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  כג פסוק כג פרק במדבר

 ֵי�ֵמר ָ�ֵעת ְ�ִיְ�ָרֵאל ֶקֶס� ְולֹא ְ�ַיֲעקֹב ַנַח� לֹא ִ�י
 : ֵאל ָ�ַעל ַמה �ְלִיְ�ָרֵאל ְלַיֲעקֹב

 י"רש
 שאי# לברכה ה� ראוי� כי ! ביעקב נחש לא כי
 ! 'וגו ליעקב יאמר כעת :וקוסמי� מנחשי� �בה
  חבת# תגלה אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד

 מה לה� ישאלו וה�, השרת ממלאכי לפני� ומחיצת# מפיו תורה ולמדי� לפניו יושבי# שה# כל לעי#
, עתיד לשו# אינו ליעקב יאמר אחר דבר). כ ל ישעיה (מורי+ את רואות עיני+ והיו שנאמר וזהו, אל פעל
 ה"הקב פעל מה ולישראל ליעקב להאמר שצרי+ עת בכל כי וקוס� למנחש צריכי# אינ#, הוה לשו# אלא
, המקו� גזרת היא מה נביאיה� פי על לה� נאמר אלא וקוסמי� מנחשי� אינ#, במרו� גזרותיו ומה
 :כ# תרג� לא ואונקלוס ,לה� מגידי� ותומי� אורי� או

 

 ם"רשב
 מעונני� אינ� ! 'וגו ביעקב נחש לא כי

 :וידעוני אוב שואלי# ולא כמונו וקוסמי�
 אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת אלא

 לה� אומרי� ביניה� ששכינה מתו+ !
 וגזר פעל מה היו� ולישראל ליעקב הנביאי�

 נחש צריכי� ואינ�, הבאי� לימי� ה"הקב
 כעת לבא שעתיד מה ! יאמר כעת :וקס�
 יאמר שני�ו ימי� הרבה] לאחר [או מחר
 מדבר" כעת "כל וכ#. נביא ידי על היו� לה�

 י"י חפ3 לו מנוח באשת' כדכת. בעתידות
 עולה מידינו לקח] לא [! עכשיו ! להמיתנו
 הב# לידת, כזאת השמיענו לא וכעת ומנחה

 לא, הבאה לשנה, "כעת "שתהיה שהודיענו
, ב# לנו ויתקיי� נחיה ודאי אלא, השמיענו

 לשנה ב# לנו יהיה היא+ מתי� היינו שא�
 :ב# חובקת את חיה כעת וכ#. הבאה

 ן"רמב
 שיאמר וקס� לנחש צריכי� אינ� ! ביעקב נחש לא כי

 אינ�, במרו� גזרותיו ומה אל פעל מה וישראל ליעקב
 מה נביאי� פי על לה� נאמר אלא וקוסמי� מנחשי�

 לשו#, לה� מגידי� ותומי� אורי� או, המקו� גזרת
 שלח ובלק, קוס� היותו בעבור כי ,בעיני והנכו#. י"רש
 בקסמי+ תבר+ אשר את ידעתי כי) ו כב לעיל (לו

 כ# על, קסמי� לו ושלח, יואר בה� תאור ואשר מבור+
 ולא, לה� להטיב או להרע ביעקב נחש אי#, לו אמר
 ליעקב יאמר עת בכל כי, מועיל או מזיק בישראל קס�

 לה� תצא עליו# מפי כי, בה� אל פעל מה ולישראל
 בממשלת אינ� עמו' ה חלק כי לומר. והטוב הרעות
 אד� לה� שיזיק וכסיליה� השמי� וכוכבי שרי�
 יט ד דברי� (משה אמר כאשר וזה. כגוי� ונחש בקס�

 כל תחת העמי� לכל אות� אלהי+' ה חלק אשר) כ
 כאשר, נחלה לע� לו להיות' ה לקח ואתכ� השמי�
 ):כה יח ויקרא (מות אחרי בסדר פירשתי

 
  יח פרק בריםד
  ס :ֱאלֶֹהיָ+ ְיקָֹוק ִע� 5ְִהֶיה 5ִָמי�) יג(
 י7ֵר� :5ָה ֲאֶ�ר ָהֵא9ֶה ַה78ִי� ִ�י) יד(

 קְֹסִמי� ְוֶאל ְמעְֹנִני� ֶאל א7ָת�
� ְיקָֹוק ְלָ+ ָנַת# ֵכ# לֹא ְו:5ָה ִיְ�ָמע
 :ֱאלֶֹהיָ+

  י"רש
 ותצפה מותבתמי עמו התהל+ ! אלהי�' ה ע� תהיה תמי�) יג(

 קבל עלי+ שיבא מה כל אלא, העתידות אחר תחקור ולא לו
 אלהי�' ה ל� נת� כ� לא) יד( :ולחלקו עמו תהיה ואז בתמימות

 על שכינה השרה שהרי קוסמי� ואל מעונני� אל לשמוע !
 :ותומי� ואורי� הנביאי�

 
  ]ה"שנת תרל[ פרשת שופטים - אמת ספר דברים שפת
כי ' פי. 'בחורב כו' ככל אשר שאלת כו' נביא מקרב+ כו' לא כ# נת# ל+ כו' � כוכי הגוי' כו'  תהיתמי�
רק תהלוכתו ע� ' ולכ# אי# לה� להשגיח על סימני המזלות כו. י למעלה מ# הטבע"ה העלה בנ"הקב

א; כי . 'כי באמר� דבר אתה עמנו ונשמעה כו. 'ש נביא מקרב+ כו"וז. י הוא רק כפי מעשיה�"בנ
. ולכ# לא רצו בזה. י הבינו כי אי# זוכי# לזה מצד מעשיה�"א+ לאשר בנ. מוע מפי הרבבוודאי טוב לש

וזה סימ# שאמרו דברי� . ונית# לה� כ#. פ מעשיה�"עמה� ע' כי כ# בחרו לה� להיות הנהגתו ית
ל "עמנו תלוי במעשינו כנ'  כל הנהגתו יתכיוזה צרי+ כל איש ישראל לידע . 'ולכ# הוטב בעיני ה. באמת

 :ז"הב# כו
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