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 ואנכייהצעיר אספתי אמריין. לקטתי שושניו.-טבין הלקוטיים הערבים אשר
 השאיר אהריו ברכה. והמה בכתובים תחת ידי. מעשה ־חדשים כלם. לא נראו
 ולא נשמעו מעולם. מיוסדים בתבונה ודעת. נעימים לאוזן שומעת. — ובכל
 יכה׳ נטיתי אהליו. הקימותי יריעותיו. ללאית הגהותי עשיתי עליו. — כל דורשי
 תושיה תחתיו יתענגו וישתעשעו. מפרי מגדיו יאכלו וישבעו. צדקות ועוז בעם

 ישמיעו.. יום יזם אומר יביעו:

 אנכי הקטן באלפי •ישראל. עבד עבדי די.

 אברהם דוב בעריש פלאהם מ״מ דק״ק שעברשץ.
- וק״ק פיעטרקוב.

 וכעת אכי עימד על משמרתי משמרת הקלש בעיר מולדתי מעזריעש יע״א.

 שנת אך הטוב והםד ירד&וני כל ימי היי לפ־ק.
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 שלא להוציא הנייר חלק אציג םה עני) קטן מחידושי נפ״ת אשד n״« טי&י חורפי.

 בגמרא ראש השנה כ״ט ב• ר״ה שחל להיות בשבת במקדש היי חיקעין אכל
 לא במדינה, ובגמרא! הא לאו מלאכה היא! כבר נתפרסם מה שחחח המפרשי' ז״ל לב**ר
, דלדבריהם לא שייך  דברי הקו^ו• ולא עלתה בידם, לא לסי׳ רש״י ולא לפי' התום,
ה כי החום' כתבו בדיה ך קרא למעוטי(ועיי הגהות הב״ח ז״ל) והנראה מ י ר ט צ א ן ד ן ש ל ו  ד

 כל מלאבח עבודה לא תעשו ביו״ט כתיב, והוי מצי לאתויי כל מלאכה לא תעשו רגבי
# אק יש לומר דדוקא ׳ כ ̂א אתסי־ אע£ דלא כתיב בי• עבודה, ע  שבח, ראף בשבת 
א קרא דיו״ט, ר^תיב ביי עמדה, ועכורה משמע שיש בה ט«דח, אבל בלאו דכל י ב  ט

 מלאכה לא תעשו דכחיב גבי שבת יש לומר דגם תקיעת שופר בכלל, והנה ביו״ט יש
 עשה ול״ח, ואי הוה אמרינן דתקיעת שן?ר ועי בכלל מלאכת עבודה רק בראש השנה
 התורה התירה אף דיו״ט עשה ולא תעשה ותקיעת שופר אינה רק עשה אעפ״כ דוחה
 מגזירת הכתוב, ע״כ אצטריך קרא חכרין תרועה למעט ראש השנה שחל להיות בשבת,
 דה״א כמו שתק״ש דוחה מ״ט כך דוחה שבת, רמה לי יו״ט או שבח, לכן צריך קרא למעט
 שבח, אבל לתנא דבי שמואל דתקיעח שופר אינו בכלל מלאכת עבודה, א״כ קשה למה
 לי קרא למעט שבת. מהיכי תיתי להתיר בשבח, דלמא הא דביו״ט מותר משוס דלא הוי
 מלאכת עבודה, אבל בשבח הוי בכלל כל מלאכה לא תעשו, ופשיטא דלא דחי' שבת,
 שתא עשה ול״ת, ולא אצטריך קרא למעוטי, חה כמנת הש״ס, ועוד הא לאו מלאכה היא.
 פי• וכי תק״ש בכלל לאו רמלאכה היא יכתיב ביו״ט דאצטריך קרא למעוטי שבת, הא
 תנא דבי שמואל כל מלאכת עבודה לא תעשו יצאו תק״ש מ׳ שאינו בכלל דמלאכח
 עמדה, אבל בכלל כל מלאכה דכתיב בשבח הוי גס תק״ש בכלל, וא״כ למה לי קרא
 למיעוטי, ומשני אלא אמר רבא מדאורייתא משרי שרי, וקאמר אלא פי' לא כמו שס״ד
 שאינו בכלל במלאכת עבודה והוא בכלל כל מלאכה, אלא דאינו בכלל מלאכה כלל ו,;לל,

 ומדאורייתא שרי, אלא רבנן הוא דגזרי, ודו״ק•

 א ז ה ד ה
 ידעו ביח ישראל כלם, כי עוזהרי© אנםנו גלי לססיג גבול עולם, שלא לשלוח יד
 בעולמה., לגז ולמשיסה, ולמה זה ימסמקון, המזיק בידים או גם הגורם בנחקץ, כ« נזדמנו
 מרימי יל פרצו גדר גדרה מורתנו הקדושה, אשר אררם ד׳ ימי ארור משיג גבול רעהו, ומי
 התיר זאת אל המדפיסים לשוב להדפיס ספל אהל יעקב בראשית.וספר שמום, ושתים רמומ
 עשו, א׳ גמה שעשו זאת בלא רשותי, שנימ כי אם היו מודיעים אומי הייתי נותן על ידם
 ההגהות והתיקונים לתקן השגיאות אשר נפלו בראשונים, והם הוסיפו שגיאות על שגיאו*, עד
א זכרו תורת משה קהלת יעקב, ושאו עיניכם  כי הפרוץ מרובה כוי, לכן אשי ועמי זכרו נ
 וראו כי כמה גאוני עולם מםזיקים גי לאסור איסר על כל המדפיסים, וגם אנכי אמלא פי
 ואומר שאין אני,*גרשה לשום אדם להשיב להעלות ספר אהל יעקב על מכבש הדפוס, לא
, גם לא אסד מהם, בלתי אותו סיהי׳ לו רשות מידו, או מיד ב״כ,מיום  מקצתם, ולא כלם
 דלמנוה והלאה, לא מיום דלמנזה ולפניו, ואני אוסר מהיום על כל המדפיסים בץ במדינה
 זאת בין במדינה אסרס, והעובר על דברי לנורקי׳ לדוי, דרבצן דלית ליי אסותא, ולהשומעינעם.

 יום ד׳ אי דר״ם אייר מרי״מ פ״ק מעזלימש.

& כעד״ש מ״מ פ״ק הנ״ל. T O K 



 הסכמת
 הדב הגאון הגדול אב״ד דק״ק לבוב ג״י• הדב הגאון הגדול אב״ד דק״ק לובלין נ״י.
 מהנכבד היום, יום בשורה הוא, כי את אשר מה נעמה השמועה אשר הקשבחי ואשמע כי
 קויהי מצאתי ראיתי, והנה יד שלומה אלי מאת ידידי הופיעו עלינו עוד אמרות טהורות מזוקקות שבעתים
 הרב המגיד הדר£ המפואר מו״ה אברהם בעריש נובעות מלב הכם וצדיק הרב הדרשן הגדול המפורסם
 פלאהם נ״י מ״מ דק״ק שעברשין, אשר קבץ ואסף כל בכל קצוי ארץ המנוח מו״ה יעקב זצללה״ה שהי׳ מ״מ
 חמדת חידושי הצדיק ה״ה הרב הגדול הנודע בכל בק״ק דובנא אשר שפעת אלקי׳ הושפע עליו לבאר כל
ל מי״ה יעקב זצ״ל מ״מ דק״ק דובנא, חומר בדרך האמה והמוסר, יבין כל משכיל עוצם א  תפוצות ישר
 והנה הרב מו״ה אברהם דוב נ״י הנ״ל ראיתי כי הוא צדקתו וטהרה יראתו אשר ממקבת בור נקרהה תופע
 מתהלך מאהל אל אהל, ויפמש את האהל יעקב על עליו נהרה מאור האמת ומכונה החכמה והמוסר,
 ספר ויקרא זה ימים לא כבירים, והנה עתה יוסיף החודרת לב כל שומע, אשר לבעבור זה הי׳ אהוב מאד
 ידו הטובה להשלים מלאכת האהל הנחמד הזה על כל אצל רבן של ישראל אדוננו קדושנו רבינו אליהו מווילכא
ד ההורה. — מה אומר מה אדבר, מם כ״ע, ככודע ומפורסם, והכה כבר זכינו לאורו בספר פ  ממשה ס
 אוסיף מלל מה אוסיף להלל, אס אשר כבר מהולל קול יעקב וספר אהל יעקב על בראשית, שמות, אשר
 בתשבהוה, ומי אשר חככו אלקים להבין במקרא כסדרו ע״י תלמידו הרב המגיד הדורש טוב לעמו השלם
 ושום שכל באגדה חז״ל ומדרשיהם, הוא יודע מעלת המפורסם מו״ה אברהם בעדש פלאהם כ״י מ״מ דק״ק
 הרב הנ״ל, כי לא לבו הלך לבכוה בכיכים,לא בחדפות פייעטרקאב וק״ק שעברשין, אשר במהק שפתיו ופד
/ להבין ע״פ עומק הפשט, עטו הצם הציב דלתות האהל, ועוד הוסיף בו הערוה י  ופלפולים, רק כל מגמתו ה
 ועל אדני האמה והצדק ירה אבן פינתו בהררי קודש נאותות בנועם לקחו אשר לקח מפי רבו זצ״ל, והן עתה
 יסודהו, וזה ידידינו הרב מו״ה אברהם דוב נ״י הנ״ל קבלתי מכתב ממנו כי נגמר בדפוס ספר אהל יעקב
 יאחז דרכו ונתיבתו, בנה ונטע את האהל הזה וסידר ויקרא, וסי במדבר דברי׳ הנה עתה על מזבח הדפוס,
 אותו בסדר נכון, ועל שפתיו הועף לקח, מלבד ועם הערות נוספות ממנו, כמעשהו בראשונים, וביקש
 צחות הלשון להטעים קצור דבד רבו ז״ל עוד הוסיף את פני לשלוח לו הסכמתי, ובאמת על הספרים
 אל תוך האהל הערות יקרות, נעימים לחיך משכיל החם דבר שפתים אך למותר, כי מי גבר אשר לו חיך
p ,דורש ושוחר טוב הפי׳ הפשוט, ודבר שפתים אך לטעוט טעם לא ינעם לו דבדם נעימים כאלה 
 למחסור להלל מעשהו, העליון ברחמיו על מי מנוחות דבד תלמידו הרב מו״ה אברהם בעדש הניל אוזן
 יושיבהו, שם אלקי יעקב באהלי יעקב ישגבהו > אך שמעה אמריו האשרהו, דבש וחלב החה לשונהו,
 לבלי יבוזו זרים יגיעו לשוב להדפיס את האהלים ונתפרסם שמו בישראל, זה ימים כבירים, שמו נודע
 האלה לא במדינה זו ולא בעדינה אחרת הנני גודר גדל בשערים, אך למען לגדור גדר בעד עושי עולה,
 במאמר התורה ארור מסיג גבול רעהו, ואליכם אישים ולהזכירם איסור השגת גבול, הנאמר בתורתנו הקדושה,
ה אל לבל יעבורון ובל ישובון להדפיס את ספל אהל יעקב  אקרא משכו וקחו לכם הספר הזה והביאו ברכ
 בהיכם כנפש הדורש שלום לכל ישראל: לא במדינה זו ולא במדינה אחרת גם סלק אחד מחמשה
 המלקים, בלי רשות הרב מו״ה אברהם דוב לי או מיד
ק ב״כ, ולתת תודה להרב מוהא״ד שימי' אשר יגע ואשר ״ פ ט ל ״ י ר מ ת נ ב * ״ ' י פ ב ו  לבוב י
 טרמ להוציא כלי למעשהו והתאמץ להוציא לאור דבד
 הצעיר יוסף שאול הלר נאטענזאהן. רבו להקים שם הרב הממכר זל״ל על נמלתו, ולקיים בו
ל אלה באתי בדברי אלה:  אב״ד דק״ק לבוב והגליל• אגורה באהלך עולמים, ע

 כ״ד הכותב לכבוד התורה ולומדת.
 נעהמ״ח מלפנים ספר מםה״י ומ״ג פ״ק לובלין יום ג׳ ך שבט תרי״ט לם״ק . •י

 וכעת יד שאול:־ הק• יושע העשיל אשכגד:



 הסכמת
 הרב תאון ־הגמל האב״ד דק״ק

 פראגא.
 הרב הגאון המובהק האב״ד דק״ק

 ווארשא זללה״ה•
 כבר האיר פכי תבל ה״ה הרב המגיד הדרשן הגדול
 מו״ה אברהס בעריש מ״מ דק״ק שעברשין כ״/ בספר
 אהל יעקב מרבו המפורסם כשמן תורק ה״ה הרב
 הגדול הנודע ביהודה מהר״י ז״ל מ״מ דק״ק דובכא,
 דבריו מיוסדים על אדני הצדק, פשעים מהוקים כטפת
 צופים, מלאים זיו ומפיקים מוסר השכל, עתה בא
 ברון ד׳ הרב מו״ה אברהם דוב בעריש ניי הנ״ל׳
 וחפץ להפיץ ענן אור זרוע לצדיק, הרב מהר״י זללהיה,
 על ויקרא במדבר דברים, להיות האהל אחד, בנין
 שלם, על כל חלקי התורה / לזא0 מי האיש החפץ חיים
 ותוכחת מוסר השכל יעמוד לימין צדקו של הרב המגיד
 מו״ה אברהם בעריש נ״י למען ימהר מחיש מעשהו
 בספרי דבי רב, ויזכה לרב עוב, ומכשיכ שלא לכלום
 לו היזק חיו, שלא ירים איש את ידו לשוב ולהדפיס
 את הספרים היקרים האלה בלא רשותו או רשות ב״כ,

 ולא אחד בהם, רק נוצר תאנה יאכל פדה:

 דברי אלה יום ב׳ ר מרחשון פה פראגא.

 ישעיה.מושקאט הו״פ כןק הנ״ל.

 ועמו שני צנתרות הזהב

 כבוד הרב הגאון הגדול מו״ה יצהק
 מאיר נ״י.

 וכבוד הרב הגאון הגדול מו״ה יעקב
 געזונדהייט נ״י*

 כבר יצאו מוניעין ונתפרסם שמו של כבוד חרב
 המופלג הדרשן הגדול מו״ה אברהם דוב בעריש
 פלאהם נ״י מ״מ לקיק שעברש־ן, אשר שנס מתניו
 להחזיק בעמוד גמ״ח של אמת, ולהיות עמל ויגע בכל
 כחו ואונו לקיים מילי דרבו, הרב הגדול הדרשן
 המפורסם בכל תפוצות ישראל מו״ה יעקב דובנא
 זללה״ה, והוציא לאור עולם ספרי אהל יעקנ על ספר
 בראשית וספר שמוה, והנה כעת בא ידידינו הרב מו״ה
 אברהם געדש הכ״ל ואייתי בידי׳ חידושי תורת אמת
 ליעקב על שאר החלקים, ויקרא במדבר דברים, כלם
, מלאים מוסר ויראה שדי,  אהובים, כלם בדדם
 והאוהלים האלה משובצים זהב במלואותם, מזהב
 תבונת גבר חכם בעוז, הרב מו״ה אברהם בעריש נ״י
 הכיל, המה התערות היקרות אשר הוסיף בהם,

 כמעשהו בראשון ובשני, ורבים נכספים גם לדבריו העהודם, והנה המפורסמות א״צ ראי׳ ולא הסכמה, אמנם
 אמרתי לתמוך ביד הרב מו״ה אברהם בעדש כ״י ואמינא חל עסוקא דרסמי להעיר 6ב אחינו ביי למהר לקחת
 מידו הספדם היקרים למען יחי׳ לכם חלק וזכות בהדפסח דבדם חמודים תכ״ל, וכן לגדור גדר בעד
 השולחים בעולתה ידיהם, אכי מזכיר בפכיהם לעיכיהם איסור השגת גבול, ארור משיג גבול רעהו, ולא ידם
 איש את ידו ל^וב להדפיס ספר אהל יעקב זה לא חלק אחד ולא כל החלקים בלא רשות הרב מוהרא״ד כ״י

 וב״כ ולהשומע יכעס ותבוא עליו ברכה טוב:

 באעהיח יום ד׳ ריח חשון ת״דיר לפ״ק ווארשא יעיא.

 י׳? הייס דויד זאהן חופ״ק הנ״ל • הל,׳ יצהק מאיר בדדב מור׳י דל.
 הק׳ יעקב געזונדהייט •



 )..־ הסכמת•

 הרב הגדול גאון יעקב צבי ישורון כ״ש מוהיד יעקב צבי מעקלענבות נ״י•
 בכל שערי הורה נודע לההלה לשם ולתפארת החכם הצדיק הדרשן הגדול הרב המנוס מוהר״ר יעקב
 זלה״ה שהי, מ״מ בק״ק דובנא, ומי זה הישראלי ^שר לא שמעה אזנו ממשליו הכעיילים אשר באמצעותם
 ההראה נגד עין השכלי נקודה נפלאה במאמרים סתומים בין 3מקראות בין באגדות, מבלי הצטרך החלה
 לרדה לעמקי עיונים להבין אוהס, ומכח משליו הנפלאים ותועליוהם שהי׳ מעורר בם אה המחשבה ומחזקה
 עד שהתפעל הנפש והוא נתקע בה להשתמש בם לעת הצורך לקמת ממנו מוסר השכל, לכן בואו ונחזיק
 עובה להאי גברא יקירא תלמידו הרב המגיד הדורש טוב לעמו הרב מוהר״ר אברהם בעריש פלאהם מ״מ
 דק״ק פיעטערקאוו וק״ק שעברשין, אשר קם תמה רבו הגדול לאסוף כל חדושיו הנפלאי׳ לחברם יסד ולהביאם
ו על ספר ב ת הדפוס, הנקראים בשם אהל יעקב, והכה כעת נמסר מיד הלמידוזה, באורי ל י  אל ב
 במדבר ודברים, אל יל איש יקר רוח ופו׳ מהורי״ק להביאם אל בית הדפוס• — ולמען לא יבואו העוסקים
 במלאכת שמים לידי נזקין, לכו אזכיר בחומר איסור דאודיתא את המדפיס ואת כל המסייעים אליו ואת כל
 הקונים אותם, וישמרו לנפש ותם מאלות הר עבל אשר אלוה ישאו על ראש איש אשר ישיג גבול רעהו׳ וכבר
ה יאסרו איסר מלהדפיס בין במדינה זו בין במדינה ל  קדמוני בזה גאוני הזמן וגדרו גדר בעד עושי עולה ^
 אחרת ^ה ספרי אהל יעקב בין כלם יחד בין חלק 6חד מחלקי/ בלי נתינת רשות מיד הרב מ׳ אבהם בעריש

 הנ״ל או מיד ב״כ, ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב:

 דברי החותם ס״ק קעניגסבערג יום ב׳ ךז לטביי התרי״ט ליצירה.

 יעקב צבי ב״ר גמליאל מעקלענבורג.

 אחר.הגאונים הנקובים האלה, אכפיל אזהרתי, גם שאלהי ובקשתי/ שלא יזיל
 איש לעשות בערמה להסיג גבולי, שלא ישלח איש בעולתה ידו, להעלות על
 הדפוס ספרי אהל יעקב כלם או מקצתם, בלא רשותי או רשות ב״כ, גס לא
 אחד מהם, והי׳ האיש אשר יבחר ואשר יאבה להחזיר,ילחלפיסם ויודיעני, אתן
 לידו אי״ה הגהות ותיקונים והוספות, כי באלו שנדפסו רבו הטעיות במאד מאד,

 והשומע ישמי ותבוא עליו ברכת טוב:

 יום ך, אסרו חג דחג המצות״ תרייט ס׳׳ק מעזריטש.

 הק׳ אברהם בעריש םלאהם פו׳׳ט פ״ק מעזריטש•



ל ה א ח ה ת  פ
* ד  עליון נורא מושל בעוז עולם. נאדר בקודש ומכל נעלם. מעשיו מה רבו. מכל לב נשנבו. אמר ויהי א
 ושמים. את מי נועץ ויבינהו בהכינו שמים ממעל. או מי פקד עליו בצקת עפר למוצק מתחת. תעלומה
!  הוציא אורה מאין. פעלו יצר מאפע. וברוח פיהו צוד. ונבראו. פקד עליהם וכרגע נמצאו. יחד גדודים באו
 אך בחכמה יסד ארץ ״)אך בתבונה הכין תבל ומלואה. הרחיב מקום אהלם. לא ימדוהו בשעלם. וימלא
ל ב  פני תבל צבאות המוני הנמצאות. לא יצר צעדיהם. כר נרחב לפניהם. גם כי יפרו וירבו וימלאו פני ת
 תנובה. יהיו לאלפי רבבה. הכל לפניהם. חסר וכפן אין באהליהם. שלום בבתיהם. גיל מגבעות. שמחד,
. ת פ ל ו ע  מכרמל. רנה מכרמים. ישאו מרום עעיהם. והנה מפעל לראשיהם. צנופת תפארה. בצעיפי הוד מ
ס ה  ואת פארי הפאר מעוטםת. כליל תכלת. עד שחקים ירקיעו. כאהלים נטעו. כדוק נטיו. אהל שכן ב
# ט ש  אור יקרות. ודבר גבורות. כל מאורי אור. כל כוכבים מזהירים. כמעשה לבנת הםסירים. זהב קרני ה
לל  מלוא רוחב ארצה יציצו. כברקים ירוצצו. והכוכבים ממםלותם. כל מאורי אור במושבותם. ארמון מהו
 נחמד ומפואר. היכל מלכים לא יערכהו. אף לא טירת רוזנים. כי בית מקדש מלך הוא לצור עולמים,
 וכבוד ד׳ מלא את האהל. ותהלתו מלאה הארץ ״*)וברוך שחלק מכבודו אל האדם בחיר הנבראים. פאר
 הנמצאים. ומהוד כבוד עליון נורא האציל עטרת המשרה עליו. יתן התיתו בארץ החיים להנהיג בהדרגה
 נעימה כל בני חלוף. גם אם מםנת עדן גן אלקים נטש ונעזב. אבל עוד לא צר לו רחבי הארץ ושפעת
אה.  מחמדיה. מלוא רוחב ארצה ישים משטרו באין מכלים דבר. ולפניו כל נחוחי צמהי עדנים. כל פרי תבו
 כל בהמות שדי כל חיתו יער. — ממכון שבתו השגיח עלי אדם רב להנחילו ההר הטוב הזה. ארץ ומלואה.
 לא תחסר כל בה. אך בחסד. אך בנדבה. למען יפקח עיניו על מעשה ידי אמן. יודה לד׳ חסדו בלב נאמן.
ל ע  יכון לקראת אלקים יוצרו מבטן. עיניו לנוכח יביטו מה נורא מעשהו. על מי לא יקום אורהו. וכל פ
ר »  ד׳ אך למענהו. כי האדם הוא בחיר הנבראים. תרומת הנמצאים. תפארת כל היקום. בידו מסר ית׳ א
- ואחר כי החל האדם לרוב על פני האדמה. שטו ולקטו נם שמו  מפעליו. וכל השית תחת רנליו. ־
.  בכליהם מכל מאכל תאוה. שמנו עשתו ועזרו לבושת. צור יצרם לא ידעו. ואת מעשה ידיו לא ראו

 פועל
ט ימין וראה נועם מליצת המשורר ע׳׳ה(תהלים ק״ד) יצא אלם לפעלו וכוי, העיר במאמר זה לבוח בני אלם למען יראו ב  *) ה
 יביטו ההבדל בין מעשה הקב׳׳ה ובין מעשה בו״ד, כי בו״ד בצאתו למלאכתו יזדרז ויעורר השחר ויעמול בזעת אפו, מאז
 הבוקר ובכל עתות היום, על אישון לילה, ואס״כ מאומה לא ישא בעמלו, המשתכר יעלה חרס בידו,וישא נא עיניו מעשי
 הקב״ה הלא רבים ונפלאים הם, ואת כלם הלא עשה רק במחשבה אחת, אשר חש3 עליהם להמציאם ונמצאו ונתהוו,
 חהו יצא אלם לפעלו ולעבודתו, וכן יעבול ויעמול עלי ערב, ומה רבו מעשיך לי, וכלם רק בחכמה ובמחשבה עשית:
 ״*) ומה נכבל בזה מאמרנו גקלושת• נעריצך, כבולו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקוםכבולו, לעומתם
 ברוך יאמרו, ברוך כבול ל' ממקומו, אשר מעולי נפלאתי על מאמר זה, איך אחר מאמר כבולו מלא
 עולם ישאלו לאמר איה מקום כבולו, ומה השיבו האופנים, ברוך כבול ל׳ ממקומו, אבל הסכת ושמע, כי כבל
 ידענו אשר היראה סמוכה תמיל אל ההשגה והיא נשענת עליה ומצורפת אליה, על שע״כ אמרו חז״ל (חולין פ׳׳נו א׳)
מ  גלול מה שנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם, אשר להפלגת השגתו הנשגבה אמר ונשנו מה, לא הרגיש מציאו
 כלל נגל אלקותו ימי, והשכליי׳ הנפרלים שהשגתם נפלאה יתר מאל זעים וחלים עוד יותר מאימת כגול עליון נורא
 הוד, ומרגישים בנוול מציאות בעצמם ובכל העולמות כי כלם כאין וכאפס, ולזאת שואלים איה מקום כגולו, למשל
 אם יספרו לפניך כי בא גלול הלור נשיא אלקים לכפר פלוני, והכפריי׳ אשר שמה קבלוהו בכבוד גדול מאד, הלא
 תשחק ותלעג למו, וט זה הוא כבול לרב גדול כמוהו, וכי יתכבל בכבולם, מה זה לפני גלול הלול כמוהו, הוא
 מה שהמלאכים שואלים, אמת כי כבולו מלא עולם, גם בשמים ממעל גם על האלץ מתחת, אבל עכ״ז יתפלאו
 ויאמרו איה ממום כבודו, ר״ל איה המקום אשר יש לומר עליו כי שמה ישיג הקב״ה את כבודו, אשר כי הכל כאין
 וכאפס נגל גולל אלקותו ותפארתו, וא״כ איה מקום כבודו, ולעומתם משיבים האופנים ברוך כבוד די ממקומו, והעילו
 בזה מושכל יקר ועמוק, לאמר מה חחשבון על ל׳ כי תשאלו עליו איה ואיפוא הוא המקום שהקב״ה ישיג מולו שמה׳
tהלא גדול אדוננו כ״כ עד שנאמר עליו ברוך כבוד׳ד׳ ממקומו, כי הנה כל המושפעים בחוסן ויקר, בכבוד ומושל 
 הן כל גדולתם בא אליהם ממרחק, בעשותם מסחר במים רבים, באיים רחוקים, זה השיג כבוד עשרו ממקום פלוני,
 וזה ממקום פי, לא כן יקר כבוד עליון אינו מסבת נמצא זולתו, כי ברד כאשל יבקש כבוד הלא הוא נצרך לגליות,
 כי הוא צריך אל מכבדים שיכבדו אותו, ומן המכבדים יבוא הכבוד אליו, אבל.הקב״ה נעלה ונשא מזה, כי ברוך
 כבוד די ממקומו, כלומר מעצמותו, שאין כבוד אלקותו הדרו ותפארתו נתלה כלל במציאות זולתו [שת ראיתי p3״

 העקרים בי״ז ממני ניאל ג״כ במך כבוד ד' ממקומו, כלומר מעצמותו, אבל לא^דבריו דברינו] ודעהו והנעהו,
 ובזה יופיעו ויזהירו דבלי הכתוב (שמואל 3׳ וי) ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל
 אשר נגלם היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אסד הלקים, ויאמר דוד ט׳ לפני ל׳ אשל נסר גי כוי לצומ
 אופ* נגיד על עם ד• על ישלאל ושמקמי לפני ל ומןלומי עוד מזאת והיישי שפל בעיני ועם 0א«0וה אשל אמלמ



 פתה האהל
. ויטמאו במעשיהם. ותנו במעלליהם. ללכת אחרי לבבם ואחרי  פועל ד לא הביטו. בתוהו לא דרך נטו
 עיניהם *) ד׳ צדיק יבחן. ראש אמונים איתן. הוא אבינו אברהם ע״ה. ויבחור בו ובזרעו אחריו. והערה עליהם
 רוח ממרום ללמדם דעת. להודיעם דרך תבונות. דרך צדקה ואורחות חיים. לבלי ישגו עוד אחר התוהו
 ואחר לא יועילו. ובכתב מיד ד עלינו השכיל תורת אמת ועדות נאמנה. להגות בה״ככל עת ועונה. להסיר
. יהיה לעם מול ו . ובל נלוז מסרעף. — ובחסדו הגדול הקים לנו בכל דור איש אשר רוח ל ב  עקוב טל
. יבקש את האובדות. ואת הנדחות ישיב. כי סרו  אלקיס. יורם התורה והמצות. ילמדם דעת ויראת ד
 מאחרי ד אל ארחות עקלקלות. הלא בנדבות פיהו ישרוק להם ויקבצם. והשיב לב תועים אל אבינו
 שבשמים. והיה לנו נביאים וחוזים רועים נאמנים אשר במלאכות ד דבר אל העם והוכיח במישור. ויגל
 אזנם למוסר. — ומיום נסתם החזון ואין עוד נביא ולא יודע עד מה. הלא לנצח חסדו לא אפם. רחמיו
. עד כי גם בדור האחרון הזה דבר שלח ה׳ כיעקב. הוא מו״ר הצדיק המפורסם הנודע בשם בכל  לא כלו
 גבולות ישראל. הרב המאור הגדול. חסיד ועניו. קדוש וטהור. מרה יעקב דובנא זצ״ל. הוא הגבר הוקם
 על להאיר עיני ישורון באור חכמתו. להשיב רבים מעון ברוח עצת גבורתו. הממיר עליהם גשם נדבות
 הארובות שמי השגתו. טל אורות ממבועי חכמתו. הקיצו לתוכחתו. הוסרו למוסרו. שתו לבם לחיל מדעיו
. ועוד לא שעו אל הבל ואל מנחת שוא ותפל. — שם מחסום בפי הבוערים. רסן בלחיי הכסילים. —־  כי נעמו
 קולו שטענו כמו פולח ובוקע כקול רעם בגלגל. מגאון מליצותיו ארץ רעשה. וכל שומעים דבריו כדונג
 נמוגו. אותו ראינו גבור בארץ להצמית שטי כזב אשר רוח שקר בפיהם. — יחתה גחלי רתמים על ראשי

 עריצים
 עמהס אכבדה, הנה מאמר ונקלותי כו׳ נודע בשערים להיגביניס במקרא כי לא נגה עליו אור הביאור עד היום,
 אבל שמע כא דברי סי סכם סן הגאון מהר״י ליבוש נ״ז נ״י, כי הנה מיכל בת שאול הפליגה לדבר אל דוד גבוה
 גבוה, עתק יצא מפיה, כמאמרה אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אסד הלקים, כי הנה זה משפע
 האמה לצאת במחול, לרנן ולרקד, ודרכה בכך, אולם מתי תצא במסול משסקים, הלא אך בהזדמן לה שמסה ועת
 רקוד, בהשמע קול שתן וקול כלה, וקול שרים ושרות המנגים על ידם, אז דרכה לרקד, אכן מבלעדי כל אלה יהי'
 הריקוד גס אצלה לבוז ולקלון, ומכש״כ אתה דוד, אתה משיח ד׳ ומלך ישראל, אתה תרקד בסוץ, וזהו אשר נגלה
 היום [גם] לעיני אמהות עבליו [ג״כ] כהגלות נגלות אחל הלקים, היינו כי גם אותם אשר דרכם בכך גם הם לא
 ירקלו בלא סבה, ומה גם איש מעולה כמוך. — הנה השיב לול ואמר הלא אנכי מפזז ומכרכר לפני ל׳ אשר בחל
 בי מאביך ומכל ביתו לצות אותי נגיל על עם ל׳ על ישראל ושחקתי לפני לי, כלומר הלא אנכי אלקל למען כבוד
 שם שם לי צבאות, ע״ז התפלא ואמל ונקלותי עול מזאת/ ליל וכי בעבור זאת בעבול עשותי לבר לשם שמים אהיה
 נקלה ומגואל, והייתי שפל בעיני, כלומר אהי׳ מוכרח להשפיל עיני מחמת בושה, ועם האמהות אשר אמרת עמם
 אכבדה, כלומר כאשר אחפוץ להתהלל ולהתכבל אבקש כבולי מיל האמהות,] כי כן יהי׳ הפשטן לפי לגליך, עתה
 ראה גם לאה כמה מן השטות והסכלות יש בלבריך ושקל מפולסם, ומנהו והבינהו, כי אמת וישל הוא. — ולע
 כי מאמר דוד אל מיכל לשני ד' אשל בסר בי מאביך כוי הוא ג״כ מאמר אשר לב מבין יתעורר עליו כי הוא מן
 הזמת, כי איך הלאיב עול את לבה לאמר לה אשר בסר בי מאביך, וסלילה סלילה למשיס ד׳ ללבר כאלה הדברים
 כסצי גטל שנונים, אבל יתכן כי כל ענין סטא שאול שאמרו אליו סז״ל (יומא כ״ב בי) שאול באחת ועלתה לו כוי,
,  כי עם היות רצונו ולבו שלם עם אלקיו לעשות כמצותיו, הי׳ מצלל להסיר מעליו תלונת אנשים ולבתם כמו כן
 כאשר התנצל עצמו בפני שמואל ע״ה (שמואל א׳ ע״ו) אשל סמל העם על מיטב הצאן והנקל כו׳,' יראתי את העם
 ואשמע בקולם, אשל על זאת אעל לו שמואל הלא אם קטן אתה בעיניך לאש שבטי ישראל אתה, מה לך לשמוע מה
 בפי ההמון, ולכן קרע ד׳ את ממלכת ישראל מעליך ונתנה ללעך הטוב ממך, הדברים האלה השיב ג׳׳כ לסע׳יה אל
 מיכל, על שאלתה אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדו כהגלות נגלות אסל הלקים, כי יזדמנו מלעיגים על עניניו
 ועל תהלוכותיו, השיב בסכמה ואמר לפני לי אשר בסר בי מאביך כוי/ ר״ל הלא לסבה זאת מאס לי בשאול ממלוך
, וא״כ א«ך אחוש אנכי לקול ך מ  על ישראל בעבור יראתו את העם ובעבור כן בסר בי, כמאמרו לרעך הטו3 מ
, מלוע הזכיר הכתוב פה את ,  מלסשיס ילעג מלהגים. ואולי כי ע״כ סיפר הכתוב פה ותצא מיכל בת שאול ט
 יסוסה בת עי היתה, אבל ללברינו ירמז להעיר אותנו כי נימוס וענין שאלתה הנ׳יל בא אליה לסבת היותה בת שאול, והיתס
 רגילה בנעוריה בית אביה לדאוג מן המלעיגים, מה שלא יתכן בראש שבטי ישראל, וזהו לפני לי אשר בסר בי מאביך, והבן!
 *)ובגמרא (ברכות י״ב בי) ולא תתורו אסרי לבבכם זו מינות / שנאמר אמר נבל בלבו ט׳ עי׳ רש׳׳י נלםק, כי אטו שאר עבירות
, ויפה ביאל בזה ילידי הגאון מו״ס העפיל אשכנזי אב״ד לקי לובלין ׳  אינם תלויי׳ בלב, ואסלי עיניכם זו זנות ט
 נ״י, כי הנה שאר העבירות התאווניית התסלתן מן העיניס, כאמרם ז״ל(גמ״ר >׳) עין רואה ולנ סומל כוי, וא׳׳כ סי׳
תועבה הזאת של מינות ואפיקולסוס ה מ ׳ ו ן נ , ן מ ם ז כ מ ^ , ר ס ם >\א כ> א ס ״ א כ 3 3 י ל ר ס א  לו לומר לא תתורו אסלי עיניכם ו
 מתסלת מן הלב, כי יתסיל למשוב לעות נפסלות ואמונות זרות, ואם׳׳כ ילך אסר שרירות עיניו, ויתמכר אל מעשים

 רעים וסטאים, וזהו שמניא לאי׳ שנאמל אמר נבל בלגן אין אלקים, ואס׳׳כ השסיתו התעיט עלילה;



 פתה האהל

 הערבים אשר השאיר אחריו ברכה. בהם נחבוש סצעי לבבנו. וכל בהם חיי
 אותם רק למזכרת עצמו. בלשון קצרה. בלא סדרים. ככותב לקוטים. הנד,
 עבדו. ע.1 דבי כבוד ש&ו וכבוד .תורתו. ואלקי אברהם היד. בעזרי ללקמ

 כעמיר גומת. לסמוך מאמר אל מאמר. לענוד ענין אל ענין. אחר החקירד,

4  עריצים. ובחלומות פיו יהלום כהולם פעם. פחד אלקיס תרד, על לבביהם כמטר סוחף ישחק אבני שדר,
שלח דברו. וימס לבב אחיו. — יפעת לשונו חשכת לבבות ״ .  ישבר סלעים הגבוהים. כן שפך שיח דעת
 הגיה. מהוד רוחו הטיףז נופת בפי העיף. *מימי חהכמה והדעת מפלג אלקים על תלמי לבבות הרעיף.
ו.— יראתו הטהורה. אמונתו  הובילם בשמחות וגיר לחצרות בית אלקינו. לרוות דודים אשר הצפין ד ליראי
 הנשגבה. כצרי גלעד לתחלואי הנרפים מהעבודה. תרפא נגעי לבב גבר ברע משתולל. תתן קולה אלימו
/ ה מ  ללמד מוסר. לדעת מישרים. לאסיף בינה. יצבור חכמה וירא־ ר׳. — הוד גאונו יחזיון. ראו כן ת
 כל רואיו הכירוהו. כי הוא הגבר יחזיק בעוז די. הוא הגבר יכנע לאל ממעל. הודו כזית. נזר אלקיו על
. איש און יקפוץ  ראשו ״)ותורת ד׳ בלבו. — בעים רוחו הניף את חנית מדעו וינקר עין ימין ערלי לב
 פיהו. ועול ידע בושת. חגוי סלע בחרו. במערות ציה החבאו. כזוחלי עפר הממני. הודו ואמרו כי הטה
 באפס דעת ימיהם כלו. באפס מזמר, מספר שמתם. — ומה אוסיף דבר אוסיף מלל. אס כתו וגבורתו,
 חכמתו ותבונתו. קדושתו וטרדתו. גם באיים רחוקים נודעו. ותהלתו כלם יביעו. ומי לנו גדול מרבנו הגאון
 החסיד רב הדומה למלאך ד׳ צבאות רבעו אליהו מווילנא זללה׳ה איך הוא קורא למאהבו בחבה יתירה
 נודעת לו. באגרותיו אשר שלה אליו לק״ק דובנא. וכבר גליתי אותם לעיני השמש בהקדמת הבורי ברית
 אבות על הגדת פסח. — ולמן היום הוסר הצניף הטהור מעל ראשינו. זאת נחמתנו. בי ד׳ צבאות הותיר
 לגו שריד כמעט. החידושים הערבים אשר השאיר אחריו ברכה. בהם נהבוש פצעי לבבנו. וכל בהם חיי

 רוחנו. וגם כי הוא דל התוה אותם רק למזכרת עצמו.
 רב חסד עשה חסד לאברהם

 החידונדם ההם ולאסוף אותם
 בהם. עד שיהיו הענעים מתאימים איש אל רעהו. י ויחדיו יהיו תמים. ונטעתי ובניתי מהם האהל הזה. אהל
 נחמד ומפואר. כלול בהדרת קודש. עם הערות רבות אשר הוספתי עליו. וגם כי חנן ד׳ אותי בכמה חבורים
 יקרים אשר חברתי אותם זה כמה. עכ״ז ד,:;׳ עד םשת־ ••םד,דיש א״ע בע*•* גדול ז־־,. כי המלאכה עלי
^  גדולה וכבדה. כל הרואה וכל עין ציפה במכתבים אשר מו״ר דל השאיר לו ורואה עתה תבנית האהל הזה ל
 יאמין זאת כי מאלה הרשימות בניתיו ונטעתיו. אגל ראיתי כי מיד האלקים היא. כי חנני לבוא עד תכלית כוונתו,
 ומשאר חבורי,
 החסד הגדול
 שנת תרט״ו,
 הייתי בדרך במןון. בעיר םוחוואלי סמוך לקיק הוראדנא. ונפלתי שמה אל תוך באר המים. וזה איזה שנים אשר
0 ר מ  התחילו לעשות מבאר זה פלומפ. ולא נגמר מלאכתו. ונשאר עץ תקונובבאר. ונפלתי על ראש העמוד.הזה> כ
עצבותי.  נפלתי אל המים. כמה מיתות ב״ד טעמתי. אמרתי נגזרתי. גפוגותי וגרבתי. רחפו כלעצמותי. יגורתי׳

 נתנו
 פדני

 נפשי הנכאה שלח רצוצים חפשי. וימלא את ידי. ואמץ
 כבר הייתי כמתייאש ממנו. וחברתי עוד בימים ההם סס־ נכבד ומשוא־ ספר הטיות הוא היה חבור מסודר מאת
 •מדר ז״ל בעצמו. והוספתי עליו הערות יקרות. קראתים בשם שיורי המדות וכבר נתתי גם אותו ליד מדפיס. ויצ#

 לאור אי״הבימי הקיץ הב״ל: דברי אלה ס״ק מעזריטש יום ד׳ ליו בעומר שנת קץ המשיח בן דוד לפ״ק.
יש &לאהם מ״מ פה ק׳ק הנ״ל. עי  TDK& ג

# ו ב  נין ונכר להגאוןמו״ה שאול וואהל והגאון מתר״מ פאדווא ומד,׳־י מעץ דל. ומגזע הגאון קדוש ד׳ מרה אברהם א
 אבד״ק פרנקפוט דמיין דל זייע שיתקיים בי מאמר לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זיע זרעךאמר ד מעתיי יעי עולם.

י עמהש מ ל ה י נ י ש ק י י ז ס י הצליק הזה היה מעוטר בתפלין כל היום על אסר מפלת המנפה/ י0*' מ כ ( * . ערה  דן
ללך משל ל ב י 3 ש  בשקילה נפלאה את ספרי הטורים והי׳ מסלש סילושים נפלאים בלמודי הגפ״ת וכלם ה
י PP , ל״היומא מ י  בימי מלימ״ו יגע הרבה להיות תורת ד׳ על פיו, והי׳ מוזר ע׳׳פ משכת ברכות, ביצה, סגיגה, מ
ע איך הוא מ ש ה ו ׳ ׳ ה ל ל  סוכה תענית מגילה, ובאחרית ימיו נתאכסן במעזריטש בבית הרב הגאון מו׳׳ה ימק5 «־צ ז
ס  סחר ע״פ מסכת פולין. הצדיק הזה נולד בעיר זענויל בחבל ווילנא, אביו הרב ל׳ זאב ז״ל הי׳ סוזר ע״פ כל 3ף
 משניות, אמו הצליקת מרת הינלא הימה בת הגאון הקלוש מרה נחום אג״ל לק״ק קאברין ז׳׳ל, אסיה הגאון מו-ש

• ר  משה נ״ע נשא את בת אסותו מרת דבורה בת אשה הינדא הנ״ל, אחיו של הצליק הגאון מו״ה שממה א3״ל ל
 ןואלקאמיר ז״ל, לולו הלב הגלול מרה גללי׳ הי׳ מגיד בק״ק איסיויז, אחותו של הצדיק חי׳ ע״ה היא אמו של הגצ1וי
 נ״י אכ»ל לק״ק סיסלאוויטש, הגאון הגדול המפורסם מרה לול אב׳׳ל לק״ק נייאללימ

P ז״ל זוגתי היתה נכל אסרתי של הצליק הזה נ׳׳ע; י 



 ה׳ צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב םלה

 אלא לעשות בך כס אני תפז, בעת שתלנר שיהיו
 דבריך ככולם, שאל אהיה עם פיך׳ הה״ל ואמד"

 אהיה עם פיך:
 מאי והורתיך, ר׳ אבוהו אמר מורה אכי לבד לתוך
 פיך כחץ, כמה דאת אמר או ירה יירה, ויפה
 בארכו שם המאמר הזה על דרך שמלאכו דבריהם
 ז״ל במקום אתר(במדבר רבה כ״ב), ומקכה רב היה
 לבכי ראובן כו׳ זה שאמר הכתוב(תהלים ע״ה)כי לא
 ממולא וממערב ולא ממדבר הרים, לא ממה שאדם
 יוצא ועמל בסתורה והולך ממזרת למערב כעשה עשיר
 כוי מהו ולא ממדבר הרים, אמר ל אנא כל הרים
 שבמקרא הרים הן, חקמזה שהוא רוממות, שאין אדם
 מתרומם מן הדבדם האלה, מה הקב״ה עושה מנול
 נכסים מזה ונותן לזה, שנאמר כי אלקים שופע זה
 ישפיל וזה ירם, באף שהוא מביא על זה מרומם

 את זר\):

 שאלה

 הערה. *)בוינת סז׳׳ל בדבריהם אלו, כי בהזדמן עושק אל איש וישלול שלל ויבוז בז, אין כוונתו ית׳ בטובת העושק כל
יף עצב עמה, כלו׳ ס ו ר ולא י י ש  מאומה, כי אם יאבה ד׳ להעיב עמו כגר נאמר (משלי יי) ברכת ד׳ היא תע
 הברכה המכוונת מאת הקב׳׳ה היא רק להעשיר לא לגלגל ע״י דלות ועצב לאחרים וזהו ולא יוסיף עצג עמה, וא׳׳כ בהכרח
 לומר, כי עיקר המכוון ממט ית׳ לענוש את העשוק, לא להטיב עם הרשע הגוזל והחומס, וזהו כי לא ממוצא וממערב
 טי כי העושר הגא אל האדם בכוונה מאת הש׳׳י, עפ׳׳י רוב יבוא ע״פ יגיעה בדרכים ונסיעות רחוקות, כמ׳׳ש מוהדש
 יפה דל בביאור מאמר (תהלים לי׳ז) מד׳ מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, ירצה אע״פ כי מאתו ית׳ פרנסת האדם והכל
 בידי שמיס, עכ״ז ודרכו יחפץ, ר״ל הקב״ה יחפוץ מן האדם שיכין הוא את דרכו כמאמר יכול יושב ובטל כוי, מה
 שא״כ הצלחת הגזלן שלוקח מיל הנגזל ביל רמה, וזהו כי לא ממוצא וממערב כוי לא יסחור למרחקים מאומה, רק פי
 אלקים שופט ועיקר הכוונה להשפיל את זה, וזהו באף שמביא ע׳׳ז מרומם א׳׳ז, והנן, (ועיי מול צחלק א׳ ס״ג ג׳ גהג׳׳ה):

1 

 אמרו רבותיכו ז״ל נרבה(ריש שרשתכו) אלה הדבל׳
 אשר דבר משת, אמר ר׳ תכתומא למה הדבר
 דומה לאדם שהי׳ מוכר ארגמן והי׳ מכריז הרי ארגמן /
 הלץ המלך ושמע את קולו, קרא אותו וא״ל מה אתה
 מוכר, אמר לו לא כלום, אמר לו אכי שמעתי את קולך
 שהיית אומר הרי ארגמן ואתה.אומר לא כלום, אמר
 לו אדול אמת ארגמן הוא, אלא אללך איכו כלום,
 וכך משה לפני הקנ״ה שברא את הפה ואת הדיבור
 אילי לא איש דברם אנכי, אבל אצל ישראל כתיב גי

 אלה הדברים אשר דבר משה:
 ולהבין תכלית כווכת דבריהם ז״ל כקדים מה שכתבנו
 למעלה במקומן בבאור דברי המדרש(שמות
 רנה גי) מי שם פה לאדם, אמר לו אם אין אתה
 איש דנרים אל תחוש הלא אככי נראתי כל פיות
 שנעולם, ואל עשיתי אלם מי שחשלתי, וחרש ועול מי
 שחפצתי, ואם חפצתי שתהי׳ איש דנרם הי׳ כמו כן,



 פתיחה
 סולמות מעלה לזה ומודל לזה, שנאמר כי אלקי׳ שופכו
 זה ישפיל חה ירים,וא״ככל החדושי׳ העוברים על אישי׳

 פרטיים המה נעשים עתה כפי הוראת חכמתו ית׳:
 וההבדל בין ב׳ החלוקות הנ״ל, אם יש לחקור אחר
 מי שנתחדש לו מקרה, ולשאול על
 אודותיו, כמו אלם או חרש וכדומה, כי אם נאמל
 שהדבר כבר נעשה בששת ימי בראשית, אין לשאול
 עליו מדוע ישתנה זה מכל אישי ההמון, מב׳ טעמים,
 א׳ כי זה הוא מפלאי מע׳׳נ הנעלמים מעיני כל נ0ל
 ואין לבוא בסודם, וכאמרם ז״ל כבוד אלקיס הקהל

ס ו  דבר זה מע׳׳ב, הב׳ מפאת שלא נעשה בו ש
 השתנות, כ״א שלא נתן לו כח הדבור ונשאר אלם או
 שלא נתן בו כח תשמע ונשאר חרש, או שלא כשפע
 אליו מזל הפרנסה ויהי לדל, אבל אם נאמר כי בששת
 ימי בראשית נברא הפה וכח הדבר לכלם בשוה ופרנקה
 לכלם בשוה, אך כעת נתחדשה עליו הגזירה להוציאו
 מסדר הכלל ולעשותו אלם, הנה גע״כ לדך הדבל
 טעם, לאמר מה גבר בגובדןלשנות אותו מכלל המין

 ולאיזה סבה הוא:

ה צ  ךןןא הדבר במשה איש האלקים, כי הוא ית׳ ר
 להביכו כי בכוונה עשה אותו אלם, למען יהי,
^ וזהי שאלןל ו ל  מקום לעשות בו כס אח״כ לעת ה
 יה׳ אליו אם אין אתה איש דברים אל תחיש, הלא

ל ן ו א  אככי בראתי כל פיות שבעולם, הרצון בזה, לבל י
 ללבבו שכל השינויים המה מששת י״ב, לא כן כ״א
 אנכי בראתי כל פיות שבעולם, כלומר בראתי את כל
 בני אדם בשוה בפה דובר, וזהו ואני עשיתי אלם למי
,  שחפצתי, כלומר תאלמים אשר אתה מאה דע לך כ
 אני אכי הוא עשיתים עתה בעגול להשלים חפצי ע׳׳י^

;  וזהו ואם חפצתי שתתי׳ איש לבדם הי׳ כמו ק

0  כלומר לא הייתי צריך לעשות לך מאומה, כי א
 היית כמו כן, פי׳ היית נשאר עומד על הבחילה
? י כי ת V כ ו ש ע א ל ל  הראשונה שוה לכל איש, א

 חפץ

 שאלה מטרונה אחמ את ר׳ שמעון בן חלפתא לכמה
 ימים ברא הקב״ה את העולם, אמר לה
 לששה ימים, אמרה לו מאותה שעה ועד עכשיו מה
 הוא עושה, אמר לה יושב ועושה סולמות מעלה לזה
 ומוריד לזה, אשר ענין שאלתה תמוה מאד, כי מה
 לה לשאול מאותה שעה מה הוא עושה, מי הגיד לה
 כי הוא מוכרח לעשות דבר עד שתשאל עליו מה הוא
 עושה, ומה השיב לה ל שמעון יושב ועושה סולמות:
 והנראה בזה, כי הנה המקרים העוברים על פרמי
 האדם והשתנות סדרי ענילהם יש לחקור
 עליהם אי מזה באו, אם בעת הבדאה והתחדשות
 המציאות מאין ליש ראה אלקיס יספר והכין ומדד לכל
 איש ואיש מנת חלקו וכיסו, אם בדברים העצמיים
 מהמעלות והשלמות, ואם בתמשותפות מהקנינים
 החצוכים, הכל כאשר לכל שקל בפלס ותכן גמדה
 מששת ימי בראשי׳, עד כי מאותה שעה מפי עליון לא
 תצא עוד הרעות והטוב אם דל ואם עשיר אס בריא
 ושלם ואם בעל מום, הכל הי׳ בכח בריאת מע״ב, או
 אולי בעת הבריאה נברא העולם אך ע״ד כלל, סוגים
 סוגים למחלקותיהם, וחלקי השלמות אשר אל כל מין
 יקיף המין כלו בשוה, והשנויי׳ ההווים המה מתחדשים
 עתה מרצון הגוזר ב״ה, והשכל ישפוט ע״ז ממאמר
 ררא אלקים את כל אשר עשת והכת טוב מאד, ובע״כ
 כי בסדר הבריאה לא הי׳ דל ובעל מום פסח או עור, ולא
 שארי חסרונות, כי איך יאמר אליהם כי טוב, רק כל
 המקרים ההם המה עניניס מחודשים בעתם, וכמאמר
 חז״ל שמביאים הטפה ושואלים עליה מה תהיה עלי׳
 עשיר או עני חכם או טפש כו׳״ הא לך כי השניים
 מן המה חלושים הנעשו עתה איש איש למה שראוי לו,חהו
 שאלת המטרונה מאותה שעה מה הוא עושה, כלומר
 היש עוד דבר לחדש גס עתה בעולמו, כי הלא אפשר
 לומר שכל המקדם העונדם כלם נעשו ונגמרו מראש
 בזמן הבריאה, ועל זה השיב לה ל שמעון יושב ועושה



 פםמשה כ
 נפשו עשה הפקח הזה בערמה והתחזק לבלי יחפעל
 מאימה נגד זקני מואב תקני מלין למען יחשבו הם
 שהוא רגיל בכך, ודרכו תמיד לדבר עם האתון והאתון
 משיב לו, ע׳׳ז אמרה לו הלא אנכי אתונך, הלא אינני
 רק סוס ככל הסוסים וכל החמורים, הסכןכן הסכנתי
 כוי]'חהו ואנכי אהי׳ עם פיך, כי הקב״ס רצה לאמת
 הדבר לעין כל אשר הדברים אשר ידבר משה אינם
 מדברי משה, כי אין לו כח הדבור, והוא כבד פה וכבד
 לשון, וכאשר הי׳ מדבר בשם ד׳ הלא שפתיו ברור
 ייללו, והי׳ מדבר כהוגן, וא״כ ראו כלם שהקב״ה מדבר
 מגרונו של משה, חהו ואנכי אהי׳ עם פיך, היינו כי
 אני בעצמי אדבר מגרונך, וכמאמר המדרש הנזכר
 מורה אני דברם לתוך פיך, כמורה דברי׳ לגרונו בעת

 דברו בשליחותו של הקב״ה:
 והנה שאלתי את פי מו״ר הוא רבינוהקדוש הגאון החסיד
 מו״ה אלי׳מורלנא זצוק״ל מה ההבדל בין התורה
 הקלושה ובין משכה תורה, ואמר לי כי הארבעה ספרי׳
 הראשונים היו נשמעים מפי הקב״ה בעצמו דרך גרונו
 שלמשה, לא כן ספר דברי׳ היו ישראל שומעי׳ את דברי
 הספר הזה כאשר שמעו דברי הנביאים אשר אחר משה,
 אשר הקב״ה אמר אל הנביא היום וליום מחר הלך
 הנביא והשמיע החזון אל ישראל, וא״כ בעת אשר דבר
 הנביא אל העם, כבר הי׳ נעתק ממנו הדבור האלקי, כן
 הי׳ ספר דברים נשמע אל ישראל מפי מרע״ה בעצמו״):

 כאמרם

ל לגגו הקלוש על התורה וצא מצאתי שמה המרים האלה אשל שמע  הערה. *)אמי הכותב, עיינתי באדרת אליהו ש
 מו״ל ז״ל מפיו הקלוש, אגל מצאתי כלכלים האלה לאחל קלוש מלבל, הגאון מוהר״ל מפראג
 זצוק״ל (בספר תפארת ישלאל פרק מ׳׳ג) כתב כן על מאמר סז״ל(מגילה ל״א בי) אין מפסיקים בקללות אמר אניי לא שנו אלא
 בקללות שבתורת נהנים אגל בקללות שבמשנה תורה מפסיקים ואין בכך כלום, מאי טעמא, הללו מפי הקב״ה נאמרו, והללו
 משה מפי עצמו אמרן, ל״לכי כל התורה הי׳ השם ית׳ נותן הדבור בפיו של משה, כמ׳׳ש משה ילבר והאלקים יעננו בקול,
 אגל משנה תולה הי׳ מ*ה מלבר מעצמו, כמו השליח שמלבר כאשר צוה לו המשלח, וזהו מפי עצמו אמרן, שלא הי׳ הש׳׳י
 נותן הלבול בפיו, עכ׳׳ל. אבל לאה זאת מצאתי בבאוליו שנלפסו(ליש פרשה לברים) כי הפסוקים הראשונים של חמשת תפרי
 התורה הס רומזים על המנורה, פסוק ראשון של ספר בראשית יש בו ז׳ תיבות, בלאשית ברא אלקיס את השמים ואת הארץ,
 ז׳ מיטת נגל שבעה קני מנורה, ואלת שמות טי י׳׳א תיבות כגד י׳׳א כפתורים, ויקלא ט׳ תיבות נגד ט׳ פלחים, נמלבל י׳׳ז

 חיטת

 חפץ, וזהו שאמר ית׳ למ^ה מי פה ל$דם בזמן
 תעבר, הייכו בעת הבראה, או מי ישום אלם בזמן
 העתיד, המת המקמם המתחדשים, הלא אנכי ד׳
 כלומר הלא אגכי חסרתי ממנו עתה מה שנתתי לו כבר,
 ובע״כ כי;ש.לי בזה.כוונה .סכלחיית, חתו .ועתה לך
 ואנכי אתי׳ עם $יך ותורתיך אשר תדבר, ובא ולדרשם
 מולה אני דברים.לתוך $יך, וזה שאמרו ז״ל •[שולות
 רבה ה׳] ואקר באו.משה.ואהרן אל תרעה, פרעה
 עשה קכנידה ביום גטסץ שלו ובאו אצלו מלכים
 רבים בענורות והכניעו לפניו, באו עבדיו ואמרו
 לו ב׳ זקנים עומדים על הפתח הוי ויבואו משה
 ואהלן, שלח עמי ט׳, ולא עממהו בענורות כוי, והוא
 פלא איך לא לוה להמיתם םיכף על העלבון הגדול
 הזה שהשיג מהם, אבל הוא הדבר שאמרנו, כי מיל
 בראותו משה עומד ומדבר.לפניו ושפתיו ברר מללו,
 כה אמר ד׳ שלח עמי כו׳ כרתע וכפל עליו פחד ורעל,
 כי הלא ידע את משה שהוא כבד פה איכו יכול לדבר,
 ועתה הוא מדבר צחות, ונתפעל בעצמו למאד [הה
 יתרון לפרעה על בלעם הרשע, כי האתון הוכיחה את
 בלעם כאשר פתח ד׳ את פי׳ ותדבר עם בלעם, ונלעס
 השיב דברם אל האתון, ולא נתפעל מאומה, ואמרה
 לו הלא אנכי אתונך כו׳ ההסכן הסכנתי כוי, כלומר
 איך לא תשים לבך על ענין כפלא כזה שידבר הסוס
 עם האדם הרוכב עליו ובכוונה ובזדון לבו ו^ללת



 פתיחה
ת ש  מדבר כראוי, והנועם, כי הם הם הלבד׳ אשר דני מ
 כגר אל בני ישראל, וכגר שמעו אמריו ונתגשמו אצל

 השומעים, והגן:
 וזךןן שא׳ המדרש למה הדבר דומה לאדם שהי׳ מוכר
 ארגמן כו, היא מליצה נפלאה על הרפואה שהשיג
 משה רע״ה בלשונו, אמר לו אדוני אמת הוא ארגמן
 ואצלך אינו כלום, כך משה לפני הקב״ה, גם כי עד עתת
 דבר ג״כ כהוגן, עכ״ז עד היום הזה אין חידוש כי אצלך
 לא איש דברם אנכי, ר״ל לא אני הייתי בעל המדבר
 הדברים, כיא הקביה הי׳ המדבר מתוך גרונו לא כן
 עתה, כי הדבור הוא דבורו של משה בנבואה, כמשעכן
 כל הנביאים שאין השכינה מדברת מתוך גרונם, ועכיז

 דבר עתה כהוגן, וא״כ בע״כ כי נתרפה משה:

 כאמים ז״לבמדרש(רי׳ שרשתנו) מרפא לשון עןתיי/
 הרי משה כו׳ כיון שזכה לתורה נתרפא לשונו
ר אלה הדברים אשר דבר מ א כ ״ ש ם ד 3 ר ד ב ד  והתחיל ל
 משה, כי מתחלה הי׳ ההכרח שיהי׳משה כבד שה למען
 ידעו ישראל ויתברר אליהם אשר הדברים היוצאים מפיו
 ונועמם ומתיקותם המה מנועם דו העליון ב״ה, ולא
 המתקת פי המלגל אליהם, כי אינו יכול לדבר מאומה,
 כל זה הי׳ משה צריך בעת אמר מלות התולה אל ב״י
 בפעס לאשונה, אבל עתה בבוא משת להחזיר התורה
 פעם שנית, שכבר הומתקו הדברים, ונתגשמו באזני
 השומעים אמריו כי נעמו מאד, אין הכרח לו עוד
 שיהי׳גםעתה כבד פה, כיללאצורךהוא, נתרפא לשונו,
 והתחיל לדבר דברים שנאמר אלה הדברים, היינו שהי׳

 חיבות ועם הכולל י״ח נגד ח״י טפחים, אלה הדברים כ״ב תי׳ נגד כ״ב גביעים (עי׳ אדרת אליי) ואני שמעחי אומרים משמו
 שזהו שרמז המדרש (ריש בראשית) על מאמר ויאמר אלקים יהי אור, הה׳׳ל פתח דבריך יאיר, שהרצון בזה לרמז על פתק

 לברי התורה, היינו הפסוקים הראשונים אשר בחמשה חלקי התורה המה רומזים על המנורה:



ם י ד ב  ר

 מעשיו טובים ומעולים הרבה מאד ממעשי הכפרי אלף
 פעמים ככה, עכ״ז אינו חשוב בעיני עצמו למאומה,
 כי השגתו מחייבת אותו לעבודה היותר מופלגת עד
 לאין תכלית, כי הבורא ית׳ ראר לעבוד אותו כפי גודל
 אלקותו הנשגב מכל רעיון, וזאת תורת האדם (נדה
 ל׳ בי) משביעים את הנשמה ואומרם לה הי׳ צדיק ואל
 תהי רשע ואפי׳ כל העולם אומרם עליך צדיק אתה,

 היה בעיניך כרשע *):
 וככר נאמר(איוב ט״ו) מה אנוש כי יזכה וכי ילדק
 ילוד אשה׳ הן בקדושיו לא יאמין ושמים לא
 זכו בעילו אף כי נתעב ונאלח כו׳׳ וא״כ כאשר יעלו
 מעשינו לפני הבורא ית׳ יהי׳ כביכול מקצת מרוצה,
 היינו כאשר יערוך עבודתינו לערך דלות השגתנו וקוצר
 ידינו, ועכ׳׳ז האולת אתו ית׳ כי לא יצאנו ידי חובותינו
 כל מאומה, ולכן תקב״ת מפייס א״ע כביכול שיכבשו
 רחמי היינו בהיותי מביט על דלות ערכם וקוצר השגתם
 אשר כפי דל ערכם הם יוצאים ידי חובתם, זה יכרע
 רכבוש את כעסי על העדר העבודה הראוי׳ לי, ע״פאמת
 ראוי לכעוס עליהם, והמליצו חז״ל על זה לשון תשלה,

 שהקב״ה יכריע את מדת דינו לכף זכות:
 ומעתה

 אלךן הדברים אשר דבר משה כו׳. מדרש, אלה הדבר ׳,
 מה הדבורה הזו דובשה לבעלי׳ ועוקלה לאחרי׳,
 כך הן דברי תורה סם חיים לישראל וסם המות לעובדי
 גלולים, והדברים נפלאים מאד, מה ראו חז״ל לרמז
 זאת במאמר אלה הדברים כוי, ולדרוש דרש רחוק כזה,
 אבל הסכת ושמע באור הדברים, ונקדים מאמר
 (ישעי׳ כ״ו) והביאותיס אל הר קדשי ושמחתים בבית
 תפלתי כו׳ כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים,
 ורבותינו ז״ל אמרו מלן שהקב״ה מתפלל(ברכות ז׳ א׳)
 שנא׳ ושמחתים בבית תפלתי, תפלתם לא נאמר כוי
 יהי רלון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, הדבר
 פלאי, איך שייך תפלה בינו לבין עצמו, והרחמים
 שיכבשו את הכעס שייך לומר רק אצל בשר ודם,
 כי האדם יזדמן שיהיה כפוסע על שני סעיפים,
 מקצתו מרוצה ומקצתו כעוס, אבל כלפי מעלה לא
 שייך לומר כדברם האלה, אבל הנראה לדעתי
 בזה, כי הנה כבר ידענו מאמר שהע״ה (קהלת א׳)
 כי ברב חכמה רב כעס כוי, וזאת עינינו רואות כי
 האיש הכפר יערוך עלמו לאיש צדיק תמים, וזה לו
 מסבת מעט הבנתו, והחכם גם כי נפשו יודעת כי

 ךי^ףך״ *)ונוכל להמתיק קצת כפל הדברים שאמרו בזה ע״ד מאמר (הושע י״ד) כי ישרים דרכי ד׳ וצדיקים ילכו בם כוי,
 דע כי כמו אשר פעולת צדיק לסייס מסבת תום דרכיו וצדקת מעשיו כן יטיב לו דרך הרע, לא שילך
 ס׳יו בדרך רע כ״א יחםוי א׳׳ע ויהי׳ מפחד תמיד ממנו, ויהי׳ בעיני עצמו כרשע, אז יצליפ בדרך צדקתו, ממש כמשפט העשיר,
 שלא יצליס בעשרו בלתי אם ידמה כי הוא דל, והוא צליך לעבוד ולמשאויהי׳ קובץ על יד אז ירבה וכן יפרוץ, כמאמר אין
 אדם מת וחצי תאותו בידו כוי, וכן אדם חי לא יצליח בסייו, בלתי אם יתן את ההעדר אל לט, וזה תכלית מציאות דרך הרע,
 לא לבחור ט, רק לפסול ממכמיריו, א״כ הצדיק מוצלח בצדקתו מסבת שני דרכים, מסבת דרך הצדק הוא צדיק, ומסבת דרך
, ודרך  הרע הוא מפחד וחושד א׳׳ע וחושב שהוא רשע, והרשע גס שניהם לו למחתה, כי הדרך הלע הוא בוחל אותו ללכת ט
 הצדק, הלא הוא אומר 3לט כי הוא צדיק, וזהו צדיקים ילכו 3: ופושעים יכשלו בם, וזהו היה צדיק ואל תהי רשע, כ״א

 • ;עיניך תהי׳ כלשע, וזהו ואפי׳ כל העולם אומלים עליך צדיק את;, הי׳ בעיניך כרשע:



 דברים יעקב
 מוצלח לתפלה, וזהו והביאותיס אל הר קדשי
ה ל פ ת  ושמחתיס בבית תפלתי כוי, ר׳׳ל לא לבוא שמת ב
 ותחכה להושיעם מן המקרים, כי אז ששון ושמחה ישיג,
ר י כ פ  ונקו יגון ואנחה, ולא יבואו לבהמ״ק רק לבוא ל

 ית׳,בתולה וקול זמרה, וזהו ושמחתים בבית תפלתי
^ א  ובמאמר בבית תפלתי הורה ללעת גם כי ב
 לא יצאו ידי חובת העבודה הראוי׳ אל הבלתי בעל
<  תכלית, כי גם שמים לא זכו בעיניו, הנה ע״ז ר
 צבאות יגן עליהם בתפלתו שהוא מתפלל יהי רלון
 שיכבשו רחמי את כעסי, וכמו שנתבאר, חהו ושמחתי׳
 בבית תפלתי, כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמי׳

ק י פ ס י י  המה ילמרכו להתפלל, אבל לא אתם, כ
 בעבורכם תפלת הקב״ה לבד. ומעתה מאמר המדלש
ל ע  מבואר מאד, כי הנה אחר אשר יחד לנו הקב״ה ס
 שלם בתורה על דברי תוכחות ומוסרם, מה יעשס
 בו אחר אשר ישראל יתבררו ויתלבנו רהיו צדיקיס
/ תמימים ושלמי׳, ואז יהיו התוכחות אךלמותל:  גמור,
 אמנ& התשובה בזה ג״כ על דרך שאמרנו, כי
 לע״ע ישראל צריכים לתוכחה ולמוסר, ולהס
 לא יועיל כל תוכחה, אמנם כאשר יתעלו ישראל
 ויתבררו ויתלבנו בשלמות, ודאי אז יתעלוגםהםלה־ו׳
 צדיקים •שאינם גמור׳, ויהיו הם ראוים אל התוכחות

 ולכן יפה המשילו ז׳׳ל את התורה ללובשה, והמוקל
 לעוקצה, וזהו מה הדבורה הזו לובשה לבעליי
ה ל  ועוקלה לאחרים, ויפה דרשו זאת על מאמר א

ל 7 י  הדברים כו׳, שהוא התחלת ספר המוסר אשל ס
 לפני ישראל, שלא יקשה בעינינו מה יהי׳ משפנו הק/
י,  הזה, כאשר נהי׳ צדיקים גמורים, לזה אמרו שית

 עוקצה מסוגלת לאחרים, והבן:
ם  ד אלקיכם הלבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמי

ע כ  1 לרוב, ד׳ אלקי אבותיכם יוסף עליכם כ

ף ל ן ו  אלף פעמי׳ ויברך אתכם כאשר דבר לכם: מדרש. א
ת ת א  ישראל רבינו משה, הקב״ת לא נתן קצבה לברכתנו ו
 .אמרת אלףפעמי׳, א״למהשבלכחי-אתכםמשל'-גרבתי
 כו/ולכאורה א״כ ברכתו ללא צורך כי הלא בכלל מאתי׳ק/.
 ונקדים לזה מאמר המדרש (בראשית רבה ע״7/
 1 אין דור שאין בו כאגרהמ, והוא דבר 1ר

/  מאד, כי אם הדבר כן מדוע החלימו זיל(ברכות נו״ז
 .אין קורן אבות אלא לשלשה, וגע״כ־שאין גנול-בעולס

 כמו ״

 אהל מרשת

 ומעתה יתב׳יפה מאמר והביאותי׳אל הר קדשי כו׳
 כי ביתי בית תפלה כוי, כי הנה סגולת בית
 המקדש ולוב צלכו לבית ישלאל, להקריב עליו קרבן
 לכפר עלינו כאשר נחמא ח״ו, ועוד זאת לבוא לבית
 המקדש מלך עולמים יתברך שמו לבקש רחמים עלינו
 ולהתפלל על המקרים הרעים אשר השיגונו מסבת
 עונינו להסירם מעל פנינו, כ״ז אם נהי׳ חומאים ח״ו
 אז מהצורך אלינו לבוא אל הבית הזה ושמה יבקש
 כל איש על נגעו ומכאובו כאשר הציע שהע״ה בתפלתו
 הנעימה, אבל כאשר נזכה ונהי׳ צדיקים גמורים על לד
 היותר טוב, אז מה צורך לנו אל התפלה כאמרם ז״ל
 (ברכות י״ז ב׳) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה,
 אלו צדיקי׳ גמור׳, שכל העולם נזוני׳ בצדקה והם נזונים
 בזרוע [אבל הקדים וקרא אותם אבירי לב, בעבור כי
 באמת גס הצדיקי׳ אינם צדיקי׳ בלתי בערך דלו׳ השגתם,
 לכן נקראו אביר לב, כי הם ישפמו כן לפי דעתם] ו־א״כ
 מה ישמש אז הבית המקדש, כי אין לולךלקרבן לכפר,

 ולא לבוא שמה להתפלל:
 אמנס כבי ידענו מפי לבותינו ז״ל במדלש (פ׳^צו)
 לעתיד כל תקרבנות בטילין וקרבן תודה
 אינה גמלה לעולם, הה״ד (ירמיה ל״ג) עוד ישמע
 במקום הזה כו׳ מביאים תודה בית ד׳, ואס כן יהי׳
 נל־קגולת תבה״מ לבוא שמה בתודה ובתהלה, לתת

 הודאה על העבר:
 והנה ידענו כי אנחנו מובחרים להצדיק את כל
 תשלם ץ׳להיישיר דרכיהן ותהלוכותיהם,כמאמ׳
ק כי שם ד׳ נקרא עליך ויראו ממך, א  וראו כל עמי ה
 כלומר מסבת יראתך וקדושתך תתמשך היראה גס
 אליהס, וכמו שבארנו ענין זה באורך למעלה (פ׳ תזריע)
 וזה תלוי בערך מעמדינו, ׳כי אס ׳אפחכו רשעים שאינם
 גמורים, אז המה רשעים גמורים, ואס ישראל כלם
 צדיקים גמור׳, אז המה צדיקים שאינם גמורים וכמבו׳
 על דור העתיד (ישעי׳ ב׳) נכון יהי׳ הר בית ד׳ כוי
 ונהרו אליו כל הגרם והלכו עמים רבים כו׳ ויורנו
 מדרכיו, וא״כ בהיותינו צדיקים שאינם גמורם, אז
 מוצלח לנו הבה״מ על התפלה ועל התחנה, ואליהם
 אינו ראוי כל מאומה, כי הם רשעים גמור׳, ולעתיד
 כאשר כזכה להיות צדיקים כמורי/ לא ישמש אללינו
 תנמה׳׳ק כ״א לבוא שמה בתודה, אבל אליהם יהי׳
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ם, הימה ההשפעה רחוקה  תלטרך אל מעשי בל אי
 מאד מן השקר, כי כל מליאותה היתה מאת ד׳ יה/
 ולא תי׳ לאדם כ״א לאכול ולשתות ולעשות נווב, לא
 כן כמו שהעולם עתה שכל מעשי ד׳ לדכי׳ תיקון, וההכרח
 עוד אל עבודה רבה ולעבוד באחיהו איש, הכה בעבודת
 עבודה ויגיעת העסקים כבר כמלא השקר מן השקרן,
 והלדק מן התם, כמאמר ((לשלי י״א) תומת ישדם
 תכחם, וזהו מאמר אשר ברא אלקיס לעשות, הייכו
 שיצטרך האדם לעשות ולתקן הדברים איך להוציא
 לחם מן הארץ, לכן רמז במאמר• זה אמת, להורות
 כי אס יתנהג האדם באמת יתקיים העולם , וכאשר
 יתנהג בשקר יתקיים בו מאמר (משלי כ״נו) ואיש

 תרומות יהרסנה:
 והנה ידענו כי האדם יען כי הוא מורכב מב׳ דברי׳
 מגוף ונפש, משלימיוומקיימיו ג״כב׳דברי׳,קיוס
 הגוף על קיום העוה״ז, וקיום הנפש על תתורה
 והעבודה אשר בעבודת המקדש, וההבדל בין חפצי
 העוה׳׳ז בין התורה והעבודה, כיחפלי העוה״ז מתחלתם
 ועד קרוב לסופם הכל בא מאת ד׳ עם מענו עסק
 מן האדם, אבל בסוף נופלת ביד האדם בעצבץ וביגיעה
 לקצור ולאסוף ולדוש ולנוחון ולאפות, לעוות ולארוג
 וכדומה כמה מלאכות כבדות עד כי המלאכה רבה
 מאד ועסק זה תלוי באמת ושהר, לכן מרומז בו האמת
 בסופי תיבות, ברא אלקים צעשות, אמנם התורה
 והעבודה, ענין זה תלוי בבחירת האדם כמאמר(סוכה
 מ״ו) אם שמוע תשמע, אם שמעת תשמע עוד, וכן
 המשכן והמקדש תחלתם הי׳ רק מבחירתם ונדבת
 ׳לבס כמאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את
 תרומתי, ובזה כבר ניכר תאמת מן השקר, כימי
 שבחירתו עובה באמת ובתמים לשם כבודו ית׳ סופה
 להתקיים, כמו שנאמר (דברי הימים א׳ כ׳׳נו) וישמחו
 העם על התכדבם כי בלב שלם התנדבו, היינו כי
 בנוחו בההתחלה הערבה והנוהורה אחר כי ההתחלה
 היא באמת, ודאי יזכו לגמרה, גס כי המלאכה
 גדולה ורבה מאד, אם כמלאכת עבודתו, ואם
 כהקמת ו, סמכו עצמם על הנאמן האמתי שישלים
 להם כל ישעם וכל חפצם בגמר מלאכתו לכל מעשהו,

 ואם

 כמו אבותינו הקדושים, גם.למעה ממדרגתם הרנה,
 אולם הנובכו את אשר דברנו בספר קול יעקב(במגלת
 קהלת) על מאמר אדם אחד מאלף מצאתי, כי באמת
 יש די לעולם באיש אחד, רק באופן שיהי׳ שלם בתכלית
 השלמות, וזהו מאמר אחד הי׳ אברהם, ר׳׳ ל כי הוא
 הי׳ שלם בכל חלקי השלמות, וכן יצחק ויעקב, כל
 אחד הי׳ די אל קיום העולם בכלל, ומהם והלאה
 נתמענות המדרגת ונתחלקת שלמותו לי״ב שבעים,
 והצטרפות כל הי״ב שבטים הי׳ שקול כמו האחד מן
 האבות, ומהשבטים ולמטה נתמעטה המדריגה עוד
 יותר, עד שנאמר עליהם וכאשר יענו אותו כן ירבה
 וכן יפרמ, פי׳ כל אשר ירדו ממדרגתם הי׳ ההכרח
 להרבות אותם יותר עד אשר מכלם יצטרף שלמות
 אדם אחד— וכמו שנתבאר ר׳ פ׳ שמות, וזהו שאמרו
 אין דור שאין בו כאברהם, תיינו אשר מכלם יצטרף שיהי׳
 בין הדור כלו בכלל כאיש אחד אברהם, והשלמת

 הדברים תמצא בק׳׳י:
 ד׳ אלץ אבותיכם, מדרש, כך שנו רבותינו
 אל תהי דן יחידי כו׳ ומהו
 חותמו של הקב״האמת, ולמה אמת, אמת יש בו שלש
 אותיות, אל״ ף ראשון של אותיות, מ״ם אמצעית,
 מי״ו סופן, לומר אל ראשון אף אני אחרון כו׳, ראיתי
 להגאון בעל מנורת המאור ז״ל מביא על זה רמזים
 הרבה, ובאין ספק הם דברי קבלה מפי חכמינו ז״ל,
 כי כן דרכו בכל ספרו היקר ללקט אורות מפי חכמי
 התלמוד והמדרשים (נר ב׳ כלל ב׳ פרק א׳) ברא
 אלקים את, סופי תיבות אמת, ברא אלקיס לעשות,
 סופי תיבות אמת, אתי מלבנון תבואי, ראשי תיבות
 אמת, ומה מאד ראוי לדעת ולהשכיל על דבר אמת,
 מדוע בבראשית ברא כו, כרמז האמת בסופי תיבות,
 ובמאמ׳אתי מלבנון כלת אתי מלבנון תבואי נרמז האמת
 בראשי תיבו׳, אבל דע כי בעת הבריא׳ רמז הכתו׳ במאמרו
 ברא אלקים לעשות, גסופיתיבו׳ אמת, להורות כי כל
 קיום העולם לק על תאמת, כי אם הי׳ נשאר העולם
 ומעמדו על אותו מעמד שתי׳ קודם החטא ואשר יהי׳
ת ישראל ) עתידה א  לעתיד לבוא שאמרו חז״ל(שבת ל,
 להוציא גלוסקאות וכלי מלת, אשר ההשפעה לא

י וזהו מאמר (יחזקחל ט״ז) ר33ה כצמח השדה נתתיך ותרבי ועל ידי כן ותגדלי: — 



 אהל פרשת דברים יעקב
 הלא לא עשה כ״א את אשר אמרה לו אמו, לך נא אל
/ ונבאר תחלה מאמר שהע״ה(משלי ח׳) אכי  הצאן ט
 חכמה שכנתי ערמה, אשר לדעתי הורת אותנו בדבריו
 אלה ע״ ד שאמר הנביא ע״ה (ישעי׳ ג׳) כי יתפוש איש
 באחיו בית אביו שמלה לך כו׳ והמכשלה הזאת תחת
 ידיך, ובגמרא (שבת קיכ) דברים שאין אדם עוינד
 עליהם אלא א״כ נכשל בהם, באור זה, כי כבל
ODD כתבנו על מאמר(קהלת ז׳) טוב לשמוע גערת 
 מאיש שומע שיר כסילים כי להוכיח אנשים ולהישירס
 מוצלח יותר אותו שתי׳ תחלה קצת מעורב עם הבועלי׳
׳ כי עי״ד כעשה בקי בתהלוכותיהם ובעכיכי  בעם
0 ה חי  מנהגיהם, ויודע על מה להוכיחם ולגדור פרצו
 וזהו טוב לשמוע גערת חכם מפי אותו איש אשר הי׳
. ( ח  תחלה שומע שיר כסילים (עי׳ למעלה ריש פ׳ נ
 ולכן מי שהוא צדיק וחסיד גדול אבל תוא פרוש ונזיל
ס ך י  מן העולם ומעודו לא הי׳ לו עסק עם אנשים פחו
 אינו מוצלח להיות מורה דרך ומוכיח לרבים, וזי-ו
 שאמר כי יתפוש איש באחיו בית אביו, כלומר היודע
 כל תהלוכותיו ובקי במנהגיו, כ* הי׳ אחיו ברמאות /
 וזהו והמכשלה הזאת תחת ידיך, דברים שאין אל0
0 ח ר  עומד עליהם אא״כ נכשל בהם, כי הצדיקים מ

 אמם

 ואם כן התורה והעבודה צמיחת התחלתה היא הבחירה
 הטובה, וכאשר היא באמת ותמימות סופה להתקיים,
 לכן במאמר אתי מלבנון כלה רמז בהתחלת התיבות
 לאמר שימלא ד׳ משאלות לגכו אתי מלבנון תבואי,
ך בטוח, אם תהי׳ בחירתך י ג  ור״ת אמת, לומר כ

 טובה באמת. והבן:
 ובסמוך, לפיכך כשנכנס יעקב אצלו מת יצחק אומר
ל קול יעקב וה־לים ידי עשו, ברך קו  ״ 1 י לר ה
 אותו רלא לן, נכנס עשו אצל אביו, אמר לו יצחק
 מי אתת מסיח עמי בלב גדול, אמר לו אני בנך בכרך
 עשו, כיון ששמע את קולו ידע כי עשו הוא, אמר
 לו גא אחיך במרמה רקח ברכתך באותו שעה תתחיל
 עשו צווח ואומר בא וראה מה עשה לי התם הזה,
 שכתוב בו ויעקב איש תם כו׳, לא די שצחק לי על
 שמכרתי לו את בכורתי, והנה עתה לקח ברכתי, וראוי
 להתעורר מה היתה כוונת עשו במה שאמר בא
 וראה מה עשה לי התם הזה, שכתוב בו ויעקב איש

C:תם יושב אהלים 
ף נבין מאמר נפלא במקום אחר (בראשית רבה ו  ע
 ס״ז) בא אחיך במרמה א׳׳ר יוחנן בא בחכמת
 התורה, ולכאורה לא ידענו מה מהחכמה עשה בזה,

q̂ בכל חלקי D הערה . *) הנה רש״י ז׳׳ל כתב מי שאינו חרי,0 לרמות קרוי תס, אבל יפלא וכי יעקב אבינו לא הי׳ 
 החליפות, הלא אמר אל רחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא (עי׳ רש״י שם), ויצחק אביי,
, / ״.i.~ ... י יי  יו״ ד. **י• י,* .... ״.._ ... . י r י י

 וגעיני ההמו, הם נחשבים כבהמות הבלתי יודעים דבל מדבר עצה ותחבולה וערמה, בא םהע״ה והעיר את אזנם לאינ,
א "ליף ויולי, ו ל ה 5  כי לא כן הדברים, רק כי דבי שקי־ ישנא צדיק, מסבת שנאתו את השקי לכך אינו מסלול, א
 תחבולות יותר ממך ואינו עושה זאת רק משנאתו את השקר, וזהו דבל שקר ישנא צדיק, ולשע יבאיש ויחפיל אותו

 אבל הוא בטעות, כי אין זה מסבת העדר יליעתו וחכמתו אל הדמיה רק מסבת שנאתו, אבל כוונת מאמל ויהי עשי
 איש יולע ציל איש שלה ויעקב איש תם יושב אהלים, נראה בעיני על אופן אחר, כי כבר נתבאל בכמה מקומות אם

y f p האלם הוא כולל^כל הנחות מכל מעשי בראשית, שע״כ נקרא עולם קנון (עיי מולה נבוכים ע׳׳במלאשון) וכמאמר 
ל ש^. פ  (אבות דר״נ ש׳ ל״א) כל מה שברא הקב״ה בעולם בלא יאלם, וכבל י כתבנו ענינים יקלים בנחות נפש האלם גס



ב ד, ק ע  אהל פרשת דברים י
 ב' מה הוסיף ילחק במאמר בא אחיך במרמה רקח
 ברכתך, הלא כב̂ר אמר ואברכהו גס ברוך יהי/
 ג׳-מ״ש את בכורתי לקח, הלא הבכורה מכר לו ברצונו
 הנווב, אבל כלל העלן הוא בהתעורר עוד מה הי׳
 בדעת יצחק לברך כל ברכותיו את בנו האחד, ולא
; כמו שהשיב אל עשו הן  להשאיר מאומה אל השל
 גביר שמתיו לך כוי ולכה איפוא מה אעשה בני,
 אבל הנה כבר נתבאר מפי סופרים וספרים כי יצחק
 ע״ה רצה לחלק לבניו ב׳ העולמות, ועלה בדעתו כי
 ראוי וישר לברך את יעקב אשר חשב עליו עתה שהוא
 עשו הבכור בעו״ה, כי הוא קדוש והעבודה בבכורות,
 ואבינו יעקב בהיותו עומד מתחפש עתה בדמות עשו
 והרגיש כי יצחק רוצה לברך אותו בעוה״ב הראוי לברך
 בזה את בן הבכור, ושיתברך הוא עתה בעוה״ב הי׳
 זה אצלו אך למותר, כי הוא איש תם יושב אהלים,
 ועל גמול זה הלא הברירה בלבו, שכבר נאמר ע״ז
 להנחיל אוהבי יש, וא״כ אל העוה״ב יוכל כל אדם
 להגיע אליו מעצמו, לכן התעשת כי יותר טוב לו שית׳
 בעוה״ז. אמנם איה איפוא יסובב כן שיברכהו יצחק
 בעוה״ז ׳ הלא יצחק חושב שזה העומד לפניו הוא עשו
 הבכור, ולו נאה העוה״ב, התחכם יעקב ויספר אל
 אביו בלשון עשו, כאלו עשו מספר שמכר הבכורה
 ליעקב, וא״כ ראוי לברך את הבכור בעוה׳׳ז, כי עשו

 כבר איננו הבכור תאמתי רק יעקב בא במקומו
 ובזאת

 אמם אינם מוצלחים לזה כ״כ, וזהו מאמר אני חכמה
 שכנתי ערמה, כלומר גס כי התם דרך רחוק הוא
 מן ערמה ומן תחבולה, עכ׳׳ז שכנתי ערמת כמחזיק
 אצלו שכן מן השכנים, כי משפט השכן שלפעמים
 שואלים כלי מעמו, כך תחזיק הערמה להיות בקי
 בערמומיות, כי ברוב הימים תמצאנו שיש לך צורך
 גדול בזה, בלתי דברים שנאמר עליהם (ישעי׳ ל׳)
 תזרם כמו דוה צא תאמר לו, ובגמר׳(שבת פ״ב) צא
 תאמר לו הכנס אל תאמר לו, הוראתו במלת תזרם,
 כי הנה מדרך בני אדם אס יראה איש דבר לנגדו
 ואינו צריך לו עתה עכ״ז אינו משליכו לאברים במקומות
 מפוזרות, כ״א מקפלו ומניחו במקום מוצנע, כי אולי
 ביום מחר או לזמן אחר יצטרך לזה, וימצאהו במקום
 שהניחו, אבל הדברים הפחותים אשר אין מועיל בס
 כל מאומה, למה לך להקפילהו להניחו במקום משתמר׳
 כ״א תזרם כמפרר חורת לרוח למקומות הרבה עד
 שלא תמלא אותם לעולם, וזהו צא תאמר לו עתה

 ותכנס אל תאמר לו לעולם:
 ולבוא אל העלן נבאר כל דברי הפרשה(תולדות)
 ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ויאמר מי
 איפוא הוא הצד ציד כו׳ ואברכהו כו׳ כשמוע עשו
 את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, והדבר
; עד  פלא כי לא נזכר במקרא מהות הצעקה אשר צעק
C:אח״כ הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים כו׳ 

 הערה. *pnu לדרכנו ראוי לדקדק מ״ש עשו הכי קרא שמו יעקב וכי יעקב עצמו קרא שמו יעקב, הלא אביו קרא
 לו את השם הזה. וא״כ הי׳ לו לומר ליצחק הכי קראת את שמו יעקב, בלשון נוכח ליצחק, אבל
 הנלאה בזה ע״ד עני חשוב ומיוחס הי׳ לו קרובים במרחקים, ונתנו לו יקירי העיר מליצה מפוארה וכלם חתמו א׳׳ע
 בכתב ידם כי זה האיש יוסף בן שמעון הוא מגזעם וממשפחתם אשר הי׳ להם בעיר הזאת, ויהי בדרך התחבר עמו עוד
 עני אחל ללכת עמו, ובלילה גנב מכיסו את כתב המליצה הזאת ויעשה בערמה ויבוא אל הקרובים הנ׳׳ל, והקדים א״ע
 בחפזון ערם גא לשם העלוב הנז', והקרובים נתנו לו מעות הרבה, כי לא ידעו מי הוא, ויהי כאשר הקריב העלוב
ו לקראתו נוסע בחזרה מבית קרוביו, וידע אח אשר עשה לו ל אשר קרוביו כמה והנה ח3יר י ע צ ה  הזה לברא א
, א״ן ואשינ לך את נ ׳ א ה ת ס ע , לך ג מ , פ ה ע 3 מ נ ג כ אליו ה מ א י ׳ ו ד ״ 3 ו אל ה מ  הגנב הרמאי הזה, ויתפוש בו שילך ע
ה שמך והיית אומר ה א נ ש n מ ״ p ה לא ת ס א י ויאמר הוי נבל, א נ ע ך ה ב י  המליצה ואתה תוכל לנסוע אליהם כנפשך, ו
 בפניהם אשר שמך נווליוס הוא השם אשר קרא לך אביך, הייתי נוסע ובא אל קרובי אבי ואתן לפניהם את כתב המליצה
ם >ושף בן שמעון, והוא לקש ש י 3 3 ן ר י ק נ פ ו ל נ י צ ת ע א קלא א ו ר ה ש ר א ס  כי אני יוסף בן שמעון אח׳ אביהם, אבל_ א
ש ליצחק ונתברך, ובהתוודע מ נ ה ן מ ל ה מ ש 3 ע ק ע י , ו כ ש ת ע ג ע ן ה נ ן י י ת ה א ׳ ז א  את הכסף הממוכן, עתה אני אנה אני 3
׳ אומר לך כי הוא יעקב ודאי י ס ה ך א י נ פ א ל ל 3 ש ה יאמר הכי קלא שמו יעקב, כי צא נ  הדבר לעשו צעק צעקה גדו
א א״ע גשם יעק3 ויכזב ואמר כי הוא ר א לא ק ו לא ה , אק ה י כ ו  לא היית מברך אותו עם הבלטת אשר הכינות בעג
3 את] שמו יעקב הלא הוא קרא א׳׳ע ק א [>ע ר י ק כ ן ה ה ז ׳ ו י ר ו 3 ע  עשו, א״כ כבר נתת לו הברכות אשר היו שמורות 3

 עשו, וא׳׳כ ויעקבני זה פעמים, את בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכת•:



 דבריע יעקב
 העוה״ז כחפץ לבגר, כי עשו לא העלה על לעתו ט
 גילה יעקב ליצחק ממכירת הבכור׳, וא״כ לפי המרווה
 שחשב יצחק שהוא עשו ודאי ברכו בעוה״ב, אז שמח
 עשו על מאמר בא אחיך במרמה רקח ברכתך, כי
 עתה נתחדשה אליו ידיעה חדשה כי לא בא יעקב
 אל אביו בתורת יעקב רק במרמה התחפש ואמר
 שהוא עשו ולקח הברכה הראוי׳ אל עשו, *)וזהו שאמ׳
 במדרש בא בחכמת תורתו, כי הותר לו לאמר אנכי
 עשו בכרך אחר כי הוא במקומו כי לקח הבכורה
 ממנו, ע״כ אמר עשו אל יצחק הכי קרא שמו יעקב
 ויעקבני זה פעמיס את בכורתי לקח והנה עתה
 ברכתי, לאמר כי לא עעית אבי, אבל בדין ברכת
 אותו בברכת עוה״ב כי הוא הבכור, ולי נאה לברכני

 בברכת עוה׳׳ז:
 יזףןן מ׳׳ש ויאמר הלא אצלתי לי ברכת, וכלשון
 המדרש [במקומו] מן הכלולות, ר׳׳ל הגם כי
 ברכות עוה״ז הוא מן הברכות הפחותות כי הי׳ ציל
 בפיו, עכ״ז אחר כי מן הדין אין לי לדרוש יותר מזה״״/
 ראמר אליו דע בני כי כועית, כי אנכי ברכתי אותו
ה  בעוה״ז, תהו הן גביר שמתיו לך כו׳, ולך איפוא מ
 אעשה בני, כי אם י לברך אותך בעוה״ב אין זה דיק
 ט כבר מכרת הבכורה ליעקב, ואז וישא עשו קולו
 רבך, אחר כי ראה כי כלתה אליו הרעה ואבד ברכת
 עוה״ז, שהיא העיקר אצלו, זה שהתפלא עשו ואמר

 אהל םרשת
 ובזאת צידד יעקב שיברכהו בברכת עוה״ז, כי יצחק
 יחןןוב שהוא עשו שמכר בכורתו ליטקב וכשאמר יצחק
ו כי יעקב בא בלא ש  ואברכהו גס ברוך יהי׳ חשב ע
ע ממנבץ אביו והביא לו מ  מימה כלל, בלתי כ׳ ש
 מטעמים, רברכהו, וא״כ אחר ט ידע בו שהוגו יעקב
 ודאי ברכו בברכת עוה״ז הראר אל הצעיר, ע״כ
ה עד מאד, כי כל ישעו וכל י מ ה ו ל ו ד ה ג ק ע ק צ ע ל י  ו
ק ולהוציא דבריו מן הכח אל * ר  ^ ה

׳ יכול כי היה בוש מפני אביו: י  הפועל לא ה
ך אחד גכב כלי חמדה רקרה עד מאוד ׳  ע
 מבית חבים, דנומון אותה תוך אהלו,
ה באו גנבים ויגנבו אותה משם, והוא הולך ^  י

 ונועה גונח וצועק הה נגנב ממני דבר יקר, וכאשר
 שואלים אותו מה הוא ומה סימניו הוא דומם כאבן,
 לא יענה מאומה רק יצעק ויבכה, כן עשו הי׳ בוש
 להגיד בפני אביו צרתו כ׳ צר ילו על חמוד העוהי׳ז,
 כי ציד הי׳ תמיד בפיו, מתחפש בדמות איש קדוש,
 ואיך עתה ירעיש ארץ על חמודים חמריים, לכן צעקי
 במר נפשו ואמר ברכני גס אני אבי, קתם ולא פרט
 מהות הברכה, ויאמר לו אביו בא אחיך במרמה
 רקח ברכתך היינו הראוי׳ לך, עשו כשמעו זאת
 התנחם מעט מעצבו ומרוגזו וחשב כי אחר שבא
 יעקב ברמאות ואמר שהוא עשו הבכור ודאי לא
 נתברך רק בעות״ב הראוי אל הבכור, ונשאר לו

 הערה. *)ובי תאמל מה ה*׳ עשו עושה אס לא נזדמנה אליו המקלה הזאת ולא הי׳ יעמב נימלז לק עשו ה•״
א  נכנס כאשל צוה לו אביו, ולאי הי׳ מברכו בעוה״ב כמשפט אל הבכור, לע כי לולא המקלה הזאת ל
 לאג עפו מאומה כי כאשל ירגיש באביו שרצונו לברך אותו בעוה״ב הי׳ אומר לו לע אבי כי מכלתי הבכורה ליעל-

 אחי, וחלילה לי מחנווא לנגוע במה אסל לאחי, ובזה היי נשאר לפני יצפק נקי וצליק:
 *+) עוד אפשר בכוונת מאמר זה כי עשו חקר זאת בדעתו חס גילה יעקב ליצחק שלקח הבכורה מיל עשו ואם לא

 והכליע הלבל והוניח ני ולאי לא גילה לו וישאי ל• העוה״ז, ני הכי קרא שמו יעק3 ויעקגני זה מעמיס'
 בתמי׳, ממש ע״ל אחל בא לקנות חפץ מחבירו, וזה אין רצונו למכור, על כי עשה בערמה ורימה אותו בדבלים וגי5̂«

 את החפץ בעיניו על כי מכר לו החפץ, לימים הלך הקונה ויתן את החפץ על יל אומן לצבעו בגוונים ילועיס ולמשוק
 אותו בששר ואח״כ הלך ומנר החפץ בלמים פחותים אל המוכר עצמו, והכיר בו כי זה היא אשר מכלו לו, ועע״ן
ר ז  לא האמין א״ע לאמר אם באמת זה הוא החפץ שלי מה זאת היתה לו ני רימה אותי תחלה לקנותה מילי, ועתה ס
3 ר ע  ורימה אותי,בה םניח למכור אותה לי, אס אין לו חפץ בה נמה הפציר בי לקנותה מילי, כן אמר עשו הלא י
 רימני תחלהיכי לרח מידי הבכורה, שההוראה מזה כי נתן עיניו בעוה״ב, ואם אומל כי גילה זאת לאביו ואביו יבלך
ר  אותו בעוה״ז כי התחפש ובא בדמות עשיו שאין מגיע לו רק עוה״ז ני מנר הבכורה ליעקב, א״כ מה זאת היתה ל
ו ח מ ג ׳ לא הי׳ לו לקנות הבכורה החלה, אבל בהכרח לא רימני מאומה, אחר כי •כל מ ד 3 ל  לעקבו פעמים על לא~
 וחפצו הי׳ לקנות מילי הביורה ואת בכורתי לקח, צי־יך עתה בהכרח לקחת בלכתי המיוחלת לי היינו עוה״ג, ולכי
: עליו יצחק כי הוא עשו הבכוי־, ויברכהו געוה״ב, ויהי- כלינו, וע׳־כ אמי־ הלא אצלת! י ו ס ק י ה *יין ש  הוצי־ך לימות א



 אהל פרשת דבלים יעקב ר
 אני איה מוראי, היינו כי לא השוו כבודו ית׳ לכבוד
 בו״ד, כי בבני אדם הלא העבד יכבד אדוניו ויעשה
 מלותיו, ק״ו הדבר׳ כמה מהכבוד ראוי אל הנברא
, חהו חנוא חטאת ירושלים, ר״ל י ח  לחת לבוראו י
, כמו שאמרנו, ואמר ולקו ו  חנוא אחד לפי שנים בחב
 בכפלים, שנאמר כי לקחה מיד ד׳ כפלים בכל
 חעאתיה, באור זה ע׳׳ד מאמר המשורר ע״ה (התלי׳
 ק״נו) רבו משערות ראשי שונאי חים כוי אלקים אתה
 ידעת לאולתי כוי, באור זה ע״ד תלמיד אצל רבו שגג
 בלמודו, וסר מדרך הפשע, והרב הי׳ לו עוד תלמיד
 אחד בער וחסר לב, ויאמר אליו הרם את ידך והכהו
 על הלחי על שגגתו אשר שגג, התחיל הנער בוכה
 ואומר הלא פי שכיס במכאוב,', כי כאשר יכה אותי
 הרב בעצמו ויהלמני, לא הייתי מצטער בלתי על
 מכאוב ההכאה לבד, עתה הלא מלבד מכאוב ההכאה
 ידוה לבי על העלבון הזה אשר יכני בער ונער אשר
 אינו יודע בין ימינו לשמאלו, משא״כ כאשר יהלמני
 הרב בעצמו בחסדו יוכיחני הלא הוא מכיר בשגיוני:
 וזהו טענת החסיד ע״ ה, רבו משערות ראשי שונאי
 חנס כו׳ אויבי שקר כוי, ואמר האף אמנם כי
 המוחלט אללי אין יסוריס בלא עון, עכ״ז אתפלא
 עליך לאמר, אלקים הנה אתה ידעת לאולתי, ר״ל
 אתה הוא המבין בחסרוני, ואס תייסרני אתה הי׳ לי
 למנוחה, כי אשמותי מולך לא נכחדו, לא כן הזדולם
 האלה, וכמאמר(איוב ט״ז י״א) יסגירני אל אל איל
 ועל ידי רשעים ירטני, וזהו ענין לקו בכפלים, כי
 כפליס במכאובם, כאב היסוד׳ מצד עצמם, וכאב
 מצד מהות המייסר אותם, מי הוא המעורר ידו עליה׳
 והחריב מעון מקדשיהם*1") ומתנחמים בכפלים,
 שנאמר נחמו כחמו עמי יאמר אלקיכם, היינו כי
 הנחמה תהי׳ בכפלים, לא זאת בלבד שירים קרן
 הצדיקים אבל עוד זאת יעשה לגדע.קרנות רשעים
 וישפיל גאון זדים, וכמו שהמשיך דבליו ואמר כל גי
 ינשא, אלו דכאי הרוח, וכל הר וגבעה ישפלו, מהיפך

 אל
וב כ״ד ני״ו) ועין  הערה* *)ובדבר הזה שמעתי מפי מו״ל הגאון מוהל׳מ מאניש נ״ע, באור כסמל על מאמר(אי
ן בן זכאיהנזכרים, נ ח ו י י ל ר 5 ל ז ל מ / מ ס י ש ם י י נ ר פ ת ה ן ו י י ע מ ן ש א ת ר ל מ א q ל » ה ל מ  נואף ש
 כי במה שהוא׳ מסתיר עצמו ומין נואף שמרה נשף לאמי לא תשורני עין, כביכול עושה עין שלמטה כאלו אינה רואה

: י נ לע ו  בחושך, וזהו וסתר פנים ישים, אומר בלבו כי הוא כמסתיר פנים ומי מאני ומי י
 **)ובמדרש (איכה אי) הי׳ צריה לראש כוי יכול על מגן ת״ל על רוב פשעיה, והמאמר פלאי, וכי מי יחשוב כזאת
ם, ואיך אמרו יטל על מגן, וללרכנו יתכן, כי הכתוב אומר ו על חנ ג י י  על אלקי׳ ית׳ שיעות אלם ב

 כי

 ו
 אל יצחק ראה מה עשה לי התם הזה אשר תמימותו
 עמדה לו להצליח בערמה זאת, אשר לולא תמימותו
 הייתי כזהר בי שלא יקרה אותי כזאת, והשלמת הדבר־׳
 עי׳ במקומם, ומה שכתבנו עתה בשביל דבריס־

 שנתחדשו בע׳׳ה:
 מדרש (איכה א׳) חטאו בכפלים, ולקו בכפלים,
 וילתנחמים בכפלים, חטאו בכפלים חטא
 חטאה ירושלים, ולקו בכפלים (ישעי׳ מ׳) כי לקחה
 מיד ד׳ כפלים בכל חטאתיה, ומתנחמים בכפלים,
 שנאמר (שם) נחמו נחמו עמי כר, והמאמר אומר
 הבינני, איך יתכן ענין הכפל אצל חטא, גס מאמר
 לקו בכפלי׳ וכי חשוד קוב״ה כו׳, ומה גם אס החטא
 הי׳ בכפלים הי׳ העונש מכוון כנגד החטא, ואיה
 הכפל, אמנם דע כי מה אשר אנחנומתודיס ואומרים
 סרנו ממלותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו,
 הבאור בזה ע״ ד שמצאנו(בבא קמא עי׳ ט ב׳) שאלו
 תלמידיו את ר׳ יוחנן בן זכאי מפני מה החמירה
 תורת בגנב יותר מבגזלן אמר להם זה השוה כבול
 עבד לכבוד קונו, וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד
 קונו, כביכול עשה עין- שלמטה כאלו אינו רואה")
 כי הגנב מתיירא מפני הבריות מלגנוב ביום, ומפני
 כבודו ית׳ לא יירא, לכן ענשו כפול על עונש הגזלן,
 כן אנחנו במרייכו, הלא העבדים אל אדוניהם סרס
 למשמעתם, ואינם מסרבים מאומה, ואנחנו ממרים
 את פי ד׳ אדונינו, ומורא בו״ד גדולה אצלנו הרבה
 יותר ממורא שמים, וזהו סרנו־ממצותיך וממשפטיך
 הטובים ולא שוה לנו, כלומר לא דמינו ולא הערכנו
 כבוד מלותיך אל שלנו ואל כבודנו, ממש כבושת גנב
 כי ימצא, לכן ואתה צדיק על כל הבא עלינו, גם אם
ר על חטאנו, כי אמת עשית, ולנו בושת ת ו  בח י

 הסכים לשלם כפל:
 ןץךן חטאו בכפלים, היינו כי באמת החטא הוא
 רק אחד אם גדול גדול ואס קטן קטן, ועכ״ז
 יש בו פי שנים, ע״ד מאמר(מלאכי א׳) ואם אדוני׳



 אהל פרשת דברים יעקב'
 והנד, לעתיד כאשר ירים ית׳ קרן הצדיקים למעלה
 ראש להעכיקס הצלחה בהפלגה רבה מאוד כעלה
 עד נדר השחוק, אז ימלא שחוק פיכו כוי, ואז
 ־אמרו כו׳ הגדיל ד׳ לעשות עם אלה, כלומר עתה
 עינינו רואות גודל ההצלחות, כי הגדיל ד׳ לעשות
 עם אלה, לא ככל המון הטובות אשר הגדיל ד׳
 לעשות עמנו כי לא היינו רק שמחים, אבל לא עד

 גדר השחוק:
 אמנם נראה להמתיק מאמר כי לקחה מיד ד׳
 כפלים בכל חטאתית, ע״ד יותר קרוב,
 בהקדם מאמר שמעון תעמסוני (בבא קמא מ״א)
 כל אתין שדרשת מה תהא עליהם אמר להם כשס
 שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על הפרישה,
 והדבר פלאי, מתי קבל שכר על הדרשה, אבל כוונתו
 לומר כי הנה כבר קבלנו שכר מצוה מצוה, הייכו

 מלבד

 אל היפך, ומה נמרצו בזה דבר המשורר ע״ה
 (תהלי׳ קכ״ו) אז ימלא שחוק פיכו ולשוננו רנה אז
 יאמרו בגרם הגדיל ד׳ לעשות עם אלה הגדיל ד׳

 לעשות עמנו היינו שמחים:
 ההבדל בין שמחה ובין שחוק כך הוא, כי השמחה
 היא בדבר הצלחה הבאה בדרכים טבעיס,
 ושחוק הוא על עכין זר בלתי טבעי כמו המצליח
 במליאה יקרה וכדומה אשר לא עמל בו הוא ישחק
 עד בלי די, כמאמר (בראשית כ׳׳א) צחוק עשה לי
 אלקים כל השומע יצחק לי, וקרוב לזה תמלא בדברי
 החכם מהר״י אלבו ז׳׳ל (בט״ז משלי) ואולי זהו
 מאמר שהע׳׳ה (קהלת ב׳) לשחוק אמרתי מהולל,
 ר׳׳ל כי בעניכי עוה״ז גם המצליח בהפלגה עד
 גדר השחוק אמרתי מהולל, ואף כי ולשמחה, מה

 זו עושה:

, הנה ע״ז אמרו יכול על מגן לקו י ; נ י  כי היו צריה עוד לראש, ממש כמאמר הנ״ל יסגירני נו׳ ועל ידי לשעיס י
ר הנותב לא אחדול מהזכיר פה מה שכתבתי בספר שמן מ  בכפלים, ת״ל אל רוב פשעיה, ני הי׳ חטאם ג״נ נפלים. א
 המור (בי״א משלישי) בב^ור מאמר חטאו בנפלים, עם דברי המדרש במקום אחר (בראשית רבה צ״ג) ־ולא יכלו אחיו
 לענות אותו כי נבהלו מפניו, אבא כהן בי־דלי* אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התונמה, יוסף קטון של שבטיס
 הי׳ ולא היו יכולים אחיו לעמוד בתוכחתו, וכשיבוא הקב״ה ויוכיח את כל אחד וי4חד לפי מה שהוא, על אחת כמי
 וכמה, ובהשקפה הראשונה שלשה מלות ה^לה לפי מה שהוא אין להס באור [ועי׳ אהל יעקב בראשית ק״ג א׳ וגדיוש
 נ״ג להגאון מהרע״פ ז״ל] ולדעתי יתבאי־ו הדבייס יפה ע״ד מאמר (איוב ל״ א י״ג) אס אמאס משפע עבדי ואמתי בריבש
ה, כי העולה המזדמנת באנשים שיעשו איש לרעהו, , ומה אעשה ני יקום אל וני יפקוד מה אשיבנו, נאור ז  עמדי
 פעם תהי׳ נשקפת ליותר גדולה מערך עצמיית העולה, ותהי׳ נשקפת על פני במתי ההפלגה, ופעם תהי׳ העולה ההיא
 נערכת לקטנה מכמות שהיא בעצם, ופעם תהי׳ העולה ההיא נערכת במשקל שוה עם עצמית הפעולה, ומציאות ג׳
 החלוקות האלה כך הוא, האנשים הדומים בערכם אס יעשה אחד לרעהו מן הדברי׳ הזרים, יהי׳ הדגל נערך אל
 ׳כמות המעשה ומהותה, אם קטנה או גדולה, כמו שהיא בעצמותה ובגדרה, ואם יהי׳ ענין הזדמנות הזאת באדם פחית
ס  שפגע באדם גדול, הנה העולה תהי׳ נעיכת ליותר גדולה, כי איך הקל הפחות הזה בכבוד איש נכבד, ולהיפך א
ה ללקלק אתל ת ז  יהי׳ ענין הזה בצלמו ודמותו מהגדול אל הקטן והפחות,־ תהי׳ העולה קנינה מאד, כי מה לו לפסי
, כי האף אמנם אנכי הייתי המכובד הגדול,  הגדול, ובהכרח ישא ויסבול, ע״ז התפאר איוב ואמר כי לא כן אנכי עמדי
, כוי, ואשכון כמלך בגדול, עכ״ז הפליג  כמאמרו (שם כ״ט) בצאתי שעל כוי לאוני נעלים ונחבאו וישישים קמו עמלו
 ואמר אס אמאס משפט עבדי ואמתי בליבם עמלי/ כי לא הייתי מביט אל גולל ערכי, ולא שמתי לבי לפחיתות עי־כס

 והטעם, ומי* אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו, לאמר אם אבוא להעריך מי הוא המקיל בכבוד מי, פסל
 פחלתי ממשפט של מעלה, אס גם שינה יעיינו שפלת האלם ופחיתותו נגל גולל אלקותו ית׳ לבלי תכלית, אין ק״
ו ;  למשפטו המל, כמ״ש החסיד דיל [בחשבון הי״ד משער חשבון הנפש] וכיון שנעשה זה לנברא חלום כמוני, כמה א
ו י , ומעתה זהו בעצמו הק׳׳ו שפשו חז״ל ומה יוסף קטנן של שבטים, אשר האחים ה ,  חייבים מכפלי כפלים לבוראנו ית
ו ואין העולה גדולה כ״כ בגדול העושה בקטן, ועליז לא היו אחיו יכולים לעמוד בתוכחתו, לכשיבוא נ מ  יותל גלולים מ
 הקב״ה ויוכיח את כל אחל ואחל לפי מה שהוא לפי קוטן ערנו ושפלותו ופחיתותו, ומה שעשה הפחות הזה נגד
 גודל אלקותו ית׳, על אחת כמה וכמה, זה שרמזו ז״ל במאמר חטאו בנפלים ני החוטא נגד מי שאינו מכיל מעלתו
א אך בבחינתו העצמיית, לא נן אס הוא מכיר אותו ומעלתו, גדלו ותפארתו, הלא חטאו י נ מ ו ה כ י ר ע  וחשיבותו, לא י
 כפול ומכופל, כן מקומות זולתיות בהזדמן בהם חטאים לא יעריכו אותם לק כפי עצמיית החטא, לא כן ילושניס
 עיר החכמה, המכרת כבוד עליון נורא הוד אשר בקרבם קדוש, עליה נופל מאמל חטאו בכפלים, שנאמל חטא

 חטאה ירושלים:



 דברים יעקב ז
 רצון קיכם, ואחר כי זה הוא רלון המלך יה׳ אשר
 ביום יזרחו ובערב ישקעו, לכן ישמחו גם משניהם:
 כלל הדברים כ־ בעניני התורה האלקית יש אל
 העוסק וההוגה בהם ב׳ מעלות, ערב ומועיל,
 כי מלבד בחי׳ המועיל בדבר התועלת הנמשך מהתור,
 אל השארתו ואל הצלחתו הנצחיית, כמאמר וחיי עולם
 נעע בתוכנו, הלא כפלים לחושיה, כי יש בה גם
 בחי׳ הערב, כי כל עניני׳ ערבים מאד על הנפש
 ומתוקי׳ מדבש ונופת צופים, ולהיפך במעשי החטאים
 יש ג״כ ב׳ מיני מכאוב, כי מלבד העונש אשר בעולם
 הנפשו׳ רח״ל, עוד יש בבית רשע מכאוב ויגון ממעשה
 החטא עצמו בעוד היותו פה באת החיים כי אחרי
 שקוט חום תאותו הלא יתחרט וידאוג, כמאמר(איוב
 טי׳ו) כל ימי רשע הוא מתחולל, וכמו שכתב הגאון
 רמ״ע מפאנו ז״ל בבאור מאמר(הושע י״ד) כי ישרים
 דרכי ד׳ וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בס, וזה
 לשונו(במאמר חקור דין ח״א י״ג) אמר סגולה כפולה
 ומכופלת בדרכי התורה כי הצדיקים ילכו ויחליפו כח,
 והרשעים גם הם יתפעלו על ידה, כי יכשלו ויחוגו
 וינועו, כמאמר כל ימי רשע הוא מתחולל, וכבר דברנו
 ביוקר ענין זה למעלה (פ׳ מצורע) ע״ש, ומזה נקח
 בינה להבין ענין מאמרם זי׳ל(סנהדרין ל״ט במקום
 שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים *גמורים יכולים
 לעמוד, וזה יהי׳ ענין מאמר כי לקחה מיד ד׳ כפלים
 בכל חטאתיה, והוא ע׳׳ד מי שהי׳ לו ב׳ בנים, וילך
 האחד אל בית מרזח ויאכל רשת וישכר, והשני נזדמן
 לו כי עלת על השלחן ונפל, והאב כאשר נתוודע לו
 מעשי שניהם, הכת אותם בשבט עברתו, ולימים
 התנחם האב ראמר לפייס את בניו ולדבר על לבם,
 וימן להם משאת מאת פניו, רתן אל האחד שקל
 אחד, ואל השני נתן שני שקלי כסף, רען האג
 ויאמר אל בנו הא׳, הלא אחיך אצ היסודי׳ הגדולים
 שתי׳ לו מנפילתו עוד הכיתיו גה אכי, לכן נתתי לו
 ב׳ שקלים, אבל אתה אכלת כנפשך מעלני׳ והתענגה,
 וזהו נחמו נחמו כו׳, יתנחמו בכפלים, והטעם כי
 לקחה מיד ד׳ כפלים בכל חטאתיה, הייט מלבד
 היסודס אשר בדרך עונש, הלא הי׳ לחם יסודם
 מעלמוח החטאים, כמאמר(יחזקאל ל״ו) ונקוטותס
 בפניכם על עונותיכם כוי, לכן יפה אמרו במקום
 שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים

 לעמול

 אהל פדשת
 מלבד השכר אשר בעוה׳׳ב יש לפניו שכר טוב גם
 בעת עשיית המצוה, כי העוסק בתורה לשמה אין
 עונג גדול בעולם יותרממנו, שהוא עומד על משמרת
 מלך מלכי המלכים ית״ש, כמאמר יפה שעה אחת
 בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי עוה״ב, וגם העוסק
 בה שלא לשמה גם הוא יתענג באץ מנוס, כמאמר
 ומתוקים מדבש ונופת צופים, רק ההבדל בין ב׳ סוגי
 הלומדים האלה אס אחד מחדש בה דבר שזהו ענין
 מאד נעלה, כמדע, ואח״כ נתברר אליו ממקום אחר
 כי שגגה היא, ונסתר אצלו כל הבלן אשר בנה
 לתלפיות, הנה אס עסקו הי׳ שלא לשמה ושכרו הי׳
 מה שחשב לעלות על ידי פלפולו למעלת רב ונשיא,
 וישימוהו לראש, ובהתוודע אליו עתה כי מוס בו לא
 ירצה, הי׳ כל יגיעו לריק, ויהי׳ לו עגמת נפש, וזהו
 ששאלו אותו כל אתין שדרשת מה תהא עליהם, אחר
 כי עמלת בחנם על לא דבר, ע״ז השיב ואמר כי לא
 כן אנכי עמדי, אני עסקתי בתורה לשמה והי׳ זה
 שכרי מת שאני עומד לשרת פני מלך עולמים ית״ש,
 כי כמה מהעונג מושג גם לתמשרתיס פני מלך בו״ל,
 וא׳׳כ לא אבדתי שכד כלל, כי גם מתחלה גם עתה למי
 אני עמל, הלא בעבור כבוד עליון נורא הוד, וזהו
 כשם שקבלתי שכר על הדרישה׳, כך קבלתי שכר על
 הפרישה, ממש כעבד מלך אשר בבוקר ילביש את
 המלך בגדים יקרים ומתענג, ולעת ערב מפשיטים
 מעליו והוא מתענג משניהם, וזהו שמחים בצאתס
 וששים בבואם עושים באימה רצון קונם, כ״ יש דברים
 אשר בהתחלתם השמחה גדולה מאד, ויש דברים
 אשר השמחה רק באחריתם לא בעת התחלתם, למשל
 הנוסע על החתונה, או ההולך להתענג בשרים ושרות
 בבתי טרטיראות, הוא ישמח ויתענג בנסיעתו שמה
 ובהתחלת הדברים, לא באחריתם, כמו שעינינו
 רואות את הכמןעי״ מן החתונה, ויש בהיפך אשר
 בעת ההתחלה יהי׳י במרת נפש מאד, כמו בהתחילו
 ליככס אל תעלת שבעה עשר בתמח וכדומה, תנה
 בההתחלה ימר לו מאל, כי יפחוד וידאוג הלא יום
 ארוך כזה מהצורך אליו לענות נפשו, אמנם כאשר
 יגיע היום לערוב הגדיל עליו השמחה, אבל שישמח
 אדם בדבר גם בצאתו גם בבואו זה הוא מן הנמנע,
 זהו שתפליג ואמר שמחים בצאתם וששים בבואם, גם
 בזדחתם גם בשקיעתם, והטעם, כי עושים באימה



3 ב  לעמוד, יען כי הם לקחו מיד ד׳ ככלי׳ בכל חטאתיתם, רבה ע״ז) אלו כחותיו ואבריו המתאבלים עליי, א
 בעת עשיית החעא רגזו וחלו, ואח״כ בשובם יתמרמרו הצדיקים הגמורים תלא אכלו ושתו והתענגו מאד

 מאד, כמאמר (ישעי׳ כ״ז) דרכיו ראיתי וארפאהו כמאמר (תתלים קי״ע) שש אנכי על אמרתך כמוצא
 ואנחהו ואשלם כתומים לו ולאבליו, וברזיל (ויקרא שלל רב:

. ן נ ח ת א ת ו ש ר  פ
 ואתדען אל ד׳ כו׳ אעברה נא ואראה,כוי, ויאמר לבקש אולי יחסרון חמשיס הלדיק־ם חמשה, איז״כ
f ד׳ אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד תוסיף והוסיף עוד עד אולי לא ימצאון שם רק עשרה 
ת  בדבר הזה C הנראה בבאור המאמר ע׳׳ד מאמר כן עשה משה רבינו ע״ה כי התחלת תפלתו הית
0  (שמואל ב׳ י״נו) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת בדבר שאלת אחת קענה, אעברה נא ואראה ג
 המלך כו׳ למה לא הלכת עמי מפיבושת, ויאמר כו׳ שימות תיכף אחרי ראותו אותה, אבל דעתו הי׳ כי
ה א  עבדי רמני כוי, ויאמר לו המלך למת תדבר עוד אחי׳כ יוסיף ויבקש יותר מזה, והקב״ה השיב לו ר
 דבריך אמרתי אתת וציבא תחלקו את השדה, וראוי כ׳ אמלא משאלותיך מת ששאלת לראות את הארץ 9
 לתתעורר על /מלת עוד שהיא כשפת יתר, מה הי׳ עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה כו׳, אך
 חסר אם יאמר אליו למת תדבר דבריך, והנראה בזה בתנאי שלא תעשה כאשר עם לבבך, היינו שלא תוסיה
ב  ע״ד שמלאכו (סנהדרין ק״ז א׳, ויי׳ר סוף פ׳ ה׳) לבקש עוד דבר כוסף על השאלה הראשונה, כ״א ר
 ישראל נקראו גבולם, שהם יודעים לרצות את בוראם, לך, את אשר שאלת אותו אתן לך, אך בתנאי שיהי׳
ש מ  אר׳׳י כאילין כותאי דתכימין לבקש על הפתחים, אית די לך בזה, ואל תוסף לדבר אלי עוד כוי, וזה מ
ל מ  1ך חד בליל, מן דיהבון לי׳ אמר אית בצל בלא פתא, הי׳ מאמר דהע״ה, כי הנה דוד המלך ע׳׳ה כבר א
 מן דיהבא לי׳ אמר אית מיכל בלא משתה, מתוך כך אל ציבא(שמואל ב׳ ט״ז) הנה לך כל אשר למפיבושלז׳
 אכל ושתה, כךדוד, הקב״ה אמר לו מה אתה מבקש רק עתה בקשתו עשתה שירות וביעל חצי/ ואמר לו
 אמר לו שגיאות מי יבין, אמר לו הא שרי לך והא אתה וציבא תחלקו את השדה, רק בתנאי שלאתדבל
, את״כ אמר גס מזדים חשוך עבדך כו׳ עוד את דבריך לבקש יותר, כי איך יבטיל את כ> ך ל £ י ב  ש

 ואח׳׳כ ונקתי מפשע רב, מ כן דרך הצדיקי׳ מבקשים דבריו, וזהו למה תדבר עוד, וזהו מלילת המשולל
 מעע אח׳׳כ בראותם״שהעת עת רצון מוסיפי׳ ומבקשי׳ ע״ה (תהציס פ״ה) הראנו ד׳ חסדך וישעך תתן לכ^
 עלן נוסף, על הדבר הזה המליצו ז״ל שהם יודעים ממש ע׳׳ד אחד הביא לבנו מתנה מן הדרך, רק כי
 לרצות את בוראם, כי אין מן הראוי להתחיל לבקש בבואו לביתו שמע כי הנער הרים ידו על אמו, העין
 גדולות, כי אם מעע מעע בהדרגה, כתפלת אברה׳ בקול מורו ומלמדו, והסתיר החפץ ממנו, והנעל
t אבינו ע״ה אולי יש חמשים צדיקים, אח׳׳כ הוסיף הרגיש כי בוודאי הקים הבטחתו והביא לו מתנה 

 ויהי

 הערה. *)ובמדרש (פ׳ קרס) רב לכס בני לוי, אמר הקב״ה למשה את ממית wונורא ובמה דינמית אתה לק,
 אתה אמרת רב לכם בני לוי, למחר תשמע רב לך כוי, באור זה כי הנה בהזדמן חטא קנון
 אצל אדם• גדול, יש לעיין אם מהצורך לדון כפי המעשה מצד עצמה והעונש קנון, או שיש לדין כפי מעלת מוי׳
/ ר״ל כי י י לי נ ם ב כ  העושה, ויסוייב לו עונש גדול, והנה מרע״ה כבר הכריע זאת במאמרו אל הנועדי׳ עליו רנ ל
 מצדכם הלא החטא רב ועצום מאד, כי אתם בני לוי אשר מעולם לא הורגלו בחטא, כמ״ש במעשה העגל מי לד׳ אלי

 כוי (עי׳ אלשיך) וההכרעה הזאת הלא הפסידה את משה עצמו, לאמר גם כי ענין מי מריבה אינו חטא גדול כ׳׳ע
ה לק*/ אתה ת ת א י ח מ ה י מ 3  אבל ר? לך, כלומר מצדך כי הלא אתה משה איש האלקים, וזהו את מחית בחוטרא ו

ה אליהו מרצ נ׳׳י: ר  אמרת רב לכס מ« לוי למחר אתה שומע רב לך,. מפי ידידי הרב הגדול מ



ז יעקב ח נ ח ת א ו
ת  ש ר  אחל ס

 בעיני בעליו על היותו שעי, חוב על סך עצום, אבל
 מצד עלמות הניד אין חשיבות בו כל מאומה, כן
 האדם מצד עצמותו הוא עפר ואפר, רק מצד מעלות
 הפרטים והקניניס הטובים אשר קנה לנפשו הוא
 גדול, אכן אלקיס ית׳ גדולתו מצד עצמותו, גם בזולת
 פעולותיו וזהו כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה
 אלקים לבדך הוא המתואר בשניהם, ועד״ז פי׳ הגאון
 מו״ה עזרי׳ פיגו ז״ל מאמר ימינך ד׳ נאדרי בכח,
 במת שיש בכחו לבד, גם מבלעדי יציאת הדבר אל
 הפועל, וזהו שהכפיל ואמר אתה החילות להראות
 ~את עבדך את גדלך, ואת ידך החזקה, והנן, —
 ובדרוש בארנו בזת מאמר (תהלים קמ״ה) יודוך ד׳
 כל מעשיך וחסידך יברכוך כוי, ע״ד שאמר במקום
 אחר (שם צ״ב) מת גדלו מעשיך ד׳ מאד עמקו
 מחשבותיך, ממש ע״ד אילן גדול וגבוה |מאד מאה
 אמה ויותר ובעומק הקרקע ג״כ מאה אמה, הלא
 יתחלקו בו רואיו לג׳ מחלקות, הבער וחסר לב ילך
 אצלו ולא ישתומם מאומה על המראה הנפלאה הזאת,
 כמשפט שוטה שאינו מרגיש, כי הוא יחשוב אשר
 כל האילנות שרם, והאיש אשר חלק לו בחכמה מעט
 הוא יתייצב ויביט בו וישתומם עליו, והחכם האמתי
כ עומק האילן ותתאבכות שרשיו ומשם  הוא ירגיש ל
 חפר עוצם ההתפלאות למכביר, כן הדבר במשיח ד׳
 ע״ה, כי הוא אמר אני מרגיש בשניהם, מה גדלו
 מעשיך ד׳ בנגלה אל העין, גם מאד עמקו
 מחשבותיך, וביאר ואמר איש בער לא ידע, כל מאומה,
 גס הנגלה, וכסיל הוא חכם כשירצה, כמליצתם ז״ל
 (שבת לא) יודעים הס כו׳ אלא שיש חלב על כסלם,
 כי הכסיל אין רצונו לחשוב ולעיין ולחקור תכלית כל
 דבר, אבל מה שהוא רואה בעיניו הוא מרגיש, לכן
 יפה אמר עליו וכסיל לא יבין את זאת, כמור׳ באצבע
 על ענין השני אשר בסוף המאמר [מאד עמקו
 מחשבותיך] אבל מה גדלו מעשיך ד׳ הלא עיניו רואו׳
 וזהו יודוך ד׳ כל מעשיך, ר׳׳ל כי ההמונים בעם יולוך
 מהנגלה אשר רואים את מעשיך, אבל ן וחסידיך יברכוך
 כלומר בלא אמצעות המעשים, כי מכירים כבודך
 בעלם, ואמר כבוד מלכותך יאמרו כי׳ כמו שאנחנו
 מאים ההבדל בין המחותנים ובין הקרואים על
 החתונה, כי המחותנים שמחתם בעצם, שזכו להכניס
 בניהם לחופה, והשמחה היא הגורמת כל משתה היין

 לא

 ויהי כמחריש, ואחר ימים אחדים כשוב חמת אביו
 עליו בא בערמה ואמר אל אביו תראני נא את החפץ
 אשר הבאת ואדע לכל הפחות מה הוא, ובתוך
 הדברים הוא מוסיף ומבקש גס כן ותנה אותו לי,
 וזהו ממש מאמר הראנו יי חסדך, ואח״כ מוסיף

 וישעך תתן לכו:
, מדרש, זה שאמר הכתוב בתוכחות  'ואתחנן אל ל
 על עץ יסרת איש, ואיש זה משה יחמס
 כעץ חמודו שתי׳ מתאוה לכנס לאיי, ואם כך הגיע
 למשה הצדיק על אחת כמה וכמה שאר כל הבריות
 כו׳ אך הבל כל אדם, ובאמת אין באור על ק״ ו זה,
 כי כבר ידענו מפיהם ז׳יל (קהלת א׳) ויוסיף דעת
 יוסף מכאוב, ונאמר וסביביו נשערה מאד, אבל באור
 מאמר זה כך הוא, ואם לא תוציא מזה יראה תוציא
 ממנו ענות ושפלות, כי מזה תראה שפלות מעמדך,
 שאין הקביה מדקדק עמך כראוי, מסבת מיעוט
ת לא הוסיף ל ק  ערכך ודלת נפשך, כי באין ספק, ת
ה מגרע, ל ק  על משה רבינו ע״ה כדינו רק אצלנו ה
 ממש ע״ד בעל חוב בא לגבות חובותיו, וכפי ידיעתו
 יכולת כל אחד כן הכביד עליו הנגישה, ואחד מהם
 הי׳ אביון ידוע ומפורסם, והניח אותו ולא נגש אותו
 מאומה והי׳ זה מתפאר במנוחתו, ואמרו לו מה זה
 תתפאר, הלא סבת חפשיותך היא דלותך ושפלותך,
סרת איש זה  וזהו מאמר המדרש, בתוכחות על עץ י
 משה, היינו תוכחות משוערות ומוגבלות כפי הדין,
 לא יותר ח״ו על הדין, רק התוכחות היו נמדדות אל
 העץ, ואס כך הגיע למשה הצדיק על עץ קטן מגיע
 עונש כזה, על אחת כמה וכמה שאר כל הבריות שיש
 בהם עונות גדולות וחמורות, אך הבל כל אדס,
 כלומר רק זאת היא הצלתם כי המה מהבל יחד ומה

 ידקדרן עם עניים ואביונים:
 אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת
 ידך החזקה כוי באור המאמר ע״ד מ׳׳ש
 המשורר ע׳׳ה (תתלים ס״י) כי גדול אתה ועושה
 נפלאות אתה אלקים לבדך, והרצון בזה המאמר, כי
 יש אחד שאומרים עליו שהוא אדם גדול, ויש מתארי׳
 את אחד בשם גבור חכם עשיר, וכדומה מהתוארים
 אבל לתאר את אחד בשניהם לומר עליו פלוני הוא
 גדול גם עשיר גם חכם גס גבור זאת לא תשמע,
 ט בזולת הפרטים אינו גדול, משל לנייר שהוא חשוב



 אהל םושת ואתחנן יעקב
 ואולי הכוונה בזה כי הכה כבר אמר המגיד גלוך
 הוא שהקב״ה חישב את הקץ לעשות, כי הקז אשל
ה ת  ע״פ הגזירה עול לא הגיע זמנו, כי הגזירה הי
 ועבלום כו׳ ארבע מאות שנה, והם לא היו במצרי0
 רק רדו שכה, רק הקלה ברב חסלו עשה קז חדש

 וכאמרס ז״ל(במדרש בשלח) היו יולעיס שההעבלה'
 שאני עובר במלרים קשה היא, וכן ישראל אומר ויה
ת  ד׳ משגב לדך משגב לעתות בצרה, כי הי׳ עדיין ע
ה עשה בחקלך ל ק  צרת ועת גלות מצד החיוב, רק ה
ו  לחלק את הגלות הזה לחלקים קטנים, כמשל שזכר
 ז״ל לאחד שנשבע להשליך על בנו אבן גדול, אח״כ
 צוה לפוצץ את הסלע לחלקים דקים והשליו על בכך
ת א  חתיכה אחר חתיכה ובזה קיים דבר השבועה ו
ל ן  בנו לא המית, ומה מאד רמזו ז״ל את זאת במאו
ל ל , כלוו  קצר הנז׳, ויהי ד׳ משגב לדך משגב לעתות כי
כ  שעשה מן העת צרה הזאת הרבה עתות, וזהו משג

ת  לעתות [הרבה] בצרה, והשלים אח״כ בגליו׳ אחרו
 כי הרבה עמו פדות, והרבה ריוח והצלת למקום ג0
 קודם שיגיע העת אשר ע׳׳פ גזירה, וכמאמר (ישע•/
) אל ד׳ בעתה אחישנה, וכמו שבארנו למע>ה ׳  ס

ל יכולת בידי לעשות סבה שיה,׳ 3#  (pפ׳ בא) ל
ק יק לויול לו  קודם העת, ואין מקום לבעל P לח
t אולי הגזירה היתת כך מתחלה רק על רד״ו שנק 
ה התחל^ ל ק  ע׳׳ז הביא מופת כי אינו כך, רק ה
ת  כביכול על הגזירה הקודמת, כמאמר ראה ראיתי א
, כ  עני עמי אשר במצרים כוי, ועתה הנה לעקת ב

ל , ת ה ה ל ל ק  ישראל בא אלי כו׳, והעד, כי הוצרך ה
0 א  הנדר למשה אשר נשבע ליתרו שלא יזוז מביתו, ו
 הגזירה הקדומה לא היתה רק|על רל״ו שנה למת 3^
 מנע ית׳ את משה ולמה לא עיכבו שלא ישבע א3
 יתרו, א״כ מוכרח לומר כ׳ עדיין לא הותרה הגזיל^

 והגזירה היתה על ארבע מאות, ורד׳ באפשל למןן£
 שישבע ליתרו שלא. יזוז מאצלו, וזהו אתה החילול
ה 1 5 / היינו החסד הגדול אשר ע ו  להראות את עבדך כ
 במצרים כ* חישב את הקץ לעשות קודם הזמן וביע,!
1,  את הגזירה, אך כדי לאמת הדבר שהגזירה כך הית
, ל  אמרו ז" ל שאמר משה להקב״ה אתה התרת כד
 אשר נשבעתי ליתרו, ולמה לא עיכבו מתחלה של£
 ישבע לו, אס לא כי ודאי כי הגזירה כן היתת ע>י
 ארבע מאות שנה ועכ״ז אחר כך עשית בחסד-
 להפר י י

 לא כן הקרואים כי הם אינם שמחים, רק הס לדכי׳
 לאכול תחלה למעדנים ולשתות ׳יין ושכר, או א;
 תתעורר בהם השמחה, כן ממש החסידים השלמים
 המה ששיס ושמחים עם אהבת ד׳ ית׳ עלמת, ואינם
 'צדכי׳ לעורר האהבה ע״י ספור הגבורות, כי האהבה
 והשמחה בהם בעלם יותר מן הפעולות, רק השמחה
 גורמת שיספרו הגבורות, כי בלעדם במת ישבחוהו,
 האם ע״ד ישב בדד וידום, וזהו כבוד מלכותך יאמרו,
 מנד עצם השמחה, ועי" כ וגבורתך ידברו, אמנם
 ברצותם ללמד לאחרים ולהודיע לבני אדם זולתם
 למען ידעו גס הס לאהבה את ד׳, בתכרח יצטרכו
 תחלה לסדר גבורותיו, ועזוז מראותיו, ואז יתעוררו
כ דוד לדור ישבח  אל תדר כבוד מלכותו, וזהו ל
 מעשיך, ואח״כ וגבורותיך יגידו, אבל אל אינ־ כן,
 רק תחלה הדר כבוד הודך, ואח״כ ודברי נפלאותיך
 אשיחה, מלמעלה למטה, אבל כלל העולה צריכים
 לעלות בסולם החכמה מלמטה למעלה, וזהו להודיע
 לבל אדם, מתחלה גבורותיו, ואח״כ וכבוד תדר
 מלכותו, וס־פר גבורה אחת כוללת, מלכותך מלכות
 כל עולמים כו׳ סומך כו׳, כ׳ מנימוסי המלכים לנקום
 במורדי׳, ולא תועיל אליהם התשובה, כי אין משפט
 המלך להכניע עצמו לשפלים, אס היות ממשלתו
 ממשלה מוגבלת, מוגבל במקום ומוגבל בזמן, וראו*
 הי׳ להיות בממלכ אצל ח* עולמים ית׳ אשר מלכותך
 מלכות כל עולמים, אין לה גבול במקום, וממשלתך
 בכל דור ודור, אין לה גבול גם בזמן, ועלז סומך
 ד׳ לכל הנופלים והמכניעים עצמם ומשפילים רוחם
 בתשובה, ומאמר נופלים מוסב על אותם שנפלו כבר
 ברשת היצר ובמלכודתו, וזוקף לכל הכפופים, מדבר
 מאותם שהיצר עדיין נלחם עמהם להפילם, וכפף

 קומתם אבל עוד לא נפלו:
 ובילקוט (ד׳ פרשתנו) אתה החילות אתת התרת
 י לי נדרי בשעה שאמרת לי לך והוצא את
 עמי בני ישראל מארץ מצרים, אמרתי לפניך איני יכול,
 שכבר נשבעתי ליתרו שאיני זז מאצלו, שנאמר ויואל
 משה לשבת את האיש, ואין הואלת אלא לשון שבועה
 כו׳, בהשקפה הראשונה הדרש רחוק מאד לאמר אשר
 מאמר אתה החילות כוי מדבר מהפרת נדריס, אשר
 פשט המאמר נראה לעילם כי הוא מוסב על היד
' אשר הפליא יה׳ בגאולת מצרי׳ י ט  החזקה והזרוע מ



 אחל ©דשת apjT מ
 להפר את הגזירה, וע״כ עשה גם עמי כחסד הזה כמאמר אשר יעשה אוחם האדם וחי בהם, זגם הם
 לתפר את הגזירה: מעכגים הכפש, כי תמת מתוקים מדבש וכופה צופים,
 מדרש יעכך ד׳ ביום צרה, מהו ביום צרה, אמר ר״ל מלבד התפלה, כי איך יחוייב לקבוע זמן על דבר
 למה הדרב דומה לאשה שישבה על המשבר תתלוי במקרה, כי אולי ל& יפגעכי שום מקרה בעולם,
 לילד, ותיתת מצנוערת לילל, אמרו מי שעכה את אמך ולא יהי׳ לו מקום לתתפלל, וראוי הי׳ לקבוע תמצות
 הוא יעכה אותך, כך אמר לול לישראל מי שעכת ליעקב הזאת על תכאי, לאמר, בצר לך ומצאוך אהה מקדם
 הוא יעכה אתכם, מה התפלל יעקב ואעשה שם מזבח תבקש את פכי ד׳ על עזרתך ותשופהך, ואכחכו מאי׳
 לאל העוכת אותי ביום צרתי, אף אתת יעכך ד׳ ביום כי לא כן תדברים, כי תתורה העהורה קבעה אליכו
 צרת ישגבך שם אלקי יעקב, ולבוא אל באור תמאמר זמן תפלה, ומקים מיוחד לתפלי:, ומחוייבים אכמכו
 כקד> מאמרם ז״ל (ברכות ו׳ ב׳) כל הקובע מקום להתפלל בזמנים הקבועים לתפלת כמו שאכו חייבים
 לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרם עליו בכל מצות תתורה, אמכם דע כי יסוד החלב הזה במי
 אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אביכו, גם כמו רמים בדברי חכמיכו ז״ל(סכהדרין מ׳׳ד ב׳) לעולם
 מאמר (איוב ל״ו) היעמך שועך לא בצר וכל מאמצי יקדים אדם תפלה לצרה, שכאמר היננמך שועך לא
/ וחייב האדם לתתפלל ולבקש רחמים בעודו ו  כח, והבאור בזה דע כי הכה השכל ישפוע על דבר בצר כ
 התפל׳ שלא יהי׳ חיובה כ״א לפרקי׳ מיוחדי׳,ע״ד מקרה, בתקפו וגבורתו, שלא יפגעכו מקרה מן המקדם
 כמו שיש הבדל בין אכילת כל המאכלי׳ שתם לתעכוג, המתרגשי׳ בעולם, ועיכיכו רואות כי דהע״ת רוב תפלותיו
 אשר זמן מציאותם הוא סבת השתמשם לא כן תמאכלי׳ תיו רק על תעתיד, כמו (תהלים ק״ב) תפלה לעכי ט
 ההכרחיים כמו לחם ומים הכת זמן שימושם בעת יעטוף כוי ועוד הרבת, ותמצא בספר היקר הזה כמה
ל תפלות על כמת לרות חלוקות ישפוך את כפשו לפכי  ההכרח, בעת היותו רעב ללחם, צמא למים, אבל כ
 עוד שלא ירעב לא יכריח עצמו לאכול, כמו שיכריח י' כאלו כבר תם שולטות בו, ויסוד העכין הזה בכוי
 עצמו אל המעדכים ואל פד מגדי/ בעת שהם כמלאי׳ על מה שידעכו מפי חז״ל(בבא קמא ל״ב א׳) תמתפלל
 תחת ידו, ועכ״ז גס ב׳ הסוגים האלה קרובים לודאי על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא כעכה תחלה*),
 שישתמש בתם, לא כן אכילת ולקיחת הסיר׳ ממיכי ולא ימלט שעת אחת שלא יהי׳ לאדם על מה להתפלל,
 הרפואות, אשר תאדם יקחם מסבת מקרה שהוא מוכרח כי הצרות רבות מאד, ואם זה יושב בשלוה, הלא רעהו
 על ידה לקחת אותם אל פיו, כי נפל למשכב אז ישב באנחה ושבר רוח, ואין לו לאד׳ לתמתין מלהתפלל
 יבקשם וימצאם, וההבדל הזה היה ראוי להיות בין כל על שיהי׳ הוא עצמו בצרה, כ׳יא להקדי' תפלה לצרה,
 המצות ובין התפלה, ט כל המלות ראוי לקבוע לחם תייכו כאשר יראת את אחרים שרויים בצער יבקש
 זמן, יען כי כל מלוה היא דבר המוכרח אל הכפש רחמים עליהם, כמאמר (איוב למ״ד) אם לא בטתי

 לקשה
 הערה. *)וזה לשון הגמרא שם. אמר לי׳ רבא לרבה בר מרי מנא הא מלתא דאמרו רבנן כל המבקש רשמים על
 סגירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה, א״ל דכתיב(איובמ״ב) וד׳ שבאת שנוח איוב בהתפללו
 בעד רעהו, אמר ליי את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ויתעלל אברהם כו׳ אבימלך וכתיב ולי פקל את טרה כאשר
לאי, אמר כי ידע רגא להוכיס זאת ממאמר המבואר במורה, מדוע  אמר וגו׳ כאשר אמר אברה© על אבימלך, והמאמר ס

ז כד , גכן שחנ נרבה בר ״׳- ׳־״׳׳־, ׳־י׳־• מגתי ה ר / לזת ס  וי?עס >pjn׳• w ״׳-־״׳•ו ׳׳״« ׳•!שתו כוי ויזת נ נתמר וד׳ סק
 הוא נענה תחלה, ואמר לו כי זה מונח מאיוב, וד׳ שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, אשר מאמר בהתפללו

 קני חעשה p בחותו מקלח ק״׳- »«לה, כ׳ גס שם מיותר מחמר כיזשר חמר, רק «! »ולו17 וד׳ פקד חת שרה מיד
 כאשר אמר אברהם 3תפלחו על אבימלך, ואות כ׳׳ף במלת כאשד היא כיף הזמף, 1צמו (בראשית מ״ג) כאשר כוי לאכול

 את השבי (שם ל״ז) כאשר בא יוסף אל אחיו:
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 אמכם המהפלל על אחרים, אין לו צדם למעלה, ועוד
 הכל מאמצי׳ כחו (כדבד ר׳ יוחנן שם) וזהו מאמר
 המללש מי שענה אח אמך הוא יענה אותך, כך אמר לול
 לישראל מי שענה ליעקב הוא יענה אתכם, כי הפלה
 יעקב כן תיתת רק למען דורות הבאים! אף אתה

 יענך ד׳ ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב:
 הנה רבותינו ז״ל דקדקו מאמר יענך ד׳ שיהי׳ הרלון
 בזת ע״ד מאמר (תהלים כ״ב) אלקי אקרא
 יומס ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׳ גם מאמל
t (שם פ״ח) ד׳ אלקי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך 
\ לו בן יחיד בער וחסל  והרצון בזה ע״ד עשיר גדול ר
 לב, ותבין תאב כי לא לו יתי׳ כל תר\ן עתק ההוא
 כי הוא יפסיד את הכל, מה עשת לקח כל הכסך<
 וזהב שהי׳ לו והכיחם בארגז אחד, ותחתיהם הציע
 מכתבים הרבה, כתבי מליצות ובקשות הראוי לאינן
 הולך נודד ללחם איה, את הכתבים האלה הכיה
 מתחת הכסף לאמר הלא בכי יקח כסדר, ואחר אשל
 יכלת את הכל עכ״פ יתי׳ לו המכתבים האלה לעזל
 ולסעד בכל מקום בואו, לחוס ולחמול עליו, הנמשל
 אחר כל ההכנות אשר הכין לכו הבורא יית׳ כמו תמקדצן
ת ישראל,  וכל כליו-, ותורת כהנים, וכל השייך להלכות א
 עכ״ז ידע הקב״ה כי תבית סופו להיות חרב וישראל
 יגלו מעל אדמתם, ויהיו-נשארים דלים ורקים מכל
 המון הטובות אשר היו בימים תראשוכים, ולא ישאל
̂א התפלה והתחנה מאת. ד׳ לעשות עמכו חמלה  לנו כ׳
 וחנינה של חכם, כתן בלב דהע״ה ואל לב אחוזת
 מרעיו לסדר לכו תפלות ובקשות אשר מתם נתפרכק
 עתה בימי החורבן, וזהו אלקי אקרא ממס ולא תענה,
 כלומר בעת אשר אני קורא לאלקי עוד אין מהצורך
 להם לי מעכה על התפלות, כי עוד היום יאיר, ואע
׳ אבל ולילה ולא דומי׳ לי, כאשל ן כ  השעה צריכה ל
 תבוא חשכת הלילם וצרת החורבן אז ללא דומי׳ לי,
 כמאמר כל מי שאומרים שמועת מפיו שפתותיו דובבומ
 בקבר, ואז לא יתנו לי"חמי׳ כי יחעללו כל תיום תמיד
 התפלות יאשר .הכין וסיומת לפניהם, ו:הוי ל׳ אלקי
 ישועתי יום צעקתי, כלומר ערכתי שועתי בלא צרה כי
 עתה אני בשלוה שנמשלת ליום, אבל אח״כ בלילה

 נגדך*)ל

 צ•
י לאלי לאדם להצטער  לקשה.יום עגמה נפשי לאביון, כ
 בלכת חבילו ולבקש רחמי׳ עליו כא&' היא שולטת בו,
 כמאמר חז׳׳ל (ברכות י״נ.ב׳) כל שאפשר לו לבקש
ש כקלאחוטא, ועל אחיכו ק ב ן מ . ןאיכ מ , ב ל ח ׳ ע י מ ז  מ

* עליהם כל סיום תמיד, ל ^ ש ל י  בני •ישראל..ישי ו
 לכן הי׳ ראוי לקבוע זמן^יוחד אל התפלה, כי ראוי׳
 היא תתפלה אל קביגגות זמן ומקום כמשפט כל מלות
 התורה, ועל הדבל הזה׳ נשתבחו אבותינו הקדושים
 שקבעו זמן אל 'תפלתם, וקבעו מקום אל תפלתם,

 . והראשגן הי׳ אברהם אבינו ע״ה:
 ומעתה סנה •זה משפט גבר נגד פני עליון, מי
. שהוא מתפלל על אחרים, תחול עליו תפלת . . . 
 אתרים, לא כן מי• שאינו דואג ואינו מצטער בלרת
 אמדס ואינו מעיר לבבו לבקש רחמים עליהם, במדת
 שהוא מודד בה מודדים לו, שאינו נענה בתפלות
 שאחרים מתפללי׳ עליו, וזהו שאמרו כל הקובע מקום
 לתפלתו, ובע״כ שהוא מתפלל על אחרים, לכן אלקי
 אברהם נעזרו, וכשמת אומד׳ עליו אי עניו אי חסיד,
 כלומר ראוי הי£• שיהיו אחרים דואגים על מיתתו,
 אחר כי הוא גם הוא התעשק והשתדל והתפלל על
 כרת :ולתיו• שזה הוא הוראה על ישרו וחסידותו
 ועכותכותו,: כמאמר (ברכות י׳יז) די לו בקב חרובין מי,
 כש״כ שהי׳ דכט תמיד לההחסדעס קונו, לעשות
 חסל לאחרים לבקש. רשמים עליהם, .וחלק לו בתסדי
המו5»נגים אל אפדם-, חהו העגמך^ועך לא בצר,  ד׳;
' לו לעצמו, כי הוא הי׳ בשלוה ל לא-־^הצנגכ^׳  ל
ו צגגכ^רר! הי׳ מתפלל גגל אחרי׳-, ^ ם א ל ו  ובמכות ^
 ועל זה:א"מכ*?ל כל^המאמ! עצמו בתפלה למטה •אין
 לו צדס-מלמעל׳ (סכהדדן שם) ממש ע״ד אחד מסבב
 בעיר לקב^ נדבות בגנבור״עכי, ו.מדי_ עברו בשוק פגע
 באיש'שהוא שונא אותו,'"אמר לו. אל" כא העכע מלתת
 נדבה למען הכעיסני,.כי: הלא׳ לא לי יהי׳ תכסף
 המורם תזה, וא׳׳כ כאשל תתן לא׳תעשה עמדי טוב,
ע לא מעשה כאשר לא תתן לי, כ״א זאת ל  גם nfr ת
 העשת כיי תמנע הטוב מאותו' אשל. אני עיייהק בעבומ;
 y'T&fcFl שמייחד תפלתו. להתפלל.רק על עצמו,

 אז'אם.יש לו למעלה מקטרגים הלאיעמדו:
׳ . ׳׳־׳׳ v . ומעתה ו י כ ז פ י נ נ מ ה ה  ויקטרגו״מי זה^יש המבקש מי היא ז

 •־ערד *) ודעה"מהימלמריס האלה ודומיהם נראה כי-אנמנו תמהים עליו ית׳ לאמר מדוע תמיד לא יספו המזכירים
 י־ 'את ל׳ ואנת-ו י מתפללים אליו יה׳ גקגיעות יומם ולילה ואין תסלומינו נשמעות, והקב״ה׳אומר בהישך

 לאמר



 פרשת ואתחנן
 לתת לו ילעכה תיכף לא כן אם היא הפל׳ שכב׳ המפללו
 אותה האבו״ הקדישי' זה כמה אלפי׳ יון השכי/ אס יתנו
 לזה עתה מיד, עכ״ז היא מעכה זמן כביר אחר ההפלה,
 זה אשר רמז לנו המאמר שלפכיפי, יעכך די, גם ביום
 צרת, בזה היום עצמו, ובאיזה זכות! לזה אמר ישגבן
 שם אלקי יעקב, ע״ד מאמר המשורר ע״ת (תהלי׳ כ״ב)
 אלי אלי למה עזבתני, ואל תשאלני למה אכי דוחק השע׳
 ע״כ אמר רחוק מישועתי דברי שאגתי, ר״ל כבר רבו
 הימים וכבר עברו כמה זמנים מדברי השאגה ותתפילה
 שהתפללו האבות בעבורנו, וזהו מאמר המדרש בסמוי
 אמר משה לפני הקב״ה רבש״ע כשתהיי רואה את בניך
 בצער ואין מי שיבקש רחמי׳ עליה׳, מיל ענה אותם,
 כלומ׳ מיל ביו׳ צרה עצמו, ולא תתעכב מלתת להם
 מענה, ההו מאמר המשורר ע׳׳ה (תהלי׳ קמ׳׳ג) מהר
 ענני ל׳ כלתת רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם
 יורליבור, ממש ע״ל אל׳ חולה שאין לו שום חשק לאכול
 רק במקרה תתעורר אצלו תאות המאכל לרגעי׳ אחלי׳
 ויהי היא בא לבית אכסני׳ גלולה וימצא שמה אורחי׳
 הרבה וכלס מבקשי׳ ארוחת שלחל, קרא אל הבעה׳׳ב
 ואמר לו מהר נא ותן לי תחלה, כי עול מעט ותאבל
 התאוה ממני ולא אוכל לאכול כל מאומה, הנמשל, הן
 אמר שכבר אמר ר׳ יוסי בן חלפתא עתים הן לתפלה
 (במל׳ איכה ג׳) אבל כל זה אם תיינו יראים ושלמים
 בתור׳ ומצות והיינו מוכשרים בכל עת להתפלל, לא כן
 עתה אשר לבבנו אחוז בסבך־הלאגות, וכמות נפשותינו
 צוללות בנבכי היגונות, והתעוררות התפלה אין בנו
 כ׳׳א במקרה בהזדמנות שעה בין ימים רבים, בהתפזר
 ממנו ענני היגומם אז יקח מועד למישרים לבוא אל
pהמלך יה׳ להתחנן לו ולבקש מלפניו על נפשן, ל 
 אנחנו מבקשים לאמר מהר ענני ל׳. כלתה. ס־כל, 'ה
 עול מעט תכלה רוח התתעוררוס, אל ססמכ

 פניך ממני כוי!
 .ונסמוך

 ומעתה יפה התחיל דה״עה במאמר יענך ד׳יכו׳,
 אשר לכאורה הוא כמתחיל באמצע הדבר,
 כי ראוי הי׳ לו לומר כאשר תתפלל אל ד׳ יענה אותך
 ביום צרתך, לכן ביארו ז״ל שזה הי׳ תנאי בפי יעקב
 אבינו ע״ה בעה שהתפלל הוא לפני אלקיו, וכל תפלתו
/  תיתה לא בעבורו רק בעבורך, התחנן ואמר יענך ד
 שיתן המענה אליך לא לו, וכמאמר תנז׳ אקרא יומס
 ולא תענה, כלומר על דעת כן אני מתפלל שלא מענה
 לי עתה, כי אין מהצורך לזה, וזהו יענך ד׳ ביום צרה,
ע המתפללים שיהיו  והמונה בזה לאמר גם כי אין ד
 נענים מיד, ואין עונים אל המתפללי׳ כ״א לזמן רחוק,
 כמבואר במד׳(פישתנו) יש תפלה שנענית לארבעים
 יום ויש תפלה שנענית לעשרים יום כוי, אבל אתה
 יענך ד׳ ביום צרה, ביום ההוא עצמו, והטעם לזה
 ישי״נך שם אלקי יעקב, והוא ע״פ משל לחבורה אנש־׳
 היי עושים מסחר בשותפות, וכאשר גמרו העסק עשו
 חשבון ביניהם ופטרו איש את רעהו, למחר אמר אחד
 לחגימ דע אחי כי שבתי וראיתי בחשבוני והנה מגיע
 לך עוד מאה כסף ממני, והנה אין מדע המוסר
 שיגיש אותו וידחקהו שיתן לו מיד את הסך הזה אשר
 אמר, אחר כי הוא בעיניו כנדבה, כי כבר הי׳ לו
 פטורים ממנו, וא״כ ודאי ימתין לו ילא יגוש אותו,
 ואימת שירצה ישלם, אמנם אם היי אביו של זה דבר
 מו׳׳מ עמו, ונתנו זל״ז פטורים, וכבר עברו חמשיס
 שנה ולתל אחרי מות אביו, וכתבי החשבונות נזדמנו
 לילי והסתכל בהם עתה, וראה כי הי׳ טעות בחשבון
 העבר, ועוד מגיע לאביו מאה כסף ממנו, והמעות
 סללו שייכים עתה לבנו, ובא והודיע אותו מסך הזה
 ״של הורישו אביו, הוא ירחיב פיו ימלאהו בדברי
 נגישות שיתן לו המעות מיד, כי כבר נשתהה המעו׳ זמן
 הרבה תחת ידו, הנמשל, אם אחד מתפלל זת עתה
 אפשר כי אם זכיותיו מעוטות מעכבים למעלה שלא

ט ו«או אל יער גדול, ל w 3 ה ל א ״ ש ע מ ה מ י ז ע כ ׳ א^ ל ש ס  (ישעי׳ מ׳׳ו) מדוע באתי דאין א,
 ונאבדו זה מזה, ושניהם מבקשים ומחפשים זא״ז, אשל משפנום כך הוא, אם שניהם הולכים .על דרך סלולה ודאי
ה;הולך על דרך זה, וזה ם ז  יפגעו זה בזה, ואס הולכים שניהם בלא דרך ג״כ אפשר שימצאו זה את זה, לא כן א
V «ל ילך אמרת, גם כי יהיו הולכים כן ימים רבים לא ימצי*ו אחד את השני, הנמשל מגו*ר במאמר (ישעי׳ נ״ע) * 
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 פרשת ואתחנן יעקפ

 ויראה כי אזלה יל הטבע, אז יתעורר להתפלל ולבקש
 רחמי שמים, וגם הקב״ה כביכול יתעכב יולתת לו
 מעכה, כי אס יתן לו מיל את מה שהוא מבקש לא
 מהרה יתעורר עול לתתפלל, לכן יותר טוב לתתמהמה
t ולהתעכב למען יתפלל ויתפלל עול גס ביום מחל 
 לא כן אותו אשר לבו לב חכם, קורא אל אלקיס בכל
,  עת ובכל שעה, עליו כאמר (תהלים פ׳׳ו) חככי ד׳
 כלומ׳ והושיעני מיד, והטעם כי אליך אקרא כלתיוס,
 וא״כ הלא בין כך ובין כך אשקוד על דלתיך לבוא
 לתתפלל לפניך כל היום תמיד, וא״כ בהקרה מקרת
 ופגע אשר יכאיב אותי ראוי לך לתושיעכי מיד, חהו
 חנני ד׳ כי אליך אקרא כל היום, וזהו טרם יקלאר
 ואני אענה, והטעם, כי עוד תם מדברים אלי ואכי
 אשמע, כי גם על קטנת שבקטנות יקראו אל אלקיס
 עליון, א״כ למה יתעכב רעתין על תפלתם, לק
׳ יען, כי עוד הס  והי׳ טרם יקראו ואני אענה

 מדברים כו׳:
 עוד נראה בביאור מאמר חנני ד׳ כי אליך אקרא
 כל היום, כי הנה המקוק ע״ה אמר (איכה
) איכה יעיב באפו ד׳ את בת ציון השליך משמים  ב,
ת תפארת ישראל ולא זכר תדום רגליו ביום אפו,  א
 באור זה, כי הנה האב המכה את בנו ומייסדו מקבת
 אהבתו אותו, יראה ויבחין איך להכותו״ ישמור א״ננ
 שלא יעשה לו.נזק באחד מאבריו ח״ו, לא כן כאשל
 יכתו מסבת הכעס כי תבער כאש חמתו ׳ אז לא יתן
 עוד עינו ולבו איך לייתרהו, אבל יניף עליו ידו יכהו
 במכןל חובלים, בכל מקום שיזדמן, גם אס ינקל עץ

 ימינו, או יעשה בו שבר רגל או שבר יד:
 וההבדל ביניהם כי המכת מסבת האהבה הוא לא
 יכה בלילה באישון חשך ואפילה, כי הלא
 יפחד וידאוג פן ישחיתהו, לא p מי שמכת את בכו
ת  מסבת הכעס וחמת אפו, ילה לו ללכת להדליק לו א
 הנר, הלא גם במחשכים יוכל לעשות את אשר תמלא
ו 7  ידו לעשות, ואם כי אפשר שתצא הקלה מתחת י
 רעשה אל הנער היזק באחד מאבדו, ע*ז אין לו
ב ואמר איכת יעיב באע1  דאגה, זהו שתתפלא הכהו
 ד׳ את בם ציון, כמסתיר פנים מהבמץ איך תמול
 המכה, כי הלא השליך משמים אח כל תפארת ישראןג
/ כי בימים הראשונים בהיותנו במצרים לא שלטו ו  כ
 עלינו כ״א על גופותנו, כמאמל ימללו את רדיהס

 בעבודה

ף אמר רנ עמ אף שמר תפלה אינם נפעלים ו מ ס ג  ל
 1 לעולם, דכתיב כד׳ אלקינו בכל קראנו

 אליו, ואץ קדאה אלא תפלה כענין שנא׳(ישעי׳ ס״ה)
 והי, טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני
 אשמע, מהראוי לתתבוכן, הלא זה מבי׳ ראי׳ מן המקל
 כי לא כל כך מהרה יהי׳ האדם מגנה בתפלתו, וזה
 מביא כאי׳ ג״כ מן המרןרא שערי תפלה אינם ננעלים
 לעולם כו׳ והי׳ ערם יקראו ואני אענ׳ כוי, אמנם פשר
 הדבד׳ נראה לדעתי כי שניה׳ אמת, כי יש אלם שנענה
 תיכף ומיד, ויש שלא ישיג מענה רק אחר ימים כבידם ,
 והסנה בזה מבוארת מאד במאמר זה עצמו, והיה
 טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע,
 אשל אין באור כלל למאמר עוד כוי, חבל הרצון בזה
 כי הכה ילענו אשר הקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקי׳,
 לכן לא כעכים על שיתפללו, אמכם דע כי מלח
 הצדיקים שהם קוראים להקב״ה על כל מחסוריהם,
 ואיןלהם לרך אחר להבטיח כפשם להשיג גםדבר קל מן
 הקלים אם לא ע״י התפלה, לא כן ההמוניים סומכי׳
 את עצמם על עסקיהם ובוטחים על עמל כפיהם,
 ומשתללים בהשגת מחסוריהם בכל תתחבולות אשר
 המלא ילם, ומה להם להתפלל, בלתי בראותו כי
 כלתה אליו הרעה, ותקלר נפשו בעמל הטבע, אז
 יצעק ויתפלל/ ישלח משמים יושיעני, כמאמר צרות
 רבות סבבונו, אז קראנוך ל׳ אלקט, מה הקב״ה עישת,
 יתנהג כביטל עמו כמעשה הרופא, אסר יש בעירו
ל לו שכס כך וכך לשיה ע״מ שיבוא : מ  ע^י כ
 בכל חזם לבקר את ב״ב, וכל תושבי העיר אינס מתני׳
 לו מאומת, בלתי בעת צרכם אליו אז יתנו לו בעד
 מרחתי* אגל המפא גס תוא חכם, כי כאשר יקראו
 אותו אל חולת, יתעשקעמו מןתלהלה, לא יחן לו
 מיד את הסמים תעלולים לרפואתו כי א״כ לא יהי׳ לו
 עול מה לעשות עמו, לק יעשה בערמה למען יקראו
 אותו גם ביום ממר וביום השלינף וביום הרביעי כו׳,
 אמכם כאשר יקרת מקרח חולי אל אותי שמתן לי שכרו
 שנה שנת, תנה עם האיש הזה מה לו להתעכב, הלא
 בין p ובין כך הוא נותן לי שכרו בתמידות, א׳׳כ
 יותר נכון לפניו לתת לו מן הסמים תיותכ מועילים

 לרפאות אותו מהרה:
 הנמשל כי אותו שהוא רחוק מאת ד׳, נא יקרא
 ולא יתפלל מאומה, הנה כאשר יפיל כמשכב,



 יאתיק יעקב יא
 בדעתו שנאפו לא יטה אליו אזנו ולא יתן לו מיד לא
 ירף ידו ימונו, רלך אחריו כל היום רבכם לפניו עד
 שיתן לו, ומת גם אם זה האיש יודע בהמבקש שלא
 יזח ממנו עד שיתן לו, אזי הוא מושיט לו דבר מבוקשו
 תיכף, חתו חנני ד׳, כי אם לא תתן לי דע כי אליך
 אקרא כל תיום, כענין מאמר(תהלים פי) ולא נסוב

 ממך תחייני ונסמך נקרא:
 לא תוסיפי על הדבר אשר אנכי מלוה אתכם ולא
 תגרעו ממנו לשמור את מלות ד׳
 אלקיכם אשר אנכי מלות אתכם, עיניכם הרואות
 את אשר עשה ד׳ בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך
 אחרי בעל פעול תשמידו ד׳ אלקיך מקרבך, לבאר
 סמיכות המאמרים חאלת נקדי׳ לבאר מלילת מזיל
 (שקלים פ׳ ה׳) כל האומר הקנית ממק יווסמ
 מעוהי, אשר בהשקפה הראשונה הדבר כמו זר, מה
 ראו חז״ל לקללו בקללה זאת ולא באמרת, ולבד
 חכמינו ז״ל הלא תמת אמרות טהורות מזקקות ככסף
 וכזהב, ומה גם מה מלאו חז״ל בו עול על כי אמר
 שהקב״ה וותרן, הלא בשבח זה נשתבחו ג״כ כמה
 גדולי הצדיקים, ומה שק דבר נמלא בו, דע כי כבר
 כתבנו למעלה (פ׳ שמיני) בבאור מאמר רצה הקנ״ם
 לזכות את ישראל לפיכך הרבת לתם תורת ומצות, כ׳
 הנה כל חפצי העולם יתחלקו לב׳ סיגים, יש חפץ
 שאינו רק עצם פשוט, רש עצם מורכב מכמה מלקי׳
 דקים, וההבדל כי הקונה מפץ שהוא עצם פשוט,
 היינו נתח אחד, והוא של כסף או של זהב, יהי*
 חשיבתו לפי גדלו, וכל שיהי' גדול יותר יהי׳ נמשינו׳
 יותל, אבל כאשר תראס מפן מורכב ומופלל מכמה
 חלקים ונתחים לקים, כמו מולה השמות וכדומה «ן
^ מ ח ג ס מ ה  הכלים המורכבים, אשר עם םלטרפופ י
 החלקים הוא כלי אחד, אז לא תוכל לומ5 על מלק
 ממנו כי אס היי גדול יותר ממה שהו* ה* ״ומל
 בחשיבות, שקר הלבלים כי אם הי׳ יומר גדול ממת
 שהוא הי׳ חסרון בכל הכלי, כיעוד לא ישלם ההרכבה
 וסתאמלות כל המלקים להיות לגלי אחל שלמה, ובצלס
 ובלמות הזה ברא הקביה העולם ומלואו מורכב
 מחלקים לקים נפרליס, ובהיות החלקים כלם על
 מתכונתם ופועלי׳ פעולתם, נשלם השלמות בין כל©,
המ  ר7־ו כאיש אחל חברם, כמו שתמצא בלברי
 ה::וכה זיל (בע״נ עראשץ) ח״ל דע ם זם הנמלא

 בכללו

 TflK מרעת ו
 נענולה קשה, אבל השומר אמת לעולם שמר אח
 נששותנו משליטת זרים, כמאמרם ז״ל על מאמר גן
 נעול אחותי כלה גל נעול כוי, לא כן עתת שנאמר
 עלינו(הושע ז׳) אפר׳ בעמי׳ תוא יתבולל כו׳, אכלו
 זדם כחו והוא לא ידע כי׳, ואנחנו מתוארים שכורת
 ולא מיין, מסבת כי נפשנו ורעיוננו ומחשבותינו
 טבועות בתהומות תדאגת אנחת ועוצב, כי אץ לנו
 לא מטל השמים ולא משמני האלז רק כמאמר בנפשו

 יביא לחמו;
 ומה מאד מהצורך אלינו להתבונן בשבט אלק אשר
 עלינו אם היסודם הם משבת אהבתו ית׳
 אותנו להטיב לנו נאחדתנו, או אולי ח״ ו מסבת כי
 שאט בנו בזעם אפו, ואינו חפן במעשינו, כמאמר
 (עמוס ד׳) בואו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשוע
 כו׳, כמו תאב תמואס בבנו ומוליכו למקום שלא ידע
 לחזור אליו, כמאמר (תהלי׳ ק״ז) שופך בוז על נדיבי׳
 רתעם בתותו לא לרך, וכי תאמר איככת נדע את
 הדבר הזה ואיככה נבחון אותו אם זה הוא מסבת
 האהבת או ח״ו בתיפך, דע כי תסימן ע׳׳ז כך הוא,
 כ׳ משפט האב עם בנו שמאל דוחה רמץ מקרבו
 (סוטה מ״ו) כמו שהי׳ בימי המן אחר חשכת האפלה
 זכו לאור גדול, אבל כאשר תראה צרות רבות ואין
 ביניהן דוח מעט להמציא לנו רווחה, אז הרבת יש
 לך לדאוג אולי הקניה מואס בך, כמאמר(הישע ד׳)

 כי אהה הדעת מאשת ואמאסך מכק לי:
 עוד שנית תנתון כי האב המייסר את בנו, הוא
 מייסר אותו במקל נועם, מייסר אותו שלא
 יאכל עמו על שלחנו, שלא לעדנו במאכלים ערבים,
 אבל בגדים הלא ילנישהו לפי כבודו, לא כן אב
ס בבנו גם כי יראו עיניו כי הוא הולך ערום א י מ  ה

 ועריה אינו משים לבו להלבישו מחללות ומעטפות,
 הנמשל כאשר סיסודם מסבת האהבה ייסדנו בדלות
 ופגעים רעים רח״ל, אבל את הדור ילביש בחכמים
 וצדיקים להנהיג את הםמp, לא כן בהיותנו בזרים
 מיו בעיני אבינו שבשמים ״קיים בנו מאמר (הושע
 בי) פן אפשיטנה ערומה כו׳, ההו מאמר חנני ד׳ כי
 אליך אקרא כל היום, כי יש אדם שיבקש דבר מרעהו
 וכאשר לא ישמע לו ולא יםן לו מבוקשו ילך מאצלו,
ע אמר ולא מנינה אמרת כ״א מה  רש מי ש$ן לו ד
 שיעזור אותו סאיש הזה שהוא מבקש ממנו, ומוחלט



 אהחנן יעקב׳
 אחי ורעי אס היו הכלים אשר לי כפולים, סכיכיס
 הרנה, או מזלגות הרנה, וכדומה מן הכלים אם היו
 כלם שוים נתשמישם ׳ רק כפות או רק כוסות ומזלגו,
 ומת שזו עושת חנרתה עושה, א״כ מיותרם אללי א3
 תשמישם, אנל נאמת תלא תדברים לא כן, כי אין לי
 כלים כפולי׳, וכל מת שיש לי אין לי מכל מין רק כלי אחד,
 סכין אחד קערה אחת כף אחת מזלג אחד טי, וא׳׳כ
 במקום זהראיי׳ הקמצנות, כי האף אמנם אסר נכללס
cp יש לו כלים הרבה, אבל ע״ד פרע הלא אין לו רק 
 אחת, ומאיזה מין שיתן לו לא ישאר אצלו ממין זה
 מאומה, ט הסכין לא ישמש במקום קערה, גם לא
ס , וכאשר תוסיף עוך להפציר בו ע ס  המזלג במקיס ט
 כ״ז תן לי כלי אחד, ויחסר לך כף אחת, הוא יענה
 ויאמר הלא כל ההמון מהכלים הרבים החם אשר אתה
 מאת הוא כלי אחת שלמה, ויורה לפניו ט נעשי ע״י
 אומן חכם שעשה לו כלי יקר מורכב מחלקים הרבה,
 אשר בתתחבמת החלקים כלם ובהצטרפותם הוא כלי
 אחד, וכאשר יחלקם לחלקים תמת כלים מכלים שינים,
 וא״כ איככה יוכל לוותר לתת לזת אחד מתכלים, הלא
 יחסר לנפשו, כי אין לו אחרת תחתיה, ויקלקל ויהלוק
 כל המורכב הגדול הנפלא ההוא, תוא תדבר בהתורה
 ההמולה אשר פרטי החלקים תמת תרי״ג, ואין בהס
 חלקים כפולים, רק א׳ מכל סוג, וכל מלוה פועלת
 פעולה המתייחסת אל בחינתה ומה שמצות שבת פועלת
 אין מצות לילב פיעלח, וכן כלם מיוחדים בסגולות
 מיוחדות אל כל אחת ואחת כפי בחינתה אל תשלמה
 האדם והשארתו, וכא* ישלי׳ כל פרטי החלקים אז
 ישתלם גם הוא בפרטי חלקיו, כי הרמ׳׳ח מ״ע נגד רמ״ח
 אבריו, ושס״ת ל״ת נגד שש״ה גידיו, והאדם יחשוב
 כי מן המספרהגדול הזה שש מאות ושלש עשרה מצות
 גם אם יחסר מהם אחד או שני׳ למה יקפיד ית׳ עליו,
ל לא כן הדברים, כי האמת הלא בדלך פרט אין ג  א
; ואין מקום לוחר מהש ג  לפכי תאדם לק אחת מכל סו
 כל מאומה, ט כאשר יחסר מצות אחת הלא יתי' נחסל
 לו סגולת תשמישה ופעולתה, וא״כ גס ט בכללם הם
 הרבה, אבל בפרטם הם רק אחת אחת אל כל סגולת
 מיוחדת אשר בכל מצות, ומה גם כי אחר כל הסגולו׳
 תרבות אשר בפרטי החלקים עוד יש לחם חשיבות
 כללי בהצטרפות כל תמצות ויקיף אותם שם תורה,
 ויהיו בכלל תורת ל׳ תמימה, ממש כמו תבית שהיא

 מורכב

 אהל rent ו
 בכללו הוא איש אחל כו׳ ע״ש באולך, וכן האלם כל
 שלמותו ׳בהשלמו לו כל החלקים הפרטים הלקים
 הכלולים בהרכבתו, והמה מכרי׳ וגמורים רמ׳׳ח אברי׳
 ישס״ה גידים, וכך אנחנו מברכים אשר יצר את האדם
 בחכמה וברא בו נקבים נקבים כו׳ שאס יפתח אחד
ם אי אפשר לתתקייס אפילו ה ד מ ח ס א ח ס  מהם או י
 שעה אחת, וכן התורה הטהורה כלולה בהדרת קודש
ם פלטיי׳, תרי׳׳ג מצות, ובהתחברות י ק ל  מהרבה ח
 כל הפרטים. היקרים ובהצטרפותם יצא לצורף כלי
 תורה תמימם, זא״כ כבר יחוייב שמירת הסדר בחלקי
 המורכב־הזה באץ עודף וגדעון, כי אם יהי' איזה
 שער במלק אחד מן המורכב הלא יהליס בזה כל
 תפארת העצם המורכב אשר האומן החכם עשה לו
 כוונים באופן יתאחדו כל החלקים אל ענין כללי, וכמו
 שיתבאר עוד, — ומעתה מבר מענו על ערן
 וותרנות ותפכו, ומתי ראוי׳ הוותרנות, ומתי ראוי׳
 הקמצנו', האת מלאנו ראינו ט מקום תוותרנו׳ במקום
 רבוי המציאות, ומקום הקמצנו׳ במקום מעט תמציאות,
 ט •איך יוותר איש מסכן ודל, הלא אץ ידו משגת,
 וא״כ במקום מעט המציאות תשאל מאת בעלי׳ שיחן
 לך במתנה כלי אחל, סכין או כף וכדומה, וזה אין לו
 רק כלי אחל, תלא תשפוט ותאמר ט במקום זה לאוי׳
 היא הקמצנות,־ שלא יתן אל המבקש, כי כאשר יתן
 לו הלא יהי׳ הכלי נמסר אצלו, כי אין לו אחרת תחתי׳,
 וסאשריהי׳ לבעה׳׳ב זה כלים הרבה מזה המין, וזה
 שואל מ? אמה״, אז תאמר כי במקום זה ראוי׳תוותרנו',
 וכל אשר *הי׳ לו יותר ראוי לוותר יותר, אמנם תתבוק
 נא ט לפעמים יזלמן מקום רבוי המציאות, אשר לפי
 הנלאה יאוי״לשפוט ט במקום זה ראוי׳ תוותמות,
 וכאשל נשאל'את פי הבעלים, הם יענו ויאמרו ויבררו
 כי במקום זה ראוי׳ תקמלנות, כמו־&ם יאמרו על
 פלור העשיר כי יש לי חמש מאות'כלי כסף לעוד אתה
 כליע פרטיי׳ עודפי׳ על המספר הזה, חה בא ומבקש
 יואתיכלי אחד מאותם העודפים על מספר.המאות,
 היינו מהיבשה הכותרות, הלא בהשקפה הראשונה
 תמהר להוציא דבר המשפט כי במקום זה ראוי׳
 הוותרנות, ט מן המספר הגדול לא יחסר מאומה
 והחמשה מאות יהיו בשלמות, רק מהחמשת או תששה
 תאחדי׳ יתן אחז לרעהו, ומה בכך, אמנם כאשד
 נשאל את פי העשיר הוא יענה דעת.ויאמר דעו נא



 !*תחק יעקב יב
 אחד, וכאמרם ז״ל(במדבר רבה גי) אלקים מושיב
 יחידים ביחה, ישראל היו יחידים ועשה תקב״ה מהם
 בית, היינו כמו בכין הכולל כל פרנר החלקים, כמו
 גוף האדם הכולל בתרכבתו כמס אברים סליקים,
 וכאשר ׳חלת אבר אחד אז יתרוס את כל הבנין, ואין
 תקנה אל הגוף בלתי לכרות ממני אפ האבר &נפסד
 אז ישאר הגוף על מכונו, כן הרשעים הפרטים המה
 כמו האבד׳ אשר נפקדו בהרכבת הטף, ואץ תקנה
 אל הכלל הדור כ״א להכרת את הפרטי׳ •תהס
 המקולקלים, ואז שלום ישראל, וכאמרס ז״ל(בילקונו
 אחרי) והכרתי אותה מקרב עמס, ועמה שלום, ומובן
 כדבדכו, כן וכן הדברס בהתורה היקרה, כי היא
 גם היא כלולה מחלקי׳ הרבה, ובהצכירפות כל הפרנו׳
 כתר שם תורה עולה על גביהן, א״כ ראוי לך להזהר
 מאד כמו אשר בגרעון אתה מלוה תפקיד הול התור׳
 בכללה, כן אס תאמר להוקיף ולהככיק עכץ זר אשר
 לא לוה ד' הלא כזה ג״כ יפקד כלל המורה, חתו לא
 תוסיפו על הדבר כו׳ והמופת עירכם הרואות כו׳
 השמידו ד׳ אלקיך [השוקד לנוובתך והצלתך] מקרבך,
 כדי שלא יפסיד את תכלל, ואתם הדבקי׳ בדי אלקיכם
 חיים כלכם היום, שלא יהי׳ בכם דבר המפסיד, יכן
 תדע כי גס התורה אם תוסיף עלי׳ ענץ זר תל:מס

 את כלל התורה והדברים ישרים וככוחים:
 עוד נראה בבאור מאמר לא תוסיפו על הדבר כו׳
 ולא תגרעו ממנו לשמור כו׳, דע כי האזהרה
 על השמירה הוכפלה בתמורה פעמים הרבה, כמו אם
 בחקותי תלכו ואת מלותי תשמרו, והי׳ עקב תשמעון
 את המשפעים האלה ושמרתם כוי, ועוד הרבה,
 והוראת ערן השמירה על המלות היא כמו הוראת
 והיו הדברים האלה אשל א>2י *ליד היום על׳ לבבך,
 הייכו שיהיו תמצות חשובות ושמורות בלבבכו:**לצריי
 בנפשותיכו גודל אתבתוית׳ את מייי ישרא>^»*שו^ו
 עמהם כשעשוע האב עם בנו יחידו ־ה&ל ליו לזקוניו,
 אשר ביום הולדו אין ערוך ־אל שמחת מילידיו וששוכס
 בו, לא ישנו אבל ישמרוהו ונגזלה שניתם ינצרוהו,
 יתנו עליו שבעה עירם, וכל-סיוםוכל הלילה ממיל
 לא יחשו המזכירים האלה מרוב אהבתם המתתם
 בהנער היולד, כן וכן שעשועיו ית׳ עס ברי ישראל
 כמאמר(תהליס ב׳) ד׳ אמר אלי בכי אמה אר היום
 ילדתיך, ועד״ז עצמו מהראי שתהיי שמחתנו בו יהי,

 ואהבתנו

 אהל מדשת
 מירכנ ג״כ מסלקים הרבה, וכל סלק פועל פעולתו,
 במקומו המיוחד לו, וכל חלק לא יפעול רק פעולת
 אחת, כי אם יחסר הקורה לא יפעול תחלץ במקומו,
 או הזולת מהחלקים, רהי׳ הבית נכללו תמס, ומעתה
 ראה מה יפה אף נעים אמרו חז״ל כל האומר הקביה
 וותרן יוותרו מעוהי, כי הנה האדם הוא ג״כ מורכנ
 מכמה חלקים ונו כמה אנדם תכראים, ואברם
ר מעיי׳ ובכללם המת  פרמי׳ תנלתי כראים, ויש נו נ
 ארוכים כמת אמות, ועכ״ז כל חתיכה וחתי׳ וכל חלק
 פרמי מהם עושת פעולתו וסגולתו, והוא מחרינ
 שיהי׳ נכלל חלקי ההרכנה להשלים מליאותו, ואם
 יחסר כחוע השערה במקום א״ לא ימלא חלק הסמוך
 את החכןרץ הזם, כי כל י מקום לדך לחלקו הכאות לו,
 ומעתה ראה חכמת מליצתם ז׳׳ל איך בקולר דבדם
 כללו כל מת שאמרר, כל האומ׳ הק״נת תתרן, ויסמו׳
 עי׳׳כ לנטל איזה מלוה מן המלות, כי אח׳ אשר תמצות
 הם הרנה ועולים למקפר גדול ועצום, הלא נמקים
 מבי המציאות שמה מקום הוותרנות, ומה נכך אם
, יוותרו מעוהי, ׳  יהי׳ חקר מן המשפר הזה א׳ או נ
ר מעיים  ט כגמולו יעשה לו, לאמר הלא יש לך נ
 ארוכים מאד כמת אמות, וא״כ מה נכך אם יתחסר
 מעט מהם, ותהי׳ וותק על חתי׳ קטנה מהם, ולק
 תלע ותבחין כמו אשר נרן האדם נפשה מאת נורא
 חכם, ט יצר אותו נחכמה נפלאה מורכנ מכמה חלקי׳
 סינר*, וכאשר יחסר מהם חלק כל שתוא או שיתי׳
 בו דנר נוסף על סלקי ההרכנה הלא כל נכין האדם
 ברן תמק, p ההול הקדושה ערוכה ומסודרת מאתו
 תורה שלמה וכוללת חלקים רניס פרנד', והמה
 ממבלי׳ נשיעורם וזמנם ומועדם וכמו שתגרעון מפנךד
 הרכבתם נכלל ונפרט, ק המוסיף עליהם מפסיד ג״כ
 ילק לא תוסיפו על הדבר כו׳ ולא תגרעו מממ טי,
 ט אס תיסיף תגדע, ותביא מושת עיז ואמר עירכם
 הליאות את אשר עשה ד׳ בבעל פעור ט־כל האיש
 אשד סלך אחד בעל פעול השמידו ד׳ אלקיך מקרבך,
 ט הנה הקב״ה לוה להרוג את הנלמדים אחרי בעל
 סמור, יוכל זמן שלא נהרגו הנצמדס הי׳ הקצף על
 הכלל, כמאמר (במדבר כיה) ישוב חרץ אף ד׳
 מישראל, ילמם הי׳ הקצף על הכלל ע* י אישי׳ פרטיי',
 אץ.זאת כ״א׳ ייעשה אלקינו ית׳ שמו כך המה, כלשון
 המוב״ס ז״ל שזכרמ, שזה המציאות בכללו הוא איש



 אהל &רשת ואתחנן יעקב
 במעשיהם, ושלמים בדרכיהם, ועכ״ז אלה נלמדו
, ודאי אין ו  לבעל פעור ואלה נעלה נפשם מלנגוע נ
 זה כיא מסבת ואמם הדבקים בד׳ אלקיכם , ובעת
 עשיתם מצות ד׳ המה משתדלים בכל עח בלנקות
ק  נמק לכוון מקילותיהם וכל פרעי מעשיהם לעשות ל
 כפי תתורה והמלות, ותם נשמרים מאד מכל תוקפת
 וגרעק, לק חיים כלכ^היום [ומה גם כי אותם אשל•
 הלכו אחד בעל פעור היו הולכי׳ ולבם לשמים. לאמל
 שתם תולכיס לבזות את הפקל, ובאמת הפוער לפעול
 שעיקר עבודתה בכך הלא הוא כזובח זבח ומקנול
ם  לאלהים אחרים, ובזאת הראה להם מופת ט ג
 התוקפת על דבד תורה הוא כמקצן בכעיעות

 והעד, עיניכם המאות את אשר עשה ד׳ בבעל פעול
 כוי כי גם הס אמרו להוסיף על מלות י', והלכו
 לבזות את האליל, וראת מה עלה בידם, חאת תמלא

 נאלשיך תק' באדכות]:
 ובמקהלות נשאתי ע*ז משל אחר, לאחד שהי/
 שואל כלים משכרו, והי׳ מחדל
cp לנעליו נ׳ כלים נענול אמד, ב׳ כסות בעבזל 
 אחת, ב׳ קערות בענור קערה אמת, וכאשר ה3י£
א מאל יאמל לי ייליע תהי ל פ ס  אל אחד ב׳ קערות ה

ר ג יאמ ד  לי יותר הלא לא נתתי בידך רק אחת, מ
 כי הכלי אשר תבאתי אל תוך אהלי הרה יללה אצלי

 וא״כ שלך הוא, ולקול הלבדם האלה הי׳ משציל 2י'
י א׳ ולמחל ל ז לי כ ח ׳ ד ם ו י  אולי אתה צדך כלי גם ה
 הביא לו שנים, דתי תיום רבוא אליו ויאמר השאיצןך
0 ו י  כא מכורת כסף שלך הגדולה, ט זבח משפחה ה
/  בביתי, דתן לו בשמחה גדולה ט הלא יחזיר לו ב
ת  מכורות, ולמחר תבע אומו את המכורה, יאמר מ
 המכורה, חת צועק ולועג וכי מי שמע מאת אשל
 המנורה תמות, ויאמר לו מי שמע או מי ראה אשל
 הקערה הלד, או הקדיר׳ מלד, ואחר ט אמה האמכק
 אתמול וקבלת הדברים אשר הקדירה ילדה כן תק^יי
 ותאמין כי המכורה מתה, הכעשל ה המוקיף נמלות
 אומר כי המצוה הרה וילדת, ואח״כ כאשר תבוא לילן
 מלוה גדולה יקרה, תחבולות יעשה ויאמר כי מתה

 ואין זה זר אצלו, לכן הזהיר הכתוב ואמר לא תוקינ^
 על הדבר כוי, מדאגה, ולא תגרעו ממנו, ותק:

 ושמרתם ועשיתם מ היא חכמתכם ובינתכ©
 לעיר העמים מ׳ רק עם חכם ונבון

 הגוי

 ואהבתנו, אותו ואת תורתו הקדושה, כמאמר(שם
, לנגדי  ע״ז) אברך את ד׳ אשר יעלר כר שרתי ד
 תמיד, וכל מה נרעשה ממצות התורה ראר לעשות
 באהבה נפלאה ובזריזות תהילות, כמו שקיפר הכתונ
ו ע״ה רשכם אבלהם בבוקר, פ י 3  בזדזותי׳ דאברהם א
 רמבוש כו׳ רבקעכר, רקמ המאכלת כוי, הכין לשרו
 כל מלקי תדבדם מדאגה מדבר שלא יהי׳ שום מניעה
 ושום עיכוב להשלים את אשר צוהו ד׳ ית׳, והמדה
ן לדת מן ותפארת לבאר מעשת צדיק מ א מ י  הזאת ה
 אחד יותל ממעשה חבירו, כי האדם יראה לעיניס
 והכה מעשם שכיהס שרם והנה דומים זל׳׳ז, אבל ד׳
ה ללבב, ואין בלבו של זה מה בלבו של זה, כי  ילא
 האי מוכלל ומעוטר ביראה ואהבה ובכל עוז וחדוה
 יעשה מעשהו, והשר הכה לבו לא כן, — ומעתה
 כבין המאמר ע״פ משל, לאחד עשה שידוך עם בכו,
 עם אחד מקרוביו אוהביו ומיודעיו, והתחייב א״ע
 להלביש את בכו ולעשות לו ג׳ זוג בגדים, אמר לו
 ממותכוסלא אכט ידעתי כי מך ערכך, אין ידך משגת
 רק לב׳ זוג בגדים, וכאשר תוקיף ותעשה ג׳ זוג שזת
 הוא למעלת מיכלתך נע״כ תעשה אותם מקמורה
 פחותת ובזול עד אשר השלשת זוג יחי׳ פחותי׳ בשרי׳
 מב׳ זוג, הכמשל, הקב״ה הזהיר אותכו מאד שלא
 לעשות התחייבות יותר מאשר חייבת התורה, ושלא
 להוסיף על המצות אשר צוכו יוצרכו, כי הוא יודע
 דלות ערככו ילוכד רק שיעור יכלתכו, כמאמר (מיכה
 ו׳) עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך עכת בי, וכאערם
 ז״ל במדרש (דקרא רבה כ״ז) לא תטרחתי עליכם
 לתתייגע בהרים ולהביא לפר קרבן מאלו שאיכס
 ברשותך כוי, לכן אם יבוא אדם לתוסיף על המעשים
 ודאי יגרע ממשפנו העשי׳ ואיכותה תמכה ומועדה,
 כי האדם אין בידו להוסיף, הלואי שלא יגרע, ואס
 ירצה להוקיף במקום זה ודאי יגרע במקום אחר,
 אשר בדרך כלל היא היא האזהרה על שמירת המצות
 שיהץ כתיקוק, בלא הוספת, ובלא גרעון, וזהו לא
 מוסיפי על הדבר כו׳ ולא תגרעו ממכו, לשמור את
ח לי אלקיכם, והביא מופת ע״ז לאמר הלא לאו ו ^  י
ל אצור בין שנים העושי׳ מעשים שרם אב: ל ב ה  וראי ה
 חלוקים הם במזימות לבבם, באהבתם ויראתם,
ס הלואו׳ את אשר עשה ד׳ בבעל פעור, כ ל י  ואייל׳ ע
 כי הלא מקודם טרם נכשלו בבעל פעור היו כלם שוי׳



^ יעקב יג ו > מ  ^?ל ש
, מפליא עיני הרואים ואזני השומעים, וכי ממחלה לא ם  המי הגדול הזה, כבר כמבנו בזה דברים טובי
 תבקשם וחמלאס בחבורנו קול יעקב כ״ז אי; ידע המלך שלא יוכל לעזוב אה במו, א״כ לא הי׳
 מי גוי גדול אשר לי אלקים קרובים אליו כוי, לו להשיאה לזה אשר הוא לרין ללכמ לו אל אכלו,
 מדרש, כשהיו ישראל במצד׳ בשעבוד הי׳ הקב״ה אסר שאינו יטל לפרוש הימנה, אבל דע כי כבר בא
 אומר קרוביהן אר, שנאמר (תסלים קמ״ח) לבכי מבואר בדברי חכמינו ז״ל כי האדם כאשר נברא הי׳
 ישראל עם קרובו, בו״ד אס יש לו קרוב ער הוא קרוב אל ד׳ מאד, דמי לבר אלהין, זכאשר נחקלקל
 עושה עצמו עיקר ואותו טפל, מה הוא אומר פלוני מזוהמה הנחש נשגרש מגן עדן והרחיקו• סקב״ה, אשר
 מתקרב לי, אבל הקב״ה עושה ישראל עיקר, אשר לו קודם החטא נאמר עליו(איוב מ״א) אחד באחד יגכן,
 גוי קרוב אין כתיב כאן, אלא אשר לואלקיס קרובים וכמאמרם ז״ל אני מלן בעליונים כל׳ ובתנאי, וריח
 אליו, ולבוא אל באור המאמר נמתיק תחלה מאמר לא יבא ניניהם, ולק אחר שנממזגה בקרבו מת זרה
 רע״ל(סוטה ה׳ א׳) מרום וקדוש אשכון ואת דכא כר מזוהמת הנחש, אז נאמר עליו(משלי ט׳׳ז) ונרגן מפריד
 חד אמר אני את דכא, וחד אמר אתי דכא, הנראה אלוף, ונמשך כח זוהמתו זאת עד מעמד הר סיר,
( > w t ) ׳  בזה כי דעה שניהם לתת טעם על מה שהקנ״ה אוהב וכאשר עמדו על הר סיני פסקה 1pשבת קמ״ו א
 עניים, א׳ כ׳ ק מדת האיהב צדקה וחסד להשפיע והיובמעלת׳קרובי׳אלדיים׳כ״כעדאשרהמובחרשבהם,
 ולהחחסד עם הער יותר מן העשיר, כמאמר(סוכה עלה שמים ונתגשש עם המלאכים, ועל האופן הזה
 מ״ט) אץ הצדקה משתלמת אלא לפי החקד שבם, ועל תנאי הזה נתנה התורה שנהי׳ טהורים וקרובים
 וכמאמר (פסחים קייס ב׳) דלתי ולי יהושיע אע׳׳פ אל ד׳, כמאמר (תהמם פ״ב) אני אמרתי אלקים אתם
 שאני דלה מן המלות לי נאה להושיע, והטעם הב׳ ובני עליון כלכס, אבל אחר שעשו העגל חזרו ל;והמחן
 מה שהקנ״ה אוי:ב עניים מפני שהמה צמודים תמיד ונתרסקו מאת ד׳, ומעתה המשל דומה ממש אל הנמשל
י מ״ש בקש ללכת לו אל ארצו רומז על חזרת ישראל  גו ית׳, ואין ל>:ס בטחון אחר יכי אס כעיני עבדים כ
 אל יד אדורהם, חהו חד אמר אני את דכא, הוא לזוסמתן, והתורה לא נתנה להם רק על מנאי שישארו
 הטעם הא׳ שאמרנו, וחד אמר אתי דכא, כלומר למעלה במס מדרגתם קרובים אל ד׳, וזהו אמר לו
 נענור כי העני לנו דבוק תמיד בו ית׳״1 ולבוא אל בתי שנתתי לןיחידית היא ט׳ כך אמר הקב״ה לישראל
 הערן נזכיר עוד מדרשם ;״ל (רי׳ תרומה) משל למלך נתתי לכם את התורה, לפסש סימנה ר״ל להורידה
ת יחידה, נא אחד מן המלכים ונטלה למטה ממש איני יכול, לומר לך אל מטלה ג׳׳כ איר יכול  שהיתה לו נ
 נקש ללכת לו אל ארצו וליטול את אשתו, אמר לו אף שנתחלפו ונשתנו ננחינמס עכ״ז אינו יטל למזור
 נסי שנתתי לך יחידת היא, לפרוש הימנה איר יכול, לקחת אותה מהם, ומה לעשות אלא נכל מקום
 לימי לך אל מטלה איני יכול, לפי שהיא אשתך, אלא שאתם הולכים נית אחד עשו לי שאדור נתוכו, ר״ל
 * טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד אקכנ הקדושה שלמעלה אלליהם לגני חומר גניהם,
דם עי׳ •למעלה / ואתן משכני בתוכם [והשלמת הדנ  עשה לי שאדור אצליכם, שאיני יכול להניח את בת
 כך אמר הקב״ה לישראל נתת׳ לכם את התורה לפרוש פ׳ תרומה] אשר על העכין הזה אמר ממנ״ה ^ מי
ס אלין, אבל אכסנו  הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלו איני יכול, אלא גוי גדול אשר לו אלקים קרובי
 בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור עם דלות מעמדכו אכחמ רחוקים מלעלות אליו ית׳,
 נתילו, שנאמ׳ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והמאמר רק עכ״ז היא תפארת גדולה וצפירת םפארה לישראל

 כי
ןק׳^ד מן הפשט בהשקפה ן ,  הערה. *)יבטדרש (רי׳ שלס)יזולתי כלנ, מכו זולתי, לזה אתי כוי, והדרש ר
, כ^לנאל ההבדל אשר נין א ר ק ל ע ן ש ן  לראשונה, אגל האמת כי המללש לא גא לעקור פשונ
 יהושע ובין ?לב, כי יהושע טובתו היתה מעזר י יתי, כתפלת מרעיה עליו יה יושיעך מעלת מרגלים, והי׳ ד׳ אפו,
ה בארו ז״ל מהו זולתי, כי  tt$ גל* «י'~*»* זולת ישועת ד', וזהו וולתי כלב, כלומר גס מנלעלי [א״כ £
 נא«מ עבלפלי א^ק״נו הגועל עלינו לסיבה אין יל האמ משגת לעשות דבר, כי %מל6 הקב״ה עוזרו כר] לכן בארו

ה אמי/ כי הי׳ תמיס ««י ממצת «שי, מסוג בסירתו, >*ל לא p •הושמ כי אני עמו, לא הוא עמי: ז  ואןנלי ל
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ת ואמחנן יעקב ו * * ^ 
ח יו״ד) ם לזאת, ומי גד גדול אשר לו אלקים חז״ל עלן זה ביחר באור, ואמרו (במו  ג

 אליו, אבל מה נווב ומה נעים הי׳ ומה מאד חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד, כנגד הקגית
ך  >«רג לכו אם זכינו לתתקרב אליו, כמאמר (תהלים והנשמה שבגוף, מה הקניה ממלא את עולמו כ
 כןה) אשרי תבחר ותקרב ישכמ חצדן כר, ממש כשמה מלאת כל תכוף כוי, ובמדרש הוסיפו
q « ״ל אחד הי* חשוב מאד במצר המלך, לימים כפל דברם (רקרא רבה ד׳) הכפש הזאת יחידת 3  ע

א אצלו לבקרו, אמר לו אמד מן והקב״ה ימיד בעולמו, בארו בזה, כי הכה כנר אמל  למשכב והי׳ המלך ב
 השרם אשרך שזכית בכך, שהמלך הולך לביחך, המכס תכלית הידיעה שידע האדם את עצמו, וכאשר
א ידע האדם רתנוכן נעלמו הלא עירו יחזו כי הוא ד  אמר לו שוטה והלא טוב מזה הי׳ לי אלו הייתי נ
א אל המלך, לא שאהי׳ מולה והמלך משולמ וכעזב אל מחשבות מתחלפות, ורעיונות שוטת  ותייתי אר נ

 יבוא אלי, חתו מאמר דהע״ה הנ״ל, אמת ט הודו רבו מארבה, עד כי מזימותיו ורעיונותיו משוטטות
 על אלץ ושמים, בב׳ המקומות, כפי ההחלפות מצד בכל האת בעת שהוא יושב בטל, ואין מקשר אל
, וכל זה ק מ  ישראל ובחינתם, עכיז הבטיח על תעתיד ררם קרן המחשבות העוברות בקרב איש ולב ע
 לעמו תהלה לכל חסידיו לבכי ישראל שיהיו עם קרובו, כי השבית משטר הנשמת מלעשות משטרת בחלקי
 כי יתבררו דחלבכו כמו שהי׳ אדה״ר קודם החטא, הגוף, ופנה אליה עורף מלחשוב בעסקית הרמיס
 והי׳ קרוב אל די, והענין נכבד. — ףקהשמר לך והנשאים, יפן לעשות מעשהו זר מעשהו, כאמלס
 ושמור נפשך מאד ט׳ עי׳ קול יעקב ע״ז א׳: ז״ל(כתובות נ״ט בי) הבטלה מביאה לידי שעמוס

 פן תשכח את תדברם כו׳, גמרא (יומא ל״ח ב׳) אבל כאשר תשתרר הנשמה גם השתרר בחלקי הגוי*
 השוכח דבר אחד ממשנתו מורידן אותו מגדולתו, לחשוב מחשבתה הראוי לה מבית המלך, אז ישבית
 שנאמר(הושע די) כי אתה תדעת מאסת ואמאקך האדם כל מזימותיו, וכל רעיור לנו ינוחו ישקוכוו

 מכהן ל', וראוי לבאר איך הלה השכחה במיאס וכלא היו יהיו, ואז חתי׳ מחשבתו יחידיה, יכל מעשת׳
ה ל ת  הדעת, אבל דע כי כבר אמרו (ברכו׳ י״ז א׳) ממלא בתמימות, כערן המשל שזכרו חז״ל על מאמר ו
 בשומי' דר׳ מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת ד׳ נלב עליו (בראשיה רבה ק״ט) משל לתינוק יןןן
 את דרכי כוי, ר״ל עיד שאמרו(אבות א׳) ותר שותה על ערסה והיו זבובים שוכנים עליו, וכיון שבא
 בצמא את דבדהם, ועכין הצמאון לתורה אינו כ״א מרקחו שחה עליו להניקו וברחו הזבובים. והיא יישל
כל חכ* v מיראה טהורה ושלמה לענוד את ד׳ נכל לבנו וכפשו כמק על הקב״ה אשר לגג״ע שרצו באק 
ק מ  והוא כמו העומד על פרשת דרכי׳ ואינו יודע דרכו, ומרע, ושם רמש אין מספר, זה חומס וזה מ

, הלא ל ל' י ה מ ל ג כ ח ו ^ ז ה ה כ ס מ י ח ס ו י י ש א ה >*בל כ ו מ מ ב כ ל  אם ינא אמד רודהו חדרך שהוא לריד ל
) הס כל נשר מפני ד' כי נעור ממע״ ׳  מאד יערנ לו, כן ראר אל האדם להיות רענ וצמא נאמר(זכר׳ נ
/  לדעת ולבקר אחד דרכי העבודה, רבקש ויחפש מפי קדשו, רברחו הזבובים, רתקיים מאמר(ישעיה ד׳
 סופדם ומפי קפדס והם יורוהו ויאמרו לו, ואז דעת והי׳ הנשאר בליץ והנותר בירושלים קדוש יאמר לו

^  לנפשו ינעם, והוא שאמרו ז״ל (עימנץ נ״ד א׳) כן וכן יגדל כח הנשמה על כל חלקי הגוף, א
, כ  ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה היא נרמ״ח אנדו נהפילה קרני אורה ונשלחה מטה עתה על ע
pf ,היא שמורה בלבו, פי׳ שיהיו כל המלות סדורות לו כחות הגוף הלא כלם כליל יחלופו למשואות נצח 
ך  על דמ״ח אבריו, כל אבר ואבר יהי׳ מצרין במלות שאמרו ז״ל מה הקב״ה ממלא את כל העולם כ
 השייט׳ אליו, הראש לתפילין, הפת לתורת ולתפלה, הנשמה ממלאת את כל הגוף, חה ענין טסף על
 היל לנתינת צדקה, וכמו שתמלא כל תמצות מסודרות מאמר שהנשמה יחידיה, כי לנענור שהיא יחידית
ק לנל  נספר חרדים מצות התלרות נעינים, מלות התלויות תאמר כי ידה רנ לה להתגנר על כל התאות ו
ד  באזנים והזולה מהאבר׳ וזהו אם ערוכה היא נרמיח אותם, אנל עכ״ז התחלת המאות תאמר שהםמלכ
 אברס וכל אבר יהי׳ נשלם במלות התלרות בו, אז הנשמה, לזה םולו ז״ל שבאמת אץ שום התחלת

 pודאי תהי׳ התורה שמורה אצלו, ובמקום אחר בארו הרגשה אל כל תאוח מבלעדי המחשבה, והיא 3
 הנשמה



t ו*תי*ז יעקב 
 ״אה הרעות למדח אה דרכיך, העשה ג״כ בהיפן,
 ומה יפה אמרו במאמר סכז׳ ערוכה בכל ושמורה, אס
, ליל כי סרו חלפו ממנו ם י ר נ  היא ערוכה ברמיח א
 הרגשות כל המאות הטמונומ בכח הגוף, והם ישנים
 . אין מעיר ואין מקק, זה לו לאות כי עסקו בלמוד
 התורה ברלמ נבחר ומעולה, בלב שלם, ואז תהי׳
 אללי שמורה, כי זה משפט כל המרים שיעשה האדם
 ברצון שלם כסי גודל דבקית הדבר בהרלין P יערך
 זכרונו, כמיש בשר המשקים ולא זכר שר המשקים
 את יוסף, מיד, ע״כ ישכחהו לאחר זמן, ותדמיץ בזה
 לאדם שלקח אללו בעל מלאכת יקרת, ותזמין לפניו
 כל הכלי׳ אשר אל המלאכה הזאת, ונתן לו בית מיוחד
 לעשות מלאכתו שמה, והשכר יהי׳ לחצאין, פעם
 נאבד ממנו כלי א׳ מכלי המלאכה, וכאשר נודע הדבר
 לבע׳ סבי" התרגז ואמר לו צא מביתי, ויאמר לו הבע׳׳מ
 מה חד האף הגדול הזה על הכלי הנאבד, אני אשלם
 את דמיה, השיב הבע״הב וחמ׳ נבל לא על הכלי חרה
 אפי כ״כ כ״א בעבור כי עתה ידעתי כי אתה מתעלל
 בדבר המלאכה ואינך עוסק בת בתמידות, כי אם
 היית עוסק בתמידות היו כלי המלאכה עובדם
 וחולפים על ידן תמיד, ולא היו נעלמים ממך זמן
 שיוכלו להאבד מכל וכל, הנמשל מובן מאליו, כי
 השכחה הוא אות ומופת על השוכח כי הוא מואס
 בתורה ובדעת קדושים, ואינו לומד תמורה למען
 ידע דין ומשפט כלומד ע״מ לעשות, ומחוך כך
 תתעלם ממנו עד שישכח אותה, לכן מודדים אותו
 מגדולתו, שנאמר כי אתה תדעת מאסת ואמאסך

 מכהן לי, כי אינו עובד כראוי:
 כי מליל בנים ובני בנים ונושנתם בארן, גמרא
 (סנחדדן ל״ח) מאי דכתיב וישקוד ל׳ על הרעה
 יביאה עלינו כי צדיק ד׳ אלקינו, משום דלדיק ד'
 ישקוד ד׳ על הרעה, עולא אמר שהקדים שמי שנים
, כבר כחבנו בנאור זה דבדם י  למנין ונושנהם כ
 נעימים, תמלאם ט מבקשם גפי נחקוחי, ובקול

 יעקב נוין אי:
 בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה גאחדמ הימים
 ושנת על ל׳ אלקין, נאור המאמר נכאה ע״ד
 מ״ש דהע״ה (תםלים ל״א) חמי ד׳ כי צר לי עששה
י מ ו  בכעס עיני נפשי ונמר, כי כלו ביגץ חיי מ
 באנחה כשל בעמי כסי ועצמי עששו, גם מאמר(שם

 קמ״נ)

 אהל מרשת
 הנשמה , כאמרם ז״ל(נמדנר רבה יו״ד) עינא ולבא
ר סרסוד דחטאה אימן, וכאשר יתעצם האדם  ה
 ויחגנר לעצור נמחשנהו מלהרהר נכצ מאוה, לא
 יחי׳ לה שום מציאות אצל האדם, ולק נקרא האדם
 מתפתה ניצרו, כי לולא שנעשה טועה נתאוחו
 יחשונ כי דנר ראי הוא לו, ודאי צא יחשונ ולא
 יעשה, ולכן היתה אזהרת שמע״ח (משלי ד׳) מכל
 משמר נצור לנך כי ממנו תוצאות חיים, וזהו שאמר
ק  מה הקנ״ה ממלא את כל העולם, כי אין מקום ד
 ממנו יכלחו והשגחתו ושפעחו, ט לולא תשפעתו
 גם למנאציו היכולת, הלא כרגע שאול יחתו, וכמאמ׳
 (ההלים יויד) ראית כי אתת ממל וכעס הניט, ונם
 לתת נידן, כי תתן לו הכח והיכולת, ונמקום אחר
 התפלל על זה(שם קימ) אל תמן ד׳ מאיי רשע זממו
 אל השק, כן אף הנשמה מלאה כל הגוף, ונלעדה
 צא יר׳ כל כלי מכלי תתאוה, והמופמ ע״ז כי לעוצם
 לא יזדמן נאדם כיא תאומ אמת המשתתפת עם
 מללה, וכל שארי המאות כלם שקטים וממים נעמ
 אשר מרצק נוחר ומתדנק לאיזה מאוה, או גברה
 עליו דאגה ופמד, אז לא ירגיש עוד שום דנר מן
 המאוה, ט כלם ישרם ומרדמה ד׳ נפלה עליהם,
 0ס מיפה ממק אשר מבלעדי הממשנה היינו רצון
 ופס הנשמה אין מקום אל שום מאיה להתקומם,
 ילק כאשר הרצין מהיימד ומטריד עצמו נשלמומ
ס אמד, אין לי מרץ מיד אל שארי מ  ימעמיק נ
לנ טהור ומס נכין  עררם, וק אם ילמוד מורה נ
 נלנ שלם וננפש מפצה אמר הנסנמו ידיעהו נאמונמ
 אימן כי אין לאדם תכלית אמר טונ ממנו, כי רק
ד מציאותו ומעמדו, אז  געבירו ננרא, חה כל ס
 יסילו מעני כל סנצי ספלי עוה״ז, וצא יעשו אצלו

 שים משם כצל, לא ק עם עסקי נתירס או במעשי
ת, םלא רו  המצית מצל תאומו ושימצא מן נעיר םנ
 גם בעמעשומו הטוב והישר לבו בל עמו, ט מסשבמו
 מרססת על פר ההום המאות זרות, יהי׳ לן למופת
 על מרפמו ועל השקר אשר בימינו המעשים ההם
, ופעמים יעשה בהיפן,  בעצמם, ס פעמים יעשה כן
 פי מצד המאיס נסר בהם ומצד התאום יעזבם יעשם
ך צנקש מ ) מה מפיני ד ׳ ר (ירמי׳ נ ע א מ  נםי«ד. ״
 6םנמ ריצ גם כאשר ממשה םטונ היי זה רק לבקש
 6ם שאהבה נפשן צק נעבור טונה זאמ עצמה נם



 prtnm י מ$ב
 תיפוק הבא החלה בזול כדי להדק הכלים, הנמשל,
 כבר ידעכו מ הקנ״ה יודע עתיו ורגעיו, עד כי י0
ן ו י  זמן •לכל צרה ולרה, כמאמר (קהלה ג׳) לכל ז
 ועת לכל תפז תחת השמים, וכאמרם ז״ל (שבת קמ״ת
 ב׳) ולא עוד אלא שמעדחים אותי לידע איזה גזילס
 כוי, ולכן מבשר לכו מרע״ת ואמר בלל לד ומלאי! כל
 תדבד׳ האלת, כלומר בראותך כי הלמ׳ באות מעורבית
, אלקיך  כלולות ומשותפות, אז תדע ושבת מד ד

 וזתויבאחד׳ת הימים, כלימר אז כביכול תקב״ה מריח
 כל הכלים, אז ישבת עד ד׳ אלקיך, והבן. —

 וס1עס אמרכו ע״ד מוסל קודם ראש השכה בהקפך
ל ו ל  שכי ת״ח שמתו ביים אחד, כי שהע״ת א
 (קהלת חי) אשר אין כעשה פתגם מעשה הרעה מהל/

 על כן מלא לב בכי אדם לעשות יע, תכתוב
 להביככו איך לא כירא מאימת^תדין שלמעלה, וכמת
 יגדל מורא ופחד דיכו ומשפעו של בו״ד, לזה השי5
 ואמר כי הכידון לפני בו״ד אם יתחייב בדינו, הלא
 מיל נראה לעין כל סימני הדין אשר דסהו תשי־סמיס

 כי הלא יתנוהו בבית האסירים, ולימים מספי ״יליאית^
 רגמלו דיכו ויעשו בו או חלב או חנק, וכל'הלוא<ע
 את דינו והשומעים את משפעו ישמעו וייראו, ישתלו
0 ה  מרעדו, לא כן משפטי ד' ית׳ אם אמנם לא א׳ ב
0  שלא יצא דינם ביום הדן, עכ״ז ביום הדין עצמו כ>
.,i«p שיים כאחד, כטוב כחוטא כזכאי כמיינ/ איך שום 
, כ ט א , ו ג י ל ב ו ט  בהם, וכלם ילכו לאהל״הם שיייזי׳ י

 באמצע השנה יראו כאחד דין אשר דני אייתו 3ל״ה
 ויפחלו וישימו לב, עכ״ז באמצע השנה אין תזמךגול^
 כ״כ אל ההתעוררות כאשר בימי הדין, ובטרם יגיע,

 ימי הדין הלא בץ כך ובין כך כבר נשכחו הדברי׳ מלבו
 רהי׳ ר״ה והוא יעמוד בנהמ״ס בלא מורא ובלא פחד י
ל י  וזהו אשר אין נעשה. פתגם מעשה הרעה• מתלת ע
 מלא לב בגי•אלם•' לעשות רע, אבל כל זח ״מין
2 3 0 * י ל ב  על המקדם העובדם באמצע השנה, א
 זיני של הכידון באחרית חשכה , אקל מ&עט^ולאי יצא
 בליה של א**תקד, אז ודאי ייראו בל אדם ויגילו פועל
 אלק* מ׳ חחי בלי לך ומלאו! צל הדבד׳ האלת באחל*
 הימים•, ושבת עד ד׳ אלקין, ונשאתי ע״ז משל לשותל
ת  גדול־ הי׳ לי בימשילחיס־, א׳ היי ׳מסע ללי״פציג לקפו
 משם• סחורת ואחל שהי׳ כו׳^נ עם הסחומח למגדל
 מויייוח-, ומעולם ל# ראו המשילחים-זהי >#ft* t מ*׳

 אה?4
 קמ*3) אשפוך לפניו שיחי צרתי לפכיו אגיד כו׳ ואתת
 ידעת כתיבתי באורח זו אהלך כל הבט ימין וראה
 ואין לי מכיר אבל ייכיס ממל כוי, דע כי חיסורים
 מסוגלים לאחד מ3׳ דבד׳, פעם חמת ממולי מאתו
 ימי למרק עונותינו, כאמלם ז״ל (ברכות ח׳) מה מלת
 ממתק הבשר אף יסודם ממרקין עונותיו של אל6,
 ופעם המה ממולם לתכדח אותנו שנתפלל ונבקש
 רחמים להשיבכו-צילישלי׳ לקבץ נדחינו מארבע מפות
 הארץ, ולבמץ &לבר יהי׳ למ לאות ולמופת כי אם
 הקב״ה מייסר אותנו בעונש אחד, כמו רעב לבד, או
 חלב לבל, וכדומה מהלרו׳, נוכל לד>ן עליה שהכוונה
 בה •להצילנו על ידה מדיד של ניהכם, לא כן אם
 צרות ר&ול* סבבונו, כמו רעב וחרב ודבררח״ל ושאד
 צלות כלם־ נקבצו באו יחדיו, זה הוא אות ומופת כי
 הקב״ה בא להעיר את לבבנו לבקש כחמים להשיבנו
 אל־למשלים, ממש ע״ד אחד רודף אחרי עבדו שברח
 ממ׳כו, אס יבוא עליו כנגדו ויאבה לתפוש בו,'ולעכב
 לו הדרך, תכי בעבור כן ילך ישוב לביתו, הלאחללןח
 השדה לפניו להטות על ימין אי על שמאל, בלתי
 כאשר תבוא ותסובבהו מג׳ רוחותיו עד שלא יהי׳
 דרך לנטות ימין ושמאל אז בהכרח יחזור למקומו,
 כך הקב״ה ברצותו לתכדח,אותנו לשוב אל מקומנו-,
 הוא משלח עלינו צרות רבות ורעות מקיפומ עלינו
 מכל עבר ומכל פינה, עד אין דרך עול למוות ימץ
 ושמאל אז בהכרמ ציץ ישאלו דרך הכה פניהם(ירמי׳
 ניץ) זה שאמר -אלימ רועה הנאמן ע״ה בצר לך, ר״ל
 בממ־אשל המקום יהי' צל לך מלכטות ימין ושמאל,
 ומצאוך כל הדבדם האלה-, תדע ותבחון כי אץ כוונת
 ד' ימ׳ פ״אימןבת־ עד ל אלקיך, כעלן מאמר(דברי׳
ליך כל הקללומ האלה והשעון, שלא  כ״מ< וגאו ע
 יהי׳ לך מקום לכוס מהם, חהו ־מאמר צי*מ רבות
 סבבונו קפאנוןז ד׳ אלפינו, להצילכו מהם, אגל עיקר
 הנמנה נהם לעורר אותנו על נקשה אסרת תיותל

 יקהה•:

 עוד נראה נזה ע״ד מה שאנחנו רואים נהמוכרים
׳ # ע  פיממי־בשוק, יש להם מדות ידועות אל ת
 בעד גדול, ומנר אגוזים מדה• אחרת, וכדומה לכל
 מין מדה משממת, ומשפט המוכר הזה נפנות ער$
 ונשאל לו מנמו מכל מין. אן הוא כולל כלם- יחל &
י ממממי נ< m:fc< ודומיהם ומופר אל  כציאמל, 5



ב טו ק ן  ואתיק מ
 בכו מאמר(ירמי׳ כיו) שלח ילעל פר רלאי, ונתרחקנו
 מעל אדמתנו, ואבינו שבשמים הלא רחמיו מרובים ובכל
ק ר  לרתכו לו לר ובהכרח גם תיום היא מכלכל אותר ו
 לני די מחייתם־ גם אם לא בשבות קרובות, הכת הוא
 בסבות רחוקות, ועכ״פ הוא מפרכס אימנו שלא כמות
 ברעב ח״ו אמכם עתה בראותנו כי אזלת יד ואפס עלור
 ועזוב, ערים ואביונים מבקשים לחם ואץ, אין זאת
 כי געגועי' של אבינו שבשמים גדולים מאל, כמאמר
 (ברכות ג׳) מה לו לאב שהגלה את בניו, ונובוא
 הקב״ה יפייס אותנו אחר המעשים ואחר הנאצות
ס בלתי נאות, לכו  הגדולות אסר עשינו לפניו, זה ע
 אץ עלה אחרת רק זאת, שהוא פיסק מלשלוח לנו
 מחייתכו למען נתעורר אנחנו לקים לבוא אל מלכנו
 יתי להתחנן לו להשיבנו אל מעון מקדשו, וזהו בצר
 לך ומצאוך כל הדברם האלה כיי, ולאי יש לו יתי
 געגועים גדולים אל בנו ושבת עד ד׳ אלקיך, והבן:
 והמופת הזה שאמרר מלאנו אותו ג״כ במדרש
 (ילקינו תהלים גי) דהע״׳ה אמר ה׳ פעמי׳
 קומת די, אמר לו תקב״ת דוד בר אפילו אתת
 מקימכי כמת פעמים איר קם, ואימתי אכי קם
 כשאראה ערים כשדדיס ואביוכים כאנקים, מאמר
/  משוד ערים מאכקת אביורס עתה אקום י>#ור ד
 ממש כדבר המשל שזכרו ז*׳ל יעל ברך המקק, למלך
 שהלך מביתו והעם מצפים אל ביאתו, ואימתי הם
 יודעיע שינוא בקרוב, כשהם מכבדים את ביתו ואת
 אפריין שלו והוא מעלה אבק, ידעו הכל כי בקרוב
 יבוא, כן ממגןבראותמ ערים נשדד׳׳ ואביור׳ כאכקי',
 תדע ובחכת כי קרוב יום בואו, לק מכבדי' ומטהרים

 מקום תחכותו, כמאמר אשכון את דכא כוי:
 אן הכסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גד,
 המשורר ע״ח אמר (תהלים קמ״ח)י אשר ברנו
 כננרעים מגודלים ממוריהם, ללוט לןיאר נזה שבח
 הכנס״י כי הנה לטף אילן בזקנותו ולא ישבר זה לא
 תמצא כ״א לעתים לתוקי•׳ ןע״י ^ותינמילנת וביניעות
 רבות, וכאשר תמצא א>לן כשוף בצפיפוח משומה תדע
 נאמנה ט מנעורותיו נעזךו כך היי מדף כן, כי אז
, וכפפו אותו ק וגם.כי  כמה שירצו יכלו לעשומ ט
 הזקין לא סרו הכפיפות ממר, p תאמץ כי רחוק
 מאד להוציא יקר וחולל איי* שנתגלל מנעורי• בתאית
, מצר תור׳ שומר מלוה,  גלולות, ובחצי ימיו יעזבמ יהי

 וגם

 אהל פרשתי
 זה מגיא שחומת רעות, יהי' קשה על'המשולח השר
 למטר אותם, ולהוכיח אותו על פרו לא תי׳ יכיל כי
 לא השיגי כל הימי׳׳ פעם אחד פגעו זת בזת, תתחיל
 להוטח אותו על שהוא בוחר סחירות פחותות ׳כאיה
 והוציא אותם מאמתחתו והרח אותם לפרו לאמר איה
 עירך ואת תבחנתך איך לקחת שחומת כאלת אל ידיך,
 הנמשל כי אם חיי האדם מעלת על לבו הצרות
 הפובמת עליו באמצע השנה אשר כלם גאו לידו
 ביום ריח, ודא חיי ירא וחרד על נפשו והי׳ מתן
 לב לחתנונן על הימים הנאים, רק חשכחח עולה
 נינ״הם, חיינו נין יום תדין ונץ תזמן שנתקיים תדץ,
 אבל אם יקרת מעשה הדין וקיימו נאחרת השנת,
 הלא היא ממש כמו המכךלחי׳ הנ״ל שפגעו זא״ז פא׳׳פ:
ד נאור ע״ז, ט מרע״ה מסי עמן לישראל על זמן ן  ע
 שילעקו אל ד׳ לכלכלם לחם רענונם ולא ישיגו
 ייטקשם, וינואו עי״כ להרהר ח״ו אחר מדותיי של
 הקניה ט הלא הוא שימע תפלוח כל פה, עיז נא
, והיא ע״ל שר גדול אשר '  י&ל נצר לך ם* ישנה ס
 נני חטא עליו חטאת גדולה ומפני ההכרח גרש אותו
ת אחרת למרחקים, ויען ט רחמי האב  אב״י אל א
, באיזה פרם שיהי׳ הי׳ האב שולח ר  גלזל* מאי על נ
 לו־ביומנים, ונלא יודעים, מתן נסחר, כלי שלא ימות
 ברע* י חי שולח לו נכילישניע או בכל חודש מנןפר
 ילומ שיוכל לכלכל את רענון נפשו, דהי ט ארס חימים
פרס זועפית, כי נעצב אל" בנו, ולכתזינ ̂זר הילך נ  יי
ן אחר מנמ!ו׳  א^שיבוא לביתו אין זת^ולרך הכבוד, א
י לך עיד אבמ ויפייס איתי, והי׳  #ירס׳ שמשח לו מ
 הי1$ נמר לבו ואבל ח* בשרו, ויקרב אליו א' מהשרים
 הכזביםלפרו, ויאמר אי, אדור אר מכיר בך ואני
 יולעיאח אשלמפשך, ט יש לך געגועים על בנך,
 ילפמינ אליו אגרמ אץ זא נאות אל כבילך, אבל שמע
 יא *עצך, ותנער יבוא מעצמי גם אם לא תכתוב אליו
 דבר, לאמי תלא נפשי יודעת מאד כי פרנסת בנך בימיי
 °אלה וד6י מן מידך היא, ג»>י לא תגלה זאת לעיני
ר מינן ט מאזן היא חי, לכך כל עיי ת  אסזם, מל׳ז ה
j שלחני לפרו היא יישב שמה וסובל עלבונו r*!ft< א0ל 
 עםה השג כא ילך אל ידקל. ולא השלח לו מהיום דבב
 עצמרנס^-יכאשרלאימצאחיית ידי בהכרח יכניע לבנו
* אלד:יפייס־ איתן לחצתי על שולחנן, w ל י ״  י
 הנמשל טבעהסמ׳רבן גברחמדה״ל עליני נוד־טמהיי'



 אהל פרשת ואתחנן יעקב
 וגם אם המצאנו לפעמים אגל רמוק הדני מאד, כי הנפלאה הזאה השיגו נמעמד הכנחי, ילא יוחל, כי
 אין כאל ישורון לייסד אומה שלמה בין העמי׳, כמאמ׳ יוחר מזה אי אפשר עוד, וזהו אהה הראה ללעת כי

, מנורת המאור פיק ד׳ הוא האלקים כו׳ ולא יותר, והבן בזה: י ע ) ׳  שלפנינו או הנסה אלקים ט
 ז׳ מכלל הב׳ נר אי) ולכן הי״ םנןב״ה בעלמו עמט ש^ןך את יום השבת לקדשו כאשר לוך ל׳ אלקיך׳
 מעת צאתנו ממצרים עד בואינו לאת ישראל אשר שם ששת ימים תעביד כו׳ למען ינוח עבדך
 כבר היינו בנויי׳ ועומדים על מעמד נכון, מוכתרים ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד תיית נאלז מצרית
 ומלובשים בתורת ובמצות וחקים ומשפנרס ישרים, וזהו ויוציאך ד׳ אלקיך לעשות את יום תשבת, כבר תתעוררו
 אשר בנינו ככעיעיס מגודלים בנעוריהם, כי מלידה תראשוני׳ ז״ל על שכוחו את עעמו ממעםהאמור בדברו׳
 ומבטן הי׳ להם החינוך הטוב לגדלם ולחנכם אל הטוב תראשונות, כי בפ׳ יתרו אמר הכתוב נטעם מלוח שבת
 והישר. כי ששת ימים עשת ד' את תשמים ואת האת מ׳ ויכת
 אך[ךי הראת לדעת כי ד׳ הוא האלקים אין עוד ביום השביעי על כן ברך ד׳ את יום השבח ויקלשהו,
 מלבדו, והמאמר מפליא מאד עיני הרואים, א״כ מצות שבת הוא זכר לחידוש עולם, ופה אמר הכתו/

י מ א  כי אם כל העם זכו לראות כבודו ית׳ א״כ מת בקש שתוא זכר ליציאת מצרי׳, עוד ראוי להתעורר על מ
 מרע״ה תראני נא את כנודך, אמנם אמתה הענין ששת ימים תענוד ועשית כוי כאילו הוא מלוה את האל/

 נזה כי גס מה שנאמר נאצילי נני ישראל (שמות ל׳ל) שיענוד נששת הימים, ולעשות נהם כל מלאכה,
כ ״  ויחזו את תאלקים, גם מאמר ראתה שפחה על הים לא נא הכתונ רק לאסור המלאכה ניום השנת א
 ט׳, לא שהם ראו בעיניהם מהות כבודו ית׳, כי כנר לא הי׳ לו לומר רק ניום םשניעי תשנומ, גם ראו,
ob נאמר כי לא יראני האדם וחי, היינו המלאך שהוא לבאר מאמר למען ינוח עבדן ואמתך כמוך, כי 
 נקר׳ חי ג״כ לא יוכל לראומ את כבודו ית׳(עי׳ רמב׳׳ן) להשוות את חעבד לחיות אמו במנוחח, חי׳ מהנכון
וך  אבל הפי׳ בזה ממש ע״ד אחד יש בילו מפז, וחבירו לומר למק ינוח עבדך ואמתך עמך, ומלמ מו
 טוען ט החפץ הוא שלו, חת מראה לו לפניו אח החפ! תתפרש על איכות הממחה, ולבוא אל באור חעלין
 לברר לו שאינו שלו, דרכו ומנהגו שלא להראות לפניו נזכיר מאמר חמשורר ע״ת (תחלים ל״ז) בנוח בד׳
ת ורעה אמונה כוי, ובגמרא(ברכו׳  כל החפ׳ן כי אם אפס קלהו מה שיספיק לו להכיר ועשם טוב שק א
vjjrn דבר אממ שאימ שלו, וזהו אתה הראה לדעח ט ד׳ י׳׳ז א׳) מרגלא בפומייהו דרבק דיבנה אני גליי 
, ס  הוא האלקים אין עוד מלבדו, כלומר את זאם ראו בד׳ כוי״) כשם שהוא אימ מהגדר במלאכמי ק• א
 והשיגו ט הוא ית׳ הוא מה שאי אפשר להשיגו, וזאת אין אני מהגדר במלאכתו, באור זה, דע כי ההבל,!

י ן ) א  חיא המשגה הנפלאה שאנחנו מחכים עלי׳ לעתיד, בין עונד אלקים לאשר לא ענדו, ט הצדיק מ
 כמ׳׳ש חשל״ה הקמש נפימש המפלה שלו על מאמר בד׳ ט כל יכול חוא, ואין מעלור לד׳ לחושיעו לחחיו^
ת ״  ואמר ניום ההוא הנח אלקימ זח קוינו לו כוי, אז נפשו גם נלא מלאכח ועסק, כמו שאמר רשנ״י ע
 יפתחו מעייני חחכממ רמי׳ מושג להם ממומו יח׳ שאי (נרכוח ל״ה) אפשר אדם חורש נשעח חדשה כד/
ת ת ל ו P יו״אי ^ ע ו ע מ ו «״ ש ש ה ע נ  אפשר להשיגו, כמאמר תכלית מה שמע הוא מת ונס כי מ
 שלא נדע, עכ״ל, השיעור הנפלא מן גנול ההשגה נידם, ט כמעשיו עשו, אנל למדדגמ אמונתו ^

 הגיעו
 הערה.*)וע״ד הפשט נלאה בכוונת זה המאמר מהעוסק במלאכה או במו״מ ומספיק צללי ת״ם הפיסק מולה

i^jpjj עליו אמל וחבלי ברי׳/ לא נגרע מלכו מעלגי, כיטשכל וזבולון, ועוד אנ« מלאכתי מניר 
ע  בנאמ והיא מלאכתו בשלה לאורב ביום ולקלס בלילה, וראוי הוא לשכר יותר ממגי, ואם שאני משכים למלאכתי ג
 הוא משכים למלאכתו כלי לפמנן אומי, ושמא תאמר כי הוא אינו יכול להתפאר שפוסק בתולה כמוני, ע״ז אמל 009
 שהוא אינו יכול להתגדר במלאכתי הלא גם אני איני יכול להתגדר במלאכתו, שאין אני עוסק 5&ליו P1 לק הר*
 מפרנס אותי, ואך על ילו אפשר בידי לעסוק בתולה, ואם עלץ תאמר שאני מרבה והוא ממעמ, כי העסק בתולה

ך א>ץ ומספיק לאארים, כמאמל אגל מ״ש עצמן עץ לא לאתה כוי, הלא שנינו ד  הוא מרובה עד מ
• י ' ו  r י וסירנה ואמי י,\י»ווימ י



 ואתחנן יעקב טז
 ותבחון ענינו בעמ ככיסה השבת׳ כי אם הוא עושה
 מלאכתו בנשת ימי המעשה כעובד נמלאכה אמרם,
 ועבודתו לו למשא, והוא כעבד ישאף לל, ומקוה כל
 השבוע לאמה מתי יגיע יום תשביעי יום שבת מנוחה,
 לא p אותו אשר מלאכתו ערבת עליו בששת ימי המעש׳,
 כפי ערבותה בחול p ימר לו בשנת, כי הלא ישבות
 ממלאכה ועסק ואינו מרויח כלום, והוא אוכל ואינו
 עושה, חתו מאמר כשם שהוא אינו מתגדר במלאכת;
 היינו תורה ומלות, כי דומת בעיניו שיוכל לחיות בלא
 הם, וידמת בלבו כי מלאכת המורה והמלות אינה
 מלאכה אשר לעצמו, כ״א מלאכה שככו, p להיפך
 תצדיק יערב עליו ויכעס לו רק עסק עבודת הקולש,
 כי כפשו יודעת מאד כי הקכין המעולה הזה קנה
 לעצמו, והוא ילוהו לבית עולמו, לא p מלאכת עות״ז
 כמשא כבד יכבד ממכו, זהו מאמר שמור את יום
 השבח לקדשו, עכין שמירה הכאמר בדבר העבר הוא
 שמירה ממש, אבל מאמר שמירה הנאמר על תעתיד,
 יתבאר מענין תוחלת, כמו ואביו שמר את הדבר,
 כאומר מתי יהי׳ הדבר המקווה הזה, p מאמר שמור
 את יום השבת יתפרש ג״כ שתתי׳ במדריגת ורעת
 אמונה, כמו שזכרנו, היינו שיצפה כל ששת הימים על
 יום הקדוש הזה, וסידר לפני האדם והכין לפניו הדרך
 לבוא אל בחי׳ זאת, ששת ימים תעבוד ועשית כל
 מלאכתך, היינו שתתי׳ במלאכתך רק כעבד העושה
 במלאכת אחרים, אשר באין ספק משפע העבד לעמוד
 על המצפה, הוא מצפה ומסכה מתי יגיע יום תמנוחת
 והמרגוע, וזהו לא תעשה בו כל מלאכה אתה ובנך
 ובתך ועבדך ואמתך מ' למען ינוח עבדך ואמתך כמוך,
 כלומר למען שלא ישבות העבד שביתה עודפת על
 שביתה שלך, כי כאשר לא יערב לך יום השבת ושביתה
 המלאכה, תלא תהי׳ כל היום תתוא וכל הלילם במרת
לא nap מנוחה  נפש מאד, משאיכ העבד הוא ה
 שלמה, כי הוא אוהב את יום השבט מאד, ואיך יערב
 לך זאה שמהי' שביתת העבד יומר מקובלת מהשביתה
ס עבדך ואמתך כמוך, ו כ ו י ס / ח ה ח D א u p r אשר 
 שתהי׳ מנוחמ שניכם שוה, וםמדף ואמר, וזכרמ כי
 עבד תיית באת מצרים יוציאך ל׳ אלקיך משם ט׳
 על p לוך ד׳ אלקיך לנמץס את יום השבת, כלומר
 זכור נא ט היית עבד במצרים, ויוציאך ד׳ אלקיך משם,
 ואז כמה ערבה לך המנוחה כי נשברו מוטות עול

 העבודה

 אהל *רשת
 הגיעו, ט אם הי׳ לבבם שלם עם ד׳ כמו לב רשב״י
 היו עולה להם כמי שעלתה בידו, וא״כ היודע והמאמין
 את זאת הלא העסקים שהוא עוסק בהם בימי החול
 כמשא כנד יכבדו ממנו, ולא יעשת אותם כ״א ע״ד
 חק וגזירה/ כמאמר (דנדם י״ד) למק יברכך כו׳
 אשר תעשה, ממש כמו האנ הגוזר על ננו לחטונ לו
 עלים שעת אחת, ואם לא יעשה כדנריו לא יתן לו
 ארוחתו, וגם ט הנער מקים גדרת אניו, עכ״ז תוא
 עליו למשא, כי נפשו יודעת מאד ט נאמת גם אס
 לא יעשה לאביו מאומה מן המלאטת עכ״ז נאהנתו
 ונחמלחו לא יחסר נפשו מכל טונה, לא p אותו
 שהוא מקטני אמנה, וכל משען לנו רק על מלאכת
 ידיו ופועל כפיו, הוא מלאכתו ערנה עליו מאד,
 ט ע״י המלאכה חייה ידו ימצא, ההנדל השני, ט
 אוחו אשר עינו ולנו רק על תאות העוה״ז, מלאכתו
 ערבה עליו ט מסנתת יאכל ישתת וימלא תאות לנו
 שזהו תכלית מציאותו כפי דעתו הנבלה, כמ״ש הר״ת
 בספר הישר שלו, הרשעים חיים כדי שיאכלו וישתו,
 והצדיקים אוכלים כדי שיחיו, ט עינם ולבם רק על
 המכלית, לעשוה רצון בוראם להקים דבד תתורה
 והמצוה, וההבדל ניניהם, ממש ע״ד שנים עושים
 נמלאכה, אחד עושה מלאכה לעצמו, והנ׳ עושה
 עלאכמ שכנו, כי דרש אוחו ומנקש מאת פניו שיעזור
 לו נמלאכחו היום, ולמחר יעזור הוא אליו, כענין
ר לי ואשמור לך, וההבדל ביניהם נראה לעין, ו מ  ש

 ט חמלאכח אשר זח עושח לעצמו חערנ עליו המלאכי
 וחנינה נעיניו היגיעה, אנל נעושה מלאכח שכנו אין
 המלאכה ערנה עליו עחה, כ״א הוא מצפה לגמול כי
 למחר יגמול שכנו עמו, p מדת הצדיקים שמלאכחם
ה  אינה ערנה צםם מפאת עלמותת, כ״א עוסקים נ
 עיד הגמול, היינו ט יחשנו ננפשם הלא כאשר יאכלו
 ישתו יחזקו את גופם יתי׳ בידם כח לעשות חיל
 נתור׳ ומצות, אבל לולא זאת היתת המלאכת והפרנסה
 עליהם למשא, ט הצדיק יודע ואינו מער מלבו מאמר
 כי לא במומו יקח הכל. ולא לו יהי׳ הזרע, ולמי הוא
 עמל ומחסר אח נפשו מטובה, זהו מאמר בטח בד׳
 ועשת טוב, היינו עבודת ד׳ ומלותיו, ובמלאכת האס
 תהי׳ רק כאי* שעושה במלאכת שכנו, וזהו שכןארץ,
 ורעה אמונה, והמופמ על הבוטח השלם הזה גם כי
 הוא דנר םמקול אל םלנ עכ״ז גם נעיני נשר מראה



 ומבקש להניא עניים למען יאכלו הם אה סעודתך,
 ואז כאשל ישב העני אללך שעה או שסי׳ מיקב על
/ חף י  שולחנך, באין ספק הלאהו איך הוא עמם ו
 והסמל עליו ותלביש אותו כפי יכולתך, חהו הלא פרק
 לרעב לחמך, כלומך הלא זאת תבין בעצמך שנכון וי5ןר
 שלא תרויח עי׳י התעניתי, רק לתת אמחחך אל העכיי׳
 הרעני׳ והצמא,׳, ואז.עניי׳ מרודים תניא נים, השתדל
/ 7 ו  בעצמך לבקש אותם שיבואו לביתך, ויסובב מזה ע
 כי תראה ערום וכסיתו כו׳ וא״כ ראה כמה פעולו,ז
 טובות תעשה עם העני, ומי מביאך לזה, מה ששיות
כ  לבך להאכילו סעודתך הנשאר לך מן התענית, וא״
 הרבה ריוח והצלה הי׳ לך מן הלום שלך, כי החיית
 נפש נכאה במאכל ומשתה וכתות, ומעתה זה יהי׳ לך
 משל יאות אמת כמה תוכל להרויח עוד ע״י התענית

 כי הלא כבר ידענו אשר שורש כל המד נצמח ע״י ביער׳
/ ו  תורת, כאמרה ז״ל(ברכות ה׳ א׳) אם רואה אדם כ
 יתלה בביטול תורה^ כי האדם מטריד עצמו כל היו©
 תמיד בעסקים שונים להזמין לו פרנסתו, ואינו דולש
בתרא א. בנ  לנפשו לאמר בואו חשבון, נמליצתם דל(
 פ״ח) בואו ונחשוב חשבונו של עולם כוי,' ולבדוק
0 ו  עצמו אס זך ויצןר פעלו, או פעלו לניצה, ובי
 התענית ראי לשעבד הזמן הזה שלא לעשוק בדגל
 מעסקי הנוף/ כי אינו צדך לאכול ולשתות, והוא
 פנוי לעקוק כל היום בתורה ומוסר, ולעשות חשבון
 הנפש על הימים שעברו ועל הזמן שעבר עליו וון
 החיים לאמר הלנו הוא כוי, וכאשר יעשה החשבון ע>
 הזמן העבר יתגל עמתו ומראה חרפתו, הלא החי
ן אל לבו להטיב דרכיו ומעללו מסיום ההוא והלאת ח  י
tולהסיר מעליו הנגדי׳ הליאים להלביש עצמו מחללות 
 לבוש הוד והדר מהוד התורה והמלות, ואז יראן
 עיניו מה שהריח מיום התענית, חהו אז יבקע כשחר
 אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפני! ליתד כוי,
 היינו כי ע׳׳י שישים את לבו ביום ההוא אל היראת
 ואל המוסר, זה יהי׳ לו לאור עולם, וארוכתו מהרת
 תצמח, .ובדורון הזה יתנהג נ״כ ביום השבת, כי
י ממלאכה ועסק, אז יקח מועד נ  ביום זה הוא פ
 למישדם לתורה ולמוסר, והוא'דומה בסגולתו לסגולת
 ידם התעמת, ולק הסמיך ואמר אם תשיב מקבת

 רגלךכו׳:.
ק ינוח עבדך ואמתך כמוך, הטעם בזה ע״ד ן ^ 

 שכתבנו

ן מ  ^ י
 העבודה מעלין, על כן לוך ד׳ אלכןיך לעשות אס יום
 ה&גת* כלוידכ על הדרך" הזה ועל י דמיון כזה עצמו
 צ1ה ד׳ לעשות את יום השבת,.שתהי׳ המנוחה ערבה
 עליך(והשלמת המרי׳ תמצא למעלה פ׳ יתרו) והענין

 נכבד:
 ובנביא (ישעי׳ נ״ח) קרא בגרון אל תחשוך כשופר
 הרס קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב
 חטאתם, ואותי יום יום ידרושון כוי למה צמנו ולא
 ראית כוי הן ביום צומכם תמצאו חפן כו׳, הלא פרס
 לרעב לחמך כו׳ אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך
 ביום קדשי כו׳, ואץ קשר אל המאמרים האלה
 בהשקפה הראשונה, כי מהעניןישבמ אל הענ־ןהזה,
 ונקדי, מאמר (יתרו) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרי׳
 כוי ועתה אס שמוע תשמעו בקולי כו׳, הנה תלה
 הכתוב השמיעה היום בחורבן מצרים, והבנת היבר
 הוא כך, משל אם תראה אחד שובר כלים ונותן
 אותם ליד צורף, הלא תשפוט כי רצונו שיעשה
 הצורף כלי אחרת היותר חשובה, והוא מקלקל על
 מנת לתקן, הנמשל אמר הקב״ה הנו דעתיכם מה
 אני חפץ לעשות מכס, אחר אשר קלקלתי והחרבתי
 אומה גדולה בשבילכם, בע״כ חפץ אני שתהיו אתם
 יותר חשובים מהם ומהמונם, כי אין הקלקול רק
 על מנת לתקן, וק מה שלוה יתי על התענית, היינו
 לקלקל הגוף, ודאי כל ישעו וכל חפצו ית׳ שיצא מזה
 פעולה טובה לתקנת הכפש, ואז יהי׳ כדאי לקלקל
) זהי שהשיב ית׳ על שאלתם למה צמנו  ע״מ לתלן
/ הן ביום צומכם תמלאו חפץ, מבלי  ולא ראית־ מ
 פעו^ה אחרת שיצמח מזה:j והעסק נשאר רק מקולקל,
 הכזה ״הי׳ צום אבחרהו, התפלא ואמר איך יעלה על
 דעתכם שיחפק השם יתי'בכך, הלא הוא ית׳ לא
 יחפוץ בהשחתת העולם, ולא״שיסחית האדם את
 עצמו, ובע״כ כל רצונו על מנת לתקן כפלי׳ מהקלקול,
 ומעתה בא הכתוב וביאר להם מהות הפעולה שיצמח
 אל האדם מתעניתו, ונשא משל" על זה ואמר הלא
 פרס לרעב לחמך, היינו כי ביום׳ התענית יתן אל לבו
 לאמל למה אריח לעצמי במה שלא הוצאתי היום על
 ארוסת שלחני, הלא טוב למת לחמי'אשד אצלתי מפי
 ליד עד הבאיראשון, וזהו הלא פרס לרעב לחמך,
ף לך לאכול אם לא קראו א  הלחס והסעודה ׳שהי׳ ר
 צום, אז ועניים מרודים תביא בית, כי בעצמך תלך
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 נ׳ הלצון, שיאנה לשמוע אל דבד מומ ומלמלו, ט
 אם לא יאבה צו ולא ישמע אליו מה מועיל אליו
 הידיעה אשר יודיעםו המורה, וא״כ יצעק־ המורה
 שתמלאינה בו ב׳ מעלוה, א׳ שיהי׳ סכם ויודע דעמ
 להשכיל אמהח כל מעגל טוב, ב׳ שיהי׳ נשוא פנים,
 לחפץ קרני אור יפעתו מזהרי יראתו וקדושהו ושיהי׳
 קמים מידו אל העומד נכסו ושומע אמ לבדו
 שיקבלם באהבה עד סלא יסורו ממנו לעוצם, והנ״מ
 המעלה הראשונה יכולה היא להעשומ גם צ״י שליה
 או ע״י אגרה, שיכהוב לו לאמר כזה וכזה העשה,
 (עי׳ זהר וישב קצ״ב אי) אכן המעלה הב׳ לא מקים
 ולא תהי׳ בלמי אם ישמיע דבריו בכבודו ובעצמו, אז
 בהכרח תהי׳ נשיאת פנים, לא כן אם ישמיע לבדו
 מ״י שליח, והשליח אינו ראוי לנשיאות פנים, לא
 יחיו דבריו נשמעים, אכן אם בפעם ראשונה ילך הוא
 בעלמו לחתראות פנים עם חשומע, יוכל להיות כי
 אילי יספיק זיו נגתו ותארו ותהי יראתו הזורח מול
 פני השומע בעת ראותו אותו עד שיקבל דבדו גם
 שלא בפניו, וזה רק ספק לא ודאי, חהו שאמרו
 ישראל אל משת (יתרו). דבר אתה עמנו ונשמעם,
 כללו במאמר זת ב׳ הפעולות תנ״ל, דבר אתה עמנו,
 למען דעת את אשר יצוה ד׳ יתי, ונשמעה, היינו
 כי מוכנים אנחנו לקיים ברצון טוב, וזהו ג״כ המאמר
 שלפנינו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ד׳
 אלקינו, ואת הדבר אלינו, היינו צהודיעל, ואנחנו,
 ושמענו ועשינו, ברצון נפשנו, ע״ז אמר יתי למשה
 הטיבו כל אשר דברו, רמז על מאמר ונשמעה, אבל
 מי יתן והי׳ לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים,
 רלה לומר שיהיו נשארים עומדים בהבטחה ..זו
 אשר קיימו וקבלו עליתם עתה לקבל דברי גם עצ

 ידי שליח:
 אמנס להמתיק הדבדם יותר נתעורר תחלה על
 שאלת ישראל ועתה למה נמות כוי, ומדוע
 הלה החשש הזה במאמר ויהי כשמעכם את הקול
 ממוך החושך כו׳ והקרבון אלי כוי, שההוראה מזה
 כי לולא ששמעו הקול מתיך החושך לא היו
 דואגים לאמר ועמה למה נמוה, גם מאמר קול
 גדול ולא יסף צדך באור, כי יש בהוראתו ב׳
 הוראות הפכיות, ולא יסף במיספת, נוסף על

 הקול

 אחל מרשת
 •כתבנו למעלה(פי בא) בבאור מדרשם ז״ל החודש
 הזה לכם ר׳ מאיר אומר לי ולכם הגאולה ט׳ ותהא
 שמחתכם שלמה אפילו מי שהוא עני כו׳ תמים לשמו
 של הקנ׳׳ה, שנאמר הצור תמי׳ פעלו, והמורם מדבדנו
 שם כי אם ישמח תעשיר ויתעדן בטובם שהשיג מאת
 ז' הנה נזה יאדינ נפש תעני, ותהי׳ אנחת האביון
 כפולה, ט יביט העל ונכה רוןז אל עצמו ואל נשרו
׳ ק מכל, א״כ יתי׳ בתענוגי העשיר נ  איך הוא ד
 *עולות הפכיות, משמחות אותו ומעציבות את אחריי,
 חה היפך הוראת תמי', שהוא כענין שמחתי ושימחתי,
 תהו שתתי׳ שמחתכם שלמת אפילו עני שבישראל כי,
 וא״כ ביום השנת אשר רצונו ית׳ שינוח האדם מנוחם
 •צמת ותמימה, הזהיר ואמר צא העשה נו מלאכה
 אחה ובנך כו׳ ועבדך ואמתך כו׳ למען ינוח עבדך
 ואמתך כמוך, לאמר שלא תהי׳ כאותם אשר בעת
 שמחתם מייגעי׳ עבדיהם יסיסיהם ובתמתיהס, ואם
 היהה המלאכה אסורה רק לעצמו הלא היי בפעולת
 משבח שתי קלוות, מנוחה לעצמו, רגיעת לאחדם,
 ט תי'מעמיס כל מלאכתו על עבדיו ובהמותיו, וםקדו׳
 ביה הוא תמים ומעשיו תמימים, חתו מאמר המדרש,
 תמים לשמו של הקב״ה, שתהי׳ שמחתכם שלמת אפי׳
 מגי שבישראל, כי כאשר השמחח היא רק לעשות
 נ״ר לאניו שבשמים הלא יזכור לשמח גם את העלים
 ט גם המה בלם לאבינו יחי ואנ אחד לבלנו, ועי׳
 למעלה (פ׳ בהר) מה שכתבנו בבאור מאמר המדרש
 וט ימוך אחיך הה״ד (משלי י״ט) מלוה ד׳ חונן

 דל ט׳:
 ותאמרו הן הראנו ד׳ אלקינו את כבודו ואח גדלו
, עי׳ למעלה ׳  ט׳ ועתה למת כמות ט
 סיף ש׳ אמור בארכוהעכין ע״ד יפת אף נעים,

 דורשםו משם ויערב לך:
 קרב אתה ושמע אה כל אשר יאמר ד׳ אלקינו כוי
 וישמע ד׳ את קול דבדכם בדברכם אלי ראמר
 ל אלי ט׳ הטיבו כל אשר דברו, מי יתן ותי׳ לבנם
י כל הימים, וראי להבין  זה להם ליראה אותי כ
 מאמר כל אשר דברו, מה הורה בזה, גם במאמר
ת הוראתו במלת זה, , מ ם ה  מי 1p והי׳ לבנם זה ל
 אבל דע ט הנה האדם לדך לב׳ דבדם, א׳ לעה
 טונה וישרח, למען דעת איזה דרך ישרה שיבחול לו,



 אהל מרשת ואתחנן יעקב
 לשמוע אח קול ל׳ אלקיכו עוד, אשר מאמר עוד מורת
t שהיו יראים אולי יוכץף ד׳ לדבר בקול היוהר חזק 
 וזה לא יוכלו לקבול, וכי תאמר מאין תיתה זאת לח©
 להעלות על לבם דאגת כזאת שיוסיף ל׳ על הקוצ
ה  ההוא עוד יותר׳ ואם להוסיף יראה בלבבנו, גם ז
 יפלא׳ כי באין סשק שיער הקב״ה כי יש די בחלק
 היראה שהכניס כבר בלב השומעים, והקול ולאי חי׳
 משוער כפ* ערך היראה הנדרשת מאתנו, אמנם
 התשובה בזה כי הקב״ה ילע שתתמעע היראה
 מלבבנו בימים הנמשכים) כמשפנו לבשר ודם) ולכן
 רצה הקב״ה עתה להוסיך< על השיעור על שיספיק
 גם על החסרון, יהי׳ כשחר עומד על השיעור הראוי

 ומעתה המשך המאמר כך תוא, את הדבדם האלה
 דבר ד׳ אל כל קהלכם בתר מתוך האש תענן ותערשל
 קול גדול ולא יסף, היינו הגביל יתי את הקול שלא
 להוסיף על השיעור הראו; כי אין מתלורך יותר, כי
 לא יחסר לעולם מן היראת הזאת שהשיגו עתה, וא״כ
 שני הבאודם עולים לכוונת אחת, היינו כי אם לא
 יחסר לעולם א״כ אין מהצורך עתה להוסיף על השיעור
 תראר, אמנם אח״כ ויהי כשמעכם את הקול מתוך
 תחושך, שאמרו חז״ל(בילקוט פרשתנו) מתוך החושך
 סימן לביטול תורת, א״כ הוא דבר שיקבל חשרץ ברוב
 הימים, א״כ לא יספיק גבול תמשוער בשיעור הראוי,
 ובודאי יוסיף ד' על הקול, ולכן אמרו אם יוספיס
 אנחנו לשמוע את קול ד׳ אלקינו עוד, ומתנו, והקלו׳
 ב״ה הסכים עמהם, ואמר הטיבו כל אשר דברו, כי
 כוונו אל האמת, שהקב״ה הי, רוצה להוסיף על הקוצ
 אשר השמיע תחלת, כי אינם בטוחים שישארו עצ

 מעמד

 הקול הנשמע מחלה, רש בהוראתו ולא פסק*)
 אמנם דע כי כבר קבלנו מפי חז״ל כל מקום שנאמר
 בו ברכה אתה מוצא בו חסמן, כמו דגים שהכל
 צודי׳ אותם ועופות שוחטים הרבה מהם כו׳, באור
 הדברים כי כל חלקי המליאות נמצאו משוערי׳ בשיעור
 הראוי אל המשער העליון ב״ה, כמאמר(ישעיה מ׳)
י וכל בשליש עפר הארץ כוי,  מי מדד בשעלו מים כ
 וכמו שכמב הכחד, כמו שאין כבוד.לחכמה עליונה
 אם תמצא חסמן בהנבראים, כמו כן אם תמצא יותר
 מהראר ללא צורך, וא״כ כל מקום שנאמר בו ברכה
 הוא מסבת החסרון שמחסרים ממנו ומההכרח אל
 הברכה להשלים ולמלאות החסרת שיעמוד הדבר
 על שיעורו הראר לו, — ומעתה דע כי הנה פעולת
 הדבור הנשמע מפיו יתי, הי׳ מכוון לבי ענינים, א׳
 להודיענו ולהשמיענו את דבר המצוה, כמו אנכי ד׳
 אלקיך כו׳ להודיענו כי הוא האלקים חיים השליט
 בעולמו, וכי תאמר כי זאת היתה באפשר להשמיענו
 גם ע״י אחר, עיי שליח וממוצע, והי׳ דבור בלא קול,
 ע״ז העיר אותם מרע״ה על דבר התועלת הב׳, והשיב
 להם על שאלתם דבר אהה עמנו ונשמעה ואל ידבר
 עמנו אלקים כו׳, ראמר משה אל העם אל תיראו כי
 לבעבור נסות אתכם בא האלקיס ובעבור תהי׳ יראתו
 על פניכם כו׳, ר״ל כי הלא כוונתו יה׳ להשריש בלבנו
 היראה הטהורה, וכמו שזכרנו למעלה, ומעתה יתבא׳
 המשך הכתובים אשר בהשקפה ראשוני המאמר׳ סות'
 זאיז, כי אממ היום הזה ראינו כי ידבר אלקי׳ את האד׳
 וחי/ וא״כ איככה דאגו ואמרו ועהה למה נמות,
 אמנם משובתם בצדם, כי אמרו אם יוספים אנחנו

 הערה*) ידע ט
 עוף
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 בבאור מאמר ועברתי באת מצרים כוי עד אני הוא ולא אסל, כי הנה גל סלק נבדל הוא נמשך אסר הכלל עם התקרבותו
ך אור הנר, כי כס יקוד הלהג הגדול ימשיך וישאף ע ל ׳ י ש  אליו, כמו שאנסנו רואים בהתקרב נר קטן אצל לבת א

 כבוד מלכותו ויסשוף זרוע קדשו, האצילים כציצ יסצוף, ולא ישאל בעוצם כי אם איש דכא ושפנ רום, כמאעל
 (ישעיה ס״ו) ואל זה אבינו אל עני ונכה רומ כוי, וזהו שאמר אסר כי אנכי אנכי הוא ומםמכם א״כ מי את ותיראי

 מאנוש ימות כוי ומשכס ל׳ עושך כוי:



 ואתחנן יעקב• יח
 לשני הקב״ח היי בוש להוציא הדבר בשפתיו כמו
 שהבין הוא בדבר החשובה, כ״א מחוך שתיקותו
 ושחיקוח פניו הי׳ ניכר כי יש דברים עלודם בלבו,
,  מה עשה משה רשב משח אח דבד חעם אל ל
 ממש כהמשיב דברים עלודם בכלי כן היו דברי העם
 עלודם אתו וכאלו הביא הדבדם עצמם והראה אוחם
, ע״ד המביא אגרת חתומה לאמר קרא נא  לפני ל
 אתה׳ ע״ז הורה הכתוב במאמר שלפנינו ישמע ד׳
 אח קול דבריכם בדברכם אלי, כלומר הוא בעצמו
 שמע אבל אני לא תשבתי כמו שתבנתי אנ; וחקביח
 אשר כל מחשבות הוא מבין, אמר אל משת דע ט
 תנת אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם
 בדבד עמך, כלומר אתגצה צפניתם בעצמי, אז רגד
 משת את דבד תעם אל ד׳, ר״ל אז ביאר תשובתם
 באר הינוב כך תבעו, כך תבעו, כי זה הוא תתנדל ביין
 מאמר וישב ובין מאמר ויגד, כי מאמר רשב מורה
 שתשיב תדבדם עצמם בצלמם, כמשיב אגרת, ומאמר
 ויגד יסוב אל המספר ענין עם המשכת תדברי/ חאת
 תמלא הרבה במקראי קודש, והענין נחמד ונעים:

 כגמרא (ע״ז ת' א׳)׳ ולא נתן ד׳ לכם לב לדעת
 ועינים לראות, בשעת שאמרהקב״ם למשה
 מי יתן והי׳ לבבם זה לתם ליראת אותי כו׳ תי׳ לתם
 לומר אתת תן, ובהשקפת ראשונת תדבר כמו זר, כי
 כבר מוחלט (נדה ט״ז) הכל בידי שמים חת מיראת
 שמים, אמנם כבר בארנו במקום אחר מאמר (תהלי׳
 קי״ט) חלקי ד׳ אמרתי לשמור דבדך, כי דחע״ה היי
 כל תפלותיו על יראת ד׳ ושמירת תתורת ותמצות, יען
 כי חבחירח בלב קודמח אל חחפלח, כי באומן
 בחירתו בחר לתתפלל ולבקש עזרחו יח׳ אל ההורה
 ואל תמצות, ואז גם כי ד׳ יעזור אל תבא לסהר,
 עכ״ז נוהרחו נקראת על שמו, כי תוא תדורש והמבקש,
 ותשיג המבוקש, וזהו חלקי ד׳ מה שאמרתי לשמור
 דבריך, שאמרתי ובקשתי וחליתי פכיך שתעזרני על
 ככה, ומעתת יפת הוכיחם ערע״ת הי׳ לכם לומר
 אתת תן, ואז גם כי הקב״ה יעזור לתם אבל הלא
 בחירתם קדמה, וד׳ ימ׳ אמר כן רק למען יתבוננו
 יתעוררו לבקש ע״ז ולא תבינו זאת, לא כמרע״ה
 במאמר ועתה תניחה לי כוי, ומעמה נמתיק העין
 ע״פ משל לחתן בא אל בית חותנו הגביר, לזיז על
 שלחנו, ום׳ מאהל אומי מאכלים יקדם וערבים,

 כממגו

 אהל מרשת
 מעמי תיראת אשר בלבם עתת, ט מי יתן והי׳ לבבם

 זת לתם ליראת אותי ט׳ כל הימים:
 וישמע ד׳ את קול דבדכם בדברכם אלי, באור
 זת בתקדים מאמר (יתרו) יענו כל תעס
 יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ד׳ נעשת ישב משת את
 דבד תעם אל די, ויאמר ד׳ אל משת תנת אנכי בא
 אליך בעב הענן בעבור ישמע תעם בדבד עמך כי
 יגד משת את דבד תעם אל ד׳, תנת רבותינו זיל
 כנר תעירו בזת (שבת פ״ז) כתיב וישב משת כי
 וכתינ יגד משה כוי, מה אמר לו הקנייה למשת ומה
 אמר משת לישראל כוי ומת תשינ משת כוי, ולבי אומר

 לי כי ע״ד הפשט יתנארו הכתונים יפה עם מה י
 שמצאנו נמדרש שיר השיר׳ על מאמר ישקני מנשיקות
 פיהו, ד יוחס פתר קד׳ נישראל נשעה שעלו להר
ח טוניס, שלח  סיני, משל למלך שנקש לישאאשח נ
 אללה שליח, אמרח רצוני לשמוע מפיו, כיון שחזר
 אותו שליח חי׳ פניו שוחקות ושיחותיו אינן נשמעות,
P ,אמר חמלך דומח שאמרח רצוני לשמוע מפיו 
 ישראל תיא נת טונים, השליח זה משה, תמלך זח
 חקב״ה, נשעת תתיא ישנ משת את דנרי תעם אל
 די, ומה תלמוד לומר יגד משת, אלא ע״י שנאמר
נ הענן נעבור ישמע העם ע  הנה אנכי נא אליך נ
, אמר , יגד משה את דבד העם אל ל דעמך דנ  נ
 לו כך תבעו, ע״כ, באור הדנדם, כי מאמר וישנ
 משח עם מאמר יגד משח ענינם אחד, בלתי כי
 *תחלה כאשר שמע מפי ישראל מאמר כל אשר דגר
 ל נעשח, חי׳ מבין דבר תשובתם כאשר יבין חשדכן
 תשובת הכלח על דבר תשידוך אשר תציע לפניח
 מעיר אחרת, חיא משיבת בחכמת תלא נראת, ותשדכן
 מבץ דבריה חקלדם אשר כל כמנחח לראוח פני
 םחחן, וגם הוא חכם ועונה ואומר הלא הוא חיום
 פה בעירנו ותוכלו לחחראות פא״פ, כן חדבר כאשר
 הציע מרע״ה את השידוך חנחמד חזח לפני ישראל,
 גם ט השידוך עם מלך מלכי תמצכים יתברך שמו
 למישהי״ ערב לחם מאד, עכ״ז בכל חפז לבבם הי׳
 לראות את תחתן הקדוש הזח, ולאמר זאת בפירוש
 אל השדכן היו בושים בדבר, ע״כ התחכמו ואמרו
 בקצרה אל משה כל אשר דבר ד׳ נעשה, ומרע״ה
 הבץ פנימיות התשובה כי כוונתם הוא כאשר ישמעו
 הדבדם מפי ל ית׳ בעצמו אז נעשה, ומרע״ה כבואו



 ו*תחנז *עקב
 כ״ז) אחת שאלתי מאח ל׳ אותה אבקש שנחי בבית
 ד׳ כל ימי חיי, וכן אמר(שם כ״א) לנ טהור נרא
 לי אלקים כוי, וממחה הוא יח׳ לא רצח לתת לחם
 לנ טהור מעצמו, כי א״כ לא תכו לשכר, והם גם
 הס לא אמרו אחה תן, כי אז לא היו רארי׳ לשכר,
 ובזאת שגו הרנה, כי העונד תשלם ענודתו היא
 הצלחתו, ואינו מקוה עוד שכר גדול יותר מזה, מח
 שזכה לתיות מהמשרתים את של מלן הכבוי יתי,
 אשר עי׳ז כאמר יפה שעה אחת בתשובה ומע״ע בעול׳
 הזה מכל חיי עוה״ב, רק לא הביכו הטוב האמתי,
 ונזה הס כפויי טובה, ממש כמו במן ואיה״ר שאמרו

, וחנן: נ  על הטונ שאינו טו
ם זה לתם ט׳, נ ̂ילדומ [נמקומו] מי יתן והי׳ לנ  ך
 1 של פעמים כתונ נספר תחלים מי יתן

 מצית ישועת ישראל כו׳ (תהלים י״ד) ונספר 0>י
 (שם נ״ג) מי יתן מציון ישועות ישראל נשיב אלקים
ס זח לחם נ , הרנ אמר מי יתן וחי׳ לנ  שנות עמו ט׳
 ליראת אותי כו׳, ותתלמיד אמר מי יתן והי׳ כל ע0
 ד׳ נביאים, נאור זה, כי תנת מצאנו ינריתם ז״ל
 במדרש על מאמר ישקני מנשיקות פיהו, שחזרו ישראל
 ממה שאמרו דבר אתת עמנו ונשמעת, כי אמרו משח
 בו״ד עובר אף תלמודו עובר, מיד חזרי באו לתם
 אל משה אמרו לו משה רנינו הלואי יגלה אלינו פעם
 קני׳, הלואי ישקני מנשיקות פיהו, חהו מאמר םחלמיל
 מי יתן והי׳ כל עם ד׳ נביאים כי יתן ד׳ בעצמו את
 רוסו עליהם, והרב אמר מי יתן וחי׳ לננם זה להם
/ צא שיבקשו עול גדולות כאלה, כ״א מי יתן p 
׳ ועל / שהם עתת י ח  שיהיו נשארים עומדים על נ
 שתיחם אמר דוד חמאמריס חנ״ל, תחלה אמר מי ימן
 מציון ישועת ישראל נשונ ד׳ הר׳ שנות עמי, היא נגד
 מאמר מרע״ח מי יתן וחי׳ כל עם ד׳ נביאים, ואס״כ
 אמר מי יתן מציון ישועות ישראל נשונ אלקים שנית
 עמו, לאמנ גם כי יהיו נלונים ניסידים לא יהיו
 נלולם כ״א ע״פ סנחלרי׳ ומציון תצא תורת דינם,
 כמאמר(מיכה וי) קרל ל׳ לעיר יקרא, כלומר כאשר
 תקנ״ה מנהיג את ישראל ע״י הקול, וע״י הנבואה,
 אז מיוחד לזה עיר מיוחדת ונולעת, כמאמר(ישנרת
 כ״ו) עיר עז לנו(תהלי׳ קכ״ב) ימשלים הבנויה כעיר
/ ועל הנהגתנו אשר בזמן החורק אמר אח״כ שמעו  ט
 ממם ומי יעדה, תיאר את היסוד׳ ע״ש מעת, פנאמ׳

 אצל

 אהל
 כמשפט אהבה חדשה, אמר החתן מי יתן והי׳ שיתן
 לי חותני עתה מזונותי. על כל ימי המשן שהבטיח
 לי כי כעת הוא אוהב אותו בשלמות, וכאשר יארכו
 הימים אולי יקל בעילו, יבקש את פני חותנו שישלם
 לו עתת בעד מזונות בעד כל ימי משך ההתחייבות ׳
 הנמשל, המתפלל בלב שלם על התורה ועל העגולה ׳
 והקב״ה עוזר לו להשלים עבודתו, הנה בחירתו
 הטובת אשר בשעת ראשונה עמדה לו שתהיי עבודתו
 בכל משך ימיי חייו נחשב על שמו, ממש דומה אל
 המשל הכז׳, כי שילם לעלמו בזאת השעה בתפלתו
 על כל הימים, תהו מאמרו ית׳ מי יתן והי׳ לבנם
 זה להם להספיק ולהשלים להם יראה על כל הימים׳
 כי עתה אכי חביב בעילהס ואהוב מאל, כמשפט
 אהבה חדשת, ותלואי שישלמו עתת עבודתם אשל
 עליהם בכל משך ימי חייתם, כי כאשר יארכו הימים
 תקל העבודה בעיניהם, והם לא הביכו את זאת, ולא
 ידעו איטת המציאות שיוכל אדם לשלם נשעה אחת
 את העגולה אשר עליו נכל משך ימי חייו, ושעת
 אחת תספיק להם לעולם, לזה אמר הי׳ לכם לומר
 אתה תן, ותהי׳ עבודתכם מסורה ביל ל׳ יתי לעבלה
 ולשמרה, ועל שמכם סיתה נקראת וזהו ולא נתן ד׳
 לכם לב לדעת נוסף על הבחירה והוא מסבת שלא
 םתפללםס אז, כי אם הייתם שואלים אתה חן הייתם
 נעזרס עד עולם והי׳ מקבים נותן לכס לב לדעת

 וכח לעשות חיל, והבן:
 pUDW" אמר לסם הקב״ס כפויי טובח אתם בני
 2פרי טובה, של אותם שאמרו ונפשנו
 קצה בלחם הקלוקל, בני כפויי טובת מאדם הראשון,
 שאמכ האשה אשר נתת עמלי, עי׳ מוס׳ שפירשו
 שע״כ לא אמרו אתה תן שלא רצו לחחזיק־צז טובה,
 תה כחוק שאין זה לומה לשאר כפרי טובה שאומר
 מל הטוב שאינו טוב, אבל הנראה כי היא יתי אמל
 «י ימ! וסי׳ לבנם זה להם כוי, הלא הכל נידו יש׳׳
ר לו מה תעשה, היי לו לתת להם לב טהור, מ א י י מ  ו

 רק כבל אערט כי לבענוכ שהבחירה חפשיית גיל
 האלם, ט עיכ שכר עוה׳׳ב הוא גלול ולב מאל,
 נעבור שהאדם מתגבר על יצרו בבחירתו הטובה(
 אבל האלם עצמו הלא םוא בבחירתו יכיל לנקש
 ולמתפלל שישיג לב טסור) ויאמר אין אנכי עונל על
ו שאמר החסיל ע״ח (תהליס.  מנת לקבל פל£, «
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 כי טוב מעט בטינה כפי כחם וכפי במידתם, חסו
 הטיבו כל אשר דברו, אבל בתנאי יר ימן וסי׳ לבבם
 זח לחם שיתקיים כן כל הימים שלא לסמוך על םכס,
 אבל הלא לא יהי׳ כן, כ״א עתידים חם עד כי גם
 המעט לא חמלא ידם, רבקשו מחקב״ם שיעזור להם,
 כמאמר מי יתן מציון ישועת ישראל כיי, וא״כ אחר
 אשר תבקש ישועת אביך טוב חי׳ לך לבקש מתחלה,
 לחישיעכו לשמוע את חוד קולו, וחיינו מררחי׳ סגולה

 חיותר גדולח ויוחר יקרח מאשר עחח:
ף יתכןי כזה ע״ד שאמר המשורר ע״ח (תחלים ו  ע
 סיג) צמאת לך נפשי כמח לך בשרי באגץ ליה
, כן בקודש חזיתיך לראות עתך י  יעיף בלי מיס כ
 וכבודך, ונבין תחלה מאמר (חחלים כ״ב) אלי אלי
 למח עזבתד רחוק מישועתי דבד שאגתי, באור זה
 כי חנח אכחכי חייכי יכולים לחלוח העדר קבלת
 תפלותינו בסבת דלות מעשינו, אכן כאשר אמצו
ג מ  מאים כי גם אחר חתפלח אין בידיכו מאומח, ו
 מובטחים אכחכו על החפלה אם איכה עושה כולה
 חיא עושח מחצח, וא״כ חי׳ מהראוי שתחיי התשועה
tmp קרובה עכ׳׳פ אסר המפלס יותר ממם שסי׳ 
 התפלה, למשל מי שהוא עמה חילה רםפלל מישיזג
 רפואת, ותפלתי תעשה מחצה, א״כ הוא קרוב יותר
 אל הבריאות ממה שתי׳ קודם תסלחו, לא p אס
 תפלתו לא פעלה דבר, הוא רחוק אמר התפלח כמו
 שתי׳ קודם התפלה, ומת גם אם עול כמקיים בו
 מאמר בערב תאמר מי יתן בוקר, וכאמרם זיל(סינוס
 מ״ט אי) מיום שחרב בית המקדש אץ לך יום שאץ
 קללתו מרובה מחבירו, חסו שהתפלא אלי אלי למס
 עזבמכי, רחוק מישועתי דבד שאגתי, כלומר גם אמר
 שאגתי ותפלתי רחקת ישועתי ולא נתקרבם סל
 מאומה, ועול בחישך, כי אח״כ נתרחקה יותר, -—
 אבל התשובה ע׳׳ז ע״ד p עשיר שתי׳ אביו מספיק
 לו כל צרכו, ולימים כתאות להתפרכס ממעשי ידיו,
 ותתחיל לסחור למרחקים ולבקש פרנסתו, והאב לא
ו לו מ  חי׳ בילו למחות כי לא סר אל משמעחי, ולא א
 חימים על כי עקר דירתו מבית אביו, רלך אל ארץ
ו  ולמדינת רתוקח, וחאב םי׳ מתאונן מאד על מ
 שנתרחק ממנו, כי מה שעשועי האב אם לא בברז,
 יבואו אוהביו לנחמו וללבר על לבו, וימאן, ראמר
ybt אץ לי תנחומים אמרים כ״א כאשר תאמרו לי 

wnd אחל 
 אצל פרעה קח אח מטך, ובמדרש (שמות רבת ג׳)
 בלבדם צא יוסר עבל(משלי כ״ט) מח עושים לעבל
 רולי׳ אותו במקצ, ואמר בזח אם אין רצונכם לשמוע
 בקילי שחחי׳ חנחגחכם עיי הקול, ותצטרכו להתנחג
 ע׳׳י יסודם, עכ״פ שמעו מטח ומי יעדח, חיינו מי
 הוא שסיבב עליכם כן, חתו מאמר חמלרש (ד׳ עקב)
 אמר הקב״ה הכל מוכן לעשוח חשובה, ואני דורך
 גיתח של אדום בעקב רגלי אימחי והי׳ עקב חשמעון
 כלומר כי כאשר נשוב אל מעמדנו חראשון לעבוד אח
 ד׳ מצד שמיעח קילו, כמ״ש וחי׳ עקב חשמעון אח
 חמשפנרם חאלח ושמרחם ט׳ צא מחמח יסודם, אז
 על אדום אשליך נעלי, כמאמר(חחלים פ׳׳א) לו עמי

 שומע לי כי׳ אז כמעט אויביחם אכניע כו׳:
 עוד אחשוב בכוונת מאמר הילקוט, כי חנת מח
 שאמרו ישראל דבר אתח עמנו ונשמעת ולא
 רצו צשמוע מפי ד׳ יח׳ בעצמו כי תרגישו בעצמם
 ובמדדגחם כי אינם ביכילח לסבול שמיעוח חוד קולו
 ״ת', אבל חקב״ח הי׳ רצוני שיבטחו בו דחן לחם כח
 לשמוע םדבדם, כי אין מעצור לד׳ לחישיע, והם לא
 לצי לסמוך על מה שהוא למעלה מכח הטבע, ומעתח
 ימתק המאמר כדבש למתוק, משל לעשיר שחי׳ בנו
 סמוך על שלחנו של עצמו, והי׳ מתפרנס מיגיעי,
 ולא רצח ליהנות משל אביו מאומה, והגיעו הימים
 שהתחתן האיש הזח עם קצין אחד, ולא חי׳ סיפק
 בידיו צמלאות חחתחיינות שהבטיח, וביקש את פני
 אביו שישתדל לדבר עם מחותנו לבטצ ההתקשרות/
 כי אין בכחו להתקשר עם קצין בעם, עד ט חתקשר
 אח״כ עם איש אחד, והתחייב רק מקצת ממה
 שהבטיח אל הראשון, ולימים ירד עוד ממעמדו עשי
 מדריגות ולא חי׳ ידו משנת גם להשלים חתחיינוח
 אשר אל חשידוך הזח, אז בחפרח חסיר מהוח חנושח
 מעל שניי רבקש מאת אביו שיעזור לו וימלא ידו לשלם
 מהתחייבות, ראמר אליו אביי חסכלמ עשה, כי אחי
 אשר אתה צדך לקבל טובה מאביך, טיב טוב הי׳ לך
 לבקש את פני נעת שידוכי׳ הראשונים, כי אין מעצור
 לי להושיעך בכל משאלותיך, רק אתת רצית להסתפק
ה אין  משלך, הלא עתה ראה כי גם על המעט מ
 ידך משגת, הנמשל, הקב״ה אמר מי יתן ותי׳ לבנם
 זה להם כו׳ מחמת שלא רצו לסמוך עצמם על עזר
 מםקניה, שהיא למע6ס מן הבחירה, רכוב בעיני ד',
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ה במקום שהוא שם, אז בהכרח יבוא אלי, (במקומו) ואי אתה יודע איך לאהוב, כשהוא אומר ס מ  לו פ
 אבל חלשו ועברו שנים תרבת ותי׳ מתפרנס משלו, והיו הדברים האלה אשר אנכי מלוך היום על לבבך,
 רק מה שלא הי, יכול להשיג כמו מלבוש נאת ותכשינוי׳ מתוך כך אתת מכיר את מי שאמר ותי׳ תעולם ואתת
 הי׳ כותב לאביו, והאב בהכרח שלח לו כל חפצו, ויהי יודע א-ך לאהוב, באור זה, דע כי כבר כתבנו בספר
 כי הקיפו הימים ונעדרת ממנו פרנסתו מכל וכל, ולא המדות [בתשיעי משער אהבה] כי כמו אשר ראשית
 השיג גם לחם רעבונו, כתב אגרת לאביו אשר מהיום דבר בהכנסת אורחים מכובדים לכבד תבית מדברים
 ישלח לו פרנסתו בשלמות, השיב לו ואמר בני יקירי תפחותים וכלים בזרי/ כן להכניס אל הלב אתבת ד׳
 דע כי ע״ז תיו עיני צופיות, ע׳׳ז תייתי מצפת לאמר ית׳ להוציא תחלה מן הלב אחבות זרות תננוועוח
 מחי תכלה הפרנסת ממך למען תשוב אלי ואשתעשע ותתקועות בו, כמאמר(ישעיה נ״ח) יעזוב רשע דרכי
 עמך, ואחר שזכיתי לכך למת אשלח לך פרנסתך כו׳ וישוב אל ל ררחמהו, כמשפט האוחז צפור בפח,
 למרחקים, אם רצונך להתפרנס משלי שוב אלי יחי׳ אם ירצה להוציאו חפשי, אין מהצורך אליו לחוליאו
 לפניך כל כבוד ביתי, כל עשרי וסגולתי, הנמשל מובן לחץ ולהוליכו למקומו להושיבו על כנו, רק לתתירו
 מאליו, כי כבר נאמר (ירמי׳ נ׳) כי שתים רעות עשה ממאסרו, והציפור יעשה את שלו מצד עצמו, וזהו
 עמי כו׳ לחצוב להם בארות נשברים כו׳, היינו כי יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו, ואז וישוב אל
 בחרו להתפרנס ע״י אמלעות תטבע והמזלות, יפן ל וירחמהו כמו(תהלים י״ח) ארחמך ל חזקו, חהו
 עשה להם, כמאמר (ישעית ב׳) כי נטשת עמך בית שאמר כי אחר אשר הנשמה מטבעה היא משתוקקת
, ובעצם וראשונה היא אותבת ,  יעקב כי מלאו מקדם כוי, ותקב״ת כביכול ״קיק ע״ז לתתדנק במאצילת ית
 בכל יום, כמאמרם ז״ל (ברכות ג׳) ועל כל משמר את אביה שבשמים, רק ע״י הגוף עם המוני תאותיו
 ומשמר הקב״ה שואג כוי מה לו לאב שהגלה את בניו, והבליו אסורים ידית כצפרים בפח, ואחר אשר האדם
) אמר הקב״ה לדוד ישליך מעשיו והבליו, הנה מטבעו עד שדי יגיע, וזהו  ועוד אמרו (בילקוט תהלים ג,
 דוד בני אפילו אתה מקימני כמת פעמים איני קם, יעזוב רשע דרכו כו׳ ואז וישוב אל ד׳ ררחמתו, כלומר
 ואימתי אני קם לכשאראה עניים נשדדים ואביונים האדם את המקום, כי אך בהעמיד האדם א״ע ערום
 נאנקים, שנאמר משוד עניים מאנקת אביונים עתת מכל תתאות, ע״ד והצגתיה כיום הולדת, קל מהרת
 אקום כר, והוא ממש מה שאמרנו, שהקב״ה מצפה יוכל למלא לבו אהבה רראת וכל תמדות טובות

) תמתקנו ענין זה במשל  עד עת שיעדר סבת הפרנסה מישראל ובע״כ יתעוררו ובספר קול יעקב (כ״ד ב׳
, לאיש כפרי בא לעיר על יום השוק, נעת ץ ר מ ע כ ט  רתנו צב לשוב אל אביהם ית, להתפרכס מאוצרו ת
, צמאת צך תתורף, וירא שם חנות מוכרת בגדים יקרים ממיני ,  מבלי סבות טבעיות, וזהו מאמר הכנס
 נפשי כמה לך בשד כארן ציה ועיף בלי מיס, היינו משי ורקמה, ויכטס גם הוא ראמר אל הסוחר אוצי
ש לך בגד שיכשר עלי שיתי׳ עשוי כמדתי, והסוחר  מקום שאין בו שום סבה טבעיית, והקב״ת משיב י
׳ איש מבין בהביטו על כל הגא אל תחנות כנר י  מה לכם צבקש צחושיט צכם פרנסתי צאק מרחקים, ה
ה טנעייח כיא צזץ אחכם נדרך הי׳ משער ומנחין איזה נגד יכשר עליו, ויאמר אל  אמר שאין לכם סנ
 כס, מוטנ שונו אלי לא״י, נאשר שם מקום השפע, הכפד הנה נגד זה יכשר עליך ממש כמדחך, ויהי
 כי שם צוה ד׳ את הברכה, ותחיו אוכלים מן חשלחן כאשר אמר לו שתוא כמדתו רצח לכסוחו וללנשו, ולא
, כי היו עליו חרבה בגלים ו , ולכן חקנ״ה מונע בקשותינו, כי אין הי׳ יכול להכניס ידו נ ,  אשר לפני ל
 אל האב לפרנס את בנו נמרחקים, רק שנחי' פחוחים ומנוולא־ם, מלמטה, ואדרח שער מלמעלת,
ם אל ל אלקינו, לחזות־בנועסד, ולנקר בהיכלו רכעוס אל הסוחר לאמר מת ראית להתל בי, ויאמר י ג י י  ק
 וזהי אתם שתאמרו מי יתן מציץ ישועת ישראל אליו הסוחר חלילה לי להתל מאיש, ודנרי נפי אמת
 בשוב ל שבוח עמו יגל יעקב ישמח ישראל, ועי׳ עוד כי נגד זת ממש כמדתך, אך מי הוא זח אשר ילנוש

, 'לקינו תחלח מעליך חבגדיםחצואים אשר על גופך, ואמ״כ י מ י אללךך בכל לבנך כ  ואהבת א
 רעלה בגד יקר כזה על בגל עור או שק, פשוט נא

 תכסה
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 תנסה יתלנוש את הבגד הזה אז תראה האמת כי היא מחשבה יבין יצר מחשביה, עד שאמר דהעיה לשלמה
דבר הימים א׳ כ״ח) דע את אלקי אביך יעגדתי ) י נ  כמדתך, הוא הדבר במצית התירה הקדישה, כי הק׳ ב
 ב״ה עמל ימולל• את האדם ויעש לו כתנות אור בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ד׳ וכל
 תורה להלבישו, רמ״ח מצות עשה כגל אברו, שס״ה יצר מחשבות מבין, לע כי מאדר יצר תואר על
 לא תעשת נגל גיליו, ותאדם יקח לפעמי׳ את הלבוש תצנויירות ראשית המחשבה, והיא כח קולם אל
 היקר הזה ואינו עולה עליו יפה, לכן באו חז״ל לבאר המחשבת וראשון אלית, כמו שתמלא בלבר רבותינו
 כתיב ואהבת את ל׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ז״ל שביארו כן (בראשית רבה טי) מאמר וכל יצר
 ואי אתה יולע אין לאהוב, והלבר רחוק מאל בעיכיך מחשבות מבץ, טרם על שלא *ולרה המחשבה בלגו
 איך אפשר לאלם להגיע לבחי׳ זאת, כשהוא אומר של אלם היא גליי לפכי הקנייה, הכה בארו מלת יצר
 והיו הלברם האלה אשר אככי מלוך היום על לבבך, כמו כולר, והוא כח המוליל והמסנב המחשבה, והוא
 שיכיחו הדברים על לבנך בלא שוס מסך מבליל, וכל מה שאמרו(ברכות ס״א) שתי כליות יש באדם אחת
 המעטפות אשר היית מתעטף תחלה בתבלי חמולות יועלתו לטובת ואחת לרעה, והעדן בזה, כי האלם
 יתאות זרות תרחיק מעליך, וכאשר יהיו הלנרי׳ האלה כאשר רחש לבו לבר טוב, כמו אם יעלה בלבו אתנה
 על לבבך הטהור, אז אתה מכיר את מי שאמר והי׳ ורחמי׳ על חבירו, הכחהזת יתואר יצר הטוב, ואח״כ
 העולם ואתת יולע איך לאתוב, חתו שאמרו ז״ל -תבוא המחשבת לחשוב ולעיין במועצות ולעת איך
 במדרש (מובא בתוס, כתובות ק״ד א׳ נד״ ה ל״א) להפיק זממו, ואיך תעשיכת יליו תושיה, ולהיפך
 אמר תקב״ת עד שאתם מתפללין שיככסו דבר תורה בייעשיס הרעים הכה הדברים תקודמים אל המחשבה
 בתוך מעיכם, בקשו שיצאו דברי הבלים מתוך מעיכם, בהם, הם הכעסכי ותתאוכי, כמו אם יכנס בלב אדם
 ועי׳ עוד מ״ש בספר תמדות בי״א משער אהבה, כעס ושנאת על חבירו יתעוררו רעיוכיו ויתמלאו
ו להכעיסו  יתי׳ חיים לנפשך: מזימותיו לחשונ נדנרים הראויים לנקום נ
 בגמרא (נרכות י׳׳ז א׳) מרגלא נפומי׳ דר׳ מאיר לגנותו ולנזותו, ומאלו השרשים תקנאת והתאוה
 גמור נכל לננך ונכל כששך לדעת את דרכי יסתעפו ענפים רנים, כי אם יעלה על לנו חמדת
ל מקו/ ממון והזולת מתתאות, יחשונ נתם, ינוא עי״ז לכלל כ  ולשקוד על דלתי תורתי כו׳ ואכי אהי׳ עמך ג
 ולנאר עומק תדנרים כקדיס לנאר תחלה מאמר מאמר חגכונ רצוח וכאוף והשנע לשקר (ירמיה ז׳)
 (יחזקאל י״ח) החפץ אחפץ מות רשע כאוס ד׳ כי אחר הרעיון תרע, יתמלאו כלי המחשבה עלות
 כל, ואח״כ אמר עוד, כי לא אחפץ במות המת נאום ותחבולות לעשות את אשר יזס לעשות, והכח הממציא
 ל׳ והשיבו וחיו, ובהשקפה 'הראשונה הלא הדברם המחשבה טובה כקרא יצר חטוב, וזהו הוראת מאמר
 כפולים, ולבוא אל הנאור נבאר תחלה גדרי תשמות וכל יצר מחשבות מבין") כי כאשר תתכיסס בלב
 יצר הטוב ויצר הרע, מה הוראתם, גם ההבדל נין האדם אהבה על איש ידוע, יתמלאו מזימותיו מהשנוי

 נעצה
 הערה. *)יאשר ע״כ קבעו לנו ז״ל כל התפלות על יצר ממשגות, לא על המסשבות, כמו (דברי הימים א• כ״מ)
 שמרה זאת לעולם ליצר מחשטת לבב עמך, כי יותר נקל על האדם לאשיז בשורש «לאחח בענפים
, כי כל עוד אשר שורש המחשבה קיים, היינו התאוה הראשונה, אז המחשבות מתנוססות ועועעומ לםשונ גסנת ׳  מי
 השגת התאוה, ולהשקיע ולהרגיע המון המחשבות המתרגשות האלה הלא יצטרך האדם ללחום מלחמה גדולה, למשל
ה העלי• הראשונה על הלג נ # ה ן ל ( א ג ו  איש ישילי הולך בלילה באישון שושך, ושמע קול פעמי רגלי אלם, וחשנ כי ה
 נקרא יצר, כי ממנו נמשך ונוצר המחשבה לחשוב ולעיין מה יעשה בו, ואס ירצה להתגבר על מסשבתו שלא לחשוב
 רע, הוא צריך לתגבורת הנשירה בזה, ואם אמנה כי יש ויש בכח האדם ובשירתו להלון) גם מחשבות כאלה, אבל
 עכ״ז יצר לו, כי הוא כמתגבר על התאוה ומתאוה, אמנם כאשר יתקרב אליו ויכיר אותו כי הוא גיאלו וקרובו, כל
 המון מחשבותיו וסרעפיו יעלו בתוהו ויאבדו כרגע, וכן משפני כל התאות רעות, נקום כח התאוה נמשכת אסריה
, לכן יפה הזהיר אותנו הכתונ ך » ג ע ב  המחשבה, ולכן יפה התפלל החסיד ע״ה שמרה זאת לעילם ליצר מחשבות ל
 (משלי ד׳) מכל משמד נצור לבך כי ממנו תיצאות חיים, הזהיר את האדם למשול על רעיון הלג, אם להכניס אל
 מצעו, היינו לאסיף אל תוכו השכמה והמוסד והלמודים הישרים, או מה שהוא צליך להוציא מלבו, לא תשנא את

 אמיך
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 הנה ביאר לנו היתרץ העלום אשר אל החכמה מן
 הסכלות, כיתרון האור מן החושך, כי החכמה כאשר
 תיא תובעת את האדם לעשות 37* טוב, הלא תקרא
 אליו בנועם דבריה במתק שפתותית מטעם תמלך ית׳
 ואזהרתו בתורה, לא כן תתאוה היא מן הגוף שאין
 בואה ממקור נאמן בדבור וטענת ואתמלא כ״א כח
 דמיון לנד, ממתיק בפיו רעה, וזהו אשת כסילות
 הומי׳ פתיות, היא מליצת על כחות היוף הומי׳
 פתיות ונל ידעה מה, ר״ל שאינם רק דמיונות
 המתבנים הרע אל הנפש לתטות אליו, וכמו שנתנאר
 מזה למעלה (פ׳ ויקרא) באורך, והאדם ה" ראר
 שתהי׳ כל הנתגתו רק ע״פ שכל ודעת קדושים ודבור
 הפנימי, היינו לחקור על תכלית כל דבר ועל פעולתו
 הקרובה והרחוקה, והלא החקירה בשכל לא ירים את
 ידו לעשות קטפה או גדולה, אבל הכח הדמיוני הזה
 נא אל האדם מזותמת הנפש, אשר ע׳׳י זוהמתו
 הרעה נשתנת לגוף עכור, ואוכל ושותה כבהמה ופרת

 ורבה

 נעצה ותחבולה איך להושיט לו שרביט זהב אהבתו
 וחמלתו, איך למלא תשוקתו, וכמו שכתבנו בספר
 המדות עם המתקת דברים (עי׳ שיור המדוח בראשון
 משער הדעת) והכחות האלה הנזכרים המה כחות
 הרעיון לבד, ונקראים בלשון חכמים דמיונות, היינו
 האהבה והשנאה הערב והכאה ונחמד כלם דמיונים;
 ועיקר מציאותם נעולם הי׳ בעבור הנהגת הבהמה
 והחי׳ והעוף וכל סארי נע״ח, ותאדס אשר עשת
קי מכל הדמיונות, כי הם מראים ׳ כ י  םאלקיס ס
 לבעליהם משאות שוא ושקר, כמאמר שקר החן והבל
 היופי, והם גחרים על האדם גזירות חקיות לא ריח
 ולא טעם לתם כמאמר(תהלים מ״ט) נמשל כבהמות
 נלעו, היינו שהם מתנהגין ע״י הממה להם, ואין
 חכמת ואין תבונה למקור על מציאותם על מה ולמה
 נמצאו, כמאמר(משלי טי) חכמות בנתה ביתה כו׳
 שלחה נערותיה תקיא על גפי מרומי קרת, והשלים
 ואמר, אשת כסילות תומי׳ פתיות ובל ידעה מה,

 אחיך בלבבך, אל יקנא לבך, לא תאמץ את למך, וכדומה הרבה, לכן נדיב נדיבות יפץ ואמר מכל משמר, מכל סוגי
 השמירות אשר אתה צריךלהשמר להכניס הטוב ולהוציא הרע אתן לחניך רק שמירה אחת, נצור לבך, כי ממנו תוצאות
ל לקחת מצאנו ומבקרו לפשות לאורח הנא לו כוי ויעשה ו מ ח י ) ויבוא הלך לאיש הפשיל ן  שיים, ובגמרא (סוכה נ׳׳נב,
י להתבונן בעומק דברי רבותינו דל מה ראו על ככה או ר  לאיש הגא אליו, מעיקרא הנך ואח״כ אורח ולבסוף איש ן
 להמשיל היצה״ר אל אלו השלשה, ומה שדשו בזה, והנראה עם מה שכתננו כבר (פ׳ בראשית) על מאמר לפתח שגיאת
י״ע) כי קין הי׳ המרגיש הראשון מן זוהמת הנחש שנתמזגה , מפי אדוננו קדישנו הגאון רבינו אליהו מיוילנא ז ק  מ
 בקרבו מלידה מבען אמו חוה, ועלה אל דעתו כי אבדה תקומו, מה תהיי מבחירתו, אם רשות אחרת שלטה בו לרע
ק רק על הפתח, היינו כאשר תפתח אתה, ואס  לי, לזה השיבו יתי שלא ידאוג על זה, כי משפט היצה״ר שאינו רו
 לא תסמס לו פסס לא יתסיל לבוא עליך להלחם עמך, אשר ע״כ אמרו רח״ל על מאמר ונגע לא יקדב באהלך (סנהדלי׳
 ק״ג) שלא ממצא צשתך ספק נדה ב3טכ שתביא מן הלרך, כי ודאי נדה אין פתח אל היצה״ר לפתות ולהסית את
 האדם, רק ספק נדה שהאדם מתחיל לצדד לפתוח שערי ההיתרים, אז יבוא היצר הרע ויכריע להיתר, (עי׳ רש״י שם)
, וכמאמר (יחזקאל ל״ג) כן אמרתם לאמר כי פשעינו ו נ ד 3  וא״כ אץ אל האדם להתייאש מן יכלתו לאמר גועט א
 והטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נרי', רק ידע ויאמין בצור משגבו כי הבורא יתי נתן אל האלם היכולת לבור
 לו ולנחול הנווג לנפשו, ועשה יעשה לו כנפי׳ לעוף השמים גם אם יהי׳ באת תחתית, כאמרם ז׳״ל (יומא ע׳־נ) כתר
ק זויות כוי, וכעאעל המדלש (ב״ר כ״ב) אם בא «>p להשחיקך דשהו בדברי חורה, ואם מאמר שאינו ק  מורה מונח נ
 וגשותך, כבר כתבתי בתורה ואמה ממשול בי, והרשות והממשלה מורה מתחלתי ועד סופו, כמאמר (ילקוט תולדות)
 *יקלל יצשק מרדה גלולה כוי ששה דברי׳ משמשים את האדם ג׳ ברשותו וגי אינן ברשותו, העין והחוטם והאחן אינן
, הא לך כי גס אס ירצה האלם הלא יוכל לסתום העין והחוטם והאוזן עכ-ז  ממומו, הפה היד והרגל ברשומי כי,
 אינם נקראים ברשותו, בעבור כי תחלת שימושם בלא רשית האדם, ואינו קורא ברשותו כ״א אלו הג׳ שאין משמשים
 מס האדם ממשלתם עד סופם כ״א ברשות, כן וכן הוראת רשות וממשלה על היצה׳׳ר, שאין החסלה אל יצר הרע אלא
י * אדם, וכאשר נא יחן לו רשומ ולא יפתש לו הפתח אין מקום אל היצר לבוא עליו, אשל ע״כ כלהדנרי׳ ת ו ס ׳ ? 

 ל*ו* א» י«ס >w «ילסו אשל על שכמו, לא כן האולח כי היא ניסע וגא אל האכסני׳ בסוסים "מזויינים וכבל היי
 מתאכסן



 אהל מרשת ואתחנן יעקב כא
 ורנה כבהמה, והוא צרך למשמשים רני/כאשר זכרו
 ז״ל(נרכוח סיא) טחוצ שוחק כנד כועס מרה זורקה
 נו טפה ומאז נחלקו מנהגי האדם לשני מחנות, היינו
 השכל אשר משכנו נהנפש לחיותת נחורה ומלות,
 והילה״ר השוכן על תכחות אשר אל הנהגת הגוף, ועל
 אלו הכחות תדמיונות דנר החכם מיה נקדשו נספר

 קתלת , לגנות כל מולאם ומונאם, וניאר אות׳
 פרט, והתורה הקדושה הלא נכללה היא מזתרת מאד
 להסיר את האדם מעשה מנהג הטנעי והפראי, וכתינ
 הדר תוא לא תתורו אחרי לננכם ואחרי עיניכם כי/
 ואמרו רנותינו זיל(ויקרא רנה י״ד) הן נעץ חוללתי
 כוי, אפילו אם יהי׳ אדם חסיד שנחסידים אי אפשר
 שלא יהי׳ לו לד אחד מן העון, אשר ע׳׳כ אמר שהע״ה
) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ,  (קהלת ח
 ואין שלטון ניום תמות, לאמר כי אם הי׳ יכולת ניד
 האדם להתגבר למשול נשכלו הטהור על ילרו עד
 כליתו אותו, היינו שלא ישאר בו מאומה מתתאות,
 לא הי׳ לדך למות לעולם, והי׳ חי לעולם כמו חנוך
 ואליהו ז׳׳ל, נלתי כי חי׳ חתר ונא אל מקומו אל
 המקום אשר חי׳ שם אתלו נתחלה נין נית אל, כמו
 סיחר עונר דרך נוסע למרחקים לסחור, הוא מתעכנ
 שם עד אשר ימלא חפלו וישלים עסקיו, ואח״כ הוא
 מאסף סחורתו ומשים שניו ומחזיר מרכנתו לנסוע
 ולשוב לניתי, אנל מסנת כי קצרת יד תאדם לכלות
 את הרוח הזה מכל וכל, כי אם תמות יפדד נינו ונין
׳ לכן הוא מוכרח למות לטהר נפשו טהרה  תרוח
 גמורה, ולכן אץ שלנוץ ניום המות, לכלות תמות מן
 העולם, כ׳ הוא דנר הכרחי אל האדם, ומעתת יפה
, כי אחרי אמרו החשן אחשיז דו  הכפיל הכתונ את דנ
 מות רשע, תוסיף ואמר כי לא אחשוץ נמות תמת ,
 לאמר לא זאת שאינו חפץ נמיתת הרשעים קודם
 זמנם, אנל גם נמות תמת נזמנו הקנוע לו לטהרו
ז תנורא ית נטהרת כזאת, ע  מזותמתו, עכ״ז אין ח
 כי מדוע תקצר יד האדם להשלים טהרתו נחייו ולא
 יצטרך למות, כ״א הלא בשובו מדרכיו וחיה, כלומר

 הסוג
 מתאכסן אצל בעה״ב זה פעמים דנית, לכן הוא מגיס דעתו לגיא לבית זה עם מרמתו בלא שאלת פיו של נעה״נ,
 א>מם היתרון אל הבעה״נ גס אל האורס הזה, גם כי הוא רגיל לבוא להתאכסן בניהו, עכ״ז כאשר יעלה על לנ
 נעה׳׳ב להוציא את האורס הזה מניתי הלא ירתיג פיו ויאמר לו צא מביתי, לא כן נעה״נ מי היא זה שיאמל צו צא
ד אדם, צדיק, בינוני, לשע, כאעלם דל (גרכוח ס״א 3') צדיקים מנוליס  מביתך, וגי הסלוקות האלה תמצא גמדלגית נ

 יצר

 שישוב מדרכו בעודו בחיים, כמו הסומר חמ6סף
 ס&ורתו והולך ושב לביתו:

 ובמדרש (נראשיח רנה כ״ב) ר׳ חניכא בר פפא
א יצרך לחשחיקך דחםו  אמר אם נ
ד חורת, אם עשית p מעצח אני עציך כאלו נ ד  נ
 נראח אח חשצים, שכאמ׳ יצר סמוך חצור שצום שצום
 כי בך בטוח (ישעיה כ״ו) והדבר צדך טעם, מם
 ערן להעלות עליו כי נרא את השצום, אנצ הענין
 יתנאר יפת כאשר כנין תחלה מאמר חז״ל(ננא בתלא
 ט״ז) הוא השטן הוא תילתיר הוא המלאך המות,
ו מפי מנ  ועדן ג׳ התואדם האלה כך הוא, כי כנר י
 חז״ל כי כל עניני עולם הזת מתנהגים ע״י ממולם,
 ותם משרתי מעלה המשפיעים ומוליקים הכמומ
 מלמעלה למטה עד שהחליטו ואמרו(נ״ר יו״ד) אין
 לך כל עשנ ועשנ שאין לו מזל נרקיע מכה אותו
 ואומר לו גדל, והיא מלילה על תורקת חכחו׳ מלמעלה
 למטה, ומעתה הנה תראת ותמצא נהנמצאים אשר
, האי נ  למטת ג׳ דברם סותרם המעמד ומלנ הטו
 כחות הרעות הנמצאות בקרב האדם, כי גם אם זך
 וישר הוא עכ״ז יש בו מעט מן הקנא׳ ושנאת ותחרות,
 וחם משחיתי׳ ומכלי׳ ההנהגה חחמימה אשר נםאדם,
 אשר עליתם התאונן האומלל ואמר (איונ יו״ד)
ד נקטת נפשי מ  אדנרה ולא איראנו כי לא כן אנכי ע
 נחיי, ל׳צ כי חי׳ קונצ ומצטער על התמזגות הילה״ר
 ננפש האדם, אשר חסחתו רנה רעתה יתר מאד על
 חשתח נני אדם, כי כאשר ינוא נן אדם לחסיתאת
 חנירו והוא מפחח אוחו נחלק שתהיו שיסכי* לדנדו
 לעשות את אשר אמר לו, וכאשר לא יאנה לו ולא
 ישמע אליו, לא יצר לו מאומה, כי הוא עושה כםסז
 עצמו לא כחפץ המפתה, לא p היצה״ר המפתה הנם
 התאוה ננששו של אדם, ונפשו אותה רמש, ואם
 ירלת לעמוד נגד תאותו הנה תוא כעומד נגד עצמו,
 כאמרם ז״ל נטל רצונך מפד רלוכו, הה עלן קשה
 מאד, תהו כי לא p אנכי עמדי, ר״צ אין אני ישר עם

 עלמי, כי מנהגי עמדי להיות מתנגד עם עצמי:



 אהל
, ואין יד $אדם שולטת ק א  על השמים ואחה על ס
 שמה, וכן אם חאער להשתדל בהצלה מן העקרים
 ההווים באס ומתהלכיס בארץ, הלא גם עכין זה הוא
 רחוק מאד, כי אדם אינו שליט ברוח המקרים, אמנם
 נדיב נדיבות יעץ כי אין לאדם לדאוג ולהתייעץ עצות
 מרחוק, לא בשמים, ולא מעבר לים, כי אם יצר סמוך
 תצור, שמור נא אתה את יצר לבך הקרוב וסמוך
 אליך אז שלום שלום, כי בך בטוח, כי אז ממילא לא
,  יגע בך רע לא מלמעלה ולא מלמטה) כמאמר(תהל,
 קי״ט) שלום רב לאוהבי תורתך ואין למי מכשול, והוא
 מאמר כולל כמו אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך
 שלום, וכמאמר (שם ע"ת) אשמעה מה ידבר כוי כי
 ידבר שלום אל עמו כו׳ אך קרוב ליראיו ישעו לשכון
 כבוד בארצנו היינו להשיג ער. ישועות במה שהוא
 בסמוך אלינו, וזהו שאמרו אס בא יצרך להשתיקך
 דחהו בדברי תורה, ואם עשית כן מעלה אני עליך
 כאלו בראת את השלום שנאמר יצר סמוך תצור שלום
 שלוס, הוראת הכשל לומד כי מידך תהיי זאת, כי
 כאשר תהי׳ אתה שלום ביצר נפשך, אז יהי׳ נמשך
 השלום על כל המקדם ההורס בעולם, תהו מאמר
 ר׳ מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי
 כוי, ואז, ואני אתי׳ עמך בכל מקום, גם במקום אשר
 לא ישלטו שמה ידי אדם, גס מלמעלה גם מלמטה,

 גם לקצות האח:
 •^ןך נראה בכוונת מאמר ואהבת את ד׳ אלקיך בכל
 לבבך כוי, ע״ד שאמר הנביא ע" ה (ישעי׳ ס״א)
 שוש אשיש בד׳ תגל נפש* באלקי, ובחז״ל (ברכות
) חייב אדם לברך על הרעת כשם שהוא מברך  ש׳ ב
 על הטובה, אמר ר׳ אחאי מאי קרא חסד ומשפט

 אשירה
׳ ועל הצדיק יסוב מאמר סלך, כי אין רשות אל היצה-ר m D סק. למגיה יצ»*ל 1  יצר ניוב שומטן, גינונים זה וזה פי
 ליכנס עד אםר יתחיל הוא ויסתס לו פתס, והבינוני לי משפע האורס, אשר התאוה סונעת אותו בכל עת, אגל עכ׳׳ז
 הלא ביכולת האדם ללוסהו ולהוציאו החוצה, לא ק מנץ הרשעים, שאין להם שופכי אסר כ״א היצה״ר, ומי יאמר
• ואץ רשות אמרת שולעת עליו, בלתי מי שימנה את הבית ממנו אז  לו מה תעשה, והוא כבעל הבית העושה מלו
 נאמר (הושע י׳׳ד)
 (נצגים) כי קרוב
י (ברכות ס״ג) אין התורה ׳ ׳ n ״ -  . - ־. ׳ /
י «יז סלב יוציא ממאה (משלי כ״ע) געי אתה מוצא סמאה של מילה ד כ ו מ ס נ / י ה י ל ו ע מ צ נ  מתק ^ אצא גמי שעמים נ

 הב׳ מן הסותרים טוב העולם הם כל סוגי
 המקרי׳ המתרגש•׳ ומתהלבי׳ בגופות האנשים,
 כמו חלאיס רעים, ורעות רבות וצרות המזדמנות בכל

 החיים המהלכים תחת השמש:
 השלישי קשת מכלם, הוא הקטרוג העולה הוא
 למעל׳ להפריד גץ ישראל לאביהם שבשמי;
 והנה כל אלו השלשה דברים כללו חכמינו ז״ל בהשמות
 אשר קראו אל היצה״ר, ומאמר הוא היצה״ר הוא כלל
 על כל כחות הרעות שבאדם, ומה״מ הוא מאמר כולל
 כל המקרים הרעים, שעליהם אמר המשורר ע״ה
 (תהלים קט״ז) אפפוני חבלי מות כוי, והשטן הוא
 המקטרג אשר למעלה, והנה אנחנו קבלנו אשר על
 כל דבר ודבר ממונה עליו ממונה אחד, כמו שנזכר
 למעלה, הה סתירה אל מה שאמרו חז׳׳ל (ב״ר נו״ן)
 אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, ונע׳׳כ כי כלס
 שלשתם תלד זה בזה, כי לולא היצה״ר לא היו כמצאי׳
 המקרים הרעים מפכי שלא הי׳ שום קטרוג למעלה,
 כמאמר (תהליס כ״ו) שאפו שורד כל היום כ׳ רביס
 לוחמים לי מרום, היינו כל כחס וגבורתם של הלוחמי
 עלי למטה הכל בא להם מסבת כי רבים לוחמים ל
 למעלה, ואם היי לי למעלה שלום בגבהי מרומים הי׳
 לי גס למטה שלום, כמאמר (משלי ט״ז) ברצות ד׳
 דרבי איש גם ארביו ישלים אתו, כי באין כח היצה״ר
 אין מקום לקטרג, ואז שלום על ישראל, חהו עצת
׳  סגביא ע״ה יצר סמוך תצור כו׳, כי הנה הבורא ית
 הודיע אותנו כי בידינו הוא לבחור ולהשיג הקייס
 ומומי ולהרחיק המות והרע, וא״כ הלא ראר אלינו
 להרחיק מעלינו כל המקטרגים למען נהי׳ שלרם
 ושקטים, ואתת תאמר הלא המקטרגים האלה המה



 אחל *ישת pnmn יעקב ככ
ו (אשלי ו תמ«מדים והדרכים שיתי׳ האדם נהם, מ נ מ  אמדה, אם מסד אתה עושה פנמי אשירה אם מ
ן ) בכל דרכיך דעהו, כלומר בגל משלי לבנך, מהו ,  ארמ עישה עמי אשירה, בידר זה כי הנה מה ג
 שהצדיקים ממולם חביב עליהם יותר מגושם לא ח׳׳ ו אהבתן אותם יהי׳ הממז תאמתי אהבה ל יהי,
 מצד תאות הגוף אוהבים חםצי עוה״ז, ל׳אי בעבור והשלמת סדברים תמלא למעלת ,',ד׳ פ׳ קדושים):

ס ושננתס לבניך, ובגמרא (קידושין למ״ד א׳) כל ה י ל ל י ע  כי עמתס ישלימו עבודת מלכם בקודש, ו
 יעמו נ״ר ליוצרם, לק גם בבוא עליהם ישולים המלמד את בכו תורה מעלת עליו הכתוב
) עי׳ בבאור זה למעלה ד׳ ׳  המדנדלים להדריכם בארחות יושר ישמחו גם בהם כמו כאלו קבלה מהר סיני כו

 בתשובות, וכשם שיברכו על העוגה בעבור נווב פ׳ אמור דנעם לך:
ך ותיו לגיוניפות בץ נדניך, r וקשרתם לאות על . נ י ו י נ י ב פ  פעולתה לנפשם, p יברכו על הרמה ג
 שעילתה לנפשם, חתו ואהבת את ד׳ אלקיך בכל הוראת מאמר והיו כענין הבעתה, וכמו
 לבנך, מאמר בכל לבבך חדא מאמר כולל כל חלוקי שנתבאר למעלת מאמר והיו הדנרי' האלה אשר א&צי

 מלוך
 כי י׳ >סי ושמי *זד, כהוראמ מאמר שמע ישראל ד׳ל לדעמ ולהכין שאץ מנהיג בלעדו, ואשל הוא לאמון ואחרון,
 א״כ «דלא לא יאהוב לנר כ״א אומו ישי, ונמו־ יבין להתעודד ולהשתדל ממיל להקים את דבל קדשו להגדיל **בתו
 אותך, ואז >עמ לנפשו >ל סדל העבודה, לא פן אם יפנה למגיפמ״פ פן יעמה לבבכם וסרתם כוי ויבואו עליו מנופ
 לבות וצלות אשל על ידם יהי׳ מוכרח לעזוב את הדגלים אמי סשק בסם לאמה אותם, ויתרחק מן התאוה, ו«מ״&
 את מחשבתו p הערב אל המועיל, אז יתקיים נו אדם כי ימות באוהל. ומעתה יפה סלל הכתוב ואמר ואהבת אס
 ד׳ אלקיך בכל לבבך ט׳ והיו הדברים האלה אשל אנכי מצוך היום על לבבך, ר״ל כי אחר אשל יתגדל האדם באהבה
 מאמונתו גי ימי, כמאמר (תהלים קמי׳ד) אסל בנינו כנעיעים מגודלים מעוריהם, אז יהי, אל האלם ענין העבידה
 כמו לגל ענעיי ללומד וללמד לשמור ולעשות, כמו שאמר החשיד ע־ה (חהליס קי״נו) לעולם לא אשכח פקודיך פי
 בם סיימני, וכמאמר (שיל גי) אחזתיו ולא אלפאנו עד שיאאחיו אל 3י.ז אמי ואל מדל הורתי, תהו והיו הדברים
 האלה כוי, כמנכייס ואומל כי ולאי יהיו על לבנו, אמנם 5פ׳ שני׳ שאמר השמרו לכס פן יפתה לבבכם כוי, ואמ״כ
 כאשל אלקיו ייסדנו למששמ יכריח את נפשו להנזל מן התאוה, אמל ושמתם, היינו בעי׳כ יכלים את נפשו, וכן מאמר
 וזאת התולה י אסל שם משה, לכן יפה אמרו זכה נעשית לו סם תם, וסם חיים, כלומל הדבל עולה לו בתמימות,
 לא זכה סם המוי*, כלומר במילתו תהי׳ קשה ועזה כמות, ויתקיים בי אלם כי ימות באהל, שיצעלך לחגור מתניו
 ללסום־ פ0 יצלו להסגגל על תאומו. — ולדרכנו ימתק מאד מאמל החכם ע״ה עמ&ל* ע״ו) כווב אלך אפים מגמר
ץ אלך אפים לבין מושל ברוחו, ובין גבול ללוכד עיל, אמנם דע  ומושל נמסו מלוכד עיל, וראוי לבאל ההבדל 3
 ני הוא ההבדל עצמו האמול בלבלי אביו ע׳׳ה, כי פעם אמל (סהלים ל״:•) אמלתי אשעלה דרכי מחמוא גלמו* אשע09
 לפי מחסום נעול רשע לנגדי, ופעם אמר (שס ל״מ) ואני כחלש לא אשמע וכאלם לא יפתח סיו, ואתי כאיש אשר
, וההבדל ביניהם־ כבר ביארנו בשיורי המדות לספר המדות [נששי לשער הגאוס] כי יש שומע קלונו י  לא שומע מ
 ומתגבר על «צ« מלגממו אותו במהירות, ויעצול את לוחו ויבלום פיו, ועכ״ז אש הכעס רוקל בקרבו, רק הוא מתגבר
* ארך אפים, כמאמר (בבא קמא נוץ} מאריך רומים , הוא ממי ך כ  בשכלו ©ל יצלו לעצור מולים עד זמן הראוי ל
5 מלץ, לא יתן מקום אל הכעס לעבור לרך לבד, פי קיים בעצמו , אפר נמשו 3נץ  ו*09 דילי׳, א«*» יש מעולה «או
י מ *  מאמל ונפשי כעפל לכל תהי׳, וכאשר ישמע את אמל מחלף אומו הוא מוסל לו מיל, וזהו שאמר כגל ה«אמון *
 אשמרה דרכי מחנווא בלשוני, ר״ל כל כחי וגבילמי יהי׳ מה שאינו מניס את לשוני לענות, נאלמתי דמנים.* כי יש
 גכחו לדבר רק הוא בוסר הדומיה, החשתי מעוב, אות מ״ס הסבה, כמו (תהלים י״ב) משוד עניים «א3קת אניונים,
 יגפוונ* בג*רת* היומי' מסמז טיב מדתה, כמאמר (הולין פ״ע אי) תולה אלץ על בלימה על הבולם פיו בשעת
י « # , יוכל לסייש ש י , ולבי מלין מ ו מ ק  מליבה, אבל ושאבי מנכי, כי כאשל יבלים פיו והכעס כמי אמ בועל נ
, אז לממי wtsfe*, שאץ בכםו לעצול ש י בקלבי צהגיגי מבעל א ם ל5  כאב סלג, ולא יופל לעציי אמ עצמו, חהו ח
 א״פ כלי כך, אגל הדרך האעתי הנדרש מאת האדם, ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא ישמח פיו, כמלש שא«נו &«90
 ואינו מלגיש כל מאומה, ועל ב׳ מדליגות אלו דגל בקלשו בנו הסכם ע׳׳ה, עוג אלן אפים עגבור, כי אותו אשג
tif& יערוך מלחמה עם יצרו ושכלו ימוש את כעסו שלא להוציאו עכח אל הפועל, והן* מאריך רוסי׳ לאחוז 
 המתינות, סי* עוב מגנור, המוציא ג&ייתו מן הכח אל הפיעל, ומפיל שונאיו לפניו, ומושל ברומו, סיים־ מהוא
 מושל על נפשי לבלי יתחיל לכעוס, לבל יפלה אפו על חבילו, ולכן לומה אותו ללוכד עיר, כלומל לכל אותם
 והכניעם סחת ידו, ואז אינו צליך להלחם עמהם מעתה, לא כן הגבול שהזכיל תחלה הוא הלוסם על העיל ועדיין

 לא כבשם:



 ואתחנן יעקב
 שלפניו, מאמר זח כבר נחנאל לרך יפה אף נעים
 נקפל המלות [שיורי המלות ברביעי משער הדעח

 *ובארבעה עשר משער העבודה]:
 ובמדרש(ד׳ רות) הפכפך דרך איש תר חך ישר
 פעלו(משלי כ״א) הפכפך דרך איש, זה
 עשו הרשע כוי, חך ישר פעלו, זה הקב״ה שנוהג
 עמו במדות ישרות ונותן לו שכרו בעולם הזה, והרלץ
 בזת לדעתי לתת עעם על הנתגתו יס, לשלם לשונאיו
 אל פניו להאבילו, ולהיפך אלל תלדיקי׳ נאמר(קהלת
 ז׳) נווב כעס משחוק, ובבאורם ז״ל עונ כעס שכועס
 הקב״ה על הצדיקים בעוה״ז משחוק שהוא משחק עם
 הרשעים נעוה״ז, וסבת הדבר, כי הכל לפי מעשה
 העושה, ט תצדיק בעשותו מצות ומע״ע המה חביבי'
 בעיני ד׳ עד שהוא נושא חן בעיני אלקים ואדם,
 וכמו שנאמר (מהלי' קי״נו) אשד תמימי דרך כוי בכל
 לב ידרשוהו, ובהזדמן שיבוא דבר עבירת תחת ידו,
 הלא לא יעשה מעשהו זר מעשהו רק מסבת התגברו׳
 הילה׳׳ר עליו, אבל לנו עליו דר, והרשעים בהיפך כי
 ברעתם נאמר (ירמיה י״א) כי. רעתכי אז תעלחי,
 רעשו תעבירות בכל חפץ לבבם ונפשם, לא כן תנווב
 אשר יעשו לבם בל עמס, כמאמר(ירמיה "ב) קרוב
 אתת בפיהם ורחוק מכליותיהם, לכן גס ד׳ יתן הטוב
 וכמעשה ידיהם יתן לתם, תצדיק אשר מלותיו שעשה
 תיו תמימים ושלמים בכל תפז לבנם, יתן להם בעבור
 זה שכרם משלם בעולם תאמה, ועל החטאים שלא
 היו רק לפדי, יתן להם עונש בעוה״ז נ״כ אך לפנים,
 כי לפי האמת טוב כעס משחוק, ולהיפך הרשעים,
 הרע שבהם הוא רע אמתי, והעונש ע״ז ג״כ בעולם
 האמת, והטוב שבהם הוא רק לפנים, p השכר שלהם
 ג״כ אך לפנים, והוא משלם לשונאיו אל פניו להאבידו,
 תהו חך ישר פעלו שנוהג עמו במדות ישרות וטחן לו

 שכרו בעוה״ז, והבן:
 מדרש (סוף פרשתנו) אמרו ישראל הנפש הזאת
 שתיא מקלסת אותך עד מתי היא נחונה
 בעפר, אמר להם הקב״ה חייכם יגיע הקז ונפשותיכם
 שמחות, כנר כתבנו בביאורו דבד׳ נחמדים, תמצאם
 למעלה (פ׳ רחי) על מאמר האספו ואגידה לכם את

 אשל יקרא אתכם נאחדת הימים:

 !אהל מרשת
, ונאור ענין ך, כי ודאי יהי׳ ק נ  מלון היום על לנ
 זם דע כי הנת מצות תפלין היא אצלנו אות קודש
ם צאדוננו קדושנו יתיש, ע״ד הנזכר ד נ  שאנחנו ע
) כנלא דענדא, היינו חענד ,  בגמרא (שנח נ״ז נ
 נושא אות על לבו שהוא ענד לאדון זח, כן התפלין
 הוא אוח קילש שאנחנו ענדים למלך עולמים ית״ש,
 והאות יכלול נ׳ פעוצו/ א׳ צעצמו, להיות לו אות עולם
 שהוא משועבד לשאת בעול ענודה הקודש, ואינו נן
, ב׳ להודיע לאחרים שהוא עבד מלך המלכים ת ו  ח
 ית״ש, ואלו הב׳ פעולות רמחים בנ׳ תפלין, של יד
 ושל ראש, כי בשל יל אמרו(מנחות ל״ז ב׳) לך לאות
 ולא לאחרים לאות, ובשל ראש אמרו שהוא להודיע
 לבדות, כמאמר (ברכות ו׳ א׳) וראו כל עמי חאק
קלא עליך אלו תפלין שבראש, ומן תראר  בי שם יי כ
 שיהיו ב׳ חבחי׳ תלרי׳ זב״ז, היינו אס יהי' של יד אצלך
 לראות שלא תזח יראתו מלבך, אז יהי׳ השל ראש
 עושה בחינתו, ואם תבטל את תאי, יתבטל גם השני,
 והרמז עיז מה שאמרו כל זמן שנין עיניך יהיו שתים[
 כי פעולת של ראש לא יהי״ צ״6 כאשר יפעול תחלה
 השל יד, ולכן נקרא טוטפות לשון ראי׳, כמו(מגילת
 ייד) ועינותי מטייפין, חתו שאמר וקשרתם לאות על
נ לך נטח כי יהי׳ לטוטפות נין עיניך, נ  ידך, רסו

 וחנן:
ק כו׳ עדם גלולות א ׳ כי יניאך ל' אלקיך אל ה  יהי
 וטונות אשר לא ננית כו׳ כנר כתננו ננאור
 w יביים נעימים (קול יעקנ ס׳ א׳ ק״ח א׳)
 ובחבורנו^זה למעלה פ׳ קלושים על מאמר וכי תנואו

 אל הארץ ונטעתם כר:
 כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העלות כר ואמרת
 צבנך עבלים היינו מ׳ על וצלקה תחיי לני ט
 נשמור צעשות כר עי׳ מה שכתבנו בבאור מקראי
 קולש אלו סוף פ׳ בא/ וסוף פ' אחד, ובקול יעקב
 כיז א׳: י

 ומשלם לשונאיו אל פלו להאבילו, ילקוט(לי׳ עקב)
 ל-זה שאמר הכתוב יד ליד לא ינקה רע,
 אמר o'spo לישראל לא תעשו המלות על ענת לקבל
 שכרם מיל טי / שנאמר ומשלם לשונאיו אל פדו
 להאכילו, איט משלם לשונאו ממס שאחריו אלא ממה



 אהל 8רשתעקב יעקב «

ב ק ת ע ש ר & 
 כן ע״ל שכתבנו נחלק הראשין (פ׳ לך כיח) בבאזל
 מאמרם זיל (יבמות ס״א) ואתן צאני לאן ממרחי
, י  אלם אתם (יחזקאל ל״ל) אתם קרואים אלם כ
 שעיקר הלרש הזה תוכרח ממת שהקדים מלת אלם
 למלת אתם,' לשלול הזולת מתואר הזה, ולא p אם
p הי׳ אומר אתם אלם , חהו מאמר (משלי ל׳) כי 
לאניז  הייתי לאבי רך ויחיל לפני אמי׳ לייק ואמר כיי
 לא היי נן יחיל ט נניס הרנה הי׳ ללהע״ה ומכלם
 לא חשנ לעלמו נן נלחי אני׳ לp לא אמר כי הייתי
 לאני נן, שהי׳ מורה שהי׳ גם הוא נחשנ נץ הננים
 כמו כלם, ונאמח לא p הלנר כי מכלם לא הי׳ חשונ
 נעידו כ״׳א שלמה, לכן אמר כי נן הייתי אני לאני,
 p הלנר פה, כי הכתונ לייק ואומר וישנתי העם
 אך ניום השניעי, ולא אמר ונירם השניעי שנתו,
 אם לא שהכוונה נזה לומר שלא שנתו כ״א נאותו יום
 השניעי, ולא יותר, ונמתיק מאמר (תשא) אך את
 שנתותי תשמורו כי אות היא ניני וניניכם ללורותיכם
 ללעת כי אני ל׳ מקלשכם, וראי להשכיל ללעת מלוע
ה שמיל;  נכל מקום שמזכיר תכתונ מלות שנת כתנ נ
 אך את שנתותי תשמורו, ושמרו ניי את השבח,
 ושמירה היא אזהרת על תנפש, כמאמר (ימרת ייז)
p ,תשמרו ננפשותיכם ואל תשאו משא ניום השנת 
 רנותינו ז״ל לרשו על מאמר ללעת כוי(ניצת נו״ז ני)
 מתנה עונה יש לי ננית גנזי ושנת שמת לך ותוליעם,
 ואין פעולת הrיעה כ״א להנליל זכרונה ושמירתם
 ננשש השומר, ונא־ן ספק לא הרנה תכתונ כ״כ על
 לבר השמירה להשמר ממלאכה ועבולה ניום םשנת,
 כי על המלאכה יש לי באזהרה אחת, צי מצילם אל
כ על מלות ף  עם ל׳ מלעבור על קלת שבקלות, מ
 שנת השקולה ככל התורה כולה, אמנם לני אומר לי
 נדנר ההפלגה נשמירה הזאת, ה ה&ס ילענו מפי
 רנותינו ז״ל אם אמנם אשר הנזונה אינה מעכבת
 את המלוה, כאמרם ז״ל נספר הזוהר (יתרו קיג)
 ויהי נועם ד׳ אלקינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו,
 אעיג ללא מכוון זכאה הוא, לעביל פקולא לממ<,
 עכיז חרב משאת מצום בטונה עשר ילות על מציה
 נל& כוונה, כי הכוונה םנוהורס תיא םמבדצמ בץ

 חלוקי

 והין• עקנ חשמעון את המשפנוים האלת ושמרתם
 ועשיתם אותם ושמר ל׳ כד׳ את הנרית כו׳
 אשר נשנע לאנותיך, וראוי לתת נועם אל צורך
 לשמור להם חסלי אנות, אם הם נעלמם ישמעו
 רשמרו תמלות רעשו אותם, אינם צרכי׳ לזכות אנות,
 אנל יתכן מיל זקן אחל הי׳ לו ילל קנון, והי׳ לו
 נענורו אלף אלומים, קרא אל אחל מאוהניו וניקש
 מאת פניו שיהי׳ הוא אפוטרופוס לננו, לגללו,
 ולהשגיח על רכושו, רקחהו אצלו והי׳ נאוכלי שלחנו
 ויגלל הנער רספחהו אל אחת הכהונות לתיות כותנ
 בחנות המסחר אשר לו, ופסק לו שכר קצוב לשנה,
 ויעברו עליו כמה שטם, פעם שמע הנער כי יש לו
 אצל בעליו זה אלף אלומים בירושה גישר נשאר לו
 מאביו, ויאמר בלבו למה זה הבצ איגע אצצ שצחן
 אחרים f ובא אצל בעליו ויאמר לו תן לי מעות,
 יאתפרנס משלי בלא יגיעה, אמר לו אם רצונך לקחה
 קח, כי אני נותן לך, אבל אם תשמע לעצתי שמר לך
 ולא תקח עתה מאומה, כי תכלה המעות פרונוה
 אחר שרוט׳ ותשאר ריק׳, ע״כ טוב לך כי תתייגע נאיזת
 עסק ותאכל ותשבע, ומעותיך יתי' שמורים אללי
 כאשר על היום, ותשחק ליום אחרון, הנמשל אבותינו
 הקלושים הפקילו אצל הקנ״ה זכותם, שיהי׳ שמול
 נעל נניהם אחריהם, ואס יתן ית׳ אלינו הירושה
 מיד, הלא נאכל אותה פרוטה פמטה על אשר יתווה
 זכות אנות, לp אמר והי׳ עקנ תשמעון את המשפט״׳
לה, אז יהי' הדוח שלכם ושמר ו ענ  האלה ותתייגע נ
ת ואת החסל אשר נשנע ד נ  ל׳ אלקיך לך את ה
 לאנותיך, כלומר ישמור את המקלון שיהי׳ מוכח
 נשלמות, ורנותינו ז״ל נמלרש (פרשתנו) ניארו ג״כ
 מלח ושמר עיל שניארנו, וזיל אמר ר שמיאל נר נחיה
 כל מה שישראל אוכלים נעוהיז מכח נרכות שנרכם
 נלעם הרשע, אנל נרכות שנרכו איתם האנוח

 משומדם הם לעתיל לנוא:
 כמדרש (ד׳ פרשתכו) אימתי שמרו ישראל את
 השנת כשם שראד לח, תחלה כשנתנה
 להם באלוש, מרן שנאמר רשנות העם ביום השביע־,
 כגג ביאמו למעלה (פי ימרו) כי רבותינו ז״ל הוכחו



 אהל מרשת עקב מןקב
 חלוקי בחי׳ הצדיקים, כל אחד ואחד לפי נוהרמ זכאח הוא דעביד פקודא דמרא, לא כן מלוח שבח,
 מחשבתו, עד שאמרו(סוכה כ״ח) על יונתן בן עוזיאל אשל יש בגבינה אכילה ושתיה ותענוג אשל נובע
 בשעה שהי׳ עוסק בתולת כל עוף תפולת עליו מיד תאדם מתאות לזת וכתעולר מעצמו, ואיכ אם יעשה
 נשלף, וזה לא הי׳ לק מזתרי יפעת מחשבתו ישזות מלוה זאת בלא כמנת הלב לא נשאל ממנה מאומה
 כוונתו ביראה ואהבת השלמה םהיתה אצלו באופן מה שחי׳ ניכר שהוא נעשה לשם מצוה, ואס הוא
 נפלא יתר מאד מאשר בצדיקים אחרים, ועל התיפך עושה דבר לשם ד׳ ית׳׳ זה שאמר תכתוב אן איז
 נאמר (ישעיה כ״ע) ותהי יראתם אותי מצות אנשים שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם
ל טו (דבד הימי׳ לדעת כי אני ד׳ מקדשכם, כלומר תשמרו אותה נ ו  מלומדה, וכן הקדים דהע״ת לשלמה בנ
 אי) דעי את אלקי אבין וענדתו נל3 שלם ונכפש שמורה בנפש, כי אות היא מ׳ ליל השמירה בנפס
/ וכל המאמר אינו היא האות ניל וביניכם אשר כל עללכם ניום הסגת ו  חפלה כ• כל לגנות דורש ד׳ כ
 כיא להעיר אותו על נוהרת הנפש ליראת ולאהבה אינם רק מסבת שאל מלוה אחבם כן, אבל מנלעדי
 בכל לב, ומעתה קרוב לשמוע כי במצות שנת החמיר השמירה בנפש מת נשאר ממצות תשבת, אחר אסר
» יומר על לבר השמירה בלב ונפש יותר משאלי המצע ג״כ לבחור בשביתת וממוע ולהתענג נתעניגי', מ 0 
 מצות, שע״כ כתב בה זכור, שמור, כלומר בשועל חהו מאמר ישמח משח במתנת חלקו כי פבל נאמן
 בינוני', שחםיראת מזה כי חייב את האלם שתהי׳ קראת לו כוי, וכן כתוב בתורתך, וסרצץ נזה כי
 עצות שנת על לוח לבו לזכלץ לפלו תמיד, עד כבר ידענו מפי מזיל כי מרע״ח בחר לישראל במצרים
 שמותינו! ז״ל הפליגו ואמרו (בילה נו״ז) מחד שבין יום מנוחה בש3ת, וכמן לעמו לדעת חמורה, ו׳לכן
י כי עבד נאמן קראת לו, והוא גל׳ד  ל0ב״ן, תנת הפליגו במצות שבת שתהיי קשורה ננעס ישמח משה כ
 השומרה עד שלא חמ מלנו זכרונח בכל ימי השנוע, שמצאנו במליש (סוף פ׳ תמא) כתב לך, תתחילו
 ולא מצאנו כזאת בסארי מצות, כמה גדולה יקרת מלאכי הסרה אומרים לחקב״ח אחה נותן רסית למשה
א עד כי הפליגו בה שלא להסיר דעת מחם, שיכתוב מת שהוא מבקש כוי אמר לחם הקב״ח חיו פ  מצות מ
 והוא רק בעת שהם על ראשו וזריעי, ילא ייתר, שמשה יעסה הדבר הזח, ואפילו משה, נאמץ היא,
 ועמלות מגת מוזהרים אנחנו להפליג השמירה בלב שכאמר לא כן עבדי משה בכל בימי נאמן היא,
 נם בימי החול, לתעלות אש אהבתה תמיד וזכרת לא וםמאמי פלאי כי אם יעםח כן איה נאמנותו ואיח
 ״סוף, «אחמ לעולם, וכבל אמרו מז״ל (שמות רבה 6מתו, אבל הוא הדבר שרמזנו, כי חלק תקבי׳ס מתל
 בים) בשמה ששכח משה לומר להם מלות שנת א״ל עובה למשה והיא מעלת הנאמנות גס נגד אסק
, גם ט ונגד מריס, שההוראה כי אליהם לא הי׳ נאמנות כל י מ אכ>* מאכחם לשמור מצותי ט  סקג״ת נ
# ט חבה , והדבר קשת לאמרו, אבל אץ זאת כ ן  ב״ום מששי אמל למס1 הוא אשר דבר ד׳ שנתון ש3מ כ
 קודש לד׳ מהר, עכיז נחשב. לו למק אשר חנוא מס יתיכה מדעת לו, כי הקב״ח חנן אותו וחלק לו
י אותם עד יום תשש*, יאם אמנם אין לנו מחכמתו על ט חכמתו ודעתו היתה שה עם דעת י ח  &א מ
 עסק בנסתרות, עג״ז לפי קנו השנתי לבי אומר לי כי התורה, חאת לא תמלא באק המייס, בלתי אמד
# הי׳ אברהם poh עליו אמרו חדל כעמי כת* כציותיז  מנצזה זאת ראוי להפליג ולהזהיר על השמירה נ
 יזתה״מנכל מלות התורה, יע! פי לולג4 השמירה בלב כשני מעילם וחי׳ מסיג דעת התולה מעצמד, והפמ
ג ממטה מאומת, תתבונן נא-כי כל תמצות סכפל^ תזה היי נ״כ במשה, כאמרם זיל(0מ! שיז * ״ * 
ע האדם, כמו תפלץ וציצית א׳) שלשה דברים עשה עש» מדעתו וססנים עמו ג ו נ ב ^ ן נ ע ו - ש ל י * ^ ^ 
ה ילילנ׳ ווזלמם, ט אם צא הי׳ מציה אול*ו' הקביה, וזהו ישמה משה במתנת חלקו ט עבד נאמן ע ה  י
׳ מעלת על מחו לעשותם, וא״כ כאשר קראת לו כל, וכן כמינ בתומזך, וכוון דעתו לדעת י ^  עליסכ! *
ה הלא המצוה בעצמה מכרזת התורה, חתו ואפילו עושת, נאמן הוא, ואיכ ודאי ו צ י מ מ א ^  ימשה ה
, ו^מאמדדמז״ל(ריתכ״א ת י מ * «וי־־*ך»• מלות בוראו ימי, ומחצמ*ו יכוון דעמולדעת ה י מ  על ע
מ נ , כל ה מ * £nrc< ט מ ל » * ק ) tps קהלת פו׳ * י ז iw'fr א«לו אע״ג ללא «$יח נ י מ מ מ מ  ל



 אהל פרשת עקב: «&קב בד
 כלולים בשני המאמרי' זכור ישמור, כי.הזכייה לקדשו
 על היין, וקידוש סמוך לשלסנו, כולל כל התענוגים
 כשי הברכה אשר ברט די, ומאמר שמור מורה על כל
 שמירות ממלאכות ועבודות מן םאזות ומן התולדות
 וכל הגדרס שצריכים להזהרמתם, ואם יאמר האדם
 שיקיים חציו ויניח חציו, דתי׳ לו מחצית שכר משכר
 מצות שבת, לזה כללה יתי בדבור אחד, חכור ושמור
 בדבור אחד נאמרו, להודו׳ כי אם יעזוב האד׳ מאמר
 שמור) ולא יקבל עליו השמירה להזהר ממלאכה ממנוא
 חפן ודבר דבר, א״כ המאכלים והתענוגים המה רק
 למלא תאותו ולהנאתו, ימת נשאר לו ממצות שנת,
 וכדבר הזה וכענין הזה ממש הסמיך הנביא ע״ה
 מצות צדקה אל מצות שבת, ואמר הלא פרס לרעב
 לחמך כוי ומבשרך לא תתעלס, הורה אותנו במאמר
 זה ע" ד שמצאנו (ויקרא רבה ל׳׳ד) מאמר הלל ע״ח
 איזיל ואגמול תסד עם הדין אכסני׳ דאית ל׳ בגו
 ניתי, ושאלו אותו תלמידיו וכי בכל יומא אית לך
 אכסנ״, אמר להם נפשי העלונה לא אכסנ*׳ היא,
 הא* יומא איתא נגו גופא כו׳) הא לך מנואר שהאל
 יקבל שנר על החיותו את נפש עצמו, כמאמר (משלי
 י״א) גומל נפשו איש חשד, וכי תאמר אם תדבר כ(
 הלא כלס רחו־י׳ לקבל שנר ני יאכלו ישתו וינויגי
י בטונת הלב, אם הוא עושה נ  לבם, ונע״כ הדבל ת
 זאת מצד רחמנות על הכפש אשר עשה האלקים יתי,
 ודאי ראוי הוא לקבל שכר, אבל אם הוא עושת זאת
 למלא תאותו מדוע יקבל שכר ע׳׳ז, והמופת ע״ז,
 אם אנחנו רואים אותו שהוא חונן ומרחם על אחרים
 ג׳׳כ כמו על עצמו, אז יבחן נויב לבו ט תוא גומל
 נפשי מסבת נוובו וחשדו ואז הוא ראוי לקבל שכר גם
 החיותו את עצמו, תהו מ״ש הלא שרס לרעב לחמן.
 אז גם ומבשרך לא תתעלם, כלומר אז גם מבשלו
 אשר תחיית את עצמך ואת נפשך ג״כ לצלקם תחשב
 לך, וזהו מיש החכם ע״ה (משלי י״גן) מלוה ל׳ חונן
th דל וגמולו ישלם לו, כלומר כאשר הוא חונן דל 
 נם מה בהוא גומל'עם נפשו ישלם לו הקב״ה שכס

 (וכמו שנתבאר למעלה פ׳ בהר):
 ומעתה דע כי מה שדייק המדרש. בלשונו הצח 06ה
 מקדש השב& במאכל ובמשתה כוי ולא אמר
ס יקו, כי  מענג השבת במאכל, בא להורות על ע
 סנה כבר ילענו אשר נימי תחול לא הותר לנולמלאימ

 תאותנו

 שקל לעמו ג״כ להיות קולע לאמתה של תורה, כמו
ד אמת, נ ת קול ואמרה וכתינ יושר ל  משת, יצאתה נ
 וכמ״ש נעל עקילה ז׳׳ל על מאמר p ננות צלפחד
 לונרום, כי מאמר p ומאמר אמת הוראתם על השנ;
 נאמר כי זה השני הוא p כמו הראשון, כ׳ כנר כתוב
 לפני נמרום, וp תם לונריס כמו שכתונ לפני, וכמי
 p מאמר אמת, הוראתו שזהו אמת כמו הראשון,
 וא״כ אין לך רק לאחוז נלנריס שקבלת מפי משת,

 כי לא קם נניא עוד נישראל כמשה כוי:
דס והאמת האלה ׳תנאר יפה מה  ואחר הדנ
 שאמרו ז״ל נסמוך, ואת שנר שמא לרעתך
 נתתי לך תת השנת, צא נתתי לך אלא לעונתך,
 כיצד אתה מקדש את השנת נמאכל ונמשתת ובכסות
 נק" וממת את נפשך ואד נותן לך שכי, מנין שנאמ'
 (ישעיה נ״ח) אם תשינ משנת רגלך כוי וקראת לשנה
 עונג ט׳ אז תתענג על ד׳ ויתן לך משאלות לנך,
 ודנד המאמר סתומים מאד, א׳ מה שאמר ואת שב״
 שמא לרעתך נתת׳ לך את השנת, מדוע לא חקרי
 p על כמה מצות חמורות כמו שמגיה ויונל תרומות
 ומעשרות לאמר שלא לרעתכם כתתי לכס מצות אנה,
 ומם זאת לתעלות על הדעת אשר מלות שבה ה־א
 לרעה האדם חיו, נ׳ ראוי להתעורר נמה שאמיו כינל
, ראי ׳  אתה מקדש את השבת במאכל ונמשתה ט
 ה״ לאמר אתה מענג את חשבת במאכל כו׳ לא
קלש, ולבוא אל ביאור המאמר נצ־ע לבר־ הנביא  מ

 ע״ה הנז׳ בלבד המל׳ שלפנינו(שם שם) הלא זה ליס
 אבחרהו כר הלא פלס לרעב לחמך ועניים מלולים
 תביא בית כי תראה ערוםוכסיתו ומבשרך לא תתעלס,
 אם_תשינ משבת רגלך כוי, ומה ראה הנביא ע״ה
׳ מצות אלה, מצות צלקת עם מצית שבת,  ללבר נ
 הלא לנר הוא, והנראה ללעת׳ כ* שניהם ענץ אחל
 להם,* ולהנין העדן ננאר תחלה מאמר חזיל(שנועו,
 כי) ;כור ושמור בדנור אחל נאמרו, אשי- לאי ילענו
 מעם ההכרח אל שני המאמדם האלה שיהיו נאמרי'
 לוק׳ במאמר אחל, אמנם הסכת ושמע כ׳ הנה מלות
 שבם ערבה מלל אחל, וקשה מלל אחל, היינו מה
ו מלי״ם על התענוגים במאכל ומשתה וכסות כ ס כ א  ש

 נקי׳ זה ערג מאל אל האלם, אבל מה שהיא מחהל
 על שמירתי ממלאכה וכל עסק ממציא חפצך ודבר
 דבר, זח קשה מאד על האדם ושתי תבח׳ האלה



 אהל פרשת עקב 'יעקב
 התגברות תתאות אל המאכלי׳ של שנת הלא־ בחירתו
 העונה אשר חרעינ את עצמו ואחר ענותו את נפשו
 נימי החול לחסום נעל כל עונג וכל טעם מהטעמים
 הערנים) ולכן גם אם יאכל נשנת לכוונת השניעה
 לבד׳ עכ״ז הוא משובח, וזהו שמניא המלרש מנין
 שנאמר אם תשינ משנת רגלך, ר״ל הלנרים שתם
 נגלר ההרגל תמנע ממך נכל ימי השנוע, ואות מ״ם
 ממלת משנת הוא מ׳׳ם הסנה, כמו(תהלים י״נ)
 משול עניים מאנקת אניוניס, חתו אם תשינ מסבת
 שבת רגילתך בימי החול, ויסוננ לך מזת עשות חשליך
 ביום קדש*, ר״ל כי אתת בעצמך תעשה לך חפץ וחשק
 לתתאוות אל לברם שאינם מעצמם בגלר זה, חתו
 וקראת לשבת עונג, לייחל התענוגים רק לשבת, אז
 תתענג על ל׳, כי גם תאותך גס שביעקך כלם
 תבואינה מצל טוב בחירתך ולצלקת תהיינה לפר
ת מ  ל׳(וכמו שנתבאר למעלת ר׳ פ׳ תצוה ע״ש משל נ
 ע״ז) ומעתה יפה ליבר הכתוב ב׳ מלות אלו יחל,
 הללקת והשבת, כי ישתוו יחל בלרך סגולתה, כי
/ ראר לקבל  כאשר יגמול עם נפשו רשניעה לא יהי
 שכל ע״ז נלתי אם ירחם גם על הזולת להשניע נפש
 לענת, וגם על מת שיאכל ויתעלן נשנת אינו ראר
 לשכר נלתי ע״י מת שהוא מלעינ נפשו נימי החול:
 ובסמוך, אמרו ישראל להקב״ה ואימתי אתת נותן
 לנו שכר המצות שאנו עושים, אמר להם
 הקבי׳ת מלות שאתם עושים משירותיהם אתם אוכלים
 בעוה״ז, אבל שכרם בעקב אני נותן לכם, שנאמר
׳ עקב תשמעון, וראר להתעורר על שפת יתר י ח  ו

ה שכר תמצות שאנו עושי׳,  אשל במאמר ישראל להקב״
 ונמאמל הקב״ה לישראל מצות שאתם עושים, ובאין
ק לא על חנם לייק המללש כן, ומה גם איככה ע  ש

 רמזו זיל הלרש הזה נמאמר ותי׳ עקנ תשמעון,
 ויקדים לזה מאמרם ז״ל נמקוס אחר (סנהלרן* שיט
ע טי, אמר לו הקניה לאברהם,  3׳) קח ניא את נ
 ננקשה ממך עמוד לי נכסיץ זה שלא יאמרו תלאשונו׳
,p לא היו נהן ממש, והוא פלא מדוע ולמה יאמרו 
 ומת יתרון הנסיון הזה על כל תנסיונות על שאמר
 עליו עתה ילעתי כי ירא אלקים אתת, כאלו על היום
 עול לא נולע כח יראתו ואהנתו, אנל לע כי כנר
ו כי התולה הקלושה  כתננו פעמים לנות נחנורנ
 מצאנו ראינו בה נ׳ פרם, אחת גלר׳ ואחת נסתרת,

 כי

 תאותנו ככל חפצנו, כמאמר(אבוי ר) כך היא לרכה
 של תורה פת נמלח תאכל כר, רק להחיות הנפש
 בחיי הסיפוק ולא יותר, ונזת נקדש את השנת נמאכל
 ומשחה, במה שמבטיחים לנפש חאוח כי ביום תשבת
 יתעורר יותר החשק להתענג במאכלים ערבים, וזהו
 אתה מקלש את השנת במאכל ומשתה כר, היינו
 מקלש ומפריש את יום השנת לתענוג ורק את היום
 הזה הוא טחר לא לתענוג נימי החול, וכאמלם ז״ל
) חרמי פרש על פרכס פרש חגיכם, ,  (שנת קנ״א נ
 אלו העושים כל ימיהם כחגים, והוא ממש כאשר איש
 זר לובש נגדים אשר לכהן, כי השנת מונדל ומקודש
 לזה לא ימי החול, והנה מלאנו נגמרא (שנת קייט
 א׳) אמלו נני רנ פפא נר אנא לרנ פפא כגון אכן
 לשכיחא לן נשרא וחמרא כל יומי נמה נשרי', אמר
 להם אם רגיליחס להקלים אחרוהו טי, ועכ״ז הוא
 לוחק גלול שיהי׳ יסול התענוג על ההשתנות של זמן
 הסעולה נקלימה j ואיחור ולא יוחר, ולפי דעת
 הפשוטה אשר התענוג ראוי אל כל מי שיכולת נידו
 להתענג, כמאמר(פירונין ניד) אם יש לך הטיב לך,
 א״כ לא נתנה מלות שנת כ״א נאופן שיהיו •שלאל
 ח״ו ערים ודלים עד שלא יהי׳ סיפוק נידם לעדן
 נפשם גם בימי החול, רק ביום השבת לנד ישתדלו
 נכל היכולת להטרח ולנקש נמה לכבלו, אבל מי
 שהוא עשיר ושלחנו מלא לשן כל הימים א*ך יכנל
 הוא אה יום השנת, כמאמר נני רנ פפא לרנ פפא,
 והוא נגד השכל, שתהי׳ מלוה גדולה כזאת מיוסדת
 על הדלות חיו, חהו ממש מאמר ואת אומר שמא
/ ער ודל  לרעתך נתתי לך את תשנת, כלומר שתהי
 חיו, לא p הדנר כי לא נתתי לך את תשנת אלא
 לטונתך, כלומר שיהי' rp איש תחת גפנו ותחת
 תאנו, וכי תאמר א״כ איככת, כשאלת בר רב פפא
 הנ״צ, חהו מאמר המדרש כיצד, ריל איה איפוא יכבד
 השנת אם אינו חסר צנפשו מכצ אשר יתאוה, ובמת
 יתכבד השבת ובמה ינדל מימי המול, צזה אמר אתת
 מקדש השנת נמאכל ונמשתה ובכסות נקית, היינו
 למטע א״ע מתענוגים נימי החול, ולקדש ולייחד את
ת להמגדן בו, ולא יותר, אז תהיו רארי׳ לשכר נ ש  ה

 על אמלה ושהיה ושאר התענוגים אשר בשבת, גם
ה אין בזה עבודת שמים, כי האדם א ל כ י ה  ט כפ
 יעשה זאת גם מצד טבע תאותו, אבל מי סיבב לו
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 כי הנגלוח לנו כי הוא יחי, אדוננו מלכנו ואנחנו לא אשכח פקודיך כי בס חייתני, ריל אחי שאני יודע
 עבדיו והחיוב על העבד לשמוע בקול אדוניו אל כל כי כל חיי חלף במעשי המלוח איככח אשכח אותם,
 אשר ילוה עליו, ואנחנו כעבד ישאף לל אשר לעח כי מעולם לא שכח אדם לאכול ולשתות, ועל הענין
 ערב יבוא ויקבל שכרו, ופעולת מלאכתו ועבודתו היא היקר הזה חבנויח אותנו מרע״ת על חעחיד כמאמר
 נשארת ביד הבעלים, אבל הנסתר ממנה לא כן הוא. (נלבים) ומל ל׳ אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך
 כאמרם ז״ל (ויקרא רנה י״ג) מה איכפת להקנ״ה לאהבה את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען
 אם אתה שוחט מן הלואר או אתה הורג מן העורף חייך, ר״ל שלא נעשה זאת כמעשה תענד במלאכת
 אלא לא נתנו המלות אלא לצרף בהן את הבריות, אדוניו, רק כאדם העוסק בשלו, כי תדע ותנין
 שנאמר אמרת ד׳ צרופה, וכבר נאמר (איוב ל״ה) אם האמת כמה רב טוב אתה פועל לעצמך עם כל מלוה,
 לדקת מת התן לו או מה מידך יקח, וכדומה הרבה שהוא רק למען חייך, ואז תבין איך לאהוב את תבורא
ה' שתכין לשנינו חמודות יקרות כאלת לחיותנו  מאמרים, יוטחו על פנינו כי אין אליו יתי שום צורך י
 במעשינו ועסקינו בתורה ובמלות, כמאמר (תאזינו) ולהשארתנו הנלחיית, ואז נהי׳ בבחי׳ בנים הנזונים
 כי לא דבר ריק הוא מכם, פי׳ כי העבד העוסק על שלחן אביהם, לא כעבדי׳ הפועלי' טוב לבעליהם,
 בעבודת אדוניו, הלא העבודה דבר ריק בעיני העבד, כמו אשר לע״ע אשר ע׳יי ההעלמה שנעלם מאתנו
 כי מה בלע לו בעבודתו אם לא לו יהי׳ הזרע, לא P מעמי המלות ופעולתם וסגולתם, ואין אתנו יודע
 בעבודש הקודש אשר עלינו כל עבודתנו לעצמנו היא עד מה לא ממהות התור׳ ולא ממתות הנפש, ועינינו
 ונוצר תאנה הוא יאכל שדה, וזהו ט הוא חייכם טחות מראות הדבקות אשר להנשמה בתורה ומלות,
 ובדבר הזה תאדכו ימים כוי, ואיכ לא דבר ריק הוא כמאמר (הושע חי) אכתוב לו רובי תורתי כמו זר
 מכם, וכמו שכתבנו מזה הרבה מכינים נכבדים (פי נחשבו, ולכן תמלא על הרוב במאמרי היראה והעבודה
 בראשית) בדרוש אשר הנחש התווכח עם אדם וחוה, מלת ועתה, כמו(יתרו) ועתה אם שעוע תשמעו בקולי
 ע״ש, ואנחנו מוכרחי' אל התורה והמלות כמו שהגוף (ואתחנן) ועתה ישראל שמע אל החוקים, להורות כי
 לדך אל קיומו דבדם הרבה למען קיומו וחיותו לא לנצח נהי' בעבודתנו בבחי׳ העבד העובד מיראת
 ושמירתו, הוא צדך אל הלחם ואל הנזיד אל היין העונש, ואינו רואה יתרון לעצמו במלאכת אדוניו, אבל
 והשמן ואל כל מאכל אשר יאכל ואל כל משקה כוי, עתידים אנחנו שיתקיים בנו מאמר הנז׳ ומל ד' אלקיך
 והוא צריך אל בגדים להתלבש בהם, וכדומה למנוע את לבבך כוי למען חייך, ומאהבתו וחמלתו עלינו
 איע מהרבה דברי׳ אשר ישחיתו את קיומו, כן הנפש תורה אוחנו ולוה לנו חוקים ומלות טוניס למען נחי'
 היא לדכת אל מלות עשה ואל מלות לא תעשה, מפדם ונשבע מטובם ונהי׳ טובים ונשבע לחם מן
 והם חיינו ואורך ימינו, ואי אפשר בלעדם, כמו שאין השמים, חהו מאמר (פרשתנו יי) את ד׳ אלקיך תירא
 קיום אל הגוף בלא אכילה ושהיה, בלא מזון ומחיה, אותו תעבוד ובו תדבק, תכתוב פרט לפנינו הדבדם
 והקב״ה הוא הבורא הוא המכין בחסדו מזונות שד הלדכיס עתה, בטרם נפקחו עיניט לדע׳ טוב פעולת
 החלקים אשר באדם, הכין אל הגוף שהוא עפר מן המלות וסגולתם, סידר ואמר אח ל׳ אלקין תירא,
, והנשמה שהיא אצולה אותו תעבוד, אבל אבשר לך בשורה גלולה, מ עתיד עתה ת א  האדמה להוציא לחמו מן ה
׳ נהמול לכם כל ערלת לננכם, ובהסיר ד׳ ק נ ד  מננתי מרומים, מלחם אניה תאכל, לחם שמים, ונו ת
 ואם היינו יודעים ומשיגים פעולת כל מצות ודאי ממך כל חולי נרגן מפדד אלוף, הזדכך הנפש להשיג
 היינו מדפים אחדהם ממש כהרדיפה אחר חפצי מנועם זיו העלית, והאדם ישכיל לדעת את הדנקות
 עוה״ז, כמו שהתפאר דהע״ה (תהלים קי״ט) לעולם אשר אל םנפש נמעשי התול והמלות אז ונו תדבק״)

 וכבר

 *עדה*) יבי ישאלך לבבך על עבודתנו לעתיד נמה חנה נער את ארסו להימ! נקרא עיגל לי, אסר שהאדם ידע
ר זה בספר קול  וישכיל סגולת העצות ופעולתם ועלנותם, דע כי כנר הכינומי לפניך ספונה על ת
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 אהל יעקב
 נעוה״ז אבל שכרם בעקב אני נותן לכם, היינו ולא
 שכר השמיעה, כי שכר השמיעם הוא נעות׳׳ז, והעעם
 בזה ממש ע״ד העושה מיני מאכל למכור, אשר משפט
 הנהגתו כך הוא) כאשר יראה נהמאכלים איזה מין
 שלא יוכל להתקיים, הוא מאכיל אותו לבני ביתו,
 ודבר שהוא יכול לעמוד יעמידהו ויקיימהו כי למועד
 שמו״־ יבוא אורח וישלם לו מחירו ככל אשר יחשו),
 ק ממש שכר המעשה הוא דבר המתקיים ועומד
 לעד [כי מעשת המצות פועלים בסגולתם אל הנפש
 רב טוב הצפון ותצלחת נצח] אבל שכר השמיעה הלא
 אץ לו מציאות כ״א כל זמן שלא נתגלו טעמי המצות
 ולא נודע כח פעולתם וסגולתם וערבותה, ואנחנו
 מקיימים אותם רק מסבת היראה, לא כן לעתיד כי
 מעשה תמצות יתי׳ אצלנו ענין מורגש בטעמו וסגולתו
 וערבות פעולתו כהרגשת הגוף בהטעמי׳ שהוא אוכל,
 אז תהי׳ היראי טפלה אל המעשה, לכן שכר השמיעה
 מהראוי לשלם לנו עתה. — ומעתה נתבאר יפה
 מאמר הגמרא הנ״ל אמר הקב״ה לאברהם עמוד לי
 בננךע זה שלא יאמרו הראשונות לא היו בהן ממש,
 כי הנה כבר מבואר כי אברהם ע״ה ידע והבין מלבו
 כל התורה ומצותיה, וקיים כל התורה עד שלא נתנה
 מצד הערת השכל לבדו, כאמרם ז״ל במדי נעשו שתי
 כליותיו כשני מעינים כוי, וא״כ זיח א׳יע אל מצות

 השם

 וכבר מלתי אמורה בבאור מאמרם ז״ל (ברכות ל״ג)
 אין לו להקב״ה בעולמו אלא י אוצר של יראת שמים
 בלבד, ומה הוראתו במיעוט אחר מיעוט שאמר, אין
 לו כוי אלא כו׳ בלבד׳ כי הנה העבד העושה את אשר
 לוה אותו אדוניו, הנה ישיגו בעליו ב' פעולות מאת
 שמיעתו, א׳ פעולה המלאכה אשר עבד בה, ב׳ כי
 בזה הורה כי מוראת אדוניו עליו, והוא מחריג להכנע
 אליו לסור למשמעתו, צא p תמצות את עבדו שילך
 לאכול המעדני, שהכין בעבורו, הנה לא ישמח האדון
 רק נמה שאמר ונעשה רצונו, אבל שעולת המעשה
 הלא לא לו תהיי רק אל הענד, כן אנחנו הקב״ה
 כפה עלינו הר כגינית אם תקנלו התורה מוטנ, ואם
 לאו כוי, ואנחנו מפאת מולאו וגודל אלקותו יתי אמרנו
 הננו וקנלכו עול תורת ומצותיה, ועכ״ז אין להקנ״ה
 מאומה מכל מעשינו וענודתנו כ״א מה שאמר ונעשה
 רצונו, חהו אין לו להקב״ה נעולמי אלא אולר של
 יראת שמים בלבד, אבל פעולת המצות כלם הלא לכו
 היא ולבנינו. — וזהו מאמר והיי עקב תשמעון ט׳

 לאמר כי שכר השמיעה והלמוד לבד יעמוד לנו בעולם
 הזה, אבל זכות המעשה אשר נעשה הלא הוא שמור
 לעד לעולם, כי אז יתגלו לפנינו כל סגולות החמדה
 אשר פעלנו לנפשנו במעשה מצות התור', חהו מאמר
 המד׳ מצות שאתם עושים משירותיתן אתם אוכלים

, םנחמל בלכו ד מנסכיו גבולי כס ו  יצחמה בת קונ וממרה עי גיצה צנני רז זה לשון שמלאכי השרת משתמםין נ
 עושי דברו לשמוע בקול דנרו נרישא עושיס והדר לשמוע, נאור זה כי נמעמד הר סיני פשעו ישראל מעל עצמם
, ותנס עליהם הרוס רוח דעת עד שהשיגו סוד הנפש ם ח ם א י ר ל י א ת ל מ  מעיל הסמריי, ונתקיים נהם מאמר אני א
 ומהותה, ואסר שהנינו נעהות ממש סנימ מעצמם כל צרכי הנפש, והתעוררו מעצמם כי אין חיים לנפש מבלעדי
 מפלין ציצית סוכה שופר כוי עד שהפלעו ואמרו מסלה נעשה ואס״כ נשמע, כי כנר הניט מעצמם מה לעשות, כמאמר
; ב> היו משיגים את הכל מדעתם נמו שהשיג אאע״ה וקייס  אלו קרננו לפני הר קיט ולא נתן לנו את התורה ^
 כל המולה מדעת עצמו, רק עכ״ז אסר מאמר נעשה אמרן' עול ונשמע לסיינ את עצמם נקנלת עול מלכות שמיס לאער
״א ונשמע, היינו שנה׳' כענדים הסרים אל משמעתו של  כי מה אשר נעשה לא נעשה מצד ערנות המעשיס עליכן כ
, ברישא עושים והדר לשמוע, ט המלאכים לעוצם השגתם אינם י  אדוניהם, וזהו לשון שמלאכי השרת משתמשים נ
 צריכים להקשינ ולשמוע, כי משיגים הם נעצמם, והדר לשמוע, לייסד מעשיהם אל גדר מנידה, והאדם הלא מצד
 מנעו נהכלס הוא צריך תמלה לשעוע למנת מס למשות, וזהו ברכו ד׳ מלאכיו גנורי כס עושי מרו לשמוע בקול
, דנעם מ אלהיהםית', עכ״ז משתוקקים לשמוע בקול מרו ו , דיל גס כי הם מרגישים נועם נפלא בעשותם מצ ו ר  מ
 להם עדנת השמיעה יותר ויותר, ועל נסי' כזאת היו ישראל נעת מעמד הר סיני, ועליה הנעיס אותנו ערע״ה על
ל יי אלקיך את לנגך כוי למען סייך, כי נזכה להשיג כל סגולת התורה וטעם פעולתה כי היא סייגו מ  העיייל ו
 ואורך ימינו וכל אוסל הצלסתנו, 1ועכ״ז ואתה משונ ושמעת נקול ל" כוי/ לאמל כי נייסד למט לעשות המצות לא

 נעבור מעם מתיקזתם וטוב פעולתם, כ״א לשימע בקולו לעשות רצונו יתי לנד לא לתכלית אסר, והנן:



 עקב יעקג כר
 בני כי לא תלא חפשי מעמו, בלתי אם תכין לבך
 תקשיב אזנך לשמוע בלמודים, ותקנלם מהרה בפעם
 א׳ ולא תלטרך לשכות ולשלש, אז תשכון בעת ושאכן,
 ולא יגע בך להרע עמך, אבל כל עוד שאינך מקשיב
 ומקבל ממני הלמודים בהכרח אתה צריך אל הריי
 שיגוש אותך לחזור עליהם כמת פעמים, הנמשל,
 תקבת מסיני בא ולמד עמנו תורה, ואם היינו שומעי׳
״א) לו עמי שומע לי כו׳  לו לבדו כמאמר (תתלים פ
 כמענו אויביה׳ אכניע, וכבר רמזנו למעלת (פ׳ ויקרא)
 בבאור מאמרם ז״ל (ברכות ז׳ ב׳) צדיק ממנו בולע,
 ר״ל כל עוד שאין צדקת הצדיק כ״א ע׳יי עונש המגיע
 לו מיד הרשעים ע׳׳כ יש לתם ממשלת עלינו כמשפע
 הר״ד על הנער, ובאור מאמר צדיק ממנו כמו מאמר
 (חבקוק א׳) כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא
 משפע מעוקל, וזהו מאמר המדרש הכל מוכן לעשות
 תשובה, פי׳ שיהיו צדיקים מבלעדי עזר עונש ע״י
 רשעים, אז אמר הקב״ה ואני דורך גיתת של אדום,
 ורבותינו ז״ל למדו זאת ממאמר והיי עקב תשמעץ,
 כי לע״ע אנחנו מקיימים תמצות לא בעבור היותו ית׳
 המלמד לתועיל לבד, כ״א בסבת עזר העונש המגיע
 עלינו / אבל הכתוב מבשר אותנו והי׳ עקב השמעון,
 ר״ל עוד יתי׳ עת שתשמעץ את המשפעים האלה
ל תשמרו ותעשו אותם מסבת השמיעה  ושמרתם כו׳) ד
 לבד, ולא יצטרף לזת שום שונור ונוגש, כמאמר
 (ישעי׳ סי) המתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקת, ר׳׳ל
 ט תפקיד תמנתיג אותך ותנוגש אותך אל הטוב
 והישר והי׳ תאמת והשלום, חהו ושמתי פקודתך
׳ ונוגשיך יהי* הצדקה, כי אך בזה מתפון B ^ 0 

 בכל לב:
 ובסמוך אמר הקב״ה לישראל בני לא מסיו סבורים
 שאט עושה אתכם כעבד שאדוניו מבקש
 למכור אותו בכל מה שמוצא, אלא כך אני מביא
 עליכם יסורים עד שתכינו את לבבכם אצלי, א״ר
 אחא בשבועה נשבע הקביס• שלא •יניח את ישראל
 לעולם, מנין שנאמר לק כה אעשה לך ישראל ואין
 לכן אלא שבועה, שנאמר לק נשבעתי לבית עלי,
 ועד היכן אני מייסר אתכם עד העקג, עקב כי זאת
 אעשה לך, עד שתשמרו את מצותי כוי, הנראה בטונה
 מאמר זה ע״ד שכתבנו כבר בבאור מאמר המדרש
׳ איכה) היו צריה לראש כוי יכול על מגן, תלמוד ד ) 

 לומר

rxrm אהל 

 השם ית׳ מסבת כי הי׳ יודע ומבחין סוד סגולתם
 ופעולתם וערבותם, וראוי תי׳ לו לעשותם למען טוב
 טעמם [בלתי כי הי׳ מתחסד עם קונו לעשות למען
 שמו ית׳ בלבד, כמו שנתבאר בהג״ה שלפלנו] אמנם
 כל הרגשת תערבות והמתיקות שייך בדברים שתקב״ת
 מצות את תאדם לעשותם, וכל מה שהקנייה דורש
 מאת תאדם ותוא מצות אותו עליתם באין ספק יש
 בדברי׳ האלם טוב טעם ודעת, ואברה' ע״ת בחכמתו
 ורותב דעתו השיג את הכל, לא כן מצות העקידה
 שבאמת לא תי׳ כן דעתו ית׳, כי מעולם לא עלת על
 לבו ית׳ דברם כאלת, וכל מאמר קח נא ט׳ לא בא
 רק לנסותו, וחכה מלות זאת ודאי לא תשיג אגרתם
 בשכלו, כי באמת אין לת מליאות בשכל, וא״כ לא
 הי׳ אברהם בעסק זת רק כעבד תעושת רלון אדוניו
 מסבת מוראו אשר עליו, כי טעם הדבר ופעולתו תלא
 .נעלם ונפלא ממנו, חהו שלא יאמרו הראשונות לא
 היו בהן ממש, יען כי כל מה שעשה הלא הבין מעלמו
 כי ראר לו לעשות כן, בלתי ה הבוחן לבבות ילע
 האמת כי כל מה שעשה לא היתת כוונתו רק לעשות
 ניר ליוצרו, כמאמר(נחמי׳ טי) ומלאת את לבבו נאמן
 לפניך, אבל לעיני המאיס הלא תם יודעים מכל
 מעשיו תתוריי׳ שהוא עושת את הכל מצד חכמתו
 ותשגתו ננועם פעולתם, אמנם נדבר העקידה לא
 יוכלו עוד לומר כן כי הלא לעיניה ראו ההיפך, ומעולם
 לא הי׳ רצון הקניה שישחוט אנרהם את יצחק בנו,
 לכן יפה אמר עתת ידעתי כי ירא אלקים אחה,
 וכלשון תמדרש (נראשית רנה ניו) עתה ידעתי לכל

x :שאתה אותנני 
 ובסמוך, ד״א והיי עקב, אמר הקנ״ה הכל מוכן
 לעשות תשונה ואני דורך גיתה של אדום
עקנ רגלי, אימתי ותי׳ עקנ תשמעון, נאור זה ע״ד  נ
ל הנער  נער ישנ ננית הספר, וראה המלמד את פ
 ט תוא נעלנ מאד, רשאל אותו לאמר מה עלנך ומה
, רען •הנער ואמר חלילה ל  כגזך, וכי עלי תלונתך נ
 לי לא עליך תלונתי כי אתה מטינ עמדי תמיד, ולא
 השגתי ממך שום רע מעולם, אנל דאגתי ועלני על
 תריש דוכנא שלך כי הוא מכניד עלי ידו הקשה,
 ומידו מצאתל כל התלאה הזאת, ואל יושנ ומחשנ
 נלני מתי יגיע התור הנכנד ואזכה לצאת חפשי מעמו
 דפלמן עולו מעל לוארי, רענה המלמד ראמר לו דע



 אהל mnr עקב יעקב
 לומר על רוב ששעיח, שהכוונה בזח לבאר כי לא ביסודם ליורר, עונותינו, לא כן הדבר, כי מוכח
 כדעת החושבים שהקב״ה מכה אותנו ומכות אל הקביה להכניע אותנו ע״י הגלות למען כשוב בתשובה.
 ההכאת לבד לא לתכלית אחר, כמשסע הדברים אשר כמאמר (רקרא כ״ו) או אז יככע לבבם הערל ואז
׳ זה שאמר הנביא ע״ה תזאת לכם  עושיהם יכוון בהם עלמיית המעשה, כמו אכילה ירצו אח עונם
 שהיה, ולא כן הדבר כי אין חקב״ת מטון לק אל עליזה כו׳ וכוונתו בזה להעתיק אותנו מן הטעות אל
 המסובב אשר יסובב מזה, כמשפט הדבדם הנעשים תאמת ולהכריח זאת בטוב טעם ודעת, כי הנה יש
 בעבור כמכת תפעולת אשר יתגלגל יסובב מן המעשה מי שנותן כלי לחבירו ונוטל מידו אחרת, ואתה תחזה
 כמו שכלל הכביא ע״ה ואמר (ישעיה ס״א) כי כאק ותחפק לדעת אם באמת מחליפים הם זה בזה, או
 תוציא צמחה וכגנה זרועיה תלמיח כן ד׳ אלקים שזה שואל כלי מחנירו חת מטל ממנו משכון עד
 יצמיח לדקה ותהלה כוי, המשיל ענין מעמדנו לע״ע שיחזיר לו, והבחינה בזה אם תראה שהוא נוטל ממנו
 לזורע שאין כוונתו לאבד הזדעה ולהשחיתה, רק כלי שוה מאה והוא נותן לו כלי שוה אלף, ודאי זה
 כוונתו אל הצמיחה הבא מסבת הזריעה, כמאמל אינו כ״א משכת, הנמשל, אם הקב״ה הי׳ מכות רק
 ברביבים תמוגגנת צמחת תברך, וזהו לק כה אעשה לייסר אותנו, לא היי ראוי להוריד אותנו מהיפך אל
 לך ישראל״) כלומר כי לצורך כוונת מיוחדת אני עושה היפך, זה שתוכיח ואמר תזאת לכם עליזה, וכי זאת
 זאת, לא לכוונת המעשה עצמה, אבל אל המעשה יש הי׳ להקב״ה לעשות לכם עליזת מימי קדם קדמתה,
 סבה הגורמת, חהו אין לכן אלא שבועת כי נשבע עתה יובילוה רגליה מרחוק לגור, להרחיק נדוד, אם
 םקב״ה שלא יניח את ישראל לעולם, פ" גזר הקב״ה לא שאין זאת רק להכדח אותנו אל התשובה, כלוקח

 על היסוד׳ שבהכרח יעשו פעולתם, כמאמר(יחזקאל משכת על חובו:
 כ׳) חי אני נאם ד׳ אלקים אם לא ביד חזקה ט׳ וההבדל נזה, כי אם נאמר שאין כוונה אחרת
 ונחמה שפוכה אמלוך עליכם, ולהוציא הדבר מן הקשק אליו ית׳ רק לייסר אותנו הי׳ מהראוי
ה לשת שבועה. — ועד״ז יתבאר לשמוח עם היסורים, ולקבלם באהבה, כמשפט שאמרו ז  אל הודאי בחל ג
 יפה מאמר (ישעיה כ״ג) הזאת לכם עליזה מימי קדם (ברכות ס׳ בי) חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא
 קדמתה יובילוה רגליה מיחוק לגור, תוכיח אותנו מברך על הטובה, לא כן אם הוא עיד משכת הוא
 ואמר שלא נחשוב כי מה שהגלה יתי אותנו מאק להיםך, כמאמר (ישעיה ס״ו) שישו אתה משוש כל
אל אין הכוונה בזה רק אל הגלות. שנהייסר חמתאבלים עליה, חהו מאמר (יחזקאל כ״א) כה ר ש  י

 אמר

 הערה. *)וכבר רמזנו על זה בספר המדות [בארגעה עשר משער היראים כי האלם צריך פיהיי תמיד פקוח עינים
ן וכאשר הם לזרא באפו ידע וינץ כי יל ד׳ היתה בו להעירו י נ . נ  לראות ולהתבונן בכל התגלגלות ע
 ולהקיצו להדרינו בדרך ילך, ואם לא יתן לבו להתעורר מזה הלא נע׳׳נ יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, כמאמר כי
ם ל׳ (עמוס די) הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ולא שבתם ש  עד צדק ישוב משפט, והוא הוא ממואר במאמר הנניא 3
 עדי כוי, הפכתי נכס כמהפכות סדום ומזמרה כוי ולא שנתם עדי כוי, לכן כה אעשה לך ישראל, עקנ כי זאת
 •עשה לך הטן לקלאמ אלקיך ישלאל, וכנל יש מי שניאר נזה כי ההנדל נין המכה אס ענדו ונין המכה את נט על
 כל דנל פשע, כי המכה את הזולת לא יכהו כ״א עתה, ןבשאפ נפש יעזנהו ולא יתן לגן עול עליו, לא כן הא:
מ ועייסל את נט היום, הלא ניוס מסד יוסיף להכותו אם לא קנל מוסר, כי זרעו הוא ורוצה נתקנתו והצלסתו, ע  ה
, שלסתי נכס לניר כר ולא שנתם עלי כוי, הפכתי  זה שאעל הכמונ הכימי אתכם נשלסון כר ולא שנתם עלי טי
0 ש' ילא שנתם עדי, ואולי תאמלו ללננכם אסל אשל הקנייה לואה שאינו פועל עם כל המכות האלה להסזיר 5 5 

 אתכם לעבודסו מעמה ימשוך ידו מכ0 ולא יעשה עוד לכם מאומה ק הרע, לא כן הדנדס, לק לכן כה אעשה לך
ל אפל עד הנה לא שבתם עדי כה אעשה לך ואעשה עוד, כלומר ישונ ויהפוך ידו כל היום, והנועם, י 5 3 9  יטלטלו 5
 עקנ כי זאס אעשה לך המן לקראת אלקיך ישראל, ר״ל הלא כל מה שאני מו8ה עמך הוא רק נכוונה שתכין עצמך
 לקראם י*לקיך. ואיכ איך מרף ידי מעך, וכאשר תתנונן נדנרי המדרש תראינה עיניך כי נאור *כתובים האלה שאמרנו
 לפניך כמנ המדרש במלות קצרות, ועד היכן אני מייסר אתכם עד העקנ עקנ כי זאת אעשה לך עד שמשמרו את

 עצותי, המלות האלה המה נאור מאמר עקנ כי זאת אעסה לך [נעניר כוונת] הכון לקראת אלקיך, והק:



 אהל, פרשת עקב יעקב מ
 בשבועה נשבע הקנ״׳ה שלא יכיח אח ישראל למולם,
 מנין שנאמר לכן כה אעשה לך ישראל, ר״ל בעבור
 שכל עיקר היקוריס אינם מכוונים לעצמותם רק שיחיו
 סבה להכין לבבכם אל התשובה, בעבור זה כה
 אעשה ואעשה עוד [ועי׳ תערה שלפנינו אז תנין השי׳
 הנפלא שחידש לנו המדרש נדנרי הנניא לכן כה
 אעשה לך ישראל עקנ כי זאת אעשה לך הכון לקראת

 אלקיך ישראל]:
 אמנס מה שאמרו אץ לכן אלא שנועה, וכן אמרו
 (שמות רנה ו׳) לכן אמור לנני ישראל אני
 ל׳ אין לכן אלא שנועה שנאמר (שמואל ג׳) ולכן
 נשבעאי לנית עלי, ושם יפלא הדנר עד מאד, איך
 הוציאו חז״ל המאמר מפשועו על הנם, כי השנועת
 הלא תיא מנוארח נמאמר אני ד׳, כאמרם ז״צ נאמן
 לשלם שכר, וגם הראי׳ שהניאו ממה שנאמר ולכן
 נשבעתי לבית עלי, הלא השבועה נאמרת נמלת
 נשבעתי, אבל לבי יחשוב כי תמאמר כפשונוו, כי
 מאמר אני ד׳ היא השבועה, רק הלא כל המאמר הזה
 הוא להשיב על שאלת למה הרעות לעם הזה כו׳
 ומאז באתי אל פרעה כוי, כי מרעיה חשב שהוא
 גאולת וישועה בקץ הימין, שנאמר עליו(ישעיה לית)
 ופדויי ד׳ ישובץ ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על
 ראשם כר, וכן מאמר (שם נ״ח) מ בשמחה תלאו
 כי׳*) אשר הוראת המאמרם האלה אשר מעת ישמע
 התחלת הגאולה לא ישמע עוד קול נוגש, וגילה לו
 הקב״ה שהוא אינו רק גאולה לשעה, וכמו שנתבאר
 למעלת במקומו, ונתן הקב״ה סימן עי; השבועה מה
 שנשבע שעתיד תוא לגאלנו, אשר מעולם לא מצאנו
 שבועה כ״א על ההבנוחה שהיא לימים רבים ולעתים
 רחוקות להבנויח לב המצפה, כמאמר (חבקוק בי)
P אס יתמהמה חכה לו כי בא יבוא לא יאחר, לא 
 דבר שהוא מסולק לאלתר, או לזמן קרוב מה מקום

 לשבועה

 אמר ד׳ הסיר המצנפת ותרים תענורת זאת לא זאת
 השפלה הגבה והגבוה תשפיל, ר״ל מת אשר תקב״ה
׳  עושת אינו שלמות וגמר רצינו, וזהו זאח לא זאת
 שאין זאת מכוונת בעבור עצמותה^ אבל אינה רק
 סבה אשר על ידת נכריח עצמנו לעשות תשובת
 ולהשפיל עצמנו לפני ד׳ ית׳ והקניה יגביה אותנו,
 כדרכו לתגנית שפלים, וזהו והי׳ עקנ תשמעץ, ר״ל
 כי הקנ״ה מכמן רק אל תפעולת ותמסוננ מן הסנה,
 והדמיון נזה אחד תי׳ עומד נין קנוצת אנשים,
 וניניהם היי לז, והי׳ עורף לו פעם על ראשו פעם
 על ערפו, ונרלונו הי׳ להתענר עמו אנל חנדו לא
 הניחוהו, יאמרו לו הלא ידעת כי כנה־ לאיש שבת
 מרינ, ומה גם על דנר קטן כזה, וקנל דנריהם
א אליו איש הגון  לאמר הלא משחק הוא, לשעה נ
 והי׳ צריך לקרוא אותו מתוך חנרת האנשים לדנר
 עמו ניחידות, וטרף לו, כמרמז לו שילך אחדו והוא
 הי׳ חושנ שזה משחק עמו כמשפט הראשץ, וגמר
 אומר לסבול ממנו, כעצת חבריו תחלה, ראמר לו
 האיש מה זה תחשוב כי לא באתי אליך רק בעבור
 להכות על קדקלך, הלא אני עשיתי זאת בעבור חפצי
 לרמח צך שאני צדך אותך ולכן תן לבך ללכת אחר
 ולשמוע את דברי, הנמשל כבר מובן, וזתו זאת לא
 זאת, כלומר לא שאני מכוון רק לייסר אותך ולא יותר,
 כ״א לקרוא לך שתשוב אלי בכל לבך, תהו והי׳ עקב
 תשמעק, אמר הקב״ה לישראל בני לא תתיו סבודם
 שאני עושה אתכם כעבד שאדודו מבקש למכור אותו
 טי, רמז בזה אל ההבדל שרמזנו בהערת שלפניך, כי
 המייסר את העבד ומגרש אותו מביתו אין לבו עול
 עליו, אלא כך אני מביא עליכם יסודם עד שתכינו
 •את לבבכם אללי, תהו והי׳ עקב תשמעון, כמנשר
 ואומר תדעו אשר סוף תכל שתשמעו אל מצותי כראי
 והמדרש מבאר סבת הדבר ומבואו, וזהו אמר ר׳ אחא

 תערה• *)ומאמר כי בשמסה תצאו נראה להמתיק ע׳׳פ משל לעשיר אסל היי מבקש להתםתןכם בתו, וימצא עלס
, רק ממנה להכלה ממיס וכדומה, ק  נממד אצל מ אמד בעיר רסוקה, ולא דרש מאת הרב שום נ
, ויהי ימים אםדים אסר התנאים ובא מנהג אל הרב מאת מסו' שימהר לפלוס המתנות להכלה כמו  והרב הננויס לו
 שהבטיס, ויתפלא הרב עד מאד, לאער מדוע ימהר עלי כ״: ומדוע ידסיק השעה, ולימים עוד שבעה והנה עול
 אגרת באה למסר לשלם המתנה אל סכלה, ויהי כי לא ענהו ד3־ ויכתוב אליו העשיר דע כי לא אתעכב עוד, כי
י האגרת הזאח וילך במלת שש מאד וימכור את י י  כאשר לא תשלס עתה אגחיר לך כמבי התנאי', והרב כראותי את ־
ע אק המתונה ויסכ הרב ויבוא אל מיל י נ  הספרים אשר היי לו ושאד דברים ושלם מתנה אל הכנה, ויהי כאשר ה
י הרב ני הוא יושב בפנים זועפות, נ  מושב מסותנו, והעשיר שמס מאד לקראתי, וקבל פניו בכביד והדר, אבל הניע מ

 וישאלהו



 אהל פרשת עקב מנקב
 לשבועת, אשר ע״כ תראה דבר נפלא ברברי רבותינו ולזה בארו ואמרו אין לכן אלא שבועה, ר״ל מאמר
׳ כי  (ילקוט תתליס ל״ג) עדותיך נאמנו מאל לביתך נאוה לכן מורה על השבועה הסמוכת במאמר זת
 קודש כוי, אמר משה לפני הקב״ת תשפלת קולת של הסמיך ואמר אני ד׳, והוא כנותן טעם לדבריו ואומר
 תורה והגבהת קולם של רשעים כו׳ אמר ר׳ מגי הייתי כי לולא שהענץ לזמן ארוך לא הי׳ לי מהלורך לישבע,
 בכנישתא דטברי׳ ושמעיה קולהון דטלי׳ דמברכין וחז״ל מלאו דבר למאמר זה מאמר ולכן נשבעתי לבית
 עדותיך נאמנו מאד כוי, אשר בהשקפה הראשונה עלי, כי שם מבואר תדבר שאמר ית׳ לשמואל ותגדתי
 הדברים מפליאים לב הקורא, מה מקום לקינת ph לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, אשר על זת
 על מאמר עדותיך נאמנו מאד, אבל עם דברינו אלת אמר ולכן נשבעתי לבית עלי, ולולא היותו משפט
 הענין מבואר על כקלת, ממש ע״ד אחד בא למנות עולם לא הי׳ מהצורך לישבע, וכל זה כלול בדבד

: ו ת המדרש שלפנינו כאשר תעיין נ  לקנות לו סחורה על בגדים, וחנךחר כבר ידע א
ין ןןיסיף ד׳ ממך כל חולי וכל מדר מצרים הרעים כ  האיש הזה שאינו בטוח, ועכ״ז הלך והראה לס
ך אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך, ת ר  סחורות יפות אבל אמר לו,בפנים שוחקות ובפ
 דע ידידי כי אתן לך סחורה ואתה תתן לי מחירם, הנראה בבאיר מאמר זח עם מאמרם זיל (ברכות ד׳)
 כי אני צדך למעות, רענת ראמר לו אין אתת לדך כל העוסק בתורה יסודן בדלים ממנו, והכוונת ע״ד
 לזרז אותי ע״ז ט ודאי אשלם לך, בלי ספק, והי׳ שאמר שהע״ה (משלי י״ט) לז תכת ופתי יעדם,
ת דו  כופל הדבדם האלה פעמים הרבה לאמר חלילה לי היינו כאשל ילטרך הקבי׳ת להטיל אימת על תנ
 מעשות זאת איך לא אשלם בעד סחורה אשר אני שיתעוררו לתקן מעשיהם אז ייסר אל הללי׳ הבוגדים
, ועי״כ ופתי יעדם, כמאמר(תהלים ציא) יפול ם ק  קונה מיד סוחר, והי׳ מאריך בדבדם עד שהוציא ד
לדך אלף כי׳ רק בעיניך תביט ושלומם רשעים תראה,  מפיו שבועה חמורה, כשמוע הסוחר כן נתפעל מאד מ
 יאמר בלבו עתה ידעתי כי חפצו לקחת הסחולת ליל שאין תכוונה בתמכות תאלה ובנפילת הרשעים
 בהקפה, ט אם היי בדעתו לשלם תיכף מה צוק• לן לק למען עיניך יראו יביטו ותתבונן לקחת מוסר עי״ז,
ד חנטחות ושנועות חמורוה, זהו ממש תהו מאמרו ג״כ (שם קי״נ) סמוך לנו לא יירא עד נ ד  להרבות נ
 מאמי עדותיך נאמנו מאד צניתך נאוה קודש, כלומר אשר יראה בצריו, לא על עצמו, וזהו יסודן נדלים
 ההנטחת שחנטחת אותנו שיהי׳ לניתך נאוה קודש ממנו, שלא יניאו עליו כ״א על ארניו הרשעים, חתו
 היא הנטחה נאמנת עד מאד יותר מתראר, כי אם והסיר ד׳ ממך כל חוצי, גם כאשר תצטרך פעם לקנל
 הי׳ דנר חהנטחה נמאמר לנד כנר היינו נטוחיס מוסר ד׳, גם הוא חכם רנא רע אנל לא עליך חתו
 שיעשת הקנ״ח כל מה שמנטיח, ועתה כאשר הוסיף וכל מדר מצרים כו׳ לא ישימם נך ונתנם נכל שונאיך:
ך כנים הגרם האלה ממד איכה נ לנ  ונשנע עדילדך נאמנו מאד, עי״כ יש מזה צתזדיח תאמר נ
ה י אוכל להורישם, לא תירא מהם זכור תזכור את פ ן י כ , ול ג ו ל  ולהנין שהוא ptbb• ימים ולא לזמן ק
 התאוס מרע״ה ואמר השפלת קולה של תורה והגנהח אשר עשה ד׳ אלקיך לפרעה ולכל מצדם כוי p יעשה
״ ט׳ לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם, וראר לתת א ו  קולם של רשעים כל, ומעתה מאמר המדרש כך ה
 ט הם ז״ל הנינו נמקרא שהוא מורה על דנר אחל טעם על התחלת מאמר זה כי תאמר בלבבך כר שתוא
ד התשובה, נ  ואמר לק היינו בעבור הדנר הזה אעשה דבל ^ אך למותר, כי ראר הי׳ להקדים ולומר ד

 היינו

 ייי^להי *נשיר מדוע פניך רעים, נראה נכיעס או מץאג הגידה נא ידידי מה הוא לך, דמן הרב ראמל אגיד לך
י עליך, מדוע מהלת עלי על לבל המתנה פמז כמים, שהייתי >מכרמ עי״כ למבול כל הספרי• היקרי' מ  האמת כי «
' לי, זפאלי ספצים נכבדס, וישאלהו העשיל מה הפסלת ע״י המהילות הזאת, הלא סוף סוף היית מוכלס למכול י ה  פ

 להשלים מרי סתפאיס, השיב הלב ואמר כי אני הי׳ ל. דרך אסר איך להשיג ממגות להכלה, כי הלא לסוק ביני ונץ
«לסאות ויותר, והי׳ בדעתי כאשר יגיעו ימי הנשואים אקדים את עצמי לצאת לדרך אלבעה שנועוס קולם

יו 5"י0*0  י  ע

/ יה״סי מתעכב בעיר פלוני והייתי דורש שמה בדברי תוכסות, או הסעד על אדם גדול, והייתי משיג ה פ י ס ם ה ו  י

ך נסיעתי על הסמוכה/ ולא הייתי צריך למכור מכל הדגלים אשל לי בבית, אז אמל אליו  את הכסף הנדלש ממי מל
 העשיר



 עקב יעקב כח
 לא תדאוג על השגת הישועה, כי גם לחמתסחדים
 וחרדים ועצבים יושיע די, והמופת על זה, זכור תזכור
 את אשר עשת ד׳ אלקיך לפרעה כו/ כלומר ובהיות
 ישראל במצרים הי׳ לב כל קהל ישראל מלא יראה
 ופחד מכל לד, ועכ״ז הקב״ה הי עזרם ומגיכם
 ומושיעם בעת לרה׳ כן יעשה ד׳ לכל העמים אשר
 אתה ירא מפניהם, כלומר נם כי אתת ירא עכ״ז
 לא תתייאש מן הישועה, רק עצתי אמונה כי נוונ
 רשי לפניך שלא להכניס כלל המורא בלב, ואס כבר
 נזדמן שנכנס מורא בלבך עכ״ז מן הישועה לא
 תתייאש, חהו כי תאמי בלבבך, ר״ ל גם אם תאמי

 וכמו שנתבאר:
ך וירעיבך ראכילך את המן אשר לא ידעת כוי, נ ע י  ו
 ובגמרא (יומא ע״א) אינו דומה מי שיש לו
 פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, וראוי לתתבונן בזה
 הלא כל הדר הדברים האלה באו להציע ולהזכיר
 לפנינו חסדי אלקינו ית״ש מה שהפליא לעשות עמנו
 במדבר באק ליה ושמה, ואנחנו לא חסינו דבר כל
 משך ארבעי' שנה, ואיך אמר מרע״ה בתוך התגלגלות
 הדברים רענך וירעיבך, כאלו גם זה הוא מן המעלו׳
 הנפלאות אשר הי׳ באכילת המן, וראוי א״כ להתבונן
 בזה, כי באמת גם זאת היא מעלה נפלאה עד מאד
 והוא ע״ד שכתבנו למעלה (פ׳ שמות ע׳ אי) בבאור
 דברי הגמרא(סוכה מ״ו) מדת בו״ד כלי ריקן מחזיק
 מלא אינו מחזיק, אבל מדת הקנ״ה מלא מחזיק ריקן
 אינו מחזיק, ואמרנו שם כי חכמינו ז״ל תעירו אותנו
 לאמר כי בכלל החסמנות אשר בתאות עות״ז וההנאה
 בתמידות המדומיות יש עול חסרץ גדול, והוא, כי
 לא תקום ולא תהי׳ התשוקה אליהם כ״א אחר ההעדר
 לא אחר המליאות, וכל ערבות המאכל ומשקה ושאר

 מיני

 אהל מרשת
 היינו להקדים ולהזהיר שלא תירא מתם ולא תאמר
 רבים הגרם האלה ממני, וכן ראר להתבונן במה
 שסיים ואומר p יעשה כוי אשי אתה ירא מפניהם,
 איככה החלינו עליהם שהמה יראים אולי אינם דואגים
 מאומה, והנראה לדעהי כי אם יבוא הכתוב להזהיר
 שלא יהיו יראים מן העמים זה כבר הזהיר פעמים
 רבות, גם לאותם שלא ראו את מעשי ד׳ ונפלאותיו
 אשר עשה בפרעה ומצדם, רק אזהרת המאמר הזה
 הוא להגיד לנו דבר חדש מה שלא נשמע עוד עד
 היום, והוא כי מקובל אצלנ{י* כי הישועה היא כפי
 החסיון והמוחץ, כמלילת מ£מר (תהליס ל״ג) יהי
 חסדך ד' עלינו כאשר יחלנו לך/. וכמאמר (ישעיה לי)
 בשונת ונחת תושעץ בהשקנו וגבנוחה [עם זה לבד]
 תת׳ גבורתכם, וכמאמר (שיר וי) אני לדודי ודודי
 לי, חיינו כפי שלמות נמחץ האדם בו ית׳ כן עיני
 ד׳ אל הנועת להושיעו, אשר ע״כ אמר האומלל
 (איונ גי) כי פחד פחדתי ראתיד ואשר יגורתי ינוא
 לי, ולp היו מזהידם את היוצאים למלחמה אל ירך
 לננכם שלא להעלות על הלנ שום פחד, רק יעמדו
 על מעמדם נהשקע ונננותה, חאת תתי׳ גבורתם
 דשועתם, אך לפעמים יתגלגל מזה עדן לא נוונ אל
 איש פרעי, שאם יזדמן שיהי׳ בין עורכי המלהמת איש
 אחד אשר נאמלע המלחמה יעלה על לנו עדן מורא
 ופחד, רתייאש מן הישועה מסנת ההרגש שהרגיש
 נעלמו כי נפל ממדרגת בנוחונו, והוא עומד נפחד
 ורעד, והוא ידאוג ראמר צפיתי לישועה והיא רחוקה
 ממד, כי התשועה לא תתקרב אל המתרחק מבעחונו,
 לזה אמר כי תאמר בלבבך רבים הגרם האלה ממני,
ל שבהזדמן יכנס בלבך פחד, וע״י הפחד יעלה מל  ד
 על לבך להתייאש מן הישועה, לא תירא מהם, ר׳׳ל

 העשיר הלא רק נעטר זאת הייתי ממהר עליך והייתי נוגש אותך ני יראתי מאופן זה, כי לא חהי׳ תפארתי על הדרך,
 ט בכל דרך נסיעתך יודעים מזה כי אני התקשרתי עמך, ואתה תעמוד ותתעכב בעיירות לדרוש תוכסות והספדים
 לבכות ולקוק, לא נכון כן לפני כטדי ולכל בני ביתי הגבייים, לכן עשיתי בסכמה למהר עליך כל אשל לך לעשות
ס י f הדרך לנסוע אלי על הםתונה תהיי נסיעתך מביתך בשממה ובשירים, וקול טנ r i f r !  מסל ועשה, למען כאשל ^
 לא ישמע על פיך, הנמשל מ ממלאים מאל על אריכות הגלות, ואם הדבר תלו* במשובה והולדת דמעות,
ע ישועה, אז מכל ללכת אל הנהכ״נ ולבכות ולהודות, ע״ז הקב-ה ד מ  הלא אנשל לעשות זאת אסר נו^יממשר מ
י אץ כבודי בנך, £שומ 6ל הסמונה עם מלך עולמים ית״ש ולנכות רק כל מה שיש לכס לנכות נכו  מסיב הלא א
^ הקכ״ה הלא זה הוא כבודי ט בשמסה c ו ה ז , י* יאמר עליכם שמםי׳ בצאתםt ו מ  עסה, ולא ישאל עליכם שום ס
 תצאי, אשל מיד כאשר ת*או, ק הגלומ תהי, התסלת הנסיעה יק בסמסה, וזהו מעם מספיק אל מה שאמר סמלה כי

 לא ילסשגוםי מסםבומיכם כוי. כי רצוני הוא כי בש«מה תצאו. והבן:



 עקב יעקב!
 ראינו בעינינו בי יש ויש ביל אלקינו להנהיג עולמו
 באין הפסד וקלקול כל מאומה, וא״כ בהגיע אלינו
 הפסל במין מן המינים נדע ונאמין כי הכל לרך מונןר
 ובהשגחה נפלאה, כי לולא חטאינו עלינו לא שלחה
 יד ההפסד להפסיד לבר. — עתה נמחיק מאמר
ר ע״ה (תהלים ט״ז) אמרת לדי אדוני אתה ל ו ש ן ן  ה

 טובחי בל עליך, לקדושים אשר באק המה ואדירי כל
, והוא ע״ד שכתבנו בגא*J,דברי,המדרש ם  חפלי נ
 (ד׳ פ׳ •קדושים) ד/ נתן ודי לק!מ 3ץ שנהן ברחמים
 נהן, בין שנטל ברחמים נטל, ולא עוד אלא כשנתן
 לא נמלך בבד׳, וכשנפל נמלך בבית דינו, ותוא ע׳׳פ
 משל חנוני עשיר ישי לן קרוב עני, ודרכו תמיד להעניק
, ומסחורותיו יעשת בגדים חו  לו מאשי יש לו תוך מו
 לו ולבני ביתו, ובהזדמן שיצטרך העני אל דברים
 שאינם נמצאים בחנותו, תוא נותן לו מעות שילך
 ויקנה בחנות אחיה,י־או תחנוני עצמו הולך בין
 הסוחרים לבקש מה שהוא צדך, אשל יוחי ראר
 להפליג טובתו במה שהוא הולד וקונה דברים שאינם
 נמצאים בחנותו, כי הדבדם אשר הם אתו עמו
 ומצרים אצלו לא יקשה כל כך בעיני האדם לוותר
 לאחרים הלדכים לכך, הנמשל, הקנ״ה בהיותו מטיב,
 הנה מדתו להטיב, כמאמר (תהלים ק׳׳ו) הודו לדי
 כי טוב כי לעולם חסדו, כי זאת היא הסחורה אשר
 בחנותו יתי, וחנותי את אשר אחק ורחמתי את אשר
 ארחם, אוצם ברב טובו וחסלו תצא ברא מקטרגים
 להעלות חמה לדון את האדם ולעשות בו שפטים
 בעבור יתן אל לבו לתקן מעשיו להנרנו באחריתו,
 חהו ולא עוד אלא. .כשנתן לא נמלך בפמלי, אבל
 כשעושה דין נמלך, כלומר שלא כמדתו אז כביכול

 כמחפש בחנות אתרת, והנן:
 וזךןן אמרת לד׳ אדוני אתה, הוא מאמר הנפש אליו
 יתב׳ להפליג טוב הנהגתו בין במדת הרחמים
 בין במדת הדין, והפליג ואמר כי בהנהגה של מדה״ד
 הפליא ית׳ טובו ותעדו הרגת יותר ממה שהוא נוהג
ש הנ״ל, ולא עוד אלא י ד מ ה י א ס! מ  במדח המאי
^מ&, וכשנומל נמלך בפמליא ז &«ג ן ל$נ מ מ  מ
ה אשר אתה עושה עמי ב ו ו נ ס ^ ן ל # :  חהי ;
ת יצטרך ית׳ כביכול לקנות א ז י י ^ ^  במדת ה£7:. מ
 אצל חטריאמר׳יבמצ^יאמרת, ואס תתעה על החפז
 אין תאמר הנפש שהןןו׳דס עוביס הם״ ומה נשתנה

 האדם

 אהל מרשת
ק מהם יתאוה לתם,  מיד עונג בשעה שהוא ד
 רחסק רשתוקק להשיגם, אבל אם כבר השיגם לא
 יערבו לו עוד, בלתי ימים אחדים אחר יום השיגו
 אוהם בעוד הוא זוכר העת שהי׳ נעדר מהם והיי
 משתוקק להשיגם, אבל ברבות הימים יהבטל כל
 ערבות וכל עונג, ולא ישתעשע בהם כ״א לסבת רוח
 אחרת אשר תעמל עליו רוח גאה וגאון, הייני לסבת
דם חמודים כמו אלה, וא״כ  ראותו שאין לזולתו דנ
 המת לו לתפארת נשני מי שהוא נעדר מהם, ושלמה
 המלך ע״ה כלל כל זה נמלות קצרות (משלי כ׳׳ז) נפש
וס נופת ונפש רענה כל מר מתוק, רפה  שנעה תנ
 כתבנו בספר תמדות (ברביעי משער אהבה) כי גס
 העשיר גם העני שניהם דלים ויקים ממתיקות וערבות
 עוה״ז, העני בעבור שאין יכולת בידו להשיגו, והעשיר
 בעבור שאינו כעדר ממנו, וכבר שבעה לה נפשו עד
 שנתקיים בו נפש שבעה הבוס נופת, וא״כ לא תמצא
 מי שיערב לו עדן ממניני עוה״ז בלתי אם הוא משיג
 בכל יום דבר חדש, ובהיותו נמצא אצלו אחר ההעדר
 ודאי יערב וינעם לו, כן וכן עשה הקב״ה בחשדו
 הגדול אל דור המדבר, כי בכל יום היו מצפים אליו
 להשיגו, כמאמי בלחי אל המן עידנו, וכמו שביארו
 רבותינו בגמרא (שם שם) וזהו רענך וירעיבך ואמי׳
 כך ראכילך את המן, ואז הי׳ ערב לך מנופת צוף

 וכל טעם:
 הכרת את כל הדרך כר שמלתך לא בלתה מעליך
 ורגלך לא בלקה זה ארבעים שנת, רדעה
 עם לבבך כי כאשר ייסר איש .אה בנו ד׳ אלקיך
 מינךך, הנה בילקוט על מאמר זה הביא מאמר סגמ׳
 (ברכותה׳) אם רואה אדם שיסורים באים מליו
 יפשפש במעשיו, והוא להעיר אותנו להתבונן בכל
 גלגולי ההזדמנות אשר אל האדם שלא לתלות אותם
 במקרה הזמן, כ״א ישכיל לדעת כ׳ הכל בא עליו
 בהשגחה נפלאה מאת המשגיח תעליון ברוך הוא,
 ולזה הקדים הכתוב ואמר חככת את כל הדרך כוי
 להשמיענו ט לא זאת לבד בסקרה מקרה גדולה אל
 האדם מלנ) הורגל לראותו הוא מחריב להאמין ט גא
 בהשגחי*, כיא גס דבדם אשר האדם מורגל בהם
 כמו נליות נגדים והפסדם גם זה הוא מסבת רוע
 מעשי האדם, והעד, הכרת את כל הדרך כר שמלתך
 לא נלתה ממלין ט׳ והיינו שמורים מכל הפסד, הלא



 עקג 1עקב כט
 בהלר להם, כמאמר(ישעי׳ ח׳) והי׳ כי ירעב ומתקלף
 וקלל במלכו ובאלהיו, ואין כבוד של מעלה לעשות
 עונה עם מי שאינו מכיר בעונה, אבל אוהביו ימי
 השלמים וההמימים הם מקנלים מדת דינו נאהנה
 ובשמחה, חתו ואדיר כל חפצי בם, ר״ל ולרוב עחם
 באהבתם עד שכל חפצי בם ובדבקותם, הם ודאי לא
 יהרהרו אחר, רקבלו הכל באהבה, ואחל אשר הציע
 שאין כבודו של מקום בלחי אם המקבל יקבל דיט
 נשמחה ובנווב לבב, מלת ד׳ לעולם תעמוד, כאשר
 ינוא לתת דין בקלי הדעת, והם גם הם יקנלוחו
 בשמחה נדינ נדינות יעץ, ירנו עצנותם אחר מהרו,
 למשל אם יגנבו מאיש עשרת אדומים תלא יכניס
ק אם הגכיבס היא למאות ואלפים הרבם  רתקצף א
 והוא הלך והוציא הזצאידז לבקש את הגנבי/ וההוצאות
 יהיו ערך עשרה אדומים, ומלא את כל הגרבה בידם,
 הלא ישמח חדל מאד, וגם כי הי׳ לו הוצאות עשרה
 אדומים הוא כאץ בעיניו נגד הסך הגדול הכ״ל, חהו
 עצתו'ת' יחנו עצבותם, אחר מהרו, רקנלו נם הם
 אח דינם נשמחה (ועי׳ מה שכתננו למעלה פ׳ תשא
 על מאמר אהה נורא אתה כוי) כלל הדנרם כי החסיד
 ע״ה הציע מאמר הנפש האלקית אל יולרה ומחוללה,
 אמרת לד׳ אדוני אהה, ר״ל ד׳ הוי׳ המרחם הגדיל
 טוני וחסדו כל כך עד שהכין ג״כ כסאות ליישפט
 המדה״ד, יען טונתי מה שטונ לי נל עליך, כאלו
 כביכול תצטרך להשיגו מחמת אחרת, אבל הוא נחוץ
 מאד לטובתי והצלחתי, וזהו לקדושים אשר בארץ
 המה, ואי אפשר לנשמות קדושות בהתחברות אל
 גופות חמדות אם לא לדכא הגופות תתת רגלי
 הנפשות, וליינךם ניסודם או אז יכנע חמרס הגס,
, כי רק הצליקי׳ יקנלו ם  ועיל שנית ואדיר כצ חפצי נ
 דין שמיס נאהנת, וכמו שנתנאל. — והנם נימי
 הנניאים צא היי מהצורך כ״כ אל הנהגת המדה״ד
 להוכיח את האדם ביסודם ומכאובות, כי יתצמהו
 צדיק חסד רוכיחהו, כי הקנ״ה שלח נניאו הצדק
 השכם ושלוח להגיד לאדם ישלו ותקנתו רפואתו
 והצלתו, ועתה אשל אץ עוד נביא ולא אתנו יודע
 עד מה הנה נרצות ל להוכיח אולת אדם על פרו
 ישלח עליו היכף יסירם לעורר אותו לבדוק ולפשפש
 במעשיו, חהו רדעת מם לבנך, ריל בעת אשר אתה
ליך יסודם, תדע ^ ע ו ג י נ  מאת אשר לנך מלד ד

 ותבחץ

 אהל •דשת
 האדם מכל ננרא, דע כי הוא מסנת היותו מורכב
 מנ׳ הפכיים, הנפש היא מנץ יקר מחצב ספיר אנני
 נזר מחטססים נגנהי מרומים, והגוף הוא חומר גס,
 ואם תזווג זו״נ מנ׳ מדינות רחוקות ומשונות נמזג
 ׳ושניה, זה מזגו זך ניותר, ומפונק מנוער, הו חומר׳
 ענ וגס, ושדהם יאכלו מקערה אחת, עליהם נאמל
 כל היום דוה, ס הטונ והערנ לזה מר לזה, חהו
 שנותך עע$ על ro$ •מדת הדין אל האדם, לאיור
ק המה, כי הקדושה היימ חלקי א ^  לקדושים ^
 האדם הרוחניים-' נל״נ אשר מגבהי מרומים הלא ימו
ק השפלה והאפלה, וא״כ איך יתענגו א  לשכון כנוד נ
 החלקים הקדושים האלה נמת שיתענג הגוף, הלא
 כל עדר הנוף ומחמדיו לשכים נעידה ולצניד׳ נלדיה,
 וכאשר ירד הגוף רתייסר אז תתחזק הנפש ותתעלה,
, במאמר זה בא לבאר ם  ואמר עוד ואדיר כל חשלי נ
 עילה הדבר מה שהקביה מייסר לפעמי׳ את־ הצדיקים
 ביסודם שאינם של אהבה, כי על יסודם של אה5ה
 כבר ביאר שהיסורס אשר על הגוף טובים הם לנפש
 אנל על מה ולמה הקניה שחפן מדת דינו על הצדיין׳
 כמאמר כי תצא אש כוי ונאכל גדיש (עי׳ בבא קמא
 סמ״ך) ע״ז ביאר ואמר ואדיר כל חפצי בם, והוא
 ע״ד מי שיש לו אוהב נאמן, והי׳ מקדים לו שלום
 בכל יום, פעם פגע בו וחבימ שאל בשלומו, והרם
 בקול ענות קללות נמרצות לעומתו, חה קיים בעצמו
 מאמר על כל פשעים תכסה אהבה, רלך רפן אל
 ביתו רק הי׳ כמשתומם מה זאת היתה לו, למחר
 פגעו זה בזה והוא נופל על לואדו וישקהו, רשאל
 אוחו מה דבר הכעס והחמה אשר ראיתי בך אתמול,
 השיב ואמר לו אל ירע בעידך ידידי, אד אגלה לך
 כל סגור לבי, כי אתמול היי לבי בוער כאש בשצף
 קצף וחמה וכעס הרבה, רראתי לשפכו על הראר לו,
 שן יפגע בי בכפלים, ופגעתי בך והאמנתי באומן
 לבך ובטהור מתך באהבתך ועוז ידדות אשר בידנו
 כ׳ תעבור על מדתך תשמע ותבלים פיך ולא תשיבד
 לבר, והיית בעיני כאחד שיש לו דבר יקר ורוצה
ק א  להפקיד אותו, ולא נתן אומו בלתי ליד איש נ
 שלא יפשע בו, p לא מצאתי להפקיד חרץ אפי
 ומרמת לבי כ״א בלבך, כי תטמינהו ותכסהו כמשאון,
 הנמשל, כאשל יש חמה למפלה מיו, אם יערה חמה
 אפו על קלי הדעת המשיחים דברם כלפי מעלה



 *הל *רשת עקב יעקב
 (אנוח וי) כך היא דרכה של חורה פת נמלח תאכל
 מ׳ וחיי לער תחיה אם אתה עושה כן אשריך ונוונ
 לך, אשריך בעוה״ן כו/ והמאמר מפליא לנ בכי אדם׳
 אם' יחי׳ חיי לער איככה נאמר עליו אשריך בעוה׳׳ז,
, כבר נתבאר כי  איה י אשרו והצלחתו, אמנם דע כ
 הקב״ה רוצה בעמו שיתרחקו בעוה״ז מן המותרות,
 ולא יקחו בידם מפרי האח בלתי מה שלא יספיק
 בלעדס, ויתרם תאכל חית ה%5ה, כמו שנאמר(דניאל
 א׳) וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג
מלך וביין משתיו כוי, עד דתנו לנו זרעונים ט׳  ה

 ומקצת ימים עשרה נראה מראיתם נוונ ובריאי בשר
ג המלך, כי אחר  מן כל הילדים האוכלים את פת נ
 אשר מאקו נתענוגים הי׳ אליהם מאכל הזרעונים
 מאכל ערב וחביב, ולכן הי׳ מראיתם טוב יותר מן
 תמתענגיס בפת בג המלך, ובמדרש (רי׳פ׳ קדושים)
 קדושים תהיו, אמר הקב״ה לישראל בני כשם שאני
 קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך
 אתם תהיו פרושים, אמנם הבחירה על זה תיא ביד
 האדם, או שירחיק א׳יע מן התענוגים והמותרות
 בטוב בחירתו, וגם אם יש לו בביתו כל טוב ימאס
 בהם מצד יראתו את אלקיו ית׳, או שהקב״ה יגדור
 בעדו שלא יהי׳ סיפוק בידו לפזר על המותרות, כ׳׳ח
 על לחם צר ומיס לחץ, וזהו שאמר כך היא דרכה של
 תורה, כלומר בין כך ובין כך יהי׳ דרכה של תורה
 כן, או אתה תבחור, או תדלות יבחור לפניך, ולכן
 יפה אמר פת במלח תאכל, ולא אמר אכול, אגל
 המאמר בא להורות כי אין לך מכיס מזה, כי תאבל
 בין מבחירתך בין מן הכרח הדלות, כמו שביארו ז״ל
 במדרש (שם) מאמר קדושים תהיו, הה״ד רגבת ד׳
 צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה, כלומר
 כי בהכרח רצונו ית׳ יתקיים, ותהיו קדושים, אם
 מטוב בחירהכם, ואז האל הקדוש נקדש בצדקה, ואם
 אתם לא תבחרו בזה, הנה הוא יבחור ויוכיח אתכם
 במשפטים ואז רגבה ד׳ לבאות במשפט, חהו ממש
 מאמר פת במצח תאכל, אנצ דע כי אס אתה תבחור
 ולא אני, וזהו אם אתה עושה כן, ריל מטוב בחירתך
 תעשה P, אז אפשר לך גס אשריך בעוה״ז, שלא
 תצטער על ההרחקה מן תמותרות, חבל בהיפך תתענג
 מן הפרישות, כמו דניאל וחבריו, שנתעדנו במאכל
 הזרעונים, כי חפץ האדם ורצונו הוא כעב מלקוש

 משקה

 ותבמון ותחקור אולי כל צערך הוא רק מחמת היסוד׳
 תמכאיבים אותך, ואין זה דרך החכם, כי המשכיל
 על דרכיו יתעורר ויפקח את עיניו ויאמר הלא קול
 דודי דופק טי, ואץ יסודם בלא עון, והמכאובות
 האלו באו לו להקיצו מתרדמת אולתו, ועל זאת לבו
 עליו יכאב איך מעשיו בלתי רצויים בעיניו ית׳, ועל
 זאת יתמרמר, לא על כאב היסוריס עצמם, כ׳ הלא
 כאשר ייסר איש את בנו ד׳ אלקיך יויסרך, ולולא

 ראה בך ערות דבר לא הי׳ שבט אלקיס עליך.
 והשלמת הדברים עי׳ בספר קול יעקב על מאמר מת

 יתאונן אדם חי כוי:
 ובדרושנו המתקנו בזה מאמר אליהוא(איוב ל״ו)
 השמר אל תפן אל און כי על זה בחרח
 מעוני, כי הנה איוב אמר (למעלה ט״ז) שני חמרממ
 מני בכי ועל עפעפי ללמוח על לא חמס בכפי ותפלתי
 זכה, וכוונתו בדבדו אלה מבוארת עם מאמרחז״ל
ך ביתו של ו ח ת ב ו י כ ה ע ש ') ק א א ר ת א ב ג ב ) 
 אדם יותר ממכות, שנאמר כי על זה בחרת מעוני,
 והאף אמנם כי החוש יעיד על התיפך, כי קשים
 יסודם מעוני, אולם מדאגה אחרת פחד איוב, כי
 יש בעניות׳ דבר קשה מה שחין כמוהו ביקולין, והוא
 מה שאמרו (עירובין מ״א) עניות מעביר את האדם
 על דעתו ועל דעת קונו, כי הדלות והעוני רח״ל
 הוא מכדח את תאדם לנזילות ושקר ומרמת וכדומה
 מן הנאצות הגדולות, כמאמר שהע״ה (משלי למ״ד)
 ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלקי, לכן בחר יותר
 ביסודן שהוא רק סבל תגוף ומאס בדלות שהוא
 מקלקל הנפש, ולזה הי׳ מתנצל ואומר מה שבחר
 ביסוד המכות ומאס בעוני, לא שהוא בועט בדלות
 וצרות גופו כי אם מה אשר פכי חמרמרו מני בכי
 ועל עפעפי צלמות זאת לח היתה לי רק בעבור על
 אשר לא חמס בכפי ותפלתי זכה, ובעבור היותי שונא
 החמס לכן מאסתי בעוד, לכן יפה תוכיח אותו עתה
 אליהוא, השמר אל הפן אל און, כי הלא ע״כ מאסת
 בעוד ובחרת ביסודם שלא לבוא אל חטא ואץ ע׳׳י
 המיני, ואם גם עתה תחטא א״כ מה בלה לך בחלופין
׳ ואיך עתה י כ י ע ת מ ר ח  האלה, חהו כי על זה ג

 תכפיל יגונך:
 ארץ אשל לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר
, הנראה בזה ע" ד מאמר המשנה י  כל בה כ



 עקב יעקב ל
 קשיא כאן קודם ברכה כאן לאחי נלכה, אמר ר׳
 חכיכא כל הכהכה וין העולם הזה בלא ברכה כאלו
, חבר הוא לאיש משחית,  גוזל להקנ״ה גלכנשת ישראל מ
 חבר הוא לירבעם בן כבנו שהשחית את ישראל לאביהם
 שבשמים, וראוי להביןעכין הנזילה הזאת שאמרו, וגם
 ענין התחברוהו לירבעם בן נבט אשר בהשקפה
ס  הראשונה המה דברים רחוקים מאד, אבל דע כי ע
 מה שהקב״ה מקפיד מאד על הברכה עד שחז״ל אמרו
 (ברכות מ' א׳) בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו,
 ואם הקב״ה מקפיד על כבודו עכ״ז מי שאכל ושתת
 יין ואכל הרבה מיני פימת והחליף ברכותיהן, מדוע
 לא יצא י״ח, הלא בפיו נתן תודה לד׳, אבל דע כי
 כבר מבואר בספר השל״ה כי עיקר תברכות מה שאנחנו
 מברטס כי מהם ומשבתם צומחות ועולות הברכות
 וההשפעות למעלה להשפיע אותם למעה, ומהם נצמח
 אל כל מין ומין ברכתו והשפעתו, וכמו אשר למעה
 אמרו תן לכל מין ומין מעין• ברמתיו, כך למעלת מכל
 ברכת תתרבה השפע אל המין הזה להשפיע למעת על
 השנה הבאה, וא״כ מי שאוכל בלא ברכה הלא יתן
 הפקד במין זה על העתיד, וא״כ הוא גחל להקב״ה
 שהוא מונע חסדו מן העולם, וגס לכנסת ישראל, כי
 עי״כ הלא לשנה הבאה יהי׳ חסרון במין הזה, יחסר
 לכלל בני אדם, ותתמענו גם עבודתם, וא״כ הוא
 חיטא ומחמיא את הרבים, והוא חבר ליכבעם בן נבע
/ ממש ע״ד אחד לוקח מזון בהקפה ומשלם אח״כ, ו  כ
 אז הוא פועל עם התשלומים' ב׳ עכיכים טובים, א׳
 שאין הדבר גזול אצלו, ב׳ שעי״כ יאמין לו המוכר לתת
 לו עוד בהקפה, ואס לא ישלם אז שתים רעות יעשה,
 א׳ כי הדבר נשאר גזול אצלו, ב׳ כי המוכר לא יקיף
 לו עוד מהיום לא לו ולא לאחרים, ט יפחוד, p אם
ק ומלואה, וגם א  אינו מברך גוזל להקב״ה כי לד׳ ה
 לכלי ט לא יקיף עוד גם לאחרים, ואולי זה הוא
 הטעם במאמר (נדרים פ״א) מפני מת ת״ח אין מצרין
 לצאת מבניהם ת״ח מפני שלא ברכו בתורה תחלה,
ר אינו מקיף להם על מ  ל׳ל ואחר שלא שלמו על ה
 העתיד, ועי׳ מיש באמת ליעקב על ההגדה בבאור
 מאמר ט לך טוב לתומת ולשייך נאה לזמר ט

 מעולם כוי:

 בגמרא (ברכות כ׳ ב׳) דרש רב עוירא אממ מלאט
 השרת לפני הקב״ה רבש״ע כתוב בתורתך

 אשר

 אהל מרשת
 משקה פני האדמה כן רצון האדם מעדן נפשו, לא כן
 אם ולן השמים יעכבוך מלהתעדן במותרות אז ודאי
 לא יאמר עוד עליך אשדך נעוה״ז, וזהו מ״ש את
 אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, כלומר ש־עכנוך מן
 השמים שלא לכלכל אותך רק בלחם ומים לבד, כי לא
 תחסר כל בה, כ״א מצד בחירתך הטיבה תאכל רק
 לחם, וזהו מאמר (יוחל ב׳) ואכלתם אכול ושבוע
 והללתס את שם ד׳ אלקיכם אשר• עשה עולכם להפליא,
 מאמר אכול ושבוע מורה על גדר ההסתפקות, שלא
 יתאוו אל המותמת, כמאמר (משלי י״ג) צדיק אוכל
 לשיבע נפשו, היינו רק כלי סיפוקו להשביע נפשו,
 וזהו והללתם את שם ד׳ אלקיכם אשר עשה עמכם
 להפליא, ר״ל לתזיר אתכם מן תמותרות, ואז בשבתכם
 על סיר הגשר וכל טוב יהי׳ בידכם, ואתם בטוב
 בחירתכם תהיו פרושים מכל התענוגים, וזהו ותללתם
 כי׳ אשר עשה עמכם להפליא, כלומר להדר• ולהבדיל

 אתכם מכל תאות עוה׳׳ז:
, רבותינו הצרפתים ע״ה  ואכלת ושבעת וברכת ט׳
 כתבו (תיכן ברכות מ״ט ב׳ בד״ת נברך
 אלקינו) לא גרסינן ננרך לאלקינו נלמ״ד, דדוקא גבי
 שיר והודאה כתיב למ״ד, כמו שירו לד׳, הודו לד׳,
 גדלו לד/אבל גבי ברכה לא מצחנו זה הלשון, עכיל,
 הנראה כי יש לזה טעם׳נכון, ט הנה כבר ידענו מפי
ה) לן דומיה תהלה, ט איך י  החסיד ע״ת (תהלים ס
 נסיים, וכמ״ש ר׳׳ח לאותו שאויר האל הגדול הגבול
 והנורא האמיץ מ׳ סיימתינהו לכוליהו שבח• דמרך,
 והנה מצאנו במדרש (בראשית רבה ל״ב) ר׳ אליעזר
 בנו של ר׳ יוסי הגלילי אומר מציכו שאומרים מקצה
 שבחו של מי שאמר והי׳ העולם בפניו, וכלו שלא
 בפניו, עוד אמרו כל מקום לד׳ היינו בפני השטנה,
 ושאד לשונות מורים על שלא בפניו, ומעתה לא הי׳
 אפשר לייסד שיר ושבח אס לא בלשון המורה לפניו,
 כי בפניו אין חשש למאמר סיימתינהו כוי, כי אומרם
 מקצת שבחו של הקב״ה ג״כ בפניו, ויתכן ההפסקה,
 ע״כ גבי שיר והודאת כתיב למ״ד להורת על בפניו
 ויתכן להפסיק, לא כן בברכה על הנאתו שהוא נהנה
 עתה, אין בה כלל דין תהלה, כי אינו מחריב לברך

 על דבר כ״א מעיןברמתיו:
 «מרא (ברכות ל״ה א׳) ר׳ לוי רמי כתיב לד׳ תאלץ
 ומלואה וכתיב והאח נתן לבני אדם, לא



 אהל פרשת עקכ יעקב
 אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד והלא אתה משא לערוך עליהם כסאות למשפט, אבל יחיו נענשים
, פניו אליך, אמר להם בהסתרת ההשגחה, כמאמר (דברים ל״א) והסתרתי  פנים לישראל, דכתיב ישא ד
 וכי לא אשא פלס לישראל שכתבתי להם בתוכה ואכלת פני מהם [וממילא] והי׳ לאכול, ובמדרש (בראשית
 ושבעת וברכת והם מדקדקים על עצמם עד כזית עד רבס ל״א) קץ כל בשר בא לפני, הגיע זמנן להקלז,
 כביצה״) המאמר הזת ילמדנו דעת קדושים בדבכ למה כי מלאה האק ממס מפניהם, אמר הקב״ה אתם
, כך היו אנשי דור המבול עושים רה  הנהגתו ית׳ עם ישראל עמו, ויתבאר בזת מאמרם ז׳׳ל עשיתם שלא עו
׳ אחד מהם מוציא קופתו מלאה פירות, והי׳ זה י  במקום אחר (מגיגה ה׳) רב יוסף כי מעי לסאי קרא ה
 בס רש נספת בלא משפט (משלי י״ג) אמר מי איכא בא ונוטל פחות פחות משוה פרוטה עד מקום שלא
 דאזיל בלא זמני׳, אין, כי הא דרב ביבי בר אביי סוה הי׳ יכול להוציא ממנו בדין, אמר תקב״ה אתם עשיתם
 שכיח גבי׳ מ׳ עד הני שני מאי עבדה להו, אמר אי שלא כשורה אף אני אעשה עמכם שלא כשורה, הה״ד
 איכא צורבא מרבנן דמעביר במילי׳ מונךפנ׳ לי׳ והרה מבוקר לערב יוכתו מבלי משים לכלח יאבדו, ואין
 חליפית, אשר מהצורך להבין מדוע דוקא למעביר משים אלא דין, שנאמר אשר תשים לפניהם, עוד אמרו
 במילי׳ ולא לצדיק אחר, גם מאמר והוי׳ מלופיה אין (שם נ״ו) אמר ר׳ מאיר הם לא עשו מדת הדין למטה
p אף אני איני עושת מדת הדין למעלה (עי׳ במהר״ש a לו באור, וביותר ראר להסבוס על עיקר מציאות 
 כזה, כי כפי המוק הפשטיי מלילה הוא נגד המקובל יפה ס*, ׳״ד) והדברים מפליאים מאד, איככת אמרו
 (מולין ז׳ ב׳) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא״כ על הקב״ה שאמר להם אף אני אעשה עמכם שלא
ל עשה הקב״ה כשור׳ וכשורה,  עכרתי׳ עליו מלמעלה, כי סכל בהשגחה על כל פרטי כשורה, הלא לדבריהם י
י אבל אמתת הכוונה בזה לדעתי כי הקב״ה צדיק הוא ב ב  האדם, ואיככה יהי׳ יש נשפת בלא משפט, ול
 יחשוב בזה, כי הנה יש בעולם ב, סוגי צדיקים, צדיק בכל דרכיו והביא עליהם מלה כנגד מדה, כמאמר
 גמור וצדיק שאינו גמור, וכמו p ב׳ מיני לשעיס, [תבוא] והיית אך עשוק וגזול כל הימים, פי׳ כי אותו
 רשע גמור ושאינו גמור, ורשע גמור הוא סבועט בתוכה שהוא נגזל ע״י גזלן הוא יודע עכי׳פ מי סוא אשר גזל
אתו ויוכל לצעוק עליו לפני השופע, לא p אותו ע מ ש  בכללה ומתנהג ותולך רק בשרירות לבו, לא כן ר
 שאים גמור כי יעשה המצית כל עוד שאינם נגד תאות שנעשה עשוק מעישק־ם רבים, אשר כל אחד עשק
 לבו, וכל מצוה שחינה סותרת תאותו ודבר שאינו אותו פחות משוה פרוטה, הנה הנזילה ביד סגזלן
 מגע ליצרי לבו אותי ישמור רעשה, אשי מל סוג הא׳ פחות מכשיעור, ועכ״ז בין כלם נאכל קופה מלאה
 נאמר צא p הרשעים כ״א כמת אשר תדפנו רוח, כמו פימת, תהו והיית אך עשוק וגזול, זאת חטאת סיום
) האת רעתם, וכמטאיהם עשה לסם וכעונותיהם גמל  שביארנו במקום אמר, ולבן אמר עליהם (תסלים א׳
ס עליהם, כי אם הקב״ס הי׳ מורד עליהם אבנים מן ה ל  על כן לא יקומו רשעים במשפט, פי׳ דין ועונש ש
 יבוא אליהם ע״ד מקרה, לא במשפט, כי אילם ראויי׳ השמים תי׳ כל אחד יודע את מכתו, ויודע את ההורג

 אותו

 העךה. *)ובהשק&ה ראשונה יפלא מאד כי אין זו תשונה על שאלת המלאכים, כי הלא כבר כתב בתורה אשר
 לא ישא פנים, ואס כי הקב״ה רואה בהם זכות גדול שהם מדקדקים עצמם עד כזית על
, לא בנשיאות פנים שכגר כתב ההיפך, וביותר יפלא על ג ו ן נ מ ה ^ א  מיצס יש ויש ניד הקנ״ה לגמול להם כצמןמס מ
ס מה ענין תפישתם עסוקים אלה, והלא לא נעלם מהם מאמרו ית׳ וסטתי את אשר אתון, ובגמרא (ברכות י כ ^ » 
 אמ״פ שאיט הגוץ כוי, ויפה צער ילידי הרב מו״ה סיים נ״י כי ההכרס הי׳ לכתוב בתורה אשר לא ישא פנים,
 ל«*ן לא קדמנו בני אדם שיקילו על עצמם ולשפוך על תשלי ד׳ ית׳ שהוא משא פנים לישראל, ע״כ כתג אשר לא
 ישא פנים, להתודע ולהגלות שאין הקב״ה וותרן, וע׳׳כ יפה םאלו המלאכים א׳׳כ איך כתבת ישא ד׳ פניו אליך, ע״ז
ה איך לא אשא להם פנים הלא אני כתבתי בתורה ואכלת ושבעת וברכת, והם מתמירים על עצמם ומדקדקים י ? ע 5 ש  ה
 עד סיפ עד כניצה, וא״כ אם הם מתמירים על עצמס עול יותר על המצוה כש׳׳כ שלא יגרעו לפסות p המצוה,
 וצמה לא אשא סנ«0 אל מדקדקים כאלה, כי אסר שהם מתמירים על עצמם יותר מן התיונ נס״כ סלא «>ןילו להם

 לפסות מן ה&יונ:



 אהל פרשת עקב יעקב לא
 ומרמה יחעב ד׳ שאינן לא חיים ולא כידוכין, ר״׳ל
/ ממש כמו  כמסהיר שכיס מהם, יהי׳ מהם מה שיה,
 שנתבאר יש כקפה בלא משפע, בעבור כי הס לא כהנו
 מקים אל דין ומכפט, גם הקב״ה עשה עמהם שלא
 בדרך וקדר המשפט, רק ע״ד שאמרו ז״ל במדרש (ר׳
 נלאשית) ודרך רשעים תחבד הפליגן מככגד פניו,
 והכה ידעכו כי גם זה לעומת זה יזדמן בבכי אדם,
 כי כמו שיש מטה דין 3רלך רע,-הלא יש ג״כ מי שמט׳
 א״ע לדרך טובת יותר ממשפט ודין התירה, כדבר
 שזכרנו, התורה אמרת ואכלת ושבעת וברכת, ותם
 מדקדקים עצמם עד כזית עד כביצה, היא אשר
 קראותו חקיד תמתחסד עם קונו, ומעתה המאמר
 שלפנינו מובן מאד, אי איכא צורבא מרבנן דמעביר
 במילי׳ מוקיפכ׳ לי׳, יען כי הוא הוא החיש שעליו נאמר
 גם את זת לעומת זה עשה האלקים, כי לפלוכי נחסכו
 שמתיו בעבור שהעביר תמשפט לצד שמחל, ראוי
 לתתם ליד מי שמעביר על ממתיו לצד ימין, והוא סר
 מדרך המשפט ותדץ לעשות לפנים משורת תדין, וזהו
 אי חיכא צילבא מרבנן דמעביר.במילי׳ מוסיפכא לי׳,

 אותו, לא p עתה שירדו גשמים טיפי׳ טיפי׳ וכל טפה
 בפ״ע לא עשתה דבר, ועכ״ז מבוקר לערב יוכתו, כי
 נמשך המם כלו נתמלא שיעור מיתתם, וזהו מבוקר
 לערב יוכתו מבלי משים ואין משים אלא דין שנאמר
 ואלת תמשפטים אשר תשים לפניהם, ובדרש ולא לפני
 אמרי׳, הייני לא לבל שאינו מורת אותם דרכי המשפע,
 כ״א גם זאת להם שאינם נדונים ע״ פ משפט כישראל
 כ״א נמסרים למקרה הזמן, חהו שהכפיל המשירר ע״ת
 ואמר (תהלים קמ״ז) לא עשה כן לכל גוי ומשפטים
 בל ידעום, ומעתה מאמר יש נספה בלא משפט
 כפשוטו, בעבור שהוא תי׳ מתנתג בלא משפט, גם
 תקב״ת מתנהג עמו בלא משפט") והוא ג״כ מה
 שאמרו במדרש (ד׳ רצא) עולים ויורדים, אמר הקב״ה
 עולים הם ועלי׳ יש להם אלא שכל אחד ירוד מחנירו,
 פי' כי הקב״ה הוא כביכול כמתנצל שאינו מודדם
 בידיו כ״א כל 6חד ירוד מחבימ, שמבירו מוריד אותו,
 שכבר הגיע זמנו של עליית חבירו ירידתו ממילא, לכן
 יפה אמרו חז״ל על דור המבול (בראשית רבת ל״ב)
ב ודברתם כזב. איש דמים ב הן ס  תאבד דוברי ס

 וזהו
 העדה. *) ואנחנו בספר שען המור ביארנו הדברים עוד יותר ע״ד שמצאנו לסכמיט דל שהמשילו את המוטל על
 ערש דוי כהנידון לפני המלך, אס ירבו המזכים על המתייביס או להיפך, כמאמר (בבת ל״3)
 אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמםל לסיליוט, חם בלאםו יהי דומה בעיניו כמו שנתנוהו בקולר, עלה
 למסה מפל יהי לומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום לילון, וזה שייך לומר במות המת כדרך י כל האת אסרי היותו
 נופל למשכב שהוא הזמנת האדם לדין לעיין במשפטו ואולי גישורים ההם יצא נקי ושב ורפא לו, לא כן במת ירתה
 פתאומיית לתברר כי לא הי׳ מהצורך לסקור בלינו ולעיין במשפטו, ע׳׳כ מת בלא הערכת דין ומשפט, והיא מיתת
 הרשעים שאין מהצורך להזמינם לדין, כמליצת ל״״ל (ראם השנה ט״ז) רשעים נכתבים לאלאל למיתה, וזהו שאמרו קץ
 כל בשר הגיעזמק להקצץ/ כלומר לא להמתין להס על שימות כל אםד מיתה טבעיית, רק בפתע פתאים יכנו ויאבדו
 והמשילו זאת לקולז אילן, שאין כליון האילן טבעיי רק מקריי, ע׳׳ד שכתב הרב מהרי אלבו ז״ל (בי״ל מרביעי) כי
 אין סרצובות למותם ובריא אולם, ר״ל בעודם בזרוע עוזם ברגע שאול ימתו בלא אפיסת הניזייז, והטעם כי מלאה
 הארץ תמס מפניהם, אסד היי מוציא קופתו מלאה פירות כו׳ אמר הקב״ה אתם עשיתם שלא כשירה, היינו שלא כתתם
 מקום אל הלין לסול אצליכם, אף אגי אעשה *מכם שלא כשורה, היינו בלא הכנה ובלא הזמנה יקבלו את שלהם כל
 רוע מעלליהם ע״ז ג׳יע ש״ל, וזה הלנר יכונה אצלו ית׳ שלא כשורה, כי מלתו ית׳ לא כן היא, כאמרם )״ל במללש
 (ליי קלושים) ל' נתן ול׳ לקם, כשהוא נותן ברסמים ניחן, ולי לקת הוא ובית לינו, ומעתה כבר מיבן כפשוגע יש
 נספה בלא משפט, היינו בלא הערכת העשפנו וסדריו, מעלה מעלה מםרדיוט לקולר מקולר לגרדום, רק פתאום ילכד
 בלא הזמנה כלל. — ועתה קורא ישר אם כבר אספת בחפני מדעך הדברים היקרים הנ״ל אמרתי כבד אכגלך לבאר
 לך כל סדר המאמר, רב אוכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט, אשר המאמר סת*ס וחתום בפי כל המבארים,
 ולדרכנו הרצון מה להגיד לאדם כי לא יוכל למצוא את המעשה אשל עשה האלקיס, גם את הטוב גס אפ הרע, נם
 שניהם יבואו אל האדם מבלי ידיעה בתםלה, רק דר, :תאומיי יהי' להם, כי הנה העשיר אפר ים לו שדה טובה
 ונעבדה כראוי, הוא יוכל להעלות על לבו כי שדהו תצליס ותעשה פרי תבואה הרבה, לא כן אים עני אשל םדהו רכה
 יכסושה מאד, ולא נעבדה כראוי, הוא ודאי לא יעלה מל לבו אשר שדהו השוממה, ארץ מלסה תצליח ותעשה תבואות
 הרבה, ועכ״ז הלא חלמן גם זאת כי יהי׳ רב אוכל אצל ניר ראשים ויגיע איש אל קצה הטוב בלא יליעה בתפלה,
 ק חדען קצה הלע בלא יליפה בתסלה כי יש נשפה בלא משפט, בלא הערכת המשפט וסלליי, כמו שנתבאר,* רק

 פתאום ילכד בלא הזמנה כלל, והוא פי׳ יקר:



 אהל םדשת עקב יערב
 יזהו באור מאמר והוי, חלופיה, פי׳ כ• הלא זה השני שאפשר להאבד מכל וכל׳ הנמשל מונן מאליו, כי
 הוא ההיפך מהראשון, זה הטה עצמו מדרכי המשפט השוכח דבר ממשנתו, זה לו לאות ולמופת כי עליו
 נעכין רע, וזה הטה עלמו ע״ד חסיד המתחקד עם נאמר כי אתה הדעת מאסת, היינו כי לא למד התור׳
 קונו, והענין נכון: למען דעת אה המעשה אשר יעשה, ועי״כ נעלמו
 השמד לך פן תשכח כו׳ לבלתי שמור מליתיו ומשפטיו הדברים ממנו עד כ* שכח, חהו כי אתה הדעה מאסת

 כוי, גמרא (יומא ל׳׳ח ב׳) השוכח דבר אחל ואמאסך מכהן לי, היינו כי אינו עובד כראוי:
 ממשנתי מורידין אותו מגדולתו, (הושע ד׳) ני אתה ארי תאמר בלננך נהדוף ד׳ אלקיך אותם מלפניך
ה לאמר בצדקתי הביאני ד׳ לרשת את הארץ הזחת מ י  הדעת מאסת ואמאסך מכהן לי, וראוי לבאר א
 קראו ז״ל את השוכח מואס הדעת, שהוא רחוק מאד וברשעת הגיים האלה ד׳ מורישם מפניך, לא בצדקתך
 לכאורה, אמנם דע כי כבר אמרו (ברכות י״ז א׳) כוי כי ברשעת הגוים האלה ד׳ אלקיך מודשם מפניך
 מרגלא בפומי, דר׳ מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך כוי, ראוי להתעורר במאמר זה כי מתחלה הוא שולל
 לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי נצור תורחי את שתיהס אל תאמר בצדקתי כו׳ וברשעת כו׳ ואח״כ
 בלבך, פי׳ כמו מאמר (אבוה א׳) והוי שוהה בצמא הוא מקיים אחת, כי ברשעת הגוים, וכמעט הוא
 את דבריהם, ועכין הלמאון להורה אינו כ״א מיראה מסכים גס על הראשונה, כי אמר ולמען הקים אה
 שלמה לעבוד ד׳ בכל לבבו, ויעמוד על המשמר כמו הדבר אשר נשבע ד׳ לאבות? לאברהם לילחק וליעקב,
 העומד על פרשת דרכים ואינו יודע דרכו הראוי לו, ולבוא אל הענין נבאר תחלה מחמר המשורר ע״ה
׳ (תהלים ק״ט) יאהב •קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ד א  אשר אם ינוא איש ויורהו הדרך הלא יערנ לו מ
 וכבר אמרו (עירובץ נ״ד א׳) ערוכה בכל ושמורה אס ותרחק ממנו, והדבר פלאי, מי הוא זה שיאהוב קללה
 היא ערוכהברמ״ח אבדו היא שמורה בלבו, ל׳ל ׳•ךהיו ולא יחפוץ בברכה, אמנם הכוונה בזה ע״ל שבארנו
 כל המצות מסודרות על רמ״ח אבריו, כל אבר וחבר כבר מאמר (משלי יו״ד) ברכת ד׳ תיא תעשיר ולא
 יהי׳ מקושט במצות המיוחדות לו, כמו הראש להעלין יוסף עצב עמה, והרצון בזה כי הנה ברואי העולם
 ולחשוב מחשבות קדושות, הפה לתורה והפלה, היד מתחלקים לב׳ סוגים, והם בהמות שדי וחיתו יער,
 לנתינת לדקה, וכמו שסידרם בעל ספר חרדים ז״ל על והם משונים ומחולפים בדבר פרנסתם, וזמן פרנסתם,
 כל אברי האדם, וכן למוד התירה כי כאשר ילמוד מ הבהמות מתפרנשץ מן הברכה אשר ברך ד׳ את
 ודאי לא יעברו עליו ימים אחדים ויעשה אה אשרלמל׳ בעל השדה, כי זרע ומצא רב תבואות, ומהם יתן
 לא כן הלומד שלא לעשות שאין הדנג׳ש נחמדי׳ בלבו תבן ומקפוא לבהמתו, לא כן חיות היער, הם אינם
 כאלו אינם ענין לו, כמאמר (הושע ח׳) אכתוב לו מתפרנעם רק מן הקללה, אותו אשר אררו ד׳ ישלח
׳ בו חיות הדורסות והטורפות לטרוף טרף מן עדרי ד  רובי תורתי כמו זר נחשבו, ואז על נקלה ישכח הדב

 ולקח לו כלי מלאכתו ונתן לו בימ מיוחד לעשות בו ברכתם קללה בעולם, וכן משונים הס בזמן פרנסתם,
לי שאינו רק בלילה, כמאמר (תהלים ק״ד) תשת חושך  מלאכתו, והריוח יהי׳ לחלאין, פעם נאבד ממנו כ
 אחד מכלי מלאכתו, והנעה״ ב הרגיש בזה, וימאן ויהי לילה בו תממש כל חיתו יער, ועל הדק־ זה
 מהיות עוד שותף עמו בעסק זה, ויאמר אליו הבע״מ תמצא ג״כ פרנסות בני האדם, יש מתפרנסין מן נרכת
 מדיע יחרה אפך כ״כ על הכלי הזה, אני הכשרתי את ד׳ אשר אהם, מעסק מלאכה או מסחור, הלא עידו
 °P°> אשלם לך דמי שיה, יען ויאמר לו הלא תדע נשואות וצופות שיניב ד׳ עם הבעלי בתים ירחיב לבם
 כי לא על הכלי חרה אפי, כ״א כי עי״ז אבחין ואדע ימלא ידם ללכיש שני עם עדנים, ולהתפאר בכלים
 כי אץ אתה עוסק במלאכתך בתמידות, כ״א בעללתי׳ חדשים, כי אז ידרוש מאת העושים במלאכי: לעשות
 וברפיון ידים, ט אם היית עוסק בהשתדלות ובזריזות לו כלי חפץ, ויתברך גם הבעל מלאכה, א״כ הוא
 בתמידות, ודאי חיו כל כלי המלאכה חולפים ועוברים מתפרנס מבחי׳ ברכת, יש שיקבע פרנסתו לגנוב
 על ידיך כל היום תמיד, ולא היו נעלמים ממך זמן ולחמיס לכחש ולשקר, ואז גם כ׳ הוא ישיג ברכה הלא

 עד שיצאו מלבו, משל לאחד לקח בעל מלאכה יקרה

 מבימ



 אהל מנקב
 ומה השמיע אותנו ר׳ ירידי, ולדברינו יתכן מאד, כי
 בא להעיר אותנו על מה שמלאנו במדרש (ד׳ ראה)
 ראה אנכי נותן לשניכם היום ברכה וקללה, לא
 לרעתכם נתתי לכם ברכות וקללות לא נתתי לכם
 אלא לטובתכם, ובא ר׳ ימני׳ ונתן אות אמת על זה,
 כי הלא נתקללה בבל ונתקללו ג״כ שכניה, וכאשר
 נתקללה שומרון נתברכו שכניה, ובאין ספק מן הקללה
 לא תלמח ברכה׳ ובע״כ כי קללת ׳שלאל היא לטונה,
 וכלשון המדרש לא לרעתכם נתתי, לכס ברכוה
 וקללות") והוא שאמרו (במד׳ מטות) כי לא ממולא
 וממערב ולא ממדבר תרים, כל תמס שבמקרא תריס
 הס, pn מזה שהוא רוממות, שאין אדם מתרומם מן
 הדברים האלו, מה הקב״ה עושה נוטל נכסים מזה
 ונותן לזה, שנאמר כי אלקים שופט זה ישפיל חה
 ימם, וכן תנת אומרת משפיל אף מרומם, באף שתוא
 משפיל את זה מרומם את זה, הדבדם מבואדם כמו
 שאמרנו, שאין אדם מצליח ומתרומם מדנרם כאלו,
 ט אין עיקר הפעולה לתצלית ולברך את הגזלן רק כי
 אלקים שופט זת ישפיל ומסבת דין השפלתו של זה
 חה ימם, חהו וכן חנה אומרת זה משפיל אף מממם,
 ל״ל עיקר הכוונה נזה להשפיל את האיש, ונאף
 שהוא משפיל את זה מרומם חת זה, ולכן הין תרומהו

 הממה והצלחה, כי אין קללה סי׳ ברכה:
 ומעתה נבוא אל באור מאמר שלפנינו, אל תאמר
 בלבבך כו׳ בצדקתי הביאני כר וברשעת
 הגרם כו׳ לא בצדקתך כוי, אשר נהתבונן על סדר
 המאמר נקנה דעת להבין במקרא ענין נכבד מאד,
 כי הנה כאשר יראה אחד שלם עומדים בשוק, ואחד
 מוכר חפץ לחבירו, יכניס ספק בלבו לאמר ימי יתן
 ואדע התחלת המקח וסיבתו, אם שהוא מסבת המוכר,
 שהי׳ צדך למעות ומחמת דחקו הוא מוכרח למכור
 החפץ בזול, והשומע שמע את זה מתאמץ למכור ועלה

 חבימ המקבל פעולת מעשהו הלא קללת תחשב לו,
 וא״כ לא תוכל לקרוא אותה ברכה, כי הברכה
 האמתיח אין במגורה רע אל אחמם, וזהו ברכת ד׳,
ת/  הברכה האמתית הנאה מאת אלקיכ אמת י
 היא תעשיר, אין {0 רק צד הטוב לבד, להצליח
 ולהעשיר, ולא יוסף עצב עמה, שיהי׳ מסבתה עצב
/ לאמר כי אינו ו  לאחדם, וזהו מאמר ויאהב קללה כ
 ראוי להתברך, אחר אשר יאתוב רבחור לפרנסתו דרך
 הקללה, ומאס לתתשרנס מברכה, וזהו ויאהב קללה,
 לכן ותבואהו, ולא חפץ בברכת ותרחק ממנו, וכבר
 מבואר במדרש כי אין הצלחה בברכה שהיא מסבת
 הקללה, וז״ל (נ״ר סוף פ׳ ל״ג) ובחודש השני כו׳
 יבשה תארץ, נעשית כגדד, זרעו אותה ולא צמחה,
 למה שמי המבול הי׳ סימן קללה, ואין סימן קללה
 הר לברכה, ,ועוד אמרו (רקרא רבה ט״ו) ברכות
 מברכות את בעליהן קללות מקללות את בעליהן,
 אבן שלמת וצדק, יתי׳ לך, ע״כ יפה החליט שהע״ה
 ואמר(משלי י״נ) לא יחרוך רמי׳ לידו, כי איך יתברך
 הוא אס מעשיו קללה לאחרים, חהו מאמר (תהלים
) מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום, ב  ל
 ר״צ איך תתהלל בברכה אשר השיג מסבת קללה אשל
 הרעות לאחדם, וכי ברכה היא זאת, הלא זה לך
 האות, כי חסד אל הוא כל היום, הברכה שהיא
 מכוונת מהקב״ה לברכה וחסד הלח הוא כל היום,
 היינו שהוא נשאר קיים ביד המקבל, לא כן העושה
 עושר ולא כמשפט כבר ידענו כי העושר ההוא עשה
 יעשה לו כנפים, ולא יחרוך רמי׳ לידו, כ״א רע ידוע
 כי ערב זר, חהו שאמרו (ב״ר ל״א) יקבים דרכי
 רצמאו, למה יקבים דרכו ויצמאו לפי שהיתה מארה
 מצר׳ בעמלם, ומה היא המארה, בע״כ הולארה
״ אצל הנגזל, כי ברכת הגחל באה ממארת  היתה
 הנגזל' ומן הקללה לא תצמח ברכה, ובזה אני מבין
 מאמר ר׳ ירמי׳ בן אלעזר (ברכות נ״ח א׳) נתקללה
 נבל נתקללו שכניה, נתקללה שומרון נתברכו שכניה׳

 נדעתו לקנותו, גס שאינו צדך אל חפץ כזה, או
ת המקח הי׳ ע״י הלוקח, כי  נהיפך, שהתחלת סנ

 הוא
 הערה. *)אסר הכותב אס יש את נפשך לעיין נספר מעון הברכות ירש בבאור מאמר נתקללה 33ל כיי תמצא שמה
ה ע״פ הקדמה אשר  מרגליות טובה תלוי׳ במאמר הנז׳, כי המסבר ספר מעון הברכות ביאר מאמר ז
 שמע מפי ימ״ר הצדיק ניע נעהמ׳׳ס ספר זה, והוא באור נסמד ונעים על מאמר (ירמיה י״ד) המאוס מ*סת את יהודה
 כוי היש בהבלי כוי מגשימים כוי, שאץ קשר מאומה אל הנתיבים האלה, וימן שהבאור כבר נדפס לק משכתי את
 ידי מלהעתיקו פה מפני הוצאות הדפיס, אבל העירותיך ע״ז מפני כי הגאון בעל ספר מעין הברכות ז״ל לא כתב

 זאת מבואר ששמע מפי הרב מדובנא רק כתב שמעתי מפי סכם אחד:



 אהל פרשת עקב יעקב
ס נאמר ימו  ובין הנרכה שנתברך יעקנ ע״ה, כי בנ
 (ררא) וירש זרעך את שער שונאיו, וביעקב נאמר
 (ויצא) ופרלת ימה וקדירה כו׳ ונברכו בך כל מששחו׳
 האדמה, היינו כי ברצותו יתי לברך את ישראל לא
 יברכם במה שיתן להם נחלת גרי שמסביב, רק יקיים
 בהם מאמר(ישעי׳ נ״ד) הרחיבי מקום אהלך רריעות
 משכנותיך יעו אל תחשוכי כוי, ובאופן ברכה סאת
 לא יסובב קללה לאחדם, חהו ופרצתי ימה וקדמה
 כר ונברכו בך כל משפחות האדמה, ושתי סוגי
 תברכות שאמרנו תלרות בשני הוגי חשיבות אשר
 יזדמנו בישראל, פעם חשיבות בפני עצמן, ופעם כל
 חשיבותם רק בהצטרפות המק בוגדים, אשר בערך
 הבוגדים יפלו חן, כמאמר לכה דודי נצא השדה
 נלינה בכפרים, ובדרש, בכופדם בך, ומעתה הדין
 כוחן אם כל מעלת ישראל וחשיבותם בעבור שהם
 יותר חשובים מהשכנים, אז לא ישיגו כ״א נחלת
 השכנים, לא ק אם אנחנו צדיקים ושלמים בפ״ע,
 גם ד׳ יתן הטוב מידו הרחבה והמלאה להרחיב מקו׳
ד נ ד  אהלינו, ועוד באופן היותר נפלא כמו שמצאנו נ
 חכמינו ז״ל(במדי סוף מסעי) כח מעשיו הגיד לעימ
 לתה להם נחלת גרם, אמר להם הקנ״ה לישראל יכול
 הייתי לנראות לכם ארץ חדשה אלא כח מעשיו הגיד
 לעמו פי׳ למען נדע מזה כי אין כח מעשינו גדול כ״כ
 רק נגד רשעת הגויס׳ חהו אל תאמר בלננך כו׳
/ כי אם היי מסנת צדקתך למה  בצדקתי הניאני ד
 יהדוף את העמים הלא היי ראר צו צברוא בעבורך
 אלץ ישראל חדשת, בלתי כי ברשעת הגר׳ כוי, ואחר
 שכל חשיבותך רק מסבת שפלותם) כן ראר לך רק
 נחלתם (ועיי עוד מה שכתבנו סוף ספר במדבר)

 והעדן נכבד מאד:
א והנה תטאתם לד׳ אלקיכס עשיתם לכם מגל ף א  ן
 מסכה כוי ואמפיש בשני הלוסות ואשליכם
 מעל שת* ידי ואשברם לעידכס , מדרש (שמות רנה
״ו) ראה שאין לישראל עמידה' וחיבר נפשו עמםם  מ

 ושבר את הלוחות, חמר משה להקנ״ה הס חטאו
 ואד חטאתי ששנלח׳ הלוחות, אם מוחל אתם להם
p אף לי מחול, שנחמד ועתה אם תשא חטאתם 
 לחטאת* מחול, ואס אין אתה ימחל להם אל תמחול
 לי׳ אלא מחד נא מספרך אשי כתנת, לא זז משם
 עד שפנה הנו" שלהס) ויאר להתבונן לאיזה כמנת

 יזוידו*

 הוא לדך מאד אל חפץ זה, ושמע המוכר דחקו של
 הלוקח, ועלה בלבו למכור לו ביוקר, וההבדל, אס
 הרואה הזה יוכל לדרוש ולבקש את פני הקונה שימכור
 לו החפץ מיד ליד, כי אם הי׳ המקח משבה הלוקח
 שהוא קנה את החפץ מפני שהוא דחוק אליו, א״כ
 איך יעזבנו ואיך ימכרנו, לא כן אס הי׳ מהבת המוכר
 מדוחק השעה עד שמכר לו בזול, אז יוכל להיות כי
 ישוב הקונה וימכור את החפץ כאשר יחנו לו איזה
ח, הוא הדבר בעדנינו, כי ישרחל רואים תקנ״ת  דו
ק ישראל מאת הכנעני ונתן אותה להם, יש  נטל א
 בזה לצדד ולומר או ש$י׳ עיקר הדבר מסבת זכוה
 ישראל וצדקתם ואהבתם, וצירף לזה רשעת הכנעד
 ולקח מהם לתת אותה לישראל אוהביו, או כי הדבר
 בהיפך, ישראל אין זכותם כדאי לזכות לאיי בעבול
 צדקתם, כ* אם מרשעת הגרם שנתמלא סאתס והגיע
 השעה לקחת אותה מהם, ואלקים שופט, זה ישפיל

 ובאף שהוא משפיל את זה מרומם חה זה, והלמ אס'
 יש לחוש פן גם מישראל ישוב יחי רקחה אס יחטאו
 לו, כי אס צמיחת הטובה ושבתה מצד החסד והטוב
 אשר מד׳ על ישלאל, הלא אפשר שיהי׳ לעולם, כאמרם
 ז״ל (זבחים ק״ב אי) בשעה שפוסקים גדולה לאדם
 פוסקים לו ולזרעו עד קוף כל הדורות, ואמרו עוד
 (יומא פ׳׳ז אי) אשדהס הצדיקים לא די שהם ;ובים
 אל^ שמזכים לבניהם וכבני בניהם על סוף כל
 הדורות, אבל אס התתלת הדבר וראשיתו מצד הדין
 תמתוחה על הכנעד, יותר נוטה הדבר כי כאשר
 יחנואו אות: המדה שגזרה לקחת אותה מיד הכנעני
 תגזור עתה לקחת אותה גם מיד ישראל, וזה הוא
 שאמר הכתוב, אל תאמר בלבבך כסדר הזה, בצדקתי
 הביאני ד' לרשת את הארץ הזאת׳ ר״ל כי התחלת
 הנתינה היתה מקבת צדקתי, ואח״כ נצטיף לזה
 וברשעת הגרם כוי, לא כן הדבר כ״א בהיפך ט
 התחלת הדבר הי׳ מקבת כ* ברשעת הגרם האלה ד׳
 אלקיך >מרישם מפניך, ולמס הקים את הדבר אשר
ע היא שני׳ לה, ואולי זהו הרמוז במאמר (ירידה ג  מ
 ט על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת מ׳

 כמו (למלים קל״ח) על אף ארבי תשלח ידיך ומקבת
 זה והושיעני ימינך:

 עוד נראה נזה, כי סנה בהתבונן במקיא יש הבדל
 גלול בין הברכה שנתברך אברהם ויצחק ע״ה



 עקב יעקב לג
ד על פשעי כן החייב גם אותי, לכן אבקש נ  את ח
 עשה עמדי כחסדך מחול נא גם ל׳ גם לו, ואל ישם
 אדונ־ דבר בעבדו, וכוונתו היתה בהשנל מאד, כי
 להוריד שניהם זאת ידע בנוח כי המלך לא יעשה
 זאה, כ׳ ידע שלא ימלא ממונים אחרים נאמנים כמו
 אלה, וח״כ יהי׳ מוכרח למחול לםנ־הם, הנמשל כבר
 מובן, וזהו ועתה אם השא חטאתם ואם אין מחני
 נא מקפרך אשר כהבה, ומאיזה קפר ימחוק אותו,
 גם הכתוב בעצמו הוא מקרא קצר מאד, אבל ל-ברינו
 סי׳ המאמר כך הוא, כי הנה תוא ית׳ אמר וכתב
 ואעשה אוהך לגוי גדול, אמר משה עתה אחר אשר
 גם אני חטאתי, תן אס תשא חעאתם הן אם א־ן,
 לכל הפנים מחני נא מקפרך אשר כתבת לעשות אותי
 לגוי גדול, כי ממ״נ אם תמחול להם יהיו המה הגוי
 גלול, ואס לא תמחול להם גם לי לא תמחול, ואת

 מי תעשת לגר גדול:״)
 זכור לעבדיך לאברתם ליצחק יליעקב אל תפן אל
 קשי העם הזה כר, נאור זה ע״ד מאמרם ז״ל
 (שבת פיט ב׳) מאי דכתיב לכו נא ונוכחה כו׳ עתיד
 הקב׳׳ה לומר לישראל לכו אצל אבותיכם רוכיחו אתכם
 כי׳ נלך אצל יצחק שבירך לעשו והי׳ כאשר תדד ולא
 ביקש עלינו רחמים כר") אמר הקב״ה ותליחס
 עלמיכם בי אם יחיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו,
 והענין בזת עם מה שביארנו כבר מאמר המדרש (ד׳
 שה״ש) שחורה אני במעשי ונאוה אנ* במעשי אבותי

 והוא

 אהל פרשת
 הוסיף משה חטא על פשע העם, הלא עתה עוד
 הוסיף על הקצף, גם א־ככה חלה חטאו בחטאתם,
 שאם לא ימחול להם גס למשה לא ימחיל, הלא עץ
 ע״ז אין לו דמיון וערך כלל לחטאו כל משת, אמנם
 כוונה משה כך היחה, כ׳ הנה הקב־׳ה נשבע אל
 האבות להטיב לבניהם, ואינו יכיל לבטלה, רק אמר
 אל משה הרף ממני ואשמידם כוי ואעשה אותך לגר
 עצום ורב ממנו, ותתקיים השבועה במשה בחירו,
 לכן שנר את הלוחות למען גם נידו יהי׳ עון אשר
 חטא, ועל ישראל אמרו ז״ל לא היו ישראל רארץ
 לאותת מעשת אלא כדי לתורות תשובה לרני׳, ומעתת
 אם לא ימחול לתם בעיכ אין מועיל תשובת גם
 לרבים, א״כ חטא של הצדיק שתוא גיכ חטא הרבים,
 כי ממנו יראו וכן יעשו, ג״כ אין מועיל לו חשובה,
 ע״כ אמר יפה אם אתה מוחל להם מחול גס לי,
 והדמיון בזה למלך הי׳ לו ב׳ שדם, א׳ ממונה על
 אוצר מטנעוח של נחושת, והשני ממונה על אוצר של
 אננים טונות, ויפשע תראשון נשמירתו, ונגננ רוב
 האולר, והמלך כעס עציו ויתנהו נניח אסודם,
 רקרא את השל ויאמר לו דע כי אתת תהיי ממונה
 גם על המטבעות, והשר ההוא בהיותו אוהב גלול
 למרעהו השר הא׳, אמר אל המלך לא אכחד מאדוני
 כי גם מאולד נאבד אבן אתת קטנה, והאבן ההוא
 עם קטנותו הוא יקר יותר מכל תאוצר של המטבעות
 אשר אל תשר הניל, א״כ דואג אנכי אם אתה מעניש

 הערה. ״)מדרש, אמר להם הקב״ה אבדתם נפשה שמרו נשמע באור זה ע״ד מאמר המשורר ע״ה (יזהליס ס״ג)
 אלקים אלי אתה אשסרך צמאה לך נפשי כמה לך בשלי באת ציה ועי,ה בלי מיס, והמכין בזה,
 כי מחה כל עיקר ענודתינו רק בספץ ורצון לא בפועל, כמו אמירת הקרבנות ונסשב לנו כאלו הקרבנו בפועל, וכן
 זכירת עליית הרגל, וכדומה כמה מצות אשר הקב״ה מקבל מאתני רק חפץ הלב, והתשוקה והלמוד בההלכות האלה,
 ממש ע״ד בן בא ממרחקים אל אביו ושניהם אביונים, והרבה האב לשאול את בנו היקי פעם אתר פעם איך ומה
 מעמדך בבריאות גופך, וכדומה כמה שאלות ונתן לו כעם על רביי שאלותיו ואמר לו בני יקירי, אם הי׳ יכולת בידי
 הייתי ממעט נשאלות ומרבה בתענוגים והייתי מכנל אותך במאכלים ערבים ומשקים יקרים ובכמה מתנות, והייתי
 טשא משאות מאת פני כמשפט האב אל בנו, אבל עתה אין בידי מאימה ואין בכס להראות אהבתי כי אם בשאלות
 שלומך לכן אני מאריך נשאלות כפי עוצם אהבתי אותך, וזהו אבדתם נעשה שמרו עכיפ נשמע, כי לעשות בפועל
 נאבד מאתנו בעוהיר, וראוי לנו עכ״ס לשמור נשמע, לשמוע ללמוד וללמד, וזהו אלקים אלי אתה אשסרך, כי עתה
ה יעיף, ובמה י  אין בידי רק לשסר פניך ולהגיד תהילתך ולהגות בתורתך, יען כי צמאה לך נפשי כמה לך בשרי באת צ

 נכבד מלך הכביד אס מאומה אין בידינו:
 הערה. **<וחףן לדרכנו ראוי להתבונן מאד בברכת אשר תריד, והלא אמר לו תסלה פעמים ושלש שאין לו עוד
 מאומה נמה לברך את עשו, עוד ראוי להתבינן במה שאמד בצשרן והי׳, כמתנבא ומבשר ואומר
 והי׳ כאשר תריד. ואם הי׳ כ •נסתפק ראוי היי לו לומר אס סריד, או כי תליד, לא בלשין יהי', אנל דע כי ענץ

 מסירת



 אהל פרשת עקב יעקב
 שראה הקב״ה כך אמר לו, משה, שח־ הסכים בכעס,
 אני ואחה כועסים עליהם, מיד ודבר ד׳ אל משה
 שנים אל סכים, וראוי להמתיק הדבר, כ* ישלא מאד
 איך עשה משה א" ע לפני הקב״ה כאלו הוא כועס,
 הלא לפניו נגלו כל העלומוה, גם מחמר מיד ודבר
 ד׳ אל משה פנים אל פנים, גם מאמר הגמר׳(ברכוה
 ס״ ג ב׳) אמר ר׳ יצחק אמר לו הקב״ה למשה כשם
 שאני הסברהי לך פנים כך אהה הסבר פנים לישראל
 והחזר האהל למקומו, ונבין הדברים ע״פ משל למלך
 נתן אל עבדו כלי כסף במהנה והי׳ כסף מזריף, מה
 עשה העבד, כי לא מלאו לבו לומר י למלך שהוא
 מזרף, התחכם ואמר אל המלך אין אני מלה לקחת
 הנם, רק מכור אותה ל* בכסף מלא, רלך והביא
 דנד זהב כייספר סכום הכלי ושוי', וה" בין הדינר׳׳
ר וחרף הוא, השיב  דינר א׳ שהי׳ מזרף, אמר לו המלך ה
 ואמר תי נפנו אדור המלך כ׳ הדינ' ממש כמו הכלי, הנמשל
 כ* כבר ידענו כי מעולם אין הקב״ה כועס על ישראל,
) הי׳ד׳כאויב, ולאארב, ופה  כמאמר המקונן(איכהב,
 עשה הקב״ה פנים של זעם, ומשה ידע והבין האמת
 שהוא רק לפנים, אבל לומר הדבר לשני הקב״ה לא
 הרהיב בנפשו עה, מה עשה, בא גם הוא לשני
 הקב״ה בפנים של כעס, ואם יאמר לו הקב״ה שהוא
 מזוייף, הלא אז יוכל להשיב ולומר שלי כמו שלך,
 וזהו ירד ודבר ד׳ אל משה פנים בפנים כאשר ידבר
 איש אל רעהו, פי׳ שתתחילו שניהם לדבר באמת,
 היפך ממאמר בלב ולב ידברו, כיאכדבמם אשר בלב
 כן היו הדברים בשה, חהו אמר לו הקב״ה כשם שאל

 הסברתי
ן לך האלקיס, לך בזכותך, היינו כי כן דרכו ית״ למזור ת ) ד ך - ה ס 3  מסירת הברכות הוא כמאמר המדרש (בראשית ל
 הכלול אשר בדור, אשר בזכותו ותמיעומו יילמ־ ההשפעה אל העוה״ז, כנאמר באברהם התהלך לתני והיה תמים ואתנה
 בריתי ביני ובינך, פי׳ סכות צדקתך ועבידתך אשפיע ברכה אל כל העולם, וכמשסע הזה חשב יצחק על עשו כי הוא
 צדיק במעשיו ויוריד השפע אל כלל העולם כמשפט הנהנים שנאמר בהם כה תברכו כוי, ני המה מקבלים השסע
, תהתיהס, ועשו הבכור ה*׳ מיופל להוריד ,  מלמעלה ומשפיעים למעה, וזאת היהה מועדת לבכירים ערם באו הלר
 השפע לאלץ ע״י עבולתו המיוערת לי, וזהו ייתן לך בזכותך, ורבקה אשר ידעה האמת אמרה אל יעקב שילך הוא
 תסתיו מקבל הברכות, ויקבל על עצמו העבודה אשר בעבורה תהיי הברכה, וכמו שנתבאר במקומו, ומזה הטעם נתן
ף הוא השליט הוא המשביר', כי לאוי הוא לעבוד אותו ס ו  יצחק אל המקבל ההשפעה ברכת הוי גביר לאידך, כמו י
^יל תנאי בהברכה אשר בירך את יעקב, וכך אמר לו הנה  כי בצלו נשיי, ומעתה לא ידדש יצמק אל עשו דבל, לק ה
, פי׳ כאשל יעקב ישפיע לך משמני האיץ ומטל השמים ד ו 3 ע י הארץ יהי׳ מושבך ומטל השמים מעל ואת אחד ת נ מ ש  מ

/ לך לגביל, ואתה תעבוד אותו בעבור גמולו הטיב, לא כן אס יחטאו ישראל ותתמעט השפע על ילם, י ה א י י  אז ה
 וזהו כאשר ממד, כאבר תהי׳ מסושל השפע, אז יסי־קת עולו מעל ציאיך, ני למה לו לשביל כוי פיל עבודתי,
 ומכלל דבייי שמעט כי היי כמתניא אשר עתידים שלאל להקל מעליהם פיל העבודה אשי מסבתה נה״ דובים ינשיפ

 צסם, יזאת שמעכו ממה שאמר והי׳ כאשל תריד, לכן יתפלא.׳ ישלאל איך לא בקש עניני רתמים:

) רק אתכם ידעתי מכל  והוא ע״ד מאמר (עמוס ל
 משפתו׳ האדמה ע׳׳כ אפקוד עליכם את כל עונותיכם,
 ונועם הדבר ממש מושפע המלמד שאין דיכו להכוה
 רק אה הנער היישכיל, ובזדץ לב הוא מתעלס וכפתן
 חרש יאנרם אזנו, כן זרע ישראל מצד יקר מחצבתם
 מחצב זרע קודש הלא עלולים הם לפאר מעשיהם
 בתדרת קודש, והעד בהביגי אל מעשה אבותינו
 הקדושים, חהו שחורה אני במעשי, מה אשר מעש*
 נראים שחורים גם כי נגד הזולת הם יפים ונאים רק
 מפל ונאוה אל במעשי חבות׳, וכש״כ כאשר מעשינו
 שחומס באמת כמה מן הבושת על פנינו ואיך הכלימה
 תכסכו הלא אנחנו בנים אל אבות מאושדס כאלה,
 אשר ע׳׳כ כתבה התורה באמצע התוכחה מאמר
 חכרתי את ברת* יעקב כר כי גס זה תוכחה גדולה
 בהבינו אל יקר מחצבתנו כלו זרע אמה ואיך נהפכת
, וזהו לכו אצל האבות רוכיחו כר׳  לי סורי הגפן נ
 אתכם, כלומר הערכו נא את דלת ערככם נגד
 האבות אז תדעו ותבינו באתה מעמד אתם עומדיס׳
 ולכן יפה התחנן מרע״ה ואמר זכור לעבדיך לאברהם
 ליצחק וליעקב, אבל אל תפ,״ אל קש* העם הזה,
 והשלמת הדברס עי׳ פ' בהקחי, על מאמר הכרתי

 את ברתי יעקב כו׳:
 כמדרש (פרשתנו) מן הלוחות שלות רלה משה
 את הקב״ה לישראל, מה עשת עלה לו
 אצל הקב״ה מ׳ ועשה עצמו כאלו כעס על ישראל,
 מנין שנאמר אנא חטא העם הזה חנואה גדולה ט׳
 ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחל נא כר, כיון



 אהל פרשת עקב יעקב
 לא יגיע חל הכלי החיצונה דבר, בלתי כחסר הכלי
 הפנימית כבר נתמלאה אז יגיע כל המוהר אל הכלי
 החיצונה, כן שיעור היראה בלב הירא, כי כאשר
 נתמלאו כל כלי נפשו בצדקה ועח, אז ישטוף ויעבור
 גם לסביביו, כמו שנתבאר מזה הרבה למעלה (ר׳
 פ׳ תזרין) אשר ע״כ באה האןהרה (בבא קמא מיא
 בי) את ד׳ אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, כי
 לולא כן אין אופן אחר להשיג היראה, כי לא מלתא
 זוטרתא היא, כי היראה עצם מציאותה בשמים, אשר
 העליונים לעוצם השגתם ורוח מבינתם החוזים כבוד
 עליון נורא הוד, זעים וחלים מאימת כבוד קדשו עד
 אשר מזיעת אפם נמשך נהר דינור, אבל בל אדם
 יושבי חושך הלא השגתם קענה מאד, והיראה תתי׳
 רק כפי ההשגה, ואם אין חכמה בהחלט אין ירחה,
 ואין דרך אל היראה כיא עיי התורה והעבודה אשר
 בידינו מאת ד' מן השמים, כמו מי שברצונו לנטוע
 עצי בשמים באק, וחין אדמת שדהו מקבלת אותם,
 בהכרח הוא משתדל להביא אדמה מאותם הארצות
 חשר שמה זורע" המיני׳.האלה וצומחים ועולים, ואז
 בתשיגו האדמה תזאת יוכל לזרוע הבושם ובתנאי
 לתת עלי׳ שבעה עינים לשמור אותם כפי הצורך אל
 הבושם, ולכן תיא נקראת מורא שמיס, כמו שקודם
 לסחורה או כלי׳ אשר מציאותם מעיר מיוחדת וממדינה
 מיוחדת קוראים הסחורה על שם המקום, כן היראה
 נקראה ע״ש המקום, מורא שמים, אמנם דע כי
 היראה גם אם לא מלתא זוערתא היא עכ׳׳ז כל קושי
 מציאותה רק אם אין בין ההמון גס אחד שיהי' צדיק
 תמים, אבל כאשל־ יש ביניהם אחד׳ אז השגת היראה
 קל מאד, וכמאמר הנז׳ חונה מלאך ד׳ סביב לירא־ו
 לסובבים את יראיו, כמו פלכים ואבני חפן, אשר
 מציאותם רק במדינות רחוקות באיי הים, ועכי׳ז חס
 יש הוחל נוסע לשם ומביא הותס לביתו, נקל מאד
 להשיג אותם על ידו, בתנאי׳ תמחריבי׳ אל המשתדל
 אחדהס ורוצה להשיגם מיד הסוחר, אם במחיל או
 בשאלה ובקשה, כן השגת היראה יה*' כקל אל האדם
 אס יש לו התקרבות אל צדיק גדול, כמאמר הס׳ את
 ל׳ אלקיך תירא לרבות ת״ה, ההו מאמרם אין לגני
 משה מלתא זוטרתא היא, פי׳ בהיותם קרובים למשה
 שהי׳ מלא יראה על כל גדותיו, על אשר שטפה ועבר׳
 חל לבב כל הסמוכים אליו, כעכין מאמר ואצלתי מן

 הרוח

 המה מעצמס מבקשים ושוחרים לתת ולהוסיף להם
 חכמה ודעת קדושים, כמאמר החסיד ע״ה (תהלים
 כ׳׳ז) אחת שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש שבתי בבית
 ד' כל ימי ח״, כמשפט איש בריח שהוא מרגיש ברעבון
מ ועתה  נפשו ושוקד ומבקש ומחפש מאכלו ומזונו, ח
, י  ישראל מה ד׳ אלקיך שואל מעמך כי חס ליראה כ
 כלומר כל עוד שאין אתה בדא אולם ההכרח לבקש
 ממך על דבר היראה, אבל אחר אשר תקנה מותה אז
 הלא אתת תהי׳ השואל הדורש ומבקש להוסיף לך

 לקח גיוב צדק ומשפט ומישדס:
 ובגמרא (ברכות ל״ג בי) אלו יראה מלתא זוערתא
 היא, אין לגבי משה מלתא זוגירתא היא,
 משל מי שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו כו׳, והדבר
 פלא/ וכי בעבור שיש חל העשיר כלי גדול יבקש את
 הכלי מאת תעני, אמנם דע כי כבר כתבנו במ׳׳א
 (בקול יעקב ד מגילת רות) על מאמר (נח) ומוראכם
 וחתכם יהי׳ על כל חית הארץ, אשר בהשקפה
 הראשונה לא ידענו מדוע נאמר מאמר זה אל בני
 אדם, וראד ה" בהיפך להזהיר את החיית שיהיו
 ירחים מן האדם, לא לתלוה האזהרה בהאדם, אמנם
 אמתת הדבר עם מת שמצאנו בדברי חז׳׳ל(באר עי)
 חונה מלאך י' סביב לירא־ו לסובבים את יראיו, כי
 בנות יתרו ז' היו ובקשו הרועים להזדווג להן, ברם
 רחל אחת היתה ולא נגע בה ברי', כעלן מחמר וראו
י ק כי שם ד׳ נקרא עליך יראו ממך, כ א  כל עמי ה
 היראה בנפש הירא כנר בבית, כי כאשי ידליק אדם
 נר לעצמו הלא ידענו נר לאחד נר למאה, ודהע״ה
 כנר בתר במליצה זאת(תהלי קי״ט) נר לרגלי דבריך,
 כן וכן מי שלבו מלא יראת את השם ית׳ תזרח יראתו
 ותפץ קרני אורה אל תסובבים חותר ותמסתעפיס
 בללו, וזהו שאמר ית׳ ומוראכם וחתכם יהי׳ על כל
, מהסיר חת האדם שתה" יראתו את השם ק א  חית ה
 יתי גדולה כל כך עד כי גם הבעלי חיים יהיו חרדים
, ובהעדר היראה ממנו, הלא יהי׳ בעיני ו  מאור פל
— וכבר הבאת* בשם מו״ר הקדוש , ה מ ה ב  החי׳ רק כ
 הגאץ החסיד רביל אליהו מווילנא ד״ע כי יש שיעור
 אל היראה באדם עד שתפץ זהרה גם לאחדם, כמו
 שיש שיעיר לכלי שממנה יושפע אל הכלי הסמוך לה,
 למשל כאשר יתן איש כלי תוך כלי גדול, רצוק על
 הכלי הפנימית, כל עוד כלא נתמלאה הכלי הפלמי׳



 עקב יעקב לד
 במדבר׳) חהו מאמר החסיד ע״ה (חהלים כ״ז) אחת
ה אבקש, כ׳ השואל ומבקש ח  שילחי מאח ד׳ א
 מחבירו מאכל טיב וערב, הלא לא יבקש רק קודם
ן לו, אבל אחר אשר האכילו לשובע נפשו אץ לו ח  שי
 לבקש עוד, כמשפט מדח בו״ד כלי דקן מחזיק, מלא
 איני מחזיק, ר מכם התשוקה לחורה ומלוח הכה אחר
 הלמוד תהי׳התשוקת עוד עודפת כל אשר הי׳ משתוקק
 תחלה, תהו אחת כאלת* מאת ד׳ אשר אחיכ אותה
 אבקש בבקשת יתירה ועודפת על שאלתי הררכוכה,
, ונמר מר הכז אז תבין  ומה היא שנתי בבית ד׳ מי
 יראת ד' כוי, וכל מה שתתוסף הבינה׳ תתוסף
 התשוקה להשיג עוד יותר נהשכל רלוע אותו יתי, —
 ומעתה קח לך משל לאחד שחלה נכו כמה ימים,
 והי׳ מתייאש ממנו, כי לא נא אל פיו כל מאומה
 במשך הימים האלה, ואץ חיים לאדם נלא אכילה
א רופא מומחה לתת לו רפיאות והי׳ מפציר  ושחי, נ
 בו מחד שיקח מהם אל פיו, ויהי בהביאו אליו רפיאי
 יום יום ומפציר אוחו שיקח מהם, אמר אליו הכער
ו  דע כי לא אקח מידך כל מאומה, והרופא מפציר נ
 ואומר קח כא מידי אך הפעם הזאת, ולא אתן לך
 עוד, ויאמר אליו הכער השנעה לי שלא צהפליר עוד
 3י לא אתה ולא אדם אחר שאקח מהם דנר, אז
 אקח מידך עתה הסם הזה, וכשנע לו הרופא על
 הדנר הזה, וקנל הרפואות לתוך פיו, ויאמר תרופא
 אל אבי הנער עתה אני מננרח אותך שישיג נכך
 רפואה שלמה דחי׳ מחולי זה, ראמר לו האב ומה
 תנחמני הבל אם אנחנו נשבענו לו שלא להפציר בו
 לאכול דבר, ואיכ הלא בהכרח ימות ברעב, רען
 הרופא ויאמר עד היום היינו מוכרחים להפציר בו
 שיקח דבר לתוך פיו כי p משפט החולה כל איכל
 תתעב נפשי, וכדי להשאירו בודים שלא ימות ברעב
 הי׳ ההכרח להתאמץ עליו עד אשר הכניס דבר מה
 לתוך פיו, אמנם עתה כי ישוב לאיתנו אין לך מהלורך
נ , רק בהיפך הוא יפציר בך רלעק ה ו  עוד להפציר נ
 הב, יאכל ולא ישבע, הנמשל נראותו ית׳ את ישראל
 שאין בהם יראת שידם הוא מעורר אותם ע״י עבדיו
 הנביאים אשר שלח אליהם השכם ושליח ומבקש מהם
 שיחנו לב אל המסילה דרך החיים והטוב, אמנם
 כאשר ישראל במצב הבריאות אז אין מהצורך להעיר
 אותם ולבקש מאתם דבר, כ* הלא אז הדבר בהיפך,

 אהל סרשת
 הסנרתי לך פנים, פי׳ כלא כעסתי נאמת, רק עשיתי
 עצמ־ ככועס רק לפנים, כך אתה לא תכצוס רק
 לפנים, ש־ה־ו חישביס עליך שאתה בכעס כדי
 להפחידם, חבל דהר כיכובו רתחרטו החזר האהל
̂ת היהה עצת מרע״ה שעשה עצמו כאלו  למקומו, הי
 כגיס על *ברי4 ל רקלבעבור סבב הדברים שישאל
 אותו הקניה, והוא הי׳ בידו להשיב כנ״ל, וכייכר
 אמר יתי למכה שהי הפנים בכעס רז ה" נשאר עומד
 בפנים שיחקות, וזהו מיד ודבר די אל מכה פרם

 אל פרם כישר ידבר חיש אל רעהו, והבן:
 ן^וןךן ישראל מה ד׳ אלקיך שואל מעמך כ* אם
 ליראה כוי, כבר התעוררו חכמינו ז״ל על
 מאמר זה (ברכות ל״ג ב׳) אטו יראה מלתא זוגירתא
 היא, אמנם ע״ד הפשט נראה בבאור זה ע*ד שכתבנו
 במקום אחר בבאור מאמר (משלי בי) בני אס תקח
 אמד כו׳ להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה,
 כי אס לבינה תקרא לתבונה חחן קולך כוי, חז תבץ
 יראת ד׳ כר, ותכלית כוונת הדבדם עם מה שמצאנו
 מדבד חיי״ל(הוכה מ״ו) שלא כמדת בו״ד מדתהקנ'ה׳
 מדת בר׳ד כלי דקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, אבל
 מדת הקב״ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, והכוונה
 נזה כי כל מחמדי העוהיז ותענוגיו לא יערבו אל
 נפש האדם בלתי טרם השיגו הדברים שהוא נכסף
 אליהם, אבל נהשיגו אותם רשבע מהם יופג מהם
 ערבותם, כמאמר נפש שבעת תניס נופת, לכן יערב
 האוכל רק אחר הרעבץ, השתי׳ אחר הצמאץ, לא כן
 התורה החמודה כי כל מה שהתוסף במציאית עוד
 יותר תתוסף התשוקה אליה, רהי׳ הרעבון אחר
 השביעה, כי יוסיף להשתוקק בתשוקה היותר נפלאה
 חהו צחות מאמרם זיל מדת בו״ד כלי דקן מחזיק,
 מלא אינו מחזיק, לא p מדת הקנ״ה מלא מחזיק,
 היינו התורה והמלות שהם מעדני הנפש כל יותר
 שימלאו כדסם רשביעו נפשם ממנה עוד יותר ׳רענו
ד קדשה, חהו מאמר נני נ  רותר ישתו נצמא את ד
 אם תקח אמד על תנאי זה ומצותי תצפון אתך שיהיו
 לפורס ושמורים תוך משכיות לבנך, להקשינ לחכמה
 אזנך, אז תעה לבך לתבונה, ר״ל התורה עלמה היא
 תביאך ותטה את לבך אל התבונה [ואות תי״ו במלח
 תטה אינה נוכח לזכר רק נסתרת לנקבה] כמשפט אל
דם נרין בחתימת ספר  הבא לטהר כוי(והשלמת סדנ



 אהל מרשת עקב יעקב לד•
 p ההבדל בין הצדיק ובין המחזיק, האף אמכם כי
 המחזיק עצמו כבר נימ׳ בו(קהלח ז׳) כי בלל החכמה
 בלל הכסף, והוא מסיג חלק נעוה״נ כהצדיק עצמו,
 עכ״ז ההבדל הוא לבכיו אחריו, כמאמר (מהצי, כ״ב)
 זרע יעבדנו יסופר לד׳ לדור, כלומר הבנים םל העונד
 געצילו יסופר זכיחו נם למרוח שאחדו, וזהו יבואו
 רגידו לדקחו לעם נולד כי עשה הוא בעצמו, חהו
 מחהלך בחומו צדיק אז אשד בניו רחמו, ויפה אמר
 דהע״ה (תהלים קי״נו) נרב לי חורח פיך מאלפי זהב
 יכשף, ואהי׳ מרחיק אחרים שילמדו הם, — וממחה
 יפה אמר מר זונורא כל מי שקורא ושונה ושימש
 תלמידי חכמי' ורואה ערפה לעצמו עליו הכתוב אומר
 יגיע כפיך כי תאכל אשריך ונווב לך, כי הנת עירנו
 רואות כי התורה הטהורה סובבת ומקפת את האדם
 בכללו ובפרנר אבדו ואת כל מעשיו ועסקיו מעת
 יפקח את עיניו בקומו ממנותו עד חפר ישכב מיום
 עד לילת תשלימהו, \yk לאדם תנועה בעולם שלא
 יהי׳ בה אזהרת או מ״ע ממצות התורה) ואץ אדם
 מישראל יכול לעשוי דבר בעולם עד אשר ידע ההוראה
 הש־יכה לעסק זה, כ* אם ירצה לעשות לעצמו מלבוש,

 הלא לדך הוא לדעת חלק תודה השייך לזה, הלכות *
 כלאי נגדים ונוומאה ונוהרה, וp בנין בית הדעת
 שדה כמה גופי תורת ודקדוקי מצות יש נכל ערן
, ולא הי׳ אפשר לאדם ליהנות שום הנאה עד  פמר
 שיהי׳ נקי נכל חדד תורה, רק אנחט ווסיזפקי׳ איש
 בתורת רעהו, כי אם לא הי׳ נעולם כ״א יהודי אחד
 נעיכ הי׳ מוכרח לדעת כל התורה נכללה ופמוותים,
וחדס להם נכל עיר רנ ומורה הנקי  ועתה המה נ
 נדירס והלכות וכאשר יהי׳ להם דנר ישאלו מפיו,
 והוא יורה להם את האסור ואת המותר, רירה נין
 הנומא ונין הנוהיר, כ׳ גולא p לא היי ינידו לאכול
 כיא עשב השדה, ומעתה אס יאמר אדם שלא ידרוש
 ולא ישאול דבר מחבימ הלא יצר צו דרך הנאתו, כי
 לא יוכל להתענג נעוה״ז משים דבר, יהי׳ מוכרח
ל השייכי׳  להסתפק בלתם ומים [אחר שילמוד קצת די
 לזה כ׳ לולא p לא יוכל להשיג גם זאה] ועיי החכם•
 המורה ירדת בעיה״ז כי יוכל ליהנות מחפצי עוהיז,
 אבל יצא שכרו בהפסדו, כי אח״כ בעוה״נ אץ כל
 ההנאה שלו, מ המעט מצות שתביא ההכרח אליו
 נחלק להערק גם לחנם זה שהודה לפרו כל פרנזי

 הרוח אשר עליך. מאמר עליך מורה על בודל היראה
 שהיא עודפת על הירא, וכן מאמר והיו הדברים
 האלה אשר אנכי מלוך היים על לבנך, כלומר יותר
 ממלואו, כדרך שביארו ז״ל במדרש(ד׳ ויקרא) ההבדל
 בין מאמר אלה יעמדו לברך אה העם ובין מאמר
 ואלה יעמדו על הקללה, עיש, והשלמת הדבדם
 תמלא למעלה (רי׳ פ׳ תזדע) חהו משל מי שמבקשים
 ממנו כלי גדול רש לו, כלומר יוכל להשיגת ע״י אחר:
 ובגמ׳(ברכות חי) גדול הנהנה מיניעו יותר מירא
 שמיי, דהלו נירא שמי׳ כתינ(תהלי׳ קי״נ) אשד
 איש ירא אה ד׳, וננהנה מיגיעו כתינ (שם קכ״ה)
 יגיע כפיך כי תאכל אשדך וטוב לך, כבר חתרו
 המחנדם ז״ל למצוא דרך תבונות רל מאמר כעלא זה,
 והאדכו למעניהם, הלא הוא נספרהם, ואשר נראה
 לי נזה הסכת ושמע נא, הנה עיד מציינו בדנדהס
 ז״ל(חולין מ״ד בי) דרש מר זוגורא משמי׳ דרנ חנךא
 כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו עליו הכתונ
 אומר יגיע כפיך כי האכל אשדך וטוב לך, באור זה
 בהקדים מאמר החכם עית (משלי כ׳) מתהלך בתומו
ו אחדו, דע כי יש ב׳ סוגי עובדי ר  צדיק אשד נ
 השם נ״ת, עיד סוחר אשר צו נ׳ אוהנים, אחד עשיר
, העשיר מסבת גודל האהנה הולך אל ר  ואחד ע
 הסוחר יום יום לקנות מסחורתו למען יררח על ידו,
 והער אין בידו להנהותו על דרך זה, ובחכמתו ובנדבת
 לבו הוא ממציא לו דרך אחרת, והיינו כי נעשה
 סרסור, הולך ומבקש ומחפש אחר קורס ומביא אותם
 אל חנות אוהבו, p הצדיק הגמור שכבר נחות נפשו
 נכנעים ומשועבדים אל השכל, משגל בעצמו מלות
 ומע״ט, ואותו שאין נידו להתגבר כל כך הוא מחדק
 ותומך את הת״ח, כמאמר (משלי ג׳) עז חיים היא
 למחזיקי״ בה כוי, אמנם הבדל גדול יש בירהם, ממש
 עיד סרסור אצל סוחר עשיר, או משלח המסע
 למקומות על הוצאות הסוחר, והוא מספיק לו כל
ר ביתו, הנה במשך ימי חיי  ייחשידו, גם לתוצאות נ
 המשולח הזה אולי יזדמן כי יחי׳ המשולח חיי עונג
̂ךלי יוי!ר בהריחה״ אמנם מה רב  כידי הסוחר, ךי
 ההבדל לאחר מות שרהם, נ׳ הסיחר במותו יתקיים
ו והרחו יתרם לעולליהם, רהיו הברס ניכ עשידס  נ
 לא p המשולח או הסרסור אשר נחייו היי שכמ קצונ
 V וכך לשניע, אבל במותו מת ינחיל אח נניו אחריו



ב ק ע ל שרשת עקב י ה  א
, ומעתה לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול ה פ ר ט  המצות והרחיק אוהו מן תאסור ומן ה
הג דרך  מאמר דהע״ה כך הוא אשרי כל ירא ד׳ ההולך בדרכיו, דברים ככתבן ת״ל ואספת דגנך הנהג בהם מנ
 ר״ל שאינו מסתפק שידריכו אותו אחרים, רק הולך חרך, רשב׳׳י חומר אפשר אדם חירש בשעת חרישה
ו לדעת כל וזורע בשעת זריעה תורתו מתי נעשית, אלא בזמן פכ ת נ  בדרכיו שהוא לומד בעצמו ומייגע א
רה, התו יגיע כפיך כי תאכל, כי יאכל שישראל עושים רצוני של מקום מלאכתן נעשיה ע״י  משפנר התו
 את אשר השיגה יד חכמתו ושקידתו, אז אשריך וטוב אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובזמן שאין
 לך, וזהו כל מי שקורא ושונה ובתנאי ורואה טרפה ישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע״י
ת וא״ת ספי , והקשו התו ך נ אספת דג , שנאמר ו , עליו הכתיב עצמן ם ד ח א ק לשאול מ פ ת ס  לעצמו, ואינו מ
אספת דגנך מדבר מעושין רצינו של מקים,  אומר יגיע כפיך כי תאכל, אז אשדך בעוה״ז וטוב לך הלא מאמר ו
ה ירגיעו כי כן היא התחלת הפרשה והי׳ אם שמוע תשמעו אל הנ א מאמר גדול הנ  למוה״ב. והוא הו
, א ו ם לדרכנו פשר הדברים p ה , אמנ י ה אותו הת״ח שאיני מתפרנס מצותי כו נ  יותר מירא שמים, כי ה
אספת דגנך מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא ימוש א ו , רק מיד אחרים שהם מחזיקים בידו, הו  ירגיעו
, מי שרצונו ה מפיך יכול דברים ככתבן ק, ולכן כתב ספר התורה הז י  מוכרח לתת מחלקו בעיה״ב ליד תמחז
ק כל מאומה, ק בדרך א עסו דת ד׳ ית׳ לא י  בעל המדרש שמוחל זצ״׳ל, איזהו עשיר השמח בחלקו, לעבוד עבו
, ואז לא יתקיים בו מאמר ד׳ תו ם יחזיקו או ד ח  כי אותו שאינו מתפרנס ירגיעו אותו העשיר אשר רק א
, כי יצטרך לתת ו י לא אחסר, כי בהכרח יחסר ל ע ק לו די מחסורו יקח ויהנה מחלקו של הלליק מ י  הענ
ג ה נ אספת דגנך ה ק, תלמוד לומר ו י . שמחסר מחלקו הצפון מחלקו חל המחז  בג״ע, ואין לך עוני גדול מזה,
הג דרך ארץ, רשב״י אומר אפשר אדם חורש ל, ועי׳כ בהם מנ  אליו לתת אותי לאיש נכרי, המחזיק בידו, על׳
׳ אלא בזמן שישראל עושים רצונו של , בשעת חרישת מ י ע פה התפאר דהע״ה וחמר (תהלים כ״ג) ל׳ מ  י
, פי׳ בזמן אשר כלל ישראל עושים רצונו של ם ו ק יק, ע׳׳כ לא מ  הוא בעצמו, ואין אני מתפרנס ע״י מחז
ם אז מלאכתם נעשית ע״י אחרים, שנאמר ועמדו ה ירגיעו יוהל מילא שמים מקו נ ה  אחסר, ולכן גדול הנ
ס ע׳׳י מחזיק, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, זרים ורעו צאנכם, והוא רק בזמן שיתקיים בנו יעמך נ ר פ ת מ  ה
, י  כלומר אם תאכל רק יגיע כפיך ולא מיד אחרים אז כלם צדיקים, אז אפשר לקיים מאמר לא ימוש כו
ם, רק ות, א׳ בעוה״ז ובזמן שאין כלל ישראל עושים רצונו של מקו א משיג ב׳ תועלי  אשמך וטוב לך, כי הו
, תשתדל להנהיג p ג אספת ד , אז ו ׳ י פא, ב׳ בעוה״ב כי חלקו שמיר אנשים פרטי המא דכסו  שאינו אוכל נ
ם חשל7 יהבך על המחזיק הלא p אח, כי א הג ד . — וע״ד הפשט נראה מנ ו ת דם א  רק לו לבדו ואין לז
, תפסת־ [ואולי זהו שאמר אביי הרבה עשו כרשב״י ׳  להמתיק מאמר אשרי כל ירא ד׳ ההולך בדרכיו כו
ה ת ע מ ] ו דו דם, היינו כי בהכרח הפסי ל ןלא עלתה בי 3 ן ה אל המלך והמלך ר  ע׳׳ל איש תדיוט שלח מתנ
, כי התחיל ואמר והי׳ ד ח ן הזה כמה מאושר המשך הכתובים מבואר מ ת מ , הלא נאמר על ת ה ב ה א  אותה ב
ת ם שמוע תשמעו לשון רבים, ל׳ל הכלל, לאהבה א א ככבד בעיני המלך והשרים עד שקבל א א וכמה הו  הו
ה ד׳ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם, היינו שיהי׳ הלב וט הז , אבל עכ״ז ההדי ה אשר נתן לו נ ת מ  מידו ה
ם, ולא שיהי׳ הלב חציו לד׳ דת במי , ואם אח׳׳כ ישלח מיוחד רק אל עבו מה  הלא לא השיג מיד המלך כל מאו
ה גדולה באהבה רבה אז הוא מאושר וחציו לכם, אז לא תצטרכו אשר אחיכם ב״י יחזיקו  לו המלך מתנ
, כי חז ונתתי מטר ארצכם בעתו יורת הו ד כל ירח ד׳ ההולך בדרכיו, איש באחי ש  ומוצלח בכפלים, וזהו א
ת פ ס א ת פכי ומלקוש גם בלא עבודתכ' בשדה, אבל ביחיד אז ו ם אשר הילך לשרת א ד א  לאמר כמה מאושר ה
ה דגנך תראה להשתדל בעצמך, כי היחיד לא חכה ד יגיע כפיך כי תאכל מ  •המלל היוליש ית׳׳ש, ואם עו
, ואין לו דרך רק ע״י מחזיק ר ם, ואשדך וטוב לך, ועד״ז יתבאר ג׳׳כ למאמר ועמדו זרים כ עי  טוב ומה נ
, ובהכרח יפשד, ע״כ טוב לו אל היחיד ו ה ירגיעו יותר מירא שמים, והבן: אחד מאחי הנ  כי גדול הנ
p את, הג ד דת ד׳ ית׳ להנהיג בעצמו מנ בד עבו ^ דרכנו יעלה בידינו פשר דבר בדברי רבותינו העו ן  ף

, ודו״ק: p מת׳׳ל, ואז יתקיים בי מאמר ד׳ רועי לא אחסר ג ) ת״ר ואספת ד ת ל״ה ב׳ ״ל(ברכו  ז
 את



 ־אהל פרשת עהב יעקב
 עובד אוחו ביום ובלילה ודאי יוגיגנ לו שכרו, ואין
 הבעלי׳ דורשי׳ מיונו שיעשה באהבה וביראה, והאדם
 תעובד את בוראו שבעי׳ שכה בתרי׳׳ג מלות דאורייתא
 וכמה מצות דרבכן, ראר הוא אל השכר חלף עבודתו,
 אבל הכה גם האדון אשר לו עבדים הרבה ורואה איש
 עכי ואביון הולן ערום ויחף, רקח אותו לו לעבד,
 הלא הוא יחייב עצמו לאהוב את אדוכיו, כי הלא
 עיכיו רואוה ולבבו יבין ט אין מוכה העשיר בעבור
 עצמו כ׳ אם לסבה חמלהו על הער, כי אל עצמו
 ואל עבודות ביתו די לו במשררדו הרבי׳ מכבדי׳ ממט,
 אשר להם כמה מעלוח בחכמה החשבון וחכמת מעשת,
 מה שאין אל הער הזה שום ידיעה בהם, עוד יותר
 מזה, עשיר ראת כער קנון יתום, באין מכהל ומחזיק
 בידו. ויאסוף אותו אל ביתו, רהי לי לאב, ראמר אליו
 אני אתן לך מזוכות על שלחכי, ומלבושי כבוד, ואתן
 V עשרת אדומי׳ ויותר לזמן ידוע, ועמדתך ופעולתך
 אללי שתהיי חבר אל בר הלומד אצל רב פלוני, אם
 ,הנער ההוא משכיל ולו לב מבץ, כמה מאהבת ראוי
 לו לאהוב את בעליו, ט הוא מאכילו ומספיק לו כל
 מחסומו ועוד יהן לו שכר לסיף הזמן, וכל עבודתו
 ופעולתו הלא לא פעל רק לעצמו, וכל ההכאה שלו,
 לטוב לו כל הימים, הוא הדבר בהעבודה הככבדת
 במעשי התורה ותמצות, אשר כל פעולת המצות רק
p לו,  לטובתכו ולחיותמ, כמאמר אם צדקת מת ת
 כי הוא ית׳ איכו משיג מהם מאימה, לכן יפה תציע
 תכתוב ואמר ועתה ישראל מה ד׳ אלקיך שואל מעמך
 ט אם ליראת את ד' אלקיך ללכת בכל דרכיו, ל׳ל
 כאשר תלך בדרטו יתעבוד עטדתו תעבוד ביראה,
 ולאהבה אותו בעת תשמור מלותיו, ולעבוד את ד׳
/ ת  תהי׳ העבודה בכל לבבך ובכל כפשך, רק לשמו י
 והטעם, לטוב לך, לאמר ט הלא פעול' המלות ופעולת
 כל המעשים וסגולהס הלא כשאר אצלך, והוא יתי לא
 ידמש ממך ט אס היראה בלב לבד, ט המעשה בפועל
 הלא איכה רק לטוב לך, ומבאר עוד ואמר לא תחשוב
 אחר כי לוה אותך לעבוד לפרו באין ספק יש לו צירך
 בעבודתך, חלילה לך מלחשוב כן, הן לד׳ אלקיך
 השמים ושמי השמים תארץ וכל אשר בת, כלומר הלא
 יש לו משרתים רבים ונכבדים הרבה מכס, אראלים
 שרפים אופרם העומדים ממעל לי יתי, רק באבותיך
 חשק ד׳ לאהבה אותם למרב לבני אדם באהבתו

 ובחמלתו

 את ד׳ אלקיך תירא, גמרא (בבא קמא מ׳׳א ב׳)
 שמעון העמסוכי הי׳ דורש כלאתין שבתורה, כיון
 שהגיע לאת ד׳ אלקיך הירא פי׳ כו׳, עד שבא ר׳
 עקיבא ודרש את ד׳ אלקיך תירא לרבות ת״ח, וראוי
 להתעורר מי דחק את ר׳ עקיבא לשתף מורא בו״ד אל
 מורא הקב״ת, יותר היי נכון למגמר מורא תת״ח
 ממורא אביו ואמו, חבל באור הענין ע״ד משל לסגי
 כהוד שהי׳ צדך להרחיק נדוד לבקש לו לחם רעבון
 ביתו, ולקח כתב תעודה על עצמו כמשפט הממשלה
ז למדינת, וילך הוא עם משרתו המנהיג ו  לנסוע יז
 אותו, ויהי בבואם עד תגבול, שאלו אותם לתראות
 כתב תעודתם, והסגי נהור הוציא מחיקו חת תכתב
 שהי׳ לו להראותו לעירהס, ויהי ט קראו נו ראמרו
 לו זה כתנ העודה שלך, ואיה תעודתו של תשני, השיב
 ואמר דעו נא אדור ט אר קנלתי תעודה עלי גם על
 השני אשד עמדי, אבל קראו בו היטב ותראו ט כן
 הוא, אבל קראו נא בקול למען אשמע גם אנט,
 ויעשו לו כן, ויקראו לפרו הנה מעיר פלור נוסע
 פלור הסגי נתור כוי, ענת ואמר עתה ראו ט גם
 משרתי ככתב בכתב תזת, כי אחר אשר ככהב פלוני
 הסגי כהור, וס״נ ודאי לא יוכל ללכת לבדו; והוא
 צמך למכהיג למהיגו ולהוליכו ולשמרו, — הוא הדבר
 בעכירכו, ט באמת הקב״ה אמר רק את ד׳ אלקיך
 תירא, אבל איש ההמור להיותו כעור מגשש קיר.
 הולך בדרך לא ידעו, איה איפוא ידע הוא לירא
 מפרו ית׳, א״כ בהכרח גם מורא הת״ח ככתב בזה,
 לרבות גם אוהו, ט הס״כ איך ילך לבדו, והוא צריך

 אל הת״ח להורות לפרו מולא שמים:
 ןךיץ׳ אם שמוע תשמעו אל מצוהי אשר ^ככי מצוה
 אתכם המם לאהבה את ד׳ אלקיכם כוי, הנראה
 בטונת מאמר זה בתקדים מאמר ועתה ישראל מה ד'
 אלקיך שואל מעמך ט אס ליראה את ד׳ אלקיך ללכת
 בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד אס ד׳ אלקיך בכל
 לבבך ובכל נפשך לשמור את מצות ד׳ ט׳ לטוב לך.
 הן לד׳ אלקיך השמים ושמי השמים האת כר, וכבר
 התעוררו חז׳׳ל (ברכות ל״ג בי) אטו יראה מלתא
 זיסלתא היא, ואולי יתכן כי תכתוב בעצמו בא להבינם־
 עילת הדבר מה ד׳ אלקינו דורש מעמנו ט הוא דורש מעמנו
 ליראי ולאהב׳ אותו, מה ערןהאהב׳ והירא' ומה שבתם,
 הלא המשרת אצל אדוניו,אדוניו *תן לו מזונו ושכרו, והוא



 אהל פרשת עקב יעקב
 הקלורכה, ונקדי' לזה מאמר אביו החסיד ע״ה(תהלי'
ת לדין עמי, אשר א  כו״ן) יקרא אל השמים מעל וחל ה
 באין ספק השמים והארץ אינם דיינים ולא םופנרם
 ושוטרים, והכתוב דיבר רק מלילה חידות, וראוי להבין
 כוונתי, אמנם דע כי יש ב׳ זמנים אל חיי האלם, א׳
 כפי היכולת, כפי שיעור חום הטבעי ולידה השרםיית
 הנמזג בו, ב׳ לפי זמן הראוי לו, כפי מה שיורה עליו
 הדין שלמעלה, ושני השיעורים האלה מיוחדים אחד
 לשמים ואחד אל הארץ׳ כי הטבע הוא ענץ מיוחד
ת מונהגי׳ בדרכי׳ טבעיי׳, א , כי כל תולדות ה ת א  אל ה
 והיושר הוא ענין מיוחד אל השמים, וזהו יקרא אל
ת לדין עמו, פי׳ כי שניהם דנים א  השמים מעל ואל ה
 את האדם וגומרים דינו למות, אם מסבת הטבע
 שכבר כלת כח תמחזיקו ותמבריאו ומקיימו, ואם משבת
 כי כן ראוי לו מן השמים אשר שם משכן הדין והיושר,
 אמנם הצדיק הלא צדקתו ויראתו מכרעת לתרבית ימיו
 יותר על כחותיו הנובעיי', גם כי בטבע כבר חלפו
 עברו כחותיו, עכ׳׳ז הלא הלין שלמעלה מורה עליו
 להארן ימיו, וזהו יראת ד׳ תוסיף ימים, ומהלוע
 להאריך ימי חייו כפי צורך השלמה יראתו, ולהיפך
 הרשעים, כי גם אם בטבע הוא בריא וחזק, רעק
 בכחו, והיה יכול להמשיך חייו ימים כביד׳, אבל הלא
 הדין של מעלה מורה עליו כי טוב מותו מחייו, כי
 כאשר יחי׳ יותל יקלקל יותר, תהו ושנות רשעים
 תקצורנה / ולא ישלים שנותיו המשוערות בכח טבעו
 תנמזג בו, כמאמר (תהלים ע״ג) כי אין חרצובות
 למוחם ובדא אולם, פי, בעודו בדא וחזק ימות לשחת,
 וכמשפט הזה יהי' לין של מעלה על מי שמשעבד נפשו
 לגדל בניו לתלמוד תורה, להדדכס במעגלי צדק,
 מהצורך גם p לתאדך לו ימי הייו יוהר מהשיעור אשר
 שיערה חכמתו ית׳ למזוג כח החיים באדם אל השלמת
 עצמי, אבל האיש הזה הלא הבנים בניו הם צדכים
 אליו לגדלם ולחנכם ולנהלם בנתיבות החכמה, והוא
 צריך אל רדם עודפים בעבור ברו שלדכים גודל
 השגחתי, וזהו המשך המאמר, ולמדתם אותם את
 ברכס כו׳ למען ירבו ימיכם כו׳ כימי השמים, ר״ל
 כפי השיעיר וכפי היושר המושקף מן השמים, על הארץ,

 ר״ל יותר על הכח הטבעיי, והבן:

 ובחמלתו, — הוא שתציע תכתוב לתבינני איך האהבה
 מחוייבת אל אדוננו הקלוש ית׳, יביאר יאמר והיה
 אם שמוע תשמעו אל מלותי, ר״ל תתבוננו היטב בכל
 הצדדים הנ״ל, א׳ אל מלותי, אשר אר אין לי לירך
 בהם מאומה, ומה גם כי אין מספר לגדודיו ממשרתיו
 עושי רצונו בשמים ממעל, ועב״ז אר מציה רק אתכם,
 אביוני האדם, קרוצי חומר, עפר ואפר, וזהו היום,
 אשר רק היום לעשותם ולא למחר לעשוהם, כי אז
 זמן קבלה השכר והצלחת הנלחייה, וכאשר תהבונכו
 בכל הדבדם האלה אז ההעוררו מעצמיכם לאהבה את
 ד׳ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם כוי, ר״ל כי כבר יזדמן
 מי שיאתוב את ד׳ ועכ״ז עבודה לא יעביד בעצמו,
 רק תוא מחזיק ביד האחרים העישי', לזה דייק הכתוב
, בפיעל  ואמר לאהבה את ד׳ אלקיכם וגם ולעבדו ט׳
 ובמעשה, ואמר בכל לבבכם, בשני יצדם, ביצר טוב
׳ כי הניף והיצת״ר מתאוה רק לתענוגים,  וביצר הרע
 וחישב ט עבודתנו היא כעבירת העבד חל אדוניו אשר
, ויתעצל עי״׳כ מן העבודה,  העבודה תיא ptb- אמרו
 כאומר לא הן ולא שכרן, אבל כאשר יתבונן ויעשה
 חשבון בנפשו ט עבודהנו היא רק טוב וחסד הבורא
 ית׳ אליר להאציל לנו ברכה וחיי עולמים, אז גם הגוף
 יסכים אל העבודה, — והחשבון הזה כבר חשב עם
 קונהו החסיד ע״ת ואמר (תהלים קט״ז) מה אנדב לד׳
 כל סגמולוהי עלי, כאשר יאמר הבן המשכיל אל אביו
 הלא נתת לי מלמד להועיל, אשר ילמדני חכמי ומוסר,
 ובבואי לביתי הנה ארוחתי ארוחת תמיד נכון לפר
 מטעמים וכל המאכלים הערבים, הלא נהפוך הוא,
 אלי הי' ראי לשלם לך מחיר גמולך הטוב אשר גמלת
 אותי על אשר הבאתני עד הלום, להמעימני מנועם
 זיו התורה הטהורה, תהו מה אשיב לדי, הלא בדין
 הי׳ ראוי אשר כל תגמולוהי שהוא גומל אייי על שמירת
 התורה, עלי, כלומר הלא עלי מוטל החיוב לשלם

 גמולו הטוב על שהביאני עד הלום, והערן נטן:
 למען ירבו ימיכם ט״ טמי השמים על הארץ, וראוי
ב איך המשיל הכתוב מבי הימים אל  לתת ל
 ימי שמים וארץ, אשר אנחנו לא ידענו מספרם עד
 כמה ה0 מגיעים, והנראה לדעתי בעומק הדבמ׳ ע״ל
 מאמר (משלי יו״ד) Tאת ד׳ תישיף יידם ושנית רשעים



. ה א ת ר ש ר  פ
 והיסידם ישר הקב״ה מייסימ אץ אכחכי מקבלים
 איתם באהבה, כאמרם ז״ל (ברכות ה׳) יכיל רפילו'
 לא קבלם מאהבה כוי מת אשם לדעת כר, אמכם
 דהע״ה המציא אליכי דרך חכינה וחמלה לפניו ית׳,
 וכה חמר בתפלתו(תהלי׳ ק״ל) שיר המעטת ממעמקי׳
 קראתיך ל', ד׳ שמעה בקולי תהייכה אזכיך קשובות
 לקול תחנוני, יתרלון בזה ע״ד אדם חולה בא לפכי
 מפא עכךר ונדיב, החומל על כצ הבאים לפניו, והיא
 מבקש מאה המפא שיחן לי מאכלים פנרמים לאכיל,
 רתמהו האנשים איש אל רעתו, דתנו אדתו כמתעתע,
 לאמר לא זאת שאיני מבקש קמים העלולים לרפואתו
 והצלתי היא שואל ומבקש דבדם אשר יקרבו מיתתו,
 השיב להם המפא ואמר, מה שאיני מבקש המועיל
 לו הוא מקבת התגבמת החילי עליו על שאינו מרגיש,
 ולק לא זאה לבד שלא יחרה אפי עליו, אבל מיד זאת
 כי חקרון ידיעתי הוא קבה לעירד אה לבי לחמול עליו,
 ולשקוד ברפואתו והצלתו, ואין אני מכוס לבי אל
 הדבמס שהוא מבקש ואומר בפיו, ט אם כי בם אדע
 כי לבי כואב עליו והוא צריך אל דבר, והיא מבקש
 אותי להושיעו מצרתו, ומה לעכךת לו הלא אנכי אנכי
 נפשי יודעת מאד, ומה ל׳ בזה אס הוא אינו יודע מה
 לבקש, הנמשל, אנחנו מבקשים מאתו ית׳ דברי׳ שאץ
 לנו תועלת בהם, והיא הוראה על התגברות הסכלות
 בקרבנו, והקב״ה במב רחמיו ישמע בקולנו, הייני ט
 לא ישים לב אל ארשה שפתינו מה שאנחנו שואלים
 דבמם הבלתי ראויים אלינו, כ״א יקבל קולנו לבד,
 כאותו שציעק בקול מר מריב עניו, והקב״ס בעצמו
 יבחול אה הטיב לכי, וזהו מאמר(דניאל טי) הנוה
 אלקי אזק״ ושמע כי׳ כי לא על צדקותינו אנחני מפילי׳
 תחניניכו לפניך כ׳ על רחמץ הרבי׳, כלומר מתפלותיכו
 שאנחנו מתפללים תראה דלותנו ופחיתותנו, וזהו פקח
 עיניך וראה כוממותנו, והוא, כי לא צל צדקותינו
 אנחנו מפילים חחנוניני לפניך, פי׳ שאין א:י מבקשים
 עזרה ועוז אל הצדקות ומישרים, יאין אני מבקש־' רק
 רחמיך הרבים, וזהו ממעמידי יויילי1! לי, פי׳ מעומק
 קכלותנו ודלותנו, ד׳ שמעה בקולי, וממט תדע דלות

 עדכנז
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 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכת וקללת, באור
 המאמר, דע כי האף אמנם אנחנו חושבים
 בלבנו העוה״ז לטוב, וחיינו לחיים, אבל האמת כבר
 מבואר בדברי החכם מכל אדם (קהלח אי) מה יתרון
 לאדם בכל עמלו שיעמול חחת השמש, כי העוה״ז אינו
 כ״א הכנה ומבוא אל העותיב, כמאמר (אבות ד׳)
 העוה״ז דומה לפרחדור בפני העוה״ב התקן עצמך
 בתמזדור כדי שתנמן לטרקלץ, וכמו שהעוהי׳ז רק
 הכנה אל חעוה״ב כן חיי העוה״ז אינם כ״א תכנה
 לידי חעוה״ג אשר אז יניע האדם אל החיי' האמתייס
, וכבר אממ חז״ל(ברכות) רשעים בחייהם  המושמת
 קרואים מתיע, ר״ל לפי דעחם שהמה חושבים חיי
 עוה״ז אל חיים אמתיים, ועי״כ אינם מכינים עצמם
 אל חיי עוה״ב, לכן נקראים מתים, כי החיים שהם
 חושבים לחיים הלא הוא כמו אכזב, ומעתה נתביק
 בטובות עוה״ז ועינינו חחזיכה ט חין להחליט עליהם
 מאמר טוב, ט לפעמים יהיו לטובה ופעמים יהיו
 לרעה, כי נהטיב ד׳ לטובים ולחמו נהן מימיו נאמני׳
 ואינו חסר לנפשו מכל צרכי ביתו, והוא אח נפשי ילדי,
 יכלה ימיו בעסק התורה ועבודה, היא ברכה שאין
 למעלה ממנה, אמנם האיש אשר יתן ל־ ר\לקי׳ עושר
 ונכסים, והוא ימלא קדים בטנו, בכל אשר יפנה ירשיע
 חוטא ומחטיא אחרים, אץ קללה גדולה מזו, כמאמר
 (ואתחנן) ומשלם לשונאיו אל פדו להאבידו, חתי
 ראה אנט נותן לפניכם היום, פי' בעיהיז ברכת
 וקללה, את הברכת אשר תשמעו כוי, כלימר העוה״ז
 יהי׳ אצליכם לברכה כאשר יהי׳ אצליכם הכנה לשמוע
 אל מצות די, והקללה אם לא תשמעו טי, וזהי• מאמר
 (נלבים) החיים והמות נתתי לפניך הברכת והקללה,
 פי׳ פעמים שהחיים ברכה ופעמים שהמות ברכת,
 כמאמר שינה לרשעים הנאה להם כו׳, וכבר כתבנו
 במקום אחר שזהי באור מאמר (התלים כ״ב) אלי אלי
 למה עזבתני, למה אין תפלותיט מתקבלות למעלה,
 והתשובה ע״ז, רחוק מישיעתי דבמ שאגתי, כלומר
 הדבר אשר אנכי מבקש היא רחוק מישיעה׳, יא״כ מה
 יהי׳ בקופט, אם אנחט מבקשים טיב אין לט מענה,



 אהל פרשת ראה יעקב
 ממ^מר ;ה שהוא לערבה ילא למגה״ אמכם לע כי
 דברי תורה עכייס במקום אחד ועשירים במקום אחר׳
 והוא במדרש (שמות רבה י״ב) הן אל ישגיב בכחו מי
 כמוהו מורה, שמורה דרך לעשות תשובה, כי מדתו
 *ת׳ איננה כמדת בויד אשר ברצותו לעשות לחנירו
 רעה הוא מקתיר דבריו, למען לא יתוודע הדבר אליו,
 ושלא יתן מועצות נכסשו להחיש משלנו לו, ולא יוכל
 לעשות לו את אשר בלבו לעשות, אבל מדת הקביה
 נהיות עיקר רלוכו בקיום אישי העולם וחפץ חקד
 הוא, ע״כ זה דרכו להודיעו את אשר עם לבבו
 לעשות, למען השומע ישמע רקת עוקר יתעורר לתקן
 את אשר תשחית, ולא יתי׳ תדבר ולא יבוא, כמאמר
 (תהלים ע״ו) אתה כורא אתה ומי יעמוד לפכיך מאז
 אפך, אבל ברוב רחמיו וחסדיו משמים השמעת דין,
 כלומר הוא מודיע להם כי תדין מתוח ח״ו, ועי״כ
ק יראה ושקעה, וכדבריהם ז״ל (שבת פ״ח)  א
 מתתלה יראה ולבסוף שקעה, — עוד אמרו (שם
 בסמוך) מהו שאמר פרעת חטאתי הפעם ד׳ הצדיק
 ואני ועמי הרשעים [פי ולא אמר כן בכל המכות רק
 פת במכת ברד) לפי שהקב׳׳ה אמר לו ועתת שלה
 העז את מקנך כו׳ הוא עשה עמהם לדקה שהיה
 מזהירם, והוא ועמו הרשעים שלא שמו לבם לדבר ד׳
 והניחום בשדה ומתו כולן [וכנר נהבאר ענין זה
 נאורך למעלה באהל יעקב בראשית למ״ד ב׳ ע״ש]
 והוא הוא מאמי המדרש אשר לפנינו, אמר הקביה
 לא לרעתם נתתי להם ברכוה וקללוה, לאמר כי אנחנו
 רואים כמה הרבה הקנ״ת בתורה גם במשנה תורה
 בתוכחות וקללות הרבה מאד עד כ׳ היה מקום
 להעלות על הדעת כי חפצו ורצונו ית׳ לתעיק ח״ו,
 וכן מדתו הלילה אך להרע ח״ו, לזה אמר ח״ו לא כן
 הדברים לא לרעתכם נתת׳ לכם ברכות וקללות, אבל
 האמת כי לא נתתי לכם אלא לטובתכם להודיעכם
 הדרך הטובה, כי עיקר רצונו יתי בצמיחת הטונה
 להעיר לבס אל התשובה, והראי׳ סיימו ואמרו מנץ
 ממה שקריק בענין ראה אנכי נותן לפניכם היום
 ברכה וקללה") כלומר הלא גם הקללה כתובה וגלר׳
 לפםנו, ואס חלילה יאבה באמת להפיק פעולה רעה,

 מדוע
 ספס בתוך קהל ועדה קולס תקיעת שופל, הנביא או«ר
 י* יחרדו, אס תהי׳ יעה בעיר יל' לא עפה, כי לא יעסה

 ל•

ה איניך קשובות לקול תחנוני, התו כ י י ה ו ש  עדכני׳ ילכ
 ג״כ מאמר(ההלי׳ הי) הקשיבה לקול שועי מלכי ואלקי
 כי אל7 אתפלל,׳ר״ל כי עכ״פ הקול מורה שאני מבקש
 ישועה, יאם אמנם לא בינת אדם לי, ואין אני מבין
 מה טוב ל׳, אבל אתה נטונך חנני והושיעני, —
 אמנם הנביא ע׳׳ה כנר התנצל ע׳׳ז בשם י' ואמר
 (איכה ג׳) מי זה אמר ותהי ד׳ לא לוה, מפי עליון
 לא תצא הרעות והטוב, מה יתאונן אדם ח* גבר על
, המשך הכתובים היא ׳  חטאיו, נחפשה דרכנו ט
 תשובה על שאלת אלי אלי למה עזבתני ליזיק ירשועתי
 כו׳, והקניה משיב מי זה אמר ותהי ל׳ לא צוה, ר״ל
 מי הוא ניניכם צדיק מושל ניראה אלקי׳ שיגזור אומר
 שתהיה תשועה ודי לא ילוה ולא יסכים על ילו, הלא
 כבר מוחלט (פסחים קייב) יוהר ממה שהעגל מלה
 לינק פרה מצה להניק, רק משי עליון לא תצא
 ההתחלה, כי ההתחלה בע״כ צריכה להיות מאתנו,
 ומה שאנחנו אינם נענים על תפלותינו ממני שאנו
 מבקשים כל אחד על צרכי גופו לנל, יעל מחסוריו
 הפרטיים, וא״כ מה יתאונן אדם יל על מחסוריו
 הפרטיים לבד מוטב נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה

:  עד ד׳, כמאמר מי יהן מציון ט
 מדרש ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקלל',
 הלכה אדם מישראל מהו שיהיה מותר לו
 לקרות התוכחה בקריות הרבה, כך שנו חכמים אץ
 מפ^ץן בקללות, אלא אחד קורא את כלם, שנאמר
 (משלי גי) מוסר ד׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו,
 אל תעשה את התוכחות קיצין קולין, ולאי׳ להשטל
 לדעת עומק ענץ זה מלוע לא נפסיק בקללות, רק
 לקרות כל התוכחה בפני ענין אחל, ובאין ספק כוונה
 עמוקה ישלחז״ל בזה, אמנם לבוא אל באור זה נתעורר
 עוד על מה שאמרו בסמוך, אמר הקב״ה לא לרעתם
 נסתי להם ברכות וקללות אלא להודיעם אחה דרך
 מובס שיבחרו אותה, כלי שיטלו שכר, מנין ממה
 שקמק בענין ראה אנט נותן לפניכם המם ברכה
 וקללה, והדברם סתומים וחתומים, כי המדרש מצה
 להוכיס שלא לרעתם נתתי להם ברכות וקללות, ואמר
 מנין, ממה שקמק בענין ראה אנכי כיי, יאימה מוכח

. *)אטד הכותב לא אסדול את עתקי מה שאמרתי ה ר ע  ה
 (עמיס גי) אם יתקע סיפרבעיי־ ימס ל



 אהל 0רשתיאה יעקב לח
ס ״ ר חלי־ןי׳ ח ב ת ד הפכתם א רש, אם לא שכל עיקר המשא יהי׳ לתיש דבירו, ו ע זאת בכתוב מפו די ע הו  מדו
מות שתתרעם יתי על ן התרעו , וראוי לבאר ער י ו : כ ן נ ה , ו ה ב ו לה ע  רצונו בלמיחות הפעו
כ דע כי עיקר שנאתם אשר ) האומרים משא, אמנ א באור מאמר (דברי הימים א׳ ד׳  ואללי זה הו
ב להם ומבקש ר א א ת ירמיה ע״ה כאלו הו  ואמו קראה שמו יעבן לאמר כי ילדתי בעוצב, שנאו א
תה בעבור כי ס ברך תברכני כוי רעתם ח״ו, אבל כל שנאתם אותי הי  ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר א
, פי׳ כי בהתנצלות גדולה עיקר גמר הפורעניויז לבוא הי׳ תלר בדבורו של  ועשית מרעה לבלתי עצבי
, ה ד , כמאמר (ישעיה מ״ע) רשם פי כחרב ח א י ב א יעבן לאמר כ׳ ע״כ מלאו לבו להתפלל אם ברך מ  נ
ת פ , רק ה ה א ו נ נ , לזה וכמו שהחלום שהוא אחד מששים מ נ ל ו ע ר שמו מוכיח על ה נ ם כי כ ר כר נ כ ר נ  ת
ת נ״ה) כל החלומות הולכים ו כ ר ב ) ר מ א מ ת גומר, כ ע ד , כלומר כי הלא י י נ צ  אמר ועשית מרעת לנלתי ע
ם אני , ואס אמנם ת ת א ו נ נ ן נ י , כן הענ ה פ , אחר ה ה נ ר ת לבבי לתיות צדיק ה  הרעת תוכיחני ותעורר א
, עכ״ז , ובנפלאות יומני לא הלכתי : לא אדע נפשי  • וא׳׳כ ועשית מרעה לבלתי עלבי

לע ברור למלהיל תו ד שלא נ ה כוי מה מצאנוה ידענות כי כל עו ם הז ע  ובנביא (ירמיה כ״ג) וכי ישאלך ה
, אולי יחזרו, ר ל ה משא ונעשתי אתכ& נאם שלא ישובו בתשובה היה הדבר ת  משא כוי, מ
א, לא כן אחר שהנביא תתרה בו ר ילא י נ ד ם אשר יאמר משא כוי כי ולח יהי׳ ה ע ה , והנביא והכהן ו ׳  ד

ם ה  ב
/ משל למלינה פליחה י  ל' אלקים לבר כי אם גלה סולו אל עבל״ו הנביאיס, יבילקוט (במקומו) אס יתקע שוסי־ כ
 משובשת בגייסות•יהי' שם זקן אסל והי׳ מזהיר לכל בני המליכה מי שהי׳ שומע קולו היי נצול, ייד שלא םמע קילי
/ כך אס יתקל! שופי בעיר בליה ימס לא יחללו אלי י  היו הגייסות הורגים אוחו, כך כתוב בן אלם צופה ניןיזיך כ
י  ישראל, אם מהי׳ רעה בעיי ולי. נא עשה, אין הקב״ה מפז במיתתם, שנאמי אם אחפוז במית רשע, עכ״ל, ומי
 הי.קיט סתומים וחתימיס לכל מראה עיני קורא גו, אמנס אחל הלניים והאמת האלה לבלי הילקוט כבי מבואר
 מעצמו, נאמר כי אם הקב״ה היי ספן ח״י במיתת הרשעים מה זאת איפיא לו ית׳ להוליע ולפרסם ־לגלית לנו בתורתו
 מ.!י הוא יישב נשאית למשפט ועומד ללין עמי, יצרה יאמי תקעי בחילש שיפי נו׳ כי מק לישראל הוא משפטלאלקי
 יעקב, הלא מי יאמר לו מה תעשה, אי את מי נועץ ויבינהו אם לא כ׳ באהבתי יבחמלתי הי* שיקד לשובב אליי
 נפש הסוטאת והוא פותח יל לקבל בתשיבה כל מילה ועוזב, אשי כ״כ היתה מלת טובו לגלית ולהודיע את יים
 הדין, אשר ני יבקר מעשי איש יפקילתו, למען אשר העם ישימי עצות בנפשם אולי יסתלו ביום אף לי, יינסס על
 הרעה, ילכן מתנצל הכתיב יאמר כ* בהיות העם כמסשים ואןנס פילים ע״י השוער ואינם ניתנים לבם לשיב, והעינש
 יפגע בהם, אז אין להם להתלונן על הקלה מאומה, כי הלא הי ליע אותם תחלה, והשיפל היי קירא 3קרל לעירר
 אומם, יא״כ המה בעצמם עשי להם הרעה הזאת, וכמאמר הנז׳ ל' הצליק, כי הלא הוליע תחלה, רק אני וממי
 הרשעים, ומעתה המשך הכתובים לפיריש הילקיט כך הוא/ אם יתקע שיפר בעיר ביאש השנה ועם לא יחילו ילא
 יתעוררו אל התשובה, הנה אס״כ אם תהיי יעה בעיר ודי לא עשה, רק הם בעצמם עשי להם הרמה, והטעם, כי
 לא יעשה ל' אלקיס לבל כי אס גלה סילו אל עבדיו הנביאים, וא״כ אסל כי הוליעאותס כי ביום זה יעמלו למסמס
 היי להם להכין עצמם גמה לביא לפני המלך המשפס, והלבדס הצלה כהיום תמצאון אותם בלשון הילקוט הלל, מסל
 למדינה כר יהי׳ שם זקן אחד והיי מזהיר לכל בני המדינה, כל מי שהי׳ שומע קילי הי׳ כציל, ימי שלא שמע קילו
 היו הגייסות הירגים איתי, כך כתיב בן אלם ציפה מזתיך כי׳ כך אם יתקע שופי בכיר בליה ועם לא יםלדו אלו
 ישלאל, כלומר כאשר ישראל לא ימרדו עיי השוער, אז אם תהי׳ רכה בביר ולי לא עשה, כלומר לק אתם עשיתם
 לכם, וזהו שסיים שנאמי אם אספון במות הי־שע, ל*ל כי הלא היליע והשמיע תחלה, והוא סי, אמת* בע״ה. —
 עילי מלבר מה הענין אזכיר מול באור יקר אשר אמרתי בהמשך הלרוש על לבלי סז״ל (יאש השפה כר!) למה תוקעים
 בר׳׳ה, למה תוקעים רחמנא אמל תקעו, אלא למה תוקעים כשהן יושבים ומוזלים ומוקפים כשהן עומלים, עי׳ תיש׳
ס זיל נתן טעם על ^ ר  שהקשי על תקיעות למיושב ומעומל הרי הוא עובר על נל מיסיף, עיש, אמנם הנה ה
 מצית שופל יכסג (בהלכות תשובה פי־ק ג׳) אע״פ כתקיעת שיפל בייה גזילח הכתיב רמז ים בה, כלימל כילי ישנים
 משמכם וכמ־מיס הקיצו מתרלמתכס יספשו גמעשינם ני׳, ימעתה תהיי נפקותא גלולה, כי אם נאמל שהתקיעה אינה
 לק ללך סק וגזירה, כשארי גזירית התירה, א־כ אין להישיף בה, כמשפט בכל המצית שלא לעביר על בל תיסיף,
 חהו ששאל למה תוקעים, והשיג המתת הקב״ה אמר תקעו, כלומד בדלן 0ק, א! הקשה כל נכין קושייתי א״כ למה
יקעים כשהן יישניס יםיזלים יתיקעים כשהן עומדים, וע״ז תית עמלא אלא כל, שכל עיקר השופר מכוון לטינתני,  פ

 יכמדינר, יהבן:



 ראה יעקב
 ויכיר בו שאין בכיזי לקבל רפואוח, ובאין קפק לא
 אהיה עליו למעמסה, אך מהר חכה לי גליון ועפ
 סופרים וארשום עליו הסמים העלולים אל הקיה,
 ויהי כי התחיל לכתוב לא זז ידו על אשר מלא את
 הגלון כלו לארכו ולרחבו, ורשם בו סמ־ם שונים עד
 למרבה) והאב ההוא בראותו זאח הפציר בהרופא
 לאמר חדל נא הים בני היקר יקבל הסמים הרבים
 האלה, גנה הרופא בחכמתו הלא לאמונה כל יותר
 שאכתוב עוד תמעינו קבלתי, אך שבה אתי, החרש
 והביעה וראה, והאב ההוא בע״כ לו־ אל המשרת
 ללכת אלהאפנר״ק להביא הסמים, והנח הנער ^א
 וכנפי כסותו מלא־ם חבילות חבילות סמים ועשבים
 שונים, והאב רואה ולבו עליו דר, הרופא הזה לקח
 לו את החבילות האלה מיד המשרת, ולוה להציב לו
 שלחן אצל המעה אשר הנער שוכב עלי׳, ושם התחיל
 לחתוך העשבים ולכתוש הסמים, והנער בהריחו ריח
 העשבים האלה, וחיל מרירותם העלח נאשם לפניו,
 נתפעל כל כך עד כי תתחיל להקיא פעם ושתים,
 והרופא כותש ושוחק עוד, ודוכה במדוכה, ועשן
 העשבים האלה עולה עוד נאפו, והוא מקיא עוד
 לעומתם עד אשר השלים עשרה שעמים, אז אמר
 הרופא להסיר העשבים מצל שני תנער, ראמר אל
 האב עתה ראה אחי אם לא כאשר דברתי כן עשיתי,
 כי אם היה בדעתי לתת לבנך סילם, לא הייתי לדך
 אל רפואות רבות כאלה, והי׳ די לבנך כף אחת
 קנינה, או שתי׳, אק אנכי בחנתי חכרתי את מזגו
 po- כ׳ אין בכחו לקבל רפואות כל מאומה, לכן היי
 ההכרח את* לתרבות נאסיפת השמים ועריכתם למען
 אשר יתפעל ע׳׳י הכנתם לבד, כן העם הזה וכן הגר
 הזה, אם הי׳ רצון הקביה לזורר ח״ו מחלת נפשותינו
 ע״י הסמים אשר פרע הכתוב נהתוכחוח, הנה באין
 ספק הי׳ לי בא׳ או בבי, מה זאת לו ית׳ לרשום גליון
 גדול כזה ל״ח סמים, אם לא כי באהבתו ובתמלתו
 שיער את כח נששוחנו שאין בכחכו לקבל גם אחד
 מהם, אשר עיכ הי׳ מהצורך לתרבות בהם למען אשר
ל אך עם קריאתם ואסיפהם, וא״כ ע פ ח  הקורא נהם י
 יפה אמרו אין מפסיקים בקללות אלא אחד קורא את
 כלם בפעם אחת, כדי להגדיל הקריא׳ באזר השומעי',
p ואולי זאת תהי׳ לנו לארובה ומרפא תעלה, לא 
 אם נחלק אותה לחלקי׳ ותהי׳ נקראת בקדאות הרנה

 לתת

 אהל פרעת
ה הנבואה חביבה מצד ת  בהס ולא חזרו, וא״כ ה
 ושנו״ה מצד, כ׳ אצל השביס בתשובה היתה הנבואה
 לחסל גלו; אשר הציר יוחס במענה פיו יתי, כמאמ׳
 (עמוס ג׳) כ־ לא יעשה ד' דלקים דבר כ׳ אם גלה
, לא כן או:ם אשר מא:ו  קודו א: עב־יו הנביא ס
 לשוב, שנאו בשער מוכיח, כ־ ע; ידו ׳גמר רע יש$י/
 לכן היו קוראים אותה משא, (עי׳ רד״ק) והקלה
 היה מזרעם צ״ז, כ־ אס א־ננם הנבי~ היה גומר
 בפיו, אבל זה הי להם במעלם שלא אבו לשוב, וא״כ
 הלא ב־מת בהם הדבר הלו׳, ההו וכ־ ישא:ך העם
 הזה כר מה משא כו׳, שזה הוא אות שאינם רוצים
 לשוב, ובעבור זה היו מ׳.רעמים על הנביא, ושקר
 בימינם, כ* הנבואה לא בא: רק לעובה, והם
 מהפכים אותה לרעה, חהו כי המשא יהי׳ לאיש
 דברו, אותו שמדבר וקורא את הנבואה משא עליו
 תהיה משא לנרפה, וזהו והפכתם ^ת דבר* אלקים
 חיים, מעובה לרעת, כ־ עיקר מציאות הנבואה רק
 לטובה, למען ישמעו ויראו, רתע־ידו אל התשובה,
 ומעת פסקה הנבואה מישראל הקב״ה מעורר אותנו
מר (איוב ל״ו) וים אסורים  בדרכ־ם אחרים, כמכ
 בדקים ׳לנדון בחבל* עוני רנד להם פעלם ופשעיהם
 כ־ יתגברו, אבל החכם עירו בראשו, ורואה את
 הנולד, והוא מעורר את עצמו טרם יפגעו נו יסור*׳,
 כי בשמעו דת דבד החלה והתוכחה מקול הקורא,
 יתפעל מיד רפשפש במעשיו, ומטיב דרכיו, והכסיל
 אינו משים אצ לבו עד בוא היסודם על עצמו ועל
 בשרו, חהו שאמר החסיד ע׳׳ה (תתלים ל״ב) אל
 תהיו כסיס כפרד אין הבין כר, ומעתה ראה גס ראה
 מה עמקו מחשבות חזיל אשר הסכימו ואמרו(מגילה
 ל״*) אין מפס־קים בקללות אלא אחד קורא את כלם
 והוא ע״פ דמיון, לאחד שכפל בנו למשכב נא אליו
 הרופא ואמר כי הוא צדך לקחת על הקאה, התחיל
 האב מספר לפרו טבע הילד לאמר כ׳ הוא רפה
 המזג עד מאד, רך וענוגי אץ בכחי לסבול קבלת
 הסמים, עכה הרופא ואמל תדע כי גס אנכי בחנתי
 בנת׳ אותו ואת מזגו מיד בנואי אליו, אך עכ״ז מה
 שההכרח אליו להצלתו ורפואתו מחריבי׳ אנחנו לעשו׳

 כי הוא צריך להקיא עשרה פעמים, ראמר האב אבל
 זאת עשת עמלי ט תראה למעט בסמים כל מה
 שאפשר, רען הרמא הלא כבר אמרתי לך כי אר



 אחל *ישתיאי יעקב ייט
 לתח חלק לשבעה וגם לשמונה נבלים, וכדומה, לא מוסל רסירים בפועל רח״ל, ומוכחת מוסר תיא
 יכבד על השומע ולא יתפעל מאומה, ומעתה עשה ההתראה על היסורין") — עוד כר׳אח בנאור
 עמנו הקב״ה אך טוב וחסד במה שהרבה הקללות מיי* מר לא לרעתכם נתתי לכם ברכות כו׳, נהקלים
 כ״כ, חהו מאמרם ז״ל לא לרעתכם נתתי לכם נרכות לברי המשורר ע״ה (תהלים קמ״ז) מגיל לבדו ליעקב
 וקללות לא נתתי לכם אלא לטובתכם, מנין ממה חקיו ומשפטיו לישראל לא עשת p לכל גר ומשפנרם
 שקריק בעכין ראה אנכי נותן לשניכם היום, שזה בל ידעום, אשר מה מאל ראר להתגיס בלנריו
 מורה כי בעם הזה יספוק לכו דבר השמועה עלומ הקדושי׳, כי בהשקפה הראשונה אין בזת יק החדשות,
 להטיב לרככו, לא כן אס כווכתו היתה שיבואו ימי כי כבר מדע ומפורסם בתורה ובכביאים שהקבים
 הרעה בפועל, ושיהיו הקללות בעלם ח״ו, איך אמר נתן התורה לישראל לא אל תזולת מהעמים, אנל
 עליהם אנכי נותן היום, הוא שימרו בסמוך, זה הסכת ושמע כ׳ לנר גלול לינרבקלשו המשורר האלרך
 שאמר הכתונ (ירמיה י״ד) שמעו והאזינו פוי, כלומר הזה , וכקדיס עוד מאמרם ז״ל נמלרש (ד׳ שופטים)
 שיספ־ק לכם השמיעה לנדה, חתו מ״ש החכם ע״ה אמר ר' אנעזר נמקום שיש דין אץ דין, נעשה לץ
 (משלי ו׳) ולרך חיים תוכחת מוסר, מוסר הוא שנט למטה אין לין למעלה, אין לין למטה יש דין למעלה,

 ועול

 הערה• *,)אמר הכותב ילעתי גם ידעתי כי לגל עם לננך לאמל כי גס אסר כל הנאורים האלה עול לא נתנאל
 יעה לשין המדלש, במה שאמל ל& לרעתכם נתתי לכם ברכות וקללות, כי על הקללית יתכן שיהי'

 מקום לעפות ולסשוב שהי׳ המכוון בהם לרעה לדי, ע״כ העיר אימנו הקנ״ה שאיכו כן, ואמל מנין ממה סקיינן
 לאה אנכי נותן לפניכם היוס בלכה וקללה, כלומר הלא גס הקללה כתובה לפניני, בע״כ יבחן שאינם רק ע״ל התראה,
 וכמו שנתבאר, אבל מי הוא זה ואיפיא הוא אשר יםשוג תועה מל הברכית לאמר עליהם שהמכוון בהם רק לרעה,
 שיצטרך הקג״ה להתנצל ולומר לא לרעתכם נתתי לכס ברכות כיי/ והוכיחו ואמרו מנין ממה שקרינן בענץ חאה כוי,
 ועל זאת ישתומם כל משכיל איה איפוא מוכס ממאמר זה שהכיונה בהברכית ינקללות רק לטובה, ולבאר לך תעלומות
 סכמת מרי המאמר הנפלא הזה אזכיר לך דברי מו״ר ז״ל (נקיל יפקנ כ׳ אי) כל מאמר הי זאת עולה מן המדבר,
 ובמדרש, אמרו אוה״מ מי הם אלו שכל מעשיהם עולים באס י״ולליס נאש, אמר להם יס להם על מה שמןמיכי,
 מקוטרת מור ולבונה זה אברהם יצחק ויעקב באור הדברים, כי הנה בני אלס מתפרנסים על נ׳ ליכים, יש אשר ימיי
 עצמו בביתו ובפנותו, ויש אשר ממרחק יביא לח^ו, עובר הים נאניות, וההבלל ביניהם, כי המס׳׳ אשל לאדם בעירו
 ובביתו לםוק הדגל להתעשר ולבוא אל הצלחה גלולה. יען כי סחורתי יליע לכל נשוי׳ וערכה, ילא יהי' הרידס כ״א
 מעט, לא כן יורלי הים, אליהם אפשר להתעשר בפתע פתאום, וכי תאמר א״כ מלוע׳ כל הסומלים אינם עחביס
 מספל עירם לםםיר למי־סקים, התשובה בזה כי היא אלי׳ יקק בה, כי יש בה אסריותגלול, לא כן גגיתו היא נטוס
 פכ״פ שלא יפסל, ונסקור כתה אם יש למצוא איש אשר׳ אליי יאות לעזוב מסחר עירו ולגמור יותי־ לסם־ר למרחקים,
ק לעול יידם, אשל הוא סמיך על שלהן אביו או סוהני הגבירים, ת ר ו ^ ה נ ץ ז :  גס שיש נזה אחייית גליל, לע יי ע
 יאה אליי נכין לעסוק נמסחר גליל כזה, כי אס יצליח הלא יתפשל יאל, יאף גס אס יקרה ההיפך, מה לי ללאוג,
 הלא אביו עשיר, וחותנו גם הוא עשיר, הלא המה ימלאו ילו נלכה ילא ילע חתל ינואני, כן ממש כי מאז מעולם
 לא הי׳ ננני אלם רק שנע מצית מה שנצטוו מי נס, והיו נכי אלם מתפרנסים מאלה המצית המועטית ממס כתפארת
 אלם לשנת בית, ולהסתפק במועט, והנה הקב״ה יופי! מהל פאק ט׳ ירצה לתת שש מאית ישלש עשרה מ*ת, מה
• «ןה העסק, ייכיאל קבלו עליהם המסחור הנמל הזה, ותעיד׳ מל המעלה ליוס הלבה, יהעמי' בלס  שהוא מו״מ נ
 בשמעם זאת התפלאו ואמרו מי הם אלו סכל מעשיהם פילים כאש, כלימל אמת הלבל כאשל יצליחו יהי׳ להם עמוד
 אש יתומת אס, אגל גס יייללים באס, כי אס יפסידו הלא אס היא על אבלין תאכל, ע״ז הסיבה ליס הקימו אלו הם
 מי אברהם ינסק ויעקב, בני עשירים גלולים, ויס להם על מה שיסימכי, והעל, כאשל 0ל«ן הס&ל נא המלץ ואמר
 זכיל לאנלהם כוי, עיש נאולר, ומעתה דע כי גם אסר הלנ־יס האלה יס מקים להס^ק &ל «י שיאבה להיות עקש
 מלכ״י וללח בדעתו, היא ימצא דרך ליעל כי הלנל בהיפך, כי נכוונ: הפליג הכתיב נהצלתוז התולה והלנה צבלכולו
 יק למען ינסול האלם ויאנה לקבל על עצעו העסק הגדיל הזה״ עם כל סלקי האםריות אסר יש לדאוג ני, וכל
 ע״קי הכיונה הי׳ לק למכן יניא בסיף ימיס ישם ילל במצילה, יאם לא הי׳ מפליג כ״כ נשנס המי״מ ובההצלסה
 הגלולה אשל ני לא הי׳ גם אלול שירצה להסתכן בעסק זה, נרל מסל א׳ קינא ברעהו העסיי יהי׳ ספ ץ להמיסי בפסק
 *של ט יאבד כל רטשו, מה עשה הלך נערמה אל רכהי ויתססש נפניו כאוהב נאמן ייאמל אליי אס תאבה אתי
 הסכת ושמע עצתי, הנה שמעתי אשל באיי היס הסטים יקליס מאד, ועתה קנה לן סטיש בכל לכושך ושלסם על פני

 המיס



 אהל פרשת ראה יעקב
 כי יותר טוב אלינו שיהיה הדין כעשה למטה, זהו
 שביארו ז״ל ומה יהי׳ הדוח מזת, ביארו ואמרי יש
 דין למטה אז אין דין למעלה, — וכי ישאלך לבבך
 א״כ מה כ״מ בזה, אם הדין יהי׳ כגישה למעלה או
 למטה, בע״כ לומר כי למטה הוא קל מדין אשר
 למעלה / ואיככה אפשר זאת וכי משא פכים יש בדבר
; רק כ* מן היושר ן  הדין והמשפט, חלילה מלחשוב כ
 הוא שיהיה הדין מלמטה קל מדין שלמעלה, חאת
 תמלא בדברי חז״ל (במד׳ קוף פ' בלק) חמת מלך
 מלאכי מות ואיש חכם יכשרכה, משל למלך שתית
 עובר, וסיעה של כערים עומדים וקלל אחד מהם את
 תמלך, כתמלא המלך עליהם חמה, בא אחד מניכיהם
 וכתן משפט לאותו שקלל את המלך מיד שככת חמתו
 של המלך, כך מי גרם להקב׳׳ה שתשוב חמתו ולא
 יכלת את ישראל, זה פכחס, שכאמר ואיש חכם
 יכפרכת, ר״ל כי בראותו שאחרים תובעים דינו הלא
 יספיק גם מעט מן המעט, משא״כ אם המלך בעלמו
 הי׳ תונע את עלבוכו, ודאי לא תי' משכך חמתו בלתי
 אחר עשוהו כקמה כיד המלך, הא לך מבואר כי לולא
 פכחס ר\ ח״ו כליץ חרק מדין שלמעלה, וע׳׳י שעשה
 פכחס הדין למטה כשהכך החמה בהריגה זמרי לבד,
 וביותר מבואר הדבר במד׳ (ד׳ משפטים) ועח מלך
 משפט אהב, אימהי העוז להקלה בשעה שהוא
 עושה את הדין באומות, כלומר ע״י האומות, אז
 אין להקב״׳ה רק העח לבד, כי יחשוף זרוע גבורתו
 ואת זה ישפיל ואת זת ירים, אבל עכ״ז אין כבודו
 נכך, כי איככה יופיע בזה זהד צדקתו, ונוגה חשדו,
 כמאמר (חבקוק א׳) למת תראני און ועמל תביט

 ושוד

 ועוד אמרו'שם בסמוך, שופטים ושוטרים כוי, אמר
 הקנ״ח לישראל בני חייכם בזכות שאתם משמרי' את
 תדין אני מתגבה, מנין שנאמר רגבה ד' לבאות
 נמשפנו, וע״י שאתם מגביהים אותי ע״י תלין אני
 עושה עמכם צדקה ומשרה קדושת ביניכם, מנין
 שנאמר והאל הקדוש נקדש בצדקה, באור הדברים,
 כי היה קשה לרבותיט ז״ל מדוע נשתנה לשון הכתוב
 במצות זאת מכל מצות התורה, כי בכל תמצות הזכיר
 הכתוב תחלה את הפועל ואח״כ אה הפעולה, ועשו
 להם ציצית, רקחו אליך פרה אדומת, ולקחתם לכם
ד עץ הדר, כן תי׳ ראר גם פת לכתוב על שדר  פ
 הזה, תכו לכס שופטים, מדוע אמר בהיפך שופטים
 ושוטרים תתן לך, כמו שעינינו רואות בבני אדם
 כאשר יבוא אחד ויבקש מאת רעהו שיתן לו נדבה,
 מלתו על לשונו חן לי זהב, אמנם כאשר יאמר לו
 בהיפך, זתב תן לי, בע״כ הוא מבקש מידו החוב
 אשר לו מכבר אשר הנתבע יודע כי מגיע לו כדבדו
 וההבדל הזה כבר נמצא בגמלא (סנהללי׳ ס׳ אי)
 את חקותי תשמרו, חקות שחקקתי לכס כבר׳
 ושמרתם את חקותי חקות דהשתא, וא״כ אס הכתוב
 לא אמר תן לך שופטים, רק אמר שופטים ושוטדם
 תתן לך, בעיכ מדבר משופטים דמעיקרא, לאמר לא
 תחשובו כי מציאות הדין תלוי בכם אם תעשו שופטי׳
דס כי הדין  יהי׳ דין, ואם לא לא יהיה, לא כן תדנ
 והמשפט כבר ערוך מלמעלה, כמאמר פושה משפט
 לעשוקים, רק כי הקב״ה באהבתו ובחמלתו חמל
 עלינו חמלה גדולה להצילנו מדין שלמעלה, לכן ינק
 אותנו ואמר שופטים ושוטדם תתן לך בכל שעריך,

 המים, הלא תשיג ריוס והצלחה נפלאה בימים אשלים, ובאמת הדבר בהיסך, כי היועץ הזה כבר יודע אשר באיי הים
, לק הוא מוכרח  הסנוים הם יותר בזיל ממה שהם פה, ואם הי׳ יולע מזה מי פתי אשר יאבה לכנוס בעסק רע מה
 להתסכם נגדו ולהפליג אליו ההצלחה והעושר אשר ישיג אשר בעבורו כדאי לי לסבול ולקבל על עצמו גם האחריות,
 נמצא כי עיקר ההפלגה בלבל ההצלחה היא סבה עצמיית לגודל הפסלי ללדת פלאים, זהו ממש מאמר הקב״ה סמא
 תאמרו לרעתכם נתתי לכם ברכות וקללות, כלומר גס הפלגת הברכות שהבטחתי לכם תחשבו לומר שגס היא לרעתכם,
 כי ההפלגה בהבלטת היתה סבה למען תאבו לקבל ההו״מ מגלי לחוס על האחריות, חלילה שתאמרו כן, לא נתתי
 לכס אלא לטובתכם, כי הנני באמת יונק טוב ואוהב נאק החפץ בהצלחת עמי. ולכי יעשי המי־מ הזה יהביאי ברכה
 אל בתיכם, והוכיסו ואמרו מנין, ממה שקרינן נענץ ראה אנכי ניתן לפניכם היום ברכה וקללה, כלומר הלא גם
 הקללה גלה הכתוב לפנינו, גם את האחריות והקללות אשר יוכלו להזלמן במי״מ זה, וזה משפט הרמאי שלא לגלות
 ושלא להודיע בלתי הצד הטוב אשר בה:נסק, וצל הרע לא יציע לפניו כל מאומה שלא יברח מן העסק, וא״כ ממה
 שהקב״ה לא הפליס מאתנו צל הרע ג״כ, וכתב בשפר גם את הקללות וההפסד, כבר יבחן אמתתי יתי, החלק באמת
 ב*ובת יסלאל יי&ססם, אשל ע׳׳נ בירר לפניני בעצתו הנדיבה מקלים הניפלים בשני הללכים, ויגלברים נכונים

 ימתוקים:



 אהל פרשת ראה מנקב
 כוי, אבל הוא בער ולא ידע, ממש ע״ד איש נדיב
 שהיה מככיס אורחים לביתו, וכוהן להם כל מיני
 מטעמים, פעם בא לביתו איש חולה ואכל גם הוא
 מן המטעמים, וכסתכן עד לאין מרפא ראמל על
 הבעה״נ כי הוא רק פועל רע, רען הנעהיב ישאלו
 כא אל כל המסובים אם ארוחת שלחכי היא לטוב
 להם או לרעה, ואם אתה איש חולה מה לי ולך,
 אככי לא תכיכותי המטעמים בעבור חולים, p אמר
 תכתוב כי ישרים דרכי ד׳, והעד׳ וצדיקים ילכו בם
 מחיל אל חיל רוקיפו עח ואומץ, ופושעים יכשלו בם,
 כי הס חולים וחטאו על כפשותם, חתו מאמר(יומא
 ע״נ ב׳) זכה כעשית לו קם חיים, לא זכה כעשית לו
 קם המות, — והכה אם תחולה הכיל הוא איש מכם
 יאמר אל הבעה״נ אככי לא אטעום מאומה מן
 המאכלים האלה, כי האף אמכם כי רע אין במגורם,
 וטובים הס אל ברואי המזג, אבל אככי הלא איש
 חולה אכי; ואכי מקוק בכל יום, ולמה לי מאכל זה
 שאמות על ידו, כמאמר עשו אל יעקב הכה אככי
 הולך למות, הגם כי הבכורה בעלמותה תיא עכין
 יקל אל העוסק במצות וכל עסקיו בערכי הכפש, אבל
 הוא הולך למוח מסנח חולי הנפש, ולמה זה לי
 בכורח, לחטוא בה ולמוח על ידה, חהו מאמר המד׳
 (רקרא רבה ל״ה) הכנר והמקל ירדו כרוכי׳ מן השמי׳,
 להורות כמו מי שהוא טוב לכל, ורואה איש רעב
 ומתרחם עליו ונסן לו ככר ומקל, שאם אינם מקושרי׳
 יקשה בעיני המקבל הלא אדם טוב הוא ולמה נתן
 לו המקבל, אבל אם הס מכורכים ומקושדם היטב
 עד שאין ביד הנותן להפרידם זה מזה, אז לא יחשוב
 לו און, כי באמת הוא רוצה בטובתו שיאכל הככר,
 רשאר המקל רעזבכו, כן אין להרהר עליו ית׳ לאמר
 כי גרם עונש אל הרשע, מהתורה אחדות אחד, ובה
 תלר הככר ותמקל, שכר ועונש, וכוונתו ית׳ אל שכר
 תטוב לברואי הנפש, ואם כי יהי׳ היזק אל החולה,
 אי אפשר זה בלא זה, והחולה גרם היזק לעצמו, כי
 למה הוא חולה, חסו ראת אנכי נותן לפניכם היום
 ברכה וקללה, אשר יפלא הלא הברכה והקללה לא
 היום, רק אח״כ כאשל יקיימו או יעברו, אבל באור
 הדבר כך הוא, ע״ד אחד יש לו כמה בכים״ רש מהם
 חולים, ובסעודת הערב נותן לכל בכיו יחד לאכול,
 ממילא גס החולי׳ אוכלי׳ ומכתס אנישה, p המלאכי׳

 וצבאי

 ושוד וחמס לנגדי, ליל מ כאשר נעשה הדין ע״י
 הסכהדרי' היו הכל מצדיקים אח הדין, לאמר יפה
 דנת כו׳, וכרת הי׳ יוצא פ׳ יולא ליסקל כו׳ על שעבר
 עבירת פלונית, לא כן אם הדין נעשה ע״י רשעים,
 מי יודע ומי מבין מת זאת עשה אלקים לנו, מ
 נראה לעין כי כן דרך הרשעים והבוגדים לשלול שלל
 ולבוז בז, חהו ושוד וחמס לנגדי, ר״ל כי אני חושב
 ע״ז שאינו רק שוד וחמס מזדון לבם, חהו ועח מלך
 משפט אהב, כלומר שהוא אוהב יוחר הדין הנעשה
 עיי משפט ההורה, וכל זה מבואר במאמר הליל,
 בזכות שאתם משמרים את הדין אני מתגבה, ויתיה
 לי לכבוד ולתפארת, לכן אני עושת עמכם צדקה
 ומשרה שכינתי עליכם, חהו מאמר המד׳ לא לרעתכם
 נתתי לכם ברכות וקללוח, כלומר אחר אשר הטוב לא
 יעדר מעושי הטוב, והרע לא יעדר מעושי הרע,
 רק הקנ״ה בחמלתו עלינו להצילנו מדין שלמעלת
 הקיל עלינו שיהי׳ לנו מנוס עם הדין שלמטה; א״כ
 לא בא הכתוב להחמיר רק להקל עלינו, וזהו מאמר
 מגיד דבריו ליעקב, מלת דבריו הוא מוסב על עסקיו
 ית׳ ועל המועלות ותנדיבות שהתנדב הקב״ה להתחסל
 עם ישראל לגלות מסתורים שלו למטת׳ מ יש רש
 למעלה עין רואה כר רש שמת כסאות למשפט,
 ובחמלתו עלינו היתת עצתו הנדיבה להזדרז למטה
 אל החקים והמשפטים ואז אם יש דין למטת אין לץ
 למעלה, אבל לא עשה כן לכל גוי היינו ומשפטים בל
 ידעום, מ מנע מהם הידיעה תזאת, לכן אמר נל
 ידעום, כי לא מנע מהם רק הידיעה, אבל לא
 המשפט, כי לא נמנע הדין מהם, כי בהכרח יגיע
 הרע אל עושה הרע, ולא מנע אוהס מעלם המשפע,
 כיא מן הידיעה טרם יגיע עליהם הרעה, לp הללי/
 כ* גבר עלינו חסדו, ונפלינו מכל העם אשר על פני

 האדמה, והבן:
 ובסמוך, אמר ר׳ אלעזר הסייף והספר ירדו כרומם
 מן השמים, אם העשו מת שכתוב נספר
 הזה אתם כלולים מן תסייף, ואס לא תשמעו אתם
 כהרגים בסייף הזה, באור זה, כי הכה הנביא אומר
 (הושע י״ד) מ ישרים דרכי ד׳ צדיקים ילכו בם
 ופושעים יכשלו בם ״ והרצץ בזה כי הרשע חושב כי
 הקב״ה שונא את האדם וע״כ העמיס עליו מצות
 רבות, ולא יוכל לעמוד בהן רביא עליו את כל הקללה



 אהל מישר! ראה י^קב
 גלבאי מרום אליהם לא כתן ית׳ נחירה, רק מוסקים מלותיה ואזהרותיה, חיים הם למוצאיהם, בעלמות
 תנישים רצוכו ית׳ כמשפט לפועלי אמת שעעולתם מבעם, ולהיפך העבדה כאמר בה (ירמי׳ ב׳)תיסין
( , , וזה כלול נמאמל (קהלת ט ׳  אמת, אמכם אלינו אמר ראת אככי כוהן לפרכס היום רעתך ומשובותיך מ
 ברכס קללה, כלומר אככי כומן לכם מאכל החולה כי אין מעשת וחשבון ודעת וחכמה בשאול כוי, לאמר
 שתבחרו אתם, וממילא היא ברכה וקללה, — עוד כי לא כעונש הכמוכף המגיע את העובר עיי חשבון
 נוכל להמתיק מאמר הככר והמקל מכורכים ירדו כוי, ודעת השופטים, לא כן משפט העבדות, כמאמר
 כי הנה הבחירה הוא ביד האלם לבחור הטוב או (ישעיה ס״ד) ושמוגנו ביד עונינו, ומה לנו לתאריך
 הרע, ואימת יזדמן לאי שיבחור לו את הרע דעזוג בדברם ידועים אל הקורא בספרים, וגם אנחנו כבר
, לנותן דברנו מזת במקומות רבות מחנומי, רק עתה באתי מת  6ת העוב לזה נתנו מז״ל ע״ז משל נ
 למימ־םכר ומקל מכורכים, שינחור לו איזה שירצח, בלבר החלש, כי יש מקום אל האלם לומר כי באחת
 ואם יתן לפרו הככר והמקל מגולים, יחיו נראים ילמה גמול החוריי אל גמול הנמוסיי, גם שהמה
 לעיניו, אז ולאי יבחור הככר דעזובאת המקל, ואם מחולקים בסבותיהם, ותתחלפותיהם, זה טנעיי וזה
 המה מכורכים ומכוס* או יצטרך המקבל אל הבחנה חסכמיי, אבל הלא בדבר אחל המה נדים, כי כמו
 והתבוננות נשום שכל להבין מה יבחול לי, כך המצית במשפטים תנמוסיי׳ הסבה תממיחח אח האדם היא
 והעבירות מכוסות וסגולתם ופעולחם נעלמח, רק סם המוח, והמחי׳ איתי הם כל מיר מטעמים
 הז״ל אמרו הד מחשב הפסל מלוה כנגד שכרת, ומעדנים, כן גמיל התודי השכר הוא ע״י גן עדן
 חס צריך אל התבוננות ולפת הרנה, והכסיל בחושך ואולר החיים, והעונש ע״׳ משתיתים בגיהנם, אבל לע
 הולך ובוחר לו התענוג הזמרי, וזהו שהמלילו הככר כי כבר יש לנו מאמדם רבים בלבד הנביאים אשל
, והבן: לעת שפתם במר מללו, אשר השכר והעונש שרחם י  והמקל דדו ממלכים כ
 ובסמוך, ראת אנכי כר, אמר ל אלעזר מיום שנאי נקנה אחל עילות, כמאמר (מלאט ג׳) כי הנה היום
, י א גוער כתמר כי׳ וליהט אותם היום הבא כ  פסוק זה בסיר אין טובה באה מן השמי, נ
 ולא רעה באה מן השמים אלא הטובה באה מאליה וזרחה לכם ירא* שמי שמש לדקה ומרפא בכנפיה,
) צדיקים מתעירם בה ׳  אל מושי המוב והרעה באה מאליה אל עושי הרעת, וכאמרם ז״ל (נדדם ז' ב
 מנביא (ישעי״ ל״א) ונפל אשור בחרב לא חיש כוי רשעים נדונים בה, א״כ עירם־ מאית כי תשכר והעונש
 נאם ד' אשר אור לו בליק ותנור לו בירושלים, וקשר אינם כ״א לערך המקבל, והמשל על זה כבר מצאנו
 הלבדם לא ידענו, איככה המשיך למאמר ונפל אשור בפי רבותינו ז״ל (אבית דר׳ נתן פ׳ ל״ז) שרם אוכלי'
, אשר אור לו כוי ותנור לו מקערה אחת זת טועם לפי מעשיו, פי' כי אותי אשר  בחרב לא איש כו׳ נאם ל
 כל, שאץ סמיכות כלל אל הדברים האלה זל״ז, ונזכיר האלטומכת שלו בשלמות תבדאות המאכלים יתיו
 לזת מאמראליהיא p ברכאל (איוב ל״ד) חלילה לאל ערבים לחכו ומעדנים לנפשי, ומי אשל מעיו חולים
 מלשע ושדי מפול, כי פועל אלם ישלם לו וכאורח המאכלים ימיתו אותו, והבעה״ב נקי מזה, כמכר
ה למעלה, p^׳ משפט אשיר והמור, שנשלפה בשמעם ל ח ב^ליו א ר ו ה ה א ר כ  איש ימציאנו, אשר כפי ה
ר קול השירה שלמעלה, כאמרם ז״ל סנהדדן(צ״ה ב׳) כ ש  6צ מה שהסכימו גלילי קלממינו ז״ל אשר ה
 יהעומאינם מן המוסכמיות כ״א מן הנובנרות, כי אזרם גלה להם ושייעי שירה מפי חיות ומתו, גזנאמר
ו «prs מל תגנב והג^ לייסרו ולאסמ אינו מרוממותיך נפצו כוי, אשר הצדיקים ישמחו ׳עגלי לפר מ » 
 מן הקמר מאת השופע, אבל בלרך הטבע אץ אלקים רתעלט בסיל שירת עירץ קדישין, אשד בדרך
 הגמ>* >מקת את הגנב, כי הלא הוא חי אחר כלל כל הלנדם האלה כלולים במאמר קלל ואומר
 םגרבח מדים אשר חי קולם חגרבה, רק יש עליו חלותי היא שנות ימין עליין. — אמנם המופת על
ח >***ד0 לייסרו או להמיתו, לא p האוכל אמתי* הדבדם, כי הנה ברמוע העולם הברכה י ) ב ס  ה
, באישיה, ומקומותי/ , ר ב  סם תמוי*, אמי הקם בעצמו הוא ממית, הוא מיתת מופלגת מן הקללה בכמה ד
 מבעיית לא הסנמיית, p וכן משפטי תתור׳ הקדושה חמרה ומועדיה, כמו מי שהוא ממונת למטד את

 המלך



 מרמזת ראר. יעקב מא
 ומתן שכרה אל המקיים, כרוכים דדו מן השמים,
, היינו ט תגמול הוא  כמ״ש ככר ומקל כרוכים ירדו מ'
 גמול גיבעיי לא הסכמיי, וא׳׳כ יפה אמר הכתוב ראה
 [כלומר התבונן נא] אנכי נותן לפניכם היום ברכה
 וקללה, כי -בעלם היום הזה אשל נתן להם התורה
 ומליהיה ואזהרוהיה הלא בזה היום עצמו נתן להם
 הברכת והקללה, תהו מ״ש ר׳ אלעזר ודוס שנאמר
 פסוק זה בסיני אין טובה באה מן השמים ולא רננה
 באה מן השמים אלא הנוובה באה מאליה אל עושי
 הנווב והרעה באה מאליה אל עושי הרעה, וכמו

 שנתבאר:
 עוד יתכן כבאור תכתובי׳ ראה אנכי כו׳ את הברכה
 אשר תשמעו אל מלות ד' אלקיכס, והקללה
 אס לא תשמעו כו׳, וראוי להתבוק במאמר זה בשנותו
 אה עעמו, כי בברכה אמר את הברכה אשר תשמעו
 ובקללה אמר אם לא תשמעו, מדוע לא אמר נם
 בברכה אם השמעו, ועם דרכנו נבאר ג״כ מאמרם ז״ל
 (ע״ג גי) היום לעשיהם ולמחר לקבל שכרם, ומכיר
 עול מאמרם ז״ל [בפתיחתא למדרס איכה] אלו זכיתם
 הייתם קיראיס ראה ראיתי את עני עמי, עכשיו שלא
 זכיתם אהס קוראים ראה ד׳ ט לר לי, דע כי כבר
 כתבנו למעלה [פ׳ תולדות על מאמר עקב אסר שמע
 אברהם בקולי כוי] כי האף אמנם כבר קבלנו מפי
 הז״ל שכר מלות בתאי עלמא ליכא, עכ״ז מן-הראף
 להעניק את הצדיק גם בעוה״ז בכמת נוובות מה שהוא
 צריך אליהם אל השלמת עבודתו, לא לנל שלמות
 הבריאות וכל צרכי מחייתו, לפרנסת ביתד, בלתי גם
 מעלות עודפות ויתרות, כמו אה הצדיק הזה הוא
 ממצדיקי הרבי' ומוכיח בשעל, כללך שהתנהג אבינו
 הראשון אברהם ע״ה, הלא ראיי לו הגדולה הגבורה
 והתפארה, למען יהי׳ לשם ולתפארת בעיני הבריות,
 יהיו סריס למשמעתו אל כל אשר יצוה עליהם, כמו
 שדרשו עלמ (במד׳ חיי) עטרת תפארת שיבה בדרך
 צדקה תמצא, בעבור שנאמד בו למען אשר יציה את
 בדו ואת ביהו אחדו סמרו דרך די, זכה לזקנה,
 ואברהם זקן, תהו מאמר ראה אנכי נותן לפניכם הייס
 כוי, לאמר גם ט מהראוי היום לעשותם ולמחר לקבל
 שכרם, עכ״ז הלא נהכלח להטיב עם הצדיק גם היים
 בעוה״ז, ממש ע״ד סוחר מסע עם נעל עגלה למרחקי',
 כאשר יתבע ממנו שכר נסיעתו הלא יענה ויאמר

 שהשטרות
U 

 אהל
 המלך ולהלבישו, הוא ישמח ויתפאר עם עבודתו
 והתמנותו, אבל הממונה להרוג את אשל יצא דינו
 להריגה, הוא בזוי בעבודתו עד מאד, וגם הזמן
 המיוחד לעטר את המלך לא יענש בו שים *דם,
 כמאמר דהע״ה אל אבישי (שמואל ב׳ י״ט) מה לי
 ולכם בני לרוי׳ כו׳ היום יומת איש בישראל כי הלא
 ידעהי כי היום אני מלך על ישראל, וכש״כ המקום,
 כי המקום אשר בו דני׳ והורגים את החייב מיהה הי׳
 חוץ לעיר, לא כן במשפטי אלקינו ית׳ נאמר (ישעיה
 ל״ז) יצא מלאך ד׳ ויך במחנה אשיר כוי, כי עילת
 המכה לא היתה מצד המכה כ״א מצד המוכה, כענין
 מאמר (תהלים ס״ח) כהמס דונג מפד אש יאבדו
 רשעים מפד אלקים, וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקי'
, תא לך מבואר ט הכל רק לפי הכנת המקבל, י  כ
 ולכן במקום הצדק שמה הרשע, והדברים האלה יתנו
 עדיהם ויצדיקו מאמר הנז׳, כי חלילה לאל מרשע כוי
 רק כי פועל אדם ישלם לו כוי, אבל הקב״ה נעלה
 ונשא מענין עונש הרשעים, זהו שאמר ונפל אשור
 בהרג לא איש כוי והמשיל על סבת נפילתו ואמר נאם
 ל׳ אשר אור לו בציון ותנור לו בימשלים, המשיל את
 העונש גם את השכר אל אש, כי מי שיבחור להיות
 זדז יקבל אורו מן האש, וכאשר *שגה בו הלא האש
 ישרפנו, וזהו אשר אור לו כוי ותכול לו כו׳, א״כ כבר
 ביאר בזה שבת מפלת אשור, כי נפלתו היא רק
 מסבתו, אבל מאתו ית׳ לא תצא הרעיה כוי, ותגן:
 ומעתה מה יפה אף נעים דרש האלקי הזה ר׳
 אלעזר ע״ת את מאמר ראה אנט נותן
x הרגשנו למעלה  לפניכם היום ברכה וקללה, א
 איככה אמר עליהם היום, והלא לא נתנו היום הברכה
 והקללה, רק אח״כ כאשר עברו את הירדן, כמאמר
 ונתת את הברכה על הר גדזים ואת הקללה על הר
 עיבל, ומה גם כי הברכה והקללה המה רק פרי
 המעשים שיעשו אח״כ כמ״ש את הברכה אשר תשמעו
 כר והקללה אם לא תשמעו כוי, אבל לפי מה שהעיר
 אותנו הדרשן האלק׳ הזה מיום שנאמר פסוק זה
 בשיר אין הטובה באה מן השמים ולא רעה באת מן
, וכמו שנתבאר למעלה שאין השכר והעונש '  השמים ס
 ע״ד גמול בדתוה הנמוכות, שאינם רק הסכמיות,
 ולק הם בגדר אין השטדת משתלמת אלא לבסוף,
 אבל מצות ואזהרת התורה הקדושה והעונש אל העובר



 אהל פרשת ראה יעקב
 או אל השל, כיו״ש כויכים למלאכה השווים, לא כן כל
 מה שנעשה נמלאכיה ד׳ בניה המקדש, איכס חלילה
 בתורת למיון אל הקב״ה, כי כנר ידעכו מאמר ואל
 מי תלמיוכי ואשוה, וזהו ללעתי תבאור תאמתי במאמ׳
 לא תעשין כן לדי אלקיכם, כלומר לא תעשון למיון
 כמו שעשו אלה דמיוכוה אל אלהיהס, אבל אתם לא
 תעשו שום דמיון, כי ד׳ אלקיכו הוא כעלה וכשא

 מדמיוכות, ומה דמות תערכו לו, ותק:
 כי ירחיב ד׳ אלקיך את גבולך ס׳ ואמרת אוכלה בשר
 כי תאוה כפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל
 בשר, בהשקעה הראשונה הדבר רחוק מאד, כי איך
 תתיר הכתוב שיאכל אדם בשר ככל תאוה נפשי,
 אמנם דע כי לא כן פשע המאמר, כי הוראת אות ב'
 במלת בכל אוה כפשך איכה כהוראת הכ״ף, אבל
 מאמר בכל אות כפשך בא לתורות עכין גדול אל דרך
 הפריםוה, כ׳ הכה המרגיל עצמו בתענוגים, כל עוד
 שירבו עליו הימים תתמעט תאותי ויתמעעו העכוגיו,
 כי ישתכו באיכותן מתעכוגיי' להכרחייס, ומזון ההכרחי
 לא ישמח את אוכליו במציאותו, אבל יתאבלו בהעדרו,
 ובהיפך המעדנים בטרם יהרגלו הבעלים בתם ועוד
 הם חדשים אללי, אין אבל בהעדרם, יש שמחה
 במציאותם, זה שהזהיר הכתיב שלא היד' רגיל באכילת
 בשר ולא תתמיד בו לאכול ממנו הרבה, עד אשר
 תאבד תאותך ויהי׳ אצלך בגדר מאכל הכרחי, רק
 בהיפך בכל אות נפשך תאכל בשר, כלומר כאשר
 תתאוה מאד א; תאכל בשר. וכאשר תראה התמעטות
 התאוה חדל ממכו, לבלי ישיב התעכיגיי להיות הכרחיי:
 ףך חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ט׳
 למען ייטב לך ולבקי אחריך כ׳ תעשה הישר
 נעיכי ד׳, באור זה דע כי כבר כתב הרמב״ם ז״ל
 במעלת הישר, אותו שאין לו נטי׳ כלל אל הבהמיות,
 ו:״ל, [פ׳ ששי משמונה פרקיו] עליו אמר שלמה ע״ה
 שמחה לצדיק עשות משפט, כ* הישר ישמח במעשה
 הטוב.. ועל תמתאוה אל הבהמיות והוא כובש תאותו
 נאמר בו שהוא מצטער במעשה המצות ולא יערבו לו
 יע״ש, ולכן נדיב נדיבות יעז והזהיר את האדם לבלתי
 אכל הדם כ• הדס הוא הנפש שלא תתעצם בו נפש
 הבהמיות, ותשאר נפשי טהור' ונקיה, אז יטעום נועם
 התורה ומתק מצות־ה, וזהו רק חזק לבלתי אכל הדם
 כוי אז תרויח למען ייטב לך כי תעשה הישר כוי כלומ'

 אז

 שהשכירות משתלמת לבסוף, כאשר אבוא אל ביתי
 אשלס לך, כי איש נאמן ובטוח אני, אכן כאשר יבקש
 על הוצאות לתת הבן ומספוא אל הסוסים או לתקן
 את העגלה, בהכרח יהן לו, חתו אה הברכה אשר
, ר״ל כי מוכרח אנס לתת לך על הוצאות  תשמעו ט׳
 ילהספיק כל מחסורך למען תוכלו לשמוע ולהקשיב
 לשמור ולעשוה, חהו מאמר היום לעשיהס, פי׳ היום
 הקב״ה עוזר לעשיתם, ומשלים את האדם בכל צרכי
 מחייתו למען יוכל לעשות, ולמחר יקבל שכרם. —
 וזאת עינינו תחזינה כאשר יגיע איזה חסרון אל עובד
, רעב ללחם וכדומה, הלא  ד׳ ויחסר לו מכדי עפיקו
 כפי חסרונו כן יחסר לו שבעתים בשלמוח עבודתו,
 וזה סוד עמו אנכי בצרה, לאמר כי גם לעבודת שמים
 יגיע הקק, ובכל צרהס לו צר כביכול, לא כן איש
 בוגד אשר מעודו לא הטה שכמו לקבל עליו עול
 עבודה שמי׳, הנה בצר לו אין היזק למעל׳ כל מאומ׳,
 ט גם כאשר טוב לו לא יפנה דרך צדיקים, וזהו
 מאמר אלו זטהם הייהם קוראים ראה ראיתי את עני
 עמי, כלומר ט בעצמי הייתי מאה ומביט, כי ידעתי
 את מכאוביו, לאמר ט אלי נוגע הדבר, וא״כ לי נאה
 להושיע, כמאמר יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה,
 עכשיו שלא זטהם א״כ אין הצער נוגע למעלה, כ״א

 לך בעצמך, ובעצמך תאמר ראה ד׳ ט צר לי:
 אבד תאבדון את כל המקומות אשר עניי שם כו׳
 לא תעשץ ק לד׳ אלקיכס, ט אם אל המקום
 אשר יבחר ד׳ כוי, לשכנו תדרשו ובאת שמה, אולי
 פי׳ הכתובים כן תוא, כי בדורות העמיס הקדמונים
 הי׳ מנהגם לקטר למלאכת השמים ובזה היו ממשיטם
 כח מאת המזל והכוכב שישפיע להם שפעתם מלמעלה
 למטה, ולק היו בוחמם לזה את ההדס הרמים
 והגבעות הנשאות, לזה אמר אבד תאבדון את כל
, ולזה אמר ל* תעשץ  המקומות אשר עבדו שם טי
 ק לדי אלקיכם, ר״ל לייחד עבודות בעבור להמק
 לכם שפע המזלות, ט חם אל המקום אשר יבחר ד׳
 ׳*ל3*ס את שמו שם, ר״ל הוא בעצמו ישים שטנתו
 במקום th יבחר, ואח״כ לשכנו תדרשו ובאת שמה,
 כלומר כל עבודתן תהי׳ רק כעבודת העבד הנאמן,
 שאינו נמשה לממס כ״א את אשר אדוניו יצוה עליו,
. — ומה גם ט התורנו׳ י  והבאתם שייס־מוצותיכס ס
 אשר ענן היו דמיונות אל הלומת שלמעלה, אל המזל



ב מב ק ע  יאי• י
י ב ד י יהיה בך אביין מאחד לארז־־ כוי כ׳ בגלל ה  ב
, ובגמר* ׳  חזה יברכך ד׳ אלקיך בכל מעשיך כי
לם, י במדרש  (שבה קכ״יא בי) גלגל היא שחיזי בעי
א רבה ל״ד) חמר רב נחמן כגלגלא ר ק ( י  הוסיפי יאמרו
׳ ן דמתריקן יהמלא [פי ק ד ה לא, דמליא מ טי  דאנ
 שמניחים על הגלגל חבל ארון ושד כלים יןשירים בשני
, יאח״כ ק ד , יכאשר מיםכיס היולא •ירד ה  קלות החבל
ה והשני ת ס חלילה ומעלים חיתו שנתמלא ע ד ז ו  ח
ע כי ם ד , אמנ ה הבנ ם באור ו  יורד)] יהדברי׳ לדכי
י קול יעקב (קהלת ק״כ בי) פ ס  כבר מלתי אמורה ב
 על מה שספרי ז״ל [במדרש קהלת א׳ על מאמר מת
 יתרון לאדם בכל עמלי] מעשה דבר קפרא שכתב על
, שהכיינה בזה ה ד ט אחר כל כמחת ו בי  פתחי של י
ה תחת 3׳ נ ת ק ד א  אל מה שכתבי הראשינים ז״ל כ׳ ה
ם, ילא תפייץ ד ימדת הרחמי ם, והם מדהי י ג הי  מנ
ק ממשלתם המיל י יותר על האחר, י ח א  ממשלת ה
י ה שהעניש המלה״ד יתן המלה״  בשיה, שבערך מ
( ברכיה י״ז) כל העילם ל ״ , יכאוירס : ׳ י  שכי טוב לאחי
ד די לי בקב חרובי׳  :יזין בשביל חנינ* בני וחנינא ב
ד של כל בני י ה א הי׳ סיבל מ  מע״ש לע׳׳ש, כ׳ הי
, ואולי זהי באיר מאמר (משלי כ״ב) עשיר ירש י י ו  ־
, ובמדרש (ויקרא רבה ל׳׳ד) ׳  נפגשי עושה כלס ד
גע בעשיר ׳אינו ניתן לי עיםה כלם ד׳ מ־ י פו נ  הע
, ימי כעשה לזה י נ  שעשה לזה עשיר יכיל לעשיתי ע
 עני יכול לעשיתי עשיר, אשר לכאירה יפלא הדבר
ת העשיר על שלא ע יהי׳ הדין להעניש א  מאד מדו
ל שכר מציה שהי׳ בידו לעשות ה שאי , די ׳לו מ  נהן לי
ה השכר, אגל ת ר ממני ע עי ל, י  ולזכות לשכר גדי
נש, יכי עשה לו מאומת מן ע יתחייב עוד בעו  מדו
י , כי הענ ד א ק מ י , אבל כפי דבריני הענין מ ע ר  ה
 יףעשיר הלא שניהם נערכי' בפלס יעאזני משפט זה
, כי כפ־ העישי־ שישיג העשיר כן יעריכי ה  לעימת ז
, יא״כ הלא הדין ניתן אל המשיל י  הדלית על הענ
, שני ׳ ז נ , כדברי המשל ה י י ה הדל בימי ענ  שיספיק א
ס תלי כל־הס בשד ראשי החבל אשר על הגלגל* ־  בני א
 אשר בשעה ש־מםין אחד את החבל להעלית שלי מן
, יען כ* בעת שתיא ר, ראי• לחבירי שיסייע לי  הבי
סק א עו ת הלא תי ת שלי באותי ע  עישק להעלות א
ל ושיבל , הנמשל יר שחומל על י י  נ׳׳כ בירידת השנ
ן נותן שיתי׳ הוא , הלי ק לי צלני  בצרת עניי ומספי

 העשיר

 אהל פרשת
, ם ע פה לרף יכל ט י  אז יערבי לך מעשה המצית מנ
 יכל מעשה אשר תעשה ממעשה המצית הבחין את
׳ מה טיב ומה נעים היא אל עיםיה (יעי׳ ת י ט  ה

: (  קול יעקב ק״ט ב׳
ה בא שמה ת  כי יכרית ד׳ אלקיך את הגרם אשר *
׳ תשמר לך פן תנקש אחריה׳ י  לרשת אוהם מפניך נ
) והי׳ ן ע כי כבר בארנו מאמר (ואתחנ  כיי, באור זה ד
ם גדולות וטובות אשר לא ד  כי יביאך כוי לתת לך ע
ת יבתיס מלאים כל טיב אשר לא מלאת כוי, *שר ד  ב
ם אשר ד ע  לכאורה לא ידעני עני!׳ החשש מה כדשבי ב
 לא בנו אותם בעצמם, יעל הכרמים וזיתים אשר לא
 נטעי בעצמם, ואמרנו בזה ענין נכון (למעלה פ׳
ה הפעילית היוצאות מאכיל׳ ה שתים הנ נ  קדושים) כ׳ ה
יאה, הא׳ , אחת אהובה יאחה שנ  ושתי' ומעדן נפשי
, '  ואכלת ׳שבעת יברכת, הב׳ יאכל ושבע ודשן ופנה ט
׳ על ראשית מציאותם, כי אם ויליאותת ״ ו ל הס ה  י
ם קייש תתהלך, כמי יפתח ל׳  והשגתה בטהרה יממקי
סבה *שר לא טהור' , אי ח״י מ ׳ י ב נ  לך אה אוניו הטו
ם, אס , וההשפעה תלוי׳ עיד בסביה המושפעי א י  ה
הג בצדק ומשפט אי בחמש ושקר, וכבר ם מתנ ד א  ה
מת *שרים תנחס ״א) תי  הורה חכם יאמר (משלי י
 יסלף ביגדים ׳שדם כי׳ צדקת המיס תישל• דרכי
 יברשעתי יפיל רשע, כי כאשר יעסיק האדם בלדק
, הל* כמה דבי י שפעתי י ק  ומשפט יממנו יבוא מ
 תורה ומלות הוא מקיים עד שהוא ויביא אה הלחם
, א״כ הלא צדק לפניי יהלך, ובה־פך אם הי  אל פי
, אז י בעושק ינליז על שהיא משיג פרנסתי  עסקי
 ברשעתו יפיל רשע, יתיא מלפפתי ימיליכה איתי
ם שהיא מיליא לחמי משם,  בתוהי לא דרך, אל מקי
 יהלדיק שהוא עובד אדמתי בצדקי עליי אמר צדקת
ב בטעם הדבר ה אמר הכתי פ ; ן כ  תמים תישל דרכו, ל
ם כי ע ט , מ תס  שהוא חיכש על ישראל פן יעבטין *רחי
׳,  הלא תבא אל ערי' גלילות יגיובית אשר לא בנית כ׳
לק יש לחוש  והם מייסדים לא בצדק ולא במשפט, ו
, קהי ם ה ״׳ ה  אולי זאת תהי' שבה לאחיז בחטאת הגו
רם אשר אתת בא שילה ה ד׳ אלקיך את הג ד נ  כי י
ש תס כי׳ יישבת בעריהם ובבתיהם, ייש חש  לרשת אי
 גלול שלא ימשיך המושב אה יושביו אל הרשע, אשי
׳ ט ד מקל א לעשית ע '  ע״כ ציה הקלוש בלי ך ־

 יהבן:



 אהל, פרשת ראה יעקב
 העשיר, ולשקול לו עשרו נגד דלותו של זה, אבל לעומת זה, אמנם על העתיד הבטיח ואמר ופדויי ד'
 כאשר העשיר מעלי׳ עיניו ען העני, למה ישא העני ישובץ ובאו ציון ברנה ושממת עולם על ראשם ששון
 משא העוני בעבור העשיר,לכן מי שעשה לזה עשיר יכול ושמחה ישיגו והקו יגון ואנחה, כלומר שלא יהי׳ שלטון
 לעשות אותו עני, כי אין הדבר מחוייב שיהי״ זה דוקא אל המדה״ל להעריך אח הרע נגד הטוב, רק שלום
 העשיר כי אפשר לשקול העושר אל יד אחר, וזהו כי ואמת ששון ושמחה מכל לד, וזהו ינסו יגון ואנחה,

 יהי׳ בך אביון, לא אמר כי יהי׳ לך כו׳, להורות על וזה לעומת זה לא יהי׳ עוד:
 הדבר שאמרנו, כי האביון הוא כמו נתת מנתחיו של כי יהי׳ בך אביון כוי כי פתוח תפתח את ידך לו כו׳
, ראוי להתעורר מדוע דייק ׳ ט ו  העשיר, כי כפי המשקל אשר שקלו לו עשרו שקלו נתון תתן ל
 לעומתו דלות העני, חהו ולא ירע לבבך בההך לו כי הכתוב בלשונו לפרוט אה אברי הנתינה, פתוח תפתח
, גם מהצורך להבין מאמר ט לא יחדל ׳ , וכדבר המשל הכז׳ את ידן ט  בגלל הדבר הזה יברכך ד׳ ט׳
 בגלגל הבור. — ונמתיק לזה מאמר (ישעי׳ ל״ה) אביון מקרב האס על כן אנכי מלון לאמר פחוח
 ופדויי ד׳ ישובץ ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על תפתח את ידן, שההוראה בזה היא כי מה שלא יהדל
 ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ט הכה אביץ מקרב הארץ הוא טעם מספיק על לשון פחיחח
, יל הנאמר במקרא זה, וזה צדן באור, אמנם דע כי ל ״  נעוה״ז כל עוד שהעולם מתנהג ע׳׳י ב׳ מנהיגי׳ מ
 הנה הפלס ומאזר משפט בד ד׳ ית׳ להנהיג עולמו אם אמנם התורה החמודה הזהירה מאד על הצדקה,
 זה לעומת זה, א״כ כאשר העשיר מתעשר ומתגדל ושכר הצדקה כאלו קייס נפשו, וכן גינה את המעט'
 ומתעלה ומתענג בעשרו, מכדח הדין להכביד תדלוה עירו מן הצדקת כאלו עובד כוי(נבא בתרא יו׳יד א׳)
 על הער, ומעתה יפה אמר שלמה ע״ה (קהלת ב׳) אשר ההוראה מכל זה כי כל חיי תעני תלוי׳ בבחירת
 לשחוק אמרתי מהילל ולשמחה מה זו עושה, כלומכ העשיר, כחומר בד תיוצר, כאשר תמצא מזה מאמרם
 כמה יהי׳ מוכרח להכדע דלותו של הער נגד הפלגת רביס בכתבי קידש, אמנם דע כי חנךי ד׳ יתי מאד
 שמחהו של זה, וזהו מאמר המדרש(פ׳ אמור) ארוריס נפלאו, ומי כהחכם ומי יודע פשר דבר, כי בחסדו
 הרשעים שמבקשים לשמוח בעולם, וטעם הקללה הזאת הגדול הוא מפרכס את הערים ע״י העשידם אם
 יען כי המה מכבדים הדלות והסבל על הערים, מדעתם ואם שלא מדעתם, כי לו לבד כתככו עלילות,
 וכבר מצאכו בלבד רבותיכו ז״ל על רביכו הקלוש כאשל לגלגל סבות אל העשיר או שיהי׳ מוכרח לקרוא את
 נתרפא והי׳ שמח (ב״ר צ״ו) באותה שעה אמר ד העני אל ביתו שיעזור אותו בכל מלאכת מעשת ועסק,
 חייא אי• לכם חיות שבאת ישראל אוי לכם עוברות או שיאבד מן העשיר ימצא הער, ועוד כדומה מן
ה יהי׳ נמשן מעט שפע מיד העשיר  שנאלן ישראל, ואפשר לומר ט בעבור זה נהגו בני הסבות אשר על ד
ח אל העני, והכומר אמת לעולם עושה משפט לעשוקי׳ ם א  אדם בעשוחם שמחה על איזה טובה לשמח ג
א סבה גורמת להעציב לב ומחדש אל העשיר סבות אשר מהם יתפרנס העני, י  אחדם, יען כי השייחה ה
 העדי׳ הערוכי׳ במשקל זה לעומס זה, וכאשר תתוקף ואם יאמר העשיר א״כ מה לי לתת לו בידי, הלא
 לזה השמחה יתוסף לזה הצער והאבל, לכן הוא מחייב עכ״פ יתפרנס ממר, לזה הזהיר הכתוב ואמר לא
, כ״א נתץ ׳  א״ע לשמח גס האחרים, וכמי שכתב בר קפרא על תאמן את לבבן ולא תקפת את יק־ ט
 פתחו של רביכו הקדוש אחר כל שמחה מות, ט לפ־ תתן לו, פי׳ מבחירת לבבן הטוב תחן לו, ובעצם
 המערכה זה לעומת זה יהי׳ ההכרח להוסיף בצערו של ידן, כי זאת חדע כי לא יחדל אביון מקרב האל! גם
 *)ה עד ערך שמחתו של זה, והיתה כוונתו בזה להעיר אם אתת לא תחן לו מלד בחירתן הטובה אנכי לא
ח להיות נטוש א ס אעזבמ, ולא יחדל אביון'מקרב ה  אותי שהי׳.לו לקמא אנשים לאין מספר, למען הקי
 מאמר (י#ני' יו״ד) כליון חמז שוטף לדקה, כלומל ועזוב למות במגב, כ״א יתפמס על ידן שלא מדעתן
 הצדקה שעושה לשמח את אחדם ישטוף הכליון החמץ ובלא בחירתן, וא״כ אין אתה מפסד רק לעצמן,
 על פי המשקל הראוי, אבל כל ההנהגה הזאת אינה שלא יחשב לן לצדקה, שלא תתי׳ אתה הטהן בעין
 רק בעוה״ז כל עוד שהמנהיגים ימירנו המאזנים זה יפה ומשובח ברחמיך עליו, על p אנט מלון לאמר

 פתוס



 ראה יעקב מג
 ימהללים את םמי הגדיל על נוובו וחסדו על העמיס,
 אשר בצלם כחי׳ גס אכחכי, יהוא מכלכל אותם כדי
 לפרכס איתני, יעל דרך זה עצמי עכין העשיר, כי

 הקב״ה משפיע אליו שיפרנס גם את תער, ואם
 לו מיד ליד אז הוא משובח, ואם לא יאבה לתת לו
 ברצוכו מטוב בחירתו יתגלגל הדגל עיי סבות, היימ
 שיהי׳ מוכרח לתת אל מצרי או כותי, יהי׳ מוכרח
 לתת לו כל כך עד שיגיע ממכו ליד הער סבות
 וגלגולים, ולק יפה אמר ורגשיך צדקה. — אבל הלא
 עכ״ז רב ההבדל בירהם, ט תכותן לדקה מידו ליד
 תער, הכה המקבל תוא ער, וכאשר יתן לו פרוטה
 כחשב בעירו למתכת, לא כן אם צדקתו תהי׳ נרי
 גלגולי הסבות, אז יהי׳ המקבל עשיר, ואולי עשיר
 יותר מן הכותן, ומחפה מועטת אי אפשר לתה לו,
 ומעתה ראה כי הרתן מדו לד הער כמה שנתן הכוס
 לקח המקבל, אם מעט• ואס הרבה, ואס הרבה לתת אז כל
 היייסיף מוסיפים לו זמת, לא ק הרתן לכוחי, הלא הוא לא

 יקח רק מתכת גדולה, א״כ מוחן יתן חרבת ועכ״ז
 ליד הער שיקבל אח״כ לא יגיע כ״א מעט מזעיר, ולא
 יחשב לו לצדקה כ״א המעט הזה שבא לד הער, תהו
 מאמר המדרש הכ׳׳ל זכה לרעבוכו של יעקב, והמעט
 אשר תתן לו יהי׳ כחשב לך לצדקת, וכאשר לא התן
 לרעבונו של יעקב אז הלח ההן לשבעד של עשו, והוא
 לא יקח מידך מתנה קטנה, ט אס גדולה, חרז
 שהכפיל הכתע ואמר נתון תתן תתן לו, הורה נזה
 על הדברים אשר אמרו חיל (בבא בתרא יו״ד אי)
 כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מר״ה כך חסרונותיו
 של אדם קצובות לו מר״ה, זכה הלא פלש למגב לחמך
 לא זכה וערים מרודים תביא בית, ט הא דבר אמתי׳
 דר׳ מחק בן זכאי חזו להו בחלמא דבעי לידתסר שגע
, וזהו מלחו יתי ׳  מאה דינלי, שקל מיריהו לצדקה מ
 נתין, כלומר מה שאתה מוכרח לתה ונחסר מרכושך
 הלא טוב טוב לך התן לו, ט אז מזיח ט בגלל
 הד,בר הזה יברכך ד׳ כו׳, ועוד 0ניח ט כאשר פתוח
ל ג״כ המקור עם הפעולה, י פ מ ך לו. [  תפתח את ד
 לאמר הלא אתה לא תהי׳ כקי מזה, ומה שאתה לדך
ך לו]  שתהי׳ ידך פתוחה הלא טוב לך שתפתח את ד
 ומת תתן לו הלא רק די מחסילו אשר יחסר צי ,
 משאיכ כאשר תתן לשגמי של טתי והנביא פ״ה

 י במאמר שלפרנו בא לבאר לנו עוד הבדל אחר, ורמזי
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 אהל פרשת
 פתוח תפתח אח ידך לאחיך כוי, ועד״ז אמד דניאל
 לנבוכדנלר (דניאל ד׳) ומרך בצדקה פרק ועויתך
 במיחן ערן, ר״ל שלא ;דבר על לבו.חל* בין ק• ובין

 כך הם מתפרננץ׳ רק על ידו, ע״כ אמר לו במיחן'
p לתם מצד רחמנות, כמאמר  עני׳, פי׳ כאשר ׳
 (הושע יו״ד) זרעו לכס לצדקת וקצרו לפי חסל, והנה
 הוסיף הכתוב מלת לכס, והוסיף אוה למד במלת
 לצדקה, כי ראוי הי׳ שיאמר זרעו לדקה, אבל תורה
 בזה הדבדם שאמרנו, לאמר ראו וההבונר מאל
 לעשות באופן שיחגלגל על מעשיכם לחשבם לצדקה,
 היינו שתתנו מדעתכם, ומבחינת לבבכם אז יתי׳ נחשב
 לצדקה, וזהו זרעו לכם לצדקה ואז וקצרו לפי חנך,
 כי ההיו ראויי׳ לגמול טוב, וזהו שאמרו ז״ל על מאמר
 (יחזקאל אי) רדי אדם מחחח כנפיהם, אלו שעושי'
 לדקה מיד ליד, בא למעט אותם שהענים מחפרנסי׳
 מעמהם ע״י עילות וסבות, כי סבת כזאת אינה מצלת
 את האדם מן המיתה, ט ענין ההצלה רק בזכוה
 המקבל אשר קיומו הוא ע״י חיי הנותן וקיומו, ט אם
 ימות הנותן והונו ורכושו יבוא ליד אחר אולי לא
 יאבת לרתס על ערי׳, לא כן אם העני מתפרנס רק
 ע״י עילות וסבות, אין העני הזה חלר בחיותו של

 העשיר, ט גם אם ימות תעשיר תלא רכושו קיים
 ועומד, ותמסבב תסבות ועילת כל תעילות הוא חי

 וקיים לעד ית״ש:
 ועם דרכנו יתבאר מאמר (ישעי׳ ל״ב) והי׳ מעשה
 תצדקת שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח טל
 עולם, ונקדים עוד מאמר המדרש (ויקרא רבה ל״ל)
 זכה לרעבומ של יעקב לא זכה לשבעו של עשו, דנב
 ט מקובל ומאומת אצלנו מפי חז׳׳ל אשר גס מה
 שלוקחים ורן תאדם בזרוע נחשב לצדקה, כאמרם ז״ל
 (בבא בתייא ט' אי) על מאמר ונוגשיך לדקה, אבל
 לכאורה הדבר כמו זר, איככה יהי׳ נחשב לצדקת מה
ד העשוק, אמנם דע כי  אשר הנוגש והעושק לוקח מ
 אבינו מעולם ית״ש זן ומפרנס אותנו בשר איפרם,
 היינו ט אם יש לנו זטת אז חקב״ת מפרנס אותנו
, חבל כאשל ד לד  מידו הרחבה, ואנחנו המקבלים מ
 אנחנו דלים מזכות, ואנחנו רחוקים מלקבל מיל,
 הקדושה, עכ״ז הוא מכלכל אותנו עיי אחרים, הייני
 שהוא ממלא את כליהם בר ולחם ומזון עד למרבה,
 עד שיגיע גם אלינו מידיחס, ועכ״ז אנחני מודים



 אהל שדשת ראה יעקב
 אינם מסיבי/ אגל עומדים מרחוק, ועיניהם נשיאיה
 וציפות אל מה שיושיע להם מן המסיבי', ואל מה
 שיותירו משבעם, קהעשידס• דימיס במניינם כמסוגי'
 ויושבי׳ ראשונה בהשלחן אשר לפני ד׳, אשר חלק י׳
 ונחלתו יאכלון, והעניי׳ יעמדי מרחוק, ואינם סונים
 כ״א מן הנשאר מפי העשירים, ליה אמר דוד ישב כל
 העולם לשני אלקי׳ ל׳ל ישבו כלס סמוכים על השלחן
 לקבל מנית מאת אביהם שבשמים, וזהי שביארו ישב

 עולמך כו׳,וכאשר נתבינןבשניח האדמה אשר *נחנו""
 עליה, הלא היא ג״כ אינה שוה, אבל יש בה מעלות
 ומורדות, ״ש בה הרים וגבעוה, יש בה גי ועמקים,
 והשכל מחייב כי וזה שחסר פה נתיסף במקום אחר,
 ומה שחסר בגי נתוסף בהר, ולעתיד נאמר(ישעי׳ מי)
 כל גי ינשא יכל הר וגבעה ישפלו, ויהי׳ העילם שיה,
ה שחסר מן העניים מכדי  כן וכן ישפע השכל כי מ
 כץפיקס נתיסף אל העשידם, כי לתת אל העשיר מה
 שחין צורך בו חלילה להקב״ה מעשיה פעולה בגילה,
 אס לא שאין אל העשיר רק מה שנחסר מן העד,
 והקב׳׳ה עשה כן בעבור הטעם שאמר לדוד עבדי
 חסד ואמת מן יכצודוהו, וכמו שמצאנו בחלים פרעה
 שראה כי הפרות הרעות בלעו את היפות, וההיראה
 ט השפע הנתוספת בשבע שני השבע היא מה שנחסר
 בשבע שני הרעב, לכן לוה לעשות קמלים להשאיר
 המותר בעבור השנים של רעב, וזהו ממש מאמל כי
 יהי׳ בך אביון, ל׳ל שיהי׳ חלק הנחקר ממנו מיותר
 אצלך, ולכן מחוייב העשיר לשאת במשא העני *לפרנסה;

 כי משלו *חן ל*:
ת לבבך ולא תקפיץ את ידך כו׳, מה  תאמץ ח
 מאד ראוי להתעורר מדוע בחר תכתוב להזהיר
 רק על השלילה, יותר מהצידק ה־׳ להזהיר על החיוב,
 להפליג דבר הנתינה בפיעל מידי ליד העני, ואינו
 מזכיר רק השלילה לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ
 את ידך, אמנם דע כ* עינינו רואות משפט העני
 והעשיר כפי המבואר בפרשה שלפניני אשר העני יש

, כמ״ש• תו  לו כמעט מן הדין על העשיר שיפרנס או
 וקרא על7 אל ד׳ והי׳ בך חטא, ומכ״ז אם יזדמן
 שיקח העני מאת העשיר כל מאימה שלא מדעתו הלא
 ענש יענש כדין גנב, יאלי הב׳ דברי׳ כמכחיםם זה
ה, אבל הבט ימין וראה כ* רביתיני הקדושים  אתז
 כבר האירו עירנו באור חכמתם יתבונתם, ברוך

 שבחר

 אל מה שמלאנו ברז׳׳ל כ׳ הנותן לער עושה שלום בין
 העני להקב״ה, כ* הוא מתלונן על הקב״ה שלא עשה
 אוהו עשיר, וכאמרם ז״ל(שמות רבה ל״א) הקב״ה
 הזהיר אם חבול החבול מי שלא יצעוק העני לפני
 הקב״ה שנאמר יהי׳ כי יצעק אלי, אבל כל;ה הוא
 כאשר הער רוחה שהעשיר נותן לו, לא כן אס לא
 יגיע ליד העני כ״א גלגולי סבות ע״י אחרי׳ עד שיהגלגל
 לבוא מעט ליד תעני, אז אין העני יודע ול הי׳ הסבה
 הראשונה בזה, וישאר בתלינתו, וזהו והי׳ מעשה
 הצדקה שלום. — ועם דברני אלה מה מאד ימתק
 מאמר השמר לך פן יהי׳ דבר עם ^ לבבך בליפל כי׳
 ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, כי הנה כאשי
 יבוא אוהבך ויבקש ממך חפץ •קר ולא תתן לו, הלא
 בעבור זה לא ירע לב אוהבן עליך, כ* גם הוא יודע
 כי לב תאדם לעצמו יותר מאהבתו את הזולת, אכן
 באשר תעשה עוד ההיפן, אל אוהבן אשר כנפשן לא
 תתן, יגם לא תחזיק אותו לעצמך, רק תתנהו לאיש
 פחות וגרוע, אז הלא ירע לב אוהבך עליך, כי גם
 לך גם ל־ לא יהי׳, וחין אתת רק כמפסיד בזדון לב,
 וזהו ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לי, כלומר לי
 לא תתן, אבל תתן לאחרים, וקרא עליך אל י' והי׳
 בך חטא, כלומר רק חסרון, לא רוח, כי לא נתת רק
 לשבעו של עשו, לכן הלא יותר נכון לפרך נתין
 [מה שאתה צרך להיות נחסר] תתן לו, לא לאחר,
 ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בין כך ובין כך לא
 ישאר בדך, וא״כ טוב לתת אוחו לאח7, ט בגלל
 הדבר הזה יברכך ד׳ אלקיך בכל מעשיך. — ומעתה
 נבאר המשך הכתובי׳ על הסדר, דבר דבר על אופניו:
 כי יהי׳ בך אביון, ראוי לתת טעם על מאמר בך,.כ
 יותר מסלודק הי׳ שיאמר כי יהי׳ לך, והנראה עם
 מה שמלאנו במדרש (פ׳ משפטים) ישב עולם לפני
 אלקיס, אמר דוד רבו ן העולמים ישב עולמך,
" העניים  ובחנחומא הוסיף תיישב עילמך גשוה י
 והעשירים, א״ל הקב״ה אם אעשה עולמי שוה ויהיו
 כלם עשירים, חסד יאמת מן ינצומהו, וכבר מלתי
 אמורה ט הדרש אינו רחוק מן תפשט, גם כי כתיב
 ישב, והדרש הוא ישב, עכ״ז ערן אחד הוא, ט הכה
"* והעשירים ממש ע״ד הסועדיס 5  "ההבדל V העניי׳
/ אשר החשיבים יושבים על השלחן ה ל ו ד ה ג ד ו ע ס  ג
 בכבוד, ומקבלים מסריהם מאת בעה״ב, והערים



 אהל פרשת דאה יעקב מד
 שמצאנו באיונ שאמרו עליו חז״ל (בנא [בחרא ט״ז}
 מעשה ידיו ברכה, שכל הנוטל פרועה מאיוב מהברך,
 ולא הי׳ צריך עוד ליטול, והיא מקבת לדקה הנותן
 בעין יפה, וזהי שהזהיר ט פתוח תפתח טי תשבע
 נפשו כ״כ עד שיהי׳ לו די מחסורו ישר יחקר לו, ולא

 תצטרך לחזור וליתן לו:
 השמד לך פן יהי׳ דבר עס לבבך בליעל לאמר

 קרנה שנה תשבע שנת השמטה ורעה
^יי7 האביון כוי, בא הכתוב להזהיר אה האדם  ב

 לאמר כי לא לבד כאשר העשיר מתפרנס בריוח חייב
 .להשגיח על העדים, רק גם בהיוה השמטה דחוקה
 בעולם גם לעשיר, עכ״ז הוא מחוייב להשכיל אל דל,
 לאמר אם הלחץ יהדםק בא בגבולי ותלחץ אותי אל
 קיר נטוי, על אחת כמה וכמה לחץ העני, וזהו מאמר
 (תהלי׳ מ״א) אשרי משכיל אל דל ביום רעה, ודאי
 ימלטהו ה׳ ויצליחהו, וזהו מאמר (בתר) וכי ימוך
 אחיך ומטת ידו עמך, שתהיי גם אחה בדוחק, וזהו
י אחיך עמך(שם) כלומר ט הקב״ה ימציא גם לך ח  ו

 גם לו לשניכם יחדיו• — וע״ד מליצה אמרתי ט
 מתני צדקה יהיו על ב׳ פנים, א׳ שהוא מפריש מתוכו
 המעשר, יהוא מחלק ונותן אל העניים, וא״כ כאשר
 יצליח וירויח הרבה, ירויחו גם העניים, דקרים בו
 מאמר שמחתי ושימחתי, הבי הוא סוג אבירי לב,
 אשר כל הימים שהמה שלרם ושקנרם אין רע במגורתם,
 לא ״כרי עשות חסל, כ״א בהיות בביהם רעה חולי
 חייו אז הם מתעוררים לפזר מעות לצדקת ״ ט פעולת
 צדקה לחיים, והסוג הזה הלא העשיר והעני כחמור
 וגמל, כי כל זמן אשר העשיר שמח וטוב לב העני
 מיצר ודואג, ובהיפך כאשר העשיר הוכח במכאוב על
 משכבו, אז בכי ויללה בביתי״ יריוח והצלה ליהודים
 האומללים, ולא כן ציה הכתוב, כ״א וחי אחיך עמך,
 ביום טובה אשי לך יחי׳ העני עמך שוה לך, לקיים

 מאמר שמחתי ושימחתי•*
p באיזץ• האביון ולא ההן לו, הוראת כפג  ויעה ^
p באחיך גם ולא התן לו,  הדברים ורעה ^
) לא יתן ולא יתנו אחרים) י  לכלול מה שאמרו(אבות ה
 אבל הדבר רחוק מאד שיצוה עוד את אחרים שלא
 יתנו, אבל הכתוב שלפנינו ביאר לנו הדק־ לזה, ט
ך, ונותן טעם ומשיב אל שואליו  יש טלי שאיני חפץ חנ
 דבר נאמר מדוע אין אתה נותן אל העני, משיב לו

 דבר

 שבתר בהם ובמשנתם, כי הם אמיו (אבות א׳) יהי
 ביתך פחוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך, המובן מלחות
 לשונם כי הס ז״ל המליצו הדברים ע״ד עני מוכר פירות
 בשוק ומתפרנס מזה, אבל במקום דירתו אין הקונים
 מצויים, כי הוא שוכן באלוני מורד העיר, בקצה
 המחנה, מה הוא עושה הולך ועושה לו סוכה בין
 החניית של העשירים, אצל ביה עשיר מוכר משקים
 ומאכלים, ורבים מצויים שם, ושמה יוכל גם הוא
 למכור מעט פימה שבידו, ובזאה העשיר אינו נותן
 משלו אל העני הזה כל מאומה, רק בהניח ייו לקבוע
 ישיבתו אצל ביתי בזה הוא נותן לו מחייחו, ובהיפך
 כאשר יעצור עלי ידו נם כי לא יטול משל העני כלום
 הוא חותך לו פרנסתו, הנמשל כ׳ העני סבת פרנסתו
 ומזלו קשי׳ מאד, ושלולי׳ ממנו, אבל העשיר מזלו טוב
 מן השמים לקבל שפע שבע רצון, ואס יהנדב העשיר
 לתה אל העני לחם רעבונו בכל שבוע, ובהגיע יום
 הכסא יקרא אל ד׳ לכתוב אותי ־ספר פרנסת וכלכלה
 שיהי׳ לו די מחסירו מה שהוא צריך בכל שבתות
 השנה, ויכלול בזה גם מה שהוא נותן בקביעות אל
ס י  העני, ובקל יגיענו די מחסורו, וא״כ העשיר אינו נ
 משלו כל מאומה, כי הקב״ה משפיע אליו גם חלק
p  העני, ואין זת כ״א שפרנסת תעני עוברת על יד ד
 ביתו, ט בר״ה הי׳ כולל נל צרכיו וכל הוצאותיו,
p ידי, ולו ית׳  והעני לא השיג חלקו מלמעלה כ״א ד
 נתכנו עלילות, וזהי מאמר יהי ביחך פתיח לרוחה,
 ט מה איכפת לך אם הענ* יהי׳ כלול בבני ביתך,
 וזהו רהיי עניים בני ביתך, ולך לא יחסר על ידיהם
 דבר, וזהו לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך,
 כאותו שנאמר בו ולא נתן סיחון את ישראל עבור
 בגבולי, והכפיל ואמר כי פתוח תפתח את יד־ כוי,
 כלומר הלא לא תהי׳ רק פיחח לבד, מה שתהיי דך
ך ולא יותר,  פהוחה שתעבור השפעה העני דרך ד
 ומעתה יפה הזהיר הכתוב ע״ד שלילת, לא תאמץ את
, כי אין בזה רק מת שתעטר  לבבך ולא תקפת את דך
 פרנסת העני ע״* גיהרת לבבך ועל ידי פתיחת ידיך,
 במה שתכניס גם אותו לחשבון צרכי ביתך, ובהכרה
 ישפיעו לך יותר שיספיק גס בעבורו, כמאמר(מפלי

 י״ח) מתן אדם ירחיב לו:
י פתוח תפתח את דך לו והעבט תעביטני ד׳  כ
 מחסורו אשר יחסר לו, אולי הרצון בזה ע״ד



 אהל פרשת ואד. מנקב
 ביתו שלא לפזר כ״כ בדברים שלא לצורך, ודוח לו,
 והוא לא כן יעשה רק תיכף ורעה עינך באחיך האביון,
 להתדילו מכל וכל, ולא כן אמרו תז״ל כי הלא אמרו
 (אבות א׳) יהי ביתך פתוח לרוחה, ואם ימעט הבית,
 אז ויהיו עניים בכי ביתך, וזהו השמר לך פן יהי׳ דבר
 עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה
 ורעה עינך באחיך האביון, לאמר אם אמנם דבר
 הטעם בפיך אמת שהזמן דחוק, אבל מדוע רק׳ ורעה
 עינך באחיך האביון, ולא על הזולת מהדברים, לכן
 וקרא עליך אל ד׳ והי׳ בך חטא, כלומר כי עי״ז יתגלגל
 עליך שיתי, לך חסמן בביתך בחסר וכפן, עוד יתכן
 בכוונת מאמר זה, כי הנה תחלה הכפיל ואמר לא
, ותוראת שני ך  חאויז את לבבך ולא תקפp את ד
 המאמרים האלה לגעגור כי יש בבני אלם יר שיתן
 לדקה והנתינה היא בע״כ ולבו גל עמו, לכן הזהיר
 תכתיב על שניהם, לא תאמץ את לבנך, גם לא תקפוץ
 אח ידך, ואחיכ היא מפרש מה דסליק מני׳, כי פתוח
 תפתח א5ז ילך לו, ונשאר עדיין אומן הלב, והוא
 צדך לבאר אל האדם שלא יאמר מה חסרון במלות
 הצדקה אם לא יחן בלב שלם, ומה הנ״מ מזה, לזה
 אמל כי לא ק הדברים, אבל דע כי לא ימעט בעיניך
י אץ סיפוק בדו לעשות עמך רעה, ס כ ׳ ג ד ז  שיםא אי
 כמאמר פרעה הבה נתתכמה לו, וכי תאמר מה יש
 לדאוג עליהם הלא מעט ונכנעים הם תחת ד מצרים,
 לזה אמר אגל למיחוש מיהא בעי, והי, כי הקראנה
 מלחמה ודק< גם הוא על שונאנו ונלחם בנו כוי,
 על דרך זה אמר הכתוב ג״כ בעדן הזה, לאמר אל
ע הלב  תתמה על החפץ מה שהכתוב מזהיר כ״כ על ד
 שלא ימצא בך, גם כי לעי׳ע הלב נכנע תחת טוב
 בחירתך, ט בידן הלא נתת לדקה, עכ״ז הלא יש
 לחוש פן יתחלש עוד דבר על לבבך בליעל לאמר
 קרבה שנת השבע שנת השמטה, אז יתחזק רתגבר כת
ו ולא יתן לי, ואן והי״  הרע אשר בלב עד ם יסגור ד
 בך חטא, בוא״ו המתפכת מעבר לעתד, לאמר כי
 תענש לא לבל על של עתה כ״א על מה שעבר, מדוע
 לא הטיבות את לבך בעת נתת לדקה שסהי׳ הנתינה

 בלנ שלם ובנפש חפצה:
ליך אל ד' והי׳ בך חטא, מלת וקרח אין לה א ע י ק  ו
 מקום פה, ט מאמר יקלא יסוב על קדאס
 של חיבה, אבל הקובל על חבירו ישוב עליו מאמר

 לעקה

 דבר אמת אשר בלבבי, ט הוא אוהב אח הפמטה
 מתר מן העד, ואל תתמה על זה ט כבר יזדמן מי
 שאינו אוהב גם את עצמו כאהבתו את ממונו, כאמרם
 זיל יש לך אדם שממוני חביב עליו מגופו, אבל יש
 רשע גרוע מזח. שאינו רוצה לחין את העד, יעכ״ז
 מפני הביש׳ הוא נותן אמתלא ומגנה את העני, לאמר
 ט אין זת עד הגון, אין עהראר לחוק איתי, וההבדל
 בין שרהם, ט אותו שהוא תולה הסרחון בעצמו
 הלא אחרים יתעוררו לתת אל העני לא כן אוהי שהיא
 הולה הסרחוןבחער, והוא מגנה אוהו, הלא יפעול בזה
 שגסאחדם •משכו ידיתס ממנו ולא יתנו לו, ועליו אמרי
 לאיתן ולא יתנואתרי/ הסו שאמר פן יחי דבר עת לבבך
 בליעל ט' ורעה עינך באחיך האביון, שתתן דופי בהעד,

 לאמר שאינו ראוי לרחם עליו;
 ףקףא עליך אל ד' והי׳ בך חטא, ראר להתעודד,
 ם התתלת המאמר הוא כמלדד בזמת העשיר,
 לאמר קרבה שנת השבע שכת השמטה, וידא טענת
 אמת, ואח״כ מחייב אותו ואומר והי׳ בך חטא, בלא
 שום מעם, והנראה ט מאמר ודעה עינך בארדך
 האביון הוא קושי׳ גדולה על העשיר, משל לעשיר הי׳
 עושה מסחרו במים רבים, והי׳ מהלך בספינה טעדס:
 סחורות הרבה׳, והי׳ עמו גם ספדם ללמד שיעור
 הקבוע לו בבל יום, גם טלית ותפלין, וכדומה
 עהדבדם, פעם יצא רוח שערה והסה ראו ט הספינה
 כבר שוקעת במים מתר מדי, ויקרא אליו רב החובל
 זאמל מהר נא להקל משא תספינה ואל תחיס נרנך
 מל סחומתין והמל אל הים ממת שיגיע לדך כ* לולא
 p הן גועכו אבדנו, דסרד השוחר מא- רמהר ויקח
 את הטלית ותשלץ וכל הקפדת רשאי אותם להטיל אל
 הים, ויאמר אליו משרתו למה תעשה כה וחטאת
 לאלקיס, הלא אלה הס הדני חיי מחני. הלא טוב לך
 להפיל איזה חבילר מקחורות7 הכבדות ותפעול'הרבה
 יותר להקל משא הספינה, הנמשל ט צרט האדם
 מרמיממאד, ומה בהוא צדך להוציא במשך חדשי
 הממו עולה־ לסך גדול כמה אלפים, מה שהוא מבזבז
יי יעל אשתו ובניו למאכל ומשקה ומלבונום 5  °^ ״6
 ותככמדס, גם מעגן מן המעט מה שהוא ניתן אל
ד הסך העצום שהוא  עדים, איל בעם נחשב הוא ע
, ודרך האיש בראותו שאין השעה ב ^ י  עבזמ ע
 משחקת לי, אשר סי' מהראוי להמעיט ולקמץ נהוצאר
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 מונע חסל עמנו עוד ייתר יתגבר המלה״ל טל7,
 ומעםס מאמר וקיא מל! אל ל' כמשפט הוראתו

 בכל המקרא:
 וחיי גך חטא, כבר כסגנו ט מאמר והי״ הוא מהופן
 מעבר לעתיל עיי הוא״ו המהפכה, כי גמקום
 אשר העבר הוא עבר אמחי אמר בו סי', עמיד אמתי
 אמר בו יהי/ ובמקום שסענין מתהפך מעסיל לעבר
 או מעבר לעתיל שם משמש בוא״ו המהפכה, עתיל
 המהופך לעבר אמד בו דתי, עבר המהופך לעתיל
 אמר בו והי׳, וכבר ביארנו בזת מקראות רבות בתנ&רנג
 בע״ה, p גם במנץ שלפנינו רמז לנו הכתוב שורש
 החמא לא כי עתה פרחה הנגע, רק צרעת נושנה
 תיא, ט הנה יש שני לעות בגותני צלקם, אחת שמנה
 ואחת רזה, נאור זה ט םעוב לפני האלקי' יודע האמת
 ששקב״ה אוהב העניים, דש נידו לפרנס אותם, ולמה
p  לוה את אחרים שהם יפרנסו אותם, יען כי זה ל
 ההשפעה מלמעלה למטה, כמאמרם ז*ל(ב'ר לי׳ג) ונתן
 לך רחמים, ומרחמיו הוא נוהן לבו״ד, היינו שהוא נותן
 להם שימחמו מן השמים ע״י שיתרחמו איש על רמהו,
 כי לילא םסגוצה הזאת לא היי עני בעולם, וא״כ כשיכ
 בשעת הדחק שצמטם לרחמים גדולים, בהכרח יחוייב
 להשתדל למעת לחריש ולזרוע נעעי נמענים להתרחם
 על״ דכאי רוח, ברחמים עודפים על אשר בהחלה,
 אמנם יש מי שאישו שלם בדעה זאח, והוא חושב ט
 דלות תעני הוא ענין עבעיי, והקב״ה מםבח היותו
 בעל הרחמים לוה לפמס אותו, וא״כ גשעת הדחק
 אין שירח דינו להשגיח על העני, לכן הקדים ואמר
 פן יהי׳ דבר עם לבבך גליעל שיש בלבך מכבר לבר
 בליעל, ועתה) תפטור עצמך מכל וכל ט קרבה שכת
, י  השבע שנת השמעה, ומנה עינך באחיך תאביץ כ
 וזהו וסי' בך חטא, כלומר תלעה זרס אסר מקדם

 ניסשה בג עתה:
 עןד prr בזס ט הנס באמת כבר הבטיח הכתיב
 על שנת תשבע שנת השמטה שלא נלאוג לאמר
 מם נאכל בשנה השביעית, כי תמרח ואמר ולויתי לכם
 את ברכתי בשנה תששית כו׳, ואם אין כלבר ההבטחה
 אין זה ט אם שהחטא גולם למנוע הברכה, חת דוע
 מכבר אשר מציאות סחנו*ם המסבבים תרעב בעולם
 אינו משבת הערים רק מהעשירים, בעץ תרומות

 ומעשרות
12 

 לעקת, כמו אם צעוק יצעק אלי (משפטים) ואשת
 אחת ט' צעקה אל אלישע (מלכים ב' די) ובלומה
 הרבה במקרא, לp נראה ט גם פה יתפרש מאמר
 וקרא מליך כפשוטו, ט הנה דענו אשר כל תפלות
 תעשירים מתקבלות רק עיי העניים, כמאמר (תהלים
 ק״ב) פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם,
 וכמאמר ממם וקליש אשכון ואת לכא ושפל רוח
 (ישעיה נ״ז) ממש ע״ל אלם פוגע בחבירו בשוק, דש
 לו עסק לבדם ללבר עמו, ומלאגה אולי לא ימלאנו
 בביתו, הוא מודיע אותנ ואומר לו דע ילדי ט היום
 אין לי עסק רק עם פלוני, פלא תבקש אותי במקום
 אחר, רק תלן אצלו ושמת תמלא איתי, p אמר הקב״ם
 ממם וקדוש אשכון אבל יש לי אכסני׳ אחת אשר
 שמת תמצאני את דכא ושפל מח, אשר על p זם
 דרכם של תלריטם רחמי שמים לאסיף עטים שיבקשו
 עליהם רשעים, ומעתה עיי המאמר p הוא, ע״ד
 עשיר תשיא את בתו לבחור מופלג ממשפחה מפנאלה,
 ולא היי מפרנסו כראד, לא כמאסל שלחנו ולא בבגדיי
 חשובים, והי׳ סובל מממ מרעין בישץ, והנער היי
 כמחריש מותאעק, דםי ט םקיפו הימים היי עליו
, ותשר בקש לתומו ולאבדו״  משמט גלול עם שר תעד
 ולא מצא עי שישתדל בעדו לבקש על נפשו מאת השל
 ט אם דודו >p ti דודו של חתנו, דשלח את חתנו
 אל בית גואלו וקמט ש־נקש אותו על הדבר הזה
ט לתמלק בעד מ  לעשות זאת למענו, וילך הנער אל ק
 חותנו, דתי כבוא תנער את בית דודו וראתו דודו
 ט הוא ככת דל ופניו רע״ם, חשך משחור תאלו, והוא
 עמם ויחף., ויאמר לו עלוע אתה כבה דל בני, דענו
 תעומלים לפניו אין זה ל׳א מרוע לב חותנו האכזר.
, רהי כשמעו םלברים האלם דשמבנ  ט עינו רעה ט
 ג״כ כי שלח את חתנו שיבקש מי שישתלל עליו אצל
 השר חרה אפו מאד ואמר מתת תראתמה אשר אעשה
 לו, ט שמיר וש־תיתי/ וכל תבואתו אשרש, םנמשל
 מבואר במאמר שלפנינו, םשמר לך פן יהי׳ דבר עם
 לבבך בליעל כי׳ וגעה עינך באחיך האביון ולא תתן
 >2י, או כאשר יתגלגל לך וקרא עליך אל ד', כי אנוס
 תלמש ממט שיקרא דתעלל בעטרן אל ר', לא זאפ
 לבד שלא ימייל עליך רחמים, ט אם גם והי׳ בך חטא,
 ט כאשל יעלה זכמן העני לפניו יתי עניו תורולו ואתה



 אךץל פרשת ראה יעקב
 ומעשרות, כמאמר (אבוה הי) גערו שלא לעשר רעב שהוא מודד בה מודדי' לי, היינו כי כאשר יאחז צדיק
, או כדומה מן םכןגות אשר בעבורם דרכו נתץ החן לי, לכל מי שיזדמן, ולא ירע לגבך  של מהומה טי
 הגשמים נעצרים, וא״כ איך יפטור א״ע בהתנצלות בתתך לו לאמר תלא נווב יותר להמתין עד אשר יזדמן
, כי מה לך לדקדק, ואז p  זאת לאמר קרבה שנת השבע שנת השמעה וא״כ אינו לפני איש כלבבי ואליו א
 מחריב להסרתם על העני לעת רעת סאת, הלא זה גס תקב׳׳ה לא דקדק על איזה סבת, כ״א יברכך ד'
 עצמו מעורר דין עליו מדוע יהי' הרעב, הלא הוא אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. — והכפיל
 בחעאיו סיבב p והוא בא וקונס את העני, חתו וקרא ואמר נתון תתן, תורת בזת על הבעחח מאמר (מלאכי
ליך אל ד׳ וחיי נך חעא, כי אתת גרמח חרפת גי) הביאו את כל תמעשר אל בית האוצר רהי מרף  ע

 הרעב וקללת הארז: בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ד׳ לבאות אם לא אפתח
ע לבבך בתתך לו ט בגלל הדבר לכם את ארובות תשמים כוי, א״כ הדבר תלוי נפעם  נךןןן תתן לו ולא ד
P י' אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ראשון, ט כאשר יתן פעם א׳ ועיניו תראינה שאינו  י הזה ^
, דע ט עלן התתנללות אשר במאמר ורעה עינך חסר כלים, הלא יחזת נפלאות תמים דעים שאין לו ן י  ד
 באחיך האביון p הוא, ט תנת עיניט מאות לק• לאדם לקית במצות הצדקה, חהו נתון כאשר תתחיל
 העשיר עם העט ט בעדם יתן לו הלא ימה לעיין נו בדבר הנתינה פעם אחד, הלא תתן לו, גם אח״כ,
י ולא ירע לבבך בתתך לו כי הלא תראה אשר בגלל פ ו ו ל  ולדקדק אחדו עד כחוט השערת אולי ימלא 3
 לפטור עלמו מנתינהו, כי p משפט כל הסיזמ־וה כל הדבר הזה יבמך ד׳ אלקיך, אבל מי שאינו מלה
 עוד שהסחורה היא בד בעל המלאכה עליר או קרובת לנסות ואיט מתחיל לתת הוא לא יבין את זאת ולא
 אליו היא בזול מאד, וכל אשר תתרחק ממט והלאה יאמין. — ולתמתיק תמאמר עוד יותר נקדים דגדהם
 לד שני שלישי רביעי הייט מאת הבעל מלאכה אל ז״ל(ש״ר מ״א) לך ד' תצדקת ולט בושת הפנים, מהו
 הסוחר ומאת הסוחר אל החנור תראשץ וממט אל p, אמר ל נחמי' אפילו בשעת שאט עושים את
 השני תתייקר בכל פעם יותר, p ממש בדבר תתשפעת, הצלקת מביטים אט במעשי׳ שלט יש לנו בושת הפרי
 העשיר המקבל שפעתו מאת הקב״ם בעלמו אין שום אין לנו שעה שאנו באים נזמע אלא בשעה שאט
 הקפדה עמו אבל טתני׳ ונותד׳ לו עוד אוכל למכביר, מוציאים את מעשמתיט, שנאמר ט תכלה לעשר כוי
 כאשר יוכל שאת, אמנם הבא לקבל מאת העשיר, מה כתיב נסוף השקיפה ממעון קדשך מן השמים סי,
p מברכהו כ״א והמאמר צדך באוד, מה היי קשה לתם ז״ל במאמר  התייקר ההשפעה, ט העשיר לא >
 כאשר יהי' לו בדוח, ובתנאי כאשר המקבל יהי׳ ישל לך ד' הצדקת, ובמת נתיישב תפסוק, ונמת גדול כח
 בעידו, יהי׳ מוחזק לאיש כשל חכם וצדיק, ואם ימלא המעשר מן הצלקת, על שהפליגו ואמרו אץ לט שעה
 בו לבר הבלתי נאוה ע״פ השערתו יכחילםו גם מן שאנו באים בזמע אלא בשעה שאט מוציאים את
 הלחם אשר הוא אוכל, לזה אמר השמר לך פן יהיה מעשרותיט, אמנם היתרון תעצום אל מצות מעשר על
 לבר עם לבבך בליעל מ' ולעה עינך באחיך האביון, הצלקה p הוא, למשל אחל עשה לבר מכוער רחולע
ו הלנר אל ראשי הקחל רשלחו משרתי הקהלה לקחת  תתחיל להביט בו ולעיין אחדו בעין רעה למלוא נ
p לקנס, והמשכטת היו ם אצלו משכנות שישלם p ו  לופי, תהו נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו, ג
 06 סעד הזה אינו כשר לפניך כמשפנרך אשר אתה מונחים תחת יל הנאמן; ולימים אחלים בא אל העיר
׳ ובכל הזאת אלם גלול ומכובל והיו צריכים להעטק אוחו, ט בגלל הלבר הזה יברכך ל׳ ס ו י ל  x156 ע
, ט כמעשה ידך יתן לך, ט הנה לא כל והמה חוקרים איה ישיגו כסף כלבתו שהם לדמם ן  די
 המעשים ולא כל עסקי׳ המה סבות ראויות שיתפרנס לתת לו, ענה אחל מהם הלא יש תחת יליט משכנות
 האלם בגללם, כי יש סבה שמנה יש רזה, ואת אשל מאת פלוט אלמוני, שלחת אליו להודיע אותו ט אם
 יאהב ל׳ ית׳ יפליא עמו חסלו דלוה עליו את הברכה לא יפלת עתה את תמשכנות יהיו •נמכרים לאחרים.
 וההצלחה גם אם היא עוסק בסבה ללה ורזה, עכיז ובהכרח לקח את כסף האשם והביא, אבל פער פיו
 האל עושה פלא לפמס אותו גם משבה זאת, ובמלה על האורח הזה וקללו בקללות ונאצות גלולות, ד

 למנתו



 אהד מרשת ראה יעקב טו
 תציקה היממה אפילי בשעה שאס־ עי־סי׳ את הצדקה
 מבינוים אנו נממשים שלם־ יש לנו טשת תפנים, כי
 אין לבבנו שלם במלות זאת, אין למ שמת שאנו באים
 בזמע, ועח ימין צדקנו נכון לפנינו, אלא בשמת שאנו
 ייוליאים את מעשרותנו, שנאמר כי תכלה לעשר כוי
 מה כתיב בסוף השקיפה ממעון קלשך כוי וברך את
 עמך כוי, כי בשעת תוצאת תמעשמת הוא מוציא
 אותם בלב נטן ובשמחת הנפש עד מאד, יען כי
 ההפרשה כבר חיחח, יאז כל חפצו להוציאם מביתו,
ה הבע ימין וראה ט נדיב נדיבות pr, ט גס ת ע ^ 
 במצות תצדקת יעץ איתט תכתוב להתנהג כן, שלא
 להמתין על הצדקה עד בוא העני לביתו, ט אז יצטרך
 לעשות ב׳ דבמם כאחד, גם ההפרשה להאציל מי*נו
 גם הנתינת ליד תעני, ואז ירע לבבו, רק להתנהג
 להפדש מהונו מעות לכיס של צדקה, ואח״כ כאשר
 יזדמן שיבוא תעני לביתו לא יהי׳ עליו לעשות כ״א
 הנתינה לבדה, כי ההפרשה תיתה כבר, >זהו שדייק
 ואמר נתץ תתן לי, כלימר שלא יהי׳ בזה רק הנתינה
 לבי, לא ההפרשה, ט אז ולא ירע לבבך בתתך לו,
 ולע כי במאמר ולא ירע לבבך בתתך לו הורה לכו
 הכתוב עוד ערן גדול, כי הנת שתים הנת תמניעוח
ם ימנע אדם א״ע מן הצדקה, א׳ מסבת  שעל ד
 אתבת הממון, ג׳ מסבת שנאתו את העט, והמופת
# ט אם מסבת אהבת ממונו ירע לבבו בעת  על זה
 יקח המטבע מטסו ויפדשה מהונו, אבל אם הסבה
 משנאהו העט ירע לבט בעת נתינתי אל העט, תהו
 מאמר ולא ירע לבבך בתתך לו, גס אם ההפרשה כבר
ק לד העני, ט זאת  תיתת עכ״ז ירע לבבך בעת ת

7 האביון, יבשאט ח ^ ה ב ע א ט י י  ה

 נפש אתה שונא אותו״):
 כי בגלל הדבר הזה יברכך ד׳ אלקיך כוי, באור זה
 עיד אחד הלך בשוק ובכיסו היי מאה זהו* ואבד
ס וט שני מאית זהו׳,  אותם, למחר הלך בשוק ומצא ט
 והאיש הזת גם שיתנחם על אבדתו עכ״ז אין לי תנחומי׳
 שלידם, ט הלא יחשוב כל היום תמיד כי אם לא הי׳

 לדעתו כל הרעה הזאח מצאה אוחו ע״י האורח הזה,
 כי אלו לא בא לא תיו נוגשים אותו ואולי היו מחזירי׳
 לי את המשכנות, אק אם נזדמן שהי׳ סדר מעשה
 זאת בחיפך, ט ראשי הקהל שלחו לו ליטש אותו
 שיפדת תיום תזת את תמשכטת, והוא הלך והביא את
 הכסף אל ידיחם אח״כ בא האורח הזה אל העיר חזאת,
 הלא כמה נרטת יברכהו וכמה הודאות יודה על הטוב
 ההוא שנתגלגל לדו לאמר מה נכבד היום הזה אשר
 בא לגטלנו חכם זה והכסף תמתוכן יבוא אל יד ידד
, כי לולא הוא מה חי׳ נעשח ממנו, וא״כ  ד׳ ממהו
 טוב תתי אותו לו מתתי אותו אל יד מפנךד מל דבר
 לא ידעתי, הוא הדבר והוא ההבדל בין לדקה ובין
 מעשר, כי תלדקת יתן תנותן כאשר תעני יטא אליו,
 ואז ימר לו מאד, ט אם תעני לא בא אליו לא הצטרך
ע לגט מאד על העט הזה למה בא לביתו!  לתת, לכן ד
 אמנם גמצות מעשר הלא משנתמרח גכלי אסור לאכול
 על שיפדש מעשר, והוא משריש מעשרותיו ומייחל
 להם מקום גגיחו, ואח״כ כאשר הלוי מחזר על
 הגרנות וגא לגיתו ושואל אותי אם יש אצלו מן
 המעשרות, הוא נותן לו מאה גרטת, ואומר לו ניוג
 טוב כי באח קום קח לך כגר חמה מונחים זה כמה
 ימים, א״כ יתרון המעשר על הצדקה גדול מאד, כי
 בצדקה יצטרך האדם לעשות ב׳ פעולות בפעם אחת,
 א׳ להפדש ולהאציל ממונו, ב׳ לתתן ליד העט, ולעשו׳
 הב׳ פעולות גם יחד ירע לבבו רכבד עליו מאל,
 משא״כ במצות מעשר, כי ההפרשה כבר נעשית, ט
 אסור לו לאטל מתבואתו על שיפריש מעשרותיו, ואח״כ
 כאשר יטא הלי על שלו, תהי׳ הנתינה בשמחת לבג,
 ט למה יהי' המעשר מונח אצלו והוא צריך למקומו,
י מעשר בערתי הקילש מן הבית, היא  תהו מ״ש טדו
 ההפרשה,והשרת, וגם נתתיו ללוי, וזהו מאמר המל׳
 לך ד׳ הצדקה אמר בה״ה הידוע, כאלו אמר על
 הצדקה הנדעת המפורסמת יש לני בושת הפרם,
,P כאלי יש עוד צדקה שאינה ידוע, חהו ששאלו מהו 
 ע״ז בא האלקי הזה ר׳ נחמי' מיה וביאר הדבר ט

 אובד
 הערה.*) אטד הכותב עודי מדבר נזה אוכרה מה שראיתי בהלקונוים של רביע הגלול הגאון המסד מו״ה אליהו
א 3הלא ירד) רב פפא הוה סליק בלמא אםתמס כרעי, בפי למיםל 3 ג  מווילנא זציק״ל מל מאמך (
, ולכאורה מדוע עלה על לבו לוקא שמא מגי בא לדך ולא ,  *גל ליי לגי ס״יא שמא עני בא לחץ ולא שמשתו ט
 העלמה ממצוה אסרת, אבל כגר רמז ע״ז בעל הפעמים, כי פתוס תפת0 איז ילן לו, וממס םל סתום יעתס היא

 ללגא
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, חמו ששון<ישמחח ינדגי ימ* *גץ  כי אנפת גי כי
 ואנחה, היזנו כי נתחרט על חיגץ וחאנחה שמי׳ לכו
 כבר, חהו מאזור (חהלים קכ״ו) נשוג ד׳ אח שיבח
 לחץ חייכו כחולמים, ר״ל ט אז נדע כל נתוח הגאולה
 אשר כל כחח ממנו וכל חלקה עוגה שורש למיחחח
 מאין בא דבר לבר על אפכיו, ממש בעכין פוחר
 החלומות אל החולם חלום, שהוא מראה לו מן החלום
 את תפתמן, כמאמר יוסף אל פרעה, שבע פמת
 העובות שגע שנים תנת, ושבע תשבלים כו', ודרך
ע לשון בני ד ג אל חלום, כ  הכתוב להמשיל דבר מ
 אדם על דברים במלים, חלומות, כמאמר (ישעי' כ״ע)
 והיי כחלום חזץ לילה המון כל חלובאים על אריאל
 כוי, כאשר יחלום הרעב והנה אוכל והקיץ ורקח משו
 כוי כן יחי' מי, וכמו שמלאני בדברי חכמינו ז״ל(ברכו'
 נ״ו ג׳) שאל בן דמא את ר׳ ישמעאל ראיתי שני לחיי
 שנשרו, אייל לי של גדילי לימי יעלי עליך רעת ימתו,
 כי זח יישפט בן אלם בראותו חלים רע הוא מתנהל
 גס בתקילו משנתו, והפיתר אימר לו ראת נא כי הוא
 לעוגה, כן יתברר אלינו על כל מת שעבר עלינו בזמן
 החורבן ט אלקי' חשבם לנףגה, חהי היינו כיןלמי״״)
 ט אנחנו חשבנו את כל אשר נתגלגל עלינו שהמה
 כפשוטם, ולעתיד נבין האמת שתי' רק דמיין, לכן
 המשיל הדברים לחולם חלום ט הוא גם היא ילטער
 אן עם דורון, ושקר בימינו, וזהו אז ימלא שמוק פינו,
 מאמר שחוק יתק על דבי שהוא מתלמה ומאה סיסן
 מאמתתו, כמו עצי מתחפש ובא אל חבית לבוש בנדי׳
 חשובים כאחד הרוזנים, ועושה כל תנועותיו, כדרך

 אובד את המאה זהו׳ הלא היי לו עמה שלש מאות
 זהו', אמנם יר שהוליך תבואת ממקום למקום ועבר
 בשלה, ונפתח לו שקו, ונתפזרה תבואתי מעט מעט,
 ובא ריקם לביתו, ולזמן עבר בדדך הזח וראה כי צמחה
 התבואות על פל כל השלה והיו לברכת, האיש הזה
 ישיג נחמה שלמת מל אבדתו, הוא לא יאמר אם לא
 אבדתי תי* לי יותר, ט שקר הלברים, אם לא היי אז
 נאבדים מממ לא ©יי לו מתח כל מאומת, חת ולא
 ירע לבבך בתחך לו, ט אם לא נתת אל העל הי׳ לך
 יותר, ע״ז אמר ט לא כן הדמים, ט כל הננישר הבא
 לילך לא בא רק בגלל הדבר הזה, כמאמר(תעלת חי)
 עשר בשביל שתתעשר. — והוא היליז בייאייי (ישעי׳
 י״ב) ואמרת ביום ההוא אולך ל' ט אנפת בי ישונ
 אפך ותנחמל, וכן מאמר (שם ל״ם) ופדרי ד׳ ישובץ
 ונאו ציון ברנה ושמחת עילם על ראש0 ששיז ושמחה
 ישיגו ונסו ינץ ואנחה, לתורות כי לעתד יתברר לנו
 האמת אשר כל הצרות היאשולח שנמיי עלינו כלם
 היו כמו זריעה על הישועות הבאות במהרה, וכמו
 שהאמנו בזה למעלה (די פ׳ ויחי) וכל טובה וטובה
 עתידים אל להטר סבת צמיחחה ומקום צמיחתה,
 חמנה, כמאמר (ישעי׳ סי) תחת הנחושת אביא זהב
, תחת תיותך עזובה י  וחחת הנחל אביא כסף כ
, וכן (שם ס״א) ׳  ושנואה ט' ושמתיך לגאון עולם ט
, וכל  תחת בשתכם משנה וכלמה, ירומ אלקם ט'
 אלה כמורת באצבע על כל טובה מאיזה רעת למחת,
 לק יודו ללי חסדו למפרע, כי יתבמ להם מה רב
* לפן יחי בחלקי הזרעים ההם, וזהו אודך ד׳  טוב א

 שביארו
. — גם פל מאמר ונתט איש מפר נפשו מלת וכחני ו » מ מ ה ת י ג ר m ל s v  דלגא תגיל, רמז להמתעלם ק (
^ אר״מ לדביתהי כי אתי עט׳ קדיש ליי רפתא כי היכי • נ ת ק 3 ש  מוטעם נקדמא ואזלא, לרמז על מאמרם ו־ל (
ט גם לאשור היא נקראת ונתנו, ונקראת כן פגים ואשור, מ נ ^ ^ ^ ן ל ן , מ t M ) D ללקיי״ו ל«יך כר גלגל הוא 
, 5 1 י ו  כי גם הנושן יצמלך לפעמים שיפנו לו, זהו ttn נקלמא ואזלא אקלימו רפתא לעניה כי היכי ללקליעו כ

 לכן הקדם אחה ופן לו, ע״כ:

 הערה. *)ןןןל לרן הפשט האמתי הכוונה במאמר הייט כפולמיס כן הוא, כי נעת אשר האדם ישן ומאה פלוס
 סוג או רע, נדמה לו כי היא אוכל ושותה מכל מיני מעמים, ואם יצוייי שיאמי לי א&ל ט שקר
ל כשלסן ואוכל ושוחה, כי בפלוס נדמה לו ק שהוא ב ע ש ו > י כ י הלא אנ מ ,,א^י ל נ 0 ^ מ ק ^  הוא, ^ ל
 מיסנ מל השלק בפועל, וממי נתברר לו שאינו רק פלוס, הלא רק אס־כ כאשר יקוץ ודקה נפשו, אז ידע ויאמין כי
ה היי מן סלו©, ולא בפועל ממש, זהו סהמלץ עלינו על כל הצרות שעברו עלינו, יאנפנו מיאמלים ל  מה שהיי מ
 עליהם, פ*ל* הם צלוס בפועל ממש, ולעתיד כאפר כקץ מסנמנו בשוב ז׳ את שיבת ציון ותפקחנה עיניט אז מין

, ואז נלע« ל ל ע ו ע שהייט עד עמה כסולמים, והייט מצסעלים על סלום רע, כאלו היא מ ל מ f n 3 w 

ן מ&ום, וזהו נשוב ל' את שימ1 ציון, ואז נעודד עצימי משנת מטמתני מל* «0«*ו בלילות, י ״ 5 ? ' י י ה  פ

 אז נלאה עין נעץ כי על עמה הייט כסולמים, והנן:
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^ בתם לבבי ט ד  התחנן אל'אלקיו ואמר חן אמת י
 בשוב ל׳ את שינת ליון חיינו כחילמי׳, דאז ימלא שחיק
 פינו כוי, אבל כבר שבעה לה נפשנו בחלומות רמים,
 וא״כ שיבה לי את שביתנו כאפיקים בנגב, וחזילעים
 ביממה כבר הניע העה י*שר ברנה יקלורו, הלא עתה
 הליך ילך בפועל ויבכה במר נפשי־, לא כחולם חלים,

 וא״כ חוננהי שיבוא במה וישא אלומותיו:
 עוד נראה בכוונתי מאמר ולא דע לבבך בתתך לו ט
 בגלל הלבר הזה ערכך כוי, והוא ע*ל איש על
 פגעי בי של עשירים, אחל נליב ואחל טלי, בקש
 הנליב מאת העל לבר מה שבילו, ולא נתן לו, ויו קש
 ממל תכילי ויתן לו, דתפלא עליו הנדיב מלוע לי לא
 נתת ילחבירי נתת, וינץ ויאמי אליי נתתי ט אח״כ
 יתן גס תיא לי כאשל אלריש מעמו, ייחשיב לתת לי
 גמולי, לא כן אתת איש נלינ, ימעילס תתנלג לי
 בחנם, יא״כ גם מבלעלי גמולי תתן לי כל אימת
 שאלעלך, הנמשל, ט אילי יאמר לך יצרך הרע מת
 שנתת אל העני חנם הוא, ימה שהקב״ה לתן לך
 ברכח לא גמיל הצלקה הוא רק כי נליב הוא, והיא
p לתן ומשביע לכל חי רלין, ע״ז אמר הכתוב ט לא 
, אבל אם י  הוא, ט רק בגלל הלני הזל יברכך כ
 תעלים נר>ך מן הצלקת לא תשיג ברכת רק קללה,
 כמאמר (במות ס״ג אי) כל מי שאיל לתן תרומותיי
 ומעשרותיו לכהן סוצי שנצרך להם, שנאמר ואיש את
 יןלשיו לי יתיי כוי, לכן ולא ירע לבבך בתתך לי,
 לחשוב ט אין אתה צריך לכך, שקר היא, ט רק בגלל

 הלבר הזה ערכך כיי:
ג האיז על ק אנט מלוך ר ק ו מ ו י נ ל א ל ח  כי & י
pלאמר פתוח תפחת אה יק־ לאחיך לעלך ולאגיי 
 בארצך, לע ט צבי שאל נורלסמפוס הרשע את ר׳
 עקיבא (בבא בתלא יו״ל) אם אלקיכם אוהב עלים
 מפל מה איל מפרנסם, אמנם מלבל תשובת ר׳
 עקיבא ע״ה נראה להשיב עול ע׳׳ד אחל עשה סעילה
 בעבור עשרה קמאים, והעלה על השלחן עשרה מלח,
, מנות, , שס אחד מהם רעבתן גלול, וחטף ב הי  י

 ינשאר אחי בלאמנה,אממהמגזבי'לנעה״בראחנאט
 איש זה אין לפלו מאומה # ףענה יאמר תני לו משלכם,
ו של במה״ב שיצית את האורחים מ  ויאמרו לו וכי כך ל
 להכניס אורח, השיב ו>אמר וכי תעלו על לעתיכם שלא
 העליתי ממת מספר כלכם, הלא אנט נתתי מנה

 מיוחלת

rone אףןל 
 *יארו ז״ל מאמר (קהלח זי) טזב כ&ס משחוק, מיב
 מ$ס שכועס חקב״ה על הצדיקים משחוק שהוא שוחק
 עם הרשעים, חהו אז יאמרו בגוים הגליל ל׳ לעשות
 ע6 אלה, ר״לט הם לא יאמיל על כל טובו׳ הגאולה
 שהם פמ הינןורם הראשולם, רק עללם חלשים
 שיתחלשו ל#גחם, והגליל ל׳ לעשיח עם אלה, זה
 עתה, וא״כ אלו רצה הקביח להטיב עמנו בטובות
 כאלה ג״כ חייל שמח<ם, כי הם יחשבו על הטוב
 חעחיל &הוא חסל־ חנם הנעשה מחלש מאת ל׳ יחי,
 תהו חגליל ל׳ לעשוח עם אלח, כלומר תנליל יותר מן
 הראוי,, ואם לחסל גם הם לאיים לכך, ולכך יאמרי
 אלו הגליל ל׳ לעשות עמל גיכ הייל שמחים, ויחקנאו
, ממש מיל שנים מהלטם בירך, יאחל מהם  בל
 נתעשר מיגיע כפו, לא יתקנא בו השל, לא כן אם
 מליאה מלמלת לפלו, או מתנת חנם נלבה וחסל,
 חלא אז יקנא צו חבירו, כן תלבר אם תיו מטרים
 לבר אמת שנתמך אבלם לששון, ימתיסורים עצמם
 נעשה לתם כל הטוב ח^וא, לא יתקנאו בישראל, אבל
 אם יחשבו ט איני רק מתנת חנם מאתי יתי, יתקנאו
ל ויאמרו אלו תגדיל ל׳ למשות ממני ג״כ היינו  נ
 שמחים. — ומה נכנד נזה מאמר (ירמי׳ ל״א) אז
 חשמח בתולת במחול נחירים חקלם יאליו ותפכתי
, לאמר ט אם הטוב המקווה בעתיל י  אבלם לששון ס
ד  היי עלן נפ״ע, לא כמסובב מן הסבה, ואיל פ
 תבואת היסוד׳ הקודמים, היו הבחודי' שמחים שמחה
 שלמת, שלא ראו למת מימיהם, והזקנים היי שמחים
 מן היום ההוא והלאה, אבל לא על השלם שעבמ,
 כיי הלא הרנה מן הרע סבלו בהם, לא כן אם הצמה
ד תניאה הכרם  הם זרימה והכנה אסל,ולהם ילא פ
 בקרן גן שמן, איכ שמחה אחת היא על הענר כמי
 על העתיד, וישמר* בחודם חקרם יחדיו, ט גם אל
 הזקלם יהי׳ שמחה שלמה, והימים חלאשילם גם הם
 יעלו לימים של טיבה טמיס שעיסקים בהם בהכנת
 סמולה גלולת מבשלי׳ ואופי׳ ימטגלם יבגמר המאכלי׳
 יסבו על השלחן וינרבו לבם, יזהו(בשלת) עזי חמרת
 יה ויהי לי לישיעח, כלומר העח של עיזה והזמרת
 ותיסורים (עיי רש״י) שלעגל, הכל מאת לי ובכלם ויהי
 לי לישועה, ולק זה אלי ואניהי, על הטוב של עתה,
 אלקי אבי אשר אל אבותי תי׳ מכלכל בלרות רנות,
 יעל הכל וארוממנהו. — אמנם המנךרר החסיל מיה



ב ק מ  ראה *
 בכקדימון בן בוריין שהי׳ פזק גדול ולא הצליח בסופו,
 ואמרו עליו חז״ל (כתובות ס״ז א׳) כדבעי למיעבד
 לא עבד, כי הכתוב מצות אותנו(בהר) כי ימוך אחיך
 מ׳ והחזקת בו מ׳ וחי אחיך עמך, פי׳ כאשר תראה
 אותו מעת ידו ועדיין לא נפל, לא תאמר אמתין עד
 שלא יהי׳ לו שום מעמד אז אנכי אתי׳ למשען לו, לא
 p תדברים, כ״א בטרם יפול תנופל תקום אתת
 ותעזרתו לטננהו שיוכל לתשאל על מעמדו, ממש ע״ד
 אחד עומד על השלחן, ותשלחן עומד ליפול, והוא
 מתחזק בכל כחו אבל אין כחו מספיק לו להעמיד
 השלחן על מעמדו, וכאשר יבוא אחד ויסמכתו מעט
 יתעזר בעצמו ויעמוד על עמדו, יהי׳ נעזר מעצמו
 הרבה יוהד ממה שיעזרהו הסומך הזה, לא כן אם
 ימתין עד שיפול ותשבר מפרקתו, אז מה יושיענו זה
 הבא לסמוך אותו, זהו שאמר והחזקת בו, אין עליך
 רק לחזק אוחו מעט, וחי אחיך עמך, היינו כי גם
 כחו יעמוד בהשתתפות עם כחך וסמיכתך אותו, וגם
 מאמר שלפנינו כך הוא, לאמר כי פתוח תפתח אח
 ידך לו, ולא תמתין עד שלא יהי׳ לו פה לבקש ממך,
 כי אז לא תוכל לצאת ידי חובהך ט תצטרך לתת לו
 יותר מכדי יכלתך, לא כן אם תקדים לפתוח ידך לו,
 הלא אז ישותף גם מה שנשאר לו בדו מאז, שניהם
 כאחד יעמידוהו על רגליו ולא ילטרך לקבל נדבה עוד,
 וזהו והעבט תעביטט די מחסורו אשר יחסר לו, היינו
 כי תעשה פעולה שלמה עד שלא יהי׳ דחוק עוד לקבל
 נדבות. — ומה מתקו עתה דברי המדרש, כי תנת
 כל הצדקות גם אם הנתינה משובחת מאד עכ״ז
 ההפסקה שהוא פוסק מלתת יותר הוא מגונה מאד,
י אולי יכולת בידו לתת יותר וכדבעי למיעבד לא  כ

 עבד, לא כן מצות מעשר, יאשר התורה נהנה שיעור,
 אתד מעשרה, לא פחות ולא יותר, המצות הזאת
 יעשה האדם בכל חלקי השלמות, וזהו שאמר לך ד׳
 הצדקה ולנו בושת הפנים, אמר הצדקה נה״ה הידוע,
 לומר כי הצדקה הידוע ותמפורסמת אפילו בשעה שאנו
 עושים את תצדקה מביטים אנו במעשים שלנו ויש לני
 בושת הפנים, ס כדבעי למיעבד לא עבדיק, וזהו
 אין לנו שעה שאט באים בזרוע אלא בשעת שאנו
 מוציאים אח מעשמתינו, שנאמר כי תכלה לעשר, פי׳
 גם מת אשר אתה מכלה ופוסק מלתת יש בו שלמות
 כמו הנתינה עצמה, תהו שאומר טידוי מעשר עשיתי

 ככל

 אהל פרשת
 מיוחדת גם בעבורו, רק אתם לקחתם שלכםיושלו,
 עתה משלו חנו לו, הנמשל, כי כבר כאמר (תהלים
 ל״ג) משמים הביט ד׳ ראה את כל בני אדם, והוא
ס די מחסור כלס, שלא א  משפיע ברכה בקרב ה
, רק ת א  יחדל גם האביון מהיות לו חלק נקרב כלל ה
ת הערוטתלה אז מי שכחו ט  נעת תתפשט השפעע״י ס
 גדול חוטף חלקו והלק חבירו, נעטר היות סבתו
 מזומנת לפניו כמו בעל שדות הרבה וכדומה, לכן
 הקב״ה מצות את העשיר הממשיך הברכה לעצמו שיאציל
 מברכתו לתת אל העני חלקו, זהו שההנלל תכתוב
, ר״ל לא ת א  ואמר דע לך ט לא יחדל אביון מקרב ה
, תהו ת ^ ח לי "לקי ב ת  מנעתי את האגיין שלא ל
ת לא הוצאתי אותו מן א , כלומר מכלל ה ת א  מקרב ה
ך  תכלל, ע״כ אנט מלוך לאמר פתוח הפתח את ד

:  לאחיך ט׳
י יהכן עוד ננאור מאמר זה, ט הנה נסדר ל אן  ן
 מאמרו לאחיך לערך ולאביונך בארלך רמז לט
 שכל הקרוב קרוב קודם, וחשש הכתוב אילי מסבת זה
ו מן העני שאינו קרובו, והער שאין לו  ימשוך את ד
 קרובים ימות' ברעב ח״ו, כי משפט התורה לא כן
 הוא, אמת ט הקרוב קודם, אבל גם מזה אל תנח
 דיך להחיותו, כי לולא כן לא יהי׳ לו חיים, וזהו.
 שהזהיר ואמר אבל ראה נא ט לא יחדל אביון מקרב
 הארץ על p אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח ט׳
 לאחיך, כלומר בעטר שאנכי מלוך ט הקרוב קרוב
 קודם לא תחשוב להחדיל האביון ולהכחדו מקרב
, עד שאם אין לו קרובים ימות ברעב, ומאמר ת א  ה
 על p יתפרש כמו ט על p לא נתתי לשלה בר [ועי׳

 עוד מה שכתבנו בזה בסי קול יעקב קכ״ב א׳]:
ד נראה בבאור תכתוביס שלפרט בהזכיר מדרשם ו  ע
 ז״ל(שמות רבה מ״א) לך ד׳ הצדקה ולנו בושת
 הפנים, מהו p, ,אמר ר׳ נחמי׳ אפילו בשעה שאנו
 עושים את הצדקה מביטים אט במעשים שלט ויש לנו
 טשת הפרס, אין לנו שעה שאט באים בזרוע אלא
 בשעה שאט מוציאי׳ את מעשרותיט, שנאמר כי תכלה
 לעשר את כל תטאות זרעך, מה כתיב בסוף השקיפה
 ממעון קדשך מן השמים כוי, וכבר נתבאי מאמר זה
 למעלה באופן מספיק, ועוד לאלקי׳ מלי״ בזת, כי
 הנה הוראת מאמר פתוח תפתח את ידן לו והעבט
 תעביטמ די ממזילי אשר יחסר לו, ע״ד שמצאנו



ח  אהל מרשת ראה יעקב מ
 ככל אשר צויתני, לא כן בשארי הצדקות כי המכלה עליהם כ״כ עד שבעבורו יתנדבו לחת מכיס שלהם,
 ופוסק מלתת הוא מגונה מאד: היינו מן הזהב המזומן [ע״, יי״ש למעלי: ד׳ פ׳ ויקהל]
 במדח£ (בראשית רבה אי) ט ד׳ יהי׳ בכסלן החביב להם, אמנם השוג הג׳ רשע רע שאינו משלם
 אפילו דבדם שאתה כסיל בהם") אמר לעולם, וכאשר יבוא הנושה על אשר לו, הוא מתנלל
 ר׳ אבדימוס אם נתת מכיסן צדקה הקב״ה משמרן ואומר הלא לאמונה כי כאשר יללית וירחיב ד׳ את
ד פימת אז ישלם, אבל שקר  מן הפיסין כוי, ולבוא אל באור המאמר שלא יהי׳ גגילו והפירות יעלו פ
 מאמר ל אבדימוס רחוק כ״כ מן הפשע, כי מאמר בימינו, וזהו שאמר שלו כל בוגדי בגד, נעעתם גם
 בכסלן אין יתפרש אם נתת מכיסן כוי, אמנם נבאר שורשו ילכו גם עשו פמ והמה מצליחי׳ גדולים, ובכל

 תחלה מאמר(ימד׳ י״ב) צדיק אתה ד׳ כי ארב אלד זאת קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם:
 מ' מדוע דרן רשעים צלחת שלו כל בוגדי בגד נטעתס ומעתה נאמר ט גם ר׳ אבדימיס שדרש כי ד׳ יתי'
ר קמב אתה בפיהם ורחוק בכסלן אם נתה מטסן לדקה גם הוא לא  גם שורשו ילמ גם עשו פ
 מכליותיהם, דע כי יש ב' סוגי בני אדם, יש אותג עזב את הדרש אפילו דבדם שאתת כעל בהם,
 לשלם מה שהוא חייב לחבימ, יש לוה רשע ולא ישלם, ושניהם פונים לכוונת אחת, והוא עם מת שכתבר
 וגם בהיותו משלם יתי׳ רק מסבת בשתו, ט כבר למעלה [פ׳ וישלח על מאמר ויקח מן הבא בדו
 שבעה לה נפשו הבוז והחרפה אשר זה מחרפו ומכלים מנתה כוי] בטעם מלות מעשר בהמה שהי׳ מכרסי׳
 אותו, ויש רשע רע אשר כמו פחן חרש יאנרם אזנו, אותן לדד ומוציאי׳ אחת אחת ע״י פתח קנון, והיוצא
י סוקרו בסיקרא כוי, וכתבנו שם ט באופן זה ל י ש  לא ישמע לקול מחרפיו ע״ד גם גוש לא יבושו כוי, ע
 וההבדל בין המשלם ברצון נפשו ובין המשלם על צד נכנסו כלם בדעתו ובנווב הסכמתי שאם זאח תצא
ח אלל עשיד תהי׳ היא קודש, וכל אחת עלתה בהסכמת ו ע  ההכרח מפר הבושה, ט יש ב׳ עיכי מ
 האדם, היינו מעות משאו ומתר, מה שנקרא הונו לבבו הנווב, ובזאת נתעלו כלם עיי עובלבו והסכמתו
 ורכושו, וגם יש שיהי' לו מעומ מיז לחשבון הונו, אס על כל אחת ואחת, לא כן אם תי׳ בוחר בעצמו א׳
 מה שבא לו בדרן מציאה או רוח יותר על הכאף, מעשרה להקדישה בקדושת מעשר, לא היי בזה שום
 ומעתה תראה כי האוהב לשלם הוא ישלם מעצם הוכו מעלה אל התשעה משאדם לקמא אוחם מתוקנים
 ורמש סגולתו, ממעות מו״מ שלו, לא p המשלם או [ולא תדרוש ממר לבאר לן הדמים האלה ט למה
p [מתן צדקה מפר הבושה ונותן רק ע״ד הכרח משפעו לי לתכפילם אם כבר בארתי שמה בבאור מספיק 
ו אתה מטבעות הדברים בערן הצדקה, כי היא נעשית על אחד משני  לבקש ולחפש בגנזיו אולי תמצא ד
 שאין דעתי עליהם, חוב ישן, או מנונפ פסולה, חתו דרכים, א׳ שיתן צדקה בעת ראותו את העני במצוד
 מאמר המדרש אם נתת מכיסך צדקה, היינו מטס של ובמלוק ברעב ובחוסר כל, ב׳ שתוא נותן ומפריש
 המו״מ מעות החביבי׳ עליך ביותר, אז הקב״ה משמרך מעשר יממעותיו, והוא מעשר את כיסו בעת אשר
וה הפסל ואמר הכסף בא לידו, והוא מפדש את המעשר שיסי' מוק  מן הפיסין, תהו שהפליג הכתוב ענ
 (ישעי' מ״ו) הזלים זהב מכיס, כלומר ט הפסל חביב לפניו מעות לצדקה, וזאת היא הוראה ט הוא חפץ

 במלותיו
 הערה. *)בבר מלמי אמורה ננאור מאמר נפלא זה בספר בליה אבות על ההגדה על מאמר שומר סמאים ד׳,י כי
 הנה המרשמים יתחלקו לל שוגים, ים ירסם מצד מוג לנו כי ספן סתד הוא, ויש ירמם אך משבח
 הצער והכאב שהשיגו ע״י שמעו זעקת הדל, וכל עיקר כוונתו לדתות הצער מעל עצמו [כמ״ש םמסיד ז״ל בסו״ה שער
א עלול ליפול ברעה, הנה הא׳ ילך מיד וישיזדל לבטל רעתו ולהתיש ר ה  הגי) וההבדל ביניהם היא באם ירגישי באסד ש
 עפלמ לו, ויתעורר לפעול רשמיו גס סרס תתנוצץ הרעה, בהיות מפצו ורצונו בתקנת זולתו, לא כן המרסם הב׳
ה מליו לא ימוש ע ו ג  שעיקר כוונתו לדמות הצער מעל עצמו הנה כל עוד שאינו רואה הרעה בעיניו ואץ נפשי ע
 כלל להשתדל בעונת רעהו והצלתו. כל עוד שאינו שומע מר צעקתו, וזהו ממש מאמר כי ד׳ יהי' בכסלך דברים
 שאפה כסיל בהם, היינו שאיט מרגיש בהם עדיץ, וזהו ושמר רגלך מלכד, שישמור אותך שלא תלכד בפש יוקשים,
, כלימר אפילי איתן דברים שעדיין  וזהו שנין ל׳ וצדיק כוי ורשמיי גדולים ינאמנים כ״כ עד כי שימר פתאים ל

 אתה כסיל נהם הוא ישמור אותך מתתלה, ויברא הרפואה קודם למכה:



 אחל מרשת ראה
 שמלותיי לא שילטלן להתעורר ע״י צער הער, כעכין המאכלי׳ הערבי', ילהקרינ שלמי כלבה, אנל עיקר
 ץאמר (משלי ל״א) כפה פרשת לעני כו׳ לא להמתין השמחה לשמוח בהתקרבות לולי לי ואני לו, והכ״מ
 שסער יפרוש כפיו לבקש לחמי, רק כפה פרשה לער ט אותו שהיא שמח ועוב לב רק מן האכילה לבדם,
' יקיז בת, ט יש לםיש עליי שלא  דדיה שלחה לאביון וכמ״ש חםנךד ז״ל (בחו״ה שער תלא היא אל,
 הגי) בטונת הל*מל על הער לדחות הצער מעל עצמו ,תביאנו לעשות דברם תמבדילי׳ בינו ובין קונו ית׳,
, לא p מי אגןר '  לדקות םכאכ שמצא! ע״י ראותו-.בצרת נפש סער, ואז 'כמאמר ואכל ושבע ודשן ופנס ט
/ הוא מקיים ה  שמחתו רק בדבקות הנפש אל אלקיו •
 כדבר שנאמר ותיית אך שמח, ולא ימס אל דקי מאמר
 (משלי בי) תשמחים לעןוח רע, אמנם המופת על זת
 ישת ביארו זיל במאמר שלפרמ והיית אן שמח לובית
 מ״מ אסמן של חג, וסוא בתקדים עת שכתעו בספר
 קול יננקב על מאמר (אסשל ע׳) מל p מהולים
 השרדם טי שמחת ועשתה ויו״ט, ואח״כ הוא מהפן
 תסדר ואומי לקיים עליתם להיות עושים ט״ משתם
 ישמחה ומשלוח מרת איש לרעהו ומתטת לאבידרם,
 ראם נא כי תמלח אמר שמחה ואחיכ ומכחס, ואויב
pa ,קיא מהפך ואומי תחלה משתה ואחיכ שמתח 
 תוסיף ומשליח משת איש לרעסו ומתנות לאביורם,
 מה שלא הי׳ סתוב תחלה, אמנם דע ט באותו עת
ס עין בעין ונהפן אבלם לס13ן,  אשר ראי את «
 ותיתה נפשס להם לשלל, הנה אין שמתה גלולת
 מזאת, והשמחה אשל בלב היתת סבת להביא עשקה
 על ת^חן למשוך ביין את בשרם, איכ השמתה קדעס
 את תמשתת, ט היא לץ תה סבת אל עשרת המשתה,
ת שא?דכ, אשל עיליתס לא ראו אס ס מ  לא p ב
, תבלול אשל עשה, איך תגיל עליהם מ%םס  מעשם ד
, אם לא לתקדים למשות מולם ס  לשמוח ביום מ
) והמשתה חהי׳ סבם לעוכר לבבם &  משתה י

 הוא כפולה את עצמו מצער גלול עם צער קטן, ואז
 אינו מן כמשרה א& ללון לט,כמו המכחאתאחל בעת
/ שהוא משק© אצל הכעס וםנ״מ כי אם הוא ס ע  כ
 מפרש מגל ממונו ללקה, א׳כ נתעלו כל המעות
 שנידו, ©סבת שלא הי׳ יורע איזה מעבמ יגיע לילו
 ל£דקה, מסו א$ אשת נותן מטסך צדקה, אז גם
 מת 5^אנ בט£ ימי' משי*ר מכל רע, והמעס כי ר'
 יסי' בבקלן לברם שאתה כסיל בהם, ולא ידעת איזה
 תגןבע יעלם בילן, גצק נ^עלו קלם! וא״כ שרהס

 בקנה אשד עולים;
f ימים תחוג ט׳ במקום אשר יבחר ל׳ ט' \ j £ t p 
 והיית # שמח, בגמרא (סוכה ע״ח אי)
ר ע  וס״ם &ן שמת לר$» ליל יו״ט אממן של חג, ו
 קתמממ עלזה םלא אטן ורקץ מיעועין הן, והנראת
ל שת״ש) ) ל ״ ז ה איילי ח  לקרב הלרש אל תפשט, כי מ
, אין אנו יודעים  זה היום עשה ל' נגילם !ro«p ט
ק נגילה ונשמחה י פ  אםיביוס אם בהקב״ה, בא שלמה ו
, בהקב״ס, >*ינו ט מה שהתורם חייבה אותנז  בן
, והכתוב אומר  &5גןפןנע*ם בשנה יכאה כל זםלן
 (מסרם קי) עבלו את ל׳ בשמתה טאו לקניו ברננה,
 P אי? *ז באפ?* לו לשמוח כ״א כאשר ינרב לבו
ק םישה םמלוס להתענג על ל' בתענוגי  בב^ל ל

 השעתה
ג הממנר זיל י*סיף מריס ספ להממק מאמי מגניטי י ̂ מו־ה ימעב צבי ^p ה v!- PJUNU* .  העךח
) סייב א*מ למן מי שירי׳ עד ללא ידע נין ארור המן לגרון מלדט. כי  ז־ל («ג*ה ז׳ ל
 מה נעת שנתמדש הגס שממי מיד על משועמם ועל הצלתם, ימס בת שמשתם עשי משמה, ע־ כ נאמד נהם שממה

p לפשות ממלה משמה אשר נדי t o ומשמה, מפאיב בלבומ הימים ונסגומ הזמנים שהמקע כל עד, השיממ 
̂י• מג המשתה  «זא «צ השמשה, וא־כ םמניס אמר ט המשמה *6 למגדל השמשה מהצוק• להרגומ נפתים, כי ס
 «**ה השממה) אכן הלא ״הציק־ מךים גם מאמר הראשון שמשה וממה. כאשר הי* בת»פו« בממ נעשה הנם
 נשתה בראשונה לסבב השממה, אין מצאס «די מונס משתה ושמתה צנן מיי! למומי עוד, ואז מ&י
״ והלאה מקיים שמשה ועמה כאשל הי* מאשמה. — ומ־ש על ללא ידע p אמד המן לברון מליל *  י
« מצין איש ואיש זה מרדכי והמן. ט שניהם הסכימו שלא לאס»מל » , כי הנה םזייל אמדי ל א י p m 0 0סממ 
ן לעמן לא מהי• שתייתם נאינס, רק ישסי ממילתם ירצינם, ומומי ן לא «0מו כל מאומה* וסמן ממו ״ » 
 מרדכי הימה 0צא ישמו יץ נסן, והנה אש״כ האשל המשילו נסעום ולשתות מעס, היו גיכ מלוקים נדעומיהם, כי
0 ׳״•שילו לשמות ישמו יותר מדאי. למען ישהכיו, ואז גם אם יהיו נכשלים נמסא יהיו פסזל״© וכמאמי ז 6  «ימי «
! א״ל תק המן היי פ״שתו אבל לא יםמכמ, ל«מ  יסמו ,גמול כל העי&ש כולו >ק הדין, שנאמר מכולת ילא יי,

 יגיע



ו פ  אהל מרשת ראה יעקב מ
ת בתוכת, וכל יוסר שישקמו סמים אל גמר מ ו ע ק מ . ל ם ד ס שמנשה בימי ק  השמחה, לשמוח על הנ
 בתאגמש אשר שלח לקבוע ימי תפורים לדומת עולם השמחה הסי״ העלבות גדולה עד מאד, ינהיפך עצבו׳
 יפת כתב לעשות אותם ימי משתה ישמחה, כי אז תמוגבלת בזמן בתכרח תעצבות מעורבת בשמחת,
 יהי׳ מתלולך לנעות משםת תתלת לעודל לבם אל וכדבד תמשל שהבאתי שם מחכמימ זיל (בילקוט
ק נתאגרת תראשונת לא כתב לתת מתנות תחלים מיז) אוממם לאדם משרה רצועות אתה לרקת, ל  השמחת, ו
' 3 י ו  לאביונים, כי אז הי׳ לבב כל אדם בשמחה גדולה, תכו אותו אחד אמד עוד תשעת M עוד שמונת כ
׳ כוי, הוא מתנחם והולך,  על תללתו ממות לחיים, והפני חי׳ שמח ונןוב לב כמו תכו אותו שמונה אמר עוד נ
 חמשיר, משא״כ כאשר כתב אגרת לpים ימי הפורים כך אמר דוד תודימני ד׳ קצי ומדת ימי מה היא ואז
, ר״ל אדע כמת נתמעט מן תמספר  בימים תעחידים אשר אז אין מקום אל תשמחח אם אלעה מת חדל אני
 לא כאשר תקדים אלית תמשתס, ע״כ תחכרח לשלוח משא״כ עתת שאין אנחמ יודעים הקץ, אין אנו יודעים
ר תיות ברלונו יתי חם, ותנת תקבית נעבו סם עד במת לסתנ  מתנות לאביונים למען יתית לו במת לתתנ
, ו  שיתעורר לשמוח, [עי׳ קול יעקב במקומו אגל עתה לחישיענו תשועת עולמים, וגאולת עולם תםי׳ לנ
ר הישועה צימח ועולת רק ו מאמרם ז״ל וכבר נתבאר למעלת כי פ מ א ם יותר], ותנם כנר נ ד נ ל  תמתקנו ת
, הי׳ א״כ מן ההכרח להעלים את זמן ק ר ו ח מ ישראל לפני הקדוש ביה מיקוד ה מ  במדרש (קוף ואתםק) א
רק מת שיקרת אל  הנפש הזו שהיא מקלשת אותך עד מתי תהיה נתינה הקץ, עד שלא יקרה אל זמן החו
, כי אם תיינו מדעים את םקץ ק ז ת חייכם יגיע חקז ונפשותיכם העצבות תמוגבלת ב י נ ק  במפר, אמר להם ת
 שמתות, ותגובת הקביח סתומת וחתומת מאד, כי תיתת תעצבות מעורבת בשמחה, וכל מה שיעבמ ימיי
ח שיתי, תגצות ל  אם ישראל היו מסופקי׳ בדבר הישועה, תיתת תתשונ' חייט מוסיפים לשמוח, ותקב״ת מ
) ושלמו ימי אבלך רק , אבל אחר כי אין גלות שלמה, כמאמר (יש0י* ס׳ '  חשובת מספקת חייכם יגיע הקן ט
p ועל זאת עלבות בלא תערובת שמחת למען שיתי׳ אחיכ , ק אצלנו, רק אנחנו שואלים עד עתי טי פ  ס
ת עצבות, חםו שתשיב יתי על נ מ ע  לא השיב מאומם, אמנם יפה בארטהו למ:גלם[פ' שמחת בלא ת
 יחי על מאמר םאספו ואגידם לכם את אשל יקרא שאלתם תנפש תזאת שתיא מקלסת אותך עד מתי תהיי
 אתכם באחרית הימים] כי חנה יש שמחם מוגבלת נתונת בעפר, תשיב ואמר תלא אין באפשר להודיע
, יען כי חייכם יגיע הקץ כלומר כאשר ת מוגבלת בזמן, ותםמתס תמוגבלת אתכם עד מתי ט ל ש ע  בזמן, י
, ואתו עמו יתקרבו תימים ויגיעו אל תשלמת תקן ותתי׳ נפגותיכם ר ע אל חתונת ב ש  0מן למשל עשיר ר
ת תמיגבלת בזמן, וכבר ט ל ע  אםתת מרעיו, תנת תתחלת תנשיעת תםי׳ בשמםס שמחות, כמשפט אל ת
ם ט תגיע עתה עת דודים להתעלס נאמר ישלמו ימי אבלך, תיינו שיתי' תאבלות בשלמות  רבת, ט יודעים ת
ם כאשר בימים תראשורם, איכ סתכרח ר מ ח א ׳ וגי שבועות, יחיו חיים של שמחם ותערג, בימים ם  באתנים נ
ם י ו תדג ׳ ויחי) תמתקנ פ ) ה ל ע מ , [מר׳ ל ז ק ק כאשר להעלים ח  תהית תתתחלת נשמחח ועונג גדול מאד, א
ת י״ט) ר ביאור, חהו גיכ מאמר המדרש (דקרא מ ת ׳ תלא ט ה ל א ם ת ד ק י  יעבמ ימים אחדים מן הימים ס
, ותייט ט לפר המוגבל  יניעו ראשם לאמר מי יודע מתי יתאספו עיד הפעם ימים הרבים ימים של לער
ם י  עד ט כאשר יאסרו המרכטת לנסוע לביתם, והמת בזמן תוא מצולנ גשמחם, וכשםוא נמשך ימים מ
ת שמתם. — ומעתה דע ו נ מ ע ם זועפים מאד, תוא רק לער בלא ת ם ר  נסרדים איש מעל אתיו אז תראם פ
ם, יש ישמח י  יאיכ זת משפט תשמחה סמוגבלת בזמן לתיות םעלבות כי שמחת יו״ט תתחלק באנשים לני פנ

 גיו״ע
ם שיעשו מסבת המשמס, ולזה תקנו ימי עשתה ושמשה לשמן המשהה של אספודוש  *ג״ע להסעונש על מנפול ה»אי
 יאמר שצייכים לשמומ עיל לתש משתם של אסשזרוש וגם לעירד השעסה נאשל כתמי, עהצירן לעשית זכל לכיונת מלדכי
, וזהו שאמיי עד ללא ידע נין ן ׳ כ י  שהיי >מצו ולצינו אם ימסילו צשתוש ישמו עול עד שישתנמ, ורצונו של המן לא 0
א נזס סגיע לכיונת מרלני כי שתה ונשמכי מ ט ו  טוגת המן לטוש מרדכי, ואשל שמשנת שמזמו לא ידע ההבדל בין ט
, הוא רק בעבור שהוא מזכיר איתם, היא מקיים בהם מאמר ת ל  ימשה זכר אל מה שהסכים הוא, ומ״ש נץ ארור המן ל

, והנן: ס ר נ  זכר צליק לביכה ושם רשעים ירקב לכן הזכיר אמ מלדכי ו
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j2 11 »רא! 

י *ספר  אמכם לבי אומר לי בזח מם ווה שכתגמ כנ
 קול יעקב בדבר־תחבדל בין ברכת בכוך שחלק מכבודו
 לברכה שכתן מכבודו (ברכות p׳) כי הכה כל אשר
 עינינו מאות בעולם גם כי נתונים נתונים תם בידינו
 לשלונו בתם, ולעשות בהם כל חפצנו, עכ״ז תלא מקובל
 אצלנו שאין לאדם להשתמש בהם ולקחת מהם רק מת
 שהוא צדך אלץ בהכרח, להסלים מלאכתו מלאכת
 הקודש שעליו, ללומד וללמד לשמור ולעשות ולקיים,
 ומי שהוא נהנה מן העוה״ז ללא צורך נתנה להשבון
 ע ׳פ חשבק, כמאמר (אבות גי) הכל נתץ בעדבון כוי
 וכל הרוצה ללות יבוא וילוה כוי, ולבינו תקדיש זקף
 עשר אצבעותיו למעלת (כתובות קיד) ואמר לא נחנתי
 בהם אפילו באלבע קנוכה, כי זה הכלל כי כל חפצי
 העולם נתונים הס בידינו רק למלאכת תקויש לעשות
 אותה, ועל הרשעים .אמר (אבות ת,־) ]שמאבדים את
 העולם שנברא בעשרת מאממת, כי ־אחר אשר תרשע
 אוסף בחפניו וממלא בשנו מכל מחמדי סעולם ואינו
 עושה אותם קבה אל עןודת הקודש, א״כ אינו רק
 מאבד ומפסיד, כי הוא מכלה •דבדס שברא הקב״ס
 לכנולו, וזהו שאמר החסיד ע״ה (דבד הימי׳ א' כ״גו)
 לך ד' הגדולת ותגבורת ותהפארת והנצח וההוד, מלת
 לך מורה שהוא משעבד כל הדבדם להשתמש בסם רק
 לעבודת די, ולכן לא אמר ממך הגדולה ל: ורות שממך
 ילאו סדבדם, כ״א לך, כי לך המה משועבדים, ולא
 כתכה מהם כחוט השערת, לבלתי התגאות על הלבור
 ס״ו, וכמה הפלזג הכתוב ואמר (ירמי׳ כיב) אביך
א אכל לשתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו, לאמר ל  ח

 כי גס מאכל שלחנו מה שהוא צנ יך להחיות נפשו
 להשביע רעבונו לא השיג מן העוה״ז לכוונת העונג
 לעדן עצמו ובשלי־, לק למען יוכל עי״כ לעבוד עבודת
 הקודש, ואז כאשר עשה משפט וצדקת אחר אכילתו
 אז השיג את הטוב מן אכילתו, ומעתה לא יהק לקבוע
 ברכה אל הכלל מן םמוני בני אדם שיברכו אשר נתן
 לי לחם, ט מאמר שנתן לא יקוב בלתי מל דבר אשר
 יתן הנותן לתשאימ ולתחליטו ביד המקבל כמו שהוא,
 ףהי׳ שלו לכל חפץ נפשו, לא כן דבר שיתן הנותן על
 תנאי אשר בהתגלגלות הימים *נטל הדבר ממט, או
 הוא ינטל מן הדבר, לכן אין אנחנו מברכים על שום
 דבר שנתן, כ״א על התורה. — ומעתה נעמוד על
 מאמר חכמינו זיל(שבת קמ״ה בי) חדשיכם ומועדיכם

 שנאה

*rank) אהל 
 ביויט כמאמר(תהלי׳ ע״ג) ואט קרבם אלקיס ליזווב,
 וכמאמר (שם סיח) ולדיקי׳ ישמחו •עלצו לפט האלקי׳
 וישישו בשמחס, כלומר עם השמחה עצמה, לא עם
 המשתה, רש אשר כל שמחת יו״מ אצלו בעבור כי
 הימים ימי העונג יאכל למעדטם ומשתה שמנים,
 יהסבדל ביניהם ט אוחו אשר שמחחו שמחה אלקות,
 ישמח ישראל בעושיו, הנה שמחתו על בחי׳ אחח בכל
 ימי מקראי קודש, אשר עליי נאמר שובע שמחות את
 פטך, כי שמחתו מדבקותו בד׳ אלקיו, ולכן ישמח ביום
 אחרון של חג כמו ביום הראשון, לא כן אותו אשר
 שמחתו במלוא תאותו, הנה בלילה הלאשונה של חג
 תראס בו שמחה נפלאת, כי יבוא מבתכ״נ לביתו ביום
 טובה יתי׳ בטוב, יתעדן בבשר ויין, אכן בלילה השטת
 של חג תראה בו השתנות ממה שהי׳ בו אתמול, ט
 סלא לבו יכאב עליו שכבר נחסר לו יום אחד מימי תחג,
 וכן הלאה הלאה כל יומר שיעבמ סימים תתמעט
 שמחתו, ט אצלו הלא בחי׳ שמחתו ביו״ט כשמכה
 המוגבלת בזמן, והשמחה המוגבלת בזמן בחכרח
 תתערב עמה עצבות כאשר יתחסרו הימים ויתמעטו,
 עד שבהגיע יום אחרון של חג תלא אז ילך בשבר רוח
 כפראים במדבר, לאמר תת עוד מעט יתפללו מעדב
 של חול, וכל זאת לו בעבור ט שמחתו אינת שמחס
 עלמיית, כ״א מסבת המאכל והמשתה, זהי שהזהיר
 הכתוב והיית אך שמח, כמאמר הנז׳ שיגע שמחות
 כוי, ט שבעה לה נפשו קדושה ויראה מדבקותו באלקי׳
 עליק, עד שיתקיים ט וצדיקים ישמחו ט׳ וישישו
 בשמחה, לא עם המשתת, וימיח בזת לרבות יו״ט
 אחרץ של חג, חה יהי׳ לו מופת נאמן שאין שמחחו
 שמחה תאווטית, ט הלא ישמח ביום האחרון כמשפט

 שמחתו ביום הראשון:
׳ איש כמתנת ידו  שלש פעמים בשנה יראם ט
 כברכת ד׳&>דד ^של המן לן, מה מאד
 בכספה וגם כלתה גששי לדעת עכין המטבע שטבעו
-ספמים בברכות, ט אגן אנחנו מברטם על שום טובה
 שנתן, שכהן לי לחם או שנתן למ לחם, שנתן לנו
, מלביש ת א  מלטש, רק ע״ד כלל המוציא לחם מן ה
 ערומים, וכדומה כל הברכות ואין אנחנו מברכים
 שנתן רק על התורת תקדושס, אשר נתן לט תורת
/ והלא לעיטנו הוא כי הכתוב הזטר מאמר  אמת ם
 נתינה על כל הטובות, כברכת ד׳ אלקיך אסר נתן לך,
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 מאח בוראנו ימי כל ממסורנ־ו, כל יקר שפעתנו, ובי
 כפקלח שרה אמנו, רחל ומכה, וגם עתה הוא הציר
 הממוצע בינינו לבין מביני שבשמים להביא אלינו את
 הראוי לנו, אך הלא אנחנו עתה אצל בוראנו ית׳ כבן
 החילה המקבל רפואות אשר בימית האלה כרשם. כל
 הקמים לרפואת תעלת לזורר מכתכו, וכל תמרוק,
 חבורות פלע לתריק כל רע מנפשותינו, ע״ז מקונן
 עתה החולש תשרי מי יתנני כירחי קלם, מי יחן אותי
 שאתי׳ כאשר הייהי בימים מקלס שהייתי מכלכל אותם
 להביא כל נוונ אלוכיהם בילם׳ ועתה איך כאויב כחשב
 להם., ט הואכמסבב להם כל היסורים, וכל הפגעים
 כחהכים על פיו, כמאמרם ז״ל(ויקרא רבה כ׳׳ח) אמר
 הקב״ת מגיסך אכי תב לי מגיסותי, והוא בחי׳ הימים
 טובים אשר ברית נחתכי׳ בדרך כלל, ובמועדים בלרך
 פרט, תהו מאמר המדרש(רי׳ איכה) אלו זכיתם הייתם
 קוראים אלת מועדי ד׳״ עכשיו שלא זכיתם הרי אתם
 קוראים אלק אזכרה ואשפכה עלי נפשן, ר״ל אזכרה
 ימים מקלס מה אמר הימים האלה תעניקו אותי מן
 תטונות וההצלחות, ועתה אשסגה עלי נפשי כי
 נימים האלח אנו מטריחים אותו ית׳ לכתוב
 ממרי, לילע איזה גזרה קשה יביא עלינו, לזורר מכתנו,
 ואתה בטובך תשוב תנחמנו, וכימי קדם תחלש

 ימינו:

ל מויעח ח  א
 שנאת נפשי היי עלי לטורח , אמר הקב״ה לא דיין
 לישראל שהם חוטאים לפבי אלא שחם מטריחים אותי
 לידע איזה גזירה קשה אביא עליהם, והוא ע״ד
 שתמלצנו במאמר (איוב טיט) מי יתנני כירחי קדם
 כימי אלוק ישמרני מ' בסוד אלוק עלי אהלי, משל
ק שדם ונסיכים תי׳ לו משרת איש טוב הלב מאד,  ל
 אשר כל חפצו להטיב, וחי׳ שמח מאד בבוא תעת
 לערוך חשלחן בפני אדוניו, למשוח לו מטעמים כאשר
 אחנ למען יעדן נפשו במו, והי׳ מביא כל מיני מעדנים
 לפניו וסי׳ ערנ לו כאלו תוא נעלמו אוכל אותם,
ק היקר ההוא, ואביו הזמין לו מפא  לימים חלה ה
 נאמן לרםאותו, ותי׳ מכלכל אותו סמים מרים כלענה,
 ומשרתו הנ״ל משרת אותו כפעם בפעם, לתת לו כל•
 שעה ושעה כף אתת מן הסמים, דתי תיום וימצאו
 את תמשרת בוכת במכת נפש מאד, והוא מתמרמר
 ואומר הה מה יקמ לי.הימים אשר הייתי משרד. את
 ק אדוני בהיותו בדא אולם, מת נמעו לי עתותי ערב
 אשר ערכתי לו כל מיני מגדים על משכנו בלילות,
ס הוא כמה הי׳ שמס כאשר הרגיש את ביאי  והוא ג
 לפניו, תת כי עתה נשברתי קדרתי, כי לאדב לו
 נחשנתי, ט כמה אני מנעית אותו וכמה אני מפמילתו
 נשמעו את קול פעמי, כי אנוא לפניו וכוס תמרודס
 בידי, תגמשל תחלדש תשמ נחי׳ סגולתו לכלכל אומני

• ם י ט פ ו  ז
 וכי תאמר בלבבך כי אחת מאלה אך למותר הוא, דע
 ט לא כן הדברים, כי שניהם לצורך ולתועלת גלול,
 כי ההבנה השכליית גס ט רבה היא בפועלה סגולתם,
 אבל רק ממט ולהלן, לא על עצמו, כאמרם זיל
 (כתובוח קיה) אין אדם מאח חובה למלמו, זה
 שאמרה התורה התמימה שופעים.ושוטמם תתן לך,
 כלומר ט ליק השופטים ותועלתם אינו כיא לצוק•
 עצמן, כי על אחרים אתם חגץ מלוח בינתך והשכלתן
 אשר חק אותן תבורא יחי, רק בעבור שאין אתה
ן איש ישר בעיטו, על ק  מאח חובה לעלמן, וכל מ
, חתו אתה כוננת מישרים,  שופטים ושוטרים תתןלן
 הייט ט הוא ית׳ המליא אל האדם ב׳ מיר יישר,
 הייט ט כאשל יראה הדני 6לל אסרם ישיג מבין את

 םיזקר

ת ש ר  פ
 שומטים ושוטרים תתן לן כוי, הנראה בכוונת
 המאמר בהקדי׳ דבד המדרש(ד׳ משפטי׳)
 יעוז מלן משפט אהב אתה טננת מישרים, אהה
 כוננת ישרות לאוהטן שעיי המשפטים שנתת לסם הם
 מישים ממנה זה עם זה ובאים לידי משפט יהם
 מישים שלום, ובבאור ד3ד המדרש כבר כתבנו דבדם
 נמרליס במקומו, אך מתת טסיף לתמתיק מאמר אתה
 כוננת מישרים, לשון רבים, דע כי מדת המשפט נתן
, תדרך הראשון מה שנתן ם י מ  םקב״ת אלינו בבי ל
 א(ינו לעה יערה לשקול כל לבר בפלס ומאזט הבחינה
 על אשר באמצעות ההבנה סכל להבליל בין הישר
 והעול, הב׳ מת אש! הודיע אותנו בתורתם הקדושה
ע לכל חקוהיו ומשפטיו, ד  באר תנדב משפגו כל דג1 ו
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 מיה, קורא דגר כו/ כי הנה התרנגולת וכדומה
 מהמופוח םהיא מגדלח אפרוחים סלה, היא אין לה
 מן הלולן לסמק וללפצף כל כך לאסוף אח אפמחיה
 אללה, כי הם מעלמס הס באים להסחופן גללה
 בסחר כנפיה, אכן הקורא הזה שהוא מגדל חםרוחיס
 זדם, הוא צדן לצפצף ולשרוק ולדגול אל האפרוחים
 שיתאספו אליו כי חמיד הם בורחים וממרחקי' ממנו,
 כי הוא לא הוליד אותם, ולזר יחשבוהו, והוא מוכרח
 לקרוא אותם כל רגע, כן ממש הממץ אשר לאדם
 ביושר, והמה שלו בצדק ובמשפט, הוא אינו לרין
 לצפצף אל המעות, שיהיו קיימים אללו, כי מאליהם
 יהיו קיימים אצלו כי קנין כספו הוא, לא p העושה
 עושר ולא במשפט הוא לרן ללפלף ולשרוק ולדגול אל
 המעוח שלא יברחו ממנו, כי בעבע הלא קרן שאינו
 שלו היא, אשר משפעו לברוח, חהו שהמליץ, קורא
 הוא דגר ומצפצף מקבת אשר ולא ילד, ה אם היי
 הוא מוליד האפרוחים לא הי׳ לדן לצפצף, p עושה
 עושר ולא גמשפע הוא לרין לצפצף,ס גחלי ימיו יעזבנו
 כוי, כי העושר הזה משפעו לגרוח, לא p העושר
 שהוא ביושר, כאמרם זיל ביוסף(גרטח כי) עין שלא
 רצתה לזה ממה שאינו שלו כוי, וזהו צדק לדק תרדוף,
 כלומר אם השגת הממק בצדק אז צדם יקראהו לרגלו
 ולא יעלם עין אחדם עליו, כמשמש לעין שלא רצתה
 לזון ממה שאינו שלו, חתו מאמר (ישעיח ס״ח) לא
 יגנו ואחר ישב לא יעמו ואחר יאכל, ט כימי סעץ ימי
 עמי כי׳ לא יגעו לדק ולא ילדו לנהלה, והרצון בזה,
 ט הנה מה אשר אחד בונה ואחר ישב הוא מקבה נ׳
 דנרם, א' מסבת כי לא יארכו ימי הבונה טמי הנח,
ק מושק שיגזול את ביתו ממנו, לק תגנרח ד  ג׳ ט ח
 הכתוב על ב' דבדם אלה, לא יגנו ואסר ישג, וניאד
 להם כי בסיר הסנה יסור המסובב, ואמר על דגר
 תסבת תאחת, ט טמי העץ ימי עמי, יארכו ימי
 הבונה טמי p30 ועל השרת אמר לא יגעו לדק
, ט לא ׳היי להם בסלה וחרלת י  ולא יללו לבהלה כ
ם מעושק וגזל, ט זרע ברוכי ל׳ המה וצאצאיהם ק  מ
 אתם. — ועי, למעלה פ׳ יתרו על מאמר מדוע
, ותמלא שמת דברם יקרם ,  אתת יושב לבדן ט
 בבאורי תכתוגים שלפרט. — ועי׳ למעלת ד׳ פ'
 ראש באור מאמר שמדרש יש דין למעת אין דין למעלת,

 אין דין למעה יש ח למעלת:
 מדרש

 אהל פרשת׳
 היושר בשכלו ותבונתו והשערתו, וכאשל הוא בעצמו
 יהיה בעל הדבר, אז ודאי יתהםן כדלת חסוב על
 צירה, יידין על העול שהוא יושר, ע״כ העדן לפרט
 ית׳ יושר התורה ומשפט חכמיה ולוה ואמר שופטים
 ושוטדם תתן לן, ואז כאשר יבואו לידי מרבה יבואו
 לידי משפט והם עושים שלום, והקביה פשה כן ט
 אם היו כל חלקי סיושר כעררם טבעיים והאדם היה
 מאה חובה לעצמו, כמו שהוא רואס על אחדם לא
 היינו ראדי׳ לקבל גלמל, ולא הי׳ לר המשפט לתפארת
 ולא לצדק, כ״א כמו החסידה שעושה חס?־ עם חברותי׳
 (חולין ס״ג א׳) והשלמת הדבר׳ חמצא ד׳ פ׳ משפטי׳

 קחם תנת ותברכם:
ק צדק תרדוף כוי, באור זה בהקדים מאמר ך ^ 
 י (ירמית י״ז) קורא דגר ולא ילד עושת עושר
 ולא במשפט בחצי ימיו יעזבם ובאחריתו יהי׳ נבל,
 ולאף להתבוק בערן המשל שהמשיל אותי לקורא, ולא
 דימה אותו לנפל, כי גס הוא נתהוה שלא כמשפטו
 הטבעיי, וכדומה הרבה דבדס שלא נעשו כמשפטם
 וקיומם כקוד עכביש, מהם ומהמונם הי׳ ראוי לו
 לקחת משל, מת זאת אשר בסר לו לשאת משלו מערן
 הקורא, הלא דבר הוא, ומה גם ט מכל מעשי המגדל
 אפמחים לא זכר מהם דבר כ״א הדגירה לבדה, הלא
 הוא עושה עם אפמחיו הרבה דברם, שהוא מחמם
 אוחם ומסוכן עליהם רשמרם רגן בעדיהם ומכלכל
 אותם, ומכל אלה לא הזכיר כ״א מה שהוא מצפלף,
 קורא דגר, גם מדוע לא אמר בהיפן קורא לא ילד
 ולגר, והנראה לדעתי כ* יש בזה כוונה עמוקה, והיא
 מבוארת במדרשות פעמים רבות, אשי כל המקדם
 המשיגים את האדם בממוט, לא ישיגו אותם כ״א
 בממון שאינו שלו, לא p בממץ שלו, אשר אסף בצדק
 ומשפט, לא ישלוט בהם שום מושק וגזל, וסוס םרמח
מת ב׳) אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא  במאמר (
 תעבוד מזה, חתו גיכ ולא יפגעו בן גשדת אסר,
 ממש עיד בהמה או חי׳ ועוף אשר האדם מגדל אותת
 בביתו ממולם, היא לא תברח ממט, לא p אם יקנה
 בהמה או עוף אשר נתגדלה אצל אחרים, אז משפטה
 לברוח, רלמרן הקונה אותה לתת עציה שבפה עירם
 ועכ״ז איט בעיס שלא תברח, p ההמון אשר בא לידו
, נאמר בו ולא יחמוד איש את ארצן  ביושר, מברכת ל
 מי, ומת נעמת פסה מלילת שמשל אשר אחז םנביא
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 וזהי שופטים מ׳ התן לך, וזהו מאמר (ירמי׳ כיב)
 אטך הלא אכל ושתה מ׳ אז טוב לו ק דין פכי
 ואביון אז טוב לו, הא׳ משל על הב׳ כמו שהאכילה
 והשתי׳ הי׳ טוב לו ולא לאחרים, p דן דין עכי ואביון
ק עונשו  טוב לו לעצמו, וזהו מאמר המדלג ה^יל ו
 של דין קשה, חיינו כי העונש היא טבעיי, כמאמר
 (חבקוק ב׳) הוי ביצע בלע רע לביהי, כלומר לנפש
 עלייו, אמנם תמופת עיז נא בדברי החכמים
 האלקיים האלה נמת שניארו ואמרו זה שאמר תכתוב
ק  לך אל נמלה עצל כוי, ראה דרכי׳ והכס ראה ל
ה שהיא מרחקה עצמה מן הגזל, וענין ת שיש נ  א
 המופת נזה כי הוא, ט הנה אם המצא המצח הדנר
 אצל נברא מהנבראים הטבעיים, שאין נהם דעת
 ובחירה והשכלת, והראה אשר תנברא תתוא מרחיק
 עצמו מן הגזל, בע״כ יש למעלה מקום לכח נפלא זה
 וסגולת פעולתו אשר ממנו התחייב טבע הדבר, ממש
 כאשר תראה במדינה מין אחד ממיני תעליאות רעלת
 על לבבך ספק אם המדינה מגדלת אותו המין, או
 הובא ממדינת אתרת, ולא יהי׳ לך מופת נאמן מתר
 מזה כאשר תמצא אותו המין אצל מי שאיט סוחר,
 ואין נכחו לעשות מסתור, בע״כ ישפוט ותאמר ט
 טבע המדינה מגדלת מין זה, וההכרעה זאת בעצמת
 הכריעו חז״ל ואמרו זה שאמר תכתוב לך אל נמלה
ת שיש בה שהוא  עצל ראה דרכי׳ וחכם ראת ילל א
 מלחקת עלמה מן הגזל, ט כבל נחב׳ כי האדם הוא
 עולם הטן, כאמרם ז״ל כל מה שיש בעולם יש באדם,
 והוא כולל כחות כל מעשה בראשית, רק אצל הנבראים
 נמזגו הכתות עיל פלט, הרחמים בנשר, האכזריות
 בעורב הפריצות בתרנגול הקדושה ביונה, ולעולם לא
 יחליפו ולא ימירו את טבע תכונתם, ולא ישנו את
 תפקידם, אבל האדם יש בי כחות והפוט כהות,
 וכלם לצורך מצות התורה ישיהי׳ נעל בחירה להשתמש
 באקח כח שיבחוי־, וא״כ ממם שתקב״ס נטע כח זה
 בעולם והוא נמזג בחלקי המליאות, במ״כ כל מציאותו
 בעבור האדם, ט האדם הוא המקוזז מכל מעיב
 וכולל כל פרעי הכצמאים, כמו שהאריכו בזה המחבלים
 זיל ואכחכו כתבט בזה גס p דבטם נמלצים (פרשה
 בראשית) א״כ לאף אלימ לקיים מאמל (איוב ל״ם)
ס ט׳, רק ההבדל הוא מם אשל  מלפכו מבתמוח א
 בבעה״ח הוא טבעיי ראיי שיהי׳ בהאדם בחיטי,

 ואם

 אהל פרשת ו
 מדרש שופטים ושומרים חחן לך, רבק אמד
 קשה היא כחו של דין, שהוא אחד מרגלי
 כסא הכבוד, שנאמר לדק ומשפט מכון כסאך, אמר
ק מונשו של דין קשה הוי זהדים בו,  הקנ״ה הואיל ו
 זת שאמר תכתונ לך אל נמלה עצל ראה דרכי׳ וחכם,
 תנמלה אינח חי׳ אלא ששה חדשים וכל מאכלה אינה
 אלא חטח ומחלה והיא הולכת ומכנסת בקץ כל מה
 שמולאה חטין ושעורין ועדשים, ראה דרכיה וחכם
ת שיש בת שהיא נורחת מן הגזל (נר׳ ע א  ראש ד
 במדרש באוק) ותכלית כוונת הדבדם נראת ט תם
 ע״ד מאמר הנביא ע״ה (מיכה ז׳) הגד לך אדם מה
 עוג כו, ט אם עשות משפט ואהבת חסד כוי, באור
 זת ט כבר נתבאר מדבדםם זיל(בבראשית רגה מ״ד)
 אמרת ד׳ למפת לא נתנו המלות אלא לצרף בחם
 את תבדות, וט מת איכפת לי׳ להקב״ה אם אתה
 שוחט מן הלואר או אם אתה הורג מן העורף כיי,
 p נאמר (איוב ליד) כי פועל אדם ישלם לו מ׳, ט
 החטא הוא העונש והעונש הוא החטא, כמאמר
 (ישעי׳ ס״ד) ותמוגנו ביד עוטנו, ממש כמו האוכל
 סם המות, שהוא מזיק טבעי, לא כאותו שהומת
 עיפ שופט שאין מיתתו רק מהסכמת השופט להמיתו.
 אשר לולא תסכמתו לא הי׳ הומת גחק הנוגע, ורצון
 ששופט וחמתו ותסכמתו הוא הממוצע גץ העובר
 וגץ תעונש, לא כן משפטי תתורה הקדושה, כי
 הקג״ה שקד עלינו להצילנו מפח יוקשים והורת לפנינו
ק תמות והרע, והנ״מ בזה כי ד ק תחיים ולקור מ  ד
 אם הי׳ דבר המשפט בין איש לרעהו כמו לא תגנונ
 לא תגזול לא תרלח וכדומה והעונש אל העובר הי׳
 משפט םסכמיי לא טבעיי, ובאם דבל המעשה לא
 היי מזיק לחנירו הנגננ והנגזל לא הי׳ העובר ראוי
ת המזהיר אח נעל מ  אל תעונש, אז מכל לומר ט מ
 המעשה שלא יעשה זאת מדאגת חסרון אל תנגננ,
 ט חסר יניאנו, וכל הכוונה היתה לעונת המקבל

 פעולתהמעשה, םיימ הנגנג והנגזל, אגל אחר.
 שנתבאר ט החטא הוא דנר המזיק נטגע אל נפש
 העושה אותו, כמו סם תמות אל אוכליו, אז תכלית
 כוונת המזהיל לטובת העושה, םייפו לשמור ולעצור
ב שלא ישחית נפשו, תהו הגד לך אדם מה י ג  את ת
 סוב, היינו אכי שוקל רק על טובתך והצלת עצמך
ק המקבל הפעולה, י ג  נמים אשים לבי לדאוג על ס



apjr ארמי. מרשת ראה 
ח שיש בה, כהוגן, שימח לט מלל ושפטנו ככל הגוי׳, ותנעיים  ואם כן לן אל כמלה עצל וראה תך א
 והבן: • קלקלו, כי אמרו ושפטכוי מלכנו ויצא לפנינו ונלחם
י תטא אל האת ט׳ ואמנת אשימה עלי מלך כו׳ אה מלחמוחט, ועם דרכנו כעמוד ג״כ׳ על באור  כ
/ ובגמרא (שנהדד׳ ב׳ מאמר (ישעי׳ ל״ג) כי ד׳ שופטנו ד׳ מחוקקנו ד׳  שום תשים עליך מלך ט
 ב׳) שלש מצוו! נצטוו ישראל בככיסתם לאת, למכות מלכנו הוא יושיענו, ואשר חשבתי למשפט ט גם
 עליהם מלך כוי, וכבר התעוררו כבים וכן שלמים מה הזקנים גם הנערים כלם לדבר אחד נתכוונו, כי זת
 חד האף הגדול אשר היי לשמואל על אשר אמרו כלל ידוע ומפורסם בישראל אני לדודי ודודי לי, תיינו
 (שמואל א׳ ח׳) שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגרם, ־כמו שאנחנו מתנהגים עמו יח׳ כן הוא יחי מתנתג
 והנראה לדעתי כי נ׳ הנה הסבות אשר בעבורה עמנו, וכאשר הדור כשר, כלם נולד חורה שומרי
 ישאלו מלך, א׳ מסבת גודל יראתם ותמימותם עם ד' מצות רק מקבת מוראו ית׳ אשר בלבבם, אז אין צוק
, ודואגים וחרדים פן יחלש שמירת התורה אצל לתם אל ממוצע, לא כן בדור פרוץ ויראת ת' דלה  ית,
 המוני בל אדם, לק מבקשים למנות מלך לעצור וחם אצליהם, אז המה לדטס אלממולע, תוינו
(  בהם שלא יהרסו מאומה ממשפטי התורה ומצותיה, לשתף גם מורא ט״ד, כמאמר (בבא קמא עיאב׳
 כדרך שעשה חזקי׳ המלך ע״ה כעז חרב בבתמ״ד ט׳ את ה׳ אלקיך תירא לרבות ת״ח, ולכן הם צדכים
 וכדומת ממלט בית דוד, אשר כל מלכותם הי׳ למלך ושוטר. — והישועה מאת ד׳ גם היא תהי׳
 להחזיק ולשמור משמרת התורה, והסבה השנית בג׳ פטם, לעומת תנתגתנו עמו יתי, כי כאשר אנחנו
 לשאלת מלך היא רפיון הבטחון באלק׳׳ עליון ית׳, חרדים ממוראו וכבודו ית׳ בעצמו, אז גם תוא
 ומלים למנות מלך למען יעצור נהם שיהיו לאגודה לישועתת לנו בכבודו ובעלמו, כמו שתי׳ בימי נזעץ
 אחת ולא יהיו נפרדים כל אחד אחר דעתו ועצת וכדומה לו מן השופטים, וכאשר נעדמ ממדדגה
 נפשו, שזאת היא סבה גדולה ליפול נמלחמה לפט נפלאה זאת תיו לדטם לממוצע, שימלוך על״הם מלן
ס ורכב  הלוחם, לק יאט כי מלך ימלוך עליהם וכלם יהיו רשתרר גם ישתרר הוא וחילו ופרשיו, עם מ
 נמשכים אחר הסכמתו ועצתו אז כביר כס להם לצאת וכל כלי מלחמה, ואלו הב׳ פטם מטארים נגזרת
 בצבא ולהתגבר במלחמה, ומעתה יש לומר כי ישראל דבורה (שופטים חי) יבחר אלחים חדשים fh לםם
 נלמוו למטת להם מלך על האופן הראשון, והחטא שערים, וכאשר הם דבקים בתולה ובמצות, מגן אם
 סי׳ על אופן סשני, וסמופת על תסטת סנ״ל כך יראם וממח בארבעים אלף בישראל, ואלו סבי דרכים
 תנא, ט אם כל עיקר הרצון למנות מלך בעבור שיהי׳ ממש נגד ב׳ סוגי ממדדגות ישראל ומנהגם, ולכן
ליך איש זד ונע הנערים אמרו האמת שהיו לדטם למנות עליתם עלן מ ה  שומר תלת, א״כ אין אופן ל
כ שיתריס עד היסוד בה, לא ק מקבת מורא האויבים ומלחמותיהם, ותזקכיפ אמרו ר  מעללים, ט אז מ
 אם הסבה היא למען יצא לפניסם ללחום מלחמותיהם, שורש םדבדם, לאמר מאיזה סבה נשתנה ימ!4 ד׳
 יוכלו למנות גם אותו, ומעתה המשך המאמר כך הוא העושה חיל עד שיצטרך לממולע וכלי מלחמה, הלא
 כי תבוא אל האת ט׳ ואמרת אשימה עלי מלן, אט הוא רק מקבת שאין דברי התורה מתקבלים עלינו
ם עליך מלך ט׳ אבל זאת אט אם לא עיי ממוצע, הייט כי לצדק ימלוך מלך שיכריח י  מצות אותך שום תש
 חפץ אשר כל סבת ההתעוררות למכות מלך יהי׳ רק אמ העם שיעמדו על תמשמדת לתורה ולתעודה,
 באופן אשר לא תוט לתת עליך איש זד ורע מעללים, ולכן תניחו qpp ועזטהו, ואת תשולש בפי>א<
 הייט שיסי׳ כל רצונך למכות מלך רק בעטר שיהי׳ זכרוהו, שימס למ מלך לג*1טנו, להצדיק לדק מושיע
 שוער הדת, ואז גם מעצמך לא תוכל לתת אותו העליון ית׳ ששיהה מנהגו עמ$ו, ומעתה יפת אמר
ליך גס בלא אזהרתי גם אתה בעצמך לא הכתוב על, העתיד כי יזדכט נפשות בית ישגאל ולא  ליילל ע
 רוכל לעשותו: נצטרךאלממוצעלסףאותנואלמשערתתדת,?קט>
ס ט ד׳ נ  >ןףי יותר.יתבארו סדבדס עם מה שמצאנו בדבד שופטנו ד׳ מסוקקט, טןטלו ובעצמו, לק 0
:  רבומיט זיל (קנהדדן כ׳ ב׳) הזקטס שאלו מלכמ סוא יושיענו, ג״כ בל£ ממוצע כלל, וממין נטן

 אמנם



̂קב נב  אהל פרשת שופטים מ
 אמנס יושר נראח בעיני את אשר כמבט בספר קיל אין ממלכתו רק על אחרים לבדו׳ כי לא p צוה אותי
 יעקב (דש מגילת רות) על מאמר תמשורר אליך׳ ית/ כיא לי דבר צור ישראל שאתי׳ מושל באדם,
) לי דבר צור ישראל מושל כלומר בדרך כלל נאמד לי לתיות מושל באדם גם על /  החסיד ע״ה(שמואל נ׳ כ
 באדם צדיק מושל יראת אלקים, כי ראשית הממשלה עלמי גם על אחרים, כעטן אמרם זיל על מאמר וכל
 אשר למלך ישראל היתה שיהי׳ תחלה מלך ומושל על אדם לא יהי' באהל מועד(רקרא רבה כ״א) שזה מוסב
 עצמו, כדאמר (תחלים קיט) ולבי חלל בקרבי׳ גם על כחן גדול עצמו שיצא מגדר האדם לבחי׳ מלאך,

 וכאמרם ז״ל (בראשית רבה ל״ד) צדיקים לבם מסור והשלמת הדבדם עי׳ ק״י שם:
ם לבבו מאחיו ולבלתי קור מן םמלות ימין  נידם, רשעים הם מקודם ביד לבם ״) וזאת היי*ה לבלתי מ
 מלכות מרעיה, כמאמר (ברכת) ויתי בישורון מלך ושמאל, הנרא׳ בזת ע״ד שכתבנו למעלה (ד׳
, חי׳ הוא המובחר שבכלם, תצוה) על מאמר ועשית בגדי קודש לאתרן אחיך למח  בהתאסף ראשי עם יחד ט׳
 ט הי׳ שקול כנגד כל ישראל, וכמאמר הבונה בשמים ולתפארת, ואהה תדבר אל כל חכמי לב כו׳ ועשו את
 מעלותיו ואגודתו על את יסדה, כלומר כמו אשר בגדי אהרן לקדשו לכהט לי, שינה תכתוב את לשוט
 בשמים המלאך הוא הממונה על חלק מחלקי תמציאות, אצל העושים במלאכה, שלא אמר בתם לכבוד ולתפארת
ק ע  והוא שורש מושל על הענפים המסתעפים ממנו, כן כמי שאמר אצל משת, וכתבנו שם כי הנח ב
ט האדם נפרדים תם במדותיתם,' תתמנות הכהונה נזדמנו יחד ב׳ בחי׳, ערב ומועיל, J למטה פרטי 
 כאמרם זיל כשם שאין פרצופיהן שוות זל״ז p אין כי המשיחה תיתה ערבה מאד מצד חשיבותה שיזכה
 דעתם שוות (ברכות נ״ח) ועכ״ז גבוה מעל גבוה על ידה לגדולה שאין למעלה הימנה, וגם מועילה
 שומר ונוחר הראש שבהם אשר לו חכמת ומדע כנגד מאד מצד שיהי׳ הוא חנבחר לשרת בקודש, כמאמר
 כלם ושיהי׳ תחלת מלך על אבדו, כמאמר (מלטם (תהליס ס״ה) אשרי חבחר ותקרב כוי, והקב״ה
 א׳ י״א) ומלכת בכל אשר תאווה נפשך(ואח״כ) והיית הרואה ללבב ראה האמת כי האיש משה עטו מאד
 עלך על ישראל, וזחו מאמר (משלי ח׳) בי מלכים ט׳ מואס בכבוד וגועל בתפארת, ע״כ אמר לו ית׳
 ימלוכו, כלומר ט תמת מלט׳ תחלה על עלמה, ואח״כ ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת, כי
 יעלוכו על אחרים כדרך שביארו ז״ל (סנהדמ^ ק׳ א׳) הוא לא יתפעל מזת, ולא יעשת זאת לכוונת תכבוד
 אי} חקותי תשמרו חקות שחקקתי לכם כבר, ושמרתם וחחפארה, משא״כ האנשים העושים במלאכת לא
 את חקותי חקות דהשתא, p יתפלש מאמר בי מלטם אמר משה להם שיעשו הבגדים לאהרן שיתי׳ לו לכבוד
 ימלוכו, שכבר המת מלכים, ולכן ראויים הם אח״כ ולתפארת, כי האדם יראת לעירם ויחשבו את משה
 למלוך על אחרים, והםישך נאמר ביוסף אשר לפי חיי שהוא מלה לההתדר ולתתגאות בתפארת אחיו
 דעת אחיו שחשדו אותו ט תוא מתגאת עליתם, אמרו תחשוב, ע״כ נאמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב ט'
 לו (יסב) המלוך תמלוךעלינו, כלומר התחשוב שתתי׳ יעשו את עדי אתרן לקדשי לכתנו לי. — הוא
 ראשית ממלכתך מליכו, וזהו מאמר דהע״ה לי דבר הדבר והוא הערן במלות מלוכת המלך, ט מלבד
 צור ישראל מושל באדם בא להתנצל על דברו תראשור׳ מעלת המועיל תמופלגת אצלו עד מאד, כמאמר כל
 ואסר כל השבח שהאריך אמר עוד מגדיל ישועות המזכה את הרבים כוי, כי הוא מגדל עח אל שמירת
 מלט ט׳ לדוד ולזרעו עד עולם, ואמר הטעם ע״ז ט הדת, הלא יש בה עוד מעלת הערב, ט הורם למשחה

 ולגדולה

 הערה. C ומה נכבד בזה מאמל־(איכא גי) נשא לבגט אל כפיס אל אל בשמים ״ משל אסד נננפ לכרפ סנירו וראה שמה
 צפור דרור עומד נין ההדסי׳ ומנגן ומצפצף נקול יכה אף נעיס, ויאמר אליו ידידי מכור אותו לי,
 ואני אשלם לך בכסq מלא, ויאמר לו תן לי יך וכך סלעים, ויענה ויאמר לו אגל הקדם נא אחה ולאה תסלה שיהיה
\W«A n-jh ת ה1משל כאשר יעמול י י ד ז נ י ו ימו0 וידא מגי ר ד. מ י ו מי י י א  )צפור בידר. כ« לע״«א«ו הצפול שלי ו

 ו שלא השתדל תסלה שיהיה לנו בידו וברשותו למשול על ת*־מ הגוף ומסמדיו, וזהו שהקדים תני1
 נשא חסלה לבבנו יזל כפים, כנסי• הצדיקים אשר לבם מסור בידם, אז אס׳׳כ אל אל נשמים, והבן:



 אהל פרשת שו&םימ יעקב
 מה שהוא מקום להשיג עונ נעמיד, ועייכ ותיעבת
 כסילים קור מרע, כי המה שומעים מפי חכמים עי
ד ע  הרבה יש אדם לעמול שישלם מס שהוא חייב ב
 העבר, ואם p יהי׳ כל יגיעו לפרוע הקפומיו אשל
ק ל  מכבר, ועל י״כ ממאנים בעסק התורה והמצוס, ו
 קרא אותם כסילים, כי אינם יודעים לעשות חשבק
ם ס  בעצמם כמה הם חייבים לתבורא ית׳ וכמת ימה ל
 כאשר יבוא הנושה לקמת ויבוש אותם על כל סנווט־ת
, עס ל מאו י לשלם כ ל י ח ת  אשר עשה עמהם ילא ה
י מקיף כו׳ המי m י r > D ת י נ ח ) ה  כמאמר (אבות ל
י ושלא מ ע ל ם מ ד א  והגבאין מחזידם וכפלעיז יי! ה
)'כל  מדעתו, ואולי כי זהו כוונת מאמר (סנהלח ל׳
כ *  ישראל יש לתם חלק לעולם תבא, ותדבר תמוה א
ס י ב ק  אין צוק לעמל תתורת ותעבורת, אבל הלא ת
 מנדב עם תאדם עובות הרבה, ובעבור זת לוה אומו
 על תעבודת שיעמול ישלם ויפרע תקפותיו, וכאשל
 יתי׳ נקי מחובותיו אז יבוא שלות וינחול חלקו בעוסיכ
 מס שנחלק לו ית׳ חלקו עם אליי/ י אין עליו שום
p חוב לעכבתו על ידו מלתת לו חלקו בעוה״ב, לא 
 הרשע כי אינו חפץ בעבודה, ועיני ולבו כל הימים
 רק לתתענג בתענוגים ולמלא את בנומ משובות השם
ס ס  ב״ה בלא שום תשלומים, וכגל אמלי על זס ייש ל
'בנן  על מת שיסמוכו, כי לוקחים ממני חלקו שהי׳ לו
 עדן, כמשפט בעל חוב שיש לו נחלת אבותיו, שלוקחי׳
 אותה מידו בעד החובות שחוא חייב, וזהי שכאער
 ועמן כלם לריקים היינו שאינם חייבים כל מאומת,
' לם  ישאל להם נחלת אבותיהם לנחלה לאחוזת עי
 ולעולם ינשו אס, א3ל תלשע מעבידם אותו מנחלתו'
 ולוקחים אותת מידו בעד תחובות שנתחייב בעוס״ז'
i !p לל תדבדם כי כל הטוטם אשר סקב׳׳ת גומל  כ

 עם תאדם כלם כתובים בפנקס למעלת, וכלם יעלו
ס *  לחשבון נגד תשלומי עבודתו, וכבר כתב החסיד ע
 בסויה [בששי משער העבודה] מי שיחד אותו סקב״ס
 בטובה נוקפת, יתחייב בתוספת עטדה עליס, עי
ס  אין חובות בני אדם שוות זליז, כ״א כל אח7 לפי מ
 שהשיג מן הטוב, ואיכ אנחנו ממש בדמיון חבולס
 סותרים נסעו ללייפליג לקנות סחורה, וכלם לקמו
ס ל  קחורותיסס בהקפה, לשלם לזמן ידוע ילא לקחו כ
 בנןוה, רק זה לקח הרבה קחורה ועשת סקשלן

.  גדולה, וזה תמעיט הקפתו, והאנשים האצה א,
 לאחד 1

 ולגדולה, לכטד ולתפארת ולתםנשאום כדי שראו
 מלפניו, וא״כ מאחה סבה יתי׳ ראוי לקבל גמול על
 ענין התמנות זאת, אחר כי יש בזה הרבה מאד מסוג
 תערב, אם לא בתנאי שיהי׳ הוא עצמו מייאס בכל
 הכבוד, וההתנשאות יהי׳ עליו לעבודה ולמשא, אבל
 עוז ימינו תעוז בזת לעבודת מלכנו בקודש, ככל שאד
 מלות התורה, ממש ע״ד איש עני והלך בא אל בית
 עגור ונתן לפניו מטעמים ויאכל דשת ויטב לבו, ולא
 נתן לו שום נדבה כאשר הלך לו ממנו, גס כי המנהג
 במכניס, אורחים שיתנו גם צידה לדרך עכ״ז אין
 מהראוי אל תעני לקבול ע״ז בפני חבידו לאמר שלא
 השיג טובה ממנו, כי הלא ע״כ פלס אכל למעדנים
 ומשסה שמנים, אמנם אם העני הזה הי׳ יושב בתענית
 ביום סהוא, ועכ״ז עשת לכבוד בעל תמשתה ישב
 עמו ועשת עצמו כאלו אוכל כאלו שותה, אז כאשר
 לא יתן לו נדבה הגונה רעה יחשב לאיש ההוא כאלו
 קיפח שכר של חוטב עצים ושואב מים, כי גם לזת
 נחשב לו המשתה והשמחה כמשא כבד, וראוי א״כ
 לשלם לו בעבור זה, הנמשל כבר מובן, וזהו לבלתי

 רום לבבו מאחיו, ולא יתפעל מזה מאומה, אז כל י
 תנתגתו לצדקת תחשב לו ככל מצות התורת, וזהו
 ולבלתי קור מן תמצות כו׳ תיינו שיתי׳ בזת רק

 כעוסק במצות,
 עוד יתכן בזה, כי הכה התורה גדרת על תמלך ב׳
 הפכים בכושא אחד, הרוממות והשפלות, כי
 הוא מחוייב להיות געיכי עצמו שום לכל כפש, לבלתי
 רום לבו מאחיו, והכה כבר קבלכו כי האדם צריך
 שידע כי אין לו אצל הקב״ה כלום, ולמדו זאת ממשה
 רבינו ע״ה, מי לכו גדול ממכו ואעפ״כ לא בקש אלא
 מתנת חנם, מכאן שאין לברי׳ אצל הקב״ה כלום,
 והנה שהע״ה אמר (משלי י״ג) תאוה נהי׳ תערב לנפש
 ותועבת כסילים קור מרע, ר״ל כי האדם זה דרכו
 לחשוב על הטוב שיבוא לידו, וכאשר יבטיח לו אחד
 ט כאשר יעשם מלוה זאת יהי׳ שכרו הרבה מאד אז
 יחגור נעז במתניו ויהי׳ כגטר לרון אורח, ט יערב
 לו השגת תאותו, אמכם אם יגידו לו כי כאשל יעשה
 המצות לא יגיע לו טוב מאומה כ״א יהי׳ אצל הקב״ה
 לוה כאמן, כי פרע הקפותיו, מ הי׳ חייב להקב״ה
 הרבה על העוטה שהשיג כבר, זה לא יערב לו, חסו
יען שלא יערב לאדם רק  תאוה כתי׳ תערב לשש, ה



נ  אהל מרשת שומפונ* מןקכ ג
 ממנו, לא נאמר עליו ט אינו יכול לאכול, מ הוא
 יכול ומתאוה לאכול, רק אינו רשאי, וא״כ שבי כמות
 הפכיות בנפשו, והמה כלוחמי׳ וווהכגדים זה לזה,
 התאום עם הידיעה מפי הרופא, אכן אם הוכח
 במכאוב על משכבו עד כי כל אוכל תתעב כפשו
 עליו נאמר אינו יכול לאכול, כי מי יפתנו לאכול,
 אחר כי נפשו קלה בכל מאכל, ואף אמנם ט יכול
 להכריח עצמו לאכול, דבר שקר הוא, כי מי יכריחנו,
ק אם הוא עוסק  וא״כ נחליט עליו מאמר אינו יכול, ו
 ברפואות ובא ריפא נאמן ואמר לו כי מהיום לא יקח
 עוד אל פיו מאלה הסמים ט ישחית נפשו, הוא ג״כ
 נכלל אינו יכול, כי מי יביאט לקחת מהסמים רק מה
 שהוא שיקד להתרפאות, ואם חרופא אמר לו שיזיקו
 אוחו, אז הוא ג״כ נכלל אינו יכול, עד״ז ממש השינ
 מרע״ה לא יוכל העם לעלות אל הר סיט, ט אם
 היתה העלי׳ תאוונית הי׳ מקום לדאוג פן תתגנר
 התאוה על האזהרה, אבל הלא נאמת אין חלק אל
 התאות בזה כל מאומה, כיא הידיעה מה שהם
 יודעים יתרון מדרגות הקדושות זו למעלה מזו, וראי
 להתקרב ולגשת אל הקודש, אבל אחר שכבר העדות
 בנו הגבל את ההר וקדשתו הוא ממש כמו הסמים
 שהרופא הזהיר מהם, וא״כ לא יוכל העם לעלות אל

 הר סיר:
 תמים תהי׳ עם ד׳ אלקיך, ילקוט(במקומו) כשתהיי
 המים תהיה עם אלקיך, ונקדים מאמר(ישעי׳
 נ״ה)דרשו ד׳בהמלאו ט׳ יעזוב רשע דרט מ׳ וישוב אל
 ד׳ וירחמהו, ובמדרש (ויקרא רבה גי) ר׳ יצחק ור״י
 p חרנא, ר״י אמר כאדם שהוא מדבק ג' נסרים זה
 לזה, רב״ח אמר כאדם שהוא מדבק שר כרעי המטה,
 ב6ור זה כי יש ב׳ מיר דבקות, א׳ מה שמדברךם
 ומחברם דבר 5ךה בדבר נדה, ב״ דבר מקים בדבר
 עקום, והנ״מ ט הבא לדבק דבר מקום בדבר עקום
 מהלוע אליו לתת שבעח עיר, לתתטק בכל פעם על
 העקמימות שבשרתם איך יתדבקו זת בזה עד שיהי׳
 שוה״ אבל כאשר שניהם שדם, אץ מהצורך אל רוב
 התבוננות להשגיח על אחד שיהי' שוס בתכלית, ט
 ים מבלעדי הדקדוק על נקלת יתחבר ויתדבק אל
 השני הישר, הנמשל הקב״ה מזהיר אותנו ובו תדבקון,
 ולדבקה בו, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואם
pאמנם הקב״ה צדיק וישר הוא עם הישר הולך, א 
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 לאחד מעלה על חבירו, גם ט זה נוקע לביתו עם
 עגלה טעונה משא לעיפה עם שחורות הרבה וזה
 ניסע מם מעט, כי הלא נפשם יודעת מאד שהמה
 נשארו חייבים, ומחוייבים לפרוע כפי מה שלקחו, חה
 שלקח מעט הוא חייב רק מעט, וזה שלקח הרבה הוא
 חייב הרבה, וא״כ אין מעלה לזה על זח, אבל כל זה
 הוא אם המה אנשים נאמרם ודעתם ורלוכם לפרוע
 מה שהם חייבים, אבל אם דעתם שלא לנסוע עוד
 ללייפציג, שלא להתראות עוד בפני הקוחר, אז יש
 להם מקום לתתגאות זה על זה, הנמשל מבואר
 במאמר שלפנינו, לבלתי רום לבבו מאחיו, כי ראוי לו
 לדעת ולעשות חשבון עם נפשו אם קבל מן הטוב
 הרבה יוחר מכל אחיו הלא הוא חייב להקב״ת יותר
 מכל אחיו, וא״כ בערכו הגדול הלא ידקדקו עמו
 בתשלומי עבודתו לפי ערך גדולתו ותצלחתו, וזהו
 לבלתי מם לבבו מאחיו ולבלתי קור מן המצות טי,
 פי׳ כאשר לא יסיר מן המצות וידע בכפשו שהוא לרך
 להשתדל בפרעון חוב גדול שעליו אז ודאי לא ירם
 לבבו, כי יבין וישכיל שאין לו מקום לתתגאות על
 חברו, אם לא כאשר יער דעתו מן תחוב, ויסיר
 יראת ד׳ מעל לבו, ואין דעתו לפמע, אז יתי׳ לו

 מקום לסתגאות:
א תוכל לתת עליך איש כוי, הנה דוגמת לשון זס  ל
 מצאנו עוד (תצא) לא תוכל להתעלם, לא יוכל
 תעם לעלות אל תר סיני (יתמ) וכל אלת נתפרשו
 יכול אתת אבל אינך רשאי, וקרוב לומר ט ספי'
 כפשוטו על תעדר תיכולת, ומאמר שלפנינו תלא כבר
בבאור מספיק, וזת מאמר לא תוכל  אמרנו לפרך#
 לתתעלס נראה כך, ט כוונת תמאמר לא תראת את
, ללמדנו דעת קדושי׳ אץ  שור אחיך ט׳ נדחים ט׳
 לבנות ולנטוע מדות יקמת בכפשותנו, עד שתתי׳ כל
 מעשה וכל מדה מדה נכונה, לביית וכפשיית, לא
 חלורית, כי כאשר ישנא את איש ידוע, ויוכל לתתעלם,
 רק יכדח את נפשו מצד הגזירה שעליו בתורתנו
 הקדושה,אבל אין תוכו כברו, אבל הכתוב הזתיר אותנו
 ט צרך האדם לאהוב ממון חבירו כשלו, עד שלא
 יוכל להשעלם, כמו שלא יוכל לתתעלם מהליל את
 שלו• — וכן נראה לפרש גם מאמר לא יוכל העם
 לעלות אל הר סיר, למשל אם יהי׳ לפר אדם מאכל
מ ישמן אבל הרופא לוה עליו והזהירי שלא יאכל  ע
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 ודלותו והוא• ממכס ומייחל לחסדי די, אז הוא נכנע
 דנו שכמו לסבול עול התולה והעבודה, וכאשר יתן
 לו האלקים עושר וכבוד מיד"ירים ויקיר את עולו מעל
 צוארו, וכבר יש מי שכתב זאת בבאור מאמר צרות
 רבות סבבונו, אז, קראכון ד׳ אלקיכו, ועובדיס
 עבודתן, וכאשר רחקת ממנו היקורס מיל אנסנו

 בעוכיכו;
 עוד יתכן בזה, ע״ד מה שאמרו מז״ל אס רואה
 אדם שיקוריס באים עליו יפשפש במעשיו, וזהו
 היא מראה מלוטשת גדולה ונפלאה אשר העריך הקב״ת
 לפנינו, שיוכל האדס לבסון תמיד מעמדו בעיני ל׳ ית/
 היינו שיוכל להשכיל לדעת אם הוא מתנהג כראוי והוא
 לרצון בעיני ד׳, והוא בהביטו בהשפעתו המגעת לו
, כמאמר אני לדודי ודודי לי, וכאשר ירא׳ כי  מידו ית׳
 נגרע מקו, יש לו לדעת כי איני לרצון לפני י', אבל
 כל זאת אם השפעתו רק מאת ד׳ מבלי ממוצע אחר
 וסבות אמרות, אבל אם הוא נעשק בקבות הממשיכי׳
 לו שפעתו בהכרת כמו שהי׳ בדורות הקודמים שתיו
 הרבה אשר עקקו בעבודת תוברי שמים יעשו לזה
 טלסמאות באופנים ידועיס כמו שנזכר בקפר המורה,
 ועסקו בעכיכי מעונן ומכמש ומכשף, או שמייחל לעצמו
 קבה לפרנסתו לגכוב ולחמוק ולעסוק, אז כבר כעדר
 ממכו המבמן הזה, כי באמת הוא מוטא ופושע, כבזת
 בעיכי אלקים כמאס, והמזל מטיבלו, או בהיפך, וזהו
 תמים תהי׳ מכל העסקים הכ״ל ותהי׳ רק עם אלקיך,
 וזהו מאמר הילקוט כשתסי׳ תמים תהי׳ עס אלקיך,'
 כלומר אז תהי׳ כאלו אתה עומד לפני האלקיס ומביע
 ומבחין אס אתה לרצון לפניו, סירצן#או הישא עכיך
ב ולא קסס ק ע י א נחש ב ל י לק) כ ב י ( מ א מ  ואם לא, כ
 בישראל, אז, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל

 ר״ל אז תבמון הטיב את דרכיך כאלו אתה עומד לפכיו'
 וזהו שהמשיך תכתוב ואמר תמים תהי׳ עם ד׳ אלקין
 כי אותם אשר אתה יולש אותם אל מעוננים וא3
 קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לד י' אלקיך, ר״ל
 כי המה בעבור כי כל שפעתם ע״י מעוננים יקיסמיס
 לכן בסשיג אותם רעה מוככחי׳ הם לשאול את המעוכי
 והמכמש, לא כן השפעה שלך כי מאת ד׳ היא, ומדי
 דברו בזה הוא כמבשר לכו צדקות ועוז מה שכרויק

י , , מה שאמרנו בבאוכ תמים תהי׳ כוי ׳ כ  מזה, הא
 לשר סאדם ב׳ שומרם המזכירים אותני לעמוד ע3

 משמרם

 •אחל
Itw. 

 הכלת במעגלותיו כבר כאמכ בו (ססלים ייח) ועם
 עקש-תתפתל, וא״כהאדם המצה להתדבק אל
 י הקב״ה עליו להיישיר אמ עצמו וגם כביכול להיישיר
 י אמ הקב״ה, ולא.סלילה לייחד מלאכה ע״ז למעלה,
 אבל הכווכה שישתדל למטה להשוות את עצמו, שלא
 יכרס אמ סמדס סעליוכס שיתעקס עמו, וזהו תמים
 מהי׳ עם ד׳ אלקיך, כיל ראה שתה׳' אהה תמים וראה
 ועשה שיםי׳ גם סקביה ממים, ושלא יטעה םאדס
 ילחשוב שהוא צריך לעשות. דבר למעלה ח״ו, לזה ביארו

 סז״ל כשתהי׳ ממיס - מהי׳ עס אלקיך, הייכו כי זה
 נכלל במלאכמך אשר תעמול למטה להשוות את עצמך,
 חהו.דכשו ל בסמצאו, כי הוא רוצה להתקרב אליך,
׳ כלומר שתעזוב  ומה לן לעשות, יעזוב רשע דרכו כו׳
 אמה אמ העקמימיות שבן, וזהו וישוב אל 7׳ ירחמהו,
 כמאמר (תהליס שס) ואה׳ תמים עמו, ולא שעשימי'
 י למעלה. מאומה, רק בי בעצמי עשיתי ואשתמרה
 מעוני, "וזהו שאמר ל יצמק כאדם שהוא מדבק ב׳
 נקדם זל״ז, אשר שכיסם שוים, זהו משל על סתמים
 שהקב״ס מסמם עמו, וריי בן סנינא אמר כאדם שהוא
 מדבק שני כרעי המטה אשר מהצורך לעקם הדופן
 ~ בכדי שיככק ברגל המטה, ושיוכלו להתחבר מלקי
ו יסיו תמים, זהו משל על ההולך ד ס י  המטה •
 בעקמימיות ובו כאמר -ועם עקש תתפתל, ואח״כ
 הוא מתדבק אל םקביס ומקבל םעוכש באסבם, וסבן:
 ־עלד^יסק בזה ע״ד אב• כתן לבכו מעדכיס ומלבוכד
 כבוד./--ולא ׳אבה שמוע מושר, וימכע ממנו
 הסמנוגים-סאלה, ו-יכלכלסו לסם צר ומים לחץ, ויקה
 מוסכ,-למןכיל לםטיב,^אער אליו אביו מדוע לא ישות

 דעתך.עם לצןני? כ׳ כאשכ-אר מייסר אותך אני בנחת
 . מלמודך סטוב ואתה-סכך בצער, וכאשר אני מעדן
 אותך אמה בכמת וארבצעכ, p כאשר הוא ית׳ ישפיע
 לאדם עושר וכבוד האדם סוא ממים ושלם בנחת
 ושלוה• וענודמ שמיס מסרם, זםוא כביכול בצער,
 כמאמר. וישמן ישורון ויבעו1, וכאשר הקב״ס מייסרו
 ביסוכין"ודלות אז• עבודתו המימם, 'והוא ככלי כשבר,
 וע״ן אמר הכתוב סלא טוב לאדם כי תמים תהי׳ עם
 ד׳ אלקיך, בישל, ואז לא יחסר ממך העונג וכל צרכ7,
 וזהו מאמר>תםלי0-ל״ג) יהי חסדן ד׳ עלינו כאשר
 ימלכו לן, ל׳ל שיהי׳ חסדן עלינו באומה בחי׳ כאשר
 סי׳ בעת שקרני לישועמן, כי בעת היות האדם בערו



 אהל מרשת bwir יעקב נד
 משמרת העבודה" שעליו', א׳ מה שאמרנו, לבחון יעץ להקל מעלינו הדבל כי לץ שלמעלה י קשה מאל/.
 בהנהגת שפעתו ומחייתו אשר בהעוותם וקלקולם יש ונהן לנו עלה שופעים'ושוטרים תתן.לך בכל.שעת,
 לו לדעה שהוא מקולקל, ובשלומם ידע כי נהקיים בו והרויח בזה דוח גדול, כי כאשר יש דין^למעה אין דין.
 מאמר אתת' שלום וביתך שלום, ועוד שנית, נביא ליועלה, וזהו הואיל וכך עונשו של לין קשה, כי למעלת
 מקרבך מאחיך כמוני היום יקים לך ד׳ אלקיך אליו הוא. קשה מאל, וכך אמרו(אבות ד^:יפה שעה אחת
/ ר״ל'כי_ כמו.שקולת מס.  משמעון, והוא יגיל לכם ויורה אתכם לשוב בדרך הזה בהנןובה ומע״ט בעוה״ז ס
 הטוב לפרהאלקים: י געוח״ז הוא לקוטפה מן הים"נגד קורת ימח של
 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו טי, והנשאר* מפוה״ב, כן העונש בעיוה̂׳ כננפהימן הים. נגד.עונש
ב;#  ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר ע־וה׳יב, לכן יפא־־&נה אצות; בחשובה וסיגופי, .
 הרע הזה בקרבך, ונקדים לזה מאמר־(תהל;ם צ״ד) קלל מלקבול עונש $ןה ואמך בעור*"?״ וכן הי^בדבר.
 אשר הגבר אשר היסרכו יה כוי להשקיט' לו מימי ירע העונש אשר הערש שנמצאת זעלל^ן סלוא,, שנאמל
 כוי כי עד צדק ישוב משפט ט׳ ׳ ובמדרש(מי פרשתנו) בו ־ולאי כליתי את בר ישלאל בקנאתי,, כי אחל £עשת
 שופטים ושוטרים תתן לך, קשה הוא הדין' שהוא אחד פנחנן דין'למטה׳ נשתקע דיו&למןןלס. £ם מזעיר,
 מרגלי כסא הכבוד *) שנאמר צדק ומשפט מכין כסאן והיי' י דזא'והצלה, אל,כלל ישראל, י ואם רצונן י לדעת
־ הלא באיין^ק קדין' שלמעלה כבר נאמר  ט׳(תהלים פ״ט) אמר הק*״ה תואיל וכך עונשו £צ עילה 6דבל,
[ אמת,v וג4כ!מאיזה צד יהי׳ דע;לשנות V דין קשה הוו זהירים בו, עוד שס נסמוך^ שופט׳ים ביו והדין 
^י מנ^ט"צןלמטס, ;אמנם' דע כי תו  ישיטרס •ההן לך בכל שעדך, אמר ר׳ ״אלע1ר יש (יין סדין ולהקיל או
ו ארמין'מ£ואל עם כמה דירו׳ ל  למטה אין דין למעלה, אין דץ למטה'יש דין למעלה, הוא ממש עי׳ד'^ ^
 וכבר נתבאר למעלה (רי׳ פ' ראה) כי הי׳ קשה להם תחתיים' ושניים ועןמןיס^ והוא' שוס נ&ה באלפים והוא
 ז״ל על השתנות לשון תכתוב שהזכיר הלזלה הפעולה >למליפו ונותן אוהןייב&ו בית;קנון, וישאלו־ אותו לאמל
i הלא טתי גגו! ,.ועומד f e .האקראי־ לא כן ־הוא, רק מדוע העשה כה,; $נן |t&' ואח״כ הפועל, וסדר 
 להזכיר תחלה את הפועל• ואנוכילפעולה, ויקחו לי מחון^לעד״^מיןום yfS בו'.עובל~ושב^ *?גסה.יהי׳ לי
 תרומה, ועשו להם צלית, כך הי׳ ראוי לכתוב תכו לכם "ביית־ ברחובותייק^׳, על־*די הדרך, ושיעלהעיל,'' שמה
 שופטים, בע״כ שהוא דבר ידוע וישנו במציאות מכבר, • אעשת לי מחי/ שמת יעברו אכשי׳ סותרם יעשו בביתי
 כדרך שמלאכו בחייל (סנהדרין ס׳ אי) את חקותי כל מסחר וכל קרן, הוא הדבר והוא הערן בדבר הדין
, נעמןע^ו^ט^דין הנעשה למטה הוא במקום מאים, ן צ ק ח  תשמרו חקות שחקקתי לכם כבר, ושמרתם ^
 חקוה דהשתא, וא״כ אם הכתוב אינו Hfh מנו ׳לכם *ראו^בכי אדם ויחרדו, יפחדו ירגזו, וימהרו יחישו
 שופטים רק.שופטים ושוטדם תתן לן, בע״כ מדבר לשוב מדרכם הרעה, כמאמר וכל העם יקמנןך. וייכאו
̂־שלפטיס דמ״עיקרא, "לאמר כיי;ש ויש דין' ומשפט ץל־א יזידויןעוד, כמו &שמח דהמ״ת במפלתו, של רשעי׳  
, רק מאהבתו ואמר יאמו חנואים. ,יין הארץ ורשעים;עוד איינם^ ר״ל ׳  מכבר, כמאמר הוא העד הוא הדיין ט
בר אלם יקחו ת ויאי rtifr חטאים'מן הארץ, יען טי ו ל  ומחמלתו ית7־' עלינו־"להנצל מדין שלמעלה נדיב מ
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 v > ; r - r -  י י ׳

י כי ג?ר אמרו גמדה.מאדם•עגיל־ vttoi)-!b om»c<3.& מוד אמרו כל המגביר ר מ א מ ך מ ן א ב (  הערה. *
• יפפ^ק-סןדן שלמעלה על ב' אופניי, כי כ ׳ * > ו י ע  על מלותיו מעכירים ממט,עול פם
 אותו האדם שהוא מתנהג עם הגליות לפנים משורת הדין, והי^א/עושה. עמהם .רק ,סלד, והוא'מוותר על שלו ומעביר
 על מלותיו, גס מלאעלה מגלגליןיעליו׳־כן, בצדק^ ואסל, ואותו ש6וא'או5וז 3מדל* האמח״לללי לוותר מאומה,'ג0
 למעלה ילינו׳ אותו לן, כאמרם ז״ל (סנהוציי־קי׳יא^א׳) מה ראה 1אמת wfi צלקי'ומ3מנר"ממן כסאך, בעגול ר
 עניכיס -אלה־ מכון כהאך לשסונתבכי אלם,; מהם ילונו• בצל?, ןימהםישיה<ר גלזנ«צ3 •ב«ש©כו,י•"' ומבאר הסבה ל»© ימן
 הסל ואמת יקדמו פניך, היינו ני גס •ב3?מל«7ינ«ס ז«3J• בי סנגי^״־׳^דנד.באןסם אשל יגישו ויעמדו לפניך בדין, וא״כ
^ ואולי ןהו כוונת מאמכ ^פקליס^ י״ז£-׳מלפנ!ך משפנוי׳ןצא עי^יך.&סז«» מ ו  סשפוגו את כל, אשד נ;ס מדתו שהוא מ

. "  ״ מישרים לדו] אותי לפנים משויה׳יד: "י י ץ



 אהל פרשת שופטים יעקב
 מוסר בראותם כי רשעי׳ עוד אינם, וזהו מאמר (תהלי׳ ומלמד לאדם דעת לבל ירף ידו ממלחמת היצר, וזכור
 נ״ח) ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע, יזכור את כל הרעה אשר בנה עליו ויקף מצודות ללכוד
 כלומר ירק רגלו מכל רע גס מן העונות שאדם דש אותו בחרמו, ורבים הם אשר אתו כחוח הטומאה
 בעקביו וזה הכל ע״י מוראו ופחדו מן העונש אשד וקייעתו, יקיפו עליו יחד להשחיתו עד רדתו, ממש
 ראה אצל הרשע, לא p העונש אשר בעוה״ב, כמאמר ע״ד מי שהעריך מלחמה נגד שונאיו, וברחו מאנשיו
 (קהלת גי) מי יביאנו לראות במה שיהי׳ אחדו, וזהו אל הצד שכנגדו, ופחד ורגז מהם יותר ממה שפחד מן
 אשד הגבר אשר תיסרנו יה כו׳ להשקיט לו מימי רע, הצל ההוא, לאמר הלא הם יודעים כל מסתוריו וכל
 להציל אותו מדין שלמעלה, והקב״ה יעשה זאת מטעם מחבואיו, ואיכ אבד מטה ממנו, וזהו וראית סיס ורכב
 כי על צדק ישוב משפט, כי המשפט שלמטה יש בו מרכבות כתות הטומאה אשר אתת עשית אלה לך ,
 דום גלול, כי מסבתו ימרלו האנשים ויתנו לב לשוב וזהו סוס ורכב עם רב ממך, כלומר ממך יצאו׳
 להצדיק מעשיהם, גם הוא עצמו, הגבר אשר תיסרנו וממעשיך נתהוו, ונגש הכהן כו׳ אתם קרבים היוס
 יה, גם אחדם הרואים משפטו ודינו, וזהו כי עד לדק למלחמה כו׳ מי האיש אשר בכה בית חדש ולא חנכו
 ישוב משפט, כי עיי משפטו יבוא לעשות מהיום רק זהו מוסר על הנערים אשר עדיין לא כהחנכו בתורה
 צדק, ואחריו יתעוררו גיכ כל ישד לב, אבל העונש ומלות, לכן ילכו וישובו לביתם ויממלי על עלמם
 אשל אל הרשע בגיהנם מי יקום לי עם מרעים, מי יבוא להתחנן לפני סמקום ב״ה שלא יוציאם ריקם מביתם,
 שמה לראות העונש הרע והמר אשר הס משיגי,שמה, ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה הוא מוקר אל
 וזהו עצת תכתוב שופטים ושוטנים תהן לך למטה עמי סארץ שתיו כלם שוים בקבלת התורה, כמאמר
 ושפטו את העם משפט צדק ותסיח בזה ט עי״כ צדק תורה לוה לנו מורשה אל תקרי מורשה הלא מאורסה

 צדק תרדוף, כי תראה והקס מוסר להטיב דרכך, (וקצת מזה נמצא בספר האלשיך):
 כמאמר (ישעיה כ״ו) כי כאשר משפטיך לאת צדק כי ימצא חלל באדמה כו׳, והי׳ העיר הקרובה אל
 למלו יושבי חבל: החלל כו׳ כפר לעמך ישראל כו׳ עי׳ מה שכתבכו

 כי הלא למלחמה על אייטך וראית סיס ורכב עם רב בזה בקול יעקב קליה ב׳:
, אמרתי בזה ע״ל רמז שהכתוב מלבר '  ממך ט

. א צ  ת
ס  גן סורר ומורה, אמנם לע כי כבר הארכנו למעל
p ,(רי׳ פ׳ מקץ) כי כמכפט הנהנת האדם עם ילרו 
 תהיי הצלחתו נגד יצד אחרים, כי זה כלל גדול שכ3
 מציאות הרע בעולם'הוא רק מנח היצה״ר, אשר ע״כ
 יוצרו קראו רע, וא״כ כמו שיש גאדם עם יצרו ג׳
 חלוקות, הא׳ שהיצח״ר שופטן (ברט׳ ס״א ב׳) והוא
ו ר ל  הוא המושל באדם ורודה בו, ב׳ מי שלוחם עם י
0  והוא מתגבר עציו ומנצח אותו, ג׳ מי שכבר השלי
 את יצרו עמו, כמאמר ולבי סלל בקרבי, וכמל:מל
/ ב  (משלי כ״ס) וד׳ ישלם לך, ובגמרא (סוכת כ״

ה ן ) ו א  ישלימנו לך, ולא ישמע עוד קול נוגש כל מ
 ולעומת ג׳ חלוקות האלה מצאנו ג״כ ג׳ חלוקות

 במעמדנו

ת ש ר  פ
 כי הלא למלחמה על אויביך כו׳ וראית בשביה אשת
 יפת תואר ט׳ ולקחת לך לאשה, גמרא (קידושין
) לא דברה חולם אלא כנגד ילר הרע, מוטב  כ״ב נ׳
 שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר
 תמותות נבלות, ומה מאד ראי להתעורר בזת} כי
 הדברים מורם אשר בעלם וראשונת תי׳ ראי לאסור
 יפית, רק מדאגה פן לא יוכל האדם לעמוד בנכךון
 וקשה הדבר לאומרו, כי כבר נאמר חלילה לך מעשות
ת לא יעשם משפט, א  כדבר הזה ט׳ השופט כל ה
 כי אם היא אסורת תי׳ לו להכתונ לאסור, ומה גם
ן לאסור; אחר שנאמר בכתוב כי אמו ל  איה מקומה ה
 היא מוסרת, .גם מאין נלמס העונש להוליד ממנה



 אהל פרשת תצא יעקב נה
 ןךןי׳ אס לא חפצת בה ושלחתה לכפשה, ראר לעמוד
 על הבדל בין השק למפץ, כי תחלה אמר וחשקה
 בה, ואח״כ אמר אס לא חפצה, ונקדים לזה מאמר
 (וילא) יהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה,
 והחוש מעיד ההיפן, כי כאשר האדם אוהב ומשתוקק
 לאיזה דבר, והזמן מעכבו מהשיגו, יום לשנה יחשב
 וכבר כחגנו בזה דבריכ כמרצים בקפר קול יעקב על
 מאמר חי ד׳ שכבי עד הבוקר, עיש ולפי הענין נאמר
 עתה בפנים אחרים, ונקדים מאמר(משלי ל״א) שקר
 החן והבל היופי כוי, דע כי יש בעולס ב׳ קוגי
 אהבה, אהבה חמריית, ואהבה מחניית ונפשיית,
 והעדים הנאמנים עליהם, מהאהבה החמדית אשר
 לגופוה ב״א, המה מבוהלות ודחוסות פחז .כמיס
 למלאות תאותס ותשוקתם, כי בפרוש ההאוה באדם
 לא ינוח ולא ישקוט בלהי אס כלה הדבר היום, לא
 כן הרהבה הכסשיית כאשר יראה בעין שכלו כי ראוי
 לו להתעכב, לא יצר לו כל מאומה על הפסק הזמן,
 וכמו שכהבכו מזה בקול יעקב שם, וכמו שיש ב׳ מיכי
 אהבה אצל האוהב, כן יש ב׳ סוגים אלה בהכאהב,
 יש כאהב מפאת חומרו ובכין גופו, כמו יפת תואר
 וכדומה, ויש כאהב מפאת כפשו הטובה ורוחו הכדיבה,
 והוא קוג האהבה שאוהבים לאיש מכם וצדיק״ והכה
 האהבה היקרה הזאה שהיא מכםש האוהב לכפש
 הכאהב ראוי לייחס האהבה אל הבעלים, לאמר פלוני
 אוהב את פלוכי, לא כן אס הגופים אוהבים זה את
 זה אין מן הראוי לייסד האהבה ולייחס אותה כ״א
 אל המשרתים, כי הגוף וכל כהחיו אינו עצם האדם,
 כ״א משרתו ובאי כחו של הכפש, חהו שקר החן והבל
 היופי, אבל אבה יראת ד׳ אז היא עצמה תתהלל,
 בנפשה היקרה, והכפיל ואמר בקר המן והבלהיופ;
 להורות על הפועל ועל הכסעל, היינו על האוהב
 ועל הכאהב, כי המן הוא מן כאוהב, הוא שקר כי
 איכו מכפשו רק מגופו, וכן גם ©נאהב איכו כאהב
 מכפבו רק מגופו יתוארו, ושכיהם שקר, ולכן הם
 מבוהלים וכמפזיס כי איכס בטומים בקיומם, לא כן
הם ובמותם י  כאהבה הכפשיית הכאהבי׳ והכעימי׳ 3סי
 לא ככרדו, לכן המאמין לא ימיש, והדמיון בזה לסוחר
 במכרם את אמד שיתן לו סחורה בהקפה כל מה
 שיצטרך, וכן כימס אותו רדבר על לבו ימים כבירס,
 כעס 3א אליו לקמת בגד פמות עבור משרתו, ולא

 כהן

 במעמדנו נגד האויבים, א׳ שהארב מושל בכו, ורודה
 בכו, ב׳ שכהי/ לוממיס עמהס ומכלמים אותס, כמו
 שהי׳ לאבותיכו בימי דהע״ה מיה וכדומה, השלישי הכי
 נכבד למעלה מנלס, מס בנאמר (יהובע אי) לא
 יתיצנ איש לפניך כו׳(דבריס ייא) פמדכם ומוראנם
ק אבר תדרכו בה, ל  יהן ד׳ אלקיכס על שני כל ה
 ואלו הג׳ מלקות מכוונות לעומת ג׳ מלוקי ההנהגות
 אשר אכמכו מהנהגים עס היצה״ר, כי כאשר האויב
 לוחם עליכו וכובש אוסכו, ודאי. גס היצה״ר כבר כבש
 אותנו ורודה בנו, וכאשר אכמכו לוממיס עם האויב
 ומנלמיס אוהו, אז גס אנמנו עם הילה״ר לוממיכ עמו
 ומנצחי׳ אוחו, וכאשר אנחנו צדיקי׳ גמורים, כמאמר
 צדיקים ילר טוב שופטן, מבלי מלחמה כל מאומה,
 אז גס האויבים ישלימו אתנו, מבלי מלממה כלל,
 כמאמר סנ״ל לא יתיצב איש בפניכם, ומעתה עכין
 היתר היפת תואר כך הוא, כי הוא תלר ועומד על
 אמד מב׳ החלוקות הטובות שזכרנו, כי בזמן שאנמנו
 למכים לסלחס עס יצרנו, ועדיין יש לנו יצהיר, יודע
 הקב'ה.כי תאי לא נוכל לעמוד נגד יצרנו בדבר הזה,
 לא כן אם נזכם לסיות במדריגס של צדיקים גמורים,
 שנאמר בהם לבי סלל בקרבי, אין מהצורך להתיר לכו
 בחנם, אמר כי אין בהם יצה״ר, רק היצר טוב שומטן,
 אבל אמר כי סקביה ראה אותנו במדריגה פמומס
 שהיצר סרע יעמוד לנגדנו ונלחם בנו, וינצח אותנו
 אז ההכרח להתיר לס היפים, וממסם יתבאר מאד
 המשך סדברם, כי הלא למלחמה על אויביך וכחכו
 ד׳ אלקיך בידיך כו׳ אשר כל זה הוא כשפת יסר, כי
 די תי׳ שיאמר כי תראת יפת תואר במלממה ומ&קמ
 בם, אמכם המאמר בא להורות לפכיכו טעם הסיתר,
 לאמר כי זה הוא רק מהבת שעדיין היצה״ר סוכן
 בכם, והעד, כי הלא אתם צריכי׳ להלהס עם האויב,
ר ת  ומעמה כלא לעיכיכו הוא כי הכהוב הטיל סנאי ב
 לאמר מתי אתיר לך זלת, רק בזמן כי תצא למלממה
 על ארביך, לא כן כאשר כהי׳ במדריגה לא יתיצב
 איש בפניך, אשר אז הי׳ בידן לאות ולמופת כי אין
 לך יצהיר כלל, ודאי לא הייתי מהיר לך, דהו לא
 דברה הורה מאמר כי מצא למלרמה כ״א נגד היצה״ר,
 כי אז ודאי היצה״ר מצר בלבך ומוכרח אככי להמיר
, אבל עכיז קוכך להוליד בן קורר ומורה, כי מדוע ך  ל
 לא ראיה להיות במדרגה כלמה, והערןנרמד ומרס:



 1צא יעקב:
/ אם מתחלה לא הי׳ י  ואמר וך\ אם לא מפלת בה, פ
 מפץ מאמני רק חשק כפשי, ודאי ושלחת לנפשה,

 כלה גרש תגרש אותה מניתן:
 והיה' אם לא חפלה בה, מדרש, הכחוב מבשרך
 שסופך לככוא לוהה; ראוי להתעורר על דברי
 הדרש הזה איככה הסבו פכי המאמר על העתיל ׳
 הלא מאמר אם לא חפלה מדבר מן העגל/ "וכמו
 שנתברר לפנינו, אמכם דע כי יש 'סיגי מדלגות בין
 לנשים, בעול, ורשע גמור, והאף אמכם כי כמעשה
 שניהם שוים׳ הכה במחשבתם המה רחוקים זה מזה
 מאד, כמאמרם ז״ל בימני זה וזה שופטן, כי גס אם
 ישמע ליצרו ישלר בלבו מורא ופחד וידאוג יעל המעשה
 שבא לידו, ואולי הי׳ משתוקק'יוחל י שיהי׳ לי ימצה
 לכבוש את יצרו, אבל הלשע גמול, ׳שעליו אמרו
 רשעים גמורים יצר הרע כופטין בו כאמר (ירמי׳ י״א)
 כי רעהכי אז אעלוזיי, כי הוא מסכים על החטא בל3
 שלם, וזהו(בהעלותך) והאספסוף אשר בקרבו תתאוו
 תאוה, לא p הצדיקים כי האף שהילל הרע . לחם
 עמהס עכ״ז היו' בוחרים יותר שיכצחו הם את היצה״ר,
 כי יודעים הם כי ברע הוא, וזהו שהכתוב מבשר
 ואומר והי׳'אם לא מפצה בה, ל׳ל אס אמת היי
/ לבך שלם י  הדבר הזה כי מהמלה לא מפצה׳, ולא ה
 עם הילה׳׳ר להסכים עמו, רק הוא ההגבר-עליך ולא
 הי׳ בך לכבוש אותו, תדע בנוה כיי עתיד אהה לשנוא
 אותה ולהרחיקה מעל גבולך, ותהיי' >#זה שלום
׳ , ־ ' י  י יי ־ וביתך שלום: י

 כי יתי׳ לאיש בן י סורר ומורה, הנה סמיכת הפרשה
 ׳*'הזאת' לפ׳" יפת תואר מצאנו בדברי המלך החכם
 ע״ה משל־ כמרץ ע״ז, י והוא (משלי כ״ז) דלף עומ־
v ׳ביום סגריר ואשת מדינים כשתוה, 'באור הדברים 
בעת בואן•  יש ב׳ מיני רעות, אחד יחבל שהוא-רע 1
 ובעת הווייתו, כמו כל חולי וכל ממה לליייל׳"יכאשל

ה ע  יסורו ילכו מן האלם יישאר בטוב, ב׳ אשה ר
 והיא רעה תולה כי גם אםיישלמכה לנפשה׳ לא תמו£
 רעה מביתו,'מ הוליד ממכה י בנים גני שנואה, ופרי/
£ ו י  שרף מעופף, וזהו שהמליץ ואמר דלף טורד׳ ב
 סגריר גס אמר־ שיתפזרו העבים ייכלא הנשם'עכ׳׳ז
 הדלף טורד בבית טפי׳ י טפי׳ ממה שנשאל בנקבי
ס ט  ־'הקורות, כן אשת מדנים המאייר אמדת ג״כ ב

 סוררים:

 ואמרו

ל פרשת ה  א
 נתן לו בלא מעות, ויתפלא עליו לאמר הלא הבטחת
 אותי שכהן לי בהקפה, ויענה ויאמר לו ראשונה
 תדע כי בגד זה לינו שלי כ׳׳א של משרתי, כי הוא
 קכה' אותו להרויס בו, ועוד ש5יח ט לתה ג© אהה
 איכך קונה בגד זה לעצמך כ״א בעבור משרתך, ולולי
 יברמ ממך עם הבגד וקשה 'בעיכין לשלם בעד דבר
 הנאגד',׳ הנ#של האהבה מגוף הרוהב אל גוף הכלהב
 מבוהלת נחצ1זת , כי י הוא רק גץ מכרתים, וסופם
 להתרחק זמ״ז/' ע״צ ׳ 5ס צריכים למהר על ענינה
 בטרם יברח א5זד מלת פכי רעהו, משא״כ הלהבא
 לשר אהב יעקב אבינו את רמל, לא להב את משרתיה,
 רק יקל נפשה ומידותיה, ומה מקים בזה חל מפזון,
 לכן ויהיו בעיניו כימים אחדים, והטעם באהבתו

 אותה, והבן:
י ההבדל בין משק ובין חפץ כבר מלתי ר ב ד ב  ו
 אמורא בחלק הראשון על מלמר (וישלמ)
 שיכים בטי משקה כפשו בבתכם, כי מלמר משלן יהוב
 על בחי׳'רוחנית ונפשיית, י כמ״ש רק בלבוהין משק
 ד׳ כו׳ ומלימר מפץ ישמש בו הכתוב ע״פ רוב על
 במי׳׳ממדית, וע״ז התחכם הנבל הזה ולמר אל לבינו
 יעקביע״ה שכם׳ בכיי משקה כפשיו בבתכם, היינו כי
 הואי משתוקק להתדגק בימויסי ללץ לקחת בת טובים
 לו לאםה, יורק בעבור שהיא בתכס מ^קה נפשו בה,
א הכתוב וכהן מופת כי שקר ב ו * , ר ו ב ע  לא ב
 &|יו,׳ וי£עד, י ולאי אמר הנער לעשות הדבר', מזה
 יבחן ט ק£ץ בבתי יעקב׳,. הלוה ממדית\ומעתה' דע
 ט בע5ין־יפת׳" תואר״ הכ״צ׳ באין הפק יבוא'היצה״ר
 דפת׳ח׳ פתחי׳לפ׳ט״האדם ללמר הלא טובת היא" לן
 מלשה ישראלית, ט היא ברי׳ נפלאה היא תעשה חיל
 מפד כפיה תהי׳ בטוב כל 'הימים ואתה תהי׳ סכר
 לעבודת שמיס, ואץ לך תכלית טוב מזה, וזהר' וראית
 בשביה לשא יפת תולר וחשקת י בה, ט היצר יבוא
 ויטעה 'אותך שהיא 'ראוי׳ להביאה לל ביתך מצד
 חכמתה ושלמותה, לכן יעץ'הכתוב ואמר שלל תהי׳
 כמפז לד5ר, רק תתן מקום וזמן לל הדבר הזה, ואז
 יהי׳ י בידן׳ מופת לס הוא כדבריך ודלי ירף היצר
 ממך, ולא י ימהר עליך לבלע *געשין, שטם כלשר
 תגביל זללן יללי׳הללר'והכנס חותה לביהן אז העמוד
 •על האמת ט י אץ ׳בה׳ המעלות אשר מסבת; כי לא
 הכלה בה רק ציילןיתומ',:וע*ז:נ6ן הכתוב מיופת ׳נאמן



-•אהל .riw תצא יעקב נו
 ואמרו אל.זקני •עירו בכינו• זה סורר ומורה •אימו עשה השיב תחלה כי הוא כידון על סיפר רק הלא
 :שומע בקולכו זולל:וסובא, .כתבמ בזה ישאר קושי׳ מלוע לוה הכתוב להביאו לב״ד ומדוע
 י דברים־כמרצים. בחלק השלישי על מאמר(קדושים) לא לא יהי׳ ביד אביו להמיתו, לזה אמר עוד שמיתתן של
 תוכו אותו, עי׳ שם ויתי׳ בפיך כדבש למתוק< רשעים הכאה להם והכאה לעולם, יכי יראו רבים
 ורגמוהו כל אנשי עירו: באבנים ומת ובערת הרע . ויראו, וא״כ אחר כי כל תכלית משפעו הוא מדברים

 . מקרבן •וכל ישראל ישמעו ויראו, בגמרא הנוגעים אל הכלל, לכן הוא נמסר לב׳׳ל: •
 (סנהדלן ע״ב א׳) אמר ר׳ pv! הגלילי וכי מפני במסורה ג׳ פעמים תועה (בראשית .ל״ז)׳ והנה
 י שאכל• זה טכטימר בשר כו׳ עד מיתת רשעים הנאה * תועה בשדה, (שמות כ״ג) או חמורו
 להם והנאת לעולם,'תנראת בענין שאלת דת״ג וכי ־תועה (משלי כ״א) אדם תועה מדרך השכל,..באור
 מפכי כו׳ יביאוהו לב״ד, מה לי• בב״ד. או שלא בב״ד, . זה, כי שלש הכה הסבות המביאות את האדם לחטוא
 והכראה כי ריה״ג שאל שתי שאלות, אחת, על שהפליגו לאלקיו., א׳ רבוי ככסיס., תה כקרא פזור הכפש, ב׳
 עליו משפט חרון כ״כ בעבור דבר קל/ שכית.מ.דוע . מזג רע בחמריומו ובהרכבהו, שהוא כוטה במזג חומרו
 יוציאוהו מתחת ידי אביו ואמו, אשר התורה הקדושה אל מדות רעות, ג׳ אשר מיכות כזרקה בו, והוא חולי
 כתכת רשות אל האב להכות את בנו וייסרהו^משפט השכל, שאמרו בזה שאכי מיכות דמשכי, ס׳ הס יוצאים
 כפי ?אותיעיכו, ופה לוה הכתוב'להביאו לב״ד, ולמה .מן •הלב רע, ועל הא׳ אמר והנה. תעה בשדה,
, ה ע י עסקיו ומלאכתו בשדה, ב׳ או חמוכו ת ו ב ל  אין כשות אל האב להמית את בכו! לכלותו' סוכר ־ ב
 ומורה, והכראה כי הדבר הזה כבר .ביאר אוהו בהרכבת חומריותו, ג׳ אדם תועה מדרך.השכל, ולכן
 החכםע״ה במה שאמר .(משלי'״p) יסכ בכך:.כי יש תועה ג' מלא והשכי׳ חסדם, כי השלישי הזה כמעט
 תקוהיואל סימיתו אל תשא כפשך*) לאמר ט ראוי לך אין תרופה למכתו, גם סככה אל השומעים.דבמו,
 לייסר בכך, כאשר יש. מקום שעי׳י המכות יקח מוסר ־כי השומע ישמע .ויקבל דבדו, •כי.•ידבר.חלקלקות ,
 להטיב דרט, כי על.יכל אלה הנה הוא.בידך לעשות ובקלק שפתיו.ידיח:רבי׳ מן ההמוניים.*לא.ינלל ממכו
, כמאמר םז״צ (סוכה ע״ו)  V שפטים, מלבד אם כבר ידעת כי. גם אם תכתוש בלתי לב מלא אהבם ל
 אותו במכתש לא-תנןיר אולתר ממנו,•־ ולא יעזוב את מדת בו״ד כלי ר־קן מס3ק מלא איכנ מחזיק,. תהו
 דרכו הרע, .ויעלה בלבך להשסיתהו ולהמיתהו למען שנאמר על הנביא שקר (דברים י״ג) כי מכסה.ד׳
 יוסרו אחרים כאשר יראו אמ משפטו, כמ״ש וצל העם :אלרןכם אתכם לדעת הישכס אוהבים אה י' אלקיכם
 ישמעו ויראו, ובאמת,אין זה מחובת האב, ט האב .בכל לבבכם כוי, וםדמיז בזה לסנחר הי/ לו משולח,
 חייב ללמד להועיל לבנו, •לא להמית את בכו לטובת והמכה עמו שלא;יקכה לעצמו מאומה בלא ידיעתו,
 הכלל, כי דברים כאלת נמסרים לב״ד ואל השופטים פעם עלה •בלבו לכסות אומו'ושלח מליו בדרך הסתר
 העומדים על תפקידים לגדור גדרים לטובת םכלל, איזה מציאה באס יקנה אותה ׳רוימ .בק הרבם,
 וזהו ואל המיתו אל תשא כפסך ,' ט דין זה איכו שייך וכאשר יעמוד על םמקח ולא יקנה ודאי איש כאמן
 לך, וזהו מאמר ריה״ג וכי מפכי שאכל ערטימר בשר הוא, כי מטוב אדוניו איכו יכול להוציא, וסוא עצמו

 יביאוהו לב״ד כוי, והכה על השאלה, למה יוממ מה אין בידו מאומה למס.ממירה;
 כי

 הערה, *)ן^ל אני הכוחב נראה בםשנו המאמר להסמיכו אל מאמר שאמריו, גדל סמה נושא עונש כי אם תציל ועוד
 תוסיף, והרצון בזה כי יש. יכה אמ בנו על כל דבר פשע אשר יראה בו, ויש אשר יאמר להתרסס עליו,
 וימנע ממ?ו שבנו מוסר, אבל כבר יזדמן כי בפרוץ עליו ססנוחים על למכביר עד אשל לא יוכל עוד שאתם, מרוב שיפו
, לכן יעץ הסכם ע׳׳ה ואיגל יסר בנך כי יש ו פ  וכעסו/ יקום .עליו לעכות בו שפעים ואז יוכל להיות שיהרגהו בשמת א
 חקוה שעי׳׳כ יקס מוסר להעיב דרכיו, ואל המיתו אל תשא נפשך, שלא תמתין עד אשר תכנל עליו אשמתו עד אשר
, ולא  תמיתהו, וביאר דבריו ואמר, דע כי זה הוא גדל סמה מי כהוא נושא עונש , היינו שהוא מתעצל מהעניש את בנו
, כי אס תציל פעם אסל , והי׳ זה סבה ועוד תוסיף ן ע  תוכל לתאר אומו בשם רסק רק שם אכזר• ובעל סמה , י

 להטמו אח״כ מכה רבה:



 אהל פרשת תצא יעקב
 למען •משיג נרגם הרנה ע׳׳י אריכות ימים, לא כן

 אם אדכות ימים לא ייעב לן והקוצר בהם משובם
: ן מ  אז יהי׳ בעולם שכלו.ערב וכלו א

ן כי כל ההרים כרמנם כן ארכם, כל שיש לן קץ ך  ן
 ברסנו יש קץ לארכו, וארכו הוא זיין הורישו

 כמאמר אורן ימים, והארכת ימי/ והרוחב הוא גבול
 הווייהו כפי הווייתו עתה, הגזלן רחב בגבול הווייתו,
 ועשרו ורחבו עשק מן הנגזל, א״כ מעלת הרשע בגבול
 רחבו שתוא מכניע את אתריים עד אפס מקום אל
 עני ונכם כוח, כי אם סי׳ מתפרנס מעמל ידו באיזס
 עסק וירדת, זאת אין לה גבול ידוע שיתי׳ צר לאחד;
 לא כן העסק אשר בחר לו בעושק וגזל, בדבר זה
ס  הוא בעל גבול הכבה מאד, והגבולות ידועות, ט מ
 שנחסר אצל העשוק נתוסף אצל העושק, ואחר שיש
 לו גבול ידוע ברוחב, תחת כן יהי׳ לו ג״כ גבול
ח הלליק אשר ל ע א P מ  באורך, כי לא לעולם חושו׳ ל
 גם אל מכבדו מעלת אל תניתנים לו כבוד, וא״כ
ך מביא פ י ה ם / יעיל ב ד ז י ״ א  ברחבו אינו מחסל א
 ברכה אל בתיהם, כן לארכו אין גבול, לתורתו וצדקתו

 העומדת לעד:
-א יבוא עמוני ומואבי בקהל ד׳ מ׳ על דבר א0ר
' יאשר סכר י  לא קדמו אתכם בלחם ובמים כ
 עליך את בלעם כוי, הינךף טעם שני, לאמר כי אין לו
 תתנצלות אולי לא הי׳ בכסו להספיק גם לאחרים, או
 אולי הי׳ זת ממדת קמלנותי, ע״׳ז אמר הלא ראה כא
 כי שכר עליך את בלעם P בעור# יעל עסק זה סי׳ לו
 תוצאות, וגם על דבר שאינו רק p$P/ כ«ו שאמר אולי

 אוכל נכס בו:

^ כוי ר י י
ם  ע י ע ^ ב י מ ש  ףלא אבה ל' אלקיל י

ס  את הקללה לברכת, הפס מאמר זה נראה ע
/ סועס י  אך למותר, כי אין כאן מקום לדבר מה ה
£ ו ב  מקללות בלעם, רק להגיד הטעם של אזהרת לא י
nn /  ״;|^w» ׳•׳•׳-יי* י'I ־ ״— — ׳•׳• I J ל7 עמיני ומואבי בקתל, על דבר אשי לא קלימ ט

/ וזה  עמיני ומואבי בקהל, על דבר אשי לא קלמי ט
^ כ  יספיק לטעם על האזהרת הזאת, ומה ראה ח
 לעים עוד ולא אבה כו׳ ויהפוך כוי, והנראה בזה ע״7
 דמיון, לסוחר נקע בדרך עם סחורתו מלייפציג, וי,^
ט ע  סוא בא אל מקום שלא הי׳ יכול לעבור שם מ
ס ק י  הסכנה, ויט אל המלץ וילן שם, ויסי בבוקר ו
 וילך לתת מספוא לחמודו, והנה אין עוד כל המרכבה
 עם״ססחורס ועם הסוסים, ט גנבים באו ונגנב ע3

 אשל

 יקרא קן צפור לפניך כו׳ למען ייטנ לך והארכת
 ימים, גמרא (חולין קמ״ב) בעולם שכילו טוב
 בעולם שכולו ארוך, באור הדרש הזה כך הוא, ונקדי׳
 מאמר להע״ם (תהלים ל׳׳ט) הודיעני ד׳ קלי ומדת
 ימי מה היא, אשר המפרשים ז״ל בארו מאמר ומדת
 ימי שהוא נרדף למאמר קלי, והוא כפל דבדס במלות
 שונות, אבל לדעתי אין בזה כפל דברים, כי הכה

 האדם שהוא הולך צדקות ונוהג בחכמה הימים שהוא י
 חי על פני האדמה טובי׳ וערבי׳ לו עד מאד, כמלמר
 יפה שעה אמת בתשובה ומעשים טובים בעוה׳׳ז מכל
 חיי העולם הבא, וכאשר הממכר אל הרע הלא נבחר
 לו מוח מסיים, ממש עיד םכוסע על יריד, אם יצליח
 שמה בעסקיו, גס אם יעמוד היריד כמה ימים, עכ״ז
 יהיו בעיכיו כיעים אחדים, וכזמן מועט, כי הוא מפץ
 ברברים, לא כן כאשר יהי׳ יגיעו לדק יפסיד גם
 הוצאות הדק; אז הדבר נהיפך, גם אם יעמוד היריד
 ימים לא כבירים עכ״ז יהיו כבים וארוכים בעיכיו,
 כמאמר חז״ל (יקרא רבה י״ט) ימים סרביס, ימים
 של צער רבים סם, וזה דרך צדיקים שלא יאמיכו
 בעצמם כי טובים ישרים הם, כמאמר (כדם למ״ד
 ב׳) ואפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה סיה
 בעיכיך כרשע, ודוד המלך ע* ס אמר (ההליס כ״ז)
 לולא האמכתי כוי, זהו שממר ומדת ימי מה היא,
 אדע מת תוארם, אס טובים הם יהיו כמה שיהיו
 עכ״ז לימים קצרים כחשבו לו, ואם רעים הם, הלא
 המה ארוטם יותר מדי, ומעתס אין במאמר ומדם
 ימי אותה הבקשה אשר במאמר תודיעני ד׳ קצי, כי
ר  במאמר זה בקש לדעת מקפר הימים אשר לו על פ
 האדמה, ובמאמר ומדת ימי מה היא בקש בקשה שכי׳
 שידע מהות המשפר הזם אם טוב ואם רע, למען
 אדע מס מדל אכי, כי אם מספר ימי טוב ומוצלח לי
 בעוה״ז, אדע מה חדל אכי מן הטוב הנשגב כאשר
 אסע מן הידד היקר הזה, ואם מספר הימים אשר
 לי פס המה ימי הרעה, אדעה כי ^פרדי מהם תמוש
 הרעה מעל פני ואהי׳ נחדל מן השכנה, כמאמר(איוב
 ג׳) שם רשעים חדלו מגז, גם, ושם ינוסו יגיעי כת,
 וא״כ אדעה מה חדל אני, או מה שהרשעים נסדלים
 ממנו במותם, או מס שסצדיקים נחדלים ממנו, וזהו
 עכין הנ׳ ברכות/ למען ייטב לך והארכת ימי', לאמר
 כאשר ייטב לך מספר ימי סייך א; והארכת ימים ג״כ,



 נז
 אדם שוקוי ?ןעאיס לקי חווןרותם ועברתם כן יראתם ׳
 ותם ארבעת חלוקי כפרס אשך זכרו חז״ל\ןכל שיתי׳
 צדיק יותר תגדל יותר יראתו ועןקול הקלות כםמורית,
 והקל ישקול,בהיפך, כי הוא יקקיל החמולות לקלות,
 אבל כל זה הוא בעת שלום, אבל בעת היין ׳והמשפט
 מחוייב כל אמך לגול ולפחוד מן תקלות כמוראו ופקדו
 על התמידות, יןמש ע״ד אחד בא וקבע לו דירה בעיר
 שאין לו בה גואל וקרוב, ותי׳מתיילאימכלם/יי^ד
 מתמוכי בכי אדם מדלת העם שאין לאל ידם לענןוה
 עמו לעה, מהמוכם לא ימת, פעם הי׳ לו יוקרה עם
 מבירו ותבע אותי אל האכןיפה', הכה בתוך יושך ימי
 דיכו הי׳ וןככיע א״ע בפכי כלם אם דל ואם עשיר,
 לאמל גם כי זה הוא עמות הערך," עכ״ז יכול 'הוא
 להיות מן העודפים במחייבים יעל המזכים, להכריע
 דיכו לרעה, והצטרפותו לבד די והותר, כן החולש
 הזה מזלו מאזכיק כי גו שוקלים תמצות והעבירות
 וא״כ גס תקלת שבקלות תוכל"להכריע המאזכים לדון
 אותו לחוב ח״ו, וזהו כי תצא מחכה על אדביך כגד
 הכן״מ וסייעתו,׳ וכשמרת מכל דבר ירע, וזהו מאמר
 (תהליס מ״ט) למה"אירא בימי רע עוץ עקבי יקובכי,
 לרמז שבימי הדין יהיו שוקלים הקלות כחמורות:*)

כשךכל דברי כוי למען א חשיךילאחיךינשך כנןףכוך  ל
 יברכך ד׳ אלקיך בכל־ מקלח״ידין, מה מאד ראוי
 להתעורר י על מאמר לא תשיך, שהוא פיעל ייצא לשבי,
 אשר ע״כ בארו חז״ל כי מקרא זה על הלוה נאמר,
 ומאמר את כקפך לא תתן נו בנשך נאמר במלוה ,
 ודברי תורה כפטיש כוי, והקרוב לומר כי בא הכתוב
 להזהיר את האדם על ענין גדול, כי כבר יזדמן שיעבור
 האדם עבירה כפולה ומכופלת היינו שימכור אל הלוקח

 ביותר

׳ לו שמה, ויבך בכי גדול במרת נ8ש מאל,  אשר הי
 ויאמל אל ליו עתה אקום אשא את רגלי ללכת אל
 ביתי, ויהי כאשל ה&ך משם ב׳ וג׳ פרסאוס וישא את
 עיניו וירא כי מרכבתי הולכה על הדרך םזה עיי בעל
 עגלה אמד וירן אחדו ישיגהו, והגכב גם הוא הכיר
 את הסוחר וכהן לו במזרה אס העגלה עם סקםומס,
 ויהי כממריש, וכאשר ראה הגנב את טוב לבו של
̂יו ומבע מזנו אה  הסונ;ר הרהיבה נפשו עוז ופער ג
 שכלו, כמה יגיעות הי׳ לפניו בכולם עבר בין הגזדם
 האלה, אז הדם ידו עליו והכהו על הלחי הלא גכב
 אתה, וכי לטובתי עשים את אשל עשית, הלא אתה
 עשית מעשה גנב, ואם העליון ברחמיו השיב לי ההיזק
 אבל אתה מה לך א־פוא לתבוע שכר על זאת, הנמשל
 בלק שכר את בלעם שיקלל את ישראל, והקב״ה עשה
 מן הקללות ברכות, וא״כ יתי׳ לו מקום תקות כי ראוי
 הוא לשלם לו'גמולו הטוב שעל ידו באו ברכות ליבראל,
 לזה אמר תכתוב כי לא כן הדברים, רק''לא יבוא
 עמוני ומואבי בקהל ד׳ על דבל ט׳ ואשל שכר עליך
 את בלעם כוי, ושלא תמשוב ותאמל כי עי״כ הלא
 נתבלט ישלאל בכמה בלכום, ע״ז אמל ולא אבת ד׳
 אלק! לשמוע אל בלעם יהפוך ד׳ אלקיך לך אה

 הקללה לבלכה, אבל הוא בא לק כגנב:
י תצא ממכת על אויביך ונשמלת מכל ד׳בל רמ!  כ
 בעמדי לבשל צדק בקהל לב בימים הכולא׳׳' אמלתי
 בזה ע״ד מוסל השכל, כי בימים האלה צליך האדם
 לשים לב כי ההבדל בין צדיק גדול ובין קטן הןא במי׳
 ילאתו םגדולס שהוא ילא מטא, כאמלם ז״ל (שבת
 ל׳׳א ב׳) ניקום מקמי׳ דגבל דמיל סטאין הוא, ולא כי
 שאל הסכמים לא היו ילאי חטא מ״ו, אבל דע כי יש

ת ל< אלקיך גס שניהם, ובגמרא (בבא קמא ס״ס ב׳) גס שכיסם ב ע ו י ת . *)לא תביא אתנן זונה כו׳ כ ה ר ע  ה
 לרבות סיכוייהן, וראוי להבין א׳יככה הוציאו ז״ל ממאמר גם שנוהס, שיגוי.יהן, והנלאה כי הנה כאשל
 נחקור על טעם האזהרה הזאת יש לעצוא ב׳ כועמי3 , א׳ כי ע״כ אסרו הכתוב בעבור שהוא שלופי תועב:, 3׳ עקום
 לומר בטעם האסור על הסלופים ג״כ לא בעבור היותם חלופי תועבה רק תועבה מצד עצמם, "{י אקר אשר התמכרה
־ אינה־ רק לצתפאר א ל ה י ד , ומה לה איפוא להתנדב" נמות ל  אל הרע והפק־רה עצמה לזנות, א״כ לבה רתוק מל׳ ית׳
 ולהתגדר, והנ״מ כי לנועם הראשון הנה האתנן והזנות שנאה אמת לפני המקום , ־בלתי'האתכךדתועבה בעבור שהוא מסבת
 תזנותיה, לא כן לטעם השני הוא שני תועבות, כי כמו שתזיותה תועבה בעיניההקב׳יה כן' נדריה תועבות ד׳, וזהו
 כי תועבת ד׳ גם שניהם, ר׳ל כמו שזה מאוש בעיני המקום כן זה מאוס, כמאמר (משלי ע״ו) זגס רשעים תועגת
 די, וההבדל, אס נשתנה האתנן לדבר אסר, כי לכעס הראשון היי מותר, מג^״כ לןןי הגועס השני הלא הוא
 תועבה בפני עצמו, וא׳יכ ממאמר גם שניהם שהוראתו שגס הנדבה מאוס לפני העקום, יפה נלמד מכללו שגם שינוייהן

 בכלל האסור, והבן:
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 אךץל פרשת תצא יעקב
מ,  גיוקל, וחלוקח־הוא חנוני,' ויהי׳ מוכרח גםיהוא והשלים החוג, ואס״כ יש עליו חוב להשלים דבו
ק לן על הריוח כמאמר לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, וזהו י פ ס ך 3 , ד כ ׳ 3 ל ו ד ר ג ק ץ ר לאחרים 3 ו כ ן ן  ל

 שנתן לו וגם על פמקת עצמו, וזהו שהזהיר הכתוב שובה ישראל כו׳ וכי תאמר אין בידי עתה להביא
 לא תשיך לאחיך פי׳ לא תגרום אל אחיך שישיך, וזהו קרבכות הראויי׳ לכפר, משיב הנביא ואמר קחו עמכם
 כל דבר אשר ישך, חהו למען יברכך ד׳ בכל משלח דברם ושונו אל ד׳, ויתי׳ נחשב בתשלומים גמורים
 יליך כוי, כי כאשר תייקר השער תכויח אתת במעט ס תדבור ישלים בעבוריכם עד שתוכלו לומר כל תשא
 תבואה מה שראוי להסיח בהרבה, הלא טוב טוב לך לתת עון וקם טוב, ולא תאמרו כי עוד לא יתי׳ מן הלורך
 בשער הזול, והמב״ת ימן לך תרבת תבואת ותרויח לתביא תקרבנות בפועל, דעו כי לא כן הדברים, כי
 הכבה גס בשער הזול: אח״כ מהצורך אלינו ונשלמה פרי׳ שפתינו, ר״ל להשלי׳
 כי תדור נדר לד׳ אלק? לא תאחר לשלמו כו׳ מוצא מת שנתסייבו שפתינו, וזהו כי הדור נדר לד׳ אלקיך
/ ו  שפתיך תשמור ועשית כאשר ׳נדרת לד׳ אלקיך לא תאחר לשלמו כי דרוש ידרשנו ד׳ אלקיך מעמך כ
 נדבה אשר דברה בפיך, באור זס בסקדים מאמר ,וכי תאמר הלא מתנת תבטחתי, אבל חוב לא נתחייבתי^
 (הושע י״ד) שובה ישראל כו׳ קחו עמכם דברים ושובו ואין מהראוי לדמש אותו ממני, לזה ביאר ואמר כ!
ליך חוב כל ז ע י י א ל י א / כ א ו  אל ד׳ כו׳ ונשלמס פרים שפתינו, והוא מאמר סתום, גם עתה כדבריך P ח
 כי אין תשלומי הפדם בשפתים רק בידים, אמנם מאומת, כ״א אתה חייב להשלים פעולת הדבור, וזהו
 םנראת במאמר כי דרוש ידרשנו ד׳ אלקיך מעמך כו׳ מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת לד׳ אלקיך
 כי הוא בא להביננו מדוע ידרוש הקב״ה מאת תנודר, נדבת אשר דברת בפין, פי׳ כי אצל תקב״ה כשלם
 ץכי דבר חוב הוא, הלא אינו רק הבטחה לתת מתנה, דבר הנדבה בדברם אשר דברת בפין, ועתה הלא
 וגם בבני אדם כאשר יבטיח אחד לתת מהנה לרעהו נשאר עלין חוב להשלים הדבור, שלא תהי׳ שקרן.-—
ה (ע׳ נשא) ל ע מ ם ל א ל מ  ואח״כ לא יתן לו האס ידרשהו ממנו כמו חוב גמור, ועוד לנו בזת דגרי׳ יקר׳0 ת

 אמנם דע כי הדבור אשר למטה בבני אדם אין הדבור על מאמר איש כי יפליא לכדור נדר סיר כו׳:
 כיא הכנה אל המעשה, אבל למעלה פועל תדבור כמו כי תשה ברען משאת מאומה כו׳ השב תשיב לו,את
 המעשת, כמאמר חכמינו ז׳׳ל(קידושין כ״ח ב׳) אמירתו העבוט כוי עי׳ למעלה על מאמר אללןי׳ לא תקלל

 לגבוה במערתו לסדיוט, חתו ענין נודרם בעת צרה כו׳ וינעם לן:
 למען יגן עליהם המאמר והקבלת כאלו עשו תדבר לא תעשוק שכיר עני ואביון כו׳ כי עני הוא ואליו
ליך אל ד׳ והי׳ א ע י ק א י ל  בפועל, כאשר מלאנו בר, זירא (תענית ח׳ ב׳) בימי הוא משא את נפשי ו
 ר׳ זירא גזור גזרה מ׳ אמר להו ר׳ זירא נקבלית עלן בך חטא, מפין נשיאות נפשו שאמר מוסב על בקסת
 ולס בטל הגזירה נתענה התענית, שנאמר (דניאל יו״ד) תעני מאתו ים׳ שיזמין לו מי שיצטרך שיעשה מלאכה
 כי מן סיום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולתסענו׳ אצלו, ויהי' לו שכר מלאכתו לפרנסתו, והקב׳׳ם האזין
, ואם הדבר p אולי יקשה בעיניך תפלתו והזמין לו האיש הזה שהוא צרך לשכור פועליה ת ב  כו׳ נשמעו ד
 מדוע יגדל ססיוב לשלם הנדר, אמנם התשובה תיא •וכאשר לא ישלם לו שכרו הוא סותר בזה את המענה'
ך  . להשלים דבר פיו, כאלו לוה מאחד םפ׳ן יקר, והוא יאשר ענהו ד׳, וזהו ולא יקרא עליך אל ד׳ והי׳ ב
 נתן אותו מתנס אל אחד מן השרים, ואח״כ יבואו םעא, כמס התפלל תחלת שיתגלגל מחסורו על ילך
3  הבעלים לתבוע ממנו את החפ׳ן והמלות חמין אותו ועתת יהי, בך רק חטא, ט הכןב״ה האזין הקשי

 ביד חזקה לדון בדבר לפני סשר סכ״ל שישלם לו מחיר קראתו ואתה תהרסנו:
ב י  החס! או ישיב לידו את החפץ עצמו, ודאי יעשה השר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תש
 כל הנגישות שישלם לו, גס מ זה סי׳ בעבור המתנה לקחתו כו׳ למען יברכך ד׳ אלקיך בכל מעשה ידיך

0 7  סנז׳, עכ״ז מה שנתן נתן, ומה שלוה מזה הוא חייב באור הדבר, כי כבר ידענו כי קשי׳ מזונותיו של א
 להזיר ולשלם, הנמשל, זה הנודר הי׳ בעת לרה ולוה כו׳ (פסחים קי״ח א׳) כי יש לאדם כמה מקטליגיס

מ ו ב  מן הדבור, מסן מתנה אל סקב״ס לפייס סדין שלמעלה ואינם מניחי׳ לתת לו שפעתו, כש׳׳כ להרבות לו ק
 רבות



 תצא יעקב נח
 לא יוכל לעבור במעברות, לא יוכל לצאת ולבוא אל
 מקומות המסמל יילד וישוב לביתו ושדותיו, עליו נאמר
 (משלי כ״ד) על שדס איש עצל עברתי 0" והפס עלת
/ וסוא קרח מכאן ומכאן, ואץ בידו ו  כלו קמשונים כ
 מאומה, הנמשל כבר נתבאר, חסו שאמר אל תקנא
 באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו להתפרכס מאת
 אחרים, כי עי״כ יתי׳ ביתו ופרנסתו הראוי לו מאת
 ד׳ תהי׳ עזובה שמלת, וביסו יסי׳ ריקם מכל, ולא
 ישוב אלי׳ עוד, וזהו מארת ד׳ בבית רשע, אבל ומה
 צדיקים יברך, כמאמר הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת
 לעד, חתו שדרשו לא יהי׳ לך בביתך איפה ואיפה אם
 עשיס כן לא יסי׳ לך, פי׳ אם תאבה להתפרנס ממה
 שתעשוק את אחרים לחסר מסם חלקם אז לא יסי׳ לך
 ברכס בביתך, סיינו סברכס סכאוי׳ אל כל אדם בפמו,
 חסו אם עשיס כן לא יסי׳ לך, ורצונם לפרש מלת לך
 שהוא כשפת יתר, לומר גם כי תשיג מאומס עכ״ז לא

 לך יהי׳ מזה דבר:
 עוד יתכן בזס ע״ד מאמר דסע״ס (הסלים קכ״ה)
 הנדבה ד׳ לעובים ולישרים בלבותם והמנוס
 עקלקלוסם יוליכם ד׳ את פועלי און כוי, באור הדברי׳
 דע כי כמו אשר טבע בני אדם לסרסיק מאללס מביתם
 וחומותם כל סזבלים וסאשפוס, כי סם שנואים ובזויי׳
 בעיני סכואס, וססכרח לנקו׳תבית מכל טנופת ואשפה
 שיזדמן בו, אל מקום שאין בני אדם עוברים שמס, כן
 כל עמל ואון וסועבס וטומאת ראת ד׳ ית׳ ברחמיו
 להרחיקהו מעל גבול נפשנו, ותקותנו חזקס כי עוד
 ימים יבואו והרשעה כלה כעשן תכלה, והאלילים כליל
 יחלוף, וכמו אשר משפט בעל תביס לםםזיק בביתו
 כלי מיוחד או מקום מיוחד לאסוף שמת כל אשפות
 סבית וכל דבר נבזח וכמאס, עד אשר יתאסף םרבס
p משפטו ית׳ . , ל  אז יוליכו אותו ויוציאוהו מחת לעי
 שיש לו בעולם מקומות מיוחדות שיתאספו שמה כל
 עול וכל תועבה,וסם תרשעי׳ סגמורים, אשר תעתיקם
 ד׳ כצאן עבסת ואליסם יאסף כל רע, ואיש צדיק אם
 יקרם לו מקרם בלתי טםור ימסרםו ד' ביד רשע גמור,
 למען ימלס ישתם כל סרע אשר בו, אם בדבר הרכוש,
 ואם בעניני סכבוד, ואז ישאר סצדיק נקם מסרע,
 ותרשע ישא את עונו על עצמותיו, כמאמר (אחרי)
 ונשא השעיר עליו את כל עונותם (עי, ילקוט במקומו)
 וסוא בטוח על זם כי יטא יומו וזבל לקבר עם כל

 סמנ

 אהל מרשת
 רבוח לסרבוס סצלחסו, די לו אם יזכה להניח ברכס
 אחת• אל ביתו, במו״מ אחד, ואין טענה לברכו ביחר
 שאת גם בשארי עסקים שהאחז ידו בהם כ״א מדאגת
 אולי פעם יאבד ממכי או ישכח לכן יהי׳ תכרח לתצליחו
 בכמת סוגי מו״מ, ומת שיחסר לו בזת יתמלא לו בזה,
 ויהי׳ הכרח להשפיע לו טובה הרבה, כי השכחה אין
 לת שיעור, לכן נדיב נדיבות יעז כי תקצור קצירך בשדך
 ושכחה עומר בשדה לא תשוב לקחתו כו׳ למען יברע
 ד׳ אלקיך בכל מעשה ידיך, בכל סוגי מו״מ אשר

 תעסוק בסם:
א יתי׳ לך בביתך איפת ואיפת גדולת וקטנת,  ל
 מדרש (ויקרא רבת ט״ו) אם עשית כן לא יתי׳
 לך מת לישא ומת ליתן, ומת ליקח ומת למכור, ותענץ
 בזה ע״ד מאמר החכם ע״ה (משלי גי) אל תקנא באיש
 ממס ואל תבחר בכל דרכיו, מארת ד׳ בבית רשע ונוה
 צדיקים יברך, דע כי כבר מקובל אצלנו כי כל אדם
 מצר וסבת פרנסתו עמו, כמאמר חז״ל זכר זה ככרו
 בידו, וברכות לראש משביר לחלק לכל אחד מחסורו

) שתם מים ׳  אשר יחסר לו, כמאמר(משלי ה
 מ׳ יפוצו מעינוחיך חולה, ר״ל כי יש לאל ידיך שיתהנו
 גם אחרים מברכתך,: ס ירחיב ד׳ את גבולך, וע״ד
 כלל נקראת סברכס ע״ש ביס, כמו(מלכים ב׳ די)
 הגיד• לי מת יש לך בבית, ובלשון חכמי׳ ברכתהבית,
 וההבדל בין הצדיק ובין הרשע, כי הצדיק מתפרנס
 מביתו, היינו ממת שחננו ד׳ יתי, לא כן סרשעים
 סעחבים מקור מים חיים וסם ממשיכים ברכתם
 ופרנסחם ממס שחנן ד׳ לאחרי׳, לגזול ולחמוס ולעשוק,
 כמאמר (ירמיה ב׳) אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב
 לסם בארות בארות נשברים כוי, ובדבר הזה הלא
 חלק ברכס שלסם נעזב, ואין משלסם בביתם מאומס,
 כמאמר (מיכה ו׳) עוד האש ביס רשע אוצרוס רשע
ס משל אחרים הלא שלסם י , כי כאשר סם מנ  מ׳
 נעזב מהשפעות תבורא ית׳, ובזס אמרו איזסו עשיר
, לא מסלקי חבריו,  השמח בחלקו, פי׳ ממה שחננו ד׳
 וסדמיון בזס לב׳ אחים ירשו מאביתם בית והון, אמד
 מסם מייסד פרנסתו בביתו, זורע תשדות ומתקן
 הכרמים, והשני מניח את הכל ומשים לבו לעסק
 בעסקים, משא את רגליו למסיק נדוד להביא ממרחק
 לחמו, והאיש הזה בזמן שהוא מצליח בעסקיו יתפרנס
 בדוח, אבל אם «סבת דבר מן םדברים םמתגלגלים



 צמאמר(מלאכי א׳) וקראו להם גבול רשעה אבני מרמה, אמר ד׳ לקיש אף משה רמזה להם
 וה^6 א£ר זעם ל על עוצם, ממש כמו מתום לישראל בתורה לא יהי׳ לך במסך אבן ואבן לאיהי׳
 האשפה אשר משם יובל למקום מגונה ושמם מעוצם, לך בביתך איפה ואיפה, והמאמר סתום, במה
צ רשעה i ר״צ המקום המיוחד נתיישבה קושיות המדרש אפשר כן שדור שמלותיו ו i חסו וקראו >יסם 
 לה6, חסו'&מר והמסים צקלקלותס יוליכם ד' את שקר זוכה, ומה זו תשובה אלא ובכיס אבכי מרמה,
 פועלי און, והס ימוצו ממנו כל,הרע המדובק בנפש; הלא בזה עוד הגדיל מדורת הקושי/ ויפה אמר בזה
 למען שצום ייאי׳ על"£ראל, היינו שיהיו מנזקים מכל ידידי הרב מו״ח אליהו מ״ז דפה כי׳, כי הס המציאו
 רע, התו מאמר (ירמייק 6׳) כי כמלאו בעמי רשעים להם לד תיתר במאזני רשע, כי המחיר אשר יתן
 ישיר כו׳ על״צן כיו׳ ישימנו עשתו, באור הדברים ע״ד הקונה איכו כסף טהור, רק כסף קוג־ משקלי ר#י׳׳
ם אשרי האיש אשר לח הלך וא׳׳כ אחר שהוא מקבל מידו #חיר כזה מה אשמתו ה י ר מ א * 
רשעי^כו׳ 'והי׳ כעץ שתול על פלגי מים מ׳ עתה במה שיתן לו סחורהו במאזני רשע, ובאמא  &לת:
̂ לא כן המשעים צי. אם כמק כל עיפ דין תורתכו הקדושה גם זה אקור, וזהו האזכה ל צו׳  (עלהולא?ו
 והרצון בזס כי להיבדל בין &טלה הצדיק לאכילת במאזני רשע ׳ אפשר כן שדור שמדותיו של שקר זוכה,
 הר?ןע, צי הלדיק אוכל״לצובע כפשו למען ילך בכח אלא ובכיס אבכי מרמה, כי המטבע אשר נתנו אל
 אהוא 'rife $עבוד עבודת 6קודש ש&יו, וא״כ כיסס לא הי׳ זה שוקל אלא כאבכי מרמה׳ יא׳׳כ
 פעולת אצי5או 'היוא״עכץ ׳נעתיק :אל הכפש לדבדם לדעהם לא הי׳ בזה און וחטא כל מאומה, חתו אמר
 שבקדושה, וא״כ כימו עבודתו י וצדקתו עומדת לעד , ד׳ לקיש אף משה רמזה להם לישראל בהורה לא *הי׳
 צן. הסבה אל עבודתו 'גס היא קיימת, כי קיים לך בכיקך אבן ואבן לא יהי׳ לך בביתך אישה ואיסה׳
ס1 שקלים ן לו איפת צדק והוא יתן לך לכי  !"ואמר בצל״ד^ך ידעהו, עד שתוכל לתאר סעודה אהה ח

, לא כן אכילת הרשע כי צודקים, וכל רמי׳ לא יסי׳ בידכם, והבן: ס  מ״מ עץ'סיים ל5מ*קים ב
 3ל עס^ןיו וסצנומתיו נעתקות אל הגיף׳ ייזליי במדרש (רי׳ פרשתנו) כי לוית חן הס לראשך,
 יקלצו, תזלם זרוח תשאם־, וזהו שאמר על תצדיק לראשיותך, כיצד אדם בן הורה בשעת
 &י׳ מון ?&ול על שלגי ולזם אשר פריו יתן בעתו, שהוא ־מזקין הכל באים ומקבבים אותו ושואלים אתזו

י העוסק ב־ח5זגמ כ נ , באור זה מ ׳  3שצ rti'itii ׳הווייתו 'הוא "עושה פירות, לתורה דבד תורה ט
ל ^'ליו, שיהיו ב לכ י ד גםיזאת }עלתו״לא יבול, תיא׳מליצה מאות מוס״ז אפשר כי יפעול ט ו ע ו < # $ & 

'.&SjS־להברות אה גופו דשנים ורעננים מלובשים בהוד יכניים, רק ראשו הייצוpjff W'S^SnTtt 
y ^ w ' S f a S #ח י שכרו, רק וכל משכן החכמה והמדע ישיגו צג־ננ וקלון, כי לאסו יהי׳ פ ו ק י " א י ל 9 b 
ק מלהשכיל, אמנם העוסק כל ימיו בנירה וחכמה , ד F S S ־ j י אס כמת כוי& י כ י ם י נ מ 3 » 3 ^ W • ' ר ש  א
 {:לומל s>fBfoS&$& & למדז מנשה קמח, והמה אפשר אשר יכל אבדו לא ישיגו מאומה מן ׳הטוב ־ע״,
צמ]ן '6ין"?יכיהם זמנולם לע^ת ׳פד מבואה, עסק החכמה, ויהיו דלים ועממים כל יימיהלז׳ אגל  רקז
^ ו  וכןופם״עויהיוינעת^ם 1ללילות'ולדראמ עולם, "חסו ראשו ימלא חצ&ה והבוכה ויהי׳ מלא בלכת ד׳ ת
י הרעצן מ י ו ע י נ ! ׳ וחכמה וידעת'קד^ןיס ,־*וההבדל צא6י ' w ' ו ת ש  ז־י צ$»ו'£ן8וילש^סיילי 3ל׳ ק׳iM מ
 דברי־כי^לה&וע הזיכו ימי הזקנה, 'אז יחלשו כל םא5ר0 יאןבת
 9&ו* "ילל^מ מנ$ר כלי"המחזיק ־׳קללה, 'א2ר~אליו הז^נה^־אבל ראסו'ושכלו"ימלא מפארת'אן וצבוד ׳הלוז

̂זכמה והבוכה ׳ודעת, ואז גם ־כל האברים יקדזו וזהו מאלת ד׳ י$בימ 65ע, ב ס כלי רע, י ל ^ נ / ע ^  י
ה כ 0 , ומעתה •  ־15$מל#י5זלסע הוא"ijA"כענין מ5«ר וקל6ו"לי£ם מרוצתם מן החכמה יאשר מאמו
p 5ולרשעה, וכמו שנתבאר: י5בותי'נו זיל לא הוציאו המקרא ׳לשוכרו, כי לוית& . 
 rf&bFty י%ילת ירוה) אמר ר׳ ברכי׳ «0~א ־06 'לראשך לראש האדם, וזה יתברר לך ללשיותיך
 y^hirf האזכה במאזני רשע, אפשר $עח"זקנת]־ אשר אז כל האברים יהיו רשים ול^ק
צ ממכמתזיומבמתו שנתמלא מכעוליו. ^ א ^ & ף ^ & מ ר אלא ו5כ*ס י ן ו $־ל ־ & ^ ד ו ^ מ, W ד • 

 והים



 «ןץל פרשת תצא יעקכ נ&
 \fflff בהליח ד׳ אלקיך לך מכל אדביך מסביב מ׳ כמילים בפ׳ פנחס על מאמר המד׳ כשם שתקב״ה
 לא תשכח, כמגכו־ בבאדר מאמר זה דברים מתעקק לספר בשבחן של צדיקים לפרקם בעולם מ".

•  תבוא•
/ שכליית, כמו(קהלת א׳) ולבי ראה  מוסב על ראי
 הרבה חכמת ודעת, לאמר לא שתהיי אוכל ושותה
 מטובה, כ״א ראת תראה מטובה ותטעוס כל קפוכי
 טמוכי קגולתה, ואולי זהו ג״כ מ״ש ית׳ ליעקב הארץ
 אשר אתה שוכב עליה לך אתננה כו׳, מלמד שקפלה
 הקב״ה כוי, ואם הדברים כפשוטם איך היו כל
 העיירות והכפרים כתלו באדר בלילה הזאת, אבל
 הדברים רומזים על המפלות המחכיות שהיו בכל א׳׳י
 קפלם הקב״ת וצמצם אותם למקום משכבו, חהו
 שאמר ית׳ למשה עלה ראש הפקגה ושא עיכיך וראה
 כו׳ ממש ע״ד מה שבכי אדם מקפדס ומהללים איש
 ידוע שיש לו חכות גדולה, ואץ הכווכה בשבח הזה
 על בכין החנות, כ״א על הסחורות היקרות אסר
 בתוכה, ובהזדמן שיחפוץ אחד לראוחח, והסוחר כבר
 כשבע שלא יכלס אותו לתוכה, הכה בשוב אפו ממכו
 למלא רצונו נים לא לעבור על שבועתו, הלא לו מלח
 ותושי׳ לאסוף ולצמצם כל יקר רכושו וסגולתו אשר
 בחכות תזאת אל תיבת אחת, ומביא אותת לפניו
 ומראה לו לעיניו ואומר הנח לפכיך החכות אשר אתת
 מתאוה לראות, כן הדבר במשה רבינו ע״ה כי באין
 ספק תי׳ משתוקק רק אל הכתות הרוחניות אשר
 בא״י, אמר לו הקב״ה עלה ראש הפסגה ישא עיניך
 וראה, פי׳ ותשביע בצחצחות נפשך, ואין אתה צלין
 יותר, תהו דבר הפיוס אסר פייסו ית׳ הראיתיך בעיניך
 ושמה לא תעבור, כי אך למותר הוא, והנח לבעבור
 כי שבט לד חי׳ הבחיר מכל השבטים, כי בו בחר ד׳
 לשרתו, הלא חם ירשו יותר מכל שבטי ישראל, ט
 בהם נאמר אשרי תבחר ותקרב ישמן הצריך נשבמת
 בטוב ביתך קדוש היכלך, אשר ע״-כ חי׳ מצות הבאת
 בכורים אל הכתן, כדרך שר שישלו כרם ומוריד אריס
 לתוכו, לעבדו ולשמרו, וכאשר יראה האריס בכורה
 בתאנה מראשיתה או אשכול ענבים יזדרז ויביאם •»צלי
 טהור לפני אדוניו, ־כן חייב הכתוב את באי הארץ
 להכיר טובם ולתת הודאה וההודאה תהיי לפני הכהן,

ת ש ר  פ
 rffil כי תבוא אל הארץ כר ולקחת מראשית כל
 פרי אאדמה כו׳ ובאת אל הכהן אשר יהי׳
 בימים התם ואמרת אליו הגדתי היום לד׳ אלקיך כי
 בא* אל האת אשר נשבע.ד׳ לאבותישו לתת לנו,
 ולבוא אל באור העכץ נזכיר מאמרו יתי אל משה
 (בירכה) ואת האת אשר כשבעתי לאברהם ליצחק
ך ושמה י כ י ע  יליצקב לאמר לזרעך אתננה הלאיה? ג
 לא תעבור, והדברים צריכים טעם במה ואיך נתפייס
 מ&ה במת שהראה לו, הלא עוד יותר ידאב לבו,
ת ישראל  אמנם דע כי כבר מקובל אצלנו כי סגולת א
 כ&1לה ומכופלת, מוצלחת לגוף, ומוצלחת לכפש, כמו
 #3}רזבחה בשבח שבעה המיכי׳ לכלכל בתןחיי הגופות,
א מוצלחת אל הנפשית, להשביע אותם צחצחות,  כן #
 למלאות צדק ומשפט ומשרים, כי אדרא דא״י מחכים
 ילוקד־ש ומכפר, העם היושב בה כשוא פון, ואיש אנ}ר
 כגיכתו וחפצו מצאת ידו מבלכת ד׳, באין מחסור כל
י מאשר שאלו עיכיו, וההכרעה על הדבר הזה אשר  דנ
 5ל עיקרה ־ושבחה של א״י אל סגולת השלמות וחיי
, כי הלא תראת ותבחון אשד לפי  א&פשומ בכועם ד׳
 &t מעלת תחמריית אשר אל הגופות הלא כסלו כל
 השבטים העיקר, והבלדל אשר בשבטים הוא שבט
 אלוי לקח הפחות והגרוע, כי לא לקח רק התמצית,
 א$5 אס עיקר שבמת מעלות וסגולות הכפש, מה
 שאיא מוצלמת מאד לתורה ועבודה, הלא תרב כמלת
 שבצו לוי מנחלת כל השבטים על אחת שבע, והם
 מ*צןר ׳הסגולה, כמאמר (סהלים ס״ה) אשרי תבמר
; וזהו שאמר t?3po אל  יתקר* ישלון מצר*ך מ׳
 א5רה0 ־אבינו ע״ה (הראשית י״ג) כי את כל האין
/ והאבות סלא פד  א5זר אתה רואה לך אתננה מ
, אבל לדגייט יוסב על ת א ו גרים *  יום מיתה ^
 מתנם הסגולה הנפשייח, וזאת שבעה לה נפשם מנועם
 ד׳ ומעדן גן׳ קדושתו וכל יקר חמדתו, והכנעני שהי׳
 3ארץ הם לקחו הקש ותתבן, כמאמר ובית עשז לקש,

 זעל זאת יורת מאמר את כל האת אשר אמס מאה,



 אהל, םרשת תבוא יעקב
 ט הוא עיקר הבית, והם מומרים על ידו, וזהו בזה בהקדים מאמר (ויצא) אם כה יאמר נקודים
, דלל אלקיס את  הגדתי היום לד׳ אלקק• ט באתי אל הארץ, כהודאת יהי׳ שכרך וילדו כל הצאן נקודים מ
, והען רחל ולאה ותאמרנה ׳  האריס אל בעל הכרם, לאמר כי הכל שלך, למידך מקנה אביכם דתן לי מ
ו לך׳ ועי״כ יהי׳ גס לכו, וזהו תגדתי היום לד׳ לו מ׳ הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גס כ ת  כ
, כפי׳ הרמב״ן ז״ל, אכול את כספנו, כי כל העושר אשר תציל כו׳ לנו לך  אלקיך, כלומר משפיע ש
, ותמאמרס נראי׳ כקותרי׳ זא״ז, דע כי כבר ׳  והאמנם עוד לנו דברים בזה אבל הלא שבתי וראיתי הוא ט
 כי האלשיך ז״ל זכה בהם תחלה, ועי׳ קול יעקב על כתבנו למעלת (פ׳ ראת) בבאור מאמר נתון תתן לו,
 מאמר זכרה ירושלים ימי עני׳ וממדיה כו׳ ובחבורנו כי ההבדל בין צדקה ובין מעשר, ט הצדקה לא יעשה
 זה פ׳ שלח ותמצא באורים נחמדים מתוקים מדגש על האדם בשמחה, יען כי הוא למך לעשות שני דבמס
 מאמר הגדתי היום כוי: כאחד, ההפרשה מממונו, וגם ממינה ליד העט,
 וישמע ד׳ את קולנו, מדרש זה האנקה והאנחה, אבל במצות מעשר נאמר שמחתי ושימחה,, יען ט
 באור זה בהקדי׳ מאמר (תהלים פ״ו) כאשר התבואה נתחייבת במעשרות אסור לו לאכול
 האזינת ד׳ תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי ביום צרתי ממנה עד שיפריש מתנותיה, והיו המתנות מונחות
י V לקראתו ו ל  אקראך כי תענני, פי׳ כי רצונו הי׳ שישמע הקב״ה אצלו והוא למך למקומה, וכאשר גא ה
 דברי פי המבקש עצמו, לא שיקבל דבריו ע״י שליח בשמחה גדולה, לאמר מהר קח לך למה יהיו מונחות
 וע״י ממוצע, כמנהג השרים הגדולים אשר להם מלץ אצלי, ושם סמתקנו סדברים במשל, קחהו נא לפה
 העומד לפניהם והוא מביא כל בקשות מאת המבקשי׳ ויערב לך, חסו ויצל אלקים את מקנה אביכם׳ יעקב
 ומציע אוסם לפני השר, והטעם כי אין בטחוננו ע״ת התנצל בפני נשיו לאמר אל תדמו בנפשותיכם
,  שידחס עלינו כ״א מצד הרחמנות אשר יראת בכייתנו שלקח הקב״ה מאת אביכם בעבור שרצת לתת לי
 ודמעותמ ושבר רוחנו, כמאמר(דניאל ט׳) כי לא על וא׳׳כ חאממ כי גרמחי חסרון לאביכם, לא כן הדבמם,
 צדקותינו אנחנו מפילים סחנונינו לפניך (כי אין לנו כ״א ויצל אלקים אס מקנס אביכם, כבר הפריש מאח
 צדקוס ומד״ט) רק, ט על רחמיך סרבים, וזה אי אביכם בעת שגזל ממני שכמ וכמשפט לא יחרוך רמי׳
 אנזשר ע״י שליח, כי השליח לא יבוא ויבבה לפני צידו, ואם לא נתן סקב״ס סרכוש סזס לידי, סי׳
 השר׳ לא ישא ולא ישמיע קולו, וזהו האזינה ד׳ נשאר ביד הגוזל והחומס, או ביד החיות הטורפות
 תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי, וזהו וישמע ד׳ את והדורסי׳, רק עתה נתחדש הדבר ימן לי/ וא״כ לא
 קולנו היינו הקב״ה בעצמו, והטעם ביאר המדרש זה ירע בעיניכם מה שנתן ד׳ לידי, ט לא מאת אביכס
 האנקה והאנחה, כי ע׳׳י שליח לא הי׳ נשמע רק קול השגתי את הרכוש הזה, ועל זאת ותען רחל ולאס
 דבמם בלבד, חתו מאמר (תסלים ט״ז) קולי אל ותאמרנת לו מת לך לתתכצל לפנינו כי גס אם הי׳

 אלקים ואצעקה קולי אל אלקים והאזין אלי, ביום הדבר כן שלקח הקב״ה מיד אבינו לתת לנו הי׳
 צרתי ד׳ דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחה הדבר, כי חטא נגדנו, ויאכל גם אכול אח כשפנו,
 נפשי, כמפליג ואומר שלא יזיז ממקומו עד שישיג קי לא כן משפט האב הלוקח שכר בעד בתו סוא
 מענת על שאלתו, כי ההבדל בין מי שבא בקובלנא נותן זאת לבתו, וא״כ גם אם נחליט על סעוןןך
 על דבר עולה הנעשה לו ובין מי בדש לו אורבים על והרכוש הזה שהציל אלקים מאבינו חי׳ בעבורנו

 נפשו לקחתה, כי הא׳ לא ימהר ולא ידחוק השעה, ראוי הוא כן להיות לנו ולגמנו. — ומעתה גדול
ר » א  לא P מי שעומדים עליו להשחיתו ארצה הלא ילעק כחה של מצות מעשר על מצות הצדקה כי בה נ
 חיכף, ובכל כחו, ומן קול הצעקה יבין השומע כי שמחתי ושימחתי, וזה רק מסבת הפקק זמן ביי
 המבקש הוא בסכנה גדולה לעת כזאת, וזהו קולי אל ההפרשה ובין הנתינה, אשר על שניהם אמר בגגר^,

מ ל  אלקים ואצעקה קולי אל אלקים והאזין אלי, והטעם הקודש מן הבית, הוא סספרשס, ב׳ וגם נתתיו ל
v ,כי ביום צרתי ט׳ כן תענה אותי תיכף: אכן עוד יתרון למצות מעשר על מצות הצדקה 
מ ס פ ת  כי תכלס לעשר את כל מעשר תבואתך כו׳, סנראם סנותן צדקם אם אמנם סנסינה משובחת אבל ס



 תבוא יעקב ס
 בעצות האלה ראוי לאדם לדעת ולהבין שהקב״ה לק
 כיועץ נדיב, ויתעורר אל היועשי׳ מחפץ לבבו הטהור,
 ומעתה הכה חז״ל הוציאו הדרש תזת שמחתי ושימחתי
 ממת שכאמר עשיתי ככל אשר צויתכי, ולא כאמר כל
 אשר צויתכי, אבל בא לתורות על הכווכת תכזכרת,
 כי הוא עשה לא בהכרח כ״א גם דעתו הסכימה לזה
 ומחפ׳ן לבבו תתכדב וע״ז בא הכ״ף הדמיון ככל אשר
 לויתכי לאמר. כי תשות דעתו לדעת קוכו, וזהו שמחתי
 ושימחתי כי העושה בהכרח לא ישמח במעשיו
 שמכריחי׳ אותו לעשותם, כ״א מאהבה גדולה עשיתי,
 ותמופת ע״ז סשמחת, וזהו שתכפיל ואמר שמעתי
 בקול ד׳ אלקי, זה מוסב על מת שתביא לבית המקדש,
 שאין דעתו של אדם,מחייבת זאת, עשיתי ככל אשר
 צויתכי היינו אשר גם דעתי ורצוכי וחפץ לבבי כמשך

 לזה הוא כתיכת הצדקה לעכי ולגר:
 הסכת ושמע ישראל היום הזה כתיית לעם, גמרא
 (ברכות ס״ג ב׳) וכי אותו היום כהנה
 תורה לישראל והלא אותו יום סוף ארבעים שנת הי׳
 אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדים בכל יום ויום
 כיוס שנהנה מהר סיני, אמר ר׳ תנחום ברי׳ דר׳
 חייא איש כפר עכו הרע שהרי אדם קורא קריאת
 שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא דומם
 כמי שלא קרא קר״ש מעולם, ותדבר קשת מאד, והלא
 כבר ידענו כי אין עבירה מכבה מלוה, ואים איפוא
 סאבד ממנו הקריאה שקרא עד היום, עוד מהצורך
 לתת לב על דבר הראי׳ שאמרו ז״ל סלע שהרי אדם
 כו׳ וערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריש
 מעולם, אשר מאמר תדע מורה כי יש לזה ראי׳
 נודעת מקובלת ומפורסמת, והלא הראי׳ עוד צריכה
 ראי', כי תלא בכל מצות התורה אנו יודעים שאין
 החוטא חוטא מוחלע שלא יוכל לצאת מטומאת חטאיו,
 אבל ישוב אל ד׳ וירחמהו, ומה נשתנה מצות קר״ש
( ,  מכל מלות תתורה, עד שעליה אמרו (ברכות כ״ו א
 מעות לא יוכל לתקון זת שביטל קר״ש של שחרית או
, עוד מצאנו דבריסם ז״ל במקום אחר '  של ערבית ט
 (אבות דר׳ נתן פ׳ כ״א) שינס של שחרית מוציאים
 אם סאדם מן העולם, כיצד מלמד שלא ירגיל אדם
p עד  עצמו לישן עד שיעבור זמן קר״ש, שאם ״
 שתעבור בזמן קריש נמצא בטל מן סתורס, וכבר יש
 מן סמחברים שםםעורכ בזס איככס תחליטו עליו נמצא׳

 בטל

 אהל פרשת

 מן הנתינה איככה יהי׳ משובח, לא כן ענין מעשר,
 אשר תתורה נתנה שיעור קלוב, אמד מעשרה, וא״כ
 גם כלות הנתינה היא מצוה, כי עשת מצות בוראו
 ית, ונתן השיעור אשר נלטוה, לא פמות ולא יותר,
ק יותר היא פמיתות, וזהו  אמנם הצדקת כאשר לא י
 ט תכלה לעשר, לאמר כמו שהנתינה חביבה כן

 פסיקת הנתינת מביבת:
 שמעתי בקול ד׳ אלקי עשיתי ככל אשר צויתני,
 הנכאה בתוכמת תדרש שממתי ושיממתי,
 ע״ד מה שכתבנו בספר המדות (בשלשה עשר משער
 הדעת בשיורי המדות) בבאור מאמר (תהלים קי״ט)
 במה יזכה נער את ארסו לשמור כדבריך, כי העושה
 דבר ע״י סכרח סמצוס עליו ולו אין שום תועלת בזה
 אינו צריך אל תדבר ומושם אותו לתיותו מוכרמ
 לשמוע אל תמשמיע ותמזתיר, עליו ראוי לומר שהוא
 שומר דברו, משא״כ המשמיע דבר עצת, וסשומע
 אחר ססבועןסו ישקיף דכא כמה הוא צריך וכמה הוא
 מיז אל סדבר סזח, עליו ראד לומר לשמור כדברו,
 כלומר כדבד תעלם אשר יען סיוננץ כן גם דעתו
 מסכמת על זאס וזסו במת יזכת נער את ארחו לעשות
 מה שעליו לעשות מחפץ לבבו ומאוויי נפשו, לשמור
 כדבריך, לתורות לו ולסחכימסו סדברים המסוגלים
 לנפשו עד שיהעורר אליהם מקרב איש ולב עמוק,
 חסו םסבדל בין מאמר (ויקהל) אלם סדברים אשר
 לוה י' לעשות אותם, ששת ימים תעשם מלאכיזכו׳
 וגץ מאמר זם סדבר אשר צום ד׳ לאמר קחו מאתכם
, והרצון בזה ט כגר גיאר לנו סרמב״ס  תרומה מי
 זיל (בששי מם׳ פרקיו) התבדל אשר בין מצות שכליות
 לשמעיות, ט במצות השמעיות משובס אותו שהתעורר
 אליםם ע״י אזםרת התורה, והוא עושת אותם רק
 לקיים גזירתו ית׳, אבל במצות תשכליות כמו צדקם
 וגמיח בסס משובם יותר מי שנותן מנדבת לבו סעונ,
 לק כאשר צום תכתוב על מצות שבת שסיא ממצות
 השמעיות אמר אלת תדבדם >t' ששת יעים תעבוד
, ט בהם נאת לאדם לעשות אותם בכוונם למען ׳  ט
 סקים גזירת אדוניו ית׳ עליו, ט אין נפשי של אדם
 מחייבת זאת, .וכאשר דיבר מנדבות סמשכן, אמר זס
 הדבר אשר לוה ד׳ לאמר, אבל אתם אחר אשר תשמעו
 זאת קחו מאתכם, כלומר מטוב לבבכם ובנדבת
 מסכם תסכימו עעצמיכם לםדם תרומת לד׳,׳ ט



א מנק8 ב  אהל םרשת ת
 התורה, וכאמלם ז״ל מיד כל אחל- מסל לי לבן־,
 שכאוול עלית למרום שבית שבי לקחת מתכות באל$

 ר׳׳ל המדות ה־קרות שנתוספו באדם ונתמזגו
 כעכין מאמר (יחזקאל ל׳׳ו) ואת רוחי אתן בקרב?:©
 ועש־תי את אשר בחרן תלכו, וכי תאמר א״כ וןהלט
/ ל ב  עוד לזעוק אל המלך ית׳, והלא לא חקמו ד
 אמכם הלא הקב״ה במצמו• אמר מ־ יתן והיי לבבם
 זה להם ליראה אותי כל הימים, העיד ית׳ כבל שלמו$ט
 בעת ההוא אבל דאג על הימים הבאים, וכבד אמלו
 חז׳׳ל(חגיגה ט״ו) לא יערככה זהב וזכוכית/ אלו לבלי
f תולה שקשים לקכותן כזהב וכוח לאבדם כזכוכית 
 והרע הוא בהיפך כוח להשיגו וקשה לאבדו, ואכסט
 מכל להמליץ בזה משל אחל, כמו מיכי בשמים, ^
 ואהלות וכדומה, שממהלים להפיג טעמן, כמאמר
 ככדי כתן דחו, ולכן הזהילה התורה על השמירה ש£/
 לאבל הנווב והברכה אשל קבלנו ביום המעמד ההוא,
 וכי ישאלך לבבך כמה שיעור העזיב/שעלי׳ אמרו
 וכוח לאבדם כזכוכית, דע כי כבר מבואר אם תע^בכי
 יום יומי׳ אעזבך, הכה העידה הסכמת כ׳ אם סעזו3
̂נ  אותה יום אחד תעזב ממך, ואץ אל האדם לסשו
 בלבבו שיחזרו וימנו לו מן השמים, אסר שכבר כא>ןל
 לא'בשמים היא שלא כשאר ממנה למעלת כלום,
 ומעתה העכין דומה ממש אל העורך מלסמק עם
 אותו שבנגלו, והוא בעצמו עומד רחוק ממערכות
 המלחמה ב׳ וגי פלסאות, לק העמיד צופים -בכל
 כבלת אלץ בכל השנות עד שיוצל אחד להשמיע דבריו
 אל השני, והשני ישמיע דבליו אל השלישי כו׳ ע7
 שיגיעו הדברים אל השל, וממנו אל בעלי המלחמה
ל  למען ידעו אנס יפנו ואיך יעמדו במערכות, אבל כ
ט כ״א בכדי י נ ח  זה הוא בתנאי שלא יהי׳ אחל לחולו מ
ח אשד ר ב י י ש ^ ' י כ ב 4  שיובל לתשמיע קילי אל ל
 מתם ממעמלו, סכה נפסק חבל ההשתלשלו׳, סכעשל
ו כתן אגמל  הקב״ה ייחל אליט יום אחל אשל ב

י •י&ה ? ב ב ׳ ' ת ^ ^ ל ^ מ ו ה ם ה י י ב *׳ י מ ר ו ל ש ב מ  ה
ו מ ל  וקלושה וכל 5ןאל המעלות הכצככות אל עגולת מ
ל יו£ י  בקולש, אך בתנאי שלא כרמיק עצמט ממכו
 מיום אחד, כיא בכל יום ויום בבוקר השכם כתתזור
P ^  לעמוד בילאה ואהבה אשל עי״כ ישתלשל בלבנו .

 הילאה הלאשוכת אשל םיתה אליכו במעמד ההון/
 ובה כהגה כל היום בתולה עד יום סמסלמ גשוב

־  'לקבל י

 בעל מן התולה והלא יוכל ללמוד כל ת׳זס, ולבא אלת
 העכין מכיר עול מאמר מלע״ה(דבדם ד׳) לק השמר
 לך ושמור כפשך מאד פן תשכח את הדבדם אשר ראו
 עירך יפן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ותועלת הזכרון
 הזה כלאה לדעתי כי הקולא הדולות מראש לופה
 ומבינו על כךף כל הדולות ולאה כי המדליגה הנפלאה
 שהיו בם ישראל במעמד הכבחל, לא תקום ולא תהי׳
 עד עת קץבעהלה,כי בכל עת מן העתים המתגלגלים
 ובאים יחשכו כוכבי השלמות, ואם הראשוכים כמלאכים
, ומכש״כ דור דעה כלילו שלמשה, אשל קבלו  טי
 הסורה מפי הגבורה, אין ערך אל קדושתם ומעלתם,
 אשר ע״כ הלברים והעכיכיס אשר כתמדשו בימיהם
 והי׳ כעשה בטוהר ידיהם הי׳ ההכרח אל הדור ההיא
 להשאיר בלכה אחריהם כמו שידעכו מסאפר פרת, כי
 לא הי׳ בה כח לטהל טמאים אס לא ע״י מת אשל
 היו מעלבים בה מעט אפל מאפל פלה שעשה משה
 במדבר, וכן בשמן המשחה, כי אז כעשו העניכים
 בקדושה וטהל', וא״כ איה איפוא ישיג האדם עתה
 הקדושה םבפלאם והמדות תישלות-אשל אל התולה,
 •כמו שהי׳ לאבותיכו ביום עמדו על הל סיכי, אשל
 היום ההוא הי׳ אוצל כל כלי חמדה, כי בו נתנו
 לישראל כל סכלים היקלים שצליכים 'ישלאל לתורה
 ועבודת וכבל למזו חז׳׳ל (שנת פ״ת אי) בשעה
 שםקדימו ישלאל נעשה לכשמע ילדו ששים לבוא מלאכי
 ששרת וקשרו לבל אחד מישלאל שכי חשדם אחד כנגד
 כעשה ואחד ככגד כשמע, ופי׳ בעל מכורת המאור
 ז״ל שסמוכה גזה על המלות הטובות הצריכו׳ לתולה
 ועבולה, *P מלאכו במדרש (פ׳ כלבים) לא בשמים
 םיא, אמר משה לישראל הוו יולעיס צשכתכה התולה
 לכם היא וכל כליה נסכו לכם, ענומנותת וללקתה
 רשמתה, הני* כללו גאלו ג׳ אבות המעלות כל כלי
 התולה אשל תחתיהם, ושם הכולל הכל הוא ילאה ,
 ,.כמו עתה ילעתי כי ילא אלקיס אתה, כמו כקף הוא
 •שס כולל לכל םמטבעוס, כמאמר אם כסף תלות ׳
 הכסף נתון לך, אם תבקשנה ככסף, כן במתן תורה
 נכללו מתכות רבות לכל כליה היקרים והמשובחים,
 אשל עליהם.של המשולל החסיל ע׳׳ה ואמר (תהלים
 ס״ת) לכגאלקים לבותים אלפי שכאן ל׳ בםצו׳,
 המה המלאכי© הממונים על כל המלות והצחות
 םעליונוס והכלים .אסור תם מוכלחיס אל משמרה



 ולא:בא יוס אפל הקב״ת^א|י£נלע,׳ שפאמר מ!:«5ם
6 הזמןזסע*כ׳ קרא-אמ!ו  ירא:ל ם* ואץ ־נוגס ע
, •שהיחס.1היראגגמן^שעתילו,־ ואסכ:שספס*ק  ילא ל
 ולא בא^יום אחד, •אץ גמה:לוז מעתה ׳,^כמאמד^ז1׳
 ופן:יקורו. מלבבך. כל־ץמי אינךך, חחו^מאמ0סספת
:למוד  ישמע ישראלזהיום ־ימס נםיית: לעס^ה»יל:׳מלז
נבעה׳ כדרךיגם אמי^כי:אן  החולה ;שלא יהל יגינוי
ן 5 & ב  ימי. נפסק:מן היום.הזה־אשד׳בו נםלמ:לעם* ו
©Wr :ז!ל׳:שחביבס:םוכ0.׳על־6זמליה-ב10ביו0^:ג״יס 
, ־כלומר מל לומדים׳::שלומד£ם1״בפל ד  שנחכה-מהר סי
 יום מנם • אלליהםחזאתב^ה, טמ1שנתמ»׳מסל:ק^

 ו^״^הביא*־׳.תנחום.לא*ד׳*קלש,^ע ןשסליךאדס.
ו קופא 7ו«ם־-כעי:0&א נ  קימ4 קל׳ש כל ועכב:אמל £
־־וא״פמעעןז^דמ:&וכל^ת  קיא קל:ש מעולט,
 אוח.וראי׳.ע>^ גל• סחורה,-גלי גם: בלמוי־'מהו^:ס

n k-; z ,!וע?ם אעזבך : ס ו י  י ׳ - . הוא.אם תעזבני י
 ,והי/. אם שמוע.םשמע.3קול ל-י־אלקיךלשמורכלעשג*
 ׳ ׳ - אם,כל:_מ.לגםיו-מ׳ מגרשן. זםדשאמ^ >«תו5
 אשר: א7©:שומע.לי׳ד- אמכזפוקב׳!ם א**- לאדקי^שמם
 שםמיעמזיו ל;י,:ר!ל שאון מםלוק־ לזוכים בשזש-ש^גט;
fiopft כמאמר •(עמניק^):סו^אשור *3ש:אפ!י^*ק 
 שומע ל* וא!נו למי̂ץ אל •אחרים׳ שן«וררו^6)40. ן**-
 מהמןך^לשמנר ,לעשות יאת:כל:מלומיב>-א^ שמנףן
 בן :םלפמא כל מי. שלמזל-־לבד ןתורה׳ינאייגו מגן?©
 עונשו:חמנר ממ^שלא-לימד כל׳1גיקר? מצי1שכאמל
} יוחךרשע•בל.-למל לדק,,אבל־שלמד&א ו  (ישעיה *:

, .והמאמר פלא, ה נ י  קיים י>11.;לו מ
m מאמר© ז״לרבמקום אחי(1*יגה ש'ו):אםכ׳לא 
ן & ן ^ ל  •יץכיה-מקום לעסק באורייתא *:ג©.ראוי ז

 TO הדבריםליהאל^יבמאמכ מי׳גאם&מוע
« ^ » ^ ^ מ א » , T O ס ז ל - 7 כ ז נ , ו י ך כ  *קיל י' אלקי
 וי) אמר 1' :ילחק&אי. ׳לכתיב ילחןזקאנ3»להלמד;למן

fA7wJ ג ן ז^^«; ושן י  אמר ילסלן־ לפגי הקב״ה;
6^:באמ  מ*>• ,$.&yf־לו ׳ בל d יאמק ץ
 «>מ».יעול, עםיד^וא npp!? :אמר
'fc ל1א״כ >יש$ע-לו טוב^בע»»״ז*־ו3^מאה *אוה 
ם ״מ$וו ^ נ י  לממד לבוא:(ק ׳$ג?י:$ילקמוי ישעי/ כ
 זם אומר הבינני, :הגיץלמגן אב^מ עי&^לא^מ:־׳3י
׳^ במגןיי׳  עשולןע הו^־אבל^בריםימנאמ^מל.
KWb *vz (<4נמזקא) ו פ״מ א ! 4 0 ו 4 א ^  מאמרו י

 סשומע
id 

 ל£נ&=כס םיגאם: כמא^כ׳ ואומי or יום: זדממן^
 ולהסלים p כל מוי-תאלם טל תארן, וגמכאי שלא
 י9ד':ספסק בץ הימים; כי כאשר זססריממנו יום אחד:
 ט^זלנגס^.במל מקריאת• שמע בזמנה איככה יסזו

׳ ההוא, אשר למען כשי*-  v^rcre ממובמם *יש-םנמל
 במי נוהתזו.ביראמו וקדושתו חבל יקרסעלסו מספ
 להד־הקב״ה יסוד׳ נאמן.>םקלש וברכותיה, אשר אמה
 שמש אנחנו מחברים ־םזמן אחד באחד יגשו-, ואד יוצק
 לנימים נוסודס:נתלים ממקור נא«ן,.כשואב*ומעי#
 שאץ לו סוף, ולק ־תזהיר הכתוב זאמר:דגן ס0מר לך
ואזנפן ׳  ושמור נפשך מאד פן תשכח אח סדבר^פו
 יסורו מלבבך.כל:ימיסייך,:שתתי׳ גפסק ונעזב מך
 המעדן קכנללד ומעתה מה יפה• אמרו םז״ל מעות לא
ת  יוכל לתקק ־זח־שבינול קר״ש &ל שחרית או של ממנ
 או .תפלס שלי ששרית כוי־־ •כי ־על אלד סאלכ״ם־. עומד
ש ^זרי-(בחמישי לשליע]*הסדר ״ מ כ ו 5 b , p יסוד־כל 
pen .הזת מהנפמ־מל^המזון מתמן< מתפלל •לנפשו 
 לנופו> ומתממש מליז ברפת התפלה ־,על עת תפלה
 אחכתגתתמלת כח סעודת תזום ע7 שיסמוך בלילה
:חתו מאמרנ^שטיק׳נוץ):^  כיי עיש וינעגז לנפשךד
 אלגךם;רתך לי לשק למודיכד כוי.*בוקר J בוקר־ יענלילי
 אתן לשממנ:זבלמה־זם,־:קרא את למנד התו!יק:־בלא
 יראה לקןן:ל&־לים, -שאינו כיא: לשוך רבו ׳םמ^נז
ז  לס6ומו לאמי אם־ תאבמ:ושמעת:עשה .כך 1כן
 בבוקר בבוקר יעיל לי אןזן לשמוע כלמודים זה מוסב
 מל׳התעוררו! מראה שמתעוררתנגמסו בכל:יום־5עת
 קראו:קריש, ביראה ואהבה, היאימעוממ_ אמבה
 ראשונת ומטהרו אמ האלם ׳לשמוע כלמולים, כלומר
 'לשעגל ולעמית כמו .שמלמלים־אוםו.,. ומעמה ד*רי
 המאמר־ משומן ״שאם •ישו עד &00ר עליו JH4 קריש
 מיצא.בשל־מןמ1וומ,י־המגו שסנא^עס^מן. סמעיץ
 הקבוע ועומל לשאוב׳ מית בששון מממיי(* מעמד סר
 סיני, אשרלעליו אמכזםמשורר אחר׳ מאמרו הנז׳^ןממ
י,הפליםואמל ^לוך׳די־ייוש^יום יעמס  ««9מו»באדם׳
 ^־סאל^ישועםנו־סלם, •^מאמר -(מ$ליז>ן׳) י אשרי
 אדם מ«»^לי-ל«ןול ^ דלמות^־ייס/יום^ש^ר
 מ1חות1*תמ^:^מול^ מצא ־סיים,r הוא שם המלל
 על מד1מ סישמת^ רפיק רלון מדי, :כמו ללןן יראיו
 יעשה, שיסי^מאת ד׳ ית׳ יראה •ואהבה'ור#,שלם
> לןןא למ^״נ מ ה : ל  לעבדו.באמ>»> חסג׳מאמר כ



 אךןל מושת תב* יעקב
 םשלמע ישמע וםסדל יחדל, אשר לפי מס שחניכי שלמד מוכשו חמת־ ממי שלא לעד כל עיקל, שעליז
 המפרשים בא המאמר םזם אל םכביא נעצמו להפיג אמרו חז״ל(ביכוח י״ז) כוח לו שלא כברא, ומעמס
 דאגתו ולהפיס דעמו, ואין ק הוראה הדברים, כי עעכח יצחק כן היחה, כי ילחק ודאי למד עם יעקכ
 מאמר כה אמר ד׳ מורס שסמאמר תי׳ מס שלוה לו ועשו בשוה׳ וסדבדס אשר בצב רק הוא ית׳ יודע
כ אין גאול כלל, אמכם תעלומות, תוא ידע כווכת יעקב ותמימותו וכווכת א״ ״ י ם ם . ל  & ^ א
 דע כי כבר מבואר ה כל שבם הלומד תורה הוא מה עשו ורשעתו, ויצחק שלא ידע מזה טען ואמר יוחן
 שמיי הלמוד יבוא ליל> מעשם, כמאמר גדול חלמוד עשו, אמר לו הקב״ה רשע הוא, אמר יצחק בל למד,
 שמביא לידי מעשם, ןאממ (אבות ד׳) תלומד על מכת כלומר הלא למד עמו, ואיה שכרו, השיב לו הקביה
 לעשות מספיחים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, שלא למד צדק, פי׳ לא הי׳ לומד כדי לעשות לדק,
 כי גמל כמ סגולת הלמוד שהלומד תורת ממלא את כלומר על מכת לעשות, רק• כעכין מאמר(ירמיה זי)
 לבו יראת השם ואתבתו, כמאמר(אבות ו׳) ומכשרתו וילכו במועצות בשרירוס לנס הרע, והעד, כי הלא
 להיות לליון חסיד כו׳, ובבר כתבאר על מאמר כעשה סוא שלם ברשעתו עד כי באק ככחות יעול ויחלי3

״ י־ י — v י — י J ! י — ״ , י * ׳ ! fĉ, ו;4/*/«׳* ׳* י*!***׳!* י jjpj ̂א כשמה & , רל דן י  אי

 * ״!>f ^השומע ישמע, בא להעיר אותם לבל יאמרו רדעתם כי ד׳ צבאוס שלחני אליכם וסי׳ אס שמוע
ם מס לנו לשמוע אל דבר םנביא אם אין בלבנו סשמעון בקול ד׳ אלקיכס, ובהשקפה הראשונה מאמל ־ ט £ 

, , , , , י ־ ו י • ־ ־ ״׳-־ י י  בנבבם vivuj won ע-י׳• י׳-׳• ״
 למיינג 6* מתר נסק לפנינו שלא לשמוע ונסי״ שוגגי׳, והי׳ כו׳ סוא אך בסנאי כפול, כי סלא כבר מלאכותו
ם לאמר אל תמנעו עצמיכם משמוע, כי וידענוסו מימי קדם ממלוכת שאול ובחבטחת שסעיה י ד ק ה  ל
 תאם אמנם מ >*ן לבבכם שלם עתם עם ד׳ ית׳ בעת חנוך בית המקדש בכלם סי׳ סתנאי סזס אס
, אבל לדברים תיא בשורה בסט נ נא כי השומע ישמע, כלומר הנועם ישמעו בקול ל ע ד / כ  enA ע
 אחז לשמוע ולסמשיב תדברים באין ספק ישמע ר״ל עצמה, לאמר שיתי׳ למוד תתורם על מכונס שראשון
, כי תלמוד יתן כחלעשות חיל שנתייסל להיות השמיעה מביאה לידי קיום, תהו יהי׳ ב  X לדברים 4
 &ממ ולעשות ולקיים, חתו מאמר(עקב) ותי׳ עקב אם שמוע פי׳ כאשר תשמעו אל דברי הנביא תשמעון
י העליון המצוה ב ל ר אלקיכס תיינו תקיימו ד ו ק ם ב ת י מ ש ה ^ & י ל א ^ ה מ  tibtSm ם
 ועשיתם אותם, מי ישאלך לבבן תלא עינינו מאות אתכם, כי אין לפרש מלת תשמעי[ על שמיעת תאחן
י מי עמד בסוד ד׳ ישמע דברו, וזהו והי אס שמדע  במם אנשים לממ הרבה ועדיין הס מבתק, והם כ
, כמבטיח ואומר כאשר תקשיב ותטה אזנך  אתר הלמול כמו קודם הלמוד, אבל רבותינו תקדושי׳ תשמע ט׳
ר תעזרו אותנו על פשר הדברים האלה, כי אמרו לשמוע ודאי תזכה ע׳ כ לקיים, מג ז אמל ל שמעון  מ
ל ו י י  (אבות וי) כל העוסק בתודה לשמה זוכת כוי, וכפי בן מלפתא מי שלמד תורה ואינו מקיים׳ עונשו ח
ע ר  ממחלפות 'םמדריגות בעם הלמוד p סי1 חלוקים כו/כי זה לו לאות כי מה שלמד למד להפיק זממו ה
ה מזה עד שאמרו כמאמר (ישעית מ״ז) חכמתך ודעתך תיא שובבתן. ל ע מ ל  בבגד יגאמם וקדושתם ב
ן עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע ^ ב  של יונתן 1ן עדאלי(סוכה כיס) שכל עוף הפורח עליו ן
 מיז נשק<, ועל זאת המליצו ז״ל במתק לשובם(אבומ בקול ד׳ אלקיך, הנראה בזה לדעתי בסקדיס
 Vr? ש* ft} מנים אועלים מקערה אחת זה טועם מאמר(יחזקאל ה׳) בשלחי חצי הרעב הלעים 003
^ ל  לשי מעשיו חם טועם לשי מעשיו, וא״כ מ׳ שלמד אשר היו למשחית אשר אשלח אותם לשחתכם ו
vxrr זאת תעיד עליו כי למודו הי׳ מיוסד אוסף עליכם כוי, ובהשקפה הראשונה לא ,  ועומד משעתו
ש ז  על רשע, ועשה למודו סבות לכל נבון ולכל חטאת, מה הוסיף בזה על מת שאמר תחלה, כי הלא ב
ה נעוס״ר, ועל אלה התחיל, בשלחי חצי הרעב המר׳, אמכם דע ט מאייר מ . מאנשים כאלם ה ש  כאשר י
 שמענו וכאלה יםס אמהו סכמיהו ןיל במאמר חכז׳ כי מי יפתח ד׳ לך את אוצרו סטוג ט׳ הלא מכלל ד^ליו



ו jBpjr, סב מ  TBt^' מרממ ח
 שמשכו מ יש אוצר טיב ריש אולר רע, והמחלסומ הפעולה, כי פאשר *עשה האדם^בי וי$ליח נו משיג
 אאוצרות נע״כ מסבת ההחלפות והשהנוח מעשי בני סעולחו מל חכליסו, אם לגרב ואם להיפך, יסונ עליו
 אלם זמ״ז, אשר עי״ז יתי׳ שינוי בסבת פרנסתם ומוצא׳ מאמר שביעת כי אלם רשע כאשר יהי׳ לו עישר
 ומובאה, כי כאשר יעסוק האד,ם בסבות כשרות, לא ותענוגים ומלא בענו כל אשר יוכל שאס, הוא תכלית
 ישלח בעולתה יליו, אינו מגע בלבר שאינו שלו, והוא תעוב שלו, ובא על קלי/ לא p הלליק אשר אצלו כל
 שונא גזל ומעשקוה ורמי׳ אין ברוחו, מש!יעים לו עניני עוה״ז רק כמו כלים, והכנס אל קיום התורה
 שפעתו מאוצר תנווב, כמאמר יפתח ל׳ לך את אוצרו ותמצוס, וגם אם יהי׳ נסת שלחנו מלא לשן, יתקיים
 סעוב כו׳, לא כן אם האדם עוסק במעשקות ושוד בו מאמר אין עוב באדם שיאכל ושתם והראה את
 וחמס, תבוא שפעתו ממקים רע, והמופת עליו נפשו טוב בעמלו כלומר שיחשוב כי זה היא תכלית
 מבואר במאמר דתע״ה (ססלי׳ קמ״ה) פותח את ידך שלו וגמר טובו, כי נפשו יודעת מאד כי כל טוב
 ומשביע לכל חי רצון, כי אותו אשל שפעתו באס לו סעוה״ז אינו רק הכבה אל מעשי המצות לתורה
 מאוצרו תעוב נפשו שבעת ואינו מבקש יותר, כמאמר ולתעודה, ולעשות משפט וללקח בכח העושר ההוא
 (משלי יויד) ברכת ד׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב שהשיג בעוה״ז, וזהו שבענו בבוקר חסדך, ר״ל אתה
 עמת, לא יתעצב שיחי׳ לו יותר, לא כן מי שנותנים בחסדך תושיענו להשיג את התכלית מו העותיז לעבוד
 לו ממקום רע אין בזח לשובע נפשו, וכאשר יהי׳ לו עבודתך בשלמות, ובזה ונמנם ונשמםס בכל ימינו,
 מנס יבקש מאתים, והברכס מדלדלת אותו ומוספת לא כן אם יאכל אדם וישתה ולא יעשם בבח תאכילם
 לו עצב ודאגה, וחלילה לאל מרשע, וזהו פותח אח ססיא את סטוב תאמתי, ׳הוא ודאי לא ישמח למחר
 ידך ומשביע כוי, ר״ל לאותו שהקב״ה יודע בו שישבע במה שאכל והחעדן היום, וכן הרע המגיע אל הרשע
 מטוב ברכתו, לא כן לאותו שסברכס תסי׳ סבה דלות או יקורים בגופו, לא ישיגתו תרע בלתי אל
 לחרעיבו ולבקש יותר ויוחל, חהו.מאמר (מיכת ו׳) גוייתו ואדמתו, כי יסי׳ חלש וחסר אונים, א(לם איש
 עוד האש בית רשע אוצרות רשע ואיפה רזון זעומה, לדיק כאשר יקרה ל«יו ח״ו יסורים בגופו או בממו&ו,
 ר״ל סאם יש בטבע סרשע שיאמר דבר זס נוסף לי וסם יפריעו אותו מלעשות טוב, הלא רעתו כפולה
 יותר מכדי מחסורי, כי לעולם אין לו די, והוא חושב ומכופלת, כמאמר רעות רבות ולמת, חהו שאמר
ו כי רב  א״ע מחוסר תמיד מן םראוי לי, כמאמר (ישעית נ״ו) תמשורל ע״ח (תהליח קכ״ג) חננו ד׳ מנ
 וסכלבים עזי נפש לא ידעו שבעת, והטעם אמר, שבענו בוז, תכפיל ואמר חננו ד׳ חננו/ יען כי רב
 אוצרות רשע, הוא תואר על בית קבול שלו, היא שבענו בוז, פי׳ כי פעל בנו הרבת יותר מפעולת*
 הסבה שבוחר לפרנסתו, רק אוצרות רשע שלגזל באחרים, חסו ג״כ מ״ש(שם פיח) תבוא לפניך תפלתי
 וחמס, לכן איפת חון, היא המדה המרק להם תטה אזנך למתי, כי שבעה ברעות נפשי, כלל תדברי׳
 שפעתם היא איפת רזון שאין בכחו להשביע את נסש כי יש ב׳ סוגי השפעה, א׳ יפתח ד' לך את אוצרו
 המקבל, וזהו בשלחי חצי תרעב סרעים בסס, כלומר תטוב, אשר ע״ז נאמר ואכלת ושבעת וברכת, ביבכח
 גם בטרם יבוא םרעב בפועל יסי׳ נפשם רעבה, כי הטוב והברכה ההיא ילך ויעבוד עבודת הקו7ש ו
 נפשם בהם תתעטף להרבות הון בגזל וחמס, אלה כמאמר גם ד׳ יתן הטוב וארצנו תתן\בולס ועייכ לדק
, , p ופנה מ n וכאלת אשלם אותם לשחתכם, ואח״כ גם זאת אעשה, לפניך יהלך, ויש בהיפך, ואכל ושבע 
 ורעב אוסף עליכם ושברתי לכם מטס לסם, וזהו תפלת זת שבא תכתוב לתבטיח ובאו עליך כל תברכות האלם
 משת איש סאלסים (תסלים לדי״ק) שבענו בבוקר והשיגוך כי תשמע בקול ד׳, כלומר שהברכות יהיו סבה
 חסדך ונרמס ונשמסס בכל ימינו, כי מאמר שביעם שעל ידם תגיע ותשיג לשמוע בקול ד׳ ולקיים מלותיו:
 אינו מוסב דוקא על מזון ומחי׳, לתשגיע רעבון סגוף, יפתח ד׳ לך את אוצרו תטונ את השמים לתת
 כי כבר מלאנו מלס זאת על ענינים אחרים ג״כ, כי מטר ארצך בעתי, גמלא (מענית ב׳ א׳)
 שבעה בלעית רפשי, כי רב שבענו בוז, ולטובה, זקן שלשת מפתחות בידו של סקב״ה של סי׳ ושל גשמים
 ושנע ימים, אבל םוראמ סמלה הזאת על תכלית ושל תחיית םמםים, ענין מפתם אצל סקב״ם לא ידעכו

 עם
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 הוא הילך אחל דעתו ומלח דעה קונו, לא כן העניות
 שמעביד. גם על דעתו, כי הוא יודע שהוא חוטא
 ובהכרח הוא עושה מעשהו זל מעשתו, וזהו וחיית
 משוגע ממלאת עיניך אשר תראה, כי משפע המשוגע
 באמת כל מעשיו ישלים בעיניו, לק אחלים הרואים
 אותו המה מאים כי משוגע הוא, ודהע״ה כאשל
 עשת מעשי שגעין בפני אביעלך וחומד דר על זקנו,
 תי׳ השגעון גם לפי מראה עיניו, רק ההכרח תביאו
 לזה, עד״ז אמר תכתוב בתוכחתו ותיית משוגע ממראה
 עיניך אשר תראת, ותחבדל בין ב׳ סבית אלה
 תמחטיאות את תאדם ביאר תנביא עית ואמר (הושע
ד י' אלקיך כי כשלת בעונך,  י״ד) שובה׳ ישראל ע
 והרצון בזת כי תתועא משבת עשרו הוא יתענג

 בתענוגים גדולים בטרם יחטא לאלקים ייסבתם
, ולחיעך ׳  כמאמר ואכל ושבע ודשן, ואח״כ ופנת ט
 העניות המעבימם אח תאדם על דעתו, עכ״ז לא
 יחטא עד אשר ישיג צרות רבות ורעות, תהו מאמר
, כי שבעה  (ההלים פ״ח) תבוא לפניך תפלתי ט

כ  ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו, והמה מחולקי׳ ג״
 בדבר העבירה עצמת, מ תעשיר מבטל את חתולת
 מסבת עסקיו בתענוגים או חישב בעשרו מרוב גדולתו,
 לא כן העני כאשל תוא מבטל את תתורת מסבת עניו
, הלא לבו מלא תמלומם, כי כל ימיו מכאובי׳  וממיו
י ישפוך ב ר ק ס ב ע  עמל וכעס יביט, ותעשיר בתתעייל כ
p בח על אחמם, מדף לשונאיו נוקם ׳לאויביו, לא 
 העני הכועס אינו עושה בכעסו רק לעצמו, ישיג
 כלימות וגם מתלומות, פצע וחבורה, והכלל כי כל

0 ד \  מעשיו ־רעים וחטאים גם" לעצמו ובשלו, אם ק
 מעשה החטא ואם אחר החטא, ואח״כ הוא מנגוסד
 לעונש וון השמים, כמאמר כל ימי עני רעים, וזהו
לאל ™ י' אלקיך כי כשלת בעוכך, ש  שאמר שובה י

: ׳  וכמאמר (ישעי׳ מ׳) כי לקחת מיד ד׳ כפלי׳ ט
, ובנביא ׳  כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתח ט

 ישעי׳-

 &התוא, כאלי האילמת־נעולי׳ מפמגנבים, ותכתובי׳
̂ת , לך י  שהביאו ז״ל־צלם בלשון -פתיחת, יפתח ד
 אוצרו הטוב כוי, וזח א״נו מורה כמו אצלנו בני אדם,
 ואשל חשבתי למשפט כי ג׳ דבמם אלה ביד הקב״ה
 כמםפנו.בעל הבית ישכל הונו ורכושי הוא נתון
 באוצרות, והמפתחות בידו המה, והיינו שהקב״ה
 יוסר העולם ומלואו גיד-מנהיגים תטבעיי׳, כי תא>ץ
 נמזג בה -טבע להצמיח כל י עשב השדה, ותאילנות
 לשאת םמ •עץ, ולא תחשוב כי תסיר אותם מרשיתו
 לז״ו ומהשגחתו, לא-כן הדברים, כי בלעדו לא ימם
 איש• את ידו ורגלו מכל חלקי המציאות, ציזבידו ית׳
 תמסתח׳של כל אחד ואחד, מ תגשמים תוא תמפתח
 של כל הצמחים לכל בתם חיי רוח ונפש, לכן תוא
 בידו של הקביה, והרחם הוא תמפתח אל תוויות
 האדם' ומציאותו ומהלכו בעולם, והקבר הוא חמפחח
 של תחיית־המתים, כמאמר מזיל(סנתדמן צ״ב א׳)
 מת רחם |שמ«יסץ בו בחשאי ״מוציאי׳ ממנו בקילי
 קילומ קבר שמכניסץ בו • בקולות על אחת כמת
 וכמת ״)ממש ע״דשגני אדםאוממםמפתחשלכסף,
 ואין הכוונה^ על אוצרות כסף, רק שתמפתח עצמו
 הוא של כסף, כך מפתמ של גשמים היינו כי הגשמים
 עצמם הם המפתח, תפותח שער אל הברכת והטוב,
 תהו-יפתח ד׳ לך את אולרו הטוב כו׳ לתת מטר ארצך
 במתו ולברך את כל מעסה לדך, ותחיית תמתים הוא

 :׳ ׳ ׳ המפתח אל כל־ טובות העוה״ב:

 והיית משוגע ממלאת עיניך אשר תראה, באור זה
 דע ט חנה הסבות םמפמעי׳ את האלם
 ממעשי עבודתו לשלמותו־ שתים תנה, כמאמר (משלי
 למיד) ראש ועושר אליתתן לי, יפבר הפליגו רבותינו
 זיל ואמרו (עירובין מ״א) דקדוקי עניות מעבימ׳ את
 האדם על דעתו ועל דעת קונו, וכוונת כפל הלשון
 על-דעתו ועל דעת קונו,־ כי העבדת הדעת אשל ע״י
 העושר וע״י רובי התענוגים עד שנדמה לו הרע לטוב,

לא אמנע טוב מלהזכיר מה ששמעלזי במם הגאון מוהי המשיל אשכנזי נ׳׳י מלובלין, כי לשק הגמרא כך  העדה.*) ן
 ־- י ־ ־ הוא, אמר ד־יא&י׳ ודדי שאול ועוצר רחם ארך לא שבעה מיס , וכי מה מצין שאול אצל מיצר לש$

ל ב  רסס א>ץ לא שבעה מים ואס לא אמרה הון, הי׳ ראוי לחבר שאול אל אש, כי זה הוא דבר המכלה, וזה הוא ל
ה הקש«- פ ׳ לכו י ^ס ו ל ע  המכלה, משא״כאלו השני• עוצר רחם ואלן לא סבעה מים, המה דב^ים מסמים לקייייי ם

, .  מ יאשי• מה ענץ שאול אצל׳עוצר"רסס, הי׳ •לו להסמיכו אצל אש, לזה אמר לומר לך ומה ראם ט׳ מכאן חשובה עף,
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 מ תעוכשים המגיעים אותנו^מידו ית׳ המה רק ע* ל
 אב סכומן לנכי סמים ותמלוקים למרק חליו להמציא
 לו מזול ותרופת, ומוכע ממכו כל מאכל שמן ועלב
 שלא יזיקו לו בימים שהוא מקבל רפואות, כמו
 שכתבאל על מאמל ואומל תלותי היא שטת ימין עליון,
 וא״כ ההבדל בין העוכש והחמת אשל לאדץ על עבדו,
 לאשר אל האב על בכי, כי הכעס אשר על העבד הוא
 כעס עולם, אבל כעס תאב המליץ ית״ש עליכו רק
 כמו כעס האב על בכו שהוא רק לשעת, עד שיקבל
 תרפואות כראח הוא ככועס, אבל אחר שיפעלו הסמים
 את פעולתם יתהפך הכעס לרחמים גדולים ותעוכש
 לטובה והמרירות למערכים, אבל כל זס אם יתרפא
 תכער, אולם כאשר ימאן משמוע אל תכאי תרפואות,
 ולא יתכתג בתן במשפע תראוי לכצור את עצמו מכל
 משמר, הלא גם כעס האב יתי׳ כעם עולם, וכעס
 אמת״ וחיסירים יתיו אמתיי׳, אחר אשר כל מה שעשה
 לו לכוובתו כהפף בידו כקשת למי׳, וזתו מאמר (תתלים
 ע״ט) עד מת ד׳ תאכף לכצח, פי׳ שיתי׳ כעסך כעס
 אמתיל וכצחיי, אחל שלא פעל אצלכו כל מאומה,
 ועדיין לא שבכו מעעותכו, וזהו שתוסיף ואמל זכל
 אכי מה חלד, כי הכה כאשל יקחו מאת בעל מלאכת
 כלי מלאכתו לעבונן עבועו, אם תמלוה יעשה מלאכס
 עם הכלים 'האלם יפסיד אותם וישחיתם, ואם הם
 מוכחים בטל אין אל תלות היזק לק מה שהוא בטל
 מתם ואין כלי מלאכתו בידו, אבל אם הוא בעל
 מלאכת יקלת, ותכלים יקדם וחשובים, מלוטשים
 ומשוחים בכל יום שלא יתקלקלו, ועתה הם מוכחים
 אצל איש כפלי קבודם במעבס סאדמס, הלא מעצמם
 תם מתקלקלים, הכמשל כי בהיותכו על אדמסכו כמס
 שומדם תי׳ לכו לשמור אותכו מכל רע, סכתדד גדולת
 סכהדרי קטכה, והכהכים בעבודתם תיו מכבסי׳ אותנו
 ומגסצין אותכו בכל יום פעמים בתורד של שחר ושל
 בין תערבים, כמאמר (ישעי, א׳) צדק ילין בה,
 תתמיד של שחר תי׳ מכפר על עבירות של לילה ושל
ום, וקרבן שבת  לילת תי׳ מכפר על עבירות של י
 וראש חודש ושל מועדים כל אחד הי׳ שעל תיקון
 :-ול לקלקול הזמן שלא יגע בכו שום רע ולא ישלוט
 בכו, ועתה חסרכו כל אלה, לא מקדש ולא קרבן, לא
 כהן ולא נביא, ושחה לעפר כפשכו, וא?|לא ישלוט
 הרע ננפשותנו, סלא מעצמה עלולה להפסד מסבת

 סמדר

 אהל" מרשת

 (ימני׳ ט״ז) יכאסף שמחת וגיל מן תכרמל ובכרמים
 לא: ימנן כי׳ יין ביקבים לא ׳ידרוך הדורך הידד
 יגןבתי, ולבוא אל הביאור מכיר מאמר דסע״ס
 (תהליס ק״ד) להוציא לחם מן האת ויין ישמח לבב
 אנוש, בדבדו אלת רמז לנו זמן ברכת וזמן קללת,
 למשל תגרכ' תיא בתיות לאדם שדות וכרמים ועבודת
 רבה , ויהי׳ איש תחת גפנו כוי, ואז מן השדות יוציא
 לחם שלחנו די מחסורו, ומכל מין ומין השבע נפשו
 ולא יצטרך לקנות מן חשוק דבר, ואז הלחם יסעדנו,
 והיין ישמחנו, לכן נעא אשל דלכו תיין תי׳ עונים
 בקול הידד הידד על שם סופו, לא כן כאשל אין לו
 שדות, רק יחלק מה בכרם, אז הוא מוכרח למכול
 את היין לקנוס לחם לפי הטף, ואז אין לו לנהוג
 בדדכתו רק כמנתג קציר שדת, ומת מקום אז לענית
 תידד, חתי שאמר דתע״ת הלואי שלא ישתנת דבר
 ממנתג פעולת סבדאח, רק לסוליא לחם מן תארץ
 לא לסוציא לחם מן סיין, כ״א סיין ישמח לבב אכוש,
 חתו מיש וכאסף שמחת וגיל מן תכרמל ובכרמים לא
, כי אחר אשר היין לא יהי׳ לשמחת, אין  ימנן ט׳
 מקום לרונן עליו, וזהו ג״כ (ירמי׳ מ״ח) ונאספה
 שמחה וגיל מכרמל ט׳ והטעם הידד לא הידד, כי
 לא ישתו ממנו, ותשמחת לא לו תהיי, והדמיון בזה
 לאחד נשא אשה והי׳ לה בנים מבעלה הראשון, לימים

 עשת חתונה לבנה, וחיו תעם שמחי׳ ומרקדי׳ במחולות -
 וקראו גם אותו לרקד ולשמוח ולא רצה, והשיב ואמר
 הלא עיקר המנהג לשמוח על שמחת בנו ס תוא
 התחלה והודאה לאמר ככת תשמח באורך ימיהם
 ובבניהם אשר יולידו, ובעשרם שישיגו, אבל כל זה
 הוא אם סבן הי׳ בני אבל זה הלא בן אשתי הוא ,
 והלואי שלא אשיג ממנו רעה, ולא ימר לי בחייהו,
 אבל נחת ודאי לא אשיג ממנו, כי לא לי יהי׳ הזרע,
 ומי שעתיד לשמוח בו'הוא ישמח גס עתת, גם זה
 חדורך אינו מבטיח נפשו לשתות היין מטוב לב, כי
 הוא רואה בעלמו'שהוא מוכרח למכור אותו לאחרים,
 והליאי ישיג ממנו לחם לשובע נפשו, ומה לו א״כ

 לשמוח עתה:
, המשורר ׳  והפיצך ד׳ בכל העמים מקצה האת ט
 ע״ה התפלל ע״ז ואמר (תחלים פ״ט) עד
 מה ד׳ תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך, זכר אני
 מת חלד כי ׳ באור תדברים, כי סכת מקובל אצלנו



 אןץל. מרשת תצא יעקב
opto העדר• השמירה ותנקיון מתסלודת וקלקול הזמן, חסו מיד נמצה אחדו בששון ובשמחת לבב אל 
; — וזהו מה שנאל ואמר (תהלים אבר הי׳ שם אתלט גתחלת, וזהו מי אלה כעב ד  זכר אני מה חל
 י״ז) שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני מפני תעופינה וכיונים אל ארובותיהם, וזה ממש מאמר
ו עלי, פי׳ גס אס האזינר אל תחנוני באמונתך, לאמר גם כי עתה אין פ ש יקי  רשעים זו שדוני אויבי בנפ
 סרשעים אינם עושים לי מאומה מן הרע, אבל נפשי מעשינו רלויי׳ ואין אנחנו ראויי׳שתשמע קולט, האמן
 ונשמתי מדעת מאד הרעה תגדולת תנעשית לי על לנו כי שלמים אנחנו עמך, ואם הי׳ יכולת בידינו לא
 ידם, והיא, כי אויבי בנפש יקיפו עלי, כי הנה בנפש נגרע מעבודתנו דבר, אבל עתת אין באסשר אלינו,
 תאדם עלמיו כמס אויבי׳ יש לו, כל כחות התאוח ולמען שלא יעשה הקב״ה מדה כנגד עדה ויענה ג״כ
 והגאוה שהאדם צדך ללחום עמהם ולכבוש אותם, ויאמר תלא לאמונת כי יושיענו אבל לא.עתה, לזה
 וכאשר הרשעים באים עוד אליו מבחוץ גם אלה אשר אמר ענני בצדקתך. — ואמר. — ואל תבוא
 בפטם מתעורמם ומתחזקים, ממש ע״ד אחד בא במשפע את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי, כי רדף
 לעמך מלחמה על מדינה ובא שמת באנשים מעטים, אויב נפשי כוי, באור זת, כי ב׳ מיט מלידות יש, א׳_
 ט בטח ס יש שמה הרבת תושבי׳ אשר מרדו באדוניסם שצודין בה צפור, ומשפט מלודס זאת, כי פורשי׳
 ומצפים את יום בואו, ויחחברו אליו לצאת בצבא על לפנית רשת, ונותנים לפניח זרעוטם, ומניחים אותה
 שכנגדו, וזתו אויבי בנפש יקיפו עלי, פי׳ כי תרסעים לחטוף פעם ושתים עד שתיא תולכת ומתקרבת אל
 הרוצים ללחום ולהתגבר עלינו אינם צריכים כ״א לפתות הרשת ואז היא נלכדת, וציד חי׳ תוא בדק־ אחר,
 ולעולל את סאויבים הפנימיי׳ אשנ־ בנפ להגביר סוקמם תחלה על מקומו ומעמדו, ומסבנים אותו
 תמדות תרעות על םשכל וכדי בזיון וקצף: מג׳ רוחות, מעמידים בט אדם במקלות ילמחיס
 ובמקהלות תמתקט בזת מאמר (תתלים קמ״ג) ומכים אותו ומדעים אותו עד שלא יוכל שאת> ואחל
 ד' שמע תפלתי האזינה אל תחטט אשר יהי׳ עיף רגע מלסבול המכות אז בצבי כששי׳
 באמונתך ענני בלדקתך, והנה מה שתפס לשון אמונה לקטלא נפיק, ילך לאותו לד שרודפים אותו שמס
 בזם לא ידענו, ט דרך המבקש רחמים לומר האזינה להפילו במלכודתו, הנמשל היצה״ר הוא תצד ציד לודה
 אל תחנוני ברחמיך או בגדול חסדך, לא־ באמונתך, נפשית ללכוד אותם בחרמו, ולו ב׳ מיני מצודות, אם
̂ל יעקב על מרוב כל, או בחוסר כל, כי תקפו עליו הצמת,  אבל סמאמר יתבאר יפת ע״ד שכתבנו בק
 מאמר(ישעי׳ ס׳) מי אלה כעב תעופינת וכיונים אל כמאמר(עירובין מ״א ב׳) עניות מעביר על דעתו ועל
 אמבוסיהס, והוא ע״נ׳ דמיון לאחד שנאבד לו דעה קונו, ושתיהן שמשו בעולם, העשירות בזמן
 תרנגולת, ותלך לבקש אותם אולי ימלאנה באחד מן סשלוס, אז רשמן ויבעט, וכעלילתם ז״ל(ברכות ליב)
 השבטם, ויהי הוא בא אל שכן אחד וירא את תרנגולת אין אמ נוהם מתוך קופת של תבן אלא מתוך קיפס
 שלו עומדת ורגלה קשור בכרעי המטה, ויאמר לו הלא של בשר, לא כן עתה כל כח היצה״ר מצד הדלות
 תרנגולת שלי היא, ותאיש מתווכח עמו הלא שלי היא, והשפלות, כי אפפו רעות עד אין מספר, חח שתתנצל
מ  הן קניתי אותה אצל פלוט אלמיט, ויאמר לו המכיר, דהע״ה בעד הכנכךת ואמר ואל תבוא במשפט א
ו ססוא ת ו א " לא כ ׳ פ י ל מ כ ת פ  תנה זה לך האות כי שלי היא, התר נא מעליה עבדך כי לא יצדק ל
 חרצובות מאסיריה מבין רגליה, ותפתח הדלת לפניה, חוטא מרוב טובם, אשר אם חי׳ בוחר לכלכל נפשו
 ועיטך תםזינת כי מיד תעוף אל ביתי אל מקומה כמאמר פת במלח תאכל ט׳ חי׳ נשאר עומד על
 תאמתי, כן ממש סתווכחות ישראל עם הקב״ה, כי משמרת התיר: והעבודה, אבל לא כן אנחנו כי לא
 הקב״ה מתרעם על העדר שלמותינו עתה, ואנחנו יצדק לפניך כל חי, ר״ל כל מי שרצונו להשאר בתייס
 אוממם כי שלמים אנחנו אתו ית׳ גס סיום כבימים על פני האדמת אין לו דרך להשאר עומד על יישיירת
, ׳ כ י  מקדם, ומם שאנחנו נרחי׳ כדחוקים מעבודתו ית׳ תחורס, כי רדף אויב נפשי דכא לאח חייתי, פ
 הוא רק מפני כי אממם.•דינו במקומות פזומט, לזה כאשר יחפוץ האויב הרע הוא סיצתיר לרדוף את כעסי
Mo ,ס מבלי נדסי׳, הלא וללכוד אותם מה הוא עושה דכא לאק חייתי  "לנו האות, כי מדי יתיר ית׳ א

 מפיל



f1 סד 
 חדש (פ׳ בלק) כמה עלעורא ובלבולא עביד קוביה
 בכלהו רקיעים בשעתא דגזר למסר ליו לישראל בידא
 ישתומם לבי, פי' גם בבוא זמן מוכשר לתפלה ישתומם דההיא שפחה בישא ולאשתעבדא מחוה ידא דאדום,
ע על לא אתתימו י ק ל V ב P r D ן י ב  לבי בתוכי על מת לתתפלל, אס על ללט הכפש או בשעתא דתוין כח
 על צרכי סגוף, חסו זכרתי ימים מקדם, פי׳ במשקל בגושפכקא דמלכא קרא קוב״ת לכל חילי דשמי׳, וקרא
 ראשון אכי זוכר מה שהייסי בימי קדם, בהשכל וידוע לגבריאל דקסת ססופר בחרצוסי ואייל לי אעכב
 אותו ית׳, הגיתי בכל פעליך במעשה ידיך אשוחח, פתקין, עד דלא אחתימו, ואבכה על בכי, ואעבד
 והייתי עובד בכל לב וכפש עבודה תמה, ועתה כעדר - להון מספד ואבל, באמאה לכו כל חילי דשמי׳ דתשבקון
 ממכי כל אלה, ונרגע יעלה ויבוא על דעתי לבקש ולא תסקפון לכחמא לי, כמ״ש שעו מכי אמרר בבכי
ס עיפה אל תאיצו לכחמכי, בעט בעועיה ברקיע דערבות  מחיית גופי הדל ופרשתי ידי אליך כי כפשי א
 כוי. — ואמר עוד, מהר עככי ד׳ כלתת רוחי אל ועבד בי׳ חלונות פתוחים, פתח ואמר בכי בכי רחימין
 הסתר פניך ממר כוי, והוא ע״ד סוחר בא אל מדינה דמעי, רביתי לכון, וכטלית יתכון על כל אומץ דעלמא,
 רלזוקה דהי הוא בא אל בית מלון בכפר, וחלת שם חבתון קמאי בכמה חובין, כהדין(ישעי׳ כ״ב) ויקרא
 עד מאד והי׳ שולח כמס פעמים ביום להביא אליו ד׳ אלקי׳ לבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרהה
 הרופא מן העיר, ויהי ט ראה תחולת כי מחלתו תולך ולחגור שק• — זהו שתתפלא הנביא ע״ה ואמר הן
 סלק־ וגדול, ויפצר מאד בהרופא ויאמר אליו ראה נא אראלם צעקי חוצה, למשל אם העומדים אצל החולם
 כי אני גגי באח, ואין לי פת מי שיתעורר לשקוד התחילו מתגיעשי׳ ועומדים ובוטם, אז יוכל החולה
 ברפואתי ותללתי, לכן את החסד הזה עשה עמדי להבין מה יעשה תוא בעצמו, כן בא תנביא ע״ה
 שלא תמתין עוד מלבוא אלי על אשר אשלח אליך, כי ותעיר את לבבם לאמר גם אם אתם אינכם מבינים
 דואג אני עלי פן חיו מטרף דעתי ולא אוכל לשלוח מנין• החורבן והגלות, תביעו נא וראו בפני המבינים
 אחריך, לכן תתעורר אתת מעצמך לשקוד בתצלתי, האמתיים ולאו נא מת תם עושים. — וזהו חן
 וזהו ממש מאמר מתר ענני ד׳ כלתח רוחי אל תסתר אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון, ואם
 פניך ממני, וזמו מ״ש (מסלים כ״ח) צורי אל תחרש המה בוכים כ״כ עליכם, מה יש לכם עוד לתרבות
 ממכי פן תחשת ממני ונמשלהל עם יורדי בור. — בבכי ומספד. — וזהו מאמר (ילוד׳ ד׳) כי קול
 הוא מה שאמר הנביא ע״ה (ירמי׳ ליא) כה אמר ד׳ כחולת שמעתי צרה כמבטרת ט׳ אוי נא לי כי עיפה
 קול ברמת נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על נפשי להורגים, .באור זס ע״ד מאמר המקונן נ3ס
) איכה יעיב באפו ד׳ אם בת ציון תשליך  בניס מאנה להנחם על בניה כי איננו, והבאור בזה (איכה ב
 לדעהי, כי הנה יש ב׳ מיד הולט דרכי׳, א׳ בעת משמים ארץ תפארת ישראל, דייק ואמר איכה יעיב
 שלום באח, נ׳ בזמן מלחמה, וההבדל, כי הסוחר לשון עתיד, כי כבר ידענו כי ההתחלה היא הוראה
 הנוסע לדרט בעת שלום, כל בני ביתו ואחוזת מרעיו,׳ עצומה על התכלית, כאמרם ז״ל (הודות י״ב) מאן
 גואליו קרוביו, מלוי׳ אותו בשמחה, כי יודעים ט דבעי למידע טלא שתא יראה בריש.שתא, ובמדרש
 דרכו נטן לפניו, לא p הנוסע בעת סכנה הלא כמה את הדברים האלה דבר ד׳ מתוך החושך, סימן לבטול
 דמעות יהי׳ על לחייהם, כמה בכיות ישמע על פיהם, תורה, .וכן מעשה ייסף ואחיו סימן למלכות יהה־א
 לאמר מי יודע אם יזכו לראוהו בחיים, וההבדל הזה ואפדם, כן התחלת החורבן סימן למקרי הגלות,
 ראינו בעינינו כי בעת בא גלות מצרים נגלה אלקיס כמאמר (מלכים א׳ ט׳) והבית הזה יהי׳ עליון כל
. היינו חורבן הבית הוא עליון ורחש , ׳  אל יעקב אבינו במראות הלילה ויאמר לו אל תירא עובר עליו ט
/ לא כן בגלות והתחלה אל כל הצרות, כי כל פגע וכל רע תעובר ׳  מרדת מלרימת ט׳ אנכי ארד עמך ט
 הזה ליוה יה׳ אותנו וכל פמלי׳ של מעלה בבכי ויללם, אך על ידו הוא, וזהו שאמר &יכה יעיב בימים המסיןי׳
 ט היא דיך מסוכן מאד, כמאמר (ישעי׳ ליג) הן איך יחשיך ואיך יאפיל באפו את בס ציון, .אחר כי
 אראלם-צעקו חולה מלאכי שלום מל יבטון, ובזוהל השל7 משמים אלז תפארס ישראל, חסו כל קנל

 כחולם



 אן-^ פרשת תבוא ׳*עקב
 כהילת שמעתי ללה כמבכילה, ט המבכלת הלא היא לאמוכה כי כבל שבכי מטעוהני, כבל כהפך לבס
, בהתקרב בקרבנו, ועלה בהסכמה בכל אנשי עילכו לשוב אותך י כ ש  מצטערת נם על העתיד. ההבדל ה
 זמן בואו לביתו כי אותו אשל ככךעסו בעם שלים באמת בכל לב ובכל כפש, ולא תתפלא עליכו מדוע
 בעולם, שלוה והשקע, אז כל גואליו וקרוביו ישמחו לא באט אליך לתככע לפכיך, הלא מי ומי התולכיס,
ק אדוככו  ויעלוזו לקול השמועה, כי לימים עוד שבעה קול דודה כלכו הוז ם שוכבים, כל רוח אין בכו, ל
 תנת זת בא, אכן אותו אשר כסיעתו היתת בעת מלכנו נסה נא עלינו כס לתתכיסש, ולות לקמת עגלות
ו לא ישקטו עד בואו בחיים, להרכיבם בהם, ותביאני אליך, ותערוך לפנינו שלק מ ו כ ׳ לא י ה כ כ ס  ה

 ט הרבה יש לחוש גם בפרסה אחת, וזהו מאמר להחיות נפש עיף ויגע, כמם ונתעלף, והחיינו נא
 (ישעי'ס״ב) על חומותיך ירושלים תפקדתי שומרם מן תמות הזה, אז תראה האמת, אז תבחין טובי
, וכמאמר(ישעי' לבכי ושלמותעבודתכי, אבל היום הזה מה זה תתפלא ׳  ט׳ ואל תתכו דמי לו עד יטס ט
 ליה) ופדויי ד׳ ישובץ ובאו ציון כוי אז ונסו יגון עלינו. הנמשל, כי הקב״ת כביכול ממתין על החשובה
or ואנחה, וזהו שהפליג ואמל קול בלמה נשמע נהי שישיבו ישלאל ואז יגאלם, ע״ז אמר דתע״ת האז 
 בכי חמרודס רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על אל תחנוני באמונתך כוי, כלומר לע״ע לאד לך
ל כל זמן שאינם, כל עוד שלא שבו להאמין כי לבבנו טוב אליך, ואל תבוא במשפט את  בניה כי איננו, ד
 בנים לגבולם: עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי, כלומר ־לא תבוא
 עוד נראת בבאור מאמר האזינה אל תמנוני באמונתך עמי במשפט ולא תהווכח עמי לאמר הלא עוד לא
 ט׳ ואל תבוא במשפט את עבדך ט לא יצדק ראיתי מי שיצדיק את מעשיו, ומי שמטיב את מעלליו,
, בתזכיר עוד מחמר (תחלים מ״ג) ע״ז התנצל ואמר כי דבר זה אי אפשר עתת, !אין  לפניך כל חי טי
p ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך כדאי לתתעכנ ע״ז בחנם, יען כי רדף ארב משי  שלח *
 ט׳ ואבואס אל מזבח אלקים טי ואודך בכנור אל?ם דכא לאת חייתי תושיבני במחשכים כמת, עולם,
 אלקי, והוא ע״ד עיר אמס מרדה במלך, ויצר עלית ומאת אנשים כאלת מת תדרוש, או מת תבקש, כ»
א אין עוד רוח באיש לאזור חיל לעמול על המשמר ו ב  בחיל גדול וכבד מאד, עד לא יכלו לצאת ול
 להביא שבר רעבון בתיהם, והרעב כל תעיר ללחם, משמרת התורה והעבודה, על זה בא המאמר הנזכר
 ולאו כי אין להם דלך אסל רק לשלב להכניע עצמם שלח אורך ואמתך, כלומר הלא נהפוך הוא, ענןס
 תמת יד אדוניהם, אך בעלם נדבלו גזה איש אל נא אתה הנכךון הזה ושיח נא מלכבות כבודיך
 רעהו ובטרם הרימו כס, ותתעלף נפשם עד כי שכבו [אורך הוא מלך המשיח, ואמתך הוא אליהו איס
 לארז כי לא אכלו למס זה כמה ימים, והמלך וכל האמת, עיי ילקוט] יזהו שלםאולן ואמתך המה
' יאטחה אל מזבח ו  מיצו עומדים סביב העיר, וירא כי ארכו לו הימים יכחוני יביאוכי אל הר לןלשך כ
 ועוד לא כככע לבבם הערל, ויאמר מה לי לעמוד אלקים אל אל שמחת גילי, אז הראה האמת ואודן

 עוד, וציה להצית אש ולשריף את העיר וכל המוכה , בככור אלקי' אלקי, והדברים ערבים:
ם ו י ך ןל* כתן ד׳ לכם לב לדעת ועין לראות כוי עד ה ל מ  לבלי להשאיר מהם איש, ויחי כי הגיע דבר ת
ק על מאמר ז י ח א ' ו ה פ ל ע מ  ודתו אליהם, תתחזקו בכל מאמצי כח לעמול על הזה, עיי מ״ש ל

p והי׳ לבבם זה להם טי: לא ־ מי ׳ ״ ה ט כ ל  רגליהם ויבכו בקול מר ויאמרו אדוככו מ

. ם י ב צ ת נ ש ר  פ
ה / ילקוט, למה נס־מכה פ' כוי עיי. מיש בבאור זה בקול יעקב על מאעל מ  אתש נצנים ה־ום כלכם ט
מ . אחר ביאמוהו שם במגיל ן פ ו א 3 < ו י ט ען ישראל הקללות יתאוק אדם ח מ  נצבים לקללות לפי כשש
/ ו  שבמשנה תורה. הוריקו פניתם מיד בא משה לפייסן קהלת על מאמר כי גם לא ידע תאדם את עתי כ



 •^יל מנקב ™
/ *שמעי אס ד^רי האלה תזאק ותתנרך נלננו כבר חיינו.אותנו חז״ל (בילקןע תתלים כ׳) יענך ד׳ י ה  י
 לאמר שלום יסי׳ לי כי׳ נארנו. סדנרים על נכון ־ניום לרה &יתפו'צערי פמצס; rh& עזו^אנפי־נלרה,
ו ילגיש נ ל ל ח  נסן1ר קול יעקנ בקופו: ופיי׳מלתעמו כלומר צלננו,־'כי ב
היהה־^ח ; ת לד׳ אלקינו והמלוח לכו ולנרנו עד לער גדול על־היו^ אככי־יבלרה,־ חחח ו ר ת 0 ג ה ^ 
ד סחורה חזאח, המקונן עיה י(איכח;נ׳);.סיו^י לונ* ללילה' לראש נ כל ד  \ עולם למשוח את:
ס ע״ד מאמר (ישעי' מ״ח) לא מראש בססר .אשמורוס שפכי כ4דםלבך נוכ8 פני ד׳, נאור זס  . הורס ט
 דברתי t לאמר גם ט ססורח חיא אוצר'ספץ וגנוז עד י עייל אב כעס על גכו־י^דלר ?יגרשו ץוביסו, יומי' צג!
 אין חקר 'למלפוקיס וסחלי חעלומוח חכמותי', ע״כ ';ונד באלן בעלום־1וחוסל'כל,;'וס^נ גם כי סי׳ מילר
 , הקב״ה בהופיעו אור הסולה בעולם הנוכחי לא התחיל י צגל צרח בלו עכיז:תי׳ מתאפק לו4ען עשוה לין ו6#פע
 בנסתלוס, ,כ״א' בדבדם סנגלים" ומבוארים לכל עין בבנו, פעם פצע אחד מאוהבי ^שיריה^א־בהמנר
 מאס, ולכל אזר סקומעים, כמאמר כי מי גוי גדול J׳הזה וראה כי חשוך משחור תארוי, ויאמר אליו'א״&׳צך
ם אביך גם־כי£וא #תכבד / ט י ע  אשר לו םקים ומשפכרם צדיקים'הוי, וזהי שאמר לא ;שמע לעצתי,י ד
 מראש נסתר דברסי, ואסם גם אסם ראוי לכם vושב בביתו עכ״ז סלאונם* הוא'משלוח מאיש״״״מראסו,
 לסתנסג כן שלא לקבל נסתרות'מפי ־מי שיזדמן, אם ;מלוב ־יגיכו על בינו כי איננו, ־'עיכ ־מסל דקנהילך
 לא מאוחו חכם שכבר ידעת וישמעם מפיו חרבת מראה ממראה הצובאות ־ ותלך ממו ותתיילב לפני
וחחק  חידושי׳ בנגלה,. אליו חוכל להאמין כי הוא חכם בנסתר ;אביך 'והמראתי יהי׳ על ־ לוח לבך וחבקש :
 ג״כ, אנל באשר אינו בדוק אללך אם הוא: גדול בחול׳ ;אזתו לאמל ראה נא" אני יקירי אח• מראך;׳ ראה נא
 נחלק הנגלת, וישמיע אליך דבלים ויאמל שתם סתרי ?*fax עבר נוגם7הלך, חזה נא ט אור פניך אין
 חורם, שנות מעליו וענור, ט מת תלמוד ממנו,־ כי ; אמן עוד( לצין אני היקר אם לא למעני למענך למענך
 תדע והאמין כי הנסתרות לד׳ לבד המה כי אך ד׳ ־)עשה, הנמשל מבואר במאמר(ישעיה נ״5) כן׳משחת
̂רו מבני אדם,־׳ובספר׳הזוהר (וישב ̂ו ̂־אהו ול  לבדו יודע תעלומות חכמה׳ והנגלות לנו ולבנינו רק ־־מאיש מ
י מקדשא^יושכימזא אתגלי  לעשיית' ולקיים לנמוד ולשקוד על *•לתות ה־תורת אז ־ קפ״ב אי) לכד אתחרב נ
 תצליח ואז תשכיל: ־ ־ כר מהיכתיבהןאראלם צעקו חוצת מלאכיי שלום:*ור
 והיי כי יבואו עליך כל סדברים תאלת תברכה ; יבכיון עלה דשכינתא דאתגלי* מאתלא וכמה >איהי
 וסקללסאשל נתתי לפניך, פי׳ כאבך יבואו משתנית מכמהידסוי אויף־ הכי -בעלת לאי נהיר צהורי׳
 שתיחם הנלכה והקללה גם יחל, כי כאשל יבוא לק ואשתני מכמה דהוה דכתיב חשך השמש בצאתו, ועל
 קללה לבל כמו עלירת גשמים וחסרון בתבואות תוכל לא;כתיב' p ״משחת מאיש מראהו ותואררמבני אדם,
 לומר מקרה היא מפגעי הזמן, אבל כאשר יסי׳ בעולם ^לp זאת העלה קדמי רוני בלילה -#אש 'אשמורות
 ברכס, ואסס לבלך תשיג קללת, אז ולאי תבין כי מאת ־ שפכי י כמים לבך ט המים גם הם־ פועלים כפע&ות
 1 ד׳ תיתס זאת להעיר את לבבך ושבת על ד׳ אלקיך, המלאות־ הצובאות, חהו שפכי כמים לגךיגוכמ'צני

 כמאמר (ישעי׳ מ׳) תלא ידעת אם לא שמעת אלקי ;־ל', היינו שיביע הקב״ה כביכול־במראה ההיא יראה
 עולם ד׳, ליל וכי לא תדע כי כאשר לא שמעת בקולו כי־־משמת מאיש מראהו, אית לו כבול קדושתו איה
 ים׳ לשמור סורסו אז. אלקי עולם ד׳, מ,הפך מדת תשאלם תודאלקותו, הוד שטנתו וכבוד׳תורתו, וא״כ
 הרחמים לדין על כל סעילם, כמאמרם ז״ל (קדושין למענך עשם ולא לנו. — ־חסו הראני את מראיך ,
 ימי) והעובר עבירה אחת אוי לו שהכריע א״ע ואת כלומר הראה אותי עם מראיך, השמעני השמיע אותי
 י כל סעולם כלו לכף חוב: ־־־עם קולך, וזהו שבארו ז״ל הלאני את מלאיך הה״ד
 והשבות אל לבבך בכל סגוים אשל תדיחך ד׳ תתילבו ולאו את ישועה ד׳, והוא ע״ד שאמרו במקום
 אלקיך שמה, באור זה בהזכיר מדרשם אחר (במדי משפעים) כ; קרובת ישועתי לבוא,
 ז״ל(שיר השירי׳*׳) הלאר את מראיך, תה״ד תתילבו ישועתכם אינו אומר אלא ישועתי, כי בכל צרתם לו
) אם לא תדעי לך היפה / וסדברים סתומים, אמנם דע כי צר, חתו מאמר (שיר א  וראו את ישועת ד

 בנשים
17 



 'אהל ־פרשתי טנבים
 דרשו ד׳ בהמצאו, שאמרו חז״ל אלי משרה ימי המשיבה,
 ומאמר דהננ״ה שאמר (מהלים ל״ב) אשרי:צשוא פשע
 כסוי חנןאה, וההבדל בין ב׳ המאמרים, כי הכה הימי׳
 האלה בכללם מתחלקים לב׳ בחי׳, היעו פי הימים
 אשר בין ראש השכם ליום כפור הכה הכם ימי ראשית

 בנשים, .כלומר שלא יעלה על דעתך להצנוננר נצרת
 !:ופך׳ ותצטער רק על שכינת כבודי, אז יהי׳ משפטיך
 כמשפנו המתפלל על סבירו והוא צדך לאותו.דבל
 פו׳, תהו והשבות אל לבבך כו׳ הלא ד׳ אלקיך גם

 הוא שמה, והנן:
, הורה השנה החדשה, אשר מהצורך להכין עצמנו לחראיז ׳  ושבת עד ד׳ אלקיך ושמעת בקולו ט
S בזם על מס שאמר הנביא ע״ה(ישעי׳ נ״ה) אלקינו מלכנו בא1דש בתפלה ובממונים לסכין 
, וםרלון מזון ומחי׳ על כל השנה, אבל ימי חודש אליל בס״ ׳  • דרשוד׳ בםמצאומ׳ וישוב אל ד׳ ררחמהו ט
 אמרת להם כי תם ימי אמדת השנה וסופה, אשר
 בהם אנחנו משלימים כל מעשי השנת תעו ברת, משל
ם p להם השל מלאכה גדולה א  לבעלי מלאכה #
 לבנות לו בנינים גדולים ולחבים והיכלי כבוד, וכדומה
 מן תמלאכות, אשל משפטם כך הוא, אחל גמל

 בזם לבאר לנו־ שלא נהלסל אחל הקב״ת לאמל מדוע
 נהי׳ כצועק ואינו כעכת, סלא.אנחנו מרבים בתפלה
 ותחנונים וסקב״ס אומר (ישעיס נו״ן) מדוע באתי
ש מ׳ הקצור קצרת ידי מפדות כי/ ואנחנו  ,אין אי
 אומדס םסיפך (תסלים כיב) אקרא יומם ולא תענם

 כביכול הובל ואומל כי מי יחמול עליך ילושלים כו׳ מלאכה חסרה לפני אדוני האח׳ P יק לאיי 'אלינו
 גם כי יש רש הלבה שמתפללים ומלבים תסנומ לפשפש בזה המולש בטלם נביא מעשה איש ופקודתו
 ובמשו׳ אק הלא תתנאי הלאשון של המבקש ותמתמנן ועלילותיו בלאש השנה, מחריבי׳ אנחנו לבחון ולהתבוק
 שיתי׳ מצבו נגד פני המתבקש, ואס יעמוד המבקש ולהפוך ידינו בכל מעשה ידינו של כל ימי השנה; מיום
/ ו  אמוד המתבקש מי הוא שיענה לו, חהו כי מי יממול ויום בפ״ע, אשל ע״ז נאמר אשלי נשוא פשע כ
 עציר ירושלים כו׳ הלא את נטשת אותי אמול תלכי, ומעתה דע כי המוני בני.אדם יתחלקו לגי מחלקות,
 ממש ע״ל סמלמד לעס האק סדר הכעכועים לפניו ממש ע״ד ,עשיר גדול אשל בדו לא הלט בדרך הישר
 וממכו לאסליו מימיכו ומשמאלו, ולא ידע כי העמידו זהי׳ מוכיח ומייחל אותם בכל יים ולא שמעו דבריו

/ 0  נגד דרו״ או צפון ומערב, לא למזלח, וזהו הלא עד כי תכעסתו צלתו ועזב אותם ותלך לו למלמקי
ס ף י י  אחור תלכי, כמאמל(מלכים א׳ י״ד) ואותי השלכת לאמל אסתירה פד מהם ואל אלאה בדעתם, ל
ע על בכיו כי כשלו למחכה גדולה ומסיככס, מ ) הפליגן ש  אמר גון, כמלילת מז״ל (בראשית רבה א
 מכנגד פניו, לק התנאי הראשון של תמתפלל(עמוס ובאהבתו ובחמלתו ככמרו רחמיו עליתם ושלח להס
) הטן לקראת אלקיך ישראל, ואם עמידתנו יתי׳ רופא נאמן לרפאות מתם מי שירצס לקבל רפואות , ׳ 7 

ן לקראת אלקיכו אז גם תפלתנו תהי׳ לרצון לפני וכאשל בא אליהם תרופא מצא אותם חלוקים לג״ ו כ  כ

 ד׳ וזהו וישוב אל ד׳ וירחמהו, חהז ושבת עד ד׳ מחלקות, החלוקה הא׳ שהיו יודעים את מכאובם ^
 אלקיך, וסשלמת סדבריס תמצא כי תדרשם בפתיחה רב הוא והסככה כי גדלה מאד, וכתה כאשר ראו את
 לספר סמדות ד׳ יעזרכי להוציאו מהרה לאור עולם: פכי הרופא הבא אליהם חרדו לקראתו יפלו לפכיו
א (ישעיה ל״ב) כשים שאכנות קומנה שמעכה לבקש על כפשם והצלתם ויאמרו אליי הלא כל אשר י ב נ ב  ו
 קולי בכות בוטחות תאזכת אמרתי ימים על בידיכו כל מחמד עיכיכו כתן בעד רפואות ובעד
 שכה סכגזכה בוטמומ ט', ובמדרש (ד׳ איכה) אלו יגיעתך אך חוס וחמול אלינו ועסוק ברשואתט ,
ל לא פחדו ב  זכיתם הייתם קולאיס כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר . .החלוקה השנית תרגישו ג״כ במחלתם א
ל  אתכם כוי עכשיו שלא זכיתם אתם קוראים טמאסה כל כך כמו הראשונים, ולא לצו להוציא הוצאית ע
, באיר הדבליס כי הנה ב׳ מאמד׳ מעילד׳ זאת, אבל אמלו אל סלופא אס תפז אתה.לגמול מקד ׳  בשוליה ט
ו על הימים האלה ימי התשובה הא׳ מאמר הנז׳, עמנו ולרפאות אותנו והרפואות יהיו משלך, נודה לן כ  אוח

 u על
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 שהקב״ת_ יתמסד עמתם יישלח מסדו ואולמו לתנמותם
 בדרך ישרה, .וגם אותם מקבל הקב״ה, כי יוה״כ מכפר
 ומטהר את כל המלים בתשובה.וחפצים גטהרת,
 המבחינה בין טוב לרע ומפרישים עלמן מכל מנ בימיי
 המסוגלים לרפואת, היינו כל ימי התשיבה, אמכם
 תכת השלשית אשר לבם בריא אולם, והם דשכים
 ורעככים שלוים ושקטים ואיכם חרדים ועצבים מהימים
 האלה, כי מחזיקים .עצמם לבריאים כל ימי השכם,
 ולאנשים כאלת אין תקוה, כי הס מכעיסים ובאים
 בימים האלת כמו בכל ימי חשכת, ואיך יועילו לסם
 הרפואוס אם איכס בדלים מן סרע גם בימי, חייסוגלי׳
 לרפואה, וזהו.שקו5ל עליהם לאמר כשים שאככוס שמען
 קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי ימים על שכה
 תרגזנה בוטחות, פי' סלא מעט. ימים׳מקלקלים כל
 השנה, כי גם בימים סאלס חם חוטאים על נפשותם,
 וזהו מאמר. המדרש לאמר שהקב״ת מתנצל מדוע לא
 עלתה ארוכה.למחלמנו, הלא יוה״כ מכפר בכל שנח,
 לזה אמר. אלו זכיתם.סייתם קוראי׳ כי ביום הזה יכפר
 עליכם מ׳ פי׳. אלו זכיתם ותייתם מזככים עצמכם
 כנוער כפיו מכל תועבת ודאי םיייתם קוראים כי ביום
 הזה יכפר עליכם למסרי אסכם כוי, ויהיו הסיד' פועלי'
 פעולתם וסגולתם, עכשיו שלא זכיתם, אתם נגשים
 אל הימים האלם ולא זכיתם תיינו לא שמתם על לב
, אתם ׳  כי תתברלו ותחלבנו כמאמר רחצו תזכו ט
 קוראים טמאתה בשוליה לא".זכרה.אחריתה, תיינו גם
 בסוף השנה לא זכרה אחריתה ולא י שבס מדרט׳ הרעי׳
 ע״כ ותרד פלאי׳ ולא תשיג טהרת יוה״כ יסגולתו

 השובת:

 ולהמתיק סדבדם מול יותר בבאור מאמר. הנז׳
 . נשים שאננות קומנם שמענה.^ולי;כוי,
 ימים על שנה תרגזרה בוטחות, דע1ט כבר קבלנו כי
 יש ג׳ חלוקי כפרה, א׳ בעוה״ב שאחר המות, והוא
 קשה עד אין מקר, ב׳ בעוהיז ע״י ב׳״ד של מטח, והוא
ל לין שלמעלה, כעניךמאמר יפה,  כטפה מן הים מ
 שעה אממ של קורת רומ בעוהיב מכל מיי העוה״ז,
 כן שעה אמת של.עעש.בעוה״ב.קשר ומר'מכל מרירו,
 העים״ז [ואם תשאל.הלא אין רחמי׳ בלין ולא ויתמות
 ולמת יתמעט העונש ע״י לין שלמטח, התשובה על
 זאת כבר היא לפנינו.במדרש פנחס על מאמר פנחס

 בן אלעזר תשיב את חמתי.מ׳1"עוד.שלשנ .םמשקימ

 אהק^״״ מרשת. 1
 על נדנך ועל מסלז, ובי לחלוקות האלה קבל המשא.
 לרפאות אותם והבטיח להם" להשיבם אל איחנם,..
 החלוקה .תג׳ שחקו עליו, כי לא הרגישו.לואומה
 במחלתם הרעס, והיו בעיניהם^כבריאים וחזקים באין
 מחסור כל לבר, והרפואות היי לזרא בעיניסם, על
 אלה אמר הרופא כי אבל מניס מנסם, .ושאלו אותו
 מלוע יגרע הכה השלשיה מהשניה, אם חפז חסל.
 אתתורצעך לעשותעמהם בטובך וגודל חסדך ולרפאו׳
 אותם על תוצאות שלך, הלא גם אל האנשים האלה
 תוכל לעשות כן, .ורפא את שברם, ומה לך בזה מת.
 שהמה ממזיקים את עצמם כבכיאים,. ויען הרופא
 ויאמר סלא תדעו כי ממלת האנשים האלה באה להם
 מסבת אכלם דברים סמזיקים ומשתיים משקים רעים
 וקשים, והמולה צדך עכ״ש להתנדב עצמו להנזר
 ולהשמנ.מכל מאכל רע לכל הפחות בימים.שהוא עוסק
 ברפואות, והמולת כאשר_ברוב אולמו אינו מרגיש את
 מליוד ודאי יאכל עם הסמים גס דברים המזיקים
 יכבידו את מליו עליו עוד.יותר, ומה יעשה הרופא
 אם אץ המולה רוצה, להשמר ולהנזר מכל דבר תמזיק
 אומו, הלא דמו בראשו, הנמשל, בהיותנו על אדמתנו
 תי׳ עיני"ד׳ עלינו מראשית השנת. ועד אמדתי שנה
 לשמור אנסנו מכל טומאת ומכל תועבה, ומעת תכעסנו
 את. בוראנו ית׳ אנסנו נתונים לשמה ומשסה, לקלף
 ובזיון, ואנמנו בכל רע כבמקום תפקר, כמאמר(ישעי׳
 כ״ו) בעלונו אדוד׳ זולתך, וכמאמר (יחזקאל די) ככת
, והקב״ס ברוב ׳  יאכלו בני ישראל את לסמם טמא ט
 רממיו רוצת לטתר אותנו מעוכומינו ושולח לנו סגולת
 הימים הנוראים האלה לקדשנו.ולטהרנו, למען נמדצ
 מעושק ידינו, אבל-אנמנו .מלוקלם לגי מסלקות. יש
 בינינו כשרים, המדדים אשר בבל דור,. המחזיקים
 עצמם כמולים בכל- ימי השנה,, ומרדים נגד סימים
 המסוגלים.האלה, ומקבלים אותם ביראה ואהבה,
 בוכים. יום'יום ,ומשכין עצמם בצום ובכי קוראים אל
 סאלקים במזקה ושביס בכל לב ונפש ושואגים..בהפלם
 ומבקשים רפואה למען הצל אותם מכל רע להעמידם
 בקק אורה לא בקרן משכת, .ומייגעים עצמם נפשם
 וגופם בתורה ומעשים טובים וםקב״ה מקבלם וממיש
 רפואהם, הכת השלת גם סם חפצים שישלח דברו
 וידפאם אך לא בעי ישלח ידו, היינו אינם רוצים לייגע
 את עצמם _למשות סמבה שלמה, רק משתוקקים
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 תאלת, ולראות אוסס ברע/ ולא יקבלו אותם בכןבל'

 פיי, לק אמר לא כן הדברים כי הלא לכם המרומה י
 ולכם סמרגוע ואתם מואסים ניסירים, א״כ טיב לכם

 לקבל אלו הימים בפנים יפות אחרי שהמה מסוגלים׳
 כ״כ במעט סבל התמדת וחרטה בימים" האלה תשיגו
 מחילה וסליחה וחשארו במנוחה עולמייח ונלחיית, וזהו
 נשים םאננוח קומנה שמענח קולי מ׳ ימים מל שנח
, כלומר הלא נימים המעטים חאלח תוכלו להשיג ׳  ט
ך וזהו מאמר (ירמיה  מנוחה וסלוה על כל השנה. -
 ח׳) כה אמר ד׳ היפלו ולא יקומו אס ישונ ולא ישוב,
 ונקדים מאמר המשורר עיה (תהלי׳ עיו) אחה נורא
 אתה ויד יעמוד לפניך מאז אפן משמים השמעת דין
 ארז יראם ושקטס כוי, גם מאמר" הרזי דרשו ד׳
׳ אנשי׳  נתמלאו קראוהו נהיותו קרונ, דע כי יזדמן נ
 יתי׳ לתם מחלת י אחת יחיל, ולאחד נזדמן מפא חכם
 סממציא אמכסיבאמלעי' קלים, בסמים נוחים וערנ^,
 והשני נא לידי מפא אליל ומכלכל אח מחלהי נסמים׳
 מרים כלענה, ודאי להללחה גדולח יחשינ לו זאת כי
 נא ליד רופא י חכם זה, נלחי כי המשא נם הואחכס
 ואינו מצה^לרפאוחו עד שיקנל עליו לשמוע נקולו
 ולהכןמר מכל מאכל ומכל מיד אשר חוא כמו עץ׳
 נלחמו, והנה הלא לפנינו סוא ט סימים תיקל' האלה
 מסוגלים מאד אשר נהם יכול האדם להסיג מסרה
 מכל טמאת אסמותיו, כמאמר ר׳ עקינא אשריכם'

 ישראל לפני מי אתם מטסרי׳ ומי מטהר אתכם אניכם'
ק ורחמן על כל מע%ו, ומת גם א  ש(נש5רם, מפא נ
 על הננים נניו, _ואם תשאל יסאמר מי הואי האמל
 שלאי ירצה נזה, ואנחנו רואים ט כמה יית״כ חלשו
מ ועוד לא נטהרני', אמנם' הת3ן1נת אמדת תאמל  ענ
 מפני ט עוד אנחנו דניקים נטמאת התאית, ואיןז
 אנחני עחנים אתי דרכינו ימעלליני, לק היא מנוה'
 ימ ואומר הה׳ ומי;יממוד לפניך מאז אפך, ללימל
 כמורה נאלנע hb זמן תעתיד אחר המוח, כי אז יהי*
י חייו׳ על  עמן לפניו כל חחשנץ מכל מש{, ימי «
א מסם דבר, ט לא עשתית^יבה ל  האדמה, ט
 בחייו ויהי' בהכרח מיורדי כיהנם, והיתמן לל תמ#&
 מצמי נעוח״ז ט כאשר יפיל מלמי לסניל לער העימיי?
 והקיגופים תהיי מפילה סבת ממידה וחקומח, לא
 p אחר^תמית אם יפיל אין תקיח עוד, !זהו ומי יעממ•
, אבל נחנן/־ו ית׳ ו5רחמיו תגדו5ים־משמי׳ ה$זמ£א ׳  ט
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 . אהל מרשתז
 מך״ת׳ץ _נגלד יותר, אם.םחונוא נמלמו לוקח נקמת ד׳
 ית^מגגלעו^כי זה היא., לקינה מח יחר מאד מח
 םסחיטא., קי^ל ונאנח .מתמרמר ומתנקם על כבוד
 עלנון יה׳,,.כמאמר.(נרטת זי) טובת ממות אחת
 בל.ע&ל.אדם יותר..ממאה מלקץת, ולכן הימי׳ האלה
 יקדם מא7..כי.מסוגל:ם הם.לכפר ולטהר אס סאדס
 מכ3~סעינומ,שהי׳ ציד .לס^ול עליסם עונש קשה
 גג&/ף^ גמתל־ן הוא יכול לסקן זאס נשעס אחת
 מועתה...מאמ׳ל.הנבגא_בעק עלה נדינה אל אניד
דע נשים  הלנ,_שוגא:ס.המוסר.,ונונמדם נחוכסה,. ו
 (0$+ .קרא ואמר להם נשים שאנמח.קומנה שמענה
י׳# קנס.מד.יש כמס אנשים עושים נאהנה  ק§ג כ
 ושמחג׳^יסגד^ם^וסםינפגעס נימים ס&לס סמס ששים
 ו^מחי^ כמוצא,$לל רנ,היעמדו נגל רגליסם נכל ימי
 י#לי.יןו#« ישכחו אמסח£ ונגזלה שנסם', וכנ יק אנשי׳
 מענגים. מלי£להץק.ש6?1. וסשקט. ,חפצים נשלוס ,
 ובשןגג9״סימים..סאלס \נקש הדופק על דלהוסיו,
 שינמןוד לניחוח^וסי׳.לזרא נאפו, לזסאמרסנניא
 אדרבא אתם .םקאנדם האוהטם.מנוחה ובועטים
 ?יסודם.הלא לכם נאם םלא לכם טוני להדנק נימים
 האלה לןוען תתפרנקנ.במעט.סבל, להמציא לכם
̂ בכל הימים, כ; לולא הימים האלה הלא  מקוחס הן׳לוי
 תלתם מסיגים.לער אר^ליום שכלו אמך, משלו לחכם
, סמלאס גדוליוסי/ממציא נכל 3 S n נןסי' בנדר וכד״ 
׳ מספרנס י ס ו 1 ^ p ^ ; ^ ^ r P \ ^ ' ^ ^ ^ j ^ X ^ 
 מזם^ותי׳.,עושה_כל;ם חתךס' מאכלים סמ1ם והיה
 מ״ז הרבה קופצים, ובעיר הזאח הי׳ עשיר אחד איש
 טל; מאל..ילאי,קנח אצלו דבר מעולם מכל ההמצאות
 שהמציאן לייךם/׳המ^ מ&כצ חדש, עיגה עשויה
 מדבר׳ סמשביעיא^יאשל.יספיק לאדם עיגה אחח על
 עשרת יידם^דותר ייעמוך, עם סחורסי״בשיק, ייעבור
 סטלי מלי פניו ויקראהו למלו סקסה'&5ו מן סעוגות
 אגןר בקל,' ראמר'צו_סלא ידעת שאין רצוני לפזר מל
 ה?5לאוס,".'^ור לו אדרבא' לך נאה קנין זה לך יאה'
 דבי זמ^ ט הנדיב והמפזר יאמר למ? לי.לקמז מלי־
.א?מ^לממר"^5_4 לחם חם, ל6~ק אהיה  אם,
 קמצנות! הגדולה7תחייב" אותך לקנות זאת, וזהו ממש
 מאוןר מךם^שאנמת קומנה שמענה קולי, לאמר גם"
ם האמונים &י תולעי ^ואיהביס : ^ש ״ הנובע .  ט_כפי
̂דןי עלמסינשלוה ונמת זם דרכם להת5וק עיליהימי׳  לפ



ז  פרשת כצבים ס
 הראוי אל מין האניכד־, ואהבה הבן אל האב למען
 יכלכל שיבחו כמו שמכר אצל כעמי ע״ה, ושתי אהבוח
 אלו איכס שוות זל״ז, ט אתבת תאב לבכו תיא אתבת

 מבעיית, כמאמר כרחם אב על בכים, ט הקב״ת כגומי
 בהאב רחמים גלולים בלבו, והוא כח מתובע במגע
 הבריאה המהלך על כנפי רוח כל הבמ״ח, והאהבה
 תזאת תיא בצ״ממה יותר מן אהבת ־הבן אל האב, ט
 האהבת הזאח היא בחיריית, מצל מצות התור' הקלושה
ל £ן:במ האב 3*  שחייבם מל זאת לכבד אביו ואייו* 5
 לגט לא רצה יחי שמהי׳ רק אהבה בחיטים, וללוות
 עליו שיאהב אח בכו יכבדו ויגדלו כי א״כ מה 1יעשה
 הנן אם יהי׳ אביו כשע, וכאשר לא יהי׳ לו אהבה

 נונעייתהלא ישליכהו יעזנחו מהיי לאמש, ואין אשם׳
 אל הגן מה שאין אביו צדיק, לא p צורךהאנ אל
 בכו תלה תכתוב על חיוג מלוה, -וט תאמר מה יעשה
 האב אם בכו לא ישמע לקול המצוה, הכה דבר׳ זה׳
 מקור ביד האב, ט ביד האב לגדלו ולחפט־עד שיהי'
 צדיקי ושומר מלוה, ואם לא עשה p אשמו׳ בראשו,
 חתו יסר בכך ותשתדל ללמדו חכמה ומישר ועי״כ
 ויכיחך ואח״כ כאשר הצטרך לטובתו רתך מעמים
 לכפשך. — ועל ההיעך כאמר (משלי י״ג) חושןגשבשל
 שיכא בכי, והנאיר ברבותינו ז״ל(שמות רבה א׳) כל
 המונע מוסר מבכי סופו שיראהו׳, שכן מליכי בישמעאל
 אברהם אביו לא טדהו ויצא לתרבות רעה יישכאתו
 והוציאו מביתו דקת, דוד לא ייסר לאבשלום י בם ולא
, הכה הם זיל בארי מאמר שונא בכי שזהו ׳  טדהו ט
 עוכשו, לבעבור היותו חושך שבטו יעכש׳בזה שסופו
 שישכא את בכו, חה הפי׳ מוכרח, כי אם כערש
 כפשוטו יחסר סימן התמול, כי ראוי תי׳ שיאמר״מםך
 שנטו שוכא את בכו, אבל כאשל אמר שונא יבכו *יש
 בהוראתו שאס״כ ישנא הוא את נכו וכן יש במשמעו
 שאח״כ גנו ישנא אות;, כמו שיאמר ה6ומל ראובן
 הרג שמעין, יש בהוראתו פי שני/ ראובן הרג את
 שמעון, יש בהוראתי שמעון הרג את ראיק, אמנם
 טעם ענין העונש הזה שהי׳ דוד ע״ה נרדף מפני
 אבשלום, הוא ממש עיד מ* שלקח משרת אל ביתו
 ו: ת עליו והזהירו שיל5׳ הבית נקי מכל אש£ה 'ומכל
 דבר מאוס, ויהי היום וראה הבמס״ב כי המשרת
 מתעלל מאד, ט על פני כל הרצפה כמם שופטם,
 וכמס זבל ואשפם, מס עשה בעס״ב הי׳ כמחריש, אך

 בלילם

 דץ לכ}:אא״ירא«ה׳ ייחמה, ״ ועי״כ ישק&מ, חהו־־בה
 אמרי ד׳ היפלי ולא יקומו, משל לשני ילדים שגנב
 ישמעאלי איחד, כמשפטם לסיות גונבי נפשיח, והוליך
ם ירך עיר שהיו בסי תושבים ה מ  אותם לגיחו, ועגל ע
מששחתם, והי׳ p מהר דרך תעיר תזאת, ויהי  מגל;
 כאשל נשא), חינערי׳ אה מיניהם וראו אח בל משפמסם
 סולכים בשוק, אמר אחד אל רעהו טיוב למ לתפל
ו יצילו אותנו נ  מלמלו מן חעגלח ויבואו גואלינו ממי
 מיד הטור)* הזה, ויאמר השני הלא נחבל עצמנו עיי
 הנפילה הזאת, וכמה יגדל הכאב והיסורים, ויענה
 מאמר לוי אתת תחוס על עצמך מלסבול כאב מעט,
 וט כאשר יביאך זת £יתו חחת אלילי ידיך יקחך
 להמיידך ממל המרכבה, הלא ייהפך המגלה ואתה
ק עתה כאשר תפיל עלמך  תפייל לאאכסת לטבח, א
 תלא ל5ןו2ס קלה סקוים יתניק לעזרת, וזהו היפלו ולא
̂לס סי׳א סבת סקימס ועמידה  יקומו, ט בע1ה״ז הנפ״

: ד  לרד ע
/  ןי% ד' אלקיך את"לבבך כון ואתת תשובי ושמעת ט
 כברי כתבנו בזה באור נלון ומצאת כי תדרשנו

: ז  ^ בק״י ז׳ ב
 ונתן ל' אליךך את כל האלות האלה על אדטך ועל
 שמאיך אשר ללפון, הצראת בבאור עלן זה
 מיל מאמר הנביא ע״ה (יחזקאל ל״ט) ונתתי את
 כבולי בגיים וראו כל הגוים את משפטי אשר עשיתי
 ואת ידי אשל שמתי בהם, וידעו בית ישראל ט אל
 ד׳ אלקיהם כוי ידעו סגיים ט בעונם גלו בית ישראל
/ ולארי לדעת  על אשר מעלו בי ואסתיר פני מהם ט
 מה חידש1 הנביא ומה תודיע אותנו בדבריו אלת שאמר
 וידעו ט נעוסם גלו בית ישראל כאלו סיום אין מי
 שידמ זאת, והלא כבר נאמר (איכה א׳) חטא חטאה
 ימ^לים ט׳ כל מכבדיה' הזילויה כי ראו פלומה; וגס
 ב>גאמר שלפלנו ראוי להשית לב מה עלץ סתנחומים
 שימן-^ת הקללות על איבינו, כאלו אנחנו דואגים על
 הקללות שלא יהיו לבז, לכן הוא מכסם אותנו שיתן
 אותם א^ יד מי שיקבלם, ולבוא אל באור הדבדם
שלי כ*0_ יסר בנך וינימך  נמתיק״תחלת מאייל (̂י
 ולתן,(מגדלם לנפשך, באור זה כי הנה העולם מיוסד
ק .לאביו אהבת  על אהבת סאב לבנו, ועל אהבת ה
1 למ.ען יסבול כל עקקי גדילי כאשי ישא 5 3 ^ ל ° 
 האומן את היונק עד יגדלהו יעידדםו על מעמד



 אהל twnt נצביע
 היראח תזורמת עלינו,• וראו׳ כל עמי האלן כו- יראו.
 ממך , כמו שהיי פעמים רבות בימי׳ מקדם שכחגייק!.
 כמה בימי דסע״ס, ואם לא נעשה כן, ולא מקפיכן
 יד יראתנו להפיץ קרני אורה אליהם,מחריבי׳ אנחנו
 לסבול סלף רשעתם וחטאתם, כמשפט דוד עם
 אבשלום, זהו שאמר הכתוב כי לעתיד יתגלה* האמת,
 שאין אנחנו מעוכים כ״כ בעבור עונות - אשר אנסנו
 עושים, כיא ברשעת תגרם אנחנו סונליסיעונש,
 כמאמר (ישעי׳ כ״ג) אכן חלינו הוא נשא ט׳ ואנסנו
 חשבנוסו נגוע מוכס אלקים ומעוכה ט׳ מפשע עמי.
 נגע למו, וכל המאמר מבואר אל הכוונה הזאת עיש ׳
 כי אך בעונותיהם אכחכו נמקים״) והדין נותן כך
 שנסבול אנחנו. מהם כי מדוע לא סשלמנו יראמנוכ״כ
 עד כי תופיע וסזרס גם עליהם, עד שיהיו גס הס
 יראים את ד,-, חהו וראו כל תגרם את משסגר אשל
 עשיתי ואת ידי אשר שמסי בסם, לומר. גס כיי סנוא.
 ישראל וגם עברו תורות עכיז למת מסר אותם ימ׳
 אל יד אחרים שישלמו סם בהם,• לזה אמר רגעו
 סגוים כי בעונם גלו בית ישראל, היינו- בעבור
 העונות שעשו הם נענשו ישראל, כמאמר ויזוא מחולל
 מפשעינו, ע?כ ואסתיר פני מהם.ואתנם ביד לריס©
 רפלו בחרב כלס, כלומר במרב כל עם ולשון לסנועי׳

 אותם מרשעסם:
 ן^ךי יקר בזה מאמר דהע״ס (תסלים קמ״ג). ואל
 תבוא במשפט את עבדך כי לא 'צדק לפניך
׳ כי כבר מבואר (שבם ׳ , ט רדן< אויב נפשי כו  כל מי
 כ״ד בי) מי שיש בידו למסות באכשי ביתו כתסס על

 אנשי

 בלילה כאשר ראה כי המשרת שוכב על משכבו והוא
 נרדם, לקמ את בגדיו שהפשיט.מעליו והשליך אותם
 לארץ אל תמקומומ המטונפים ההם ׳ לאמר כי כן
 ראוי לו, כי מדוע לא פינת את הבית, מדוע לא ראת
 שיםי׳ הבית נקי, הנמשל, הקב״ה מסר הבנים ליד
 האבות לגדלם לסנכם למוסר ולמישרים, ללמדם דעת
 ודרך תבונות, והאב המתעצל והמתעלם מזה והבן
, מוסר הקב״ה את האב ומפילו ת א  ישמית דרכו על ה
 ביד בנו, j הוא מייב בעצמו. — ומעתה דע ט
 הבורא ית׳ מייב אותנו ואמר וראו כל עמי הארץ כי
 שם ד׳ נקרא עליך ויראו מעך, פי׳ שתגיע אליסם
 יראת שמים מסבת יראתך הגדולה, כי כן חייב ית׳
 לירא מפניו, עד שתהיי היראה עודפת וזורחת ממנו
 ולחוץ על כל הרואים־ אותו, חתו ויראו ממך, מסבת
 יראתך הגדולה עד כי מפץ אורה גם עליהם, וכדברי
 רבותינו ז״ל גקפר. הזוהר (מקץ קל״ה ב׳) ־ גס את
 העולם כתן בלבם, כל עלמא וכלעובדין דעלמא לאו
 איכון אלא בלבהוןדאמשיכו עובדין טבין־כו׳, והקב״ה
 בחכבנו שנהי׳ אוצר היראה והסכמה, :עד שאמרים
 ילמדו מאתכו, כמו שיתי' לעתיד שיאמרו(ישעיה ב׳)
 לט ונעל׳ אל הר ד׳ ט׳ ויורנו מדרכיו ונלכה באדמותיו
 כו׳, ואם לא נעשה כן אנמנו מייבים עונש ע״ז,
 כמאמר (עמוס ג׳) רק אתכם .ידעתי מכל משפחות
 האדמה ע״כ־אפקוד.עליכם את כלעונותיכם, וכל זה
 יתזדע לעתיד אשר כל מה שסבלנו מן הלרות ורעות
 הכל.סי׳ מסבת עונינו ומטאתינו,:ממש ע״ד שכתבנו,
 פ הם מסורים בידינו שיהיו גם סם מושפעים מן

ו ל מ  הערה. *)ימה׳ גמל בזהמימלד (יריל׳ה כ*ה) ואמרת אליהם כה אמר ד׳ צבאות אלקי ישראל שחו ושכרי וקמו ז
י ימאנו לקמת הטס מידך לשתות ואמרת אליהס » אמר אנכי שולח ביניכם, והיי כ ח  ־. ־.־ . . ולא־פקימו מפני ה
 כהי אמר ר צבאות שתו משתי/ ט• הנה בפיר אשר נקרא שמי עליה אנכי מסל להרע ואמם הנקה מנקי לא •תנקו_כ1׳
 ואמרח אליהם ד׳ ממכוס ישאג וממעון קדשו ימן קולו שאוג ישאג אל נוסו, הידד כדורכים יענה אל לל יושני הארץ,
 באור המרים, כי הנה בהציעו. דבריו אלה לפני העמים כלם, אשר כלם ישחו מן הכוס יין הממה, וירושלים תהיה
 המתחלת לשתות מהוס־זס; מסעם הנאמר ;עמוס נ׳) רק אחכם ידעחי מכלמשסחוח האדמה על כן אסקוד עליכם •אמ
ס מ ק  כל עונותיכם; וכמו שנזכר בפנים, לי ישראל יקבלו עיגש על י עונות העמיס , לכן יחשבו העמיס שהמה יהיו נ
w מעיוצש כלל, לזה אמר כי לא כן הדברים, אמת-כי הנס בעיר אפר נקרא שמי עליה אנכי ממל להרע ״ **3ל אתם 
 אחס לא תנקו: ׳גם עליכם יעבור כוס, ולבל יתנחמו •עוד לאמר הלא בית ישראל נדונים כמו שהם..גדוניס, וככל'פעו{
א לן ל . י ס כ - ה  הגויי׳ גס*ית'ישראל,.ומםסמ אחד לכלס, א״כ עול. לא נגרע ערכם מערך יהודה וירושלים, ע״ז.אמר ל
 'הוא, הביטו וראו דרך המשפט שיעשה בירושלים, ודרך המשפט אשר יעשה בכם , כי הנה בחורבן ירושלים ייי־ממרוס

 ישאג ומממח wp יחן קוליוישאוג ישאג על נוהו, הקב׳׳ה כביכול מקונן אל חורבנה, כמאמר חז״ל(ברכות גי)• ועל
, שנאמר ד׳ ממלים ישאג כל, לא כן כאשר ישפוך עליכם חמא־ אחו, הידד כדויכיס י  משמר־ ומשמר •הקנייה שואג כארי• ט

. >עגה אל כלזיזשמ.האת, בשמחה ובשירים: -־.־ ־; :׳ ־ ׳ . - ־ . 



« י ׳*עקב סח צ : 
 הנהיגו אותך בדרך אשר הלכת עסס יםיו כל סכלים

 תאלה נתונים נתונים להם בשכרם:
 בגמרא (סנהדרין צ״נו) בעקום שבעלי סשובס
 עומדים אין לדיקים גמורים יכולים לעמוד,

 והנה הרב מהרי״ע ז״ל (בשער מאה) התעורר על
 דברי הרמב״ם ז״ל שכתב (גששי משמונה פרקיו) כי
 האיש הישר המשולל מתאוות תגופכיות הוא מעולה
 מהכשר אשר ישנו בו וכובש אותן, א״כ נראה מדבריו
 שסוא ממאן במאמר זה במקום שבעלי תשובה עומדים
 אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ׳ ואפשר שיעמידהו
• ל ב  בעבירוה תשמעיות, ע״ש באדכות, ואנשי ל
 יבינו משפע זה כי חכמינו ז״ל לא חילקו בין חונוא
 לחוטא, אבל אמרו בדרך כלל במקום שבעלי תשובה
 עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ולבי
 אומר לי כי אין סתירה ממאמר זס לדברי םרמב״ם ז״ל,
 כי גם עתה כדבריו כן הוא כי הישר המשולל מהתאוות
 הוא מעולה מן הכשר אשר התאוות ישנו בו, ועכ״ז
 הדין דין אמת במקום שנעלי תשובה עומדים אין
 צדיקים גמורים יכולים לעמוד, גם כי המסיד-המעולה
 הוא יותר מעולה, לא בבחי׳ סשכר כאמרו סדברים,
 רק $ל בחי׳ עבודתו, לאמר כי ככה יעשה האיש
 החפץ בתורת ד׳ ובמלותיו לעבוד בכל כחותיו תסר
 משם כל תאוה וכל חמדה גופכיות עד שיתעלם בכפשו
 קכין הטוב ולמאוס ברע, לא שיכיח את טבעו על
 עכיכו הראשון להתאוות אל העבירות ולכבוש את
 התאוה, אמכם אותו שתי׳ חוטא ואסיכ תתגבר א״ע
 וכבש תאומו ועשה תשובה עליו אמרו במקום שבעלי
 תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד,
 ולא יקשת בעיכיך מדוע יסי׳ גדול דקר הבעל סשונה
 מהצדיק מעיקרו, וכי כך הוא החשבון, החרש ואאלפך
 ביכה, הסכת ושמע דעת ומזימה, ומכיר לזה מאמר
 •הנביא ע״ה (יחזקאל ט״ז) למען. תזכרי ובושת ולא
, גם מאמר  יהי׳ לך עוד פתחון פה מפני כלימתך ט׳
 (ישע•׳ מ׳) נממו נהמו עמי ט׳ כי מלאה צבאה ט
 פרצה עונה, דע כי זה מוסכם מפי הנביאים הקדונך׳
 כי כל בטחוננו על התשועה בעתיד תלוי בתשובה,
 ועיקר תתשובה היא החרטה והבושה ט נבוש ונכלם
 על המעשים אשר עשינו, אשר ע״ז כבר הבטימו מז״ל
 (ברכות י״ב ב׳) העושה ד^ר עבירה וממבייש בה
 מומלי׳ לו על כל עונותיו, שנאמר למען תזכרי ובושת

 *״ו׳

 אנשי ביתו, :על אנשי עירו נתפס על אנשי עירו׳
 ודוד ע״ס ברוב גאונו ודאי תי' בידו למחות על כל
 העולם, לזת בקש ואמר ואל תבוא במשפט את עבדך
 כי לא יצדק לפניך כל סי, כלומר שלא תחייב אותי
 מדוע לא יללקו כל אנשי סעולם, כי י.. לי סתכללות
 כי רדף ארב נפשי כו׳ ולא סי' סיפק׳ בידי למחוס,
 ומס גם כי כבר קבלנו שכל תפלות דהע״ס הי׳ בעד
 כלל ישראל א״כ יפה ההפלל על הכלל ואל סבוא
 במשפט את עבדך כי לא יצדק לפכיך כל חי, והדין
 אותנו על חטא אחרים, כי זאת הימה ראוי אם ידיכו
 היתה תקיפה עליהם, אכן עתה הדבר בהיפך כי
 רדף אויב נפשי כו׳ סמס שולטים עלינו ומחטיאים
 אוסכו בזדון לבם, לכן יפת כיחס אותכו ית׳ וכתן ד׳
 אלקיך את כל האלות סאלת על ארביך ועל שוכאיך
 אשר רדפוך, הייכו שיהי׳ המשפט בהיסך, שיתן
ו אותכו, כמאמר פ  את כל תאלות עליסם על כי מ
 סכזכר למעלת כי רדף אויב כסשי כו׳ סושיבכי
 במחשכים כמתי עולם, אם כן סמס ישאו עוכם

 על עצמותם:
 עוד כראם לסמסיק סמאמר ע״ד איש עשיר תי׳
 לרך לכסוע למרחקים, וסי׳ קוכס לעצמו סוסים
 עם מרכבה, והי׳ צריך אל מי שינהיג אס הסוסים
 מושכי מרכבתו, ויהי הוא מדבר על לב כער אחד
 שיהי׳ הוא המכהג בדרך הזה שהוא כוסע, ויאמר
 אליו סעלם מה תתן לי בשכרי, ויען העשיר ויאמר
 אליו דע כי בבואי למחוז חפצי אז אין צורך לי לא אל
 העגלה ולא אל ססושים, ואז אכי אתן •את כל אלה
 לך בשכרך, גם אה הסוסים גם את השבט לרדות
ם, את תכל תקח, הכמשל הקב״ה המן לפכיכואת  נ
 דרכיכו ללכת נדככי התורה והמצות, ותכין בעבורכו
 גם נעלי עגלות הרודפים אותכו ולומצים אותכו
 נגזירת הקנ״ה כמאמר (ישעי׳ יו״ד) הר אשור שבט
 אפי ומטה תוא נידם זעמי, למען כתעורר עי״ז ללכת
 נדרך טונים ולשמור ארחות צדיקים, ולעתיד כאשר
 נגיע אל גמר םנסיעת אל מחוז חפצו ית׳ ומל ד׳
 אלקיך את לננך ט׳ לאתבת את ד׳ אלקיך נכל לננך
 כוי, ואז אין צורך עוד אל כלי הכסיעס לא אל סאלות
 ולא אל הקללות, ויתן אותם אלקי׳ אל נעלי סעגלות
 נשכרם, וזהו ונתן ד׳ אלקיך את כל סאלות האלה
 על אייגיך יעל שונאיך אשר משוך, כלומר אשר



 .אהל
 כגנב מאחי כל *מלבישים וכל החפצים י>ל:אשר
 הכינותי לשמחם בכי,היקר לא כשאי לי מכל:אלה
 מחוש ועד שרוך נעל וישאלו אוזו ויאמרו אבל,מלן,k־
ה ק ע ר ב  לדאוג עוד על אלה הדברים, הלא הגביר כ
 אחרים תחתיהם, וכבר נתמלא כל המםסיל על,אקת
לי  שבע, ויאמר. האיש מתלי למתממ .שלו, מת :
ה מ ל  שיצנורן להתחסד עמי, הלא אנכי,הי/לי כ
 שתיית׳ צדך, .ומה נדב הי׳ אם שלי,םי׳ קיים ב:די,
 אז פערו עליו פיהם בשחוק ויאמרו לו, תה קכל:אין
 לא חבץ גודל הצלחתך בזה, א? לא קבץ ט,,תגדיל
. ומבת ח ח  הגנב לעשות עמך נדבה יחשל, כג א
 כי, הכינות את תכל כמשפט על תחתונה, *אי* קשבת
מ ז ב ג  רק בטרם ראה תגביר וטרק ראתה .אשתו ה
 ודודו ומסרפו.הי׳ נראה. בעיניך כי יש לך מלבישים
 להלביש.אח.החתן, הלא לאמונה oh הגנב לא* הי׳
 גונב אותם וסמחיתנים ב$יאס כלם לביתך והיו.מאיי
 את החתן.לבוש בחם תי׳ כל אחד מסם. אומר.חסרון
.חה על  אחר, .זה הי׳ מעקם את פניו.על מלבוש זה,
 מלביש זה, סיף דבר לפי מעלת מדריגתם ותפארת
 עשרם וכבוד ביתם כן היו מע קים לבך בהחסממת
 אשר םיו מציעים לנגד עיניך משא״כ עתה. אשר לא
 שלטת עין המחותנים עליהם, ולא ראו אותם מימיהם,

 וכלם יודעים שתי׳ לך רק נגנב מאצלך, וקגביר.ב5ןו3
 לבו עשה מלבושים אל החתן, הלא הוא עשת קגשפכו
 מעשה הגביר, לא כאשל יעסה.תעני! וא״כראת.כמס
 .גדולת חצלחתך שלא ראה המלבמזם אשר הכינות,
 ואין לתם עתה מת לגנות ועל מת לבקש מקרונות ,
 תנמשל, כי תצדיק מעיקרו ממלא אמתחתו ספלים
 יקרים, ומלביש א״ע מלבושי מלות ומעסים שובים
א_עולס ו י ח י מ מ ש ו ו י י  בכל משך. ימי חייו, וג־מליאיח י
 למעלה עם אמתחתו ושמלותיו.על שכמ^ י־כאשל
 יפתחו. איתי להביט ע3 מת שבתוכו,. הנה כל אחד
 מב״ד של מעלה אימר חסרון אחר, זה אימי זי סלרת,
 וזס אומר.זו מלוה, זו תפלח כי דקדוקי המציק אין
. אץ צדיק ם ד י א  להם שיעור, כמאמר (קהלמ זי) כ
 באח אשר יעשה טוב ולא יחטא, םייכי שלא יהי׳
 חסמן ודופי במעשיו, וכבר נאמר יקביגיי נשערה
 מאד, אמנם תבעל תשובה הוא חליל. ובכה ילך,
! .?אבד  יתאבל ויתמרמר על הגניבה ועל האבידה א
 ממנו כל זמן .חיותו וסויייתו בזה סעולם, יאיך כלו

 ימיו

 כוי. בכפרי ילך לכל אשר-יעשית, וכן נאמר (יחזקאל כ׳)
 ונקיטותם בפניכם-בכל רעותיכם אשר עשיתם, אבל
 עכ״* דות.לבבנו על לער.הבישה ימה שנחי׳ רק מבעלי
 ,תשובת לא מן הצדיקים אשר לא טעמו טעם חטא
 מעילם, יותר טיב הי׳ לנו אם תי׳ לנו לב לדעת
 מתחלה, וםיינו צדיקים, לא להיות בעלי תשיבה,
 לזאת בא הנביא ע״ה לפייס יאותנו לאמר אל תיראו
 כי זאת לכם. חצלחה תיותר גדולה מאשר הייתם
 מחחצת צדיקים מעיקרא, ומעתת נמתיק תענין
 במשל, לעשיר גדול סתתחן עם אחד מתושבי עיר
 **קטנה, כי הי׳ לו בן משכיל ושלם, ותעשיר התנת
 עמו שיתן לבנו עכ״פ מלטשים בדרך כבוד, כי איך
 . יקחהו לביתו בין נגידים לחושיבתו, בין חור ארן
 ומזכים, תת תשתדל בכל מאמצי כח ייעשח לבנו
 . מלבושים כפי מי* שהבטיח, ויהי כאשר בא אל עיר
 ומשב הגביר על החתונה יסר אל בית אכסני׳,
 ובלילםלא.הלך הגביר להקביל פני החתן, כי אך
 יאסוף כל אחחם מרעיו באישון לילה, רק בבוקר אז
 נתאספו כל בני םעשיר וכל בני משפחתו ואחוזת
 מרעיו האפרתים מלובשים כארסתם וילכו לקבל פכי
 תחתן כנהוג, ויהי בבואם שמה, .ראו כי המתחשבים
 .ובוכים החתן ואביו ואמו, וישאלו לאמר מה זאת,
 .מגן אבי החתן ויאמר. הלא ראו נא כי נשברה הדלת,
 כי בלילת באו גנבים וישברו תדלת והוציאו מן תבית
 הארגז של החתן, ונשאר ערום מכל תמלביש־ם אשר
 עשירי לי יכל שארי הספלים אשר תכיס־תי בעבורו את
 מכל לקחו שבו ויבוזו, יאמר אליו הגביר לא תבכה
 ולא תדאוג על ההפסד חזה כל מאימה, כי כל
לא אמלא כל אשר נחסר לך, רק בכת י מ י ל ז ע י י מ  מ
 ..לא תבכה, ריצד סגג־יל מל משרתיו וילכו אל חחניות
 והם סביאו אליו מלבישי כבוד ובגדים יקרים ושארי
, ויעשו חופת, ולאחר ל ג  חפצים באין מחסור כל ד
 החופה עשם הגביר משתה גדיל, ויהי כמישבם על
 הלחם ואבי החתן יושב בראש, ראו המסובים איך
 הוא גונח מכאב לב יישב בצער, וישאלו אותו לאמר
 , וכי דרך עולב בך. על שמחת בנך תיקר, חלא זכית
 : לםככיסאיסי לסופה עם בת גביר נכבד ומפואר כזה,
 הרבה יש לד לשמוח ולשיש. מטיב לב, ייענה ייאמר
 מס זאת תתפלאו על< עלבוני דגוכי, סכי לא ידעתם
-או לא שמעתם אם אשר, קרני פס בבית מלוני, כ־



 מנקב ספז
 אחריך, רק כי לקח נוונ כתתי לכם לכן תורתי אל
 תעזובו, וכאמרם זיל במדרש (די תרומה) אל תעזבו
 את תמקח שכתתי לכם, כי הלא קרוב אילכו תדבר
 מאד כו, וכוכל לתשיגו בלא עורח ובלא יגיעת כל
 מאומה, וזהר שהוכיח אותכו הכביא ע״ה ואמר בשם
 ד׳ ית׳ (ישעי׳ מ״ג) ולא אותי קראת יעקב כי יגעת
 בי ישראל, והדמיון בזה לאחד בא מן הדרך ערב
 שבת סמוך לחשכה ויהי הוא בא אל עירו, וית
 מהרה אל ביתו, והחפצים שהיו בידו הכיח ביד הבע״ג
 לאמר אלך לביתי ואשלח להביא זאת אלי, ויבוא אל
 ביהו וימהר וישלח כער אחד אל בעל העגלה להביא
 משם את אגודתו, והכער הלך והביא, וכמס אל
 היכל הסוחר ויאמר לו הכה תבאתי סחורותיך ובתוך
 סדנדס הוא מקכח את םכיו בככף בגדו מזיעת אפו,
 ומדבר דברו בקולר רוח מאד, ויאמר אליו הסוחר
 איה אגודתי אשר הבאת, דאמר הכער הכחתי את
 הכל בחדר החילון, ויאמר אליו העשיר הכה מה
 שתבאת לא שלי תבאת, מי יודע של מי הוא, ויאמר
 לו הכער> לך כא ראה בחדר סכ״ל, ודאי שלך הוא,
 ויאמר אליו תעשיר אין מתצורך לי ללכת ולראות, כי
 הלא עיכי מאות בך הזוהמא הגדולה .וזיעת אפך,
 הלא אגודתי היא אגודה קעכה וקלה, אין בה במה
 להזיע, תהו ממש מוסר חכמה כגד קצת המתחפשים
 ומראי׳ בעצמם יגיעם בעבודחם, אמר אליהם ולא
 אותי קראת יעקב, יען ט יגעת בי ישראל, הלא
נ אליך הדבר מאד מ  בעבודת ואגודה שלי כאמר ט ק

, ומה זה יגעת, מדוע אתה עיף ויגע כ״כ, ׳  ט
 ומעתה מהצורך לדעת ולהשכיל מדוע מותר לאדם מן
 המלאכים, ואיככה יצוייכ זאת בשכל לא כפלאת היא
 ממך ומן המלאטס הוא כפלאת אמכם יש דק־ ישר
 להבין הדבר ע״פ משל, כי הכה כבר מבואר ט
 תמלאכים כיתן לכל אחד בחי׳ ומדטגחו בעצם עהרתו,
 ומדריגתו היא השגתו ומעלתו, בה כמלא מראשית
 מציאותו, לא כן האדם ט הוא קרוץ מחומר, עפר מן
 האדמת, רק מגודל שקידתו בתורה והתחככותו פכי
 תכותן חכמה והסוס דעת, בחסד ד׳ ית׳ יחוככהו
/ לכן המלאך ת  להשפיע אליו מן החכמה כפי רצוכו י
 מלקו קצוב לפי מדרגתו ומעמדו, לא כן בן אדם ט
 מעצמו אין לו כל מאומת, וכאשר ימצא חן בעיכי ד׳
 סוא ית׳ יחכן אח אשר יחון באין קצבם, ממש ע״ד

 אמד
18 

 אהל מרשת נצבים
 ימיו בחבל ודק, וסקב״ס מסכדג ועושס לו מלבושים,
 כמאמר גדולת תשובס שזדוכוס כעשו לו כזטוס, הלא
 םמלבושים אשר סקב״ס ילבישסו ודאי סוא ית׳ עת
 וסדר לבושו, ולא עליסם יסי׳ פחחון פס לקערג
 ולבקש חסרון כל מאומס, וא״כ יסס אמרו במקום
 שבעלי סשובס עומדים אין צדיקים גמודם יכולים
 לעמוד, וזסו למען סזכד ובושם ולא יסי׳ לך עוד
 פחחון פס מפכי כלימתך, כלומר שלא יסי׳ עוד אל
ליך מפכי כלימת  סמקנודגים פתחון פח לקערג ע
 מעשיך סראשוכים, ולא יכלימו אוסך עליסם, וזסו
 ג״כ כחמו כחמו עמי ט׳ דברו על לב ירושלים וקראו
 אלית כי מלאת צבאת, ר״ל כי כתמלא כל ססיזק,
 באופן תיותר שלם, וביאר אופן התתמלאות ואמר כי
 כרצה עוכת, מתעוכת כעשו זכיות, וא״כ היא חצלחת

 שאין למעל6 ממכת:
 כי סמצוס סזאס אשר אכט מלוך סיום לא כפלאת
 סיא ממך ולא רחוקס סיא, ובמדרש, אמר סקב״ס
 לישראל ראו כמת אתם חביבים אלי שאין בד׳ בפלנוין
 שלי מטר את תתורת ולכם כתתית, שכאמר וכעלמס
 מעיכי כל חי, אבל אתת לא כפלאת תיא ממך, וכבאר
ת עד  חחלס מאמר (ססלים קמ״ז) השולח אמרתו א
 מסרס ירוץ דברו, סכת תכתוב ביאר לכו מסוח פעולת
 כתיכת התורה ומלמעלס למעת, שלא תסשוב לומר
 ט היא מתכת הבאה לאדם בעל כרמו, כמו החיים
, בלתי ׳  והמוה, שכאמר בזה ועל כרמך אהה סי ט
 ט היא תלוי׳ בנמירת האדם, אם יאבה וישמע מהי׳
 סתורה קרובה, אליו, ואם לא יאבה תהי׳ רמוקה
, וכי תאמר מס  ממכו, כמאמר כמר הורה מוכמ טי
ס פעולמ כמיכהה מהר סיכי, לזה אמר השולמ  ע
ת עד מהרה ימן דברו, והוא ע״ד הסמורומ  אמרתו א
 אשר מציאותם וגידולם בארצות רחוקות, וכל מי
 שילערך להשיג מהם דבר לא ישיג כ״א במורח גדול,
 וביגיעס רבס, מס עשם סשר לוס לסביא משם עגלות
 טעוכוח סחורות הרבה מאותן סמדיכות, וסכיח אוסם
 אל תוך חכות גדולה, אבל התחשוב ט לבעבור זה
 ישיג ממכה אדם בחכם בעיר הזאת, לא כן כ״א כל
 מי שירצה לקכות יוכל לקכות קל מהרה, בלא נוורח,
 וזהו השילח אמרתו ארן ופעל בזה אשר עד מהרה
 ימץ דבמ, וזהו מאמר (משלי ח׳) שמעו בכים מוסר
 אב ותקשיבו לדעת בינת, ולא תאמר שסיא סנוא
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 אמד הי׳ לו בכים צמרסקים, לימים כחב לחם שיבואו מהמאכלים ירצת לאטל, הלא מיד ומשח חשבון בנסגי
 ימל גדודים על ראש שממת בן זקונים שלו, רק שיבואו ויאמר בלבבו גס ט ימנו לפכי כל מה שלבי מפץ אבל
 מלובשים בכבוד, שיתי׳ לו לתפארת, שלה לו אחד מלא ימכ לי אחיכ ט יעריכו לפכי משנין עליז לשלם
 מבכיו אגרת לאמר אבי בחר לן באיזה צבע אתם מפץ ככל אשר ידמש ממכי, וכל מס שאתעדן יותר אשלם
 יותר ואתלנש במלבושים ממין צבע זה בבואי אלין יותר, הכמשל מבואר במאמר (קהלת י״א) שמח בסיר
׳ ודע ט על  למק יהי׳ לן לכמת רוח, והאב בראותו תאגרת מאת בילדותך וינףבך לבך בימי בחורותיך ט
 בכו זה הי׳ דן עליו שהוא עשיר מופלג יומר מאחיו, כל אלה יביאן האלקים במשפט, ומעמה תמשך
 עד שבידו לבחור להתלבש לפכי באיזה צנע אשר המאמר כן הוא, ראה כמשי לפכין תמס את החיים
 אדרוש מעמו, ובאממ לא כן סדבריס כ״א סוא םעני ואס הטוב, הייכו כאשר מבמור בחיים אממיים,
 שבכולם ואק ידו משגת מאומה, כ״א מה שישאל לעסוק בסורה ומלומ, אז ישיג הטוב, והדרן השני
 משמין 'וא׳׳כ הברירה בידו לשאל מת שירצה, לא p לפנין, ואת המות, מיועד לזה תרע, וא״כ ובחרת
 שאר אחיו אין להם כ״א כפי מה שברכם ד׳ לכל א׳ במיים, מרנין רואומ כי אין בין הבמירה ובין המוכרח
 ואחד כהשגת ידו, הנמשל כבר מובן, ט המלאטם כלום, ומוכרמ אמה לבמור אמ המיים/ לשמור תמורה

. . 5 ? 6 . ״ 0  םלחם בחיים ובמציאומם להשיג כפי אשר מלק ל׳ י
•p (אבות ו׳)לכל אמד ואסד, ולא יעלה במעלות להשיג יוסר מאשר עוד נראה בזה בסקרים מאמר מז״ל 
׳ אם  נמצא אתו עתה, לא p האדם ט מעצמו אין לו כל סיא דרכם של סורס פת במלמ תאכל ט
 מאומה, כ״א מת׳שישיג נדבה ומסד מיד ד׳ סטובס אתה עושה כן אשרין וטוב לן, משל לעשיר נסע
 עליז,*ונלבם אין לה שיעור מימית׳ הרחבה והמלאה: ללייפציק ויבקש ממנו ממנו שיקמתו עמו, לאעל
 דאךי נתתי לפנין היום את החיים ואת הטוב ואם סורני נא דרן המסחור, מתי אעשה גם אנט לביתי,
 העזת ואת הרע כוי ובחרת בחיים למען חח״׳ ובלבבו הי׳ רוח אחרת, רק להתהולל ולראות חדשות
 אתת וזרען, ראוי לתתעורר כי סכתוב התחיל בשתים בבתי טרטיראות והמראוח, והכה בנסעם הסיחר לא
 םחיים והטיב, וסיים באמת, ובחרת בטיס, ולא אמר נסן שיכס לעיניו, ובחצי סלילס קם מעל משכבו בחלון,
 ובמפת בחיים ובטוב, והנראה. ט בא תכתוב לסודיע וימהר לרתום סמרכבס, וסי׳ ממעט מאד גם בארוחת
 אותט שלא יאמר אדם אחר ט זח חלק אדם מאלקים שלחנו, יעשה את הכל בחפזין ומהירות, יבביאו
ת כל סיים בין הסוחרים ללאוס  שהוא נעטר בדבר שאין מציאותו באותם שסם למעלה ללייפליק הי׳ הולן י
 ממני חייכי במלאטם, ילא באיתם אשר למטח ממני׳ סחורות נאותות לו, ולא סי״ ערב לו כל מאכל וסי
yj •היינו כל מעלי נדם, רק האדם לבדו עשהו הבורא משקה, בהיות רעיונותיו מבוהלות ודחופים 
 ית׳ שיחי׳ בעל בחירה/ ובידו לבחור את אשר יחפיז, םעסקים, ואמר לא עת האוכל עתה, כאשד אבוא
 דאמר ללבבו א״כ אעשה כל מה שארצה, ואקיים בי אל ביתי אז אשמח בעמלי, אז אראה טוב באממןן
, לזה בא שלמני, אבל מתנו כל שממתו הית׳ רק בנסיעתו לבד,  מאמר(עירובין נ״ד) אם יש לן םנרב לן
 הכתוב להודיע אומנו ט לא p הדבטם, ט גם אמר ט אמר מעודי לא נקעתי ולא הייתי מטייל כ״כ
 הבסירס םוא מוכרמ ללכת בדרך אשר בחר ד׳ ית•׳, פרקאומ כמו עתה, ויאכל מכל, לא מנע את לטי
 לא במס שיבסוכ הוא, למשל אדם בא אל קרובו אל מכל שממה ועונג, ושממ בכל הדרן, ובבואו לגירןן
/ מ י י  דודיומקרפו שלא ראו זה את זה כמה שנים, ושמחתו סי׳ מלא לער ופניו זועפות כשיכור מתעורר מ
ט אליו ישימאכקן הנמשל, הנשמה נחצבה מתחת כסא כנידי ית׳, מ  גדולה מאד במת שזכה שיבוא ק
ת סמורות ו כ ו י  אצלו, ובכל לב הוא שוקד לכבדו וגןזאל אותו הגידה בנעודס בית אביה, וירדה למטה ל
 לי שאהבה נפשי מת מבמוכ לן מן תמאכלים על תתור׳ והמלות, והמשטל יודע תאמת כי הוא לק
 סעודת הצהרים, וכל חפצן אעשה, ודאי יבחור לעצמו נדרן, רק כאורח נטת ללץ, אין האיש בביתו, ותמיד
qרpהטוב אשר במאכלים והמשובח מן המשקים, לא כן כל היום וכל הלילה לא יחסה מהגות בחייה ולא 
 מי שבא לסתארס בבית אכ^י׳ רשאלו אותו מס בחפניו סחורות תמצות ומעשים טובים, יומם לא

 ינוס



 נצפיע מןקב ע
 מתעורר האוה אמרה בלבו, וא״כ הרוצה להכצל
 מהמץ התאות יש לפכיו עלה שיהי׳ כשאר עמוד על
 התאוה הראשוכה ולא ימלא תאותו גכל אשר יתאוה
 על שהתאות תסתלק ממכו׳ ט אז יבואו עליו כמם
p דהעיה כועס על קצף הקב״ה  תאמו מנוכות, וזהו #
 על שאלתם שבקשו מלוא כרס, כמבואר ברז״ל, לזם
 אמר כי םקב״ה הוא מאת את הכולל, אסר בחתמלא
 תאות מלוא הכנס יבואו הרבת תאות מנוכות, וזםו
 ויאכלו וישבעו מאל ותאותם יביא לתם. — ומעתה
 כבאר הםבלל בין מאכלות אסומם אשר התורם
 הזהירה אומכו מסם, ובין ההרמקה מן דבד םתאות
 הכשרות אשר תכתוב הזהיר מ״ז רק ברמז, קלישים
ט , , ק מ  תהיו, פמשים תתיו, וכמתיק הדברים ע״ד ל
 כבר יזדמן תלך דרך ותוא כמתעתע, ולפרי־ שלשה
 דרטם, אמד הפוכה לעיר אמרת, לא אל תמקום
 שהוא צרך, והשר דרך ישר יסלול עד ממת חפצו,
 שאין לכמות ממכו ימין ושמאל, השלישי גם הוא הולך
 למקים מפלי, אבל אינו דרך סלולה עד שתתולך
 בדק־ זה יוכל לנמומ ימין ישמאל בדרטם מממפמייס
 ממנו אל מקומות שונות, ונעמדו מל פרסת דרכים
 האלה, עמד ושאל את פי,איש הולך נכחו לאמר
 הגידה נא לי את דרכי אל עיר ש', ומשפמ המשיב
 הזה לחלק חשונחו לג׳ מלקים, על סא׳ יאמר לי שנוה
 מעליו ועבור, כי הוא פונה אל מקום שאין ממך
 ללכת, ועל השני יאמר לו ט מבחור, עגור בו, ותלך
 מוח, ועל השלישי ינחור לי לשק ערומים, הייני ט
 כמו שלא יאמר לו שיבסור ללכת בדרך זה כך לא
 יאמר לו ולא ההד אוחי שלא ילך בו, מ אין זה
 מוחלט אל ההולך בדרך זה שלא יוכל לבוא למחוז
 מפצו, כי אולי לא ימעה ולא יפנה לצד אמר, רוכל
ה לכלול  לבוא לממוז מפצו, לק ראוי אל מ
 את שתיהס בתשובה אמת, ויאמל לו p אם מלך
 בדרך השני הזה שאמרתי לך ודאי מבוא לממוז חפצך,
 ואז יהי׳ נשמע מכלל דבריו ט כאשר ילך בדרך השלישי
 אין הדבר במוח שיבוא למחוז חפצו, כי אולי יתעה

 רקיר לדרטם אמרים המתפרדים ממנו, הנמשל.
 הקב״ה הרחיק אותנו מן חדרך אשר חוא ודאי דרט
 מות, כמו כל מאכלות אסורות, הנבלות והעדפות,
 והזהיר אומנו עליהם שלא ללכת בדרך זם ט גמנ
 םוא-, דרט שאול ביתו, אבל תדרך לסדן הגוף ברבו

 התאות

 אחל פרשת
 עוחלילה לא ישקונו, יצמלם באטלתו ובכללרכי
 גופו, חסו שאמר כך הוא דרכת שלתורם, ט יש
 מסניסעים ללייפציג שיסעו רק בעבור סחורס ממין
 ידוע, אשר בב, שעות יוכל להשיגה, ואז יוכל להתענג
 נם בדרך שסוא סולך, כי לא יסי׳ לו מזס שום עכוב
 אל מסחרו, ועד״ז ממש סלא סמצא כמס מלוס
 שסאדם יכול לקנותם, ולעדן גופו גם כן, כמו מלוח
 עונג שבת ועונג יו״ע, אבל כך הוא דרכה של סורס,
 מי שברצונו לבחור לקנות לעצמו סחורת התורה בדרך
 הזה שהוא הולך בעוה״ז, הוא בסכרח יצמצם סעודתו
, כסולט דרכים,ץ\אם אתה  פת במלח תאכל ומיםט׳
 עישה כן אשרך בעוה״ז, כמשפע הסוסר חגדול אשר
 במספר הימים שהוא בלייפליג הוא בעלמו לא יוכל
 לאסוף ולכנוס כל הסחומת שהוא לדך, והוא צריך
 להסעזר מם כמם סכסד׳ ואמצעי,, ולכלם יהי׳ דוח
 על ידו, וקודם נסיעתו משם ישא משאת פרו אליהם,
 כן הלדיק הגדול המסגל כל הסחורות היקרות וכל
 תעולם נזורם בשבילו, חתו אכדיך חכיותיך בכל
 םעולם תזס, ונווב לך לעום״ב, כי שם ביתך ואז

 תדע הדוס מססחורות ותסי׳ שמח וטוב לב:
 עוד יתכן במאמר כך תוא דרכם של תורת, ומדוע
 בחר בלשון דרך, ולא אמר כך סוא חק סתור׳
 או משפע התור׳, וגם למה לא אמר העונש על מי
 שאינו עושה כן, כמשפנו כל האזהרות אשר בכתובים,
 שמזהירים ומפליגים הקללה וההפסד אשר אל העובר,
 במאמר הוה ממשב הפסד מלוה כנגד שכנס ושכר
 עבדה כנגד הפסדת, ונקדים להבין מאמר (תהלים
 ע״ח) ראכלו ישבעו מאד ותאותם יביא להם, ומדוע
 לא אמר בהיפך, רביא להם תאוחם ראכלו רשבעו
 מאד, וסהראהכי המאמר בא להומת ההפסד הגדול
 תמניע לההולטם אחר תאות לבם, מלבד העממים
 הכמוסי׳ אשר אל סמזתיר עליסם ית״ש, םנם גם אל
 בעל התאות עצמו לא טוב לפרו למלאות תאותו'
 נשים דבר, כי הנת תאוות בני אדם אם אמנם ט
 רבים חם עכ״ז לא יחד גדודים יבואו בנפש האדם,
 כ״א זה אסר זה, ט האדם געת תיותו רעב ומתאום
 לאסל, אז לא יעלה ולא יבוא בלגו שום תאוה אחרת,
 כ״א הוא תאב לאכול להשביע רעבונו, וכאשר ימלא
 בנוני עי שקוט תאות םאכילה, תתעורר בקרבו תאות
 השתי1, מ^חל אשר ישב לנו ממשיך ביין את בשרו אז



 צביע יעקב
 אוחב תורה ועבודת ואוהב ג״כ לאכול ולשמות
 ולהתעדן בדברם המותרים, תעוב, תייממישתוא
 עוסק בתענוגי הגוף, ולו ג״כ ב׳ דרכים, הא׳ שיאכל
 עה שהתורה התירה, סב׳ מי שיאכל גם כל תועבת,
 מות, לו ג״כ ב׳ דרכים, א׳ מי שהוא רשע מסבת
 תאותו, כאשר לא ימלא למלאות תאותו בתיחל יעשהו
 באסור, דעבור על התורת מסבת תאותו, השני מי
 שתוא רשע רע, עושת לתכעיס, ומעתת נתבונן מי
 ומי יתדבקו יחד, ומי סם הנבדלים זמ״ז, תלא תראה
 כי סוג החיים לבד, היימ מי שהוא פרוש ונזיר מפל
 תענוגי העולם ואינו אוהב רק עבודח ד׳ גלום ובט
 וחיי צער, הוא נבדל מאד מן תמות, תיינו תרשע,
 כרחוק אש מן המים, והעוב ממוצע בירתם,. ממש
 כמו האויל, ועל ידו יעחק הצדיק מן החיים אל
 המות, תיינו מתחלת יפתה אותו שיוכל להיות צדיק
 גם אם יעדן נפשו, ומם 3בך אם יאכל בשר וישתה
 יין, ונזה יהי׳ נבדל מן החיים המובדל מן םנווב
, ואחל נ  דתי׳ נעתק אל חחיים תמשותפים עם העו
 אשר יאהנ גם את העונ יפתנו עוד לפעמים אל
 תמות חמחונר עם סטוב, היינו להשיג דנר שתוא
 טוב, גם אם יש נו לד ענירה, עד שיעשה אותו
 רשע לתיאנון, וממנו יעתיקו עוד הלאם אל תמות
 שהוא משותף אל הרע, היינו עד שיעשה להכעיס לק
 רע כל סיום, ונזאת הוא נעתק מן החיים אל המות
 ע״י הממוצע שהוא העונ, לכן יפת תזתיר תכתוב
 ונחרת בחיים לבד, בלא טוב, ואז תהי׳ מוצל מן
, ך  חמות, תהו אם אתה עושה p אשריך ונווב ל
 שתהיי בטוח מן המוח, היינו דרך תרשע, ומת מאד
 יתבאר בזה מאמר שהע־׳ח (משלי י״ב) באורח לדקה
 חיים ודרך נתיבה אל מות, תייר שלא תחשוב ותאמר
 אחר ט דרך התורה לחיות חיי צער א״כ ראיי שלא
 לנהוג גם עם אסרם רק כמשפט הזח, לכלכל אותם
ס ז  רק בלחם ומים, ולהלבישם שק ישים כסותם, ל
 אמר כי לא כן םדברם, ונהפוך סוא, כי תכלית
 הטוב היא כאשר הוא שוקד לחנחוח אחרים משלו,
 כאמרם ז״ל (סנהדרין צ״ב) כל מי שאינו מהנה ת״ס
 מנכסיו אינו רואה סימן ברכה, שנאמל אין סלי7
 לאכלו על כן לא יחיל טובו, וכל סעודה שתיח נהנה
 בה מלוה ליהנות ממנה, כאלו נחנה מזיו םשכינח,
 ט םטוב םזם תוא םחיים תאמתיים, ט עבודת ד'

 םיא

 אחל פרשת
ע תמות,  תתאות״מדגרס תמותרים, הוא לא ודאי ד
 כי אם הי, כן הי׳ הכתוב מזהיר אותנו להבדילנו
ע הבלתי בטוח, כי יש לחוש בו,  מםם, רק היא ד
 כמאמר (ברכות ל״ב) אין אר נוםם מתוך קופה של
 תבן אלא מתוך קופת של גשר, כי מבי התאות.&מה
 כמתמורות לרגלי האדם, כל שוגת בהם לא יחכם,
 כי רחוק הדבר מאד לתתעלס באהבים עם מלוא
 התאות דראת ד׳ תתי׳ על פניו, כמליצתם ז״ל
 (במד׳ וישלח) אין שני זרזרי׳ ישנים על דף אחד, לזה
 גאו חז״ל להביננו ולתזהירנו לא כמצות כ״א כנותן
 עלת נדיגת p תיא דרכת של תורת פת גמלח תאכל
 ומים במשורה תשתת ט׳ ולגעבור שאין מקום לומר
 אס.תעשה התיםך תלך בדכט מות, כי אין להמליט
 ולומר ט זת רע באמת, לזת כללו בדרך כלל לאמר
 אם אתם עושה כן, כלומר אם רצונך להציל נפשך מן
 הספיקות תלך בדרך הזה, ואז ודאי יהי׳ סופך אשריך
 וטוב לך, ומכלל תדברם תשמע ותבין כי כאשר
 משביע נפשך מן תתאוות לא תתי׳ בטומ על סדרך
 אשר תלך למכלל מן הרע, ט תהי׳ בכלל המגנת
 יצת״ר בנפשי׳, עד פת אמרנו בדרך כלל, ומעמה
 נעמוד על הדברים ׳ בדרך פרט, איך שתתולך אמר
 מאוה מלוא הכיס אינו בטומ שלא יפול ע״י פתויי
 היצר עד קצה האמרון מן הרע, כי יש ויש ביד היצר
 להרשיע אמ סאדם גם אמ הצדיק צעשומ אוהו רשע
 דע, ולהפך אוסו מן סקלס אל סקצס, ט סנם כבר
 ידעני ט הנבראים מחוברם הם מד׳ יסודוס, וכל
 יסיי לו שני כמות, כי יסוד האש לו שר כמוס,
 שהוא חם ויבש, האדר מם ולמ, מים קר ולמ, ואיכ
 אש ומים הם נבדלים מאד זמיז, ט נבדלים הם
 בשני כמות, ט זה מם ייבש, וזה קר ולס, ולכן
 מעולם לא יסבלו זה את זה, רק האדר ממוצע
 בירהם וממבר אותם, היינו בכס חמימות שבו סוא
 משוהף אל האש, ובכס סלחומ שט הוא ממובר אל
 סמים, וכערן הזה ישתהסו כל היסודומ יחד ע״י כמ
 ממוצע, וכדמיון סזס יש אל סנפש ד׳ יסודוס, והם
 החיים והטוב ותמות וסלע, ממייס הוא סוג נעלס
 מאד אל עבודה מלכנו בקודש, כמאמר ט היא מיין
 ואורך ימיך, ולכל אחד שני דרכים, הייר החיים סוא
 בשר אופרם, ל׳ל מי שהוא פרוש מכל מחמדי סעוס״ז
 ואינו אוהב רק סתורס וסמלום, םדרך םשני מי שהוא



 נצכייס יעקג ע*
/ כי ח ממיד נ׳ הנחי  לאמר כי נעכץ הכפש יש נ
 כאשר יהי׳ צדיק גם במומו יחי׳ חי, והרשע גם נחייו
 םוא ממ, לכן כלל אוחם יחד ואמר החיים והמומ

 כממי לפניך, באין הפקק ביכיהם, והבן:
 אמנם ההבדל בין מוה הנהמיי למוה הכפשיי, כי
 הכה ידעכו כי אין דבר בעולם שלא יהי׳ לו
 קרובים בעוה״ז, למשל כלי כסף וזהב יש להם בעלים
 אוהבים ושומריםאומם מכל כזק והפסד, ועי״ז יוכל
 לההקייס ימים רבים, כש״כ הבהמה יש לה בעלים
 השוקד על עובמה וכל מחסורה ושומר אומה שהעמוד
 על קיומה, כשיכ גוף האדם מלבד שקידמו בעלעו
 כמה קרובים ישלו, בכיו ואמין או דודו ומסרפו,
 וכאשר,. מבוא עליו כל ממלה וכל כגע רמיל כמה
 זעקומ ומרדוה ישמע על פיהם, הלא מבקע הארץ
 לקולם, כי כלם ימרדו יאהיון רנקשו להצילו מרעמו,
 לא כן הכפש העלובה, עלי׳ אמרו•(אבות א׳) אם
 אין אכי לי מי לי, וכשאכי לעצמי מה אכי, ויוכל להיו׳
 שיהי׳ םאדס אכוש בשברו כמלה מכמו, עומד על
 שעד מות, ואין מי מרגיש זאת, אין יודע ואין רואה,
 ועוד שלוה והשקט ננימו, ואשמו ונכיו שממיס ועוני
 לב עמו ע״ז אמר דהע״ה (החלים קמ״ב) הבט ימין
 וראה ואין לי מכיר אבד מכוס ממכי אין דורש לכפשי,
 ר״ל מי הוא זה אשר ימעורר לדרוש אמ כפשי מה סוא
 לה, חה מה שאמר המקוכן ע״ה (ירמיה ט״ו) והיה
 כי יאמרו אליך אכת כלא ואמרת אליסם אשר למוה
 למומ ואשר למרב לסרב ואשר לרעב לרעב כו/כי מי
 יממול עליך ירושלים ומי יכוד לך כוי, לאמר גם כי
 ירבו עליסם צרות רבות ורעות אשר בעניכי מגוף,
 ממרב ורעב ודבר רמ״ל, עכ״ז הלא סגוף יש לו קרובי׳
 םרבס, אס בכסוס סאדם עצמו שסוא מרגיש מאל
 במחקורי סגוף, ואם קרובים אשר ממוצה לו, לא כן
 עכיכי הכפש, אשר היא מגורשמ מבימ העכוגיס,
 מציק וירושלים, מי הוא םממעורר לבקש רממים על
 זה, חסו שהציע ואמר אשר למות למות ואשר למרב
 למרנ ואשר לרעב לרענ כוי ועל כלם עוד יש מקוה
 כי יהיו מעורדם ממיד לא ימשו המזכירים והמנקשי׳
 רממים לסשקיט םמון רגשמ היסורים האלם, אכן
 על זאמ ממאכמ.נשנרון ממרס ואמר כי מי יממול
 עליך ירושלים ומי יכול לך ומי יסור לשאל

 לשלום לך:
 עוד

 אחל מרשת
 תיא, וזהו נאורמ צדקה סיים, כאשר יסעדן לנדו
 ולא יהנה את אמרים ודאי איכו משונמ, אנל כאשר
ע צדקם שיסכה אמרים עמו, אז סייס ד  יהכס איע נ
 לו, וזהו ודע כמינה אל מומ, כי נכמינמ םהוכה
 אין רע נמגומ כל מאומה ואין נאורמ צדקה רק

 סיים לנד, ואין המומ משימף בו:
דו דנ  עיר כראה ננאור מאמר זמ כאשר כמעורר נ
 בשכומו אמ טעמו אמ״כ מדנדו הראשונים,
 כי ממלס אמר ראם כממי לפכיך סיום אמ סמיים ואמ
 סטוב ואמ סמוס כוי, סזכיר אה הטוב בין סמיים
 וםמומ, ואמיכ אמר סעדומי בכם כוי ממייס וסמומ
 נתתי לפניך, סמוטם זל״ז, דע ט מאמר מיים יסונ
/ וכלי שבורת , א׳ כלי שלמת נקראמ מי ם  מל ג׳ ^
 נקראת מסה, כאמרם זיל(בבא קמא נ״ד) שנירתן
 זהו מיססן, עוד מצאנו מאמרם זיל (ברכות נ״נ א׳)
 עשרס דבדם נאמרו גטס של ברכס, ואמד מהם מי,
 וכתב סרא״ש ז״ל שסכלי צדך לסיום כלי שלמם, ב׳
 מיום סבסמס ומיססס, ג׳ סצדק ותרשע, ט םלדיקי׳
 גם במיממם נקראו סיים, וסרשעים גם בחייהם
 נקראים ממים, וססבדל ביניסס, כי הכלי לעולם לא
 ישלטו בו ש י ססוארים כאמד, לאמר עליו שהוא מי
 גם ממ, כי כאשר הכלי בשלמומו אז מוא מי ואינו
 מח, וכאשר סכלי נשבר אז מוא רק ממ, אבל נטי
ס נ׳ םמואדם כאמד, כמו בחמס  סנסמס יש לכלול נ
 טרפה יש במ במי׳ סיים, כי מיא מי׳, וגם נחי׳
, כמאמר (המורה י״א ב׳) טרפה אינה ס  מימה יש נ
, אנל סטונ מפסיק ניניסם, כאמכם ז״ל(שם ט׳) ׳  ט
 סוב זסימםרע זס נעל מום, אנל ססוג סשלישי צדק
 ורשע סלא ישלטו בכךס, שיסי׳ ט וגם טוב, סיינו
 שיסי׳ ממים בלא מום, ולסיסך כאשר יסי׳ בבמי׳ מות
 שיסי׳ רשמ גמור, יהי׳ ממ במייו, וזהו שאמר מסלם
 ראם נתתי לפניך סיום את ממיים ואס הטוב ואת
 ממות, סי׳ינו טיס גופניים ומות גופניי, אשר ביניסם
 מפסיק במי׳ מטוב, ואמ״כ דיבר מסנמי׳ סג׳ ואמר
 סחיים והומת נתתי לפניך, ואין דבר מולן ביניהם,
 לסורים ט גם בזמן אחד יחאחדו בו ב׳ סחוארים גם
 יחד, לא כדרכי הגופני', אשר בעת שהטיב מפסיס
 הוא רק יי ולא ממ, כי כאשר הוא תמים ולא בעל
 מום אין בי נסי׳ מיתה, רק מיים לבד, אבל בעניני
 הנפש לא מזטד אמ םטוב באמלמ, בין םםיים ותמות,



 אךיל פרשת נצמס יעקב
ד בראת בבאור מאמר ראה כתתי לפניך היום את לכן לא אמר פת במלח אכול, שהי׳ הוראתו ע״ל ו  ע
 החיים ואת הנווב כו׳ ובחרת בחיים, ולא אמר גזירה, רק פת במלח ולא מאכל^אמר תמוב ממנו״)
 ובחרת בחיים ובעוב ועם דרכנו נשוב להמחיק עוד ומעחה נבוא אל סערן, והוא ע״ם משל, לנער מבקש
 מאמר הנז׳ כך היא דרכה של תורה פת במלח חאכל מאביו שיקחהו עמו בנקעו לדרך, רהי בדרך במלק
/ ולא אמר פת במלח אכול, ומים במשורה שתה, אמר אל תנער לך אל בית האכקני׳ ואמור לסכין  מ
, ע״ד בן כפר רחוק בעבורנו מת לאכול, יאמרו לו יש רש יותר ממה א ו ך ה י כ ח ע ד ר ל מ א מ ר ה ו א ל ב נ  א
י אל אחד לא אבוא תעירת שאתת מבקש, ולות תנער לעשות כמה מיני מאכלים, מ ׳ א ן א ס ר ח פ מ  מן תעיר כ
 בלתי בתזדמן לפני מרכבה עונה ועם אנשי׳ מהוגנים, וישמעו: אליו ויכינו, ותאב הי׳ אצל העגלה, ונסן
 וגם שיתי׳ עת הזמיר, זמן אשר טוב לנסוע בו, מי מספוא אל הסוסי׳, וכאשר בא אביו וראה כל הקעודס
 יודע אם יבוא לעיר במשך כל השנה, כי אגלי יחסר הגדולה שתכינו בעבורו, רםי כמחדש, ויאכלו רשתו
 לו אחד מן התנאים ולא יאבה לנסוע, אמנם כאשר וישלם בהאכסני׳ כל המגיע להם, רק תיכף אסר
ע לדרכו גם באישון ס  הוא לריך לנסוע העירה על ימים הנוראים, אם אמר הסעודה הלך לרחוב הסוסים י
 יבוא, ודאי יבוא, ולא יעצרםו גם הגשם והשלג וכל לילה, והנער יושב וגונח, אמר לו אביו מה זה דאעל
 רוחות שבעולם, כי נסיעה זאת אין בידו לדחותה הנער מה זה מהרת לנסוע בעוד לילה, הלא אחל
 על יום אחר, והוא מוכרח לנסוע רק בעת התיא, סעודתי אני לדך לישן ואני לא ישנתי מאומת, ואץ
ס  הנמשל דע כי fb הקב״ה שונא את האדם להרחיקו אני רגיל בכך, אמר לו אביו דע בני כי שגית תרנ
 ממאכלים ערבים, רק אמר לו דע בר אם תאבת במת שאמרת להכין מטעמי׳ מאכלים ערבים הממשי׳
 ותבמור לנפשך רק מאכלים ערבים וכאשר תטיב לבך שינת, כי בדרך ראוי לאכול מאכלי׳ קלי׳, ומת שיזדמן,
ם הלאם נזדמן מ באו ע ס  בתענוגים אז תלמוד, ואז תעבוד עבודתך, א״כ יש כי רב הדרך לפר, רהי מ
 לדאוג פן יעברו ימים ושנים יחלופו ולא תשיג לאכול למלון ושם הי׳ ברת אצל. שכנו ביום זח, ושמת סיס
 למעדנים ותורה מה תהא עלי׳, לכן כך היא דרכת מוכן סעודה גדולה וטובה רק הי׳ חסר 3׳ אנשים
 של תורת פת במלח תאכל, כלומר אתה מהצורך להשלים תמרן, ובאו ויבקשו את הסוחר ואת בכו
,  אליך שתתי׳ מוכן גם לאכול פת במלח ומיס במשורה שילכו על תבדת, רלכו ויאכלו וישתו ותטיבו לבס
 תהיי מוכן לעשות, אז אשריך וטוב לך, כי לא תהיה. אס״כ אמר סנער אל אביו םלא אמרת אלי כי אץ
 נעתק ולא תתי׳ נבדל מן תתור׳, משא״כ אם תתעכב נכון לאכול בדרך רק מאכלים קלים, לא סנמדזמ
 וממתין רק על סזדמנות טוב מי יודע אם תשיגתו, גדולות כאלת, ומדוע אכלת סיום, רעכה ויאמר לל

 סכל

 הערה. *)וחףן לדרכנו >לאה עול מאור מאהל כך היא דרכה של חורה כוי אם אתה עושה ק כו׳, נרד ב׳ בסורים
עיל קנונה,] וסותנו נתן לו ג, או ד מאות זהובים  למדו יסד אצל לג אחד, ואס״כ זה ישא אשה ג
 ועשה לו סכות ממיני מזון להתסלנס מזה, וסגילו בא אל עיל גדולה אל בית משיל גדול, ויעש לו חנות להצליס מאד,
ה  אסר כמה שנים הי׳ לסגילו זה עסק שהי׳ צליך לנסוע אל העיל הגדולה הנ׳׳ל, ונזכר כי יש לו שמה מגר, אמד אלכ
ה מלאה כמה פוסלים מעסקים שונים, והיי עו«ד 79 ח י פ ה ו נ ס  ואראנו, וילך שמה ולא היי יכול לגשת אליו, כי ה
וס  עמ האוכל גצסלים, אגל לקול המולה ולגודל הנוללס לא הלך לסעוד סעודתו ויתמהמה עד גוש עד כי סל^ סי
 ודלמומ הסטת נסגרו אן גא אל גימו לדגל עמו, וישאלו איש ללעהו לשלום, ויאמל לו כי הוא יושג געיר קנונה
ו לך מגל  ופלנתתו גצעצום, אבל עכ׳׳ז יתרון לי עליך, כי לעת האוכל, אני אוכל ושותה, ויעלג לי, ואתה מה ףלי
 העושר הזה ומכל הרכוש הזה אם לא תוכל להציל גם לגעיס אסדים להסיות נפשך הלעגה גם צמאה \ ויענה ויאמך
ו כל מאומס » ל לי מהמוני המרדות אין לך ידיעה מ ש  לו עונג שלך מפת גנך הלא. ידעתי מאד מה היא, אכן העונג א
 ולא תוכל לדעת ולהשיג, בלתי כאשר תזכה ויצליס ד׳ את מעשיך והגיע ג״כ לעושר מופלג כזה, אז ממנ יאז תשכיל
 מה רכ העוע על שאין לי פנאי לאכול, כי זה כל ישעי וכל מפצי, הנמשל, כי גאמת כאשר נאמר אל אסד פמ בעלס
ת כ  מאפל כוי ודאי יאעל איך יעלג לו סיים כאלה, אכן אם אתה עושה כן, כלומל אסד אשל גגלה גסירמך המוגה והשל
, אז תגין דגר אמת, כי מ נ ם ג  את כל םפצי עוה׳׳ז אסלי גיוך, ושקידתך רק גמורה תמיד כל היום וכל הלילה, אז תדע ו

 אשליך געוה״ז כוי ואין עונג גדול מזה גשום אופן, והגן:



 אהל מרשת נצבים יעקב עב
 סכל הלא גם בלא זה אני צדך להתעכב פה להיות גם אחם זרע ברוכי ד׳, אמכם ההולך אחר תאות
 גאגודתם ולהיות נמנה עמהם, ולכוח מעט כנהוג, עות״ז ואחר שרירות לבו הרע, הלא באחריתו יתאבל
 ובתוך כך יזדמן גם סעודה טובה ג״כ מוכן לפני, מה מאד, כי ראה כי כלתה אליו הרעה כוי, כמאמר
 שאין אני צדך להמתין עליה, גס לא לשלם מחירה, (משלי ה׳) ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך,
 איכ למס אנס ידי מזם, לא כן אתם אם אהה תצוה ואז יזהיר את בניו שלא ילכו בדרך שהלך הוא, כי
 לסכין סעודת כזאת כמס תפסיד אוחי כמס אצטרך אך רוח זרע וסופתס יקצור, וזסו שסזסיר תכתוב
 לשלם, סנמשל מבואר במאמר שלפנינו, ראם נתתי ובחרת בחיים למען תחי׳ אתה וזרעך, ר״ל ראה נא
 לפניך אס ססייס ואת הטוב כוי, כלומר היום סכינותי לבחור בסוג התיים אשר סאבס ואשר ממפת שיחיו
 לפניך וערכסי נגד פניך סחיים והטוב, ואתם קח לך גם בניך בחיים כאלם. — ומזס יקחו מוסר העוסקי׳
 מן סטוב הזה מלא חפנך, משא״כ אתה, ובחרת כל ימיהם בסבלי עולם סכלס וסנשסל, יישל לסוחר
 בחיים, ר״ל כאשר תבחור אתת לא הבחור רק בחיים נסע ללייסליג ובהיותו שמה בבית האכסני׳ על משכבו
 לבד, כי כאשר תאבח והבחור אתה במה שיערג לך גלילות ראה בחלומו כי יש לפניו שמה אוצר מזהב
׳ ומפז רב ואבנים טובות, ונדמה לו כי הוא חופר  ודאי תפשיד לנפשך, לכן עזוב נא בן אדם עזוב כא
 סוא ים׳ יבמור סטוב לך, לא אסם, וכאשר סוא ימ׳ בקרקע סחצר ושם מטמוני׳ יקד׳ וכל שכיות החמדה,
 יזמין אוסך אל סטוב אז תטיב לבך, כי סוא תיודע וגמר בלבו לקחת כל זאת באמתחות ולסביאם אל
 הטוב לנפשך, והגן: ביתו, אח״כ התעשת פן יסוודע סדבר אל אנשים,
 ע1ד נראה בבאור מאמר ראה נססי לפניך סיום ומת גם אל בעל תחצכ עצמו, כי יראת אותו כמו
 את חחיים ואת סטוב כו׳ ובחרת בחיים למען פולח ובוקע ברצפת ביתו וחומותיו רשבר את שיניו,
 תחיה אתה חרעך, ע״ד מי שמבקש מאת שכירו אשל לס אמר אין טוב לפני רק להניח את תכל במקומו,
 עבד אללו כל סיום, ולעת ערב נותן לו שכרו ויפטרהו ולכסות מלמעלה בעפר, למען לא יודע לאיש, ואככי
 מאצלו, סוא מזתירו ומבקש ממנו לאמר אבל ראת כא אביא את אשתי ובני לפס ואקנם בית זם עם סחצר
 לתביא תמעות סזס אל ביסך לפרכס בזת את בניך ואז אסי׳ אדם סעושס בשלו, יסי בבוקר בקומו
 ובני ביסך סרעבים גם צמאים, ואל תאבד סמעות ממשכבו רשכח כל תמראס סזת, ילך לעסקיו, וקנה
 בדרך רע, לתיות בסובאי יין בזוללי בשר, חם ממש סחורותיו, ויסע לבימו, ונסיוסו קרוב לבוא אל ביסו
 מאמר ד׳ ית׳ ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת ויזכור את כל הענין רק שכח שסי׳ מראת תחלום,
 תטוב, ואתה ראה נא לבחור בסוג החיים אשר תחי׳ וחשב כי ראה את כל אלה בהקץ וישמח מאד, דבוא
ד הצדקה להשאיר ברכת לביתו רעש משתה גדול לכל בגי משפחתו, רגל את  בו אתה וזרעך, כי זה פ
) מתהלך בתומו צדיק אשרי אזנם מן המציאה הגדולת אשר מצא אוצר יגןר, ויפזר ,  אחריו, כמאמר(משלי כ
 בניו אמריו, לא כן אס תבחור חיי עונג עולם הזה, ממונו על מלבושי כבוד רשכור עגלות רבות רסע
 וסבן: . עם כל משפממו, ובביסם מכרו כל אשר להם בזול
 עוד נראה בזה ע״ד בעל מלאכה יקרם כמו נוקב מאד ויעשו בזמת אפם. עד כי באושעה, רקן אמ
 מרגליות וכדומה, כמה ישתדל וכמה ישקוד כל המצר והמערה וכל הביס וימן אל העוכר כל אשר
 ללמד גם את בנו מלאכה זאה למען יוכל גם הוא שאל, ויסי בלילם הלכו למפור והרסו כל המצר ערו
 להתפרכס בכקיו׳, ואותו אשר מלאכתו מלאכת פחותה ערו עד היסוד ויעשו ממנו גל, ולא מצאו מאומה,
 כאשר יראה את בנו הולך ובא אל כלי מלאכתו מבין אז נזכר כי רק בחלום ראה כן לא בהקיץ, ויבכו כלם
 אצבעותיו יקמם ויזריקם הלאה, ראמר לו מה לך הרבה בכי כי אכה יפכו מעתה ואנה ילכו, י הנמשל,
 להתלמד בענין פחות זה, וכי רצונך גס אתה להעביר האדם יש לו מכת מבקש מאתים, מאתים מבקש
 בשלמ חייתך, לבלות ימיך במסר וכפן, כן ממש דרך ארבע מאות, וכוי, ואומר בלבו כאשר אשיג עשרת
 הצדיק ילוס את ברו ואת ביתו אמרו שמרו משפט אלפים אז אשיג מבוקשי, אז אשקוטה במעוני,
 ועשו צדקה, לכו בדרך טוני׳ ואלמות צדיקים, ותהיו במנוחות שאננות, והולך ועובר אנחות ימים בסכנות

 עצומות



 :צגים יעקב
 עסקם, וכל מבחר סחורתם ככון לפלחם, ואחר ט
 תצלחתם לעיניהם מדוע לא ישמחו, לא כן אתה הכסיל
 אתת מתחיל לנסוע לשם, ואין אתה יודע מה יהיה
 בנעעתך לשמחה מה זו עושה, זםו מאמר שלפנינו,
 כך היא דרכה של תורת, לאמר אם רצונך להתחיל
 לצאת בדרך תזת לקנות מסחר תתורה, אי אפשר לך
, ׳  לתתעסק בתענוגי הגוף, רק פת נמלח תאכל ט
 שלא לאבד תזמן בבקשת תתענוגים, אמנם אם אתת
 עושת כן וככת תתנתג מכבר, וכבר סגלת.התורה
 ומעשים טובים ויצרך מסיר בידך אז אשריך ונוהג לך,
 ותוכל לתתענג ככל אות נפשך, תיפך דורנו זה אשר
 בילדותם יתורו אחר חפצי עוה״ז, וכאשר יבואו יעי
 הרעה בימי הזקנה והשינה יעשו תשובה ומסגפים
 עצמם ומרחיקים מעליהם כל עונג וכל עלן, יצוו את
 בניהם להטיב דרכיהם מנעוריהם, והבנים ממאנים,
 עד אשר יבואו ימי הרעה גם אליהם, אז יחחרטו גם
 הם, חהו הנה אנט שולח לכם את אליהו ט׳ והכףנ
 לב אבות על בנים, שיאבו גם הבנים לבחור הטוג
 בילדותם, וללכת בדרכה של תורה, פת במלת
, ולב בנים יתית על אבותם, שיתעכגו ׳  ט
 באחריתם, לא לתדאיב את נפשם נדבט הצומות

 חעקחם:
 ובחרת בחיים למען תחי׳ אתת חרעך לאתבת את
 י' אלקיך לשמוע בקולו כו׳ ט הוא לדין
, תכתוב הורה אותנו לבחור בחיים ע״7 ׳  ואורך ימיך ט
 שאט מתפללים זכרנו לחיים מלך חפז בחיים וכתבנו
 בספר חטים למעע אלקים חיים, היינו שאין כוונתנו
 בבקשת החיים למעננו למלא בטננו יותר מטוב עוהיז,
 רק כל כמנתנו להשאר בטיס למענך לעבוד אותן י
 כמאמר (ישננית כ״ו) לשמך ולזכרך תאות נפש, וזהו
 וכתבנו בספר החיים למענך ולא למעננו, ט לא
, חתו ובחרת בחיים למען תחיה ,  המתים יהללו ית ט
 אתה וזרעך, ולא בעבור ענין פחות, רק חבחול בל/יי׳
 לאהבה את ל' אליה־ לשמוע בקולו ט׳ ט הוא

 טיך כוי:

 אהל פרשת
 עלומות, עיף רגע, לחם לא אכל גם^בלילח לא שכב
 לבו ובימי סקור ינעם לו כל העמל לאמכ כי יתענג
 את״כ בעשרו, ואחר כי נתייגע ימים רבים והשיג הון
 ועושר הוא הולך ובונה חומה גבוה וקונה כלי׳ יקרים
 להתהדר נהם, ואומר בלבו כדאי לי כל העמל
 שעמלתי ט עתה אתענג עתה אשמח ואראה טוב
 בעמלי, ואחר חנוכת הבית יאמר ראשי ראשי, ולימים
 אחדים הוא מבין כי הוא הולך למות, רובל לקבר,
 ועשרו וסגולתו זד׳ יקחוהו, אדם לא עמל בו ינחלהו,
,  אז הוא צועק ובוכה על העמל הרב אשר בחר בו
 ראמר הה מה עשיתי, כל אשר דמיתי שקר הי׳ וחלום
 הי׳, הלואי הייתי מייגע עצמי עשירית מהעמל הזה
 בחורה וחכמה הייתי קונה לעצמי עולם ברור ואמת
 וחיי עולם אמנם המשכיל גם בעודו בדמי ימיו ישקול
 בפלס חכמתו ובינתו מעגל דרכו וכתיבתו, ופורע מה
 שחוא חייב על מם שקלקל בסיגופים בלום ובכי
 ומספד, בתשובת ותפלה וצדקה, ואינו מחענג כל
 מאומה, כמאמר (אבות ו׳) כך היא דרכת של תורה
 פת במלח תאכל כו׳ אם אתה עושה כן אשריך וטוב
 לך, באור הדבדם עם מאמר הנביא עיה (מלאכי ג׳)
 הנם אנכי שולח לכם את אליהו הנביא כו׳ והשיב לב
 אבות על בנים ולב בנים על אבותם, והוא ע״ם משל
 לעשיר צום את חתנו שיסע ללייפליג, וםוא שואל
 יאומר הלא אין אני יודע מה לעשות, כי מעולם לא
 הייתי בדרך, השיב חותנו הלא תראה משאר אנשים
 סוחרי׳ מה המה עושים וראה ועשת גם אתת, רסע
א אל אכסני׳ אך כדרך פרסה אחת מביתו, ררא ו ב  ד

 שמה כמה סומדם אוכלים ושותים ומתענגים ומפזד׳
 ממון רב, והמה שמחים מאד, רעש גם הוא כן, וכן
 עשה כל הימים בדרך נסיעתו, עד ט בא ללייפציג
 רפתח את שקו והנה תם הכסף, וישב אל ביתו דלןם,
 ויספר לחותנו את כל הדבדם סאלח, ויאמר לו חותנו
 נבל, הלא הי׳ לך לב להבין חהבדל בינך וביניחם,
 םלא האנשים האלה b% ראית שמחים וטובי לב,
 ראית אותם אחד שובם מלייפציג, אחר אשר גמדו



3 עג ק ן  אהל מדעת דדך׳ י

• ך ל י ת ו ש ר  פ
 חהו •שאמי יהושע בהספד משה הושיעה ד' כי גמל
 חסיד, והסבת תיתה כי פסו אמונים מבני אדם ואינם

 יאדים שיחי* משח להם למנהיג, והוא פי' יקל :
י מדבר בזח םכרחי מם שאמר לי עוד הרב הכ״ל ד ו  ע
 בבאור מאמר נפלא (ראש חשנם ייח) מאי
, א מ מ א ר ב  כבני-מרון, אמר רב יהודא אמר שמואל כ
, ור״י אמר שמואל ק ו  רשג״ל אומר כמעלוה ביח ח
 כחיילות של ביה דוד, והוא מאמר סתום מאד, הרב
 בעל יפת מראת ז״ל תאריך מאד בחלוקה הדעות
 ובהוראותיהם, אבל קרוב לשמוע כי תתבדל בץ ג׳
 ערר' אלה כך הוא, כי רב יהודא שאמר כבל אמרנא
 הוא ע״ד מאמר ופוקד כל ילודי קדם, היינו גם אותו
 שהוא טיב עתה והקבלה רואה ט מחיל צדיק ללאס
 ממנו, תקבית מתחסד עמו ומאדך לו למק יצמח צמח
 צדיק, כמישהאריך יתי לאחז כדי שיצא ממנו חזקים,
 והוא ממש כאשר יעברו הצאן ע״י מונה, תם יוצאים
בהם ומהם מאומה, ט.הוא  אחד אחד ואין מושה;
 עומד וממתין עד שיצא תעשיר אז היא סוקרו בסיקרי
 שיהי׳ קודש בקדושת מעשר, ור״י אמר שמואל כחיילות
 של בית דוד בא להומת חנך אחר ט הקביה יזטל
 לאדם זטת אבותיו, אם םיו אבותיו לריקים יגן עליו
 בזטתם, כמו שאמרו בחיילות של בית דוד שתיו
 מיוחסים שנאמר ותתיחשם בצבא המלחמה (קידושין
 ע״ו ב׳) ורשב״ל אומר כמעלות בית חומן, חידש לנו
 עוד ערן אחר, כי מעלות נין חומן אי אפשר ללכת
 שם רק אחד בפ״ע, כן דרך משפע שלמעלת לדץ
פר עצמו, גס בהביע אל מעשיו הנה הנם  כל אחד נ
 דומים אל מעשי איש אחד שכנר יצא דינו, עכיז לא
 ישפנוהו נמשפט הנחרן עליו, שיהי' דינם שוה, רק
 כל אמד רדון כפי תכנתו ונונע מזגו, אל מה שהוא

 נער אליו מנונע םסולדיית, ק ראוי למערך משפע ״
 כל אמד ואמד לפי עלן עבעם, ולפי ערן מעמדו,"

 ״ ומק:
ן ד׳ אל משם סנך שוכנ עם אבותיך וקם ^ א י  ן
, וסרת אפי נו ביום  תעם םזם חנת טי

 םםוא

ו ימיך למות, מ  מדרש ויאמר ד״ אל משם מן ק
 למת נגזר עליו ורתת בזת בלשון תן, רבנן
 אמרי למת תדנר דוממ לאמד שטבד את סמלך ותניא
 לו דומןארנ הדה, אמר תמלך תתתו את ראשו בה,
 אמר לו אותו תאיש אדול המלך נמה שכנדתי אותך
 בה אתה מתח את ראשי, כך אמר משת מש״ע נתן
 קלסתיך, שק כתיב הן לד׳ אלקיך השמים ושמי שמיי,
 ובתן אתה גוזר עלי מימה, אמר לו הקב״ה שק רע
 לואת את תנכנקות ואינו רואת את תיולאות, אמר לו
 אי אחה זטד נשעה ששלחתי אותך לגאול ישראל
 ממצרים אמרת לי והן לא יאמינו לי, הוי p קרנו
 ימיך למות, פי׳ מאמר זת שמעתי מפי ידידי תרנ מו״ה
p תשכן מנ לעשוח חשבון  אליהו מיל,לפח נ״י, ט ד
 כמה מיל הכנסות יש לשכנו, איך הוא מרויח געקק
 פלול ופלול, ואינו נותן לבו לעשות חשבון על הוצאה
 הגדולת 36ןר בביתו, אשר לפי גודל לרט להוצאות
 פינסיז אנשי ביתו לא יספיק לו כל המון עסקיו,
 כך אמר הקניה למשה אתה עשית חשבון על ההכנסה,

 3p קלסתיךולמת לא נתת לנ על ההולאה כי אמרת,
 ותן לא יאמינו לי:

 ובסמוך, ד״א מהו הן, למה הדנר דומת למטרונה
 1 אחת שעשתה למלך פורפירא משובחת

 ונטלה המלך והלחה, הגיעו ימיה של תמטמנת למות
 אמר תמלך תטול אותת פורפירא שטנדה אוחי, כך
 אמר תקנ״ס למשס נהן קלסת אותי, ונתן אל גוזר
דס, ט כבר ידענו מאמרם זיל ליך מיתח, פי' סדנ  ע

 (שנת ל״א ני) סן נלשון יווני אחת, ט מרע״ת תי'
 מייחד שמו יתי ואמר ט תוא יחיד ומיוחד נשמי' ושמי
 שמים כוי, וכל סכנוד םזח חלק יתי למשס, כמאמר
 יחיל (ערכין ט״ז) פמס לפי סדור סדור לפי ססרנס,
 עד שעייכ זקלם שבאותו דור אעמ אד לאותם בושם,
 , ט אם היו במדרגה שחיו בת תחלת בימי משת, עוד
 הי׳ משם לסם למנ«יג, לק אמר ית׳ למשה ג״כ בלשון
 הן, לומר כי אין עוד כמשה ואין עוד דור כדודו של
 משה, חסו קלסתי אותי בהן, ובהן אני גתר עליך,

19 



, ואנכי הסחר כל אלה אל חחולה נא אחד מן הרצים והגיא אגמ!  מהוא ועזבתים והסתרתי פני מםם ט
 אסתיר פני ביום ההוא כו׳*) וענתה השירס הזאת אל הרופא שימתר ויחיש לבוא אל בית תשר, ותריפא
J אליו החמרמר על החולה מאד/ לאמר W r ^ w j onfoyyjijo ולבוא אל ביאור ,  לפניו לעד ט׳
 מאמר (ואתחנן) בצר לך ומצאוך כל הדבדם האלה הת ft זאת שלא רפאתיו, אבל עוד תרבתי מכאוביו,
/ < w i « p p j $הי ro* מליו, ט * t o **קןד קכבף # * p f יך >ש«עק&& ft ת ־*־ «  PWfe י
, &5* ^מי^םקמ&ג״ם.mow £10 מסל«פ*סם כמשפטם י # H ת מ  עג^לס & (j$m *0$ י
ה ^ נ & ת««9ג* ישלאל . ואי1 מי$־$ ט «f סו<א תמזע בגימ מ # m ^ | T f , 
0 בלמת ס><, יהמ לסתנת! עם! הסמים, יקלא 6ל אב? תמןר «אמ$ ט # מ מ  האמיס ?עג^ות ו
^ ו צ ^ (*יאשית *ft ולפי א*ו נקחי &$נ» מ5גן החיל* לי אנכ׳ך לא ל נ . ם י < ב  מ&וכ מאמ? # ד
י ב*נ># ר#את ומ* לי^סי #מןכ^ן מ ^ © ד 0 W >אמ3 הנה *גר *». חז׳׳ל- על ר< ^ n 
^ י ק ע  ««#א *W & *1 סש5שהוא«ש״קומואבי הסמים ^ שאין ^ בעצמ־ מגיסק ב
# ^ ה * לו אי* ל ל מ ר מז^ל ?qwp»t, מןסה לן איעצך י »  3 מאך, > &
fo<} ,9 אשר אסל? לקנין ר « ל m P*pm י'>גק?& ^ עס>*{ד בל*ר ה ו 9  לאוז*, ל6ו
^ ו י א ל מ ' י ה & , *?וקן׳ י s יצא ממנו { t o w $*»״ א p f T O * * # fe ̂ מ ע ט ל מ ם ה י  היום י
,qp ס ש׳׳״יה*׳ , לעש?ר אשי 3* יקיי? V שינןורת, וכדומה *יי* ל׳ או ע t o * מ עי נ א < . י ^ 
V לו ל«ז P> ?*ןץי* ״ ם י ע  «2ה מב״אפמ^אינ^וכ&*החי?אשי**ו, ^ >p כמת י
# ב>?ילד., ובכלות הזמן נם קקסידם, ימ*  * עבעמגם- שכגלגל ועמו ־0* משא, ף$צ3 #ו מאל קו&ם ע
M ^ קסי ^ ז 1 ג 3 ז תלע ט ׳ ״ ב ע ת ע ^ ^ ^ * r f r ^ j * 

, י צ ו שלא יאכלו ח י ו ^ ^ א* ח©«י* % ך ^ ^ ^ ל  ^ ^ י
# ^ ם ^ י ? ן ק ן ? * *אי ל&ו&ת &**ת #חו*אה כל *ופ*(טשןזםו מ י  אמכ א3 אביו & פ
^ כ ז ל - ש ך ן ג ל רצה ס ^ נ , ת ל ה p4 >^ך « י & ^ ו m ן ^  ^ ^ א

^ י>* $ל ישנא* דמסיל. ^ י ! א וילך ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , ^ ^ 

ptoiA-opw ,והןא יהי מנהי^0 לעולם ^ w w w ״ מ ל ן < מ w מ ^ 
^ ק ג ̂צא משא ובלג4 מ ̂ג חשקן ז א עמם הקןןןם הלאד*.׳ ^ פן ימו?ן באמצ » מ  לםכ^ יזפן מס־*לדמו, «
> ^ אל ק^ןם יקדם כאלק, וימו. כלכלי f במא״ל F ^ ^ ? ^ m ^ te ^ מ ן ב מ  ך

^ 0 0 ץ ם םמום, על ט ס > עש^« אמ 0נ^ & זכת נעשים לי ס ר ח א  מרנקיםפו«n אש5 ?מרגך >ול^ ^
 הסליל

̂. ״)ובגטין  הערמ
£ 7 9 p נסמד, סי מסאכר * r שמעתי בזה rr הנוי b0מצא בזה דברים ננוניס) ומפ^ הרב הגאון מיוה׳ מנסם מאני' 
ן ״ן ׳ מפלי מסינממייט־״ט׳ h«> •להם אמרו •אתם, 'אמדו לו־«פ*י׳ *הכי •סעו  (מגלה י״ב א׳) שאל)- תלמידיו מ
יעמ1ו. אממ לו אממי אמה, אמב לס0?3מע שססת^ץ  פראותו לאע- אי׳כישגשושן יהרוגוי, «0צ העול$ן פל1 אלץ
W ו ^ ל* W יP?W אלא >  wv״-־ אמע M יש. בדגל, אמר לה0 ה?בלא «
» ע גיגס השש) * . « מ . שלפניגו, ו * ג ו מ ל לברי ההתווכסומ הזאת «מקז?ם נ ן ^ א«5 כ י מ ס > ה ״ מ ע מ  ן

™ -י״״•׳ שימ  הנ״ל שבשוט יהרוגו שבכצ• העוצם נכי ,׳" ׳ ^,^ י̂״ י^: יי ־
/ ל ג ד ה אל אלהיס אסלים, שהשתחוו לצלם, וכי תאמל וכי משא פנים יש ב נ , פ ה כ ש ר ע ש ה א ע ר L ה • ^ . '1 

ה אל אלהים אסלים, היינו לא עשו אלא לפנים; נ ה י פ 7 צ ה ב 3 ן ש מ

נ מ  א ע י ה  ה



 ממל׳ פמוממך י$קעו׳ עד
start f; ם מגזיימ & & p r S M r *  b5i6־fewHff 5? ל5כא ל$זק* m$ tm אל פיו 6

Wb tor זאוימו למליו w b«W ,אם #*פי «$רה ז6מלמ!# ?על &ת י*תה & י*»<קיא אותו* 
 ז#מ dfrStf >&ן>* ih W*£55 ־6&נ8ס msfw״ ב$ל6 ממם &אי', ויאלי אץ w עין; ומי יודע
^ ין6,א5ל^'ב עד מ5ד־#* א^ר W*p*o»; צי 36* אין בילי f ?  .מצ(*ו עכל׳^יצוהאל^ ^
 &Hf5ft»#^'*to tf ל6»מז״ והוא ftoWbfte, 0ןאו5 ל לזעזמן
pm< ע׳ע נמץ jfef) נ*ל*ו ללןיות *:גלות הי׳ Mb * ר ^ א #נא־*, ז f r tiWr8M ̂  totffe #וד$ר, 3
fb k- צי 6»##א5 באא§תו t&rtftf ו*לי כ3ל כלו >*נומ WtStl! א55 אצמצו W עמן m #0ל 
א #*ך %7ל ״ מאמר© n על ו t # f c b $$0to 60 ום $ר$׳£5 'ו5$0ה, וההוראה# brftfcV (ראם אככי נוח 
} i t f 5 5כאלו»ל W 5דיל בי& 9#ק#ן הבצ tvKy א»ר צי לפי יא»עמד שאנאלוbitf 5 
 >&» trtfr «ילrt6 ,50 ־ל» ל»* 1*א6הגו ע״י וא״׳צ«י] אלולמ »ל6־^ה&&*5ו«ן*«1, חמו
, תהו מ>** (אינמ קי)׳ א»תינו ת # ב G & t f t bflrtes 5*1 לא 0¥וי fr.w»b«0 
̂ו 56̂&י אאצם ^>btf&b «f, או 5W י ח19א הוצסנוי tflta&$6 &&ץ9• צלומל אבזמ 5 
* fisw איע to* י*ע6, צבר אמו שלהם, אגל ואמזלו ̂ןללא, תאל קלזב מ״ 18* ע  ל$5 
ס ~ק«צ1<, צי אנ5*1 א#לים הושאש ועמרם  ממ&י*ן ג* $ן &*ל צי <fm< לי אי** מ1&י «

) מיקלך לעםןי צו, ' d S 6 t f y f ) tft ,d&Wfo 5  ט א&ח8 ת**ft*tfאון «ה עמה < משר ־
 מבו&15 כל אללות והפליות העתייל^ לווא עליה6, וי* מ0* כי לע *גל ממן את ד אלקיך; עמי
«ft ל (&ם &ם) הלא זאה מעשה לך עזבך 6 *שילא «wrf-, וגrtt 6 מאל « י ז  ומם ע»51י8 ^
, צי b69 «ךז0 גרון• ן * » ממילן• *  למ8 לא#י בלל לך ו5»*ן כל מל5רי& שאלה 5אלול# ד, א5לךד מ
̂ל >W) אזי ל׳ מלמדן להשיל b אא6 מעון א15א*כ©ז אי ̂וצא צי >  יימ^/ 5
rb יי^1 ^רך fb, ו» »ימ יגן *tffeirt מ^יל  p ^ב אשובו לאתלמןן מתעוצוה או6ל ב*ד*כא ̂א
̂ל1 להועיל צו/ אי צי ^א מילה ומלמד אומלו ̂ את האא̂ב ו*א5<5ם ^^י־, מ5  וממי©1 ותעולל
f על פי ה»ל5 והמלו8 מ5י ׳י׳ «־ אממ,, 3' מל5*צך t » ^ ^אחב!^ 5 ̂ןיממל לאן)יל אמ ת  ,655̂ ) 
frfft tfPJpb א ל*א<• צי צ ל  מזיל5גל*כ6,מי^וא^ול^ם «א5לוא ואזקוליע במן תלך, 1ע̂ל ^
d^,^W^^b^1^^^hi־ft7&& א* נין ב\3צו1יבאtUW , ולג^ נועה ל׳tope 
 שתזא מצן־א, ל< ב^לו ימ5 שצבצtfHtilמל*6 מיו, וברומי ימי אר* מ6%־צ< כנוה r#0M יי׳׳•׳•
 א3יתי«5, ואגייצנ אשעה שיו̂צ ל«צ*, אצן נעממ וה&51,׳ ־אוא »משיצו הללן בתומה «נ י׳;־
̂־ו * 4סר^ יילמ צלצל מלי :  לאמרו 5!לב-ל»& אצזי, א«ל כל מי־ילוא אהל כל כב

f-<i »צי על W 'מיסbB 3 0^ירג<0 1ג3 »^ ו ̂ ם נ^כי8 ב5לית ל « ל כ « ̂ וb&ftiהממי© י  
̂ואמל ן15הלש 5״>p גו31 ^  צי, n m מי שאלא ושלא אמי m, ^לואא יש־וב 6נ מן(«ו3, צ
pibz ̂ל ̂ובו ל  ^  ב»מ?3ע#או&1 אאלמס W לאיא%, ו8א5 ד, על צן 1$כ8 צ*מא*5 בדרף,- ו
̂יר\א בן ביצאל (rt $vb)• מ״ש, tftrt ידלןי ^ על לבלי אאפא ול0ע לדרכו, >£ז״צ במעצם א  סו^ לטי ב
, 6יאמל* ̂ת נ , ילמ*־ *וים 1tw לעו ^ מ א אח' צל ע6יים ב 5 « 3 ̂תו 3א שמא» לאמל צי־ א  ^ אל 5
̂ל,׳ ^ מלליכן6 בדלך תלןי,,־  3>י»אול», Mjh אליי י5*ן * «w» HM& fi הציל ן א׳ l^ft לתוט
̂' לא̂« 9י *65על# *י, pbn1fito חצן1 6יו&ל גדול >נ8-5למ̂ו 6ה!א אזמצו , י*ל|צ$1 ע$ מלונ  מיי,
 הרופא זי58# אל אבי הילד הלא לאמונה כי כפי כח ע״פ התורה, שמבואר בה הדרך העוב והרע, עוד זאח
 מחלתו וכפי כמ הרפואות שנתתי לו כבר הי׳ בריא גבר מסדו על יראיו להנוותם מדרך הרע אל הנןזב,
,;pWSi ב למק$ {  יחזק ליאיט אשה יעדת/ אבל דע צי *cM הוא א&ד שע״ז אמרו (שבת למ״ל ל
ן «  מסדברם הלרים־ם שימור, וםשמירס מסורה רק בידי טוב כעס שהקב״ת לינגס על הצדיקם במוסיז מ
 wto.w«r> למייח־ סל למשמעת חרופא,־שלא להכניס שםואמםמק עם םנסעים בעוה״ז״) ט תרשעי׳ הםיקם

 ©צאן
 חעייז. ,*)!קרוב לומר מוונמ מאמר ז ס ע״ל מאמרם ז״ל (מנוה כ״ל א׳) התחילו הס בוכים ולי ע5ך3א ממסק



 *־*הדקי יעקב
מ ז ס מ ו , •וסי כי תמצאן אומו מ ׳ ס לעימ עיםינ, יל* סמם סזה חנס ני * מנ00 לסיודשס ליים מ ל  נ

 רמ7מר עזבך'את ל׳ אלקיך, ר״ליכי כאשר תעזוב את השירה םזאח לפניו לעל, כי כאשר יבינו ויתבוק בלבלי
 הקב״ת יער לך מאל כי'לא תהי׳ עול נין עלה התורת יוכל לבסון את הכל, ט היא כלר גלעד לכל
 המונהגים שהקבים בעלמו >ךר0ך אותם, חהו הלא אלם גם אל הכלל גם אל הפרט, והיא תלמלהו והיא

ו מה שעליו לתקן : ה ר ר ו ע ת , 7 5 p ן א״ לי אלקיך נעת מזליק־ נ ז ח ^ לן פ א  ז

j ?^ן עין אל לנרי שמשורר ע״ת שאמר (תםלים t ר בלל לך ומצאוך כל חלבדם תאלת באחריה מ א  וזהו מ
 םימים ושבת על ד' אלקיך, אשר ללעתי בא המאמר ס״ג) אלק״ אלי אחה אשחק־ למאת לך נפשי
 תזת לתעיר אותנו־ על מנין גלול, ט הנה מה שחז״ל כמה לך בשרי באח ליה ועיף בלי מים, כן גקול־ש
 תמירו אותנו ואמרו (ברכות ם׳*א׳) אם מאה אדם חזיתיך לראות עוזך וכבודך, באור הדבדם עיש משל
 יסורים באים עליו יפשפש במעשיו, יש לשואל לשאל לאחל תמה במלבר בישימון לרך ומצא שם קפינה

 ט זת יתכן אם אנחנו כלבו היינו במעמל הברכה נזרקה מן הים, ואנשים אשר בת מתו, וחספינת מלאת׳
' אלקינו דורש אותה, והברכה כל טוב, וישב בה כמה ימים ותי׳ מענג א״ע•ויאכל 3  ותעוב, pb אשפ ד
 םיתם מושפעת אל כל המון בית ישראל, כמאמר אם מכל, ויתי ט ארכו לו םימים וחפן ללאמ לבקש לו
 בחקותי תלכו כר וחיחיל יזלמן שילא מן הכלל, ויצא לרך לבוא אל ביתו, תתחיל שוקל בלעתו לאמל מה
 מן םברכת לקללת, יש לו לבחון ט עונותיו ילכלכו אקח ומם אאסוף בחפני, אם מן הכסף והזהב אשר
 ושבט אלק עליו לייסרחו למשפט ואלקיו יורנו לפשפש לפני אקח כאשר אוכל שאת, תלא אמות במגב בשרם
 במעשיו, אבל עתם בזמן שחורבן אשר על כלל ישראל אבוא אל עיר מושב, ואם לקחת מזון וצילת כאשר
 נאממ תתוכםות שבתורת ומשנת תורת ובנביאים וכלם יוכל שאת םלא יבוא מקם לביתו, ט הוא רב הכמות
 מיוערים אל תכלל בחטאת אבותיט, כמאמר תנזכר ומעט תאיכות, מת עשת לקח באמתחותיו בר ולחם
 אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיחם קבלנו, וא״כ ומזון ט זח מוכרם לו שלא ימות ברעב, וסי, בוכס
ליך ספינה יקרס, אשר  איכס ידע כל יחיל אם היסומם שעליו סם מסבת במרת נפש מאל ואמר לל לי ע
, ואיככה ירגיש להתעורר ט תוא מצאתי אותך בתוהו יליל ישיעץ, אין לסם ואין מים, ר  אבותינו חטאו כ
 חטא מיד עמו, אמנם התשובת בזם, כי כאשר יראם אם תייתי מולא אותך קרוב אל ביתי סלא שלחתי את
^ ילי לדברם אחרים' אשר בחדר משטוחיך, כי נפשי  היחיד איזה י>*ד' שבאו עליו ולא על םזולח, אז ישי,
 אל לבו אם בעבור ההוראה על כלל ישראל מלוע יולעת מאד חאולמת תיקמח אשר מדריך נמלאו,
 נבחר סוא מן סכלל, ועליו באיי יסודם יותר מיסוד סקגולות תסמולות אשר בך נמלאו, אבל אהה כי
 תזולת, אם לא שהוא חטא בפרט היוצא מן םכלל 9 מצאתיך פם בישימק לרך וםםכרח אכף מלי לאסוף
 חסו בצר לך, גם ט כבר יעל לנו הכתוב על סלע, אל ילי מה שאני צריך לתםיות נפשי תעלובת כעש,
 אבל בראותך את עצמך בצרה פרמיית מח.שאין לאחר הנמשל, כאשר נגיע אל יום מימי רצון לבקש צרעמ
, ת ש  עמך, ולאי ראר לך ושבת על ד' אלקיך, ומעתה מאת אבינו מלכנו יחיש, אנחנו לא נדע מה מ
ס ך וקם אם נבקש צרט הנפש אשר הם יקרים מפז רב, מ י ה ו ב א, םנך שוכב ע0 א  מאמר שלפנינו כך םו

 כעשת

, ועד״ז ביאר הגאון רטנו אליהו *ייילנא ל׳*/ עאמל ה מ כ  אם לעוניי רצונוp לעושי רצוט על אשת כמ0 ו
 עצביהם כסף וזהב מעפה ילי אלם ט׳ יםראל ננוס בד עזרם ומגינם הוא, כלומר אמה ישראל נמש נדי אסל
א אל העובלים העצבים, ואם לעוברי רצונו p כוי, וזהו מוב כמס שכועק ו  אסר אמה מאה כי עזרם ומגינם 0
ס על סצליקים בעוה״ז, גם שהם בללומ ושסלומ, יש לנו ללעש שהוא רק סוב להרנומ שכרס אס״כ, ומאין ל  מ

 ישברר זאס, ביאר ואמר מששוק שהוא מששק עש סרשעיש מנוה״ז ואס לעומי כצוט p מ•:



 אחל פח»ת דדך יעקב עוז
 כעשה לחיותנו אל גויחכו ואדמתנו, כי אנחנו רעבים יוגקש במו פיו, עכ״ז תפלהו לא שבח ריקם לחח לו
 גם למאים אל כלי למי הגוף, ואם נבקש לרכי הגוף עכ״פ הדברים אשר עזב מלבקש עליהם, מה שהשליך
 מה נעשה בבואנו אל בתינו, כי נפשנו חקרה מכל, צרכי גופו עצמו ובשרו, ובקש לירך שמים, כנרמז
 זהו מאמר המשורר ע״ה שהוא מתאונן ומתמרמר על במאמר (איוב ל״ו) לא יגרע מצדיק עיניו, ר״ל אם
 תאב לדבר ולא בקש עליו, ובחר לו לבקש דבר המגע
 אל כלל האומה, לא יגרע ית׳ ממנו תאוהו אשר לא
 שאל, כי לפניו גלוי כל תעלומות, וזהו מאמר
 (התלים כ״א) תאות לבו נתת לו עתה, מה שתעליה
 והקגירו בסגור לבו, וארשה שפתיו, ההפלה שתתפלל
 גפיו ובשפתיו, בל מנעת סלה, פי׳ גס אם לא נעשתה

 סיום הנכבד הזה הראוי להרבות בו תפלה ותחנונים
 ולשאול על צרכנו, התאנה ואמר אוי לי כי פגעתי
ח ליה. ועיף בלי מים, א  את היום הנבחר הזס ג
 ולריכים אנחנו למלאות אמתחות תפלותינו בר ולחם
 ומזון לםחיות את גופותינו מחסר וכפן, מי יחן אשר
 כן בקודש חזיתיך, פי׳ אם היינו פוגעים העת רצון

 אשר• ביום. זה במקום הקודש, בליון מרושלים, מקום נקשחו עחה, הלא פיל חזון למועד שתתקבל חפלחו
 בעח רלון וביום ישועה שיבוא למועד הבא, וזהו אשר
 התפלל ואמר כל תפלה וכל תחנה אשר חהי' לכל
 האדם כי׳ אשר ידעון איש נגע לבבו, וישליך נגע
 לבבו אחרי גיוו ופרש כפיו אל הבית הזה, היינו
 שישים כל מגמתו לבקש על בנין בית המקדש לכוננחו
 כימי עולם, ואתה תשמע השמים מכון שבתך מ'
 ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, פי׳
.— ודבר  למלאות לו הדברים אשר לא בקש עליהם.
 בפינו אמת כי כאשר ישיג האדם צרכי הנפש הלא גם
 צרכי הגוף בכלל ברכה והצלחה, כי גס אליו יגיע מן
 העוב ההוא אשר ינדב ד׳ לנפשו לאסוף אל קרבת

, הלא היינו מבקשים לראות עוזך ו  לא תחסר כל נ
 וכבודך. — ודברי פי חכם חן בתפלתו הזכח
 (מלכים א׳ ח׳) כל תפלה וכל חחנח אשר חהי׳ לכל
 םאדם לכל עמך ישראל אשר ידיעון איש נגע לבבו
 ופרש כפיו אל הבית הזה ואתה תשמע השמים מכון
 שבתך כוי ונתת לאיש ככל דרסו אשר תדע את לבנו
 כי אתם ידעת לבדך את לבב כל בני תאדם, והמאמר
 כמו סותר קצתו לקצתו, כי תחלה אמר אשר ילעון
 איש נגע לבנו, ואח״כ אמר אתה ידעת לבלך, אבל
 לע כי זה כל האלם ישר, ענין נפשו יקר נעיניו
נהגיעו ימי רצון וידע  נכנד יותר מענין גופו, כש״כ ;

 מ לרצון תהי׳ תפלתו האס סכל יהי׳ להחליף עומל תורה ומצות ומע״ט, כשיכ כאשר נשים עיקר בקשתנו
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, לכונן יהולת
 וישראל, אז יתי׳ לנו כל משאלותינו, כמאמר הנביא
 (יואל ב׳) ואכלתם אכול ושבוע כו׳, וכמאמר (תהלים
 י״ד) מי יתן מליון ישועת ישראל כו׳ יגל יעקב בפרנסתו,
 וישמח ישראל נעושיו ובמלכם בראשם גואלם חזק
 ית״ש. — וזהו מאמר (שם ק״ל) קותח ד׳ קותם
 נפשי ולדברו הוחלתי, והוא ע״ד שכתבנו בחלק השני
 מספר זה בגאור מאמי (ישעי׳ כ״ו) לשמך ולזכרך
 האות נפש (עי׳ פ׳ בשלח ל״ח א׳) חהו שכלל הכתוב
 גי' סוגי תקום, א׳ תקות הנפש לשבוע בצחצחות
 באור פני מלך חיים ית/ לשמך ולזכרך תאות נפש,

 בעולם עובר, וישפוך שיחו לפני הרחום וחנון ית׳
 לנקש על נפשו, לבקש על עיר החרבה והשוממה, על
 קודש תקדשיס, על קבק גליות, על מלכות בית דוד,
 כי לא נעלם דבר מעיני הקהל כי בהשלמת נןובת
 סכלל ישלם גם שובות הפרע, רק העולה על מחו
 תוא מדאגת מדבר אולי לא תתקבל תפלתו על דבר
, ושאלתו סקטנס לא ישאל, ויהי, נשאר ת  גדול מ
 קרם מכאן כו/ לכן ישפוט כי יותר טוב לו לנקש על
ה קרוב לודאי שתקובלדזפלתו, כי  מחייתו, כי דבר ס
 p דרכו ית׳ מושם חסד חנם ונותן מחיי אל כל חי,
 כמאמר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, אבל אך

 שקר נחלו החושבים זאת בלבבם, ט העולה על מחם חתו קמתי ד׳ אל עצמיות אלקותו, וזהו קוהה נפשי,
 היו לא תחי׳, כי באמם ראוי לאדם לבטוח בד׳ כי ב' ולדברו הוחלתי, ני גם הגוף מייחל אל קיום דבריו
, ומאה שנר רוחו ודאבון נפשו על בטובות שהבטיח ע״י עבדיו הנביאים. — אבל מה נ  יודע תעלומות ל
 אוכל כי נכרת, על בכים היקרים העטופים ברעב, נאמר אנחנו, ט עלינו אמר הנביא עיה (דניאל טי)
 ומשליך כל אלה מנגד, ומנקש על דבר היותר יקר, םנןש אלקי >prf ושמע כוי כי לא על צדקותינו אנחנו
 אז גם אם לא ימצא בתפלתו את תדבר. סיקר שםוא מפילים תחנונינו לפניך ט על רחמיך סרביס, ט

 י הקוק



ל פרשת זלף יעקב ה  א

׳ ^ 1  הסימן היוחי קשה אל החולה המולה על סכנתו מגל הרקח, עאים למוכים, >ואלה מיו להם 4
#  מכתו האנושה, כאשר החולה אינו מרגיש במכאובו, דמי היום וקרב קצו של הרופא ומלה את rte א
׳ בכה המלך מאד ויתמרמר במרת צפען, ה ה תחולה ימות ב א  למשל רופא בא אצל המולה, ויהי כאשל ר
 עליו כל גדולי ביתו לנחמו מה זה תאצגלב כיצ

 משפט הרזעא
 לא הי׳ כמשפט כל הרופאי/ כ׳ הוא בחכמתו כאשל

 את פני הרופא קרא אותו אל מטמו שהיא שוכב ויקימו עליו כל גדולי ביאו לנחמו מה
 עליה ואמר לו הלא אתה מיינ לי «אה זהו׳ ולמה לא על הרופא, הצד אין בשער אם >
ו עליו לעיין בו אולי ףאמל אליהם הוי אוילים הלא מכ ב ן ל מ א י א ל ע י י ז ה T ל, א f n D 

 ימלא תמפתו כי הלא למינים לאה סכנתו העצומה לא הי׳ כמשפט כל הלופאי׳ ה הוא בחכמתו כאשל
 עד שאינו מרגיש עזד ואינו מבקש אח פכי הרופא הרגיש באחד מבד שהוא ליד לסם מדף ומד «&»
pgr* שיחמול על נפשו, והוא מדבר עמו לבדם אשר לא נתן מעט מעב סמן וערב לתוך פיו, יבאשר 
 כדת וזהו מאמר דניאל אלאלקיםיח׳ אם רצוק־ אל הקזת הדם, או אל חתיכת אבר הלא נתן מעכו
ק עתה במעלל  לראות שוממותנו איך אנחנו שוממים ברומו ונפשט, יץ לתוך פיו וזה הי׳ רפואתו, א
 הלא בזאת תלאה במה שאנחנו מתפללים לפניך לק הרופא היקר הזה, כאשר ילטרן אחד מבד אל תק<א
, ואץ קולא בללק, כמאמר(ישעי׳ >fn דם בהכרח יחתכו את בשמ יטליאו דמו, מנאסל מ * ל ללכי מ  ע

ד * ׳ פי׳ חין מחעילל ילטלן לחתוך ממנו אבר, בהכרח יחתט ממנו 6  ואין קורא בשמך מתעילל להיזזיק בך
3  לבהש שיגמלהו ד׳ להתחזק בעבודתו, וזהו הטה וגידיו, הנמשל, ד אבינו שבשמים בראותו כי יל* (
 אל>7 אזנך ושמע כו׳ כי לח על צדקותינו אנחנו מפילי׳ האדם רע מכעודו, והוא איש מכאובות וידוע חול*,
 תחנונינו לפניך, לק טל לחמין תמים, ע׳׳ז אנחנו הנה במב רחמיו המציא למ בית תעלה, המקלון
 משימים כל מגמתנו בתפלה. — הבט ימין וראה והמזבח, ובו רופאים נאמנים כתנים בעבודתם לוייכ!
 איך כל דברינו אלה מבוארים במאמל הנביא ע״ת בדוכנם, וככ מלי וכל מכה אשר נזדמן אל האדם א*
 (ירמי׳ ט״ו) ויאמר ד׳ אלי אם יעמוד משה ושמואל הכהן עומד ומשרת, הקדג זבחים ועולות, חעא^לן
^ י  לפני אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פני וילאו, ואשמות, והיו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפל
ית, ן נ  והי׳ כי יאמרו אליך אנה נצא, ואמרת אליהם כה והיו מתרפאים ברפואות נותוי< ער*וי* *מו
 אמל ד׳ אשל למות למות ואשל לחלב לחרב ואשר אמנם כאשר קץ בא בא הקץ צתריס חבית תעלת
 לרעב לרעב ואשל לשבי לשבי כו׳, כי מי יחמול עליך הזאת, להשבית עבודה מכהן, סיפר חכתי* והי׳ פי
מ אלץ אנה נלא, הייני מה נעשה לאחול^ך מ א ׳ י י ל נ , ולאו• להתבונן בכפל ד ׳ ו  ירושלים ומי ידד לך כ
ם שידובר בה מצרכי רפואוחיה, כי אכיש לשבלרן ו י ע ב ו ל י / י ו ב כ י ח ב ל ר ח % ל b ח ו מ ת ל ן מ % ל f י ( ^ 
 לא אמר בקללה למרב למות לשבי, אבל באור הדבד׳ נחלה מנחה ימי מ־פא לה ננתח אם יעדלי הרופאים
t&9 /  ע״פ משל למלך שהיו בדו חולים מסוכנים מאד, ולפי הכאמדם האלה ואמרח אליהם כה אמר ד
מ  מות0 מחלתם היו לדדם לקחה סמים מדפים מאד, ודא• כי מהיום לא ישיגו עוד רפואות כאלה, לק כ
 אבל אביהם הרחמן כי נכמרו רחמיו על בניו היקרים אמר ד׳ אשר נמות, אותו אשר משפנמ ל«ו& , י*לא
 לדלי למלל את חייהם בסמים מדם כראש ולענה כתב בהכרח למות, ואשר לחלג ליי־ג $ יי שליי יימופ&ץ
 אנלות אל מדינות למוקות אל איי הים אולי נמצא חרב ולאי יהי׳ מוכרח לןדין בחלב ממש׳ ט אי1 עמי

 שמה רי
 ונוחים,
 מבוקשי

f ^ ־ , .  המאכלים ההם רפואת תעלה גם אל תחלואים אשר ~ L ~L י vfc ^ ־
כ השד יישאל*, א ^ ו ׳ ז י א ם שאין לפיאחם כ״א מבד התישבים אשר בעיר ז י א ע מ ל ה כ ל 3 ן כ  ל

^ מ ק ה פ י ל ש י ל נ א ת ל ח א ל י ע מ א ^ ד י ל ל מ א י ז הליפא הזה מלוב ו י , ע ה נ נ נ ל ב

 }
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* * ל בתבלין, יין מדו ימקרפי, וילך אל תשלמו אל תרבמי דאו ב ו מ w 0 מ ׳ ה ר פ ן ל ן מ א ו י ל ^ כ  מ



 אהל פרשת לדך יעק3
כמת״בנים, וישלם אותם למרחקים ללמוד חכמות,  לוז
 ולוה אוחם שיכתבו לו בכל פעם א^סום על תג׳
 דואר, פעם כתב אחד אל אביו שמלח לי זדגר יקר,
 תשני כתב שישלח לו עדים יקרים,השלישי כתב שישלם
 לו רופא לרפאותו, הרביעי כתב שימהר לשלות לו
 מעות על תכריכים ולקנות לו אחוזת קבל, כי הוא
 מסוכן ועומד על שערי מות, וכאשר הביאו את תאגמס
 על הפאסע אמר לסם מכם אחל תמה אני עליכס
 איך מלא לבכם לכתוב אל אביכם אגמת כאלה
 האם יאזין אליכם תאם ימלא משאלותיכם, חישלח לכם
 מלטשים ודי גר כאשר שאלתם, הלא צרת נפש אחיכם
 האומלל ידאיב את לבו, ועוד יכעוס עליכם ועל
 דבריכם, אבל עצתי כתבו סתם שימהר לשלוח מעות,
 נאז כל אמד ימלא שאלתו, הנמשל העשיר מתפלל
 עזשר והצלחה, וזח על תכשיטין, וזה על דירה כאת,
 וכדומה מן השאלות, פנו נא ישמעו והאזינה. כעס
 נדחים אומללים מבקשים ביום זה שיבואו עכ״פ
 לקבר ישראל, לכן עזוב נא בן אדם עזוב נא מלבקש
 על צרכי הגוף ועל עניני עוחיז, ונתפלל כלנו יחד על
 תשועה כללייח, בסם עולם וטשנ? *} ואין לכו מופת
 גדול על דלות ערכנו יותר מזה, ממ שאין אנחנו
 מרגישים תעדר בית המקדש והעדר ירושלים עיר
 הקודש, והעדר התורה והעבודה, כי מ* הוא יתן לבו
 לדאוג על מחסורי הנפש, ממש כדברי המשל שזכרנו,
 כי החולה בעצמו אינו מרגיש את מליו, והדמיון, בזה

 לאחל

 פ to «אל1 לחוקה מאד, ובבואו פה נפל למשכב,
א מבמו צי ועוביו זולגות למעגת, ויתמהו האנשים ק  י
ו מס זה מצפת על חגלה זח יופר מעל כל תחול•,  מי
 פנמצים פח, י״ע! ויאמר הלא לכם לדעת כי אין
 סכנת כל הםולזם מודל סכנת האומלל הזת, ט זה
 תואתושב העיר, וזה ים לו קלובים, אתים ואחיות,
 ותמס משתדלים הרבה ובאין ספק יעמו כל מת שיש
 $פחם לעשות להחיש מפלס לו, לא p האומלל הזם
א מדי חר, מאת רחוקת בא, גם בן ואח  סלא «
 אין לו פה, אוי מז ישתדל במדי לעסוק בעבורו בצרכי
 רפואתו, מי ישתדל בעד הצלתו, p וכן התמרמר
 תנביא ע״ת, ט על הצרות שהזטר אשר למות למנת
, שחמה צרות הגופות, עכ״פ  אשר לסרב לסהב מ׳
 >*ן ספק בד מ שוזדמן בבכ• אדם מתעוררים למולל
 בבכי ולבקש רחמי שמים על צמת כאלת, ט חגוף *ס
 לו נכזבים סרבה, םיינו החוסים אשר במזגו העם
 ממדדי אותן לבקש רחמים על פגעיו המעיקי׳ אותו,
 אבל הת, כי מי יתמול עליך ירושלים ומי ינוד לך,
 ט םפסד זה אץ החושים שבאדם מרגישים כאב כל
 מאומת, נא״כ תיא מתנכרת, מכרי וזר, מי יתעורר
 צםושעליה לבקש בעבורה רחמי שגרם, מד יתעורר
 6סבן.אור.ס ולסעדם בבר לב ובנקימ כפים, וימה גם
 בימי רצון בימים הנוראים ודאי ראוי לכל אדם מיקלאל
 להשליך כל צקכי ?\סו מנגד, ולהתפלל על ישועה
 בלליית, על גאולתנו ועל פדות נפשנו, משל לאב הי׳

 הערה. *)וברחשי מוסר אשר לי אמרתי לפני עדת ישורון בראש השנה קודם תקיעת שופר באור מאמר (סגיגס
) מ הונא כי מטי להאי קרא נכי יראה יראה עגל שרט עצפה לראותו יתרסק ממע, ,  ל
, משל לעני שהיה ,  לנמ״ג כי חטאו ללאות שני כוי, מקלים מאמר (תהליס ק״ל) פיל המעלות עמעמקיס קראתיך ל
 «וצ& ונכנס ב?ית עשיל ילוע וכל פרנסתו היתה ממנו, פננס גננ אחה מלבוש מביתו, ויכעס העשיר נגליו ויסתר פגיק
 מ&גו של* לטא פול לביתו ושלא להתראות עול לפניו, פעם לחן אותו הלסק על מאל וילעאשג העשיר מנוייל בכל
 יום ?דרך פל\ני, הלך ומשה שם מערה קטנה ונכנס שמה, וכאשר הרגיש כי העשיר עובר על גנה זעק בקול ער
 הושיעה אמי חמול נא, ויאמר אליו יר אתה בא אלי ואטיב עמך, ענה ואמר בושתי ונכלמתי מאל, ולהראגת לפגיך
 לא אוכל, ויבקש אותו העשיר לאער קום נא והתייצב פט, והוא משיב ואומר לא אוכל לקןס לפניך כי אנכי הוא אשל
, ואינכה אוכל עתה להתראות נגל פניך, וזהו ממעגגקים קראתיך ל׳,  עבת* בגל פלוני ממך, ועול עתה• אני לטש ט
 ני אני מןניס עצמי במסתרים ובמעמקים שלא תביט בפנינו כי אנסנו מלוכלכים מאל מגואלים במעשינו / לק לי שמעה
 בקולי תה»ג* אזק־ קשוטמ לקול תסמני, כי אס עונות תשמר יה ל׳ עי יעמול, כי מכף לגל ועל ראש אין. בט
 מתום, ובאמת תשוקתו ית׳ לשמיס אתנו באור פנינו, כמאמר הראיני את מראיך,וביותר בר׳׳ה שאמרו סז״ל לרשו ל׳
 בהמצאו אימיא בליה ויו״כ, אשר בימים ה>3ם יבוא אבינו מלכנו ית״ש לפקוע אותנו לטובה ולהראות פנים אתני, אוי
 לאותו ?ושה וגלימה אס האב בא אל בנו להשתעשע אתו ולשרש בתברתו, והבן ההוא תנסהו נלימתו לא יוכל להתייצב
 ל$ני אב«ו בבגדים צואים, וזהו סול מאמרם ז״ל (ברטת ל״א) עיוס שתרנ בית המקלש נפסקה חומת ברזל בין ישראל
 לא«יהק< שבשמים, עול אמרו (שפ ל׳ט בי) אפי׳ בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה יה.ין כל צלכיהס
 לפניך, באור זה כי הנה באשה עוברה נבל המליצו סו-״ל (שבת, ל״ב^ נפל תונא חלול סנינא, ממש ע״ל נער הנעיס

 את



 אהל פרשת ילך יעקב
ם י«לא אח האיש יביא לחמו, באור המאמר, כי היהיתמתפמסים *עולם  לאחד הסע על ירד, לאמר כי ש
 אשר נכבדות מדובריבו לשדך עמו, וכאשר בא שמה שנים הם, הגוף והנפש, כי שניחם צריכים לבקש
מ  והוא חפץ לדעת את האיש ואה ערכו, הלא משפעו מחייתם ביגיעה בעות״ז, הגוף מתפרנס מעמל י
 לשאול עליו לאמר אל מי מהאנשי׳ הוא הולך להשתופף להשיג לחם רעבונו, והנפש תתפרנס מעמל התורה
 בצלם, ומי הם אותם אשר בחר לו להתקרב עמהם, ועבודה כי רק בעבור זה כל מציאותו פה בעוהיז,
 כי באין ספק אס הוא מבני תורה ולאי הלן להתקרב כמאמר אם לא בריתי יומם ולילה כו׳, וכמו כי
 עם הרב המירה אשר בעיר, ועם שאד הלומדים, המתפרנסים שנים הם, כן המפרנסים המה שנים,
 ואם הוא מיודעי נגן, ודאי הלן אל החזן, והוא היינו כי כל אחד מתפרנס מיגיעו, הגוף מתפרנס
 מתעסק עם המשורדםיועם הכיז, וכאשר ישמע שהוא מעבודת האדמה אשר עובד בגופו, והנשמה תתפרנק
 מתחבר עם פחותי ערן אז באין ספק גם הוא כמוהם, מיגיעות הכחות השייכים אל הנפש, היינו מהשכל
 כמליצה חז״׳ל לא לחנם הלן הזרזיר אצל העורב כוי, והמחשבה הנמזג בנפש, אבל כל זה הי׳ בהיותנו על
 הוא הדבר בענינינו, כי בסדר התפלות אשר בידינו אפמתנו, אז הי׳ כל pti האדם לפרנסת גופו יבט
 ערכו לפדנו כל סוגי הבקשות, וכל ערני השאלות ביתו הכל בא אליו מעסק גופו, והנפש וכחיתיה היו
 אשר האדם צדן לבקש עליהם ו והמשכילים בעם נקיים ומופרשים אל עסק התורה בהשכל וידוע אותו
 כאשר יגיעו אל מאמר ובכן תן פחדן ד׳ אלקינו על ית׳, לא כן עהה שאין בידיני עסק ידוע לפרמת
 כל מעגךן, מלון על כל העולם כלו בכבודן, שמה הבית, לא מן הגוק ולא מן היקב, לא ממל השמים
מ , כ״א חרישת הלב מבוקר עד ע ס א  יעמוד ושמה ישבור לבו ישפוך שיחו לפד ד׳, ויודד ולא משמני ה
 כנחל דמעה על כי גלה כבוד אלקים וכבוד תורתו גם בלילה לא שכב לבו רק יחשוב עדן מו״מ איך
 הקדושה, אמנם הבועד׳ בעם המה ימצאו להם ממרחק יביא לחמו, וא׳׳כ מייגעי׳ אנחנו את נפשכו
 אכסנייאות אחרות, בהגיעם למאמר זכרנו לחיים או המשכלת להשיג פרנסה בעבור הגוף, וכבר המליצו
 למאמר כתבנו בספר פרנסה וכלכלה שמה ישפכו את ז״ל(בראשית רנה ע״ה) אין שני זרזדם ישדם על
 נפשם, אשר ע״ז אמר המקיכן (איכה א׳) כל עמה דף אחד, כי אם לב האדם מלא מחשבות מעסקי
 נאנחים מבקשים לחם, חהו שאמר עליהם (שם בי) הגוף ופרנסתו אין מקום לחשוב בנפשו מחשבות
 כלו בדמעות עיד מ' על שבר בת עמי בעעף עולל נכבדות בהשכל וידוע אותו ית׳, אשר ע״כ נאמל
) שמעי נא זאת עדת ושמרת ולא ,  ויונק ברחובות קרי׳ לאמותם יאמרו איה דגן ויין, עלינו(ישעי׳ נ
 וזהו מאמר אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו מיין, כ״א מחמת התהפכות המחשבות והתאבטתס,

 ולזה
 אמי אביו בכמה מעשים ואין הממאיס גלולים כ״כ שיתעורר על ידיהם לקחת שננו מוסר לייתר אומו, ובהזדמן אס״כ
 ד ישוב ויעשה עוד חטאה גדולה, המעוררת את האב לעשות בו שפטים,אז גם את כל חטאיו יזכיר לפניו, וייסרהו
 במשפט על כלס, וכן האשה אשר בעת לידתה היא נדוניח במכאובים אז היא נשפטת על הכל, גם על מה שלא
ל לין עליה בס׳׳ע, כי עתה מגלגלין עליה את הכל, וזהו אפי׳ בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, היינו ל ו נ נ ה מ ,  ה

^  כי נתמלא התאה במרל גלול אשל על ילו תתעורר ללונס גם על החטאים הקולמיס עכ״ז יהי׳ כל צרכיהם לפניך. -
 וזהו עכין בקשתנו הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך, משל אסל היה מגלל יתוס בתוך ביתו, כי הוא דודו
 ומסרפו ויהי הנער ראוי לנשואים והשלמים באו והציעו לפניו כמה שילוכיס, היה שם אסל מקרובי היתום ואירל
 אל העשיר מה לך לחפש שידוך בעבור הנער, הלא יש לך בתולה, וגם היא הגיע עתה עת לולים, וקס אותו לך
 לחתן, וישמע לדגלי עצתן, ויהי אחר החתונה, אחר כי נעשה סתן הגביר וידם לבנו וימ אחר השיכרות והוללות
 והיה מכה את אשתו, ותספר צרותיה לפני אביה, ויתפוש אומו בחרי אף לב״ל שיכתוב לבתו גט פטורין, ויק•
׳ וראוי לך לסוס ה ת  הנער בכי גלול ויאמר לחותנו צדיק אתה מאל מה שאתה תוגע עלבון בתך האהובה ד אטה א
 עליה ועל כבולה אבל סותני חותני זכור אל תשכח כי גם אני העלוב לא סל נחשבתי בעיניך, הלא אמה לודי,
 הלא אתה גואלי וקרובי, עצמי ובשרי, וראוי לך גס עלי לסוס ולחמול כי אס *גרשני היום מהסתפס בבית כבודך
 אנה אפנה ואני אנה אני בא, זהו ממש מאמר הנשמה לך לאמר כי ולאי ראוי לך לתבוע עלבון בת אלקים סייס,
ן המכוערים, אבל הלא גס והגוף סעלך •ולא גם הגוף אתה לולו ומסרפו, י ש ע י מ ר נ q ן w י ״ מ ע י מ ו ד ך ר ל ת  p ש

י לך לסוס גס עליו שלא יהי' לבז ס״ו: אן י ו
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ז ף יעקב ע ל  אחל «re ד
ח ל' אליךך בשמחה ^ומבילחקו וצרחו אז אם איש יבוא ויוכיחהו הלא ח א ד ב א ע שי ל  ולזה כאמי חמי* א
 מ׳ מרב כל, ועבדת כוי במצור ובמצוק, עד שאמרו ימסו הדברים בלבו, כמאמר אני ישנה ולבי ער, וזהו
-חז״ל לא כחנה תורה אלא לאוכלי המ;, וזהו שהתפלא תחת אשר לא עבדת כוי בשמחה כו׳ מרוב כל, ועבדת
 המאמר אדם יסודו מעפר ט׳ ר״ל כי הכה כאשר יבוא כוי במצור ובמצוק כוי, וזהו שמעי זאת עדה, וכי
 איש הלך עור באורח אל עיר, ודבר אין לו עם אדם, תאמר כי שכור הוא ולא יבין, לזה אמר ושכורת ולא

 היחכן שיאבה דבחור האורח להשתמש עם ההושב, מיין, כ״א מרוב צרות;
) אלץ ד׳ ח ״ ס כ י ל ה ת ה ( ״ ד ע י ו התפלל המס נ י ל  וזהו אדם הלא יסודו מעפר פי׳ כי הלא בא ממקום ע
 רחוק, וגם סופו לעפר, א״כ איכו רק אורח, ומה אקרא צור אל תחרש"ממני פן תחשה ממכי
 הוא עושח# בכפשו יביא לחמו, הייכו שהאורח ישתמש וכמשלתי עם יורדי בור׳ דע ט בשלחו ית׳ את נפש
 עם תתושב, ישמש עם הכפש על עסקי הגוף״) ודע האדם אל העוה״ז, משמי׳ ארץ, היא בוכי׳ ומתמרמרת,
 ט יש ב׳ מיכי שטדם, א׳ ממשתה היין, ב׳ מסמים כבן הפורש מאביו למרחקים, אשר בהיותו אצל אביו
, העלי י׳  קשים ומדם המבלבלים מוח םאדם, וההבדל כי הכופל אינו חקר לכפשו מכל אשר יתאוה, מהמאכל,
 בדרך מרוב תיץ אשר שתה, אין מי מהעורר להקימו, ומשקים יקרים ובגדי כבוד ככל אות נפשו, אבל כאשר
 אבל הכופל השד הלא רבים יתרחמו עליו, p העושר ׳חרחק מן האב כאשר יחסר לו דבר אין לו מי שימלא
 הוא סבה גדולה להטדד ולבלבל את האדם מרוח לו דבר זה, ואביו מנחם אותו ומדבר על לבו, הנא
ק תהיפך העניות אמרו חז׳׳ל ידיך לא אסורות מלכתוב אגרות, וכאשר יחסר לך דבר / ו  חכמת ודעת ויראה ל
 (עירובין מ״א ב׳) ערות מעביר את האדם על דעתו כתוב אלי והודיעני את אשר אתה לדך ואשלח לך,
 כו/ ובהיותנו באת ישראל הי׳ הקטרוג עלינו כדבר רען הנער ויאמר טוב תדבר אשר דברת, אבל שאלתי
 הקטרוג על המשתכר ביין, כמאמר (ישעי׳ ה׳) הוי ובקשתי מאתך אבי יקירי גם אתה אל תרף ממני
 משכימי בבוקר שכר ירדופו ט׳, ולא הי׳ מי שיתעורר מלדרוש את שלומי תמיד עיי העוברים ושבים, השאל
 להמלץ בעבורנו על הבלבול הזה, וכמו שסיים שם את פיהם תמיד לדעת את שלומי ומעמדי, ולא תבנףח
 לק גלה עמי מבלי דעת כוי, לכן הרחיבה שאול נפשה, נפשך ט תוכל לדעת את מעמדי ע״י אגרותי אשר
 לא כן עתם ט אם היינו קוראים הי׳ לד מליצים תשיג מידי, כי כל זה כאשר אהיה במצב הבריאות,
 רבים, כמאמר (ברכות ג׳) אוי לבד׳ שגלו מעל שלחן ואוכל לכתוב אגרות אליך, אבל דואג אד פן יקראד
 אביהם וההבדל הב׳ כי היין מבלבל המוח ומבלבל גם חיו מקרה חולי וטמף הדעת ולא יהי׳ ביכלתי לבקש
 הלב) כמאמר (הושע ד׳) יין ותימש יקח לב, לא כן ממך, ואד בעצמי לא אדע ולא ארגיש ברוע מעמדי
 הבי י גם ט יתבלבל מלדבר צחות, או כי הבלבול מסבת טרוף הדעת חיו, לכן גם אתה אל תכח ידיך
 יפילתו ממעמדו, עכיז לבו ושכלו שלמים, לשמוע את מלשקוד ולדרוש עלי, וזהו מאמר הכפש אל אביה
 דבד חבירו המדבר אליו, כן הדבר בתמרשיע מרוב שבשמים, אמת כי אליך ד׳ אקרא, אבל עכ״ז גם אתת
 טובה ותענוגים לא ישמע לקול מלחשים ומוכיחים, צוד אל תחרש ממני, פן תחשה ממד ואני אהיה
) שנאו בשער מוכיח, לא כן החוטא במעמד שלא אוכל לכתוב אגרות, ונמשלתי עם יורדי ,  כמאמר (עמוס ה

 בור

 הערה, *)י^ להמליץ 00 ע״ד בעל עגלה עשיר ומת זקנתו קרא אל ביתו בטלן מן הבטלנים אשר בביש המדלש
 ועשה עמו כתב שותפות, שיהיו יסל גזברים, ואסר אשר כתבו הכתב בקנין גמור, ואסר המשתה
ל אל הבטלן עתה קום נא הכן את עצמך לדרך, כי אתה תלך עם הסוסים על היכיל ואני אלך מ  אשר עשה לו, א
 לבית המדרש ללמוד, כן הלגר מגוף והנפש אשר מצל הטבע ראוי אל הגוף לעמול על דברת צרכי הגוף, והנפש
 יהיה כל עסקיה בלעיוטת קלושות בהשכל וילוע, בתורה ותפלה, והאדם עושה בהיפך, הגוף עומד ומתפלל, כורע
 ומשתסוה ונופל על פגז, והנפש הולכת אז לססור, ובעת התפלה תעביר ארסות ימים, ^ממלינה למלינה, ומעיר
 לעיר, וזהו בנפשו יטא לסמו, מה שראוי אל הגוף איש האלמה לססור, ולהנשמה להתפלל ולהשכיל באמתו יתברך

 יעשה הכל בסיסך:
2 0 



 אהל מרשתזילך יעקב
 בול. — חתו מה שאמר (שם פיא) תבוא לפרד ויאמר כמורת ט׳ ועזרא הכתן מ׳ אל תתאבלו ואל
 תפלתי מות אזכך למתי ט שבעה ברעות נפשי ומיי תבכו כי בוכים תעם כשמעם את דבד תתורה# ותוא
 לשאול הגיעו, והכוונה בזה עיל אחל בא אל בית ע״פ משל, לכפד הי׳ דר יחידי וכפל לחולי גדול, והיי
 רעהו ושמע תינוק מנגן ומשהלל כי יש לו א׳ מחפומי הולך ודל בכל יום מכמות הגוף ומשמן בשרו ירזה ,
 אלמה, וכאשר שמע ןאמ היי לבו מל מליו מאל, לאמל ולא תי׳ שם יודע ומבין לשער עליו כמת הוכחש
 עד כמת יגדל דלותו של בעח״ב זה אם התינוק ישמח מגופו, וגם הוא לא מצא בחינה להשערת הפחתת,
7 רהי כי הקיפו הימים והי׳ מחליף כח עד שהיה קם כ ס  בחשיגו ירק אחד, חתו מאמר האומה תנוא ל
ח אלך ללבוש אל ת  תפלתי, ואם רצונן לדעת מעמדי הטה אזק־ למתי, ממעתו והלן על משענתו, אמי ע
 שמע נא על מם אד מנגן ומזמר, כי בהשיגי איזה מלבושי ואלן ואטייל בחק, רתי כאשר קרב אל
 מנוחת מעט מן המעט אז הרב שמחתי וששור, אשר המלבושים והתחיל לתתלגש בםם אז התחיל לבטת
 באמת היא דלה ומה עד מאד, חהו ט שבעה ברעות רבן בכי גדול, לאמר כי אנכי חשבתי בקור מחלתי
 נפשי ט׳ משל לאחד שהי׳ הולך עם ברו בדרן, ממכי וקמחי ממשכבי שאני הוא כאשר תייתי בתחלה,
 ותעו במדבר, והיו מוכרחים לאכול עשב האת, ואחר י ואד אד הוא הגבר אשר הייתי מאז בשרם נפלתי
 אכלם היו מרגישים כאב גדול במעיהם, פעם בא אחד למשכב, עתה הלא עיר מאות כי דלותי מאד,
 מבכיו אליו והוא מתרונן ואומר אכלתי מן העשבים והמלבוש הזה אשר הייתי לבוש בו בתחלה כמה יש בו
 החלה ואין אני מרגיש צער במעי, התחיל אביו לבכות עתה קרח העודף אם בארכו ואם ברמבו, ואינו עוד
 עליו, ואמר צר לי עליך p יקר, כי כל עוד שאנחנו כמדתי, אז הי׳ ביד האומלל הזה לשער הכחשת גופו
 מרגישים צער מהאכילה הזאת הוא אות למ ט לא בכמות ע״י הבגדים אשר לו מאז, ומפז לתתלבש בתם
 נשתנו בנו קדד הטבע אשר נמזג בנפשמ, אבל אתה עתה, אז ראה ושער ט נפל ממנו רב, הנמשל, ט
 עתה שאינך מרגיש עוד דבר, אות הוא לך ט כבר ישראל כל הימים שהיו גולים בבבל לא היו מתאונדם
ת אל לק על מולי הגוף ולמתיו, אבל ההפסד אשר בנפשות כ פ ה נ  נשתנה בך קלל מובע אשר בבר אדם, ו
 טבע חיות היער וא״כ אין לך עוד תקוה לצאת מזה, מי הי׳ נאנמ או מי הי׳ מרגיש להלטער ע״ז, ובהושע
 הנמשל כי הקב״ה נטע בלב עראל אהבה טבעיית אל ד׳ אותם כי נרפאו ממחלתם, ישבו אל אחוזתם ואל
 התורה והחכמה ותמישרי׳, וכמזג בנפשותינו ההרגשה נמלתם , באו שמה בגילה ורנן, לאמר ט פתה המה
 במע העול והנלח, לבלתי נקבול כל טימאה וכל נלה כאשר היו בתמלת, אכן בראש השנה חשל נחמיה
 ימרע, עד כי נשמח על הטוב והישר ונתעב כל רע , ועזרא תכהן אקפו אותם אל רמוב אשל לפר שעל
 כמאמל קעפים שנאתי ותולתך אהבתי, שנאתי קהל המים, והביא קפל תולה ויקראו בקפל בתורת האלקי׳
, ואני קרבה אלקים לי טוב, אהבת ללק מפורש ושום שכל ויבינו במקלא, כמביע במלאה ׳  מרעים ט
 ותשנא רשע, והנה במעמדנו עתה כאשל יפגע ערן מלוטש ז ורואה איע איך משך משמול תואמ, וכדברי
 לע ואין נפשנו אל המעשה, הזה, יש לכו תקוה כי המשל שזכרנו שההחילו להתעטף במלבושי ה^ולס
 ישאר אלינו טהרת הכפש יטבע הרגשתה, כמשפט והמלות אשל קלאו לפניהם, אז עשי השטן על עצמס
 אוהבי ד׳ שנאו רע, אבל כאשר אנחנו עושים רעה ואז נתברר להם כי אי׳ r גוד אותם אשר היו בתחלה
 ואין אכחכו מרגישים כאב בנפשותנו להצטער על כי כאשר קראו לפניהם דבר מעדני היראה, אז בסלן
 טמאתנו, הוא אות ומופת על נפשנו כי משחתה בה איך נתרוקנו ממכה, וכאשר שמעי קול הקורא מעדן
 מום בה', וזהו כי שבעה ברעוה נפשי, פי׳ כי נפשי האהבה והנדיבות הקדושה והטהרה אז לאו כן תמהו
ת ואינה גונגלמ בהם, וחלילה הוא כמת לחוקים הם מכל אלה, כי אין עוד בגפשותם ו ע  מסכמת יעל מ
 אות כ׳ וחיי לשאול הגיעו, וזהו שאמר הכתוב והיה ממדות יקרות הללו כל מאומה, ימזלא אמל אליהס
 כי תמ^אן אותו רעות רבו׳ וצמת וענתה השילה הזאת אל תתאבלו ואל הבט כי יו״ט הוא, ואמר הטעם על
 ליעיו לעל, ונקדים מאמר (כחמיה א׳) ויקראו בספר הפלגת בכייהם, כי בוכים כל העם בשמעם את דבל,
 בתורת האלסיס מפולש ושום שכל ויבינו במקרא, התולה, כי יק אז שיעלו בעצמם ההפסד העלום אשל

 Y נגפשוםם
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׳ ולמש, סאדם מתורה ודאי לא ירגיש בהשחתת נפשו והפסדת, ו  בנסשותם, חתו ותי׳ כי תמצאן אותו מנות מ
 םיימ מנות רבות בתשחתת תכפש, וצרות ביקוד אבל כאשר יפתח עירו רקרא בתורת חאלקים ושום
 תגופות, והכה יקוד הגוף ידגיש םאדם על כקלת שכל אז ידע ואז יבין האמת כמה הפסיד מן המדות
 מעצמו ונשרו, אבל רעות תכפש וקלקולת אמר עליה תככבמת ומן הכמות היקרות אשר היו ככנרעים
אתהד#תיתבעזרט,ומדשכקדםימיצו: ת שיתבבול מגודלי׳.בנעומו/ ע ב  ועכתת תשירםתזאת לפרו לעד, ט

• ו נ י ז א  ה
 מולות, ט רמוקים תם מן תחכמת האמתית, לא כן
 עתה הלא הדבר מובן ייתר אל םעוקקים במו״מ
 ומייגעים עצמם בעבודתם כל תיום לבקש ממייתם,
 ועידתם רואות השתכות הימים וםתמלשות םזמדם
 ועידתם תחזיכה ט כמעשה ידיהם יתגלגל עליהם,
 מד; כנגד מדה, ;וזהו מכמות ברק תמכם, וזהו
ב לד׳ עם יושבי האח ט אין  מאמר (הושע ד׳) ט ד
 אמת ואין מקד ואץ דעה אלקים באס, ר״ל ט
 תעוקקים בפקקי תאלן תלא םם מאים ותם מבמידם
 כל המקדים המתרגשים וכקל אליהם מאד לעשות
 משבץ עם עצמם ועם העסקים אשר בידיהם אשר
ק א  בעבור ט אין אמת ואין מסד כוי על כן תאבל ה
 ואומלל כל יושב בה כוי, כל זאת ראר אליהם לדעת

 יותר ממה שראוי אל תופשי התורה לדעת:
׳ תגמלו זאת עם כבל ולא מכם, ובתרגום עמא ף ל  ה
 דקבילו אורייתא ולא מכימו, עי׳ בכרך ראשון

 בראשית שיו א׳:
ס קכאוד בלא אל כעסוד בהבליהם, עי׳ כרך ראשון  ה
 בראשית פ׳ ב', ובפתימה לספר תמדות ד׳

 יעזרד להוציאו לאור:
 אס&׳ךן עלימורעותחציאכלםבם^בגמץסומחטיב׳)
 חילי כליי והם איכס כלי׳, תכרא׳ בזה עילי מאמי(הושע
 י״א)איךאתנךאפד'אמגכךישראלאיךאתנך כאדמ׳ אשימך
 כצבואי׳ כהפך עלי לביןמד כמכרוכחומי, לא אעשה חמן אפי
 לא אשיב לשמת אפדם כי אל אכט ולא איש כוי, עוד
 מאמר (ישעי' יויד) הוי אשור שגע אפי ויוטה הוא
 בידם זעמי, באור הדבדם, כי בו״ד הכועס, הכם
 הכעק הוא כח משוכה בו עתה ממה שהי׳ תחלם,
 וכאשר יעשה שפעי׳ באחד, הלא הכעק הוא הוא אשר
 ממד ושאתו יצא, אמכם הקביח שאין לומר עליו שינוי
 רצון ם״ו, א״כ מאין יתי' מציאות אל תכעס בחקו יתי,

 אם

 פרש.ת
ך תשמים ואדברת ותשמע תאלן אמד פי, ע ז א  ה
 . הכה חזיל אממ ט ערע״ת תי׳ קרוב לשמי'
 לכן תי׳ אומר תאזיכו תשמים, ותשמע האת, וישעיה
 ע״ה הי׳ קרונ לאת הי׳ אומר בהיפך (ישעיה א׳)
, ובאין קםק הדברים כאמד׳ ת  שממי שמים והאזינו א
 דרך חידת, כי באמת תלא שניתם היו על האת בעת
 שאמרו דנדהם האלה, ולק ראוי לחבין דבר חכמים
 וחירותם, והנראה בעיר, ט הנה בשני דרכים יש
 לבחון האמת מן תשקר, לחבחין בין נווב לרע, א׳
 עיפ תחכמח ודעת, לבמון אמדת דבר מראשיתו ע״פ
 השכל רושר הדעת ומשקל הצדק, או ע״פ קוד ד'
 ליראיו, ב׳ דרך קל מזה, כי יש להבין בין עונ לרע
 עיפ דרך נקיץ, כי הלא בהביט אל עושי רעה לא
ד  יחריך רמי' לידו, וגמול ידם יעשם להם', והצדיקי׳ פ
 מעלליהם יאכלו, וזהו שרמזו משה הי׳ קמב לשמים,
 תיינו ט בימיו עוד לא דסו לעשות רע כ״כ, ולא היי
 דרך לתבםין מה בין טוב לרע כיא נדרך השכל
 תאמתי, ומשק תשכל תאמתי תוא יותר בשמיםממעל,
 לא ק בימי ישעי׳ ע״ה, שכבר היו עוסקים ברע
 מכמה דומת, וגם טעמו וראו הרבה בעל גמולות
ת מתחת, א  לעושת הרעה כר.׳•־תו, אשר משכן הקללה נ
 לכן אמר והרים י ץ, לאמר ט אל עם הארץ קרוב
 יותר לעמול טל ׳.:בדל בין טיב לרע, אבל מרע״ה
 ביורו אמר :z\b השמים, די אליו הי׳ קמב יותר
 לברר לעדהם ההבדל מן המישע ת ר: זי ידית, ותשמע
׳ ל• >*; ג ׳ ־:•ן רמומת ט  האת, התבסנם חארדית ה
 עוד לא נסי בקלה, כאשר כקו בי .. וזהו מאמר
 (משלי א׳) הכמות במק תמנה, ג -ה •תם־ שמיים
' מקום להבמין מה בין טוב לרע כ״א י  בשלוה לא ח
 ע״פ חכמה, ואיכ תי׳ כל הקרוב יותר אל ד׳ היינו
 אנשי לשכת םגזיס יודעים יותר מעה שידעו יושבי
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ם לא כי המקמרנ בעצמו הוא הכעס, למשל שנחרב הגאון מויה מנחם מאניש הלוי ז״ל עם מאמי שממו  א
 ונבוכדנצר רדפו את ישראל, ולאי הי׳ שר שלהם ז״ל (אבות ו׳) האומר לבר בסם אוממ מביא גאולה
 המקטרג, והוא בעצמו הכעס של הקב״ה, והוא בעצמו לעולם, וםעעם בזה, ט הנה כל התנצלות תאדם על
אחר חטאיו שאינם מסבתו רק מסבת תזולת כמאמר ר׳ , ואין כמ ; אל ר ש ת , ה א י ן ,׳ ר ן ה ר ב ש  י א
 מעורב למעלה, והנ״מ בזה׳ כי כאשר נשבר המטה אלכ*לד (ברכות י״ז) גלד וידוע לגמיל שריננו לעשות
, וכמאמר ;תהלי׳ ק״מ) אן אלקי ׳  נתבטל הכעס ואינו, כי בי״ל הכועס על חבימ ואומר pto ומי מעכב ט
ל אחר ממשי׳ מכות, ימחז ראש אויביו קדקד שער מתהלן באשמיו, כי הוא ק מ  להכותו מאת מלקות, ונשבר ה
 משביל זה יתרצה שלא להכותו עוד, הלא בידי לקמת , ישא ויסבול העונות, ט מסבתו באו, וזי* גם אם
" שנותי ברק חרבי בהתעוררות מדה״ד על ישראל, עכ״ז  י
 ותאמז במשפט ידי, וכלשון המדרש בו״ד זורק מן אין
 בידו להשיבה, אבל הקב״ה בידו להשיבה״) וגזה אופן
 ההצלה, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם, היינו אל
 המשניאיס אותי, ואל תגורמים מטאת ישראל, תמת
 יקבלו העונש, אכן כל ענין התנצלות הזאת אינו פועל
 באדם בלתי אם המצא המצא בו לבר טוב והוא השיג

 מקל אחר ועמו ישלים לו המכות כפי כעסו, אבל
 הקב״ה כי אין לפרו כעס אחר כ״א המכה הוא הכעס,
 א״כ כאשר נשבר המכה באמצע ינצל המוכה ממנו,
 כי לא ישאר כעס אחר במקומו שיבוא הוא להכות
 המכות הנשארות להלקותו, כמאמר הפח כשבר ואנחנו
 נמלטנו, ולדברינו אלה הנה מאמר זה בנדרה טובה

- ־׳ ־ - -־•־־ - • ׳  לישראל אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי, פי׳ —
 ט אץ לי זעם אמר כי אם המטה, והוא הזעם, וא״כ זאת מיד זולתו, וחוא לא,יכתימו תחת לשונו, והוא
 גס כי כעסי גדול כ״כ עד כלה מ״ו, עכ״ז הלא אנחמ כמודה ואומר אין זה שלי, רק שמעתי וקבלתי זאת
 בטורים כי גם עליו יעבור כוס, כי אינו נצחי, ובאין מפי מכם םלור, אז גם בהמצא בו דבר רע, והוא גם
א לו משבת כמ אחר המעורב גו, אז הדין טשן א ב ו  ספק תתמלא קאתו, ויכלה כמו באמצע ההכאה ה
 וזהו מיצי כלים והם אינם כלים, ואם עוד יעלה על לתלות הרע במקולקל, שלא למייב אותו רק את הגורס
 רוחן לאמר כי הקב״ת ימסור אותנו אל יד מי מהזולת, אליו זאת, אבל כאשר יתנהג בתיפן, בהמצא אצלו

/  ט הלא עדיין לא ללה הכעס, זה אינו ט אין בו כעש דבר טוב מפי אמד/ יעלימהו, ולא יאמר בשם האומרי
 אמר כמו שיש בבו״ד, וזהו (מלאכי ג׳) כי אני ד׳ וכאשר יהי׳ בידו דבר רע יאמר שהוא סל פלול הגורס,
 לא שניתי, פי׳ להכות שדת, ואתם בר יעקב לא אז עונו ישא בעצמו, כי אם את הטוב יקגל למלמו
 כליהם, כי אתם כלחיים, אבל המכה אינו נצמיי, כי גם את הרע יקבל לעצמו, וזהו כל האומר דבר בשס
 הלא סופו לתשע ואתם ההיו לפליטה, וזהו אין אתכן אומרו הוא המביא גאולה לעולם, גזמקיי׳ מאמר אשי3

י הלא כקם לצרי ולמשנאי אקלם:  אפדם כר אשימן כלבואים לכלות אתכם, כ
 שבט המכה אותן איד כצחיי, ובבוא קצו ישבר, ואכ/ ובמדרש (שמות רבה כ״ג) אז ישיר משת, התיל
 כודע ד׳ משפט עשה, מדבר במצרים
 שעשה הקביה בהם משפטים במלדם ועל הים, ומסן
 נודע ד׳ בדכתיב וידעו מצרים ט אד ד׳, בפועל כפיו
 נוקש רשע זה .פרעה כו׳ מהו הגיון סלה אעלו
ם יזמליס י ר י  ישראל מה עלינו לעשות אלא לומר ש

 שנאמר אז ישיר משה, באור המאמר ע־ ד שנתבלה

 לא אעשה חייו אפי ולא אשוב לשמת אפרים, כלומר
 לגקש לי מטה אחר להשלים המכות, כי אל אנט ולא

 איש, כלומר שאין לי כעס אמר, והבן:
 כי גוי אובד עלות המה ואין בתם תבונה, עי׳ אהל

 יעקב בראשית ט״ז א׳ •
ד שנתבאל  אם שדתי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם שנאמר אז ישיר משה, באור המאמר ע
ר ב ד  לצד ולמלאי אשלם, שמעתי בזה ערןנכוןמפימוד למעלס (פ׳ שמות) מאמר ומאז באתי אל פרעת ל

 גשמן

 הערה. *)והרב מיה שאול ראווינוש ז״ל רמז זאת במאמר (איוב ל״ס ל״ה) התשלס נלקיס וילכו ויאמרו לך
 הננו, אשי לפי פדר הלשון היה לו לומד ויאמרו לך המו וילכו, אנל המאמל רמז על ענין
 יותר נסלא מזה כ׳ גם אפר שכבר יצאו והלכו עול יאמרו הננו, לשוב אסור, כלשון המל׳ בו״ל זורק סך אין בידו

 להשיבה טי וזהו התשלס ברקים וילט, וגם אסר הליכתס ויאמרו לן הננו, ומריו נעימים:



 האזיני יעקב עט
 ית/ וזהו טלמ ל׳ מכתיב ילעו מצדם כי אד ר',
 ל׳ל שכבר נודע ד׳ וכבר הטרו המצדיס כסו ואלקותו
ת/ ועכיז משפע עשה, בע״כ כי בפועל כפיו מקש  י
 רשע, דל בעבור ישראל שתם פועל כפיו של הקב״ה
 רק בעבורם בא עליו המוקש, ולא בעבור נקמת ד־,
 רק נקמת ישראל, וא״כ הגיון סלה, מה עלינו לעשות
 אלא לומר שירי׳ וזמרי/ ומאמר זה כבר נדפק במקומו
 פ׳ בשלח, אבל עתה העתקיו שנית בעבור הממקה

 דבדם יותר;
 צור ילדך תשי ותשכח אל ממוללך, באור המאמר
 נראה ע״ד ראובן הי׳ חייב לשמעון מנה, ובא
 ראובן אצל לוי ובקש אותו שיהן לו עצה להפטר מבעל
 חובו, כי שמעון נוגש אותו מאד, דחן לו עצה שיעשה
 א״ע משוגע, וכאשר יבוא שמעון אליך תתחיל לצפצף
 ולשרוק ולרקד במחולות, ויעשה כן, ושמעון ראה כי
 הוא משוגע וירף ידו ממנו, אח״כ בא ראובן אל לוי
 ויבקש אותו איזה הלואה על ימים משפר, וימן לו,
 וכאשר הגיע זמן הפרעון בא אליו לתבוע אותו, והוא
 מתחיל לצפצף כנגדו כאשר עשה נגל שמעון הנ״ל,
 ויכם עליו מטהו ויכהו מכה כבת ויאמר לו כבל העצה
 הזאת הלא אני כתתי לך, וכי בעבורי יעצתי לך כן,
 הנמשל, כי כבר נתבאר ממעלת השכחה אשר חנן 7׳
 את האדם, כי אם לא הי׳ בו טבע השכחה לא היה
/ והאדם הולך עם ו  אדם בונה בית.ולא נשא אשה כ
 השכחה תזאת ושוכח את בוראו ומחוללי, ואין כבלת
 יותר מזאת, וזהו צור ילדך תש׳, ר״ל הוא הוליד אותך
 בטבע השכמת שתוכל לשכוח דבדם ידועים ובכווכה
 עשה הקב״ה כן להפיק טובתך קיומך, ואתה עם
 השכמה הזאת המוטבע בך תלך ותשכמ אל ממוללך:
 ראו עתה כי אד אד הוא כוי ואין מידי מציל,
א (ברכוה נ׳׳מ) ר׳ שילא כגדי׳ להתוא י מ ג ב  ו

 גברא כוי פתמ ודרש לך ד׳ הגדולה כו׳ אממ לי׳ מא־
 קא אמרת, אמר לתו הכי קא אמיכא בריך רממכא
 דיהיב מלכותא בארעא כעין מלכותא דרקיע, ויתיב
 לכו שולטכי׳ כוי, ובהשקפה הראשונה הדבדס רחוקים
 מאד ממאמר לך ד׳ הגדולה כו׳, אמכם כבר כתבאכ
 אצלנו למעלה (פ׳ שופט,׳) כי המלוכה למטה היא היא
 בעטר מלכות שמי׳, כמאמר מלכותך מלכות כל עולמי׳
 כיי, כלומר המלוכה אשר בכל העולמות המה כלם
 מלכותך, ״ולן הם, ט על ידיחם יעשת ית׳ מנממ

 בארן

 אחל פרשי
 בשמך כוי, וקוא ע״ד משרת שתי׳ בבית עשיר, יצא
 לשוק לקכות מפץ בעבור בעליו, ויפגשהו אמד מאנשי
 העיר ויכהו הכה ופצוע, ויודע הדבר אל בעליו העשיר
 ויתמה על המפץ יאמר אל משרתו אולי לא ידע הכבל
 הזה מי אהה, ויענה ויאמר גם אנכי כן דמיתי,
 ואמרתי לו יגלותי את אזכו כי אד מבד ביתך, ואז
 הרבה במכאובי, ט אמר מה לך לתפמידד באדוכיך,
 אז לגש קכאת בממת אפו, וימהר יירן ויעשה בו
 שפטים, ויקכא קכאה גדולה, כן ממש היתה עצת
 מרע״ה להעלות ממה לנקום כקם בפרעה ועמו, אמר
 ויקפר לפד הקב״ה ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך,
 ואז הרע לעם הזה יתר מאד, וכמו שנתבאר למעלה
 ע״ש, ונתבונן עתה בהעשיר הזה שהתעורר עתה לקמת
 נקמם מיד המכה, אשר הכה את משרתו, אם שהכת
 אותו בעבור משרתו, רק שע״י פגיעתו בכבודו התעורר
 לתעלות המה, או שכל עיקר הכעס והנקמה לא היה
 רק על אשר מרף אותו ועל אשר ביזת אותו בעצמו,
 ולא בעבור נקמת משרתו, והנ״מ אם המשרת לדך
 לתת לבעליו תודה על זה, כי אס קנא בעבור משרתו
 ממוייב המשרת לתת לו חודה על זה, משא׳׳כ אס מה
 שעשה עשה רק למענו ולמען כבודו מה לו אל המשרת
ע אל המשרת שיתברר לו עכין  להודות לו, אמנם יש ד
 הנקמה מה זה ועל מה זה, והוא כי כאשר נתודע
 אל הבליעל המכה הלל 'כי העשיר כועס עליו והוא
 מתעורר לבוא עליו במשפט, הקדים א״ע וימהר וינץ
 אל בית העשיר בהכנעה גדולה ויבך ויתמנן לו שימחול
 לו על הנבלה הזאת, ועכ״ז לא נתפייס ויקם עליו
 וייסרהו למשפט, ויכהו מכה רבה, אז כבר נתברר אל
 המשרת כי לא על כבוד עצמו הוא עושה רק בעבור
 נקמת משרתו, ואז הוא יודע כי ראוי לתודות נו על
ק הדבר בהמטת שהביא ית׳ על פרעה יש , , ת א  ז
 להסתפק בהם אם שתיו בעבור אשר מירף כלפי מעלה,
 ואמר מי ד׳ כוי, ולא למעננו, ואז אין אכמכו מייבים
 להודות על ההכאות האלה שהכה את פרעה כי לא
 היו בגללנו, או שהיו רק בעבורני, וזה כתבכר להם,
 ט הלא הרשע הזה אמר אשר קבל חמשה מכות כככע
 מפני ד׳ ואמר ד׳ הצדיק ואד ועמי הרשעים, ועכ״ז
 סוא ית׳ לא הביט על זה, ויכהו עוד מכה רבה,
 מוכח בע״כ כי רק בעבורנו בא עליו כל מה שבא,
 וא'כ,ממרינים אנו לשורר ולזמר י לסת תודה לאלקים



 אהל מרשת האזיני יעקב
 pfa, וכמאמר(משלי כ״א) פלגי מים לב מלך בד אדם עוסק בעסק לא לו, וכדי לחבב עליו המלאכה .

 ד׳ אל כל אשר יחפק יעכו, וא״כ במה שעשה חקב״ה ממרחי׳ אוחו כי גם אליו יגיע חלק מה ממנו, ולבסוף
 מן כזה לעיניו למען יומח האיש אשר עשה הנבלה, הוא ממרח בהפלגה גדולה מאד כי הוא חייכם ומוסיף
ת פ  והעת דעת המלן אל דעת המקום ביה, להשלים רצון ואומר ובדבר הזה תאריט ימים כו׳ והוא נראה מ
 המליץ ית׳, א״כ יפה דרש ל שילא לך ד׳ הגדולה כו׳ יתר, אבל הדנדם יתבארו יפה בהזכיר מה שכתבנו
 והמתנשא לכל לראש, חהו כי כל בשירם ובאת, ר״ל למעלת (סוף פ׳ בא) בנאור מאמר מרע״ה אל ד׳ יש׳
/ ובמדרש, ו  כמו אשר ברצונך בשמים, כן יהי׳ נעשה גם בארץ, מי אנט ט אלך אל פרעה וט אוציא כ
 וזהו שאמר בדך רחמנא דיחיב מלכותא בארעא כעין באיזה זכות, והקב״ה השיב לו כי אתי, עמך וזה לן
 מלכותא דרקיע, וגם אס הם חשבו בזה כוונה הנאותה האות כי אנכי שלחתיך כוי, וכבר החעוררו רבי׳ מן
 לכבודם ותפארתם, אבל ר׳ שילא ע״ה רוח אחרת אתו תמחבדם זיל איך יתכן לתת אות ממה שיתית אחר
 בכמנת הדבדם האלח לאמר אל נל אשר ימפקיטנו, כמה ימים, אם הוא צדך אות לעת סאת״) אמנם
 וזהו ראו ע.!ה ט אד אד הוא, אד הוא המושל הנראה כי תשובתו ית׳ למשה תיתה ממש ע״ד כאשר
 בשמים ואד הוא העושה משמד באת וכל המעשים ישלח הסוחר את שלוחו אל חחנונים אשר בעיירות
 הנעשים למעה כלם הם בגזירת הקב״ה עליהם ואין הסמוכות הקוני׳ סחורתם מאתו, לגבות חובחם ולפרוע
 מידו מציל, חהו מאמר (ישעי׳ מ״ח) אף ידי יסדה תקפתם, אשר אם ישאל השליח ההיא אל שולחו לתת
ת רמיר מפחם שמים מורא אד אליהם יעמדו יחדיו לו איזת סך על תוצאות דרכו, הלא נגד פניי יעפס  א
 ט לעתיד יתודע לעץ כל ט לא סתר אחד את רצונו תאם תלך לזולת, הלא לגבות מעוח, ובידך הוא לקחת
 ית׳ בהנהגת העולם, וזהו קורא אני אליהם יעמדו איזה סך מהמעות כפי לרכך להוציא, כן הוא ית׳ הי׳
 יחדיו, כי מעשת שניהם שדם מעשה הארץ כמעשה שוקד להוציא את ישראל ממצרם, למען יקבלו תורתו,
 שמים, פורס לכוונה אחת, וכמאמר הנז׳ ט כל רתקמו לעבודתו, ומשה ע״ח בשלחו ית, אל עסק
 בשמים ובאת: נכבד זה שאל מאתו ית׳ זכות על ההוצאה הזאת, חתו

 ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדבדם אשר אנכי וכי אוציא, באיזה זכות, ט לא היו מעשיהם כדאי
ק הוא מכם כי להגאל, עיז תשיב ית׳ תלא ידעת אל איזה עסק אני  מעד בכם כו׳ ט לא דבר ד
, שולח אותך לקרב ישראל אל עבודהי, שיקבלו תורתי, ' - היא חייכם ובדבר הזה תאדט *מים על האדמה ס
ק הוא ע״ד שאומדס אל א״כ קח נא לעיע איזת מצות מתם על תוצאות שיחי׳  הוראת מאמר כי לא דבר ד

 בידם

 הערל.. ״)יחו״ן לדרכנו טכל להמתיק הכתובים העולה כך, כי הנה כאשל יבקש א׳ מאת הנוסע ללייסציג שיקנה
 *.שמה סחורה בעטלו על זוג בגלים, ראמרז לו כי איך אקנה בלא מעות, השיב ואמר הנה נמתי
ין על מיני משי ורקמה, ויש אשר יבקש מאת סבירו  מעות בילך, יש בידו לדתות אותו לאמר לו מה אני להיות מ3
 שיקנה נעבורו העלים מכיסו, ובטאו לביתו ישיב לו, הוא ילסהן בטעם מספיק, הלא מה עמלי, ומה אשל 5יך.
 איני צריך בעבורי, שנית ט אין אני מבין על סתורות כאלה, אכן המבקש הזה ענה ואמר לז מל איגלו שאינו
 מבין, הלא גס סלוני המבין יהי' שמה, ויש לך לסמק• עליו ועל הנסנתו, ועל אמרו שאין בנסו שיהיו מעותיו
p ,נמלות אצלו, יענהו ויאמר לו כי לא הרנה יתעכב, כי תיכף בבואו לביתו ישיב לו, ולא יצנורך לטובתו 
 הקב״ה בקש את מרע״ה שיהיה הוא שלית אל הגאולה, במעות זכיותיו, כמאמר המל׳ על הסודש תזה לכם הה״7
א על שמצא צ , אמר ר׳ לוי מלמל שהיה הקב״ה מבקש זכות ולא מ ס א  אלה שני בני היצהר סעומלים על אלון כל ה
ש  זכות של משה ואהח, וזהו מאמרו ית׳ לכה ואשלחך אל פרעה והוצא כוי כלומר על הוצאות שלך, וכמאמר העדל
o לך ולאי סי׳ לק בך הל3ר תלוי, אם אין אתה גואלם אק אסר גואלם, השיב משה בענותנותו, א' מי אנכי 
 אלך אל פרעה, להיות שליס אל המלך, ועל הב׳ וכי אוציא באיזה זכות, הלא זכיותי מענו וללים, ואם אמן עוד
 לאסרים מה ישאל עמלי, ועל שניהם השיבו ל׳ על ראשץ ראשון כוי, על אמרו מי אנכי, כי אהי׳ עמך, ואין
ק הסתם בסנתי את מי לשלוס, ואל הממנה הל שאעל י אנכי שלסתיך, ו  ספק תצלימ את דרכיך, והאות על זה כ
 םאין בנסו שיהיו זכיותיו אצלם זמן רנ, אמר לו ד בהוציאך את העם ממצרים תעבלון את האלקים על הסר הזס,

 וסיכף ומיד בצאתם לא יצערט אל זכיוסין:



 אהל מרשת האזינו יעקב
, חסו מהו לה  טעמים נעלמים וגכחים כמו בכל החו
 דתימא דינא שלמא בעלמא, ואין לדיני, אשר בין אדם
 לחבירו פרי למעלה, כ״א שלשם למטה לעשוח שלום
ה (יעי׳ למעלח ר ו ת קמ״ל דדינא נמי היינו ת ו ד ב  בין ה

: ם) ש משפעי  ד
, י ולא שכחחי מ ע ה  אמר הכותב לא עברתי ממה ש
, ה שיהי, לאחר זמן  כי איך נתן הכתוב אוח מ
ת ט , עמך וזה לך האו י  ואיך אמר ית׳ למשה כי אה
ח ן א ם תעבדו ד ל מ ם מ ע  אנכי שלחתיך בהוליאך את ה
ץ ד מו״ר זיל א נ ד , והגם ט ב ה ז  האלקים על ההר ה
׳ בהערה שלפדנו נתיישב קלת)  באור למאמר זה (עי
 אמרתי כבד אכבדך קורא נעים מאשר אתי בכתובים
ה ראיתי בלקונף רה, ט הנ  בספר הדרושים על התו
עתה  תורה להאר״י הקדוש זלוק״ל שכתב על מאמר ו
( ׳ , גם על מאמר (ישעיה ו ה ע ר  לכם ואשלחך אל פ
, ו ח מי אשלח ומי ילך לנ  ואשמע את קול ד׳ אומר א
 אלל השליחות אמר אשלח, לשון יחיד ובהחליכח אמר
ת א ה הקב״ה בקש מ נ  לשון רבים, ומי ילך לנו, כי ה
, א׳ לבשר בשורות טובות ונחומים, ם ד ב , ד  הנביא ב
ת אשר יקרא אותם מן הרעות  ב׳ להגיד לעם א
ח, כמאמר חזון ישעיהו, חציו זעם וחציו  והפוכעדו
בה , וההבדל בין ב׳ סוגי החזיון, א׳ כי הטו חמה  נ
׳ , כמאמר ד ׳ , ואינו נמלך בפמלי ה בעצמו י  יעשה הקב
א , לא כן הרעה הוא נמלך, כמאמר 71׳ לקח הו ן ת  נ
בה יחפוץ ׳ קדושים) ב׳ כי הטו , ד ד מ  ובית דינו (
 הקב״ה שיאמר תנביא בשמו ית׳ כדרך השליח שהוא
, שאין הקב״ה ה ע ר  אומר על שם המשלח, לא p ה
ן הליכה ד , יחפוץ מאת הנביא ע ה ע נ  מכנה שמו על ה
 לא שליחות שיהי׳ נראה כאלו מעצמו ילך, וכמ״ש במד׳
ד ב ׳ קהלת) ג׳ נביאים ע״י שהיתה נבואתן ד ד ) 
ד ב  קנטורים נתלה נבואתם בעצמם, דברי קהלת ד
ת מי , וזהו שאמר ית׳ על שניתם א ס ד עמו ב  ירמי׳ ד
ת, ואמר לשוןיחיד, כי הקב״ה בכבודו בו  אשלח לבשר טו
, ט  ובעצמו ישלחהו, ובדבר ההליכה אמר ומי ילך ל
א ופמלי׳ שלו, וזה עצמו מאמרו  הזכיר לשון רבים הו
^ גם ע ר עתה לכה ואשלחך אל פ  ית׳ למשה עבדו ו
 הליכה גס שליחות, ההליכה לעשות רעות וצרת
׳ י  למצדם, והשליחות לעשות טובה לישראל, והנהישעו
ת הנוונ אקבל, ד שלחני, כאומר א נ  ע״ה השיב ואמר ה
ם ממנ״ם השיב ע״ד אחר, מי אנכי כי אלך אל  אמנ

ת ע ר  פ

ח ודם מילה, כמאמר ס דם זכות להגאל, והם דם פ י  ג
ך ואראך מתגישסת בדמיך י ל  (יחזקאל י״ו) ואעביר ע
ה ן 3  ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי, — ו
) כי ישאלך בנך מחר ׳  יתבאר יפה מאמר (דברים ו
, ם , אשר צוה ד׳ אל^כו אתכ ת ט ה העדו  לאמר מ
ע עבדים היינו לפרעה במצדם כו׳ ואותם ב  ואמרת ל
 הוציא משם למען הביא אותנו כו׳ וילונו ד׳ לעשות את
 כל החקים האלה לטוב לנו כל הימים ולחיותכו כיום
, כי השואל ישאל שאלת חכם, וכוונתו בשאלה ה ז  ת
, לאמר הלא כל עיקר ם מ צ ם ע ד צ  זאת אל יוצאי מ
, ח עיש שעקח על בתי אבותימ במצד׳ ס ם מלות הפ ע  ט
ם רק , וא״כ המלות האלה ה ק י פ ס  מלה ע״ש שלא ה
, ויקשה ם ד צ מ  לזכמן אל הנסים שנעשו בעת יצאנו מ
, כי במצרים עשו ישראל קרבן ם ד צ ח מ ס  א״כ על פ
ם הי׳ בחצי ד ט , ט מכת ב ס נ ח טרם נעשה ה ק  פ
, ואכלו אותו בערב ח ס פ  הלילה ומערב כבר שחטו ה
 על מצות ומרורים טרם אפו את הבצק עוגות מצות,
ת כוי אשר  חתו ט ישאלך בנך עחכ לאמר מה העדו
, כלומר אתם יוצאי מצדם ט ם כ ת  לוה אלקינו א
, וע״ז אמר ואמרת ה ל א ם למצות ה ע  אלליכם אין ט
ו שום נ  לבנך עבדים היינו לפרעה כוי, ולא הי׳ בדי
, לעשות את כל לה, וילונו ד  זכות על הוצאות הגאו
ם האלה כו׳ לטוב לנו כל הימים, וגם לחיותנו  החקי
, כלומר לוה ית׳ החקים האלה גם ליוצאי ה ז  כיום ה
א , ולזכות אוהם ביום ההו ה ת  מצרים למען חיותם ע
 שיהיו ראויים להגאל, כי על כל הפכים וצדקה תהיה
 לנו כי נשמור לעשות כו׳ כאשר צונו, וזהו ממש מאמר
ק הוא מכם כי הוא .חייכם,  שלפדנו כי לא דבר ד
ט ד א , ועוד שנית ובדבר הזה ה  כלומר לעי׳ע בעוה״ז
, וכמו שנתבאר למעלת באורך ד י ת ע  ימים בזמן ה
ם מבואר, יש ויש מ ע ח) כי גם המצות אשר ט ׳ נ פ ) 
, וכמו שמצאנו מאמרם ז״ל ו  עוד טעמים נעלמים מאתנ
) מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא קמ״ל ,  (ברכות ו
נא נמי היינו תורה, פי׳ כי הרמב״ן ז״ל כתב על  דדי
 מאמר האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אוהו
ו של הקב״ה רחמנות ואינם אלא גזירות, י ת מ  שעושה מ
א זיל שאימ דרך כבוד כלפי מעלה לומר י ב ה ת כ  ו

ף, כן וכן אין לנו ה לטובת הבהמה והעו תנ  שהתורה נ
 לומר על משפטי ההורה שלא נתנו רק להציל עשוק
ש במשפטיי , י א ו  מי דנמשקו, ט אם המשפט לאלקי׳ ה



 האזינו יעקב
 על כסא מלכותו) ומעחה יפה ביארו ז״ל הכל כאשל
 לכל, פי׳ כל הפועלים כאשל לאו׳ אל כל הפעולות,
 וכל האומנים כראוי לכל המלאכות, וכל המשולחים
 כלאוי לכל סוגי השליחות, וזהו שאמלו דהע״ה מלך
 אלבעיס שנה ובנה בית המקיש, והיתה הפעולה ראר׳
 אל הפועל, נבוכדכלר מלך ארבעים שנה והחריב ביש
 המקדש, ג״כ הפעולה לאד׳ אל הפועל, וע״ז יפה
 נאמר הכל כאשל לכל, כל המעשים כלאי אל כל
 העושים, ומעתה יפה ההפלא מלע״ה ואמל על מה
 שבקש תקב״ה מאתו ועתה לכה ואשלחך, המולת על
 ב׳ סוגים, על הרעה לעשות לפרעה להכות אותו
 במכות ויסוריס, וזהו לכה כהולך מעלמי/ ואשלחך
 הוא העכין השני, להטיב לבית ישלאל, אשר ע״ז יולס
 מאמל שליחות, דבר הכאמל ע׳׳ש המשלח, יעל ב׳
 סוגי הענינים האלה יפה שאל ואמל מי אנכי, כי עתה
 לא דעתי מאומה מי אנכי או זכאי או חייב, וזהו מי
 אנכי כי אלך אכ פרעם אל דבל לע, וגם לדבל טוב
 להוציא את בכי ׳שלאל ממצרים,%וכבר ידעכו מדתו ית׳
 לגלגל זכות ע״י זכאי וחובה ע״י חייב, כמאמר (ישעי׳
 יו״ד) אשול שבט אפי, ועל זאת השיבו ית׳ ואמל כי
י׳ עמך, לא כדבליך אשל חשבת אשל געסק זה  אה
 יהי׳ ב׳ פעולות הפכיית, כי לא כן הדבדם, ומס
 שאמלתי לך ועתה לכה ואשלחך אל פלעה, אין הטונה
 במלת לכה על הליכה, שתשמע מזה מטן רע, לק כמו
 שביאר המדרש (במקומו) לכה ואשלחך, לכה ודאי,
ם אין אתה גואלם אין אחר גואלם, עד״ז פי׳ לש׳׳י  א
 ז״ל מאמר (תהלים פ׳) ולכה לישועתה לכו, ט על
 דבר ההליכה תי׳ לו לומר ועתה לך, וכשםועף ה״ה
 בקוף התיבה ואמר לכה, הוראתו לכה רק אתה ולא
 אחר, וזהו שאמר ית׳ למשה כי אתי, עמך, ובע״כ אין
 בזה מאומה מן הרע, לק טוב כשגב, חת לך האות,
 כי הלא עיכיך רואות כי אככי שלחתיך, רק אני לבדי,'
 ואם הי׳ בזה מאומ׳ מן הרע ודאי הייתי עושה כמאמר
 וד׳ לקח הוא ובית דיכו, וכמאמר הכז׳ אה מי אשלח

 בלשון יחיד, וזהו כי אככי שלחתץ, ובקללה ביאל לו
ס ע  מהות הטובה שיצמח בזה ואמר לו בהוציאך את ס
 ממצד׳ תעבדון את האלקי׳ על ההר יזה, אשל ישלאל
 הגיעו לגדול׳ זאת לק ע״י אמצעיי׳ תעלולי׳ לזה* לפרסם
 אלקותו יכלתו והשגחתו, וכל מה שעשה הקב״ה במצרי׳
f הכל הי׳ בעבול כוונת טובה לא לטונת העונש בפלעה 
p ( ד' פ׳ בא)והעניןככבד. t o וכמו שנתבאלכל זה למעל׳ 

 ו״&ער

 אהל םרשת
 יירעה וכי אוציא כוי, מנין שאלתו מי אנט כוי יתבאל
 יפה אף נעים עיד שמצאנו במדלש (קהלת ט׳) הכל
 לאשל לכל מקלה אחד לצדיק כוי, כטוב זה דוד,
 כחוטא זה נבוכדנצל, זה בנה בית המקיש ומלך
 ארבעים שנה וזה מלך ארבעים שכה והחריב בית
 ׳:מק׳־ש, והדבדם סתומים, •במה המהיק המדלש
 את מאמל הכל כאx לכל, אמנם דע כי הנה הבעה״ב
 שהוא עני ודל הוא מקיים בעצמו מאמל (משלי י׳׳ב)
 יווב נקלה ועבד לו, כי היא הוא בעה״ב והוא הוא גם
 המשרת, אמנםבעה״ב אשל פרנסתו בליוח, הוא מחזיק
 משלת ומשלתיז בביתו, כאשל יצטלך לעשות דבל בביהו
 לא יעשה בעצמו לק המשלת עליו לעשותו, אמנם
 המשלת הזה הוא מתחלף במעשיו ועסקיו כמה פעמי׳
 ביום ממעשים נכבדים אל מעשים פחותים ובזויים,
 כאשל יגיע זמן סעודת הצהרים, ויצרה למשלתו לעמך
 השלחן, יעלכהו במאכלי' עלבים, בבשל ודגי' וכדומה
 מהמטעמים החשובים וכלגע יהי׳ כשמע קול נוגש
 לנקות לפט הבתים לנקות החצל, אז ילך המשלת הזה
 בידיו ומליו והלבה יטנפם כי הוא לדך לעשות גם
 הדבדם הבזויים, אמנם השלים והלוזרם הלא להם
 עבדים הרבה, יש לכל עסק עבד אחל ומשלת אחל,
 זה אשר על הביה, וזה אשר על הסועם, וזה לבהמה
 ולעוף, וכדומה מהעסקים, ומי הוא עשיל גדול כמו
 בעלנו עושנו יתברך שמו אשל היבה שלוחים לפניו,
 ייאי ערוך מאתמול משרתים מיוחדים אל כל עסק
 לאוי אל העסק, אם הוא דבל נכבד נכון בידו
 יה׳ איש ככבי שהיא לאוי אל עסק זה, וכאשל יש
 עסק יוחל ככבד במעלהו, יש לפדו ית׳ איש אשל
 נכבדות מדובר בו ביתר שאת, וכן בהיפך בהזדמן
 עדן פחות וגרדננ# יש ויש מן הפחותים אשל אליהם
 לאוי פחיתות כזה, כמאמל מגלגלין זכות ע״י זכאי
 וחובה ע״י חייב, וכאשר הגיע עתנו עת דודים לבכות
 לכו בית המקדש, מי הוא היותר לאוי אל עסק יקר
 וקדוש כזה מדוד מלך ישראל ע׳׳ה, הלא לו יאתה
 לבנות בית לשם ד׳, וכאשר גרמו תעודת להחריב בית
 המקדש, מי הוא עיד זד ובוגד מבוכלנצר אליו לאוי
 לעשות אכזריות זאת, כמאמר (מל׳ איכה) עבדא
 בישא זיל אחליב ביתא דמרך, ולמה קרא אותו עוד
 עבדא בישא אם בלצון הקב״ה להחרבו, אם לא לומר
 ט הוא מוכן לענין רע, ורק אליו ראוי להחריב בית
 םמקדש [עי׳ קול יעקב על מאמר כשבת המלך אסשומש



 אהל פרשת הברכה יעקב פא

. ה כ ר ב ת ה ש ר  פ
 ביה, א״כ המצוה מחוברת אל המצוה אותה, והלומד
 והמקיים מחובר אל היללוה ע״׳ עשיתי אותת, ואל
 הקב״ת ע״י כוונתו, היינו כי כל עיקל עשותו המלות
 לק בעבול כי הוא יתי לוה עליה ומאהבתו את בוראו
 יתעולל לעשות רצונו, ובזה אנחנו מחובלים ודבוקים
 בהקב״ה ע״י הממוצע, והיא התולה והעבודה, היינו
 המצוה והמצוה והעלוה, ובזה נשלם הקשל האלקי
 והחבול המעולה אשל לישלאל אל אביהם שבשמי׳, וכמו
 שהאלכנו בזה בקפל המדות [סוף שעל עבודת אלקי׳]
 ממש כמשפע אילן שאינו מוציא פילות בלתי אם הוא
 מחובל, והחבול הוא במחשבת כי נחשוב בכל מעשת
 לשמו ית׳, וזהו עומק דבליהם ז״ל במאמל שלפנינו,
 כשהי׳ תדבול יוצא מפי הקב״ה יצא מימינו של הקביה
 לשמאלן של ישלאל, מאמל ימין יסוב על העיקר,
 כמאמר (משלי ג׳) אולן ימים בימינה בשמאלה עושל
 וכבוד, כי עיקר פעולתה אורך ־מים* ועישל וכבוד
 רק בשמאלה, כענין השמאל שהיא רק לעזר אל הימין,
 והנה ימינו של תקביה היינו עיקר הכוונה האלקית
 לטובת ישראל והצלחתם, והכוונה הזאת.הלא אצלנו
 תיא מתוארת שמאל, לא ימין, כי אנחנו מוזהרים ע׳׳ז
 שלא תהי׳ עבודתנו למעננו לטוב לנו, וזהו יצא מימינו
 של הקב״ה לעובת ישלאל, וזהו לשמאלן של ישלאל,
ע ימינו׳ של ישלאל לשמאלו של הקב״ה ,  וחוזל ובא ד
 כי ישלאל כוונתם בהיפך עיקל העבודה אצלנו לק
 לכבודו יה׳, כי אס למעננו כעשה מה שנעשה איה
 איפוא יקוב ע״ז תואל עבודה, הלא כהי׳ כאותו שעובד
 אד. עצמו לא את לבו, וזהו וחוזל ובא דק־ ימינו של

 ישלאל

 ויאמר ד׳ מסיני בא וכוי מימינו אש דת למו,
 ילקוט, כשהי׳ הדבול מפי הקב״ה יצא מימינו
 של הקב״ה לשמאלן של ישלאל, וחוזל ובא דלך ימינו
 של ישלאל לשמאלו של הקב״ה, ולאוי להתבונן בדבלי׳
 האלה כלאוי לתבין דבלי חכמים וחידותם, והנלאה
 בעיר במונח המאמל הנפלא הזה עם הידוע והמקובל
 אצלנו כי החולה והעבודה אשל בידינו מפי ד׳ ביד
 משח אין הכוונה העליונה לללכו ית׳ ח״ו אל עבודתנו,
 כי כבל ידענו מאמל (איוב ל״ת) אם צדקת מה תתן
 לו כוי, לק עיקל כוונתו ית׳ לעשות עמנו חסד לחחיו׳
 לוח שפלים, כמאמל וחיי עולם נטע בתוכנו, וכמאמל
 (ואתחנן) רצונו ד׳ לעשות את כל החקים האלה כו׳
 לטוב לכו כל הימים כו׳״1 וכמאמל אלה המצות אשל
 יעשה אותם האדם וחי בהם, וכי תאמל א״כ למה
 חייב אותנו שתהיי העבודה לק לשמו ית׳ לא למעננו,
 ונמאמל אל תהיו כעבדים המשמשים את הלב על
 מנת לקבל פלס כי׳ הלא יותל טוב לכוון אל דבל
 אמת, לטוב לנו כל הימים, אבל דע ט באמת הוא
 חק התולה והעבודה שלא תתן פלית בלתי אם היא
 מחונלת בשילש העליון, כי התולה הקדושה היא סבה
 ושילש אל כל הטוב והאושל בשני העולמים, ובהיות
 חבולם נהתולה אז הם מחובלים אל המשפיע העליון
 ביה ע״י השתלשלות התולה, וכאשר הם נעתקים מן
 חשילש ונפלדים מן התולה שהיא המחבלת הלאשונה
 אל העליון ביה, פלידתן היא מיתתן, כי התול׳ כאשל
 בני אלם מקיימים אותה בכוונה על שאמל ונעשה
 רצונו הנה תוקף המצוה אצלט מכח המצות העליון

 הערה. *)וטף, מונ ומה נעים בזה מאמר הנ3יא עיה (ישעיה ונ״ג) עם זו יצרתי לי תהלתי ׳ספלו ולא אותי
 קראת יעקב כר, באור זה כי גם התהלה אשל אנסנו מהללים שמו הנכבל והמפואר לא שהקב״ה
 בוסל בהלל והולאה, אבל יבסור בזה ע״ל אסר, ממש ע״ל סכם גלול יושב ועוסק בתורה ומתלש חילושי תורה
, ומה דעת האב  בשליפות יגקיאות והעלה סילושיו על הספר, והוא נותן את הספר ליל בנו ומבקש ממנו שיעיין בו
 וכוונתו האם לגעטר ילע הנער כס האב בסריפות, כי מה בצע לו מזה, אבל עיקר כוונת האב להרגיל גס את בנו
 שיתלמד גם הוא ללקלק כן בלברי הגמרא והפוסקים, כן וכן מה שהקב׳׳ה אוהב תהלות ישראל עיקל כוונתו יתי בזה
 למען ני כאשל יגיעו תהלתו ויגידו צדקתי, ויספרו ססלו ואמונתו, יפקחו עיניהם ללעת עוב המלות המשובחות
 וישתוקקו גס הם להלגיל עצמם ולהתלמד במישליס כאלה, מה הוא רחום אף אתה לסוס כר, זהו עוהק :יונת
ו יצלי* ל׳ תהלתי יספרו, שיסובב מזה נוובת ישראל ותפארתם, אבל אפס ולא אותי כלאת י־ייב י־ו׳. ש ז מ ע א  מ
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 אהל, פרשת הברכה יעקב
 ישראל לשמאלו של הקב״ה, כי ימין אשל אללכו למעלה הצדיקים לא ילמדו להעיב דרכם ומעלליהם, חקב״ה
 םיא שמאל, כי המחשבה העליונה אין ענינה P, לק נועל מהם צדיק אחד שיוכל לומר למדה״ד די ומתכפרץ
nfc י-ירייז י״ח׳< אח לא חשמור גיימוח\ • י *  עיקלה הוא להעיב אל;:יה ישראל, והבן: יי ^

 ובילקוט (תהלים קמיז) מגיד לבדו ליעקב כו׳
 הי׳ לי אליעזל אומל וכי מה עשו אלו
 דווים שלא ללה ליחן להם אה המולה אלא משפטים
 בל ידעום, שלא לצו לקבל, באור הדבלים ע״ד אחד
 בא אל חנות סוחר לקחה לו סחולה על מלבושים
 בהקפת, והסוחל יודע כי הוא איש אשל קשה להוציא

 בו, כמאמל(דבלים כיח) אם לא תשמול לעשות את
 כל דבלי התורה כו׳ והסלא ד׳ את מכוחן, חהו
 מאמל מלע״ה לאכךכם אל הפלעו ובגדיכם לא
 תפלומו, היינו כאשל תשמלו חוקת כהונתכם לכפר
 על העדה בחייכם, אז לא תמותו כאשל על כל
 העדה יקצוף, ובענין הזה הלא לועי ישלאל ממש
 בבחי' תלאן, מת צאן מעשלות את בעליהן בגיזה
 מידו ואין רצונו לתת לו בהקפת, מה עשת נתן וחלב, ב׳ שהם נשחעיס ונתונים למאכל אלם, כמאמר
 לפניו סחורות אשר ידע כי לא יעיבו בעיניו ולא ישאו (תהלים מ״ד) תתנכו כצאן מאכל, חתו מאמר
 חן לפניו, ופוסק לו דמים שלא ירצה לתת, למען (יחזקאל ל״ד) ואתן צאני צאן מלעיתי אדם אתם,
 ילך לנפשו, נא כן כאשר איש כאמן ובטוח בא אל ל״ל הלא באמת אתם בכי אדם וע״י עון הדול אתם
 חנותו הוא מלאה לפניו מן המינים אשר כפשו תבחל כתוכיס כצאן למאכל. — ודע כי בהיותנו על
 בהם למען יקח כל אשר ברזונו, הנמשל, כי הקביה אדמתכו נתקיים בנו מאמל ונתנן ל אלקין עליון על
, וגבוהים עליכו היו הכהכים והצדיקים, ועתה  ידע בהעמיס שאינם בטוחים, רק עכ״ז סלך בהחלה כל מ׳
 אל בכי עשו ואמר להם מקבלים אתם תורתי, אמרו הכל בהיפך כי אנחנו תחת יד זרים, לשאת עולם
 לו מה כתיב בה, אמר להם לא תרצח, הלך לו אצל ולסבול עונם, כמאמר (ישעי, כ״ג) אכן חליכו הוא
 בני עמון ומואב ט׳ אמר להם לא תנאף, הראה לכל נשא י ומכאובינו סבלם, ותחתכו נתונים הצדיקים
 אחד מה שלא יטב בעיכיו, למען ימאן מלקבלה, לסבול משא התלאות בראש, כי המה עניים ודלים
 אמנם כאשר בא ית׳ אל ישראל הראה לפניהם כל מתר מכל ההמון, וגם נעכשיס בעד כלם, יותר מזה
ק א  האוצלות וכל סגולות היקרות דברם הערבים כי הקב״ה הבטיח אותנו ואף גם זאת בהיותם ב
 לשומעיהם, חהו מגיד דבלץ ליעקב חקיו ומשפטיו אדביהם לא מאסתים ולא געלתיס לכלותם, אבל
 צישלאל, לא עשה כן לכל גר ומשפטים בל ידעום, הצדיקים הלא כםשיהס מחתמ גם למות בעדנו, חסו
 רק הלאה לפניהם דבלים אשר ידע שלא יעבו אף חובב עמים, גם שהקביה חיבב אח העמים
 בעיניהם,חתו אצא משפטים בלילעום שלא רצו לקבל: ומסר את ישראל בידם, ראו חיבתכם לפני המקום
ף סובב עמים כל קדושיו בידיך, ילקוט, כל ביתר שאת ויתר עז כי הלא כל קדושיו בידיך, אלו  א
 קדושיו בידיך אלו הצדיקים, והם תוכו ללגלך, הצדיקים, ואליהם לא הלשם כ״כ לק לענותם לא
ה  לכלותם, וזהו מלמד שחיבב הקב״ה את ישלאל מ
 שלא חיבב כל אומה ולשת • — וני׳ קול יעקב על
 מאמר כשושנה בין החוחים תמצא עוד באול נחמד

 על מאמל זה:
 ן^ףןך, לוה לנו משה מולשה קהלת יעקג, מדלש
 (בראשית לבה א׳) מנצפך מאמל למאמר
 מנאמן לנאמן מצדיק לצדיק מפה אל פת, מכף לכף,
 באור הדברים, מכף לכף תיינו תורה שבכתב, שאין
ע או לשנות ו ר ג  רשות אל אחד בעולם להיסי9 אי ל
 גם אות אחת מן תתולה, כי התורה חהומה נתנה
 מבראשית עד כעיני כל ישראל שמולה וערוכה במלותיה
ב א  ואותיותיה, והיא מסורס בידינו מיד ליד, ט ה

 עיסל

 שהם נאספים בעון הדור מלמד שחיבב הקבית את
 ישראל מה שלא חיבב כל אומה ולשון, והדברים
 סתומים מאד, ונקדים מא׳ור (שמיני) ראשיכם אל
̂ לא תפרומו ולא תמוהו ועל כל  תפרעו ובגדיכם 
 העדה יקלוף, ולשון קצרי• דיבר הכתוב, כ׳ ראר
 הי׳ שיאמר ועל כל העדה לא יקצוף, אמנם דע כי
 משפט הכהנים והמובםדס נעם שיכפלו המה על
 כל עדן ועל כל חטאת אשי.״ בעם, וזה על א׳ משכי
 דרכיס, או שיהיו המה המדים דרכי ההשובה וילמדו
 אותם את הדרך ילכו בה, והמעשה אשר יעשון, וצא
 ישובו לכשלה ולא יחטחו עול, ואז הקביה בחסדו
 יסלח להם י ויכפר על עונות ־הם, ב׳ כי כאשל אל דק־



 אהד פרשת הברכה יעקב סב
 מוסל לבנו ואומלצ^אתתתילה אשל שם משת כו׳, חתו אנחנו שלא להעתיק אותה מלשון אל לשון, ולא
 תולה לוה לכו משה מולשה,ןתצת יעקב, עי׳ בהיותנו הותל לכו לק להעתיק מקלף זה אל קלף אחל, וזהו
 בקהל אחד יחד כאספי׳ ומקובלים מסל לכו מלע״ה הוראת מאמר והיו הדברים האלה אשל אנכי מלוך
 את התורה שההי׳ מורשה לבכיכו עד עולם כמי שהיא קיום כי הם בעצמם הדברים שכאמרו מעי הקביח,
 בידינו מסי ד׳ ביד משה, מאמר למאמר נאמן לכ6מן ומאז עד היום הזה לא נשתנה כ״א הקלף והדיו וא״כ
 כו׳ מוסב על תורה שבע״ס, כי היא חתומה בלומדיה, ולאי ראר שלא ישתנה חשיבות ההורה, כי מה שימול
 כי משה מסרה ליהושע וסמך ידו עליו שיאמינו בו, מן החשיבות בדבר הנ:נתק מכמה דורות, הוא רק
 מסבת כי כבל נשתנה עלם הדבר ואינו עוד בבחינתו
 הלאשונה כי כבל נתלבש במליצות אחרות ובכמה
 חלופים מפי המשמיע אל השומע, כמשפנו מספרי
 דבלים מדורות הראשונים, אבל הורהנו הקדושה

 וממנו השתלשלות תתולה לק ממוסמך למוסמך שיתי׳
 נאמן, שלא יאמר רק דברים שקבל מלבו, וזהו
 מאמל למאמל שלא ילמד לתלמידיו רק דברים שלמד
 מלבותיו, ויאמל להם דברם שנאמלו לו, חתו מפה

 אל פה מצדיק לצדיק, וכל זה כלול במאמל וגם בך אשל מעולם ועל עולם לא ישתנה בה גם אות אחת,
 א״כ מהלאוי לאהוב אותת כאלו היום נתנה. —
 אמנם אחל ההתבוננות נוכל להמהיק הדבלים ביתר
 שאת, עם מאמל המג1ולל ע״ת (תהלים קי״ע) לכל
 תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, וראוי להבין
 מהות ענין האורך ומת הוא הרוחב, אמנם דע כי
 גדולת תתולה היא בל׳ פנים, א׳ הדברים הגנוזים
 ותאוצלות הנסתלות אשל בה, שנאמל עליתם אלקים
 הבין דלכה כו׳, ושלמה המלך ע״ה אמל עליהם כי
 ד׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבוכם, ב׳ כי גס חלק
 הכגלת אשל ביליכו, תלא כל מאמל ומאמל הוא
 מתחלק לכמה פכים, כי לברי תורת כפטיש יפוצץ
 סלע כר׳, והחלק הא׳ היינו הנסתרות אשר לד׳
 אלקינו, הוא האולך, ני כאשל תכנס אל הבית הלא
 את השטח אשל לפנך תקלא אורך הבית, וחלוחב
ק מ  הוא תשטח תשוה מימינו ומשמאלו, והוא משל נ
 על התורה הנתונה בידינו מכבל, ומאז ועל עתה
 היא מופלגת מאתנו ״) והרוחב הוא חלק הנגלה גם
 לזה אין שיעול מה שהחכמים מחדשים בכל יום תמיד,
 וכבר אמל ר׳ מאיר כל העוסק בתורה לשמה זוכה
 לדברים הרבה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו

 פוסק

 יאמינו לעולם, לא אמר גם לך יאמינו, כיא בך,
 כלומר ע״י משה וממנו תהיי השתלשלות תאמונה
 מדור דור, ולכן ראר לאמר על התורה אשר בידינו
 בימים האלה וכתובה בזמננו והיו הדברים האלה
 אשל אנכי מלוך היום, כי הם סס הדברים שנמסרו
 למשה מפי הגנולה באין השתנות כל מאומה, חהו
 מאמל החחה בשם ד׳ יתי(ישעי' ח׳) לול תעודה חהוס
 תולה בלמודי, היינו כי התולה שבכתב היא חתומה
 תוך כתבה ולשונה, והתולה שנעיפ תיא חתומה
 נלומליה, וזהו שאמל על שניהם, לול תעודת על
 תולה שבכתב, כי היא צלולה באותיותיה, ועל שבע״פ
 אמל חתום תולה בלמודי(ועי׳ עוד בזת לבלים יקל"

 בחבולכו ספר המדות בי׳׳ז משער הדעת) ותבן:
 וממוצא דבליכו אלה יתבאל מאד מה שחייבו
 אותנו ז״ל ממאמל אשל אככי מלוך היום,
 בכל יום יהיו בעיניך כחלשים, כי תולתנו הקדושה
 נתייסלס על שלא יוכל להשיגה שום שקל, כמם
 שידענו (ילקוט וילך) משה כתב י״ב תולות לייב
 שבטים ואחת שתהא מונחת באלון, שאם יבקשו
 לזייף דבל שיתיו מוציאי׳ אותה שבאלון, ומחסלים

 הערה. •)אטד הכותב לא אמדיל את מתקי אשר כתבתי בבאול מאמר לכל תכלה ראיתי קז נוי בשתיסס לספל שמן
 המול, העליון ילחמיו יזכני להוציאו לאול עולם, וזיל שס,לדעתי הי׳ רצון המשורר ע״ה בזה לתת מופת
 נמת על אמונתנו בנצחיות התולה, וכמ״ש בסתת לבריו, לעולם ל׳ לברך נצב בשמים, והוא ע׳׳ל מאמל בעל שיל
 היתול ז"ל(בשיר ליום גי) כל היצורים נטל סבבתם, אל ראשיתם ולאסריתס, כי כל הברואים בגטל שמתם, ולימי
 צבאם גבול הקפתם, ולך אין גבול ולימיך ולשנותיך ולעצמך, והמרים נלאים ככפולים ב׳ וג׳ פעמים, אבל דע כי הוא ז״ל כיון בזה
 *נין נשגב, כי כבל מטאל אל המשכילים בחכמה, כי כל לבל שהוא נתפס במקוס, בהכרת הוא נתפס ג״כ בזמן, ולכן
 הבולא ית, אסל שנתברר אלינו כי אינו נתפס במקום, כי כבולו מלא עולם, ושמיס ושמי שמיס לא יכלכלוהי, בע״כ
 יבקשאיט נתפס ג״כ בזמן, נמו שכתב הלב המולה ז״ל (במ׳׳ו מראשון) אלו היה אלוה גשם נתפס במקום היה לי תכלה,

 ואס



 אףןל פרשת הברכה יעקב

, יגל ד׳ אח יולון אחיך׳ והמשורר עיה אמר(חחלים מיה) יפיםיח ח א  פוסק, ובהיות האדם על מדרגה ז
 עיניו להביע נפלאות חדשות וכלולות בעומק תורתנו מבכי אדם ט׳ על כן ברכן אלק״ לעולם, דע כי כל
 הקדושה, וישיג בכל יום ביתל שאת ויתל עז, חה הפועלים עוב אל מקבלי פעולתם המה מכלים ארז
 שהזהיר הכתוב והיו הדברים האלה אשל אנכי מלוך עצמם עם פעולתם, כמו המאכל משביע את אוכליו,
 היום, בכל יום יהיו בעיכיך כחדשים, כי האמת כן והמאכל כלא הי׳ יה", והבגד יפאל את לובשו
 הוא, שהאדם בבחירתו יכול לעשות זאת שתהיה והמתעעף בו, והוא בלקב יבלה, והכסף הלא יתום
 התולה אצלו בכל יום בפני׳ חדשות, כאשל יעקוק ויכלה ט יתנהו מחיל תדברם אשר קנה לצורך ביתו,
 בה לשמה, ויתגה בת תמיד, אז יתקיים בו מאמל חהו מדח בו״ד כלי רקן מחזיק, מלא אינו מחזיק,
 ומגלי׳ לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר כו׳. — כי שלמותו הוא להדק עצמו מחכונהו אז יפעול
 וכי ישאלך לבבך מי הוא זה ואיפוא הוא האיש פעולתו, אבל כשיהי׳ על מלואו ומוט לא יחזיק את
 המפיק רצון מאת ד׳ שיחדש לו חדשות בהורה בכל יד בעליו מאומה, וכן גם משפט כל בעלי חאוה, ט
 פעם, אף אתה אמור לו כי הוא ע״ד עטר גדול כל המשביע תאותו מכלה את עצמו ומאבד כל
 עשה משהה והכין הרבה מיכי מאכלים לתת לפכי כחותיו וקניניו עד ימות לשחה׳ לא P מי שעמלו
 הקרואים, והוא נותן לשניהם המאכלים זה אחר זה, בתורה, ומתרחק מחפצי עוה״ז, הלא חפצי עות״ז
 ואינו כוהן מאכל אחר כל עוד שלא אכלו את זה אשר והגדולה והכבוד והתפארת רודף אחדו, כמאמר
 נתן לפניהם, בלתי כאשר כלו לאכול את מאכל ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, וכמאמר כל
 הראשון אז יתן לפניהם גם את השני גם אה השלישי, הבורח מן הכבוד הכבוד מדף אחרו, חתו יפיטיח
 כך הקב״ה לא יתן ולא יוקיף לאדם חכמה חדשה מבני אדם, ריל ה אחרם המה משחדלי׳ לייסוה
 בלתי אם כבל כלה מלאכתו ויגיעתו בתורה והשיג אותך בכבוד רקר אבל אתת^ לא תדרוש זאת ולא
 כל מה שהי׳ בכח השגתו להשיג, ואין בכחו עול תבקש גדולה לעצמך, לכן איןיעיף ואין כושל בו נם
 להשיג יותל, אז יערה עליו רוח ממרום לוח חכמה לעת זקנתו, חהו על כן בלכך אלקיס לעולם, חתו

, יחלל1 זל ולא שיך ״ ,  ובינה להשיג חדשות וכלולות פעם אחל פעם בהשכל יהודה אתה יוליך אחיך, פ
 וידוע אותו ית׳ ואת תולתו החמודה, לא כן מי שלא ואהה בעצמך לא תבקש לך גדולות:

 טלח ולא עמלי להשיג את מה שיש בכח חכמחי שמח זבולץ בצאתך ויששכר באהליך, מדרש(בראשי׳
 להשיג, למה יוסיפו לו חכמת, אס החכמה אשל לבה ע״ב) ותלא לאה לקראתו וחאמלאלי
 אחי עמו מכבל גם היא כלדמת בילכתי חמלו, תבוא, אמר ר׳לרבא ולאה מה יפה חיתחקרסלותן
 בגוייחי ואדמתו, כמאמלם ז״ל (סוכה מיו) מדת של דודאים, שע״י הדודאים עמדו שני שבטים גדולים
 בויל כלי ריקן מחזיק מלא איכו מחזיק, אבל מדת בישלאל׳ יששכל חבולץ, יששכל יושג יעוסק בתורת,
 הקביה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, וחק לדרככו חבולון יוצא לסחורה, ונא ונותן לתוך פיו של יששכר,
 המלצנו במאמר זח ע״ד מ״ש (ויחי) יהודה אתה וראר להנץ מה שנח הדודאים בזה, מוד מחלוק•

 לחחבוק
 ואס היה לו תכלה הי׳ לו שיעור ידוע וצורה ידועה עומדת כוי, וזהו שאמר, כל היצורים גטל סמתם אל ראשיתם
 ולאסריתס פי׳ שיש להם נבול בזמן, יש להם יאשית ויש אסלית ג״כ אל מציאותם, וביאר ואמר מאין זאת להם
 שהזיון יקייפם יען כי כל הברואים בגבול שמתם, פי׳ שהמה נתפסים במקום, ולק ולימי צבאם פי׳ גם בזק נטל
כ ״ ר ,לן אין גבול [פי׳ במקום] בהכמז ינסן כי גם ולימין ולשנותיך ולעצמך, פי׳ אינו נתפס נ ש  הקפתס, ואסר א
 בזמן. י והמופת הזה עצמו יש לנו על התורה הקדושה כי היא נצסיית אינה נתפסת בזמן, והמופת כי הלא
״כ, כמשפס ח ג " ס , אין קץ ואין נטל אל םכמתה, ארוכה מארץ מלה, ורסבה מני ים, בע׳׳כ היא נצ ת כ ו א ו מ נ י כ י  פ

 ללבר שאינו נתפס במקום שיהיה בלתי נתפס בזמן, או לבר שאין לו גבול באורך וברוסב ודאי אין לו גבול גס בקומס,
 וזהו לכל תכלה אל כל הלברים אשר יש להם כליון בזמן, ראיחי קץ, היינו אני רואה את קצותיי, שהוא נתפס
 במקום'מוגבל ע׳ מרסקים ויש לו שיעור ומלה.ידוע באורך וברוחב ובקומה, ובעבור שהוא נתפס במקום הוא
Pנתפס ג״כ בזמן אבל החורההלא מצאנוה ראינוה כי לסנה מצותך מאל, אלוכה מאס מלה ולסבה עני ים, «״ 

 שאינה עןפסת נזק ג״כ, והבן. כי אמת וישר הוא:



 לעלות לירושלים, ושמה יזבחו זבחי לדק. — ובאור

ל פרשת הברכה יעקב פג ה  א
 להתבונן על דבר המו״מ של יששכר וזבולון אשר לא

 כדת, כי זה נתן לו חלק בדבר שהוא חיי שעה, ולקח מאמר ושפוני עמוני חול שמעהי יוסי ידידי הגאון
 ממנו חלק דבר שהוא לחיי עולם, כמחליף עולם מוה׳ ברוך מרדכי נ״י בשם אביו הרב מות׳ יעקב
 עומד בעולם עובר) ומדוע לא החליף ולא המיר אחד זללהיה, כי מאמר שפוני הוא ענין כקד, כמ״ש רש״י
 מכל השבעים בלתי אלו השני׳ יששכר וזבולון, והנראה זיל על מאמר (מלכים א׳ ז׳) וקסון בארז (חגי א׳)
 בזת ע״ד אחד נותן לחבירו כסף והוא נותן לו ברזל בבהיכם ספונים, וע״כ האני׳ נקראה ספינה, כי
 בדמי הכסף, גם כי הברזל שוה אל דמי הכסף, היא מכיסה הימב שלא יבוא בה מים ורוח, והנה
 עכ״ז אין החילוף שוה, כי זה נתן לו דבר יקר וחשוב, ידוע דרך הספינות המביאים סחורה למחוז ונמל עיר
 חה נתן לו דבר פחות, אמנם אם בעל הכסף הזה המרכולת, לוקחים ביזורתס סחורות הנצרכות בעירם,
 השיג את הכסף תמורת בחל שהי׳ בידו תחלה, וזה כדי לתשתכר, כי ד׳ בחכמה יסד אק, אשר במחח זת
 נתן לו הכסף תמורתו, ואח״כ הוא חוזר ומחליף עמו יהי׳ שירות וסחורות שאינם במציאות במחוז אחר,
 ונותן לו הכסף ולוקח הברזל, אז הלא את שלו הוא ובמחוז אחר יהי׳ נמצא מין ממיני הסחורות אשר אין
 נועל, דבר שהי׳ בידו המלה, הנמשל, כל השבעים בזולתו, למען אשר עי״ז יהי׳ ביד בני אדם לעשות
 אין יכולת בידם לעשות חלושים, כי איך יתן את מוימ להביא ממקום הזול למקום היוקר, וכאשר הספן
 הכסף בעבור נחושת, היינו עולם קיים בעבור עולם אינו מוצא או אינו רוצה לקחת סחורה בחזרתו להוליך
 עובר, לא כן יששכר חבולון, כי לאה נהנה לרחל אל מדינתו, וספינתו כאשר תהי׳ חסרה ממשא שהיא
 דודאים, ותמורת הדודאים עמדו שני שבעים, ונולד צריכה לא תוכל ללכת ארחות ימים, אז דרך הספן
 יששכר חמור גרם כוי רני שכמו לסבול עול תורה, למלאות ספינתו בחול ורגבי עפר או אבנים, כדי
 ומעתה אם זבולון נותן לו ג״כ מה שנתנה אמו שההי׳ הספינה מעומסת במשא די צורך אליה, וזהו
 בעבורו אל רחל, דברים מקניני עוהיז, הוא ממש שהבעיה ד׳ אל זבולון, כי שפע ימים יינק; יוליך
 כמו קונה סחורה במעוה ומוכרה במעות, חתו שמח ספינותיו אל מדינות אחרות, ;לארצות אמרוה, וההי׳
 זבולון בצאתך ממה שיששכר באהליך, פי כי גדולת השפעהו רבה כיכ שלא יחסר כל בארצו, ושפוני
 יששכר ועיקר מליאותו ג״כ מדברים שהם חיי שעה עמוני חול, רייל כי יוליך ספינותיו לארצות אחרות ו

 ממוני חול, הנראה עיד תפשנו, כי הוא ע״ד שמלאנו מכוסי׳ תוך המים עיי חול לא עיי סחורות אחרות:
 בחיל(יבמוח עיו א׳) שלא היו מקבלים גרים בימי נפתלי שבע רצון, באור זה עיד מאמר (תהלים
 ליד ושלמה כי אז היו ישראל מוצלחים מאד, והי׳ קמיה) פותח.את ידך ומשביע לכל חי רצון,
 לחוש על תבא להתגייר פן אין כוונתו לשמים, רק דע כי כבר ידענו כידי ההבדל בין האדם ובין כל
 חוא מבקש חללחחו, וכפי הנראה גם בחלקו של החיים אשר על פני האדמה, הוא להיותו בעל בחירה
 זבולץ׳לא היו מקבלים גרים, כי שם הי׳ מחוז של בכל המעשים אשר יעשה, אם הם מהדבר׳ המקבלי׳
 כל העושר והמסחרם הרבי׳, ואיכ מי שחפץ להתגייר חלופיס והשתנות והתהפכות, לא כןהכחות הנטועות
 במסח ההוא הי׳ מוכרח לבוא לירושלים לפני הכהני׳ בו ונמזגות בהרכבתו, אין בידו לשנות פעולתם
 והנביאים שהם יבחינו תאמת אשר בלבבו אם לבו לעולם, ואין לו בהם לא דעת ולא תבונה ולא נזירה
 לשמים אם לא, וזהו עמים הלא אין להם דרך אחר עליהם, כמו שכחב הרב המורה זיל(בעיב מראשון)
 רק הר יקראו, אל הר הקודש בירושלים, ורק שם כל הכחות הנמצאות בגוףכח המושך והמחזיק והמעכל
 יזבחו זבחי לדק, והטעם כי שפע ימים יינקו ושפוני והדוחה עושים מעשים עבעיי׳ מבלתי מחשבה
 ממוני חול, היינו שיהי׳ המחח הזה מחוז של הצלחה והסתכלות, ואינם ברשות האדם כמו הדברים שהם
 ושםמ מופלג, לק יתיו דואגים על חגר, רה" מוכרח ברשותו, כ״א נתונים תחת ממשלת האדם לרדות בם

 ויוליכם בחזרה לביתו רק באבנים וחול, לא עם
 סחורות אחרות, כי בארצו ימצא את הכל, ושפוני
 כמו וספור, היינו הספינות יתיו עמוני חול יהיו

 להשביחה



 אהל פרשת הברכה יעקב
 אונים ואמץ כח הליל את רעהו מיד עושקו, והוסיף
 בידו און ועלמה והושיע לו מקל חובלי' שיעשה בו
 כרצונו, מזה נדע כי אך הבערה אהבת רעהו תוקד
 בקרבו לכן מיתר לבוא לעזרתו, אולם אם בבואו
ם ד  לעזרה אז פנה א״ע אל איש ריבו ובשצף קלף ה
 עליו מעהו להכותו הכה ופצוע, מזה ידוע נדע כי
 רק המשטמה אשר בלבבו עליו עוררה רגשת נפשו
 להתקומם כאויב לו, לא לטובה רעהו ואהבתו,
 אמנם תתבדל בין העתר מקבת אהבה ובין העוזר
 מקבת השנאה והמשטמה אשר על השני, כי העוזר
 מסבת אהבת בכל עה אשר יראה אוהבו יריב עם
 זולתו, לא יבקר בין איש לאיש מי הוא איש ריבו, אן
 עד מהרה ירוץ לעזרתו, לעזור את אוהבו, לא ק
 העוזר מסבת משטמת מהקוממו, אם יקרה לאיש הזה
 ריב עם איש אחר לא אויב לו״ אז יעמוד מנגד כגבר
 אין איל, ומעתה המשך הכתובים כך הוא, כי הוא
 ית׳ אמר למשה פני ילכו, היינו זעף אפו וחרוט המה
 ילכו אל העמים אשר אמר עליהם ושלחתי לפכיך מלאך
 וגלשתי את הכנעני כוי, והנחות, לך, ליל רלוכי
 והנחות׳ יהי׳ לך לבדך, עיז השיב מרעיה ואמל הלא

 להשביחס או לכלותם, ע״י סבות ידועות, ומאמר
 לשות יסוב על דבל אשל מראש ועד סוף הוא ביד
 האדם, כמו שזכרו זיל [ילקוט תולדות על מאמל
 ויחלד יצחק כוי] ג' הם ברשותו של אדם ושלשה אינם
 ברשותו, העיכים והידיס והרגלים ברשותו, האזנים
 והחוטם כו׳ אינם ברשותו, והאף אמנם כי המה
 תחת ממשלתו, כי יכולת בידו להאטים אזניו שלא
 ישמע, עכיז אינם ברשותו מעלם טבעם, כמותידים
 והלגלים אשל התחלת תנועתם הוא לק מללון האדם,
 אבל הנבלאיס אין להם בחילה כל מאומה, כ׳ כל
 אחד נברא ולצונו עמו, כי נטע ית׳ בטבע כל בלי׳
 חפץ ורצון על כל זמן מציאותו וקיומו, יעיז יסוב
 מאמל ומשביע לכל חי שהוא תואל על דבל המשומר,
 והוא ממוצע בין מוהל ובין חסלס, כמאמל ותשבע
 ותותל, כי האוכל בשיעול הלאוי נקלא שביעה, חהו
 השבח אשל אמל מלע״ה על נפתלי נפתלי שבע ללון,
 לא כאותו שנאמל עליו אין אדם מת וחצי תאותו
 בידו, חהו ומלא בלכת די, מאמל מלא מולה גיכ על
 הסתפקות, כי לא נחסל לו מאומה, הענץ מאמל מה

 הקביה ממלא כל העולם, שנאמר עליו אין עוד:
 זאת האלץ אשל נשבעתי' לאבלהס לילחק וליעקב זת בלתי ספק אס אין פניך הולכים, ליל בעוד שלא
 לאמר לזרעך אתננה תלאיתין בעיניך ושמה הסיר כעסך מאתנו אל תעלנו מזה, כי מי יעמוד
 לפניך בעת אפך, אבל אף אם תסיל כעסך מעלינו
 והשלח חלון אפך בעמים האלה, בכל זאת עוד לא
 יודע אם מלאכו חן בעיניך אני ועמך ובעבול אהבתן
 אותנו עשית זאת, כי אולי מלשעת הגוי׳ האלה שלחת
 בהם חלונך, אבל נגד שאלי העמים אשל לא ׳חרס
 אפך בהם ולא שנאת אותס אולי העמוד בלחוק
 תעלים מאתנו בעתות היותנו בצלה, אבל במה יודע
 איפוא כי מלאהי חן בעיניך אני ועמך הלא בלכסן
 עמנו; ואז אדע כי ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר
 על פכי האדמה, היינו גם הזולת מהעמים חבלתי

 לא תעבול, כבל כתבכו בזה דבלים נכבדים למעלה
 סוף פ׳ מסעי ובקול יעקב (איכה ג׳) על מאמל
 השביעני במלולים הלוני לענה, ע״ש, אך עתה נוסיף
 לבדם בתמתקת הענין, כי מאמר לזרעך אתננה
 מורח כי הקביה מלא שאלת מלעיה שהקב״ה בכבודו
 ובעצמו יוליכם דתן להם את הארץ לא על ידי מלאך,
 והקביה הבטיחו(שמות ליג) ראמר סכי ילכו והנחות,
 לך, ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה
 ובמה יודע איפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך
 הלא בלכתך עמנו ונפלינו אט ועמך מכל העם אשר

 על פני האדמה, והבאור בכתובים האלה נראה ע״ד שנואים אצלך גם עליהם עלה נעלה, נשכיל ונצליח
 דמיון, כי יכלו אנשים יחדיו, ואיש בא לעזרת אחל מסבת אהבתך אותנו, ועי׳ עוד מ״ש למעלה (סוף

, משפטים) ויתבשמו לך הדברים: , במה יודע איפוא הסבה אשל הסבה פ  ) ויתבשמו לך מבעלי הרב
 ויב^ן בני ׳שלאל את משה בעלבות מואב שלשים
 יום רתמו ימי בכי אבל משה, מדרש (בראשי׳
 לבה ק׳) ביעקב נאמל רעבלו ימי בטחו ובמשה
 נאמל רתמו ימי בכי כר, אלא משח עיי שלא תיו לז
 בוטס כתיב רתמו, אבל יעקב נרי שה״ לו גמ*&

 כתיב

 את לבב האיש הזה לבוא, אם אהבה עזה אשל יאהוב
 את האיש אשל בא לעזרתו, אולי משטמה לבה אשל
 בלבבו על השר היא הכיעת אותו לקום כאויב נגדו,
 אבל לא מאהבת רעהו, אמכם המבחן .בזה, אם
 בבואו לעזרם לא הרם ידו להכות את השני אך ברוב



ב פד ק ע  אהל פרשת הברכה י
ק׳ וכה דברי (ירמי׳ כ״ב) אל תבכו למת ואל  הלדי
 תכודו לו נכו בכו להולך, והוא ע״ד מי שהולך לקק
 כדבוש נענול שדיון שבויים, ונא אל איש כילי שיתן
 גם הוא כלבת, ואין ללוכו לתת נדבה, ראיול אליו
 הלא תלע כי גס אתה בעלילה זאה וגם עליך העבור
 כוש, וא״כ לאר לך ומחוייב אתה להשהלל בהצלתך,
 וצריך אהה לתת כך וכך לא למען היושב בביס
 אסולים כיא למענך למענך עשה, גם כי אהה עהה
 עולך הולך נחת, אבל לע כי הנך נכון למועלי לגל,
 חהו ממש מאמל אל תנכו למת ואל תנודו לו בכו
 נכו להולך, ל״ל גם כי לא יתעולר לנכות על הצדיק
 שמת הלא ראוי לו לנכות על עצמו, גם כי עהה עול
 הוא הולך נרגליו אנל הלא כנר נאמר (קהלת עי)
 כי גם לא ידע תאלם את עתו כלגים שנאחזים
 נמלולה רעה, והכוונת נמשל זה, כי אס תחשוש
 אחל מבעה״ח אל תוך מלולה, אין זה כ״א הכנה
 לעשות בו אח אשר ברלונו לעשות, לא כן לגיס
 הנאחזים במצודה זאת היא מיתתם, כי בלא מיס אין
 להם חיים, וכבל כתבנו על מאמר(איכה ה׳) זקנים
 משעל שבתו בחולים מנגינתם ע״ד מי שגנבו מאוללו
 הרבה תבואות, ובתוך כך הי׳ הולך על תלמי שדותיו
 וראה כי המת צנומות דקות ושדופות, אז הרבה
 לכנות נמר לבו על הישן הנגנב ממנו, אחר שאין לו
 תקוה על החדש, ומי ימלא חסרונו, וזהו זקנים
 משער שנתו, ועליהם לא הייתי מצנועלכ״כ, כמאמלס
 זיל על וזרח השמש ונא השמש, עד שלא שקעה
 שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, אנל
 כאשל עיני רואות כי גם הבחורים שבתו מנגינתם,
 ואינה מצפצפים בתולה, איו אוי לי על שבלי כי מי
 ילפא לי, (עי׳ קול יעקג סוף מגילת איכה) וזהו ג״כ
 מ״ש (שם ד׳) כלו בדמעות עיני חמרמלו מעי נשפך
 לאת כבדי על שבל בת עמי בעעף עולל ויונק
 בלחובות קד׳ לאמותס יאמלו איה דגן ויין, היינו
 בראותו כי נערי בני ישראל פנו את עצמם לבקש
 מחייתם, ברחובות קדה, כי פלנסתם קשת עליהם
 מאד, והעולם הי׳ מסתפק בזקנים שהיו יושבים בבית
 המדרש, אבל עתה הלא זקנים משעל שבתו, וגם
 בחודם מנגינתם, והורה מה ההא עליה, וכבר
 נשאתי משל על מאמר זה בהספד על אדם גדול,
 משל לאחד בא ללוות מעות אצל עשיל, ראמר לו אס

 יסיס

 כתיב ויעגלו ימי בביתו, באול זה כי אחל מות משה
ת ישראל, אל ארץ עובת  היו ישלאל הולכים אל א
 ורחבה, ולא הי׳ לבבם פונה אל בכי והספד, כי טוב
 נגד פניהם המנוחה והנחלת, אבל במות יעקב

 אבינו עיה היו הבנים מעותדי׳ לבוא בשעבוד קשה
 ממילא היו נמשכים במל לבבם אל הבכי׳, חהו
 מאמל (ישעי׳ נ״ז) הצדיק אבד ואין איש שם על לב,
 כי נמוה בעל האוה יש לו בוכים, כי אם הי׳ אוהב
 אכילה ושתי׳ ירגישו בהעדרו המוכלים מאכלי, ומשקי',
 לאמר כי הה כי נאנד מהם קונת כזה, ואם היה
 אוהב מלנוכךס נאים ותכשיטים וכלי נית ירגישו נו
 מוכד הדנריס ההם רחעצבו מאד, לא כן נמות אדם
 צדיק נזיר אלקים וננדל מכל מחמדי עוהיז, אין מוכר
 לו ולא קנה מאתו, עליו אין איש שם על לנ, כי אין
 חסרון ומניעת הריוח אל שום אדם וזהו שאמר נלדיק
 אנד, אשר רנותינו זיל נספר הזוהר (פ׳ נשלח)
 העירו כי הי׳ לאוי לומל תלדיק נאנד, אנל לדנרנו
 יחנאר מאד, כי הנה אם יקרה איזה מקרה אל אנ
 שנתרחק מאת ננו, עליו יתכן לומר כי אנד את ננו,
 ואצל הנן יתואל נאנד, אנל כל זה הוא אם הנן
 נעצנ על אניו, ומתמלמר עד העדרו, אז יתואל אצלו
 נאבד, אבל אם אין לנ הנן על אניו מאומה, אינו
 חושש על העדלו, אז אינו נאבד, כי אם אביו אבד,
 חהו הצדיק אבד, והטעם, ואין איש שם על לב,
 ואמל עוד, יבוא שלום כו׳ ואהם קלבו הנה בני
 עוננה כוי, משל לנעל הי׳ מכעיס לב אביו מאד,
 וכאשל הניף ידו עליו להכוהו באה אמו והלילה
 אותו מתחת יד אביו, פעם נזדמן אל אמו איזה
 נסיעה, אז קלא אל תנעל ואמל לו עתה בוא בני
 עתה אעשה לך מה שלבי חפץ, הנמשל מבואל
 במאמר שהעיה (משלי ט״ז) חמת מלך מלאכי מות
 ואיש חכם יכפרנה, ובספר הזוהר(קרח קעיז א׳),
 משל לאחד שהוא כועס מככיסין בנו הקטן לפניו
 ומחמה אהבתו משתכך כעסו, כך חמת מלך מלאכי
ל איש חכם יכפלנה, כי כל זמן שהצדיק ב  מות א
 בעולם למעני יכבוש כעסו ולא יעשה דין בםחוטאים
 לפניו, לזה אמל הצדיק אבד כוי, יבוא שלום כו׳
 כלומר הצדיק הלא חלף הלך לו, ועתה ואתם קלבו
— אמכם במקום אחר אמר הנביא ה נ נ ו  הנה בני ע
 נגד אנשים כאלה הבלתי משימים לב על אבדת



ב ק ע  אןץל פרשת הברכה י

, ולק  יהי׳ לן ערב בטוח אז אתן לן הסך ההוא, דלן שעמום, כי שם משק כל פגע וכל ערן מנ
 והביא לו ערב אבל המלות הבין בהאים ההוא שאינו מחריבים אנחנו להסגיר את הילדים וחבחורים בחדרי
 איש אמיד כ״כ שיוכל לסמוך עליו על כל הסך הגדול התורה והיא מגינה ומצלי עליהם ועלינו, לא ק אם
 ההוא תלך והביא לו עוד ערב שני, ויחתמו שניתם יתבטלו מן התורה, מי יגן עליהם בחוצות וברחובות
 על השטר חוב, ואחר ימים אחדים נשמע קול בעיר כמאמר יעקב אבינו עיה על בנימין פן יקראנו אסון
 כי בית ערב הא׳ יצא בו תבערה, ויהי כאשר שמע בדרך, גם כי כבר הי׳ גדול בשנים, אבל הבין בו כי
 הערב השני ויחרד מאד, ויעלאו מאד עליו כל הרואים ראוי הי׳ לתיות סגור עוד באהל׳ הורת, לכן החדד
 תנועותיו וחרדותיו לאמיר מה לך לדאוג כל כך, הלא ירמי׳ עיה כל החרדה הזאת ואמר כלו בדמעות עיני
 ביתו עומד בקצה העיר הרחק מאד מביתך, ויען כו׳ על שבר בת עמי נעטף עולל ויונק ברחובות
 ראמר הלא תדעו כי אני והוא חתומים אנחנו על קריה, והמה בטלים מן התורה, וזהו כי עלה מות
 שטר חוב, כי שנינו קבלנו ערבות על עצמנו על חוב בחלונינו כו׳ להכרית עולל מחק בחודם מרחובות,
 גדול, וכל זמן שהוא הי׳ על מעמד רכושו לא הי׳ לי אסר כי יעזבו הבית המדרש וילאו לחת, והמת
 לדאוג כ״כ כיא על המחצה, אבל עתה כאשר רכושו מתהלכים ברחובות, הלא המה נכונים למועדי רגל —
 הי׳ למאכולת אש הלא יפול כל תחוב עלי ועל רכושי, ומה שאמר כי עלה מות בחלונינו, נראה להסביר
 הנמשל בעת באו ישראל לקבל התורה אמר להם הדבר עיד ההבדל אשר בין הבעיח הגא אל בית
 הקניה [מד׳ שיר על מאמר משכני אחריך כרוצה] הלוה לתבוע חובו ובין הגנב הבא אל הבית לגנוב ,
 אני נותן לכס את התורה אלא הביאו לי ערבים כי תבעל חוב בבואו לתבוע חובו הוא הולך דרך
 טובים שתשמרוה ואני כותנה לכס, אמרו לו הד הפתח אל האכסדרה, ומתאכסדכה אל חדר החילון,
 צדיקים שבדור והרי בנינו עורבים אותנו כוי, ומעתה ומשם אל הפנימי עד שהוא בא לפני בעסיב ומציע
 כל זמן שהצדיקים הזקנים היו בחיים לא היה אל לפניו השטר שהוא חתום עליו על כך וכן, לא ק גנב
 הילדים לדאוג כ״כ, כי הזקנים היו עשירים גדולים הבא לגנוב, הוא לא ילך דרך תפתח ולא דרך
 בתורת ובמלות ומעשים טובים, אכן עתה כאשר האכסדרה, אבל יפרק לו דרך החלון ושם יבוא
 נאספו הזקנים הלא נשאר כל החוב על הילדים מיד אל הדברים שתוא חפץ, כן במות האלם בדלן
 המים.חתו זקנים משער שבתו ולכןבחורים מנגינתם, כל האק אחרי מנואות לו ימיו ושנותיו, ימלז עליו
 כי לא יערב להם עוד להטיב לבם בנגינות אם תשט״ח שתמות בא לו דרך תפתח ותלך כל תסדרים החיצוני׳
־ והדברים היינו אחר שנתמעטו הכסות וליחה תתולדית יום  עומד חלילה לגבות מן הערב השכי. -
 שדברנו בבאור מאמר נעטף עולל ויוכק ברחובות אחר יום עד כי התמו תכחות עד תומם, אז מת,
 קריה, הלא סס כתובים על ספר המקונן עיה (ירמי׳ לא כן במות אדם צעיר לימים, בעודו באבו, רעק
 ע׳) התבוננו וקראו למקוננות כו׳כי עלה מותבחלוכיכו בכחו, כמאמר (תהלים עיג) כי אין חרצובות למותם
ק לעצמו דק•  בא בארמנותיכו להכריח עולל מחק בחירים מרחובות, ובריא אולם, עליהם ימלז כי המות פ
 כי הכה משפט האדם בהזדמן שעמדה בעולם הוא דרך החלון, ובא עליו כגנב, כמאמר (יואל ב׳) בעד
 משגיח על הילדים ונותן עליהם שבעה עיכים שישבו החלונים יבואו כגכב, וזהו כי עלה מות בחלוכיכו כו׳
< ןלא ילאו החוצה, ולא יתראו ברחובות להכדת עולל כוי, והבן. — אמנם יש עוד הבדל ח י 3 ר 3  ר

 העיר, מדאגה פן יפגעם ח״ו מן המקרי׳ המתרגש׳׳, בין הבעים או סוחר שבא אל הבית לקנות מן
 כמבואר (בבא קמא ס׳ ב׳) על מאמר (ישעי׳ כ"ו) הסחורות אשר שמה ובין הגנב אשר בא לגנוב מן
 לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך חבי כמעט הסחורות, כי הבעל חוב יבדוק בהמטבעות שיתן לו,
 רגע עד יעבר זעם כי זאת היא סגולה גדולה והסוחר יבדוק בהסחורות דברור העובי׳ מן הפחותי/
ש לו פנאי לבדוק ולברור את המעלה חן בעיניו,  להתעלס מן תעין השולט בחולות, שהוא מקום פכר, כי י
 אבל הכה זה משל כמק על הבטלה, כ׳ אין חללחה לא p הגנב הוא לא יבדוק, כי יקח בחפזה, רתסוש
 נבטלה, כמאמר(כתובות כ״ט) הבטלה מביאה טדי בידו מה שיפגע בו ראשק, הנמשל, כי נ׳ מיכ׳ מיתות



 הברכה יעקב םה
 מרעה, וזהו אללי לי כי הייתי תמיד כאנןפ׳ קיץ,
 כפירות שכופלים כלם קודם הזמה ק לדיק אובד
ה כ ז  בצדקו כאשר יתחילו אשכלותיו לתלץ ציץ ^ י
 לתשאר בחיים עד יזקץ בארץ גזעו, רק מיד כאשר
 יאחוז צדיק דרכו והגיע אל שלמות/ שהוא גמר
 בשולי!, כבר אפס כחו והולך לו, נעבור כ' אץ קבה
 לתם להתפרכס מן הסבות אשר ביד ההמוניים, כי
 איך ישלחו ידם אל דברים כהם, כי כלם לדמים
 יארובו איש אחיהו יצודו חרם, ומאין ־תשרנש הצד־ק,
 ומ״ש אבד חקיד מן הארץ וישר באדם אץ ע״ד חנוני
 לעת זקנותו אשר אץ לו בחנותו כ״א כמה חתיכות
 מה שכשאר לו מסחורות כמת מיני׳, היי כשאר המותר
 מה שלא רצת הלוקח לקנות, ומשפנו החנו:׳ הזה
 באשר ימלא בחנותו כי נשאר לו מסחורות חתיכה
 שלמת ומהודרת, הוא שומר אותה מאד, למען יתי׳
 בידו במה להתפאר לפני הבאים בחנותו, וכאשר
 תאבד ממכו החתיכה הזאת ידמה בעיניו כ׳ אבד כל
 חנותו, כי היא התפארת לו מן הכל, הנמשל כ־ עתה
 בעוהיר כתמעעו חכמי התורה, אץ לנו עוד דור
 כדורות הראשונים שהיו גדולים בתול־ ובחסידות

 ומהראוי בהמצא אצלנו בץ הנשאר איזה חסיד וגדול
 הדור, ראי לשומרו ולהחזיקו בכל מיני חזוק ושמירה,
 וזהו שצווח ואמר אבד חסיד מן הארץ, ואם תאמר

 להתנחם עם הנשארים, הלא וישר באדם אץ:
 ובמדרש (רי׳ איכה) אלו זכיתם הייתם קוראים
 אש תמיד תוקד על המזבח, עכם־ו שלא
 זכיתם אתם קוראים ממרום שלח אש בעצמו.v וירדנה,
 ונקדי׳ מאמר (ישעי׳ כ״ע) הי אריאל אריאל כוי
 והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואנית והיסה לי
 כאריאל, באור זה כי כבר ידוע כי הצדיק הוא הנושא
 בעול המדת הלץ בעד כל הדור, כמו שנתבאר למעלת
 על מאמר הילקוע אף חובב עמים נל קדושיו בידיך,
 אלו הצדיקים, ותם תוכו למלך שהם נאספים בעץ
 הדור, וזהו ישא מדברותיך הבאור ביה כפי הדיש הכז׳
 שתצדיק ישא ויסבול הנהגת המדה״ד עליו, •מני,!
 מדברותיך כמו (מלכים א׳ ה׳) ואבי אשימם'דוברות
 בים (ישעי׳ הי) ורעו כנשים כדברם, ובזק שבית
 המקדש הי׳ קיים הי׳ האש בוער על המזבח, ומיה
 הי׳ העולם בריוה והכלה, אבל אח־ החורבן •;•ש
e r r -המדה״ד שלנו רק עניני, וזה׳ אלי ;ביד 

 חוראים
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 אהל םרשת
 יש, מבעיית ומקרית, העבעיית היא בהתמלא ימיו
 ושמתיו, ותמקרית היא ח״ו בלא עת וזמן, כי אם
 דרך סבה עוברת ומכת מתלכת לחייל, והי׳ מהראוי
 ג׳׳כ שלא תבדוק עכ״פ, ושלא תבחין בין עוב לרע,
 ע״ז התפלא המקוכן ע״ה ואמר כי הלא תדבר לא כן
 הוא, כי עלה מות בחלונינו כו׳ להכרית עולל מחוץ
 בחורים מרחובות, כלומר שתיא הורגת רק הנוובים
 ותמובחרים, וכמאמר(איוב כ״א) כי ליום איד יחשך
 רע, חיינו בבוא חיו איזה מקרת לא עובה תרשע
 תוא נמנע ממנת, ולא עליו תבוא הרעה, וליום
 עברות יובלו, פי׳ כי ביום עברות יזדמן אל הרשעים
 נסיעות ויובילו אותו ממקום זת אל מקום אחר(עי׳
 דבר אליהו). — עוד נרמז במאמר כי עלה מות
 בחלונינו, המה תופשי התורה,כי המת אצלנו בבחי׳
 תחלוכות אשר בבית, אשר דרך החלונות יבוא אור אל
 הבית, ולולא החלונות תי׳ חושך ולא אור, כן תחכמי׳
 תופשי התורה המה מאירי׳ עינינו,המה לנו לעינים,
 אך באורם נראה אור, ועוד כי בכל חלקי הבית אין
 עוד דבר חלוש כמו החלון, כי עיי הנועה קלה אשר
 תהי׳ בהבית מיד יפלו החלונות, וראשונה יהיו לכל
 תפגעים, כן תופשי התורה המה הנקראים בפי חז״ל
 קלירי ומרעי, חלושי כח מאד, וכאשר יתנענע העולם
 מעע, באיזה השתנות ממלב העבעיי, גם אס לא
 יזיק להמוני בני אדם, אבל לת״ח יעשה תרבה,
 בעבור כי קיומם וישיבתם בעוה״ז כישיבת עראי,
 ולכן מפני תרעה נאסף הלדיק, אשל ע׳׳ז כבר תמליץ
 הכתוב ואמר (מיכה זי) אללי לי כ* הייתי כאספי קיץ
 כעוללות בליר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי,
 אבד חסיד מן הארץ כוי, המשיל את ח״ תלדיקי׳ אל
 פימת האילן, כי פרי העץ אדוקים וחבורים באילן
 רק כל זמן שאינם מבושלים כל צרכן, אז כל תלולה
 לקחת פרי מן הענף ממקום חבורו, לא קל מתרה
 יקחהו, אם לא בחזקה היד, כי תפילות דבוקי׳ מאד
אז ׳  בתענף, אבל כאבר נתבשלו תפירות כל ללכם
 אינם דנוקים עוד, ורוח יעבור עליהם ויפילם לארץ,
 כן תצדיקים והתיח השלמים, אינם סבוכים בחזקה
 אל העוהיז, בעבור כי כל סבות הפרנסה רחוקים
 תם מאתם, לא ישלחו בעולתה ידיהם, ולק המה
 מסתפקים בדוחק וחיי לער, וילכו בלא כח לפניי
) תיו שרית כאילים לא מלאו  מדף, כמאמר (איכה א,



ה יעקב כ י ב  אהל <םדשת ה
 קוראים אש תמיד תורך על המזבח, ואש המזבח הי׳ חומות ירושלים, אז תחפיץ זבחי לדק עולה וכליל,
 מכפר עליכם, עכשיו שלא זכיתם אתם קוראים ממרום זבחי לדק, לא כמקבל בעבור אין בדרה, ואז יעלו

 שלח אש בעלמותי, היינו בצדיקים שבדור, וזהו מאמר על מזבחך פדם, ולא אנשים:
 הוי אדאל אריאל כו׳ והוא ע״ד מי שהי׳ לו בנים ועם דרכנו נוכל לבאר מאמר המסורת, אוכל ד׳
 הרבה, והיו כלם חולים וחלשים, ואחד הי׳ בהם בדא (נחום ג׳) כל מבלדך תאנים עם בכורים אם
 וחזק וחכם גדול, והי׳ זן ומפרנס את כל הבית, ינועו ונפלו על פי אוכל, ב׳ ולא ידע אתו מאומה כי
 וכלכלם די מחסורם לכל לרכיהם, והי׳ דוח לכלם, אם הלחם אשר תוא אוכל, ג׳ גם איש שלימי אשר
׳ והי׳ האב בוכה עליו בעחתי בו אוכל לחמי, ד׳(ישעי׳ כ״ע) והי׳ כאשר ה ז  לימים מת האח הבריא ה
ק ב״א שיתי׳ יחלום תרעב ותנה אוכל והקץ ורקת נפשו, כל זח  כל ימיו, וישאלו אותו לאמר הלא ד
 תמת נשתכח מן הלב, השיב להם ואמר כ׳ אינו קינה להצדיק, לאמר דע כי מפני בוא הרעת בההמון
 מתאונן על המת שכבר מת, כ״א על החיים שתם יפול בהצדיק, כמאמר (בבא קמא ס׳ ב׳) כ׳ תצא
 חיים חיים רעים החים שוכבים על ערש דוי באין עוזר אש ומלאת קולים, אין פורעניות בא לעולם אלא
 וסומך, והוא הי׳ המשביר והמכלכל אותם כל די בזמן שהרשעים בעולם,ואינת מתחלה אלא מןהלדיקי/
 מחסורם, הנמשל, כי אנחנו חולים מאד חולי היצהי־ר, שנאמר ונאכל גדיש, כמו שאמרנו למעלה, כי מציאיתס
 ואנחנו מסוכנים מראש ועד עקב רגלנו, כי אין באדם בעולם בעל כרחם, כמו הפרי שנגמר בישילו, אשר
 אבר שלא תהי׳ שליטת תאות היצר עליו, והייזבח הי׳ בתנועה קלה תפול מן האילן, וזהו כל מבצריך תאדם
 מכפר עלינו, מיום עד לילה ישלימנו עם תקרבנות עם בכורם אם ינועו ונפלו על פי אוכל, אחר זאת
 והתמידים שהיינו מעלי׳ עליו, והי׳ אש תדין שלמעלה מוכיח את הדור ואמר הלא לא לקח משלך כלום, כי

 יצדיק אחד מהם שאוכל לומר למדה״ל די ומתכפדם לשמור עצמו ממנו C אבל הצדיק נרדף מאוהבי אוכל
 בו וזהו שצוות ואמר הוי אריאל אראל, לומר כמת לחמו וזנוהו, וזהו גם איש שלומי אשר בטחתי בו
 אוי ואבוי יהי׳ כאשר יחרב תביש המקדש, וביאר ואמר אוכל לחמי הגדיל עלי עקב, ועליז הוא בטוב לבו
 כי כאשר והציקותי לאריאל ותיתה תאניה ואניה, ורב חסדו הסכים על העדרו, כי אמר אולי יאכלו הם
 הייכל כי בהעדר בהמ״ק בהכרח יהי׳ תאניה ואדה פרי זכותו יראו רקחו מוסל ויטיבו דרכם אחד מותו,
 בפגיעת צדיקי הדור, ותיתה לי כאריאל, ר״ל שיתי' כי יאמרו אם אש אחזה בלחיס כו׳, אבל גם זאת
 קשה פגיעתם בעיני כמו חורבן בהמ״ק, כאמרם ז״ל אינו, רק והי׳ כאשר יחלום הרעב והנה אוכל והקץ

 שקולה מיתתם של צדיקים כחורבן בית המקדש, חהו ולקה נפשו:
 מאמר המקונן ספדי תורה כ׳ חוללה תפארתך, נפלה ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את
 נזרך מיום שחלב ביתך, ליל כ׳ מיום שנחלב הבית ידיו עליו וישמעו אליו בני ישלאל כו׳, דע
 מעותדים חכמי התורה למות לכפר על תדור, וזהו כי היראה בלב כנר בבית, אשר בלא נר חושך בבית,
) זבחי אלקים רוח נשברת לב ונר קטן יהל אור בבית כלו, ואם הנר גדול יאיל א  מאמר (התלים ל
 מבר ונדכה אלקים לא תבזה, כמו משבת אין ברירת, ג׳׳כ אל חדד הבית, ואם יותר גדול יפץ אומ גם
 אבי התפלל ואמר הטיבה ברצונן את ציון הבכה לחק, כן היראה כאשל תיא פחותה זורחת רק עליו,

 ואם

 די1רה. *)ןי^ להמליץ על זה מאמר [תגוא] ורדף אותם קול עלה נדף, ואיננה ירלשם העלה
 י* היא מליצה נפלאה עייל מאמל (חולין צ׳׳ב) אומה זו נמשלה נגען זמורות שבה

 כוי עלין פנס אלו עמי הארץ נוי, וזהו וללף אותם קול עלה >cp עם האק ססות ובזוי, על ז
 ובוז משפסות יסתגי:

 מן העץ, אבל
. אלו בעלי בתיס  ״
 ״ , . על דרך (איוב ל״א)

 ובוז משפסות יסתגי:



 אהד פרשת הגיבה יעקב סו
 ידי ועל ידי אהרן אחי שמא אחה כוהב על כס אחר,
 אמר לו לאו, לשמכס נכתבים, שנאמר שלח משה
 עבדו אהרן אשר בחר בו, ועוד אני מעיד עליך ולכל
 היד החזקה אשר דבר משה אץ כתיב כאן אלא אשר
 עשה משה לעיני כל ישראל, והמאמר פלאי, איך ־:לה
 על דעח מרעיה דאגה כזאת שיכתבם הקב״ה על שס
 אחר, והנראה כי המאמר הזה הוא לבאר מלת לכל
 האותות כוי, שהוראתו שאין עוד אותות ומופתים
 בלעדי האותות שעשה משה, כי כלס עשה משה,
 והענין בזה הוא עם המבואר מפי חז״ל שכל הנביאים
 היי כלולים בנבואת משה, לכן נקרא אב הנביאים
 כמבואר במדרש (ד׳ אקתר) וא״כ כל הנסים שעשו
 הנביאים ג״כ היו כלולים בנסים שעשה משה, לכן
 יפה נאמר לכל האותות והמופתים כוי אשר עשה
 משה, כענין מאמר אשר ישנו פה ואשר איננו פה,
 ולכן מתחלה שאל משה על חלק הנבואה, לאמר אולי
 בבוא נביא מן הנביאים בדורות שאחריו ויקבל חלקו,
 חכתוב על שמו, היינו הדברים שהמה כתובים כבר
 בתורה והנביאים ביארו קצת פרטים מה שהתורה
 קצרה בלשונה הטהור, יהיו מעתה נקראים הדברים
 על שמם, אמר לו הקב״ה ס״ו על שמך היא נקראת,
 שנאמר זכרו תורח משת עבדי, כי נביא תורה הוא רק
 משה, אח״כ שאל ואמר שמא כל הנסים שעשית על
 ידי ועל ידי אהרן אחי אתה כותבם על שם אחר, זה
 מוסב על חלק הנסים אשר עשו הנביאים, אשר כל
 נביא שיעשה חלקו יהי׳ נכר.ב רק על שמו, אמר לו
 לאו, לשמכס נכתבים, שנאמר שלח משה עבדו אהרן
 אשר בחר בו שמו בם דברי אותותיו, היינו הכינו
 אותוח על זמנים העתידים, והוסיף ואמר ועוד אט

 ואס היא גדולה עודפת ממנו גם אל אחרים, כמאמר
 יראו ממך, היינו מסבת יראהך השופעת גם לחוץ ״)
 וכדברי המדרש (ב״ר עיין) חונה מלאך ד׳ סביב ליראיו
 לקובבים את יראיו, כי בנות יתרו ז׳ היו ובקשו
 הרועים להזדווג להן, ברם רחל אחת היתה ולא נגע
, ומפי מו״ר הגאון החסיד רבינו אליהו ,  בה בד
 מווילנא כ׳׳ע שמעחי כי יש שיעור אל״היראה באדם
 עד שתפיץ זהרה גס לאחרים, כמו שיש שיעור לכלי
 שממנה יושפע אל הכלי הסמוך לה, כי כאשר יחן
 איש כלי תוך כלי גדול, יצוק על הכלי הפנימי, כל
 עוד שלא נחמלא הפנימי לא יגיע אל החיצון דבר,
 בלחי כאשר הכלי הפנימית כבר נהמלאה, אז יגיע
 כל המוחל אל הכלי החיצונה, כן שיעור היראה בלב
 הירא, כי כאשר נתמלאו כל כלי נפשו בצדקה ועוז,
 אז ישטוף ויעבור גם לסביביו, וכמי שכתבנו מזה
 למעלח [רי׳ חזריע ובפ׳ עקב על מאמר כי אם ליראה
 כוי] וזהו ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך
 משח אח ידיו עליו, כלומר כאשר סמך משה אח ידיו
 עליו כבר חי׳ מלא על כל גדותיו, וכאשר מרע״ה
 יצק על ראשו עוד, וסמך את ידיו עליו, נחפשטה
 ממנו ולהלאה, וזהו וישמעו אליו בני ישראל, היינו
 זרחה עליהם החכמה האלקית למען יוכלו להקשיב

 ולשמוע ולהבין אשר לוה ד׳ אח משה:
א קם נביא עוד כו׳ לכל האותות והמופתים אשר ל  ן
 שלחו ד׳ לעשוה כו׳ ולכל היד החזקה, ילקוט
 (הוף פלםחנו) אמר מכה ההורה הזו כקבלחי שמא
 כשאמות נקראת על שם אחר, אמר לו הקב״ה חיו
 לשמך היא ;נקראח, שנאמר זכרו הורת משה עבדי,
 ועוד אמר לפניו רב״שע שמא כל הנסים שעשית על

 מעיד
 הערה. *)יבכדרש (סוף פ׳ וילך) קרא את יהוכע כר אמר לו הקב׳׳ה עשה לו כדרך שהוא עושה לך וליד השכים
 משה והלך לביתו של יהושע כו׳ הלך משה לשמאלו בל יהושע כו׳ ירד עמוד הענן והפסיק
 ביניהם ׳ משנסתלק עמוד הענן הלך לשה אצל יהושע ואמר לו מה אמר לך הדבור אמר לו יהושע כסהי׳ הדבור נגלה עליך
 יודע הייחי מה ממל עמך (עי׳ מ״כ שפי׳ מ׳׳ד תמיה וכי אני הייתי יודע מה שהי׳ מדגל עמך, והוא דחוק עד
 מאד איך ישיג יהושע כדגלים האלה למשה לבו) אותה שעה צעק משה ויימר מאה מיתות ולא קנאה אמת, לבל
 הפי׳ האמיתי בדברי יהושע כך הוא, כי כבר קבלנו פני משה כפני חמה, כי השמש היא עצם האור ותפיץ אורה
 אל מקבליה ופני יהושע כפני ילח, רק מקבל אור מן השמש, ומעתה כאשר נתיחד הדטר אל משה היה מושפע
 ונא אל יהושע, כי קבל אור כילח מן החמה, ועתה נאכל אמר הקב״ה למשה עשה ליהושע כדרך כהוא עושה לך
 והדגול נתייחד אל יהושע, חשב יהושע כי באין ספק מושפע ובא למשה, כדרך שהי׳ במשה כעל ידו הי׳ מושפע גם
 יהושע, וזהו שאמל יהושע למשה כבהי׳ הדבולנגלה עליך יודע הייתי מה מדגל עמך, ר״ל וא״כ באין ספק גס אחה
 ידעת מה הדבול מד3ל עמי, אבל משה לבינו ע״ה חשב בכוונת דבלי יהושע כפי המ״כ הנ״ל, לכן צעק ואמל מאה

 מיתות ולא קנאה אסמ, כמדומה לי ששמעתי זאת גשם הגאון ר' אליעזר סרל״פ ז״ל:



 אהל םרשת הברכה יעקב
 קיג וערב, והציע ואמר כי למי ראוי כל חמדם הברכות
 יותר מישראל, כי הלא ל׳ מסיני בא וזרח משעיר למו
 כד/ וכלם לא רצו לקבל תורת אלקיס חיים, לא ישמעאל
 ולא עשו, וזהו שסמכו זיל למאמר וזאת הברכה הלכה
 אדם מישראל שעבר לפט התיבה וטעה ט׳ חתר
 בתחלת מגן, כן הי׳ לרין מרעיה להתחיל הברכות
 מראש, כי בברכוה הראשונות הי׳ טעות, וכמאמרם
 ז״ל (בראשית רבה ציט) אז חללה יצועי עלה, ומפר
 שחללת אותי הוי מרחוק, עד שיבוא משה איש האלקי׳
 ויקרב אותך, לכן התחיל ואמר יחי ראובן ואל ימוח
 כוי, אכן דעת הדבר אחל שאמר המדרש, כי לא
 בעבור טעוה הי׳ זה, רק מרעיה בא לתקן הקרון
 אחר, כי אברהם אבינו ע״ה בברכו אה יצחק נאמר
 ויתן אברהם כל אשר לו ליצחק, וברכה כזאת היא רק
 ברכה זמריה, מה אשר בידו עתה, וכאשר עמד יצחק
 לברך את יעקב אמר ממקום שפקק אבא משם אט
 מתחיל, אבא הפקיק ביתן, ואני צרך למלאות אותה
 הברכה ולתקן החקרון אשר בה, וזהו אף אני מתחיל
, וכלשון המדרש  ביתן, שנאמר ויתן לך האלקיס כי
 (בראשית רבה ע׳׳ה) כל הברכות שבע יצחק אה
, ופלט לו ׳  יעקב כנגדו ברכו הקב״ה מלמעלה ט
 בלכות מטל השמים ומשמני האלץ כוי, אבל במה חתס
 יצחק בקריאה, שנאמל (בלאשית כ״ח) ויקלא ילהק
 אל יעקב ויברך אותו, ובמדרש (שם שם) ברכו ברכה
 של גליות, ע׳׳ש, עמד יעקב לברך את השבטים אמר
 איר פיתח אלא בקראה, גיכ להשלים החקרון שהזכיר
 הכתוב בברכת יצחק שרמז לבניו גליוה, והההיל במה
 שסיים אביו והמש־ך בברכה עד שהשלים וחתם בזאת,
 וזאה אשר דבר להם אביהם ויברך אוהס, כמורה
 באצבע ואומר הרי שלך לפטך, לכן כישר עמד משה
 לברך את ישראל אמר איני פותח אלא בזאה, וזאה

 הברכה, רק ברמת טובות וחמודות נצחי:
 ובס^ןך, ד״א וזאת הברכה, הה״ד (תהליס כ״ד)
 מי יעלה בהר ד׳ ט׳ ישא ברכה מאח ד׳
 זה משה, שנאמר בו ומשהעלה אלהאלקים, גס
 מאמר ;ה נמשך יפה אל דברנו הקודמים, כי יען
 וביען כי מרע״ה עלה למרוכ יהי׳ כל טיב אדוניו בידו,
 לכן אמר וזאת הברכה, ומדי דבר במאמר זה ראיחי
 ונתון אל לבי לבאר כל דברי המזמור, שאו שערים
 ראשיכם ומשאו פתר!־ עולם ויבוא מלך הכבוד, מ׳ זה

 עלו

 מעיד עליך, ליל מלבד מה שנאמל שמו בם דבר
 אוהוהיו, אשל ממאמל זה אינו מוכח כ״א שמשה דיבל
 כל העתיד להעשוח, ואולי בפועל לא עשה, לזה אמל
 ועוד אני מעיד עליך ולכל היד החזקה אשר דבל משה
 אין כהיב כאן, אלא אשר עשה משה לעיני כל ישראל,
 להעיד עלץ כי אתם עשית את הכל, וזה מסף ;:ל
 דבלי אותותיו, וזהו אשל עשה משה לעיני כל ישלאל:
 מדרש (ר׳ פרשתני) וזאת הברכה, הלכה אחד
 מישראל שעבר לפני התיבה וטעה כילד הוא
 צריך לעשות, כך כנו חכמים העיבר לפני התיבה
 וטעה יעבור אחר תחתיו, טעה בג׳ ברכוה הראשונות
 חוזר בהחלת מגן כוי, דבר אחר העובר לפני התיבה
 וטעה יעבור אחר תחתיו ומנין הוא מתחיל מתחלת
 הברכה שטעה, ומתיכן למדו מאבות העילס, למה
 שלא הי׳ אחד מתחיל אלא ממקום שפסק הביס, כיצד
 אברהם p\3 את יצחק דכתיב ויחן אברהם כל אשר
 לו ליצחק, עמד ילהק לבלן רת בכו אמר ממקום
 שפקק אבא משם יני מהחיל, אבא הכקיק ביתן, אף
 אני מתחיל ביתן, ייתן לך האלקים כוי, עד יעקב
 חתם בזאת, וזאת יישל דבל להם אביהם ט׳ עמד
 משה לבע אה ישלאל אמל איני פיתח אלא בזאת,
 וזאה הברכה, ומה מאד לאוי להתבונן בדבר המאמל
 כי כל הטעם הזה שביארו על התחנה ברכוה משה
 וזאת הברכה הוא לק לסי דברי הדבר אחר, אבל מה
 חידשו לנו במאמל וזאת הבלכה לפי הדבל הראשון
 שהתחיל הלכה אדס מישראל שעבל לפני התיבה
 וטעה כיי מה עטנו פה למאמל וזאת הבלכה, ויפה
 אמר ידידי הרב מוה׳ יצחק יהודה הכהן נ״י, כי ב׳
 הדעות ה״לי־ שהזכיר המדרש כטהס לדבר אחד
 נתכוונו, כי מלע״ה בברכה׳ זאת בי לתקן החקרון
 אנך הי׳ בברכיה האבוח ע״ה, כי אברהם ע״ ה הלא
 מקרא מלא לבר הכתוב (בראשית כיה) ייהי אחרי
 מות אברהם ויברך אלקיכ את יצחק בנו, ולשון לש״י
 לפי שהי, אברהם נתיירא לבק־ את יצחק שצפה שעתיד
 עשו לצאת ממנו, ויצחק הנא כידע עעותו, כי הוא
 רכה לבלן את עשו, ויעקב כאשל ללה לבלן את בניו
 הג״חיל מקנטרן ואמר ראובן בכורי אתה ט׳ פחז
, שמעין ולד כוי, ולכן בא מרעיה ׳  כמים אל תותר ט
 והתחיל הב לכות מלאש, ויימר וזאה הברכה אשר ברך
 משה איש החלקים אה בני ישראל , ברם טהולים מכל



ז  הברכה יעקב ס
 הכבוד, ואמר מי זה מלך הכבול ד׳ עזוז וגבול ד׳ גבוי
 מלחמה, כי לע״ע נודע כבוד ד׳ יח׳ וגאונו אך
 בעשוהו נבויוח במלחמה כמאמי נודע ד׳ משפט עשה,
 וכמאמר (יחזקאל ל״ח) ונשפתי אחו בדבי ובדם וגשס
 שוטף כוי והחגדלתי והתקדשחי ונודעחי לעיט גויס
 רבים כו׳, אמנם על הבית העתיד אמר גאו שערים
 ראשיכם ושאו אתם בעלמיכם פתחי עולם ויבוא מלך
 הכבוד, וביאר ואמר כי הכבוד אשר יהי׳ בעתיד יהי׳
 ע״ד אחר, לא כהכבוד שהי׳ ע׳׳׳ עשוהו גבורות
 ומלחמות, רק מי הוא זה מלך הכבוד ד׳ לבאות, זה
 יהי׳ כבודו ית׳ ישר כלם יכירו וילעו כי לך תכלע כל
 ברך כו׳, והוא האלקיס מכל לבאות השמים ולבאות
 הארז, הוא מלך הכביד קלה, וכמאמר (ישעיה י״א)
 והיחה מנוחתו כבוד׳ ומעתה יפה הקמיך מדרש
 מאמר זה למאמר וזאת הברכה, כי המתנות האלה

 קבב משה, בית ראשון ובית העתיד:
 ובסמוך, מה העשה בכאן, אמר לו ליטול נשמתך
 באתי, אמר לו אין אתה נוטל נשמהי, יש
 בי כח מכל באי עולכ, אמר לו מה כחך, אמר לו אט
 בן עמרם שילאתי ממעי אמי מהול ולא נלרכתי
 למוהלר, ובו ביום שנולדתי מלאתי פתחון פה והלכתי
 ברגלי ודביהי עם אבי ואמי, ואפילו חלב לא ינקהי,
 וכשהייתי מהלך בחוץ נכנקהי לפלטיין של מלך ונטלתי
 כתר מעל ראשו כו׳, לך ברח לך מלשני איני נותן
 נשמתי לך, וענין כל הטענות האלה אשר הליע מרעיה
 לפני הק״מ כך הוא, כי כבר אמרו חז״ל(בבא בחרא
 ט״ז א׳) הוא השטן הוא הילה״׳ר הוא מהימ, והיינו
 כי עיי שמתחלה יש לו התחברוה עם האדם שהוא
 מטעהו בחלק שפתיו ועושה מטעמים לפטו להדיחו אל
 חפצי עיה״ז ולהתקשר בהם, ועי״כ יתקיים בו מאמר
 שהע״ה (מכלי כ״ט) מפנק מכוער עבדו ואחריתו יהי׳
 מנון, תחלה התרזבי עמו וקר למשמעתו, ואחיכ יהי׳
 מכון ויבוא ויכול כשמתו ממנו, לק אמר לו משה מה
 לי ולך, אכי לא הייתי מתחבר עמך לעולם, ודבר אין
 לי עמך, אמר לו ומה כחך,: אמר לו אכי בן עמרם,
 והייכי כי ראשיה מליאוהי והווייהי בעולם ג״כ איכט
 כמציאות כל בר אדם, שכאמר עליהם (תהלים כיא)
 הן בעון חוללתי כדי, אבל אט הלא מציאותי ע״י עמרם
 אבי כהוא הי׳ מהארבעה שמהו בעניו של כחש(בבא
 בתרא י״ז א׳) ואס תאמר כי יש בידי נבון על שגרמתי

 צער

 אהל פרשת
 מלך הכבוד ד' עזוז ובברי כי׳ שאו כערים ראשיכם
 ושאו פתחי עולם כו׳, והדברים כפולים וקסומים
 במובנם, ותחלה אמר והנשאר פתחי עילם ואח״כ אמר
 ושאו פתחי עולם, אמכם העטן בזת ע״ד שזכרו חז״ל
 (שבת ק״ג א׳) לא יצא האיש לא בקייף ולא בקשה
 כו׳ ר׳ אליעזר אומר תכשיטין הן לו, אמרו לו לרבי
 אליעזר וכי מאחר דהכשיטין הן לו מפכי מה הס בטלי׳
 לימות המשיח, אמר להם לפי שאיכס צריכים,' שכיימי
 (ישעיה ב׳) לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
 מלחמה, ותהוי למי בעלמא, אמר אביי מידי דהוי
 אשלגא בגייהרא, באור הדברים דע כי ההבדל בין
 מעמל עוה״ז עתה ובין המעמל אשר יהי׳ לימו׳ המשיח,
 כי לע״ע אתערותא ללעילא תלוי באתערותא ללתתא,
 וכאשר ישראל בבחירתם הטובה יבחרו הלרך הטוב
 יהגו בתורה ועבודה ומע״ט, אז יתקיים בהם מאמר
 (ישעי׳ מ״ב) ד׳ כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר 'קכאה
 ירע אף יצריח כר׳, וכמאמר (שם יו״ד) וחובל עול
 מפכי כמן, מפכי שמר של חזקי׳ שהי׳ דולק בבתי
ת ובבתי מדרשות שהשיאס לעסוק בתורה, עי״כ ו ע  מ
 וחובל עיל של קכחרב, אמכם לעתיד לא כלטרך אל
 אתערוי.׳ דלתחא, כי יערה עלינו רוח ממרום, כמאמי
 (יואל ב׳) ואת הצפוני ארחיק מעליכם, וכמאמר
 (יחזקאל ל״ר) וזרקתי עליכם מיס טהורים וטהרתס כר׳
 ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי אח אשל בחקי תלכר,
 ואז הלא מובטחים אכחכר מפי הנביא ע״ה (לפר׳ ג׳)
 כי אז אהפוך אל עמים כפה ברורה לקרוא כלם בשם
 ד׳ לעבדו שכם אחד, אז הוא ית׳ ׳שביה מלחמות עד
 קצה האח קשת ישבר כוי, וזהו אמרו לו לר׳ אליעזר
 וכי מאחר דהכשיטין הן לו מפר מה הם בטלים לימות
 המשיח, אמר אביי מידי דהוי אשרגח בטיהרא, כי הכר
 בזמן שהוא צריך אליו הוא נהנה מאורו, לא בעת תזרח
 השמש, כן בעתים הללו יש לוע אל החרב ויש לורך
 אל הכר להדליקו למען יקובב מזה וחובל עול מפני
 שמן, אבל לימות המשיח הלא הלא השמש בגבורתה,
 ולא ישא גוי אל גוי חרב, א״כ יהי׳ החרב כשרגא
 בטיהיא , ועל ב׳ חלופי הזמנים דבר בקדשי החקיד
 ע״ה, כי החלה דבר על הביר. המקדש כה•׳ ילינו,
ו שאו שערם ראשיכם והנכאו פתחי צילם, י ל  ואמר ע
 אמר והמאי ע״ד נפעל, כאותו שהוא מנו: א עיי
 המשא, הייני עיי אהערוחא דלתתא, ויבוא מלך



 אהל פרשת הברכה יעקב
 לער לאמי בחבלי לידה, ע״ז אמר שילאחי מגנון אוד, האיש כולד על האת ועכ״ז ראה כא קדופחו ופדשותו,
 ל׳ל ולא הי׳ לה לער כל מאומה, וכי חאמר כי עכ״פ כי מיום שנגליח עליו בסכה לא בא אל אשתו, ולכן
 עברו עלי שבעת ימים שהייתי ערל, ע״ז אמר כי ילאתי בבקשה ממך תכיחכי בגופו של משה, באותה שעת
 ממעי אמי מהול, וכי תאמר כי הי׳ לער להוד שלא נשקו הקי״ה ונטל נשמתו בנשיקת פה, לאמל אס
ד לא ערב לך, אבל להתדבק ו  יכלו להבין כוונת התינוק כי אין בלשוכי מלה, אינו להיות במעוט שחקים ע
 יכול לדבר והוא שוכב ובוכה, אט לא כן הייתי רק החלק עם הכל ודאי יערב לך, וזהו נטל כשמתו
 בנשיקת פת, ע״ד שאמד ז״ל (שמוה רבה מ׳׳א) כי
 ד׳ יתן חכמה מפיו דעת והיונה, למה הדבר דומה
 לאחד שבא בנו מבית הקפר, מלא מאכלי׳ לפני אביו,
 נטל אביו חתיכה אחת ונתן לו, מה עשה בט, אמר

 בו ביום שנולדתי מלאתי פתחון פה ודברתי עם אבי
 ואמי, שהי׳ אבי לאש ישיבה במצרי׳, כמבואר במדלש,
 ולמדתי מפיו תורה, ועם אמי, כמאמל ואל הטוש
 חורת אמך, ואפילו חלב לא ינקתי, שלא למוץ דמי

 אמי, וכשהייתי. גן שלשה חדשים, ל׳ל ואז נפרדתי לאביו איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך, הוי מפיו
 מאת הוד, אל תחשוב כי אז נתחברתי עמך, כי הלא דעת ותבונה, וזהו כשקו הקב״ה וכטל נשמתו בנשיקה

 אז התננאתי ואמלתי שעתיד אכי לקבל תולה שעי״כ פת, ואין עוד ערבוח יותר מזה:
 לא הכנקתי לתוך פי ולא ינקתי חלב טמאה, וכשהייתי ובסמוך, והי׳ הקב״ה בוכה ואומל מי יקום לי עס
 מהלך בחק נכנסתי לתוך פלטדן של מלך אל תאמר מלעיס מי יתילב לי עם פומלי און, ורוח
 ט אז כתקשרהי עמך, כי אז הייתי לדך בהכרח להתנהג הקודש אומר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, שמי׳
ק בוכה ואומרת  בחקי ומנהגי בכי אדם, להוריד הכובע מעל הראש, בוכי׳ ואומרי׳ אבד חקיד מן האת, א
 מפכי כבוד המלך, הלא אכי גס זאה לא עשיהי, רק וישר באדם אין, יהושע אמר הושיעה ד׳ כי גמר חסיד
 בהיפך נטלתי כתר מעל ראשו, וכוונתו בדבדו אלה כ׳ פקו אמוכיס מבט אדם, ומלאכי השלח אומרים
 ע״ד מרז״ל(כתובוה ק״י ב׳) כל הדר בחיל כמי שאין לדקהד׳ עשה, וישראל היו אומד׳ ומשפטיו עם ישראל,
ם אלו ואלו היו אומדס יבוא שלום ינוחו על משכבותס ו י  לו אלוה, שנאמר (שמואל א׳ כ״ו) כי גרשוני ה
 מהסיזפח בנחלת ד׳ לאמר לך עבוד אלהיס אחדם, הולך נכוחו, זכר לדיק לברכה ונשמתו לחיי עולם הבא,
 לזה אמר משה כי מעולם לא הי׳ עבד גם לפרעה, אמן, באור הדברים, כי כבר מבואר במשה רבינו ע״ה
 כי נטלחי הכחר מעל ראשו, וא״כ אין אני כוהן נשמתי (שמות רבה מ״ו) ראה שאין לישראל עמידה וחיבר
: נפשו עמהם ושבר אח הלוחות, אמר משה להקב״ה  * לך, ומה לך עמדי לך ברח ט׳
 ובסמוך, ׳לאתה בת קול ואמרה לו אל תהירא אט הס חטאו ואט חטאתי ששברחי אח הלוחות, אם מוחל
 בעלמי מטפל בך ובקבורתך ט׳ אמר אתת להם אף לי מחול, ואם לא לא תמחול גם לי,
 הקב״ת לנשמהי של משהי, נשמה צאי אל תאחד ואט כי זאת היתה מדה מרע״ה כאנך ראה שילא הקצף
 מעלה אוחך לשיר שמים עליונים, ואני מושיבך חחח על הכלל, שיתף את עצמו עמהס, ובחר לו שיהי׳ נס
, אמרה לפניי רבש״ע מאצל שכינתך הוא נכלל בתוך דין כלל ישראל, אבל ערה מי יקום ׳  כסא כבודי ט
 ממרום ירדו שט מלאכים עוזה ועזאל וחמדו בנוח לי עם מרעים, מי הוא זה שיתנדב לזאח לסהחבל
ל האת, אבל בן עמרם מיום עם מרעים, להיות כדון בדינם, ומי יחיצב לי עם ס ע כ ר  ארצות, והשחיחי ד
 שנגלית עליו בסנה לא גא אל אשתו, בבקשה ממך פועלי און, ל״ל ומי הוא זה ואיזה הוא שיהיצנ למעלה
 הרחכי בגופו של משה, באותה שעה נשקו הקב״ה להפל כעס וחמה, כמו שעשה משה, כאמלס זיל
ת לפטו כוי פ  וכטל כשמתו בכשיקת פה, באור הדבדם, כי הקב״ה (שמור רבה מיג) משה בחילו עמי ב
 בא לכחם את כשמתו של משה לאמר כי יתן לה מכוחה עמד במקום הפות, ורוח הקודש אומל ולא קם כביא
 סיותל טובה בשמי שמים העליונים, ואני מישיבך תחת עוד בישראל כמשה, כי רוח הקודש קיבל על המגע
 כסא הכבוד, והשיבה ואמרה, הלא גופו של משה יותר אליו שלא יהי׳ עוד מקבל כבחל דקר כמו משם, נאמן
 ככבד ויותר ערב לי, כי הלא מאצל שכיכתך ממרום בבית ד׳, שהחול עליו הרוח, כמים בוטס ואומדס
 ימו שט מלאטס והשחיתו דרכם של האת, וזה משה אבד חסיד מן האת, להפליג ההפסד העלום שתית

 אל



 אתל שרשת הבינה יעל{ פח
 גדול עד מאד, ולא הועיל לו מה שהזכיר זכות אנוח,
 כי האבות היו מחבבים את האק והם מאסו בארץ
 חמדת, הלן ונתן לעצמו עצת אחרת, אותה עלה שנתן

 לעלמו בעת מעשה העגל, שכלל א״ע עמהם, ואמר
 ואם אין מחני נא כי׳, וזהו שנתחכם ואמר וכאשר
 נשאת לעם חזה ממלריה כו׳, וע״ז ענתו ד׳ ית׳ ואמר
 לו סלחתי, אבל כדברך, לאמר בתנאי שיתי׳ רק כדבריך
 שתהיי כלול עמהם, וא״כ יעח אמר לו ית׳ אם אעברה
 נא אתת מבקש לקיים בעל סלח נא, ואם סלח נא
 אתה מבקש לקיים בעל אעברת נא. — אלו ואלו
 היו אומרם יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו,
 זכר לדיק לברכה כו׳, באור זה כמו שאמרו זיל במקום
 אחר (דברם רבה בי) אמר לו הקב׳׳ה למשה אם אתה
 נקבר כאן אללן בזכותן תן באים עמך, למה הדבר
ת לאחל שנתפזרו מעותיו במקום אפלת, אמר אם מ ו  ד
 אר אומי האירי לי שאבקש מעותי אין בר׳ משגחת
 עלי, מה עשה נטל זהוב אחד והשליך בתוכם, והתחיל
 לווח אומר זהוב אחד הי׳ לי ינפל ממט כאן, באו
 והאירו לי/ ומשנטל אה הזהוב אמר עתה אלקט גם
 את המעות, וזהו מה שאמרו יבוא שלום, כלומר כאשר
 האחד הנבחר מזהב ומפז יבוא לקבר עמהם, אז ינוחו
 כל מתי מדבר על משכבותם בשלום, כי יהיו בטוחים
 שיעמדו בתחייה ע׳׳י משה, וזהו שסיים המדרש זכר
 לדיק לברכה, מת שיזכיר את הצדיק להעמידו לתחי׳
 זה יהי׳ לברכה אל הדור כלי, שיעמדו כלם על ידו,
 וזהו ונשמתו לחיי עולם הבא, פי׳ כי נשמת הצדיק
 באין ספק תגיע לחיי עולם הבא, וא״כ ע״י שיזכירו
 אותו להחיותו כן תזכרנה כל נפשות תדור, אתת ד׳
 עוררה רחמיך עלינו, תשוב תחיינו, והיו עיטנו רואות

 את מורנו, במהרה במהרה בקרוב בימינו, אמן:

 אל האח, כי חסיד כמוהו נאבד מתם, וישראל אומר׳
 וישר באדם אין, ר״ל הלא פ׳ שנים במכאובט, כי אם
 הי׳ אלינו דוגמתו, הי׳ ג״כ ראיי להתמרמר על אבדת
 האחד, אבל הלא וישר באדם אין, אין עוד אחר שיתי׳
 במעלת מרעיה, יהושע אמר הושיעה ד׳ כי גמר חסיד
 כי פסו אמונים מבני אדם, באור זת ע״ד מאמרם ז״ל
 (תערת ט׳ א׳) שלשת מתנות טובות תי׳ לישראל באר
 וענני כבוד ומן, באר בזכות מרים, ענט כבוד בזכות
 אהרן, מן בזכות משת, מתת מרם נסתלק תבאר
 וחזרת בזכות שניהם, נסתלק אתרן נסתלקו ענט כבוד
 וחזר שטתם בזכות משת, נסתלק משת נסתלקו כולן
 שנאמר (זכר׳ י״א) ואכחיד את שלשת חרועים בירח
 אחד, וכי בירח אחד מהו כו׳, וזהו שאמר יהישע,
 הושיעה ד׳ כי גמר חסיד, היינו חסיד אחד, ובמיתתו
 הלא פשו אמוטס כוי, כמאמר ואכחיד אח שלשת
 הרועים בירח אחד, כי במיתת משת נסתלקו גם
 המתנות שהי׳ להם עיי אהרן ומרים וחזרו בזכות משת,
 ובמות משח אבדו את הכל, ומלאכי השרת אומרם
 צדקת ד׳ עשה, שעשת צדקה גדולת שנתחבר עם
 הכלל למות במדבר למען יקימו עמו בתחיית המתים
 וישראל אומרים ומשפטיו עם ישראל, ר״ל אבל עוד
 זאת לו כי לא חשב זאת לצדקת וחסד חנם, רק
 ומשפטיו עם ישראל, שעשת זאת כאותו שתוא מחריב
 מצד הדין והמשפט, ומה מאד ימתק בזת מאמר המד׳
 (דברם רבה דיין) אמר לו הקב״ה למשת אתת אוחז
 החבל בשני ראשין, אס אעברה נא אתה מבקש לקיים
 בטל סלח נא, ואם סלח נא אתה מבקש לקיים בטל
 אעברה נא, באור זה, כי ממניה אמר סלח נא לעון
 העם תזת עודל חסדך וכאשר כשאת לעם הזה ממצרי',
 והורה בזה המאמר כי הכה מרעיה ראה כי הקלף

 חתימת הספר
 אטד אברהם בעריש אחר כי אלקי אברהם ית׳ש היה כעזרי, ופלא את ידי ואמץ
 את זרועי להשלים המלאכה אשר התלותי, אשר נבר נסו נואש בעיני הייתי,
 ראיתי לחבר אל האהל הנבחר הזה דרוש יק״ אל חתיסת הספר, מאשר אתי בכתובים
 בסשרי הנבבד שמן המור, ד׳ יזכני להוציאו לאורה, יראו ישרים וישמחו נבונים ויעלוזו:

 ךלא קם נביא עוד בישראל כמשה, ואמרו חכמינו ז״ל יתכן להשוות חלילה הטמא לטהור, דעת הרב מהר״י
 (בספר) בישראל לא קם אבל באוה״ע קם ומכו אלבו ז״ל (בעשרים לשלישי) כ׳ אמרו זה להורות כי
 בלעם, וכמה דיו נשפך על מאמר נפלא זה, שלא כמי שמדרגת משה גכבואה סיתת בעבור ישראל, ץ

 בלעם



 חתימת הספר
 האהבה היא רק שבת הנאהב, ויפה התפאר היישולל
 ע״ה בעביר כלל האומה (שיר ז׳) אני לדודי ועלי
 תשוקתי, לומר כי כל תשיקת׳ ית׳ אלינו, הוא דבר
 התלוי בידני, וזהו היראת מאמר ועלי תשוקתו, כלומר
 בידי היא לעשות לו התשוקה ההיא") אשר ע״כ כתב
 הרב מהר״י אלבי ;״ל (בי״א משלישי) כי לא יחול
 השפע האלקי הנבואי, אלא בהיות המקבל במדדגה
 ידועה מן ההכנה, וכעי תכנתו תהי׳ מדריגת השפע
 שיחיל עליו, והוא עדן תשע האספקלדות אשר
 בנביאים שהזכירו חכמינו ז״ל(ויקרא רבת א׳) לא כן
 מרעית הוא לא הי׳ השגתו ע׳׳י תכנתו, ומשית גודל
 שקידתו, כמ׳׳ש הרב בעל תעקדם ז׳׳ל(בי״ב משלישי)
 וז״ל אמרי קלת החכמים שהתחלת הגעת הנבואה
 למשה לא תי׳ על מדריגות, אבל תי׳ עדן נשיי, חל
 עליו פתאום ברצון אלקי, עם היותו בלתי מוכן ולא
 ראוי אל מדרגה גדולת ההיא, כד להגיע חמין
 האנושי א• האומה בכללה אל התכלית האמשי, עכ״ל,
 וביאר בזה (בעשרים משלישי) מאמר מרעיה (שמות
 ל״ג) ונפלינו אד ועמך מכל העם אשר על פני האדמה,
 ל׳ל כמו ששאל שלא תשוה שוס אומה לישראל בהשראת
 השכינה, כדברי חז״ל (ברכות ז׳) כן נראה ששאל
 במלת אר שלא ישוה שים אדם אליו") ותשיבו ית׳
 גם את הדבר הזה אשר דברה אעשה כי מלאת חן
 בעיט, תיינו כי נבואתו לבד תהי׳ עדן כנך, ודבר
 שהוא למעלת ממדרגת תשכל האטשיי להשיג בנבואה,
 ואפילו אס יהי׳ מוכן אליה, עכ״ל, ומה יפה רמז
 תכתיב על הדבר׳ והאמת האלה במאמר(יתד) וכגש
 משה לבדו אל ד׳, אשר המדקדקים ז״ל חתרו לבאר
 מאמר ונגש מדוע אמר ע״ד נפעל, ולא הועילו
 בביאודתם, אכן עתה כבר מוק כי תכתיב בא להורו׳
 על העדן הנז', ופגש משת לבדו כיי, רק הוא לבדו
 נעזר מאת י' שיוכל לגשת, לכן יפה אמר ונגש, כאותו
 שתוא נפעל ע״י פועל. — ועל תתבדל הגדול הזה
 יורי יפה הכתובים אשר לפנינו, לבאר לכי ההבדל אשר
 בין מרעיית לזולתו מן הנביאים, וזהו שאמר אס יהיה
 נביאכם ד׳ במראת אליו אתודע, מאמר התפעל,

 כלומר
 אשל

 בלעם לא הגיע לאותה מדרגה שהשיג בנבואה אלא
 בשביל ישראל, כדי שיברכם, עכ״ל, ויש להשיב על
 דברו הרבה אץ אמרו ע״ז בישראל לא קם, הלא
 באמת כל הנביאים שהיו בישראל העמידם תקב׳׳ה רק
 בשביל ישראל, כמאמר הנביא בעצמו (ישעי׳ ש״א)
 רוח ל עלי יען משח אותי לבשר עדים שלחני לחבוש
 לנשבד לב כוי, בצדקתו תחליע על עצמו שאינו ראוי
 לנבואה, לק בעבול שישראל מעודם ושבורי לב לק
 שלתת עליו שכינה כמו ששלתה שכינה על השנה
 בגאולת מצדם מסבת עמו אנכי בללה, כמבואל
 במדלש (במקומו) אשל מטעם זה מלאנו פעמים לטת
 בחז׳׳ל (סנתדרן י״א סוטה מ״ח) ראוי הי׳ שתשרת עליו
 שכינת כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכך, הא לך
 מבואר כי עדן נכבד זה לא יבוא ממנו ית׳ ל׳א
 לטובת הכלל, ולא לסבת מעלת הנביא, אשר ע״כ גס
 למשה רבינו ע״ה אב הנביאים אמר לו ית׳ אחר מעשה
 העגל לך רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא
 בשביל ישלאל, וא״כ תתנאי הזה הי׳ בכל הנביאים,
 ואיך יאממ על זה בישלאל לא קם, כי הלא כלם לא
 השיגו הנבואה לק בעבול טובת הכלל, ודעת השר
 אבלבנאל ז״ל, לומר שכמו שלא קם נביא בישלאל
 כמשה גדול ולב ולס על שאל נביאי ישלאל, כן באוה״ע
 לא קם נביא כבלעם שתיתת מעלתו יותר על שאל
 נביאי אוה״ע, כמעלת מרע׳׳ת על נביאי ישראל, וזה
 רחוק ודחוק, כי תורת תאלקים ית׳ לא תבוא לרמוז
 לכו רמזים כאלה, אמנם לבוא אל עומק כוונת מאמל
 כפלא זה נתבונן מעט על דבל ההבדל בין כל הנביאי׳
 בין מרע״ה, כי בכל הנביאים נאמל אם יהי׳ נביאכם
 ד׳ במראה אליו אתודע, ובמשה רבינו-ע״ה נאמר ולא
 קס נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ד׳, וראוי
 להתבונן על דבר ההבדל הזה מה הוא. — אמנס
 דע כי כבר אמר תחכם האהבה היא שבת הנאהב,
 לא סבת האוהב, הייני כאשל ראובן יאהוב את שמעון,
 בע״כ תאהבה היא מסבת שמעון הנאהב, לא מסבת
 ראובן האוהב, כי אם היתה מסבת האוהב מדוע
 יאהוב רק את שמעון ולא את אחרים, אס לא כי

 הערה. *)יטה יקרה בזה מליצת הגאון מרה שמואל איגר דל במאמל (תהליס ורה) ויתאו המלך ימיך,
 בהשקפה הראשונה נמאמר כמו זי, תה שצוה אליה שיתאוה המלך יסיה, הי׳ לצות את המלך עלי׳,
 שיתאוה הוא את יפיה, אבל כוונתו בזה להעיר את אזנה על הענין המכל לפנינו, כי האהבה היא לק סבת הנאהב,
 לכו נדיטת יעץ עליה לאמר ראי דרכך והנהגתך ודעי איך להתיצב לפניו באופן שיתאו המלך את יפיך, וזהו כי

 הוא אדוניך והשתסוי לו:



 חתימת הספר
 מ״ח) וזרעו יהי׳ מלא הגויס, ווה שיורה פרסום היותר
 עלום ממאמר לעיני כל ישראל [עי׳ תשובות מהר״מ
 אלשקר סי׳ קי׳׳ז כי לילד להשיב על זה אבל לא תשיב]
 וט תאמר אם הדבר כן מלוע העלים תכתוב מלת כל
 אלל יהושע, ולא אמר גס אצלו לעיני כל ישראל, לע
 כי הוא מאפס מקום, כי אצל משה יפה אמר אשר
 עשה משה לעיני כל ישראל, ני פעולה הכס כעשה
' לא כן אלל יהושע איך יאמר תכתוב ויאמר  לעיני כלם׳
 יהושע לעיני כל ישראל, הלא האמירה ועקימת השפתי׳
 לא תהי׳ רק לעיכי אכשים אחדים, לא לעיני מחכה
 גדולת ג׳ פרסה על ג׳ פרסת, לכן יפת לא כתב רק
 לעיכי ישראל אלל האמירה, אמכם כאשר נדבר וון
 המעשה בפועל הלא כרחיב פת לאמר אשר עשה יהושע
 לעיכי כל ישראל ועוד יותר מזה לעיכי כל העמים,
 כמאמר וזרעו יהי׳ מלא הגר׳. — והרב מהר״י אלבו
 ז׳׳ל כתב (בכ״ב לרביעי) ולא הי׳ כיום ההוא לפכיו
 ואחדו לשמוע ד׳ בקול איש, כלומר שיקיים ד׳ דבר
 גדול כזה שיגזור האיש מעלמו, עכ״ל, ואכי שמעתי
 ולא אנין, כי כמה כפלאה המעשה הזאה ממעשי נמה
 לריקים שפעלו כסי׳ גדולים רק בדבורם הקל, מזולת
 שיבוא בזה דבור או לווי מהשם ביה, כאשר תחליט
׳ הכה אליהו  תכתוב (איוב כ״ב) והגזר אומר ויקם לך
 מעלמו אמר חי ד׳ אס יתי׳ על ומער כי אם לפי דברי,
 ור׳ פכחס בן יאיר חלק הכתר ג׳ פעמים (חולין כיד)
 עי׳ בדבד הרב מהל׳י אלנו זיל עצמו (בכ״א לראשון
 ובכ׳׳ב לרביעי) שהוא עצמו פורע הרבה מהם שכתקי־,
 בהם מאמר מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים
 (ישעי׳ מיד) יהי׳ דבר הכס קען או גדול, הכל כאשר
 לכל ככל היוצא מפי בחירי ד׳ מקים דבדהם ומשלים
 עצותיהם, לא כשאר א״כ תתגדרות אלל יהושע לכתוב
, ומה גם כי  עליו ולא הי׳ כיוס ההוא לפכיו ט׳
 מבלעדי כל זת עוד יקשת עליכו מאמר הכתוב עצמו
 לפי דעת מהלי אלבו זיל, כי ד׳ כלחם לישראל, הכת

 כלומר מסבת הפועל, חייכו האדם המעולה המכין
 עצמו אני כמשך אליו עיי היותי מושך השפע תאלקי
 עליו, וא״כ הוא הוא הפועל, וד׳ ית׳ תכתיב על עצמו
 מאמר אליו אתודע, ע׳׳ד התפעל, אמנם במשה ע״ה
 נאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו די,
 כלומר אשר ד׳ ית׳ קירב אותו ותמשיך אותו אל
 שפעתו, בלא תכנתו ויגיעתו. — ואל תענץ הנפלא
 הזה העיד אותנו חז׳׳ל ואמרו ולא קם נביא עוד כו׳
׳ כי  אשר ידעו, בישראל לא קם, אבל באוה״ע קם
 ודאי עדן השגת בלעם ונבואתו תיתה בלא הכנה ט
 * לא הי׳ ראוי ומוכשר לנבואה, כי רשע הי׳, אבל הקב׳׳ת
 הושיט אליו את שרביט מדדגתו לטעם ידוע ומבואר
 במדרשים, אבל בישראל לא יזדמן עטן כזה, כמאמר

 הנז׳ ונפלינו אני ועמך, ודי בזה למבין:
 אמנם מת שנתפאר יהושע בדבר הכס שנעשה על
 ידו בשמש בגבעון שהפליג עליו הכתוב ואמר
 (יהושע יו״ד) ולא הי׳ כיום ההוא לפרו ואחדו לשמוע
 ד׳ בקול איש כי ד׳ נלחם לישראל, כבר התעוררו רבי׳
 וכן שלמים הלא כבר אמר תכתוב על משה רבו ולא
 קם נביא עוד בישראל כמשת כו׳ לכל תאותות כו׳
 והיד החזקת כוי לעיט כל ישראל, ואיך יאמר עתת
 על יהושע ולא הי׳ כיום ההוא לפטו כו׳, הנה הרמב״ם
 זיל נספר המורה העיר על זה, ודלה לבאר כי מה
 ששיבח תכםוב את יהושע בהפלגה גדולה כ״כ לא
 שיבחו רק נגד נביאים אחרים ולא נגד משת, וזה
 לשונו (בליה לשני) במשה נאמר אשר עשה משה לעיכי
 כל ישראל, ואצל יהושע לא נאמר רק לעיני ישראל,
 ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום, עיכ, ודבדו
 תמוהים עד מאד, הלא כאשר עמדה השמש עמדה
 לעיט כל ישראל, וגם לעיני הזולת, כאשר הקשו חז״ל
 (חולין צ״א) ותרח לו השמש וכי שמש לו לבד זרחה
 והלא לכל העולם זרחה (עי׳ שם טוב) ומה גם כי
 חלא על יהושע נאמר מאמר היותר נפלא (בראשית

 דייק
 הערה. *)היינו שלא להשפיע שסע הנבואה בלתי כפי הכנת כס המקבל, ומי שיעמול על זאת, לא לתת
 במתנה כמ׳׳ש רש״י זיל אס בסקותי תלכו שתהיו עמליס בחורה. כי נמסה רביע נרה ההכרח
 להשפיע ט מדרגה נפלאה שאין נאפשר להשיגה ע״י הכנות אנושיות, כי ההכנות האנושיות אין ידם רב להם נל כך
 לזטת על ידיהס אל מה שזכה משה, לעלות אל האלקיס, ולהיות שם ארבעים יום וארבעים לילה בלא אכילה
 ושתי׳, היה ההכרס להשפיע לו כח נפלא זה עיד מתנה ונדבה, ועל זאת שאל משה ע״ה ואמר ונפלינו אני כר

 שלא יהיה עוד כמוהו ושלא ישוה שוס אדם אליו בזה, כי זה כל יקר תפארתט, כי אין לנו בלתי ה׳ אחל ותורה
 אמח והרעיה אשד כאהרם ז״ל (סגיגה גי) אל אחד נתנן פרנש אשד אמרם מפי אדון כל המעשים, משא": אש י:^

 עוד כמשה גס השני גם השלישי כוי, יפול מה שמסש מיקר הודו וחשיטתו:
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 חתימת •הספר
 מה לאכול, •סיף דבר כל מה שעשה משה כלם היו
 ערכים מוכרחים •לשעתס שלא ה•' מספיק בלעלס,
 אק פה סיפר תכתוב עכין ס־ש, שכל עיקר הכק
 בעמידת השמש הי׳ שלא ללולן, כי כן דבר הכתוב
 (שם) ויאמר ד׳ אל יתישע אל תירא מהם כי בידן
 כתתים כי׳ ויהומם ד׳ לפר ישראל כו׳ וד׳ ׳השליך
 עליהם אבכים גדולות מן השמים, והקב״ה לא לאידה
 הוא לרך, ויתישע מלא את לבבו ואמר שמש בגבעון
 דוס, והקב״ת מלא את דברו ללא צורך כלל, יעל זאת
 הגיד הכתוב ולא הי׳ כיום ההוא לפרו ואחרי לשמוע
 ד׳ בקול איש, ל״ל שלא יהי׳ בו שום צורך לק למלאות
 קול איש השואל, וביאלואמל כי ד׳ כלחם לישראל, ל״ל
 הלא ד׳ לבדו הי׳ עושה מלחמה בעבורם, ומן השמים
 נלחמו האבנים הגדולות אשל השליך ד׳ ית׳ עליהם,
 ומה לו להעמיד השמש. — ומעתה מה עמקו דבליהם
 זיל שהחלימו שלשה עמדה להם חמה, משה, יהושע,
 נקדימון בן גורון, ופרך, ותא כתיב ולא הי׳ כיוס
 ההיא לפרז כי׳, ותיק שאני ההם דגבי משה אבכי
 ברד לא היו, פי׳ וא״כ הי׳ שם נס של העמדת השמס
 לצורך המלחמה, כמשפע כל הנסי׳ שעשה וכלם לצורך,
 לא כן ביהושע שכבר היו אבני ברד ועל׳ז שמע ד׳
 דברו יפה נאמר בו ולא הי׳ כיוס ההוא לפרו ואחריו
 לשמוע ד׳ לק בקול איש •בעבול שהוא רוצה, והמכין

 יקל למבין תאמת:
 *מעתה נשא עין ולב להבין עומק דבלי ס״ל (ביר
 כ״ז) ויתעצב אל לבו, אמל ל׳ בלכי׳ משל למלך
 שבנהפלנרןעיי אדרכל,ראה אותה ולא עלבה לפניו, על
 מי יש לי לכעוס לא על אדרכל, כך ויתעצב אל לבו, איר
 אכץ משל לעשיר עשה סחור׳ עיי סלסול, והפסיד, עלמי
 יש לו להתלעםלא על הסלסול, כך ויתעצב אל לבו, ולבוא
 אל באור תדברי׳ העמוקי׳ האלה מהצורך להציע פה מה
 שכתבא׳ אצלי בעמם התעלמות גמול הנפשות וחייעוה״ב
 אשר חכמיכו ז״ל אמרו על זה (ברטי; ל׳׳ד ב׳ סכהדלי׳
 צ״ט א׳) כל הנביאים כלס לא כתנבאו אלא ל־מות
׳ וכבל התעוררו ה מ א  המשיח אבל עוה״ב עין לא ר
 רבים וכן שלמים הלא כל מזימה לא יבלל מן האדם,
 לבד עכין הגמול בעוה״ב איך הוא ומה הוא הוא צפון
 ושתים ועין לא ראתה (עיי רמב״ם הלכות תשובה פ׳
ק ובס׳ העקרי׳ בכ׳׳ה ל  ח׳ ע׳ ובפי׳ המשכ־ית ד׳ פ׳ ח
 משלישי) אבל השכם ושמע טעם נכון י::בד בערן
 העמוק הזה, והוא בל;זכיל מאמל שהע״ה (קהלת ג׳)

 לאיתי

 דייק תכתוב דבר ההפלאה כי ד׳ נלחם, ולא העלאה
 אחרת, אשר ע״ז ישתומם כל לב שומע הלא כבר
 במשה נאמר כי ד׳ נלחם לתם במצרים, ונאמר(דבר׳
 ל״ג) ידיו לב לו ועזר מצריו תחי׳, פי׳ גם כי הוא
 גבור ואמיץ כח וידיו רב לו מעצמו, עכ״ז עזר מצריו

 אתה תהי׳ אליו, כי רק באלקים נעשה חיל כוי:
ן כי נוראות נפלאתי על כל המבארים הראשורם ד  ו
 ז׳׳ל אשר כל אחד שואל וחוקר ומשיב, ולא ידעתי
 מדוע לא הזכיר בדברים שכבר תעירו חז״ל אותנו
 וגילו אזטט כי מרעית לא נפקד ממנו גם הנס הזה
 שעשה יהושע, והוא בגמרא (עבודת גלולים כיה א׳)
 כשם שעמדה לו חמה ליהושע כך עמדה לו חמה
 למשה, ולכחי־ימון בן גוריון, למשה מנלן אתי׳ אחל
, אולם שם בסמוך •מקשה הגמרא ׳  אחל כו׳ תת תת מ
 מיתבי ולא הי׳ כיום ההוא לפרו ואחריי/ ומשר, דגבי
 משה אבכי בדד לא הוו, וביהושע תיו -*בכי ברד גיכ,
 ותכה עתה חדברם מפליאים ומתמיהים עוד יותר,
ס יהושע תי׳ גדול הרבה  כי לפי תירוצם ז״ל הלא נ
 יותר משל משה, כי במשה לא היו אבני ברד, וביהושע
 תיו. — אמנם מה שנתאמת אללי בתבנח מאמר זה,
 כי מה שתכתוב הפליג כ״כ ואמר ולא הי׳ כיוס ההוא
 לפרו ואחרו כו׳ שהכתוב אינו מדבר כלל ממעלת
 יהושע, גם לא מעטן הכס, כי אם ירלה לדבר ממעלת
 יהושע הלא משה רבו באין ספק הי׳ גדול ממט, ואם
 להפליג הנס, באין ספק שהנסים של משה רביכו ע״ה
 היו גדולים יותר, אין ערוך אליהם, לכל האותות
 ותמופתים והיד החזקה שעשה משה הוא באחד, ומה
 גם כפי קבלת חז׳׳ל שלשה עמדה להם חמה משה
 יהושע כקדימון בן מרון, ודאי יקשה הלא גם הכס
 הזה עשה משה לפרו יכקדימון לאחרו, יא7 יאמר
 ולא הי׳ ט׳ לפניו ולאחריו, אבל הוא הדבר אשר
 הנחנו, שאין המאמל מדבל לא מיהושע ולא מענין
 הכס, ט כסי׳ כבר היו גדולים וקטנים, וכס זה ג״כ
 כבר סי׳ לפרו גם לאחרו, רק הכתוב מדבר החדש מה
 שנזדמן שעשה הקב״ה היום ההוא, והוא, כי כל הנשי׳
 'שעשה 'משה רבעו ע״ה אמת שהיו גדולים ונוראים
 לאין חקר, עכ״ז הלא ידענו כי כל הגבורה והיד
 החזקה כלס יהיו מיברחי׳ לשעתם, כמו שכתב הרמב״ם
 ז״ל (בשביעי ׳מספר המדע) כי אם לא הכה את פרעה
 לא יצרכו ממלרס, ואם לא הי׳ קורע את הים לא הי׳
 באפשר לעבור בי, ואס לא המעיר אח המן לא הי׳



 חתימת־ חם©ר
 כל התורה כלה עד שלא נתנה, ומהי-כן למד תורה,
 אם לא כי בחכמתו הנפלאה השיג כל כחית הנמצאות,
 ושיער בזה קומה שלמה שחידש ית׳ בעולמו, כמאמר
) מלוא כל הארץ כבודו, וביאי הגאין יוהר״ל  (ישעי׳ ו,
 מפראג כ״ע כי המילוא של כל הארץ זהו כבודו ית׳ ,
 ולכן התורה הקדושה' הכוללת תרי׳׳ג מלגת, כנגדן
 יצאו הכחות לאור המליאות אל הנמצאים, והנמצאים
 תרי״ג סוגי׳ (עי׳ זוהר תולדות קל״ד ב׳) בלתי כי אלל
 הנבראים היו הכחות בחק הטבע, לא יחליפנו ולא
 ימירנו, כמו הרחמים בנשר, אץ. בו רק רחמים לא
 אכזריות, הקדושה ביונה, אין בה פרילות, וכן כלם
 שומרים פקודתם המוטבע בהם, ואח״כ כאשר נתגלו
 הכחית האלי. בעולם, רצה הקב״ה לעשות למלוס
 מכל סוגי הנמצאים לכלול כלם יחד שיהי׳ כולל כל
 כחות הנמצאים, למק יהי׳ בו דבר והפכו, כחות
 והפוכי כחות, הרחמים אשר בכשר, והאכזריות אשר
 בעורב, העכוה אשר בחמור, והגאוה אשר בסוס, כי
 תתורה הקדושה יש לה צורך גס לכחות גס להפוכי
 כתות, כמאמר לא תחמול ולא תכסה עליו, הכה כמו
 שלותס התורה לרחם על דכאי רוח כן מלוה עלינו
 לתתאכזר על רשע ובוגד, וק בכל מדה, כי הבורא
 יר׳.׳ לא ברא מדות רעות ח״ו, וכלם מדות עובות,
 כאשר ישתמשו במקומם, אשר על זאת נשתבח דוד
 המלך ע״ה ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, כי טון יפה
 בחשמושי כחותיו, והי׳ קולע תמיד אל מטרת כוונת
 הבורא ית׳ בהשפיעו בו כח זה על מה זה בא, כלל
 הדברים כי כחות כל הנמצאים כתגקטו לאחד אחד
 וכתקבלו ונתמזגו בהאדם למען יהי׳ בו בחירה, שיוכל
 בשכלו לבחור לו להימין ולהשמאיל, להרע ולהטיב,
 לרחם ולהתאכזר, לכעוס ולסבול, וכדומה חליפות ולבא
 רב, יהי׳ בידו הבחירה אל כלם, אל דבר והפס, זהו
 עומק טוכתס ז״ל במה שאמרו ואהי׳ אצלו אמון אומן,
 התורה אומרת אכי תייתי כלי אמכותו של הקב״ה, בי
 הביט הקב״ה וברא את העולם") הבט ימין וראה עוד
 מה שמצאנו בדבר חכמינו זיל בספל הזוהר(פנחס

 ראיתי את המנץ אשר נהן אלקים לבני האדם לענות
 בו, את הכל עשה יפה בעתו, גם את העולם כתן
 בלבם, מבלי אשר לא ימצי* האדם את המעשה אשר
 עשה האלקי' מראש ועד סוף, וכמה כבוכו בוהמבאר׳
 החדשים מקרב באו, כי יטו בתוהו לא דרך דברי
ס הנבחר הזה ע״ה, במ״ש מבלי אשר לא, ^  ר
 שתכפיל מלות ללא צורך, אבל אחר ההשקפה הנאותה
 הנה החכם מכל אדם הזה. תרבת לדבל גבוה גבוה
 על מעלת תאדם ותבונתו, על יקר שלמותו והיד
 חפירתו, וכמו שיתבאר אי״ה לפנינו. — דע כי כבר
 כתב הרמב״ס ז״ל בספר המורח (בע״ב מראשון) וז״ל
, ולפי העכין  דע ט זה הנמצא בכללו הוא איש אחד ט׳
 הזח נאמר באלם לבדו שהוא עולם קטן, מכיל,
 ודברו כובעים ממקיר מים נאמטם (באבות דל׳ כתן
 פ׳ ל״א) כל מה שברא הקב״ה בעולם ברא באדם,
 וערן תאדם וכל סדל בנינו והלכבתו כבל הורו אותנו
 חכמינו ז״ל (בלאשית לבה א׳) ואחי׳ אצלו אמון,
 אומן, התולה אומלת אני הייתי כלי אומנותו של
 הקב״ה, כי הביט הקב״הוובלא את םנטלם, דלך אס
 בו״ד בוכה בכין איכו בוכה אותו מדעת עצמו, אייא
 דפחראות ופיכקסאות יש לו, בהם הוא מביט ובוכה
 כך התולה אומלת בי הביט הקב״ה ובלא את העולם,
 והלצון במאמל כפלא זה כי הקב״ה בלא את העולם
 לק בעבול התולה, כמאמל לא כבלא העולם אלא
/ ובצאת בלואי  בשביל חתולה שכקלאת לאשית ט
 העולם אל המציאות מכח אל הפועל, יצאה עמהס
 גם התולה וכחותיה וכתגלי בעולם, ואצל מי היו, אצל
 הכבלאים, ולא שהיו בהם דק־ תולה ודלך מלוה, לק
 היו כחות נטונטת בחלקי הנמצאות ע״ד טבע, כמו
 כח הלחמים בנשל, בח האכזרות בעולב, הקדושה
 ביונה, הצטננות בחתול, וכן כל כחות התולה, עד
 שחכמינו ז״ל אמלו (עילובין ק׳) אלמלא לא נתנה
 התולה היינו למדין צניעות מחתול, גזל מנמלה, עליות
 מיונה, שנאמל מלפנו מבתמות האת כוי, ובאין ספק
 מה שאמרו חז״ל (סיף קידושין) קיים אברהם אבינו

 רל״ח
 הערה. ״)חכם לב יקס לעת להבין גזה עועק כוונת מאמרם ז״ל (ג״ר פ׳ ס׳) אמר די קי׳ נשעה שגא הקב״ה
 לברוא את האלם עשה מלאכי השרת נתין נתין סבורות חבורות מהם אמרו יברא כוי י מסד אמר
 יברא שהוא גומל ססליס, ואמת אמר אל יברא שכלו שקרים, על שמלאכי השרת מדיינים אלו עם אלו, בראו הקב׳׳ה
 אמר להם מה opt מדיינים כבר נעשה אדם, אבר כבר התעוררו רבים מגדולי הקדמוניס ע״ה אס הקב״ה שאל את
 פי המלאכים, מדוע נראו טרם נתפשרו ביניהם להעלות לעת מוסכמת, אמנם לדרכנו הנה הדברים האלה משולבים
 פס דבריהם ז׳׳ל (שם נסמוך) אמר הקנ״ס אס .אני בורא .אותו מן העליונים הוא סי ואינו מת, מן התחתונים הוא

 ממ



 חתימת הספד
 המלאים'זיו ומפיקים מגת• ̂— ושא כא עיניך ולאת
) ידעתי  מאמל שהע״ה בספר חכמת שלמה (פלשה ז,
 תכוכת העולם וכח היסודות, ראשית, אחדת, ומחלית
 כל מועד, והמולת הימים (עי׳ למב״ן בהקדמתו לפי׳
 התורה הביא מאמל זה ותעתיק ואיך יעשו הזמנים)
 העכין אשר לבהמות כו׳ את הכל אני יודע הנסתרות
 והנגלות, עכיל, ואיככה יזדמן כח נפלא זה בקרב
 האדם, הלא החכמה תעיד כי לעולם לא יכסוף אדם
 לאכול מה שלא אכל מעולם ולא עעם ממנו מעודו,
 ולא יתאוה ללבוש מן הגוונים שאינו מכיר בהם, ולא
 יכסוף להתקת ולהסתופף בצל מי שלא ידמנו לא
 ממציאותו ולא ממעלתו, ועינינו רואוה כי יש באדם
 תשוקה והשגת באלקות, השגה במערכת השמים
 וצבאיהם, כאמרם זיל (מגילה כ״ד ב׳) הרבה צפו
 לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם, מידימתו
 מקפת את כל הנמצאות, מהעצמיי׳ הפכונף׳ הנבדלי,
 וצומת הגלגלים, וקביעתם ותנועתם, את כלם ישא
 רוח האדם ויכיל בנפשו את כל המדעים, הנה מזה יש
 לנו מופת חזק על יקר האדם ומעלתו, כי רבה היא,
 כי בעצם וראשונה נברא כן, ממחג ומקובץ מכל חלקי
 הנמצאות,1 מן העליונים ומן החחחונים, וכלם נכללים
 בו ובמת שבתוכן, וכן ידיעתו מקםת את הכל, דדו
 בכל, גם בעליונים גם בתחתונים, וכלשון הזוהר חנז',
 אחחברו כלכו כחדא למיהב בי׳ כל חד מחולקא דילי׳
 ואנא איהב בי׳ מחולק׳ דילי. — וממחה הנה המופת
 הגדול הזה שאמרנו דעת שפתי החכם עיה במר מללו,
 והוא, ראיתי את הענין אשר נתן אלקים לבני האדם

 רל״ח ב׳) ויאמר אלקים נעשה אדם, בחר דאשלימו
 לעבידהייהו כל אומן ואומן, אמר להון קב״ה אומנתא
 חדא איה לי למעבד דיהא שותפות לכלכא, אהחבמ
 כלכו כחדא למעבד בי׳ כל חד מחולקאדילי׳, ואנא
 אשתהף עמכון למיהב בי׳ מחולקא דילי, והיינו נעשה
 אדם בצלמנו כדמותנו, עכ״ל, והם תם הדבמם אשר
 בגמ׳ הנ״ל, כל מה שיש בעולם יש באדם, אמנם לברר
 הדבר הזה במופת לעיני השמש, למען דעת ולהבחין דבר
 גבומת וחין ערך תאדם אשר עשה האלקי׳ להפליא, בא
 שהע״ה בחכמתו הנפלאת ואמר ראיתי את הענין אשר
 נתן אלקים לבני האדם כו׳ גם את העולם נתן בלבם,
 מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשההאלקי׳
 מלאש ועד סוף, וכוונת דבדו אלת להעיר אותנו על
 ענין יקל, כי בהתבונן בעניני האדם וכחותיו מלאנותו
 לאנוהו גדול ולחב ידים עד קצוי הבליאה, כמאמל
 הבדלשי(פלק א׳) שמים ללום ואת לעומק ומחב לב
 נבון אין חקל, ידיו לב לו לאסוף בחפני מדעו כל
 גלילות את, בחכמהו ישיג מן הלאם המלא עד הלמש
 הדק, מהאלז בלבנון עד האזוב בקיל, בתבונתו יעלה
 שמים, יעוף וידא על כנפי המציאות אשל מעל ללקיע,
 יבין וישכיל תתלוכות הגלגלי׳ הלמים, קביעה המזלות,
 תנועת תכוכבי׳, ישעלמדהם וקומתם, משעלם ופעולתם,
 ופנה למעלה, יגבה לבו לדרוש ולחקור בגבתי מלומים,
ט לאת והוא מולא את עלמו ב כ  עד כנפי הכרובים ׳ ו
ת השפלה והאפלה, נכספה וגם כלתה נפשו א ל ה  ע

 לעלות ולראות את פני אדון כל המעשים, לשבוע
 נעימות, עוז ותעצומות, בחצרוה קודש, בהיכלי כבוד,

 לענות
 מת ואינו סי, אלא אני גולא אותו מן העליונים ומן התסתוכים, אשר בהשקפה ראשונה לא ידענו מהות הסקירה
 אשר סקר יתי, הלא אם יברא את האדם p התחתונים יהיה מת ואינו סי, ותהיה בריאה לבטלה, וכאשר יברא אותו
 ק העליונים יהיה חי ואינו מת, מה שהמציאות סוב באין ספק, א״כ מה לסקור בזה, יבראנו מן העליונים ויהיה
 סי ואינו מת, אבל הוא הדבר אשר בארנו, כי תכלית הסקירה במאמר אם אני בורא אותו מן העליונים כוי, כי
 הבולא ית׳ רצה לברוא בעולם הנוכחי עוד בריאה אחת סדשה מכל וכל, כי כל מה שברא בסמשת ימי המעשה מהם
 עליונים, צבאות השמים, שהמה קימים באיש, ומהם תחתונים שאינם קיימים רק במין, כי הס מתים מיחת פילס,
 והעליונים קיימים קיום עולם, ואסר שמי היו 3' סוגי הנבראים האלה רצה ית׳ להמציא מנין סדש מה שאינו עוד
 בעולם, והיתה הסקירה בזה אס אני בורא אותו מן העליונים, הוא סי ואינו מת, וזה כבר יש לי, ואם אני
 בורא אותו מן התחתונים הוא מת ואינו סי, וזה ג״כ כבר יש לי, אלא אני בורא אותו מן העליונים ומן המסתונים
 באופן שיהיה הוא כלול מכלם ויהיה נידו לבסור אם לעלות על סולם השלמות להיות סי נצחי כעליונים, או למות
 מיתת עולם כתחתוניס והוא פי׳ יקר לנבון דעת. — ומעתה הנה המלאכים בהתווכסם יסד אלו עם אלו,
ו אל עלא, אלו הגידו מעלות שהוא גומל ססדים, ואלו הגידו ססרונות, שהואכלו ר מ ם א ה מ ״ ו א ר 3  מהם שאמין י
 שקרים, ואסל אשר הנמצא הזה שהם מתווכסיס מל מציאותו יש בו מעלות ויש בו גם ססרונות, יפה אמר ית•
 כבר נעשה אדם, כי אסר שיש נידו דבר והפכו אם כן כבר נשלמה בו כוונת מציאותו, ואופני תכונתו, ט זאת
 רצה יתברך בבריאת האדם שיהיה נכחו להטות עצמי לאיזה מהסוגים אשר יבסור, וזהו עד שהם מדיינים אלו עס

 אלו בראו הקב״ה ואמר להם כבר נעשה אדם, ולעמו. —



 חתימת הספר צא
 שכעשה לפכיו גששה הימיים, כי האדם הוא הכברא
 אחרון למעשה ששת הימים, אולם היום השביעי הלא
 היסה מליאותו לאחר מליאות האדם, לא כמשך מסוגו
 ורמיזתו אל מליאות האדם והרכבתו כל מאומה, ויפה
 כאמר עליו עין לא ראתה כוי, כי בדבר הזה אין ביד
 האדם הרגשת ותהבוככה כל מאומה (עי׳ נס׳ העקר׳
 בל״ג מרביעי) וזהו שאמרו מאי עין לא ראתה אמר
 ריב״ל זה יין המשומר בעכביו, הייכו שלא ילא מן הכח
 אל הפועל גששה ימי המעשה, והאדם לא השיג מן

 מהוהו ואיכוהו כל מאומה, תן לחכם ויחכם:
 וכבר כתבאר למעלה (פ׳ בראשית) על מאמר
 המדרש אמרו מלאכי השרת לפכי הקב״ה
 מה טיגו של אדם, אמר להם הקב״ה חכמהו מרובת
 משלכם, הביא לפכיהס את הבהמה ואת החי׳ כו/
 אמר להם זה מה4שמו, ולא היו יודעים, העבירן לפט
 האדם^אמר זה שור וזה חמור כו׳, ומלאכי השרת
 כעדרו ידיעה זאת, יען כי שמות הכבראים כל אחד
 לפי כחותיו ומדותיו ושימושיו, וגס האישים העליוכיס
 גס להם חלק הקב״ה לכל אחד מדותיו וכחוחיו, והמת
 מובדלים ומפורדים במדוהיהם, יש בזה מה שאין בזה,
 אשר ע״כ אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, כי הוא
 משולל ממדות הפכיות, לכן הם משוללים מידיעה זאת
 ללקוב שמוה הכבראים, בהיוהם כעדדס ההבחכה בכת
 כל אחד ומהות מדתו, אבל תאדם בעבור שהוא כלול
 מכל תכחות ומכל המדוה אשר בעולם, מדוה ותפוכי
 המדות, כחות והפוכי כחות, עיטו תראיכה ותחזיכה
 תכוכת המוט הברואים ללבאיהם והבחין והחבוכן בכל
 כברא מהותו ואיכותו ומדתו, ותבין מה שמו הכאות

 לו, וכמ״ש בספרי׳ קדמוכים:
 ומה יקרו לי בזה דבד פי ידידי הרב מוה׳ ילחק
 יהודה הכהן כ״י בבאור דברי המדרש(רי׳ שה׳׳ש)
 שיר השירים, המשובח שבשירים, המעולה שבשירים,
 המסולסל שבשירים, כאמר שירים וכשבח למי שעשה
 אוהכו שידם בעולם, באור הדברים, ע״ד מאמר אחד
 מי יודע אחד אט יודע אחד אלקיכו שבשמים ובארץ,
 דע כי ערן החרוז הזה להתכלל בפכי המלאכים משרתי
 עליון אשר אליהם יקשה הדבר הזה שהחרד ית׳ כ״כ
 על בכי בשר לקחת אותם לו לעם ולעשות להם נסים
 גדולים וכפלאים, ובעת יספרו את החסד אשר כעשה
 עמהס יבוא ד׳ אלקי וכל קדושיו עמו לשמוע מפיהם
 ספוד יל׳׳מ, כמבואר נספר הזוהר(פ׳ בא מ, ב׳)

 לעמה בו, אה הכל עשה יפה בעתו, הורה בזה על
 הדברים שאמר הוא עלמו בספר חכמת שלמה ואיך
 יעשו הזמטם, והחליט ואמר גם את העולם כהן בלבם,
 תתבוכן ר בדברו הקלד׳ האלה כלל כל מה שהוכחכו,
 כי כל מליאות העולם בכללו כמזג ומקובץ בלב האדם,
 עליית קיר קטכה ככף איש, והוא מלא והוא כולל עולם
 מלא, והמופה ע״ז, מבלי אשר לא ימלא האדם המעשה
 אשר עשה תאלקים מראש ועד סוף, פי׳ ממה שאכו
 רואים שלא יבלר ירן! האדם ולא כמכע ממכו דעה שלא
 יוכל למצוא המעשה * אשר עשה אלקים, אבל ימלא
 וישיג את הכל, מראש ועד סוף, מה שכעשת ומה
 שיעשה, מהשיש בעולםהשפל, ומה שיש בעולם העליון,
 כל מזמם לא יבצר ממכו, וכמ״ש הוא עלמו בס׳ חכמת
 שלמה ויחככי דעת כו׳ ראשית, אחרה כוי, א״כ בע״כ
 שהוא כולל בהרכבתו את כל העולם, והוא מלא מכל

 סוגי הכמצאים אשר בעולם, ודע והבן:
 ואהף הדברים והאמת האלה לבי ראה חכמה ודעת
p גמול הכפשות בעוה״ב,  בטעם התעלמות ד
 עד שחז״ל אמרו כל הכביאיס כלם לא כהכבאו אלא
 לימוח המשיח, אבל עוה״ב עין לא ראתה כוי, כי
 הכה ממולא הדבדם שאמרמ אשר האדם אחרון
 הברואים הוא ממוזג ומקובץ מכל חלקי המליאוה אשר
 כמלאי לפרו בששת ימי בראשית, מן העליורם ומן
 החחחורם, כלם האצילו מכחם והשתתפו בהרכבת
 האדם, כהוראת מאמר כעשה אדם, לבאורם ז״ל בס׳
 הזוהר דיהא םוחפוח לכולכא, הכה מסבת הרכבחו
 חכפלאה הכוללח הזאת, כבר חמלא ידו להשיג
 ולהחבוכן בכל המעשים אשר עשה האלקים, וידיעתו
 מקפה את כל הכמלאוה אשר ישימו, משטרם בעוה״ז,
 יען כי כל מציאות עוה״ז כמצא בו בעצמו, וכמ״ש בעל
 ארחות צדיקים ז״ל וז״ל כי אי אפשר להכרס מי היה
 במד קטן אם לא שהכל כלול בו, שע״כ קראו חז״ל
 לאדם עולם קנון, ע״ש, אמכם ערכי עוה״ב שככלל
 בראהו ביום השביעי, כמ״ש הרמבין ז״ל בשער הגמול,
 שמחחלח היצירה רמז הקב״ה על הוי׳ של עולם, והוא
ך סדר הבריאה של כל ששח הימי׳ והוראתם ל ו ה ה ו כ ו  מ
 ורמיזהם, עד השביעי ויברך אלקים אה יום השביעי,
 והתחיל עולם הבא, ובמדרש ויברך אלקים את יום
 השביעי ברך הקביה העולם הבא שמהחיל באלף
 השביעי/ הכה מסוג מציאות בראהו לא כמלא באדם
 מאומה, כי לא כשחחף בהרכבת האדם רק כל מה



 חתימת הספר
 השגה בו, לא בעולם העליון [כי עולם הגלגלים אין
 להם חלק בהשגת עולם המלאכים, ועולם המלאכים
 אינם משיגים עולם הכקא] ולא בעולם תתחתץ,
 והאדם נעטר בעכין יקר זה, כי הוא נברא למטה
כ נאמר ״  וכאלל מן הכתן ה אשר בכל העולמית אשר ע
 עליו יעקב חבל נחלתו, כי עיקרו קשור ומרע למעלה,
 ומשתלשל כחבל עד בואה אל גוף האדם [עי׳ בקי
 הזוהר ויקרא יו״ד ע״ב לכלתו עלמין מתקשלין דא
 בדא ודא בדא כתאי שלשלת דאתקשר דח בדא והכל
 ע׳׳י האדם שנאמר עליו יעקב חבל נחלתו, ועי׳ נפש
 החיים ח׳ א׳ ייד א׳ משער הא׳] ע״כ הוא כולל כל
 ההשגות וכל תמדות אשל בכל מעשת בלאשית, גם
 בגבהי מלומים, כמאמל שזכרנו, חרבה לפו לדלוש
 במלכבה ולא לאו אותם מימיהם, ע״כ הי׳ אדה״ל
 מכוון וידע איזה שם כאות לזה והשם הנאות לזה, כי
 הוא תלא השגתו מתפשטת בכל תילודם כלם,
 למיניהם ואישיהם, חהו מאמלם זיל (בלכות ו׳ א׳)
 אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמל שמע
 ישלאל ד׳ אלקיכו ד׳ אחד, אף אט אעשה אתכם
 חטיבה אחח בעולם, ומי כעמך ישלאל גר אחד באלץ,
 כי לק ישראל להיותם בט אדם שכאמל עליו כעשה
 אדם בצלמכו ט׳ שתוא כולל ומשיג כל הנחות אשל
 בכל העולמות, הוא היודע ועד כי הוא ית׳ הוא האחד
 האמת המשפיע מטובו אל כל מעשי בלאשית, ואין
 עוד זולתו בכל העולמות, וזהו אתם עשיתוכי חטיבה
 אחת היינו יחוד שלם, כן עשה ית׳ את האדם חטיבה
 אחת, כלומל נתח אחד הכולל בהשגתו מלמטה עד
 למעלה עד כנפי החיות, וזהו ששואל ואומר אחד מי
 יודע, הלא אחד רק אט יודע, כי רק אט יודע לייחד
 שמו בכל העולמות, יזהו אחד אלקיני שבשמים וגם
 באלז *) ומעתה דע כי השירים העולים מפי תנבראי׳
 המבוארים בפלק שירה כל אחד משורר על עלמו, כי

 אינו

 וכלאה הדגל בעיט המלאכים כמו זל, כי אדם להבל
 דמה, והקב״ה יעשה ממנו מה שיעשה, אי על זאת
 כתייקדו החלוזים האלה להולות לפניהם על מה הדס
 ית׳ קלן האדם כ״כ, ולהחליד בעבורו את כל החללה
 הזאה, ושואל בפכיהם ואומר אחד מי יודע כוי, כי
 הכה כבר כתבאר על מאמר כי בללם אלקי׳ עשה את
 האדם, ט שם אלקי׳ מורת תיותו ית׳ בעל הכחית
 כלם, כמ״ש הטור (באו״ח סי׳ ה׳) ולכן כקלא ית׳
 אלקי אלקים ואדוני האדונים, כי שלי מעלה המה
 מוגבלים בכחות מיוחדות אשל חלק להם ית׳ איש איש
 למלאכתו אשל המה עושים, להשפיע על ידו בעולם
 השפל, זה הוא של של אש, זה שר של מים, זה לבשל
 הפילות, זה ללפא את החולה, וכדומה מדברי׳ פלטיי׳
 אשל כל אחד לו מדה מיוחדת וכח מוגגל ומשועל אל
 פעולתו הפלטיית, וד׳ ית׳ נקלא אלקי אלקי׳ כי הוא
 יתי העליון על כל המשפיעי׳ האלת, אשל מידו הרחבה
 והמלאה ישיגו כלם כל שפעהם ומחייתם, לכל ללט
 פעולתם, כמאמל ואתה מחי׳ את כלם, ולבא השמים

 גם הם לך משתחוים, כעבד המקבל פלס מלבו, ומה י
 גם הבדואים השפלים לצבאיהס ומיניהם וסוגיהם ים
 לכל אחד כח פלטי ומדה פרטיית, הרחמים בנשר
 האכזדות בעולב הקדושה ביונה כוי, !כדומה כל
 הבדאים כנודע לחכמי הגבע, אשל עיכ לא ידעו
 המלאכים לקריא שמות אל הנבראים, כי זה מותל
 תאדם מן המלאך, שהוא כולל כל הכחוח אשר בעולם,
ל אשל יצא אל גדר הוי ומליאוה, שע״כ הוא נקרא  כ

 עולם קטן, וכמו שהוא ית׳ הוא האלקי׳ בעל תכחות
 כלם של כל העולמות, כן עשה את האדם שיהי׳ כולל
 בו ובמה שבתוכו כל הכחוח ״) וא״כ יפה אמע־ ית׳
 אל המלאכים, חכמתו מרובה משלכם, ט הם אינם
 משיגים בלתי אוחו כח הפרטי הנמזג בהם, והכח
 אשר אל הזולת מה שאינו מאותו הקו>, אין להם עוד

 הערה. *)עוף שאל אוחס ואמר שנים מי יודע כוי, כ׳ עוד יש טעם על ססיבב ית׳ את האלם יותר מן המלאד, כי
 המלאכים אמרו תנה הולך על השמים, והקב״ה נתן את התורה רק למטה לנדל, יען בי בתורה יש 3׳
 חלקים, צלק ומשפט, משפט הוא אשל בין אלם למקום, וצלק הוא אשר בינו לבימת, והמלאכים לא היה בכתם לקבל רק
 אותו חלק אשר בינם למקום, אבל אשר 3ין א׳ למטרו לא שייך בהם, כי איך שייך להזהיר להם לא תגנוב לא תגזול, כאמרם
 ז״ל גניבה יש ביניכם כיי, וא״כ לא היה בכסס לקנל לק לוח א׳ מן הב׳ לוחות, אבל את השני המדבר ממצות שביני לחב5רו
 לא היה אפשל להס לקבל, ע״כ יפה שאל ואמר שנים מ׳ יודע, ומי הוא המשיג הצלק אשר בהם, הלא שנים רק אני היולע
 אותם ומבחין ישרם על מאל, והס שני לחות הברית. — ואמר עוד שלשה מי יודע, כשואל ומתמיה וכי יש לכם השגות
 בכסות מתחלפות וממלות שונות זמ״ז, הלא צבא לכם בשק הבריאה להיות איש איש מבין ומאזין ויכול באותן הכס הנשפע
 אליו, אבל לא במה ששלק ית׳ לחבירו, שע״כ היה מהצורך לשלוח אל אברהם ג׳ מלאכים, זה שמתייחס אל החסל להציל את
 לוט,' וזה שמתייספ אל הגבורה להפוך את סדום, וזה לבשר את שרה, אגל האדם הישראלי הוא הלא נעטר 3כל סגולות



 חתימת הספר צב
 ומעתה תנת זח חלק אדם ילאלקי/ ונחלת שלי
 ממרומים, כי בקוטן אנושותו מלאנו גדולתו,
 כי כל טוב אדוניו נידו, ערוכים ושמורים כפי אנחות
 תתורת וכחותית, וכמו שנתבאר מאמר המדרש הנז׳,
 התורה אומרת אני הייתי כלי אומנוהו של הקביה בי
 הביט וברא את העולם, היינו כי המדות והכחות אשר
 בתר׳׳נ מלות תתורת נאללו ונתגלו לאור במציאות
 הנבראים שתם תרייג סוגי׳, ואח״כ כלם צמצם אותם
 הקב״ת וכללם באדם שיהי׳ הוא עולם קטן, והוא בנוי
 ומשוכלל ג״כ בתרי״ג חלקים, רמ״ח אברים ושס״ה
 גידי׳, וכדבריהם ז״ל בספר תזותר(תולדות קל״ד ב׳)
 לית לך כל שייפא ושייפא דקיימא בי׳ בבר נש דלא תות
 לקבלי׳ ברי׳ בעלמא כוי, ולכן כאשר תאדם ישמור את
 תתורה ימשיך תכםות ממקורם אל כלל תמציאות ויהקיי׳
 כל העולם על ידו, וכמאמר וליתן שכר טוב לצדיקים
 שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרוה, ובהיפך
 כאשר האדם ישחית דרכו על הארץ יסובב על ידו

 אינו מכיר עטן הזללת, בלתי האדם בחיר תנבראים
 הכולל כל תכחות אשר בכל מעשי בראשית, הוא אומר
 שירה כנגד כל הברואים, כמו שנתבאר למעלה(בראשי׳
 יו״ד) על מאמר ברכו ד׳ מלאכיו כי׳ ברכו ד׳ כל
 מעשיו כו׳ ברכי נפשי את ד׳, ריל אני אני הוא הנבחר
 לברך את ד׳ בעבור כל הנבראים לסוגיהם, וזהו מאמר
 המדרש, שיר השירים, המשובח שבשירים, כי השיר
 הנכבד אשר בפי האדם הוא המשובח והנעלה מכל
 השירים, לתיותו מוכלל ומעוטר מפי בעל כח מכל
 תכחות של מע׳׳ב. — ואמרו עוד, המעולה שבשירים,
 כי כל הברואים אינם משיגים את שלמעלה מהם, גם
 הגלגלי׳ אינם משיגי׳ עולם המלאכי׳, ועולם המלאכי׳
 אינם משיגים עולם הכסא, והאדם ל^דו הוא עומד
 למטה באק והשגתו מעולה מאד נעלה עד עולם
 הכסא, וזהו המעולה שבשירים. — ג׳ המסולסל
 שבשירים, כי כל השירים אשר נאמרו בעוה״ז היו
 *מקום מוגבל, שירת הים, במקום שנבקע הים,

 שירת הבאר, במקום תבאר, שירת דוד, ביום הציל ד׳ הריסת הנמצאים כלם, עד כי גם השמים ילבשו קדרות,
 אותו מכף אויביו ומיד שאול, אבל הבירה אשר אנחנו וערפל ישימו כסותם, כמאמר (יואל ב׳) שמש דרח
 מעותדים לשורר בעתיד נאמר עלי׳(ישעי׳ כ״ד) מכנף קדרו וכוכבים אספו נגהם, כמו שחי׳ בזמן המבול,
 תאק זמירות שמענו כוי (תהלים ל״ח) ראו כל אפסי אשר לרוע מעשה האדם נשחת הסדר כלו, עד כי
ק את ישועת אלקינו, וזהו המסולסל שבשירים, השחית כל בשר אה דרכו על הארץ, וגם מקצת  א
ק  שהוא מסלסל ומקיף וכולל את כל העולם עד אפסי המלאכים הורדו. לאק כבודם, ונפלת משמים א
, כי שיר השירס נאמר רק על בחי׳ זאת שנחי' תפארת הדרתם, ותמזלות לא שמשו אז, אז התירה ק  א

 בה לעתיד, ולכן ראוי אלינו שנאמר שירם ושבחים
 למי שעשה אותנו שירם בעולם, ר׳׳ל על שזיכה אותנו
 ביקר נפלא זה אשר אנחנו נהי׳ המובחרים אל שיר
 הנבחר המקודש הנאדר בקודש בכל סוגי המעלות

 השלשה אשר זכרנו;

 תתמרמ: ותהי קולה, אחר כי היא תיתה כלי אומנותו
 של הקב״ה לבראת העולם, ונתקיים בת מאמר(ישעי׳
 ת׳) ויקו לענות ענבים ויעש באושים, תתן בקולה קול
 ענות חלושה על הודה והדרה איך שלחה נטישוהיה,
 איך שלחת נערותיה, עדותיה וכחותיה, ולעירה

 צעירי'

 אלה וכאלה, כי הוא כצר ממטעי קודש מאברהם איש הסשל, מיצחק אשר מדתו פחד יצחק, ומיעקב איש האמת, ממש ע׳׳ד
 סר גדול היה לו פקיד בחצרו זה כמה שנים, ולזמן בא אל ביתו איש סכם גדול והי׳ רך בשנים, ויבחר בו השר ויקסהו אליו
 שיהי׳ הוא פקיד ונגיד ומשגיח על כל נכסיו, וקצב נו לשנה על אחת שבע על השכל אשר נתן אל הפקיד הראשון, והראשון
 •עומל ומתמיה לפני השל, ויאמר אליו לא ידעתי אדוני מדוע העלם הזה מצא חן בעיניך אשר לא מצאתי אני, והשר לא השיב
 לו מאומה, ובתוך כך הביט השר בעד חלון ביתו כי הרבה כלים טעונים עוברים בלרך המיס אשר בין שלותיו, ויאמר אל
 הפקיד הזקן הזה העומד לפניו צא נח ושאל מה הכלים הטעונים, ויצא וישאל ויטא לפני השר ויגד לו כי הרבה עצים יעברו
 ילכו, ויאמר אליו השי שאל נא של מי הס, ויצא וישאל ויבא של סוחר פלוני הס, ויאמר אליו השר שאל נא כמה נתן מחיר
 כל מלה, ויצא וישאל ויביא ויאמר לו כך וכך, ויאמר אליו השר שבה נא והתעכב עמדי, וישלח ויקרא לפניו את העלם
 החכם הנ״ל, ויבוא לפניו, ויאמר אליו השר, צא נא ושאל על ככלים הטעונים האלה, ויצא והתעכב כס ואס״כ בא לפני
 השל ויאמר אליו הכלים טעונים עצים, מהם למינים ומהס לעשות מהם כליס, והס של סוחי פלוני, וכך וכך נתן בעד כל
 מלה, וכך וכך יענה עליהם הוצאה עד אשר יביאס השוסי־ אל מחיז חפצו, אז אמר השר אל הפקיל הזקן עתה ראה עתה
 בחון מעלתו וחשיבותו בעיני, כי י;דבר אשר אני מתקן עמו מהצורך לי שלשה אנשיס וייתר, כי הוא הלך רק פעם א׳ וסהל
 ובחן את הכל בסכמתו ותבונתו, וזהו שלשה מי יודע שלשה רק אני יודע, שלשת אבות, כי אני הוא אשי 3• הנח הבולל
 כשית של שלשת אבות, זלק לא אמר שלשהאנות רק שלשת, כי אצלי הכסות מתיאמלומ גס יסד, וא״כ ראו עתה כי במקום
 אשר״אעשה אני את פעולתי מהצורך אל שלשה מלאכים שיעשו פעולתם, וא׳׳כ לא תתפלאו עול על יקר האדם •נעיחו יתי:



 חתימת הספר
 כהתה עינו ט׳,׳ רתמו ימי בכי אבל משה, ויהושע בן
 רן מלא רוח חכמה ט׳, ולא קם כביא עוד בישראל
 כמשה כי׳, ותמשכת תכתיבים וקשירם ביאר אחי השלם
 הרב מו״ה שמחה פלתאם כי׳ בדרך נחמד מאד ונמשך
א לספר ולהפליג ההפסד שהפסידו כי תכתונ ב  לדברכו׳
 ישראל, ואח״כ סיפר תפלגת תתפסד מצד עצמו, ותזטר
 תחלת תפסד ישראל, שאבדו אבדת כזאת במקום מגוכת
 מול בית פעור [גם בזת אות לעובת, ט גם במקום
 ממכת תיותרפחות והיותר גרוע מכל המקומית ירד העל
 של תחי׳ ויבוא גם שמת מלאך ד׳ לחחיות אח משת,
 ואז יתיו בנווחי׳ גס כל מתי חו״ל הישרם באדמת עפר
 במקימות פחיתות] ומסף לזה, ולא ידע איש אח קבורתו,
 כי אס הי׳ כודע מקומו איה, היו עכ״פ הילכייומתאספי׳
 על קברו, כמו שתלכו לתמת לבת יפחח הגלעדי ארבעת
 ימים בשכה(שופטים י״א)אח״כ בא להפליג את ההפסד
 מצד עלמי, ואמר, ומשה בן מאה ועשרים שכה במותו
 לא כתתה עינו ולא כס לחה, באיר זה, ט הכה אם
 נשפך מנורת עם שמן זית, והי׳ בת שמן עד שתוכל
 לתדליק כל תלילת, ותשמן נשפך מיד בתחלת הלילה,
 הי׳תתיזק מדת השימןהכלרךעל י״ב שעות, ואם תמכורה
 כבר דלקת ב׳ וג׳ שעוח ואח׳׳כ כשפך השמן שבכר, אז
 לא הי׳ ההיזק כ״א שמן הכלרך על ח׳ וע׳ שעות, וכן
 אם כבר דלקת יו״ד וי״א שעות, אז ההיזק קען מאד
 כי כבר לא הי׳ שמן הכשפך רק מעט מזעיר, אמכם
 אם ראיט שהמנורה כבר דלקה השיעור הראוי אל תשמן
 שבנר, והנר הי׳ במלואו, לא כחסר מן השמן כל מאומה,
 והכר הזה נשפך, אז אין ערך ואין שיעור אל ההפסד
 העצום הזה, ט אחר שהי׳ בו סגולה יקרה זאת שכבר
 דלקה השיעור הראוי אל מדת השמן אשר במטרה,
 והשמן לא כחסר, והכר מלא כאשר בהחלה, הי׳ בכחח
 להדליק כן כל ימי עולם, זהו שהפליג תכתוב ההפסל
 במיתת משה, כי הלא ומשה p מאס ועשרים שכה
 במותו, ולא כתתה עימ ולא כס לחה, ולא כחחסרו
 כחותיו מאומה, וא״כ אסר שהי׳ גי סגולת יקרה זאת
 הלא הי׳ בכחו לעמוד חי עוד כל ימי האס, יאחר כל
 הדברם תאלה ויתמו ימי בכי אבל משה, התכחמו ולא
 בכו עוד, והטעם, יהושע p כרן מלא מח חכמת ט׳
 וישמעו אליו בכי ישראל ט׳, וחשבו כי השמש אשר
 באה זרחה עוד הפעם, אבל זה אינו, ולא קם כביא
 עיד בישראל כמשה כוי, יאתה ד׳ חננו והקימכו טור

 עולם, ושט בנים לגבולם, אמן:
. רכה  ברוך נותן ליעף כח רלאק אונים עצמה י

 לעיר׳ שחקו על משבתיה, זהר שאמר ר׳ ברכי׳ ויתעצב
 אל לבי, משל למלך שבנה פלט־ן ע״י אדרכל, ראה
 אותה ילא ערבה לפניו, על מי יש לו לכעיש לא על
 אדרכל, כלימר כי תיא מצטער על עלבון תאומן, כן
 הקב״ת התעצב כביכול על עלבון התורה, כי תיא
 תיתה כלי אומנתו של הקב״ת, ותיאר הכתוב את
 התורה בשם לב, כי כמו הלב בבעל חי הוא חיי הגוף,
 p תתורה היא חיי עולם ע״ד כלל וע״ד פרט, וזהו
 ויתעצב אל לבו, ר״ל תתעצב על אור תתירה איך
 נחשכו כוכבי יפעתה וקרט זתרת אשר תפיצת אל
 הבמאים כחותיה ומדותית, וכמו שנתבאר. — אמנם
 ל אסי אמר בזח באיר אחר, ואמר משל לעשיר עשת
 סחורה עיי סרסור, ותפסיד, על מי יש לו לההרעם
 לא על הסרסור, כך ויתעצב אל לבו, באור דבריו, כי
 כבר נתבאר מפי תראשונים ז״ל ט הקב״ה שלח את
 הכפש אל תעותיז לעשות מלאכת תאלכימית, לצרוף
 וללבן את הגוף עד שישוב גם תוא לתיות מחטי לא
 גשמיי, ועתת כאשר ראת ית׳ כי תדבר בהיפך, לא זאת
 לבד אשר הכפש לא תפך את הגוף שיתי׳ גם הוא
 רוחכיי, אבל גם זאת שהגוף המך את הכפש, כמאמר
 ד׳ ית׳ לא ידון רוחי באדם, כלומר אין עוד תקוה
 שיהי׳ תרח דיין ושופט את תגוף להכהיג אותו אל
 אשר יתי׳ דעת הרוח ללכת, כי הלא בשי.ם הוא בשר,
 כי גם הרוח כתעבת יכתגשם כמו הגוף, וזהו שביאר
 ר׳ אסי ויתעצב אל לבו, משל לעכךר עשה סחורה ע״י
 סרסור והפסיד, הוא משל כמרץ על הסחורה שכוון
 הקב״ת, ט הקב״ה הירד הנשמת למטת לתעלות גם
 אה הגיף, ותהי להיפך, כי לא תי׳ ריח אל הגיף, רק
 הפסד גס אל הנשמה, על מי יש לי להתרעם לא על
 הסרסור, כך ויתעצב אל לבו, הי׳ קובל כביכול על
 הפסד הכשמה אשר בהאדם, ומה יפה אף נעים דרשו
 םז״ל במדרש בשגם הוא בשר, בשגס הוא משת (מד׳
 במקומו) לאמר כמה גדול ההפסד שהפעדו בהשחיסם
 דרכם על הארץ, כי הלא יכולת סאדס להתעשר בצדקה
 ועח עד שיגיע למדרגה כמו משה, כי גם מרע״ה הי׳
 ילוד אשה, יזהו בשגם הוא בשר, גם משה כביט ע״ה
 הי׳ בו״ד, וראה המסחור הגדול אשר עשה משה עם
 כשמתו, על אשר העלה ואשר הביא גס גופו הטהור
 לבחי׳ רמה וכשגבה, עד שלא כהתה עיט ולא כס לחה,
 חתו שאמר תכתוב וימה שם משה עבד ד׳ בארץ מואב
 ט׳ ויקבור איתי בגי ט׳ מול בית פעור ולא ידע איש
 את קבורתו כוי, ומשה p מאם ועשרם שכה במותו לא


