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לילשבתקורשפ'בראשית
א .נראעותבואאלקים אתהשמיםואתהארץ.וברש"י :אמררבי
יצחקלאהטוצריי
ךלהתחילאתהתורהאלאמהחרשושהלכם (שטתיב,
המעם פתחבבראשית,
ב),עמהמשמצהלראשונהשנצמוובעהישראל,יומ
ז להםנחלתנוים ,שאם
משום(תה"ש קש,ו)כחממטיררכיך ~מךליעו
יאושרואחפותונעולםלימאים אתם שכבשתםארצות שבעהגויש ,הם
אומריםלהם,כלהארץ שלהקב"ההיא,הוא בראהונתנה לאשרהגר
בעיניו,כרצתונתמולהם,וברצונונמלהמהםונתנהלנו.
ולכתורהב"ב מהעממעדבים"ברצונו מצה להםכרצונונמלה
מהם ונתנה לנו" ,הלא הנותן מתנהלחביו ,אחרי שכבר זכה בה
המכסל,שובאץרבתןיכוללחזורולמלהממנו,כי"מלהמקבלבהקנין
עולם ,וכבר פקעהבעלותו של רמתן ,והרא כאדם זרלגבי המתנה,
שאינועצללומרברצוני נתתטהלך,וכרצוניאניחוזר וממלה
תי
שש
פט
ונ
מ
ונוהמהלאחר.ואםכןמ"שהכאדשיהןלומרק.
קודצ"ב ,חיעקר הקהראהיתה ש"לאהי
קצרןי להתחיל
אתהתורהאלאטץחוד2,הזהלכם"(עיץ אמאוכלהבבילוףרש"ילפרימתן),
ויקוששזועדיןאינהכצימתה,דהוהליהלפתוחכמצחהראשונה,וענין
כחמעשיווגיד4מצכרהמעיכוללא2,מועעןבסוף.
ב .ומיאהשכביאור החש2',אעהדהשהנתינתמהתהשלבשר
ודםלנתעתוקב"ה.כילבאח
יםהצותן אץשוםעריכותלעצםמצרעות
ד
-

החפץרקשהואהכעקםעלהחפץערשלובהקניןממנות,וכיוןשנתנה
לאחר,פקעהבעלותו ,ושט אקלושיכותלחפץכלל .אבל הקב"ה-
הר הואמחיהומהווה אתעצם החפץבכל עתורגע ממש ,כהכתש
ם)1,ואתה מחקק אתטלם,אלתקרימחכןאלאמהווה(עקראובת
(מם"
חכמה שערהקרחיה פץ  .)9וכמו שכתב הגה"ק בעל קדושתלויזי"ע
שהברא ב"ה הוא ברא הכל,והוא הכל ,והשפעתו
(בפסיהן)
"שהכ~
,כיבכלרגעמשפיעשפעלברואיולכלהעולמותכו',
אינונפסקמעולם
ולכןאנואומריםיוצראורובוראחושך,ולאיצראורובראתושך,רק
יוצרבלשוןהוה,כיבכלרנעהואיוצר,שבכלרנעמשפיעחיותלכלחי,
והכלמאתויתברך,והואשלםוהואכלולמהכלע.ודוינושרצוןהשי"ת,
שיבראויווצרהרכר4,הועצםחיותושלדצברא.
והואענקש"כלהארץ שלהקב"ההיא"לא רק מצךבעלותו,
אלאמכחש"הואבראה",ובריאתוזותמעיתהיא,כיבכלרנעהואית'
יוצרובוראאותו.וכיקש"כרצונונתנה לאשר"8רבעיניו" ,הר 114כל
חיות ומציאות ארץ ישראל -שתהיה בהי אשר ישר בלניו ית"ש.
וכשעלהברצונו*תנהלאתמותהעולם,הרימשראותהומהותהשלארץ
ישראלההששהיאשלהם.אבלכש"בו!וטנטלהכנהםומהגהלנו",שוב
בריאהחישה נבראהברצת לתתהלנו,וזוהיא כלחיותה
אש
הטי
י שהא שלגבראל.ואיץזו אשרחיותההיא
ומצשאה החרשה הש
שהטו שלישראל מעלם לאהיתה שלהם ,דמתחלת בריאתהועצם
מציאותההטששלט.
וזהו עצאמר בארץ ישראל (במדבר  ,2ב) "אשראני נותןלבני
ישראל",טחןלשוןהוה,שהטפנתינה תמטיתלפיהנונויתיש .תדע
רישובמכילתא (מ מ' דוגמא"א)עי",כ (שמת ,2א)אלארץרגצעני
כאשרנשבעגו'ולצה "שלאתהאכירודותאבות,אלאתהאבעען
והיוםנתונהלך",היטכפיהיצקשלאיעהיום.
כאי

"ן

ומהאימעמא "9תחבבראשיז" ,כיהיאהקדמהל"החרשהזה
ג.
לכם מצהלרגשתהשנצמוובההקראל".ףהנהעה"כ(ויקראכג,ד) אשר
תקרא אתם ,אגדוחז"ל(יה כה א) אתם אפלו שותק ,אפלומזידן,
אפלומומעץ.והינו שכלמבע הבתאה כפוף לעזראל .ו4ה הקדים
ופתחבבראשית,לומרשכחאח שתתמךכל הבמאהעלפיעזראל,הוא
משרם"הכחמעשיוהגידלעמו",שרצועיתששהואשהעולםיחבהגע"פ
רצונם שלישראל,וכיוןשכן,נעשית מציאותובריאת העולם באותה
העת,כפירצתםשלעזראל.
טלהרוצונעוץסוףהתוה"קלתחלתה,שנאמר (דבבםלד,
ובסה"
יב)"רלכל המרראהנהול אשר עשה משהלעעיכלישראל",הינוכל
הניסים וועבורות אשר עשה משה במדבר (כפרש"י שם) ,הם מכח
"בראשיתבראאלקים" "ש"כחמעקדודגיךלעמו",שכלחיותהמיאה
הוארצונוית"ש,וכשעלהברצונושיהזהלישראלמיםומןבמכבר ,הר
נעשהאזמבעהעולםלהשפיעזאתלעזראל,ומכחשץ עשה משה את
כלהניסיםמצבורותלגבראל.

ד .והנהאמרוחז"ל (שבתקהה,א)ויתענג את השבתצתנקלונחלה
ב4מצרים.ופטלפרששנחלהב4מצתם,היקארץגבראל ,אשרקרויה
ןעל שםשהיא"ארץהצבי" (תשלש,מ) ,אשרדרשוחז"ל (גשץמ,א)
כ
מהצבי8ץאקעורומחזיקאתבשרו,כךארץישראלבאמןשיוזטביןעלזה
היאמהרחבת,וכןאמרוחז"ל (עקספיהמים אא)שעתידהארץישראל
להתפשםבכל הארצות,רלכןהיא נכלאת ננחלה בלי מצרים" .חזנה
משעב את השבת שלאזובלבדשהקב"הברא אתהעלם,אלא
נםבראאותהבשבמלעיי
 ,שהף(ב"ר צאא
שראל,וכחמעודוהנידלעמוכו'
ח)אושר הקב"ה ולסכת כנמת גבראלבןזעך ,אשר לקכנם"י עצתה
קרויה שבת ח"נ מקנ),וממעםזההמצתן*נג את השכת,להורות
(צי
שבשבלעבופצאלבראוזקרנה אתהעלם .אחיתפרש"המענג

יפי

את השבתנותניםלו נחלה מצתם" ,היעו שבשכר עע שבת,
ב*
נותניםלומדה כבדמדה",נחלה מצתם",שהריעלידיענג שבת
ב*
הואמבמלמענתהאתצלעשליממים אתםכו',לכןמתניםלונחלתארץ

ישראל.
קברנהוצימחתעולםעלשערנו,
ויהירצקשנזכהלעלתילשי
ונמלוךד'עלכלהאוץ ,שאז תהוה"בחלהבלימצתם".רטטינרעםד'
עליה  1,6שן בכל המוב לארךענים ושנים מוכים ,והעקר שממה
לגאולהוללימהבבטשהבןדודבמהרהדירןברוברישויווחמריו.

מעורהשלישיתפ'בראשית
א .נראטדתבראאלקים אתהשמיםואתהארץ".פלדרושבנעק
סוף התוה"קלתחילתה,עלפי מה שאמרו במדרש (ב"ר פ"ב א)עה"כ
(5קקא,ב)והארץהיתהתהוובהוגו',רביברכיה פתח
כ,יא)גם
י
מ
ו
ס
(
ההיערת הבריאהניכר מהידה בסופה],
במעשקויתנכרנער[פי' עכברבנערצי
 ,ש)ראיתי את
הוא מהשהנביאעתידלהתנבאות עקהבסוף(ירם"י
התהוובהו [וענישתו עלימהובדוו,כברנרכנה בקרא רההארץ
הארץיע
היתהתהוובהו].עודאהזאבמדרש (שםר)ההארץהיתהתהוובהו,רשב"ל
פתרקראבגליות,תהוזוגלותבכל,ובהוזומרי,וחושךזוגלותיק,על
פניתהוםזוגלבעממלכת(אדום)הרשעה,ורוחאלקיםזורוחושלמלך
המשיח ,מרחפת עלפני המים המשמשת ובאה בזכות התשובה
שנמשלהכמים,שנאמר(יכהגט)שפכיכמיםלכך.'1ומבוארמכלהה,
שכל מה שמתרחשעםישראל,בגלותןוגאולתן ,הכלנרני
ן במקראות
דבראשיתהבךאה.
והנהאמרוחז"ל(זודח"נקטא,ב)קרב"האסתכלבאוריתאוברא
עלמא .ונ"ב ,כיון שברושת העולם היתה ע"י הסתכלות הקב"ה
כאוריתא,והתורההלא נאמךבה (תהלם ט,פ) תורתד' תמימה,ואד
צרףעולםעיהיה בו תהו ובהוכר .ומקאה שמהשאמין "אסתכל
עלעצם התורה בלבך ,אלאגםעל
כאוריתאוברא ש,"%
ייעחטכר(פעמיחה,טאלולמאמרא
מקב*ולוכחיהתורה.רהנהמבוארייי
ימת ר) שממורא ית"שבראעולם כאזשיהיוכל הפעלות מהמעשים
נעשיםע"י אתעראא ילתתא ,וא"כ כביכול ההר בהכרזהבהטעיית

"יי

המחשבה אטה ענק אתערותא כדי שיהינו אח"כ כן הנהנת כל
האמרו(הובאברשיבורשתןא,א)
העולמות,כיהכלהולךאחרהשרש.ה"
בראשית -בשבלישראלשנקראו ראשית,דהינו שמהשעלוישראל
במחשבה לפניו שיקבלו התורה ריקימו המצוות ,זה ההן מספיק
לאתערותא,עי"ש.וזהש"אמתכלבאותהזא",הינובישראלהמגעים
ומקימים מה שכתובבתורה.ולפיחחי"לשכיון שבקבלת התורה ההן
שתי בחינות ,לוחות ראשותה אשר נשחברו ,ולוחות שניותשיבלו
האראל לאחר שעשו תשובה ,ולוהות ראשונות אף שנשתברועריק
"שברילוהותמונחות בארק" (בבא בגראיד,ב),לכןכזטקרב"ה אסתכל
באוריתא וברא שמא ,הנה ההסתכלות בשברלוהות גרמהלבחינת
"תהוובהו וההפךעלפני תהום" ,ורק אחר התשובהבבחינת "שפכי
כמיםלבך",יתגלה מאמר"ויהי אור" ,שהואעולם החקקואורו של
מלךרגזע1יח(עקננישהשכרמשמריחדשאירמאמרגאחזב).
וז"שבסיוםהתוה"ק(דבבםלד,יב)ולכלהיך החקהולכלהמורא
רגדול אשר עשה מ12הלעזיכל ישראל,ופרש"י שנשאולבו לשבור
הלוחותלעיניהם,וממעיליהבראשיתבראאוקדםנו'והארץהיתהתהו
ובהו ,והוא משום ומצבירת הלוחות נרמה שכברכראשית הכריאה
תהיהבחינתתהוובהו,'%והבן.

ב .וישלהמרבדרךעבודה ,שלקטממוכהקריאת פרשתבראשית
אחריחגהמוכות,שהריאמרוחז"ל (רהט,א)בחגנייוניןעלהמים.וי"ל
שקאיעלכלעניניהמים,כמושמתפלתםבהושענארבה"תענהאמונש
שופכש לבכמטם".ובטהנכללנםענין מנרוחאלקים מרופשהעלפני
המים",שהוארוחושלמלךהמעדה,המכהטמה1תוברטהבזכותהתשובה

שנמשלהלמים.והינוכששופכיםכליזרעאללבכבזיםבתשובהבתפלת
הימיםנוראים,ב"קפו2נ4ם שתהוהרוהו שלכהטיה"מישמשת ובאה",

ולכןבשבתבמסעדתהממוכהלדץ,מתעוררענץויאמראלקיםטויאור,

לפעולהתעוררותלעלא,שנזכהלאורושלמלךהמשיח.
ו"1להחניףולומרשבימיםנוראיםמעורריםהרצוןע"י תפלה
ותשובה,אכןבשבתבראשיתמעורמםהרצוןע"ישמקכ*םעולתורה
הק',להתמידבקמורהולהגותבהיומםוללהבכלהשנה,וזכותהתורה
מקרבת את הגאולה .שכשם שהתשובה נמשלה למים ,ק התורה
הקדשנהנמשלתלמים,כמושאמרוחז"ל (ב"קט,א) אקמים אלאתורה
שנאמד("וע"ינה ,א)הויכל צמאלכולמים.וכןפירש מק הבעש"מ
הקדושזי"ע (מד שםמוב)"ורוחאלקים מרחפת"הינורוחו של אדם,
שריחף"עלפניהמים",היא התורה,אז"ויאמראלקיםטדי אור"ר"ל
מיאירד'שניוע"יאורהתורה,עכרה"ק.
ועלכןעלנולהתמהיבלימורהתורההקדודיה,שהרירוחושל
משיחתלויהומיחפתעלפנידגנים,היאהתורההק',כמושאמרובזהר
(חע א)אילוישראלמנמרץ אוריתא ושתזיבו מכלא ולא השתכחו
קעי
בגלותא,כתיב(עמותל4פץ)והמכתבמכתבאלקיםהואחרותעלהלחת,
אלתנךיחרותאלאחירות,וחירותדאאוקמוהבאוךיתאכו'.
ירצקשנזכה ~מרתורה הקדושה מתו תשובהומעשים
ויו
,
א
ת
י
י
ר
ו
א
ד
ונזכה
מוכים,חלדיםשפכיכמיםלבך,מים דתשובהתמים
לקרבהיתםאשרבןמטיחי,לפעולבערנוובעדכלישראלבכלמקום
שהםטובוחמדשאולה שקמהבבושתבןדודבמהרה רקברוברחמיו
וחמרו.

לילשבתקורשפ'נח
א .אלהתולדתנחנחאיש צדקתמיםהטהבררתיו אתהאלקים
התהלךנח.ומהש"י :נח היה צרעו מעך לתומכו ,אכל אברהם הטה
מרפ"קומהלךבצדקומאליו.ובמוזהר (ב"רפיל ה) אלה תולדתנחנח,
אתמהא ,לא צריך קרא למיסר אלא אלהתוליות נח שם ,אלא
נחחאלעליומהםחי
מיחא לתחתונים ,ניחא בעוה"ז ניחא לעולם הבא",
וצ"ב.
ובנאהלבארהחלוקשביןנחלאברהם,עלפיהמבוארבמפהקן
(עק*קחראמיםלהגה"קבעלהוגשצ"עפרקט)4שכלארםיכוללבאלמצרנה
שבמחשבה דהורומעושהטסים מורסיע ועשהמוב.אבלישהיכה
לדרגאגיולה שו ,והששיוע נעשה מאום ממשבלבוושנאויאצלו.
ולכותלדרגאהנעלההזו ,אפשרע"ישנאתהרעבעצמה,אלאצרעו
אי
'בגורל ותקף האהבה,בבחינה אהבה בתעענים,
להיות אוהב אתי
שהיאלהתעבעלרמעקעולםהבא.ולאכלארםזוכה6ה,אלאהוא
בבחינתמתבהמןהפצצם,ועלמדרנהזואמדוחז"ל(ברכוזט,א)עולתם
תראהבחיליכר.
ו"צ שנחאמהרקלמרכנההדאשובה,שמרמסעחששהמוב
לו
מיומעשה ,מה שככוחכל ארם 36שותבהיותו כעלם
במחשבהדיבור
הזה .ה4אברהםאבינו בהלס-רגאהעלונהיאהבהבתעושים,הלאות
העולםהבאבהיותובעלםהצץ.וזהשנאמרבנח ראתהאלתם (נ4
מירט
תצע) התהלך נח" ,שעבד את השי"ת רקכפי כוחות המבעים של
האדם.ועל קהטהציקןמשילהימכו,כרישמחבל46שודבנסיונותאשר
ח

להםצמתיםכוחותמעלררךהמבע.ועלעישלאהמההרעמאוםבלכ
נח,נתגלגלהיברשבסופו נאמר (בראשכן מ ,כ) "ףחלנח איש אדמה
ויסעכרםוישתנקהיןוישכרויתגלבהוךאהלה" .ח"ש המדרש "נהחא
לעליונים נףחאלתחתונים",החנו שאף שנחהיה נחחאלעלונים ,מ"מ
לאנתנשמואצלומלבו לנמף ממשעניניהרע ,שהםענעיםתחתונים,
ונשאר"אישארמה".כינם המהניחאאצלו.אךאברהםלאהיה
"מאוםושנאויבלבוממש.
הע
ור
צריםמערלתמכו שהףהטהעה
נ ונראהשהעובד אתהשי"תכנח,כלומר רקבכוחות הטנקים
שכו,אינו קרנה ררוכש מדהזו ,ער שיוכל להנחילהלכניוולדורותיו
אחריו .שהף מדהזואינה שלו שיוחדתאליו ,אלא כל ארם ממבעו
ולירחוישבו הכח הרץ שלאלעשותרע אלאטוב .אךהזוכה
י
ח
א
מ
ל
הרעעלסישאוהב דןבאהבהבכללבוונפשו,וזוכהלכדרהמןהנשמש
שחרותהבשוונפשו,
אשר"עולמךהראהבחחך",קנוסילוהאהבהנדיי
עד שהשנחלתואשרבכחולהוורשהלכניואחרוערעלם.
ובגץע"פ"נחאישצדיקתמיםהגץבדרתיו",שצדקתוהטהרק
בדרתיו,הקא ממואטהנקרעועדסוףהדורות .אבלצדקתו של אברהם
אבינולערקימתלהיותהנחלתזרעוכדכתיב (נרפשת קק ,ש)כיידעתיו
לנצען אשריצוה אתבניווגשתבקעוארניוחטמיודרךר'.ההרי האהבה
המסותרתבלבכלישראל,היגשירושהלנומאברהםפכינו.

ג .אמשוחז"ל (שכתלח,א)המעב את השבתנותביםלונחלהבלי
מצתם.וישלפרש ,שכשעב את השבתזוכה להתעבעלך',ולמעום
ממדמנת אהבהבתענוגים,ער שששההרעמאוםבלבובאמת.והוא,
בהיותסעורותשבה קמעודותהאבותאבההם עתקויעקב(ידח"נפח,
ט5,קכלהשתעבעמהםזוכהנםהואלנחלתם.והישהנקראת"נחלה

בלימצרים",שהרימתקיםבו"כיידעתיולמען אשךענהאתבניוואת
ביתואחריוחומרודרךר'".
ויהירצקשנהיהאנחנוצאצאינוצאצאיצאצאינוכולנואוהבי
שק 4ולטף תורה הקדושה לשמה ,ויהא התורה הקרהצה אצלינו
בבחינתנחלהב4מצדים,בשפע תחםברכהוהצלחה,עדינאמהשאולה
שקמהבביאתבןריףבמהרהדיקברוברדודיווחמךיו.

מעודהשלישיתפ'נח
א .אלהתולדותנחנחא"שצדיקתמיםהרץבדורותיואתהאלקים
התהלךנח.ובדה"י :כאברהםהואאומראשרהתהלכתילפניו,נחהמה
צרן*מעדלתומכו,אבלאברהםהגץמתחא;ומתהלךבצדקומאלו.ופט
להבקענץטץשנחאע"פשהוקצדיקתמיםמ"מהקוצריךסערלתומכו.
והנה (ז,ז)נאמךויבאנחובניוואשתוונשיבניואתואל
התבהמפנימיהמבול,ופירש"י"אףנחמקמניאמנההנק,מאמץואינו
מאמץתובאהמבולעדשיהפכודגשים".וכברדקדקו המפרשש אלי
ערול שנחהטהכצטטני אמנה בשעה השתורהמעיקהעכו"איש
תוממיי
צמקל
םהטה".נםקףטה,שלכאורהמיש"מאמקואינומאמין"חללה,
ןשנאסם (שנא
הריאעורקמרקמניאמנה",אלאכאעומאמקכלל,כעני
הפטד'ב49בנואםאק,ויבאעמלקוילחם
וז)"ועלנסתם את ר
י
מ
א
ל
עםישראלברפיים",ודרשוהו"ל(במדבירי8םכ)שכיוןשתסתפקו"היש
ת עמלקלחטיל
ףבקרבנו אםאין"סיף ףבא עמלק,שכן הטשקילפ

לה"

ספיקותבאמונה(עולקבג"מפק,כידוע).

ב .ונראהע"פהנאמךבפרשתהתוכחה (רמיםכח,סו)"ולא תאמק
בחיול" ,וה"העדונקקללות ההוכתה ,כשארם אית מאמק בעצמו,
~סרשאעומאמקשכיכלתולפעולרצותטר"ש.וזהו אחרמהסיבות
םרצונוית',
ועטעכבות לארםבעבודתו יתפשפורמות התחתלותביו
שדגע"דמפללארםמחשכותשמההוגשכברוכוללפעוללציוית"ש,
מהאןומה עבודהשל םףהשפלהכלפיאץסוףב"ה,וזהגורם

יומי

יא

ב יאהו שלאיוכל לחזק א"ע לעבוד את השי"ת בכל לבו ונפשו,
ולעשותנחתרוחלהיווראית"ש.
וכענקאקמצינו(במדברמם,יב)שיצלחמעפהלקראלכתןולאבירם
בני אלשבויאמתו לאנעלה.שלכאורה קשהעם לאהאמינוהמרגלים
בכוחוית'לרהנלטזםולהביאם אל האדמה אשרנשבעלהם ,הלאראו
בשבטכםנמי מניאתמצריםוקריעת שסוף .אלאהענין הוא ,שבעצם
האמינו בכח העד"ת לשביסם לארץישראל ,אך לאהאמינו בעצמם,
ן שמאז
ערש להםוכותים שבזללם יעשה הקב"הנמים ונפלאות,יע
שעאו ממצףםכבר חמאובמן ובשקוועוד.עדשעמדוכלבבןיפנה
ויהושעבןנוןואמרו"עלהנעלה" (שם ו,ל),וכהאמינובעצמם שבכחם
לשובאל רולעבדובאסתעדשסכו עדקחםהשי"ת הבמחתולהביאם

אלארץזבתחלבודבש.

והחטרשיכולכלאחד להתחקבעברתוהוא ,שקשהתשנון
ג.
לעצמו ,הףכל מה שאנועועדןהמקיים הוא רק מהשציורנו הבורא
יתפש,וא"כ8הגומאהואהנתינת"כח האדםלפעולנחתרוחלעילא,
ב
ינור",והעטשאהנופאשכךהוא
וכידועממפה"קשפרצת"הואאאיותנס
ה גופא הוא הצנור
רצונויתיששמקיםמצוותיוונעבדובלבב שלם",
דרכו מהשפעלנו הכח להווראומן רתח אל הפועל ,וכל מה שא"ב
הישראליעגמההכלהואבכח המשלח,הייטולקב"הבכבודוובעצמו,
וא"כ אקלו להבשבשפלותעצמו בעתקיוםמצוותיוית' ,שהףבכל
מקום ובכל מצב שהאדם נמצא בו ,תמטי הוא הולך בכח המשלח
המתלבשבהשלח.
ןואינוכששמין",
טה"צ לפרש שנח"מקמניאמונה הטה,כשימי
כלומרשבודאיהטהלואמונהשלימהבהעו"תובדבריושרביםמבול
העלם,רקלאהטהמאמיןבעצש שאכהלהינצלמןהמבול,ועלכןלא
באאלהתיבהעדשמחסהורגזים.אמנםשטגופא שלאהאכוןבעצמו

ש

יב

נחשבכחסרוןבאמונהבו הג"ש ,עטשהלולהאמיןשכיון שכךציווהו
העררת הרזה גופא הואהנתינת"נח לקים רצונוית' ,ואשרעלכן
נחשב"מקטניאמנה".
והנהבאברהםאבינומצינושנאמדבפרשתהעקידה(נתנערת כ4

ד.
ד)"וירא אתהמקוםמיחק".ואפשלעטהדויתהמתחבלותהשנקלמנוע
אתאברהםמלקייםציוףהכר"תלעקוד אתיצחקבנו[וכמושמ"שבמדרש
כמה תחבשה שעשה העצן ,ע"ש] ,חטואשנדכים לאברהםאבינו שמצוות
העקירה רחוקה היא מאתו ,ואק בכוחו למלאות רצונו ית"ש .אבל
אברהםאבינובצדקו אמר (שם ה)",רבו לכם פהעם ההמור" ,ודרשו
חז"ל (כמוה מ4א)עם הרומהלחמור,ומלהםרחוקהקיוםמצוותיוית',
אכללאברהםאבינובעצמולאהנקשוםדברשיוכללעכבבעדומלקים
מצות הברא,כי האמקבעצמו שבכח המשלח הוא הלך,ולכן אמר
(שם)"ואניוהנערנלכהעדכהונשתחהה",עוהשתחףההואעניןהבשול
[סמנתםבספרתן,שבעגל אתעצמולנמרילרצונוית"ש,ואזבוראייזכה
למלאותרצונוית"ש.
ו
ע
ר
צ
ובאהיזר לפרשהחילוקביןנח לאברהם ,שנח ההן סעד
לתומכו,הינו שלא האמק בעצמו ובכוחו לעבוד את השי"ת עבודה
לכןהטהצרזפמערלתומכובעבוהתו .משא"כ
תמהעבורהערימה,ווי
אכרהםהמהכבוהלךבצדקומאלו.
ה .והנהסעודת שכתהם"סעודתאהמהימנותא",והרלומר שהם
משפתניםלכללצאה מהתאד"כחטביאמונה",כיכהוםשואביםהאמונה
 אשך אמונה הש המשכה (כדה"א בעיה"ק) ,ובמזגך לכל יזרעאלמאגדניםבני מאמעט ,להערג שבכחםלפעול ושהגרלויתקדש שמהן
רבה,ולפעוללכבודשמיםולכבודהשכינהוק.

יג

רהירצק שתהרהלעההעגהשבכחנולעשותנחתרוחלפניו
ית' ,שהד באמת"רצומו לעשותרצונכן אלא שאורשבעיסה מעכב"
(נתםת,א),ונזכהלסיעתאדשמיאבכלמעוטינובכלדברשבקדימה,
ועזיזנזכה לקרבגאולתינוופדותנפערנו,שבצימת לא נתקים תכלת
בשאת שמשואיץעד שמכה לתקתק השלם,וכל אחד ואחדהמקים
רצומית"ש "כאלו נעשה שותף להקכ"ה במעשהבהטעית",כי הוא
מנדב צק הגאולה ,וכמרומזבניעכן סוף התורה לתחקתה "6רמכל
ישראל בראשיתברא",שעלעימעעיהםהמוביםשלישראלנחשבש
ע לנו ברכה
כביכול כשותף להמיה במעושה בראעית ,ועיאיישפ
והצלחה ,ברחיומונארויחא,ונזכהלגאולה הששמהבביאתבןדוד
במהרהדיקברשרופדווחסריו.

יד

לילשבתקודשפ'לךלך
א .ויאמרר'אלאברםלךלךמארצךוממולדתךומבט אבןאל
הארץ אשראראך,ואעשךלגויגדולואברכךואנהלה שנןוהטהכרכה.
ופ"רש"י:לך להנאתךולמובתך ,ושם אעשךלגויגדול,וכאןאי
אתהזוכה לבסם(י'ה ש,ב),רעודשאודיעמכעךבעולם (ב"ר פלטב).
ובר"ה אשראהאךמכישרש"ימדברי המדרש (שם "1הז):לאגלהלו
האיץמיד,כרילהכבהמעימו,ולתתלושכרעלכלדבורודבורועלכל
פמפיהופסיעה.רצ"ב ,למההוצרך הקב"הלהבמיחלו שכר ,הף ככר
נתנסה באור כשדים וזמם נאמך (נחם" מ ,ח) "תמצאת את לבבונאמן
לטן",ובואי הטהמצותר'חביבהבעיניושקימהאף %אתשלום
שכר.
במירש (ב"רפו"מש):והטהברננה,קריבטהבריכה[פי'מקוה],
מה בריכהזו ממהרת את הממאס אף את מקרב רותקים וממהרם
לאביהםשבשמים.וצ"ב.
ו"מ לפרש ,ךהנה אמרוחז"ל (פגריםנ ,ב)"לעולם קמק ארם
בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לצמה".
והינושאיאפשרלולאדםלהתפלללמודתורהולןטמצוותתיכף-
רמדרינתלאמהי,ורקע"ישעומקבתורהובמצוות,אע"פעלאלשמה,
הףההורהטפסהיאהכצרפתאתהארםומקקתו,כמושאמרובמרךש
(החומר-שמעימינןזב):אמיתה'צרופה (תהלםיח ,)*,בשבללצרף
בריותיו,חהואמלצקהכתוב(ם6שמג,ג)רישבמצרף כסףימדו
צו
יארם תורה
ממר
ןאמרו"לעולםובל
אתבנילוי (עקימכק דם-םכנ*0 ,ילכ

יך,

סו

שלאלשמהכו'",שרקעי"זנעשהמוכשרהשזוקקעדערוכהולומדתורה
לשמה .תה "שמתור שלא 6טמה בא לשמה" ,כלואך
ש"מתוך" -
הפנימיותשללמודושלאלשמה,וההיאעצםהתורה,נאאח"כללמוד
לשמה,כיהתורהעצמההמשהמצרפתוהמכשירתולזה.
ע מהשכתבההמכ"ן (בחדותעעו)":ואמרו (הנחומאפ'
והשהידו
5ר5רפ)כלמהשאירעלאכותמממןלבנים,ולכןיאריכוהכתוביםבספור
הממעותוחפירות הבארות הנארהמקרים,ויחשוב החטב בהםכאלו
הם דבשםבותרים אקבהםתועלת,וצלםבאיםללמדעלהעתיד,כי
כאשר שוא המקפה לאחד משלשת האבותיתבונן ממנו הדבר הבזר
לבאלזרעו",עי"ש.וכן מפורשכמושיט (ב"ר רהטהנעו) "אמר וקב"ה
לאברהם אבינו צא וכבחט את הדרךלפניבנעי .את מוצא כל מה
שכתוביאכההם ,כתשבבניו ,באברהם כתש (נרגעותעע ע)אמרינא
אחותי אתלמען"מב 4בעבורךנו',ובגבראלכתיב (שמחוא,כ)וייכזב
אלקים למיליות ,כו' ,באברהם כתיב (בראשם ע ,ג) ולו למסעיו,
ובאוראלכתיב(במיכרי,כס)אלהממעיבניגבראל".
ועפ"זי"ל ,שלכן הבמדח ועקכ"ה לאברהם אבינו שכר בעד
ההתהה ,אףשבויאי לא הוצרך אברהםאבינובעצמו 6ה ,מ"מכיק
שהלכת אברהםהיההכבת""צאוכבושהררךלפניבנוך",שהיתהזו
הכנהלהתכתבניובגלות,והויכךהואהדרךשלהתכתבניו-
קמקארםבתורהובמצותאע"פ שלאלשמהעצשתוךשלא לשמהבא
16מה" ,לפיקס נם השאתו של אבההם היתה צרעה להיות בבת"
"מתוךשלאלשמהבאלשמה".
הה ערשלפרשכרכרירש"י"לךלך,להנאתךלמופעך ,חשם
אעשךלטיגדול,וכאןאי אחהעכהלבנים",כלתשר שמהוהרחםאותו
לחכת דוקא לטובתו הקצאתו ,הוא משום שנשם אעשךלנויגדול",
ולצורךאותונוי הוה צרץשנם הוא ללכת בתחלת חתםקצובתו
ולהנאתו ,שקההאדוהצריךלכבויםאטעדעשרךלבויובדרךזודוקא.חק

"שיים

נרי

טז

"1לפרשוג1ץ""2מניהברכה קרבההברעמהכוי",פ"שלכךברכו
רגשמהרת
בכלהכרכותונתן הכרמתבירו ,משום שהואיהמה
הבםר
יצורכםהוא
נל
יכו
,
וי
אתהטמאיםומקרבתרחוקיםוממהרםלאביהםשבזרמ
שהכמיהו אתהברכות.וכןע"פ מה שכתברש"י "שלאגלהלו הארץ
מיד ,כף לחבבהבעיניו ,רלתתלו שכרעל כל דבור ודבורועל כל
פסיעהופסיעה" ,שהיתהזוהחביבותבעימו,כי השכרהניתןלוהיגש
~ורךכבטנתהדרךלכניו.

ב .והנהעלדרךשהידתאברהםאביסהיתהכבישתהדרךלבניו,
כךהואבכל שבת קרש,שהתיכה שלאישהישראל בשבת -שהוא
ש") "הילוקק תהא בנחתעבקרא
העוב שבה שעלה
אמדנן (ממר"
24בת"-היאכבישתהדרךלכלע1תהחול,ולכן"8הבמחהעלהליכת
שנת (שנהקיץ,א) שרגשת את השבתמחנקלונחלה ב4מצרם ,החת
שיכללהשעבימות ההלאתנחלתד',הרבה למלהמהעפתובעצמו,
כי הדרך ככר כבושהלפניועיקיחשת השבת .ו4ה אומתם בשבת
(ממר 'כל מקדש")"פוסעים בו פסיעה קמנה ,מוערם בו לברך שלש
פעמים,צדקתםתצהירכאורשבעתהיסים" ,האנועריבפסיעהקמנה
בשבת ,שהעש העוב השבת כש"מוערים בו לגחך שלש פעמים"
במעודות השבת במעודההמהימנותא,שעי"ז "צדקתםתצהירכאור
שבעתהימם",שהיא הנחלה מצרם ,שמצלה בה צדקתישראל
ביהואכולומוב,תניאנחלה ב*
מצרם שלמובורע,אלאכולומוכ,
ב
*וותשתאירכאורשבעתהימים.והיא
ועלידהזוכיםלאורהתורהורגשצ
כח""ד14אץ אשךאראר",שאראהאותך,רהימשסדקתישראלמאירה
היגשבעצמהבאורשבעתהימים.
ומז"ר שמכהלפסוע אתהכמיעה קמנה בשבוקועי"ז נכבחש
הדףך אשרנלך בה שוב כלהימיםלנו ושקעי ,%לסכות*ום ש%
*

ח

כולה חסר,ואין בהרץכלל .וההבמחההשנהה" ,שאנאעינתי וראה
צפונה ומנה וקדמה דמה" ,שבה באלידי ביאור לאורך ולרוחב-
ההבמחהשהיתהממונהערכהבחכמ"ה,היאמכוונת ברה"אעילאה,
שהיאבינ"ה ,שבהבאנקודתהחכמהלטיהתפשטות.ונתןלוהבמחה
באוץ" ,ךכק שהש מטונת בר בעעה,
זורק "אחףכן שרבו
י
ת
ו
י
צ
שאע"פ שהטו כלה חם"ר מ"מ מנא ףנקמתעין,עלכן שם כבר
הוצרךלרבויזכיות.בפעםהשלשית שנבשרלותחומיהארץ,והגבירלו
כל העמש עשרההאימות,והוסקולכרותלובריתעליהן שלא ערום
ןוהמרות
החמא"% -אבבת"אותואיודשםהויזהב"ה,זעיראנפק,יע
מכוונות בדתחומיהארץ,וכשקהז'עממקשהיובה (מצמו נם8יכיק
בעלבני"מעצדרגעבואם הרה"קהיבימלובלץיזע) ,עשש ההמשכהער
מדת בר"ת קדש ,לכן הוצרך לכרותלוברית 'שלא ערום החמא'.
אא-במחההרביעית-היאהה"אתתאה,בח"מלכו"ת ,אשרעלכןתלה
הה
הבמחתה כאשר צהרו על המילה ,שרקע"י הדבלותהעמיהזהבים
לכמינהזו.ובהיותהנגר כשתמלכו"ת אמרבה לנאחזתעולם-לאמור
שאם עלו ממנהעור נמוט ףנחלוה",שכית שהטו התגלות מלטתו
ית"ש הף רבאנצחיות ונאחזת עלם",כיר'קמליךלעולםוער .תה
"והיתילהםלאלקים -שהואבכבויוינהגאותם",עתהענק
שטהלו
ית.
מ"
כו
ה
ובחקיל"פ מה שנאמר (רבכםכהא)"והיהכיתבוא אלהארץ
ךנתןלךנחלה" ,שבטות הארץ הה4עצמה ההגלות
אשרהוינהאלי
שםהף"הב"הבעלם.

ב .מצההילכתאברהםאביתוכלפעילותיובעולםטחםעושרועל
רעתוהיתהרק כףלזלותבעלם תושלביהמנושע והף"הב"ההוא
חיתזכלהנבראים,כמ"שהרמכ"ם מהלעמיםהע)"כיוןשנגמלארזן
8ץ,רוזחללשומםבדעתוחבואלישן,תפטרללחשובביוםוכלהסקחימה
(פ-

.
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שקהוהלומנהיג הן
תנוההטשן4אפשרערשהופלנלהזהנוהגתמהרויג
שבב אותוכו',עי"ש.וז"ש אאלהאיץ אשר אראר",כפיוש האור
החיםהק'"שהיא רארהלך ואתה ראףלה ,אראה אותךלה ,ואראה
אאהלר",ה"מכמושעבודתושלאברהםפכינוהואלגלותאורהויזה

-ן

Sב"ה המחמה כל הנבראש,גם פעולתה של ארץ ישראללנלות כבוד
 %מלכותוית"שבעולם,והבן.
השאמיו(נתוטתקקב)נכלהררבארץאוראלרומהכמישיש
יז
לואלרק",והואיעןכיאוץישראלעצמהממונה בדראותיות דשם
המיוחף'עכז הק41כה כההיא כקבלתעול מלכות שמש.וכן הוא
 1להדטש (ת"כמי) "כל הירכב בארץ כאלו מקבלעליו עול מללת
שבום".ולעומתטה-המכחישם אתתורת משה וטפתםבהויית,הם
ימחךבי תא' מ נתעת הארץ היתה 4שמ התגלות כטד שמו
 1המחולל בטים ,ובעחה"ר הם מחלשם את שטו יתברך בכל פמיעה
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ופסיעה.

ועפים י"ל שאמר העוית לאברהם לך לך " -מארצך,
וממולדתך,ומבית אבן,אלהארץ אשראראך" ,שהם ענעי הלבה
[בדהולכתד' אמות כארץ עזראל] ,ובשכראח הכמדתלוד' ברכות
"וגועשךלגויגרול,ואברכך,ואגרלה שקי ,שהה כרכה",כי ההשס"ה
והברכ"המכוומם ברד'אותיותש9השםהחרולוהקדחת.ומים"טריה
ברכה" שף'אותית שםהויהבשה,היגשבהכותן,הינושתזכהלנלות
מלטתוית"שבעלם.
ירצקשנזכהלההגלות שםד'עלונובמהרה,בשונא ותאשר
ריה
ןבעק קהלוגו'2",נטקלבנוותגלנפשנו,
אראך" ,כם'ש (ש"%נגח)עי
ומכהלבהכתבניחיטטומרויותוהצלחהבכלענינעו,האטביתשובה
שלמהמוטךנחת ותחנתהדעת,לבא להכפולבדות קדוד בבעותה
רקברוברדודווכשדץ.

י
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לילשבתקודשפ'וירא
א .וירא א4ור' באלמ ממרא חטוא הטב פתח האהל כחםהיו.

ובמדרש(ב"רפמ'חב):וכנכשריאחאיאלוה(איובשגכי),אעפ"
ישעשיתי
כן[פ"נמלתי]מקוןהמקהקב"הבלהע,4הדאאלוה',ט"ב.
ויאמר ארמ אםנאמצאתיחןבעינןאלנאתעברוגו ,מרסא
ףבגם' (שגת קם ,א) עורלה רשמתאורחים מהכחלתפנישכינה.
יקי
ובבשור הענץ נראה ,ע"פ המבואר בהמב"ם ("5ב מה 4נגעא

ההז)

"שהמשמחלבהאמללםרומהלשכינהשנא'(טטיצמ,בן)להחיותרוח
שפלשולהחיותלבנדכאים".והנהמדרכהזולהיות הואעצמו"רומה
לשכינה"היאמדרגהעילאהעלבת""קבלתפניהשכינה",ולכןגדולה
דבנמתאורחים,שהואמקשמחלבאמתכם,מהלגלתפמשכינה.
הבאור החחםהק' דסקלמהשינההכחצבלהקדים הרואה
ווינ
קורם הנראה שהתחיללדברבו ,שההרלולומר "והיא ר'אליו",ולפי
הנ"ליתפרעושבהיות אברהםרומהלשכינה,הריהרואהאותובדואה
פמהשכינה,כיבועצמובמגלהשהכינה,ולכןנאמר"וירא אליור'".
ויקוהמשךהכתוב"והואהטבפתחהאהלגו'",ופירש"י"לראותאםחט
עברושבויכניסםבביתו",הינושבחקשהטהיה"בלהכנפןאורחים,
ה"קבע"",וישאאלור'",כיהואעצמוהיהדומהלשכינה.וז"שהמדרש
"ומבשריאחזהאלוק",החנושבועצמו-בבשרו,חטגלויאלתיות.עי-

ב.

גבראל

בב

עודבטנהאעשניקייזהשיקידוקאאייי
הסדאמיתי,כרכתיב

רשילה הוא,מפני ע41ק אצל
י:לי) וחסר לאמםחמיות,

(סכי

ואמדוחז"ל (ב"ב קב) :כל צדקה וחסר שאומותערבייכוכביםעוזצין
יכה
חמשהואלהןשאינםענשיןאלאלהתגדלבו,וכ"הבתקתי,1ר(ת"
ןבמפרהתניא (לקדושאפרקא)
א)דכלחמדרעבריןלגרמיותוענדין[ועיי
וכהואיעןנפשותאימותעובדיגלוליםהן משלשקליפותממאות שאק
בהןמובכלל,ע"ש],והערלה-בהיותה רקרע,פוגמת אתהנפש,ער
שאףכשעושה חמר,הוא רקבבחינת "חמר לאמש חמאת",ורק אחר
המרת הערלה ,אפשר לה לעשות חמרד.ולכן רקמי שנשול צול
לעשות חמר שדומה לשכינה "להחיות רוח שפלש ולהחיות לב
נדכאים" ,שהוא ההשך מהחמר לאתמש אשר רק"לנרמיהו עברק",
וז"ש המדרש "אלהקשעשותיכן[עצמלתי]מהיכןהיה הקב"ה בלה
המלהלאהיתיזוכהלעשיתחמר,באופןשהקב"ה
ע*",כלומד
"עלהעעי",ששל
יעצמורתמהלשכינה,
הא
הו

ג .וה"הכברוסכרנוכ"פשמצוותמילהחבבתשויןזל"זבפנימיות
ענינם[ועיין מה שכתבהרבינו בחט (נד וקמחערךטלא)"וכטווךהלשון
שהזכור (בראמהט,ב)ראותהברתי"בעיצינך"זכהכיהסבמצותמילה
עם!נסתרוהואמורנדל,כיהמלךהמצוהלבנואולעברונאמןביתו
ואומרלו תזטר הדברים אשר"ביני וביען" ,אק מפקכי הם דברים

נמתרש,אינם נאמכם אלא מפה אל פהולאניתנו לכתב,וכן תמצא
השי"תהלשתהזהבעצמו ,הוא שאמר
בענק מצא השבת,
י
צ
ה
ש
כ
(שטת 46ט)"ביניובקבוישראלאותההאלעולם",וזהמעידכי"צנם
במצות שבתענין נמתרכו'"] ,והנאה שכן הואגםלענין תקון הנפש
להיותהראויה לעשות חמר ,שכמו שנצות מלה מתקנת את המש
לנשיתחסד,כןהואענקהשבת,ההואע"ישבשבתנהנלהמרתהאמת
שבנפשכלישראל,שכןאחז"ל(יהאמימו"8יהיא)אפילועםהארץ
אימת שבתעלו,וירא לשקר בשבוק עק הואבזוהר (ח"ב צן א)כנשי
דכתיב(מצהז,טתתןאמתלעקב,כמהראתאמר (שטתלא,ט)חימרו

בג

בניישראל את השבת,וע"י מדת אמת שנשפעתבשבת,זוכיםישראל

לעשאהמדאגדתי,שהואהסדלשםהסדולאלנרמיהו ,קהושנאמר
"תתן אמת לקרב חמד לאברהם",הינו שע"י מדת האמתראויים
לששות"חמדלאברהם".
ובחקיל"פאומרםז"ל(שגת להא)המעב את השבתמתניםלו
נהלהב4מצתם,כיהענקשנאמרבשכינה(חק"ם,סו)"כיכהאמררם
ונשאשכןעדוקיוש שמומרום וקדוש -אשכק ואת דכא ושפלרוח
להחיות רוה שפקם ולהחיא 5כ נהכאים" ,הוא בחינת ננחלהבלי
מצרים",כימרהזומראהשאףכיהוא"רםונשא"ואכרוםוקדושי,מ"מ
כך"להחיות תהשפלשולהחיותלבנרכאיםהואמשיהשכעדראףעל
"רכאחפפלרוה",ההואבת""נחלהבלימצרם".וזהו שאמרו "המעב
את השבת" ומהגלהבומית האמת ,שעליההזוכה לעשות חסדלי
ואמיתי",מתניםלו נחלה בלי מצרים",הינו ערפנהלהדמותלסכינה,
בכחעהשהיאנחלה מצדם.
ב*
כהי רצק שמכהלקפלפני שבת המלכה,בבחינת "חהן אמת
לרוקב"עי"זלתקן ששנורוחשונשטתהלהיותראויים ללשות "חמד
לאברהם",וניולהצדקה שלקשבת אתהגאולה(נ"נ קא)בבטנתבןדוד
במהרהריקןבףוכרהיטווחסדיו.

כד

מעורהשלישיתפ'וירא
א .וירא אקור'באלני ממרא והוא רטב פתח האהל כחםהיק.
ויוצאעיניווירא והנה שלשה אנשיםנצביםעליוגו'.וברש"י:חינה
ם אהד לבשר את שרהוינהר 5הפע 4את מרום ואחר
שלשהאניצי
אחרעושה עאיחותכו',ורפאל
*פאות את אברהם

שאיןמלאך
שתי
שרפא את אברהםהלךכנטםלהציל אתלתם.ועייןברמב"ן שנהקשה,
שכית שאקמלאךאחרעושהשתישליחות,למהנשלחרפאללהפאות
את אברהם נם להצל אתלתם,ותירץ שאקאחשתיעא~חות,כיהק'
במקהם אחרונצשווהבו אחרכן,אושכיקובצתיהן להצלה לאמגךי
בכהעגשתישלחות.
ונראהדי"לעורבטה,ההמלאךשהלךלהציל אתלוםממרום,
לא הקטדישישחלובנעשמיות מושעטע מרום ,אלאהיה צרק4לייחולו
כבמטעתושלמרום,שרדיגםלוםנתפסבעותם,כמושאמרוחז"ל(ב"ר
פע ש) עה"כ (שם ט)אל הבם אודך "אתה הרשעת עמהםכו'ואיעל
כראילראותכפדענהעםואתהנצה",הקטהקזההצלתותלתהבשובו
מדרכו,כמושפושר(ישראללנ,יין) אםאחפץבמותהרשעכי אםבשוב
רשעמהפכווחטף*
והנה תשובה השכח"רפואהלנפש,כמושאהז"ל(ע"אמעא)
ע ה)ואיפר
גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם שנאמד (תשעי
והטותכםיצעכםניבצע*וכן משףיו
דונמלך(תה*ם9גנ)המלחלכלעונכי
הרפאלכלתחלאנה.מנזהאבןשדמל"ט4שרפא אתאבההםהלךכמטם
שלוחא ,מלהצל אתלהםהיהצרעו
להמל את6ם ,לאכנקוישתי
בה

לרפאותוברפואתהנפש מאת אשרהרשיעעמהם,ועלכןלאחשיבזה
שתי שלחות,כישניהם רנוענין שלרפואה.ובאהיובן שנםהשליחות
"להצילאתלתם"הטהשיכתדוקאלמלאך"רפאל".

ב .אמנם רקלתםבעצמוהטהיכוללהינצלע"י התשובה,ולאכל
ורעיםבעצמםוכמהותם,כהכתיב (שםע,
אנעםמדום,כיאנשימדוםהי
ע)ראנעו סדםרעים וחמאיםלד' מאד ,אךלהם לא הטהרושע בעצם,
אלא ש"הרשיע עמהם" ,ונדבקבאשפתםהרעה .לכן הועלה רקלו
התשובה ,מ תשובהחיאבחי' רפואהלנפש,חררי רשאהמועלה רק
לרפא מחלה -שההא דבר הבאמןהחין ,שהרפואה מושמשתלחזור
לכחורגשכש,אכלאקהרפואה משמשתלשנות אתהאדם,ולכ!מועלת
התשובהשהרשבכחי'מרפאלנפש,רקלמי שהחמאהואבכח"מחלת
הנפש,אבללאניצימדום,עאהרעלאהיתהאצלםרקכמחלה,אלאשהיו
רעיםוחמאיםבעצםמהותם,לאהתזמוונילעניןדצזשובה.
ובאהיתבארמהשתשובהמועלהרקלישראל,כהכתיב (חזקאל
שם) "שובו שובךמירכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל",מפני
שישראלאינםרעיםוחמאיםבמהותםחללה,כדכתיב(יכףםז,ו)כיעם
קדחם אתהלר'אלקוקגו',אךלאחה"עהנאיןהרע אצלם כמחלה,אלא
שהםרעים וחמאים כמקותם ,לא מועלה להם תשובה -שהתשבחי'
רפואה(עקגנינושכרששמו*חיש תשף משרמאחזוי).

ג .חזנה אמרוחז"לבממרא (ב"רפם"ב ח) "הואשנתןלועצהעל
דגללהלפיכןש גלהכחלקו",וי"ל שהעצהשנתןלועל המלההיה
שוצולה עצמה תבטשלו רפואה,ורנרלזהשכן ממר"אבגי' רפ"א.
והביתור,כיבכללמצותמלהוהאכריהעזערלתהלב,כדכתיב(דם"ם;

פצ)תולתם אתערלתלבבכםחשישכםלא תקשועוד,והרי השעצמה
התשובה44 ,ה טרמך"טילה תשובה המבטשה רפואתלעולם",ולכן
בו

כגדלהעצמהמשפיעהרפואה.ועפאע"פבמעם שאקהעכו"םמצווים
עלדבילה,עפמש"כהמור(ץ'יס" רתם)"ומאומההיאהערלהשנתננו
בההעכו"םשנא'(ירמוץפגכו)כיכלהנוחםערלים",והחנושהןבעצמן
ונפשותיהן מקלשת הממאות ,שהןבכחי' ערלה ,תה"כי כל הג-ם
ערלים"כלומדהןבמהותןערלם,ולכןלאעריכיבהםענקהטלהשהיא
המרת ערלתהלז .ורק בגבראל שבעצם מהותן הם "עם קדוש לך'
אלקלי"שיךמצותמילה.
חננה הרשאה שנמשךע"יהמילה,לאנמשךלאברהםבלבד,
אלא לכלהעולםכולו,כי בתשובה נאמר (יושא פה ב) שבשביליחיד
שעשהתשובהמוחלקלכלהעולםכולו,היכ
ןגםהרפואההנשפעתע"י
התשובה,נשפעלכלהעולם השיכשלענק התשובה אףשנדיק לא
ושאמרוסנדולהתשובהשמביאהרפאאלעולם".וזה
שבובעצמם,ושי
שאשיו שגם ממרא נעמול עם אברהם (ב"ר ש"ח ר) שנם הוא נרפא
ברפואת המש ע9המלהשלאברהם.
ויה"רשנזכהלשוב כתשובה שלמה,וגדולה תשובה שמבטשה
רפאותלעולם ,רפואת הנפש ורפאתהנוף ,ובפרםבזמניםהאחריש
שנתרבה כ"כ הצורך להשפיע רפאה ,עד שכמה פעכדם הרופאים
אהביםנואשכייודעיםמתחלהשאקשוםרפואהשלמבעע"גצייכים
ביותרלהשפיערפואהבדרך האמתשצילה תשובהשמניאה רפאא
לגולם",ויושפעשפעברכהוהבלההוסיעתא דשמטגיהעקרשנזכה
לנאס"אשלמהבבטשהבןדודבמהרהדילןברוברחמיווחסתו.

בז

לילשבתקודשפ'חיישרה
א .וטויוחי שרה מאה שנהועשיים שנה תטבע שמם שםחיי
שרה.וכבר רקשו במדרש "1ח א)"כטס צוךלומרשניחי שרה
(בי
וחישרהמאהשנה(,ההעם,6
באחרונה",עי"ש.עודשםבמדרש:ויוני
יח)יורעד'ימיהתמימים ונחלתםלעולם תהסה ,כשם שהןתמירים כך

שטתםתמיתםכו',וצרב.
םעלי אדמות
ונראה לבארבטה,עחטונה שמתמהםיטלצדעי
טשארבני אדם ,שבמתםבני אדםהרי הם תחם במשךוטמן שנקצב
להם",ימישטחינובהםשבעיםשנהמ'"(תהודםצ,י),אבלבצדוקים "לא
רקזיהםחייםבמשךאותןהשנים,אלאשהם מתחם אתהשמם,כלומר:
הםמכניסםוכהטפ"גיםחיותלשק.וזהושלקראבלשוןחז"ל"דורושל
אברהם"" ,דורו של יצחק" כו' ,שכל שטת הדור בהםחיי הצדיק,
נקראיםעלשמם,טהמפנישהםמחיים אתאותןהשניםלכןנקראהעל
עימם.ואחו"וכהיו חחשרהכטוהעגהועשריםשנהויטבעשמם",המוסיף
"שניחיישרה",כלומר,הההיאוחיתה את
שנים,עדשריו"שני

חישרה".
תמימים",
כם
קי
המ
חתושאמרובמה"ש "כשםשהןתש
ו אשנות
החנו שבכח שהןתמימים -הםמשפיעים שנותקן,שיו
תמצות",כי שהםמשפיגשחיותלהצף,הםמעקםלהטמןשיהנה
 .וזהו שמצעו בדורו שלחזקיכן המלך (מנהרכן צד ,ב)
זנק רםנעלה
תך
באךימנע %אטצאןעם הק,מנבת קדאלמיפרםאששתן עי
מצאךיזיטקיתימי,אישואזרהשלא %ך במולכותמהמיטה
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וטהרה,ועלאותוהדורהואאתורכו'" ,שמכחוזכותושלח"ןו
שאמךץוהק'
בגוהר
4כי השפקעלשןדורועויהאושנקמוכשרלזה.וכןמה
ת4
(ח אקנ'א)ששלמההמלך"כיק דאשת~םכתיב (פקם אה,ט) מק

חכמה לשלמה וכתצ (שם י) וחרב חכמה שלמה ךקהמא סבורא
באשלמותא כו'" ,הינו שהחטה את האצן כ"כ ער שהיתה הלבנה
בשלחנותבדורו.וער"זהואעניןשאמרו (כתובתש,ב)שביורושלרשעני
לא נראתהקשת1.חהוענקשמצינובצדיקים שרוחגןעדןהולךעמם
ונרגשבכלמקום שהםמצוים ,שאמרובמררש(ב"רפם'הכב)בעלנה
ע"י
שנכנסאבינויענךאצלאביונכנסהעמוגן עק הדא הוא רא"ל ראה
ריחבניכריחשדהכו',והייתע"ישהםמחיים אתהזבן].

אהיהיה"ב ודורש
ב .והנה אמרו במרפש (ב"ר שםג)רביעיב
רהצכורמתנמנם,בקשלעורק,אמרמהראתהאסתרשתמלוךעלשבע
ועשרים הצאה מרינה ,אלא הבא אסתר שהעזה בת בתה של שרה
'וז'ותמלוגיעל ק'וכיוז'סיעות,רצ"ב .ואנאה שענק
שחתה קיכ
ך
ו
ל
מ
ת
ש
כוו"הענו,שכיק שאסתר-ענינה
הקושיא מה ראתה אסתר
לס,ב)אסתרמץהתורהממץשנא' (דנתםלא,מ)8
גלות,כמושאהז"ל
(חפ"נ"
ואנכי הסתראסתיר
יביום ההוא ,ואףבבית אחשוחט היתה בתוך
הטלהבאופן ש"אק אסתרמנדת אתעמהואת מלקתה" (אתרגבא),
זעניבה "הסתרפנים" ,ואםכן "מה ראתה אסתר  -שתמלוך"
כיכ
בפרהסיאוכגלויעל קכאזמרינות .ועל זהמחיץ "אלא חבא אסתר
שהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק'וכ'וז' ותמלוךעל ק' וכ'וז'
מרינות",רוינושבהיות אסתר בת בתה של שרה "שחיתהק'וכ'וז'",
שהחיתהשנותחיה,כמוכןהורידיהכחטץלבתבתהשתהיה
לומי
כ
את שמתיה ,הנכה זה שהא היתהחיות שנותיה ,הפכתןמעצים
גם
ושמםהקצוריםלגלותלשנותולעתגאולה.
כס

וערץהואבכלשבתש"באה שבתבאהממחה" (בץ פ9פ ,סק

ונהפךהיוםלעתגאלה,לכןאומףם"ש
י
ניחהפלשי קרנה אל בעו גאלה" ,ומורגשת הגאולה במוחשלבני
רש9ברואהתב,ב)

בן קו

*

לקק ,שקוראיםעל רהצכת פסתךיעתי הנבחשה שנאמרועלזנק
הגאולה,כנק"לכערבנרי תפאהתךעמי",מכי בא ארך קוסאוף".
וקוא במה שגבראלשומעם את השבתומעביםאותו,שאע"פעורבת
קביעאקימא קא,ב)כיהואקדושמעצמובלישוםסיועמתחתונים
(חא"
"י השבתהץ מאמר ר אאב') ,מ"ש1,4בכל שבתאורות
מ
(עקבני"1עכדמ
בו,בחינת (שבתי ,ב) שמתבה מוכה" 1בבית גנזי חרבת
הממו
ניוע"ישמית שבת ועוב שבת מומיפט חיא לשמןלהתיש
שמה",
האורות מכח אלהפועל-כע הנסתר אלרגלוי,ער עשמורנש בשבת
שהוגש "מעקעולם הבא",בבחינת "טעמיה חי
השבתםמזכחו"נ.קולבוטהניחלל"הפכעי
נאמרו רס"ל (שכת לח ,א) "המעב את
השבת עצמה בבחינת "נחלהב*
מצףם" ,חוים עצותנים לו את
*
ב
מצרים" ,שלא נשפות השבתבבה""בביתגנזי",מוצנעהמוסתר תחת
מצתם ,אלא ערוכה להשפיע להצל עאעתנלהאורותיה ערבררניים

עי

*

וימעוםקישותה,בחינת"עלקת תדאהבחיך' (בשחזת,א).

דהי רצק שמכהלהחיותשנאינובעזרא ונחוהונרכנהונירש
מובהוברכהלשניהמותהמפציחולחיעוה"ב,לזכותלנחלהבלימצרים,
קברוברחמיווחמריו.
לבאולהביאלבישתבןדודבמושרהיי

מעודהשלישיתפ'היישרה
א .והויו ח 9שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שמםשני
שרה.וכרש"י:לקךנכתבשנהבכלכללוכלל,לומרלךשכלאחרנדרש
לעצמו,בתק'ככתכ'ונהמאכו',ובתכ'ככתז'*ופי.
וצ"ב,רבשלמאמעלת "בתק' ככתכ' לחטא"מובן,אבלמהו
המעלהברץש"בתכ'כבהז'ליופי",הלאנאמר (מש4לא,לב)שקרהחן
ו תתהלל .וער"ז מצינו בשאר
והכלהיופי ,ורק אשה יראת ר'היי
האמהותשהיתישה התורהבהן מעלתיופיתן
 ,כמ"ש (בראוות כד5 ,ץ)
ההנערהמוכה מדאהמאר,וכז (שם כ4ט)ורחלהירסהיפת תוארויפת
)ריהייוסףיפה תוארויפהמיאה ,וצרב.
מיאה,וכןביוסף (שם 6גי
וטנאהרענק מן~תהיופיבוראילא נאמרליופיהתהמריוהגרימי ,אלא
קאיעליופיהרוחנישבצורתהארם ,מחמתהיותוטמרבפיושלהקב"ה
אשר"בצלםא~6םעשה אתהארם" (מתעות גו),רע"ישהאדםמתנדג
בצלם "כמושנאמר(תה*ם6ש,מ)אךבצלםיתהלךא"תנו',נשארמיאה
יופיעלפניו,ובאופןהנראהאףלעטים,כמושנאמך (שלהח,א) הכמת
אדם איו.
תאוי
עפי"ז טנאהששניהמעלותתלויותזבץ,שע"ישהיתה בתכ'
ככתז'*טי,רהיט שהתמצהבאופן שנשארעל שקץ צלם אלעם,
תקבץאחעצמהלהיאבתק'ככתכ'לדצט*,כיינויהצעוריםהןההכנה
והחודשלכלהעצים,כמושנאמך(מש4גגי
)וזעשלנערשפיירמ ם
מ קק 4שורמצה.קיטע"פהרשתחז"ל (טחתוך,א)עה"ח(היא
גדוליםעלוקצצים",דהיינ
ת "
ו שהשך י
נ4א) 4שרואמי
ח9

להטי

4

שהואהעפי,שלנדותם,תלויבימיקמנותם.וכיוןשבמטינעוריההיתה
שרה במעלה של "בתכ' כבתז'ליופי",בזה תקנה עצמה עגםבעצי

עיטתהתדארמדרעת"בתעכבת ללהמא".

ב .והנהרפשובמדרש(ב"ר "8ח א)"מהצורךלומרשניחיי שרה
באחרונה",ורשייפירשראתילמדרש"כולםשווקלסובה",וצ"ב.
ש לבאר ע"פדברי האור החים הק' עה"כ (מאשית כע ב)
וי
ותמת שרהבגליתארבע הואחברוןנו' "רט הכתובבאומרו"בקרית
ארבע"לומרכיח"ולאיתיחםהמיתהלצדקים,אלאשיקריתארבע"-
פירחחעירשהיתהכנויה יסודות,נפרדה הקאונסעהכנהם,ואומרו
"הואחברון",פירוזםבוהנם,עימתה הקא משפעתבהםבחינתהחיבור,
כיהצדיקיםהנםעימותוהגוףאיתמשללמהחייםכי"צמקיםבמיתחם
קריים חאם" (בת"תי/א) .ודמעם הוא ,מבהיותםבעוה"ז מהפכים
בהינת החמרשביסודותלבחינתהרוחניות רקדוש שבנפש,באמצעות
מעצויםמוכיםורפלנתהתורהכו',וצאולמד מה שכתב הרמב"ם (פיד
מהליסדיהתורהה"ה)שישתנההיסוד ~סודהבירוהקרובוההפךהעפר
למים,וכמו"כימצא שבאמצעותדבקות האדםבקונויתמשכוהימורות
כולםלימודהאש,ויסודהאש~סוד אשהנשמה".
שדבריוהק'יתפרש"כולםשויןלמובה",דהינושבחינהזושל
"וחמת שוה בלקית ארבע" שאף לאחר מיתתה ההש כהופעת 5ד'
תודותיהונקינההחיבור,הואבכחחח שבשנותחיהבעוה"זההן
ו כל ריםתיתיהלבחינהיסוד אש
שויןלטובה -שהפכה כברבהייי
הנשמה,ההפכהמגשמיותלרוחניותבאמצעותדביקותהבקוטה.

מי

כן"

ג .ואפשרעטוענקהיופיודהיתהמבועבה,כי אשהנשמההוא-
החלקאלחן ממעל אשרמאן דנפחמתוכונפח " ההאניכרעלזהגם
למראהעיני כל אדם,כיה שדרכה הר' טהרתלבחינת הספציות
לב

שבנפש.ואפשרעציאענק
י
ש
א
ארשב"יכו'.
כג)יראהכלזכורך אתפניהאיקד',מאןפניהארת רי
אמרבטץר(ח"בלח,א)סה"כ (שמוחלר,

~ומרשפני רשבאכפני האדק ד' ,ה 5הקף כל ד'יסודותיו לשוד
הנשמה אשרמראיהכפניהאדקד'בריחנוחלקממנוממש.חטואענין
("מעקץל,כו) טלאיכנףעודכמויויוהיועעעיראות אתמורעי",שיהא
אפשרלרושעעלתוארהפמםאתאורהנשמה,והכן.
והו"רשנזכהלעברובלבבשלםעבודהשלמהעבודהתמה,עד
עדרעהפךבמזינתהחתירלבחינתהרוחניותשבנפש,ונזכהלברכתבניחי
ומזונירויחי שמעתארשמיישבכלענעינהוהעיקרשנזכהלגאולהערימה
בביאתבןדחיבנוהרהדירןברוברהבנוווקמייו.

לג

לילשבתקורשפ'תולדות
ד אתיצחק,ופירורו
א .ואלהתלשתיוחקבןאברהם,אברהםההי
האור החים הק'"כייצחק כשמלך לא הטה בתמרנהשיוליד,כי בא
מממראדנוקכא,אםכןמנקלוהולדת,לוהגמראמךאברהםהולידאת
יצחק,פיוש הפעיל כח ה*ךה ביצחק ,שהמשוק
נפש שהיא
במררגההמייד[פירוש ,מצדהדוכרא] ,טה הטהבאכטנעותהעקידה"
ישפ4כעץטה),
(ועיןבקדושתלו
ת"ב ,דבשלמא מהשהיואמותינו מתחלהעקרות,כבראמרו
חז"ל (ב"ר פם"ה ד) "ולכוה נתעקרו האמרית ,מפני שהקב"ה מתאוה
לתפלתןומתאוהלשיחתן",אבלהאשצחקטלרמתחלהבנפשינוקבא
יגדוליותרמענקעקרות,ולמההוצרךלטה
אכתיקשה,השיזהועינו
4
ץ
צ
מ
כ
ה
ל
ו
לו אח"כבעקייה נפש
שיהרהנולדמרוכלה בנפש המקכא,
חדשהמצדהדוכרא.

איו

ב ,ובואה,דענקשץלאהרקאצלהנחקבלבד,אלאוכבכחכןהוא
בכלזרעהשראל,שבןהטלראצלאביומקבל מהאב בשעת*דהנפש
מצד המקבא ,כלומר שהאסמח"דבבנו הכחלהיות מקבל[עטו
כ*
דרגאדאימה ומהש במהנתמקכל],אכןאיה נשארלעולם בבוחנת
מקבללחוד,רקאח"כ ע4עמדתווממירות*ששושלהנןמכהברששך
לו שש המשידה ,כלומד עצעשה הוא בעצמו בדדנת אב דצ41ד,
אצל רבו,
שכמשפיע לברו המקכל4ם ממנו .וק הוא בכל
שהתלמיד הואכלפי רבוכאישה המקבלתמבקפא ,חרוב צתך אותו
תלמה-

לד

תלמידלחשךלהבלעמדתלמודם,ע"ישנשפיעלהםתורהשקבלמדכו.
ורקע"ימם"נלתורהולמצות-בחינתעיר
ה-זוכה6ה.וביצחקהטה
ענקטהבפועל ממש,מפני שהואהטההראשון-ט
בקרהצלימהאבות-
ש
שההןבןהנולד"5אב" ,וממנונמשךענקטץב"כח -בזרעיוהנחתכים
אחריו.
וז"ש (מלאכינ ,כר) שהיעלב 5ב אבותעלבנים ו5בבניםעל
אבותם",פירצת "5ב אבותעל בנים",שידומקכ*ם בבחינתבנים,
ואח"םיתעלו למדרגה ד"5בבנים על אבותם",שיהיו הכנש עצמם
.וזהו שאחז"ל (לחש מה ,א)
לאבות,הינומשפיעים לדורותאחריהם
"אעוץמישבניו זכףם אףלומישבניונקבות",היינואשרימישבניו
זכרם עומדםלנדללוויותזכריםהמשפילש,ואוילוכושכניונקכות
בנים שאעםזהבםבעצכןלגדוללהיחגזכריםהמששיעניםכאבותם,רק
נשאריםלעדרקכנקבותהמקבלם.
ובאה ע"פ"ויאמרוצחקאלאברהםאביו,ויאמראבי ףאכךהנו
דהעקידההטהיצולקרקכבן,נפשהצקבא;
בני" (מששחכנ,ז),ףכיקיע
יי"הנניבני",שבנימזהה
אמך"אבי",ההשיכואברהםשמעתהעת",1עי
אבבעוצמו.הה"וילכושניהםיחדיו",להיות קתםאב.
כ (מש4ט,ו)
וער"זיל"פהמירשבשונצתן (ב"רפרענהסנב) עיו"
עמדתקניםבניבנים "האבות עמרהלבניםושכנים עמדת לאבות,
רחבותעמיהלבניםשנאמרותפארתבניםאכותם,הבניםעמרהלאטת
הכתש עמרת צליםבניבנש".הינו שבףשא"האבותעמיהלבנים"-
שוצצים מקבעם מהם ונעעדם בחינת "בנים" ,כשח"כ נתעקם עד
שהכנים מתעלצים בקושית אבות ,וזה "ישבנים עמדת לחבות" -
שנעששעצכןכאצצתם,להשפיעלבניהםאחראים.
ת"צשל(ע 5צ' אטה) בפוחחהמשנה (אפח
וידיןמש"כבעכוי
פשטמ"ח)ריבץד"ה אהצר אם למרתתויה ההכה אל תחדק הורה
צאההעולםדצא דומעתהוליכם ,שהםהקבלים שץ כאץ
לעצמך,,
...

לה

ומשפיעים טץ 6ה משחמך (תהמם-רציה ג נ)הצקנליןרין מקו,
בעחה"זצריךכלאחדלסכלמהכירו,תמהשלמדתשפיעוילמדלאחרים.
ההרהצז הכתוב (א"נ ה,ו) "ארםלעם"ליולר" ,ר"ת ללמוד על מנת
ללמד",עכדה"ק .ואפשר להמר עטהענין (שמה כה ,כ)"יהיוהכרבים
גו'ופניהםאטטאלאחיו",הינוזצדויו"פרעניכנפים
פרעםכנפים
למעלה"-בדוגמתהעולמות ףק*%ם",ופניהם אטט אלאחיו",שהיו
מקכלקטץכטהוכמופיעךזהלזה.ולכןהיובצורתסנרונקבה-כהופיע
ומקבל.
קש

למשיה

ג .וכעקעניןטהכנרנו בשבת ,שכל שבת הואבבחינת"נוקכא-
מקבל" ,הש מה שהשבת מקכל מששתימי ומנעשההקורמים,והיא
בחינה 4ל שיק ,מעודה דחקל תשחק קדישק ,וכל המפירות "אתיק
למעדאבהדה".אמנםכלשכתהואנםבחינת"דוכרא *משפיע",יהוא
מה שהשבתמשפיע לששתעטיהשבועהבאיםלאחריו,וזה הוא שבת
ייכפש .לקאמרו (שנת קם,א)"המעךאת השבתשתניםלונחלהב4
מצמם",רהיטעצו שהוארק כ4המקבלדויקבלתומוגבלת
לשניבעחוי
ר
אשרנומקבל,אכלכשנקלטהלבחינתכמופיע ,אקנבולו
הכ*
המגבלאתכחהשפעתו,חטואושקרא"נחלהב*מצרים".
ואפש"ל שלכן אכוווטיל (כתובות סח ב) שעונת ת"ח מע"ש
דכתיב (תה4םא,נ) אשרפדויתןבעתו .שיש מ השבתבהעתו
"מקכל "ומשפיע",צצוגרסאלהובלתבנים אשרהןכהשביעבלידתן
בחעהתקב-ו,ובנרלותןנעשיםלמשפיעיםלדורותהבאים.וז"ש"יזיה
כעץ שתל פני צם אשר פשויוקכעתוועלהו לאיכול"(הינו
עותןפיות אשר לאיבלו ,כלומר לא שנדוהחית שקטלו),וערד
יתברכובברעטז"וכל אשרהישההצליח",עד41הוגםלהגחלולהשפיע
לכניהםאחריהם.ורכסלעןבנשא (שטת 6קכס)"הסמררבו"טאל את
השנת לעשות את השבח לדדכםבריתעולם'1
-

",ש

ש

לו

וקרשךשנוכה אאד"ואלהתן*ת בןאברהם" "בוא"ו
יכלדוררדורמוסיףעלעניןהאשק,להלך
המהניףעלעניןהאשק,כיהר
בדרגא דרור הראשון ,ומכהליורות "8ךם יבורכו,בניםובניבנים
עומקך בתורהוכצוות ,בברכתכל הטוב,עד שמכהלגאולה שלמה
בביאתבןדודבמהההריקברוררחמיווחסדיו,

"

לז

מעודהשלישיתפ'תולדות
א .ואלהתולדתיצחק קאברהםאברהםהוולדאתהנחק.וברש"י:
לפיוכהיולמציהדוראומריםכטובעשלנתעברהשרה ,שהףכמהשנים
שהתהעם אברהם %א נתעברה השם ,מה עשה הקב"ה ,צר קלסתר
פמושלהצחקדומהלאברהם,והעידוהכלאברהםהוקףאתיציק,ההו
שכתבכאן עמקבןאבההם שהףעדותיששאברהם הוקד אתהנחק.
וידקרקהמיא,רענקטץהו"ללכתובבזכן ששלדיצחק,ומהעניםלכאן
שאיףבעת4דת"עלינ
וטנאהבפנטזיתהענק ,המה שאמרולעציהדורכן,הואמשום
שראועיסוקחידשדרךלעבוד אתד'במדתהנבודה% ,אכירכושל
אברהםאביושהטהנישרת ההמד (סק תפארתבניםבפושעןכהששכבזה).אך
בעת לשת קקבשהואישת אמה( ,מכהגנ)"תתן אמתלקרב"-אז
העיורשל"אבובכםהוקףאתעשק" ,מבהתגלותמדתהאמתמכשים
עגםהנצורות הםהסרים,ומה שטנאהלעיניםכגבוריםחיניםאינורק
תהואטחנםהגבורותאינםכי אם
הלבחטהחיצוני,אכלדששכצזבפייטו
חסרים.ולקכאן שאירבשמיות ערק קקה,כתבה התורהענקטץ
ד אתעוק" ,מבעת4דתוהתגלות האמת
ש"העדורגלאברהםההי
נערלעטםשקלסתרפניושלהצחקדומהלאברהם.יתפרש (תה~םסם,י)"רבציתפלתילךד'עתרצון,אלקים
ך"י
ט
צי באמתגמעך",היםשתפלתיהואשיוצלהעגם מדת
ברבחסדךע
*

לח

"א-5ם"-מדתהדק,הטש"ברבחסוך",ורקשהם חמרםנמחתם,הה
יהגלהע"י"ענניבאמתנטעך",וכהגלההאמת,שהיאפנעדטהרינת.
ובחץע"פמהשאמרובמומנט(ב"רפס"גג)'אברםניראאברהם
יוחק נ49אאברהם דכתצואלהתולדות עתקבןאברהםאברהםכוי.
והינושנםיוחקשמואברהם,שכןבפנטיותנםמרתוכמדתאברהם.
וזה שדרשו חז"ל (ביר שם ה) עה"ח (שם) ויעתר יוחק ט',
"שהיפך את הגדרה ,לפום ק4ליין עתרא-לאפייאט-רא"[פירחי,
שהיתהעלרבקהגזרה שתהאמנועהמלדת,ובתפלתוהיפךיצחק את
הגדה,כמובעבודתהתבוזנה,העתרהוקיאתהתבואהממקוםלמקום,
ולפיכךקוראיםלכליחח"עתר",עאועבדתו5הפך.]4חבוא כהשאם(סוכה
כעתר ,לומרלך מה עתר אץ
יד ,א)ניכס
הנתצלעה תפלתןזחל
םמרתכת
מהפךאתהצמאהבהקממקוםלמקום,אףתפלתןשלצדעי
דעתו שלו-קב"ה ממרתאכייות למדתרחמנות".חסינושכמו שהא
פעלת העתר ,לנקות הפסולת והמוץ מהתבואה ,ולשוב ולהחזירה
למזהמה הראשון כשמהבואהנקיה וצחה ,קי פועלת התפלה
י
ס
ה
ל
ההחינונההצלותהחמדאשרשמקבה.וזה"מהפכת
הדקשהיארעיפ
דעתושלושקב"ה"הינושמנלהשרעתושלוהקב"האינהאכזריותאלא
להיפך האמדתרחמנות.

י-ם

ב .חינה אק שריק עתהבינם גלות אדום ,אשר הוא צק דעק
ם שאק קללתו מרובה מחבירו (סטה מ 4א),
תקיפק ר"ל ,ואקלךיו
והאמתנעדרתכמושנאמר("ועיןצ4פו)ותהיהאמתנעירת(סנהדרק",
א),רלכןאץזהביםלראות החסרשבתעיהגבוהה.אמנםעבודתעוהוא
לראותולהכיר כפיכוחנו את האמת לאמתו [מדת קקכ] ,שכל
הגבורותחעהעףהדינים אעםכי אם לבחנים שבתוכם ממחתר המר
הכר"ת רשו-בט,כי באמת נם נצחק נקוא אבההם ,הכתיב ואלה
תולדות טנקבן אברהם אכההם" .ופט 15ץ,כי כל האמוק "ואלה
4

לט

תולהתעתקבןאברהםאברהםההי
דאתהנחק",בניממרהש"כיתכהמשן
אותו
אתורעות רבות"(דבים לא ,כא),הקינו שאף במצב"כי
רעותרבות",מ"מהרי"ואלה תולדת עתקבן אברהם את
יהוליד
אם
צה
מר
ב
את עוק" ,שקלסתרפניו שלהנחק -מדתהנכורה ,באמתהואדומה
לאברהם,כינםהדימםבתוכןהםחמדים.
והדירצקשנוכהלגאולהשלחשה,בעתשתקוים הבטאה("משה
מ ,ח) "אז יבקע[אותיותהעקב] כשחר אורך ט'" ,שאז תתגלה מדת
קקכ,המגלהשקלסתרפניושליצחקדומהלשלאברהם,ומהדעביד
ההמס למכ עבור (ברובע ם ,ב)יראועינינו וישמח לבט ותגל משנו
בגמועתדכהרףעק,בביאתב!דודבמהרהרידןכרוברדמיווחסריו.

ם

לילשבתקורשפ'ויצא
א .ושא קקבמבארשבעוילךתרנה.ובמדרש פם'חנ)רהשב"נ
(ני
מיזה (תה4ם קכא,א)עורלמשית אשאעעיאל ההרם ,אשאעיניאל
ההטיםלמלפניולמעבדני (פ" לםלמךםומירכיםאחזי),רואיןיבטשעזרי,
רבשעהשהלךלרבבו אתרבקהמהכתיבבההויקחהעבדעשרה
איעט
דאחדט',חזרואמרמהאנאמובר
גמליםונרואנילאנזםאחדה"משיזי
מותילום 4תאנאמוכר
סבףמןברי (,%מהשיתאבדתקותיכקבוראי),ר"
4
ר
סברינעברי (אקשימאבדתקאינקבוהיי)אלא ש מעםד'עושה שמש
בוצ"ב ,ףאויתכן שיאבד-גקבאבינו במחונו
וארץ (שם) ,מצאהיק
בהעד"תאףלרגעקל,ערעוצמיךלחזורולומר"חםתשלום 4תאנא
מובד מכףנקבריף.
צא,ב)כי סמא לחק אמד
ויפגעבמקוםנר,ואמדוחז"ל
ח""וארלאהתפרקתי,כדיזיב
(י
אפשהעברתיעלמקהםעפיוזפללואבות
דמדמהלכוהיםקפצהלהגארעאסירויפנעבמקום,העקבפיהםרש"י
לקוק (כח,ט)שקפיצתררךזו הש "שנעקם המרטהובאלכאן,וכא
ש לקראתועדבית אל,וזהוויפגעבמקום" .אמנם ההמכ"ן
ביתהמי-
וכתב "שאקקפיצת הנעיץובהזכירוב-גקב אלא כאותה
(שם)
שאמרוכו'שכאביוםאחר,5קכר שקפץהדהמוריהובאלשמן.
חזנה לפטירהרש-מכ"ן ומהיתה קפוצת הרוך של-גנך כשל
מררךהמבעןחטוא
אלסטרעבדאבההם,נמצאשהיתהזוענק
ע19יחוד שם אהבנה שמהדערעהישא מפסק (נואקות א ,א) את
השניםואתהאיץ,ונשאשפ" הכעש"ק ד9ע(מובאבעמיה טלטלפ'חי

ה",

הי

ה"מ

שלכהייה

מא

שוה) במה שנאמר אצל אלבלר(בראשים כר ,סב) ואבאהיום אל העק,
ופירש"י:היוםיצאתיוהיום באתי ,מכאן שקפצהלו הארץ כו',ופ"
רגעש"םד"ע"מכאןשמחצהכוא,הינושמפםהקאחגופאיוצא שםשל
קפיצתהדרך .ולפוזזיזולצאררגמזארשהנ"ל,שכטהשאכנייעקב"מאין
יבואעוף",הינו שחסלט שמאלאיזכהשיתנהג המר"תעמובהנהנה
שלמעלהמררךרגוכע,שהואשמן כראתשמיםוארץ,ישמאק.אמנם
חזרואמר"חםושלום 4תאנאמונדמברימןבריי ,אלאעזרימעםד'
עושה שמים וארץ",שינהגהשי"תענרכענקההנדתה במראתשמים
וארץ,למעלהמדרךרגמבע,בבת""אתהשמים ואתהארץ".
תה שממים המדרש "ויצא יעקב" ,כלומר שיצא מהנהגה
העולםאלהנהנהוזץלדרךרגמבע,וכמושנאמר(בראייה ט,ה)"ויוצא
אושהחוצהויאמרהבםנא השמימהומפרהשכביםט'",ואמרוחז"ל
שהווראומאצכצגינות שלו,ועד"ז פטפטו במפהקן מה שנאמרביוסף
ןלנרהשכעהעהה"ז.
(טפשות5מ,ו)"רינםויצאהחוצה",הייתשיצאחי
ב .אמנםכלזהלפ"רומב"ן,אבללפירויטרש"ישקפיצתהדרךזו
שלאכקפיצתהדרךבכלמקום,כיכאןקפץ הרהמורטהובית המקהש
ובאא4ו,י"ל שאקחחעניןשלמעלהמררךרגמכעעמהמהרקאצליעקב
אבינו ,אלא שק4הוא כהגה ומטלתה של תפלה ,שאמתו (ברכהל ,א)
ןלארץיכף אתלבוכגדארץגבראלשנאמר (ם6ממא
"ההןעומדבחי
המח)והתפללואלךדרךארצם,היהעומדכארץיזטראליכוק אתלבר
כברירושלים שנאמר (שם מד)ורין8ללראלה'דרךרצוד אשר בחרת
תעבטהויכאלועומדותרגעובמקוםושמקרש,בבחינת (שמח
כר",והיי
אתעמד אבוא אלירוברכתיך".וזהו
קכנ)"בכלושקום אשר
שאמרוביעקב"שכיוןמרהיביעתרו למהדף",שכימן את לט כמד
מקוםושקיש [העקרבינו בהי נתאשר ההנעגע יעקב להר המוףה

איכי

מב

שיתפלל בו"]" ,קפץ הר המוריה ובא אקו" ,בח" "אבוא אליך

וברכתכן".
והנהלפי"זאפש"ל שמהשאמרוחו"ל (שבתקיא,א)"המעש את
השבתנותנקלו נחלהבלימצרים",קאיעל נחלת הרהמוריהובית
המקדש -שנקראה "נחלה מצרים",כי אקלזהנבולומיצר ,אלא
ב
*כוקלבו כגפה,היא באה אצלוויול
בכל מקום שנמצא האדם המ
להתפללכאילו הוא שם בביתר' .והנהעל השבת נאמר "אהבי ר'
המחכים לבנק אריאל,ביום השבת קדש שישו ושמחו כמנקלי מתן
נחליאל",היינושע"י שמחתועוב שבתיכליםהמחכיםלבנקאריאל,
לקבלבמתנה הרגשתקיוצת הרהמוריה,בבחי'אבוא אלן4וברכתכן,
כיהם מקבלם במתנה אתנחלתא-ל,בח" המעב את השבת נותנים
לונחלה מצרים.וזהושמהפללים"תביאנואל הרקדושךוקימחנו
ב*
בבית תפלתך",היינו שעתההריאנויכולים רק להרגיש קרושת הר
קדשך בארץ העמים ,שבח" ביהמ"ק בא אצלינו ,אבל אנו מבקשים
"תחפשנו אל הר קרעכן" ,שתביא אותנו אל ביהמ"ק" ,ושמחנובבית
תפלתך" שם בקדושת הארץ קדחות רמקום ,ככתוב ("שקק מ ,ז)
"והכי4שותיםאלהרקדשיושמחתיםבביתתפלתי",ובאשןש"עיתטהם
ק בית רגמקדש בבינותבן דור
וזבחיהם לרצץעלכנכחי",הינוייי
במהרהדירןברוברהבנווחסדיו.

מג

מעורהשלישיתפ'ויצא
א .ועא קקכמבארשבעולךהרנה.ובמדרש (ב"רפם"חב)ר2,ב"נ
פתח(תהים קכא ,א) ערךל*ות אשאעיניאלההרים ,אשאעיניאל
הההלםלמשניולמעבדני(פ" למלטים ומדרכםאותי) ,מאקיבוא עמק
אשומרבשעהשהלךלהביסאתרבקהמה כתשבוקויקחהעבדעשרה
,חזרואמרמהאנאמובר
נם4םוגו'ואנילאנזםאחד%אצמידאחדכי
מטימןברי(פי' ,מהאני מאברתקרניגהבירי) חםושלוםליתאנאמובד
סברכקברח(אקאגימאבדהקאיגהנראי) אלאשרימעםד'עגמהשמים
וארץ (שם),ויצאיעקב .וצ"ב,דאיךיתכן כבאכריענךאבינוכמחונו
בהשי"ת אףלרגעקל,עדשהצמרךלחזורולומר "חםהגלוםלית אנא

מוכרמכףכקברי".

ומיאה,רהנהיציאתיעקבמבארשבע %כתתרנה,רזיתהשורש
ההכנהלנליווזישראלביןהעמש,כמבוארבמדיש(ב"רשםע)שדורשכל
במבארשבע "
ועפעפהלעניןגלותישראל",פתרקריזהבגלות,ויצאיעק
4
ן
ה
הן4מהראתאמר(ימהטעא)שלחמעלפניויצאו,וילךחרנה -מה
ראת אמר(איכהא ,ט) אשר התהדיביהםחרוןאפוכו'".ההנהבדיצת
מבוארבמדרש שבשעת ברשתהעולם,כברנשרשבסדרהבריאהענק
גלות ישראל ונאולתן ,וזה לצורך קיומם בנלות ,ולמראתם מגלות
לגאולה,וכמושאמצו (ב"רנ"בד)'כשב"לפתר קףאבגלות -ההארץ
היתהתהואחגלותבבלכו',ובהוטהגלותמדיכו',עלפניתהוםזהגלות
ממלכתרושעה שאקלהםוזקרכמו התהוםכו' ,ושחאלהיםמיחפת
פד

ארוחושלמלךהמעדתהיאךמהראתאמר("מדהט,ב)ומדהע4ורוח

י"פ

ומה מה שהר קקכאבינוויצל"מהאנאמוברמכרימן
בריי",כלהמרטראתילתרןהריהיתהמושגחת בהאנחההעקושהעוד
בעתבריאת עולם,ולכןיחםהמלום 4תאנאמובך מכףנקברי,אלא
עזףמעםד' עושה שמים וארץ",שככרמעתעשיתשמיםואיץהכק
המד"ת אתדרכיללכתתרנה,כיביוראתילגלותנכללהיוראת גבראל
לנלוה.

ב.

ועד"זיתפרשגם המשךהכתובים (נואפיה כח ,כ)"וידר"עקכ

נףר לאמו אםיהוהאלקיםעכריוזטמרניבירך הזה אשראנכיהולך
גו'",ופרש"י"אםישמור  4הבמחותהללושהבמחנילהיות עמףכמו
שאמר ( 4שם מ)חיגהאנכיעכלי".וא"בכמכית שובבנהלו השי"ת,
לכזה הוצרך להתנגע "אם טרסהגו'" (עק מקב"ן עשת" שחורטש"א ערם
החמא) .רלפי הנ"לי"ל שהשתמחה הטה רק לו לעצמה אכל לבניו
,טעתעיםלילךבאותההירךלגלות,לאהבסיח,ועלטהאושר"אםמהטה
אלקיםעכוי,ושמרניבדרךטה אשראנכיהולך",כלומרכיוןשהליכתו
בדרךטה הףהואהשורשוההכאהלהליכתבניובגלות,לכןהתנהואמר
"אםוהטה",כלתמראםיוכללוגםבביישראלבאותם הבמחות שהכורח
לו.וזה שאמר"חזיהד' 4לאלקים",ופרש"י"שיחולשמי מתחלה
ועדסוף,שלאימצאפמולבזרעיכמו שנאמר (שם מ) אשרדברתילה
ומבמחהזוהבמיחלאברהם,שנאמר (שםט,ז)להיותלךלאלקיםכקרעך
אחרוק",הינושבהבמחתהאבותנכלוגםהכנש.
רדוירצק שמכה לצאתמגלות המרבישונ,כירוי כברעת
ועונהלחנטה,וכמושאיתאבמדרש (שםי)עה"כ"וזעהד'בצבע4ו",
כתש (תש ג מך)ציומטיקדי מלדשאינהעדם אלה שמטש מלבאדי

עיי

*למק

תו'[ציריהם של המעמאהיא (אטם רחםויששקאל)טעם א4ך העקדם

מ

מלכחז אשרלעולמלא תשחתומלכחשהלאתשבלעםאחר,הדאתנפץ אכלה אתכל
המלכיותהאלה,שיא תהודםלעוקדם).והיינו"ההנהד'נצבעלו",שמלכותו

ית"ש חוגלה ותתקדשבאופן של "וראו כל בשריחדיוכיפיהוי"ה
דיבר" (שהקהכעה).רל8י"זייזפרשהמשךהכתשים (שם מ)"ויראויאמר
מהמראדצתכםושה",היינומהנוראהמקוםבועתקתןהשראללהמצא
יהנלחם,מקהםעומקבורגלותממלכתהרשעהבמאיןלהםחקר
בסוףינו
כמוהתהוםכו',עדשסכולראות אשר"הנהד'נצבועליו",בעתעדרחם
הבר"ת ויאמריהי אור אח אורו שלמלך המעדם ,בביאתבן דוד
במהרהדירןברוברחמיווחמריו.

סו

מלוהמלכהפ'ויצא
א.

ועאיענך מבאר שבעוילךחרנה .בשבתזוקוראים בהבהק

עניןיוראתהעקב,אלישיצאבחומרכל,ובמחלבובהשי"ת.וקהזכרנו
בש"ק המדרש(ב"י פם'ת ב)ר,צב"נ פתח (תה~ם קפא ,א) ע"רלמעלות
אשא אל ההורםכו',מאיןיבואעזריכו',ואני לאנטם אחדולא
עיי
צמיד אחדכו' שעמדעשוומטלהממנו,חזרואמר מהאנאמוברסברי
מןברי(י,מהאנימאבדתקאימןבראי)חםחטלוםליתאנאמוברסברימן
ברי (אקאני מאגר תקאימן בואי) אלא (שם)עזרימעםד' עושה שמים
וארץ.
וישלבארקצתענין שתמהעלעצמו"מה אנאמוברמברימן
ברי",ע"פעובדאהשמעתימהרה"חר'חייםבערז"לשמופרכ"ק
"
א
א
זי"ע,שפעם אחתהטההרה"קמבאררהמשובזי"עחולהמאוד,והרופאים
לאמצאורפואהבררךהמבעלמחלתו,ואכרו ששקלנםכרילרפאותו.
ונרוו שלא להפתעמנוחתוומשכבו,עד שלא הרשולאיזטלהכנם אל
הקרשפנימה,אלארטבואנער-שלרצוכחדרהממוך הקעפ~ולרפואתו.
ופתאוםשמעוק%רעש,ופתחוהדלתומצאו אתהרה"קמבארדימשוב
זי"עשוכבעלהארץכינפלמוצצתה,תמטירולהתהמוולחזורלהשכיבו,
וחזקוצדדי הממהבאופןעאצוב לא שול,וחיצו לתפלתםכבראשונה.
%אארכהההצבטהוכפועואתקולוהק'שקוראלמשמששיבט*לציומים
~מרלטיו,כיב"ההוסבלו,וכןהמהשעד מץרההוסבמצבכרטיתו,
ווטרלאיתנוהראשת.והח"כסיפרלאנעדשלעם,או4כשהיהמהטל
משכם,השמעמהשאצרוההפארם(להן),נזכרכטהמשצרעבערםהכרמש

ש

ט

הק'מכאטרקטשר"ע ,שמה ש"דבומח בר המדימושחו" ,אקהרצועה
באכתשלוםשכרבעדמדתהבמחקשבו,אוכמגולהההמשונם חק
לדרךדגפבע,אלאשכןבראהכר"ת את טבעהעולם,שאגבר אשר שם
ברמבמחו,
המרךלורטלאד'המרוע.המתוךכךחשבתי,הרי
בכחילהתחזקשכמח מהשו"ת,ועי"כ הבאישועתיבדרךדמבע,ולא
 ,ומתוך במחור קמתי 4רך
אהיה ככלל המונקיעל הנם,וכךעירתי
מוצצטה,אמנםבלתילארץ,שבתיודוהרתי,הלאב4מפקדברי
זי"עאסתיםולמהלאנתקישובי,אקטץאלאכיאיןבמחוםבשלשות
הם
נו
מק
וישבואטהפגם,עלכןאתחזק דניעםובמחוןשלםואזבריאיהא
ברפאה שלמה ,וק עשקני,
תודה להעוי"ת חזרתי לבריאותי
"
י
ש
ת
ע
כבראעינה ,עכדה"ק [ואמך ר חיםבער ,שכ"ק זי"ע הטהרגיל
חא
למפרעובדאזו הרבהפעמים בעת שהלך לבקרא
 ,ובפרם אצל
"ם
בי
חלהבמצבקשת אשוההרכצרךלדיקוהלאמצו,ולדמצפהעש"ז רפאה

טעי

בדרכיד~טכע],
ואפשר שההןכעין אח אצל העקנ אנינו ,שאף שבודאי נם
מתחלה שםבדימכסחו,חזר ואמך"מהאנאמובךממינק ברץ ,חם
ושלום 4תאנאנכבדמברינקברי",שההה מדקאתכמחוסעדכרהטה
במחקשלםונמהה

ב ,ובאמת,ענק ממחת השבתופא מרת דבמחק ,קדוחתשלחה
ובטח",וכמושכתב רשא (שמה6גסו)עה"כשרצת עקםהושהמלאכה
וביום השבקי שבת שבתק,ופרשיי"מנוחתמרגוע %אמנוחתארעי".
ופהוקבזהפ"ק רשע(חיםהאיםשם)שכויפב,צעתמנוחתובשבת,
מצפה שקברהאשאב"תו"פצ6ט6אכתו,המנוחההזותנשאממחתעראי,
ומנפרעמהנועהואהמזיםהטיחושל שבשכתפרץ*למחישאלוכל
נ%אטקךיצי(9שאשמתגמגיחולאשדז"%1ריאטדהכ,4הף
שנח"%ףםמטתעצחזףצץג מט,%שדז"%ותוצצחק םפ%מג
פ

מעההצשמקים שכהדושלמעודתמלהרמלכה,מצבלערדע
ניסכל חהש ,רלא לאכול רק עושים מסתמרת שבת.ויש מקור 6ה
[

ן

מהשגם (שבת ענ 4ב) ,ובבצטץמשא נהדהד אגרטז (שם) ,ומצטהל .ההם
לומרהעניןבזה ,שעאהכמחון של שמירת שבדק מזחרשת שתפעה
חרזנהאשרמכחהנשפעתמעודתמלוהמלכה,וחשובותומעלהמזירה
ישלסעודהאשרנשפעהכהשפעתמרתהבמחטשלשבתקוחצ.

והנהעודבפרשתן (נראתה כ4ב-י)"הזאבןגהלהעלפירדאר,
ן ג.
כלהעדרים תללו את האבןמעלפי הבאר הכצקו את
שהנקבויגל את
יהבצאאמזפייהשעכדעביו אתהאכןעלפי הבאר למקמהט',יג
 5האבומעלפי הבארט'",ופרשי :כארםשמעביר את הפקק פי
צלוקות,להתנקששכחוגדול.וםמשץירגןצב(שםש)"ונשקהעקבלרחל
"רש"י :שכאבטיםרתמות ,אמראלסטר
יגמא אתקלי ק 'יפ
עבדאביאבאהיובעיונצזיםוצמטיםוכרהטה,ואואץבעיכלום.לפי
זבו במצותאביואחריו להטמא והשעו,ולפי שנדל
שידףאיחפ
י
ש
ע
א6שז בחקו שליצחק משךירו .אמדלו מה אעשה 6ווף של אבא,
 %אמך קקבמילמהשבעי,והעד חששכמת.
ויתבןעוצניהדבריםתלחיםזבת,הכיקשבזרעהעצ,שארבחרמר
?
מבנף
עא
] כל א6שזחזר שמך"*תאנא מברימןברי"וודועלשימוע
מדההבמחק -הושפעלוע"ימרתהבמחט,כחוהנרץשליג
ל את
האבןנהקפיהנאר,כארםעצאמןראתהפנקמעלפיצלוחית.
ן
והוא כענק מעודת מלהג מלכוו שבזצכת בומחים בהעבשת
! ונוום באופן תשכל מלאכתך עשויה" ,תנכח מדת הבמחק שץ באה
( דו"צפעהלמעודתארדודמלכאמחוחא,שכחהגדלואפשרלפעולבה
אתהפקק פיהציחור.
נטועותכארם

צ

4
%
5
ש

י

ש

ש

ן

לי

מני

לי

שמעבי

סקי

פט

שיק שנו עשרש ככר בחחשזם כמלו ,מגזמן נרמא לרש
בניממתאות(עהשעי"ש"גד מאמך וצאורהאזועקמשנ),נימאבההרמז,כי
"ויגשיעקבוצלאתהאבן",בניממריא"מעחההארדודמלכסמשיחא".
י רצק ,שנזכה להשפעות נטועות בכח גרץ בכלעונים
וינ
ברוחניותובגשמיות,ובכל
דמימב ,בנשלה קרובה במהרה דהרן
בשבעשמחות.

מ"י

לילשבתקודשפ'וישלח

1

ך

5

ש

ש
ש
צ
)

א .והצלחיעקב מלאכש לטיו אל עשואחיו ארצה שעיר שדה
ארום.ופרש"י:מלאכשמבהט.
ויש לומר שבא לרכש בזה ,ששלח לו"עקכ את המלאכים
שנבראו ממצוות שהיה מזכה את הרכש ,רהנה נאמר בסוף הענק
(בראסיהש)",ויבאיעקב שלםעיר שכםגו'ויחן אתפניהעיר,ואמרו
בגמ' (שבה5גנ) :אמררבממבעתיוולהם,חטמואל אמרשווקיםתעט
ק מרחצאותתיקןלהם.חינהממבעשוונדם מרחצות
יהמןררביייח
י
מ
א
ר תמס ש'שאותם המלאכששנבראומהמצוות שהוק שכהבהם את
הרבשהואעחטלחלו.

,2

ב .עורי"לבזה,ע"פ מהראיתא במדרש(ב"רפ"אז)ריחן אתפני
העיר,נכנסעםרוטטירציןוקבעתחומיןמבעוריום-ירש אתהעולם
 %עלאבמרהשנשטר (שגכח)והיהזרעךכעפרהארץוגו'.והביאורבזה,
מבנחהשכתלתחפשםבכלהכרואהטלה,שהשכתהיאכשטת תרת
! העולם,וכלעדיו אק להעלםקיוםכלל (עק מש"כ מהכיק אארבעלבני
איענדישעבמעשייההטבתנוכששמרו'א"עז'),רלכןבזכות שמירת שכה וקט
את העלם שלאבמדה.וזהו שאמרו (שבתוה א) "המעב את השבת
מתמםלונחלהבלי מצרים,עצאמך("אגמיי)אזתהעבשרטי
) והאכלתו נחלת יעקב אביך",ולפיט"טלרבם ,דכשבאיעקבהשלוח
 :מלאכים אל "ארצה שערי שדהאדום" ,שלח דוקא"מלשכים ממ"ש",
ר"תמצות שבתמלכתבו מה 5שבחטת השבהירש אתהעלם שלא

4
ן
ן

י

נא

במדה,שכן הס ט%6 %ח את אאםהמלאכיםאףאלארצהשעיר
שרהאדם,שהיאנחלתעשו,שע"יקדושתהשבתמתבמלמאותומקום
כוחושלאדום,ונעשהנהלתיעקב (חקמש"ככיק קאטבעלבני נתנכרד"ר
שםמאטםב'אותבעה"כרבאקגקכופכם).
והנהכתש (שם5גא)ויענךהלךלדרכוויפגעובומלאכי

%,

אלקים.ויאמריעקב כאשר ראם מהנהאלקים חץ,ויקרא שם המקום
ההואמחנש.ופרש"י:מהנים,שתימחנות-של הטהלארץשבאועמו
עדכאן,חדלארץישראלשבאולקראהו.רצ"ב,רהלאיעקבאמרכאשר
ראם"מחנהאלקיםחץ"(בלשקיריד),ולמהקרא את שםהמקום"מחנים"
(בלשתרבים)עלשםשניוכמחנות.
ומיאהשכיון שיעקב זכה 6רש את הארץ שלא כמרה,הרי
לנביו ההן כל העולם כארץ גבראל,ובבהייה ש"עתירה ארץ ישראל
להיותככלהעולםכולו" (לא"ש טקקץרנאתקנ),רעלכן ראם רק מחבה
אחת,אךמוןשלפימלהצןבעולםרנההריהןשנימהנות,קרא את שם
ושרקוםמחנש.
ובאמוקבחינהזוהיא אצלכל אהד בעת קבלת שבת קוחצ,
ג.
שבאש עמו מלאכים של ששתעמי המעוטה ללוותוליראת שבת,
ומלאכיםשלשבת באשלקבלשיו,ומיערוכהעגםשיהחולהםאצלו
בבחינתשבת,רואה אתשניהמוגותכמהנהאהת.ר"לעאוהששבהינח
"מלאכיםממש",שמצדוזיותםבעצמותםנםמלאכיםשלקטיהחול,היי
הםמתלבשים בממשות,הינובפיצריותוגשמיות,והמתלוהמוזםזוכה
ומעברךמפיהם בברטתרגשזקימותבלבועדםנשמים,עדשנראים אף
לעימ נשר ,וכענק שנאמד "מאמריעקב כאשר ראם" .ורכז לרכר,

מלאכים "ממש" בנימטרא "הראנו הוי"ה חמדך"
ומלאכים אלו מתלועם עם הארם בכל מקום ,ומפנים ררכו בלכתו
(תורעם פה ,ח).

נב

מלא",ארצהשעירשדה אד,90וכמושנאמך(הה4מצא,ש)שכימלאכיו
הנוהלךלעושרךבכלררכו*"4
והטהלקוק (לב,מ)עה*כתוטההמהנה הנשארלפלימה,פרש"י
"התקץ עצמו בשלשה המים,לראין ,לתפלה ולמלחמה" .ו4ש לומד
דרגיתלתאיתנותובשבת.דרגהענקה"דורט"ששלחיענך,מנץהט"ף
כהית,שעולהכמנק הארכבה משגה הםרכרועסקאשנתקפה,המה
בכחו שליעקב להחקק עא קדחות השבת,כי השבת כירע
"ן עצמו
םי
בק
הת
מכ"ק אאטבעלבני יששכרזי"ע (שםאווזג).גם מהשס
ל"תפלה",הוא מסנלאהשבת,כמבוארבסהרהבמור הרש (מצמץלר,
נ) "אם שגורה תפלתיבפי (ר"ת שבת)יודע אס שהואמקובל".עכ"ז
החקק עצמו ל"מלחמה" ,שהוא מעון סעודות ושלחן השבת ,במוד
הכתצ (תה4מכנ ה) "תערךלצישלהן נגד צררי",והינוושבמלאכים
ממ"ש -שדם מלאכים ממצות שכה מסכתא-נכללו הדורק תפלה
ומלהמה.
ק
י
ת
מ
שמחה,תתלוו
וטוירצףשנזכהלקבלפני שבת המלכה
עמתמלאכים ממשבכלכעכעו,עדנעבר דק 4הרשעירארץ אדום,
ונזכה שתתקבל תפלת שקבאבינו (נרגשות נח ,כא)יומנתי בשלום אל
ביתאביפזיהר~לאלים",וגלהכבודרוראוכלבשייחרוכיפיד'
ךכר"(מאויהגה),ביידועהנךובהלבא,בבשתבןרודבמהרהרירןברוב
רחמיווהגדיו.

מעורהשלישיתפ'וישלח
א .ישלח קקבמלאכיםלפניוגו' .ועו אתם לשר כה תאמרק
לאדנילעשוכהאמדעבדךיעקבעםלבןגרתימ',ופרש"י:לאנעשיתי
שר וחשוב אלאנר,איליכדאילשנואאותיעלברכות אבוךשברכני
)ףהילי שור
גביר לאחדןשדפי לאנתקימהבי.וכן (להי
יורמ',פרש"י:אבא 4ממל השמש ומשמסהארץ,זואינהלא
חמ
הח
מוןהשמיםולאמןהארץ.אמי
וצ"ב,ראינןיתכןשיעקב כאלו יכחש הברכות ,באמרויחזור
שמר שלאנתקימובו,ומאייך,עשו הרשעוממורנפשובעדברכות
יצחק ,כמו שנאמר (ברגעות ם ,לך) כשמע עשו את דבףאביוויצעק
צעקהגרלהומרהעדמאדוטומרלאביוברכנינםאניאבי.

לה"

וכנאה ,שכל חפצו ותשוקתו של עשוהיו רק קיום הברכות,
ב.
והמוכות שינקלוסשה ,אךאצליעקב,לאהיההעיקרקיום הברכות,

אלא עקרהחשיבותלובעצם הדבר עטכהל,
השואל אתעבדו ,במה תבקש שאברכך,ועונהלו עבדו
משל
החכם ,אדוני המלךן למה הושב בעיני כסף וזהב אבנים מוכות
ומרנטות,לנהמתוסכמה שצמתי 4*"6ן מפוקאדוניהמלך ,הףזו
עצמההטשברכתידילדולהביותר.וז"שיענך"איליכדאילשנואאותי
עלברכותאבוישברכניט' ,שהרי לא נתקיימהבי",וברכותשאינך
רחצהקיומם,אקלהםחשיבותאצלך,רקאצ.4

"ל

נד
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והנהנאמר (האשחט4ב) "ואעתקלמיגדול,ואברכך,ומגרלה
שמך",יפרשעי :שהבשתו ~מם תל הממקועלרהטם,ולאחרמכן
מים"חייהברכה",ויל"פבטה ,שהחשובמכל הברכות השזוש"חהיה
ברכה"שתהיהאיששנהברךמפיהקב"ה .תהשאומריםבנטפלתיניה
עםפשיותשלוחיענקיבמזיזרעאל(הנהםלומרבעצםנוראש)"עכע4בפהקם
יברכק,ומברכותפקיכלםיתברכון",הינושאקאזנפק"םמהיהיואותן
הברכות החקיהמתישזקיפנו ,בקהותנו הי 84רק "עמךבפיהם יברכק"
שיברכוצדיקיהצור אתעמך",ומכרכותפקיכלםיתבהכק",תועצמה
היאהברכההגדולהביווזר,להיותברוכשמפיעליק.
והנהבמדרש(נ"רפעיהה)ויידלהיעקנמלאכים""קושנאמיה
ברוה"קכו'(מש4ןו)ברכותלהתשצדיק["קקקנ]כו',אשריהםהצדיקים
שמחברכקבארץומהברכק בשמש ,וקף הש המרה שנאמד (שק" מה
מץ) אשר המהברך בארץיתברךבאלקיאגף,להודיעך שכל הברכות
שבירךיצחק אתיעקבכבדוברכוהקב"המלמשהכו .4וראהלפרש,
ש'ברכות לראשצדיק",הינו שאצלהצדיק הברכה עצמה הקש הראש
והעקר".אשרורםהצדיקיםשנצזברכיןבארץהמתברכיןבשמים",הינו
שהתכלתאצלםהואמה שהםמתברכק,ולאקיוםהברכות.וזהשמים
יק 4הש המדה" ,כלשר שבשכר מדהסובהזועצמה,יתברכו כשק
שדברכהמןהשבוים.וכיקוכאצליעקבהיההעיקרברכותהנהק,לכן
"כלהכרכותשבלךעתקאתתקבכברוברכוהקב"המלמעלהכו.4
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והנהעודאיתאבמדרש(ב"ר שםב)והטלההעקבמלאכיםלפניו,
ג.
ריב"ם פתח (מש 4כו 4ט) מעק ברפש ומקורכהטרפי תו'" ,כשם שאי
אפשרלמעיולהרפסולמקורלהשחית ,ק4איאפשרלצדיקלמוםלפני
רשע",וצרב[ .ונודשהנחוםאוג"להיקר(חנחומאוישלחסינןגא)"ממעקנרפש
וכמקורכהטסהכןצדיקכשמםלפנירשע"].

נה

ולאהשהזוכהמהברךמפיצדיק,נעשהאדםמכורך,אשראף
אםלאמתקיימיםהברכותאצלו,מ"מאין 11אלאלמןולאלעולם,כי
בודאייבאיום אשרסכוכו הברכותויתקיימובירו.וזה שמדמה אותו
המדרשלמעקומקורמיםחים,שכן מבארהרבינובחי (רשסדה)"כי
הצעק כשהוא נמסרונופלביר הרשע ,והוא "השומם לפצו ,אותה
התמוממות ההש לשוגה ,אינה לעולם כו' ,ולמה הוא דומה ,למעק
שדולחךורתימהברגל,וחוזרעכורלזצעה,וראותהעכירותאינהלעולם
ואיןלהקימא,כיעתידהואעדחזורלצלילותו,כןהצדיקלאיוכלהרשע
להשפלכבודוולאלהפילאורפנימעלתושלאישארבציקתוכשהטו
כו'",עכלה"ק.וער"זהואהענקכבחטתהצד";,שאםאינהמתקימת",ק
רקלפינהגההלאלעולם.
א"שושירטטההפוכות,עטהעורסושנחוט*"כן
נה~ד"

צדיק כשמסלפנירשעי,דמעולומר,עורמו המעקכן אץ הצרק מם אש לשעה .השה
למוטלפנירעשע',
 ,כךאי אפשר
עקורםבמלצר"כשםשאי אפשר להרפסכי
דרנו,שאיאפשרלווצניםלפנירשעלעולםועד].

*

שעינך "

תה כללגדול באמונת צדעדם,
דוכות הוא להתברך
מפקקם,ולהיותעליויכן בכלל "חשה כרכה",וכן להאמין שבודאי
וכלתיספקסוףכלברכתצדיקלמוזקיםבעתהמזונקמןהגשמים,ואשרי
המאמקבעבדיד' .מהשר אשרזכהעםיעמודלנו,ו"ענק4בפוקםיכרכק,
ומכרכות פן 4כלם יחברכק" ,ומכה לחים לברכה לרצועה ,בברכה
תבן דוד
הזצלחה בכלמעשינו ובכלענינית ,ולנשולהערימהבביני
במהרהמדןכרוברחמיוולמדיו.

ט

לילשבתקודשפ'וישב
א .ו"2ביעקבבארץמגוריאביובארץכנען.וכרשיי:אחרשכהבלך
נשוביעשוותולדותיובדרךקצרהכו',פירשלךישובייעקבותולדותיו
בדרךארוכהכו',משללמשליותשנפלהבקהחול אדם ממשמשבחול
וכונרו בכברה עד שמוצא את המרנ*ת ,המבאמצאה הוא משלוי את
הצרורותנוידוונתיל המרגלית .ולכאורה צ"ב ,דא"כ לא הטה צריך
להזכיר אתתולדתעשוכלל,טוהרילאחרשמוצא אתהמוגלית"הוא
משלן את הצרורותמהיו"% ,אהו"ללהזכיראלופי אדהם אףבדרך
קצרה.

ויש לבאר בשה ,ךהנהידועעניןהנהנוצין שאלו בתוךעמקי

ה הכד"ת
הלאפותבסודמעשהבראעדתשאמיוחז"ל (ב"רפ"גז')היהי
בוראעולמותחמרויבן,ונזדהרוניצרתןקדושים בתש הקלשתמפוזרק
בארבעכנפות תבלביןהאימות,ועבודתישראלבגלותהואלברד את
הטוב מוצך הרע עד שלא הצאר שוםנהנהן קדחהנידח ואבודבין
דשדשת ,יבו36המותויתבמלוכוהותהתקשתוהמם"א.תה טנאה
עתןהמשלחז"י
למרגליתשנפלהביןהת,"%הינונהנוצקקדושיםשנתערבו
וכוברו בככרףף ,ההא עבודת
בתוך הקולפות ,ו"אדם ממשמש
ישראל בגלות לברר בעולם את המוב מהרע" ,עד וכמוצא את

המרנ*ת".

בחי

"וךהתורה ,שכל שמברדק
יעהבירורחןנעשהגם
שמעתתאאיבא מהמלתאועהמריםעל סבראאמיתית בתורה-עד
שמוצא אתהמהגלית" ,פועלם בזהביורבעולםובים %שוע* ההו

ש
-

ני

"שכהבלךישוביעשוותולדותיובדרךקצרה,ונתובייענךותולדותיו
בררךארוכה",וישראללתמריםבתחץ"ק אן4שחשוכהרקיישבתהעקב
ולא מדר"2ובתולדותאלופיעשו,בטהגופאפועליםבישול כחאלופי
אתהמרגלת,
אדום,והבירורבקישראלשמים,בקהמרבלרע,
צאמירי
ואף"משמצאההואמששךאתהצרורותמידוונתהצמ
גלית".
וה
ל
עודפירש"י בד"א "הפשתני הגץנכנסוגמליומעונים פשתן,
ב.
הפחמי תמהאנהיכנסכלהפשתןהזה,הטהפיקח אחדבהציבלו,ניצףן
אחדיוצא ממפוחשלךעא2ורףאוזכולו,קךהעקב ראהכלהאלופים
,מהכתיבלסמה
הכתוביםלמולה,תמהואמרנויכוללכבוים אתכהין
אלהתולדות קקביוסףוכתיב (עובדה א,וו)ההטהביתיעקב אשובית
יוסףלהבהוביתעשולקש,ניצוץיוצאמיוסףשמכלהושורףאתכולם".
ויל"פ ,שהניצףן שמכלה הצורף את כולם ,הוא בנץ גהצא
שמבררבעולםאוזהחילוקשביןביתיעקבאש,לבעזעשושהטוקש,כי
בעת שמתבררהמתגלהזהבעולםכולו,בבחעת"מוצא את העונקת",
הרי"כהימצאההואמעלזיאתהצרורותמהיוונומךהמתקת",כיבעת
שמוצאק הטונלית תו אק שום ערך וחעדמת לצרורות,ולכןהניצוץ
זכולם.
שיוצאמיהמףמכלהושורףיע
והנה מהשניצוץ טץיצאדוקאמיוםף,מיאה שהוא משוםשכן
אמרו פרגז)"ממירתהיגש שאקקהלומפלאלאכיףבנטה2,לרחל",
י
ב
כלומר(
כימולו -שלקך2ו,צריךלהיותדוקא
ר
ו
ר
י
ב
ד
ש
י
"
ע
בנהי
שלרחל.והעניןב-ישהח
יה,כירחלענינה"כולומוב",שכןאמדוכמרשש
המיא
ילאהרכותבו/מהורכות,רכותמבכיה,שהיואומרים
(בשרפ"עבם)"יגענ
כךהיו התנאם,רישולהלנךול הנקמנהשלמזן הגמזה מכהואחירת
רה"רשלאאפולבגורלושלרשע,א"רהונא קשה השהתפלהשבמלה
אתהנדרהכו',ורחלהיתהיפהתוארעעךממנטה2,לרחללאנפרעה
אלא נאה ורחל היתהוגר".רציוברחלהירעעבמתקראשוב ומבוררת

נח

לטוב,וכמעלתצדיקנמור,שכןאמרו"הקמנהלקמן",אךעללאהאמרו
מתחלה "מגדולה לנד ,"%שהיתהמוכנתלחלקו שלעשו,ורק שהטו
פעלתהבבכיהה ותפלתהלכסלהגזרה.ולכן "אקעשונופל אלאכיד
בנטה שלרחל",כישלימותבירורהמובמהרע,ונמרעבודתהבירורק,
בבחינתנפלתוובשולו שלעשו,הוא דוקא בנטה שלרחל,זטהטש
כולהמובמעיקרא.
ובשהיל"פ מה שנאסר(יחיה לא,י) עכזה אמר ד' קול ברכזה
נשמענהיבכיתמיורםרחלמבכהעלבניה,מאנהלהנחםעלבנטהכי
איננו".הינו,כיקוכמסורת הא שאקעשותפלאלאבידבנטהוצלרחל,
כצבעם כמצלימותהבירור הוא דוקאעליזי מוב הנמור,לבת "מאנה
להנחםעלבנטהכיאיננו",שאףאםישובובתשובהשלמה,טריהטהרק
בבחינת נלאה" שמתחלההיואומייםהנרולהשדול,ונפקתעשווהטה
שלרחל .חונהבכיריה של רחל חלוק מבכית לאה
דוקאביד
י
ה
נ
ב
שמתחילההיתהמוכנתלעשו,ובבכייתהביררההשובמהרע ,משא"כ
בכיתרחלהואכח""קול ברמהנדומע",בכיהשלכולובצבמעיקרא.
ועלזהנאמילה בנשאה(שםסו)"מה אמרד'מנעיקצךמבכיועיניך
מדמעה,כי"םשכר לפעלתרנאםד' ,חטבומארץאוצגו'",הינושאף
שיחזרורקמתוךתשובה,מ"מבשכרפעלתך,תתקבלזאתכבכיתרחל
שהואכולומובמעיקרא,וניצוץ אחדיוצאמיוסף שמכלה חםורף את

בי

כולם.

נ .וכןהואהענקבקדחטתוהטבת,שהוא"יוםששלומוב",ועלידה
מחבררהמ"כבעולם,וכמו שאמרוחז"ל (בעה פ ,א) נאמרוע4ועל
שמאיזפקןכלימיוהיהאוכללכבוד שבת ,מצא בהמה נאהאומרזו
לצבת,מצאאחרתנאההפצנהמניח אתהעבטהואוכלאצעהראשונה",
הית שהטסמבררתמיד את חלקהמוכלכבור שבת ,שהואכולופונ
ואמרועוד(שם)"אבלהללרסקןמדה אחרתהיתהלושכלמעשיולשם
נס

שמש שנאמד (ההעם סח ,כא) ברתןד'יום יו,80הינושכיקשהיוכל
מעעדו 4שםיממש,היהאצלוהמיד בבחעת שבת ,תהברוךד'"יום
יום".צ'קיל"פ מאמרחז"ל (שבת קוק ,א) "המעב את השבתנוחנקלו
נחלה ב4מצרם" ,החנו שברמת שמברר את המש לכבר*עונג שבת,
נעשהבירור העולם ,עד שמוצא את המתלת ,חורק את הצרורות,
וחשה העלםכולובחינתמוב,וכבחינה שנאמד("מיהיא,פ)לאירעו
ולא ישחיתו בכל הרקדוריכי מלאה הארץ דעה את ר כמים 4ם
מכסים,שהואעקםשכולומוב,והים"נחלהב4מצרם".
ונהירצקשיהאחלעצובבהלהזו,ויושפעלנושפעחיםברכה
וישועה,לקבלפניכהטיחצדקינובביזתהבןדודבמהרהדהרןברוברועציו
וחסדיו.

סעודהשלנסיתפ'וחטב
א.

כבארץמגוריאביובארץכבעם* במדרש (ב"רפס"דה):
ו"2ב"עק

ואלההמלכיםרנו'וכתיב הכא ושביעקב,
כטהכצעיבלעמעמךכע
ו
ע
ו
יקהכספלךבדרך,וראהכתשלכלבים,ונתיירא
א"רחוניאמשללאחר
בה
הש
מהם ושבלובינקים,כךכיון שראה עבשיענךעשוואלופיונתירא
מהם,ו"2כלובינטהם,וב"ב.עור איתאבמה"ש (שםא):ו"2ביעקב,
כתיב ("צדהם ,ע) בזעקך ולוקנותך ,חדכינוסווכינוסבניו השלו
כררעשוכר.
ויל"פ ע"פ מה שכתב כ"ק אא"ז בש  %קשכר ד"ע (נמי
ההשכרכגומרי שבה מאמראיאותי ,,תשורשרכלהפ,נחאחעזד"ה רעלם)"בענץ
אברהםאבינובטיתבץהבתרים,נאמר שם (שתשקץ ,%י)פקחלו את
כל אל"הויבתר אותם בתו"ך ,להיות שבעים אומות הם אצה מ%
אלפה,כיליהשריםהםאחודםברךימקהקרושהוישמעאלעלנביהם,
והוא ארוםעלגביהם,הריאל"ה
הריאל"ה,ול"העצים משמאלוקיר
מולאל"ה,וגבראלהםצ'טים שרשםכקושט,ע"כקליפת"טמעאלירם
םהואבערבשבת ,מצקהקומש,וקצפתעשויוםאפיםהואיוםא',
איי
היצ משמאלחקתית,וישראלבתו"ך ,להםניתן למטנפהיום השבה
דקוטהכר,והנהכשמשטת!ישראלאתהשבתמבמלקאתהב'קלפות
ק עלה16ימ בהםכר,שע"י שבה
ט',מכדרך אק שום אומההיט
ממשלק אאם,ע"כ אלם 4עמרובניעזראל שכתראשונהלאהיתה
קמנולהלעשלתטבהן(שכתדח,ב),כילאהיוטתנים5הממקום
אחשההיש
4שלהצ".

טשי

ובדבריו הקדושים יתפרש המדרש",כיון שראה אביתיעקב

עשוואלופיונתייא מהם,והטבלו ביניהם"לממרירם,בבחינת שבת
המפץרביניהם,ועי"זמבמתםאותם.

ב .ונראהשלפעולהפירודבין האחפות ,לאצריכיןליזצבבינאום
בפועל ,אלאכיוןשיעקביחרבב"כינוםווכיצםבניו",בבחינת "אתה
אחר השמך אחר וסי כעמר ישראל גוי אהד בארעי,זהעצמוגורם
הפירודביןאתמותהעולם.והינו,דכיוןשכמסרונתגלהש"2ראלהםעם
יאחדותםנוסעת משאההאחרחרקיאחד" (מ"ש
אחרומיוחדבעולם,כ
כסד ח"בכצ,ב)*,ובצעם מהגלה שכלהאימותיפרדו ,בשרשם עמהם
מהקמארפירתץא .ורק אם חתלה גבראל מתכהנים ככל האומות ולא
ניכרתאחדותם,אזנראיםהאומותכמאוחדים,ועי"ז בטחםלהציקח"ו
לגבראל,כמו שדרשושויםעוישראלמרפיוים" אלתקרירפיוים אלא
פירתים,מיד"ויבאעמלק" .וז"ש "בזעקי טרלול קבוציר,תניכינוסו
וכינוסבניוהצילוסיד עשוט'".
יבהיותשבת"תאראחד"(זוחח"בקלה,
תההעטרהבשעהזו,כ
א) ,ובפהקבעת מנחת שכת,שאומריםאז "אתה אחד ושנקי אחר
י
כ
ו
כענקיגבראלנויאחרבארץ",הואגםהעתרצקלבייקלהקטעת,וכמו
שתיקהאר"יז"לבעצראתקינוםעודתא,שבעתש"כניהיכלאכו'יהק
הכאכהאיתכאדביהמ5כאבגלופין",אזהיגשהעתד"רעודיללהדגליה
ליה,לבמלאלכלק*פק".ובפרם בשכתזושלפניחנוכה,ואיתאבאנר
לאינקעויתאאחרנק
(ח"במנ,ב)"נטשישבצע,יחמאדשואכללאיכ
י
ח
נ
מ
ת
מתברכין"ע וכחתכההואאמןבעוולקליפות,רעדשתכלהרגלמןהשוק,
נרותעטרםענק
עדדכל"אהעלאדתרמדאי"(שבתכא,ב),עלסי
השלום והאחרות(היאפיק בשבה כו4ב) ,מתגלהאזביותרענק "כשב
יעקב",ש"כינוסו וכינוסבניוהשגלומהיעשו",ולכןכשישראליבקבק
ך

*

סב

במעודתרעואדרעויןבכינוסצדעדם,ענקי כלם צדעןם ,הם מבמלק
כחאלופוארוםמןהעלם,עלידיעדח8בקביניהם.
ויהירצקשמכהלבאמאור השכתלאורותהנוכה,והרותקהוא
יבקי אתעמו בעלום,וסכנו לראחעבניםובניבניםעוסקים בתורה
ובמצרעעלישראלומלום,ונזכהלפלאיועץאלגבורפכיעדשרשלום,
יבא מלכנו ועאלנו בגאולת עולם ,מתעי נחת ושמחה וכל המנב,
ובגאולהנדובהבביאתבןדודבשקרהדיכןברוברחמיווחסדי.

סג

לילשבתקוחצפ'מקץ,שבתחנוכה
א .ויהימנחשנהיםצויםופרעה חלםההנהעמדעלהיאור.ובמדרש
(ב"ר פראםא)":טה"כ (חובכח,ג)קץ שם לחטטך,אמןבתןלעולם כמה
ןנתןליפיףכמהשניםיזךשהבאפילהבבית
שניםיעשהבאפלהכרימ
האםוחם ,מקעוגיעהקץחלםפרעהחלום,יה"ב.
עודאיתאבמררש (שםג)":טה"כ (תה4םם,ה) אשףהגבר אשר
שם ד' מבמחו",קיחטף% ,א פנה אל רךבים 4 ,שאמר לשר
המשלםזכרתניוהזכרתניניועםףלועסתישנים.וככרתמהוהמפרפרם
ברגטזירהשמרישהנטרכםלסופו,שבמחללהאנטרשיוסףה
ואהנבראיטרשםד'מבמחו,ולאב"כאסך"ע9שאמרלשרהמשקים"נרתמוהוכשתי
נתחטףלושתישנים",והינושלאשםמבמחובר'.עודושקשוכמפה"ו
למה נענשיוסף " ,ה 6כקשות השתדלות אי 1תמרק במדת
הכמחק.עוד"טלה"קבלשקהכתוב"אשרדגבר אשר שם ד'מכמתו",
ךלכאורההוי'4לשומך"אשרשםבד'מכמחו" (חקבם4קךשעמרעץ).
ר"ל ,רהטה"ש כוניקטועות",מ קטועההנצרכה ובאה רק
לגק,ויש סטתה הנמשכהלעלם,בעבר,בהווהובעתקהונראה ,ההא
 4א םום ,ק
% ,%
פאר א
" ,צלה '4דוז אך ורק ע9
יעיעת ועלם ,בבת" "התחמייצעתמי
הכר"תלבדו.והיינושאומרים'"קראל 1שע בהף"ה תשתת עולמים,
נםהירםיושעומפירכר".
ההנהישועתיוםףויציששהומבית האסוףם הואענקישועת

ש

.
ב

*

" שקי

עילם,כייחזהק"נונבעבר -נצחבעתוט"שצזגילם
,נצצצארנצסז"ש
סד

הנ"לשדטנטכאןעה"כויהימקץשנתיםישם-יקץ שם לחשך,צק
צק לעולם כמה שמם נששה באפלה" ,הף שרטיבת יטף בבית
שמטרבבריאתעולם.הנן
האמרים הואבחי' וחהטך פני
י
ה
ת
דרשו"קץ שם לחושך"עלזכק ההוה,ש"נתן*הסף כמהשניםיורטה
באפילה בבית האסוים .8ועיקר "קץ שם לחשך" קאי על העתיד
שיתבמלהחשךכמנעולםלנמרקויהוהזנקוטל(שי'י
;ז)"ירם אחרהוא
יורעלר'לאיוםולאלילהההוהלעתערבוהוהיצר",ותתקים המדאה
,ב)
(שהי'ל ,ט) "חומה אורהלבנהכאורהושטה"[.הדקבטהר (חיאק"ג
עה"קההנהעימךעלהיאורנו' שהוא מור הרואה טהרבחלום רואה
שלום,דכתיב(הדךסו,צ)הנצנומהאלוהכנהרשלום,הרישקאיעלקץ
היסים].
והיי%מעמאשישועתיוסףלאהסהנטועהפרמית4טן ,מאם
הלקמתשועה הכלטתנאיתעולם ,מכיועעדרידתיטףלמצרים
היההכנהלכטשתכללגבראל4טם,תלות מצרםוגאולתההחשהכנה
*אלההעתידה .וכתב קט הרה"קבעל דבר חים ד"ע מקץ דשה
(י
במד"ראחיי)"יזמנהישרעדיצתהררעטראליתמכונה בשם אדם ,וטלה
קומהוללימה ט',וישמכתבי מרוטלז"לר"טראלה" במצרםכמו
שטרכרהסםבמצדיםטזהוולעם.נהנהבכללותהעיבורמרםיירתם
למצים כלהכשכמים ,ורק נתדהה המיכהלירכתם ,הואיריתירסף
הצדיק.א"כמידתוהויכמוויעהשנצעאזבת"קומתישראלעיהגדלו
בעיבוהוסאוממציםרינרלובקומהשלשה,טהבניןביהמ"ק,א"כודאי
מאזתזרבעצצמרומיםכל מה שקבורעלזרע אוראלוכלעניניהם",

ש

עי"שבנשיכות.
רהתגברותהאורעלהחלצךכעקם,
וכיקמששועתעסףויהי
א"כבמץ%%כהשייתהטה'שווערעובמשועהבפחיותלקההשועלווש"ל
עוטםמכמותעדרשרעו
ם הוי"הכצצשהצ",
"אשךוגבראושריש
י
ט
ו
ל
כ
בכצדש
השי"תבתשועהוזקיעשק בהקהדיהרהטה.ואושרש קשוי
מה

"עליוישאמרלשרהמשקיםזכרתניהככרתניניתהמףלושתישנים",כי

בהיותובבחינת"הנכר אשר שם הוי"ה מכמהו" לאההרלולהשתדל
אצלבשרודם,ונענשעלחחשניתהמףלושתישנים.
עמביא בשעריששכר (מ"~שץחדשיכסלוסכת,
ב .חננה כנקאא"זזי"
מאמרינוהאורהאווזיפ)משמחהדזקינוהרה"קרביאליעזרמדדקובד"ע,
על האהאמרובנמ'(נרכיתעא ,א)לנביכרומזהכצק",נהולובשתייויו

ונותנולימין,איבעיא להו שמאל מהו שתמדףלקמין" .וכתבו התהזי
המיריבר"חטכתשהלבשבתשהחשהנוכה.ואמרהרה"קמדזקקוב"כי
אזנכלל השמאלומסייעלימק",ועי"ששהאריך כצק אאאד"עלבאר
ענק"ה.
ולדרכינוי"לבחר,שביוםחחמצורפיםכלהג'תיקומם ,דהמה,
החחויהיה.כי"הודחו"הואתזקק השךהעברי"יש"חהפייה (תקשער
שחצר טמרהקיחים אחןא'בענקעשעיהדך"ח).ו"שבצז"הואתזקק השך אשר
בהחרכמו שכתב (שמפזי,כג)"ולכלבנייתשאלההראור במושבאתם"
אותיותשבת,ו"הנוכה"הוא חקקההשךבעתור-עליויאורושלמלך
המשיה ,הנן "ל"ו נרות" בג" "בארך מיאה אור" (תרים לה יב).
וכשמצטרפיםג'דבריםהללו,בר"המבתשחלבשכתהכהואהתכה,הרי
מבמליםקלפתהאושךבעבר,בהחהרבעתיף.ולפיכךאיבעי"שלהושברצן
טה "וכמאל כזהו שתסיעלימין" ,כיק עוהוא אמן שבנשלים החשך
והתקפאהמדומדםבצדשמאל.
תהנהארש"ל(שבתקיח,א)"דצצעננאתהשבתישתנקלונהלהב4
מצרים".ויש לרכםעל שבתזו ,שהואתיקוןכלג'ענעים דהמה החג
וידמה,בבחינת חטבתדהוםלהוי"ה",ועל קבענרעוב השבת"צתנק
לו נחלה בלי מצרים" עשהאל נחלהוישועהנצחנם.ודהי רצק שנזכה
ל""טראלנושעבהוי"ה תשועתעולמים" ,פם ףףוםיוושעומפישוכן
מעונשככלהנטועותהנצרכותלכלאחרבפרם,הלשועתהכלל מבא
סו

מועד לבשול החשך ורגף4פות ,ע"ד שאיתא בשם כהבי האר"יז"ל
"צווחך אף עקתק במלק ושבאין" ,שאף הקלפות בעצמם צועקק
שרוכנם גם להיות ככר במלין ווטביתין,ירגיע כבר ראמן להיקטעה
ו(פכ"הה)אקישעאלאלמותהמכרח,
האגטיתטעכמאמרתנאדכיאליה
בביאתבןדודבמררהרהטןברוברחמיווחסדיו.

מז

מעודהשלישיתפ'מקץ,שבתחנוכה
א .רהי מנה שנתים עצים פרעה הלם חונה עמד על היאור.
ובמררם (נ"ר פעםג) :מסה"כ(תחסים ג ה) אשף הגבר אשר שם ר
טבמהו ,חץיוסף ,ולא פנה אלרהבים,עלסי שננצר לשר וצמוקים
זכרתניוהזכרתניניתומףלושתישנים.וכברתמהוהמפרשים,שבתהלה
אמרשיוסףהואהנבר אשר שם דןמכמהו,ה"אה"כ אמךע"י שאמר
לשר המשקיםזכרתניוהזכרתניניתוםףלוב'שנים ,וההנו שלא שם
מבמהו בד /עוד הקשו במפהקן ,למה נענש יוסף ,הלא לעשות
השתרלותאינוהמרקבמדתהכמחק.
וי"ל ,שמה שדורש במררך"אשריתגבר אשר שםד'טבמהו,
חץיומף",הינושיוסףהצץמרכבה למדת הכמחק בעקם,כיהוא שם
בעקם אתמגתהמבמחבד% /קבהיותולנם%מופתשיתחזקוהעולם
במדתהבמהוןעלמרו,לאררהלולבקשעזרה מכשרהרם,אלאלתלות
במהונובך24י"תבעקימות.תהושאמרושדווקאבגללשיומףהוא"דגבר
אשר שם דןמכמתו"לכן"ע"י שאמך לשררגמצנוםזכרותיהעשרתני
מתוסףלושתישנהם".
ב .ועדף הואהענין בנם הנוכה .עאט החשמונאים לנם בזמת
שהיו אמרכבה למדת הכמחקבעקם ,שמהםלמרוכלהיורות אן
םורבים מר
מטתהבמחוןהושיעלהם רקבנהוממרנטעתם חליל
מעמוםכר,סק"הגוחלםלר"בגיממייא"נםחנוכה"% .קמרצההנם
על כהנןהקיהוים",שעבודת השקההאמדתהבמחון שתף"אק

יי

סח

בי

לוחלקמהלה"אלאמהעיט
םבמחותבר'לצמף.ורשלעץשכן"כוק"
בנעשמךיא"במחון".וע"יגורלמרתהבמחקשלהחשמונאשנעשההבם
במנורה המכוונת לאור התורה,שכן "תורה"ייעשמדיא "חלוויאמץ

לבבכםכלהמיחלם."%
ויהירצרן שצמת הכהנש משרתיד' אשרהערו למות נפשם
בשכלכבודוית"ש,מעמודלנוולזרעינו,לזכות לבמם תלמדי תכמש
פראיד',ומלך שהשלוםשלוהטיםעולנוחים ברכהושלוםולהתברך
הבבמותבןרודבמושיה
בכלמיהרמיםכ,והעעךשנזכהלגאולהעאים
רירןברוברחמיוחומריו.

לילשבתקודשפ'ויגש
א .ועשאקוטרודהויאמרביאדניידברנאעבדךדברבאזניאדני
ואליהראפךבעבדךכי כמשכפרעה,ובמדרש 8צעה)ועשאליו
(בי
טץורה(עמוםפ,ע)הנהנמיםבאשנאםד'ובשהורשבקצרוע',הורשזה
טהודה ,בקוצר אח ישף ,שנאמר (בראערה לנ ,ז) המנה אנחנו מאלמים
,ודורךענביםאחוהודעה(זכריהפקע)כידרכתי 4טהויה קשת,
אלימים
במוסיךהזרעאהיוסף,ז2מז2ךזרעושלאביווהורידולמזמיםוכר,
וישלבארבזה,דהנהבזמןשישראלנמצאשבגלותנקהאומות,
הרי הםצריכיםלשרעהבעריענימם,מקודםצריכיםלמשחיקלהתקים
בתוךהגלות ,שלא להתערבח"ובק הנותם ולהשקע במומאתם,ועוד
צרכיםלהוושעשעאומאפלהלאורגדולהמשעבודלגאולה,שהרילא
די במץשמתקימיםבגלות ,אלא העשרצריכים להגאל ולצאתכהזם,
מראה דעיכהעבודתו שליוסףויתה במצרים",ויוסף הטהבנוצרים"
(עשותא,ה),היעקיש2,4ראל בתלהנלות,שבכחוחכותועלוישראל
למוזקיםבנלותמצרם,וכמ"ש (שגעותמה,ז)"והשלהמאלעםלפניכם
24וםלכםשאריתבארץלהחיותלכם לשקמהגדולה",ואלועבודת
טרויההיתה הגאולהוהיציאהכבגלות ,וכמ"ש (תה*ם לה א) "בצאת
ישראלממצרםגו'מתהיהודהלקרשוגר",
ולכן הפשל המדרש אתיוםףלשונר",כיקצירה האש טמר
עבורת השדה ,חבשעבודתו שליוםף-לקצורבכליוםפרי תבואתו
כמהשהתקיימוישראלעוריוםבגלוח.ואתטהודה
"5חט","2כי
י
ה
ד
מ
ב
ה
הריונההמ8מ86כההראשונהבנימולהתבוטנה,דבשנםכלחט"2ומכין

רקרקע קרעה ,הלח"כיוכל לבוא לעי טמר ההגואהוקציתם ,הה
בבחיטעעבודתיהורהבנלהב,החריזצהוההכנהלטמאהלנאווה.
ובטהמובן מה שאמרו כמדרש"כמהסךהזרעאחיוסף ,שמשך
זרעושלאביותפרידולטצרם",כלהמרכיתזצעבודתולקימםביירתם
לגלוע מצרים ,מזקי אחעםיוםף להינעם בבחינת קרעו של אביו",
קלמרםעדעקבאבינו5א מתכו' (תעמתה,ב),דמהזרעובחיםאףהוא

בחים.

והנהלפמהגאולההעתידהב"בוחוץהויןמשיתץ משיחבן
יוסףומשיחבןדוך(עי'מוכהנב,א).וישלבארבאה,זטעיקרפעולתמשיח
בןיומף השלקים אתישראל בחשכותהנלחן,ולכןישראלמזפללץ
ע4ו"שלאימות"(עהמינוהשריי במתהנרנתבתהקיהיתם),כיחיותוהיא
חיאן,שהואמלעצםבגלותבבחינת"דעושלאביו",ומהזרעובחים
אךההשבחים.אכלפעולתכמטיחכןדורהיאללוצץנדחיישראלולכנות
אתבית מקרש במקומו ולתקן את העקםכולו לעמד את ה'כו',
*

כמבוארבהמב"ם (פאמה4מלצםהשי).

נ .:ובהצהברמישנירטיבריםתלוייםאחבזה.שקיוםישראלבנוטע,
היא עא שאיפתם לצאת מהנלחץ ,שאי אפשר להם להתקיםבנלתע,
אלאעל העבודהההצמאקלדעאל,וכמושנאמר (תה4םמהנ) אצבעה
שעדלאלקיםלאילחימתיאבואואראהפסאעלם,היתה 4המעתי
ראלי כלהיום אוהאלקעש".הינו שאמרדוד
לחםיומםושלהיישמ
רגולך,מהשהתקימתיבעתהגלות,בעתש"וויתה 4דמעתילחםיומם
ללה",תוחלההסהרפרם"באמר א4כלהיוםאיהא;6ך",הטההסל
שנטמאהנפערלאלמם5א"לרומתיאבוא שהאהפניאלקים.9
רנה אמךיחשמל(יא%4א ,א) "ואת בתערהגרלהש ף צר
י
ח
ה
ש
העבדםו*שהאהמיאותאלקים" ,ה-מ שבמץ ש"שתחו השמש שרשץ

יי

שיי

עא

יי

מיאותאעלם",על טץ"ונשניבתוךהגולה",החוקתימעמדונשארתי
קייםבתוךהגולה,
וערץ הוא נם להיפך ,שיציאתם מגלות לגאולה הגש בזכות
קיומם בהחקת התורה ומצוות ,בתוך העלה והגלות ,כמו זצהטה
במצריםשאמרוחז"ל(במדברהכה פרג ש)"ג'כרוותטובותשהיובידקשל
גבראלבמצרים,שלאעונואתשמםולאעוינו אתלשונםחשגררועצמם
קהערוה,ובזנותןבאלו".
וזה שדרשובמדרש",הנהעצים באשנאםד'ובשחהיזשבקצה
וגו'" ,עלענק"ויגשאליוטהורה",כיהחיבורזללשניהענעש,שליוסף
נוום ישראל בתוך הנלהג,ויצל טרודה -עבודתם לצאת משעמדפאולה,הואשמנקבעדם אשרבןישיחי,שהואה"ימיםבאיםנאם ר
ובשחורשבקצהע'".

נ .תהנהאמרוחז"ל (ממחש4ב)אמררבטהורהאכרירבנידויששאי
צרךהפרה,מנץמטרודהתכתיב (בהאברתמהמ) אם5ארגשותיוא5ך
וגו',וא"רשמואלברמקמני א"ריונתןכלאותןמ' שנהשהיו אוראל
במדברעצמותיושליהודההיוכשלנל"ןבארק,עדשעמדמעשהובקש
ע4ורהטכםכר,ה4א קא
למתיבתאדרקיע% ,א הוהידע
ייתר
החתיאבדימ
י% ,אהוהידעלפרוקיקהשיא,עד
ק
ער
למשקלוכומסתבשמע
י
שהתפ%שמשהרכינועלכלפרסופהק.
ונראהשכלאחהיהאצלטהודדעכבצוםזשענינוהוא"חש"צ"
ההכנה לנשכהערימה וממנו יושש מנציח בן דוך וניבוא יגאלעו
שמהרועההריכ!טהרהאצלכמשטהצרקנר,זצעתיר5קכלעלששושירת
משממש%5בהכלאחדכמשיאל,כדאיתאבפסקושרבתי(פסחאינו
אוף) ךכשבראהקב"ה אתהעולםהיה מתנהעם משטרבתהלה ,ה%6
שמודם הם אצלך עעותטהםעתידים להכלמך בקךל בר 41כר ,אמך
*

עב

26ניו,לכש"עבניתנפערובשמחתלביאםמקבלעיי
,שיאהכבדאחד
מישראלט'(עקבענץזהבשיכותבשערהישכרמאמרתקעבשופראגעיכ).
ל

ן
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ן
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ן
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ן

ן

:

ן

י

:

)
ך .הקבהבכלשבצעכעעחברקשניהענינים ,שליוסףהטלוהודה-
הקיוםבגלות וההכנהלגאולה שלמה,כמו שדרשו במדרש (שמא רבה
פ"היח) "תכברהעבורהעל האנשש ,מלמדשהיובים מגלותשהיו
לפישהיו מחק
משתעשעק בהם משבת לשבתלומר שהקב"ה
את
וע
גת
בשבת" .הףשקיומםבנבצריםהמהבבננהעשיומש
"וקקבעוב שבת
במגלות אשרהיובירם להתחזקבצפרהלנאולה ,פם שבזכות"שהיו
מחק נשמ' השס"הטא" .חחשמכיי
ס בשבת 'שתרחמני
בגלותי לגאלני" ,העט שבזכות השכתתרחמניהןבתוךהגלות,והן
לנאלם.ולכו אמדו חז"ל (שבתקהי ,ב) "אלם 4משמרץישראל שתי
שבתותכהלכתן באלם",דישתישבתות"ר"לחיבורשלשניעמם
שב  14ףודיחויה,ועי"ז"סירנגאלים",כיקשמעוררקקיוםהנבואה
דקנה עתם באש מום אנש חורשאלקוצרגו'".ולכן"הצטרב את
השבה התנץלו נהלה ב 4מצרם" (שם) ,הוא הכאלה שלמה-
שכולו %ניום שכלוארוך,בביאת קרוד במהרהדיקברחורחמיו

עי

מי

י

ים

וחסדיו.

1

מעודהשלישיתפ'ויגש
א .וינשאקוקקודהויאמרביאדניהיברנאעברךדברבאזניאדני
ואליחראפךבעבדךבי כמליבפרעה.וברש"י ד"הבי כמליכפרעה,
חשוב אתהבעיניכמלך שקפשתנו,ומדרשוסופךללקותעלובצרעת
כמו שלקה פרעהבו' ,רפאביכמזיבפרעה אםתשטני אהרסאותך
ואתאיומך .וצ"ב ,רבשלמא לפירוש הפשהם שאמרלו "חשוב אתה
בשםכמלך" ,א"ש מה שאכתלו"ואליחראפךבעבדך",אבללאידך
פירושידאמרלוומעתירללקותבצרעתבפרעה,אושמהרוגאותוואת
אדוניהאן*יתב)שלאיחראפובועלדבריםקשיםאלו.
,
ר
עודאיתאבמדרש (באר פלגו)וינשאליווחורה ,קודיה אוכ42
הגומהלמלחמהכו',רבינחמיהאומךדגשהלפיוסבו',רבנן אמףרגשה
לתפלהכו'.ע"א אמר פשםלהת אם למלחמהאניבא ,אם לפזםאני
בא,אםלתפלהאובא.
במפה"ק (כהת שקם ,הובאבנטישה כהשג)פירשו דבי אדניתן שהש
בעצצטהוד"האוהדות שםהוי"ה ב"ה ,ובכה"קנועם אתמלךפ"צבי
ארני",עלשםאדנ"י,עיי"ש.
ו נשמתהים ע',
ב .ויל"פ,יהנה נאמך (נואשת ג  0ר8הבנמי
"רוה ממללא"1ואיתא טוהרןמאן תפח מתוףנפח,
ותיתם
פ" מתוכיותו ומפנעצותו .ונראה שהינו שך5יח בארם את ה"הח
ממלוא" של הקב"ה ,כלשך ערש לנפש האלקוק והחר בארם הכה
להוציא במופיו את רוחו וףבוו של ושקב"ה ,מתויק אשר נפש

אוניים

עד

ד

האלוקית שולמתבוהואבבחינת "שכעה מדברת מתוךגהת",וכבג
 :שכתבכפקאא"זבעלבנייששכרד"ר(מ114י השבתא מצוה שהא)"כל
) דבריחטמינובכלדורודור אשרמפיהםאנו חטםושותים בצמא את
דבריהם,חטיהםרבריא56םחיםממש".וזהשאמרטהורה"ביאוני",
ק כלתמרכלמהש"מבירכלדיבוףהוארקמשםהודיהב"ה אשרבשכו,
וביוהר שרךענק 8קביהודה,שהואכח"מלכא,אשרמלכותפ"הקחנן
4ה(תקאייובמקדמהט,א),וכמושנאמר(שזלה הד)דב"רמלקךשלמק,
וממפו עאוררהמלךעוינתולהקכ"הבעדרותותשבחהע (בבאבחראיו/

ל

ן

ב).

והנהאנשיוחז"ל (ביר פישאז)"המת"א בממכר צבאם לכלם
 :בשם עךא,כשוזקב"ה קראאחזםהואקורא שמות כאחת,והם
ת כאחת ,תטהשא
עונק ,מהשאי אפשרלו לבשרודם ~ךואשניעימו
י (שמא ג א)ידובר אלעם את כל הדכףם האלה לאסר ,מלמד שכל
עשרתהדברות ברבוראהד,ואומך(ההעםמגע)אחתדבראפלם
ן שתשזושמעתיאכמיי
מש
עוזלאלקים,תימך(ימהמהכס) הש מ
חי
' 1"18%שוצץסלונהר"ל שלקגםתבורו שלטהורה עאהטה
נאםי
רכרהויתה נחלקלהרכהקולה,וכשאמךנכיככסךכפועמה",נשמעו
כלהפט-יואיםבכתאחת",אם5מ5חמהאניבא,אםלפיוסאניב"ק
ן מאפםילתפלהציבא",כיה8היבורושלזיתההטהיברהרנה,ללןדיה
ן בבחינת"כה דבר כאשנאם רוכ8מ"1שוצץסלע".ולק אצך"ונשל
ן טהראפרבעברך",עריריכוהשאיזהשומעאעםרבריעםאך,אלאהכרי
"אדני חכי",ר"לרקאתדכרראנירובר.
-

כו"

*
ק

1

י

ן

רשרג 0יצאויגשא4ו
נ .ובאהיתבישכ1עשביתאעודבמדרש(נ.
טהורה,כתיב כנעקא) תפוש וצבמשכיתכנף התםעעלםוצר
וי
(ססנא
קהכסף[כמתר-םשלצצ0זע -מוששלכשקעהשחהם
יסיי
חורקיההבב
בשינוסושכרעוםיחר],דברדבורששפה,מהאופן[גלל] המ,הפצם

ן

עה

ייי

מכלצה יבשושל"ויהלאיםלכלצדבשעהערצרעםיסף,
הציב רפואהשבאושרוגביארוניש,כוהםערלובעימותהויטהארנ"י(ע"פ

מהשהבאנו4גלממפהקן) ,שהםרדגצ"םפיק,הנמעטתםלזהב(רק)
וכסף(התמרם),היודבריוכאופןהמיאה %שלכלצד,לדיןלרדפכם.
ובבחינהזו שאמךוהודהנביאדני",שכלמהותוהיתהרק שם
הוי"הב"ה,כןהואבכלצדתךאמת(הדקרככיחיםושלום (אאתתשי
בוג"ה) שאמךכ"ק בעלשםשלמהד"עבשםצדעךם,ממדלנשטח
הרה"קהרמ"םמימנתזי"ע,כיהקב"ה5קחד'אאיותהוי"הכבקמל,
נעשההרביר'
וכרכןבלבויהחטיפיצ"
אא-עובלבושמפארי"קומטי

הי
מרשנובזי"ע),תשמכריביןכנהגודלכחדיבורהיוצאמפיהצדימ
ק
א
רו
נה
עש
ע (םטק
יפי המצרה ממש,וככרכתבכיק בשמי ומשנרזי"
חבא  %משה) שקבלתי מתצתשהקיווצם,אאןהשומים דבףתורה
אא-הדברולדמותאווןלכלמ5ה
מצחקידהור,מחייביםלהתכוקבעומק
ומלה ,מץעיהגומו מדבריהם אטה הנהגהמלבודתוית"עגכי הגה
מדאי רוה יאייבר בם,וויבורם דבר כל4מניע תועלת לכל מש
מאראלכר,כילאלחנםשמעדיבורםטש5ה מששמההכוללתכמה
אלפים נשמא,והואבקבלהובנמיק".סניו
ר הבר"ת שנארה להשתופף
בצלא המהמטותאבצלצויקשולקבלתורהמפטים,ותורתן"הבהמת
בכלהמוב,בשפעברכהמעמלתההים השקםנטבע שמחצן,
וומלב
אווערטסינסעונלרעדבשתבןדודבמרוהדידןברוברדותווהםריו.

עו

לילשבתקודשפ'ויחי
א .ויחי קקכבארץ מצרםשבעעשרהשנהגו'.ונראהייזר4תו
מעם למתנצת הפרשה,ע"פ מ"שההמכ"ן (רש ההשתן)"כי רדתיעקב

למצרים ירמוז בגלותינו דגום ביד החהה הרכשות (תע %ז ,ז) רוכד
הרשעה,כייעקבירדשםמפניהרעב,וגזיומבמיםלגזלות משםככלות
הרעבמארץכנען,חננהלאעלואבלארךעליהםהגלות,תצת שםועלו
עצמותיו,וזקניפרעהושרוהעלבנוועשועמואבלכבד,וכןאמצועם
רומיואדום,ומפניהרעבנלכרואנעריושושלים,והגלותארךעלים מאר
לאנודעקצו כשארהגליתע,ואנחנובוכמתיםאומריםיכשועצמותינו
ואותנומכל העטםמגחהלף' (שקקסחכ),
בזרנולס(יתגאללהש),יעל
,עלמנו
ויהיהלהם אבלם בראתעםכבוים,ואנחםנראהבנקמתי'
ונחיהלפניו".והים שכפרוטתויחיובפרםבבדתתיעקבמרומתם צרות
הרטת שאסמובליםכעתבזלותינוהחק אשךאףךעלנומארב44דע
קצו,ויצחנובוכמתיםר"ל,עדשבסופויעלץמשםועלצוומקוקלפנס.
ווצה אמדוחזאל(מחידק צח ,א) "אםראיתדורעצמיות רבות
("שענקינועעם)כייבאכנהרט'
באותע4וכנהר ,חכהלמשיח,
י
מ
א
נ
ש
וממך 4ה ובא 6רתגהשל" .והים שמה שצרות באות כנהר *בלי
הפסק,ההשעצמוסעקלגאולההתיוכהלבוא.הנאהב"פשכצושפריצת
ויחי ההא סהרנה,הישלהוויתעלחיבורה כשהמות וקובצת,עטן
צ
צרההרבותשליעקבבאועלאב4הפגשכמושודרג
הפמק (לצג ם)"לאשלגזיולאשקסתיולאטועי רבארגז" ""5א
%,א ואעבט ,שלאחאע 4ח%
מה%,א

שהי

שיימ*

שקי

ס

מכלצד ,ק4היודבריושלוהודהנראיםלכלצדבשעהשדברעםיוסף,
וצרב.ונראהשבאוסרו"ביאדוני",שהםישלובשמותהוריהארנ"י(ע"פ
מהשהבאנולעלממפה"ק) ,שהםההמי"םהי"ן,הנמעטיםלזהב(רק)
וכסף(רחמש),היורבתוכאופןהמראהפנשלכלצדעלשייןולרשמים.
ובבחינהזושאמריהודה"ביארני" ,שכלמהותוהיתהרק שם
ך אמת(הגקדרכי ה4םכצלום (אא הת"ד
הף"הב"ה,כןהואבכלצדי
נוגנה)שאמרכ"ק אאץבעלשםשקטהזי"עבשםציעךם,מגורלנשמת
הרה"קהרמ"םמרימנגד"ע,כיהקב"הלקהר'אותיותהודיהכבעמל,
וכרכןבלבנטחציפיצ"עובלבנטםפאיי"קומחץנעשההרביר' מעמקת
מרעצובזי"ע),הכטבקיבק שהגודלכחגיבורהיוצאמפיהצדיקשהוא
ע(נשיא
כמפיהגבורהמנמי,וכבר כתב כנקאא"זבעלכני וששכרי"
חרא משת)ושנקלתימדבותינוהקדשתם,אותןהשומעים רבףתורה
מצדילהדור ,מח-מם להתבוקבעומק הדברולהמותצוקלכלמלה
אהה ותהגה לעבודתו ית"ש,כי הבה
ומלה ,מי שיתבודד
י
כ
ו
ר
כ
ר
מ
בודאי רוח יא דיבר בם ,חיבורם דברכלעןמגיע תועלת לכל נפש
מישיאלכו',כילאלחינםשמעייבושםכאלהמהנשמההכוללתכמה
אלפים נשמא,ווצא בקבלהובנמיך".המורהשי"ת שנזכה להסתופף
ל תורהמפיהם,ותויתן"הברכת
בצלא רמהיממתאבצלצדוקיםינע
ומברכתבכל החג,בשפעברכהוהצלחהחיםעילוםושבע שמחא,
לאורםנסעונלךערביאתבןרודבמדוהדיקבהברדידווחמורו.

י

עז

לילשבתקורשפ'ויחי
א .ויחי קקבבארץמצריםשבעעשרהשנהגו' .ונדאהדישליחן
מעםלמתימת הפרשה,ע"פ מ"שההמבין (דש גרשתן)"כי רדתהעקב

למצרים ירמוז בגלותינו היום ביףהחיההרביעית (תשל ז ,ז) רומי
הרשעה,כייעקבירד שםמפניהרעב,והיומבוריםלעלות משםככלות
םהגלות,ומת שםועלו
הרעבמארץכנען,חגנהלא צלארךעליה
יעמועמואבלכבד,וכןאנחנועם
עצמותיו,הקני משעהושרו
י
נ
ח
ל
ה
ראיוארום,ומפנירועבנלכרואנשיירושלים,חוגלותארךויינ
ומאד
לאנודעקצו כשארהנצא,ואטצובוכמתים אומתם ששועצמותינו
סו,כ),
בזתולנו(ישלשל,6ש) ,אותנומכלהעמיםמנחהלד'("טע"
כהיהלהם אבל בראותםכבורנו,וארחנונראהבנקמתד',יקךמנו
ונחיהלפניו".והינווכבפרשתויחיובפרםבמיתתהעקבמרומזיםצרות
הרבותשאנומובליםכעתבגלותינוהזה אשרארךוצינומאדב*לעמן
קצו,ואנחנובוכמתיםר"ל,ערשבמהיוהעלםבהוםוהקימנוונחההלפניו.
חרוצהאפשרוחז"ל (מנהררק צח,א) "אם ראקזדור שצרות רבות
באותעלוכנהך ,חכהלמשיח ,שנאמד("טעיזסג ש) ט צאכנהרכוי
וממך 4ה ובא 6רק שאל" .והים שטהשציות באות כנהר-
*
ב
רפמק,הואשעצמומעץלגאולהולקרובהלבוא.ובשהיל"פשמה שפרשת
ויחיהיא מנאומה ,הא להרותעלחיבורה לפרעדות הקודמות ,שכן
צרות הרפת שלהעקבבאועליובליהפסק,כמושירשועליעקב את
רפמהק(ורובג,כו)קמאנטלותיולאימקםצןיה4אנחתיויבארכז" " קמא
שלותימאנשו,ולאשקמתימלכן,הלאמעתימינה,ויבארמזבא רגזו

שי

יו

יהי

ציי

שן

שליוסף"(ב"רפפ'דג),ררקאז נהשהעלועצמותיובאבלכבד.וטהבא
ללמדינובגלותהזה ,שקיתהזהאופןגאולתינו,שכנבצרותרבותבאות
עלנוכטהר,לאנתיאשח"ו,כיאדרבהטהנופאהמעקוהאותכיקרובה
שועודמעםוקרםובאלציוןנואל.
ישועתינולביי
ב .ההנהעיקרהתגלותתורהשבעלפההיתהבתתיחשכותהגלות,
וחז"ל(ההדיץכד,א)במחשכיםהחריבניכמהיעלם (אכהג,
כמושירש
)טהתלמרדה שלבבל,עפצם נתגלה להםרזי תורה מה שלא נתגלה
י
להם אפלו בארץישראל.וכן אמרו במדרש (שהיצ"ר פיד ד)צייקטמ
מעברתהליבחורבנהיותרמצדיקיםשהעמיתהלייייינה
.וכתבבמפר
פריצדיק(בפחיתן)שדברטהעיההושךמהאמימהלהתגלותאורהתורה,
הוארכרם כהצכלהאדםלהבים.
אכןנראהחי"לשהביאורבטדהואע"פמאמרחז"להנ"ל"אם
ראית סור עצרות רבות באות עלו כטהר ,חכה לכהטיח" ,וכן הוא
שבהיתר גבראלבחזצכותהגלות ,הם מצצםבכ*קעינם קצתי אבוא
ואראהפניאלקים"(תהליםמהג),הדףיהרעמאמךהכעשתםד"ע"במקום
שמחשבתושלהאדם שםהוא" (לקתהלות ישףפ'חי,צוואההר-כ"שי,
קקי
א ,כתר שםמוטת"בב,ג,יעוד),וכיון ממחשבתםבחפפהבגאולה,מצשכים
ניצוצותאורותהגאולהלתוך החשך והנלא,חגריבעת הגאולהטרמה
("מצהנאד,ובמדרשיקיר פהגע)"תורהחדשהמאתיתצא"(עיטמימבצנר
פומיחורשסית מאמרה'אותפי'),הקטףעת אשר(כה"קי,ו) פלאמהטהאור
יקרותהקפאון" ,ודרשוחז"ל (ב"ר פהמו) "דברים המכומק מכםבעולם
הזהעתעיםחקיותצתיםלעלם הבאכדיקסמהשרצפיכו'",ומאותם
האורות הוא שמתגלהבתוךרוגלותאורות תורהשבעל פה מה שלא
מצלהאףבהיותםעלאדמתקוחצמרםהגלות.
וכןהטהבגלותמצרים,שמוצךנודלהשעמדוהגלא,נתעוררה
בהםההשתוקקותלדבללה,כמושנאמר(שכותגכנ)ויהיבעלם דובקם

עת

ההם ושת מלך מצרם ויאנחובני ישראל מן העבדה וצעקו ותעל
שועתםאלהאלקיםמןהעבדה,ועי"זזכושאולהולמתןתורה .תהענק
הפרשיותשוכבי"ם ,שנחשבופרשיות אלו ,מראשית גלות מצרם עד
לאחרמתןתורה,לחמיבהאחת,שהחלתןלאחרפרשהמתחמה,מחמת
שנמהמועיניהםולבםמצרותהשעבוד,וזהגופאקירב אתסופןערכו
גבראללומרשירהבראותםגילוישכינהולקבלתהתורה.
וכפנימיותיותראפשרלומר,שמודפרשהפתוחההיאב"בינה"
שכןאמרוחז"ל (רשתו"כ)"בטהדרוהפסקותבהרכשות*,תןרווחלמשה
להתבונןבקפרשהלפרשה"בהכתוככתורה.אבלפרשהמתחמהזובא
לנלהבגילויחרשהבתורה,בבחי'חכמה,שהיאלמעלהמבינה,תהבי.
והנהאמרוחז"ל (שבת ןהא)"המעגאת השבהמחנקלונחלה
שיומאדאוריתא (זדוח"ב צגא),
ב*מצרם".וישלבאר ,שבשבתשהי
זהיםלהשיג אתפרעדותהסתומותבתורה,שבהיות השבת"מעקעולם
התורה העתידה
הבא" ,מאיר כבר עכשיו בעוהא ניצוצות
י
ו
א
מ
להתגלות בעלם הבא .ונקו ש"נותדן לו נחלה בלי מצרים" ,החנו
שנעבדת התורה אצלו לנחלהבלי מצרם ,ורואה בה כ"הדק ממיס
רצפי" ,שאףברברים שאנן גברתו כהרק מומש,מפני שהם פרשיות
מתהמות ודברים המכומק ממנובעולם הזה ,מטם בשבה שהוא מעק
עולם הבא ,מתמצצים כבר אורות התורה שעתידק להתנלות רק
כעהה"כ,געשיתתורתוכברכעהה"זל"נחלהכלימשוים".
וזהירצקשנזכהלהתנלותאורהתורה,הזלידהיושפעלסש5ע
ג ,ט) אורךימיםבטמינה בשמואלהעחטר
ברכהההמלריה ,כמ"ש
י
א
ק
מ
(
וכבור,והעיקר שנפטה להתגלות כבודעצויםלעינית בביאתבן רוד
כמהדהדדןבהברחמיווחמרי.

עם

מעורהשלישיתפ'ויחי
ילבעזפרשהזו
א .ויחי קקנבארץ מצרםשבעעשרהגו'.הצי"ט"
סתתהלפישכיקשנפמריעקבאבעונסתמועימהםולבם שלישראל
מצרתהשעבורשהתחלו5שונבדם.
כ (מש4
וגטלומרבאה,דירנהאסירוממדרש(במדברהכהפ"יב)עיו"
כ ,ט)תנהבנילכך 4תינודרכיהותממה",כיה ראה הקב"ה לשאול
םרעה"ד
מישראלהלבווןוףמםשהזיוגוהריו,לפישמצבירת תלמהביה
(משנר  )4 ,%לא תתרו אחף לבבכם תו'עינא ותבאתריסרסורי
הבאמתצרוףהאדםלמשול
מחטאהאשןכר".והביאורבטהנרואה,דיינ
בכלאבריוולשעבד אתכלםלהשיתולגיבורתו,כמושאנומתפלתם
"שהנשמהשבמוחיעם שארחהצוטחיכלםמהיומהעובדיםלעבודתו
ית"ש",ובפרםהעימםוהלבשלהאדם שהםעיקרהאברים אשרעבוטת
ד'תלרהבהם,ועליהםאנומתפללים"ההארעינעובתורתךודבקלכנו
במצותן ויחד לבבנו לאהבה הקראה את שקי" ,והית שהעץ
המשועממתלעבוהתד'נעטותכ4שמנשן,ההלבהמשועבדלעבוהתד'
נעשה כ4לבינה ,כמו שנאמד (ם5מם אג ,פ) וכעתלעבדך לב שמע
את עקש להביןבץמובלרעמ'.אמנם שאניהעימם שלב
בטי
משארהאבףם,ראםח"ואקהאדםמשעצרצמיואלולעמדתד',אזי
לאזו בלבר שלא משמערם כ 4ומצנמהורגימה ,אלא עודנהפכים
5צנבד אתהארםלהבאולזיעביה,ונעשים"תרימיסוףרדצטשה'.
וזהו שאבהווע"להדוושעלהלבושהנהםריאה הקב"הלעשאולשיחיו

ישפם

אחרו,כיאבריםאלו אם לאימי
ומשעובריםלעבודתו יתפש,עוד
הצעבדואותולחמא,שלפישהעבירהתלויהבהם".
וזה שאמרושכיקשנפמרהעקבאבינונסתמועיניהםולבםשל
ישראל מצרת השעטר שהתחילו לשעבדם" ,פהיקה העינים והלב
התחילולשעבראותם,כיבמקוםכבהיוהעיניםוהלבמשועבדיםלהם,
התחיוהעינים הגלבלעינבר אותם ,שנעשו הם משועברים להוי
4

מרמתםהחמאה.

ב .וענקאחההן"כיקשנפניםיעקב",כיכלשמןשהיה~קכאניט,רוי
בכוחו אתבררבנייתרשל את כל המ"חאבריהם רקלעברדת השו"ת,
נק
כמו שאמרו וש"ל (ב"ר ר"ח ד) שבשעה שהמץהוהכ
י
מ
פ
נ
י
נ
י
ח
א
העלםי4אלמנים עשרבניו אמר להם שמעו אל גבראל שבשמים
אביכםכו' ,אסרולו (דברםה ד) שמעיזמראלאבים כשם שאץבלבך
מחלוקתשהלע"ה קיאקבלבנומחלוקתאלא ר אל~מר' אחרכו'.
םבהרמ"ח
ההיםשאגפיוקריאתשנצעוקבלתעגלכהדכותשמים אשר"
תיבותכמנץ הם'ח אח"ם שכאדם (שו"ע ארחמ" ס"אסיג),עטו עוקר
קבלת מלכות שמים להבהקך את המד"ת שכל האבשם,שיניו
האטים כלםמשעוביים ~בחתוית"ש.וכל טץ בשעה שהטויעקב
אביםעריקבעולם,שהואהשפיעבהםהכחלשעברכלרמ"חאבריהם
לאוחזםשנאשמים,ולכןאמרוהשמעישראלאבעו,כשםשאץבלבךט'
ק8אץבלבבו כוהן ה8כיק שממךההשאבינו"נמתחועינמהםולבםשל
ישראלמצית השעבודשהתחילולשעכדם",ר"ל צרת השעבורשודו
הלןתץלכמשעבדיםאותםלהכרעבירה.
וביותריתבארבסה,השייעקבאביטהחחשודו44מת כרכתה
(מכהגכ)ההןאמתלרקבט',וכלצק ש%קקכבעלם,היםמשעלם
חדש ומבקשאבזז,הריכשעיןצופהוהלבשיצמדלנקורת אמת ,הם
משעכרם עצמםלהביא ץז"ש ,אבלכיק עצומךיעקף שנסתחף

עהי

פא

ש ,א) עה"ח
האמת ,ואק דורשונשק מבקשלה ,כמאמרחז"ל
תרי
הד
(מ
עדרים עדרש
שני
(ישעירו ם ,סו)ונוהי האמת נעררתגו' ,מלסף שנע
והולכתלה ,אדנסתמיםהעץוחלב,ונהפכיםלסרסוריעבירה ,ומתחל
צרותהתתמד,שכלהעולםנעשהמשעובדלשקי,וכלעמקםהוארק
לרדףאחרתאוותותענוגיהעולםהרץ.
ינ
ק שץ הוא למוד *מים אלו בעת שמתחליםעשי
השובבי"ם-קמי החיקקעל "פרשה מחתמה" ,צרות השלמד שהעץ
והלבמשעבטם אתהאדםתממרמריםאותולדברעבירה,ועיקרהתיק
הוא מלתהלברטשה אתראמת,כי שורשוטורכלהנפלותויךדות
שלהאדםהואבגללשהעיבמלאשקר,והאמתקירתואקדורשואץ
מבקש ,שמו שמכש הרה"ק בש תוללות קקניוסף ד"ע (והפת בא)
עחצמעממורוהבעש"טד"ע שמהשאהביםהעולם נעם האמת התק
בכל העלם"[כומן אמת קומםמעןאןאיבעראלאיןדיוועלם],ר"ל
םביורו ק4מה
שנדחהממקוםלכגףםעדשממילאכניעלכלהעולם,ויש
נענה אכתרטה בדור דח2פל הזה .הלכןהעיקר להתחיל לבקש אחר
"פעם5ע אמת",תשוצאים זאתרק אצלצוחקיאנגעבתוותןבעבודתם
ובשיחתן.המ2מוצאשנקורתאמתבבחינת "קאךאבינולאמת" (תשם
ה,נ),הרי נפתחת פרשה סתהשה ,תמשתעבדיםהעינים והלבלעבוית
המד"ת.
ויהי רצקשנזכה 24וב בתשובהעלימה,ויפתחועירסלבנו
להשתעבדלווב"ש,ובשכרזאתיתועעעווישמחלכנובאמורולרון
מלךאלקך,להאותבמוששן שלישראל,בבטשתבןיו
דבבושיהדירן
ברוברחמיו.וחסךיו.

נדי

פב

54שנתקודשפ'שמות
א .ואלהעצרותבנייזטראלהבארםכצצריכטה אתיעקבאישוביתו
באו.וברש"י:אע"פשמנאןבתיהןבשמותןחזרהמנאןבמירטען,להודיע
חיבהןשנמשלולהתבהםשמודואןהמכתימןכממפרובעימותםכר.וצרב
מהוועצעלהב"השנמשלוישראללכוכבים,שהודהוחהמעןבהה.
ובמרופט (שמחץ רבה פ"א ה) ואלה עצמותבני גבראל,על שם
)ראהראיתי אתעם
נאולחיזטראלנזכרוכאן,ראובן,שנאמר (שצתגי
עצ,שמעון,על שם (שם גכר)ויוטמעאלונים את פקתם6 ,ק שם
שנתחברהקמ"ש ברקי הוא לצרתם (שם גו ב)מויך המנהלקים מה
שאמך (תה4םצא ,ט)עמואנכיבצרה,נהוהה,על שםזטהה*וההקדוש
.ומתבארכמה ,שמהשחזרומנאןכאן"האובן""שמעק"
בררהואכי
ט' ,אינה הזרה ב*ט שטתם הראשודם שמתן להם בשעת
לדתם.כי שמותשניתןלהם בשעת להתם,הסהכל אחד שמה
הפרמותשבלותו,התבן מ ראה רבעני (בחפות כם,לב),שמעתכי
שמער גו' (שם*) ,הקשרותשנאמרוכתןהוי"עלשםנאולחישראל

*

*

נזכרו".

*

עמ"שהארגזז"ל(שערהכמהדםשכצתטנק
העדאורנעה,דהנהידו

ג,כו,ב)הערמוזבל ארםהוא עקרהחיותשלוובוכללשורשנפשו,
ב91ע ש
טיש (פ"9תג שחדשח"""ש ט(1דחתם
י
ש
י
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גאלתגבראלנזכרו.חזינוכיבצקשגבראלנתוניםבנלגם,הריהתכליב
והמנטרה שלעבודתכלא"2מישראלהוא רקלקרבהמגרלה,וזהכל
חיטזם ונפשם ,ולכן "ואלה זטמות בני ישראל הבאים מצרימה",
ה"שמות" שלכניישיאל ,לאחר שבאולגלותמצרים ,הוא געל שם

גאולת גבראל",כי חקו כלחיותם ותכלתהנרצה.וזהו שאמר "א"2
וביתובאו" ,שבאו כלם למצתםכא"ש אחרובית אחר .הה שם09
הקרא "ויוסף ההן במצרים" ,שמרה זו השפגע להם יוסף בהיותו
במצרים ,שהריייפתו ערלתו במצתם לא היתהלצורךעצמו ,אלא
(טבעות מה ,ז) "והפלחני אלקים לפניכם לשום לכם שאתת בארץ
ולהחיותלכםלפלימהגדולה".
נ וזהו שכתב רש"י "אע"פ שמנאן בכמהן בשמותן חזר ומנאן
במיתתן ,לההיעחיבתן שנמהלו לטכבים שמודואן תמכנימן במספר
ובעימותם" ,רכלזמןהיותם בעלםד"העריק הטה בכל אחר עבודה
פרמית,אף שתכלתכולםהואלצורךהגאולה,אבללאחרמיתתןשוב
אקלהםעמקאוד,אלאכלפעולתםועידדתםהוא רקלמוכתהכלל,
וכשכללישראלשרויבגלותלאנקראואלאעל שםהגאולה.ולכןאמצו
ז,ב)גישתם צדקכםבמיתתןיוהר"ירחיהם ,שבמותתן אק להם
(שח
"דרישהאחרת,אלאלמובתהכללגבראל.
"ם
ו
ובענקזההוא"שנמשלולכוכבים",כיצדעדםשאינםחושבים
עלפרמיותםאלאעלצורךכללישראל,נמשלולטכביםהקימיםלעלם
וער,כמו שנאמך (ת"לעעג)"ומצדעךהרביםככוכביםלעילםחשי".
והפחמים,הריכשםשהוא
והכשורבזה,שכלצקוכהארםמחזיקבעניני
ארם אשרומודומעפרומופולעפר,כןכלעניניוהפרמיםאינםקיימים
לעד,אבלמצדתיהרכשהפועליםלמובתכללישראלהםנכפתםבנצח
ישראלשעליונאמך (שמואל אפו,כס)"נצח דעואללאושטקרגר",חטוא
נצחיוקיי
םלעולםועד.וזהו ענ' רש"* "רטרתטעיןבמירטען,להודיע

פד

תבהן שנמשלו להכבש",שבזהשחזרומשהכאןבמיתתןשמותןש"על
שםגאולתהאראלנזכרו",הודיעחצתןשנמשלולכוכבים ,שהםבכלל
"ומצדיקיהרכיםככוכביםלעולםועד".
נ .והנהאמדוחז"ל(סנהירקא,א)"אקבןדודבאעדשתכלהפרומה
כפוכבחוקוזיד"הוכענק
מןהכים".הנתנעוניהגה"קבעליטבלבזצוק"ל(י
סו)יוכברקבלנודור אחרדורפירושעלטהמפיאדונינואליהוז"ל,אין
בןדודבאעדשתכלההפרםמן כשהלב,שלאלכקשבעכורעצמוכי
אם בעד הכלל לרחםעלינוכלנו ולהתמעט ,חוכאפיראטטה במפר
"טכטקמזרהלמוזלה"ה,ודברד' אמתבפיו".היינושיהיהכל אחדבכלל
"ומצדיקיהרביםככוכביםלעולםועד".וזוהיאמסגולת השבתשהיא
"תאדאחד".טהשאמרוחז"ל (שנחקקה,א)וזמעבנ את השבתנותניםלו
נחלהבלימצרים .כיפעולתהמיצרהריהיאלהיותהנדרהמפרידבק
נחלהשל אחדלמכנו,ולהטתכלנחלהפרמיתהשייכתלבעליםזולתו.
אך המעב את השבת טתנק לו נחלהבלי מצרם ,הינו נחלהבלי
פרמיות ,אלא שדורשפוב~4מולאקיםשכינתאמעפרא ,להרמת קק
כלהאראל,בבאתבןדודבמהרהדירןברוברחמיווחסריו.

מה

סעודהשלישיתפ'שמות
א .ואלה שמותבניישראלהבאיםמצרימה אתיענךאישוביתו
באו,ראובןשמעוןנו',ויחטףהטהבמצרים.
וישלפרש,דהנהעה"ק(בראשותל,כה)קהיכאשרלדהרחלאת
יוסףויאמריעקב אללבןשלחני ואלכה אלמקומי ולארצי,פטיזט"י:
מעצולרשמנושלעשושנא'(עובדהא )",תשקביתיעקב אשוביתיוסף
להבהוביתעשו5עש,אשבלאלהכה אש שלשלמרחק,משטלרטמף
במחיענךברקב"הורצהלשוב.וכןעה"ח (התעות  ,6א)אלהתולדות
קקביוסף,פטיזט"י :כתש חוטהביתיעקב אשוביתיוסף להכהובית
 ,נתקיוצאמיוסףשמכלההטורף אתכולם.והינו שלבשול
עשו6יש
הנלוחצתכקללהבהדקךושה.
ורגי*שור,כייעקבעמנועמוד התורהבהיותו א"ת תםיושב
אהילם (נראעותכה,מ),ובהיותישראליושביםלבמתעל אדמתםמגינה
עליה
ם אש התורה .אך "אש בלא להכהאינו שולם למרחק".ולכן
כשישראלבגלותבמקוםרחוק,ונטםצרכיםלשרוףיאמנושלעשו,צריף
שתהיהעבורתםבתורהומצוות בהתלהבותדקךושה ,שהואכחו של
ביתיוסףלהכה.וז"ש"נצנוץיוצאמיוסף",פירושמתוךלהכהשליוסף,
"ומכלהתטורףאתשלם".
יתפרש"ואלהשמותבניגבראלהבאים מצתם את קקב
נו'",ועלויע
פ"ש"יהמףהיהבמצתם",נתחברומדותיעקבויוסףונתקים
וי
בהם "שההכיחיעכל אש ובית יוסף להכה",שאוניצוץיהואכיוסף
זטמכלהושורף אתטלם.ולכן נמקש בקרא"וימתיוסףנריפטםבארק
*
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במצחם"(סיוםטפרברגשית)ל"ואלהשמותבםישראלגו' אחיעקבאיש
וביתובאו",שלכןירדולמצרים,להיותעלידםחיבוריעקכרוסף ,אש
ולהבה.

בראשית תחלתגאולתן (שמאגב)"ריראמלאךד'
וזה
י
מ
א
נ
ש
אליו בלבת אש מתשהמנהגו'" ,שמהערכולמדאההמנההואמתעי
הלבת אש ,שהוא הביתיוסף להבה ,והואעיקר שמנו של עשו מה
שישראללומדיםתורהתמתפלליןפזליהתלהבותולבתאש.

ב .שיותרצרעולעוררעלזהבשיםאלו,ימיהשובביים.רהנהידוע
מה שכתבכיקאא"זזי"ע (דנר תרהמהדוראב' אאפ"ב)ומעיקרהתשובה
עלעונים אלו הוא בסתר ,בבחינת כממתרים תבכהנפשי" .ונפאה
מקורלדבריוהק'בפרשתן,שעלהכתוב (שמות גכה)"ריראאלעם את
בניישראלוידעאלקים"תירגםיונתן קעחיאל"והמאד'צערשעבורהון
רבני גבראל,תליקדודיייתתיובתא רעבדו במומדאד"
אידעו אנש
ו אחד
בחבךה" [הגט ש"רדע אלקים' קאיעל ההשובה עונשו בהמהר ולאיע
מחביו] .רלכןאין העיקר תלוי ברהב עם ,אלא העיקר צריך להיות
בהתלהבותוהשתפכות רגפש שלכל אהד הוחד,כי התקק של מדת
יוסףהוא מרתיוסףעצמה,להיותובטחינת"ביתיוסף להכה",שהיא
האש להכה בתורה ותפלה ,שבזה יטל לשרוף שמנו של עשו ,הוא
הם"ם,ר"מחילות של הסמ"אוכוחות הסתמאה,המביאים את האדם
לעבירה,ע"י דגדמהע לכברעבירה,הנרדילעוררהה לעומת ההא"ע

הניצוץ דלהב אש הירצאוניוסף הטררף את כרלם .רזהו שמהפשקם
(נתפלתמים)"כיאתהרבאשהצתהובאש אתהעתידלבנותה",שכשם
שאשוהיצרהרעהבוערבנוהיא האשבה הצתה אתביתמקרירינו,כן
באשרעבורתד'והתלהבותדתורהותפלה אתהעתידלבנותהבמהרה
ביכור.
מז

ויהירצון שנזכה ללמור ולהתפלל באש ובלהבה,להיותבית
שובית המקדש אשר
שקב לאשוביתיוסף להבה,ולבנקעירהריד
מובאה חפצת אש ,ותבערבנו אש דקדושה ,האש בהעתיד הקב"ה
לבנות אתביתמקדשינוותפארתה,הללובבחשוכהשלימהעלכל מה
ם מתקי תשובה
שפגמנו בנרו"נ ולהות לראות בנחמת ציקוירושלי
שלימה,ושמחתהמש,כבשת קדורבמהרה רקברוברחמיווחמריו,
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לילשבתקורשפ'וארא
א .וידנראלופםאל משהויאמדא4ואניהוי"ה.פירש"ירבראתו
משפםעל שהקשהלהכרולומד למה הרעותהלעםהחץ.וצ"ב שהף
לוואראאלאברהם,'1הלא פהאשכסההואהמשפם
בוכקדרבארנאאתומ.רשאמי
בפרשה :סלכן אמרלכני גבראלאני הוי"ה ,ההוצאתי
ארעכםנו' והצלתי אתכםגו' שאלתי אתכם  '1ולקחתי אתכם ,'1
ויעתםכיאניהוי"האדשכםגו'".ולכאורהע"ב,רכיון שאמרהקב"ה
למשה"לכן אמרלברישראלאניהוי"ה" ,הףכברגילה5הםכהנהאז
את שםהוזיה,ואדמים*מךדחקלאחריגאולתמצרים-בר'לשונות
שלנתולה,והוצאתיוהצלתיוגאלתיולקחתי -ש "פרעתם מאני
הף"ה".
והניאה בחק ,ההנהביארו הראשונים (עק חד 1בהי) את הר'
לשעות של גאולה ,ש"והוצאתי" היא הבשורהשיניו נצדים נק
השעבוד אף בעודם במצלם% ,ק נאמך "והוצאתי ארעכם מרצחת
פבלותבמזים"".והצלתי" השהבשורהשיץיונפמפם מתחתרשותם
של מצרםלנמרי,העק נאמך"והצלתי אהבםמענויתם",שידובני
הורק מצרש" .וגאלתי" והא מה שהבמבוםנםרקריעתיםסוף,ורק
בקריעת שמוףנחשבולנמהים,כיעבדהבורחומפחדשיהוףאדוניו
אודיו ,עףקאעוחשובנאתה נאמר-נאלחי אתכםבזרוענסויה
".ולקחתי'שהמיחםבמתןתורה,שאזנאמר (דבתם
ובשפמיםנרבים"
ת-אהבטשו'ולקחתיאתכם4לעם".
בהש,ץץםהמץנהחתלעם",תוהי

לה"

יק
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ומנוארבזון שבקבלת התורה נשלמה גאולת מצרם ,שהרי
מעמד הרסיניהיגש אחת מלשונא של גאלה .צוק פירשנו מה
שאתורים במסח הנרה שלפסח",ברעיהמקוםברע*הוא,ברעישנתן
תורהלעמוישראל" ,אשרכפשתנו קשה ,מהענקלברךולהודיעעל
נתינת התורה " בפסח .אמנםלפי הנ"ל מתבאר בפשמות,כיק שרק
בקבלתהתורהבמיהטמאתטצריםונשלמהגאולתישראל,ולכןכחלק
מסיפור טמאתמצרים מברכק "ברעישנתן תורהלעמוישראל" .וז"ש
במתן תורה (שמות גב)"אנכיד'אלקיח אשר הוצאתכן מארץ מצחם
נו'",כלתמרשבכוציובעבעתמתןתורההואשהוצאתכןמאיץמצחם.
וב"קמהבארגם מה שכתב כנקאא"זד"ע (שערהמפכר מאמררג
הכטים 4ת5ץ)כמעםשקראוחז"ללשביעותבשםעצרת",דהמוששמיני
עצרתהואהמיום שלהימיםמוכיםדתשרי,כןהואשבועותהמיוםשל
שיהפסח"עיי"ש,לפיהאמוריצן,רהריבשבועות-צקמתןחורתינו-
ממחייםנחלתמצדים,ולכןהואהמיוםשלשיהפסח.

נ ועפץנראהלומד,דאע"פשאמרוקב"הלמשהגלכןאמורלבני
גבראלאניהוי"הש,וכברגילה6הםעודבמצרים את שםהוי"ה ,מ"מ
עריק 5א ידעו בדישראל את הויזה ,עדנשלת התורה ,וחקו שמים
הקראירק לאחףעזיתקייםכלהף'לשונותשלגאולה,אז"וידעתםכי
אדהוי"ה" .והשרשורבאו,כי"וידעתםכיאניהויזה",היעולהיות דטק
בהעו"וע עטף "עיעה" הוא מלשק חצור ודביקות ,כמו שנאמך

(בראויהד,א) "רהאדםידע אתחחי",ולא עדףלהדחקבעשי"ת ,אלא
עלסידצזורההקרושה,חכמתושלוקב"ה,ש"הואושנמתואחד"(צץ
המנ"מנ"בכצוףשטיהתוהה ה,)4אזהויכמחבק אתהמלךבלבותנו(יץ
ן אף שאמר להםבעודםבמצריםש"אניהויטה",
לקפצ אמדםפיד).ילכ
מקםלאבזקיםבהם"וידעתםכיאניהוי"ה" ,רקלאחרנתינתהתורה,
טחתו.
כירקאזזדו טעםבויתץ4

ש
-

טלבארמש"כרש"י"דבראתוכהצפמעלשהקשהלדבר
ובסהי,
~ומרלמההשעותהלעםהסה",הינו שאמרלו הקב"ה המה שהקשה
"למההרעותה",הואמחמתתמרקהבשול*דבקבוית"ש,כימישדבק
בוית'מתוךבשלגמור,אינושואלואינומקשהעלמרותיו,ורקכערש
איזההרגששלמציאותבפנ"ע,בפירודמאתוית',אזהוא שמתעורחם
השאלותעלוית"שועלמדותיו.ההגופאההר המשפםאשרדבראתו,
שהוצרךלומרלואניהוי"ה,יז 8שעדאז לא הטהעוד בדדגאזו של
שלימות הדביקות ,ורק לאחר קבלת התורה הוא שעיעו לבחינת
"וידעתםכיאניהוי"ה".

ג .חונהבכלשבתקוחצמתעוריבעמיאלהירבהד"וידעתםכיאני
ד'",כמושנאמך(שמהז5א,ע)"אדי אתשבתתיתשמרוכיאותהואביני
ובעיכםלשותיכם ,לדעת מ אםהוי"המקרשכם".והוא משוםעמטכת
נקראבסמ"ק(ח"ב 8מ,א) שהמאךאומהזא",ולשו"ע בשבתניתנהתורה"
ליויהתורההק'באים "לדעתכיאניהוי"ה",היינולהיות
(שכתפהב),יע
טלפרש מה שאמרוחז"ל (שכהקהה,א)"הכלענג
דבקיםבוית"ש.ובנעי,
את השבתמחנקלונחלה מצחם",הינוהדביקותבהשי"ת שהוא
ב*
ממלאוסובבכלשמן סלאנךטץכלא חשש,וכשדביקיםא4וית"ש
בבחינת (דטיםי,פ)הוי"ההואנחלתו,זוהיבחינת"מתנקלונחלה
*
ב
מצדם".ועלעיהשבת,ונפהקבעתכל "מעמשאהמהימפתא",באים
להבהקותבהעד"ת,במד'קורעתכיאניהוי"המקדשכם".
בהי רצק שנזכהלרכל שכתות"יומי דאוריתא" מתוך רוד
שמחה,ולתלת אתד'במעודתאדכדויכגותא ,אשרעיקץהאמונההטו
הדבעית (מגטונחליאההםיטף רשפ' שלח בשםהבעשרםפ"ע),רבזכות
ה אתהוי"ה
השבתנזכהללוםהנבואה(טע" אמ)כימלאההארץיע
כמש4םמבמים,ביוםשכולושבהוממחהלחיהעקצים,יעי
לכזכוך
ונמחהומגע,ובתשעבןדודבמהרהדיקברוברהבנווחסדיו.
צא

מעודהשלישיתפ'וארא
אליואני ר/ופירש"י"דבראתו
א .ויךנראלתם אל משה
י
מ
א
י
ו
משפםעלשהקשהלדברולתירלכוההרעושהלעםהטה".וצ"בשהתחיל
םבאמירה
בסיבורלשוןקשה,ובשםאלקי"םהמורהעלמרתהרק,הייי
לשוןהנה,ובשםהוי"הב"ההמורהעלרחמש.
ובמדרש (שטת הכה ט"ו ב) ארזא שהמשפם שרכר אתו,הינו
שאמךלוהקב"הכר,היך"טלךלידעשנאשר(שזלתז,ה)מובארוית
רברמראשיתו,מוכהאפשתןשלישראלמראשותשטזתילהםבמצרים.
ועיקבתפארתבניםבפרשתןשהבהוכחי"קשלכ"קאא"זאדמו"רבש
שם שלמהזי"ע בשם הרב הקדוש המפורסם מוהוצ"ה מזירטשוכ
זללה"ה,כי וארא הוא ר"תאני ראשוןואניאחרון.וי"ל שהוא רמז
לדבריחז"ל במדרשהנ"ל ,שרמז הקב"ה לכהנה באומרו "וארא גו'",
שאר ראשון ואני אחרון ,כלומדד"צ לךלידע שמצבה אחריתן של
גבראלמראשיתשנתתילהםבמצתם.

ב .ומנאה לבארענק טה ,ההנה הזוע (עקופי תרה פ' תצא) ךנלות
הראשון,גלותמצרים,היהכדברעצרנילכלהר'נזלותמןהד'מלכיות
אשרדנבירועולםעלניראל,כלאחדבקהד'הלכיותהמזמבדלאות
אחרמן השםהויזהב"ה,כלותמגיים ממרלבחינהעלונהההאקונו
שליו"ר,שהואשורשלד'אותיותהוי"ה,כנודע,וזהסוד הכתש (שפח
א,יב)ףקתושצימישואל,וראהדי"ל,שמהשדבבניר~קב"הלזהם
אתקושרהשעבורלאחרשכאכמטה,הואכיקשכלהר'נ6חזנבללים
צב

יגלוילפניויתיש אחקושיהשעבודמצלות
בשרשןבגלותמצמם,וזיר
שבאחרת הימים ,לכן היה בהכרח שיכביד הקב"ה עוד את קושי
השעבודבמצרים ,למק תהזהלהםגלות מצרםשהיאגלותהראשונה
כשורשוהכנהלגלותאחרונה.
ולכןעל מה שהקשה משהרבינו לרברולומרלכער הרעותה
לעם הזה,השיבוהעשי"ת"חיךישלךלירע שנאמרמוב אחרת דבר
מראשיתו ,סובה אחרתן שלישראל מראשית שנתתי להם במצחם",
היינוש"טובהאחרתןשלישראל",גלותאחרון",מראשיתשנתתילהם
במצרים",ע"י שכבר נתתי אותו קושי השעבודבראשיתםוכירשם
במצרים,שע"יהכבהזויוקלעליהםשעבודאחרקבגלותאדום.
והנהלאחרוכהקשה משהלמההרעותה,אמדלוהשי"ת (ששה
ו,א)"גמהתראהאשראעשהלפרעהגו'",ופירש"יעתהתראה,העשוי
לפרעהתראהולאהעשוילמלכיז'אומותכשאחיאםלארץ.רישלפרש,
ההנהפירעשאלמליהיהמיטהרבעונכנס לארץישראל,כברהטה בא
העולםלטייתיקת העלם והטהאז הגאולהשלימה.וזה היתה תשובת
השי"תלכהנהעלשאלתו"למההרעותה",דכיוןש"עתהתראה",אבל
"לאהעשוילמלכי אומות",ולאיגאלוישראלאזגאולתעולם ,אלא
יצטרכועודלירףלר'גליותעדגלותהאחרקהלז הקשהמכולן,לכןהיה
ם גלותזו,כרי שגלות מצרים ישא הכנהלגלות
צרך להקשותעליה
האחרק,הטובעהארייתןשלישראלמראשיתשנתתילהםבמצרים.
וז"ש"וידבראלקים אל משהויאמר אקואניהוי"ה" ,שאע"פ
שבשעתו הנץ דבור קשה ,מ"מ "ויאמר אליואני הוי"ה",כי סופו
שתראה שהוארחמים,כיוןשעודירדוישראללשאר דגליותכקהדי
הלכיות המכדיםלכ'אותיותהוי"ה ב"ה ,ומכהאחריתן שלישראל
מראשיתשנתתילהםכמצחם.

י

צג

ג .ההמהעתהבראותינואתקתליהשעבודהרוחני,אוימשועבדים
לשררועהשוכןבקדמנו,בעומקהגלות,ער אשר קשהללמוד תורה
הק' בש מהור,ולעמוד להתפרק ב 4מחשבותורות והדהורא ךלבא,
ובפרם בשש אלוימי השובבש אשר הואזנק המוכשר לתקן אשר
ולאדורשולאמבקש (קהה
שחתנו,והואעתרצק6ה,ואפ"האקבינינ
מ)1,כלנוכצאןתעינוא"ת לררטפנינו ,אקלנו לאמבהלולא מחדק
בשינו,עדשלוליידענו שכברהיוישראל במצב כחהבקושי השעבוד
במצרים ,ובכל זאת הווראם ר' משםבהי רוקה ובזרוע נסויה ,ואנו
מאמיניםבנימאמיניםשבקרוביקושגםבנוהיעודד"כימיצאתךמארץ
מצריםאראנונפלאות" (מעהג ,)%ח"ולאהינומחיקים מעמרבדור
טה ,אלא את מסטתנובערנו,נטה שאמר הקב"הלבהיה"חיךיזרלך
לידע שנאמך מוב ארוית דבר ממצעדתו ,סובה אחריתן שלישראל
י אמרתך חיתני (תה*ם קעו נ)
מראשית שטסתי להם במצרים",כ
שמאמרוית"שהיאחיותנפשת.
רצק שמכה ותתחמש רוח חדשבקרבנולעבודתוית"ש,
עלנואודך שש
ור
ולהתעור
ירילשובבתשובהעילמהואמיתית,ועינגיישפ
ו לסובה לברכה ,וכבר
ושנים מובש שפע ברכה המלדעה בבלעוינינ
הוקמח להם לשואלשכיון שהם שבקמיד הם טאלק (המנ"מ מהל
בביאת דודבמהרה ברטרחמיווחמריו .פ"
תשונהה"ה),
דירן
ב!

צד

לילשבתקודשפ'בשלח
אזיושרמשהובניישראל אתהשירההזאתלד'ויישמרולאמר
א.
גו'.וישלדקדקבכפלהלשון"ויאמרולאמר".וברש"י:אז כשראה את
הנםעלהבלבולהמרשירה,וצרב.
וישלפרש ,דהנה נשירה"היגש רקזו הנאמדת בשקמותהגוף
והנפעגבבחינת"כלהנשמהתהללי-ה"(ההעםקנ,ו),ובכלרמ"חאברים
ושס"הניניםבבחינת"כלעצמותי תאמרנהע (שם 6ןי).וז"ש "ףאמרו
לאמר" ,הענו שלא רקבפיהם ובלשונם אמרו העדרה ,אלא "ויאכפו
הפירוזהרש"י"עלה בלבם להמר
לאמר"בכל מהותם ושלרמותם.ה"
שירה",כהיותהלבהמשפיעעלכלאמיהארם ,נמשכתהשירהלכל
רמ"חאבריהםהשס"הגיציהםבעקישתם.
תעה במצרםהיוישראל שקועטבגלות הרעת,ע"יהעבודה
עשהבחומרובלבנטער ש"5א שמעו אל משהמקוצררוחומעבודה
הקב"העל
ןאףשראונםשםנמסבמכות
קשה" (שפחגפ),ריכ
י
נ
י
ב
ה
ש
מצףם ,לא ראמים לומר עדרה ,ז8הף שירה צךכה שתיאמר
הי
כהנפש.אך"כשראו אתהנם"שעלהס,שבוזכולראות
בשקטותהטף
גילויעחדמהכמושפירש"יעה"כ (שמותסו,ב)טה א*4ראמהו",ככבדו
בלהעלהםעדו מראטאותובאצבע,האתהשפחהעלהים מהשלא
ראונביאים" ,באולהייחיקק רוחם ונוהמתם,ונתעלו5העדג מררהעה
רקט5ימות,וממד"אהיוראויק לומןשירה .וימאר הענק ע"ר שכהב
דומב"ן(ר"8מהשתדהא)שכשהשהמבלעהשהכינהלאברהםאבינו,השיאלו
רששה,שיכןראוילהיות,כרכתיב(מש4מגט)באור%ימלךחים".וכן
צה

הטהבעתשראואתהשכינהעליםסוף,שהשפועהלהםראיהזורפואת
הנפש מכל אשרנפגמו נפשם רוחם השמתם בגלות מצרם ,והעלתם
העניןשתיכף אחר
למררנחהשולמותעדשעלהבלבםלתמרשירה.וי
פרשתהשירה,ממךהכתובלתמריכלהמחלה אשרשמתיבמצרםלא
אשיםעליוןכיאני ררפאך" (שםט),כיאזע"יהתגלותמראהשהכינה
זכולרפואה.וז"ש"כיאני ד' -רפאך",מהערכולגילויכבורוית"שהיש
עצמההרפואה.
ובטץישלפרשמהשאמרובמדיש(במו"רפכ"גא)"אזיושרמ11ה
ט' הטד (תה~םצג,ב)גבוןכמאךמאזמעולם אתהגו',אע"פשמעולם
אתה,לאנתיישב כמאךולאנודעתבעולמךעד שאמרובנידישירה".
והינו שרק אז כשאמרו שירה "נתישב הכמא",כי מדהזו תלויה
בשלשותהעולם,היינו שהעולםכולו מכירם במלטתוית"שו"נודע
בעולמו" ,וכשהעלם בשלעמות מוזישב השי"ת על כסאו כביכול.
ושלהמות העולםענינושמגזעים למדריגה שאטריםלפניו שירה בכל
גופםונפשם.

ב .ההנה שבתזונקרא "שבתשירה".והיינוכי השכתעצמוענינו
ע(עיץאכזב הדאל
שירה,כמושאיתאבשםהרה"קבעלאוהבישראלזי"

לשבת רשה דרשלשבתקה"צ)לפרש"ויוםוהטביעיכהצבירואומרבעמורעייר

~וםהשבת-לפיכךיפארוויברכולא-לכליבמיו",כלומרכיוווכהשבת
עצמואהמרשירה,מטהנפוטךשכליצורויפארוויברכולא-ל.וישלבאר
רצועם באה שהבצע הוא אמןופירזה,כי בשו"עי 2,התגלות רהטכינה
והאראלמקבליםשההואוטמיםבאיכלה שבתמלכתא,ועי"זמחדשנים
ישראל ברפואת הנפשוהגוף ,שכן הואענץ רהטתםלמשפיערטיטה
בבחינת "זאבת היא כששהק ורפאה קרובה לבוא" ,ובשלומות תיקת
הנפשעולהבלבלומרעררה,כמושהמהבעצירתהים.
צו

רעיקבתומי (שהדרק,6בד"הכגדף השק) השדכאמתשויהגאונים
"שאקבנ"יארמייםקרושהאלאבשבת,הכתיב(הה"ו,ב)גביחיות"עבש
כנפקם לאחר",וכלכגףהוא אתורשירה אחתביום במחצתינויהחול,
וכשיגיע שבת אוטמים החיותלשי המקום רבש"ע אקלנועוד כקש,
יעדרה,שנאמר(שם
ההקב"המשיבלהם"48עודכנףאחרשאומדלפנ
כר ,ט)מכנףהארץאצירותשמענו" .הף שמעלת עורתישראל בשבת
קודמת לשירת המלאכים.וזה כמו שהיה בשירת הס ,שדרשו חז"ל
(שמו"רפכ"ג,ז)עיו"כ (תה4ם מח ,ט)קדמו שחם אחרמצים גף,ד"כיק
םבאוהמלאכיםלרקדיםשיהלפניהקדושב"ה
שתצאוגבראלנקרי
א"להקב"ההקדמוכניתחלהכו'".
ואע"פ שאק התגלות מהכינה בשוגע כשבעגלות הזצכינה על
הים ,שהרי בשבת אק גבראלזוכים אלא לקבלפני דהצכינה ,ולא
להראותבאצבע אה א*4ואנחנו" ,מצםהריידוע מה שבאר הרה"ק
בעלהתניאד"ע (4קפר אמכםפיד)שאיןהפרוםביןמהבקהמלךכשיהוא
לבוש לבוש אחד בק שהוא לבוש כמה לבתכם מאחר שגוף המלך
בתוכם ,ועדהלענינינו עגם הרואה את המלך כשהוא לבחש כמה
לנתצםסוףמוףרוזתה אתהמלך.לכןאף שאקאנוזוכשלהאותבכל
שבה קושש אתפני הבזכינה במדדינה של,ה א 4-ואנוסו",יוק
ומשרוים בחשכותהגלותההמלך מסתתרבלבושיו ,מעםכיק שבשבת
כהדייםעלקוביהובראתהעלם ,הףרואים אתהמלך בלבלבו,שנם
המחראיתהמלך,תם השבבחינת"כאורפדמלךאחם".
וביהיתפרש מה שאגצץחז"ל (שכהק",ב)"המע"נ את השבת
פתניםלונחלהב4מצרם",היפ של קרחותהשבתבאלמדהצה
שלשלטותהצףוהנפעםעצהטפ"נחלהב4מציים",בכלהמ"חאברים
ומח"הגטים,ועל קראוילומדעדרה.
רהירצת שבזכות ערג שבת נצהלנחלה ב 4מצרם,
י
כ
ה
ל
ולהאחזבאור%ימלך חחםאףכעציא מ5צשבלמעח,והלאבלמו,

יי

צז

ומשםלכלרמ"חאברינוחטם"הגמעו,לומדעררהבבחינתרכלהנשמה
תהללי-ה",עי"זהיפעולנוכלההשפעותמוכותשנשפעבעת נרקת
חדשבהתגלותמלכותוית"שלעיניכלחי,
טסוף,עדשמכה
י
ש
י
ש
ל
בעת שנאמר נהנה אלתנו אחקוינולוגו' בילה ונשמתה בהזועתו"
(שה"כה,פ),בביאתבןדודבמהרה רקברוברחכרווחסריו.

צא

מעודהשלישיתפ'בשלח
א .ויהינשלחפרעה אתהעם %אנחםאלעםדרךארץפלשתים
גו',ויסבאלקים אתהעםדדךהמדבריםסוףוחמשיםעלובניגבראל
מארץמצרם.ובמדרש (שטמרפ"רטה)ויסבאלקים,מכישןאמדורבותיה
אפילועני שבגבראל לא יאכל עד ערבב ,שכך עשה להם הקב"ה,
שנאמךויסבאלקים.וצ"ב,רהלאפיוש"ויסב"בי"אהואלשטסיבוב
ודקפה,ואזקדרשוכטהלעניןהסיבהדרךחיותבלילפסח.
ועוד ,שהרי החידוש בדרשת חז"ל הוא ש"אפילו עני
שבישראלכו'",והינו שהיתה קמ"רשעני פמורמישיבה,חטשעני
חשש כמת (מרם סד,ב),ואפשרוחז"ל (ברכוזה א)כיוןשבצמיך אדם
לבריותפניו משתמתככרום,וכיק שאקלו הרגשחיותפמורמחיוב
הסיבהבללפסח6 ,ההרשוחז"ל"מכאןכו' אפלוענישבישראללא
מקרששקךאפלועניחיולהסב.
יאכלעדששב",וצרב

רמנ"

ב .ההנראהביה,ע"פכטהשבטשררבינובחי(בפושהןע,ט)בשםרבעו
חמאל ,שמה שההלך הקב"ה את האראל ררך המדבר הוא ,נכדי
להרמת להם אותות ומופתים,כי הולכם רףך ארץ פלשתים
ובקרוב,ויתןושקב"הבלבם [שלהפלשתים]עדתנו להם רשותלעבור
ואותםכלל,הגץהאותק,5ת"כחיבההחכמה
רףךארצםושלאהיכב
להסב אותם דרך הממברלהיות האותותרבים וגדועם,בירייתושטן
ועלית הבהמנעכוםאהצור,כילפימהשנהרוקוכקהרטובערל
יפת שגשמו מץ האדם במקומות ההם,וכן רףך השו"ת
גו
עח
הב
האות ה

איו
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בעשותואותותושפתיםעםהצףים,שהוא עה8הלהםנם בתךנם
לדגר %האותוהמופת,כיכןמציתבחמטטמישאלועוזריה כשהושלכו
האפשרבקלבכיבויהאש1",טנד%האותוהמופתהסט
לכבשןהאעםיהי
האשבנתקףכוחהולאהזיקהלהםכו',נםרנהשלהיה אפשרבאותקל,
ששית הקב"ה אתהאריות ,ולהנד %האותהניחם חיש ולא הדקרנו
כו'".ולפוזזמיצא,שטרוהלמצוךיטמנולמרים סמהש"ויסבאלקים את
העםררךהנברבריםסוף",שאףעדכולהקב"הלהושיעבקל,מ"מברוב
חמדי הבר"ת הואמוערע דוקא בררך הקשה והארוכה,כיעי"זיכ%
םעלכלפמפיהופמפיה,אומילאהסטזוכיה
הארםלראות ממשגיורי
לרזשותביזטועהקלהופשומה.
ובשהיתפרש מה שאמדוחז"להאפקועני שבגבראללאיאכל
ערערסב" ,שאףעםשחמירהלורוגעיה שלחירותכית שהואנצרך
לבריות,עכ"זחייבבהמיכה.כיגםהעני צ*%מבבררךחירותע"י
שמאמקשבוראילא קצרהירוית"שמלהושיעו ,קיברובחסריו הוא
מושיעובררךהארוכהוהקשה,כדישערלהנםבראותו אתקטועתי',
אשר אקהעישרזוכהלראותזאת ,שהףתנועתוהואבקלותותלובש
בנטבע .שהנשהזוכטקייבאףאתהעםשלאיאכלעדשיסבררךחירות.
וזהו שאמדו "מכאן אמרורמותינו אפקוענישבישראל לאישכלער
עומב שקש עשה להם וכקב"ה שנאמרויסב אלקים",שכענין שעשה
הקב"הלישראללהמיבאותםדדךהמרברהארוכהכרילהגדילהאות
והמופת,כןהואגםההנהגהעםהענישבישראל.

נ .חזנהאףערעדגהזושלהשי"תהואהנהגהתמטית ,מנםביותר
וזיתה צרכה בעת טרחת מצףם .שהף בהיותישראל במצרים לא
נשתעבדורקבשעבורהשףאלאנםרוחםונעאשטםרויתהבגלהט,וסמו
שכתוב ההמכ"ם (פרג מהל עכרם היא) קער שארכו השהם לשריאל
במצריםוחטנוללמודממצטטן[,טלהעכו"ם]ולעבודכוכביםכמותןכר,

ומעם קם הגץ העקר ששתל אברהםנעקרותוזרקכניהעקבלמעות
הערלםאעיאן".ולכןנקההכרההזה ~סבאנעםררךהמדבר שסוף,
כדילהגדילהנם בעעמהם להראחעםנם בתעשנם,שעי"זיסורו מדרך
המועשויחזרולשבעתאבותם.וקההשהכהנתהשי"תעםגבראלבעת
הגלותהחשעשהנוראהרץ ,אשרכרילהגדילהנס אחרכךאינומושיעו
נענועהקלה,אלאד"אדרךעקומהוארוכה.שכן"כימיצאתךמאוץ
מצריםאראנונפלאות" (מרהז,)% ,ויתנרלויתקדש שמוהנרוללעינינו
בהראותונמשונפלאותבהתגלותכבורמלכותולעינינובמהרה.
ויהירצוןשנזכה לראותנמיםונפלאות "אשרלאנבראובבל
הארץ ובכלהנוזים" (ששות לר,י) ,בעת שיבוא משיח צדקימלנאקינו
כגלותארהיטועקימהזו,ונזכהלראות שכל ההסתרהואכרילדנהיל
הנםבעעינובהתגלותמלכות שמש ,בבשתבןרוךבמהרהרירןברוב
החמיווחמריו.

לףנ

לילשבתקורשפ'תרומה
א .כדברד'אל משהלאמי,דבראלבניישראלויקחו  4תרשה
מאתכלא"ת אשרידבנולבו תקחו אתתרשתי.וברש"י:לי,לשכוי.
וצרב.
בתנאדבי אליהו (רנה פרק ט) איתא :בשעה שאכרו השראל
(שטתכר,ז)כלאשרףכרד,נעשהונשמע,סיראמרהקב"הלכהיהדבר
אלבניישראלויקזוליתרומהתי
,וצרב.
וי"לעפ"יהמתבארמדבר*ההמב"ן(בפרשתן)בענקהמשכן שבא
בהמשךלמתןתורה ,רהבהבמתן תורה "ךבר השםעם ישראלפנים
אבזםע"י משה קצת מצות ,שהם כמו
בפנים עשרת הדברות,
י
ח
צ
ו
ל תורה ,כאשר הנהעורבותינו עם הטים שבאים
אבותלמצותיהיצ
להתיהד" .כלומר,על דדךשטהגי! עם גר הבא להתנער ,זצמתחלה
אומריםלו קצתמצוות,והואכדילגלותאם אקרצוטשלםלקבלעליו
עולתורהומצוות,ורק לאחרמכןאומריםלו כל מצוות התורה כה
שהזע מהלקים,כסויכןההבדגדגתהעשי"תעםישראל,שכשזחיל
ה "
במעמדהרמיץ "ופוחזהשי"ת רק קצתמצות,כדיעותנלה אםאכן
רצונם שליתגאללקבלהתורה",וישראלקבלועליהםלעשותכל מה
עיצוםעלידושל משהש,ואז אכרתעמהם בתת  %הנו,ואמר
ואתםתהיו4ממלכתכדגיםונויקרחם(שגו),הזנההםקדתכםהאוים
שיהיהבהם מקדשהלשרות שכעתוביניהם,לכןצוה תחלה
%
לו מת כתוכםכגודשלשגצכר",טשזיציווההשי"תכל
המשכן
"
ה
"
ע
שארהמצוות,כמו שכתב הרמכם בהמשךהאיו"וסוד המשכןכר,

ש

ש

קב

ובכאמשההץץאקוההצראשרנדברלוכהרמיניכו',כיכלדבביעם
מוצה הטה כק שתכרםביום ונשמעמביןשני הכרובש ,כדרךודבריו
שמעתמתוהאש(דנכםד,לו)כו'".
ועפשיתפרש מ"ש"כיק שאמרו ההראלנעשהונשמע",הינו
,נמהיאנשר הקב"ה
שנהגלהרצעם ומחשבתםלקבלכל אשרישמהי'
למוצהויקחוליהרומהונר"לבניןדצמ2כן,יטבוצירהלהם שארמצות
התורה,כדילשמורלששתוהקוש.

ובטהי9לכוהשאמדובכשרתה(ופ"רב"כ)עה"כ (9ךהעררםג ,ש)

צאינה וראינה בנותציוןגו'ביום חתונתו שיום שמחת לכו" ,ביום
חתונתוסקהרמעי,וביום שמחתלמסקאהלמועדי,כיבמעמרהרמיני
ש"צוה אותםע"י משה קצת מצות" ,שעינג ההגלה רצונם לקבלת
התורה ,הסהרדיום חתונתו"בחינתאירומק,שעניןאירוסין הואגילוי
הרצון*חהה אך"וביום שמחתלבו",ענקנישואין ,שהואעניןהיחוד
בפועל,הטה רקבמזנכן באהלמועך ,שבוניתבהכל התוה כלה כף
שקימורעשו אתכלמצוותר'.ונישא"ביום שמחתלבו",כיהעצרתה
באה בנמך העמרה ובשלימתה ,ע"ר שאמתו (או"חס" תרמכםטע" א)
ששמחקועושקמעודתמשתהלנמיהשלתורה.הקנןרק"באהלמועד"
שבונגמרהציוריהתורה,נכךא"יום שמחתלבו".
ב .וטנאה לבארעודבאה,שכצושניתנה להם כל המצוות -רק
במשכן ,הוא עצלהיה המשכן בשקום הדאף 6ה.דהיה אכרו ואשל
(תמימא נשא פרץ א) עצץכ*ת בראת עלם הטה והא שנתאחה הקב"ה
להיותלורירהבתחתונש .ו6הציווה השי"ת (שטת נה ,ח)"ועשולי
שליהט הסכנתי בתואמן שהמשק המץועיקום שבו ירדה השכעה
לתחתונים,לעולם העשיה הנעצו,ובונתקיש "סוף מעשה במחשבה
תהלהןפצצאששמטכןהואועשקוםשבובא לעץמעשה תכלתרצונו
ית'בבריושעהעלם.וי"ל כןנתקדשהמקהם להבת מספללצוות

שהי

קג

את גבראל בכל המצוות,הינו 5המשו 4מרצונם ומחשבתם לקבלת
התורהשאמרו"נעשהונמצע",ערשיבואוליריעצייתהמצוותבפועל.
ה נמשךבעבודתד' במקדשלעולםועד .רהנה
ומיאהשענק"
אמרוחז"ל (ברבא ט ,א)"גלוירידרעלנרעששרצוננו לעשותרצונךחמי
מעכב שאורשכעיסהכו'",הינו שבאמת"צבכל אחדהדצקלששות
רצונוית"ש,בבחינהשאמרוגבראל"נעבטהונשמע",רקהיצה"רמעכב
שלאיווראותמיר מחשבתםלפעל,ולעשותמעשהכמחשבה.אךבבוא
האדם לוהטכןובית רמקדש ,מקום שבו באה מחשבתו של הקב"ה
למעשה כטירדהשכינה בתחתונים ,ומקום שקבלו ישראל את כל
התורה ,לשנצר לעשותולקים ,שם אק ככח השאורשבעיסהלעכב,
[על דרך שאמרוחו"ל(ימא כא ,א) לאהזיק נחש (הוא הס"מ) ועקרב
בירה41ם מעלם] ,ושםזוכים הטראללהוורא מחשבתםורצונםלפעל
ולעשנה.ולכןהטהנרצחהכרוחדתוטל שמחהבביתרנקרש,כמושנאמר
אבג,מ)ככמהתםלציד'אלפונם(מציו משק"םפ"חמה4ללבונ"ב),
(רי
ינמרבמעשה,בחינת עכסה
ששםזוניםלהעליםמחשבתם5הבשולי
מקק
דבר
שלתורה" .ובטה"ט לפרש הכתוב (רברש ט ,ח)"כייפלא
לחשפםגרדבריריבתבשעריךוקמתועקתאלושקום אשרכנחרד'
אלקליבו",הינוכערשלאים"דברירבתבשערך",הםהטי רבתבין
ההנרמוכ כמטאורשבעיסההואהיצה"ר,ועי"זאין בכחו להוצש את
ת4ת אל ושקום אשריבחר דןאלקיחבו",
רצונולפש1 ,
עלעלהלכיחהמקדש,חטםשכהלששותרצונוית"ש.תהשברכםמוטה
בגמר המעצל(רש .שמות 6ג מנ) קהי רצק שתעיה שכינה בפעשה
עיכם",לרויותזוסמלתהמעבן5הכשהמחשבהיוצקלמעשה.
ובטה"טלפרש"ויקחו4תרומה",ופ"רש"י" 4לשמי",דהמה
ידוע שכל העולמות תמהים בשם הישה בשה ,מ אות יונך מתש
לאצלות,ה"אע5אהשכראה,וא"ולסררה,הג"ארעענהלקהויה.ההנה
עא *חת ההרימה לצורך המשכן ,המערכו גבראל אוז ההכיפה
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ושדושה עדלירייתה לשרות במשכן בעולם העעדה ,ובסה מפלמה
כבעצל שםהוי"הב"ה,בחינת "השם שלם",וזהו "-4לשמי",הינו
לשלשות שםהוריהב"ה [טהחיםהליםבפרעונןבענץתרומ"ה אאיאויר"ם
ויהאו חרו"םה'].הטיים הקרא "מאתכלאיש אשרידכצלבו תקחו את
תרומתי",דהיינושמכחבניןהמשכן,יקחואת"אשרידבנולבו"הינוכל
רצקתיחשבהמוכה,ויבמשוםלירימעשה,בחינת"תקחואתתרימתי".
ההנהעניןתה שבמשכןהואנםבכל שבת קתהגשעליוםחה
ג.
נאמר(בראשותגב)"ויכלאללםביוםהשביעי מלאכתו אשרעשה",ובו
יורדתשכימהלתדעזוניםכבשדכןר',ערשישראלהופכץפניהםלמערב
לקבלפניהשכינה,ואומייםבאיכלהבאיכלהכו' .תם שבתהיאבחינת
טוף מעשה במחשבה תחלה" (צם 4ה חף).ולכןהיאעצן וכמחה,
ואושרים בשבת "ישמחו במלכותך".ולכן ממעל רה2בצז קודש
להתש המחשבהכהרצץשבלבכלגבראל,ליוימעשה ,טקכההחלפון
בהי היצה"ר לעכבם חלילה,כי בשכת במלק כל "דברי ריבת" ,כמו
שאמיורעליתשולמנא אתראבכלהועלמץ"(יד ח"ב קלה,ב),כי הוא
ת (טקרתאפמפמי*1ל).
בחינת"קמתועלסת"-בעליתהעימו
ובסהיתפרש מה שאמרוחז"ל (שכה לה ,א) "המעב את השבה
שתנץ לו נחלה ב4מצים" ,היש שדעצעננ את השבת במחשבתו
בנקגוזנים לשכינה ,בבחינת "בכן נפער לך ערגה" ,זוכה להמשיך
המבקותלעלםהערצהלהבשה מעשה,ואקבכחהשאורשבעיסה
תבץהרצחוועצעזטה,אלאמהניםעק
לס
לששותמטד ,הצחיחה,המפ
לו"נחלהבליג
בר~ים".
מצ
וטפירצקמראשהלקבלוסבתותמתוך שמחה ,ע 9שלאהעכב
ת 5רת ברנה השרשע
המשנור בעינם מלעלצותרצחניתכרצונו,וקליו
עולם ששט ,רשמת רכמעעת בבטחבן ררבמהרהדירןברוב
רדתנווחמריו.
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מעוףהשלינויתפ'תרומה
א .וידבר ראל משהלאמר,דבראלבניישראלויקוווליתרומה
ולכותקחו אתתרומתי.איתא במדרש (מבא
מאתכלא" 8אשריהבנ

בחים ושלום בשם נהצ רשך הנאר ספה"נ) :דבר אלבניישראלויקחו 4
תרומהגו'הה"ר (תרםהד)שמעישראל ראלקיםר'אחד,וכ"כ.

ברש"י:אמיורבותינוג' תרומת אמורותכאן ,אחת תרומת
וכו',ואחתתרומתרגטבחכו'לקנות
בקעלגלגלתשנעשומהםהאינינ
מהן קרסמת צמר ,ואחת תרומת המשכן נוצחכל אחדואחר .וכתב
ע במהדק תפארת בנש (לשבת פרשה
כנק אאץבעלדרכי תשובהזי"
עננים)שמרוכסכג'התמהמותמרתאמ"ת,כיארניםמשכןתמעיטר"ת

אם"ת.

והנהאמיו חז"ל (הנחומא משו ומא א) שהמושכן הוא תכלת
הבתחתונים.ונרגמה
בריאתעולםהזה ,שנתאוהושכיהלהיותלוייר
ונענין8ההואהתגליעראכעע.ךוענה,ענין"רירהבתחתעט"הואמקהם
שבומהגלהאוראקסוףב"ה,הינושבאלטיגלוי אתווואחדותוב"ה
שהואלבדוהואואפםכלערו.ההו שהאמת באלעיגלוי,כימוגלה
האמתהסכומהבמבע שנכלהנמצאיםמבצום התץהשהשבעיהםלא
מצמאו אלא מאמתתדגצמאו" (המבים פשא סה 4שהי התוהההא) .הקנה
אבכצדש (בשר
בשעתביאתהעלםעריקהיתההאמתמכוסה,כברית
עכהשליכולארץ.אךהמשכןהואבבחעת(תהלםרועצ)
פ"חה)שפשליתש
אמתמארץ תצמח ,ששם מצלה האמת כש שנאמך תשתמע המעצק
קו

(ר49אם,ד)כיהיוםד'נראהאלצם,והטוענקירדתהשכינהלתחתונים,
להיותהגלויהבמשכן.
ונק הואעניןקריאה שמע ונ54תעו 5מלכות שמים,להאמין
באמתתומצאוית"ש,וארזאבזחה"ק(ח"גקנח,ב) 4תאמונהבלא אמת,
ולכןממיפניםקרואתשמעב"ד'אלקיכםאמת".וז"ש המדרש"דבראל
בניישראלויקחוליתרחנהגו'ההיד שמעישראלד'אלגדנוד' אחד",
להיות ממרתהתרימהכמו שלקריאת שמע ,להתודע ולהגלותכיד'
אלקיםאמת,

ב ,חינההאצןגרסאלתקן מדת אמת,שכןאיתא בשעריששכר
(מאמרחודדוארר אאד'ובכ"מ) ש"ארר" ר"תיאשדברךאמת,להיותבזה
החוחהנםפורם ,אשרבונתגלה רשמת שהבוראית"שמחיה המהוה
אתכלהנבראים,ועלכןמקראהועוגלה(אטהרם,ל)"דברישלוםואמת".
ידמאיפיד
וזנןשהבצעהואזמןמוכשרלמדתאמת,שכןאמדוחז"ל(יישוב
(חמי ששן
ה"א)שאפילוע"האינומשקרבשבת,שאימתשבת
מאפף הכבהאמאמיג אאו),רכפרם בעת מנחה שאנו מתפללש"ענת
באמת "מקא" ,ובשבתזוע5יויקרטשת התורה בפרשתהמשכן,והוא
בחורש אדר ,וקריאת שמע וקבלתעול מלכות שמים ,מתקנים מדת
אמתבכלג'ענעים שלעולם(משכן)שנה(שבתואדר)נפש(הישראלי
הקורא אתשסע),ופועלםעליףחץשאמתמאיץתצמח,
כהירצוןשנזכהלתקן מדת אמת,ועי"זלקרבהגאולהשלימה
במתרה בימינו ,שכן כתב הממ"ג (עוון עד) "עיקר הגאולה תלבה
כשישראלמיברק אמתולא מצאבפיהםלנצוןתרמית",ועד"זאיתא
בכתביהדה"במהמ"פמקורץד"ר (מרחש פתם שתנ) "שאםוהטהבעיני
העולםשישחמורכערותיבאמשיח",והואמשוםשכןהיאמדתמשיח
צדקנו מרת האמת ,כמושירשו וע"ל (מדרש שחדר מוג ומ"ג) עה"ח
(תה4םמג,ג) שלחאורךואמתך -ואמתךטץמלךהמע"ח,וזה שאנו

ש"י

*

קי

מעוררקבתפלת שבת"ענניבאמת "2ק,"4היינושנצרעבישועת אמת,
שהשבטשתמלכאמשיחאיבאוינאלנוברחמשוחסדיםגדהים,וכשפע
חים ברכה והצלחהבכל מעשהירינוברו"ג,ונזכה לקבלפניובנהירו
האנפק,בבושתבןרוךבמהרהוידןברוברוגניווחסויו,

קח

לילשבתקודשפ'תצוה
א .ואתהתצוה אתבניישראלויקחואלתישכקזיתע4כתיתלמאור
להוזלתנרתכחד.במדרש (תוחמאמ"הא)":טה"כ(עירהערריםז,ו)ראשך
עלינו ככרמל ,הרש שבישראל שקולכאלהיו
 ,שנא' (צ'כים א הה ,מב)
ואליהו עלה אל ראש רכרמל ,ודלת ראשך כארגמן ,הדל שבישראל
שקולכדניאל,מכתיבבטה (תפול ה ,מם),והלבישולהניאלארגונאוגו',
מלךאסורברהמים (שה"שז,ו)אמרלוהקב"הלכמרה,מלךעעדתיך,מה
מלךעמועחטיןגזרתו,אףאתהגחרעלעלוהםעוורים,וצרב.
עודבמדרש(שמו"ר פסוא) רה"ר(ט-כרהסו,פט)זיוןרענןיפעהפרי
תוארקראד' שכקןכו' ,מהראהירמיהלמשולאצותינוכזית ,אלאכל
המשקיםיצו מערב בהםואינויורעאיזה תחתון ואטהעלון ,אבל
העצקאפילו אתהמערבובכל המשקקשבעולםהואנתוןלמעלהמהן,
ק 4אברתימ בשעה שהיו עוקרים רצונו של מקום נצבים למעלה מן
העכו"םשנא' (תפםנח,א)ונחנךד'אלקליעליון,הויזיתרענןיפהפרי
תואר,וצרב.
ונראהלפרש,יהאדמעלתישראלעלהאתיותנזכרתבמיוחד
הכקהעכו"ם"ההש
אצלהנרות,הואמשוםעטהשישראל"נצביםלמזי
כענדשבלבםשונצתהנפשהאלפית,שהטוחלקאלהקכבשעל,הנכךאת
(מש*כ ,ס)נרד'נשמת אדם ,מהשאיןכןבאהה"ע שנפשם הוא מצד
ה ררשו מה שנאמד "ואתה תטה אתבני גבראל ויקחו
הלספה.ה"
אליר שמןזיתנו'" ,החנושיקחוויעוררו אצלם מעלתםזו טפא שעל
שמהנקפאו"יתרענןיפה פףתואר",היטשיגבירונפשםהאבקיתעל
קט

נפשם הבהמא .תהו "ףקחו אליר" ,הית שיקחובחינת משההכינו,
שהגבירנפשהאלקיחעדשנקראכולו"אישהאלקים",ממ"ש (דברם*,
א)יזאתהברכהאשרברךמוצהאיש האלקים אתבניגבראלגו'.
והנהבכחזהיכולכלגבראללהאיראתהערלםכרלומחשכותו,
כמו שדרשו במררשבועטיךהרברים "לכך נאמרזיתרענןיפה שי
קש
ם,
תואר,כשםשהשמןמאיר ביהם"קמאירלכלהעולםשנא' (שט"
ג)רהלכוגווםלאורך,לכןנקראואבותינוזיתרענן שהםמאיריםלכל,
לכךאמרהקב"הלמשהוקחואלךשמןזיתו",חויינושבהיותישראל
בבחינתזיתרענןאירו אתהעלםכולו,כמוהבית המקדש שנאמרבו
והלכונויםלאורך.וכמו שעשהמדךכיהצדיקשעלודרשו (מגלה ק4ב)
"םאיר בןשהאירעימהם שלישראלכו'".והשפיעמדהוולכלדורו,
שכן נאמך (שהרח,מץ)"לטרשיםהיתהאורה" ,ה"מ שהצותים עצמם
ו,
היוהאורהמאיר[טהבמם'ב"ב(ד,א):החשנבחאורושלעולםדכהיב
י
ת
ע
מ
(
כד)כינרמצוה אורהאור :מעמוקבאורו שלעולם דכתה(ישעירו ב,ב)תהיו
אקו כלוגגם].

יך

וכיק שמעלהזוהיא מכח הנפשהאלקיח השוכבה בקצב כל
טותי,לכןאפילו"הרששבישראלשקולכאליהו" ,מהדל שבהם שקול
כרנשל" ,שהריכל אחד ואחרמזרע אברהם הנחקויעקב,בלי הבדל
מעלתו ומיתתו ,הוא בכלל (שמא ד ,כב)בני בכורי ישראל ,ונכלל
במחשבת הבוראית"ש במחשבה שעלתה בראשית הבריאה,כי "כל
ישראלבנימלכשהם" (שבת פ,א).ובכחזההאראלעליונים כל3ףי
הארץאף כשהםבגלות,שהרינםנפשהאלקיחחביצהעמהםבנלות,
בבחינת גמלך אמור ברחמים" (מצמו נתיקת זוד חקת ו כא ,ב),
נמשלו4צכקש"אפילו ארטטמערבובכלהמע"ח שכעולם ,הואנתון
למעלהמה!".תהשאמרלוולקב"הלכוצה",מלךעשיתו:מהמלךעמו
עה"קגזרתו ,אף אתהנוזר על?ק חזםעושים",כיכדילעוררנקודת
המלכות שבכל אחד מגבראל,היה צתך דוף"קלהיות דוקא בכח

ש

ו"

המלכותשלמשהרבינו,כדיערכהטזיכחבשלכותלכלישראל,בבחינת
כל ישראלבני מלכים רמה ,כגקיאירו לכל העולם  -שהוא ענק
"להעלתנרתמיר".
ב .המעלהזושלישראלנתגלהבכלשבת,שהםעצמםמאירם את
העולם.כמושאתוריםנש"ק "שמהםבבנק שלםבאורפניך תבהיקם",
הענו שאור פסםיאירעליהם עד שהם עצמםיבהיקו .וז"ש נצדקתם
תצהיר כאור שבעת הקמים" ,ומהצדיקים עצמם יאירו באור שבעת
אימים,כמושנאמר (טש4ע,פ)אררצרקים שמח.וזהאמרוחז"ל (שבה
ע את השבתנוחנקלונחלהב4מצרם,שנאמך
נח,
יח,א)"יש"ע
(שק"
י)אז תתעבעל ד והרכבתיר בפתי אמץנו'" ,הענושמתקישבו
על
,המתג
ברכתההנך אלקיםעליון
יהמעלתם עטשהנקראוזיתרענן
יפהפיתואר,וכהשמןאפילו אתהמערבובכל המשקקשבעולם הוא
המהן,כמוכןגבראל
נתוןלכייל
למעלהמעלהעדשנקראובני
בכףגבראל,שהששהנחלהב4מצרים,כיהיתהבראשנםהמחשבהעוד
מים בףאתהעולםבמצרו.
חננהביטבתזו היא סוף הסדרות שובבי"ם ת"ת ,ועל מי
תשובהשעושיםישראלבמשךשבועותאלו,חוזריםלעליונותםלהקרא
זיתרענןולהאירלכלהעולם.ויהירצק שקנאחלקנו עמהםלהתרימם
ולהתעלותמהבליוסמן ,וקטתלנחלה ב4מצרם,להאיר אתהעולם
עדשתאירארץ מכבודוית"ש ,ובלה ונשמחהבישועתו ,מתו נחת
הגמחהברכהמוצלחהבכל מעשהעינוובכלענינעו,ונאמהלביאתבן
דודבמהרהדיכןברוברוגשיווחסדיו.

י

עתים

שהי

קיא

מעורהשליופיתפ'תצוה
א .ואתהתצוה אתבניישראלויקוקואתךשמןזיתעיכתיתלמאור
להעלתנרתמיד.ופירשרש"י(ויקראכד,ב)"ואתהתצוה"שסופךלצוות
.והוא פרשתהרפקתהמנורהשנאמרהלקמן (שם)
אתבניגבראלעלכך
4
ע
צואתבניגבראלויקחואלצישמןזית כתיתלמאורלהעלתנרתמיר.
וא"בלמההוצרךלהסיעואתמהשעתידלצוות.ועודצ"בטהענקציווי

שמןזיתלכ4המשכן.

וזעה במדרש (שמו"ר פלוא)" :ואתה תצוה הה"ר (יטה ש)% ,

דתרענןיפה פף תוארקראר' שמך,וכילאנקראוישראל אלאכזית
ה"מבלבדכו',אלא מה הדת עדשהואבאילנומקצרין אותוכו'
ונתבםכו' ואח"כ מוחנק אותהןט
יואח"כ מקיפק אותן בחבלים ומביאק
אבנים,ואח"כנוחנק אתשהונן,כךישראל באקעכו"ם וחובשן אותם
ממקום למקום וחובעדם אותן וכופתק אהום בקולרק ומקיפק אותן
מהמיותיו,ואח"כערמוןתשובה,ההכלרהעונהלהם,מנקשנא' (שטהג
כנ)ובזנחובניישראל,וכן(יביםר,ל)בצרלךהטצאוךגו'כיאלרחוםד'
אלחשןהויזיתרענן יפהפרי תואר".תזיינו שררשו בפמהק אח רבם
לתשובהשישראלעה"ק.
אמנםבאורהחיםהק'רנהבפסוק טץלתורה .שכתב "בדרך
המז,עלדרךמאמרהובאבמפרזוהרחיש(ברישאה,א)כיר'גלותשל
ישראל כל אחד מהם באלוממנו בזטת אחרכו' ,והר'תלויבזכות
משה.הכהנתארךהגלא,כיכלעודשאקעומקטבתורהובמצות,אק

קים

משה חפץ שאלעםבהלניםמן התורה,וזה הוא שרמז הכתצכאן
באתורוויעזהתצוה אתבניישראלכו',ש אומרםז"לאקצואלא
מלכות,כיהואשלעיעלנולעתיד,ותנאיהוא הדברשיעמקוישראל
בתורהכו',וזה הואאחורוויקחואלי
ישמןזיתעי,ירמח אל התורה
שנמשלהלשמן (ת"רפטג)מהשמןמאירלעולם קשהתורהכו'",
וזעה אף שכתב האוחה"ק שגאלה הרבצות תלויהבעיקר
בתורה,מ"מודאיבעעןגםשידערוישראלבתשובהואזעאלו.שרייכן
מפורשברמכ"ם מהל'תשובהה"ה)"כלהנביאיםכההצוועלהתשובה,
(פ"
ונשקישראלפאלין אלאבתשובה,וכברהבמדחההורהשסוף ישראל
לעשות תשובהבסוףגלותן,תמהיוקננאליןכו'",הרישעיקרדצאולה
תלויהבתשובה .אלא נראה שב"לדתרווימהובעינן,שדיי א"א ושהמה
מעלת תורה תשובה ,שהרי צרכק לשוב בתשובהלפני לעצוך
ב*
התורהשלאלהיותחשלהבכלל(תה*םג ט)"ולרוצע אמראלקים מה
" (עק משקדמהלררךבקוויךבארגעה) .פם שעקר התשובה
לךלמפרויקי
היאלשוב46מודהתורה,כדאקזאבמדרשעה"כ(ההטעי,ג)קהרעמכם
הטיםחטובואלר'",דבריםאנימבקש,ואנימוחלשכלעפותיכם,
ואקדברםאלאדבףתורה,שנאמר(בנרםא,א)אלההדבשםאשרדבר
מ11ה" .חק הוא נם באה"ק (ח"ג קנם א) רתשובה עלאה הש תתעמק
באוריאלט'.
גוה
ההשרמזבפמהקתה"ויעזהתצחר  -לתשובהולתורה,כי
,כמושנאמר (תה4ם
הציווי"5הליתנרתנוד"רפארכםלגאולהעוינתה
ט)"ערכתינרלמכרחי",ועלנקהמוזבמזשנשוב בתשובה שלמה
וכלטד תורה בקרושהתצדינה,ואזינאמה"להעלותנרתמיד" ,להבא
בטפתמצרחצדקיה,

יך

יג

נ פעההזנקנרמאכעתלעסוקבתשובהלקבלע"עללמודתורה
בטואהוטייקהצדופחזהיתםסוףערדהטובבי"ם ת"ת,ועתהבעת

קיג

רעואררעוקהואכחמןשלהכיוהכ"פ,אשרנתפלל"פתחלנושערבעת
נעילת שערעבורכי פנהיום" ,שהש עת מעלת שערלימים אשר
צריכם להיות מוקלטים לתשובה,ובחמים אלו הם כמוועית שקורם
מגרנריןאותוכו'ונחבשכרותוחנקאותןכו' ,ק גבראלמלאים צער
וחרמתעלהעברומוטך ק 4צמםומתעניםכיו"ב.ואח"כ(אחריעבור
יהשובבי"םת"ת)ההאעתפתיחתשערחדש,שאזישראלהתנין את
יומ
שומנן,הינו שחתרםללמודתורהשנתנצלה לשכקזיתע,4ועל שםאח
קראד'שמםזיתרענן שהפריתואר.
וננעתבבלות השבתהיגשטמן פתטקתערערהחדרן,שבוצריבים
יזצראל להיות ראויים ללמוף תורה בלב מהור ומחשבה זכה .ולבן

מעוררתקריאתהתורהדפרשתן,ובפרםברהט המךרא,בקרא ר"ואתה
עללמורתורהולקים(""צעא,
תצוה"שנשובאלד'ויחמנו,וננשלע"
,ומזנטשה
ח) 5א שוש מפר התורה הזה מפזל שעיתבויומםהילה
לגאולהקרובהבמהרהדיק.

ג.

חננה אףשעושין תשובה בשפלות מעומק בור הגלות ,מסם

"דקכ"העונהלהםשנא'ויארחובניישראלוכןבצרלךוטצאוךגו'בי
אל רחום ד'אלקים",בי מדרטהזו אף שנמוכה השבפי ראותעימ
.תהשאטזא במדרש(תנחומאתצח;
האדם,מ"מהיגשנעלתמאודבעיניד'
סי'גא)עה"בואתה תטה ,כאה"ב השדםז,ו)ראשךעלךככרמל,
(שי
הרששביזרעאלשקולכאליהו,שנאמר(מלכים אהה,מב)ואלמועלהאל
ראש הכרמל ,ודלת ראשך כאומסק ,ההל שבגבראל שקולכדניאל,

הכתיב בטה (ת"ל ה ,כס) והלבישולקניאל אוגמא עמ'" ,ה-מ "הרש
שבישראל",מדהזושישראלרשבעיניו,היגשגדולהכמידנתאליהו
,תק
הינומה שגבראלדלבעעיוהוא
הדלשבגבראלשקול
ש4ש(~במדברהבה פרגנ)עה"ח (מש 4מגכג)הספל
"י
ינ
נד
כדעאל,שכןארזאבבכ
רוחיזנקוכבצעאהאברהם,שהשפילרחבו ואמך (בראובת עק כ0ושנכי

שקי

קיד

עפר שפר,לכך קרא אותווקודחם ב"ה ("הזעי; ש) רצדםרישול
בעדניםשם8ץ מןאדםרוחשת.וביץיתפרשהכתוב ץאתהתצוה

נדי

אתבניישראלויקחואלעששמןזיתעש",שיקנובנפשםמרתהדת,שמתן
שמנורקע"ישצצרגיןאותוונחבאהשנצניןאותוכו',כךישראלכפי
שיחבמווישפעואתעצכןהךיוניובבחינת"להליתנרתממי".
תהנה (כח,א)נאמךהציוויעלהכהונה'ואתהונקרבאלך
אתאהרןאחויואתבניואתומתוךבניישראללכהנולי".ומיאהלפרש,
שכתנאי להתעלות לבחינת "לכהנו*",ציכק שנשאר ה"מתוךבני
ישראל"גם אצל הכהמם,והינודשניכוות שלישראל ,שהם שפלים
ודלשבעעטהם,כיטהנופאדצא מלתן שלישראל.וורההקדיםלומר
"ואתהתצחו אתבניישראלויקחואלהיעצקזיתע"א ,שאף שאקכאן
הציוויעלהדלקתהממרהרק"סופךלצואאתבניהשראלעלקי" ,מאם
המרךלומדענקאחכאן,יטלאכתהמשכן,כיהואווויטהלשוויעל
םבעעיהם,
הכהונה.הההנועימעמהזושבהשראל ,מה שהםרעיםווטי
שבגללהנקיאו שמם שם הות ,השתנאילהתעלותלכהונה,ולק
"וקרבאתאוון אחןואתבניואחולכהת*",דוקאכשהם"מתעשבני

לה"

ש

ישראל".

וטרירפקשנזכהלשובבעתרצוןזובתשובהערימהואףשאנו
קבבחינת "רש ודלשבישראל" ,מ"מעליוי תשובהאנושקהים
כאליהוודנטשל,ויכוחםלפעולקירובדגאולהמתעשטבתהשרחבתהדעת
ובכל דטימב,בבושתבןדורבבושיהרוץברוברונדוהבמדיו.

מ"י

לילשבהקודשפ'כי תשא
א .כיתשא אח ראשבדישראללפקששםומהגואישכפרנפשולד'
בפקד אחםגו',זהיתנו כל העברעל ושקדים מחצית השקל בשקל
הקאדטוגו'.וכתבכ"קאא"זאהמו"רזי"עבשעריששכר (טאמך השקרם
י תשא את רא"שבנ"יט',
אא תא) "שרמהבמצותהתורה שלשק"לכ
שהוא בחינת רא"ש השנה ,כח" שופר ,עלכן שקיל ראשי תצות
לשמוע קול שופרכר" (ע*" 1ובטאפ' מש"ב בענק הנרעצת חעק12ר מן
עי
תקיעתשופרלשקל).

ונראהלתמר בבאורענקזה ,דהנהלנבי מצא תקעת שופר
בראשהעגה,כתבהרמב"ם(ר"גמה4תשובהת"ד)"אע"פשתקיעתשופר
בראשהשנהגזירתהכתוב ,הםחטבו,כלומר צורו ישינים פשנתכם
ונושפים הקיצו פתו~פתכם וחפשו במעעדכם ורטרו בהעשותהוכו'".
ויזרלפרוטבזה,מהשופרבאלעוררלכותכניארם שלאתהזהעבודתם
בתורה ומצוות מתוך התישנות והרגל המבעי ,אלא יתעוררו
בהתחמשותלעבורתר' ,עדתהמתוךדצזלך4בותורוההדהיה,עלידרך
שאוצרורא"ל (פמהוזאדרבכדגא פ4בכא) "כשתהאלהנדרבתי,לאהיו
בעינכןיגונים,אלאכאילוהיוםניחפהתורה".והואשביקבןדורהמלך
(תחריםנא,יכ)"לבמהורברא 4אוקדםורוחנכל חדשבנדבי",הדהיה
בהתעוררותחהשה ,לאכמצותאנעדםמלומדה.
חננה במצותמחצית הע,4אמיוחז"ל (מגלה ט 4א) "באחד
באדר מו1מיעקעל השקקם כו'",והינו "שנביאושקליץבאיך סף
ןמתרומה חדשה"(שש"ישם),הכמדוהובגמז (שמוב)
עדקויבובאחדבנימ
קטו

מהאכאמרקרא (נמתןנח,יד)"קאתעולתחוזיךבחרשו ,אמרהתורה
ן מתרומהחריטה" .והנהענקהקרבןצרביכנהיהגם
הדש חוכאריב
במטויב אתדקרבן,כמו שנאמר(יקיאא,ב)יאדםכי קרב מכםלוכן
,"'%לכןכשםשהילבןצרךלהיותמחדומהחרשה,כןצרעווכמקריב
בעצמולהביא הקרבן מתוךרגשי התחדשות ותרומה חדשה.ומיצא,
שכאחדבאדרשכמטמרכןעלמהסוים,לצורךהקרסמתשיריומתרומה
חךשה ,משטקק גם לכלל ישראל,מקריבי קרבנותציבור ,שיתעוררו
ויתחישובעבודתםבתרומהחרשה.
והנהמבוזיר ושמב"מ שהיושניענינים בחק ר"באחד באדר
ם בשבה,והוא
מבשקקעלהשקלם".הא'עלעיקריאת פרשתשקי
שכתב(יע מהל תמקה"כ)"ר"ח ארר שחללהיות בשבתקורקבפרשת
שקליםכו'",חהכ' מהזטכתב (בפ"א מהלשקים השם) שבאחד ברדךהיו
מכרטקע"פשלוחיבית דק עלקכל אחד נשחדמחצית השקלשלו.
רישלומר מההכשהבה"דהיתהלצורךקיום המצחהבפועל במעשה,
לצורך הילבנות ,וכךטשת התורה גיתה כוי לעורר ,עיי התוה"ק,
בנפשותישראלענקרדיקלים ,להתעורר משנתם ולהפטרבריבם לב
מהורורוההישה.
ובשקיובן מה ש"שקל" ר"ת "לשמוע קול שופר" ,שכשם
שתקיעתשופרבאלעורררטניםכהונתםלהתעוררברוחחדשה ,כמושן
הוא ענק נתינת השקעם ,להתעורר מצרנה והתישנות בעבודת
להפיחרוחוחיותחרשה,שפרםבעתלמודהתורהותפלה.

י,

ב .ועפץ"טלבארמהשאמיוחז"ל(כגלבע,ב)"גלויוהשועלפנימי
וכאגמיונויה העולם שעתידרגמןלניקול שקלים ש קראל,לפע:ך
רקמיםשקליהןלשקליו,ורגעודחגןנאחדבאררמבהצעקעלרהטקלים".
ההנהינצרוחז"לבםרדש(אסתרהכה פץיכ)"וטשטשהכףלמלךאחשורחט
ישנועם אחד ,'%אותושנאמךבו (דמיםו,ד)ד' אחד ,מקלוכהמדו,

קיז

אמרלוהקב"האניאקלפניעדנה ,ההער(תה4םקכא,ד)המהלאינוםולא
יעל שומר האראל" .ופו"פ שכוונת הקטיונ היתה שהשי"ת "יוק לו
מעמו",הינושאצלעמוישראלהיהנראהכאילוח"והשיעתחק,שהיו
ישראל"2נשבעבויתם את ר' בבחינת מצות אנשים כלומדה,וכיק
עגלויויויועלפנימי שאמר הנהה העולם ממתהך המן לל14רנ בזה,
פופיקי הקדיםשקליהן לשקליו" ,כןע"י הסוקלים יתעוררו משנתם,
היבומלאותוקטרוג ש"ך'
ויתעוררולעברובלבמהורורוה הדשה,ובי
אהדגטןלורעעו".
וב"ק נראה4תןמעםלהיות המצוה רק כחצית השקל,והוא
ע"פ המבואר בהמכ"ם בהמשךדבריו (בה 4תשובה שם) "עורו יחפנים
משנתכםונרדמיםהקיצומחרימתכםוכף,לפיקסצרעוכלארם עדראה
עצמוכלהשנה כלהכאילוחציוזכאיוחציו העב,וכןכלהעולםהציו
זכאיוהריוהיב ,חמאחמשן אחד הףהכריע אתעצמו ואתכלהעולם
כלו לכף חובה וגרםלו והצרדנה ,קהוה מצוה אחתהריהכריע את
עצטו ואתכלהעולם כלולכףזכותוגרםלו ולהם תשועה ההצלה",
והחנושזהוהכחהמעורר את הארםלהתעוררלעבדומתליהתחתכות
והחרשות,ע"ישוודע שכלהעולםדציוזכאיוחציוחיב,וע"י מעשה
אהרבכוהו להשתק את כל העולם ,ו4ה ההן מצות השקלים דוקא
ב"עחצית השקל",דביקשענינוהואלעוררלהיות הרשהבעבורתר',
לכןמרום טענקה"מחצית",אשרהתשהכהוכמעוררכנ"ל,
ג,
וטנאה עטהענין שנאמר במצות מחצית השקל"כי תשא את
ראש" ,שהוא נשיכות וששחטעדן ראש וראעדת ,הינו שלא תחול
התישתתבעבודת רלבנקהמשכןובנעהמש"ט ,ולאוקטן?שכינתא
מעפרא,כלהמר שאףעלאודךהשנים לאיתרגלולמצבדבלות ,אלא
בכליוםיוניובעינקאכחדשים ~טדעבויהלצוךחקתעלםובנקבית
הםש"םבמהרה,וענק"קההן ד שסשהרנינו הסזוקש אתראשם,

ש

קיח

ומחדשבהםענק"ראש",שכןהואמהותושלמוצהרבינו,כמושאמרו
חז"ל (ב"רפ"א)עה"כ (נרצעות א א) בראעךת בראגו' ,שבראתהעולם
היתהבזכותמשהשנקראראעדת,שנאמר (דברםלנ,כא)ויראראשותלו.
ו"2לזהרמזבקראשנאמר(שמותש,כ)מיהיקולהשפרהתלוח"קמאד,
משהידברט"' ,שהטהקולו שלכהנהמעוררעטינים מתרהמתם כקץ
השופר .ונקו שאמרו במדרש (תסתמא מ"ג) :אמר משהלפני הקב"ה
משאםמתאקאנינזכר,אילהקכ"ה חתךכשם שאתהעהמרכעתונותן
להם פרשתשקלים ואתהזהקף אתראשן,כךבכל שנהושנהשקוראק
לפני פרשתשקליםכאלו אתהעומד שם ואתהזוקף אתראעק .והחנו
שדוקאע"יישאילו אתהעימדוזוקף אתראשן",יכוליםלהתעוררברוח
חרשהוהתעוררותמחודשת.
והנהבאמתנםבקדחותהשבת"2ענקהתעוררותלהתחדשות
בעבודתד',שכןהשש "תחלהלמקראיקחתם",וזיינושכמופיעהבישראל
ההרגשהכאילועכשיומתחיליובעבודתהקוטה,ההיא"זכרון למעשה
בראעדת" .וזהו שאומרים בנצבת "מראש מקדם נמוכה סוף מעשה
במחשבהתחלה" (9ם דוף),ה"משאפ"בבחינת"םוףמעשה"עריק
 ,א)
ישבו "במחשבה תחלה".ובזהיש לפרש מאמד חז"ל (שנתיח
לונחלהבלימצים",כימהצרשבולשיךרק
"רגטעב אתהשבת
תנליי
בדברע"שלוםוף,נ
כיקעיכבתמשפישקהתחדשותתמידי",כאלו
וב
א
היוםמתנהתורה",עלכן השהננחלהבלימצרים".
ויהירצףשנזכהלהתעוררות והתחדשותבשוחז קודש שקורק
בהפרשתכיתשא,שנהאי שתאהיא שנתשלפני שבתשקרנם,להיות
כל ששתהמיהמעיסההבושים הם הכנהלקיום קףאת פרשת שקעם,
שמיאלעוררבנוריזהרשות ההתעוררות בעבודתד' לקרבקץהימק,
ערםנזכהל"אור חדשעלציחתאיר",ומכהלהתברךבכל דטימב,
בני חחושונירויחי סיעתא כשמיא וכל ברבתא ד34ילא ודלתתא,
והמוכךשמכהלביאת קדודבמהרהדירןברוברדגףווחסריו.

יה

מהי

יום שבתקודשפ'כי תשא
א .כי תשא אתראשבניישראללפקרטהםוט'.במדרשתנחתמא(כי
תשא מ"ה) :טץ שאמר הכתוב (מש4יד ,לד) צדקה תרתמםטיגו',הינו

וכצדקהמרוממתאתישראל,וצ"ב.
ול"פ ,דהנה בכל התעלות שהאדם זוכה לעלות למדריגה
גבוההיותר,כרוויבזה גם חסרון ,כמו שאמרו חז"ל (מוכה נב ,א) כל
הגדולמחבירויצרוגדולממנו ,הף שבכלהתעלות"1בהגם תמרק
מצד שגם ערו מתנכרע4ו .אמנם טיאה ,עששות למלה ורוממות
עלימה,צרחי לחבר ולצרף של עשית מצחה ,כמן תורה ותפלה ,נם
עשיתצדקהוהסד,כיע"ינתינתצדקהכורתקערלתהלבופודהנפשו
כהצחת (עקבלקות אמרםלהשהשקבעלהאעששישעאגרתהקוונטר' שהאר-יבד;).
ו ,שוי1ח טו 1טש אאג
יהארענין"צדקהתרתמםגוי",עשזוהיממנולתי,בו"י
ישראלבעליהמהסלמת.ושיקיצרעילהקרים לכל מצחה גםלהטיית
צדקה וחסד,כמושנא' (תהומם ק מ)ואניברב המףךאפואביתך,וכן
בפרומהלעדההדרמצלי ,אמרדכתיב
אמרו (ב"בי,א)מכיאלעזריחי
(תהלםת,סו)אניבצדקאחמץפנו.
ועד"ז"צלבארעניןהמבוארבזחה"ק (ח"במהב)רבכתביהאר"י
ז"ל,ריום ראשון של מוכות הואיומאיאדלעםכולהוימק,דהינו
שכיק שבכליוםמעמי הרגיזטהתשית ונששות ראשע"י האחטפהק
ותיקון מדה של אותו -ם ,לכ!בעינן שתתלחןעמו גם מדת החמד
יאץ
שהש מדתאבההםאביט,יומאכאדלעםטלהויומק,כרישתויד
הנההדעהתשיתנש4מותב4כלחמרק.
קב

וז"שחכי תשא אתראשבניישראל",וה5שבכלנשיאות ראש
 2גם "לפקדיהם" ,מלשט הסרק ,כמ"ש (שמואל א כ ,כה)
ושתשית"
ויפקדמקוםיוד6 ,ה"ונתתגוא,שיתהתרומהףקיקמומצותצדשץ,ואז
יתנשאולמעלהלמעלהבערימות.ההושאמיובמררש שסה"כצהשץ
תרומםגוי".

נ ההנה בשבתטהעתקריאת פרשתכי תשאהיגש העתוהעונה
להתעוררושנוררעלגודל מעלת הצדקה ההחמר ,שכלהעולם בברא
וקיםבזכותההמר,כמושנא'(תדהםפם,ג)"עולם המריבנה",ועיק מה
שכתב הרמב"ם (נפ"י מהל מוחותענים היא) "היבקאנו להזהר במצות
צדקהיוהרמכלמצות עשהכו' ואק כמאישראלמתכונןודת האמת
עומדת אלא בצדקהכו'".ונםזכות אבותתליהועומית בחמד ,כמו
שאטיו ם (יטיס מנהדדק פ 9הל א) אמר הקב"הלישראלבני אם
ראיתם זכות אבות שממה חכות אמהות שטזמומטה ,לכו ההידבקו
בחמר ,מנם (שדק נך,י)כי ההףם ומושו ,טה זכות אבות ,והגבעות
תמטרנה,זוזכות אמהות,מיכן והעל והסף מאתך לא המחגוברית
שלובבלאתמהם מרדתךד'.
ועפ" אמי
יהטיהירה2לכר"2לבארבטהכטה שאכ42וחז"ל(מגילה ע,
על2ימישאגשיההטההעולםומעתידהמןלשקולשקלים
ב)"גלויוייג
"ואל ,לפיקס הקדים שלחדקלשקליו,והינו רתק נאחד בארר
משמיעק השקעם".דהנהנ24יתהכלהוה (אמתרגח)"ה2מעם אחר
מפזר ומפרדביןהעבויםגו'",ולבמלקטרוגטהצרז4למשכיראנותאבות
ולהתקשרבשגות,עח2ם שרשבלישראל אחרהוא,וכיון שגלףוידוע
שעתידדפקלשקולשקליםעלישראלולקמינ שהםעםמפתרומפורד
בקהעמום,כיאינם קשוףםתמאוחרים בשרשםבאבות,לפיקחהקדים
שלכהן24קיו,עבהי הצדקה שהמדההרים שימושווועבעות לא
המצבוטה,השלה,ורעעקיםבנוזכטעאבותלעד.

ש

ש

קפא

רועירצקשבזכותהצדקהעןעלינ
ועצתאבות,וצחקהתתהמם
גוי,ויקויים בםכי תשא את ראשבניישראל ,הרמת קוק משראל
הישועתן ,וכמשאחז"ל (שבהודג א) אק עשהאל טאלק אלא בצדקה,
בבהשתבן כבאווהדידוברוברדגרווחסדיו,

יחי

קבב

מעורהשלישיתפ'כיתשא
א .כיתשא אתראשבניישראללפקךט,4םונתנוא"צכפרנפשולד'
בפקד אתםולאטהרהבשהם כףבפקראתם.ופירש"י :שהמנקשולםבו
עקהרעכו',לכןכשתחפרןלקבל סטםמנינםלהקתכמההםאלתמנם
*לנעת ,אלאיתנוכל אחרמחצטז העלוחמנה את השקעם ותדע
מנעם .מתאורה לפיקיונא ,שאק בשקלש עצמם ענק נעגבונעלה,
ואינםכי אםאמצעי שעלישם לאישלם בגבראלעקהרע .ולכאורה
לתכלתטץ אקענקמיוחדבנסעת שקלש דוקא,אלאכלחפץשימנה
במקומםשעולשלאפצרהבהםהשןתדע.
במדרש(בשיפפ"דה])":אצררהקב"הלעצבמש,אתםמכרתםבנה
רואחרמניעובקעלנלנולת,
שלרחלבעשריםכסף,לפיכך טזטהכלאעי
ההב"ר (שמחלח,מ)בקעלנלנולתמחציתהשקל".ונ"במההשיכותבק
שקתם לחמאמכירתיוסףער שטהאשיעורנתינת השקלשלפירנו

מכיתיהמף.

ב .מראה,רהבהכתיב(עוברניא,ה])חוטהבטזיעקב אשובזזיוםף
צבלבו אשךקדהצה,
להדה.וישלפרשבטה,דהנהבכלאחרכבעזראל"
אשרלטה (עורוירדיםה,ו)"וקצפנהרוצפי אש",חוטולוירהצה
בצהובותהק'נ,אמ
י4ונאמר"יניהבטזיעקבאש".אףממבע האשלהיות
הן
עוממת עד שמתחש בה טח תמלהיבים אותה ,ואז דכא מקפקאית
ויושחזלחוץשרלהוהולכתובועריםועראהואבעבודתהאדם,שדגם
ערשבקרבופזהלרתו אשדקדושה,מ"מ צפן הארםלהפיח טרוח
קבג

חיםלריהוטו,וזוהימטתיוסף",ביתיומף להבה" ,להלהצ את האש
שלקנך,

והנהבמצות מחותהשקל,אמרוחז"ל (הנרופאמ)עה"כ (שמות

ל,ע)זהיתנוט'" ,הדאהלוכמץממבע של אש שהשיא מתחת כמא
הכבוד הנשקלה מחצית העקל ואמרלו כחהיתנו",ופי' רגה"קבעל
חידושי הף"םזי"ע(הובא בשפתאמה)כשממבעשל אשהוא קנךאבינו,
דכתיבבנץביתהעקב אש,וצורתוחקוקה תחת כמארנבוד,וישלומר,
עההוענין "מחצית השקל"שנתנובניישראל ,שהוא בא כהוספהעל
ה"ממכעשל אששהת"אהלע"ה מתחתכמאהכבוד",חנחנושהוצרכו
ישראל להוסיף בת" "ביתיוסף להבה" על מחצית העקל של אש
שהראהלו שההבבבחינת"ביתהעקב אש" ,הזהה"מהצית

העני

בשקלהקודדי",בחינתעקלשלם,
עהיצ-פ'ישב) רםבכתובזה
ע(חיםהללוםור
והנהכתב כפקאא"זזי"
"וההןביתהעקב אשוביתיומףלהבהוביתעשו לקשולאיהיה שחד
לביתעשוגו'" ,שלקש (ר"ת שקרא לאקאי)הואאותיות שקל,בחינת
"זהלעתית זה",ויש להמשלי דבה"קלעניתו ,שלא הזההשרידלבית
עשו אשר הוא "לקש",ע"י ה"שקל",כיבנתינתומעורמם מדתיומף
הצדיק ,שמפיחחיות ולהבהבבית קקכ אש,ועי"ז"ניצוץ אחריוצא
מיוסףעחצורף אתכולם"(רש"ירהצפ'וישב),ומבבצל אתרוביתעשו שלא
יהיהשריד,
ובשהישלבארמהשאמרוחז"ל(כגלשע,ב)"גלויוידועלטימי
שאמר והנץ העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל,לפיכוי
הקדיםשקליעלשקקו",הינושבשקליםמכשלים כחקמרונו שלושמן
אשרהואשרעעשו,ע"יהתעוררותמרתגביתיומףלהבה",שהנשקל"
מבעראתעשוהיומה","196

קפד

נראהלומר,שענקהסרתהעיןהרעהטהדוקאע"ינתינת
ג.
"
פ
ל
ו
השקקם,כימעלהמיוחדהצבעניןרדיקליםלהבצלכרציןהרע .רהנה
תכולתנהינתושנקליםהיאלהדבק במדתיוסףהתויק,והריכל שהוא
ןהרע,כמו שאמתוחז"ל (בתכת ג א)
שרעו שליוסף לאשהמםבועי
"אמרולטהרבבןנלרבייוחק]לאקאממחפימךמעינאבישא,אמרלהו
אנא מזרעא ריוםף קא אתינא רלא שלמא בטהעינא בישא הכתיב
(נרגעות מם,כנ)בן פורתיוסףבן פורת ע4עק".ולכןנתינה השקלש
עצמה ,שהטו מקשרת את כל ישראל להחשבבכללזרעא שליומף,
מצלתמעקהרע.
ובאהיובןמהששיעורנהינתהשק"םהחשלפידמימכירתיומף,
שכיוןשענקנתינתמחצית העלהיטשלהרבקביוסףהצדק,לכן"שבשה
תקףעלפגםמכיתיוםף.
עפי"ז"מ לומר מה שעבאחד באדר ממשמילן על העא14ם"
(כנלהע,א),להיות"כטל אדרדגים",ואיתא בשגם (ברככן שם) שהטעם
למהאקעקהרעשולםבזרעושליומף,שנאמרבו(בהנערת מ4כב)רירנו
להבבליבהארץ ,ראמרק מה רגששכים מש מכםקעציה
םואקעין
רועשהקשהבהם אףזרעושליומףאקעקהרעשקמתבהם,חובן.
*

י.

והנהעיקרעניןשיהשובבי"םת"תההאלתקןאשרשחתנוופגמנו
במדתיומףהצדיק,ופגםמץהוא עהו 4נר %ושעכב את ההתלהטת
דקדהשהלעבודתר',עורם שאפקובעתלמודהתורה אפלה תשרה
רקרירותההעצלות.הקאצדקיראוהלזהכיהואדברהמורגש,וכלאחר
ע אתמית נפשו% .ק בשנת אח ,שנפזדצייששק אחרי שבועות
יוי
ך
ר
ע
ל
על
כשובביכם תשת,קוראיםכתודהענץנתעההשלטם ,שהש
מדת גביתיסף להבה" שחברה עם העבית קקה אש",ועלייתם
לחוזקים ענק שאומרים (ם2חים) נכי אהה ר' באש הצתה" ,ה"מ
לבצתה."'1
בסבת אשדעה"ר",ובאש*רקדושה עאתה

עתי

ואפשר לומרעוד ב9ה ,שכהה שהמצוה הואבנתינת "מחצית
השקל"ולא שקל שלם ,שבאלרמזוטדי ל"ניצךן אחדהיוצאמיוסף
כמטורף אתכולם",חגינו שאףמישאין בכחולהוסיף השלהבתי-ה
לאשמ"מיתחזקויתאמץבשקור אשרמשנתנפשו,כיניצוץ אהדשל
התלהבותדקדושהבתורהותפלההייצאתמיומהשורפתושכמלת את
כחושלעשו.

ובשבתרגעל"ם,
ה .ובאמתבתאישתאעקרקריאת השקקםהיי
אךכבראמרנו (בללשיק) שהשבתהזך הקרךמתההש מקומשת כהכנה
לשבתרגעל"ם.וישלהזכיר אתדבשוהק'שלהכה"קבעלקרושתלוי
זי"ע (בפושען)"כיהעקירהואשמירת שבת אחד,וכששומר שבת אהד
אזעובד אתד'בלבטהורכלהשבוע ,ומחמת 9ץקללולצימור שבת
שםכראוי ,ונמצא העקרהוא שבת אהד,כיעלסי שבת א'יטמור
שבתשניבקל,וכןלעולם.וזהו הרםבפסחן (שמות לא ,ט)וכימי
ובני
ישראל את השבת,שישמרו שבתאחד,לששות את השבה9 ,ץעמירה
שבתשמ,הטמירת שבתשניימאלובקל,וזהוהטמרובניישראל את
השבתלעשות אתהשבת".ועפ'דיתפרשהכתוב"לעשות את השבת
לדרתם",הינו שכל שבתות הבאותיחשבו כדורות הנולדות משבה
ראשונה,שהיאאבלכולם.
ויהירצון שמכהויהא שבתזו "לעשות את השבת לדרתם",
להוליה הרבה שבתות רקמתה ,אשריכורכוכולם בהטבת9ה.ובזכות
יושפע שפע חים ושלום כרכה ההצלחה מעתה ועד
השבת
י
ר
ד
ו
ק
עלם,ונזכהלנדלדורותיוצריםיבררכוזרעברךד'זרעא החאהיחמא,
מתונחתוהרחבתהדעתוסיעתאכשמהשבכלמעעהצועדנינולטובה,
והעקרלששות בחת רוחלפניוית"ש ,ולקרבהימים אשרבן הסחי
בביאתבןדורבמהרהרירןכרודרחמיווחמריו.

"

קבו

מלוהמלכהפ'כיתשא
א .ראהקראתיבשםכצלאלבןאוריבןחורלסמהיהודה,ואמלא
אתורוח אלקט בחכמהובתבונה ובדעתובכל מלאכהגו',ואני הנה
נתתי אתו אתאה*אכ ק אהימקי לממה קוגו' טשו אתכל אשר
צויתך (טגנתן לא ,ב-ו).יצ"ב אחרי שמלא את בצלאל כרוח אלקים
בחכמהובהבונהוברעת,למההטהצרעולתתעמועודגם אתאהליאב
נ"מד)"אק גדולכמטבמ
בןאחימקילממה ק,ואמרובמדרש
י
ו
ט
"
(
טהורהואי!לךירודכהרבצםד!",ולאיזהמיכההוצרךלצרףגם מהקאן

שבשחמים.

י

וגםלומרע"פדבריוהקדושים של כנק בעלבני תושכר
זי"ע באגרא ךכלהעה"כ (בפרבר ח,ג)"ויעשכן אהרן אלמולפניגו'
כאשרצחהט"ו,ורמצוחז"ל(בספי,הובא בחש" )-להנה
אא4-שבבהו שלאהרן
שלאשינה".והואתמוהלכאורה"דמהו השבח הגדל לאהקקדושד'
שלא שינה ,וכי מלקא דעתך אפילו לפחותי ערך לשנות ממאמר
השי"ת".וביושרע"פ מהד"איתא במ"ח שהטהצדיק אחדדבוק מאור
בדבקותנפלאלהש"י,והבריות לאהיויודעיםערכוהנפלא,ועשאחהו
לרומשביתשבנמת,חוטהממלאדגרותשלביתהכנמתשמן,ומחשבתו
דדהמשומםבאהבתיוצרו ,חמהשופךהזורקאצלהכליםמב*הודע,
עד שחשבחהו למצובע ,עד שחכם אחדהעי והרק"םיט
ה מגודל
דבקתר,ואמךלהםשאותוהשמשטהרהלחכםבמקוצו,והואטהטהעצמו
רכותיו .והנהתתבתןכטה,כי"םצדיקים אשרלגודל דבקותםבקונם,
מתבהל התש עפםואיבםיורעיםלאמןידם במעשה מורגשבעשיה,
קכז

יתרמיעהוצדיקאחרלגורלקרחמתגוש,הנם שהואדבוקבקונו,עם
כל8היפעולבנופובמעשהמורגשמב4ערטלוהכן.חזנהכוונתהדלקת

המנורהבבית המקדש הואכוונתעצתמות ליחדכל המאורות ,חהנה
אהרן קדושרכיוקכלהכוונותהאלהבדבקותנפלא,ואףעלפיכןלא
נתבמלוהרגשותיוונתן השבקההמנורהולא נשפךלחוץ .תה שאמרו
ת"ללדגידשכחושל אהקשלאשינה,הינושלאעשהכמעשהדאותו
הסיד ,הנםשהדליקעם כלהכוונות הנראותבדביקותנפלאות .ומה
יישם 6הפירהמ הפהוק"ויעשכן אהק",היעו שלא ערנה כללהן
במעשהרשפניהןברוחני,ומפרשמהעשה"אלמולפניהמנוהההעלה
שיתהה" ,ולא שפך לחוץ ,עם במעשה הרוחני לא ההסיר הכוונה
ברבקות ,וכאשרצחהו"א"עמעשה"מבלימגרעת,והכן".
%פיט"מלומר ,שמהאי מעמאגופא שבצלאל נתמלא 'שרוה
אלקיםבחכמהובהבונהוכרעתובכלמלאכה",ערשאמיוחז"ל (ברכא
נה,א)ירךע המץבצלאללצרףאותיותשנבראומהןשמיםוארץ",לכן
הטהצרינו להרע עמו נם את אה*אכבן אחהמכקש לעצמהרן-ירוד
'גם במעשה המשתםברקדהק
שבשבמים,כדי שתעשה מלאכתביתי
פחמיהלכותית% ,א תשתנהעלינץנודלדלתותהמרופיהעזמות.וג"ש
"ועשו אתכל אשרצולעי" (הה מוכ כנק ע"עבחים חמלהבזועווותק
הק'ע"פ דגן*

פשמקשלדברי

אא"

ב .הנהסעודהזונקבעה ע9יץלתמכסעודתמצחהלחטיףבית
' אשרנתימר
מדרשט רפה[והליאמםבורנ] ,אשרהוא מקוםמשכןי
ד"ע.המאזועדעתההוא באה
ע"פצוואת כנק אאץבש מ מ
י
מ
ל
א
מקום מוקדש לתורהולתפלה,בשיעוטםקכתנים ע9ושרק מקהלתנו
עאימאא,ועודת"חמנטיכדעוך,ושכלבררךרבותעוהק'דדךהכעשים
ד"ע .ומתפלך הביהם"ר כלם אוחבש כלם בהטים המיוים ויצקו
מעשה,רכלעה"רנרעים טצאןקוהתםזרעיאשלשםולתפארת,וטיהר
קכח

הואלנחתרוחלאבוה"קבנןערןמנחיתם ,אשרממלצרםרובבעדכל
אחדמאתנובפרםולכלנוביחד,המפיהםאנוחיםבחייםומלוםמוכה
וברכה .חגנה האבות הקרתנים הם כבחימה בצלאל אשר מלא אותו
ברוחאלקיםוט' ,טךכשאנחנולףיותבבחינת אתחשבבן אחימלך,
להחזק אתביתמררשנובדברםהפשפשם,במעשהבפועל,וכ"הבויש
אברכיםיכךיםמאנ"ששעטרםומעבדם להמשכתביהמ"ד,ואיננירוצה
ואיןצרנילפרחחבשמםהמנב2",לם רפעלםט~היכמשכרתםעלימה,
וחפץהשי"תבטשןלהמשח,להיותובעהי"תנםבעתידביתד'מקומש,
היכלרטלואהמרכבוד.
והצק גרסא לזה,כמורגשי שבת קוח 2טץ ,אשר הוא תחלת
לשבוע דפרשת שקעם,וכפי המבוארבכתביהאר"יז"לובקיושתלוי
(ביישתן) שהד'פרשיותהןכנגרד'אותיותהויזהב"הובדר'עולמות,
ופרשתשקליםהמש בדעולםהעשיה,עלכ! הוא צק המוקרשפעום
העשיהדציוויד"ועשואתכלאשרצויתך".

נועםאלימלך

נ .היותובשבועטץחליומארהילולאשלהרה"ק
ך (מרשהן) "בראה
זי"ע נאמרמהשמו מה שכתב במפהקךנועםאלימל
לפרשוביתאבגמ' (שכהכב,ב שקברשי)"נרמערביהמץדולקממטההן
וכג21ךהיהכגוב" 2,4,דדט"לרטטובדבה"קעלהצדיקשהוא
ננשא"נרמעיבי",עלדרךלדואמייתאבנמיא (מנהרתןכר ,א)עיכס
הנקרא
שכטהבבל,שבלולה במשנה וגמרא ואגדותכו'",כמוכן הצדק הוא
מעובבוכלמיניקדושות ,אהבהויראהורוממותא-ל ,תורה והפלה
וצדקה,תשובהוגמ"חוכרומה,ולכןנקראנרמערבי ,לשקמעורב.נם
מערביהואקנטוןערובותומתקעות,עטהצד"קהואערובומתוקבכלמיני
מתעלת .תההפמירר"מנצו ההןבקליק" הםבניאיםרגטעחבריםעם
האדיקנםהםמחילםנרותיהם-הםנשמתם-באהבהויראהלהבורא

ביי

*

קכט

יי

ברוךהוא",וממנוהנקממצ",פירושעל הצדיקכמדבהכד"תב"ה
לעלםכלמיניהשפעית",עכדה"ק,
ועדה הוא בית מקדש מעם אח ,שהוא בחינת "ממנודייה
מדלק" להתחזקברוחניות" ,וממנו הקץ ממיב" בגשמיות ובכל
ןעלינוועלכלעםישראל,ובזכרתושלאותו
רמימב.ויהירצוןבהכותוינ
צדיק"נרמערבי"יתקימו בם רבצו שלצדיק ש"ממנוהיה מדסק"
וברוחמותידליק בקרבנו אש רקךהמה" ,וממנו הקץכאויב" ,שבזכותו
יופזולעבכלהמוכ,ויחשפעלנומאוצרהמובברכהההצלחהבכלמערוה
עינו ,אךמרב וחסרירדמנווממח לשבתבביתר' לארךשיםחבים
מוכים,ונכה*ום שכלומוב בבשתבןדורבמהרהריקברוברהיטיו

מהי

וחסריו.

קל

לילשבתקודשפ'ויקהל,שבתשקלים
א .וקהלמשהאתכלערתבניישראלויאמראלהםנו' ,ששתימים

תעשהמלאכהובזםהשביעיזזיהלכם קרש שבהשבדצןלד'גה,קחו
מאתכםתרימה %כלנדב5כציאה אתתרומתד'אהבוכסףונחשת.
וישלהבק,למההקדיםאחירת שבתלמלאכתרגושכן(עהרשי).גםיש
להבקענקהאסיפהשהקהילכהוה אתכלישראלבאומרו להם מצות
שבתכי.
וביאה לפרש ,רהנה מה שנתנו ישראל זהב וכסף ונחשת
לתרומתהמשכן,הינושהפכואתהדבריםגשמייםוחומיים "ח"ככסף
ונחשת-להעלותםקטיושה ,שהף מךבךםחומיחםאלונעשהמשכן
להשראתהשכינהודיהלויתפש.אמנםכרישסכההארםלהפכיחומר
לצורה,צרכיהנותן בעבטו*הךחומריותוונופו ,עדעויהא נם הוא
במיינת צרה כנשמתו,ואזייוכל*תן נם מכספולהשיתו ~רה
ה אמר"קחו מאתכםתרימה לדי,הינו שנם
להמלותמשכןלר'.ה"
להתהלל
לצורה,ואז"כלטיבלביבושה אתתרומת
הארםעצמוצרך
ר'זהבוכסףונחשתי.
חונהכדי שהארםבעצמויתעלה למשרגהזו ,צרכילהידבק
בקדושת השכת ,שהףכלימיהשבועבהערליאותםעםיום השבת
המהחומרוצורה,עגיהחולדצשטחומרונסבתקה"תד"אהצורה(סמב"צ
מתדבק
בבניישמכרמנמדי הששחזמבאמר א אוהישב),רעדיעשא"2
*
א
ו
ר
י
ה
זגםחומריותושמהרעתצורה.ולכוהקדים
בקדושתהשבת,זכהלהיפ

שמירת שבתלמלאכתהמשכן,כיע"י השבתמזדככיםגבראל,וממילא
םציוויד"קהו מאתכםהאומהלד'".
נעשיםראוייםלנתינתהמשכןיקי
והנהע"יוהישראלזהביםלהפוך אתהחומרולהעלותולבחינת
צורה ,הףחץמכיירלטיאהדותכלישראל,כמו שבאתו כמהפעמים
שבאמת מצד הנשמה חצצורה כל ישראל מאוהדים באהדות גמורה,
והפירודבארקמצדהטףשהנרפיםמחלקין(י
ק לקפו אטעםלהגהיקבעל
ההניאזי"עייב),ולכןכעשביםלהפכיגם אתהגוףלמעלתהנעצמה,הרי
ישראלכטעאהרים באהדותעלימה.ושוו שנאסרכאן"ויקהל מ17ה את
כל עדתבני גבראל",כי בשעה שציווה להםענין השבת ,שהוא
להתעלותלמרטנהעגםההומרמתהפךלצורה,אזזהוים להתאחדעם
כלעדתבניההראל.
ולכןהיהעניןחח"למחרתיוםהכפורים"ריקא (עקרשי),כירק
אחרמהלתעורנותההםשליזרעאלביוםהכיפופים,ההריכולמ12הרבינו
לצוותם ~כךגופםוחומריותם.ונם ,שממחרתיום הכשוףם הואיום
ראשק שלהר'שים שבקיחהכ"פלמוכות ,שהעבודהבימיםהללוהוא
רגם אתהטף,מרישיהאראוילהכנםבסוכהולהיות תחת
היטה
כנפיהשכינה[ווטלדנו"הילמשר",נג""וגדבבת"].

"דש

ב .ההנה שבתזוהיאיישבת
יב)"כי תשאאתראשבניהאראללפקעיהםונתנואישכפרנפשולר'

שקלים",שבוקוראיםבתורה (שמותל,

גי

חחיתנוכלהעברעלואקדיםמהצית העקלבשקלהקרש".ונ"לשכן
היהפנינדת העטרהבמצותמחצית העל -שסכך האדם את
י
מ
ו
ח
ה
להופכולימרה,דהנהכגקאאחזבעלבניהנשכרזי"עמבאר(במרטיחיש
ארד בשקלוקפוטנ')בעמן *ם ,ש"שקלבג5ממףאנפש,תרוה
מאמי
הש"י*תןמחית רקא ,רר,נה דנם שבאה רגשמה מעולם העלק
לעלם הפץ ,עם כל"ץ שורשה נשאר שם במקורה,כירחפניותאינו
נעתקממקוםהמקוםרקמהדבה,ואותוחלקהנפש אשרבעצניםממעל
קלס

מאיר לאשרבארץבגוף הארם ,והחלק אשרבארץ מחרב להשתקק
למקוראשרברומש,עלכןהנפשנישאב'חצאינפשותכו',ופירשתבזה
דברו
דכתהרה"קמוה"ררבידובבער[הכביד"טעזךמש] פק"ל(פי
כעקב סעקל"ג),כצרב( ,במדברי,ב)
י לשתיחצוצרות",שתיחצאי
י
ד
ל
י
צורות",כסף",שהחיונכספיםחחלוה.ולפידברינוהנ"ליתפרשודברי
הרב,הייתחלקהנפש אשרהואבעוה"זמלובשבטף,תכסוףלמקורה
לחלק שממימי,ואז חלק השמימייכסוף להאיר לחלק אשרבעולם
הזה".ונראה שעאשחציהנשמה שבטףנכספת לשרשההעליון,והיא
ממשברתבוונעשיתכמותו,עי"זנםהגוף אשרהנשמהבו ,פרקדעמה,
ונתעלהמעלה.וזהו שנאמרבנתינת השקלים"כי תשא את ראשבני
ישראל",דנעויאת ראש הוא שיהאהצי הנפש שבטףמשתתיקלחציו
אשרבשורשלמעלה.
והנה איתא במדרש (תנחומאכי תשא סעק ג) "אמר משהלפני
רקב"ה,משאני מת אקאנינזכר ,אמרלו הקב"ה,חיןי ,כשם שאתה
עקדעכשיוונגען להם פרשתשקלים ואתה את ראשן ,ק4בכל
שנהושנהשקוראיןאותהלפני,כאלואתהעומזףולי
שםבאותהשעהתקף
אתראעק".ויל"פ,דכיוןשענקנבראתראשכפעינתהשלטםהחשלהיות
חציהנפששבגוףכמיתוקקלחציוהשמיעני,לכןצריךלהיותמיצהרבינו
זקף את ראשק,בהיותו איש אשר נורקי טפו כמלאךאלופם ,כמו
שירשוחז"ל פסה)"המלאך *חץמשה,הה"ד (נכונרנ ,פ)והצלח
(רלי
מלאךויושמטממצדם".
שפ"ז ע"פ מה שאמרוביררמלכר (שקלם פ"א הזג) "כתיב כל
העוברעל ובנקהיםכו' ,כל רעבר בעמאיתן" ,רהנה בשעהשאמיו
גבראל עדרה על הים ,ואו במררנהזו שמעריקך חומריותם לצורה,
כבחינתמלאכים ,ואשרלכן קרמהעדיתם לבררת המלאכםכדאיתא
במדרש(שמו"רפכןפה).ולכן ,ךף4קא"כלרעברב"ששיתן",כיכליעבר
בימאמכירויודעעטןאחוכהואגםעטןשקים,והק.

ג ,ובזהיל"פמהשאמרוחז"ל(שכתקהה,א)המע"נאתהשבתנוחנק
לו נחלהבלי מצר-ם,דענין "נחלה בלי מצרים" הוא שחצי הצורה
שבנוףיכסוףלחציהצורה אשרבשרשעליון,ואיןמיצרלהבדילביןשני
חצאי צורות ,וזוכה 6ה "המענג את השבת",כי עבודתו הוא עגם
אכילתוושתיתוהואבקדישת השבת ,שהואענין העלאת החומדאל
הצורה,ולכ! טתנקלו שכרושפועלכרצונו המובוזוכהל"נחלהבלי
מצרם",

רהירצון שקיסמת השבת ,ובפרם שבתזו "שבה עקלים",
ישפיעעלזנו"נחלה מצרם" ,שמכהלכסוףלהיותגופנו קשומזוכך,
ב*
מכהלהיותראויים*תןשקליםלביתהמקיש,שיתקבלוצלותהון
ו
"תהוןבעת שנתפלל"אורפנקיעלינואדון נשא ושקל אשאבבית
יו
עע
וב
נכוןונשא",בביאתבןדודבמהרהךידןברובריקדווחסדיו,

קלך

סעודהשלישיתפ'ויקהל,שבתשקלים
א .ויקהלמשהאתכלעדתבניישראלויאמראלהםגו' ששתומים
תעשה מלאכהוביוםהשביעייהיה לכם קדש שבת שבהון לר'גו'.
ופירש"י:למחרתיוםהכפורםכשירדמןההר.
ע (מאמר
ו"צלבארע"פדבה"קשלכ"קאא"זבעלבניהנשכרזי"
צ4חש,ישתאאותט)ךהנהאמרוחז"ל (מפהנ,א)"אק אדם חתטאאלא
אםכן נכנסבו רוח שמות" ובורח ממנו הדעת ,וכאשר רוצה לשוב
בתשובההנההחונןלארם דעתתציבאליוהדעת ,כמש"כ (רבדםר,לס)
וידעתהיוםחושבותגו'(וע"כתמצאבשמ"עברכתהדעתואח"כברכת
התשובה (לקמגלבט,ב)),חטואסודהמוכה אחריוהכ"פ(עי"שובתפוחת
יל"פכאן ש"למחרתיום הכפורם" שמקא ,הקהיל
ננים להמכה).
"
פ
ע
י
שמשה את כל עדת (אותיות דעת)בני ישראל נו'" ,ךאחף שחזרו
בתשובהונמחלועונותיהםביוהכ"פ,חזרלהםבחינתהךעת.
ב .ונראהד"צלבארעניןהרעתהנצרךלחוזרבתשובה.דהנהעקר
התשובה הף הוא ש"יתנחם על שעבר ,שנאמרכי ארוי שובי
נחמתי",ונםש"עמהךבלבושלאיעשהועור" ,ההרעקבלהעלהעתיד
(עקהעב"םפ"בט"ותשובההזב).אמנמבאמת שמ דבףםהללוהםתרתי
דמתרי ,דהף הארםש"טלו חהטה באמתעל העבר ,הלא הוא מלא
רגשימרירית ושברון ,נבחה ונמתם בעיניו ,בבחינת "אלקי ,בשתי
מ,)1,
ונכלמתילהדףאלך%יאשךכיעונתינורבולמוזלהראש"(עץ"
קלה

ש

ואםכן אןיכללעשותקבלה תעתיר ,הלאלרעל החלמותצרמי
האדםלהיותחזקואמק,הטלאיתפעלכצגהשכברקבלהחלמותבעבר
רלאקיימם ,ואקו כשהוא בושונכלםלהריםפניו,האיךיקבלויבטיח
הבמחאעלהעתיד.
הצרכישהחונןלאדםדעתנשפיעבודעתךקדחטה,
ונראה,ער"
בהיותדעתהמכריע,יוכללהכריעולחלקבדעתוהענרמהעתיד,דמה
שהואבושלהריםמצחהוארקעלהעבר,אבלעלהעתידטזחוקויקבל
ע"ע שלאהטובלזה החטאלעולם.

ג.

ןמחציתהשקל,אמרוחז"ל(חנחונהפ)עה"ח (ששתל,
חננהבעני

ע) "זה יתשגו' הראהלו כמק מטבע של אש שהוורא מתחת כסא
הכבודכו' ואמרלוכזהיתנו" .תתבדאיזה קהויש במצותמחית
השקלעד שנתקשה משהבה והפרךהקב"ה להראותלו ממבע של
אש.ועודדהלאלאנתתממבעשלאש,אלאשמבעשלכסף,
ויש לבאר ,ךהנה מצות מחצית רדיקל בא "לכפר על
נגשותיכם",ועל 9הנתקוצהמזדהאוי'ישא ראש",והרי הבאלחזור
י חרמהומרירות,עד שלאיוכל להשם
בתשובהצרע4להיותמלארגעי
ראשו,כמ"ש"אלקיבשתי ונכלמתי להריםאבקיפניאלהי,כיעונתינו
ה נתראהלוכמיןממבע של אש",רהנה באמת
רבולמעלהראש".ה"
התשובהנמשלהלנרם,כבביתאבמירש(נושווהרבהפ'ב)געלפרהמים
בזכותהתשובהשנמשלהכפם,שנאמר(ינהב ש)שפכיכנוםלבך",והיינו מצדתשי מררותושפלות,שכןמבענוים שהלךלמקוםנמוך
והקב"ה"מטבע של אש" ,כ4
(נמשאשעמעיהז,א).אמנםב"ה הראהל
דהכה של אש למשוללמקוםנבודרוכמוכןרעועל תשובהצריךנם
להתחקמזעואש ,כףכרוכללקבלעלהעתירשלארטובלכלתהעור.
תהו שהחרא והקב"ה את המטבע "מתחת כםא הכבהר" ,לרכהענין
שאמרוחז"ל(ישא ,%א)גדולה תשתטה כמגעתעדחטאהרבוד,ועק

קלו

בש"ס (מץ,15נ)עה"כ (שמאלבכג,א)באםדודבןישיונאםהגברהוקם
על שהוקםעולה על תשובה .לבאר ה26ק "שהוקם עולה של
תשובה" ,עניןההתחזקותועולהדכעינןלתשובה.
שהח
יבןמה שגששת ראשבניישראלהיהצרךתליותריקא
וכזהז
ע"ימשה,כמושאמרובמדרש (הנחומאכי תשא מעקג)"אצמרמעצהלפני
ושע"ה ,רבש"ע,משאני מתאקאנינזכר ,אמךלוהקב"ה,היך ,כשם
ראשן ,ק4
שאתהעידעכשיוונותןלהםפרשתשקליםואתהזוקף את
בבלשנהחתנהשקוראק אאהלצי,כאלו אתעהמד שםבאותה שעה
וזוקף את ראעק" .ההחנו שנשנשת ראש בני ישראל ,שהוא ענק
הההחזקות לקבל החלמות
על אףשישראל מצדעצמן
י
ת
מ
.
בתוםמכלמים להרש ראש באמכחמוטהרכינועציואמורהרעעת,
מ בכח הדעת רמכץע,יוכללהצדיעולחלקבדעתו העברמהעתיד,
הזו"זיתחקבנבראתראש "בא,ננחינת"ממרעשלאש".
למומף רשבת
ובגץ ה 2לפרש מה שמנכוים בטמח
י
ת
י
פ
ה
ם "וטכור לכם נם אנכי עפר ועפר ,ולא נהקה בכם בקש וחפר,
שקי
בתתכםמתןחץ 16םכופר",דהיינו שסכורזכות אברהםאבינו במה
שאמר"אנכי עפרועפר" (בהאלהת הה,כז),ז1ד,ואיסוד מדת דהאפלות,
ואעפעף"6אירוטהבכםבקש רמפר" השטשלאועטהבמהרסלזהריםרושש,
ע"יהצעתכם "מתן זה 26םכופר" ,מחצית העקל ההמוז ב"זהיתנו",

יש

ש

*

ש

טהממבעשלאש.
דיי
וועהאיתא במדרש (הנחוטאכי תשא מעץ ד פ"א)נכי תשא את
איןישועתהלו
האשבניההראל,ח1ה"כ(תהמםג,ג)רכיםאושרים
י
ע
פ
נ
ל
אומה
באחזםמלה.רכים,אלואומות העלםכו' ,שאומתק
אכ
~,ב-ג),
(שטס
שכגמעהבמיניאנכיד'אתפקח,לאיני
הלךאלהיםאעציםלה2ר
ך
י
ה
ל
א
האראל (שם לג דג אק
ם אמשולעגל אלה
לשוףארבעיםי
מלה.תגעהד'מנןבעדף,צמיוהאראל,רתקהעולם
ה11עתהלו
בא*
ויצעההתכמתערוצם,השצרעיובלה %6השיושם(שםמגש),כגןבער
קלו

יך

כבוף ומףםראשי ,תחתשהינוחיבק הרמת ראש,נתתלנותלוי
ראשעלסי משה ,שנאמךכי תשא את ראש" .ויתפרשע"פ הנ"ל,
שדגם שנכק הוא מה שאופדיםאתיות העולם ש"אין ישועתה לו
באלקים מלה" ,תם "אתה המכמת עמהם" ,מ"מ זה רק מצף האדם,
שמחמתעומק החרמהוהבחנההואנכלם להףם ראש,אך"ואתהד'
מק בעףכבתי ומרים ראשי" ,שהחוק לאדם דעתכמשפיע כתם כח
מטלהם הרמת ראשלרוזחזק
הרעת",עלסימ11ה"סודהדעת,
י
פ
י
ע
ו
בקכלהזעלהעתיד,בבחינת "ממבע של אש" העולהמעלה עף כמא
הכבוד.
ףהירצק שמכהלשוב בתששה שלטהעדלמעלה ראש,ואפי
פניועלינו אדקישאושקלנשאבביתנכקומצא,בגרילתעלםבביאת
בןדורבמהרהפיקברוברחמיווהמדיג

קלח

לילשבתקורשפ'פקודי
אלה אשי המשכןמשכן הערת אשר פקדעלפי משהגו'.
א.
ובהש"י :משכן הערת ,ערותולשיאלשויתר להם הקב"העל מעשה
העגל שהתהשיהשכינתוביננכם .וצרב ,דלכאורהענק זה ההמשכן
הואערותלהישאלכו'הול"ללקמן כשאמר(מ")% ,וכבודך'מלא את
המשכן" ,דהית ש"השרהשכינתוביניהם" ,ולמה אמרו בעת"פקודי
המשכן",שהטהעורמיםהשרהשכינוזוביננכם.
בםררש(בהו"רפנ'אא):כך'פתחר'תנחתמאבראבא (מש%כהכ)
שא"כ אמרנות רבבהכות" ,זה משה שהונו נאמנו של ושקב"ה שנאמר
(מצנרטעז)לא ק עבף משהבכלביהינאמןהוא",רבברכות" שכל
הדבףם שהמט גזבר עליהם היו מחג:רכים לפיכיהוא נאמן" .ואץ
להעעדרלאינקה",טזקרחשהטולוי לכשולכיהונהגדולהכו/ו"2
וכיקההי
קכ"ה .חקלהבק מה שדורש
לוזכיןכעטועניןנאמנות שלמעשהכלפ
שנאמנותושלמכשההיאההיקשממרתקרהשאץלהעשירבמה שבקש
6םלכהונהנהלה.

מראהשענץ מעלת הנאמשתהיא ,ער"ה שמתם ארם אץ
ב.
מכנפהמנדכאדבאאאלהסתכלמגךתפארתהמלכות,מחמום שמא
אטהמממקלעצמואויראהרברשאקרצוןהמלךעדראה.משא"כ
םוהוא
א"תמשכךמנולליכנםלפדולפניםבאוצרותהכמומיםביוהב,יז
א"8םשכקלמלךוכלתשקתוורצותסזון ק4ורקלםובתרבלכות ,אק
הטדחפץבטובתעצמוכלל,אקמתיהאהםעה"חלעצמואיזהדבר.הה

ייז

קלט

לשוע במרה ובחכמה
היתה מעלתמושהרבינו ,שלא הצפן הקא
י
ה
ק
ב
שלאנתןלורקכ"ה ,שהףלא הדץלוכלפנטזעצמיכלל,רקבמלכל
רצונוכרלוליקכ"ה.ושהו שנאמר "בכלביתי נאבק הוא",הינו שהטה
באפשרותלהעלותו"בכלביזו",בכלהיכלותוגנזינסתרותנםמהשעק
לאראתהאלקיםזלתך,יעןכי"נאמןהוא",שלאירצהבמהשאקרצונו
שלוכקב"הלתתלו.וזהשאמרושמעלתנאמנות משהרבינוהטההיפך
מקרח ,אשרהיהאץלהעשיר,ש"הטהלוי ובקשלימולכהונהגדולה",
היינושחיפשמררגותומגליתשאעןשלו.
ומדהזו השרש משהרבינו אצלכלישראלשמהיובעלירצון
ונאמניםכמותו,שלאירצוויתאוושיהיהלהםהלקגדולבמשכןד',עד
שכלרצונםבכלפרםהיהרק ~שות"כאשרצהלד' אתמשה".

טגנה עה"כ (שמותלו" )1,ושמלאכה היתהדיםלכל המלאכה
ג.
לעשות אתהוהותר" ,הקשה האורהחים הק'דאבי קאמר ההמלאכה
היתה"דים והותר" ,הלאידים"ו"הותר" הםב'דברים הפכים ,ראם
דיםאינוהותר,ואםהותראינודים.אירץ":שנצמקנוהכתבחיבתבני
ישראלבעימרקטום,כילצךשרביאוישראליותרמשיעורהצףך ,חש
ד' לכבודכל אהד שטרחווהבישוונכרם כל ממובאביתד' במלאכת
המשכן .טה שיעור הכתוב ,והמלאכה אשר צוה ד' לעשות במשכן
המפיקךלהכנםבתוכהכל המלאכה שעשו בנע ,הגםשהותר.פירוש
שהטהיותרמהצרבי,המפיקהמנקללקבליותרכבציעורוע"ינם".
ובביאורהעמן היאה ,שנעשהנםאחבמשכן,כיוןשרצונםהטה
רק "כאשרציהרד' אתמשה",בליכלפניהעששותכלל,לכן רמעחע
שרצרנםאכןיצאאלהפרעלבמעשה,עדכנםטלובמלאכתהמשק.
וזהושאמרו"אישאמונותרבברכות,שכלהדבררםעממהגזבר
עליהםהיובעעבם4כטםלפישהואנאמן",הינושנתברכובברכהזו "שעציו
פלטיהמשכןממשבאותהמרהשנרטבניהאראל,לאעתרולאנחסר,
קפ

מכחמרתהמצצותעלמשהרכינואשרדה2ריזצבייצראל.וער"זועפרך
וככתוב "אלהפקוזי המשכן גו",הינו שפקקים אלו שהיו בחשנק
מרוקק" ,ךם" ולא "הותר" ,הם רק משום נאשר פקד פי משה",
שהוא"א"תאמונות",המילא"רבברכות".ולאאמריאשרפקדכהנה",
אלא "פקד עלפי מנצה",כינשפעו כלישראל מרעתוומירנתו של

ש

משה.

ר.

ובפנקמיותהעמןנראהלבאר,דהגהעלמהשנאמר(עמותלח,כח)

"ואת האלףוירבעימאות וחמשהומבעים עשהוויםלעמוסיםגו'",
כתבהרבינובחי"אם תשכלתמצאכימפנישיזטראלהסאובעקהעגל

,ע"כישראלשהיועאצמאותאלףהבאושקמם
בה"א וא"ושבשםכי
פורךהאדנים ,שהםיסוד המשקלהיות להם כפרהעל מה שחמאו
בה"א ,ואותםשהיויתייםעלעחצ מאותאלף ,שלא הטה להם חלק
תלהם כפרהעלהוא"ו,וזהו שאמר
באינש,עשומאברהםווים,לאיי
"משה וויםלעמורים" .ואפשרשירמוזב"ה "ואת האלף",כדי לחבר
הוא"ועםהה"אהמלאלהפרידביניהם".
והנה וא"ו הש מרתזעיר אנפק ,שהואעמן המשכת הרצון
ודמוחק שלעולמותהעלוניםריו"רה"א,ערלבחינת הוא תתאההוא
עולםהעשיה .ובאה יתבאר ,שלפי שנדבו ישראל את האינים ווי
העמורם לתק אותיות וא"ו ה"א שבשם ,רהוא תיקק שממכת רצק
ן לבחעת עשיה ,לק ען שנמעני הבנםלמגישה ,וכל רצתם
העליו
ונדמת לבם לא מתרה ממנה ,אלא עאה כלה לפעל ולמעשה,
שדמלאכההיתהרםיעתר.
ובנהיהבארמה שאמתוחז"ל(שמירפנ"או) "אשרפקדעלפי
מדשהכוי ער שהואיחצב ומחשב ,שכח כאלף חצכע מאות וחמשה
חצכעים שקלמה שעשהוויםלעמודיהן התחליחצב ומתמקץכר ,מה
עשר ,,וזקב"העטפוהגשהאותםעשויםוויםלעמודיםכו',לקים

האי

קרא

מה שנחרלאכןעבתמשהבכלביתינאבקהוא".הלכאורהקשהלמה
שכח דוקא מה שעשה וףםלעמורם.ונל"פ ,שכסףהאדניםכו' אשר
שייכשלעולםהעשיה הקאות ה"א לא חלמוממנו ,אךהאלףישבע
מאותכו' שהםשיכיםלאותוא"ו,הריכית שלא נמצאענינם בעלם
העשיה,נשכחווחלמו ממשהרבינו .ו4ה"האירהמע"העיניו",היינו
עעיולראותענינםבעולםההזירה -אותוא"ו שבשם ,תראה
שהא
אאםיעשויםוויםלעמורם".תהושממים המדרש"לקים מה שנאמר
לאכןעבדי משהבכלביתי ממק הא",שכלזהנמשךלשראלעלעי
נאממתושלמשהרבינולעשותרצונוית"ש.
יתפרשמהשכתבכאןבעת"פקודיהמשכן",ענק"כהוכן
הערות"ועפני
שהש "ערותלישראל שויתר להם הקב"ה ש מעשההעגל
שהריהשיה שכעתובעיהם",כי בעת פקוף המשכן מצלה שתקנו
וה"אשבשם,שהריהמלאכההיתה רם לאנשארממנוהותר,
אותיש"
4
ו
ש
מ
ה
5
מרצונםלמענשה כבר תקףאותוא"וה"א
והינוערכוישראל
שבשם.וכשנתגלהיחודאה,זצהואענין השראתשכינהבתהתעים,ההן
אהעפותלישראלשויתרלהםהקב"העלמעשההעגל.
ה .ובזה"טלפרשמאמרחז"ל (שבת להא)"המענג אתהשבתנותנק
לונחלהבלימצףם",דא"א4תן"נחלהבלי מצרים"אלא5מישישלו
נאממת " כמשהרבינו -שלאיגע במהשאינושלו.אבל עהמענג את
השבת" ,כלומד שלאזו בלבדש"מלו עוב שבת ,אלאפועל שאזהה
למעשבכןתענשממנו,כעעורזעוותפלתווסעודותיובערכת,וכלרצונוהוא
לעשותרצונוית"ש,רדי"מבו מרתמזעהרבינושנאמרבובכלביתי
נאמןהוגש,ולכןמתנשלו"נחלהבלימצרים"1
ובנ"ר שנזכה להתעננ בשבת ולנב את השבת,ועי"ז נזכה
לניחלהב4מצרים" ,הארבברכות",שפעבהרהההצלחהבכלענינינו,
והעיקרשצאנהלבהיתבןדוךבמהרהדידןברוברדידיווחמריו.
קמב

מעורהשלישיתפ'פקודי
א .אלהפקודיהמשכןמשכןהעדת אשרפקדעלפי משהגו'.וצ"ב
5מההיהגםפקודיהמשכןצרוךלהיותעלפיכהנה.
והנהבסוף פרשתן (שסות מ ,לה) נאמרעכיענן דןעל המשכן
יומם ואשתהוהשלהבולעיניכלביתישראלבכלממעיהם".ופירש"י:
ךלמסעיו (נרשותע,ג)וכן(במרבר
מקוםחויתןאףהואקרוימסע,וכןויל
לנ,א)אלה טמעיכו'.ברםאכתי הא גמאצ"ב,למהיקראמקום חנוק
בשםממע.
והיאהשמסעותכניישראל,לאהיורקהלכותגשמיותממקום
למקום,אלאעליותרוחניותממעלהלמעלה.וכןאיתאבםפה"קבענק
"אלהמסעיבניישראל" ,שלאהיו רקנסיעותגשמיות ,אלא המסעות
היומטונות בד שםמ"ב.ולכן אף מקוםחניה נקרא מסע ,שלא הנק
להםזהלמקוםמנוריה,אלאגםבוהתעלובעורמעלה.
וישלבארמעלתמקוםחנוק,כיהבהבכלפעם שאדםמתעלה
מבסדינהלמרססה,צרנילהתבונןולששות חשכק הנפשלדעת "מאק
באתולאן אתההלה ט" (אטתפ"נמ"אגרעי"זזוכהלעלותעודמחיל
חז"ל (תרכ אג,הובאברש"יויקראא,א)כטה
אלחל.חלוא דל
י
ר
מ
א
ש
היוהצמקותמהימשות5יקרוהלכמוהלהתבונןביןפרשהלפרוטה.כע
נםהחניותמשמשותלהתבונןבקמםע5ממע,תני"זיכלולהתעלות
למרתעה נטהיותר.וכיק שכל התבועות וחשבנן נרמה להםע*ה
ת"ררנתםהקודמתקרויהאףההאממע.

ש

הי

למג

ב .והנהידוע,שפנטיותהמשכן באמתההרבנוימנפשותישראל,
והזהבוהכסףוכלהמשכןהההרקלבחרחיצוני שבהם התלבשנפשות
,ה) .רכזה פירשנו
עםישראל,בבה" "נפשם בהם תתעמף" (תה~םי
הציווי (שמחגה,ב) "מאתכלא" 2אשרידבנולבותקהו אתתרימתי",
היינושתקהולתרימתהמשכן"מאתכלאישאשרידבנולבו"היינולבו
ונפשוממש,בבחינת"נצהבתאתד'אלקיךבכללבבךוככלנפורךובכל
מארך" (דברםו,ה) .תהו שאטמו במדרש (הובא בחים הבלום)"ויקמולי
תרימה ,הה"ד שמעישראלד'אלקינוד' אהד",הינורקממישמקיים
ציווי ךקריאת שמע ,במצוה דואהבת גו /תה "מאת כל איש" ,ר"ת
אותיותשמעישראלד'אפקינוד'אחד
כתבכגקאא"זבעלדרכי
תשובהזי"עבתפארתבנים(גיתשא)כמצותהשקליםלכוסכן"ונהנו אה2
ית] .ובזה"ט לבאר ענק
עד
הע
די-
לו
כופר נפשו לד'" ,הינו לסמור נפשו[
"ממבע של אששהוורא מתהת כמאהכבודואמד סקיתד" (וצחומאכי
תשאמ),דהינושבחיצונותהיגשממבע,אכלהווראה מתהתכמאהבבום,
מקום נשמות שלגבראל,להורותשכןצריכהלהיותתרימתשהקלים,
להיותהממבעלבושלנפשישראלהמתעמףבה.
[ועיקכיפ"כדטשלשוי הקדוש עה"כ (עורהשייםג ,מ)"אפריון
עשהלו המלך שלמהמעצי הלבנק,עמהיו עשה כסף רפהיהן זהב
מרכבו ארגמן תוש רצוף אהבה מבנות ירח2לם" ,שהכית המקדש
ב מרכבו
שעשה שלמה הטהבמיראוההיבק "עמתיו כמףרפידתויה
עוצמן",אך"תוט",היההפרמיות,ההם"רצוףאחה"צמכבותירח2לם",
והעמהיםכו'היולבועיםלאהבתכנטתגבראללשכיהםשבשמים].
ולפ"זטנאה,שבעת"פקודיהמשכן",נפ49ונעשההשבוןגםעל
ישראלתדבישותרוכסולמוטכן.ובטהיובןכזהעצזמפקרההם
כל
י
ת
ש
פ
נ
צויךלהינשות נעלפיכסשה"דה"א.ובטה ה2לדדותנשלובונעוץסוף
הפרשה בתחלתה ,עצצצ שהחנוק קשרה בתוה מסע ,משום מעלת
קפד

ההתבענות ותשבק הנפש ,כמו"כ גם פקתי המשכן ,לא הרץ רק
חשבונותהמשכן,אלאנםחשבךנפשותהצראל,והבן.

ג.

חגנהנסכרנוכבר(בצלשגק)מש"כהאור התחםהק'עה"כ(שמוגז

לו ,ז) "והמלאכה וזיתה רם לכל המלאכה לעשות אתה בהותר",
שטשטיענוהכתובחיבהבניגבראלבעינירוקנם,שהנם שהבעויותר
מהחרזי,נכנסכלהמובאביתר'במלאכתהמשכןע"ינם.ונראה שלא
קבמלאכתהמשכןהטהכן,אלאכמוכןהואבנפשותישראלבכלדבר
שבקדושהשעועיה,אקדברנותר,שעבורתוותורתושלכל אחרישחר
מישראלאינהמיותרת ,אלאהכלמובאביתר'.ואללאף אחרלחשוב
שהואנותרחלציה,כיגםב*נךוובליעבודתויגאלוגבראלויבנהבית
דבגף" ,2אלא כל אחר הוא נצרך ,וכל פעולה ופעולה ואפלו כל
מחשכהטובהשלכל אחרואחרמישראלאינהנאר,אלאהיאנכללה
בעבודתלאוקמטטשכינתא מעפראוקירובביאתמשיחצדקנו במהרה

ביכור.

תה ואלה פקתי המשכןגו' אשר פקרעלפי גהצה ,שבכלל
פקוזי המשק,פקדמשהרבינוועשהחשבקלכלאחר,איושעבודתולא
נוהרה ,אלא וזיתה נצרכה למלאכת רגושכן .וכל זה משום שמהות
ששמיותהמשכןהיונפשותעםישראל ,אשרבהםנאמך (שטבלביד,יד)
"לבלתיידחממנונדח",וכל נפשמישראלהיא חלק מהבללישראל
כולו.

ר.

ועבודהזושיכתביותרלשבתזה,בהיותושבתהפסקהבקהס'

פרעדהע,והיאבעדנתחנטהעצםההישקרויהמסע ,טלונאמר"מההיו
רשמית משמשות*תן מוח למשה לקבתן בק פרשה לפרזלה".
וכפרם שבתטה שהואחנטהקודם שבת צצךרגקי"ם ,אשרצדויכל
אחרלריטבונןושנשות חשבק הנפש ,לחצת אם הוא מוק למלחמת
קמה

עמלק ,אם הוא באמת שונא בתכלת השנאה אתקליפת עמלקוכל
הרשעהוהמומאה,עדשהואמוכןללחוםבמם"נברה,או שמאחללה
נתפסהבו מקצתהר"ל.ההועכוננותזוגם היא מעבודת הר'פרשיות.
ועיקבמדרש (הנחומאכיתצא חא)"זכור את אשרעשהלךעמלקבררך
להםבתורה ,שנאמר,
בצאתכםממצרים ,אמררבילוי,אףמושה
י
ש
מ
ר
לאסקנהלךבכיסךאצקואבן,לאהשוהלךכביהךכו' מהכתיבאחריו,
זכור את אשר עשהלךעמלק".וישבזהרמזלעניננו שמלחמתעמלק
תלויה
הנפש בפסקול של יושר וצדק ,וכשם שלאיוניה לך
בבחןשוב
ין,כמו"כלא בביתך,הינובענינךהפרמיתבעבודת
אב
בכימךיא
י
ע
ה
ה
ר',ואזתוכללקיםזכוראת אשרעשהלךעמלק.
ויהי רצץ שנזכה לההבונן כראוי במעעדנו ,לתקן את אשר
שחתנוולהמיכדרכינומבאןולהבא,וקניומעתהכלמעבשולנחתרוח
לפניו ית"ש,ונזכה ונחנק ונראה בהזועת המרשלוגאולתן מתוך נחת
ושמחהומתוךברכהוהצלחהבכלענינינו,בבטשהבןדודבמהרהריהן
ברוסרחמיווחמריו.

קמו

לילשבתקורשפ'ויקרא,שבתזכור
א ,כקראאל משהוידברר'אקומאהלמוערלאמר,רבראלבני
ישראל ואמרת אלתם ארםכיינשיב מכםקרבןלף'ת'.וברש"י:לכל
דברותולכלאמיותולכלצוויםקרמהקריאהלשקחבהלשוןשמלאכי

השרתכששמשיםבושנא' (טטקץו,ג) וקרא 8ץ אל 8ץכו',וישלהבק,
5טה אמרהבנק אבשלכלהרברותקרמה קפאה-ריקאכאןבפרשת
הקרסמת,
והנה במדרש (בקארפ"אא):רביתנחוםברחנילאי פתח (ההקם
,נ) בתע מלאכיונמריכחעח2ירברוטוי,במההכתובמדברכו',
י
הא אינומיכר אלאבתחתונים ,ר"א נקראוהנבליט מלאכים כו',
רךכוותיה (שוחצםב,א)ויעלמלאךר'כקהגלגל אלהבוכם,וכימלאך
ה קורא אותומלאך ,א5א א"רסימק בנחם
הקןוהלאפיהם הטהויכט
בעגנה שהיתה וכה"ק שורה עלוהיופניובנערות כלפעיםכו' ,א"ר
בירהכהמטה
יצחקבשומרישבהותהכתובמדברכו'רקחמי
בירהויהביארנונאושתיקישלך נמרגרולכטה,רביהונא בשםר'
אחאאמרבישראלשעמרולפניהרסיניהכתובמדבר,שהקרימועשיה
5שםיקץואמרו (שמהכדןז)כלאשררברר'נעשהונשמע,לשמטבקל
דגרוכו',

י

חקיה

ב 4חונהלעל (שטחגלר)כתיב"הלאיכלמוטהלבואאלאהלמועד
כי שקע*והענןהרבודר'מלאאתהמשכן",ולה"לקראאלמושהת'".
ונראה לבאר בזה ,גהצה בברוצת עצום טצץ נברא העולם

י
באט
קטז

שהעמים לחוף ההארץ לחוד,דהינועניני טחנחם בפמעצמן,רעניני
נשפדיםחשרצישבפניעצמם,ואינם מתהמיםזו .16אמם בעתבנק

המבגק ,שהוא מקום שבוירדהשכינה בתחתומם ,נהחדשענק חדש
בעצםהכריאה,מקהם שהקובריםבווצמיםוארץ.וכההמו שאמרו (ב"ב
עד,א)תאאחוי השאדנעקיארעאורקיעאאהמר.
וב"קיובןמהשאמיוחז"ל(ירטתנה,א)טידעההרבצלאללצרף
אותיותשנבראוכהןשמים ארץכו'",דכדילבנות אחהמעגןהיהצרך
בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ ,שהרי המשכן ההן
כבריאהבפניעצמהשאינהעמיםואינהארץ,אלאמקוםשבומתהמים
ן מה שאמרובמירש (השומא פקתי סי' ב ,א)
עגנים וארץ .ועדהיוב
כגר ברשת עקם ,כעד,בראשון כתש (נראשטז א ,א)
שהמשכן
בראעדת בראאלקים את השמים ואת הארץ ,וכתש (שם קד ,ב) תמה
עמיםכישעה,ובמשכןמה כתצ (שטה ט,ז) רעשאיריעותעזים.בשני
(בהאשיםוגגו)ימירקיע,יאימ
ךמשןהבילה,שנאמר(שם)ויהימביילבק
מים למים ,ובמשכן כתיב (שמות שם ,ש) רהנדילההפריטן לכמ כו',
ב (במדברז,
בבריאתהעולםכתיב(בראשות גב)ויכלאלקים,ובכרמכןכמזי
א)רטק4ביוםכלותכף.והינושכיקומהיההמשכןכבריאהחדשה,עלנק
ן אמרו (כגלהי ,ב)
נאמרובמשכןכלענעים שבברואת שמיםוארץ.הנ
אותוהיוםהיתה שטחהלפניהקב"הכיוםשנתראובועוממםוארץ,חיגנן.
רעפהיהרהר,שבהיותהמשכןחצורשמיםואוץ,לאהיקמשה
צ%להכנם א6ו,כיכלאמןזצהמהרקנכחינת אדם לאחזכןלהיכבם
למקום שבו מחובשםשמיםוארץיחד.וז"ש"ה5איכל מוטהלבוא אל
אהל מועד" ממעם רכי שכןעליו העק וכבוף ד' מלא את רגשתכן",
ההוצרךששיאה בלהטושמלאכי השחת משתמשקבו ,שבוק נתעלה
להיות אדם כלתאך ,שאף אדםקרוץ מחומר צוללהידבקברוחניות,
בחינתחיבורשמיםוארץ,תרץהיהיכוללהיכנסלפנים.

שקי

קמח

ובחץישלכטהש"לכלדברותהקבלאמהיותולכלצוויים קדמה
.3
קריאההלטון חבהלשון שמלאכי השרת משתמהתם בו" ,נלמד כאן
בפרשת המתבנות,יהנהענק "אדם כי יקריב מכםקרבן לד ,",האנו
דנהקוכמלאך משרתד',תוכח
שמכךיב אתבחינת"אדם"שכולד',יש
זההואערכה משה94יאהשלחבהבלשקשמלאכי השרתמשתמשין

בו.

וזהושדרשוכאןבמדרשקרא"ברכוד' פלאכיוגבוריכחעושי
םלהיות
דברווגו'" שמרברבתחתונים,והינו עגםביד האדם בשרוי
כמלאך.ומתחלהדורשעטהורקמשחגתהנביאים,כמושאכפויתיחח
"שבשעה שהיתהרווץ"ק שורהע4והיופניובוערותכלפיזים" .חטוב
קאמרדבשומרישביעיתהכתובמדבר,והינושכלהמפקירעניניעוה"ז
שלמים ,בנץזוכהלחיבורשמים וארץ,ונם הוא דומהלמלאך .והדר
אצלכלישראל,כישרשובעצםקבלתהתורה
אמךשעניןאחייט
י
ט
ר
ו
ש
ב
שהקדימו נעשה לנשמע ,עטו מדרגתמלאכי הוצרת אשרכל מהותם
הטורקלהיותשלזחיהשי"תלעשותרצונובלבבשלם.חבןאמרוחז"ל
(שבהפח,א)בשעהשריקומוהאראלנעשהלנשמעיצתהבתקולואמרה
להןמימלהלבני חאץזטמלאכי השרת משתמשקבוכו',והינושנעשו
אזבמרדעתמלאכים.
ח"ש בתנאדביאליהו רבה (8רק ט)"ביטעה שאמרו ישהאל
הובשמע,מידאמרהלע"הלכוצהדבר
(עמותנד,ז)כלאשרדברד'ניעט
אלבניגבראלוינוקו 4תרצנהתו'",הינוכיון שהםבני אדםשנהעלו
כמלאכים,ראמיםהםלבניןהמוטכן,מקוםדנשקיחיעאורקיעאאהדדי.
והנהבפיהווהטבתזכוראושרים"צארקפץלשערהעצוים [רשום
ד.
הישע כקפץ לקדש הקדשים]רעוש וזצאב כןלי בשכרם",והינו עטו

היש

קליפתעמלק,שקפץלקדשהקדשיםשהואמקוםבארץאשרהוא"שער
עצרם",חרולזה"רעשוידאגמיליבשמים",שכפרואמרשאי אפשר
קמט

שיותבשמים כארץכאחד.תמדהכצנרמדה,כיון שכפרולחםבשער
רה2מש ,צותה התוה"ק (דמדם כה ,ש) "ונמהה אתזכר עמלק מתחת
השמים" ,שנם בארץ לאיהמהלוקיוםכלל,כי תכולת בראתשמים
וארץ השלהיותבומשכןד',זהשערהשמים,שבומריקוארעאושמיא
אהדף.

וכשםשמקוםרמקדשהוא"שערהשמים",כמוכן שבת
י
ד
ד
ו
ק
הואזכקשבונכלליםשמיםוארץעץבחץ,ולכןנאמרבשבת(נתנערתב,א)

"ויכלו השמש והארץ".ולכן אמרו חז"ל (שנה לח ,א) "אלמ 4שמרו
יזרעאל שבהראשונהלא שלטהבהםאומהו26ון,שנאמר (שמות ם ,מ)
מהיביםהשביעי עאומןהעם ללקקם,וכתיבבתרתה (שםת ,ח)יינא
עמלק",ההינוששבצןועמלקהםזהלזהמתזה,עישבתהואחצורערמים
וארץ,ועמלק שרשובפירורים.רעלכן אמרו (שנהקיח ,ב)"המע"ג את
השבתנוחנקלונחלהבלימצרם",ההנושזוכהלהיותבארץובעצים
ביחד,ב4שום מערונטלבינעץם,ולבאעדשערהשמים.
ירסקשנזכה לשבתשהואבבחינת 4וםנשק" (תה*םקיקח),
ויה
שדרשוחז"ל (פמקקאדרבכדגאפ"בב)"כזהונשק~,אטשב"נכיוםשישיקו
שניעלמות"ץ6ה,העולםדשהוהעולםהבא",ומכהלכלכרכותעוה"ז
ולחיותולרשטובהוברכהלשםיונותהמשיח ולחףעולםהבא ,בבשת
בןדודבמהרהדיןברוברחמיווחמריו.

מעורהשלישיתפ'ויקרא,שבתזכור
א.

וקראאל משהוידברד'אקומאהלמועדלאמר.במדרש(רס"ר

פ"אז)ימה כתצלמעלהמהעניןכו' "כאשרצוהד' את משה" ,משל
,עלכל רכרודבר שההר
למלךשצוה אתעבדוואמרלובנהליפלטיי
בובההזהכותבעליושמושלמלךכו',לימיםנכנסהמלךלתליפלמק,
על כל דבר ודבר שהקה מבקםהיה מוצא שמו כתוב עלו ,אמר כל
הכבודהזה עשה 4עכר,ואנימבפניםוהוא מבחק,קראולושיכנם
לפניולפנים,כךבשעה שאמרלוהקב"ה למשה עשה 4כהזכן,עלכל
דבר וךנרשהיה עושה היה כותבעליו "כאשר צוה ד' את משה"
ם ד',יפית] ,טמר
[שטפתו במעקרו עשתה רהבם בבל דבר ,ושוכרבושגיהצהליצ
הלח"הכלהכבורהזהעשה  4משה,ואנימבפניםוהוא מבחק,קראו
לועדכנםלציולפנים,לכךנאמרוקראאלמשה".
וטנאהלבארעניןזה,בהנהנודגיםלומרלפניכלמעזרהמצוה:
םכו'".
"לשםיחודקובייהחטכינתיהכו'*חד שםי-הבו"הביחודאערי
והענקהוא,דכש"2ראלמתכהניםבעוה"זכרצונוית"ש,ומכיריםשאין
שוםענקבעולם מלבדו ית"ש,וכלפעולתיהםומעשיהם הם אך ורק
לשםשמים,בזהמיחדים שמוב"ה,ואזימשפיעהלע"הכלההשפעות
הרוחניותוגשמיותרקלעמוישראל,שנשנאיםנבראהעולם.ואווענין
יחודי-הבו-ה,יאותה"אאחרונה שבשםהוי"ה מרצלעוה"זהתחתק.
ועחה"זהנשמי-אות הנא תתאה,צרחילחברהיחדלעולמותטעונים
המרומזיםבאותיותיו"דה"א,ע"ישכלפעלהשעולהשעהטיםבעוה"ז
מכווניםלעשותנחתרוחלציוית'.ואזהשםשלם,ואותיותשמוידרוך
קנא

ביחודאשלים.וכשישראלמייחדים שמוית"ש מתתאלעילא,אזייכולין
ההשפעותפובותמלעילא*רדלעמוישראלבעוה"זלמסה.אךכשיש
לשראלעניניםאחריםבעולם,וגורמיםח"ופירודבאותיותיוית"ש,אזי
אקההשפעותמגיעיםלמקומןהראוי,לעמוישראל.
וזהאשרנראהבכוונתהמדרש"כלהכפוףהחגעשהלימשה",
ש"עלכל דברודבר שהטהנונההיה כותבעליו שטו שלסלך",ר"ל
שהיהעושהכלמעשיולשםיחודקוב"הושכינתיה,ועי"זמיחדאותיות
השםהוי"הב"ה.ולכן כתוב שמו של מלךעל כל דכר ודכר שהטה
עושה.
ב .והנהכתבהאורהחיםהק'עה"כ(רקראקח,ד)אתמשפטיתעשו
ואתחקתי תשמרו ללכת בהםאניד'אלקיכם,וז"ל" :עודירצהע"ד
מ"שהתנאהאלקיהרשב"ייח
"(,ץר ח"אקע,ב)כי רמ"חאיברי האדם
ושס"ה גערו הם כבד מצות עשהולא תעשה ,ובעשות האדם מצל
באותואברשנעשיתהמצהלשורהבו שםהוי"היתברךכו',כיבעשות
המצהל נעשה האדם מרכבה לשכינה ומתהלך ד' בתוכו.וזהאומרו
"ללכתבהם",וחזרופירשמיהואההולךבהם,ואמרשאנידיש,וכאלו
אמר"ללכתאניד' בהם",והואסודנשכנתיבהוכם (שמא כה ,ח)כו'.
מ ,צ) והתהלכתי בתוככם( ,ףנךם ד ,ד) ואתם
תהו סוד אומרו

""
םה
כל
הדביםבר'אליל(
.

ונראה ,שרק כשישראל עושים מצות לשם יחוד קוב"ה
,אזמתהלךד'בתוכם,
ומרינתיה,חזותיות שמוית' הםביחויאעגים
ם בשמוית' .אך כשאקמייחדים שטו ית' ,והאותיות הם
והםרבי
בבחינתפירודח"ו,אזגורםהבירודשגםישראלוהיובפירודממנוית"ש.
וזהובחינת "אתה אחד ושמך אחד"ואזי"ומיכענוקישראלעי אחד
םבד'אחד.
בארץ",ה"משהםרבי
קנב

ועפ"זיתפרש,ד-עןשעלכלדברודברביהמהעועיהמעצהההר
כותבעלועממושלמלך,הינושיחדאותיותשמוית'להיותםרשום
%מעשהומעשה,לפיקש
"אמרהקב"הכלהכבורהזהעשה מ12ה-
ואני"יוניי" והוא מבחק,קראולו עדכנםלפניולפנים",הינועיהא
דבו; לשם הוויהיתברך,עד שמתהלךד' בתוכו ממש .שכיק עכרם
שאותיות שם הוזזהביחוד ,הרראוי עדהאגם הוא"מבפנים",פירורן
בבחינהואתםהדבקיםבר'אלקיכם.
תהמהאיתאבמדרש (תנושאבלקמעליד)עה"כ(במדברכג,כג)כעת
יאמרשענךלהצראלמהפשאלגו'",ראתהעעוש-צראליושביןלפני
ממנוכל פרשה ופרשה
רקב"הכתלמידלפנירבולעתיףלבא,
למהנכתבהכר,המלאכי השרת ם וש
י מה הורהלכם הקכ'ה,
ין
לת
או
וא
לפישאעןיבולק*כנםלמחיצתן".וישלבארעתוהיאמדרגתיקראולו
שיכנסלפניולפנים",וכהאדםנעשהמרכבהלשכינהומתהלךד' בחוט
ממש,לכןהםלפניםאףממח-צתהמלמכש ,שהףהםדבקיםבוממש,
והואמתהלךבתוכם.

*

נ.

ש

ההנה,עניהשלעמלקההןאחלעומזאח,היפךמררינתמיצה

רבינו.ואמרוחז"ל(מדישתהמםנגי) נלא השם שלםכו'עדנתאברוזכרו
שלעמלק ,שנאמר (עמות ט ,ע)ריאמךכי על כסי-המלדציהלל"
בעמלקכוי".הינושעמלקגורםשלאעלכלדברודברש-אראלעורצם
יכתשוירשמוע*ו שמו שלמלך,וממילאאינםזכיםשיאמר הקב"ה
"ךאו להם שהצםולפני ולשש" ,הינומנהיו דבקים בשמויתברך
בבחינתואתםהדביקםבד'אלקיכםגו'.
וביהישלבארמהשררשוחז"ל (פרלדיםארעוממשגא)עה"כ
(דם-ם מק")ויזנבבךכלהנחשליםאחראי,תמהנהעכרךהענןסובבאל
מההרצרואויבעצללפגיעבהם,
מרצהושראלכעירמוקצת חרשןה"
אלאשעמלקשנבוהורג את מהשאדייהעק".כלומר,ומשוהם שההן

י

קנג

העמוד סובב ומקיף "4קם ,הינו שהיו דבוקים בשכינה הקדושה
עוצרתה ללהקםברמותהעק,לאהיקצרואויביכוללהניע בהם,אך
אלושפליק העק,ונפרדומאותיות שםהוי"ה ב"ה ,ההר כח לעמלק
להכותם,
ובזהירטשארכסהשאמרוחז"ל(טולאע,נ)"גלויוטבועלפנימי
עלישראללפיקסהקדים
שאמרמניההעולםשעתידהמןלשקול
שקשוק לשקקו".כיונמן קהצינ על ישראל ""רנו עם אהד מפוזך
ומפורד" (אמהרגח),ר"לשהםמנרדיםכהצמוית',ואינם רבקשבו,ועל
כן חשלה "ולמלך אק שוה להניחם" ,אמנם ע"ז אהקייםשלשיק
6טק4ו",הינו השקלש שנדבולבמצכןויחרו בסה שמו יתכרך [כמו
שהזכרנו (תרה 4לשב"קפיפקודי)דבריהרכינךבצניףש,4מו 41המשכןהיה
לחבראותיות
י ה"א] ,ערשאמי המלך קראו להם שיכנסולפני
נ
צ
י
ולפנים,שוהיורסקיםבשמויהפוך.

עקיש

טה,שבצעאבור,צריכיםלמחות אתאמרעמלק,ההיינו
ר .חזנה
י
צ
ב
ש
ב
לעשותכלמעשהוכלפעולהבאופןעזיהאשם שמטט,צםעליה,שבזה
ימחה קטפת עמלק .ואשרי דשוכה 6ה לפעול בחים ליחדא שמא
רקוב"הביחויאעה~ם,שמעבודתוישאררהטםבעולם,בתחינת"כי שם
רנקראעלו",ועי"זפכהעיאמךהקב"ה"כלהכבודהזהעשה פלוני
וא1מבאנשויבואמבחק,ינאולועדכנםלפניולאנש"בדבושתגמור.
ויה"ר שיהא חלקנו בקישראלשבש"צ"יורעי שכקש" ,שהם רכוקים
"מלשתחיבורודביקות,כמ"ש(בראובת הא) ואשרם
4טמובעברך("ייע
עטף
תורתך לשמה",שעלכל
וע אתחוה) ,חשש 6ה  4שהם
רבהרועשיםשמושלהקב"ה,וזוכיםלויותלפנילפניםאףממחיצת
המלאכט .ובנצב-ה נזכה למחית עם5ק ולגאולת ישראל ,מברא
עבוקתא לאגרא רמה16 ,לות 4וקברנה בשמחתעולם  4מ,1%
נניעגן ררממרה דקנרדרחצוהזמריו,

*

"

קנך

לילשבתקורשפ'צו
א .צו את אהק ואתבניולאמרזאת תורתהעלה הוא העלהעל
מוקדהעל השבחכלהלילהעד רבקרואשרגוזבח תוקדבו.וברש"י:

אקצו אלאלטוןזרוזמיד ולרורות ,אר"שביותרצרבי הכתוב 6ח
במקוםבושבוחסרוןכש.
ונראהשענקה"כים"הוא רש למחשבתאמונה שלהאדם.כי
כמופעולת הכשהיא-שממבעותמפוזרותיהיומכונמיםבו,ושם הם
.כמוכן הוא
מצורפיםעל עץהכיםלהיותלהםשיכותואיחודביניתם
במצוותהשי"ת,אשרמצדמעשיהמצוות,כנוןתפילק,שוההומוכהכו',
ע שיצותזו.16אךמחשבתושלהעבטה את
הףכלאחתהיאי"י"
*
ב
המצוות מהמת אמונתו שהםציווי השי"ת בתורתו הקדחנה,יקד
ותם כלםלדאובה אחת,בהיותכולםמצוותהעשוייםלקיםהמשחהא
רצונוית"ש.לכן מחשבתהאמונההואה"כים"בומכונמיםכלהמצוות.
האחז"ל(מכותכד,א)באחבקוקוהעמטקעל אחתשנאמר(חבקוקב,ד)
ה"
 .ואשר ק הפוגם במחשבהזו בהרהור הלב,
וצדיקבאמונתויחיה
פתםבצירוףואיחוד שבקמצוותיו,המפרידםזונטו.וזההנקרא "מקום
ש"טבוחסרוןכים".
והנהקרנ!עולהמכפרעלהרהורהלב ומחשבתע"גכדאיתא
במדרש(שלר ג):אצמרההב"ילעולםאיןהעולהבאהאלאעלהרהור
פ
"קראמלאהוא(יתגאל קלכ)והעולהעלרוחכםהיולא
הלב.א"רלוימ
תהמה אשר אתםאוהדיםליטרתעץואבן.ההנה הרהור הלב הף הטו
פגםבאמונה אשרהיאמיכתעשיתכלהמצוותוהמצרפםיחד,ועל
-

ש

קנה

ידיזהגורם"במרקכים".ולכןיותרצריךהכתוב 6חבמקוםזה,בקרבן
עולה,ש"טבוהמרווכים.

בפרשתןבקרבןעולה(יקראו,ד) "ופשר אתבנדיו
והנה
ב.
י
מ
א
נ
ולבשבנדים אהבםוההקשאתהדש!אלמחוץלמהנהאלמקוםמהור".
ויש לפרששרמוזבזהענק הכפרה שלקרבןעולהעלר,ו4הור
הלב ,דהנהכתיבבמגלת אסתר (אגהרד ,א) "ותקרא אסתר להתךגו'
ותצחנועלמרדכילדוות מהזה ועל מהזה".ואמרוכגמרא (סגלהמז,א)
בבהו(שמותלב,מו) מזה
שמאעברוגבראלעלהנהרההתטשיתורהיכתי
ומזה הםכהובים".ועאהחךאלמידכיאלרחובהעיראשרלפני קער
המלך.ויגד לומרדכי אתכל אשר קרהו",ובמדרש (אמת"רם ה) אמר
להתך,אמורלהבןבנושל קרהובאעליכם,הה"ד(דמיםכה,וו) אשר
קרךבררךגר.
ובנאה שאסתרהעורצה"יצמאעברוישראלעלחמדיהחומשי
תורהיכתי
בבהו מזה ומזה הםכתובים",היינושנאמרבהם (שטת שה
" )%והמכתבמכתבאלקיםהוא חרותעלהלוחות",ודרשוחז"ל(שמו"ר
פרוצהלב עקהא)ממוהרות,חירותמןגלות,חירותממלאךהמות.היינו
שהלוחות "מזה ושה הםכתובים" ,שנםעל לב ישראלהיו כתובים,
וכמאמר הכתוב (מש4ג,ג) "כתבםעללוהלכך",ועלכןכתיבתןעל
הלוחות עשו רושם בלבבות השראלכאילו נכתבו שםעל לבם,ולכן
נעשובבחינת"הירותמןגליות,חירותממלאךהמות".והעיטה אמתר
שמאעלעי שהשתחוו לצלם (סגלה צ ,א) "עברו השראלעל חמשה
הימשיתורהיכתיבבהונטהומשק הםכתובים",הענושהפמידומעלה
זושהתורהמצקהעללוחותלבם.
ועלזהענהלהמרדכי"אתכלאשרקרהו",הענו"אמורלהבן
בנו של קרהו בא עלכם",כלומר ,שכל מה ששטנים עזראל הם רק
בחינת מקרהרעראי מצדעמלק שבאעליהם"בןבנו שלגובהו" ,אבל
קנו

כתבהלוחות נשארם חרמיםעל לבםלעולם,ועריי! "מטהחמנה הם
כתובים".
ובזהיש לפרש (אגהרו ,ע) "אם מרעהיהודים מרדכי אשר
החלותלנפללפניולאתוכללוכינפרלתפוללפניו",הינו אםאיןבו
אלא "מרעהכעתים"ונקימכלכמפעות אשר באעליהםע"י"בןבנו
שלקרהו",חבולוהוארק"יהודי"-אינומדברבלשוןהגוים,ואינולובש
כמלבושם,ואינו חחטב מחשבותםכו',אז "לא תוכללוכינפולתפול
לפניו".
וזהי"לבפרשתן "ופשמ אתבנדיוולבשבנדים אחרם" ,שאף
הפונםבהרהורהלב,איןפגמוח"ונוגעבמהש"משקתמזההםכתובים",
אלאבחיצוניתוושלבושיוהצואים.ולכךתיקונו "ופשמ אתבח"וולבש
בנרם אחרם",רעי"זיוציא אתהישן ואת הפסולת מחוץ למחנה,
ויתקדשוטהרערשיתגלההשרשהמנבשבו.
*

ג .ובטהישלפרשהמדרש(הונאבחיםהלום)"שאלותלמייו אתרבי
יוסיבןקיסמאאימתיבןרודבא ,אמד להם זאת תורתהעולה",והוא
תמוה.וישלומררביוןשקרבןעולה מכפרתעלהרהורהלב בטהשבת
ע"ז ,הףע"יקרבן העלה ולמור תורת העלהשבים ישראל לאמונה
בהעד"ת.וכיון שאמרוחז"ל (שגומאבע"ח סעקי) "אקהגליות עתיךא
להגאל אלאבשכראמונה",לכןעל שאלתאאימתיבןרודבא" ,השש
רב"ק "זאת תורת העלה" ,הינו לכשיתחיקו באמונה ,ויתקנו כל
מחשבה העולהעל רוחםבנהיו לא תהקק,כיעלידי האמונה תהיה
הגאלה.
,א)"ובמעבןאתהשבהנוחנקלונחלה
והנהאמרוחז"ל(שבהיח
ב 4מצרם" .וע"פ דהמעב את השבה בסעודות דמהימנותא ,רןי
האמונהמאחרומצרףכלהמצוותיחר,תהו"נחלהבלי מצרים"[רעיון
בתולדותיענךיוסף (%חיע"ה)שכשעושההאדםהמצוותבאמונהזוכה
קנז

עי"זלדביקותבוית'וכולל במצוה אחתכל רמ"ח מ"ע חשם"ה ל"ת,
ע"ש].ויהירצץשנזכהלתקןמחשבותינווהרהורילבנולעברוית"שבלב
נאמןובלב טהור,כמו שאנומתפלליםעלשהבניפלות השבת "וטהר
לבנולעבדךבאמת",ועי"זנזכהשיתאחרוכלתפילותינוותורתנווכל
מעשנוליחודשמוהנרול,ונזכהלהמותשכסאחרלעברוית"ש,והעיקר
שעלהלציוןכרנהכא"ש אחרכלב אהר,בביאתבןדור במהרהדיק
ברוברחמיווחמריו.

קנח

מעודהשלישיתפ'צו
א .צו אתאהרן ואתבניו לשרזאת תורתהעלה הואהעלהעל
מוקדהעל המזבח כל הללה עד הבקר ואש המזבח תוקדבו .והנה
במדרש(הובאבחיםהצלום):שאלותלמידיו אתרבייומיבןקיסמאאשתי

בן דור בא ,אמר להם זאת תורת העולה .והוא פלא .ונם קושית
התלמידםצ"ב ,רמה הקשולו"אימתיבןדוד בא" ,הלא הקץ סתום
וחתום,כדאמריק בש"ס (סנהררקצם,א)עה"כ (שק"וסג,ד)כייוםבקם
בלביושנתגאוליבאה,מאייוםנקםבלבי,ללביגליתילאבריילאגליתי
כו'.

והנהעל חשוכתריב"ק זאת תורת העולה,יש לבארבאופן
פשתן,שבקראד"זאתתורתהעולה",הצברמז חשוכהלשאלת"אשתי
בןרורבא",ע"פ רכךהאור התחםהק' שכתבלפרש"על המזכתכל
הקלהעררגקר",ר"כלהלילהשהואזנקהגלותהנמשלללילהכו',ער
הבוקר,שהואאמןשיריקעלינוכבודוואחאבוקר,ודגמןהוא אחרעכור
ת"קלאלףד,יצעף,לפימהשקדםלנומדבריהםז"ל (ב"ר "1םח)כ4יזמו
ה אלף שנה ,ומהשכליוניו ת"ק ראשונה מרת ללה ,וח"ק
שלריבי
שניהמרתיום,והודיעד'כיצעדהבוקר",כיבעזינמורת"קשנהבגלות
עדהבהקר,שכזיוההעליה,עיי"ש.

ב .אמנם"2לבארעודבשה,ע"פהמדרש (רקאר ב)"זבחיאלהים
פ"
ררה נשברהוגף (תה*םנא ,ש) ,משללמלך שהזק מהלך במדבר ,וכא
 ,א"ל שק
אוהבווכברו בכלכלה אחת שלתאניםוחבית אחת שליין
קנט

כיבודגדול(בהכנה),אילאדמיהמלךלפי שעהכבדתות,אכל כשאתה
נכנס לתעלפלמקשלך אתה רואה כמהאנימכבדך ,ק 4אמר הקב"ה
5ישרא"5זזותתורתהעולה,הואהעולה7שיאל הקב"הוכיזועולההדאיה
לכבות]14 ,מרו לפניו ,רבק העולמים לפי שעה הקרבנו לפנקי ,אבל
לכשתימיבברצונך אתציון הבנהחימות ירושלים(תהלים נא ,כ) אז
תחפוץזבחיצדקעולהוכללאזיעלועלכגבחךפרים".ונשם אדםעצמו
שואל"היאהעולה" אלאלפיזרעההקרבנוכו',אזאומרהקב"ה"זאת
תורתהעלה".
ודאהשלארקבקרבןעולההואכן,אלאבכלעניניעבודת ד
כןהוא.שהמתפללצרן4לסיאול אתעצמו"היא תפלה"בתמהו,ולומר
בלבו"זולפי שעה" ,אכל "לכשתימיבברצועי אתציק תבנה חתמות
ירושלים,אזתחפץזבחיצדקעולהוכללגו'" ,ושםנעבדךביראה.וזה
ענקשאמרוחז"ל (נרכשד,ב)"אבהובן העלם רבא"ק הסוקס גאלה
לתפלה" ,הינו שתפלתו ממוכה לגאולה ,שמתפללעכשיו תפלה
הראותהרקלפי שעה,אכלמקבלע"ע"לכשתימיבברצותן אתציקגו'
ר התורה
אז תחפץזבחי צדקעולהוכלילגו'".ועדי הוא גםבלימו
ששדיךלשאולעצמו"ההאתורה",ולומרזולפיוטעה,אבל לכשתשצ
ברצועי אתציקכו'אזלאיהיהעמקכלהעולםאלאלדיצת אתדבלבד
כו'(עיןסמנים ה4מלכים).

ילבארהענקשכתבההמכ"ם (פ"אמה4תפלהה"נ)"יאוכל
מט
ובטס"
ישרמתפללקנכחהמקיש,וכןהחקהדברתמיךממשהרבעועדעזרא",
רט'שיורש (דברם
ועיקכסףמשנה(שם)שמקורובנותנתושלרזאליעז
 ,ע) את ד אלקוק תירא ואותו תעמד" ,עבדהו בתורתו עבדתו
י

ןהואבטהר(וענש כממנאח"בקם ,א)
במקדשו",כלתשרלהתפללנכחו,וכ
עה"כ(אסתרועא)"ותעמודבחצרביתהמלךהפרמטרנכחביתהמלך",

ובכל אתרהמלך מתם דאקוב"ה,ותעמוד אקעמידה אלא צלותא,
נכחביתדוללך ממתביתהמקורט,רכל שראלצריכיןלצלתהצלטעא
4

קס

דלהוןלחנקלמהוינכחביתרג2קרש.ויל"פרהטנושבכלעבודה אמרזו
לפי שעה אבלפניופונים למקדשכילכעויבנהחימות ירושלם שם
שבדך ביראהכיטיעולםוכשניםקדמוניות.וזהו "עבדהו בתורתו-
עברהו במקדשו" ,שכל עבודתו בתורה והא עבודתובצפייה למקרש
כנ"ל.
יזר לפרוט (אסתרו ,ע) "אם שרעהיהודים מרדכי אשר
ובא'
החלותלנפללפניולאתוכללוכינפולתפרללפניו",היינו "אם מזרע
היהודים מרדכי" ולעובד ד' בעבודת הנכתים שכל עמדתם הם רק
שריעה,בבחינת(תהולםקכו,ה)"הזרעיםבדמעה",מפנישעלכלדברהם
שטבלם "הוא העולה" ,ומכללםע"ע שזו רקלגהצהכוי,ועליזזוכים
שאומרלהםהשי"ת"זאתתורתהעולה",היעוש"ברנהיקצורו",ומכח
זכותסט"לאתוכללוכינפולתפוללפניו".
ישלבאר"גואלותלמטיו אתרבייומיבןקיסמאאטמתי
בן דודבא" ,כלומר,בהיותםתלמיים שלרבייומיבן קיסמא וקבלו
תורתוהקדחנהמפטיו,שאלו אתעצמם"היא העקה"בתכנה,וכי קי
צריכיםלסכל תורהמפירביימיבןקיממא ,תהפעל אצלטהםצפייה
רצמ~וק לגאולה קרובה עת "תשיב ברצוקא את ציק הבנה חומות
ירחט4ם" שאזילמדותורהכראויוכיינות,ומתוך קישאלו"אימתיבן
דור בא" .והשיב להם רבייומיבן קיסמא "השת תורת העולה",כי
מחשבהכםזופועלת שכברעכשיותעלה תורתכםלמעלה,שהריעל
השואלבעצמו שהאהעולה",מעיברקכ"ה"זאתתורתהעולה",
ויהירצוןשבעמיגאולהאלודבירונימןנזכה לצפות לרצועה
האמיתיתלשאולה השקמה,ולהרננתשכלעבודתינוהישרקלפייצעה,
אבללכשתשיבברצעך את דק -שםנעבטיביראה ובאהבהכראוי
וכטנא,יראועעעו השמחלכנובנטועתישראלכהרףעין ,כבאתבן
רבבוטשהדירןברוברחמיווחמריו,
רי

יפיץ

קמא

לילשבתקודשפ'שמיני,שבתפרה
א .ויהיביוםהשמעיקראמשהלאהקולבניוו*קמישראל.ויאמר
אל אהק קחלךעגלבן בקר לחמאתגו'כיהיום ד' נראה אלכם.
ופירש"י:להשרותשכינתובמעשהיויכם,לקיקרבנותהללובאיןחובה
ליוםטץ,וב"ב.
ויאמד משהחץהדבר אשרצוהד'תעשווירא אלכםכבודד'.
ובמדרש(במדב"רפי"בח):אסהרהרהטוהמלה,כמהדתימא("נצעה,ר)
טץ הדבר אשרמליהושע.ופי' האור ההים הק' שמהוונהעלמילת
ערלת הלב ,וכמפורשבמיפרא (שטעי מכפתא הסלטים מ"א) "אמר להם
משהלעזראלאותויצה"רתעבירומלבבכםותהיוכלכםביראה אחת
,יכתש (רבכם ק ט)ומלתם את
ובעצה אהת לשרתלפני המקוםוכי
ערלת לבבכם וגו' ,ואםעשיתם זה וירא ארכם כבודד"' .ומבאר
האוה"ה הק' שערלת הלב הוא דברהמברילביןישראל וכק אביהם
שבשמים,ונםמרחקאימתומלבם,ולכןתלויחחבזה,וצצתןלמולערלת
לבבם,ובטץיראהליםכבורר.
ונראהלבארעורבזה ,דהנהראייתכבורר'-היאראיהגם
בעיניהשכל.אמנםערלתהלבפועלתשלאיוכלולראותבראיהשכלית,
שהריערלתהלב ערמת את השך השכל,כשביתא נתרעםאונקלום
עה"כחמלתם אתערלתלבבכם",ותערקית טפשותלבכק".ולכ!אמר
להםש"טהדבראשרצהבוי'תקהלו"עטהטש אלתערלתהלב,ואידו
לכםשכלועעיםהראויםלהאותאתה"ויראאלתםכבודי".
קסם

ב .והנהבפרשתןעה"כ (ש ,מג) "אל תשקצו אתנפשתיכם בכל
השרץהשורץ% ,א תסמאובהםונמסתםבם",אמרוחז"ל (עמא 6ג א)
"אל תקף ונמשחתם אלאונטממם" .ומבארהרבינו בחח (שמ) :יאמר
"ולאתממאובהם"באכילתןבנוף ,שאםתעשוכן"ונמסתםבם"בנפש.
חומלה [ונממתם] חמרה אל"ףמיהואלשון"מבשטום" .והמעם ,שהלב
מימממםבאכרתדברםהאמוקםואקרוחהקודששורהבו["שמבטאה
כמטמטמת את הדעתיתרבה מפשיות באדם" (5שת הפטקתא זחטרתא)].
ויתכן שנאמד,כימפני שאותאל"ף מורהעלהיחוד והקדמות,עלכן
יחמרהאל"ףמהמלה,לפישמהכינהממתחקתממקוםהמומאהוהחמא,
וכענין שכתוב (דברםכג,סו)כיד'אלקיטמתהלךבקרבמחנקיגו',ולא
יראהבךערותדברושבמאחרתן" .הףשכלמתנאהוחמאגורםממסום
הלבוטפשותהדעת.
ולפי"זיש לבאר דכףרש"י המל",כיהיוםד' נראהאליכם,
להשרותשכינתובמעשהידיכם,לכךקרבנותה55ובאקחובה*וםאח".
דהיההעובדע"זנסמא[ואפילו תקרובתע"ז מסמאהבאהל,כרילפינן
בגם'(ע"5נ ,ב) מקרא (תח*םקו ,כח)ויצמדולבש
ושכלוזנחי
מתים ,מה מת מסמא באהלאף תקרובתע"א מסמאהבאהל].וע"כ
שחמאהעגלגרם5הםמומאה.וכיוןשנסמאו,הריאה מגממם אתלבם
והעףרה אתעינישכלם,מראות אתכבודד'בעתעייתגלה.וזהו
י
מ
א
ש
שכיוןשהיוםד'נראהאלכם ,לק4קרבנותהללובאיןחובה*וםחק,קן
שעדשלאיכופרלהםהעוןוימהרו,אי אפשרשערגוראייתד'הנראה
להם.

איי

ג .ההנהשבתחחהוא"שבתפרה".ואימאהכש"י(כגלהכס,א)בשם
הירחטלמי :ברץ הואשהעיים החוחה לפרשת פרה ,שדוי בא'בנסן
הוקםהמבצק,ושנילונשרפההפרה,הנפניכצקהקראטה,שהששמיהרתן
טלוכדךבאה,דדתה ראש התהםממן ,הואיוםדמטכרמ,
יטלגבראל".יר
קסג

אשרנאמרבו"כיהיוםד'נראהאזלכם".וענקשהנזצארבנצחיטע ,אשר
בכל שנה חטבהבחרדזטנשן הואאמן ההגלותהשכיבה בארץ,רעולכן
צירוףשםהוי"השלחההט הואהוי"הכסדק,יוצאמרנתיה(תה*ם
ש)",השמחוהחטמיםותגלהארץ,ובובחודזצזכוישראללצבוראגדולזו
גילוישכינה" ,ו"בלהעליה
ם מלךמלכי רנלכים ונאלם".ולכן צתך
שתקייםפרשתפרה"שהיאמהרתןשלישראל"לפרשתהחודים,כיכר
שיוכלוגבראללזכותלנלוי שכעה,כלדורודורלפימדרנהו,צריכים
קודם לרסיר מנשום הלב,עלעי המהרה ,ואז סכולעינים הראויים
לראות ה"מוראגדול".וכן והטהלעתיד לבוא ,שמקודם הכו הטראל
כה)"וזרקתיעלכםמיםמהורםהשנרתםמכל
לטהרה,כמ"ש
י
ת
ס
ח
י
(
טמאטעיכםגו'",ורקאח"כ (שם)"יהסרותי אתלבהאכןמכשרכםונתתי
לכםלבבשר".

מסי

יה

ד .וטנאהשנעהונענין פרה אדומההיאנזירת הכתוב אשר"טרה
היא מלפני ואקלך רשות להרהר אחריה" ,הוא משום שעד שלא
תתקיים הנשאה (צחה ע ,ב) ד"ראת רוח הממאה אעבירמן הארץ",
המהצאההישמממת אתדעתהעלם,ועלכןלאניתןלהערגענק פרה
אדהמהבעולםדטה.ורקלעתידלבאיתגלהמורחוקת הפרה,כראיתא
כמדרש (במרוררבהפיסו)"ונעיב (שרמהיד,ו)יהי!
ץביום ההואלאטהרה
אוריקרות וקפאון ,הטים רגצוסק מכםבעולם דנהעתיוים להיות
צופיםלעולם הבא ,כהדק סמרדחפי הבתצ("איה מב ,מ)ההולמתי
עוריםבדרךלאידעו".הינושאזיבוטלכבשמוםהלבמכלוכל,ואזיעלה
עתרתם להיות
ר את סורות הפרה ,ונדברים המכוסק מכם
"
ת
ו
ע
ב
צופיםלעולםהבא".ושה שתדנההראיה"כלהדיןממישדחפייבבחינת
"והולכתיעותםבהרךלאידעו",הינושלאתמויהבעלםראיהאחרת,
רקאתמהשהשי"תמהרה,תלכורק עא הלכתד'ולאברהטהעצמות,
עגובנשמתהראיהכעתשאיןהלבממוממם.

קפד

והנהבשבת ,אשרמעקעולם הבאיום שבתממחה,מאירכבר
נינכןמאותוהאור,אשררואיםבו"כהדקממיארצפי",ומהגלהבומעק
האוריקרותוקפאון (וכזה מתק מה ששני מצוות אלו "שבת ופרה",
נצטוויחרבמרה,כיע"יהשבתניתןלהערגענקפרה),וזהושאמרוחז"ל
,א)"המעשאתהשבתנותניןלונחלה מצרים",הינושזוכה
(שנהיח
*
ב
לאורשלשתירלתאאשרע*ונאמר"והולכתיעתיםבירךלאידעו",
כיה"מצרים" הםעניניםהסכמיםאותו האורבעולם האז,ורעמענגא"ע
הל"נחלהבלי מצרים",שגם"דברים המכומקממנובעוה"ז
ההצביעזוכי
שתייםלהיותצופיםלעולםהבא",יכהלתשעגםבעה"י,
והנה כל שבה הוא מסוגל למהר נפשות ישראל ,ער שאנו
אוצריםבכלתפלותהשבת"ומהרלבנולעבדךבאמת",אךשבתזוהוא
מיוחדלהיא "מהרתן שלגבראל"ע"יקריאת פרשתפרה ,וההפמורה
רנבואת יחזקאל(לי ,כה) "חרקתי עלכם מים מהוריםומדיתם מכל
ממאהליכםומכלגלוליכם אמהר אתכם",ויהירצון שתשרהעלזנורוח
מהרה,ונזכה להתגלות אורות הנעלמים רפרשת פרה ,אשרעתירים
להגליעבעתשתתגלהשתכינהלגיניכלחי,ונחנטהבכל רממטנ,
מי*
ולזכות5קכלפנימשיחצדקנובבשרובןדורבמהיהריוחברוברחמיו
וחמורו,

ריצה

מעורהשלישיתפ'שמיני,שבתפרה
א .ויהיביםהשמעיקרא משהלאהקולבניוולקניישראל.ויאמר
מוטה אל אהק קרב אל המזבחוגו'.וברש"י :שהקה אהרן בושוירא
לגשת ,אסךלו משהלמה אהה טשלקיושחרת.וצ"בדהא מהשהיה
אהק בחשוירא לגשת הוא משום שיטתו לחמאהעגל ,תמה השיבו
משהרבינו"למהאתהבושלכךנבחרת".
וביותר קשה ,דהרי במצות פרה אדתמה (במדבר ש ,ד)נאוצר
"ונתתם אתהאלאלעזרהכהן",ופ"רש"י(שםכב)"לפישאהרןעשה את
העגל,לאנעשיתעבודהזועלימו,שאיןקטיגורנעזרהמניגור" ,ומ"ש
הכאהאמרלוכגצהרבינו"למה אתהבושלכךנבחרת".
עודצרחיביאור,דבפרשתןנאמר"ויאמדאל אהקקחלךעגל
בןבקרלחמאתגו'כיהיוםד'נראהאלכם",ופירש"י"להשרותשכינתו
במעשהעזיכם,לכךקרבנותהללובאקחובהליוםזה".הרישכקרבנות
הקונכפר להם חמאהעגל.וכןפ"רש"ילעיל ("תוה לח ,כא) נמשכן
העדת ,עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל ,שהרי
השרהשכינתוביניתם".ואילובפרשתפרהאדומה (במדבר ש,כב)ונביא
רש"ימשודושלרבימעוההדרשןשפרהאדומה,הוא נמשללבןשפחה
שכונףפקטין שלמלך,אמרו חבאאמוותקנח הצואה ,ק 4תבא פרה
ותכפרעלהעגל" .וקשה דכיק שכברויתר להם וזקכ"ה על מעשה
העגל,שריי השרהשכינתוביניתם,כטהצרריעוד ש"תבאפרהותכפר
עלהעגל".
קמו

ב .ונראה,דהנהידועשבאמתלאחמא אהקכללבמעשההעגל,כי
כוונתובמהשעשההיתהלשבה,להצלאתישראלמעוןחמור (עק או
החייםוא')[.ואפילועלישראלאמרוחז"ל ד,ב)לאהיו גבראל
יי
לאותו מעשה ,דכתצ (המשם ה,בו)מייתן(ער"הבהלבכם"ק להםלר
ה
וא
אר
י
אותיכל השש,אלאכריליחןפתחוןפהלבעליתשובה].והביאורב"ה,
שבאמתבעולמותהע*ונש ,שהם עולמות המחשבה ,לא פגם אהק
כלל,כיון שמחשבתולמהית ישראלולכבודשמים .והקלקול הוא רק
בעולםהזה,שהואעולם העשיה,כיק שמצד המעשההרימכ"ם עשה
מהשעשהוישראלהשתחוולעגל.לכןכלשהעולםנעלהיותרכןנקטן

פגםהעגל,וכלשהעולםיררדרנמהיכןגדלהפגםוהקלקול.
והשהבעולמותהעליוניםביותר לאמגיע הפנם כלל,כי שם
העצךמהש"לאהיוישראלראויןלאותומעשהכלל",ואדרבה שםיש
בים זמתשנתנו "פתחק פהל"ע* תשובה".חי
ל אח נאמרימייתן
והיה לבבם זה להםליראה אותי כל הימש" ,שהרי שם תלוי הכל
בכוונתהלב .רק במשכןעיצם שיושהשכינה בתחתונים"וניו צרכים
לכפרה.וז"שרש"י"כיהיוםד'נראהאלכם,להשרותשכינתובמעשה
שיכם,לכךקרבנותהללו כאק חובה*וםזה",כלומרטון שהשכינה
יורדת לשרותבעולם הזה,לכךצרכי כפרהותיקון,כי לערךירידתה
במשכןהחמאוכריותר.
אמנם,מהשבקרבנותהללונכפרלהםהחמא,הוארקלפיערך
מקוםהמשכן,שאףשהואנמצאבעלם.האההריהואמקום
גודל
נעלתיותר,ולזהמהניכפרתהקרבנות.אבלבשארהעולםעבשםהפנם
גדולומאוםביותר,לא בכך,ולזהצרעולמצותפרהאדושה,שיצבא
אמוותקנחהצואה,הבאפרהותכפרעלהעגל".

מזית

יי

ג .וביותרנראהלבארבזהדקרבנותהללוכיפררקלפיערךמררינת
המשכן,ואילו פרה אדומהמועיל נםעל שארהעולם .דהנה איתא
קסז

יהמילואיםהיה משטשבכהונהגדולה
במררש(יקץ מ"אז)"כלז'
"
ע
אמרלו,לאשלךהגש אלא של אהק אחץ4
וכמבורשלוהיא,בשביעי
היא,הה"דויהיביוםהשע"מ".והביאורבטסנראה,רהנה ממפרשבעה
הוא חשבת המצצא בהרכה מצות שבתורה,כנון מהמז שבת (מקורזצ
בעטים)וזצמעטה(בשמם)ויובל(בשדימות).גםימיהפסחוהמוכות הם
שבעה ,וקימי האמלות והשמחה.והיינו מ הכלירמוז לשבעתימי
בראשית .אך רובעניני המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה,
שףןיבנדיכר
,נרולהיושמונהכו',וכןבושמישמן המשחה והקטרת
היוג"כשמונה,גםהבדיםהיושמנה,גם הללבנותשרויומקריבים לא
הוכשרושקרבכי אם אחר שמנהעטים,גםהשירשדויוהלויםאומרים
עלהקרביתהיומשמונהלחנק[כליצמר] (לץיבש בחףבפצצתן).
פ"ב דשבת)וכהנהגת
ויבוארעלפי מש"כבמהר"ל (חידושאנרכי
המבע הוא תחת ממפר שבעה,כי השבעה-ימי המבע שכהם נברא
עולםרסבעי,ולפיכךמהשלמעלהכקרגטכעהוא תחת ממפרשמונה-
למעלה ממספרשבעה.ועלכןהטהרובעניםהמשכןע"פמנקשמונה,
כיהמשכןחהמקדזצ-מקום השראתשהכינה,הואלמעלהכגהרירגטבע
הנמיםנעשולאבותינובבההם"ק,
והעוה"ז,וכדתנן (אדחפנהמ"ח)קיצר
חננהענין משהרבים ,כשאמרבו (שמזז ש,סו)"ירך משהכק
ההראלהעם",הואלהיותמקהנוביזעיבניישראל,אוצדהנטהבעולם
ד"ה ,ומהאי מעמא יכל שבעתימירמיואים היה משמש בבהונה
גדלה" ,שבמשךהזישימילואיםהטהרמזיכןעציתןלעניניעולםהטה,
ולכן שימשמוצהרביתבכהונהגדולה .אך"דהיביום השמיני" שהוא
יישראל",וממרלהם
למעלהכקרגטבע",קראמוצהלפהקלבניוהיקנ
עמניהמשכןורסקדש,שכןהואעבודתושלמוצהרבעורעיאמהימנא,
להיותרועה משנק לעדתו,ולהיותמקהמו אצלכלהצה"ל בכל מקום
עצזוא,ואשרעלכןעבודתוהואיוקא תחתממפרשבעהה"
מלמעלה
שכצו,

קמח

והנהבפרהארומההיהכלענינהבשבעה,כמושדרשובמדרש
(במ"ר פו"מב)"וחיקקשבעתים"עלהפרה,שיש בה "כהצבעה שבעה",
שבעפרות ,שבע שרפוש ,שבעהיות ,שבע כבומקכו' .ואשרעלכן
עמנהשיולמזרהרבינו,כמו שדרשוחז"לעה"כ (במרנר ש,ב)ויקחו
אליךפרהארומהגו',לעולםהיא נקראתעלעצרך ,פרה שעשהמזנה
במדבר(הונאברשיישם),וזעכן.

ר .ולפי"זיהבן ,שפרהאדומה מכפרתעלפגם חמאהעגלבעולם
הזהשבוהפנםגדולביותר,כיוןשהנהגתעולםהאזהואהנהנהמבעית
ממפרשבעה,לכן"הבאפרה"ש"ישבהכהצבעהשבעה"",ותכפרעלהעגל"בעולם הטהרנטכעי .אבל במשכן וטעמנה למוגלה נק המבע-
מספרשמונה",הקרבנותהללו באק חובה ליום זה""-יוםהשמיני",
לכפרעלפגםהעגללפיערךמעלתהמשכן.
ובטהיהבאר ,למהביוםהשמים אתךמוצהלאהלה "למה אתה
בוש לקי נבחרת" ,ואלו למצות פרה לא הוכשר אהק ממעם ראק
קמעורנעשהמנעור .רפרה ארומה שכפרתהבעולם אשר הוא במנק
שבעה ,שםהויהעגלקמרוג,ולכן איןקמיגורכו'.כהטא"ככמשכן
נאמי
ר' שהואבת""שמים",למעלהמעולם הערוה ,שםהעיקרהיאכוונת
הלב,וכיקשהיתהכוונתלבולמוכתישראללהצילםמהחמיש ,אקבזה
הפסלדאקקמעורנעשהםנעור,ואמרכהדהלאהרן"קרבאלהכטבח".
וזהשפ"רש"י"בנהיה אהקבושויראלגשת" ,שהוקרואה את
דגטזבח כתבנית שור (עק רמכק בפרשהן),המ"מ כשמקא ממנו" ,אצמרלו
מזתה למה אתהבחט",כלומר ,במדמנהזו שלמשכן שליום השמיך,
שלמעלהמעלם העשקה-לכוה אתהבוש,הריפלכך נבחרת"רייקא,
אהק ולא כנצה,כיון עוהוא "ביום העצמני"שלכלילהכגדרי רצטבע,
ובמדרימהזולאשיךכלללזמרבזהאקקמעורנעשהסניגור.

,שבתפרה,הגשהשבתשהיאנמהרתןשלגבראל",
ה .והנהשבתי
שבהפטהרקישראלמכלשבעהקליפותהמומאה,בבחינת(יקראכג ,ט)
שבעשבתותתמרנתתהינה,ונםהיארבנהלקיוםהשטיני"הוא ראש
חוחהממן,חודרואשרישועותבומקשות.וזהירצקשנזכהליצהרמכל
מיגופגם,להיותראויםלחוג את חג הפמח בטהרה ,ומכהלאכולמן
הזבחטהמןהפסחים אשרע"ע דמםעלקירהנטבחלרצון,בביאתבן
דורכמהרהדירןברוב וחסדיו.
רחמי

קע

לילשבתקורשפ'תזריע,שבתהחורש
ינדת דותה
א .אשהכיתזריעולדהזכרוממאהשבעת ומשכימ
תסמא.וביוםהשמינישולבשרערלתו.ובמדרש(יה"רפי"דא) אשהכי
תזרקהה"ד(תה*םקלהה)אחורהקדםצרתניט',אםעטה אדםאומרים
לו אתהקימתלכל מעשהבראייתואםלאואומייםלויתויגקדנקי,
הושב

ונראה,ההנהאמיוחז"ל(יומאעב,ב)"זכןץנעשיתלו סםחיים
כו'",ופירש"י"זכה-לאמור לשמהולקסמה".וכןמדויקבלשון התנא

עחוכהקאיש הלטד תורה לשמה,דתנן (אבא פ"ו מ"א)"כל הערמק
בתורה לשמה זוכהלמבריםהרכה"[ויתפרש"זוכה"מלשק'~צמןזית
זך" (שמגז מ,כ),הינובלישמרי"םופניות].חננהתנןהתם,על הזוכה
ולתמדתורה לשמה,ש"כלהעולםכולוכדאיהואלו",והתורה"מנרלתו
ומרוממתועלכלהמעפשים".
וזהו ש"אם זכה אדם אוסמים לו אתה קדמת לכל מעשה
בראשית",שכיקעאכהללמודתורה לשמהולקימה פניות,רויהוא
ב*
גדול ומרומם "על כל המעשים" ,וזהו שטמךם לו "אתה קדמת
למעשהבראשית" .ואע"פ שהאדם נברא רקביהם השעני ,מ"מכיק
לומיומםעלכלועצעערם,הריהואלמעלהאףנקהזנק,תגובן.
כיהואניו
ובזהטנאהלפרשמבה"כ(שמותעגש)יאכלתםאתובתחזקפסח
הואלך'.ופירש"י "הקרבן הואקרוי פמח ,שם ה~נ טעמיה,
שהקב"ה מדלג בתי גבראלמכין בתי מצרם כו' ,ואתם עשו כל
עבורותיו לשם שנום" .ותמוה מה שמיםרש"יבחיוב עבודה לשם

ש

קעא

שמש,רמאישיש"לעמןהדלוגוהפסיחה.ולפידברינוי"ל2',היילונ

מץפמיחה"שהקב"המדלגבתיישראלמבקבתימצרים",מדאהעלבית
ישראלשהואגדולוהרומם"עלכלדעטעה2ים",אשרזוכהלזהרקד~וםק
בתורה ובמצוות לשם שמש .ועלכן הוא מחחב ב"ואתם עשו כל
עבורתעיולשםעגנים".
ב .והנה שבהזו הא "שבה החוחה",על שם שבו קמאים פרשת
(שמות צ,ב) החדשהזהלכם ראש חדשים,ורנה אמדו במדרש(שמיר
פמ"וא)החדשהזהלכםראשחדשים,הה"ד (שה"שב,ח)קולדודיהנהטה
באגו'קומילךרעיתישתיולכילך ,אמרלפניו רבקהעולמים ארבע
מאותשנהאמרתלנולהשתעבד,ועריץלאשלמו ,אמךליהכברשלמו,
שנאמר (שםשם ,ש)כיהנההסתיועבר,מידנלוהצדיקים אתראשיהם
וכהיהסכומה,שנאמר (שם ש4ט)הנצמםנראובארץאלוהןשבמושל
לוישהיוצדיקש כו',כיק שראה הקב"ה קי אמר (שם)עתיסמיר
הגיע,הגיעזמןשללויםלנטרלפנישירשומזמורים.
ומ"פ ,שכשגבראל הם במדרגת "מגדלתו ומרוממתועל כל
המעמום",הרי הםלמעלהכקזנקרצטבעי,ואזלאעזיי
ךתשאולשעדיין
לאשלמוהזמןשלארבעמאותשנה.חלאתיזכוישראללמדרכהזו,לוה
אמר גלוהצדיקים את ראשיהםכו'אלוהן שכמו שללוישהיו
צדיקש כו'",הינושבזכותשבמו שללויהעומקש בתורה לשמה,
ימה-
זכוגבראללהנהנה שהשלמעלהנקהמבעולמעלהמןהזנק.ואשרעל
כן לא נקבעש השנים בחששנות של דרכירגמבע ,וכבר "עת הזמיר
וציע",ש"הגיעחטןשללויםלומרלציעדריםומאסורים".
ובזהיובןמה שדקרםציווידקריהןהחוחהלטרשתמצרים.כי
במצוותקידחטהחודנומתנוהזמניםדמבעים תחתיד אוראל,כידוע
מהיה2למי(כהטותפ"אה"ב)1והינושכלהעולםכדאיהואל"טראל,ולכן
הםנדותםומרוטרדם כל המיאהכולה .שכחטץבמלזנקהטבעי

כהין

כהין

ש

קעב

1ית ףןהנדל הםלתנאיהתורהלשמה.ואחרשניתן תחת שלמת
ישראל,ציוחהלהם (שטות ט,ג)בעשר לחדשר"הויקחולהםאיש שה
לביתאבח שהלבית,שכברשלמוהדימאותשנה,ו"עתהזמירתגיע".
ג .ומררנהזושל"מגדלתוומרוממתועלכלהמעשים"היא"נחלה
ב4מצתם",שזוכהלה"המעבאתהשבת" (שנתיח,א),ומהריאיןגבול
נח,
ומיצרהמבעיטובלאותו.והביאוראי' 6ה (שם) סמהשנאמר
(טק"
ו)"אזתתעבעלר'חהרכבצעיך עלבמתי ארץגוה.
ויהי רצק שנזכה בשבת החדש לגדול ולההלימם על כל
המעשים,ונזכהלעקולרודיהנהטהרופק" ,שהקב"היעורר אתישראל
י תשובהומעסויםמובים,כמו שרורהבמירש (שם)
להתכונןלגאולהע"
עה"כ (שדיש שם ,ע) "התאנה חנתהפניה" ,אלו הצדיקים והסטתם,
"משפנים סמדרנתנורמה",אלודנינונים לגעשו תשובה,מכאןואילך
"קרמילררעיתייפתיולכי"גו'" ,עת מעמירהניע הקול התורנדומע
בארצה".וחורשטה,הואה"חהי,ט אשרישועותבוכקיפוח" (ישך לשנת
החחים),שקועות" .רבים שחודנוהזהמסוגללכלישועותגבראל,
ברו"גובכלכהגאלותלבנו.והעיקרשנזכהלהגאל השתאבהפלאובזמן
קבב ,שהףבניסןבאלוובניסןעתיךקלהגאל(יאש השנהיא,א),כביאת
בןרודבמהרהדירןברוברושעיווחסףיו.

"ק

מעורהשלישיתפ'תזריע,שבתהחודש
א.
אשהכיתזריעועקהזכרגו'.נראהשישבפם4קטהרמזלעני!
שבתזו ,שבתהחודש,שבוקורק (עמותעעא)ויאמרד'ע'בארץמצתם
לאמרהחדשהזהלכםראשחרשיםגי.
הנה לכאורה צ"ב למה הקדימה התוה"ק לצוות על קידוש
החש"צ עוד בהיותם בארץ מצדם .חננה על הפם4ק בראשית ברא
את התורה אלא
אלגום כתברש"י"א"ריצחקלא הטהצריך
י
ל
ח
ת
ה
ל
מהחודשהזהלכםשהיאמצחה ראשונהשנצטוובהישראלוכעזמעם
פתחבבראשית".ובאמת"8להבק,מהענקמצותקידחטהחודזצ שתהא
היא מצחה ראשונה שנצמוו בהישראל ,עדזלה"ה צרור
בה
התורה.

להתחלי

וטנאה,דהנהענינהשלמצותקידתםהחודשהואלהראות את
אמונתינובבוראעולם,כמו שכתבהרבינו בחת (פהטת בא)בענק מצות
קידושהחוחהש"4דועכיכשיראההאדםהלבבהבחדושהומברךעקה,
הנההואמעידעלחידושעולםשהואעיקרהאמונה,הצודהעלאלוקותו
שליוצרבראשיתשחדשעולם,כשם שמחדשהלבבהבכל חדשוחרש".
א ,א)כצרב שקצורךגדוללהתחיל התורה
והנה ברמב"ן (עצתבראשני
ק
"
ב
בבראשיתבראאלקים,כיהחששורשהאמונה,ושאיתמאמן וחושב
העלםקדמק,כופרבשלךואקלותורהכללת.ובטהתתבארקומיתרבי
יצחק"לאהיה צרהלהתחלן את התורה אלא מהחה"מד"הלכםכו'
,טההש טצחה ראשונהשנצטוו בהישראל ומה טעם פתחכבראשית",
הינו שבכלל המצחה זלל מהחודש דאה לכם",טההש כצנחה ראשונה

קער

שנצמוו בה השראל ,נכלל עדות ש

חיחש עקם ש"בראשית ברא

אלנעם",ואםכןמאימעמאפתחבבראשיז.

לש"אנכיולאוהטה
והמהביסודהאמונהכבוראעולם,אמרוחי"
לךבדבור אחרנאמרו" (במד"ר "1אז),והיינושתריחלקיאמונהתלויק
זב"ז,שאי אפשרלהאמקב"אנכיד'אלקיט" אל84בקיום-לאידהלך
אלהים אחריםעלפני",ועד"זלהיפך ,לאיתכןקיום דשא טהטהלך",
'אלקלי".וי"לעחהומשייכותביןהניתריהמצוות
אלאבאמונת"אנכיי
ר"קירושהחוחה"ו"קרבן פסח"(שיצרנםניתנולישראלקודםשיצאו
שענין התמומה ב"אנכי ד'
ממצים).יהנה זקיפם החת"מ" הריהי
אלקיח" ,עשמאמקבחימושהעולםע"ייוצר בראשות,כנ"ל.וענקקרבן
פמחענינהקיוםהציווי (שמחנ,ג)רילאטהטהלךאלהים אחתםעלפני
זרהשלמצתם,שהיועוכרם לשלמלה,
גו'".כי ט
כמושנאמר (שמח?י"גכא)"כהזכווקחולכםצאןלכמ8פחתיכם",ודרשו
חז"ל (ששל8מ") תמשכועיכם מעבודתכוכבים ,ושחמואלהיהם של
מצתםועשוהפסח".ולכןציוחומצות לקשושהחפיש" אמונת"אצי
ד' אפקך" ,עמוזיוה מצותקרבן פמח *קיום מצות "לא פזטהלך
אלהיםאחריםעלפניגו'",כי"אנכיולאיהיהלך-בדבוראחדנאמיו",

ש םייצייה
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ב .עודי"לבזה,רהנהבמצותקימושהחודשאמרוחז"ל
כמ
א)כלרציפךעל החדורבזכרוכאילו מקבלפניורכינה( ,
דריהכא
תניהב
החדשהשה,וכתצהתם (ששתסו,ב)טץ אש4ואנחזו.וב"ב,רמהענק"טה
יגדולכל קשער שכל אחר
איליואבהו",שהיאראיתהשכינהבניו
וזשחרמראהבאצבעוואומרטהא-ליואנחנו (שמוזרבה פכחסו)*,לוז
פניהמשכינהדקידחםהחופש,אשרלכאורהאקבוגילוישכינה.
ו" 8לבארע"פכיה"כעודההבינו בחי (שם) "ר84מרוכיגוון
שההיותרחמנאבה(בלבנה),הואמענק מתאכלתעלהשראלהמתים
שבנה כשהם שרךמכגלות ,אחאשרשלמה (שה"שו,י)י8הללמה
מב,

הי

קעה

נרה כחמהט',נתןהיופיללבנהכו' ,וסמהשהזכיר בחמהברה ,אתה
יכוללהביאשאקהלבנהברה,ואל תתמהבזה,שגםהשכינה,שהיאכח
הלבנה,היאשורהעמהםבגלותומצמערתבצרתם,שנאמר(ישעיר0נ,מ)
בכל צרתםלוצר".הרי שהרואהבעיני התורההקדודיהובעית חז"ל,
רואה בנוון השחור הנמצא בלבנהראיה ממשיתבעיניו שהשכינה
מתאבלתעםישראלבהיותם בגלות ,ולהמאמק באמונה שקמה,היא
ראוהממשכראית"סקא"ליואנוהו".
ועפה"ט לבאר הגמרא (ראש העצה כה ,א) "אמרליהרבילרבי
חי
חיא,דללעיןהעטבוקדשנהלירחא,הסלח4משנאדודמלה
י
א
ר
ש
י
וקם".הינישיעצעיק היטבבלבבה,רואהבהעצמההמטמןש"דודמלך
ישראלחיוקים",שהרי מה שנראה בהשתמיד מתאבלתהשכינהעם
ישראלעלגלותן,הריהוא משום"שאין אדם מקבלתנחומין החי"
(כפרשי עהשכ (בראוות  ,6לה)וימאן להתנחמכן וא"כמרחבתה עצמה מכר
סיטנאש"דודמלךגבראלחיוקים",כילכךשהכינהמאנהלהנחם.

ש

ג.

ההנהמבוארבזהר(ח"בנקב)שבזרעהשגבראלממפריםביצתית

די.

מצרם",כנ"טקוביהלכל פם4ארייקה,ואמרלוןוילוהגמעו ממורא
דשבחא דקאמשתעובניוחטאןבפורקם,כדקכולהו מתכנשקכו'
ואודאןלטהעלעמאקדיזטאדאיתליהבארעארחיאןבחיואדפורקנא
דמארההקכו'" [הקב"המכנםכלפמליאשלו,ואומרלהםלכווגימעו
ספורמהבוז ש4זטמספריםבניושמחיםבגאולתי,מידמתכנסיםכולם
כו'ומשבחיםאותועלהעם הקדחםשישלובארץ"ההשמחים בשמחת
רגאולה של רנונם"] .רישלדקיק בלשק הזהר ,שלא
מי"בחרתי
א
דפורקנאהלאקדפיקלוןמאיהון",אלא"בחרתידפורקנארמארטהט"
(עקבנישכשכרטורפיחישנשןמ14צר ף דרשאעשרהושחט).ראינךשאקהקרקר
אצלם מה שהם באלו מגלות מצדים ,אלא הם "שמחים בשמחת
הגאלהשלרבונם",שיעיאףהחשבאלעמהם.
קעו

וזה שהקרים מצותידוש החודש לקרבן פמח ,שעודלפני
שיקימוהמצחה שלקרבן פמח,בעתעויתכוננו לצאתממצרים,יקימו
מקודם מצותקידוש ההודש ,שעלידהיכירו כמראה הלכנה כראיה
ברורהבעיניהם שכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם ,ובחג
הפסחחמןהגאולהיעלו אתהשכינהעל ראש שמחתם,ויהיו"שמחים
בשמחתהנאיקהשלרבונם".
ד .ויאמרעודבטץ,ע"פמהשאמרוחז"ל(שמו"רפכ"גשו)כלהעורות
שנאמרובעולםלשוןנקבות,לומר מה הנקטת הזאת מתעברתויולדת
וחוזרתויולדת,כךהן הצרותבאותעליהן,והיואומריםשירותבלשון
נתלות,לכךעמדובבלהמריויוןואדוםושיעבדו אתישראל.אכללעתיד
לבוא אקעודצרותבוכו',באותהשעהאומריםעוירלשוןזכרשנאמר
(ההעם צח ,א)שירולד' עור חדש.וי"ל עאהווכהקריםקידושההטיט
לגאולתמצדים,שכיון שגאולתמצריםהיא רקבכלל"שירות שנאמרו
בעולם לשון נקבות" ,לוה הקטם לקשושהחודרי" ,שבהרואין אלי
שמשכינהכעעאכלתעלגלותההראל,חהי~שמימןל"דודמלךישראלחי
יגאולתדוד
ונדם",ושעודיגאלוגאולתעולםופכול'"צירהד"צ"עליח
מלךישראל.וכית שהיא הנאולה העקרית ,גם תכלת יוראת מצרים
תהמהזיח"בגאולתעולם.
וקרבןפסח,היא"להביאימו
ורמז לזה י"ל בפרשתן" ,אשה כי תזריע" ,שהן הגאולות
הראשונות אשרהצנהרקכבקיבה",וילדהאבר",על מופןשלישראל
ולדישיר חדש ,לשק
להושעכנשולהעמירבאיןעודצדות,בחינהעייר
זכר.
ויהירצת עטהרדגק הוא יחרשעלנו את החוחם הזהלסובה
לברכה,תזכהלהגאלבובנאותתעלם,שהואהחוחםאשר""צועותבו
מלטת" ,רש גאלה העתידה שנאתך בה בנבואה (זככהו ,צ)ואני
אהיהלהטווםד'ההשה אשסביב,חשוןישעאלאהמהעהמעוה(תנאדבי

יץ

קעז
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לילשבתקודשפ'מצורע,שבתהגדול
א ,אתתהזהתורתהמצרעביוםמהרתווהובאאלהכהןגו',וראה
הכהןחננהנרפאבעהצרעתנקהצרוע.ויזולהבק ,למהתלוי מהדת
ורפתותהמצורעדוכאבראיתכהן.
והנהעה"כ(6עקי,ד)"ולקחלממהרשתיצפריםגי"
,פטיזצ"י
(יהוא מוצם' ערכקפו ,ב)"לפיעשהננעים באקעל לשון הרעכו'לפיכם
הוצקךלדהרתוצפרם".וענטזאמרוחז"ל (שם)עה"ח (שם ע,סו) ברך
"םבגו'" ,הואלשיא הנדל בלשון הרע בק אנט לאשתו ובקא"ת
לנגהו,אףהואיבדל".אךעה"כ(שםי)ועץארזתו',פ"קלפישהנגעים
באקעל גסות הרוח ,מהתגרתוויתרפא נשפלעצמומנאותוכשלעת
וכאזוב",ונ"ב.
ע(בחושרי
ב .ונראה,ע"פמהשכתב כגקאא"זבעלבניהכשכרזי"
חההטתציץ מאמך ר אותו)"בטהדעשקובלביזינו מאתתלמיוי הכעש"ם
זללה"ה(תוהבספר שלדאקהלטמףפ' פקחושעמעענקסענטעבעששםמ"עעצמו)

שאפלוהצדוק ,כשרואה אטהעבירה באהה אהם ,הנהטהודאי אשה
במקפה,
התץהשי"ת אשרהואיאה אושההעביה,עלכרחך
הח'ש"טנינונםכן שפץ מה כרוטשת אטעההעבירה,והיאחזומן
העצוים,בבניהיפשפשבמשוו".ולפיתמובן,יכשצטועצןלארםלהאות
עבירהאצלאחי,דציהנטפלוערובעיניו,לאממפראוזיולקוקונרע,כי
ידע קושבידונםכןשמץ מהמישמתאותהחשביה ,רקדגם הת-
םפגם,דושעצשמפרלשקהרעעלאדוים.ולפיז
שאיתשאהבעצששי

ימה

קעט

א"ש מהשהמעים באשעלשנזהם,על לשקהרעועלנמותרוה,כי
המספרלשוןהרעעלאהבםע"כישבונמותהרוח.
ג .והנהמדתושלהכדק-זרעאוזרן,היאמדתה"שלום",כמשאהז"ל
(אמתפ"אמי"א) הףמתלמזיךשל אהקאוהבשלוםורודףשלוםכו'.ונם
עבודתם בברכת כהנש,הששלברך את ישראל במדת השלום ,כמ"ש
(משנר  ,1ט)"וישםלךשלום" .ההושאומרים הכהנש כנוסה רנרכה
"אשרקדשנובקדשתושל אהקוצונולברך אתעמוישראל באהבה".
ומקשיםהעולם,דמנקשנצמוולברך"באהבה".אךי"לשהכוונה"לבקי
אתעמוישראל-באהבה",הינושזהויברכהםוכמכרכים אתהגיאל
וכעשרהאהבההגלוםביניתם.ולכךמשרנובברכהכהנים ,שאףשנאמר
(שםנר)"כהתברכו אתכניישראלאמור להם",בלשוןרבים,מ"מעצם
הברכהההא כלשקההיד"יברכךד'וששמרךגו'".וי"לעאו עצמההיא
רנרכה ,שתשרהאהבהבקכלישראלעדשיוניו כאיש אהדובלב
אהד.
ובחץהסלבארלמהצוותההתורהשביוםמהרתו שלהמצורע
"והובאאלהמק" ,שדקאוערק שמדתו"שלום" ,היקה מרתרגמצורע
,הוא צרן4
אשר,הכרילבלשוןהרעבקאיש לאשתורבקאישלרזיתו"
אם
בעררפכאאהאםהצ"רנרעפתאינבקעהצהרצודעע".תכעהצרוע",כירקהטמןיכוללהכי
בע

כים

ד .תהנהשב"זזונקרא"שבפזהגדול".ובמצמארמילתאאיתאבמור
(או"חסי'תל) ,רפישמוטהבונס גדול ,שפמה מצרםמקחובעשורכו'
זלה"האזבשבוז,ולקחו5הםכל אחד שהלפסחו וקשראותוככרקך
ממתו ,ששלום רגצצרים לכסה חח לכם,והיציבו להחמו 5שם פסה
במשת השםע5עה עויניהםקהותעלעהטוחםיןאתאלהיקולאהיו
י
רשאקלתמרלהםיבש
ר,
יחש5שםאוחורגםקורקאוהושכתוערול".מ"כ
קפ

למהנקראטה"נם גדול"יותרכסטארנימיםעועיובמצרים.ולמהבגלל
אותונםהנרולקראועצםהשבתבשם"שבתהטפול".
ה כמה שכתבהמור"שהיושית המצרים קהות ולא
וי"ל,יהנ
היו רשאין לומד להםדבר",נראהלפרוטדהינושלאהיורופאיםלקמרנ
בפקתםעלישראללתמריהללוערבדיע"זוהללועתדיע"ז" .וטעם 6ה
י"ל ,שהףאמרוחז"ל(כשומאצוז)"גדול השלוםשאפילויזרעאלעובדק
הנצמוובמצות
ע"ז,ועובדןחבורה אחת ,אקמרתהרקנוגעתבהם".ה"
קרבן פסה (שטה צ ,ד) "ו~ה הוא ושבט הקרב אלביתו" ,שיאכלוהו
ב"חבורה אחת",והעכברעלום זכות טהעצליערולהיבלום" שלא תוכל
"מדתהרקלשועבהם".ומשוםטה"כשיצאוישראלממצריםכרתובדית
לעשות חמרי
:עם טק"(עיק שערהעיכר מאמר ~צרהא דפמחא אחזיכ).ולכן
כות
ננשאטץ"נם גדול",שבזכותשיגדולהשלום הואשנעשהלהםנם
קק.

ומהערכוישראלאזלבחינת האחרותומררינתהשלום-לקים
מצותנדבן פסה ב"חבורה אחת",י"ל שהוא בא מכח קדושת השבת,
שבשבת הקב"ה פורם עלעמו ישראל "מוכת שלום" .ו"כנונאיאנון
א בתאראחר" ח"בקלה,
מתיחתןלעלא,אוףהכיאהדיאתיחדתלריש
(זזי
א).לכןהואעתרצת להתפל בשבת "שהשלוםשלו"2יםעולנוברכה
ושלום ,משמאלהמהמיןעל ישראל שלום ,הרוצף הואיברך את עמו
בשלום כות.וזהושאמרוחז"ל (שכתק",ב)"כלהמעומר שבתכהלכתו
אפלו עוברע"ז כאנוש מוחלק לו" ,שהיות ושבת הוא ענק השלום,
ןחכורה אחת ,אק מרת
ויערולתהלום שאפלו"טראלעובריןע"גושיעיי
הדין ט~ת בהם" ,שמהלקלו כלעוונותיו .ובההיובן ,שעל שם הנם
הנרול נקרא עצם השכת בשם "שבת הגדול" ,שהרי בזכותו -מרת
השלום-זכוישראללנםטה.
2ליחן מעם למה שכתב הרמ"א (ח"דסיכה רם"ה מקי"ב)
י,
לששות מעוה ומשתה בלל שבת לאחר שטלרזכר ,והעולם קוראך
ועפ-
קמא

אותו"שלוםצר".כהנהכהבבזוהרן(ח"גצא,א)זחלכןמצות מלההטש
"ביוםהשמיני" ,כףנתעמרעלהתימקשבהאחד .וכנאההענק,שלפני
בכריתו של אברהםאבינולהיותנמנהבתוך
שמכיאשהמכנימש
הי
נו
יב
תע
כללישראל,צרריעד
רע4ושבתאחיןכיהשבתמשפיעהע4ובת"
הזלתם,ורקעי"כיכוללהיכנסלהמנותב"גוי אחדבארץ".הסהנקרא

"שלוםזכר".

ה .והנהבחג הפסח המשמשובא ,צףכשישראללמוחקומדרגות
של"נחלהבלי מצרים",בכרילקיםענק רשולקחהואחרכנוהקרבאל
ביתו",וענקיכלככפיןעתיויכולכלרצרוייתיריפמח",הינו שלאטריו
מיצריםמפרידיםומברליםבק אחדלחכירו ,אלאטריוכולםכאיזם אחר
בלבאתך.ואמיוחז"ל(שנהיח,ב)המעב את השבתמחנקלונחלהב4
מצמם,הינו ש"המענג את השבת" ,שמהפךבח" "בע" לרעב" (עק
מאמרתורת שבתפ'תזריע),ע"י"רזאראחר"-מוךהשבת,שנאוףהכיאטטי
אתיחרת לההא ברא דאחר",זוכה למוחקר"נחלה ב 4מצףם",היית
נשתטהלקחםהפמחכהלכתוככלמשפמווחקתו,כשלעצתהאחרות.
ידדרצקשנזכהלנסיםגדוליםעוד מץ השבתהנדי,ויהבמלו
.
כל הלמיאשמעלעםישראל,ותשרהעולנורוחשלוםבמוחקדגדלות,
עמהם מוחין הנגדול השלום" ,ומכה להג הפמח כשר ושמח ,ונצא
מעברותלהרותמעת לשמחה מאבל 4וםמוב ,ומאפלהליאור גדול",
בגאולהערימה,בבטשתבןרודבמהרהדיולברוברשמיווחמתו.

קמב

סעודהשלישיתפ'מצורע,שבתהגדול
ןגו'.ואט
זאת תהבתורתהמצרעביוםמהרתווהובאאלרריה

א.
להבין,למהתלוטוסטורתר~מצורעדוקאבראיתכהן.
ן
ז
מל"פע"פמהשאמרוחז"ל(ערכיומגב)שעל דבריםהמעים
באיםע 5לשה"ר,שפיכותדמים ,ושבועת שואכו'.חזנה אמרוחז"ל
(סימהג,א)"אקארםעוברעבירהאא"כנכנסבורוחעוטות".הריממצא
שהמצורע שעברעבירה ,לשה"רוכר ,בהכרח שנכנס בו רוח שמות
והמחלקהממנוהדעת.ולכןחוץ משצאתומהמעים עצמם,בעינןמשי
שתשובאליוהדעתשהמחלקהממנובעתשחמא6 .השוותההתהה"ק
ש"ביום מהרתו והובא אל הטסן",כי בכהן תלוי להשיב בו דעתו
כבראשונה ,שהףנאמךנשפכיב,ז)"כישפתימהןיזדמרודעת".
ב .ההנהשבזעטהבקרא"שבתהגררל".וכמעמא דמלתאכתבהמור
(או"חמ"תל)"לפישנקיטהבונם גדול ,שפמםמצרים מקאובעשורכו'
שהטהאזבשו"ע,ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותובכרעי
ממתו,תהיושיניממצרים קהותעלקהטורצטין אתאלהיהןכר,ועל שם
אותוהנם קרקאותושבתהגדול".וצ"בלמהנקראטה"נםגדול"יותר
כסטארנמים שהיו במצרם .ולמה בגלל אותו נם הגדול קראו עצם
השבתבשם"שבתדגר."%
ונראהלומר ,דהנה דרשוחז"ל במדרש (שמו"ר פסה ב)עה"כ
,כלומרמשכוערכםמעכו"ם,הנחולכם
(שמחץעעכא)ממנכווקחולכםגי
צאן חטחמו אלהיהם שלמצריםועוטו הפסח .ההענו שבלקיחת הוטה
לקרבן פסח,היתהבטח תשובהעלשעברו עץבמצרים.ההנהבנטעה
קפג

שעברוע"ז במצתם הסתלקה מהם הדעת,עדשנא' בהם (שמותו ,מ)

"ולאעצבנואלמוצה[סורהדע"ת]מקצררוחומעבדהקערה".לכן בא
להםהציוויעללקיחת הפסח (שמחיגג)"רכרו אלכל ערת[אותיות
דע"ת] עזראללאמר ,בעשר לחדש הזהויקחו להםא"צ שה גוע,כי
העשיףלחורש -שבתהטה,המיעץקרוצותהשביעתישפעלהםהדעת,
שהףעל השנתנאמר (עמותלא,ע) "אתשנתתי תשמרוגו' לדעת מ
אמר'מקרשכם".
ווץנה שלמותהדעת ,שלהזוכה הארם כשתחרבתשובה,הוא
כשיודערק אתהוידה-תורתוומצוותיו,כמ"ש (התקו,א)"לכךונשובה
גו' ונדעה מנרפהלרזנת אתהוינה" .וכמ"ש ההמכ"ם (מ"ב מהלמלכים
ה"ה)עלהעתירלבוא" ,ובאותוהזמן לאקה"ץ עמק כל העקם אלא
להקת אתהרי"הכלבר ,שנאמר (שקפץ ש,מ)כימלאההארץיע
ה את
הוי"ה".ונראה,שלכן"היושימ המצתםקהותעלעוזטוחמין אתאלהמהן
וסר",כיכשלקחו הפסחויטבהלהםבחינת הרעת-לדעת אתהוי"ה,
היהנצר שםהוי"העלפנקים,בבחינת(נהלהח,א)"הכמת ארםתאיר
פניו" ,וממלאנתקיים בהם (יבלם נח,י) "רראוכלעמי הארץכי שם
הוי"הנקראעלקן -ויראוממך".
אנםזה"נםגדול",כיבונהגלה שבקשבםשוכן"השם
ולכןניי
הגדול",הואההצםהוי"הב"השנקרא"גדול",כמושנאמר(ההים צו,ר)
"כי גדול הוי"ה ומהלל מאר" ,תק(פריכי א ,ש)"כי גדולשמיבגוים
אמרהוי"הצבאות".המה"צנקראעצם השבתבשם "שבת הגדול",כי
עלידיקרויותההצביעניתנהלהםהדעת-להלת אתהח"ה ,אשרטבח
טץנעשהלהםה"נםגדול".
טבוג' עמנט שהוא לטם הרש.
ג .חינהבמצותקרבןפסח"
השמחכעשרלההרס,הכח"כנצפו (שמהעג מ)
שהנהנצשועל

ליחת

ולקחתםאגרתאזובומבלתםבדם אשדבסףמגעתםאלרמשקוףחשל
קפד

שתי המתתגו' .תם נאמרבו (שטת צ ,מ) "ואמרתם זבח פסח הוא
להוי"ה" (חק נמר(שם)שגםבבמויםאמרולשםהויזה).והנה,במהשהוצרכו
לתת אתהדםבמשקוףובגרוזות,מבארהרבינובחי (שםכנ) ראההטה
כברר'אותיותהוי"ה,כי"אל המשקוף" כבד אותוא"ו,ו"אל שתי
דגטוזות"הםשתיההי"ן,תה"מף"שהואכליקוקועגולהואהיו"ה ותש
"ופסההויה מתח",דמעושיל משם %אהזן המשחפזלבאבו,
כי"הויזהעלהפתח",הינורהטםהוי"החתוםעלהפתח,ע"ש.
להם אתהרעת,
ויפאה,שכיקשמצותליבןפסחריחה
י
ז
ח
ה
ל
בחינתלחצת אתהוי"ה,לכןנצמוובנ'ענינשאלו,להיותכלשילטה
לבהטיהמצוה-מחשבהדיבורומעשה ,לשםהוי"הב"ה.כילקיחת
השה בשבת ,שאז שב להם בחינת גליעת את הוי"ה" ,הוא ענק
שבמחשבה.ומצות"ואמרתםזבחפמחהואלהוויה",הואענקהדיבור.
ונתינתהדם משקוףתלשתיומזוזות-הלאהיאבמעשה.השםכן,
הלבועיי מצחה ,כטרשתהריבור
נתחברו במצותרקרבן פמח כלעביט
ומעופף,,להיותשלשתםלשםהוי"הב"ה.
וישלהומיףעודבטס ,דהנה כתב כגקאא"זבעלבני הנשכר
זי"ע(במציץחבטאדדמאסודאטזי)שמקרלבלעוקבלתשלדמומםאשר
לעתיד בבושיהבעינו מלחמת עמלק ומחיתו לזיה בערב וג הממח.
וש"פ המעםבטז ,דהנהאמדוחז"ל (תמחאכי שם פ' ק 6ץ)"כלחמן
עטרעושלעמלקבעולם,לאהשםשלם,הלעהכמאשלם.אכרזרעושל
עמלק ,השם שלם והכסא שלם"% .פ"זי"ל שכיף שערב פמח ,צק
שחשתקרבןפמח,הואהעת להשלמת שםהוי"הב"ה,בבחינת "השם
ה *
שלם" ,עאכדעואלפוחדיםבכלהלבוהנם * מחשבה תברומעש
לשםהרסהב"ה,לכןהזמןנרפאלקיוםבומחיתעמלק,שכש"אבדשעו
.ובהיתןהמתנוצצות6העודבשכת
שלעמלקרהטםשלם השמאעלים"
א השבת בשם "שכתהגדול",להיותנממןבו בכח
הקודםלפסח,ניש
מחיתעמלקותשקהשםהגר%ההמרא.

ש

כה,

ש

קפה

ד ,ומאהלומרמעםמסףלהיותשבתאחנקראבשם"שבתהגדול",
רבצהכברהזכרנו (בורשתכי תשא) דבה"ק של האה"קבעל קרושתלוי
' פרעדהע ,שקלים זכור ופרה החודש ,הנה הם
זי"ע ( '8מ תשא)עי'ד
מרומזים כצנר ארבע אותיות הוי"ה בשרוף כזה "הבנ"י" כו',היינו
שקליםהיא בדה"א אחרונהכו',וזטרהוא בדהוא"ו שהואבחינת
זטר כנטע ,ופרה הוא בד הבינה שהוא אשא טלאה ,הינו ה"א
הוא בדהיו"דשהוא הכמהכו'".ומיאהד"הלהוסיף,
ראשונה,
י
ר
ד
ו
ח
ו
ש"שבתהגדל"מכוק בדקוצו שליו"ד.ויומתקע"פדבריהאר"יז"ל
(תקבו תרהפ'תצא)ףגלותמצרם,הזקגלותשרשילכלהר'גליות,שכל
אחדבק הרמחכיותהוהמננדלאות אחדבק השםהוי"הב"ה ,מלא
ראשון ,גלות מצרם מבדלבחינה עלונה קוצו שליו"ד ,שהוא
הט
י(שטת 4יב)ויקיצ
שורשלד'אותיותהף"ה,כנודע,וזהמורהכתוב
ומפני
בניישראל.ההנה ב"שבתהנדול" התחלענקהייראהמנלהבמצדים-
המכוון בדקוצו שליו"ד .ואפש"לשלכן נקיא שבה אח בשם "זאבת
הנדוכא,כיבונכללוכל השבתות שלהד'פרשיות ,כשם שבקוצו של
יו"דנכללוכלהד'אותיותרשםהוי"הב"ה.
וטרירצק שמכה בשבתנגדול,לחזור בתשובה שלמה,להיות
כלעבודתהבמחשבהכדיבורובמעשההכללשםהושםרגדול.ולפעול
ז אתמחיתעמלקבערבפסח,שבוביהםמוזפללים (במסחהאין רמש
עי"
עלעטיפתושץ)נכשםשאצומבעריםושמץמבתעוומישותיתכ!תבערכל
החהמנשט'שלהממצאאחראוכלהרשעהכעלקבעשןתכלהכו'",כי
שהואעתרצקוזנק המושרשלזה.ונזכרלקים אתחג ר4סחכהלכתו
ומשפמו ,להזהר
ושץ,והערךשההטלעת רצקש"בם"ובניסן
י
ר
ע
מ
מ
באלוובם"ובנימן עתרכןלפצאל" (הנחבא באמ" מא) ,בבשתבןיוד
במודהריקכרוחושגוווחמריו.

קפו

לילשבתקורשפ'אחרי
א .וידברד'אלמוצהאחרימות שמבני אהקגו',בזאתיבא אהק
וב"א
אלרקדשבפרבןבקרלחמאתואיללעלהגו'.ואמרובמדרש(ויק"י
")":כפרבן בקר" אץ אברהם,על שום (נראעותיח,ז) ואל רבקררץ
אברהם",ואיללעולה"שהשחק,עלשום (שםכב,ע)והנהאילאחרנאחז
במקל",ש"מכותו שליעקב,דכתיב (שם ם,פ)וקחלי משםשנינדיי

עזיםטובים.
וישלפרש,שאחריכלמדרגות של קדהטה אשרנהעלה בהם
הכהןגדולבשבעתיוניםקודםיוםהכשרים,שמפראפין נרולמביתו
רש
כד
ללשכתפלהדדק(יומאגא),מ"מ"בזאתיבא אהקאלהק
"",הטהנכנס
אלקדשהקרעיםרקבזכותאבות.והואמשוםעצזטרהצהקדושהנמשכת
מקרושתהאבות,וכמושפרש"יעה"כ(עמותפו,ב)זהא4-ואנותואלקי
אבי וארממנהו" ,לא אם תחלת הקדושה אלא שחזקתועתידתלי
ושיושהואטיותוע4מימיאבותי".
ובפץ-טלפרשמהדאיתאעודבמדרש (שםו)בזאתיבאאריק
גו',כהןנרעבכניסתולביתקדשי הקדושם חבלותחבילותשלמצות
ט בעץ .היתרכיק שלא מזנם בכח קדהצת עצמו,חט שהואאינותחלתושייחצה ,אלאנכנם בזכות רחשושה המוחזקתיומי
ת משי
האמת ,הףוניה קשור עם קרחטת כלל הקראל,ועלכן "הבלות
הב-י
תשלמצותהיוביו",שלבללישראל.

ב .וכליאהזועריכת4מןהזה -שבת שאחרהפסח,עמןתרותינו,
שבו עאנו ממצרם בצות (הטים ט,ז)"מצעק אלי
' אלקי אבותינו
והגמע רקלנוט'" ,הףנמשכת ההשפעהדקדושהזונםלשבתזו,על
עץ קראתהתורההבזאתיבאאהק.ושלימורבטההוא שלארקבגלות
מצרים,שהיינושםבבחינה"ואתערוםוערה",היוצריכקלהתפללבכח
"אלעאצותינו",אלאגםממן שמתוכשקרשעיםוכהןנדלבעבודתו,
מ"מרק"בזאתיבאאהק",בזכותאבות.
תה הוא טהות ומציאות השבת ,להתקשר בקרושת האבות,
שכןהאבותהקרתניםנאמרבהםענקשמירתשבח",אברהםיגליצחק
ןיעקבובניוינוחו בו",ונ' סעודות של שבת וק מעתיות האבות
ינ
תאירוע במפרש (שם)שכזהש"כרק
הקדחטש(נדזשיתא מה"קח"בפח,ב).יע
גרעיירייקישולביתקורציושכןר2,יםחבילותחבילותשלמצותישבירו"
הטש בצות השבת ,שנאמר "בזאת יבא אהק" ,מזאת היא השבת
שנאמר (שכקץנהב)אשריאנושיעדנהזאת שמר שבתמחללו".כזה"ט
לפרש מה שאמרוחז"ל (ענת לה ,א)"כלדצשעב את השבתנותניםלו
נחלה ב4מצרים",היינושע"י שמעב את השבתבנ'םעודותמהזוכה
ש"חבילותחבלותשלמצות"טבהיו",וההיאבנהלהבלי מצרים,ומעק
טעלתכהןגדולבכניסתולביתקדעדרקדעדם.

ג.

והנהמרנלאבפומיהיטל

עטאמרואה"ק (ח"בקפנ,
כנקאא"זזי"

ב)"ךדינא רראשדהינההואמעורךקטרתארקלמאןדלאבח"לכנכלא
יאםוותא[מצה]בפסח" .כםפה"קשעריששכר(טומרי חדשממןמאמרצק
חירותינואווזמ)פ"באההכדבבהנאמרבפמח(שכעתזגי)"יניההיוםד"ה
לכם לזכרון ט'",דינולעמור זמתו בראש השנה עוצא ושכרון
(עבטברבריק).וממעם סק טנ אאאזי"ע שהקמלשלטשבובללפסח,
לאהניחלכבסו אחרההנ ,שלאלהעבירשלוכי המצהההין שבגועת
המדר,בכדישכשנתלבשבובר"הויוהכ"פ,טויו4כרקזכותהמשמה (עק

ים

קפח

הואענקקריאתהתחה"ק פרשתיום

רהכיחיםהשלוםאשהתרכג).רי"ל
ד".
ע
הכפושם בשבהזושאחרהפסח

ומז"רשע"יקיום המצוות שלחג הפמח שעל"םנשארובעינו
בכילות חבלות של מצות,בבחינת "נחלה ב 4מצחם",ונוושע בכל
ענינינולשובהולברכה,ונזכהלעםשכולוטובבבטנתבןדוד במהרה
ריקברוברחמיווחמריו.

קפט

מעורהשלישיתפ'אחרי
א ,וידברד'אלמשה אחףמותשניבני אהקנו' ,שאתיבא אהק
פ"או):
אל הקדשבפרבן בקר לחמאת ואללעלהנו' ,במדרש
י
ק
י
(
בזאתיבא אהק ,פתרקריאבכהןגדולבכניסתו לבא קשטהקדשים
חבלות חבלות של מצות"מבירו ,בזטת התורה (דברם ד ,מד) וזאת
התורהאשרשםמששהלפניבניישראל,ובאמתהואענקאחדעםכמו"כ
כתיקומזוה"ק (מקרמה"גב) ש"בזאתיבא אהק"קאיעלשהכינההק'
הנקהלת"זאת".
ונראהלבארבסה,עפמש"כההמ"ק (פרדס רטשערכיהגנוים פ)-
"זאתהיאהמלטת,ושמעםשנקישת -את",מפנישהיאניראת"א-ת"
קהמעםשאוריתאכשלאמאל"ףעדתי"ו,וכאשרהאשסובה כפלה
להיותה מקבלת תוספותיובה ש'נרות המנורה אשרעל ראשה,אז
נקראתאת".והינו שכאשר קניהמנורהמאירק אתההורה ,נקראה
התורה מאת" .שבה"כ "בזאתיבאאהרן אלהקחתו",עאכות התורה
עיני גבראל בתורה,כדכתיב
שנכנסהעםכהןנדול ,הוא מה
י
א
ה
ש
(פומביב,ז)"כישפתיטגןהטמרו רעת ותורה יבקשו מפיהו מ'",כי
בהוראהכמו שנאמר (הטיםט,ח) יפלא מקץ
הכהן עעיחכמים
כי
מואשי
פםבקדםלדםבקחקלדקנו'ובאת אלהכהניםנו'ודרשת
דברלנ
והגירולךאתדברוכמטפםנו',ולכןנאמרבאהק במדברח,ב)"היך
שלךנדגלהמשלהם שאתהמרקקוכגוב אתדצרו(תר"ש-,שהםאורהתוהה
ו,מ)נרמצוהותורהאור,
והמצוותכבכתו(מש*

י

קצ

ב ,והנהענקשקשיקאיותרבשכתזו אשרמבהכקכה חדשאיר,
בבחינת"חביבה מצחהבוצעתה" (משקים מח,ב),מי שם הוזזה השולם
בחרשאקיוצאמפסיק(הזכיהמ,כב-כג)"אליתהללחכםבחכמתוגוי,כי
אם בזאת יתהלל המתהלל השכלוידעאותי" ,החם שלאדי לחכם
בחכמתו בכזב אותיות התורה הק' בלבד ,אלא צרוףלהאיר לתורה
"להיותהמקבלתתוספותסובה נרותהמנורה",עד שתהא נקראת
"וזאתהתורה",ואזהזקים"כי אם בזאתיתהללהמתהללהשכלוידע

מי

אותי",

עוד הואבבחינתבמצוה בשעתה"בהמימפירתהעומר ,שבו
צוותה התורה (ףקוא כג ,סו)"ימפרתם לכם ממחרת דבובהגו' שבע
שבתות תמעמתרישעה,עד ממהרת השבתהשביעית תספרו חמושם
אמן קבלת כגב אותיות
יום",ויש לפרש בשה,שלפני חג ם
התורה מאל"ףעדתי"ו,צריךלהאיר קם המערה ,אשרזוכיםלאה
במפהקםע"י חקתוא' מדות הככוונות בדז'קני המנורה,ואזנזכה
לקבלהתורההק'בשמעותבדרגא ד"חאתהתורה אשר שםכהנהלפני

י

בניישראל",

ג ,והנהאיתאבתקוניזוה"ק (ת" נאנה ,א) שבחג השבועותיצא
הפסקותגמרדקשיצאוישראלכמגלות (עק שער הנענד מנמי חדשסיג
מ44מרדגהככירים נא),וי"לזצלכנןהואזמןשישראליצאומהגלות ,שהר
אחי
איתאעודבתקוניזחה"ק(שםרודמהשו,ב)שישראלבקשומהקב"העותן
להם כהסכת "שיזיו במוחים עויפהה אותם מן הנלוח בשכלו -
שהשכינה תהדק עמהם בגלות ,שנאמר (יקרא כה מד) ואף גם זאת
כדיותםבארץאמנותםט',וכשראההנביאאתתהדףדוחקםשלישראל
בנלות אמר (שנהג,כא)"זאתאערבאללביעלכןאוחל",יעה אחר
שישראל מתקנק המרות בשבע שבועות ,כף להאיר ש"ב אותיות
התורהדקי,ומקבלם אתהתורהבשטעותבדרנאד"וואתהתורה",על
קצא

כן מתעוררת להם אזזכות ההבמחה ש"ואףנם זאתבהיותם בארץ
אצטלםלא מאמתט %אגיתי
ם צלתםלהפרבףתי אתם",ועלכן
יוצאהפסקוהנטררקמצאוישראלמוגלות.
ירצץשנזכהלתנםכלאשרפגמנו,ולקבלהתורההק'בכ"ב
וירי
םבתוספותסובהסונרותהמנורה
אותיותמאל"ףועדתי"ו,ולהאילי
אשךעל ראשה,ותאירנשמותעובאור אשרהואמעקהמעקרבחינת
כהןגדולבכניסתולפניולפגש,ונזכהערוז2פע שפערבבכלהעולמות
ומכלהעולמות,לתקןאתנרו"נמכלמעופגםלמצנרנוולקדומנובקיוצה
העלונה,ואךמזב וחסדיהתצנו,ונזכה 16בתבבית ד' לאורך שש
חפניםשובש,והעקרשנזכהלגאולהעלימהבביאתבןדודבמהרהריףן
ברוברהבנווחמריו.

קצב

לילשבתקודשפ'קרושים
דנר אלכל עדתבניישיאל ואמרת אלהם קדעדםתהיו,כי
קדושאניד'אלקיכם.הנהחבורהואלשוןקשה,ואווירההואלשוןרך,

כמו שפ"רש"יעה"כ (שמש ש,ג) כה תאמר למת קקכותנידלבני
ההראל.וא"כהסלהביןאומרוכאן"דבראלכלעדתבניישראל ואמרת
אלהם".

וגט לפוסט ,דהנה לאיתכן לטא לדרגת הקדושה אש עם
המהרה,כמושאמיוחז"ל(ע" ג ב)פטורה מביאהלב"יקדושה.ולכן
מרם נקום המצהל דקדוקים תהיו ,צרץי האדם לזכות למדת ושנקרה.
יישראל",ואמרוחז"ל (שבה
וז"ש"דבראלכלעד"ת[אותיותדע"ת]בנ
המררמהףות",הינושעפניהציוויד,קדעויםתהיו",דבר
5א,א)"רעת"
אלבניישראללהימירםעלהדעתשהישסדרמהרא,כירקעלידההכו
לבא לץ9קדושה.וזהו עקרגרולבעבודתהצדעתם תלפוף רבעש"מ
ד"ר,למבעבמקנהבכליוםלטיהתפלהואמיתדברשבקדושה ,שהף
יקדושה.ולאזעכןלקיםקרתניםתהיו,הינו
ק הטורה מכשהלי
להיותפרענקמגררערוה,ולקרשעצטבמותרלובתאות רמאלהכו',

אלאבטףמהור,שבטהרתהטף תתקדשגםהבשמה ,לא תתאוהאלא
לשמוע רכר דן,כמו שנאמר (תחחם עש ,מ) הנה תאכתי לפקדכןנו',
)ר'נגדךכלתאותיט',
ונאמד(ההעם5ח,י
ולפיהילעפש"דבראלבנשי",שהואהדעצרקשה,קרועלציווי
דבשנה,ו"אמית אלהב" קאי הוחש .מהו מעמא ,מ עולי
העטרה וקשההואבמדתהמההה ,שהףכמה טמהנסיונותעוברות

ש

ק"ג

על האדםבעניני המחמאה המשרזה ,ובהם גם הרהורי עבירהקוטו
כ ,ב)
מעבירה(ימא בם ,א),כיהעיקרתלוי בהרהור כמו שאמרו
"
ע
(
ונשמרתמכלדבררע,שלאיהרהראדםביוםויבוא לעץמחמאהבלילה.
אך לאחרשזוכה האדםלהניעליום פראזה,יהמההציוויעל הקדושה
כאמירהרכה,כיהמהדהעצמהתביאולמעלתהקדושה.
קבורהזוהיאביותרביכויםאלוהםימימפירתהעתיר,עקרונו
השי"ת לספור כדי למהרנו מקלשותינו ומסמאותינו ,ועל סק אנו
ת מפדית העומרכו'יתהד מה שפגמתיבמפירהכו'
מבקשש"צבעיו
ואסתר ואתקדש בקדושה שלמעלה",והינוכנ"ל,שתיקוןנרו"נמכל
מעופגםמבארתהממלאמקרשתבקדושהעלמתה.
ואמדבציווי דקדשיםתהיו" ,ואת שבתתי תשמרו",כי שבת
הואענין המהרהורקדח2ה,כמושנאמר (שמאלא,ע)"אך אתשבתתי
תשמרוגו' ,לדעת~זומדרמהרות]כיאני ר מקדשכם".ואפשרשלכן
אמרוחז"ל(שנהקהה,ב)ותועבאתהשבהנותניםלונהלהבלימצחם,כי
"נהלהב4מצרם"נקראהדע"תחהפטהרזה,על שםהעתיד שבהתקוים
המצאה (שש" ש ,מ)כי מלאה הארץ דעה גו',והינו שתתמלא עד
שתהדקנחלה ב 4מצחם-כמים*םמכסים.לכן נמשל"כמיםלים
סכמים",כיהיםהואמקוםמהרה,שהואענקהדעת,מדרמתרות.
וזהירצוןשנזכהלתקןאתכלמהשפגמנובכלהמפקקות,העדים
שבעשבתתתמימותתהחנה,ועידולכותלכח""נחלהב*מצמם" הש
שעיקרההכנהלחגהשבועותולקבלתהתורה,
מהרתהשףוהנפש.בויי
שנצמווהקראלבציוף (ערוה ט,סו)ד"היונבנים לשלשתענים אלתגשו
גו'",כדיששכלוהתורהבמהרה,וכראיתאבחו"ק (חן ט,ב)שכשמניע
~לה שלחג השבועא ,צרעולעמוק בתרה להתחברבה ,ולשמור
מהרההעשונהעגגהעאליובלילהההואונמהר.ועי"זיפעפעלנושפע
הבבבניחיוכנונירויחא ,והעעך שבמהרה וקרושה נתץ לקבלפני
כהטוחצדקת,בביאתבןדודבמהרהדירןכרוברדודווחסריו.
קצר

מעורהשלישיתפ'קדושים
א .דבר אלכלערתבני האראל ואמרת אלהם קדשיםתהיו,כי
קדחםאניד'אלקיכם.הנההמצוה"קדשיםתהיו"לפירש"י האלהיות

פרושיםמן העתות חק העמרה ,שכלמקום שאתה מוצאנדרערוה
אתה מוצא קדושה .אך הרמב"ן כתב"ולפידעתי אק הפרישות הזו
לפרושמןהעתותכדבתהרב,אבלהפרישותהיאהמהכרתבכלמקום
בתלמי/שבעלטהנקראיםפרושים".והביאראיהמתו"כ (פ"אב)עה"כ
(שמיניצ,ג)הנתקרשתםחזיתםקדושיםכיקדחםאני,כשםשאניקדחם
קשאתםתהיוקדושים,כשםשאניפרושקך אתםתהיופרוורים.
ומבארהרמב"ןז"לשענין ה"פרישות" ,הוא שלאלהיותנבל
ברשות התורה.חויינו "שיפריש עצמו בק המותרות ,ונם ישמורפיו
הקטונומהאראלברבויהאכילההגמהתמןהרבורהנמאס,כענק
י
כ
ז
ה
ש
הכתוב (ש"מ מ ,ט)וכל פהרובר נבלה,ויקרשעצמו בזה ער שתק
לפרנסות,כמהשאמרועלרביחיאשלא שחשיחהבמלהמומיו.ועיקר
הכתובבכיוצאבאהיזהיר,שנרוה נקחם ומהותםופרושיםמהמוןבני
אדםשהםמלכלכיםעצמםבמותרותובכיעורים".
ועפ"ידבריוהק'נראהלפרש ,שמהשציותההתוה"ק"קדעיים
תהיוכיקדושאניד' אלמכם",הינושהתיו כשהום לשםשמים",כי
קדחהאשיד'אלקיכם".דלולושת,אפילו אם תשמרוכלעניניםהאלו,
ותקישועצמכם עף שתפקולפרשיות ,אך אם תהקקכוונתכםלכבוד
עצמכם או לשםפניה אחרת,הוי לאתהיו וקרושים",כי לאתהיו
פרחייםהמדגמוןבניאדם שהםמלכלכיםעצמםבמותרותובביעותם",
קצה

שהריכמחזםגם אתםמלכלכיםעצמכםבתמותותוכיעורם,כיוןשנם
אתם אינכםפרודיים מתאות ורדיפת הכבוד חטפניות .ולכן צרבי
שה"קדשיםתוחיו",יהיה לכבודוצמים",כי קדוש אמ ד'",והפרישות
פזטהאףמעצמכם,הניאהקדושההאמתית.
ב .והנה חק (עטת פ"נ מ"א) "עקכיאבן מהללאל אומר הסתכל
בשלשהדברים ואק אתה באלהייעבירה.רעמאין באת,ולאן אתה
~תןרקוחשבך .מאקבאת ,ממפהסרוחה.
ה~ל,ולפנימי אתה
י
ת
ע
לאןאתההולך,למקוםעפררמהותולעה.ולפנימיאתהעתיףליחןדק
וחשבך,לפנימלךמלכיהמלכיםהקב"ה".וע"פ,דהנה באמתלאהיה
האדםצריךלדאוג כ"כ מהדק שאשבק,כיסוף כלסוף "בא מטפה
סרוחההזולךלמקוםעפר רמהותולעה" ,מההואהמהחייו,עפרהוא
בחיוקלוחימרבמלעזו,וכנהעריךלריבועלדיןבריהשפילהכהאדם.
ולהאומר"ולפנימי אתהעתיד~תןרקוחשבון",שהייןוחשבוןיהיה
על ה"אתה",כי אם לדברךשאינךכלום,כי באת רק ממפה סרוחה
ואתההולךלמקוםעפר רמהותולווה,אבי עמקתובלית ר %שנותץ
לצורךה"אתה"עלך,הצהעשיתלכבורוצמים"לפנימלךמלכיהמלכים
הקב"ה".
%זה"צ לפרש מה שאנו מתפלתם בעמי ספירת העומר,
"שטהרנוולקדשנויקדשתךהעשונה",הינו שנתקוץ בקדושה שהיא
לשםשמים.תהאפשרלהערג
"קרחטתך' קדדתהקב"ה,קדושה
י
נ
י
ה
ש
רקע"יטהרתהנפשמכלסיגופגםשלמהמאה,שכלאמןז2רגפשאינה
מהורה היא נבאשת ארויהירתקבני אדם שהם מלכלכים עצמם
במוהרותובכיופים" ,רק ד טהרה השדכה6התקישבקרושה
וכאלוקדחו
עלונה.ובאה"צלפרש(תענית"*,ב)",ולםגמודארםעיט
שרויבתור מעיו",היה שצק הקדושהמתהןלוולוקטו,אלא הקדחה

ש

הוא בתושכפנימיותו ,שמופרש מכלפניהעצמית ,וטונתו רק לשם
שמים.
והנהאיתא כמדרשעה"כ (ושואכנ,מו) שנע שכתות הכרמות
תהיינה,אימתיהןתמכותכשישראלעושיןרצונםשלמקום.ונטלפרש
ישנצנח המלחמהעלהם"םהואשרו
שיעקבנקרא בשם""אראל"ארי
שק4
שלעשו ,כג"ש(בראשיתלנ,כס)ויאמרלאיעקביאשךעור כי אם
ישראל,כישריתעםאלקיםועםאנשיםותוכל.וכיק שמצוות מפה"ע
היא לטהר אתנפשותינומכל מעופגם,מקום לחשובשבהנוע האדם
למררנת ""אראל" קים מצוות מפה"ע בשלימות ותמוצו",תירוי
נתקיםבו"כישריתעםאלקיםועםאנשיםותוכל",עץאומרשאינוכן,

אלאלמדרגתתמטיותבעינן שלהאהנצחקבכוונה לשםזרמים,ולכבוד
שמים .ח"שאשתיהןתמימותרק"כשהצראל",היינושבאים למדרנת
ישראל,בכדילרוות"עהטקרצופשלמקום",בבחינת"קרשיםתהיוכי
קדושאני דאלקיכם".
ויה"ר שנזכה להימנותבין ("צעון ר,ג) "הבשארבציק והנותר
בירושלם קדושיאמרלו",ויתגדלויתקרש שמטה רבאעלידינו,ונזכה
להחברךבכלהמובבשפעחייםברכהנטועהוהבלהה,ההעיקרשנזכה
לבאולהביא לנתלהשלימהבביאתבןדוד במהרהריקברוברחמיו

וחמציו.

קצו

לילשבתקודשפ'אמור
א .ושמרד' אל משה אמר אל הכהמםבני אהק ואמרת אלהם
םעלהקמנים.
לנפשלאיסמאגו'.וברש"י:אמורואמרת,להזהירגדשי
במדרש (וקירפכ"ו ה)
ואמרת ,העקומם שאקיצר הרע
י
מ
א
"
מצויבהם,אגזירה אחתדייה להם ,שנאמר (ףנשל ר,הי)בנזירתעירק
פתגמא תמאמר קדשכן שאלתא ,אבל התחתונים שיש בהם יצה"ר,
הלואילשתיאמירותיעמדו".עודדרשו (שם פ"א א) "אמראל הכהמם
גו',הס"ה(תח4ם ו0,אמרותד'אמרותמהורות,כלמהשהקב"המזהיר
אתישראל,הואבשבלקדושתןומהרתן",וח"ב.

נ תראה לבארבזה ,רהנה"טב' ענעים בהורהלעוז מהרה.
והינורקודם קבלתהתורהצרכיןלהימהר,כרי שתתקבלהתורההק'
בטהרה.וזהציווי הבורא ית"שלפנימתן תורה (שמותיגיא) אל
העם וקרשתםהיוםהמהר",חויינו"שמהיוקדומים שלא עשו אלאעסה
ואלכלמומאה" (פ"רומב"ןשם).וזהועניןמפירתהעומר "כף4למהרנו
מלשפותנווממגמאתם"לפניקבלתהתורה.
אמנםמציתעוד ,אשרלאחרשכברקיבלוהתורה,הריהתורה
היתושה עצמה ממהרת ומעלה מצומאה .כמביתא בתנאדביאליהו
(רבא שר)"כטהנחלים בניאדםלתוכןכשוקממאקומובלקועולק
ק4
דיי
מתתן כשהןמהורק,יור
בתי מררשאבני אדם נכנמקלתוכן כשדק
מלאקעובתויוצאקמתוכןכשהןמהורק".הרי שהתורהגופאמבט-ות
את האדם סמונחל .וכמחל"כ הרמב"ם (פי"א מח 4מקו14ת ה"נ) "כשם

י

עצת

שהמכוקלבו לטהרכיק שטבלמהורכו' ,קךרמכוקלבו למהרנפשו
ממתנאותהנפשותכו',והביא נפשובמי הדעת,מהור".
וכןאמרובמךרזטתהליםעה"כ (חהלט סח,י) אם תשכבקבק
שפתיםכנפייונה נחפהבכסףואברותיהבירקרקחרהן" ,אמרהקב"ה,
אם אתם נזרקק באשפתות בבתי קרקםיאות ותיאמךות שלכם ,הר
כנמתישראלשנמשלה*ונהמלגלתהתורהכו' ,מהיונהאינה נהלת
אלאבכנפיה ,כך יזרעאלאינןניצולן אלא בזכות התורה שנמשלה
)אומרותר'אמרותמהורותכסףצרוףבעלל
לכסף,כבאמר(תה*ם קגי
לארץמזוכםשבעתים".חויינושהתורהעצמה,שהןאנמיותר'אמרות
מהודות" ,ממהמם אותם ער שנעשים כ"כמף צרוף" ,שהוא כםף
ה"מזוקקטבעתים",הינובכלהז'מדות.
תהו שאמרו בזה"ק (ת"ג צק ב) "תנאןיתנאמהורלהאי ישא
וחושבנא לא אתאבידמנהי ,כרמאמילהאיליליאלבעי להןלסלעי
באורייתא,ולאתחברהבההגמיארכיועלאהרממיעלקהבההואלילא
ואתרכי".חיינולאחרשבאמהורלהאייהואמכחספירתהעומד,צרחי
להתחברבתורה,ולשמורטהרהעלאההשורה באותוהשלה,מכח
התורהשהתחברבה.

שיי

ג .והביאורבאה,כי אף לאחר שהארם מההרעבוטולפני קבלת
התורה,הריד"ארקמהרהכפיכחו המתבלת שלהארם.אבלהתורה
הקרושהממהית את הארם בטהרה עשונה ,מעל ומעבר למררעה
מהרהשדגיעע"י כחעצמו.ונמצא שלאחרמכן ,צתך שקבלהתורה
מחרש,כיאינודומהלגלתהתורההבאלאחרשתיהרעצמובטחותיו,
לקבלת התורה הבא לאחר שנמהר מבת התורה עצמה.ובירך חח
מתעלה הארםעד אקשיעור,כי לאחר ערכהלקבלת התורהבירנא
עלאה עתר,הרי זמהכמהרזה עלאה ,וא"כ שובצרפי ששת לקבלת
התורהמחדש,חקלעוקם.
קצט

וזהו שאמרו במדרש בכפלהלשון "אמר ואמרת",העליונים
שאיןיצה"רמצויבהםאמירה אחתדיהלהםכו'אבלהתחתוניםש"ט

בהםיצה"ר,הלואילשתיאמירותיעמדו.ר"לעלונים שאקיצה"רמצוי
בהן,הריהן בשקמות רשהרהמתחילה,אמירה אחתדייהלהם ,אבל
ש"ט בהם יצה"ר,וצריכין לבאליש מהרהלפני שיקבלו
תוחרתהו
,ניהם צרכים ל"שתי אמירות" ,האחת שתבהק ,והשמה
הת
ה
עויקבלוהכשהםכברמהורים,ו"הלואילשתיאמיותיעמדו".
יתפרש "אמור ואמרת,להזהירגדוליםעלהקמנים".כי
"מןלנרול,הוא מהשהקמןאיןבודע"ת,כמושישלגדול.
וק
החקוקב
עפק
ה אמרוחז"ל (שכח לא ,א) "דעת מדרטהרות" ,וא"כ הלהמד תורה
חינ
במחמאההריהואכקמן שאקבודעת,ורקהלומדתורה במהרה ,הוא
כגדול.ם באהציווי נטמור ואמרת",היינו כפל האמירות" ,כדי
ם על הקמני"ם",היינו שישמעו אמרות ר בקטרתם,
להזהיגדהי"
שהתורה שהרם מקמצותם וממגמאתם ,ושח"כ יחזור שוב לסכלם
הלשומעןבגרלו"ת,מתיאמהותהטףוהנפש.
וזהו כאומרו במדרש "אמר אל הכהניםגו' ,זש"ה אמרות ד'
אמרות מהורות ,כל מה שהקב"ה מהיר את ישראל ,הוא בשביל
קדושתן וטהרתן" ,הינו שכפל האמירות שבתורה המזהירות שלא
*טמא,הואממעםשהןעצנהפועלותלישראלשיוטהרוממומאתן.
ובזה ע"פ בפרשת קבלת ע %מצוות (הטים ש ,ע)היטק אם
שמ"עתשמע"ואלמצותיט',הינושתישמקות,אחתבנשנותהדעת,
6הכירונו
כרי להטהרולהזכך ,ושוב תשמעובנרלרת רבמהרה.
במחטט (תבוטאכי תמס פיד א) הקוק אם שמוע תשמעגו'
טה~אם שמעת
קמעא,מוקילשמוערובה,חטבן.
חפנה אמרו חז"ל (מומה מה א)"כהטביע ר"ח הגן ,במל כבוד
התורהומתהמהרהופריכיות".ויל"פשת"נהזקןכשלמדתורהכברהיה
בשלשותהמהרה,כבד"עלונים שאץיצה"רמצויבעיהם% ,אהיתה

התורה צרכה למהרו ,וזה כבור התורה כידילו באמירה אחת,
ומשמת"במלכבנךהתורה"ממעםשעמו"מתהמהרהופריזמות",החנו

שלהמותרעטהרההקוהמתלקמורהתורההק'.

ונראה שמה שהתורה ממהרת ,הואע"י ה"אמרותר' אמרות
ר.
טהורות",הינוביהוא רקבשומרפיוולשרנוואינו מסמא אותםברברי
מהמאה,ומטיחות במלותוכיו"ב ,והאמרות ר'יוצאיםמפי מהור ,והם

אמרות מהורות ,אז בכח רבר תורה לטהר נפש השומע ולתקנהכדי
שתוכל לקבל התורה במהרה.ולכן מתחלה מפה"ע ממחרת ההטרפז,
שהוא הפם"ח ,פה-מח (כדשואבכאר"יז"ל),שלפני מהרתהגוה"נ ,צרעה
ששנורהדיבור,ושובשהרונפשותינו,ע"יהמפירהבריבור.
והנהאמרוחז"ל(שנתקיח,א)המעבאת השבתנותניןלונחלה
%ימצרים,שנאמר(הה"1נח,י)אז תתעבעלר'ט'והאכלתונהלת
קנך אבוכיפי ר' רבר.והע"פ ש"נחלתיעקב אבן ,"4הטו הנחלה
ר"הקולקוליעקב" (בראשות ט,כב),הויקרלרת,בחינת "אמור ואמרת",
להזהירנרוליםעל הקמנים ,בקול התורה הממהר את הנפש ,ובקול
התורההנשמעלנפשמהורה.ובשבת תרוויהואיתנייהוביה-על
קוד
רינח ,ע)"גטטחנוא רזפ)ק4ורב"ר
יד התבור של שבת,שעליו נאמר ("זעקה
רב"ר",נטלאוהארבורךוטלשבפזכדבורךשלחול(המב"מפס"דמהל שבח
היד),כי המבור של שבת ממהר את הנפש ,בבחינת "ומהפר לבנו
לעבדךבאמת",ועזיז "מהורםירשוהוקדשוה".ונקראה"נחלה בלי
יבטףמהורזוכש לקבל התורהבבחינה שההד (א"בוש ,מ)
מצדים",כ
ארוכהמארץמרהורחבהמניים,שהיאנחלהב4מצרים.
ומז"רשנזכהללגלתהתורה הקדושהבדרגאדיכואו מהורם
ויתעשש במקרה (חנחמאצופי"ד א),ותתקיםבנוובכל השראלבקרוב
(יתקבללו ,כה) וזרקתיעליכם מים מהמים ומהרתם מכלממאותיכם
ם אמדד אתכם,בבטנתבןרורבמושיהדירןברוברהגוו
ומכלגליליכ
וחסריו.
רא

מעודהשלנטיתפ'אמור
א .ויאמרד' אל משה אצך אלהכהניםבני אהק ואמרת אלהם
לנפשלאיסמאבעמיוגו'.וברש"י :אמור ואמרת,להזהירגדוליםעל

הקמנים.
ש לפרש ע"פ מה שכתב בםפה"ק נועם אלשלך (בפרשהן)
וי
ו
כ
ע
ו
מ
ד' ט'" ,ךהנה הס להבק מה שהצדיק
עה"כ (וודא כנ ,ד) אלה
מתפללוחנהבתפלתו,הלאנראהכהשתנות,וחללהלהיחידהאמיתי
מהשתנות.אךהענקהואכך,כהצדיקהמתפללעל אהה אדם,בשעה
שהוא מתפלל הוא מתפלל בכל רמ"ח אבריו ושס"הגייו,בלי שום
מחשבהזרה,והוא מקשראותו אדם שמתפללבעדו-ברמ"חאבריו
שלו,והואמקרשו6 ,ההואנענה.כימהיכאחיתייחסרלאדם,בודאי
מהמהעונשש שא אשהבאחדמאמיגופו,ובעתשהצדיקמעמהו
וומכםהועמו,אזנעשהאבריאותואדםעםאבריהצדיקאחד ,וממלא
שממנו.וזהו(תהמםלה,
נתתקהאדם,וכיוןשנתקןהחמאהלהעברהעיפ
י)"כלעצמותיתאמרנהגו'"כשאנימתפח במחשבהזכהוצלולהוכל
האבריםמסכימיםעמיבעבודה,על ט9תה (שם)"משהלענינחזקממנו",
הוא האדםהצריבי לאטה דבר,יהואהעני בדכר ,אזניצול,כיאני
מה שפ 4מההטינאלהמוער ר
מתפללעטרוומקשרו ע49( 40ש
*

בדה"
מ.),
ם על הקרנים" ,היינו שאסורת
וביה מ"פ "להגהירנדהי
ששהיםעל הקטנים תתקעב84ופן של אמור ואמרת,בוא"ו דגשחבר,
יתחבר עם המהר ,בכל רמ"חאכריו ושם"הגיציו,באופן

שהמזהי
רב

"שמעמהוומכטהועמו,ונעשה אבףאותואדםעםאבריהצדיקאחד",

וממלאקויים "6פשלאיממאבעמיו",כיהמחוברלמהור-

מהור(ב"ק

צב,ב).

רלכןנאמר"אמראלהכהניםבני אהרן",שטכירלהם מה שהם
בניאהרן ,אשרעליונאמר(מלאכיב,ו)"ורביםהשיבמעון,כישפתיכהן
ישמרורעת".ויל"פ שמהש"רניםהשיבמעון" ההרעלעי"כישפתי
כהןישמרודעת",וגרעת"הואענק התקשרות ההתחברותכמו שנאמר
(בראשיםד,א)"והאדם ידע אתחוה",וזומדתו שלאהרן להתקשרעם
כל אחדמישראל,עדשהיה אחדעמו ממש,בבחינת "-צמרו דעת",
ועי"ז "רבים השיבמעון" .ובזה ע"פ המשנה (אבה פ"א מהא) "הוי
מתלמינו של אהק ,אוהב שלום ורודף שלום ,אה"ב את הבריות
ומקרבןלתורה".שהחליקביןאחטביצלוםלרודףשלום,הוא שהאוהב
שלוםרילו בהתקרבו לחבירו עד שאק פירודביניתם ,אבל "רודף
שלום",פירושו שמתחברעםהכירובכלרמ"חאבריו ושס"הגידיועד
שנעשים לאחדמכש.ומדתושל אהקהכהןהיתה"אוהבשלוםורודף
שלום" ,ועל סי זה עםההה "אוהב את הבריות" במדרגה זועיהיו
מתאחדיםעמוממש,פעללהיות"מקרבןלתורה".

ב .ועבודהזו דוקו המחבר עדךביותרליטבתאח,כיבשבועזה
חלנופסחשני ,אשרעמנומבוארבבנייששכר (מאשי חדש אשרמאמדב
אוהג)וכהואטורו'מוסיףעלענקראשון (פסחהה,א),כיהודהואיירהוא
מצרבאותו',והואניתוסףעל חודשנטן ,שאם לא ק4במיבנובניסן
רנול,דהנה בפסחשנינתיב (במתןם,ו)
ינןיבנובאייר,עת"ש.והביצו
ם אשרהיוממאיםלנפשאדםגו'למהמדעלבלתיהקףב את
וטדיאנכיי
ו ואשמעה מה שהה ר'
קרכןד'במעדוגו',ויינצראליהם משהעמי
,הלאהםשאלועלשלאזכולהקריבאתקרבןר'
לכם".ולכאורהליה"ב
לאחלאההציב להםכלום ,ךהףבמעדולאיכןיבוכי אם
בנועדו,ווי
וג

לאחרצק.וי"לעפ"דכ"קאא"זבעל
חיש איר מאמר פסחאזעיא אא ג) שימעדו" כתיב בתורה חסר ,חטוא
אותיות "עמדו",ע"ש.חיינו זטהקכ"הההטיב את ה"מעדו",הזמן של
פסח האשק,כרוכלולהקריבעכשיונקבןד',תהו"עמדו",
הם
ערביאי
ותו'
שר
עוכריםבאותוצק דפסתראשק.וזהובכח שחודשאירהצ
המוסיףעלענק ראשק,ובאופן שמתהמיםלנמרי עםוטמן הקדום,
ועי"זנעשיםכעתידיםבמעדוממש.
חינהבשבועאחחלבונםל"גבעתיר,יומא ךהלולא שלרבי
2,מעק בריוחאי ,ש"בימל כמה מרותי ,כבביתא בזה"ק (ח"ב סו ,א)
ע (מתו משנר מאמץ
שםשלמהזי"

שרשב"ילאנצמיךלעולםלנזורתעמתלקבלתתפלותיו,אלאהיהגחר
ורקכ"ה מקים ,חשכיהגוזר שהשמבמל .חומםכנ"ל ,שלא המהביה
ך זי"ע,
שימי רצון חלילה ,אלא כדברי הרה"ק בעל תעםאלימל
שבתפלתוהמהכשקוטרעםכלישראלבכלרמ"חאבריורשם"הגייו,
עדשהירלאחרממש,ובאהתיקןנר"נשלכלישראלופשלמענםגזרות
מצצת רששא .ח"ש (תכהמה,ב)רבישמעקבןיוחאי"יכולאנילפמור
כק הרקכוום שנבראתי עד עתה" ,החת
אתכלהעולם
*
ט
שהתקשרעםכלהעולם,בבל אברואייו,עדשהיולאחד ,וממלא
נפטרומןהדץ,שנתקתרוחםנפשםונשמתם.
י רצקשנזכהלפעולקטועותביום חץ הכעל"מ,וטהרי הוא
יה
ממונללזה,ותרעק התוחקלקבלצלותהון ובעותהקרכלבנעישראל
קדם אבוהקדיבמאייש וקמעא,בזניתהאי תנא קדושא,ונתברךבכל
כמע"כברורגיותובגשמיות,ובכל משאלות לבטלסובה,והעוני
שמכהלנטולהנךובהבביאת ק דרבמרוהרידוברוברדודווחסדיה

ש

-

מהי

רד

לילשבתקורשפ'בהר
א .ויגר ראל משהבהרסינילאמר,דבראלבניישראלואמרת
אלהםכיתבאואלהארץ אשראנינתןלכם ושבתה הארץ שבתלד'.
ו" 2לשק ,שבתחלה אמר נדבר אלבני גבראל" ,שהואלשון קשה,
ואח"כ "ואמרתאלהם",שהואלשק קי(נממזונרשי עגנ).
שמ
וומוייעא"
ט מתמת
ותנאהע"פ מהדתניא (באצת ה ,א)שבב"י
א
ימוח,אלוהן,
תלאנחנןאלא
מצבותנתןהקב"הלישראל,וכוי
תורה,וארץיתשאל,והרשםהבא.ונראהשכלהג' מתמתמוכותנכללו
בפסוקזה שבו נאמר "אשראנינתןלכם"" .בהרםיני"-היא מתנה
התורה.ו"כיחבאואלהארץ"היא מתנתארץישראל".חטבתההארץ
שבתלר"הואמתנתעלםהבא,כמושביארהרבינובחח,דהנהאמרו
חז"ל(ר"הלא,א)שיתאאלפישני שמאוחדחרוב",חטבתההארץ
החי
שבת לר" ,הוא כבר "וחד חרוב",כיהוא כולו שבת וממחהלחיי
העולמים,והואהעיק
םרבא שאחרהתחוה,וזהמעםרהטמיטהשהארץ
היא כמלה וחרב"ה מכלעבודה בשנההשביעית,ומפני זה הוצחרה
התורהבשמעיהיותרמכלחיבילאווין,תורעלטהגלותכו' ,שהכופר
במצותשמימה,ככופרבחידושעקםובעולםהבא(שיהביחצ"ן).
ובזהיתבאראומרו"דבראלבניישראלואמרתאלהם" ,שהא
צמיהרכהמצד שהם השלש "מתמתמובות"טצתן הקב"ה לעדאל,
"ירק"*הקיםגיזבראל
טיהור קשהמצרש"כההלאנתקאלא
בניישראל ואמרת אלהם",היא שעל ע9השוריןסכו ההראללקבל
המתמת מטת"אשראנינתןלבניסטרא."%

ש
-

שי

רה

ב .ונראהשעמןהימוריןשעלידהזוכךלמתנותאלו,היינושרקמי
שישלוימוריןמסהשלאזכהלתורה,הואשנותןלוהקב"ה אתהתורה.
וכןארץישראלניתנהרקלמישישלוימורין ,ממהשישראלפזורקבין
האתצותושכינתאבנלותאעמם,חטואמצפהלגאולהולישועה.וכןהוא

בענק עוה"ב ,שרק חח הסימר עצמו בעוה"ז ,הוא הזוכה לעוה"ב,
וכההדף דאמרו חז"ל (הוריותי ,ב) אשתקם לצדיקים שמניע א*הם
כמעשההרשעים שלעוה"בבעוה"ז,אוילהםלרשעיםשכסיעאליהם
כמעשההצדיקיםשלעוה"בבעוה"ז.
וכן י %משרת העומר ,שאנו מופרים במצוות התורה כרי
למהרנומקליפותינווממומאסת,הםבחינותהימורק,אשרעלידםזוכים
למתןתורה ,והםבבחינת (תה*ם צד ,צ) אשרי דגבר אשרתימרנוי-ה
ומתורתךתלמרנו,היינושעי"זהימוריןשיש לאדםבימי מפה"ע ממה
שמוצא נפשורוחו ונשמתו ,ומחמתםמייסרעצמו בחרמהעל העבר,
ומופרתצונהברילתקן מהשפגם,עי"זהואזוכהל"הצתורתךתלמדנו"
בזמןקבלתהתורהבשבועות.

ג .והנהממעלותהשבתקודרי,ובפרסמעזרותרהטתםקודרו,היא
מה שאמרוחז"ל (שבה קהה ,א) המענג את השבתנותניןלונחלהבלי
מצרים .ויש לבאר בזה,יהנה "מצרים" רתצזלימורין ,הבאים מצד
הגבורות אשרהםבבחינתצמצום,בסערדג%צמצם אתד%קוםהמוגבל
בו,כןהגבורות הםהמצריםלחמרים.ו"המעב את השבתזוכהלנחלה
בלימצרים",היינוערוכהלקבל השלש מתנותמוכותאלובליימורין,
כלומרעאוכהלהכלהתורהמתוךשמחה,בבחינת (דנכם  ,%ק)"הכמהת
בכלרחוב",ואקמוב אלא תורה (בחטת ה,א).יזוכהלנחול את ארץ
ישראלבליימוריןוחב*משיח,כמו שאמרוחז"ל (שם ,א)כלרגשיים
נפגול כמשלשפורעניות ומחבלו של משהה,וכן
שלש מעורות
י
צ
ב
ש
ב
אנשיו (שם)אלמליכהימרקישראל שתי שבתות כהלכתן מנר טאלק.

חוכה לחחעולם הבא מתשמנוחה ושלוהבעוה"ז ,שהרי מעקעולם
הבאיום שבתמנוחה.
ויהירצץשבכחקדישת השבהנזכהלקבלהתורההקרושהבלי
ימורין רק מתג נחת ושמחה,בבחינת "אז תתעבעל ד"' ,ו"מחבלי
משיחיצלולרוחה,פרותינותצמיחונםינקואנחה",ונזכהלעולם רגא
בבחינת"מעין עוה"ביום שבת ממחה ,כל המתעבים כה פכו לרוב
שמחה",ההעיקרשוהיה כלזהבליובבשינו ,בביאתבן רוד במהרה
ןבררברחמיווחטטיו.
די

רז

מעורהשלרטיתפ'בהר
א .וידברד'אלמעמהבהרסיםלאמר.דבראלבניהטראלואמרת
אלהםכיהבאואלהארץ אשראנינתןלכםוזיבתה הארץ שבתלד'.
פיקחי:שבחלד',לשםד'כשםשנאמרבשבתבראשית.
עודברש"י (הנאמהיו"כ):כטהעניןשמימה אצלהרסיני,חולא
כלרצוצותנאמרוממיני,אלאמהשנדמהנאמיוכללותיהופרמותההכו'
ממים,אף נאמיוכללותיקודקדוקיהןמסים.ומקשה האשיחדק'
למה באולמוראח דוקא במצחהזויעאמיפטה,והיראקוט"שלדוכצזטה
"צעקעניןשמימהאצלהרסיני".
ההמישה ,רהנהענינו של מצות השמשההחש,להפקירומדהו
שלאלחרישולא~רוע,אלאלהשלישיהבועלד',ולהאמקכייצחולו
מזובלבד שלאיהמרלו תבהלת השנההשביעית,
ד'אתזהבהרה.ה"
אלאבזכותבמחונו בהער"תעוד תהברך הבואתו ותגרל שלא בדרך
המבע,כמושכתבהאוהה"קעה"כ(יקיאידעכא)וצויתיאתברכתיתו',
"כרכהזואינהבצומח,שכברהבנדה"ונתנההאיץפרטה"ומהחשנבול
שנבלר'בכחה,אלאשמכמוהברכתהתבחשהככד קמחהצרפית (מ"א
ט,מ),רכשמןאשתעוברה (שםבך)1,כו'".

כהין

וזהענק שמעשה אצל הרסיני,לללעהצ שכמו שהחשבעבודת
האהמה ,ק החשגם בקבלת התורה בהדסיני ,שנם בה צרוךהא"ב
ררעטיאלילקטוםמבפחובהעד"תשעמלוועבויתותהפוך,חשלטזיאש
וששדםבהאיעכל אשךפגםהיהדששוונענצצחשינויגנובהנמשרדשי,
אלא יתחזק בלבו ויבמת בר' ,חזחש "2לה ברכה הנצלחהבתמיצ
רח

כעברתו ,שההיאיאמרוביהטלמי (בחית פנה ה"א) פעלסי שהיו
חמייםהיתה ברכהניצ
תבתורתן וכרכהנתנהבמלאכתן" (עק המי
תורהמהדשאא'אווןע).

ב.וכענק %ץ הוא נם בכל שבת,שמעיקר שמירת שבת הוא
לכסוחבר'ולהאמקשע"יהככיתהממלאכהבשבתלאיחסרכלפוכ,
כמו שפ" רש( 9שמות כ ,פ) "כשתבא וטבת יהא בעעקי כאלו כל
מלאכתךעשרה" .ואדרבה השבת עצמה הש מקור הברכה,כדאיתא
באטר (ח"במג,ב)עה"כ (שטה פ,כם)ראוכיי
'נתןלכם השבת,מאי
שבת,יומאדבנהניחין כאריתגחן,והחשכללאהכלאינקעדתאאתחנק,
ומנמהמתברכין.וזהשנאמרבהימעטה "ושבתה הארץ שבתלף'",היצ
"כשםשנאמךבשבתבראשא".
ואפשרשערק נקראכל שבת בשם "שבת בראשית",יע5כי
התורהעלענין הבמחק ,כמו שאמר
תיכף בתחלת התורה הק'
י
א
מ
ר
אח"כ נפושל פ' בראשית)
רוה"ק בעל אוהב גבראל זי"ע (עק
שבראעדת ברא אלקש את ,ר"ת (הולשכו; ב) אלו בךבמחתי אל
אבכה,כן (ההעםפד,י)א,טר 4אזרם בצמחב ,1,ללמך
התורההק'ולעבוד אתר'צרבילהתהדקותובמהת.ובהיותענקעבורת
שבחמיתהבמחק,נקראעצם השבת בשם "שבתבראשות" ,אשרבו
רנהלמדתהבמחק.

ייפ

ית

נ.

עישל

מעהבגציםאלו,שימפירתהעחצר,ש"תויטבמש לא אהעאבהי

מינקי (וו חע ט,ב),ועושה האדםחש"ק כפשמכל אשרעשה בד
ברחנו
רצצו יתפש ה43א שהת ופנס נעגמת %4 ,הארם
ולדטעי14שח"וולחשובייחשבותערסולםלאיוכללתקןכלאח .ק
נאה קישתהתורה,6קולאמצוע"יממעצתשמעשהלהרסעי,עגם
לקבלתהתורהבהרמעיצרצט ~הנכשאעשה,לעשותכפיכוחוולהמוח

4פי ש

רט

בר' .והתחזקותובמחוןזה הואעצמו מסיק לבא למדתה ד"תמעמות
רעהיינה",שמתקייםבו"וצויתי אתברכתי" ,שלשרכהשרוגעבעבודתו
ומצליחבהשלאבדרךהטבע.
וענין ומעלת ההתחזקות בעבודת ד' ,הובאה בדברי האור
החים הקדושבפרשתן ,עה"כ (וקרא כה,לה)רכי טוך אחו וסמהידו
עמך ההחזקתבוגף" ,פרשהזותעיר האדםעלרוח ד'-אחינו אשר
שוכן בתוכנו ,אמר תכי עמוך אתיר" ,ושהוא רוחהחיים אשר נסע
בתוכנולחיותנו,אםראההאדםכילא בתורהולאבמצות,כיאק
האי
עםכי אםמן התורהורוצות (חרט מא,א)",וממהיכו",והחשדאורו
והודו",עמך"פירוש5צדהיותועמךהואשנתמוטם,עחולתךההראורו
מאירמסוףהעולםועדמופו,ותמצאשיבקשד'להחזירלוהרוח כאשר
נתנה ,כאהמרו(ין5ת ו,ז) והרוח תשובוגו' ,ואמרוז"ל חבהלו כמו
שנתנה לך,ויצו ד' "והחזקת בו" ,פירוש שיתחזק לשוב בתשובה
להערבו למכונו,כי אק לך דבר מעמיד לרוח החיות במקום גבוה
כתשובה".
ובזה"םלפרשהכתוב (יומק ט,ז)כרליהנבר אשריבמתבר'
והיהד'מבמחו,רהנהאמרוחז"ל(במד"רפי"גה)כלמקוםשנאמר"והטה"
האלשון שמחה .חפש כרקן וגבר אשריבמח בר' והיה ד' מבמחו,
הינו שמממחוהוא שסוף דבריהדן ש"תץההו"" ,שישמחד'במעשיו,
ויראה ממנו השי"ת נחת,בשובו בתשובה שלמה,בתקון השלם ,תה
עצמוענק שמשהאצלהרמים,ש"משרשימצותשמעשהעלצדהפושם
הו ,*4שרצהד'להודיעלעמו,כיהכלשלו,ולבסוף"שוככלדברלאשר
חפץד'ליתנה בתחלהכילוהארץ" (5שקמפרהחינך מ9עעבו),וכןהוא
בקבלתהתודהבהרמים,הושעד'לעמושלבסוףמקובכלדברלאשר
יתכהן ד' בתחלה,כי השי"ת חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

י,

(שמאלב ה.)4

ר1

וזהירצץהמזכה להתחזק בתורהובעבורת ך',וישלח השי"ת
ברכה והצלחה בכל מעשהידית ברו"ג ,תזכה לתקן כל אשר פגמנו
בשבעשבועותתמטותתהינה,ולקבלהתורההקדישהבמהייודאנפין,
בלב שמח מתעי נתת תפרחתה ,ובמילוי כל מהגאלות לבבו למוכה
בןדוד
ולברכה,הה
ןעיבקררובעוהושתמייהועוםחממרליוכ.נומלךהמעדחברחשש,בבטשי
במהרהדי

ריש

לילשבתקודשפ'בחקתי
א .אם בחקתי תלש ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם .ונתתי
גשמיכםבעתם וצצה הארץיבולה קץ השוהיתןפרו.ופירש"י :מה
אנימקים אםבוקתיתלם,שתהיועמקםבתורה.וה2להבקעניתשל
עמלותבתורה,ובמהחלוקעמלבתורהמהלומדתורה.
ובראהלתמרבחן,דצנהאיתאבמירש (אאעת דמעפ'קי"ח)קצץ"כ
(א"בה,ז) אדםלעמליולד,אינייודע אםלעמלמלאכהי%ד ,אםלעמל
תורהיולך ,כשהיא אתמר ("שהה נא ,פז) ואבנים דברי בפן 4רבצלסי
כסיתום,לנסועשמיםהיסוךאיץ ולאמר לוקעמי אתה,וראילעמל
תורה.ומבוארמחו,שעליו9עמלות בתורה הק'מתקנים אתהעולם
.והוא מהשאמרו (עטת
והברישהכולה",לנמועשמיםולימודארץגו'"
פצמ"ת)"כלהמקבלעלועולתורה,מעבירקממתעולמלכותוע%דרך
ארץ",כיאזהואתלדלעמלהשלתורה,ולהיקר"כלהפורקמכצוע%
תורה,מתניןעלו ע %מלטתועולדרךארץ" ,שהףאז תלדלעמל
%אכה.
והנה מהשיכחתןלתקןכלהנריאהע"יהעמלותבהורההוא,
רע"י שלומדיםבאופן ששקימים "אם בחקתי תלט",היינו שהתורה
נוקקתפנימהבנפשם(עיקבניההזכרהככוי חטץ2מיק מאמר א שתז),עד
שנעקרהיצה"רמלבם,ע"דשהטהבעתמתןתורהשאכווחז"ל(פרעוש
כל טדהרע שהטה
המתי מא ד)בנהנה שעכסוישראלבמעיוכו'
הק %כישראלד"אנעקרנםמהסתם,וממשא
בהם,וזןיוי
חהרתהברהטהלתאבנההדאשקמיםנתקללהבחמאופגםעץהדעת.

ששי

ריב

שי

ובאה הפלתרץקושיתהאורהחיים הק'עה"כוטסתיגשמיכם
בעתםגו' ,שמקשה ראםישתלםלועכרמצוהבעולםהזה ,אםכן עא
ארםמעהה"ז צך משכרעבודתו,עי"ש .ונראה שהשמחות אלואינם
בשכר המצהר ,אלא שאם ישראל עמלים נתורה ,תחרת הבריאה
לתיקונה מבראשית ,שנבראה "בשבל ישראל שנקראו ראשית",
וכשהאיץ בתקונה אז ממלא מתקים *ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה
הארץצולה קץהשדהיתןפריו" ,שהרלכךנבראהמבראשית.
וביןיובן מה שאמרבזהר (ח"אריר,א)שאורהגנוזנגנזלעמלי
תורה,והינומשוםשע"יעמלותובתורה
העולםלתיקונוהראשון
י
ז
ח
מ
מרםקנזהאורכימוב,תמשוםכלזוכהלאורהננוז.

ב .ועוף"פלפרשבדבריהמהח"ק,עפמש"ככ"קאא"זאדמו"רזי"ע
במהדק חים מתלום (פ' בראשות,ברדפי במעצת התורה סופהלראשניה),כי
מדעזטעיקרביזות הארםבעוה"ז הוא לתקן הנשוצץהשיכים לחלק
נפשרוחונשמהשלו ,אשרהנצוציםהאלוהםעודמעתהשבירהקודם
בריאתהעולם,היאשךנבראהארםהראשוןלתקן חקקעולםבזה,וע"י
אכלתעה"דמובורע,חזרהעולםלקלקולו,ונאמר(בראשיתג,ט)ארורה
הארמה בעבורך ,ונעשה התערובות מוב ורע ,שמלו עור הנצוצין
בדהרהערשצריכיןחיקקהיורותהאלוערעתקץב"ב.זועהבמירור
הארגילעה"כ(מלניםבש ,פ)פקהד'עינתיוראה ,שהםאותם הנעתק
כו'.וזה (תתש  ,%ע) "אשר עשה מ12הלעינ"יכל פנואלבראשית",
בשבל התורהוישראלשנישאו ראעדת,שע"י התורה והאראליתקנו
ךורא"ה,וזקוק
אתבתיקתהגמורכרועיץמשירועינינובבת"פקחעיניי
שבנ"יכלישראל ,ועששכמו"כעוףבאה.
חינהכלאחהואבכללעמלותבתורה ,אשר ארםלעמליולד
הינולתקןהעולם ש התורה הקדושה ,לכןזניםעמלי התורה
לאורוגנט,כימתלושענץפקחעינייךורא"ה.

-

ריג

ג .והנהאמרוחז"ל (שבהקיק,א)המע"נ את השבתנוחנקלונחלה
בלימצרים שנאמר("טעוםנח,י)אז תתעבעלד'גו' והאכלתכןנחלת
מעקבאבויגר.ונראהשענק"נחלתמעקבאבוי"היאשלקמותהבריאה,
כמ"ש (בראובת*)",ויבאמעקבזבלםעיר שכם ט'ופה*זט"י (שם) שלם
בנופו שלם בממחו שלםבתורתו.וכן אמרוחז"ל (ב"מ פד ,א)שופריה
ביעקבאבינומעקשופריהראדםהראשק,חייטשופריהרארם הראשק
קודם החמא(עקזדךח"אלה,ב),כי הקץבבחינתשלקמותהבריאהכלפני
חמאאדה"ר,תמה"מיעקבאבינולא מת (תעמתה,ב),ונקראבזוה"ק(ח"א
לם,א)יעקנשלימא .שהשמשוםיטהיתההתורההקדושהחקוקהאצלו
בבחינת "אםבחקתיתלכו",כמו שנאמר (ההלש סק,י)ויעמירהלהעקב
לחקגו'.ונקראהנהלתמעקב"נחלהבלימצרים",כי ממרתמיצרהייש
להבדלחלקמתוךהשלמות,להיחנו מתדרבפנ"ע,ולכן "נחלתמעקב
אכן"בהיותהנחלהשלמה ,הףהיא"נחלהבלימצרים".
וזוכהלמררצהזו"המעבאתהשבה",עפמש"כב"קאא"זבש
כניהנשכרזי"ע (מאמרי השבהקו מאמרבאחזב)עה"כ (נרבעות*,יח)ויבא
קקב שלם שכם ,ששכם ר"ת שבה כלה מלכתא.ולכן אמרועוד
("כהשם)כלוכמעב אתהשבהנותנקלוכהגאלותלכושנאמר (תהלם,6
ד)והתעבעל רויתןלךמישאלותלבך,היינוהאוכהלתקןהבריאהעד
שמתקעם בו ברכת "ונתתי גשמכם בעתם ומצה הארץ ולה קץ
השדהיתןפףו".
וביןעמלי תורה ,הם אבותינו
ויהי רצק שנזכה שמהאחללי
הלמחטים שמסרו נפשם לתקןעולם במלכות שר"י ,צצתם ען עלנו
ונושעלנצחים וכרשתעולםעלוכמטינושזיקקעולם,כבינותבןדוד
בטהרהדיקןברוברחמיווחסדיו.

עי

איד

סעודהשלהציתפ'בחקתי
א.
השבתידרכיואשיבהרגליאלעדותכן,אמרדוד,רבש"ע,בכליוםויום
הייתי מהשב ואהמרלמקוםפלוניולביתדירהפלוניתאניהולך,והיו
רנלימביאותאותילבתיכנמיותולבתי מחרשות ,ההעד ואשיבהרנלי
אלעדותכן,וצעב.
ופטלפרטי,רהנהלכל אדם"טמביבורשותארבע אמות אשר
הארשותולקנותלובכלמקום (ב"סי,א)וכשאדםהולךבדרכיהתורה,
,כנ) בהתהלכךתנהה אתךגו' שהתורהמלוהאותו,
מתקייםבו (מש4י
וביכלתולהפוץאתד'אמותשלו-לד'אמותשלהלכה,להיותוכאלו
תמיך כתוך אףר ביהמ"ד ,וסקו שדרשו (נרהעג ,א)עה"כ (חבקקנ,ו)
הלהותעולםלו ,אלתקריהליכות אלא הלכות ,ר"ל שהלכות שלו,
הינוכלמקוםשהולך,נעשהלביהמ"דוד'אמותשלהלכה.
וז"ש המדרש"בכליוםויוםהיאי מהשבואהמרלמקוםפלוני
ולביתדירהפלוניתאניהולך,והיורנלימביאותאותילבתיכנמיות
לבתי מדרשות",היינושרגליהיו מביאותאותילביהכ"נ וביהמ"ד-
באותו דרךלביתפלונישהיתיהולך,כיהיה תסיף שקףבאוירבתי
כנמיותובתימדרשות.וז"שדודהמלך(תה4םקש,א) "אשףתמהמידרך
ההלכים בתורת ד'",הינו שזו ההש תמימותודילמות הדרך ,להיות
ההולך בה כההל במקום תורת ד /וזה שאמר הכתש "אם בחקתי
תלכו",הינושלכלמקוםשתלשצדה התרהעמכם.
.במדרש(יקיר פעהא)הה"ד(תהמםקש,נס)
אםבהקתיתלכווגו'

רמו

ב .טהענין
תזההכשבצעועל כסא ממלכתו וכתבלו את משנה התורה הזאתגו'
וגו' ,וכש"כ הרמכ"ם (פ"ז מהל ס"הה"נ)
והיתהעמו קראבוכלימיחיי
שמלךצררישיהיולושניספרי תורה ,אחדכטיחובביתגנזיו,חישני
העמותמידלא שורמעמו,חניית שכלמקוםשתשלההילךצרתי
יהי
להיותקדושבקדרשתביהמ"דרכיהכ"נ,וההיה ספר תורהעמו .וכאמה
כלישראלבני מלכים (ענת מז ,א),שייט בהם -עכ"פ בכח -ענק
המלכות,ולכןצרכיםשיהיודברי תורה עמהםתמידלאיסורו מהם,
שציותה התורה רקרחטה למלך האראל (דברים ט ,חק)

שהויומלויםאותםבכלמקוםשהולכיםבו.
והנה אחז"ל (ברכה ח ,א)"מאי דכתצ (ההעם פז ,ב) אוהב ד'
שעריציוןמכל משכמתיערג,אוהבד'שעריםהמצוייניםבהלכהיותר
מבתיכנסיותומכתי מדרשות,חוינו האמררביחימשבראמי משאהה
דעלאמיום שחרבבית המקדשאיןלו להקכ"הבעולמו אלא ארבע
אמותשלהלכהבלכד".ויל"פשקאיעלארבעאמותשאינםמצויםע"י
קרושת המקום כמו בתי כנמיות וכתי מדרשות ,אלא הם שערים
ר~מצרינים בהלכה,כלומר שרק האדםההולךבהם מקרשםבר' אמות
שלהלכה,ואותםאוהבד'יותרמכלמשכנותמיקב.
וזה שבקשדורהמלך(תה*םגש,ד) אחתשאלתי מאתד' אותה
אבקששבתיבביתד'כלימיחיגו',החנועושבבביתד'כלי%חיו,
צלמקוםשדורךבו,יתקדשבד' אמות שלביהמ"דוביתד',
ודכהגם שםלחזותבנעםד'לבקרבהיכלו.

שי

ג .חננה,בשבוע"
ץשחלבויומארהלולאשל כגק
ארמונם
בעלמנחתאלסטרזי"ע,הזנקהמיועדלהדבקבכלדרכיו .פםבענקטץ
אא-ושה ההן
ידוע דרכו בקחתו ,ששרורעטיתו והתדבקותו בתורה רקד
מחדש חרושי תורה נם על אם הירך ,אשר המה הרבה אותיות

מספה"ק דבר תורה .שהש ע"ד שנהרנו ברמב"ם שכתב (שףפיהו

רגצז

הישנית)"יידע הוא יתעלהכי יש הלכות מהם שכתבתי פירהק
בממעטניבררכים ,הנהםענינים רשמתיםבהיותישכיהאניותבים
הגדול".חטואכהווםררבנןאזכרימלכים(גיטקסב,א),יצרתילהיותמפר
תורהעמהםתמידלאשורמהמן
ויהירצוןנתכותבעלההילולאיעמודלט,שבנדלאבותתתקיע
בנים ,ונהברךבכלעמנינו לסובה ולברכה ,ונזכה לאורך שים ושמם
טוביםבבריאאהנחה"נ,להיותנובביתד'כלשיחינו,לחזותבנועםד'
ולבקרבהיכלו,עדשנזכהלגאולתעולם בבטשהבןדוד במהרהדיפן
ברוברחמיווחמריו.

פיז

לילשבתקודשפ'במדבר
א .וידבר ראל משהבמדברסיניבאהלמועדגו' ,שאו את ראש
ם שמעש
כלעדתבניישראל למשפחתםלבטע צבתםגוי .במדרש(יקי
משנרתרפפי)"בשעהשקיבלוישראל אתהתורהנתקנאו אומאהעולם
ברת,מהראולהתקרבאלויותרנקהאומות,אמרלהםהקב"ההבהיולי
(תה4םצו,ז) דבלך' משפחותעמים ,כשם
ספריוחמק שלכם
י
מ
א
נ
ש
שבנימבשקשנאמד(במדברא,ה])ויתילדו משפחאםל',לכךמנאם
בראש הספרהזה אחרהמצוותכר ,שלא גולמול את התורה אלא
ן אגע ד)
בשבל היוחמק שלהם"[ועיק בשער יששכר (מאבץ חדשסי
עפמה"םקורין*ולם פרשת במדברקודםחג שטבועות (שו"ע או"חסי'
תכ"חסע"ד)*,ררהיוחסיןקודםמתןתורה,שהרילאזכולקטול את
התורהאלאבשבלהיוחסקשלהם].
והנה רכשנתהבמובדברימדרשזה.א'למהנתקנאוהאימות,
הלאלארצו אתהתורה,שדוי (פסקהאהמתיכא)כשההיה הקב"ה
אצלבניעשו,ואצלבניעמתהמואסובביישמעאל,רשאלומהכתיבבה
כרונשמרושאינםיכוליםלקבל אתהתורה .מ מההשחוז שלמענתם
"מהראו להתקרבאלויותרמןהאהמות*,הלא מהשקיבלו"פיאל את
התורה לאהיהה מחמת שנתקרבויותר ,אלאבגלל שהם הנקעים
שרטלקבלאתהתורה,חריזהקירבה"םבזה.

ש

הי

נ תדאה,רהגהבאמתהאדםמצדעצמו ,אשרהוא קיקמחומד,
איאפשר לקבלהתורה,שדויאישרוחז"ל(שכהמגא)הצידזבל14ים

ריח

*

מתגברעליובכליום ומבקשלהמיתו,ואלמלא רקב"השעוזרלואינו
יכול לושנאמר(תה*ם,6לב)ד'לאהמבנובידוהקאירהטיענובהשממו.
וזה שאמרוהאומותיאיןאנו יכוליםלקבל אתהתורה" .אבלישראל
אמרו נעשה ונשמעכי ממטעל מה ש"הקב"העוזרלו" .והנה מה
ש"הקב"ה עתרלו",היא מה ש"ד' לאיעזבנובירו" ,כלהמר שכאשר
ברצק האדםלקבלהתורה,השי"תמעלהאותולדרגאגבוהשנתעלה

כמלאכיםלהיותלו הכוח להתנכרעלהיצה"ר,כיכמושאיןליצה"ר
שלימהעלהמלאך,כמוכןגם האדם"2בו הכוחוהיכולת להתגבר
עליו.וזה שאמרוחז"ל (שבח פח ,א) "בשעה שהקיטוישראל נעשה
לנשמעיצתה בהקול ואמרהלהןמי גלהלכני חזהשמלאכי השרת
ידברו
משתמשקבו,דמתיכ(תה*םנ,4כ)ברכוד'מלאטוגבוףכחעועי
לשמוע בקרל דברו" .הענו דבשעה שנתרצו ישראל להכלת התורה
ואמרונעיצה ונשמע ,נתעלולהיות במדשנת מלאכי השרת,כילולי
םלסכלהתורה.
היותםבבה"מלאכיוגבוריכהכו'לאהיויכתי
ן מהש"נתקנאואימותהעולםבהן ,מהראו להתקרב
ובזהיוכ
אלויותרמןהאתיות",כיבזרעה שקיבלוישראל את התורה,הבינו
ןשקרבםהכד"תאלו,כמושאומרים(בביכח אהבהרבה)
האחפות,שזהיע
"וקרבתנו מלכה לשמך הגדול",והיינו במה שהעלה אותם למדרגה
עלונהשל"מלאכיו מצףכח",שרקעי"זהיועולםלהיות"עושידברו
למררתהעליונהזוהואשנתקנאוהאחפות,ומענו
לדימועבקלדברו",ווי
מהראולהתקרבאלויותרמןהאהמות.
ג .ו6ה"השיבם ולקב"הואמרלהםהביאולימפריוחמק שלכם
כו'".חשיםשכטהונהלהר~קב"ה אתישראללמוגלהמררנת אדםעד
שנתגלה להם ח שמלאכי השרת משתמשק בו ,הוא בזכות האבות
נאמר (שה"שו ,ד)איומה
קבמירש (שמואר ט"וו)
רקדוערם.ועי
כנדנלהע,ז2ייטץהקב"האתישראללמלאכים,המלאכיםאומריםבכל

"י

ריש

יוםקדחטקדהטקדורי,שאראלאומריםאסקיאברהםאלקייצחקואלקי
יעקב" .וטנאהשהביאורבטההוא,ומעבודתהאבותהקדהטיםהיתהעל
עיפרסוםאמונתוית"שבעולםלהוחד אתהשכינהלתחתונים,ובזכות
זההעלההקב"ה אתזרעםלמעלתעיתים,להיותםכמלאכיםמשרתי
ד'בשמיםממעל.וז"ש המדרששישראלדתייםלמלאכיםבכחאמית
"אלקי אברהם אלקי יצחקואפקייעקב" ,ושהוא מה שששו המכות
מרככה לשכינה עד שנתתחר שמוית'עימהם
 ,ברנות מה שפרסמו
אלקותוית'בעולם.תושיבלהם הקב"ה,הביאו  4מפריוחמק שלכם,
היפ שמה שקירב את ישראל כמלאכי ע4ק ,התש בזכות האמונה
שפרסמואבותיהםבעולםוהםמחזקיםבה.
צטט "ט לדרהט סמוכין בפרשתן ,שנסמכה פרשת יוחמץ
לפושתדגלים שנאמר(ב,ב) אטטעלדגלובארועלבית קבתםיועובני
ישראל.ךהנהאיתאבמדרש(נמ"יפ"רב) תושעהשנגלההלע"העלהר
סיניירדועמוכ"ברבבותשלמלאכיםחויוכולםעשויםדנ4םדנלים,
מתאויםלינקים
 ,אמרוהלואי קיאנו
כיק שראואותן"טדאל
י
ש
ח
ת
ה
נעשיםדנ4ם כמותןכו',אמרלהםהקב"המהנתאויתםלעשותדנ4ם
חייכםשאניממלאמשאלותיכם(תה"שכ,ו)ימלאד'כלמשאלוחו,מיד
הושע הקב"ה אותם לגבראלואמרלמוטהלך עשה אותםרגלים כמו
שנתאוו" .והתנו שמכח שהםנתעלולהיות בעצמם כמלאכים,עלכן
נהאווישראללהיותנעשים דנתםכמותן,עד שאמר הקב"הלמיטה
עשהאותםדנתםכמושנתאוו.
ד .חננה למדרשה זו זהוים ישראל בכל שכת קח"ט ,רביותר
בסערדותשבתשהםפרהאבות,כמבוארבטקטק(חשבפח,כ)"אלץתלת
סערתי מהימנותא,סעודתי ראברהם הנחקויעקב כלהקבהוי.ולכן
אמדוחז"ל (שבתין א) ש"כל המעב את השנת פתנקלו נחלה ב4
מצרם,שנאמך("טפט",י)אזתתעפשד'ייכנתדעלכמהיארץ
רב

הקאכלתע4נחלתיענךאבך",ה"משבזכותעבשבה,מתעלהש

מף

ומגבלות האדם ,במהשאינו נ%בעצמו להתגברעל ההכה"ר ,ואש
יטללקבלבעצמו את התורה ,אלא מתקיםבו "ד' לאיעזבנובידו",
ונותנשלונחלה מצדיםלהתחלית"שבמתיארץ",לקבלהתורה
ב*
הקרחיהבמדרגתגבוריכחעושידברולמשועבקולדברו,ועלעיחח
להתברךבברכות התורה הקדושה אשר (מש ,34מ) ארךעמיםבעמינה
בתשאולה עשר וכבוד ,ובכל משאלות לבו לסובה ,ובוטתאורייתא
יתכנשקמןגלותא (מר ח"נער ,א),בביאתבן דוד כמהדה שדןברוב
רחמיווחמריו.

רכא

מעורהשלישיתפ'נשא
א .נשא את ראשבני טפשון גם הם לבית אבתם למשפחתם.
וברשיי :כמו שצויתעיעלבני קהת לראות כמהיש שהנקו

עפיה.

לכ'

והנהלעיל נאמר (א ,מם) "אך את סמהלוי לא תפקד וגשת
ראשםלא תשא בתקיבנייזרעאל",ופירש"י"כדאיהואלניק שלמלך
להיתזנמנהלברו".וצ"ב,מההיאהמעלהוהחשיבותלהיותנמנהלבדו.
עודהביארש"י (שם)מעם אחר,והוא "שצפה הקב"השעתידהלעמוד
גזירהעלכלהנמגיןמבןעשרים שנהומעלהשימותובמדבר ,אל
אמי
יהיואלובכלל,לפי שהםעלי שלאטעובעגל".ונםלפירוזםזהצ"ב,
דמשמע כאילו רגזירהתלוי במה שצצו ,ולכאורה הריעיקר מיכת
הנזירההישמהשחטאובעגל,וא"כלמהזהתלויבמניןנפרר.

ב .ונראהלהמר,שחלתןהיהמני!שבםלויממנקצוארישראל,לא
רקבמהשבמצטוותשצובמנעיםטרדים,אלאעצםהמנקשלשבםלוי
חלוק בעצמותו ומהותו ממנקבניישראל .סוהריענינו של ממןבני
ו מתה אותםכלשעה"(רש"יבמוצרא,
האראלהוא ש"מועךחיבתןלפני
א ,ש"ערש"י שםכו,א) .אךמנק שבםלויההרענינו 'לראות כמה"צ
שודועולכללעבודה",שעצםעבודתרקוחת אשרבםהיומצווים,היא
המחייבת אתמנינם.והיינו שעצתלוי לא בצוכמציאותבפניעצמה,
עבתה",כיאנו
אלאכלמנעםהטהרק"לרשעתכמה"טשהציעו
לכ'
כלמציתותםשלשבםלוילעבודעבודתושלמקום.
רכב

תה ענק ש"כדאי הואלגיון של מלך להיות בצה לבדו",
שבהיותו"לניוןשלמלך",הריאקמהותוומהמשותואלאהמלכות,ולא
שיך כלל להפרירו למנותו כמציאות בפנ"ע ,שהרי אק לו מצשות
בפנ"ע,אלאכלמהותוההשהיותו משרתהמלך,וכמושאחז"ל(שבתוזז
ם ,ב)עבדמלךמלך.וזהו גם הענק מה ש"שצפה הקב"ה שעתקיה
לעמודגזירהעלכלהכמנקמבןעשרים שבה ומעלהשהמותו במחכר,
ואלובכלל,לפי שהםשלי,שלאסעובעגל",היינושהמעם
אמראלימי
שלאמעובעגלהוא"לפישהםעה,"4כלתורשאיןלהםמהותומציאות
כפנ"ע,אלאהםש.4ונמצאשמאותוושעםגופאשלאמעובעגל",לפי
עותםשלי",מאותוושעםגופאנמנובפנ"ע,כיהנזירההיתהעלהנסנין
לדעתמניק -תהםמציינות בש"ע ,אבל שבםלויאינם בכלל אותו
המנק,כישבםלוינמנהרקכלגיוןשלמלך,המה"םלאמעובעגל.
ולפי"ז הס לבארבלירוןרש"י",וכעתירהלעמודגזירה %
הנמנק מבן עטרים שנה ומעלה" ,והחנושהגזירה עמדהיען שחשבת
י חלףמבן עשתם הוא שאזההשראוילהיותיוצא צבא (עק קב"ן
בנ"
במרבדא,נ.ובכלי"קרשם),אך שבםלוינפקרמבן חרשומעלה,משיצא
מכללספקנפל(רש"יבמדברנ,מ)והינו שבהםעיקרהמניןהואלהיותם
תשלמלך,גמעתליפתםלקחםד'לוולנחלתו,כמועצאמר (שם מא)
לני
"ולקחת אתהלוים ליאניד' תחתכל בשרבבנ"י טש,רלכןלא חלה
שקם הגזרה,דכיט שהםלגיק של מלך ,הף לאעל המלכות בזרה

ש

הגזרה.

ם דבש הדמב"ם (פ"נ מחל שמשהויטלהי"ג) ש"לא
ג .והנהיויעי
שבםלרבלבד ,אש %א"בוא"תמכלבאיהעולם אשרנדבהרוחו
אותוחוכינומרעולהבדללעמרדלפתד'למרתורלעוברוליגען את ף
והלך"2רכמושעשהוהמללויםופסקמעלצחורועולהחשבונותהרבים
אשרבקשובם הארם ,הף טן כלקרשיטשקדורים,וטהרה רראתו
רכן

.והיינו שכל אחדמישראליכול
ונחלתולעולםולעולמיעולמיםכי"
להצמרףלקליק'2ל מלהןלהיבדל לעמודלפני ר לשרתו ,שיהזה ד'
חלקוונחלתולעולםולעולמיעולמיםט'.
ויומתקהענין,ע"פדבף כגקאא"זבעלבניהנשכרזי"עבאגרא
רכלה(פ' בוקקתך)עה"כ (במדבר ח,ו)"קח"%ןהלרים מוצךבניישראל
גו'" ,שישבזה רנה שהלוים הםפנימיות ז2לבנ"י ,שמו הלב החזה
באמצעהנוףהמשפיעחיות לכלהאברים .שכן הם אמצע אותיות
"2רא"לבסלף מקיו"דער"ןרי"שאל"ףלס"ד,אותיותהאמצעיים הם
לוח"ם .תהו מתוךבניהמהאלמניטש.וי"לשעלכןמנולכלאחדלהיות
כשבםלוי,כיפנימיותעצמותהמהותשלכלהאראלהואלהיותנבטכם
משעלםלהיותםלניתשלמלך,וצרותרקלנטת אתהאורהפנקניאזכר
כלהאראלהםלגיונושלמלך.
ד .ובגק"2לבאר מה שנהקשו במפתם הקןה%םבענץ התפלה,
 %מ שטם ,הלא לא טרקי
כיצדיכולה תפלתו של אדםלהשפיע
רמזדמרי משבהות
שעוירצתאצלהבורא(שהנעםאתמלךפ'אנצר,בוהיישכ
מאמך חאהדז,דנדיתודה מהרבא א אותר,המד) .אמםע"פרג"לי"לעוד,
יכשבא המהפלללעמודלפניהמלך,הרי ההא כעבר מלך אשר החש
ת ח"ו ,אלא קי הטה
עצמומלך ,וכשפועל בתפלתו אעו כמרנההיצ
הרצהמתחלה ,שלאבזרהרגזרה ישמת.ההושמבוארבהמב"ם
(פ"המה* הפלה האר)שדןעםידהבמעפלה"כעביולפנירבו"כמעיקרידיני
ן הפעורה
בשפלהההא.ועד"ז איתא בשו"ע (או"ח ט" קכג מע" נ)*ני
מטפלה"חשהעכנשתחוהלפניוכעבדדצפמךמרבו".
ובזהיהרןמהוששמרו(בבהשת5ר,ב)נכפשהברביחנעאבןרומא
שהלךטלמור תרהאצלרבייוחנןבןצש,%וחלה ב %שלרבייוחנןבן
זכאי ,אמך 6רגעאבני בקש רתחםרחבה,בגיחראשןביןברכיו

ש

ש

י*
הכד

ש
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להלאואלאהואדומהכעבדלפניהמלךואנידומהכשרלשיהמלך".
חזינו שמעלת קבלת התפלהתלויה במרהזושהיות המתפלק "עבד
מלךמלך",שכלעניניוהואענקהמלכות ,וממלאאעו מתחלה

בכ~
וגדה,
ויועירצקשנזכהלבמלמע~מומעלכלביתושיאלכלגזרות
קע"ת ורעות ,ויתנתקו כולם לסובה ,ונהברך בכל המוב ,והעיקר
לנבראת ראשבניישראל,הואמלכסמעייחאשיבאויגאלנו,בבטשהבן
דודבמהרהדירןברוברחמיווחמריו,

רכה

מעודהשלנטיתפ'בהעלתך
א .וידברד'גו',דבראלאהרןואמרתאליובהעלתך אתהנרתאל
מולפניהמנורהיאירושבעתהנרות.וכמש"י:מכאןשמעלההיתהלפני
המנורהשעלוקהכהןעהמדוכיריב.
וי"לבזה,דהנהכתבהרמכ"ם(פ"נ מהלתמידקומוספיןה"י):רישת
המנורהוהמכתהנרותבבוקרוכיןהערביםמצותעשהכר,המהוהירטט
ו%
המנורה,כלנרשככה,ממירהפתילהוכלהשמןשבגרומקנחו,ונות
פתילהאחרתושמןאחר,וזהשהמירמשליכובמקוםהדעקאצלרגטבח
כף,המדליקנרשכבה,והדלקתהנרותהיאהמבתםכו'.
ושאה שהובזהרכזלעבודתד'בגרמצוהותורהאור (טש4ו,
ננ),שכדי להעלות ולהתעלות בקיום המצוות ,צרן 4בכליום לדעק
הנרות,היינולהשלכי אתנר של אתמול שכבה,כילפיערךעבוטת
היום לאיהיוהמצוות של אתמולחשובים כ ,4אלא קטעכם במקום
הדשן.ולתתפתילה חדשהושמן חרש,היינולקבלע"עלקיםמצוותיו
ית"שבחיותהמעלהיתירהעלנרשלאתמול.
וזהושרמזו "שמעלה היתהלפניוסינורהורעליה הכהןעומד
וכבדב",הינו שבכלפעם שהכהו נעשלעבודתוע4ולעלות למעלה
מזדרעהיתירהשושההראתמול.

ב.

תתמירבמעשתגבוהותיותרויותר,עיף
ההנהעבודהזושיי

קלמי שאחף עבודתו לא מחדק מי%תאלנפשים ,אלא מפשפש
במעשיוהמוצאבהםחמרונהע,טהמעורראותולהבישולהתעלותהיום
רכו

יותר ,עד שמקויםבו "להעלותנר תמיד" ,שעולה בכליום למעלה
חרשה.

וזהו ש" 1לפרש מ"ש רש"י "למה נסמכה פרשת המנורה
לפרשתהנשיאים,לפישכשראה אהקחנוכתהנשאים חלשהאזדעתו
שלא היהעמהםבחנוכהלאהוא %אשבמו ,אמךלוהקב"החיטישלך
גדולה משלהם ,שאתה מילק וממינ את הנרות" .הינו שעל מה
שחלשהדעתושל אהק אמרלוהמע"ה"שלךגדולהמשלהם",כלתיר
ישלך"-החליפיות דעת שהר לך סמה שלא נמלת חלק בעבורה
הנשגבהשלחנוכתהנשיאים,מדולהמשלהם"היאהתרוממותוגדלות
הנפש אשרלהזכוהנשיאיםבעתחנוכתדצהבח .והפעם,כיחלישות
הדעת של האדם עלאזכהלהניע לתחקת הנרצהבעבודתד',מבטשו
להתעלותתמידי.וזה שאמר "שאתה מדלקןומסיב אתהנרות" ,ה"מ
שהמעלהשלהחלחלותהדעתהואענינו שלהמבתהנרות,שבכליום
"ממיר הפתלהוכלהשמןשבנרהצומקו,ונותןבופתילה אחרתושמן
אחר",בת""להעלותנרתמיר".
ובנץ"ט לבאר גם מהשהביש הרמב"ן מלשון רש"ישלפניו
"שלךגדולהמשלהם ,שאתהמדחקוכבטיב אתהנרות בקרוערב".כי
מצות הדלקתהצרות הואבבחינת (חוליםל,ו) "בערב בכי ולבקר
רנה" ,שלאחרש"בערב"4ץבכי",ענין חלוקות השעתעלעבודתו של
אמת,%באלבת""לבקררנה"בהתעלותתמשי,כענק שאסוו מה"ק
(ח"בק8ר,א)דליתנהוראאלא תפקמנוחשוכא,היעו מאת החלחלות
הדעתהדומהלחבטך.
חננה (ח,ג)פיגשרש"יעה"כויעשכן אהקגרכאשרצוה
שבחושלאהקשלאשעה".ול"פ,שהנםשהלשה
ד'אתמשה,
י
ג
ד
ל
"
דעתו שלא הנץ עםהנשרשים בחנוכה לא הוא %א שבמו ,מ"מ לא
הכצפעע"יחליפיות דעתו לגרע עבודתו הק' ,תם אחת שאמרלו
הקב"ה"שלךגדולהמשלהם"לא אהע~ודעתו,אלאהעידההתורה

י"

לה"

רכז

הק'ש"והןיטכן אהק שלא עונה" ,כלהמר לא ההטפע ולא ערנה
עבורתולאע"יחל-טותהדעתולאע"ינפלותהדעת,כיהעשראצלו
ההןרקלעשות"כאשרצוהר'אתמוטה".
ג .חרבהבמדרש (בם-כרהכהפטיוו,אטימאבהעשק*ה)איתא,
חליפיותדעתושל אהק" ,אמרלו הקב"ה למשה,לךאמורלאהרןאל
תתירא,לנהולה מאת אתהמוק.הקרביתכלטמןשבית המקדשקים
הן צדגק ,אבלהנרותלעולם אלמולפניהמנורהאיו"1וש"פ מה,
שעמדה כחתכההנעדאים,כצומחהוהתרוממותהנפש,שיכת רקכל
צקשביתועטקהשקים",אבלחגרותלעולםאל מ%פניהמשדהיאטטו",
זטעבודת אהק בהדלקת הנרות ,שהיא עבודה הבאה מתוךחלימות
הזעת ,לעקםקיעקע .שדכיזו עבודת -טראל בגלות ,שמה שבאים
לחל-טותהדעתמגודלחשכותדבלות,הואהמניעאותםלהתקרבא4ו
ית"שלהתעלותבמיךנותגבוהות.
ובזה -ט לפרש מה שאשרים "ומפני תמאנו נקנו מארצם
ומזרותינומעל ארמתנו ,ואק אנו מם4ם לעלות ולראות ולהשחחות
לפנוקגו'".הלכאורה"טלתמוה ,מההתועלתבצמיה מה שאיןאנו
צוקיםשנשות.אמנםנראה,רהנהעיקרההשתחויהלפניווע'הואענין
הבשול וכפיצת קומה,ובזכק שביהם"קה"העיםהיו צךכק לעלות
ולהאותכרילהגיע לררנא שלכריעה והשתחרה .אך בצק דגלות,
ם כר ,זה עצמו גורם
באוצרת מה שחמתו בחמאימ שאק אסעצלי
הבשול.כי בהתגוננות מה שחסרנו וכמה נתרוצצו ,המבאהליי
הלנטותהדעת,הואהפולבקשבובים%וכפיצתראש.
ויה"רשנסטהלמתעלותבמעלותרמזורהוקוועבודת השי"ת
בכל ויהד,בבחעהלהליתנרתבדד,עדשמטהליוםעצבואורחרש
עלציוןמאיר,ונזכה כולם במהרהלאורו ,בששע ברכה תזצלחה בכל
בןרח'במהיהדירןברוברחמיוחזמדיו.
מעששובכלענינם,

שתי

ים

בבישני

רצח

סעורהשלנקטעפרוטתשלח
א .שלחלךאנעיםויתרו אתארץכנעןגו'.א"ש אחד אהד אחד
לסמהאבתיותשלחוכלנשטשבהם.ונשלח אתם משהגו'כלםאנעים
ראפרבני גבראלהמה.ומבש"י :למה נסמכה פרשתמרגלים לפרשת
מרים,לפי שלקתהעלעסקי דבה שףברהבאחוה,ורוצעיםהללוראו

ולאלקחומהמר.
ולטמורהצ"כהרותקשלחמאהמרגליםלעסקידבהשלמרים,
הלא חמאה שלמריםהיתהשדיברה במשה -אדקכלהנביאים,כמו
שנאמד (במדבר צז) "5טץ אל פהארירבו ותמנת ד' יבשומדוע לא
יראתםלדברבעבדיבמזפה",והיאךעדוףלדמותעסקידיבהעלמעוה
רכיה,לענקעמקיריבהעלאחר,וכש"כעסכךדבהרקש האקשהוא
דהמםואיתמרנ"אכלל.

ב .וישלבארבטה,רהנהלעל (צ ,א)כתיב"ותדברמריםואוגרן
קאךבמשהדברר הלאגםבנודבר וישמע ד',
במשהכו'ויאמרוויר
והא"ש משהענו מאר מכל האדם אשר עלפני האדמה" .ומפרש
זשרברובפניו שלמוטה,חהיעתמסכמתבשהנםכן,
ההש"חהק'
י
ת
א
"
כימהיועילודברלאאובבעיהםלכקעצמן,אלאאמיודבריהםדרך
תוכחהחטואשומעמלתם.שובראיתיבדבף רמתשז"ל(ספרי)ונאמרו
כןורשיתו במשטרוישמע רוהמ"שמוטהתו',פירחשגםהואעצטע".
וכ"כ5,מהכתורה שככתבנאמר "רשמע אשרכהטמעותו שוקד'
ממשה,וקבתורהשבע"פנררשעגםמוטהשמע.
שמעה"

י"

רפט

וסט לומר שבזה למדתנו התורה הק' מדתו של משה ,שכל
שמועה שאינה נוגעת לכללות ישראל ,אלא היו עמקי דבה עליו
בפרמית,לאהיואזניושהטעותכלל,אע"פשדברורובפניו.והואמשום
שמשהרבינוהיהבעיניעצמובבהי'אי"ן,וכלאקייםבמציאות,וכמו
שאמרוחז"ל (חלקפט,א)"גדולשנאמר במשהואוחרןיותרסמהשנאמר
באברהם,דאילובאברהםכתיב (בראשיךההכז)ואנכיעפרואפר,ואילו
במשה ואהק כתש(שמוגז םז)מהנומה",ולכןאע"פשדברובפניו מ"מ
לאשמעדבריהםכלל,כילאנכנסוהדבריםבאזניו.
היל"פ ממיטת הכתובים (אשר לכאורה לא שיכיםזל" ,ערן
ובי
במגרשש)",וייטמעד'-והא"ש משהענו מאדמכל האדם אשרעלפני
האדמה".הינושלכךשמערקד'הלאכהנה,משום שהואענו מאדכו',
ולכןלאשמעואזניודיבוריםשהןעליובפרמית,שהריהואבעיני
וכלא
כלום.
וזהו שכהברש"י" ,למה נסמכה פרשתמרגלים לפרשתמרים
לפי שלקתהעלעמקי דבה שדברה באחיה",היינו במשהרבינו ,שלא
נחשבבעיניעצמואףכעפרואפר",ורשעים ה~וראוולאלקחומומר",
שהיהלהםלקהתמומרלעניןדיבתרעהעלהארץ,ממטעהרבינו שלא
ו אףכעפר ואפר [תק הטנ"ם (פטם מהל' מומתת צרעתה"י) שמה
היהבעיני

שמומר הןא" 2בהוהענו מאד ,הוא חלק מהק"ו שצרןיכלבני אדם לנשות ממרים,
עיירך].

ג .ובדרךזוי2,לבארשרגם בטאהמרגלים.כי באמתצרמישיהא
בכלנשיאשבם-מרהזושל משהרכינו.ח"ש"א"אאצולמשהאבותיו
תשלחו",הינושצררילממור אתהתא"לאחד",הפרמיותויחידותשלו,
עלכלמעלותיו",למטהאבותיו"לצורךהשבםכולו.ע"דשהטהבמזרה
רבינו,בחינת"ונחנומה",היינושלאהיהקיםאצלוה"ונחנו"כלל.ועל
כןנאמרבו (שטת ט,י)וירדרהטהנק ההראלהעם,ופירש"י"מלמד
דל

שלאהטהמהטהפונהלעסקיו ,אלאמןההראלהעם",הינושלנביולא
היהקייםכללעניןעמקיוהפחמיים ,אלאמן ההר אלהעם.וכןצריך
להיות אצלכלנשיאשבס .דהו שאמרוחז"ל (תענטז כה,ב)יאפלוקל
שבקלים ונתמנהפרנםעלהציבורהרי הואכאבירשבאבירים",והיינו
משוםשפרנםעלהציבורמבמל אתפרמיותו,וחשיבותוהוא רקמינויו
עלהציבור.ובאהיתפרמט מה דאיתא (ברכות ח ,א)"רביעקיבא כשהיה
מתפלקעםהציבורהיהמקצרועולהמפנימורחהציבור",היינו שהטה
מקצרעניני עצמו המתפרק עם הציבור,יען שלא היתהלו מציאות

ר"י"ע.

כ"שהקב"הלמוטה "שלחלךאנשים",כלהמראנכייםשימסרו

גם אתהיותםאנשי"ם "ל"ך,למובתהשליחותשלך,ולא תהיה להם
מציאותאנרכייתופרמיתכ~.כהושפירש"י"שלחלך "לדעתך",היינו
אםילכולדעת"ךולרצונך,שיהיוכמוך,אזשלח.וכןאמנם עשה משה
"ו"טלח אותם משה על פי ד'",היינו שלאיהזהבפזם שוםענין אלא
להיותשליחיד'.
ובנץיל"פ (עג)יכלם אנעדם ראשיבבי ישראל המה".היינו
ששורשהחמאחנפנםהואמהשנשארו"אנוסים"אףאחריש"ראהציבני
יזרעאלהמה".וכית שבעת שליחותם בדרךלאבימלוענקה"אנעוים"
שבהם ,ממלא לא הלכוכשליחי משהרבינו ,ובאמת לאהיוראויים
להיותנשיאיישראל.
ועייןברש"יעה"כ "כלם אנשים",יכלאנשים שבמקראלשון
חשיבות ,ואותה שעה כשדםהיו".ולכאורה צ"ב סמה שפירושרשיי
(להלן עכו)וילכוויבואו (סוסהלה,א)ימהוולכוושואו,להקישהליכתן
לבטתן מהביאתן בעצה רעה אףהליכתןבעצהרעה".הריכאןפ"
רש"י שב"אותה שעה כשריםהיו" .וע"פ ש"באותה שעה" קאי על
השעהעמטלחאותןמשה,שאףשלאבימלואזעריק אתעניןה"אנעדם"
שבהם,ועריקהיובעיניהםחשובים ,מ"מ"כשריםהיו"כילנבי מהות
מלא

אדםפרטי אקבזה תמרק כ"כ* אבלברגעש"וילכו"הינו שהתהילה
למיהותם בתורנשיאיישראל,היה להם לבמל את עצמן אלהכלל.
ותהלת הה~כהן הוא שהוקשהלביאתן ,שהיתהבעצהרעה,כיבעת
שהלכוכנעדאיישראלובחורשלנקיעםיזרעאלהיה בהם חמרק במה
שלאבצלואתעצמםלטובתהכלל.
תה שנאמר (במדבר ע,ל) "והחוםכלב את העם אלמושה ראמר
עלהנעלהוירשנו אתהכייכולנוכללה.והאניצים אשרעלועמואמרו
לאנהוללעלותגף",היינויתכלבהשיבםאלכמדה,ללכהבדרכוולהרצל
מזה מחטא רגצרג~ם .אך "והאנשים אשר עלו עמו" ,כלהצר אלו
שמפארו"אנעים"נםכשעלועמו,ולא פסלדרכושלכמטה ,הם חמאו
ואמרולאנעלהכו'.
ועד"ז" 2לפרש (במובר לא ,ג)"וידבר מזבה אל העם לאמר,
החלצו מאתכם אנשים לצבאויהיועלמדין לתת מקמת ד' במדק",
הינו שכחלעתענץ"אנשים"מעורצםתהיהעבודתםרקלתתנקמתד'
במרק.
ויהי רצק שנאנה לעשות רצק טבעושבעצמים למוכת ללכות
כללישראל,לפעולרחמיםוהמדיםבערכלישראלבכלמקום שהם,
ונזכהלגאולהשלעטהבביאתבןדודבמהרהרירןברוברחמיווחסדיו.

רעב

מעורהשלרטיתפ'קרח
א .וקח קרחבו יצהרבו קהתבולויודתו ואבירם ט' .איתא
ברשיי ,שקרחהלביוץ מקתותשכה
 ,תכלת ,באו ועמדולפני משה
אמרולו ,טלקשכולהשלתכלתחייבתבציירתאופמורה,א"לחייבת,
התחלו לשחקעלו אפשרטלית שלמין אחר חתם אחד של תכלת
פוסחה,זו שכרלה תכלת לא תפמור את עצמה .וכתבברבינובחיי
"שנתכךבזהלרביארכהתישלעליזרעאל,כיהמעולםלט*ת שכלה
תכלת,לתיר כי ישראל שכלם קדטים הזלם חשובים מלאים מן
המעלות ,למה ובמרכו למשתררים ולמתנשאים עליהם ,ושכהטיל
המשתרריםלחתושלתכלתולטחה".
אמנם האמת הוא ,שזה גופא ש"כל העדה כלם קדחתם
ובתוכם ד'" ,הוא רק מכח צדק הדור המאיר להם באור התורה
הקשושה,ופועלשיהיוראמים להשראההשכינהבתוכם.ולהןזאתלא
היו ראמים להשראת השכינה הק' ,אלא היתה העדה שרוהר בנקשך
ובמפילה ,בבחינה (יגרים כח ,כס) כאשר עצבוב העור באפלה גו'.
שמחל"כ קץ הנהדקמראפש"ןזי"עבזרעקורט(פ' אמור)"שכעזשאירו
מישראלעושהאטהמצוהבהתלהבותאותפלהותורהכראוי,הכלע"י
הצדיקיםשממערכקקדושהלעולם".וערהאיתאבע"ר(ח"ברא,א)"דבי
שמעת ככופתא רשרנא דאה*ק לעלא וארוסק לרעעא ,ובנהורא

דאדליק לתתאנהורין כלבני עלמא".
ההן,טהעדבלהם משהמ",ה)"בקראדער' את אשרלו",כי

הצדיקנקרא"בקר"כצנעםביהואמאי

אתכלהעולםלעבודתד'.כמו
פלג

שאיתא במדרש (ב"רפ"נג)עה"כ (נרצעות א,ב) וחרשךעלפני תהום,
"אמרהקב"העדמתיההאהעולםמהנהגבאפילה תבאהאורה,ויאמר
אלקיםיוניאור-זה אברהםכו',ויקראאלקים לאוריום -זהיעקב,
יערבזהעשו,ויהי בקרזה יעקב כו'".
ולחשךקראלילהאחעשו,והי
הרישצדיקהדורהוא כבקר-המאירלעולם מתקיהחשך .תההיתה
תשובתמשהרבינולמענתקרח ,שמהש"כלהעדהכולםקדושים"הוא
רק בכח "בקרויודעוי' את אשרלו",היינו בכחהצדיקהמאירוזורח
לעלםלקרבםלעבודתוית"ש,אבללוליזאתההןהעולםחזרךח"ו.
ועייןבספה"ק תפארת שלמה(פ'ו"צכ) שמבארמעותהשבמים
שחלקועליוסף" ,שההןעולה בדעתם לרעות אתעצמן,פי' שאינם
צריכים רב הצנהעכיכולםקדושים,ועוביים הבוראיתישבכללבם.
וההןמרמזלהםיומףבחלפנו,כיאףכי המהכולםקדושים,אעפ"כהם
כשכיםלולהיות להם לראשולהנהיג,כי הוא צנור כל ההשפעות,
בחינת צדקיסודעולם.כיכן הטה כובע הבריאה ,שנכהה בכל דור
צים"ע,כיע"יהצדיקהלכיםכלההשפעות.ודברזהגילהלנורבעש"ם
זי"עשהפיץ אורועלפני תבל,כיבלתידיבוקחכיתם שבדור,איננו
באפשרילהיותקיוםלעולם".ונראה,שכיוןש"ש הטהכוונתהבריאה
שיהיה בכל דורודורצדיקיסוד עולם,8הרי נקבעכן במבע העולם
ש"עלעיהצדיקהולכיםכלהשתפעות".וזהושפירש"י"בקרויודעגו',
אמרלהםמשה,נבולותחלקהלע"הבעלמו,יכולים אתםלהפוךבקר
לערב,כןתוכלולבבלאתי".
והנה אמרוחז"ל (מהדרקקי ,א)מאירכתיב (חבקוקנ ,ש) שמש
ירה עמך זבולה לאור חצוץ והלכו ,מלמך שעלו שמש וירח ~בול

(במחלקתפיחועדתו),חישרולפניורבש"ע,אם אתהעושהדיןלבןעמרם
נצאואםלאולאבנא,עדעורקבהםחציםכר.ובפשעהצ"ב5מהלא
רצו שמשוירח לצאת אם אק הקב"ה ערמה רקלב! עמרם ,ומהענק
יהחש
זל"ז.אמנםנראהלבאר,דהנהכחאורהעצמםוהירחלהאירדי
רלד

ממאמרהשי"ת"יהיאור",שעלזה דרשוהו"ל "אמר הקב"העדמתי
יהא העולם מתנהגבאפילה ,תבא האורה,זהי אורזה אברהם כו'",
והינו שפממית מאמר מהיאור"קאיעלהצדיק המאירלעולם.ולכן
בשעתמהלולות קרהועדתו שלארצולקבלאורו שלצדיק הדור,גם
השמשוהירהלארצולצאתולהשפיעמאורם,והבן.
ב .והנהכתיב (הטים א ,א) אלה הדבתם אשר דבר משה אלכל
יזהב.ופירש"י (בשם
ישראלבעברהיררן במדברבערבהגו' והצרתוו
הסגרי)"והצרות"במהללתושלקרה",ודיזהב"הוכיחןעלהעגלשעשו
בשבלרובזהבוכהיהלהם שנאמר (הושעב,י)רכמףהרביתילהםוזהב
עשולבעל.ומקשיםהעולםלמההקדיםלהוכיחםעלמחלקתקרהמרם
התוכחהעל חטאהעגל,הלא חמאהעגלקדם למחלוקת קרהועדתו.
ועודקשה ,הף חמאהענלבאלהםע"י מהשאמרו (שמותלב,א) כ4זה
משההא"ב אשרהעלנומארץמציםלאידענומההיהלו,שבגללזה
אמרו (שם)קים עשהלסאלהים אשרלכולפנינו,המהטהעדי
ילרוב
זהבשהטהלהם.
ונראהשזה כחהצדיק המשפנקמוכלבניישראל,שלאיגרום
הכסףוהזהבחלילהבחינת"וכסףריביתי להםוזהבעשולבעל",אלא
יכירווידעוש"לי הכמףוליהזהבנאםד'צבאות"(וגיב,ח)"4",הינו
"לשמי",להרבותכבוד שמשבעולם.ולכן רקע"י שנתקו הקשר עם
משהרבינובאמרםכיזהכהנההא"בלאידענומההטהלו,ממקיאהטה
יתכ!ושנרוםרובזהבוכמףשהטהלהם מהשגרם.וזהוכהקדיםלהוכיחן
על מחלקת קרה ועדתו עוד מדם הוכיחן על "ווי זהב",כי סיבת
השפעת הכמף מבהבלרועץ(ח"ו),תליהבכעק מחלקת קרחועדתו,
הינושמתפרדיםמהצדיקהמאירלארץ%יךם.
וזהירצץשנזכהלאורצדיקיםשיאירדרכנו,היאורםנסעונלך
םיושפעלסשפעחיםהגלום שלמוב,
בדרךאלוהיךורבוה"ק,וכמי
רלה
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סעורהשלנטיתפ'חקת
א .וידנרו' אל משהואל אהק לאמרגו' ,דבר אלבניישראל
ויקחו אלחפרה ארמההמימהגף .הקשוהמפרשיםז"ל.,כיון שנאמר
"דבראלבניישראל"בליחיד,היםיטמשהרביצלבדידבר,א"כלמה

לאוגרןלאמר".
נתיחדהדיבור"אלכגטהויז
וברש"י:ויקחואלעז,לעולםהיא נקהלתעלשמך,פרה שעשה
מ12הבמיכר.וצרעולהכין מה רמאלה בחקוכהפרהנקראת
על
שמושלמשה.
ק
ו
ק
ל
ו
"
תעה ט4צרלקמן (נברבר ש,ו)
הכמקעץארזוזשזובהצני
תלעתוהשלךאלויךשרפההפרה".ועד"זבמהרתרגטנורע(יקיאי,
ד)"ליק לשודנו קץ אחושניתלעתושזב".ואמרוחז"ל(ערכקמי
,א.
תנאברשישם)בטעםשלטהרתמצורעצררני!עץארזושניתולעתואוב,
"לפישהנגעיםבאיםעלגסות רוח ,מהתקיזו ,הטפל עצמו מגאותו
כשלעתוכאזכ".לפי"זצ"ע,רא"כמהעמנםשלעץ אחהטני תלעת
וושזכ לפרה ארומה הבאה לטהרעל סומאת מת ,שלכאורה אעה
שיכתלגמארוח.

שים

כ .ונראה לבאר ע"פ המבוארבתוליותיעקב עמף (ש הישיה)
בשםהחמירמהיראיעבץז"ל,שוגביהד"אשעביטלכלהעכירותולכל
רגושותרעות,חקלהיפךהעמההיא שרשלכלהמדהומוכות,ובהתלוי
משזו"נקאמיווירז"ל
ביפצלכלהמרותרעות".והניא (שם)בשם
י
י
ס
ח
ה
ן
ג
נ
ע
מ
ט
ו
ק
ל
א
שוזשל
שפ"הכתוב(דנרש;צ)"ועההישראלמהו'
מ",
רלז

היים שהשי"ת שואל מענקן רק שתהזה במדרגת "ונחם מה" .חטוא
משום שמדרעהזו של"ונחנו מה" הוא שרשלכל המרותפרכותובו
תשיבים%המדותרעות.
והםלהוסיףביאורלזה,רהנהידוע אשרב'דברות הראשומת
אנכיולאטריהלך ,אשרמפיהגבורהשמענום (מטה ט;א) ,הםכללות
כל התורהכולה,כי רמ"חעשון כלוקםבאנכי ,ושס"הלאוקכלולים
בלאיהיהלך.והביאורהוא,כיבעטוייתכלמצותעשהמקבלהאדםעל
וואחדאוית"ש,ומבמל אתעצמותווישותולהידבקבאור
עצמואיתות
אקסוףב"ה .וכאשריעבורעלהלאוהואכעודדעבורהזרה,כיהוא
מחשיבאתעצמולדברבפסעצמושאינומשעודדלרצונוית"ש,חזריזו
ת (עקאגרארכלהפ'והנא ר"הויקץיעקב ,הן ואתחק
כפירהבאחדותוהאסייתי
שמדתהעמה-שרעיהבאמונהבאחדותוית"ש,
ר"הומיגויגד.)%
י
נ
צ
ו
ב
ב
ו
שכולא קמטה כלא חשיכ (רד ח"א ש ,ב),רלהיפך ,נאוחה הואשורים
עבויהזרה.והוא שאמרוחז"ל (סשהה,א)"כל אדם ערשבוגמותרוח
כאץעודדע"ז".
ועפ"זיוכן מש"כהתולדותיעקביוסף ושאהה הואענישלכל
העבירות,ולהיפךהעמההשש שרשלכלהמרותפובות,כי כשםרחשני
הדברותאנכיולאוהטהלך הםכללותכלהתורהמלה,כןנם המדות
הלך,הם השורעכם שלכל
שלענוהונאחה,וכענינם הואאנכיולאיני
המרותכולם.
ובזהיבואר מה שבפרה אדומה ,שבא למהרהעלפומאת מת,
ג.
מצוותההואב"עץ אחואסבחתניתולעת",המורהעל"תקנתוש"שפ%

עצמומנאותוכששעת שאש".כי באמתכלהענקשלפומאהבעילם

נמשךמחמא עמדהזרה,שהריאמרוחז"ל (שגת קם,א)שביקעה שבא
מהשעל חוה רגרל בה זוהמא ,וכשעמדו השראלעל הדמיס פסקה
זוממתן,ואח"כבאמאועגלחזרההמומאהלעקם%.פמבךכדישעשהר
רלח

הארםממהמותוצררילתקןכלשמץע"זש"טבו,שמזהנמשךפתמאתו.
ויעןומטרשהמאעבורהזרה הףהיאהנאוה,לכןצריךבמהרתהפרה
מהשהגביש עצמו כאח,
לקחת"עץ אח ואזם ושם תולעת",
תקנתושישפילעצמומגאותוכתולעתוכאזב,ואזעשור.
ועד"ז במהרה מכל פלאה שהוא בעינן לעקר את שרש
המהמאהשהיארגאוה.וזוהיעניןמבילהבמקזה,דבעינןשיהאכלגופו
(כמשאחז"ל
במים,כימים ההלכקלמקוםנמוך מורהעל מדת
תי
ו
נ
ע
ה
ע (מאשי
בתענעעז,א).שיותר,ושהריכצרבכ"קאא"זבעלבנייששכרזי"
חדשאררמאמךגדרחטווועד)בעניןמבילהבמקוה,כמיעורהמ'מאה,היינו
תתק"ם לנק ,שהואכשניעור בשולברהט (ירה2למי תרומותפ"י ה"ה),כי
בטהרת האדםצדינולבואלטייביטולנמורלידבקבאור אקסוףב"ה.
ולרבתנויתבאר ,שעקר הטהרה מסתמאההיא בבשול הגאוה ,ולבא
למדרגת"ונחנומה",שבהתלרהכלפהרה.
וישלבארעודבזה ,שפומאהיכולהלשרותרקעל"יש" ,אבל
בהיות האדם בשפלות וענוה בבהי' "ונחנו מה" ,אק מקום לחלות
פהמאה,שע"כפרחתממסהמתנאה.ולכןבימולהישוההכנעה
יי
את האדםלהיימצורה[הכה תמצא שנסתמאה" בנש'"אני" ,ומהב
ה
אר
יה
מ
הואע"ישמהפכולבת""אין"] .ח"שבזהר (ח"ארב,א) כד אשכחרוחא
תבירא כדק אהפרשמיניה .חטוא בבחינת (כ6ם פ"ב מ"א)כלי חרם
שבירתןזוהיאמהרתן .ההגםענק מה שקטיצףקיםאינם מטמאק,
ךהמרצדיקיםבצליםשמריאלהשי"ת,עלכןלאשורהעליהםפומאה.

שוי

ד.

ובחץי"ל למה נאמד בפרשת מהרה"וידברד' אל משה ואל

אהרןלאמר",כיעיקרהמהיה הרתלויהבמדמעתםשל משהואהלן
שאמרו (שטת פ,ז)"ונהנומה" .מ"שויקווואלוש ,שרשוחז"ל"לעולם
השנקראתעל שמךפרהולעשהמיטהבמדברא,כידוצםכנטההריהוא
כצנעם"כימןדגניםמשיתהו" (שטת נ,י),המים רמז %6הה מהולכה

רלה

למקוםם~י.ועיקבבארכרםחיםעה"כ(בראשני ג ש)וכל אשףינדא
לו האדם נפש חטה הואעצמו ,שדהום מורהעל חנות הנפש ,ובמשה

אשר ההן בחהצזונחנובטה,היוו שמו ש שם המים -ממן המים
ההובמחלו שמשרה תקראלעלםעלעצמו",פרה שעשה
משיתהו.ה"
משה במדבר" ,שהפרה הנששה אח השראלש בשול דגאמקנין
מדתהעמה,כמשהרבינו.
המור השי"ת שנזכה ללמוד תורה הק' במהרה ,ותתקים
ז,ב) ואתרוח רנצמאהאעבירמן הארץ,החנו
במהרההנבואה (נד"
יבק
ע"ימרתהענוה,וכלרושעהמלהכעשןבעעקתכלה,ויתהפכוינו
המצתםאלולימיםשביםתמועייםלמכערה,ישבעולבנוותגלנפערנו
ביוםשכדלומוב,בביאתבןרירכבהעזזדידוכרוערחמיווחסריו.

"

רם

מלוהמלכהפ'חקת
א .היחם(י"א המח)הואיומאדהילה~א שלהגה"קבעלעמרתצבי
ע (בסנרי תורה
מזייפשובזי"ע.וידוע מה שכתבכ"ק ארמו"רזי"
מהרורא ה אאכח)"שמעתימארומו"רההא"א
ק"כו'מוהר"ריחזקאלשרגא
מעוינאוהעזי"ע,כימימיהוא בהףן לארץ שאי אפשרלולהיות בל"ג
בעומרבעירק,עכ"פץה"בזידימשובבי"אתמוזביומאיר,יללאעלציק
שלהה"קכו'בלעמיתצביזי"עויתישמעםמעקזה.וידועכימאמי
צדיקיאמתכאלוכלרמציהםכנחל אשוהמ"ימובא צטבנווי'.ה"כא
מהרי הלא רמ"א דאוריתא,וי"ל עה"כ (ההעם לד ,ד)גילו  '46אתי
ונרוממה שמוטמרו,כי"גדלו לך'" ,ר"תל"ג ,הוא רמזלל"גבעוטך,
"אתי" ר"ת י"א תמס" ,ונרוממה שמויחרו",שיבא כהה התרוממות
,והם"י".וישלהסניףרבץבמגולתיוםטהלפעולבוונטועות
הקדחםי'
וכלמוב,כי"י"אתמה"בג""פקדיפקדאלקים" (תתעותנ,כה).
תהנהבעוה"רנתמעכההלבכותואיןיודעומרנטה.אך הףכתב
ע (שחיץ חדש אנד מאמרל"גבעוטר אחוג)
כיק אארזבעלבנייששכרזי"
ץשנתאצשעלו מנצער אמת ,אשר הושצהה בל"ג בעומרעלציקחבי
עחשעקבןיוחאיד"אשלאכעכע,שכת"נ ע,מ)אורצדקכםישמח.
םהראףק (מ
יןז"שמעקפעםושפחה
4האו6
וא"כ הףנםב"אהמוזווטי
שלא כרקשרצשבע.
חוצהבקדורותציקההב"ימירק,כתבהנאקר'עםמחאלדהויר
דצ"לושב"ר עהאצפת (בשףמפרוכבודטלכש),ומשעה"ק ב4אורהחים
י8ע(שכשנצעטץ (מץ המה)רושיומאדהילולארה"ה),כשעלה 6וק
רמא

הרשב"יבמירק,ירדמהחמורוהחללטפםלמעלהעלידיוועלרנ*ו,

כשהואקוראבקול"איכה אם השפלנכנסלמקום אששלהבת,קוב"ה
ושכנתיה,וכלפמליאשלמעלה הכא,וכלנשמותהצריקיםפה".ולש
דבריכ"קאא"זזי"ע הףנםבי"א תסחהוא"טעםמעיןזה".

ב ,והנהגדולתהקדושתהצדיקים,ובפרםהאורהחיםהקדחם,לא
ניתןלשערכלל.ואקלסאלא דבףהקרסומם מהשנמסרלנומאבחה"ק
ורבחה"ק.הנההחיד"אז"ל (מעבתגדליםחאווזמב)כותב האה"חהק'
"עירוקדישמק"קסאלי,ובאשעה"קירושליםת"וסוףשנתתק"ב,ואם
הצעירזכיתיחנייתיבנתיכתוהרמתה,וגוניראוגדולתתורתועווורהרי
הרים ,וקדושתוהפלאופלא.ולפידורנוהטהלב הרב מבשתכתלמוד,
והיהכמעיןהמתגבר.והןבעקהדורכמעם שכ"ב ובחוחהתמוז תק"ג
עלה לשמים,בןת"ז שנה,זלה"ה.וחיבר :חפץ ד',ראשון לוק ,אור
החים ,פףתאר.וחכמתומכרתמםפףו.אךזוץ אחדמעשרהמחכמתו,
כלהיום מסר קדושה
ורוהבלבו וחורפתו הפלא ופלא ,וחופף
ומבדלהמעניניעוה"זורטעזתמראתיו".
וראהזהדברנפלא.שאףעלגודלקרושתספריוהקדושיםשל
האורהחייםהק'נתיקשי"ת דבף חחם(ח"ביו"ד סףק"ה)שדןמלמרשהאח"ם אח

ש

שייו

רוחהגודששלהספראור החחם-לאפיקורסר"ל.וביטשתגםהמחברבעצתמעידבר"ח
מצרו"פיסחו העצמים ופראה מראות אלקים בורא קצות הש"ץ"],והחישאז"ל
בעצמומשבחכ"כ את80י1הק'וכותבש"חכמתומכרתממפריו" (חק
עורמש"כהחיד"א שםבערךררשןזהר"ןד'אותסב) ,מ"מכותבעלמפרואור

החים (מעמת מפרים א אגע נד)"פירחח התורה להרב המופלא חםידא
קודשאמ'חיםן'עמר,ומרפםבוויניומאמביבלחושהעםתהמםורש"י.
הגמענוכי עתהבפולוניא הם מחשובםאותו הרבה ,תדרםעודשני
פעמים.ונתעוררזהע"יעמירב החמיד הקדתםמהדרייבעל שם מוב
ףעל גדולתו של האור
הניד נדלת נשמת מרו"ח המכר".הויעטי
רכב

החיםהק',ת~אהחיך"א"1לפרסום המפרבמהשוגיךאודותיומוץ
קטהצהקרעדםהבעלשםמובד"רועכ"י.
[אגב ,ראה במםעא ירה41םאטית מה שאמר כ"ק אאעז
אדמו"רזי"עבשםארה"קמעינאוואא"ע,בענקשהאשכנד"םמחטיבים
אתהאורהחיםהק'יותרמאהב"יהמפרדים,ההוא כטקסטעדותו1,ל
מרן הבעש"ט ד"ע (תהנה כשנצא לאור מפר מסעות ירה41ם,היו
מחשובי רבני המפריים שעירו על דברים אלו ,וראו בחג פגיעה
בכבודם.ווניה אז למשה"חרבי משה נאלחצמיקז"ל (מחבר המפר)
חלוצימכאיביםעב"םבעניןחח,והדבריםבאו אח"כבדפהם,חאכם"ל).
ויזםלהעיר,שמלשנןהחיך"אז"ל "הםמחשיביםאותוהרבה,ונתעתד
זהע"י שהרבהחמיךהקדושמהרר"יבעל שםמובהגידנרולתנזהמת
מהר"חהנזכר"",םקצתממךלהבריםהנ"לשאמרכ"קאא"גזי"עבשם
הנה"קמשינאמאזי"ע,וד"ב].

ג.

והנהבמהשכוהבהחיך"אז"ל"שהרבהחםיךהקדוש מהמרש

בעל שםמובהגיךגדולת נשמת מהר"ח המנר",מציקהמו"לבנליט
השםהגדהים,ממפרשבחי דבש שםמוג ,שכתב"וראה ה דנשנת

תק"גפ'פיהם בש"קבמעודהנ' שההןמאריחבנפלחי ,אמר הרה"ק
מהרר"יבעש"טזי"עלף%םובק,כמדומההיםכבהנר המערבי.ואחר
הברלה שאלותלמידיוכוונתו בצץ ,אמרלהם ,שהאורהחיים נסתלק
באותהשעה,משוםדרםסוד אחדבנמלתטים שאקמוסרקאותורק
לאחדבדור.ועדהיוםהיהבידהאור התחם,וכעתמסגלהלוםודטה,
ונוסהנודרןלועשוביםחים אשעודבחים.ההטהטהבמושנ,ם'קמ"והמוז

תק"ג".

ובאמתמקובלאצלחמיוים שבעףמעשהעודמפתיםוענעים
%מונזיץ מהא
ש"עבהםלבארכוונתמרןהחיך"א
י
ג
ה
יותר שקאי ש מ %הנ
נשת ופו החחם הקדחם ,אבל נש
בי
הה
רא
הפג

במפה"קנתיבמצותושקעי הנהדק מהף"א מקאמאתאזי"ע,ש"מוץ
הבעש"מ אמרע~ושנשמהו מרוחדודשלאצילות,ובכללילה שמע
תורהפיויקביה,ורוחקדשתואי אפשרלכתתםחרקהמיורדיהמרכבה,
שם פובד"ר]היה
עלונשמות ומרתתרוה"קאמת .ומקהנרחש
י
מ
ה
[
נפש דוד ראצילהע ,והיה רוצה עדתקשרו ביחד נפש רוח ,ויתגלה
רגישמהוחיהראצלות,וידוהבגאלההאמתית",עכלה"ק.ההןשרבית
הבעש"מהפיךנודלנשמהושלהאורהחיםרקדוש.
גהי רצון והכותם ען עלש ועל כל ישראל ,ונוושע בכל
הישועות,והעיקרשנעשהלגאולה שלמהבביאתבןדוד במהרהדיק
ברוברחמיווחסדיו.

רמך

לילשבתקודשפ'בלק
א .ויאבלקבןצפור אתכל אשרערוהישראללאמרי,ויגרמואב
מפניהעםמאדכירבהואושהמואבמפניבניישראל,ויאמרמואבאל
קני מסק עתה לחכו רגךל את כל סביבתם כלחך השור אתירק
השוהגר.ובמירש(במד"רפ"כד):כלחךההזור אתירק השדה ,מהשור
(דברים* ,ט)וקרני ראם
מנגחבקרניו אףאלומננחקבתפלתן
י
מ
א
נ
ש
קרניו.וצ"בהמהענקתפלהכאן(עיקאגראוכלהבפרשהן).
רי"ל דהנה בכ4יקר מפרש את הכתוב "את כלאעיעיטה
ישראל לאבשי",היית מה שעשהיעקבאבינו["טראל מבא] לאמרי,
שנאמר(בראווהמח,כב) אשרלקחתימידהאשוףבחרביובקשתךואמרו
ןתיתםאונקלום (שם)
חז"ל(ב"בכנ,א)הרביזותפלהקשתיזובקשה.וכ
בחרביובקשתי,בצלותיובבעותי.ולפידבריו א"שמהשדרשוכאן"מה
שורמננחבגפניואףאלומננחקבתפלתן",דכיקשיאהבלק אשרכחם
שלישראל הואבהפלותיהםובקשותיהם,לכוחרוזםשינטרוגם אותו
בתפלתן,

ב .וישלהומיםערףב"ק,רהנהבכלבונךבעתשנכנמיןלביהמ"ד
ואהליםיעקב משכנותכן
אומרים אתהפסיק (בנם-כר כד ,ה)"כוהביב
הטרלל",הממכין והכתת (ההעם ה ,מ)"ראני ברב חסדך אבואביתך
אשתחחהאלהיכלקרשךבמיאונך",הציב.
ם
ו
ל
ה
א
יעקב
וי"לבאה,בהקרםלבארמהיטאמדבלעם "מהמכו
כשמנתעיישישת",שמיוחז"ל (ססהדדקקר"ב)כשרכסוז2לאותורשע
רמה

אתה למד מה ההןבלבו.וישלפריס ,ונהנה "אהל" הואבניןעראי,
ו"משכן" הוא קבע .והנה ביהכ"נ וביהמ"ד -הף קדושתו והשראת
השכינהבוהואבכח" אהלועראיבלבד.ורקע"ישנוהגיםבו בתורה
ת המקדש ,עוצם היה מצות
ובתפלה מתקייראהוכובד ראש-יייי
עשהליראהמןהמקדששנאמר(ויק-א ט,ל)המקרשיתיראו(עקרמב"םפ"ז
לתוך הביהמ"ד קדושה מכית
טול בבז הבחירה ה"א),עי"ז
ייות מקרשמעת.אבל אםחלילה
שנ
מ"
מכ
המקדשעד שנתקדשגםהביה
יה
יכל
לאמתנהגים שם ביראה ופחד,גורמים ח"ולסילוק השכינה,ולהיות
קדושתהמקוםרקכאהלעראיבעלמא.
וזה ענק הנאמר בהעקב (בראשים כח ,מז)"רייקץיעקב משנתו
ויאמראכן"2ד' במקום הזה אנכי לאידעתיוייראיבראש מה נורא
המקוםהזהאיןזהכיאםביתאלקיםוזהשערהיבמים".הינושמתחלה
אמדרק"אכן" 2במקוםהזה",אבלאחרישקיים"וייראוהשמרכטה
נוראהמקוםהזה",בזהגומא המשקובמקום קרושתבההמ"ק,ש"איןחח
כיאםביתאלקיםוזהשערהשמים".
וזההיתהכוונתושלאותורשעשאמר"מהמבואהלירהעקב",
כי רצהשיושארובבחינת אהל,ולאיזכו למדתהעקב שאמר מהנורא
המקוםהזה,לקדשרבההכ"נוהבהמ"דכ"משכנותיךישראל",בבת"כנין
קכע.
והנה כש"ת לביהמ"ד קדה2ת ביהם"ק נקרא "משכנותיהן
ישראל",על שם (בראשיז לב ,כם)"כיזכרית עם אלהים ועם אנשים
ותוכל",כיאמשוחז"ל (סוכהנב,ב) "אםפגעבךמנוולזה משכהולבית
המירש,אםאבןהואנמוח,אםברזלהואמתפוצץ",שזהוממגולתבית
המדרש כשתקדשבקדחותמשכנותכן ישראל ,שמתקיםבוכישרית
עםאלהיםועםאנשיםותוכל,כפירש"י:עם שרו שלעשו,ועם עשו
ולבן.

י

רשו

תהשאנוםחמכיןלהמרבעת כנשהלביהמ"דימהסבו אהלך
קקב משכנותךישראל" ,את הכתוב"ואני ברב המדך אבוא ביתך
אשתחוהאלהיכלקרשךביראתך",החנושע"י שאשתחוהביראה,באה
מכה"קאלהיכלקרשךמדרגתמשכנותיךישראל.
חדנה הגה"ק בעל תפארת שלמהזי"ע (שרים) מפרש הכתוב
ג.
(אסתר ח,ט)ררביםמעמי הארץמתיהדיםכינפל פחדהיהודיםעליהם,
ש"פהדשלמרדכיויראתשמיםשהיהעלפניו,נפלגםכןעליהם,כיכן
הוא שמיראת שמש שלהצריק נשפע גםכן יראהעל כלהעולם".
וברבריוהק'יש לפרש"ויראבלקבןצפור אתכל אשר עשהישראל
לאמרי,ויגרמואבמפניהעם מאדכירבהואגוי,הינו שראהבלקבן
ציפוראתחחם אשר"וינרמואב",היינוהיראהשלמואב,והביןשזה
מכח "אתכל אשר עשהישראללאמרי" ,ההנותפלותיהן שלישראל,
שהתפללוביראהופחדבבה" "אשתהוהאלהצלקדשךבידאתר",עד
שנפלפחדםמפניד'גםעלמואב.ולכן"ויאמרמואבאלזקנימדקעתה
לחכורקהל אתכל םבצתעוכלחך השור אתירק השרהגו'"ודרשו
"מהשורמנגחכקתיואףאלו מבחקבתפלתן",שכיוןשמקימיםימה
נצאריקוםהחץ",הרי הםממשיכיםבבה""משכנותיי ישראל" ,ה"מ
הכה של "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל" ,כזה מבגהץ

בתפלתן.

ועד"זיתפרשהמשךהפסוק"וינרמואבמפניהעם מאדכירב
הואויקץמואבמפניבניהאראל",דהיינושפחדומאדמכההתפלהשל
"העם" ,הפחותי מעלה",כי רב הוא" ,שאהז"ל (בתמת ח ,א) "זטאק
הקב"ה מואס בתפלתן של רבים" ,ואדרבה יאשתי עת רצק בזרעה
שהצבורמתפקפק" .אבל"ויקץמואב"פחדוביותרעדשקצובהייהם,
ימרניבני ישראל" ,מכה התפלה שלבניעליה ,שתפלתם הוא מתוך
יראהופחד,ובכלעתשמתפשכןהואעתרצון,כדאיתא במדרש (פנדת
רמז

מששיתכםא)אמרדודרבונושלעולםכלשעהשאנימהפללעשהאותו
עהרצקכדכתיב(תה*םסם,י)ואניתפלתילךרעתרצון.

ד .והנהאמרוחז"ל (שבהקיא,א)רגצענג את השבתנוחנקלונחלה
בלימצרים שנאמר (טה"נח,ד)אז תתעבעלד'גו' והאכלתונחלת
קקבאבקי.ואפשרלפרש,רהנהבשבתזוכיםישראללבואלבה"יראה,
כמושאומריםבלל שנתאלפניונעבדביראה ופחד" ,שהואבת" "מה
נררא המקוםהאץ",מכללאזוכיםלכוק לעקרהשמים ,חמש"נחלהבלי
מצרים",שאיןממךהמבדילבינותם לכמאהכבוד,שהרי הם במדרעת
"כישריתעםאלהיםועם אנסכםותוכל",ואיןעימר כמהצרי"ייהם.
ולכןנקרא"נחלתיעקבאבקי" שאמר "מהנוראועיקום הוהאיןאחכי
אםבית אלקים וזה שער השמים".וזהו שאמר "וזה שער הזממים,8
כלומרבלימחיצההמפמיקה,בבחינת8נחלהבלימצרים".
וי"לעודבאה,דהרהבשבתזומתהלתעני"בקהמצרים".והתה
אש"ל (שם)אלם*שמיו"צראל שבת אחדמידהןטאלק.ונמצאשעל
יו 9שמירת שבת זוכק ישראל לגאולה ולבשולהמים אשר הם"בין
המצרים",תצהפכיןאותןלקמישכעצהועורמת ,כאשריהיובעגלאדידו
בבהמת מלתאמשיחא .חתו "ועצוב את השבת נותנקלו נחלה בלי
מצרים" ,שלאמהיועמים אלועודבבחינת"ביןר~מצרים" ,אלא נאמה
ליוםשכולומוניום שכלוארוךיוםשצדיקיםיחובקבוונועיםמוו
השכינה,בבטשהבןדודבמהרהדיקברוברחמיווחמריו.

רמח

מעודהשלישיתפ'בלק
א .וירא בלקבן צפרר את כל אשר ע11ה השראללאמרי .ת"ב
שמשמעותהכתובהיאשראהמהשלאראואחתם.
ובלקבן צמרמלךלמואבבעתההוא.פירש"י5:א ההןראוי
למלכותכו',וכיק שמתסיהוןמנוהועליה
םלצורךשעה .ת"בלמאי
נפקמ"נ לכתוב זאת בתתה"ק ,שלא הקוראוי למלכותכו' ,אלאכיון
םלצורךשעה.
שמתמיחקמנהיועליה

ב .ונראה לבאר ע"פ מה שנאמר (תהלם קלו~ ,ם) "למיהון מל
האשיכילעלםחסדו,ולעתמלךהברקכילעלם הסדותויל"פשניסי
סיהקמלך האסףועתמלךהב"ק,אינםנימיםשהיורקבעבר,אלאהם

קימיםלעלם,לכןנאמרבהם"כילעלםהסדו".והיעושבכלדורורור
הש סיחק ועת ,ואף שלבושם שונה ,מ"מ מהותם ומציאותם אינה
משהנה ,שהם שרי הלמפות העומדים להלחם עם השראל ולעכב
הגאולהערימה.ההחסדשערוההקב"העםישראלבמדברשנתןבידם
אתסיחקועת,הוא הסדהקיםלעד,ומכוחועתיים השראללהתגבר
םבגאלההשוקמהבמהרהבצנינו.ועיק שיםעה"כעתה
עליה
לחם ט' "ל כממורה ,לדנו הקהל ,לחכו עפר כבחש (מצהז ,ט),
[טגץאטץ]מדברבענקמגאולה.תהמםדכתיב("צעטץכעה)כאשרשמע
לכמשיםמהלוכנשמעצור,לומר כאשרנפלפחדםעלכלהאחוות,כן

בבי

קיקה לעתקתןוהכן.

רטט

והצלומרעטה החלוקבקבלקבןצפור-לעמו,שבעוד שהם
ראורק אתמה שעשהישראל לאמבטבהחג ,ראההוא "את כל אשר
עשהכו'",היינושראה שמהשנצחו את"סיחוןמלךהאמרי"הוא חסד
נצחי",כילעולםחסרו".וזהשנאמר"ובלקבןצפורמלךלמואב בעת
ההוא",ופירש"י"עגשנוהוע4הםלצורךשעה",הינועופףשידעו-לפי
ראיתו שלאיוכלולבמל אתהגאולה השלמהולבסוףינצחוישראל,
מטם ממהועלטכםקיצורך מעה",זטעכ"פ בהחג ולעלעהיוכלו להרע
לגבראל .וז"ש "עתה לכחוגו'"היינו שאע"פשאיןבירנו לבמל את
העתירלבא,אבלנפעוללאחראתהגאולה.
 ולכןאמרבלקלבלעם(כב,ו)"ועתהלכהארה4אתהעםהזהגו'",הינושכיקשידע שאשר עשה מוראללאמורי הוא חסרעולם,
רצהשעכ"פעללעתעתהטשור אתהעם .ההכחו שלקליפת הסמ"א
כדכתיב(כה ש) "ףרא אתעם5קונשאמעלוויאמר,ראשיתגויםעמלק
ואחדותו עףאבר" ,הטתשכל כחםרק"ראשות",שהריאחריתםעדי
אבר.ולכןאומרים("צעורכב,ע)"אכלחשתוכימחרנמות".
ק (בד,ט")-לכה אלוצך אשריעשההעם החק
וזהו שנאמרלקי
5ענק4באחידתהימים" ,ופעהם"י "סבוא קצר הוזו הוא זה ,איעצך
להכשלם ,תםאתירלך מה שעתקת להרע למואב באחרית השום,
ונוחץ פאתי מואב" .הינוכיק שמה שהם עתירק לששות והיה רק
"באחריתהימים",לכ)איעצך עתה אן להכשלםכרי להרחקאותן
אחריתהומים.ומה השהעצה,א4ןהםשלאלושונאאשההואכף.
וכן אמר בשם (כד ,ט) "אראמהלא עתה אשורההלא קרוב",
פט"שוי"רואהאנישבחושלהעקבתרולתואךלאעתההיאאלאלאחר
זמד.ועיןבאורהחים הקושהחלוקבקאםההטהדגאולה בשםאו
נאח"שנה(עקממידעצחא),אשהרקבקטךאואורךהגאולה,אלאנם
במהותומדהרההנמלה" .שאם תהסהדגלולהבממצעותזכותישראל
והטה הדברמופלאבמעלה,ויתגלה דגולךישראלבקהעגנים במופת
רנ

ואורז,כסימוךבמפרהזוהר (ח"א קש,א) ,מהופאיןכןכשתהיהוגאולה
מצדהקץואקהאראלראמיםלה תהטקבאופן אחר,ועליהנאמר(זכריה
ם,ט)עוגחשליבאעםורוכבעלחמור".ו~הנתכוונורשעיםהללו,לא
קלקללםב"עתה",אלאגםלעכבהגאולהעדבעתה,ואזסכולהרק
בבחינתהרלאנשוםוענירוכבעלהחמור.

ג .ונראה שמה שהאריכה התוה"ק כ"כבענין מהשבת הרשעים
עהכתוב (תה~ם
הללו,היאלצורךעביטתד'.שכברפי'מרןהבעש"טזי"
קש ,צח)"מאיבימחכמני גוש ,שנםמרשעיםצרפיללמוד לעבודתד'.
והוא שמיאהוטזבונןאוי התאמצורשעיםהללו להמלקימלך"לצורך
שעה",היינולעכב את בגאולה אף לשעה קלה ,וכדשאנןשפועיים
שמזגןנצחךלכהוןמלכותך",צרכיםלסמורנפשנולקרבהגאולהאפילו
בשעהאחת.ומלבד אשרגאולה אשרתהיהבבחינת"אחשינה"תיתוק
במדתה גהקהיותר ,הףגםעצם הדבר לקרב הנאולהלמען האראל
הנתובם בצרה ובשבטה,ולבוען השכינה אשר עמם בגלותה,צרפיכל
אחדמםנ"פרבה,לבליוחמרהאדםהןאנוכבראלפישניםבגלות,חמה
יוקומהיוסיףעודיום אחר ,מכדאילעבודבמסנ"פ כמהדורותכדי
לקרבהנאולהאפהקבשעהאחת,ואפלובדנעאהד.
ובפרםשיקיעבודהזובימיםאלו,המי"ביןהצרצרים",בוהםימים
שפעיםונשכיםכדאיתאברפ"ק(ח"בעח,ב)שנפלובהלקושלעשו.צרמי
האדםלידע ,שאף שהם רקעמיםמחובלים,בהי'"גדרכטה תדדכטה"
(עיק מאור חטכםבפרעטזןעלכרעבאח)12,ליוששוכלוותרהרי לאחרטזם ככר
באיםצניםנעצביםשלהמיאלולותשרי,תמהלילהתעצמןולהתיעעעל
ה צתכקליקחמוסרדה2כל
שיםמהקוםהללולהטמאומעיעשגדלי
שפרוטתן אשררגועיםהללו פעולתםלחגהאףשלאהיתהכיאם
פל
ילעלעואףאםהורש"לצורךיטעה".
"לצורךעהון",ק"ושהחובהמתט
רצון'טה"קר*,היעורראפז הזמן",שנטשהלבצלכלערצה
וידי
מנא

ושעה לעבודתוית' .ובפחםבימי הבחרות שממחשפים בצל קריבה,
שהםקמיםיקריםשאיןלהםתמורה,ההרבהההרהאדםנותןכדילהחזיר
םללמודולהתרגעבתורהובעבודה מתאהרהבת
לושניםאלושיכהי
הרעתובלישוםמידות.כזכותזהנזכהלקרבהימים אשרבן"2יחי,
אפ"לקרבוביום אחדאפלוברגעאחד,תוושעלנצחיםבבטשהבןדוד
במהרהדיקברוברדגרווהמדיו.

רנב

מלוהמלכהפ'בלק
בזמר אעם
הרףהסיך שטצו 4מרלךבמוצאי שבת קוטם(ומימי

עוד

מקרחונםבמחזר סי'רדועוד)"דברות האשהט'שירכברנשוקהלא
תצאלשוק ט',מובלקויו מחמה ט' ,קצת ברעת ובחכמהט'" .וסם
להשבונן,כיקעוצתןהאיזםהםיךלמצבעניותגדולכ"כזלה"הבלימזון
ומחזהואי!בנדללבוים ,למההיכהלעצתאשתו.נם צ"ב מה שאחר
שדברהלו האשהכרהמכיםעמהשעצהה"בדעתובחכמה",מהצררי
"דעתוחכמה"לצאתלשהק יד.
עבדבריתורה (מהדכאג
פשא
לק
ויל"פ,יהנהכהבכ"
תאי"זאדה"רזי"
אווזו)"הנהמרגלאבפתיי"דחמיויםהקודמים בשם כמהצדיקיםזי"ע,
ובפרם בשם ההזקרבינו מדוצ"ה מסראטובזי"ע בל עמרת צבי,
שאמדעה"כ(הריהםם,י)קרץאלד'גו',הינובדרך רםקו"ה-שהעשו
כמוקו,אלד'-לבקריוית"ששיו,טהעניבדרךוקוהלז,כימכאןמיאהלו
ההשועהנךובהואבהיותר.ולעומת 8ץשמענובשםקרחם אהדמדבר
ועור רעשנה,זשאג-2ו,הביאנחנועובריםלאלקיכזה שנצטרךללמדו
עצא אן יחטט ,%ע"כ יתפללו מתם עמהעף"ת ישתענו ב"ב מב4
שוםקוודרךאיזהאופן,עי"ש.
להזכי ודנהאמיויטי
ל בש"מ(ד"ה ט,ב)עלאידעורבקמהו"ד14לך
עלד'יהברחבואיכלכלך" (תה4םנה,כנ).ואמדרבהברברהבה,עיום
אחדהטעבנהלךעםהאיפיעא[ערבי]ונשאתימשא,חבואאמרלי,קח
"החליש החשלךעלגמלי[רלמדמשיחהשלהאימייעאש"טהקש"פירושו
"משאך'].יעה עצם הדבראז -למדו מ"האי פיעא" ,ל"ב דמצט
רנג

ריבה פעמים שאליהו הנביא ההן מתגלה ברמות ערבי ,כגק הא
וארמי 4ה כתרמעיהו".וכן(עקימ
ראמרינן(תענזזכא,א) "אחאאליה
הה רמז תר"ז) "מעוטה בחסיד א' שירדמנכסיו כר פגעבואלהיוז"ל
ברמותערבי אחרכו'",ע"ש.אךישלתמחר,אי
ללאידעורבנןפירוש
תיבתמעכך".
וביארזקניהנה"קבעלדבריהיםמצאנזזי"עדבאמתהיהידוע
לחכמיםהפירוש שלתיבתיהבך ,אלאהיומסתפקיםער כמהמגיעה
חובת מדת הבמחק ,אם הבטחקהוא שהרע הארם שישבורא תמנהע
ומשגיחבפרטיות,ובבואעתצרהח"ויתפלללפניושימירממנוהכהנא.
אואולי אקזו מרת הבמחות האמתיית ,אלא צתך הכבמח בהשי"ת
שהואית'יודע הצטרכותכלברואיו,ולממקישהשי"תיעשהעמויל
שצרעילהיות למובתו ,וכשיבאהאמן שהזהה מצבעבורולהמירממנו
הכהנא ,אזבודאימערוה השי"ת בעצמוכן לטובתו .וכשראו חכמים
עובהא שלהאימיעא ,שלאביקש ממט רבהברבר חנהכלום ,אלא
המייעאמעצמואמרלו"שקולוהבךוהשלךעלנמלי",פשמורבנןמזה
שעקרמרתהבמקהיאלבמוחבהשי"תשהוא קשהבעצמומהשחוב
עבורו .ולמרו עאהופירוש הכתוב "דוללךעל ד' ידעך",הינו עלא
לרצותכלל,כי אםלחצתולהאמק שהשו"תבעצמומערוהעמולסובה,
וכלמהשבאעלומהשייתהואתכלתהמובעבורו,עכדה"ק.
לפיפירושו נמצא שהמפקשדיהלרבנן בפ" העלךעל ר'
יהבך,ההןכעי!מפקהצדיקיםהנ"ל ,אםהבסחתוהתקנהלהשיית תהא
בבחינת"קוה אלרח',היינולנטות"קו"אוי תבא ותהאישועתר',או

לא.

מנמהקואעי
ובזהע"פ,שהאישחמיהשלךעלרזהבו,ה"
ובאסהררךסמקלוהשי"תפרנסתווצרךמחיתו.אךאשתואמרהלו
"הלא תצאלשרק",כי"טרכ לקויו מחמהגו'",שצרריודמוילעשותקו
וררךלנטועהשתבא.עלכן"מהרהושאלהכחיכניםמלבושיםכר".אך
רנר

הא"בתמיראףשעשהכעצת אשתוהחשובהשהיה"בדעתובחכמה",
מ"מ לאשינה דעתו הוא ,אלא אע"פ שנלבשכמלבושיםנאים ,מ"מ
"השלקי יוזכו על -ר אשר אהבו" ,ולא תלה תקותו כלל בשינוי

המלבחנים
בדרנכלם",הינושהתפללו
וכןילדיוש"מחובפלולםאלייצו
שחטובעםרצועהל"דך"כדכתיב(ההתםם,י)"ויהיד'מעגבלדר",רלא
י השכנים העשיתם ,וכן הקז,
לישועה שתבא בהשפעת לבושיייד
י
י
ל
ש
מ
ש
על ד'
שיצא האיש חמיר בשוק "במברתו",היינויי"חונו
יהבו",תהנהאליהוהנביא לקראתו" ,שהושהולובישועה שלא היתה
תלויה כלל במלבושיו הנאים ,אלא בפצועת ד' אשר שאר ענוים
,

בנטועה,

ויהירצון שנזכהלנטועה קרובה בכל הנצרך,בזכות אבוה"ק
והצדיקים,זטתםיגןעלינוועלכלישראל,ומכהלהשלקים ד'יהבנו
והואיכלכלמ,ונושעלנצחים בנטועה קרובה,בביאתבןדוד במהרה
דירןברוברחמיווחמריו,

רנה

לילשבתקורשפ'פנחס
א .פעחםבן אלשרב! אהק הכהן השש את חמתי מעלבני
הצראלבקנאו אתקנאתיבתוכםולאכלותי אתבני האראלבקנאתי.
וצאבכפלהענין"בקנאו אתקנאתיבתוכם" ,תם"ולאכעתי אתבני
ההראלבקנאתי".
במדרש (נם"ר פכ"אא):פינחסבן אלשרבןארוןהכהן ,אמר
הקב"הבדקהואשימלשכרוכו',וצרבלמהדרשוענקשכרוברישא
דקרא"פינחםבןאלעזרבן אהקהכהן".
יזה
ברש"י:לפישהיו השכמיםמבזים אותו הראיתםבןפתי
שפשםאבי אמועגולם לע"א חורגנשיא שבםמישראל,לפיתי בא
וההסואחראהק.

הכתי
ב.

ומיאהע"פ המבואר במדרש (שםג ,רובב שש"י)עה"כ (כה ,פו)

ושם האשה המכההמדיניתכזבי בתצור ראש אמותבית אבבב"ק
הוא ,שהתיקיעדהיכן סעוהמדיניםעצמן ,שבתמלךהפקיו,צור
שלומד
גדולמכולםמלךהואותפקיר אתבתו,מילאההרמפקיר".וי

שבאהשדופקה*בצןכאלוממםלמדוכלעמולהפקיר,גרמו קשיתגדול
עלגבראל,שחרןמעצם חמאעריותוהע"ז,עודנעשה קמרתעלטכם
בזהשךגשדעים"נתנועצכן",עדשהפקירו הקרלהםמכלשהיא הבת
מלך.וברישראללאהפקיועצמםלהשי"תבכללבבםובבלששם.
ולק ,כרלבמלמעשתםנם קששחן,ההןצרפילהיותעקירת
המומאהבאופןשלממית משדה"א.כיאהלעטשו"ה,כמועיצורטען
רבו

עצמווהפקיר אתבתו,וכגמלאמילאהפקיר,כןלעומתוהפקירפנחס
עצמולכבודהשי"ת,המילאהפקירעצמועמו.
ועפ'ז ע"פ כפל העמן ,ד"ר%פיב את חמתי מעלבניישראל
בקנאו אתקנאתיבתוכם",הית במה שמסרנפוגולכבודוית' ,שבאה
הסיר הקמרת שהמדינים נתנו אתעצכן .ועוד "ולאכלזתי אתבני
ישראלבקנאתי"היתקראתיש %רהעבירהעצמה.

ג .לפיטנמצא ,שמהשהיו השבבכם מבקאותוכר,הטה מעכב
כפרתן.משע"פשפיטנםהפקירעצמו,הןלאלמרוממנו.והינומשום
ם "%א,לפיק*
שהעמבזקאותווטהםואותואחיאביאמושפיסםעניי
לאלמדוממעפרו[הקאכרגצרינטם שהםראו אתהגדולמכולםמפקיר
בתו,וממלאמילאהטהמפקיר].ועלכןעריקהיהקיםדגחש*וגמצד
שלאהפקירועצמןלכבודו כ"שכמוירעשוהמדינים לצד המומאה.
6ה"באהכתשויחסואחראהק" ,גק שהתורהיחסואחראוזרןנכנס
הדברבלבם.כיכןהיא כח התורהלהיותו בבחינת "חי עלם נסע
בהוכ."%ועיטשנקבעבלבםערחוםוהוא"בןאלעזרבן אהקהכהן",
ואפיו הםמפקירעצמולכבודהשי"ת ,הףהכירו לראותשבןמלך
מפקירעצששלד"תולתורתו,וא"כ"מילאהפקי"עצמו,ובאההשעו
תיקונםבשקטות.
ובחזטזפוזצהכתוב"פינתםבןאקומרבן אהקהכנקהשיב את
חמתי בניהאראל",ה"מבמזשהואבןאקומרבןאהרןהכהןהקרב
אחחמתימן%בנ"י,כיעי"זקינא ראתנבאתי בתוכם",שכולםלמדו
ממנו ע9היותונתחםבןאהק.ההשדרשובמה"שדיקטעלכתובאח
"פינהםבןאקומרבןאותץ הכהן" ,שאמרוזקב"ה "ברק ההאשפצול
שכרוי,כיהשעיץשבאהכתובוהקמו אלךאהרן,פעלשקנא אתקנאת
ד' בתוכם,ונקבע הדברבלבכלאחיאל למשקרעצכןלכבודהשי"ת
הלכבודרעזחזוק.

מגי

רנו

* רישלפרשעודלשת המדרש "ברק הואשימולשכרו" .רהנה
י
עה"כהננינותןלו אתברתישלתם,איתא במדרש (במ"רוכ"א א)גדול
השלוםשניתןלפנחס,שאיןהעולםמתנהגאלאבשלום,והתורהכולה
הררכינועםוכלנתיבותטהשלום.ויל"פ
שלום שנאמר (מש4ג")ירכי
שניהגהלוהתורה[שההרכולהשלום]במתנה.חטואמדהכנגדמרהעל
פנחסעצמו בקנאותו לשם שמים,זכה לתורה,יצהף דרשו
שהפק
ידרשתהלים ה א)עון"כ (במדברכא,יח)רממדברמהגה,מישמשים
חז"ל (מ
עצמוכמדברשדבלדשקבוזוכהלתורה.וזה"בדיוהואששולשכרו".
חונהיצנרוחז"ל(ב"מ קל,בוכש"יר"הלאוכנק)פנחםזהאליהו.
ויזרלהמר שמכח שכרו שלפנחםשניתנהלו התורה במחרה ,מכחזה
ו שואלים לו
היהאליהו הנבטש מצוי אצל התנאים והראשוניםחיי
שאלותיהםשעש"ק.וכןהובמחלו"והקעהלוולזרעואחריוברית כהנת
עולם" ,ובכהן נאמר (מלאבי גז)"כישפחזינט"ןייטמר
ו דעת ותורה
יבקשומפיהוכימלאךרצבאותהוא".

ה .הנה אמרוחז"ל (שבהקיא א)כל המעג את השבת מחנקלו
ש לפרש ש"נחלה בלי מצרים"הינו נחלה של
נחלהבלימצרם.י
הפקר.כירקנחלהש"צלובעקם הףהואמשים מצרם עלאיוכלזר
לכנם .אבל נחלה שהיא הפקרהיא "נחלהבלימצרם" .השגשעננ את
השבתזוכהלהיותמשיםעצמוכהפקר.ועזיזזתטהלתורה,כיממדבר
ןנקרא שבה (רדח"ב
מהגה,שמישמערםעצמוכמדברזוכהלתורה.ולכ
צב ,א)יומא דאוריתא .סק אחזתן (שנה ש; ב) מלש"ע בשבת נרעבה
תורה,כי בשבתזוכים המרעללבה" "נחלה ב 4מצרם",ועי"זזוכים
לאוריתא.
ףהירצקשנזכהלקרש שםשמים",שווינה"כשהכרבנענה",
בת"נחלהבלימצרים,בשפעבחכהחטצלההחיםושלוםוכלמובעף
עלם ,והעעךשנזכה להגאלבגאולה שלעשהבביאתבןדודבביציה
רינןברוברדותוהבסריו.
רנח

סעודהשלנציתפ'פנחס
א .פינחסבןאלשיבן אהק הכהן הש %את חמתי מעלבני
גבראלבקנאו אתוקאתיבהוכםולאכליתי אתבניגבראלבקנאתי,לכן
ואחריובריתכהנת
אמרהמינתןלו אתבריתישלום,והיתהלוהירע
עלם תחת אשרקנאלאלקיוויכפרעלבנייזרעאל%.ספרי:לכפרלא
נאסם,אלאויכפר,שעומדהמכפרעלישראלעדסטשכלהסורות,רצ"ב.
במדרש (נמ"ר פכ"א א)פינחםבןאלעזרבן אהק המקן ,אמר
הקב"ה ברקהוא ששולשכרוכו'.וצ"ב למההויזה מרה כבד מרה,
תחת אשרקנאלאפקיוויכפרעלבניישראל,ניתןרה2כר-בריתכהנת
עולםלוולזרעואחריו.
וברש"י:לפיעודיההשכמיםמבזים אותוהראיתםבןפתויטה
שפעוםאבי אמועגלים לע"א והרגנשיש שבםמיזרעאל,לפיכוי בא
הכתובויחסואחראוגרן,וצ"ב.

ע (וטנא
בעל שם שלמהזי"

ב .ונראהלבארע"פדבריכיק
"
א
א
עה"כ (שמתל)% ,ונתנואיש כפרנפשולד'
בתאווה במם בפרשתן)

ז2פ"
בפקךאתםולאיוניהבהםכףבפקדאתם,עפי"רהזחה"ק
סי
רכשאדםעוכרעבירהשהיינעלטהכדתה ,אםמקבל (ע
שוממנ"פ
עלקדחות א"ש,נחשבלוכאלונהדנבפועל ממש,הטובאינוצרכי
לקבלעונשמיחהבפועלעיי"ש,וזה שאבו הכתוב"ונתנוא" 2כפר
נפשו6י" ,שתאדם שסורנפשולר'",בפקראתם"(מלשקתסרק,כמו
(שמאל אכ,כה)וישקדמקוםדרך),היינוכש"תלוחמאים",ולאוהטה

ש

פ'במרור)

עבט

נהם כף בפקך אתם" ,שלא עטרכןלהיות בהם כף (מות) מחמת
העבירות,עכר"ה.ופירש בסן כלק אא"זבעלדרכי תשובהזי"ע מה
שאתורים (ברמחהשמ"ע)"רכהך'אלעע בעקתישראלכר",ואםיכהצצ
הבהירנלאמרהלאהמאנוופשעעחטיןפעוכראיןשתתלילתפלתינו,
6ה אעמבקשים"האפויישראלותפלתן באהבה תקבלברצק",הינו
במהשכרצונםלסמורנפשםלקךבן,הקרנןמכפרעלעין
,נחהנטתםפי

המקיטע,עי"ש.
ועיקמש"ככ"ק אאץבעלכניהישכרזי"ע(כגיתרעמהה)על
הממרדצ"ל ,ש"הגםמנדבריהזהרלאנאמרו 4שםלענקקריאת-שמע,
עכ"זנלמודרעתמישמחטרנפשובכחבאורע,יוניהלמצקלפניר'כאלו
מסרנפשובפועלויכפרולוכלהעוונות,והנהעתךכןי"שהראממית
נפשבכח,לפגלש ממו טסתלמסורנפשוש ש מ עולם
ויחודו ואחדותויז"ש ,הנהיכופרולו כל העוועת להקוארל
א
יקמ"ש

בממירתנפש".וקוקהרכריםשכתבבתשו'רוהטב"א(היה 40מק)עה"כ
(תה*ם מד,כג)כי  %היגסכלהיום נחשבהכצאן מנחה ,ת"ל"רכי
אפשרליהרו בכליום ,אלא שבכליום שאס קורק בקמ"ש "שכל
נפשך",ומסכימיםעלכן ,הףהחחכאילוהורמובאותהשעהעלוית',
כיכלהממכיםעלחץכאלועשאו".
ובאמתכן הוא בכל קרבן ,שמכפרפישטת משמקריב גומר
כדעתויטמאממקלמסור אתנפשובמקוםרברבן,כדכתיב(יקאא,ב)
"ארםכי קבב מכםקרבן ,"%וכמו שכתנהאורהחיםרק' (ףקיאמג
ה)ש"יבהשרתכיםהחומאשהחבבהמה ,אשתתףעמהבצערהההסבכי
ראויהואלששותבומשפםזוףחבואבטהומאגורוהכתוב(חה*ם*,ז)ארם
ב~ועשאו",וכיק
ומהכנהתוזטיער'".חשייעכי"כלהממכים
שהחשבוממכיםשתאוילעשות %משפם8ץ ,חףשץ עשאו.

ש"
סמי

רס

ג .ונראהלומד,שמהשוקב"הביוברוקדווחמריומקבלאת"כל
הממכים "" "9צ"כאלועשאו",נמשךמפמפם.והבשורביה,
לעה"כ (כה,ו) טפשהבבים פתח אהלשעד,תיזםיעתן ק
ררתהלעי
עהעשל "אינקבכיןוקריק שמע",וב"ב .ונחשה לבאר ,שפנתם ראה
שהםבוכים קטים שמע,הינו שבהוכם ובמחשבתםמוכניםישראל
למסורנפשםעלקרושתשמויזטץ ,4קהועייפןקויאר ,שכלנפשך",
לקבלעלעצמו באגטט לסמורנפער.אכן לא ההר בכחם של גבראל
להברא מחשבתםזואלהמשלממש,כיקשנפגש מחשבתם כשחשש
ררותי הואש .ח 45פעחמ (שםז)"ריקם מתע4הערהועלז רמחבהווט'",
ההת הרמ"ח תיבות ךקשי"ש  -עעץאו הטראל -לרףביוי ,לההרס
מחשבתםמכחאלהפועל .שהיוהערהכולםקוראיםק"שבבכיות
א קמשתד'צבאות ,אלא"ויקם
יחםלקי
קר
לפ
הטעתממנ"פלא ההר כחול
מתוך העדה",שמהעקההקדהשה שאבהכוחותהגרתכםלמסורנפשו
אתמהשהיהפנטזבכחבתוהערה.
בפועל,כיהטשרקהוורא
ח"ש"הנדב אתחמתיט'בקנא אתקמשעיבתוכם",הינועה4אתולא
היההעלובעצמו,אלאקנאתבניגבראלכולם.העק"השיב אתהגטזי

ש

לפחי

מעלבניישראל"כולם.
נחשה,רכיון ששנתםזכהחהושראכטששבצזם2,לישראל
"ירת"נפשנק הכחאלהפועל,באהפעל שכלישראל,בכל
פם
עמ
רגשניםול
 ,אשךממכעריםומוכניםיהחששבתםלסמורנפשםעלאמונת
הדיית
 ,ותחשב נם להם מחשכתם למעשה*ואוו
אלקיעולם,עמיפואיו
"מזיתהלוהקרעואוציו",עצצעעדושלפעחםנועבכלהיורותהבאים
אוציו,ש"כלהסממםש מ*"חו".
שהו שאמרו במשי "6שר לא באמך ,אלא רכפר ,שעהטר
ש ו ל עד כל הץהת" .שיט שהוא עגו ומכפר
י
,שמישמוארנפשובכחבאתרעטהרהלרצקלפניד'כאלו ממר
תם
כה
שי
חל
ע
משומתעל,ויפעלוכלהעושות,כמבוארמהר.ועך"זבכפרתקטבן,

"

מי

כסא

שכל המקףב קרבן מצמרפת מהשבתו למעשה המסנ"פ של פנתם,
ועלה לרצק.וזהושאמרובמרפש"בדקהואשימולשכרו",כימדה
כבדמרה,מהשפעלכפרתעוונותבכלהדורותאחריו,ניתן"לוולזרעו
אחריובריתכהונתעולם".
וזה שבא הכתוב ףהסו אהףאהרן,כי מרם שחמאוישראל
כבנותמואב,היתהמחשכתםזכהורצפה,ועלכןההראהרןיכוללכפר
עליהםבקרבנותיו,ע"ייסוד מהשבתן שלישראל .אבלאחרי שבנמו
במחשבתןוזנו אחףבמתמואב,ההרצריךלבאהכתובוליחם אתפנהם
אחר אהק,שמאז צרף אתזכותושלפנחס,שעומדהנכפרעליהםעד
סוףכלהדורות.

*

ד .תהנהיצנרוהו"ל (בתמתה,א)כלהקררא קףאתשמעעלממתו
כאלואורע הרבשלשתיפיותבהוו ,שנאמר (תהלםקמו,ו)רוממותאל
ש לפרש שהרב של שתי פיות ,הוא
בגרונם וחרבפיפיו"ת בהים.וי
שמצטרףעמוגםהרבושלפרחם,שנאמר %ויקחרמ"חבהיו [כמדרמ"ח
תיטת של קטןרהצטרףעםישראל אשר נאמך בהם והמהבכים פתח
אהלמועד",ואינוןבכי! קראןשמע".וכןההשלדורות ,שמצרףכוחו
עם ק"ששלכל אהד שמוקרא מהשבתולפועלומצרפהלמעקרוועי"ז
חיקקוקליפותבמלקמינטה.
וזהחיזוקגדולבעתשקוראכלאחדנשיאתשמעשעלהממה,
שצריםלהאמקשבכה הקף"שבכוונהבאמת,זפטהלהיותמכללישראל
אשר "אינקבכיקהקריין שמע" ,הקטור בחשונה שלימהעל כל מה
שפגם במחשבהדיבור ומעשה כשעג וכש"כ במדדח"ו.וע"יקרי"ש
של הממהבתשובה שלטהניתן הרבפיפיותבהיו ,שמצמרפותעמו
בכיהםשלכלפיותבניישראל,והרבשלפנחםנתמהבהיו~שותנקמה
בגויםתוכחותבלאוטים,להתגברעלכלהנמיכותופהר*לות.
אסב

וטוי רפק שנזכה לקבל עול מלכות רומים באמת ביראה
ובאהבה,ונזכהלעבוד את הכר"ת כאשרעם לבבנו ,ולאנבוים ולא
נכלם לעולם ועד ,ונזכה להתעלות בלמוד התורה בקדושה ומהרה
ולעשות נחת רוחלו ית"ש ,והעיקר שנזכה להנשל בגאולה שלנטה
בבושתבןדודבמרוהכירןברוברחמיווחמריו.

רסג

לילשבתקודשפ'ממותמסעי
א .וידברכמטהא5ראשידרשותלכני"טרא5לאמרזההדבראשר
צוהד'.וצ"בלמהכאןנקראונשיאיהעדה בשם"ראעזי הממותלכני

"טרא."5
וי"לע"פ מה שפהקנובמפה"ק"כצמה"מלירק שפ5ונמקי(עיט
מעםאיזמלך %בשלח,ועור).ולפיטי"ל,דהנהחובתהנשיאיםלהנהעהדור
הוא לא רק כשהדור הוא במדרגהשויונה ,אלא נםבהיותם "סמה"
ששפלות,צרחניםהנשיאים להנהעם -לרוממם הלשאותם ,שהריכן
ההערצונוומדתוית"שלהיות"מקיזתמעפרדל מאשפתיריםאביק"
(תהולםקע,ז).

ולכןבפרשהזושנאמרהבתוה"ק אחףעצתבלעם שבהפגמו
"טרא 5בחטאבנות שאב,וירדואז מכש ממה להעה תחתונה מאר,
תזההעבודתהנשרעיםבאותוצקלהעלותםכמטפלותם,הצויהנקראואז
הנשיאים "ראשי המטותלכני"שראלש ,שעמירש נשתה שעה
להענקותאתהררסממהלהעלותםומשאםעדראש.
וערשישלבארמהשמען קשח (מצנר ם,ג) "מכלהעדהכ5ם
קדושם ובועכם ד' חמדוע תתנשאו ע 5קהל ר",הייםעה"קק ראה
כמטבעות רקענק הנהגהבהיות השגאליטירעה נכוהה,ולכןמען
"ומדועתתנשאו ךלר" .ששש תתה שארכבהפעולתרגעדאים
הטש להיות כמאשי דהומותלבניישראל" ,ההם לררה מפשע אלבני
ישראלעצפלו""רתתם,הקובלטטפתםמעומקברופרות.

ש

ש

רפד

ב .ההנהאמחאבמפרהיצירה (פ"א מ?)שבריתדצועו"רמכוק בר
בשתהלשק.ובמפתםהק' שלרטה"ק תלמתםהבעש"טזי"עהאיכו
בעתרששירתהמנור,משוםשנזהתלוי מרתברית
הרבה
י
ט
ש
ו
ל
קודים -הוא כלקאדכולהו,כמו שדרשובחו"ק (ח"בפז ,ב הם"ם) עה"כ
(שטת ק ד) לא תעשהלך פמ ,5דמאן דמעקר בהאי ברית ,מעקר
בהנ"4ה(ר".)5וטיני הגה"קבע5יטב5בונהמך
י בדרשה(ימו
ש
י
א
פמם ?4מדותאותע)עה"כ(במדברה,ו)כייעשומכ 5חמאתהארםלמעל
מעןברונישמההנפשההיא,שאליארךהאדםה5אאקחקבמרדולא
במעל,כיאםשלאברצוןוכמעשהבלא מחשבהשאעוא5אשעג.עטה
מט 5פההנרים
מעות,כי הואגרםלהכשלבחקח"ו,ש
בשים,כי בטת המעור ברברית הלשק ,ועקשתשפתיוהוי מעשה
בבדידורצקר"ל.
וזהועמישר הכתוב ,לאחר שפגמו ישראל ב"ברית וצצעור"
כשנכשלו בבבת מאב",ויסכרבהיה אל ראעדדגושותלבניישראל",
שאמרלהם שרומתהבשצ"תלהעדבמלרצתלהא"ש,תלךב'6שמורחח
ממהבטר"ש נך
הדבראשרצהרוי'",לדבררקדיבורים אשוצוהד',ה"
ןפ4
ציוויהשי"ת,החלאכרצונו,וז"שלאיהלאתרכרו רשי:לאקומהדברי
חלק]ככ5היוצאמפיוהמצה.
צחקיתפרש הקרא (והלש פה צ) "אמתשיץ תצמח",שמי
תקושםעדשנפקליממה"תתקים (%שםמר)% ,
שנכשלופגםבאותבי
כיעפשהלעפר נפשט דבקהלאמיץבמננו ,תחלת תקונו הוא להמר
לדברוככ5היושו*שפיויעשה",
בדיבשהשטנאבמדת4שםוןבה""5אטי
כיבכחושל מרת אמתלהעלות את האדםמביראעבוקהא "מאמיץ
ש (שם לסו קם) ראש דברך אג"ת (עק
תצמח,עד לאעדא רשששהי

יי

תששנהבניםלשטתשקלש).

פסה

ורמזלדברבפרשתן (במדברלו ,ה)"כןנשמהבנייוסףדברים",
שמטהבנייהם"ף-הצדיקיםנוסריהברית ,הם מהדםביותר הדהרה
ואמת,בבחינת לאשקרנ"ובברית"ך(תהמםמד,טץ).
דיבורם"כן",היינ
ג .ובזהיל"פ המשך הכתוב "אה2כי הנור נדר לד' או רה2בע
שבועהנר",ופי' במפה"קנועםאלימלך (במשהן)"או השש שנועה"
בעמן שבת קוח,2עי"שבדבה"ק .ולהתליתבארשיכותענק קדחטת
ע (מאמר השנתוה
שבתלכאן,ע"פדברי כ"ק אא"זבעלבנייששכרזי"
מאמך א אוה ק )4ששנ"תננ"לשו"ןמעו"ר,חבוארכם שבשמירתשבצע
מתקנים מהשפטמיםח"ובבריתה*2טובבריתובמעור.ולפי"זממשעי
םלהרגלות
הכתרלומר,שהנשרשים"ראעד דבשותלבניישראל"יכהי
אתישראל ממגמאה וזוהמה דחמא בטתמואב ,לתקן בבורםבבחי'
ן שבת כראף ,שבה
"לא יחל דברו",ע"י "השבע שבועה"הידומיי
מתקכם"לשוןמעור".
והנהאכווחז"ל (שבהקיח,א) ר5עב את השבתנוחנקלונחלה
ב 4מצדם שנאמך("2עיצנח,י)אז תתעבעלד'והרכבתעיעלבמתי
ארץוהאכלתלנחלתיעקיבאבעינר.ורםלפרששנחלתיענךדויההש
מדת אמת ,שנאמר (מרהז ,כ)רצען אמת לקקכ ,וצמאת "נחלה ב4
מצוים",כיעלסימדת אמתיכולם לן~תמביראעמיקתאעדלאגרא
רמה,בבחינת "אמתמאוץ תצמח",ערלמררעת "ראשדברךאוטע".
ורכם6ה,שתיבתאמ"תהיאהא'ברישאבאותיותא"ב% ,באמצעיתא,
עדסוף כלררנק.
ת'בסופיה(הקו"הי'סיג),היינועצההשמריש
דרני
חוינו"נחלהבלימצרים".
הנהכפי ושקובלאצל אבוה"קזי"ע (עק ששי ההצר מאמדעשי
המצדים ט)שבצעאחההאנגדחגדהצכועות,אצןכצעןתורה ,אשרבו
אווי
"נתן לצ תורת אצבע" ,ההצק נרמאלתקן מה שפוצו בשית הלשו"ן
סק
ולם
ובשיתועצעו"ר,ולקצתבהמרתאמתאשר

שי יפו

אסו

מאבל~ום פנומעקלשמחה.רהירצקשבזטתמרתהאמתמכהלכל
השוענותברוחמותובגשמיות,והעיקרשנזכהלגאולהשלימהבבהיתבן
ןברובררעציווחסדיו.
רירבפצועהייצ

רסס

מעודהשלנציתפ'ממותממעי
א .וידברכנטהאלראשיהבששותלבניהטראללאמראחהדבראשר
צחהד' .אהדכיידרנדרלד'אוהשבעשבעהלאסר אמרעלנפשולא
יחלדברוככלההנאמפיוישטה.
ויל"פ,דרגהאמדוחז"ל (צהל,ב)"משביעיןאותותהיצדיקואל
תהי רשע,ואפילוכל העקם כקואומרים עחמיק אתה ,המהבעינני
כשיטע".וילה"בשייכותהניחריעממםלהרדי,שלכאורההשבועההוא
ענקאחד,ומהשצריךלהיותבעימוכרשעהואענקבפניעצת,הנ"ב.
זי"ע (לעפי אמים
ועיקעור במה שהעשה הכה"קבעל
י
ה
נ
ת
ה
פ"א)על מאמרזו",וצרךלהבק דהאתנן (צמחפ"נמיש)ואלתדורשע
בפניעצמך.בם,אםמהמהבעיניוכניטעירעלבבו,ויהמהעצבולאיוכל
לעבודד'בשמחהוטובלבב,ואםלאירעלכבוכללכמהקנ%לבואלטשי
קלותח"ו".
ונראהשעמןהשבועהוסו המשבקקאותועתהיצדיקואלתהי
אגעהאדם
רשע",אינהכשארשבועות,אלאהיאשטעהנמשכת
י
ח
ל
מ
ת
כלעמיתחו,כיתמידשומעתהנפש את ק %השמעה המשבקהאותה
"תהיצדיקואלתהירשע",והיאפועלת יוחש"יו 45להתנצרעלהכל
ולעבשאותוית"שבעמדה המההשלעטה,כי מכחמתבועההפועמת
בנפשובאלוהמיד~ראממנוית"ש.
ומקורלוה,מהאדמבוארבזהר(חצע,ב)עה"כ(ועמאה,א)ינפש
כיתחמאהטמעהק%אלה",בשעתאהקב"האפיקנשמתאלסבתאבבני
נשא,אםהידבהבבמהיעודקבכמהקםםורין,בנקלמדאפקודףננשום

רתח

ש"4-המהז מגה 4מג
עי
מ
תחטא ,סף

נח בהרבה הבמחות של אגד אם תקיםדגימת,

שתשמור המצוות],ו5אעוד אלא שאעבר 5ה
ובהרבהעונשק אם
באלףותמניאעלמקלאשתעושעאולמסגדבהו עמאדאינק דמשתד4
באוריתא נלאעיר אלאוטמעבירץ אוחה באלף ושנצה עו5מאכר].רעיוןבפ"
הרמ"קשעה"ק כל ה,כרי שתדע נועם הצדיקים ,ההתראה בשכר
דמדמן5הלאחרשתחזורלנןערן,כרי שתתאחהלנןעדןולאתחמא.
הרי ששמיעת ה"קול אלה",אינה קול שבועה בעלמא ,אלא פעולה
שעושהרושםבלימחקעלהנרומה.
ובנץ"2לבאר המשךהענינים",משבעניןאותותהיצדיקואל
רמיירשע,ואפילוכלהערלםכולואומריםלךצדיק אתה,היהבעינו
כרשע",כלתמרשאפילו אם אמנם כלהעולםכולו אומרים לךצדיק
כן הוא הכוצת שהנךצדד; ,אבל אעפ"כ "הטהבעינכן
ארמה,בודאי
כרוצע",כיתתלה אתצדקהךשאינהמשלך,אלאמכחאותההשבועה
שכשבקקאותךתהיצדיקואלתהירשע,ואלמלאאותהשבועה
הית באמהכרשע.ולפי"ז תתישבנהקושיותבעלהתניאזי"ע ,דהא
דתנן"ואלתהירשעבפניעצנים",הואלחשובשכןו~ק4בפחכן",כיאם
מזההבעיניוכרוצעירעלבבו,ויהיהעצבהלאיוכללנברדד'בנימחה
ווזוב לבב",לכןצילי להאותבעיני עצת שהואצדיק ,אך מ"מיכיר
שצוקתואינה מחמת כחעצמו ,אלאהיא מחמת השבתה שמשבקק
אותותהיצדקואלתהירשע.
ועיקבש"מ(יהשם)עיילפינןהאדמשבהעיןאותורשישיצי
קכו',
מקרא שנאמר (תח4ם עא,ו) %נסמכתי מצקאמי,ממעיאמי אתה
מזי .בגואלת הגם' "מאי משמע דהאיעזי 5עצא ראשתבועי הוא",
י(והש"י5שקמיעזדהיתמוך,
תששני,דכתיב(ים9ןגכם)נזימדךודמטליכ
יגנוזי"פירוזנו "הוצאתני" ,או הוא
רדמיל"נועהגוצ"ב ,שכפשושוהי
מלשת "טש"הינו שתלשתתיקתאותימשמעאמי (עק מפרקדם),ואקי
כמשתלכיםהפשםוהדרש.הוטלפרשכנ"ל,עםםכםןאושי אתהסד,הים

אתי

רמי

שהוצאתנימנמקאמיעםשבועה,כינםהשבועהיצאהעמי -שנשאר
כחהלעדבנפשי.

ב .ההנהאמרוחז"ל(טטיהקיק,ב)"מבהמתושלאותורשע(בלעם)
אתהלמר מה הקובלבו,ביקרןלוטר שלאהקולהםבהיכנסיותובתי
מדרשות( ,מענרכך,ה) מהמכואהלועגךטש .ולאהשבקנםנתכוק
להכשילםשוהיובעעקהםצדייתם,ובאומדולהם"מהמכואהלך קלך"
יכניסבהםמרתושהמהנםרוה,ועי'זמנטולםח"ו,וערםשהלילה"לא
הזולהםבתיכנםיותובהימדרשות" ,שתףעיקרביהם"ר וכמת"נהוא
מקום השראתהשכינההשורהרקעלדכאהטפלרוח שנאמר("טעטזמ,
פז)אני4טזדכאהטפלרוה.
!באאזהציוף"וידבר משהאל ראשי המטותלבניגבראל
ח"כ
ף
נ
ע
ן
צ
ר
ש
ה
ל
מוקז בבניגבראל,
לאמר",הינונשיאיהעדהשתפקודם
היקינמותרוח שלבלינם
.ונגמאו "ראשי הממות" ,שכן "אסך להם
הקב"הלגבראלחושקניבכם שאפלו בשעהשאנימשפיעלכםגדולה
אתםממעמקעצמכםלפני" פט,א),מק"מ"ראעדדממות",שאפילו
שהקב"המעלהאותם לרא(שה
"ם נמעטיןלפניו.ואמר"לבני ההראל",
"ה
שהת מדהזוהשש רקבישראל,כמושאמרו (שם)"אבלעכו"םאינןכן,
נתתינכלהלנמרוד אסך(נראשיזא,ד)הבהטצהלצעיר,לפרעה,אמר
(שטתה,ב)מ4ד'".

ובאהדוריכםמהטהרבינו,שהדרךלבואלמרהזולהיות"ראעד
" אכי נדר'4אוהשבעשבעה
הממותלבניישראל",הוא
לאסר אסרעלנפשו" ,שהוארכס
א האדם קל השבקה אשר
משבקקאותוההיצד"; ,שבועהזואמך"לאיחלדברוככלהיוצא
ה צרךהאדםנשכירשכל
מפיוהעיטה"שנעטאריזלזורולנצחבנפשו.ה"
נרולה ומסרטהעטישה לה הש מאותה שבועהר"משביעק אאותהי
י רשע",עלכן "אפהק כל העולם כלו אומתם שצדיק
צדיקחשלהינ

שיי

שגי

ער

ש

יר

אתה" ,כבלעם שאמר מה מוכואהליך יעקב" ,מ"מ "הטה בעעקא

כרוצע",כי צדקתך איבה שלך ,אלא שמפעפע בקהכך תמיר מה
ש"משבקקאותותהיצדיקואלתהירשע".

ג .וועהבקמשאלו,עמיחודנואב,הזמןנרמאלקנותמדתהעטה.
ע(בשערנישכרמאמניחדשיתמת
ורכןלזהמהשכתבב"קאא"זאדמו"רזי"
אנאותו)"בענקחובטאב,שמעתיכדהוינאמקא,מפהקודשאאשמו"ר
הנה"ק[בעל שםשלמה]זי"ערמזנכק אשרמצינובחרשים,עדרחתשר"י
הואעולההממפרהיותרגדולבשמותהחהשים,וחודזטא"בשמוהוא
המספרהיותרקמןמאוד",עי"ש.
ו"1לומרעוד שחוהש אב הואהשמן אשרעיעוכלות ומצפק
לקטועה,ולטובלציק ברנה בבהות הנואל,והרי ארץישראל נקבהז
בעטה,כדכהיב(תה*ם  ,6ש)"וענויםירשוארץרנר" (חקחיםהגלום
/ז) מצבה הארץ מאוד מאוד ,היט ששבחה במדח העטיה שנק-אה
עה"ב (במרברי
עטורמאד".ע"ד שאחזתן (אנצה פרד מ"ר) מאד מאדהוי שפלרוח).רלכןהזמן
נרמא,לתיקק מדתנסותרוח,ולקמת מדתענוה ,לצפאלנטועתד',
ולרדפני שמשעותקיםבנווענויםירשוארץ,ונזכהלהאותבנדמתציק

וירושלים ולהקמת שכינה מעפרה ,סהטע דוד הטפלת ,ברחמי שמים
עלעורעלזרעט,ריהפכושיםא*מאבל*וםטוב,ונזכהבמהרה*ום
שכלוטכככהותכןדודבמהרהדידץברוברהבנווחסדיו.

רעא

מלוהמלכהפ'ממותמסעי
א .בשבתזו דברנו (במעודה שלהטת) ממעלת מדת העשה ,שעל
שמה נקראו הנשיאים "ראשי המטותלבניישראל" .והנה ממגולות
מעורתמלחהמלכההיגשלקמתבה אתמדתענוה,שהריהמשמעוךתא
רדוףמלכסמשיחא,והוא אמרעלעצמו (תה4םקם,כב)עניואביקאנכי
ולבי חללבליבי .ורמז לדבר שכן "מערדת מלחה מלכה"בנים'"עני
ואביוןאנכיולביחללבקרבי" .ואפשרשלכן מעודתמלוה מלכההיא
מגולהלפעולבה פרטות (ואומצם בה אנא ר החצצרנא),ומהואילוענעה
ענהקהריבאמר(תהודםקמם,ר)יפארענוי"םבישט"ה.
והנה,ביום ם' באב הבעוקם הואיומא שהילולא של האה"ק
החוזהמלונלקזי"עועכ"י,ונימאמשמהרכדלתאנעמןמדתעשה.דהרה
בתוכם" ,רקשה (המץ
עלהכתוב (ששתגה ,ח)"ועשו  4מקדשוממבעי
אמת פר תרומה) ךלכאורהכיוןמהשכינה שורה בתוכם ,בתקיכל אחד
ואחד ,למה צרך לעשיית מקדש .ומבאר ,שצרעו לעשות מקדש
להשראתהמשכינה ,כףלהבק לאק א%ראוייםשממשכינהתשרהבתוכ%
ממש ,ה 4אחרשמביניםזאת-שוברמוים 5תשהאת השכעה בתוכ%
ממש ,שנאמר ("יעקץ נז ,סם) אני את דכא הצפל רוח ,ואז "הכלנהי
בתוכם"אשכוןבתוככם.
ועודכתב (המץ אמתפ'שפמרם)"ש"טשכמעםמתיאששלהיות
עתהנמיםונפלאותומהחוכות מטד עצמםכמובזמןהקישתם,כיק
שאקלנועתההמחהוהכוחכמותם,אךאפשרגעכלאידךגימא,כיכו
ערב

שרעתושפלהע*ו,תפלתואינהנמאסתכו',ומישהואטיולאקנקללו
להיאשפלכ"כבעיתו,כמומישהואאיןבאמתובפששות".

ב" .לאיחלאתדברוככלהיוצאמפיויעשהע.ופירשהגהיקבעל
קדושתלויזי"עשמישאינו עושה רבתו חולק ,עושהתקנונים בכל
ראומרויקםלו,ככח" (שמהאל
הנוצאמפיו,חצתקייםבו(איכ מ4כה)יינזו
בכנ,נ)צדיקמהטלביראתאלקים.
ונראה לפרשלשוןהכתוב "ככל היוצא מפיוהשעפה",עלפי
מעבטהבזקיניהיהוויהקרחםזי"ע,שבעתשנתפרסםבעולםלאטטמופת
ופועלישועותבטיב הארץ ,שמעכסהיזידו הרה"ק השפאלערהידע

זי"ע,החמךאצלולהאותבעצמודיךענודתו.וכשבאלשם המהשביתו
שלובהטיהק' מקףאנפפם נששוסףהעומדים שםלפעמים מאונ'
הקזיוזהבמגורבביתו.
שיםעדהשנלולבאלפניו,ההוא
י
נ
ב
ש
ב
ה
י
ר
ו
ד
ק
ה
אצלודהטפאלערוידעוכאלוהרי דרכםהיהלעבוד אתהשי"ת במתר
ובצנעה,ואוינהפרמםבעולםכ"כלאיירמופתופועלכטועות.
זי"ע טפא דעוברא המנאהוי .פ"א
סיפרלוהקיווי
י
ר
ו
ד
ק
ה
כשהיתיחלושביותר,נסעתילמלקלהבריששםולחזקגופילעבודתר.
*4לממני תשלומק ,ובילת
אחר שהותי שם לא רצה בש
צמנ"
במקהםהת,טלומיןשאברךאותוואתב"ב.תעעשיתי,ברכתיאותוואת
מתוחשוזרעונכלמכלכלהםרכ .רקחיצאתי משםחניכתיעדמקים
וטהירתהעומדתהכגלה,פתאהםעצבותיקולצועקלעומתי "אף,הרבי
שכחלכרך אתבתנו".חברהליקצת,עפייידעושאםחלושמאודהיל
פמישקרפמיעה קשה ע4מאוד ,ולמהדורסנים שאשובלביתם .הצא
בתםלכאןואכרתה.שןאמרתילהםכאלוברכזקצת"למה צמאאני
לחזור ,האם בתכם חלשה כל-קא שאעהיכולה לצאת ולבואאלי.
שתבחל השלנטשןואבהכה".ותיכףתצירישמנהובאהכתםוברכתכןבכל
הפרב.סטלאיעתיכלל,שבתםזוהקרחולהלשע,וזהכבר

אחר-עשי
רעב

שנים ששוכבתעל ערשדויר"ל,מזיתה פאראלטירם (בלעת) ,שלא
נלה6חממקתמהכלל.ועתהשציוותיעלטהשתבאאצלי,פתאוםקמה
נהלכהעלרנלטה ונרטחפאהבעזהי"ת .המאז שנתפרסם הדבר,חושבים
אותילאישלמופתופועלהטועות.וואםנהוןא"אסירהעלפען.
ובעגיש לפרש "ככל היוצא מפיו יעשה" ,שאפלו כשאק
בדעתושלהצדיקכלללמוראולברך,מ"מכיקשהדבראךיוצאמפיו-
בצדק,שדברו
קשה,שכןהואכחמדת"ותגזוראומרויקםלך"
י
מ
א
נ
ה
הואכדברד' אשרנאמרבו("שההנה ,ש)"כןטץהץדברי אשר יצא מפי
לא"2ובאליריקםכיאםעשהאתאשרחפצתיההצליחאשרשלרגעיו".
זכותםעןעלעוועלכלישראל.

רעד

סעורהשלישיתפ'דברים
א .אלההגברים אשר ובר משה אלכלישראלגו' .וצ"בבכפל
הלשון"הדברים אשרדברמוטה",דהוימצילמעצר"וידברמוטהאלכל
האראל".
ההנהבמדרש (דהרפ"אא)"אטדהקב"ה,ראהלשונהשלתורה
מהחביבה,שמרפא אתהלשק,מנין שקיכתוב (טש4סו,ד)"מרפאלשון
עץחים" ,ואקעץחים אלא תורה שנאמר (שםג)",עץ חיםהיא
ת משובחים,
למחזקכם בה,לעתיד לבא הקב"ה מעלהמנן עקאליט
ומההואשבחןשהןמרפאק אתהלשקשנאמר(ותערלנט,צ)"רעולהצהל
ןמזה וטהאלאתורהשנאמר (שמא
רעלהעלשפתוכטהומזהכו'",ואי
לב,ט)מזהימרקהםכתשים".
מלנו ללמוד ממקום אחר,
עוד שם במדרש",ר'לוי אמך,י
הערשלאזכהלתורהכתיבבו(שםר,י)לאאטט
נלמודממקהיו,הריכהי
דבריםאנכלכיוןערכהלתורהפערפאלשונווהתחללדברדברים,מנק
סמה שקמםבענקאלההדבריםאשררברבמטה".
ףליהמקודםבמדרשמקראד"מיפא6טתעץ
ונראהיהאדהי
חים" ,הוא משוםיממקהצו במזרהרבינומצינולמילףשיברי תורה
קברפואתהטף,כנק מה שההןכהוהרכיהכברפה
מיפאק אתדיש
והנרפאע"ידבריתורה,אבלמקרא "מרפא לשקעץחים'לפינןנם
ו שלשק שצהלכלכהברברים אסותם ר"ל,
לענק רפהשע הנפש,וויינ
התורהמרפאה.
ערה

ועפי"ז נראה לפרש" ,אלההיכרים אשר דברמעיה" ,שמה
ש"דברמוטה" הוא מכח "אלההדברים",דבריתורה .ואמר סטכאן
בדבריתחיחה שאמר כמצה ,להורות לדורות שכל הבא להוכיח את
ישראל ,יללתם תחלה דבריו בדברי תורה הקרושה ,שתרפא לשונו
ברפואת הנפש ,ולא תהסהלרעוע בכלל(תהיתםי,ז) אלהפיהו מלא
ומרמותותךתחתלשונועמלהשון.
ההםלפרש האיקליףלהמדרשהד"ואקמ"קובטהאלאתורה",
עדדרך ךאטזא במדרש (שהשירפ"חנ)ממזהרלימהזח אחדשל תשובה
ועגלותהקרנותנכנסות,
כחודהשל מחםואני מתחלכםפתחיםשיהי
וכהבע"זהרה"קר'צדוקהטסןמלובלקזצ"ל (מחשבותחרוץר) שמעלת
התשובה כחודה של מהםההש ,שמפלאטתמעבראלעבר,וכןצריכה
ם תשובה,מעומקהלבממש.בנייעמתורהאשרההשבבחינה"מזה
ושההםכתובים",בעומקהלב,היאמרפאהאתהנפש.

ב .וזהוהעניןשנאמרודבריאעטהיייי"חעלסדראל"ףבי"ח,עד
י (שבתפם"זח"א)
שהיונקשאובפיחז"ל"אל"ףבי"ת",כראיתאביחםלמ
שרבינור~קדושוהתנאיםהיויואבקופושמיןבמגלתקינותערב תשעה
באב שחללהיות בשבתנע רומנסהולהתלעז,וזציירובטה "אל"ףבי"ת
אחר".

ההםלונטהיטהואכצנעםהנ"ל ,דראמתמרםכאיםלרטבלארץ
שטתעלחורבןביתרמשיהם ,לתמר בדבורתולשובו "אעטהישבה
בדד",צרדילרפאותרוברטשתהזהראויהלקונןעלחורבןביתרשמקדש.
והרילביודעמית נפשו מה שפנם בשכורו שפתוהתלוע במשךכל
השנה,לכןנשמטרגשנותבמרראל"ףבי"ת ,שהםכ"באותיותהתורה
הק',להיות5ממרפאלשוןעץחים,שכהרפאברפואתרגחט"נ,שמכל
ולכבלה לכסא הכבודלפעולבעריםגאולה
להתחב מפשקינותרוי
נקובהישועותעחמותבבטשזבןדורבמהרהריכןברוברדודיווחסדיו.
רעו

לילשבתקודשפ'ואתחנן,שבתנהמו
א .ואתחקאלד'בעתההוא לאמרנו' ,אתההחלותלהראות את
עבדךאתנדלךואתידךהחיקהאשרמיאלבשמיםובארץ אשרהעשה

כמעשיךויייירתך.

ומיאהלפרש ,ךהנה מהשנענשמוטה רבש שלאליכנםלארץ
ימריבה,כרכתצ (מצנרכ,צ)
ישראלמבוארבקראשהוגשמהמתחמאמ
קןלאהאמנתםבילהתעשנילעיניבניישראללכןלאתביירואתהקהל
השקאל האנץ אשרנתתילהם.והנהבגדר וצש שק,עיקברביהבחיי
(שם) "שהחמאהיה מהשהחליש כחהנם ,שההרראויהסלעלהוריש
מיםבמצוותושלהקב"הבדיבורבלבד,וזשלונעשהכןהטה שםעשמים
כעעקדש,שהיואומריםתמהמלעזהשאינויודעואעושומעמקיםדברי
דהום,קל וחומדאנו .אבל כשנעשהע"י הכאה ההן פתחק טה אצל
כשומריאמונהלומד ,שהההעניןשהנעזבהבדרך הכמהותחבולהולא
עלדרךנם".
ערמהלבארבטה,דהנהכמגהרבעו,ארתכלהנבהלים ,השע
אתציווהמוראעדעומקהלהבקםוויותמעופנעזיורסע.ולכן כשנצמחה
עומקהעבתוהבקמעשהרבעוהממעושהצרוך
להבראלהםלע,רדילפי
לרבותאתהאק,השתקיש שםשמיםבאופןאח.א"ק,אםמכללים את
ציוו הבורא מהעשיומונהפעיתה,אזיאפילו אםלפימודותיהיהוא
שקרקשלדממתאתהמלזן,מ"מהציהשי"ת אמךלדבראלהםלע,וצרפי
לקימה בפשמות.וזה שפא המה רצת השו"ת שתתחזק אצל ההראל
ממצדדיבררהומשכליות,ו*ההיהשיקשבקלמרו
ה"אמעהפשהשה"ה"
רעו

ק"ומ"םלעשאינויודעואינושומע"ובכלזאת"מקיםדבריהשם",שכן
צרתילהיותגםבכלאהםהישראלי,שאףשהואשומעויודעואפשרלו
להשיגפנימיתהציוו ,מ"מ צרז4לקיימהבפועל מתשאמונה פשתנה,
כאילואינויודעואינושהזע,כסלעזושאינויודעואינושומעובאופןחץ
מקיםדברהשם.
מיצא,שפגםמימריבהההר מחמתגודלהשגותיו אשרלאקם
נביאכמשה.כשהנראהלבארטענת משהרבינו"אתהההלותלהראות
אתעבדך" ,כלהמר ,שטעןלזכותו ,שהוא מצר עצמו האמק באמונה
פשוטה ,ולא היפש כלל מדרגות עצבנות ,אלא אתה השי"ת הוא
שהחלות להראות אתעבדך אתגרלך ואתירך ההזקה אשרמי א-ל
את
בשמיםובארץ אשריעשה כמעשווכגבורתך,ועיטבאתי
י
כ
ה
ל
הבוראיתישעלעיראיה שהיא חכמהשכליית ,וממלאלפי עומק
השנתיהשבתישהזהההקידחה שםשמיםגדוליותרבאופן שאכה את
הסלע,
זאתהיתיעושהרצונך בפששות המדבראלהסלעוהוה
שםשמיםואמונהפשוטהמהחזקעלה4י.
ובזה נראה לבאר מהמביתא במדרש (מדרשי אגדה שתחק פ"א)
שבקלט כנצהרבינו עדכנם יהושע ויףא הואיה"
ב ודורש המנהע את
ישראל,ואנינכנסעמהםכמנןוכאהםפשרם,חויינולחזורלמקרנתאהם
פשרם השאמקבאמונהפשומה .נאפשר שהשעלדעתשאיצא(היכל הבהבה

הי*

הקדמהלספרבמדבר)בשםהרה"קמבארדעטשובזי"עשד~עפואבמירורד14ר"יזולמטוב
חזרלדיזפללבמינורפשוטהועייןדבריתורה(מהדורא אאחזלה)ומזכליתהידיעההי"ו
ר4צוווהפשושה].

ש

ב .והנה שבת זה נקרא "שבת נחמו" ,שם שקראים בו
ההפטרה (שע" מ ,א) "נחמו טרמועמי אמר אבקכם ,דברו %
ירושלם וקראו אלוץכי מלאה צבאהכי נרצה עסהכי5עחה מה4ו"
רעם

ש

כמלים בכלחמאתית" .ואמרו חז"ל (איכ"ר פ"א) וכמתנחמים בכפלים
דכתיבנחמונחמועמייאמראפקיכם.
ומנאהכבמעורעניןהטורהיי"4יה,שפעם אחתיתנחמונחמה
פשומה מחמה שעברומעליהם הצרותוהנלוות ובאיום שכולומום.
אמנםעוריתנחמו מחמת שיאמרויצוהר להם ד'ינחמועמי",ארכיון
שיאמר להםד' להתנחםיקבלותנהירי! באמונה פשתנה,ולא מחמת
שרואיםוכהצעיםהנחמותבעצמותם .שאמתמעלהיתירהישבנחמהזו

ש"ף4שמר ראלקיכם",כי הנחמה הבאה מחמת התשת והשנתהמוב,
טלהשיעורבמובהמהאנש.אבלזושבאהבציוויתטאמראקסוףברקי
"
הוא ,תשאיר רוזכם נהמהנצחיעד אק סוף בלבם,כי דבר ד'יקום
ןמאמךהאווזמט).
לעולםב4גבולובליםוף (עקבניהכשכרמאכניחודשסי

ג .חזנהאמרוחז"ל (שבהקיח,א)המעבאת השבהמחנקלונחלה
מצרם.וגט לפרשתקאיעלאמונה פשותה ,אשר המש נחלה בלי
ב
*רים,ותעולהלהתדבקבאוראקטוףב"ה,ועלידהמתנחמיםבנחמה
מצ
נצחית,שהרינחמומקמועמייצה"ראלקיכ"ם.ועלכ!נקראבפיהעולם
שבתזה כשם "שכתנחמו",כיעצם השבתמשפיע הנחמהבאמונה
פשושה.
ושנזכהלראותבנחמתציוןוירושה~ם,ולעמטועדברד'
ויהירצי
האומרטרמומשמועכר,תצחקקהנתבהבלטנולעדהע"חעד שתהזה
נחלהבלי מצרם,ונזכהליום שכולו מוב,יום שצדקכם נהניםמזיו
השכעה,והכלמתיאשפעברכהוהצלחהבכ"ע,ותחםהגלוםעדעולם,
והעיקרשנאמהלגאולהשלימהבבושתב!דודבמהרהדילןברוברחמיו
וחמריו.

רעה

סעודהשלהציתפ'ואתחנן,שבתנחמו
א .ואתחנן אל ד בעת ההוא לאמר ,ארנ"י ר אתה החלות
להראא את עברך אתגדלך ואתידך החזקה אשרמי א-ל בשמים
ובארץ אשריעשה כמעשךוכגבורתך ,אעברה נא ואראה את הארץ
הטובהאשרבעברהירקההרהמשהזהחורבנן.
ויל"פ,ישגה כתב בתולדותיעקבישף (פ' נח) "שמעתי בשם
מוריז"למהשכי-נרובכתביהאר"יז"ללהמתקהרץבשרשם,הינוע"י
חסד
שימצאבדקשורשחסד,ונעשהבאמתחסד,ונמתקהרץ
די
ה
ש
ב
זה שמצאבו",ע"ששבהגרבאהכשהשאחז"ל (ברצתם,ב)כלמה
רחמנאלמכעבההוכןענין (תענח נא ,א)"נםזולטובה".טפ"זיתפרש
דעבה-
ו
"ואתחנןאלד'בעתההואלאמראת"יד'" ,יברצתרחוםבדין,הינ
שהתפלקעל זה -התמצא מדת הרחמים בתוךהיק,ועיל
ז יהמתקו
הדינים בשרוק ויעשה באמת התמים ,ויפעל כרוכל ליכנם לארץ,
מצא%השלמה.
הה שבקש משהרבינו"אעברהנא ואראה אתדשוץ הטובה
אשרבעברההודן ,ההר הטובהיהוכלכנן",כיממעלות ארץישראל
הוא סמהעוצםהחמדיםגלויים,חטםמוגלההמוב שהחמשרצשכצנים
בצווךהדין,כמו שנאמר לאברהם אכש (בראשה ע 4א)
צ' אל
הארץ אשר אראך" ,ה"מענשם אהמהאותך,מרת חמדלאברהם,כי
שםבארה"קהטומקוםהתגלותהחמיים.
תשף שעא שלא נכנס משהרבינו לארץ -פראל נתארך ע%
שוחטחטרבגלותהקשההשמרהלע
דגלתעדמאוד,ואקזיתק

"יי

למצחי

רפ

אמנםבאמתגםבגלות"מלמצואמרהמוכהורדפכם,כנהמהשאמרו
חז"ל (מחש מ,ב)אפהקבשעתכעמושלהקב"הזוכר אתהרדמיםכו'
דכתיב (שופים ה ,א) צדקת פחונו בישראל ,צדקה עשה הקב"ה
בישראלשפזרןלביןהאתיות.
וזהו משתצריםבניפלה "והארעינינו בתוהתךכו' ושמרעול
הגויםמעלצוארנוותו*כנומהרהקוממיותלארצנו",שע"ישטויועינים
רואותבתורתך,סכולראות אתהההמיםהנסתריםבדק,ועי"זממתללם
הרינים ושובתםע%הגויםמעלצוארנו,וממילאזוכיםלגאולהנקובה
לעךקובגדותלארצנו.

ב .וזה("צעןם,א)"נהרומקמועמייאמדאלקיכם",נחמהבכפלים,
האחתעלהראיה וההשגה עגם הדקעצמוהוזיהחמים,טץזצניתש
התגלותחסריםגלוים*ףמכלבשר,בישובבימיפ.
ווצהאסיו חז"ל ( ם ןח ,ב) "אלמן מפשק קראל שתי
שקאיעלשתי שבתותאלו -שבת
שבתות באלים".ויש
י
כ
ו
ר
ד
ל
חזוןהמבמתה-מקמו.ודינומעמסהךע"ישניושבהותאלוננאליןמיד,מפני
שענק "שבת חזון" הקודם למ' באב הוא שבו רואים וכמצעים את
הרחמים שבתך הדק,ועל שם טץנישא שבת חזון ,ומשקאנמתקים
הדימם,ונולדבןדודבע'באב,ושובנתעוררים החסדיםגלוים אשר
לטכםנאמרנהמומעמועמי,נתצהיי"4ם.מצאענקשבהנושמו.
וטרירצקעצבהלנושפהבכפלם,להאמין שבכלרברודבריש
מרת חמדורחמים% ,לצא אותה,וזא"זימתקוהייניםמעינו
,ונזכה
לצמדיםגלביםרצנליםלעיניכלבשר,מנטהדי'להלךש %הארץ,ביום
ההואידה ראחרהשמואהד,ונזכהכולםיהדכא"ב אחדבלב אחד
ובגאולה עוקמה ,בבקרתבן רוד במושיהריק
5רילפניכמצמהצדעי
ברוברהיטיווחמריו.
רפא

מלוהמלכהפ'ואתחנן,שבהנחמו
א.

בכלמעאי שבתמזכיק אתאליהוהנביש.

וכהברומ"א (או"ח

סי' רצםמע"ס שנהגולומרולהזכיראליהוהנביא במוצש"ק-להתפלל
שיבואויבשתנוהגאולה.ובמנ"א (שם) בשם הלבתםכ' משום ראיתא
בעיובק(גג,ב)שמובמחלהםלישראל שאקאליהובאבערבי שבתות
ובעיונםמפניהמורח,ובשבתנמיהםמפק שמאישתחהמיןלמעלהמ",
ואיםיכוללבוא בשבת,ולכןנעכיריןאותוכמהמט"ק שאפשרלולבא
ולבשרנועלהגאולה.
אךנראה אשרבמוצאי"שבתמעמו"הםעניןמיוחדלהצרר את
והנביש.ומהריהובמחלס(ם4ניגכג)"הנהאנכישולחלכם את
אליה
אלטוהנביאזכורלמובלשי באיוםי
'החרולוהנורא",ולכןבמוצאי
שבה של משמהכשכירק שם שיבוא ויבשרפ הגאולה .ורם לזהכי
"ואהחנן"(החלבשנהמשמו)בג""אתאלטהדצבשש".

ב .ועלכן נשאבהה מלתאבפיתשימוצש"קשנתקנולשםאליהו
תגביש.

בזמר במוצאייום מתחהנו'",בלי צוחהובלי ש"ץ" .ולכא'
הווקלבמדרהפוך"ב4פרץובליצוהרה",ךכלשאיןפרץממילאאין
צוחה.ונראהע"פ מה שאמרו בש"ס (בחמה ם ,א)"תנורננן,מעגמה
בהלל ושק שהה בא בדדךושמעקולצוחהבעי ,אסךמוברחאני
 .והקשה הגהיק בש תפארת שלמהד"ע (שאה
שאק שק בתקיביתי"
מוש) האן הגץהללבמוחבנץ,הלאכלשיו הרץנדוקבשהיעתה

רהב

ות" "שלעכיאקזהמררךאנשיביתוצעוקשהנאלהםהצלה,כי

מדתהמבלנותהואמלחמדבברזהצדיקיםכלהשים",עכלה"ק.לפי"ז
יתכן ,שאף אם חללה"טסיבהלמ"ק ,מ"מ אק צוחה מחמת שכן
מלהמדבברזהפריקים שלאלמצוקולההדעם6 .האומרים"בלידוהה
הרק מחמתהמבלבות,
ובליפרץ",כלתמרעפהמיבהיראיןצוההלאיהי
אלאבגללשאכ!אקפרץאלאשבועשכולובשורותמובותבעהי"ת.

בזמרא"2המהי",כינגמרהמלאכתו,כלולתמגלעםנאים,לפי

ג.
ענקהבנאים" .לכאורה"טלדיק ,הף הכמחתו המזה 24הרדו אחר

כייבבה "מרקלץ ופלטרץ" אחד ,ולמה במרה מלאכתו רק ב"כלולת
מגדליםנאים"בלשוןרבים .ואפשר לומר ,שהריכן הוא ענק ברכת
ואביטש"למענו טזברמ כרוצפחת" ,העק שאכווחז"ל (פמחש
אליה
9ב א)כל ר~פל פרומהמאיובמחברך.ולכן אף שבאמת בט ארסק
אהד,מ"מבאההברכהבבנקשהעדעצמתהלכלולתמגרליםנאים.
ח"ש"כלולתמנקעםנאים לפיענין הבנאיפא,היתשלפיענק
הבנאים זרדיו אלחנו הטמא ומלאכי השרת ,נהברך הבנק ונעשה
לכלולתמנדים,לשקרבים.

ד .ואתחק אל ד' בעת ההמזט'.ופירש"י "אף ע"פ ערש להם
לצמקיםלתלותי"עשיהםהשובים ,אק מבקערם מאתועיקום אש
מתנתחנם" .מ"ב ,רבשלמם אם הצדה; תולהבמעקדוהמובים ,הף
גדלהזכותו משאר ארם ,אבל אם אק מבקשים כוצצךם אלא מתנת
חנמ ,הלא שק שלכל אדם לבקש ,ובמה עגבהזכות וכחהצדיקים
בתפלה,כיהשאינהאלאמאוצרהנם.
ונדאהלבארע"פמהשסיפרוקעיהךה"קמצאםצ"ע,שדובר'
שמשתמורנאנ"ל (הכגטהלישנתו"עשירוןוחשרצשההמעררל)וצידן אדםגדול
לירדים וקדהט מאוד,וודהכעל מסחךנרול .חומה בבאו לב"ר של
רפס

מעלה ,שאלו אותו "במה עסקת שלם הה" .ענה "עמדתי משנתי
בחצות הללה לחקקחצות ,אח"כלמדתיעדאור ההם ,אח"כהיתי
שותה קאווע ,ועשנתי ,והלכתי להתפלל בביהמ"ד שרוית ,וחזרתי
לביתיעםאיזהאורחיםלאכול,הלכתילמסחרחרבתיללמודעדשעת
מצחה ומעצב ,שובאכלתיסעורהעםאורחים,הלכתי 4שק,וקמתי
שובבחצות.וכן ההןמנדכייוםיום".ויצא הפסקמבי"ד שלמעלה,
שמגיעלוגןעקכעדהכל,נםכעדהאכלהוהעראקוהמסחר.
באותה שעה נפמרלעולמונם סוהראחר .המששמע פסקזה
שלר' שמשקזצ"ל ,חשבבלבוהלאמובמאודכאןשטתנים שכרבעד
כלעטנירשות.הזנהכביבאזמנולהתיצבלפניהב"ר שאלוגםאותו
"במה עמקת בהיותך בעולם התחתק" עפה "תיקש בקתמי מסימתי
שתיתיקאוועועשנתיששיםמוכש,הפובעסקתיבממחתםכלהיום".
אמנםלופסקוהב"דנציגםר"ל.והמההנפמךעלאח,וכיזההחשעולם
האמת5,מהפסקולר'מימשקז"ל קעדןבעדכלאח ,דעהיפךי.ו14מרו
ווי
לוכברנפסקוהוחלםכן,ותולא.
י הרה"ק מצאמזי"ע שהענק מהינואר ע"פ משל
ואסךיקנ
לעיר אחתשהיהה צרכהתבואה.ובא  014סוחר שהבהועמו מאה
התבואהבאותוזמןההה
כוריםהבואה,המאהכוריםמוץופסולת.
י
ח
מ
ו
בננערדהטהק ששרובולכסףלכורתבואה.ארגםמוכראה אמר שההא
טרוטלבעדכורתברנה,אךתנאי"1לושכלהקונהכור
רוצהרקעא"
תשאהזךז"%ףתגבח%רנתץהאלםגםנגדזהקאשהצה.םז"שץ
המורוים ,מהנפק"םלט ,הלא בק כה השהתעלהלנוריזבחשה בעמך
רויטלכמף,אשרהואשערריתוק,הביקשהירעבתבהנהצריפהלהם,קט
ממנוכלהסחורה.
ויהיבררךבעצבהסוחרהזהלברזו,פנעבו מהקר אחרהראל
אותועלממהריו אםהשהשחו.חלואענהלושהיתהלוהצלחהטיולה,
כמף.וקהיכמגמועזזשז
שמכר מאהכור מקבעד שלש מאות

רובי

רפד

המותרהשני5,קחאניא שלמות מלאותבוץ ופסלת הנבטש לאותה
העירלמכור,והציעלמכורכורבבירובולכסף.ועתלואנערהעי,מי
רוצה לקפתפמלית .התפלא המוהר ,הלאעורלפני צק קצרעמימהמ
שלשרובולבעדאותו הסקלסוחראחר,ולמה4לאתתנוכלום.אמרו
לוסוחריהעיר ,שומהשבעולם ,מה אתה מדמהעצנה*לו,הרי הוא
מכרלנותבואההנצרכתלפטול,ועלכ!ברחרחנ~יפממנונם המק,
אבלסוחרשלמוץלבד,מיצדקילו.והנמשלמובן.
ועפ"ז יתבאר בפשטות,שאיןדתיה כחהצדיקיםשיזם להם
לתלותבמעשיהם המוכים,ואפייה מבקשים מחבת חנם ,תעם דומים
לסוחריהתבואה,למי שאקלו כ%מעררםמניםלתלותבהם,ומחמת
ההכרהמבקשהכלבחנם,שהואדהמהלמוחרמרן,והבן.
זכותםעןע4פ.
[אחר ברכת הסזון העיר אהד מן התלמידים לרבינו
שליט"א ,שהיום ,י"ז מנחם אב ,הוא היארצייט של הה"צ
ר' שמשון הנ"ל שנפטר בשנת תפ"ת .ואמררבינו שליט"א
שהואדבר פלאשנזדמןהיום לספר עובדאזו].

רפה

לילשבתקודשפ'עקב
א .והיה עקב תשמעון את המשפמים האלה ושמרתם ועשיתם
אתם ,ושמר ר אלקוקלך את הבשת ואת החמד אשרנשבעלתעתעי.
וצ"ניאם"2מעק אתהמשפמים האלה הטמרתם הנקותם אתם,הרי
הםעצמםראוייםלכלהברכות,הלכנהצריכיםלטמירתהברית חהחםד
יאשרנשבעלאבתעי".
ונראהע"פמהדמפרש המדרש(וב"רפ"נא)"עקב" מלשקסוף
ואחית.ומבארהרמותן"כיהלשוןיהמוםדשנובאדם ,הראש תחלה
ה,עקכבואחיתטוף".חננהכבזבכ"קאא"זאדמו"רזי"עבדבריתורה
(מהיורא באווזנ)שידמע בשם כ"ק אא"זבעליודעבינהזי"ע,
י
מ
א
ש
קורםפמיתו,רהנה אדםהכותבממפדם,וטתבאפםועוראפם ,הף
אקתהעולהלכלום.אבלאםבסופושלדברמטיףמספר אחדלפניכל
ןביחדלעלות למספררבלאלפיםולרבבות.
האפמי"ם,אזנהפכיםכהי
וכןהוא מבחייהאדם,שאףאםעברוכלעמיוההבלותהו.כצמוהרבצה
אפמי"ם ,מ"מ אםבסוףעמיולפנימיתתועושהחשוכה,אז מתק בחץ
ן למוכה .תהו
למפרע את כל האפמי"ם של כלעמיחיו,ועולזןכווי
שכתבהרמב"ם(פ"במהלהשובהה"א)"אפלועברכלעמיוועירהתשובה
ביוםמיתתו ,חמתבתשובתו,כלעוונותיומשחלק".ועד"ז אמר הכתוב
(יתלהקגע)"םוףדבר",טלחייהאדם,אם"הכלנשמעאתהאטיםירא
ואתמצותיושמור",שעשהתשובהלחזורלתורתרויראתוומצותיו ,א
"כיחץכלהאדם",נתקןלמפרעכלמעקרו.

וצאה עובטצרבזה הוא,דכית שמפעל תחווכל אשרעבר
הביאולעשותתשובהבסוףעמיו,הריבע"כשהיוכלקמיוותזכנה
לתשובה,ולכןזכהלעשותתשובהבסופו.ומשו"ההתשובהבסוףמתקן
למפרעאתכלהעבר.
ובזה -צלפרזם"והיה עקב תשמעת את המשפגתם האלה",
הינואפלו אםרקכסוףתקישוהמצוות,מ"מיהזההכלנתקןלמפרע,
ולכ!"ושמרד'אלקוקלך אתריריתואת החסד אשרנשבעלאבותכן",
כלתמר שאףשאבותינו הקדושיםעבדו אתד'מנעוריהם כמושאציו
חז"ל(בראשיע רבה פזל ח)בןג'הכיר אברהם את בוראו ,מ"מנם לך
נשמוראותוהכרית והחסד,כיתעלסי התשובהבסופו חשוב כאלו
תקעכלימיוושנאיולמפרע.

ציי

ב .מעה כיק אארז בעלבני יששכרזי"ע כתב באגרא רכלה
(מצשתן ,ב"הנמי תאבר מאשיחיש מאמו א שת כ) ש"עקב" אשר
לי
צאלול אשר הואסוף ואחרית
א-
פירושוסוףוהחרית",םבורמז לחה
השנה.לפיהנ"לי"לזרמי שמתקןדרכיו בחרשאלול,הריבזה הוא
מתק את כל השנה למפרע .והנההרועיםדברי כ"ק אא"! בעלבני
יעאטכרזי"ע (מאמץ חח-צ מאמי מהות החרש אא )15שבארבעיםיום
שמר"ח אלץעדיוהכ"פאל
יצביהם תתק"ם זועות ,חבוא מכותלמנין
ה
תתק"םלהקדמקות,וביתאבירחצלכר (הרומת פ4ה"ה)שבריהבמילה
ה ה4ו
בתתק"ם,עח"שבדבה"ק.וי"לרנאלדברזככןתתק"םבג""והשהי
י גאלתו" (רקךא כה ,בו) ,לרם משהתק"ם שעות אלועריק
ובתנאבי
יכלתםלהשעולמצאכדיגאולהעלכלרהבנה.
ועדה הוא הענק בבלערדוע,דיעכת קח-ט הוא עקב וסוף
השבוע,ועלעיוחמירתשבתכהלכתה נאקלהציעכלדהצבועונעבר.
וזהו שאומרים (בפיום לכה דטי) "מרף מעשה במחשבה תחלה" ,שאנו

שהמרים השבתשהיאסוף מעשהבראשית" ,במחשבה תחלה",היעו
במחשבהלתקןהכלמתחלה.
והנה במדרש (דב"רפ"גא) "קךשנוחכמיםהמרכיבקנימנורה
ג.
בשבתחיש חמאת,המשום מהמחיב,א"ראבהוהמרכיב אתהמנורה
בשבת כאדם שבונה בשבה" .ט"ב שיטת רעלה זו לכאן .תיק
במפרגדים שפטישושכיון שלהלןאירי רגשררש (שם)בענק שבת,לכן
התחילבר"תדבריובהלכותשבה.אמנםעדיןע"ב,למההתחילרהקא

בהלכהזו.
וישלומרדהרהז'ימיהשבוע הםכז'קניהמנורה,וחטבההוא
נר האמצעק כראיתא בחו"ק (ח"ג קמי ,ב)עי"ש.ובהיותההע"יההמבצע
מתנקיםלמפרעכל עה2תימיהשבוע,נמצא שאף שכליום הואקטר
אחרבע"ע,אמנםעלסיוסמירת שבתמרכשיםהקניםלחמיבה אחת,
כמנורה.וזה שתעלהאר"יהק'לומר
יז'עו השמעלאורהמאי
ירכש

ש ייזמי

משום שנשנה
בשבהקודש"ובמנרתאמבתאדנהדא ששק",
שהואמוףהשבוע,בונשלמתהנצורה,חוויהשבתעצמהכהרכבתקם
מנורה~ .פץ
נסה ונדרש הלכה רדוכבתקני הממרה לדאובה
י
ת
ש
פ
אחתבקרארחוקה עקבתשמעוןגר.
והנהאמיןחז"ל (שנה להא)רמעב את השבהניצץלונחלה
ב4מצרם.וישלבארשכליוםמימותרהצטעהואכבחלהבפניעצמו,
יערברטשבקריוםאחר.אךבבחןמהבצעהוא
כרכתיב(ם"שטעא,ה)ייה
בנהיולאחד,כמרכיב מנורה,בבחינת 8ה;4בוחר עשב
שבלאחרן
קני
מפשיע,ושיחראלוףיראהמאורות ,גביתםיחרמאירותכו'"(פים
מפי
אילםםהחר),וכשכושיחדמאירותכמנרתאמבתאדנהךא יק,הם
באמנתנחלה מצים,הית מעד בץ אתךלשני.
ב*
ב*

נבי

רמח

ים

ש

ויהי רצקעביטהלהרכיב קם ושצורה,ויוניוספיר טרתםיחד
מאירות,ונזכהלאורחישעלציוןתאיר,אורשלמלךהמשיח,בבינית
קדודבמהרהדירןברוברחמיווחסריו.

רפט

מעודהשלנציתפ'עקב
א.

והטה עקב תשמעון את המשפמים האלה ושמרתםועיריתם

אתם,ושמרד'אלקלילך את הברתואת החמד אשרנשבעלחבתו.
ת"ב ראםישמעק את המשפמים האלה חטמרתםועשיתם אתם ,הף
הם עצמםראוייםלכלהברכות,ולמהצריכיםלמימירתהברית והחסד

"אשרנשבעלאבתע."4
"עקנ"מלזצרןסוף ואהבת.
חננה כמדרש (דבירפ"נ א)
י
פ
ר
פ
מ
ועיקבמפטםהק'(עיעאגראנכלה,היםהגלוםטור)שלפירכםאחיז2ב"עקב"
רשליוראחרון עקטזא דמשיחא,ושעלאז הובמח שאם"טמעק את
המשפמים האלה ישמור ד' את הכרית ואת החסד אשר נשבע
לאבותינו.וישלבארענקאזע"פכיפ"ככ"קאא"זבעלבניהנשכרזי"ע
(מאמדיהודשכסלו מאמרב אאכס) ש"שש"נקרא כשנאם העזרה
*
ב
מ
שיבקש,ו""טועה"הואכעוקדיםלהבקשה.ובזהמפרש"עזרתאבותם
את הואמעולם,מנן ומושיע להםלבניהםאחיהם בכלדורודור",
שאבותינושהיוצדיקיםגדשים,שית להםנם במרם התפללואשך,
אבלאנחנובניהםאחריתם,עכ"פאחרהתפלה"טלסנטועה,כי אתה
מגןהמוקטעלבניהםאיסריהםבכלרורודור.
הכתוב "מניה עקב תשמעק את
והן לומד ,שלה
י
מ
א
המשפמיםהאלה" ,שאםבעקטזאדמערחא,כאשרהחושךצמהארץ,
יקימוישראלתורהושצוות,אזיטזטזהכר"תגם להםכמולאבותיהם
ככח" קמרה",וימלא הצמרכותםעוד כמרםיבקשו.וחזו"וצימרי'
אתגעשלךאתהבריתותההחמראשרנשבע5אבתן."8
רצ

ב ,ויזשלפרשעודריהטהעקבתשמעתאתהמשפמיםהאלה",ע"פ
מהשאביוחז"ל (אבחפיומ"ב)"בכליוםויוםבת ק%יצאתמהרחורב
ומכשת ואתמרחאוי להםלבריות מעלבונה של תורהא .חהקףשהכעין
הבעל שםחובזי"ע (מובא בהשטתההליוםףפ'בגועלתך) ,סמהנפשך ,אם
איאפשרעדשמעשוםאדםהכרוז,אםכן5מהיוצאת הבתק.%וביאר
באה,עווזהרהורי תשובהדחפים לאדם במחשבתו ,באקלומן אותו
הכרוז חובתקול.וכןהואבענין שאיתאבזהר (ח"ג קט ,א)"בכליחמא
ויתמאכרסאקאריואמךעדמתיתאדשופתי,שובובניםשובכים".הינו
שמברוזפהנלהדהוףדלבאהנופלםתמהיבלבכליזשראל,שכברהעת
והעונה,לחזור מדרכםהרעים ,לשוב אלד' ,לחזות במעם ד' ולבקר
בהיכלו.
חגנה הגועיםדברי ההמב"ן(ייבשבקרחית לרלשבועים) עה"כ
(שה"שב,ז) ומהתעירךומהתעוררואתהאהבהעדשתחפץ",שכעגגיע
לארם אטההתעוררות שליהדה השהכהמהבוראב"ה,אזיתיכףומיד
יראהלעשותלהכלי,היםשיעשהתטנף אטהמצחה,עיתןציקהאו
ישבתיקולקמור,וכדומה,כיכידועאורהנשפעעליומלמעלהניבא
הפסוק רמה
בחינתנשמה,מרעי האדםלהלבהשהבנוףכו' ,טה
'
פ
ו
ר
פ
תעירותשהתעוררו את האהבה עד שתחפץ",כיחפץהחשמלשוןכלי,
דהייטההתעוררותההואשבאאלהאדםצףךתטנףתמהיכליוחפץ,
וטה"חוטה עקב",בעקךדששדמערחא",תשמעון אתדגמממבום
האלה",ר"לתשמעקאתהבת ק%היוצאתמהאחורבכר,ונשמעקולה
ש יהף תשונה שמעצרת בלב הארם שובובנים שובבים.
חשמרה התוה"ק שחומדתם" ,הים שתשמץ אותם דוהורים,
זםאותם",
"ושמי
אתוגשמהבתףושמטה,ואזשטהלהרהורי
י
ת
ב
ל
ח
ש
ימעשה%תשובהשקטה.
תשובהקיום,ויבושלי

ש

-

ג .תהנהבדורותשלפני%רףה העקםמלא תורהעבורהנרעשים
מוכים ,צםאזרנתהבת ק%יוצאתוממצתשובובניםעיבבים,לגורל
מעלת הדהמי תשובה בכלעת .אכלבענינו אלהבענ4טעא דמשיחא,

ק מבקש,הלא נשארו ל %אלא
תורה מוטחה בקקזווית סק דורשיא
הרהורי תשובה ותהמה ,ציכקלייהד ביותר ב"ו,ממדתם ועשיתם
אותם",עלאנאבדח"ואףאתשץ.
משל למה הדבר דומה,לבןמלך ,אשרבהיותובביתאביו-
אשרכלום חסרבביתהמלך *ההןרגיללפזרממבעותזהבוכסףלכל
דברםשבעולם.אמנם לסחףצק התוךלצלהמביתהמלהאזילקח
עמו שקמלאממבעותעלהדיך,פניהטהנבהםכבצרכוהראשנן,עד
שבזבזכלמעותיוולא נשארלו אלא ממבע שלזהב אחת .כא אלו
אהובווהזהיו,אלנא המשך בדףק1לבזבזהמעות,כישובאעךבבית
המלך,ועכעיוכשלאנוחרהלךאלאממבעיחידה,1שמורע*הכבבת
עינתי ,שאם תאבדנה ,תחסרכל,הגוב לאיוניהלךבידךכלוםמבית
המלך .וק4הואהענקבטה,שכיקשלאנשארלסמהימיםהכאשורםלא
תורההלאעבודההלשחסד,רקההדהוףתשובהוחרמההבאיםאילנו
מקול הבת ק%לעוררנו עצשוב אל ד /ער כמהצייכק א %לטהר
ב"חממרתםגוש,כיקשלא %תר כלום,אלאהרהוריתשובהאלו.

"

 ,אשר הוא צק
ד .יצה בשכתזו,מכרכין ראש חה"מאלי
תשובה,וכראיתאבמור(ש"חס"הקפיא)ע~תוקעיןשופרבכלחת"מאלול
לשילהטותצטבה.אכן בש"ס (ר"ה סק ,א) חקץא (קשה
כדי5הטהה4ישרא
)דרשור'בהמצאונףאלו עשרתעשי תשובה% ,אקאי חרש
ן,י
ןמהשאכוורז"ל(פדיםו,א)
אל,%אך"*1מדששטנץבאההואכעי
ם קודם החג .פק הוא שמקוימש
שואתך בהלכותהיש שלתרםי
לעםהק בתשובה ככרשלפרםיום קודם,כירוצעם ששואלם בהלכות
התגש*1ימיוםנפרם החתהו14ץט עצרם כברמאיים אורות החק

ש

רצת

%ק נם נחרש אל%מאיים אורות מהעמם אשר השי"ת בבחינת
נמצאקרובוירופתוחהלקבלשבים,
ולפידבריכוןהבעל שם מובהנ"ל",מלומר שכשבא הארה
מלמעלהלקבלשבים,ההקב"ההראבבחשםנמצא הקרב,הריזהפושל
בלבהאדםלהרנינםביותרהתעוררותתשובה,כיהואשומע את הק%
המכרהשובובניםשובבים כק %נך %הבאמקרתךוכגמלאהואפוש
יותרבנפש מ%הנשמעבכלהשנה,שאזהואנשמערקכקולחלשהבא
ממתחקים,משא"כבקכסהלעשרחףיוםקודםבחוניםאלול,הואקול
הבאמיצרונמצאשנשמעקעובק %אררוח"ק,קולד'חוצבלהכות
אש,

ויהי רצון שנזכה למצוע קול הבת קול רגועוררת לתשובה
שלמה ,לפעולכלמגואלותלבתלמוכהולברכה,ובאצתשמיעת
בת ק%ו"עקי
ינשמע לק %מבשרמבשרואומד ,ק%צמח אצם צמח שמו
הואדודבעצמומבשרהאומך ,בבשתבןדודבמהרהנידןברוברחמיו
וחמריו,

מלוהמלכהפ'עקב
א .חוטה עקב תשמעוןגו' ונצמר ד'אלקיםלך את ראשית ואת
החמר אשרנשבעלאבחן.הבהבמעודות שבהקושםהזכרנו המדרש
(גן הואבגי'הימב"ן) שמפרשים "עקב" מלשקסוף.ולפי"ז הם להרוחם
שקאיעלמעודתמלחהמלכה,וההיא מצחה אחרונהוגעושיםבשבוע,
שהריהטחשינתז לשכתהקוים,כיהיאממצוותכיבוד שבה שמצוה
לכברהבבואהובצאתה,כמושכתבהרמב"ם(פ"למהלש"זה"ה) שמדר
שולהב במוצאי שבה ואע"פ שאינו צרפי אלא לכזית ,כדי לכבדו
בכניסתו וביציאתו".וז"שבשכר ש"עקבתעשמעון",היינומצותמלחה
מלכה" ,ושמר ר' אלקלק לך את רשאית ואת החמד אשר נשבע

לאבחן".

שסוף
ב .איתא במדרש פסחם (להגהיק מקורק נ"ע) ושהגו
י
מ
ו
ל
והעטשבמוצאי שבת קחתם,כי שבתהוגשמעקעולםהבא,וימות
אליה
ת
ק
י
פ
ל
נצתילממוצע,כיבכלדבר"םממוצעבק
החול הםעולם השק,
עולםלעולם כו' ,ואלתו נכנס בגופולנןעדן ,לכך אומריםאליהו,
שהואממוצע,עכדה"ק(עירמישהגר מאלץחודשנעתמאמר8,אחזא).
וברברוהק'"םלהמכיהענק מהשיבאאליה
ו הנבשקודם
ביאת המשטו לבשרהלאה"ק.יםלכאורה"םלהבין מההיקשהתחילת
בזה,ומהיחמר אםיבאמפדחצדקנו ,בשורהקהזשת.אמנםלפי
ב~

"

רצד

דבףו הק'"ט לבאר ,שתקופהזו של הכשורה הקודמת היא הזמן
הממטעבקגלותלנתלה,והכן.
וישלהוסיףעודבחי,שכןהוזועניןסעודתמלחהמלכה,שהיא
סעודהראשונהשלשי החלהבאיםלקראתינו,אךבאמתהיאשיכת
14בת הקודם ,שהף חיובה הוא משום כיבוד שבת ,חגייךשהיש
בבחעתממתנעבק שבתלחול.וזההואהענק המבוארבקרסומם(עיט

פורוב"י או"ח  40עו בשם שבלי לקם)וישבך אחך ה1באים,ונכ!כךי שמך,
ונטאטאקיםעדעתתחיתהמתים,והואאינונהנהרקמסעודתמלוה

מלכה,והיאכלחיותו.והביאורי"לע"פהנ"ל ,שאברזההואכאמצעי,
בקעוה"זשמ"בתןעק,לפיקסקיםעדעתהתחיה.ואשרעלכןהוא
נהנהרקמסעודתמלחהמלכה,שהיאאמצעי,והבן.
ואפשרשמהאימעמאנהנולמפרבסעודתמלחהמלכהמפורי
צדותם,כיכלצדיקהחשננחינת משהרבינו אשר
נאמר(דנרימ"6
א)"וזאתרגרכה אשרברךמעוה איש האלקיםט'",ואמרוחז"ל (רבעו
"1אד) מהו אקטהאלקים ,אשראחקמחציוולסמהא"שמחציוולמעלה
האלים .לכן הוא פנל קדהפיו עמו,לנבי אנשי חול ,הם חשובים
כאמהק ששר לק רב שתם לפעול פרועות ונפלאות בחטב הארץ.
רלפיקיעויףענקאחלמעודתמלחהמלכה.

שייו

נ עובדאישונאמהרה'קמבאריעט,טובזי"ע ,אשרשמעתיאותה
כמהפעמים מהןה"חרביחיםבערז"לזטשצועמכ"ל אאא אדמו"ר
בעל מנחתאקומרזי"ע .שהקה אטט אחד אשרבילדותו הושלואביו
לףזי"ע ב4ל שבה קודש.
לשלחת הפהור של הדה"ב בש
וכידועגודלעבודתורגךהטהבעת עתכתהמלהןכחדמשרפימעלה
יק?יצות טא קדש לדאמאד (עק זצףחיהטזיאב אח שטבוח

יאת

תרתח

ואת במתה רעיטו

*

פ"2ו םתטז  %וסמו שהת *מץ,

י"
ע"הש
באותםיה~
ה
ימים טפסוהיכהנתערםהגציהםלהשכלה ,אשךעמנה
רצה

להדמותלעכו"ם.ובימיהם התחלההפירצהלששותמאמראו"תבשפת
אידשו,ולהראות שםענינידתבדרכםלזללולשחוקכלהכל,ר"ל.ועשו
שםשפיע"למרביוחסרים.והנהכשמערלאותו הלשנעשהמעאמער
שפילטר,וכיון שתמונת הרה"ק"יארדימשובזי"ע הנץ נחקקבזכרונו,
הטהיודע לחזורעל תנועות הקדושא שראה ,עד שהיה מרקד על
השלחן ,כמו (להבדל בק קטתם לחול) עבודתו הק' של הרה"ק
מבארדימשוב.ההטענוסעמעינילעירלהצע משחקוזה,ואנשיםרבים
באיםלראותו,עדשנעשהר"ללהנשאומרפואאתהרבים.
פעםאחת,באמצעמשחקושהטהחוזרכ"פעלתיבותרבקכל
העולמים,פתאוםאחזתורעדה,ההתחיללהבהק מהאניומהחי,ולפת
עלכלמעשיהרעים,אויליואוילנפזרי,
מיאניעתריליחןדין
יההתחיללומרתהלתםבבכיותנוראות,עד
ב,
שש
חה
וש
וברחמשם,ונםלביתמ
שששהלבעלתתעבהנמור,וקיבלע"עעדסוףשיולהיותמקבץנדבות
לצורךענים( .וכמדהמהשנטמעתיסיביחים בער ,שכנק בעל
יוזהרבעהזי"עאמדשרגיראתא"תבעתעלתו,הכמעמפיו אתסיפור
טה).
אא-
וממתההכ"ק אאץנעלמצחתאלשרזי"עמספרסיפורטה,הטה
הטה
רגיללסייםולומרבהתעוררותהקולבכי",חוריקלוחימרהוא,ובי
ואיזם קלוריק,ולא היתהכוונתו להדמותלצדיק לשם
כוהיהכלימי
ערמים ,אשאירנהמ',ומכלמקוםבסמושלדבר "כחתנועות של
צדיק שבר אתכלהמחיצות,השגיסבלבוהרהורתשובה,כלשכןכר
שמדמה עצמו במעבדו ועבודתו ,בנעונש וממהגים אשר רואה אצל
צדיק ,שאף אם אעו ראוי לכך ,ונזיע במדרגת הצדיק ,מכל
אותןרעיעעות בלצו רוטטם נצחי ,וכופן להחסרו בתשובה
שו
פ
יולארחותצדיקים".
תה
לעילמ
זכותםעןעלעו.

מיש

לילשבתקורשפ'ראה
וילה.

הנה כתב הרמכ"ם
שהאנכינתןלפניכםהיום ברכה
א.
(פיה מה 4השובהה"א-ג)"יצטותלכל ארםבתובה ,אם רצהלהמותעצמו
~רךמוכהולהיותצדיק הרשותבידו,ואם רצה להמותעצמולדרך
רעה ולהיות רשע הרשותבידו כו' ,אל יעבור במחשבתך דבר זה
שאומרים מפשי אהמה"ע ורובגולמיבני ההראל ,שהקב"ה נוזר על
האדםמתחלתבריתולהיותצדיקאורשע,אקהדברכן,אלאכלארם
ראוילולהיותצדיק כמשהרבינו או רשעכיבעםכו' .ואמר הואל
ורשותנו בטיט ומדעתה עשיה כל הרעות,ראוי לט להזור בתשובה
ולעזוברשענו ,שהרשות עתהבטיט ,הוא שכתוב(איה ג מ) נחפתה
ררכיטומהקורהונשובהפו'.ודברזהעוקרגדולהוא,והוזועמודהתורה
כממצוה שנאמר ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה,כלומר
שהרשותבידכםוכלשיהפרן הארםלישות ממעשהבני הארםעושה
בקמביםבקרעים".
הרימבוארבדבריוהק' שמנךא "ראה אנמחתןלפניכםהיום
ל הוא,והוא עמוד התורה
ברכההאלה",לפינן ש"רבראחעיקרניו
והמשה" (שה בחיי"רמרשהוהיו הק הלפותק*ה).רפסה; אק הוא
ני
יסודהתשובה,כי"החשלורשותהבידינוכמדעתנועערטכלרועות,
ראוי לט לחזור בתשובהר*מצ רשעה טא .מה מעם הגק לבטה
קוראיםתמהרפרשתראהאובראשחודשאלול(כהאישתא)אובשבת
מהמויומרשא%5איתא).
מברכקר"חאלול(עקששי"48כי
רצו

ב .תהנההאורהחייםהק' מפרשהכתוב"ראה אנכינותןלפניכם
היוםברכהוקללה",שההא"עלררךאומרםז"ל(בדמםהממכ"םהנול)יכול
אדם לעשות עצמו כמשה רבינו ,חטוא נטה שהעירםכי אליו יראו
להדמות אקו,כל הבאלנקרבלעבודת הקורשעבודתר',ולאיעףכו
עצכןעםמהשעממהמהם,והויובעיניעצמןכיכבירממזוהידם".
תראה שאףשבפעל קשהלהיצעזאת ,שההאכל הבאליקרב
לעברית הקרחת מערוקעצמו באמת עלעללהיות כמשהרבינו ממש,
מכלמקוםכןהואהדרךלעבודתויתעשלהיותכל אחרשואף להשע
מרדנההעליונהביותר (עקלמזמואמריםלעיה"קבעלהתנטוזי"עבי"ד).ואין
צריךלומר ש5איבמלכלמדיעה שרצע מחמתשאינה כמשהרביפ,
אשיחשרבכלפסיעההגמיעהבררךעבודהזו ,שהטו הדדךהמביאה
להיות רטשהרבינו.ועלררך שכתב כ"ק בעלבני ומשכדזי"ע
(שרא חלא גפר,שזן ד"הוויוי אעם בפהוקי)א
אב
"ל
"ל יאמרהאים מהלי
להתעמקבמושכלות ובדבקות האלקות ,הלא ההש דבר שא"א להשע
עלבוף' ,רקמחויבבכליוםכשהבוקכפישכלו ,הכשתורעלו אטה
מושכל,יעתק ממנה לגבוהיותר ,ובכליום ובכל שעה,ישיף אומץ
במושכלותובהתבושתגדולתאלףעלם,עלכןמדואףלאדםלשמוח
בחלקו ,חכמהבינה ודעת עשתןלו הבורא ית' ,ומה שחשו הבורא
בחכמה ובדביקות,חהעזי"תישור ב%יוםיותר ויוהרו ההו שהש
לי
יאעשיבזשעריך"ר"להדביקות אשרבהשערותשכלךכו',
לפרש"חילו
"לאתעובנו,כי אקלו חלקונחלהעמך" ,ר"לכי לא תוכל להמתק
בדבקותףחטיםערכרהטולךשכלרב,כיאפילותחיהכנמיבשושלת
שתעותאמיתותמושכלותהבוראית',כי שקאיתמחוקהאפשריכו',
לי
ואםכןבריגשתך5יקח"וט'".
חהוא הנאמדביעקב אבא (טרש" כח ,צ)"ייהלמ הקנה מלם
מצב ארצה וראשומניע הבמהמה" ,ההת שקש שההד 'מצב ארצה'
(יממה),מכלמקוםחלםשתיאשותגיעוהשמישה".תוענקבזהע"פ מה
רחצ

ייטללשוע ק,"4
שאומריםבקידחטהלבבה"כשםשאנירוקדכנגדךואינ
ט כנק אאט אדה"רבעלררכי תשחנה
במפרברית אברהם (השימה,יצי
זחעבדצהותץבחי"קעלמידורדרךהחים) שאטאומרםכ!"כשם שאתרוקד",

והיפרש

הינו שאתרוקדלעבודבשמחה "40ך"להשעך,אע"פשאנייורעשלא
הזוהיה ראףשנמנעלרדוף להשע את ר,
אוכל*נע ק ,4ע"פייע
וומרה אנורודפים להשע את הכר"ת,כי שההוגש כבוד שכרם ורצק
הכד"תשנרדפהארסיוכאילויכתיםלהשכו.כךכתיב (ההטעי
,ג) טךעה
נרדפהלתלתאתר.
כשק"ט לפרשדברי הו"ל (שכתיח ,א) "המעב את השבת
נ.
נח,י) אז תתעש על ף
נוחנקלו נחלה ב 4מצדים שנאמר
י
י
ש
ש
(
חהרכבתיוי שתי אק מאכלתל נחלת קקב אבל גוש .הינו
שטתנקלוהעצותשל"נחלהבלי מצרים",להרצצןשיכלאדםלששות
ןבחעת
עצמולההסותלמשהרכש,אשרמהחצתיוההעלגביייד
*
ב
"
מצדם",שא"אלפגיעא*הולהשעה,כמושנאמר (טרשלהי)ולאקם
נביאעודבאחיאל כמשה אשרידעו רפנים אלשים.ונחלהזוהטש
"נחלתיעקבאבק",לוגיותרצקכלהנאלנקרבלעבורתרקוחהעבודת
רלהיותכמשההבינו,היאנחלהשהשרטטבהםיעקבאבינו,ע*ונאטד
"ויחלםחינהמלםמצבארצהוראשומניעההשמימה".
תהירצק שכחדשאלךנבאלהשעשתצילרטי",היששע"י
תשובה ולכלארםלהיות ק4כלהשי"תכמשהרבש,ההלעומתשק
"ודטי"4להשפיע ממוב נהמא ולמתקבלצלותנאברושמי!,ולכרכן
ממקור הכרכות בכל דמימב ,אורךיכרםורונים שבים ,ה~שקךט
בדברהטועהורהמש,בבטנתבןדודבמהרהדיקברובהחמיווחסדיו.

ש

"

מהי

רצם

יום שבתקורשפ'ראה
א .ראהאנכינתןלפניכםהיום ברכה וקללה .הם לברש ,ךהנה
בזכותעשית צדקהוחסדזוכה האדםלראותבאורהתורההק',וכמו

דאיתא כרו (ה"נ ,15א) מהרבמשך ,דאאורלסמאה.ואיתאבכתבי
הארט"ל (שש4הסידיםפ"א)שכלבחינתחמדנקראאור.וז"ש (תה4םק,4ז)
"לעושה אוחםגדשיםכילעלם חמדו" ,ה"מ שתים לאותםגדולים
ע"י שמדבקים במדת חמדוית'.2,ובעשית חמד הופכק אף הקללה
למוקראימעשרות
לברכה,כמושאמרוחז"ל(שמו"ר פלאא)גדלכחןיש
שוקהופכק את הקללהלברכה,חנןא"ש-ו (רד ח"ב ג א)גדולה צדקה
שקורעתגזרדים של אדםמכלשיו.וזה "ראהאנכינתןלפניכםהיום
ברכה וקללה" ,הים במדת החסד שחנים על ידה ל"ראה" ,זהוים
ש"אנכינתןלפניכםהיום ברכהוקללה" ,הים 5הפע4נם את הקללה
לברכה.
וועה שבת 1ץהוא ראש חה*ז2אלול.וענקמיוחדישלמצות
צדקהבחדשאלל ,שהףכתבההמכ"ם ("8בסולקתשובההיד)ש"כנדרכי
התשובה,להיותהשבעוגמהצדקהכפיכחו".וכןציפוף שםהוי"הב"ה
אלוליוצאממ"תשלהכתוב(דנרשו,כה)"וצדקהתהיה
השלש
.
ו,
ח"
בר
נ
י
ר
ד
לנוכי להיות צדקהמירכי התשובה,עלכן הש ברמזבהווית
חוחההתשובה.
ב .ובררךדרורם מנרה משלומדברכה בקפא "וצדקה תהטץ לס
בי",ע"פמהשאמרוחז"ל(רשהגא)שתיבת"כי"
בר'לאימות,אי

כהשככי

ש

[-אם,כס(שמותכא,ב)כיהנחהעבדעטת],י"למא[-ששו,כש(יקראכה,כ)כי
ךגר מפתחהפתח],
תאמיומהנאבל),אלא כש(דבשם ש,ז) לאתקשץ אתי
[-

רהא[ .משם,כמו(בהנערתכ,ג) מבושבתמגלמלאגוס)*צ"לשכןהחשבנותמ
צדסץ.רהנה"םטחן צדקהבבחינת"אי" -אםעהדוהשי"תומשה"ח
בעמקיו,מפרעםמהםצדקה.וישהנותןבשפעת"הלמאי *היתאפלו
אם"ם רק מפק שמא עלוץ ,כברמפריים צדקה .וחט עוד מררעה
למעלה שה ,שהוא בבחינה "אלא" " הישאפילו ברור שלא הצליח
הממחריו ,לאהרויח אלא מעותאלושנותן לעמ ,בכל את מפראה
הרויחלשן-קה .אבל"טמיעצחעןבבחינת "ישקקה-ר"ל ,אף כשלא
הרויחכלום,אעפי"כנותןצדקה משוםשכהימק שמהשלאהרויחכלל
ערעכבריו הוא עלאהפרישממפקי צדקה ,אבל כעתיפריש
הדבר הזה יכרטס ר
צרקה הרויחויתעורר ,כמ"ש (הטים פצ,י)
אלקך .תההרמז"וצדקהתהיהלנו כי ,9עגםבמתניציקהכציקד'
לשונותבהןמשמשתתיבה"כי",והצמיאיאוריתאמכק.
ויהירצוןשיחדשהשרית ע~טועלכל עשביתישראל את
החפישדיהלסובה לברכה,ונזכה לתשובהעלימההשאולהישובה,
בבטשעבןדודבבצורהדוץבררברחמיווחמריו.

בני

בני

שא

סעודהשלנטיתפ'ראה
א,

 ,את רברכה גו',
ראהאנכינתןלפניכםהיום ברכהולילה

והקללה אם לא תשמעוכו' ומרתםמן הדרךכו'ללכת אחר אלהש
אהמםגו',
כמפרי (שבא ברש") :הא למדת שכלהעובד עטרהזרההרי
הואמרמכלהירךשנצטווישראל,מכאןאמרוכלהמודה ככתור
בכל התורה טלה ,הר שה"קללה" עקרהעל חמא עטרב
העז
"רה.וזה
לעומת חץ,צ"ל שה"ברכה"עיקרהעל האמונה בהטחת,וז"ש "ראה
אנכי",החנוהאמונה,שנתנה במאמראנכיד'אלקים (שטתכ,ב)",נתן
לפניכם היום כרכה הקללה" ,כלומרשעיני
י ברכה וקללה תלוים
באמונה,

תה דאיתא בבעלהמורים "ראהאנכי ,ראה עשרת הדברות
יכלהמצותכלולותבהם (נמוגרפי"חכא)",
שפתחבאנכיותקיםאותם,כ
ם הואבאה"ק(ח"אקצם,ב)דז~8נרכעהשוריהבזכותאמונה,שדרגשהע"כ
כה,כ) אהלאגרנית בתשת,דאהואברנשדמהיממתאדלי"ה

(במקוץמ,י

יב

ב .ומותר ליאה ,שענק הבהרה המקללה היא האמונה עצמה,
כדאיתא במפר תולדותיעקביוסף (פ' משששים) "שמעתיממורי[מרן
רבעש"םזי"ע] שכשרוצק לשרע העונשלמי שהואראוילעונש,אזי
ממלקממנו מררנת הכמחק,עלכןראוי להתפלללפניוית' ושתחזק
האמתה חהבכשץק
בבמחק בוית' ט' ודפח"ח",הרי שמבהרה

הטי

שב

עצם,עאץתניםלושישיןבהשייתויבמתבו .והקללהוהעונש הוא
ההיפך,שמישאינו מאמקואינו בומחבר'זו עצמההיאקללתו .תה
"ראהאנכי",הימאנכי שבעשרתהדברות,כלומדהאמונה,בזוקעצמו
המי"נתןלציכםהיוםברכהוקללה",שהאמונהעצמההואהברכהאו
ח"וההיפך.
ובדרךזה" 2לפרש מה שאמך "ראהאנכינתןלפניכם היום
ג.
ו
ע
ר
צ
שתהיה האמונה והבמחק
נר" ,שכדיומהאמונהתשפיע ברכה,
.הנןככזבנ:דנלבזקנהאפרים(פ'עקב)
מתעיחיות והתחרשותבכליום
"כללטפללעבורתהנוראב"ה,העעךהטשהאמונה,ועלזההטהבנהיר
אא"ז[מרןהכעש"מההלהט]זללה"הההושורשלכלהתורהוהעבודה.

ח"שדודהמלךע"ה (ההמט קש ,ט)כלמצותתיאמונהכו'.תמיעמהוא
ן נדןמבוללעשיןפיאבכליום,כי אםהואמאמיןשד'הוא מחדש
מיומי
בכליוםתמהרמעזרהבראעדת,הואבכליוםבריהחהשהוכלהעולמות
ןשבחיהורהרלמי שבראהכל,
הםבראיםחרחרם,הצריךלהתפללהית
תם בראאותולהתפללעלנפשוונפש אשתוובניוועלפרנסתווכל
טוב,חשםאיטמאמקכו',רוזפלהשלמצוותנעשקאצלוכרכר"2ןורגיל
ונמאסאצלולדברדבריםאחדיםבכליוםויוםכו',כיחדעזיםלסקרים
רבה נמוטתי (אבהג,כנ),כיעל שחדשים לבנךש שאתה מחרש
בכליום מעזרהבראעית ,הףץ רבה אמרתך ,נמצאעיי
ף כל
תמקי
התפלהוהמצחההמשהאמהמה".
ועניןהתחדשותהאמונהבכליום,ראובפועלבעבודתהקה"ת
י הדה"א מצאם
שלהצדיקים,כראיתאבדרכיחים(היצר שיהרה שליעי
יזע)שתיכון אחר טטאבגלםזקיניהרה"קמשגנזזי"עבק הממה ,המה
מכהביריוהקן טשו ,סואומר"אקבעולם כ%רקביאאחד,אח
טשנהלכל,וצריכיןלעבודאותוועממורנפשועבורהנורא,ליתמחשבה

יי

ש

שג

תפשה ק4כלל ,תותן להאדם בחירה לתורה4 ,ת אתרפשימינטה,
ואיננירוצהכלוםרקשתכלהנפשיעבורהבוראעע"ש",
חובהמבוארבמור (או"חסי' תקפא) בשםפרקי ךר"א ,ש"בר"ח
ג.
אלולאמרושקב"הלכהנה (שמותכד,ע)עלה א4ההרה,שאזעלהלקבל
לוחותאחרונות,והעבירושופרבמחנה משהעלהלהר,שלאשעועוד
אחרע",לכןהתקינוחז"לשיהותוקעיןבר"חאלולבכלשנההשנה".
רשי ששיהרצון של חוחםאלול ,הוא מחמת שאזעלה משה למרום
לכפרעלמהשפגמובאנכי ראלקוש.לפ"זתקיעתשופר דחפתםאלול,
עוקרהלעורר לתשובה בחקק האמונה,ואע"ג שאמצומאמיניםבני
מאמעש,מ"מהאמונה צרכהרוששהתחדשות,שריי 8אם אשמאמק
כו' התפלה ושמצוותנעשקאצלו כדבר מקורגיל ונמאס אצלולדבר
דבשםאחדיםבכליוםויום*,כמש"כדיזלמחנהאפרםהנ"ל.
ורגםלזה בקרא(ההליםכז ,ע)"לולא[אותיותאלול]האמנת"י
ט'" ,שעבודת חוחם אלולעינתה בחטק האמונה .הה שמטם חהקם
,ג)אנילדתיודרךילי,הינו שבחשנםאלול
אלולבר"תדקרא(שה"שי
הבהעף"ת,
צריךלשובבבחינת"אםלדתי",ההנולדמשקברגינהערימ
ועי"ז"ודודילי",כי אפםאמונכם רבברכות,ואנכינתןלפניכם העם

ברכה.

ה ולהתחדשותעמומהובמחק
דהירצקשנזכהלתשובהערימ
נזכה
בו א"ש ,ובזכות אחישפיעלנו סובה וברכה ,והעקך
"
ך
ו
ט
לגאולה שלעמה,כמו שאמרוחז"ל (מכהנאפ' בשלח) "חק אתהמוצא
שאיןשגמות מתכנסהע אלא בשכר אמונה ,שנאמך (שה"ש ד ,ח) אתי
מלננקכלה,אתימלנבקתבואי,תשטימהאשאמגה' ,בתשעבןדרד
במהרהרירןברוברדיתווחמריו.

דקן

מלוהמלכהפ'ראה
א .ראהאשינתןלפנעםהיוםברכהוקללה.והקשובמפהקומהו
לשת "ראהאנכיטחןלפניכםגו'" ,הלאעלענק סק הטה כרעשלומר
"שמעאנכיטמןנו".עוריקו,רהף4הלמומר"ברכהאוקללה".
ונראה ,דהנה אמררביימי (ר"ה פט ,א) ארם נהוון בכליום
כהאמר (ם6מםא ,ה)*שהע משפםעבדווכהכפםעמוישראלדבריום
שכמושאמרו (בשה מ,ב) שכלמזרנותיושל ארם קצצקלו
ביתמו.היהל"
מיאש השנה (עק שם בתי"ה כמאן) .אך איתא כמפה"ק (בשם מרן
רבעש"מזי"ע),שיום אחד שאל לרהטי אק ההטואכמיםלבני הכפר
אודות מצב ,והשיבלו "מה אומך ומה ארבו,יותראין  4כחבהמי
רוגשה 5שאוכמיםולמשיש הר4על כתפיהחלוציות ,וכל חק בער
פרשנתשטחניםלי שכרמפחתי ,עםאחבבזיונותהלא בדרךכבוד".
ביום המחרתשובשאלוהבעש"טזי"עאודווזמצבו,ההערב"הודולד'
כימוככילאשבחמדומאתיאשךבשיאמצתיעריקבכחילפינםעצכד
בפרנסה קלהזו,שדגים ב"המצויים בשפע,מצי צרף לקחתם רק
ממקוםלמקום,ובניארםמוכיםווצתיםשדצםעדכהיםבעצמםלשאוב
ב 4מרחהיתמיה ,הף הםמתנים 4שכרי צעקיפהכרכר" .שמך
הכעששךעאההבישורבמשומרר"יעאשרםנידוןבכלים ,שאצם שכל
מורטתיושלאדםקצרבקלוםדאשהשנה,מ"מהואניקבכלעלםאן
ומתכל מט ושתתז שקרט אם שמחבחלקו,אושההנה
פשלר).
שצנבחעתבוע"שלוכבהרוצהמאתים(9קי

ש

*

יחיה

שתה

וכאחיל"פ "ראהאנכינתןלפניכם היום ברכהוקללה",הינו
שהברכהוהקללהתלוהגבראיתךוכשכלך,בכליוםויום,שאותוהדבר
יתכןויוםאחדנראהבעינכןלברכהויוםשניחלילהלהיקף.
ובזה הצ לפרש מהשאתמריםבמוצאי שבת(נפייחא5יוצ רגבש)
אאייםיצא פןא"שךנחת אהד~כלוהג"ורבינו מזן"הזע,
א"צלכהן%נתסרטכד פסחת",הינו שאףשאורעוהנבוא מסרנפשו
ללחום מלחמתד' בדבבאיהבעלעדשבקשולההם ,המחמתזה ברח
והוצרךלחיותרק מאשרהבהוולוהעורבים,ודויאסרו (תנובאעקבנ)
,ועורבשקראהואהלאסמיכנאעקה(געהמה,
שעורבאכזראףעלבניו
א),יא"כאףשאמרוחז"ל(סנהררקקע,א)דוהיךכובשניםלולחםוכזמרמבי
מבחי דאחאב ,מ"מ כלכלותו העורכים בצמצום רק שלאיעי
ה מת
לשחת.וככל אתלאהתפנןשמצו,אלא ארכבה "עאלמצאנחת"
במה ש"כלכלחהו העורבים" .וכזכות זה זכה ש"5מע %נהברכו כד

ו"

וצפחת".

ב .כמו שענק "ראהאנכינתןלפניכםהיום ברכה וקללה" הוא
בגשמיות ,קהואנםברוחמותובעבודתד'.שיכלהאדםלראותברכה

בעמדדע,ויכולחלילה 5הבשעלעצמובעתהפסולהומפלותיתירה
המבטותור"ללנאויוולהיותח"ומואסבירכיהשי"ת,והיאקללה.הזל
יוםויוםתלויההברכהוהקללהבראיתהאדם.
וכענק אח שכגעתי כשהסנ"צ ו" אעשר אעלק כשרגליות דצ"ל
מירושלםעש"קעששתךכעהרזע"צ דאבייי4אר%בזצ"ל,שפעםאושעיקצבו
חמשיםבבית.מחרשושלוקיניהצה"קמצאנוד"ע,ופתאוםנכנםהרה"ק
מצאםהצאלאותם במה הםעוסקים ,ע%שהמקיםבסיפורימעפרות
מצדיקים.פתחהרה"קמצאנזואמרלהם"תדעוע"שבבלימתהיםעוף
אחד ,אשרבראאותוהשי"תבדגליםמבפעותבצרעותההצורףמבים
עלרגליוהואמצמערתמתב"קצמאודעדשמוששםבדרוורוצהלמות.
שן

אמנםהבוראכלעולמשרמחים אתכולם,בראלעוף%ץכנפיםמנוצות
שותומנמנותבכלמיניצבעיםיפיםמאוד,חיםקליםערעאהואיכול
להתרומםולעולסמעלהריםהגבוהים אשר שארהעופותאיםקנונים
לעלותשם .הבתחבשומתבונןייו"יה "ארבראלוהשי"ת ,שבאליו
החיותוהרצוןלחיות,תנודהלהשייתואומרלפניושירה".
חההמיף הנהדק מצאםד"ע לומר "אנח%כהעוףדמה .כשאנו
מבעיהםש מצ ,הר רמששמכף תל קד ראשאיןכנוכוצםפצע
.וביותרכשמבשיםברגלנוהשקועות במש,כמעם
וחבורהומכהמיהי
ופוסקתחיות%מרובצערובהגה.אךהשו"ת שבתצחינועלידישתתן
בנו שכל צינה להבש שתתעו ורמתעו הקרחתם. :להתבונן
בתורתם תמדתםוזקדושה,וזב"ז א %מתעקםמעלהמעלה כל
רגבראש,עדעצם התדבקות באור קדה2תאיוסוףברת*הוא ,ההטש
חיותנפש."%
ומים הרה"קמבארה"בוכ"לואמד"עיתכם שכברעברו הדבה
שנשמאזשמעתיאתהרביםיתאיםבקדושה צמורהמפהקדשושל
וברבריםחקוריםבלביכאלוהיום
האה"ק מצאםד"ע ,נשאר
'
א
ה
מ
ה
םחיץנפערממשעדהיוםהרה".
שמעתיאותם,חי
[הבשמיפרזאבןהרזה"צר'אעפרזעל~נזצ"ל,אנשילי"ליראנינוכר
ומבים באותםהימהםעיה"
קקליעירכינו בש מחת אתמרזי"ע פה
כמעם בכל שעה ממש,
בארה"ק ,הכיתי להמתקם בצלו
י
ד
ו
ד
ק
ה
מתעוררתבנפשרחיות,אוצרמזויעתאותיבעציחחאר עתשנתרכן
אליי
אקל
דצצנ*םווושפיקורמהםהציוניםויעהצקהפצעבארזה"קת"ו,תמייודע
הי%מחזיקיםמעמדלהןזכרנואותםהמיםרגעלים"].
לכוהםעןע*.%

ש

מגי

מעודהשלנציתפ'שופמים
א .שפמים ושמרים תתןלךבכל שערול אשרד' אלקוקנתןלך
24במןי ושפמו את העם משפםצדק.ועיקבפירש"י ששופמים הם
רוףמם הפוסקים את הדק ,ושומרים הםהרודיו את העם ,שמכק
וכופתקבמקלוברצועעדעגלגלעליואתדקהשופם (עקסבידקבס,ב).
ועיקבאורהחייםהק'(מהסיטריפיסקא קמינ) שכשהעםנשמעים
לשומרים,ואזחיבים למעת רקשופמים,
לריינמהםמעצמםאין
וקוראיםאנובשופםסק
צרשכוי
פםהחומך.ובזהע"פ"שפמיםחומריםתתן
ל בכל שעריך" ,שכלעירועיר ממנהשפמים בשמריםלפום שעורא
וכירכמהחילטה,ושהרי כשהעםנשמעין לבינהם,ומשופמים הםעצמן
במקלורצועה,
השומרם ולאצריךלמנותעודשומרים ממש
רוידי
ה
יתורה,תהואע"ד
שמ
אלאהעם מעצמםיראיםלעבורחשלהעלמשפ
לאבכחכי אםברוחי אמךד' צבאא,ורק
דכתיב (ברטןד,ה)לא
ביח
ייראים מוששתם אז צרוף לקים שופמים
נם
כשאינם במדכהזו,וא
ושומריםכפשותו.
ההנה אמרוחז"ל (בתמתנח ,א) מלכותא ךארעא כעק מלכותא
דרקיעא,וכ"ששביתדינא רארעאד"אכעקבית רעאירקיעא.תזיע
עגםכב"רעלמעלההחשכ!,שעשרהדקבראשהשנההחשכדיעורמו
מלפניוית"ש ,כמ"שניעהגי)"ובאלקיםעטשהיתייראומלשי",כי
עי"זטהרהרמאיתהשופצותםהכלחטר[תקעוטרםבג"(תהלםכרעח)עובוישי
הבמקלוברצועה,הינובשורון,כירק אם
ר],הקאנצמרךלהענשחלקי
שח

חללה אקיאים מהשופם ואק נשמעק לו אז הוא שממנה שומר
להעניש,אבלכבפראקמלפניויתעשבעצמו,מניבלאוהכי.
בר"הויודג"פבפיתם "אמרו
ונטה" 2לבארהעמן
מענםיסו,ג) אמרולאלקים מהנורא
רה
אה
שמ(
לאלקים",שנהימדע"ד הכתוב
מעשך,ומבוארבמררש(בתי מררתה,יחבוק)-זטדרקטוחז"ל תקטרולציו
מהרחילקאינרןערבדןדירך,מאןמניל24יזביגרמנהמןיתצאבדינא
רבאנמה טראשמעשך,כדעצללהצילעצמומיום הרקדגלול],דכצזיב (מש4 4פ)
מי שמרזכיתילבימהרתימחמאתיכו',ולא ברא הקב"העלמו אלא
בשבלישראלעדהיויראים ממששנאמר(דבףםו,ב)למעןתירא אתד'
טא.ויש לפרשכנ"לשכיוןזטאנואומריםלאלקים מה נורא מעשקן,
ויראיםד"מאןיכללשיבזי מומטהמןיחמאמדינארבא",עיטגופא אט
מבם*םמעליתכחהשומריםהרופקבעםביתמאמדינארבא,וטהריאנו
למשפםכל4שומצים,חרזיהשי"תשריאשופם
יאיםמדהטופמ
מו
שמ
נצ
כל הארץ ,הואוע
עיגם השומר בחמד וברדמים ,ומשתקים ההימם
מעלינוומעלכלישראל .תהוהענק באמירתפיהםטהבהטיםנוראים,
וממובאנגיזבטוייו.
ב .ערךע"פקשישים הששיםתתןלךט'חצפמו אתהעם משפם
צדק",ע"פ דבףהרמב"ם3פ"במה4גיחכןה"נ)  4הקשכופקאותוער
לנאמררוצהאני",הגצהלאבמלנםסק שהףהוא אצםהואכר,שצץ
שאט רהטה לגרש ,מאחר עטהוא רוצה להיות מהאראל ,רוצה הוא
לעשות כל המצות להתרחק כק העבירות,ויצרו הוא שתקפו,וכיק
שהוכה עד שתעטר הצרו ואמר רוצהאני ,כבר ט-ש לרצעו" .וז"ש
"עשרתםושמריםתתןלר" ,ךף4שצרעהלמנטזנםעצמריםבזנקעביין
העםנשמעלרסניהםואעםרואיםאתהטרקשבמעצתךהוכשכהטוםשגט
לבעלריקנגיעהעצמיתוכמעוורתעיניו הפראה צדקכמענותיו אע"פ
שתיקצומקות,התה אמך"קושטים הששיםתתן עך",לצוקךהביעות
שט

אשרלך,כיהשתשר אשררודהכמקלורצועהיסיר אתהביעותמלבך,
ושוב תראה את האמהוהציק שבמשמם ,ותשמעלשופםברצון צלב
שלם .טה "ושפמו את העם משפם צדקע,עטותכליתמינוי השמרים,
שבררכםשירוהביעותמלבבעלידין,ויראוויכירואתהמשפםצדק.
ן הואהענקבעונשיםוימורץ הלאק מכ"ד שלמעלה (ח"ו),
וכ
שאין ממיתן להסיר רגלי האדם מדרך הרעה מחמת שמתירא
מהשורון .אלאשהעונשיםממירק מהאדם את הבקות שהביאו*לך
בדרךרפאים.כי מתחלה חשבשישלחבדרכוהרעהובגללההיהלו
נגיעה(ע"פמחשבתוהמוסעת)לרצותולכמוךאותהררך,אבלכשררך
זומבהיהלורעה תחתבצבהויםורין תחתשלהי ,עגבאיןלונגיעות
לועמשי1אבדרכוזו,ואזימכיר שאינה דרך פובה ,וממלאי
ג לדרך
התורה,דרךההנרוהמוב.ובטהיל"פ(ההליםצד ,צ)"אשריהגבר אשר
תשר%י-הומתורתךתלמדנו",הינו שלאהשוריןילמדודרךהנכונה,
אלאהרמשורקכדילהםירממנודצגהעותהמבהנולחשובשצליחבדרך
הרעה .ובהמירממנו הביעות שוב "המתורתך תלמד ,"%חוזר ללמוד
ולהכירדרךהפטרהוהשובהמהתורההקדושיה.
ג .והשה בחרש אלךתקעין שופרכדילהחריד את העם ,ע"ד
דכתצ (עכס ג ,ו) אםיתקע שופר
ועם לא יחרדו,ועוד משום
י
ע
ב
שבראש
עלה משה למרום לקבל לוחות אחרונות ונשאר שם
י
ר
ד
ו
ח
1סי' תקפא).
ארבעשיום,עדיהשכ"פ,ונתעלה בשופרנעיהטיי או"חי"
ההיינו שהשופריזםבוב'ענעים,להחרכי את העםמאימתיום
י
י.
רה
הש
הבמממשובא,ונםלהזכירונגאלויכרהרצוןלקבלתהתורההקדו
חלוא כענק"אשיי בגבר אשך תזמרנו י-ה" ,שהיא חררת השופר,
"השתוררך תלמד,"%רפאעלטעכהרהרבעולמרוםלהעידהתורה.כי
חרדה קול והכופר מעודרתענין "עצבתם הטומרים תתן לר" ,וגול

שי

עלייתכהוהלמרום,מעוררענין"חט8מואתהעםמשפם
השופר
י
כ
ח
ג
ה
צרק",הוא התרההק'שכולהמשתםוצדק.
ויהי רצק שנעטה לתנך כל מעשינובימי רצק אלה,ה"טוכ
בתשובהשלמהלפניוית"ש,ויתקבלותפלותינולרחיציםולרצק,ולפעול
קטועותבקרבהארץ,רהע"קרשנזכהלשנתנטרלהונטועהבביאתבןדור
במהרהרירוברוברחמיווחסדיו.

שיא

מעורהשלישיתפ'כיתצא
א .כי תצאלמלחמהעלאיבתיונתתד'אלקוקבידךתשביתשביו.
ונראהלבארע"פדבריהזהר (ח"ביח,א)עה"כ (שצת צ ,צ)רככלאלהי
מצרםאעשהשפמים,וכיבאלחה,שלכסףוישלזהבוישלעץ"ששפמים,
אמך רביהורהבאלהיהם ממש ,תה שר שלהם,לקים ("טעום כר ,כא)
חומהביוםההואיפקסד'עלצבאהמרוםבמרום,ועלמלכיהאדמהעל
האדמה .ונראה שכן הוא גם בכל מלחמות שלוחמים האראל עם
אויביהם .אף שלוחמים רק עם שונאיכם כאן בעוה"ז,יזט הבמחה
שהצמ"הישמיד את השרשלמעלה.כי ההבמחה "שכלאלהי מצרם
אעשה שפמים"קאיעלכלשונאיישראל לרורותטהם,ומהרימצרים
כולל בתתנו את כל האומת ,כדאיתא ם (שם מם ,א) 51,ממתא
דמצרים שלעםעל כל שאר עמק,כיק דאתברח"*א דממתם אחבר
חילאישארעמץ .ועפא ש"פ "מ תצא למלחמה על א*כן ,"4הינו
כשתצא למלחמהעלאויבכןממלכיהארכנה",ובתשד'אלקיחבידך",
גם אתדהורושלהםבמרום" ,חטביתשביו",בכפלדג"טק,דקהאויב
ע
"רום,ויקויםבהםחיטהביוםויהואיפקד
ימ
וא
קדהורמצב
שעלהאדמה,י
ד'עלצבאהמרוםבמרום,ועלמלכיהארמהעלהאדמה.
ם שקסוףפרשתןלתחלתה ,שנאמר(ומים טץ,
ובאה"1לררי
ש) המחה אתזכרעמלקע' ,שמרוחזאל (שקמאתחיפ"נ) אמדלהם
השףה*שזל לצאתעלטחשמ*ששהאתש*( ם"ןי)מכןה
*צחה את גרקם* .ותעו"עשו את ששם" גצצרתשמלן*צצ,

 ,%418אעשה את שלי" במהיית שרו למעלה .הכה שט "כי תצא
למתועשה אצלונתםדאלקוקביךחטבכםשביו".
חזנה צותא במסורה"כי תצא למלחמהעלאיבך"תרין,דין,
ואידך(דמיםנ,א)"כי תצאלמסתמהעלאיבךוראיתמוםורכבעםרב
מנט ,לאתירא מהםכי ד אלקוק עק4ושועלך מארץ מצדם" .ונם
של
לפרש נלאתירא מהם"הינו מה"סום והכבש שקאי
מעלה ,אשרעליהםנאמר (הולשב,ח)אלהברכבואלהבסוסים",כי ד
אלקוק עק 4המעלר הארץ מצרים",וכמושביוראתמצריםהובטחלנו
"ובכל אלהי מצרם אעשה שפמים" ,ק הוא נם לעלם בכל שעה
וששראליוצאיןלמלדצטהעםאויביהם.

ש

שיים

ב .חיגהידועכטהשפיותנו בספה"קעל מש"כרקם"י "לא דברה
תורה אלא כנריצרהרע" ,שהמלחמהעצווברבפריטההיאמלגומת
היצר.ו5ירכעויתדרש,שכןהואאצלכל אחרמישראלבעתמלחמתו
עםריצה"ר ,שבשעהשרואה"סחםורכבעםרבממך",בלטזשובאיך
יוכללהתגבר,הריטחושלהיצה"רהואגררלונודא ,ואטאפשרלקרוץ
מחומיעםכוחותיוהחלקוםלנצחו,לצה אמה"כ"4אתיראמהם",כי
מיטחותאשך",ונתנוי
בשעהש"תצאלמ5רצשה
'א~5ך
ביך" ,קווהשו"תלב"חאףאתהיצה"רשלמעלהמכוחותיו.
והנה14מרוחז"ל (רהפ4ב)5מהתיקעקומייעקכשהןיחטכק
ותוקעיןוכהזעקכשהןעובעיןכדישנרבבהעצק.ופירשוהתום' שהא"ש
רששיעלהעצךשנמקיה,ר"כרשמעהנין אסףודאי סקשופרריתקע
בשופרנדל,ומישזעצנטהלבצעבלע,וכמהמיבב ,ליהפנאילמזנבת
קנגוריהע.אךהרשב"אחורק (שם) הבטצעודפ" ש34רבב את השבק
)
ה-ו "מק את הער טק (לרוש מת"צס"א שרצלשש
ש"
ש" 40מק ר 9צטטתטשט
אם טקי4ו

שיי",

הית

מאי

אי

יג

חררתהדקוהכנעה,לכןתוקעיםעודהפעםלנרוםהכנעהיתירה .הף

שקאיעלהיצרהרעהמעכבישראלמלחזורבתשובה.
יפעריבמך שהא בהא ת~א,ד"כי תצא למלחמהעלאיביך"
שלסמה ,ההש היצר הרע,ע"י שתוקעים בשופר ההעם חרפים מקולו
המכניעיםלבם בתשובה שלמה(כפ" הרשב"אוףד"ו)ןאז"ינהגוד' אלק-י
בידך"גם אתהשמןשלמעלה(נפי' רחוס' ומא"ש).יבזהתתורץקושיית
העלם,למהמתערבבהשמןע"יהתקיעות,הוייודעשכןהיאמצוות
חכמיםלתקועכשהןיחובקולתקועכשהןעהמדק.רלהנ"ל שמר,שהוא
מכחקיוםההבמחהדביוםההואיפקדד'עלצבאהמרוםבמרום,הינו
שכשישראלעושיםמשפםביצה"רשלממה,ומבמליםכוחוע"ישחרדים
מקולהשופר ואשתהדק,עגמהגםהקב"הלמעלהשפמיםבשמן,היינו
מה יגמהדעתוושכלו,כיטה המשפםהגדול אשרמכאיבוומצערו
ביותר,מה שממלממנוהדעתלקטרגעלישראל,עטהכלחיותו,
"
ף
ח
חח2בשהנההעתבהמתקייםהיעוד("טעהם,ע)והמהביוםויהואיתקע
בשופרגרולובאוהאבדיםבארץאשורההנדחיםבארץמצרםוהשתחוו
לף'בהרהקרשבירשלם.
ההנהמבוארביהר(שםק"ג,ב)דדינאיראשדהינהמעוררנהרוג
רקלמאןשלאאכלמצהבפסח[ובאהפירקוכ"קאא"זאדמו"רזי"ע(שער
המשבר מאמר צק חדותםאההמ)נצץ שנקנטרנטץנוטפסה (שנעתעעיד) "חץקץ
היום הזה לכם לזכרון",הינו ראשרהטנה],וצ"עולהנ"ל"2לומר
שהאוכלמצהבפמח ממשקונימיעיאת מצףםויום ההבמחהי"בכל
אלהימצרים אעשהשפמים"לכלהשנה ,וממלאנורםערבובובעפל
כחהכצקלקרטע,ובצוליםממתהריניםכמובתקיעתשופר.

ג .פצהעלהתשובהכתיב(יבבםל,ע)שלאבשמיםד"אלאמרמי
קלה לס השמעהויקחה לעוישמעיה אתה תעושה,כיס-ב אל-י
ו שכשבא האדם ללחום
הדבר מאד בפד ובלבבך לעשתו",חיינ

שיד

מלתמת הער,אינו צרעלערוי
י מלחמות גדולות עם כוחות הסם"א
והמומאה חטמכם שבשמים ,אלא צרעו לחזור לדרך הפטרה להזהר
.וזהו שאמר (צרה
כמצוהקלהכבחמורהמתוךיראתשמיםונעלתעול
 ,ה)לא בחק נכחכי אםברוחי אמרר' צבאות,היינורקברוח
י
התורה ולאת שמים ,להזהר כמצוות קלות שארם דשבעקביו ,ב6
עקמימותשבלב.ורמזההתורה 6ה באשרה(סוףפ' עעפמש)"כי תעשה
הפטרבעיניר'",וממךלטה "כי תצאלמלחנותעלאיבוק",הינושבאה
גופףש"תעשההאטרכעיניר'"" -תצאלמלחמהעלאיקד",הואהיצר
הרע",ונהנור'אלקליבידך"אףמהשלמעלהמכוחותיך.
דהי רצון שתחל שנה וברכותיה ,הינו עם הברכות שלה,
כלומר עדתחדשו עמה,כי בברכות שלהאייברעריק לא נושענו,
ועברה עלנוועל כל ישראל שנה קשה בכלהענינים ,לכן צרכים
ה מתפקפק "תחל שנהונרכותיה",ותהרה
לברכותחדשות ,אשרעל"
שנהסובהוכעלוקה ,שנהגאולהההטועהבבהותבןרוד במהרהדידו
ברוברחמיווחסריו.

י4

שסו

מעורהשלרטיתפ'כיתבוא
א .ווניהכיהבואאלהאוץ אשרד'אלקוקנתןלךנהלהוירשתה
וישבתבה,ולקהתמראשיתכלפריהאדמהגו'.הנהאמרוחז"ל(קדרכן
הוייטבתבה,מניר שלאנתחיבובבכותם
,6ב,ייבאברפ"יכאן)ייר,צרע
ערשכבשו אתהארץוהלקוה.
ן
ה
נ
ה
ה
(מצוההרו)ומטרנט
וכנאהדישלתתטעם6ה,ע"פכיה"כ
מצות בכוחם הוא "שבהנטע השי"ת לאדם ולאדמתו לששותפירות
וזכהלהביאםלביתאפקינו,ראוילולעוררלבבובדבריפיהוולחשובכי
הכלהגיעאליומאתהאדוןעלם,כמפרהסדיויהברךעלינוועלכלעם
ך כ%כו'" .והנה בעת המלחמה טרם הכעבט,וכןכלזכק
האראליר
שעריקלא באכל אהדאלהמנוההואלהנהלה,דרךבני ם לכור
בעצמם אתהבוראכלהעולמים,שהרי מוחש להםהיותםתלוייםבו
וברובהמדיו.ורק אחרכבהטוהלוקהאזיקיםההעיט שמא"טכחמי
לוכלאלה .מפורשבתורההק'(תריםח ,אש) ד'אלקוק
וכן
הואהנותן
כי
מביאךאלארץסובהארץנחליכוםגויארץ חמהושערהונפןגו',פן
תאכלושבעתובתיםמבים הבנהישבתט'ורםלבבךופיכחת אתד'
אלקק-המתנאךמארץמצריםגו'השמרתבלבבךכחיועצםעיעשה
אתההילדוה,חכרת אתד'אלקוקכיהואהבתןלךכחלעשות הלט'.
הףשע"י אכלהושביעהובניתבתיםמוכיםכו'מתעוררורגילההעמן
הליקהלשכוח אתד',וצילי5התה*;4כורשהכלכמנוית"ש.וישלומר
שעלכן העבה התורהלהביאראשיתפרי הארמהביתד'אצבעו ,רק

*

שמז

אחרכבחטוחלוקה,כי דוקאאז בשעה שאטט תחת גפת ואטט תחת
תאנתוצרץ4ולכורלשבחלארקכלעלכלהמובוהחמדאשרמפלט.
ובזה"טלהבין מאמרחז"ל (ב"ר פ"א ד) בזכותביכורים נברא
העולם,שנאמר(בהארותא,א)בראשותבראאלקיםט'ואקראשיתאלא
בכורים.ומיאהע"פמהשאמרו (ב"ר שם)עטזעערלםבברא משוםישראל
שנקראוראשית,חננהבריאתישראלהריהי14להללולהויותלהעד"ת,
כדכתיב ("טעיה מנ ,כא) עםזוהפרתי תהלתייספרו,וכיק שממית
רגכוחםהיא "לעוררלבבנוכי הכלהגיעא*נו מאת האדק עולם,
ולספר חסדיו יתברך עלינו",נמצאזטע"יבכטים בא התגלות ממרת
בראתישראל,עם הנוצרלמען"תהלתייספרו",ולכן אמרו שבזטת

*

ביטריםנבראהעולם.

ובזהיתבאר מהשאמרוחז"לכמררש(הטימאפ' מ תמס) רצפה
ב.
משה ברחשך וראהשבית המקהשעתידולחרב והביכורים עתידים
להפסק,עמדוהתקיןלישראלשיהיומתפללין שלשפעמיםבכליום".

ובפשמותצ"ב5מה תקאתעלתפלותבשהשהביכוריםעתעים5הפמק.
אמנםי"לע"פ מה שכתבכ"ק אא"זבעלבני יששכרזי"ע(נניכהיכר
מאסף הרשניסן מאמרדע"ד הרס)ומעניןהתפלהבכליוםעלהצמיכיותיו
מ משום מענדו
הואככדיעויאמק שכלמזונותיו באקלוייהטגחהה"
רגטבעים,ואשרעלכןאמרובזהר(ח"נמב,ב)ךר'יבאמבאור'אבאכד
הוו מסדרו תכא קמרתו לאהיו אוכלן עד שיתפללו ש מטותם,
באמרםכברנפקתאמבימלכאאתייהב.ומעיינושאףלאדוישכברהיה
מוכן להם מעודתם ,לא אכלו ער שהתפללועל שונותם ,חלואכדי
לקבועבלבםשדגלדגללהםמאתאדקכל.
ולפטיתבאר,שכלצקשהטהמצותביכוחםכדג,דויש ט
נוענלנכלאחדמישראלש"הכלרגיעאלומאתהאדקעלם".אבל
כאשרצפהכהנה ברחקם"עטהכעצריםעתעים להפסק",ריסקק שלש
שט

תפלות קבועות בכליום ,שעלידה יתחב; ר~צצונה וכהכל בא לו
בהשגחהעלונה,המעעזיהאדםלאכרעוהקאיוסיפו.

ג.

והנה בם4חהע אנו אפטרים "כדלים וכרשים דפקנו דלתכן,

שלבאר
דלתכןדפקנונאאלתעצבנוריקםמלפנקי".וצ"בבכפלהענק.וי
ע"פ.משללמההדבררומה,לאוהביועימיהמלךשמררובווסרומדרך
המנב,והיומכלים שיהם בהבלוריק ,בשתיה ובשכרות,עד שברבות
השיםנשתכחהמלךלנמרימלבם.רקאחדהטעבעטרםשאףירגםהוא
התנהגכמותם,מ"מבדבראחדהטהשונהמהם,שלאשכחמזכרותאת
רגלך,ואתהררךהמובילהלארמונו.וטעיהיוםובאועליהםצרועל"ע
וסבלוהרבה,עדשישבוובכועלרעערלם,מכלתייכולתםלהושע.אז
קם מבנהום זהעזזכר את המלך ואת הדרךהמובילהלביתו ,ויאמר
אלבהואשובהלמלכךארצהפניו,רבודאיבררברהיטיווחסדיויסרבעמי.
וטעי כאשר באלפניהמלך ,ההתרצןלפניו ,ושמחוללועל אשרמיד
ופשעבו,וישבהואלמקהיוכבראשונה,שאלוהמלך,למה אעשהכן,
ןהא"שויאמר,הן אמת
ובמה אתה מצ משארחבריישמידובהוהי
דיבררמלך שנם אםאישמובמהם,אך מאת אםנבדל מהם ,שאם
זוכר אשהעליללכתכשאניבעתצרה,ומיהואהמלךאשריחם
ושיבעמרי,בעוד שהם אעםזוכרים אתהמלךכלל.וכןהוא הנמעל,
שאף כשאנואיננו שבש מאחרים שסרומן הדדךכו' ,מ"מ מדהזו
מחרהבב ,שבעתצרהל"ע אמזהביםמיהואהפועלישועותבישב
הארץואשרבהיוהכחלהפשענו.
הה.שאנואהמרים"כדליםוכרושיםרפקנורלתעי",הינווכאין
בנולאמצוותולאמעשיםמוכשככלשארדליםורשים.אךכלחחמים

ע*

רפקפעלדלתיהמלך,אךכאשר אמחוזריםלבהורגולהיךיפקיםעל

רלתאיו,שרב"ש גאההבירת ,מה שאש מאמעש שהואוצלובודאי
הקרנו,ורקאנחנוהםהדופכוםעלדלתותיוומבקשיםממנוישוער ,,לא

שיח

שארהעמים ,מזכות שקגופא ש"דלתןדפקנו" ,א%מבקרוים"נא אל
תשיבנוריקםמלפניך".
והנההקריאהבתורהנפרשתביכורים,רמעוררתהנפשלהכיר
חמדיהשי"ת ושהכל באמאדוןכל ,בכחהלעוררייחממולניפוק
דלתיהבוראית"ש.ויהירצוןשבזכותזהנזכהלמחילה מלחהוכפרה,
ותכלה שנה וקללותיה ,ותחל שנה וברכותיה ,ויוקבלו תפלותינו
לרחמיםולרצוןלפניאדוןכל,ונפעולנטועהבעגלאובזבלקריב,בביאת
בןדודבמהרהרירןברוברחמיווחסדיו,

ש

שיט

מעורהשלישיתפ'נצבים
א .אתםנצביםהיוםכלכםלפניד'אלקיכםראשיכםשבסיכםכר
מחמבעציךעד שאבמימו,לעברךבבריתד'אלקי
םובאלתו אשרד'

אלקוקכרתעמךהיום.

אמרוחז"ל(הובאברש"יונרמב"ןכאן ,עקיבמותעם,א)מהומכעצום
עד שאב משעי ,מלמד שבאו כנענחם להתגירבימימירהכו' ונהנם
משהתומכיעדםושואבימיםלערהולמשכןד'.ומפרשהימב"ןש"אין
הכונה להמר שרמו אותו ,אלא שבאו אקו להעקרםעמו" .ורביאכן
מהמדרש (תנחומא מצים ב)"שבמשו אצל מעשה ה~ 4קבלם ,כלומר שלא
יכלולרמותולכרות להםכרית ,אבל עשאם מנףחומכיעציםהכואבי
%ם" .מ"בכיק "שלאיכלולרמותוהלא כרתעמהםכרית" ,למהנםמ
כאןלעמן"לעברךבבריתד'אלקיםובאלתו".
ונראה שאף"שלאיכלולרמותוולאכרתעמהםברת" ,מחמת
עלאהיתהכוונתם ~טםשמיםכלל ,מ"מהיותשקבלועליהםעברות
להיותחומביעציםושואבימים *לצורך שארהעדהולצורךמשכןד',
נבגונםהםבקהנצביםלפניר'.ועניןטץהוא~מורזכותגדוללישראל,
שאףמי שאק כונתו שלעשה ממש ,מ"מכיק שעובך עמדה למובת
העדה לאטדשמים,אףהואבקרס"ביםלפניוית"ש.

ב .הנה אקנא במפרם"נצבים היום"רבט להתשדהינ
ה(ע"פרטהר
ת4בל4ב),ו"נצבהם"ה"מ"בקונחהיקופה" (רטשבכרכרט,כז) .עפ"י
(תה~ם פ4פט) אשףושםיהלך
ד)
מהמביתאבמה"ש

יל"פ

(יקי8כ"

שכ

עה"

תראהד'באורפנווכלכון,וכיאיןאתיותהעולםיודעיםלהריע ,כמץ
נקנות"ט6ק,כמהבוגרכם"םלהם ,כמהמלהירגמייזםלהם,חשמרת
לפתות אתבוראןבתרועה,
אשריהעםיודעיתרועה,אלאשרן
כיר
ימ
ו
מם
חטואעתמד מכסאהדין לכסארחמי
יתמלאעליהם רחמים,חרופך

להםמדתהדקלמדתרחמים,וצ"ב.
ונראהלפרש,רהנהאומותהעולםעתריםרגלרק16ורךעצכק,
ולאעולת,וכמושכתרו (מש4י,לד)רחםדלאתמים חמאת,ואמרובזהר
(תקוםזדותיקוו,1ב,א)שכלצדקהוחמדשאתמותעובדיגלולי
םעושיןאינן
אלאלהתיקו(עקלקפויאמיצםלהגההבעלהדגרומ"עפרקא).ודלינויכןאכשי
טלהן,כמהבוקינהם"ט להם",,טף4בללצררךעצמם.אנל
"כבמהקרמתי,
עלישראל נאמר"אשרי העםית374יתרועה",כלומרשאינם מתכוומם
בתעעהלצוחכם,אלאכלאהדמהםמשוזתףעםכלהעם,ותיקעבשם
כלישראל.כימושנקלפעולרחמיםלשובתכלהעם.ועיזו הםמפתים
םרחמים .שכן מעורףם הם מרת
ומרצים אתבוראן ,ומתמלאעית
רהבתם,ש שםעצמםרחמנים.
וכן איתא בחצר (ח"א קם ,ב)בענק כשאגךאוושע לשונמית
שלדברלך אלהמלך ,שתוהיום ראש השנה הקז,
(ם6מם בד)2 ,די
ח44קכ"ה נקראמלך הגהצפמ ,חשש הערבהאיני רוצהלהיזבלםלבסי,
בתוךעמיאנכייושבת,ורצומלהגניםראלףבקרביםה"
מלהווראעצמי
קדגלל .הף שנואשהשנהבאכל אהד"לדבראלרגול"בבחינת
"בתשעמיאנכייחברת",ה4אלהוציאעצמומןהכלל.
גשץ יתפרש צאתםנצביםהיום",הינו בקומה חלפה בהקש
השנה ,כשאתםנצבים "כלכם" ,שכל אחדמכמןבתפלותיוותקעותיו
לעורררחמיםש  %קשל .מ בההם מרום אתבוראםוהחש עקד
מכםאהדקלכםארדפכם,ולכןיוצאיםבדימוםבקומהזקופה.
הה שמונה כאן בכללרגישים בקומה קופה בראש השנה
"נצצצכעציוןעדעשבשכוך",כיבוכותשכקלוש ""%עתחומני

"

שכא

עציםחטואבימיםלצורך כל העדה,נצבוגםהםבקומהוקופה.וכןהוא
לדורות ,שכל העומקיםבצרכיציבור באמונה למובת הכלל ,ולכבור
שמיםלאול~טהשכינתאמעפרא,זוכיםלהיחגבצביםבראשהשנה.

כאמתענץזה הוא מעקריכוננם תקיעת שופר ,לראות כל
ג.
יחיד אתעצמוכפועללמובתכלכללישראל,וטהריכן כתב ההמכ"ם
(פ"נ מהל תשובהה"ד)"אע"פשתקיעתשופר בראש השנהטירתהכתוב,
רמז"טבו,כלתמרעורויצרנים משנתכםונררמיםהקינו מתרדמתכם
וחפשובמעשיכםוחזרובהשיבהכו',לפיקהצרביכלאדםשיראהעצמו
כלהשנהכולה כאלוחציוזכאיוחציוחישוכןכל העלםחציוזכאי
וחציוחיב ,חמא המא אחדהריהכריע אתעצמוואתכלהעולםכולו
לכףחובהוגרםלוהשחתה,עשהמצט; אחתהרירבריע אתעצמוואת
כל העולםכולולכףזכותונרםלוולהםתשועהבהצלהשנאמרוצדיק
שודעולםזההיצדקהכריע אתכלהעולם~כותוהצילו".הריהמהשופר
מעוררכל אחדלהאות אתעצמוכהצדיק שודעולם,המכריע אתכל
העולם~כותומצחקו.
והנהעםגבראלבזמןהתץבצרהובשבטה,פנעולימיןואיןעוזר
לשמאלואיןםובקש,כלראשלחלן,כלנומדכאיםהמובליםהרבהיסורים,
פעמיםשוריהגוףופעמיםיסורינפש.ובעתשהארעיעלינואורךהנלוח
הגדולוהנוראהטח,מתילעלכל אהדלראותא"עכהצדיקשודעולם,
שצרךבמעשיורכוביםלהפרק אתהעולםמלולמובולחמדולרמזרם,
בבחינת "אתםנצביםהיום כלכם" ,פהיקה במקום כלכם ,שכל אחד
ואחד צרבי לראות עצמו ממתעצב בעדו צעד כל חסדאל ,ובבחעת
נבתועמיאנכיייטבה".
ודהירצקשנזכהלהתיצבבעדכלישראל,לפעוללהםרדדתם
וחמדים ,שנה מושה תמתוטץ ,ששה מכורכת בכל הברכות ,ברוחמות
שבב
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לילשבתקורשפ'וילך,שבתשובה
א .וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כלישראל ,ויאמר
אלהםבן מאהותטרים שנהאנכיהיום לאאוכלעוףלצאתולבחשגו'.
ובתירגוםיונתן :השזל מונה לוהטכן בית אולפנא .וצ"ב מה שמדנ"א
הכחובוריקאכאןשהלךלמיטהלביתאולפנא.וביותרצ"ע,שהריתיכף
אמר"לאאוכלעוףלצאתולבואע'",ומהש"י :שנסתמוממנוממורת
ומעיינותהחכמה,וא"כצריכקלבארלמההלךלביתאולפנא.
באפמרתאייתצא:שובהישראלעדד'אלקוקכיכשלתבעונך,
קחועמכםדבריםושובו אל רגו'(הושעי,ב).וצ"בכפלהציווילשוב
בתשובה,באמדושוב"הישראל,ואח"כקחועמכםדבריםושוב"וגו'.
ב .ופטלפרש,ךהנה"טשניעניניםבתשובה.א'כררךהצאןופזטה
שנאבד ,שבמבעו מחפש הררךלשובלבעלנו ,כמו שנאמר(תה"~ם קש,
קעי)תעיתיכשהאובדבקשעבדתי,חשוןחחמחמתיריעתוודעתושאצל
בעליומובלו,שדויצאןוכקרלאובנידעתנינהו,אלא קיהואמבעו
שרנטכיעובוהקב"ה .קשהואנם אצל אטטה"טרא ,4שלאחר שאמא
כמג"בייתשו התקרקרתממקורוובמבעו מבקשלשובאלר.והב'היא
ושעתו ששובלומקומו רואשון,
התערבה הבא מדעת ,שהשב
י
כ
מ
ונותןדעתולחזורלשם,וההןכמושנאמר (הושעב,מ)"אלכההנשובה
אל אהה הראשתכי מוב  4אז מעתה" ,כלומדעפצתן דעתו ללכה
 .והיא מה שכתב הימב"ם (פשב מה 4תשובה ת"ב) וכטה היא
רי"טוב
ומכד

התשובההוא שהמשהחומאחמאוויסירו סמהשבתו "ויגהור בלבו

ברשעדרכוכו'.
שלאיעשהועוףשנאמךיעי
חש,נפמ"נביןהשבכעמהאוברשהתשובהכאבמבעו,לבקרהוב
רזנקש"כימנתיאל
מרעתו,הואעצהעה2בממבעווהרגלו,טעכןהיאח
מבעוווזזלושלחומד,והחזורלתעותבררךלאלו.אךחעהצותןרעתו
ךרשעיםתאבר ,הףשובלא
16וב,תמרקםבייוף"עירךצריקש,חטיי
יחזור לדרך בה נאבד,כיע"י שעתן העתו 6ה נקשרלירך השוב,
שהייעהההשמלשקהתקשרות(כמ"ש (בראשא ך,א)וארםיך"ע),והרעו
ר ונתקשר לתשובה ,ובו מתקים מה שכתב ההמכ"ם (שם)
שיתחב
%חתעלטןת ש 4קב  4השא
שנאמך (תשע
שאילאנאמרעוףאלהיטלמעשהמינוכו'".
)ר
י,י

יך

יך4

ג .גהנה,אףשלעינייהתשובהכשא"עושוכריזופאחמשהושיח
משתשנתו-ותמורבלבו",מ"מ בעטרוףהמלךגםמררנהר"תעיתי
כעכהאובדגו'",כיאללארםלחכותערעדשובמתעתו,יעןש"אקארם
עובר עבירה אלא אםכן נכנסה בו רוח עאמחע" ,חלוא בהסתלקות
המע"ת,לכןיתרגל 26ובע"יעדתעוררמבעיותנפשהבהמי"תלחזור
לבעליה ,בכח"ירע שורקצהווהגיר אכום בעלו ,ואח"כיתן רעתו
בתשובה,
טובער6הושהמחירמאהחמאממחשבתוכו',ואזיעיףעלויודעתשים"
שלא
כמ" 1לבאר הנבואה("נעקץכז ,ק" )-שההביוםריבואיתקע
בשופרנרולובאוהאבדיםבארץאשורשהנרחשבארץמצריםוהשתחוו
ה(ישעיהשו ,מ)
לוי' בהרהקישבמישולם".הינועומרםרעזקיםהצבותי
"כימלאההאיץרעה את ףכמים 4םסכמים" ,צאוהאמוי"םכר,
הינו שקמרהשי"תבהאבףם אתכחהמבש 16כממקום %נדחים,
יאתז,ר ט /תט,דש מאמם שחההיץ חהאת ה

שיים.

פךבוז

טה שאמר "שובהישראל עד ד' אלקליכי כשלת בעונעש",
כלהמר עגה גהצא שנכשלתבעונקייבטשולהיי תשובה ,והוא תשובה
ה"קחועמכםדברים
הבאהמצדרמכעוהרגללאחרשחמא.ואח"כציי
ושובו אל ד'",הינו עדקח דברים,ענין שכלית ודעת,כרישתהיה
התשובהבעקימות.
ונמהיבוארהצירוףנין שבת לתשובה,עד שננשא שבת"ץ
בשם'שבת-שובה',כיבשבתניתומפתכח"הדע"תאלהתשובה,כמו
שנאמר בשבת (שמוזזלא ,ע) "אך את שבתתי תשלווכיאותהואבעי
תינעםלירחיכם לה"3תכיאניד' "קדשכם",ואז נתעלה התשובה
מתשובהמכעחתוהתל,לכח"תשובהמדעת.וכןאיתא במפףתלהטי
רבעש"ם,עה"כאםתשוב משבתתל"ךס',שאזהצקגרסאלהתעלות
מדברים הנעשים בהרגל ,שלא ישעם מתקי רגילות כמצות אנשים
מלומדהאלאמוצךהעגהחובנה.וכןהואלעניןתשובה,שבכח השבת
מתעלהמתשובהמהתללבחי'תשובהמדע"ת.

ד .ועד"ז הוא בכלעניני עבודת ד' ,עדנתםיי"אן בקנק נמור
~סוד ללמדלשמורלעשותולקים נם מתעירגילותעדשנעושהלו
במוחיןדגדלות ,וממלאאפי'
כמבע,שהרילאבכלאמןועידן
ל
י
ע
ת
מ
ומעד
ידתד' וכמורגלבהבפכעו.
יו
ב
שלאהעטהבהרחבתהדיגתימשועב
ובזה"מלפרש"וילךפשה "לביתאולפנא",שקמ"לשגםבזנקשנסתמו
ממנומעינות החכמההלךלבית אולחש ,קן וקח המש כברדיגלו
ומבעו .והואכענק שאמרוחז"לננשיא רכה פרשה 5הפ' א) אם מקעתי
תלכךהת"ד(ההקםק-ם,נם)השוחזידרכיואשיבהרגליאלעדותני .אמך
למקוםפלשיולבא חרה
דודרבש"ע בכליוםויוםהיתימחשב
י
מ
ו
ש
ה
פלוניתאניה~לוהיו ת4מבשותאאילבתיכנמיותולבתימדרשות
ההנד ואתנכהרגלי אל עדותכן.והיצל שממבעוהיורגליומעציבות
אותםלשם.
שכו

שכאן מטרוהררכהבעבודתר' ,שאף כשאקדעתו של ארם
מיחמתהעלו ,מ"מירגלעצמובהרגלו,כפימבעווכוחו,להיות רבף
תורהותפילהשנומןבפיו ,שאזנם בעת שלאוהטהבמוחי"ן דנהלו"ת
כראוי,הנן בעתנפילתהמוחי"ן ,מנשוךללמודולהתפלל,כפיהשנלו,
לקייםשעיתבויהמםוללה.
ולפי האמור"מלהביןגם אתסמיכות חג הספנותליוהכ"פ,
שביוהכ"פהנמוקיאחרר"ה,התשובהההאמהרגל,כיפךהעולםעה"ב
לבריקדה הראשונה ,אך המהמה הואענק הדע"ת ,כמ"ש(יעדא נג ,גג)
למעןידע"ורורותיכםגוי,חבשהשלכעעעבודתהתשובה.
ל(שכתקהי,א)"רצשעע את השבתנוחבש
ובזהיתפרשמאמרחי
לו נחלה ב 4מצרים" ,ש"נחלהבלי מצרים" ה"מ התשובה ,שההן
ןכחרולה תשובהשמנעתערכסא המטד (שא
כנחלהבלימצריםמכיו
ש,א),השין דברר~ומדכפמהתשובה .רצק שמכהלשובא*ו
בחשובה שלמה ,תשובה בהתל ותשובה מרע"ת,ער שנזכהלגאולה
עקימהבבטשהבןרודבמהרהדיץבשברחמיווחסדיו.

י

וייי

שכו

סעודהשלישיתפ'וילך,שבתשובה
א .שובהישראלעדה'אלקוקכיכשלתבעווי,קחועמכם דכרש
ילשוב בתשובה ,באמרו
חטובו אלד'גו'(היטעיד,ב).יצ"בכפלהחיוו
שוב"הישראל,ואח"כקחועמכםדברםהמוב"ונו'.
וע"פ ,דבאמת כלהעוברעבירה,חרו סמה שמרדבו ית"ש
בעברועלציוויזה,פונם גם באמונהבו טר"ש ר"ל,שהריאילו ההן
מאמיןבאמונהשלימהשהבוראית"שממלאכלעלמק אתרפנוי
מיניהההוארואה אתכלמענדו,בודאילאהההעח2הנטררצונוית"ש.
תהושאמרושבאנכיהקשהזההלךנכללוכלהתרי"גמצוות.ולכןכבאטב
בתשובה,צרבילחזורבתשובהעלמהשפגםבאמונה,מלבדמהשצרכי
24ובעלהעבירהעצמה.ח"ש"שובהגבראלעדראלקי"ך",היינועל
מהשפגמתבאמונהשד'אלקוק,ואחרזה"קחועמכםדבריםהטובואל

הית

ד'",היתעלעצםהעבירה.
ובזהיתבארהמדרש(בראשיםהכהפיטהפרפ' ש)עה"כ(ט"שח,6
כם) והטב ראובן אל הכור גר,והיכן היה ,רבי אשומר אומר בשקו
וכתעניתוכו',אמרלוהקב"המעלםלא חמאאדםלפניועשהתשובה,
ואתה פתחת בתשובה תחלה ,חצך שבן בקי עומר ופותח כתשובה
תחלה,חזיזהאחהושעשנאמרשובהישראלערד'אלמגךט'.חייט
שאמרהקב"ה,הפעולםלאחמאאדםלפניוערמהתשתטה",ר"לנטעמה
,ש מה שפנםבאמותם .תה שננךא
תשובהנםעל מה שחמאיפנ"
"עשהתשובה תחלה",היטש מאמךשהוא'תחלה',רוחיש מ ן
הדברא ,וטנכל*כולם.
"אנכי רא~4ך" שהוא'תחלה'לכל

עייא

שכח

כזטת שואכן "פתח בתשובה תחלה",זכהשבן בסנם הוא "פתח
בתשובה תחלה" ,כדפדף מקרא בישובה אוראלער ה'אלהיך',וכפי
שמנבאר.

ב .ובזה"םלבארמהשאומריםבמוףתפלתנעילה,שמעישראל
נו'וד'הואהאלקים(ז"פ).חטואדאףשיוהכ"פמכפרעלעצםהעבירה,

עריקצריךלתקן מה שפנסנובאמונה,וע"זמכריזק ר הוא האלקים,
ונשיאתשמעישראלראפקינוגו'.ואפשרשלכןנסמכהעניןהמוכהט"
מיניםאחרייוהכ"פ,כי המוכהקרויה בזהרהקדוחם (חצי
 ,א) "צלא
דמהיממתא",להמשךענקוחקקהאמונה,ליוםהכפורים.
וראה במדרש (ף49א רבה פחטהל) :משללעטנים שנכנסו אצל
הדיקולית אקידעיןמאןהוא מצח ,אלאמאןדנמב באקביויה אק
ידעקדדיאנצוחיהן.כךישראל נשומותהעולם באק ומקמרנים לפמ
הקב"הבר"ה ,אנןיעקמאןנצח,אלאבמהשישראליוצאקמלפני
הלע"הלולביהןופתרוניהן בוץ אנויודעק ריטואל אעון נצוחיא,
לפיכךמוטה שהירלהישאלואומר להם ולקחתם לכםביום הראשק.
ולרכרינוינואר,שבר"הויורג"פעדיקלאיוונן"מאןהואטצח",ראף
שאנומדמעיםשיוהכ"פמכפר ,מ"מהריעריקלאתונחעלידינו אלא
העבירות",מהשתמאנוכו",ולאפגםבאמונה,ורקבמוכותכשמתקנים
נםזאת ,שאנוירסק"כשראלאעקנצוחיים".
ועףכןהזנק נרמאעכשיו בשב"ת שוב"ה,ש"טבו עת רצק
לקבלתהתשובה ,עםעלהאמונה,שהרי שבתהיאאמונה,עדשמעיד
עלברטשהשמיםוארץ,ועלכן בשבתזו ,שרשלעבודתהקה"צ אשר
לטיטבייצ"פובדגהמוטת,וטקטקמקרעציןלתקןהכלבשבתשובה,
אשרבופתחותבטשבתשובהתחלה.

הית

שכס

רעזור הששת ,שמכה לחקכל אשרפגמנו,העשוב בתשובה
עלימה,ולאמונהצרופה,ואיןישראל טאלק אלא בתשוכ"ה,ויבא גף
שתצראמונתם,בביאתבןדודבמהרהדיוןברוברחמיווחמריו.

של

ללשבתקודשפ'האזינו
ף כממר
א .האזימהשמים ואדברה ,ותשמע הארץאמריפי.יער
לקחי,תזלכמלאמרתי.כשעירםעלידשא,וכרביביםע*עשב.כי שם
ד'אקראהבונרללאלקינו.
עיקבספורנושמכרש"הערףכממילקחי",כלומרתורתיתערוף
ותבואבצפצף כממרלמביניםהמוכניםלקבלמבועמקורהכמה",תזל
כמל אמרתי"ונותנתנםכןכפי המלה ממנה אסוהשישוץלהריונות,
זנאםהיותהמועמתהיאבובהמאודכמל,באופןשהיא"כשעירםע4
רשא" שהמשכיהםיבשו נפלאות ממנה",וכרביבים ע 4עשב" עגם
ההרבצותיקהבה אטהמדע,להכירבובוהכםבאופןמה",כי שם ד
שק4
אקרא"הנההקורא שםר'הואהמתפללכאמרו (אכהג,גה)קראתי
ר'מבורתחתיות,וכן (תה*םצם,ו)הטמראלבקרראישמוקוראיםאלד'
םגו'.
חטואיענ
ולדרכובקארטיתפרשמיום ב49אבאומרו"כי שםד' אקרא"
שהוא תפלה,כי בהפלהתלוי לאטה דרגא שלתורהסכו ,אםלכח"
"הערףכישמםללחשי"עשההש כצבועמקוךהכבטה,אולבח""תזלכמל
אמרתי" שההןרקאיזושיעהלהייראות ,שרקדגטזפללומבקש*כות
ל"והארעינךבדוהתך"זוכהלרכלתורהבשסףכממר.ועי
קברכות(נא,
א) דהט"םניראי קונאד"כי שם ר' אקרא הבוגי
ל לאלדד"
לברכתהתורהלפנטזמןהנזורה.
ובדרךאח"ט לפרשנםריבוא עקרא שאמר"האזיחהנשמים
וארברה" ,שהמשק ע%לקבלתורהכפילדכויםאחזהבזממים,בכל

לייבל

שריף

קולא

סודותיהורמזיה,כמושמבוארבמההט(דני
צ) לא בשטםהיא" ,אמרלהן משהכו' כבראנימחריע אתכם לא
בשמים היא שלא נשתיר השנה בשמים" ,שהכל כתוב בתייק,
באותיות,בתנק,ובנושק".ותשמעהארץאנשיפי",אויטללקבלהרק
כמושהיאבארץ.כלהמר,ללמודבה תורהומצוות אשר יעפה אותה
האדם,בארץ-שהואעקםהעכרה.והכלתלויבתפלהותחטמםלבקש
ולהתפלללפניאדוןכלשיזכהולסכלתורה.
ובאהי"ס לפרוט (וצמור כא ,א) "ואלה המשפמים אשר תשים
לפניהם" ,ששימתהמשפמיםתלומה"לשיהם" -באסה הכנה ובקשה
קודמתכשיםללמודהמשפמים.ועד"זיתפרשבפיחואלהאזכרה של
לגשרההרכימלוכה',אהמריםעל אותו שר הרשע" ,בלמדו מפרמפי
והצהחט"ו)עה"כ(תמים (

ערמת [הם הסנהדדע] רהכק רדקףק בדת רשהמת ,ופתח בואלה
צו
ימים,וחשב שמת,עונבא"צהמכרוכו'".הינושאףשלמדתורה
רפ
ש
המ
כה
מפיסנהדרקואףדקדקבלשודו,מ"מכיק ש"פתחבואלהדגמ2פמים",
באלית רשעתו לחשוב כטסת,כי הלזמר תחה"קאינויכול לפתוח
בואלה המשפיטים ,אלא בהשימה אשר "לפניהם" ,בהכנה קדושה
ובתפלהקודםלשודהתוה"ק.

ב .ובאמתבענין טההזמן נרמא לעסוקבו כעת בשבתזו רבא
ממחרתיוםהבפורם,וכברוטכהצהרבהפעמים מה שכתבכיק אאץ
ד"ע(מזמטהנטצציתנתקדמהיחפצוושדתעצת)עפי"ךדטה"ק (ףקהלוץ,ב)
"בשעשעיאפמיקופרשיךכל חדוחדכו'אתעמרוקמיהקוב"הואמרי
אנא כהצבתפלטיואנא כהשבזפלוניכו'" ,רהיט רכל פרוטהבאזוריה
עשקורישיןביטבתפלוני החש,ציזצ איזה פריכותבין פרוצה זו להזמן
אותו.ולענינינו"צלבאר,רהנה הכפורםהואיוםהמוקדש
יכמו שאומרם בסדר העבודה "שועת קמרת ותפלת אמת
א,
רה
ול
קפ
שת
ל
וקרחצתו מכפרת עונותינו" ,ודוקא ביום התפלה סקזכו מהאל נם

ים

עולב

לתרה -הם הלוחא שניהג שנתנו למשה רבעו ביוהכ"פ ,שפש

בתפלתו כמ"ש(רנים מ ,מ)"ואתנפללפניר' את ארבעתהיום ואת
ארבעיםהשלהכר"עדשפעל (שםי ,א) עבעתההטש אמר ראליפסל
לךשנילוחתאבניםכראשניםט'".ונראהשאףשלוחא הראשוטתהיו
םבמעלתן מלוחות השניות ,מ"מליורות נשארו רוקא הלוחות
נדהי
השמות ,משום שאותםקבלנועלעי תפלהובקשה.ועלכן בשבתזו
אנוקוראיםבתורהפרשתן,שבהנאמר"כי שםד'אקראט'" ,שמדרעת
התורהתלויבכחהתפלה.
ובאמת הטה יכול להיות שמחת תורה ,כבר למחרת יום
הכפוריםשבוועלטהתורה,ואזנאמך (שצתיהע)"וישבמזרהלשפתם
את העם" (מצתו נרש"י שם) ,אךכיוןשתעיק לא תמה עת רצק של
תפלהערשמיניעצרת,בחייחוטא שקם,עת שאהמרהשי"ת"כאל
מהרבעי" (זרךח"אסר,ב),ושהששהיא העתרצץהגדולהביותר ,כן
נוצצתגם שמחתהתורהלאותויוםתפלה.

ש

ג .והנהאמדו חזאל (שכהיח ,א)כלהמענג את השבתנוחנקלו
נחלהב4מצרים,שנאמר("נעיינח,י)אזתתעבעלר'חהרכבצעיךיעל
במתיארץ ההאכלתכןנחלתמעקבאביריכיפי רדבר.ויל"פ ,דהנהכל
שבתהואיוםתורהשעקראבזהר(ח"בפם,א)"יומטראטייתא",ההואגם
עתרצץויום תפלה,כמו שאאא במפףתלמעי הבעש"טעל מאמר
הש"מ(ברכותלר,ב)גושרועליושתיחנינאבןיוםא שהפץמתפקקעל
החצים ואומרזהחיוזה מת ,אמרולומנק אתהיודע אמר להם אם
שגורהתפלחיבפי[ר"תשכת]יודעאנישהואכלכבלכוי.ולכןכלהמעב
את השבת עמק נחלהב*מצמם,שהמשנחלתיעקבאביך,ויעקב
זכהלנחלהזובזכות "הקלקוליעקב" (בראווהמ,כנ) ,מהם קולתורה
וקול תפלה ,שרק בכח התפלה אפשר לזמת לתורה בדרגאד"האזינו

*

%ג

השמים ובדברה" שהתורה תערוף והבוס בשסף כממר ,עדערוכים
לקבלמבועמקורחכמה ,שהשהנחלהב4מצריםהאמהית.
וטפירצוןשניכה בשבתזועיה"ק ממחרתיוםהכפורים ,לעש
את השבת,הרכותלתורהמןהחטמים,ולנחלהב4מצרים,בברכתבני
חיומזותרויחא,סיעתארשמיא,ברכהוהצלחה,לסכותלבאולהביא
לבישתהמשיה,בביישתבןרודבמהרהירץברוגרחמיווחמריו.

שלד

סעודהשלישיתפ'האזינו
א .האדנוהשמים ואדברהותשמעהארץאמריפי.ובמדרש:רבנן
אכרי מבקש אתה שלא לחושבאזנינוולא אחדמאיבריך ,המהאזנך
לתורהואתהנוחלהיים,מניןשנאמר("מע"גה,נ)המואזנכםולכואלי
י אמרהאחןלגוףכקינקללכליםכו'[פיגש,
שמעוותחינפשכם .רבילו
האכ* שו שתש ~שג* ,שימס" ,ק מ מש מקר"
מובבכלתצרם),כךרמ"חאיברים שבאדםהחץ,עלסיהאחן חים,
מניק,שנאמרשמעוותחינפשכם .וקב"ה אם המחזאזנךלתורה,
כמהבא לפתוח בד"ת ,הכל משתאתמקי
ים לפננך ,ושומעים דבררך כו',
וכהיכן אתלמד ,ממשהרבינו,שע"י שהמה שםלתורה ,בשעה שבא
לפתוח בד"ת ,נשתתקוהעלוניםותחתוניםתהאזימדבריו,מנין ,סמה
שקזינובענקהאזינוהשמיםוכדברהגו'.
ונראה לבארבטי,שענין מה ש"נשתתקוהעלמים ותחתומם
חהאזימדבריו",היםשנעשוכפופיםובכאיםלנמרילמעטהרבינו .חנגה
כח אחאוהיובמליםעליונים ותחתומםלבימהרבינו,י"לויהוא מכח
ש"בראעדת ברא אלקים",טימרו במחרש "בשבל ההורה שנקראת
ראשות שנאמר(מש*ח,כב)ד'קמיראשותירמ",שיקשהעולםנברא
בשבלהתורה,הלנןהואכפוףובמללתרה.וקאמדובמהרש"בשבל
שנאמר(ימרץ גג) קדשישראללר'ראשית".
ניראלעצקיאו
י
נ
ש
א
ר
תהינוניראלשעמיתיםעצמןבאהלה שלתודה,כלומרשממקזזם את
ינקותחיותןמנפשרבדיות המכערת אשרבקרבם,תמקכליםחיותןרק
מחיהנפשהאלפת,שהחשבת"תודה ,אשרדכאה"חיהעולם" אשר

יי

י כה,

שלה

כמעבתוכנו,בהללהשעי שבלבכלישראל ,וממלאכפוף המבעגם
אצל"2דאל,כמושהואכשףלהחורההקדושה.
ודרגאזותלו" בשאםדחויתאזנךלתורה",שדחוית אקלתורה-
פירשו בשול רם"ה אברים ,התלוים בשמיעה ,לתורה הקדושה ,עד
שמתקיםבו"שמעיותחינפשכם",וכמקבליםהיותןמחייהתורה.ולכן,
ם ותהתומם משתתקיםלפניך הגומעים
כשבא למתוה כד"ת,עליוני
רבתו,כיקשכלהבריאהכולהכפופיםלוולתורתו.
ומכחזההואהאמרושהקב"הנוזרוצדיקמבמל.ועיקבמדרש
(המיםהכהפרטהיב"ג)ימהוצדיק מוזחליראתאלהים,הצדיקיםמחסלים
כביכולזצדקרוש ב"ה מושל,כיצד ,כל מה שהקב"ה עושה הצדקים
עתוין ,כיצד ,הקב"ה פוקד עקרות ,ושלישע פקד את השונמית כו',
הבח"המחיקמתיםואתשעההטה 711בנה שלשונמית,הקב"הקורע
יומיםואליהוואלישעקרעוהמיםכו'" .וההםורעושים כלזא"זבמהיות
רששבעכפוףלהםולתורתם.וזהניעתסוףהתורהלתחלתה",ולכלהיד
ההזקהולכלהמוראהגדולאשרעשהמוצהלעיניכלישראל-בראשית
בראאלקיםגו'",היינו,שכלהמוראהגדול ,שהםנמיםתפורות שעמה
במדברדגדגןוסטרא(כסשבש"ישם),קוצהמשהלעיניכלישראל,בכח
התורהוישראל שנקראו
"בראשות ברא" ,שכל העולם נברא
ראשית,לכןהטהרצשבעכפוףלו .בשבי

ב .ואנוקוראיםענין 4הבפורצתן,בערכתזועםהי4ש "ממחרתיום
הכשרים",כי כח 4ה בהגלהביותרביהם הכפסים ,שהרי אז נתרצה
העדיית ונומרלם,צה רביפ סלחתי כדברך ,ופעפע ב4ה התמ"ק בעל
קדחותלרזי"ע",שריבוךשלצדיקעושהרחפםלמעצלהט',ואםכן,
כיק שאמר משהבתפלתועידנהח"ו הקולרחצם כעוקשהת"ו כלה
בישראל,בודאי קאהדיוק ,אבלזולתכיבורך עששיתפןישמרו לאודו
האומות אומתםכן/אבלכיק שששית אתה עוששו-תדאישמרו,
עולו

-

כמאמךהכתוב(איצכנ,כח)והגזראומרויקםלך".וזהוכבת""נשתתקו
העלמםותחתוניםוהאזינודבריו".
והואגם הכנהלחגהמהנותהכעל"ם ,שנםבו המצוהלמסור
כלהמבעניגכללבר'מעים כמבוארבבצירושטימא(אמורמשןיחפ"א)"לקחתם
*ם" וח"ה (תה4םצו ,צ)אזינט"כל עצ קר"]בידלרצדי תורה ,שכצנרם
מכוומםהר'מימםכדאיתאבטיש (ף9יארבהרחשה5פי"א)פריעץ הדר
זוסנהררי גדולה שלישראל כו' ,כפותתמרים אלותלמיוי חכמים
שכופיןאתעצמןללמורתורהכו',וענףעץעבותאלועא"שהשורותשל
תלמידים שיושבקלפניהם,וערבי נחל אלו שני מופרים של
שעתידיםלפניהםכו'.ההינושהמצחה'ולקחהםלכם'היאלקחת אתכל
המבע והבראה תחת סיישראל,עויתה והכל כפוף להם ,וכמאצור
הצדקים "נישם נאר מש רד'מינים שאקעלםמען ,נארמים אלע

דיני

וועלמן".
ויתכן שלכן נסמך חג הסכנות ליוהכ"פ ,כי במוצאי יום
הכפוריםמקבליםעולמלכותויתישב'שמע'ישראלהמכהלכלרמ"ח
אבריהם ,וכבזקים ברזם "שמעי ורגזי נפוצכם" ,ואז נחתמים בספר
החים בבחינת "ותחי נפשכם" ,וכיההכ"פ קבלו יזשראל את התורה
בלוחיתשניות אשךכחזקים בהם"שמעיותחינפשכם" ,ש"כאז הוא
הזנק נרמא ש"אומר ולקב"ה אם הגותאזנך לתורה ,כשתבא לפתוח
בד"ת,רגלמשתתקיםלפניךהמוכהיםרכרזי",וממקיאתיכףלאח"זבא
חג הםוכצת לקים מצוה ד"ו5קחתם לכם" שהוא ענק שמשתטים
עלוניםותחתוניםכנ"ל.
כהירצקשנזכה שמלעצמינולתורה הקדושהשקבלנוביום
הכפורים,ומתיש קשלקבלאחחגהסחטתהבעליםבשמחהובמובלב,
לנשתק ע4טשומפתטים צלהקמיטים ישראל ,לוקששהכל
לשבתבראשיתברא,שבומהגלהשכלהעולמותנבראובשבילהתודה
וכשבלישראלשניראוראשות,ורצקיראיויזדכהחכתשועתםהשמע

מגי
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ינתיתשנ"ה
והואחימות מדבף4תוה שהשסק

ב"ק מרן אדמו"ר שלים"א
ממונקאמש

במועףהשנהבמשךשנתתשתרה

לילא'דראשהשנה
א .נאק מלקיחסרמולמנידפשעתנידליעקבדברחוקהמשפם,
הזרקנו במשפם ,המלך המשפם .תו'ב,הריתנן (אטת פ"ר מי"א) רבי
אלעזרבןיעקבאהמרהעושהמצחה אחתקונהלוושקליםאחד,ואםכן
אלייתכן שלאההיקלישראלאףמלגץיווסר אחד,וכי הס אדם שלא
הלופרקלעם ,הוא מלאך מלקןיהגר.
עשה אףמצחה אחת ,שלאיהי
אלמיסרשמלאךאהדבמלבמיעוטו ,שהףאףעלמלקיחטר אהד
ודיכ
לאדם
נאמר(איםש,כנ)"אם"טעליומלאךמל"ו אחדמניאלף
י
נ
ה
ל
יטרוויחננוויאמרפדעהו מרדת שחת מצאתיכפר.וביותר הטלעין,
שאםגרועכ"כשאיןעליואףמלצןיושראחד ,מהיועיללהגידליענך
דברחהקוכהקפצם,ואןייועלזאתלצדקנובמשפם.
והנראהשודאיאחריבכלההראלורעליהם נאמר (עורהשייםד,
ן שבך
ג)"כפלחדימין רקתך" ,רךרשוחז"ל (ברצת ם ,א)אפילרריאיי
מלאיםמצותכרסק,ואפ"האקלהם יהטרמרלמניףפשע,כי מול
כלמל"!יחטרעומרהמנידפשע,ובראותוצורת המלאך מלקיושר,
בשהגופאהואלומדליצוףא.שהריאיתא במהדקשהעחטהמצחה אחת
קונה לופרקנים אחד ,שהפרק*מ הנברא משמצווו המותו כרמות
םהנבראםםנה,
המצחה,ואםדצטצחהנעימיתבליחיות-דמלאךדקיקי
הואכעףב4נשמה,וכמתנחשב,לכןאףש"טמלאכיםמליצייחטר,
מ"מאעםעצליםלעמוד'טלהבגידפשע',ע4מקהטשנעלמצוותישראל,
ישהםנעשיםבליהיות דהיתוורחוצו.

*

וב*

שלט

עשפירש (תהמםפא,ר)
תד"זאיתא בשם מקרגעש"םהק'זי"

תקעובחד"ששופרגו',ולא אמרתקעושופרבהודפי,כיצרעושההיה

תקיעת שופר בהתחדשות,ולא כהרגל ומצוות אנשים מלומדה.נעיק
מש"כהמלאך מלקיחסר ה"ה הרה"קמבארדימשובזי"ע בקדושתלוי
(לקומיס על ראה רגדפס בסוט)"כיזהרצונוית' להעזיב תמיךלנבראים
ולהשפיעתמיד שפע חדש ,כמ"ש בנומח התפלהובמוכו מהדשבכל
יוםתמיך מעשהבראשית.ווץנה,אמרובכום ברכת דגטקמעקשיהוה
ח"י,ומבטשבביתיוסף(סי'קפנ)פיושיםשונים.ואהדמהם ,שמהאמוב
ו'הדש'הובאמקרוב ,אשרמעמווריחולאנמר,ולאשעמדבכליזמורב
שכברהפע,וכןבכלדברשההאכשהדהובבחינההוסטההואנקראח"י,
כי לשון היי אינו זו ממשמעותו בכל מקום אשר הוא נזכר ע"ד
השההלה,חלואבכלמקוםלשווהיותשבוחיותווקירצושלדברוכהוא
במרצפו,ובבחינהסובה הצרכהרתורצוניות שבוכו'",עכרה"ק .ועפ"ז
ה 2לפרש "זכרת להים מלך הפץ בהיים",היינו להפיח היות ורוה
ונשמה למצוות מנעשיםמוכים של ישראל,שוהיוהיים והדורים,ואז
יושרבריה.
יוניולס

למליטי

ב .וסטלהוסיף צאהכחקולהשופר שהואהמפיהחייםבמתים
בשקיעת
שהריגםבתהייתהמתיםשלעתידלבאיקפצוהמתים
י
מ
ה
ת
ל
שופר.וריק במעמי התקיעות שמידררבינו מעדיהנאון ז"ל ,שענק
העשירי שלתקיעתשופרהוא"להזכירנותחייתהמתים %האמקבה".
ועד"ז קול משופר מפיה רוהההיים במצוות ומעפצים מובנם של כל
השנה.והביאורבזה,כיההאכהכיר אתקולהשופר אשרבשעתקבלת
התורה,שאזנשלובחיות ממש,עד כלדבורודבורפרחהנשמתן
וחזרה בהם,וכח טץמתעוררכאזגםעתה.ועי"זמעורר שתופרהיות
במלאכיםהמליצייושרבעדת,שיעמדו מ%רמוניך פשע,וימליצומוב
בעדנו.
4

שוי

שם

טה"2לפרש",באין מלקיחרר מולמניד פשע" ושהקבורת
הואע"זומהמצוותומעשושנעשים ב4חיותוב4רחלוורחוצו,אעניד
ליעקבדבר חוק ומשפט",היאמצוותתקיעת שופר ,שנאמר בהחווק
(לישראלהוא)משפם(לאלקיהעקב),שהואהמפיחרוחהחיםבמצוות
ומעשיםפוכיםשלכלדהרנה,ועי"ז"וצדקנובמשפםהמלךהמשפם".
וידועמה שאמרכ"קאא"זאדמו"רזי"עשבכללמלאכיםמלהר
יושר הם הצדיקים אשרנתעלו למעלת המלאכים ,והם מלהנייושר
בעדת.ודהירצקעאכותםהחדוליעמודלנו,ותתחד"שעלינושנהטובה
וניתוקה,לקיםתקעובחד"ששופרכפיושהבעל שםפוכזי"ע,ונזכה
4ום ש%עשונוםחיםמירושלים,בביאתבןדוד במהרהךידןברוב
רחמיווחסדיו.

שמא

דרשהקודםתקיעתשופר
מוריורבותי1

א .אשף העםיודעי תרועהד' באורפני
ךוכלכון.ויל"פ ,לזהבה
בממכת ראשהעגה(נט,א) אמררבייצחק,למהתוקעקומריעקכריהן

יושבק ותוקעק ומריעק כשהןעצמיי!,כדי לערבבהנשטן .ובתוספות
הצתלנצח',
בשםהעריק(שם)פירזנוע"פמההביתאבמחשלכן:
)והטהביוםההואשקעבצ'ופרגדול-כד12מע[העצק]
וכתיב(שק"ם,י
קולעדפוראזימנאהדא,בהל לאבהל,וכדשמעתניק ,אמךודאיזהו
ששוראדיתקעבשופרגדול,ומטאזימרהלמתנלע,ומתערבבהקתליה

צ*

פנאילמעבדכמנורש,עכ"ד.
וידועקושיתהעולם,איך מתערבב השכן לחשוב שזהוראי
קולשופר של משהק,וכי אקהעצרןזוכרמכל שבה השנה ששראל הם
התוקעק בשופרביוםאחלקים מצותהיוםד"יוםתרועהוהטהלכם",
ומריכיתקעישיחשובשזהקולשופרגדולשלמלךהמשטה.

ב.

והנראה באה,דב*4בצץ זול"ררך הפשם"שלעיין ,מהשיחדשו

להתום'ביח1למק שאש מבואר בבבל ,הלאנם בש"ס דיק מבטו
שרקע"יב'התנגעות *רכרהשבודמעומד "מתערבבהתצק,שדויאתו
המימרא שלרבי הנחק שלמה תוקעק ומריעק כעצרן יתחבק וועקעק
ומדיעק כשהן עומרק ,כרי לערבב העצך" ,כלתאר וכבעינן לזה ב'
דוזקהעות,ה"מסניבושרכונתנו,וא"ככטהמוסיףפירהשהירושלמי.
שצב

אמנםרגיאובזק,רהנהשימת רשאהיא,שערבובהגשמןהוא
ע"יהיטומעש"י"צראל מחבבק את המצות מםתתמק השיו".ולפיא
נמצא,שהערבובנעעשהע"יהתנועותדמעהצד,כיכהןניכר וששראל
מחרבין המצוות .אך הראב"ד (ברושתו עמ' מד)פ" "12השמן מקמת
בשעתמנשרקשלישראל,טוםלאהיותקעקכיאםעלמדרהברכות
מעתמד,אזההרמקוצעומערבבאתתפילתםותקיעותם,ועכשיושתקעו
נ כבר עשה באותה
מיה"ב עלא בשעת תפילה ,מה שהטהלוללישר
שעה,ובשעתתפלהותקיעה שבאיצמדבר" (חק ראש השר שםעכעק
פ" סקט"לנםלהרמב"ןחהרעשב"אועורשהטפש).ילפירושונמצא
רשעם
"כדי לערבב הפצה" ,הינו תוקעק רק מרר התפלה רמעומד,
והתקיעותדמיחטבה!נשתקנולצורךערבובהכצק .תהמהיפך מאשר
לפ"פ"י,שלפהש.החקקותהמעתמדהןהמועדיתלערבבהכצק.
ומראה שהתוםצתמפרפים שלא כשני פירושים אלו .אלא
חןקאעלסישניהתקיעות יחדיוהוא המתערבב האצק,ועאהבהיו
מה דאיתאביחצ5מי,רזימנא חרא (בתקשרהמיו"כ)יצהי
לולאבנק"ל,
הית שבעצם מתחלכנר ש ,נתקקותדמיחשב,ערבוב העצל ,אלא
שאזהערבובהואעדיק בבהעת'בהל לא בהול,ורקכר שמעתנין
ז אמר "ודאי נהו
(תקפנה דמעכם) ,אז הו 84דבהל לנמרי ,משוםיא
שזמראדיתקעבשופרגדול,וסמאהבנקעלמהבלע,ומתערבבהקתליה
פנאילמעבדקמצרטש",

ש

רלהי

ק צרבבפירושהתום' ,שלמה בחראזשנא "בהלולא
נ אמנםעיי
לצו,נתהם חק4ח הממפצו
מזל ,כרעוע
י
ה
ץ
מ
ט
ה
ק
ש
ו
"ו%צצששיאףתקע מ1%עחל.
ה4פ גן ,חעה וש61ן ש :16תטה וטף תפשת
בקשתותוקעים,כדכתיב (למהלא,וש)"בבבייבאותמהוצונשאובילם",
חקטימר ("צוה ט 4ש) שמר מה מללה ששו מה מלל [עטתכםש

יק

יי

שמ4

ארעיתותלוההשחשלבמהעודיוארך הקלה] אמרשמר ,אתהבקר נםלילה,
אםתבעיוןבעיו שבו אחיו,היינו שהנשמה שלמה תלויה בבעיות
ותפלות.ועד"ז"שלפרש(תה*םקבטק)"פנהאלתפלתהערערולאבזה
אתתפלתם,תכתבזאתלרוראחרוןגוי,הינושזה אשריתפללכראוי
ןשהשכןשומערקקול
הואיזיההרורהאחרקשבעלה.ואםכןכלימ
ההסופרהוא"בהיל" משום דנאמר ובשופרגדוליתקע ,אךעךיק "לא
בה"%לצמרי,שהריעדייןאינושימעקול התפלותוהתחנוניםדבעיק
לפעול הגאולה .אך בשומעו גם את קול השופר הבא עם תפלת
העמידה ,הנהע"ישרוףשניהענימם,הבכיוהתחנוניםהקול השופר,
הוגשדבה%כצמג,ואמר"וראיזהושיפוראריתקעבשופרנדוץ".
ובשה רטע"הסב גם קח2הש האחרת ,דמה וצעצוע הקצך קול
השופר הרבהזימנא ,ולא היה זה ק %שופר של משיח ,הואמפני
שהעמידהוהתפלהלאהיתהאזעודכראוי,ועריקלאנתקיימההנבואה
ד"בככי צאוובתחנונים",אבל באמתמצר ק%השופר,כלקול שופר
בכהנולעורר אתקולהשופרגדולכמבוארבזה"ק (רעש מהעצאאצערצח,
ב)כשההואשופר"אתערקלא אתראלעלא"[טעעורדקולהשופרשלמעלה).
ולק כששומע ק %השופרמתעיעמידה ותפלה ,בה %ומתערבב,כי
אצלווגבשנהזוודאייתפללוכראוי,סוהריעודשנהעברובגלות,
פושקתשי
הכחהסבל,ואין יוםשאיןקללתומרובהמחבירו,ובודאייעוררו
רהמשעלגלותישראל תלות השכינה,ויבקשועל דוףמלכם .מנם
פמוףנמצא שאקזהשופרשלמשיח,לאעלהעצמןשחשיושטהויאי
שופרשלכמריחרעעמיה,א5א הפליאהשעברהעציעצהשלימה
כראוי,ולכןעדייןלאנושענו.
בצרהובשבזה,ונזיןרותםחסין

יך

ויימ

מבקהי

ך .אךכשנתבונןיותרנראה,שכאצבעעלהרשמןשנתערבב עטקול
ו כבר אמרו חדל במדרש(5,9ת
שופר,אינה תמטנהכלכן:עושריקני
רצהפ"רמ) 8%וכס%אחיצךוזרעונע'".אךיותרהםלתמחרע%יט,

"*

שדם

שעשנו נאמר (הטים ר,ו)"עם חכםונבקרטיהגדול הזה" ,ואם אנו
מערבביםהוטמןשלךזקןוכםיל' רקפעם אחת בשנה ,ורק5מן מה
שניתןלואז רשותלקמרם,הריהענקמערבבומבלבלאותנו'עם חכם
ונבון',כלהשנהכולהמכהי,ונודלהבלבולהמוחותאצלנוהואעדכדי
קח שבערה"ראנומוכנים לאבד אתכלחיעולם הבאבעבור חמרת
ותאותעהה"ז ,שכולה מאומהוכהווקשה,ואינה אלא לשעהקלה,ועד
שאנושקועים בהבלוריקעוברת השעהואיןלנואמןופנאילעבוד את
הבראית"ש,ונסעועוברותכצלוכרוחנושבת%.מהלאעליתנתמה.
זאתועוד ,שמה שאנומבלבלםרהטכן ,הואבודאי דבר שלא
כדרך המבע ,ומדגולת מצוות שופר היא ,שקי עלה ברצונו ית"ש
שיהבלבלהוטמןבקולהשופר,עדהיאפילואם אקמליץיושרמולכגיד
פשעאנומבקערםתנידליעקב'דברחהקתמשסצם'-הוא הטופר (שנאמר
טכי'אוק' להשאל הא 'משפמ'לאלקי העקב) ,שנכח מטלת השופר לבלנל
ה'מנידפשע',רעלכן'וצדקנובכמטפמ'.ואוליי"לשמהשנתערבבהוטמן
בר"ה ,באלוכעונש ,שוא מכפלבני אדם כל השנהבהמותים
ובהבלים ,ער שמיאשם חללה מלהיות מצפים להנועה ולבטשה
המעדה,לקמדהכברמדה,נענשומעלםלוהשי"תכרשעו,שגםהוא
עצמו מתערבב ותתבלבללהיפך ,שחוטב סאהודאי קול שופר של
י עמקו להקשות אן מתערבב השא בר"ה,
מעדח .ק "%
לתמוה הוא ,אןצרךצשוכסיל' ,מערבבנו
אדרבה,העיקר
ומבלבלתבכלשעהושעה,ואוץחכמתנווביעצו.

ש

ש

שריעו

ה .והנהכיוןשלשימתהתום',יקרערבובהוטמןהואדוקאע"י
שופר ותפלתהעמירהגםההייו,עליהלהתבונןנםבתפילתהעמידה

שמונף של ראש העצה,שהיש נחלקת למלכירם ,זכרונות וזטופרווש
וצדיקבשור.ונראה,שמלכותהשי"תנמררתלנונבראיובשניאופנים,
הא'מהערגלהלטע"יהעמןד'שכרועונש',יאהוענק"כרות,%ואוכר
שפה

כלהיצורוכלדברלאנעלםמנגרעימו,ועלכלםהואדןחטופת,כמלך.
והב'הואגילויבמדרסהנעלתיותר "מהשבלהעלטבהתגלותממש,
כמובהתגלות םימבמתןתורה,וקבהתנ*תולעימכלחיבגאולה
בדי
בענןכבודעיכו'
העתידה .תהוענק 'שופרות' שאומרים "אתה
טו
בלה
יפעתכו'חומהביום
בקקות ומשלםעליהםנגליתובקולשופרעליהם
ההואיתקעבשופרגדולכו'וף'אליהםירוטהויצאכברקחצוור'אלקים
בשופריתקע"%.פי"ז',מלכיות'היגשעצם קבלתמלכותוית"שעלעו,
תה אטמכירקהןע"י'זכרונות',כיהואהאופןשבועלהעלינוע"ישכר
ועונש,ההןע"י 'שופרות' ,שבומזכירים את התגלות מלטתו ית"ש
בעקם,בעתבריאתהעולם,בעתמתןתורה,ובעת הגהקההי-בה

ייקצביהרן.

וכיק שבכל ראשהשנהמצהרעלינו'אמרולפנישופרות',הרי
שבכל שנה הגנה בראשדמינה באמת מתגלה מלכותו ית"ש בעקם
בבחינת ההחגלות המתן תורה וההתגלות העתידהב"ב% .ק

בשופר,כמושתוקעק'לפסר%לך',שנאמר(תה*םצח,ו)בחצה%רותתוקועקיוי
ל
שופרהריעולפמהמלךד'.ההינומהסוביןוהמתבונןההיהשבזרעהזו
ט"
שאטעומריםכעתבתקיעתשופרהי14שעתרשזנלותהמלכות*ףמ
לפי ערך עוטפך התגלות בשנהזו ,אשר הא עת אשרעלזה נאמר
(ישעיר ם ,ב)"כי הטה החזטך)מבסה ארץ רערפל לאבדם",רעלכן אט
אומץםכעת "אשףהעםיודעיתרועהד'באורפנע*טהלכמ",ממיודעי
תרועהזוכקלראות אתההנזקתהמלכותלנעיהם,בבחינת"באורפנע*
קהלכק'.וכפיערךהרגשתהתרוממותשמרנ"טכל אחדבשעתתקיעת
שופרקיהואהכגלותהמלטתאצלובעםטץ.
ויונירצקזצנוכהלהיותחלקתבץכודעיתררזטבמדהצהטפה
אשרמתקיםאצלם'באורפנן*טזלכק',בבת"אורממש,ד"אאורשל
יאט",כמבוארבמדרש(בהאצותהכהפרשיהא
מלךהמרויח,זביונאמך'יז
ע""ןא
גס נאר טהטףצשו ףא" ג א
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דרשתכלנדרי
מוריורבותי1

חשלינא

עתאל

מביתלפרכת

בכל
א .דבראל אחו
י
נ
ד
ו
ק
ה
וגו' בזאתיבא אהק אל הקרשגו' (ויקרא ש,ג) .רבמדרש(ויק"ר פרזנה כא
פ"נ)הה"ד(תהיתםבז,א)לסוךד'אוריוישעיממיאיראגוי אםתחנהעלי
מחנהלאייראלביאםתקוםעלימלחמהבזאתאניבומח.ר'יהושעבן
לוי פתר קראבעמלקיםכו' ,אמרדודהמלך אם תחנהע 4מחנה של
עמלקים לאייראלבי ,אם תקוםעלימלחניה שלעמלקים -בזאתאני
אהק

בהזח ,אמרר'לוי:במקהצרש[פיהו:בצוואה)ומהכתיבלס משהבתורה
ואמר להםתקנים וזאתליהודה[פירים:הים הבמרחו"יהיו רבלוועזרמצריו
ו שהממיך המדרש דרזטהזולכאן ,שנם
תהיה",ועל דלפקהם בצוח).יזה
כשבאאהרן אלהקושחהואנכנס יבשת" ,בכח הבמחהזו של "האת
לטרודה".
חגנהעודשםבמררש(פ"ר):רבנןפתריןלקאבראשהשנהויום
הכפורים",אורי" בראשהשנה"וישעי"ביוםהכפוריםכר",בקרובעלי
מרעים"אלושריארצותהעולם",לאכול אתבשרי"לפיוהטריאתיות
העולם נאקומלהורני! קראללפני הקב"ה,אלועובדיע"זואלו
עובדיע"ז,אלומנ"עואלומנ"ע,אלושופ"דדמיםואלושופ"ד,מפני
מהאלויורריןלניצנםואלואיקיוריי!לנטהנםכו',אמרוישראללפני
רקב"ה",אם תחנהעלימהשה" שלמסא"ל"לאיראלכי" שהקדחתני
"בזאתיבאאהקאלהקדש".

ש

שמח

ונמצא שבראש השנה ויוהכ"פכעיטורי אוה"ע מקרקעין על
ישראללפניהקב"ה,םתמכיןעלכניסתכה"גלקודשהקדושם,חוריהוא

נכנסבכחההבמחהשהובמחלהודה"עיןרבלותמרמצתותהען".
אכן ה2לתמהה ,דבז2למאדודהמלך שאמר בשתאניבופח,
מכן,שהרי ההבמחה "חאת להודה"ניתנהלו ,אבל אעש ממךהכהן
נרולבכנשתולקוה"קעלההבטחהשל"וזאתלהוזה".וי"לשכשנכנס
הכהןגדוללב"ע קדשי הקדשים מצא שם עולם התקף ,שהוא
או
יהשלדודהמלך.
שלמע"ח.לכןהסהיכוללםמעי ההנמח
אוי אלאשעריץקשה ,הףגםבזמןהזה מקששהםמא"לואוה"ע,
ואדרבה ביתר תוקףועוז,כיבקמי סגלות"ש תוקףדינים ,ואעש אס
םתמכטם מ"ששמחתני בזאת עא אהקאלהקדש",הרילנו,בזמן
הגלות,לאניתנההבמחהזואלא5הדמלכאמעדחא.

ש

ש

ב .וי"ל,יהנה איתא בזה"ק (ח"בקים ,ב)שבשניןבמרסיןיתקים
בישראל(ישעיהכו ,ט) הרהתקריב ללדתתתילתזעק בחשלהכן
כמי
החםמפמךד'.וגטלהבקהדמינן"כמוהרהתטויבללדתגף"(מיץבני

"2עגד ובשער ההשכר במנומרי יהכ"פ עאובחה"קזי"עפיטמו באה בבמה אופנש).

ונראהלפרשדעיכהכ84ביאעדההרההםשמיםכהיארכאבים,כנקחולה
שצריך רפאהואקורופאאורפואתומצויה אלאבמרינהרחוקה,וכן
עםהצריךמוןולכויצחשוןירומהצינה,ואיןלומייביאלחמו,שרצועתו
ממושלם .אבל אשה הרה הזועקת בחשקה ,הלאיודעת שישועתה
בקרבההיא,עועיהולדירח אמווחלקממנהעצמה,עזיאצריכהרק
הוצריה.
שעאהלעלאוירעולםויופסקוחכמי
"כמוהדהתנשיבללדת תחלתזעק בחשלהכן ה"ממפנן
ד'".שדחיאיןישועתנותלוי אלא בתשובה,ממו שפסק הרמב"ם(פ"
תעצנהה"ה)ז2אקישראלבמלקאלאבחשובה,וכברהבמטרהתורה
שסוףפדהאללעשותתשובהכםוףגלותןוכדדהןבשלק,ו"84כגםאם-

מי

ששש

אק"שועתטרחוקה,כמושנא' (מרש ( ש)"כי המצוה הזאת זהדמב"ן
מפרששקאיעלמצוהתשתטה]ל"שנפלגותהואממך רחקההואכו',כי

ה"נ

קרובאלליהיברמאדבפעיובלבבךלעשתו",וכלאחדמישראל8",לו
בקרבו,בבחינתעיבור ,אתהרצון והכח לששות תשובה .שכל אחד
מאתם"ט הכחבירושעול את משועת כל הטראל,ובותלויהיבר,
יאמרינן (ומא  ,%ב) ושנשביליחידיתעטה תשוכה מוחלק לכל
ישדי
העולםכולו,אלא ההכחהזההואאצלנורקבבחינהשבור שלאיצא
לאוירהעולם.ועלכןמדמהאותנוהנביא"כמוהרה תקרבללדת תחל
תזעקבחכתךכןהיטמפנוקד'" ,שאשה הרהמצד אחד ק4םיםוךה
כי נשטתהבקרבה,אךמאיךניםאכשני"ץ טפא הםמכאיביםיותר,
שהריבפיטובלבבטלששותוולפרות אתכלהאראלמכלצרותיכם,ואק
אחד מאתטמשתעררבאמתובלב שלם לשטחשיחלטיבוחןכטות
הקטובבתשובהשלעשה.
ומעההיטףלמהכלאחדמישראלשיךלהאםתחנהע4מחנה
של הממאפל ואטמעלאיראלבישהבטהתני בזאת אסבומח" ,שאף
שמגמחהזורקלמלךהמשההניהרה,מ"מארהטוששטתמשיחונמצא
בם ובקרבט ,טכל טפת רוח קדושהזו לומד כמחנו "לא "ראלבי
שהכטחתני בזאתאני בוסה" ,יהבמההש"ייו רב לו ועזר כמטיו
רע4ץ4א

ג .ובושמת לה1ימםתפינא ההד קטינא',שאקשיכים להבטחה
שניהגהלמלךרגנשיח אףיותרמהכהן גדלבדבנםוביוהכ"פלקהים
הקרשים.שאףערםהכה"גכשנכנס לקהלתפעללמעןהגאולהשלצנה
(עיץע"דנישכרששטריוםהקרושאוהלו,ע"פדהרחשלכריגשש פאהה"נ) כקיוטדור
ו אמוצוירדים לוטך בורות
הוא נכנסלכילם גבוה רם ונעשקוישיל
עתקים מקום חושךוצלמותכדילהעצלותדגיצושית דצצדכותלקךוב
הגאה 21השמצםלבחש במץ הבךבטיונקודש,ואלואגחטלטעום
שנ

וורגליו,ואילואנן ממששיוינוורגלינו
בנדיםצואיםר"ל.החשקט2'4ייי
בבומףוצואהבעביותונסיונותהקעיםממבער"ל,וכלזהכהווםיראנו
בסוף הגלותבעגים בתראק,שניבאהחי"ק אתגורל הצרות והחשך
אשרשבלוהאראלבאותםהשים,וכלזהההשמפנישכןעלהבמדובבה
לצורךהחיקקהשלם.ואםכןאסכחילותבמזדוך דורהאחרקבגלות
ימעלדוחנוהומלה העמדהלהביא אתהגאולהערימה,שיכיםיותר
להבמחהשניתנהלדודהמלך,צדדיורבלוההרמצריורוטטה[ועשובספר
*

דקדנסארקקווהלמורחקמבשלאבה4דאו(ע"הבטשהיבאארצץכן)עגחב"עגםבשן
שאקביהדגושתקים,יפולץג"כלפעולמהשפעלא21רןבבואואלדגףדשכר,כיבצק
דגא4ה2גזיהעצלליוהזומןכצגכלמזייבא אלהקודשפנ"2ש ,אבל עתהבזשה"זוכאין
לס מוש ףש-ל -9ץ מתר רל ושעשישעת עת תצל שה אק שש
ועם"
כ %מת,עי"ש],

מי

מחמתקדחותוזיום המשמשתובאנאמרענקהנגעלעצםיום

ד.
הקדוש .הנה קיפל שאק יוהכ"פ מכפר אלא לשבש ,כמו שכתב
ההמכ"ם (פ"א תשבה הע)ועיצומו שליום הכפודם מכפרלשבים
שנאמרכיביומ
יזה עשולמנם.וצ"נ,ב2הולצירוףבין תשובהליום
הה
ם
הכשורים.ועיקנסצרצשהכתג (קטמ,ל)כיביוםהרץיכפרשייכם
למהר אתכםמכלמשנהיכםלפניד'המהדו,שפיהם"כיאמנםהטסן
בעבודתו עפר לבד,ועויןהכיפור הוא דגן2מזהכגט* והכנתו לקבל
סליחהכר,אבלהעגת המהרהוהסליחההגמודהתהיהלפניו"לבד,
וזהבוידויותשובהשהחשלברוידעאמיתתם".
אך נראה דיזלעוד בשק ,ומהתשובה מועילה לכפרלערק
שיופקע מהחומא השם 'ח "%שחלעלוכשעוברעבירה ,אכלעצם
החמאאיתמכופרלואלאבעמעמושליוםהכיתתם.ומה שאקיוהכ"פ
מכפראלאלמבים,הינושכל צקוכהשםרשעעליולאמיציעיממו
שליוםלכפר.וכןטרשהמעצםהטיהממבים שכתב(שם)" :התשובה
שנא

וועיצה תשובה באחרונה
מכפרתעלכלהעבירות,אפלורשעכלימי
איןמזכיתןלושוםדברמרשעושנאמררשעתהרשעלאיכשלבהביום
שובומרשעו",הרישזוממרתכפרתהתשובהלהפקיע שםהרשע,ולכן
היתהקם"דשאםהיהרשעכלטיוששהתשובהבאחרונה,לאתועיל
התשובה 6ה קמ"למילפותא דקרא שנאמר "רשעת הרשע לאיכשל
בהביום שובו מרשענו ,שאפ"היאין מכירץלו שם דבר מרשעו",
ומהנילוכפרתיוםהכפורים.
עלכןברגעיםאלו,נקומהנאנתעוררבתשובה,ויופקעמעלנו
שםרשעים,ויתגלה רשמת ש"עקאכולםצדיקים"("ועי' ס,כא),ויכפר
עלינועצהמו שליוםעלכלחמאינו,ויתקיםבנו מה שכבר הבמרחה
תורהשסוףישראללעשותתשובהבסוףגלותןהמירהןשאלין,ובאמת
הינוצריכיםלהתפללעלהרבהדברים,כינתקים בםכל ראשלחלי
וכללבבדוי,וצרכיעבי
יישראלמרובים,כלאחדאחדלבושבורלשברי
שברים ,בהרבהסיבות ,אךכיק שאק הזמן גרסא לפרמן ,נאמר כמו
שאמרכ"ק אארזאדמו"רזי"ע (עק דוץהווהמהרורא מ עם) בשםק"ז
אווי
הרה"קבעלדבריחייםזי"עשאמרכשנמענואלרבותיה"משכירקרק
"חייםבןמרים להצלחה",כיברכת הצלחה כולהכל.כןנתפללאנן
"הטהנא מצליחדרכי אשראנכיהולךלעמוד לבקשרחמיםעליועל
שולחי",דכיקשצרכטהםמרובים,עלכןאבקש טרשהנאמצליחדרכי,
ובכלל הצלחהנכפתםכל רשעותישראלוכל משאלות לבםלשובה,
ההעיקרשנאנהלנמרחתומהמוכההעשנתגאולהוישועהבבטשתבןרוד
במהרהריקברוברהטנוחומדיו.

ושנב

מאמריםבמעודתמוצאייוםהקדוש
"כיביוםהזהיכפרעלכםלמהראתכםמכלחמאתיכםלפניד'
תמהרו".ה2לבארבזה,שענקרצטהרהבאלאדםעל שמבמל אתכל
חסותולהקב"ה,כמוכ 4חרם שמהרתובשבירה.ועד"ז כתבכ"קאא"ז
בעלבני"סשכרזי"ע(בני התשדחדשאכלמאמראאותסו) שהעתגםהאדם

יי

כאשרנמשךאחרהמהמאההנשהיסודותיואחרהמומאהוהפרידעצמו
מן הקורס,מחויב לבמלעצמו אל הקדושה,ולהוולדכברטהחדירה.
ויהוא סודוכרקחה המתק"םלנין שהוא שהעורבישול הברהט כמבואר
בירושלמי (תהמהפ"ימ"ת)שברזהבבטילהמשתק"ם".ועייןמש"כבמירור
הרבבעלהתניאזי"עבכוונת רמקולבעש~בעש"מזי"ע"ולאדיבמעשה
המבילה עצמהבלתי טונה בבשול רוחנה ,וההנו בממירת נפש,וזה
המעם הנכלת מקוהבכלל,ואותיות בשו"לכאותיות מכלתה ,אלא
שנשחלףהוא"ובה"אבלבד".
ונראהשענקמהרתיוםהכפוריםהוארגימתןהנמורשלהאדם
ל אדםלאמזההבאהלמועד",
העומדלפניד'[בבחינת (ף9יאמגט)"יכ
שלא ישארמציאות אדם כלל] ,טה"לפני ר תמהרו" ,שכשעומרים
אלפףר"בבימולגמור-באה"תמהרו".ובמאסךהתום'תקוניזהר(תקח
ר ב%יוהכ"פ:קםרבישמעקכו'ושאדמקה
ה,יףקטהטשטרגיםליצ
,ח) חמקמק2,4ראלדימרשיעובעתצרה" ( *9הטטחברש המופרש
(ומ"י
הנשנש ,עפ"ד האש"ל בספר ררך אושע) ,כלומד שהשם הוא עבט המקוה
שכשהר,חהיינו שבעבדדתולציובבשילבמצטשותם,זו מהךתם .תהו
שנע

זטדרהםר"ע (יומא פ"ח מ"מ) 3עה מקחה ממהר אתדצשצאים אף הקב"ה
ממהראתישראל.
ובאה"טלפריטבטהשאתוריםבעבודתיחהכ"פ"והכהניםוהעם
העצמיים בעשהכשהיושומעים את השםהנכברוכנוראמבחרשיוצא
מפיכרת גדל בקדשה ובמהרההיוכורעים ומשתחוים ונופלים על
פניהם",הי%בביטולגמור,תף"ז"ואףהוגשההן מתכקכצדהמברכים
כר ואתפר להם תמהרו" ,החנו עטה גופא שאתם כורעים הצשתחוים

ונופליםעלפניכם,היאמרותכם.

8 8 8

כצןגדולביוםמכפורים בצאתן צקן

ו4קען 4רןפ~ן
קדשרקיעתםכו',הז"רמלפניךכו' שתהא השבה הזאת הבאהעלינו
תלכלעליביתישראל" .מה שהתפלל בלשק 'השנה הבאה ע,"%4

"וי

*

שכברתלי
לשקעתיד,ולאבלשק"שההאשנהזו",תכלאיוםכפוריםהוי
השנה.יתבארשפירלפי מה שכתב כ"ק אא"ז בש  %שכשצרזי"ע

(מטי שהקש,ונבו אאצרמאמר צמארבאאוה.1תיץ
שובההשד
ריאהעמרמש"כבאה)"זטכלדוחיהפכוהנניעלאדם בעשרתעצ
גל
רא
שערהנרצדמאמך

תשובהעדיום הכשמםהוזשמנזרת שנהשעברה".
מובן שכל
בקשותיוהיו "נההנאה %6בה ,מקשעדיוהכ"פדגלתלוי
בנורתהשנהשעברה.
הלפי-

ש

עי%
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בפיתןשהזרההרשימהלת":עטפהבתקלמעצום,אםאשמע
קל אהפנט אתהעלם6צים,גזרההטשמלפני,קכלחהמשעטךדת
אדי
יוכדם"[כעויהודהשקדמהאלפיםשנהלכרטשעהעולם].העניןיחוצצרר~כתיקל
שנד

"ש אשמעקולאדי אהפך את העלם למש" ,מתבארביותרלפי
מש"כבכתביהאר"יז"ל ,בסודעולם התוה"וכמבית הכעם ,אשר

תיקתםבמיתתעשרההרצימלכות.שלוףמסירתנפשםבהעלאת מאג

לאהטהלעולםקיום.ועיין מה שכתבכ"ק אאץבעלבנייושכרזי"ע
בענץ"
ץבאתרארכלה(שועשר"האםכההשמרנקוויםוכרואםכה שמרעקהים

וכר) :שבתחלה הקץגזירות שמריות ,חוטה כק הצורך לממירת נפש
בפועלכענקעשרההרצימלכות,ועלסי"קנתבמם העלםועמדעל
תיקונוכגרעכו' ,ההנה סור ממירקע נפשבפועל ממשבמיתה ,הוא
ממשכר,עח"ש.
מבחינתעלםהנקצים

דאיהבם"

אש ש

ורבא (פרשה א פנה) עה*כ (תה4םקלס,ה)ימם
בתנאדביאחיה
יוצרו אחד"",קיוםהכפוריםליעדאל ,שהוא שמחהניולהלפנימי
שאמתההטהוהעולם ,שנהם באהבה רבהלחסדאל.כהגלו משל למה
הדבריומה,למלך בשרורםשהיועבריוובניביתומפראק אתהזבלם
ומששכים אאם כנגד פתח שלמלך ,המבהמלךיוצא ורחשהדעבלים
החש שמח שמחהנרולה ,לקינדמהיום הכיצרםכו'".וצ"ב מה הטף
הענין"עשמשליכיםהזבלכנגדפתחושלמלך",השאמחהשנגרםכבמנול

הי

עישש

ונראה,שכשישראלעושיןתשובהלארקשוקב"המכפרלהם,
אלא שתלה החמא בעצמו כבטל ,כמושאמיו חז"ל (סוכה מע ב)
רהרעתי.
שמח"המתחבם  %ט ארהרע,דכתצ(מכהר,ו)וינש

ש

ופטישובמפרים הקדשכם(עקבמפרדוברצדק(נעא)להרה"קרביצדוקמלובלץ
זי"ע)שכלעניןהחמא תלההשי"תבעצמוכבמנול.

ובישכם עהמקענין אח ,עוהעף"ת תולה החמא בעצמו ,א"א
לארם להשטת,אך אפםקצהו גלה אר העקם קד"מכק שנבא

עי

שנה

ףפ'
נחית מקהבעל שםמובזי"ע,והמערלהעמן (טנאנתלמותההדיס

שופמים קצ ,ד) במשל נורא למותר אחד ושצלח את אשתו מעל פסו
בספינהעלהיםב* מנהע ,רק הבעלעצמונסע עמהבשינוי כסות
ולשוןכאלוהואמלח אחדממנהעיהספינה,והלכהבספינהכמהקמים
ב 4מאכל ומשתה ,והתחמה מהמלח עגתן לה מעם אוכל להשיב
נפשה ,ואבך אם תעשה דברעבירה אי אתן לך כו' ,ואה"כ והרה
לביתה ומצאהלבעלה והתרעמהעליו מה שעשה להעא2ילחהמכיתו
בספינהעםמלח אחדמכוערוהוצרכהלעשותדבריםמכועריםעבור
גודלצעראכילהכו'והבעל שמהבלבועלגודלהדעומותהוצניעותה
כו',ההנמשלמובןרומצהצנועההיאהשכינהבסוד (טש4צ,ד)אשת חל
עמרתבעלהכו',ונחרבהבית ושלחהבספינה,וכביכול השי"תשינה
את עצמו בתוך שם קדחם סא"ל ט' ,תהו סודהוידוי " תרעומות
השכינהאקוית"שאןשהוכרחהוט',ואח"כהוברדהדברוארעךענה
בוכו'[אנמיים שםהתולדותמעקביוסף"והמשלהזהנוקבויורד"],
ועיק בהיכל הברכה (ש הבא ר"ה עלך) מהארויקיני הרה"ק
מקאמארנאזהעהרבהלבאר את המשלבכלפרסיוע"פסודושימיות
התורה ,עכ"פ ברבריו הקדומים אפשרלהבין אפם קצהו את דבר
התנדב"אשהואבת""שמשלכיםהזבלכבדפתחושלמלך,וכשהמלך
ישאורואההזבלם ההאשמח שמחהגדולה",והבן,

שנו

לילב'דחגהסוכות

הילולאשלכ"קאדמו"רבעלדרכיתשובהזי"ע
א .טוהר (ח"נקנ ,ב)ריב המטנא סבא כד הוהעייללמהגה החג
הרי חקאהםעל פתחא דמומה מלנאו ואמד ממן לאחשפטקכו' ,ואמר
זכאההולקנאזכתההלקיתוןרישראלדכתיב (דברים לה מ)כי הלקד'
עמויענך הבל נחלתו .ועפ"ז שהגשלוטי הטסת אזמק למעודתי
אושפטקעלאק
כו'.
יי
די
,בעלההלולא (תפארה
א"זבעלררכיתשובהזי"ע
ק
ק"
ומבארכ
שא
בניםלמתצת) %פימשל,כשמבקשאחםעניואביקאתהמלךאושרנרול
למעוךבביתו ,הלאיתביש אם לאיטל לתתלפני המלך המאכלם
מערנימלךשרגילהמלךלאכולבארכיתוביתמלכותו,אמנםכאשרעם
כלאחישתוקקהענימאהבתהמלךלהזמינולביתולסעירתו,אזשולחים

לו שףהמלךלביתומעודהמביתהמלך,ומשרתיועבריהמלךלהכין
המעודה ,ואז כשבא המלך מרנהם אצלו כבבית מלטתו .תה שאט
מבקשים מהאושפטק הקדישים ,נשמות הקהושות וגדלות להסוכה
םמהורהומצוותהראוייםלפיכבוים ,תם
למעויתט,והלאאנחנוריליי
מעותיט שתרניה במתשה בקרושה ושהרהמראוי להם,ועל זה אנו
מועטיםכיגםחץושעםמצוותעימעמו פהבסוכרתו,אינושלם,רק
הכלמביתהמלטת,ה"מ ששוהםהכלמביתהמלהןיגי
שמחלקאלונן

אשרבקרבנו,וזהו"כיחלקד'עמויעקבחבלנחלתו",וע"כהההןחשוב
מצותנובעיניהםולאקמאםומלנתבאהלובסוכתנו.

ב .ונראהש"טלהוסיףעלדבריו הקדושים ,שלא רק שמבהנים
הסעודהמביתהמלךלמוכות אלא נם עצם הסוכה באמתאינובית
שלנוכלל,אלאההאביתד',וא"כהאושפיזקרקדחטיםהבאיםלםוכתט
באים באמתלביתמלכותוית"ש,ועלכןאנואתמריםכי חלקד'עמו.
והביאור בזה ,רהשראת השכינה שעל המוכה הוא דממת השראת
השכינהשבביתושקדש,ולכןאומתםבסוכותהרושפןהואיקיםלט את
סוכתדורהטפלתשקאיעלביתהמקדש,והואעפהשכ(עטםמ ,ש)ביום
ההואאשם אתסוכהדודהנופלת.וכןאומריםבםוכותפיתם"ובכןוהיי
בנצלם סכו" ,שקאי על השראת שהכינה בבצקיהם ,שהיא במטמא
דהשראתהשכינהעלהמוכין.וערק במם' מוכה (ד,ב)ומלפיקשיעור
גובההםוכהיו"דמפחיםמןהארתשההדטטהווחצרוץבנפחים,והכרוכים
היו מן הכפרת סוככים בכנפיהם למעלה ,שהם מכוונים בר סכך
המוכה,חזרי שםהוא מקום השראת השכעהבמקדש.וכןהואבזהר
(רעש מהמצא ח"נרטן,ב)"והכים*ק םוכ"הבחושבןהוי"האפונייוזרי!
כרוביםדהם (שמחגה,טמוככיםבכנפיהםעלהכפורתופניהםאישאל
אחיו" .ומהאי מעמא באמת אסור להטת כלל מהסוכה כראמרען
במם'םוכההגא)"כשם שחל שםשמים הוגינה ק4חל שםשמים
הסכה,שנאמר(וקרא פ,לר)הנהמכותשכעתשיםלכ' ,מהחגלד,
ש
אףםוכהלר'".
ובזהיתבאר מש"כ השל"ה (8וק ר מטה אותז') בשםמרויטל
שראהשרבומהר"שההדמסמןהדפים למחרטתהמוכהא'ב'ג',כרי
להאות סדרעמידתן שלא לשטתה משנה 14נה,סנן הואבירושלמי
(שנתפו"בהץ)בעני!קרעזירגושכןדאיתאשםאמררביאגו"והקמת את
,ומיש משפםלטרם,אלאטרשערכה
המשכןכמשפמו" (שטח ט",

"

שנח

ש

להינתןבצפקעתןבצפקלעולם,וכןבדרוםינתןבדרום.ומהשהמחמה
היגשכביתהמקדש,י"לע"פדהט"ם (בטטתלהא)כלארםע"שבודעה,
כאלונבנהבית המקדשבשיו.ובהיות המחמהערןרעות כמ"ש(ויקיא
כנ,מנ)"בםוכות חשבךנך'למעןידעוחפתיכם",רגם הרמיניםענינם
"למעןדעתכלעמיהארץגו'",עלכןבדגהמוכותכלישראלהםבבת"
*אדםש"טכודעה",וכאלומצהבית רמקהשבשם,וע"כזוכיםלבת"
זובפריכתםבסוכה.
ע (מאמךשמותהגגאות
והנההקשהכ"קאא"זבעלבנייששכרזי"
א)רהנה"החגהנץניראבהורה(ויחיאכנ,לר)הנהמוכות,וגםלהבין
5מהנקראבלשוןרביםחגהםוכות,ולאבלשוןיחנךחנהמתנה".אגזים
לדברינוי"ל,כזכיוןשכלסוכההיאמכוונתנם בדמקום המקרשוסוכת
דוד,עלכןכלמתמהשנימהטתנינהו,ולכןנקראהבלשקרבים'םהטת'.
ועיקברבינו בת" ( 780כר דקתהעזךסוכה)יפכתב"מכלל מצות התורה
שהם בדרךרישלה הממתר הוא מצות הסוכהש"ש בה בלה ונסתר,
רגגלההואהפזכםכו',המפניומהטהרירתםבמדברעראילתלייןליכנם
בדירתנקעשהיאארץישראל,ערשםבטזהמקדשהננשאביתעלמים,
נצמוינובתורהבמטהזוכרהרזוכרדירתךבמדברשהיתהדיתעראי,
הלחנ"ההוציאךכגטםההושיבךבדירתקבע במבהרושטקתמות,ולפיכך
אנימנציחךבמצוהזו,טץורובלהווצםתר".

אמנםלפט"שלעין,רהנהאיתא(8םישזא ש"נמ)עחשיםמחמה
ג.
לאחרייההכ"פ,כיבר"היושבהקב"הבדיןשמיעלם,טי"כ"פהוא
חותם את הדץ ,ושמא עא רזםלנ*ת,עלכן עתדם סוכה גהקם
םכאלונלולבבל[תה המרהלמה
מבתיהםלמתמה,מקב"המעלהעימה
עטימרש בתפלתהיורצקעריצים 4טךבעת כמטהר שטה -בשותצאתימבוזי
ה ההשב ל 4ואון
דוצה חררך מצהלתיאיישנ

כאשי

הרדמותי מרוד /הזהב כשם מעתי

12נש

טחמאתימתעי"] .ולכאורהלפי וברעו שהמוכה הש בדבית רגצקדהצ
ומוכתדוד,איךתחשבהכנטהבהכגלות.
אךנראה שלאכל אדםזוכהלישבב'ב'המוכות',כי רקמי
ערכהבדיתער"הויוה"כ,ונכתבונחתם במפרשלצדיקיםאובינונים,
זוכהל"מבבמוכה הבלה ההנסתר ,אבלמי שהנאעליוהדיןביוהכ"פ
לתחבוגלות,הריעדיין לאזכהלשוב בתשובה כראף,ולכןזוכה רק
למוכה הבלה ,ולו תחשב המוכה במקום נלוח .אך הזוכה לשוב
בתשובהשלעצהלפנישמקיםמצותמוכהזוכהלקיםמצותהכפשתצה
ת רמלךשממש.ואפשרממהיםכתוב
ולישב תחתכנפיהשכינהיייי
בהורהפעמים מכתבלשקיחיד(יעךאכנ ,מנ)ופעם מוטת לשקרבים
(שמ,מג),שתלויכל אחדלפימדרדסו ,אםזהרהליורבבמוכה אחת,או
במוטת.

ד .ובאופןאחרי"לבמה שנקפאהנהמוכותלשקרבים,ריגהעוד
כתברובינובחי (שמ) שהמוכהמכוונתלתורה,ת"ל"וזה דרךהתורה
ברוב,כי המצוה תבאר ענעהבתחתונים ותרמוזבעלוניםכוי ,ע"כ
תמצאמצוהזו שרומתלתורה,כילשוןמתגהלשקראינה.אמרורז"ל
(סנהדריןסם,א)למהנקרא שמהיסכהשמוכהברוחהטיש.המגוםוישקף
(נואשים מ ,ח)יאימתכי[עיץב"מ"צעגד שרמש שק 2ץ בשם הדהדןמדי"פ
משציץי8ע.חוקרש"יכרכותכם,אד"התהשקיין.וכצעיבבצזורזע(איובכרעכו)אז
ראה וימפרהגו' .המוכה צורכה צלוישראלמוזהדין להסתופף בצל
התורה .המוכה שלשה דפסת והתורה שלשה חלקים תורה נבגרים
וכתובים,המעמידק אתהעלם,הואשכתוב(ייהלהכה)אםלאבריתי
יעצםולילה חקתוכצצם ואוץ לאעומתי .הכשר טבה הטחנה עשוץץ
מפחים,רכםלעשרתהכברוה,הכשרהיוחאשבעהממחים,רגשלשבע
ר~ץכמות רגכללות בדברה .מצצא הכשך הרופןשיך ורוחב שבשם
ממחים ,הוא שאמרו (בשחר רנה מע מל"ו)שבעיםפניםלתורה .חיט
שס

ןבללה,וזהרמזלתורהשכתובבה(יצשעא,
הציבתהמהשטביןביוםובי

ח)ימנית בויהמםולילה .נערם פמורחעמן המוכה,הנן הן פמורחע
מתלמודתורה ,שנאמך (הטיםו,ז) רששתםלבנעדולאלבנותכן(קיהשק
כם,ב)".

ועפ"זנמצא שב14צתישבכלסוכהב'מוכות,שהמוכהמכוונת
לתורה,וישיבהבההיאנםצהיבהבצלהתורה.טהשנאמר (חהלשם,ד)
י חיגו'",
ו"מאמחעתששאלתי מאת ר אותה אבקששבתיבבית ר כלימ
ם(4ום ל
ליה"כייצפנניבמכהע"י.ובזההשלפרשהכשתמוהפית
דטתצת) "אשףאנחציעשהזאתטקשבלוכאילושמרכלהתורהרמשת".
ודקחשיאידרעה,דהלאלאכתמנומקורלזהשחריבתםוכההויכשמירת
הכהתחבה
כלהתורה.ולהנ"למובן א"ש,כיהמוכהמכומתבכלעניני
הקדושה,ולכןהחפפהבצלהמוכהחעדבכחומהבצלהתורה.
וטדי רצק שביומא רהילה~א רבה של כנק אא"זזי"ע ,אשר
מבוארבמה"ק(עק הטד תרה מהדשא אותל"ד)שאזיורדתנעימתהצדיק
לעההץבבחינתהיוצאלדרךחיבלפקודכו',נוושעבכלהענעיםבזכותו
המהורה,ונאמרלפניוכדרךמשלואשרהמעזיל ונימאשאע"פשאק
א%רפויםלקבלנעימתוהזכהרחשושהוועצהורה ,מרםדוי"כיחלקד'
לנומורשה,
עט",כלעני%ומעעהצהםרקמחלקוונחלתו אשר
קלכןעריץ מג בעהצ ,חשתו דגדגן הטת תורהתג
חש
ו
יהאיר לארץ
ה~ץ9םבחיבוףורקדהצים,קמורל%הקרענוולכלהנלויםעם,%ונזכה
לקים מצא מהצת כהלכתה,המצם שא%מקימים מצות מוכהזוכן
נזכה 4שב במוכתעורו שללויתן,ד"א הצדיקיסוד עלם ,ולהוושע
ץברובכבגווחומדיו.
לנצחשבבטשהבןדוךבמהרהדי

י

",

שסא

לילאושפטאדיעקב
המח"ק (ח"ג ז,ב):כי הא דרב המנונא מבא ,כר החחעיל

א.
ןדיזטראל,רכהיב (דכאם
לסוכהגו' אמרזכאהחהאנאזכאהחיקטהו
לנ,ם)כיחלקד'עטיענךחבלנחלתו.רלשפ,דהנהחבלמלאכתו5שנד
ולפשר כמהדביםיהד,תהו"יעקב חבלנחלתו",שיעקב הוא ההכל
המקשראתנחלתוושהיוכלםמאוחדיםכאנטאחד ב%אחד.
והביאורבטה,רהנהיעקבהואסוךמדתאמת,כמ"ש (מצהז,נ)

נ
תתן אמת 5עקקואע"פ שהטראלהלוקים להרבה דחפתבכח" הרכה
דרכים למקום ,מאם מדת האמת מקשק ,מ הצד השחהזצככול ההש
י"נצח ישראללאיזטקר" (שנואל
ולמכווניםלאבטחםשבשמיםבאמת,כ
ישיהאכלכלושקר,וכמושמביאבנועםמנדים (ש
א פ,כס)ואיןיהוד
מצש) בשםמרן הבעש"טהק'זי"עבמלהטהעבורעם קדחט ,שכל מה
שעסיין-סוףהמעשההחשלר',ראפ"בדברשלעבירה הףהכלעשוי
לשםשמים.ובאהפ" הגה"קבעלנועםכגדיםפ"ע "אם ההההנרדיף
בקומהנפטמים משםיקבצך פש (דטיםל,ד)דלכאורההי
ללכומר אם
,אלאשח"הרמח,שגםהעבירהשהחשנדח,
שההנדחךבקצההאיץגי
כיקש"ש כהגהת טוטו לשגום ,ר ברדתנו זץפצ .ההן קאם
נרקש",אמנםאם"בקצההשמים'ר"לשבקצה הדברהחשלשגרם,
אזי"כהטם'מנצנוץטה"יקבצךגר",ע"עגומבנקודתאמתעטשכבלאחד
יקבצםוהיוכלםכאחר.

ייה

וסי

הוסב

ועבורהזולאחדולקשרכלישראלהואבדגהמנצת,כמבואר
משרש (השיםל"8בב)"פריעץהדר-אלוגבראלמהאתרתשץ"ט
בו מעם וצח קי גבראל"ם בהםבני אדםש"ת בהם תרהויש בהם
מעשימשציםכר,ערבינחל "אלוישראלמהערבהזואקבומעםחצין
בוריחכךישראלהסבהםבםאדם שאקבהםלאתורהולא
ם
י
ע
ע
מ
מובים,המה הקב"ה עושהלהם ,לאברםאי אפשר ,אלא אמך הקב"ה
יוקשרו כולם אגודה אחתחזןמכפרין אלועל אלו ,ואם עשיתם קי
אותה שעה אם מתעלה ,הה"ד (עמום מ )1 ,הבונהבזטמיםמניותיו,
ואימתיהואמהעלה,כשהןעשרךאנודה אחת שמשמר (שם)ואגודתו
מ לכם ביום
על ארץ ימרה ,לפיקס משה מהיר לגבראלולרי,ת
הדאשק" .ההו עשש להם (בראשון מפ ,א)"ויקראיעקב אלבניוויאמר
האספוואנידה לכם,8היעו"האמפו"בדגהמוכות שהוא"חגהאסיף"
קחיםהטלכםשויחי),
(שמותלד,כב)",הבנידהלכם",מלשקאיגודהנעטור(י
שאזאנידה"כולםאנודהאחת".
בראש השנה חףכלבאיעולם גבראלקרהטיםעוברק
לפסו וועד
ירט,וכביפתרועהעררו,הינוכל אחדואחדבפס-עצמו
מ
כבני
בנפרד .רעשך הדקחישבה הואעל נקודת האמת שבכל אחד ,תהו
שאומריםבר"ה"ותשבע~ובאמת",הינושהקב"העשבעלכסאולדק
אם"טבעוברלפניכסאכבתשומרתאמת,ח"ש "אמתכיאתהההאדיין
ויודע כר",היינו שהשו"ת הואדיקסיע וסופר תזונה -על.נקודת
האמת,שלאמהרהלבחראלאלהקב"הבלבד(עירהמב"אפ"נמהלתשובה

ע ףךאךעורכין הכעת כצד
הנב "ואץ שתקא אלא ברקדם של א"ש דעות תצאהיי

העוומת").וכמהגאייוהכ"פ אצ אומרים בתפלת נסלא "וחתמנו כר",
והש חותמו שלועקכ"ה הוא אמת (שבה מ,א).יכי
ק עאומם לחותם
אמת,צתותההתורה להתקשרכולתבאגורה אחתבדגהמוכות.וזהו
תם פאת ה) שבזטעתבריכוזעולם
שח~פ מה שאמרו בטרסט (מ"ש"
ולארץכמ"ש(תילח ,ו)ותשלךאמתארצה,
פשלאגהץוהשפיכ

רכיי
שנסג

על חג המוטת ,מהפינה של אמת בעלם*החץ הוא המוכה שמשם
תצמחמדתרשמת.
תהודאמרוכמרדת"ואםעשותם ק4אותה ששלאסמתעלה",
שבאמה הצק שהשו"ת עולה שיך לראש השנה ,שאז "עלה אלקים
כתרועה",אךלאלושאיןבהם5אתורההלאמעעים"טוביםלזכותברק
בר"ה,כח"ערבה",מה הקכ8העהטהלהם,לאבדםאי אפשר" ,א5א
רקב"היקשרו אנודה אחת"בחנהמוכות,וזהפועלש"הן
אמפי
"
רקאלועלאלו,ואותה שעהאנימתעלה",בח" ראשהשנה .הה
מב
שממים המדרש "לפיכך מהטהימהיר לישראלולקרעים לכם ביום
רואשק",הי%בכח""יוםהדאשק"שהואראשהשנה.
ופטלהוסיף בדרךירוש
 ,לפרש מה שאמרו במדרש (תוחמא
שוס"נ"ב פ"א) *תםלכםביום רואשק -ראשק לחשבקעוורת,
הלאלובניאדםשהחשבקולהםבר"ה-זכיותכבדעוונות-עלה5צד
המצוות,כברנכתבוונחתמולחיםבר"האצלםהחסכבריוםמ"ו,אבל
לאלויטעלהלהם החשבקלצףעוונות,והר קמשתןאיאפשר",צריכין
ח אתיום הראשק (ראש השנה) לכתיבה
לפעול במוטת לחזרהיק
וחתימהכספרהחים,ההוע"יש"עקעטץ אגודה אחתוסקמכפרק
אלועלאלו".דהו"ראשרן לחשבקעוודת",יהד* "ראשק"בח"ר"ה,
58חשכקעון%ת8לאלו,טחשבמןעלהלהשבקעמתת.

כים

כים

נ .ולכןרבהמנונא מבאנכנסלמוכה,שבוהעבודההואבקישור
ואיחודבישראל,ו44טר"כיהלקד'עכי",עלכ46ףמיעואל הסח5קד'
שהחףחלק רשמת",משקנחבלנחלתו" שהואהצדדהוההרצשקשרכל
אחדואחד.
ריה"רשכאחטפיזאדיעקבאבינונאנהלנקודתאנטע,ואפ" אם
החח נקודה קמנה של אמת הרי נאמת משק תצמח" 6צטח
להתהחב,בתחנתועםמטלהבהזחכלעםישראלמורשעבכלהעצנים,
שסד
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יוםאה2פיזאדיעקב
טוה"ק (ח"ג ז,ב) :כ 4הא דרב המנובא סבא ,כד הוה עקל

א.
לסוכהוכו' אמרזכאהחולקנאזכאהחולקיהקהישראל,דכתיב(ינרים
ל4מ)כיחלקד'עמ"עקנחבלנחלתו.
י יששכרזי"ע (כמשר צלא
רעשפ ךהנה כתבכ"ק אא"זבעלבנ
רמהיממתאאותע)"הקדמוניםאחזושערלדרוישולחקורעל מהעשהד'
ככה(,תענטזמ,א)ג'מחגותנתןהקב"הליזרעאלבמדבר,מןובארועמי
הכבוד,הגהצוההש"יזכרלעמיהכבודבמצותםוכה ,לאעשהכןבמן
וכארכר".

ב.

והנראהבזה,ע"פ דבה"ק שלכ"קאא"זבעלבני הששכרזי"ע

במקום אחר (מאמר כסלו מאמך הלל ווידאה אות פא ופה) "דבנם אשר
התגלותהאורהוארקלשעהבעתהצמרכותהישועהלאקבעויוםמוב
לדורות",ורק כאשר"נקבע האור ההואבגבהימרחצים ההחגלהבכל
שנההשנה,נקבעיוםמגבלדורות".מעה,הנםשלכקלאהמץלדורות,
כמ"ש (שמת פ")%,קחצנצנת אחתותן שמהמלאהעמרנקההנחאתו
לפניי
'למשמרתלדרתיכם" ,חקבארהשלמריםבגז קיםלדורות
(הוץמ4ההיש,כמןההח"ווכהשמוהאר"יז"ל).אךעניןעביהבבור
למא מצד (קע"י)1,ומוכהתרניהלצל
נשארלעד ,שאף
יומם מחורב (כמנחובמם' סוכהב,ב"הי"א לשות דצמבר הואככתיב"),
ניתנהמצוותמוכהזכרלעמיהכבוד.

היא

ש,תי

שסו

*

וכאמת מצשדענש סוכותהואדבר שלעבר,הוחגועתיד.
ש
יבזכקובהלכואטרללבמדבר,הנהמצעו
רחוץמעביהכטדשההןבעבר
שענק הסוכה קים מלעתיד ,כמו עחשמרו חז"ל (פרעוש גרב כהנא -
נספריםפריטהב),יצי
ףלב"שכטההקב"העושה,'%והואיוצאעלתקופחו

םבאבוערכתנורחגיוכל
וכמרעמןהרביעים,שנא'(מ6שמג,ש)כיהנהי
זרםוכלעושהרשעה קש להםאותם העם הבא אשרלאהמב להם
שורשוענף,באותהשעההצמ"העושהסוכהלצרעתם הכממדקאותם
לתוכה ,שנא' (תטעם מ ,ה)כייצפדו בסוטביום רעהוכר.וכןכתיב
("טעםד,ו)וסשהתהמןלצליהמםמחורב,מחמתושליום.ועניןזההוא
י במם' סוכה (ב ,א)י6ףרביזירורמסה"נ רלעתיד
נםבהויה,יעדי
להלכות סוכהבזמןהזה .סק אצ מכירם בתפלה כקגכנסק לסוכה,
"מחמוםמזיםוממך,כיתכדרר טלםפחים".
וכיק שמתטתנק שאר אען שיכותלעתיד אלא למנן ,לא
שיוותה רוצרה לעשותלהןזכר ,אכל הסוכה שקימתלעולםציוותה
תורה16שותלהזכר להמשיכהמהעבר,להוחדולעתיר,כמ"ש (ףקהא
כ4מב)'*ןירעודורותיכםכיבמוטתההטבתי".

ש

ג.

יעה

הסוכהמכוונת כבד שםהוינהב"ה (עק הפארתבנים לדג

השהצה.וע"בשהיהפרקהורהאיראחרפ"בערצרשתשריד"א שםהרתה,שיהכ"פב"
םהדאבכןרמרמזד"אהחטענא
להצותו,טלימש אחשכההארגהמוכרע,וףימיםאחרי
רנרק קצרה סוד אחסנהמעודה קמשה כטדעכר,דויעזםהיפה,ע"ש).ונקובן
והדברלענעימ,ר
י בעי"עאו"ח (הל ש"(שתרח) ה א')איתא
יוחהמע
ס
יהטה"וכר.
שכשטמר השםעטיןיימעעאו בע"ד ה"מ שרהטה
עח
רו

עייי

ובררותהסהרהכטענהאשרטעןלטהוי"הב"הבעכרבהחגובעתיד,היא
ככוונתלשמויתברך .חרשרב המנהקמבא,כדדגהעיטלמוכההס'
נאהתתקנאחכתהחלקיקקכישראליכתיבכיחלקהוינהעמו,היט
שמז

שבמצהרסוכהנתןלנוהשי"תחלקנובדבר אשרהחטשיזףלחלקהוי"ה
ב"השהיאמתנההמתנתלעברלהוהולעתיד.
תהושמסים"יעקבחבלנחלתו",דהנהאברהםמכוק גדבית
המלוזםראשק אשרהטדנחלתהעבר,ויצחק בדביתשנישהיאנחלת
ההוה,שעריק אםבגלותביתשני,אךהעתידהיאנחלתיעקבאבינו,
ב ,ג)
וכאמרםז"ל (פסחים פח ,א) ואמררביאלעזרמאידכתיכ(שבנהי
ההלכועמיםרביםראמרולכוונעלהאלהרד'אלביתאלהייעקב,אלהי
קקבולאאלהיאברהםויצחקאלאלאכאברהםשכתובבוהר,שנאמר
(נראשזזכב,י) אשר שמרהיום בהרה'יראה,ולאכיצחק שכתובבו
שרה ,שנאמך (בראשיו כד0 ,נ)ריצא יצחק לשוח בשוה ,אלאכיעקב
עגךאובית ,שנאתך (נראתהכח ,ט)ויקרא את שם רקטום ההואבית
אל.והינוכהתךשקראובית,שהחסדבר רקתםלעולש
ונראה שכגדנ'עניני הסוטת ,שבעברבהוהובעתיד ,נאמר
בתורהג'פענחםסוכה,שתיפעמים חסר[(יוציאכנ,מנ)במכתתשבושבעת
ששכלהאזרחבישראלישבובסכת],והדסכו"ת -לשקרבים [(שם,ננ)לגהצן
לעו הנתיכםכי במטת ההנבתינרן.ואפ"ל ,שב"פ סוכה חסר רמז למוכה
שעשר ,השו"ת בהבראו אותש מארץ מצרים ,וסוכהריקבזמן דשה,
סוכתפסולת נקוק;כ ,שההר סכתרודהנופלת,וסוכות -הםסוכות

שעתיד.

ודהירצקשמכהלקבלכלהאורותרגשפעיםמסוכותבתמצית,
הכותיעקב ארעו שכא אל הסוכהישפיעכל השפעות מוכות" ,אצם
כברכתוברךאותם" (נרטבה מם,כם),שויץמכל הברכותשביךלכל
שבםחרבםברכותכללחם,מברךעוד מתצתפרמיםלכל אטם"841ם
במיוחד,ששיקוישנזכהלבבוןביתכשקדיש ב"זיעקבאש ,בבשתבן
בגושרה רקבהברהמץוחסדיו.
4

די

שסח

לילאושפיזא רמשה
א ,שרוחז"ל (מוכהנא ,א)הללריק כשהטה שמח בשמחתבית
השואבה אמרכן אםאניכאןהכלכאן,ואםאעיכאןמיכאן ,ופרמט
השל"ה הקדוש (מסכה סוכהאוון*),ש"אני"קאיעל הקב"ה,כי"אני"
הואמשמותהקב"ה,כמושפירשוהמפרעדםעלמתני'(מוכהמה,א)אני
היוכו'.ועלהשי"תהיתהכונתהלל(עין דד ח"א רסא,ב).יר
ט לפרש
דברו,תהנהלפעמתנקראהקכ"הבלשוןנסתר"-הוא"יהו
א אלקט
הואאכעוכו'],לפעמיםבלשקנוכח" -אר"[אניראשתואניאחרון].
והחלק הוא ,דכשושקב"ה הוא בהעלם בח" א-ל ממתהו ,אז נקרא
בלשתנמתר ,אבלכמיהוא בהתגלות נקראבלשון"אני"" ,רדעתםכי
אניד'".והנה בשעת שמחתבית השחשבה,היתה ה17מחה"לפניר'",
הינושזכולהתגלותעדשהיתה השמחהלפני ף ממש,ולכן אמרהלל
"אםאניכאןהכלכאן",שבשמחהזוזוכיםלראותהסתרבנלוי.
והםלהומיף שאמך "אםאני כאן הכל כאן" ,רהנה בלשת
(הואלא,א)"ך14היךבשמ"אוארעא",
"הכל"נקראהצדיק,וכ6
יי
רת
מח
וט
ם (דטץ הימה א כם ,צ) "לר' רצדלה
רכןהואבמסירשבחיו של
מצבורהגו'כי כלבערמים ובארץ",נטנההתגלותהשי"תבבת""אני"
הוארקע"יהצדעים,שעבודתםבאהונעולםהואלגלות אשר"םמשהע
לבירהזו.תדעשאגור"אםאניכאן",שאם"םהתגלותהבוראב"ה,הרי
בע"כש"הכלכאן",שפםצדיקכאןערעאגלש אתה"אר".

מ %ועהסיןאותה ע%
חל"כהרמב"ם (ס"תטהלללבוח"ד)"ה"
ו14ק וכל נד בתרצה ,אש נרונן וחצר ישראל הוצעד הישיבות
שסט

חהמטהדרקחהחמידיםממקניםואנערמעשה הםשהיומיקדקהכמפקין
ומנגנון וכהטמרך במקדש בשי חג המוכות ,אבל כל העם האנערם
חהנשיםכההבאקלהאותולשמוע".והיינו,שרחקאע"י שראעדישיבות
ההמנרורקהיומרקרץ ומשתחק,לכןהיו באפשרותלכלהעם להאות
חכמיישראל הם ה"הכלכאן" הבגלםש"אניכאן",
השמוע,כי
ד
ה"
ילראותו26מוע"[חהחשכלזדוןדכתיבבמעמדהרמיני
נה
וזו"זיכלוכה
(שמותכ,סו)"וכלהעםרחשים אתהקרלות"].
ב .ובראה שהצדעףםהזוכים לנ6ת את ה"אני כאן" ,הוא בכח
שהםמבמלים אתעצמםלנמרילהשחית,וכיוןשמתבשלה"אני"הפיסי
על האדם ,שמתגלה ש"אר האשקואני אחרקומבלעדי אקאלקים"
("2ע"מד,ו).לכןרקעטותןכהללהההאומד"אםאניכאןרכלכאן",יו5
שלכותלגלות"אניכאן" הואעשיבשולהאני שלהאדם .תה שכהב
ההמכ"ם (פ"ח מהלווה ללבהמ"ו)"רכלרגזנים דעתוחהולקכבודלעצמו
הואבצר
ותתכבדבעירובמקרצותאלוחומאושהצה,ועלאחהדהירשיכט
כה ,ו) אל תתהדרלפני מלך ובמקום גדמם אל תעמר ,וכל
שא
(
וי2פלעצמוהצקל גוס במקהצותאלו ,הואהחרולדגנכוברהעובד
מג
ד
ןדודמלךישראלאמר(שמואל גו)
עוד מאהחנייתי
מאהבה,וכ
יר שנאמך (שטפלב,
שפלבעיני,ואקהגדולהוהכבודאלאלשמוחלפנ
 )1והמלךדורמפזזומכרכרלפניד'".
וברץ מתבאר השייכות בין ומצחת בית השואבה *תצא
כהנהעניו
דאח2פטאדמינהרביט,שדויקה~ונאמר (במדברעענ)
י
צ
י
א
ה
ו
מאדמכלהארםאשרעל%יהאדשה,עדשאטר(עבותמגח)תצץטמה.
וכיוןעא~פמההזו אשרד"אלפניד',צדות"ערהאבהערלעצמותיקל
טפובמקומותא,"6ממגל אה2פהא חמשה 6הביותר.ועק
הה(4יוהי)שכהבשלסלהי קשכשניםכמוסהרה,חבואמבחיטוטף
ממשה,ההחשמוךהצרהעטיןפושחגכןסגלהעמעמת (תע ששש %

י*יתי

ים

ט

ישית

גהוקשפןע"השכתב"ריצהכשעלהמשהלמרוםמצאלרג"4השהטה
קחשרכתריםלאותיות ,אמך ושכיההימהל"ךלחוזרני (ע"תפם,א),
כתבהאר"יז"לר"תהלל,כיהללחיקנךעצהכבציןשנותיושלמשה,
וכהיה בקשעלהל"לכו'",ולכןהלל שהואמכח" משהאמר"אםאני
כאןהכלכאן" ,שטםהעטהעבודתכמשהרבינוע"ה ,שכל "אשרעעשה
מעפהלעיניכלישראל" הקעהלהראטעולגלותש"בראערתבראאלקים
אתההשמשואתהארץ".

*

נ חננהכתבהרמב"ם (שם ש"ט"אףעלפישכלהמוערותמצוה
לשמוח בהן ,ברג המונצח היתה שם בהקדש שמחהיתירה שנאמד
(רעיאכעמ)וזצמוצעםלפניך'אלעכםשבעתיבום".וכברדייקועפמלעצק
רימכ"ם מהבארערששירוףביןנצמחהזו[של שמחתבית השואבה]
לשמחתעצםרעץנ,שהרי כתב שברגהמוכותהיתה "שטחהיתירה"
יתרעל הכשמחה של שארהמועדים,חזינו 1צכעצם שמחת החג הם
תוספה .ףשלבארביה,רהגה שמחתהדגהלא השבר'מינים[שלפינן
שמשותהבמקישבכליוםויום כהצבעתשי הגגמדכתיב ושמחתם
לפני דןאלקיכם שבעת עדם (עק ומנים שם היע)],שהעבידה הוא
ומביאלמישהאיבע ררחות שלו מעלה תצטידלמיעמעומים
"*שלף(סוכה,6ב),כלומד את שאקעפו-דמלברו,ושהואיסובב
ורששנו
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כלעלמק"(ש טיט,
(ע"י
נמלתהר'מעים).וטהעבןעדעצתהיושההזעירהלשמחתעצםהחג,
ם,כשהארםהגיעלמררצהלחצתכיר' הסהאלכםכירקע"יהן"מיני
י לקץאמרינן
אץ אדהטהעצללעשמוחבדימועהנעירהן2בחנ,מיהר
ש"כלהקניםדעתו וחלק כטדלעצמו ומתבברבצניובמקחצחעאלו
חטאשרחשה",ורקע"יהכרהשאיןעוךמלבדורגצבעש אתהארםליי
אריכוללנימוח כאמת"לפניר'אפקיכם".ולכן"כל
נערלועציה,הי

עי~

12עא

המניםרעתוכו'במקימותאלו"נלוא "שוטה",כי הוא השךהדעת-
"לתלתכיר'הואהאשקםאקעוד".
תהו ענק שמיני עצרת ושמהת תורה הבא בסמיכות להג
המוכות,שבו מתחלקבאמירה (הטיםד,לה) "אתה הראתלתפתכיר'
הוא האלקים אק עגךמלברו",שפירש"י "כשנתן הקב"ה את התורה
פחחלהםז'רקיקים,וכשםשלוע אתהטעונים קיקרע אתהתחתונים
וראושהואיחסי,לכךנאמר אתה הראתלחצת".וש"פשהעכורהבחג
המוכותבר'מינים שמי שהארבערוחותשלו"",למישהשמים והארץ
שלו",הואבהי' פתיחתז' רקקה,עגלוניםותחתונים,לראותילהכיר
שהואיחעי,לכןתיכףלאח"זאומרים בשמ"ע חצמה"ת "אתה הראת
לחצתכיה'הואהאשקםאקעודמלברו".

ר .עפ"דהצלהביןגודלענין שמחתביתהשואבה,ש"4אהיועחטק
אותהעמי הארץכו' ,אלא חכוייישראלכו' הםוכהיומרקידן
ש
גר
וכמפקיןומנתיןומשכעסןכו'",
יגדוליישראלוצדיקיהדורהםהמגלים
כי
כבודוית"שבעולם,ו"כלהעםכולןבאקלראותולשמוע",כיע"יראיה
והמתכלותבצדיקים בשעת עבודתםלפני ד' במומחתבית השחשבה
זוכיםלהעצינקצתמרוממותוית"ש.תמיע~מרגיזטשבליהצדיקיכולהוא
להנהןלאיזהמרישעהאודאוגההוארובלהבליםודמיטותשוא,כירק
"אורצדקתם"טמח",עבודתםבקודשבתורהובתפלה,הממירת נפשם
לכלדבר שבקדרשהובמלחמה ברמהרסיהדת,הוא המנלה והמראה
שאק עוד מלבדו .וביותר נמשך עבודה זוע"י מק הבעש"מ וק'
ותלמייוזי"ע שבעבודתם פתחוז' רקעכם,קרעוטעונים ותחתונים
להיאותשהואיחטיואקעודמלבדו.
ובאמהכדאילאדםלבואלעלםהזההשפללשבעים דצהרק
כרילהזצרצזףפעם אחת בשמחתבית השואבה,טטיאמהכצטטזצאגטיו
בנטרדהט(בראשיםרבהפיהג)ובצעיקתיזהר(תיקה טהב)ןטנעהמץעצהכד"ל

י

שצ

הקב"ה בקמיםהעלונים למים התחתונש ,התחילומיםההחתונים
בוכיםואומריםאנןבעיקלמהוי קדם מלכא,וע"זפישם הקב"ה ואמר
להםעתירק אתם*קרבע"ג שבחבנימוךהמים בחג (רש"י רקיע ב ,ע

שוא מהמדרש כמבוארברמכ"ןורכינובחיישם) .נמצאק למלים מזה ,רעצם
ההשתתפותבניםעשהמים בחגיסקולודיבובכצשומיםהעליונים עשהם
קדם מלכא קרובים לאור א"ם ב"ה,וכדאילהיות במשך כלהימים
נדחים לסמה אםזוכים להשתתף פ"א בנצמחתבית השואבהונימוך
המיםבחגלראות חכמיגבראלבשמחתםלפמד'.
גרו*
ויעזור השי"ת עוה"ד לנו שיכות לבת" "אני כאן" ,לגלות
בעולםשאין עוד מלבדו ,ומכה לבמל את האנ"י הפרמי והעצמיות,
וביחדעםכלחמיויםואנשי מעשהנזכהלהתדבקבצדעךםבחי'"וכל
העם באשלראותוכשמוע",שנםזוץמדרשהגדלה.יה"רשכאשרבא
מושהרבינו לסוכהע"י שמזמעים בפה,נשפיע ג"כ ברכתו בפה,כי
באתערותאךלתתאאתעבדאתערותאד*צ"~א,תצפותםכולםמתברכה
בבחי'"וזאתהברכה אשרברךכהיהאישאלקים אתבניישראל",שכל
יהווייוכללהינע"איזםאלקים"עבדד'באמתובתכנם,עדינזכהלקרב
הימהם אשרבןישיחי,ו"בנערינוובזקנינונלךכי הנד' לס" (זה חג
המוכות),לאכלפני משיח שקש בביאתבן דור במהרה ריק ברוב
רחמיווחמריו.

הועג

יוםאושפיזא רמשה
ו"התםלכםביום הראשק פרעץהדרכפתתמריםוענףעץ

עבתוערבינחלונצמחתםלפניד'אלקיכם שבעתיכרם (וי-9אכנ,מ).
וועהבמוךד'*ראיומבוארענין "ושמהתםלפניד'" ,שתהלה שכמהה

ע"פצרופיהוי"ב"ה.דהנהאמדנןבמם'סוכה (,6נ)האמררבייוחנן
מולליומבי**למי שהארבע רוחות שלו ,מעלההוורידלמי ובהשמים
והארץשלו".וכתבוהראשונים (נבט נחח נרשת אמד)"המשכיםהנעטע
הוא לששקצוותכו' בקכולםי"הנענועק [תקד"א בטהר ח"בר"ה,ב],כי
העלם התום בחותמו של הקב"ה שהוא שלשאותיות [הןאטזיטזהי"וו
הלוא מתחלק 4טש ,שלשה אותיות לכל רוה שהםי"ה אותיותכו',
עכ"ד .ואיתא במפר היגררה (פ"א משנה י"ר) בירר
אותיות מן
הפשתשות ,וקבעםבישמו הגדול טה"ו ,ודעזםביהם שש קצוות ,טה"ו
בדרום,הו"י בצפק[ציוף הטה],וי"ה בפרח[צייף הה"ה],יו"ה בפרח
[צירוף יוה"ה),הי"דבנמוקה [צירוף היו'הג הקא
[שרוףיוה"ה],יך"ה

י"ר

*

ב [צירוף והיזה](,כן הטו דגירמא בעשו הבוטת לסמטת .הזם פסקן לבאר
בהיער
הדעיכותעלכלציוףלאוותצד,וכ"חגםבמישר חמדתעזראל).כךנתבארע"פ

סודענקחפמחתםלפניהוי"אלקיכם.ומאמרהש"מ"מהוי
ךומבי**למי
ההצרידלמישהעצוםוהארץשלו".
שהארבערוהותשלו,כולי
וטנאהש"פלהוסיףלבארבשה,ע"פ המאוךשבדברה שהוגש
מפרי הבעש"םותלמיויוזי"ע.שלסדדדו"םעדניצירוףוהויה,היוגמא
4

כשצמוקיתמהוהעצרםותגלהארץ,שההרכולרהסד,אעם מרזחה
מידוראחזיותהשםרקדתםכמדק(שהמש"ח מהכיק ד"רבשערהנפכר

עקוצי

אא-

ע-

הורשנק).ומןשטשיךציוף

הוי"ההנאמרבתרהבמכתדבר (ששת

מ,ג)"הנהידר'הוי"הבמקנך",ההוארמזלמדההגבורה.
ההנהלצדמזרחשיךצירוףויה"ה,היוצאמפסוק (נראשץזג ש)
ויראיושבהארץהכנעה,והבטשורבאהי"לע"פמה עגתןאבוה"ק(שער
שהשכרמאמרימיהוציםג'אותה')מעםשבנענשיםבאמירתהורושאומרים
בכלצדתיבה אחתיוצאבצדמזרחמלתמו"ב,והינוכי שםירה2לים
ובית המקדששנקרא"מ"ב",כמושפע2,4רש"י (ףברשג,כה)ההרהמו"ב
הזה שהואירחצ*ם.והנה,בית המקדש הוא אורהעולם כמשאחז"ל
לעולם,דכתיב(ישעייב,ב)ונהרו
(בכא בחרא ד,א)ילויעמקבאורויצ
לא היתה חצר
אליו כל הטים .והנה בשעת שמחת בית ם
שבירושלים שלא היתה מאירה מאורבית שגואבה .אךבזמן עולם
התקת,לארקחצרשבירה41םתאי,אלאתאירארץ [כלה]מכבודה.
וזה מרוסבצירוףהוי"ההיוצא מהכתוב וירא יחצב הארץ הכנעני,
שמגודלהאוראפלוהכנענייחשירועעיועד שתתקיםהנבואהר"ונהרו
אקוכלהגרם".
ולצדמעלהשיך שרוףיוה"ההירצא מפםוק (ששת  ,%ש כ)
ידותיוולצלעהמשכןהשנית.וישלבארבחג,דהנהכהבכיקאא"זבעל
ץ ר"ה ושמךעודמעק דנאל) שלחרוף חץ
בני בהשכרזי"ע (באגרא דכלהפ'יי
שיךלמפירתההכמה,כימספרדויקתשלציוףאץ",יזויו"היחה"ה,
בניממייא חכמה ,ע"ש.ומפית החכמה הרי ההש ספירה העלונה
שממגה נמשכים שארהמפיית ,ואכמ"לבד.2ולדבריויובןשיינות
ע (סט
צירוףאחלצךוליק[.חנגהעודכ' כנקאאשזבשמישכשנרזי"
מק אח  4נאצל הלהשםד"ה ש שגוביםהנץ),בכיאוףמעלתחוחצסיט
'ו' וקלחודהאותיות  %ה'
בצירוף"ץ,כממוםשאותיותרגממפיעיםי
נפרדות,חושש במור (שכוה צ 4פץ) אל תגשו אל אשה ,רגצרך לקבלת
התורהעי"ש.וענקחץ שחךלענק שמחתביתהשואבה,בסוד (סגהנא,
א)"מתלויןשםתיקטגדול",כמקוםלהוםמלמעלהלהנערםמלמסה
שעה

כרישלאיתערבואלועםאלו".ויומתקביאורהעניו,ע"פמהשביזורנו
מנצמחתבית השואבה,היא נתעת מאור התורהמפי חמרתם ואנשי
מעשהשהיואבקותשלאו"רבידיהם",הבלהעםבאקלראותולשמוע"
(לשקהעב"ם),לפיכךגםאזהטהחיקקדאלתגשואלאזרה].
והנהלצד ממתעדפיצירוףהיו"ההיוצא מפמהק (ועמאבז,לנ)
ןהגלות (עק
המרימירנווהיההואותמורתובטטהקודש,שכ42מזעלעני
חיםחגווםשם),רהיותישראל לסמהבחינת (עמוםה,ב)נפלהלאתוסיף
קום בתלתישראל,וכדאיתאבתקונים (תקף כא דף ם ,ב) עה"כ סאת
לפנסבישראל תאצנה טל התמורה (ר" ד,ז),על הגאולה דא
שכינתאעלאהה'עלאה,ועל התמורה דאשכינתא תתאה ,תה "שטה
הוא ותמורתויהגהקודש",ואכמ"ל .הפגהצירוףטהשיךלחח"ד שבש,
ע (מאבץ חדש
וכמזלושלדלי,ועייןמש"ככיקאא"זבעלבניהכשכרזי"
עגםמאמרא'אווזל)בענקחודששבםשמלוכהללל"י,ושלר4ההעכהל
לגבראל.והינוכידליעשוילהיות %דולהומשקהממטהלמעלה,ולכן
עובציררףזהלצדמטה,ורבן.
ולצד מערבשי
קהצירוףוהי"ה,שאמדוחז"ל(בראשיםרבהפם"ב
ג) אשר והי"ה הוא לשק שמחה .והיות שהשכינה במערב ,ההעיקר
ולצמוח ולנצמח שהכינה הק',לכ!עויתןירוף אט לצר מערב ,שבה
ך השמחהלפניד'",הופכיםפניהם למערבואטיים אנו
מתקייםעי
לי-הולי-העינים".והנהנתערב"ההאלשקעירבב המערבאת %לם,
הטינושתכליתכולםהמעלשמחהקימוחעםהשכעההק'.
ויהי רצק שנזכה במרוה לשמחת השכינה הק' ,יראועינית
כשמח לבנו ,בגווםהיעוד "ומטרואליו כלהגריים" ,בביאתבן דוד
במהרהדירןברוברחמיווחסדיו.

ש

שעו

לילשבתחוה"מ-אושפיזאראהרן
א .בזאתיבא אהקאלהקדש.ובמררש(ךייארבה פרא פ"ה):זש"ה
(מש 4כך,ו)כיבתחבולות עשהלך מלחמה,ר'נתןור' אחא בשםר'
משקאמראםעעדתחבילותשלעבירותעשהכנגדןחבלותשלמצות.
ויל"פענין"חבילות שלמצות",דהיינושכהיוהמנוותקשורות
זל"זומצורפותלחמיבה אחתשלעבורתר',ולאתהיהכלמצחהעשיה
ןלה קשרושייכותעם שאררשעוות.וזוהיתהעבודתו של
הכנ"עיראי
.וזה עצא' (שמוחל ,ח)
אהקהכהןמעשרולאחר אתכלמצוותישראל
"ובהעלת אהק את הנרת בקהערביםיקמירנה נך41ת תמירלפני ר'
לשותיכם" .שאהק ההלמעלה "אתהנרות" -הם המצוות,כמו שנא'
(מש4ת כך)י
הברמצוהנו'",יקמינה"-מל'יקשרטה (עק שער"טעגד
מארדעםהקדיםאותז)נקשרנצחי,שמהיוחבילותשלמצוות.
וכשםשצרעותעשרמצוותיושלכליחיד,כןצרע4לקשרולחבר
ש,ב)
אתמצוותכלישראל,כמובעתקבלתהתורהוחטםנאמר(שמחי
ויחן שםישראלגו',ודרשוחז"ל(יקיארבהפ"ר"6ם)וכהיתה מלהחניה
אחת,כאיש אחדבלבאחד.וענקזה הוא בדגהפוכות ,כמו ראיתא
במרדש(ויייא רבהפילפי"ב) שאז אומר הקב"ה "יוקשרו כולם אנודה
אחתוהן מבפרקאלועלאלו".ולכן נקהאה הפוכה שלם,כמו שנא'
(תהלםעו,ג)והויבוטלםפכותצ'.ואפ"להמהאימעמאנקראהמוכות
בהורה (ששה ,4בב)"הנ האסיף תקופתרמזנה",יעןשאזהזמןלאסוף
המצוותשעשו"טדאלכמשךכלהשנה,שקשרםזב"ז.וכיתשעמדהזו
הועז

שינת לאהק אחוב שלו"ם ורודף בקו"ם ,ש

דיוטה
,הואיוםמיוחדמשותחגהמוכות.

ק בשא ףאהטפטא

ב .חונהנאמר באהקהכהן(מיצינ,ו) "תורת אמתהיתהבפועו
ועולהלאנמצאבשפתיובשלוםובמנטורהלךאתיורכיםהטויבמעון,
כישפתיכוקחטמיורעתותורהצקשומפגרוכימלאךד'צבאותהוא".
וסטלריקשרייטא דקרא נאמךבקלוןעבר['היזה'בפיע',הלךאתי' ,השצ'
מעק],רבמשאנאמרב4טקעתיד[י"צדו'דעת ,מפיון.ונראהלפרש,
'יבקשי
שמרםהטויברביםמעון,נאמרהכלבלשקעבר,ורקאחרישקשרעצמו
עםהרביםהממר לזהם,מאזנעשתהעבודתו הקדושה-עבודה
ית שלמצות ,שהתקשר חהתהברעםכלישראל,
עו
פק
נב
שכולה הבקות ה
רעברדהזוהיא הנמשכהלדורות,ולכןם בהו לשקעתיד.חזביאור
ב"ה,יטהיחידאף אם הוא הנד%מכולם,דויהוא רק בעתודם אשר
ימוכומעפרהמופולנפר ,וכשםכיהואאינונצחיגםעבודתו ק ,אבל
המחבר ומקשר עצמו בכללותישראל ,הף "נצח הערבל לא יזטקר"
(שמואל אסו,מס),וטעם המהאלבכללויהיהקיםלעדולנצח%,כןנם
מבורתונצחיתוקיימתלעד,
הה שאמדוחז"ל (שעד קמן ט ,א) קטק"כהנ"ל קאם הרב דומה
למלאךכריבקשותורהמפיו,חשםלאואליבקשותורהמפיו".ר"לראם
רובדהמהלמלאך,ונעוברו"כמוהמלאכים,עה"4הםנאמרועישושה
כקם כאחדעונים באימה כר",
שכעזקעמרבעבודיזו עם כל
י
מ
י
ז
ה
ישראל,אזיבקשותורהמפיו,ר"לתורתו תשהמדלער,ויבקשו אותה
%,ם,חשםאיתדומהלמלאך,אלאעובדד'כפקיד,אזלאיבקשותורה
בעתיד,רקבהחר,בחיםחיותג

ג .ההנהצמיוחז"ל(שכחיחןא)"דצצעבאתהשבהנוחנקלונחלה
ב4מצףם" .ףשלפרששנתחלהב4טצריםדכאהיקויםבו",כישפחי
12צח

נהן ישמרורעת ותרה יבקשומפיהו",שהצתמרורעתוותורתולעד,
ב4משוימסבלתהזמן.ההמרהכבדמדהבשכרהשבת,שדויהשבת
עצמוהואענקחיבור והתקשרות,ו"מבובת"'מוכתשלום',כראיתא
בזהר(ח"בקלהא)ד"כנוונאמצינוןמתייחדיןלערדעבאחדאוףהכיאיוני
אתיחדת לתתאברוא דאחדלמהלעמהקלעקראחדלקבלחד".ועלכן
בכל שבת נעשות המצוות של כל השבוע "חבילות חבילות".ועין
("צעוקע,
במררש(שם)בזאתיבא אהקגו'אקוזא
תתמחאלללאו'.שבת'שנאמי
נ)אשריאמש קשה אתנו'שומרשב
והנה אמרו חז"ל (שצת ~ה ב)"אלם*כהשתרין השראל שתי
.וי"לעאצבתחהה"מסוכות"צבועניןב'
שבתותכהלכתןמהיננאמים"
שבתות,כיכמועוצבתהואענק המאחדוהמקשר,כןהואנםענינושל
סוטת,בת"םוכתשלם,וכןרמזובםה"קש"בםוטתתשבושבעת"ר"ת
שב"ת,ולכן שבת (חוה"מ) מוכות הואענק של "שתי שבתנע".וזהי
רצקשנאמהלהיות באלם,בנשולה השקמהבעגלא ובצקקריב,
מ
יבכל דכרמב,ובברכתבני אהק,ואךמוכ
ר "6שן בשמחת החג
וחמדירדפתי,לנכות לראותבבהותבן דוך במהרהדיפןברוברחמיו
וחמדו.

מהי

שועט

מ"גשבתחוה"מ-אושפיזאדאהרן
א .הושענאפורמתארבערשויותבשבת,הושענאצוויהדלקתנר
ע (מאמרי
מדלקתבשבת.יל"פ דהנהכ' כ"ק אא"זבעלבני הנשכרזי"
שבהות מאבך ה אחז א' ד"ה ומה) כענק איסור ההוצאה מרה"י לרה"ר
בשבת,כרשותהיהיריכונהלנבולהקורטאהדותיהירומיוהדי
' אהד
ושמו אהר ,ורשותהרביםיכונה לםם"א בסוד הכתוב (שטה ה ,ה)הן
רביםעתהעםהארץ(והמעם,מאזליבפירושש( ,תהמםצב,י)יתפרדוכל
פועליאון),חטואכעיןכלללכלהתורה,כיהעומקבתורהובמצותנפשו
מקושרה ברה"יגבול הקורזל ,וחכמים ברוה קדשם הוסיפו כמצמרת
אפילו להוציא מרה"ילרה"י הרומה כעק רה"ר ,ע"ש .וע"פ רבה"ק
יתפרש מהשמבקשים"הושענאפורמתארבערשויותבשבת",כי שה
ניכרש"טראלשייכיםלרה"ינכול הקברטאהרותיהירומיוהד,ורשוים

להיוושע.

והנה גם הרפקת נר של שבת מורהעלענין האחרות ,כמו
שאהז"ל(שכתנה,ב)מאיותזנחמשלוםנפשי (אצהנ,ט)אמררביאבהוזו
הרלקתנרבשבת.הינוכמשוםשנזנחעניןהשלוםמנפשיתקנוהדלקת
נר בשבת; שהוא משום תשלוםבית" (שבתכנ,ב) .רהבאורבזה,כיכל
פירוד בא מצדדחוף,כיבהיותדחופים מחה~ום נמשךענקהפירוד
ונמהלוקת ,אבל מצד הנשמה-כיון מהורש נשמות כל פדהאל אחת
היא",בניבטריגבראל" (שמוחד,כב),לאעדיב"כלפירךוהתהדקות,
ואדרבההוא שורשהאהדותבישראל.ולכן"נר"מעוררעלהשלום,כי
'נשכנעארם.
הואמורהעלהנשמהכמ"ש(טש4כ,כז)כיברי
שפ

ונראהשאיאפשרלולאדםלהיותמאוהדבכללהטרללאא"כ
הוא נפרד לנמף משש"ע,כי אםי,טלו אטה קשר עם "רביםעמי
הארץ"אזחלקובעלמאדפירורא ,וממלאאיטיכוללהיכפללהיבק
ל"גוי אהדבארץ" שהם סוד האהדות,ורק אם פורש לנמףמאהה"ע
לתיק
ובירויברשותהיחיד,אזשיךשיתאחדבאיחורגמור הכלל,כח"
כא"ב אהדבלבאהד.וזהשמהמכיםב'עניניםאלו בהושענא דשבת,
"פורמת ארבע רשויות בשבת" ,שאית מוקרא מרה"י גבול הקחתו
לרעדת הסמ"א,ורקאזשיד"צווי הדלקתנר מדלקת בשבת",שהיא
תקנה טספתשתקנוהו"ללתקן אתהדה"יעצמהבתקתענץהשלום,
בהי"שלוםביתו".

ב .וגדולהמצוה בשעתה,שעכשיו הוא עתרצוןלתקןולהרבות
בענקהשלוםוהאחדות,ה5כהטבתקורזטהוא"רזאדאחד" ה"נקלה,
(די
ןסומכיוברכה"הפורשסכהשלוםגו'",ל"י,טמרךבניישראל את
א),ילכ
השבתטש .תםהסוכהמעוררעניןההצלום,ששןנקראה "מכתשלם",
כמ"ש(תח*םעו,ג)ויהיבשלםסכוגו',ומה"מנאמרעלהסוכה"וזרלא
רבתוצאותיהכו'" (פיוטלשחרית עם ב'
מהטהבמוצאחזיה,ונכר לאיעבו
רמישת),כיהסוכה הוא מקום עלמאדיהורא וקת לעמאדפירודא בה
חלק.וזהושאחז"ל(ע"זג,א)שלעתידלבואיבעמובסוכה,שכיק שהם
מסתמאדפירודא לא שרכילסוכה.וזהו גםענץ מצותד'מינים כמו
וכולםאנודה אחתוףק
שאמרוחז"ל(יה"רפ"לקו) "2%4רהקב"היתישר
מכפרקאלועלאלוכו'".וביותרועמן מסמלביום אח1פטא דאהרן,
שההן "אוהב שלום ורודף שלום" (אבות פ"א מ"א),יאשר כן נה
למצוות "בהעלותך את הנרות" שכולל גם הדלקת נר שבת (כצואר
בהמב'ןר"חפ'בהעלותן.)-
הץנהכהעיב(ישעיהמעז)"כעגנאוועלהקריםרג*מכשרמהשמיע
שלוםמבשרמובמשמע"טההאמר5וקמלךאגליך"
.ועט מץ רמ

ש

שפא

לשיםהקדחשש אשרעודלפשט,דהנה"משמיעשלום"רומזלאח2פטא
דאהק המשפיע ענק אחדות הצלום" ,מבשר מוב"ימוז לאח2פטא
אדה"רד"ר
דיוםף,כח"(שש"ג ,אביוצר"קכימו"ב(עהמש"ככיקאא"
בחיםהשלוםשו"2בל8ה2הכהסבסבןפו"בשנההנץטעהגי")",כהדמיעהשועה"
רמזלהה2ענארבה,האמרלשנוןמלךאלקים"הינושמ"עהפסחתתורה
שבואומריםאתההראתלחנתט'מלטתךמלטתכלעלמיםט'.
כהי רצק ומהשפעלנוענק השלום מכח קדחות שבת ,ובפרם
בעתמנחה רשבתשבומתפללקעלהאחדות" ,אתה אחדהדמך אחד
ומיכעמךישראלטיאחדבארץ" ,העטהמהש""2ראלטי אחדבארץ"
ההש מכח שהם "עמך" ,בכח""בני בכוף האראל" ,וביותר במעודת
רעואדרעויןשבושכירם הנשאה (שה" מ,ה)"ויקראושמופלאיועץ
אלמטרפכיעד שר שלום"ושקרשיעלמעיחצדקט,יבאומאלטבעת
אשרמכהלבישתבןדודבנעורהלידןברוברחמיווחמריו.

"

לילאושפיזאריומף
א .ואלהשמותבניהאראלהבאיםמצרימהגו'ויחפףההרבמצרים
(שמות א,א) .ובמדרש (שמות רבהפ"אפ"ה):על שםגאולתיזרעאלנזכרו
(שטתג,ז) ראהראיתי אתעניעמי,שמעון,ע"ש
כאן,ראובן,
י
מ
א
נ
ש
שעתדו
הקב"ה
(שםב ,כד) רה2מעאלהים את נאקתםכו',יוסף ,ע"ש
להתפיףולנאץאתישראלממלכותהרשעהכשםעדאלאותם ממצתם
רכהיב (שהוקש ,ש)והיהביוםההואיתפיףד'שנית ה4ולקמת את שאר
עמואשרישארינו'.
ומ"פ ,רהנה בחלום יוסף כתקן (נראתה  ,6ז) הקנה אנחנו
מאלמיםאלמיםבתוהשדהוועהקמהאלמתיגםנצבהיצהתמנעה
אלמתכםותשתחויןלאלמתי .כטשורהענק,רמעלתצדיק שהואיסור
עלם איט טצד עצמו ,אלא הוא בכח כללישראל הבמלים אצלו
ונכלכם ט .תה המה חלתמו ז2ליוסףצריקיסורעולםניהנהאנשיו
מאלמיםאלמיםבתוךהשדה" שוםחלוקכללבימת,ומה ש"קמה
ב*
אלמתי גם נצבה" הוא רק מכח מה ששתמבינה אלמתיכם ותשתחצן
לאלמתי".וזהוענעושליוסף,שאינומציאותבפנ"עאלאמצשותוהוא
מהשכולל אתכלם .חהנם שקחלומוהשני (שם,6פ)"הקנההשרהט
והלחואחדעשרכוכבימ משתחוש*",כלמרשכיק שאק כמיאות
בפח"ע,וכלמציינותיהואכללישראל,לכ! השמשוהירח משתחרם,4
שהתה 5שכלהכריאה כולה לא נברא אלא בשבל הקראלשכייס
ראשית(יבקש תהפעופיד),רדיהואבמלהאצלו.

*

שספג

וזהשנאמראצלישף (שםמה,א)"ולאיכליוסףלהתאפקלכל
הנצביםע4ו וקראהוציאוכלא"שמעליולא עמדא"שאתובהתורע
יוסףאלאחיו",הינו שהחמא"כלא"ש"פרמימפנימיותו ,שלא נשאר
מציאחעפרטיתלעצמו,ונשאררקבחיי"אלאחיוא,כיכלמציאותוהוא
ק מה
אתכללישראל.ואזבאמר"ויתן אתקרלובבכיוישמע
יקולבכי שאקבושוםפניהעצמית,רקלמובתהכלל,
שכ~
ביתפרעה",כ
בהכרחשישמעבכלהעולם,עדאפ"במצריםובביתפרעה.
ףנקרא"כל"
ויציבאמלתאדאגםבפנשיותהתורה,שמדתיס
מגךח"אלא,א),הזיזנוכיהיאכוללת אתכולם.וזהוהענקשמגדכקעל
נמילתלולבטפי משאררגוינים ,דהנהענץד'מיניםאמיוחז"ל(ווידא
הקב"היוקשתכלםאנודה
רבהלפי"בב)וכמרמזש כ%משיאל,
י
מ
א
"
ו
אחת" .חזנהכיק שכולםנכללים במדתיומף,לכן מברכקעלהלולב
ריקא,כמבוארבראשונים(עירח"הרעשב"אמסיסוכה ,6ב)כילולךמרכש
למדת הימו"ד מדתו שלישף .ועין במידוררצשית ושיאל ,שלכן
רגענועיםלצדמערבהוא בדיהמף,כיש ק קרא נשם"מערב",יען
היותומערבאתכולם,ההואבת"יומף.
ב .והנהבגאולההעתידהבעת קצףנזלות,שיולהקבץ בנות
הפרטי-מישזוכהלכךמצדמעעדוהמוכים ,אמנם אףמי שלא סכה
לקיבעצמו,מ"משיךלהעללבתודג ,%ששעת קצקכללאוראל
ע (ששי
נכללעמהם.ההואע"דשסיפרכ"קאא"זבעלמנחתאלעמרזי"
נשעבדמאפיי חוש תקוי מאזנים למששם אותפ'),ההעשהבהמיר אחד
מאמי
שהמתופףבצלקעיהגה"קמראפשקזי"ע,ובעתשהטההעגיהציבור
נעמר"בפינשריםתתרומם"הרהרבלבווכי אםבכלל קשחםעדהי' 4
חלקלרומם אתהשי"ת,ובשעתאמירת-בשפתיצדקתםתתברך"נמם
לבועודיוהרןכיבכלל צהלםבואיאעו ,חקלהלאה ,של לס
ה ענקן
"ובמקפילותיבבנ
ונתעצבמאד,אמנם אח"כ
כשההההי
וזך-
שפד

*מי

ביתישראל ברנה יתפאר זרמךגו'" ,שב רוחו בקרבו ,באמדו הלא
במקהלותרבבותענקיביתיזצראלנםאניבכלל,וממקיאיזרגםליחלק
להיותברנהיתפארשנקי,וע"זהתפלל בחשק רקדושהכראוי .ואה"כ
בעת מעודתהצהרים בשב"קנתןלו הרה"ק מדאפעדץכום ק שמד
,והעולם לאהבינו הבשואךהחמיך ה6
אתולה"מקהלות'ל" יין
כה
יזצהוגשמרבושהרנינךמההיהבמחשבתובעת
הבץבלבבוכירוחהקוד
תפילתו.
בתל
הוא מדתו שליוסף,
כ%
שנה כחטהלהיכלל
~לכןלעתידלבואבעת
"א
צדיק שורעולם שהוא כלל את כ%ישר
,או
צלר
עויהמיף רלקב"הלגאול אתישראלממלכות הרשעה",חומהביום ההוא
יחטיףוי'שניתירותו'" ,הוא בכחיומף,כי הואתיקוו הגאולהבתוך
הכלל.
חננהאוזשפטאדיומףהואיום אחדלפניהחצענארבא אהצפטא
ג.
הדורמלכאמשיחאשהואיוםשמקבץנדחיישראל,כמש"כע4יהגה"ק
בעלאצמח משהזי"עבמפרותפלהלמשהעלתהלים(עואוווה)דלכןז'
יומימוכותמפניזצה"ז'עבים (מדהש השומא במדבר סיב פ"א),וכליום
מרובטעלענ!א',ויוםהז'וכהואהו"רמסוק בדענןהזי שההד מאסף
לכלהמחבות,רכןהואיוםהזה,דאףמישלא שבבר"הוביוהכ"פמ"מ
ביוםאחיזצלועדייןעת,ע"ש .ח4קהמהליוםזההואאחשפטאדיפדף,כי
הואמפעילקיבוץהנקיותהשניובאוהאובדיםמארץאשורלכולםיץ"
תקטהנשתחוולף'בהרהקחתי*
טעה אמרובתקוני ור (הקט מםדף צם ,א)מאן תמור ברת
זכהלמלקת.וש"פכישץהואענץ רמלטת שלבושלהמלךהואלב
%קהלחסדאל(ימנ"םפ"נמחלמלמםת"ו),וכןנאמד(דמיםט ,ש) "מקרב
אחיך תערםעע~ךמעך".הלכןהיםחלומו שליומף-עדמלועליהם.
ההונםעוץ אחשפטאדיומףהקהיתהלאהשפטארפודמלתא מוחא.
4

שפה

ובזה ל"פ השיכותוהציוף בקמצוות החג ,תצבה מוכה ונמלת ר'
מעש,דהנהמוכההואבחי'מלכות,מוכתרודהתפלת,וכמושנתבאר

(תורה נ' דוג הטתה)שייט במוכה השראת השכינה בדוגמת בית
יוהנהבר'מיניםהרימברכקעלהלולב,כילולב מרש למדת
ל.
המקדש
ההיו"רמדתו שליוסף,ורקע"י נמלתר'מימם זוכשלכח" מוכה-
הקמתהמלמת,כח"מאןתבורברתזוכהלמקלת.
י רצקשביוםאוזטפטארישף כשבא אל המוכהישפיעכל
והי
משפעותמוכות,ובפרסבמרתו שקשה מארוביותרלצונפתם,כמחל"כ
כ"ק אאץארמונךזי"עבשעריששכר יטערבאורקמט)בשםהגה"ק
(מאמי
בש מר משהזי"ע בשםאביוהגה"קמוץההגיף מקשנקד"ר,לפרש
"הושענאדנןמדלקת",ע"רבחשים שהם בבת"דנן,שהגילם מרק41ע
היצה"ר כאש בנעורת ר"ל .ובאושפטא ריומף הזמן ממתל ביותר
להיוושע שה ,ובמקשרעצמולצדיקיסור עלם נח"יומף ,שבו
נכלתםכלכללישראל,ועליזנאטטלמלכותבביאתב)רודבמהרהרירן
ברוברהבנווחמריו.

ע.

שפו

יוםאושפיזאדיומף
א .אלה תקלות קנך ישףגו' (נראעות ,6ב).וברשיי :כלכטה
שאירעלהצלבאירעליוסף,זהנשמםוזהנשמם טץאחיו מבקשלהרגו
וזהאחיו מנקעדם להרנו .ולכאורהלפיט צ"ל שממו שבנעקב נאמר
ארוי הפגשועם עשואחיו (שם ש ,ט)ויעקבנסע ם%תה ,כ"כאירע
ליוסףכענקטה.
וי"לבפעירות דהנהבחג הסוכות"םב'מצוות,ישיבת סוכה
וממלת ד'מינים .ורנרכה שמכרכקעל הר'מינים הוא "עלמילת
לולב",וכתבוהראשונים (עקח" הרשב"אמס'מוכה,6ב)בצועםעממברכין
מפיעלהלולב משארהמעים,כילהסבמרמז למדת השו"רמדתו של
ישף,והואעיקרשלהד'מינים.ולפי"זנמצאשמצוותהרבתםוכההוא
בחי' קקכ ויעקבנםעסכותה ,ונמלתד'מיניםהואבת"יוסף.וא"כ
נםבענק"ויעקבנםעםכותה" אמרינן ד"מהשאירעלהעקבאיצע
9

4המף".

שפי

ב .והנהבנעטעים לששקצוות בד עקהצירופיהוי"ה,הנהלצד
מערב שמקק מריהמף ערךצירוף ומע"ה ,שאמרוחז"ל (בראשנו המה
פם"בג) שרהטההואלשת שמחה (עקלעלתורהים ששפראדמשה).ריח
לבארבטה,שעלדרךשאמרובזהר(ח"בקפר,א) 4תבהורא אלאההוא
דנפיק מטחש"כא,כ"כאק שמחהאלא הבאמתוךצער,בחינת "לצם
צעראאגרא" (אמתפ"המכ"ם),כי 457ש"1הזורעיםבדמעהברנהעיקרו"
(תה4ם ק,%ה).ועד"זיתפרשמהשבחו"ל (בחטתלא ,א)אמרו לקץרבנן
שפז

לרבהמנונאזומיבהילקקרמרברהטררבינאלנשרילמד,אמרלהוווי
רמיתנןווי רמיתק כר,חיינו שזה גופא מעוררביותרנצטמחה
והלולא.חינהביוסףאיתא (נרצעות רבהפפ"מפ"נ)מניתהאמוריםיצא
ךחחשתיכףכבייצאמבית האסתיםהניעסיר
למלו,ויהבארעליר
למלו,כיעי"זשהיה מתחלהבבית האמוריםבביא עמקתא ,הנץ
אפשרלולהניעלאערארמאבת"מלכות.
וכן הוא בכל איש "טרא ,4שבראש השנהאנו אםוךםביר
ההכה"ר,וכמוביעףשהיהבבורנחשיםועקרבים,ולכןאומריםבעשי"ת
(תה4םקל,א)"עירהמעלותממעמקיםגו'",כיבעשרההמיםאלוושיכין
לצאת ממעמקיםעהטרויין בה (כיש מכהבי האר"י ז" .)5והעטרה היא
למלעי,בחגהסוכות ,שהך'מינקנקראיםשרביטושלמלך (כמכתובבני
הטשכר מאטי חודש תשך מאמר ש אותב),רבונצמווינו "שנמחתםלפניר'
אלקיכם",כיהואהשמחהבשלימותכשהואמתוצער.

" "

ג .ויתמרס מה שאחז"לשההי"ה הוא לשק שמחה,יהנהצירוף
הוי"הכמיקהינוקודם ההואח"כו-ה,ואלוצירוףנהירההחשלהיפך
מתחילהו-הואח"כי-ה,ההחנורהטםהוי"הכסדרןמורהכשאורותבאים
מעילא לתתא ,מתחלהאורישר אח"כאורחוזר,ואילוכשממערכים
האורותע"יאתערותאילתתא ,שמיחדם מתחלהיתודא תתמהבח"
מ"נ,הואצירוףחהי"ה,מקודםו-הושח"כנה.וכשהואבאופןזההחש
ך ומבחש" (סוכה ,6ב),
בח" שמחה .והשהבנענועים צרוףשיהא"מהי
והינו שהולכה הואשמהיך מתתא לעלא ,ולאח"ז כשמקראק מ"ר
מחזירקההשפעהבח"הבאה.לכןוחנ"ההוגש4שקשמחה,כיעא~מהע
' אלקיכם" הוא כשהצירוף החש חמישה,
ומטרחה" -חטוטרתם לפתי
ששרוףזהמכוק בדיוסף,בח" (נראתה מב,ו) ךרמףהוא רה41מעל
הארץ הוארגמטבירלכלעמי הארץ,כיההש מקבלכל השפעותע"י
אתערותאר5תתא,ולקהחשמשפיע5כלהעלםכ5השפעותמצבותו
שפח

והז"ר,שבחגהמוכות שהוא"חג

תקופת השנה" (ששת

אמ
הש
הל
לך,נב),שאוספיםכלהישועותשצריכקלכ
יבה ,ובאח2פטאךיומף
ממתלביותר 6ה -הוא השקםהוארגמ2בירלכלעמיהארץהצריכק
לכלהיתושע.ונזכהשנגזלה ונשמחהבך24 -מוח בשמחהאמיתית,
שהף גם אם אנו נמצאים בגלות ,הף כמו ביהמף ועצדיק שמבית
האמוףם יצא למלוך נזכה להוושע להבא מכית האמוףם  -רגלת,
שאולה שקמה ולרושלותמלכותוית"ש" -עאלמלעז" .ולהארעווא
שנזכהלגמרחתימהסובהבתקיכללהאראלבכלהענעים,ונזכהלשנת
גאולהרשועהבבטנתבןדודבמהרהדירןברוברחמיווחמךיו.

ישפט

הושענארבה
הושענאלמענךאלוקינוהושענא .הנה כהב כ"ק אא"ז
בעלבנייעיזטכרזי"ע(טעמיי חבטתקוימאמד צ אאא) שדגםשהחתימה
לחים הטהביוםהכיפורים,עכ"ז צףכקעריקבהוזטענא רבהלבחינת
"חותםתעיחותם" (עק עץכם,ב),מצטרבלאיקמהצ צקמרינים,
עיי"ש.ופטלהוסיף,ע"פמהשאמרוחז"ל (שבהנה,א)הותמושלהקב"ה
אמת.ולפ"ז"םלומר,זטהושענארבהשהטששן"חותם תך4הותם" ,הף
הואבבחינת"אמתלאמיתו".
ונראה לבאר שישב'ענינים במדת אם"ת .האחד -כפשתנו
שכלכטהשאינוזטקרהויאמת.ועודהסבו,שכלדברהנמשךלעדנקרא
אמת,כמ"ש (סש4צ ,ש) שפת אמתתכקלעד[חב! תק(פרהפ"חמ"מ) "מש

שיי

המכזבים פחלץ ס',אלו הם טש דגשטבש ,המכצים אחרבשבוע".ופירהט מכזבתם

הי %שפוסקים אחדבשמעיה,מוזקק(ישע"נח,סו) אשרלא קטבומימיו .הני%ועכל
מעץ שמהייבש במעקיהזמן ,ואינם נמשכיםתמי,נייאש מים רבבוני"ם] .רהטה

כשהקב"המשפיעחמדיםלישראלאףלשעה,הואהתגלות "דממת",
ןקימתלאמיתו" הוא דוקא
שהריזהורצונוהפנשיחצייתי .אךעני
כשהואמושיעבישועההנמשכהלעלם ב4הפסקכלל .ההןשכופים
שתיפעמים"הושענא",שמקודםמבקשיםשההמהעתרפקלהושיענו
ףסה בכלהענינים ,וכופלם לבקש "הושע נא" ,שנעטה
ביום
י
ד
נ
ה
לרעצעויךיזטועהלעד,בבחעת"אמתלאמיתו".
מצהבתפלתנעלהאנומבקשים "פתח ל%שערבעתנשלת
שתנב)
שער",והקשהכדקאאאארמו"ריגע(שערשהצרמאמרי
םהקדתי
ושקק

ראם הוא כברהאמן שלנעילת שערהיאך אפשר לבקשעל פתיחת
שער .ונראה ,דבקשהזואינועלאותןהשערים העומדים כברלנעול
ביוםהכשורים ,אלאמבקשיםעלפתיחת שער חדש שליום הושענא
רבה .אמנםבעת שאת שאתערפדים כברביוםהושענא רבה ,שכעת
הואאמן שלנעילתשערים ממש,חמן שכלה העתרצון,אנומבקפוים
(חולשסם,ש)"ואניתפלתילךרעתרצוןאלקיםברבחמרךענניבאמת
"טקש" שהתפלהלד'בעתרצקהוא"ענמ באמתקטעך" שסטארהעת
רצוןקיםלעד,כיבעוונתימריביםלא ממפקלנוה"עתרצון"שהיה
תמדעתרצוןלההשיע את
עדהבה,אלאצריכיםשהמיטךשלם

ישראל.

ו""

וזהלנהמתשה,כדילעוררלעילא שטנא"עבי באמת הטעך",
צריכק אםלעורראצלנומדת אאמתלאמתוא,ההיינושנקבלעלינועתה,
בעתרצק,לשובאליוית'בתשובהעמימהבכח"עדשהעידעליויודע
תעלומות שלאיזטוכלוה החמאלעולם (עק המכ"ם פ"ב מהל תשונהה"נ),
ואזנזכהלהוושעבישועהנצחתת.
ש שש

הושענא למענך גואלנו הושענא".ט לפרש ,ע"פ מה
שאמדו וד"ל (מהדרק קיא ,א)יטלא ישארו מכל ששים רבוא לימות
המע"ח רקשנים ,כמו שההןביציבתמצרים.וכן נאמר (ימקוג,יק
מכמאחרמעירחטנימ ההשפחה אכןחקורקאםתהיההגאולה
עלימהע"י מבדחוימורק,אבלאםיקויםבס("נשהל ,מ)בשובה
חב*
וטחתתושעק,תהיההגאולהבלוםהיעוד(יכוהלא~ ,לצתיםכמוכהי
ארץבםעורופסח הדהוילדתיחדו,קהלנדלרטובוהשה,ויושעוכל
שהאל.

ויחי

"

שוא

ההנה באמת קשהלההטעכללגודלהימורקוהכאבר"ל,לעבור
כלהטיהגלות,וכלצרותישראל,ולבסוףלזכותלגאולה ש5אישתתפו
ולא חכו לראותה רק אחדמעיר ועגים ממשפחה.לכן אנו כופלים
רבקשה"הושענאלמענךנואלנו",אבללאשתהיההפאולההלילהע"י
חב4משיחתקיפיןכ"כעדשישארורקמעמיםר"ל,רקשתהיהישועה
לכלכללישראל,ואקבתוכן,וזה "הושענאלמענךנואלתהושענא".
ששש

הושענאלמענךשרשנוהושענא .הדהתלך אמר (תה4ם

מ,ע)כידרשדכוים אותםזכרלא שכחצעקתעשש.וסטלפרש,יהנה

כתבכיקאא"זאדמו"רזי"ע(נהרוסע"אשו"תמנח"אח"ב)עו'נרדעמש"כ
םלסוףלמם"נ
הראשונים,שמקובל,שהנהרנשעלקידחטר,בעתבויי
רגמור,אינםמרגישים שום צער ושורק שרהטים להם" [ובחק מפרש
כ"ק אא"זזי"ע ,מאמר ההט"מ (ברכות מא ,ב) בשעה שהווראו אתרבי
עקיבאלהרעהגטןקריאתשמעהטה,ההיומורקים אתבשרובממרקות
שלבחל,והיהמקנלעליועולמלכותפטמים,אמרולוהלמידיורבינו
עד כאן,אמרלהםכלהטיהייתימצטערעלפסוקאהבכלנפוטךאפילו
נהול אתנעימתך,אמרתימתייבאלה-יואקימנו,ועכבתו שבא4דילא
ו'עליכרהיתי פצטער",הינושלדבלע"עלסמורנפשו
אקימם.דינ
בשורן ממש",ועכשיו שבאלה-י לאאגןכשה",הרי עתהאינימרנ"ט
שוםצער,עי"ש].ולפי"זקם"דשהטמקוםלהקלבעונש הרשלםשופכי
דםישראל,ולאירוטעלהצערההש"כוטלהולכיעלקידחט*רהטם.לזה
אומררגטעוב"כיירשדמיםאותםזכר",אבל"לאשכח צעקתענוים",
שהוימים נשפך דמםצעקו בבאכם רטרא ,שאזעריק לא האמינו
שעפלזכותםעלאלהשחטבצערכלל.וצעקתםזו שמ ~הם שותה
דורשר'.
שצב

[ובזה"ט לפרש ,מה שאמרו במדרש (אסתר רבה פיט ד) לאחר
שעשההמן העץ,הלך אצלמרדכי ומצאו שההריושבבבית המדרש
והתינוקותיחטביםלפניוושקיםבמתניהםועומקיםבתורה,והיוצועקים
ובוכיםכו' ,אמרלמהראהרוגאלוהתינוקות תחלה ואה"כ אתלה את
מרדכי,והיו אמותיהם מביאות להם להם תמים ,ואומרות להםבנינו
אכלו ושתו קודם שתמותו למהר הלא תמותו ברעב,מידהיומניחין
טסיהםעלמפריהםונשבעיםבחיימרדכירבינולאנאכל לאנשתהאלא
מתותעניתנו נמות,נעו כולםבבכיה עד ורעלתה שועתם למרום,
ושמעהקב"הקולבכיתםכו',באותהשעהצצלנלורחמיושלהקב"ה
ועמד מכסא דק ורטב בכסא ההמים ,ואמר מה קולגדול הזה שאני
שימעכגדייםכטלאים,עמדמנטהרבינולפניינטהואמררבש"ע,לא
גדים הלא מלאים הם ,אלאכקצני עקף שהם שרויים בתענית היום
שלשהעציםוחילוטהלילותוכצ',באותה שעהמטלהקב"האותןאגרות
שגזרעליהםשהיוהתהמותבחותםשל מש,וקרעםוהפלעלאהשורויט
בהלהבאותוללהכו'.
וט"בדמהקם"דשלהקב"הבהדמעקולכנדיםוטלאים.ועוד,
שהריכברלפניזה אומר המדרש ש"באותה שעהנחגלנלורחמיו של
הקב"הועמדמכסאדקוישבבכמאההמים",ואםאחקולגפייםומלאים
למה עמד מכמא דק השב בכסאהחמים .ופט לפרש שרצה לנחמם,
שקלהעיישראלהואכקלנריםומלאים הצועקיםבלירעת,וכאלו
ד,לאמרנ"טשום
הטהביהםדעתהויהיויודעיםשמי שמתעל
םרי
יו
יד
צער.ועלזההשיבמשהרבינו"רבש"ע,לאנרק
הלאמלאיםהם,אלא
קטני עמר" ,שאףשמיוכהואבש מרתה מאמק מקואעוצועק,אך
הםקמניעמך,ולפיהעגתםהםצועקיםומתעמם.וראוילךלהושיעם].
ך דורשנו הושענא" ,שדורש
וזהו שמבקשים "הושענאלמיננ
דמיםאתה,ובודאיתדרהטדמצלדוות מהזהועלמהזה,וכפלהלשת
תוצג

"הושענא",ערדרעגולמוכהבוטתדםההראלותשפךכמים ,תםסכות
הכאביםתזמורים,נטהרי"ליששכיה צעקתעמים".
ששש

למען חפדדן למקז פובךן למעןיחידך .הנה תכלית
האדםבעולםצרזשלהיותשכלפעולותיוצקיואךורקלמעןכבודשמו
יתברך,כמושבנקשדודהמלךע"ה (תה4םם,ד)"שהתוכאלתימאתד'
יחי".ברםי 2,חלטביןתבוחר 24בתבבית
תו'שבתיבביתד'כל
מ
י
ד'רק כשלאמשה"חבמסחרו,אוכשיגיעכברלעת סמהושעו מסמל
עוד לעסוק במסחר,לתלכידי רוממים שהנסרים נפשם יומםהילה
לתויהולעטרה,כי חצםד'ברעתלהבק שכלהעולםכולוהואהבל
,משמתנעוריהם,לעבודתוש"ש,
ןזוכיםלהעףישכלימיהם
רב*ם,חיכ
שמזהניכריחודויתיש בעלם ,ם עודמלברו .כהו שנעוץ מךם
אמיויתישראל (תה4םכעו) "אךמוםוחסרירדפוניכליכוחיי,שטהרה
ליכלמרב,ומ"מ"חרבתיבבית רלאודךערים".וכןאמי (שםפד,א)"כי
מוניוםבחצרקשמאלףבחרתי",היתשאניבחרתיבחצהך ,לא ב4ת
ברירהבא 4זאת.
וז"ש הבטנא שלמען חמדך" ,שתשפיעלנו חמדךהמרובים,
ןפצבך'ההשההורההק'כמושאמרו(מהצתה,א)
ונוהיוהחמדיםתימע
מוקוים ב"%אךמצבוחמדיפרצוכלעו ח%
אקמובאלאתודה,וע"י
ש
ך
ד
ו
ה
ה
עותנרל
המנהיבבית ד' לאורךענים",ימיה "הושענאלמוצן
מתקדששצוהרכה.
ששש

שכצד

למשנצחהלמעןמורך,למעןעזך.הגהטעה"נקראחלק
הבל"השבתורההק',שאוצרוחז"ל(צידם9ש,א)אקעתאלאתשיגאך
קלובהגאילהתלוינםבשמוד מהלי תורה,כדאיתא בוהך הק' (הצ
יצ ,ב) "בנקדעתיין גבראל למסעם מאלנא מחח ראותו האי מפר
.וזהשאנומבקשים"הושענאלמעןבצחר"
הזהוריפקוןבטהמןנייתא"
היאנאלחנולבטחנצחים ,שממהלהע"י"למעןסודךולמעןשך" הם
תורת הבלה ה4גםתר .ומבקשים "הושענא" ,שממה לדגדגן תורה
ולהאוירה,ובזכותזהנושע~צחים.
8 8 8

מכתשלם,עלייתשבמ"מ .הנה "סכת שלם" 491אהבית
המקרש ,שקקוהובמחבנבחשה(עמוםמג"")ביוםההואאקים את סכה
דידהנפלת.והגה באמה,המחמההיטשמעיןבית ושקדשומאיים בה
אורהטהמקויים.ברםלשלמותה חסרבהאורנעליתשבמים",המאיר
תעלית תלנפשל,אצללאבגלות,עשמפניחממנואק
קש שיי
אםבנוליםלעלותולראות ולהשתחותיעשותחובותינובבית הנרץ
ה"4קדוישמפניההרשנשתלחהבמקדש.וודהאנומבקשים"רושענאםכת
שלם" ,החנו שנזכה לחת את חג הסוכותבשדימות ,טמן "שיית
הששמם",למקוםביתמקרשם.

"
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אוםעגיחומה,ברהכחמה,גמהומורה.רצה"אוםאני
םכחישה .שקאיתא
חומה" ,ה-צעשיומעטפתהמפכים מגעשעליה
במדרש (שהע"רפיח ש)"8ני חומה,,שאעמיךמעעדםמוכים כחומה".
םברורכחמה,כהאיתאבמדרש (שםפעו
שברהכחמה"עדריו מעמםאחי
ששה

גה)"יפהכלבנה,אי מה הלבבההזואין אורהברור,כךהאראל ,ת"ל
ברהכחמה,הה"ר(שפמיםה,לא)ראורביוכצאת השמשיייירתו".ה"ה
שישראלמלגלםעלטכם
ממךבקשת"החטענאגולהומורה",כי
ע %וצלות ,להיות "גולה ומורהא ,הם מבררים שמעשיהם מוכים
וברוריםכחמה,שהריקראר"ו"שהשגיוכצאתהשבמטיייירתו"נאמרעל
ארמילים שוק באהבה" (שנת פח,ב) .תה הושענאשידויושבעוינו
המכים מנעים עתנו כחומה ,שהרי אס "ג%ה ומורה" ככל זאת
מקיטים התורה והמצוות,הריט"ו אור ה"ברה כחמה" ,צעדת זאת
"הושענא".

שי
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רמתה לתמרן ההרוגהשץנ הנה מהשמשיאלמומרים

ייט

ר ,הס מכח מה שאמרו חז"ל (פכה פן כ) עה"כ
נפשם ש
(תה"שצב ,ע) צדק כתמריפרח ,מה תמרטץ אקלואלאלבאחר,אף
ישראלאקלהםאלאלב אחדלאביהםשבזטמים.וזההושענא "רמתה
להמם ההרכהעתך",שבזכותממירות נפש שלישראל בכל הדורות
משעבקטועהישובה.
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חבוקהודבוקהבך".ט*מר,דדצה אסעומסםכעתבשים
הקדועדם שתלשתן לבוא לבחף יחור"א עתי"ם ,בבהעת רמינ"ו
המבקשים שכחעהזו של"חבוקה",לא
תחננן"י(שירכפייםב,ו).ה"
קא
מאתנובמעקי סק,אלאמניה"רבוכך לעלזם.

ימי
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שצו

מרופתלחי ,נתונהלמכים ,מובלתמבלך".מ לפרש,
אהנהכל מה שאשמשיםבעוה"רמעוךגלות המר,הכלהטש מאתו
ית"ש פיגזירתו ,ואק זה מקרה חלילה ,רקתספני תמאנוגלית
מארצצ.וכברכתבההמבים(פ"א מהלהעמת הזבוה"ג)יודבר חח מדרכי
התשובההוא,שבזבןשחבואצרהויועקוע~הויריעו,ידעוהכלשבגדל
ה ,כה)עיצתיכם המו אלה
מעשיהםהרעים הורעלהן ,ככתור
י
י
מ
י
(
וחמאותיכם מנעו המוב מכם ,וזה הוא שערום להם להמיר הצרה
מעלטים .אבל אם לא טעקו ולאיריעו ,אלא טומרו דבר זה ממנהג
ךאכזריות,וגורמת
העולםאירעלנווצרה זונקרהנקרית,דויזורי
להם להדבק במעשיהם הרעים ,ותוםקש וצנרור צרות אחרות ,הוא
שכתובבתורה(יק-א ט ,כ) שלכתםעמי בקתוהלכתי עמכם בחמת
קף,כלוחךכשאכנעעליכםצרהכרי שתשהה ,אם תאמרו שהוא קף,
 .ו~ה אסמהפלסם"הושענא"שנרעונכיר
אום4ףלכםהמתאותוישי"
שמה שאנו בגלות "מרומת לחי" ו"נתונה למכים" ,ההש רק משום
"מובלתמבלך",בנזרתהמלך,הלאנתלהח"ובמקרה,וכחהשפאימתקו

ש

הדיניםתקיפיןמעלינו,

ששש

קגדול טצבין אשהגבירה וערורה
עניהמוערה .הנהחירי
הצועקתעלמהשחמרלה ,שאקשנקוזהראתןשמוכלתכל"כך,שדוי
הש תלהתמידלבצקותסנף כשחמרלהאפולודברמועםהיאכבר
מתחלהלענק,אבל אשהעננההצועקיה ש"מ ,צלטוהיא
שרשהבצרותוינטש תלהלמבולשורים,וכשדושמוערתוצועקתבודאי
הש צמאת במצב של ב~צ מים עד נפש ,וצרכה לדמועה גדולה
וקרובה.יצהבעוה"ראנוצאתכםכ"כשנטבנלותהמךוככרכאןמים

ש

שוחז

עדנפש.לכןאנומבקשים "הושענאענוק מוערה",שצעקתינו דומה

לעניהםוערה.
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כלשיחתדשא".שלפרשעלפי מה שכתבכ"קאא"זבעל
ע (וכטתותפארהבניםפ'כיחבוא)לפרשהכתוב(רמיםכח,
מנחתאלעזרזי"
מה)ובנוים ההם5אתרגיעולאעגיהמנוחלכףרגלך,ע"פ הש"מ (ב"מ
והנבטשהטה שכחבמתיבתא שלרבי,יום אחדנתאחר,
פהב)עיא*ה
השכששאלורביעל קש,ענהעדשהעמדתיאתאברהםאבינוורחץשיו
ההתפלל וה,שכבהי אותו ,הבן עשיתי ליצחק ה*ענקכ ,וכמשום כך
התעכבתי.תשאלורבי5 ,צה לאהעמירם נקד ,הטעדב וצמאכשיגהצו
שלנצתםכאחרירבובתפלהעדעדבשו אתכהצגהלפנידחק.חינהכל
אח לא עוקשעכשיו כמרףיוציא.וזה"ובגוים רטטם לאתרגיע" ,עח~א
ושאירנוד' במרגועוכצוריהביןדגשים,כי"הקשטהרהמנוחלכף
שכאעבי
ותהכלהשים[ע"פ הש"ם (בהצת 6ג א) ומהאבות הם
רנלך' הם ה
ככסאשלמתקם].
ע (מאשיחרש תשרמאמך
ההנהכתבכגקאא"זבעלבניהצשכרזי"
י אאכא)דנ'אבות,ג'רגליבארכבה,הםג'קוק,אברהםקוהחמדהצחק
שער"ח,עי"ש.ובאה
קוהדקיעקבקוהדחמהם,צ,פעמיםק"ובגימפיי"
י"ל דמבקעדםכתושייתשכיק שאנונמצאים רגלבהשפל המצב ,וכבר
לכן אק לחהש ושמא כעוקצצ
העתרהעונה לרחםציקוירושלים,חי
שלשת האנרת כאחרעצובתפלהעדותבטשו אתמע"חלציהזכן.
וקקהמבקעים "החשענא כל שיח תדשאותושיעי ,שזכותם של כל
רשתותהקדדתם,הבווסתיםבמלתתושח,שעובעדצלההצהמצ*
8 8 8

8ח

צמאךתשביע ,קוראיךתושיע ,רחומיךתתליע".ש

לומרדקאיעלג'סירנותש"שבכללהשראל".צם4שעיתשביע"מכוון
כבדמהשאמרדודהמלךע"ה(תהלשמהב)נטמאהלךנפערגו'",היעו
מישמוצ"ש צמאקאשויץ לתומ"תמרוב אהבההבוערבקרבובכל
שעה".קוראתיתושיע"החשכנגדבחינה(תוהמםיח,ז) שבצרלי אקרא ר
ה רפא בטעעורך להתפלל הקמר
חשל אלקיאיצוע",וייןישבעתצי
ש
י
ר
כ
ש
א אל הקב"הלהיאבעזרו .אמנם השכן
לישועה,
תדהיםיקור
ךלרחמיםרבים.
וחמרהלוהדעתלצינוקולהתפלללר,אףעשץו4שציי
וזובחינת,ףחומעשתושיע*.כזכיון,שהח*זרעאברהםיצחקויעקב,הצריך
רדידים,החצרצובמהרה.
ובאמהברושותהיאשוניםהיופדהאלבמבעת"צמאעש",חשוב
נשארורקכבחינת"קההאעש".אכן עתה"רדצפלאים,ובדרשהזו טען
ריהוטיאנן ,שאק לצמפגיעכללבעדעו,ואף לא במדרגהעיראעש",
בכלאגעדויאצצריכיםלרדודיעצום,שאקלטשמי 4שק 4שת
ךבףחטק.ה%כןאטצועעם"רחומןשתהציע".
ששש

למעןאיתן הנורק בלהב אש,למעןבן הנעקר
ש
שלדקדק,למהאת
עציםואש ,נבורהבשבקעםשראש.י

למען

אגוזכםאנפטשמרקלתוךכבזקהאש,או עוקאבינוענוהשעלדת
אע4לא תטוובתואר עבוי*,ורק אתיעקב אבעוהחש קמא בשם
"גבורדצאבקעםשר4הצ",
הלקרפ בדשדשםכוהישתמשו המפרשים במעם שעקץ של עשו
נישאבעשם"שראש",כיאטעאבמדרש(ב"ר פמץב)ושכלכגוםשהתו
אש שלגיהנםהעלתעמו ,מדש שכלממיתוהת*להכאילאצעבני
שובס

ישראלשיחמאוויירשוגיוונםר"ל.והנהיעקבאבעו שנאבקעם הישר
שלאש",היינושלחםבעדכליההימזרעוהבאים אחףו,להצילומיה
שרשלאששלאעיוןבגיהנםחללה.
ונראה ,שכמושמצינובנוגעלנן עק ,ששיןנםבטה העולם,
בבחינת (נרנוה ת ,א)עולמך תראהבחין ,כמוכן,זה לרתמתזה,מי
שמרבק עצמו ח"ו לשרו שלעשיו,נידוןלנותנםבחייו בעוה"ז,כצנו
הביתא ברשמיעה"כ (בהאשעעכז,לנ)יתקרב4צ,1ק חרדהגילהער מאד,
ו בשש(ימועגב)
שראהגיהנםפתוחהמתחתיו[שלעשיו],וכןאמי
לאתרתקתרתיגיהנם.ויעקבאבינוהואשנאבקלמעןכליהודילהצלו
מידשרושלעשו,תמיף אשוטלגיהנםההולכתעמו.
ולכן הקאיעקב אבש נקרא "גבור",כי אברהםאבינו הפל
עצמופעם אחה לתליכבשן האש,ויצחק אבשעלה פעם אחת 4
העקידה,משא"כיעקיבאבינועתמדתמיר,בכלדורודור,למרעבירכל
אחדואחד,ללחוםכדשרהאש.
אשש

למעןהועלהלמרוםונתעלהכמלאכיאש,למעןוהוא
לךבמגןבאראליאש .במדרש (שהש"רפידע)שני שדשאלומוטה
וטוהרןכו',ר' אבאאמרלמלךשהיולושתיוטונליותמוכותונתקבכף
הכסוולאזוגדולהכנו,כך הםמוטהואהק .חהחפ
מאעים,לאזוניול
שאףשמעפהרבעו "הועלה למרוםונתולהכמוחשכיאש",שהיה מקשב
כמלאך במרוםבעלםהמלאכים,ואלואהוןהכהןלאעלה 5ש4ום,
למתוהכתובשאףכאןלסמהביןאנשיםשיךלההשיתלעמתהשל
מ"ך ,כפ שמצדש אהק(פרכינ 0 ,מ ד' צכאאהוא,היעו
עגםבעודוע 4אדמארדהמלהק.
ת

*

אקםעוד
הקנה במשהרבינוכתיב (הםץםלף,י)מ"
י
ט
ב
נ
ואי אפשרלזכות למרשהוכלל .אבללמררנתאוערןהכמהן,ש"ב,מלום
במעק",לזהיכולכלאישישראללזכות,
ובמיזמורהלךאתיורביםדריי
כמשה,

עכ"פלהיותבבחינת "רב הרחשה למלאךד' צבאות" ,וכמו שאחז"ל
(אדח פ"א מי"א) "הוי מתלמייו של אהק הכהן" [לא אמתו הף
מתלמדיו של משהרבינו ,מאחאיאפשר].ה"
האנו מבקערםעדנן
בעדנוזכותםשלאותןהצדיקיםמדורותהקודמיםשהיובבחעת"מלאך
ר צבאות ,ותורהיבקשו מפהקו",וכיון שאנועומקים ללמוד תורתם
ובמפף הקושם שלהם ,בזכות 8ק עונו ע~מ אותן הצרקים שהם
בבחעהמלאכים.

תא

נעילתהחג
מוםהשמיניעצרתתהע;לכם
א .ביוםהשמיני עצרת תהטע לכם כל מלאכהעביה לא תעשו
(במדברכס,לה).ובלה"ק(ח"ברט,ב):מאיעצרת,כמד"א (שפשל אמ,ט)חץ
קצורבעמי ,עצראלאמלטת.ולפ"זנתפרש"ביוםהחטמית עצרת
הכלעמניכםועמודכםרקעמתמלכות,
תהיהלכם",שביוםהקשמימיפי
ת[אמ5כות'דעעהנהנה] .תהו
וכלהתמתנותכם תהזהבהשמימיכאיכו
שנאמר(מעים אח,מו)רדיוםהשמיני שלח אתהעם,וימעט אתהמלך,
הלכולאהליהם שמחיםתשובילבעלכל המוצה אשר עשהד'לפור
ענעם מום שמעייעצרת
ענדו ,הכשראל עמו" .תהינו שהזיה
בעניניהמלכות"לברךאתהעם",הקימוחרעלכלהמובה אשרעשהד'

הית

שי

לדוד עבדו"(תוו מהשועשעדצשו"זיו"רמ"
הנשכרמאמרצקשמושיטאח;חבדצה"ה).

ן שש4
רס"בסג"מ,הכד"ראטט.וזוי

ונראה שכטה ששייכים לבהטבעניני מלכות ריפוא בשמעי
לטובה,וטשהלועושתיהם
עצרת ,שמטמיניעצרתהחטטמר
י
ש
ע
ת
ת
ה
שלהטה
יללנפוק 5קנתגלהאזבעלם מה ש"כלישראלבנימלכים
עא
ר
הצנה",ולפיקחשדיכיםלטקסאזבמכמיסימלכות.
וישלהומקשעודב"ח ,בהאדתנן (שבת קש,א)"בביכארכיםמכק
ש נמ מטתכם שקווי,שנן דרק ש5מי מלמםלמעיבחל,רבי
שמעקאומרכלקניאלבנימלמםהם".כלהלכהקיגלכרבנן.ומאה,
השדים א,ה),
שנאמת טשוע5כלל"2הא"5שחורהאניונאוה"(שי
ונב

ההחת,כי בנפשה השחרורתאינה עצמותה ,אלא צבעה ,שהחש דבר
המכמה מבחק .אבל בפנימיותה היגש באמת "טיה" .אלא
צו
ימים טרם החמא ומכמה בשרתות ,כרכתיכ (שם ו) אל הראות
פנע
יל
חש
יט'.וזהושדרשורש"ל (שמרר
שחרחרתשעטפתםההשכ"טבניאמיטהרוב
כמ"מ ב)וכי ה 2שחורהנציע אלא כנחורהאני במצדים ,ונאהלאני
באשיבםימ (ששחנך,ז)כלאשרדברד'נענשהונשמע.ולכןם"ללרבנן
ענק"בנימלכיםמכיןעלגבימכותיהןשמןוורד",הלאכלישראל,כי
כלשמןשבחודרניתלאניכרשהטש"נאוה" ,אקלעשותעלפיאחהלכה
למעשה.אולםר"שמ"ל"כלמלכיםבבימלכיםהם",שמכירןשהחרותה
אךצבעחיפתיד"א ,המהותם לא נשתנהעל החמא,אזלינן בחר
ימלכיםשמכקבחול.
העקר,עםלמעשהמנהיםלנהםייי
ולכןבשמניעצרתשהואצקתהקטהחמאבשלמתי,באהציווי
כעצרה תהקקלכם",כמהיוענינכםאזבמלכות ,מאזנתגלה הפנטיות
שכלישראלבנימלכיםהם.

יי

עוטהלימעודהקמנה
ב .במוכה(בגנ) אמךרביאלעמרהנישבעגםפוחםכנגרמי,כנגד
שבשםאומות,פריחידילמה,כבדאומהיחופה,מעללמלךבשרודם
שביום אחרק אמרלאוהבו עשה מעודה קמנה,כדי שאהסהמהעש.
וצ"ב ,למהתלויהאפשרתילידצות ממתב"םעודה קטנה"ךיעשא,וכי
במעודהנרולהאעויכוללהרתמאוהבו.ועודקשה ,,שהראתהפעורה
דלעתהר"לבוא בוכחו חז"ל כמעודה גדולה,שתידמו את שור הכור
יללתן,וישתו קמחמרבראשית(עירב"בעה,א,בהכרז6י,ב).דוי,טרצק
הכר"תלטונותמאוהביודוקאבמעודהניולהתמפוארת.

*

תג

והטלבארהדברעלפימשל,דהנה אהדכפריהבאלמעודעם
המלך ,ומפאת פשמותו הוא משתתמםבעיקרעלהעושר ופארארמון
המלך,עלאבניםמוכיםשבביתהמלכות,ועלהיקהמלכות המשובח,
עד שכמעם אעומשים לב להמלךעצמוולנרלותו .אך כשבא מלך
ממדינה אחרת להיפגש עם המלך ,שכלענינו והתנהגותו הוא כולו
מלכות,אףשנםהואמשתהמם מפארהארמוןוביתהמלוכה,הרי

דכי
ע
התפעלותוהוא שכלכבודהמלכות מהפהלוגדלות המלךעצמו.
ן
וו
%א נעלם התקת ,תשמש הסעודהגדולה
הואהענקבזה,
י
ת
ש
ש
וכל אשר בה ,אמצעי אשר דרכה נוכל להזטעלפי שכלנו אתגודל
מלכותוית"ש .אך כלזם!שאין העולם בתקונו,אנו נמשלים כא"ש
הכפרי,שבעתש"טמעודהגדולההואמשיםדעתולהזטתתמםעלנודל
פאר המעורה ,ושוכח העקר -שההן זוכה למעוד עםהמלך.זלכן
ימעודה קטנה"
כשרוצההמלךלהתקרבעםאוהבו,הואאהמר"עשול
דווקא,שלאיונאענינובפארהמעודה,אלאיבקויכירחשיבתוהסעודה
כיהואמועד"עם מלכא בלחדוי".וזהגורם נחתרוחלהמלך"-כדישאהנה מכם",כיכשישראלעומקים רק "עם מלכא בלחדוי" ,נהנה
המלךמהם.

ג .ועיק בנקר (ח"ג רנו,ב) :אמרר' אלעזר ,אבא ,אמאי מממרא
דאמאעלאהאמיןלכלממנןרכלאתמין,ומממרארשכינתא תתאהלא
ןאלאלאתמאיחידהלקבלפרהוידא[וביאלעד הקשהלאביורשב"י,למה
ימי
מצר אמא עלטה[בינהן הומק של הממונים של האומות [הע' כרשן ,ומצר השבעה
לויולן.
התחתונה~מלטתןלא השקאלא אומאיחייה כברפראחר.וההןצרק-להיתי
שגבראליקבלו מאמאעלפהחטריהע' עוטתמןהמלס"ה),אמר ~ה,ברי
י
פ
ש
שאלת[מייפה עכלת ,ותטולורשב"יןבנק דמלטתאיוד רמטא לשמתא
דאותיצנועהבבית אבההופזמה,ואיתי ארומהולא נשואה,לאו אורח
ננח אוקץ
ארעאלמיכלעםאושפטק [משוםשדגאשת חשת שת שהשששי
תר

ואמה,חנטו ארוסהה"ממנואה,לכןאיןררךהעולםעבוטורטוכלעםהאוחים]כי',

אמרלטהודאיכעןאתיייטבתמלהבלבאיעלבוריהה [אמררביארעו,ודאי
עההנתישבהדברע5לביע5מכום].הרימבוארמדבריהזהרולעניןפר אחד
(סעודה קמטה)בשמיני עצרת ,הוא משום שהמלכותעדין כארוסה ו5א

נשואה,הינושאיןהמלכותעתהבתקעה,לכןאיאפשרלהלהשתתף
לבאיזכו6ה.
בסעודההנדלה.ורק
י
ת
ע
ש
ובשק יתבאר שמה שבשק " בנלה שבתורה " מבאר רבי
אלבלר אתעניןשמהניעצרתע"פ"משללמלךבשרודם שאמרשעבדיו
עשו4סעודהגדולה*.וםאחרון אמר5אההבועשהליסעודהנחמנה,
כרי שאהנה ממך" ,והינו שבזמה שאק העלם בתקעו יש חעח2
שנשתהמם על דברים צדדים ו5א על העינך ,מקורו בסתתי תורה,
בביאורוצעצוע רבי אלעזרמאביורשב"י ,שאז אמר שעתה נתישב
הדברעללבו,השמנןהיגיב.

בעודרזוטהובלחודויעםמלכאומאילליהכלצרכוי
ד.

יעצרתאיתאבזהר(ח"אסד,ב,וע"ע שםח"גלב,
חתהעליוםושמינ

א)"רבעודדאיתובלחששיעםמלכא ,שאללטהכלצרכויויהובליה".
א שיתמשךרנעטה
ונפאה לפרשבטה,עוז2איתכלצרכורי
"ובעור דאותונלחורריעם מלכא" לעלם,כי אקלו שוםצורך אחר
בעולם,רקולכותלהיותקרובאלהמלך.וכמושביקשדודהמלך(תה*ם
מ ,ד) אחת שאלתי מאתד' ~תה אבקש שבתיבבית ר כלטפיחי
לחזותבנעםד'ולבקרבהיכלו.הייהשמכהתמידלמךרנת"בעודכתמהו
לטהכלצרכוי,ומהיכליה".
בלחודויעםמלכא".ובבקשהזו,הרי

"שאי

תה

שלאיתפזרוהקאטעפעששואחבטה
ה .יעההאראמרובזהר(הונאלע"ס שיתעצראלאמלכות",הקף
יעבהוהנה האקט אשראמדתיאלעזזהיעצר
מקרא (שמחשל אמ,ט)"יד
בעכוגו'".ועיןבפירושרש"י (שם),טמכאר"יעצור ששול,שכךדרך
המושללעצוראתהעםשלאיתפזרוה"
מיתפשמוזה שה"[שי" השכעט
*

מה שמתרםש"ע עבדה-כנהטיןן.

לפ"זמיאה,שבזשמיניעציתהואשמןלהצהירולעצור אתהעם
"שלא יתשרו הקא יתפשמושהמאה".כניעו,כי בהנ המוכותישראל
אנודיןשהבאה,ועי"זהידכינהנתעלה,כמוזטאחז"ל(יקיר פזליב)עיו"כ
(וישאכנ,ס) *תםלכםפריעץ הדרגו'" ,אמרושכיהיוקעטץ כלם
אגודה אחתוהןמכפריןאלועלאלו,ואםעדרתם ק4אותה שעהאני
מתעלההה"ר(עמוםמ,ו)הבונהבעצויםמניותיו,ונשימתיההאמתעלה
כשהןעשויקאגודה אתת שנאמר (שם)ואגודתועלארץ שדה,לפיקת
משה שהיר ששראל רלקחתם לכם ביום הראשון" .אך כעבור חג
המוכות שששרדיםשץמשה.וזוהיעבודתהמלך,שהחשלבןשלישראל
(המכ"םפצ מהל מלמםה"ו),לעצור אתהעם שלאיתפחזוולאיתפשמושץ
משו ,ולהמשךענק האעדה אחתלכלהשנה.וזועבויתשצוניעצרת,
44ת עצר אלא מלכות",כיעליויאח עגמזשך אחדותן שלישראל,
מהעלהמדתהמלכותוקמהשכינתאמעפרא.
[ובדברי המררשחטלתתמעםלמהשאיתאבכתביהאר"יז"ל
(וכןנהגו אבוה"קזי"ע) ,לברךעל הר'מינים-בתוךהסוכה.חגינו,
כמטום גואנו מתפללים ש ששה "ט"ק הש קיםלנו משת דוד
העפלת",הינו השבעההקרהשהלאוקמקהמעפרא.וקיקשאגמווש"ל
"ואימתיהואמתעלהכשהןעשויקאנודהאהת',הרי שוןזמעים,עמן
אחרות כלאביאל,ממוגלים להיות הושכעה הק' מתעלה שים,

הלפעולבבין מכהדודרצופלת.לכן מקום צולתד'מעים ההאבצעקי

הסוכה].

בנעילתהחגצרענולהדבקבמדהמתהשבת
הנה משאר בזקר (ה"נ רצ ,א)עה"כ (בראשנן ח,ר)ותנץ התבה
ו.
בחדש השבהלגויודגרםהיוהלווחםררגו',שהחסרמזלחח"דתשרי
מקף ומצוות
בה הרלכקונתמעמים הקטלנים מעל ארושל
החוחה ,פראעמן מקהוהמוים בהבובתיבתנחצחההקב"הלהכניס
עמושניםשנים שבעה שנעה,זכרונקבה,להיותלקרבןלהנין
של כלאלושנכנסועמולתיבה ,והםמכפנים גד המוערש",עצים
שנים"הםב'עניםרר"הוב'עציםשצבועות,ונצבעהשבעה",הםשבעת
שיהפסחושבעתימיםהמוכות .הההוא שכתוב"מכלהחי",כיעגים
שניםשבעהשבעההםביקדבחשבהח"י.המט,שימותהחולהםכמי
תשדי,הולכיםמיהמבולהלעי
המבע,ובימיםמוכיםוביותר
י
ר
ד
ו
ח
ב
וחסור ,כשמעמת השפעת בגוים מגבראל,כי הם הימים הנכנסים
לתיבהונם?4םממיהגמול.
עודאיתא (שם)שנחעצמוהואכנגדיוםהשבה.והענקשכמו
שהח"י שים מנבים מברלים כח"1ש 4ההנים ,והם כהחיות שביצולו
טשצנהג ק שכתד"א הנעל מהמכל ,שהואכנח .ושדרכה
מי
כ
לנח ,אשךד"א הצל את הבדמותחקיותע"יעפהכנימם
ניולכחו ש
לתיבון ,ודגשה לו השבה שהיא המעלה את כל המועףם להצילם

שיי

ש"

ים

ממבע.

לכןעת חלתהיגהואצקלהדבק ב49ושתהשבת,שרקעל
יפידיבבת שכים לקירבת וכנוערים.הוין
מאוד בעצצרת
למזהי

השבתובקדושתו,שדוימכל ער השנה"1לנורק שבהות גצקךים
הצ

אשרהםבלכדהימים שאיםמצעיםבמיהמבע,ועלידם אפשרלס
להנצלשלאלהשסףבמיםהזיונים,השוספים אתהעולם.

צהרתעשהלתיבה
והנה בדגל מחנהאפרים ( %נח ד"ה ונתח ההצה) כתב"האיר
ז.
איתיאביאום[הכעש"מ]נ"ע ,תבה-מרוזטעלמלה ,שהיא נקראה
תיבה,וכמושנאמרצוהרתעשהלתבה,ואמרהואז"ל שתראהלהאיר
ההבת שתבראמפו".היגהע"פהזהרהנ"לש"ותנחהתיבה בחוחם
השביעי"קאי שהיים שנהו חרשתשרי,הואחודשהשבועי8",
להמר,שעוכהעמקנובבנין"התיבה",הינוייבורםותפלותשהתפללנו
כהפכנושיחלפני ארקכל,ומעתהחובהעליםלהאיראותםהתיבות,
י עשנתןלחנוכה,הנהאור,שבומצלהאורהגנוזהמאיר
חטוא יי
לתוךדברי התורהותפלה .לכן בעת נעלת החג ,אף שכברעוברים
הימיםמוכיםועדין לא משענו ,אל לס לשול ברוחם חללה ,אלא
ךלהאירבצהר אתהתיבה,
ארכבה,צררילהתחיק,להיותמוסיףחיול
קי"זנפעלבתמכהקטועתההראל,באורחדשעלסיטתאיר.
ובאהיזר לפרשהפיתם נתגלה נאופרוזשהכיביעלי את מכת
שלוקש" ,הים שנזכה להעלים עבורת חג המוטת~ ,אמשעק לאור
ת "תאירארץחכבורך",עלעי שאטממעוכיםענקמוכה
חתכה,הי
שלוקי לחסכה .ת"ישיאיו התצות ,בבחינת צהר תעשה לתיבה,
"גלה והשמחה בך" בשמיני עצרת ושמחת תורה ,בב"ב אותיות
התורה,המטוניםגרכנבקצים שכקאשהעגהערשמיניעצרת.
סו עלי הקבלה שצרחןכל אחרלקבלעלעצמו,להאיר את
התרהאפלהשלנשבזחהתפללמבנטשךחטשזםהשבלף,עליויקביעות
עתיםלתורהבעוהחורףרגוי"פעכנהיונקראבפיכ"קאארבששתי

ש

ש

תת

יתורהמהנוראגאותא),
תשובהזי"ע "ףהילעעווינמער~כם"(סיעינר

עי"זיתקיםבנו"והמיםהלכוהלךוחמר",הינוכלהצרותוהענם"נ
העובריםעלעוועלכלישראליתמעמוויעברומןהעולםלנמרי,ונתברך
בשפעברכהוהצלחהבכלמעשינוובכלעמנינו,לראותבנינוזרעקודש
הולכים בדרך רבעש"ם ותלמע~וותלמידיתלמידיו עד אבוה"ק ועד
בכלל,ונזכה שתתקבלתפלתנו ימהר אהובכי בא מועד" ,רםלעת
חלתהחג",והננוכימיעולם",שיתמשכוימיםאלועלינולעולם,לבא
ולהביאלבטנתבןדוףבמהרהדירןברוברחמיווחסדיו.

תט

לילא'רחנוכה
צמאהלךנפקרכמהלך בשףגו',כןבקדשחזיתךלראותעזך

א.
וכבודך" (תהמם סג,ב).ויל"פ ,דהנה אמרו במדרש (ב"ר פ"רנ) והארץ
לאה"צ,על שםשנא'
היתהתהוובהווחשךעלפניתהום-טהדוויויצ
("8עטץכם,פו) החץבמחשךמעשיהםויאוריוכו'מיראצתמיידענוכו',
ויעבראלקיםרוחעלהארץ " אמרהקב"העדמתיטנאהעולםכשבצג
יאור טה אברהם הה"ד (שם
באפילה,תבאהאורה,ויאמדאליתם טו
מא,ב)כרהעירכמטרח צדק תר אל תקראהעיר אלאהאירט' .הף
שהחשךההעהכפירהבאלקיםחה"אור"היאראשונהבבוראית"ש.ויש
לבאר שמה"מדורש (ב"ר שםר)וחושךזהגלותיק,על שם שהחשעשה
עיניהםעצליזרעאלבנזירותיהןשהיריהאתגרתלהםכתבועלקרןוהצור
יראיןלכם חלקבאלפךישראל,היתשנזרולךיזזיר העלם לחשך של
דור אנוש ,שהיועובדי ע"ז שעליהם נאמר חנטה במחישך מעוציהם
ויאמרוכו'מירכנותמיידעת.
*

יאור,טהאברהםהה"דמי
ב .ההנהבצצהשאמרו"וי84מראלקיםיז
העירממזרחצמקעמ'אלתנךאהעיראלאהאירכו'",הריכללאהוא,
דאףשאמרו"אל תנךא אלאהאי",מ"מכיקשתתוב"העי",
יויהואמת.והיששכיקשאברהם"העי"
עו
הר
לא"האיר" ,צרךלומררת
ועוררלעלםש"8בוראעולם,לכןזכההואו"האי"ב14רהכמהצג

והבשור בטה ,דהגה אגמו במדרש (ב"ר פלצם א) משל לאחר
שהטה עובר ממקום לעקום והדה בידה אחת דולות ,אמך

תאמי

חי

שהכירהזובלאמנהע,הציץע*ובעלהבירה אמךלואניהואבש
הביה .ק8לפי שהטו אבעו אברהם אומך תאמך שהעמם הזה בלא

מנהע ,הצקעלו הקב"הואמרלואניהואבעלהעולם.הרישנחלקה
אמונה אברהם אבשלשני מסרגות ,המתחמק בא לאמונהבמציאות
הבוראב"העלפיההבנהש"אי אפשרלהכירהזובלאמנהע",בררך
ע,%4%אבללאידעעריקלהכירכויהמנהע,ורקלאחר*טקזכה ש"הצק
עלו הקב"ה ואמדלואניבעל העולם ,9כלומר לראות ולהנד אותו
ית"שנאופןשלהתגלות.
קכרמכ"ם(פ"א עב"םה"נ)"כיט שבמלאיתןסק התחל
יעי
י
ו
ר
מ
לשומםברעתופעא קקוהתחללחשובביוםובללהפגיהתמטרהיאך
אפשרשיהרההגללהזהנוהגתמיםולאוהטעלומנהעחמייסבבאותו
כיאי אפשר ערםבב אחעצמו% ,בו משופם ומבק ,עד שהשע רףך
האמתכרוידעשיששםאלוהאחרכו',תקארבעיםשנההכיראברהם
אתבוראוכו'".ו120עעלוהראב"רדיגםמהישאגרהשאברהםההןבן
שלקם שנמם ,עף"ש.ולפי הנ"ליזם לומד ,שבן שלזם "התחיל לשוטם
ברעתוכו'ההשךאפשטעדהיההנלנלהזהנמשתמיך%אההטהלומנהיג
כו'" ,כניעו שפעפע ש"ש אפשר להכירה זו בלא מנהע" ,ומש"כ
ההמכ"ם"ובןארבעים שנההכיר אברהם את בוראו",זו היתה מה
ש"הכיר"והע"נבנבואה,עליויש"הציץ וקב"הואמרלואניבעל

העולם".

עליו

דעה מדבר המדרש שאמרו "לפישהיוןאביד אברהם אומר
תאמר שהעקםהס,בלא משהע ,הצקעל? הקב"ה ואמרלואני הוא
בעלהעולם" ,טנאה מבחשר ,רדק על*עי שועשע 84ברהם אביע מצד
עצבךומכוחהנפשו,ליריוהכרזהעפא"אלעולםדשהבלאמנהע,שטנו
קצה עצלת ההכנה ונשכל אמשי ע %להשע ,אז הוא דזכה לנלר
מל32לאמעלומעברלמהשבכוחולהשעמצדכוחוהמשו",הצקעלו
ועבחבהחפףם"מת קרפ%
בשהעחיחאם 6 9איהל

וציהווי

והא

איתן זה התחל לשומם ברעתו ,והוא קטן ,והתחיל לחשוב ביום
ובלילה,והי; חמיההיאך אפשרככהיההגלגל הזהנוועתמירולא
יהמהלומנהעכו'",כלומר,רקאחריכוהיה אברהםאבינו צמא להשע
אתהאלקים,עד שחשבעלזהביוםובלילה,ובאכפי חכמתולהבנה
העזה)
"אי אפשרלכירהבלאמבהינ",אזהוא ערכה והצקעלו

(ומןתי
ודריסות
בעלהבירהוגילהלוגלויךאניבעלהעולם .אבללוליצמא
וגיבנתעצמוכפיעימקחכמתו,לאההןזוכיהלגילויומרעשהשהצפןעליו
בעלהבירהכו'.
וז"ש"אלתקראהעיראלאהאיר",ותרוויהואמת ,שמהערכה
למדריגת"האיר",שהואבבחינת "הצקעלובעלדבירהט'",הההעל
ידיש"העיר ממזרח צפק",שהעיר מצדעצמובכלאותןהשניםש"אי
אפשרלבירהבלאמנהיג".
ג .חזנההתגברות החשכותרמלכותיון " שהחשיכהעיניהם של
ישראלבגזירותיהןודהיתה אומרת להםכתבועל קק השורשאיןלכם
חלקבאלקיגבראל,החנושהחדרוהעולםלררנאררור אמש ,שגםאז
היהוחשךכרעל שםש"חהיהבמחזרךמעשיהםויאמרוכו'מיראנוהמי
ידענו".ונם רחנוכה,בבחינת"ויאמדאלקים קקי אור" ,הוא כהתגלות
דהצקעליובעלהבירה ואמראניבעלהעולם .אמנם,כרי לכות 6ה
הההבמכרחשילחמוהחשמונאיםבמסיתנפש,ש"הערולמות נפשם
בשבלכבוד שמך המצרוהנורא" (ממסח לשםיער שלכ"ק ע"זבעלבני
היסכרזי"ע) ,אשרהואבחינת"העירממזרחצדק",להקיעשאי אפשר
לעולםשיהמהבלימשהע,עדשבכ"הכסלונצחו אתאועיעם,ואזנכנסו
להיכל והדחקו המנורה ,והאירוא"ע העולם באור מהש האמונה,
ונתקיםבהם מאמרדברייותעולם",ויהיאור,אחאבונכםאביתהה"ד
מיהעירכשיזרחצדקוגו',אלתקיא אלאהאיר".

העי

תיש

1לבארמהשכתבובמפה"קלפרשהאדאחז"ל(שבהכא,
ונא"

ט "ת"רמאיחנוכה ,בכ"הבכסלויומידחנוכהתמניאאינק",כלומר
שבכ"הבכמלוכברנכללוכלהתמניחיינירהנוכה,דהנהירגעקישית
הביתיוסף(או"חמ"עת"ר)למהקבעוחנוכהלשמונהימים,והלאהשמן
שבפךהטהבוכדילהדליקיוםאחד,וא"כנמצאשלאנעשהנםאלאבז'
ימיםהאחרונים.ותי'הפרי חרש (שם סק"א)שיום ראשון ,כ"הבכמלו,
נקבעבהלל והודאהעל נצחק החשמונאים שנחואזמאויביהם .לפ"ז
י"ל,דכיקדקביעותיום ראשק ,כ"הבכמלו ,הואעל נצחק המלחמה,
אשרהיןבחינת"העיר",ש"הערולמותנפשםבשבילכבודשכקוהנבור
והנורא" ,הרינכללבחץכלשארימיחנוכהשנקבעו~כרנםדפךשמן,
כיקשרקבכחממהיתנפשםלהודיעשאיאפשרלעולםה"מבלאמנהיג,
זכואח"כשתינת"ויארךאלקיםזהיאור"באורהמנורהשהואהתגלות
רהציץעליובעלהבירהכו',ועלזהנקראכלשמונתימים בשם"חנו-
כ"ה",כי מהערכולבחינת"האיר" בשמונתימם ,הוא בכחיום כ"ה
שהערולמותנפשם,ונתקחםבהם"אלתקראהעיראלאהאיר".
וזהודרךהעבורהבהדלקתנרותדחמכה.שרקהמשוטםהמעע
בעצמולידעולהשיגאתהכר"תבאמונהשלמה,ומומר-נפשועלתורה
ויראתשמים,עלחמדועבודתד',כל אחדכפיכוחו ,מתקיצמאון של
"צמאהלךנפשי כמהלהבשרי גף"ןוזיכהלנצחוןעלכוחות המומאה
והצנר-הרע,אזיזוכהגםל"כןבקדשחזיתך לראותע"חוכבודך",היא
ההגלותשל"אמבעלדבירה",אשרמהגלהבעלםהזהבאורםשלל"ו
נרותדהרתה.ורמזלדבר,שכן טומאהלהבפשריבניממריא"ל"ונרות",
שרקע"יבחי'צמאהלךנפשי,שהאדםמשתחקקונכסוףלראותולהכיר
אתמי שאמרוההרהעולם,זוכהלראותלאורהל"ונרות,בת" "הצק
עלוהקב"הואמרלואניבעלהעולם".וזהובח"(ההליםקלן,ט)"ערכתי
נרלמשיחי",שכדילכותלאורושלמפייח,צרבילהכפה,בחי'"ערכתי",
ע"ישלוחמיםבממי"נ בדכלכפירה,המשתוקקקומצפיםלחזותבמעם

תיג

,ובאהנושהלהתגלות כבודנחמים בצעת "הצקע~ובעלהכירה
י'
ואומדלואניבעלהבירה",בעתשקוים (שק"מ ,ה) "ובלהכבודי'
וראו כל בשריחריו גר" ,בבהעתבן רודבמהיהיהרן ברוב רדודיו
וחמריו.

תיר

לילב'רחנוכה
א .חשרת צדקשכאור בה,הלךואורערנבקהיום (מנליי.)",
ודרשוחז"להאיקראבאוררגנוזלצךקיםלעתיףלבוא,שכןאמרו(ב"ר
פו"בו):כיקשראההקב"המעשהדור אמשומעשהרורהמבעומעשה
ווהפלנהשהןמקהלנים,עמףהנזומהם ,שנאמר(איבלח,מ)1ריפע
מרשעים אורם .למהגנזו ,אלא גטו לצדקים לעתיד לבא ,שנאמר
(ממעוה א ,ר)רירא אלעם את האורכי מוכ ,ואק מוכ אלאצדיקים
שנאמר("איה נ,י) אמרוצדיקכימוכ ,ומנקשגנזולצדיקים במאמר
ו84ורחצדיקיםכאורנגהגה.
ה הגועיםבזה שכצהב כנק אאץ בש %
ויש לפרשבטה,דירנ
אכוזיץ,פישלשהעדיםנאמנים,מופףם ומפףם(ם*4שיהרשי מ6

סבה מאמרבאות חואקל) שאורהמאירבחנוכה הוא מהארתאורמגנוז
לטיקים לעתיד לבוא,עיי"שבאריכות .ולכאורה צרב ,רכיק שבעת
מזווזקב"הלאורההואמשוםמעשיהםשלרשעים,א"כ
בףאת
אבימאיראותוהאורעכשיו בהמכה ,הףנם עתה הצםעחטי רשע
בעלם.ההתינח בבל שבת ,עגם אזמאיר מהארת אורהננוו (עקבני
השפכרכשרמוי ושבוצת מאמר1אחזו) ,הףיקורקבפניטיותבכתיוישראל,
בבחינת(שיתי ,פ)ולכלבניגבראלהטהאורבמעינתם,ואיןלחטעים
חלקכה,אבלבוצוכה,הלאאזאדרבה,החטמאירנםבכה"ר,הלשמה
מעשיהמדחיםקימעא ,שהם מקומאהליפות החשך תקשת ,ואו
טעכןזאה,חולאנאמךירגעמרושלםאורם.

העים

תסו

ב .ונראה בהקדם לבאר מה שאמרו"כיק שראה הקב"ה מעשה
דור אנושכו'שהןמקולקלים,עמד נמו מהם שנאמרוהמנעמרביעים
אורם",דאיןהביאורש"ט השש שמאיקלקלוהמקולקלים אתהאור,כי
כזה ,אלא הכוונה הוא ,שעצם
בודאיאין בכחם לקלקל אור
י
ה
ב
קלקולםגרםלהםשלאמהיושייכיםלאותוהאור,ומהריעלהאורנאמך
שהוא"אורכיטוב",חנם"רע".ולכןרקהצדיקשהואמנב,כמושאמרו
"איןמובאלאצדיקים",רקהוא שלךלהאור.
ולפי"ז "ט לתמר ,דחלוק היכי שכל העולם כולו מקלקל
במעשנכם,וביןהיכישירונםבעולם רקיחעיםעבטירשע .דבמעשה
בראשית"כיוןשיאה הקב"ה מעשה דור אנוש ומערוה דור המבול
ומעשהדורהפלנהנוהןמקולקלים,עמדהנזומהם",כיק שאזהעולם
ןטרו
כולואינושיךלאורכימוכ.ועד"זבעמיהיוונים,באמןשמלכותיו
נזרותש קמל,ונמלו דתם לא המחו אותםלעסוקבתורהובמצות
ם בממומובבנותיהםונכנמולהיכלופרצובו פרצות וסמאו
ופשמוי
םולחצוםלחץגדול(לשתהרמב"ם
המהרות תרלהם*שראלמאדמפניה
פ"נמה* חרכהה"א),אזלאהיהאפשרילהאירבאורהגנוזמשוםהמעם
ן שההןכלהעולם תחת ממשלתם
ד"והמשמנטעיםאורה",יוניו
נם~
ם
האורמן העלםכולו .אך כש"ריחםעליהםאפקיאמותינוחהוזטיע
סירם והצלם,ונברובניחשמונאיהכהנים הגדולם שהנום,והושיעו
ישראלמידם,וחזרה המלכאלישראל" (תק"ם שם),אזבכללהנטועה
היאנםזה -שמעתה אק הקב"ה מסע אתהאורהננוזבגללרשעים,
שהרי איןהלטלמוןביים ,אלא "חזרה המלכותלישראליתרעל
שהי
מאתיםשנהעדהחורבןדהרני"(רמונםשם).
וזהושרססוקראשנאמר"ו84רחצדקתםכאורנטהנון"עלאור
הגנוזלצדיקיםלעתידלבוא,כי רקע"י האורח צרמכםודרכם,עמהם
משפיעיםעלהעלםושלכובררכםויתדבקובהם,יכלהעלם

להאי

תפז

כאור עה הלךואורעדנכוןהיום ,שהואאור המחלצדיקיםלעת"ל,
שאזתשונ:המלוכהלניראלבביאתכהניחצדקנו.

ג .וכזהיש לבארגם מה שכתבהפרי חרש (או"חסי' עוד)ערום
ב"הנקבעלהודותעלנםנצחוןהמלחמה,ולאעלנםפךהשמן(שהרי
ביום כ"הלא הטהצריכםלנם,כיוןורהטהבפךשיעורלהרליקבויום
אחד,וכקושיתהביתיומף,עיי"ש).ומקשים העלם ,אםכן למהקבעו
יוםטץ "~כרנצחוןהמלחמה-ריקאע"יהדלקתנרות.ובאמתמשמע
כן גם משמח 'הנרות הלר שאומרם "המנות הלואנו מרבקקעל
התשועות ועל הנמים ועל המלאות שעשית לאבותינו כו" ,הרי
שהחלקתהנריעהיא(גם)פרסוםהתשועותהנמיםוהנפלאותשלנצחון
המלחמה.
אמנםלפידברינו"2לבאר,משוםוכהנצחתהואעצרםשתאיר
הכשרה באור הגנוז,כי רקע"י שנצחו במלחציה וההגברו כחץות
םולכותלאורהגנוז.צוהריכלזנק
הקדודיהעלהמהמאה,עי"זהיויכולי
שהטהונעולםנתץ תחתמשפעתהיווניםלאהטה שאךהארתאורהעוז,
כמובדוראנהרודורהפלנה,ורקאחרנצחרןהמלדציהשנברה ממשלת
הצדיקים,זכו להתגלות אותו אור,כי לא הטה כחברוצעים שבגללם
ימנעהאור.
ר .ועלדרךזההואבכלשנהושנהבימיהנוכה,כיק שעושהלנו
הקב"ה נמש אשר הם "בשים ההם בנמן דטה" ,שאותם הנמים
םבכלשנהחמנה(כמדוארבבני"2עגדמאשיחופזיכסלופצה
והאורותחוזי
מאמרראותח ,שדץ בקרזלהלוידרושיםלדשותי,קרימהא),עלכןבימיםאלו
ישראל,שנותןהכע"ה"רביםבירמעמיםוממאים
העולםהוא
מ
של
כ'ב
יוכצנעהאורבעדהרגועים,כיוארחצדיקיםכאור
ינ
וא
",
בזרפצוריםכו
,ומאיראותוהאורבימיםההםבזמןהזה.
בהגי
*

תט

חינהבררךעבודההנגעלכלאהד,הוילפנישמרקקאתנרות
הנוכה,צריושכל אהדלהמיב את דרכושלך בארהצדיקים,ולהיות
בכלל(תה"ש א ,א) "אשרי האהב אשר לא הלך בעצתרשעים ובדרך
צמאיםלאעמדובמושב 4וםלאאסב",ורקאזיאירולונרותחנוכה
כאורנטההולךואורעדמטןהיוםגו'.אבלמי שאשמרמררכו,וכ"ש
אםח"וה~ובעצתרשעיםובדרךרפאים,הריההשבכללמישמונעים
ממנוהאורנםבעתרצוןזו.ש קעתהחשף שות השלסעתהראוי
לשוב בתשובה שלמה ,ומלהדבקבצדיקים ובאורהותקהם,עד12יםלה
השו"ת שכל מה שפנממ,ואז מכהלאורמגנוז.ורכה לדברי"לכי
"וארחצדיקיםכאורנטה"בג""מלחתיכדברך".
ויהירצקשנזכהלשובבתשובהשלמה,ווני"זנזכהלהארתאור
דשגוז,וכמשארבמדרש(ב"רפ"נד)עלהכתוב (נראשחא,ב)ורוהאלקים
מרחפתש %המם,ויאמראלעסהזיאור",ורהטאלקיםמרחפת מץ
רוחו שלמלך המכרהכר,באיזו זמת ממשמשת ובאה ה"מרחפתעל
פסדמים"בזכות התשובה שנמשלהכמים שנאמך (אצה ג ש)שפכי
לכמטיח,
כמיםלבך.והניטזממםל"וששמראלקיםיזיאור"-אחאוריע
הם,א)
כשביתא(שם)"ונהוססעמיהשרא זומלךהמשיהשנאתר("מי
קומיאוריגר",שעכהלנאותנובבהיתבןדודבמהרהרירןברובההסע
והםדיו.
*

תיח

לילג'רחנוכה
א .כי עקה מקורחיים באורך נראה אור ,משך חסדךלירשך

וצדקתךלפטרילב (תח~םלו,י).וע"פ ,דהנה כתבכ"ק אא"זבעלבני
יששכרזי"ע (מאמץחרטישלומכחמאמרראותקוב)"השרטהברהמעיהרבים
עמדהלהםבעת צרתם-הינובעתשהטה מרתהדיןשולםכו',עלכן

אתה בהחמוהיבים כו' שנתהפך מדת הדק למרת הרחמים .חזנה
כחבוסגולהלזהעלעיצדקה,שמהפכתמרתהדקלמרתהרחמים,על
ק תקנו להרגות בצדקה בחנוכה כמו בפותםשאמיו נםכן בנוסח
ההודאהו14תהברחמוהרבים,בקוהתבונן".חהנהאף שכתבש"תקנו
להרבותבצדקהבחנוכה-כמובפתים",ומיפשטםשאיןהכוונהכמו
בפורים מנמן ,שהף בפוףם תעלו "מושותלאביונים"לחיובולמצוו;,
משא"כבחנוכהאקזהאלאמנהגבעלמא.
וזעכן דבר טה נופא צ"ב ,למה לא תקנו נם בחנוכה חובת
"מתמתלאביונים"כמובפתים.ובמק"אבארנו,שמדבריהרמב"ם (פ"ב
מהלמנלההגז)נראהשחובת מתמתלאביוניםבפוףםהחשפרםממצות
הצטמחהשהרבפורים.ולפי"ז,בחתכה,שלאתקנטרולעמישמדעה,כיאם
לימיהללוהודאה,מם"~א לאשיכיגביהו תנמקמיוחדת של מתמת

לאבירם.

אך טנאהלבארעודבפנשיותהענק,יהנה בשמותרגריפים

ב.
יש שם 'חמר חטם 'צדקה' .חהנהעני
ן כרגשת העולם מצינו ב49אי
ובדרשותחז"לשהואענקהחמד,כמ"ש (תה~םפם,נ)עולס המדיבנה.
תא

ןהנאלחההעתירהנקרא בקרא בשם צדקה ,כמ"ש(שהיינו,
משא"כעני

א)כהאמררשמרוכהצפמועשוצדקהכיקרובהישועתילבוא וצדקתי
להגלות.וכן נאמר (מלאכי ג ,כא) תראה לכםיראי שמי שמש צדקה

ומרפאיייחקק.

והחלקנין חמדלצדקהנראה ,אשרצדקההואבעיקרמילוי
החסרון,שלעניואביוןשאיןלוכדימיפהקו,נותניםצדקהכדילמלאות
חסרונו.לכןמצינובהלכותצדקה(עי;רמב"םפ"מ מהלמתנוויענייםהי"ג)מי
נקראעניליקחמן הצדקה,וכמהחיבקלהפרישלצדקה.אבלכשכבר
נתמלא חמרונו שלהעני ,שוב אק רשאיןליחן לויותרמן הצרקה.
משא"כ חמד,הריגםעםעשירשיועעשיית חמד,כי מדת חסדענינו
השפעת המגבה ואעו תקא במלוי חסרון .ובזהיובן שענק בריאת
העולם נקרא השפעת חמדוית',כי בשאת העולם לא הטה למלאות

חמריו כל שהוא ,אלא שמדרך המונלהמינ .אבל הגאולה שלמה,
שיוציא הל"4ה אתישראלמגלותהמר,וכולעכענייםואביונים,כילא
יחולאביוןמקרבהארץ(רבריםסו,יא),ממילאשיךביהבחינת"צדקה",
שיבואהשי"תלמלאותחמרוןהעולםלהביאולתיקוןהשלם.ורקאחרי
שיושעומענייםותלותם,ולאיהיונצרכיםעודלצדקה,כייהיוכל אחד
עשיר שמחבחלקו,אזעודישפיע להם הקב"ה חמדוואמהו.ולאזו
בלבדשיתמלאפגימתהלבנהוהטהאורהלבבהכאור החמה,אלאעוד
והיהאורהחמהשבעתםכאורשבעתהימים("שעוץל,ס).
ועפי"זנראה,שבפוריםהמהעיקרהנםבמהשנשלומנזירתהמן
שביקשלהשמידלהרוגולאבר,אבללאמצינושהיה השפעהההתעלות
יותרסמהשהיהקודםשה.א"כהואבבחינתצדקה-מלויחמרון.ולכן
נםדפוריםהואבחינה"מוףכלהנמים" (יושנס,א),כיהצרועההיתה
עלדיךשמעירה השפית צדקהבעולםבסוףהנלוח,בגאולהההצליבה.
ואשרעלכןתיקנובו חובת "מתעת לאביונים* .אךאור חתכה הוא
אורהחמד,כינתגלהאזאורשלתחלתהברהטה,אורכגנוזלצדעדם.כי
תכ

 4ק שתלומהיונים ,אלאעורזכולהתנקות אורהגנוז -מה ש5א
המהלפניכן.וי"לשלכן5אתקנוחז"לתקנותמתנות5אביומםבחנוכה-
שאזהיהעיקר המובה שעשוהחשמונאיםלעולם הוא שהאירו באור
הגנוז ,תהו אור שלחמר .ורמז לדבר,כי "הנרותה55ואנומר5יקין"
בגימ'"לעשהאוריםגרביםכילעוקם חסדו"(תהליםק5ו,ז).

ג.
חהו "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור ,משעי חמדך
*ודעכיהודקתךלישרי5ב".כיהנהיששניבחינותאור".טאורהרוחה
את החשך,ויש אורשמומיףלהאיר אף כמקום מואר,בחינת "הלך
ואורערנטןהיום"(מש*ר,יח).ולזהבחנוכה,שאזניתומףלהאירלהם
אורהננוז ,בבחינת "באורך נראה אור" ,הוא בבחינת "מש~י תסדר
ליודעיך" ,שהואאור החמדמאתוית' שהשפמע 5הם ,אף לאחרעהכו

לבחינת"וצדקתרליטרילב".
ויהי רצק שאורהמיחנוכיהישפיעהן בבחינת "כהטלי חמרך
ליודעיי" ,לאלהשיודעים ודבקים בבוראית' המשתוקקים לעגך חמר
שיאיר להם אורזיו שכינתו עראין מוף ,תם לאלה שהם בבחינת
"וצדקתךלישרי לב",שצריכיןלמילוי חסרונן ,שמעשה השי"ת צדקה
ו"טפמעלהםדעתלידעולהכירשישמנהעלבירה.והעיקרשנזכהטלנו
לראותבקיוםהמעור(ירמיהש,מי)"בעתההואאצמיחלדוךצמח צדקה
גו'",ולחזותב"אור חדשעלציק תאיר",בביאתבן רוך במהרהדירן
ברוברחמיווחסדיו.

תבא

לילר'רחנוכה
א .נהעלתך את הנרת אלמול פדהמנורהיאירו שבעתהנרות,
והעשכןאהרןאלמולפניהמנורההעלהנרתחהכאשרצחהר' אתמעשה,
וזהמעשההמנרהמקשהזהבגו'(במרברח,ב).ומהח"י:ויעשכןאהרןגו'
כאשר צוה ד' את מוטה ,להנהן בטבחו של אהרן עדנה.חציינו
שהוקלטה לדה"י לכוה לנו להשמיעה כשעטהכן אוצץ ,וכל הפסוק
ל אהקשלאעדנה".אבלנםאח
מיותר,ע"כררששהוא הלהדישבחויט
קהוה,כטההתש השבחהנרולשלאוזרןקדושר'שלאעדנהסמהעחרחה
ר' אתמוטה,וכימ"ראפילולפחותערךלעדותממאמרהשיצח"
והםלומי,בהקדם לבארענק שנאמך (מצנר סק") פערםבן
אעמרבן אהקהכהןהשיבאתחמתימעלבניישראלבקנאואתקנאתי
בתוכםולאכעתי אתבניהטראלבקנאתי ,לקאמורהמיתתןלו את
בריתישלוםגו' .ובמדרש (ב"ר מכ"אא) :אמרוהקב"ה כדק הואשימול
עתדו.והםלפרש,רהנהכהןהואמדתחמדעשה"כ(דמיםלהח)יתמתי
ואורלילאטםחסידך"(עיקיהרח"נקמץ,ב).ופדחם "אףומהמה"כןאלתור
בןאהרן הכהן" ,מ"מכאן,לכבודשמים,נהגבגבורה -שהואהיפך
מרתו,והרג נשמע שבם מהטראל .ולכן ,מדה כבר מדה "השיב את
המתי" ,מדת הגברה" ,מעלבניישראל" ,והפכה למרת החמר[וזה
ש"היוהשכמיםמבזיםאותוהראיתםבןפוכרזה טש(רשי מצברשם),
שתלו מדת הגבורה שטבתכי אמושפיסםעגלות לעבורהזרה ,מק
מצרות מצדהלספה".לפיכךבא הכתוב רחמו אחראוין",ערסולם
מרתוהמבעיתוהאמתיתהיא מדת החמדכמדתאוצץ",אחיבשלום

עזיא

תסב

ררויףוצלום" (אשח פ"א מפא) ,המה שהת במטת הגבורה ,הואלכבוד
שמים].
וכיק שבאמתהיה טבעו במדת החסר ,אלא שלכבוד שמים
עשהוריקימרתווקנא קנאת ר במדתהגבורה,לכןזכה לשכר"המי
טחןלו אתבריתישלום".משהשורבזה,שזהומהותענקשלום מיזם
שניניודיםלאחד.תההמזהפעולתפנחס,שעשהשלוםבקהמדות.כי
אף אםמדות חמדתגורה הם שםהפכים ,מ"מ כלש הקב"ה מבמלת
כל אחת מרתה ,ומהאחדים להיותאחרים .תהו שנקרא הקב"ה
"מלךשהשלוםשלו"כיכלפיוית"שמתבמליםהנעטיםלדיותאחד.
וכןההרבנשרש(חנחונהויגשספק1ב)קמק"כ(איבסק,ב)המשלופחדעמו
עהצה שלוםבמרומיו ,המשל סקמיכאל ופחרזהגבריאל.מיכאלמן
דמים,מבריאלמן האש,וגקעונשיןלפנירהצכהטהואינןכטיקיןזה את
זה,הויאומךעושהשלוםבמרהטיו.ולכןאףשבעצםהמהפנחם במתת
החסד,מיםכלפיהשי"תבימלמרתו,היתאחרעם מדתהגבורה.ולכן
הקב"הבדיןהואעהטולשכרו",והינו שכרואחש"הננינותןלו
*

כו,

"אמי
ישלוםנו".
ברית

ב .והנהידועוהשבעתקםהמנורהמכוומם'6מרות (רעהמירא
ח"ביח,א).ואמדהכתוב"אלכצלפניהממרה"-היעוהכצורההעלונה,
"יאירושבעתדצרות" ,שכשממצם טלפניהשכינההק',אזימתעים
"שבעתדצרות"גםיחד,ואע"פ שטםבהןמדותמנצדיםזה 6ה ,מ"מ
כלפי המנורה העממה מתמרתםכה
 ,להיות לאחרים (עק וב סב פ'
בוקעתך).וצקושאגור"וזהמעימה המטרה-מקושהאחת",שאע"פשיש
בהשבעתטיח,מהטה "מקהתהאחת",חיגן.
וזהו מהמד שבחו של אהרן שלא עבטה" ,שבוראי לא בא
להשמיענו עלאערנהמעשיוח"וכאיווהשי"ת ,אלא שלאערנהה"מ

כה,

תכה

הלק בק שבעתקני המנורה ,אלא "אל מולפני המנורה" העלונה
"העלהנרתיהכאשרצוהד'אתמשה".

ג .והנה ענק המדרכהזו היתה מדרגת הכהנים במלחמתם על
היונים .שאף שהםכהנים המדתןרצנכעייתההש המד ,מ"מכיק שהיה
נונעלכבודשמים,הפכומדתןלגבורה.כיבמלו מדתםרגמבעיית,למי

שמשלופחדעמו,ועי"זעבטהשלוםבמרהטיו.וכמו שאצלפנהם "בזה
שהפך מדתו לכבוד שמים ,פעל המתקתהדינים למעלה להשפעת
ההמדבעולם,ער"זזכוהחשמונאיםהכהניםלעוררבעולםהעלק,מדה
כבד מדה ,והיהפך השי"ת מדת הגבורה לחמדים" ,ואתה ברחמיך
הרביםעמדתלהםבעתצרתם".ובשכרזהזכו אשריאחרכןבאובנן4
לדבירביתךכו'והדליקונרותבהצרותקדשך",הינולהדלקתוכמנורה
בביהמ"ק ,שהואעמןעשיית שלום בקועציותע"יבימרלם גמל פמ
מנורההעקרנה",ע"דהכחובבפנהם"הננינותןלו אתבריתישלום".
וזוהיגםעבודתינו בהדלקת מדתהנוכה,כידועדבריהרמב"ן
(ר"ג פרשת בהעלוהך) שברות הנוכה הם רומשתה מנרות הככורה
שבבטהמ"ק.ומצרעי הארםלהאירכלמרותיולהשי"תולעבדובכללב
ובכלנפש,ועזיזנזכהלכלהשפעותמובות,בניהייומונירויתי,והעקר
שנזכהלראותבבשתבןדודכמהדהשדץברוברחמיווחסדיו.

תכר

לילה'דחנוכה
א .וכל שמונת סי חנוכה הנרות הללו קדש,ואין לנו רשות
להשתמשבהןאלאלראותןבלכד.והיינושתקנהמצותנרחנוכההיתה
שלאעלמנת להשתמשבהן,אלאלראותןבלבד.ובפשמותענקראית
הנרותהואממעםפרםהציניםא.אמנםגםבפנימיותהענינים כתבכ"ק
ע (מאמץ
ם,
ח
אא"זבעלבויעהמכרזי"
חדשיכמלוטחה מאמרדאווז ומאמי
*ה א) "אםבעל נפש אתהועיני שכללך,תןעינתיבנצים האלובגר
מצוה,ויאיראורשכלךבתורה".
ואפשרלבארהענק,יהנה אמרוחז"ל(עיובק ע,ב) :אמררבי
האידמחידנא ממבראידחזיתיהלרבימאיר מאחוריה,ואילוחזיתות
מקמטה החן כ2הדק4נאנזפי,דכצזיב(ישעיע ל ,כ)והיועיני
ך ראות את
מוריך.בניעו שעצם הראיה שראה אתרבימאיר "הביאו להשגת
התורה,עדיכדיכךד"מחידנאמחברא"'.ואלו ראהאותובפניו ממש
הנק משע עריותר.וכמוכןמצינו בש"ס (כהתוךו ,א) שרב משרשוש
אמרלבניו,כייתביתוקמירבכון,חזולפתצטהררבכה,שנאמרמזיועינתי
רואות אתמורקי.וווין מש"כהרמב"ם (פ"ד מחל הלמורתורהת"ב):כיצד
מלכוים,הרביושבבראשחהתלמיויםמוקפיםלפניוכעמרה,כדישיהו
ו (תק בחבטיהבהותעל הטוע"ד סעקרמז,
%םרהיטהרבולגומעיםדברי
י (שכה פ"א השב)
ובבהירדגר"א שםסקכ"מ).רעדןעוךכטהשאמרובירושלמ
כל האתצרגימועהמפי אהורה ,מהא רואהבעלהגימועה כאלו הוא
עומדכבדוכו'.ופ" בקרבןהעדה"יעשרהלימודתדבובראיתפנים
ן הדבר בורץכוא.
כו',וכיקשבעלוהשמחנהעומדלנגדויודעויבי

ש

תכה

[רערךיותראמרוביהם5מי(שקלםפ"נה"ה,ע"פפ4קרבוהעדהשם) שאםלא
ראה אתבעלרהצמועהמעולם אקסתרכםעליו,כיקשאיצ צ%לכוק
הדכאם,הםשאי אפשר5ו לאמרהכאילובעלהערדועה עמדלנגדו,
זוהרילאראהאותומעולם].
הצרינו להמק מהמסיף להשגת התודה ההסתכלותש %
הרב,יותרעלמהששומעיםומקבליםמפיו.והביאורבשה ,שאף שהדב
מלמדוכגלה תורהלתלמיד ,מכלאצקום נשאריםעודדבריםסכומים
ם לשסקברבורבלבד.וכןהואבסמורתהתורה
בלבהרב ,שאקיכתי
שמדורלדור ,שכל רב מקבלמרבו,ורבומרבועדמוצה רכש,ובעל
כרחך נשארים דברי תורה שלא מנגלו ונשארו בבחינת נאורינקית
עו)רוינהביום ההוא לאיהנה
וקפאק",קליהם נאמרבנבחרה (צרנהי
אורקורתוקפאון,ואמרורס"ל(שסימא וקתסער ה א)דבריםהסכומים
סבםבעלם הרק,עתידקלהזיותצפויםלכם 6ג%ם הבא,כהדקסמיא
ךצפי .ועלתםמועלהדאיהבפניהדנ,שבזהכהצעתורה שאקמנהים
להשפיעבדיבור,ומהגלםלוהשדכריםהסכומיםבעלםהזה",בבחינת
"כהדק ממטשךצפי" .חדצ שנאמרעלראית פמ הרב "הלאיכשעוד
מוריוא-חיטהע*נןארואותאצעמורו*",היצשבערגה שאעינןארואות
את שרזא" אז 64איכנףעוד מורזא" ,עורגלהלך תורתו בע4%צת,
ם שלאמתןלגלותבדיבור.וזהומה שפש א%
ויאיולךאורותעליוני
רני שנעשה "מחהתאמפימחבראי" ,שעל*עישיאה אתרבימאיר,
קיבלממצגם אתהתורהשקאמתןלהשע בשמקהלחוד(הנק מהרשש
בחידושי אמיותעייבקשם).ועמא אמר כגק אאאבש תשובהזי"ע
שער שהיו ממשנסעעםאביוכיק בעל שם שלמהזי"ע
בי
"לאותוצדק".
או
י,כזאבי6מרענו שלועיקבצות
אש
לדקאחד
אור התורה,
חוי המעלה בראית מנות חנחטה " שבו
י
א
מ
שנלאיבקשעוד
עזיאבבחינת"חימה לוךרואותאחזמד"א"
יאמפ.4
ננ
וד
פד
שח
מוריך",אלא אושכלוכתורה,כבחעת"מ

יי

מאי

תכו

ב .השגהבאמת,הריבעוה"ראנוכעומםהמגששים באפלהואין
םלראותאור-הינובאורהתורההמתגלהע"יראיתנרותחנוכה.
יכתי
ברם ,אמרוחז"ל במררש (צנרת בראותהפ"עב) אק שתמעתועין רואה
(מש4נ,צ),א"ראשיק בשםר'חלקיהלפישבעחהץברמועומתונעשו
גבראלהרשיםמן התורהועורים מלראותהשכינה ,שנאמר(ים" ,1י)
הצווח (האר מב,הה)
המהערלהאזנםהנאיוכלולהקציב גף,וכןישעי
החרשיםשמעווהעומםהבשולראות,חנןאתמריםלואיןאנורואיןכו'
מ שומעים כו' ,ומה הקב"ה עושה ,לעתיף לטא הוא מהטה אותן
ה"
םואזניכם ,שנאמר("שע" 5ה,ה):אז
תחילהחרחרכךהואפותחעינית
תפקחנהעיני עוטם ואזניהרעיים תפתחנה ,חנן שומעין דבריו של
הקב"הכו'ורואיןאותוהאלימלמדק,עגאמר %איכעשעודמורליגר',
אותהשעהיתקיםהפסוק"אחןשומעתועקרואה",נםלאמלאךנם
לאשדףעושה קאאלא"ד'עשהנםשנטים".
ונראה הביאורבזה ,שאף שנעשו ישראל הרעוםמן התורה
א שומעים,
ועוטםמלראות הטמעה,יקאתמריםלואיןאנורואיןהי
"ההרעיים שמעו ,חהעורים הבשו לראות",
עכ"ז צווה ושעוה

דצבט
" שאתםהרעיים ,מ"מ "שמעו",ואע"פ עגכק
כלומראע"פ שאמת הוא
הואשעודם אתם,מ"מ"הבשולראות".כיכןהוא כההאמונהבדברי
הנביאים ,שהמאמקלדבריהם-רואהאף אם הואעורושומעאף אם
הואחרש.
וכנגדראיה ושמיעהע ,תקשחז"ל המכהופודם ,שהמצווץ
בחסכההששקמאותןבלבד",ובפטים "לשמוע מקראכגלה",כיבחץ
מקיטים מהעממוחישעטהרגביתלהאותאףערגועוטםולשמועאף
םבנובעגלאובזמן קלוב
שאתחרשים.וכזטתהאמונההעלימהקיי
גאז תפקחנהעעי ערש ואעי חרצנם תפתהנה" .ונשמע דבךו של
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לילז'רחנוכה,מוצאישבתקורש
א .המבדילבין קדשלחול,ביןאורלחשך,ביןישראללעמים,בין
יוםהשביעי לששתימיהמעשהכו'.הנהאמרבזהג'הבדלותביןקחתם
לחול :ההבהלה שבין אור לחשך ,ההבדלה שבק ישראל לעמים,
וההבילהשביןיוםהשביעילששתקמיהמעשה.

וי"לשבזרעהזו-כיהואמוצאי שבת קדש,חנוכה,ור"ח מבת,
ניכרותביותרשלשההבילותכנפרשותאלו.כי"חנוכה"היאההבדלה
"בקאורלחשך",שהריאמרובמיירש (ב"רנ"בד)"וחושך"זוגלותיון.
ונם דחעכה היה בהארת אור המנורה .ו"חודש" הוא ההבדלה בק
האראללעמים,זוהריאמרוחז"ל (שבהעה ,א)"מנין שמצחהעל האדם
(דבים ד,ו)ועימרתם וענדתםכיהיא
לחשב תקופותומזלות,
י
מ
א
נ
ש
חכמתכםובינתכםלעימהעמים,אפו חכמהונינהשהמשלעימהעמים,
הויאומרזהחישובתקופותומזלות [שבטנורבזהבפנשיותהענק ,שאומות
םלמעלהעד
העולםוניכש'6מדותבלבת,עמודיבנקהעולם,אךגבראלעשי
המוחקמדרטת "חכמהוכינה",טוכם"ל].וההבדלה"בקיוםרהטביזףלוטשת

ימיהמעשה"הריהיאביוםהשבת.לפ"זנמצאשעכשיובמוצאי שבת
קדש,חנוכה,ור"חמבת,הזמןגרסא להפרשהוהבדלההכי-נרולהבק
קושטלחול.

ב ,יעהכ"ק אאאאדמו"רזי"עמביא בשעריששכר (מאפףחיטי
כמלו פצת ,מאמר שי האוה אח; ש) משמהררזקיט הרה"קרבי אלהמר
מרזעךבזי"ע ,האראטרובגמי(בינתנא,א)לנביבדכתשמזק",מם5ו

ש

תסס

בשתייףוונותנו*מק,איבעהאלהווכמאלמהושתמיך*מק".וכתבו
התום' דמחף בר"ח מבת שחל בשבת שהא חנוכה .ואמר הרה"ק
מרזיקובמעםלמה שחכתהשאלה"שמאלמהושתסיע*מק"*וםזה.
ועיי"ששהארךכ"קאא"זזי"עבענקחק.
ולענינםי"לעודבחק,שכיק שבשבת חקניכרביותר ההבדלה
בכלנ' הבדלות ,שבק אור לחשך ,ושבקישראללעמים,ושביןיום
השביעילששתשיהמעשה,לכןמיבעש אז "בשמןומהשמאלמוביל
ומופשטכ"כ,אםיכוללמדעלימין,רהבן.

"

ה בכלמוצאישבתאומרים"והזיפעם דןא5קימגוי"(תה*ם
נ .חינ
צ,ת) .גםבחנוכה,כצופננוע"פמנבג מקרבעש"מזי"ע*מר(ז"פ)והיי
נועם.וי"לרצחם 6ה,רהנה אמררשב"יאלמלי משננפץישראלשתי
שבתותכהלכהןמידנאלים (שכהות,ב).ועל"ץאגומתפשכם בצאת
השבת"ויהי נעם אדנ"י אלמנו" ,שהוא בניממדיא שמנדח" ,לבקש

בתפלהשיעלהלס השבת ששמרת -לבשת המפרחולנאופהנךובה.
הההיתה ברכתו של משה שבירך אתישראל בעת הקמת המשכן,
שאמרלהם"הז"ר שתשרהשכינה במעשהשיכםויהימעםד'אלקים
עלצווגו'"(,רש"י שטתלפ,כג),הקיעו שכשםשזכולבנקהמשכן,כןחכו
לבנקבית המקרש העוקשי בביאת משיח צדקך.וזהי"ל גם במעם
ינועם,כינםחנוכה "עניםקירובביאתמשיה,
המרצלומרבהמכהוהי
ע"ד הכתש (תהלם לע ,ת) שם אצמיח קקלרודערכתינרלמשיחי,
שקאיעלנרתמכה(עקננינישכרמשמייחיטויכם4מבת מאמךבאותלחשוד).
ובנאמתנם "חההט" הוא ענק קבלתפני השכינה ,שהוא ענקקידהפ
לבבה ,שאז הוא הבקשה לניתקים בם בגךא שכתוב (הושעג ה)
ובקשואתד'אלתרםורעעדודב58כם".
ולכןעכעדו,עאהו14מוצאי שבתוראשחה"מוהמכה ,אשרההא
צקהממתללהיותמובלומפורשמחשךומחלומהעמים,הואעתרצק

זכי

תל

י

ש

צ

צ

6

נך
*

ע

ב
פ
ט
ס
ג
ע
נ

פ

ל
%
=
ש
גס

ט
ש
א
ף
נ

ש

ה

61
*

.ן
84
א

~י
1

ב
1
י
ע
"
ס
נא
_ ונ
1ע

%א
ע

זאתחנוכה
א .הנהשנורבפיהאראללקרואיוםהאהרוןשלהנוכהבשם"זאת
הנוכה".וכבראמרוהזיל(פסהשסו,ב)הניחולהןלישראלאםאקנביאים
י המדרש (אעה רבהפ"נ)
הןבנינבאיםהן .ו"1לומרמעםלהבר,עלפ
"כברבאקץשגאולה,אומרלהם הקב"הלישראל,בניאני תמה מכם,
האך המתנתםליכלאותןהשנים.והןאומריםלפניו,רבש"ע,אילולי
תורתךשנתתלנוכבראבדנוהאתיות,לכךנאמר (אצהג,כא)זאתאשיב
אללביעלכןאוחיל-ואקזאתאלא תורה שנאמר(יבבםר,מד) תאת
התורה אשר שם משהלפניבניישראל" .וכן האביום זה אהרון
לחנוכה ,שאחרי שנמצאים בח' עצי הנוכה תוך הארת האור של
הגאולה,בזרעלההראללחזורלהשךהנלוח,ולהמתקעדעתמגאולה
שלימה ,אשרהיש גזרה קשה ,עד שאף הקב"ה תמה עמהם "היאך
המחגתםליכלאותןהשנים".וצריכם להתחזקולתיר "זאתאשיב אל

לביעלכןאוהל".
ובמשור התשובההוא ,שבתורה עצמה לא שולם אור הנלות,
שב"המאור שבה" גנוז אורו של משיח ,וכמו שפ" בםפה"ק מה
שאומרים בתפלתנעלה"העיר הקודשוהמחוזותדויו לחרפהולבזות,
וכלמחמרהטבועותוגנוזות,חשוןלצשיוררקמעורותהזאת",הינוכי
בצזורזע שם הםגנוזות ,ובתורה הק' אפשר למצוא אתהעיר
הקודרי
וההוזות.
הצריכםמאדלהתהזקביום אחקקשלחטכהבתשובתןשל
ה"
ישראל"אהילם תורתך עצתה לט כבר אפרט המעצת",כיכל אחד

תשב

מרנינוביותרבעתכזאת,שעתידים*פולאלתוך חשכותהנורא של
הגליע,ורנטלדברשכן"והגהארצה חשכהנרולה" (בראשטעפצ,יב)בג"
"זאתחתכה".ועל שםחחנקראהיום "זאתחנוכה" -שמעתה אםח"ו
עזרשיעברחנוכהועריקבןדודלא בא" ,זאת אערב אללביעלכן
אוחל,ואקזאתאלאתורה".
ושאה רנטענק שץ בכתוב (תה*ם קש ,פ) במה טכה %ר את
ב.
ארחולשמרכדברך.רהנה"במהטכה"בגש'"חתכה".וינער"-נקרא
כלטהורי ,ע"ש הכתוב (ההסע ש ,א)"כינערישראל ואהבהו"" .את
ארחו"-אותיות"אורח'",הינו בעם זאתחנוכה,תישמ
ר כדושך"-
מלשת (נהאשיז ש)"ראביו שמר את הדבר" ,שכשש"י :הטהממתין
ומצפהמתייבא.וזהו שאמרהכתוב במה טכהנער את האוריוםח',
שהואיום "זאתחנוכה" ,עלעי "לשמר כדנתך" שהשותקתלתורה,
ורהטהממתין ומצפהמתי טכהללמוד תורה"כרכרך",פ"תוית אמת
שהיאדברד.
וטסי רצק שבזמת מצא נרות חתכה שקימת ,נזכה לראות
באורפנימלך,שכןזהענקהדלקתנרות,בכחעת(תה*ם קלעט)ערכתי
נרלמשיחי(עיקבני וכשכרמנישיחדקייכסלו פבת מאמרב אות לחועור).
ל החשמואים השם מכב"י ,ר"ת "ברש כבוד ד'
הה כהצ 4יג
ממקומו" ,שעלה בגיממרא "פני משטנך" ,לרגח עטו הירעה צווי
שלרגוען2,ל החשמונאש למצמא שכעהא מעפרא" ,בעבור דוך
עברניאל תשבפני משיחר"(תה*םקלב,י),יבאוינאלנובהציעונאטט
לקבלפניוכצרוך נחת ושמחה ובברכת ד 4ל בכל כהשאלות לבש
למוכה ,מעת לחבה מ באמועד,בביאתבןדוד במהרהדירןכרוב
רמזרווחמריו.

*

*

תלג

מלוהמלכהפ'שמות

נאמיפת"חברתמשוררים"חנוכההעע"ל
תקר עדרת רשבעינבל כערריהגר על קרבנה (בשי'אנים
זמיות").יזרלפרשעלפיסיפורהמקובל,שפעם אחת התאספוצדיקים
ובאולימנצעלעמא ךהלולאשלהרה"קמהר"ממריטובזי"ע,ביום
ל"רבעומר,והםהקדיטלהית שםעורבעםל"גבעומד,ויטבוכולם
בצוותא חראבשה השלחן אשרלפניר' לכבוד ההגארשב"י .הדהדן
טדך"רשמעוןמיערמלאווז"שההב הקן שבחבורה,תבואיושב בראש
הממוכש.וזוף שכררך כלל בעת עריכת שולחההמיצר ההב מנהגו
לומרדבריתורה ,אךבמעודהזו כאשרבאו 4מר "בריחקאי",אושר
הרה"קהנ"ל"ווסלמירמכברזיקרעם שהבער רב (ה"ה כ"קאא"ז
בעלבניישתמדזי"ע)עראלזיבתן,ווילערקעןטםזיבעןאקערקרן
זאנע! (תורה),וועםמעןיוצאזיןסישנצ"מ,זינקה אקזאנען
גהי
תורה",

עובדא ע מלמרת אוהט,ש" % 8שוצף במהוגה אשריודע

לחברזמרהותורהכאהוד שאףבשעהשיצא פסך הרהוא שמך ם
דבףתורה .רצם לדרו/כי מעבדה לרכיישה" (שצת פו ,א)בג"
"תורה".
צברך צחות" 8להקשות שענק מ ,סמה שאמש כצלא
(משה לה א)"דיש רבאמפני מהנענשדוד,מפני עשש להכר תוהה
תדרו 4פלךננעז מטףט',אמך
חזירות,שנאמך(תהום9ט,נך)אציי
תלד

לווקב"ה ,הטחתורהשכחובבטן (מש4כנ,ה)ההעיףעיני
ךבוואענו,
אתהקוראאאןקירוע,הרינימכשילךבדברשאפילותעוקותשלבית
רבןיודעק אותו ."'%הרי שנענש דהר שקרא לדברי תורה-אמהיות.
ה *
אמנםהת"ע"זהוא פשרם,כיהאיסורהוא רקלקרואלדבריתור
אמירית,מכיון שבדברי תורה צרכיםלהיות עם4ם ,אבלכאןאירי
להיפך,להיותהזמיותלדבריתורה,יהואענקגדולתעצב.
ונראה שמרטנהזוענקזההיהאצלהלויםבעמדםלעיי
ראצל
הקרבנות.כיבעצם שבםלוישיכיםלומרתורה,כמושנאמרעל שבם
לוי (רנרט 5קי)"יורומשצמיו*להצקכותורתךליזצראל" ,אמנם צוותה
התורה שהםיעמדועלהדוכןלשיר,כי הםיהוביםלכווןולחברשירה
ברברי תורה .וורה אנו מבקערם "תיקד שירת רשבעיניך" שאף
עקירתהוזמירתעוהחשכח""שיית רש",טכיק שאקאנויודעיםלכוון
ליחדםלתורה ,מ"מיהא קרוחשוב"כשיריושרעלקרבנו*",כאילו
%ועכלהכונותהלויםבעירם 4קרמן.
תהושאנוכבמרש (בחרכה,ברומערצו)"אזאגמורבשהימזמור
ן שעתה אקאנוגומרים הקדרה בשלמות,
חנוכהוהנזבח".הינומכי
והחסריםהפניקיות משמרעשאין אסיודעים לכוק בשירה שתהזה
כעצרתהלרם ,שתחשבנםלתורה,אכליסתי
ףלבוא",אז אגמורבשיר
ממור",שבעתההטונשליםובמורכלמהשחמרנועתה.
ובכן %אוונצדקמוכהלהניאברכש עקםובחוריחמד,ביחד
עםתינוקתשלביתרבן,צאןקדדכם,המכברם את לבגרונםבעצירחע
ותשבחותברוב פארוהדר.וכהיותהכוונה לכבודימיחנוכה שנתקנו
בהקנת חז"ל מההרותולהלל,בודאי וחשוב הוא למעלה "כערר
יהגרעל49בנץ*".נטלםד'עמדםבשלףכלמשאלותלבםלמוכה,חכו
לכלההצבבהוה,ולעתירלבואלכח""עדרו5ר'עררחדש",שאזבמור
ובשהיםהוויהותך מדרעה על14ץ ,הזכהכרעוההדלצימוחב,טמדעע
עולם,בכיופהבןדודבבוצרהרירןבשבעשמחות.

יי4

תלה

דרשהבהיכלהישיבה-ח"ימבת

הלולאשלכ"קאדמו"רבעלבניהנשכרזי"ע
א .ואלהשמותבניישראלגו'ויוסףהיהבמצום.הנהפעולתיוסף
במצוםהיתהכמושאמרבעצמו (מששחמה,ז)וכשלחניאלקיםלפניכם
לשוםלכם שאותבארץולהחיותלכםלפלימהגדלה.
וודהלבארעניןזה,ע"פהנאמר (שטה אסו)ויאמרמלך
"הושם השמתפועהפ'.
הר
לפ
מצרםלמעלתהעברית אשר שם האחת ש
פירש"י בשם המדרש "שפרהזו יוכבד ע"ש וכמשפרת את הולד",

וכלשק המררך (שמו"ר פ"א ע) "כחופרת אתהתינוק כשהואיוצא מלא
דם.פועה,זומריםעל שםשהיתהמפיעהנפי'מעוררהלהחרי] אתהתינק
כשהיואומצםמת".שהמשךהקרא (שםכא)"ויהיכייראוהמילדת את
האלקים וקצעלהםבהים",פירש"י:בתי כהתהולוטהמיוכבד,המלכות

ממרים.

ומבאר בזה כ"ק אא"ז בש ההקולא זי"ע באפכא רכלה,
ש"שפרה"זכתה,מדהכבדמדה,כבדמהשהיתהמשפרת אתהתינוק
כשהוא יוצא מלא דם ,זכתה שיצאו ממנה הכהנים המשפמם את
גבראלמלכלכןחמאתם,שמכפתםלגהקםבקרצפת.ו"פועה"תמורמה
אומרים מת זכתה למלכות ,ה"מ
שהיתהמפיעה אתהתינוק
י
ה
ש
כ
שהנא ממנה מלכות וצמדיה שוחיה את ישראל ,אחר שיאמרו כל
האבעתפכיהתקותםח"ו,אזיבואועא~ו.

תלו

ב .וטנאהש"מילדותהעבשות" ,הםצדקיומנהוגיהדור ,שצמאו
מלדותע"שאמיםז"ל(סנהרריןעו ,ב)כל המלמד אתבןתבירו תורה
מעלהעליו הכתוב כאילו ילדו ,והם אשר זכו ליבתי כהונה לויה
 ,אשר(מלאכיב,ז)
ומלכות".בתיכהונה שהריהצדיקים הם השבםלוי
"שפתיכהןתטמרודעתותורהיבקשומפיהם"(עיץהמנ"מפי"נמהלשמימה
ויובלהי"נ),גבתימלכות שהתרבקאיקרימלכים,דמאןמלכירבנן(נפץ
*

סב,א).

ועבודתם הקדושה של הצדיקים בכל דור ודור היא להיות
המילדותהעבריותכ"שפרהופועה".כי"טנזהמותשלבניישראל אשר
בכללם הםמוכיםיראיםושלמים,אךנכשלו שנתנכרעליתםר,יצה"ר
ולכלכם הזעפם .את נשמות האלו צרף הצה"ק ולטפר ולהביא להיי
תיקון .אך"ט נשמות שנממעולגמריביןהקליפות ,עד שהםכתינווק
שאומריםעליו שמת ,ובהםצרכילהפיח רוחחיים להחיותםבבחינת
תחית ועמתים ,וצדיק הפועל זאת בעבודתו הקרושה הוא בבחינת
"פועה".
תהשנאמרביוסף"ו"2לחניאלקיםלפניכםלשוםלכםעיקרית
בארץולהחיותלכםלפעמהגדלה",היינונרשוםלכםשאריתבארץ"-
הואבחינת שפרה,לתקןהפרפר הולד ערשכםבארץ ,מלהחיות לכם
לפלימה נצלה" בחינת פועה,למישצריףלהחיותו ממש ,להצלו
בנפשממותלחים.
*

ג .גועה כ"ק אא"ז בעלההילולאזי"ע הוא בקגדולי מילדות
הרפיות ,אשרכל הדורשד' אשרמרגנתשמנףולכלךגופוונשמתו,
וכואבלוהדכרבלבועדוכאיתשכאלומנוח,ובמסווים(מסתריעומק
נשמתו)תבכהנפשו ,טמאבמפריוהקדושים אתה"שפרה".שהריכמה
מיהועבדהאיצדיקלטפרולתקן אתהלש,להקים"בתיכהומהולויה"
~מד אתבניישראלדעת(אשר"שפתיכהןגשמיודעת",ואמרוחז"ל
תלו

("בהלא,א)"רעת9 -ץמדרמהרות"),בדרכיםועצותהברורותוגלויות
במפתוהקדישים אשר בהם ממהר את ישראל[ .וביותר אוצרותיו
הטמוטת בתוך תורתו הקיוטה,כי אק תורתו רק דרשות בעלמא
ופרפראות לחכמה ,אלאעליהם נאמר (מש4ב,ר)"אם תבקשנהככסף
וכמממנים תחפשנה אז תבק יראת ד' ודעת אלקים תמצא" ,כי
כשמתעסים בדבריו ומחפשים שימתו הבהירה ,מוצאים "יראת ד'
ודעתאלקים"ממש].
אך גםמי שמרגרטעצמו ממש כמת ר"ל ,שאבד כלחיותו
ורצונולעבודתהשי"ת ,הףתורתוהקדושהשלכ"קאא"זהבנייששכר
זי"ע ההשלו ממש כפועה" ,אשרמפיעה אתהתעיקכשהיואומרים
מת,המפיוסהבו רוח חים ,חים שלחילוץ עצמות ,תחם שהר בהם
אהבתתורהויאהשמיםכו'.כזכותשהואעצמוכשפרהוכפועה,זכה
שיצאוממטבתיכהונהולויהונתימלכותעדסוףכלהדורות.
ד .שעהימיםאלו,המיההטובבי"ם,הםקמי"שפרהופועה"לכלאחד
לפי מדרגתו .וכברגילורבותינו הק'זי"ע שאק דעתם נוחה מאותן
המפרסמים אתתקונםברביםעלסיהתאספותבציבורבקריאתויהל
וכיו"ב.וכתבכ"ק אאץזי"עבדבריתורה (מהדכאב שתפב)"עטוףשטוט
כןבהרבהקהלותאשכנזבמרעתנו(כפרםאצלהישיבות),המקררץההא
בבש"א סוףסי' תרפ"ה,וכן כתב בלבחט שבקצת קהלותקרייןויחל
הק'זי"עלאנהגוכןלקרותאז
במנחה,מ"ממנהנעומתלמטי
י
ש
ע
ב
ה
ויחל ,הגם ששובם ככולםהתענואז .וטעמם נראהפשתי,כי בשלמא
בתעניתציבור שההצע טית שתת הצבור ,עלכן"טלעוררן
ולקרות ויחל בצבור ,משא"כ דנו תענית יחיד לתשובה לכל אחר
להפאותפעינפשו,עלכן הדברצ"לבהצנע לכתכל מה תאפשר".
והוסיף עוד לתמר שהוגש אף"כעין תציף לטהמרשן המפרוט צמאיו

ש

תפח

בצבור".ועי"שהביא שםירהטלמי(וגעהפ"בהלב')41,ןאחתשנענשה
עלשפרסמהתעניתה,ופירענוכעניןחח,עיי"ש.
םדברי הזה"ק (אשר הובאו
וכנאה לפרש קצתבזה .דהנהידועי
היכהבספה"ק,עיקבני תושכרמנשמריחדשיכסלומצצם מאמריכרו"צובבי"ם אותג')
אחמועילה רק תשובהעילאה .והנה ררכ מעעדמ ועבודתם
יאלוהםבעוה"רכמצוותאנעדםמלומדה,שנעשים ב4מחשבה
טת
שו
ור
לו
שד
ב
ף
פ
כ
כ
ו
והבנהכראוי ,רק ע"פ מעשהאבותינו ,ומהגםבידנו.
זה נם
התשובה של חודש אל%וימיםנוראים,וזהו שמבקעדם "השיבנו ד'
אלך תשובה חדש שעו כקדם" ,שאף שאנו עמעום תשובה לפי
מררטהינו הקמנה,כליפנימיות ראכצז כועהמקא ךליבא ,אנו הוורש
ומבקשים השצנו ר אללי ונשובה ,היינו שנחזור ונשוב כתשובה
אמיתית נםעל מה שאנו שבים כעתלפי קם שכלנו המוחנו,חוזי
יתחרששינוכקדם.אךבמקוםשבעינןתשובהעלאה,פירוש תשובה
דחכמהוכינה,בעינןלשובמתעי מחשבהויעת% ,א רק כהתלומבע
אשרהורגלנובו.ולכןבהמקםאלואין*רצגלצוםבציבורולקרותויחל,
וראיןשיך "ממצ*התיכרהשובבים",כי דבףםאלוצריכיםלהיות
מסוריםללב .והחוטבעל מה הוא צםהרי לכה"פצידילהיות מלא
בושה וכלמהעל מהשחנם,ואזייפרסםחמאיוברביםועודבקריינה
בתוון"ק כחלוכו' .ואם לא בחט,הריוכהוא רקנודג כמנבגו להמצא
ולנהםשובבים,תמהתועלת"טבהנהנו.

ה .ואפשר למעת שכצד אחר יש בדרך זו המרון ,כי עכ"פ
יבעקעךםטז אתאח.
כ,טמתאמפשהרביםתעציםמנהניתענטזכן/רי
כשש"כ אםכל אחדיפע%בהצנעלכתרכשכםוברימתר,דפייתרשל
מעמדהלצמת.ההוראיטעוניםשלהמדגיםכן,ונהרסומזראופשמא.
ראשתות אשרניצצו קודם
אךכצימ במתן תורה,
י
ת
ק
ה
ל
ב
ש
ת ו40ל 0ק%השופרהתלוחקמאר" (שטת ש,ט
החמא,היו"קהי
*

תלה

נ),אכל אחף החמאנאמר (ששת ,%ז)"תמוכה זקה את האהלונמהלו
מחוץלמחנההרחקמןרתחנה ,קראלואהלמשי,תהזהכלמבקשר'
יצאאלאהלמוער אשר מחקלמחנה".וכהניתנולוחותשניות כמ"ש
(שם5ר,ב)"והיהנכוןלבקרועלתכבקראלהרמיםנו'ואישלאיעלה
עבויתםאנטאליראאלמולההרההואנות.ופעקט"י"הראשונותעל
ידיתוהיובתשואותוקלותוקהלות,שלמהבהןעיןהרע,אקלךיפהמן
שלתמחר ,ראםאוילךיפהכקהצניעותלמה באמתלא
הצנקות".י
ניתנו גם לוחות ראשונותבצניעות .אך מיאה שזה החלק ,שלוחות
ראשונת אשרניתנוקודם החמא,יש כברמעלתהצניעות,חשבונות
ומעמיםאחרים,כנוןענקש5ברובעם הדרתמלך,ובמקהלותברכוד',
ולהיותכולםמוצביםתחתיתההרכאישאחרובלבאחרוכו',אבלאחר
החמא,העקרהואלהיותלבנשברונדכה,ולהסירכלא"אעריומעליו
(שמות לנ ,ר) ,וצרבי לרעת וכלפעמיםעדיו ותכשיטו הוא "צוזיק א
שינעראיף" ,אשרנוהגמנהניתשובהכו',וד"ל.ואזנאמרעדצאמזנה
הרחקכק המחנה,ופשמוישראלעדיםמעקיהם,ולכן"איידלאיעלה
עמך תם א"ר אל ירא אל מול הדך ההוא",כי "אק לך יפה מן
הצניעות".
ונקיה שבדרך זו נשמטה ונצליח בעהי"ת ,ערכות אבחה"ק
ותלמודי רבעש"םזי"ע אשרהטקינו אותם בדרךזומסייעת כשופרה
ופועה ,לשפרולהחיות אתהולד ,ומכהלחזור בתשובה שלמה,איש
כמתנתידוכפיכוחו.ועיקר התשובהבענינש אלה הואלהיות ככ4
מלאבוזתהוכקמה,רקכלהשי"תברוברחמיווחסדיומכל אחרמנחת
עני מה שמשעההרו,ויהמלאעלעוברדפנים ,חמתבש
*%
אארז בלמיהישכרוק לשבב"עבמוכהובברכהלהחיותםכיום
הזה ,לבאשלביישלגאולהעלימהכביאתבן רוד במהרהדירןברוב
רחמיווחמדיו.

כ"

חט

מיוםמשניות

במעודת"תבראקד"טא" "ז'אדרב'

א .תנן(סוףממכהעונשין)אמררבייהושעבןלויעתידהקב"הלהנחל
לכל צדיק וצדיק שקט מאות ועשרה עולמות ,שנאמר (מש* ח ,כא)
למגחילאהבי"ט ואצרתההם אמלא .אמררבישמעוןבן חלפתא לא
לאלאהשלום,שנאמר(תה*םכס,
מצאוכקב"הכלימהזיקברכהלישרא
ש)ד'עזלעמויתןד'יברך אתעמובשלום.ו"מלהביןממיכותהניתרי
ענים,ענץשכרלכלצדיקוסדיקונודלמעלתהשלום.
ונראה ,דהנהעל מימראדריב"ל"עתיד הקב"ה להנחללכל
צדיק וצדיקש"יעולמות",פי'התום'יו"מ (נר"הלכלצריקוצדיק)"ךלכל
צדיקרצדיק,היינוביןהאומררביןהמתיר,לומרשהנםעהטנטהםחולקים,
הוונילוכוונתם לשמים,אוהבים הם".ועפ"ז יתפרש ההמשך למעלת
השלום"לאמצאהקב"הכלימחדקברכהאלאהשלום",דמהשהקב"ה
מנחילש"יעולמותלכלצדיקוצדיק,הןהאומרוהןהמתיר,הואמשום
גודלמעלתהשלוםהנעוסהע"יתלמיויחכמיםהמכביםשלוםבעלם
(בטהסד,א),ךהראלושונתםלשמים,אוהביםהםהטלוםביניתם.
ובאמת בחעה 1היאכלל גדלבלימוד התורה ,כמו שאמרו
חז"ל(קדחטץל,ב)"אפיוהאבובתהרבותלמידושעומקךבתורהבשער
אחד,נעשיםאויביםזהאת1ה,ואינם %םמשםעדשנעשיםאוהביםזה
אתזה,שנאמך (משנרכא,יד) אתח"כבסופהט'".והמטמכךהיאדרכה
שלתורה,שבהזחילהבעל-כרחךנעשיםאויביםזה*ה "מתלשמקשים
זה 16ואץזהמקבלדבריטה" (כמושפ"רש"ישם),נמניתןזהאומר תה
מתי,שדוי א"א*טתלאורהתורהלהבק ולהשכללעמודעלדבר
תשא

אמת ,אלא מתעיסיעה עצתמה ועמלות מרובה ,ברם לבסוףזוכים
להשעלראותאורהחורה,ואזי"נעשיםאשכיםזה את"ץ".
ףשעוהסררימשנה
ב .הנהמנהגישראללדרוגםסמיכותונסגף!סי
לתחלתן .הנה פתח התנא (בחצת פ"א ס"א)"מאימתיקורין את שמע
בערביתכו'",חודרתנא(שםמ"ב)"אטמתיקורין אתשמעבשחריתכי",
ומקשהבנמ' (שםב,א)"מאי שנא רתםבערביתברישאלתנידשחרית
ברישא" ,תמתרץ"רציףמבריתו שלעולםדכתיב(בראשני א ,ה)ויהי
ערבוידויבקרגו'".וצ"ברהאגופאקשיא,רכסושרחשה הש"ס"לתני
דשחריתבריפוא" ,ממו"כ הצלהקוצות נםעל סרר בררתו של עלם,
5מהנבראהעלםבסרראח,דערבבריפואתהגריום.
רהטלומר,יהנהאמרו במרדש (ב"רפ"א א)"רביהושעיהרבה
פתה (טש 4ה,ל)יאהבואצלו אמקכר ,התורה אומרתאניהיתי כ4
םבונהפלמין ,אש
אומדתו של הקב"ה,בניגששבעולםמלך בשרוי
בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אסק ,שההמן אעובונה אותה
מדעת עצםאלאדיפתראותופעקמאותהצלולחגתההשךהואעושה
חדריםהיאךהואעושהפשפשין,כךהטה הקב"ה מבשבתורה תורא
את העולםכו'" .לפ"זי"ל ,שמכיק שקיהוא המררבליחוך התורה,
שאקזוכיםמידלאורהתויה,אלארקאחררובעיעהועמלות,בהכרח
עדהטהכןנםבבריתו שלעולם ,מתחלה"וטדיערביודק אח"כ"וטרי
בקר",וצהרירצזורזההיתה כ4אומנתו של הקב"ה "לפטר בראיעז

העולם.

היעפרשוצילובהמשניות,למאחרעאמ5מדהצשקניןרצזוךה
ובי
ההשדוקאמתוךעיעהועמלות ,אשרמפעםשץ"עת*דוזקבשהלהנחל
%לצדיק תדק שאעו5שת',הייצבקמהאוסרובקלהמתיחעאאף
עאץלוקימהסבת"אויביםאהאתאה,ם"םרוילבסוףנע,י
מאוהביםאה
לזה,ושלוםבינאום,בח""כלימצטדקבהמהל"שרא.'5ממעםאט פתה
שמב

רוצא באשתי קוזאק את שמע בערבית ואח"כ של שחמת ,כמדר
בריתו ש 5עולם,כיון שההורה הטעכלי אומדתו של ושקב"ה ,ואם
בתורהכךהואהמדר,בהכרחשכןהואבריתושלעולם.
וענק אשהטהבבריתושלעולם,שקרםהערבלבורץ,אינורק
ג.
בטמן,8אלאכןהוא םךרהנהרתהעולםבכלעניניו.רהנהאמתובשבת
(ש ,ב)"רביוירא אשכח להב יהורה רהבהקאי אפיתחארבי תמוה,
וחזיה רהחהבריתאדעתכם,ואיבעימעמהכלחלליעלמא אושר
למה.אמרליהגששימעמאעיזימסנן בףשאוהדראיסרינמדתהחי
צאן,
בעדי
הלשש העזים בהתש הבמרטשם הכבשים) ,אמר 4ה כלייתו של עלם,
רברישא חשוכאורוברנהורא".הרישענקאחמקיףכל רשרשהכולה,
ערשניכראףבמבעםש5בעליחים.ובנעיוכן,רלכאורהתמחה ,רהא
הגם' מקהמה לתמר נתהוה שניחא דעתכן,ואיבעי מעטה כלחללי
החה אמרליה",וביזעהכזואמו אק שאלהנחוצהיותרלשאול
ערלקמנעי
ל האדהעזיםהילכיםבראשה"אחריהםהכבשים.אמנםי"לשענק
טץשעטיממגןברישאההרדאומרי,אינורקעניןפרמיבמבעיעדריצאן,
אלא שבגץניכרענעושל"כלחללידעלשש",הינובכלמדררשרושה,
רבריזטאחשוכאוהררנהורס.
יצה סדרזוניכרבפרפרתיותרבהנהגת וצמ"העםישראל.
רהנה עק במהרש"א (שם) שכתב "מיאה הנתכוומ בכל טה להכרים
המניזפים לתורה בדדךמשל ,וזעש מ"מעטימסגיכר שכבר ט-מזה
בבריתוש5עולם,רברישא חשפנהכו'שנאמר(בראשניא,ב)וחוטךעל
פנירבניםנרההדרנהוראכרכתיכ (שםג)מץיארר,ייצר
ובב"רוחושך
םכו' ואח"כמלכותחשמונאי שהוא
פמ מזויקשהחשיכהעיניה
אורעומלםבנםטית שלהנוכהכו'".רהיט שרמה בנץסיר הנהנה
הקב"ה בנלותאחיאל מאולתן ,הכרומא הוזש החהטך מצלות ,ההדר
האוריצאה"ה.

ש

ונצוג

ןהטההנהגתועם האבות הקרשתם ,דהנה דרשוחז"ל (ב"ר
וכ
פי"ב מ) עה"כ (מאשיתנ ,ד) "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם",

אותיות "באברהם" ,שבזכות אברהם נברא העולם .הניק שכן הרי
.ולכן מתחילה ("המע כד,ב)
בהכרח עגם אברהםאבינועצמווהטהכן
"בעברהנהרישבואבותיכםמעולם תרחאביאברהםואבינחורוהעבדו
אלהים אחרם",ורק אח"כ"ואקח אתאביכם את אברהםמעברהמהר

גו'".

ד .והנה משהרבינוהואעמודהתורה,ואמרוחז"ל(ע"עגב),אין
מוכאלאתורה,ועלכןנאמרכברבעתלידתו(שמותגב)"וחראאתוכי

מרב הוא" ,מרשוחז"ל (רש"י שם) שכשנולד מזרה נתמלא הביתכולו
אורה.וישלבאר,שבדורושלמושהרבינו,שבוניתנההתורה,כברתיכף
מעת לנדתו כבר האיר ה"הדר נהורס" ,שההב כולו מוב,ולכן כבר
בלקיתו נתמלא הביתכולואורה .וק דרשוחז"ל הכתוב (מש 4כנ ,מ)
"מצעק הוא צוקי"עלמוטהרבינו (נדרת לח ,א),והוא משום שכבר
היהכקומוכ,שכןהואכחהשלתורה.
ובעז פראהלבאר מהשאמרוחז"ל (מגלהע,ב)"כיקשנפלפור
יפורבירח שמתבו משה,
בחודש אדר שמח שמחהגדמה אמרנפלל
%אהטהיודעשבז'באדררעעובז'בזוררנולד".ההםלממחה,דכאהבכך
שבז' באדרנםנולד משה ,הא םוכ"ם הואירח שמתבומושה .ךל"פ
שרמן שמחשנפללופורבירח שמתבו משה,כי חשבלהיות החודש
עודבבחינת"ברומאחשוכא",אךלאידעשבז'אדרנולד,ובעתלירחו
כבר נתמלא הבבזכולואורה ,ומכח שק כברברישא נההפך החשוכא
לנהורא,ונהפךלזכןוירחשכולואור.
הה טורנםדפורים,ש"ויר,יבימיאחשורוש",מתחלה השוכא
בגזרת המן ,והרר נהורא "ליההים היתה אורה" .חטא (אסתר מ ,כב)
תמד

"החרש אשרנהפךלהםמינק לשמחהיתאבלליוםמובלעשותאותם
יומימשרעהושמחהגו'".

ה ,מנדרישראלוכהואמנהגאבותםביצינו,להיותיוםז'אדרנקבע
להתכנםלמעורההנערכתעלידיה"חבראקדישא",שהיאהברא חמד
שלאמת,ונוהגיםלסייםבהש"סאו ששהמדרימשנה.ובפשמותנובע
המנהגכיביוםזהנפמר משהרבינורבן שלישראל .אךי"ל שהואגם
ממעםשבוביוםתלד,המאזהתחיללנצץהביתכולואורה,רכולופרב,
שכ!אנומצפים עלטתוינןעלינוויתמלא הבית טלה אורה ,ונשמע
ונתבשר מכל אנ"ש וחבר דקהלהוכל גבראל ,אךמוב וחמד,ונזכה
כולנוכא"ב אחדבלב אחדלגמול חסדים טוביםזהעםזה ,ובמהרה
לקבלפנימעדחצדקנובאנפקנהירין,בביאתבןדודבמהרהריחןברוב
רחמיווהמורו.

תמה

דרשהבהיכלהרטיבהלפניפורים
א .במם'מנלה(ז,א):שלחהלהםאסתרלחכמיםכתבוניליורות,
שלחולה(מעליכב,כ)הלאכתבתילךשלנטים(רש"י:בשלשהמקימות
" 8לצ להזכיר מלחמת עמלק ,במפר חולהישטות ,וכמעשה תורה,
ובמפר שמואל),שלישיםולארבעים(רש"י:וזהו שאמר שלמה בדבר
עחטה"טתואי אתהרשאילרבעו),ער שמצאולו מקרא כתוב בתורה

(ששתט,י)כתבזאתזכרוןבמפר ,כתבזאת מה שכתובכאןובמשנה
תורה,זכרקמהשכתובבנבטיים,במפרמהשכדבבבמנילה.
מכאןלמרוהאחרונים (עקשו"תאמינוסעקתי"אאפזד,וכעץ"ה
באור שמחפ"א מהלמגלהה"א)שבקריאתמנילה,חיומקיוםפרטהמינקיא
(עיץ כגלהנ,אתוד"המבמלץ)",טבהגםקיוםמצות מתחתעמלק.

ב.

ההנההרמב"םבמפרהמצוות (מצוהקפה)מבארמצותזכור את-

אשר עזרהלך עמלק ,ש"היא שצתו לזכור מה שעשה לס עמלק
מהקדימו להרע לנו ,השנאמר אח בכל עת ועת ,וחורר דצפשות
במאמףםלדלחםבו,ונזחהעם לשמאאותו,ער שלא תשכח המצוה
לא תחלש שנאתו ותחמר מהנפשות עם אורךהזמן .ההואאצשרווע'
(רטימכה,ט)זכור את אשרעישהלךעמלק.העשק מפףזכור את אשר
עשהלך בפה,לאתשכח בלב,כלומד,אמורמאמףם בפןמרחיבו
בני אדם שלאתמורשנאתומהלבבותכו' .הלא תראה שמואלהשבהו
כשהתחללעשותרמציה החת אןעשה ,עהוא צר תחלהמעשתו
4

4

הרעואח"כצוהלהרגם,חבואאמרוית'(שמתילא ט,ב)פקרתי אח אשר

עשהעמלקל"טראל'.

וראהבחרובםהגרי"זעה"חשמבארהכתוב(שםיח)"יהטלהךר'

בירךויאמדלך והחרמתה את החמאים את עמלק ונלחמתבו ער
כלותם אתם",ע"פדברי הרמב"םהנ"ל במה שאמר הלע"הלשמוזשל
פקדתי את אשר עשה עמלקלישראלגו' ,שהוא ממעם שיש*כור
תחילה מעשהו הרעתיתעיכךללחום בהם,ער"ז הוא הביאור במה
שאמרשמואלהצבואלשאול"לךוהחרמתה את החטאים אתעמלק",
היית*טרתחלהחמאיותיתעיכךלהחריםאותו.
נ חנטהכההבחצותקצתביבריהרמב"םאלו"טלהתעוררהרבה
כהבנתענץקיםהמצחהדזכוריט
ע אשרעוטהלךעמלק.דלפירברי
ההמב"ם שכשצחההיא "שחוררהצפשות במאמףם להלחם בו,ונעיז
הקא תחלקו שנאתו ותחמר
העם 4שטא אותועד שלא תשכח
י
ת
צ
מ
ה
מהנפשותעםאויךהזמן" ,נמצאדפעולות אלו-שמעורריםומזחים
שהף המלחמה צרוך
שגשת עמלק * הם מעצם פעולות המלחמה.
שההאמוצךשנאהעלהרעאשרעשהבס,ועלכןההתעוררותלהזכיר
מעתויוהרעיםההאכברפעולהנטקמלהמהעצמה,ובאה אטכברלוחמים
המלחמהעםעמלקעכוביו.וע"רשכשאמךעמנואלהצבורלשאולהמלך
"לךחהחהכשתה אתהרוטשים אתעמלק"כרילעוררשנשתואצלהעם
בהזכרתחשאיעמלק,ובאהכברהנטילכועדיה המלחמה ,ונמשכהער
שקימו "ונלחמתבוערכלזתם אתם",כן ההא "מלחמהלר' בעמלק
מדור דור",הינו שעצם המלחמה נעשית בכל דורע"י התעוררת
שמלחמת עמלק ההש מלחמה
השנאה אלו [לא כהמוכן
ש.תי
פ
ה
העתירהלהיותרקבארויתהשים]
המבקשלצהכהטיתםהחיטך שכחב(מצחההרג) לשכוךבטזפעוטה
ובכלצק,
ולשקל בשהם טצףם,ומדצהמצוהזובכל

ע"א

מים

תפז

בזכרים כילהםלעשותהמלחמהולרשעהאריב,לאלרעדם" .הףשנם
מצחהזכירת מעשהעמלקהיא מלחמה ,דאל"כ מהשיזקלמו"מנעוים
ממצחהזוממעםי8אקדרכםלעשותטלחטה.

ד.

ולפיהנ"לעגםבמעשה קףאתהמנלההסיום

ד"זכור את

אשר עשהלךעמלק" ,נמצא שלוחמםב"ק מלחמתד'בעמלקממש.
חזנה שהודאי שכל אחד מארעו-אילוזכינולהיות באחריתהימים
במלחמות ר ,הף
וכהיינויוצאים למלחמה במם"נ מ;תתשות
י
ת
ש
פ
עצומהעהכינולהיותחלקנובקלוחמי מלחמתד',כן בהרגשהזואנו
צףכיםלהתעוררבכלשנהחסנהבקריאתרמאלההמחייתעמלק.
ובאמתנראה שלא רקבקרישתרמנילה ,אלאכלעניניהממהגי
פורים,המעורריםאצלהעםרגשי שנאהלעמלקולחן,כנקנעונהםעל
פמוטך שוטנתיעקב וכיו"ב ,הם בכלל מת"ת עמלק .ואפלו עממם
הנראיםבחיצוניותםכמשחקיהלים,כטל"פוףם שפל"וכלכיו"ב ,הף
ןמקיום מצות שמחתפורים8",בכלחחקיום מצות עשה כה"ת,
חי
שהוא בכלל מה שכתב ההמכ"ם שהמצחה היא "שנעורר הנפשות
במאמרים להלחםבוונזח העם לשטא אותוכו'",כיבחזאי הסבכל
מנהגיםאלוהשפעהעלהעםלעורראצלם שגאהלשונאיישראלהקרע
עמלק.לכןצרוךכל אחדלהתנהגבפוףם כבשעתעשיתמצוות,ולא
ח"ולהפיץהיום למתםלמנות שאקענעהלשנואולהשנצו אתעמלק
ואתמרותעהגרועות.

מעה תענית אמהר שונה מכל שאר הצומות ,דאיתא
ה.
בשאילתותלרםאחאינאת(נרשההאלשאלפאמז)לבאר5מהאםחלמ'
באבבשבת מאחריםהמתענים אחרהשכת,הלאמקיהוין,כהווםהכלל
"אקלומיפורענות לאמקדמינןש (מגלה ה,א) ,כשש"כ אם חלי"ג אדר
בערבוטבתמק~ימיןומתענקביוםשגיער.וכתבומשההתעניתאטהר,
תסח

כיתכיהוא

שעמהשמחה".וענטזכתבהכלבו(או"ח
"תעמתזכרלנם,וי
ס"ה ט"ב)עלקושייתהראשונים(עיןתוס'תעמתיח,אר"הרבאמר) אץ4
ט" ום"

אנומתעניםלפניפורים ,והלא טיםהנזכרים ב"מנלתתענית" אמור
להתענותלפניהם.ותירץ ומצארתעניות,תעניות שלצערהן .ואלו
תענית אסתרהיאזכרלנם שנעשהבו,עלכן כשאמרולהתענותלפני
השיםהנזמתם ב"מנלת תעמת"לא התשונו אלאלתעניות שלצער,
אבל תענית אסתר "תענית של שמחה היא" שהיתה עם תשובה
ונתקבלהתעניתםלפניהקב"הוהועלהשבאלומצרתם.ותעניתאםתר
שסעועושים,תכלתהלהזכירלבריותומהבוראיתברךרואהמטומעכל
אדםבעתצרתו ,כאשרישוב אלובכללבבו ,כמושעיטהלאבותיה,
ותעותסולאאסרו (חקרקנחעניז(ז,אמדגיהי"ף)בשםהכבב"ר).
והנהלפי"זיזרלומרשעצםהמלחמהבעמלקשלטיהפורים-
מתחלת ככר בתענית אסתר ,שהרי כמו שצריך למלחמה ענק
התעוררות השנאה בד האוש (מבש"כ הרמנ"ם רז"ל),כןצרי
י שיהא
ללוהגו מלחמתד' במחקבר'ובנצחת המלחמה,כמו שכתב הרמכ"ם
(פ"ז מה5מלכים הט"ו) המאחר עדכנםבקשרי המלחמההטעןעל מקוה
ישראלומושיעובעת צרה,וירע שעליחוד השםהואעושה מלחמה,
ויופיםנפשובכפוולאירא לאיפחדכו',וכל המתחללחשובולהרהר
במלוצצההמצהילעצמועוברבלא תעשה שנאמר (כברים כ,ג) אלירך
לבבכםאלתיאוואלתחפזוואלתערצומפניהםכו'".ואםכן ,תעמת
לבריותשהבורא
אסתרשהיאתעניתשלשמחה אשר"תחקתה
י
כ
ז
ה
ל
יתברךרואהושומעכל אדםבעתצרתו ,כאשר"2ובאקובכללבבו,
כמו שעשהלאמתינו',הרי"2בה משוםקיום ראלירךלבבכםכו',
הנצהבה למלחמות רן ,וא"כ בזה גומא כבר מתחלת עצם המלחמה

בעמלק.

תמה

ו.

צתכןלהחניףעור,שלאזובלבדשקריאתרבגילהבפוחם"1

בה מלחמהבעמלק ,אלא אף מה שתקצבפורםמצוות משלוח ממת
א"1לחגהו ומתמתלאכיומם -בשרשהעמנה מאחתעמלק.חינכטוור,
דהרילאיתכןלשנוא אתעמלקאלאלארם-מוב השמא אתהרע,כמו
שנאמך(ההיםט,י)"אהביד'שנאורע",שכפיישלהבד'כןהואשונא
רע.חזרי השנאהלעמלקהואבגלל "אשרקרךבררך" בשעה שגאתה
עיףיגע" (רנרשנה,)",והוא"בוזהעלנמיות חסדכו'זמםבלבהיות
לאחלאכזר" (ימרנשבחציר),וא"ת אשרהואעצמואעו תםעלאביון
ודל ,הףאיצשונא אתעמלקעלהקדימולהרעלנו.ורקע"ישמגביתם
ירחש מדח המוי וההמך ,לרחםעלאביוניםחיקים,מתעוררת שמשת
עמלק,אדאהטבהמלחמהלרבעמלקסיורדור.
ויהירצקשנזכהלקים כלמצוות הגמלא בזומא שלשים
אלובמוחקדגדלות,ומכהשותליםבנו (אפתרם,כח)כמטפחהוכהטפחה
מרעהתמרינהונדרועירוימיהפורים האלהלאיעברומתוךהיהלים
בביותהבןדוד בבצליה
חכרםלא שוף מרעם,ונזכהלאורו של
כה1ט"
דירןברוברחמיווחסריו.

תנ

קידושהיום-פורים
מ"ינאע"פלבסהמיבפורשעדדלאידעביןארורהמןלברוך

מרדכי(מנלהז ,נשו"עאו"חס"תוצנהסעי'ב').
ונ"ל ,ךהנה השוע ,ךקודם צריכיןלקיים "סור מרע" ואח"כ

"ועשה מור" .ולכןצריכין להרהר בתשובה לפני שעושק מצוה או
לחמריםתורה,כיכלתורהומצוות שאדםעושהבעררונקרארשע,לא
ירצהלקרכן אשהלף' כמ"ש (תהודםנ ,ט)ולרוצע אמראלקים מהלך
למפרתקי .ואדרבה,מבוארייקדמת כצק אא"זבעל בס הכשכרזי"ע
ך פקודכן ,שאם עש האדם ל"ועעוה מצב" ,ללמוד תורה
למפה"קיר
ולקיםמצוות,בעודונקרארשע,מוסיףבזהכחלמקליפותוממרק בשק
ח"ו,והואסוד(י'%ר,ג)חרולכםורואלתזרעואלהקוצרםוגו' (עקג"ח

שערההשבה,ועיקבשערהעוטשםותקהעוונותלמרווחיוז"ל).
ועפ"ז יתפרש ,ךהנה "ארור המן" הוא בחינת "מור מהע",

ו"ברוךמירכי"בחינת"ועשהמוכ".ולכןאנואורריםבנישא"ארורהמן
אשרכקשלאברי"והדר"ברוךמרדכיהההווי",ונקמקודם"ארורהזרש
אשתמפחיי" ,ואח"ם "ברוכה אסתרבערי" ,ומתחילה "ארורים כל
המסעים" הלאחרטע"ניסוכים כלהצדיקים" .שכןציצילהיות הסדר
מתחלה"סורמףע"ואח"כ"ועשהמוב".
אך ,באמת לפעמשסוטרםעעעביםבעבודתד',כי הו אדם
אשרחפץלעשותמצבולהיאקרבתאלקיםלו,אךעריקלאסרמהרע
ולאהמירולנמףמלט .תצהאףשבכלהשנה,קודם שמרמרוע,אינו
ע%לטאאלא (אשזרד,ב)"עדלפנישערהמלך~מלטשלעלם],כי
תנא

איןלבוא אל שער המלךבלבתם שק" ,מ"מבפורים"טענין ,שאע"פ
(שם ,ש)ש"ואנילאנקראתילבואאלהמלך",היינולהיותבכלל עשה
ארשע,מ"מ(שם,מם)"ובכן אבא
טוב,כיטרםמרמהרעלנמריועודונלי
אלהמלךאשרלאכדת".
וזה"מיחייבאיננהלבסומיבפוריאעדמלאירעבקארורהמן
לברעימרדכי",הינו עד דלאידע להקדים את "ארוררגמן" ליברלי
מרדכי" ,שאינויודע להבחין ביניהם ,אלא מקדים ה"ברע 4מרדכי"
ל"ארורהמן",תנתןלונפשובשאלתוועמובבקשתו,כיבפורים אפשר
לבוא"אלהמלךאשרלאכדת".

עלררךהרמז

הנה "קהמשמח"הואבמוסיעים

הבינה"(זזיח"גמ,א) אשר

"צ כה חמשיםשעריבינה ,וכבדם,זה לעומת זה",ט להבדלשערי
מומאה.ולפניערוכיםלכלשערדקדושהצרעולדעתההבדלהביןארור
דגק [שער דמומאה]לברוךמרדכי[שערדקדוקיה]-לפימעלתאותו
השער,ואזיזוכים לבא ולהיכנס בשער.וכן כשבאים לעלות לסוער
השני ,שובצריך להשע-לפיערך עומק ההבנה של שערזו -את
הרברלבקארורהמןלברעימרדכי.ועד"זהואבכלשערושער.אמנם
בשערהנוין,שהואבחינת "תכלתהידיעה אשרלאנדע" ,א"א לתשע

את ההבדלה בק ארור הגק לברעםמירכי.וזהו "מחיבאינדסלבמהמי
בפוריאעד דלאידעביןארורהמןלברעימירכי",הינולבואל"תכ*ת
םאיןיודעים ההבדלבקארורהמןלברקי
הידיעה אשר לא נדע",עיזצ
מרדכי.
ע (דמן תוהמהדורא א אות לה)
והנה כתבכ"קאא"זאדמו"רזי"
בשםהרה"קהרביר'ברעיממעזיבוזזי"ע",כיאלוהנ'שעריבינהש"ט
תנם

קושיאבמקירהועלזהישתירוץ,וזהו שער אחד ,וכאשרנתיישבזה
הקחטא ,קשהעי"זעודקחטיא,וישעודתירקועלקוזטהא הב',וזהו
השעררהטני,וכן להלאה ,ולמעלהעד שער החמשים אשר לא תטעו
אדם,כי שם"טקושיא(למעמיקומגיעעד שם),והתירקןאי אפשר
לידע,כי אםידעוגםהתירוץ תהמהבמלההבחירה.וזטם ההכרח רק
אמונהפשתטהתטלאיקשהכלוםבלבו".
ועפ"זפטצא,דכשמגיעיםלשערהנוין,בחינת"תכליתהידיעה
שלאנדע",וא"אלידעולרנוןבדרגאזוההבדל שבקארורהמןלבררך
מרדכי,אזי צתכק להתחזקבאמונה פשוטה שלאיחקורויקשהכלום.
ההי"ל דצפמק ע"ד הרמז ש"עד דלא ידע" בגיממריא "אני הוי"ה
אלמתם",היינוכשמקיים"עד דלא ידעביןארורהמןלברקימרדכי",
ב"תכ~תהידיעה שלא נדע",צריךלשהי לחרמונה פשומה",שיאני
הויתהאלקיכם".תהוסולבסתניבפוריאבשתייתיין.
ובזהחטלפרש מ"ש (אמטרג,ב)"וכלעבדיהמלך אשרבשער
המלךכורעים תמשתחוים להמןגו',המרדכי לאיכרע ולא ישתחוה",
היינו,טעבךי המלךכשמניעים לשער המלך ,שער הנו"ן ,בחטםאין
יודעיםההבילביןארורהמןלברקימררני,כי שםישקחטיאוהתירוץ
א"א4דע",כורעיםהמשתחויםלהמן" ,שאםחוקריםבחקירותלידעעל
כלדברתירוץוביאור,אזיכשכורעיםלמקום שאקיודעיםהתירוץהרי
הםעפשםח"וו"כורעיםתמשתחויםלועגן",אבל"תמרדכילאיכרעולא
ישתחוה"בכחאמונהפשומה.

עלדרךהדרורו
י (ררחט לדווים),
כתב הנהדק מבארדימשובזי"ע בנשחטתלו

"תזעקישווטןצהלהושמחה,ליהודיםהיתהאורה ושמחההטשוןוקר.
תנג

הנהכתיב נס,ב)ברבותצדיקים"1מחהעם.כיהכללכשהצדיקים
טבשדי
"םלהםובשחה,כיהם
(ו
מחשביםוע
ים אתר',אזאפלוהעם
י
ת
ש
פ
ה
בעשיותהמצותמביאיםשכיההש %חידקית.תהוהרמזכיממשול
מרדכי,אזאפי
והעיר שהק,אע"פ שרובאנשיהעירלאהיויההים
כלל,אעפ"כהטהלהםוכמהה.אע"פשלאהיויודעיםהמעםלמהההר
להם שמחה ,אעפ"כהיו שמחים ,מחמתשתידכי בממשלתו הכמש
שמחהש %האנשיםכף.וזהו הרמברבותצדוקים"1מחהעם,אפלו
שאינםיודעיםהמעםלמההםשמחים,אעפ"כהםשמחים,
עם
י
ת
ש
פ
ה
כיהצדיקמבהא שמחהלעולם".
ועפ"רהק'יתפרשנםהכתוב (אסחרג ,ט)"והדתנתנהבשהדן
הבירהחומלהחקה לשתותוהעירשושןנבוכה".אשרלכאורהנם
ינבנ
י
יאנערהעירלאהיונפתים כלל",ולכוההיתה
בזק קשה ,דהלא "רו
העיר שהק כולה -מצכה .אך כשם שנאמר "ברבות צדקתם שמח
העם" ,קינאמד במשאךהאיקרא'ובמשלרשע שנחעם",הינושזה
 ,אז אפהק
לעה"ק סק ,שכשם "כשהצדיקים מחשביםועוברים אתי'
העם י1,להםשמחה,כיהםבעשיותהמצותמבמשיםוכמחהעל
כלהחהופלש
י" ,קשהואנםלהטך,שעצם הדברשהמחשל לקקםהחש
תת
מו
רשע,כהופיעבעבויתו הרשעהש"ישנחהעם" ,אף שלאידעים העם
אתהמיכהלאנחתם.ההעחהדיזנתנהבשושןהכירהונצלך חשק"1בו
לשתותוהעירשועקנבוכה",שאףאלועטינםמנהיםנשפעהלהםינק
ואנחה.

חזנה הובמח להם לישראל ש"תשועתם הית לנצח ותקותם
בכלפורגרור",שישועת פותם ושמחתההואענק שנשארלנצחבכל
דורודור.חהימ"כיהאיחומרדכיהולךשדול" (אסתרמעד),פר'שהא"ב
מרדכיאינוענקשהיתהרקבעבר,אלאההש"הולךונרול",ונותארלער
ברעה"ברבותצדקכם",ועל ק" 1הטד""שמחהעם',שאפלואםאק
תנד

יורעשואקמרנינתםסיבת השמחה ,מ4םע"י רבקותבמרדכי הצדק
נשארהצטמחהלנצח.
וזהו"מיחיבאינתםלבסתמיבפוריאעדרלאידעביןארורהמן
לברזימרדכי",פירחי שלאידע מעצמו תמרעתו מעם לשמחתו,כי
בהסתופפו בצל הצדיק והתדבקותו בו ,תשרה עלו שהמחה אפילו
"רלאידעבקארחיהמןלברושמרדכי"ה"
מידעכלללכנהשכטה.ההרי
הדברים ק"ומבפעויהעיר שהק שלאהיו ומתיםכ* ,מכל מקום
רישפעהעליהם שמחהעלזפישדרובעירהצדיק,עאכו"כזרעאברהם
םהשמחהמכחהתקדשותםבצדקתםהעובדים
הצחקויעקבתשרהעליה
אתד'.

עלדרךהסוד
הנה אמרוחז"ל במררש (אסתר רבה פט ו)ישמר חק
א.
אחשויהטאטטעםאחדט',אותושנאמרבו (שרטי,י)ד'אחד",ק
מעמוכו'.ופימותהענקמבוארבכתביהאר"יז"ל,רהנהכתיב3בראטית
ב,כא)"ויפל ר אלקש תרדמה האדםוירשן,ויקח אחתמצלעותיוגו'
הבןד'אקלום אתהצלענר".והענקהוא שהטקבאהיתהבמוךנקודה
רבועךבשחוףהז"א,וכרלבצתאותהפרצוףשלםולהעטשהפב"פעם
הזרא,הוצרךלהצלעלוהררמה.וענק התרדמההוא,שנלקחו מכש
רגמוחין * שהםנשכצצ,שהואהאורותשבאיםאליוע"יהתלבשותנה"י
בשוואבו ,תששו רקבפצרהעצמות שבו שהוא כח" רהה חים פור
"קכצשש דחיותא".יצטעם לזה,כי המוחין שנלקוצ מנצו דשזלבקצ
בנקודת השקצת ,ומכח ההארחזשקיבלה הפכה מנקודהלהיותבח"
פרצפןעגמם,ובאהאלהושאפב"פ,הלאדוימכןחוזריםהמוחיןאלהז"א

6מי
*

ש

5הת*שבו.

תנה

הנהענקזההחשסודבנקבית המקדששהואבנוקבא.ובהורקן
הבית הראשון ,שנהרם גם ביהמ"ק של מעלה ,הזרההניסבאלהיות
בסוד נקודה מאחורי ההא .ובכל שבעים שנות גלות בבלהיה דנ"א
במצב של תרדמה .ואכן בסוף השבעים שנה ,שנגמרו כל המותק
לתוכנםכבנחבא,מידנתגלית הארתיסוד דאבאמחוץלימודהנוקכא,
ובכח הארהזו באה פב"פעם הז"אואז החרק המוחקאליו ומתיהד
עמה.הענקזה שלגלויימוד אבא הוא מרדכיהיהווי .ובראות המן
שדכדכי ערום במעעדולעורר את שור דאבאויבינולבנין ביהמתן,
השב בלטכיכלזמן שהז"א בדורמשאיוכל לבמל כהמרדכי,היית
לבמל הארתימוד ראבאקודםעבה"י דאו"איאזרו אלהז"א,ואזי לא
יוכלוהזו"נלהזדועוישראלטויומשהעבדים.נהו שאמרואז"ל"ויאמר
הנקלמלךאהשורושהנועם אהדגו',אותושנאמרבוד'אהד,ישןלו
מעמו",הואמודהדוהמעטאשלהז"א.
שעשה הקב"העמנו בפורם מבוארבמידורקול
והנם
י
ד
ג
ה
יעקב,ש"בעלהרחמיםברוברחמיווהמדיןקלקלמהשבתוכו',ואדרבה,
הגדלהמדותזובוערצו,שאותוהארההיוצאמהנץאיהמתגלהלעולם
אלא בנמר הדורמשא ,ואח"כ ממחלק כק הנוקבב" ,כלומר לאחר
שהמלכותנהלה אתכלהראוילהלהיותבסודפרצוףשלם,מסתלקים
המוהק ממנה ואוזרים לז"א" ,אבל עתה הגדל חמדו ,שאף אאר
הדורמימא לא נמתלקאותו הארהממנה",כלומר הארתימוד דאבא,
"ואזנחשמלכלהיותםשל הס"אונשאריםפטיםמתים,שאותו הארה
שלימוד אבאהמתניה ,הוא ממיתכל הק%4ת הקשות.ותלו אותו
תחקרתכניו ,הם עשנהמפירותדקליפה דהםכניו שלונמן,עלהעץ

כר".

ב .וישלהבקבאה,ע41וי הארתימוד אבאהחשעיונזךבלי שום
תערובתהנינק,בסודשמןזיתזך[ .מהוענקשגילויימוד אבא הוא
תנו

מרדכיהיהודי,כיהארתיסודאבאהוא ק4ונקיב*שוםתערובתרינים,
ויסוד אבאכוללה'המריםוה'גבורות,וכולםבמורהויו"ת,כיעיקרו
הוי"ה[חמרם],ואףועבורותשכוהםהמרים,ו"הויו"תהםמ"ר,והנה
מ"ר עם ר אותיות השורשים של הוינהוי' אותיות המילוי ,עולה
"מררכי",עיי"שבמידור].ואםכן,אלימתבארש"אותוהארהשלימוד
אבא המתגלההואממיתכלהקלפות הקשות",ועלידי אותה הארה
"מעבמלכלחיותם שלהס"אונשאריםפגריםמתים",הריאףהגבורות
שבאבאהםהמרים.
ונראהשמהשהארתימודאבאממיתכלהקליפותהקשות,אין
חחמצדהגבורותשבו,שהריגם הםהמרים ,אלאשכשמאיראורגדול
רימוד אבא ,אץ מקוםלמציאות שללטפותהמןובניולחיות ,ובדרך
ממלא הם במלים ממציאותם .חה שכתב ש"נהבמל כל היותם של
הס"א ונשארים פגרים מתים"( .וע"ד המבואר בבמ ישתכר (טומרי
השבתות מאמרא %ת ט) בענץשאמרוחז"ל (משמרץנח,ב)גר 4ששבתחייב
מיתה,שימי ההול הם הומר חטבת קושט הוא צורה,ולכןהאתיות
עעליהם המתזהההנימול,דכיט שהם
ההוממים ברצותם לשבותיגי
חומריםוהמנוחההחשמצדהצורה,הנההחתירברצותולהגיעלמעלה
הצורהוכהואמנוחהיחוייבלורבימל,עי"ש).
שזה יתפרש"מיהייבאינישלבמותיכפוריאעד דלא בק
דאבא.ובהתגלותאור
ארורוהם!לברוימררכי",הינושעלההארתהיו
זהנעשהה"ברעימרדכי"שהואנםדפורים,תםה"ארורוגק"שנתבמל
היותהסמ"אונשאריםפגריםמתים.ו"עדרלאידעביןארורהמןלברזך
מררכי",כיבאמת אקביניהם,כיתרווייהו מתפרמט מאותההסיבה.
ורמז 6ה ש"בק ארור הגקלבריךמרדכי"בניממריא"לגהוריםהירעה
אורה ושמחה" (אגהר ח ,ש),הינו שבק ה"ארורהגזן"ובין היברה
מרדכ"' התקישש ש"לההיםהיתה ארה שנמחה" ,שהואענק
הארת סראבאכמבוארבספה"ק.

יע

-

תנז

ל כמש"כ ההמכ"ם (פ"ב
ועפ"י כל הנ"לי"
י
ה
מ
ןעדשאסתכרוירדםבשכרות"[,חוריממורהבעינו(עיקמעק
"מטותהי
כגלה הם'ו)

טס לב"ק אאץבעלבני נושכרזי"ע פזם מק"מ) עשהרמב"םז"לזכה לחכמת
האמת],וע"כי"לשהמזבאהסודהדורמימאלצורךבניןרמלכות(יעיק
שער"שעגדמאמרימיע84קאהעכ"מ).

מעםלמנהגישראללאכולבפטים"המןמאשען"
וידוע שכל מטהנ ישראל הנהםעוד מדורות
הנה
ג.
י
ת
ש
פ
הקודיכםישלו מעם ומקורובקחתם .וועה ט2ו לאכל בפוחם"המן
מאשען" ,שהם שונות הנאפות בצורת שלשזוויות המלאים במתקק

ושבשין.
וי"ל בזה ,דהנההיוצא סמה שהבאנו 4ול הוא,שעיטך נם
הפוחםההרםודהתגלותהארתיסודדאבאחפןלטקבא,ואיתאבכתבי
האר"יז"ל ז2הטקבאהיא םוד אסתר,וזהוםוד "מגלת אסתר",הינו
התגלות הארת אבא חק כק הנוקכא -אסתר .והארהזו מתעוררת
חמיםבכלשנהושנה,ונשארתהארתאבאכטקכאאףאחרהרורמימא,
ףמזרעם" (אסחר מ,
לקים"וימיהפורים האלהלאיעברו וזכרםלאיסו
כח),כיכלזכרקהואביםרד,כנרדע.
ועשנולעורר את ההארה דכאתבכלשנההשנהבאצניהםע"י
מעבוט .העםג'בחינות :א'5המהטי 4אלהנוחבא הארת קמוך אבא,
י ם מעף"מנילה ,בסוד ("נעוץ לה")
ונעוסהעלסינתינת*,,יעף,",
שההמעעןההצדקהשלום.
ל לההרס הארתיסוד אבא חק 4םוד הטקבאעלצורךבנין
פרצופה,ולהבטנהפב"פעםוס"א .מחאש מ~אמנלה .מענק
הס,כי שרהאבאהמתגלהלחוץ נקראעבירה",כי מגלהכגימטריא
נ'הויוותהכלהקםבשוד,םודג'מוחין ,שהף-טמרכללאתספיח
נה"י.ו"מקוא"הואמלשק (נם2רי,ט שלמקרא העדהבכלמסעיהם",
תנח

שפיחדולההרסםלחק.ההושע"י קפאת המנלהאנומביאיםשימוד
האבא עא מחקלנוקבא.
ג'להכתםהארהבמוחיןשלהאחרהרורמקצא.שהריבכלהצות
העשה ,אף בשבת מו"מ ,לאחר הדורמשא המוחק מסתלקים ממנה
ונכנסיםבז"א ,אבלבפורים המוחקנשאריםאצלה .תה נעשהעל
האכלהוהשתטה.כיהאכולהוהשתהההםסורשתימוחיןשלה ,חכמה
ובינה (שאק לנקרא אלאב'מוחין,כידעתן שלנשיםקלה ,ואקבהן
מוחהדעת),והםב'פעמיםי"ה,כנודע.וזהו אכלי"ה ,שתי"ה.וצרחי
להיותהשתההיותרכלהאכילה,כיהאכילההיאבסודהילחם אשרהוא
אוכל" ,לחםבניטמישג'הויו"ת,והוא כברג'הויו"תשביסוד שבא.
והשתיה הוא ענק הק שבשוד האמא .וכאשר מתגלה הארה גדלה
מאדומאירבמוחק שלה,מתבמ*םכלהדינים,עדשיכוללבוא לעץ
בשולכלהבלפה.ולכןאם תהדקהאכילהמרובהמדהותיההנשיךעוד
הארת אבא (שלחם הוא םורג' הויו"ת שביםוד אבא כנ"ל) ,ומצול
להביאלביהול המס"א לגמף,ועוד חזק למועדכי רקלעתיף לבא
יסתלקוהקלפותובלעהמותלנצח .ואשרע"כצררילהרבותבשתיה,
הרוכזלימוד שאצא,וכמנםדיניןמתערין ,הנשםיקנלוהקליפותמעם
חיותערכייבאאצןבהזולםלנצרי,ב"ב.וזההואענין"עדדלאידעבק
ארורהמןלברקימרדכי",שהריבזללהשתהההואנותןמעמיניקהנם
לתמן.
לפי"ז הצ לומר ,ושרמוזענין "המן פאשען" בז' קצוות,לנ'
בחינות אלו שאת מעוררקע"ימעשינוביוםהפתים.עודי"ל,שכיון
שמוד האכלההטש המשכת הארתסודג' הףו"תשצימוד אבא,ירמוז
ענק "המן פאשען" בצורת שלשזויות ,לסוף האכלה בפוחם ,עמ'
הקצוותהןרמזלנ'הויו"תשכיסודאבא ,שבפוחםנכנסיםבמוחיןעלה
גם הדורמעצא,עטההואםודהאכלהבפהקם.

יי

אדי

תנם

ך .והנהכתובבמנילה (אמהרמ,כח)ועמיהפורים האלה לאיעברו
מתעיהוסתיםוזכרםלאיסוףשרעם.וחטלפרששהזוכיםלמוךהתורה
עליהםנאמר"ושיהפורים האלהלאיעברומתעיהאיתים"היינושעל
ידימצוותהיוםהםמנעםתמו)ראיםהאורתעכבעשיםרעים ממש,עלכן
אצלם"והמיהפוריםהאלה" ממש"לאיעברו",היינו "תתורהנסתים",
מאלועהוכים לפנימיות ההגתים,היא תורתהנסתר .אכל גם לשאר
הנחתים הובטח ש"וזכרם לא שוףמזרעם" ,שאףוראינםזוכיםלימי
השריםהאלהממש,אלאבחינתזכרהמיהפורים,מ"מתחולנםעליהם
ברכתד',ו"לאימוףשרעם".
ירצוןשקמיהפוריםהאלהלאיעברומתוכנווזכרםלאשוף
והי
מזרענו,ונתוץאנחנווצאצינווצאצאיצאצאינווצאצאיכלביתישראל
כולנויורעי שנעיולתמדי תורתך לעשמה,ויתקים כנו*התים היתה
אורהושמחהועושקוימך-כןתהדקלנו,כוםנטועות אשא,ומגהלמל

הנטועותבזמן ה"טועא,והעיקר שנאטהלביזתםבן דוד במשרהדיוץ
ברוברחמיווחסדיו.

חס

מאמריםבמעודותפורים
הנהמפורמםמדגאוןבעלצפסעפענחז"ל(עיץמפרועלהימב"ם
פ"נ גירוין המץ בהשממות),ניטעםהמנהג שכל הקהלקורא "עשרת
וק
מ
ןי",שהואמכיון שעשרתבניוקמןצריךלמימרינהובנשימה אחת
הרמ
כני
ש
ע
ע
ס
(כמנשרבנגלהמץ,בובשו"עאו"חמשןתרצד סו),איןהקוראיכוללהוציא
אתהשומעק,כיאתהקיאהיכוללההרסבתורת"שהסעכעונה",אבל
לא אתה"נשימהאחת".והכטש מהתוספתא (דמאיפ"א מ"ח) "ראה אחד
שהפרדהתרימההמעשרות,ואנשררציניכמה שאמרזה ,דבףוקישק",
ודיק שד14ק משמע רק בדקבדדבריוקימק ,אבל אמורלכתחלה.
וההנו משום,דבהי ךהראשק הפרצך כפרק ,מ"מ השני עשאן בבת
אחת ,תהאפורלכתחלה (עקתוס' תמוהד ,אובכ"מ).ומנההביאראיה
"ראםיוצא במה שאמר אחר ,לא כמו שאמרהוא הלשון שאמר
הח'

אחר".

ולכאוךהפברתוהואכעין פברתהבנעהלוי ,שכתב(ביזהעי
עה"ח ,ברבורה) פאקכהןאחדשוללומרברכהכדגים הנאףהכהנים
נטמעוויצאומרין "שומע כעתה" ,ךדק שומעכעונה שיך רק בדבר
שאק צדףבואלאאמירהלחודא,אבלברכת כהנשדצרין"4קולרם"

מי

כאדםהאנצרלחבריו(במודלפם!במישהלח,אמגושהאזוורלהם"),ב"הלא
שסךשומעכעונה.חננהכברדנוהאחרוניםבדבריושלהביתהלוי,ונם
חלקועט ,הסבתאלהועגםעלרעיםכנוןאלו-מועלבהמדיןשומע
כעתה(עץמרזבעל דשואפ'מ1א,ובחבוא שסחמ"כםועודאחשוש).
תסא

אק אה,דהכאגבינערמה אחת שלעשרתבניד"ק,בחזאי
מוגידקשומעכעונה,כי אקכללדין שתהא חפצא שלנשיאתעשרת
בנידמןבנשימה אחת,עדשנוכללדון אםיכללהיאמרבו דקשומע
כעונהאולא,אלאכלהדקשצרוךלמימיעהובנשומה אחתאעואלא
שלאיפסיקבנשימהבינאוםבקריאה,שעיץמפרמםהנםשכולםנהרנו
ונתלוכאחר,ועל קראתתצותבליהפסקנשימה-לאעועילדקשלא
יועלרקשתסעכעונהעלאה.
וכאמת,במקפחינולאמהנוכל הקהל לקרוא עשרתבניהמן,
אלאיובאשבשמיעהמהקורא.וכןנראהלדייקמלשוןהרמב"ם שכתב
(פ"ב מהל מגלה הכב) "וצרחן הקורא לקרטע עשרתבני המן ועשרת
בנעימהאחת,להסיעלכלהעםשכולםנתלוונהרנוכאחר".ה"
מהזכיר
ןחירבעלכל אחרלקרואבעצמו(בז כתבהחי אדם שאץ
כללשטהרהכיש
המרצנבק,אלא"ונקוראשמרםווצךלתגמעוכמוכלהבגלה").
שש

4

בגם'(מגלהנא,ב):לאחרכםמאימבוךכו',הא-להרבאתרבם
גהק אתריצו חשקם אתנקמתיעוהנפרעלנושצרים והפשלם גמל
לכלארבינפערו ברשכרהנפרעלישראלמכלצריהם,רבאאמרהא-ל
לתרווייהוהנפתעלישראלמכל
המחריע .אמררבפפאהלכך
י
מ
י
ר
מ
י
נ
צריהםהא-להמושק3הומ שש4תושכרמאמךינועה"ק שתליה).
ונ"ל בדרךרכם ,דהגה כתבכיק אא"זבעלבני יששכרזי"ע
(שתמרי חדשאדרמאטדג שתז)"מברע(ע"תער"חפאה)דץלדיביםרוםבעקשהה'
אותיותמנצפית,ה'טצרות,ממפרםפ"ר,והנהכהחלקהוונבטיתשל
ה'אותיותרג"ל.למתחרשחה,הנהממפרכלנבודהבגעשמויאנ"ו(ה'
פעמיםנ"ובגימטריא פ"ר) ,חבוא סוד ה' פעורם נ"וק2כ"ויהינועם"
(הולשצ,ט)ממעילשירשלפנעים (שםצא),להסתמקכחהגבורות,והם
"וטפינעם ד'אלקינוואינו ואשעינו מצהענקנו ומעשהיעו
תסב

כוטהו" .והמתקתןע"י שמות החמד ההרהיטים ,הינו א"ל הוי"ה,
בגימטריאז"ן,וניתומףעלכלנטרה(שהראנ"ו)ממפרא',וזהוהנרצה
(חולים עת ,מ) "א-ל הוי"ה  -והער לנו" ,דהיט שמות א-ל הוי"ה,
ממפרםז"ן,מאירםלאתוקנ"ו".
המבוארבמידור,שבברכת"האילהרבאתרבנוגו'" ה2ה'
יצ
פעמשנ"ו[הינו:הרב אתריבנו,והרן אתדיננו,והנהנם אתנלהוהינו,
והנפרעלטמצרינו,והמשלםגמוללכלאויבינפשנו] ,כבדה'גבורות
דכצצפ"ך ,שכלםנהפכולעזרתש,כיה'פעמיםנ"ובגימטריא פ"ר-
מנצפ"ך,והם ה'גבורות כאבאהטקמיןנקמתינו.וי"לשלכן"נימרינהו
לתרויהו"ומברכזן'ברעשאתההוי"ההנפרעלישראלמכלצריהםהא-ל
והמוקטע",הינווסבאההוא"נפרעלישראלמכלצריהם",ש
י
א
ה
"
ומהסע",שנצרףשםא-ללהוי"ה,ובחץניתומףהה"אעלאותיותפ"ר,
וכולםנהפכולחורתינו.

"

8 8 8

בסגלתאסתר(י,ע) נאשרהחלותלנפולגו'",ופירטשי:אמרה,
אומהזו6מ42יה לשכבים ולעפר ,כשהם יטרים יורדים עד לעפר,
עדלרקיע ועד כוכבים .וצ"ב ,דבשלמא מה
וכשהם
ץ
ח
עדלרקנך",מובן,כי ממעם עלים
שפוטרה "כשהם
במצקנלאתוכללוכינפלתופללפנז",אךמהשאמרה ששהםיורדים
יורדיםעדלעפר" אשמתקמההואשרךלכאן.
ואפשרלפרש עגםזו הואטמטמתבני"טדאל .המהשאסיה
ששהם יורדים יורדים עף לעפר" ,הינו ששוברים לכם בתשובה,

עו-יםעשים
עתיםעשים

ויורדים בשלהםכ"כערשנחשבים בעצמםכעפר,וכמררנת אברהם
ארעו שאבך"ואנכי עפר841פר".וכ,טחחריםבתעיבה ההםעתים
 .חק נאמך
נעו-ים עדלהקיעושילכוכבים",העק 'טולהפוללפני"
(תה"שקע"0,כקיאךמעפרדלמאששתירוםאביןלהחטיפיעםמיבש

גר".

תסג

שושןפורים
א .ושמר המלך לאסתר המלכהגו' ומה שאלתרוינתןלך תצה
בקשתךעוד ותעש ,ותאמר אסתר אםעל המלך פובינהן גם מחר
ליהחים אשר בשורק לעשות כדת היום (אמהר מ ,ע) .והט לתם",
דבשעה שאמר לה המלך"עדחצי המלכות הגעש" ,למה לא בקשה
דברגדולוחשובביותר,ורקשאלהעדצקגםמחרלעשותכדתהיום.
וישלתירבדרךאגדה,עפי"רכ"קאארזבעלירכיתשובהזי"ע
(בתפארתבניםלדגהוצכועות)עה"כ (שטתש ,ש) אלהעםומקטרנםהיום
דרושז"ל עה"כ (ההתם לד,יב)לכו
ונצחרגו'",עפי"דהמפראיים
בניםשמעו יראתד'אלמדכם" ,לטבנים",הינוגם לאחר שתלכו
מהדריסהלביתכםלשלום",שמעו,"4אז תדקדקולשמוע ותצירו
לפניכם כאלו תשמעו הדברנםממנו כאשרהנניעומדחרורכםלפנפנם
הש"י אתמוצה"לךאל
"יראתד' אלמרכם"כו',ובזוזי"ל מה
י
ה
ז
ה
ש
העםוקדשתםהיוםומחר"",טמחרשהואלאחרשן,הינושיתקעיתד
עבלבניראל אהבתוויצתוית"שער שנם למחד
במקוםנאמןריג
א
ש
ד
ש
ע
ע
ו
א"עבקדודיהעליונהולגישות
יבערלבםלעבודתוהל"י,לקדור
מצותרהצ"יכראוי".
ע (מאפרי
וישלמסוךלזהדבריכ"קאא"זבעלבני הנשכרזי"
חה"מסין ר אותא) שכתב"דגשטביעותלאנהלה(בתורה)בצק
מאסי
לעצי רעודה ,כנפארי מוודעם ,רק תלוי במפירה ,כמזכאים למספר
החמשיםאזההשהחם".ם 4לודרמעם,רהנה מ2צשבמצותמלמוד
התורה(ההטעא,ח)"יהנהן %ירמסריגלה",ולמדתימעמהציווימתודפס

*

תמד

בשיי י

*

שלהרבבש עראריהננתעוודו ("קטתעלם,נתיב התרהפ"א)שכרזת,
ם לממחתה
להיות התורה הש למעלהמן וטמן ט אק צקמייח
כשאריהמצותעיטלהםטמןעי"ש,ואםכןלפיתישלתמרנםכןדומעם
יהחה"מ
רמשוםהכילא תלהזנקנתינת התורהבעצי החמצם,כיימ
וצמה זמניים ,רק תלה נסיעתו במספר שמופרץ ישראל ער יום
החמימים ,ממפרהמישיםמורהעללמעלהנקדטמן".ולפידבריו הק'
ישלבאר"לךאלהעם וקדשתם היום *ומתר",להיותהתורהלמעלה
קהזמןלאהההרחילוקביןיוםנתינתהלמחרתו(הסמחרזטההשלאחר

ש

טצן).

םפוריםהואאמןקבלתהתורה,שהריאמרוחז"ל (שבה
והנהיו
פח ,א)"הירר קכלההבימי אחשורוש רכתיכ (יבלת מ,בז)קימר רקבל

הההוותם,קיקיונטה,טקיכלוכבר".ולכןבקשהאסתר"אםעלהמלךמוכ
ינתןנםמחרלגתתים אשרבשושןלעשותכרתהיום",לעוררםשנתינת
התורהצריכהלהיותלמעלהנקהצק,בבחינת*היוםומחד".
ולפי"ז"םליחןמעםעלמהעורמיוחז"ל(לישמש4מ)"ראםכל
המועריםמהיובמאים,רציהפוריםלאנבמליםוזכרםלאשוףמנבלש"
(4ק הפרמן בעצר לפתעע צצה) .והחט מ "ים הפוףם" הם צק קבלת
התורה,והתורההריהי14למעלהנקרטכק ,קלא"יונמלכםלעלם,
כיקשאינםמעבתם4מן.וישלתמרשלעתה* שאעודחגרל השמחה
ביום הפוףם ,שהף
הגה)"בפשותוהזנקלאטהרה
(רמכ"םחיב מה4ולכהי
עסקכלהעולם אלאלתפת אתר'בלבד",לכןעוד תשדל השמחה,
והבן.

ש

אךנראהעודבאה,עפ**דהר"ן(כגלהפ"א,וויא מהלושנונגלה
ב.
הבגלה (ה-מ עם
פ"א היא) עושקם שתקטלמוקפץ צקמיוחד

לייאת

משרזכי"חלקוכבודלארץ-טהאלעטייתהבתיבהברעתןהיכרםותלו
אותה משות והושעבןנה" .ונמצא שבקשת אסתר"ינתן נם מדך
תסה

לנהווים אשרבשחמןלעשות כרתוחום"היתה השורשלקבועיום"ץ

אח"כלמוקפים,כדילחלוקכבודלארץישראלשהיתה חתכהבאותן
ר כמשכר (מאמר שי ששק לא)
הצמים .חזנה כצזב כ"ק אא"זזי"עבימע
"עצצעתי מכ"ק אאזמו"ר הצה"ק [בעל שם שלמה] טללה"ה מפה"ק
שנתןמעם 24בחשנחגגיםלהרבותבמעודת שתקפטים,כהווםכבוד
ירושלים תושיב ,אשריוםהפורים שם ההאביום מ"ו ,להראות אשר
עינינוולבסתלויותרק שמהאלעירהקודש,כי שםלבבנושואףזורח,
וזאתעיקרשמחתם,בעתנעוםאללבנווזכרוננושנשוב4רו,מ4םב"ב,
עההויה"עיקריוםהפותם".גברבריםמבואכםהימכלפי"דהירהמלמי,
שבעיקרהתקנהשל"ומיהפורים""מענין"לחלוקכבודלארץישראל".
ונםלעיק 5מהבקביעות צו דמותם דוקאינםלנכקלתקן
"לחלוקכבודלא"ע.וישלומרבאופןפשתי,עטה הקולתקן את אשר
חמאו במה "ששעוממעורה של אאו רשע" (כגלהטע א) שבזהפנסו
בכבודה של ארץ חמדאל אשר ושחללה באותה מעודה ,שאכלו בה
ב"כלים מכלםשמים" (צהרא,ז),הינובכליבית המקדש (מגלהשם),
ולכןכרילתקן חת,תקנולדורותלחלוקכבוךלא"יבימיהפתים.
אךנראהיותר,תהנהקביעותנםרפותםהיהבסוףגלותבבל.
חהנהכשנלולבבל אמרו להםשוביהם(חוחים ק,6נ)ישירולנומעטי
צית",תהםענו(שם,ה-ו) 8אונעוראתעררד' ן מ צר,קבלו
את
"ויה %עצם" מצק*מםלחםאם16שטי,אם16
יחקאםעלראעןשמחחי.ו5ג,כשצתולהסעדיוצתיםנ"עינעמתה
ושמחה" באמן עחוץ שואל חףבה ףמטחן נצלא נצן ,החעצד
וחטטי" :אך מור*מז עתיד'על אומת מ.*%וסוכך הו טיכק
את ותעלצועלוטמע עצווצנ צאצםנק -ששו את הערם
באנפןשחלקוכבחרלארץישראל.ואימרלכןברוביןבמעודת שהקפותם
כדבריכגק בעלשםשלמהא"עהנ"ל.

ש

לישת

אא"

תסו

איה

מנהכברביארנובאריכות (ררנהבהיכלההטייהלפנידדים)שבכל
דבר שעחטקויתעוררובגרז לשנוא את עמלק,ירט באהקיום מחית
עמלק .קוטבזהסובבודילךמעשינובימיהצרים .וטשאהלהוסיף
שעד"זהואגםבענקזהשנוודיםלהרבותבמעודתשועלפורים שהוא
לחלחן כבור לארץ האראלהירושלים .דהרה בקצפת עמלק ,שהיא
אדום ,אומררלכתרב(תהים ק,6ז)"זכרד'לבני אדום אתיוםיחולם
האמריםערוערועררךסוךבה" ,וכגקאנומבקשים (שםקנ,י)"אוזה
תקום תרחםפיקכי עת לחצהכי באמועד".לכןכלפעולה שהיא
משוםלהיצלות אתירווט4םעל ראששמחתנו 1",בה משוםזכור את
אשרעושה לך עמלק ,שבזה "נעורר הנפשות להלחם בו ,ונעץ העם
ם אותו עד שלא תשכח המצהר ה4ש תחלש מגאתו ותחסר
מהנפשותעםאורךהזמן" (מ~קשעב"םבמפרהמצמתמצה;קפמ).

ווי

*

ג .ההנהאושרוחז"ל(מנלהה,ב) ךהא דכתהבדגילתתענית אתיום
ארבעהעשרואתיום חמשהעשריהריכבריאאינוןד5אלמספרבהון,
"לאנצרכא (בסגלתתענית,שהריכברכהוביםבסגלת אסתרשאסור
ז שלזה
בהספד ותעמת ,רש 4שם) אלא לאסור את של"ץב"הויע
באה".חהימכמצדהכתובבמקראהיהאפוררקיוםי"רליהטביהפרזים,
ויום מ"וליושבי הכרכים ,עלכן הזרו וכהבום במגלת תענית כף
"לאמור אתשלאחבזהואתשלחחבאה".ומבוארשנתחפשבזוץ,שאינו
קיום אחד של שמחהבלבו/יוםי"ד4ה8כיהפחיםויוםט"ולבני
השיכים,אלאשניהימים הםחמיבה אחתשלשי שמחהלכל"טראל.

[מ 5של4הקהערתפטיוכן,כבר בשו כנקאא"זנ"עבשו"ת מנחה קלעו(ח"נ
סעאה)שהקרשץבה,שגם אשרהתענטז משדמהתוצא שזהה ,והענק

ים

יקשי
שמחתש,
עש
בזההואכמבוארלעלשצרמילהנצלות אתירהטליםעלרא
וביוםעוווד שמחהפייםבירהט4ם הואיום שמחהלכלישראלבכל
תסו

מקום שהם ,חקביום ששמחים ישראל בגלות הואיום שמחה נם
בירושלים,ועלכןשםהשיםהםשישמחה-לכלישראל.
מעפן סוףהישלך ערש" (או"ח) לתחילתו
וענטזיש
ר
ו
ר
ד
ל
יה).ייוץנה המחברז"לסיים אתהשולחן ערש
(עיק בשעף תשובה שדרשבא
בהלכה שאף"יוםי"רהט"ו שבאדר ראשקאי!נופי
םעלפנטזם,ואין
אומריםמזמוריענךד'ביום צרה,ואסור בהספדותענית" ,ופתה את
השלהן ערש"יתגברכארילעמודבבוקרלעבודתבוראו ,שההא הוא
מעורףהשחר".וי"לע"פהנ"ל,רהאשיוםי"דום"ושבאדרראשיואסור
בהםפדותעמת,החנומשוםסחטניהםיהדהםשי שמחה ,שהואהענק
להעלות אתירושליםעל ראש שמחתתכנ"ל ,וכלשות של כ"ק אא"ז
ותלויותרק שמהאל הקה"ת,כי שםלבבנו
זיע "אשרעינינויבנ
שואףזורה,וזאתעוקרשמחתינו בעת נשים אל לבנו חכרוננו שנשוב
לירושלים ב=ב".וכענק ותה הוא מ"שבפתקיתו ש"טהא הוא מעודד
ו אתהגאולה שלמה שנמשלה לשחר (עקיהלמיבת"תפ"א
השחר"היינ

עי

א"א).

רלהוסיףבנץ,שעלשי הפותם אמרוחז"ל(ימאבם ,א)
תרךיז

"למה נמשלה אסתר לשחר ,לחצרלך מה שחר םוף כל הללה אף
אסתרםוףכלהנמים",ויתפרששעלידנם דפוסם"צ הכחבכל אחד
שההא מעורר השהר,כי הו 14כבראמן הגאולה ואילת השהר.ולכן
בסימובהלכותפודםפתההמחברבגץ"שההאהואמעורףהשהר".
והשההדנ"אמיםבפםהק"ומצבלבמשרטהתכחד" מצ,בי),
אי
כבתהלהגהותיו"שויתי ד'לבדי הסיף (תה~ם  ,8ח) הו(אמ
לל נרע
יכ
שלררכםבזה ע"פדבשנולעל,דהנה
נתורהוששיתהצףקים".י
צרךהאדםלהיותבבחינת"הזובלבמשתהתסיף".ואליתמהלשמחה
זו מה עושה בעתהנלוח מגולהבבחינת"איך מצר אתשירד'על
ארסתנכר",כי"שויתיד'לבדיתמיףהו14כללגדולבתורהובמעלות
הצדיקים",וידעויאמקשבכלמקוםשגלוגבראלגלתההימכינהעמהם,
תסח

ולכבורהשראוישיהמההארם"מוכלב משתהתמיר".וכמו שאמרדוד
המלך (תתלשננ ,ד) "נםכיאלךבנטש צלמות לא אירא רע כי אתה
עמדי",הינובחינת"שויתיד'לכדיתמיד".
וטוירצוןשנזכהלהיותלבבנושואף צרחלתיקוןעולםולבנק
ירושלםעיה"קונזכהלעלות אתיועציםעל ראששמחתנו,ובזכותזה
נזכהלעלותלציון כרנה ולהאות אתירושלםעיה"קכבנינה ,ושמחת
עולםעלראערנו,בביאתבןדוףבמהרהדירןברוברחמיווחמריו.

תסס

בסעודתהי5ו5אשלהרה"קמאפמאזי"ע
אורליוםר'פרשתמהרה,ה'ניסן

א .מקג5מאבותטורבותינודק'זי"ע,וכןעגורבפיחמשים,שיחמא
דהי5ה~אזט5צדיק,הואיוםהממתל5פעו5ישועותבכרע -בזכותוש5
אותוצדקבע5הלולא.ומהעמאדבולתא,כברכתבכ"קאא"זאדמו"ר
זי"ע (האץ הורה מהפראו אטז 5ך)"ט-ועכיביומא רהללאיש עלוץ
להנשמהרקיחתה שטהורהבכלשנהושנההגבושהלמעלהכו',והחש
בבחינת מה שאמדו חז"ל (צמות סב ,ב) חיב אדם לפקוד את אשתו
בשעהשהואיוצאלדרךכו',חנינו"לפקוד אתאשתו" ,העטתלמטיו
ואנ"ש,ענפיוש5האזלןהב,הינוהשיכים לשורשנשמתו ,אשר המה
בחינת אשהרגוכגלת שפע,בזכותומלמזילה למבר" ,בשעהשיוצא
 ,יפקרם בזכותו וכה קדחטתה בפקודת ישועה
לירך" הגבחהימבר,
ורחמיםמחטמישמיקדם,כ5אחדבישועתו".
ט"לעודבזה,עפ"דבש מל*הרהבןנע5אחיב"טרא5
מאפמעזי"ע(נפ'שמעי)עה"כ(יק-אמ,בג)"וירךמעשת החמאתוהעלה
חהזט5מים,ויבא מושה ופהק אל אהלמועד,ויצאוויברכו את העם",
שהתוה"ק שדהלטדרךהצדיקים,שעבודתםבבת" "מעשת החמאת
והעולה ט"טלמים" ,הינו שהם תמיך דט~ם במחשבתם ברוחמות
עלמותטעוניםלחק!כלהפגמים,ומעלקכלמיניעקות,ועתדםשקום
בקהשי"תלכנסתישראל.אךאיאפשרלהיותהמידבדביקותלבהילה,
וצריךלפעיתםלירדממדרגתו ,רצדהזוצוך 44הכברע.וכשהצחק
יורףממדרנתומגבוההונופלבתורהזמן711,ההןמשגיתע5הצמףכות
תע

התחתונים,להשפיעלבניישראלולכרכםבעק מוכהויפה ,ולהמשך
להם שפע מובהבניחיי טעי ,ולהעלים כל חמרות .וזש"ה "וירד
מעשת החמאתי,ר"ל כשהצדקיורדמן התקק של החמאת והעלה
וכשלמש הנ"ל,אז"ויבא מוטהואהר! אל אוהל מועד",היינו שבא
הצדק אלתור הזפן,וכשהם למטהבעולם התחתק ,מה המה עשק,
"והנאוויברשאתהעם".
ועפ"י רבה"ק י"ל ,שבשאר שהע השנה הרי הצדיקים
שבעולמותהע~ונש,עומקיםבענעיםנצחייםשלתקוןהעלמא,אשר
הקש שלמוזלהכקהאמן",ועלכןכשמזכיריםלפניהםשישראלצריכים
ם הנצרכים רק "לאטן",
להוושע,ב"טועחעבניחייומזוני ,שהםעניני
מנאהלט שהםבבחינת(ההיםכב,ב)"רהיקמהפרעתירברישאגתי",יען
שהםלמעלהנקהזמןואנולמבר.אכן,ביומארהיולאשלם שהוא
עתש"טלנשמתהצדקעלוץהנבהלמעלה ,הףבע"כנשמתובאהאל
"אהל מוער",הייה "לתכי הצק" ,שהרי הזפו של"יום השנה" היא
הסיבה שנשמתועולה לעלם מעהיותר,חזאייונאו הוא דקאנרים.
וכיקשבאיםהצדיקים אלתוררגמן,מתקיש בהם"ויבאכהנהוארון
אלאחולמוער",ונט"ויצאוויברכו אתהעם",בברכותזמנים בעלם
החץ,בניחיהמזוניהנטועותבכלענעים.
ב .ועיןעוד שם במפה"ק אוהב ההראל,והטוב חזר וכהב שאק
המשכתטובותעחהץנחשבכיוידהאצלנזטמתהצדיקים,אלאאדרבה,
"כאמת אצל הצמקיםעוברי ר'כו' ,מה שחחטבקתמירעבור מוכת
האראללכרךאותםולהמשליעליהםשפעטובלכלצרכנים,אחיחבוב
להםלעליהיותר מדבללת פשושה בעולמות עלעלים" .וג"ש'ויצאו
ויברטאתהעם",ר"לעדצאומבחינהזושלרבינא,לקחובמחשבתם
םשרך אתזרעאוראל,שבחה
אתהעם,עטתוישזרמובבעיניי
להםבחינה %מבלעתהדבקות.

ירך

תעב

ואולי י"ל עפ"ז ,מה שרניק~ם החמימים לומד אף ביהמא
דההילא על צדיק "די נשמה זאל האבען אן עלטה",היינו שנטה
שבברכים ומשפיעים כל מונליחיאל,זו היא הנחשבה לצףקים
 ,שהף"יותרמובבעיניהםלברךאתזרעישראל,וגבחה
לבחינתיעיה"
להםבחינהזומבחינתהדבקות".ה"
האחורים"רינשכנהזאלהאבןאן
עלטה"-לברכנוולברךאתישראל.זכותועןעלינוהנלכלישראל,ונזכה
להוושעבגאולתעולם,בביאתבןדודבמהרהרירןברשרהיטיווחסדיו.

תעב

הגדהשלפסח
א .הא לחמאעניאדי אבלו אבהתנא בארעארמצרים.
לכאורהאומרים באה מעםלאכילת מצה ,שהוא משום ה"לחםעני"
שאכלואבותינובמצרים.וקירה ,כאם קלקמןבמימראדרבןגמליאל,

שמפרשמעםלאכילת מצה",על שם שלא המפק בצקם שלאבותינו
להחמיץ,עד שבלהעליהםמלךמלכיהמלכים ונאלםכו'" ,למה לא
קאמרשהואגםעלשם"שהיאלחםעםשאכלואבותעובמצחם".
תקברמב"ם (נהלנות ושץ ומצה טמח הוגדה ת"א)שכצהב"ואומר
בברזולו יצאנו ממצרים ,הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא
דמצחם".והינושמזכירבזהשניועמעמיםלאכילתמצה,המעםד"שלא
המפיק בציקם לההמק כו'" ,עההו מה שאומרים "בבהילו הנאנו
ממצרם",וגם ושעם ד"לחםעמ שאכלואבותינו כמצרם" .ברם,גם
לדקוטהאכתיאינומבואר,למהלאוככיררבןגמליאלאתשניושעטים.
ובאמת כתבברמב"ן (דנרים מ,נ)"הזכיר במצה שתהוה לחם
אעניזכרכיהיובמצרים
עמ,להניכיצחהכלכורשיצאובחפזון,ויני
בלחםצרתמיםלחץ,וווזהתרמוזלענידבריםנפוחי,והיותה'מצדף,מכיר
אתההנהרהבחפזון,מפורמה שהםענימוכס-כיהיובמצריםכלתםצרוכוםלחזן.וכע
אמרוהאלשמאעמאדיאכלואבהתנאבארעארמצתם" .הףמתבאר
נםמדבשושכטכנייםב"האלחמאענף" אתהמעם שדממההיא"לחם
ןלעני מצרם ,ובח"ה לא נזכר במימרא דרבן
עני" אשר החשסכרי
נם4אל,וצ"ב.
תעג

ווצראהבזה,התריענעי מ 2במצה המצחה ,חדשכטהוההיא
ב.
ימצה"ולאושמץ.ועור מה שהשילחםעני".ונפק"מ לנמצהעשירה",
אשרהיא "מצה" ,אבלאינה "לחם עם",כי לשם ילחם עמ"צריך
שיהזההלחםבמהותולחםעני,לאלחםעשיר.
ועיןבמהר"ל (גטרחז ר פרק מח)שככזבלהלכה,עקמישאיןלו
בלילפסחרקמצהעשירה,חיבלאכלה,כהווםוההיאמשמה,כיהריכל
המנחותנילושותבשכלושכחובקוראןמצה,לפיכויאףשלאקים בה
דקלחםענקמ"מצרכילאכלהכדילקייםעכ"פרגמצוהדבערבתאכלו
מצות.
[ואף שהרגן אברהם (ש"חמ" תעש טק"ה) חולקעלטה ,הנ"ל
שבמצהעזטירהלאמקיםמצחהכלל,אבןנראהשגםהמנ"א,אינוחלק
על עצם שוד המהר"ל דימתה" ויילחםעני" שני דברים הם ,אלא
דאפ"הם"לרבמצהעשירהלאמקים אף אתהמצוהר"בערבתאכלו
מצות" ,משוםשהיק "לחםעני" נאמרנםלעיכובא ,ךכלזטאעו לחם
עני,אית מצההשאוההלגוים בהגם המצחהדבערבתאכלומצות.וכן
מורה לשק הרמב"ם (פ"ה מהל חו"מ ה"כ)"וביום הראשון אמור ללוש
ולקמף אלאבמים בלבדלא משוםואמץ ,אלאכדי שהנטה לחםעוני,
וביום הראשק בלבד הוא שצרדילהיותזכרת לחםעוני".רוי שאף
שעצם שם המצהנקבעע"ימה שאשהושמץ ,מטםביום הראשקבעינן
שתהמההמצהלחםעוני,להיותעי"ז"זכרקלחםעוני"].
נראה ,שבאמתושעם מנמצות מצה"הוארקעל שם
נ
"שלא הספק בצקם של אכותשלהחמיץ" ,דהשם מצה תלוי טה
קמעם דלחםעמששכלואבותיהבמצדים"ההשרקמעם
לפו
ו.
שאינהחמץ
י-
למהצין4שביום ראשקתהוההמצהנם"לחםעני" ,ואשמעםלחית
אכלתמצה.לפיכךלאערוךלמימיאדרבןמשיאל,שהיאמבארתרק
תעד

את המעם של "מצהזו שאנו אוכלם" ,ולא את המעם למהבעינן
שתהזההמצהגםאלחםעוני".

תמצה.אבלבקיוםדזכר
וכלזהרקבהנסעלמעצםמצותאכי
יציאתמצרים ומשורמניאתמצרים,צרינו המשורלכלול לא רק את
הטראה ממצרםאלאגם אתהעמשבמצים,כמו שכתב הרמזתם (שם
ה"ב)"יהנדתלבקי,לפידעתושלבןאביומלמדו,כיצד ,אםהטהקמןאו
מיפש ,אהמרלובניכולנוהינועברים כמו שפחהזואוכמו עבד טץ
במצרם,ובשלהרזהפיהאותנוהקב"הויתראהלחירות,ואםהטההבו
נרולוחכםמוששו מהשאירעלנובמצרם,ונמיםשנעשולנוע"י משה
רביתכו'".ולכן ב"מנטא" שהחשקיוםסיפוריוראת מצרם,כבכיריםנם
אתהמעםשמרעששתהיהוהמשמהבלילנוטהגםלחםעני,והבן.
8 8 8

האלחמאעניא.לחמאעני84הואהמצההאמצעיתשמתלקק
לחצאק ,כמ"שחז"ל (פמחשקמו,ב)נטהעניובדרכובפרוסה.ויש*תן
מעםלמהמתלקקמצההאמצעיתריקאולא אתמצההעליונה,כימצה
ההיא נדבחינה"חכמה",וחכמהא"אלשבור,כיכןההשמהות
העליונ
החכמה שאפילו הצברה לנקויה הקמנה ביותר ,תשאר החכמה
בעה~מותה(עקלקטני64מרשלבעלהדכינוזי"עפע),ווהבי.
8 8 8

הא לחמאעניאדיאכלו אנהתנאנאיעארמציהם,
".מ לפרש ,דדצה במצרםהיו גבראל
כלרכסיויתיויכולכוי
בגלותהדעת,ערשאפלו"רצות"הטהכגלות,כלומרעלאהטהלהם
תעה

הרצקלעשותרצונוית"ש,ולכן (שמותו,פ)"לא שמעו אל משה[בגי'
רצון] מקצררוח ומעברה קשה" .ההנה אמרו (בתמת ע ,א)"גלי4וידוע
לפניךשרצותולעשותרצונךתטימעכבשאורשבעיסה",שהואהיצה"ר
שנמשלל"שאורשבעימה".הקנהכשהיוהכדאל במצרםאכלואוחמא
ענשי" ,לחםבלי "שאורשבעימה",לרמז שלא שהאור שבעימה ההר
שנעכב,אלאשלהםעצמםהיההמרהרצוןלעבורתד'.
והנה שאלת בן הרשע היא "מה העבודה הזאת לכם",
ובירושלמי (פסחשפ"י ת"ד)פירשו "מה המורח שאתםממריחיםעלינו
בכלשנהושנה".היינושאצלוה"רצק"עריקבגלות,ולכןעבודתד'עלו
היא מורח ,לע %ולמשא.ולכן אומריםלוש"איו ההר שם לאהיה
באל",כיביציאתמצריםבאלהרצק,הגאז"רצוננולעשותרצות",אכל
בן הרשע שהרצק שלועדייןבנלות בע"כש"איו ההר שם לא ההר
נגאל".
וזה והאומרים "הא לחמא עניאדי אכלו אבהתנא בארעא
דמצרים" ,שהוא רמ שבמצרים ההן ה"רצק"בנלות,ובגאולתמצרים
נעשה בחינת'יצונינו לעשות רצונו" ,ו~ה מתמכים ואומרים "כל
דכפין",היינוכלשמרגרטבלבוה"רצק"לקייםהמצוות",התיויכול",כי
"רצות"לקיוםרשעוותמעיךעליועמתהשםונגאל.
8 8 8

האלחמאעניאדיאכלואבהתנאבארעארמצריםגו'
השתא הכאלשנה הבאהבארעאדישראל".טלפרשבמביכות
הענינים,דהנהרקמנה המהרגל (שבש"ש "שלאנמצאבשוםמקום,לא
במנשא %א פרשנה שהמצרים האכלו אתאבותינוטחה" .שוד "מה
ענקהעניותאלהחירות,הנלאשניהפכיםהםהחירותוהעניות".
תעו

ונראה שמהשהיו אבותינו אוכלם לחםעני במצדם ,הוא
משוםשהיועומדיםומצפשלגאולהוגמועההמיד,בכלעתובכלרגע,
ועל קהיואופים לחמםתמידבזרטות ,שמאבדנע אחיתגלה לזהם
מלךמלכי המלכים וסאלם ,וכמו שהטה באמת במוף בעת הגאולה.
ולפי"זמעםהעניותהואעצמומעםהגאולה.
וכמושאבותיהבמצריםהיותמהימצפיםלנאולה,כןגםאנחנו
בגלות הזה תמידעינעומיחלותלנאולתינו השלימה בהתגלות כבוד
שמים .תה שממיימים לומר "השתא הכא לשנה הבאה בארעא

הישראל".

אחח

הא לחמאענשדיאכלו אבהתנאבארעאהמצרים,

כלרכסיו עתיויכול כן/כתבוראשונים (ושנ"אהיציץ) שרצחם
שאמרתם"כלרכפקחתיויכול",לפישבללפסחמשכיםלנהםמנהני
בניחורק,תם"קמעניניחירותלהזמקאורחיםעלשולחנו.
ובזהה2לדרושבממיכותהדברים.שפותחיםב"האלחמאענינו
דיאכלואבהתנאכו'",כלהמרשאףשיצאנומגלותמצרים הףעריקאנו
שרוייםבגלותאדוםרגלנהעודיותרמגלותמצרים,וגםלחםזה שאש
אוקלם הוא לחםעני ,כמו שאכלו אבותינו בגלותמצרים .ואעפ"כ
אומרים "כל דכפק חתיויכול" להראות שאנו כברבניחורין .חוחנו
מעמא,כיבנלותמצתםהיתהשמןקצובלאורךגלותן,שבויהעלארבע
מאות שנה ,אבל גלחו אדום אף שהיא קשה ביותר ,מ"מ הרישמן
הגאולהתלויבם,וכההיאדאמרוחז"ל(סמירהצח,א)עמיאלריבתןאת
משיולאימתאתימר ,אמךלטה"היהל" היוםאםבקלותשמעו(תה*ם
 4הה שממים "השתא עבדי ,לשנה הבאהבני חרק" ,דכיק
צחי
י "כבר הבמטקה תורה שמוף
שוצאולהתלוי אך וק במעבדנו,רי
תעו

ישראללעשותתשובהבסוףגלותןתמידוקבאלץ(המנ"מפזזמהלתשובה
ה"ה),השחם"ץאנוחשוביםכברעכסנוכבניחורק,ואומרים"כלדכפק

יתיויכול".

ששש

הא לחמאעניאריאכלו אבהתנא בארעארמציהם,
יויכולכו'2".לכרש כשכותהענינים,דהוהאיתא
כלרכפיןיית
במירש (תה~םי,ג)"אמדהקב"הלשכמים אתםמכרתם אתזסףלעבף,

תחכם שאתםקורקבכלשנההפנהעבדיםה"מלפרעהכמצדים".ההנה
בודואמכירתיוסף נאמר(בראשיז ג כא)"ריאמיוא" 1אלאחיו ,אכל
אשמים אנחנועל אתש אשרראינו צרת נפשו בהתחנף אלזו ולא
שמענוי.ועלכן התקת למכורתיוסף הוא להפוך מדהזו " לסובה,
סררנו להאות באחש ובצרת אשובהתחננו א~צ.המהאוטיש "הא
לחמאענושדיאכלואבהתנאבארעאדמצרים",ויעןעגלותמצריםהנץ
בגלל חמא שק,מהמכיםלומר "כלרכפין דתיויכולן ,עאה התקת
ההפא.

ש

ששש

יויכשכו'1".לפרש
האלחמאעניאכו'כלרכפיןיית
בסמיכתהענינים ,רלכאוהה תמוה ,או אס אומרםעל מצה שאנו
אוכלםשההר"ריאכלואבהתנאבארעאימצרים",הר*שםלאהמפיק
בצפדךלהחמקעדשבלהעליםמלךמלכיהמלכשנאלם ,אנן
~נסת
ואהכ
הרי בחשכאשיען .אמם,הרי אמרוחז"ל (שכה קם ,א)גדולה
אורחיםמלחלת%ישכינה,ה"המוכשיםלומד"כלדכפיןיתיוינול",
תעח

ובזטת"ץ הף לחם חץ שאנו אוכלם כלחמאענוש ףאכלו אבהתנא
בארעאהמצףם.
8 8 8

כלדנפיו"תיויכולכו'.ל"פ,ע"פדבריוהק' שלהרה"ק
בלתפארתשלמהד"ע(נמטריםלשבתנגרל)שכצרב"בכל %ההשי"ת
נכנסלגןעדןלהשתעשעעםיי*י '".ש* בלקיההזהאינונכנסלנ"ע,
רק בתפיבנ"י הערשים רצות במצוות הללה ,תהו שנאמר בהגדה
ובמוראגדל",ץגלוישכינה".חננה כהבהרמב"ם (פ"ר מהל מנלההי")
שהמוקמחלבהאמללים דומהלשכינה שנאמר (שקיצ ם,סו)להחית
רוחשפליםולהחיותלבנדכאים.ועפ"ז"צלומר ,שבעתסיפוריוראת
מצתם,שאזזוכשישראללבחינת"מוראגדולזוגלוישכינה",צריכים
לההסותלשכינה,עלירץש"כלדופקיחיריכרל".

י
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כלהכפיו "תףויכולכלרצריך "ת'ויפסח .השתא
הכא לשנה הבאה בארעא דישראל ,השתא עברי לשנה
הבאה בוחוריו .פירשוהראשונים ,שכפל הלשק "כלדכפין ,כל

רצףך",ההעמשוםש"כלדכפקעתיריכול"קאיששיתמצההנאכלת
לתמרצן,ורכלדצתו*יחירפמח"קאי האפקפק,שהוא נרלפסח
דנאכלעלהשובע.
מצה כוו (ח"נ קצ ,ב) נקראת כהמר"מיכלא דמהימטתא",
האש ש לא המפקכרעד שנגלה עלקם מלךמלכיהמלכים
תאלם* והא שצתגלה להם שאנכיד'אלקרך אשרהוצ*טזןאמארץ

ש

ש

תעש

הקיוםהכיוף(שם
מצריםמביתעבףם" (ששהב,ב).השונהקרבןפסחענינ

ג) ר'לאיהיהלךאלהיםאחריםעלפניגו'",כיעלידהבימלועבודה
פחז)
זרהשלמצרים,שהיועובדיםלמזלמלה,כמושדרשוחז"ל(שמרי
ימשכוייבם מעבודת כוכבים ,ושחמו אלהיכם של מצרים ועשו
הפסח".ולהאומריםשבזכות"כלרכפקעתיויטל",שקאיעלהמצה,
מיכלארמההמנותא,מכה"לשנה הבאהבארעאדיזטראל",שהריאמרו
חז"ל (לתשהוטעהקש)איןרגעתמתכנסותאלאבזכותאמונה.שרכות
"כל ךצרזיישי ושמח" ,שהוא בשולהע"ז,בחינתנירוח המגמאה
אעבירמן הארץ" ,מכהלהיות"בניחורין",הינו "חירותמן גלות,
חירותממלאךהמות" (שמ"רפל"בא).
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השתא הכא לשנה הבאה בארעאדמטראל".טלפרש,
רהנהבמצה"טנםזכרוןל"5חמיתודה",כיהראתנוממצתםהויכיוצא
מבפז האמוףם שמבטשתודה.ובמור (ארחסי' הע"ה)הביא בשםאביו
הרא"שז"ל "שמטעם זההיו נוברק באשכם טרפת לעשות המצות
מעשרון ,שהואשיעור שללחמי תודה",להיות המצה"זכרוןללחמי
תודה".
ווזנהבמבהןקרבןתורהנאמר(חריתםגכס"בתתודהיככרנמ
םררךאראנובישע אלקים",ואמיוחז"ל(יה"רפ"מג)"אח אחרמן
חי
ש ישועתן של ישראל" .תהו
המקפאות שישועתו של הקב"ההי
שמבקשים לאחףאמית"האלחמאעניא",שבזמתהתורה א ת
מצףם,קוייםבנו"חטםדרךאראהבישעאלקים",ונזכהלהיתז"לשצה
הבאהבארעאששראל",הינוב'י,טועתושלושכיהשהיאמגועתןשל

ש

ישראל".
תפ

ש

8

ש

השתא הכא לשנה הבאה בארעארישראל .הש לפרש
עבשעריזצשכר (מאסך אגרהא רפסחאאוה
עפמש"ככ"קאא"זאדמו"רזי"
שע"א)לפרש"בכלדורודורחייבאדםלראותא"עכאילויצאממצרם",
עלדרךשאמרהאה"צרביישע"מפהאנאז"לבהספדעלבנו,עלדברי
חז"ל (בשטה ס ,א)"חיש אדםלברךעלהרעה[כלומר ,בשמחה] כשם
שמברךעלהתובה",שלכןאמרוחז"לבלשון"חיב",כיהואדברשא"א
למתםבניאדםלקים,רלעולםנשאראדם"חיב"דברזה[ע"דמישאין
לולפרועחובו נשאר"חיב"].וזהו "בכלדורודור חייב אדם לראות
א"עכאילויצאממצרים" ,שעד כמה שלא קים זאתויספר במראת
מצרם -השארתמיד"תחב".וכןפ"בזה מהשאתמריםבריגדה"לפיכך
אנחנו חייביםלהודותכו'",שארויכל ההל והתשבחותנושארלעד
בגדר"חייבים",שהריאילופינו מלאשירהכיםכו' אקאנו ממפלים
להודותט'.
ונמה ל"פ "השתא הכא",כלתמראנועורכין מדר הפסחכפי
כוחהכאןבגלות,ומהשאנונשאריםחייביםנשלים"בארעאדיזשראל"
בחצרותביתד'בחוככיירועהים.
ש
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עברים הינו לפרעה במצרים כו' ואלו לא הוצטש
הקב"ה אתאבותיטממצרים,הריאנוובנינווב"במשעבדים

הינו לפרעה במשרים .מלצם העלם ,מנק שאלו לא הוציא
רקב"הכו'משועברםהיטלפרעהבמצדים,והריאפשרשבמשךהזנק
תשא

היינויוצאים משם ,שהף כמהאומות ה2בעילםוכהיועבריםוכבסוף
נשתחררו(עקבם"שעצדמאשיהדשניסןמאמדה אאה),
רדקדקת (ח"בו,א)עה"כ(עגמתא,
ונואהלבארע"פדאטעאביה
ח)ריקםמלךחדשעלמצףם,כלהעמיםשבעלםוכלהמלכיםשבעולם
לאנתחקויטמשלתםאלא בשבלישראל ,מצףםלאהיושימיםעל
כלהעולם ער שבאוישראלונכנסו שם בגלות,וכן בבל ואדום לא
נתחזקועלכלהעמיםשבעולםאלא בשבלישראלשיוניובנלותאצלם,
כיהעמים האלו בשפלות בק שארהעמים,ההיויראים מכולם ,ורק
בשבלהשראלנתחזקו,ע"ש.
ק
ר
ז
ו
ה
ועקב"ה את אבאש ממצףם,
לפי"ז מתק,שיאלו לא
הף א%ובנעווב"במשעברםהינולפרעה במצףם",המשעצםהיות
* הקשה אותו ומת ממשלתו ,וכל
גבראל בנלהב אצל פרעה,הי"
עודיוהרויותר,ועלכן בהכרח
שנכרכהאמןדגלות,מנשכה
י
מ
ס
ו
ק
ת
הואשיאלולאההניאהלע"האתאכותשממצףם,הרי א%מצינוש"ב
משעבריםהי%לפרעהבמצףם",
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ואפלו כלנו חכמים כלנונבונים כלנווקנים כלנו
יודעים אתהתורהמצוהעלינולם8רביצבצתמצרים.חכמי"ם

ה אמד
נבוני"םיתהך"ם אתהתורה,הםחכם"הבינ"הדע"ת(יקף),ה"
אם זכשלחב"ד לשתיספר"-בדיבורובפהביצירתמשיים,
אפ
ש"
ה
יהמעדךהמוחקלמלכו"ת(בת"פ4ה,כמ"ש(9לא הטדברמלך
מקל
*המעצרבטהרתמצריםשנגלה לקקםהקברהתאלם,
שלמק),דהההו"
ורבן,
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תהב

א .מעשהברביאלינערורבייהושעורביאלעזרבןעודיה
ורבי עקיבא ורבי מרפט ,שהיו מסובין בבני ברק ,והיו
ממפרים ביבשת מצרים כל אותו הלילה בו /הנה איתא

במכלתא (נאמפכחרפמהאיח נ)ו'אלעזראומרמנין אתהאומרעטשם
היתה חטרה שלחכמים או של תלתליםשצרחנים לעסוק בהלטת
פסחעדחצות,לכךנאמר מההעדותנו'.וכתבהרימב"א (בנשורוש
רשצדה)בחק,שר'אלהמרדם"לדחיבלעסוקבנהלכותהפסח עד חצות,
הוא"לפישמובר(בברכהם,א)ערמןחבילתפסהואמירתההללהואעד
הצותשאזבא*,אךממדרהדגרה (שדבש מעשהכרשהיומטפים בזבוז
מצצםכלהליה) ש נראהלוכ) ,אלאכרבנןלחמריוממז אכלת פסח
הואעדשיעלהעמדךוהצחר,חבןההלכה.וישעפ"כראויהואלהחמיר".
ואכןבתוספתאארזא (כחשפ"יח"ח)הישאדםלעסוקבהלכות
פסה כלהלילה.חשכיךזצדוצמפתאקאיכרבנןעה"קאכילתהפסחהטש
עד שקלהעמור השחר,לכןעקמשור טמאתמצרים הואכלהללה.
כן מזבו הכא"ש (עתי פמוטם  40ש) והתוף (ם 4חפא)להלכה ,ש"חטב
לעסוק בהלכות השמחוציפורייראתמצרים כל הללה,וזהכהצנינו
מעשהברביאליעזרכו'.
ומקערםהעלם,שרביאלעזרבןשייהם"ל (שחשקכ,ב)ר"פכל
מצה אחר חצות לא הנא,חזרי הואהיו; כעזתנאש שספרוביציאת
מצתם כלהלילה.
ב,

חזנהבנאמתעצם הדברצ"ב,למהיהבתלוי צקסיטרייראת

מצרים בצק אכילת פסח ומצה ,הלא הא דט"ל לר"א (בבחצת שם)
(שטחצ,ח)השכלו
דאכילתהפסחד"ארקעדחצות,הואמשום
הזה,ומשמך (שםצ)ועברתיבבצקמשריםבללה
אפזרומזר
וצוצפ חמהחזנלתנפה
,מהלפט '41חטתאףנשן ן

הי

בילה

ד"יף

לה
"ושחי

תשג

עדחצות ,משום דאיתקש לפסח (פמחש קב,ב) .אבל למהיהאגםזמן
חובתסיפוריוראתמצריםעדחצות.
וכמטזזחינוך (מצחה כא)כיזב ,שהוא משום הדרשהד"בעבור
זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה המרורמונחיםלפניני" .דהמוברים
שמצוותן כלהלילה ,מקף כל השלה -שעה שמונחיםלפניני ,אבל
להמומכם שמצוותן עד חצות ,אחר חצות שפקע טןחיובם ,תו לא
מקרימונחיםלפנקי,וממלאשובלאהויזמןםיפוריוראתמצרם.
אכןרבריוצ"ע ,שהףבודאיליכאקיום במצה המרור שמהא
מונחיםלפיו ממש ,ההאשירהטו "בעבורזה לא אמרתי אלא בשעה
שמצההמרורמונחיםלפנינו",אינואלאעגמןמצותםיפוריוראת מצףם
הוא בלל מ"ו בנשן ,שאז הוא ה"צק" שמצה ומרורמונחיםלפניני
(ובמבוארברמב"ם מה 6חו"מהיא)"המניו שבקל המשהעשר ,ת"ל
(פ"
וותרת לבקי מום ההוא לאמר בעבור זה ,בשעה ש"ט מצה ומרור
מונחיםלפניני" ,הףשדרשהזו"בשעהשהומצההמרורמונחיםלפניני"
הינושהחיובהוא "בלל המשהעשר") .וא"כווי א"אלהמר דלם"ד
חמן פסחהמצהאינועדחצותשובלאמיקרי"מונחיםלפניני" ,דהלא
לאבעינןשטנא"מונחיםלמינן",אלאהוארקזמןשל6ל חמשהעשר,
וזמןזהאינומתחלקבקקודםחצותלאחרחצות,ההבן.

ג.

ולכן נראה לבארבאופן אחר בהא דתלויזבן םיפורייראת

מצףםבזמןאכלתפםחומצה.ךהנה האראיתאבתוספתאובמכלתא
ש"חיבלעסוק בהלכות הפסח",נראה,עגםסקהואמשוםמצותםיפור
יוראתמצרים.ההינו,שמלבדקיוםםיפוריצעתמצרים שמתקמטע"י
שממפרים "מהשעשהלע השם,המהוהעשולעהמצריםמעולוחמם,
ואללקח רנקמתיממהם,להורותלויתעלהעלכלמורשגמלנו" (6
למכ"ם במפר המצווה מ"עקם),הסערךקירם במצותםיפורהנקשתמצדים
י*מורהלכותהפסח.וכןמקאהמבוארלהדיאבמכלתא(מובא בבשת
ע"
תפך

יצ"א כמש"פ)שגבי שאלת החכם ימה הערות והתקים והמשפמים
כו'" ,כתב "אף אתה פתחלו כהלכות הפסח ,ואמורלואיןמפמירק
וכוס.ופי'הכמב"א (שם)"כלומר,שהואהפולגלדקדקהסיאול,שהזכיר
חקיםערותוכשפמים,העדות-הםדבריםערשבהםמעם שהםעדות
עלגאולת מצרם,כנקלאכול מצהומרורכו',והחקים-כנון הלכות
ש בפסחשאיןנראה בהם מעם מהמכם,כעניןחוצם לא תשברובו
עיי
ושיאכלבחבורה אחתכו',המשפמים-כעניןוכלערללאהשכלבו,וכן
שאר הלכות חמץ המצה ודקדהקי מופרים [אגב ,מלשוע שנתב "בן שאר
הלכות חמץ ומצה"",טלדייק עגם בהשקת ושץ"טקים הנטשהמצדים,טשכמ"לן,
בחץ רצה לתלתעיקר כל הדברים .אף אתה תן לחכם ויחכם עוד,
והשיב לפרש כל הלכות הפסח כו'".הרי להריא ,שלימוד הלכות
הפסחהואקיוםבמצותסיפוריציאתמצרים.
ועפ"זנראה ,דהא דת~אאמןםיפוריוראתמצריםבזמןאכילת
פסחוטצה,קאירקעלהחלק "הלמתהפסח"שבסיפוריציאתמצרים.
דהקיום בלמוד ההלכות שלמצוות הללה ,פםח מצההמרור,הכיו"ב,
תלויבזנקחיובהמצוות,שרקבזמןשהמצוהנחגג-מקייםםיפוריוראת
מצריםע"יהלכותיה,ולא לאחר שכברפקע חובההמצוה .תהתליא
במחלוקוזתנאיםאםזמןפסחומצההואעדחצותאוערעמודהשחר,
לרמ"דרזמןקיוםהמצוההוארקעדחצות,גםחלקההלכותהקשורים
במצוות הוא רקעד חצות,ואילולאחרי שפקע המצוה תו לא חשש
הלכותהמצוותכסיפוריוראתמצרים.וזהו שכתבהמכילתא דר"א -
דם"לעונק פםחומצההואעדחצות אומר שצרכק שסק נהלכות
הפסחעדחצות.
אכן,ההלק במקצרטנופת מצרם שצרךלמפרניסיםונפלאות
כו',לא שפךלמחלקתההראיםבזמןקיוםהמצוות,ולתו"עמתקייםעד
השחר .אשרלפי"זא"ש,הכע"פדצ"ללהאב"עראכלמצהאחרחצות
תפה

5איצא ,מ"מההע הואביןהתנאיםכוהיוממפריםיציאתמצרים כל

חיבן

ר,לו~
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ולאוביתי שתאמריציאת מצריםבלפות.
בסבראשאיןשכירקיוראתמצרםבלילות,משום שללייראתמצים
היןמיוחדמשארללות,שאזהאירהליקהכאורהיום,ולפיכךלאדמי
ק להמר

וקטאר עלות וממולם בהם החושך .אך ראב"ע מ"ל דאררבהע"י

ששכירים טמאת מצרים בלילות,מאיים את כל הקילות ,בנהורא
דנפקאמתתיחשוכא,והבן.
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נרוך המקום ,ברוך הוא ,ברוך שנתן תורה לעמו
ישראל".טלפרש,דהנהבמצותסיפורייראת מצחםנכלרנם התעב

להורות5הן2י"תהתטבחושכלהנשיםשעשהלישראל ,בםעלטהקאי
ש"כל רמרבה למפרב-ציאתמשדים הף סקמשובח".כן
מה
י
כ
א
נ
ש
הואלשקהרמב"ם(ספררשעוותמ"עקם)",שצונולמפרבטמאתמצריםכו',
וכלמישיוסיף במאמד תארקיהדבריםבדנד5ת מה שעשהלס השם,
ומה שעשו לנו ועמצרים מעול וחמם ,שיך 5קח ד' נקמתש מהם,
ולהודותלויתושהעלכלמוכשנמלמ',טהרהיותר מוכםוכן"הגדה"
ק"שבח",כידועמההמכםירהטלמי(דמיםט,נ)"הגדתיוזיום
הואמהיט
לך'א5קו","4שבחיתיומאתן".
יעה איתא בזדה (ח"ב מז ,ב) טומרם זמרתה הקב"ה ביקרו
כשהויולפניו,לאניחסההורהלישראל,ורקלאחרשבאיתרוחמידה

ש

תפו

טמאת מצףם,ואמר (שמתיה,יא)עוטהידעתיכיגדולד'מכלהאלהים,
ברעי ד' אשר השזל אתכם ,אז עלה הקב"ה בקרו למעלה עממה,
ו14ה"כנתןהתורה.ובזהע"פ"ברוךועיקוםברויהוא",שהואממצות
היום להורא  ,%שזכות ההודאההרי ותנה תורה,ולכן ממערכים
תטנףלהמר"ברעישנתןתורה קראל".
יבמפה"קשנתינת התורה בשבועות
מא
שת
נזה יתבאר מה ראי
נמשכת מפמח ,ער שאמרו שהימים בק פמח לשבועות הם כחול
המוער.ההינוכהמום שבזכות ההוראהעלייראת מצתם שבלל פמח
ניחתההתורהבשבועות.
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נרוךהמקוםברוךהואכר כמדארבעהבנים דברה
 .מ"ב מה המא ההודאה על שכבר ארבעהבנים דברה
תורהכוי
תורה ,הא חדמינוחורצעהוא.ועד"ז קשה,דהתה נאמך (שרה ו ,מ)
ההטוכייאמרולכםכניכם מההעבודההזאתלכם,ואמרתםזבחפמח
הוא  ,%ףקודהעםרישתחוו.רפירש"יריקרדהעםעלבשורתגבנים.
ומקשים העולם ,חולא ר4מוקאירי בשאלתהבן הרשע השואל מה
העמרההיאתלכם,ומההטובשורתרגציםבטה.
אך נראה ,רזה עגאמר להם "ואמרתם זבח פמה הואלר'",
והללווהלךעובדיע"ז השש"דומנ"ע (כךאאא באדש
שאסבמצריםהי
שש
בשוקלם במ"מ שעף מומאה שלא יכלו
תהלם פו ,הג
י
י
ע
י
ושתמהמה ,תש"ם נגאלו ,משום שכל א" 8אוראל היה בראשית
שבומגמתאלקיםחיםעדשנקרא (שצת
רגנחשבהבברוצתהעלם,י
ד,כנ) בםבמיישראל .ואעטר שנשמתובנ*תהרעומכירויודעזאת,
בוצה ,מרצ הגרהםעליו הערגתויחורלו בתש החשך ,ותצא נפש
האלחת אשר בו מגלותה .ע"שכיק שמחשר"חיטטכיטימר לכם
הפז

בניכם",היינו "בשורת הבנים" ,שכיק שהם בניכם ,הלא המהבני
אברהםיצחקויעקב,הממד"אהריהםבניםלמקום,ויפרשנשמתםנמשך
חטבניבכריישראל",עלכןמחצםלהנאל,וכמושהטהבמצרים.
ונראהנואףאלו שלא באלובמצרים ,מ"מבנאולההעתידה
יתקנוכלם.תהשאומתם"אלוההרשםלוהההנגאל",היינו ששםלא
םלהנאל ,שנאמר("2עטץ כ 4ע)
היהגאל,אבלבנאולההעתידהעתידי
יובאו האברים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" ,שאפילו אלו
שנדחו ונאבדו בגאולת מצתם ,גם בהםיקוים "והשתחוו לד' בהר
הקרשביחולם".וזה"ויקודהעםוישתחוו",עלההבמחהערקויש בם
"ח2,,4תחוולוי'בהרהקדשבירושלם".
8

א
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חכםמההואאומרמההעדותכויואף אתהאמורלו
כויאיןמפמירין אחרהפסחאפיקומן .תאהלזזןמעםלמה"אין

מפשרן אחר הפמחאפיקהמן".ונםכטהאחתשובצולמפשלתבןהחכם.
וי"לדהנה"אפיקכם",מרכסל"צפון",עטההש (תה4םלא,כ)בבחינת"מה
םלעתירלבא.וכהבהרמב"ם(פיח
רב מוקץאשרצחנתלראלי"לצדיקי
מה 4תשובהה"ב)כךאמרוחכמיםהראשוניםהעוה"באקבולא אכלה
ולא שתההכו' ,אלאצדיקיםיושביםועמרותההםבראשיהןונדגיןמזיו
רתכית,הרימנבררלךשאין שםאכילהוירתוקוכו',תמהוחההנאמרו
ההניןנטיוונכינה,הפורעיםהצעוגיןמנוצתתהקב"ה מהשאינםישרים
חוםבגוףדששפלהשפל"1ולפיסאפגלעטהמעם5מהעאיןמבאיריןאחר
הפמחאפיקומן",שאפעףמן הףרכםל"צפון" ,ומעתשיתגלההיצפון
המחלצדיקים*ויהבנטיוהמשהטה,שובלארוחקהגטם84כילהוהצהרה.
ולכן ,ש אלת החת הותה ולהבק כל ערות ההקש
והמשפמיםמ',אומריםלושראיןמהשורקאווהפמחאתפחמן"2,,הו4ש
תפח

רפ ~כק בו תתגלה הדעת ונהנהמזיו השכינה ,ורק אז נרע ונשע
מאמהתהקב"המה שאק אסיודעיםעכשיו,ואזינוכלכלישעכפיכחס
מההעדותהחקיםהיגשזצפמים אשרצוהראלקינואותנו.
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רשע מה הוא אומרכו'ולפישהוציאא"עמןהכלל
יולאלו,אילוהיה שם לאהיהשאל .ע"ב
כפרבעקרכו'ל

למהמה "שהחראעצמומןהכלל"היאמיכהש"אלוהנץ שםלאהטה
נגאל".וטנאה,ךהנהקיי"לנתחייבארםלהאותא"עבכלדורודורכאילו
הואעצמויצאממצחם".ההכפורבזה,שיוראתמצריםהיתהכראהשל
יכללישראל"ממצרם,ואףשעברוהרבהדורות מא,מ"מ הכ%עצמו
לאמתחלף ,שהואעדיק אחזוהכללישראל שהנאאזבמצדים.ובכל
דורורררחיבארםלראותא"עכאלויצאממצרם,הינושצרעולראות
א"עכאילו הוא חלקמן כ%ישראל .לכן הרשע שהוורא עצמומן
הטעשם5אהטהננאלבגאולתהכלל.
הכפגאומתםלו

שאפי
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ולפיושהוציאעצמומןהכללכו'אלוהיהשםלאהיה
ננאל .ש"פ ע"פ מה שאמרו במוכה (צ ,א)קיקהיודע לדבראביו

מלמרו תורהכו' ,תורה מההטש ,תורה צחהלנוכחטהמורטטה קהלת
יעקב(יברשלנ,ד).היאשתעףמהחלת ~מרתורה4וק צרבללמרו
שהתורהההא מחרטהלכלקהלתהעקב.הטה"עוהוצייש ע)םומןהכלל"
אק התורה מורשהלו ,לוקי אלו הטהעפם לאהיה באל,שיציאת

תפס

מצרםהיתהלצורךנכלתהתורה,כמושנאמר (שמאג,צ)בהווראךאת
העםממצרםתעברתאתהאלקיםעלההרהזה.
ששש

ואף אתה הקהה אתשניוואמורלוכו'אילוהיה שם
לאהיהמאל .פ"בבלשת"אף אתה הקהה אתשיניו".ונראהעפ"ר
49נ)קרחשעשה
האורהחייםהק'(רישפ'טיח)עלמהשאחדיל
י
ר
ו
מ
ס
(
קרחהבישראלכו',ולחשבנםבןיענךשעקבעצמולנותנם,יעקבבינקם
רדוייםכו/ובשרשיעקבהואהכהאשיצאוממנויגבענפים,וזורחפגם
בכלענפיהאהה ,ערענף הראשת ,הקשהניע הפגם עד שרש
עצמו,כייעקכבמשרחמים שלאיכנעבעצךהאב ,,שאםהיה
ם
את
הפ
י"
נמב"קתההחקרשרשולנכוי,ע"ש.ועפ*זפ"זקימהרה"קבשנשמח
מששהזי"ע (שיחי)השמוק (ההלש מ4כ) תבאעדרוראבותיוערנצחלא
יראואור ,רכלאמן ומהפגשה אטהרציעהעד שרשם בהאבות שהם
עשרהאהה ,אשניכרתלנצח,משא"כאםח"וכניעערשםכו'.

והנהמבוארכווך (ח"אסנ,ב) שאותער"ן הוארכשלג'אבות.
ועפ"זי"ל שהרשעומהוורא אתעצטומןהכללוכפרבעיקר,הריעקר
עצמוכהצריםהאהה,ולכן"ארסההקושהאגעשיניו" ,ההנובח"הער"ן,
להורותשהפנםשלוהואבבחעת"הבאעררוראבותי" ,ולפקך"אלו
היהשםלאהטהנגאל",כיהוארח"לבכלל"ערנצחלאיראואור".
ששש

ם תלמודלומד
מראשחודשכריכולמבעודי
א.
בעבורזהכ
ו'.המהבשו"ע (ששחמי תש 5משא) שבתשלפנישמחקורין
4כ~
תצ

אותו שבתמגדלמפניהנםשנעשהבו.וברמ"א:חיגצהגלומרבמנחה
הרבדה מתחלתעבדיםהיינועדלכפרשכלעונותש.ובביאור הנרפא
כתבבד"הוהמצג",שמאז התחלהנאויתע"ילעחתו,אבלהואדבר
שאעו ,דהא מפורשבמכילתא פהקת בא)שומעאני מראשחה"מ
ת"לביוםההוא,איביוםההוא(עס
ילמכעוריום,ת"לבעבורחח,בזטעה
ק
שיש מצה ומרור מונחים לפנקי כו' ,עכ"ל .והעולם מבינים בדבריו
שם4ל,שהלימודמ"בעבורחח"הוא*לפותא לאסורלמפרבציאתמצרים
קורםהשעהשישמצהומרורמתחשלפנדקחבואתמחה.
עודמקערם(עיץבספרפרדםיוסףפלבאבשםדגאוןמאסמחיוצאטיל)
הכן,מיםכיון שכל שלא אמך שלשהדבריםאלו פסה
דאפלולויהי
מצהומרורלאיצאיד"ח,והרי המצעלחמררקעדרבןטצליאל ,א"כ
סיפררחעהרילאנאסר(קחצ"רזו הקן אפותילתרץלפיכיפ"כהרנן(פרקערבי
פמחש)חהרעצכ"א(כפגיהםואיגדה),ישכלשלאאמר לאיצאיריחובתסתורכראוי
מןבמובחר,אבלצףהמצוהעים).

כי

וירך קשה ,ךלאיהא אלאכמצויןהכמרףתורני
.וכי ם"ד שסם
אטורללמודתורהבענקיוראתמצריםודרשתחז"לבחן-אלאבוצעה
שיזםמצהומרורמונחיםשנקי.

ונראהשאיןכוונתדגר"אלומרשיזםאיסורלספרביצ"םקוים

ב.
לל מ"ו ,אלא דהנה המכילתא רדדתםיכול מראש חורש כו' היצ
שהתזה קם"ד לחיב כבר למפרביוראת מצרים מראש חודרו ,חהוא
משהם שאזהתחילהכגאולה(פ"הרשב"ם),אומשוםהמשואלםבהלכות
הפסחשתי שבדצתקודם הפםח(פי' הרשרש) .חק אחרשלפינןמביחם
ןחיוב מראש חוורם,עריק קם'ד"יכול מבעודיום" ,מצא
הוצאעסיי
ש
ק
ב
ל
ביום ההוא" ,הש שתאמך
משום שמשמעות רגוצב "ווגדת
הרגדהביום (רשב"א),אומשום שהואזנק שחוצת הפסח (מוטורועפרי).
תצא

כלפינןמ"בעבואח"עפהחיוכהואבזרעהעפושהומרפימונחיםלפנטי,
היפבללחמשהעשרבושן.
ודעה ושעם למנהג הוגרה בשבת הגרול,הרי ביאר ההנ"א
(1"40מנרו),שהואמשום"שמאזהתחילהגאולהע"ילקיחתו"(,וכןהוא
באמת מפורש גם בלבוש (שם) "מפני שקיתה בו התחלת הגאולה
והנימים") ,כלתיר שלכן הוא זמן לסיפור יצי"ם .ועל זה הוכיח
מרמכלתאשאע"פעוגאולההתחלהבראשחודשכו',מ"מחצןסיפור
הריאתמצריםהואבלילמ"ודוקא שהואזמןנמרהגאולה.ואםכן מה
שבשבתהגדול"התחילהגאלהע"ילקיחתו" אקזהמעםמספיקלנהם
לחצראזהדגרהשללילפסחבשבתהגדל,כימשוריצמיתמצריםהוא
דוקאבזיקגמרהנםוהיציאהולאבזמןהתחלתה.וכמו שאקמנהגלומר
ההגרה מראש חוחם ,כמו"כ לא שיו מנהנ לשבת הנדל .אמנם,
למעשהמרצאבליקזי"עכרעתהרמ"אחולבתם.
שש
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מתחלהעובריעבורהורהכו'ועכבתוקרבנו המקום

לעבודתו .ל"פ ,רהנה גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה
שנאמרשובהישראלער ראלקוק(ימב"ם מה*תשונהה"ו).וז"ששלא
פ"
זו בלבדשזכינו למשעיצינו מע"ז ולעבור את ר ,אלא שעל
התשובהעודפנינוש"קרבנוהמקוםלעבודתו",להיותציציםאלו.
ומה שאמר "ועכשיו קרבה" ,הוא ה 5היות התשובה דבר
חמיי,כמושאמרוחז"ל(אבהףרבימקמזור)ששוביוםאחרלפנימיתתך
כף ,נמצאכלימיו בתששה",לכן אמר שועכשיוילבנו",כיש
ש"נמצאכלשיובתשובה",זוכיםבכליוםלקרבותהעירה.

יי

"

ששש

תתב

ואתןלו אתיצחק.הנהאמרוחז"ל(י"ה ש,א) שבפסחנולף
יצחק .ועיץ שם בתום' (ד"ה אלא) שכתבו (בשם סדר עולם ומכילתא)
רבחמשהעשרבנימןנולדיצחק.חזנהבלידתיצחקכתיב(בראשעזכה ,ש)
וואלהתולרתיצחקבןאברהם,אברהםההי
ד אתיצחק.ופירש"י"לפי
שהיולמציהדוראומריםמאבימלךנתעברה שרהכו',צרקלסתרפניו
שלינתק דהמה לאברהם והעדנוהכל אברהםהרליר אתיצחק".ו"8
לפרש טהרבעתליתיצחק,בחינתדץוגבורה,היהנםבת""אברהם
הולנד" ,חמרלאברהם,ו"צר קלמתרפניו שליצחק"-גבורה" ,רומה
את זחק" ,שלא
לשל אברהם" " חמר" ,והעעיו הכל אברהם

ההיד

היתהמתירה כ%כינ"ם.

ו" 8לומד ,שכלזה הוא שמהש למה שעתיר הקב"ה-ביום
לירחושליצחק-להברא אתישראלממצרים.דהנהעלהני-שתמצרים
41כנ)"וטףר'אתמצריםכףורפואגו'",היעושנמימראת
נאמד("8ע"
מצרם היו בבחעת "כף ורפו-ש" ,כף למצרים ורפוא לאוראל .וזה
שדרשוחז"ל (סכורץכהא)עה"כ(ח"לשסח,ז)מוקראארזיםבכהשרות
גו',אלתיקריבכושרות אלאבכיהשירות.היתע"ה ןךלהנם שהמה
באותורשמן בכילמצרים הורותליזרעאל.וההנו"בכילמצרים"מצר
בחינת "הנחקבן אבההם",ו"שיות לישראל" מצד בחינת "אברהם
ההיךאתיצחק".
שש פ

ואתולו אתיצחק.הנהבחר(חיבקצ,ב)נקראתמצהבשם
"משיא שצוותא" .תםישועת גבראל ממצרם נקראבכבשים בלשק
רפאה כמ"ש (שנהק ש ,כב) רעשר' אתמציים כףורפוא,היינו כף
למגדש ורפוא לישראל.וכן קשורה רפואה ביוראתמצירם בקרא
שנאמו (שטתפ,ט)כלרמחלהאשרשמתיבמצףםלאאשיםעלךכי
תשג

אניר'רפאך.ו"מלפרש,ךדגהכתבוהתום' (וטה ש ,א ר"האלא)דאיתא
במרר עלםובמכילתא ר"במ"ובנשן דבר הקב"העם אברהם,במ"ו
באומלאכי השרתלבשרלשרה,בט"ובנשןנולדהצחק".ואיתא
יעתיתהיה אמדת שפסח העץ,
שיבמחרש (ב"ר פם"ח צ)ליזמייעש
ני
במ
נ
ע"ש.ולפ"זי"לשכיףובהתחלתההתגלותביוםמ"וניסןהמהכהידבר
הקב"העם אברהם ,שאזבא הקב"ה"לבקר אתהחולה",ע"כ ההלע
יוםזהליורותבכלעניתולהיותנמשךמהםרפשה.ובפרםענקאכילת
מצה,כיבאותושמן שבא הקב"ה לבקר אתהחולה,ועמונם המלאך
רפאל,נאמר "להםועפרעגטע"שהןהמצות ,כמבחורבנודרנוהנ"ל,
והבן.
ששש

והיא שעמרה לאבותינו ולנו כוי והקב"ה מצילנו

מידם.יויירועמהיאיתאבכהביהאר"יז"לש

הארכהיב (שמותעג

לס)ולאיכלולהתביישה ,ראםהיוישראלניראתםעודרגע כמשרא
כמצתםהיונשקעיםת"ובנ' שעף מתמאהחצובלאהיויוצאים משם
לעלם.ומקשקהעולםלמהבאמתהשאירםהשי"ת שםעדצקהאחרון
ממשולאהחישגאולתםאףרגעאחרקודם.
ריגל ערםזה מחסהוהנרשיםית"ש,ע"פ מש"כהגה"קבעל
בארמיםחיםזי"ע(פ'ישלח) 8כ5צדע אשר המצלמפיאריה ט' הף
אלו שלו (בים כד ,א) ,כה2א"כ המבריהאויכרכמיתבירו פמוך בעל
הנכסיםמלשלם(ב"קנח,א),
הוא ,תהשהואכברבפיאוי,כבר
"וישעדכןלאשלםבוקדגש";ולא
היח
רר
הואנאברממש,משא"כלמב
הא
באו ערקלכללכאברם.ושצנם אלקש טז8שהוא המצל אתצדיקיו
יהקב"המצלםמידם.ועל
מביןערניארותממש,אףשכברהםבפיאי
תעד

קאנואומרים "לקונהעבדיוברין",כי הואית'מוציאנו מבקעדני
כפיים,ותגושלוממשכדקמצ%מפיאף".
ועפ"ז"טלהבין החמרהנרול שעשה ווקכ"ה במה שהשאיר
יפרעהערשלאיכלו להתמהמהעורחויונשקעים במצרם
אותנובי
לעולם,כיעי"ז הא כמצ%מפיארטטולקמובדיןלוית'לעבדים.ובזה
"ם לפרש הא ראמרען (כנלה ו ,א) המעמא שאהמרים הלל ביבשת

מצתם %אבנםרפורים,כהווםרכמצרים(חה*םקו,א)"הללועבדי ד'"

 %א עבדי פרעה ,אבלבפורים אכתיעבדי אחשורו,םאנן.נהיינורבבוצריםהצילנומשיניפרעהממש,ולכןקמולעבדיוית',ומעתהאנו
עבדיד'ולאעבדיפרעה[כמשא"כבנםדפורים,שבימולמירתרגנןההן
באופן ש"הפרת את עצתווקלקלתם מחשבתו",הוירקכמבריחארי
מנכסיהבירו%,כןאצתיעבריאחשורהםאנן].
ובזה הנפרש "חשש העמדנהלשבותיךולנו" ,החד ערהנופא
עמרה לס ,מה "שבכל דור ודור עוכרים עלית לכלותעו" ,והקב"ה
מניחםלעמודעמנו,ורקבתעהאחרון ממש"וקב"המצילנומידם",כי
עיץאנונעשיםעבריר'.
אשא

וירך מצרימה אנוםעל 8יהדיבור,ויגר שם מלמד
שלאירדכו'שנאמר (מאנתם4היתזמר
ואל אהלנורנ4ששץ
באגוכיאץמרעהלצאן אשרלעבריךכיכברהרעבבאניץ
כנעןנו'.לטורהישב,שמתחלהאמרהגרידתיעקבלמצריםהטהגעל
פיהדיבור",ושח"כמבמשושמוק שאסךיעקבקעורב4צשץב4שמכיאין
מרעהלצאן אשרלעבשיךגר".וישלומר ,ה10להשמיעם שאף שלא

הטעמיעהלצאן"כיכברונרעבבארץכנען",אעפ'כמצדטץגרידאלא
יסכרהלגוףהטהניפארבארץ
הטהיורדלממדרם,ואע'פשויהבאלי
ומנה

מעןבממירתנפש,כיהיידה למצרים הוהמכנהלנשמה ,אשרהיא
חמורהממכנתהגוף (עקסו"רמסהל'חוכה).לכןלא נחשברוטבבארץ
כנעןסיבתהאוםלחידתיעקבלמצחם,אלאמשוםשהיה"אטםעלפי
הדיבור".

ששש

במתימעת ,כמו שנאמר(יבריםי ,כב)נשבעים נפש
ירדואבותיךמצרימה,ועתהשמךר'אלקיךככוכביהשמים
לרוב.ע"פע"פ מה שאמרוחז"ל (פרר"א לח א) "כשבאולנבולמצרים

היותשעה ועוטים ,וכתיבבשבעיםנפש ,מהעשההקב"ה מצםכמנק
עמהםועלובמספרשבעיםנפשלקים מה שנאמה(בראשיהסו,ד)אנכי
ארדעמךמצימה" .ואפשרש"מתימעם" הואכימילשכינה הק'על
שם שממעמתעצמה,כמו שאמדועלהלבנה שנתמעמהשהיא דומה

לשכינה.

והנה אטנא כמהסט פ"ו ד) "ואתהכוכבים ,אמר הקב"ה
(בי
החיילוהלבנהדוומיעמהעצמהלהיותשולמתבחלה,נחר אם
בשעה שההאיוצאתשיהוהכוכביםיוצאק עמה ,בשעהשהיש נכנסת
וווהכוככיםנכנסיםעמה".ועפ"זיתפרש"במתימעם כמ"שבשבעים
נפשלדואבותיךמצרמה",הינו שהשכעההנקראת"מתימעמ"ירדה
עמהםעד שמצמהלמנקשבעים נפש כאחר מהם ממש,ולכן"ועתה
שנחד'.אלקךככוכבי השמיםלרוב",הינו שאףשעתהככרבצצוד'
אלקטלרוב,מ"טמדהכברמדה,אט"ככוכביהושטים",שכלבטפתט
ויציאתנו לעולם ,הוא רק "לחלק מטד לשכטה" .כל שץ משום
שכשהינובמתימעמנכנסההשכסהעמנולבדקשבקךםנפש*

ש"-

ששש

תצו

י ואומר5ךבהמיךחין פסק שץ
שומר5ךבהמיךחי
דרשו חז"ל (ודרגא כם) על פסח ועל דם מלה ,שבזטתן בא6
ח למסננה
ממצףם.ו"2לומדבדדךררוש,ערכות "דםמילה"החירי
להיהע"הזודי",וזכות"דםפסח",הואמסנ"פעלאלהיותמצף.

ים

8 8 8

ויקו אתנו המצףם כמה שנאמר (שמות א,ו) הבה
נתחכמה5וכו' .בדדךךרח,2ע"פהמהרשעה"כהבהנתחכמה

יי

לו"שרצולבמלמהם אתהשכת".ווינהשבתנקרא שוב",כמושנאמר
(תה6ם צב ,א) שמררשיר 6רמ השבת טוב להוויות לך ,שבו מוברר
שיאךטובלעזראל"(תה"שו,א).עלכןבאמר"וירעואתנוהמצתם",
שכוונתםהקעהלעשותאותנוח"ולחרש,על בשלהשבת.

יי

8 8 8

רבייהורההיהנוהעבהםמימנים דשתךעד"שבאח"ב.
"2לפרש,יהנה"דציךעד"שבאח"ם"בניממיטש"מעשהאלים",תהו
שהיה "בתן בהם מימנים" שא 6העשר מכות הביוש הקב"ה על
המצףם,חויו"מענוהאלקים".

8 8 8

ש

א .כמחשהיהאבותינואוכליםנוי שום מהכף.מצה
.כתבההמכ"ם (פץ ושץומצה
ווששגואונקים שום מהכר
י
ה
מ
היא) "כצותעשר ,של תורהלמפרבנטים שפלאותשנעשו לאמתש

ש

תצו

שצרם בלל חמשה עשרננימן".והנה בהמרהמביתהלוי (הזב עמ)

מביא בשם ומר"ח מבהמקז"ל שדקדק מ16ק ההמב"ם דבלל פסח
צריךג"כשטכירוהשמרשהיום (4ל חמשהעשיבנטן)ההארתמןשבויצאו
ממצרים .וכתבעוד ,שאנומקיעים מצוהזו בקידתם של לל פמח,
כשאומרים "צקחיותינו" ,שבזה מיחד שהיום הזה הואהיום שבו
סאו ממצרם,עכת"ר .אמנם קשהלומרכן,דהרי"אמןחביותינו"אין
אומריםרקבלילט"ושבויצאנוממצרים,אלאכלהיו"ששלפמח.

_ב .וי"לבטה ,ךהנהבירושלמי(פסחיםפ"יהיא) האגלמצהבערב
פסח,כבאעלארוסתובביתדמיו,והבאעלישומחובביתחמיולהקה.
וכן כתב הרמבעם (פ"ומו"ר ושץ וטרה הכב)תמי ש84כלכטמןבערב פסח
מכיםאותומכותמדדותעדשתצאנפשו.
ובמעם ראיסורנחלקו הראשותם .המאעי ( 0%08ע ,א) כתב
שמעם האשורהוא"כרישיאכלמצהבלילהלתיאבק".ולדבריואיסור
אכלת מצהבע"פהואמאותו המעםדתנן (פסחשצם,ב)ערביפמחים
סמקי למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ,עגם שם פ" רש"י"כרי
ששכלמצהשלמצוהלתיאבון,משוםהידורמצחה".אבלהרמכ"ם (שם)
מחלקביניהם ,שכתב "אסרו תכמש לאכול מצה בערב הפסחכדי
שיהיה הכרלאכילתהבערב ט',הנן אמור להטלערב הפסח מקורם
הממוץכמעםכדישיכנסלאכלתמצהבהאחזכו'.הרישמעמיאיסורם
שוניםטהנסה,חהאימוראכילתמצהבערבפסח אשכהווםפכריערכם
לאכרת מצהבתאנה" ,אלא"כדישיהטה הכרלאכילתהבערב".וב"ב
בגררהחיוב"שיהמה הכרלאכילרעהבערב" ,דבש כרוחב שלהטה רשף
לתכלתהבערב.

נ .תראה בלץ ,דרגה אסתנן (מקהים קט ,ב) ועבורטה,בעבור
כנפץומגורהואדאתא.9הש"הדשב"םפלכךאניאוכלמצהומכו,גר
תצח

5מהשעשו בצאתיממצףם".כלתמר,עגבהשאנואוכלם בלילה זה
מצהתמרורהואזכרלמהשעשו בצאתיממצרים.ונראה עגההויש
הרק המחיב"היכר לאכלתהבערב" ,ההםשטייההמנרעיששהההא

*

*

אוכלב*5הזהרהקא,זכרשאזהואזמןיוראתוממצרים.
[ועיןבתרומההרעל(ס"קנה,הובאברנ"אסי' תעש סקס) שכתב
שקטןשהג"א לכל רעת כ"כשיורע ומכק מה שמם8יםלו ממסים
ונפלאות ביציאת מצרים ,נראה ראין להאכלו מצה [בערב פסח],
דררשינ)ווצדתלבקיכוי,ובעבורתהלאעוטרתיא5אביזעהשישמצה
ומרורמונחיםלסוזי,ואםעמ5אהבןכברכריסוכקהמצות,היאךערלי
לומר"בעבורזה",כיק ראק המצהחידושלולקמן,עכ"ד.וישלבארו
ע"פדרכינו ,ראםעמלאהבןככרכרומומןהמצות,שובלאשיקילומר
"בעבוראח"מקישיםמצותמצה בלילה זה,כל שאקחידחש5ולקיק
אצלתועכשיודוקא].
ולפי"זאולי"מ לומר (בדרך אפשר) ,שבזה מקישים החיוב
לומר שהיום הוא צק עדצאנו ממצחם ,שהף מכןכן סמה שאומר
נמצה ל שאשאוכלםכו'עלשוםשלאהמפיקבציקםכו'",רזהוהמעם
למהשאוכ*םהטצההיום,כיהראתמצרםהיתהביוםזה.ההינוומע"י
ההקטרחהחירוזשבאכילתמצהומדורביוםחח,ואמירתבעבוראץכו'אני
מקים מצות אלוביום זה ,הף ממופר בזה שהיום הואזנק שהנאת
ממצים.
8 8 8

בכלדורודורחיבאדםלראות אתעצמוכאלויצא
ממצרים.בפשמותחיוב"הלרותע אתעצמוכאילויצאממצרים,שיך

45לפמח.וכןמשמעממץ שהשאההמכ"םיק

שץבהקמתהפסח(פט

מה4וצשמהשר ,תםממהשסים"5פיק4כשמועדאדםבלילהדשהצריף
תצט

~כלהעיתותחבוא משבדרךחירות" ,הףשהטשמההלכותשל4לה
זה.אךט"ב ,דהףכתבהרמב"ם (שם)"ועלדברזהצוההקב"הבתורה
(וחרשפו)% ,חכרתכיעבדדויית,כלחמר אתהבעצמךהיתעבד,ויצאת
לחירותונפדית" .הף שאקזו מהלכות 4להזה ,שהףזה נאמרגבי
מצותהענקהלעבדעבר,ש"עלכןאנכימצוך את הדבר הזה"היינו
מצותהענפתלעבדעבר.
לקי תאה ,שקיום המצוה שעלטה אהמר "ועל דבר זה צוה
הלס"הבתורהוזכרתכיעבדהיית"אינהקיוםמצוההמיותר פסח.
אלאשכל ש"מבה"זכרליוראתמצרים",כנון(הטיםועפו)יזכרת
עבדהימיצתחי
בארץ מצחםגו'עלכןצוךד' אלקוק לששות אתיום
כי
השבת,וכן (שםכר,ט)לא תמה משפםנרויתוםגו'וזכרתכיעבדהיית
במצריםגו' ,צרכההזכיהלהיותעלדרך "שאתהבעצמךהיתעבד,
ויצאתלחירותונפדית".ובכללםנםהמצחהדסיפורייראת מצרםבליל
פסת,צרי
י שנעטה קרמהעל דרךהה .וזש"כ "לפינכן כשסועד אדם
ךחירות".אךבאמתנם
בלילההזהצרעילאכולולשתותוהוא משביר
א
שנק הגירה של טרסת מצחם בכליום ,צרע מיזכור במחשבתועל
דרךזו אתיוראתמצרים[ .שוב הראמי14וןקישו של הרה"קבעל
התנטשזי"עבלקותיאמרים (ר" 1פרק ם)"וזץבוץבכלדורויו
ר וכל יום
ויוםחיבאדםלראותעצמוכאלוהואיצאהיוםממצרים"].
וזמה ובהביאו הרמכ"ם בהלכות פסח ,נראה דלפי גירסת
הרמב"םעדורם"חיב אדם להראות אתעצמו" א"ש ,רהףאזלאדי

ללי

לזכורבמחשבה,אלאצרעילהראותא"עולמפרכןאתטמאתמצחם.
8 8 8

החיים.

האפ ע"פ דברי כגק
אתהלךלפני ר' בארצות
אא"זבעלדרכיתשובהזי"ע(בוצרהתפארהבנש) 8 1נרכע מעה

ש

חק

"שהחינו"בלילפסח ,מהנהכל דברמתפעלמהפכו ,ואם בא לאדם
בפתעפתאוםאורגדלובהיר,יטללהתעלףולנשארמהנא,כיכלשלא
התרגללאורמעםמעמ,הריטהיכוללפעולאצלושבירתהכלים.אכן
זההוא אחדמרעימיםהגדולים שהטהביוראתמצרים,שהחינווקימנו
בזמן וכה ,שאע"פ שהאירלנו אוררגדול בפהע פתאום ,לא נשברו
הכליםח"וויכולנולמבעהאורהגדול,ונשארבסהחיות,ונשארתחיים
וקיטיםבעזרתוית"ש.
ההשאנומבקשים"אתריךלפמד'",אךשידהזה"בארצות
החיים",היינושיעזרנולמעןכבודשטוונוכללמבולהאורותהגדלים,
ולאוהטהחלילהשבירתהכלים ,אלא תשארבנוהחיות ,ונשארחיים
וקיימיםבעזרתוית"ש.
8 8 8

א.

אחרמייודע אחדאנייורע אחדאלקינושבשמים

ובארץ .סאההאמירתפיתםזהב4לפמחמישךשיכילמצותסיפור
יוראתמצרים,דהרה כהבכיק אארזבעלבני הנשכרזי"ע במפרדרך
פקודיך(מ"ע כא חלק המחרבה אתז א)"רדאי צרן4לכוין לצאת חובתו
מ"ע שלתורהט',ונראה 4רצרןילכווןרגועם,כיוןרהמעם מבואר
בתורה,היתלמען תספרבאזניבקיוב"ב את אשרהתעללתיבמצרים
ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתםכיאני ד',הרי מבואר שמעם
הסטור הוא במי4יע ~אתיע ולהוודע שהוא אלקי עולם ,אלקי
ישראל,המשניחוכל טל,חבוא המשדדמערכותהשמיםכרצעו,ובי
אקכחבשוםנבראלהרעאולהטיבמבלעדיהעגחתו".ועודכתב (שם
ר) "הטבה הזוע אשרי"געטרי הכעת הם כו',ולפי מה שנבאר
אחי
שמבושרבפסוקסקכלהי"געקרט ,אםכןצרפילכוק שמספרביוראת
מציםבכףלקבועבלבבותאמונהאהוןי"געקריהדת,ואההתבק*.

יי

תקא

מנה בפהוקים כאןאינו מוזכר רק זה שצרפילכורן בסיפור
קראתמצריםהמעם,כמושכתבובמצוותמוכה (עקארחר"2ס"חוכ'א).
ואפשר דם"ל דרק במצות סוכה רהטעם (וישא כנ ,מג)ד"למעןייער
ךרתיכםכי בסכות ההרבתיגוי" ,כתשגביציווי המצוה ד"בסוכות
תשבו",הויכוונתהמעםמעקרהדק,אךכאןהריהמעםד"וידעתםכי
אניד'"לא נאמרבציווי המצוה ד"והנדת לבל" ,אלא בקראד"למען
תספרגו'"זנאינוציוויהמצוהדמשורהראתמציים.אךדעתאא"זבעל
בניהאשכרזי"עמבוארשאקלחלקבחץ.
ע
ו
ר
צ
ו
"
להתחבן
קברמכ"ם שכתב (פ"א מהלחוים ה"ד)
והנהעי
בטותגלמיים בשבח,כיצד מתחלוממפר שבתחלההיואבותינובשי
תרחומלפניוכופריםתטעין אחרההבלורודפין אחרע"ז,וממים בדת
האמת שקרבנו המקום לו ורגרילנו מן התועיםוליבנוליחודו.וכן
מתחל הטהיע כשנרים הינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו
וזממים בנמים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותט" ,הף שבכלל סיטר
הניגשת מצרים הוא נם מה שמתחל וממפר שבתחלההיו אכותש
כופריםורודפין אחרע"ז,תממיים בדת האמת שהברילטמןהתועים
וקרבנוליחודו,ולפי"דאא"זבעלבניתושכרזי"עיבוארהימב,שנםטץ
מעצם משור הראתמצרים,כיוןשצרבילכויוהמעםד"וידעתםכיאגי
ד'".

ב.

עצהכעקחחמציטנםברשכ"א (בורסקיאגדותשכעקיעקנסיכות

עעא) ,שעל האדזשמרינןבנמ' (שם) "מטר להםבןזומא לחכמיםוכי
שכיףםהראה מצףם*מותהממזיח,הנלאכברנאמר(ימוטמט,י)לכן
הנהשיםבאיםנאםד'ההששימרעודחיד'אעםהעלהאתבניהטראל
מארץמצרים,כיאםחיד' אשרהעלה אתבניהאראלמארץצפקומכל

הארצות אשךהדהמם שכגץגו'" .כהב ההאכ"א שלכאורהטמאן רמץ
שעתודותמצוותלריזבמללעתרן,שהרילחכמיםעתידהמצוותקיטוע

תקב

שמע שהבמל.וזה אשר הערב "ואם תמעקעלעו מבמצל ק"ש ,ר"ל
יצטותמצרים,שהיא מצחה ממצותהתורה.רע שאק הכוונה רקכףי
שנצערבפההנסים שעשהלנו השש שההכאהממצריםכו' ,אלאעם
הזכירה האת נקבע יו"שוחיוו שהרא המשניח והיכול עלא ממנעהו
מונע שבשוםצד,ועוד שתתחקבנפשותשמדתהבמחון חזקרבכו'.
ואחר היות התכלתבזכית הפה ביוראהמן המענה הזו ,הנה גם
התלשתההחלשמורבהזכינונעויןעםממושךוממרםמעמיםנוראים
קהאיצות הרחשות מצפון המים ,ותהיה הכוונה ההיא יותר חזקה
בהיותהההזכרהבאותותיותרחזקים,ואםנאמרכןאקמצחהמתבטלת
כוהכלל".
הרימבוארבדבריו,שקיוםמצותמשוריוראתמצריםהואכמה
שעםוסכירההזאתננסעבנפשותימשהבוראית"שהואהמשגיחוהכל
יכולכו' ,ח2תתחקבנו מדת הבמחקבוית"ש .ובשקמומיף הרשב"א
חידושנפלא,שמע"פש36תידלבאלאתזכריצטות מצרםכלל ,מ"מ
ע"ימשמיאחרים שלנפלאותר'בגאולותהבאות ,תה
תתיים
י
ח
צ
מ
ה
תחשבעדיעאותההמצוה.
2מקוםלבארמהשכתבהמהרגלבגבורותד'(פרקמב)
ועפ"ד"
במעם שאקמברכקעלהוגרה,ד"כיוןךעטקרהדברהוא מחשבתהלב,
םלאכן לאהוימטי,וכיק שהעשר הוא
דצריךלהבק מה שאמר,חי
בלב לא עוע 4ברכה ,אלא במצוה שעקר שלה במעשה .ולפקך אס
מברכקלעמוקבר"ת,משע"גשאינומכקהוינמימצחה,ונקאנו
יי
ר
ק
כב
כק
מב
עלכגושבגילהולקךא אחההלל,שהייאההואהעמךביןשי
שלאיבקכו'".ודבריוצ"ב,דאףלדבריושצריףלהבקמהשממפר,מ"מ
מנ"ל דחעובעיקץ המצחהיכלה במחשבתהלב,דוגמא עתך המצחה
הוא המעשהדמיצר,ורקתנאי הוא בקעם המצחהשיכין אתדיבורו
[וענקדדךפקודות(שם)שכןממבירהמעםלמהאםאעןמבקאינויוצא,
ימישרע].
"יאנןדגרההמשורבנמיםבעיק,ואםאינומכקאיןאחמ"
תקג

ונריהרשב"אשבעע!שיקבעבלבוהאמונהכו',והזכירה
הרברשבלבו",מלומרשלכן הדק
בדיבוראינהאלאהאופןבו
י
ש
ו
ק
שאםאינו מבק לאמקים המצוהרסיפור,דכיקשאינו מכקהרי לא
יפעולזאתשעשע האמונהבלבו.ובזהמובןשפיר למה חשובהעיקר
המצהלבלב,אע"פשההאצריכההזכרהבפה.

*

המצחהופעמוזצצרע4לכוק
ג .לפיכלהאמורהרימבואר,
ע'י
היאלידע בנפשואמונתינובשומ
הואהמשגיחוהכלקבולכו',יש
,
ית
ועפ"ז נראה ,שאמירתפיתם זה ר"אחרמייורע" בסוף ההגדה הוא
מעינךהמצוהדסיפוריוראתמצרם,שהיאלקבועבנפשנו ש"אחד אד
יונעאחראלקיםשבשמיםובארץ".

""4וע

8 8 8

אחרמייורע אחדאנייורע אחדאפקינו שבשמים
ובארץ .מהשאומריםפיתםזהבליל פסחבסיוםהוגיה של'הכאת

מצתם,נראהלתמרבדרךאנדה ,שעלאותךשכגרנו אצליתרו שאתרי
שנאמר(שמות" ,ח)ריספרמושה לחתם אתכל אשר עשהי
'לפרעה
ולמצריםעלאויתישראלגו' ,אמריתרו"עתהידעתיכיגדולר'מכל
האלהש" ,וברש"י (בשם המילתא) "עתהידעתי,מכירוהייתי לשעבר
ועיתדוביותר',והיינושול סיפוריוראתמציים נתחרשתהיריעה
של אחדותהבורא בבחעת"מכירוהיתישמנברועכסנוביותר",לב!
אחי נמר הדגרה וסטוריוראתמצדים,חוזרים לתמר 'אחראנייודע
אחראלקיםשבשמיםובארץ",כיעכרנואנייודעביותר.

יי

8 8 8

תקד

בעניןמירורהקערה
(שבהגרכ"קאדמו"רעאים"אבעתשמיררהקערהבלילב'דפסה)
א.

הנהנשאל כגקאא"זבע5מנחתאלשרזי"עמהנת"צ

בי
ה
ור
קע
מק
מו"ה אשר זעלינ מרגליות ז" 5כירושלםעיה"ק ע 5דברהה

שממחים המצות לסמה ,שח"כ עליהם למעלה רביצה והכרפס
והחותמתתניניהם .ולכאורה5פי הכוונה בפע"ההמידורי האר"י ז"ל
שחג'מצות הםבבת"חב"ד,ועליזםכ5המינים הם המדותכו' ,אד
יתקאחהמדרביו"דמפירות,זטרעזב"דההיוןלכוחהושחדותלמעלהכו'.
ותכמתשבסידור הרשרשזי"ע משמע שהםמניחים אתשאריהמינים
באורךהקערה3לאעלהכצות).
וכתב כגק אא"זזי"ע (שו"ת מנח"א ח"ה ט) מלמעזבה הלגלה
בעינו מאבוה"קזי"ע ,שהיו מתלמעי תלמדי רבים הבעש"םזי"ע,
,תלגביהם שאף הדבףם(ודלא כממגהרש"ש).
למדרהמצותיממה
גםמוטמעכןברורמכוחצזהר"רשבצעיז"לבסגריר המכ"יז"ל ,עששה
הרר"שחתלמוריהבעש"םזי"ע,ובאורםנראהאורעדאורושלמשיה
ב"בברחמים.ע"כצריכקלמשכונינפעללחמץהדבריםבעה"י.
עלישבבב'אופנים.א]לפידבריהפרי קרש
והשיבאא"זי"
רמקולים(לעיה"קמהדצ'המירעאצבזי"ע)שהכותמתקזה"ק (חקקמם)"תלת
סופקדאזדר"קוממד"א םתשארכלםתמציןכו'לקבלבבדפקאלותקנו
נ'מצות פסה,ומאלו רנדפקדוהםזרע קדש ,צתתכםה'פעמיםאור
הנאמר במעשהבראשית".הוי מעםוריח עכ"פ למכק קצתכבחינת
"צמיחה" וההמתה ,שהטו מתתא לע ,4ע"כהג' כצות הם לממה,
במוךהצמחחה.
ב]שכיןשכשקתכותת6לזהרפאהנםוהפלא,אקאנויראים
ןשבאומקודםבקידושכברטרלחעב',
עודמהדגנים שלקטצתא',כי
חקה

וממלאגררותא'מקורם.ע"כבאיםמוחיחב"דמקודם,מניחיםלבצבץ,
ג"כ היקי בכל עמדתנו וטמתעו בכל השטה רתטז למעלתלילהזו.
ונימייםדבה"ק"שכלדברינובדרךאפשרלקייםמנהגאבותינוורבותינו
ץשע"

ריש

.דהוהאיתאבאור(ח"אקם,א)
ב .ונראה להוסיףלתורבעניןזה
פתהר'היאואמר (שותש ,ש)בראשקבארבעהעשריוםלחדשבערב
תאכלומצות,וכתיב(הטיםמז,ג)שבעתשיםתאכלעליומצותלחםעני,

לחםעניכתיב ,תאהזיכרהווישראלבמצריםהווברשותא אחמא[מי
ברשותהקלשות],כדבעאקב"הלקרבאלוןלגבוה,יהבלקאתרדלחםעמ
[מלנו"ת].מאןעני,דאדוךמלכא,הכתיבבהה(תותים ט,א)כיעניראביק
אני [ודוך תא מדהמלכות].ההאי "לחםעני" אקרי "טרה" [בלא שיו ,להט

שדגולכות השנבדלה מועטואסק],מקבאבלאףכוראממכבותא הף[יורטת
ב4מ"אענש הש)אתקריבולנבימצהבקדמתא[בתמלל ששו פקאהכ"א
יבם רקלמדהמלטת],כיקרקחבולקיהור[כיקאסתייט צהרוהקשרובי"א]
עיל לק נך"הבדרניןאהרנין [העלם כקב"ה לדרגא עלונהיהר]השתיקבר
ךכורא בנונ4א [יתוחמץ ט6טת נ"אביהוד].וכעדין "שם" כר אתחברת
בדכררא [שהמצה שהש מלכות מתחפרה עם ד41א] אקף "מצמץ" בתום8ת
וא"ך ,הה"ך (דציםל,שו)כידצשצוה הזאת,בניביכך עכממץ" בקדמיתא
ולבתר"מצחה",עכלה"ק.
חפנהכ"קאא"זבעלבני"טשכרזי"עושכירדבריהזהךהאלו
(במועטיחישנשו מאמר מעל בפרדם דרס א ע"ד חמוד),יכתב לבארעה"ז
מהמאמר (פמחשיט,ב)נסהעמולהרכובפרוסה,כרץעניהואפרחם,חמר
וא"ו מתקנת"עוני" [מיע] ,ממק אנחת פקששךהוא"ובנשיאתה,
אף כאן בפרוסת תיבת רמצה" ,נםכן פרום שחמר חששו בשמצות",
ודגדגובאכ"להצו ה"מצהש לשםמצהרממשיכיןלה השאו,והבן .הר
נתבארבחץ,שדשב'מדתותב"מצה" .כעטשמצהעניוןבחעתמלכו"ת
תקו

לבדה,ומח"כבעתקדםאכילתהמצהלשםמצו"ה,ההשנתעלהביהוד
ז"אומלכות,ואזתולאהויעניה.
ולכאורה צרב ,רלפי"ז נמצא שמצה בתחלתה היא מלכות
ולבסוף מתחברתביהוד עם ז"א,ואין אלו אלא רגמדו"ת ,הלאמוחין
דהכ"ד,ואזיאמרינןעג' המצתהםחב"ד.
ורביאורבזהעפ"ידבריהאר"יז"ל (בעקרדמומתבענק הפכחדרוש
ג.
ו)שכתב(מעתקמשםראשיפרקיםונכתמתואה"קבקיצור):וכמשעההעליונההיא
עלקתםדיטי"ןנהים אלקי"ם במלויינד] ,המבמצעית אלקי"םדההי"ן-

בינה ,וורשה התחתונה אלל"ם ראלפי"ן -זעת כו' .ואמנם ענק
כוונתם,היאמחולקתכפיבחינתציוראותיותיהםכו'.חונהג'אלקי"ם
י אלאבאותה'בלבד.כי אותה' טץ
הח'כולםעסוים,ואיןבינייםעינו
של אלל"ם בהזבת בחכמה ,היא במנקףיו"ד ,כאץ:היי ,ובהיותה
בבערומלוטהה"הכאי,ובשורעהבדעתמילוטהבא',כזה:ת"אט'.וזה
ענינה,השהאותה'דאלך"םשהכמה,ציורהוצורתההיאד"י,חשלבינה
ת"ו,השלרעת-ג'ווק(צורתה').
ולסיבהע ,המצה הא' אעה נחלקת ונפרמתלכ' פרומות,כי
היא מד החכמה ,הנקראת אותיו"ד ,חשש אות אחתשלימה .אכל
המצה הב' נחלקת ונפרמתלב' פרוסות כנודע ,חצרה לאכילת מצה,
וחציהלאפיקומן.לפישהבינה נקראת אותה',וועדן נחלקת לשורב'
אותיותד'על ולכןנפרסתלשתיפרומות שהם סוד זעיר ונוקבא
בהיותם בתור הבינה,כיהבינה נקראתה'בכללותכם,ונומצא מעאת
בשוראותד'שלה',כ"אטעמובאותוא"ו שלהת"א.ובהיותםבתוכה
בסודהעיטר,שניהםכעזדגשיםונקףשים אות ה"א,ושן נחלקתלכ'.
וחצרההא'שצורתהו'מניחקלאפיקיך,והצמההשעיומצורתהוי',עבדא
מדמק"ש ,אם מהכךם 14תהעם ששמשה,שהיא מצה הא' עוקמה,
םהמהנגשואכילתכסמה,המורישכנגדהעצימה,ואכילת
ומכרכיםעגיה
*

י.

תקז

מצהכברהפרוסה.ועלזוהפרומההר'שהיאכבראותד'שלהה',אנו
אומרים הא לחמא עמא ,וכמאחז"ל (פקודםקמי ,ב)כשה דרכו שלעני
בפרומהכו'.והעמןהוא,כיכתחלהצורתהה' -של הא לחמאעניא,
ואח"כנפרסתונעשה"להמאעניא" ,שהואפרוסהכנז',כיאות רהוא
לשוןדלועמ.כימהשהיתהאותה',נעשיתלחמאעניא,שהואאותד'.
חונהבהתחברועםהמצה השלטהשהיאאות ה,אזנעשושתרקםציור
"די" ,הפרוסה היא אות ר ,והשלימההיא אותי שהיא שלימהבי'
ספירותיה.ולפי שהיא פרוסה,אנוצריכים לחברה עם השלימה,ואז
השלימה נקראת"די".חזרי נתבארציורהב' (ע"כ מהולשה"ר של השער
שכוונות).

הפין בסדור הרר"שזי"ע בכוונה שאש ממעמים השתא הכא
לשנה הבאהכו' ,ש"אזבביאתמפרחנויהוההזיותעצמוד'-מלכות,
עםו'-ז"א,זוםאמיתיזוםשלם".ועודפירוש"כייתעלהלמקום אבא
שבינה,ויזרוונוזעירונוקפא[פיהו ,שםבבינה],או
ואמאארץישראלהי
פירושו כשיתעלהזעירונסבא למקום אבא ואמא וטקטק להםנשטין
מצדחירותהואבינה,ואזנקראיםזו"נ"בניחורק".

ד .לפי"זנראה,שמהשהמצותהןחב"דהינוכשעריקהןשלימות.
וזמהשמבוארביהרבענקהמצהשהישבתחלהמלכותולבסוףמתיהדת
עםז"א,הינו לאחרשנחלקתונעשיתפרוסה ,שהואענקיציאת וא"א
והמלכות חקמבינה,ולהיות פרודותזומזובצורות ד'וו' .ומתחילה
משאירין בקערה החלק שכנגד מלכות תמחברים אותה עם המצה
ההשקמה בה" חכמה .והעבורה במצות מצה ואפיקכם החש לשוב
לחברשםחלנךהפרוסהביחודאדז"אונופלא.
ועפ"זי"ל,שרוי מה שאנוממררים המצות ש השרההיא
~ורךמצוותהסדר,ועיקרמצותהיוםהמאכמצההפרוסה(עיקש"עהרב
שמהשעתריםהנץלנדםסגיך,ד"אכיקשצרעי משעצריתרשעכהיים צומדעל המצה
תקח

שקימו בה מצא מצה ,שקלטהצריךלהיווןהקיוםדעמיםשיי
ודבריםרובה).וכיון
שעיקרקיום מצוותהיום ההש ב"להם עם" ,מעתהנכון שמהמה מקום
הכהמר לסמה אצלהקערה.כי הקערההיא מלכות,וכ! הלשמאעניש
הפרקה מתוירבינה היא כבד מלכות .ונם המצה העלונה שהיא
שקמה שהטש 'הכמה' ,עמנה היו"ד רמשפק למלכות המצה עמא,
ש די" (יו"ד חכמה רגמטפיע למלכות)
ותרוויהו כאחת הם סוד "לחמאעני
עמריתה ההכמהמשפיעה להםבעניותם במצתם .ומה שחג' מצותהן
חב"דזהסודשלמותן,ובבחינתלשנה הבאהבירויט*ם מאזיהזה שם
היהודים,אבלהקערה אשרנתקנה למפרביוראת מצתם,שירודז"א
ונולגא ,ולתכלותזוכטיחיםדגניות אצל הקערהבלילה הזה,עלכן
מהראףשטעמהמקומם אצלהקערה.ואיןזהמוחיןלמטה מהמדות,כי
עכשיו המצההיאפרומה,ונחלקהמתוימוחק דאבאויגמא,עדירחם
ד'ונזכהלהיותולטנההבאהבניהומן.

תקם

לילשביעי שלפמח
א .אז משהובניישראל אתהשירה הזאתלד'ויאמדולאמר
ישי
דעץך"ללמעמר עכז שרמשה",ולכנהנאמר"אז
(שמותפו,א).רטט
צא,ב).וכןהסלהביןכפלהלשון"וישמרו
ישיר"בלשקעתיד(עק
מנהדרי
לאמד".
עוד"1ליבשות ,למהחלוקיםנימייוראתמצרים -שעליהם
אנומצורם סה"תלמפרבכלהדורותבליל פסח,מנםדקריעת טסוף
שאק סמצותהגדהסיפור [אלאקורקבדירהבפרוזהשירה,עיקרש"י(שמות

*

יד,ה)"ול"גשבינך לדו 4םוכשחדיואמרופרדהשיאים
קהשטיהביוםושכיעי"].
יר

שביעי של פסח6 ,ק אפ

ב .ומיאהלומרבזה ,דהנהמצנו אשרנשייציאתמצריםפעלו
ישראלבזכותתפילתםוצעקתם,כמושנאמר(יכרם ס,ז)"ונצעקאלר'
אלקי אבתינו ,וישמע ד' את קלנו ,וירא את ענעו ואת עמלט ואת
הקבעה למשה רמה תצעק א"4
לחצנו".אךבנם תיקתיםםוף
י
מ
א
(שטהי ,)% ,העט עלאיטלולפעל זאת רק בכח התפלה ,אלאהיו
רלו[הקב"ה
צריכיןגםלכחהתשובה,כמבוארבמדרש(שמו"ר פראח)אצי
למשה]אמש.היתאומר(שמוההננ)המאזבאתיאל 4%עה [26רבשקיהיע
לעםהנץווקללאהצלת אח עקר]יעכשיו אתהעומדומרבהבתכלה ,אמש
אק קמים [סדרם לקרחת לטה בפשר]
 ,ש)
היואומרים (שםי
*
ב
מ
~
ר
ועכבנו אתה מרבה בתפלה" ,דבר אלבניישראלויסעו",מזיעו דבר
מלבן(ופיהוהיפ"ה,ערסיץיבר"קמלבן מה שהתרעמוע* מתו הומראמ"ה,

תקי

קע"יומהסיעודבר
ומשיחוובתשובהע"כאתרצהלהםואקבלתפלותי).רצייעיר
מלבםווטרו בתשובה מ ששו ננמחק עממתד' ,וט וקששה
ביפעתיםסוף[.יאפשרשלכןנקראהנטועתישראלעלהים"ורפוא"
("שההעש,כב),ונם הוקמחהלהם אחרקריעתיםסוף (שטתסו ,ט)כל
המחלה אשרשמתיכמצריםלאאערםעלטיכי אסד'רפאך,כיאחיו
חז"ל(ימאט,א)"גדולהתשובהשמביאהרפאותלעולם",הניתשהסיעו
דברמלבםועשותשובהרנננואזרפאותלעולם].
ובביאורענק זה טמאה ,דהנה באמת כשברא הקב"ה אתכל
הנבראיםעודבוחטתומיבראונית,המביע הקב"הבעולמונטועהעל
צחעת "טחתמאזמרףלחלצם
כלצרההצרהשלאתנוא
ממצר"(ם4יוה),תקיא משום שכמרטשההיתה בשבלישראל שנקראו
לכןהסבהמראשיתהכלהנצרךלישראל.אךאם
ראשית(ב"רפ-אד),יע
ישראלעוברים חטית' ,שעם נחמא שעלו במחשבה תהלה,
נשארותאותןהנטועות מטעותכנחות ,שירך שאמרו ש"ל (9ד"ק
פנ,ב)"עיטשעותי אתמערףוקיפחתי אתפתסתי".וכלטמןופאיןעוניין
תשובהלהיש המזהם כקדם,צריך הקב"ה לברוא הלממרא הטועות
המוצי תפלהוצעקהלדמטי"ת,
חרשותבבחינת"מצמיהרפתות".ה"

ש

שימי,

ש

להיותו"המלךיענדביוםקראנו".
ק
"
ה
ע
םמשה
והנהאמרוחז"לבמדרש(ב"רפיהה) (שטהי,מ)יק
אתעעעלרדםיוטבדיםלפנותבקרליניתנו",תנאקהתנההקכ"העם
היםערהאנקרעלפרעזראלכר".היעובוהנםשלייגעתיםסוף,הוא
מסה שההנה וצתיה בבוטשת העלם ,שיושעו הטראל .ולכן אמך
" "
הקב"הלמרוה "מה תצעק א* ,8אלא "דבר אלבניישראל ויסעו
ההסיעו דבר מלבםוישוט מרדכמהםהרע.כי אףשבריוהם מצצרים
פוגלו בקקתםלבדעדו,טיעםרן,מ"מלדמועהכעששהתמההקכ'העם
הים" ,ש מהרתפלהגרידא,אלאצריכקלשובבתעצבהלחדשהעצים

כקים.

תקיא

ג .והנהבנשייוראת מצףם אשרעריקלאהזרובתשובה,והוצרך
הקב"הלחדשהמסיםבעתעיאת מצרש,עלכן בהם המצחהלמפרם
במצוות"והגדתלבנךגו'" ,אץ 4ההשהקב"הנשיםבאותווממןלצורך
גבראל .מזטא"כבשביעי של פסה אשר היתה הקטועה חונם מתנאי
ראשון אשרהואבמבעהעולם שאהבהד'עלכלמערפהבראשית ,אק
בהמצוה"והגדתלבנך" ,שהףלאביוםזה נתחדשוהנשים ,אלא הם
מתנאימעשהבראונית.
ובזההסלפרש(בהנדהשלפסח) "במצףם מההואאומר (שמותח,
סו)אצבעאלקים הוא,ועלהים מההוא אומר (שם לא)וירא האראל
אתהידהגדלה".דהנה"יד"נאמרבבריאתהעולם,כמ"ש("נעמקמה,יכ)
"ידינמושמיםוכלצבאםצויתי",וכןכתיב (שםמח,ע)"ידייסדהארץ",
וכיוןדנםקריעתיםסוףההרסמהש"ההנההלחנ"העםהים",לכןנאמר
בו"ויראישראלאתהידהגדולה".אבלבמצףםשהוצרךהקב"הלחדש
נשים מהוממים בעתההיא ,נאמר רק יאצבעאלקים ההש",כיאינם
נשיםהמבועיםבמעשהבראונית,שהםמעשהשיושלהקב"ה.
משה ,הה"ר
ובנץ" 2לבאר המדרש (שמ"ר פכ"ג א)אז
י
2
"
(תה~םצג,ב)נכוןכמאךמאזגו',אע"פשמעלםאתה,לאנתישבכםאך
ולאמדעתבעולמךערשאמרובנויעררה,לכךנאמרנכוןכםאךמאז.
והואצ"ב ,שהתדרשו"ובמראגדול,זונלויומכהנה",ואםכןלמה"לא
נתיישבכםאךולאנודעתבעולמךעדשאמרובנףשירה".ונראה,שאף
שבמצףםזכולנלוישכינה ,מ"מכיון שעריק לא עשו תשובה" ,לא
נתיישב כםאךולאנהרעת בעולמר",הינולאמהגלה להםעריק אשר
הנשים הם כבר "בעולמך" מתהלת הבריאה ,ורק בהתגלות זאת
"נתישבכמאךונודעתבעלקה".
ובנץיתפרש"אזישיר משהובנייתשאל אתהשירהוגאתלד'
ויאמרו לאמר",הינושכיון שאקחחנם חדפעמי,אלאבומהגלהענין

י

תקיב

ה"ונודעת בעולמך",עלכןאמרושירה בלשקעתיד,ובלשון"ויאמףו
לאמר",שבישועהזו עלולפניהם שהישועות מבועות כמבע העולם
מבראשית,ועתייםלהתגלותלישראלבעתהנצרךלהם.
ויהי רצק שיראועינינו ונשמח לבנו ותגל נפשנובישועת ד'
באמת" ,באמרלציון מלר אלקוק" ,החנו שכברמלךמאז ומקדם",כי
המלטתשלךהיא"כברעכשיובהעלם",ולתולמיעדתמלליבכבוד",
באופןש"תנלהותראהמלכותועלינו"בזנקקרוב.ובעתהזויעלההרצון
מלפניוית"שויושפעעולנומכלהמוב,כיהיאעתרצוןלהשפעות בטת
מצרםובטתהים ,אשרבהםכלולותכלהמוכותטלם.והעקרשנזכה
לראיתמלכותובביאתבןדודכמהרהרהבןברוברחמיווחסדיו.

תקיג

לילאחרוןשלפסח
ו משהשניישראל את העררההזאתלך'ויאמרולאמר
א .אז"י
(שמותסו,א).וישלהביןכפלהלשק"ויאמרולאמר".
ריל"פיהנהגלותמצריםלאהיתהרקגלותלבנייזרעאלבלבך,
אלא היתה גם נלות השכינה ,כמו שאמרו חז"ל (מנלה כם ,א)"נלו
למצריםשכינהעמהם" .ומיאה עטהו החלוקביןיום ראשת של פמח
לשביעי של פמח,וסיום מ"ונימן הוא זכרלגאולת ישראל ממצדים,
ושביעישלפמחהואזכרלהעטשתהשכינההק'ממצתם.
חינהעניןהיות שטכסהבגלותפירסמו וכהקש נסתרת,בבחי'
ואנכי המתר אסתירפני (יבבם לא ,ה]) ,וכשהיא עולה ונגאלת,הינו
שהש טמאת ובקתלעיסכלחי.ולכןעלהים,שהיתה גאלתהשכינה
הק' ,נאמר "מלכותר ראו בני בוקע יםלפני מושה" ,עד שהראו
באצבעוגזהא-ליענוואמרוכו'"(עיקשת"י פכהפ).
ח"ש"אזסטירכהיהובניישראלאתהשירההזאתלר,ויאמרו
תל השכינה.
לאמד*,בכפלהלשון,כיאכוושירה

שמיתן שית

ב .חננה כתברביתבחי (בהאשםמו,ד)"אנכי ארדענקי מצרמה
ואנכיאעלךנםעלהט' ,הש רםלשכינהומירדהעמהם לטצךםכר,
הההן ה"א אחרונה שבשםהוי"ה בשהכו',ההמשעפרש*בידה דפתרים
במצריםועלהים,שיארגנואת"יד" ,מאמךבמצרםבמכה החמקות
הי מטנק [משטז תר]",בסומים
(שם מ,ג) ,הגה ידר'היה טי,

אשכי

תקיד

בחמורטבגהקםבביטובצאן",ונאמרעלהים(שמועיד,לא)ויראישראל
אתהידמגדולה".

ובדה"קמיאהלפרש ,מהשדורש (בנגדהשלפסח)הכתוב (תכש

כו,ח)"ךיי)בהש%ד'וכתוריםבידוזזקהגו'",ש"ויוצהשנוד'ממצרים"הינך
גוי אלא הקב"ה בכבלנוובקוממו".וניביךחזקים" "זך
"לי
שעשי
ץ
י
ק
מ
ב
ןנ
בש
אשרבשדהבמומט בחמףם
*אמרהנהידד'הויה
הדבר,כמו
בגמשם בבקרובצאןדבר כבדמאד".ולפיפשומוע"ב ,מההממיכות
הענעיםש"ויתרא%ד'"-ולקב"הבכבודוובעצמו,ל"בידחזקה"שהיא
מכתהדבר.חק צרבבמה שדהרם"ביךחזקה,זוהיבר" ,דמה נתחדש
כדרשהזו,הלאמכתיכרמפורשכקראכמושאררטטת.
לפי דבףרבעובחיאפשרלפרש,שמקודםדורש"ויוציאנוד'
ממצחם גו'ש שלא עא מלאך אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו" ,הח%
השכינה הקדשה "מהאבידה המצריםבמצרים" .וממלא ממןלמה
שוסעהד"בידחזכןזווענבר",ומנאמר בה "הצה ידד'הוזה בגמלא",
היינוהשכימההק'הנקראתיך,ולרמזלזהמביאמיום הקראשכהכירה'
המים"במהמיםבנשמריםבנמליםבבקרובצאן".
וע"פ דבףנושענקשבהויוצל פמח ההאגאולתהשכינההק',
ןדרשותהתנאים (נוגדהשלפסח)"במצףםמההואאתמר(שמותח,סו)
יוכ
אצבע אלקש הוא ,ועל הום מה הוא אתצר ףרא ושהאל את ההר
רגדולה",ושכמצריםהיתה השכעהעריקבגשת ונצלתה רקבבחינה
"אצבע" ,אבלעלהים ראוישראל את "היד הגדולה",כיאז באלה
השכעההקדחנהבבחינת"ואנכיאעלךנםעלה".
נ

ובזהיתבלהעמנימנקותדוום,שכתבכיקאאאאדמו"רזי"ע

בשעריששכר (מ4שץ חדשזעק מאמרע44עההם אות ש) ש"עם ההוא4,מן
קריעתיםסוף,הואצקהשפעת פתמהככחביזתררם,כמקובלבעי%
םהטיקשז"הצםםארוצצתה"ניתיי"שת 4כם"ששך( 4פי ודש
תקמו

נמן מאמד עאותב)ענץהשפעתהפרנסהביום"ק,שיעץההטזרמלאכהלצוךאוכל
נפשבאפובארה"ק(שמות צ,פט)בעםמובשלשביעישלפסח].וכעזבעודבשער
הנשכר(שםאותכר)וכהואגםממונללנטועהייהםלהקיםזרע.

וסט לבאר ,שהתגלות השכינה המרומזת באות ה"א אחרונה
שבשםהוי"ההיאמגולהלבנים,במוךהכתוב (בהאשרת מקכג) האלכם
זרע.חקהואמורהמדרש(ב"רפמ"דיכ)אכרםאינומליד ,אברהםמוליד
י (שמחו ט,ד)
(עקרביםבחיבראשיתב,דהטחכס,לב).ועינןמש"כרבינובחי
"וכיק שהה"א השתיריה עם יעלך המבעים נפש למצרים,אין
לתמחרעלריבוירעמיהםשבזרעם,כענין שכותב (שם א,ז)ובניישראל
פרווייפרצוויזיבו והעצמו במאד מאד5,פי ובהשכינה עמהם טויתה
בינותם ,הטםצחהד' את הברכהערשעלולששים רבוא שבהם נתנה
התורה וכנאתלהםהשכינה".חקהשכינההק'ענינהלהשפיעפרנסה,
שכןכתבעודשם רנשבחי,שהשכינהש"ירדהלמצתםהטושפרנסה
וכלכלה אתכל ארץמצרים בחמששני הרעב,וכןרמזיוסףבדביו
שאמר (שם בס ,כנ) הא לכםזרע חרעתם את האהמה,וכתיב (שם כר)
ונתתםחמישית",חבבן.

יך

ר .והנהבהאי שתאחליוםאחרוןשלחגבשבתקה"ת ,אשרנם
עמנו קבלתפניהשכינה,נבואי כלה שבתמלכתא".חגנה אמרוחז"ל
(שבתיח ,ב) רצח 21את השבתנותניםלו נחלה ב 4מצדם .ונראה
לפרש ,ש"נחלהבלי מצרים" ,הינו שזוכה להשראת השכעה הק'
השורה בתוככי עם מגולה ביום השבוע שהמש נקראה "נחלה ב4
מצתם",יען שאק לה מצרים אלא מקומה בכל מקום עומםשרויים

ישראל.

ובשבתזויכרסםלכות5קדהטתרהטתםולקבלפניהשכינהוזן
בהתגלותץזירה ,מהמתשהואהיוםשטנק אשרבוביום האתה שפחה
 4השנו,חקרי התורהההא נצח"ת,ובכלדורקנחתםלשכותלהאות
תקטב

התגלות השכינהכפימדינתן.מהירצון שנזכה להתבוךביום שאנו
שמהים בשמחתהשכינה הק'ובנפילתה ,בכל השפעות מוטת ,תך
מהיה הכה להאנשה בתפארתה באמורלרוןמלך אלקלי ,בבשתבן
ןברוברחמיווחמריו.
דוךבמהרהריי

תקיז

נעילתחגהפסח
ששת שים תאכל מצותוביוםהשבועי עצרת לך'אלקיםנו'
א.
עבשער הנשכר (מאמרי חרש נחק
(יקש ש,ח).יכבר עמךכ"קאא"זזי"
א בלקק התורה הק'
מאטר שפתהיםאווזכ) במה ששבקי של פסחניש
"עצרת" (עי"ש מע"נ באה),הנה בתתום ש"ע :שיחמא שביעאה הךעא
תהק כנהוק בתח2בחא קדםד' אלקוק,הינו שתדגם "עצרת"מלשת
"כנהוק",רצ"ב.
ויל"פ,עחטבהעישלפמחהואאוסףוכולל אתכלהעניניםשל
חגהפסחכולו.כיבמצריםנאמר(שמותח,פו)"אצבעאלקיםהוא",ועל
היםנאמר(שםי,לא)"ויראישראלאתהידהגדולה",וכמושהידכוללת
לפסחונםשלקריעתיםסוף,כולל את
אתכלהאצבעא,כןשביעייט
כלהענעיםוהנשיםשלכלז'ימיהפסח.

ב .וישלפרשענקמהמהטביעישלפסחהואהעצרתמוכנהטיןשל
כלימי הפסח,דהנהחלוקיםהניסים שעשהלנוהמע"ה במצחםמנם
שלקריעתיםסוף,שניסימצריםהיובעקורעונתייםלפרעהולמצרים,
ורקבתוצאהבההשהמכותהגרילותבמלהקלפתמצרים ,ממלאהיתה
זו"טועאלישראל .אך בקריעתיםסוףההרההיפך,כשיישההטועה
נעשהלישראל,עצקרע מםלצמים,ורק שהמהכתשיםרודף
אחריהם,חזרעליהםהיםומטבעוביםסוף,אא
חיהנם בעצמותה הנץ
בל
נטועהלישראל .השקולה נטועה ונם אחד שנעשהלישראל בר כל
העונעדםוהמכותלמצרים.

י"מ

תקיא

ההו עגאמרבים סוף (שמותי,ל)"וירשע רביום ההוא אח
האראלמיד מצתם" ,שאע"פ שכברהפסיעם רובה פעמים בהיותם
במצדם ,מ"מ שם באו הישועות כתוצאה מעונשי שיעה ומצדם,
וישועהאמיתיתהיאהאשיתלישראל .ח"ש"ויושעד'ביום ההוא את
ישראל" עצמם "מיד מצדם".
אמרו על הים דוקא"ויהי לי
לקבועה".חנזהיתורץמהשהקשובסה"ק,למהלאאמרוישראלעדרה
תטנףבצאתםממצרםרקביםסוף,טיבן.

יכן

נ .רהטלוזירעודבטהבדרךמומר,דהנהאףשיצאו ממצחםביום
מ"ובנימן ,עםבהיותםעוד במצתםכברפרקו ע%ר14עבודמעלטכם
(עק רזה ש,א) ,כ"מכהיראווכמצרים רודף אחריהםנפל לזהם פחד
ואימה,כמו שנאמר (ששתי,י)"רישאוכניישראל את עעקהם חזנה
ומאדויצעקוכניהאראלאלד'",
מצריםנסעאחריהםויירא
והענקבטד,שכן כשהאדםרודף אחרההכה"רותאוותיו ,הוא
חה2ב שבכל עת עדרצה להפרד מהיצה"ר,כניקליוכל להנתק ממת
יחזורלירךה"2ר .אבל האגרע אעוכן,כי דרך היצה"ר הוא שמי
שרודףאחריו,נםכשרוצהלהפרדמגגו,ממשעןהעה"רלרדוףאתתו,
ם אקנותןלו משחה%,כןאף לאחתשפרקוגבראלעולמצרים
ולחי
מעמיהם ויצאו משם ,מ"מ כעיאוכני ההראל שוהנה טרדים נמע
אחריהם",כלומר שאףארויצאתםכאיתם מצךם,ממשיכההמת"א
לחרוףאחירתם,כמהשויראומאדועעקובניאחיאלאלר",
ןהישבנסיומתעשלכל אחדישחד מאתת ,שמתחלהרצים
וינ
וטורפיםאחריתענשיעחהטחהולכיןיטבי אחרדיצה"רותאוותיו,ובסוף
כעגגיעהעקשמתעורריםבהרהורי תשובהוכבררתעםלהפרדממם,
הש רשהלהפרדמאתם ,וממשךלרפוף אחרטלעקלם,ה"האין
עצה אלא להתפלל לתמהתהקיפוח שטו בבכי ורטץנונש ,עדצילנו
השי"תכורו,כמושעמלוישראל"ויצעקוכניישראלאלד'".

"

תקיט

תהושדוקאעלהים נאמר"ויושע ר אתישראלמידמצרים",
ונםקריעתים סוף שקול ככל הגששת מצרם,כי שםנהולוממצרים
הרודףאחריהם,וישועהזושקולהכבדכלשארהקטועות.

משה

ד .עודי"לבאה,דהנהאיתא במדרש (שמ"ורפכ"נו)אז
י
ש
י
ההיד (תה~םנם,ט)ואניאעדרעזךוארנןלבקרהסדך",ואני אשירעזך"

אימתיבזרעהוכעמדו ישראלעלהיםכו'",וארנן לבקר חמרך"אותו
שלמתןתורהשנאמר(שם ש,טה)תהיביוםהשלטטיבהיותהבקר.
הבל
י וישלבארועפמש"כהאורהחייםהק' (שמותיד ,מ)עלדנתוב
 ,מ)"רם משה אתירועלהיםורטבהיםלפתתבקרלאיתנו",
(שמחי
ואמדוחז"לבמדרש(ב"רפ"הה)תנאקהחטההקב"העםהים שנקאנקרע
לפניישראלכו' ,הלא עםהים בלבד התנה הקב"ה אלא עם כל מה
שנבראכעמותהמיבראשית,הה"ד("תההמוריכ)אניעינמושמיםוכל
צבאםצויתי .ומבארבאורהחיםהלדתנאיסקלאהיתהרקבעדמשה
חונידחעויב במררש (שם) ,אלא הואתנאי "שההרהד'עלכל מעשה
בראשיתלהיותכפופיםלתורהועמליה,ולששותכל אשרעזרועליהם,
ם רחמשלת תבוראב"ה,חשמל בכח התורה ,ו~הכל
וממשלתםעליה
צדיקוצדקשקמוראחרקבלתהתורה,יביאבירועצירחובאחדלכופו
ליחלקלפניו" .ולדה"אע"פ המדרשהנ"ל",ואני אשירשה-אימתי
בשעהשעמדו ישראל היםכו,וארנןלבקרחסדך-אותורגיששל
מתן תורה" ,הים שמאותו דגתישניחצה התודה ,כליום הואכיום
שעמרו ישראלעלהים,וורה "כלצדיקוצדיקשיעמוד אחר קבלת
התורה ,שש שסךחובאחדלכופו~חלקלפניו".ולכן אםאהבים
בעי
קדרתהיםבכליום,חשמנן.
וכששן מקור להגהת אצל תלמעי הבעשרםזי"עלהיות תמיר
מקשירלצדיק,להזכירלפניוכלצרכיוועניניו,שיפעולבעדולמוכה,
חלואיען",יטהה2ה רעלכל מעשה כראשותלהיותכפופים לתרה

ש

תקב

ועמ45ה,ולעשותכלאשרינזרועליתם",ויוכלהצדיקלכופםכאשרהוא

צורךעםישראל.

ולכןנקראשביעיוטלפסח בשם"עצית" ,שהואההוםעחץשו
חז"ללחגהשבועא (עק קב"ןעה"ז(ועלאכנ,לו)שצחהרוקב"הבדג דגדגתז'
צויםבקדושה,הודששבועונוכשמינישלרג,והיכרםהמפורש בעחחםכחולושלמועד
בקהראשוןוהעשיניבדג,העקקראוחסמיםבכלמקוםרג השבועא -עצרת,כיהוא
כיום שמעי של חג שקוקוו הכתובכן.וע"ע בשערישועבר שם),יעןבהטביעי של

פסחקשורביוםמתןתורה,שע"יולמודהתורההק' אפשרתסיףלפעול
נשיםבעדגבראלכבעתקריעתיםסוף.
ה .ההנה נטעהזו נקראבפי העלם בשם "נעילת החג".ההינו
שכמושביום הקרהט תפלתנעילה הוא שערהכולללכל התפלות,כן
החשנםכמועדים,שעתנעלתריצועךכללבקרבוכלעתניהחנ,חצוי
ה"כנ"טיןבתחטבחא"לכלהחנכלו.
וודהבהפלתנעלהאנומתפשכם "פתחלנושערבעתנעלת
שער".ולכאורהתמוה,ראםהחשצקשלנעילהשער,אוףנבקש"פתח
לנושער"דברש"אבעתו.וחטלפרששבקטותינוהוא,,טאעשפוכעכשיו
החגעת"נעילתהשער",מ"מעתןלנו "מפתח"שנוכללפתוח בה את
השעראף אחרנעלתו% .אמת "מפתח"-אף שאקלוחשיבותכדבר
רחי"עןמ"מ ט ~4םכלהצלותוגלמנות,כיעלהיויכוללפתחךכל
השעריםולבאלהיכלבכלעתשרוצה ,מפתח הכל סטר תמםתר
*%
לפניו.עד"זצק'נעלתהדג"הואעתרצףלפק"לקבלתההמפתח"לחג,
של נאטטלהיכנסלהיכליהמלך.יהמפתחבעצמוהוא ה"כנהטק"
עי
הדג,כיבועצורכלהמועד.
שלכל
ונראה שב"נורלת הדגי של פמח"ם ט ענק מיוחד ,שאף
לאחר "חלתשער" צה~םהמידלחזהולהיכנסלהמיליהמלך,שדוי
כלעמןהחנד"אמשום שט"פםחד'ש טסה" (ששח*ב,כך),וא"כאף
תקפא

אםבששורגצעדיםאחרינעילתהשערשוב א"אלהיכנס,מ"מבפמח
נשארתמהיהכח"לפמוחעלהפתח",ולחזורלאוירהקרושהומשרוה
שלעוהחגשעעל"ם .ואשרלכן נאסרבדג הפסחבמיוחד (שמה ע,י)
"חשמית את החקה הזאת למועדה סיטים יטיטה ,9שנשאר קדושת
קמי תאצרמגשי טשנשן שמרדףרחם1ע"ר
החנעלכלהשנהכולה(י
הרכי,ובנועריששכרוטמרידרגםנימןכטשנשיומןדיותיטאווהכנ).

ש

ה .יצה בעת שלת הדג,השמן נהמא לעורך חעו הכנש,
שהףבזמן"נעלתהחנ" צרףלנהגכמובעת"הרק"המיום ממכתא,
שתוזףםללמודברגםהממכתא.חזנהמצחהדגציוחדיזזללרגילתר~פמח
היא המצחה ד"ח4גדתלבקי",ע"כבעתנעילת החג "הדק"לעוררעל
תלבעש.וע"פ "והגדת"מלשון פטדהוקשר,
גודלהענק שלקיוםיחיד
העט ערמהכל אחר מאתת קשורלבניוריתח מ49בלב אפש ממש,
שב"קתלוהגבעהי"תעיקרההצלחהשל וחיטךהבניםבעהי"ת.
כהירצקשבשעהזו,עתנעלת השעףם שלהחנ,תכללפתוח
נפערת
שערי המועדבכלעתות השנה ,ובכל צק שנצמוך
י
ת
ל
ע
ת
ה
ל
ולהתרוממותבהורהאובעבדותד',נזכהעורלרועתבנועםד'ולנקר
בהיכלו.ויישפע ממובנהורא,ויותווךכל אהדמאתנווכלשביקד
ובכל משאלותלכזו למוכהולברכה .ובשעהזו
בברכותעגנים
א
ו
ת
כ
ל
ה
כ
ך
ש
א
כ
"
ש
טנארעוש
עבטלמדדאיצכן
ש"חמלמידורפמח
מכה למצותו" ,לשנה הבאה ביהצלם ,חצם נאכל נק הובחנה חק
הפמחים ,תודה לך עדר חדהצ ש 14תל ות מש ,1שת
שתתקים בצ הגבחתה (מצהג סו)כעמי צאתך מארץמציים אראט
נפלאות,בבטשתבןדודבבצשיהדידוברוברדמנווחמריו.

נייל

*

ממני

ש

תקבב

סעודתל"גבעשר
א .ויצר ראל משהבהרסינילאמר,דבראלבניישראלואמית
אלהםכיתבאואלהארץ אשר אסנתןלכם חטבתה הארץ שבתלר'.
בטהרחדש:רביעשמעקפחח (מש4ח,כא)להנחלאוהביישאערות"ם

אמלא.וב"בשיכאהדרשהעלפסוקזהלכאן.
ופטלפרש ,דבאמזע"בכפלעניןהאמירהלכניישראל" ,דבר
אלבניישראלואמרתאלהם".וישלבאר,רהנהעה"כ (ששת ש,ב)ויחן
שםישראל ברההם,דרשוחז"ל (מנאבש"ישם)כאטט אחדבלבאחד.
וא"כקם"דשהנו מלםשווים ממשעדשלאמהמהביהםנובדלביןגדול
לכרמן,רבין צחקלבינרניאורוצע.לזהאמריושברד'אלכנטה בהרסיני
לחושרדבר אלבני ישראל",ר"לאףוכבהרמינימלם"כאישאחדבלב
אחד",בכלזאת"ואמרת אלהם" -תאמךלכל אחדואחדלפום דרגא
דילנו(עקאגרארכלהפ'תסייעד"הונ"לעוד).ראפלוענקזהעצמושל"ויחן
שם ישראל" ,להיותם כלם קשורים זב"ז באחדות כאיש אחד כלב
אחד,משעומקיםכלאהדלפימדרגתו.
ולפי"זיש לבאר המעם שפתח רשב"י להרושכאןעל פמוק
טואוציותמהםאצשלא .דהנה איתא בזהר (רעש מהע"א
להנחלאויבי"
,
נ
ק הה"ד (מש 4ה ,כא)
5מש רם,נ)דאיתנ"נרירית מאהועשרעימ
להנחלאורבי"ט,כפום דדנאדילמה ,כמתקרי"טמאין ,ודא חכמה
עלאה(פ" ,חכמה עלתה נקיאה 4ש,גי שהצת טשטשן).ואיתב"נפלאירית

%א שמא חדכפום דרגארה~ה ,כמהראוקמוה כל צדיק וצדיק יש
לו עולם בפני עצמו,והכיירית שמקכלב"נמעמיאלכפום דרנא
תקכג

י""א

רילטץ
שהבי"","2שנ-9א
[פיהט:ההןארםערח,טש"יעלאות,חיש
י
ח
נ
ה
ל
"2מאץ % ,החכמהעלונה.ויש ארםשאינו ערש אלא עלם אחרכפי המדרעה
ה"
ש,6במושהעמיו"בלצדקוצדק"ט 6עלםבפניעצמו".וק-בלאדםמישראלערש
עולמותלפיהצודנהשלולמעלה].

ולכן ,בלביא זה שנאמרה בהרמיני ,מעמד אשר בוהיו כל
הטראלכאיש אחדבלב אחד,ובונמטר"יבר אלבני"מראל",היינו
שידבר לכללותיזטראל,ונם "ואמרת אלהם ,לכלהנידלפי מררטהו,
פתחרבישמעון לדרוש עה"כלהנחילאוהבי יש ,שלכל אחד ואחד
מישראליזם עלם הנברא ה 2מאץ,כי נבראלוולעצמו ל %מרתת
ןי"ואוצרותיהם אמלא"
חכמתווהשגתו",כפוםהרנאףילטה",חנםעני
שהוא נתינתהתורהלכבשותישראל.

יהש

ב.

והנהעלדרךשהואבמעמדהרמיני,שכל אחדמקבלהתורה

לפוםדרגארגליה,כןהואבתורתרבןשמעוןבןיוחאי,שכל אחרערער
לתורתהרשב"ילפימכהנתו .וכמפורשבזהרדנילויתורתו שלרשב"י
היה ממשבבחינתמתן תורה ,שכתב (ח"א רש ,ב)"מןיחמא ךאסתלק
ר"שמןמערתא,מליןלאאתכמיקמןחכראא,טבקעלאקדווימסתכלק
ואתג6קביניהו ,כאילו אתייהבו ההיא שעתא בטוראדמיני[פיהט:
וממתבליםסמודוה
מיוםשיצארשכ"ינק המערהלא נהבמהשום דברכשהברייה,חיי

עליתש,ומהגלהבעיהםכאלוניזםאווזוהיוםבהדמעי],הביותרמבוארבת"תתים

(חקקכבמר,א,טמואיה'"קט,ב)"באטנאקדישאוראי סומךאיהוסיני"
[פיהט:נרקדחם,ודאיפיךהטומעי].
וזהומביתאבטהר(הקימהר ,א)שרביחימשזכהלעלותלהמיל
דרהטב"י,ונטם שמעקולהאומרמימכם אשרהפךחושךלאורומעם
המרנהפךלהםלמתוקעורמים מאםלעולםעלין,וכרשלא ,אקלו
מקום שם ,ואז זכהרבי חיא לנלוים בדאים אשרנתגלו שם ,עד
שנטץ4עהלנועיניודמעות ,ובכה ואמר וכאשחלקיהם שלהצדיקים
תקפד

בעלםהבא,ואשרירביעאמעקערקךלכך,עליוכתיבלהנחילאהובי"2
ואוצרותיהם אמלא .ההית שאף שלכל הצריקים ה 2עוה"בוגןעדן
המוכן להם,בבחינת"ואשרותיהם אמלא" ,אמנםעוד" 2לכלצדיק
חלקבעולםהעלק ,אשרהואמנראותחנוטהיש"ע,כפוםדרגאדיליה,
עדעאוכהלהיכנסלהיכלו שלרשב"יבעצמו,בבחינת "להנחלאהבי
"."2
ג .ונראה שכמו שהואבעולםהעלון,כן הוא נםבעוה"ז ,ש"2
לכליזרעאלחלקבהימצאררשב"י,בבחעת"ואוצרותיהםאמלא".ועוד
ישלכל אחדואחד שימתוקשרלהילולאדרשותיכפוםדרגאדיליה,
הכבחינת"להנחלאח"מי"."2

ובטהיז2לבאר מ"שבאדראזומא(יצהא) שכשנסתלקכשב"י,
"שמעו קלא עלו ואתו ואתכנשו להלולא דרבי שמעק".וי"ל שג'
לשומתעל"וואת"וואתכנש"ו,מכווניםלנ'ם
,עאוכיםביוםטהלהתעלות
געלו"-קאיעלצדיקיםובניעיה
ו5היכנםלהיכלדדשנ"יבגבהימרומים,כהביאסרביחיא (שם) ,שאמר
כשב"י"יכנסרביחיאויראה בכמהעתירולקב"ה לחדשפניהצדיקים
לעחה"ב".ועדתהואבש"ס (כתובנוש,ב)תרבייהושעבןלויעמעמךלגן
ערן,אלאשכחטהלרשב"יכו'.
גואתו" *קאיעלהזוכים לבאעלציון המהב"יבמירון ,אשר
ומקודשלישראל ,כמסופר בזהר (שם) שרבי חיא
החש מקום
י
ר
ו
ד
ק
אשהמח במירקעלצית הקךח 2של רשב"י ,ונשק לעפרא.ועיק מה
שאמרו בש"ם (םייךק צח ,א) שריב"ל אעאכח לאליהו דהוי קימי
אפיתחא דמפרתא דרשב"י ,והוא שלחולתשאול אצל משיח בעצמו
לאימתאתימר ,לוהיום,תמולאבאבוביוםפירששכךאמרתי
יאםבקולותשמעו .רשלבאר,שגילויזהדהיום
מם
או
וי
לך(תה*םצודז)ה
תקכה

קאתימלכאמשיחא,היםשבעצםהגאולהכברמחקועתור,ותלויאך
ורק"אםבקלותשמעו",התחללדוגלותאפיתחאהמערתאהרשב"י.
"ואתכנשו" נאמרעל ישראל הנאספים ומתכנסים לכבוד
הלולא ררשב"יבכלמקוםשהם .שכק שמחשבתם חשקתם רצונם
למשתתףבהלולאדבריוחאיבמיק,בבחינת(תה*םיגז)"כריתןלי
אברכיונה אעשה ואשכנה" ,נחשבים גם הם כמשתתפים בהלולא
ףפ' חחשוה,
דרבישמעון,וכמאמרהבעלשםמובזי"ע(עיןתישחז שקביס
ל ארם שםהוא.ה"מ לדרוש
וצותיה הלק"ש ; א)שכוקום שכששבצנויט
ןחז"ל (פסחש נא,ב)"כראי הוא כשב"י לממךעלובפניו
ברכםבקיטו
חולאבפניו",הינו שכדאי הוא רשב"י לממוך עלו"בפניו" ,לאלה
אבפניו",לאלה אשר
הזוכיםלהיותבציקהקימטבמערהבמירק,ו"עאי
ישמעק,
הםבבחינת"ואתכנשו"במקרשמעם,להשתתףבהלולאישב
גםהםווטיםלממוךעלוושיטש אןלמם.
תהו שאומרם (כצו נרעראי) "אשרי העם הםלומדיך ,ואשר
ט חלקבלימור תורת
העומריםעל סורחן,ההיינו רלכל ישראלרויי,
רשב"י,יש שהםרקבררנארגעם",ו"אשרהםלומדיר",ר"לשלומדים
אתרשב"יבעצמו,או ממרנפשו בשעתהגזירה,חקיותוכהצערהכו'.
וישכו שהוא בררנא"עתיריםשמיך",הינומהית התורה עגלה
רשב"י.
*

ענק השמחהביוםל"גבעומר
ה הנהמבוארבשו"ע (ש"חסערתצגסע"בבעמשא):ובכמהותאלו
נוהנין שממתפריןביוםל"גומרביםבו קצת שמחה ואקאומרים בו
תחנק ,תשקםהואשביוםזהפסקותלמעירביעקיבאמלמות.

אךמקובלבעלם[ובפרםאצלרבחה"קתלמידיהבפצ"מזי"ע,
כמבוארבבני הכשכרובסידורבעלהוציא],שהעציבהביום אח הוא
נטקפזוחיותויומא דהללא שלרשב"י ,אשרבוביהםגילהבעולם את
הזהרהקמוש(עקנני"טעצדכצמריחישאירמאמרגאותא).
תראה שהצ לומר ,שהותריעמנים הצ להם שישת הקצר
ביניהם.דהנה ,אתענקוסותיתצאדךוילה"אררשב"יביום הזה ,מבאר
כ"קאא"זבעלכניהנשכרזי"ע(שםאותב)שכיקש"יתצאהדיןפו"ביבוים
למתןתודה ,אשר מתחללהתנוצץ האורכימובבתורה ,הנהיוםאח
הואל"גבעומריומא דהלולא ררשב"י %ביום להלשבוימרחצים,
ומסתמאביוםאקטלדנםכן(רהש,א)כיהקניהיושבוממלאשטתההם
שלצדיקיםשיוםאליום,הנהבוביום שמתחלהאורכימובלהאירמן
התורה ,הינו נה"ביבוים קודם מ"ת ,בוביום ממגלית הנשמה הק'
בעלם".
וערץ כתבגם בקדהשתלוי פ' ועא)"הבבחינה הזאת של
טמאתמצריםמאירהעדל"גבעומר(,
י"גבעומר מתחלדושאיהשל
סל
ומ
מעמרהרסיםשהיאקבלתהתורה".
יר"עמתו,מפניעלאטשו מטדזה 4ה (שטתסח
והנהתלמיד
נ) .מנווחזע (קלשקל,ב)עה"כ(ההעםקם,ה)לאירחצוכיידברו את
אויביםבשערכו',אפ" האבובההרבותלמידו,שעהמקיןבצעורנובצוער
םאויביםאחא1עזה,ואינםזזים משםעדשנעשיםאח"מיםאח
אחדנעיצי
את והןשנאמר (בם2רבא,י)עלכןטימרבמפרמלחמתד' אתוהב
בסופה.ויפאה שתלמודיר"ע מושכינצטררובבחינת"כייברו את
אויביםבשער",המאזכולדגיךלהרנאד"והבבסופה".אךבל"גבעומד
פסקו לשת,כי אזמתנוצץ ד14ך ממונ הוא אורהתויה ,ומתרגל
הישזרהשלמעמדהרמים,וכשמהנוצץאורהתורה עושהעלום
הח'
ואחרותבקלוכדיתורה,כי שמאירההארהשלמעמדהרסעי שהש
תקבז

"כא"באחדבלבאחד",ולכן"לאזזים משםערשנעשיםאוהביםזה את
זה",המתקיםבהם"אתוהבבסופה".
ולפי"ז,מהשביוםזההואהיומאדהלולא שלרשעני,וכ! מה
שבוביום פסקו תלמכםרביעקיבאלמות,תרווימהו מאותו המעם,כי
ביוםזהמתחללהתנוצץאורהתורההק/
ועיקבחיד"אבמפרומראיתעק ,שתמהתיוםל"גבעומרהיא,
משוםשאמרובש"ס (שמזע שם)שאחריזהמתותלמידיר"עהיה העלם
שמם,עד שבאר"עאצלרבותינושבדרום,ושנאהלהםר"מור'מהודה
ור'יומיורבישמעץורביאלעזרבןשמוע,והםהםהעמידותורהאותה
שעוט וההתחלה שללעמודה'תלמידים אלו ,המה בל"גבעומר.ויש
לתמר ,שמה וכהתחיל דוקאביום זה ללמוד התורה מחדש ,הוא ג"כ
מהאימעמא,כיביוםזה מתחל להתנעץ האורכימוב,ואז מתחלה
ההארהשלמעמדהרמינישהיאקבלתהתורה.

ל"גבעומר-וממחתהיחוד
הנה במפה"ק אור הטמבל להגה"ק הכגיד מקאזנקזי"ע (על
ה.
ההקונש'סיף הקעח"י)כצרב ש"אנוממליכםבז' מרותדלךד' הגדולה

י,

והגבורהכו' ,והםז'פעמים ג" מ"ת מדהלפינודלברור רעדות
חורשרפידות הם רקעץחיםמהלךת"קשנה ,הם ה'מרות ,ואח"כ
כ"להנל"ה,לכןבל"גבעומרויהואיום ה' בשבוע ה' כבר הוא גמר
הספירות,הוא מצ ,שמעתימסוףהרבמוגהלויהצחקנ"יכו',
והיחודבשבועות",עכ"לכ.איוכ"כבעבודתהאראל(בהר)"תטהאיש
ררוב
הצדיק מוגהלוי הצחקנ"י ,שבל"גלעומר הוא צמרהספירה,יום ה'
בשבועה'".

ים

תקכח

צשורהכה"קנראה,דמפיתשו"דהואמפירההכוללתבהה'

מפירותהקודמות,לכןנקרא בשם"כל"(שנכלכם בההבל).וכברהזכרנו
במק"א (תורהיםאחמיא חששה%תשנ"ה) בשםכתביהאר"יז"לשלכןצד
מערבמכוק למדת טו"ד,כי"מערב"הוא מלשקעירבוב ,המערב את
מלם.תמדתמלכותכל"הקרויה,כיהיאנוקבברמקבלמכ"ל.לכןביום
ה'שבשבועה',הינוהו"רשבהו"רהואגמרהספירה,כימבאןואודל
מתחלכברםפירותשאינםרקכהקים אתהעמיםעדכה.
ונונהלעילהבאנומדברי הקדהטתלויזי"ע (פ'ויצא) שעדל"ג
הארת פסח ,תמאזכצזחיל ככר הארת קבלת התורה,
בעומר
נמ
ירועל.פי משללתינוקעטמרניליןאותולילךלבית הספר,
טא
עב
מ
ועי"ש ש
ו
נ
כ
ו
א
ש
לועוזרם
ומרנתןאותואביוע"ידברשהתינוקמתאחהלו,דזהיפ
בביתהספרהסדברשהתינוקמתאחהלו,הביקשכברהולךא?לתמדעמו
הרבה תורה .ק* דואהשו והקב"הנישאת מצרים ונים4םוף מסים
ונפלאות,כדישנתאחהלולעברוולקבלהתורהביוםמתן תודהבלבב
שלם .ונמצא שעושר ותכלית כל הנימים ההן בכדי שנל4בל התורה
במעמד הרסיני .ההבחינה הזאת ,שליציאת מצרים ,מאירה עד ל"ג
בעומר ,ומל"גבעושו פץחל הך4וה של ר~זכ~ת -קבלת התורה,
עיי"ש .ונראה שפנימית דברו אלו ,הוא ע"פ דבריו שמכש המניף
מקאזניץזי"ע,העדל"גבעומרהואשורשהמדות,ומכאןואילך מתחל
התלשתשהואהיחרבשבועות,חובן.
וידכאמוצי הלארמיזי באוריתא ,מה שנאסף (שתת ע)" ,
טים",הינועדמפירהיום חמ"ן
%
"וחמשיפ
ן
ר
מ
ט
ו
לטה (שםהה)"ויקה
בשבצן חמ"ןנמשכתהעלקהמארץכטיים.
מוטה 4צעזועמות יוסףעמו" ,היש שאחר דרגאר"יצמטיםעלובני
האראלכאמ"ןמצרים",באהמדתכ"ל,מדתושליוסףהצףק,להמשך
אתכ"ללכליה,בנשלתהתורה.

שי

קשי"%

תקכט

רש לבארלפיקענין השמחהביוםל"גבעומר ,שאז מתחיל
ההוך קוב"הוישכינתטה,ע"י כ"ל ,הואהצדיק ימוך עולם ,המשפיע
לשכינתי"ה,שנורםלצמחהעלאה ,כטשרמזוהו"ל(בת"תמ,ב)"זימנא
היא סקיגאולהלתפלה(הואענקיהוריםוךתצלכות),ולאפם"קחוכא
ההאמתיתע4הנאמר (תח4םקי,לנ)
מפתחהכוליהיתצא".ההואהשימח
הצמהד'כמעבויוודרשוחיל(ויק"יב"ככ)יצמחלאנאמראלאישמח.

נעזבהאדםנאמרבעבורך
והנהאומרים (נזפך נריוחאי) "נעשה ארם נאמרבעבורך" .והם

ו.
לפרשע"פרצצדרש (ב"רפ"חה)א"רמהצקבישעה שבא הקב"ה לבראת
אתארם הראשקנעשומלאכיהשרתכתיםט',מהםאומריםאליברא
ומהםאומריםיבראט' ,אמתאומראליברא שטלושקרים ,מה עשה
הקכ"ה ,נמל אמת ההשליכו לארץ ,ההרך (תשל ח )2 ,ותשלך אמת
ארצה,אביו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,מה אתה מכזה תכמש
אלמיכםיהעלך,תעלהאמתמןהארץ,הה"ר(תה4ם סק )2אמתמאוץ
תצמח.והנהאיתא במדרש (א2ה רבהפתישזא פ"נ)ותעמל אמת ארצה
תו'אקאמתאלאתורה,שנאתו (מש4נג,נג)אמתקנההאלתמכור.
ולפיז"ם לפרש,ישמהומהשליך אמת ארצה,נטי תורת
אמת-שהיא התורהשנתגלתהעליוץרשב"י ,שהרש האמתהממונה
בתורה .ובזטתה נברא העולם .וזהו שאומרים "נעשה ארם נאמר
בקרורך",הייהבעטררשב"י,שהואבעצמוה"אמת" שהשלךדקב"ה
ארצה.ועליונאתר "אמתמארץ תצמח",וצאשנצמחבכלשנההשנה
,ב)
אפץשלמשיח,א"אצמחשמו (צרהו,)2,כמביתאבאה"ק (חעין
בספרא דאיפקקמןגלותא,הינוכשיתגלה ספרדיהר בדביפקקנק
נלותא,וכמושרכםבדגלמחנהאשיים (בשלח) עה*כ (שמחי,ח)"ובני

ש

תקל

יזרעאליוצאיםביר רמה" ,ותרגומו "ברישגלי",כי ברי"ש ר"ת רבי
וכמעוןבןיוחאי,גל"י-כמההגלהספרוהקדחהספרהזהראזיפקקמן
גלותא,והבן.
ונהירצוןשבזכותוהכדול שלרבי שמעקבןיוחאי ,אשך כבר
בדורו לאהיהיכוללמבול אורךרוגלותועורר רחמים בעד הפאולה
עוממה כלביתאבזהר (חרשמז,ב) שבכה ואמר"ווירנלותא אתמשך,
ומאןיכל למסבללטה",כל שכן עתה אחריאלפישנים ,שאלפיבני
ישראלמקיימיםהקול"עלואתוואתכנשולהילולאדרשב"י",ושופכים
לבכמיםכלאחרלפוםררנאדקוטה,להוושעבמשאלותלבו,בזכותהאי
תנאקד"טא,יתקבלוצלותהקובעותהקרכלביתישראלקדםאבוהוןדי
בשמיאוארעא,ויכרעכלאחדבכלמשאלותלבו,וכלישראלבישועתן,
לראותבמהרהבהתגלותכבודשמיםבביאתבןדודכמהרהאידןברוב
רחמיווחסדיו.

תקלא

ב'מיון

הילולארכ"קאדמו"רבעלמנחתאלעזרזי"ע
א .בסיום השים :תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכליום
מובמחלושהואבןהעולםהבאשנאמר(חבקוקג,ו)הליכותעולםלו,אל
תקריהליכות אלאהלכות .ובתחלתו פתח התנא :מאעמתיקורין את
שמעבערביתכו'.
ע (בתנאה מגמרא,
אמר כדק אא"ז אדמו"רבעל ההלולאזי"
מאמר סמוכתלעד אאג)שמיום הש"ם הוא באות ת' [הלכות] ותחלתו
באותמ' (מאשתי),רמזלמה שנאמר(נרגשים גה,כז)ויעקב אהד ת"ם
בתורה,
יושב אהלם ,היינו באהלים של תורה .כי
ייות ת"ם,
ית
דו
קא
שוה
שף
כו
וכשממידיין הש"םמידתוזרק לראשיתו ,נמצאציר
הח' בתחלה ואח"כהס' .אך אם כשעוברקעלהיר"םתממיעמין אותו
כשנהופירש(חלילה),הקאמקיימים מאמרהתנא (אמת פ"המכ"כ)הפוך
בהוהפוךבהרכולהבה,נמצא המ' בתחלהוהסיום בת',והואצירוף
אותיותמ"ת(ר"ל) .אשרעלכןצרמילחברמידבמיום הש"םלתחלתו,
להיותרמזלאישת"םיושבאהלים ,באהלתורה,בבחינת(תהליםים
,מ)
ה,
"תורתד'תמעמ"ה".וישלהחניףרמזלזהבדבריחז"ל שאמרו(תענגי
ב)יעקבאבינולאמ"ת,כיבהיותואישת"םיושבאהלים,לאמ"ת.
והנהדברוהקדושיםמאיותעינים,לפרשבהםדברי התד"א
"כלהשונההלכותבכליום מובטחלו שהואבןהעולם הבא" ,ךהנה
אמרוחז"לעלדבריתורה אמחקו.1,ורש"ידם"םנו,מ)"בכליוםההיו
(פס"
תקלב

בעינןכחדשים,כאילוקבלתםהיוםממיני".וז"ש"כלהשונה הלכות
בכל יום" ,ר"ל והטונה הלכות באופן ש"בכל יום יהיו בעינכן
כחדשים",אז מובמחלו שהואבןעוה"ב .והעט מעמא,שהרי אמרו
חז"ל(מנהדרתפח,ב)אטהךבןהעוה"ב,ענוורזןרזצפלברךי,שייףעיילשייף
ונפיק,וגדים באטייתא תדירא ,ולאמחזיקמיבותאלנפשיה.ועלכן,
הלהמדהלכות"בכליום",שהתורהאצלוכחדשהכאילורקהיוםקבלה
ממיני ,מחמת שמתהדשעדעכשיולאהשיגבתורהכלוםוהואעומד
עדייןבפתיחת התורה,הרי שהוא"עטותן ושפלברך כוה ,המחמתכן
הוא "נרם באוראא תדירא"יעןו"לא מחזקמיבותאלנפשית",לכן
מובמחלושהואבןעוה"ב.
וסטלוטך,שלכןרק"השובההלכותבכליום",בשח""בכליום
טריובעינכן כחולטים" ,הוא ש"מובמח לו שהואבן עוה"ב",כימי
שבסיום~מודו שוב אק התורהאצלו כחרשה,ונורם שתשאר תורתו
(חלילה)בצירוף מ"ת ,לא שיקיביה ההבטחה שהואבן עוה"ב,כי
תורתואינה תורת חי"ם ,ונשכחת ממנו כמ"תמלב .ורקמישבמיום
לימודו מתחלמחדש,לצרףאותיותת"ם,להיותאיש תםיושבאהלים,
הואשטובמחלוביהואבןעוה"ב.
ובזה"םלדרוגם ממיכות סוף השים לתחלתו ,שפתח התנא
במאומתיקורץאתשמעבערביתכו',עוה"בהמצחה"ומצונולקרוא ק"ש
ערביתושחרית,והואאמרו (הטיםו,ז) ודברתבםגר בשכבךובקומך"
(רמב"ם ס5רוהמצוותמ"עי) .כ4מהאימעמאציוונולחזורולקבלעולמלכות
שטים ועלמצוותפעמיים בכליום,להורות שהתורה תהיהכחישה
לעול
בעייננוכאילוהיוםנתקבלהממיני,ועלכןצריכיןלחזורתמידלכי
מלכותשמיםומצוותמחדש.ומכאןלמעלת השתההלכותבכ"ליו"ם,
היהבמעלתבכ"ליו"םיהיובעעד כחדושם,,טמובמחלו שהואבן
עוה"ב,כיכשממיםהוגשחוזרלראש,ומצרףאותיותויעקב אטט ת"ם,
היפךאותיותמ"ת,בת"יעקבאבינולאמת.
תקלג

ב,

באמתמכווניםדבריו הקדשכםשלכ"קאא"זזי"ע,לענץיחמא

ךהילולא שלהצדיק,יכשמתאמפיםביחמארהילולא שלהצדיק,צריך
הבעיניךכהדירים.ואףומעבריותרמיובל
שיהיהבבחינתבכליוםיהי

שנים מאז הסתלקות כ"ק אא"ז זי"ע ,ובכל עגה ונטנה מתאספים
במעורתהלולא,מ"מצריכיןלהרגישעכעדובבהינת"הדשים",ראל"כ
הריהצדיק הואבבהינת "מת"הלזלה,ורקמתבנמים*כראותויום.
באבינולא מת,
אבלכשיגמארהילהיאההשבכלפעםכהדמים,אזייעק
אלאבבחינתיעקבא"תתם.ולכן אמהז"ל(יתלהיכה פ"פ ד)והצדיקים
אפילובמיתתןקרויןהיים,שבזמן שלא פורשים ממנו ומתורתו ח"ו,
אלא אדרבה הוזרץעל תורתו כהדמהוכבחיים היותו,וכאילוהיום
ניתנה ,אז נשארהצדיקבבהינתאיש ת"ם ,לכך צבעו לא מ"ת .הה
שמק"ט הוא*רעו מהזרעובהיים אף הוא בחים (תענית ה ,ב),מפני
ושרעו ממשול להפכי בתורתו גררכו מחרש,בצירוף אותיות ת"ם,
היפךבה"מ"ת.
ובזהע"פ רגודרש (לקוםשמעוני במרבר חרפ"ד) "בשעהשקיבלו
ישראל את התורה,נתקנאואומותהעולםבהן ,מהראו להתקרבאלו
יותרמןהאומות,אמרלהם הלע"ה,הביאוליספריחהםיןזחלכם כשם
שבנימביאץ".ומקשיםהעולם,שדויגםלהם"טםפרהיוהםקעריצחק
ואברהם.ולהנ"לי"ל שאףשהאימותמביאים םפרהיוהסק ,מ"מ אעו
"כשם שכני מביאק",כי אצל אהדות העולם שפרשו מדרכי אבות,
נשארובצירוף מ"ת ,כמשאחז"ל (שזלה רבה שם)רעועים בהמהםקרויים
מתים ,משא"כאצל פדהאל םפרהיוהםין הוא םפרההיים,בבה" מה
זרעובהיםאףהואבהים.
ובמיוהדשיןענק טץלהטליא של כ"ק אא"זזי"ע שהתפקר
בצוואתו המהורה "הז"ר שלא יבחרהמעין ולא יקצץהאד,",היעו
תמירתורתוועבודתוהק'שהואבבה""מעץ" ,אשראמכטהה
י)מיכךך" (עגהמה,ב) ,השארחמיהנובעמיםהיםכבראשונה.
ממיסמ
שפת
רו
עמ
"
[
תקלד

והינוראמרו(ףוריוהצ,א)"אקמהפכקאתרמלכיםאלאעלהמעייןכדי
שהמשךמלכותם".רעתאמרו(שם)שילמרדתורהעלבהרמים"כיהיכי
ימשכןמיאמשכןשמעתתחכו"נעלזלצמוקמפומאכו,כמעקחושמחצךוהלך,
ןהרבהעלינולושמהצזימעיןזה שלאיפסוק מפשהמפיזרעת
רש"ין.ילכ
ערעולם,ויגוארתמיךמעיןהנובע מחםהחם.
עפ"ז"צליחןטעםלמהפתחהתנאבמצוות קףאתשמע.ההוא
ג.
י הדשרוהקעא)שהקורא ק"שכראוימקבלים
ע"פבשהראיתאבזה"ק
י
(
להאברהםיצחקויעקבולנקהיםאותהונשקקלה,וכלמישמשולם אח
היהר של ק"ש כראוי בכליום,כשיבוא לעולם הבאיושיבו אותו
המכות אצלםפעמייםביום .וצ"ב מה הקשרבין האבות הקרחשים
למצוות ק"ש ,ער שהם המקבלק את הלקו"ש ,כצותה מהרצין את
קוראהאצלםפעמיםניום.
ומשאהלבארע"פהמפרי(ואהובןלבנ)ר"מאהדךהריהואאומר
(דבים ו ,ה) ראהנת את ד'
בכל לבבך ,אוהבהו בכל לבבך-
כאברהםאבינו,כענקשנאמר (בראשנוכ ,ש)כיידעתיולמען אעם עזה
אתבניו ואתביתואחריו,ובכל נפשך-כיצחק וצעקךעצמועלגבי
הלוכיעקבכענק שנאמר (מ"שש ל4י)
רגוזבח,ובכלמאדך-הויממי
קמנתי מכל החמדים המכל רשמת אשר עשית את עברךכי במקק
עברתי את הירק הזה ועתההיתילשני מחפת (שם .)6הףשקיום
מצוא ק"ש עמנה כללתהעבויה להדבקבדרכי אנות.לכן הקורא
שמעבערביתושרוית,מעורר ומחעץ את האבותע"י המשכת דרכם
לעלם,לכןהםמנשקקלה,ומחדקיםלוקרבותהצובהבעולםהעליון.
וכיק שמים ופתהבצירוף ת"ם,להיות האבות הק' בבחינת
קקבא"את"ם,יעקבטבעולאמ"ת,עלכןפתחבמצואקרקשתשמע,
שענעהלהמוריךדרכיאבות ,להוסיףהיותעלחיותם,
ת"
זרעם בחים ,שלא ~פסוק דרכם חללה אלא להמעיכר כמעק זה

א*

ש"

ועי-

הקלה

שמושךוהולל,וידוע מהפ" הרה"קבעל קדושתלויזי"ע מה שאמרו
חז"ל (שנחנה,א) "תמ"הזכותאבות" ,תמהמ26תתמימותושלימות,
עלא נחסר סכות אבות אף כחתםהיצערה .הנלא הדברים ק"ו ,ומה
אבותהעלםמנשקקלמי שממשךדרכם,ק"ולאבותינוהקדושים,כ"ק
בעלמנחתאלעזרזי"עולמעלהבקודש,עדכמהמהזיקקקריבות
או"
וא
ה להממעדכים דרכם בקורסי ,לומדים במפרטים הקדורכם,
ב
יצ
תמתנרגיםבאורחותיהםודבקיםבאלפאדחיא.
הו הש אחריות גרולה עלנו המסתופפים בצלו הק' צילא
דמהשנותא ,להמשן דרט לעלם,שהרי אם אנו לא נעשה פעלם
לפורמם תורתו ועבודתו הק' ,ולנדל אתבנינושיהיודטים בבעל
ההלולא,להיותותמירת"םחיקים,אקלנולסמקי אחרים שקשו
זאת .עלכן חובה עלנו לראות בכל דבריו הק' ובכל דרכיווכרוויו
בבחינת(רשאישכותגב)לאלהםצויתכראלא לבדי.

ש

*

ד .יצהעללטוןהתנאאמאימתיקורי"ןאתשמעבערבית",מרייק
דגר"א למהלענקקריאת שמע אמר התנאקורי"ן,לשוןרבים,ויזילו
ר,וזנא "בשחרמבריךשהיםלפניהכו'",
לכוצןאצלברכות ק"ש
י
מ
א
בלשוןיתיר.ומבארבזה,שבקרי"שתנא"קורק"לשוןרבים,כיכל אחד
חיב לקרות בעצמו,ואין אחריכוללהוציא את תבירו בק"ש ,אבל
בברכות ק"ש אמך"מברך",בלשוןיחיד ,משום דבברכותיכול הש"ץ
להסבאאתכולם.
ונטלומרבזה,שציותה התורההק'עלכל אחד ואחדלקבל
עולמלכותשמיםבעצמו,כיבענק אמונה מהורה וקבלתעולמלכות
שמיםצדויכל אחדלקבלבעצמו,הקש לממקיעלאחרים,כיבענק
האמונה צרן כל אחד לרחדק בעצמו במסורה שקיבל מאבותיו
ורטתיו ,לאלהתפעלאפי'כשרובהעולםמבריםלו .ההשכנךיאת-
תקלו

שמע אק אהדיטללהוציא אתתבירו יד"ה ,וצרוף כל אהד לקרות

בעצמו.

ועובדא יךענא ,ששמעתי מהרה"ה ר'היים בערז"ל(והענין
רשום קצת טג'ו שו למפר דרכי התם המלום) ,שפעם אחת ,בסוף
שנותיו של כ"ק אא"זזי"ע ,סיפר (בתוךדבריו בדרשה שנשא) מה
שאירעלוכשהיהפ"אאצלהנה"קכהצינעוואזי"ע(שהיהאזבקרענ"ן).
שבבקרהלךכיקאא"זזי"עליקהממנוברבתפרפנה,והגהיקמשינאווא
כברהיהעומדמוכן להדק הקשרלהניהתפלכן שלידלקריאת שמע
(קויםהתפלה).ופשם הנהדקמשינאוהא אתהתפילק,והלךללוות את
כיקאא"זזי"ע,ודגיעולמקוםוכהיומיםעוברם שם,
זי"עקבל
"
א
א
ו
ברכתפרייה,ועברמעברהמים,האזאמרלוהרה"קמשינאווא,שאפלו
אם תשארלברךבצדאהד,ותראהכלהעלםעומדבצדהשני,מ"מכל
רוחותשבעולםלאינתקואותךממקוננך"וופלאקרעםוועםזיךווענדן
ףאמונהבטמשיהוועםקומען".ומחםכ"ק אאץזי"עואמר"שאזהיה
עורצעירלימים(לערךכ"השנים),ואביוכ"קאא"זאדמו"רבעלדרכי
תשובהזי"עהטהעוד בחחםהיותו,ובכלזאתאמרלוהנה"קמשינאווא
דבשםאלו.ובוראימשוםשכיחזקאלהנביא ראהרבוהק'ברוה קדשו
את מה שוהיה במוף הנמים ,כהתגברות הכתות והמפלגות השועת
שבדור,ועלזההיתהטונתו.
והנה אף שברורו לא היו מ12עים דבףו הק' של הנה"ק
משינאווא"שתפעו אםיניעומן שתשארשרךבצד אחד ,ותראהכל
העולם עומד בצד השני ,מרם כל רוחות שבעולם לא ינתקו אותך
ממקוננך,כיבזהתלויהאמונהאצלכללישראלעדבישוןהמשיה",מ"מ
םלהאותולהבק אפםקצהומגודל
בעוונותיטהרביםברותעאס,יכתי
כוהו שלכ"ק אא"זוהעשבעמיתתו האיהלהתלוי האמונה אצלכלל
1

ישראל.

תקלי

בימינואלויכוליםלהבק מהשאנומצוויםלחזורעלקבלתעול
מלכותשמיםבכלערבובקר,ולאמועלהיוםהקבלתע%מלכותעגנים
שלאתמול,כיבעוה"רנסיון האמונהמתגברמיוםליום ,ומה שמקבל
עולמלכותשמיםלפיהנסיק של אתם ,%לא מהן%היום ,שבכליום
ויום מהגבר כוח המומתה בתחבולות ונסיונות חדשות ,וא"א ההר
להיצלותעלהדעת אתמ%מהשיוקדנסיונותחדשיםהיום,וע"כצרעו
לרכלעולמלכותשמיםוע%מצוותלפיהנסיונותשלאותוהיום.
ויכרסםאנולקבלעולמלכותשמיםבכליוםויום,רקבכחארר
כ"קאא"זזי"עבטורחומאיר דרכתבתורתועבודתוחסידותווצדקתו
עדעקם.ואףאםאקאנוראותםלהנותמאורו,מ"מאנוכסומאהכשנרך
יתרהמאורות(תוס' ר"הלנ ,א ד"ה הא)עראיתליה הגאהכר'יומי שראה
סומאואבויץביוץואמךלובניאבוקהזו5מה ,אסךלוכלצקשאבוקה
זו בץ9רואקאותיבניאדםומציליםאותיפןהפחחים עקהברקנים,וכן
אנחנו שכל צקשאבהית אור בשונואנו נטרלםע"ישמחזיקים אחד

בחביתומצליםעצמתכקהפחתיםהמןהברקנש.
ויהירצון עאכות כנק אאטזי"עהעמודלנוולכליזרעאלבכל
עממם,וימלקמוכבערינו,וביותרלממהמיםפעליםבכ"ליו"ם לחדש
אורו כבראשונה,להיות שפתיו דובבות בקבר,וכן לכל הממתופפים
בצילו,כההיא ראמרובירושלמי (שבתפ"ו ה"מ)"עתיה בה ק%להיות
ממתצתבאהילצדיקים ,ואומרת כלמי שפעל עם א-ליבואימול
שכרו",ההנועגםטץאשראינובעצמובדרגארצדיק,אךתטשממתופף
נבאה*צדיקים",והויו בבחעת "כלמי שפט עםא *-הינו עם
ירצקשעניחרקינו
הצדק",יבואכמולענדו"נםהואעם הצדק.והי
עמהם ,עוצתך בחף"ם חטלו"ם שפע ברכה והצלחה ,ומכה לקכל
התויההק'בזמןמתןתורתימבשמחהוכמובלבב,ואזהואטןפקודה
לנאיקה שלטהכדאיתאבתעךנינער(ה" כא מג א)בעצדתאיפקוןמן
גלאא,בבטשתבןדודבמהרהףירןברוברדודווחסדיו.
תקלח

ב'מיון-לארץהקורש

ע"יהא*פאןרעוםאנ"שןמיןםמשמותבביתמדךשנךבבףבדק

א .תנןבמינם ששהמדדי המשנה ,אמררביטהוזצעבןלויעתיד
הקרוש ברלהואלהנחללכלצדיקהצדיקשלשמאותועשרהעולמות,
שנאמר (מש4ח ,כא)להנחילאהבייש ואצרתההםאמלא .וכהבהרעיב
"מנקי מאמרשקלכאןלהציע בהתכפת המשנהמתן שכק שלצדקים
שלומריםומקיימיםכלמהשכתובבמשנה".
ויש לררתן בנעוץ סוף םדדיכהינה לתחלתה ,לקים
יאבו"תשאמרו"הפוךבה חהפך4בהרכולהבה" (אמה פ"המכזב),ע"פ
מה שכתב דגר"א ש"מה שמתחל הש"ס כברכות ההשמפני שסדר
זרעיםהופבצדיתן,ככהט"כיבראשיתא,סו)בטריעזרעעץפריערוהפרי
נתי"ז מקס-מה ה ,ב
לדנו אשרדעובושידנ נוצ
מצימחטאי ונאכזר
פוץ

מ-י

-בצדיתןעץפריעשה למיםגו מצקראאהקוימדרזרעים"],

(כהם4י,ו)

משר"ת לרא"שצךי"ק,ולכן מתחלבביכות".לפי"זהרי חתםרבינו
הקדוש אתהמשניותבמתן שכקשלצדעך"ם ,פתהכברכות לרא"ש
צדי"ק.
וישלבארשכיק שפתחבברכו"ת לצל"שצדי"ק ,התחלהתנא
את סררזרעיםבמצותקריאת שמע,שכןחיותהצדי"קהיא האמונה,
כמו שאמרוחז"ל (מטה כר ,א) בא חבקו;והעמידועל אחת שנאמך
י עיקם מצות קריאת שמע
(חיזק ג ד)יצרייך בקצונתויחי"ה.וזיע
"לקרהע פרשת שמע מפר שפםבהיועד השם ואהבתוותלמודו שהוא
העיקרהגדולוההכלתלויבו"3ימנ"םפ"אמהל ס84שה"ב).
תקלט

והנה,ענקוצריקבאמונת"ויחתן,שחיות הצדקהואאמונתו,
י מה שכתב הרמזתם (ספר
ההינו"יחור ר ואהבתו" ,הס לבארעלפ
מצוא מ"עג) אתמצות אהבתד'" ,עהאת המצהרנםכןכוללתשנהיה
קוראיםלכניאדםכולםלעבודתוית' להאמקבו,וזה שאתה כשתאהב
איש אחד תספרבשבחיו ותרבה בהם ,ותקראבני אדםלאהובאותו,
תהע"דמעל,כן כשתאהבאותוית' באמת ,כאשרהמעלך מהשנת
אמתתו ,אתהקוראבלי ספק המכלם והפתיםלדוות*דיעת האמת
אשרידעתיכו'".וזוהיאחיות הצדקאהובוי',לקרואלבניאדםלהמות
כולםשכםאחדלעבודתוית"ש.
וגטלומרשעלכןמרוטהצדיקבקרא"טריעזרעעץפריעשה
פףלכוינו אשרזרעובועלהארץ",יצדיק הצדק"עץעושהפרי",היינו
שמרובאהבתוקוראלכלבניאדםלהאמקבשם,המח"קומודותהאמונה
בעולם .ועזיז הוא"עיטה פרי למינו",היינו שדצשקב*ם לקח מפיו
ודבקים בו -אשר הם נכשלו לפריות הצומחים על העץ -גם הם
גלמינו",הולכיםבדרכיוועושיםכמעסוים יאשרזרעובועל הארץ",
שפעולות הצדיק הם זריעה בארץ הבגדלת עצים ופירות ,כמבואר
בזה"ק (ח"בקנו ,ב) סה"כ (תהולם מ ,ו) אורזרו"עלצדיק.ורה שנאמר
ברכות לרא"שצדי"ק,דכיון שחקם הברכותעל הרא"שממילא הם
וכו',כעקדאיתאבחו"ק(ח"גקלם,ב)
מתפשמיםלכלצמיו ,הםתלמיי
סאזילוכלא
ושיקנאאשועקרארכלשפאוכלהדוראהמפאבתריילע
בדקנאתקיא.

ב .חגנה רצם שתסיףהואכן שבזכותהצדיקיםקיםכל העלם,
ואמרו חז"ל(ימא לח ,ב) שאפילובשבילצדיק אחד העולם מתקים
שנאמר (מש;4כה)וצדיקיסודעלם ,מ"מביושבךדוללא של הצדק,
הו84יוםמיוחדבשנה המפתללפעלבופרועותבזכותהצדיק.ויבואר
הדבר ,ךהנה נקרא "יתמא דהילולא",מ*נשריין.והביאור באהי"ל
תקם

עפ"דהמבוארבמפה"ק,ובפרםבמפריכ"קאא"זבעלבנייששכרזי"ע
(שקאגראדגלהפ'פנחסד"האלקיצווחותלכלבשר,ובב"מ),ע~הקךטרביןוהצדיק
לתלמידיווהסיריו הואבבחינתיהו"ר וקשר של התן [נח" משפי"ע]
~לה[בח"מקב*"ם].ויוםההלולא,הואיוםמיוחדביותרלהתקשרות
להצדיק,לכןנקרא"הלולא"מל'נישואין,שהואענקהיחודחתןוכלה.
חזנה כתב האור החיים הקדוש עה"כ (שמווי ט ,א) בחרש
השלישי לצאתבניישראל מארץ מצריםביום הזה באו מדברמיני,
השלהט"' ,ומבאר
שמקשה "למה נתעכב ר מתת התורה ער
י
ר
ד
ו
ח
"אשרעלכןבאהקב"הונתןאמתלאלדבר,כילא היופדהאלראוים,
לצדשהיו בארץ הממאהוהיו לנדהביניהם ,ובהצרכו לספורמפירת
ח"ג א,ב),
מהרתם שבע שבתותכירךז'ם אשרצחה רלזבה(וי
חלואאומרו "לצאתבניישראל",פירושלסיבתיציאתם מארץ מצתם,
הואהסובבעכבתהדברעדהחוחההשלפתי,והראיהכיכשקרבוימי
הכשרתם,בוביוםנסעובוביוםבאו,והואאחזרוכביוםדוה",
י
ר
ו
ר
י
פ
שנסעו בוביום באו" .אמנם מקשה האור החים הק' "ואם לסיבה
שכתבנו ,ערק תקשה שהקץלולקפוץ הארץולהגיף למדברמיניבו
ביום,ושםיתעכבועדמפורשבעהשבועותראוהזמןהכה"רכנאור",
עלזהמתרץ"כילגודלחשקוב"הבהםלארצהלהביאםולהתעכבזמן
ארעי בלא חתונהבבית חתמת ,ותקחלךשיעוק שלדברים מחשוק
וחשוקתו,כי לאיצמערבעכבתו מבוא כלאמן שלאהניעו עת
אלהי
דשיםועריקלאעלתהכלהלחופתה ,אשרלאכןבעתכלהבחופתה
לאהעצורכחלעכבביאתואלה".
ולפי"זנראהלומד,שנחמארהילה"א2,לצדיק אשרהואכענק
"עת דשים" ,וכאשר אנשי חמ"ד נאספים על יחמארהילה"א ,הם
בבחשם"כלהבחופתה" ,אשראז"לאיסונורכחלעכבביאתוא*ה",
שלא "להתעכבזמןארעיבלאחתונהבביתחתנות",ולכןיוםזה הוא
צקהממשלביותרלפעולבונטועותברו"נובכלמשאלותהלב.

תוה מהדכאמ' אוהלנ)
להיותאגרארביהילולאמל"י (עק
ג.
ם
ד
עבשערהכשכר(מאמרי חרשמיקמוסד
נזכיר מהשפע,צכ"קאא"זזי"
וג הבעציםיד)"כבי והמיר ורגעדיראון בלעותאן ,שהקב"ה מתאחה

בחי

וחצצרשישראלולמרו אתהתוה"קבעיעה",צלותהקבכןמקבלמעיא
בעותא" ,תתנעל את תפלותישראל אשר הם "בכן" ,ר"ל מה שהם
שמתפשכםעל"ץ שמטלהיותדבוקיםבתורה כשלעצת,ערעורך"ץ
מתפלתם ומצפיםלנאיקה העלימה ,כמו שכתב ההמפ"ם (פהב מה5
סלכשהי"ד)לאנתאווהחכמיםוהנביאיםעצותהמנציחלאכרישתצלמו
עלכלהעולם וט' לאכרילאכול הקלתות ששמוח אלאכרישיהיו
פנויקבהרהוחכמתה.
רנראהשישלחרוש אתגםעלהצדיקביוצארהילולאדילגה,
אשר החשריצהלעניינה הק' ,שנצבי ותמיד ורגעיתנאק בלעותא",
ודמועהמפיולהיות
שהצדיק מתאחה וחומד שלמרו תורתו
י
כ
ז
ה
ל
שפתיודובבותבקבר ,ובשכראח-צלורטהקבכן מקבלבהניאבעותא",
חציבוררצצעלהתפלותיק שלישראל לכסא
התנו שמקבללהיותעאי
הכבוד ,לפעול בעדם נטועה קרובה לבא ברו"ג וכל משאלות לבם
למושה,ובעטרלפעול את מה שמסרנפשובחיחיותו-לקרבהימים
אשרבן"צחי.
ודהי רצן שהכותו ען עלט ועל כל הנלוים עמנו ועל כל
 ,וביותר להקובעים מקום
דצמצרטעפים בסעודתיומא הלנלאדהי'
לתפלתםבאהיל צדקתםבית מדרשית שנתישרעלזרמו המהור של
כ"קאא"זזי"עכבקשתובתאוותוהמהורה ,שתתברטכלםבכלהמוב,
ותזטלקבלהתורההק'בזנקטזןתורתיט בשמחה ובמטלבבבמנפק
נהירק ,ובש ההטמא ד"ר עלק מוב בעטט בכלהענינים ,וצושע
לנצחים בשובע שמחות ,בבהותבן רוד במוששהדיץ ברוב החמיו
חומריו.
תקמב

ב'סיון-בהיכלהישיבה
א .תנןבסיום ששהסדריבחסנה ,אמררבי קהותהבןלויעתיד
הקדחם ברשהואלהנחיללכלצדיקוצדיקשלשמאותועשרהעלמות,
שנאמר (משלי ח ,כא)להנחילאהבי"ם ואצרתההםאמלא.ופי' הרע"ב
"סנרי מאמרזהלכאןלהסיע בחתשת המשנהמתן שבק שלצדיקים
שלומדיםומקיימיםכלבטהשכעזובבמשנה".
ןברמב"םבפירחםרגיזתהשכהב,שמהשאמרשעוה"בהוא
עיי
ש"יפעמים בדתענשיעוה"ז ,הואעל דרך הערה בלבד,כדישנדע
שעוה העוה"ב הואגדולועצום ,אבל האמת ההששאיןכלליחס בק
התענוגותהאלו אשראצ6מ-לאותוהתענש ,שאה"בענינותמיויות,
כלהמרבצקללאגבול,שכלנפששתזכהלחיעוה"בלאתכלהלעולם,
חטואעניןאמרו"יש",כלומרהמציאות התמעית אשר אקלהתכלית,
כייש השהמציאות,ו"אין"הואהעדר,וכאלו כילאוהביאנחיל
אתה"ההמוחלם,ואקשום"2אמתיאלארימוםאהמתי
סעי.
ונראה שמהשלעתיד לבא קהוההיש המוחלם אשרלוקיום
המיוי,הואמפניש"באותוהזמןלאקהוה שםלארעבולאמלחמהרלא
הותחרותט' לאעוטהעמקכלהערלםאלאלחגת אתד'בלבדכו'
יא
שנאמר("2עהץש* ,מ)כי מלאה הארץ רעה אחד'כמים 6םסכמים"
(המפ"ם פו"ב מח 6מלכיםה"ה) .ההמטכי באמת אקבנבראים ענק""ם"
החמסי,כיכלשנבטים כאיןלפנקי,ואנשך השם כלאהיו ט'המתער
שתםבו
האדםאין,ואקדברתסעימלבדמלךחיוקים .לק
"
ה
נ
ע
ב
רעב ומלחמהוקנאהותוצית,ועמקהעולם הואבעניתם שהם "אק",
תקטג

לאשיקיביהקיוםהחמיי,אבלהעולם הבאשבוהההרעמקכלהעולם
םביזצהאמיתי,נעשה
רק"לתפת אתר'",והואהעולם אשרבורבתיי
כלהעולםכולול""צ",מפניכמניאתםהדבקיםבף'אלקיכם"הרי"חיים
כלכםהיום"(גבריםר,ר),שיעתך'מקיימתאותםלערונשאריםגם הם
חייםוקיטשבבת"הצהתמטי.
ומה"םלדרורוממהויםבנעוץסוףרוששנהלתחלתה,שמסיים
במתן שכרם שלאהוביר' אשרלהםינחיל אתההצהמוחלם,ומתחיל
במצות קריאת שמע ,שהיא האמונה ,אשר "יסור הסודות ועמור
החכמותלידעש"צ שם מצוי ראשת ,חלוא ממציא כל נמצא ,וכל
הנמצאיםמשמיםוארץהמהשביננכםלאנמצאואלא מאמתתהמצאו"
(רמנ"םפ"אמה* מהיהתורהה"א),ראשרעלכןלאהההרעולםה"יש"אלא
בזמןשההתזעמקהעולםכולורקלחגת אתר'.
ונדאה שמהשזוכיםהצדיקים שהקב"המנחיל להם לערבב
ה"ייצהתמטי",הואבשכרגהועבודתםבעולםהזה,להרחיק אתעצמם
ואת כל העולם מלרדוף אחר ההבל שיאין" אשראין להם קיום,
ולהיותםדורשים אתהישוהנצחישהואקיםלעד.
ב .היום הואיומאכהילולא של כ"ק אא"ז אדמו"רזי"ע ,מהשל
עלינולהתבונןבתורתוובדרכיו,כיממנוניקחלעבודאתר'.הנהרגילים
מקאא"זזי"ע(והונאו הרבהפעמיםבמפריוהו)
היו
דברי האור החים הקדחם עה"כ (ויביא כה ,כה)"כי סו אחן תמכר
מאחזתוובאגאלוהליבאלווגאל אתממכראחיו",שכתב":כיימוך
אחליונויי ,כשהתחתונים ממדן מדרךהמ"כ מסתלקים ההשפעות,
המתממכן עמוד הקדושה,כי העשרתלוי בהתחתומם .ואמך "ומכר
מאחוזתו",ירצהעל המשכןבגצכן הערות אשר הוא אחוזתו הג"ש,
ובעונותינו נמכררבית האומות" ,ובאגאלו רגךב אקו",והודיע
הכתובכיגאולתוההשבידהצדיק אשרהההדקרובלכ',עלררךאומרו

ש"ינו*

בי

תקמד

(לעל ק ג)בקרוביאקדש,הוא"יגאלממכראחיו",כיהארוןב"ההירא

לצדיקים אחכביכול ,דמתה (ההקם קכב ,ח)למעןאחיורעי ,ומגאולה
תהיהבהעירהצדיקלבותבמאדםויאמרלהםהמובלכםכיתשבו חק
גוליםמעלשלחןאביכםכו' ,וימאיס בעיניו תאוות הנדמים מעירם
בחשקהרוחני כו',ובזה יגאלד' ממכרו,ועלזהעתרתןליחן אתהדין
כלארוניהארץגרעיישראל ,המהםיבקשר'עלבקהביתהעלוב.
וברבריםקדושים אלוהיהכיק אא"זזי"ע מעורר אתהעולם
"להמאיסבעיניהם תאוותהנדמים" ,שלא לרדוף אחרתענוגיהעולם
הית,והיהתמידמעיר אתהאראל בחשקרוחני,לעמתןבתורהותפלה
בררךרבוה"קרבעש"םותלמודיוזי"ע,ולהחזיקבאמונתצדיקים שהם
מאורעינינוודרכנו,כיגאולתהכית"היאבידהצדיק אשריהמהקרוב
לד'".וגם אתגדוליוצדיקיהדורהיהמוכיחברבריהאוחה"ק"שעלחח
גבראל ,ומהם יבקש ד'
עתידק*תן את הדק כל אדומ הארץ
*
ו
ר
ג
עלבון רבית העלוב".והיינו,כיעל חורבן בית המקדש שבכל דור

~שאחז"ל(יחצלמיימאפ"אה"א)כל הר שאש מצהביהמתןבשימעלי
החיט],תשעהשי"תמרשעיםשברוראשרהמהמחרביקרתא,אךאת
"עלבקהביתהעלוב" ,מהשאין דורשואין מבקשהנעורר אתהעולם
מהמאיםבעינוים תאוות הנדמים ולהעירם בחשק רוחני" ,לעורר
רחמיםלקרבהגאולהשלמהובניןבמז המקדש,עלשה עתרתןליחן את
הדקכלאררניהארץנדו*"2ראל.
ההנהעיקרהחיובלהיות נמאסבעינוים תאוותהעוה"ז ,הוא
ע*צלומדיתורה,יושביבית המדרש ,תלמדיגניבה,עמורי התורה
שבכל רורודור .ובפרםעלהעומקים בוצרה בבית מדרשנו ,וביותר
בזומא דהלולא אח ,של אחת כמה וכמה שחובת היום להתעורר
בענינים אלו ,להמרת שכם אחרכא"ש אחר בלב אחר לקמור תורה
בהתמרה יתירה ,לעבור את ר' ביראה מהורה ,ובכל מרה נכונה,
שיתקרש שם שמים עלירינג ונזכה עדכנה עבודתה פועלתשיגיה
עלץכאלו

תקמה

לאותוצדיקנחתרההלהיותשפתיודובבותבלדר,וכודאיימלקמוב
בעתהלעלותלהתעלותבמעלותהתורהההתמידות,ולקבלאתהתורה
רקדושה בזמן מתן תורה רבעל,ש מתו שמחה השוב לב ,ולנכות
ן ברוב
לנשולהקרובהבעגלאובזמןקויב,בביניתבןרוד בנגושהדיי

רחמיווחמריו.

לילא'דשבועות
א .כה תאמ"רלביתיעקבותני"דלבניישראלגו'.ופירש"י:בית
העקבאלוהנשים ,תאמרלהן בלשק רכה,ותגידלבנ"ידבריםהקשין
כניוחן(שכת ,8א).וצ"ב,שרוינאמרלנעצן(שמותש,ו)אלההדבשםאשר
תדבר אלבניישראל,ופירזלרהצ"י(ביצםחז"ל שם) לא פחותולאיותר,
וא"ככיק שהםאותםהרכרים ,אןנחלקובקאמירהרכהלביתיעקב
ודבריםקשיםלבניישראל.
הנה איתא בשם הגה"קבשחישרהרי"ם ב"ל שמ"מימי
ספירתהעומרמכווניםבדמ"חדבריםומהתורהנקניתבהם,רוםהמ"מ
ימפה"עמתןלחזרהעלכולם .אמם טנאהרי"לבאופן אחרבענקיום
המ"מ,דהנהבמתנ" דאטת (אפחפ"ומ"ו)חק ,שדבר המ"ח שהתורה

ף ההנא לתמר "הא
נקמתבו הוא "האומר דבר בשם אומרו",היוסי
למדתשכלהאומרדברבשםאומרומבטשגאולהלעולם,שנאמר(אמהר
ב,כב)ותאוצר אסרוגלמלך בשםמרדכי".ה,צלומר שבזה מתחלקיום
המ"חויום דמ"ע של ספהה"ע,דיום המ"ח מכוק לסח" האומר דבר
בשם אומרו,והעבודהביום המ"מלספירה הואלהיות"מביא גאולה
,ולם" ,להיות שביום המ"ת מתקנים ישראל ספירת מלכו"ת
ש דקתהנעונהלתנהעולםבמלכו"תשדי,ותמלו"ךאתה
שבמלכו"ת,הי
ד'לברך  %אשלנהרוקמשכןכברך.

ש

ב .שיוהריתבארהענק,ע"פדבריכיק אא"זבעלדרכי תשובה
זי"עבתפארתבנים(ר"גבהישח)שביארענקהב'רבתידבראשית.דהנה
תקמו

מה שאמרוחז"ל (ב"ר פ"א א)ובעיקרברטשתעולםהיה בשב %התורה
ראשית,ובשבילמוראלשנקראוראשית,הכוונההיא בשב%בית
שהה
יחהרלוצתירבגאולה השלעגה,עאהוהעינך להחורה שאזיתעצו
נו
יק
מ
ישראלממוכההזיהמה,ואזנפארנוית"שבדביר
מעע)
ביתמקדשו(ירמ"
הגדו"ל,כמו שאמרו (פמחט פח ,א)לא כאברהם שקראו הרולא
בבקי
כיצחק שקראו שדה אלאכיעקב שקראובי"ח.ולזה רםהבי"חרבתי
דבראשית,שעיקרתכליתהברטשהבסוף מעשה במחשבה תחלההוא
עלהני"תהגדולוהקדוש.ורפ"ידבה"קיובן ,שאףלאחרהמ"חדברים
שהתורהנקנטרבהם,מ"מעדיןא"אלהניעלשלומותהתורהאלאבאמן
הגאולהרלזצתיד ,שאז לאטויה עמק העולםכולו רק לחנת את ד'
(רמב"םסוף הלמלכים).ולכן לאחר המ"חיום שלמפה"עהמכוונים בד
מ"חדברים שהתורהנקנית בהם ,בא העבודה שליום המ"מלהיות
"מביאגאולהלעולם",ואזייוכללפגיעלשליחותהתורה.
ושי"ז מצא ,שבאמת בלסימפה"ע ,שהםכדי~כותלהמ"ח
דברים שבהםיוכלולקנותהתורה,פנימיותהעבורההיאלבואולהביא
לגאולה שקמה ,שהרי רק אזיוכלו לקנות התורהבעצימותה .וז"ש
במדרש(ויק"ר פכעחו)"%,ב)אלרשיכוצותהעומרקלהבעיניך,שע"י
מצות העומר זכה אברהםלירש את ארץכנען ,הה"ד (מקטות ט ,ח)
ונתתילךוקרעך אחראיע"מ ואתה את בסתי תשמור",וכמו שירש
אברהם את הארץבזכותהעומר,כמו"כירשוזרעואחריו את הארץ
בגאולההעתידהע"י מפירתהעתור.וזה גםהעניןוממתפללים בעת
מפה"ע "הרחמן הואיחזירלנועבודתבית המקדש למקומה במהרה
בימינואמן" ,שאף אם נזכה להמ"ח דבשם ,מ"מ לא בק לשקמות
התורהאלאכש"יחזירלנועבודתביתהמקדשלמקהיה".
והנהאיתאבתקתי חקר (ה" כא נה ,א) שבשבועותיצא הפסק
ןשיצאוישראלמפגלות (עק בארלחיראי שם,הציק שער מהכנר
והצמרדי
מאמררגהבנחרשאווזא).והרלהצרמיהואאמןוכמיועדלזה,כיביוםשלפני
תקמח

8קמתקניםספית מלכו"ת שבמלכו"ת ,והעבודההיאלהיות "מביא
גאולהלעולם"ע"יקיוםםפה"עבשבעשבתותתמימות,ולכןמעוררים
אזישראל באהערותאילתתא,לקרבהשים אשרבן מןחיבגאולה
קרובהונטועהקרובהלבא.

ג .חפנהצדיקיהדורהפועליםבאתערותא דלתתאלתיקוןספירת
המלכו"ת,להיות "מבטו גאולה לעולם" ,הם נקראים "בני האראל",
בבחינתרוכר"אהכהופיע,כיהםהמשפיעיםלעוררהזמןהראוילגאולה
שלהמה.וביארהעםרצמצפיםליידועה,הםבבחינתנאס"א,ונקראיםבית
האמרבעתמתןתורה",כהתשב"רלביתיעקב,אלוהנשים",
יעקב.ה"
היעושלוהמקבלים התורהבאופןשיהברכובברכות התורה,להיות
להםדרךרעזורהדרךהחייםוהמוב ,תאמרלאןנלשוןרכה,שכןימלא
השי"תכלמשאלותםויתעבועלכלהמוב".ותגי"דלבניישראל",היינו
להצדיקיםהמשפיעיםלאוקמההשכינתאמעפרא,עאהוהעקרלהחורה
כיאזיתעבוישראלמסובהקדומה ,הקםמוכניםלרכלהתורהולהגיע
ו אם יתקים בהם (הכדרק צח ,ב,
לשימותה בגאולה העתידה,אפי
ובש"י)עתימשיחולאאיהמנהה ,או עתי מעדתואדני דאיתצ במולא
יכופיתאההממה,כלומדאפלואם אשברקבצלהרעישלחמורובכך
אנירוצהובלבד שאראמ (עק שער"טטעד מאמר רגהבכוריםאויז ב),להם
נתינתהתורההואבאופןשל"רברים הקשקכניסק",כיהםהמשפיעים
לשכינה הקדושההמקרבים הגאולה,ע"ישמקבליםע"ערברים קשים
כניתץ,ובלבדושהגדלהתקדששמהררבה.
ומהירצוןשיהיחלקנועםבנייזרעאלהזוכיםלקרבממים אשרבן
ישיחי,ויהזהערערכממ"דלסובהשבאלבנאולהשלמה,כיעתלחבה
כיבאכועד ,ומכחל ~מר התורהבבי"חרבתי,ייוקבית המקדש
הנרול והקדוששניראעוצו יתברךעליו,וצימחת עולםעל ראשיה,
בבטטתבןרודבמעקרהדידובררברחמיווחסדיו.
תקמט

דרשהלפניאקרמות
סףירנותי!
א .בר"מ אקדמותאמינן"בבבי תר* ותלת האפתח בנקשותא,
ירשיי ותלת",
בברי דבר ומר עףלקש"2ותא".הנ"בלכנהאנכי"ייי
החנוב'ת'פתחם,ישםהםב'אינםג'.גםצ"במהשמתאר אתהשי"ת
"רברהשריעדי לקשישותא",היינוליהואנחלאאתהעולםערזקנה.
האמיו חז"ל (שכת פז ,א)יום אחדהוסיף מעטה מרעתו,
ויג
והמכים הקב"העמו.וצ"ב,רכיק שלאהיתהדעת הקב"הכן מתחלה,
שהרילאצוהכן,למההמכיםעמולאחרהיהומי.
ע (באמא
ב .ונראהבזה,דהנהכתבכ"קאא"זבעלבנימנשכרזי"
רביהפ'עקב ד"ה ממףם)דנ'יכרהגבלההיו להכרה המוחק חכמה בעה

דעתאלהתורה.והנההס' עצם שהם בר חכמהובינהציווה ר~ן"ת
בפירחי",וקרשתםהיום ומחר" (שמות ש,ש),ויומהג'שהואבדהדעת
משה מדעתו.והענק הוא,שהיוציכק לנשח לקבלת התורה
מתעי אהבת רויראתו,ו4הצריכקלהכנת המוחק חכמהובינה,שהן

הומי

קראק אב ואם המולהבות יראההיהבה וענפית,כיע"י ההתבואות
בנרולתר'מתעוררהארםלבואלהייאהבתד'היר
אמלפניו.אכןנדרש
לזהנםענקהיעתשהוא כלהמדות,כימוסהרעתאיןלוכ4בפני
עצמו,והוא רקעניןהדביקותבדברהמשסכל[רע"תמלשת התקערות
זחחי],חויינועשמקףטר
והתחברות,כא"ש(בראשיתד,א)והאדםיר"עיע

יום

תקנ

יעתו אקעמחשבתובנרגלתאקסוףב"הואינוממזקיעתו,ואזמוקיד

כנפשויראההזהבהאמיתות.ולכןהוסיףכנטהעודיום אחדנודעתו.
והנה מהשלא אמךהכג"ה לקדשנם אתיום השלהם שהוא
צדדע"ת,אע"פשההרקיוםהמדותוחיאן,השםלאיקשרהאדםיעתו
בנפשויראהואהבהאמיתית ,נראה לבאר
בחטק ובהתמדהלא
ע"פ דבה"ק שלכ"ק אאץבעלכנייששכרזי"ע (באגרא וכלהפ'בוזרותי)
עה"כ(ויש-א מ ,ש)רשברתי אתנאו"ןעטכם ,שפ"נאו"ןיכונה למוחק
(עק בטמריאור),ילזה אמרשיהיהבגלחושבירת המוחק ,דהחנושהזיו
הכרוחיןגבובים .חלוא בשורכה מובעה ובשממת לגבראל ,ע"ד שכהב
בחובותהלבבות (שש 4הבחעהפ"ה)עישובהגדולהההשלתינוקשאיןלו
ת שלםויכין מהבינולכין אדם
יעתומוחיןנדהים,כיאלוההרלויע
ה אתעצמומלוכלךמחומרהנקיות,לאההריכוללחיות
ניול,וימי
פד תבלמנטרלדמדום ,אבלכיטאיןלו דעת שלם ההאסובהלו,וכן
החולה כשהחשמבולבלבדעתו.וכמוכןאנחנובגלות החלהזה ,אלו
ההרלסיעתומוחיןגדשיםלהביןאזינתי
לכבודמכיתחיינו,ולהתבונן
בגלותמשכיהובנהישפליםונבזים דמיםומחופים ,לאהיהבאפשרי
כמעםלחיות ,אבללהיזוזדעתינו קצרההיא נטועהלנו,להיותלנו
עודדההווםבנוף,ער אשרשורהש"ילנוברוברומזיו,ע"ש.ובאמת,
שהועניןשאמרקהלת(א")",ויומקויעתיוסיףמכאוב".
ובזהכנבן מהשאמרוחז"ל(פומהג א)"אק אדםעוברעבירה
אא"כנכנםבורוחשטות",שההרממעםשמיחםהשי"תעלעמה שאם
גששה האדם א"עמלוכלך וממקףע"י החמאוהעבירהושרעבונן כמה
עטהכעיםאטעכהטייתהסומלאתותסייםמוכיםבכליוםבכלעתובכל
עהךן ,לא הטהיכוללדדותאפילורגע קםמגח"להונער,לכן הקב"ה
ממלקמכדוהדעתלפישעה,כיהחשמובהנדולהלו,כחולהשנמלה
מטוהיעתשלאית"2במכאיביו.

יליד

ש

תקנא

ועפ"זיובן ,שמגודל רחמנות השי"תעלעמוישראל לא צוה
לקדשם בחקקהדע"ת,כי אםיתבוננוישראלביעתם עטהעתהיצאו
ממצרים ערות הארץ,והיומשוקעים בה במ"תשערי מומאה,וידע"ו
גודללכלוכם וחםרקנקיאם ,לאיוכלולחיותמגודלהעשנםר"ל.וכן
הוא בכלדורוהור ,בעתשצריכין בחשכות הגלות לקבל את התורה
ה להםוכלעמות הרעתלהכין באמת את
בזמןמתןתורה,הרי אםיהי
מצבםבעומקהנלות,לאיוכלולעמודולהתקייםלגשתלקבלתהתורה.
אמנם ~כל זאת "הוסיף משה יום אחד מדעתו" ,להכפה
הדע"ת .ונראה שהוא מפני שכראי לעבור כל הבונטות והעגמנ"פ
שבעולם רקכדילקבלתהה"קבדע"תצלרלה,המתוך אהבהויראה.כי
כלהימורים והצערשבעולםאינםשקהים כברצער ומכאובזה ,אם
צריכיןלרכלהתורההק'כנקטושהצה ,אשר אקלודעתואיתמרנ"ט.
ולזה"המכיםהקב"העמו",כיראהממירתנפשםשלישראל,וכמוכנים
למבולכלהימורים ובלבד ~כות לקבל התורה הק' בעקימות הדעת
והמדות.
ובאמתכן הוא מבע של הקונה חכמהובינה ,אשר שאיפתו
לבאנם כעת,שכןאמר שלמה (מש,"4סו)לבנבוך קנהדע"ת
לכ~תבקש דקת,וישראלבהיותם (דטיםד,ו)עםחכ"םומצץ,
ואקחכמים
ממרו נפשם וקבלו עליהם כל טוים ומכאובים ,להיות הכל כדאי
שהיעקר הוא ~כות ולקבל התורה מתוך דעת הקלושה ,עדרנ"טו
בנפשםאהבתד'ופחדגאקעוזו.
י תרי ותלת דאפתח
ונטה ע"פ לשון בעל האקדמות",ייי
בנקשותא",הינוב' הפתחים של חכמ"הובינ"ה ,תם פתחהעוקצי,
כיהוא הדע"ת,כדי שאפתח בנקשות"א,הינו במדת יראה ואהבה,
שע"י התעוררות המוחק ,חכמהבינהיעת,יתעוררו מדות היראה
והאהבה.וכלזה ברשותרבוראעולםומובלורעדי5ישה%תא",הינו
סוףיתמייןאלו בעקבתאהמפסחא,בנהול חשכותשגלות ,אשרעליהם
תקנב

ביקשדוףהמלך (תה~םעא,מ) אלתשליכנילעתזקנהככלותכחי אל
תסבני,והבן.
ובזה"צ לפרש מ"ש (ההצעו ,ב)"יחינומיזמיםביוםהשליבני
יקמנוונחיהלפניוונדותהנידפהלדע"ת אתד'".ד"יחינומיומים" הם
שניממים ראשונים שלממי רגבלה ,שהם נטר חכם"הוביניה ,ונדלה
מעלת"ביום השלחוףשהחטיףמעמהמדעת"ו,שאז"יקמנוונחיהלפניו
ונדע"הנרדפה לס"ת אתר'",כיע"ישנתקע מחשבתנו בקשר אמק
הר,זיע"תחיותהקיוםהמדות.
וחזקמאוףבגדולתאקסוףבאה,יהי
ג ,חננהכנהשראוילגשתלקבלתהתורהמצעדהובנלףצותא,למדו
חז"ל(ימאר,ב) סמהשנאמרבמתןתורה (שמותכר,בם)ויכמהוהעקלהר
וינובאאלכנמהגו' שלא באהכתוב אלאלאיםעליוכדי שתהאתורה
ניתנת באימה ברתתובזיע .ברם ,עתה שאנו שרויק בגלות הדע"ת,
ונתקיים בט("צעקהכם,יד)ואבדנה חכמ"תחכמיוובינ"תמציו תסתתר,
ם להתקדשלהיותראויים לקבלת התורה .אך זאת
הרי אקאנויכתי
נחמתנו,דהנה הארילפינןשהתורהניתנת"באנשהברתתובזיע",
(שם)מקראשנאמר (תהלםב ,ש)עבדו אתד'ביראהפלוברעדה,לפמעאי
י
וני
ו מרעדה ,במקום גלה שם תהא רעדה .והר לבאר ע"פ הידוע
מהכעש"םותלמייו הק' (עיץ רבני תורה מהדורא א אא לנ) עממה שאק
יכוליםלפעולעל בכי ותחנומם,יכלתםלפעול מתתן שמחה של
מצהב.וזהאבמקוםגילהשם תהארעדה",והבן.
וזהמעםלממשאבליקובאחרידבריכבח"קוהתעוררותקודם
אקדמות ,מצו לשמוח בשמחת התורהוריקודין של מצוה~ ,מרברעף
ם לפעל ברעד"ה ההנו
אלקיט שברהטלכבודו ט' ,שמה שאקיכתי
לנשתלקבלתהתורהבארצהברתתובזיעכראוי,אפשרלפעולע"יגילה
וממחה .ובתעל שמחה של מצוהזו אט אתורים "הוא יפתח לבנו
בתורתו וישם בלכת אהבתו ויראתו" ,הינו שאע"פ עפו העמדה

יי

תקנג

המתילתעלינולפתוחהתורהביראהואהבה,באעשהברתתובזיע,מ"מ
בזכות שמחהשלמצוה,נזכה שהשו"תשהואהחונןלארםהדעת,הוא
"פתחלכנוכתורתוו"2םבלבתאהבתוויראתו".
וטרירצון שנזכה לקבל התוה"ק בכל מרות תועלות מרנות,
כנתוךהתעוררותהלבוהנפש,ובמקום גלה שם תהארעדה.ועכשיו
העת רצקלהזכירלסובה אתזרענו,שנהיה אנחנווצאצאינווצאצאי
צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנויודע שקי רלתצדי תורתך
לשמה,ו"כלנו"תרתימשמע,כלאחרואחרמאתנו,תםשוקיוכלכולם
ישעי שק4ט',הינוב4שוםערבוב אחרחלילה,רקיכירוגדעו שאק
עודמלברההזלממרתחינובעהה"זרקלהרנרתכברדשמים,לישב את
הגאולהשלמה ,מתובריאותהנפשודחוףהטלכמגאלותלבנולמובה,
ונזכה לחזות כבנקציוןוירהשלים ,בבהותבן רוד במהרהדיון ברוב

רדויווחסריו.

תקנד

לילב'דשבועות
א .במדרש(מובאבספרים ובשם מושלמי)"ך'הייא נפקלקרייתאהזא
דמהלליעצרתא ,כתב בפשקא עצרתתהיהלכם -תהיה לבם",וצ"ב

קשערהושכרמאמרדגהבכוריםאותנד).
(י

יהבה כברניראל הרה"קבעל קדחטתלוי מבאררימהטובזי"ע
(במאמץשבנ"מ)מפנימהנקראחגהשבועותבשםעצרת,והלאלאנזכר
בתורהשםעצרתרקבשמיניעצרת(עי"ששהעוב נבקקאוחים).
ונראהש"טלתמרבטה,דהנהאמרוחז"ל(סוכהנה,ב)הנישבעים
פרים[ףגייבשבזגהסמטת]כצנךמי,כצנדשבעיםאתמות,פריחידילמה-
םימלכדלעבדיועשו סעודה
כבדאומהיחידה,משללמלהבשריד
גדולה,ליום אחרק אמר לאוהבו עשהלי מעודה קשנהכרי שאהנה
ממך.ועייןבזמרר (ח"ג רט ,בברעוש מהימגא)עה"כ (מצנר כס ,לה)וביום
הכימיני עצרתתהיה לכם פר אהד אל אחד .משל למלךומהאמין
אורחים,ולאחרערטלהאותם אמרלבניביתו,אני ואתםנעשהסעודה
גחנה.תמהולשק"עצרת",כמו שנאמו (שמאל אם,ט)זהיעצרבעמי,
ואץעצראלאמלכות,כימצדהשכינהעלונהשהיאבינה,עשהסעודה
גדלה,ומצרהמלכותעשהמעודהקמנה ,וטדגשישראללעשותעמה
שמחה,ונקראת שמחתתורה,ומעמריםהס"תבכחדשלהם,ע"ש.
ונראה שוצצדג ~טמוהבסעודהזועם התורה ,הוא להראות
שכל מה ערוכיםישראל להשאר במתמהת תורה לסעודה קטנה עם
המלך לבד ,הוא בזכות שהם נשארויהיוים עם המלך בעת קבלת
מ כשאר האתמות שאמרואין אם
התורה בהפטרם נקהלה ונשמע,ה"

*

תקנה

ם לרכל התורה ,ובאה נטרלומעשיר האימות שאינם מוזמנים
יכתי
לסעורה קמנה שלהמלך.ובאהיזר שארשלכן נקרא שבועטת בשם
עצרת,כי שבועות -צק מתןתורתינו ,החש השורשוסיבה למלכות
הבלהבשמיניעצרתבעתשעושההמלךסעודהעםישראללבך,ועל
כן נקרא כברחג שהבועות בשםעצרת.וזהו שלאחרתיקון מלכו"ת
שבמלכו"ת במפה"עזוכיםישראללעצרת,שאין עצרת אלאמלכות.
תמהיםקוריןמגילת רותבשבועות,כי מגלת רות הואענץמלכוית,
שמסימיםבהמישיההידאתדוד",תהבי.

ב .ובאה"2לבאר מהדששמרינן (פמחט סח,ב)הכלמהים בעצרת
דבעינןנמילכם,מאימעמאיוםשנאנהבותורההוא.הנ"ב,ךלכאורה
נותןמעםלסתור,רכיון שהואיוםשניתנהבותורההחש ,אדרבה ,הגץ
מן הראוי שהגהה מלו מוקדשלך'.אכןלפי הנ"לי"ל,יהא דבעיק
בעצרת"לכם",החשכהווםכנענעוכעניןהמעודהקטנהמשמיניעצרת,
יסעודה קטנהכדי שאהנה מק.4
בבת" שאמרהמלךלאוהבו עשהל
תהושאמרובהכלמתיםבעצרתדבעינןנמילכם מ"תיוםשניהנהבו
תורה הוא,וכיק שהוא צקמתןתורתינוזוכיםישראלביוםזה להסב
בסעודהעםהמלך.
חננה איתא באור (ח"א טד ,ב) רבשצויני עצרת "בעוד דאותו
בליה".ולפי דברינו שנם
בלחודוי עם מלכא ,שאל כלצרכויוטיי
בשבועותזוכשישראלליגוארלכרםלסעורהקמנהעםהמלך,הריגם
הוא עתרצוןויום מסמל למלעלע כל מגואלות לבם לסובה .צאה
יתפרש מהשאומרים(בתמיר מןשט",זרדח"ב ח,א)"טנארעוא קדקד
רתפתח לבאי באוריתא ,ותשקם משאלק דלבאי ולבא רכל ענק*
ישראללסבלחיץולשלם",הינו שבסטת שתפתחלבסלתורה,ונקבל
התורהבאמירתנעווהונשמע,ניבדלמהאוטמת ,ונשארבלחדואיעם
מלכא ,וממלאומירר העתרצון ל"שאלכלצרמיוהזיבליה".ושכ"י
תמנו

יתפרש(משנשות)נצביותמידורגעדילאקבלעותא,צלותהקבכןמקבל
והניאבעותא".הינושהשו"תמתאחהוחומדשישראלהעמקובתורה,כי
וממילא הקב"ה
עין הם נשארים ~1ות בלחדוא 1עם
תפלותםומועילהבקשתם.
ההשר'חיאנפיקלקריתאחזארמחלליעצרתא,הינושבבית
המדרשפנימהקיבלוהעם אתהתורהללמודלקייםמצוותהתורה,אך
ההכיר שם שהם מחלך עצרתא,הינו שמחשקם
כשיצאבחוץליי
ענק העצר"ת שביום מהן תורה,כי חמרה להם האמונה שכלעניני
גשמיות נשפעים מענק "עצרת" דשבועות ,שעלידי קבלת התורה
ממשיכים ושראלעליהםכלצרכםוכלמשאלותלבם,בבחינת (מש4ג,
ט)בשמאולהעושרוכבוד.לכןכתבבפימקא,צרצרת תריהלכם",הים
עאמןמתןתורתההחשהמשפועלנוחיםוברכהוכלהשפעותמרבות,כי
הםחיטרווךממינו,ועלכןובהםנהגהיומםולילה.
ויהירצקעמעמיםהשי"תכלכמגאלותלבנו5טבלחיםהקמלם,
ומהברךבכל הפוב איןמוכ אלא תורה (בוטת ה ,א),שנכית התורה
קוייםבב(שיתנא,ז)לא תצאכצאתהעברים,היטשלאתהרהגאולה
זוכנאצלתמצרים שמשםהצאנוכעברשבורח מרטבלא שמרשחרור,
אבלעתהש"טלנוזכותהתורהשאלבגאולהשלמהשלאנחזורשלם
*לות(יןח"גקעת,ב),הכאתבןדודבמהרההלץברוברחמיווחסדיו.

*

מיל

*

הקנז

בעילתחגהשבועות
א .כה תאמ"רלבית קקבותגיידלבניישראלט'.ופירש"י:בית
יעקבאלוהנשים ,תאמרלהןבלשון רכה,ותגידלבנ"ידברים הקשק
בשכיוןשאותםהדבריםאמרלכולם,כמושנאמר
כגידק(שבהמ,א).יצ"
לקיק (שמות ש,ו)אלההדברים אשרתדבראלבניישראל,ופירשרש"י

(נשם חז"ל שם) לא פחות ולאיותר ,א"כ אלי יתחלקו אותם הדברים
לאמירהרכהלביתיענךודבריםקשיםלכניישראל.
ונראה לבאר ע"פדברי האור החים הק' עה"כ (ששת ש ,ה)
והייתםליסגלהמכלהעמיםכי כלהארץ,שכתב"כיענפיהקדושה
נתפזרו בעולם ,ואק מציאות להם להתברר זולת באמצעות ישראל,
וביותר באמצעות עסק התורה שהיא כאבן השואבת נעתרה במקום
שהםכו' ,תה מעם פטורישראל בארבע רוחות העולם ,לחזור אחר
הסמלהשהיאאבידתם,והנהזלתעוונםשלישראלהיויכרסם העגת
הדבר בלאפיזור בעולם ,אלא בכח עוצם תורתםהיו מלכים בכל
העולם,המואבים כלבחינות ומדהמות מכל מקום שהם ,ובהמחות
החמא תשטחםמיכקלרדתשמהלבררהמובההוא".
וכענקזה איתא בשם הבעל שם מובזי"ע לפרש מה שאמדו
הלע"ה כל ארץישראל
חז"ל (חלק ש ,ב) ש ק 4בש
תחתיו" ,החנו "תדבררהנצוצךבמקומועלעיולמודהתורה".ועפא
ע(כחונהפמשפ'עצמני) אתרגצעב(שה"שו,
פירשהרה"קבעלהתולדותזי"
חכם
א) "אנא הלך דודך היפהבנעוים" ,ר" 5וכשהמה על
י
ד
מ
ל
ת
ה
שנישאדודך(עקע"ז5ה,א)",אנאהלךדודך"לבקשפרנסתולבועו,וכי

*

"שיפי

תקנח

5אעצלהקב"הלפרנסןבמקתמןכוי,עלטההטויב"רשיירךעלנו",ר"ל
,שפ""גס",ערשםנפלונצוצותקרושות
מקוםשנזרעו שםניצוצותעגי
הנקרא "ערסת הבושם" ,לכך צרפי לרעות במים הרבה .אמנם"מ
בחינה של "אדלעתיותהי  4הרועה בשהשדם" ,ר"ל אחר המרבק
בתורהשנקרא"רשי",ואזהתורה"וךהי*"רועהבשושניםבמקתמו,
ומקלםהעד"ת (שה"שא,פו)
חלואאינותיעשלנסועאנהואנה,תמררינהז

"הק'יפהרעיתיהנךטה".
ונדםורזה כתב האור החים הק' לפרזם הכתוב"חזייתםלי
מנולהמכלהעמיםכי כלהארץ",שהמוז בה מתרעלון,כי אותם
נצויר הקדושהנקראים "סמלה"" ,והסתם" קרק חוויתם,פירחמ
בה'
בה"אמלאפו"ם,חה"מ מהםההווויעשו 4המגולה",מכלהעמים" אשר
נפוצושם,באמצעותהתורה כמאמרםז"ל (רדח"ב קפח,ב),ואומיונכי
כלהארץ",שנאקרמזטהרלךמנולהמפוזרתבכלהארץ.
ואפשרלהמר,שלבלעיעקבנאמרו הדבתםכפשתון,ולכןהוא
אווירהרכה.ולכנייתשאלנאמיןדבריםקע1קכנפוין,כיהשינונםמהרי
ע*קהממוניםונמהריםבתכיאותםההמים,חוםרבריםקשיםכגירין,
ושבהםנהגלהנענקענפיהקדושהשנתפזרובכלהעולם,ואקמציאות
להם להתבררזולת באמצעותישראלי,והרישא הנאום שחמלה יתש
כחם ערשיהיוצריכים לררת לגלות 15ורך העלת אותם הנעוצות
הקדושה.

*

*

ב.
עבדי4עגלאתלתי,אמר %לאוהאייומאדקאגים,כמהיוםףאיכא
פ שבאמתביוםמתןתורהעצמו,הבא אחרתתקדמדות
בשוק.14וי"
בשבעשבתותהמעצת,זכיםכלגבראל5מדדגהההמהשל""עילסתי
וךהי4הרועהבמיעצים",העמבהוקלחםר"וזקשיפהרעיתיהנךיפה".
אך בעדם שאחר זנק מתן תורה ,חוה"מ ומפקם ממירטה זו ,עד
מעה איתא בפסחים (סח ,ב) ררביוסףביומא דעצרתא אמך

תקנט

למדרכה"דהיירדלננו".ומעלתרביחמףהיתהשנשארתמידכבמעמד
ןבש"ס (ברפתמד,
הרמיני,ולמעלתאותוהיוםנשארהאצלו [ועיי
תמלהא-והאייתמא דקאגרים,
.לכן אמך "14
א) שקראולרבישףימיני"]
כבאותוהיום,
כמהיחמף איכא בשוקא",הינושאילמלא נשאר
כיםלוהנקרשהמהצריךלמרודבשוקא,ולררתלשולמקהםעניניםתהמשהי
נשנעעו.
חהנה בעכברנתקייםבנו"אנאהלךדודך",ואנושרינןבגלות,
מהקפיםחבילותמידותודאגות,וע"כצריכיםלהתחזקביותרבקביעות
עיתים לתורה,להמשיך ממדשנתמתן תורה אףלעמים שאדויהחס.
וזהוענק "נעילתהחג",להיות מדשנות החג שמודםונעוליםבקרבנו
ובלבבנולעולםועד.
ובזה ע"פ הכחט (שה"ש ז ,ב) "מה סופעמיךבנעלים ,בת
נתב" ,שדרשוחז"ל (סטה מם,ב) מהיפופעמותיהן של הטרלל בשעה
שעולקלרגל",בתנדיב"בתושלאברהםאבעושנקראנריבכו' .החנו
שאצל אברהםאבינונאמר (נראעות ט ,מ)"אלועיקום אשרעמדשם",
שעמדתמירעל מקשוהראשק,ולאנאברוממנואותןהמדרגות.ובאה
כהטבח אתישראל" ,מה י%פעמיך בנעלים",זמריונעולים ושמוחם
אצלם מדחפתשהיו להם בשעהשעלולרגללעד ,כמו אצל אברהם
אבינה
וכןהואנםבזמןהזה ,שאף שאקאנויכוליםלעלותכו' ,מ"מ
עמןהעלטהלאבמל,כעמן שאמרוחז"ל(ו"המז,ב)חיב אדםלהקביל
פני ר%בדגל,ואכןמורגשבלבכלישראלהעליהביוםמרב.רע"זקאתו
"מה שופעמז'",מתייפיםפעמותיהןעגליזרעאל",בנעלים" ,כנזהם
נוזלים אתהעליץ שליום מצנםבעבורהזג,שנשארולעד קשותם

בלבם.

חהנהכתיב(יבלתז,י)אחלעכעעטה קהלההאלקים.וכן הוא
במדרהעתים,שתיכףאחראמןכעעןתורה,ממשמכרםובאיםימיהתק,
תקס

חוותהתמהטמע אשרנפלובחלקושלעשו(כמברו

ח"בעת,נ),עד

"והתחתון החץ,
הי
במ
עומורנשהדברנםבהתגברותהנסיונות בעלםהנש

בנסיונותהמרובים שלאותםהימים,חבואבת""דהיירדלנס"ומההר
יוירה גדולה לעומק הגלות .והעצה לזה הוא ,שנצצר כבר עכשיו
שאח"כ בא החושב ד"אני לראי ודתי *" (ר"ת אלט) ,ובמקום
שמחשבתו של אדם שםהוא,ועי"זנוכל להתקשרלתורהכראוי,ולא
ננכלם.
נבהםה"
ג .רגםלוכזרענרמעם ,למהשנורבפיהעולם לקראלשולחןזה
בשם"נעלתהחג".ע"פרגזבוארבמדרש (שהשזר ג)"כסהיפופעמתי
פ"
בנעקם בתנריב ,מההיהיפיקלפעמתישהיונועלק בעדכל הצרות,
נ דבנשכרישלהמיםלתוךביתו,ועלהלרגל,
מעשהבאחדואפכחה"
וכשבא מצא ארות מקטףלחמים ,ומעשה כשמאחיםעשביםשריו
באשקלק,ונויו להםשכניםרעים משהמותהעולםשהיואומרים מתי
כזהיםאלולירושליםואנונחריב את בתוהם ,כשבא דגמןועלו
לרנל,זעמן להם הקב"ה מלאכים כרמותןחויונכנמיןויוחסין בהוך
בתהום ,וכשחזרו ואמשו שהיובירושלים ,אמרו הנוים ,ברוך אלקי
היסתים שלאעזבכםויפלחלכםמלאכים ברמותכם,בזכות שבמחתם
כו'.
ההענק נעילתהחגשבו"נועליןבעדכלהצרות",כיהתורה
ןבעמשאהלאעמקבה (מטהנא,
כבנאומצלאבקבעידנאדעמקבהובי
א),ויל"פש"עיינא דעמהקבזה" הוא נזנקמשןהורתנו",ו"עירנא דלף
עמוק בה" ההש לאחריהדמוב,אמן שחוזר כל אחדלביתו ועבודתו,
והתורהתמיד "מגנא ומפלא"ע*ו,ופתילת ש"מעלקממנו בעדכל
הצדותשבעלם".והואחסדגדולמאתהשי"ת ,מאקהארםיודעעתו
ומהלשיו ,קלמהששדךלבקשלהתפללביותר,ונעלתהחנהואעת

המי

תקטא

רצקלנעולממסכלצרותשבעים,לפעולשאךמוכוהמדיריפונוכל
יומיחינו.
ובזהיל"פ (טופטמאייוג"פהמיוחם להשגיי"ל) 58כושונולכם
לאהולכםהמלככםבראשיכם",הינושנזכה אחרמתן תורהלשובכל
אחדלאהלו ,אךמהטהאח רקסגוףשניתקפטרלךוהוזרלאהלו ,אבל
המחשבהההראשתיפארתמידבדרגאהראשונהעתהיתםעםהמלך,
הה"ומלככםבראשיכם".טהיתכןרקאםאנומעקם אתמדרושתההנ,
שישאר %%בלב אף בעת שחוזרםלאהילנו.וכן הוא בקשה שנזכה
שרקב"הינעלבעדכלהצרוע,שאז הראשפנוילעמסהמלך,מלכושל
עולם.
ד .הגה איתא בתקומ טץר (ת" כא נה ,א) שבשבועותיצא הפסק
רדק שעאו גבראלמרגלות(עיק בארלררראי שם ,ומק שער וכמנר
יגמ
נישמררגהבעצריםזעת א)1רצ"ב מהעמםלהיאבעצרתהזנקלזה.אמנם
י"לבפזממחע,כיבשבועות החג צקלידתבןדור,שדיי ולקב"היושב
וממלאשנהזמהםזללצדיקיםמיוםליום,וכיוןדבעידתנפמרדורהמלך,
דויבוביוםטלר,ולכןרנים אמתיטפהלנאקתה.
עוד"םלית!מעםלחץ.דעניןהגלהעהואהפירודווזצחיצהשל
ברל רגצבדילה בק גבראל לאביהם שבשמים ,והגאולה הוא מה
שהאג"תנךוכאלישראלבליהפרשורמהוקבעמהם.וזההחשדוקא
ם (פרק  )6ש"עמקריזורה נ89את
התורה הקדושה,כמבוארבתני
בלאקקויאה ,קראבתורה,פ"שע"יעמקהתורהקוראלהמך"הלבוא
א6וכבעצל,כארםהקוראלחצירואובאאליו,וכבןקיקרקוראלאביו
לבאאליולהיותעמבצוותא חרא %אלנפרדמממ הלשאריחעיח"ו,
ח"ש(ההיםקפץ ,ח)-9ב ללכלקריולכלאשרמראהובייצת
,האי!
אמת אשתורה,רהימשקוראשהקב"הע"יהתורהדוקא,לפשוקימי
עמקהתורה,אלאצועק ק* אבא אבא,הצצו
שקוראאהעושלא

ש

יי

תקסב

ש
-

שקובלעלו הנבא (קע"סד,ו)ותקקוראבערצךכו'".ו"צלומדשלכן
קלעת משרלההואבחגהשבועות,כירן שמקבלםישראל
עצןתגמרי
אז את התורה ,הףע"יעמק התורהאנוקוראק להנ"4הלבוא אלנו
כביכולולנאקנו,וקרובד'לכלקראיולכלאשרהקראהובנאצת.
רביותר,עצמןמתןתורתעוע"י משה רבעהואחצןלהתגלות
משיחבןדוד,כיכמושמחזורההק'היא שרשהגאולה,כן משהרבינו
הוא שרשנשמתושלדורמלכאמבמחא,רכמנוארבאורהחיםהקדוש
(ברגעות מט,א) שהכא בשם הזהרך שמשהרבינוהואהנואל אשרגאל
אתאבותינו,מצוא עאלאותנוורכיבבניםלגבולם,רכתיב (9לת א,פ)

"מהשדוההואשט4יךףר"תמעוה,ולאקעורהבעיניךדברטהבאומרך
הלאמלך המשהקבהסבםטהורהמזרעו שלדורהמלך,וי"אדורעצמו
והטה מלךהמשיחכו'",מלךלרעתכי נשמת משה ע"ה המשכלולה
מי"בשבבוישראל,כיכלהשעטםרנואהיוענפיהע"ה,וענףשבמושל
דררבמשההוא.ולעתדילבאיתגלהבעולם "שורשהמלכות" שבמשה
שהואעצמומלךהממוחההואדורההואינקחדילה.
וכה"ר שבעתנעילת הדגנזכהלנעל את התורהבלבנו שלא
שכש
תמושמפינוומפיזרעתוזרעזרענועדעולם,שנהזהכולנויודעי
ו"נועלק ממנו בעד כל הצרות שבעולם",
ולומדי תורתךנקטמה,ויהי
ועיך צרת הגלות החשכי ההנורא הזה ,ובזכות קללת התורה נזכה
לנאהבה קרובה,ליום שכולו מוב שבו צדיקים יושבים ועשרותיהם
החלילו עמהם ,בבי14ת בן דוד
כראשם תדגים שיו שהכינה,ויהי
שברוברחמיוההמךיו.
במהרהרי

תקסג

כ"אמיון "בהיכלהישיבה

הילולאשלב"קאדמו"רבעלשםשלמהזי"ע
א .והתהקתם ולקחתם מפרי הארץ והימיםימי בכורי.ענבים
(במדבר ע,כ).פירשכיק אא"ז אדמו"רבעל שם שלמה זהע,על דרך

שאמרוחז"ל (כתומתיץ,ב)כלהמביאדורוןלתלמיףחכםכאלומקריב
בכורים.ותנן(בכהיםפ"נמ"א)יררדארםבתקימורהוורהטהתאנהשבברה
אשכול שבכררמון שבכר,קושרובנמי,ואומרהריאלובכורים.וג"ש
"ולקהתםמפרי הארץ",שיבהנו רורק כהנםמפרי הארץ המשובחים,
להתלמתי חכמים הנרוקם ורקדח8ים שבדור רעה ,שהיו אז עמם
במדבר,ועי"זמהיו"ימי בכוריענבים",כאילוהקריבבכורים,עכרה"ק
[ו"1להממך 6המהשראיתיבמפריםלדיקבמתנ""יורד אדםבתוך
שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שבכר רמון שבכר ,קושרובגמי
ואהמר הרי אלו בכורים" ,ראע"פ שביכורים מביאים ם' מינים
שנשתבחה בהם הארץ ,מ"מ נקם התנאהנך תלת,מפנישפירותאלו
הביאוהמרמים מא"י ,כמ"ש (משנר שם ,בג) "ואשכולענבים אהד
וה1אהובמוםבשניםהמן הרבניםתמן התאנים"] .אמנם"1לעין ,מה
הקשרביןהבאתדורקלח"הלענקהמרגלים.
והנהאמתוחז"ל (יבמתצג א)כל ת"חשאומרים דברשימועה
מפיובעולםהאץשפתותיודובבותבקבר.איתא בשםרבינוהבעל שם
טובזי"ע (בארה"קמאודעיניםבר"מלקרמימס'וצבת) שלא רבהזרהבעלמא
עלדבריהצדיק,אלא"שצריךלהכניםחיותלתוךאותםהדיבורים,הה

בחינת השהמחותעלנקטיצדיקים,כיבסיבוריהצדיק שםקבורוממט

החיות של הצמק ,תההלומד,בהכנסועםהחיות והמוחקשלו לתל

החיותהמוחין שלהצדיקשטמןבדבריו,נקרא אתדבקותרוחאברוחא,
הטפתיו דובבות בקבר",ע"ש .וא"כבוראי שמהראוי להתבוקבדבריו
הנ"לשלכ"קאא"זבוןההלולאזי"ע,ולהכניסחיות בתגהדיבורם.

ב .וקט לבאר,עפ"י מה שכתב הספורט(ס"טפתיהן) לבאר חמא
המתלים ,שבאמתהכירווספרומובתהארץבאמרם(ננטדנרשם,בז) תם
גת חלב ודבש היא כו' ,אלא שהכניסו בלב העם מחשבותרפיון
וחולשה,באמרםשאע"פשסובההארץמ"מאקלישראלהיכולתוהכח
לחבחטאותהמידהענוים.
ובאמתכן הוא ררכו שלהיצה"ר ,שאנטר לאדם הן אמת
שהתורהמןראימיםואק חקרלגדולתהוקרהטתהכו',וקכה התפלה
גדולמאודכו',אלא שאקאתהראויללמודתורהולהתפלללפניסבורא
ית"ש,אומהמתעבירותשביךאומפניחליפיותדעתךחטכלך,ואףעל
רוב עמלתך בתודה ותפלה לעלם לא תניע לכלום .וכן המה אצל
המרגלים,שאמרוסובההארץמאדאלאשאקלישראלהכחלכבשה.
אמנם נראה ,שביותר נברעליה
ם היצרבענין כבוש ארץ
ישראל ,משום שארץישראל באמתרבוין רקלצדיקים ,כמו שנאמי
(ההעם  ,6כם) "צדתםיעיטו ארץ וישכנו לעדע*ה" ,ואמרו חז"ל
במדרש (שהשזרפ"הא)כטהפועםצדיקיםירשוארץרישכנולעדעקה,כי
"טכעולשכיבהע*ה,כשהטעים מהעשותלוייהבאוירכי לאהשכינו
השכינהלארץ.וע"כארץישראלשהיאמקום השראתהשכינהראוירק

לצדיקיםשהשכיההשכינהבארץ.
ברםמעות המתקםהיתהבמהשחלקועל משהרבינו ,שאם
היו מאמישם בו ולאהיוחולקים עלו ,אז אע"פ שהם בעצמם לא
ה~טכעוהשכינהבאוץ,מ"מבוסותםעדת משה,הרישכותושלמנטה
תקע

רבינוהיונםהןנכללים בהברחת,נףקיםירשוארץ",שכןזהועצת
המסתופף באה 4צדקכם ,להיות הם נהם4ם בחלקתם ונחלתם של

הצדיקים.

וג"ש(במדנרע,ל)"וזהםכלב אתהעם אל משה",שצווחואמר
וכיזובלבדעשהלנובןעמרםכו'חולאקרעלנואתהיםוהורידלצאת
המן וושטלנו את השליו (רש"י שם) .רהיט שכיוק ברברו להחזירם
להתקשר במשה מאמונתצדיקים.וזה שאמללהם"עלהנעלהועבטנו
אתהכיעולנוכללה",הינו שע9שיחזורהעם"אלמיטה",עיטמעלו
לנוכללה.אך"האנעים אשרעלועמואמרו לא נוכל
שעלהנעלהיכו
לעלות אל העם מחזק הואממנו" ,החנו ששקרו שהם עצמםאינם
יכלתםלעלות אתהעם,וכתוצאה מהנפלולרפיוןוחה"טה,ולכן אף
שמפרואת שבההארץאמרושנמנעמהםלכבירה.
ובאהיזח לממתיקדברי כ"ק אא"זבעל ההלולאזי"ע ,שפ"
שמה שאמדלהם משהרבינו והתחזקתםולקרורםמפריהארץ,היתה
לקיםמאמדחז"לכלהמבהאדורקלתלמידהבםכאלומאויבבכוים,
הייה שאמרלהםשע"י שיתקשרובצדיקים ותלמעיחכמים בהביאם
להםדורון,עצלומחמאהמתילם,כיבהתקשרותלעריקים,והיוגםהם

"צדקכםירשוארץוישכרלעדעלטה".

בכ~

ג .חגנה יטמארהילה"א הוא זנק המיועד להתקשר ולהתחבר
לצדיקים,שמלכדשישבאהקיוםמ"עסה"ת,כמושכתבהרמב"ם(מה"מ
מ"ע ," )1רצונו להתחבר עם החכמים ולהתיחד עמהם להתמיך
בעצבתם ,בכל אופן מאופני העבודה חהחברה ,במאכל ובמשתה
והעסק ,כרי שסיע לנו להדמות במעשנתם ולמשנצן ראכצזיות
מדבריהם",הריהואהטתנרולשלאיפולהנופלויאבדח"ו,כמושכתב
הצה"קבעל תפארת שלמהזי"ע (פ' בראשות) "ערוקבדורותהללו ,אף
עאהצדעוםאינםכמוהדאשעים ,מ"מ אלומהשש האדםלאפור ,אנקנו
תקמו

בעגםכעורבאפילהחלילה,אךירעכיהםג"כנקראיםמאורותבזמנם,
כיעתהבעקבאדמשיחאאיםיכוליםלהיאבמעלותכמוהראשונים,
ועתהעלפיהםישק כל דבר להם לבדם נתנה הארץ ,תריך האדם
להתאבקבעפררגליושלהצדיק אשרהואבדורו,פןילכדחלילה ,שחח
בדורוכשמואלבדורו(ר"הכה,ב)".
וטוירצון עאכותועןעלינו בכלעניניםלהיתז תמידקשורים
לאילנאדחיהא,וימלצו פובבעדנו ברו"גובכל עממם ,ומכה לגאולה
קרובהבביאתבןדודבמהרהדיןברוברחמיווחמריו.

תקסז

דרשהבהיכלהישיכה-ערב שבתחזון
א .בירחטלמי (תענטזפ"נ) מסופר שמנהגהתנאיםהקדושיםהיתה
*רושבכלשנהבערבתשעהבאבדרשותעלמגלתאטטה.
הענק בזה הוא,כנוונא דעובדא דקותיה אשר מבואר
במדרשואאיחכי
ה (פתירהאכה)עה"ק("קאל;יח)ויצאכבודר' מפתן
הכית ויעמד על הכרוכים ,מהו ויצא ,א"ר אחא למלך שהיה יוצא
מפלמיןשלובכעס,משההריוצאההרחוזרומגפףומנשקבכותל
יי
פ
ת
טי
לב
ובעמתיפלמק שוכהואומרהוישלוםביתפלמקעליהוישלום
מלטתיהוישלוםבית קףהוישלוםכקכדק(מעתה)הוישלם.
ועדתההרבההגאיםהק',בערבתשעהבאב,לפמעוביעהזמן
להיפרדמתורהרק' אשראמורהבלימודבמ'באח(שו"עאו"חס" תקנ"ר
מ"ב) ,וכפרם בשעתהחורכן שאקלנו עוור רק התורה דואת,וטהרו
במקוםביתרטקדש,בבחינה (תשעי,ג)"ונשלמהפריםשפתינו",נפרדו
ממנההתנאיםבדרהןיםעלמדרשאיכה אשרהיואצלםבבחינתניטוע
ועמתיפלמקשלתורהבעתהפרידה מלשודהתורההקדחתה,
כות*
והבןהענקמאוד[-ףשטישאיה האמהקוהיםהמוהריםבם'באב(שושעשם),

מ"י

מ"מ והאט הדברים לשעשז דגר"א שכהב (שם) בכשוריו ,שההבער הכש רק לקרא

ממצא מל"פףא.מבש"-ל-חנף(%%-צתצ"הץףח%ו
אצה ק ושט
בצ,שח
שצטחל תעש ה?ע מח

-י

ש"%ב"יעצ עאן

נף-ע~%

תשי

וחשדין
אצל רחטים נוחערחת צכ?ת טץ6ת
"
ה
כראיתאבייעלמי(תעמהפידה"ה)שרכידנהכהכירכידמאורעותקשהז
תקמח

דוהיובשעתהחורבן,ואיליהםכולםנרמזיםבקרא (אכהב,ב)דבלע ר
ולאחמל.ורבייוחנן ררשעל ששים מאורעחעעל פסוקזה .ושואל
ןיותרמרבינבהרה,ודלחרביהיהחיובלחורבןביהמ"קיוהר
הירושלמיור'יוחנ
שר"יובקימפי בםאורעהעדוהם.קרבןהעדה].ומתרץ ,אלאעליוידרני הוה
ממוךלחרבןבית מקדשא,היו שםסביבוזקניםשהיוזוכריםהחורבן,
וכשהיהרבי רה4זטמחורבנוהיובוכים ומצמערם,ער שלא המהרבי
יכוללנמורכלהמאורעותרגרשיםבפמפמם,ורקרבייוחקונהמהשנים
אחרזההמהבכחולגמור,עיי"ש.הרישבלמרםודרשםמגילתאיכההיו
בוכיםומצמעריםבכללבםונפשם,ערכלותכוחםממש.
ועכשיושחלפוועברואלפישניםונמעמכחרבכיוהתעוררות
הראומהעלחרבןבית מקרשנו ,בכל זאת נאמר כמהרברים במררש
איכהלעוררהנפשותכפיקםכחנו,קרובלערבמ'באב.
ב .הנה פתיחת מררה איכה הוא בדרשתרבי אבא בר כהנא,
קולךבצע ג4ם" ,אמרישעיהו
שפחח וחרש עה"כ (שהנץי ,ל)
י
נ
ד
צ
"
לישראל,עדנואתםאומריםעיירי
םתמזכוריםלפניעכו"ם,צהליקולך
קולךבבתיכנסיות .בת ג4ם -מהגלים הללו
בדבף תורה,
י
א
ו
צ
ממודחקבים ,קיאבותיהםמםרימקבעולם.וצ"ב למהכאן,בפתיחת
אעשה,קוראלישראלבהואר"בתנ4ם" .תם מההואענץשהיואבותיה

ממרומיםכנליהים.

וטנאהלכמר,ע"פדברירש"יעה"כ("טעוםמ,כ)והרשעיםכים
ברשכירוסקםלאיוכל",היםהאץג4ומתנאיםלרוםלמעלה,הקנאת
אשרעממתיגבוללים,
שם הוא נעתד 4
חין
ק4
י
ב
כ
ע
כ
ו
י
ח
ה
מיחו,וכלזה %חבטץרחצה,ואיתחוזר  ,%הרשע,רואה אתחברו
לוענו בחמש,אינוחוזרבו".חזנהידוע מאמר הבקהליםזי"עעה"כ
(חולשקעש,צח)"משיביתחכמנימצותךכילעלםהיא,"4שצילתללמוד
כמעשיהם לרשעה .ת"כהריצריךללמוד
מדועהדם לששותלמצחי

שבי

תקשט

מרשעים אשר הם"כים ברש" ,שלא מתפעלם מנפלת הגל הקודם,
שק"ו שצבךלהיותכןלעבר מצוהולעבודתד' ,באליתפעל האדם
מנפלותיו עד עתה ,אלאעכ"ז יתנמרכארי לתורתוומצוותיו ית"ש,
בבחינת"שבעשולצדיקוקם"(משלינד,ט).וזהו"בתגלים",שאבותיה
מיתהנליטשלריקועיםוהפכואותהלעבודתד'.ומדהזוירשו
מהםכלזרעםהבאיםאחריהם.
וזה שדרשרבי אבאברכהנאבפתיחתאיכהרבה ,שלאיאמר
האדם כבר נלקתהמנעת אנטהאלפישניםואנחנועריובגלות,וא"כ
מהכבראוכללפעולבקריאתאיכהוקינותעודשנה,לכךאומך"צהלי
קולךברבריתורה,צהליקולךכבתיכנמיות",שדוי את "בה גלים",
ואלתתפעלימהגליםהקודמים.אלאתאמינישעדעתהעודלאההןזמן
הגאולה,ודוקא השתאהיאהעתלחמנהכיבאמועד.

"תו

ג .עודכמדרש(שם)"ד"אבתנ*ם -בתגהקם,ברתיהקדגלוואי
[בתם שלגלים],בתו של אברהם שכתובבו (בראשיה צ,י)ריהירעב
בארץוירדאברם מצרמה,בתושלהנחקשכתובבו (שם ט)וילךיצחק
אלאבימלךמלךפלשתיםגררה,בתושליעקבשכתהובו (שםכח)ריל
פדנהארם".וצ"במההואהשבחלהיותנו"בתגהקם".
והנהעודאיתא במדרש (שםלא)רבי שמעקב!יוחאי פתח את
איכהבדרורהעה"כ (מש4כ,י)רערעטשמרהקרנהואחללואזיתחל.
"אתהמוצאעד שלאגלוישראלהיה הקב"הקורא אותםרעיםכר,
וכיק שגלוהתחילמשבחושנאמרואוזללואזיתהלל.כיקשחמאוגלו,
וכירןשנלוהתחלימרקמקונןעליה
םאיכה",ומשבחאותם שהםרבתי
בנוים ,ששבעלמהמחכהלשבחןרקאחרשכברנלו.
ונראה לפשט ,כהנה בהיות ההראל בארצם,א"ש תחת גפה
רטנתתאנתו,הויפעעמשניכרבהם שבחומטלהעלכלהעמים.
ית
ים"טנםבהם שבח נהגלהרק כשהםבגלותובשביה.והענין
נ
שמ
חא

אשי

תקע

הואע"פ מה שנאמר (תהלםק,6א)עלנהרותבבל שםרטבנוגםבכינו
זכרנו אתציק .כלתמר ,שבזמן דוהיו כלל ישראל באלצם לא זכרו
אחריתה ,ולאניתנו לב לכור אתציק ולשוב אלר' .ואףעלרבוי
הנבאותשנעאלהםירמישוהנביאעלחורבןהביתועלגלותםמארצם,
לאהמולהאק.רקשנהרותנבל,מקום ש"שם שאלנושובינו רבף
עררותללנוגומחה",שהמתהולליםומשוקיםכנובקשו שנשמתם ,רק
אזאמרנולהם"אדנעדר אתשירד'על אדמתנכר".כיכבמלונאיהם
שלישראללוחצים אותם המתהוללים בהם ,אז מתגלה מעלה ח2בח
מיוחדתשבקדחותישראל.
וזהשאמרוחז"ל(שמושרפ"רה)עה"כ (שמתג,ב)ויראחננההסנה
בערבאשחרמנהאיננואכל",ימההראההקב"ה למשהבעניןזה,לפי
שהמה מחשבבלבוואומר שמאמהיוהמצריםמכלין אתישראל,לפיכוי
הראהוהקב"ה אשבוערתהאימואוכל,כךהמצףםאיבםיכליםלכלות
אחישראל".והיינושדוקאבשעה שהמנהבוערוישראלמידפיםבגלות
מצרים,אזמהגלההכחש"המנהאיבואכל".
וזהו שאע"פ ש"ער שלאגלו גבראל המה הקב"הקורא אותם
רעיםכו'",מ"מ"כיןשגלו התחלמשבחן",כיבגלותניכרשבחן של
גבראל שאק העכו"ם יכלתם לכלות את"טראל .וזה שמשבחה "בת
גלם -בת גהקם" .שכמו שמורשה לס מאבותנו מעלות גדולות,כן
ירושה לסמאבותיה הכחלהיות בתגולם,היינו להתחקעוריותר
בחשך דגלות ,ולהאמקכי קרובה ישועת ד' לבוא מדקתו להגלות.
אשריהמחכהועיע.
השחקועלשברקה",חחלעומתזה
ומכחזוןאשר"נצמחתאיבי
כעעחזקת כנמת גבראל,בשממונה לבכותעלתורנןבית מקרשנו,ולא
להתפש סמה ש"הסנה בשר באש" שדוקא אק הואהנותןבנו הכח
בחמף העד"ת ,ש"המנה אעו אוכל" ,ומתקים כנו "צהלו קולך בת
גהקם".

תקעא

דאמרובמדרש (שםפיהג)עה"כ (אצהה,נ)יתך13יםהחנךו14ין
ך .עי
אב,ר'.ברכיהבגטםר'לויאמד,אמרלהםהקב"הלישראל,אתםבכיתם
ואמרתםלפנייתושים הינוואין אב ,חחכם אף הגואל שאני עתיד
יאומן אח
להעמידמכםבמרי,לאהההדלואבואם,הת"ד (אסתרב,ז)ינק
יאקלהאבואם[פייש,דורשמנשהשנאמר"כי
הדמההיאאסתרבתדודוכ

אקלהאבהשם",חולאכבראמר(שם)"וכמוהאבוקואמהלקחהמרדכילולבת",אלא
באללמדשאמרוזקניהאףהגואלשאניעתוילהעמתיממםבמדי,לאוקוקלואבואם].

רהבנו עלעל מה שישראל מקוצק"יתומים הינו ואק אב" ,שאק אב
העתידלהםבגלות,מבברחלהם הקב"ה שהוא סטארתמיד להם אב,
שהףשאףהנואלעצמולאיהיהלואבאחר,רקהל"4ה.
כשניאורבזה ,שכלדברשנאברמישראל בשעתהגלות,יחזור
למקומובעתהגאולה.כגטמהשבמלהמלכותישראל,עתידהלהשיבה
בגאולה ,שקףםבנו אמללי אתהד'לברךעלכל מעשוק בהרציון
משכןכבודךגו'.אךכיוןזטאףהנחשלעצמולאהההןלואב אחר אלא
הקב"ה ,הףשלאתהזהגאולה "לאב",בהכרחשבחינתאבמעולםלא
נאבדמהטראלולעולםלאיפרדממנו.הלאשיךגבנהמושגיםוטל"גלות
צאולה",כיתמידנשארלנוועך"ה"לאב"אףבעתהבלות.
ובזהנראהלבאר המדרש (שםכ)א"ריהושעבר אבקארבעה
דברים אמרירמיה ,מאימה תעלה,עיבה הטכיחה ,מאימה ונעלה
רכתיב(ימוג וק ש) "המאוס מאסת אתמהויה אםבצית געלה נפשך"*
והויטבעליוץ משה שאשכן ,דכתצ (ושוא מ ,מד)"לאמאמתים לא
געלתים" ,ערבה שנכיחה דכתצ (איה ה ,כ) "למה לנצח תשכחנו
השאמוכן,ךכתיב("אדהמם,סו)
תעזבנולאורךצנים",וכנושבע"יישעי
"נםאלהתשכחנהו14נכילאאשכחך".וצ"ב אםבאמת "אשכן",למה
בכלזאתאמרירמיהמאשהצללה,עזיבההממחה.
ונראה,ךהנהבהשובחישעיהכצעיר (לאדהמס")41 ,יתאמרציק
עצצי ר ח" שכחני" ,ההקב"ה השיב לה "התשכח אשה עלה מדחם
תקעב

בתנה,גםאלהתשכחנהואנכילאאשכחך".ף"לשדבריימההקאיעל
הנהנת הקב"ה כמלךעםעמו .רהנה בהנועת מלךועם שיזקמיאוס

ונעוול.והושבלו,שאףאםכמלךמאמםכו',אבל"התשכח אשהעולה
מרחםבמנה",מה שמקב"ההואלנואבואם נשארתתסיף,כיבחקלא
שיזקעזיבהושכיהה.דהנהלאזובלבד שהקשרשלבןאצלאביוגדול
וחיקמהקשרשלמלךלעמו,אלאשאיןענינםשוהכלל.כיהמלךוהעם
שנידבריםנפרדים הם ,והמלכות מקשרביניתם.אבל האב חטאםעם
בנם ,הםמיוחדיםביהודעצוםעדשהשוביםלאחד,וכמושאמרוחז"ל
(עיובקע,ב)"בראכרעא דאכוה" (וכש שהארךב"ק הכה"קבעלהתנכיזי"ע
כלקופראבדיםע"ב) ,אבואםלעלם אקממאסיםבבניהםשהרירבן
הואעצמותיהומהותם.
והנה כשישראל עהשים תשובה ,בר"ה ויוהכ"פ ,צועקים
םמלך .אבל בברכת
"ר%לך",כי רתחם שהקב"היחזורלהיותעפיה
אהבה רבה אומרים "אבינו אב הרחמן הכמהם (בהוה) רחםעלינו",
שמדת"אב"לאאבדנומעולם.וזהושנאמר(ההיםקנ,ע)"כרחם אבעל
בניםרהםד'עליראיוכיהואיטעכנרנוזכורכיעפראנחם",כלומרמה
שתמיד מרחםד' "כרחם אבעלבנים"הוא משום"כיהואידעכנרנו
זכורכיעפראנחנו",דהייתכימלךאים בהכרחשמכיר אתכל אהד
אתבניו הםמיוחדיםעמוביהודנפלא ,לפיקס
מעמו,אבלאב
כי
י
כ
מ
מרהםהלע"העולנותמיד"כרחםאבעלבניםכיהואידעיצרנוגו'".
חונהאףשבחשוכאשרינן,עינשתלויותלרחמישמים שכרחם
אבעלבניםירחםעזנואבים,ונצפהלישועהבכליום[,וכפיוכהיה
רגילכ"קאא"זאדמו"רבש מחתאזומרד"עלומר"אהכהלובכליום
כדכא,ככליום,נכלושעהוכמעםבכלרגע"],להאותבבעותהבנדגשת
ציץוירהש~ם,ולר~זנלותכבודמלכותו לעו בבקעתבן דוך במהרה
ךידןברוב והמדין.

ו"

התמי

הקעג

דרשהבהיכלהישיכה
א.

לפניעמיהמליחות

ש

שרו הקדמונש (אמףרהם ,תפלת ר"ה) ועקרא"אני לדחי ודמי

לי"(שיהשויםו,ג)ר"תאלי.
י דבר חחמב"ם שכתב (פ"ב מהל תשובה
רששיים,שפ

י"*,ץי שהלעולם,בעשרההעמיםשבין ראש
ה"ו) "אע"פ שהתשובה
~
השנהויוםהכפוחםההא שהביותרהמתקבלת השמידשנאמר("2עהץ
נה,ו)דרשו דןבדצמנאו.במהדברים אמותםבההיד,אבלצבור,כלזמן
שערמים תשובהוצועקקבלב שלם הם חנק ,שנאמר (המשם ר,ז)כד'
אלקעובכלקראםא4ו".הרישעיקרהדרכיהד"דרשוד'בהמצאו"הוא
להמרזיעתההםעמירצק אשרבהםמצויהשי"תאףליציר,אךלרבים
היאעתרצוןאשרר'מצוילהם.
תמי תה שנרמחווכםאלולבקרא דשנילדשיודהילי",כלחמר,
שכל מהשיכול לפנות להקב"ה בשי רצת אלו ,ותתקבל תשובתו
)"ואניתפלתי ד'עתרצתמ'",
וצעקתו.מטוה2לפרש(תה4םסם,י
הבמהיותרששש
הינושבשעתעתרצקיכוללמותאל ראףההגוש.חינ
השנה צק אשרכליחישנישקבפניעזממו,הבבקרתרועהעדרומעביר
ותמפהכו",הקדיםהכד"תעמירצקלכל
צאמ תחתשבמו,כן
י
ב
ע
ת
הההר,שבמיםיוכלכל אדםבפה"עלפסתאליועז"שבצזשובמההבקנין,
בבחשךאנילרמיודהי.4

י

תקער

ב.
מעהענקהצעקה מתו תשובה ,אקענינהככלתפלה [לפצך
לא כחבו הרמכ"ם בהקמת הפלה אלא בהלכוהתשובה].כיכל תפלה הףהיא

חיובבפנ"ערילפינןמקרא (שצתכנ,כה)ועבדתם אתד'אלקיכם,שמפי
השמועהלמרושעבודהזוהיא תפלה שנאמר(יבףם א,ע)רל32בדובכל
לבבכם(עיץרמחיםפ"א מה4הפלההיא),הערבההלכותתפלהנאמרובה,
כנוןלהתפללנכחועמקתהכו',ומחרבנןתקנו צמחומניןהתפלותבכל
יום,וההאצריכהלהיותמתוךיטמחהכדכתיב(תה4םק,ב) ענדו אתד'
בשמחה .אך ה"צעקה" אינה עבורהבפני עצמה ,אלא היא מדרכי
התשובה ,ואק5השיעור לא במקום ולאבזמן ,וצרפנהלהיותבבכי
ותחנונים,וכמו שכתב הרמב"ם (נ"ב מה 4תשובההיד)"מריכי התשובה
להיותהשבצועק תמידלפניד'בבכיובתחנונים".
ובאהיבואר למהמזכיר הרמכ"ם בהלכות תשובה [ולא בהלכות
תמאן ,אתענקאמירתה"ם*חות".חראמשום שתפלתמולחותעניבה
כצעקה אשרעםהתשובה.כיהטשאינה תפלהש ממציםאוצרות,
אלא היא צעקהעל התשובה שתתקבל.ולכן סובבים המליחות את
אמירתש6צעשרהמדותשלההמים,שעמנםלפעולרחמיםעלמחלת
עוצת ,כסשאמרוחז"ל(ר"הט,א)עה"ח (שמתלר,ו)והצבורד'עלפניו
והקרא" ,אמררבייוחנן אלמלא כקוש כותבאי אפשרלאומיו ,מלמד
צבורוהראהלולמשהסירתפלה,אמרלוכל
שנתעמףמקב"ה
י
ה
ל
ש
כ
גק ומשדאל חומצןיעיט
ולצי כסדר הזה ואני מוחל להם",ולכן
בתפלתהם4חות,שההרצעקהעלרוזשובהשתתקלל,חוזריםואומרים
הי"גמרית שבהםהובמחוהטראלשהקב"המהזללהםעלרוטשם.

[עהי"דםוצדיכ"קאאטבעלוטייעחצדז"ע(טיץחגדנטצויחדש
~ששדיעהע,ופט טה ,ש%%ו"עשולשי נצוד
%%1ןט*ציב ~%תד) במה

%,מהמי
שץעהצנצחע"נןדךההנםחד,מןץושצצז(ענתק,6ב)םהוזא
הצל ,גא-שה
תזםאף אחהוץזםגי ,ן,%שזממהטט"4שוףט"%יזצנטץת.יצןעתכ"קאא"
י ץטנרדץמץשחצחטא,שטצהץץם%דגצ; קא"2ףשקיטי"שמק"מהוצא
בשיש

חי

אףאתה"השומצותעשהבפניעצמהשל(דבריםכח,מ)והלכתבדרכי.עיןמהשכתב
רומב"ם(פ"א מהלרעותה"ו) צקךלמדובפקיהטמצוהזו ,מההוזוננבאחנקאף אתה
ההןחנק ,מההואנייא רחוםאף אתההיהרחום ,מההואננךאייהטאף אתההיה
וליהט,ועלדרךזו קראו הנבגרים לאלבכלאותןהכנויץארךאפים ובחמדצדקושטר
תמים נטרוחזקוכיוצאבהן,להפשעשהןדרבשמוביםוישריםוחיב אדםלהמנעעצמו
בהןולהאטתאקוכפיכות"(ועיץמןי 1עקבמם).דוימלהדבקבמרותיו שהשמצות
יומדותהשי"ת.
עשהדוהלכחבדרכיו ,אעהתלשהבי"גמדווראלודוקא,אלאבכלירכ
ושבודאי אק מדרבקיוםהמ"ע אםמקדיםלהדבק במרתוצקאורחוםאוצדק,היכן
כאןשאמרלוושקב"ה"היוטולפוכמדרהזה",כמטמעוטעמתכתפלהואמניה ,לאאיר
בדרכיו.וקישלדיקמלשקדגם'"ודיתהלולטשהסגד תפלה",
מקיוםהמ"ע
אאירימקיוםמ"ערוהלכתבדרכיואלאסמדרתפלה,וטהרותליהבאגורוג]
הריעזי

דייכח

ואףעלפישצעקהשעם התשובהאיןלה מסחולאסרר,מ"מ
נתחדשבקראר"ויעבורר'עלפניוויקרא",שגילההכד"תלמוטה ממח
סדר צעקה,והבמיחלו שאםיעזטולפני כסרר העקאני מוחללהם.
ונראה שלכן אס אומרים קדיש תתקבל אחר סליחות (עיטלבוני מי
תקפ"א) ,שבכל הלפותא מקרא הוא גם מה שנקבע בהם סרר ונשח
צעקה,וקראההשי"תעסררתפלה",לכןאומרים אחשהקרישתתקבל.

ג .והנהעתה אסעשריםבסוףצקהלימוד,לפנישיםהנקראים
בפיהעולם"בץהזממם".אךהאמתשאינםרחמיםלזטארביןהזמנים.כי
בררךכלל משמעדםהמיביןרשושים כהפסקה ,על"דרך שאמרוחז"ל
(במדבר רבה פהדכ)נטההיו הפסקותכהסכמיות,ליחןריוח להתבוק בק
פרוטהלפריטה,הינולעשותחשבוןהנפששהענר,ואןיכלים לחק
למונה אתושמן הבאעלזנולפובה .קישי "בקהאצנים"אלונקבעו
ןנתפסתלתעשאמניםהקבועים
כמטוםזטמעלתשיםאלוגרולהכ"כ,יראי
לרבים.כי הם שים אשר"אנילדתיורורי*" ,שבהםצרפיכליחיד
לפשפשבמעשיו,להוסיףריבהעלסרריהזמן ,באעצת ובכמות ,וק
תקעו

בליהוד התורה,הן בתפלהוהן בצדקה ,שהףמדרכי התשובה הוא
"להיות עושה צדקה בכל כחו",ו"להיהעצועק תמידלפניד"'.וענין
שצרפןלהיות"תמיד" מבכלכחו",אינוננענעבשמן ,ואשרעלכןהמים
אלוהואאמןהנעלהעלשארהזמנים.

וענירצוןשנפעולרחמי שמשעגלנוועלכלישראל,תמחילה
סליחה וכפרהעלכלחמאינו ,וניצהפניהעוי"תעלכל מהשפגמנו,
וע"ז תכלה שנהוקללותיה ,ותחל שנהוברכותיה,ונזכה לשנה מוכה
ומבורכת,עולנוועלכלהאראל,והעיקרשנזכהלגאולה שלמהבביאת
בןדודבמהרהררןברףרחמיווחסדיו.

תקעז

4
עולת)

לו

שנת התשפה
ההוארשימותמדבף*תורהשהשמיע

ב"קמרש אדמו"ר שלים8א
ממונקאפש
בצצששוניםבמשךשנתתשנ"ה

מילידהמפידא

עלהגאוןהצדיקרביאהרןבערנשמייוזצ"ל
חותנושל "יבדלחט"א כ"קמרןאדמו"רשלימ"א
ש

וצא צמאםלספודלשרהולבכתהוקםאברהםמעלפממתו
(בראשיהבג,ב).יתכולהמפיראדםבתורת'שר' -כשרגדולבתורה,גדול
ביראה,נרולבהמירותעםנרולבמרות,כראויוכיאותלשרביתהאראל,
אמנם האבל והכאבהפרמישמרנ"טים,אי אפשר לבטאבמלים.וזהו
"ויבא אברהם למפוד -לשרה" בתורת שר "ולרכתה" .אבל "ויקם
אברהםמעלפני מתו",מעלפני המת שלוהאהבי הוא קםבלילומר
כלום,כיזהלאמתןלבמאכ~.
לחורבןבית המקדש(איה א,
בבחינהזומקונןירמיהוהנביאע
צ)"לאאלכםכלעוכרידדךהבימווראואם"טמכאובכמכאובי",ופי'
במפרים-הקדושים ע"פ משל לאחר שההרלו ארמון מפואר ומביבו
פרדם גדולומעיקמיםחיים ,וכלעוברי-דרכונהנו ממראהו הנהדר,
טעמומפיותיו המתוקים,ההחיו נפשם במשיוהזכים .למים פרצה
שריפה ונשרף הכל עדהיסוד ,וכל עוברעדרך התאבלועל הארמון
היפהשנאבד,עלפירותהמתהכםשאימה ,ועצעיןעחטובלאיוכלו
לשתותהימנה.עברעליהםבעלהארמק,וכהכיר אתפנים הארמקעל
כלחדריוואוצרותיו ,אמרלהם"לא אלצםכלעוכרידדך"להספיד
ולבכות,הריאיןלכםשוםדהרנה את מה אתםמבכים.רקאניהיודע
אתנודלאושתתהארמקהממומםבקרבומכיראתגודלהאבירה.ער"ז

ווי

תקעת

מי שעוברורוגשה את האדם,הרירוגשה אותו רק מבחרן,ואינומנול
לחווטגודלהכאב".הבימווראואם"ממכאובכמכאכי18הריאניהיתי
קרובלחותניומכירגםאתמעלותיוהצימיותהשלית.
מורורמתי! חותםונ"לכמעם שלאביקש שוםסובהמבניו,
אלהסריח שוםאדם .אמנם בקשה אחת
ואדרבה השתדלכלימיועזי
ביקש כמהפעמים -שלאלמפר אחרמעכזו שוםשבחים.הריקי"ל
(שו"עיו"דסי'ר"מדקךכד)חייבאדםלכבדחמיו,ואסורלילעבורח"ועל
הוכעיניראו %אזר אתגדלותו
רצונו.ועלכן נאלמתידהמנהומלספרכי
בתורהעבררהרנמלות חסףם,ע"פרצועאיננירשאילמפראי
יהאירו
פניובעתשסיפרעובדהמתלמעירבעל*שמאטובהקדוריי"ע
.ובאמת-
אףבלאוהכינשארים הרבהעניניםשאי אפשרלמהמרםבציבור אלא
ההיוחריטיםלעולםעללבינו,בבת"(ההעםכה,י)מרףדישקאיו.
*
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אקאוסריםבפני המת אלאדבריו של מת (כחטתג,ב).נאחוז
בדבריו-רהצרישונסעבבניו,כולם טרדובכל אחד בפרס ,את ה"חי
עולם" שקיבל מאביו הגדול ומרבותיו מדורות הקודמים ,שהירבת
לאמונתומורלחסידתו.בעתשנשאדכאם
להסתופףבצלםמתוני
בשמחת צאצאיו הבע וביקש מאתםשהמעיך מסורת האבותולשך
בירךהבעל-שם-מוב,כיזהההרכלחיותו.
חותםזצ"ל כותב במכתב משנת תעלתה לפרשמיום רהצ"ם
וכלהשונההלמתבכליוםמובמחלושהוא
(נרהעג,א):תבאדביאחיה
בןעולם הבא שנאמר(חכיקנ,ו) הלצות עלםלו אלתיקריהליכות
אלא הלכות .מהנה אספו (נתיז ח ,א) מיום שחרב ביהמ"ק אקלו
להנך"הבסימו אלאד' אמות שלהלכה,שכאורה הדבתםסותרים
למהשאחדיל (ארחפ"ו "%ב) כל מה שברא הקב"ה בעקמו לאבראו
אלאלהברדו,הריש"תענק לרגך"ה בכלהעולםכולו .ומפרשעפ"י
העיקרהגדולבירךהחמעית של שץ הבעשרםהק'ד"ע,שכשמנם"ש
תקעם

לעשות בכלהעולםכולו לכבודויז' ,אבלניתןלהגועלוה רקע"י

עצבניי
ם אחהעולםכרלולתוך ר אמות שלהלכה .תהו"אלתהורי
א
ץ
ד
צ
הליכנעאלאהלכות" ,שתכלתכלההליכות בעלם להיסעלמען
אתהנפמרזצ"ל
ההלכות-לצורךד'אמותשלהלכה.באמתמי
י
כ
ה
ש
יודע שדבר"תורהזו לא אמר לדרוש בעלמא ,אלאבבחי' "הואהיה
אהמר",כטהויהואהיהבמהותו-אתזהההןאומי.
ההנה במדרש רבה בפרשתן (פסח א) כעץצורךלובדשניחיי
שרהבאחרונה,לומדלךשחביבחינכםשלצוחקיםלפניהמקוםבעולם
הנהולעולםהבא.ולגבריו טזפרשבאה ,שחביבות חיהם שלצדיקים
לפני המקום הוא מחמת שהם חים "בעוה"ז ובעוה"ב" ,כלומר נם
בעולםהטהחיםחיתןזולעוה"ב ,בבחי'עולבנ
י תראהבחיך (מעשט,
םלומי,בלילהנידשבחיו ,שלאחיחיעולם
א).עלהותניזצ"ליכלי
הזה,כי תענתיובעתם-הרההיו כשפגשמהווישיצאמיומלאנךוידע
שאף אםעבר שבעהמדוריניהמםעכ"ז מסר שם נפשועלשטית
תורהוכשימות"-מיכעבי
יישראל" ,או כשפגש המטיזקןומעוד זכה
להכירצדיקמדורותהקודמיםוידעלמררעוברותמאותוציק,אואף
אםלאידעלמפרשוםענק ,מ"מטץ מפאשדבירצדיק אמתהיהלו
חושבותוזכיה.אלוהיועהנשועיוותעמניובעולםהרץ.
8 8 8

מורשנפרשתן ("%חנ)מבהוהפסוק(יץ5תא,ה)תרח השמש
ובא השמש,השקעיה המדרשוכיאין אנויודעק נטרח הכזמש ובא
הנשמש.אמנםש"פ בהספרחווציזצ"ל,רזריהת שמשו הקןבזה מפא
ש"ובא רמטמש,8בכח ההסתרהשלו,בצניעתוהמופלגת.ההחשכילתא
רלא שכהואברורותאלו שהשמשנרולה הזטץץתבכלהעולם
י
ת
מ
ת
עצמהברובצניעותוענבות,ותעשההכלרקלכבודעצמים,ובאהילעפ
עאשהז"ל (שבה פח ,ב) "*בץ טשיק עלבץ,עימעץ חרפתן ואען
בט
קהכתובאומך (שפמםה,
יובק,עה"קכשטהרהושמחקבשורוןודיו
כח
תקם

לא)ואהביוכצאת השחשבגברתו".דהינושאףערתכןלולצדק תדל
להסתירגאונותובתורהביראהובתמירות ,אבל אתמדותיוהנאצלות
אי אפשרלהצניע בבת" "כא השמש",כי אור זה בוקע ופורץ כל
הממכש הממתירים אותו ,ובהכרח כלשאר בבח" "כצאת השמש

יייותו".

8 8 8

מוריורבותיו אנועתמיים כברביפעתנעילתהיום ,וכתפלת
נעילהאומרים"היוםפנה השמשבאופנה מצאהשערז".ופסלהמלק
"היוםפנה"עלצדיקזהשפנהההסתלקמןהעולם",הירמשבאופנה",
עיה"ק כבר ממוךלשקיעת הדצנה,ולא
כיעומריםאנו בפה
נותרלנו רקלבקרם"נבוטנהונעריך" ,שבעת שנבוא לדפוקעל הדלת
בבקשת מנבה נוכל לעבורויך "שערך" ,שלא תשכח מאתנו אף
העלקאלאעותדהקדישים שלא מחתרעתך מהםכל
בבואך
ך
י
ת
ו
ב
א
עזיך,הטפתיהקדורי,הרה"קמלעלובויפאר
הק''סא"אלפורמן
כיףטמןיכלהההם5איכלו,ותמליץמוכבעייתבכלהמצמיך.
במפרהקדחםקדישתלוילהרה"קמבארדששוכזי"ע[שחותני
זצ"ל השקיע הרבה כוחא להוצאתו לאור במהדורא חדשה,וכלזה
במתרובהצנע5כה,כררכן]איתא (לשמדם חדששהנרפםבסוף המפר)על
הא דפתרוחז"ל (תענאה,ב)יעקבאבינולא מת ,רנשמתכלהצדיקים
םונמתלקשלעלם האמתשוכחשהעולםהשפל,כיבאים
כשהםעשי
לעולם התענש שאקומהנר אותובמוחינו ,אבל האבות " הם חגדד
זהרים בזה העלם למובתש .חדד"יעקב אבינו לא מת" ,שבח" אב
שהוא מתפללבעדפם לאנמחית,כי נםעכוביו מתפללבערשו.
הח'
רצעם ככת,וכן5כל אחד
תאני ש"להטהליכצצו אב "ודכיתי
מוצאישחלציהיה אבממור,ועלכןנבקש שאףש"היום פבה',בת"
צדיק -נסתלק ,אבל הלא "אכש לא מתי ,בח" אב אעו מסתלק
לעלם,ובק"נבחשהושערלי".הלאכללישראלצריכהלקטועותנדהית,

יחסים

שוים

אשיי

*

תקפא

כיכבר הרבה עק שלא המה חשכותכזובערלם,רזקרקקלשליח"צימר
לעורררחמיםמרוביםכיפנינולימיןונויןעוזרלשמאלואיןמומך,וע"כ
נבקשלעורררחמיםאצלהאבותהק'ואצלכסאהכבורכיעתלחננהכי
באמועד.
ויה"ר שוהיהמליץ יושר בעדבניוויו"ח ובעד כלתלמיויו
עבשתומבארותורהוחכמהונהנומאורוקדושהמהרהופרישות,ובפרם
בערהמהעיהרבניתהצמיקת בתקיטשיםחח"שצריכהחטויןרבשהרי
כב,ב) אקאיש מה אלאלאשתו,שתזכהלאריכותומים
אחז"ל
י
ר
ד
ה
נ
מ
(
ושנים מוכים לרוות נחת מכל יונח ,וביממה ובימינו תוושע מהורה
וירושלים,וימליץמובבעדכללישראלושזכהלגאולהשלזמה,ובלע

המותלנצח,במהרהבימינוא"ק.

תקמב

"מיוםמשניות"

בסעודתה"שלושים"להגה"צרבי אהקבערנשמייןזצ"ל
חותנושל-יברלחמ"א-כ"קמרןאדמו"רשלש"א
מהנ" מסכת עשק) אמררביוהושעבןלויעתיד הקב"ה
סי
להנחיללכלצר(
וצדיק שלשמאותועשרעולמות,שנאמר (טש4ח,כא)
יק
להנחלאהביישואוצרותיהם אמלא .אמררביוהוטמעבן חלפתא לא
מצאהקב"הכ4מחזקברכהאלאהשלום,שנאמר(תטעםכם,ו)ד'עוז
לעמויתןר'יכרך אתעמובשלום.ו"8להבקסמיכתהניתריעניני,
ענקשכרש"יעולמותלכלצדיקוצדיקתודלמעלתהשלום.גם ההדק
ל"מאימתיקורק את שמעבערבית",כמנהגישראללחברברכושסוף
המשניותלראשותה,לקים מה שנאמר (סקלתז ,ח)מרבארמית דבר-

מראשיתו.

וע"פ ,רהטהעל הא דאמרריב"ל"עתידושח"הלהנחיללכל
צדיק וצדיק עקשמאותושערהעולמות",פ"התום'יו"מ (ברהלכלצרק
כו',לומדעגםשניהםהחה~ום,הואיל
יצדק) "בקהאהמרובין
י
ת
מ
ה
האמדוחז"ל (חומשזאיבמת פ"אמ"ג)
וכוונתםלשמים,אוהביםהם".יע
אע"פ שנחלקו ב"ש כבד ב"הכו' ,ובמפק אשת א"8כו' ,לא תצעו
,שנא' (צדנה ח ,ש)
4שאנערם אמץ ,אלא צצו האמתטישלוםביניף"
האמתוהשלוםאהבו.ועפנויתפרשהרומשךלמתלתהשלום"לאמצא
ושקב"ה כ 4מחזקברכה אלא השלום" ,המהשעתירוש;כ"ה להנחל
לכלצדיקוצדיקכרהן הצמר חקהמתי,הואמשוםכאףשחיקים,
תקפח

מ"מ הואל ארוויההו שמתהן וטונתם לשמים ,אהלים הםצילום
ביניכם.

והנהאמרו כגמרא(שייכף ע,כ)שלנטשביםנחלקוביתשכטוי
וביתהלל,יצאהבתקולואמרהאלוואקודבריאלהיםחייםהן,והלכה
כביתהלל .וצאההביאורבנה ,שמהעיתכןשההרשקוםביניהםאע"פ
שב"שאומרין (ףשרעה מדת הדץ) וב"המחיץ (דשאתן מדת החסר) ,הוא
משוםש"אורייתאוקוב"החדהוא",חוריבועצמוית"ש"טהנהנתהדק
והנהנת החמד,ע5כןמן ההכרח שגםבתורתו,שהיא חכמתו ש"ש,
הכן -תורהבערקכן הדעתרדין(ב"זשמשי) ותורהמשיקול הדעת
יהי
דחמד (באהלל).רזהשיצאהבהקולואמרהא5וואלודבריאלקשחים,
פיחס,היות שאלוואלו הםדבריאלקים חחם,וכיק שאצלוית'"ט
בחינתדץובחינהחמד,בהכרח שקוההבתורהעויפתב"ש וששתבית
דלל.וזהועטשומריםבקריאת-שמע"הף"האשמנוהוי"האחד",שהוי"ה
אתרעו "מדתהדקוהרחמים ד'אחד,מיוחריםבאחדותהגמור.חהוא
שרהטא5וואלודבריאלקים חחםשבמחלקתב"שובעה.
תה הרקלמאמתיקורץ אתשמעבערביתכו' (מהצתפ"אמ"א),
שמה שעתיר הקב"ה להנחל לכ5צדיקוצדיק כו' בץ להאומר בץ
ן קעש
להמתי,הוא משום שמעו אמתחיתוםבינאום ,אשראוווהעני
"ד'אלקעוד'אחד".
תהנה בסוכה (5ב ,ב)לעניןמין הדם ,מעשהבגמיא "ואימש
הירדוף,רבא אמר האמתחה,טלוםאהבו".ופירש"י"וזהאעולא אמת
ולא שלום שהוא עשף למם המות".חציינו שמיות האמת והשלום
משפיעותחים "הישך מםהמות.עעאשתנןבמנהרכם (ט ,א)"זימנא
חדש אקלל לההוא אחבא וקושמא שמקקולאהוו משם בחטריהו
לאהנץ מ"ת אינתן מהתםבלאזהמתה" ,הף שאמתהואמםהחים.
ונקבשלוםנאמר (מ5אמ גה)"בריתיהערהאתוהחיםהההלום"[.יובן
ע"פמהדאיזאבתיש(בראשעזהכהפ"חה) שכעחטץשבאוויכחהלבהלה אחארם
*

תקפד

.צת

החפש שויקרא צ%חקץ ,צח%ט ואואל שש דמאחףאכה
וצאהשבמקוםש"טאמההגלוםדהיגם המלרעשממכשיםלבריאתהאדם6,קהויזו
עסתומטלהלארכהשים.ולכןלאעזכןשהזההמםמותככללה"אמתוהשלום"].

מעלות של כ"תחותניזצ"ל,היו מדות
וה"ה,בין שאר
דוש
ימדת אמתמעק מה שאמרוחז"ל
גב
האמתוהשלום.שהיתה
י
ר
ד
ה
נ
מ
(
שם) תממשו,דאיהוודנילהגכלחל*יעלמאלא ההרמשני
בדבוריה.רעד"זהיתהבומדת אהק "אהבשלוםורדףשלום".הולאהן
הן מדותהחים .אמנם עקר החים ,הם החים הנצחים -חי עלם
הבא,שכןפירשוחז"ל (מדרש צנרהבנשערתפרקכנ) הכתף(ההלים קט,מ)
אתהלךלפני ד' כארצות החים זוגןערן.וכן מפרש הרע"ב את
המשנה(שישקפ"אמ"י)יכלהערשהמצהר אחתמשיבקלווהאריכין לו
ימיו" "הינובעולםהבא,ע"ש.
ךעה"כ(תה*םכא,ה)היםשאל
ועיקמ"שבמפה"קנועםאלימל
ממך נחתה לו ארךממים עולם ועד" ,הנה הצדיק ,החים ש"טלו
בעהה"ז,אינו אצלו רק כמו דבר הנשאללפי שעה ,ומחמת עקהולך
ומתגברתמידבקדושה ,מחמת שמחשבתמיד שמאהיום ההעהחזרת
השאלה.תהו"חיםשאלממך"  '%הצדק שמחשבשדמיםאינם אלא
שאלה עחצאל מקא,לכן "נתתלו ארךיכרם עולם ועד",עי"ז זהבה
לאריכותממים הואעולם הבא" .וכזאתיאמרעלחותני הגהנהזצ"ל
שחייובעולםהזההיובבחינת"שאלממך",וע"כנקזהונתפ%שסכה
ל"איךהמיםערלםועד"ביוםשכולוארתח,בזהתשקים האמתוהשלום
למוכבערכליו"חרכלישראל,עדי מטה
אדנו,ויהיזכרוברעשוליונ
לתחיתהמתים להאותברצועתן של המהאלבגאולה השקמה ,תטבע
שמחות.

ש

הקפה

מילידהמפידא

עלהרה"חר'אברהםיצחקפריעדמאןז"ל
א'פרשתוקהל

א .כי תשא את ראשבניישראללפקדיהםוגו'.הנהקראההתורה
לרציןבניגבראלנשיאות "ראשבניישראל",ואףשבמניןנכללכל אחד
מגבראל .אשר משמעמ"ק שכל אחד הוא בכלל "ראשבניישראל".
ונראההענק,ע"פמהראיתאבמפה"קשלכלאחדמגבראלי,טשליחות
מיוהדתותפקידמסוים אשרבעבורהבאלעולםהנק.וכן אמרהנה"ק
בעלחידותיאקי"םזצ"לעל המעצה (אמתפ"אמי"ג) "אם אקאנילימי
לי",כיכלאדםנבראלתקןדברמיוחד שאק אחריכוללתקן,ולכן "אם
איןאנילימילי".אכןעםכלזה"כשאנילעצמי מהאני" ,שצרוךכל
אחדלבמלחלקפרמישלו-אלהכלל.וישלומר שעל שםדברמיוחד
זהשאין אחריכול לתקן רק הוא ,נקרא כל אחד בשם "ראשבני
ההראל".
ר' אברהם יצחק ז"ל היה ראשבני ישראל כהוום שליחותו
המיוחדתלו,בעתהתקופההנוראהבועלועלקידודוד'המוניאחב"י
הי"ד,אנשיםנשיםוסף,וע"יבית הדשםשהיהלועלהבידולהדפכם
נירות ופאספורמים ,דרכםניצולו הרבהמזהים.ונם במעשהובפועל
הוטיםרבים,וביניתםכנעוריהדור,דדךהגבולות,ועי"ז
הצליח
י
ב
ע
ת
ל
נשארובחים חטוהעמידודורותהכריםשלת"חחמשיםואנעוימעשה.
רמשימהזוהטההו 14ראשבנייתשאל שאמר "אם אק אם מי*".

*

תקפו

ככל את לאהחזיקמיבותאלנפשטי ,אלאבעגלעצמובתוךהכלל
באומיו"כשאסלעצכןמהאני".
ב .בפרשתן(פו1יזן)5נאוך(,15ח)"ויעשוכ5חכם5כבעשיהמלאכה
גו" ,לכאורההול"ל"מעשיהמלאכה" .וכתב האור ההיש הק'
י
איה
ים
ושרמוז שבאמצעות המלאכה ובסיכתה נעשו חכםלב" .ונראה"ד
להמרעודבזה,דהיות האדם "מעהן המלאכה" הואלפעמים משום
שאשברמעלה המםנללהיותעמלבתורהאועובדד' בתפלה,לכן
בדיעבד מוצא את נפשובעשיה ובעמקנותלדברימצוה .אךפעמים
שנהפיךהוא,דוקאעליויהיותוחכםונבוןובעלנפש,יודעומכיר את
"גדלהמעשה" ,כפצםבעת אשר השעה צרכהלכך אשרע"ז נאמך
(תח*ם קש ,קמ) "עת*ורזלל"כו'",עלכן הוא מוסרנפשו ועוסק
בדבר מצוה לסובה הכלל ולסובה הפהק הדת הקצורךאחב"י .ואמרה
ת דגמשכ!,היו כ 5חכם לב "בעשי ד%לאכה",
התוה"ק שבעתעשיי
שדנ"א חכמתםהיא שנרמה להם להבק הלהשח אתגורל הענק של
עשיתרגושכן מקוםהשראתהשכינהבתחתומם.
כן נאמרעל רגפמך החשוב ע"ה ,אשר חכמתו וטטפתו הטף
שרעישתו להיות עסקן למוכת הכלל ,תפול חלקו כמפעלו הרבים
לצדקה וחמד .הוא הטהבין השרבי המו"ל של םפרהםבזמנית ,ונפשו
אוותה להדפיס המפרים בפאר חודר ,ברבוי הו"ל של הגהות של
ראשונשואהיליםעלהש"סישארםפה"ק.וכלאלהסכרולמשבייב
*

ישראל.

ג .ראברהםיצחקז"לזכהלהעמידדורותישרםשלח"החמזים
אנער מעשהוהמקיבצרכיציבורביומונה ,אשרמלברהממירת נפש
שהשקיעבזה,נםההןבעצמו דתמאלכליו"ה אשרממחלמדוועשו,

וכמו שארזא בשםצדעףם (עק תפארתבמםר"8פ'נח,ודבריתורהמהתירא
אותי"א)לפרשהכתוב (דנףםמס ,שדגםתרתלראלכודכסגלתלנו
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ם"

תרמז

ועדעולם" ,שממענד את ר בנסתרות"ש נחת רוח רק5ד'
ישבנינ
אלקים,אבלמאלושעובריםבנגלותולעיניכלישראל,היאמוכה"לנו
ולכניםעדעולם".וכן טומרלכליו"ח אשמכם והכיתםחיי
ונלריים
לשיכםמעשיםמוכיםאשרפקיומטרמה5כםולבניכםעדעולם.
וטוירצוןמיזכרה למאלממחהנכונהב4מכשרל,ומוטעלמליץ
ירזשרבעדכליו"חושידיו,ערינזכהלקיוםהיעוד("מעקי כה ,ח)בלע
המותלנצחהמדעהד'דמעהמעלכלפנים.

תקמח

מילידהמפירא

עלהרה"גהרבמרדכיווילוערז"ל
א'פרשתויקרא

א .ויקראאל משהוידברד'אליומאהלמועדלאמר.ופירש"י:לכל
אמיררת ולכל צווים קדמה קריונה לטון חבה ,לשק
דברות
,נ)הקראזהאלזהכו',
שמלאכי השרתמשתמידיםבו ,שנאמר(שס"קי
וישלהבקמעלתהקריאהבלשקחיבהשקדמהלכלדברותט'.
ונראה שלפיכך קדמה לויתה של חבה לכל דברות ולכל
אמירותולכלצוויים,כיהחבהוהקריאההשפיעועלהדברותוהאמרות
שישארותמיד כעת שנדברו ,שכן הוא במלאכי השרת ,שנאמר בהם
"וקרא זה אלזה ואמר" בלהקהוה.וזהו שמיםרש"י "אבללנביאי
האימותעכו"ם בלהעליהןבל'עראיוכו'",הענושאצלםהיוהדברים
ק ~מן כדקי עראי ,שלא כאצלנביאי ישראל ,שנשארה הנבואה
קבועהבלבםתמידבהחגכאילוהיוםנאמרו,וכקריאתמלאכיהשרת.
והנה הרבה ה2להמרולהספידבכבודהאינברא רבה הרה"ג
החשובוהנכבר .כאמת ההןמןהראוילהזכיר בראש את"כל דברות
וכל אמירות וכל צותים" .דברחע הם חבוריו היקרם על הש"ס,
אמירית -הםמפריובאנדהשיליםישארמפידרח,2וצווים -מה
שקים את הפסק (טרשיתיה ,ש)"כיידעתעלמען אשריצוה אתבניו
ואתביתואחריו רשמרו דרך ד'" ,ושהאיראוזריו דורותנשרים כולם
אהוביםכולםברמים,תלמייחכמיםויראיד'.אך"לכלדברותולכל
אמירתוולכלצוריים ,קדמהקיאה לשק חבה",ישקדימה להקראה

יכל

*

תקפה

והחבהיתירהשנודעלו אצל וצדקניהדורשלפנינו .ובפרם מה
ת
דל
גצ
ערכה לאהבההקרביןיתירה א
יכ"ק אא"זבעל מנחתאלתורזי"ע
בהרבהענעיםפרשים,וקבמהשנתמנהכשלטהשלאדםכמותובעניני
רננלל.ולאטטחבבועדשהלחהלו אתהעצשרימעלשלוליוםהטענתו

היא

[עחהההאזעת מלחמה הההמצוי לתשעאזבעט-סונקףשצששכשימעל חדש,וכדי
להחויראטעזנק רשעותהעוטהכן].וברפאיהשפיעהחיבהזושהיתהערף

שיא

בשינעוריו,עלכלהדברותוכלהאמירותולכלצוויים שבמשךכלעצ
חיו,שטץיותסידבבחינה"וקראזה אלאח הומר"בהווץ,ה"
מכעראי
 ,א) "טהאהבתיתורתךכלהיוםהטש
בעלמא,אלאבנחיות(תהליםים
כדחתי" ,שהיו שלובים אצלו אהבת תורה ושיחות עוות מצדיקים
וגרושם ערכה להכיר טקרוב ,ונשאם על לוחות לבו ונשארו לעד
חרצניםעטו.

ב .חננהזכהלזקנהושיבהמוכה,ועלכן קשהלהיגרעי אתנודל
האבידהכראוי ,שהףהטה ערשעוףלכנסהדורותלפנינו.המצינובש"מ
(העניוןכג ,א)בהונירמעגל,שהיה"קשבעיםשנה .כשקם ,בא למתו
ואמראםחוםרמעגל,ולאהאטעולו.הלךלביתהמדרש,ונגמעשהיו
רבנןאומרים"נהיק שמעתתקכבשניחוניהמעגל" ,דכשהטה באלבית
המדרשכלקושיא שהיתהלרבנןהטהכעורץ .אמר להםאניהואחוני
המעגל,הלאהאגמינולו .ח-קשה המהדלתא (שם)דבשלמאבביתו א"ש
ךלאהאמינולו ,אבלבבית המדרשהויראו משן שהואחונירגועגל,
רדוי"נהיקשמעתתקכבשניחונירגועגל",ות" שאףשראו אתתורתו
מ"מלאראואתמענתושטויוכשלחתיהמעגל.
אבלמיאהדיילעודבזה,דאהףשעוברםכמהדורות,שובאין
יודעיםהמכיים אעשהטהנראהההודיבדורותשלפניהם,ושפילועםכל
המימניםשבעולם,איאפשרלדורותהבאיםלתארלהםצורהשלטותי
בדורותהקודמות.ולכן אף כלהמעצים עשק ש נה אתחתי

ש

תקצ

תעל.ככן אןמהאלהוצרךולהספידכראוי  %שכהעודלהסתופף
בצלאדמהשבתאשלכ"קאא"זבולדיכיתשובהד-ע.
ההנה,כמיעהכהכחיולהיותעהיחםהנאמן של וצדיקי
עי
עתכואו
דב
הדורבכמהענינים,והצליח בעמקותו,כןנקוהנםעתה,גש
השרויםבצערובחושךהגלות
למקוםמנוחתו,והאעליחנאמן
מובכעדנוכיעתלחמהכיבא
ומצפיםלייגועה,ובליחנםעתה
עי
מתר,ומשעלמנחים,ומכה*וםל
בלעהמותלנצחנצחהד'דמעה
פו
שב
מעלכלפסם.

לשיחי

תקצא

מילידהמפידא

עלהר"רמפנליזאזטעפםז"ל
ד'פרשתשופטים

א .שפמיםהששיםתתן5ךבכלשערךגו'ושפמו אתהעם משפם
צדק.ישאנשיםהמובלים שורקשינים,ועי"זמקיליםהענשים משאר
הדור,כמו שאשכחןברבינו רקדוש (רמיםנ ,ב)יגמאדמחיוביהרבי
אתיאפורענותאלעלמא .ח"ש "שפמים ושמדם" ,הםהדינים
*
ב
ה
ו
יסורים",תתן5ך",תקבלעלעצמך",בכלשעריק",בכלשעורודרגא
כה אתהנמצא,ועליויאחהגרםש"וזטפטו"הב"רשלמעלה "אתהעם
משפםצדק".
ר'מיכלז"לההרכלימי
ובנלאמיישוביםויסוריםר"ל,המייודע
כמהגזרותרעותהיקלמעלינו ירייסודו.

ש

נ .הנהבעולם הזה התחתק ,מנהג העולם לכבד אתהעשירים
םלכבדם
והמכובדים,אךהעניםוממדוכאיםביסורןלאיממדוכאעימה
כראת.לאכןבעולםהעליק,מקום לשםהורךהנפמר ,עבטםיכבדוהו

כראוי תמורתהימוךם והמכאובים שסבלבעוה"ז.וכמושאפורוחז"ל
(ב"בי,ב)ריוסףברטןרך'מקמיעהלשאוגניךא"לאביהמאיהזיתא"ל
עלםהפעיראותי,עליתשלשמהותחתוניםלכשלה,א"לעולםברור

ראית.

וישלבארהענק,עפמש"כהרה"ק

ע (%
תפארת שלמהזי"

ידיקלהוויעתיקש*עקכ
גצ
בה
והש)וטעמךעלהתעשהלתהלאשלחיהםף
תקצב

שהוא מחמל במצרים,חזריהיה צרחי לגשר בנפשו שאביו מתאבל
,ואדרבה הףדרשוחז"ל(הובאוולש"י)עה"כ (נראתהלם,ו)
ומצמערע*ו
י ישףיפה תואר,כיון שראה עצמו מושל התת %אוכל ושותה
והי
ווצסלמל בשערו .ומבאר הרה"ק בעל תפארת שלמה זי"ע,הייוסף
הסתכל בצורת יעקב אבינו החקוקה למעלה בכסא הכבוד ,וכל
שהצמעריעקביותרבעולםהאז,נתעלהלמעלהיותרויותר,עדערשם
היתהצורתומאירהומבהיקה %אנראהבהצערכלל,לכןלאדאגיוסף
כללעלצעראביו,ע"ש.וזהוענין"עליונים לסמהותחתוניםלמעלה",
כי אלהשמצמעריםבעוה"ז נתעקםבעולםהעליוןיותרויותרהנורתו
מאירומבהיק.
הנההרבהמעלותתצדותמוכותהיולהנפמרר'מיכלז"ל.ההן
ג.
עושה חסדעםכלאדם,ם עםרבנן ת"חובנש"ק,נזהרבמצוות,
רץ למצחהוביותר לשמועדברי תורה.מנעוריו ההר דבוק תצסתופף
באהליצדיקים .אךעלכולםעלה במדההמיוחדתשבו ,שההר מקבל
יסורקבאהבה,ולאהתלוק כ%עלערלו.
והנה אמרו חז"ל (שבת פח ,ב)שעליבקואינןעולבי ,שומעק
חרפתןואינןמשיבק,עבריןמאהבהושמחיןביסורי!,ע*הן הכתשאהגר
(שופמים ה ,לא)רארהביו כצאת השמשבגבורתו .וצ"ב מה ענק צאת

השמשיייורתולשמחביסורק(עקהפארתבניםרפשפ'וירא).ואנאהלבאר
ע"פ הש"ס (ממודק ש,ב)אנצר 4האנמונינוםלרבימפני מה שוקעת
חמהבמערב ,אמךלהגכדיליתןוצלוםלקונה.ה,צלוכדי,שאיןוניקר
פעולת ההמהלהאירלעולם,אלאעינךפעמתהמעת שורחתבנארח
עדשהוקעתבמערבהיאהלנכה4תןשלוםלקונה ,חשש%וזופעולתו
זוכה להאיר לארץ %דךםע*ה ,חשבן .ההו כח של המגלל חשמה
ביסורק ,שכלעניןהליכתובעולם החקמעתלנדתו,בחיוזרח השמש,
עדשקיעתו,כח"ובאהעביש,ההשרק*תןעלוםלקונה,ה"מלששות
תקשו

מצוותומעבדםמוכים להרבותכבודהשכינה הקרושהבעולם ,ואשר
עלכןאינומרנ"אכללביסורו,כיכלמהשכתוודפנתוהיארקעלגלות
השכינהוכבודשמים,ולכןהואמאירלעולםכצאת השמשכגבורתו,
והוירצתכייבאלמנוחתוהנכונה ב4צערומכשולוזרח,ותהי
נפשו צרורהבצרור ההים,וע"יימורק שסבל,יעררר החמיםכי עת
םהיעוד("זעיהכה,ח)
להמהכיבאמועד,ונזכהבמהרהליוםשבויתקיי
בלעהמותלנצההמההה"אדמעהמעלכלפכםנו',במהרהבימינו,

מיוםמשניות

במעודתה"שלה2ים"להרה"חר'צביראזענבערנז"ל

א .כיתצאלמלחמהגו'ובכתה אתאבזהואת אמהירחימיםגו'.
הנה כתב ההמכ"ם (פ"ו מהלמת אבל ה"א)שאבלותשלשיםיום אםמכחה
חכמים אקרא ,דכתיב ובכתה את אבטה ואת אמהירחימים ,מכלל
 .והנה באמת בש"סבבלי(מי"ק ש ,ב)
שהאבל מצמערכלשלשיםיום
ליף אבלות שלשים בט"שפרע פרעמנזיר ,מהנזיר שלעדםיום אף
אבלותשלעדםיום,ורקבירושלמי(נזירפ"אה"נ)איתאהילפותאשהביא
הרמותם[ .וכבר תמהועל הרמב"ם ששביק תלמהקאמידן וסנטיעל
לפותא מהירושלמי (עק נפיהן המב"ז) ,וגם הראב"ד השעו מהאי
מעמא],

ונראה שהמחלקת תלויה בפירחחי הראשונים בהאי קרא
 .כהנה רש"י מפרש (יהוא
ד"ובכתה את אבטה ואת אמהירחימים"
מהספרי)ומהמעםורצותההתורה מבכתה אתאבטהואת אמהירחשים"
הוא כףשיהיהרואהבבכייתהוחוגנהעליו,ח2תהאבתישראלשמחה
תועצבה,בתישראל מתקשמתחומשנוולת .אמנםהאבןעזראחולק,
וכ"לשבכי טה הואעל אבטהועל אנעץ שלאיתהדו",וחייב כל אדם
בשקולהדעתלכבד אתאביוואתאמובחיםובמות,ומעם"ובכתה",
שתתאבלעליהם אםנהרנו כאשרנשבת ,כמשפםהכראלית,כיהיא

מתיהדת".

האבןעזרא ,וממלא
ואפשרשרומב"ם(והיחלמי)קאי
י
ח
ר
י
פ
ל
מצילמילףמהבאלאבלותצ~~דםיום,כינםהכאבכיןהאבלותהיש,
תקצה

ותולאאעמויךללטתאמג"שפרעפרעמנדר.אמנםהראב"ד(ומגית

העוזם)קאיכפירחחהם8י,דלאאירכאןמבכוהדאבלות,ואשרעלכן
ךילפותאאחרתכג"שדנזיר.
אדישיי
אוי"לבאופןאחר.בהנההרמ"אברדכימושה (עשרמעקש"ממיד)
הסתפק באבלתו שלעדם ,אם המש כבוד החים או כבוד המתים.
ומהנהות רע"א (שם ט"ב) כןעב שדבר זה מחלקת ראשטם ,רעת

ההמפ"ם(פ"אמה4אבלההי"א)שאבלותהואכבודהמתים,ו84לוההמב"ן
חלקהו"ל שהואכבודהחים(עין כסף משנהשם).ולפי"ז אפשךליסר
דההמכ"ם 16עשעומצישפיר למלף מקרא ד"ובכהה אתאביה ואת
אגטה'לענקאבלות6יום,דהאהכאנמיעמאדשכביהוא(כפ"האבן
שדא) ,אך ההאב"ד ם"ל כההמכ"ן דאבלות עמא רתחהיא ,וממלא
(אפלו אם מפרשההכא מטרמבבהודאבלות)לאכצילמילףמהכא,
דהלאכאןמשוםכבודאבואם,חשלעויםראבלותמשוםכבודהחים.
להכיאיצמויךלמילףכגדשפרעפרעמנדר.
חינהמעודתמצוהזוודאישיש בהקיום מצות עשהדכיבוד
אב סה"ת ,שהף מחלקת הדאשונש הקש רק נסבלות ח168ים ,אבל
היאמשוםככור אבואם.וראיהלזה ,שהף
לכובעאבלותדי"ב
י
ר
ד
ו
ח
קבאבואםישאבלותזו ,לאבשארקרובים,וע"ככיהואממעםכטד
1בהקיוםכיבודאב,
אבואם (עקרנ"אשם) .םעודתמצחהזוודאיי,
הןמצדשההבמיוםההטלפיים(לעד'ההמכ"ם) ,מהזום1,הי 84תחלת
אבלותדי"ב חרט,שהיאלמ"עקיוםבמ"עשלכטדאב.

*

יק

תק ששה מחיכוצה) רבייתושעבןלויעתיד הקב"ה
ב.
י
מ
א
י
מ
(
להנחללכל צדק תדקשלשמאות ההוהעלמות,שנאמך (מש 4ה
כא)להנחלאהבי"םהמציתיהםושמלא.והתלדיקשהווקללכלצדיק,
ש דצוואאשמהעבעבור
ומהמוםץשהלשתלכלצדיקהצדיק.המאיטהיי
היהעועושהומקיםכלהתרסההצצוותטה,הנטהנקראצדיקבעיתהיתו

תקצו

משקבאמונהעלימה,כתכתיב(חביקב,ד)"וצדיקב"עצונת"וטהרה".
וקלמרריבתןש"עתיךהקב"ה להנח%לכלצדיקוצדיקש"יעולמות",
הןלערקהשלםחנןלצדיקבאמונהו,שדמיאמרוחז"ל (ממתכד,א)בא
חבקוקחהעמידץעלאחתשנאמרהצדיקבאמונהויחיה.
סמס'כרכות,רפתחהתנאבמצות
ובאה"2לדרשממוכיןלריי
קרושת שמע,עליה דרשוחז"ל (הכא וכש"י) עה"כ (דנרש כ,ג) שמע
ישראלאתםקרביםהיוםלמלחמהעלאיביכם,אפ"איןבכםזכותאלא
49טשת שמעבלבדכדאי אתםשיושיע אתכם.וכןהואלענק להנח%
ש9עימות,שאפקוחץש"2לוזכותקרטשתשמעבלבד,שהיאקבלת
ע%מלכותיבמיםוקבלתע%מצוות,הממירתנפשושהבתר'בכללב
ובכלנפשובכלמאר,כדאיהואלנחולנחלתהצדיקים.
םשהכבהיו.לכןהכבודהראוילהנפמךהחשובר'
רצונושלאי
הערשלראאצעינז"להואלמלארצונו,שאףאוהיו מרובהמעלות
,וזמראיכצזבצעלנומתמצבתושום
יומרותמוכות,ציחרלבלומפייחיו
תוארומעלהכלל .ובאמתהוא הטע
שדקבאמרתויחיה ,שחי
בכ~ור,המנעוריוועריום אחרק
כליבדובאמונה פשומה הממורהמתורד
הטהרבצןבקדורותאא"זאדמו"רבש מחת א~4ךזי"עבכלממינפשו
ונשמתוממש,וכמעםשלאהמטהיעתו ממתהמעבורתורחשושה,חויו
תמיךעצוריםבפיועצניםועובדות שראההעימו,ומסרםלבניוארסיו,
והטהראוילהכבותולהללובתשבחות.אךנמלארצונוולאנתיךעוד,
אךזאתאומרשהטהמראשונימימייביתמדרשנוזהומעקםלאבמל
ממנו,ופעלהרבהלהחזקוזו .שלםי'פשי.
ם זאת אמפר לבניו ויו"ח ,סחה למעלה כהצלעכם שנה,
שראיתיובשר*וםערבדגהפסחבביתושלהמשבזקהרה"חר' תאם
בערז"ל ,שבא 4שםלסייע באטהמלששיהלצורך הפמח,וכברהיתה
השקהמאוחרתבמלא,עודמיםשחזרמעבריתהיוםלבקרו,ור'חים
בערז"לרצהלשלםלו% ,ארצהלקבל,באומרושבעצתהיותר'חים
תקצז

בערוצמדיהםבקודים אצל רבה"ק בש צחת אלעזרזי"ע ,יברכהו
שחכהלדורצמריםיבורךו"איו~שנחת",ויכטהזהשכרו.וכןהיה .ה"ה
שנתקיימהברכתי.ויהירצץשתתמשךותתרבהבדורותישריםיברכו.
תג.צג~ה.

תקשח

במעודתברמצוה

שלש"נהא'ירוחםפסטלונושעבערנשמיקנ"י

א .תנן בממכה אבות (פיה מכ"א)"בן שלש עשרהלמצות".ולא
מבארבשיםמהוו%פיקזאת.ובשו"ת הדא"שכהב פא) שהש
הלכה למשהמםימ,שכןכל שעוףתורההן הלכהלכמת
(כ~הממיני.אך
רש"י(שם)כתבשחיובכמצוותתלויבמישהוא"איש",שנאמר(במדברה,
)1דבראלבניישראלאסםאו אשהכי מכלחמאתהארםגו',ואבם
ישטי
מקףבןי"גשנהשנאמר (נראתהלר,ה)ויקהושניבניהעקבשמעקולוי
יבאותופרקבן שלש עשה שנה הגק (עק
אחידינה אישחרבוגר,ולו
בתוס'י"משם)רנקראאפם.
ונראהלתמר,רנטהרילפינןדוקאכרטבםלוימיהנקרא "אהם",
עלפידברי ההמב"ם שכתב (ש"ג מהל שמשה השלתיג)"הקאיטבםלוי
בלבך,אלאכלאהטוארםמכלבאיהעולם אשרנרבהרוחואותווהבינו
'והלךפטר
מרעומהברללעמודלפניי'לשרתוולעוברולדעה אתי
צוארו ע %החשבונות הדבים אשך
כמו שעשתו השללם ופרק
בקשו בני הארם,הריזה נת49שקדשקדשיםויהגהד"חלקוונחלתו
לעולם ולעולמי עולמים ט'.וי"ל שלק* ה%פותא "בן עמהם עשרה
.
למצות" הואמלוי,דביקשכלא"תואיזטמכלבאיהעולם אשרנדבה
רוחוכרהוא כשבםלוי,וויביום שנעשהבןי"געשהונגךא "אגם",
צריךלהיותאטםכלוי,היעולהיות"אהם" אשרנדכהרוחואותווכמניט
כנגעולהבדללעמודלפניר'לשרתוולעוברולחש,אתר'כו/

כהי

*

תקצס

והנהאףשמפורסמיםדברי הרמותםהנ"ל,מ"מרגיליםהעולם
להביןמהם ,שמתםבניאדםאיןדרכםלהמנותביןשבסלוי,אלאש"2
אנשיםיוצאים מן הכלל שנחשבים כשבםלוי,כיון שמיוהדים במה
שנדבהרוחםלעמודלפניד'ולשרתוכו'.אך באמת5אכןהוא,שהרי
כתבהרמב"םשאישטההואאשריהלךפצרכמושעשהוהאלהיםופרק
מעלצוארועולהחשבונותהרבים אשרבקשובניהאדם",הרישלהיות
משבסלויהיא ההליכה הפצרה כמו שעשהוהאלקים ,ומה שאק כל
גבראלהולכיםבדרךישרהזוהוארקמשום "החשבונותהרבים אשר
בקשובניהאדם"ואינםפורקיםעולזהמעלצואריהם,אבלמישהבינו
מרעו5הבר5לעמורלפניד'לשרתוולעובדולדוצה אתד',הואההולך
בררךישרהכמו שעשהוהאלקים.נמצא שעשההאלקים אתכל אדם
להימנותבקשבמלוי,ורקע"יהחשבונותהרבים אשרבקשובניהאדם
לעצמםנמנעמאתםלהיחשבביןשבםלוי.
ולכן כשמניע אישהישראלי לראשית דרכוביום הבר מצחה,
צרחילקבלשעצמושעתברזהפצרה שהשלעמודלפניד'הקטרתו,
ולא לנמותימין ושמאל,ואזי יתקדש קדש קדשים שיהיה ד' הלקו
ונחלתולעולםולעולמיעולמים.
ואםבכלישראלהואכןשצריכיםלהמנותעל שבמלוי,כל
ב.
שכןבנן שלקדשיםכמובחור הברמצוהריבן ,שהרכלאבותיוהיו
משבםלוי,צדיקינדו*הדור,וכלהייהםבעלםהזההטההכלרקכרי
לזכותלעמודולשדת אתהשי"תלפכות אתישראל.
ואזכירכאןדברי כ"תהותניהנאוןהצדיקזללה"ה,קינו של
מצוו;
נ"י) לפרש הפסוק
הברמצחהדידו(שישמר בשמחה הבר שלא'מנכדי
(יקיא כא ,א)"אמור אל הכהניםבני אהק ואמרתאלהים" ,ובמקודם
תאמראלהברגים"בניאוקרן",שיאמרו5הםתרעו אתרגמקורוהשרים
וגר

שלכם,שהוא מאהקקרחםר',ואח"כ"ואמדהאליהם",ע51כךעליכם

להתנהגבקדושהכראוילזרעקדש.
ובכן נאמרלבחור הברמצוה ,הנה אתכל אבותק הקדודכם
זי"עהרילאזכיתלהמר,אמנם אתזקנניהנ"לזכיתלראות,ודעשבו
נכללו מעלות מכל אבותיי הקדוחים ,הכעשים הק' והריר מיכל
מזלאמהטוב ,חורבי ר' משהליב מסאסוב ,חהיהטי הק',ורבי אהק
מקרלק,והדבריחים,והאוהבגבראל,והצטמח משה,ועוףרביםזי"ע,
כיהואהטהגדולבבזורה,צדיקחסידוענו,אוהבישראלבאמת,וההן
"ערער הכולל" אשר בונכללומעין תורתם ודרכם של כל אכותן
הקדושיםבגודלצדקתםוקרחותם.כודאימהשטניתלראותאותובקמי
קממתךמהיהלךלמוכהכלממיחסך.
ירצוןשתזכהלנרוללזניות כשכםלוי,והתכרךבברכת
הי
שבם ש"טהההד'חלקךונחלתךלעולםולאולמיעימימן,ירווהורטט
לוי
מבעירוב נחת לאורךהמיםוזמניםמובים ,ותגדל לשם ולתפארת כל
משפחתםותפארתכלביתישראל,ערינזכהמלנויחדלהאותבתנועתן
שלהאראלבמהרהבימםבשבעשמחות.

נכי

חרא

במעודותשבעברכות

ש"נהחתןקותשלהנודאאלתרבערנעממיקנ"י

*

בהעלתך אתהנרותגו'.וברש"י :למה נסמכה פרשתהמנורה
לפרשתהנבראים,לפישכשראה אתקחתכתהנשיאיםהלשהאזדעתו
שלאהטהעבוטםבקנוניהלאהוא שבצוו ,אמרלוהקב"ההיקשלך
גדולהמשלהם שאתהמדקקומסיבאתהגרות.
* ,נהמבהדלקת
וברמכ"ן מקשה מ"י,
*
"
י
מ
מ
הנרות ,לא טרמו בקמורת בקרוערבעוז2בהובו הכתוב (הטים לנ,י)
"2עצניקורה באפך ,ובכל הקרבמת ,ובמנחת הביתק ,ובעבודתיום
הממים שאעה כשרה אלאבו,ונכנסלפנילפנים ,ושהואקיושד'
עומדבהיכלו24רתולברךבזרמו,היבמוכלוכהורתיאלקעו.ועודמה
מעםלחל"טות הדעתהזו ,תכלא קרבנוגדול משלנשיאים ,שהקריב
בימיםההםקרבנותהרנהכלהטיהמלואים".
ונראהד" 2לפרשבזה ,שדוקא "בחנהטטהנשירים חלקנהאז
דעתו עלא ההםענותם לא הואה"נ שבמו",כי הקרבנותשהטייבו
הנעדפים בחמכת הטשכן הההבצינםמעלזהטעירזה שאר הנךבנות
עבודות שבביהמ"ק,מפניעועשי"שיםהייבו אז מכח נששטעםעל
רהטבמ,ובהיותשרגשטשכוללאתכלשבמו,הביאורגעדאיםקרבןבשם
כלשחבצם,ולכלא'כבהשבצםהההחלקבקרבןנשיאיהם.נמצאשעבודת
וששיאים הההאז בכחרבים ובשםכלישראל.ולכן "חלשהאזרעתו
שלאההה עמהם לא הוא ולא שבטו",הינו עלאזכהלעבורעבודה
בשםכל"ןול.

היא

*

"ה

*

תרס

ושחטו ההר רק בהדלקת הנרות ,שהיא מצחה לרמת לער,
כמובאר ברמב"ן ,שנמשכהבטיחשמונאיםוהם קבעוםלדורות,
אף*מןשאקביתהמקדשקיים.והביאורהוא,שאףשקרבנותהנשיאים
ההר בהם מעלה נשגבה ,מ"מהרי לא היתה מצוותה רקלפי שעה,
וגדולהמצהרהנמשכתלעקםאףממצוהחשובהשאינהרקלפישעה.
תוהיגורלהשמחהשלחתןוכלה,בעתשמעמתיםבניןלעולם,
כמושאומרים בבהרתחתנים"הכפקיןלוממנובנקעדיער",ופירש"י
(כהצות ה ,א) שהוא"בניןהנוהגלדורות".ערו המעלה החרולהביותר
שהמצווהאינהנפסקתלעולם,ולכןזוהיאהגרלהשבשמחות.

לה"

8 8 8

שמח תשטח רעש האהובים כשמחךשירךבנןעדן מקדם.
וב"בכפלהלשון"שמחתשמח" .גםצ"ב,מהענק שמחתכלחתןוכלה
להדמותלשמחתארםהראשוןבנןעדן.
ונראה רהבהה-וע אשר בארם הראשון,בונכפלוכל הדורות
העתידיםלצאתממנו.ובשעה שאדםידע אתחוה,העכלוליםבהםכל
ישראליהצאי חלטכם ערעולם.וזהו שאמרו (סנהדרין לח ,א) זה מפר
תולדותארם,מלמרשהראהורגג"הדוררורויורשיו,ר"ל שהראהלו
.והנהאמרו(עיונקיון,
בעצמוובמהותואדנכליםבודוררורויורותיו
בו בב)ויביאה אל הארםגו' ,מלמר ורעשה הקב"ה
ב) עה"כ (בראשני
שהגבינות לארם הראשון .ופירש"י :שנשתדל בחיתום ,לשמחו
להתעמק בצרכי מעוית חופה .ונראה שבשעה שנשתרל רקב"ה
בחיתונוולשמח אתאדם הראשק,בזה מצחכלחתןוכלהעמו ,שהף
כרלםנכללובארם הראשקובצומחתו.
הה שמברכת תשמח תשמחרעיםהאהובים כשמחךהררךבנן
עד! מקדם",כי באמתהרי כבר עדמח השי"ת את חתן וכלהזו-
תרג

בהיותםנכשתםבאדםהיאשת,וכלמעשהאלקינוחיתהםלעד ,מרא
החעת וושנשיוה של שמחת כל חתן וכלה .תהו שאומתם "שמח
תשמח"ייהלהלשק,היתשאותההשמחהאשרככרהיאשימתבכח,
יבראמכחאלהפועל,כשמחךוגררךבגןעדןמקרם.וכשםעחשמחהזו
נמשכתמראשית הבריאה בעת וגררת האדם ,קש תימשךער עלם,
ותהיהתמהר"משמחחתןוכלה",לשקהוה.
ששש

ע מבהו בדברי תורה (מהדכא א אווז ז)
כיק אאאאימו"רזי"

"שמעתימאדמו"ר הקדחהמשינאוועזי"ע בשם הרבהקיטשמהרציה
[בשעמיתצבי] מדרמשובזי"ע ,שהטה דרכו להושיב את החתן
במעודתהשבע ברכת בראשהשלחן בקקזוית".שיארהענק,שימה
שההודו שםבקרןזויתהחסיוקכיהקרןזוית החשבסוברב'והצדדי"ם
יחדיו,וכןהואהבחינההיו"דוחיבורחתןוכלה".ועייפה מהשנתןעזך
מעםלמנהגעלפימור.
תראהד"8לחמרענר,כיהוארכםלברך אתההתן שהכהלשם
שלחנות -תורה הדולה ,כמ"ש חז"ל (בתרה ה ,ב) לא כל אדם זוכה
לשתישלחנות[ובתהם' שםכתבושכמהצדותםזוכיןלשתישולחטת],
שכן קוץזוית של השלחן החס המקום עבטני חלקי הנדדי דהטולחן
מתחברים,ולכןהוקרבואתהחתןשםלהםומממןמובשהכהלשניעניני
שלחן,ויהיואצלו"תורהשרולהבמקום ארד"(עיקנשקמגא).
ששש

תרד

בברכת חתמם מברכים ברכת "משמח חתן וכלה" אשר בו
שכירים רקלשון "שמחה" " "שמחתשמח".וברכת "משמחחתןעם
הכלה" ,אשרבואומרים עשרלשונות שליתמהה" ,אשר ברא עוסק
ושמחה חתן וכלה גלה רנה הנה חדוה כו" ,אשר המכוונות כבר
עשרהמאמרותשבהןנבראהעולם(וי חרש מדרשרות)שהןננדעשר
כוחותשבנפשהאדם,וצאב.
ונזנהכברעמרוקהמונש להבקענקהמצחה לשמחחתןוכלה,
וכישרוייםבצער הםשטויוצריכים לשמחם,הריאדרבה ,אמרוחז"ל
(יכטת צ,ב)כל ארםשאיןלו אשהשרויבלא שמחה,ובעת שמצא
אשהמצאטכ,כודאישמח,ומהתעלתבמצחהלשמח.
ונפאה,שהשי"ת ברא את הארם ברמ"חאברים ח1ם"הגופיו,
אשרמימושםהםנפרדיםאמ"ז,והדבקהמחברם36שותםלחמיבה אחת
היא שמחה שלמצחה.כיענין הגומחהמקיף אתכל אמי האדם,
כמוש"כ בהולדא קקב יוסף (פ' כי חבא) "שבעשקה זול כצנחה,
מתפשקת השמחה מהלב בכלהאכרים ,ער עגםפניונעשוצהובים
הבעש"קזי"ע)פ'כי חבא),
מחמת השמחה" (עקעודבספרגסי וסף(להלמי
ולכן כשהאדםשרויבכומההשלמצחה,בזהמתאחדיםכלאמיהארם
יחר.והינו דרדריאינעדעלמישאינושרוי בשמחה ,שהוא בטרטור
השש",והואכיחסרלוהדבקהמאחראתכוחותנפשו.
ובזה"8לבארמהשאיתאבחו"ק (חצרלהב)כל המשחר את
היחודשל קףאתשמעבכליום,כגמחהנרעצתלומלמעלה .חרשכי
בקוי"שמקבל הארםעולמלכותשמיםעלרמ"חאבריו ואעם 6ק"1בו
רם'חתצק),עלכןנטמינשלו שמחהמלמעלה,כריושתיחרוכלאכריו
יחרבקבלתעולמלטתשמש.ההרשאמרועודבאה"ק(שטריח,א)שעל
כן אמךדוף(תהוםקר,לה)אנכיאשמיחבר',כיאותיות ש"ממןשמ"ע,
וא"תמן אח"ך ,חף אשמ"ח .והע שרם באותיות אשם"ח דק"ש,
תרה

שצדקולקבלעולמלכותשמיםמתעןשמחה,שאזמקבלהעלכלרמ"ח

אבריוביחודהשלם.
ויזרלתמר ערההענין לרומח חתןוכלה.בהיות השטחההיא
הדבק המיחד כאחרכלהאביםוכוחות הנפש של האדם,לאדילו
ובעודההןפלגטפא,רמעתהנאמר(בראשיזב,
לחתןבשמחהשהיתהל
כר)"רדבקבאשתווהיולבשר אחד",לזהצרחיבעתהנישואין לצמחה
יתירה.ועיקבלשוןרש"י (כחוטת ח ,א) ומהקב"ה ברא "חתונתריבוק
א" 1באשה " עלידי שמחהוחדוה".ולפ"זנמצא שכל המשמחחתן
וכלההמוסיףלהם שמחהעלשמחתן ,הףהוא משתתףבעצםהיחוד
שלהחתןוהכלה .שאהיובן מש"כברגלמחנה אפרם (פ' בא)שמוחלש
כלעוונותיו שלחתן ה1לכל הנלחםא4ו.והינוכי כל המשתתפים
בשמחהמשפיעיםעלעצםהיחוףחתןוכלה.
~פי"ז נראה ,שבברכת "משמח חתן וכלה" ,שהיא תפלה
שמתפשכם ומברכקומיהושמחים בהצלחהכלימיהם,בסיפוקנהוהת
ל מוב (עק וש"י כתוטת שם),מני בהזכרת לשו! שמחה בלחוד .אך
ווי
ך
מ
צ
ע
מ
"
בבהקה ארליתא שהטש הברכה
חתן עם הכלה" ,דמשמע
שטחתא"1באשתו,תקנולהזכירבהכלעשרלשונותשלשמחה,כדי
לפעולהיחודבקא"שלאשתובכלטחותהנפש.
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