דברים קדושים מרבינו האלשיך הקדוש זצ"ל

דברים ברורים ומזהירים כנתינתן
מסיני ,מרבינו האלשי"ך הקדוש
זצ"ל ,בספרו תורת משה פרשת כי
תבוא )פרק כ"ח פסוקים ו-ח(.
או יאמר ברוך אתה בבואך וכו' .אם תצטרך לצאת חוץ לארץ
להרויח טרף ביתך ,אל
תחוש תאכל מתחת החצונים ותפרוש הקדושה ממך או שטומאה תדבק בך,
כי הנה כאשר ברוך אתה בבואך לארץ כי אתה בא אל הקדושה ,כן ברוך
אתה בצאתך שלא תוסר קדושה ממך כי גם שם ברוך תהיה ,ובמה תדע כי
כן ,הנה אם יקומו אויביך עליך בצאתך יתנם ה' נגפים לפניך וכו' כבקודם,
ואין זה רק הוראה כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
ולהפיל את אויביך:

ועם כל זה ,זאת עצתי ,שלא תצא חוץ לארץ לבקש מזונך,
כי אם שכון בארץ הקדושה ובטח
בה' ועשה טוב ,כי לא יגעל בך ה' מלהטיב לך שם .וזהו יצו ה' אתך
כו' בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך ,והסר מלבך דבר שקר לומר כי יותר
יבורך גבר בחוץ לארץ ,כי הלא שא נא קל וחומר ואמור ,ומה אם בחוץ
לארץ שיהודי הדר בה דומה כמי שאין לו אלוה מתפרנס איש ישראל ,מה
גם עתה בארצו יתברך אשר בה ה' אלהיו עמו שיפרנסהו בה אם יבטח בו.
וזהו אומרו יצו ה' אתך את הברכה ,לומר הלא ודאי הוא כי יצו ה' אתך
כלומר בהיותו אתך את הברכה וכו' ,והיכן הוא אתך הלא הוא בארץ אשר ה'
אלהיך נותן לך ,ואמר באסמיך לומר אל תעש לך חשבונות לומר איזה הדרך
א
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ירוח לי בארץ ,והן לא אזרע שדה בית כור כי איננו לי ,וכרמי שלי לא יראה
ולא ימצא ,ועושר ונכסים לשאת ולתת אין אתי ,ומעט אשר לפני אין בו די
מזון שנים עשר חדש ,ואחרי כן אסעה ואלכה מארצו יתברך אצא בחוסר כל
וטוב לי ,כי בעוד יש אתי אלכה לי ואסתתרה וירוח לי ומעט אשר לפני
יפרוץ לרוב .והנה האיש הזה כמקרה הכהן עם אשתו שסיפרו בירושלמי
)מד"ר ויקרא טו ג( גם הוא יקרנו שהיה דחוק בארץ ישראל ,ויאמר לאשתו
הנני הולך בדרך חוץ לארץ אולי שם ייטיב לי ומאומה אין בידי להניח בידך
שתזכרני בו ,אך אשר חלק לי ה' בבינה במראות
נגעים אלמדך:
ויהי הוא דובר אליה משפטי צדק אשר בין נגע לנגע ולשאת ולספחת
ולבהרת והשחין והנתק ,ובתוך הדברים אמר אליה דעי איפה כי כל
שער שבראש האדם יש לו גומא ,שהוא מקור ומבוע מימי חיותו לגדל בו,
ואילו היו נוגעים מבוע של זה לזה היו עיניו כהות מראות .ויהי כשומעה
ותען ותאמר לו הלא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר ,והלא לשער אחד
משערות גופך משגיח בו הוא יתברך לתת לו מחייתו בלתי נוגעת בחבירו,
כל שכן את כל גופך מכף רגלך ועד קדקדך שישלח ה' את מחייתך ,ולא
תצא מארצו ובטח בה' והוא יכלכלך ,ויעש כן ולא חסר לו .והן אלה דברי
משה רבינו ע"ה בתורתו יתברך ,אל תעמוד בדבר רע לומר כי טוב יהיה
לך כי תצא מארצך הקדושה כי דל חלקך ,כי הלא בטח בה' ויצו את הברכה:
אך בשתים תתחתן ותצליח ,אחת כי לא תעשה משאך ומתנך גלוי במקום
רואים לכל כי אם סמוי מן העין ,כי אז במעט יצו ה' בו את הברכה.
שנית שלא תהיה יושב ובטל ומה גם אם הכסף אזל מכליך לגמרי ,כי ששת
ימים תעשה מלאכה ובה יצו ה' את הברכה ,וזהו ובכל משלח ידך ,וכל אשר
את
ה'
שיצו
אמרתי
הברכה כו' היא בארץ וזהו אומרו בארץ שהיא ארץ הקדושה:
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ועוד אני אומר לך ,כי אפילו תאמר כי בארץ ישראל מדקדקין
יותר במעשיך וימעטו מזונותיך בה ,טוב לך
מעט בארץ ישראל אשר שם אתה מקבל מידו יתברך וניכר שהוא אלהיך,
ממה שתקבל הרבה בחוץ לארץ על ידי שרים חצונים ותדמה כמי שאין לו
אלוה שמקבל על ידי החצונים .וזהו אומרו אשר ה' אלהיך נותן לך ,כי
הברכה הנזכרת יהיה מה שה' בעצמו שהוא הוראת היותו אלהיך נותן לך,
שתדמה
חצוני
ידי
על
לך
שיותן
מה
ולא
כמי שאין לו אלוה חלילה:
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