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 בראשית פ' קורש שבתליל

 רבי אמר וברש"י: הארץ. ואת השמים את אלקים בואנראעותא.
 יב, )שטת לכם ושה מהחרש אלא התורה את להתחיל צרייך הטו לאיצחק

 בבראשית, פתח מעם יומה ישראל, בעה שנצמוו ראשונה מצהל עמהמשב(,
 שאם נוים, נחלת להם ליעוז ~מך רכיך ממטיר כח ו( קש, )תה"שמשום
 הם גויש, שבעה ארצות שכבשתם אתם לימאים ונעולם אחפותיאושרו
 הגר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם,אומרים
 לנו. ונתנה מהם נמלה וברצונו להם, נתמו כרצתובעיניו,

 נמלה כרצונו להם מצה "ברצונו עממעדבים מה ב"בולכתורה
 בה זכה שכבר אחרי לחביו, מתנה הנותן הלא לנו", ונתנהמהם

 קנין בה להמקבל "מ כי ממנו, ולמלה לחזור יכול רבתן אץ שובהמכסל,
 המתנה, לגבי זר כאדם והרא רמתן, של בעלותו פקעה וכברעולם,

 וממלה חוזר אני וכרצוני לך, נתתטה ברצוני לומר עצל שאינוופשתי
 ק. לומר דשיהן הכא מ"ש כן ואם לאחר. ונוהמהמנטש

 להתחיל צרןי היק ש"לא היתה הקהרא עקר חי צ"ב,קוד
 לפרימתן(, רש"י בבילוף וכלה אמא )עיץ לכם" הזה טץחוד,2 אלא התורהאת

 וענין ראשונה, כמצחה לפתוח ליה דהוה כצימתה, אינה עדין זוויקושש
 בסוף. לא,2מועען יכול המע כר 4מצ וגיד מעשיוכח

 בשר של מהתה נתינת דהשה '2אעה החש, בחי שכביאורומיאהב.
 מצרעות לעצם עריכות שום אץ - הצותן לאדם כי וקב"ה. לנתעתודם



 שנתנה וכיון ממנות, קנין בה לו ערש החפץ על הכעקם שהוא רקהחפץ
 - הקב"ה אבל כלל. לחפץ שיכות לו אק ושט בעלותו, פקעהלאחר,
 כהכתש ממש, ורגע עת בכל החפץ עצם את ומהווה מחיה הואהר

 ראובת )עק מהווה אלא מחכן תקרי אל טלם, את מחקק ואתה 1( ם,)מם"
 זי"ע לוי קדושת בעל הגה"ק שכתב וכמו 9(. פץ הקרחיה שערחכמה

)בפסיהן(
 "שהכ~

 והשפעתו הכל, והוא הכל, ברא הוא ב"ה שהברא
 כו', העולמות לכל לברואיו שפע משפיע רגע בכל כי מעולם, נפסקאינו
 רק תושך, וברא אור יצר ולא חושך, ובורא אור יוצר אומרים אנוולכן
 חי, לכל חיות משפיע רנע שבכל יוצר, הוא רנע בכל כי הוה, בלשוןיוצר
 השי"ת, שרצון ודוינו מהכלע. כלול והוא שלם והוא יתברך, מאתווהכל
 דצברא. של חיותו עצם 4הו הרכר, ויווצרשיברא

 בעלותו, מצך רק לא היא" הקב"ה של הארץ ש"כל ענקוהוא
 ית' הוא רנע בכל כי היא, תמעית זו ובריאתו בראה", ש"הוא מכחאלא
 כל 114 הר בעיניו", "8ר לאשר נתנה ש"כרצונו וכיק אותו. ובוראיוצר
 ית"ש. בלניו ישר אשר בהי שתהיה - ישראל ארץ ומציאותחיות

 ארץ של ומהותה משראותה הרי העולם, לאתמות *תנה ברצונווכשעלה
 שוב לנו", ומהגה כנהם נטלה כש"בו!וט אבל שלהם. שהיא ההשישראל

 חיותה כל היא וזו לנו, לתתה ברצת נבראה אשי חישה בריאההטי
 היא חיותה אשר זו ואיץ גבראל. של שהא הש החרשהומצשאה
 ועצם בריאתה דמתחלת שלהם, היתה לא מעלם ישראל שלשהטו

 שלט. הטשמציאותה
 לבני נותן אני "אשר ב( 2, )במדבר ישראל בארץ עצאמרוזהו
 תדע יתיש. הנונו לפי תמטית נתינה שהטפ הוה, לשון טחןישראל",
 רגצעני ארץ אל א( 2, )שמת עי,"כ א( " דוגמא מ' )מ במכילתארישו
 בעען תהא אלא אבות, כירודות תהא "שלא "ן ולצה גו' נשבעכאשר
 היום. איע של היצק כפי היט לך", נתונה היוםכאיו



 הזה ל"החרש הקדמה היא כי בבראשיז", "9תח מעמאומהאיג.
 אשר ד( כג, )ויקרא עה"כ ףהנה הקראל". בה שנצמוו רגשתה מצהל -לכם
 מזידן, אפלו שותק, אפלו אתם א( כה )יה חז"ל אגדו אתם,תקרא
 הקדים ו4ה לעזראל. כפוף הבתאה מבע שכל והינו מומעץ.אפלו
 הוא עזראל, פי על הבמאה כל שתתמך אח שכח לומר בבראשית,ופתח
 ע"פ יחבהג שהעולם הוא יתשש שרצוע לעמו", הגיד מעשיו "הכחמשרם
 באותה העולם ובריאת מציאות נעשית שכן, וכיון ישראל, שלרצונם
 עזראל. של רצתם כפיהעת,

 לד, )דבבם שנאמר לתחלתה, התוה"ק סוף נעוץ להרוצו "טובסה

 כל הינו ישראל", כל לעעי משה עשה אשר הנהול המררא "רלכליב(
 מכח הם שם(, )כפרש"י במדבר משה עשה אשר וועבורותהניסים

 המיאה חיות שכל לעמו", דגיך מעקדו ש"כח " אלקים" ברא"בראשית
 הר במכבר, ומן מים לישראל שיהזה ברצונו וכשעלה ית"ש, רצונוהוא
 את משה עשה שץ ומכח לעזראל, זאת להשפיע העולם מבע אזנעשה
 לגבראל. מצבורות הניסיםכל

 נחלה לו צתנק השבת את ויתענג א( קהה, )שבת חז"ל אמרווהנהד.
 קרויה אשר גבראל, ארץ היק מצתם, ב4 שנחלה לפרש ופט מצרים.ב4
 א( מ, )גשץ חז"ל דרשו אשר מ(, ש, )תשל הצבי" "ארץ שהיא שם עלכן

 עלזה שיוזטבין באמן ישראל ארץ כך בשרו, את מחזיק עורו אק 8ץ צבימה
 ישראל ארץ שעתידה א( א המים ספי )עק חז"ל אמרו וכן מהרחבת,היא

 חזנה מצרים". בלי ננחלה נכלאת היא רלכן הארצות, בכללהתפשם
 אלא העלם, את ברא שהקב"ה בלבד זו שלא מעי השבת אתמשעב
 צאא )ב"ר שהף כו', לעמו הניד מעודו וכח ישראל, בשבל אותה בראנם

 עצתה כנם"י לק אשר זעך, בן גבראל כנמת ולסכת הקב"ה אושרח(
 להורות השכת, את *נג המצתן זה וממעם נ(, מק ח"נ )צי שבתקרויה

 "המענג יתפרש אח יפי העלם. את וזקרנה ברא ופצאל עבשבשבל



 שבת, עע שבשכר היעו מצתם", ב* נחלה לו נותנים השבתאת
 שבת ענג ידי על שהרי מצתם", ב* "נחלה מדה, כבד מדה לונותנים
 ארץ נחלת לו מתנים לכן כו', אתם שליממים האתצלע מענת מבמלהוא

ישראל.
 שערנו, על עולם וצימחת ברנה לשיק לעלתי שנזכה רצקויהי

 ד' נרעם רטטי מצתם". בלי "בחלה תהוה שאז האוץ, כל על ד'ונמלוך
ש ,1 6עליה  שממה והעקר מוכים, ושנים ענים לארך המוב בכל ן 
 וחמריו. רישויו ברוב דירן במהרה דוד בן בבטשה וללימהלגאולה



 בראשית פ' שלישיתמעורה

 בנעק לדרוש "פ הארץ. ואת השמים את אלקים בראנראטדתא.
 עה"כ א( פ"ב )ב"ר במדרש שאמרו מה פי על לתחילתה, התוה"קסוף
 פתח ברכיה רבי גו', ובהו תהו היתה והארץ ב( א,)5קק

 )סומי
 גם יא( כ,

 בסופה[, ידה מה ניכר הבריאה ההיערת בנערצי עכבר ]פי' נער יתנכרבמעשקו

 את ראיתי ש( י, )ירם" בסוף עקה להתנבאות עתיד שהנביא מההוא
 רההארץ בקרא נרכנה כבר בדוו, ימהו על ענישתו ]ו ובהו תהו יעההארץ
 רשב"ל ובהו, תהו היתה ההארץ ר( )שם במדרש אהזא עוד ובהו[. תהוהיתה
 על יק, גלות זו וחושך מרי, זו ובהו בכל, גלות זו תהו בגליות, קראפתר
 מלך של רוחו זו אלקים ורוח הרשעה, )אדום( ממלכת גלבע זו תהוםפני

 התשובה בזכות ובאה המשמשת - המים פני על מרחפתהמשיח,
 הה, מכל ומבואר 1'. לכך כמים שפכי ט( ג )יכה שנאמר כמים,שנמשלה
 במקראות נרנין הכל וגאולתן, בגלותן ישראל, עם שמתרחש מהשכל

 הבךאה.דבראשית
 וברא באוריתא אסתכל קרב"ה ב( קטא, ח"נ )זוד חז"ל אמרווהנה

 הקב"ה הסתכלות ע"י היתה העולם שברושת כיון ונ"ב,עלמא.
 ואד תמימה, ד' תורת פ( ט, )תהלם בה נאמך הלא והתורהכאוריתא,

 "אסתכל שאמין שמה ומקאה כר. ובהו תהו בו עיהיה עולםצרף
 על גם אלא בלבך, התורה עצם על יי " ש%", ובראכאוריתא

 א מאמר אלול חה,ט )פעמי יעחטכר יייי מבואר רהנה התורה. ולוכחימקב*

 מהמעשים הפעלות כל שיהיו כאז עולם ברא ית"ש שממורא ר(ימת
 בהטעיית בהכרזה ההר כביכול וא"כ ילתתא, אתעראא ע"ינעשים



 כל הנהנת כן אח"כ שיהינו כדי אתערותא ענק אטההמחשבה
 א( א, בורשתן ברשי )הובא אמרו ה"ה השרש. אחר הולך הכל כיהעולמות,

 ישראל שעלו שמה דהינו ראשית, שנקראו ישראל בשבל -בראשית
 מספיק ההן זה המצוות, ריקימו התורה שיקבלו לפניובמחשבה

 המגעים בישראל הינו באותהזא", ש"אמתכל וזה עי"ש.לאתערותא,
 ההן התורה שבקבלת שכיון י"ל חח ולפי בתורה. שכתוב מהומקימים

 שיבלו שניות ולוחות נשחברו, אשר ראשותה לוחות בחינות,שתי
 עריק שנשתברו אף ראשונות ולוהות תשובה, שעשו לאחרהאראל
 אסתכל כזטקרב"ה לכן ב(, יד, בגרא )בבא בארק" מונחות לוהות"שברי

 לבחינת גרמה לוהות בשבר ההסתכלות הנה שמא, ובראבאוריתא
 "שפכי בבחינת התשובה אחר ורק תהום", פני על וההפך ובהו"תהו
 של ואורו החקק עולם שהוא אור", "ויהי מאמר יתגלה לבך",כמים
 ב(. אחז ג מאמר איר חדש משמרי שהשכר נני )עק רגזע1יחמלך

 המורא ולכל החקה היך ולכל יב( לד, )דבבם התוה"ק בסיוםוז"ש
 לשבור לבו שנשאו ופרש"י ישראל, כל לעזי מ12ה עשה אשררגדול
 תהו היתה והארץ נו' אוקדם ברא בראשית ליה וממעי לעיניהם,הלוחות
 הכריאה כראשית שכבר נרמה הלוחות ומצבירת משום והואובהו,
 והבן. %', ובהו תהו בחינתתהיה

 בראשית פרשת קריאת ממוכה שלקט עבודה, בדרך להמרוישב.
 וי"ל המים. על נייונין בחג א( ט, )רה חז"ל אמרו שהרי המוכות, חגאחרי
 אמונש "תענה רבה בהושענא שמתפלתם כמו המים, עניני כל עלשקאי
 פני על מרופשה אלקים מנרוח ענין נם נכלל ובטה כמטם". לבשופכש
 התשובה בזכות וברטה המכהטמה1ת המעדה, מלך של רוחו שהואהמים",
 בתפלת בתשובה כבזים לב יזרעאל כל כששופכים והינו למים.שנמשלה
 ובאה", "מישמשת כהטיה של רוהו שתהוה פו2נ4ם ב"ק נוראים,הימים



 אור, טוי אלקים ויאמר ענץ מתעורר לדץ, הממוכה במסעדת בשבתולכן
 המשיח. מלך של לאורו שנזכה לעלא, התעוררותלפעול

 תפלה ע"י הרצון מעוררים נוראים שבימים ולומר להחניףו"1
 תורה עול שמקכ*ם ע"י הרצון מעורמם בראשית בשבת אכןותשובה,

 התורה וזכות השנה, בכל וללה יומם בה ולהגות בקמורה להתמידהק',
 התורה ק למים, נמשלה שהתשובה שכשם הגאולה. אתמקרבת
 תורה אלא מים אק א( ט, )ב"ק חז"ל שאמרו כמו למים, נמשלתהקדשנה
 הבעש"מ מק פירש וכן למים. לכו צמא כל הוי א( נה, )"וע"ישנאמד
 אדם, של רוחו הינו מרחפת" אלקים "ורוח מוב( שם )מד זי"עהקדוש
 ר"ל אור" טדי אלקים "ויאמר אז התורה, היא המים", פני "עלשריחף
 עכרה"ק. התורה, אור ע"י שניו ד'מיאיר

 של רוחו שהרי הקדודיה, התורה בלימור להתמהי עלנו כןועל
 בזהר שאמרו כמו הק', התורה היא דגנים, פני על ומיחפת תלויהמשיח
 השתכחו ולא מכלא ושתזיבו אוריתא מנמרץ ישראל אילו א( קעי)חע

 הלחת, על חרות הוא אלקים מכתב והמכתב פץ( ל4 )עמות כתיבבגלותא,
 כו'. באוךיתא אוקמוה דא וחירות חירות, אלא חרות תנךיאל

 ומעשים תשובה מתו הקדושה תורה ~מר שנזכה רצקויוי
 ונזכה דאורייתא, תמים דתשובה מים לבך, כמים שפכי חלדיםמוכים,
 מקום בכל ישראל כל ובעד בערנו לפעול חי, מטי בן אשר היתםלקרב
 רחמיו ברוב רק במהרה דוד בן בבושת שקמה שאולה וחמד טובשהם

וחמרו.



 נח פ' קורש שבתליל

 האלקים את בררתיו הטה תמים צדק איש נח נח תולדתאלהא.
 הטה אברהם אכל לתומכו, מעך צרעו היה נח ומהש"י: נח.התהלך
 נח, נח תולדת אלה ה( פיל )ב"ר ובמוזהר מאליו. בצדקו ומהלךמרפ"ק
 אלא שם, נח תוליות אלה אלא למיסר קרא צריך החי לאאתמהא,
 הבא", לעולם ניחא בעוה"ז ניחא לתחתונים, מיחא לעליומםנחחא
וצ"ב.

 במפהקן המבואר פי על לאברהם, נח שבין החלוק לבארובנאה
 למצרנה לבא יכול ארם שכל ט4( פרק צ"ע הוגש בעל להגה"ק אמים *קחר)עק

 היכה יש אבל מוב. ועשה סיע מור טסים ומעושה דהורשבמחשבה
 אצלו. ושנאוי בלבו ממש מאום נעשה שיוע והש שו, גיולהלדרגא
 צרעו אלא בעצמה, הרע שנאת ע"י אפשר אי הזו, הנעלה לדרגאולכות

 בתעענים, אהבה בבחינה האהבה, ותקף בגורל י' את אוהבלהיות
 הוא אלא 6ה, זוכה ארם כל ולא הבא. עולם מעק ר על להתעבשהיא
 עולתם א( ט, )ברכוז חז"ל אמדו זו מדרנה ועל הפצצם, מן מתבהבבחינת

 כר. בחיליתראה
 מוב חששה מסע שמר הדאשובה, למרכנה רק אמה שנח לומיו"צ
 כעלם בהיותו 36שות ארם כל שככוח מה ומעשה, דיבורבמחשבה
 הלאות בתעושים, יאהבה העלונה לס-רגא בה אבינו אברהם ה4הזה.
 )נ4 האלתם ראת בנח שנאמר וזה הצץ. בעלם בהיותו הבא עולםמירטה

 של המבעים כוחות כפי רק השי"ת את שעבד נח", התהלךתצע(
 אשר בנסיונות 46שוד שמחבל כרי להימכו, משי ציקן הטה ק ועלהאדם.
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 בלכ מאום הרע המה שלא עי ועל המבע. ררך מעל כוחות צמתיםלהם
 אדמה איש נח "ףחל כ( מ, )בראשכן נאמר שבסופו היבר נתגלגלנח,
 "נהחא המדרש ח"ש אהלה". בהוך ויתגל וישכר הין נק וישת כרםויסע

 מ"מ לעלונים, נחחא היה שנח שאף החנו לתחתונים", נףחאלעליונים
 תחתונים, ענעים שהם הרע, עניני ממש לנמף מלבו אצלו נתנשמולא

 היה לא אברהם אך אצלו. ניחא המה עוה" נם כי ארמה". "אישונשאר
 ממש. בלבו ושנאוי מאום הרע הטה שהף לתמכו מערצרים

 הטנקים בכוחות רק כלומר כנח, השי"ת את שהעובדונראהנ
 ולדורותיו לכניו להנחילה שיוכל ער זו, מדה ררוכש קרנה אינושכו,
 ממבעו ארם כל אלא אליו, שיוחדת שלו אינה זו מדה שהףאחריו.
 למאחי הזוכה אך טוב. אלא רע לעשות שלא הרץ הכח בו ישולירחו
 הנשמש מן לכדרה וזוכה ונפשו, לבו בכל באהבה דן שאוהב סי עלהרע
 ונפשו, בשו חרותה נדייש האהבה לו קנוסי בחחך", הראה "עולמךאשר
 עלם. ער אחרו לכניו להוורשה בכחו אשר נחלתו שהשעד

 רק הטה שצדקתו בדרתיו", הגץ תמים צדיק איש "נח ע"פובגץ
 אברהם של צדקתו אבל הדורות. סוף עד נקרעו ממואטה הקאבדרתיו,
 ידעתיו כי ש( קק, )נרפשת כדכתיב זרעו נחלת להיותה קימת לעראבינו
 האהבה ההרי ר'. דרך חטמיו ארניו בקעו וגשת בניו את יצוה אשרלנצען

 פכינו. מאברהם לנו ירושה היגש ישראל, כל בלבהמסותרת

 בלי נחלה לו נותבים השבת את המעב א( לח, )שכת חז"לאמשוג.
 ולמעום ך', על להתעב זוכה השבת את שכשעב לפרש, וישמצתם.
 והוא, באמת. בלבו מאום הרע שששה ער בתענוגים, אהבהממדמנת
 פח, ח"נ )יד ויעקב עתק אבההם האבות מעודות ק שבה סעורותבהיות

 "נחלה הנקראת והיש לנחלתם. הוא נם זוכה עמהם השתעב כל 5קט,



 ואת בניו את ענה אשך למען ידעתיו "כי בו מתקים שהרי מצרים",בלי
 ר'". דרך חומרו אחריוביתו

 אוהבי כולנו צאצאינו צאצאי צאצאינו אנחנו שנהיה רצקויהי
 אצלינו הקרהצה התורה ויהא לשמה, הקדושה תורה ולטףשק4

 שאולה נאמה עדי והצלחה, ברכה תחם בשפע מצדים, ב4 נחלהבבחינת
 וחמךיו. רדודיו ברוב דיק במהרה ריף בן בביאתשקמה



 נח פ' שלישיתמעודה

 האלקים את בדורותיו הרץ תמים צדיק א"ש נח נח תולדות אלהא.
 המה נח לפניו, התהלכתי אשר אומר הוא כאברהם ובדה"י: נח.התהלך
 ופט מאלו. בצדקו ומתהלך מתחא; הגץ אברהם אבל לתומכו, מעדצרן*
 לתומכו. סער צריך הקו מ"מ תמים צדיק שהוק אע"פ שנח טץ ענץלהבק

והנה
 לה"

 אל אתו בניו ונשי ואשתו ובניו נח ויבא נאמך ז( )ז,
 ואינו מאמץ הנק, אמנה מקמני נח "אף ופירש"י המבול, מי מפניהתבה
 אלי המפרשש דקדקו וכבר דגשים". שיהפכו עד המבול תובאמאמץ
ערול

 "איש עכו מעיקה השתורה בשעה אמנה כצטטני הטה שנח לומי
 חללה, מאמין" ואינו ש"מאמק מי שלכאורה קףטה, נם הטה". תמיםצמק
 )שנא שנאסם כענין כלל, מאמק כאעו אלא אמנה", מרקמני רק אעוהרי
 וילחם עמלק ויבא אק, אם ב49בנו ד' הפט לאמי ר את נסתם "ועל ז(ו
 "היש שתסתפקו שכיון כ( י8ם )במדביר הו"ל ודרשו ברפיים", ישראלעם
 לחטיל עמלק קילפת הטש שכן עמלק, ףבא סיף אין" אם בקרבנוף

 כידוע(. מפק, בג" )עולק באמונהספיקות

 תאמק "ולא סו( כח, )רמים התוכחה בפרשת הנאמך ע"פונראהב.
 בעצמו, מאמק אית כשארם ההוכתה, קללות נק עדו וה"הבחיול",
 מהסיבות אחר וזהו טר"ש. רצות לפעול שכיכלתו מאמק שאעו~סר

 ית', רצונו ביום התחתלות פורמות יתפש בעבודתו לארםועטעכבות
 ית"ש, לציו לפעול וכול כבר הוגש שמה מחשכות לארם מפלשדגע"ד

 ומה אןמה
 יומי

 גורם וזה ב"ה, סוף אץ כלפי שפלה םףה של עבודה

יא



 ונפשו, לבו בכל השי"ת את לעבוד א"ע לחזק יוכל שלא יאהוב
 ית"ש. להיוורא רוח נחתולעשות

 ולאבירם לכתן לקרא מעפה שיצלח יב( מם, )במדבר מצינו אקוכענק
 המרגלים האמינו לא עם קשה שלכאורה נעלה. לא ויאמתו אלשבבני

 ראו הלא להם, נשבע אשר האדמה אל ולהביאם לרהנלטזם ית'בכוחו
 שבעצם הוא, הענין אלא סוף. ש וקריעת מצרים מניאת נמיבשבטכם
 בעצמם, האמינו לא אך ישראל, לארץ לשביסם העד"ת בכחהאמינו
 שמאז יען ונפלאות, נמים הקב"ה יעשה שבזללם וכותים להםערש
 יפנה בן כלב שעמדו עד ועוד. ובשקו במן חמאו כבר ממצףםשעאו
 שבכחם בעצמם וכהאמינו ל(, ו, )שם נעלה" "עלה ואמרו נון בןויהושע
 להביאם הבמחתו השי"ת עדקחם שסכו עד באסת ולעבדו ר אללשוב
 ודבש. חלב זבת ארץאל

 תשנון שקשה הוא, בעברתו להתחק אחד כל שיכולוהחטרג.
 הבורא שציורנו מה רק הוא המקיים עועדן שאנו מה כל הףלעצמו,
 לעילא, רוח נחת לפעול האדם בי הנתינת"כח הוא גומא 8ה וא"כיתפש,
 הוא שכך נופא שאה והעט נסנור", אאיות הוא שפרצת" ממפה"קוכידוע
 הצנור הוא גופא "ה שלם, בלבב ונעבדו מצוותיו שמקים יתישרצונו
 שא"ב מה וכל הפועל, אל רתח מן להווראו הכח לנו מהשפעדרכו

 ובעצמו, בכבודו ולקב"ה הייט המשלח, בכח הוא הכל עגמההישראלי
 בכל שהף ית', מצוותיו קיום בעת עצמו בשפלות להבש לו אקוא"כ
 המשלח בכח הולך הוא תמטי בו, נמצא שהאדם מצב ובכלמקום

 בהשלח.המתלבש
 כששמין", ואינו כשימין הטה, אמונה "מקמני שנח לפרש "צטה

 ש מבול שרבים ובדבריו בהעו"ת שלימה אמונה לו הטה שבודאיכלומר
 לא כן ועל המבול, מן להינצל שאכה בעצש מאמין הטה לא רקהעלם,
 בעצמו האכון שלא גופא שט אמנם רגזים. שמחסהו עד התיבה אלבא
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 ציווהו שכך שכיון להאמין לו עטשה הג"ש, בו באמונה כחסרוןנחשב
 כן על ואשר ית', רצונו לקים הנתינת"נח הוא גופא זה הרהעררת
 אמנה". "מקטנינחשב

 כ4 )נתנערת העקידה בפרשת שנאמד מצינו אבינו באברהםוהנהד.
 למנוע השנק מתחבלות דויתה עטה ואפשל מיחק". המקום את "ויראד(
 במדרש שמ"ש ]וכמו בנו יצחק את לעקוד הכר"ת ציוף מלקיים אברהםאת

 שמצוות אבינו לאברהם שנדכים חטוא ע"ש[, העצן, שעשה תחבשהכמה
 אבל ית"ש. רצונו למלאות בכוחו ואק מאתו, היא רחוקההעקירה
 ודרשו ההמור", עם פה לכם ",רבו ה( )שם אמר בצדקו אבינואברהם
 ית', מצוותיו קיום רחוקה ומלהם לחמור, הרומה עם א( מ4 )כמוהחז"ל
 מלקים בעדו לעכב שיוכל דבר שום הנק לא בעצמו אבינו לאברהםאכל
 אמר ולכן הלך, הוא המשלח שבכח בעצמו האמק כי הברא,מצות
 הבשול ענין הוא עוהשתחףה ונשתחהה", כה עד נלכה והנער "ואני)שם(

 יזכה בוראי ואז ית"ש, לרצונו לנמרי עצמו את שבעגל בספרתן,]סמנתם
 ית"ש. רצונולמלאות

 סעד צרעו ההן שנח לאברהם, נח בין החילוק לפרש יזרובאה
 עבודה השי"ת את לעבוד ובכוחו בעצמו האמק שלא הינולתומכו,
 משא"כ בעבוהתו. לתומכו מער צרזפ הטה כן וויל ערימה, עבורהתמה

 מאלו. בצדקו כבוהלך המהאכרהם

 שהם לומר והר המהימנותא", "סעודתא הם שכת סעודתוהנהה.
 האמונה שואבים כהום כי אמונה", ד"כחטבי מהתא לצאה לכלמשפתנים

 יזרעאל לכל ובמזגך בעיה"ק(, )כדה"א המשכה הש אמונה אשך-
 שמהן ויתקדש ושהגרל לפעול שבכחם להערג מאמעט, בנימאגדנים
 וק. השכינה ולכבוד שמים לכבוד ולפעולרבה,
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 לפניו רוח נחת לעשות שבכחנו ההעגה לע שתהרה רצקרהי
 מעכב" שבעיסה שאור אלא רצונכן לעשות "רצומו באמת שהדית',

 שבקדימה, דבר בכל מעוטינו בכל דשמיא לסיעתא ונזכה א(, ת,)נתם
 תכלת נתקים לא שבצימת נפערנו, ופדות גאולתינו לקרב נזכהועזיז
 המקים ואחד אחד וכל השלם, לתקתק שמכה עד ואיץ שמשבשאת
 הוא כי בהטעית", במעשה להקכ"ה שותף נעשה "כאלו ית"שרצומ
 כל "6רמ לתחקתה התורה סוף בניעכן וכמרומז הגאולה, צקמנדב
 נחשבש ישראל של המובים מעעיהם עי שעל ברא", בראשית -ישראל
 ברכה לנו יישפע ועיא בראעית, במעושה להמיה כשותףכביכול
 דוד בן בביאת הששמה לגאולה ונזכה רויחא, ומונא חי ברוהצלחה,
 וחסריו. רופדו ברש דיקבמהרה
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 לך לך פ' קודש שבתליל

 אל אבן ומבט וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ר'ויאמרא.
 כרכה. והטה שנן ואנהלה ואברכך גדול לגוי ואעשך אראך, אשרהארץ
 אי וכאן גדול, לגוי אעשך ושם ולמובתך, להנאתך יך, לך רש"י:ופ"
 ב(. פלט )ב"ר בעולם מכעך שאודיע רעוד ב(, ש, )י'ה לבסם זוכהאתה
 לו גלה לא ז(: 1"ה )שם המדרש מדברי רש"י מכיש אהאך אשרובר"ה
 כל ועל ודבור דבור כל על שכר לו ולתת מעימו, להכבה כרי מיד,האיץ
 ככר הף שכר, לו להבמיח הקב"ה הוצרך למה רצ"ב, ופסיעה.פמפיה
 נאמן לבבו את "תמצאת ח( מ, )נחם" נאמך וזמם כשדים באורנתנסה
 תשלום %א אף שקימה בעיניו חביבה ר' מצות הטה ובואילטן",
שכר.

 מקוה[, ]פי' בריכה בטה קרי ברננה, והטה ש(: פו"מ )ב"רבמירש
 וממהרם רותקים מקרב את אף הממאס את ממהרת זו בריכהמה

 וצ"ב. שבשמים.לאביהם
 ארם קמק "לעולם ב( נ, )פגרים חז"ל אמרו ךהנה לפרש,ו"מ

 לצמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אע"פ ובמצותבתורה
 - תיכף מצוות ולןט תורה ללמוד להתפל לאדם לו אפשר שאיוהינו

 לשמה, עלא אע"פ ובמצוות, בתורה שעומק ע"י ורק לאמהי,רמדרינת
 במרךש שאמרו כמו ומקקתו, הארם את הכצרפת היא טפס ההורההף

 לצרף בשבל *(, יח, )תהלם צרופה ה' אמית ב(: ז מינן שמעי -)החומר
 ימדו כסף ובצומי מצרף רישב ג( ג, )ם6שמ הכתוב מלצק חהואבריותיו,

 תורה ארם למר "לעולם אמרו ילכן 0* כנ, דם-ם ימכק )עק לוי בניאת
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 תורה ולומד ערוכה עד השזוקק מוכשר נעשה עי"ז שרק כו'", לשמהשלא
 - ש"מתוך" כלואך לשמה", בא 6טמה שלא "שמתור תהלשמה.
 ללמוד אח"כ נא התורה, עצם וההיא לשמה, שלא למודו שלהפנימיות
 לזה. המכשירתו המצרפתו המש עצמה התורה כילשמה,

 פ' )הנחומא "ואמרו ו(: עע )בחדות ההמכ"ן שכתב מה ידועוהשה

 בספור הכתובים יאריכו ולכן לבנים, מממן לאכות שאירע מה כל פ( 5ר5ר
 כאלו בהם החטב ויחשוב המקרים, הנאר הבארות וחפירותהממעות

 כי העתיד, על ללמד באים וצלם תועלת, בהם אק בותרים דבשםהם
 הבזר הדבר ממנו יתבונן האבות משלשת לאחד המקפה שואכאשר
 וקב"ה "אמר ו( נע רהטה )ב"ר כמושיט מפורש וכן עי"ש. לזרעו",לבא

 מה כל מוצא את בנעי. לפני הדרך את וכבחט צא אבינולאברהם
 נא אמרי ע( עע )נרגעות כתש באברהם בבניו, כתש יאכההם,שכתוב
 וייכזב כ( א, )שמחו כתיב ובגבראל נו', בעבורך 4 "מב למען אתאחותי
 למסעיו, ולו ג( ע, )בראשם כתיב באברהם כו', למיליות,אלקים

 גבראל". בני ממעי אלה כס( י, )במיכר כתיבובאוראל
 בעד שכר אבינו לאברהם ועקכ"ה הבמדח שלכן י"ל,ועפ"ז

 כיק מ"מ 6ה, בעצמו אבינו אברהם הוצרך לא שבויאי אףההתהה,
 זו שהיתה בנוך", לפני הררך וכבוש "צא כבת" היהה אברהםשהלכת
 "שיים - בניו התכת של הדרך הוא כך והוי בגלות, בניו להתכתהכנה
 בא לשמה שלא עצשתוך לשמה שלא אע"פ ובמצות בתורה ארםקמק
 בבת" להיות צרעה היתה אבההם של השאתו נם לפיקס16מה",
 לשמה". בא לשמה שלא"מתוך

 חשם למופעך, להנאתך לך, "לך רש"י כרכרי לפרש ערשהה
 אותו והרחם שמה כלתשר לבנים", עכה אחה אי וכאן גדול, לטיאעשך
 גדול", לנוי אעשך שנשם משום הוא הקצאתו, לטובתו דוקאלחכת
 קצובתו חתם בתחלת ללכת הוא נם צרץש הוה נרי נוי אותוולצורך
 חק דוקא. זו בדרך לבויו דעשרך אטע לכבוים צריך דוה ההא שקולהנאתו,
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 ברכו שלכך פ" כוי", ברעמה בהה קר - ברכה "מניה וג1ץ"2 לפרש"1
 רגשמהרת והבריכני יהמה שהוא משום בירו, הכרמת ונתן הכרכותבכל
 הוא ולצורכם שבזרמים, לאביהם וממהרם רחוקים ומקרבת הטמאיםאת

 הארץ לו גלה "שלא רש"י שכתב מה ע"פ וכן הברכות. אתשהכמיהו
 כל ועל ודבור דבור כל על שכר לו רלתת בעיניו, לחבבה כףמיד,
 היגש לו הניתן השכר כי בעימו, החביבות זו שהיתה ופסיעה",פסיעה
 לכניו. הדרך כבטנת~ורך

 לבניו, הדרך כבישת היתה אביס אברהם שהידת דרך עלוהנהב.
 שהוא - בשבת הישראל איש של שהתיכה קרש, שבת בכל הואכך

 קרא עב בנחת תהא "הילוקק ש"( )ממר" אמדנן שעלה שבההעוב
 הליכת על הבמחה "8 ולכן החול, ע1ת לכל הדרך כבישת היא -24בת"
 החת מצרם, ב4 נחלה לו מחנק השבת את שרגשת א( קיץ, )שנהשנת
 בעצמו, מהעפתו למלה הרבה ד', נחלת את ההל בימות להשעשיכל
 בשבת אומתם ו4ה השבת. קיחשת עי לפניו כבושה ככר הדרךכי

 שלש לברך בו מוערם קמנה, פסיעה בו "פוסעים מקדש"( 'כל)ממר
 קמנה בפסיעה ערי האנו היסים", שבעת כאור תצהיר צדקתםפעמים,
 פעמים" שלש לגחך בו כש"מוערים השבת העוב שהעשבשבת,
 כאור תצהיר "צדקתם שעי"ז המהימנותא, במעודה - השבתבמעודות
 ישראל צדקת בה שמצלה מצרם, ב* הנחלה שהיא הימם",שבעת
 מוכ, כולו אלא ורע, מוב של מצרם ב* * נחלה תניא מוב, כולוביהוא
 והיא הימים. שבעת כאור שתאיר ורגשצוות התורה לאור זוכים ידהועל
 מאירה ישראל שסדקת רהימ אותך, שאראה אראר", אשך "ד14אץכח"
 הימים. שבעת באור בעצמההיגש

 נכבחש ועי"ז בשבוק קמנה הכמיעה את לפסוע שמכהומז"ר
 ש% *ום לסכות ושקעי%, לנו הימים כל שוב בה נלך אשרהדףך
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 וראה עינתי נא "שא השנהה, וההבמחה כלל. רץ בה ואין חסר,כולה
 - ולרוחב לאורך ביאור לידי בא שבה דמה", וקדמה ומנהצפונה

 עילאה, ה"א בר מכוונת היא בחכמ"ה, כה ער ממונה שהיתהההבמחה
 הבמחה לו ונתן התפשטות. לטי החכמה נקודת בא שבה בינ"ה,שהיא
 בעעה, בר מטונת שהש ךכק באוץ", ציותי שרבו כן "אחף רקזו

 כבר שם כן על מתעין, ףנק מנא מ"מ חם"ר כלה שהטושאע"פ
 לו והגביר הארץ, תחומי לו שנבשר השלשית בפעם זכיות. לרבויהוצרך
 ערום שלא עליהן ברית לו לכרות והוסקו האימות, עשרה העמשכל

 והמרות יען אנפק, זעיר ב"ה, הויזה דשם ואיו אות בבת" %א -החמא"
 כיק נם8י )מצמו בה שהיו עממק הז' וכשק הארץ, תחומי בדמכוונות

אא-

 ער ההמשכה עשש יזע(, מלובלץ היבי הרה"ק בואם רגע "מעצד בני בעל
 החמא'. ערום 'שלא ברית לו לכרות הוצרך לכן קדש, בר"תמדת

 תלה כן על אשר מלכו"ת, בח" תתאה, הה"א היא - הרביעיתההבמחה
 זהבים העמיה הדבלות ע"י שרק המילה, על צהרו כאשרהבמחתה
 לאמור - עולם לנאחזת בה אמר מלכו"ת כשת נגר ובהיותה זו.לכמינה
 מלטתו התגלות שהטו שכית ףנחלוה", נמוט עור ממנה עלושאם
 תה וער. לעולם קמליך ר' כי עלם", ונאחזת נצחיות רבא הףית"ש

שהומי
 ענק עתה אותם", ינהג בכבויו שהוא - לאלקים להם "והיתי

הטלכו"ת.
 הארץ אל תבוא כי "והיה א( כה )רבכם שנאמר מה יל"פובחק

 ההגלות עצמה הה4 הארץ שבטות נחלה", לך נתן אליך הוינהאשר
 בעלם. ב"ה הף"השם

 על עושרו טחם בעולם פעילותיו וכל אבית אברהם הילכתמצהב.
 הוא ב"ה והף"ה מנושע לביה תוש בעלם לזלות כף רק היתהרעתו
 הרמכ"ם כמ"ש הנבראים, כלחיתז

 )פ-

 ארזן שנגמל "כיון הע( עמים מהל
 חימה וכלהסק ביום לחשוב תפטרל לישן, חבוא בדעתו לשומם רוזחל8ץ,



 האור כפיוש אראר", אשר האיץ אאל וז"ש עי"ש. כו', אותו שבב. הן מנהיג לו קהוה ויגש תמהר נוהג הזה ופלנל ערשה אפשר הטשן4 תנוהן
 ואראה לה, אותך אראה לה, ראף ואתה לך רארה "שהיא הק' החים3
 הויזה אור לגלות הוא פכינו אברהם של שעבודתו כמו ה"מ לר", אאה-ן

 כבוד לנלות ישראל ארץ של פעולתה גם הנבראש, כל המחמהSב"ה

 והבן. בעולם, ית"ש מלכותו%

 שיש כמי רומה אוראל בארץ הרר נכל ב( קק )נתוטת שאמיויזה*

 דשם אותיות ר בד ממונה עצמה ישראל אוץ כי יען והוא אלרק", לו*

 הוא וכן שמש. מלכות עול כקבלת היא כה הק41כה עכז המיוחף'ש

 מללת עול עליו מקבל כאלו בארץ הירכב "כל מי( )ת"כ להדטש1
 הם בהויית, וטפתם משה תורת את המכחישם - טה ולעומת שבום".ן

 שמו כטד התגלות 4שמ היתה הארץ נתעת מ תא' י ימחךבי2
 פמיעה בכל יתברך שטו את מחלשם הם ובעחה"ר בטים, המחולל1
%

 ופסיעה.
 "מארצך, - לך לך לאברהם העוית שאמר י"לועפים

 ברכות ד' לו הכמדת אח ובשכר עזראל[, כארץ אמות ד' הולכת ]בדץ הלבה ענעי י שהם אראך", אשר הארץ אל אבן, ומבית וממולדתך,:
 ההשס"ה כי כרכה", שהה שקי, ואגרלה ואברכך, גרול, לגוי "וגועשך:

 "טריה ומים והקדחת. החרול השם ש9 אותיות ד' בר מכוומם והברכ"הי
 לנלות שתזכה הינו בהכותן, היגש בשה, הויה שם אותית שף' -ברכה"

 בעלם. ית"ש מלטתו(
 ותאשר בשונא במהרה, עלונו ד' שם לההגלות שנזכה רצקריהי

 נפשנו, ותגל לבנו "2נטק גו', קהלו בעק עין ח( נג )ש%" כם'ש אראך",:
 יתשובה האטב ענינעו, בכל והצלחה רויות טטומ חי בני לבהכתומכה
 בבעותה דוד ק לבדות להכפו לבא הדעת, ותחנת נחת מוטךשלמה

 וכשדץ. רדודו ברוב רק.

בא



 וירא פ' קודש שבתליל

 היו. כחם האהל פתח הטב חטוא ממרא באלמ ר' א4וויראא.
 שעשיתי אעפ"י כי(, שג )איוב אלוה אחאי וכנכשרי ב(: פמ'ח )ב"רובמדרש

 ט"ב. ה', אלו הדא ע4, בלה הקב"ה המק מקון נמלתי[ ]פ"כן
 מרסא וגו, תעבר נא אל בעינן חן מצאתי נא אם ארמויאמר

 שכינה. פני מהכחלת אורחים רשמת עורלה א( קם, )שגת בגם'יקיף
 ההז( נגעא מה4 )5"ב בהמב"ם המבואר ע"פ נראה, הענץובבשור

 רוח להחיות בן( מ, )טטיצ שנא' לשכינה רומה האמללם לב"שהמשמח
 "רומה עצמו הוא להיות זו מדרכה והנה נדכאים". לב ולהחיותשפלש
 גדולה ולכן השכינה", פני "קבלת בת" על עילאה מדרגה היאלשכינה"
 שכינה. פמ מהלגלת אמתכם, לב מקשמח שהוא אורחים,דבנמת

 הרואה להקדים הכחצב שינה למה דסק הק' החחם באורווינה
 ולפי אליו", ר' "והיא לומר לו שההר בו, לדבר שהתחיל הנראהקורם
 בדואה אותו הרואה הרי לשכינה, רומה אברהם שבהיות יתפרעוהנ"ל
 ר'". אליו "וירא נאמר ולכן שהכינה, במגלה עצמו בו כי השכינה,פמ
 חט אם "לראות ופירש"י גו'", האהל פתח הטב "והוא הכתוב המשךויקו
 אורחים, להכנפן יה"ב שהטה שבחק הינו בביתו", ויכניסם ושבעבר

 עי-
 המדרש וז"ש לשכינה. דומה היה עצמו כיהוא ר'", אלו "וישא בע,"ה"ק

 אלתיות. גלוי חט בבשרו, - עצמו שבו החנו אלוק", אחזה"ומבשרי

 אצל ע41ק מפני הוא, רשילה אייי דוקא שיקי זה עשניקייובטהב.
 חמיות, לאמם וחסר לי( י: )סכי כרכתיב אמיתי, הסד עדנאגבראל
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 עוזצין כוכבים ערביי שאומות וחסר צדקה כל ב(: ק )ב"ב חז"לואמדו
 כה י )ת" 1,ר בתקתי וכ"ה בו, להתגדל אלא ענשין שאינם להן הואחמש
 א( פרק )לקדושא התניא במפר ]ועיין ענדין לגרמיותו רעברין חמד דכלא(

 שאק ממאות קליפות משלש הן גלולים עובדי אימות נפשות יעןוכהוא
 ער הנפש, את פוגמת רע, רק בהיותה - והערלה ע"ש[, כלל, מובבהן
 אחר ורק חמאת", לאמש "חמר בבחינת רק הוא חמר, כשעושהשאף
 צול שנשול מי רק ולכן ד. חמר לעשות לה אפשר הערלה,המרת
 לב ולהחיות שפלש רוח "להחיות לשכינה שדומה חמרלעשות
 עברק", "לנרמיהו רק אשר לאתמש מהחמר ההשך שהואנדכאים",

 בלה הקב"ה היה מהיכן ]עצמלתי[ כן שעשותי "אלהק המדרשוז"ש
 שהקב"ה באופן חמר, לעשית זוכה היתי לא המלה שלהי כלומדע*",
 לשכינה, רתמה עצמו שהוא עעי","עלה

 בפנימיות זל"ז שוין חבבת מילה שמצוות כ"פ וסכרנו כברוה"הג.
 הלשון "וכטווך טלא( ערך וקמח )נד בחט הרבינו שכתב מה ]ועייןענינם
 מילה במצות הס כי זכה צינך" "בעי ברתי ראותה ב( ט, )בראמהשהזכור
 ביתו נאמן לעברו או לבנו המצוה המלך כי נדל, מור והוא נסתרעם!

 דברים הם כי מפק אק וביען", "ביני אשר הדברים תזטר לוואומר
 תמצא וכן לכתב, ניתנו ולא פה אל מפה אלא נאמכם אינםנמתרש,
 שאמר הוא בעצמו, הזה הלשת השי"ת כשהצי השבת, מצאבענק
 נם "צ כי מעיד וזה לעולם", ההא אות ישראל בו ובק "ביני ט( 46)שטת
 הנפש תקון לענין גם הוא שכן והנאה כו'"[, נמתר ענין שבתבמצות
 המש את מתקנת מלה שנצות שכמו חמר, לעשות ראויהלהיותה
 האמת מרת נהנלה שבשבת ע"י ההוא השבת, ענק הוא כן חסד,לנשית
 הארץ עם אפילו היא( 8"י ימו )יהאמ אחז"ל שכן ישראל, כלשבנפש
 כנשי א( צן )ח"ב בזוהר הוא עק בשבוק לשקר וירא עלו, שבתאימת
 חימרו ט( לא, )שטת אמר ראת כמה לעקב, אמת תתן ט ז, )מצהדכתיב
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 ישראל זוכים בשבת, שנשפעת אמת מדת וע"י השבת, את ישראלבני
 שנאמר קהו לנרמיהו, ולא הסד לשם הסד שהוא אגדתי, המדלעשא
 ראויים האמת מדת שע"י הינו לאברהם", חמד לקרב אמת"תתן
 לאברהם". "חמדלששות

 לו מתנים השבת את המעב א( לה )שגת ז"ל אומרם יל"פובחק
 רם אמר כה "כי סו( ם, )חק" בשכינה שנאמר הענק כי מצתם, ב4נהלה
 רוח ושפל דכא ואת אשכק - וקדוש מרום שמו וקיוש עד שכןונשא
 בלי ננחלה בחינת הוא נהכאים", 5כ ולהחיא שפקם רוהלהחיות
 מ"מ וקדושי, ואכרום ונשא" "רם כיהוא שאף מראה זו מרה כימצרים",
 על אף שכעדר משיה הוא נרכאים לב ולהחיות שפלש תה להחיותכך"
 "המעב שאמרו וזהו מצרם". בלי "נחלה בת" ההוא רוה", חפפל"רכא
 לי חסד לעשות זוכה יהה שעל האמת, מית בו ומהגלה השבת"את

 לסכינה, להדמות ערפנה הינו מצרים", בלי נחלה לו "מתניםואמיתי,
 מצדם. ב* נחלה שהיאבכחעה

 אמת "חהן בבחינת המלכה, שבת פני לקפל שמכה רצקכהי
 "חמד ללשות ראויים להיות ונשטתה רוחש ששנו לתקן עי"זלרוקב"

 דוד בן בבטנת א( ק )נ"נ הגאולה את שלקשבת צדקה וניולהלאברהם",
 וחסדיו. רהיטו בףוכ ריקןבמהרה

כד



 וירא פ' שלישיתמעורה

 היק. כחם האהל פתח רטב והוא ממרא באלני ר' אקו ויראא.
 חינה וברש"י: גו'. עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא עיניוויוצא
 ואחר מרום את 5הפע4 וינהר שרה את לבשר אהד - אניציםשלשה
 ורפאל כו', עאיחות שתי עושה אחר מלאך שאין אברהם את*פאות
 שנהקשה, ברמב"ן ועיין לתם. את להציל כנטם הלך אברהם אתשרפא

 להפאות רפאל נשלח למה שליחות, שתי עושה אחר מלאך שאקשכית
 הק' כי עא~חות, שתי אח שאק ותירץ לתם, את להצל נם אברהםאת

 מגךי לא להצלה ובצתיהן שכיק או כן, אחר בו ונצשווה אחרבמקהם
 שלחות. שתיבכהעג

 ממרום, לום את להציל שהלך ההמלאך בטה, עור די"לונראה
 לייחולו צרק4 היה אלא מרום, מושעטע בנעשמיות שישחלו די הקטלא

 )ב"ר חז"ל שאמרו כמו בעותם, נתפס לום גם שרדי מרום, שלכבמטעתו

 ואיעל כו' עמהם הרשעת "אתה אודך הבם אל ט( )שם עה"כ ש(פע

 בשובו תלתה הצלתו הקזה הקט  נצה",  ואתה כפדענהעם לראותכראי
 בשוב אם כי הרשע במות אחפץ אם יין( לנ, )ישראל שפושר כמומדרכו,
 וחטף* מהפכורשע

 א( מע )ע"א שאהז"ל כמו לנפש, רפואה כח" הש תשובהוהנה

 ואיפר ה( יע )תשע שנאמד לעולם רפאות שמביאה תשובהגדולה
 עונכי לכל המלח נ( 9ג )תה*ם ונמלך יוד משף וכן ניבצע* יצעכםוהטותכם
 כמטם הלך אבההם את שרפא שדמל"ט4 אבן מנזה תחלאנה. לכלהרפא
 צרעו היה להם את להצל מ שלוחא, שתי כנקוי לא 6ם, אתלהמל
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 זה חשיב לא כן ועל עמהם, הרשיע אשר מאת הנפש ברפואתלרפאותו
 השליחות שנם יובן ובאה רפואה. של ענין רנו שניהם כי שלחות,שתי

 "רפאל". למלאך דוקא שיכת הטה לתם" את"להציל

 כל ולא התשובה, ע"י להינצל יכול הטה בעצמו לתם רקאמנםב.
 ע, )שם כהכתיב וכמהותם, בעצמם רעים היו מדום אנשי כי מדום,אנעם

 בעצם, רושע הטה לא להם אך מאד, לד' וחמאים רעים סדם ראנעוע(
 לו רק הועלה לכן הרעה. באשפתם ונדבק עמהם", ש"הרשיעאלא

 רק מועלה רשאה חררי לנפש, רפואה בחי' חיא תשובה מהתשובה,
 לחזור מושמשת שהרפואה החין, מן הבא דבר שההא - מחלהלרפא
 מועלת ולכ! האדם, את לשנות משמשת הרפואה אק אכל רגשכש,לכחו

 מחלת בכח" הוא שהחמא למי רק לנפש, מרפא בכחי' שהרשהתשובה
 שהיו אלא כמחלה, רק אצלם היתה לא עאהרע מדום, לאניצי אבלהנפש,
 דצזשובה. ענין מווניל התז לא מהותם, בעצם וחמאיםרעים

 )חזקאל כהכתיב לישראל, רק מועלה שתשובה מה יתבארובאה

 מפני ישראל", בית תמותו ולמה הרעים מירכיכם שובך "שובושם(
 עם כי ו( ז, )יכףם כדכתיב חללה, במהותם וחמאים רעים אינםשישראל
 אלא כמחלה, אצלם הרע הנאין לאחה"ע אך גו', אלקוק לר' אתהקדחם
 בחי' שהתש - תשובה להם מועלה לא כמקותם, וחמאים רעיםשהם
 וי(. אחז מ משר תשף חיש ששמו* נושכר גני )עקרפואה

 על עצה לו שנתן  "הוא ח( פם"ב )ב"ר בממרא חז"ל אמרוחזנהג.
 היה המלה על לו שנתן שהעצה וי"ל כחלקו", גלה לפיכןשדגללה
 רפ"א. בגי' ממר"א שכן לזה ורנר רפואה, לו תבטש עצמהשוצולה
 )דם"ם; כדכתיב הלב, ערלת כריהעז והא מלה מצות בכלל כיוהביתור,

 עצמה הש והרי עוד, תקשו לא חשישכם לבבכם ערלת את תולתםפצ(
 ולכן לעולם", רפואת המבטשה תשובה "טילה טרמך 44ההתשובה,
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 מצווים העכו"ם שאק במעם ע"פ ועפא רפואה. משפיעה עצמהכגדלה
 שנתננו הערלה היא "ומאומה רתם( ס" )ץ'י המור עפמש"כ דבילה,על
 בעצמן שהן והחנו ערלים", הנוחם כל כי כו( פג )ירמוץ שנא' העכו"םבה

 הג-ם כל "כי תה ערלה, בכחי' שהן הממאות, מקלשתונפשותיהן
 שהיא הטלה ענק בהם עריכי לא ולכן ערלם, במהותן הן כלומדערלים"
 לך' קדוש "עם הם מהותן שבעצם בגבראל ורק הלז. ערלתהמרת
 מילה. מצות שיךאלקלי"

 בלבד, לאברהם נמשך לא המילה, ע"י שנמשך הרשאהחננה
 יחיד שבשביל ב( פה )יושא נאמר בתשובה כי כולו, העולם לכלאלא
 ע"י הנשפעת הרפואה גם היכן כולו, העולם לכל מוחלק תשובהשעשה

 לא שנדיק אף התשובה לענק השיכש העולם לכל נשפעהתשובה,
 וזה לעולם". רפאא שמביאה תשובה סנדולה שאמרו ושיו בעצמם,שבו

 נרפא הוא שנם ר( ש"ח )ב"ר אברהם עם נעמול ממרא שגםשאשיו
 אברהם. של המלה ע9 המשברפואת

 שמבטשה תשובה וגדולה שלמה, כתשובה לשוב שנזכהויה"ר
 האחריש בזמנים ובפרם הנוף, ורפאת הנפש רפואת לעולם,רפאות
 הרופאים פעכדם שכמה עד רפאה, להשפיע הצורך כ"כשנתרבה
 צייכים ע"ג מבע של רפואה שום שאק מתחלה יודעים כי נואשאהבים
 רפאא שמניאה תשובה שצילה האמת בדרך רפואה להשפיעביותר
 שנזכה יהעקר דשמטג וסיעתא והבלהה ברכה שפע ויושפעלגולם",
 וחסתו. רחמיו ברוב דילן במהרה דוד בן בבטשה שלמהלנאס"א
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 שרה חיי פ' קודש שבתליל

 חיי שם שמם תטבע שנה ועשיים שנה מאה שרה חיוטויוא.
 שרה חי שני לומר צוך "כטס א( 1"ח )בי במדרש רקשו וכברשרה.

 6, )ההעם שנה, מאה שרה חי ויוניו במדרש: שם עוד עי"ש.באחרונה",

 כך תמירים שהן כשם תהסה, לעולם ונחלתם התמימים ימי ד' יורעיח(
 וצרב. כו', תמיתםשטתם

 אדמות עלי צדעים יטל שמתמהם עחטונה בטה, לבארונראה
 שנקצב וטמן במשך תחם הם הרי אדם בני שבמתם אדם, בניטשאר
 לא " בצדוקים אבל י(, צ, )תהודם מ'" שנה שבעים בהם שטחינו "ימילהם,
 כלומר: השמם, את מתחם שהם אלא השנים, אותן במשך חיים זיהםרק
 של "דורו חז"ל בלשון שלקרא וזהו לשק. חיות וכהטפ"גים מכניסםהם

 הצדיק, חיי בהם הדור שטת שכל כו', יצחק" של "דורואברהם",
 על נקראה לכן השנים אותן את מחיים שהם מפני טה שמם, עלנקראים
 המוסיף שמם", ויטבע שנה ועשרים עגה כטוה שרה חח "וכהיו ואחועימם.
 את וחיתה הההיא כלומר, שרה", חיי"שני

 הקכ-

 "שני שריו עד שנים,
 שרה".חי

 תמימים", שטתם קא תשמים שהן "כשם במה"ש שאמרוחתו
 אשנות שיוו שנותקן, ש משפיעים הם - תמימים שהן שבכחהחנו

 כיתמצות",

 עי-

 שיהנה להטמן מעקם הם להצף, חיות משפיגש שהם
 ב( צד, )מנהרכן המלך חזקיכן של בדורו שמצעו וזהו נעלה. רםזנק

 אלמיפרם קד מנבת הק, עם טצאן %א ימנע באך תך יאששתן

 מהמיטה במולכות ביק %ך שלא ואזרה איש יתימי, יזיטק מצאך*

כח



 הק' ח"ןוץו של וזכותו שמכח כו'", אתור הוא הדור אותו ועלוטהרה,
 בגוהר שאמך מה וכן לזה. מוכשר ושנק עויהא דורו שן על השפק כי14

 מק ת4 ט( ה, א )פקם כתיב דאשת~ם "כיק המלך שלמה ש א( קנ' א)ח5

 סבורא ךקהמא שלמה חכמה וחרב י( )שם וכתצ לשלמהחכמהש
 הלבנה שהיתה ער כ"כ האצן את שהחטה הינו כו'",באשלמותאן
 רשעני של שביורו ב( ש, )כתובת שאמרו ענין הוא וער"ז בדורו.בשלחנותנ
 עמם הולך עדן גן שרוח בצדיקים שמצינו ענק 1חהו הקשת. נראתלאן
 בעלנה כב( פם'ה )ב"ר במררש שאמרו ע"י מצוים, שהם מקום בכלונרגש1

 ראה רא"ל הוא הדא עק גן עמו נכנסה אביו אצל יענך אבינושנכנס%
 הזבן.[ את מחיים שהם ע"י והיית כו', שדה כריח בניריח%
ש
1

 ודורש יה"ב היה עיבא רבי ג( שם )ב"ר במרפש אמרווהנהב.%
 שבע על שתמלוך אסתר ראתה מה אמר לעורק, בקש מתנמנם,רהצכורש
 שענק ואנאה רצ"ב. סיעות, וז' וכי ק' על ותמלוגי וז' יכ' ק תהשחש שרה של בתה בת שהעזה אסתר הבא אלא מרינה, הצאהועשריםץ

 ענינה - שאסתר שכיק הענו, כוו" שתמלוך אסתר ראתה מההקושיא5
 שאהז"ל כמוגלות,ץ

 )ח""
 מ8( לא, )דנתם שנא' ממץ התורה מץ אסתר ב( לס,

 בתוך היתה אחשוחט בבית ואף ההוא, ביום פני אסתיר הסתרואנכיץ
 בא(, ג )אתר מלקתה" ואת עמה את מנדת אסתר ש"אק באופןהטלהן

 שתמלוך" - אסתר ראתה "מה כן ואם פנים", "הסתר עניבה כזכינ
 אסתר חבא "אלא מחיץ זה ועל מרינות. קכאז על וכגלויבפרהסיאן
 וז'", וכ' ק' "שחיתה שרה של בתה בת אסתר שבהיות רוינומרינות",י וז' וכ' ק' על ותמלוך וז' וכ' ק' שחיתה שרה של בתה בתשהיתה1

 שתהיה בתה לבת טץ כח הורידיה כן כמו חיה, שנות שהחיתהכלומי
 מעצים הפכתן שנותיה, חיות היתה שהא זה הנכה שמתיה, אתגם

 גאולה. ולעת לשנות לגלות הקצוריםושמם

כס



 סק פ, פ9 )בץ ממחה" באה שבת ש"באה שבת בכל הואוערץ
 קו בן י "ש אומףם לכן גאלה, לעת היום ונהפך * ב( ב, ברואהתרש9
 לבני במוחש הגאולה ומורגשת גאלה", בעו אל קרנה הפלשיניח
 זנק על שנאמרו הנבחשה יעתי פסתך רהצכת על שקוראים עילקק,

 אוף". קוס ארך בא מכי עמי", תפאהתך בנרי "לכער כנקהגאולה,
 עורבת שאע"פ אותו, ומעבים השבת את שומעם שגבראל במהוקוא
 קימאקביעא

 )ח""
 מתחתונים סיוע שום בלי מעצמו קדוש כיהוא ב( קא,

 אורות שבת בכל 1,4 מ"ש ב'(, אא ר מאמר השבתהץ מאמי "1עכד בני)עק

 חרבת גנזי בבית * "1 מוכה שמתבה ב( י, )שבת בחינת בו,הממוני
 להתיש לשמן חיא מומיפט שבת ועוב שבת שמית וע"ישמה",
 בשבת עשמורנש ער רגלוי, אל הנסתר כע - הפועל אל מכחהאורות
 כעי יל"פ ובטה זכו". חים "טעמיה בבחינת הבא", עולם "מעקשהוגש
 ב* נחלה לו מחנק השבת את  "המעב א( לח, )שכת רס"לנאמרו
 ב* "נחלה בבחינת עצמה השבת את לו עצותנים חויםמצףם",
 תחת המוסתר מוצנע גנזי", "בבית בבה" השבת נשפות שלאמצרים",
 בררניים ער אורותיה עאעתנלה להצל להשפיע ערוכה אלאמצתם,
 א(. ת, )בשחז בחיך' תדאה "עלקת בחינת קישותה,וימעום

 ונירש ונרכנה ונחוה בעזרא שנאינו להחיות שמכה רצקדהי
 מצרים, בלי לנחלה לזכות עוה"ב, ולחי המפציח המות לשני וברכהמובה
 וחמריו. רחמיו ברוב ייק במושרה דוד בן לבישת ולהביאלבא



 שרה היי פ' שלישיתמעודה

 ח9 שני שמם ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה ח9והויוא.

 נדרש אחר שכל לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב לקך וכרש"י:שרה.
 *ופי. ז' ככת כ' ובת כו', ונהמא כ' ככת ק' בתלעצמו,

 מהו אבל מובן, לחטא" כ' ככת ק' "בת מעלת רבשלמאוצ"ב,
 החן שקר לב( לא, )מש4 נאמר הלא ליופי", ז' כבה כ' ש"בת ברץהמעלה
 בשאר מצינו וער"ז תתהלל. הייו ר' יראת אשה ורק היופי,והכל

 5ץ( כד, )בראוות כמ"ש יופיתן, מעלת בהן התורה שהיתישההאמהות

 ויפת תואר יפת הירסה ורחל ט( כ4 )שם וכז מאר, מדאה מוכהההנערה
 וצרב. מיאה, ויפה תואר יפה יוסף ריהי י( 6ג )שם ביוסף וכןמיאה,
 אלא והגרימי, התהמרי ליופי נאמר לא בוראי היופי מן~ת רענקוטנאה
 הקב"ה של בפיו טמר היותו מחמת הארם, שבצורת הרוחני יופי עלקאי
 מתנדג שהאדם רע"י ו(, ג )מתעות הארם" את עשה א6~ם "בצלםאשר
 מיאה נשאר נו', א"ת יתהלך בצלם אך מ( 6ש, )תה*ם שנאמר כמו "בצלם
 הכמת א( ח, )שלה שנאמך כמו לעטים, אף הנראה ובאופן פניו, עליופי
 איו. תאיאדם

 כ' בת שהיתה שע"י זבץ, תלויות המעלות ששני טנאהועפי"ז
 אלעם, צלם שקץ על שנשאר באופן שהתמצה רהיט *טי, ז'ככת
 ההכנה הן הצעורים ינוי כי לדצט*, כ' ככת ק' בת להיא עצמה אחתקבץ
 ם ירמ פי ש לנער וזעש י( גג )מש4 שנאמך כמו העצים, כל שלוהחוד
 )היא עה"ח א( וך, )טחת חז"ל הרשת ע"פ קיט מצה. שור 4 קקמ
 י שהשך דהיינו וקצצים", על גדולים להטי " ואמית 4שר א(נ4
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 היתה נעוריה שבמטי וכיון קמנותם. בימי תלוי נדותם, של העפי,שהוא
 בעצי עגם עצמה תקנה בזה ליופי", ז' כבת כ' "בת של במעלהשרה
 להמא". ל כבת ע "בת רמדרעת תדאעיטתה

 שרה חיי שני לומר צורך "מה א( 8"ח )ב"ר במדרש רפשווהנהב.
 וצ"ב. לסובה", שווק "כולם למדרש ראתי פירש ורשייבאחרונה",
 ב( כע )מאשית עה"כ הק' החים האור דברי ע"פ לבארויש

 "בקרית באומרו הכתוב "רט נו' חברון הוא ארבע בגלית שרהותמת
 - ארבע" שיקרית אלא לצדקים, המיתה יתיחם לא ח"ו כי לומרארבע"
 ואומרו כנהם, ונסעה הקא נפרדה יסודות, מי כנויה שהיתה עירפירחח
 החיבור, בחינת בהם משפעת הקא עימתה בוהנם, פירוזם חברון","הוא
 במיתחם "צמקים כי מהחיים משלל אית הגוף עימותו הנם הצדיקיםכי

 מהפכים בעוה"ז בהיותם מ הוא, ודמעם א(. י/ )בת"ת חאם"קריים
 באמצעות שבנפש, רקדוש הרוחניות לבחינת שביסודות החמרבהינת
 )פיד הרמב"ם שכתב מה ולמד וצא כו', התורה ורפלנת מוכיםמעצוים

 העפר וההפך הקרוב הבירו ~סוד היסוד שישתנה ה"ה( התורה יסדימהל
 הימורות יתמשכו בקונו האדם דבקות שבאמצעות ימצא וכמו"כלמים,
 הנשמה". אש ~סוד האש ויסוד האש, לימודכולם

 של זו שבחינה דהינו למובה", שוין "כולם יתפרש הק'שדבריו
 5ד' כהופעת ההש מיתתה לאחר שאף ארבע" בלקית שוה"וחמת
 ההן בעוה"ז חיה שבשנות חח בכח הוא החיבור, ונקינהתודותיה

 אש יסוד לבחינה יםתיתיה ר כל בהיייו כבר שהפכה - לטובהשוין כן"
 בקוטה. דביקותה באמצעות לרוחניות מגשמיות ההפכההנשמה,

 - הוא הנשמה אש כי בה, מבוע ודהיתה היופי ענק עטוואפשרג.
 גם עלזה ניכר ההא " נפח מתוכו דנפח מאן אשר ממעל אלחןהחלק
 הספציות לבחינת טהרת הר' שדרכה כיה אדם, כל עינילמראה
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 לר, )שמוח סה"כ א( לח, )ח"ב בטץר אמר אשי ענק עציא ואפשרשבנפש.

 כו'. רשב"י יא ר הארת פני מאן ד', האיק פני את זכורך כל יראהכג(
 לשוד יסודותיו ד' כל הקף ה5 ד', האדק כפני רשבא שפני~ומר
 ענין חטוא ממש. ממנו חלק בריחנו ד' האדק כפני מראיה אשרהנשמה
 שיהא מורעי", את ראות עעעי והיו כמויוי עוד יכנף טלא כו( ל,)"מעקץ
 והכן. הנשמה, אור את הפמם תואר על לרושעאפשר

 עד תמה, עבודה שלמה עבודה שלם בלבב לעברו שנזכהוהו"ר
 חי בני לברכת ונזכה שבנפש, הרוחניות לבחינת החתיר במזינתעדרעהפך
 ערימה לגאולה שנזכה והעיקר ענעינה בכל רשמייש שמעתא רויחיומזוני
 ווקמייו. רהבנו ברוב דירן בנוהרה דחי בןבביאת

לג



 תולדות פ' קורש שבתליל

 ופירורו יצחק, את ההיד אברהם אברהם, בן יוחק תלשתואלהא.
 בא כי שיוליד, בתמרנה הטה לא כשמלך יצחק "כי הק' החיםהאור
 את הוליד אברהם אמך גמר לוה הולדת, לו מנק כן אם דנוקכא,מממרא
 שהיא נפש איו שהמשוק ביצחק, ה*ךה כח הפעיל פיושיצחק,

 העקידה" באכטנעות הטה טה הדוכרא[, מצד ]פירוש, המיידבמררגה
 טה(, כעץ שפ4 לוי בקדושת)ועין

 אמרו כבר עקרות, מתחלה אמותינו שהיו מה דבשלמאת"ב,
 מתאוה שהקב"ה מפני האמרית, נתעקרו "ולכוה ד( פם"ה )ב"רחז"ל

 ינוקבא בנפש מתחלה טלר שצחק הא אבל לשיחתן", ומתאוהלתפלתן
 לטה הוצרך ולמה עקרות, מענק יותר גדול עינוי זהו השי קשה,אכתי
 נפש בעקייה אח"כ לו ולהכמצץ4 המקכא, בנפש מרוכלה נולדשיהרה
 הדוכרא. מצדחדשה

 הוא כן וכבכח אלא בלבד, הנחק אצל הרק לא שץ דענקובואה,ב,
 נפש *דה בשעת מהאב מקבל אביו אצל הטלר שבן השראל, זרעבכל
 ]עטו מקבל כ* להיות הכח בבנו מח"ד שהאס כלומר המקבא,מצד
 בבוחנת לעולם נשאר איה אכן מקכל[, במהנת ומהש דאימהדרגא
 ברששך מכה הנן של וממירות*ששו עמדתו ע4 אח"כ רק לחוד,מקבל
 דצ41ד, אב בדדנת בעצמו הוא עצעשה כלומד המשידה, ששלו

 בכל הוא וק ממנו. המקכל4ם לברושכמשפיע

 תלמה-

 רבו, אצל
 אותו צתך חרוב מבקפא, המקבלת כאישה רבו כלפי הואשהתלמיד

לד



 מדכו. שקבל תורה להם שנשפיע ע"י תלמודם, לעמד להב לחשךתלמיד
 הטה וביצחק 6ה. זוכה - עירה בחינת - ולמצות לתורה מם"נ ע"יורק
 - אבות רהצלימה טבק - הראשון הטה שהוא מפני ממש, בפועל טהענק
 ב"כחש טץ ענק נמשך וממנו 5"אב", הנולד בןשההן

 הנחתכים בזרעיו -
אחריו.

 על בנים ו5ב בנים על אבות 5ב שהיעלב כר( נ, )מלאכיוז"ש
 בנים, בבחינת מקכ*ם שידו בנים", על אבות "5ב פירצתאבותם",
 עצמם הכנש שיהיו אבותם", על בנים ד"5ב למדרגה יתעלוואח"ם
 א( מה, )לחש שאחז"ל וזהו אחריהם. לדורות משפיעים הינולאבות,
 שבניו מי אשרי היינו נקבות", שבניו מי לו אף זכףם שבניו מי"אעוץ
 נקכות שכניו כו לו ואוי המשפילש, זכרים לוויות לנדל עומדם -זכרם

 רק כאבותם, המששיענים זכרים להיחג לגדול בעצכן זהבם שאעם בנים-
 המקבלם. כנקבות רק לעדנשארים

 הנו ףאכך אבי ויאמר אביו, אברהם אל וצחק "ויאמר ע"פובאה
 הצקבא; נפש כבן, רק יצולק הטה העקידה יעד ףכיק ז(, כנ, )מששחבני"
 מזהה שבני בני", "הנני י י ,"עי 1 עת שמעתה אברהם ההשיכו "אבי",אמך
 אב. תם ק להיות יחדיו", שניהם "וילכו הה בעוצמו.אב

 ו( ט, )מש4 עיו"כ ב( סנ פרענה )ב"ר בשונצתן המירש יל"פוער"ז

 לאבות, עמדת ושכנים לבנים עמרה "האבות - בנים בני קניםעמדת
 לאטת עמרה הבנים אכותם, בנים ותפארת שנאמר לבנים עמיהרחבות
 - לבנים" עמיה "האבות שבףשא הינו בנש". בני צלים עמרתהכתש
 עד נתעקם כשח"כ "בנים", בחינת ונעעדם מהם מקבעםשוצצים
 - לחבות" עמדת "ישבנים וזה אבות, בקושית מתעלציםשהכנים
 אחראים. לבניהם להשפיע כאצצתם, עצכןשנעשש

 )אפח המשנה בפוחח אטה( צ' )ע5 "צשל בעכוית מש"כוידין
 הורה תחדק אל ההכה תויה למרת אם אהצר ד"ה ריבץ מ"ח(פשט

 כאץ שץ הקבלים שהם הוליכם, דומעת דצא העולם אה ,צלעצמך,

...
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 קש מקו, רין הצקנלין נ( ג רציה - )תהמם משחמך 6ה טץומשפיעים

 לאחרים. וילמד תשפיע שלמד תמה מהכירו, לסכל אחד כל צריךבעחה"ז
 מנת על ללמוד ר"ת יולר", לעם"ל "ארם  ו( ה, )א"נ הכתוב רהצזהה

 הכרבים "יהיו כ( כה, )שמה ענין עטה להמר ואפשר עכדה"ק.ללמד",
 כנפים "פרעני זצדויו הינו אחיו", אל אטט ופניהם גו' למשיה כנפיםפרעם

 שהיו אחיו", אל אטט "ופניהם ףק*%ם, העולמות בדוגמת -למעלה"
 כהופיע - ונקבה סנר בצורת היו ולכן לזה. זה וכמופיעך כטה טץמקכלק
ומקבל.

 - "נוקכא בבחינת הוא שבת שכל בשבת, כנרנו טה עניןוכעקג.
 והיא הקורמים, ומנעשה ימי מששת מקכל שהשבת מה השמקבל",
 "אתיק המפירות וכל קדישק, תשחק דחקל מעודה שיק, 4לבחינה
 יהוא משפיע", * "דוכרא בחינת נם הוא שכת כל אמנם בהדה".למעדא
 שבת הוא וזה לאחריו, הבאים השבוע עטי לששת משפיע שהשבתמה

 ב4 נחלה לו שתנים השבת את "המעך א( קם, )שנת אמרו לקייכפש.
 מוגבלת קבלתו דוי המקבל כ4 רק שהוא עצו רהיטמצמם",

 לנבחי
 ושיעור נבול אק כמופיע, לבחינת כשנקלטה אכל מקבל, נו אשרהכ*

 מצרים". ב* "נחלה ושקרא חטוא השפעתו, כח אתהמגבל
 מע"ש ת"ח שעונת ב( סח )כתובות וטיל אכוו שלכןואפש"ל

 בהעתו השבת מ שיש בעתו. יתן פדו אשר נ( א, )תה4ם דכתיב,"ש
 בלידתן כהשביע הן אשר בנים להובלת גרסא צצו ומשפיע", ""מקכל
 "יזיה וז"ש הבאים. לדורות למשפיעים נעשים ובנרלותן תקב-ו,בחעה
 )הינו יכול" לא ועלהו כעתו יוק פשו אשר צם פני ש שתלכעץ
 וערד שקטלו(, החית שנדו לא כלומר יבלו, לא אשר פיותעותן
 ולהשפיע להגחל גם עד41הו הצליח", הישה אשר "וכל בברעטזיתברכו
 את "טאל בו "הסמרר כס( 6ק )שטת בנשא לען ורכס אחריהם.לכניהם
 עולם'1 ברית לדדכם השבח את לעשות -השנת

לו



 בוא"ו " אברהם" בן " תן*ת ד"ואלה אא שנוכהוקרשך
 להלך האשק, ענין על מוסיף רדור דור כל כיהרי האשק, ענין עלהמהניף
 בנים ובני בנים יבורכו, "8ךם ליורות ומכה הראשון, דרורבדרגא
 שלמה לגאולה שמכה עד הטוב, כל בברכת וכצוות, בתורהעומקך
 וחסדיו, רחמיו ברור ריק במההה דוד בןבביאת

לז



 תולדות פ' שלישיתמעודה

 וברש"י: הנחק. את הוולד אברהם אברהם ק יצחק תולדת ואלהא.
 שנים כמה שהף שרה, נתעברה כטובעשל אומרים הדור למצי וכהיולפי

 קלסתר צר הקב"ה, עשה מה השם, נתעברה %א אברהם עםשהתה
 ההו יציק, את הוקף אברהם הכל והעידו לאברהם, דומה הצחק שלפמו

 הנחק. את הוקד שאברהם יש עדות שהף אבההם בן עמק כאןשכתב
 לכאן ענים ומה יצחק, ששלד בזכן לכתוב הו"ל טץ רענק רקהמיא,וידק
 "עלינ 4דת בעתשאיף

 משום הוא כן, הדור לעצי שאמרו המה הענק, בפנטזיתוטנאה
 של כירכו %א הנבודה, במדת ד' את לעבוד דרך חידש עיסוקשראו
 אך בזה(. כהששכ בפושען בנים תפארת )סק ההמד נישרת שהטה אביואברהם
 אז - לקרב" אמת "תתן נ( ג )מכה אמה, ישת שהוא קקב לשתבעת
 מכשים האמת מדת בהתגלות מ עשק", את הוקף "אבובכם רשלהעיו
 רק אינו חינים כגבורים לעינים שטנאה ומה הסרים, הם הנצורותעגם

 אם כי אינם הגבורות טחנם הוא בפייטות דששכצז אכל החיצוני,הלבחט
 טץ ענק התורה כתבה קקה, * ערק בשמיות שאיר כאן ולקחסרים.

 האמת והתגלות 4דת בעת מ עוק", את ההיד אברהם רגלש"העדו

 לאברהם. דומה הצחק של פניו שקלסתר לעטם נער-

 אלקים רצון, עת ד' לך תפלתי "רבצי י( סם, )תה~ם יתפרשטך"י
 מדת עגם שיוצלה הוא שתפלתי הים גמעך", באמת עצי חסדךברב

לח



 הה נמחתם, חמרם שהם ורק חסוך", "ברב הטש הדק, מדת -"א5-ם"
 הרינת. פנעדט שהיא האמת, וכהגלה נטעך", באמת "ענני ע"ייהגלה

 אברהם נירא 'אברם ג( פס"ג )ב"ר במומנט שאמרו מה ע"פובחץ
 כוי. אברהם אברהם בן עתק תולדות ואלה דכתצ אברהם נ49איוחק
 אברהם. כמדת מרתו נם בפנטיות שכן אברהם, שמו יוחק שנםוהינו

 ט', יוחק ויעתר )שם( עה"ח ה( שם )ביר חז"ל שדרשווזה
 ]פירחי, אט-רא" לאפיי - עתרא ליין ק4 לפום הגדרה, את"שהיפך
 את יצחק היפך ובתפלתו מלדת, מנועה שתהא גזרה רבקה עלשהיתה
 למקום, ממקום התבואה את הוקי העתר התבוזנה, בעבודת כמוהגדה,
 )סוכה כהשאם חבוא 5הפך4[. עבדתו עאו "עתר", חח לכלי קוראיםולפיכך

 אץ עתר מה לך לומר כעתר, י-ם זחל תפלתן נתצלעה ניכסה א(יד,

 מרתכת צדעים של תפלתן אף למקום, ממקום בהק הצמאה אתמהפך
 שהא שכמו חסינו רחמנות". למדת אכייות ממרת ו-קב"ה שלדעתו
 ולהחזירה ולשוב מהתבואה, והמוץ הפסולת לנקות העתר,פעלת
 להסי התפלה פועלת קי וצחה, נקיה כשמהבואה הראשוןלמזהמה
 "מהפכת וזה בה. שמק אשר החמד הצלות החינונה רעיפה שהיאהדק
 אלא אכזריות אינה והקב"ה של שרעתו שמנלה הינו ושקב"ה" שלדעתו
 רחמנות. מדת האלהיפך

 דעק צק הוא אשר אדום, גלות בינם עתה שריק אקחינהב.
 א(, מ4 )סטה מחבירו מרובה קללתו שאק יום לך ואק ר"ל,תקיפק

 ", )סנהדרק נעירת האמת ותהי פו( צ4 )"ועין שנאמר כמו נעדרתוהאמת
 הוא עבודתעו אמנם הגבוהה. שבתעי החסר לראות זהבים אץ רלכןא(,

4 כוחנו כפי - ולהכירלראות  שכל קקכ[, ]מדת לאמתו האמת את 
 המר ממחתר שבתוכם לבחנים אם כי אעם הדינים חעהעףהגבורות
 ואלה הכתיב אבההם, נקוא נצחק נם באמת כי רשו-בט,הכר"ת
 "ואלה האמוק כל כי 15ץ, ופט אכההם". אברהם בן טנקתולדות
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 תכהמשן "כי בניממרהש הנחק", את ההיד אברהם אברהם בן עתקתולהת
 "כי במצב שאף הקינו כא(, לא, )דבים רבות" רעותאתו

 תמצאי
 אותו

 הוליד אברהם אברהם בן עתק תולדת "ואלה הרי מ"מ רבות",רעות
 דומה הוא באמת הנכורה, מדת - הנחק של פניו שקלסתר עוק",את

 חמדים. הם בתוכן הדימם נם כילאברהם,
 )"משה הבטאה שתקוים בעת שלחשה, לגאולה שנוכה רצקוהדי

 מדת תתגלה שאז ט'", אורך כשחר העקב[ ]אותיות יבקע "אז ח(מ,
 דעביד ומה אברהם, לשל דומה יצחק של פניו שקלסתר המגלהקקכ,
 משנו ותגל לבט וישמח עינינו יראו ב( ם, )ברובע עבור למכההמס
 וחסריו. רדמיו כרוב רידן במהרה דוד ב! בביאת עק, כהרף דבגמועת

ם



 ויצא פ' קורש שבתליל

 רהשב"נ נ( פם'ח )ני ובמדרש תרנה. וילך שבע מבאר קקבושאא.
 אל עיני אשא ההרם, אל עעי אשא למשית עור א( קכא, )תה4םמיזה

 עזרי, יבטש רואין אחזי(, ומירכים לםלמךם )פ" ולמעבדני למלפניההטים
 עשרה העבד ויקח בהה כתיב מה רבקה את לרבבו שהלך בשעהאיעטר
 מובר אנא מה ואמר חזר ט', אחד שיזיד ה"מ אחד נזם לא ואני ונרגמלים
 מוכר אנא 4ת ותילום ר"מ בוראי(, כק תקותי תאבד שי מה )%, ברי מןסבף
 שמש עושה ד' מעם שר4 אלא בוהיי( נק תקאי מאבד שי )אק ברי נעסברי
 במחונו אבינו -גקב שיאבד יתכן ףאו וצ"ב, היקב מצא )שם(,וארץ

 אנא 4ת תשלום "חם ולומר לחזור עוצמיך ער קל, לרגע אףבהעד"ת
 בריף. נק מכףמובד

 חז"ל ואמדו נר, במקוםויפגע
 )ח""

 אמד לחק סמא כי ב( צא,
 יזיב כד התפרקתי, לא ואר אבותי עפיוזפללו מקהם על עברתיאפשה
 רש"י בפיהם העק במקום, ויפנע סיר ארעא להג קפצה לכוהיםדמדמה
 וכא לכאן, ובא המרטה הי "שנעקם הש זו ררך שקפיצת ט( )כח,לקוק
 ההמכ"ן אמנם במקום". ויפגע וזהו אל, בית עד לקראתו המי-שבית
 כאותה אלא ב-גקב ובהזכירו הנעיץ קפיצת "שאק וכתב ה",)שם(

 לשמן. ובא המוריה הד שקפץ ה"מ כר 5,ק אחר ביום שכא כו'שאמרו
 כשל -גנך של הרוך קפוצת ומהיתה רש-מכ"ן לפטירהחזנה

 חטוא המבען מררך שלכהייה ענק זו שהיתה נמצא אבההם, עבדאלסטר
 את א( א, )נואקות מפסק הישא הדערע שמ - אהבנה שם יחודע19

 חי פ' טלטל בעמיה )מובא ד9ע הכעש"ק שפ" ונשא האיץ, ואתהשנים
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 העק, אל היום ואבא סב( כר, )בראשים אלבלר אצל שנאמר במהשוה(
 ופ" כו', הארץ לו שקפצה מכאן באתי, והיום יצאתי היוםופירש"י:
 של שם יוצא גופא אח שמפםהק הינו כוא, שמחצה "מכאן ד"ערגעש"ם
 "מאין יעקב שאכני שכטה הנ"ל, רגמזארש לצאר יזו ולפוזז הדרך.קפיצת
 בהנהנה עמו המר"ת שיתנהג יזכה לא שמא שחסלט הינו עוף",יבוא

 אמנם מאק. יש וארץ, שמים כראת שמן שהוא רגוכע, מררךשלמעלה
 ד' מעם עזרי אלא בריי, מן מברי מונד אנא 4ת ושלום "חם ואמרחזר

 שמים במראת ההנדתה כענק ענר השי"ת שינהג וארץ", שמיםעושה
 הארץ". ואת השמים "את בבת" רגמבע, מדרך למעלהוארץ,

 מהנהגה שיצא כלומר יעקב", "ויצא המדרש שממיםתה
 "ויוצא ה( ט, )בראייה שנאמר וכמו רגמבע, לדרך וזץ הנהנה אלהעולם
 חז"ל ואמרו ט'", השכבים ומפר השמימה נא הבם ויאמר החוצהאוש

 ביוסף שנאמר מה במפהקן פטפטו ועד"ז שלו, מאצכצגינותשהווראו
 העהה"ז. שכע לנרה חין שיצא היית החוצה", ויצא "רינם ו( 5מ,)טפשות

 זו הדרך שקפיצת רש"י לפירויט אבל רומב"ן, לפ" זה כלאמנםב.
 המקהש ובית המורטה הר קפץ כאן כי מקום, בכל הדרך כקפיצתשלא
 יעקב אצל רק עמהמה רגמכע מררך שלמעלה ענין חח שאק י"ל א4ו,ובא
 א( ל, )ברכה שאמתו תפלה, של ומטלתה כהגה הוא שק4 אלאאבינו,
 א )ם6ממ שנאמר גבראל ארץ כגד לבו את יכף לארץ בחין עומד"ההן

 לבר את יכוק יזטראל כארץ עומד היה ארצם, דרך אלך והתפללו מח(ה
 בחרת אשר רצוד דרך ה' אל ורין8ללר מד( )שם שנאמר ירושליםכבר
 )שמח בבחינת ושמקרש, במקום רגעו עומדות כאלו הוי עבט והייתכר",
 וזהו וברכתיך". אליר אבוא עמד את איכי אשר ושקום "בכל כנ(ק

 כמד לט את שכימן למהדף", יעתרו מרהיב "שכיון ביעקבשאמרו
 המוףה להר יעקב ההנעגע נתאשר בהי רבינו ]העק ושקישמקום

מב



 אליך "אבוא בח" אקו", ובא המוריה הר "קפץ בו"[,שיתפלל
וברכתכן".

 את "המעש א( קיא, )שבת חו"ל שאמרו שמה אפש"ל לפי"זוהנה
 ובית המוריה הר נחלת על קאי מצרים", בלי נחלה לו נותנקהשבת
 אלא ומיצר, נבול לזה אק כי מצרים", ב* "נחלה שנקראה -המקדש
 ויול אצלו באה היא כגפה, לבו המכוק האדם שנמצא מקוםבכל

 ר' "אהבי נאמר השבת על והנה ר'. בבית שם הוא כאילולהתפלל
 מתן כמנקלי ושמחו שישו קדש השבת ביום אריאל, לבנקהמחכים
 אריאל, לבנק המחכים יכלים שבת ועוב שמחת שע"י היינונחליאל",
 וברכתכן, אלן4 אבוא בבחי' המוריה, הר קיוצת הרגשת במתנהלקבל

 נותנים השבת את המעב בח" א-ל, נחלת את במתנה מקבלם הםכי
 וקימחנו קדושך הר אל "תביאנו שמהפללים וזהו מצרים. ב* נחלהלו

 הר קרושת להרגיש רק יכולים אנו הרי שעתה היינו תפלתך",בבית
 מבקשים אנו אבל אצלינו, בא ביהמ"ק שבח" העמים, בארץקדשך
 בבית "ושמחנו ביהמ"ק, אל אותנו שתביא קרעכן", הר אל"תחפשנו
 ז( מ, )"שקק ככתוב רמקום, קדחות הארץ בקדושת שםתפלתך"

 ש"עיתטהם ובאשן תפלתי", בבית ושמחתים קדשי הר אל"והכי4שותים
 דור בן בבינות רגמקדש בית יייק הינו כנכחי", על לרצץוזבחיהם
 וחסדיו. רהבנו ברוב דירןבמהרה
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 ויצא פ' שלישיתמעורה

 ר,2ב"נ ב( פם"ח )ב"ר ובמדרש הרנה. ולך שבע מבאר קקכ ועאא.
 אל עיני אשא ההרים, אל עיני אשא ל*ות ערך א( קכא, )תהיםפתח

 עמק יבוא מאק אותי(, ומדרכם למלטים )פ" ולמעבדני למשניהההלם
 עשרה העבד ויקח בוק כתש מה רבקה את להביס שהלך בשעהאשומר
 מובר אנא מה ואמר חזר כי, אחד צמיד %א אחד נזם לא ואני וגו'נם4ם
 מובד אנא לית ושלום חם בירי( גה תקרני מאבר אני מה )פי', ברי מןמטי
 שמים עגמה ד' מעם שרי אלא נראי( גה הקאי מאבד אגי )אק ברח כקסבר
 כמחונו אבינו יענך כבאכר יתכן דאיך וצ"ב, יעקב. ויצא )שם(,וארץ

 אנא לית הגלום "חם ולומר לחזור שהצמרך עד קל, לרגע אףבהשי"ת
 ברי". כק מכףמוכר

 שורש רזיתה תרנה, %כת שבע מבאר יעקב יציאת רהנהומיאה,
 כל שדורש ע( שם )ב"ר במדיש כמבואר העמש, בין ישראל לנליווזההכנה
 " שבע מבאר יעקב ויצא בגלות, קריזה "פתר ישראל, גלות לעניןועפעפה

 - חרנה וילך ויצאו, פני מעל שלח א( טע )ימה אמר ראת מההן4
 מה הן4

 בדיצת ההנה כו'". אפו חרון ביהם די התה אשר ט( א, )איכה אמרראת
 ענק הבריאה בסדר נשרש כבר העולם, ברשת שבשעת במדרשמבואר
 מגלות ולמראתם בנלות, קיומם לצורך וזה ונאולתן, ישראלגלות

 ההארץ - בגלות קףא פתר 'כשב"ל ד( נ"ב )ב"ר שאמצו וכמולגאולה,
 גלות זה תהום פני על כו', מדי גלות טה ובהו כו', בבל גלות אח תהוהיתה
 מיחפת אלהים ושח כו', התהום כמו וזקר להם שאק רושעהממלכת
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 רוח ע4ו ומדה ב( ט, )"מדה אמר ראת מה היאך המעדת מלך של רוחוא

 מן מכרי מובר אנא "מה ויצל אבינו קקכ שהר מה י"פומה
 עוד העקושה בהאנחה מושגחת היתה הרי לתרן טראתי כלהמרבריי",
 אלא ברי, נק מכף מובך אנא 4ת המלום יחם ולכן עולם, בריאתבעת
 הכק ואיץ שמים עשית מעת שככר וארץ", שמים עושה ד' מעםעזף

 גבראל יוראת נכללה לגלות ביוראתי כי תרנה, ללכת דרכי אתהמד"ת
לנלוה.

 "עקכ "וידר כ( כח, )נואפיה הכתובים המשך גם יתפרשועד"זב.
 הולך אנכי אשר הזה בירך וזטמרני עכרי אלקים יהוה אם לאמונףר
 כמו עמף להיות שהבמחני הללו הבמחות 4 ישמור "אם ופרש"יגו'",
 השי"ת, לו שובבנה כמכית וא"ב עכלי". אנכי חיגה מ( )שם 4שאמר
 ערם ש"א שחורט עשת" מקב"ן )עק גו'" טרסה "אם להתנגע הוצרךלכזה

 לבניו אכל לעצמה לו רק הטה שהשתמחה י"ל הנ"ל רלפיהחמא(.
 מהטה "אם אושר טה ועל הבסיח, לא לגלות, הירך באותה לילך,טעתעים
 שהליכתו כיון כלומר הולך", אנכי אשר טה בדרך ושמרני עכוי,אלקים
 ואמר התנה לכן בגלות, בניו להליכת וההכאה השורש הוא הף טהבדרך
 שהכורח הבמחות באותם ישראל בבי גם יוכללו אם כלתמר והטה","אם
 מתחלה עיי שמי "שיחול ופרש"י לאלקים", 4 ד' "חזיה שאמר וזהלו.
 לה דברתי אשר מ( )שם שנאמר כמו בזרעי פמול ימצא שלא סוף,ועד

 כקרעך לאלקים לך להיות ז( ט, )שם שנאמר לאברהם, הבמיח זוומבמחה
 הכנש. גם נכלו האבות שבהבמחת הינואחרוק",

 עת כבר רוי כי בישונ, המר מגלות לצאת שמכה רצקרדוי
 ע4ו", בצב ד' "וזעה עה"כ י( )שם במדרש שאיתא וכמו לחנטה,ועונה
 די מלבא שמטש אלה עדם אינה מלדש די ציומטיק מך( ג )תשכתש
 העקדם א4ך טעם ויששקאל( רחם )אטם היא המעמא של ]ציריהם תו'*למק
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 כל את אכלה תנפץ הדא אחר, לעם תשב לא ומלכחשה תשחת לא לעולמ אשרמלכחז
 שמלכותו עלו", נצב ד' "ההנה והיינו לעוקדם(. תהודם שיא האלה,המלכיות
 הוי"ה פי כי יחדיו בשר כל "וראו של באופן ותתקדש חוגלהית"ש
 ויאמר "וירא מ( )שם הכתשים המשך ייזפרש רל8י"ז ה(. כע )שהקהדיבר"
 להמצא השראל עתקתן בו המקום נורא מה היינו ושה", דצתכם מראמה
 חקר להם במאין הרשעה ממלכת גלות בור עומק מקהם הנלחם, ינויבסוף
 עדרחם בעת ועליו", נצב ד' "הנה אשר לראות שסכו עד כו', התהוםכמו

 דוד בן בביאת המעדם, מלך של אורו אח - אור יהי ויאמרהבר"ת
 וחמריו. רחמיו ברוב דירןבמהרה
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 ויצא פ' מלכהמלוה

 בהבהק קוראים זו בשבת חרנה. וילך שבע מבאר יענך ועאא.
 הזכרנו וק בהשי"ת. לבו ובמח כל, בחומר שיצא אלי העקב, יוראתענין
 למעלות ע"ר א( קפא, )תה~ם פתח ר,צב"נ ב( פם'ת )ב"י המדרשבש"ק
 ולא אחד נטם לא ואני כו', עזרי יבוא מאין כו', ההורם אל עייאשא
 סברי מובר אנא מה ואמר חזר ממנו, ומטלה עשו שעמד כו' אחדצמיד
 מן סברי מובר אנא לית חטלום חם בראי( מן תקאי מאבד אני מה )י, ברימן
 שמים עושה ד' מעם עזרי )שם( אלא בואי( מן תקאי מאגר אני )אקברי
וארץ.

 מן מברי מובר אנא "מה עצמו על שתמה ענין קצת לבארויש
 והרופאים מאוד, חולה זי"ע מבאררהמשוב הרה"ק הטה אחת שפעםזי"ע, אא" כ"ק שמופר ז"ל בער חיים ר' מהרה"ח השמעתי עובדא ע"פברי",
 לרפאותו. כרי לנם ששק ואכרו למחלתו, המבע בררך רפואה מצאולא
 אל להכנם לאיזט הרשו שלא עד ומשכבו, מנוחתו להפתע שלאונרוו
 לרפואתו. הקעפ~ו הממוך כחדר אנער-שלרצו רטבו אלא פנימה,הקרש
 מבארדימשוב הרה"ק את ומצאו הדלת ופתחו רעש, ק% שמעוופתאום
 להשכיבו, ולחזור להתהמו תמטירו מוצצתה, נפל כי הארץ על שוכבזי"ע
 כבראשונה. לתפלתם וחיצו שול, לא עאצוב באופן הממה צדדיוחזקו
 מים לציו שיבט* למשמש שקורא הק' קולו את וכפועו ההצבטה ארכה%א
 כרטיתו, מצב הוסב מץרה שעד המה וכן לו, הוסב ב"ה כי טיו,~מרל
 ש מהטל כשהיה או4 שלעם, לאנעד סיפר והח"כ הראשת. לאיתנוווטר

 הכרמש בערם משצרע כטה נזכר )להן(, ההפארם שאצרו מה השמעמשכם,
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 הרצועה אק ימושחו", המד בר ש"דבומח שמה ר"ע, מכאטרקטשהק'
 חק נם ההמשו כמגולה או שבו, הבמחק מדת בעד שכר כתשלוםבא

 שם אשר שאגבר העולם, טבע את הכר"ת ברא שכן אלא דגפבע,לדרך
 הרי חשבתי, כך המתוך המרוע. ד' רטלא לו המרך טעי מבמחו,בר
 ולא דמבע, בדרך ישועתי הבא ועי"כ מהשו"ת, שכמח להתחזקבכחי
 4רך קמתי במחור ומתוך עירתי, וכך הנם, על המונקי ככללאהיה

 דברי מפק ב4 הלא ודוהרתי, שבתי לארץ, בלתי אמנםמוצצטה,

 המנה-
 בשלשות במחום אין כי אלא טץ אק בי, נתקישו לא ולמה אסתיםזי"ע
 אתחזק כן על פגם, אטה בוויש

 עת-

 אקום בריאי ואז שלם ובמחון דניעם
 לבריאותי חזרתי להעוי"ת תודה שי" עשקני, וק שלמה,ברפאה

 רגיל הטה זי"ע אא" שכ"ק בער, חים ר ]ואמך עכדה"קכבראעינה,
 אצל ובפרם חבים, לבקר שהלך בעת פעמים הרבה זו עובדאלמפר
 רפאה ש"ז ולדמצפהע הלאמצו, לדיקו כצרך ההר אשו קשת במצבחלה
 ד~טכע[,בדרכי

 נם שבודאי שאף אנינו, העקנ אצל אח כעין שההןואפשר
 חם ברץ, נק ממי מובך אנא "מה ואמך חזר מכסחו, בדי שםמתחלה
 כרהטה עד כמחוס את מדק שההה ברי", נק מברי נכבד אנא 4תושלום
 ונמהה שלםבמחק

 שלחה קדוחת דבמחק, מרת ופא השבת ממחת ענקובאמת,ב,
 מלאכה הושה עקם שרצת עה"כ סו( 6ג )שמה רשא שכתב וכמוובטח",
 ארעי". מנוחת %א מרגוע "מנוחת ופרשיי שבתק, שבת השבקיוביום
 בשבת, מנוחתו יפב,צעת שכו שם( האים )חים רשע אא" פ"ק בזהופהוק
 עראי, ממחת תנשא הזו המנוחה 6ט6אכתו, ו"פצ השבת שקברמצפה
 כל ישאלו למח פרץ* שבשכת חושל הטי המזים הוא מהנועומנפרע

נ%אטקךיצי9)שאשמתגמגיחולאשדז"%1ריאטדהכ4,הף
 םפ%מג וצצחק שדז"%ות , מט% עצחזףצץג מטתשנח"%ףם

פ



 לערדע מצב מלכה, מלהר שלמעודת שכהדו שמקים הצמעה
 6ה מקור ויש שבת. מסתמרת עושים רק לאכול רלא חהש,ניסכל
 ההם ומצטהל. )שם(, אגרטז נהדהד ובבצטץמשא ב(, ענ4 )שבתמהשגם
 שתפעה מזחרשת שבדק שמירת של הכמחון שעא בזה, העניןלומר

 מזירה ומעלה וחשובות מלכה, מלוה מעודת נשפעת מכחה אשר חרזנה]
 קוחצ. שבת של הבמחט מרת כהשפעת נשפעה אשר לסעודהישן

 רדאר, פי על גהלה "הזאבן ב-י( כ4 )נראתה בפרשתן עודוהנהג.ן

 את הכצקו הבאר פי מעל האבן את תללו העדרים כל שכעייבאמפיצ

 את ויגל הנקב יגש ט', למקמה הבאר פי על האכן את יהעדבוהצאז4
 פי מני הפקק את שמעביר כארם ופרשי: ט'", הבאר פי מעלהאבו5
 לרחל העקב "ונשק ש( )שם רגןצב וםמשץי גדול. שכחו להתנקשצלוקות,%

 שנדל ולפי והשעו, להטמא אחריו אביו במצות עשי בו איחפזשידףש לפי כלום. בעי אץ ואו וכרהטה, וצמטים נצזים בעיו היו אבא אביעבדש אלסטר אמר רתמות, בטים שכא לי רש"י: יפ" ' ק י קלי אתיגמא5

 אבא, של 6ווף אעשה מה לו אמד ירו. משך יצחק של בחקוא6שז%

 כמת. חשש והעד שבעי, מה מיל קקב ליאמךש
 בחרמר עצ,שאר שבזרעה הכיק זבת, תלחים הדברים עוצניויתבן?
 לשימוע וודוע ברי" מן מברי מבנף אנא "*ת שמך חזר א6שז עא כל[

 את יגל של הנרץ כחו הבמחט, מרת ע"י לו הושפע - הבמחקמדה
 צלוחית. פי מעל הפנק את עצאמןר כארם הנאר, פי נהקהאבן

 בהעבשת בומחים שבזצכת מלכוו מלהג מעודת כענקוהואן
 באה שץ הבמחק מדת תנכח עשויה", מלאכתך תשכל באופן ונוום!
 בה לפעול ואפשר גדל שכחה מחוחא, מלכא רדוד למעודתא דו"צפעה)
 הפקק את שמעבי כארם נטועותן

 הציחור. פי סקי

פט



 לרש נרמא מגזמן כמלו, בחחשזם ככר עשרש שנושיק
 כי רמז, בהה נימא קמשנ(, אזוע אורה וצ מאמך "ש"גד שעי )עהבניממתאות

 משיחא". מלכס רדוד "מעחההא בניממריא האבן", את וצל יעקב"ויגש
 עונים בכל גרץ בכח נטועות להשפעות שנזכה רצק,ויני
 דהרן במהרה קרובה בנשלה דמימב, מ"י ובכל ובגשמיות,ברוחניות
 שמחות.בשבע



 וישלח פ' קודש שבתליל

 שדה שעיר ארצה אחיו עשו אל לטיו מלאכש יעקבוהצלחא.
 מבהט. מלאכש : ופרש"יארום.

 המלאכים את "עקכ לו ששלח בזה, לרכש שבא לומרויש
 הענק בסוף נאמר רהנה הרכש, את מזכה שהיה ממצוות שנבראו1
 ואמרו העיר, פני את ויחן גו' שכם עיר שלם יעקב ויבא "( ש,)בראסיהך
 מרחצות שוונדם ממבע חינה להם. תיקן מרחצאות אמי ייחק ררבייהמןש תעט שווקים אמר חטמואל להם, תיוו ממבע רב אמר נ(: 5ג )שבהבגמ'5

 את בהם שכה שהוק מהמצוות שנבראו המלאכש שאותם ש' מס תרש
 לו. עחטלח הואהרבש

ש2,
 פני את ריחן ז( פ"א )ב"ר במדרש ראיתא מה ע"פ בזה, י"לעורב.צ
 העולם את ירש - יום מבעור תחומין וקבע רצין רוטטי עם נכנסהעיר,(
 בזה, והביאור וגו'. הארץ כעפר זרעך והיה כח( )שג שנשטר במרהעלא%

 תרת כשטת היא שהשכת טלה, הכרואה בכל לתחפשם השכת בנחמ4
 וקט שכה שמירת בזכות רלכן ז'(, א"ע ו' כששמר ההטבתנו במעשיי ישעאיענדן בני בעל אאר כיק מה מש"כ )עק כלל קיום להעלם אק וכלעדיוהעולם,!
 השבת את "המעב א( וה )שבת שאמרו וזהו במדה. שלא העלםאתן
 טי ר ש תהעב אז )"אגמיי( עצאמך מצרים, בלי נחלה לומתמםי
 השלוח יעקב דכשבא לרבם, "ט ולפיט אביך", יעקב נחלתוהאכלתו(
 ממ"ש", "מלשכים דוקא שלח אדום", שדה שערי "ארצה אלמלאכים:

 שלא העלם את ירש השבה שבחטת ה5 מ מלכתבו שבת מצותר"ת
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 שעיר ארצה אל אף המלאכים אאם את %6ח ט% הס כן שבמדה,
 מקום מאותו מתבמל השבת קדושת שע"י עשו, נחלת שהיא אדם,שרה
 ד"ר נתנכר בני בעל קאט כיק מש"כ )חק יעקב נהלת ונעשה אדום, שלכוחו
 ופכם(. קגקכ רבא עה"כ ב אות ב' מאטםשם

 מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך ויענך א( 5ג )שם ,% כתשוהנה
 המקום שם ויקרא חץ, אלקים מהנה ראם כאשר יעקב ויאמראלקים.
 עמו שבאו לארץ הטה של - מחנות שתי מהנים, ופרש"י: מחנש.ההוא
 כאשר אמר יעקב רהלא רצ"ב, לקראהו. שבאו ישראל ארץ חדל כאן,עד
 "מחנים" המקום שם את קרא ולמה יריד(, )בלשק חץ" אלקים "מחנהראם
 וכמחנות. שני שם על רבים()בלשת

 הרי כמרה, שלא הארץ את 6רש זכה שיעקב שכיוןומיאה
 ישראל ארץ ש"עתירה ובבהייה גבראל, כארץ העולם כל ההןלנביו
 מחבה רק ראם כן רעל תקנ(, רנא טקקץ )לא"ש כולו" העולם ככללהיות
 שם את קרא מהנות, שני הן הרי רנה בעולם מלהצן שלפי מון אךאחת,
 מחנש.ושרקום

 קוחצ, שבת קבלת בעת אהד כל אצל היא זו בחינהובאמוקג.
 שבת, ליראת ללוותו המעוטה עמי ששת של מלאכים עמושבאש
 אצלו הם החול שי עגם ערוכה ומי שיו, לקבל באש שבת שלומלאכים
 בהינח השש עאו ר"ל אהת. כמהנה המוגות שני את רואה שבת,בבחינת
 היי החול, קטי של מלאכים נם בעצמותם וזיותם שמצד ממש","מלאכים

 זוכה מוזם והמתלוה וגשמיות, בפיצריות הינו בממשות, מתלבשיםהם
 אף שנראים עד נשמים, בלבועדם רגשזקימות בברטת מפיהםומעברך
 לרכר, ורכז ראם". כאשר יעקב "מאמר שנאמד וכענק נשר,לעימ

 ח(. פה, )תורעם חמדך" הוי"ה "הראנו בנימטרא "ממש"מלאכים
 בלכתו ררכו ומפנים מקום, בכל הארם עם מתלועם אלוומלאכים
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 מלאכיו שכי ש( צא, )הה4מ שנאמך וכמו אד90, שדה שעיר "ארצהמלא,
 ררכו4"* בכל לעושרך לךהנוה

 פרש"י לפלימה, הנשאר המהנה תוטה עה*כ מ( )לב, לקוקוהטה
 לומד ו4ש ולמלחמה". לתפלה לראין, המים, בשלשה עצמו"התקץ
 הט"ף מנץ יענך, ששלח ה"דורט" ענק דרגה בשבת. איתנותו תלתדרגי

 המה שנתקפה, ועסקא רכר הם משגה הארכבה כמנק שעולהכהית,
 השבת כי השבת, קדחות עא להחקק יעקב שלבכחו

 סבם"
 כירע

 עצמו שהתקין מה גם ג(. אווז )שם זי"ע יששכר בני בעל אאטמכ"ק
 לר, )מצמץ הרש במור בסהרה כמבואר השבת, מסנלא הואל"תפלה",

 עכ"ז מקובל". שהוא אס יודע שבת( )ר"ת בפי תפלתי שגורה "אםנ(
 במוד השבת, ושלחן סעודות מעון שהוא ל"מלחמה", עצמוהחקק
 ושבמלאכים והינו צררי", נגד שלהן לצי "תערך ה( כנ )תה4מהכתצ
 תפלה הדורק נכללו - מסכתא שכה ממצות מלאכים שדם -ממ"ש

ומלהמה.
 תתלוו שמחה, מתיק המלכה שבת פני לקבל שנזכה רצףוטוי

 אדום, ארץ שעיר הר דק4 נעבר עד כעכעו, בכל ממש מלאכיםעמת
 אל בשלום יומנתי כא( נח, )נרגשות אבינו שקב תפלת שתתקבלונזכה
 ד' כיפי בשייחרו כל וראו "וגלהכבודר ~לאלים, אביפזיהרבית
 ברוב רירן במהרה רוד בן בבשת לבא, נךובה ביידועה ה(, ג )מאויהךכר"
 והגדיו.רחמיו



 וישלח פ' שלישיתמעורה

 תאמרק כה לשר אתם ועו גו'. לפניו מלאכים קקב ישלחא.
 נעשיתי לא ופרש"י: מ', גרתי לבן עם יעקב עבדך אמד כה לעשולאדני
 שברכני אבוך ברכות על אותי לשנוא כדאי אילי נר, אלא וחשובשר

 וכן בי. נתקימה לא שדפי לאחדן גבירהחי
 לה"

 שור לי ףהי י( )לה
 לא אינה זו הארץ, ומשמס השמש ממל 4 אמי אבא פרש"י: מ',וחמור
 הארץ. מן ולא השמיםמן

 ויחזור באמר הברכות, יכחש כאלו שיעקב יתכן ראינןוצ"ב,
 ברכות בעד נפשו וממור הרשע עשו ומאייך, בו, נתקימו שלאשמר
 ויצעק אביו דבף את עשו כשמע לך( ם, )ברגעות שנאמר כמויצחק,
 אבי. אני נם ברכני לאביו וטומר מאד עד ומרה גרלהצעקה

 הברכות, קיום רק היו עשו של ותשוקתו חפצו שכלוכנאה,ב.
 הברכות, קיום העיקר היה לא יעקב, אצל אך סשה, לו שינקוהמוכות
 1.48. הן .3י שא1 144ן ל, עטכה הדבר בעצם לו החשיבות עקראלא

 עבדו לו ועונה שאברכך, תבקש במה עבדו, את השואל "למשל
 מוכות אבנים וזהב כסף בעיני הושב למה המלךן אדוניהחכם,

 זו הף המלך, אדוני מפוק "*4ן 6 שצמתי וסכמה לנהמתומרנטות,
 אותי לשנוא כדאי "אילי יענך וז"ש ביותר. דילדולה ברכתי הטשעצמה
 שאינך וברכות בי", נתקיימה לא שהרי ט', שברכני אבוי ברכותעל

 אצ4. רק אצלך, חשיבות להם אק קיומם,רחצה

נד



 ומגרלה ואברכך, גדול, למי "ואעתק ב( ט4 )האשח נאמרוהנה
 מכן ולאחר רהטם, ועל הממק תל ~מם ש שהבשתו יפרשעי:שמך",
 ש"חהיה זו הש הברכות מכל שהחשוב בטה, ויל"פ ברכה", "חייהמים
 יניה בנטפלת שאומרים תה הקב"ה. מפי שנהברך איש שתהיהברכה"
 בפהקם "עכע4 נוראש( בעצם לומר )הנהם יזרעאל במז ענקי שלוחי פשיותעם

 אותן יהיו מה נפק"ם אז שאק הינו יתברכון", כלם פקי ומברכותיברכק,
 יברכק" בפיהם "עמך רק הי84 בקהותנו שזקיפנו, המתי החקיהברכות
 עצמה תו יתבהכק", כלם פקי "ומכרכות עמך, את הצור צדיקישיברכו
 עליק. מפי ברוכש להיות ביווזר, הגדולה הברכההיא

 שנאמיה ""קו מלאכים יעקנ ויידלה ה( פעיה )נ"ר במדרשוהנה
 הצדיקים אשריהם כו', קקנ[ ]"ק צדיק להתש ברכות ו( ן )מש4 כו'ברוה"ק

 מה )שק" שנאמד המרה הש וקף בשמש, ומהברכק בארץשמחברכק
 הברכות שכל להודיעך אגף, באלקי יתברך בארץ המהברך אשרמץ(

 לפרש, וראה כו4. מלמשה הקב"ה ברכו כבדו יעקב את יצחקשבירך
 הראש הקש עצמה הברכה הצדיק שאצל הינו צדיק", לראשש'ברכות

 שמים וזה הברכות. קיום ולא מתברכק, שהם מה הוא אצלםשהתכלתן הינו בשמים", המתברכין בארץ שנצזברכין הצדיקים "אשרורם והעקר.ן
 כשק יתברכו עצמה, זו סובה מדה שבשכר כלשר המדה", השיק4
 לכן הנהק, ברכות העיקר היה יעקב וכאצל וכיק השבוים. מן ברכהשד

 כו4. מלמעלה הקב"ה ברכו כברו תקב את עתק שבלך הכרכות"כלן
ן

 לפניו, מלאכים העקב והטלה ב( שם )ב"ר במדרש איתא עודוהנהג.*
 שאי "כשם תו', כהטרפי ומקור ברפש מעק ט( כו4 )מש4 פתחריב"םן
 לפני למום לצדיק אפשר אי ק4 להשחית, ולמקור להרפס למעיואפשר2
 נרפש "ממעק א( ג סינן וישלח )חנחומא להיקר וג" הנחוםא ]ונודש וצרב.רשע",ן
 רשע".[ לפני כשמם צדיק כן כהטסהוכמקורן
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 אף אשר מכורך, אדם נעשה צדיק, מפי מהברך שהזוכהולאה
 כי לעולם, ולא למן אלא 11 אין מ"מ אצלו, הברכות מתקיימים לאאם

 אותו שמדמה וזה בירו. ויתקיימו הברכות סכוכו אשר יום יבאבודאי
 "כי סדה( )רש בחי הרבינו מבאר שכן חים, מים ומקור למעקהמדרש
 אותה לפצו, "השומם והוא הרשע, ביר ונופל נמסר כשהואהצעק

 למעק דומה, הוא ולמה כו', לעולם אינה לשוגה, ההשהתמוממות
 לעולם אינה עכירות וראותה לזצעה, עכור וחוזר ברגל, ורתימהשדולחך
 הרשע יוכל לא הצדיק כן לצלילותו, עדחזור הוא עתיד כי קימא, להואין

 כשהטו בציקתו ישאר שלא מעלתו פני אור להפיל ולא כבודולהשפל
 "ק מתקימת, אינה שאם הצד";, כבחטת הענק הוא וער"ז עכלה"ק.כו'",
 "כן ושנחוט* עורס עטה ההפוכות, ושירטט א"ש נה~ד" לעולם. הלא נהגה לפירק

 השה לשעה. אש מם הצרק אץ כן המעק עורמו לומר, דמעו רשעי, לפני כשמסצדיק

 רעשע', לפני למוט " אפשר אי כך כי, להרפס * אפשר שאי "כשם במלצרעקורם

 ועד.[ לעולם רשע לפני וצנים לו אפשר שאידרנו,
 להתברך הוא דוכות שעינך צדעדם, באמונת גדול כללתה
 שבודאי להאמין וכן כרכה", "חשה בכלל כן יוי על ולהיותמפקקם,
 ואשרי הגשמים, מן המזונק בעת למוזקים צדיק ברכת כל סוף ספקוכלתי
 יכרכק, בפוקם ו"ענק4 לנו, יעמוד זכהעם אשר מהשר ד'. בעבדיהמאמק
 בברכה לרצועה, לברכה לחים ומכה יחברכק", כלם פן4ומכרכות
 דוד בן בבינית ערימה ולנשולה ענינית, ובכל מעשינו בכלהזצלחה
 ולמדיו. רחמיו כרוב מדןבמהרה
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 וישב פ' קודש שבתליל

 לך שכהב אחר וכרשיי: כנען. בארץ אביו מגורי בארץ יעקב ו"2בא.
 ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש כו', קצרה בדרך ותולדותיו עשונשובי
 בחול ממשמש אדם החול בק שנפלה למשליות משל כו', ארוכהבדרך
 את משלוי הוא המבאמצאה המרנ*ת, את שמוצא עד בכברהוכונרו
 צריך הטה לא דא"כ צ"ב, ולכאורה המרגלית. ונתיל נוידוהצרורות
 "הוא המוגלית את שמוצא לאחר טוהרי כלל, עשו תולדת אתלהזכיר
 בדרך אף אדהם אלופי להזכיר הו"ל %א מהיו", הצרורות אתמשלן
קצרה.

 עמקי בתוך שאלו הנהנוצין ענין ידוע ךהנה בשה, לבארויש
 הכד"ת היהיה ז'( פ"ג )ב"ר חז"ל שאמיו בראעדת מעשה בסודהלאפות
 מפוזרק הקלשת בתש קדושים ניצרתן ונזדהרו חמרויבן, עולמותבורא
 את לברד הוא בגלות ישראל ועבודת האימות, בין תבל כנפותבארבע
 בין ואבוד נידח קדחה נהנהן שום הצאר שלא עד הרע מוצךהטוב

 טנאה תה והמם"א. התקשת כוהות ויתבמלו המות יבו36 חזידשדשת,

 שנתערבו קדושים נהנוצק הינו הת%", בין שנפלה "למרגלית המשלעתן
 עבודת ההא בככרףף, וכוברו בחי ממשמש ו"אדם הקולפות,בתוך
 את וכמוצא "עד מהרע, המוב את בעולם לברר בגלותישראל

המרנ*ת".
 ש גם נעשה חן בירוריעה

- 
 שמברדק שכל התורה, "וך

 -עד בתורה אמיתית סברא על ועהמרים מהמלתא איבאשמעתתא
 ההו שוע* ובים% בעולם ביור בזה פועלם המהגלית", אתשמוצא
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 ותולדותיו יענך ונתובי קצרה, בדרך ותולדותיו עשו ישובי לך"שכהב
 העקב יישבת רק שחשוכה אן4 בתחץ"ק לתמרים וישראל ארוכה",בררך
 אלופי כח בישול פועלים גופא בטה עשו, אלופי תולדות "2וב מדרולא

 לרע, המרב בק שמים, ישראל בק והבירוראדום,
 המוצאיי

 המרגלת, את
 המרגלית". ונתצל מידו הצרורות את מששך הוא "משמצאהואף

 פשתן, מעונים גמליו נכנסו הגץ "הפשתני בד"א פירש"יעודב.
 ניצףן לו, בהציב אחד פיקח הטה הזה, הפשתן כל יכנס אנה תמההפחמי
 האלופים כל ראה העקב קך כולו, אוז עא2ורף שלך ממפוח יוצאאחד

 לסמה כתיב מה כהין, את לכבוים יכול נו ואמר תמה למולה,הכתובים
 ובית אש יעקב בית ההטה וו( א, )עובדה וכתיב יוסף קקב תולדותאלה
 כולם". את ושורף שמכלה מיוסף יוצא ניצוץ לקש, עשו ובית להבהיוסף

 גהצא בנץ הוא כולם, את הצורף שמכלה שהניצףןויל"פ,
 כי קש, שהטו עשו לבעז אש, יעקב בית שבין החילוק אוז בעולםשמברר
 העונקת", את "מוצא בבחעת כולו, בעולם זה המתגלה שמתבררבעת
 בעת כי המתקת", ונומך מהיו הצרורות את מעלזי הוא "כהימצאההרי

 הניצוץ ולכן לצרורות, וחעדמת ערך שום אק תו הטונליתשמוצאק
 כולם. יעז ושורף מכלה מיהמףשיוצא

 שכן משום שהוא מיאה מיוםף, דוקא יצא טץ שניצוץ מהוהנה
 רחל", ,2ל בנטה כיף אלא מפל קהלו שאק היגש "ממירת ז( פרג )ביאמרו
 כמרשש אמדו שכן מוב", "כולו ענינה רחל כי מיאה, ביה והענין רחל.של בנהי ע"י דוקא להיות צריך קך2ו, של - כימולו שהחי - שדבירורכלומר
 אומרים שהיו מבכיה, רכות רכות, מהו בו/ רכות לאה "יגעני בם( פ"ע)בשר
 ואחירת מכה הגמזה שלמזן הנקמנה לנךול רישולה התנאם, היוכך
 שבמלה התפלה הש קשה הונא א"ר רשע, של בגורלו אפול שלארה"ר
 נפרעה לא רחל ,2ל ממנטה עעך תואר יפה היתה ורחל כו', הנדרהאת
 ומבוררת שוב במתקרא הירעע וברחל רצי וגר". היתה ורחל נאהאלא
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 אמרו לאה על אך לקמן", "הקמנה אמרו שכן נמור, צדיק וכמעלתלטוב,
 שהטו ורק עשו, של לחלקו מוכנת שהיתה לנד%", "מגדולהמתחלה
 כיד אלא נופל עשו "אק ולכן הגזרה. לכסל ותפלתה בבכיההפעלתה
 הבירורק, עבודת ונמר מהרע, המוב בירור שלימות כי רחל", שלבנטה

 זטהטש רחל, של בנטה בי דוקא הוא עשו, של ובשולו נפלתובבחינת
 מעיקרא. מובכולה

 ברכזה קול ד' אמר עכזה י( לא, )יחיה שנאסר מה יל"פובשה
 כי בנטה על להנחם מאנה בניה, על מבכה רחל תמיורם בכי נהינשמע
 רחל, וצל בנטה ביד אלא תפל עשו שאק הא וכמסורת כיק הינו,איננו".
 "מאנה לבת הנמור, מוב יזי על דוקא הוא הבירור כמצלימותכצבעם
 רק טה טריה שלמה, בתשובה ישובו אם שאף איננו", כי בנטה עללהנחם
 והטה עשו ונפקת שדול, הנרולה אומיים היו שמתחלה נלאה"בבחינת
 לאה מבכית חלוק רחל של בכיריה חונה רחל. של בנהי בידדוקא

 משא"כ מהרע, השוב ביררה ובבכייתה לעשו, מוכנת היתהשמתחילה
 מעיקרא. בצב כולו של בכיה נדומע", ברמה "קול כח" הוא רחלבכית
 ועיניך מבכי קצך מנעי ד' אמר "מה סו( )שם בנשאה לה נאמי זהועל

 שאף הינו גו'", אוצ מארץ חטבו ד', נאם לפעלתר שכר "ם כימדמעה,
 רחל כבכית זאת תתקבל פעלתך, בשכר מ"מ תשובה, מתוך רקשיחזרו
 את חםורף שמכלה מיוסף יוצא אחד וניצוץ מעיקרא, מוב כולושהוא
כולם.

 ידה ועל מוב", ששלו "יום שהוא והטבת, בקדחטת הענק הוא וכןנ.
 על ע4ו נאמרו א( פ, )בעה חז"ל שאמרו וכמו בעולם, המ"כמחברר
 זו אומר נאה בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל היה ימיו כל זפקןשמאי
 הראשונה", אצע ואוכל העבטה את מניח הפצנה נאה אחרת מצאלצבת,
 פונ כולו שהוא שבת, לכבור המוכ חלק את תמיד מברר שהטסהית
 לשם מעשיו שכל לו היתה אחרת מדה רסקן הלל "אבל )שם( עודואמרו
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 כל שהיו שכיק הינו יו80, יום ד' ברתן כא( סח, )ההעם שנאמדשמש
 "יום ד' ברוך תה שבת, בבחעת המיד אצלו היה יממש, 4שםמעעדו
 לו נוחנק השבת את "המעב א( קוק, )שבת חז"ל מאמר יל"פ צ'קיום".
 שבת, עונג לכבר* המש את שמברר שברמת החנו מצרם", ב4נחלה
 הצרורות, את חורק המתלת, את שמוצא עד העולם, בירורנעשה
 ירעו לא פ( יא, )"מיה שנאמד וכבחינה מוב, בחינת כולו העלםוחשה
 4ם כמים ר את דעה הארץ מלאה כי קדורי הר בכל ישחיתוולא

 מצרם". ב4 "נחלה והים מוב, שכולו עקם שהואמכסים,
 ברכה חים שפע לנו ויושפע זו, בבהלה חלעצו שיהא רצקונהי
 רועציו ברוב דהרן במהרה דוד בן בביזתה צדקינו כהטיח פני לקבלוישועה,
וחסדיו.



 וחטב פ' שלנסיתסעודה

 ה(: פס"ד )ב"ר במדרש כבעם* בארץ אביו מגורי בארץ "עקכו"2בא.

 כע לעמעמך כצעיבכטה
 והעבוי

 יעקב, ושב הכא וכתיב רנו' המלכים ואלה
 ונתיירא כלבים, של כת וראה בדרך, כספלך שהקה לאחר משל חוניאא"ר
 נתירא ואלופיו עשו יענך עבש שראה כיון כך בינקים, לו ושבמהם
 יעקב, ו"2ב א(: )שם במה"ש איתא עור וב"ב. בינטהם, לו ו"2כמהם,
 השלו בניו וכינוס כינוסו חד קנותך, ולו בזעקך ע( ם, )"צדהכתיב
 כר. עשוכרר

% בש אא"ז כ"ק שכתב מה ע"פויל"פ  )נמי ד"ע קשכר 
 "בענץ רעלם( ד"ה ז אחע נח פ, רכלה תשורש י,, אות אי מאמר שבה כגומריההשכר
 את לו פקח י( %, )שתשקץ שם נאמר הבתרים, בץ בטית אבינואברהם
 מ% אצה הם אומות שבעים להיות בתו"ך, אותם ויבתר אל"הכל

 נביהם, על וישמעאל הקרושה ימק ברך אחודם הם שרים ליה כיאלפה,
 אל"ה הרי גביהם, על ארום הוא וקירו משמאל עצים ול"ה אל"ה,הרי
 ירם "טמעאל קליפת ע"כ כקושט, שרשם צ'טים הם וגבראל אל"ה,מול
 א', יום הוא אפים יום עשו וקצפת הקומש, מצק שבת, בערב הואאיים
 השבה יום למטנפה ניתן להם בתו"ך, וישראל חקתית, משמאלהיצ

 קלפות הב' את מבמלק השבת את ישראל כשמשטת! והנה כר,דקוטה
 שבה שע"י כר, בהם 16ימ עלה היטק אומה שום אק מכדרךט',

 היתה לא ראשונה שכת עזראל בני עמרו אלם4 ע"כ אאם,ממשלק
 מקום 5המ טתנים היו לא כי ב(, דח, )שכת בהן לעשלתט מנולה הישקאחשה

4שלהצ".

טשי



 יעקב אבית שראה "כיון המדרש, יתפרש הקדושיםובדבריו
 שבת בבחינת לממרירם, ביניהם" לו והטב מהם, נתייא ואלופיועשו

 אותם. מבמתם ועי"ז ביניהם,המפץר

ך בינאום ליזצב צריכין לא האחפות, בין הפירוד שלפעולונראהב.  

 "אתה בבחינת בניו", וכיצם ב"כינוםו יחרב שיעקב כיון אלאבפועל,
 גורם עצמו זה בארעי, אהד גוי ישראל כעמר וסי אחר השמךאחר

 עם הם ש"2ראל ונתגלה שכמסר דכיון והינו, העולם. אתמות ביןהפירוד
 )מ"ש אחד" חרקי אחר משאהה נוסעת אחדותם כי בעולם, ומיוחדאחר

 עמהם בשרשם יפרדו, האימות שכל מהגלה *ובצעם ב(, כצ, ח"בכסד
 ולא האומות ככל מתכהנים גבראל חתלה אם ורק רפירתץא.מהקמא
 ח"ו להציק בטחם ועי"ז כמאוחדים, האומות נראים אז אחדותם,ניכרת

 אלא רפיוים תקרי אל מרפיוים" ישראל שויםעו שדרשו כמולגבראל,
 כינוסו תני קבוציר, טרלול "בזעקי וז"ש עמלק". "ויבא מידפירתים,
 ט'". עשו סיד הצילו בניווכינוס

 קלה, ח"ב )זוח ראחד" "תא שבת בהיות כי זו, בשעה העטרהתה

 וכמו הקטעת, לבייקל רצק העת גם הוא בארץ", אחר נוי גבראלכענקי וכי אחר ושנקי אחד "אתה אז שאומרים שכת, מנחת בעת ובפהקא(,
 יהק כו' היכלא ש"כני שבעת םעודתא, אתקינו בעצר ז"ל האר"ישתיק
 דגליה דיללה ד"רעו העת היגש אז בגלופין", מ5כא דביה תכא כהאיהכא
 באנר ואיתא חנוכה, שלפני זו בשכת ובפרם ק*פק". לכל לבמלאליה,
 תמנחי אחרנק עויתא אינק יכל כללא דשוא יחמא שבצע, "נטשי ב( מנ,)ח"ב

 השוק, מן רגל שתכלה רעד קליפות, בעוול אמן הוא וכחתכהמתברכין"ע
 ענק עטרם נרות * סי על ב(, כא, )שבת דתרמדאי" העלא דכל"אעד

 "כשב ענק ביותר אז מתגלה ב(, כו4 בשבה )היאפיק והאחרותהשלום
 יבקבק כשישראל ולכן עשו", מהי השגלו בניו וכינוס ש"כינוסויעקב",
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 מבמלק הם צדעןם, כלם ענקי צדעדם, בכינוס דרעוין רעואבמעודת
 ביניהם. עדח8בק ידי על העלם, מן ארום אלופוכח

 הוא והרותק הנוכה, לאורות השכת מאור לבא שמכה רצקויהי
 בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראחע וסכנו בעלום, עמו אתיבקי

 שלום, שר עד פכי גבור אל יועץ לפלא ונזכה ומלום, ישראל עלובמצרע
 המנב, וכל ושמחה נחת מתעי עולם, בגאולת ועאלנו מלכנויבא

 וחסדי. רחמיו ברוב דיכן בשקרה דוד בן בביאת נדובהובגאולה

סג



 חנוכה שבת מקץ, פ' קוחצ שבתליל

 ובמדרש היאור. על עמד ההנה חלם ופרעה צוים שנהים מנח ויהיא.
 כמה לעולם בתן אמן לחטטך, שם קץ ג( כח, )חוב "טה"כ א(: פראם)ב"ר
 בבית באפילה יזךשה שנים כמה ליפיף נתן ימן כר באפלה יעשהשנים

 יה"ב. חלום, פרעה חלם הקץ עוגיע מקהאםוחם,
 אשר הגבר אשף ה( ם, )תה4ם "טה"כ ג(: )שם במררש איתאעוד

 4 רךבים, אל פנה %א יחטף, "ק מבמחו, ד'שם

- 

 לשר שאמר
 המפרפרם תמהו וככר שנים. עסתי לו ניועםף והזכרתני זכרתניהמשלם
 איטר הנבר הוא שיוסף אנטר שבמחללה לסופו, הנטרכם שמרישברגטזירה

 והוכשתי "נרתמ המשקים לשר שאמר "ע9 אסך ולאב"כ מבמחו, ד'שם
 כמפה"ו ושקשו עוד בר'. מבמחו שם שלא והינו שנים", שתי לונתחטף
 במדת תמרק אי1 השתדלות כקשות ה6 ", ש יוסף נענשלמה

 מכמתו", ד' שם אשר דגבר "אשר הכתוב בלשק לה"ק "ט עודהכמחק.
 עץ(. שעמר קך בם4 )חק מכמחו" בד' שם "אשר לשומך 4' הויךלכאורה

 רק ובאה הנצרכה קטועה "מ קטועות, כוני ב. "ש רהטהר"ל,
 ההא ונראה, ובעתקה בהווה בעבר, לעלם, הנמשכה סטתה וישלגק,
אפאר א *  4 ם  , קי ש ק " ום,  %  %  
 ע9 ורק אך '4דוז "צלה יצעתמי, "התחמי בבת"  ועלם,יעיעת

 עולמים, תשתת בהף"ה 1שע '"קראל שאומרים והיינו לבדו.הכר"ת
 כר". מפיר יושעו הירםנם

 ישועת ענק הוא האסוףם מבית ויציששהו יוםף ישועתההנה
 - בעבר ק"נונ יחזה כיעילם,

 נצסז"ש נצצצאר גילם, וט"שצז בעת נצח
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 צק לחשך, שם יקץ - ישם שנתים מקץ ויהי עה"כ כאן שדטנטהנ"ל
 בבית יטף שרטיבת הף באפלה", נששה שמם כמה לעולםצק

 הנן עולם. בבריאת שמטר תהי פני ש וחהטך בחי' הואהאמרים
 יורטה שנים כמה *הסף ש"נתן ההוה, זכק על לחושך" שם "קץדרשו
 העתיד על קאי לחשך" שם "קץ ועיקר האסוים8. בביתבאפילה
 הוא אחר "ירם ז( י; )שי' וטל זנק ויהוה לנמרק כמנעולם החשךשיתבמל
 המדאה ותתקים יצר", והוה ערב לעת ההוה לילה ולא יום לא לר'יורע
 ב( ק"ג, )חיא בטהר ]הדק הושטה". כאור הלבנה אור "חומה ט( ל,)שהי'
 רואה בחלום טהר הרואה מור שהוא נו' היאור על עימך ההנהעה"ק
 קץ על שקאי הרי שלום, כנהר אלוה נומה הנצ צ( סו, )הדך דכתיבשלום,
היסים[.

 אם מ 4טן, פרמית נטועה הסה לא יוסף שישועת מעמאוהיי%
 למצרים יטף עדרידת כיוע מ עולם, נאית הכלטת מתשועההלק
 הכנה החש וגאולתה מצרם תלות 4טם, גבראל כלל לכטשת הכנההיה

 דשה מקץ )י ד"ע חים דבר בעל הרה"ק קט וכתב העתידה.*אלה

 וטלה אדם, בשם מכונה ררעטראלית דיצתה ישרע "יזמנה אחיי(במד"ר
 כמו במצרם ה" ר"טראל ז"ל מרוטל מכתבי ויש ט', וללימהקומה
 יירתם מרם העיבור בכללות נהנה לעם. טזהוו במצדים הסם כרשטר
 ירסף ירית הוא לירכתם, המיכה נתדהה ורק הכשכמים, כללמצים
 עיהגדלו ישראל קומת בת" אז שנצע ויעה כמו הוי מידתו א"כהצדיק.
 ודאי א"כ ביהמ"ק, בנין טה שלשה, בקומה רינרלו ממצים וסאובעיבוה
 עניניהם", וכל אוראל זרע על שקבור מה כל מרומים בעצצ תזרמאז
 בנשיכות.עי"ש

 כעקם, החלצך על האור התגברות ויהיר עסף מששועתוכיק
 וש"ל עלו ההשו לק בפחיות במשועה 'שווערעו הטה כהשיית במץ%%א"כ
 עדרשרעו מכמות עוטם כלוטי כצצשהצ", הוי"ה ישם אושר וגבר"אשך
 בכצדש שוי ק ש ואושר רהטה. דיה בהקה וזקיעשק בתשועההשי"ת
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 כי שנים", שתי לו ניתהמף הככרתני זכרתני המשקים לשר שאמר יוי"על
 להשתדל לו ההר לא מכמהו" הוי"ה שם אשר "הנכר בבחינתבהיותו
 שנים. שתי לו שניתהמף חח על ונענש ודם, בשראצל

 סכת, כסלו חדשי )מ"~שץ יששכר בשער מביא זי"ע אא"ז כנק חננהב.

 ד"ע, מדדקוב אליעזר רבי הרה"ק דזקינו משמחה יפ( אווז האורה ינומאמר
 יויו בשתי "נהולו הכצק, כרומז לנבי א( עא, )נרכית בנמ' האמרו האעל

 התהזי וכתבו לקמין". שתמדף מהו שמאל להו איבעיא לימין,ונותנו
 "כי מדזקקוב הרה"ק ואמר הנוכה. שהחש בשבת שהל טכת בר"חהמירי
 לבאר ד"ע אאא כצק שהאריך ועי"ש לימק", ומסייע השמאל נכללאז
 "ה.ענק

 דהמה, תיקומם, הג' כל מצורפים חח שביום בחר, י"לולדרכינו
 שער )תק הפייה י"יש"ח העבר השך תזקק הוא "הודחו" כי ויהיה.החח

 אשר השך תזקק הוא ו"שבצז" דך"ח(. עשעיה בענק א' אחן הקיחים טמרשחצר
 במושבאתם" אור ההר יתשאל בני "ולכל כג( י, )שמפז שכתב כמובהחר
 מלך של אורו יוי על - בעתור ההשך חקק הוא ו"הנוכה" שבת,אותיות
 יב(. לה )תרים אור" מיאה "בארך בג" נרות" "ל"ו הנןהמשיה,

 הרי התכה, הכהוא בשכת שחל מבת בר"ה הללו, דברים ג'וכשמצטרפים
 שברצן להו איבעי"ש ולפיכך רבעתיף. בהחה בעבר, האושך קלפתמבמלים

 החשך שבנשלים אמן עוהוא כיק לימין", שתסיע כזהו "וכמאלטה
 שמאל. בצד המדומדםוהתקפא

 ב4 נהלה לו ישתנק השבת את "דצצעננ א( קיח, )שבת ארש"לתהנה
 החג דהמה ענעים ג' כל תיקון שהוא זו, שבת על לרכם וישמצרים".
 "צתנק השבת עוב בענר ק ועל להוי"ה", דהום חטבת בבחינתוידמה,
 שנזכה רצק ודהי נצחנם. וישועה נחלה עשהאל מצרים" בלי נחלהלו

 שוכן מפי יוושעו ףףום פם עולמים", תשועת בהוי"ה נושעל""טראל
 בא מ הכלל הלשועת בפרם, אחר לכל הנצרכות הנטועות ככלמעונש
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 ז"ל האר"י כהבי בשם שאיתא ע"ד ורגף4פות, החשך לבשולמועד
 צועקק בעצמם הקלפות שאף ושבאין", במלק עקתק אף"צווחך
 להיקטעה ראמן כבר ירגיע ווטביתין, במלין ככר להיות גםשרוכנם
 המכרח, למות אלא ישע אק ה( )פכ"ה אליהו דכי תנא כמאמרהאגטיתטע
 וחסדיו. רחמיו ברוב רהטן במררה דוד בןבביאת
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 חנוכה שבת מקץ, פ' שלישיתמעודה

 היאור. על עמד חונה הלם פרעה עצים שנתים מנהרהיא.
 ר שם אשר הגבר אשף ה( ג )תחסים מסה"כ ג(: פעם )נ"רובמררם
 וצמוקים לשר שננצר סי על רהבים, אל פנה ולא יוסף, חץטבמהו,
 שבתהלה המפרשים, תמהו וכבר שנים. שתי לו ניתומף והזכרתניזכרתני
 שאמר ע"י אמך ה"אה"כ מכמהו, דן שם אשר הנבר הוא שיוסףאמר
 שם שלא וההנו שנים, ב' לו ניתוםף והזכרתני זכרתני המשקיםלשר

 לעשות הלא יוסף, נענש למה במפהקן, הקשו עוד בד/מבמהו
 הכמחק. במדת המרק אינוהשתרלות

 טבמהו, ד' שם אשר תגבר "אשרי במררך שדורש שמהוי"ל,
 שם הוא כי בעקם, הכמחק למדת מרכבה הצץ שיוסף הינו יומף",חץ

 העולם שיתחזקו %מופת לנם בהיותו %ק בד/ המבמח מגת אתבעקם
 לתלות אלא הרם, מכשר עזרה לבקש לו ררה לא מרו, על הבמהוןבמדת
 "דגבר הוא שיומף בגלל שדווקא שאמרו תהו בעקימות. בך24י"תבמהונו
 העשרתני זכרותי רגמצנום לשר שאמך "ע"י לכן מכמתו" דן שםאשר
 שנהם". שתי לומתוסף

 בזמת לנם החשמונאים עאט הנוכה. בנם הענין הואועדףב.
 אן היורות כל למרו שמהם בעקם, הכמחק למדת מרכבה אשהיו
 מר ורבים חלילם בי נטעתם וממר רקבנה להם הושיע הבמחוןמטת
 הנם מרצה %ק חנוכה". "נם בגיממייא לר" "הגוחלם סק כר,מעמום
 "אק שתף הבמחון מדת ההא השק שעבודת הקיהוים", כהנן ייעל
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 "כוק" שכן לעץ ורש לצמף. בר' במחות עיטם מה אלא מהלה" חלקלו
 הבם נעשה החשמונאש של הבמחק מרת גורל וע"י "במחון".בנעשמךיא
 ויאמץ "חלו ייעשמדיא "תורה" שכן התורה, לאור המכוונתבמנורה
 %". המיחלם כללבבכם

 נפשם למות הערו אשר ד' משרתי הכהנש שצמת רצרןויהי
 תכמש תלמדי לבמם לזכות ולזרעינו, לנו מעמוד ית"ש, כבודובשכל
 ולהתברך ושלום ברכה חים עולנו הטים שלו שהשלום ומלך ד',פראי
 במושיה רוד בן בבמות עאיםה לגאולה שנזכה והעעך רמיםכ, מיהבכל
 חומריו. רחמיו ברוברירן



 ויגש פ' קודש שבתליל

 אדני באזני דבר עבדך נא ידבר אדני בי ויאמר טרודה אקוועשא.
 אליו ועש ה( 8צע )בי ובמדרש כפרעה, כמש כי בעבדך אפך יהרואל

 זה הורש וע', בקצר הורש ובש ד' נאם באש נמים הנה ע( פ, )עמוםטץורה
 מאלמים אנחנו המנה ז( לנ, )בראערה שנאמר ישף, אח בקוצרטהודה,
 קשת, טהויה 4 דרכתי כי ע( פק )זכריה והודעה אח ענבים ודורךאלימים,
 וכר, למזמים והורידו אביו של זרעו ז2מז2ך יוסף, אה הזרעבמוסיך

 האומות, נק בגלות נמצאש שישראל בזמן דהנה בזה, לבארויש
 להתקים למשחיק צריכים מקודם ענימם, בערי לשרעה צריכים הםהרי
 ועוד במומאתם, ולהשקע הנותם בק ח"ו להתערב שלא הגלות,בתוך
 לא שהרי לגאולה, המשעבוד גדול לאור מאפלה שעאו להוושעצרכים
 כהזם, ולצאת להגאל צריכים העשר אלא בגלות, שמתקימים במץדי

 בנוצרים" הטה "ויוסף במצרים, ויתה יוסף של עבודתו דעיכהמראה
 ישראל עלו חכותו שבכחו הנלות, בתל 2,4ראל קיש היע ה(, א,)עשות

 לפניכם אלעם "והשלהמ ז( מה, )שגעות וכמ"ש מצרם, בנלותלמוזקים
 עבודת ואלו גדולה", לשקמה לכם להחיות בארץ שארית לכם24ום
 "בצאת א( לה )תה*ם וכמ"ש כבגלות, והיציאה הגאולה היתהטרויה
 גר", לקרשו יהודה מתה גו' ממצרםישראל

 טמר האש קצירה כי לשונר", יוםף את המדרש הפשלולכן
 תבואתו פרי יום בכל לקצור - יוםף של עבודתו חבש השדה,עבורת
 טהודה ואת בגלוח. יום עור ישראל שהתקיימוכמה

 הבמדהי
 כי 5"חט"2",

 ומכין חט"2 כל דבשנם התבוטנה, בנימול הראשונה מ86כה המ8הריונה



 הה וקציתם, ההגואה טמר לעי לבוא יוכל הלח"כ קרעה,רקרקע
 לנאווה. לטמאה וההכנה החריזצה בנלהב, יהורה עבודתבבחיטע

 שמשך יוסף, אח הזרע "כמהסך כמדרש שאמרו מה מובןובטה
 ביירתם לקימם זצעבודתו כית כלהמר לטצרם", תפרידו אביו שלזרעו
 אביו", של קרעו בבחינת להינעם יוםף אחעם מזקי מצרים,לגלוע
 הוא אף בחים זרעו דמה ב(, ה, )תעמת כו' מת 5א אבינו עדעקבקלמרם
בחים.

 בן משיח * משיתץ הוין וחוץ ב"ב העתידה הגאולה לפמוהנה
 משיח פעולת זטעיקר באה, לבאר ויש א(. נב, מוכה )עי' דוך בן ומשיחיוסף
 מזפללץ ישראל ולכן הנלחן, בחשכות ישראל את לקים הש יומףבן
 היא חיותו כי קיהיתם(, בתה נרנת במתה השריי מינו )עה ימות" "שלאע4ו
 בחים זרעו ומה אביו", של "דעו בבחינת בגלות מלעצם שהואחיאן,
 ולכנות ישראל נדחי ללוצץ היא דור כן כמטיח פעולת אכל בחים. ההשאך
 כו', ה' את לעמד כולו העקם את ולתקן במקומו מקרש ביתאת

 השי(. מלצם מה4 )פא בהמב"םכמבואר

 בנוטע, ישראל שקיום בזה. אח תלויים רטיברים שני רמיובהצהבנ:.
 בנלתע, להתקים להם אפשר שאי מהנלחץ, לצאת שאיפתם עאהיא
 אצבעה נ( מה )תה4ם שנאמר וכמו לדעאל, ההצמאק העבודה יי עלאלא
 המעתי 4 היתה אעלם, פס ואראה אבוא מתי חי לאיל לאלקיםשעד
 דוד שאמר הינו אלקעש". אוה היום כל אלי יישמר ושלה יומםלחם
 יומם לחם דמעתי 4 ש"וויתה בעת הגלות, בעת שהתקימתי מהרגולך,
 הסל הטה א6;ך", איה היום כל א4 "באמר פרם ההסהר תוחלללה",
 אלקים9. פני שהאה אבוא מתי רו 5א"ל לאלמם נפער שנטמאה ייש
ף ש הגרלה בתער "ואת א( א, )יא%4 יחשמל אמךרנה  שהחי צר 

 שרשץ השמש ש"שתחו שבמץ ה-מ אלקים", מיאות ו*שהאההעבדם

עא



 ונשארתי מעמד החוקתי הגולה", בתוך "ונשני טץ יי על אעלם",מיאות
 הגולה, בתוךקיים

 בזכות הגש לגאולה מגלות שיציאתם להיפך, נם הואוערץ
 זצהטה כמו והגלות, העלה בתוך ומצוות, התורה בהחקתקיומם
 של בידק שהיו טובות כרוות "ג' ש( פרג הכה )במדבר חז"ל שאמרובמצרים
 עצמם חשגררו לשונם את עוינו ולא שמם את עונו שלא במצרים,גבראל
 באלו". ובזנותן הערוה,ק

 בקצה חהיזש ובש ד' נאם באש עצים "הנה במדרש, שדרשווזה
 יוסף של הענעש, שני זלל החיבור כי טהורה", אליו "ויגש ענק עלוגו'",
 משעמד לצאת עבודתם - טרודה ויצל הנלהג, בתוך ישראל נוום-

 ר נאם באים ה"ימים שהוא חי, ישי בן אשר עדם שמנקב הואפאולה,
 ע'". בקצה חורשובש

 שאי ש נידוי רב אכרי טהורה רב אמר ב( ש4 )ממח חז"ל אמרו תהנהנ.
 א5ך רגשותיו 5א אם מ( מה )בהאברת תכתיב מטרודה מנץ הפרה,צרך
 אוראל שהיו שנה מ' אותן כל יונתן א"ר מקמני בר שמואל וא"רוגו',

 ובקש מעשה שעמד עד בארק, כשלנל"ן היו יהודה של עצמותיובמדבר
 מעיירי קא החי ה4א כר, רהטכםע4ו

 ידע הוה %א דרקיע, למתיבתא
 עד קהשיא, לפרוקי ידע הוה %א רתק, בדיי בשמעתא וכומסתלמשקל
 ופהק. פרס כל על רכינו משה ששהתפ%

 * "חש"צ" הוא זשענינו כבצום טהודדע אצל היה אח שכלונראה

 יגאלעו וניבוא דוך בן מנציח יושש וממנו ערימה לנשכהההכנה
 שירת ששו על 5קכל זצעתיר צרקנר, כמשטה אצל טהרה כ! ההרישמהרוע
 ינו )פסחא רבתי בפסקוש כדאיתא כמשיאל, אחד כל %5בה ממשמש
 ה%6 בתהלה, משטר עם מתנה היה העולם את הקב"ה ךכשבראאוף(

 אמך כר, בר41 בקךל להכלמך עתידים עעותטהם אצלך הםשמודם
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 אחד הכבד שיא עיי, מקבל אם לבי ובשמחת נפער בנית לכש"ע26ניו,
 יכ(. אגע בשופר תקע מאמר הישכר בשער בשיכות זה בענץ )עק ט'מישראל

(ל  - והודה הטל יוסף של הענינים, שני כעעחברק שבצע בכלהקבהך.
 רבה )שמא במדרש שדרשו כמו שלמה, לגאולה וההכנה בגלות הקיוםן
 שהיו מגלות בים שהיו מלמד האנשש, על העבורה "תכבר יח(פ"ה,[
 שהקב"ה לומר לשבת משבת בהםמשתעשעקן

 גוא"
 מחק שהיו לפי

 שבת בעוב משתעתוקק עשיו בבננה המה בנבצרים שקיומם הףבשבת".1
 "שהיו שבזכות פם לנאולה, בצפרה להתחזק בירם היו אשרבמגלות..[
 עי 'שתרחמני בשבת שמכייס חח טא". השס"ה נשמ'מחקן

 והן הגלות, בתוך הן תרחמני השכת שבזכות העט לגאלני",בגלותי
 שתי ישראל משמרץ "אלם4 ב( קהי, )שבת חז"ל אמדו ולכו לנאלם.ן
 עמם שני של חיבור ר"ל שבתות" דישתי באלם", מי כהלכתןשבתותן
 הנבואה קיום שמעוררק כיק נגאלים", "סיר ועי"ז ודיחויה, ף 14שב:
 את "הצטרב ולכן גו'". קוצר אל חורש אנש י מום באש עתםדקנהן

 רחמיו ברחו דיק במהרה רוד ק בביאת ארוך, שכלו יום %נשכולו: ים - שלמה הכאלה הוא )שם(, מצרם" ב4 נהלה לו התנץהשבהי
וחסדיו.
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 ויגש פ' שלישיתמעודה

 אדני באזני דבר עברך נא היבר אדני בי ויאמר קקודה אקו וינשא.
 כפרעה, כמלי בי ד"ה וברש"י בפרעה. כמלי בי בעבדך אפך יחרואל
 בצרעת עלו ללקות סופך ומדרשו פשתנו, שק כמלך בעיני אתהחשוב
 אותך אהרס תשטני אם בפרעה כמזי בי רפא בו', פרעה שלקהכמו
 אתה "חשוב לו שאמר הפשהם לפירוש רבשלמא וצ"ב, איומך.ואת
 לאידך אבל בעבדך", אפך יחר "ואל לו שאכת מה א"ש כמלך",בשם
 ואת אותו שמהרוג או בפרעה, בצרעת ללקות ומעתיר לו דאמרפירושי
 אלו. קשים דברים על בו אפו יחר שלא יתב( אן*אדוניה

 אוכ42 קודיה ר, וחורה, אליו וינש ו( פלג )באר במדרש איתאעוד

 רגשה אמף רבנן בו', לפיוס דגשה אומך נחמיה רבי כו', למלחמההגומה
 אני לפזם אם בא, אני למלחמה אם להת פשם אמר ע"א כו'.לתפלה
 בא. או לתפלה אםבא,

 שהש אדניתן דבי פירשו כהשג( בנטישה הובא שקם, )כהתבמפה"ק
 צבי פ" אתמלך נועם ובכה"ק ב"ה, הוי"ה שם אוהדות טהוד"הבעצצ
 עיי"ש. אדנ"י, שם עלארני",

 ע', הים נשמת בנמיו ר8ה 0 ג )נואשת נאמך יהנהויל"פ,ב.
 נפח, מתוף תפח מאן טוהרן ואיתא ממללא"1 "רוה אונייםותיתם

 ה"הח את בארם שך5יח שהינו ונראה ומפנעצותו. מתוכיותופ"
 הכה בארם והחר האלקוק לנפש ערש כלשך הקב"ה, שלממלוא"
 נפש אשר מתויק ושקב"ה, של וףבוו רוחו את פיו במולהוציא
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 וכבג גהת", מתוך מדברת "שכעה בבחינת הוא בו שולמתהאלוקיתד
 "כל א( שה ה מצו השבתא )מ114י ד"ר יששכר בני בעל אא"ז כפקשכתב:
 את בצמא ושותים חטם אנו מפיהם אשר ודור דור בכל חטמינודברי(
 אוני", "בי טהורה שאמר וזה ממש". חים א56ם רברי חטיהםדבריהם,ל
 בשכו, אשר ב"ה הודיה משם רק הוא דיבוף רכל בי ש"מ מה כלכלתמרק

 קחנן פ"ה מלכות אשר מלכא, כח" שהוא ביהודה, 8ק ענק שרךוביוהר
 שלמק, מלקך דב"ר ד( ה )שזלה שנאמר וכמו א(, ט, במקדמה יו )תקאי4ה
 יו/ בחרא )בבא ותשבחהע בעדרות להקכ"ה עוינתו המלך ורר עאוממפו
ב(.
 לכלם צבאם בממכר "המת"א ז( פישא )ביר חז"ל אנשיווהנהן
 שמות קורא הוא אחזם קרא כשוזקב"ה עךא, בשם:

 כו"
 והם כאחת,

 תטהשא כאחת, עימות שני ~ךוא ודם לבשר לו אפשר שאי מהעונק,

 שכל מלמד לאסר, האלה הדכףם כל את אלעם ידובר א( ג )שמאי

 אפלם דבר אחת ע( מג )ההעם ואומך אהד, ברבור אמי הדברותעשרת*
 מש חי מ הש כס( )ימהמה תימך לאלקים, עוז כי שמעתי זושתשן
 עאהטה - טהורה של תבורו גם שלק ר"ל סלונה שוצץ 18%"1 י'נאםק

 נשמעו כפועמה", ככסך נכי וכשאמך קולה, להרכה נחלק - הויתהרכר1

 ב"ק אני לפיוס אם בא, אני 5מ5חמה "אם אחת, בכת הפטיואים כלמפיי
 דיה ללן הרנה, יבר הטה זיתה של היבורו ה8 כי בא", צי לתפלהאםן
 "ונשל אצך ולק סלע". שוצץ וכ8מ"1 ר נאם כאש דבר "כהבבחינתן
 הכרי אלא עםאך, רברי אעם שומע שאיזה כוה ערירי בעברך", אפרטהרן

 רובר. אני ר דכר את רק ר"ל חכי", -"אדני

 א4ו ויגש יצא 0 שרג )נ.ר במדרש עוד שביתא כ1ע יתבישובאהנ.
 וצר עעלם התם כנף במשכית וצ תפוש קא( כנע )סנאי כתיבטהורה,

 עהשחהם כשק של מוש 0זע- צצ של ]כמתר-ם הכסף ויסייק בס יההב חורקן
 פצם מ,ה ה ]גלל[ אופן מה שפה, ש דבור דבר יחר[, ושכרעוםבשינוס
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 יסף, עם ערצר בשעה צד לכל לאים "ויה של יבשו יי י צהמכל
 )ע"פ ארנ"י הויטה עימות ערלוב כוהם ארוניש, גבי שבאושרו רפואההציב
 )רק( לזהב הנמעטתם פיק, רדגצ"ם שהם ממפהקן(, 4גל שהבאנומה
 לרדפכם. לדין צד, לכל %ש המיאה כאופן דבריו היו )התמרם(,וכסף

 שם רק היתה מהותו שכל אדני", נבי והודה שאמך זוובבחינה
 תתשי )אא ושלום חים רככי )הדק אמת צדתך בכל הוא כן ב"ה,הוי"ה
 כ"ק שאמךבוג"ה(

 אא-

 נשטח ממדל צדעךם, בשם ד"ע שלמה שם בעל
 כבקמל, הוי"ה אאיות ד' 5קח הקב"ה כי זי"ע, מימנת הרמ"םהרה"ק
 ר' הרבי נעשה ומטי מפארי"ק ובלבוש חטיפיצ"ע בלבויהוכרכן

 שהוא הצדיק מפי היוצא דיבור כח גודל כנה יבין תשמכר זי"ע(,מרשנוב מענרהי
 כיק כתב וככר ממש, המצרהיפי

 אא-

 )םטק זי"ע ומשנר מי בש

 תורה דבף השומים אאן הקיווצם, מתצתש שקבלתי משה( %חבא
 מ5ה לכל אוון ולדמות הדבר בעומק להתכוק מחייבים דהור,מצחקי
 הגה כי ית"עג מלבודתו הנהגה אטה מדבריהם עיהגומו מץומלה,
 מש לכל תועלת מניע כל4 דבר וויבורם בם, ייבר יא רוהמדאי

 כמה הכוללת מששמה טש5ה דיבורם שמע לחנם לא כי כר,מאראל
 להשתופף שנארה הבר"ת סניור ובנמיק". בקבלה והוא נשמא,אלפים
 "הבהמת ותורתן מפטים, תורה ולקבל צויקש בצל המהמטותאבצלא

 שמחצן, נטבע השקם הים מעמלתה ברכה בשפע המוב, בכלומבועטי
 והםריו. רדותו ברוב דידן במרוה דוד בן בשת עד ונלר נסעולאורס

עו



 ויחי פ' קודש שבתליל

 4תו ייזר ונראה גו'. שנה עשרה שבע מצרם בארץ קקכויחיא.
 יעקב רדת "כי ההשתן( )רש ההמכ"ן מ"ש ע"פ הפרשה, למתנצתמעם

 רוכד ז( ז, )תע% הרכשות החהה ביד דגום בגלותינו ירמוזלמצרים
 ככלות משם לגזלות מבמים וגזיו הרעב, מפני שם ירד יעקב כיהרשעה,
 ועלו שם תצת הגלות, עליהם ארך אבל עלו לא חננה כנען, מארץהרעב

 עם אמצו וכן כבד, אבל עמו ועשו העלבנו ושרו פרעה וזקניעצמותיו,
 מאר עלים ארך והגלות יושושלים, אנער נלכרו הרעב ומפני ואדום,רומי
 עצמותינו יכשו אומרים כמתים בו ואנחנו הגליתע, כשאר קצו נודעלא

 כ(, סח )שקק לף' מגחה העטם מכל אותנו יעלו ש(, לה )יתגאל לסבזרנו
 עלמנו י', בנקמת נראה ואנחם כבוים, בראתעם ם אבל להםויהיה
 צרות מרומתם יעקב בבדתת ובפרם ויחי שכפרוטת והים לפניו".ונחיה
 4דע ב4 מאר עלנו אףך אשך החק בזלותינו כעת מובלים שאסהרטת
 לפנס. ומקוק ועלצו משם יעלץ שבסופו עד ר"ל, כמתים בו ויצחנוקצו,

 רבות עצמיות דור ראית "אם א( צח, )מחידק חזאל אמדוווצה
 ט' כנהר יבא כי עם( נוע )"שענקי שנאמי למשיח, חכה כנהר, ע4ובאות
 בלי * כנהר באות שצרות שמה והים גהשל". 6רת ובא 4הוממך
 שפריצת שכצו ב"פ הנאה לבוא. התיוכה לגאולה סעק עצמו ההשהפסק,
 עטן וקובצת, כשהמות חיבורה על להווית היש סהרנה, ההאויחי
צ קי ש שודרג כמו הפגש ב4 עלא באו יעקב של הרבותצרה  
 "5א " רגז" רבא טועי ולא שקסתי ולא שלגזי "לא ם( ג )לצהפמק

 ח% ע4 שלאחא ואעבט, %א , מ* שיי %א , מהשהי

ס



 יוסף, עם שדבר בשעה צד לכל נראים והודה של דבריו היו ק4 צד,מכל
 )ע"פ ארנ"י הוריה שמות ישלוב שהם אדוני", "בי שבאוסרו ונראהוצרב.
 )רק( לזהב הנמעטים הי"ן, ההמי"ם שהם ממפה"ק(, לעל שהבאנומה
 ולרשמים. לשיין צדע לכל פנש המראה כאופן רבתו היו )רחמש(,וכסף

 שם רק היתה מהותו שכל ארני", "בי יהודה שאמר זוובבחינה
 הת"ד )אא כצלום ה4ם דרכי )הגק אמת צדיך בכל הוא כן ב"ה,הף"ה

 נשמת מגורל ציעךם, בשם זי"ע שקטה שם בעל אאץ כ"ק שאמרנוגנה(
 כבעמל, הודיה אותיות ר' לקה הקב"ה כי ד"ע, מרימנג הרמ"םהרה"ק
 מעמקת ר' הרבי נעשה ומחץ םפאיי"ק ובלבנט חציפיצ"ע בלבנטוכרכן

 שהוא הצדיק מפי היוצא גיבור כח גודל שה יבק הכטבק זי"ע(,מרעצוב
 )נשיא י"ע וששכר כני בעל אא"ז כנק כתב וכבר מנמי, הגבורהכמפי
 תורה רבף השומעים אותן הקדשתם, מדבותינו ושנקלתי משת( יחרא
 מלה לכל צוק ולהמות הדבר בעומק להתבוק מח-מם הדור,מצדיל
 הבה כי ית"ש, לעבודתו ותהגה אהה מרכרוכי שיתבודד מיומלה,
 נפש לכל תועלת מגיע כלען דבר חיבורם בם, דיבר יא רוחבודאי
 כמה הכוללת מהנשמה כאלה ייבושם שמע לחינם לא כי כו',מישיאל
 להסתופף שנזכה השי"ת המור ובנמיך". בקבלה ווצא נשמא,אלפים
 "הברכת ותויתן מפיהם, תורה ינעל צדוקים בצל רמהיממתאבצלא

 שמחא, ושבע עילום חים והצלחה ברכה בשפע החג, בכלומברכת
 וחמורו. רדידו בהב דיק במדוה רוד בן ביאת ער ונלך נסעלאורם

עז



 ויחי פ' קורש שבתליל

 ליחן דיש ונדאה גו'. שנה עשרה שבע מצרים בארץ קקבויחיא.
 העקב רדת "כי גרשתן( )דש ההמבין מ"ש ע"פ הפרשה, למתימתמעם

 רומי ז( ז, )תשל הרביעית החיה ביף היום בגלותינו ירמוזלמצרים
 ככלות משם לעלות מבורים והיו הרעב, מפני שם ירד יעקב כיהרשעה,
 ועלו שם ומת הגלות, עליהם ארך צל שי לא חגנה כנען, מארץהרעב

 עם אנחנו וכן כבד, אבל עמו יעמו הלחני ושרו משעה הקניעצמותיו,
 מאד ויינו ארך חוגלות ירושלים, אנשי נלכרו רועב ומפני וארום,ראי
 עצמותינו ששו אומתם כמתים בו ואטצו הנצא, כשאר קצו נודעלא

 כ(, סו, )"טע" לד' מנחה העמים מכל אותנו יו ש(, 6, )ישלשל לנובזתו

 יקךמנו ד', בנקמת נראה וארחנו כבורנו, בראותם יהי אבל להםכהיה
 צרות מרומזים העקב במיתת ובפרם ויחי וכבפרשת והינו לפניו".ונחיה
 לעמן ב* מאד וצינו ארך אשר הזה בגלותינו כעת מובלים שאנוהרבות
 לפניו. ונחהה והקימנו בהום העלם שבמהיו ער ר"ל, כמתים בו ואנחנוקצו,

 רבות שצרות דור ראקז "אם א( צח, )מנהררק חז"ל אפשרוחרוצה
 כוי כנהר צא ט ש( סג )"טעיז שנאמד למשיח, חכה כנהך, עלובאות
 ב* - כנהר באות שציות שטה והים שאל". 6רק ובא 4הוממך
 שפרשת שמה יל"פ ובשה לבוא. ולקרובה לגאולה מעץ עצמו הואשרפמק,
 שכן הקודמות, לפרעדות חיבורה על להרות הא מנאומה, היאויחי
 את יעקב על שירשו כמו הפסק, בלי עליו באו העקב של הרפתצרות
 קמא " רכז" ויבא נחתי ה4א ימקםצןי ולא נטלותי קמא כו( ג, )ורוברפמהק
 רגזו ציי בא רמז ויבא מינה, מעתי הלא מלכן, שקמתי ולא מאנשו,שלותי

שן



 בא וטה כבד. באבל עצמותיו שהעלו נה אז ררק ג(, פפ'ד )ב"ר יוסף"של
 באות רבות שכנבצרות גאולתינו, אופן תהזה שקי הזה, בגלותללמדינו
 קרובה כי והאות המעק נופא טה אדרבה כי ח"ו, נתיאש לא כטהר,עלנו

 נואל. לציון ובא וקרם מעם ועוד לביישישועתינו

 הגלות, חשכות בתתי היתה פה שבעל תורה התגלות עיקר ההנהב.
 ג, )אכה עלם כמהי החריבני במחשכים א( כד, )ההדיץ חז"ל שירשוכמו

 נתגלה שלא מה תורה רזי להם נתגלה עפצם בבל, של תלמרדה טהי(
 צייקטמ ד( פיד )שהיצ"ר במדרש אמרו וכן ישראל. בארץ אפלולהם

 במפר וכתב יייינה. לי שהעמיתה מצדיקים יותר בחורבנה לימעברתה
 התורה, אור להתגלות מימה מהא עיההושך טה שדבר )בפחיתן( צדיקפרי
 להבים. האדם כהצכל ם רכרהוא

 "אם הנ"ל חז"ל מאמר ע"פ הוא בטד שהביאור חי"ל נראהאכן
 הוא וכן לכהטיח", חכה כטהר, עלו באות רבות עצרות סורראית

 אבוא קצתי עינם בכ*ק מצצם הם הגלות, בחזצכות גבראלשבהיתר
 "במקום ד"ע הכעשתם מאמך יהרע הדף ג(, מה )תהלים אלקים" פניואראה

 י, הר-כ"ש צוואה חי, פ' ישף קקי תהלות )לק הוא" שם האדם שלשמחשבתו
 מצשכים בגאולה, בחפפה ממחשבתם וכיון יעוד(, ג, ב, ת"ב מוט שם כתרא,

 טרמה הגאולה בעת חגרי והנלא, החשך לתוך הגאולה אורותניצוצות
 מבצנר מי )עיט תצא" מאתי חדשה "תורה ע( פהג יקיר ובמדרש ד, נא)"מצה

 אור מהטה פלא ו( י, )כה"ק אשר עת הקטף פי'(, אות ה' מאמר סית חורשפומי
 בעולם מכם המכומק "דברים ו( פהמ )ב"ר חז"ל ודרשו הקפאון",יקרות
 ומאותם כו'", רצפי סמהש כדיק הבא לעלם צתים חקיות עתעיםהזה

 שלא מה פה שבעל תורה אורות רוגלות בתוך שמתגלה הואהאורות
 הגלות. מרם קוחצ אדמת על בהיותם אףמצלה

 נתעוררה והגלא, השעמד נודל שמוצך מצרים, בגלות הטהוכן
 דובקם בעלם ויהי כנ( ג )שכות שנאמר כמו לדבללה, ההשתוקקותבהם

עת



 ותעל וצעקו העבדה מן ישראל בני ויאנחו מצרם מלך ושתההם
 ענק תה תורה. ולמתן שאולה זכו ועי"ז העבדה, מן האלקים אלשועתם
 עד מצרם גלות מראשית אלו, פרשיות שנחשבו שוכבי"ם,הפרשיות
 מחמת מתחמה, פרשה לאחר שהחלתן אחת, לחמיבה תורה, מתןלאחר

 ערכו סופן את קירב גופא וזה השעבוד, מצרות ולבם עיניהםשנמהמו
 התורה. ולקבלת שכינה גילוי בראותם שירה לומרגבראל

 ב"בינה" היא פתוחה פרשה שמוד לומר, אפשר יותרוכפנימיות
 למשה רווח *תן בהרכשות, הפסקות דרו "בטה תו"כ( )רש חז"ל אמרושכן

 בא זו מתחמה פרשה אבל כתורה. בהכתוכ לפרשה" פרשה בקלהתבונן
 תהבי. מבינה, למעלה שהיא חכמה, בבחי' בתורה, חרשה גילוילנלהב

 נחלה לו מחנק השבה את "המעג א( ןה )שבת חז"ל אמרווהנה

 א(, צג ח"ב )זדו דאוריתא יומא שהיש שבשבת לבאר, ויש מצרם".ב*

 עולם "מעק השבת שבהיות בתורה, הסתומות פרעדות את להשיגזהים
 העתידה התורה מאוי ניצוצות בעוהא עכשיו כבר מאירהבא",

 החנו מצרים", בלי נחלה לו ש"נותדן ונקו הבא. בעלםלהתגלות
 ממיס כ"הדק בה ורואה מצרם, בלי לנחלה אצלו התורהשנעבדת
 פרשיות שהם מפני מומש, כהרק גברתו שאנן ברברים שאףרצפי",
 מעק שהוא בשבה מטם הזה, בעולם ממנו המכומק ודבריםמתהמות
 רק להתנלות שעתידק התורה אורות כבר מתמצצים הבא,עולם

 משוים". כלי ל"נחלה כעהה"ז כבר תורתו געשיתכעהה"כ,
 ש5ע לס יושפע ידה הזל התורה, אור להתנלות שנזכה רצקוזהי

 כמ"ש ההמלריה,ברכה
 )מקאי

 עחטר בשמואלה בטמינה ימים אורך ט( ג,
 רוד בן בביאת לעינית עצוים כבוד להתגלות שנפטה והעיקרוכבור,
 וחמרי. רחמיו בהב דדןכמהדה

עם



 ויחי פ' שלישיתמעורה

 זו פרשה לבעז הצי"ט"י גו'. עשרה שבע מצרם בארץ קקנ ויחיא.
 ישראל של ולבם עימהם נסתמו אבעו יעקב שנפמר שכיק לפיסתתה
 5שונבדם. שהתחלו השעבורמצרת

 )מש4 עיו"כ ב( פ"י הכה )במדבר ממדרש אסירו דירנה באה, לומרוגט

 לשאול הקב"ה ראה "כיה הותממה, דרכי תינו 4 לכך בני תנה ט(כ,
 רעה"ד ביהם תלמה שמצבירת לפי גוהריו, שהזיו ווןוףמם הלבמישראל
 סרסורי תרי ותבא עינא תו' לבבכם אחף תתרו לא 4( %,)משנר
 למשול האדם צרוף באמת דיינה נרואה, בטה והביאור כר". אשןמחטאה
 מתפלתם שאנו כמו ולגיבורתו, להשית כלם את ולשעבד אבריובכל

 לעבודתו מהעובדים מהיו כלם וטחי חהצ שאר עם שבמוחי"שהנשמה
 עבוטת אשר האברים עיקר שהם האדם של והלב העימם ובפרםית"ש",

 לכנו ודבק בתורתך עינעו "ההאר מתפללים אנו ועליהם בהם, תלרהד'
 שהעץ והית שקי", את הקראה לאהבה לבבנו ויחדבמצותן

 ד' לעבוהת המשועבד ההלב שמנשן, כ4 נעטות ד' לעבוהתהמשועממת
 שמע לב לעבדך וכעת פ( ג, א )ם5מם שנאמד כמו לבינה, כ4נעשה
 שלב העימם שאני בטי אמנם מ'. לרע מוב בץ להבין עקש אתישפם
 אזי ד', לעמדת אלו צמיו משעצר האדם אק ח"ו ראם האבףם,משאר
 נהפכים עוד אלא ורגימה, ומצנמה כ4 משמערם שלא בלבר זולא

 רדצטשה'. מיסוף "תרי ונעשים עביה, לזי להבאו הארם את5צנבד
 שיחיו לעשאול הקב"ה ריאה ושהנהם הלב על הדווש וע"ל שאבהווזהו



4 אלו אברים כיאחרו,  עוד יתפש, לעבודתו משעוברים ימיו לא אם 
 בהם". תלויה שהעבירה שלפי לחמא, אותוהצעבדו

 של ולבם עיניהם נסתמו אבינו העקב שנפמר ושכיק שאמרוזה
 והלב העינים פהיקה לשעבדם", שהתחילו השעטר מצרתישראל
 להם, משועבדים והלב העינים כבהיו במקום כי אותם, לשעברהתחילו
 להוי משועברים הם שנעשו אותם, לעינבר הגלב העיניםהתחיו
 החמאה.מרמתם

 רוי אניט, ה~קכ שהי שמן כל כי יעקב", שנפנים "כיק ההן אח וענקב.
 השו"ת, לעברדת רק אבריהם המ"ח כל את יתרשל בני אתבררבכוחו
 נק נפמי אחיני הוהכ שהמץ שבשעה ד( ר"ח )ב"ר וש"ל שאמרוכמו

 שבשמים גבראל אל שמעו להם אמר בניו עשר למנים י4אהעלם
 בלבך שאץ כשם אבים יזמראל שמע ד( ה )דברם לו אסרו כו',אביכם
 כו'. אחר ר' אל~מ ר אלא מחלוקת בלבנו אק קי הלע"ה שמחלוקת
 רמ"ח בה "ם אשר שמים כהדכות עגל וקבלת שנצע קריאת שאגפיוההים
 עוקר עטו סיג(, ס"א מ" ארח )שו"ע שכאדם אח"ם הם'ח כמנץתיבות
 שיניו האבשם, כל ש המד"ת את להבהקך שמים מלכות עהיקבלת
 יעקב שהטו בשעה טץ וכל ית"ש. ~בחתו משעוביים כלםהאטים
 אבריהם רמ"ח כל לשעבר הכח בהם השפיע שהוא בעולם, עריקאבים

 ט' בלבך שאץ כשם אבעו, ישראל השמע אמרו ולכן שנאשמים,לאוחזם
 כוהן בלבבו אץק8

 של ולבם עינמהם "נמתחו אבינו ההש שממך כיק ה8
 שודו השעבור צרת ר"ל לשעכדם", שהתחילו השעבוד מציתישראל
 עבירה. להכר אותם משעבדים תץלכהלן

 כרכתה ו44מת שוד החח אביט יעקב השי בסה, יתבארוביותר
 משעלם הים בעלם, קקכ ש% צק וכל ט', לרקב אמת ההן כ( ג)מכה
 הם אמת, לנקורת שיצמד והלב צופה כשעין הרי אבזז, ומבקשחדש

 שנסתחף יעקף עצומך כיק אבל ץז"ש, להביא עצמםמשעכרם
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 חז"ל כמאמר לה, מבקש ונשק דורש ואקהאמת,
 )מנהדרי

 עה"ח א( ש,
 עדרש עדרים שנעשית מלסף גו', נעררת האמת ונוהי סו( ם,)ישעירו
 ומתחל עבירה, לסרסורי ונהפכים וחלב, העץ נסתמים אד לה,והולכת
 רק הוא עמקם וכל לשקי, משעובד נעשה העולם שכל התתמד,צרות
 הרץ. העולם ותענוגי תאוות אחרלרדף

 עשי שמתחלים בעת אלו *מים נדי למוד הוא שץינק
 שהעץ השלמד צרות מחתמה", "פרשה על החיקק קמי -השובבי"ם

 התיק ועיקר עבירה, לדבר אותו תממרמרים האדם את משעבטםוהלב
 ויךדות הנפלות כל וטור שורש כי אמת, אתר ברטשה מלתהלהוא
 ואץ דורש ואק קירת והאמת שקר, מלא שהעיב בגלל הוא האדםשל

 בא( )והפת ד"ע יוסף קקנ תוללות בש הרה"ק שמכש שמומבקש,

 התק האמת נעם העולם שאהבים שמה ד"ע הבעש"ט ממורועחצמע
 ר"ל וועלם[, די אין איבעראל אן מען קומם אמת ]כומן העלם"בכל

 מה ק4 ביורו וישם העולם, לכל כניע שממילא עד לכגףם ממקוםשנדחה
 אחר לבקש להתחיל העיקר הלכן הזה. דח2פל בדור אכתרטהנענה

 בעבודתם בתוותן אנגע צוחקי אצל רק זאת תשוצאים אמת","פעם5ע
 )תשם מת" לא אבינו "קאך בבחינת אמת נקורת המ2מוצאשובשיחתן.

 לעבוית והלב העינים תמשתעבדים סתהשה, פרשה נפתחת הרי נ(,ה,
המד"ת.

 לבנו עירס ויפתחו עלימה, בתשובה 24וב שנזכה רצקויהי
 ולרון באמור לכנו וישמח עעעו יתו זאת ובשכר וב"ש, לולהשתעבד

 דירן בבושיה יוד בן בבטשת ישראל, של במוששן להאות אלקך,מלך
 רחמיו.וחסךיו.ברוב

פב



 שמות פ' קודש שנת54

 וביתו איש יעקב את כצצריכטה הבארם יזטראל בני עצרותואלהא.
 להודיע במירטען, המנאן חזר בשמותן בתיהן שמנאן אע"פ וברש"י:באו.
 וצרב כר. ובעימותם כממפר המכתימן שמודואן להתבהם שנמשלוחיבהן
 בהה. חהמען שהודהו לכוכבים, ישראל שנמשלו ב"ה ועצעלהמהו

 שם על גבראל, בני עצמות ואלה ה( פ"א רבה )שמחץובמרופט
 עם את ראיתי ראה י( ג )שצת שנאמר ראובן, כאן, נזכרו יזטראלנאולח
 שם * 6ק פקתם, את אלונים ויוטמע כר( ג )שם שם על שמעון,עצ,

 מה לקים המנה מויך ב( גו )שם לצרתם הוא ברקי הקמ"ששנתחבר
 ההקדוש זטהה*ו שם על נהוהה, בצרה, אנכי עמו ט( צא, )תה4םשאמך
 "שמעק" "האובן" כאן ומנאן שחזר שמה כמה, ומתבאר כי. הואברר
 בשעת להם שמתן הראשודם שטתם * ב*ט הזרה אינהט',

 שמה * אחד כל הסה להתם, בשעת להם שניתן שמות כילדתם.
 כי שמעת לב(, כם, )בחפות בעני ר ראה מ התבן שבלותו,הפרמות
 ישראל נאולח שם "על הוי כתן שנאמרו הקשרות *(, )שם גו' רשמע
נזכרו".

 טנק שכצת הכמהדם )שער ז"ל הארגז מ"ש ידוע דהנה נעה,העדאור

 נפשו, שורש כלל ובו שלו החיות עקר הוא ארם זבל הערמו ב( כו,ג,
 ישי ש ב91ע ""ל דחתם ) ט1 ח"""ש שחדש ג )פ"9תטיש
 חיותו כי פוחד, ענק על בשמו אחד כל נקוא לידתן ברשעת ההגהע"פ(.
 6%ת אםהטה,הזו . 1עה 6 חסד פןהז טק ה" נעים ות%חז
ש * כלם מ ופעלתם, חיותם כל כלצל שמווזמן מטתטהמצרם,  
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 התכליב הרי בנלגם, נתונים שגבראל בצק כי חזינו נזכרו. גבראלגאלת
 כל וזה המגרלה, לקרב רק הוא מישראל א"2 כל עבודת שלוהמנטרה
 מצרימה", הבאים ישראל בני זטמות "ואלה ולכן ונפשם,חיטזם

 שם געל הוא מצרים, לגלות שבאו לאחר ישיאל, כני שלה"שמות"
 "א"2 שאמר וזהו הנרצה. ותכלת חיותם כל חקו כי גבראל",גאולת
 שם09 הה אחר. ובית אחר כא"ש למצתם כלם שבאו באו",וביתו
 בהיותו יוסף להם השפגע זו שמרה במצרים", ההן "ויוסףהקרא

 אלא עצמו, לצורך היתה לא במצתם ערלתו ייפתו שהריבמצרים,
 בארץ שאתת לכם לשום לפניכם אלקים "והפלחני ז( מה,)טבעות
 גדולה". לפלימה לכםולהחיות

 ומנאן חזר בשמותן בכמהן שמנאן "אע"פ רש"י שכתבוזהונ
 במספר תמכנימן שמודואן לטכבים שנמהלו חיבתן לההיעבמיתתן,

 עבודה אחר בכל הטה עריק ד"ה בעלם היותם זמן רכלובעימותם",
 שוב מיתתן לאחר אבל הגאולה, לצורך הוא כולם שתכלת אףפרמית,
 הכלל, למוכת רק הוא ועידדתם פעולתם כל אלא אוד, עמק להםאק

 אמצו ולכן הגאולה. שם על אלא נקראו לא בגלות שרוי ישראלוכשכלל

)ח""
 להם אק שבמותתן "ירחיהם, יוהר במיתתן צדקכם גישתם ב( ז,
 גבראל. הכלל למובת אלא אחרת, דרישהשום

 חושבים שאינם צדעדם כי לכוכבים", "שנמשלו הוא זהובענק
 לעלם הקימים לטכבים נמשלו ישראל, כלל צורך על אלא פרמיותםעל
 חשי". לעילם ככוכבים הרבים "ומצדעך ג( עע )ת"ל שנאמך כמווער,

 שהוא כשם הרי הפחמים, בעניניו מחזיק וכהארם צק שכל בזה,והכשור
 קיימים אינם הפרמים עניניו כל כן לעפר, ומופו מעפר ומודו אשרארם
 בנצח נכפתם הם ישראל כלל למובת הפועלים הרכש מצדתי אבללעד,
 חטוא גר", ושטקר לא דעואל "נצח כס( פו, א )שמואל נאמך שעליוישראל
 להודיע במירטען, תטעין "רטר רש"* ענ' וזהו ועד. לעולם וקייםנצחי
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 ש"על שמותן במיתתן כאן ומשה שחזר שבזה להכבש", שנמשלותבהן
 בכלל שהם לכוכבים, שנמשלו חצתן הודיע נזכרו", האראל גאולתשם

 ועד". לעולם ככוכבים הרכים"ומצדיקי

 פרומה שתכלה עד בא דוד בן "אק א( א, )סנהירק חז"ל אמדו והנהנ.
 וכענק ד"ה בחוקוזי פוכ )יכ זצוק"ל לב יטב בעל הגה"ק עוני הנתנ הכים".מן
 אין ז"ל, אליהו אדונינו מפי טה על פירוש דור אחר דור קבלנו יוכברסו(
 כי עצמו בעכור לכקש שלא הלב, כש מן הפרם שתכלה עד בא דודבן
 במפר טה פיראט חוכא ולהתמעט, כלנו עלינו לרחם הכלל בעדאם

 בכלל אחד כל שיהיה היינו בפיו". אמת ד' ודבר למוזלה"ה, מזרה"טכטק
 שהיא השבת מסגולת היא וזו ועד". לעולם ככוכבים הרבים"ומצדיקי
 לו נותנים השבת את וזמעבנ א( קקה, )שנח חז"ל שאמרו טה דאחד"."תא
 בק המפריד הנדר להיות היא הרי המיצר פעולת כי מצרים. בלינחלה
 זולתו. לבעלים השייכת פרמית נחלה כל ולהטת למכנו, אחד שלנחלה
 בלי נחלה הינו מצרם, בלי נחלה לו טתנק השבת את המעבאך

 קק להרמת מעפרא, שכינתא לאקים 4~מו פוב שדורש אלאפרמיות,
 וחסריו. רחמיו ברוב דירן במהרה דוד בן בבאת האראל,כל

מה



 שמות פ' שלישיתסעודה

 וביתו איש יענך את מצרימה הבאים ישראל בני שמותואלהא.
 במצרים. הטה ויחטף נו', שמעון ראובןבאו,

 את רחל לדה כאשר קהי כה( ל, )בראשות עה"ק דהנה לפרש,ויש
 פטיזט"י: ולארצי, מקומי אל ואלכה שלחני לבן אל יעקב ויאמריוסף

 יוסף ובית אש יעקב בית תשק "( א, )עובדה שנא' עשו של שמנומעצולר
 טמף משטלר למרחק, שלש אש להכה בלא אש 5עש, עשו וביתלהבה
 תולדות אלה א( 6, )התעות עה"ח וכן לשוב. ורצה ברקב"ה יענךבמח
 ובית להכה יוסף ובית אש יעקב בית חוטה כתש פטיזט"י: יוסף,קקב
 שלבשול והינו כולם. את הטורף שמכלה מיוסף יוצא נתק 6יש,עשו
 דקךושה. ללהבה צתכקהנלוח

 יושב תם א"ת בהיותו התורה עמוד עמנו יעקב כיורגי*שור,
 מגינה אדמתם על לבמת יושבים ישראל ובהיות מ(, כה, )נראעותאהילם
 ולכן למרחק". שולם אינו להכה בלא "אש אך התורה. אשעליהם

 צריף עשו, של יאמנו לשרוף צרכים ונטם רחוק, במקום בגלותכשישראל
 של כחו שהוא דקךושה, בהתלהבות * ומצוות בתורה עבורתםשתהיה
 יוסף, של להכה מתוך פירוש מיוסף", יוצא "נצנוץ וז"ש להכה. יוסףבית

 שלם". את תטורף"ומכלה

 קקב את מצתם הבאים גבראל בני שמות "ואלה יתפרשועפ"
 ונתקים ויוסף יעקב מדות נתחברו במצתם", היה ש"יהמף יוי ועלנו'",
 כיוסף יהוא ניצוץ שאו להכה", יוסף ובית אש יעכל כיח "שההבהם

 בארק יפטם נר יוסף "וימת בקרא נמקש ולכן טלם. את ושורףזטמכלה

פו



 איש יעקב אח גו' ישראל בם שמות ל"ואלה ברגשית( טפר )סיוםבמצחם"
 אש רוסף, יעקכ חיבור ידם על להיות למצרים, ירדו שלכן באו",וביתו
ולהבה.

 ד' מלאך "רירא ב( ג )שמא גאולתן תחלת בראשית שנאמיוזה
 מתעי הוא המנה למדאה ערכו שמה גו'", המנה מתש אש בלבתאליו
 מה עשו של שמנו עיקר והוא להבה, יוסף הבית שהוא אש,הלבת

 אש. ולבת התלהבות פזלי תמתפללין תורה לומדיםשישראל

 ידוע רהנה השובביים. ימי אלו, בשים זה על לעורר צרעו שיותרב.
 התשובה ומעיקר פ"ב( אא ב' מהדורא תרה )דנר זי"ע אא"ז כיק שכתבמה
 ונפאה נפשי". תבכה כממתרים בבחינת בסתר, הוא אלו עוניםעל

 את אלעם "רירא כה( ג )שמות הכתוב שעל בפרשתן, הק' לדבריומקור
 שעבורהון צער ד' "והמא עחיאל ק יונתן תירגם אלקים" וידע ישראלבני
 אנש ידעו ד"א במומדא רעבדו תיובתא ית קדודיי תלי גבראל,רבני

 אחד יעו ולא בהמהר עונשו ההשובה על קאי אלקים' ש"רדע ]הגטבחבךה"

 להיות צריך העיקר אלא עם, ברהב תלוי העיקר אין רלכןמחביו[.
 מדת של התקק כי הוחד, אהד כל של רגפש והשתפכותבהתלהבות

 שהיא להכה", יוסף "בית בטחינת להיותו עצמה, יוסף מרת הואיוסף
 הוא עשו, של שמנו לשרוף יטל שבזה ותפלה, בתורה להכההאש
 האדם את המביאים הסתמאה, וכוחות הסמ"א של חילות ר"מהם"ם,
 א"ע הה לעומת הה לעורר הנרדי עבירה, לכבר דגדמהע ע"ילעבירה,
 שמהפשקם רזהו כרלם. את הטררף וניוסף הירצא אש דלהבהניצוץ
 שכשם לבנותה", עתיד אתה ובאש הצתה באש ר אתה "כי מים()נתפלת
 כן מקרירינו, בית את הצתה בה האש היא בנו הבוער הרע והיצרשאש
 במהרה לבנותה עתיד אתה ותפלה דתורה והתלהבות ד' רעבורתבאש
ביכור.
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 בית להיות ובלהבה, באש ולהתפלל ללמור שנזכה רצוןויהי
 אשר המקדש ובית הרידש עיר ולבנק להבה, יוסף ובית לאששקב
 הקב"ה עתיד בה האש דקדושה, אש בנו ותבער אש, חפצתמובאה
 מה כל על שלימה בחשוכה הללוב ותפארתה, מקדשינו בית אתלבנות
 תשובה מתקי וירושלים ציק בנחמת לראות ולהות בנרו"נשפגמנו
 וחמריו, רחמיו ברוב רק במהרה דור ק כבשת המש, ושמחתשלימה,

פה



 וארא פ' קורש שבתליל

 אתו רבר פירש"י הוי"ה. אני א4ו ויאמד משה אל אלופםוידנרא.
 שהף וצ"ב החץ. לעם הרעותה למה ולומד להכר שהקשה עלמשפם
 המשפם הוא כסה פהאש הלא 1', אברהם אל וארא לו שאמי נאמרבקרא
 אתו.וכדבר

לה"
 ההוצאתי הוי"ה, אני גבראל לכני אמר סלכן בפרשה:

 1', אתכם ולקחתי 1' אתכם שאלתי גו' אתכם והצלתי נו'ארעכם

 הקב"ה שאמר רכיון ע"ב, ולכאורה גו'". אדשכם הוי"ה אני כיויעתם
 אז כהנה 5הם גילה כבר הף הוי"ה", אני ישראל לבר אמר "לכןלמשה
 לשונות בר' - מצרים גאולת לאחרי דחק *מך מים ואד הוזיה, שםאת
 אני מ "פרעתם ש יק - ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי נתולה,של

הף"ה".
 הר' את בהי( חד1 )עק הראשונים ביארו ההנה בחק,והניאה

 נק נצדים שיניו הבשורה היא ש"והוצאתי" גאולה, שללשעות
 מרצחת ארעכם "והוצאתי נאמך %ק במצלם, בעודם אףהשעבוד
 רשותם מתחת נפמפם שיץיו הבשורה הש "והצלתי" במזים".פבלות
 בני שידו מענויתם", אהבם "והצלתי נאמך העק לנמרי, מצרםשל
 ורק סוף, ים רקריעת נם שהבמבום מה והא "וגאלתי" מצרש.הורק

 אדוניו שיהוף ומפחד הבורח עבד כי לנמהים, נחשבו מוף שבקריעת
 נאתה חשוב אעו עףקאודיו,

 ת-

 נסויה בזרוע אתכם -נאלחי נאמר
 )דבתם נאמר שאז תורה, במתן שהמיחם "ולקחתי' נרבים".ובשפמים

 לעם". 4 אתכם 'ולקחתי הבטשו היא תו לעם", נהחת המץ ,ץץם שבה

פט



 שהרי מצרם, גאולת נשלמה התורה שבקבלת בזוןומנואר
 מה פירשנו צוק גאלה. של מלשונא אחת היגש סיני הרמעמד

 שנתן ברעי הוא, ברע* המקום "ברעי פסח, של הנרה במסחשאתורים
 על ולהודיע לברך ענק מה קשה, כפשתנו אשר ישראל", לעמותורה
 שרק כיק בפשמות, מתבאר הנ"ל לפי אמנם בפסח. " התורהנתינת
 כחלק ולכן ישראל, גאולת ונשלמה טצרים טמאת במיה התורהבקבלת
 וז"ש ישראל". לעמו תורה שנתן "ברעי מברכק מצרים טמאתמסיפור
 מצחם מארץ הוצאתכן אשר אלקיח ד' "אנכי ב( ג )שמות תורהבמתן
 מצחם. מאיץ שהוצאתכן הוא תורה מתן בעבעת שבכוציו כלתמרנו'",

 רג מאמר המפכר )שער ד"ע אא"ז כנק שכתב מה גם מהבארוב"ק

 ששמיני "דהמו עצרת, בשם לשביעות חז"ל שקראו כמעם 5ץ( 4תהכטים
 של המיום שבועות הוא כן דתשרי, מוכים הימים של המיום הואעצרת
 - חורתינו מתן צק - בשבועות רהרי יצן, האמור לפי עיי"ש, הפסח"שי

 הפסח. שי של המיום הוא ולכן מצדים, נחלתממחיים

 לבני אמור גלכן למשה וקב"ה שאמר דאע"פ לומד, נראהועפץנ
 מ"מ הוי"ה, שם את במצרים עוד 6הם גילה וכבר הוי"הש, אניגבראל
 שמים וחקו התורה, נשלת עד הויזה, את ישראל בד ידעו 5אעריק
 כי "וידעתם אז גאולה, של לשונות הף' כל עזיתקיים לאחף ירקהקרא
 דטק להיות היעו הויזה", אני כי "וידעתם כי באו, והשרשור הוי"ה".אד

 שנאמך כמו ודביקות, חצור מלשק הוא "עיעה" עטףבהעו"וע
 אלא בעשי"ת, להדחק עדף ולא חחי", את ידע "רהאדם א( ד,)בראויה
 )צץ אחד" ושנמתו ש"הוא וקב"ה, של חכמתו הקרושה, דצזורה סיעל

 )יץ בלבותנו המלך את כמחבק הוי אז ה4(, התוהה שטי כצוף נ"בהמנ"מ
 הויטה", ש"אני במצרים בעודם להם שאמר אף ילכן פיד(. אמדםלקפצ
 התורה, נתינת לאחר רק הוי"ה", אני כי "וידעתם בהם בזקים לאמקם
 ש יתץ4 בו טעם זדו אז רקכי

- 
 טחתו.



 לדבר שהקשה על כהצפמ אתו "דבר רש"י מש"כ לבאר י,טובסה
 שהקשה המה הקב"ה לו שאמר הינו הסה", לעם השעותה למה~ומר
 שדבק מי כי ית"ש, בו *דבק הבשול תמרק מחמת הוא הרעותה","למה
 כערש ורק מרותיו, על מקשה ואינו שואל אינו גמור, בשל מתוך ית'בו
 שמתעורחם הוא אז ית', מאתו בפירוד בפנ"ע, מציאות של הרגשאיזה

 אתו, דבר אשר המשפם ההר גופא הה מדותיו. ועל ית"ש עלוהשאלות
 של זו בדדגא עוד הטה לא אז שעד יז8 הוי"ה, אני לו לומרשהוצרך
 לבחינת שעיעו הוא התורה קבלת לאחר ורק הדביקות,שלימות
 הוי"ה". אני כי"וידעתם

 אני כי ד"וידעתם הירבה בעמיאל מתעורי קוחצ שבת בכל חונהג.
 ביני הוא אות כי תשמרו שבתתי את "אדי ע( 5א, )שמהז שנאמך כמוד'",

 עמטכת משום והוא מקרשכם". הוי"ה אם מ לדעת לשותיכם,ובעיכם
 תורה" ניתנה בשבת ולשו"ע ךאומהזא", שהמא א( 8מ, )ח"ב בסמ"קנקרא
 להיות היינו הוי"ה", אני כי "לדעת באים הק' התורה יוי יעל ב(, פה)שכת
 "הכלענג א( קהה, )שכה חז"ל שאמרו מה לפרש י,ט ובנע ית"ש. בודבקים
 שהוא בהשי"ת הדביקות הינו מצחם", ב* נחלה לו מחנק השבתאת

 ית"ש א4ו וכשדביקים חשש, כלא נךטץ סלא שמן כל וסובבממלא
 ב* נחלה לו "מתנק בחינת זוהי נחלתו, הוא הוי"ה פ( י, )דטיםבבחינת
 באים המהימפתא", "מעמשא כל בעת ונפהק השבת, עי ועלמצדם".
 מקדשכם". הוי"ה אני כי קורעת במד' בהעד"ת,להבהקות

 רוד מתוך דאוריתא" "יומי שכתות לרכל שנזכה רצקבהי
 הטו האמונה עיקץ אשר דכדויכגותא, במעודתא ד' את ולתלתשמחה,
 רבזכות פ"ע(, הבעשרם בשם שלח פ' רש יטף ההם נחליא )מגטוהדבעית
 הוי"ה את יעה הארץ מלאה כי מ( א )טע" הנבואה ללום נזכההשבת
 כזכוך יעיל העקצים, לחי וממחה שבה שכולו ביום מבמים, 4םכמש
 וחסדיו. רהבנו ברוב דיק במהרה דוד בן ובתשע ומגע,ונמחה

צא



 וארא פ' שלישיתמעודה

 אתו "דבר ופירש"י ר/ אני אליו ויאמי משה אל אלתם ויךנרא.
 שהתחיל וצ"ב הטה". לעם הרעושה לכוה ולתיר לדבר שהקשה עלמשפם
 באמירה הייים הרק, מרת על המורה אלקי"ם ובשם קשה, לשוןבסיבור
 רחמש. על המורה ב"ה הוי"ה ובשם הנה,לשון

 הינו אתו, שרכר שהמשפם ארזא ב( ט"ו הכה )שטתובמדרש
 ארוית מוב ה( ז, )שזלת שנאשר לידע לך "ט היך כר, הקב"ה לושאמך
 במצרים. להם שטזתי מראשות ישראל של אפשתן מוכה מראשיתו,רבר
 בש אדמו"ר אא"ז כ"ק של כחי"ק שהבהו בפרשתן בנים בתפארתועיק
 מזירטשוכ מוהוצ"ה המפורסם הקדוש הרב בשם זי"ע שלמהשם

 רמז שהוא וי"ל אחרון. ואני ראשון אני ר"ת הוא וארא כיזללה"ה,
 גו'", "וארא באומרו לכהנה הקב"ה שרמז הנ"ל, במדרש חז"ללדברי
 של אחריתן שמצבה לידע לך ד"צ כלומד אחרון, ואני ראשוןשאר
 במצתם. להם שנתתי מראשיתגבראל

 ךנלות תצא( פ' תרה )עקופי הזוע ההנה טה, ענק לבארומנאהב.
 מלכיות הד' מן נזלות הר' לכל עצרני כדבר היה מצרים, גלותהראשון,
 לאות מבד המז הלכיות הד' בק אחד כל ניראל, על עולם דנבירואשר
 קונו ההא עלונה לבחינה ממר מגיים כלות ב"ה, הויזה השם מןאחר
 )שפח הכתש סוד וזה כנודע, הוי"ה, אותיות לד' שורש שהוא יו"ר,של

 לזהם ר~קב"ה שדבבני שמה די"ל, וראה שואל, מי שצי ףקתו יב(א,
 נבללים נ6חז הר' שכל כיק הוא כמטה, שכא לאחר השעבור קושראת

צב



 מצלות השעבוד קושי אח יתיש לפניו גלוי וזירי מצמם, בגלותבשרשן
 קושי את עוד הקב"ה שיכביד בהכרח היה לכן הימים,שבאחרת
 הראשונה גלות שהיא מצרם גלות להם תהזה למק במצרים,השעבוד
 אחרונה. לגלות והכנהכשורש

 הרעותה לכער ולומר לרבר רבינו משה שהקשה מה עלולכן
 דבר אחרת מוב שנאמר לירע לך יש "חיך העשי"ת השיבו הזה,לעם

 במצחם", להם שנתתי מראשית ישראל של אחרתן סובהמראשיתו,
 להם שנתתי "מראשית אחרון, גלות ישראל", של אחרתן ש"טובההיינו

 וכירשם בראשיתם השעבוד קושי אותו נתתי שכבר ע"יבמצרים",
 אדום. בגלות אחרק שעבוד עליהם יוקל זו הכבה שע"יבמצרים,

 )ששה השי"ת לו אמד הרעותה, למה משה וכהקשה לאחרוהנה

 העשוי תראה, עתה ופירש"י גו'", לפרעה אעשה אשר תראה "גמה א(ו,
 לפרש, ריש לארץ. כשאחיאם אומות ז' למלכי העשוי ולא תראהלפרעה
 בא הטה כבר ישראל, לארץ נכנס רבעו מיטה היה שאלמלי פירעההנה
 תשובת היתה וזה שלימה. הגאולה אז והטה העלם תיקת לטייהעולם
 אבל תראה", ש"עתה דכיון הרעותה", "למה שאלתו על לכהנההשי"ת
 אלא עולם, גאולת אז ישראל יגאלו ולא אומות", י למלכי העשוי"לא

 היה לכן מכולן, הקשה הלז האחרק גלות עד גליות לר' לירף עודיצטרכו
 לגלות הכנה ישא מצרים שגלות כרי זו, גלות עליהם להקשותצרך

 במצרים. להם שנתתי מראשית ישראל של ארייתן הטובעההאחרק,
 שאע"פ הוי"ה", אני אקו ויאמר משה אל אלקים "וידברוז"ש
 סופו כי הוי"ה", אני אליו "ויאמר מ"מ קשה, דבור הנץשבשעתו
 הדי כק גליות ד לשאר ישראל ירדו שעוד כיון רחמים, שהואשתראה
 ישראל של אחריתן ומכה ב"ה, הוי"ה אותיות לכ' המכדיםהלכיות
 כמצחם. להם שנתתימראשית

צג



 משועבדים אוי הרוחני, השעבוד קתלי את בראותינו עתהההמהג.
 תורה ללמוד קשה אשר ער הגלות, בעומק בקדמנו, השוכן רועלשר
 ךלבא, והדהורא ורות מחשבות ב4 להתפרק ולעמוד מהור, בשהק'

 אשר לתקן המוכשר זנק הוא אשר השובבש ימי אלו בששובפרם
 )קהה מבקש ולא דורש לא בינינו אק ואפ"ה 6ה, רצק עת והואשחתנו,

 מחדק ולא מבהל לא לנו אק פנינו, לררט א"ת תעינו כצאן כלנו 1(מ,
 השעבוד בקושי כחה במצב ישראל היו שכבר ידענו שלולי עדבשינו,
 ואנו נסויה, ובזרוע רוקה בהי משם ר' הווראם זאת ובכלבמצרים,
 מארץ צאתך ד"כימי היעוד בנו גם יקוש שבקרוב מאמינים בנימאמינים
 בדור מעמר מחיקים הינו לא ח"ו %(, ג )מעה נפלאות" אראנומצרים
 לך יזר "חיך לבהיה הקב"ה שאמר נטה בערנו, מסטתנו את אלאטה,
 ישראל של אחריתן סובה ממצעדתו, דבר ארוית מוב שנאמךלידע

 נ( קעו )תה*ם חיתני אמרתך כי במצרים", להם שטסתימראשית

 נפשת. חיות היא ית"ששמאמרו

 ית"ש, לעבודתו בקרבנו חדש רוח ותתחמש שמכה רצקוירי
 שש אודך לנו יישפע ועינג ואמיתית, עילמה בתשובה לשובולהתעורר
 וכבר לברכה, לסובה עוינינו בבל המלדעה ברכה שפע מובשושנים
 מהל פ" )המנ"מ טאלק הם מיד שבק שהם שכיון לשואל להםהוקמח

 וחמריו. רחמיו ברט דירן במהרה דוד ב! בביאת ה"ה(,תשונה

צד



 בשלח פ' קודש שבתליל

 לאמר ויישמרו לד' הזאת השירה את ישראל ובני משה יושראזא.
 את כשראה אז וברש"י: לאמר". "ויאמרו הלשון בכפל לדקדק וישגו'.
 וצרב. שירה, להמר בלבו עלההנם

 הגוף בשקמות הנאמדת זו רק היגש נשירה" דהנה לפרש,ויש
 אברים רמ"ח ובכל ו(, קנ, )ההעם י-ה" תהלל הנשמה "כל בבחינתוהנפעג
 "ףאמרו וז"ש י(. 6ן )שם תאמרנהע עצמותי "כל בבחינת ניניםושס"ה
 "ויאכפו אלא העדרה, אמרו ובלשונם בפיהם רק שלא הענולאמר",
 להמר בלבם "עלה רש"י פירוזה ה"ה ושלרמותם. מהותם בכללאמר"
 לכל השירה נמשכת הארם, אמי כל על המשפיע הלב כהיותשירה",
 בעקישתם. גיציהם השס"ה אבריהםרמ"ח

 העבודה ע"י הרעת, בגלות שקועט ישראל היו במצרםתעה
 ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ש"5א ער ובלבנט בחומרעשה
 על הקב"ה שהביני במכות נמס שם נם שראו אף ריכן פ(, ג )שפחקשה"
 שתיאמר צךכה שירה ז8הף עדרה, לומר ראמים הי לאמצףם,
 לראות זכו שבו הס, שעל הנם" את "כשראו אך כהנפש. הטףבשקטות
 "ככבדו ראמהו, א*4 טה ב( סו, )שמות עה"כ שפירש"י כמו עחדמהגילוי
 שלא מה הים על שפחה האתה באצבע, אותו מראט עדו הם עלבלה
 מררהעה 5העדג ונתעלו ונוהמתם, רוחם חיקק להיי באו נביאים",ראו

 שכהב ע"ר הענק וימאר שירה. לומן ראויק היו וממד"ארקט5ימות,
 לו השיא אבינו, לאברהם שהכינה שהמבלעה שכשה דהא( מהשת )ר"8דומב"ן
 וכן חים". מלך %י באור ט( מג )מש4 כרכתיב להיות, ראוי שיכןרששה,

צה



 רפואת זו ראיה להם שהשפועה סוף, ים על השכינה את שראו בעתהטה
 והעלתם מצרם, בגלות השמתם רוחם נפשם נפגמו אשר מכלהנפש

 אחר שתיכף ענין ויה שירה. לתמר בלבם שעלה עד השולמותלמררנח
 לא במצרם שמתי אשר המחלה יכל לתמר הכתוב ממך השירה,פרשת
 שהכינה מראה התגלות ע"י אז כי ט(, )שם רפאך" ר אני כי עליוןאשים
 ד' אני "כי וז"ש לרפואה.זכו

- 
 היש ית"ש כבורו לגילוי ערכו מה רפאך",

 הרפואה.עצמה
 מ11ה יושר "אז א( פכ"ג )במו"ר במדיש שאמרו מה לפרש ישובטץ

 שמעולם אע"פ גו', אתה מעולם מאז כמאך גבון ב( צג, )תה~ם הטדט'
 שירה". בנידי שאמרו עד בעולמך נודעת ולא כמאך נתיישב לאאתה,
 תלויה זו מדה כי הכמא", "נתישב שירה כשאמרו אז שרקוהינו

 ו"נודע ית"ש במלטתו מכירם כולו שהעולם היינו העולם,בשלשות
 כביכול. כסאו על השי"ת מוזישב בשלעמות וכשהעלםבעולמו",
 בכל שירה לפניו שאטרים למדריגה שמגזעים ענינו העולםושלהמות
 ונפשם.גופם

 ענינו עצמו השכת כי והיינו שירה". "שבת נקרא זו שבתההנהב.
 הדאל אכזב )עיץ זי"ע ישראל אוהב בעל הרה"ק בשם שאיתא כמושירה,

 עייר בעמור ואומר כהצביר והטביעי "ויום לפרש קה"צ( לשבת דרש רשהלשבת
 וכהשבת כיוו כלומר יבמיו", כל לא-ל ויברכו יפארו לפיכך - השבת~ום
 לבאר ויש לא-ל. ויברכו יפארו יצורו שכל נפוטך מטה שירה, אהמרעצמו
 רהטכינה התגלות י,2 בשו"ע כי ופירזה, אמן הוא שהבצע באהרצועם
 מחדשנים ועי"ז מלכתא, שבת כלה באי ואוטמים שהה מקבליםוהאראל
 רטיטה למשפיע רהטתם ענץ הוא שכן והגוף, הנפש ברפואתישראל
 תיקת ובשלומות לבוא", קרובה ורפאה כששהק היא "זאבתבבחינת
 הים. בעצירת שהמה כמו עררה, לומר בלב עולההנפש

צו



 הגאונים מתשוי השדכא השק( כגדף ד"ה ב 6, )שהדרק בתומירעיק
 "עבש חיות גבי ב( ו, )הה" הכתיב בשבת, אלא קרושה ארמיים בנ"י"שאק
 החול, ינוי במחצת ביום אחת שירה אתור הוא כגף וכל לאחר",כנפקם
 כקש, עוד לנו אק רבש"ע המקום לשי החיות אוטמים שבתוכשיגיע
 )שם שנאמר עדרה, לפני שאומד אחר כנף עוד 4 "8 להם משיבההקב"ה

 בשבת ישראל עורת שמעלת הף שמענו". אצירות הארץ מכנף ט(כר,
 חז"ל שדרשו הס, בשירת שהיה כמו וזה המלאכים. לשירתקודמת
 ד"כיק גף, מצים אחר שחם קדמו ט( מח, )תה4ם עיו"כ ז( פכ"ג,)שמו"ר
 ב"ה הקדוש לפני שיה לרקדים המלאכים באו רים נק גבראלשתצאו
 כו'". תחלה כני הקדמו הקב"הא"ל

 על הזצכינה כשבעגלות בשוגע מהכינה התגלות שאקואע"פ
 ולא דהצכינה, פני לקבל אלא זוכים גבראל אק בשבת שהריהים,

 הרה"ק שבאר מה ידוע הרי מצם ואנחנו", א*4 אה באצבעלהראות
 כשיהוא המלך מהבק בין הפרום שאין פיד( אמכם )4קפר ד"ע התניאבעל
 המלך שגוף מאחר לבתכם כמה לבוש שהוא בק אחד לבושלבוש
 כמה לבחש כשהוא המלך את הרואה עגם לענינינו ועדהבתוכם,
 בכל להאות זוכש אנו שאק אף לכן המלך. את רוזתה מוף סוףלנתצם
 יוק ואנוסו", א-4 ,ה של במדדינה הבזכינה פני את קושששבה

 שבשבת כיק מעם בלבושיו, מסתתר ההמלך הגלות בחשכותומשרוים
 שנם בלבלבו, המלך את רואים הף העלם, ובראת קוביה עלכהדיים
 אחם". מלך פד "כאור בבחינת הש תם המלך, ראיתהמח

 השבת את "המע"נ ב( ק", )שכה חז"ל שאגצץ מה יתפרשוביה
 למדהצה בא השבת קרחות יי של היפ מצרם", ב4 נחלה לופתנים
 אברים המ"ח בכל מציים", ב4 "נחלה עצהטפ והנפעם הצף שלטותשל

 עדרה. לומד ראוי ק ועל גטים,ומח"ה
 להכי מצרם, ב4 לנחלה נצה שבת ערג שבזכות רצתרהי
 בלמו, והלא בלמעח, מ5צש כעציא אף חחם מלך %י באורולהאחז

צז



 הנשמה רכל בבחינת עררה לומד גמעו, חטם"ה אברינו רמ"ח לכלומשם
 נרקת בעת שנשפע מוכות ההשפעות כל לנו היפעו עי"ז י-ה",תהלל
 חי, כל לעיני ית"ש מלכותו בהתגלות חדש שי לשי שמכה עד סוף,ט
 בהזועתו" ונשמתה בילה גו' לו קוינו אח אלתנו נהנה שנאמרבעת

 וחסריו. רחכרו ברוב רק במהרה דוד בן בביאת פ(, כה,)שה"

צא



 בשלח פ' שלישיתמעודה

 פלשתים ארץ דרך אלעם נחם %א העם את פרעה נשלחויהיא.
 גבראל בני עלו וחמשים סוף ים המדבר דדך העם את אלקים ויסבגו',

 רבותיה אמדו מכישן אלקים, ויסב טה( פ"ר )שטמר ובמדרש מצרם.מארץ
 הקב"ה, להם עשה שכך ערבב, עד יאכל לא שבגבראל עניאפילו
 סיבוב לשט הוא בי"א "ויסב" פיוש רהלא וצ"ב, אלקים. ויסבשנאמך
 פסח. בליל חיות דרך הסיבה לענין כטה דרשו ואזקודקפה,

 עני ש"אפילו הוא חז"ל בדרשת החידוש שהריועוד,
 שעני חט מישיבה, פמור שעני קמ"ר שהיתה והינו כו'",שבישראל
 אדם שבצמיך כיון א( ה )ברכוז חז"ל ואפשרו ב(, סד, )מרם כמתחשש
 מחיוב פמור חיות הרגש לו שאק וכיק ככרום, משתמת פניולבריות
 לא שבישראל עני אפלו כו' "מכאן חז"ל הרשו 6ה פסח, בללהסיבה
 וצרב ששב", עדיאכל

 רמנ"
 להסב. חיו עני ךאפלו שק מקרש

 רבעו בשם ט( ע, )בפושהן בחי רבינו שבטשר כטה ע"פ ביה, ההנראהב.
 נכדי הוא, המדבר ררך האראל את הקב"ה שההלך שמהחמאל,
 פלשתים ארץ רףך הולכם איו כי ומופתים, אותות להםלהרמת
 לעבור רשות להם עדתנו הפלשתים[ ]של בלבם ושקב"ה ויתןובקרוב,
 החכמה חיבה ת"כ ק5, האות הגץ כלל, אותם היכבו ושלא ארצםרףך
 ושטן ביריית וגדועם, רבים האותות להיות הממבר דרך אותםלהסב
 ערל הרטוב כק שנהרוקו מה לפי כי הצור, א כום הבהמנע העגיועלית
 השו"ת רףך וכן ההם, במקומות האדם מץ שגשמו הבחופתהאות

צט



 נם בתך נם להם עה8ה שהוא הצףים, עם ושפתים אותותבעשותו
 כשהושלכו ועוזריה מישאל בחמטט מצית כן כי והמופת, האותלדגר%
 הסט והמופת האות "1טנד% האש, בכיבוי בקל אפשר יהיה האעםלכבשן
 קל, באות אפשר היה רנהשל נם כו', להם הזיקה ולא כוחה בנתקףהאש
 הדקרנו ולא חיש הניחם האות ולהנד% האריות, את הקב"הששית
 את אלקים ש"ויסב סמה למרים יטמנו הלמצוך שטרו מיצא, ולפוזזכו'".
 ברוב מ"מ בקל, להושיע הקב"ה עדכול שאף סוף", ים הנברבר ררךהעם
 יכ% עי"ז כי והארוכה, הקשה בררך דוקא מוערע הוא הבר"תחמדי
 זוכיה הסט לא אומי ופמפיה, פמפיה כל על גיורים ממש לראותהארם
 ופשומה. קלה ביזטועהלרזשות

 יאכל לא שבגבראל עני האפקו חז"ל שאמדו מה יתפרשובשה
 נצרך שהוא כית חירות של רוגעיה לו שחמירה עם שאף ערסב",ער

 ע"י חירות בררך *מב צ% העני גם כי בהמיכה. חייב עכ"זלבריות,
 הוא חסריו ברוב קי מלהושיעו, ית"ש ירו קצרה לא שבוראישמאמק
 י', קטועת את בראותו הנם שערל כדי והקשה, הארוכה בררךמושיעו
 ותלובש בקלות הוא תנועתו שהף זאת, לראות זוכה העישר אקאשר
 חירות. ררך שיסב עד יאכל שלא העם את אף כטקייב זו שהנשהבנטבע.
 ער ישכל לא שבישראל עני אפקו רמותינו אמרו "מכאן שאמדווזהו
 שעשה שכענין אלקים", ויסב שנאמר וכקב"ה להם עשה שקשעומב
 האות להגדיל כרי הארוכה המרבר דדך אותם להמיב לישראלהקב"ה
 שבישראל. העני עם ההנהגה גם הוא כןוהמופת,

 ביותר מנם תמטית, הנהגה הוא השי"ת של זו ערעדגה אף חזנהנ.
 לא במצרים ישראל בהיות שהף מצףם. טרחת בעת צרכהוזיתה

 וסמו בגלהט, רויתה ונעאשטם רוחם נם אלא השף בשעבור רקנשתעבדו
 לשריאל השהם שארכו קער היא( עכרם מהל )פרג ההמכ"םשכתוב
 כר, כמותן כוכבים ולעבוד העכו"ם[ ],טל ממצטטן ללמוד וחטנובמצרים



 למעות העקב כני ותוזרק נעקר אברהם ששתל העקר הגץ קםומעם
 סוף, ש המדבר ררך אנעם ~סב הזה ההכרה נק ולכן אעיאן".הערלם
 מדרך יסורו שעי"ז נם, בתעש נם להראחעם בעעמהם הנם להגדילכדי

 בעת גבראל עם השי"ת הכהנת ההש וק אבותם. לשבעת ויחזרוהמועש
 מושיעו אינו כך אחר הנס להגדיל כרי אשר הרץ, הנורא החשעשהגלות
 מאוץ צאתך "כימי שכן וארוכה. עקומה דרך ד"א אלא קלה,נענועה
 לעינינו הנרול שמו ויתקדש ויתנרל %(, ז, )מרה נפלאות" אראנומצרים

 במהרה. לעינינו מלכותו כבור בהתגלות ונפלאות נמשבהראותו
 בבל נבראו לא "אשר ונפלאות נמים לראות שנזכה רצוןויהי

 לנאקינו צדקימ משיח שיבוא בעת י(, לר, )ששות הנוזים" ובכלהארץ
 לדנהיל כרי הוא ההסתר שכל לראות ונזכה זו, ועקימה ארהיטכגלות
 ברוב רירן במהרה רוך בן בבשת שמש, מלכות בהתגלות בעעינוהנם
 וחמריו.החמיו

לףנ



 תרומה פ' קורש שבתליל

 תרשה 4 ויקחו ישראל בני אל דבר לאמי, משה אל ד' כדברא.
 לשכוי. לי, וברש"י: תרשתי. את תקחו לבו ידבנו אשר א"ת כלמאת
וצרב.

 השראל שאכרו בשעה איתא: ט( פרק )רנה אליהו דביבתנא
 דבר לכהיה הקב"ה אמר סיר ונשמע, נעשה ד, ףכר אשר כל ז( כר,)שטת
 וצרב. תי, תרומה לי ויקזו ישראל בניאל

 שבא המשכן בענק )בפרשתן( ההמב"ן מדבר* המתבאר עפ"יוי"ל
 פנים ישראל עם השם "ךבר תורה במתן רהבה תורה, למתןבהמשך
 כמו שהם מצות, קצת משה ע"י אבזם וצחי הדברות, עשרתבפנים
 שבאים הטים עם רבותינו הנהעו כאשר תורה, יצל למצותיהאבות

 זצמתחלה להתנער, הבא גר עם שטהגי! דדך על כלומר,להתיהד".
 עליו לקבל שלם רצוט אק אם לגלות כדי והוא מצוות, קצת לואומרים
 כה התורה מצוות כל לו אומרים מכן לאחר ורק ומצוות, תורהעול
 " שכשזחילה ישראל, עם העשי"ת דגדגת ההב כסויכן לקים, מהשהזע

 אכן אם עותנלה כדי מצות, קצת רק השי"ת ופוחז " מיץ הרבמעמד
 מה כל לעשות עליהם קבלו "וישראל התורה, לקבל יתגאל שלרצונם
 ואמר נו, ה % ש בתת עמהם אכרת ואז משהש, של ידו עלעיצום
 האוים קדתכם הם הזנה ו(, )שג קרחם ונוי כדגים ממלכת 4 תהיוואתם
% ש תחלה צוה לכן ביניהם, שכעתו הלשרות מקדש בהםשיהיה  

 כל השי"ת ציווה טשזי כר", לשגצ כגודש כתוכם מת לו ע"ה"המשכן
 כר, המשכן "וסוד האיו בהמשך הרמכם שכתב כמו המצוות,שאר

קב



 עם דבבי כל כי כו', מיני כהר לו נדבר אשר ההצר אקו הץץ משהובכא
 ודבריו כדרך הכרובש, שני מבין ונשמע ביום שתכרם כק הטהמוצה
 כו'". לו( ד, )דנכם האש מתושמעת

 הינו ונשמע", נעשה ההראל שאמרו "כיק מ"ש יתפרשועפש
 הקב"ה אנשר נמהי י', ישמה אשר כל לקבל ומחשבתם רצעםשנהגלה
 מצות שאר להם צירה יטבו דצמ2כן, לבנין ונר" הרומה לי ויקחולמוצה
 הקוש. לששתו לשמור כדיהתורה,

 ש( ג, העררם )9ך עה"כ ב"כ( )ופ"ר בכשרתה שאמדו כוה י9לובטה

 "ביום לכו, שמחת שיום חתונתו ביום גו' ציון בנות וראינהצאינה
 מיני הר במעמר כי מועדי, אהל סק למ שמחת וביום מעי, הר סקחתונתו
 לקבלת רצונם ההגלה שעינג מצות", קצת משה ע"י אותםש"צוה
 גילוי הוא אירוסין שענין אירומק, בחינת חתונתו" רדיום הסההתורה,
 היחוד ענין שהוא נישואין, ענק לבו", שמחת "וביום אך *חהההרצון
 כף כלה התוה כל ניתבה שבו מועך, באהל במזנכן רק הטהבפועל,
 העצרתה כי לבו", שמחת "ביום ונישא ר'. מצוות כל את רעשושקימו
 א( טע" תרמכם ס" )או"ח שאמתו ע"ר ובשלימתה, העמרה בנמךבאה

 מועד" "באהל רק הקנן תורה. של לנמיה משתה מעודת ועושקששמחק
 לבו". שמחת "יום נכךא התורה, ציורי נגמרהשבו

 רק - המצוות כל להם שניתנה שכצו באה, עוד לבאר וטנאהב.
 ואשל אכרו דהיה 6ה. הדאף בשקום המשכן היה עצל הואבמשכן,
 הקב"ה שנתאחה והא הטה עלם בראת עצץכ*ת א( פרץ נשא)תמימא
 לי "ועשו ח( נה,  )שטת השי"ת ציווה ו6ה בתחתונש. רירה לולהיות
 השכעה ירדה שבו ועיקום המץ שהמשק בתואמן הסכנתישליהט

 במחשבה מעשה "סוף נתקיש ובו הנעצו, העשיה לעולםלתחתונים,
 רצונו תכלת מעשה לעץ בא שבו ועשקום הוא ששמטכן פצצאתהלהן
 לצוות מספל להבת המקהם נתקדש כן שהי וי"ל העלם. בבריושעית'

קג



 לקבלת ומחשבתם מרצונם 5המשו4 הינו המצוות, בכל גבראלאת
 בפועל. המצוות עציית לירי שיבואו ער ונמצע", "נעשה שאמרוהתורה

 רהנה ועד. לעולם במקדש ד' בעבודת נמשך "ה שענקומיאה
 חמי רצונך לעשות שרצוננו לנרעש רידרע "גלוי א( ט, )ברבא חז"לאמרו
 לששות הדצק אחד בכל "צ שבאמת הינו כו'", שכעיסה שאורמעכב
 מעכב היצה"ר רק ונשמע", "נעבטה גבראל שאמרו בבחינה ית"ש,רצונו
 בבוא אך כמחשבה. מעשה ולעשות לפעל, מחשבתם תמיר יווראושלא
 הקב"ה של מחשבתו באה שבו מקום רמקדש, ובית לוהטכןהאדם
 כל את ישראל שקבלו ומקום בתחתונים, שכינה כטירדה -למעשה
 לעכב, שבעיסה השאור ככח אק שם ולקים, לעשות לשנצרהתורה,
 ועקרב הס"מ( )הוא נחש הזיק לא א( כא, )ימא חו"ל שאמרו דרך]על

 לפעל ורצונם מחשבתם להוורא הטראל זוכים ושם מעלם[,בירה41ם
 שנאמר כמו רנקרש, בבית שמחה וטל כרוחדת נרצחה הטה ולכןולעשנה.
 ונ"ב(, ללב מה4 פ"ח משק"ם )מציו אלפונם ד' לצי ככמהתם מ( בג,)ריא

 עכסה בחינת במעשה, נמר ליי 5הבשו מחשבתם להעלים זוניםששם
 דבר מקק יפלא "כי ח( ט, )רברש הכתוב לפרש "ט ובטה תורה".של

 ד' כנחר אשר ושקום אל ועקת וקמת בשעריך ריבת דברי גרלחשפם
 בין רבת הטי הם בשערך", רבת "דברי לאים כערש הינו בו",אלקלי
 את להוצש בכחו אין ועי"ז היצה"ר, הוא שבעיסה כמטאור מוכההנר
1 לפש,רצונו  בו", אלקיח דן יבחר אשר ושקום אל ת4ת "יית 
 מוטה שברכם תה ית"ש. רצונו לששות שכה חטם המקדש, לכיחעלעלה
 בפעשה שכינה שתעיה רצק קהי מנ( 6ג שמות )רש. המעצלבגמר
 למעשה. יוצק המחשבה 5הכש המעבן סמלת זו לרויותעיכם",

 דהמה לשמי", א "4 רש"י ופ" תרומה", 4 "ויקחו לפרש "טובטה
 מתש יונך אות מ בשה, הישה בשם תמהים העולמות שכלידוע

 ההנה לקהויה. רעענה הג"א לסררה, וא"ו שכראה, ע5אה ה"אלאצלות,
 ההכיפה אוז גבראל המערכו המשכן, לצורך ההרימה *חתעא

קר



 מפלמה ובסה העעדה, בעולם במשכן לשרות לירייתה עדושדושה
 הינו לשמי", - "4 וזהו שלם", "השם בחינת ב"ה, הוי"ה שםכבעצל
 ויר"ם אאיא תרומ"ה בענץ בפרעונן הלים חים ]טה ב"ה הוריה שםלשלשות

 את תקחו לבו ידכצ אשר איש כל "מאת הקרא הטיים ה'[. חרו"ם אוויה
 כל הינו לבו" ידבנו "אשר את יקחו המשכן, בנין שמכח דהיינותרומתי",

 תרימתי". את "תקחו בחינת מעשה, לירי ויבמשום מוכה, תיחשבהרצק

 חה יום שעל קתהג שבת בכל נם הוא שבמשכן תה עניןההנהג.
 ובו עשה", אשר מלאכתו השביעי ביום אללם "ויכל ב( ג )בראשותנאמר
 למערב פניהם הופכץ שישראל ער ר', כבשדכן לתדעזונים שכימהיורדת
 בחינת היא שבת תם כו'. כלה באי כלה באי ואומיים השכינה, פנילקבל
 וכמחה, עצן היא ולכן חף(. 4ה )צם תחלה" במחשבה מעשהטוף

 קודש רה2בצז ים ממעל ולכן במלכותך". "ישמחו בשבתואושרים
 החלפון כה טק מעשה, ליוי גבראל, כל שבלב כהרצץ המחשבהלהתש
 כמו ריבת", "דברי כל במלק בשכת כי חלילה, לעכבם היצה"רבהי

 הוא כי ב(, קלה, ח"ב )יד עלמץ" בכלהו אתרא שולמנא רעליתשאמיו
 1*ל(. פמפמי )טקרתא העימות בעלית - ועלסת" "קמתבחינת

 השבה את "המעב א( לה, )שכה חז"ל שאמרו מה יתפרשובסה
 במחשבתו השבת את שדעצעננ היש מצים", ב4 נחלה לושתנץ

 להמשיך זוכה ערגה", לך נפער "בכן בבחינת לשכינה,בנקגוזנים
 להבשה הערצה לעלםהמבקות

 לע-
 שבעיסה השאור בכח ואק מעשה,

 מטד,לששות
 גב~

 מהנים אלא וועצעזטה, הרצח בץ המפסקת הצחיחה,
 מצרים". בלי "נחלהלו

 העכב שלא ע9 שמחה, מתוך וסבתות לקבל מראשה רצקוטפי
 השרשע ברנה 5רת וקליות כרצונו, רצחנית מלעלצות בעינםהמשנור
 ברוב דירן במהרה רר בן בבטח כמעעת ר רשמת ששט, שעולם
 וחמריו.רדתנו
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 תרומה פ' שלינויתמעוףה

 תרומה לי ויקווו ישראל בני אל דבר לאמר, משה אל ר וידברא.
 )מבא במדרש איתא תרומתי. את תקחו לכו יהבנו אשר א"8 כלמאת

 4 ויקחו ישראל בני אל דבר ספה"נ(: הנאר רשך נהצ בשם ושלוםבחים
 וכ"כ. אחד, ר' אלקים ר ישראל שמע ד( ה )תרם הה"ר גו'תרומה

 תרומת אחת כאן, אמורות תרומת ג' רבותינו אמיוברש"י:
 לקנות כו' רגטבח תרומת ואחת כו', האינינו מהם שנעשו לגלגלתבקע
 וכתב ואחר. אחד כל נוצח המשכן תרומת ואחת צמר, קרסמתמהן
 פרשה )לשבת בנש תפארת במהדק זי"ע תשובה דרכי בעל אאץכנק

 ר"ת תמעיט משכן ארנים כי אמ"ת, מרת התמהמות כג' שמרוכסעננים(
אם"ת.

 תכלת הוא שהמושכן א( ומא משו )הנחומא חז"ל אמיווהנה
 ונרגמה בתחתונים. יירה לו להיות ושכיה שנתאוה הזה, עולםבריאת
 מקהם הוא בתחתעט" "רירה ענין ךוענה, ראכעע. התגליע הוא 8הונענין
 ב"ה ואחדותו אתוו גלוי לטי שבא הינו ב"ה, סוף אק אור מהגלהשבו
 מוגלה כי גלוי, לעי בא שהאמת ההו כלערו. ואפם הוא לבדושהוא
 לא שבעיהם השה התץ מבצום הנמצאים שנכל במבע הסכומההאמת
 הקנה ההא(. התוה שהי סה4 פשא )המבים דגצמאו" מאמתת אלאמצמאו
 )בשר בכצדש כבריתא מכוסה, האמת היתה עריק העלם ביאתבשעת

 צ( רוע )תהלם בבחעת הוא המשכן אך לארץ. כהשליכו יתשע שפשל ה(פ"ח

 המעצק תשתמע שנאמך כש האמת מצלה ששם תצמח, מארץאמת

קו



 לתחתונים, השכינה ירדת ענק והטו אלצם, נראה ד' היום כי ד( ם,)ר49א
 במשכן. גלויהלהיותה

 להאמין שמים, מלכות עו5 ונ54ת שמע קריאה ענין הואונק
 אמת, בלא אמונה 4ת ב( קנח, )ח"ג בזחה"ק וארזא ית"ש, ומצאובאמתת

 אל "דבר המדרש וז"ש אמת". אלקיכם ב"ד' שמע קרואת ממיפניםולכן
 אחד", ד' אלגדנו ד' ישראל שמע ההיד גו' תרחנה לי ויקחו ישראלבני

 ד' כי ולהגלות להתודע שמע, קריאת של כמו התרימה ממרתלהיות
 אמת,אלקים

 יששכר בשער איתא שכן אמת, מדת לתקן גרסא האצןחינהב,
 בזה להיות אמת, דברך יאש ר"ת ש"ארר" ובכ"מ( ד' אא ארר חודדו)מאמר
 המהוה מחיה ית"ש שהבורא רשמת נתגלה בו אשר פורם, נםהחוחה
 ואמת". שלום "דברי ל( ם, )אטהר ועוגלה מקראה כן ועל הנבראים, כלאת
 פיד דמאי )יישובי חז"ל אמדו שכן אמת, למדת מוכשר זמן הוא שהבצעוזנן
 ששן מי )ח ש"י שבת שאימת בשבת, משקר אינו ע"ה שאפילוה"א(

 "ענת מתפללש שאנו מנחה בעת רכפרם ו(, אא ג מאמי הכבהאמאפף
 והוא המשכן, בפרשת התורה קרטשת יוי ע5 זו ובשבת "מקא",באמת
 מדת מתקנים שמים, מלכות עול וקבלת שמע וקריאת אדר,בחורש
 )הישראלי נפש ואדר( )שבת שנה )משכן( עולם של ענעים ג' בכלאמת
 תצמח, מאיץ שאמת חץ יף על ופועלם שסע(, אתהקורא

 שלימה הגאולה לקרב ועי"ז אמת, מדת לתקן שנזכה רצוןכהי
 תלבה הגאולה "עיקר עד( )עוון הממ"ג כתב שכן בימינו,במתרה
 איתא ועד"ז תרמית", לנצון בפיהם מצא ולא אמת מיברקכשישראל
 בעיני והטה "שאם נ( שת פתם )מרחש ד"ר מקורץ מהמ"פ הדה"בבכתבי
 משיח מדת היא שכן משום והוא משיח", יבא כערות חמור שישהעולם
 עה"ח ומ"ג( מוג שחדר )מדרש וע"ל שירשו כמו האמת, מרת *צדקנו
 שאנו וזה המע"ח, מלך טץ ואמתך - ואמתך אורך שלח ג( מג,)תה4ם

קי



 אמת, בישועת שנצרע היינו "2ק4", באמת "ענני שבת בתפלתמעוררק
 וכשפע גדהים, וחסדים ברחמש וינאלנו יבא משיחא מלכא בטשתשהש
 בנהירו פניו לקבל ונזכה ברו"ג, ירינו מעשה בכל והצלחה ברכהחים

 וחסויו, רוגניו ברוב וידן במהרה רוך בן בבושתהאנפק,

קח



 תצוה פ' קודש שבתליל

 למאור כתית ע4 זית שכק אלתי ויקחו ישראל בני את תצוה ואתהא.
 ראשך ו( ז, העררים )עיר "טה"כ א(: ה מ" )תוחמא במדרש תכחד. נרלהוזלת
 מב( הה, א )צ'כים שנא' כאלהיו, שקול שבישראל הרש ככרמל,עלינו

 שבישראל הדל כארגמן, ראשך ודלת רכרמל, ראש אל עלהואליהו
 וגו', ארגונא להניאל והלבישו מם(, ה, )תפול בטה מכתיב כדניאל,שקול
 מה עעדתיך, מלך לכמרה, הקב"ה לו אמר ו( ז, )שה"ש ברהמים אסורמלך
 וצרב. עוורים, והם עלעל גחר אתה אף גזרתו, עחטין עמומלך

 פרי יפעה רענן זיון פט( סו, )ט-כרה רה"ר א( פסו )שמו"ר במדרשעוד
 כל אלא כזית, אצותינו למשול ירמיה ראה מה כו', שכקן ד' קראתואר

 אבל עלון, ואטה תחתון איזה יורע ואינו בהם מערב יצוהמשקים
 מהן, למעלה נתון הוא שבעולם המשקק בכל מערבו אתה אפילוהעצק
 מן למעלה נצבים מקום של רצונו עוקרים שהיו בשעה אברתימק4

 פרי יפה רענן זית הוי עליון, אלקלי ד' ונחנך א( נח, )תפם שנא'העכו"ם
 וצרב.תואר,

 במיוחד נזכרת האתיות על ישראל דמעלת יהא לפרש,ונראה
 ההש העכו"ם" כק למזיה "נצבים שישראל עטה משום הוא הנרות,אצל
 הנכךאת כבשעל, אלהק חלק שהטו האלפית, הנפש שונצת שבלבםכענד

 מצד הוא שנפשם באהה"ע כן שאין מה אדם, נשמת ד' נר ס( כ,)מש*
 ויקחו גבראל בני את תטה "ואתה שנאמד מה ררשו ה"ההלספה.
 שעל טפא זו מעלתם אצלם ויעוררו שיקחו החנו נו'", זית שמןאליר
 על האבקית נפשם שיגבירו היט תואר", פף יפה רענן "ית נקפאושמה
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 הכינו, משה בחינת שיקחו הית אליר", "ףקחו תהו הבהמא.נפשם
 *, )דברם ממ"ש האלקים", "איש כולו שנקרא עד האלקיח נפששהגביר

 גו'. גבראל בני את האלקים איש מוצה ברך אשר הברכה יזאתא(
 מחשכותו, כרלו הערלם את להאיר גבראל כל יכול זה בכחוהנה

 שי יפה רענן זית נאמר "לכך הרברים בועטיך במררש שדרשוכמו
 ם, )שט" שנא' העולם לכל מאיר ביהם"ק קש מאיר שהשמן כשםתואר,

 לכל, מאירים שהם רענן זית אבותינו נקראו לכן לאורך, גוום רהלכוג(
 ישראל שבהיות חויינו ו", זית שמן אלך וקחו למשה הקב"ה אמרלכך

 בו שנאמר המקדש הבית כמו כולו, העלם את אירו רענן זיתבבחינת
 ב( ק4 )מגלה דרשו שעלו הצדיק מדךכי שעשה וכמו לאורך. נויםוהלכו

 דורו, לכל וו מדה והשפיע כו'". ישראל של עימהם שהאיר בן - איר"ם
 עצמם שהצותים ה"מ אורה", היתה "לטרשים מץ( ח, )שהר נאמךשכן
 דכהיב עולם של אורו נבח החש א(: )ד, ב"ב במם' ]טה המאיר האורהיו

 )מעתי
 ו,

 תהיו ב( ב, )ישעירו דכתה עולם של באורו מעמוק יך אור: אורה מצוה נר כיכד(
 וגגם[. כלאקו

 כל בקצב השוכבה האלקיח הנפש מכח היא זו שמעלהוכיק
 שקול שבהם מהדל כאליהו", שקול שבישראל "הרש אפילו לכןטותי,

 הבדל בלי ויעקב, הנחק אברהם מזרע ואחר אחד כל שהריכרנשל",
 ונכלל ישראל, בכורי בני כב( ד, )שמא בכלל הוא ומיתתו,מעלתו

 "כל כי הבריאה, בראשית שעלתה במחשבה ית"ש הבוראבמחשבת
 3ףי כל ש עליונים האראל זה ובכח א(. פ, )שבת הם" מלכש בניישראל
 בנלות, עמהם חביצה האלקיח נפש נם שהרי בגלות, כשהם אףהארץ
 ב(, כא, ו חקת זוד נתיקת )מצמו ברחמים" אמור גמלךבבחינת

 נתון הוא שכעולם, המע"ח בכל מערבו ארטט ש"אפילו 4צכקנמשלו ו"
 עמו מלך מה עשיתו: "מלך לכוצה, ולקב"ה לו שאמר תה מה!".למעלה
 נקודת לעורר כדי כי עושים", חזם על?ק נוזר אתה אף גזרתו,עה"ק

 בכח דוקא להיות "ק דוף צתך היה מגבראל, אחד שבכלהמלכות



 בבחינת ישראל, לכל בשלכות כח ערכהטזי כדי רבינו, משה שלהמלכות
 ענק שהוא - העולם לכל יאירו כגק רמה, מלכים בני ישראלכל

 תמיר". נר"להעלת

 את מאירם עצמם שהם שבת, בכל נתגלה ישראל של זוהמעלהב.
 תבהיקם", פניך באור שלם בבנק "שמהם נש"ק שאתורים כמוהעולם.
 נצדקתם וז"ש יבהיקו. עצמם שהם עד עליהם יאיר פסם שאורהענו
 שבעת באור יאירו עצמם ומהצדיקים הקמים", שבעת כאורתצהיר
 )שבה חז"ל אמרו וזה שמח. צרקים ארר פ( ע, )טש4 שנאמר כמואימים,

 שנאמך מצרם, ב4 נחלה לו נוחנק השבת את "יש"עע א(יח,
 נח, )שק"

 בו שמתקיש הענו נו'", אמץ בפתי עי והרכבתיר ד על תתעב אזי(
 רענן זית נקראו עטשה שהי מעלתם המתגלה עליון, אלקים י ההנךברכת
 הוא שבעולם המשקק בכל מערבו אתה אפילו וכהשמן תואר, פייפה
 בני שנקראו עד מעלה למעלה עתים גבראל כן כמו מהן, לכיילהנתון
 עוד המחשבה בראשנם היתה כי מצרים, ב4 הנחלה שהשש גבראל,בכף
 במצרו. העולם בףאתמים

 מי ועל ת"ת, שובבי"ם הסדרות סוף היא זו ביטבתחננה
 להקרא לעליונותם חוזרים אלו, שבועות במשך ישראל שעושיםתשובה
 להתרימם עמהם חלקנו שקנא רצק ויהי העולם. לכל ולהאיר רענןזית

 העולם את להאיר מצרם, ב4 לנחלה וקטת וסמן, מהבליולהתעלות
 נחת מתו בישועתו, ונשמחה ובלה ית"ש, מכבודו ארץ שתאירעד

 בן לביאת ונאמה ענינעו, ובכל עינו מעשה בכל מוצלחה ברכההגמחה
 וחסדיו. רוגשיו ברוב דיכן במהרהדוד
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 תצוה פ' שליופיתמעורה

 למאור כתית עי זית שמן אתך ויקוקו ישראל בני את תצוה ואתהא.
 לצוות שסופך תצוה" "ואתה ב( כד, )ויקרא רש"י ופירש תמיד. נרלהעלת
 )שם( לקמן שנאמרה המנורה הרפקת פרשת והוא כך. על גבראל בניאת

 תמיר. נר להעלת למאור כתית ע4 זית שמן אלצי ויקחו גבראל בני אתצו
 ציווי ענק טה צ"ב ועוד לצוות. שעתיד מה את להסיעו הוצרך למהוא"ב
 המשכן. לכ4 זיתשמן

 %( ש, )יטה הה"ר תצוה "ואתה א(: פלו )שמו"ר במדרשוזעה

 כזית אלא ישראל נקראו לא וכי שמך, ר' קרא תואר פף יפה רענןדת
 כו' אותו מקצרין באילנו שהוא עד הטי הדת מה אלא כו', בלבדה"מ

 ומביאק בחבלים אותן מקיפק ואח"כ אותן מוחנק ואח"כ כו'ונתבם
 אותם וחובשן עכו"ם באק ישראל כך שהונן, את נוחנק ואח"כאבנים,
 אותן ומקיפק בקולרק אהום וכופתק אותן וחובעדם למקוםממקום

 ג )שטה שנא' מנק להם, עונה ההכלרה תשובה, ערמון ואח"כמהמיותיו,
 ד' רחום אל כי גו' הטצאוך לך בצר ל( ר, )יבים וכן ישראל, בני ובזנחוכנ(

 רבם אח בפמהק שררשו תזיינו תואר". פרי יפה רענן זית הויאלחשן
 עה"ק. שישראללתשובה

 "בדרך שכתב לתורה. טץ בפסוק רנה הק' החים באוראמנם
 של גלות ר' כי א( ה, )ברישא חיש זוהר במפר הובא מאמר דרך עלהמז,

 בזכות תלוי והר' כו', אחר בזטת ממנו באלו מהם אחד כלישראל
 אק ובמצות, בתורה עומקט שאק עוד כל כי הגלא, נתארך הכהמשה.
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 כאן הכתצ שרמז הוא וזה התורה, מן בהלנים עם שאל חפץמשה
 אלא צו אק ז"ל אומרם יך ש כו', ישראל בני את תצוה ויעזהבאתורו
 ישראל שיעמקו הדבר הוא ותנאי לעתיד, עלנו שלעי הוא כימלכות,
 התורה אל ירמח עי, זית שמן אליי ויקחו אחורו הוא וזה כו',בתורה
 כו'", התורה קש לעולם מאיר שמן מה ג( פט )ת"ר לשמןשנמשלה

 בעיקר תלויה הרבצות שגאלה האוחה"ק שכתב אףוזעה
 כן שריי עאלו. ואז בתשובה ישראל שידערו גם בעען ודאי מ"מבתורה,
 התשובה, על צוו כהה הנביאים "כל ה"ה( תשובה מהל' )פ" ברמכ"םמפורש
 ישראל שסוף הורה הבמדחה וכבר בתשובה, אלא פאלין ישראלונשק

 דצאולה שעיקר הרי כו'", ננאלין וק תמהי גלותן, בסוף תשובהלעשות
 ושהמה א"א שדיי בעינן, דתרווימהו שב"ל נראה אלא בתשובה.תלויה
 לעצוך לפני בתשובה לשוב צרכק שהרי תשובה, ב* תורהמעלת
 מה אלקים אמר "ולרוצע ט( ג )תה*ם בכלל חשלה להיות שלאהתורה
 התשובה שעקר פם בארגעה(. בקוויך לררך משקדמה )עק ויקי" למפרלך
 עמכם קהר ג( י, )ההטע עה"כ במדרש כדאקזא התורה, 46מוד לשובהיא
 עפותיכם, כל ש מוחל ואני מבקש, אני "דברים ר', אל חטובוהטים
 דבר אשר הדבשם אלה א( א, )בנרם שנאמר תורה, דבף אלא דברםואק

 תתעמק הש עלאה רתשובה א( קנם )ח"ג באה"ק נם הוא חקמ11ה".
 ט'.באוריאל
 גוה תצחר "ויעזה תה בפמהק שרמזהה

 כי ולתורה, לתשובה -
 )תה4ם שנאמר כמו עוינתה, לגאולה רכם רפא תנוד" נר "5הליתהציווי

 שלמה בתשובה שנשוב במז המוז נק ועל למכרחי", נר "ערכתי ט(יג
 להבא תמיד", נר "להעלות נאמה ואזי תצדינה, בקרושה תורהוכלטד
 צדקיה, מצרחבטפת

 תורה ללמוד ע"ע לקבל בתשובה לעסוק כעת נרמא הזנקפעהנ
 בעת ועתה ת"ת, דהטובבי"ם ער סוף היתם ופחז הצד וטייקבטואה
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 בעת שער לנו "פתח נתפלל אשר כיוהכ"פ, שלה כחמן הוא ררעוקרעוא
 אשר לימים שער מעלת עת שהש יום", פנה כי עבור שערנעילת
 שקורם ועית כמו הם אלו ובחמים לתשובה, מוקלטים להיותצריכם
 צער מלאים גבראל ק כו', אותן ותוחנק כר ונחבש כו' אותומגרנרין
 עבור )אחרי ואח"כ כיו"ב. ומתענים צמם ק4 ומוטך העבר עלוחרמת
 את התנין ישראל שאז חדש, שער פתיחת עת ההא ת"ת( השובבי"םיומי

 אח שם ועל ע4, זית לשכק שנתנצלה תורה ללמוד שחתרם הינושומנן,
 תואר. פרי שה רענן זית שמם ד'קרא

 צריבים שבו החדרן, ערער פתטקת טמן היגש השבת בבלותוננעת
 ולבן זכה. ומחשבה מהור בלב תורה ללמוף ראויים להיותיזצראל
 ר"ואתה בקרא המךרא, ברהט ובפרם דפרשתן, התורה קריאתמעוררת
 א, )""צע ולקים תורה ללמור ע"ע וננשל ויחמנו, ד' אל שנשובתצוה"

 נטשה ומז הילה, יומם בו שעית מפזל הזה התורה מפר שוש 5אח(
 דיק. במהרה קרובהלגאולה

 מסם הגלות, בור מעומק בשפלות תשובה שעושין אףחננהג.
 בי גו' וטצאוך לך בצר וכן ישראל בני ויארחו שנא' להם עונה"דקכ"ה

 עימ ראות בפי הש שנמוכה אף זו מדרטה בי אלקים", ד' רחוםאל
 תצח; )תנחומא במדרש שאטזא תה ד'. בעיני מאוד נעלת היגש מ"מהאדם,

 ככרמל, עלך ראשך ו( ז, השדם )שי כאה"ב תטה, ואתה עה"ב א( גסי'
 אל עלה ואלמו מב( הה, א )מלכים שנאמר כאליהו, שקול שביזרעאלהרש
 כדניאל, שקול שבגבראל ההל כאומסק, ראשך ודלת הכרמל,ראש
 "הרש ה-מ עמ'", אוגמא לקניאל והלבישו כס( ה, )ת"ל בטההכתיב

 תק אליהו, כמידנת גדולה היגש בעיניו, רש שישראל זו מדהשבישראל",
 שקול שבגבראלהדל

 כדני4ש~
 הספל כג( מג )מש4 עה"ח נ( פרג הבה )במדבר בבני"ש ארזא שכןכדעאל, שקי הוא בעעיו דל שגבראל מה הינו

 ושנכי כ0 עק )בראובת ואמך רחבו שהשפיל אברהם, אה כבצע יזנקורוח
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 רישול רצדם ש( י; )"הזע ב"ה וקודחם אותו קרא לכך שפר,עפר
 תצוה ץאתה הכתוב יתפרש וביץ רוחשת. אדם מן נדי 8ץ שםבעדנים
 שמתן הדת, מרת בנפשם שיקנו עש", זית שמן אלעש ויקחו ישראל בניאת
 כפי ישראל כך כו', אותו השנצנין ונחבא אותו שצצרגין ע"י רקשמנו

 תממי". נר "להלית בבחינת יוניו הך עצכן את וישפעושיחבמו
תהנה

 לה"
 אלך ונקרב 'ואתה הכהונה על הציווי נאמך א( )כח,

 לפרש, ומיאה לי". לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחוי אהרןאת
 בני ה"מתוך שנשאר ציכק *", "לכהנו לבחינת להתעלותשכתנאי
 שפלים שהם ישראל, של דשניכוות והינו הכהמם, אצל גםישראל"
 לומר הקדים וורה ישראל. של מלתן דצא נופא טה כי בעעטהם,ודלש
 כאן שאק שאף ע"א, זית עצק אלהי ויקחו ישראל בני את תצחו"ואתה
 מאם קי", על השראל בני את לצוא "סופך רק הממרה הדלקת עלהציווי
 על לשווי ווויטה הוא כי המשכן, יטלאכת כאן, אח ענק לומדהמרך
 בעעיהם, ווטים רעים שהם מה שבהשראל, זו עימעמה הההנוהכהונה.
 ולק לכהונה, להתעלות תנאי הש הות, שם ש שמם נקיאושבגללה
 בני "מתעש כשהם דוקא *", לכהת אחו בניו ואת אחן אוון את"וקרב
ישראל".

 שאנו ואף ערימה בתשובה זו רצון בעת לשוב שנזכה רפקוטרי
 שקהים אנו תשובה יוי על מ"מ שבישראל", ודל "רש בבחינתק

 הדעת השרחבת טבת מתעש דגאולה קירוב לפעול ויכוחם ודנטשל,כאליהו
 הבמדיו. רונדו ברוב רוץ בבושיה דור בן בבושת דטימב, מ"יובכל



 תשא כי פ' קודש שבהליל

 לד' נפשו כפר איש ומהגו לפקששם ישראל בד ראש אח תשאכיא.
 בשקל השקל מחצית ושקדים על העבר כל יתנו זה גו', אחםבפקד
 השקרם )טאמך יששכר בשער זי"ע אהמו"ר אא"ז כ"ק וכתב וגו'.הקאדט
 ט', בנ"י רא"ש את תשא כי שק"ל של התורה במצות "שרמה תא(אא

 תצות ראשי שקיל כן על שופר, כח" השנה, רא"ש בחינתשהוא
 מן חעק12ר הנרעצת בענק עי מש"ב פ' ובטא )ע*"1 כר" שופר קוללשמוע
 לשקל(. שופרתקיעת

 שופר תקעת מצא לנבי דהנה זה, ענק בבאור לתמרונראה
 שופר שתקיעת "אע"פ ת"ד( תשובה מה4 )ר"ג הרמב"ם כתב העגה,בראש
 פשנתכם ישינים צורו כלומר בו, חט הם הכתוב, גזירת השנהבראש

 וכו'". בהעשותה ורטרו במעעדכם וחפשו פתו~פתכם הקיצוונושפים
 עבודתם תהזה שלא ארם כני לכות לעורר בא מהשופר בזה, לפרוטויזר

 יתעוררו אלא המבעי, והרגל התישנות מתוך ומצוותבתורה
 עלידרך הדהיה, ורוה דצזלך4בות מתוך עדתה ר', לעבורתבהתחמשות
 היו לא רבתי, להנד "כשתהא כא( פ4ב כדגא דרב )פמהוזא רא"לשאוצרו
 המלך דור שביקבן והוא תורה". ניחפה היום כאילו אלא יגונים,בעינכן
 הדהיה בנדבי", חדש נכל ורוח אוקדם 4 ברא מהור "לב יכ( נא,)תחרים

 מלומדה. אנעדם כמצות לא חהשה,בהתעוררות
 "באחד א( ט4 )מגלה חז"ל אמיו הע4, מחצית במצותחננה

 סף באיך שקליץ "שנביאו והינו כו'", השקקם על מו1מיעקבאדר
 ב( )שמו בגמז הכמדוהו שם(, )שש"י חדשה" מתרומה בנימן באחדעדקויבו
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 תורה אמרה בחרשו, חוזיך עולת "קאת יד( נח, )נמתן קרא כאמרמהא
 גם כנהיה צרבי הקרבן ענק והנה חריטה". מתרומה ריבן חוכאהדש

 לוכן מכם קרב כי יאדם ב( א, )יקיא שנאמר כמו דקרבן, אתבמטויב
 וכמקריב צרעו כן חרשה, מחדומה להיות צרך שהילבן כשם לכן%'",
 ומיצא, חדשה. ותרומה התחדשות רגשי מתוך הקרבן להביאבעצמו
 מתרומה שיריו הקרסמת לצורך מהסוים, על שכמטמרכן באדרשכאחד
 שיתעוררו ציבור, קרבנות מקריבי ישראל, לכלל גם משטקקחךשה,
 חרשה. בתרומה בעבודתםויתחישו

 באדר ר"באחד בחק ענינים שני שהיו ושמב"מ מבוזירוהנה
 והוא בשבה, שקים פרשת קריאת עי על הא' השקלם". עלמבשקק
 בפרשת קורק בשבת להיות שחל ארר "ר"ח ה"כ( תמק מהל )יעשכתב
 היו ברדך שבאחד השם( שקים מהל )בפ"א זטכתב מה חהכ' כו'",שקלים
 שלו. השקל מחצית נשחד אחד כל עלק דק בית שלוחי ע"פמכרטק
 במעשה, בפועל המצחה קיום לצורך היתה בה"ד מההכשה לומרריש

 התוה"ק, עיי לעורר, כוי גיתה התורה וכךטשת הילבנות,לצורך
 לב בריבם ולהפטר משנתם להתעורר רדיקלים, ענק ישראלבנפשות
 הישה. ורוהמהור

 שכשם שופר", קול "לשמוע ר"ת ש"שקל" מה יובןובשק
 כמושן חדשה, ברוח להתעורר כהונתם רטנים לעורר בא שופרשתקיעת

 י, בעבודת והתישנות מצרנה להתעורר השקעם, נתינת ענקהוא
 ותפלה. התורה למוד בעת שפרם חרשה, וחיות רוחלהפיח

 מי לפני והשוע "גלוי ב( ע, )כגלב חז"ל שאמיו מה לבאר "טועפץב.
 לפע:ך קראל, ש שקלים לניקול רגמן שעתיד העולם ונויהוכאגמי
 רהטקלים". על מבהצעק בארר נאחד דחגן ורגעו לשקליו, שקליהןרקמים
 אחשורחט למלך הכף "וטשטש יכ( פץ הכה )אסתר בםרדש חז"ל ינצרוההנה
 כהמדו, לו מק אחד, ד' ד( ו, )דמים בו שנאמך אותו %', אחד עםישנו
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 ולא ינום לא המה ד( קכא, )תה4ם ההער עדנה, לפני אק אני הקב"ה לואמר
 לו "יוק שהשי"ת היתה הקטיונ שכוונת ופו"פ האראל". שומריעל

 שהיו חק, השיעת ח"ו כאילו נראה היה ישראל עמו שאצל הינומעמו",
 וכיק כלומדה, אנשים מצות בבחינת ר' את בעבויתם "2נשישראל
 בזה, לל14רנ המן ממתהך העולם הנהה שאמר מי לפני ויויועעגלוי
 משנתם, יתעוררו הסוקלים ע"י כן לשקליו", שקליהן הקדיםפופיקי
 ש"ך' קטרוג אותו יבומל וביה הדשה, ורוה מהור בלב לעברוויתעוררו
 רעעו". לו גטןאהד

 והוא השקל, כחצית רק המצוה להיות מעם 4תן נראהוב"ק
 יחפנים "עורו שם( תשובה )בה4 דבריו בהמשך בהמכ"ם המבוארע"פ

 עדראה ארם כל צרעו לפיקס וכף, מחרימתכם הקיצו ונרדמיםמשנתכם
 הציו העולם כל וכן העב, וחציו זכאי חציו כאילו כלה השנה כלעצמו
 העולם כל ואת עצמו את הכריע הף אחד חמשן חמא היב, והריוזכאי
 את הכריע הרי אחת מצוה קהוה והצרדנה, לו וגרם חובה לכףכלו
 ההצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כלו העולם כל ואתעצטו
 התחתכות מתלי לעבדו להתעורר הארם את המעורר הכח שזהווהחנו

 מעשה וע"י חיב, וחציו זכאי דציו העולם שכל שוודע ע"יוהחרשות,
 דוקא השקלים מצות ההן ו4ה העולם, כל את להשתק בכוהואהר

 ר', בעבורת הרשה להיות לעורר הוא שענינו דביק השקל",ב"עחצית
 כנ"ל, וכמעורר הכה התש אשר ה"מחצית", ענק ט מרוםלכן

 את תשא "כי השקל מחצית במצות שנאמר ענין עטהוטנאהג,
 תחול שלא הינו וראעדת, ראש עדן וששחט נשיכות שהואראש",

 שכינתא ולאוקטן? המש"ט, ובנע המשכן לבנק ר בעבודתהתישתת
 אלא דבלות, למצב יתרגלו לא השנים אודך על שאף כלהמרמעפרא,
 בית ובנק עלם חקת לצוך עבויה ~טד כחדשים בעינקא יוניו יוםבכל

 ראשם, את זוקש הס רנינו שסשה ד ש ההן "ק וענק במהרה,הםש"ם

קיח



 שאמרו כמו רבינו, מוצה של מהותו הוא שכן "ראש", ענק בהםומחדש
 העולם שבראת גו', ברא בראעךת א( א )נרצעות עה"כ פ"א( )ב"רחז"ל
 לו. ראשות וירא כא( לנ, )דברם שנאמר ראעדת, שנקרא משה בזכותהיתה
 מאד, וח"ק התל השפר קול מיהי כ( ש, )שמות שנאמר בקרא רמז לזהו"2
 כקץ מתרהמתם עטינים מעורר כהנה של קולו שהטה ט"', ידברמשה

 הקב"ה לפני משה אמר מ"ג(: )תסתמא במדרש שאמרו ונקוהשופר.
 ונותן כעת עהמר שאתה כשם חתך הקכ"ה איל נזכר, אני אק מתמשאם
 שקוראק ושנה שנה בכל כך ראשן, את זהקף ואתה שקלים פרשתלהם
 והחנו ראעק. את זוקף ואתה שם עומד אתה כאלו שקלים פרשתלפני

 ברוח להתעורר יכולים ראשן", את וזוקף עימד אתה ישאילו ע"ישדוקא
 מחודשת. והתעוררותחרשה

 להתחדשות התעוררות ענק "2 השבת בקדחות נם באמתוהנה
 בישראל שכמופיעה וזיינו קחתם", למקראי "תחלה השש שכן ד',בעבודת
 למעשה "זכרון ההיא הקוטה, בעבודת מתחיליו עכשיו כאילוההרגשה
 מעשה סוף נמוכה מקדם "מראש בנצבת שאומרים וזהובראעדת".
 עריק מעשה" "םוף בבחינת שאפ" ה"מ דוף(, יה )9ם תחלה"במחשבה

 א( יח, )שנת חז"ל מאמד לפרש יש ובזה תחלה". "במחשבה בויש

 השבת את"רגטעב
 נותניי

 רק שיך שבול מהצר כי מצים", בלי נחלה לו
 "כאלו תמידי, התחדשות משפישק עיכבת כיק אבל םוף, לו ע"שבדבר
 מצרים". בלי הננחלה הש כן על תורה", מתנההיום

 שקורק קודש בשוחז והתחדשות להתעוררות שנזכה רצףויהי
 להיות שקרנם, שבת שלפני שנת היא שתא שנהאי תשא, כי פרשתבה
 שקעם, פרשת קףאת לקיום הכנה הם הבושים המעיסה המי ששתכל

 הימק, קץ לקרב ד' בעבודת ההתעוררות ריזהרשות בנו לעוררשמיא
 דטימב, מהי בכל להתברך ומכה תאיר", ציח על חדש ל"אור נזכהערם
 ודלתתא, ד34ילא ברבתא וכל כשמיא סיעתא רויחי ושוני חחבני

 וחסריו. רדגףו ברוב דירן במהרה דוד ק לביאת שמכהוהמוכך



 תשא כי פ' קודש שבתיום

 )כי תנחתמא במדרש וט'. לפקרטהם ישראל בני ראש את תשאכיא.
 הינו גו', טי תרתמם צדקה לד( יד, )מש4 הכתוב שאמר טץ מ"ה(:תשא

 וצ"ב. ישראל, את מרוממתוכצדקה
 למדריגה לעלות זוכה שהאדם התעלות בכל דהנהול"פ,

 כל א( נב, )מוכה חז"ל שאמרו כמו חסרון, גם בזה כרווי יותר,גבוהה
 תמרק גם בה "1 התעלות שבכל הף ממנו, גדול יצרו מחבירוהגדול
 ורוממות למלה עששות טיאה, אמנם ע4ו. מתנכר ערו שגםמצד

 נם ותפלה, תורה כמן מצחה, עשית של ולצרף לחבר צרחיעלימה,
 נפשו ופודה הלב ערלת כורתק צדקה נתינת ע"י כי והסד, צדקהעשית
 בד;(. שהאר-י ר' הקוונט אגרת ישע האעשש בעל להשהשק אמרם בלקות )עקכהצחת
 ג אא 1טש טו י1ח ,שו י "ו ,בו י ממנולת עשזוהי גוי", תרתמם "צדקה עניןיהאר

 להטיית גם מצחה לכל להקרים צרעי ושיקי מהסלמת. בעליהישראל
 וכן ביתך, אפוא המףך ברב ואני מ( ק )תהומם שנא' כמו וחסד,צדקה
 דכתיב אמר מצלי, ההדר לעד פרומה יחיב אלעזר מכי א( י, )ב"באמרו
 פנו. אחמץ בצדק אני סו( ת,)תהלם

 האר"י רבכתבי ב( מה )ח"ב בזחה"ק המבואר ענין לבאר "צועד"ז
 דהינו ימק, כולהו עם יאדל יומא הוא מוכות של ראשון ריוםז"ל,
 האחטפהק ע"י ראש ונששות התשית יזט הרג מעמי יום שבכלשכיק
 החמד מדת גם עמו שתתלחן בעינן לכ! -ם, אותו של מדהותיקון
 אץ ידי שתו כרי יומק, טלהו עם כאדל יומא אביט, אבההם מדתשהש
 חמרק. כל ב4 נש4מות דעהתשיתהנהה

קב



 ראש נשיאות שבכל וה5 ישראל", בני ראש את תשא חכיוז"ש
 כה( כ, א )שמואל כמ"ש הסרק, מלשט "לפקדיהם", גם "2ושתשית

 ואז צדשץ, מצות ףקיקמו תרומה שיתה גוא, "ונתת 6ה יוד, מקוםויפקד
 צהשץ שסה"כ במררש שאמיו ההו בערימות. למעלה למעלהיתנשאו
 גוי".תרומם

 והעונה העת היגש תשא כי פרשת קריאת עת טה בשבתההנהנ
 בברא העולם שכל ההחמר, הצדקה מעלת גודל על ושנוררלהתעורר
 מה ועיק יבנה", המר "עולם ג( פם, )תדהם שנא' כמו ההמר, בזכותוקים
 במצות להזהר אנו "היבק היא( ענים מוחות מהל )נפ"י הרמב"םשכתב
 האמת ודת מתכונן ישראל כמא ואק כו' עשה מצות מכל יוהרצדקה
 כמו בחמד, ועומית תליה אבות זכות ונם כו'". בצדקה אלאעומדת
 אם בני לישראל הקב"ה אמר א( הל פ9 מנהדדק )יטיס םשאטיו
 ההידבקו לכו שטזמומטה, אמהות חכות שממה אבות זכותראיתם
 והגבעות אבות, זכות טה ומושו, ההףם כי י( נך, )שדק מנםבחמר,

 וברית המחג לא מאתך והסף והעל מיכן אמהות, זכות זותמטרנה,
 אמי תמהם לאשלובב

 ד'. מרדתך
 ע, )מגילה חז"ל שאכ42ו כטה בטה לבאר "2 הירה2לכר הטיועפ"י

 שקלים לשקול המן ומעתיד העולם ההטה שאגשי מי ל2י וייגע "גלויב(
 בארר נאחד רתק והינו לשקליו, שלחדק הקדים לפיקס "ואל,ש

 אחר עם "ה2מ ח( ג )אמתר הוה הכל נ24ית דהנה השקעם". שמשמיעק
 אבות אנות למשכיר צרז4 טה קטרוג ולבמל גו'", העבוים בין ומפרדמפזר

 וידוע שגלף וכיון הוא, אחר ישראל בל שרש עח2ם בשגות,ולהתקשר
 ומפורד מפתר עם שהם ולקמינ ישראל על שקלים לשקול דפקשעתיד
 הקדים לפיקח באבות, בשרשם תמאוחרים קשוףם אינם כי העמום,בק

 לא וועבעות ימושו ש ההרים שהמד הצדקה עבהי 24קיו,שלכהן
 לעד. אבות זכטע בנו ורעעקים השלה,המצבוטה,

קפא



 תתהמם וצחקה אבות, עצת עלינו ען הצדקה שבזכות רצקרועי
 משראל קוק הרמת ישראל, בני ראש את תשא כי בם ויקוייםגוי,

 בצדקה, אלא טאלק עשהאל אק א( ודג )שבה וכמשאחז"להישועתן,
 וחסדיו, רדגרו ברוב דידו כבאווה יחי בןבבהשת

קבב



 תשא כי פ' שלישיתמעורה

 לד' נפשו כפר א"צ ונתנו לפקךט4,ם ישראל בני ראש את תשא כיא.
 בו שולם שהמנק ופירש"י: אתם. בפקר כף בשהם טהרה ולא אתםבפקד
 תמנם אל הם כמה להקת מנינם סטם לקבל כשתחפרן לכן כו', הרעעק

 ותדע השקעם את וחמנה העל מחצטז אחר כל יתנו אלא*לנעת,
 ונעלה, נעגב ענק עצמם בשקלש שאק יונא, לפיק מתאורהמנעם.
 ולכאורה הרע. עק בגבראל ישלם לא ישם שעל אמצעי אם כיואינם

 שימנה חפץ כל אלא דוקא, שקלש בנסעת מיוחד ענק אק טץלתכלת
 תדע. השן בהם פצרה שלא שעולבמקומם

 בנה מכרתם אתם לעצבמש, הקב"ה "אצרר ה[(: פפ"ד )בשיבמדרש
 לנלנולת, בקע מניעו ואחר אעיר כל טזטה לפיכך כסף, בעשרים רחלשל

 בק השיכות מה ונ"ב השקל". מחצית לנלנולת בקע מ( לח, )שמחההב"ר
 רנו לפי השקלש נתינת שיעור שטהא ער יוסף מכירת לחמאשקתם
 יהמף.מכית

 יוםף ובזז אש יעקב בטז חוטה ה[( א, )עוברני כתיב רהבה מראה,ב.
 ךקדהצה, אש בלבו "צ כבעזראל אחר בכל דהנה בטה, לפרש וישלהדה.
 ירהצה לו חוטו אש", רוצפי "וקצפנה ו( ה, וירדים )עור נאמי לטהאשר

 להיות האש ממבע אף אש". יעקב בטז "יניה נאמר הן4ו הק',בצהובות
 מקפקאית דכא ואז אותה, תמלהיבים טח בה שמתחש עדעוממת
 שדגם האדם, בעבודת הוא וערא ובוערים והולכת שרלה לחוץויושחז
 רוח ט להפיח הארם צפן מ"מ דקדושה, אש פזהלרתו בקרבוערש

קבג



 האש את להלהצ להבה", יומף "בית יוסף, מטת וזוהי לריהוטו,חים
 קנך,של

 )שמות עה"כ מ( )הנרופא חז"ל אמרו השקל, מחות במצותוהנה

 כמא מתחת שהשיא אש של ממבע כמץ לו "הדאה ט', יתנו זה ע(ל,
 בעל רגה"ק ופי' יתנו", כחה לו ואמר העקל מחצית הנשקלההכבוד
 אבינו, קנך הוא אש של כשממבע אמה( בשפת )הובא זי"ע הף"םחידושי
 לומר, ויש רנבוד, כמא תחת חקוקה וצורתו אש, העקב בית בנץדכתיב
 על כהוספה בא שהוא ישראל, בני שנתנו השקל" "מחצית עניןעההו

 שהוצרכו חנחנו הכבוד", כמא מתחת הלע"ה שהת"א אש שלה"ממכע
 אש של העקל מחצית על להבה" יוסף "בית בת" להוסיףישראל
 אש", העקב "בית בבחינת שההב לושהראה

 ועי-

 "מהצית הזהה
 שלם, עקל בחינת הקודדי",בשקל העני

 זה בכתוב רם ישב( פ' רהצ הללום )חים זי"ע אא"ז כפק כתבוהנה
 שחד יהיה ולא לקש עשו ובית להבה יומף ובית אש העקב בית"וההן
 בחינת שקל, אותיות הוא קאי( לא שקרא )ר"ת שלקש גו'", עשולבית
 לבית שריד הזהה שלא לעניתו, דבה"ק להמשלי ויש זה", לעתית"זה
 יומף מדת מעורמם בנתינתו כי ה"שקל", ע"י "לקש", הוא אשרעשו

 יוצא אחר "ניצוץ ועי"ז אש, קקכ בבית ולהבה חיות שמפיחהצדיק,
 שלא עשו רובית את ומבבצל וישב(, פ' רהצ )רש"י כולם" את עחצורףמיוסף
 שריד,יהיה

 מי לטי וידוע "גלוי ב( ע, )כגלש חז"ל שאמרו מה לבאר ישובשה
 לפיכוי ישראל, על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והנץשאמר
 ושמן של קמרונו כח מכשלים שבשקלים הינו לשקקו", שקליעהקדים
 שהנשקל" להבה", יומף גבית מרת התעוררות ע"י עשו, שרע הואאשר
 "196", היומה עשו אתמבער

קפד



 נתינת ע"י דוקא הטה הרע העין הסרת שענק לומר, נראהולפ"ג.
 רהנה הרע. כרצין להבצל רדיקלים בענין הצ מיוחד מעלה כיהשקקם,
 שהוא כל והרי התויק, יוסף במדת להדבק היא ושנקלים נהינתתכולת
 א( ג )בתכת חז"ל שאמתו כמו הרע, עין בו שהמם לא יוסף שלשרעו

 להו אמר בישא, מעינא מך ממחפי קא לא יוחק[ נלרבי רבבן לטה"אמרו
 הכתיב בישא עינא בטה שלמא רלא אתינא קא ריוםף מזרעאאנא

 השקלש נתינה ולכן עק". ע4 פורת בן יוסף פורת בן כנ( מם,)נרגעות
 יומף, של זרעא בכלל להחשב ישראל כל את מקשרת שהטועצמה,
 הרע. מעקמצלת

 יומף, מכירת דמי לפי החש השק"ם נהינת ששיעור מה יובןובאה
 בשה "ש לכן הצדק, ביוסף להרבק היטש העל מחצית נתינת שענקשכיון
 יוםף. מכית פגם עלתקף

 העא14ם" על ממשמילן באדר שעבאחד מה לומר "מעפי"ז
 שהטעם שם( )ברככן בשגם ואיתא דגים", אדר "כטל להיות א(, ע,)כנלה
 רירנו כב( מ4 )בהנערת בו שנאמר יומף, של בזרעו שולם הרע עק אקלמה
 עין ואק עציהם מכםק מש שכים רגש מה ראמרק הארץ, בליבלהב
 חובן. בהם, שקמת הרע עק אק יומף של זרעו אף * בהם שהקשהרוע

 ופגמנו שחתנו אשר לתקן ההא ת"ת השובבי"ם שי ענין עיקר והנהי.
 ההתלהטת את ושעכב נר% עהו4 הוא מץ ופגם הצדיק, יומףבמדת

 תשרה אפלה התורה למוד בעת שאפקו עורם ר', לעבודתדקדהשה
 אחר וכל המורגש, דבר הוא כי לזה ראוה צדקי הקא ההעצלות.רקרירות
 שבועות אחרי דצייששק שנפז אח, בשנת %ק נפשו. מית אתיויע

 על לערך שהש השלטם, נתעה ענץ כתודה קוראים תשת,כשובביכם
 ייתם ועל אש", קקה העבית עם שחברה להבה" יסף גביתמדת

 ה"מ הצתה", באש ר' אהה נכי ים( )ם2ח שאומרים ענקלחוזקים
 1'". לבצתה עתי עאתה רקדושה "ובאש* דעה"ר, אשבסבת



 "מחצית בנתינת הוא שהמצוה שכהה ב9ה, עוד לומרואפשר
 מיוסף היוצא אחד ל"ניצךן וטדי לרמז שבא שלם, שקל ולאהשקל"
 י-ה השלהבת להוסיף בכחו שאין מי שאף חגינו כולם", אתכמטורף
 של אהד ניצוץ כי נפשו, משנת אשר בשקור ויתאמץ יתחזק מ"מלאש

 את ושכמלת שורפת מיומה הייצאת ותפלה בתורה דקדושההתלהבות
 עשו. שלכחו

 רגעל"ם, בשבת הייו השקקם קריאת עקר שתא בתאיובאמתה.
 כהכנה מקומשת ההש הקרךמת הזך שהשבת שיק( )בלל אמרנו כבראך

 לוי קרושת בעל הכה"ק של הק' דבשו את להזכיר ויש רגעל"ם.לשבת
 אהד שבת וכששומר אחד, שבת שמירת הוא העקיר "כי )בפושען(זי"ע
 שבת לצימור לו קל 9ץ ומחמת השבוע, כל טהור בלב ד' את עובדאז
 יטמור א' שבת סי על כי אהד, שבת הוא העקר ונמצא כראוי,שם
 בני וכימיו ט( לא, )שמות בפסחן הרם וזהו לעולם. וכן בקל, שנישבת
 עמירה 9ץ השבה, את לששות אחד, שבת שישמרו השבת, אתישראל
 את ישראל בני הטמרו וזהו בקל, לו ימא שני שבת הטמירת שמ,שבת
 השבת את "לעשות הכתוב יתפרש ועפ'ד השבת". את לעשותהשבת

 משבה הנולדות כדורות יחשבו הבאות שבתות שכל הינולדרתם",
 לכולם. אב שהיאראשונה,

 לדרתם", השבת את "לעשות זו שבת ויהא שמכה רצוןויהי
 ובזכות 9ה. בהטבת כולם יכורכו אשר רקמתה, שבתות הרבהלהוליה
 ועד מעתה ההצלחה כרכה ושלום חים שפע " יושפע קודריהשבת
 היחמא, החא זרעא ד' ברך זרע יבררכו יוצרים דורות לנדל ונזכהעלם,
 לטובה, ועדנינו מעעהצ בכל כשמהש וסיעתא הדעת והרחבת נחתמתו
 חי הס בן אשר הימים ולקרב ית"ש, לפניו רוח בחת לששותוהעקר
 וחמריו. רחמיו כרוד רירן במהרה דור בןבביאת

קבו



 תשא כי פ' מלכהמלוה

 ואמלא יהודה, לסמה חור בן אורי בן כצלאל בשם קראתיראהא.
 הנה ואני גו', מלאכה ובכל ובדעת ובתבונה בחכמה אלקט רוחאתו
 אשר כל את טשו וגו' ק לממה אהימקי ק אה*אכ את אתונתתי
 אלקים כרוח בצלאל את שמלא אחרי יצ"ב ו(. - ב לא, )טגנתןצויתך
 אהליאב את גם עוד עמו לתת צרעו הטה למה וברעת, ובהבונהבחכמה

 כמטבמ גדול י "אק ד( נ"מ )"טוי במדרש ואמרו ק, לממה אחימקיבן
 מהקאן גם לצרף הוצרך מיכה ולאיזה ד!", כהרבצם ירוד לך ואי!טהורה

שבשחמים.
 כנק של הקדושים דבריו ע"פ לומרוגם

 אא-

 תושכר בני בעל
 גו' פני מול אל אהרן כן "ויעש ג( ח, )בפרבר עה"כ ךכלה באגראזי"ע
 אהרן של שבבהו "להנה4 בחש-( הובא )בספי, חז"ל ורמצו ט"ו, צחהכאשר
 ד' קדוש לאהק הגדל השבח "דמהו לכאורה תמוה והוא שינה".שלא
 ממאמר לשנות ערך לפחותי אפילו דעתך מלקא וכי שינה,שלא

 מאור דבוק אחד צדיק שהטה במ"ח ד"איתא מה ע"פ וביושרהשי"ת".
 ועשאחהו הנפלא, ערכו יודעים היו לא והבריות להש"י, נפלאבדבקות
 ומחשבתו שמן, הכנמת בית של דגרות ממלא חוטה שבנמת, ביתלרומש
 הודע, מב* הכלים אצל הזורק שופך חמה יוצרו, באהבת משומםדדה
 מגודל יטה והרק"ם העי אחד שחכם עד למצובע, שחשבחהועד

 עצמו טהטה והוא במקוצו, לחכם טהרה השמש שאותו להם ואמךדבקתר,
 בקונם, דבקותם לגודל אשר צדיקים "ם כי כטה, תתבתן והנהרכותיו.
 בעשיה, מורגש במעשה ידם לאמן יורעים ואיבם עפם התשמתבהל

קכז



 עם בקונו, דבוק שהוא הנם גוש, קרחמת לגורל אחר צדיק מיעהויתר
 הדלקת כוונת חזנה והכן. ערטל מב4 מורגש במעשה בנופו יפעול 8הכל

 חהנה המאורות, כל ליחד עצתמות כוונת הוא המקדש בביתהמנורה
 לא כן פי על ואף נפלא, בדבקות האלה הכוונות כל כיוק ר קדושאהרן

 שאמרו תה לחוץ. נשפך ולא ההמנורה השבק ונתן הרגשותיונתבמלו
 דאותו כמעשה עשה שלא הינו שינה, שלא אהק של שכחו לדגידת"ל
 ומה נפלאות. בדביקות הנראות הכוונות כל עם שהדליק הנםהסיד,
 הן כלל ערנה שלא היעו אהק", כן "ויעש הפהוק פירהמ 6היישם
 העלה המנוהה פני מול "אל עשה מה ומפרש ברוחני, הן רשפניבמעשה
 הכוונה ההסיר לא הרוחני במעשה עם לחוץ, שפך ולאשיתהה",
 והכן". מגרעת, מבלי מעשה" א"ע ו" צחה וכאשרברבקות,

 'שרוה נתמלא שבצלאל גופא מעמא שמהאי לומר, "מ%פיט
 )ברכא חז"ל שאמיו ער מלאכה", ובכל וכרעת ובהבונה בחכמהאלקים

 לכן וארץ", שמים מהן שנבראו אותיות לצרף בצלאל המץ ירךע א(נה,
 ירוד - רן לעצמה אחהמכקש בן אה*אכ את נם עמו להרע צרינוהטה

 ברקדהק המשתם במעשה גם י' בית מלאכת שתעשה כדישבשבמים,
 וג"ש העזמות. המרופי דלתות נודל ינץ על תשתנה %א הלכותית,פחמי
 ווותק בזוע חמלה בחים ע"ע אא" כנק מוכ )הה צולעי" אשר כל את"ועשו

 דגן* ע"פ הק' דברי שלפשמק

 בית לחטיף מצחה כסעודת יץלתמ ע9 נקבעה זו סעודההנהב.
 נתימר אשר י' משכן מקום הוא אשר ]והליאמםבורנ[, רפהמדרשט
 באה הוא עתה ועד המאז ד"ע. אלמי ממ בש אאץ כנק צוואתע"פ

 מקהלתנו ושרק ע9 קכתנים בשיעוטם ולתפלה, לתורה מוקדשמקום
 הכעשים דדך הק' רבותעו בררך ושכל כדעוך, מנטי ת"ח ועודעאימאא,
 ויצקו המיוים בהטים כלם אוחבש כלם הביהם"ר ומתפלךד"ע.

 וטיהר ולתפארת, לשם יאש זרע קוהתם צאן ט נרעים רכלעה"רמעשה,

קכח



 כל בעד רוב ממלצרם אשר מנחיתם, ערן בנן לאבוה"ק רוח לנחתהוא
 מוכה ומלום בחיים חים אנו המפיהם ביחד, ולכלנו בפרם מאתנואחד

 אותו מלא אשר בצלאל כבחימה הם הקרתנים האבות חגנהוברכה.
 אחימלך, בן אתחשב בבחינת לףיות אנחנו טךכש וט', אלקיםברוח
 בויש וכ"ה בפועל, במעשה הפשפשם, בדברם מררשנו בית אתלהחזק
 רוצה ואינני ביהמ"ד, להמשכת ומעבדם שעטרם מאנ"ש יכךיםאברכים
 עלימה, כמשכרתם ט~הי פעלם ר "2לם המנב, בשמם לפרחח צרניואין
 מקומש, ד' בית בעתיד נם בעהי"ת להיותו להמשח, בטשן השי"תוחפץ
 כבוד. אהמר טלו רהיכל

 תחלת הוא אשר טץ, קוח2 שבת כמורגשי לזה, גרסאוהצק
 לוי ובקיושת ז"ל האר"י בכתבי המבואר וכפי שקעם, דפרשתלשבוע
 עולמות, ר' ובד ב"ה הויזה אותיות ד' כנגר הן פרשיות שהד')ביישתן(
 פעום המוקרש צק הוא כ! על העשיה, עולם בד המש שקליםופרשת
 צויתך". אשר כל את ד"ועשו דציוויהעשיה

 אלימלך נועם ביי הרה"ק של רהילולא יומא חל טץ ובשבוע היותנ.
 "בראה )מרשהן( אלימלך נועם במפהקך שכתב מה מהשמו נאמרזי"ע
 ההן ממט דולק המץ מערבי "נר ברשי( שק ב כב, )שכה בגמ' וביתאלפרש

 שהוא הצדיק על בדבה"ק רטטו דדט"ל לומי 2,4 כגוב", היה וכג21ך*
 נקרא עיכסה א( כר, )מנהרתן בנמיא דאיתא דרך על מעיבי", "נרננשא
 הוא הצדק כן כמו כו'", ואגדות וגמרא במשנה שבלולה בבל,שכטה
 והפלה תורה א-ל, ורוממות ויראה אהבה קדושות, מיני כל בומעוב
 נם מעורב. לשק מערבי, נר נקרא ולכן וכרומה, וגמ"ח תשובהוצדקה,
 מיני בכל ומתוק ערוב הוא עטהצד"ק ומתקעות, ערובות קנטון הואמערבי
 עם רגטעחברים אים בני הם בקליק" ההן "מנצו הפמירר תהמתעלת.
 להבורא ויראה באהבה - נשמתם הם - נרותיהם מחילם הם נםהאדיק

קכט



 ב"ה הכד"ת כמדב הצדיק יי על פירוש ממצ", הנק "וממנו הוא,ברוך
 עכדה"ק, השפעית", מיני כללעלם

 דייה "ממנו בחינת שהוא אח, מעם מקדש בית הואועדה
 אותו של ובזכרתו ישראל, עם כל ועל עלינו ינן בהכותו רצון ויהירמימב. מהי ובכל בגשמיות ממיב" הקץ "וממנו ברוחניות, להתחזקמדלק"
 מדסק" היה ש"ממנו צדיק של רבצו בם יתקימו מערבי" "נרצדיק

 שבזכותו כאויב", הקץ "וממנו רקךהמה, אש בקרבנו ידליקוברוחמות
 מערוה בכל ההצלחה ברכה המוב מאוצר לנו ויחשפע המוכ, בכל לעיופזו
 חבים שים לארך ר' בבית לשבת וממח ירדמנו וחסר מרב אךעינו,
 רהיטיו ברוב ריק במהרה דור בן בבשת מוב שכלו *ום ונכהמוכים,
וחסריו.

קל



 שקלים שבת ויקהל, פ' קודש שבתליל

 ימים ששת נו', אלהם ויאמר ישראל בני ערת כל את משה וקהלא.
 קחו גה, לד' שבדצן שבה קרש לכם זזיה השביעי ובזם מלאכהתעשה
 ונחשת. וכסף אהב ד' תרומת את ציאה 5כ נדב כל % תרימהמאתכם
 יש גם רשי(. )עה רגושכן למלאכת שבת אחירת הקדים למה להבק,ויש
 מצות להם באומרו ישראל כל את כהוה שהקהיל האסיפה ענקלהבק
 כי.שבת

 ונחשת וכסף זהב ישראל שנתנו מה רהנה לפרש,וביאה
 כסף ח"כ " וחומיים גשמיים הדברים את שהפכו הינו המשכן,לתרומת
 משכן נעשה אלו חומיחם מךבךם שהף קטיושה, להעלותם -ונחשת

 חומר להפכי הארם שסכה כרי אמנם יתפש. לו ודיה השכינהלהשראת
 הוא נם עויהא עד ונופו, חומריותו *הך בעבטו הנותן צרכילצורה,
 ~רה להשיתו מכספו נם *תן יוכל ואזי כנשמתו, צרהבמיינת
 שנם הינו לדי, תרימה מאתכם "קחו אמר ה"ה לר'. משכןלהמלות
 תרומת את יבושה לב טיב "כל ואז לצורה, להתהלל צרך עצמוהארם
 ונחשתי. וכסף זהבר'

 להידבק צרכי זו, למשרגה יתעלה בעצמו שהארם כדיחונה
 השבת יום עם אותם בהערלי השבוע ימי כל שהף השכת,בקדושת
 )סמב"צ הצורה ד"א קה"ת ונסבת חומר דצשט החול עגי וצורה, חומרהמה
 מתדבק הירוא* עשא"2 רעדי ישב(, אוה א מבאמר הששחז מנמדי ישמכרבבני

 הקדים ולכו צורה. שמהרעת חומריותו גם להיפז זכה השבת,בקדושת



 וממילא גבראל, מזדככים השבת ע"י כי המשכן, למלאכת שבתשמירת
 לד'". האומה מאתכם ד"קהו ציווי יקים המשכן לנתינת ראוייםנעשים

 לבחינת ולהעלותו החומר את להפוך זהבים והישראל ע"יוהנה
 פעמים כמה שבאתו כמו ישראל, כל אהדות לטי מכייר חץ הףצורה,

 גמורה, באהדות מאוהדים ישראל כל חצצורה הנשמה מצדשבאמת
 בעל להגהיק אטעם לקפו )יק מחלקין שהנרפים הטף מצד רק באוהפירוד
 הרי הנעצמה, למעלת הגוף את גם להפכי כעשבים ולכן ייב(, זי"עההניא
 את מ17ה "ויקהל כאן שנאסר ושוו עלימה. באהדות כטעאהריםישראל
 שהוא השבת, ענין להם שציווה בשעה כי גבראל", בני עדתכל

 עם להתאחד זהוים אז לצורה, מתהפך ההומר עגם למרטנהלהתעלות
 ההראל. בני עדתכל

 רק כי רשי(, )עק ריקא הכפורים" יום "למחרת חח ענין היהולכן
 רבינו מ12ה יכול ההר הכיפופים, ביום יזרעאל של עורנותההם מהלתאחר

 יום הוא הכשוףם יום שממחרת ונם, וחומריותם. גופם ~כךלצוותם
 הוא הללו בימים שהעבודה למוכות, יחהכ"פ שבק שים הר' שלראשק
 תחת ולהיות בסוכה להכנם ראוי שיהא מרי הטף, את גם היטהר"דש
 דבבת"[. "וג נג" משר," "היל לדנו ]ווט השכינהכנפי

 ל, )שמות בתורה קוראים שבו שקלים", יישבת היא זו שבתההנהב.

 שכן ונ"ל הקרש". בשקל העקל מהצית ואקדים על העבר כל יתנוחח גי לר' נפשו כפר איש ונתנו לפקעיהם האראל בני ראש את תשא "כייב(
 חיש )במרטי מבאר זי"ע הנשכר בני בעל אאחז כגק דהנה לימרה,להופכו החומי את האדם שסכך - העל מחצית במצות העטרה פנינדתהיה
 תרוה נפש, בג5ממףא ש"שקל *ם, בעמן נ'( וקפוט שקל ב מאמיארד
 העלק מעולם רגשמה שבאה דנם רר,נה רקא, מחית *תןהש"י
 אינו רחפניות כי במקורה, שם נשאר שורשה "ץ כל עם הפץ,לעלם
 ממעל בעצנים אשר הנפש חלק ואותו מהדבה, רק המקום ממקוםנעתק

קלס



 להשתקק מחרב בארץ אשר והחלק הארם, בגוף בארץ לאשרמאיר
 בזה ופירשת כו', נפשות חצאי ב' נישא הנפש כן על ברומש, אשרלמקור
 דברו )פי פק"ל "טעזךמש[ ]הכביד בער דוב רבי מוה"ר הרה"קדכת

 חצאי שתי חצוצרות", שתי ל ילדיי ב( י, )במדבר כצרב, ל"ג(, סעקכעקב
 דברי יתפרשו הנ"ל דברינו ולפי לוה. חח נכספים שהחיו "כסף",צורות,
 למקורה תכסוף בטף, מלובש בעוה"ז הוא אשר הנפש חלק הייתהרב,
 בעולם אשר לחלק להאיר יכסוף השמימי חלק ואז שממימי,לחלק
 והיא העליון, לשרשה נכספת שבטף הנשמה שחצי שעא ונראההזה".

 עמה, פרקד בו, הנשמה אשר הגוף נם עי"ז כמותו, ונעשית בוממשברת
 בני ראש את תשא "כי השקלים בנתינת שנאמר וזהו מעלה.ונתעלה
 לחציו משתתיק שבטף הנפש הצי שיהא הוא ראש דנעויאתישראל",
 למעלה. בשורשאשר

 לפני משה "אמר ג( סעק תשא כי )תנחומא במדרש איתאוהנה
 שאתה כשם חיןי, הקב"ה, לו אמר נזכר, אני אק מת משאנירקב"ה,
 ואתה שקלים פרשת להם ונגען עכשיועקד

 זולי
 בכל ק4 ראשן, את

 תקף שעה באותה שם עומף אתה כאלו לפני, אותה שקוראין ושנהשנה
 להיות החש השלטם כפעינת ראש נבראת שענק דכיון ויל"פ, ראעק".את
 רבינו מיצה להיות צריך לכן השמיעני, לחציו כמיתוקק שבגוף הנפשחצי
 כמו אלופם, כמלאך טפו נורקי אשר איש בהיותו ראשק, אתזקף
 והצלח פ( נ, )נכונר הה"ד משה, חץ * "המלאך פסה( )רלי חז"לשירשו
 ממצדם". ויושמטמלאך

 כל "כתיב הזג( פ"א )שקלם ביררמלכר שאמרו מה ע"פשפ"ז
 שאמיו בשעה רהנה יתן", בעמא רעבר כל כו', ובנקהים עלהעובר
 לצורה, חומריותם שמעריקך זו במררנה ואו הים, על עדרהגבראל
 כדאיתא המלאכם לבררת עדיתם קרמה לכן ואשר מלאכים,כבחינת
 יעבר כל כי יתן", ב"שש רעבר "כל ךף4קא ולכן, פה(. פכן )שמו"רבמדרש
 והק. שקים, עטן גם וכהוא אח עטן ויודע מכירבימא



 נוחנק השבת את המע"נ א( קהה, )שכת חז"ל שאמרו מה יל"פובזהג,
 הצורה שחצי הוא מצרים" בלי "נחלה דענין מצר-ם, בלי נחלהלו

 שני בין להבדיל מיצר ואין עליון, בשרש אשר הצורה לחצי יכסוףשבנוף
 עגם הוא עבודתו כי השבת", את "המענג 6ה וזוכה צורות,חצאי
 אל החומד העלאת ענין שהוא השבת, בקדישת הוא ושתיתואכילתו
 בלי ל"נחלה וזוכה המוב כרצונו שפועל שכרו לו טתנק ולכ!הצורה,
מצרם",

 עקלים", "שבה זו שבת ובפרם השבת, שקיסמת רצוןרהי
 ומזוכך, קש גופנו להיות לכסוף שמכה מצרם", ב* "נחלה עלזנוישפיע

 צלותהון שיתקבלו המקיש, לבית שקלים *תן ראויים להיות מכהועי"
 בבית אשא ושקל נשא אדון עלינו פנקי "אור שנתפלל בעתובעותהון

 וחסדיו, ריקדו ברוב ךידן במהרה דוד בן בביאת ונשא",נכון

קלך



 שקלים שבת ויקהל, פ' שלישיתסעודה

 ומים ששת גו' אלהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משהויקהלא.
 גו'. לר' שבהון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכהתעשה
 ההר. מן כשירד הכפורם יום למחרתופירש"י:

 )מאמר זי"ע הנשכר בני בעל אא"ז כ"ק של דבה"ק ע"פ לבארו"צ

 אלא חתטא אדם "אק א( נ, )מפה חז"ל אמרו ךהנה ט( אות חש,ישתאצ4
 לשוב רוצה וכאשר הדעת, ממנו ובורח שמות" רוח בו נכנס כןאם

 לס( ר, )רבדם כמש"כ הדעת, אליו תציב דעת לארם החונן הנהבתשובה

 ברכת ואח"כ הדעת ברכת בשמ"ע תמצא )וע"כ גו' חושבות היוםוידעת
 ובתפוחת )עי"ש יוהכ"פ אחר המוכה סוד חטוא ב((, ט, מגלב )לקהתשובה

 הקהיל שמקא, הכפורם" יום ש"למחרת כאן יל"פ יעפ" להמכה(.ננים
 שחזרו ךאחף נו'", ישראל בני דעת( )אותיות עדת כל אתשמשה

 הךעת. בחינת להם חזר ביוהכ"פ, עונותיהם ונמחלובתשובה

 עקר דהנה בתשובה. לחוזר הנצרך הרעת ענין לבאר ד"צ ונראהב.
 שובי ארוי כי שנאמר שעבר, על ש"יתנחם הוא הףהתשובה
 העתיד על קבלה ההרע עור", יעשהו שלא בלבו ש"עמהך ונםנחמתי",

 תרתי הם הללו דבףם שמ באמת אמנמ הזב(. תשובה ט"ו פ"ב העב"ם)עק
 מלא הוא הלא העבר, על באמת חהטה לו ש"ט הארם דהףדמתרי,
 בשתי "אלקי, בבחינת בעיניו, ונמתם נבחה ושברון, מריריתרגשי

 1(, מ, )עץ" ראש" למוזלה רבו עונתינו כי אשך %י אלך להדףונכלמתי

קלה



 צרמי החלמות לרעל הלא תעתיר, ש קבלה לעשות יכל אן כןואם
 בעבר החלמות קבל שכבר כצגה יתפעל הטלא ואמק, חזק להיותהאדם
 ויבטיח יקבל האיך פניו, להרים ונכלם בוש כשהוא ואקו קיימם,רלא

 העתיד. עלהבמחא
 ךקדחטה, דעת בו נשפיע דעת לאדם שהחונן צרכי ער"הונראה,

 דמה מהעתיד, הענר בדעתו ולחלק להכריע יוכל המכריע, דעתבהיות
 ויקבל טזחוק העתיד על אבל העבר, על רק הוא מצח להרים בוששהוא
 לעולם. החטא לזה הטוב שלאע"ע

 ל, )ששת עה"ח פ( )חנחונה חז"ל אמרו השקל, מחצית בעניןחננהג.

 כסא מתחת שהוורא אש של מטבע כמק לו הראה גו' יתש "זהע(
 מחית במצות יש קהו דאיזה תתב יתנו". כזה לו ואמר כו'הכבוד
 של ממבע לו להראות הקב"ה והפרך בה משה שנתקשה עדהשקל
 כסף, של שמבע אלא אש, של ממבע נתת לא דהלא ועודאש.

 על "לכפר בא רדיקל מחצית מצות ךהנה לבאר,ויש
 לחזור הבא והרי ראש", 'ישא אוי מזדה נתקוצה 9ה ועלנגשותיכם",
 להשם יוכל שלא עד ומרירות, חרמה רגעיי מלא להיות צרע4בתשובה
 עונתינו כי אלהי, פני אבקי להרים ונכלמתי בשתי "אלקי כמ"שראשו,
 באמת רהנה אש", של ממבע כמין לו נתראה ה"ה ראש". למעלהרבו

 המים פר געל פ'ב( רבה )נושווה במירש כבביתא לנרם, נמשלההתשובה
 לבך", כנום שפכי ש( ב )ינה שנאמר כפם, שנמשלה התשובה בזכות-

 נמוך למקום שהלך נוים מבע שכן ושפלות, מררות תשי מצדוהיינו
 כ4 אש", של "מטבע הקב"ה לו הראה ב"ה אמנם א(. ז, מעיה)נמשאשע

 נם צריך תשובה רעועל כן וכמו נבודר למקום למשול אש שלדהכה
 עור. לכלתה רטוב שלא העתיר על לקבל כרוכל כף אש, מזעולהתחק
 ענין לרכה הכבהר", כםא "מתחת המטבע את והקב"ה שהחראתהו

 ועק הרבוד, חטא עד כמגעת תשתטה גדולה א( %, )ישא חז"לשאמרו

קלו



 הוקם הגבר ונאם ישי בן דוד באם א( כג, ב )שמאל עה"כ נ( 15, )מץבש"ס
 של עולה "שהוקם ה26ק לבאר יש תשובה. על עולה שהוקםעל

 לתשובה. דכעינן ועולה ההתחזקות ענין שהחיתשובה",
 ריקא תליות צרך היה ישראל בני ראש שגששת מה זבןוכזה

 לפני מעצה "אצמר ג( מעק תשא כי )הנחומא במדרש שאמרו כמו משה,ע"י
 כשם היך, הקב"ה, לו אמך נזכר, אני אק מת משאני רבש"ע,ושע"ה,
 ק4 ראשן, את זוקף ואתה שקלים פרשת להם ונותן עכשיו עידשאתה

 שעה באותה שם עהמד את כאלו לצי, אאה שקוראק חתנה שנהבבל
 ענק שהוא ישראל, בני ראש שנשנשת ההחנו ראעק". אתוזוקף

 עצמן מצד שישראל אף על * מתי ש החלמות לקבלהההחזקות
 הרעעת, מור עציוא רכינו מוטה מכח בא . ראש להרש מכלמיםבתום
 מהעתיד, העבר בדעתו ולחלק להצדיע יוכל רמכץע, הדעת בכחמ

 אש". של "ממרע ננחינת "בא, ש ראש בנבראת יתחקהזו"ז
 רשבת למומף הפיתי בטמח שמנכוים מה לפרש ה2ובגץ
 וחפר, בקש בכם נהקה ולא ועפר, עפר אנכי נם לכם "וטכורשקים
 במה אבינו אברהם זכות שסכור דהיינו כופר", 16ם חץ מתןבתתכם
 דהאפלות, מדת יסוד ז1ד,וא כז(, הה, )בהאלהת ועפר" עפר "אנכישאמר
 רושש, לזהרים במהרס ועטה שלא השט רמפר" בקש בכם ירוטה "6אואעפעף
 יתנו", ב"זה ההמוז העקל מחצית כופר", 26ם זה "מתן הצעתכםע"י
 אש. של הממבעדייט

 את תשא נכי פ"א( ד מעץ תשא כי )הנחוטא במדרש איתאוועה
 לו ישועתה אין לנפעי אושרים רכים ג( ג, )תהמם ח1ה"כ ההראל, בניהאש

 שאומתק כו', העלם אומות אלו רכים, מלה.באחזם
 לה2רא~

 אומה
 ג(, - ב כ, )שטס אעצים אלהים לך יניה לא אתפקח, ד' אנכי במינישכגמעה

 אק דג לג )שם האראל אלהיך אלה לעגל אמשו ים ארבעיםלשוף
 העולם רתק האראל, צמיו בעדף, מנן ד' תגעה מלה. בא* לוה11עתה
 בער כגן ש(, מג )שם יושם %6הש יובלה השצרע ערוצם, התכמתויצעה

קלו



 תלוי לנו נתת ראש, הרמת יך חיבק שהינו תחת ראשי, ומףםכבוף
 הנ"ל, ע"פ ויתפרש ראש". את תשא כי שנאמך משה, סי עלראש
 לו ישועתה ש"אין העולם אתיות שאופדים מה הוא שנכקשדגם
 האדם, מצף רק זה מ"מ עמהם", המכמת "אתה תם מלה",באלקים
 ד' "ואתה אך ראש, להףם נכלם הוא והבחנה החרמה עומקשמחמת

 כח כתם כמשפיע דעת לאדם שהחוק ראשי", ומרים כבתי בעףמק
 לרוזחזק ראש הרמת להם מט ועיפי הדעת, סוד מ11ה" סי "עלהרעת,
 כמא עף מעלה העולה אש" של "ממבע בבחינת העתיד, עלבקכלהז
הכבוד.

 ואפי ראש, למעלה עד שלטה בתששה לשוב שמכה רצקףהי
 בביאת עלם בגרילת ומצא, נכק בבית נשא ושקל ישא אדק עלינופניו
 והמדיג רחמיו ברוב פיק במהרה דורבן

קלח



 פקודי פ' קורש שבתליל

 גו'. משה פי על פקד אשר הערת משכן המשכן אשיאלהא.
 מעשה על הקב"ה להם שויתר ולשיאל ערות הערת, משכןובהש"י:
 ההמשכן זה ענק דלכאורה וצרב, ביננכם. שכינתו השיה שהתהעגל
 את מלא ך' "וכבוד %( )מ, כשאמר לקמן הול"ל כו' להישאל ערותהוא

 "פקודי בעת אמרו ולמה ביניהם", שכינתו ש"השרה דהיתהמשכן",
 ביננכם. שכינוזו השרה מים עור שהטההמשכן",

 כ( כה )מש% אבא בר תנחתמא ר' פתח כך' א(: פנ'א )בהו"רבםררש

 שנאמר ושקב"ה של נאמנו שהונו משה זה בהכות", רב אמרנותשא"כ
 שכל ברכות" "רב הוא, נאמן ביהי בכל משה עבף ק לא ז( טע)מצנר
 "ואץ נאמן. כיהוא לפי מחג:רכים היו עליהם גזבר שהמטהדבףם
 ו"2 כו/ גדולה כיהונה לכשול וכקהי לוי שהטו קרח טז ינקה", לאלהעעדר
 שדורש מה להבק חק הקכ"ה. כלפי מעשה של נאמנות ענין כעטולוזכין

 שבקש במה להעשיר שאץ קרה ממרת ההיקש היא מכשה שלשנאמנותו
 נהלה. כהונה6םל

 אץ ארם שמתם ער"ה היא, הנאמשת מעלת שענץמראהב.
 שמא מחמום המלכות, תפארת מגך להסתכל דבאאא מנדכאמכנפה
 משא"כ עדראה. המלך רצון שאק רבר יראה או לעצמו מממק אטהייז
 והוא יזם ביוהב, הכמומים באוצרות ולפנים לפד ליכנם מנול משכךא"ת
 אק רבלכות, לםובת ורק ק4 סזון ורצות תשקתו וכל למלך םשכקא"8
 הה דבר. איזה לעצמו עה"ח מתיהאהם אק כלל, עצמו בטובת חפץהטד

קלט



 ובחכמה במרה לשוע בקהי הקא הצפן שלא רבינו, מושה מעלתהיתה
 כל במל רק כלל, עצמי פנטז כל לו הדץ לא שהף רקכ"ה, לו נתןשלא
 שהטה הינו הוא", נאבק ביתי "בכל שנאמר ושהו ליקכ"ה. כרלורצונו

 שעק מה נם נסתרות וגנזי היכלות בכל ביזו", "בכל להעלותובאפשרות
 רצונו שאק במה ירצה שלא הוא", "נאמן כי יען זלתך, אלקים ראתהלא
 היפך הטה רבינו משה נאמנות שמעלת שאמרו וזה לו. לתת וכקב"השל

 גדולה", כהונה לימול ובקש לוי ש"הטה להעשיר, אץ היה אשרמקרח,
 שלו. שאען ומגלית מררגות שחיפשהיינו

 רצון בעלי שמהיו ישראל כל אצל רבינו משה השרש זוומדה
 עד ד', במשכן גדול הלק להם שיהיה ויתאוו ירצו שלא כמותו,ונאמנים
 משה". את ד' צהל "כאשר ~שות רק היה פרם בכל רצונםשכל

 המלאכה לכל דים היתה "ושמלאכה 1( לו, )שמות עה"כטגנהג.
 ההמלאכה קאמר דאבי הק' החים האור הקשה והותר", אתהלעשות
 ראם הפכים, דברים ב' הם ו"הותר" ידים" הלא והותר", "דיםהיתה
 בני חיבת הכתב "שנצמקנו : אירץ דים. אינו הותר ואם הותר, אינודים

 חש הצףך, משיעור יותר ישראל שרביאו לצך כי רקטום, בעימישראל
 במלאכת ד' בית ממובא כל ונכרם והבישו שטרחו אהד כל לכבודד'

 במשכן לעשות ד' צוה אשר והמלאכה הכתוב, שיעור טההמשכן.
 פירוש שהותר. הגם בנע, שעשו המלאכה כל בתוכה להכנםהמפיקך
 נם". ע"י כבציעורו יותר לקבל המנקל המפיק מהצרבי, יותרשהטה

 הטה שרצונם כיון במשכן, אח נם שנעשה היאה, העמןובביאור
 רמעחע לכן כלל, עששות פניה כל בלי משה", את ד' ציהר "כאשררק

 המשק. במלאכת טלו עדכנם במעשה, הפרעל אל יצא אכןשרצרנם
 גזבר עממה הדבררם שכל ברכות, רב אמונות "איש שאמרווזהו

 שעציו " זו בברכה שנתברכו הינו נאמן", שהוא לפי בעעבם4כטם היועליהם
 נחסר, ולא עתר לא האראל, בני שנרט מרה באותה ממש המשכןפלטי

קפ



 ועפרך וער"ז בייצראל. דה2ריזצ אשר רכינו משה על המצצות מרתמכח
 בחשנק שהיו אלו שפקקים הינו גו", המשכן פקוזי "אלהוככתוב
 משה", פי ש פקד נאשר משום רק הם "הותר", ולא "ךם"מרוקק,
 כהנה", פקד יאשר אמר ולא ברכות". "רב המילא אמונות", "א"תשהוא
 של ומירנתו מרעתו ישראל כל נשפעו כי מנצה", פי על "פקדאלא
משה.

 כח( לח, )עמות שנאמר מה על דהגה לבאר, נראה העמן ובפנקמיותר.

 גו'", לעמוסים ווים עשה ומבעים וחמשה ימאות וירבע האלף"ואת
 העגל בעק הסאו שיזטראל מפני כי תמצא תשכל "אם בחי הרבינוכתב
 שקמם הבאו אלף מאות עאצ שהיו ישראל ע"כ כי, שבשם וא"ובה"א
 שחמאו מה על כפרה להם להיות המשק יסוד שהם האדנים,פורך
 חלק להם הטה שלא אלף, מאות עחצ על יתיים שהיו ואותםבה"א,
 שאמר וזהו "ו, הוא על כפרה להם לאיית ווים, מאברהם עשובאינש,
 לחבר כדי האלף", "ואת ב"ה שירמוז ואפשר לעמורים". ווים"משה
 ביניהם". להפריד המלא הה"א עםהוא"ו

 הרצון המשכת עמן שהוא אנפק, זעיר מרת הש וא"ווהנה
 הוא תתאה הוא לבחינת ער ה"א, ריו"ר העלונים עולמות שלודמוחק
 ווי האינים את ישראל שנדבו שלפי יתבאר, ובאה העשיה.עולם

 רצק שממכת תיקק רהוא שבשם, ה"א וא"ו אותיות לתקהעמורם
 רצתם וכל למגישה, הבנם שנמעני ען לק עשיה, לבחעתהעליון
 ולמעשה, לפעל כלה עאה אלא ממנה, מתרה לא לבםונדמת

 יעתר. רם היתהשדמלאכה
 פי על פקד "אשר ו( פנ"א )שמיר חז"ל שאמתו מה יהבארובנה

 וחמשה מאות חצכע כאלף שכח ומחשב, יחצב שהוא ער כוימדשה
 מה כר, ומתמקץ יחצב התחל לעמודיהן ווים שעשה מה שקלחצכעים
 לקים כו', לעמודים ווים עשוים אותם הגשה עטפו וזקב"ה האיעשר,,

קרא



 למה קשה הלכאורה הוא". נאבק ביתי בכל משה עבת כן לא שנחרמה
 אשר כו' האדנים שכסף ונל"פ, לעמורם. וףם שעשה מה דוקאשכח
 ישבע האלף אך ממנו, חלמו לא ה"א הקאות העשיה לעולםשייכש
 בעלם ענינם נמצא שלא כית הרי וא"ו, לאות שיכים שהם כו'מאות
 היינו עיניו", המע"ה "האיר ו4ה רבינו. ממשה וחלמו נשכחוהעשיה,

 תראה שבשם, וא"ו אות - ההזירה בעולם ענינם לראות עעיושהאי
 שנאמר מה "לקים המדרש שממים תהו לעמורם". ווים עשויםאאם
 עי על לשראל נמשך זה שכל הא", ממק ביתי בכל משה עבדי כןלא

 ית"ש. רצונו לעשות רבינו משה שלנאממתו

 "כהוכן ענק המשכן", "פקודי בעת כאן שכתב מה יתפרשועפני
 העגל מעשה ש הקב"ה להם שויתר לישראל "ערות שהשהערות"
 שתקנו מצלה המשכן פקוף בעת כי בעיהם", שכעתו השיהשהרי
 הותר, ממנו נשאר לא רם היתה המלאכה שהרי שבשם, ה"א יש"ואות
 ה"א וא"ו אות תקף כבר למענשה מרצונם 5המשו4 ישראל ערכווהינו
 ההן בתהתעים, שכינה השראת ענין זצהוא אה, יחוד וכשנתגלהשבשם.

 העגל. מעשה על הקב"ה להם שויתר לישראל עפותאה

 נותנק השבת את "המענג א( לה )שבת חז"ל מאמר לפרש "ט ובזהה.
 לו שיש 5מי אלא מצרים" בלי "נחלה 4תן דא"א מצףם", בלי נחלהלו

 את עהמענג אבל שלו. שאינו במה יגע שלא - רבינו כמשה "נאממת
 שאזהה פועל אלא שבת, עוב לו ש"מ בלבד זו שלא כלומדהשבת",
 הוא רצונו וכל בערכת, וסעודותיו ותפלתו כעעורזעו ממנו, תענשלמעשבכן
 ביתי בכל בו שנאמר רבינו מזעה מרת בו "מ רדי ית"ש, רצונולעשות
 מצרים"1 בלי "נחלה לו מתנש ולכן הוגש,נאמן

 נזכה ועי"ז השבת, את ולנב בשבת להתעננ שנזכהובנ"ר
 ענינינו, בכל ההצלחה בהרה שפע ברכות", הארב מצרים", ב4לניחלה
 וחמריו. רדידיו ברוב דידן במהרה דוך בן לבהית שצאנהוהעיקר

קמב



 פקודי פ' שלישיתמעורה

 וצ"ב גו'. משה פי על פקד אשר העדת משכן המשכן פקודי אלהא.
 כהנה. פי על להיות צרוך המשכן פקודי גם היה5מה

 המשכן על דן ענן עכי נאמר לה( מ, )שסות פרשתן בסוףוהנה
 ופירש"י: ממעיהם". בכל ישראל בית כל לעיני בו שלה תהוה ואשיומם
 )במרבר וכן ג( ע, )נרשות למסעיו וילך וכן מסע, קרוי הוא אף חויתןמקום

 חנוק מקום יקרא למה צ"ב, גמא הא אכתי ברם כו'. טמעי אלה א(לנ,

 ממע.בשם
 ממקום גשמיות הלכות רק היו לא ישראל, כני שמסעותוהיאה

 בענק בםפה"ק איתא וכן למעלה. ממעלה רוחניות עליות אלאלמקום,
 המסעות אלא גשמיות, נסיעות רק היו שלא ישראל", בני מסעי"אלה
 הנק שלא מסע, נקרא חניה מקום אף ולכן מ"ב. שם בד מטונותהיו

 מעלה. בעור התעלו בו גם אלא מנוריה, למקום זהלהם
 מתעלה שאדם פעם בכל הבה כי חנוק, מקום מעלת לבארויש
 "מאק לדעת הנפש חשכק ולששות להתבונן צרני למרססה,מבסדינה
 מחיל עוד לעלות זוכה רעי"ז מ"אג פ"נ )אטת ט" הלה אתה ולאןבאת
 כטה א( א, ויקרא ברש"י הובא ג, א )תרכ חז"ל שאמרי דל ש חלוא חל.אל
 כע לפרוטה. פרשה בין להתבונן לכמוה רוה 5יק מהימשות הצמקותהיו
 להתעלות יכלו תני"ז 5ממע, מםע בק להתבונן משמשות החניות נםהי

 ע*ה להם נרמה וחשבנן התבועות שכל וכיק יותר. נטהלמרתעה
 ממע. ההא אף קרויה הקודמתת"ררנתם

למג



 ישראל, מנפשות בנוי ההר באמת המשכן שפנטיות ידוע,והנהב.
 נפשות התלבש שבהם חיצוני לבחר רק ההה המשכן וכל והכסףוהזהב
 פירשנו רכזה ה(. י, )תה~ם תתעמף" בהם "נפשם בבה" ישראל,עם

 תרימתי", את תקהו לבו ידבנו אשר א"2 כל "מאת ב( גה, )שמחהציווי
 לבו היינו לבו" ידבנו אשר איש כל "מאת המשכן לתרימת שתקהוהיינו
 ובכל נפורך וככל לבבך בכל אלקיך ד' את "נצהבת בבחינת ממש,ונפשו
 לי "ויקמו הבלום( בחים )הובא במדרש שאטמו תהו ה(. ו, )דברםמארך"
 שמקיים ממי רק הינו אהד", ד' אלקינו ד' ישראל שמע הה"דתרימה,
 ר"ת איש", כל "מאת תה גו/ דואהבת במצוה שמע, ךקריאתציווי

 אחד ד' אפקינו ד' ישראל שמעאותיות

 ]ועד-

 דרכי בעל אא"ז כגק כתב
 אה2 "ונהנו לכוסכן השקלים כמצות תשא( )גי בנים בתפארת זי"עתשובה
 ענק לבאר "ט ובזה להעדיית[. נפשו לסמור הינו לד'", נפשוכופר
 כי )וצחומא יתד" סק ואמד הכבוד כמא מתהת שהוורא אש של"ממבע
 הבבום, כמא מתהת הווראה אכל ממבע, היגש שבחיצונות דהינו מ(,תשא
 שהקלים, תרימת להיות צריכה שכן להורות גבראל, של נשמותמקום
 בה. המתעמף ישראל לנפש לבוש הממבעלהיות

 "אפריון מ( ג, השיים )עור עה"כ הקדוש דטשלשוי כיפ"כ]ועיק
 זהב רפהיהן כסף עשה עמהיו הלבנק, מעצי שלמה המלך לועשה
 המקדש שהכית ירח2לם", מבנות אהבה רצוף תוש ארגמןמרכבו
 מרכבו יהב רפידתו כמף "עמתיו ההיבק במיראו הטה שלמהשעשה
 ירח2לם", מכבות אחה"צ "רצוף ההם הפרמיות, היה "תוט", אךעוצמן",
 [. שבשמים לשכיהם גבראל כנטת לאהבת לבועים היו כו'והעמהים

 על גם השבון ונעשה נפ49 המשכן", "פקודי שבעת טנאה,ולפ"ז
 ההם עצזמפקר כזה יובן ובטה למוטכן. תרוכסו תדבישו ישראל נפשתיכל
 סוף ונעוץ נשלוב לדדות ה2 ובטה דה"א. כסשה" פי נעל להינשותצויך

 מעלת משום מסע, בתוה קשרה שהחנוק עצצצ בתחלתה,הפרשה

קפד



 רק הרץ לא המשכן, פקתי גם כמו"כ הנפש, ותשבקההתבענות
 והבן. הצראל, נפשות חשבך נם אלא המשכן,חשבונות

 )שמוגז עה"כ הק' התחם האור מש"כ שגק( )בצל כבר נסכרנוחגנהג.

 בהותר", אתה לעשות המלאכה לכל רם וזיתה "והמלאכה ז(לו,
 יותר שהבעו שהנם רוקנם, בעיני גבראל בני חיבה הכתובשטשטיענו
 שלא ונראה נם. ע"י המשכן במלאכת ר' בית המובא כל נכנסמהחרזי,

 דבר בכל ישראל בנפשות הוא כן כמו אלא כן, הטה המשכן במלאכתק
 ישחר אחר כל של ותורתו שעבורתו נותר, דבר אק שעועיה,שבקדושה
 לחשוב אחר לאף ואל ר'. בית מובא הכל אלא מיותרת, אינהמישראל
 בית ויבנה גבראל יגאלו עבודתו ובלי ב*נךו גם כי חלציה, נותרשהוא

 כל ואפלו ופעולה פעולה וכל נצרך, הוא אחר כל אלאדבגף"2,
 נכללה היא אלא נאר, אינה מישראל ואחר אחר כל של טובהמחשכה
 במהרה צדקנו משיח ביאת וקירוב מעפרא שכינתא לאוקמטטבעבודת
ביכור.

 שבכלל גהצה, פי על פקר אשר גו' המשכן פקתי ואלהתה
 לא עבודתו איוש אחר, לכל חשבק ועשה רבינו משה פקד המשק,פקוזי
 שמהות משום זה וכל רגושכן. למלאכת נצרכה וזיתה אלאנוהרה,
 יד( יד, ב )שטבל נאמך בהם אשר ישראל, עם נפשות היו המשכןששמיות

 ישראל מהבלל חלק היא מישראל נפש וכל נדח", ממנו ידח"לבלתי
כולו.

 הס' בק הפסקה שבת בהיותו זה, לשבת ביותר שיכת זוועבודהר.
 היו "מה נאמר טלו מסע, קרויה ההיש עצם חנטה בעדנת והיאפרעדהע,
 לפרזלה". פרשה בק לקבתן למשה מוח *תן משמשותרשמית
 כל צדוי אשר רגקי"ם, צצך שבת קודם חנטה שהוא טה שבתוכפרם
 למלחמת מוק הוא אם לחצת הנפש, חשבק ושנשות לריטבונןאחר

קמה



 וכל עמלק קליפת את השנאה בתכלת שונא באמת הוא אםעמלק,
 חללה שמא או ברה, במם"נ ללחום מוכן שהוא עד והמומאה,הרשעה
 פרשיות. הר' מעבודת היא גם זו ההועכוננות ר"ל. מקצתה בונתפסה
 בררך עמלק לך עשה אשר את "זכור א( ח תצא כי )הנחומא במדרשועיק

 שנאמר, בתורה, להם רמשי מושה אף לוי, רבי אמר ממצרים,בצאתכם
 אחריו, כתיב מה כו' כביהך לך השוה לא ואבן, אצק בכיסך לך סקנהלא
 עמלק שמלחמת לעניננו רמז בזה ויש עמלק". לך עשה אשר אתזכור
תלויה

 בחשבי
 לך יוניה שלא וכשם וצדק, יושר של בפסקול הנפש

 בעבודת הפרמית בענינך הינו בביתך, ההעי לא כמו"כ ואבן, אבןבכימךי
 עמלק. לך עשה אשר את זכור לקים תוכל ואזר',

 אשר את לתקן במעעדנו, כראוי לההבונן שנזכה רצץויהי
 רוח לנחת מעבשו כל מעתה וקניו ולהבא, מבאן דרכינו ולהמיכשחתנו
 נחת מתוך וגאולתן המרשל בהזועת ונראה ונחנק ונזכה ית"ש,לפניו
 ריהן במהרה דוד בן בבטשה ענינינו, בכל והצלחה ברכה ומתוךושמחה
 וחמריו. רחמיוברוס

קמו



 זכור שבת ויקרא, פ' קורש שבתליל

 בני אל רבר לאמר, מוער מאהל אקו ר' וידבר משה אלכקראא,
 לכל וברש"י: ת'. לף' קרבן מכם ינשיב כי ארם אלתם ואמרתישראל
 שמלאכי לשון חבה לשק קריאה קרמה צווים ולכל אמיות ולכלדברות
 להבק, ויש כו', 8ץ אל 8ץ וקרא ג( ו, )טטקץ שנא' בו כששמשיםהשרת
 בפרשת כאן ריקא - קפאה קרמה הרברות שלכל אב הבנק אמר5טה

הקרסמת,
 )ההקם פתח חנילאי בר תנחום רבי א(: פ"א )בקאר במדרשוהנה

 כו', מדבר הכתוב במה טוי, רברו עח2י כח נמרי מלאכיו י בתע נ(י,
 כו', מלאכים הנבליט נקראו ר"א בתחתונים, אלא מיכר אינוהא

 מלאך וכי הבוכם, אל הגלגל כק ר' מלאך ויעל א( ב, )שוחצםרךכוותיה
 בנחם סימק א"ר א5א מלאך, אותו קורא ויכטה הטה פיהם והלאהקן
 א"ר כו', כלפעים בנערות פניו היו עלו שורה וכה"ק שהיתהבעגנה
 כהמטה בירה חקיה חמי רק כו' מדבר הכתוב שבהות בשומרייצחק
 ר' בשם הונא רבי כטה, גרול נמר לך יש ושתיק ארנונא ויהביבירה
 עשיה שהקרימו מדבר, הכתוב סיני הר לפני שעמרו בישראל אמראחא

 בקל לשמט ונשמע, נעשה ר' רבר אשר כל ז( כדן )שמה ואמרו5שםיקץ
 כו',דגרו

 מועד אהל אל לבוא מוטה יכל "הלא כתיב לר( ג )שטח לעל חונהב4
 ת'". מושה אל "לקרא ולה המשכן", את מלא ר' הרבוד הענן ע*ו שקכי

 העולם נברא טצץ עצום בברוצת גהצה בזה, לבארונראה
 באטי
קטז



 רעניני עצמן, בפמ טחנחם עניני דהינו לחוד, ההארץ לחוףשהעמים
 בנק בעת אמם 16. זו מתהמים ואינם עצמם, בפני חשרצישנשפדים
 חדש ענק נהחדש בתחתומם, שכינה ירדה שבו מקום שהואהמבגק,
 )ב"ב שאמרו וכההמו וארץ. וצמים בו שהקוברים מקהם הכריאה,בעצם

 אהמר. ורקיעא ארעא דנעקי השא אחוי תא א(עד,
 לצרף בצלאל ההר טידע א( נה, )ירטת חז"ל שאמיו מה יובןוב"ק

 צרך היה המעגן אח לבנות דכדי כו'", ארץ שמים כהן שנבראואותיות
 ההן המשכן שהרי וארץ, שמים נבראו שבהם אותיות לצרףבצלאל
 מתהמים שבו מקום אלא ארץ, ואינה עמים שאינה עצמה בפניכבריאה
 א( ב, סי' פקתי )השומא במירש שאמרו מה יובן ועדה וארץ.עגנים

 א( א, )נראשטז כתש בראשון כעד, עקם, ברשת כגר שקישהמשכן

 תמה ב( קד, )שם וכתש הארץ, ואת השמים את אלקים בראבראעדת
 בשני עזים. יריעות רעשא ז( ט, )שטה כתצ מה ובמשכן כישעה,עמים
 בק מבייל ויהי )שם( שנאמר הבילה, משן יאימך רקיע, ימי ו( וגג)בהאשים
 כו', לכמ הפריטן רהנדילה ש( שם, )שמות כתיב ובמשכן למים,מים

 ז, )במדבר כמזיב ובכרמכן אלקים, ויכל ב( ג )בראשות כתיב העולםבבריאת

 נק על חדשה, כבריאה המשכן ומהיה שכיק והינו כף. כלות ביום רטק4א(
 ב( י, )כגלה אמרו הנן וארץ. שמים שבברואת ענעים כל במשכןנאמרו
 חיגנן. וארץ, עוממם בו שנתראו כיום הקב"ה לפני שטחה היתה היוםאותו

 משה היק לא ואוץ, שמים חצור המשכן שבהיות יהרהר,רעפה
 להיכבם חזכן לא אדם נכחינת רק זצהמה אמן כל כי א6ו, להכנםצ%
 אל לבוא מוטה יכל "ה5א וז"ש יחד. וארץ שמים מחובשם שבולמקום
 רגשתכן", את מלא ד' וכבוף העק עליו שכן רכי ממעם מועד"אהל

 נתעלה שבוק בו, משתמשק השחת ושמלאכי בלהט ששיאהההוצרך
 ברוחניות, להידבק צול מחומר קרוץ אדם שאף כלתאך, אדםלהיות
 לפנים. להיכנס יכול היה תרץ וארץ, שמים חיבורבחינת

קמח



 קדמה צוויים ולכל אמהיות הקבל דברות ש"לכל כטה ישלובחץ3.
 כאן נלמד בו", משתמהתם השרת שמלאכי לשון חבה הלטוןקריאה
 האנו לד,", קרבן מכם יקריב כי "אדם ענק יהנה המתבנות,בפרשת
 תוכח ד', משרת כמלאך נהקו ישד לד', שכו "אדם" בחינת אתשמכךיב

 משתמשין השרת שמלאכי בלשק חבה של 94יאה משה ערכה הואזה
בו.

 עושי כח גבורי פלאכיו ד' "ברכו קרא במדרש כאן שדרשווזהו
 להיות וים בשר האדם ביד עגם והינו בתחתונים, שמרבר וגו'"דברו

 יתיחח שאכפו כמו הנביאים, משחגת רק עטהו דורש ומתחלהכמלאך.
 חטוב כלפיזים". בוערות פניו היו ע4ו שורה רווץ"ק שהיתה"שבשעה
 עוה"ז עניני המפקיר שכל והינו מדבר, הכתוב שביעית דבשומריקאמר
 והדר למלאך. דומה הוא ונם וארץ, שמים לחיבור זוכה בנץשלמים,
 התורה קבלת בעצם שרשו כי ישראל, כל אצל בשורטי ייט אח שעניןאמך

 מהותם כל אשר הוצרת מלאכי מדרגת עטו לנשמע, נעשהשהקדימו
 חז"ל אמרו חבן שלם. בלבב רצונו לעשות השי"ת שלזחי להיות רקהטו
 ואמרה קול בת יצתה לנשמע נעשה האראל שריקומו בשעה א( פח,)שבה
 שנעשו והינו כו', בו משתמשק השרת זטמלאכי אץ ח לבני מלה מילהן
 מלאכים. במרדעתאז

 ישהאל שאמרו "ביטעה ט( )8רק רבה אליהו דבי בתנאח"ש
 דבר לכוצה הלע"ה אמר מיד ובשמע, ניעטה ד' דבר אשר כל ז( נד,)עמות
 שנהעלו אדם בני שהם כיון הינו תו'", תרצנה 4 וינוקו גבראל בניאל

 אהדדי. ורקיעא חיעא דנשקי מקום המוטכן, לבנין הם ראמיםכמלאכים,

 ]רשום העצוים לשער קפץ "צאר אושרים זכור והטבת בפיהווהנהד.

 היש עטו והינו בשכרם", לי כן וזצאב רעוש הקדשים[ לקדש כקפץהישע
 "שער הוא אשר בארץ מקום שהוא הקדשים לקדש שקפץ עמלק,קליפת
 אפשר שאי ואמר שכפר בשמים", לי מי וידאג "רעש זה חרולעצרם",

קמט



 בשער ולחם שכפר כיון מדה, כצנר תמדה כאחד. כארץ בשמיםשיות
 מתחת עמלק זכר את "ונמהה ש( כה, )דמדם התוה"ק צותהרה2מש,
 שמים בראת תכולת כי כלל, קיום לו יהמה לא בארץ שנםהשמים",
 ושמיא ארעא מריקו שבו השמים, שער זה ד', משכן בו להיות השוארץ
אהדף.

 א( ב, )נתנערת בשבת נאמר ולכן בחץ, עץ וארץ שמים נכללים שבו זכקהוא קודדי שבת כן כמו השמים", "שער הוא רמקדש שמקוםוכשם

 שמרו "אלמ4 א( לח, )שנה חז"ל אמרו ולכן והארץ". השמש"ויכלו
 מ( ם, )שמות שנאמר ו26ון, אומה בהם שלטה לא ראשונה שבהיזרעאל

 יינא ח( ת, )שם בתרתה וכתיב ללקקם, העם מן עאו השביעי ביםמהי
 ערמים חצור הוא עישבת זה, לזהמת זה הם ועמלק ששבצן ההינועמלק",
 את "המע"ג ב( קיח, )שנה אמרו כן רעל בפירורים. שרשו ועמלקוארץ,
 ובעצים בארץ להיות שזוכה ההנו מצרם", בלי נחלה לו נוחנקהשבת
 השמים. שער עד ולבא בינעץם, ונטל מער שום ב4ביחד,

 ח(, קיק )תה*ם נשק" 4ום בבחינת שהוא לשבת שנזכה רסקויהי

 שישיקו כיום ~אטשב"נ נשק, "כזהו ב( פ"ב כדגא דרב )פמקקא חז"לשדרשו
 עוה"ז כרכות לכל ומכה הבא", והעולם דשה העולם 6ה, "ץ עלמותשני

 בבשת הבא, עולם ולחף המשיח יונות לשם וברכה טובה ולרשולחיות
 וחמריו. רחמיו ברוב דין במהרה דודבן



 זכור שבת ויקרא, פ' שלישיתמעורה

 )רס"ר במדרש לאמר. מועד מאהל אקו ד' וידבר משה אל וקראא.

 משל משה", את ד' צוה "כאשר כו' מהענין למעלה כתצ ימה ז(פ"א
 שההר ודבר רכר כל על פלטיי, לי בנה לו ואמר עבדו את שצוהלמלך
 פלמק, לתלי המלך נכנס לימים כו', מלך של שמו עליו כותב הזהבובה
 כל אמר עלו, כתוב שמו מוצא היה מבקם שהקה ודבר דבר כלעל

 שיכנם לו קראו מבחק, והוא מבפנים ואני עכר, 4 עשה הזההכבוד
 כל על כהזכן, 4 עשה למשה הקב"ה לו שאמר בשעה כך ולפנים,לפני
 משה" את ד' צוה "כאשר עליו כותב היה עושה שהיה וךנרדבר

 טמר יפית[, ד', ליצם שגיהצה בו ושוכר דבר, בבל רהבם עשתה במעקרו]שטפתו
 קראו מבחק, והוא מבפנים ואני משה, 4 עשה הזה הכבור כלהלח"ה
 משה". אל וקרא נאמר לכך ולפנים, לצי עדכנםלו

 : מצוה מעזרה כל לפני לומר נודגים בהנה זה, ענין לבארוטנאה
 כו'". ערים ביחודא בו"ה י-ה שם *חד כו' חטכינתיה קובייה יחוד"לשם
 שאין ומכירים ית"ש, כרצונו בעוה"ז מתכהנים דכש"2ראל הוא,והענק
 ורק אך הם ומעשיהם פעולתיהם וכל ית"ש, מלבדו בעולם ענקשום
 ההשפעות כל הלע"ה משפיע ואזי ב"ה, שמו מיחדים בזה שמים,לשם

 ענין ואוו העולם. נברא שנשנאים ישראל, לעמו רק וגשמיותהרוחניות
 התחתק. לעוה"ז מרצ הוי"ה שבשם אחרונה ה"א יאות בו-ה, י-היחוד
 טעונים לעולמות היחד לחבר צרחי תתאה, הנא אות - הנשמיועחה"ז

 בעוה"ז שעהטים שעולה פעלה שכל ע"י ה"א, יו"ד באותיותהמרומזים
 ידרוך שמו ואותיות שלם, השם ואז ית'. לציו רוח נחת לעשותמכוונים

קנא



 יכולין אזי לעילא, מתתא ית"ש שמו מייחדים וכשישראל שלים.ביחודא
 כשיש אך למסה. בעוה"ז ישראל לעמו *רד מלעילא פובותההשפעות
 אזי ית"ש, באותיותיו פירוד ח"ו וגורמים בעולם, אחרים עניניםלשראל

 ישראל. לעמו הראוי, למקומן מגיעים ההשפעותאק
 משה", לי עשה החג הכפוף "כל המדרש בכוונת נראה אשרוזה

 ר"ל סלך", של שטו עליו כותב היה נונה שהטה ודבר דבר כלש"על
 אותיות מיחד ועי"ז ושכינתיה, קוב"ה יחוד לשם מעשיו כל עושהשהיה
 שהטה ודכר דכר כל על מלך של שמו כתוב ולכן ב"ה. הוי"ההשם
עושה.

 תעשו משפטי את ד( קח, )רקרא עה"כ הק' החים האור כתבוהנהב.
 ע"ד ירצה "עוד וז"ל: אלקיכם, ד' אני בהם ללכת תשמרו חקתיואת
 האדם איברי רמ"ח כי ב( קע, ח"א )"ץר יח, הרשב"י האלקי התנאמ"ש

 מצל האדם ובעשות תעשה, ולא עשה מצות כבד הם גערוושס"ה
 בעשות כי כו', יתברך הוי"ה שם בו שורה המצהל שנעשית אברבאותו
 אומרו וזה בתוכו. ד' ומתהלך לשכינה מרכבה האדם נעשההמצהל
 וכאלו דיש, שאני ואמר בהם, ההולך הוא מי ופירש וחזר בהם","ללכת
 כו'. ח( כה, )שמא בהוכם נשכנתי סוד והוא בהם", ד' אני "ללכתאמר
 אומרו סודתהו

 )לה"
 ואתם ד( ד, )ףנךם בתוככם, והתהלכתי צ( מ,

 אלילכם". בר'הדבים
 קוב"ה יחוד לשם מצות עושים כשישראל שרקונראה,

 בתוכם, ד' מתהלך אז עגים, ביחויא הם ית' שמו חזותיותומרינתיה,
 הם והאותיות ית', שטו מייחדים כשאק אך ית'. בשמו רביםוהם

 ית"ש. ממנו בפירוד והיו ישראל שגם הבירוד גורם אז ח"ו, פירודבבחינת
 אחד עי ישראל כענוק "ומי ואזי אחד" ושמך אחד "אתה בחינתוזהו

 אחד. בד' רבים שהם ה"מבארץ",

קנב



 ההר מעצה עועיה ביהמה ודבר דבר כל שעל ד-ען יתפרש,ועפ"ז
 ש רשום להיותם ית' שמו אותיות שיחד הינו מלך, של עממו עלוכותב
 - מ12ה * עשה הזה הכבור כל הקב"ה "אמר לפיקש ומעשה, מעשה%
 עיהא הינו ולפנים", לפני עדכנם לו קראו מבחק, והוא "יוניי"ואני
 עכרם שכיק ממש. בתוכו ד' שמתהלך עד יתברך, הוויה לשםדבו;

 פירורן "מבפנים", הוא גם עדהא ראוי הר ביחוד, הוזזה שםשאותיות
 אלקיכם. בר' הדבקים ואתםבבחינה

 כעת כג( כג, )במדבר עה"כ יד( מעל בלק )תנושא במדרש איתאתהמה
 לפני יושבין ש-צראל עעו "ראתה גו', אל פש מה להצראל שענךיאמר
 לבא, לעתיף רבו לפני כתלמידרקב"ה

 ושואליי
 ופרשה פרשה כל ממנו

 הקכ'ה, לכם הורה מה אותן ם השרת המלאכי כר, נכתבהלמה
 לו יקראו מדרגת היא עתו לבאר ויש למחיצתן". *כנם יבולק שאעןלפי

 בחוט ד' ומתהלך לשכינה מרכבה נעשה וכהאדם ולפנים", לפנישיכנס
 ממש, בו דבקים הם שהף המלמכש, ממח-צת אף לפנים הם לכןממש,
 בתוכם. מתהלךוהוא

 מיצה מררינת היפך אח, לעומז אח ההן עמלק של עניהההנה,נ.
 זכרו נתאברו עד כו' שלם השם נלא י( נג תהמם )מדיש חז"ל ואמרורבינו.
 לל" מלדציה י-ה כס על י כי ריאמך ע( ט, )עמות שנאמר עמלק,של

 עורצם ש-אראל ודבר דבר כל על שלא גורם שעמלק הינו כוי".בעמלק
 הקב"ה שיאמר זכים אינם וממילא מלך, של שמו ע*ו וירשמויכתש
 יתברך בשמו דבקים מנהיו הינו ולשש", לפני שהצםו להם"ךאו
 גו'. אלקיכם בד' הדביקם ואתםבבחינת

 עה"כ א( ממשג ארעו דים )פרל חז"ל שררשו מה לבאר ישוביה
 אל סובב הענן עכרך תמהנה אחראי, הנחשלים כל בך ויזנב "( מק)דם-ם
 בהם, לפגיע עצל ואויב צר ההר ה"מ חרשן מוקצת כעיר ושראלמרצה
 שההן ומשוהם כלומר, העק". שאדיי מה את והורג שנב שעמלקאלא

קנג



 הקדושה בשכינה דבוקים שהיו הינו 4"קם, ומקיף סובבהעמוד
 אך בהם, להניע יכול ואויב צר היק לא העק, ברמות ללהקםעוצרתה
 לעמלק כח ההר ב"ה, הוי"ה שם מאותיות ונפרדו העק, שפליקאלו

להכותם,
 מי לפני וטבוע "גלוי נ( ע, )טולא חז"ל שאמרו כסה שאר ירטובזה

 הקדים לפיקס ישראל על עקיש לשקול המן שעתיד העולם מניהשאמר
 מפוזך אהד עם ""רנו ישראל על קהצינ ונמן כי לשקקו".שקשוק

 ועל בו, רבקש ואינם ית', כהצמו מנרדים שהם ר"ל ח(, ג )אמהרומפורד"
 שלשיק אהקיים ע"ז אמנם להניחם", שוה אק "ולמלך חשלהכן

 ]כמו יתכרך שמו בסה ויחרו לבמצכן שנדבו השקלש הינו6טק4ו",
 היה המשכן ש4,מו41 בצניף הרכינך דברי פקודי( פי שב"ק 4ל )תרהשהזכרנו
 לפני שיכנסו להם קראו המלך שאמי ער ה"א[, יצני אותיותלחבר
 יהפוך. בשמו רסקים שוהיוולפנים,

 ההיינו עמלק, אמר את למחות צריכים אבור, שבצע טה, בשבצי חזנהר.
 שבזה עליה, ט,צם שמט שם עזיהא באופן פעולה וכל מעשה כללעשות
 שמא ליחדא בחים לפעול 6ה דשוכה ואשרי עמלק. קטפתימחה
 שם "כי בתחינת בעולם, רהטם ישאר שמעבודתו עה~ם, ביחויארקוב"ה

 פלוני * עשה הזה הכבוד "כל הקב"ה עיאמך פכה ועי"ז עלו", נקראר
 גמור. בדבושת ולאנש" לפני עדכנם לו ינאו מבחק, ויבוא מבאנשוא1
 רכוקים שהם שכקש", "יורעי שבש"צ ישראל בק חלקנו שיהאויה"ר
 ואשרם א( ה )בראובת כמ"ש ודביקות, חיבור מלשת )"ייע" בעברך4טמו

 כל שעל לשמה", תורתך עטף שהם " 4 6ה חשש חוה(, אתוע
 ממחיצת אף לפנים לפני לויות וזוכים הקב"ה, של שמו רועשיםרבה

 מברא ישראל, ולגאולת עם5ק למחית נזכה ובנצב-ההמלאכט.
 מ1%, 4 עולם בשמחת ברנה 4וק 16לות רמה, לאגראעבוקתא
 הזמריו, רחצו נרד דק ממרה רר גןנניע

קנך



 צו פ' קורש שבתליל

 על העלה הוא העלה תורת זאת לאמר בניו ואת אהק את צוא.
 וברש"י: בו. תוקד רגוזבח ואש רבקר עד הלילה כל השבח עלמוקדה
 6ח הכתוב צרבי ביותר אר"ש ולרורות, מיד זרוז לטון אלא צואק

 כש. חסרון בו בושבמקום
 כי האדם. של אמונה למחשבת רש הוא ה"כים" שענקונראה

 הם ושם בו, מכונמים יהיו מפוזרות שממבעות - היא הכש פעולתכמו
 הוא כן כמו ביניתם. ואיחוד שיכות להם להיות הכים עץ עלמצורפים
 כו', ומוכה שוהה תפילק, כנון המצוות, מעשי מצד אשר השי"ת,במצוות
 את העבטה של מחשבתו אך 16. זו שיצות ב* י"י"ע היא אחת כלהף

 יקד הקדחנה, בתורתו השי"ת ציווי שהם אמונתו מהמת -המצוות
 לקים העשויים מצוות כולם בהיות אחת, לדאובה כלם אותםהמשחה
 המצוות. כל מכונמים בו ה"כים" הוא האמונה מחשבת לכן ית"ש.רצונו
 ד( ב, )חבקוק שנאמר אחת על והעמטק חבקוק בא א( כד, )מכות אחז"לה"ה

 הלב, בהרהור זו במחשבה הפוגם ק ש ואשר יחיה. באמונתווצדיק
 "מקום הנקרא וזה נטו. זו המפרידם מצוותיו, שבק ואיחוד בצירוףפתם
 כים". חסרון בוש"ט

 כדאיתא ע"ג ומחשבת הלב הרהור על מכפר עולה קרנ!והנה
 הרהור על אלא באה העולה אין לעולם ההב"י אצמר ג(: פ" )שלרבמדרש
 לא היו רוחכם על והעולה לכ( ק )יתגאל הוא מלא מקרא לוי א"רהלב.
 הטו הף הלב הרהור ההנה ואבן. עץ ליטרת אוהדים אתם אשרתהמה
 ועל יחד, והמצרפם המצוות כל עשית מיכת היא אשר - באמונהפגם

קנה



 בקרבן זה, במקום 6ח הכתוב צריך יותר ולכן כים". "במרק גורם זהידי
 כים. המרוו בו ש"טעולה,

 בנדיו את "ופשר ד( ו, )יקרא עולה בקרבן בפרשתן נאמיוהנהב.
 מהור". מקום אל למהנה מחוץ אל הדש! את וההקש אהבם בנדיםולבש

 ר,ו4הור על עולה קרבן של הכפרה ענק בזה שרמוז לפרשויש
 גו' להתך אסתר "ותקרא א( ד, )אגהר אסתר במגלת כתיב דהנההלב,
 א( מז, )סגלה כגמרא ואמרו זה". מה ועל זה מה לדוות מרדכי עלותצחנו

 מזה מו( לב, )שמות בהו יכתיב תורה התטשי הנהרה על גבראל עברושמא
 קער לפני אשר העיר רחוב אל מידכי אל החך "ועא כהובים. הםומזה
 אמר ה( ם )אמת"ר ובמדרש קרהו", אשר כל את מרדכי לו ויגדהמלך.
 אשר וו( כה, )דמים הה"ד עליכם, בא קרהו של בנו בן לה אמורלהתך,

 גר. בררך רךק
 חומשי חמדיה על ישראל עברו "יצמא העורצה שאסתרובנאה

 שה )שטת בהם שנאמר היינו כתובים", הם ומזה מזה בהו יכתיבתורה
 )שמו"ר חז"ל ודרשו הלוחות", על חרות הוא אלקים מכתב "והמכתב%(

 היינו המות. ממלאך חירות גלות, מן חירות הרות, ממו א( עקה לבפרוצה
 כתובים, היו ישראל לב על שנם כתובים", הם ושה "מזהשהלוחות
 על כתיבתן כן ועל לכך", לוה על "כתבם ג( ג, )מש4 הכתובוכמאמר
 ולכן לבם, על שם נכתבו כאילו השראל בלבבות רושם עשוהלוחות
 אמתר והעיטה המות". ממלאך חירות גליות, מן "הירות בבחינתנעשו
 חמשה על השראל "עברו א( צ, )סגלה לצלם שהשתחוו עי עלשמא
 מעלה שהפמידו הענו כתובים", הם ומשק נטה בהו יכתיב תורההימשי

 לבם. לוחות על מצקה שהתורהזו
 בן לה "אמור הענו קרהו", אשר כל "את מרדכי לה ענה זהועל

 רק הם עזראל ששטנים מה שכל כלומר, עלכם", בא קרהו שלבנו
 אבל גובהו", של בנו "בן עליהם שבא עמלק מצד רעראי מקרהבחינת

קנו



 הם חמנה "מטה ועריי! לעולם, לבם על חרמים נשארם הלוחותכתב
כתובים".

 אשר מרדכי היהודים מרע "אם ע( ו, )אגהר לפרש ישובזה
 בו אין אם הינו לפניו", תפול נפרל כי לו תוכל לא לפניו לנפלהחלות
 בנו "בן ע"י עליהם בא אשר כמפעות מכל ונקי הכעתים" "מרעאלא
 לובש ואינו הגוים, בלשון מדבר אינו - "יהודי" רק הוא חבולו קרהו",של

 תפול נפול כי לו תוכל "לא אז כו', מחשבותם חחטב ואינוכמלבושם,
לפניו".

 שאף אחרם", בנדים ולבש בנדיו את "ופשמ בפרשתן י"לוזה
 כתובים", הם תמזה ש"משק במה נוגע ח"ו פגמו אין הלב, בהרהורהפונם
 ולבש בח"ו את "ופשמ * תיקונו ולכך הצואים. ושלבושיו בחיצוניתואלא
 למחנה, מחוץ הפסולת ואת הישן את יוציא רעי"ז אחרם",בנרם
 שבו. המנב השרש שיתגלה ער וטהרויתקדש

 רבי את תלמייו "שאלו הלום( בחים )הונא המדרש לפרש יש ובטהג.
 והוא העולה", תורת זאת להם אמד בא, רוד בן אימתי קיסמא בןיוסי

 בטהשבת הלב הרהור על מכפרת עולה שקרבן רביון לומר וישתמוה.
 לאמונה ישראל שבים העלה תורת ולמור העלה קרבן ע"י הףע"ז,

 עתיךא הגליות "אק י( סעק בע"ח )שגומא חז"ל שאמרו וכיוןבהעד"ת.
 השש בא", רוד בן אאימתי שאלת על לכן אמונה", בשכר אלאלהגאל
 כל ויתקנו באמונה, לכשיתחיקו הינו העלה", תורת "זאתרב"ק
 תהיה האמונה ידי על כי תהקק, לא בנהיו רוחם על העולהמחשבה
הגאלה.

 נחלה לו נוחנק השבה את "ובמעבן א( יח, )שבה חז"ל אמרווהנה
 רןי דמהימנותא, בסעודות השבה את דהמעב וע"פ מצרם".ב4

 ]רעיון מצרים" בלי "נחלה תהו יחר, המצוות כל ומצרף מאחרהאמונה
 זוכה באמונה המצוות האדם שכשעושה ע"ה( חי )% יוסף יענךבתולדות

קנז



 ל"ת, חשם"ה מ"ע רמ"ח כל אחת במצוה וכולל ית' בו לדביקותעי"ז
 בלב ית"ש לעברו לבנו והרהורי מחשבותינו לתקן שנזכה רצץ ויהיע"ש[.
 "וטהר השבת בניפלות שה על מתפללים שאנו כמו טהור, ובלבנאמן
 וכל ותורתנו תפילותינו כל שיתאחרו נזכה ועי"ז באמת", לעבדךלבנו
 והעיקר ית"ש, לעברו אחר שכס להמות ונזכה הנרול, שמו ליחודמעשנו
 דיק במהרה דור בן בביאת אהר, כלב אחר כא"ש כרנה לציוןשעלה
 וחמריו. רחמיוברוב

קנח



 צו פ' שלישיתמעודה

 על העלה הוא העלה תורת זאת לשר בניו ואת אהרן את צוא.
 והנה בו. תוקד המזבח ואש הבקר עד הללה כל המזבח עלמוקדה
 אשתי קיסמא בן יומי רבי את תלמידיו שאלו הצלום(: בחים )הובאבמדרש

 קושית ונם פלא. והוא העולה. תורת זאת להם אמר בא, דורבן
 סתום הקץ הלא בא", דוד בן "אימתי לו הקשו רמה צ"ב,התלמידם
 בקם יום כי ד( סג, )שק"ו עה"כ א( צם, )סנהררק בש"ס כדאמריקוחתום,
 גליתי לא לאבריי גליתי ללבי בלבי, נקם יום מאי באה, גאולי ושנתבלבי
כו'.

 באופן לבאר יש העולה, תורת זאת ריב"ק חשוכת עלוהנה
 "אשתי לשאלת חשוכה ברמז הצ העולה", תורת ד"זאת שבקראפשתן,
 כל המזכת "על לפרש שכתב הק' התחם האור רכך ע"פ בא", רורבן

 ער כו', ללילה הנמשל הגלות זנק שהוא הלילה ר"כל רגקר", ערהקלה
 עכור אחר הוא ודגמן בוקר, ואחא כבודו עלינו שיריק אמן שהואהבוקר,
 יזמו כ4 ח( 1"ם )ב"ר ז"ל מדבריהם לנו שקדם מה לפי ד,יצעף, לאלףת"ק
 וח"ק ללה, מרת ראשונה ת"ק יוניו ומהשכל שנה, אלף ריביהשל
 בגלות שנה ת"ק בעזינמור כי הבוקר", צעד כי ד' והודיע יום, מרתשניה
 עיי"ש. העליה, שכזיוה הבהקר,עד

 אלהים "זבחי ב( פ" )רקאר המדרש ע"פ בשה, עוד לבאר "2אמנםב.
 וכא במדבר, מהלך שהזק למלך משל ש(, נא, )תה*ם וגף נשברהררה

 שק א"ל יין, של אחת וחבית תאנים של אחת בכלכלה וכברואוהבו

קנט



 כשאתה אכל כבדתות, שעה לפי המלך אדמי איל )בהכנה(, גדולכיבוד
 הקב"ה אמר ק4 מכבדך, אני כמה רואה אתה שלך פלמק לתעלנכנס

 הדאיה עולה זו וכי הקב"ה 7שיאל העולה הוא העולה, תורת "זזות5ישרא5
 אבל לפנקי, הקרבנו שעה לפי העולמים רבק לפניו, 14מרולכבות[,

 אז כ( נא, )תהלים ירושלים חימות הבנה ציון את ברצונךלכשתימיב
 עצמו אדם ונשם פרים". כגבחך על יעלו אז וכלל עולה צדק זבחיתחפוץ
 "זאת הקב"ה אומר אז כו', הקרבנו זרעה לפי אלא העולה" "היאשואל
 העלה".תורת

 ד עבודת עניני בכל אלא כן, הוא עולה בקרבן רק שלאודאה
 ולומר בתמהו, תפלה" "היא עצמו את לסיאול צרן4 שהמתפלל הוא.כן

 חתמות תבנה ציק את ברצועי "לכשתימיב אכל שעה", לפי "זובלבו
 וזה ביראה. נעבדך ושם גו'", וכלל עולה צדק זבחי תחפץ אזירושלים,
 גאלה הסוקס "ק רבא העלם בן "אבהו ב( ד, )נרכש חז"ל שאמרוענק

 תפלה עכשיו שמתפלל לגאולה, ממוכה שתפלתו הינולתפלה",
 גו' ציק את ברצותן "לכשתימיב ע"ע מקבל אכל שעה, לפי רקהראותה

 התורה בלימור גם הוא ועדי גו'". וכליל עולה צדק זבחי תחפץאז
 לכשתשצ אבל וטעה, לפי זו ולומר תורה", "ההא עצמו לשאולששדיך
 בלבד ד את לדיצת אלא העולם כל עמק יהיה לא אז כו' ציק אתברצועי
 מלכים(. ה4 מי סמנים )עיןכו'

 "יאוכל ה"נ( תפלה מה4 )פ"א ההמכ"ם שכתב הענק לבאר "טובטס
 עזרא", עד רבעו ממשה תמיך הדבר החק וכן המקיש, נכח מתפללקישר
 )דברם שיורש ט' אליעזר רז של בנותנתו שמקורו )שם( משנה כסףועיק

 עבדתו בתורתו "עבדהו תעמד, ואותו תירא אלקוק ד את ע(י,
 א( קם, ח"ב כממנא )וענש בטהר הוא וכן נכחו, להתפלל כלתשרבמקדשו",

 המלך", בית נכח הפרמטר המלך בית בחצר "ותעמוד א( וע )אסתרעה"כ
 צלותא, אלא עמידה אק - ותעמוד קוב"ה, דא מתם המלך אתרובכל
 צלטעא לצלתה צריכין שראל רכל המקורט, בית ממת 4 דוללך ביתנכח

קס



 זו אמר עבודה שבכל רהטנו ויל"פ רג2קרש. בית נכח למהוי לחנקדלהון
 שם ירושלם חימות לכעויבנה כי למקדש פונים פניו אבל שעהלפי

 - בתורתו "עבדהו וזהו קדמוניות. וכשנים עולם כיטי ביראהשבדך
 למקרש בצפייה עבודתו והא בתורה עבודתו שכל במקדשו",עברהו
כנ"ל.

 אשר מרדכי היהודים שרע "אם ע( ו, )אסתר לפרוט יזרובא'
 מזרע "אם היינו לפניו", תפרל נפול כי לו תוכל לא לפניו לנפלהחלות
 רק הם עמדתם שכל הנכתים בעבודת ד' ולעובד מרדכי"היהודים
 הם דבר כל שעל מפני בדמעה", "הזרעים ה( קכו, )תהולם בבחינתשריעה,
 זוכים ועליז כוי, לגהצה רק שזו ע"ע ומכללם העולה", "הואשטבלם
 ומכח יקצורו", ש"ברנה היעו העולה", תורת "זאת השי"ת להםשאומר
 לפניו". תפול נפול כי לו תוכל "לא סטזכות

 אטמתי קיסמא בן יומי רבי את תלמטיו "גואלו לבאר ישיפיץ
 וקבלו קיסמא בן יומי רבי של תלמיים בהיותם כלומר, בא", דודבן

 קי וכי בתכנה, העקה" "היא עצמם את שאלו מפטיו, הקדחנהתורתו

 צפייה אצלטהם פעל תה קיממא, בן ימי רבי מפי תורה לסכלצריכים
 חומות הבנה ציק את ברצוקא "תשיב עת קרובה לגאולהרצמ~וק

 בן "אימתי שאלו קי ומתוך וכיינות, כראוי תורה ילמדו שאזירחט4ם"
 כי העולה", תורת "השת קיסמא בן יומי רבי להם והשיב בא".דור

 על שהרי למעלה, תורתכם תעלה עכשיו שכבר פועלת זומחשבהכם
 העולה", תורת "זאת רקכ"ה מעיב העולה", שהא בעצמוהשואל

 לרצועה לצפות נזכה ונימן דביר אלו גאולה שבעמי רצוןויהי
 יצעה, לפי רק היש עבודתינו שכל ולהרננת השקמה, לשאולההאמיתית

 כראוי ובאהבה ביראה נעבטי שם - דק את ברצעך לכשתשיבאבל
 בן כבאת עין, כהרף ישראל בנטועת לכנו השמח עעעו יראווכטנא,
 וחמריו, רחמיו ברוב דירן בבוטשהריר

קמא



 פרה שבת שמיני, פ' קודש שבתליל

 ויאמר ישראל. ו*קמ ולבניו לאהק משה קרא השמעי ביוםויהיא.
 אלכם. נראה ד' היום כי גו' לחמאת בקר בן עגל לך קח אהקאל

 חובה באין הללו קרבנות לקי יויכם, במעשה שכינתו להשרותופירש"י:
 וב"ב. טץ,ליום

 ד'. כבוד אלכם וירא תעשו ד' צוה אשר הדבר חץ משהויאמד
 ר( ה, )"נצע דתימא כמה המלה, הטו הרהר אס ח(: פי"ב )במדב"רובמדרש

 מילת על שמהוונה הק' ההים האור ופי' יהושע. מל אשר הדברטץ
 להם "אמר מ"א( הסלטים מכפתא )שטעי במיפרא וכמפורש הלב,ערלת
 אחת ביראה כלכם ותהיו מלבבכם תעבירו יצה"ר אותו לעזראלמשה
 את ומלתם ט( ק )רבכם יכתש וכי, המקום לפני לשרת אהתובעצה
 ומבאר ד"'. כבוד ארכם וירא זה עשיתם ואם וגו', לבבכםערלת

 אביהם וכק ישראל בין המבריל דבר הוא הלב שערלת הק'האוה"ה
 ערלת למול וצצתן בזה, חח תלוי ולכן מלבם, אימתו מרחק ונםשבשמים,
 ר. כבור לים יראה ובטץלבבם,

 גם ראיה היא - ר' כבור ראיית דהנה בזה, עור לבארונראה
 שכלית, בראיה לראות יוכלו שלא פועלת הלב ערלת אמנם השכל.בעיני
 אונקלום נתרעם כשביתא השכל, השך את ערמת הלב ערלתשהרי
 אמר ולכ! לבכק". טפשות ית "ותערק לבבכם, ערלת את חמלתםעה"כ
 ידו וא הלב, ערלת אלת עטהטש תקהלו" וי' צהב אשר הדבר ש"טלהם
 י". כבוד אלתם ה"וירא את להאות הראוים ועעים שכללכם

קסם



 בכל נפשתיכם את תשקצו "אל מג( )ש, עה"כ בפרשתןוהנהב.
 א( 6ג )עמא חז"ל אמרו בם", ונמסתם בהם תסמאו %א השורץ,השרץ

 יאמר )שמ(: בחח הרבינו ומבאר ונטממם". אלא ונמשחתם תקף"אל
 בנפש. בם" "ונמסתם כן תעשו שאם בנוף, באכילתן בהם" תממאו"ולא
 שהלב והמעם, "מבשטום". לשון מיהוא אל"ף חמרה ]ונממתם[חומלה
 ]"שמבטאה בו שורה הקודש רוח ואק האמוקם דברם באכרתמימממם
 זחטרתא([. הפטקתא )5שת באדם" מפשיות יתרבה הדעת אתכמטמטמת

 כן על והקדמות, היחוד על מורה אל"ף שאות מפני כי שנאמד,ויתכן
 והחמא, המומאה ממקום ממתחקת שמהכינה לפי מהמלה, האל"ףיחמר
 ולא גו', מחנקי בקרב מתהלך אלקיט ד' כי סו( כג, )דברם שכתובוכענין
 ממסום גורם וחמא מתנאה שכל הף מאחרתן". ושב דבר ערות בךיראה
 הדעת. וטפשותהלב

 אליכם, נראה ד' היום "כי המל, רש"י דכף לבאר ישולפי"ז
 אח". *ום חובה באק ה55ו קרבנות לכך ידיכם, במעשה שכינתולהשרות
 כרילפינן באהל, מסמאה ע"ז תקרובת ]ואפילו נסמא ע"ז העובדדהיה
 זנחי ושכלו איי לבש ויצמדו כח( קו, )תח*ם מקרא ב( 5נ, )ע"בגם'
 וע"כ באהל[. מסמאה ע"א תקרובת אף באהל מסמא מת מהמתים,
 לבם את מגממם אה הרי שנסמאו, וכיון מומאה. 5הם גרם העגלשחמא
 שאמי וזהו עייתגלה. בעת ד' כבוד את מראות שכלם, עיני אתוהעףרה
 קן חק, *ום חובה באין הללו קרבנות לק4 אלכם, נראה ד' שהיוםשכיון
 הנראה ד' ראיית שערגו אפשר אי וימהרו, העון להם יכופר שלאשעד
להם.

 בשם א( כס, )כגלה הכש"י ואימא פרה". "שבת הוא חח שבתההנהג.
 בנסן בא' שדוי פרה, לפרשת החוחה שהעיים הוא ברץהירחטלמי:

 מיהרתן שהשש הקראטה, כצק הנפני הפרה, נשרפה לו ושני המבצק,הוקם
 דמטכרמ, יום הוא ממן, התהם ראש דדתה באה, לוכדך ירט גבראל".יטל

קסג



 אשר בנצחיטע, נזצאר שה וענק אזלכם". נראה ד' היום "כי בו נאמראשר
 כן רעול בארץ, השכיבה ההגלות אמן הוא נשן בחרדזט חטבה שנהבכל
 חההט של הוי"ה שםצירוף

 מסי
 )תה*ם מרנתיה יוצא כסדק, הוי"ה הוא

 זו גדול לצבורא ישראל זכו בחודזצ ובו הארץ, ותגל החטמים השמחו "(ש,
 צתך ולכן ונאלם". רנלכים מלכי מלך עליהם ו"בלה שכינה",גילוי

 כר כי החודים, לפרשת ישראל" של מהרתן "שהיא פרה פרשתשתקיים
 צריכים מדרנהו, לפי ודור דור כל שכעה, לנלוי לזכות גבראלשיוכלו
 הראויים לעינים סכו ואז המהרה, עי על הלב, מנשום לרסירקודם
 הטראל הכו שמקודם לבוא, לעתיד והטה וכן גדול". ה"מוראלראות
 מכל השנרתם מהורם מים עלכם "וזרקתי כה( יה )יחסתי כמ"שלטהרה,

 ונתתי מכשרכם האכן לב את "יהסרותי )שם( אח"כ ורק גו'",טמאטעיכם
 בשר". לבלכם

 "טרה אשר הכתוב נזירת היא אדומה פרה ונענין שנעהוטנאהד.
 שלא שעד משום הוא אחריה", להרהר רשות לך ואק מלפניהיא

 הארץ", מן אעביר הממאה רוח ד"ראת ב( ע, )צחה הנשאהתתקיים
 פרה ענק להערג ניתן לא כן ועל העלם, דעת את הישמממתהמהצאה
 כראיתא הפרה, חוקת מור יתגלה לבא לעתיד ורק דטה. בעולםאדהמה
 טהרה לא ההוא ביום יהי!ץ ו( יד, )שרמה "ונעיב ו( פיס רבה )במרורכמדרש
 להיות עתיוים דנה בעולם מכם רגצוסק הטים וקפאון, יקרותאור
 ההולמתי מ( מב, )"איה הבתצ דחפי סמר כהדק הבא, לעולםצופים
 עלה ואזי וכל, מכל הלב כבשמום יבוטל שאז הינו ידעו". לא בדרךעורים
 להיות עתרתם בעות" מכם המכוסק ונדברים הפרה, סורות אתר

 בבחינת דחפיי ממיש "כלהדין הראיה שתדנה ושה הבא". לעולםצופים
 אחרת, ראיה בעלם תמויה שלא הינו ידעו", לא בהרך עותם"והולכתי

 עצמות, ברהטה ולא ד' הלכת עא רק תלכו מהרה, שהשי"ת מה אתרק
 ממוממם. הלב שאין כעת הראיה בנשמתעגו

קפד



 כבר מאיר ממחה, שבת יום הבא עולם מעק אשר בשבת,והנה
 מעק בו ומהגלה רצפי", ממיא "כהדק בו רואים אשר האור, מאותונינכן
 ופרה", "שבת אלו מצוות ששני מה מתק )וכזה וקפאון יקרותהאור
 חז"ל שאמרו וזהו פרה(, ענק להערג ניתן השבת ע"י כי במרה, יחרנצטוו
 שזוכה הינו מצרים", ב* נחלה לו נותנין השבת את "המעש א( יח,)שנה
 ידעו", לא בירך עתים "והולכתי נאמר ע*ו אשר לתא שתיר שללאור
 א"ע ורעמענג האז, בעולם האור אותו הסכמים ענינים הם ה"מצרים"כי

 בעוה"ז ממנו המכומק "דברים שגם מצרים", בלי ל"נחלה זוכיהההצביע
 בעה"י, גם לתשע יכה הבא", לעולם צופים להיותשתיים

 שאנו ער ישראל, נפשות למהר מסוגל הוא שבה כלוהנה
 הוא זו שבת אך באמת", לעבדך לבנו "ומהר השבת תפלות בכלאוצרים
 וההפמורה פרה, פרשת קריאת ע"י גבראל" של "מהרתן להיאמיוחד
 מכל ומדיתם מהורים מים עלכם "חרקתי כה( )לי, יחזקאלרנבואת

 רוח עלזנו שתשרה רצון ויהי אתכם", אמהר גלוליכם ומכלממאהליכם
 עתירים אשר פרה, רפרשת הנעלמים אורות להתגלות ונזכהמהרה,
 רממטנ, מי* בכל ונחנטה חי, כל לגיני שתכינה שתתגלה בעתלהגליע
 רחמיו ברוב ריוח במהיה דור בן בבשרו צדקנו משיח פני 5קכלולזכות
וחמורו,

ריצה



 פרה שבת שמיני, פ' שלישיתמעורה

 ויאמר ישראל. ולקני ולבניו לאהק משה קרא השמעי ביםויהיא.
 וירא בוש אהרן שהקה וברש"י: וגו'. המזבח אל קרב אהק אלמוטה
 שהיה מה דהא וצ"ב ושחרת. לקי טש אהה למה משה לו אסךלגשת,
 השיבו תמה העגל, לחמא שיטתו משום הוא לגשת וירא בחשאהק
 נבחרת". לכך בוש אתה "למה רבינומשה

 נאוצר ד( ש, )במדבר אדתמה פרה במצות דהרי קשה,וביותר
 את עשה שאהרן "לפי כב( )שם רש"י ופ" הכהן", אלעזר אל אתה"ונתתם
 ומ"ש מניגור", נעזרה קטיגור שאין ימו, על זו עבודה נעשית לאהעגל,
 נבחרת". לכך בוש אתה "למה רבינו כגצה לו האמרהכא

 עגל לך קח אהק אל "ויאמד נאמר דבפרשתן ביאור, צרחיעוד
 שכינתו "להשרות ופירש"י אלכם", נראה ד' היום כי גו' לחמאת בקרבן

 שכקרבנות הרי זה". ליום חובה באק הללו קרבנות לכך עזיכם,במעשה
 נמשכן כא( לח, )"תוה לעיל רש"י פ" וכן העגל. חמא להם נכפרהקו
 שהרי העגל, מעשה על הקב"ה להם שויתר לישראל עדותהעדת,
 ונביא כב( ש, )במדבר אדומה פרה בפרשת ואילו ביניתם". שכינתוהשרה
 שפחה לבן נמשל הוא אדומה, שפרה הדרשן מעוה רבי של משודורש"י
 פרה תבא ק4 הצואה, ותקנח אמו חבא אמרו מלך, של פקטיןשכונף
 מעשה על וזקכ"ה להם ויתר שכבר דכיק וקשה העגל". עלותכפר
 ותכפר פרה ש"תבא עוד צררי כטה ביניתם, שכינתו השרה שרייהעגל,
 העגל".על

קמו



 כי העגל, במעשה כלל אהק חמא לא שבאמת ידוע דהנה ונראה,ב.
 או )עק חמור מעון ישראל את להצל לשבה, היתה שעשה במהכוונתו

 גבראל היו לא ב( ד, )ע" חז"ל אמרו ישראל על ]ואפילו וא'(.החיים
 ליראה להם "ק לבכם רהבה יתן מי בו( ה, )המשם דכתצ מעשה,לאותו ראויי

 ב"ה, והביאור תשובה.[ לבעלי פה פתחון ליחן כרי אלא השש, כלאותי
 אהק פגם לא המחשבה, עולמות שהם הע*ונש, בעולמותשבאמת
 רק הוא והקלקול שמים. ולכבוד ישראל למהית שמחשבתו כיוןכלל,
 עשה מכ"ם הרי המעשה שמצד כיק העשיה, עולם שהוא הזה,בעולם
 נקטן כן יותר נעלה שהעולם כל לכן לעגל. השתחוו וישראל שעשהמה
 והקלקול. הפגם גדל כן רנמהי יררד שהעולם וכל העגל,פגם

 שם כי כלל, הפנם מגיע לא ביותר העליונים בעולמותוהשה
 יש שם ואדרבה כלל", מעשה לאותו ראוין ישראל היו ש"לא מההעצך
 יתן ימי נאמר אח חיל תשובה". ל"ע* פה "פתחק שנתנו זמתבים
 הכל תלוי שם שהרי הימש", כל אותי ליראה להם זה לבבםוהיה

 צרכים וניו בתחתונים" שכינה שיושה עיצם במשכן רק הלב.בכוונת
 במעשה שכינתו להשרות אלכם, נראה ד' היום "כי רש"י וז"שלכפרה.
 שהשכינה טון כלומר זה", *ום חובה כאק הללו קרבנות לכךשיכם,
 ירידתה לערך כי ותיקון, כפרה צרכי לכך הזה, בעולם לשרותיורדת
 יותר. וכר החמאבמשכן

 ערך לפי רק הוא החמא, להם נכפר הללו שבקרבנות מהאמנם,
 מקום הוא הרי בעלם.האה נמצא שהוא שאף המשכן, מקום מזיתגודל
 הפנם עבשם העולם בשאר אבל הקרבנות. כפרת מהני ולזה יותר,נעלת
 שיצבא אדושה, פרה למצות צרעו ולזה בכך, יי לא ביותר, ומאוםגדול
 העגל". על ותכפר פרה הבא הצואה, ותקנחאמו

 מררינת ערך לפי רק כיפר הללו דקרבנות בזה לבאר נראה וביותרג.
 איתא דהנה העולם. שאר על נם מועיל אדומה פרה ואילוהמשכן,

קסז



 גדולה בכהונה משטש היה המילואים ע"י ז' "כל ז( מ"א )יקץבמררש
 אחץ4 אהק של אלא הגש שלך לא לו, אמר בשביעי היא, שלווכמבור

 שבעה ממפר רהנה נראה, בטס והביאור השע"מ". ביום ויהי הה"דהיא,
 )מקורזצ שבת מהמז כנון שבתורה, מצות בהרכה המצצא חשבתהוא

 הם והמוכות הפסח ימי גם )בשדימות(. ויובל )בשמם( וזצמעטהבעטים(
 ימי לשבעת ירמוז הכל מ והיינו והשמחה. האמלות ימי וקשבעה,
 שמונה, חשבון על סובבים והמקדש המשכן עניני רוב אךבראשית.
 והקטרת המשחה שמן בושמי וכן כו', שמונה היו נרול כר, בנדישףןי
 לא מקריבים שרויו הללבנות גם שמנה, היו הבדים גם שמונה, ג"כהיו

 אומרים הלוים שדויו השיר גם עטים, שמנה אחר אם כי שקרבהוכשרו
 בפצצתן(. בחף יבש )לץ צמר[ ]כלי לחנק משמונה היו הקרביתעל

 וכהנהגת דשבת( פ"ב אנרכי )חידוש במהר"ל מש"כ פי עלויבואר
 נברא שכהם המבע ימי - השבעה כי שבעה, ממפר תחת הואהמבע
 - שמונה ממפר תחת הוא רגטכע כק שלמעלה מה ולפיכך רסבעי,עולם
 שמונה, מנק ע"פ המשכן ענים רוב הטה כן ועל שבעה. ממספרלמעלה
 רגטבע כגהרי למעלה הוא שהכינה, השראת מקום - חהמקדזצ המשכןכי

 בבההם"ק, לאבותינו נעשו נמים קיצרה מ"ח( פנה )אדח וכדתנןוהעוה"ז,
 כק משה "ירך סו( ש, )שמזז בו כשאמר רבים, משה עניןחננה

 בעולם הנטה אוצד ישראל, בני ביזעי מקהנו להיות הוא העם", אלההר
 בבהונה משמש היה רמיואים ימי שבעת יכל מעמא ומהאיד"ה,

 הטה, עולם לעניני עציתן רמזיכן הטה מילואים שי הזי שבמשךגדלה",
 שהוא השמיני" ביום "דהי אך גדולה. בכהונה רבית מוצה שימשולכן

 להם וממר ישראל", היקני לבניו לפהק מוצה "קרא רגטבע, כקלמעלה
 מהימנא, רעיא רבעו מוצה של עבודתו הוא שכן ורסקדש, המשכןעמני
 מקום בכל הצה"ל כל אצל מקהמו ולהיות לעדתו, משנק רועהלהיות
 למעלה ה"מ שבעה ממפר תחת יוקא הוא עבודתו כן על ואשרעצזוא,
שכצו,

קמח



 במדרש שדרשו כמו בשבעה, ענינה כל היה ארומה בפרהוהנה
 שבעה", "כהצבעה בה שיש הפרה, על שבעתים" "וחיקק ב( פו"מ)במ"ר
 כן על ואשר כו'. כבומק שבע היות, שבע שרפוש, שבע פרות,שבע
 ויקחו ב( ש, )במרנר עה"כ חז"ל שדרשו כמו רבינו, למזרה שיועמנה
 מזנה שעשה פרה עצרך, על נקראת היא לעולם גו', ארומה פרהאליך
 וזעכן. שם(, ברשיי )הונאבמדבר

 בעולם העגל חמא פגם על מכפרת אדומה שפרה יהבן,ולפי"זר.
 מבעית הנהנה הוא האז עולם שהנהגת כיון ביותר, גדול הפנם שבוהזה
 על "ותכפר שבעה", כהצבעה בה ש"יש פרה" "הבא לכן שבעה, ממפר-

 - המבע נק למוגלה וטעמנה במשכן אבל רנטכעי. הטה בעולםהעגל"
 השמיני", "יום - זה" ליום חובה באק הללו "הקרבנות שמונה,מספר
 המשכן. מעלת ערך לפי העגל פגם עללכפר

 אתה "למה לאהלה מוצה אתך השמים ביום למה יהבאר,ובטה
 ראק ממעם אהק הוכשר לא פרה למצות ואלו נבחרת", לקיבוש

 במנק הוא אשר בעולם שכפרתה ארומה רפרה מנעור. נעשהקמעור
 כמשכן כהטא"כ כו'. קמיגור אין נאמי ולכן קמרוג, העגל הוי שםשבעה,

 כוונת היא העיקר שם הערוה, מעולם למעלה "שמים", בת" שהואר'
 בזה אק מהחמיש, להצילם ישראל למוכת לבו כוונת שהיתה וכיקהלב,
 הכטבח". אל "קרב לאהרן כהדה ואמר םנעור, נעשה קמעור דאקהפסל

 את רואה שהוק לגשת", וירא בוש אהק "בנהיה רש"י שפ"וזה
 לו "אצמר ממנו, כשמקא המ"מ בפרשהן(, רמכק )עק שור כתבניתדגטזבח
 השמיך, יום של משכן של זו במדמנה כלומר, בחט", אתה למהמזתה

 רייקא, נבחרת" פלכך הרי בוש, אתה לכוה - העשקה מעלםשלמעלה
 רצטבע, כגדרי שלכלילה העצמני" "ביום עוהוא כיון כנצה, ולאאהק

 סניגור. נעשה קמעור אק בזה לזמר כלל שיך לא זוובמדרימה



 גבראל", של נמהרתן שהיא השבת הגש פרה, שבת י, שבת והנהה.
 ט( כג, )יקרא בבחינת המומאה, קליפות שבעה מכל ישראל פטהרקשבה

 ראש הוא השטיני" לקיום רבנה היא ונם תהינה, תמרנת שבתותשבע
 מכל ליצהר שנזכה רצק וזהי מקשות. בו ישועות אשר חודרו ממן,חוחה
 מן לאכול ומכה בטהרה, הפמח חג את לחוג ראוים להיות ופגם,מיג

 בן בביאת לרצון, הנטבח קיר על דמם ע"ע אשר הפסחים המןהזבחט
 וחסדיו. רחמי ברוב דירן כמהרהדור

קע



 החורש שבת תזריע, פ' קורש שבתליל

 דותה נדת כימי ומש שבעת וממאה זכר ולדה תזריע כיאשהא.
 כי אשה א( פי"ד )יה"ר ובמדרש ערלתו. בשר שול השמיני וביוםתסמא.
 אומרים אדם עטה אם ט', צרתני הקדם אחור ה( קלה )תה*ם הה"דתזרק
 קדנקי, יתויג לו אומיים לאו ואם בראיית מעשה לכל קימת אתהלו

הושב
 חיים סם לו נעשית "זכןץ ב( עב, )יומא חז"ל אמיו ההנהונראה,

 התנא בלשון מדויק וכן ולקסמה". לשמה לאמור - "זכה ופירש"יכו'",
 הערמק "כל מ"א( פ"ו )אבא דתנן לשמה, תורה הלטד ש קאיעחוכה
 לשמהבתורה

- 
 זית '~צמן מלשק "זוכה" ]ויתפרש הרכה" למברים זוכה

 הזוכה על התם, תנן חננה ופניות[. שמרי"ם בלי הינו כ(, מ, )שמגזזך"
 "מנרלתו והתורה לו", הוא כדאי כולו העולם ש"כל לשמה, תורהולתמד

 המעפשים". כל עלומרוממתו
 מעשה לכל קדמת אתה לו אוסמים אדם זכה ש"אםוזהו
 הוא רוי פניות, ב* ולקימה לשמה תורה ללמוד עאכה שכיקבראשית",

 קדמת "אתה לו שטמךם וזהו המעשים", כל "על ומרומםגדול
 כיק מ"מ השעני, ביהם רק נברא שהאדם ואע"פ בראשית".למעשה
 תגובן. הזנק, נק אף למעלה הוא הרי ועצעערם, כל על ומיומם ניולכיהוא

 פסח בתחזק אתו יאכלתם ש( עג )שמות מבה"כ לפרש טנאהובזה
 טעמיה, ה~נ שם ש פמח, קרוי הוא "הקרבן ופירש"י לך'.הוא

 כל עשו ואתם כו', מצרם בתי מכין גבראל בתי מדלגשהקב"ה
 לשם עבודה בחיוב רש"י שמים מה ותמוה שנום". לשםעבורותיו

קעא



 '2היילונ י"ל, דברינו ולפי והפסיחה. הדלוג לעמן שיש" רמאישמש,
 בית על מדאה מצרים", בתי מבק ישראל בתי מדלג "שהקב"המץפמיחה
 ד~וםק רק לזה זוכה אשר דעטעה2ים", כל "על והרומם גדול שהואישראל
 כל עשו ב"ואתם מחחב הוא כן ועל שמש. לשם ובמצוותבתורה
 עגנים". לשםעבורתעיו

 פרשת קמאים שבו שם על החוחה", "שבה הא זו שבה והנהב.
 )שמיר במדרש אמדו ורנה חדשים, ראש לכם הזה החדש ב( צ,)שמות
 טה הנה דודי קול ח( ב, )שה"ש הה"ד חדשים, ראש לכם הזה החדש א(פמ"ו
 ארבע העולמים רבק לפניו אמר לך, ולכי שתי רעיתי לך קומי גו'בא

 שלמו, כבר ליה אמך שלמו, לא ועריץ להשתעבד, לנו אמרת שנהמאות
 ראשיהם את הצדיקים נלו מיד עבר, הסתיו הנה כי ש( שם, )שםשנאמר
 של שבמו הן אלו בארץ נראו הנצמם ט( ש4 )שם שנאמר סכומה,וכהיה
 יסמיר עת )שם( אמר קי הקב"ה שראה כיק כו', כהין צדיקש שהיולוי

 ומזמורים. שירש לפני לנטר לוים של זמן הגיעהגיע,
 כל על ומרוממתו "מגדלתו במדרגת הם שכשגבראלומ"פ,
 שעדיין תשאול עזייך לא ואז רצטבעי, זנק כק למעלה הם הריהמעמום",

 לוה זו, למדרכה ישראל זכו חלאתי שנה. מאות ארבע של הזמן שלמולא
אמר

 ימה-

 שהיו לוי של שכמו הן אלו כו' ראשיהם את הצדיקים גלו
 לשמה, בתורה העומקש לוי של שבמו שבזכות הינו כו'", כהיןצדיקש
 על ואשר הזנק. מן ולמעלה המבע נק למעלה שהש להנהנה גבראלזכו
 הזמיר "עת וכבר רגמבע, דרכי של בחששנות השנים נקבעש לאכן

 ומאסורים". עדרים לצי לומר לוים של חטן ש"הגיעוציע",
 כי מצרים. לטרשת החוחה דקריהן ציווי שדקרם מה יובןובזה

 כידוע אוראל, יד תחת דמבעים הזמנים מתנו החודנו קידחטבמצוות
 ולכן ל"טראל, הוא כדאי העולם שכל והינו ה"ב(1 פ"א )כהטותמהיה2למי

 הטבעי זנק במל טץ שכח כולה. המיאה כל ש ומרוטרדם נדותםהם

קעב



 שלמת תחת שניתן ואחר לשמה. התורה לתנאי הם - הנדל ףן1ית
 שה איש להם ויקחו ר"ה לחדש בעשר ג( ט, )שטות להם ציוחהישראל,
 תגיע". הזמיר ו"עת שנה, מאות הדי שלמו שכבר לבית, שה אבחלבית

 "נחלה היא המעשים" כל על ומרוממתו "מגדלתו של זוומררנהג.
 גבול אין ומהרי א(, יח, )שנת השבת" את "המעב לה שזוכה מצתם",ב4

 נח, )טק" שנאמר סמה )שם( 6ה ראי' והביאו אותו. טובל המבעיומיצר

 גוה. ארץ במתי על חהרכבצעיך ר' על תתעב "אזו(

 כל על ולההלימם לגדול החדש בשבת שנזכה רצקויהי
 ישראל את יעורר שהקב"ה רופק", טה הנה רודי לעקול ונזכההמעשים,
 )שם( במירש שרורה כמו מובים, ומעסוים תשובה ע"י לגאולהלהתכונן

 והסטתם, הצדיקים אלו פניה", חנתה "התאנה ע( שם, )שדישעה"כ
 ואילך מכאן תשובה, לגעשו דנינונים אלו רמה", נתנו סמדר"משפנים
 נדומע התור הקול הניע מעמיר "עת גו', ולכי" יפתי רעיתי לר"קרמי

 לשנת )ישך כקיפוח" בו ישועות אשר ה"חהי,ט הוא טה, וחורשבארצה".

 גבראל, ישועות לכל מסוגל הזה שחודנו רבים "ק . שקועות"החחים(,
 ובזמן בהפלא השתא להגאל שנזכה והעיקר לבנו. כהגאלות ובכלברו"ג
 כביאת א(, יא, השנה )יאש להגאל עתיךק ובניסן באלו בניסן שהףקבב,
 וחסףיו. רושעיו ברוב דירן במהרה רודבן



 החודש שבת תזריע, פ' שלישיתמעורה

 לעני! רמז טה בפם4ק שיש נראה גו'. זכר ועקה תזריע כי אשהא.
 מצתם בארץ ע' ד' ויאמר א( עע )עמות קורק שבו החודש, שבת זו,שבת
 גי. חרשים ראש לכם הזה החדשלאמר

 קידוש על לצוות התוה"ק הקדימה למה צ"ב לכאורההנה
 ברא בראשית הפם4ק על חננה מצדם. בארץ בהיותם עודהחש"צ
 להתחלי צריך הטה לא יצחק "א"ר רש"י כתבאלגום

 אלא התורה את
 מעם וכעז ישראל בה שנצטוו ראשונה מצחה שהיא לכם הזהמהחודש
 שתהא החודזצ קידחט מצות ענק מה להבק, "8 ובאמת בבראשית".פתח
 צרור זלה"ה עד ישראל, בה שנצמוו ראשונה מצחההיא

 להתחלי
 בה

התורה.
 את להראות הוא החודש קידתם מצות של ענינה דהנהוטנאה,

 מצות בענק בא( )פהטת בחת הרבינו שכתב כמו עולם, בבוראאמונתינו
 עקה, ומברך בחדושה הלבבה האדם כשיראה כי ש"4דוע החוחהקידוש
 אלוקותו על הצודה האמונה, עיקר שהוא עולם חידוש על מעיד הואהנה
 וחרש". חדש בכל הלבבה שמחדש כשם עולם, שחדש בראשית יוצרשל
 התורה להתחיל גדול שקצורך כצרב א( א, בראשני )עצת ברמב"ןוהנה

 וחושב ב"ק מאמן ושאית האמונה, שורש החש כי אלקים, בראבבראשית
 רבי קומית תתבאר ובטה כללת. תורה לו ואק בשלך כופר קדמק,העלם
 כו' לכם ד"ה מהחה"מ אלא התורה את להתחלן צרה היה "לאיצחק
 כבראשית", פתח טעם ומה ישראל בה שנצטוו ראשונה טצחה,טההש
 ראשונה כצנחה ,טההש לכם" דאה מהחודש זלל המצחה שבכללהינו

קער



 ברא ש"בראשית עקם חיחש ש עדות נכלל השראל, בהשנצמוו
 בבראשיז. פתח מעמא מאי כן ואםאלנעם",

 והטה ולא ש"אנכי חי"ל אמרו עולם, כבורא האמונה ביסודוהמה
 תלויק אמונה חלקי שתרי והיינו ז(, 1"א )במד"ר נאמרו" אחר בדבורלך
 לך ידה -לא בקיום אל84 אלקיט" ד' ב"אנכי להאמק אפשר שאיזב"ז,
 לך", טהטה דשא קיום יתכן לא להיפך, ועד"ז פני", על אחריםאלהים
 המצוות תרי הני בין משייכות עחהו וי"ל אלקלי". י' "אנכי באמונתאלא

 שיצאו קודם לישראל ניתנו )שיצרנם פסח" ו"קרבן החוחה"ר"קירוש
 ד' ב"אנכי התמומה ענין היש הרי החת"מ" זקיפם יהנהממצים(.
 קרבן וענק כנ"ל. בראשות, יוצר ע"י העולם בחימוש עשמאמקאלקיח",
 פני על אחתם אלהים לך טהטה רילא ג( נ, )שמח הציווי קיום ענינהפמח
ט ש כיגו'".  מלה, לשל עוכרם שהיו מצתם, של זרה צייה םיי 
 ודרשו לכמ8פחתיכם", צאן לכם וקחו "כהזכו כא( י"ג )שמח? שנאמרכמו
 של אלהיהם ושחמו כוכבים, מעבודת עיכם תמשכו 8מ"( )ששלחז"ל
4 החפיש" לקשוש מצות ציוחו ולכן הפסח". ועשומצתם  "אצי אמונת 
 לך פזטה "לא מצות קיום * פמח קרבן מצות זיוה עמו אפקך",ד'

 נאמיו", אחד בדבור - לך יהיה ולא "אנכי כי גו'", פני על אחריםאלהים

 חז"ל אמרו החודש קימוש במצות רהנה בזה, י"ל עודב.
 )מנהדרי

 מב,

 הכא כתיב ורכינה, פני מקבל כאילו בזכרו החדור על רציפך כלא(
 "טה ענק רמה וב"ב, ואנחזו. אש4 טץ ב( סו, )ששת התם וכתצ השה,החדש
 אחר שכל ער קש כל גדול בניוי השכינה ראית שהיא ואבהו",אילי
 *לוז סו(, פכח רבה )שמוז ואנחנו א-לי טה ואומר באצבעו מראהוזשחר
 שכינה. גילוי בו אק לכאורה אשר החופש, דקידחם המשכינהפני

 גוון כי "ר84מרו )שם( בחי ההבינו עוד כיה"כ ע"פ לבארו"8
 המתים השראל על מתאכלת מענק הוא )בלבנה(, בה רחמנאשההיות
 ללמה י8ה י( ו, )שה"ש שלמה אשר אח הי כגלות, שרךמ כשהםשבנה

קעה



 אתה ברה, בחמה שהזכיר וסמה כו', ללבנה היופי נתן ט', כחמהנרה
 כח שהיא השכינה, שגם בזה, תתמה ואל ברה, הלבנה שאק להביאיכול

 מ( 0נ, )ישעיר שנאמר בצרתם, ומצמערת בגלות עמהם שורה היאהלבנה,
 חז"ל, ובעית הקדודיה התורה בעיני שהרואה הרי צר". לו צרתםבכל
 שהשכינה בעיניו ממשית ראיה בלבנה הנמצא השחור בנווןרואה

 היא שקמה, באמונה ולהמאמק בגלות, בהיותם ישראל עםמתאבלת
 ואנוהו". א"לי "סק כראית ממשראוה

 לרבי רבי ליה "אמר א( כה, העצה )ראש הגמרא לבאר "טועפה
 חי ישראי מלה דוד משנא 4 הסלח לירחא, וקדשנה העטב לעין דלחיא,
 מלך ש"דוד המטמן עצמה בה רואה בלבבה, היטב שיעצעיק היניוקם".
 עם השכינה מתאבלת שתמיד בה שנראה מה שהרי וקים", חיישראל
 החי" ש תנחומין מקבל אדם "שאין משום הוא הרי גלותן, עלישראל
 מכר עצמה מרחבתה וא"כ להתנחמכן וימאן לה( 6, )בראוות עהשכ)כפרשי
 להנחם. מאנה שהכינה לכך כי וקים", חי גבראל מלך ש"דודסיטנא

 ביצתית ממפרים שגבראל שבזרעה ב( נק )ח"ב בזהר מבוארההנהג.
 ממורא הגמעו וילו לון ואמר רייקה, פם4א לכל קוביה "כנ"טמצרם,
 כו' מתכנשק כולהו כדק בפורקם, וחטאן בני משתעו דקא די.דשבחא
 דפורקנא בחיוא רחיאן בארעא ליה דאית קדיזטא עמא על לטהואודאן

 וגימעו לכו להם ואומר שלו, פמליא כל מכנם ]הקב"ה כו'"דמארההק
 כולם מתכנסים מיד בגאולתי, ושמחים בני זטמספרים ש4 מהבוזספור
 בשמחת "ההשמחים בארץ לו שיש הקדחם העם על אותו ומשבחיםכו'

 רמארטהט" דפורקנא "בחרתי אלא מאיהון", לון דפיק הלאקדפורקנא "בחרתי אמי שלא הזהר, בלשק לדקיק ריש רנונם"[. שלרגאולה
 הקרקר שאק ראינך הושחט(. עשר א דרש ף מ14צר נשן חיש טורפי שכשכר בני)עק
 בשמחת "שמחים הם אלא מצדים, מגלות באלו שהם מהאצלם
 עמהם. באל החש אף שיעי רבונם", שלהגאלה

קעו



 לפני שעוד פמח, לקרבן החודש ידוש מצות שהקריםוזה
 יקימו ממצרים, לצאת עויתכוננו בעת פמח, קרבן של המצחהשיקימו
 כראיה הלכנה כמראה יכירו ידה שעל ההודש, קידוש מצותמקודם
 ובחג עמהם, שכינה גלתה ישראל שגלו מקום שכל בעיניהםברורה
 "שמחים ויהיו שמחתם, ראש על השכינה את יעלו הגאולה חמןהפסח
 רבונם". של הנאיקהבשמחת

 העורות כל שו( פכ"ג )שמו"ר חז"ל שאמרו מה ע"פ בטץ, עוד ויאמרד.
 ויולדת מתעברת הזאת הנקטת מה לומר נקבות, לשון בעולםשנאמרו
 בלשון שירות אומרים והיו עליהן, באות הצרות הן כך ויולדת,וחוזרת
 לעתיד אכל ישראל. את ושיעבדו ואדום ויון המרי בבל עמדו לכךנתלות,
 שנאמר זכר לשון עויר אומרים שעה באותה כו', בו צרות עוד אקלבוא
 ההטיט קידוש וכהקרים עאהו וי"ל חדש. עור לד' שירו א( צח,)ההעם
 שנאמרו "שירות בכלל רק היא מצרים שגאולת שכיון מצדים,לגאולת
 אלי רואין שבה החודרי", לקשוש הקטם לוה נקבות", לשוןבעולם

 חי ישראל מלך ל"דוד מימן חהי~ש ההראל, גלות על כעעאכלתשמשכינה
 דוד גאולת יחי על הד"צ" ל'"ציר ופכו עולם גאולת יגאלו ושעודונדם",
 מצרים יוראת תכלת גם העקרית, הנאולה שהיא וכית ישראל.מלך
 עולם. בגאולת המהזיח" ימות "להביא היא פסח,וקרבן

 הגאולות שהן תזריע", כי "אשה בפרשתן, י"ל לזהורמז
 ישראל של מופן יץ על אבר", "וילדה כבקיבה, רק הצנה אשרהראשונות
 לשק חדש, שיר לדי עיירו בחינה צדות, עוד אין עמירב כנשולהלהושע
זכר.

 לסובה הזה החוחם את עלנו יחרש הוא עטהרדגק רצתויהי
 בו ""צועות אשר החוחם שהוא עלם, בנאותת בו להגאל תזכהלברכה,
 ואני צ( ו, )זככה בנבואה בה שנאתך העתידה גאלה רשמלטת",
 דבי )תנא המעוה המהע אלא ישע חשון סביב, אש ההשה ד' טוום להאהיה

קעז
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 הגדול שבת מצורע, פ' קודש שבתליל

 וראה גו', הכהן אל והובא מהרתו ביום המצרע תורת תהזהאתא,
 מהדת תלוי למה להבק, ויזו הצרוע. נק הצרעת בע נרפא חננההכהן

 כהן. בראית דוכא המצורעורפתות
 פטיזצ"י גי", צפרים שתי לממהר "ולקח ד( י, )6עק עה"כוהנה

 לפיכם כו' הרע לשון על באק עשהננעים "לפי ב( פו, ערכק מוצם')יהוא
 ברך סו( ע, )שם עה"ח )שם( חז"ל אמרו וענטז צפרם". לדהרתוהוצקך
 א"ת ובק לאשתו אנט בק הרע בלשון הנדל שיא "הואל גו',"םב

 שהנגעים קלפי פ" תו', ארז ועץ י( )שם עה"כ אך יבדל". הוא אףלנגהו,
 כשלעת מנאותו עצמו נשפל ויתרפא תגרתו מה הרוח, גסות עלבאק

 ונ"ב.וכאזוב",

 )בחושרי זי"ע הכשכר בני בעל אא"ז כגק שכתב מה ע"פונראה,ב.
 הכעש"ם תלמיוי מאת ביזינו דעשקובל "בטה ו( אות ר מאמך תציץחההט

 עצמו( מ"ע נטעבעששם סע ענק שעמע פקחו פ' טמף קהל שלדא בספר )תוהזללה"ה
 אשה ודאי טה הנה אהם, באהה עבירה אטה כשרואה הצדוק,שאפלו
 כרחך על העביה, אושה יאה הוא אשר השי"ת התץ ימהבמקפה,

 מן והיאחזו העבירה, אטעה כרוטשת מה שפץ כן נם נינו ש"טהח'
 להאות לארם יכשצטועצן מובן, ולפית במשוו". היפשפש בבניהעצוים,
 כי ונרע, לקוק אוזיו ממפר לא בעיניו, וערו הנטפל דצי אחי, אצלעבירה
 - הת דגם רק חשביה, אותה מישמת מה שמץ כן נם בידו קושידע
 ולפיז אדוים. על הרע לשק עצשמפר דוש פגם, שים בעצש שאהשאית

קעט



 כי רוה, נמות ועל הרע לשק על שנזהם, על באש שהמעים מהא"ש
 הרוח. נמות בו יש ע"כ אהבם על הרע לשוןהמספר

 כמשאהז"ל ה"שלום", מדת היא אוזרן, זרע - הכדק של מדתו והנהג.
 ונם כו'. שלום ורודף שלום אוהב אהק של מתלמזיך הף מי"א( פ"א)אמת

 כמ"ש השלום, במדת ישראל את לברך השש כהנש, בברכתעבודתם
 רנרכה כנוסה הכהנש שאומרים ההו שלום". לך "וישם ט( 1,)משנר
 באהבה". ישראל עמו את לברך וצונו אהק של בקדשתו קדשנו"אשר
 "לבקי שהכוונה י"ל אך "באהבה". לברך שנצמוו דמנק העולם,ומקשים

 הגיאל את וכמכרכים ברכהם שזהוי הינו באהבה", - ישראל עמואת
 שנאמר שאף כהנים, בברכה משרנו ולכך ביניתם. הגלום אהבהוכעשרה

 עצם מ"מ רבים, בלשון להם", אמור ישראל כני את תברכו "כה נר()שם
 היא עצמה עאו וי"ל גו'". וששמרך ד' "יברכך ההיד כלשק ההאהברכה
 ובלב אהד כאיש כים שיוניו עד ישראל כל בק אהבה שתשרהרנרכה,
אהד.

 המצורע של מהרתו שביום התורה צוותה למה לבאר הסובחץ
 רגמצורע מרת היקה "שלום", שמדתו וערק שדקא המק", אל"והובא
 צרן4 הוא לרזיתו", איש רבק לאשתו איש בק הרע בלשון ,הכרילאשר

 אם להכי יכול הטמן רק כי הצרוע", כע הצדעת בע "נרפא אםערכאה
 הצרוע". ינק הצרעת בעברפא

 במור איתא רמילתא ובמצמא הגדול". "שבפז נקרא זו שב"ז תהנהד.
 כו' בעשור מקחו מצרם שפמה גדול, נס בו שמוטה רפי תל(, סי')או"ח
 ככרקך אותו וקשר לפסחו שה אחד כל 5הם ולקחו בשבוז, אזזלה"ה
 פסה 5שם להחמו והיציבו לכם, חח לכסה רגצצרים ששלוםממתו,
 היו ולא אלהיק את עהטוחםין על קהות עויניהם שיי ע5עה השםבמשת
 מ"כ וערול". שכת אוהו קורק רגם אוחו שם חש5 יבר, להם לתמררשאק

קפ



 בגלל ולמה במצרים. עועיו נימים כסטאר יותר גדול" "נם טה נקראלמה
 הטפול". "שבת בשם השבת עצם קראו הנרול נםאותו

 ולא קהות המצרים שית "שהיו המור שכתב כמה יהנהוי"ל,
 לקמרנ רופאים היו שלא דהינו לפרוט נראה דבר", להם לומד רשאיןהיו

 6ה וטעם ע"ז". עתדי והללו ע"ז ערבדי יהללו לתמר ישראל עלבפקתם
 עובדק יזרעאל שאפילו השלום "גדול ז( צו )כשומא חז"ל אמרו שהףי"ל,
 במצות נצמוו ה"ה בהם". נוגעת הרק מרת אק אחת, חבורה ועובדןע"ז,
 שיאכלוהו ביתו", אל הקרב ושבט הוא "ו~ה ד( צ, )שטה פסהקרבן

 תוכל שלא היבלום" יערול עצל טה זכות עלום והעכבר אחת",ב"חבורה
 בדית כרתו ממצרים ישראל "כשיצאו טה ומשום בהם". לשוע הרק"מדת
 ולכן יכ(. אחז דפמחא ~צרהא מאמר העיכר שער )עיק טק" עם י: חמרלעשות
 נם להם שנעשה הוא כות השלום שיגדול שבזכות גדול", "נם טץננשא
קק.

 לקים - השלום ומררינת האחרות לבחינת אז ישראל ערכוומה
 השבת, קדושת מכח בא שהוא י"ל אחת", ב"חבורה פסה נדבןמצות

 יאנון ו"כנונא שלום". "מוכת ישראל עמו על פורם הקב"השבשבת
 קלה, ח"ב )זזי ראחר" בתא לרישא אתיחדת אהדי הכי אוף לעלא,מתיחתן

 ברכה עולנו "2ים שלו "שהשלום בשבת להתפל רצת עת הוא לכןא(.
 עמו את יברך הוא הרוצף שלום, ישראל על המהמין משמאלושלום,
 כהלכתו שבת המעומר "כל ב( ק", )שכת חז"ל שאמרו וזהו כות.בשלום
 השלום, ענק הוא ושבת שהיות לו", מוחלק כאנוש ע"ז עובראפלו
 מרת אק אחת, חכורה ושיעיין ע"ג עוברין "טראל שאפלו תהלוםויערול
 הנם שם שעל יובן, ובהה עוונותיו. כל לו שמהלק בהם", ט~תהדין
 מרת - בזכותו שהרי הגדול", "שבת בשם השכת עצם נקראהנרול
 טה. לנם ישראל זכו -השלום

ועפ-

 מקי"ב( רם"ה סיכה )ח"ד הרמ"א שכתב למה מעם ליחן י,2
 קוראך והעולם זכר, שטלר לאחר שבת בלל ומשתה מעוהלששות

קמא



 הטש מלה מצות זחלכן א( צא, )ח"ג בזוהרן כהב כהנה צר". "שלוםאותו
 שלפני הענק, וכנאה אחד. שבה התימק על נתעמר כף השמיני","ביום

 המכנימששמכיאש
 תינהי

 בתוך נמנה להיות אבינו אברהם של בכריתו
 בת" ע4ו משפיעה השבת כי אחין שבת ע4ו עדעבור צררי ישראל,כלל

 נקרא הסה בארץ". אחד ב"גוי להמנות להיכנס יכול עי"כ ורקהזלתם,
 זכר"."שלום

 ומדרגות למוחק ישראל צףכש ובא, המשמש הפסח בחגוהנהה.
 אל הקרב חרכנו הוא רשולקח ענק לקים בכרי מצרים", בלי "נחלהשל

 טריו שלא הינו ריפמח", יתי רצרוי כל ויכול עתי ככפין יכל וענקביתו",
 אחר כאיזם כולם טריו אלא לחכירו, אחד בק ומברלים מפרידיםמיצרים
 ב4 נחלה לו מחנק השבת את המעב ב( יח, )שנה חז"ל ואמיו אתך.בלב

 )עק לרעב" "בע" בח" שמהפך השבת", את ש"המענג הינומצמם,
 אטטי הכי שנאוף השבת, מוך - ראחר" "רזא ע"י תזריע(, פ' שבת תורתמאמר

 היית מצףם", ב4 ר"נחלה למוחק זוכה דאחר", ברא לההאאתיחרת
 האחרות. כשלעצת וחקתו, משפמו ככל כהלכתו הפמח לקחםנשתטה

 ויהבמלו הנדי, השבת מץ עוד גדולים לנסים שנזכה רצקידד
 דגדלות, במוחק שלום רוח עולנו ותשרה ישראל, עם מעל הלמיאש כל.

 ונצא ושמח, כשר הפמח להג ומכה השלום", הנגדול מוחיןעמהם
 גדול", ליאור ומאפלה מוב, 4ום מאבל לשמחה מעת להרותמעברות
 וחמתו. רשמיו ברוב דיול במהרה רוד בן בבטשת ערימה,בגאולה

קמב



 הגדול שבת מצורע, פ' שלישיתסעודה

 ואט גו'. רריהן אל והובא מהרתו ביום המצרע תורת תהבזאתא.
 כהן. בראית דוקא ר~מצורע סטורת תלוטו למהלהבין,

 המעים דברים זן שעל ב( מג )ערכיו חז"ל שאמרו מה ע"פמל"פ
 חז"ל אמרו חזנה כו'. שוא ושבועת דמים, שפיכות לשה"ר, ע5באים
 ממצא הרי עוטות". רוח בו נכנס אא"כ עבירה עובר ארם "אק א( ג,)סימה

 שמות רוח בו שנכנס בהכרח וכר, לשה"ר עבירה, שעברשהמצורע
 משי בעינן עצמם, מהמעים משצאתו חוץ ולכן הדעת. ממנווהמחלקה
 התהה"ק שוותה 6ה שחמא. בעת ממנו שהמחלקה הדעת אליושתשוב
 דעתו בו להשיב תלוי בכהן כי הטסן", אל והובא מהרתוש"ביום

 דעת". יזדמרו מהן שפתי "כי ז( ב, נשפכי נאמך שהףכבראשונה,

 המור כתב דמלתא וכמעמא הגררל". "שבת בקרא טה שבזע ההנהב.
 כו' בעשור מקאו מצרים שפמם גדול, נם בו שנקיטה "לפי תל( מ")או"ח
 בכרעי אותו וקשר לפסחו שה אחד כל להם ולקחו בשו"ע, אזשהטה
 שם ועל כר, אלהיהן את קהטורצטין על קהות ממצרים שיני תהיוממתו,
 יותר גדול" "נם טה נקרא למה וצ"ב הגדול". שבת אותו קרק הנםאותו
 עצם קראו הגדול נם אותו בגלל ולמה במצרם. שהיו נמיםכסטאר
 דגר%". "שבת בשםהשבת

 עה"כ ב( פסה )שמו"ר במדרש חז"ל דרשו דהנה לומר,ונראה
 לכם הנחו מעכו"ם, ערכם משכו כלומר גי, לכם וקחו ממנכו כא( עע)שמחץ
 הוטה שבלקיחת ההענו הפסח. ועוטו מצרים של אלהיהם חטחמוצאן
 בנטעה ההנה במצרים. עץ שעברו על תשובה בטח היתה פסח,לקרבן

קפג



 מ( ו, )שמות בהם שנא' עד הדעת, מהם הסתלקה במצתם ע"זשעברו

 בא לכן קערה". ומעבדה רוח מקצר הדע"ת[ ]סור מוצה אל עצבנו"ולא
 ]אותיות ערת כל אל "רכרו ג( יג )שמח הפסח לקיחת על הציווילהם
 כי גוע, שה א"צ להם ויקחו הזה לחדש בעשר לאמר, עזראלדע"ת[
 הדעת, להם תישפע השביע קרוצות המיעץ הטה, שבת - לחורשהעשיף
 מ לדעת גו' תשמרו שנתתי "את ע( לא, )עמות נאמר השנת עלשהף
 מקרשכם". ר'אמ

 הוא בתשובה, כשתחר הארם זוכה שלה הדעת, שלמותווץנה
 ונשובה "לכך א( ו, )התק כמ"ש ומצוותיו, תורתו - הוידה את רקכשיודע

 מלכים מהל )מ"ב ההמכ"ם וכמ"ש הוינה". את לרזנת מנרפה ונדעהגו'
 אלא העקם כל עמק קה"ץ לא הזמן "ובאותו לבוא, העתיר עלה"ה(
 את יעה הארץ מלאה כי מ( ש, )שקפץ שנאמר כלבר, הרי"ה אתלהקת
 אלהמהן את עוזטוחמין על קהות המצתם שימ "היו שלכן ונראה,הוי"ה".
 הוי"ה, את לדעת - הרעת בחינת להם ויטבה הפסח כשלקחו כיוסר",
 תאיר ארם "הכמת א( ח, )נהלה בבחינת פנקים, על הוי"ה שם נצרהיה
 שם כי הארץ עמי כל "רראו י( נח, )יבלם בהם נתקיים וממלאפניו",
 עלקן נקראהוי"ה

 ממך". ויראו -
 "השם שוכן שבקשבם נהגלה בו כי גדול", "נם זה נם נייאולכן
 ר( צו, )ההים שנאמר כמו "גדול", שנקרא ב"ה הוי"ה ההצם הואהגדול",

 בגוים שמי גדול "כי ש( א, )פריכי תק מאר", ומהלל הוי"ה גדול"כי
 כי הגדול", "שבת בשם השבת עצם נקרא המה"צ צבאות". הוי"האמר
 טבח אשר הח"ה, את להלת - הדעת להם ניתנה ההצביע קרויות ידיעל
 גדול". ה"נם להם נעשהטץ

 הרש. לטם שהוא עמנט ג' בו "ט פסח קרבן במצותחינהג.
 מ( עג )שמה נצפו הכח"כ לההרס, כעשר השמח ליחת על נצשושהנה

 חשל רמשקוף אל מגעתם בסף אשד בדם ומבלתם אזוב אגרתולקחתם

קפד



 הוא פסח זבח "ואמרתם מ( צ, )שטת בו נאמר תם גו'. המתתשתי
 שהוצרכו במה והנה, הויזה(. לשם אמרו בבמוים שגם )שם( נמר )חקלהוי"ה"
 הטה ראה כנ( )שם בחי הרבינו מבאר ובגרוזות, במשקוף הדם אתלתת
 שתי ו"אל וא"ו, אות כבד המשקוף" "אל כי הוי"ה, אותיות ר'כבר

 ותש היו"ה הוא ועגול קוק כלי שהוא תה"מף" ההי"ן, שתי הםדגטוזות"
 בו, לבא המשחפז הזן %א משם שיל דמעו מתח", ש הויה"ופסה
 ע"ש. הפתח, על חתום הוי"ה רהטם הינו הפתח", על "הויזהכי

 הרעת, את להם להחזי ריחה פסח ליבן שמצות שכיקויפאה,
 שילטה כל להיות אלו, ענינש בנ' נצמוו לכן הוי"ה, את לחצתבחינת
 לקיחת כי ב"ה. הוי"ה לשם כה, ומעשה, דיבור מחשבה - המצוהלבהטי
 ענק הוא הוי"ה", את גליעת בחינת להם שב שאז בשבת,השה

 הדיבור. ענק הוא להוויה", הוא פמח זבח "ואמרתם ומצותשבמחשבה.
 כן, השם במעשה. היא הלא - ומזוזות שתי תל משקוף ש הדםונתינת
 ריבור כטרשתה מצחה, לבועיי עביטה כל פמח רקרבן במצותנתחברו
 ב"ה. הוי"ה לשם שלשתם להיותומעופף,,

 הנשכר בני בעל אא"ז כגק כתב דהנה בטס, עוד להומיףויש
 אשר שלדמומם קבלת בלעו שמקרל י( אטז ד מאסו אדד חבט )במציץזי"ע

 הממח. וג בערב לזיה ומחיתו עמלק מלחמת בעינו בבושיהלעתיד
ק פ' שם כי )תמחא חז"ל אמדו דהנה בטז, המעםוש"פ  חמן "כל 6ץ( 
 של זרעו אכר שלם. הכמא הלע שלם, השם לא בעולם, עמלק שלעטרעו
 צק פמח, שערב שכיף י"ל %פ"ז שלם". והכסא שלם השםעמלק,
 "השם בבחינת ב"ה, הוי"ה שם להשלמת העת הוא פמח, קרבןשחשת
 * ומעשה תבר מחשבה * הלבוהנם בכל פוחדים כדעואל עאשלם",

 שעו שכש"אבד עמלק, מחית בו לקיום נרפא הזמן לכן ב"ה, הרסהלשם
 בשכת עוד 6ה המתנוצצות ובהיתן עלים". השמא שלם רהטם עמלקשל

 בכח בו נממן להיות הגדול", "שכת בשם השבת נישא לפסח,הקודם
 ההמרא. הגר% השם ותשק עמלקמחית

קפה



 הגדול", "שבת בשם נקרא אח שבת להיות מסף מעם לומר ומאהד,
 לוי קרושת בעל האה"ק של דבה"ק תשא( כי )בורשת הזכרנו כבררבצה
 הם הנה החודש, ופרה זכור שקלים פרעדהע, עי'ד' תשא( מ )8'זי"ע

 היינו כו', "הבנ"י" כזה בשרוף הוי"ה אותיות ארבע כצנרמרומזים
 בחינת שהוא הוא"ו בד הוא וזטר כו', אחרונה ה"א בד היאשקלים
 ה"א הינו טלאה, אשא שהוא הבינה בד הוא ופרה כנטע,זטר

 להוסיף, ד"ה ומיאה כו'". הכמה שהוא היו"ד בד הוא וחודריראשונה,
 ז"ל האר"י דברי ע"פ ויומתק יו"ד. של קוצו בד מכוק הגדל"ש"שבת
 שכל גליות, הר' לכל שרשי גלות הזק מצרם, ףגלות תצא( פ' תרה)תקבו
 מלא ב"ה, הוי"ה השם בק אחד לאות מננד הוה מחכיות הר בקאחד

 שהוא יו"ד, של קוצו הטי עלונה לבחינה מבד מצרם גלותראשון,
 מפני ויקיצו יב( 4 )שטת הכתוב מור וזה כנודע, הף"ה, אותיות לד'שורש
 - מצדים מנלהב הייראה ענק התחל הנדול" ב"שבת ההנה ישראל.בני

 "זאבת בשם אח שבה נקיא שלכן ואפש"ל יו"ד. של קוצו בדהמכוון
 של שבקוצו כשם פרשיות, הד' של השבתות כל נכללו בו כיהנדוכא,
 ב"ה. הוי"ה רשם אותיות הד' כל נכללויו"ד

 להיות שלמה, בתשובה לחזור נגדול, בשבת שמכה רצקוטרי
 ולפעול רגדול. הושם לשם הכל ובמעשה כדיבור במחשבה עבודתהכל
 רמש האין )במסח מוזפללים ביהם שבו פסח, בערב עמלק מחית אתעי"ז

 כל תבער כ! ומישותית מבתעו ושמץ מבערים שאצו נכשם ושץ( עטיפתעל
 כי כו'", תכלה בעשן כעלק הרשעה וכל אחרא הממצא של ט'החהמנש

 כהלכתו ר4סח חג את לקים ונזכר לזה. המושרש וזנק רצק עת הואש
 בניסן ש"בם"ו רצק עת שההטל והערך ושץ, ממערי להזהרומשפמו,
 יוד בן בבשת א(, מ מ" בא )הנחבא לפצאל" עתרכן בנימן ובם"ובאלו
 וחמריו. ושגוו כרוח ריקבמודה

קפו



 אחרי פ' קורש שבתליל

 אהק יבא בזאת גו', אהק בני שמ מות אחרי מוצה אל ד'וידברא.
 וב"א )ויק"י במדרש ואמרו גו'. לעלה ואיל לחמאת בקר בן בפר רקדשאל

 רץ רבקר ואל ז( יח, )נראעות שום על אברהם, אץ בקר" בן "כפר"(:
 נאחז אחר איל והנה ע( כב, )שם שום על שחק, שה לעולה" "ואילאברהם,
 נדיי שני משם לי וקח פ( ם, )שם דכתיב יעקב, של מכותו "ש"במקל,
 טובים.עזים

 בהם נהעלה אשר קדהטה של מדרגות כל שאחרי לפרש,ויש
 שמפראפין הכשרים, יום קודם יונים בשבעת גדולהכהן

 כר"
 מביתו נרול

 נכנס הטה הקדש", אל אהק יבא "בזאת מ"מ א(, ג )יומא פלהדדקללשכת
 נמשכת הקדושה עצזטרהצ משום והוא אבות. בזכות רק הקרעים קדשאל

 אלקי ואנותו א-4 זה ב( פו, )עמות עה"כ שפרש"י וכמו האבות,מקרושת
 לי ועתידת שחזקת אלא הקדושה תחלת אם "לא וארממנהו,אבי

 אבותי". מימי ע4 ואטיותוושיושה
 אריק יבא בזאת ו( )שם במדרש עוד דאיתא מה לפרש -טובפץ

 מצות של חבילות חבלות הקדושם קדשי לבית בכניסתו נרע כהןגו',
 אינו שהוא חט עצמו, קדהצת בכח מזנם שלא רכיק הית בעץ.-ט

 משי יומית המוחזקת רחשושה בזכות נכנם אלא ושייחצה,תחלת
 "הבלות כן ועל הקראל, כלל קרחטת עם קשור וניה הףהאמת,
 ישראל. בלל של ביו", היו מצות שלהב-ית



 תרותינו, עמן הפסח, שאחר שבת - הזה 4מן עריכת זווכליאהב.
 אבותינו אלקי י' אל "מצעק ז( ט, )הטים בצות ממצרם עאנושבו
 על זו, לשבת נם זו דקדושה ההשפעה נמשכת הף ט'", קלנו רוהגמע

 בגלות רק שלא הוא בטה ושלימור אהק. יבא הבזאת התורה קראתעץ
 בכח להתפלל צריכק היו וערה", ערום "ואת בבחינה שם שהיינומצרים,
 בעבודתו, נדל וכהן עים וכשקרש שמת ממן גם אלא אצותינו","אלע
 אבות. בזכות אהק", יבא "בזאת רקמ"מ

 האבות, בקרושת להתקשר השבת, ומציאות טהות הואתה
 יצחק יגל "אברהם שבח, שמירת ענק בהם נאמר הקרתנים האבותשכן
 האבות מעתיות וק שבת של סעודות ונ' בו", ינוחו ובניו יעקבינן

 ש"כרק שכזה )שם( במפרש אירוע יעת ב(. פח, ח"ב מה"ק )נדזשיתאהקדחטש
 בירו" יש מצות של חבילות חבילות ושכןר,2ים קורצי לבית יירייקישוגרע
 השבת היא מזאת אהק", יבא "בזאת שנאמר השבת, בצותהטש

 "ט כזה מחללו". שבת שמר זאת יעדנה אנוש אשרי ב( נה )שכקץשנאמר
 לו נותנים השבת את דצשעב "כל א( לה, )ענת חז"ל שאמרו מהלפרש
 זוכה םעודותמה בנ' השבת את שמעב שע"י היינו מצרים", ב4נחלה

 ומעק מצרים, בלי בנהלה וההיא בהיו", "ט מצות של חבלותש"חבילות
 רקדעדם. קדעד לבית בכניסתו גדול כהןטעלת

 קפנ, )ח"ב ואה"ק טאמר זי"ע אא"ז כנק יטל בפומיה מרנלאוהנהג.

 כנכלא בח"ל דלא למאן רק קטרתא מעורך הוא דהינה רראש "ךדינאב(
 צק מאמר ממן חדש )טומרי יששכר שער כםפה"ק בפסח". ]מצה[יאםוותא

 ד"ה היום "יניה י( זג )שכעת בפמח הנאמר הכדבב באה פ" מ( אווזחירותינו
 ושכרון ים עוצא השנה בראש זמתו לעמור דינו ט'", לזכרוןלכם
 פסח, בלל בו שלטש שהקמל זי"ע אאא טנ סק וממעם ברבריק(.)עבט
 שבגועת ההין המצה שלוכי להעביר שלא ההנ, אחר לכבסו הניחלא

 )עק המשמה זכות 4כרק טויו ויוהכ"פ, בר"ה בו שכשנתלבש בכדיהמדר,

קפח



 יום פרשת התחה"ק קריאת ענק הוא עד" רי"ל תרכג(. אשה השלום חיםרהכי
 הפסח. שאחר זו בשבה -הכפושם

 בעינו נשארו שעל"ם הפמח חג של המצוות קיום שע"יומז"ר
 בכל ונוושע מצחם", ב4 "נחלה בבחינת מצות, של חבלותבכילות
 במהרה דוד בן בבטנת טוב שכולו לעם ונזכה ולברכה, לשובהענינינו
 וחמריו. רחמיו ברובריק

קפט



 אחרי פ' שלישיתמעורה

 אהק יבא שאת נו', אהק בני שני מות אחף משה אל ד' וידברא,
 ו(: פ"א )יקי במדרש נו', לעלה ואל לחמאת בקר בן בפר הקדשאל

 הקדשים קשט לבא בכניסתו גדול בכהן קריא פתר אהק, יבאבזאת
 וזאת מד( ד, )דברם התורה בזטת בירו, "מ מצות של חבלותחבלות
 כמו"כ עם אחד ענק הוא ובאמת ישראל, בני לפני מששה שם אשרהתורה
 הק' שהכינה על קאי אהק" יבא ש"בזאת ב( "ג )מקרמה זוה"קכתיקומ
 "זאת".הנקהלת

 פ-( הגנוים ערכי רטש )פרדס ההמ"ק עפמש"כ בסה, לבארונראה

 "א-ת" ניראת שהיא מפני -את", שנקישת ושמעם המלטת, היא"זאת
 כפלה סובה האש וכאשר תי"ו, עד מאל"ף כשלא שאוריתא המעםק

 אז ראשה, על אשר המנורה נרות ש' יובה תוספות מקבלתלהיותה
 נקראה ההורה, את מאירק המנורה קני י שכאשר והינו את".נקראת
 התורה עאכות הקחתו", אל אהרן יבא "בזאת שבה"כ מאת".התורה
 כדכתיב בתורה, גבראל עיני שהאי מה הוא נדול, כהן עםשנכנסה
 כי מ'", מפיהו יבקשו ותורה רעת הטמרו טגן שפתי "כי ז( ב,)פומבי
 מקץ יפלא כי ח( ט, )הטים שנאמר כמו בהוראה חכמים עעי מאיהכהן

 ודרשת נו' הכהנים אל ובאת נו' לדק חק בק לדם דם בק לנושפםדבר
 באהק נאמר ולכן נו', וכמטפם דבר את לךוהגירו

 )רש-
 "היך ב( ח, במדבר

 התוהה אור שהם דצרות", את וכגוב מרקק שאתה משלהם נדגלהשלך
 אור, ותורה מצוה נר מ( ו, )מש* כבכתווהמצוות

קצ



 איר, חדש כה מבהכק אשר זו בשכת יותר שיקא שק ענקוהנהב,
 השולם הוזזה שם מי ב(, מח, )משקים בוצעתה" מצחה "חביבהבבחינת
 כי גוי, בחכמתו חכם יתהלל "אל כב-כג( מ, )הזכיה מפסיק יוצא אקבחרש
 לחכם די שלא החם אותי", וידע השכל המתהלל יתהלל בזאתאם

 לתורה להאיר צרוף אלא בלבד, הק' התורה אותיות בכזבבחכמתו
 נקראת שתהא עד המנורה", נרות מי סובה תוספות מקבלת"להיותה
 וידע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם "כי הזקים ואז התורה","וזאת
אותי",

 שבו העומר, מפירת בהמי בשעתה" במצוה בבחינת הואעוד
 שבע גו' דבובה ממחרת לכם "ימפרתם סו( כג, )ףקוא התורהצוותה
 חמושם תספרו השביעית השבת ממהרת עד רישעה, תמעמתשבתות
 אותיות כגב קבלת אמן ם חג שלפני בשה, לפרש וישיום",
 לאה זוכים אשר המערה, קם י להאיר צריך תי"ו, עד מאל"ףהתורה
 נזכה ואז המנורה, קני ז' בד הככוונות מדות וא' חקת ע"יבמפהקם
 לפני כהנה שם אשר התורה ד"חאת בדרגא בשמעות הק' התורהלקבל
 ישראל",בני

 יצא השבועות שבחג א( נה, נא )ת" זוה"ק בתקוני איתאוהנהג,
 סיג חדש מנמי הנענד שער )עק כמגלות ישראל שיצאו דק ותגמרהפסק
 שהר מהגלות, יצאו שישראל זמן הוא זצלכנן וי"ל נא(, אחי הככירים דגמ44מר
 עותן מהקב"ה בקשו שישראל ב( שו, רודמה )שם זחה"ק בתקוני עודאיתא
 - בשכלו הנלוח מן אותם עויפהה במוחים שיזיו " כהסכתלהם

 זאת גם ואף מד( כה )יקרא שנאמר בגלות, עמהם תהדקשהשכינה
 ישראל של דוחקם תהדף את הנביא וכשראה ט', אמנותם בארץכדיותם
 אחר יעה אוחל", כן על לבי אל אערב "זאת כא( ג, )שנה אמרבנלות
 אותיות ש"ב להאיר כף שבועות, בשבע המרות מתקנקשישראל
 על התורה", ד"וואת בדרנא בשטעות התורה את ומקבלם דקי,התורה

קצא



 בארץ בהיותם זאת נם ש"ואף ההבמחה זכות אז להם מתעוררתכן
 כן ועל אתם", בףתי להפר צלתם גיתים %א מאמתט לאאצטלם
 . מוגלות ישראל מצאו רק והנטר הפסקיוצא

 בכ"ב הק' התורה ולקבל פגמנו, אשר כל לתנם שנזכה רצץויריי
 המנורה נרות סו סובה בתוספות לים ולהאי תי"ו, ועד מאל"ףאותיות
 רבחינת המעק מעק הוא אשר באור נשמותעו ותאיר ראשה, עלאשך
 העולמות בכל רב שפע ערוז2פע ונזכה ולפגש, לפני בכניסתו גדולכהן
 בקיוצה ולקדומנו למצנרנו ופגם מע מכל נרו"נ את לתקן העולמות,ומכל

 שש לאורך ד' בבית 16בת ונזכה יהתצנו, וחסד מזב ואךהעלונה,
 ריףן במהרה דוד בן בביאת עלימה לגאולה שנזכה והעקר שובש,חפנים
 וחמריו. רהבנוברוב

קצב



 קרושים פ' קודש שבתליל

 כי תהיו, קדעדם אלהם ואמרת ישיאל בני עדת כל אלדנר
 רך, לשון הוא ואווירה קשה, לשון הוא חבור הנה אלקיכם. ד' אניקדוש
 לבני ותניד קקכ למת תאמר כה ג( ש, )שמש עה"כ רש"י שפ"כמו

 ואמרת ישראל בני עדת כל אל "דבר כאן אומרו להבין הס וא"כההראל.

אלהם".
 עם אש הקדושה לדרגת לטא יתכן לא דהנה לפוסט,וגט
 ולכן קדושה. לב"י מביאה פטורה ב( ג )ע" חז"ל שאמיו כמוהמהרה,
 ושנקרה. למדת לזכות האדם צרץי תהיו, דקדוקים המצהל נקוםמרם
 )שבה חז"ל ואמרו ישראל", בני דע"ת[ ]אותיות עד"ת כל אל "דברוז"ש

 דבר תהיו", ד,קדעוים הציווי שעפני הינו מהףות", מרר "ה "רעת א(5א,
 הכו ידה על רק כי מהרא, סדר שהיש הדעת על להימירם ישראל בניאל
 רבעש"מ תלפוף הצדעתם בעבודת גרול עקר וזהו קדושה. לץ9לבא
 שהף שבקדושה, דבר ואמית התפלה לטי יום בכל במקנה למבעד"ר,
 הינו תהיו, קרתנים לקים זעכן ולא קדושה. ליי מכשה הטורהק

 כו', רמאלה בתאות לו במותר עצט ולקרש ערוה, מגרר פרענקלהיות
 אלא תתאוה לא הבשמה, גם תתקדש הטף שבטהרת מהור, בטףאלא

 נו', לפקדכן תאכתי הנה מ( עש, )תחחם שנאמר כמו דן, רכרלשמוע
 ט', תאותי כל נגדך ר' י( 5ח, )ההעםונאמד

 ציווי על קרו קשה, הדעצר שהוא בנשי", אל ש"דבר ילעפולפיה
 עולי מ מעמא, מהו הוחש. ש קאי אלהב" ו"אמיתדבשנה,
 עוברות נסיונות טמה כמה שהף המההה, במדת הוא וקשההעטרה

ק"ג



 קוטו עבירה הרהורי גם ובהם המשרזה, המחמאה בעניני האדםעל
 ב( כ, )ע" שאמרו כמו בהרהור תלוי העיקר כי א(, בם, )ימאמעבירה

 בלילה. מחמאה לעץ ויבוא ביום אדם יהרהר שלא רע, דבר מכלונשמרת
 הקדושה על הציווי יהמה פראזה, ליום להניע האדם שזוכה לאחראך

 הקדושה. למעלת תביאו עצמה המהדה כי רכה,כאמירה
 עקרונו העתיר, מפירת ימי הם אלו ביכוים ביותר היא זוקבורה

 אנו סק ועל ומסמאותינו, מקלשותינו למהרנו כדי לספורהשי"ת
 כו' במפירה שפגמתי מה יתהד כו' העומר מפדית "צבעיותמבקשש
 מכל נרו"נ שתיקון כנ"ל, והינו מעלה", של בקדושה ואתקדשואסתר
 עלמתה. בקדושה מקרשת הממלא מבארת ופגםמע

 שבת כי תשמרו", שבתתי "ואת תהיו, דקדשים בציוויואמד
 שבתתי את "אך ע( לא, )שמא שנאמר כמו ורקדח2ה, המהרה עניןהוא

 שלכן ואפשר מקדשכם". ר אני כי מהרות[ מדר ~זו לדעת גו',תשמרו
 כי מצחם, בלי נהלה לו נותנים השבה את ותועב ב( קהה, )שנה חז"לאמרו
 תקוים שבה העתיד שם על חהפטהרזה, הדע"ת נקרא מצרם" ב4"נהלה
 עד שתתמלא והינו גו', דעה הארץ מלאה כי מ( ש, )שש"המצאה
 לים "כמים נמשל לכן מכסים. *ם כמים - מצחם ב4 נחלהשתהדק
 מתרות. מדר הדעת, ענק שהוא מהרה, מקום הוא הים כיסכמים",

 העדים המפקקות, בכל שפגמנו מה כל את לתקן שנזכה רצוןוזהי
 הש מצמם" ב* "נחלה לכח" ולכות ועיד תהחנה, תמימות שבתתשבע
 התורה, ולקבלת השבועות לחג ההכנה עיקר בוייש והנפש. השףמהרת
 תגשו אל ענים לשלשת נבנים ד"היו סו( ט, )ערוה בציוף הקראלשנצמוו
 שכשמניע ב( ט, )חן בחו"ק וכראיתא במהרה, התורה ששכלו כדיגו'",
 ולשמור בה, להתחבר בתרה לעמוק צרעו השבועא, חג של~לה
 שפע לנו יפעפע ועי"ז ונמהר. ההוא בלילה אליו עגגהע העשונהמהרה
 פני לקבל נתץ וקרושה שבמהרה והעעך רויחא, וכנוני חי בבניהב

 וחסריו. רדודו כרוב דירן במהרה דוד בן בביאת צדקת,כהטוח

קצר



 קדושים פ' שלישיתמעורה

 כי תהיו, קדשים אלהם ואמרת האראל בני ערת כל אל דברא.
 להיות הא לפירש"י תהיו" "קדשים המצוה הנה אלקיכם. ד' אניקדחם
 ערוה נדר מוצא שאתה מקום שכל העמרה, חק העתות מןפרושים
 הזו הפרישות אק דעתי "ולפי כתב הרמב"ן אך קדושה. מוצאאתה
 מקום בכל המהכרת היא הפרישות אבל הרב, כדבת העתות מןלפרוש
 עה"כ ב( )פ"א מתו"כ ראיה והביא פרושים". נקראים שבעלטהבתלמי/
 קדחם שאני כשם אני, קדחם כי קדושים חזיתם הנתקרשתם ג( צ,)שמיני
 פרוורים. תהיו אתם קך פרוש שאני כשם קדושים, תהיו אתםקש

 נבל להיות שלא הוא ה"פרישות", שענין ז"ל הרמב"ןומבאר
 פיו ישמור ונם המותרות, בק עצמו "שיפריש חויינו התורה.ברשות
 שהזכי כענק הנמאס, הרבור תמן הגמה האכילה ברבוי מהאראלהקטונו
 שתק ער בזה עצמו ויקרש נבלה, רובר פה וכל ט( מ, )ש"מהכתוב

 ועיקר מומיו. במלה שיחה שח שלא חיא רבי על שאמרו כמהלפרנסות,
 בני מהמון ופרושים ומהותם נקחם שנרוה יזהיר, באה בכיוצאהכתוב
 ובכיעורים". במותרות עצמם מלכלכים שהםאדם

 "קדעיים התוה"ק שציותה שמה לפרש, נראה הק' דבריוועפ"י
 "כי שמים, לשם כשהום שהתיו הינו אלמכם", ד' אני קדוש כיתהיו
 האלו, ענינים כל תשמרו אם אפילו ושת, דלול אלקיכם". ד' אשיקדחה
 לכבוד כוונתכם תהקק אם אך לפרשיות, שתפקו עף עצמכםותקישו
 תהיו לא כי וקרושים", תהיו לא הוי אחרת, פניה לשם אועצמכם
 ובביעותם", במותרות עצמם מלכלכים שהם אדם בני המדגמוןפרחיים

קצה



 שנם כיון וכיעורם, בתמותות עצמכם מלכלכים אתם גם כמחזםשהרי
 צרבי ולכן חטפניות. הכבוד ורדיפת מתאות פרודיים אינכםאתם

 והפרישות ד'", אמ קדוש "כי וצמים, לכבוד יהיה תוחיו",שה"קדשים
 האמתית. הקדושה הניא מעצמכם, אףפזטה

 הסתכל אומר מהללאל בן "עקכיא מ"א( פ"נ )עטת חקוהנהב.
 אתה ולאן באת, מאין רע עבירה. להיי בא אתה ואק דבריםבשלשה
 סרוחה. ממפה באת, מאק וחשבך. רק ~תן עתי אתה מי ולפניה~ל,
 דק ליחן עתיף אתה מי ולפני ותולעה. רמה עפר למקום הולך, אתהלאן

 היה לא באמת דהנה וע"פ, הקב"ה". המלכים מלכי מלך לפניוחשבך,
 מטפה "בא סוף כל סוף כי שאשבק, מהדק כ"כ לדאוג צריךהאדם
 הוא עפר חייו, המה הוא מה ותולעה", רמה עפר למקום הזולךסרוחה
 כהאדם. שפילה בריה לדין לריבוע עריך וכנה במלעזו, וחימר קלבחיו
 יהיה וחשבון שהיין וחשבון", רק ~תן עתיד אתה מי "ולפני אומרולה
 סרוחה ממפה רק באת כי כלום, שאינך לדברך אם כי ה"אתה",על

 שנותץ ר% ובלית עמקת אבי ותולווה, רמה עפר למקום הולךואתה
 המלכים מלכי מלך "לפני וצמים לכבור עשית הצה עלך, ה"אתה"לצורך

הקב"ה".
 העומר, ספירת בעמי מתפלתם שאנו מה לפרש "צ%זה
 שהיא בקדושה שנתקוץ הינו העשונה", יקדשתך ולקדשנו"שטהרנו
 להערג אפשר תה שמים. לשם שהיני קדושה הקב"ה, קדדת"קרחטתך'

 אינה ז2רגפש אמן שכל מהמאה, של ופגם סיג מכל הנפש טהרת ע"ירק
 עצמם מלכלכים שהם אדם בני הירתק ארוי נבאשת היאמהורה

 בקרושה 6התקיש דכה הש טהרה ד ש רק ובכיופים",במוהרות
 קדחו כאלו עיטו ארם גמוד ",ולם ב( "*, )תענית לפרש "צ ובאהעלונה.
 הקדחה אלא ולוקטו, לו מתהן הקדושה שצק היה מעיו", בתורשרוי



 לשם רק וטונתו עצמית, פניה מכל שמופרש כפנימיותו, בתושהוא
שמים.

 הכרמות שכתות שנע מו( כנ, )ושוא עה"כ כמדרש איתאוהנה
 לפרש ונט מקום. של רצונם עושין כשישראל תמכות הן אימתיתהיינה,
 שרו הוא הם"ם על המלחמה שנצנח אריי ""אראל" בשם נקראשיעקב
 אם כי שק4 עור יאשך יעקב לא ויאמר כס( לנ, )בראשית כג"ש עשו,של

 מפה"ע שמצוות וכיק ותוכל. אנשים ועם אלקים עם שרית כיישראל,
 האדם שבהנוע לחשוב מקום ופגם, מע מכל נפשותינו את לטהרהיא

 תירוי ותמוצו", בשלימות מפה"ע מצוות קים ""אראל"למררנת
 כן, שאינו אומר עץ ותוכל", אנשים ועם אלקים עם שרית "כי בונתקים
 ולכבוד זרמים, לשם בכוונה הנצחק שלהא בעינן תמטיות למדרגתאלא
 למדרנת שבאים היינו "כשהצראל", רק תמימות הן אשתי ח"ששמים.
 כי תהיו "קרשים בבחינת מקום", של רצופ "עהטק לרוות בכדיישראל,
 אלקיכם". ד אניקדוש

 והנותר בציק "הבשאר ג( ר, )"צעון בין להימנות שנזכהויה"ר
 ונזכה ידינו, על רבא שמטה ויתקרש ויתגדל לו", יאמר קדושבירושלם
 שנזכה ההעיקר והבלהה, נטועה ברכה חיים בשפע המוב בכללהחברך
 רחמיו ברוב ריק במהרה דוד בן בביאת שלימה לנתלה ולהביאלבא

וחמציו.

קצו



 אמור פ' קודש שבתליל

 אלהם ואמרת אהק בני הכהמם אל אמר משה אל ד'ושמרא.
 הקמנים. על גדשים להזהיר ואמרת, אמור וברש"י: גו'. יסמא לאלנפש

 הרע יצר שאק העקומם ואמרת, "אמי ה( פכ"ו )וקירבמדרש
 עירק בנזירת הי( ר, )ףנשל שנאמר להם, דייה אחת אגזירה בהם,מצוי

 יצה"ר, בהם שיש התחתונים אבל שאלתא, קדשכן תמאמרפתגמא
 הכהמם אל "אמר א( פ"א )שם דרשו עוד יעמדו". אמירות לשתיהלואי
 מזהיר שהקב"ה מה כל מהורות, אמרות ד' אמרות 0 ו, )תח4ם הס"הגו',
 וח"ב. ומהרתן", קדושתן בשבל הוא ישראל,את

 מהרה. לעוז בהורה ענעים ב' "ט רהנה בזה, לבארתראהנ
 הק' התורה שתתקבל כרי להימהר, צרכין התורה קבלת רקודםוהינו

 אל י יא( יג )שמות תורה מתן לפני ית"ש הבורא ציווי וזהבטהרה.
 אעסה אל עשו שלא קדומים "שמהיו חויינו המהר", היום וקרשתםהעם
 למהרנו "כף4 העומר מפירת ענין וזהו שם(. רומב"ן )פ" מומאה" כלואל

 התורה. קבלת לפני וממגמאתם"מלשפותנו
 התורה הרי התורה, קיבלו שכבר לאחר אשר עוד, מציתאמנם
 אליהו דבי בתנא כמביתא מצומאה. ומעלה ממהרת עצמההיתושה

 נחלים "כטה ר( ש)רבא
 יורדיי

 ועולק ומובלק ממאק כשוק לתוכן אדם בני
 כשדק לתוכן נכנמק אדם בני מררשא בתי ק4 מהורק, כשהןמתתן
 מבט-ות גופא שהתורה הרי מהורק". כשהן מתוכן ויוצאק עובתמלאק
 "כשם ה"נ( מקו14ת מח4 )פי"א הרמב"ם וכמחל"כ נחל. סמו האדםאת

עצת



 נפשו למהר לבו רמכוק קך כו', מהור שטבל כיק לטהר לבושהמכוק
 מהור". הדעת, במי נפשו והביא כו', הנפשותממתנאות
 בק תשכבק אם י( סח, )חהלט עה"כ תהלים במךרזט אמרווכן
 הקב"ה, "אמר חרהן, בירקרק ואברותיה בכסף נחפה יונה כנפישפתים
 הר שלכם, ותיאמךות קרקםיאות בבתי באשפתות נזרקק אתםאם

 נהלת אינה יונה מה כו', התורה מלגלת *ונה שנמשלה ישראלכנמת
 שנמשלה התורה בזכות אלא ניצולן אינן יזרעאל כך בכנפיה,אלא
 בעלל צרוף כסף מהורות אמרות ר' אומרות י( קג )תה*ם כבאמרלכסף,
 אמרות ר' אנמיות שהן עצמה, שהתורה חויינו שבעתים". מזוכםלארץ

 כםף שהוא צרוף", כ"כמף שנעשים ער אותם ממהמםמהודות",
 מדות. הז' בכל הינו טבעתים",ה"מזוקק

 ישא להאי מהור יתנא "תנאן ב( צק )ת"ג בזה"ק שאמרותהו
 לסלעי להן לבעי ליליא להאי מאמי כר מנהי, אתאביד לאוחושבנא
 לילא בההוא עלקה רממי עלאה רכיו הגמיא בה ולאתחברהבאורייתא,
 צרחי העומד, ספירת מכח יהוא להאי מהור שבא לאחר חיינוואתרכי".
 מכח השלה, באותו שיי השורה עלאה טהרה ולשמור בתורה,להתחבר
 בה. שהתחברהתורה

 קבלת לפני עבוטו מההר שהארם לאחר אף כי באה,והביאורג.
 התורה אבל הארם. של המתבלת כחו כפי מהרה רק ד"א הריהתורה,
 למררעה ומעבר מעל עשונה, בטהרה הארם את ממהיתהקרושה
 התורה שקבל צתך מכן, שלאחר ונמצא עצמו. כח ע"י שדגיעמהרה
 בטחותיו, עצמו שתיהר לאחר הבא התורה לגלת דומה אינו כימחרש,
 חח ובירך עצמה. התורה מבת שנמהר לאחר הבא התורהלקבלת
 בירנא התורה לקבלת ערכה לאחר כי שיעור, אק עד הארםמתעלה
 לקבלת ששת צרפי שוב וא"כ עלאה, כמהרזה זמה הרי עתר,עלאה
 לעוקם. חק מחדש,התורה

קצט



 העליונים ואמרת", "אמר הלשון בכפל במדרש שאמרווזהו
 ש"ט התחתונים אבל כו' להם דיה אחת אמירה בהם מצוי יצה"רשאין
 מצוי יצה"ר שאק עלונים ר"ל יעמדו. אמירות לשתי הלואי יצה"ר,בהם
 אבל להם, דייה אחת אמירה מתחילה, רשהרה בשקמות הן הריבהן,

 שיקבלו לפני מהרה ליש לבא וצריכין יצה"ר, בהם ש"טהתחתוני
 והשמה שתבהק, האחת אמירות", ל"שתי צרכים הםהתורה,
 יעמדו". אמיות לשתי ו"הלואי מהורים, כבר כשהםעויקבלוה

 כי הקמנים". על גדולים להזהיר ואמרת, "אמור יתפרשועפ"
 לגדול. שיש כמו דע"ת, בו אין שהקמן מה הוא לנרול, קמן בקהחקוק
 תורה הלהמד וא"כ טהרות", מדר "דעת א( לא, )שכח חז"ל אמרוחינה

 הוא במהרה, תורה הלומד ורק דעת, בו שאק כקמן הוא הריבמחמאה
 "כדי האמירות, כפל היינו ואמרת", נטמור הציווי בא םכגדול.

 בקטרתם, ר אמרות שישמעו היינו הקמני"ם", על גדהי"םלהזהי
 לסכלם שוב יחזור ושח"כ וממגמאתם, מקמצותם שהרםשהתורה
 והנפש. הטף מהות מתיא בגרלו"ת,הלשומען

 ד' אמרות זש"ה גו', הכהנים אל "אמר במדרש כאומרווזהו
 בשביל הוא ישראל, את מהיר שהקב"ה מה כל מהורות,אמרות
 שלא המזהירות שבתורה האמירות שכפל הינו וטהרתן",קדושתן
 ממומאתן. שיוטהרו לישראל פועלות עצנה שהן ממעם הוא*טמא,

 אם היטק ע( ש, )הטים מצוות ע% קבלת בפרשת ע"פובזה
 הדעת, בנשנות אחת שמקות, שתי הינו ט', מצותי אל תשמע"ושמ"ע
 רבמהרה. בנרלרת תשמעו ושוב ולהזכך, להטהרכרי

 טה~
 כירונו 6ה

 שמעת אם גו' תשמע שמוע אם הקוק א( פיד תמס כי )תבוטאבמחטט
 חטבן. רובה, לשמוע מוקיקמעא,

 כבוד במל הגן, ר"ח "כהטביע א( מה )מומה חז"ל אמרוחפנה
 היה כבר תורה כשלמד הזקן שת"נ ויל"פ ופריכיות". מהרה ומתההתורה

 היתה %א בעיהם, מצוי יצה"ר שאץ עלונים כבד" המהרה,בשלשות



 אחת, באמירה לו די כי - התורה כבור וזה למהרו, צרכההתורה

 החנו ופריזמות", מהרה "מתה שעמו ממעם התורה" כבנך "במלומשמת
 הק'. התורה לקמור הקוהמת רעטהרהשלהמות

 אמרות ר' ה"אמרות ע"י הוא ממהרת, שהתורה שמהונראהר.
 ברברי אותם מסמא ואינו ולשרנו פיו בשומר רק ביהוא הינוטהורות",
 והם מהור, מפי יוצאים ר' והאמרות וכיו"ב, במלות ומטיחותמהמאה,
 כדי ולתקנה השומע נפש לטהר תורה רבר בכח אז מהורות,אמרות
 ההטרפז, ממחרת מפה"ע מתחלה ולכן במהרה. התורה לקבלשתוכל
 צרעה הגוה"נ, מהרת שלפני ז"ל(, בכאר"י )כדשוא פה-מח הפם"ח,שהוא

 בריבור. המפירה ע"י נפשותינו, שהרו ושוב הדיבור,ששנור
 נחלה לו נותנין השבת את המעב א( קיח, )שנת חז"ל אמרווהנה

 נהלת והאכלתו ט' ר' על תתעב אז י( נח, )הה"1 שנאמר מצרים,%י
 הנחלה הטו אבן4", יעקב ש"נחלת והע"פ רבר. ר' פי כי אבוקנך

 ואמרת", "אמור בחינת קרלרת, הוי כב(, ט, )בראשות יעקב" קולר"הקול
 ובקול הנפש, את הממהר התורה בקול הקמנים, על נרוליםלהזהיר
 על - ביה איתנייהו תרוויהו קודרי ובשבת מהורה. לנפש הנשמעהתורה
 ורב"ר רזפ(ק4 "גטטחנוא ע( נח, )"זעקה נאמר שעליו שבת, של התבוריד

 שבח מהל פס"ד )המב"מ חול של כדבורך שבפז וטל רבורך והא נטלארב"ר",

 לבנו "ומהפר בבחינת הנפש, את ממהר שבת של המבור כיהיד(,
 בלי "נחלה ונקראה וקדשוה". ירשוה "מהורם ועזיז באמת",לעבדך
 מ( וש, )א"ב שההד בבחינה התורה לקבל זוכש מהור בטף כימצדים",

 מצרים. ב4 נחלה שהיא ים, מני ורחבה מרה מארץארוכה
 מהורם דיכואו בדרגא הקדושה התורה ללגלת שנזכהומז"ר

 בקרוב השראל ובכל בנו ותתקים א(, פי"ד צו )חנחמא במקרהויתעשש
 ממאותיכם מכל ומהרתם מהמים מים עליכם וזרקתי כה( לו,)יתקבל
 רהגוו ברוב דירן במושיה רור בן בבטנת אתכם, אמדד גליליכםומכל
וחסריו.

רא



 אמור פ' שלנטיתמעודה

 אלהם ואמרת אהק בני הכהנים אל אצך משה אל ד'ויאמרא.
 על גדולים להזהיר ואמרת, אמור וברש"י: גו'. בעמיו יסמא לאלנפש

הקמנים.
 )בפרשהן( אלשלך נועם בםפה"ק שכתב מה ע"פ לפרשויש

 שהצדיק מה להבק הס "ךהנה ט', ד' מועכו אלה ד( כנ, )וודאעה"כ
 האמיתי להיחיד וחללה כהשתנות, נראה הלא בתפלתו, וחנהמתפלל

 בשעה אדם, אהה על המתפלל כהצדיק כך, הוא הענק אךמהשתנות.
 שום בלי גייו, ושס"ה אבריו רמ"ח בכל מתפלל הוא מתפללשהוא
 אבריו ברמ"ח - בעדו שמתפלל * אדם אותו מקשר והוא זרה,מחשבה
 בודאי לאדם, יחסר חיתי מהיכא כי נענה. הוא 6ה מקרשו, והואשלו,
 מעמהו שהצדיק ובעת גופו, מאמי באחד אשה שא ש עונשמהמה
 וממלא אחד, הצדיק אברי עם אדם אותו אברי נעשה אז עמו,וומכםהו
 לה, )תהמם וזהו ממנו. העיפש עבר הלה החמא שנתקן וכיון האדם,נתתק

 וכל וצלולה זכה במחשבה מתפח כשאני גו'" תאמרנה עצמותי "כלי(
 ממנו", נחזק עני "משהל )שם( תה ט9 על בעבודה, עמי מסכימיםהאברים
 אני כי ניצול, אז בדכר, העני יהוא דבר, לאטה הצריבי האדםהוא

 )49ש ע40 ומקשרו עטרומתפלל
 בדה"

 ר מוער אלה הטינ מה שפ4 מה
מ,(.

 שאסורת היינו הקרנים", על נדהים "להגהיר מ"פוביה
 דגשחבר, בוא"ו ואמרת, אמור של ב84ופן תתקע הקטנים עלששהים

 באופן גיציו, ושם"ה אכריו רמ"ח בכל המהר, עם יתחברשהמזהי

רב



 אחד", הצדיק אברי עם אדם אותו אבף ונעשה עמו, ומכטהו"שמעמהו
 )ב"ק מהור - למהור המחובר כי בעמיו", יממא לא "6פש קוייםוממלא

 ב(.צב,
 שהם מה להם שטכיר אהרן", בני הכהנים אל "אמר נאמררלכן

 כהן שפתי כי מעון, השיב "ורבים ו( ב, )מלאכי נאמר עליו אשר אהרן,בני
 שפתי "כי עי על ההר מעון" השיב ש"רנים שמה ויל"פ רעת".ישמרו
 שנאמר כמו ההתחברות התקשרות ענק הוא וגרעת" דעת", ישמרוכהן

 עם להתקשר אהרן של מדתו וזו חוה", את ידע "והאדם א( ד,)בראשים
 דעת", "-צמרו בבחינת ממש, עמו אחד שהיה עד מישראל, אחדכל
 "הוי מהא( פ"א )אבה המשנה ע"פ ובזה מעון". השיב "רביםועי"ז

 הבריות את אה"ב שלום, ורודף שלום אוהב אהק, שלמתלמינו
 שהאוהב הוא שלום, לרודף יצלום אחטב בין שהחליק לתורה".ומקרבן
 "רודף אבל ביניתם, פירוד שאק עד לחבירו בהתקרבו לו רישלום
 עד גידיו ושס"ה אבריו רמ"ח בכל הכירו עם שמתחבר פירושושלום",
 ורודף שלום "אוהב היתה הכהן אהק של ומדתו מכש. לאחדשנעשים
 עיהיו זו במדרגה הבריות" את "אוהב עםההה זה סי ועלשלום",

 לתורה". "מקרבן להיות פעל ממש, עמומתאחדים

 זה בשבוע כי אח, ליטבת ביותר עדך המחבר דוקו זוועבודהב.
 ב מאמד אשר חדש )מאשי יששכר בבני מבואר עמנו אשר שני, פסח נוחל

 הוא אייר הודהו כי א(, ה, )פסחה ראשון ענק על מוסיף ו' טור וכהוא ג(אוה
 בניסן מיבנו ק4ב לא שאם נטן, חודש על ניתוסף והוא ו', באותמצר

 ו( ם, )במתן נתיב שני בפסח דהנה נול, והביצור עת"ש. באייר,ינןיבנו

 את הקףב לבלתי מדע למה גו' אדם לנפש ממאים היו אשר אנכייםוטדי
 ר' שהה מה ואשמעה עמיו משה אליהם ויינצר גו', במעדו ד'קרכן
 ר' קרבן את להקריב זכו שלא על שאלו הם הלא ליה"ב, ולכאורהלכם".
 אם כי יכןיבו לא במעדו ךהף כלום, להם ההציב לא אח ווילבנועדו,

וג



 מאמץ משנר )מתו זי"ע שלמה שם בעל אא"ז כ"ק עפ"ד וי"ל צק.לאחר

 חטוא חסר, בתורה כתיב שימעדו" ג( אא זעיא פסחא מאמר אירחיש
 של הזמן ה"מעדו", את ההטיב זטהקכ"ה חיינו ע"ש. "עמדו",אותיות
 "עמדו", תהו ד', נקבן עכשיו להקריב כרוכלו האשק,פסח

 שעריי
 הם

 ו' באות הצר איר שחודש בכח וזהו ראשק. דפסת צק באותועוכרים
 הקדום, וטמן עם לנמרי שמתהמים ובאופן ראשק, ענק עלהמוסיף
 ממש. במעדו כעתידים נעשיםועי"ז

 רבי של ךהלולא יומא בעתיר, ל"ג נם בו חל אח בשבועחינה
 א( סו, )ח"ב בזה"ק כבביתא מרותי, כמה ש"בימל יוחאי, בר,2מעק

 גחר היה אלא תפלותיו, לקבלת תעמת לנזור לעולם נצמיך לאשרשב"י
 ביה המה שלא כנ"ל, חומם מבמל. שהש גוזר חשכיה מקים,ורקכ"ה
 זי"ע, אלימלך תעם בעל הרה"ק כדברי אלא חלילה, רצוןשימי

 גייו, רשם"ה אבריו רמ"ח בכל ישראל כל עם כשקוטר המהשבתפלתו
 גזרות למענם ופש ישראל כל של נר"נ תיקן ובאה ממש, לאחר שהירעד

 לפמור אני "יכול יוחאי בן שמעק רבי ב( מה, )תכה ח"ש רששא.מצצת
 ש החת עתה", עד שנבראתי כוום הרק כק ט* העולם כלאת

- 
 וממלא לאחד, שהיו עד אייו, אברו בבל העולם, כל עםשהתקשר
 ונשמתם. נפשם רוחם שנתקת הדץ, מןנפטרו

 הוא וטהרי הכעל"מ, חץ ביום קטועות לפעול שנזכה רצקיהי
 ישראל בנע רכל ובעותהק צלותהון לקבל התוחק ותרעק לזה,ממונל
 בכל ונתברך קדושא, תנא האי בזנית וקמעא, במאייש די אבוהקקדם

 והעוני לסובה, לבט משאלות ובכל ובגשמיות, ברורגיות כמע"כמהי
 וחסדיה רדודו ברוב רידו במרוה דר ק בביאת נךובה לנטולהשמכה
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 בהר פ' קורש שבתליל

 ואמרת ישראל בני אל דבר לאמר, סיני בהר משה אל רויגרא.
 לד'. שבת הארץ ושבתה לכם נתן אני אשר הארץ אל תבאו כיאלהם
 קשה, לשון שהוא גבראל", בני אל נדבר אמר שבתחלה לשק,ו"2

 נ(. עג שמווי נרשי )נממזו קי לשק שהוא אלהם", "ואמרתואח"כ
 מתמת עא"ט אומי שבב"י א( ה, )באצת דתניא מה ע"פותנאה

 ש אלא נחנן לא וכוית לישראל, הקב"ה נתןמצבות
- 

 הן, אלו ימוח,
 נכללו מוכות מתמת הג' שכל ונראה הבא. והרשם יתשאל, וארץתורה,
 מתנה היא - םיני" "בהר לכם". נתן אני "אשר נאמר שבו זהבפסוק
 הארץ "חטבתה ישראל. ארץ מתנת היא הארץ" אל חבאו ו"כיהתורה.
 אמרו דהנה בחח, הרבינו שביאר כמו הבא, עלם מתנת הוא לר"שבת
 הארץ "חטבתה חרוב, וחד שמא החי שני אלפי שיתא א( לא, )ר"החז"ל
 לחיי וממחה שבת כולו כיהוא חרוב", "וחד כבר הוא לר",שבת

 שהארץ רהטמיטה מעם וזה התחוה, שאחר רבא העיקם והואהעולמים,
 הוצחרה זה ומפני השביעית, בשנה עבודה מכל וחרב"ה כמלההיא

 שהכופר כו', גלות עלטה תור לאווין, חיבי מכל יותר בשמעיההתורה
 ביחצ"ן(. )שיה הבא ובעולם עקם בחידוש ככופר שמימה,במצות

 שהא אלהם", ואמרת ישראל בני אל "דבר אומרו יתבארובזה
 לעדאל, הקב"ה טצתן מובות" "מתמת השלש שהם מצד רכהצמיה
 אל גיזבר הקים "ירק"* י ש אלא נתק לא ש"כהה מצר קשהטיהור
 לקבל ההראל סכו השורין ע9 שעל היא אלהם", ואמרת ישראלבני

 סטרא%". לבני נתן אני "אשר מטתהמתמת

רה



 מי שרק היינו אלו, למתנות זוכך ידה שעל הימורין שעמןונראהב.
 התורה. את הקב"ה לו שנותן הוא לתורה, זכה שלא מסה ימורין לושיש
 בין פזורק שישראל ממה ימורין, לו שיש למי רק ניתנה ישראל ארץוכן

 הוא וכן ולישועה. לגאולה מצפה חטוא עמם, בנלותא ושכינתאהאתצות
 לעוה"ב, הזוכה הוא בעוה"ז, עצמו הסימר חח שרק עוה"ב,בענק

 א*הם שמניע לצדיקים אשתקם ב( י, )הוריות חז"ל דאמרווכההדף
 אליהם שכסיע לרשעים להם אוי בעוה"ז, עוה"ב של הרשעיםכמעשה
 בעוה"ז. עוה"ב של הצדיקיםכמעשה

 כרי התורה במצוות מופרים שאנו העומר, משרת י%וכן
 זוכים ידם על אשר הימורק, בחינות הם וממומאסת, מקליפותינולמהרנו
 י-ה תימרנו אשר דגבר אשרי צ( צד, )תה*ם בבחינת והם תורה,למתן

 ממה מפה"ע בימי לאדם שיש הימורין שעי"ז היינו תלמרנו,ומתורתך
 העבר, על בחרמה עצמו מייסר ומחמתם ונשמתו, רוחו נפשושמוצא
 תלמדנו" ל"הצתורתך זוכה הוא עי"ז שפגם, מה לתקן ברי תצונהומופר
 בשבועות. התורה קבלתבזמן

 היא קודרו, רהטתם מעזרות ובפרס קודרי, השבת ממעלותוהנהג.
 בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג א( קהה, )שבה חז"ל שאמרומה

 מצד הבאים לימורין, רתצז "מצרים" יהנה בזה, לבאר וישמצרים.
 המוגבל ד%קום את דג%צמצם בסער צמצום, בבחינת הם אשרהגבורות

 לנחלה זוכה השבת את ו"המעב לחמרים. המצרים הם הגבורות כןבו,
 ימורין, בלי אלו מוכות מתנות השלש לקבל ערוכה היינו מצרים",בלי

 "הכמהת ק( %, )דנכם בבחינת שמחה, מתוך התורה להכל עאוכהכלומר
 ארץ את לנחול יזוכה א(. ה, )בחטת תורה אלא מוב ואק רחוב",בכל
 רגשיים כל א( )שם, חז"ל שאמרו כמו משיח, וחב* ימורין בליישראל
 וכן משהה, של ומחבלו פורעניות כמשלש נפגול בשבצי מעורותשלש
 טאלק. מנר כהלכתן שבתות שתי ישראל כהימרק אלמלי )שם(אנשיו



 עולם מעק שהרי בעוה"ז, ושלוה מנוחה מתש הבא עולם לחחחוכה
 מנוחה. שבת יוםהבא

 בלי הקרושה התורה לקבל נזכה השבה קדישת שבכח רצץויהי
 ו"מחבלי ד"', על תתעב "אז בבחינת ושמחה, נחת מתג רקימורין
 רגא לעולם ונזכה ואנחה", ינק ונם תצמיח פרותינו לרוחה, יצלומשיח
 לרוב פכו כה המתעבים כל ממחה, שבת יום עוה"ב "מעיןבבחינת
 במהרה רוד בן בביאת בשינו, בליוב זה כל שוהיה ההעיקרשמחה",
 וחטטיו. רחמיו בררבדין
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 בהר פ' שלרטיתמעורה

 ואמרת הטראל בני אל דבר לאמר. סים בהר מעמה אל ד'וידברא.
 לד'. שבת הארץ וזיבתה לכם נתן אני אשר הארץ אל הבאו כיאלהם
 בראשית. בשבת שנאמר כשם ד' לשם לד', שבחפיקחי:

 חולא סיני, הר אצל שמימה ענין כטה מהיו"כ(: )הנא ברש"יעוד
 כו' ופרמותהה כללותיה נאמיו שנדמה מה אלא ממיני, נאמרו רצוצותכל

 דק' האשיח ומקשה מסים. ודקדוקיהן כללותיק נאמיו כהין אףממים,
 לדוכצזטה קוט"ש והירא יעאמיפטה, זו במצחה דוקא אח ולמור באלמה
 סיני". הר אצל שמימה ענין"צעק

 ומדהו להפקיר החש, השמשה מצות של ענינו רהנהההמישה,
 לו יצחו כי ולהאמק ד', על יהבו להשליש אלא ~רוע, ולא לחריששלא
 השביעית, השנה תבהלת לו יהמר שלא בלבד זו ה"מ הבהרה. אתזד'

 בדרך שלא ותגרל הבואתו תהברך עוד בהער"ת במחונו בזכותאלא
 תו', ברכתי את וצויתי כא( ידע )יקיא עה"כ האוהה"ק שכתב כמוהמבע,
 נבול ומהחש פרטה" האיץ "ונתנה הבנדה שכבר בצומח, אינה זו"כרכה
 )מ"א הצרפית קמח ככד התבחשה ברכת שמכמוה אלא בכחה, ר'שנבל

 כו'". 1( ך, ב )שם עוברה אשת רכשמן מ(,ט,
 בעבודת שהחש שכמו לללעהצ סיני, הר אצל שמעשה ענקוזה
 הא"ב צרוך בה שנם סיני, בהד התורה בקבלת גם החש קהאהמה,
 טזיאש חשל תהפוך, ועבויתו שעמלו בהעד"ת מבפחו לקטוםררעטיאלי
 דשי, הנמשר יגנוב חשינו ונענצצ ששו היהד פגם אשך כל בהאיעוששדם
 בתמיצ הנצלחה ברכה "2לה חזחש בר', ויבמת בלבו יתחזקאלא
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 שהיו סי פעל ה"א( פנה )בחית ביהטלמי יאמרו שההיאכעברתו,
 המי )עק במלאכתן" נתנה וכרכה בתורתן ניצת ברכה היתהחמיים
 ע(. אוון א' מהדשאתורה

 הוא שבת שמירת שמעיקר שבת, בכל נם הוא %ץ וכענקב.
 פוכ, כל יחסר לא בשבת ממלאכה הככיתה שע"י ולהאמק בר'לכסוח
 כל כאלו בעעקי יהא וטבת "כשתבא פ( כ, )שמות רש9 שפ"כמו

 כדאיתא הברכה, מקור הש עצמה השבת ואדרבה עשרה".מלאכתך
 מאי השבת, לכם נתן י' כי ראו כם( פ, )שטה עה"כ ב( מג, )ח"בבאטר
 אתחנק, עדתא אינק הכל כללא והחש יתגחן, כאר ניחין דבנה יומאשבת,
 היצ לף'", שבת הארץ "ושבתה בהימעטה שנאמר וזה מתברכין.ומנמה
 בראשא". בשבת שנאמך"כשם

 כי יע5 בראשית", "שבת בשם שבת כל נקרא שערקואפשר
 שאמר כמו הבמחק, ענין על התורה רמאי הק' התורה בתחלתתיכף
 בראשית( פ' נפושל אח"כ ייפ )עק זי"ע גבראל אוהב בעלרוה"ק

 אל במחתי בך אלו ב( כו; )הולש ר"ת את, אלקש בראשבראעדת
 עישל ללמך ב,1, בצמח אזרם א,טר4 י( פד, )ההעם ית כןאבכה,
 עבורת ענק ובהיות ובמהת. להתהדקות צרבי ר' את ולעבוד הק'התורה
 בו אשר בראשות", "שבת בשם השבת עצם נקרא הבמחק, מיתשבח
 הבמחק. למדתרנה

 אהעאבהי לא ש"תויטבמש העחצר, מפירת שי אלו, בגציםמעהנ.
 בד עשה אשר מכל כפש חש"ק האדם ועושה ב(, ט, חע )וומינקי
 ברחנו 4פי הארם %4 נעגמת, ופנס שהת ה43א יתפשרצצו

 ק ש אח. כל לתקן יוכל לא ערסולם ייחשבות ולחשוב ח"וולדטעי14ש
 עגם סעי, להר שמעשה ממעצת ע"י לאמצו 6,קו התורה קישתנאה

 ולהמוח כוחו כפי לעשות כשאעשה, ~הנ צרצט מעי בהר התורהלקבלת
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 ד"תמעמות למדתה לבא מסיק עצמו הוא זה ובמחון והתחזקותבר'.
 בעבודתו שרוגע שלשרכה ברכתי", את "וצויתי בו שמתקייםרעהיינה",
 הטבע. בדרך שלא בהומצליח

 האור בדברי הובאה ד', בעבודת ההתחזקות ומעלתוענין
 ידו וסמה אחו טוך רכי לה( כה, )וקרא עה"כ בפרשתן, הקדושהחים
 אשר אחינו - ד' רוח על האדם תעיר זו "פרשה גף, בו ההחזקתעמך
 נסע אשר החיים רוח ושהוא אתיר", עמוך תכי אמר בתוכנו,שוכן
 אק כי במצות, ולא בתורה האי לא כי האדם ראה אם לחיותנו,בתוכנו
 אורו והחשד יכו", "וממה א(, מא, )חרט ורוצות התורה מן אם כיעם

 אורו ההר עחולתך שנתמוטם, הוא עמך היותו 5צד פירוש "עמך"והודו,
 כאשר הרוח לו להחזיר ד' שיבקש ותמצא מופו, ועד העולם מסוףמאיר
 כמו לו חבה ז"ל ואמרו וגו', תשוב והרוח ז( ו, )ין5ת כאהמרונתנה,
 בתשובה לשוב שיתחזק פירוש בו", "והחזקת ד' ויצו לך,שנתנה
 גבוה במקום החיות לרוח מעמיד דבר לך אק כי למכונו,להערבו

כתשובה".
 בר' יבמת אשר הנבר כרלי ז( ט, )יומק הכתוב לפרש "םובזה

 "והטה" שנאמר מקום כל ה( פי"ג )במד"ר חז"ל אמרו רהנה מבמחו, ד'והיה
 מבמחו, ד' והיה בר' יבמח אשר וגבר כרקן חפש שמחה. לשוןהא
 במעשיו, ד' שישמח ו"", ש"תץהה יהדן דבר שסוף הוא שמממחוהינו
 תה השלם, בתקון שלמה, בתשובה בשובו נחת, השי"ת ממנוויראה
 הפושם צד על שמעשה מצות ש"משרשי מים, הר אצל שמשה ענקעצמו
 לאשר דבר כל "שוכ ולבסוף שלו, הכל כי לעמו, להודיע ד' שרצההו4*,
 הוא וכן עבו(, מ9ע החינך מפר )5שק הארץ" לו כי בתחלה ליתנה ד'חפץ

 לאשר דבר כל מקוב שלבסוף לעמו ד' הושע מים, בהר התודהבקבלת
 נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות חשב השי"ת כי בתחלה, ד'יתכהן
 ה4(. י, ב)שמאל
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 השי"ת וישלח ך', ובעבורת בתורה להתחזק המזכה רצץוזהי
 פגמנו אשר כל לתקן תזכה ברו"ג, ידית מעשה בכל והצלחהברכה
 דאנפין, במהייו הקדישה התורה ולקבל תהינה, תמטות שבועותבשבע
 למוכה לבבו מהגאלות כל ובמילוי תפרחתה, נתת מתעי שמחבלב

 דוד בן בבטשי ברחשש, המעדח מלך מלכנו עם עוותיה ההעיקרולברכה,
 וחמריו. השמיו ברוב דיןבמהרה
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 בחקתי פ' קודש שבתליל

 ונתתי אתם. ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלש בחקתיאםא.
 מה ופירש"י: פרו. יתן השוה קץ יבולה הארץ וצצה בעתםגשמיכם
 של ענית להבק וה2 בתורה. עמקם שתהיו תלם, בוקתי אם מקיםאני

 תורה. מהלומד בתורה עמל חלוק ובמה בתורה,עמלות
 קצץ"כ קי"ח( פ' דמע )אאעת במירש איתא דצנה בחן, לתמרובראה

 לעמל אם י%ד, מלאכה לעמל אם יודע איני יולד, לעמל אדם ז( ה,)א"ב
 סי רבצל בפן4 דברי ואבנים פז( נא, )"שהה אתמר כשהיא יולך,תורה

 לעמל וראי אתה, עמי לוק ולאמר איץ היסוך שמים לנסועכסיתום,
 העולם את מתקנים הק' בתורה עמלות יו9 שעל מחו, ומבוארתורה.

 )עטת שאמרו מה והוא גו'". ארץ ולימוד שמים "לנמוע כולה,והברישה

 דרך וע% מלכות עול ממת מעבירק תורה, עול עלו המקבל "כל מ"ת(פצ
 ע% מכצו הפורק "כל ולהיקר תורה, של לעמלה תלד הוא אז כיארץ",
 לעמל תלד אז שהף ארץ", דרך ועול מלטת ע% עלו מתניןתורה,
%אכה.

 הוא, בהורה העמלות ע"י הנריאה כל לתקן שיכחתן מהוהנה
 שהתורה היינו תלט", בחקתי "אם ששקימים באופן שלומדיםרע"י
 עד ז(, שת א מאמר מיק חטץ2 הככוי ההזכר בני )עיק בנפשם פנימהנוקקת
 )פרעוש חז"ל שאכוו תורה מתן בעת שהטה ע"ד מלבם, היצה"רשנעקר

 שהטה הרע טד כל שי וכו' במעי ישראל שעכסו בנהנה ד( מאהמתי
 ששי יוי וזןבהם,

 וממשא מהסתם, נם נעקר ד"א ישראל %כ הק
 הדעת. עץ ופגם בחמא נתקללה מים הדאשק לתאבנה הברהטהחהרת

ריב



 גשמיכם וטסתי עה"כ הק' החיים האור קושית לתרץ הפובאה
 עא כן אם הזה, בעולם מצוה עכר לו ישתלם ראם שמקשה גו',בעתם
 אינם אלו שהשמחות ונראה עי"ש. עבודתו, משכר צך מעהה"זארם
 הבריאה תחרת נתורה, עמלים ישראל שאם אלא המצהר,בשכר
 ראשית", שנקראו ישראל "בשבל שנבראה מבראשית,לתיקונה
 ונתנה בעתם גשמיכם *ונתתי מתקים ממלא אז בתקונהוכשהאיץ
 מבראשית. נבראה לכך שהר פריו", יתן השדה קץ צולההארץ

 לעמלי נגנז הגנוז שאור א( ריר, )ח"א בזהר שאמר מה יובןובין
 הראשון לתיקונו העולם מחזי בתורה עמלותו שע"י משום והינותורה,
 הננוז. לאור זוכה כל תמשום מוב, כי האור קנזמרם

 זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"ק עפמש"כ המהח"ק, בדברי לפרש "פועוףב.
 כי לראשניה(, סופה התורה במעצת ברדפי בראשות, )פ' מתלום חיםבמהדק
 לחלק השיכים הנשוצץ לתקן הוא בעוה"ז הארם ביזות זטעיקרמדע
 קודם השבירה מעת עוד הם האלו הנצוצים אשר שלו, ונשמה רוחנפש
 וע"י בזה, עולם חקק לתקן הראשון הארם נברא היאשך העולם,בריאת
 ארורה ט( ג, )בראשית ונאמר לקלקולו, העולם חזר ורע, מוב עה"דאכלת
 הנצוצין עור שמלו ורע, מוב התערובות ונעשה בעבורך,הארמה
 במירור זועה ב"ב. קץ עת ער האלו היורות חיקק שצריכין ערבדהרה
 הנעתק אותם שהם וראה, עינתי ד' פקה פ( ש, ב )מלנים עה"כהארגיל

 בראשית", פנואל כל לעינ"י מ12ה עשה "אשר ע( %, )תתש וזהכו'.
 יתקנו והאראל התורה שע"י ראעדת, שנישאו וישראל התורהבשבל
 וזקוק ורא"ה, עינייך פקח בבת" עינינו משירו ועיץ כר הגמור בתיקתאת

 באה. עוף כמו"כ ועשש ישראל, כלשבנ"י
 יולד לעמל ארם אשר בתורה, עמלות בכלל הוא אח כלחינה

 ש העולם לתקןהינו
- 

 התורה עמלי זנים לכן הקדושה, התורה
 ורא"ה. עינייך פקח ענץ מתלוש כי וגנט,לאור

ריג



 נחלה לו נוחנק השבת את המע"נ א( קיק, )שבה חז"ל אמרווהנהג.
 נחלת והאכלתכן גו' ד' על תתעב אז י( נח, )"טעום שנאמר מצריםבלי
 הבריאה, שלקמות היא אבוי" מעקב "נחלת שענק ונראה גר. אבוימעקב
 שלם )שם( ופה*זט"י ט' שכם עיר זבלם מעקב ויבא "( *, )בראובתכמ"ש
 שופריה א( פד, )ב"מ חז"ל אמרו וכן בתורתו. שלם בממחו שלםבנופו
 הראשק רארם שופריה חייט הראשק, ראדם שופריה מעק אבינוביעקב
 כלפני הבריאה שלקמות בבחינת הקץ כי ב(, לה, ח"א זדך )עק החמאקודם
 )ח"א בזוה"ק ונקרא ב(, ה, )תעמת מת לא אבינו יעקב תמה"מ אדה"ר,חמא

 אצלו חקוקה הקדושה התורה יטהיתה משום שהש שלימא. יעקנ א(לם,
 להעקב ויעמירה י( סק, )ההלש שנאמר כמו תלכו", בחקתי "אםבבחינת
 הייש מיצר ממרת כי מצרים", בלי "נחלה מעקב נהלת ונקראה גו'.לחק

 מעקב "נחלת ולכן בפנ"ע, מתדר להיחנו השלמות, מתוך חלקלהבדל
 מצרים". בלי "נחלה היא הף שלמה, נחלה בהיותהאכן"

 בש אא"ז ב"ק עפמש"כ השבה", את "המעב זו למררצהוזוכה
 ויבא יח( *, )נרבעות עה"כ ב( אחז ב מאמר השבהקו )מאמרי זי"ע הנשכרכני
 עוד אמרו ולכן מלכתא. כלה שבה ר"ת ששכם שכם, עי שלםקקב
 6, )תהלם שנאמר לכו כהגאלות לו נותנק השבה את וכמעב כל שם()"כה

 עד הבריאה לתקן האוכה היינו לבך, מישאלות לך ויתן ר על והתעבד(
 קץ ולה הארץ ומצה בעתם גשמכם "ונתתי ברכת בושמתקעם
 פףו". יתןהשדה

 אבותינו הם תורה, עמלי בין חלליו שמהא שנזכה רצקויהי
 עלנו ען צצתם שר"י, במלכות עולם לתקן נפשם שמסרוהלמחטים
 דוד בן כבינות עולם, שזיקק וכמטינו על עולם וכרשת לנצחיםונושע
 וחסדיו. רחמיו ברוב דיקןבטהרה

איד



 בחקתי פ' שלהציתסעודה

 נס( קש, )תהמם הה"ד א( פעה )יקיר במדרש וגו'. תלכו בהקתיאםא.

 ויום יום בכל רבש"ע, דוד, אמר עדותכן, אל רגלי ואשיבה דרכיהשבתי
 והיו הולך, אני פלונית דירה ולבית פלוני למקום ואהמר מהשבהייתי
 רנלי ואשיבה ההעד מחרשות, ולבתי כנמיות לבתי אותי מביאותרנלי
 וצעב. עדותכן,אל

 אשר אמות ארבע רשות מביבו "ט אדם לכל רהנה לפרטי,ופט
 התורה, בדרכי הולך וכשאדם א( י, )ב"ס מקום בכל לו לקנות רשותוהא

 אותו, מלוה שהתורה גו' אתך תנהה בהתהלכך כנ( י, )מש4 בומתקיים
 כאלו להיותו הלכה, של אמות לד' - שלו אמות ד' את להפוץוביכלתו
 ו( נ, )חבקק עה"כ א( עג, )נרה שדרשו וסקו ביהמ"ד, אףר כתוךתמיך

 שלו, שהלכות ר"ל הלכות, אלא הליכות תקרי אל לו, עולםהלהות
 הלכה. של אמות וד' לביהמ"ד נעשה שהולך, מקום כלהינו

 פלוני למקום ואהמר מהשב היאי ויום יום "בכל המדרשוז"ש
 כנמיות לבתי אותי מביאות רנלי והיו הולך, אני פלונית דירהולבית
 - וביהמ"ד לביהכ"נ אותי מביאות היו שרגלי היינו מדרשות",לבתי
 בתי באויר שקף תסיף היה כי הולך, שהיתי פלוני לבית דרךבאותו
 דרך תמהמי "אשף א( קש, )תה4ם המלך דוד וז"ש מדרשות. ובתיכנמיות
 להיות הדרך, ודילמות תמימות ההש שזו הינו ד'", בתורתההלכים
 בחקתי "אם הכתש שאמר וזה ד/ תורת במקום כההל בהההולך
 עמכם. התרה צדה שתלש מקום שלכל הינותלכו",

רמו



 חק( ט, )דברים האראל למלך רקרחטה התורה שציותה עניןטהב.

 גו' הזאת התורה משנה את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבצעותזהה
 ה"נ( ס"ה מהל )פ"ז הרמכ"ם וכש"כ גו', חייו ימי כל בו קרא עמווהיתה

 חישני גנזיו, בבית כטיחו אחד תורה, ספרי שני לו שיהיו צררישמלך
 צרתי הילך שתשלה מקום שכל חניית מעמו, שור לא תמיד עמויהיה
 וכאמה עמו. תורה ספר וההיה רכיהכ"נ, ביהמ"ד בקדרשת קדושלהיות
 ענק - בכח עכ"פ - בהם שייט א(, מז, )ענת מלכים בני ישראלכל

 מהם, יסורו לא תמיד עמהם תורה דברי שיהיו צרכים ולכןהמלכות,
 בו. שהולכים מקום בכל אותם מלויםשהויו

 ד' אוהב ב( פז, )ההעם דכתצ "מאי א( ח, )ברכה אחז"לוהנה

 יותר בהלכה המצויינים שערים ד' אוהב יערג, משכמת מכל ציוןשערי
 משאהה אמי בר חימש רבי האמר חוינו מדרשות, ומכתי כנסיותמבתי
 ארבע אלא בעולמו להקכ"ה לו אין המקדש בית שחרב מיוםדעלא
 ע"י מצוים שאינם אמות ארבע על שקאי ויל"פ בלכד". הלכה שלאמות
 שערים הם אלא מדרשות, וכתי כנמיות בתי כמו המקוםקרושת

 אמות בר' מקרשם בהם ההולך האדם שרק כלומר בהלכה,ר~מצרינים
 מיקב. משכנות מכל יותר ד' אוהב ואותם הלכה,של

 אותה ד' מאת שאלתי אחת ד( גש, )תה*ם המלך דור שבקשוזה
 חיו, י% כל ד' בבית עושב החנו גו', חי ימי כל ד' בבית שבתיאבקש
 ד', ובית ביהמ"ד של אמות בד' יתקדש בו, שדורך מקום צל יש

 בהיכלו. לבקר ד' בנעם לחזות שם גםודכה

 כגק של רהלולא יומא בו שחל "ץ בשבועחננה,ג.

 אא-

 ארמונם
 טץ בענק פם דרכיו. בכל להדבק המיועד הזנק זי"ע, אלסטר מנחתבעל

 ההן רקדושה בתורה והתדבקותו עטיתו ששרור בקחתו, דרכוידוע
 אותיות הרבה המה אשר הירך, אם על נם תורה חרושימחדש
 פיהו )שף שכתב ברמב"ם שנהרנו ע"ד שהש תורה. דברמספה"ק

רגצז



 פירהק שכתבתי מהם הלכות יש כי יתעלה הוא "יידעהישנית(
 בים האניות כי ש בהיותי רשמתים ענינים הנהם בררכים,בממעטני
 מפר להיות יצרתי א(, סב, )גיטק מלכים אזכרי ררבנן כהוום חטואהגדול".
 מהמן שור לא תמיד עמהםתורה

 תתקיע אבות שבנדל לט, יעמוד ההילולא בעל נתכות רצוןויהי
 ושמם שים לאורך ונזכה ולברכה, לסובה עמנינו בכל ונהברךבנים,
 ד' בנועם לחזות חינו, שי כל ד' בבית להיותנו הנחה"נ, בבריאאטובים
 דיפן במהרה דוד בן בבטשה עולם לגאולת שנזכה עד בהיכלו,ולבקר
 וחמריו. רחמיוברוב
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 במדבר פ' קודש שבתליל

 ראש את שאו גו', מועד באהל סיני במדבר משה אל רוידברא.
 שמעש )יקים במדרש גוי. צבתם לבטע למשפחתם ישראל בני עדתכל

 העולם אומא נתקנאו התורה את ישראל שקיבלו "בשעה תרפפי(משנר
 לי הבהיו הקב"ה להם אמר האומות, נק יותר אלו להתקרב ראו מהברת,
 כשם עמים, משפחות לך' דב ז( צו, )תה4ם שנאמי שלכם יוחמקספר
 מנאם לכך ל', משפחאם ש ויתילדו ה[( א, )במדבר שנאמד מבשקשבני
 אלא התורה את למול גו שלא כר, המצוות אחר הזה הספרבראש
 ד( אגע סין חדש )מאבץ יששכר בשער ]ועיק שלהם" היוחמקבשבל

 סי' או"ח )שו"ע שטבועות חג קודם במדבר פרשת *ולם קוריןעפמה"ם
 את לקטול זכו לא שהרי תורה, מתן קודם היוחסין *רר ד(, סע"תכ"ח

 שלהם[. היוחסק בשבל אלאהתורה
 האימות, נתקנאו למה א' זה. מדרש בדברי נתהבמו רכשוהנה

 הקב"ה הי כשההיה כא( המתי )פסקהא שדוי התורה, את רצו לאהלא
 בה כתיב מה רשאלו ישמעאל, ובבי המואס עמת בני ואצל עשו, בניאצל
 מענתם של השחוז מה מ התורה. את לקבל יכולים שאינם ונשמרוכר
 את "פיאל שקיבלו מה הלא האהמות*, מן יותר אלו להתקרב ראו"מה

 הנקעים שהם בגלל אלא יותר, שנתקרבו מחמת היהה לאהתורה
 בזה. "ם קירבה חריזה התורה, את לקבלשרט

 מחומד, קיק הוא אשר עצמו, מצד האדם באמת רהגהתדאה,נ
 14ים זבל הציד א( מג )שכה חז"ל אישרו שדוי התורה, לקבל * אפשראי
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 אינו לו שעוזר רקב"ה ואלמלא להמיתו, ומבקש יום בכל עליומתגבר
 בהשממו. ירהטיענו הקא בידו המבנו לא ד' לב( 6, )תה*ם שנאמר לויכול
 ישראל אבל התורה". את לקבל יכולים אנו יאין האומות שאמרווזה
 מה והנה לו". עוזר ש"הקב"ה מה על ממט כי ונשמע נעשהאמרו

 שכאשר כלהמר בירו", יעזבנו לא ש"ד' מה היא לו", עתרש"הקב"ה
 שנתעלה גבוה לדרגא אותו מעלה השי"ת התורה, לקבל האדםברצק

 ליצה"ר שאין כמו כי היצה"ר, על להתנכר הכוח לו להיותכמלאכים
 להתגבר והיכולת הכוח בו "2 האדם גם כן כמו המלאך, עלשלימה
 נעשה ישראל שהקיטו "בשעה א( פח, )שבח חז"ל שאמרו וזהעליו.
 השרת שמלאכי זה ח לכני גלה מי להן ואמרה קול בה יצתהלנשמע

 דברו עועיי כח גבוף מלאטו ד' ברכו כ( נ4, )תה*ם דמתיכ בו,משתמשק
 התורה להכלת ישראל שנתרצו דבשעה הענו דברו". בקרללשמוע
 לולי כי השרת, מלאכי במדשנת להיות נתעלו ונשמע, נעיצהואמרו
 התורה. לסכל יכתים היו לא כו' כה גבורי מלאכיו בבה"היותם

 להתקרב ראו מה בהן, העולם אימות ש"נתקנאו מה יוכןובזה
 הבינו התורה, את ישראל שקיבלו בזרעה כי האתיות", מן יותראלו

 רבה( אהבה )בביכח שאומרים כמו אלו, הכד"ת שקרבם יען שזההאחפות,

 למדרגה אותם שהעלה במה והיינו הגדול", לשמך מלכה"וקרבתנו
 דברו "עושי להיות עולם היו עי"ז שרק כח", מצף "מלאכיו שלעלונה
 ומענו האחפות, שנתקנאו הוא זו עליונה מררתה וויל דברו", בקללדימוע
 האהמות. מן יותר אלו להתקרב ראומה

 שלכם יוחמק מפר לי הביאו להם ואמר ולקב"ה "השיבםו6הג.
 עד אדם מררנת למוגלה ישראל את ר~קב"ה ונהלה שכטה חשיםכו'".

 האבות בזכות הוא בו, משתמשק השרת שמלאכי ח להםשנתגלה
 איומה ד( ו, )שה"ש נאמר "י ו( ט"ו )שמואר במירש ועיקרקדוערם.
 בכל אומרים המלאכים למלאכים, ישראל את הקב"ה ז2ייטץכנדנלהע,

ריש



 ואלקי יצחק אלקי אברהם אסקי אומרים שאראל קדורי, קדהט קדחטיום
 על היתה הקדהטים האבות ומעבודת הוא, בטה שהביאור וטנאהיעקב".
 ובזכות לתחתונים, השכינה את להוחד בעולם ית"ש אמונתו פרסוםעי
 משרתי כמלאכים להיותם עיתים, למעלת זרעם את הקב"ה העלהזה
 אמית בכח למלאכים דתיים שישראל המדרש וז"ש ממעל. בשמיםד'

 המכות שששו מה ושהוא יעקב", ואפקי יצחק אלקי אברהם"אלקי
 שפרסמו מה ברנות עימהם, ית' שמו שנתתחר עד לשכינהמרככה
 שלכם, יוחמק מפר 4 הביאו הקב"ה, להם תושיב בעולם. ית'אלקותו
 האמונה בזכות התש ע4ק, כמלאכי ישראל את שקירב שמההיפ

 בה. מחזקים והם בעולם אבותיהםשפרסמו
 יוחמץ פרשת שנסמכה בפרשתן, סמוכין לדרהט "טצטט

 בני יועו קבתם לבית בארוע דגלו על אטט ב( )ב, שנאמר דגליםלפושת
 הר על הלע"ה שנגלה תושעה ב( פ"ר )נמ"י במדרש איתא ךהנהישראל.
 דנלים, דנ4ם עשוים כולם חויו מלאכים של רבבות כ"ב עמו ירדוסיני
 "טדאל אותן שראוכיק

 התחשי
 אנו קי הלואי אמרו לינקים, מתאוים

 דנ4ם לעשות נתאויתם מה הקב"ה להם אמר כו', כמותן דנ4םנעשים
 מיד משאלוחו, כל ד' ימלא ו( כ, )תה"ש משאלותיכם ממלא שאניחייכם
 כמו רגלים אותם עשה לך למוטה ואמר לגבראל אותם הקב"ההושע

 כן על כמלאכים, בעצמם להיות נתעלו שהם שמכח והתנושנתאוו".
 למיטה הקב"ה שאמר עד כמותן, דנתם נעשים להיות ישראלנהאוו
 שנתאוו. כמו דנתם אותםעשה

 רביותר קח"ט, שכת בכל ישראל זהוים זו למדרשהחננהד.
 תלת "אלץ כ( פח, )חשב בטקטק כמבואר האבות, פר שהם שבתבסערדות
 ולכן בהוי. כלהק ויעקב הנחק ראברהם סעודתי מהימנותא,סערתי
 ב4 נחלה לו פתנק השנת את המעב ש"כל א( ין )שבת חז"לאמדו
 ארץ כמהי על ייכנתד ד' ש תתעפ אז י( ", )"טפט שנאמךמצרם,

רב



 מף ש מתעלה שבה, עב שבזכות ה"מ אבך", יענך נחלתהקאכלתע4
 ואש ההכה"ר, על להתגבר בעצמו נ% שאינו במה האדם,ומגבלות
 בידו", יעזבנו לא "ד' בו מתקים אלא התורה, את בעצמו לקבליטל

 התורה לקבל ארץ", במתי "ש להתחלית מצדים ב* נחלה לוונותנש
 חח עי ועל דברו, בקול למשוע דברו עושי כח גבורי במדרגתהקרחיה
 בעמינה עמים ארך מ( 3, )מש4 אשר הקדושה התורה בברכותלהתברך
 אורייתא ובוטת לסובה, לבו משאלות ובכל וכבוד, עשרבתשאולה
 ברוב שדן כמהדה דוד בן בביאת א(, ער, ח"נ )מר גלותא מןיתכנשק
 וחמריו.רחמיו

רכא



 נשא פ' שלישיתמעורה

 למשפחתם. אבתם לבית הם גם טפשון בני ראש את נשאא.
עפיה. לכ' שהנקו יש כמה לראות קהת בני על שצויתעי כמווברשיי:

 וגשת תפקד לא לוי סמה את "אך מם( )א, נאמר לעילוהנה
 מלך של לניק הוא "כדאי ופירש"י יזרעאל", בני בתקי תשא לאראשם
 לבדו. נמנה להיות והחשיבות המעלה היא מה וצ"ב, לברו". נמנהלהיתז
 לעמוד שעתידה הקב"ה "שצפה והוא אחר, מעם )שם( רש"י הביאעוד
 אל אמי במדבר, שימותו ומעלה שנה עשרים מבן הנמגין כל עלגזירה
 צ"ב, זה לפירוזם ונם בעגל". טעו שלא עלי שהם לפי בכלל, אלויהיו

 מיכת עיקר הרי ולכאורה שצצו, במה תלוי רגזירה כאילודמשמע
 נפרר. במנין תלוי זה למה וא"כ בעגל, שחטאו מה הישהנזירה

 לא ישראל, צואר ממנק לוי שבם מני! היה שחלתן להמר,ונראהב.
 לוי שבם של המנק עצם אלא טרדים, במנעים שצו שבמצטוות במהרק

 בני ממן של ענינו סוהרי ישראל. בני ממנק ומהותו בעצמותוחלוק
 א, במוצר )רש"י שעה" כל אותם מתה לפניו חיבתן ש"מועך הואהאראל

 "צ כמה 'לראות ענינו ההר לוי שבם מנק אך א(. כו, שם רש"י ש"עא,
 היא מצווים, היו בם אשר רקוחת עבודת שעצם עבודה", לכללשודועו
 עצמה, בפני כמציאות בצו לא לוי שעצת והיינו מנינם. אתהמחייבת
 אנו כי עבתה", לכ' שהציעו "ט כמה "לרשעת רק הטה מנעם כלאלא
 מקום. של עבודתו לעבוד לוי שבם של מציתותםכל

רכב



 לבדו", בצה להיות מלך של לגיון הוא ש"כדאי ענקתה
 ולא המלכות, אלא ומהמשותו מהותו אק הרי מלך", של "לניוןשבהיותו
 מצשות לו אק שהרי בפנ"ע, כמציאות למנותו להפרירו כללשיך
 )שבתוזז שאחז"ל וכמו המלך, משרת היותו ההש מהותו כל אלאבפנ"ע,

 שעתקיה הקב"ה ש"שצפה מה הענק גם וזהו מלך. מלך עבד ב(ם,
 במחכר, שהמותו ומעלה שבה עשרים מבן הכמנק כל על גזירהלעמוד
 שהמעם היינו בעגל", סעו שלא שלי, שהם לפי בכלל, אלו ימיו אלאמר
 ומציאות מהות להם שאין כלתור עה4", שהם "לפי הוא בעגל מעושלא
 "לפי בעגל, מעו שלא גופא ושעם שמאותו ונמצא ש4. הם אלאכפנ"ע,
 הנסנין על היתה הנזירה כי בפנ"ע, נמנו גופא ושעם מאותו שלי",עותם
 אותו בכלל אינם לוי שבם אבל בש"ע, מציינות תהם - מניקלדעת
 בעגל. מעו לא המה"ם מלך, של כלגיון רק נמנה לוי שבם כיהמנק,

 % ש גזירה לעמוד "וכעתירה רש"י, בלירון לבאר הסולפי"ז
 שחשבת יען עמדה שהגזירה והחנו ומעלה", שנה עטרים מבןהנמנק
 קב"ן )עק צבא יוצא להיות ראוי ההש שאז הוא עשתם מבן חלףבנ"י

 משיצא ומעלה, חרש מבן נפקר לוי שבם אך שם(, "קר ובכלי נ. א,במרבד
 להיותם הוא המנין עיקר שבהם והינו מ( נ, במדבר )רש"י נפל ספקמכלל
 מא( )שם עצאמר כמו ולנחלתו, לו ד' לקחם ליפתם גמעת מלך, שללנית

 חלה לא רלכן טש, בבנ"י בשר כל תחת ד' אני לי הלוים את"ולקחת
 בזרה המלכות על לא הף מלך, של לגיק שהם דכיט הגזרה,שקם
הגזרה.

 ש"לא הי"ג( ויטל שמשה מחל )פ"נ הדמב"ם דבש יויעיםוהנהג.
 רוחו נדבה אשר העולם באי מכל וא"ת א"ב % אש בלבד, לרשבם
 ף את ליגען רלעוברו למרתו ד' לפת לעמרד להבדל מרעו חוכינואותו
 הרבים החשבונות עול צחורו מעל ופסק המללוים שעשהו כמו "2רוהלך
 ראתו ר וטהרה קדורים, יטש כלקרש טן הף הארם, בם בקשואשר

רכן



 יכול מישראל אחד שכל והיינו כי". עולמים ולעולמי לעולםונחלתו
 ד' שיהזה לשרתו, ר לפני לעמוד להיבדל מלהן '2ל לקליקלהצמרף
 ט'. עולמים ולעולמי לעולם ונחלתוחלקו

 באגרא זי"ע הנשכר בני בעל אא"ז כגק דבף ע"פ הענין,ויומתק
 ישראל בני מוצך הלרים "%ן "קח ו( ח, )במדבר עה"כ בוקקתך( )פ'רכלה
 החזה הלב שמו בנ"י, ז2ל פנימיות הם שהלוים רנה בזה שישגו'",

 אותיות אמצע הם כן ש האברים. לכל חיות המשפיע הנוףבאמצע
 הם האמצעיים אותיות לס"ד, אל"ף רי"ש ער"ן יו"ד מק בסלף"2רא"ל
 להיות אחד כל מנול כן שעל וי"ל מניטש. המהאל בני מתוך תהולוח"ם.
 נבטכם להיות הוא האראל כל של המהות עצמות פנימיות כי לוי,כשבם
 אזכר הפנקני האור את לנטת רק וצרות מלך, של לנית להיותםמשעלם

 מלך. של לגיונו הם האראלכל

 התפלה, בענץ הקןה%ם במפתם שנהקשו מה לבאר "2ובגקד.
 טרקי לא הלא שטם, %מ ש להשפיע אדם של תפלתו יכולהכיצד

 משבהות מזדמרי היישכר בו אנצר, פ' אתמלך נעם )שה הבורא אצל רצתשעוי
 עוד, י"ל רג"ל ע"פ אמם המד(. ר, אות א מהרבא תודה דנדי ז, אהד חמאמך
 החש אשר מלך כעבר ההא הרי המלך, לפני לעמוד המהפלליכשבא
 הטה קי אלא ח"ו, היצת כמרנה אעו בתפלתו וכשפועל מלך,עצמו
 בהמב"ם שמבואר ההו ישמת. ש רגזרה בזרה שלא מתחלה,הרצה
 דיני כמעיקרי רבו" לפני "כעביו במעפלה שדןעםידה האר( הפלה מה*)פ"ה

 הפעורה *נין נ( מע" קכג ט" )או"ח בשו"ע איתא ועד"ז ההא.בשפלה
 מרבו". דצפמך כעבד לפניו נשתחוה "חשהעכמטפלה

 רומא בן חנעא ברבי נכפשה ב( 5ר, )בבהשת וששמרו מה יהרןובזה
 בן יוחנן רבי של ב% וחלה צש%, בן יוחנן רבי אצל תרה טלמורשהלך
 ברכיו בין ראשן בגיח רחבה, רתחם וציי בקש בני רגעא 6 אמךזכאי,

ש *י  %  ,'% % א 6  ש ט  % י "   

הכד



 המלך". לשי כשר דומה ואני המלך לפני כעבד דומה הוא אלא לאולה
 "עבד המתפלק שהיות זו במרה תלויה התפלה קבלת שמעלתחזינו
 מתחלה אעו וממלא המלכות, ענק הוא עניניו שכל מלך",מלך

וגדה, בכ~

 גזרות כל ושיאל בית כל ומעל מע~מ לבמל שנזכה רצקויועי
 והעיקר המוב, בכל ונהברך לסובה, כולם ויתנתקו ורעות,קע"ת
 בן בבטשה ויגאלנו, שיבא מעייחא מלכס הוא ישראל, בני ראשלנבראת
 וחמריו, רחמיו ברוב דירן במהרהדוד

רכה



 בהעלתך פ' שלנטיתמעודה

 אל הנרת את בהעלתך אליו ואמרת אהרן אל דבר גו', ד'וידברא.
 לפני היתה שמעלה מכאן וכמש"י: הנרות. שבעת יאירו המנורה פנימול

 וכיריב. עהמד הכהן שעלוקהמנורה
 רישת ה"י(: ומוספין תמידק מהל )פ"נ הרמכ"ם כתב דהנה בזה,וי"ל

 הירטט המהו כר, עשה מצות הערבים וכין בבוקר הנרות והמכתהמנורה
 % ונותו ומקנחו, שבגר השמן וכל הפתילה ממיר שככה, נר כלהמנורה,

 רגטבח אצל הדעק במקום משליכו שהמיר וזה אחר, ושמן אחרתפתילה
 כו'. המבתם היא הנרות והדלקת שכבה, נר המדליקכף,

 ו, )טש4 אור ותורה מצוה בגר ד' לעבודת רכז בזה שהוושאה

 לדעק יום בכל צרן4 המצוות, בקיום ולהתעלות להעלות שכדיננ(,
 עבוטת ערך לפי כי שכבה, אתמול של נר את להשלכי היינוהנרות,
 במקום קטעכם אלא כ4, חשובים אתמול של המצוות יהיו לאהיום
 מצוותיו לקים ע"ע לקבל היינו חרש, ושמן חדשה פתילה ולתתהדשן.
 אתמול. של נר על יתירה המעלה בחיותית"ש

 עומד הכהן ורעליה וסינורה לפני היתה "שמעלה שרמזווזהו
 למעלה לעלות ע4ו לעבודתו נעש שהכהו פעם שבכל הינווכבדב",
 אתמול. שההר שו יתירהמזדרעה

 עיף ויותר, יותר גבוהות במעשת תמיר שיית זו עבודהההנהב.
 מפשפש אלא לנפשים, מי%תא מחדק לא עבודתו שאחף למיק

 היום להתעלות להבישו אותו מעורר טה חמרונהע, בהם המוצאבמעשיו

רכו



 למעלה יום בכל שעולה תמיד", נר "להעלות בו שמקוים עדיותר,
חרשה.

 המנורה פרשת נסמכה "למה רש"י מ"ש לפרש ש"1וזהו
 דעתו אז חלשה הנשאים חנוכת אהק שכשראה לפי הנשיאים,לפרשת
 שלך חיטי הקב"ה לו אמך שבמו, %א הוא לא בחנוכה עמהם היהשלא
 מה שעל הינו הנרות". את וממינ מילק שאתה משלהם,גדולה
 כלתיר משלהם", גדולה "שלך המע"ה לו אמר אהק של דעתושחלשה
 בעבורה חלק נמלת שלא סמה לך שהר דעת החליפיות -ישלך"
 וגדלות התרוממות היא משלהם" מדולה הנשיאים, חנוכת שלהנשגבה
 חלישות כי והפעם, דצהבח. חנוכת בעת הנשיאים זכו לה אשרהנפש
 מבטשו ד', בעבודת הנרצה לתחקת להניע זכה עלא האדם שלהדעת

 ה"מ הנרות", את ומסיב מדלקן "שאתה שאמר וזה תמידי.להתעלות
 יום שבכל הנרות, המבת של ענינו הוא הדעת החלחלות שלשהמעלה
 ושמן אחרת פתילה בו ונותן הצומקו, שבנר השמן וכל הפתלה"ממיר
 תמיר". נר "להעלות בת"אחר",

 שלפניו רש"י מלשון הרמב"ן שהביש מה גם לבאר "טובנץ
 כי וערב". בקר הנרות את וכבטיב מדחק שאתה משלהם, גדולה"שלך
 ולבקר בכי י" "בערב ו( ל, )חולים בבחינת הוא הצרות הדלקתמצות
 של עבודתו על השעת חלוקות ענין בכי", "4ץ ש"בערב שלאחררנה",
 מה"ק שאסוו כענק תמשי, בהתעלות רנה" "לבקר לבת" באאמת%,
 החלחלות מאת היעו חשוכא, מנו תפק אלא נהורא דלית א( ק8ר,)ח"ב
 לחבטך. הדומההדעת

חננה
 לה"

 צוה כאשר גר אהק כן ויעש עה"כ רש"י פיגש ג( )ח,
 שהלשה שהנם ול"פ, שעה". שלא אהק של שבחו "לדגי משה, אתד'

 לא מ"מ שבמו, %א הוא לא בחנוכה הנשרשים עם הנץ שלאדעתו
 לו שאמר אחת תם הק', עבודתו לגרע דעתו חליפיות ע"יהכצפע
 התורה העידה אלא דעתו, ע~ו אה לא משלהם" גדולה "שלךהקב"ה

רכז



 ערנה ולא ההטפע לא כלהמר עונה", שלא - אהק כן ש"והןיטהק'
 אצלו העשר כי הדעת, נפלות ע"י ולא הדעת חל-טות ע"י לאעבורתו
 מוטה". את ר' צוה "כאשר לעשות רקההן

 אל לאהרן אמור לך למשה, הקב"ה לו "אמר אהק, של דעתוחליפיות שתי איתא, ה( בהעשק* אטימא ו, פטיו הכה )בם-כר במדרשחרבהג.
 קים המקדש שבית טמן כל הקרבית מוק. אתה מאת לנהולהתתירא,

 מה, וש"פ איו"1 המנורה פני מול אל לעולם הנרות אבל צדגק,הן
 כל רק שיכת הנפש, והתרוממות כצומחה הנעדאים, כחתכהשעמדה

 יאטטו", המשדה פני מ% אל לעולם חגרות "אבל קים, ועטקהש שביתצק
 חלימות מתוך הבאה עבודה שהיא הנרות, בהדלקת אהקזטעבודת
 שבאים שמה בגלות, -טראל עבודת זו שדכי קיעקע. לעקםהזעת,
 א4ו להתקרב אותם המניע הוא דבלות, חשכות מגודל הדעתלחל-טות
 גבוהות. במיךנות להתעלותית"ש

 מארצם נקנו תמאנו "ומפני שאשרים מה לפרש -טובזה
 ולהשחחות ולראות לעלות מם4ם אנו ואק ארמתנו, מעלומזרותינו
 אנו שאין מה בצמיה התועלת מה לתמוה, "ט הלכאורה גו'".לפנוק
 ענין הוא וע' לפניו ההשתחויה עיקר רהנה נראה, אמנם שנשות.צוקים
 לעלות צךכק היו עים ה"ה שביהם"ק ובזכק קומה, וכפיצתהבשול
 דגלות, בצק אך והשתחרה. כריעה של לררנא להגיע כריולהאות
 גורם עצמו זה כר, עצלים אס שאק בחמאימ שחמתו מהבאוצרת
 ליי המבאה נתרוצצו, וכמה שחסרנו מה בהתגוננות כיהבשול.
 ראש. וכפיצת בים% בקשבו הפול הוא הדעת,הלנטות

 השי"ת ועבודת וקו רמזורה במעלות למתעלות שנסטהויה"ר
 חרש אור עצבו ליום שמטה עד תבדד, נר להלית בבחעה ויהד, יםבכל
 בכל תזצלחה ברכה בששע לאורו, במהרה כולם ונזכה מאיר, ציוןעל

 חזמדיו. רחמיו ברוב דירן במהיה רח' בן בבישני ענינם, ובכלמעשש

רצח



 שלח פרוטת שלנקטעסעורה

 אחד אהד אחד א"ש גו'. כנען ארץ את ויתרו אנעים לךשלחא.
 אנעים כלם גו' משה אתם ונשלח בהם. נשטש כל תשלחו אבתיולסמה
 לפרשת מרגלים פרשת נסמכה למה ומבש"י: המה. גבראל בניראפר
 ראו הללו ורוצעים באחוה, שףברה דבה עסקי על שלקתה לפימרים,
 מהמר. לקחוולא

 מרים, של דבה לעסקי המרגלים חמא של הרותק צ"כולטמורה
 כמו הנביאים, כל אדק - במשה שדיברה היתה מרים של חמאההלא

 לא ומדוע יבש ד' ותמנת בו אריר פה אל "5טץ ז( צ )במדברשנאמד
 מעוה על דיבה עסקי לדמות עדוף והיאך במזפה", בעבדי לדבריראתם
 שהוא האק ש רק דבה עסכך וכש"כ אחר, על ריבה עמקי לענקרכיה,
 כלל. מרנ"א ואיתדהמם

 ואוגרן מרים "ותדבר כתיב א( )צ, לעל רהנה בטה, לבארוישב.
 ד', וישמע דבר בנו גם הלא ר דבר במשה אך וירק ויאמרו כו'במשה

 ומפרש האדמה". פני על אשר האדם מכל מאר ענו משהוהא"ש
 כן, נם בשה מסכמת חהיעת מוטה, של בפניו זשרברו "אתי הק'ההש"ח

 דרך דבריהם אמיו אלא עצמן, לכק בעיהם אוב לא דבר יועילו מהכי
 ונאמרו )ספרי( ז"ל רמתש בדבף ראיתי שוב מלתם. שומע חטואתוכחה
 עצטע". הוא גם פירחש תו', מוטה והמ"ש ר וישמע במשטר ורשיתוכן

 ד' שוק כהטמעותו אשר י" "רשמע נאמר שככתב כתורה 5מהוכ"כ,

 שמע. מוטה עגם נררש שבע"פ בתורה וק משה, ה"משמע

רפט



 שכל משה, של מדתו הק' התורה למדתנו שבזה לומרוסט
 עליו דבה עמקי היו אלא ישראל, לכללות נוגעת שאינהשמועה
 משום והוא בפניו. שדברורו אע"פ כלל, שהטעות אזניו היו לאבפרמית,
 וכמו במציאות, קיים וכלא אי"ן, בבהי' עצמו בעיני היה רבינושמשה
 שנאמר סמה יותר ואוחרן במשה שנאמר "גדול א( פט, )חלק חז"לשאמרו

 ואילו ואפר, עפר ואנכי כז( הה )בראשיך כתיב באברהם דאילובאברהם,
 מ"מ בפניו שדברו אע"פ ולכן מה", מהנו ז( ם )שמוגז כתש ואהקבמשה
 באזניו. הדברים נכנסו לא כי כלל, דבריהם שמעלא

 ערן זל", שיכים לא לכאורה )אשר הכתובים ממיטת יל"פוביה

 פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה והא"ש - ד' "וייטמעבמגרשש(,
 כו', מאד ענו שהוא משום כהנה, הלא ד' רק שמע שלכך הינוהאדמה".

 כלא בעיניו הוא שהרי בפרמית, עליו שהן דיבורים אזניו שמעו לאולכן
כלום.

 מרים לפרשת מרגלים פרשת נסמכה "למה רש"י, שכהבוזהו
 שלא רבינו, במשה היינו באחיה", שדברה דבה עמקי על שלקתהלפי
 מומר", לקחו ולא ראו ה~ו "ורשעים ואפר, כעפר אף עצמו בעינינחשב
 שלא רבינו ממטעה הארץ, על רעה דיבת לענין מומר לקהת להםשהיה
 שמה ה"י( צרעת מומתת מהל' )פטם הטנ"ם ]תק ואפר כעפר אף בעיניוהיה

 ממרים, לנשות אדם בני כל שצרןי מהק"ו חלק הוא מאד, ענו בהוה הןא"2שמומר
עיירך[.

 שיהא צרמי באמת כי המרגלים. בטא שרגם לבאר י,2 זוובדרךג.
 אבותיו למשה אצו "א"א ח"ש רכינו. משה של זו מרה - שבם נשיאבכל

 שלו, ויחידות הפרמיות אחד", התא"ל את לממור שצררי הינותשלחו",
 במזרה שהטה ע"ד כולו. השבם לצורך אבותיו" "למטה מעלותיו, כלעל

 ועל כלל. ה"ונחנו" אצלו קים היה שלא היינו מה", "ונחנו בחינתרבינו,
 "מלמד ופירש"י העם, אל ההר נק רהטה וירד י( ט, )שטת בו נאמרכן

דל



 לא שלנביו הינו העם", אל ההר מן אלא לעסקיו, פונה מהטה הטהשלא
 צריך וכן העם. אל ההר מן אלא הפחמיים, עמקיו ענין כלל קייםהיה
 קל יאפלו ב( כה, )תענטז חז"ל שאמרו דהו שבס. נשיא כל אצללהיות
 והיינו שבאבירים", כאביר הוא הרי הציבור על פרנם ונתמנהשבקלים
 מינויו רק הוא וחשיבותו פרמיותו, את מבמל הציבור על שפרנםמשום
 כשהיה עקיבא "רבי א( ח, )ברכות דאיתא מה יתפרמט ובאה הציבור.על

 שהטה היינו הציבור", מורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עםמתפלק
 מציאות לו היתה שלא יען הציבור, עם המתפרק עצמו ענינימקצר
ר"י"ע.

 שימסרו אנכיים כלהמר אנשים", לך "שלח למוטה הקב"הכ"ש
 להם תהיה ולא שלך, השליחות למובת ל"ך, " אנשי"ם היותם אתגם

 היינו לדעתך", " לך "שלח שפירש"י כהו כ~. ופרמית אנרכייתמציאות
 משה עשה אמנם וכן שלח. אז כמוך, שיהיו ולרצונך, לדעת"ך ילכואם

 אלא ענין שום בפזם יהזה שלא היינו ד'", פי על משה אותם"ו"טלח
 ד'. שליחילהיות

 היינו המה". ישראל בבי ראשי אנעדם יכלם ג( )ע יל"פובנץ
 בני ש"ראהצי אחרי אף "אנוסים" שנשארו מה הוא חנפנם החמאששורש
 ה"אנעוים" ענק בימלו לא בדרך שליחותם שבעת וכית המה".יזרעאל
 ראויים היו לא ובאמת רבינו, משה כשליחי הלכו לא ממלאשבהם,
 ישראל. נשיאילהיות

 לשון שבמקרא אנשים יכל אנשים", "כלם עה"כ ברש"יועיין
 רשיי שפירוש סמה צ"ב ולכאורה היו". כשדם שעה ואותהחשיבות,
 הליכתן להקיש ושואו, ולכו ימהו א( לה, )סוסה ויבואו וילכו כו( ע)להלן

 פ" כאן הרי רעה". בעצה הליכתן אף רעה בעצה ביאתן מהלבטתן
 על קאי שעה" ש"באותה וע"פ היו". כשרים שעה שב"אותהרש"י
 ה"אנעדם" ענין את עריק אז בימלו שלא שאף משה, אותן עמטלחהשעה
 מהות לנבי כי היו" "כשרים מ"מ חשובים, בעיניהם היו ועריקשבהם,

מלא



 שהתהילה הינו ש"וילכו" ברגע אבל כ"כ* תמרק בזה אק פרטיאדם
 הכלל. אל עצמן את לבמל להם היה ישראל, נשיאי בתורלמיהותם
 בעת כי רעה, בעצה שהיתה לביאתן, שהוקשה הוא הה~כהןותהלת
 במה חמרק בהם היה יזרעאל עם שלנקי ובחור ישראל כנעדאישהלכו
 הכלל. לטובת עצמם את בצלושלא

 ראמר מושה אל העם את כלב "והחום ל( ע, )במדבר שנאמרתה
 אמרו עמו עלו אשר והאניצים לה. נוכל יכול כי אתה וירשנו נעלהעלה
 ולהרצל בדרכו ללכה כמדה, אל השיבם יתכלב היינו גף", לעלות נהוללא
 אלו כלהצר עמו", עלו אשר "והאנשים אך רגצרג~ם. מחטאמזה

 חמאו הם כמטה, של לדרכו פס ולא עמו, כשעלו נם "אנעים"שמפארו
 כו'. נעלה לאואמרו

 לאמר, העם אל מזבה "וידבר ג( לא, )במובר לפרש "2ועד"ז
 במדק", ד' מקמת לתת מדין על ויהיו לצבא אנשים מאתכםהחלצו
 ד' נקמת לתת רק עבודתם תהיה מעורצם "אנשים" ענץ שכחלעתהינו
במרק.

 ללכות למוכת שבעצמים טבעו רצק לעשות שנאנה רצקויהי
 שהם, מקום בכל ישראל כל בער והמדים רחמים לפעול ישראל,כלל
 וחסדיו. רחמיו ברוב רירן במהרה דוד בן בביאת שלעטה לגאולהונזכה

רעב



 קרח פ' שלרטיתמעורה

 איתא ט'. ואבירם ודתו לוי בו קהת בו יצהר בו קרח וקחא.
 משה לפני ועמדו באו תכלת, שכה, מקתות הלביוץ שקרחברשיי,
 חייבת, א"ל פמורה, או בציירת חייבת תכלת של שכולה טלק לו,אמרו

 תכלת של אחד חתם אחר מין של טלית אפשר עלו לשחקהתחלו
 בחיי ברבינו וכתב עצמה. את תפמור לא תכלת שכרלה זופוסחה,
 שכלה לט*ת המעולם כי יזרעאל, על תישל רכה לרביא בזה"שנתכך
 מן מלאים חשובים הזלם קדטים שכלם ישראל כי לתירתכלת,
 ושכהטיל עליהם, ולמתנשאים למשתררים ובמרכו למההמעלות,
 ולטחה". תכלת של לחתוהמשתררים

 קדחתם כלם העדה ש"כל גופא שזה הוא, האמתאמנם
 התורה באור להם המאיר הדור צדק מכח רק הוא ד'",ובתוכם
 לא זאת ולהן בתוכם. השכינה להשראה ראמים שיהיו ופועלהקשושה,

 בנקשך שרוהר העדה היתה אלא הק', השכינה להשראת ראמיםהיו
 גו'. באפלה העור עצבוב כאשר כס( כח, )יגרים בבחינהובמפילה,
 שאירו "שכעז אמור( )פ' קורט בזרע זי"ע מראפש"ן הנהדק קץשמחל"כ
 ע"י הכל כראוי, ותורה תפלה או בהתלהבות מצוה אטה עושהמישראל
 "דבי א( רא, )ח"ב בע"ר איתא וערה לעולם". קדושה שממערכקהצדיקים
 ובנהורא לרעעא, וארוסק לעלא דאה*ק רשרנא ככופתאשמעת
 עלמא". בני כל נהורין לתתאדאדליק

 כי לו", אשר את ר' אדע "בקר ה( מ", משה להם ,טהעדבההן
 כמו ד'. לעבודת העולם כל את מאי ביהוא כצנעם "בקר" נקראהצדיק

פלג



 תהום, פני על וחרשך ב( א, )נרצעות עה"כ ג( פ"נ )ב"ר במדרששאיתא
 ויאמר האורה, תבא באפילה מהנהג העולם ההא מתי עד הקב"ה"אמר
 יעקב, זה - יום לאור אלקים ויקרא כו', אברהם זה - אור יוניאלקים
 כו'". יעקב זה בקר ויהי עשו, זה ערב והיי עשו, אח לילה קראולחשך
 היתה תה החשך. מתקי לעולם המאיר - כבקר הוא הדור שצדיקהרי

 הוא קדושים" כולם העדה ש"כל שמה קרח, למענת רבינו משהתשובת
 וזורח המאיר הצדיק בכח היינו לו", אשר את וי' ויודע "בקר בכחרק

 ח"ו. חזרך העולם ההן זאת לולי אבל ית"ש, לעבודתו לקרבםלעלם
 השבמים מעות שמבאר ו"צכ( )פ' שלמה תפארת בספה"קועיין

 שאינם פי' עצמן, את לרעות בדעתם עולה "שההן יוסף, עלשחלקו
 לבם. בכל יתיש הבורא ועוביים קדושים, כולם כי הצנהע רבצריכים
 הם אעפ"כ קדושים, כולם המה כי אף כי בחלפנו, יומף להם מרמזוההן

 ההשפעות, כל צנור הוא כי ולהנהיג, לראש להם להיות לוכשכים
 דור בכל שנכהה הבריאה, כובע הטה כן כי עולם. יסוד צדקבחינת
 רבעש"ם לנו גילה זה ודבר ההשפעות. כל הלכים הצדיק ע"י כיצים"ע,
 איננו שבדור, חכיתם דיבוק בלתי כי תבל, פני על אורו שהפיץזי"ע

 הבריאה כוונת הטה ש"ש שכיון ונראה, לעולם". קיום להיותבאפשרי
 העולם במבע כן נקבע הרי עולם8, יסוד צדיק ודור דור בכלשיהיה
 גו', ויודע "בקר שפירש"י וזהו השתפעות". כל הולכים הצדיק עיש"על
 בקר להפוך אתם יכולים בעלמו, הלע"ה חלק נבולות משה, להםאמר
 י". את לבבל תוכלו כןלערב,

 שמש ש( נ, )חבקוק רכתיב מאי א( קי, )מהדרק חז"ל אמרווהנה
 ~בול וירח שמש שעלו מלמך והלכו, חצוץ לאור זבולה עמךירה

 עמרם לבן דין עושה אתה אם רבש"ע, לפניו חישרו ועדתו(, פיח)במחלקת
 לא 5מה צ"ב ובפשעה כר. חצים בהם עורק עד בנא, לא לאו ואםנצא
 ענק ומה עמרם, לב! רק ערמה הקב"ה אק אם לצאת וירח שמשרצו
 החש דיי להאיר והירח העצמם אור כח דהנה לבאר, נראה אמנםזל"ז.

רלד



 מתי עד הקב"ה "אמר הו"ל דרשו זה שעל אור", "יהי השי"תממאמר
 כו'", אברהם זה אור זהי האורה, תבא באפילה, מתנהג העולםיהא
 ולכן לעולם. המאיר הצדיק על קאי אור" מהי מאמר שפממיתוהינו
 גם הדור, צדיק של אורו לקבל רצו שלא ועדתו קרה מהלולותבשעת
 והבן. מאורם, ולהשפיע לצאת רצו לא והירההשמש

 כל אל משה דבר אשר הדבתם אלה א( א, )הטים כתיבוהנהב.
 )בשם ופירש"י זהב. ווי והצרת גו' בערבה במדבר היררן בעברישראל

 שעשו העגל על הוכיחן זהב" "ודי קרה, של במהללתו "והצרות"הסגרי(
 וזהב להם הרביתי רכמף י( ב, )הושע שנאמר להם וכהיה זהב רובבשבל
 מרם קרה מחלקת על להוכיחם הקדים למה העולם ומקשים לבעל.עשו

 ועדתו. קרה למחלוקת קדם העגל חמא הלא העגל, חטא עלהתוכחה
 זה כ4 א( לב, )שמות שאמרו מה ע"י להם בא הענל חמא הף קשה,ועוד
 זה שבגלל לו, היה מה ידענו לא מצים מארץ העלנו אשר הא"במשה
 לרוב עדיי טה המה לפנינו, לכו אשר אלהים לס עשה קים )שם(אמרו
 להם. שהטהזהב

 יגרום שלא ישראל, לבני מוכ המשפנק הצדיק כח שזהונראה
 אלא לבעל", עשו וזהב להם ריביתי "וכסף בחינת חלילה והזהבהכסף
 הינו "4" ח(, ב, )וגי צבאות" ד' נאם הזהב ולי הכמף ש"לי וידעויכירו

 עם הקשר שנתקו ע"י רק ולכן בעולם. שמש כבוד להרבות"לשמי",
 הטה ממקיא לו, הטה מה ידענו לא הא"ב כהנה זה כי באמרם רבינומשה
 להוכיחן וכהקדים וזה שגרם. מה להם שהטה וכמף זהב רוב ושנרוםיתכ!
 סיבת כי זהב", "ווי על הוכיחן מדם עוד ועדתו קרה מחלקתעל

 ועדתו, קרח מחלקת בכעק תליה )ח"ו(, לרועץ מבהב הכמףהשפעת
 %יךם. לארץ המאיר מהצדיק שמתפרדיםהינו

 ונלך נסע היאורם דרכנו, שיאיר צדיקים לאור שנזכה רצץוזהי
 מוב, של הגלום חים שפע לס יושפע וכמים ורבוה"ק, אלוהיךבדרך

רלה
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 חקת פ' שלנטיתסעורה

 ישראל בני אל דבר גו', לאמר אהק ואל משה אל ו'וידנרא.
 שנאמר כיון ז"ל,. המפרשים הקשו גף. המימה ארמה פרה אלחויקחו
 למה א"כ ידבר, לבד רביצ יטמשה הים יחיד, בל ישראל" בני אל"דבר
 לאמר". אוגרן ויזל כגטה "אל הדיבורנתיחד

 שעשה פרה שמך, על נקהלת היא לעולם אלעז, ויקחווברש"י:
 על שים נקראת וכהפרה בחק רמאלה מה להכין וצרעו במיכר.מ12ה
 משה. שלשמו

 הצני וזשזוב ארז עץ הכמק "ולקוק ו( ש, )נברבר לקמן ט4צרתעה
 י, )יקיא רגטנורע במהרת ועד"ז הפרה". שרפה ויך אל והשלךתלעת

 א. מי, )ערכק חז"ל ואמרו ושזב". תלעת ושני אח קץ נו לשוד "ליקד(
 ואוב, תולעת ושני ארז עץ צררני! מצורע שלטהרת בטעם שם( ברשיתנא
 מגאותו עצמו הטפל תקיזו, מה רוח, גסות על באים שהנגעים"לפי

 תלעת הטני אח עץ של עמנם מה רא"כ צ"ע, לפי"ז וכאזכ".כשלעת
 אעה שלכאורה מת, סומאת על לטהר הבאה ארומה לפרה -וושזכ
 רוח. לגמאשיכת

 שיה( הי )ש עמף יעקב בתוליות המבואר ע"פ לבארונראהכ.
 ולכל העכירות לכל שעביט ד"א שוגביה ז"ל, יעבץ מהירא החמירבשם
 תלוי ובה מוכות, המדהו לכל שרש היא העמה להיפך חק רעות,רגושות
 ז"ל קאמיוויר משזו"נ החסיי בשם )שם( והניא רעות". המרות כלביפצל
 מ", מענגן שוזשל אלקוט ו' מה ישראל "ועהה צ( ; )דנרש הכתובשפ"

רלז



 חטוא מה". "ונחם במדרגת שתהזה רק מענקן שואל שהשי"תהיים
 ובו פרכות המרות לכל שרש הוא מה" "ונחנו של זו שמדרעהמשום
 רעות. המדות בים%תשי

 הראשומת דברות ב' אשר ידוע רהנה לזה, ביאור להוסיףוהם
 כללות הם א(, ט; )מטה שמענום הגבורה מפי אשר לך, טריה ולאאנכי
 כלולים לאוק ושס"ה באנכי, כלוקם עשון רמ"ח כי כולה, התורהכל
 על האדם מקבל עשה מצות כל בעטויית כי הוא, והביאור לך. יהיהבלא
 באור להידבק וישותו עצמותו את ומבמל ית"ש, ואחדאו איתותועצמו
 הוא כי זרה, עבורה כעודד הוא הלאו על יעבור וכאשר ב"ה. סוףאק

 זו חזרי ית"ש, לרצונו משעודד שאינו עצמו בפס לדבר עצמו אתמחשיב
 ואתחק הן יעקב, ויקץ ר"ה והנא פ' רכלה אגרא )עק האסייתית באחדותוכפירה

 ית"ש, באחדותו באמונה שרעיה - העמה שמדת ובבוצני גד%(. גוי ומיר"ה
 שורים הוא נאוחה רלהיפך, ב(, ש, ח"א )רד חשיכ כלא קמטהשכולא
 רוח גמות בו ערש אדם "כל א( ה, )סשה חז"ל שאמרו והוא זרה.עבויה
 ע"ז". עודדכאץ

 לכל עניש הוא ושאהה יוסף יעקב התולדות מש"כ יוכןועפ"ז
 רחשני כשם כי פובות, המרות לכל שרש השש העמה ולהיפךהעבירות,
 המדות נם כן מלה, התורה כל כללות הם לך והטה ולא אנכיהדברות
 כל של השורעכם הם לך, יניה ולא אנכי הוא וכענינם ונאחה, ענוהשל

 כולם.המרות

 מת, פומאת על למהרה שבא אדומה, שבפרה מה יבוארובזהג.
 ש"שפ% "תקנתו על המורה תולעת", חתני ואסב אח ב"עץ הואמצוותה
 בעילם פומאה של הענק כל באמת כי שאש". כששעת מנאותועצמו
 שבא שביקעה א( קם, )שגת חז"ל  אמרו שהרי זרה, עמדה מחמאנמשך
 פסקה מיס הד על השראל וכשעמדו זוהמא, בה רגרל חוה עלמהש

 שעשהר כדי %פמבך לעקם. המומאה חזרה ועגל באמא ואח"כזוממתן,

רלח



 פתמאתו. נמשך שמזה בו, ש"ט ע"ז שמץ כל לתקן צררי ממהמותוהארם
 הפרה במהרת צריך לכן הנאוה, היא הף זרה עבורה המא ומטרשויען
 שוי תולעת", ושם ואזם אח "עץלקחת

 כאח, עצמו שהגביש מה
 עשור. ואז וכאזב, כתולעת מגאותו עצמו שישפילתקנתו

 שרש את לעקר בעינן שהוא פלאה מכל במהרהועד"ז
 גופו כל שיהא דבעינן במקזה, מבילה ענין וזוהי רגאוה. שהיאהמהמאה
 )כמשאחז"ל הענותי מדת על מורה נמוך למקום ההלכק מים כיבמים,

 )מאשי זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק כצרב ושהרי שיותר, א(. ז,בתענעע
 היינו מאה, מ' כמיעורה במקוה, מבילה בענין וועד( ו דרחט ג מאמך אררחדש

 כי ה"ה(, פ"י תרומות )ירה2למי ברהט בשול כשניעור שהוא לנק,תתק"ם
 ב"ה. סוף אק באור לידבק נמור ביטול לטיי לבוא צדינו האדםבטהרת
 ולבא הגאוה, בבשול היא מסתמאה הטהרה שעקר יתבאר,ולרבתנו
 פהרה. כל תלרה שבה מה", "ונחנולמדרגת

 אבל "יש", על רק לשרות יכולה שפומאה בזה, עוד לבארויש
 לחלות מקום אק מה", "ונחנו בבהי' וענוה בשפלות האדםבהיות
 וההכנעה היש בימול ולכן המתנאה. ממס פרחת שע"כפהמאה,

 והמהרה "אני", בנש' שנסתמאה" תמצא ]הכה מצורה להיי האדםאת מביאיי
 רוחא אשכח כד א( רב, )ח"א בזהר ח"ש "אין"[. לבת" שמהפכו ע"יהוא

 חרם כלי מ"א( פ"ב )כ6ם בבחינת חטוא מיניה. אהפרש כדקתבירא
 מטמאק, אינם צףקים שקטי מה ענק גם הה מהרתן. היא זושבירתן
 פומאה. עליהם שורה לא כן על השי"ת, אל שמרי בצלים רצדיקיםךהמ

 ואל משה אל ד' "וידבר מהרה בפרשת נאמד למה י"לובחץד.
 ואהלן משה של במדמעתם תלויה הר המהיה עיקר כי לאמר",אהרן
 "לעולם חז"ל שרשו אלוש, ויקווו מ"ש מה". "ונהנו ז( פ, )שטתשאמרו
 הוא הרי כנטה דוצם כי במדברא, מיטה ולעשה פרה שמך על נקראתהש
 מהולכה %6הה רמז המים י(, נ, )שטת משיתהו" דגנים מן "כיכצנעם

רלה



 ינדא אשף וכל ש( ג )בראשני עה"כ חים כרם בבאר ועיק ם~י.למקום
 ובמשה הנפש, חנות על מורה שדהום עצמו, הוא חטה נפש האדםלו

 המים מן מ - המים שם ש שמו היוו בטה, ונחנו בחהצז ההןאשר
 שעשה "פרה עצמו, על לעלם תקרא שמשרה לו הובמח ה"המשיתהו.
 קנין דגאמ בשול " ש השראל אח הנששה שהפרה במדבר",משה
 רבינו. כמשה העמה,מדת

 ותתקים במהרה, הק' תורה ללמוד שנזכה השי"תהמור
 החנו הארץ, מן אעביר רנצמאה רוח ואת ב( ז, )נד" הנבואהבמהרה

 בק ינוי ויתהפכו תכלה, בעעק כעשן מלה רושעה וכל הענוה, מרתע"י
 נפערנו ותגל לבנו ישבעו למכערה, תמועיים שבים לימים אלוהמצתם
 וחסריו. רחמיו כרוע דידו כבהעזז ריר בן בביאת מוב, שכדלוביום

רם



 חקת פ' מלכהמלוה

 צבי עמרת בעל הגה"ק של דהילה~א יומא הוא המח( )י"א היחםא.
 תורה )בסנרי זי"ע ארמו"ר אא" כ"ק שכתב מה וידוע זי"ע.מזייפשוב

 שרגא יחזקאל מוהר"ר כו' הה"ק מארומו"ר "שמעתי כח( אא המהרורא
 בל"ג להיות לו אפשר שאי לארץ בהףן מיהוא מי כי זי"ע,מעוינאוהע
 ציק על יר,יללא ביומא תמוז בי"א בזידימשוב ץה" עכ"פ בעירק,בעומר
 מאמי כי וידוע זה. מעק מעם ויתיש זי"ע צבי עמית בל כו' הה"קשל
 ה"כא בנווי'. צט מובא והמ"י אש כנחל רמציהם כל כאלו אמתצדיקי
 אתי 46' גילו ד( לד, )ההעם עה"כ וי"ל דאוריתא, רמ"א הלאמהרי

 בעוטך, לל"ג רמז הוא ל"ג, ר"ת לך'", "גדלו כי טמרו, שמוונרוממה
 התרוממות כהה שיבא יחרו", שמו "ונרוממה תמס, י"א ר"ת"אתי"
 ונטועות בו לפעול טה יום במגולת רבץ להסניף ויש והם"י". י',הקדחם
 כה(. נ, )תתעות אלקים" יפקד "פקד בג" תמה" "י"א כי מוב,וכל

 כתב הף אך ומרנטה. יודע ואין הלבכות נתמעכה בעוה"רתהנה
 ג( אחו בעוטר ל"ג מאמר אנד חדש )שחיץ זי"ע יששכר בני בעל אארזכיק

 חבי ציק על בעומר בל"ג הושצהה אשר אמת, מנצער לוץשנתאצשע
 )מאוי שכת"נ כעכע, שלא ד"א יוחאי בןעחשעק

 ישמח. צדקכם אור מ( ע,
 ושפחה פעם מעק 6ןז"ש 4ה הראףק ווטים המוז ב"א נם הףוא"כ
 רצשבע. כרקששלא

 דהויר עםמחאל ר' הנאק כתב מירק, ההב"י ציק בקדורותחוצה
 החים אור ב4 ומשעה"ק טלכש(, כבוד מפרו )בשף צפת עהא ושב"רדצ"ל
 6וק כשעלה רה"ה(, דהילולא יומא רוש המה( )מץ טץ )שכשנצעי8ע

רמא



 רנ*ו, ועל ידיו על למעלה לטפם והחל מהחמור ירד במירק,הרשב"י
 קוב"ה שלהבת, אש למקום נכנס השפל אם "איכה בקול קוראכשהוא

 ולש פה". הצריקים נשמות וכל הכא, מעלה של פמליא וכלושכנתיה,
 זה". מעין "טעם הוא תסח בי"א נם הף זי"ע אא"ז כ"קדברי

 לא הקדחם, החים האור ובפרם הצדיקים, הקדושת גדולתוהנהב,
 מאבחה"ק לנו שנמסר מה הקרסומם דבף אלא לס ואק כלל. לשערניתן

 הק' האה"ח ש כותב מב( אווז ח גדלים )מעבת ז"ל החיד"א הנהורבחה"ק.
 ואם תק"ב, שנת סוף ת"ו ירושלים שעה"ק ובא סאלי, מק"ק וקדיש"עיר
 הרי עווור תורתו גדולת ראו וגוני הרמתה, בנתיכתו חנייתי זכיתיהצעיר
 כתלמוד, מבשת הרב לב הטה דורנו ולפי ופלא. הפלא וקדושתוהרים,
 תק"ג תמוז ובחוחה שכ"ב כמעם הדור בעק והן המתגבר. כמעיןוהיה
 אור לוק, ראשון ד', חפץ וחיבר: זלה"ה. שנה, ת"ז בן לשמים,עלה

 מחכמתו, מעשרה אחד זוץ אך מםפףו. מכרת וחכמתו תאר. פףהחים,
 קדושה מסר היום כל שייו וחופף ופלא, הפלא וחורפתו לבוורוהב
 מראתיו". עזת ורט עוה"ז מעניניומבדלה

 של הקדושים ספריו קרושת גודל על שאף נפלא. דבר זהוראה
 אח שהאח"ם מלמר שדן ק"ה( סף יו"ד )ח"ב חחם דבף שי"ת נתיק הק' החייםהאור

 בר"ח מעיד בעצת המחבר גם וביטשת ר"ל. לאפיקורס - החחם אור הספר של הגודשרוח
 ז"ל והחישא הש"ץ"[, קצות בורא אלקים מראות ופראה העצמים "פיסחומצרו

 )חק ממפריו" מכרת ש"חכמתו וכותב הק' 80י1 את כ"כ משבחבעצמו
 אור מפרו על כותב מ"מ סב(, אות ד' הר"ן ררשןז בערך שם החיד"א מש"כעור

 חםידא המופלא להרב התורה "פירחח נד( אגע א מפרים )מעמתהחים
 ורש"י. תהמם עם לחושה מביב בוויניומא ומרפם עמר, ן' חים מ'קודשא
 שני עוד תדרם הרבה, אותו מחשובם הם בפולוניא עתה כיהגמענו
 מוב שם בעל מהדריי הקדתם החמיד עמירב ע"י זה ונתעוררפעמים.
 האור של גדולתו על עטיף הוי המכר". מרו"ח נשמת נדלתהניד

רכב



 מוץ אודותיו שוגיך במה המפר פרסום 1"ל החיך"א ת~א הק',החים
 ועכ"י. ד"ר מוב שם הבעל הקרעדםקטהצ

 אאעז כ"ק שאמר מה אטית ירה41ם במםעא ראה]אגב,
 מחטיבים שהאשכנד"ם בענק א"ע, מעינאווא ארה"ק בשם זי"עאדמו"ר
 ,1ל עדותו כטקסט ההוא המפרדים, מאהב"י יותר הק' החים האוראת
 היו ירה41ם, מסעות מפר לאור כשנצא )תהנה ד"ע הבעש"טמרן

 פגיעה בחג וראו אלו, דברים על שעירו המפריים רבנימחשובי
 המפר( )מחבר ז"ל נאלחצמיק משה רבי למשה"ח אז ווניהבכבודם.
 חאכם"ל.( בדפהם, אח"כ באו והדברים חח, בענין עב"ם מכאיביםחלוצי
 ונתעתד הרבה, אותו מחשיבים "הם ז"ל החיך"א שמלשנן להעיר,ויזם
 נזהמת נרולת הגיד מוב שם בעל מהרר"י הקדוש החמיך שהרב ע"יזה

 בשם זי"ע אא"ג כ"ק שאמר הנ"ל להברים ממך קצת "ם הנזכר",מהר"ח
 וד"ב[. זי"ע, משינאמאהנה"ק

 מהמרש הקדוש החםיך "שהרב ז"ל החיך"א שכוהב במהוהנהג.

 בנליט המו"ל מציק המנר", מהר"ח נשמת גדולת הגיך מוב שםבעל
 דנשנת ה "וראה שכתב מוג, שם דבש שבחי ממפר הגדהים,השם
 הרה"ק אמר בנפלחי, מאריח שההן נ' במעודה בש"ק פיהם פ'תק"ג
 ואחר המערבי. נר כבה הים כמדומה לף%םובק, זי"ע בעש"טמהרר"י
 נסתלק החיים שהאור להם, אמר בצץ, כוונתו תלמידיו שאלוהברלה
 רק אותו מוסרק שאק טים בנמלת אחד סוד דרם משום שעה,באותה
 טה, םוד לו מסגלה וכעת התחם, האור ביד היה היום ועד בדור.לאחד
 המוז מ"ו במושנ,ם'ק טה ההטה בחים. עוד אש חים עשובים לו נודרןונוסה
תק"ג".

 וענעים מפתים עוד מעשה שבעף חמיוים אצל מקובלובאמת
 החיך"א מרן כוונת לבאר בהםש"ע

 שהבי
%  מהא הגי זיץ מונ 

 %הנ מ ש שקאי יותר נראה אבל הקדחם, החחם ופונשת

הפג



 ש"מוץ זי"ע, מקאמאתא מהף"א הנהדק שקעי מצותו נתיבבמפה"ק
 שמע לילה ובכל אצילות, של דוד מרוח שנשמהו ע~ו אמרהבעש"מ
 המרכבה, מיורדי חרקה לכתתם אפשר אי קדשתו ורוח ויקביה, פיתורה
 הנרחש ומק אמת. רוה"ק ומרתת נשמותעלו

 ]המי
 היה ד"ר[ פוב שם

 ויתגלה רוח, נפש ביחד עדתקשרו רוצה והיה ראצילהע, דודנפש
 שרבית ההן עכלה"ק. האמתית", בגאלה וידוה ראצלות, וחיהרגישמה
 רקדוש. החים האור של נשמהו נודל הפיךהבעש"מ

 בכל ונוושע ישראל, כל ועל עלש ען והכותם רצוןגהי
 דיק במהרה דוד בן בביאת שלמה לגאולה שנעשה והעיקרהישועות,
 וחסדיו. רחמיוברוב

רמך



 בלק פ' קודש שבתליל

 מואב ויגר לאמרי, ישראל ערוה אשר כל את צפור בן בלקויאא.
 אל מואב ויאמר ישראל, בני מפני מואב ושה הוא רב כי מאד העםמפני
 ירק את השור כלחך סביבתם כל את רגךל לחכו עתה מסקקני

 שור מה השדה, ירק את ההזור כלחך : ד( פ"כ )במד"ר ובמירש גר.השוה
 ראם וקרני ט( *, )דברים שנאמי בתפלתן מננחק אלו אף בקרניומנגח
 בפרשהן(. וכלה אגרא )עיק כאן תפלה ענק המה וצ"בקרניו.

 עיטה אעי כל "את הכתוב את מפרש יקר בכ4 דהנהרי"ל
 לאמרי, מבא[ ]"טראל אבינו יעקב שעשה מה היית לאבשי",ישראל
 ואמרו ובקשתך בחרבי האשוף מיד לקחתי אשר כב( מח, )בראווהשנאמר
 )שם( אונקלום תיתם וכן בקשה. זו קשתי תפלה זו הרבי א( כנ, )ב"בחז"ל

 "מה כאן שדרשו מה א"ש דבריו ולפי ובבעותי. בצלותי ובקשתי,בחרבי
 כחם אשר בלק שיאה דכיק בתפלתן", מננחק אלו אף בגפניו מננחשור
 אותו גם שינטרו חרוזם לכו ובקשותיהם, בהפלותיהם הוא ישראלשל

בתפלתן,

 לביהמ"ד שנכנמין בעת בונך בכל רהנה ב"ק, ערף להומיםוישב.
 משכנותכן יעקב אהלים ביבו "כוה ה( כד, )בנם-כר הפסיק אתאומרים

 ביתך אבוא חסדך ברב "ראני מ( ה, )ההעם והכתת הממכיןהטרלל",
 הציב. במיאונך", קרשך היכל אלאשתחחה

 יעקב אהלום מכו "מה בלעם יטאמד מה לבאר בהקרם באה,וי"ל
 רשע אותו ז2ל כשרכסו ב( קר" )ססהדדק חז"ל שמיו ישישת",כשמנתעי

רמה



 עראי, בנין הוא "אהל" ונהנה לפריס, ויש בלבו. ההן מה למדאתה
 והשראת קדושתו הף - וביהמ"ד ביהכ"נ והנה קבע. הואו"משכן"
 בתורה בו שנוהגים ע"י ורק בלבד. ועראי אהל בכח" הוא בוהשכינה
 מצות היה עוצם המקדש, יייית - ראש וכובד יראה מתקיובתפלה
 פ"ז רמב"ם )עק תיראו המקרשי ל( ט, )ויק-א שנאמר המקדש מן ליראהעשה

 עי"ז ה"א(, הבחירה בבזטול
 ממשיכיי

 מכית קדושה הביהמ"ד לתוך
 חלילה אם אבל מעת. מקרש להיות הביהכ"נ גם שנתקדש עדהמקדש

 ולהיות השכינה, לסילוק ח"ו גורמים ופחד, ביראה שם מתנהגיםלא
 בעלמא. עראי כאהל רק המקוםקדושת

 משנתו יעקב "רייקץ מז( כח, )בראשים בהעקב הנאמר ענקוזה
 נורא מה יבראש ויירא ידעתי לא אנכי הזה במקום ד' "2 אכןויאמר
 שמתחלה הינו היבמים". שער וזה אלקים בית אם כי זה אין הזההמקום
 כטה והשמר "ויירא שקיים אחרי אבל הזה", במקום י "2 "אכן רקאמד
 חח ש"אין בההמ"ק, קרושת במקום המשקו גומא בזה הזה", המקוםנורא
 השמים". שער וזה אלקים בית אםכי

 העקב", אהליר מבו "מה שאמר רשע אותו של כוונתו היתהוזה
 נורא מה שאמר העקב למדת יזכו ולא אהל, בבחינת שיושארו רצהכי

 כנין בבת" ישראל", כ"משכנותיך והבהמ"ד רבההכ"נ לקדש הזה,המקום
קכע.

 "משכנותיהן נקרא ביהם"ק קדה2ת לביהמ"ד כש"תוהנה

 אנשים ועם אלהים עם זכרית "כי כם( לב, )בראשיז שם עלישראל",
 לבית משכהו זה מנוול בך פגע "אם ב( נב, )סוכה חז"ל אמשו כיותוכל",
 בית ממגולת שזהו מתפוצץ", הוא ברזל אם נמוח, הוא אבן אםהמירש,
 שרית כי בו שמתקים ישראל, משכנותכן בקדחות כשתקדשהמדרש
 עשו ועם עשו, של שרו עם כפירש"י: ותוכל, אנשים ועם אלהיםעם
ולבן.

רשו



 אהלך סבו ימה לביהמ"ד כנשה בעת להמר םחמכין שאנותה
 ביתך אבוא המדך ברב "ואני הכתוב את ישראל", משכנותךקקב

 באה ביראה, שאשתחוה שע"י החנו ביראתך", קרשך היכל אלאשתחוה
 ישראל. משכנותיך מדרגת קרשך היכל אלמכה"ק

 הכתוב מפרש )שרים( זי"ע שלמה תפארת בעל הגה"קחדנהג.
 עליהם, היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ררבים ט( ח,)אסתר
 כן כי עליהם, כן גם נפל פניו, על שהיה שמים ויראת מרדכי שלש"פהד
 העולם". כל על יראה כן גם נשפע הצריק של שמש שמיראתהוא

 ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא לפרש יש הק'וברבריו
 בן בלק שראה הינו גוי, הוא רב כי מאד העם מפני מואב ויגרלאמרי,
 שזה והבין מואב, של היראה היינו מואב", "וינר אשר ם חח אתציפור
 ישראל, של תפלותיהן ההנו לאמרי", ישראל עשה אשר כל "אתמכח

 עד בידאתר", קדשך הצל אל "אשתהוה בבה" ופחד ביראהשהתפללו
 עתה מדק זקני אל מואב "ויאמר ולכן מואב. על גם ד' מפני פחדםשנפל
 ודרשו גו'" השרה ירק את השור כלחך םבצתעו כל את רקהללחכו
 ימה שמקימים שכיון בתפלתן", מבחק אלו אף כקתיו מנגח שור"מה
 ה"מ ישראל", "משכנותיי בבה" ממשיכים הם הרי החץ", ריקוםנצא
 מבגהץ כזה ותוכל", אנשים ועם אלהים עם שרית "כי שלהכה

בתפלתן.
 רב כי מאד העם מפני מואב "וינר הפסוק המשך יתפרשועד"ז

 של התפלה מכה מאד שפחדו דהיינו האראל", בני מפני מואב ויקץהוא
 "זטאק א( ח, )בתמת שאהז"ל הוא", רב "כי מעלה, הפחותי"העם",
 בזרעה רצק עת יאשתי ואדרבה רבים", של בתפלתן מואסהקב"ה
 בהייהם, שקצו עד ביותר פחדו מואב" "ויקץ אבל מתפקפק".שהצבור
 מתוך הוא שתפלתם עליה, בני של התפלה מכה ישראל", בניימרני
 )פנדת במדרש כדאיתא רצון, עת הוא שמתפשכן עת ובכל ופחד,יראה

רמז



 אותו עשה מהפלל שאני שעה כל עולם של רבונו דוד אמר א( כםמששית
 רצון. עת ר לך תפלתי ואני י( סם, )תה*ם כדכתיב רצקעה

 נחלה לו נוחנק השבת את רגצענג א( קיא, )שבה חז"ל אמרווהנהד.
 נחלת והאכלתו גו' ד' על תתעב אז ד( נח, )טה" שנאמר מצריםבלי
 יראה, לבה" לבוא ישראל זוכים בשבת רהנה לפרש, ואפשר אבקי.קקב
 "מה בת" שהוא ופחד", ביראה נעבד אלפניו שנת בלל שאומריםכמו
 בלי "נחלה חמש השמים, לעקר לכוק זוכים מכללא האץ", המקוםנררא

 במדרעת הם שהרי הכבוד, לכמא בינותם המבדיל ממך שאיןמצרים",
 י"ייהם. כמהצר עימר ואין ותוכל", אנסכם ועם אלהים עם שרית"כי
 כי אח אין הוה ועיקום נורא "מה שאמר אבקי" יעקב "נחלת נקראולכן
 הזממים8, שער "וזה שאמר וזהו השמים". שער וזה אלקים ביתאם

 מצרים". בלי 8נחלה בבחינת המפמיקה, מחיצה בליכלומר
 והתה המצרים". "בק עני מתהלת זו בשבת דהרה באה, עודוי"ל

 שעל ונמצא טאלק. הן מיד אחד שבת "צראל שמיו אלם* )שם(אש"ל
 "בין הם אשר המים ולבשול לגאולה ישראל זוכק שבת שמירתיו9

 דידו בעגלא יהיו כאשר ועורמת, שכעצה לקמי אותן תצהפכיןהמצרים",
 בלי נחלה לו נותנק השבת את "ועצוב חתו משיחא. מלתאבבהמת
 נאמה אלא ר~מצרים", "בין בבחינת עוד אלו עמים מהיו שלאמצרים",
 מוו ונועים בו יחובק שצדיקים יום ארוך שכלו יום מונ שכולוליום

 וחמריו. רחמיו ברוב דיק במהרה דוד בן בבטשההשכינה,

רמח



 בלק פ' שלישיתמעודה

 ת"ב לאמרי. השראל ע11ה אשר כל את צפרר בן בלקויראא.
 אחתם. ראו שלא מה שראה היא הכתובשמשמעות

 ראוי ההן 5א פירש"י: ההוא. בעת למואב מלך צמר בןובלק
 למאי ת"ב שעה. לצורך עליהם מנוהו סיהון שמת וכיק כו',למלכות
 כיון אלא כו', למלכות ראוי הקו שלא בתתה"ק, זאת לכתובנפקמ"נ
 שעה. לצורך עליהם מנהיו מיחקשמת

 מל "למיהון ~ם( קלו, )תהלם שנאמר מה ע"פ לבארונראהב.
 שניסי ויל"פ הסדות לעלם כי הברק מלך ולעת חסדו, לעלם כיהאשי
 הם אלא בעבר, רק שהיו נימים אינם הב"ק, מלך ועת האסף מלךסיהק
 ורור דור שבכל והיעו הסדו". לעלם "כי בהם נאמר לכן לעלם,קימים
 אינה ומציאותם מהותם מ"מ שונה, שלבושם ואף ועת, סיחקהש

 ולעכב השראל עם להלחם העומדים הלמפות שרי שהםמשהנה,
 בידם שנתן במדבר ישראל עם הקב"ה שערוה ההחסד ערימה.הגאולה
 להתגבר השראל עתיים ומכוחו לעד, הקים הסד הוא ועת, סיחקאת
 עתה עה"כ שים בבי ועיק בצנינו. במהרה השוקמה בגאלהעליהם
 ט(, ז, )מצה כבחש עפר לחכו הקהל, לדנו כממורה, "ל ט'לחם

 שמע כאשר ה( כע )"צעטץ דכתיב תהמם מגאולה. בענק מדבר טץ[]טגץא
 כן האחוות, כל על פחדם נפל כאשר לומר צור, כנשמע מהלולכמשים
 והכן. לעתקתןקיקה

רטט



 שהם שבעוד לעמו, - צפור בן בלק בק החלוק עטה לומרוהצ
 אשר כל "את הוא ראה בהחג, לאמבט ישראל שעשה מה את רקראו
 חסד הוא האמרי" מלך "סיחון את שנצחו שמה שראה היינו כו'",עשה
 בעת למואב מלך צפור בן "ובלק שנאמר וזה חסרו". לעולם "כינצחי,

 לפי - שידעו עופף הינו שעה", לצורך ע4הם "עגשנוהו ופירש"יההוא",
 ישראל, ינצחו ולבסוף השלמה הגאולה את לבמל יוכלו שלא -ראיתו
 להרע יוכלו ולעלעה בהחג זטעכ"פ מעה", קיצורך עלטכם ממהומטם

 את לבמל בירנו שאין שאע"פ היינו גו'" לכחו "עתה וז"שלגבראל.
 הגאולה. את לאחר נפעול אבל לבא,העתיר
 הזה העם את 4 ארה לכה "ועתה ו( )כב, לבלעם בלק אמר ולכן-
 עולם, חסר הוא לאמורי מוראל עשה שאשר שידע שכיק הינוגו'",
 הסמ"א קליפת של כחו הה העם. את טשור עתה לעת על שעכ"פרצה

 עמלק גוים ראשית ויאמר, מעלו ונשא עם5ק את "ףרא ש( )כהכדכתיב
 עדי אחריתם שהרי "ראשות", רק כחם שכל הטת אבר", עףואחדותו
 נמות". מחר כי חשתו "אכל ע( כב, )"צעור אומרים ולכןאבר.

 החק העם יעשה אשר אלוצך "לכה ט-( )בד, לקיק שנאמרוזהו
 איעצך זה, הוא הוזו קצר "סבוא ופעהם"י הימים", באחידת5ענק4

 השום, באחרית למואב להרע שעתקת מה לך אתיר תםלהכשלם,
 רק והיה לששות עתירק שהם שמה כיק הינו מואב". פאתיונוחץ

 אותן להרחק כרי להכשלם אן עתה איעצך לכ( הימים","באחרית
 כף. הוא אשה שונא אלו של א4ןהם העצה, הש ומה הומים.אחרית

 קרוב", הלא אשורה עתה הלא "אראמ ט( )כד, בשם אמרוכן
 לאחר אלא היא עתה לא אך תרולתו העקב של שבחו אני "רואהפט"שוי
 או בשם דגאולה ההטה אם בק שהחלוק הקו החים באור ועיןזמד.

 נם אלא הגאולה, אורך או בקטך רק אשה א(, צח ממידע )עקנאח"שנה
 ישראל זכות בממצעות דגלולה תהסה "שאם הנמלה. ומדהרהבמהות
 במופת העגנים בק ישראל דגולך ויתגלה במעלה, מופלא הדברוהטה

רנ



 וגאולה כשתהיה כן ופאין מה א(, קש, )ח"א הזוהר במפר כסימוךואורז,
 )זכריה נאמר ועליה אחר, באופן תהטק לה ראמים האראל ואק הקץמצד
 לא הללו, רשעים נתכוונו ו~ה חמור". על ורוכב עם יבא עוגחשל ט(ם,
 רק לה סכו ואז בעתה, עד הגאולה לעכב גם אלא ב"עתה", לקללםק

 החמור. על רוכב ועני אנשום הרלבבחינת

 הרשעים מהשבת בענין כ"כ התוה"ק שהאריכה שמהונראהג.
 )תה~ם הכתוב זי"ע הבעש"ט מרן פי' שכבר ד'. עביטת לצורך היאהללו,

 ד'. לעבודת ללמוד צרפי מרשעים שנם גוש, מחכמני "מאיבי צח(קש,
 "לצורך מלך להמלקי הללו רשעים התאמצו אוי וטזבונן שמיאהוהוא
 שפועיים אנן וכדש קלה, לשעה אף בגאולה את לעכב היינושעה",
 אפילו הגאולה לקרב נפשנו לסמור צרכים מלכותך", לכהון נצחךשמזגן
 תיתוק "אחשינה" בבחינת תהיה אשר גאולה אשר ומלבד אחת.בשעה
 האראל למען הנאולה לקרב הדבר עצם גם הף יותר, גהקהבמדתה
 כל צרפי בגלותה, עמם אשר השכינה ולבוען ובשבטה, בצרההנתובם
 חמה בגלות, שנים אלפי כבר אנו הן האדם יוחמר לבל רבה, מםנ"פאחד
 כדי דורות כמה במסנ"פ לעבוד כדאי מ אחר, יום עוד יוסיף ומהיוק
 אהד. בדנע ואפלו אחת, בשעה אפהק הנאולהלקרב

 ימים בוהם הצרצרים", "בין המי אלו, בימים זו עבודה שיקיובפרם
 צרמי עשו. של בהלקו שנפלו ב( עח, )ח"ב ברפ"ק כדאיתא ונשכיםשפעים
 כטה" תדד כטה "גדר בהי' מחובלים, עמים רק שהם שאף לידע,האדם
 ככר לאחרטזם הרי לוותר יוששוכ 12ל אח(, כרעב על בפרעטזן חטכם מאור)עיק
 על ולהתיעע להתעצמן לי תמה ותשרי, אלול המי של נעצבים צניםבאים
 דה2כל מוסר ליקח צתכק דליה עשג מעי להטמאו הללו מהקוםשים

 אם כי היתה שלא אף לחגה פעולתם פלי הללו רגועים אשרשפרוטתן
 יטעה". "לצורך הורש אם אף עלעו מתטל שהחובה ק"ו עהון","לצורך

 ערצה כל לבצל שנטשה הזמן", אפז יעורר 'טה"קר,*ה רצוןוידי

מנא



 קריבה, בצל שממחשפים הבחרות בימי ובפחם ית'. לעבודתוושעה
 להחזיר כדי נותן האדם ההר ההרבה תמורה, להם שאין יקרים קמיםשהם
 הרהבת מתא ובעבודה בתורה ולהתרגע ללמוד שיכהים אלו שניםלו

 חי, "2י בן אשר הימים לקרב נזכה זה כזכות מידות. שום ובליהרעת
 דוד בן בבטשה לנצחים תוושע אחד, ברגע אפלו אחד ביום לקרבואפ"

 והמדיו. רדגרו ברוב דיקבמהרה

רנב



 בלק פ' מלכהמלוה

 עוד )ומימי קוטם שבת במוצאי 4מר שטצו הסיך אעםבזמר
 הלא נשוק כבר שיר ט' האשה לך "דברות ועוד( רד סי' הרף במחזרמקרחונם
 וסם ט'". ובחכמה ברעת קצת ט', מחמה לקויו מוב ט', לשוקתצא

 מזון בלי זלה"ה כ"כ גדול עניות למצב הםיך האיזם עוצתן כיקלהשבונן,
 שאחר מה צ"ב נם אשתו. לעצת היכה למה ללבוים, בנד ואי!ומחזה
 צררי מה ובחכמה", "בדעת שעצהה עמה המכים כר האשה לושדברה
 יד. לפשתי לשהק לצאת וחכמה""דעת

 ג )מהדכא תורה בדברי זי"ע אדה"ר אא"ז כ"ק כהב יהנהויל"פ,

 זי"ע, צדיקים כמה בשם הקודמים דחמיוים בפתיי" מרגלא "הנה ו(אווז
 צבי, עמרת בל זי"ע מסראטוב מדוצ"ה רבינו ההזק בשםובפרם
 שהעשו - קו"ה רם בדרך הינו גו', ד' אל קרץ י( ם, )הריהם עה"כשאמד
 לו מיאה מכאן כי הלז, וקו בדרך שיו,טהעני ית"ש לבקריו - ד' אל קו,כמו

 מדבר אהד קרחם בשם שמענו 8ץ ולעומת יותר. ואבה נךובהההשועה
 ללמדו שנצטרך כזה לאלקי עוברים אנחנו הבי זשאג2-ו, רעשנה,ועור
 מב4 ב"ב ישתענו עמהעף"ת מתם יתפללו ע"כ יחטט%, אןעצא

 עי"ש. אופן, איזה ודרך קו שוםלהזכי
 "ד14לך מהו רבק ידעו עלא ב( ט, )ד"ה בש"מ יטיל אמיוודנה

 עיום הבה, בר בר רבה ואמד כנ(. נה, )תה4ם יכלכלך" חבוא יהבר ד'על
 קח לי, אמר חבוא משא, ונשאתי ]ערבי[ פיעא האי עם בנהלך הטעאחד

 פירושו ש"טהקש" מייעא האי של משיחה ]רלמד גמלי על החשלך"החליש
 דמצט ל"ב פיעא", מ"האי למדו אז- הדבר עצם יעה"משאך'[.

רנג



 הא כגק ערבי, ברמות מתגלה ההן הנביא שאליהו פעמיםריבה
 )עקימ וכן מעיהו". כתר 4ה ארמי אליהו "אחא א( כא, )תענזזראמרינן

 ז"ל אלהיו בו פגע כר מנכסיו שירד א' בחסיד "מעוטה תר"ז( רמזהה
 פירוש רבנן ידעו לא איל לתמחר, יש אך ע"ש. כו'", אחר ערביברמות
 מעכך".תיבת

 ידוע היה דבאמת זי"ע מצאנז הים דברי בעל הנה"ק זקניוביאר
 מגיעה כמה ער מסתפקים היו אלא יהבך, תיבת של הפירושלחכמים
 תמנהע בורא שיש הארם שהרע הוא הבטחק אם הבמחק, מדתחובת
 הכהנא. ממנו שימיר לפניו יתפלל ח"ו צרה עת ובבוא בפרטיות,ומשגיח

 בהשי"ת הכבמח צתך אלא האמתיית, הבמחות מרת זו אק אוליאו
 יל עמו יעשה שהשי"ת ולממקי ברואיו, כל הצטרכות יודע ית'שהוא
 ממנו להמיר עבורו מצב שהזהה האמן וכשיבא למובתו, להיותשצרעי
 חכמים וכשראו לטובתו. כן בעצמו השי"ת מערוה בודאי אזהכהנא,
 אלא כלום, חנה בר בר רבה ממט ביקש שלא מיעא, האי שלעובהא
 מזה רבנן פשמו נמלי", על והשלך והבך "שקול לו אמר מעצמוהמייעא
 שחוב מה בעצמו קשה שהוא בהשי"ת לבמוח היא הבמק מרתשעקר
 עלא הינו ידעך", ד' על "דוללך הכתוב פירוש עאהו ולמרועבורו.
 לסובה, עמו מערוה בעצמו שהשו"ת ולהאמק לחצת אם כי כלל,לרצות
 עכדה"ק. עבורו, המוב תכלת הוא מהשיית עלו שבא מהוכל

 ר' על העלך בפ" לרבנן שדיה שהמפק נמצא פירושולפי
 תהא להשיית והתקנה הבסחת אם הנ"ל, הצדיקים מפק כעי! ההןיהבך,
 או ר', ישועת ותהא תבא אוי "קו" לנטות היינו רח', אל "קוהבבחינת
לא.

 אעי קו נמה ה"מ זהבו, ר על השלך חמי שהאיש ע"פ,ובזה
 לו אמרה אשתו אך מחיתו. וצרך פרנסתו השי"ת לו סמק ררךובאסה
 קו לעשות ודמוי שצררי גו'", מחמה לקויו "טרכ כי לשרק", תצא"הלא
 אך כר". מלבושים כחיכנים ושאלה "מהרה כן על שתבא. לנטועהוררך

רנר



 ובחכמה", "בדעת שהיה החשובה אשתו כעצת שעשה אף תמירהא"ב
 מ"מ נאים, כמלבושים שנלבש אע"פ אלא הוא, דעתו שינה לאמ"מ

 בשינוי כלל תקותו תלה ולא אהבו", אשר ר על- יוזכו"השלקי
 ,המלבחנים

 שהתפללו הינו נכלם", דר ייצוב אל בפלולם ש"מחו ילדיווכן
 רלא לדר", מעגב ד' "ויהי י( ם, )ההתם כדכתיב ל"דך" רצועה עםשחטוב
 הקז, וכן העשיתם, השכנים ייידי לבוש בהשפעת שתבאלישועה
 ד' על שמשליי יי"חונו היינו "במברתו", בשוק חמיר האיששיצא
 היתה שלא בישועה לו שהושהו לקראתו", הנביא אליהו "תהנהיהבו,
 ענוים שאר אשר ד' בפצועת אלא הנאים, במלבושיו כללתלויה

בנטועה,
 אבוה"ק בזכות הנצרך, בכל קרובה לנטועה שנזכה רצוןויהי
 יהבנו ד' ם להשלקי ומכה ישראל, כל ועל עלינו יגן זטתםוהצדיקים,

 במהרה דוד בן בביאת קרובה, בנטועה לנצחים ונושע יכלכלמ,והוא
 וחמריו, רחמיו ברובדירן

רנה



 פנחס פ' קורש שבתליל

 בני מעל חמתי את השש הכהן אהק ב! אלשר בןפעחםא.
 בקנאתי. האראל בני את כלותי ולא בתוכם קנאתי את בקנאוהצראל
 בני את כעתי "ולא תם בתוכם", קנאתי את "בקנאו הענין כפלוצאב
 בקנאתי".ההראל

 אמר הכהן, ארון בן אלשר בן פינחס א(: פכ"א )נם"רבמדרש
 ברישא שכרו ענק דרשו למה וצרב כו', שכרו שימל הוא בדקהקב"ה
 הכהן". אהק בן אלעזר בן "פינחםדקרא

 זה פתיי בן הראיתם אותו מבזים השכמים שהיו לפיברש"י:
 בא לפיתי מישראל, שבם נשיא חורג לע"א עגולם אמו אבישפשם

 אהק. אחר וההסוהכתי

 פו( )כה, עה"כ שש"י( רובב ג, )שם במדרש המבואר ע"פומיאהב.

 בב"ק אב בית אמות ראש צור בת כזבי המדינית המכה האשהושם
 צור הפקיו, מלך שבת עצמן, המדינים סעו היכן עד שהתיקיהוא,
 לומד ויש מפקיר". ההר לא מי בתו, את ותפקיר הוא מלך מכולםגדול
 גדול קשית גרמו להפקיר, עמו כל למדו וממם כאל בצן שדופקה*שבאה
 עלטכם קמרת נעשה עוד והע"ז, עריות חמא מעצם שחרן גבראל,על
 הבת שהיא מכל להם הקר שהפקירו עד עצכן", "נתנו שךגשדעיםבזה
 ששם. ובבל לבבם בכל להשי"ת עצמם הפקיו לא ישראל וברמלך.

 עקירת להיות צרפי ההן חן, קשש נם מעשתם לבמל כרולק,
 טען עיצור כמו "ה, לעטשו אה כי דה"א. מש ממית של באופןהמומאה

רבו



 פנחס הפקיר לעומתו כן הפקיר, לא מי וכגמלא בתו, את והפקירעצמו
 עמו. עצמו הפקיר לא המי השי"ת, לכבודעצמו

 ישראל בני מעל חמתי את ד"ר%פיב העמן, כפל ע"פועפ'ז
 שבאה ית', לכבודו נפוגו שמסר במה הית בתוכם", קנאתי אתבקנאו
 בני את כלזתי "ולא ועוד עצכן. את נתנו שהמדינים הקמרתהסיר
 עצמה. העבירה %ר ש קראתי הית בקנאתי"ישראל

 מעכב הטה כר, אותו מבק השבבכם שהיו שמה נמצא,לפיטג.
 משום והינו ממנו. למרו לא הן עצמו, הפקיר שפיטנם משע"פכפרתן.
 לפיק* %"א, עניים שפיסם אמו אבי אחי אותו וטהםו אותו מבזקשהע
 מפקיר מכולם הגדול את ראו שהם כרגצרינטם ]הקא ממעפרו למדולא
 מצד דגחש*וג קים היה עריק כן ועל מפקיר[. הטה לא מי וממלאבתו,
 המומאה. לצד המדינים ירעשו כמו כ"ש לכבודו עצמן הפקירושלא
 נכנס אוזרן אחר יחסו שהתורה גק אהק", אחר ויחסו הכתש "בא6ה
 נסע עלם "חי בבחינת להיותו התורה כח היא כן כי בלבם.הדבר

 הכהן", אהק בן אלעזר "בן הוא ערחוםו בלבם שנקבע ועיטבהוכ%".
 מלך שבן לראות הכירו הף השי"ת, לכבוד עצמו מפקיר הםואפיו
 השעו ובאה עצמו, הפקי" לא "מי וא"כ ולתורתו, שלד"ת עצשמפקיר
 בשקטות.תיקונם

 את השיב הכנק אהק בן אקומר בן "פינתם הכתוב טזפוזצובחז

 הקרב הכהן אהרן בן אקומר בן שהוא במז ה"מ האראל", בני מגיחמתי
 למדו שכולם בתוכם", נבאתי ראת קינא עי"ז כי בנ"י, מן% חמתיאח
 אח כתוב על דיקט במה"ש שדרשו הה אהק. בן נתחם היותו ע9ממנו
 שפצול ההא "ברק וזקב"ה שאמר הכהן", אותץ בן אקומר בן"פינהם
 קנאת את שקנא פעל אהרן, אלך והקמו הכתוב שבא שעיץ כיהשכרוי,

 השי"ת לכבוד עצכן למשקר אחיאל כל בלב הדבר ונקבע בתוכם,ד'
 רעזחזוק.הלכבוד

רנו



 רהנה שכרו". שימול הוא "ברק המדרש לשת עוד לפרש רישי*
 גדול א( וכ"א )במ"ר במדרש איתא שלתם, ברתי את לו נותן הנניעה"כ
 כולה והתורה בשלום, אלא מתנהג העולם שאין לפנחס, שניתןהשלום
 ויל"פ שלום. נתיבותטה וכל נועם ררכי ירכיה "( ג )מש4 שנאמרשלום
 על מרה כנגד מדה חטוא במתנה. שלום[ כולה ]שההר התורה לושניהגה

 דרשו יצהף לתורה, זכה שמים, לשם בקנאותו עצמו פנחסשהפקי
 שמשים מי מהגה, רממדבר יח( כא, )במדבר עון"כ א( ה תהלים )מדרשחז"ל
 שכרו". ששול הוא "בדיו וזה לתורה. זוכה בו דשק שדבל כמדברעצמו

 אליהו. זה פנחם כנק( לאו ר"ה וכש"י ב קל, )ב"מ חז"ל יצנרוחונה
 זה מכח במחרה, התורה לו שניתנה פנחם של שכרו שמכח להמרויזר
 לו שואלים חייו והראשונים התנאים אצל מצוי הנבטש אליהוהיה

 כהנת ברית אחריו ולזרעו לו "והקעה לו הובמח וכן שעש"ק.שאלותיהם
 ותורה דעת ייטמרו נט"ן שפחזי "כי ז( ג )מלאבי נאמר ובכהןעולם",
 הוא". צבאות ר מלאך כי מפיהויבקשו

 לו מחנק השבת את המעג כל א( קיא  )שבה חז"ל אמרוהנהה.
 של נחלה הינו מצרים" בלי ש"נחלה לפרש יש מצרם. בלינחלה
 זר יוכל עלא מצרם משים הוא הף בעקם לו ש"צ נחלה רק כיהפקר.
 את השגשעננ מצרם". בלי "נחלה היא הפקר שהיא נחלה אבללכנם.
 ממדבר כי לתורה, זתטה ועזיז כהפקר. עצמו משים להיות זוכההשבת
 ח"ב )רד שבה נקרא ולכן לתורה. זוכה כמדבר עצמו שמערם שמימהגה,

 נרעבה בשבת מלש"ע ב( ש; )שנה אחזתן סק דאוריתא. יומא א(צב,
 זוכים ועי"ז מצרם", ב4 "נחלה לבה" המרעל זוכים בשבת כיתורה,

לאוריתא.
 בנענה", "כשהכר "שווינה שמים, שם לקרש שנזכה רצקףהי

 עף מוב וכל ושלום חים חטצלהה בחכה בשפע מצרים, בלי נחלהבת"
 בביציה דוד בן בביאת שלעשה בגאולה להגאל שנזכה והעעךעלם,
 הבסריו. רדותו ברוברינן

רנח



 פנחס פ' שלנציתסעודה

 בני מעל חמתי את הש% הכהן אהק בן אלשי בןפינחסא.
 לכן בקנאתי, גבראל בני את כליתי ולא בהוכם וקאתי את בקנאוגבראל
 כהנת ברית אחריו הירעו לו והיתה שלום, בריתי את לו נתן המיאמר
 לא לכפר %ספרי: יזרעאל. בני על ויכפר לאלקיו קנא אשר תחתעלם
 רצ"ב. הסורות, כל סטש עד ישראל על המכפר שעומד ויכפר, אלאנאסם,

 אמר המקן, אהק בן אלעזר בן פינחם א( פכ"א )נמ"רבמדרש
 מרה, כבד מרה זה הוי למה וצ"ב כו'. שכרו ששול הוא ברקהקב"ה
 כהנת ברית - רה2כר ניתן ישראל, בני על ויכפר לאפקיו קנא אשרתחת
 אחריו. ולזרעו לועולם

 טה פתוי בן הראיתם אותו מבזים השכמים עודיה לפיוברש"י:
 בא לפיכוי מיזרעאל, שבם נשיש והרג לע"א עגלים אמו אבישפעום
 וצ"ב. אוגרן, אחר ויחסוהכתוב

 )וטנא זי"ע שלמה שם בעל אא" כיק דברי ע"פ לבארונראהב.

 לד' נפשו כפר איש ונתנו %( ל, )שמת עה"כ ז2פ" בפרשתן( במםבתאווה
 הזחה"ק עפי"ר אתם, בפקד כף בהם יוניה ולא אתםבפקך

 )סי
 במרור( פ'

 ממנ"פ עשו ש מקבל אם כדתה, עלטה שהיינ עבירה עוכררכשאדם
 צרכי אינו הטוב ממש, בפועל נהדנ כאלו לו נחשב א"ש, קדחותעל

 כפר א"2 "ונתנו הכתוב שאבו וזה עיי"ש, בפועל מיחה עונשלקבל
 כמו תסרק, )מלשק אתם" "בפקר לר', נפשו שסור שתאדם 6י",נפשו
 והטה "ולא חמאים, לו כש"ת היינו דרך(, מקום וישקד כה( כ, א)שמאל

עבט



 מחמת )מות( כף בהם להיות עטרכן שלא אתם", בפקך כףנהם
 מה זי"ע תשובה דרכי בעל אא"ז כלק בסן ופירש עכר"ה.העבירות,
 יכהצצ ואם כר", ישראל בעקת אלעע ך' "רכה השמ"ע( )ברמחשאתורים
 תפלתינו, שתתליל כראין פעו חטין ופשעע המאנו הלא לאמרהבהירנ
 הינו ברצק", תקבל באהבה ותפלתן ישראל "האפוי מבקשים אע6ה
 פי נטתם נחה עין, על מכפר הקרנן לקךבן, נפשם לסמור שכרצונםבמה

 עי"ש.המקיטע,
 על ה( תרעמה )כגי זי"ע הישכר כני בעל אאץ כ"ק מש"כועיק

 קריאת-שמע, לענק 4שם נאמרו לא הזהר מנדברי ש"הגם דצ"ל,הממר
 כאלו ר' לפני למצק יוניה באורע, בכח נפשו שמחטר מי רעת נלמודעכ"ז
 ממית הרא כןי"ש עתך והנה העוונות, כל לו ויכפרו בפועל נפשומסר
מ ש נפשו למסור טסת ממו ש לפגל בכח,נפש ש  

 אלי
 עולם

 קמ"ש להקורא העוועת כל לו יכופרו הנה יז"ש, ואחדותוויחודו
 עה"כ מק( 40 )היה רוהטב"א בתשו' שכתב הרכרים וק וק נפש".בממירת
% כי כג( מד,)תה*ם  "רכי ת"ל מנחה, כצאן נחשבה היום כל היגס 
 "שכל בקמ"ש קורק שאס יום שבכל אלא יום, בכל ליהרואפשר
 ית', עלו שעה באותה הורמו כאילו החח הף כן, על ומסכימיםנפשך",
 עשאו". כאלו חץ על הממכים כלכי

 גומר משמקריב פישטת שמכפר קרבן, בכל הוא כןובאמת
 ב( א, )יקא כדכתיב רברבן, במקום נפשו את למסור ממק יטמאכדעתו

 מג )ףקיא רק' החים האור שכתנ וכמו %", קרבן מכם קבב כי"ארם
 כי הההסב בצער עמה אשתתף בהמה, שהחב החומא רתכים ש"יבהשה(
 ארם ז( *, )חה*ם והכתוב ומאגור בטה חבוא זוף משפם בו לששות הואראוי

 וכיק עשאו", ב~ו " ש הממכים "כל כי חשייע ר'". תוזטיעומהכנה
 עשאו. סמי שץ חף 8ץ, משפם % לעשות שתאוי וממכיםשהחשב

רס



 "כל את מקבל וחמריו רוקדו ביוב שוקב"ה שמה לומד,ונראהג.
 ביה, והבשור מפמפם. נמשך עשאו", "כאלו 9"צ "" שהממכים
 ק יעתן תיזם שעד, אהל פתח בבים טפשה ו( )כה, עה"כ לעילררתה
 ראה שפנתם לבאר, ונחשה וב"ב. שמע", וקריק בכין "אינקעהעשל
 ישראל מוכנים ובמחשבתם שבהוכם הינו שמע, קטים בוכיםשהם
 נפשך", שכל קויאר, עייפן קהו יזטץ4, שמו קרושת על נפשםלמסור
 גבראל של בכחם ההר לא אכן נפער. לסמור באגטט עצמו עללקבל
 כשחשש מחשבתם שנפגש כיק ממש, המשל אל זו מחשבתםלהברא

 ט'", בהוו רמח ועלז הערה מתע4 "ריקם ז( )שם פעחמ ח45 הואש.ררותי
 לההרס ביוי, לרף - הטראל עעץאו - ךקשי"ש תיבות הרמ"חההת

 בבכיות ק"ש קוראים כולם הערה שהיו ולקי הפועל. אל מכחמחשבתם
 "ויקם אלא צבאות, ד' קמשת לקיא לפרחם כח ההר לא ממנ"פהטעת
 נפשו למסור הגרתכם הכוחות שאב הקדהשה שמהעקה העדה",מתוך
 הוורא רק הטש כיבפועל,

 לפחי
 הערה. בתו בכח פנטז שהיה מה את

 לא עה4אתו הינו בתוכם", קמשעי את בקנא ט' חמתי את "הנדבח"ש
 הגטזי את "השיב העק כולם. גבראל בני קנאת אלא בעצמו, עלוהיהה
 כולם. ישראל" בנימעל

 ישראל ,2ל כטששבצזם חהושרא זכה ששנתם רכיון נחשה,ועפ"
 בכל ישראל, שכל פעל באה הפועל, אל הכח נק למםירת"נפשרגשנים
 אמונת על נפשם לסמור יהחששבתם ומוכנים ממכערים אשךהדיית,
 ואוו למעשה* מחשכתם להם נם ותחשב איו, עמיפו עולם,אלקי

 הבאים היורות בכל נוע פעחם של עצצעעדו אוציו", הקרעו לו"מזיתה
 "חו". מ* " ש הסממם ש"כלאוציו,

 שעהטר רכפר, אלא באמך, לא "6שר במשי שאמרושהו

 ומכפר עגו שהוא שיט הץהת". כל מי עד ול שחשכתי
 ממר כאלו ד' לפני לרצק טהרה באתרע בכח נפשו שמואר שמיעליהם,
 קטבן, בכפרת ועך"ז מהר. כמבואר העושות, כל לו ויפע מתעל,משו

כסא



 פנתם, של המסנ"פ למעשה מהשבתו מצמרפת קרבן המקףבשכל
 מדה כי שכרו", שימול הוא "בדק במרפש שאמרו וזהו לרצק. *ועלה
 ולזרעו "לו ניתן אחריו, הדורות בכל עוונות כפרת שפעל מה מרה,כבד
 עולם". כהונת בריתאחריו

 ישראל שחמאו מרם כי אהרן, אהף ףהסו הכתוב שבאוזה
 לכפר יכול אהרן ההר כן ועל ורצפה, זכה מחשכתם היתה מואב,כבנות
 שבנמו אחרי אבל ישראל. של מהשבתן יסוד ע"י בקרבנותיו,עליהם

 פנהם את וליחם הכתוב לבא צריך ההר מואב, במת אחף וזנובמחשבתן
 עד עליהם הנכפר שעומד פנחס, של זכותו את צרף שמאז אהק,אחר
 הדורות. כלסוף

 ממתו על שמע קףאת הקררא כל א( ה, )בתמת הו"ל יצנרותהנהד.
 אל רוממות ו( קמו, )תהלם שנאמר בהוו, פיות שתי של הרב אורעכאלו
 הוא פיות, שתי של שהרב לפרש ויש בהים. פיפיו"ת וחרבבגרונם
 רמ"ח ]כמד בהיו רמ"ח ויקח % שנאמר פרחם, של הרבו גם עמושמצטרף

 פתח בכים והמה בהם נאמך אשר ישראל עם רהצטרף קטן שלתיטת
 כוחו שמצרף לדורות, ההש וכן שמע". קראן בכי! "ואינון מועד,אהל
 ועי"ז למעקרו ומצרפה לפועל מהשבתו שמוקרא אהד כל של ק"שעם

 מינטה. במלק וקליפותחיקק
 הממה, שעל שמע נשיאת אחד כל שקורא בעת גדול חיזוקוזה
 ישראל מכלל להיות זפטה באמת, בכוונה הקף"ש שבכה להאמקשצרים
 מה כל על שלימה בחשונה הקטור שמע", הקריין בכיק "אינקאשר
 קרי"ש וע"י ח"ו. במדד וכש"כ כשעג ומעשה דיבור במחשבהשפגם
 עמו שמצמרפות בהיו, פיפיות הרב ניתן שלטה בתשובה הממהשל
 נקמה ~שות בהיו נתמה פנחם של והרב ישראל, בני פיות כל שלבכיהם
 *לות. ופהר הנמיכות כל על להתגבר בלאוטים, תוכחותבגוים

אסב



 ביראה באמת רומים מלכות עול לקבל שנזכה רפקוטוי
 ולא נבוים ולא לבבנו, עם כאשר הכר"ת את לעבוד ונזכהובאהבה,
 ומהרה בקדושה התורה בלמוד להתעלות ונזכה ועד, לעולםנכלם

 שלנטה בגאולה להנשל שנזכה והעיקר ית"ש, לו רוח נחתולעשות
 וחמריו. רחמיו ברוב כירן במרוה דוד בןבבושת

רסג



 מסעי ממות פ' קודש שבתליל

 אשר הדבר זה לאמר "טרא5 לכני דרשות ראשי א5 כמטה וידברא.
 לכני הממות "ראעזי בשם העדה נשיאי נקראו כאן למה וצ"ב ד'.צוה

"טרא5".
 )עיט ונמקי שפ5 מלירק "כצמה" במפה"ק שפהקנו מה ע"פוי"ל

 הדור להנהע הנשיאים חובת דהנה י"ל, ולפיט ועור(. בשלח, % איזמלךמעם
 "סמה" בהיותם נם אלא שויונה, במדרגה הוא כשהדור רק לאהוא

 כן שהרי הלשאותם, לרוממם - להנהעם הנשיאים צרחניםששפלות,
 אביק" ירים מאשפת דל מעפר "מקיזת להיות ית"ש ומדתו רצונוההע

 ז(. קע,)תהולם
 פגמו שבה בלעם עצת אחף בתוה"ק שנאמרה זו בפרשהולכן

 מאר, תחתונה להעה ממה מכש אז וירדו שאב, בנות בחטא"טרא5
 אז נקראו הצויה כמטפלותם, להעלותם צק באותו הנשרעים עבודתתזהה

ש ש "שראלש, לכני המטות "ראשיהנשיאים  שעה נשתה עמירש 
 ראש. עד ומשאם להעלותם סממה הרר אתלהענקות

 כ5ם העדה כל "מ ג( ם, )מצנר קשח שמען מה לבאר ישוערש
 ראה עה"קק היים ר", קהל ע5 תתנשאו חמדוע ד' ובועכםקדושם
 מען ולכן נכוהה, יטירעה השגאל בהיות הנהגה ענק רקכמטבעות
 רגעדאים פעולת שארכבה תתה ששש ר". ךל ש תתנשאו"ומדוע
 בני אל מפשע לררה ההם ישראל", לבני דהומות כמאשי להיותהטש
 ופרות. בר מעומק לטטפתם הקוב ""רתתם, עצפלוישראל

רפד



 בר מכוק דצועו"ר שברית מ?( )פ"א היצירה במפר אמחא ההנהב.
 האיכו זי"ע הבעש"ט תלמתם רטה"ק של הק' ובמפתם הלשק.בשת
 ברית מרת תלוי שנזה משום המנור, שירת ש בעתר לושטיהרבה
 עה"כ הם"ם( ב פז, )ח"ב בחו"ק שדרשו כמו דכולהו, כלקא הוא -קודים
 מעקר ברית, בהאי דמעקר דמאן פמ5, לך תעשה לא ד( ק)שטת

 )ימו בדרשה אישי ונהמך 5ב יטב בע5 הגה"ק וטיני )ר"5(.בהנ4"ה
 למעל הארם חמאת מכ5 יעשו כי ו( ה, )במדבר עה"כ ע( אות מדות 4?פמם
 ולא במרד חק אק ה5א האדם יארך שאל ההיא, הנפש ונישמה ברמען
 עטה שעג. א5א שאעו מחשבה בלא וכמעשה ברצון שלא אם כיבמעל,
 ש ח"ו, בחק להכשל גרם הוא כימעות,

- 
 הנרים פה מט5 יי

 מעשה הוי שפתיו ועקשת הלשק, ברית בר המעור בטת כיבשים,
 ר"ל. ורצקבבדיד

 וצצעור" ב"ברית ישראל שפגמו לאחר הכתוב, עמישרוזהו
 ישראל", לבני דגושות ראעד אל בהיה "ויסכר מאב, בבבתכשנכשלו
 חח ב'6שמור תלך להא"ש, לרצת להעדבמ הבשצ"ת שרומת להםשאמר
 נך בטר"ש מה ה"מ ד', צוה אשו דיבורים רק לדבר וי'", צהר אשרהדבר

 דברי קומה לא רשי: ןפ4 רכרו את יהל לא וז"ש כרצונו, החלא השי"ת,ציווי
 המצה. מפיו היוצא ככ5חלק[

 שמי תצמח", שיץ "אמת צ( פה )והלש הקרא יתפרשצחק
 %( מר, )שם % תתקים ליממה" שנפק עד קושם בית באות ופגםשנכשל

 להמר הוא תקונו תחלת במננו, לאמיץ דבקה נפשט לעפר עפשהכי
 יעשה", שפיו היושו* ככ5 דברו טיל "5א בה" 4שםון במדת שטנאבדיבשה
 מאמיץ " עבוקהא מבירא האדם את להעלות אמת מרת של בכחוכי

 )עק אג"ת דברך ראש קם( לסו )שם שהיש רשש לאעדא עדתצמח,

 שקלש(. לשטת בניםתששנה

פסה



 דברים", יוסף בני נשמה "כן ה( לו, )במדבר בפרשתן לדברורמז
 הדהרה ביותר מהדם הם הברית, נוסרי הצדיקים - יהם"ף בנישמטה
 טץ(. מד, )תהמם בברית"ך שקרנ"ו לא בבחינת אמת, היינו "כן",דיבורם

 רה2בע או לד' נדר הנור כי "אה2 הכתוב המשך יל"פובזהג.
 שנועה" השש "או )במשהן( אלימלך נועם במפה"ק ופי' נר",שבועה
 קדחטת ענק שיכות יתבאר ולהתל בדבה"ק. עי"ש קוח2, שבתבעמן
 השנתוה )מאמר זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק דברי ע"פ לכאן,שבת
 שבצע שבשמירת רכם חבוא מעו"ר, לשו"ן ננ" ששנ"ת ק4( אוה אמאמך

 ממשעי ולפי"ז ובמעור. ובברית ה*2ט בברית ח"ו שפטמים מהמתקנים
 להרגלות יכהים ישראל" לבני דבשות "ראעד שהנשרשים לומר,הכתר
 בבחי' בבורם לתקן מואב, בטת דחמא וזוהמה ממגמאה ישראלאת
 שבה כראף, שבת הידומיין שבועה" "השבע ע"י דברו", יחל"לא

 מעור". "לשוןמתקכם
 נחלה לו נוחנק השבת את ר5עב א( קיח, )שבה חז"ל אכוווהנה

 במתי על והרכבתעי ד' על תתעב אז י( נח, )"2עיצ שנאמך מצדםב4
 ההש דוי יענך שנחלת לפרש ורם נר. אבעי יעקיב נחלת והאכלתלארץ
 ב4 "נחלה וצמאת לקקכ, אמת רצען כ( ז, )מרה שנאמר אמת,מדת

 לאגרא עד עמיקתא מבירא לן~ת יכולם אמת מדת סי על כימצוים",
 אוטע". דברך "ראש למררעת ער תצמח", מאוץ "אמת בבחינתרמה,
 באמצעיתא, % א"ב, באותיות ברישא הא' היא אמ"ת שתיבת 6ה,ורכם
 מריש עצההש היינו סיג(, הי' )הקו" בסופיהת'

 דרני
 ררנק. כל סוף עד

 מצרים". בלי "נחלהחוינו
 עשי מאמד ההצר ששי )עק זי"ע אבוה"ק אצל ושקובל כפיהנה

 בו אשר תורה, כצען אצן דהצכועות, חג נגד ההא אח שבצע ט( אוויהמצדים
 הלשו"ן בשית שפוצו מה לתקן נרמא ההצק אצבע", תורת לצ"נתן

 סק יפו ולם י ש אשר אמת מרת בה ולקצת ועצעו"ר,ובשית

אסו



 לכל מכה האמת מרת שבזטת רצק רהי לשמחה. ומעק פנ ~וםמאבל
 בן בבהית שלימה לגאולה שנזכה והעיקר ובגשמיות, ברוחמותהשוענות
 וחסדיו. ררעציו ברוב ייצן בפצועהריר

רסס



 ממעי ממות פ' שלנציתמעודה

 אשר הדבר אח לאמר הטראל לבני הבששות ראשי אל כנטהוידברא.
 לא נפשו על אמר לאסר שבעה השבע או לד' נדר ידר כי אהד ד'.צחה
 ישטה. מפיו ההנא ככל דברויחל

 ואל צדיק תהי אותו "משביעין ב( ל, )צה חז"ל אמדו דרגהויל"פ,
 בעינני המה אתה, עחמיק אומרים כקו העקם כל ואפילו רשע,תהי

 הוא השבועה שלכאורה להרדי, עממם חרי הני שייכות וילה"בכשיטע".
 הנ"ב. עצת, בפני ענק הוא כרשע בעימו להיות שצריך ומה אחד,ענק

 אמים )לעפי זי"ע התנהי בעל הכה"ק שהעשה במה עורועיק
 רשע תדו ואל מיש( פ"נ )צמח תנן דהא להבק "וצרך זו, מאמר עלפ"א(
 יוכל ולא עצב ויהמה לבבו, ירע כניטע בעיניו מהמה אם בם, עצמך.בפני
 לטשי לבוא קנ% כמה כלל לכבו ירע לא ואם לבב, וטוב בשמחה ד'לעבוד
 ח"ו".קלות

 תהי ואל צדיק עתהי אותו המשבקק וסו השבועה שעמןונראה
 האדם אגע תמלחי נמשכת שטעה היא אלא שבועות, כשאר אינהרשע",
 אותה המשבקה השמעה ק% את הנפש שומעת תמיד כי תחו, עמיכל
 הכל על להתנצר "יו45 יוחש פועלת והיא רשע", תהי ואל צדיק"תהי
 הפועמת מתבועה מכח כי השלעטה, המה בעמדה ית"ש אותוולעבש
 ית"ש. ממנו ~רא המיד לו באבנפשו

 ינפש א( ה, )ועמא עה"כ ב( ע, )חצ בזהר דמבואר מהא לוה,ומקור
 בבני לסבתא נשמתא אפיק הקב"ה "בשעתא אלה, ק% הטמעה תחמאכי

 ננשום פקודף למדא בנק קםםורין, בכמה יעודק בבמה בה אםהידנשא,

רתח



 דגימת, תקים אם אגד של הבמחות בהרבה נח מעי 4מג מגה מהזש-4"ה
 5ה שאעבר אלא עוד ו5א המצוות[, שתשמור סף תחטא, אם עונשקובהרבה
 דמשתד4 דאינק עמא בהו ולמסגד לאשתעושעא עלמק ותמניאבאלף

 בפ" רעיון כר[. עו5מא ושנצה באלף אוחה וטמעבירץ אלא עיר נלאבאוריתא
 בשכר ההתראה הצדיקים, נועם שתדע כרי ה, כל שעה"קהרמ"ק
 תחמא. ולא עדן לנן שתתאחה כרי ערן, לנן שתחזור לאחר 5הדמדמן
 פעולה אלא בעלמא, שבועה קול אינה אלה", ה"קול ששמיעתהרי

 הנרומה. על ימחק בל רושםשעושה
 ואל צדיק תהי אותו "משבענין הענינים, המשך לבאר "2ובנץ

 בעינו היה אתה, צדיק לך אומרים כולו הערלם כל ואפילו רשע,רמיי
 צדיק לך אומרים כולו העולם כל אמנם אם שאפילו כלתמרכרשע",
 בעינכן "הטה אעפ"כ אבל צדד;, שהנך הכוצת הוא כן בודאיארמה,

 השבועה אותה מכח אלא משלך, שאינה צדקהך את תתלה כיכרוצע",
 דהא זי"ע, התניא בעל קושיות תתישבנה ולפי"ז כרשע. באמההית אתי שבועה אותה ואלמלא רשע, תהי ואל צדיק תהי אותךשכשבקק

 אם "כי בפחכן, ו~ק4 שכן לחשוב הוא עצנים", בפני רשע תהי "ואלדתנן
 בנימחה ד' לנברד יוכל הלא עצב ויהיה לבבו, ירע כרוצע בעיניומזהה
 יכיר מ"מ אך צדיק, שהוא עצת בעיני להאות צילי לכן לבב",ווזוב

 שמשבקק השבתה מחמת היא אלא עצמו, כח מחמת אינהשצוקתו
 רשע. תהי ואל צדק תהיאותו

 כו', שיציק רשי אותו דמשבהעין הא עיילפינן שם( )יה בש"מועיק
% ו( עא, )תח4ם שנאמרמקרא  אתה אמי ממעי אמי, מצק נסמכתי 
 הוא", ראשתבועי 5עצא עזי דהאי משמע "מאי הגם' בגואלתמזי.

 מוך, דהית מיעז 5שק )והש"י ודמטליכי מדך נזי כם( ג )ים9ן דכתיבתששני,

 הוא או "הוצאתני", פירוזנו גנוזי" היי שכפשושו וצ"ב, ל"נועהגרדמי
 ואקי מפרקדם(, )עק אמי משמע אותי תיקת שתלשת הינו "טש"מלשת

 הים סד, אתה אושי עםםכםן כנ"ל, לפרש הוט והדרש. הפשםכמשתלכים

רמי



 שנשאר - עמי יצאה השבועה נם כי שבועה, עם אמי מנמקשהוצאתני
 בנפשי. לעדכחה

 )בלעם( רשע אותו של "מבהמתו ב( יק, )טטיהק חז"ל אמרוההנהב.
 ובתי כנסיות בהי להם הקו שלא לוטר ביקרן בלבו, הקו מה למראתה

 נתכוק שבקנם ולאה טש. עגך אהלו מכו מה ה( כך, )מענרמדרשות,
 קלך" אהלך מכו "מה להם ובאומדו צדייתם, בעעקהם שוהיולהכשילם
 "לא שהלילה וערם ח"ו, מנטולם ועי'ז רוה, נם שהמה מרתו בהםיכניס
 הוא וכמת"נ ביהם"ר עיקר שתף מדרשות", ובהי כנםיות בתי להםהזו
 מ, )"טעטז שנאמר רוח הטפל דכא על רק השורה השכינה השראתמקום

 רוה. הטפל דכא 4טז אניפז(
 גבראל לבני המטות ראשי אל משה "וידבר הציוף אז באח"כ!

 גבראל, בבני ענף מוקז להשרצן שתפקודם העדה נשיאי הינולאמר",
 להם "אסך שכן הממות", "ראשי ונגמאו בלינם. של רוח נמותהיקי
 גדולה לכם משפיע שאני בשעה שאפלו בכם חושקני לגבראלהקב"ה
 לפני" עצמכם ממעמקאתם

 )ה""
 שאפילו דממות", "ראעד מק"מ א(, פט,

 ההראל", "לבני ואמר לפניו. נמעטין הם לראש אותם מעלהשהקב"ה
 כן, אינן עכו"ם "אבל )שם( שאמרו כמו בישראל, רק השש זו מדהשהת
 אמר לפרעה, עיר, לצ טצה הבה ד( א, )נראשיז אסך לנמרוד נכלהנתתי
 ד'". מ4 ב( ה,)שטת

 "ראעד להיות זו למרה לבוא שהדרך רבינו, מהטה דוריכםובאה
 שבעה השבע או 4' נדר יר כי "א יי ש הוא ישראל", לבניהממות
א ש רכס שהוא נפשו", על אסרלאסר  אשר השבקה קל האדם 

 שגי צד";, ההי אותומשבקק
 היוצא ככל דברו יחל "לא אמך זו שבועה

 שכל נשכיר האדם צרך ה"ה בנפשו. ולנצח לזור שנעטאריז העיטה"מפיו
 תהי אאו ר"משביעק שבועה מאותה הש לה עטישה ומסרטהנרולה
 שצדיק אומתם כלו העולם כל "אפהק עלכן רשע", היני חשלצדיק

ער



 בעעקא "הטה מ"מ יעקב", אהליך מוכו מה שאמר כבלעםאתה",

 מה תמיר בקהכך שמפעפע אלא שלך, איבה צדקתך כיכרוצע",
 רשע". תהי ואל צדיק תהי אותוש"משבקק

 העטה. מדת לקנות נרמא הזמן אב, חודנו עמי אלו, בקמשוועהג.
 תמת חדשי מאמני נישכר )בשער זי"ע אדמו"ר אא"ז ב"ק שכתב מה לזהורכן

 אאשמו"ר קודש מפה מקא, הוינא כד שמעתי אב, חובט "בענק ו( אותאנ
 תשר"י עדרח בחרשים, מצינו אשר נכק רמז זי"ע שלמה[ שם ]בעלהנה"ק
 הוא שמו א"ב וחודזט החהשים, בשמות גדול היותר הממפר עולההוא

 עי"ש. מאוד", קמן היותרהמספר
 ומצפק כלות עיעו אשר השמן הוא אב שחוהש עוד לומרו"1
 נקבהז ישראל ארץ והרי הנואל, בבהות ברנה לציק ולטובלקטועה,
 הגלום חים )חק רנר" ארץ ירשו "וענוים ש( 6, )תה*ם כדכהיבבעטה,

 שנק-אה העטיה במדח ששבחה היט מאוד, מאוד הארץ מצבה ז( י/ )במרברעה"ב
 הזמן רלכן רוח(. שפל הוי מאד מאד מ"ר( פרד )אנצה שאחזתן ע"ד מאד".עטור
 ד', לנטועת לצפא ענוה, מדת ולקמת רוח, נסות מדת לתיקקנרמא,

 ציק בנדמת להאות ונזכה ארץ, ירשו וענוים בנו עותקים שמשולרדפני
 שמים ברחמי הטפלת, דוד סהטע מעפרה, שכינה ולהקמתוירושלים
 *ום במהרה ונזכה טוב, *ום מאבל א* שים ריהפכו זרעט, רעלעלעו
 וחסדיו. רהבנו ברוב דידץ במהרה דוד כן ככהות טכשכלו

רעא



 מסעי ממות פ' מלכהמלוה

 שעל העשה, מדת ממעלת שלהטת( )במעודה דברנו זובשבתא.
 ממגולות והנה ישראל". לבני המטות "ראשי הנשיאים נקראושמה
 מעוךתא המש שהרי ענוה, מדת את בה לקמת היגש מלכה מלחהמעורת
 אנכי ואביק עני כב( קם, )תה4ם עצמו על אמר והוא משיחא, מלכסרדוף
 "עני בנים' מלכה" מלחה "מערדת שכן לדבר ורמז בליבי. חללולבי
 היא מלכה מלוה מעודת שלכן ואפשר בקרבי". חלל ולבי אנכיואביון
 וענעה ומהואיל נא(, החצצר ר אנא בה )ואומצם פרטות בה לפעולמגולה
 בישט"ה. ענוי"ם יפאר ר( קמם, )תהודם באמר הריענהק

 האה"ק של שהילולא יומא הוא הבעוקם באב ם' ביוםוהנה,
 דהרה עשה. מדת נעמן כדלתא משמהר ונימא ועכ"י, זי"ע מלונלקהחוזה
 )המץ רקשה בתוכם", וממבעי מקדש 4 "ועשו ח( גה, )ששת הכתובעל

 אחד כל בתקי בתוכם, שורה מהשכינה כיון ךלכאורה תרומה( פראמת
 מקדש לעשות שצרעו ומבאר, מקדש. לעשיית צרך למהואחד,

 בתוכ% תשרה שממשכינה ראויים א% לאק להבק כף המשכינה,להשראת
 בתוכ% השכעה 5תשהאת רמוים שוב - זאת שמבינים אחר ה4ממש,
 "הכלנהי ואז רוח, הצפל דכא את אני סם( נז, )"יעקץ שנאמרממש,

 בתוככם. אשכוןבתוכם"
 להיות מתיאשש שכמעם "ש"ט שפמרם( פ' אמת )המץ כתבועוד

 כיק הקישתם, בזמן כמו עצמם מטד ומהחוכות ונפלאות נמיםעתה
 כו כי גימא, לאידך געכ אפשר אך כמותם, והכוח המחה עתה לנושאק

ערב



 לו נקל אק טיול שהוא ומי כו', נמאסת אינה תפלתו ע*ו, שפלהשרעתו
 ובפששות". באמת אין שהוא מי כמו בעיתו, כ"כ שפללהיא

 בעל הגהיק ופירש יעשהע. מפיו היוצא ככל דברו את יחל"לאב.
 בכל תקנונים עושה חולק, רבתו עושה שאינו שמי זי"ע לויקדושת
 )שמהאל ככח" לו, ויקם אומר יינזור כה( מ4 )איכ בו חצתקיים מפיו,הנוצא

 אלקים. ביראת מהטל צדיק נ( כנ,ב
 פי על השעפה", מפיו היוצא "ככל הכתוב לשון לפרשונראה

 מופת לאטט בעולם שנתפרסם שבעת זי"ע, הקרחם היהווי בזקינימעבטה
 הידע השפאלער הרה"ק יזידו כסה שמע הארץ, בטיב ישועותופועל
 שביתו המה לשם וכשבא ענודתו. דיך בעצמו להאות אצלו החמךזי"ע,
 נ' או מ לפעמים שם העומדים וסף נשש אנפפם מקף הק' ובהטישל
 במתר השי"ת את לעבוד היה דרכם הרי וכאלו וידע דהטפאלעראצלו הבשבני בביתו. מגור יוזהב הקז הקדורי ההוא לפניו, לבא השנלו עדשים

 כטועות. ופועל מופת לאייר כ"כ בעולם נהפרמם ואויובצנעה,
 פ"א הוי. המנא דעוברא טפא זי"ע הקדורי הקיווי לוסיפר
 ר. לעבודת גופי ולחזק שם להבריש למלק נסעתי ביותר, חלושכשהיתי
 ובילת תשלומק, ממני *4ל צמנ" בש רצה לא שם שהותיאחר
 ואת אותו ברכתי עשיתי, תע ב"ב. ואת אותו שאברך הת,טלומיןבמקהם
 מקים עד חניכתי משם יצאתי רקח הםרכ. כל מכל נכל זרעו חשומתו

 הרבי "אף, לעומתי צועק קול עצבותי פתאהם הכגלה, עומדתוטהירתה
 היל מאוד חלוש שאם ידעו עפיי קצת, לי חברה בתנו". את לכרךשכח
 הצא לביתם. שאשוב דורסנים ולמה מאוד, ע4 קשה רפמיעהפמישק
 אני צמא "למה קצת ברכז כאלו להם אמרתי שן ואכרתה. לכאןבתם
 אלי. ולבוא לצאת יכולה שאעה כל-קא חלשה בתכם האםלחזור,
 בכל וברכתכן כתם ובאה ישמנה תציר ותיכף ואבהכה". לנטשן הששתבחל
 אחר-עשי כבר וזה לשע, חולה הקר זו שבתם כלל, יעתי לא סטהפרב.

רעב



 שלא )בלעת(, פאראלטירם מזיתה ר"ל, דוי ערש על ששוכבתשנים
 קמה פתאום אצלי, שתבא עלטה שציוותי ועתה כלל. ממקתמה 6חנלה
 חושבים הדבר, שנתפרסם המאז בעזהי"ת. ונרטחפאה רנלטה עלנהלכה
 העלפען. סיר א"א נהון וואם הטועות. ופועל למופת לאישאותי

 כשאק שאפלו יעשה", מפיו היוצא "ככל לפרש ישובעג
 - מפיו יוצא אך שהדבר כיק מ"מ לברך, או למור כלל הצדיק שלבדעתו
 שדברו בצדק, הנאמי לך" ויקם אומר "ותגזור מדת כח הוא שכןקשה,
 מפי יצא אשר דברי טץהץ "כן ש( נה, )"שהה בו נאמר אשר ד' כדברהוא
 שלרגעיו". אשר ההצליח חפצתי אשר את עשה אם כי ריקם אלי "2ובלא

 ישראל. כל ועל עלעו עןזכותם

רעד



 דברים פ' שלישיתסעורה

 בכפל וצ"ב גו'. ישראל כל אל משה ובר אשר הגבריםאלהא.
 כל אל מוטה "וידבר למעצר מצי דהוי מוטה", דבר אשר "הדבריםהלשון
האראל".

 תורה של לשונה ראה הקב"ה, "אטד א( פ"א )דהר במדרשההנה
 לשון "מרפא ד( סו, )טש4 כתוב שקי מנין הלשק, את שמרפא חביבה,מה
 היא חים עץ "( ג, )שם שנאמר תורה אלא חים עץ ואק חים",עץ

 משובחים, אליטת עק מנן מעלה הקב"ה לבא לעתיד בה,למחזקכם
 הצהל "רעול צ( נט, )ותערל שנאמר הלשק את מרפאק שהן שבחן הואומה
 )שמא שנאמר תורה אלא וטה מזה ואין כו'", ומזה כטה שפתו עלרעלה

 כתשים". הם ימרק מזה ט(לב,
 אחר, ממקום ללמוד לנו ימ אמך, לוי "ר' במדרש, שםעוד

 אטט לא י( ר, )שם בו כתיב לתורה זכה שלא ער כהיה הרי ממקהיו,נלמוד
 מנק דברים, לדבר והתחל לשונו פערפא לתורה ערכה כיון אנכלדברים
 במטה". רבר אשר הדברים אלה בענק שקמםסמה

 עץ 6טת ד"מיפא מקרא במדרש מקודם ליה דהיף יהאונראה
 תורה שיברי למילף מצינו רבינו במזרה יממקהצו משום הואחים",
 פה כבר רכיה כהוה שההן מה כנק הטף, ברפואת דישק אתמיפאק
 נם לפינן חים' עץ לשק "מרפא מקרא אבל תורה, דברי ע"יוהנרפא
 ר"ל, אסותם ברברים שצהלכלכה שלשק וויינו הנפש, רפהשעלענק
 מרפאה.התורה

ערה



 שמה מעיה", דבר אשר היכרים "אלה לפרש, נראהועפי"ז
 כאן סט ואמר תורה. דברי הדברים", "אלה מכח הוא מוטה"ש"דבר
 את להוכיח הבא שכל לדורות להורות כמצה, שאמר תחיחהבדברי
 לשונו שתרפא הקרושה, תורה בדברי דבריו תחלה יללתםישראל,
 מלא פיהו אלה ז( י, )תהיתם בכלל לרעוע תהסה ולא הנפש,ברפואת
 השון. עמל לשונו תחת ותךומרמות

 תורה", אלא ובטה מ"ק ד"ואק מדרשה לה יקליף הא לפרשההם
 תשובה של אחד מהזח לי ממזהר נ( פ"ח )שהשיר במדרש ךאטזא דרךעד

 נכנסות, הקרנות עגלות שיהיו פתחים לכם מתח ואני מחם שלכחודה
 שמעלת ר( חרוץ )מחשבות זצ"ל מלובלק הטסן צדוק ר' הרה"ק ע"זוכהב

 צריכה וכן עבר, אל מעבר שמפלאטת ההש, מהם של כחודההתשובה
 "מזה בבחינה ההש אשר מתורה בנייע ממש. הלב מעומק תשובה,ם

 הנפש. את מרפאה היא הלב, בעומק כתובים", הםושה

 עד בי"ח, אל"ף סדר על יייי"ח אעטה דברי שנאמרו העניןוזהוב.
 ח"א( פם"ז )שבת ביחםלמי כראיתא בי"ת", "אל"ף חז"ל בפי נקשאושהיו

 תשעה ערב קינות במגלת ופושמין יואבק היו והתנאים ר~קדוששרבינו
 בי"ת "אל"ף בטה וזציירו ולהתלעז, רומנסה נע בשבת להיות שחלבאב
אחר".

 לארץ לרטב כאים מרם דראמת הנ"ל, כצנעם יטהוא לונטהההם
 ישבה "אעטה ולשובו בדבורת לתמר רמשיהם, בית חורבן עלשטת
 רשמקדש. בית חורבן על לקונן ראויה שתהזה רוברט לרפאות צרדיבדד",
 כל במשך התלוע שפתו בשכורו שפנם מה נפשו מית יודע לבוהרי
 התורה אותיות כ"ב שהם בי"ת, אל"ף במרר רגשנות נשמט לכןהשנה,
 שמכל רגחט"נ, ברפואת שכהרפא חים, עץ לשון מרפא 5מ להיותהק',

 גאולה בערים לפעול הכבוד לכסא לכבלה רויו קינות מפשלהתחב
 וחסדיו. רדודיו ברוב ריכן במהרה דור בן בבטשז עחמות ישועותנקובה

רעו



 נהמו שבת ואתחנן, פ' קודש שבתליל

 את להראות החלות אתה נו', לאמר ההוא בעת ד' אלואתחקא.
 העשה אשר ובארץ בשמים אל מי אשר החיקה ידך ואת נדלך אתעבדך

 יירתך. וייכמעשיך
 לארץ ליכנם שלא רבש מוטה שנענש מה ךהנה לפרש,ומיאה

 צ( כ, )מצנר כרכתצ מריבה, מי חמא מהמת שהוגש בקרא מבוארישראל

 הקהל את תביירו לא לכן ישראל בני לעיני להתעשני בי האמנתם לאקן
 בחיי ברביה עיק שק, וצש בגדר והנה להם. נתתי אשר האנץ אלהשק
 להוריש הסלע ראוי שההר הנם, כח שהחליש מה היה "שהחמא)שם(
 עשמים שם הטה כן נעשה וזשלו בלבד, בדיבור הקב"ה של במצוותומים

 דברי מקים שומע ואעו יודע שאינו זה מלע תמה אומרים שהיוכעעקדש,
 אצל טה פתחק ההן הכאה ע"י כשנעשה אבל אנו. וחומד קלדהום,
 ולא ותחבולה הכמה בדרך נעזבה שה ענין שההה לומד, אמונהכשומרי
 נם". דרךעל

 השע הנבהלים, כל ארת רבעו, כמגה דהנה בטה, לבארערמה
 כשנצמחה ולכן ופנעזיורסע. םוויותמע להבק עומקה עד המורא ציוואת
 צרוך הממעושה רבעו מעשה הבק העבתו עומק לפי רדי הםלע, אללהבר

 את מכללים אם א"ק, אח. באופן שמים שם השתקיש האק, אתלרבות
 יהוא מודותיה לפי אם אפילו אזי פעיתה, יומונה מהעש הבוראציוו

 וצרפי הםלע, אל לדבר אמך השי"ת הצי מ"מ המלזן, את לדממתשקרקש
 ההראל אצל שתתחזק השו"ת רצת המה שפא וזה בפשמות.לקימה
 בקלמרו שיקש היה ו*ה ומשכליות, דיבררה מצד ה"מ פשהשה"ה"אמעה

רעו



 שכן השם", דברי "מקים זאת ובכל שומע" ואינו יודע שאינו מ"םלעק"ו
 לו ואפשר ויודע שומע שהוא שאף הישראלי, אהם בכל גם להיותצרתי
 פשתנה, אמונה מתש בפועל לקיימה צרז4 מ"מ הציוו, פנימיתלהשיג
 חץ ובאופן שומע ואינו יודע שאינו זו כסלע שהזע, ואינו יודע אינוכאילו
 השם. דברמקים

 קם לא אשר השגותיו גודל מחמת ההר מריבה מי שפגםמיצא,
 להראות ההלות "אתה רבינו משה טענת לבאר נראה כשה כמשה.נביא
 באמונה האמק עצמו מצר שהוא לזכותו, שטען כלהמר, עבדך",את

 הוא השי"ת אתה אלא עצבנות, מדרגות כלל היפש ולאפשוטה,
 א-ל מי אשר ההזקה ירך ואת גרלך את עבדך את להראותשהחלות
 את להכי באתי ועיט וכגבורתך, כמעשו יעשה אשר ובארץבשמים
 עומק לפי וממלא שכליית, חכמה שהיא ראיה עי על יתישהבורא
 את שאכה באופן יותר גדול שמים שם הקידחה שהזהה השבתיהשנתי
 והוה הסלע אל המדבר בפששות רצונך עושה היתי זאת הי*הסלע,
 ה4י. על מהחזק פשוטה ואמונה שמיםשם

 פ"א( שתחק אגדה )מדרשי במדרש מביתא מה לבאר נראהובזה
 את המנהע ודורש יה"ב הוא ויףא יהושע עדכנם רבינו כנצהשבקלט
 אהם למקרנת לחזור חויינו פשרם, וכאהם כמנן עמהם נכנס ואניישראל,
 הבהבה )היכל שאיצא דעת על שהש נאפשר פשומה. באמונה השאמקפשרם

 מטוב זול ד14ר"י במירור שד~עפוא זי"ע מבארדעטשוב הרה"ק בשם במדבר( לספרהקדמה
 הי"ו הידיעה ומזכלית לה( אחז א )מהדורא תורה דברי ועיין פשוטה במינור לדיזפללחזר

 פשושה[.ר4צוווה

 בו שקראים שם ש נחמו", "שבת נקרא זה שבתוהנהב.
 % ש דברו אבקכם, אמר עמי טרמו "נחמו א( מ, )שע"ההפטרה
 ו" מה4 5עחה כי עסה נרצה כי צבאה מלאה כי אלוץ וקראוירושלם

רעם



 בכפלים וכמתנחמים פ"א( )איכ"ר חז"ל ואמרו חמאתית". בכלכמלים
 אפקיכם. יאמר עמי נחמו נחמודכתיב

 נחמה יתנחמו אחת שפעם יי"4יה, הטורה ענין כבמעורומנאה
 מום. שכולו יום ובא והנלוות הצרות מעליהם שעברו מחמהפשומה
 ארכיון עמי", ינחמו ד' להם ויצוהר שיאמר מחמת יתנחמו עוראמנם
 מחמת ולא פשתנה, באמונה תנהירי! יקבלו להתנחם ד' להםשיאמר
 זו בנחמה יש יתירה מעלה שאמת בעצמותם. הנחמות וכהצעיםשרואים
 המוב, והשנת התשת מחמת הבאה הנחמה כי אלקיכם", רש"ף4שמר
 ברקי סוף אק תטאמר בציווי שבאה זו אבל המהאנש. במוב שיעור לה"ט
 יקום ד' דבר כי בלבם, סוף אק עד נצחי נהמה רוזכם תשאירהוא,
 מט(. אווז ה מאמך סין חודש מאכני הכשכר בני )עק םוף ובלי גבול ב4לעולם

 נחלה לו מחנק השבה את המעב א( קיח, )שבה חז"ל אמרוחזנהג.

 בלי נחלה המש אשר פשותה, אמונה על תקאי לפרש וגט מצרם.ב*
 בנחמה מתנחמים ידה ועל ב"ה, טוף אק באור להתדבק ותעולהמצרים,
 העולם בפי נקרא כ! ועל אלקיכ"ם. יצה"ר עמי מקמו נחמושהרינצחית,
 באמונה הנחמה משפיע השבת עצם כי נחמו", "שכת כשם זהשבת

פשושה.
 ד' דבר ולעמטוע וירושה~ם, ציון בנחמת לראות שנזכה רציוויהי

 שתהזה עד הע"ח לעד בלטנו הנתבה תצחקק עכר, משמו טרמוהאומר
 מזיו נהנים שצדקכם יום מוב, שכולו ליום ונזכה מצרם, בלינחלה

 עולם, עד הגלום ותחם בכ"ע, והצלחה ברכה שפע מתיא והכלהשכעה,
 רחמיו ברוב דילן במהרה דוד ב! בבושת שלימה לגאולה שנאמהוהעיקר
וחמריו.

רעה



 נחמו שבת ואתחנן, פ' שלהציתסעודה

 החלות אתה ר ארנ"י לאמר, ההוא בעת ד אלואתחנןא.
 בשמים א-ל מי אשר החזקה ידך ואת גדלך את עברך אתלהראא
 הארץ את ואראה נא אעברה וכגבורתך, כמעשך יעשה אשרובארץ
 חורבנן. הזה המש ההר הירק בעבר אשרהטובה

 בשם "שמעתי נח( )פ' ישף יעקב בתולדות כתב ישגהויל"פ,
 ע"י הינו בשרשם, הרץ להמתק ז"ל האר"י בכתבי שכי-נרו מה ז"למורי

 חסד בשהדי הרץ ונמתק חסד, באמת ונעשה חסד, שורש בדקשימצא
 מה כל ב( ם, )ברצת שאחז"ל כשה באה שבהגר ע"ש בו", שמצאזה

 יתפרש טפ"ז לטובה". זו "נם א( נא, )תענח ענין וכן עבהה למכרחמנא דעבה-
 הינו בדין, רחום יברצת ד'", את"י לאמר ההוא בעת ד' אל"ואתחנן
 יהמתקו ועילז היק, בתוך הרחמים מדת התמצא - זה עלשהתפלק
 לארץ, ליכנם כרוכל ויפעל התמים, באמת ויעשה בשרוקהדינים
 שלמה.מצא%ה

 הטובה דשוץ את ואראה נא "אעברה רבינו משה שבקשהה
 ישראל ארץ ממעלות כי וכלכנן", היה הטוב ההר ההודן, בעבראשר
 רצשכצנים שהחמש המוב מוגלה חטם גלויים, החמדים עוצם סמההוא
 אל צ' י "י א( ע4 )בראשה אכש לאברהם שנאמר כמו הדין,בצווך
 כי לאברהם, חמד מרת אותך, אהמה ענשם ה"מ אראך", אשרהארץ
 החמיים. התגלות מקום הטו בארה"קשם

 ע% נתארך -פראל לארץ רבינו משה נכנס שלא שעאתשף
 הלע השמר הקשה בגלות חטר שוחט למצחי יתק ואקז מאוד, עדדגלת

רפ



 שאמרו מה כנה ורדפכם, מוכה מרה למצוא "מ בגלות גם באמתאמנם
 כו' הרדמים את זוכר הקב"ה של כעמו בשעת אפהק ב( מ, )מחשחז"ל
 הקב"ה עשה צדקה בישראל, פחונו צדקת א( ה, )שופיםדכתיב
 האתיות. לבין שפזרןבישראל

 עול ושמר כו' בתוהתך עינינו "והאר בניפלה משתצריםוזהו
 עינים שטויו שע"י לארצנו", קוממיות מהרה ותו*כנו צוארנו מעלהגוים
 ממתללם ועי"ז בדק, הנסתרים הההמים את לראות סכו בתורתך,רואות
 נקובה לגאולה זוכים וממילא צוארנו, מעל הגוים ע% ושובתםהרינים
 לארצנו. קובגדותלעך

 בכפלים, נחמה אלקיכם", יאמד עמי מקמו "נהרו א( ם, )"צעןוזהב.
 ש טץזצנית החמים, הוזי עצמו הדק עגם וההשגה הראיה עלהאחת
 בימיפ. בישוב בשר, כל *ףמ גלוים חסריםהתגלות

ם חז"ל אסיוווצה (  שתי קראל מפשק "אלמן ב( ןח, 
שבתות

 מה-

 שבת - אלו שבתות שתי על שקאי לדרוכי ויש באלים".
 מפני מיד, ננאלין אלו ושבהות שני ךע"י מעמסה ודינו מקמו. המבתחזון
 את וכמצעים רואים שבו הוא באב למ' הקודם חזון" "שבתשענק

 נמתקים ומשקא חזון, שבת נישא טץ שם ועל הדק, שבתךהרחמים
 אשר גלוים החסדים נתעוררים ושוב באב, בע' דוד בן ונולדהדימם,
 נושמו. שבה ענק מצא יי"4ם. נתצה עמי, מעמו נהמו נאמרלטכם

 יש ודבר רבר שבכל להאמין בכפלם, לנושפה עצבה רצקוטרי
 ונזכה מעינו, היינים ימתקו וזא"ז אותה, %לצא ורחמים, חמדמרת

 ביום הארץ, % ש להלך די' מנטה בשר, כל לעיני רצנלים גלביםלצמדים
 אחד בלב אחד כא"ב יהד כולם ונזכה אהד, השמו אחר ר ידהההוא
 ריק במושיה רוד בן בבקרת עוקמה, בגאולה צדעיו כמצמה פני5ריל
 וחמריו. רהיטיוברוב

רפא



 נחמו שבה ואתחנן, פ' מלכהמלוה

 )או"ח רומ"א וכהב הנביש. אליהו את מזכיק שבת מעאיבכלא.

 להתפלל - במוצש"ק הנביא אליהו ולהזכיר לומר שנהגו ס מע" רצםסי'
 ראיתא משום כ' הלבתם בשם )שם( ובמנ"א הגאולה. ויבשתנושיבוא
 שבתות בערבי בא אליהו שאק לישראל להם שמובמח ב( )גג,בעיובק
 מ", למעלה תחהמין יש שמא מפק הם נמי ובשבת המורח, מפניובעיונם
 לבא לו שאפשר כמהמט"ק אותו נעכירין ולכן בשבת, לבוא יכולואים

 הגאולה. עלולבשרנו
 את להצרר מיוחד ענין הם מעמו" "שבת במוצאי אשר נראהאך
 את לכם שולח אנכי "הנה כג( ג )ם4ני לס הובמח ומהרי הנביש.אליהו
 במוצאי ולכן והנורא", החרול י' יום בא לשי למוב זכור הנביאאלטו
 כי לזה ורם הגאולה. ויבשרפ שיבוא שם כשכירק משמה שלשבה

 דצבשש". אלטה "את בג" משמו( בשנה )החל"ואהחנן"

 אליהו לשם שנתקנו מוצש"ק בפיתשי מלתא בהה נשא כןועלב.
תגביש.

 ולכא' ש"ץ". ובלי צוחה "בלי נו', מתחה יום במוצאיבזמר
 אין ממילא פרץ שאין ךכל צוהרה", ובלי פרץ "ב4 הפוך במדרהווקל
 מעגמה רננן, "תנו א( ם, )בחמה בש"ס שאמרו מה ע"פ ונראהצוחה.
 אני מוברח אסך בעי, צוחה קול ושמע בדדך בא שהה ושקבהלל
 )שאה ד"ע שלמה תפארת בש הגהיק והקשה ביתי". בתקי שקשאק

 עתה בשהי נדוק הרץ שיו כל הלא בנץ, במוח הלל הגץ האןמוש(

רהב



 כי הצלה, להם הנא ש צעוק ביתו אנשי מררך זה אק כי "שלעות"
 לפי"ז עכלה"ק. השים", כל הצדיקים בברז מלחמד הוא המבלנותמדת
 שכן מחמת צוחה אק מ"מ למ"ק, סיבה "ט חללה אם שאףיתכן,
 דוהה "בלי אומרים 6ה ולההדעם. למצוק שלא הפריקים בברזמלהמד
 המבלבות, מחמת רק יהיה לא צוהה יראין עפהמיבה כלתמר פרץ",ובלי
 בעהי"ת. מובות בשורות שכולו שבוע אלא פרץ אק שאכ! בגללאלא

 לפי נאים, מגלעם כלולת מלאכתו, נגמרה "כי המהי, א"2בזמרג.
 אחר 24הרדו המזה הכמחתו הף לדיק, "ט לכאורה הבנאים".ענק
 ב"כלולת רק מלאכתו במרה ולמה אחד, ופלטרץ" "מרקלץכייבבה
 ברכת ענק הוא כן שהרי לומר, ואפשר רבים. בלשון נאים"מגדלים
 )פמחש חז"ל שאכוו העק וצפחת", כר טזברמ ש"למענו אביטאליהו

 ארסק בט שבאמת אף ולכן מחברך. מאיוב פרומה ר~פל כל א(9ב
 נאים. מגרלים לכלולת עצמתה עד שה בבנק הברכה באה מ"מאהד,

 ענק שלפי הית הבנאיפא, ענין לפי נאים מנקעם "כלולתח"ש
 ונעשה הבנק נהברך השרת, ומלאכי הטמא אלחנו זרדיוהבנאים
 רבים. לשק מנדים,לכלולת

 להם ערש ע"פ "אף ופירש"י ט'. ההמז בעת ד' אלואתחקד.
 אש ועיקום מאת מבקערם אק השובים, י"עשיהם לתלותלצמקים
 הף המובים, במעקדו תולה הצדה; אם רבשלמם מ"ב, חנם".מתנת
 מתנת אלא כוצצךם מבקשים אק אם אבל ארם, משאר זכותוגדלה
 הצדיקים וכח זכות עגבה ובמה לבקש, אדם כל של שק הלאחנמ,

 הנם. מאוצר אלא שאינה כיהבתפלה,
 ר' שדוב צ"ע, מצאם הךה"ק וקעי שסיפר מה ע"פ לבארונדאה

 גדול אדם וצידן רל( וחשרצשההמער עשירון ו" לישנת )הכגטה נ"ל מורנאשמשת
 של לב"ר בבאו חומה נרול. מסחך כעל וודה מאוד, וקדהטלירדים

רפס



 משנתי "עמדתי ענה הה". שלם עסקת "במה אותו שאלומעלה,
 היתי אח"כ ההם, אור עד למדתי אח"כ חצות, לחקק הללהבחצות
 וחזרתי שרוית, בביהמ"ד להתפלל והלכתי ועשנתי, קאווע,שותה
 שעת עד ללמוד חרבתי למסחר הלכתי לאכול, אורחים איזה עםלביתי
 וקמתי 4שק, הלכתי אורחים, עם סעורה אכלתי שוב ומעצב,מצחה
 מעלה, של מבי"ד הפסק ויצא יום". יום מנדכי ההן וכן בחצות.שוב

 והמסחר. והעראק האכלה כעד נם הכל, כעד עק גן לושמגיע
 זה פסק המששמע אחר. סוהר נם לעולמו נפמר שעהבאותה

 בעד שכר שטתנים כאן מאוד מוב הלא בלבו חשב זצ"ל, שמשק ר'של
 אותו גם שאלו הב"ר לפני להתיצב זמנו כביבא הזנה רשות. עטניכל

 מסימתי בקתמי "תיקש עפה התחתק" בעולם בהיותך עמקת"במה
 היום". כל בממחתם עסקתי הפוב מוכש, ששים ועשנתי קאוועשתיתי
 עולם החש זה וכי אח, על הנפמך והמה ר"ל. נציגם הב"ד פסקו לואמנם
 ו14מרו דעהיפךי. ווי אח, כל בעד עדן ק ז"ל מימשק לר' פסקו 5מההאמת,

 לא. ותו כן, והוחלם נפסק כברלו
 משל ע"פ ינואר מה שהענק זי"ע מצאמ הרה"ק יקניואסך

 מאה עמו שהבהו סוחר 014 ובא תבואה. צרכה שהיהה אחתלעיר
 ההה זמן באותו התבואה ומחי ופסולת. מוץ כורים המאה הבואה,כורים
 שההא אמר אה מוכר ארגם תבואה. לכור כסף רובול שש דהטהקבננער
 כור הקונה שכל לו "1 תנאי אך תברנה, כור בעד רוטל עא"ט רקרוצה
 םז"שץ . הצה קאש זה נגד גם האלם נתץ גבח%ר זךז"%ףתתשאה

 בעמך ריזבחשה לנו תעלה השה כה בק הלא לט, נפק"ם מההמורוים,
 קט להם, צריפה תבהנה שהירעב הביק ריתוק, שער הוא אשר כמף,רויטל
 הסחורה. כלממנו

 הראל אחר מהקר בו פנע לברזו, הזה הסוחר בעצב בררךויהי
 טיולה, הצלחה לו שהיתה לו ענה חלוא השהשחו. אם ממהריו עלאותו
 רובי מאות שלש בעד מק כור מאהשמכר

 זזשז כמגמוע וקהי כמף.

רפד



 לאותה הנבטש ופסלת בוץ מלאות שלמות אניא 5קח השני,המותר
 מי העי, אנער לו ועת כסף. רובול בבי כור למכור והציע למכור,העיר
 עמימהמ קצר צק לפני עור הלא המוהר, התפלא פמלית. לקפתרוצה
 אמרו כלום. תתנו לא 4 ולמה אחר, לסוחר הסק אותו בעד רובולשלש
 הוא הרי לו, עצנה* מדמה אתה מה שבעולם, שומה העיר, סוחרילו
 המק, נם ממנו נ~יפ ברחרח כ! ועל טול, לפ הנצרכת תבואה לנומכר
 מובן. והנמשל לו. צדקי מי לבד, מוץ של סוחראבל

 להם שיזם הצדיקים כח דתיה שאין בפשטות, יתבארועפ"ז
 דומים תעם חנם, מחבת מבקשים ואפייה המוכים, במעשיהםלתלות
 ומחמת בהם, לתלות מנים מעררם כ% לו שאק למי התבואה,לסוחרי
 והבן. מרן, למוחר דהמה שהוא בחנם, הכל מבקשההכרה

 ע4פ. עןזכותם

 לרבינו התלמידים מן אהד העיר הסזון ברכת]אחר
 הה"צ של היארצייט הוא אב, מנחם י"ז שהיום,שליט"א,

 שליט"א רבינו ואמר תפ"ת. בשנת שנפטר הנ"ל שמשוןר'

 זו[. עובדא לספר היום שנזדמן פלא דברשהוא

רפה



 עקב פ' קודש שבתליל

 ועשיתם ושמרתם האלה המשפמים את תשמעון עקבוהיהא.
 לתעתעי. נשבע אשר החמד ואת הבשת את לך אלקוק ר ושמראתם,
 הרי אתם, הנקותם הטמרתם האלה המשפמים את "2מעק יאםוצ"נ
 חהחםד הברית לטמירת צריכים הלכנה הברכות, לכל ראויים עצמםהם

 לאבתעי". נשבעיאשר
 סוף מלשק "עקב" א( פ"נ )וב"ר המדרש דמפרש מה ע"פונראה

 תחלה הראש באדם, דשנו יהמום הלשון "כי הרמותן ומבארואחית.
 תורה בדברי זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"ק כבזב חננה טוף". אחית בוה,עקכ
 הף אפם, ועור אפם וטתב ממפדם, הכותב אדם רהנה פמיתו,קורם שאמי זי"ע, בינה יודע בעל אא"ז כ"ק בשם שידמע נ( אווז ב)מהיורא
 כל לפני אחד מספר מטיף דבר של בסופו אם אבל לכלום. עולה תהאק

 ולרבבות. לאלפים רב למספר לעלות ביחד כהין נהפכים אזהאפמי"ם,
 הרבצה כצמו . ותהו ההבל עמיו כל עברו אם שאף האדם, בחיי מ הואוכן

 בחץ מתק אז חשוכה, עושה מיתתו לפני עמיו בסוף אם מ"מאפמי"ם,

 תהו למוכה. כווין ועולזן חיו, עמי כל של האפמי"ם כל אתלמפרע
 תשובה ועירה עמיו כל עבר "אפלו ה"א( השובה מהל )פ"ב הרמב"םשכתב
 הכתוב אמר ועד"ז משחלק". עוונותיו כל בתשובתו, חמת מיתתו,ביום
 ירא האטים את נשמע "הכל אם האדם, חיי ,טל דבר" "םוף ע( קג)יתלה
 א ומצותיו, ויראתו ר לתורת לחזור תשובה שעשה שמור", מצותיוואת
 מעקרו. כל למפרע נתקן האדם", כל חץ"כי



 עבר אשר וכל תחו שמפעל דכית הוא, בזה עובטצרוצאה

 ותזכנה קמיו כל שהיו בע"כ הרי עמיו, בסוף תשובה לעשות הביאוציי
 מתקן בסוף התשובה ומשו"ה בסופו. תשובה לעשות זכה ולכןלתשובה,
 העבר. כל אתלמפרע

 האלה", המשפגתם את תשמעת עקב "והיה לפרזם -צובזה
 למפרע, נתקן הכל יהזה מ"מ המצוות, תקישו כסוף רק אם אפלוהינו
 לאבותכן", נשבע אשר החסד ואת רירית את לך אלקוק ד' "ושמרולכ!
 שאציו כמו מנעוריהם ד' את עבדו הקדושים שאבותינו שאףכלתמר
 לך נם מ"מ בוראו, את אברהם הכיר ג' בן ח( פזל רבה )בראשיעחז"ל
 כאלו חשוב בסופו התשובה סי על כית והחסד, הכרית אותונשמור
 למפרע. ושנאיו ימיו כלתקע

 רכלה באגרא כתב זי"ע יששכר בני בעל אארז כיקמעהב.
 אשר ש"עקב" כ( שת א מאמו אלי חיש מאשי תאבר נמי ב"ה)מצשתן,
 ואחרית סוף הוא אשר אלול לחה-צ רמז בו "ם והחרית, סוףפירושו
 הוא בזה הרי אלול, בחרש דרכיו שמתקן זרמי י"ל הנ"ל לפיהשנה.
 בני בעל אא"! כ"ק דברי הרועים והנה למפרע. השנה כל אתמתק
 יום שבארבעים 15( אא החרש מהות מאמי אלי חח-צ )מאמץ זי"עיעאטכר
 למנין מכות חבוא זועות, תתק"ם ביהם הצ יוהכ"פ עד אלץשמר"ח
 במילה שבריה ה"ה( פ4 )הרומת בירחצלכר וביתא דמקות, להקתתק"ם
 ה4ו "והשהיה בג" תתק"ם זככן לדבר רנא וי"ל בדבה"ק. עח"שבתתק"ם,

 עריק אלו שעות משהתק"ם לרם בו(, כה, )רקךא גאלתו" בייובתנא
 רהבנה. כל על גאולה כדי ולמצא להשעיכלתם

 וסוף עקב הוא קח-ט דיעכת ערדוע, בבל הענק הואועדה
 ונעבר. דהצבוע כל להציע נאק כהלכתה שבת וחמירת עי ועלהשבוע,
 שאנו תחלה", במחשבה מעשה "מרף דטי( לכה )בפיום שאומריםוזהו



 היעו תחלה", "במחשבה בראשית, מעשה סוף שהיא השבתשהמרים
 מתחלה. הכל לתקןבמחשבה

 מנורה קני המרכיב חכמים שנו "קך א( פ"ג )דב"ר במדרשוהנהג.
 המנורה את המרכיב אבהו א"ר מחיב, מה המשום חמאת, חישבשבת
 תיק לכאן. זו רעלה שיטת ט"ב בשבה". שבונה כאדםבשבת

 לכן שבת, בענק )שם( רגשררש אירי שלהלן שכיון שפטישובמפרגדים
 רהקא התחיל למה ע"ב, עדין אמנם שבה. בהלכות דבריו בר"תהתחיל
 זו.בהלכה

 הוא וחטבה המנורה, קני כז' הם השבוע ימי ז' דהרה לומרויש
 ההמבצע ההע"י ובהיות עי"ש. ב( קמי, )ח"ג בחו"ק כראיתא האמצעקנר

 קטר הוא יום שכל שאף נמצא השבוע, ימי עה2ת כל למפרעמתנקים
 אחת, לחמיבה הקנים מרכשים שבת וסמירת סי על אמנם בע"ע,אחר

 לומר הק' האר"י שתעל וזה כמנורה. המאי לאור השמע עו ז'ירכשי
 שנשנה משום ייזמי ששק", ש דנהדא מבתא "ובמנרתא קודשבשבה
 קם כהרכבת עצמה השבת חווי הנצורה, נשלמת בו השבוע, מוףשהוא
 לדאובה הממרה קני רדוכבת הלכה ונדרש נסה פשתי ~פץמנורה.
 גר. תשמעון עקב רחוקה בקראאחת

 נחלה לו ניצץ השבה את רמעב א( לה )שנה חז"ל אמיןוהנה
 עצמו, בפני כבחלה הוא רהצטע מימות יום שכל לבאר ויש מצרם.ב4

 הוא מהבצע בבחן אך אחר. יום בקר רטש ערב ייהי ה( א, )ם"שטעכרכתיב
 עשב בוחר 8ה4; בבחינת מנורה, קני כמרכיב לאחד, בנהיו לאחרןשב

 )פים כו'" מאירות יחר גביתם מפי מאורות, יראה אלוף ושיחרמפשיע,
 הם יק, ש דנהךא מבתא כמנרתא מאירות יחד וכשכוש םםהחר(,איל

 לשני. אתך ים בץ נבי מעד ב* הית מצים, ב* נחלהבאמנת

רמח



 יחד טרתם ספיר ויוניו ושצורה, קם להרכיב עביטה רצקויהי
 בבינית המשיח, מלך של אור תאיר, ציון על חיש לאור ונזכהמאירות,

 וחסריו. רחמיו ברוב דירן במהרה דודק

רפט



 עקב פ' שלנציתמעודה

 ועיריתם ושמרתם האלה המשפמים את תשמעון עקבוהטהא.
 לחבתו. נשבע אשר החמד ואת הברת את לך אלקלי ד' ושמראתם,
 הף אתם, ועשיתם חטמרתם האלה המשפמים את ישמעק ראםת"ב
 והחסד הברית למימירת צריכים ולמה הברכות, לכל ראויים עצמםהם

 לאבתע4". נשבע"אשר
 ואהבת. סוף מלזצרן "עקנ" מפרפי א( פ"נ )דביר כמדרשחננה

 ב"עקב" יז2 אח שלפירכם טור( הגלום הים נכלה, אגרא )עיע הק' במפטםועיק
 את "טמעק שאם הובמח אז ושעל דמשיחא, עקטזא אחרון ליוררש

 נשבע אשר החסד ואת הכרית את ד' ישמור האלההמשפמים
 זי"ע הנשכר בני בעל אא"ז כ"ק כיפ"כ ע"פ אז ענק לבאר וישלאבותינו.
 מב* העזרה ם כשנא נקרא ש"שש" כס( אא ב מאמר כסלו הודש)מאמדי
 אבותם "עזרת מפרש ובזה בקשה. לה כעוקדים הוא ו""טועה"שיבקש,

 ודור", דור בכל אחיהם לבניהם להם ומושיע מנן מעולם, הואאת
 אשך, התפללו במרם נם להם שית גדשים, צדיקים שהיושאבותינו

 אתה כי נטועה, לס "ט התפלה אחר עכ"פ אחריתם, בניהם אנחנואבל
 ודור. רור בכל איסריהם לבניהם המוקטעמגן

 את תשמעק עקב "מניה הכתוב אמי שלה לומד,והן
 ארץ, צמה החושך כאשר דמערחא, בעקטזא שאם האלה",המשפמים
 לאבותיהם כמו להם גם הכר"ת טזטז אזי ושצוות, תורה ישראליקימו
 י' "וצימר וחזו יבקשו. כמרם עוד הצמרכותם וימלא קמרה",ככח"
 5אבתן8". נשבע אשר החמר ותה הברית את לךאתגעש

רצ



 ע"פ האלה", המשפמים את תשמעת עקב ריהטה עוד לפרשויזשב,
 חורב מהר יצאת ק% בת ויום יום "בכל מ"ב( פיו )אבח חז"ל שאביומה

 כעין חהקףשה תורהא. של מעלבונה לבריות להם אוי ואתמרחומכשת
 אם נפשך, סמה בגועלתך(, פ' יוםף ההל בהשטת )מובא זי"ע חוב שםהבעל
 וביאר ק%. הבת יוצאת 5מה כן אם הכרוז, אדם שום עדשמע אפשראי
 אותו מן לו באק במחשבתו, לאדם דחפים תשובה עווזהרהוריבאה,
 יחמא "בכל א( קט, )ח"ג בזהר שאיתא בענין הוא וכן קול. חובתהכרוז
 הינו שובכים". בנים שובו פתי, תאדשו מתי עד ואמך קארי כרסאויתמא
 העת שכבר יזשראל, כל בלב תמהי הנופלם דלבא הדהוף פהנלשמברוז
 ולבקר ד' במעם לחזות ד', אל לשוב הרעים, מדרכם לחזורוהעונה,
בהיכלו.

 עה"כ לשבועים( לר בקרחית )ייבש ההמב"ן דברי הגועיםחגנה
 שכעגגיע שתחפץ", עד האהבה את תעוררו ומה תעירך ומה ז( ב,)שה"ש
 ומיד תיכף אזי ב"ה, מהבורא השהכה יהדה של התעוררות אטהלארם
 או ציקה עיתן מצחה, אטה תטנף שיעשה הים כלי, לה לעשותיראה
 ניבא מלמעלה עליו הנשפע אור כידוע כי וכדומה, לקמור, תיקוישב
 רמה הפסוק פרופ' טה כו', בנוף להלבהשה האדם מרעי נשמה,בחינת
 כלי, מלשון החש חפץ כי שתחפץ", עד האהבה את תעוררו תשהתעירו
 וחפץ, כלי תמהי תטנף צףך האדם אל שבא ההוא ההתעוררותדהייט

 דגמממבום את "תשמעון דמערחא, בעקךדשש עקב", "חוטהוטה
 קולה ונשמע כר, חורב מהא היוצאת ק% הבת את תשמעק ר"להאלה",
ש

- 
 שובבים. בנים שובו הארם בלב שמעצרת תשונה יהף

 ש דוהורים, אותם שתשמץ הים שחומדתם", התוה"קחשמרה
 להרהורי שטה ואז ושמטה, בתף וגשמה את שחלבתי אותם","ושמיזם -

 שקטה. %תשובה מעשה ליי ויבוש קיום,תשובה



 נרעשים עבורה תורה מלא העקם רףה שלפני% בדורותתהנהג.
 לגורל עיבבים, בנים שובו וממצת יוצאת ק% בת רנתה אז צםמוכים,
 דמשיחא, בענ4טעא אלה בענינו אכל עת. בכל תשובה הדהמימעלת
 אלא ל% נשארו הלא מבקש, יאק דורש סק זווית בקק מוטחהתורה
 ועשיתם ב"ו,ממדתם ביותר לייהד ציכק ותהמה, תשובההרהורי
 שץ. את אף ח"ו נאבד עלאאותם",

 - אביו בבית בהיותו אשר מלך, לבן דומה, הדבר למהמשל
 לכל וכסף זהב ממבעות לפזר רגיל ההן * המלך בבית חסר כלוםאשר
 לקח אזי המלה מבית לצלה התוך צק לסחף אמנם שבעולם.דברם
 עד הראשנן, כבצרכו בהם טהנ פניה הדיך, על ממבעות מלא שקעמו
 אלו כא אחת. זהב של ממבע אלא לו נשאר ולא מעותיו כלשבזבז
 בבית אעך שוב כי המעות, לבזבז בדףק1 המשך נא אל והזהיו,אהובו
 כבבת ע*ה שמור 1, יחידה ממבע אלא לך נוחרה כשלא ועכעיוהמלך,
 מבית כלום בידך לך יוניה לא הגוב כל, תחסר תאבדנה, שאםעינתי,
 לא הכאשורם מהימים לס נשאר שלא שכיק בטה, הענק הוא וק4המלך.
 אילנו הבאים וחרמה תשובה ההדהוף רק חסד, הלש עבודה הלאתורה
 לטהר א% צייכק כמה ער ד/ אל עצשוב לעוררנו ק% הבתמקול

 אלו. תשובה הרהורי אלא כלום, " %תר שלא כיק גוש,ב"חממרתם

 צק הוא אשר אלי, חה"מ ראש מכרכין זו, בשכתיצהד.
 אלול חת"מ בכל שופר ע~תוקעין הקפיא( ס" )ש"ח במור וכראיתאתשובה,
 )קשה חקץא א( סק, )ר"ה בש"ס אכן תצטבה. שילהטו ישראל 5הטהה4כדי

 חרש ש קאי %א תשובה, עשי עשרת אלו נף בהמצאו ר' דרשו י(ן,
 א( ו, )פדים רז"ל שאכוו מה כעין הוא באה ששטנץ *מד "1 אךאל%,
 שמקוימש הוא פק החג. קודם ים שלתרם היש בהלכותשואתך
 בהלכות ששואלם רוצעם כי קודם, יום שלפרם ככר בתשובהלעםהק
 החק אורות מאיים כבר עצרם ץט הו14 החת נפרם יום ש*1ימהתג

רצת



 בבחינת השי"ת אשר מהעמם אורות מאיים אל% נחרש נם%ק
 שבים, לקבל פתוחה וירו קרובנמצא

 הארה שכשבא לומר "מ הנ"ל, מוב שם הבעל כון דבריולפי
 פושל זה הרי הקרב, נמצא בבחשם הרא ההקב"ה שבים, לקבלמלמעלה
 הק% את שומע הוא כי תשובה, התעוררות ביותר להרנינם האדםבלב

 פוש הוא וכגמלא מקרתך הבא נך% כק% שובבים בנים שובוהמכרה
 הבא חלש כקול רק נשמע הוא שאז השנה, בכל הנשמע מ% בנפשיותר

 קול הוא אלול, בחונים קודם יום חף לעשר כסה בק משא"כממתחקים,
 להכות חוצב ד' קול וח"ק, ארר בק% קעו שנשמע ונמצא מיצרהבא
אש,

 לתשובה רגועוררת קול הבת קול למצוע שנזכה רצוןויהי
 שמיעת ובאצת ולברכה, למוכה לבת מגואלות כל לפעול ועיישלמה,
 שמו צמח אצם צמח ק% ואומד, מבשר מבשר לק% נשמע "ק ק%בת
 רחמיו ברוב נידן במהרה דוד בן בבשת האומך, מבשר בעצמו דודהוא

וחמריו,



 עקב פ' מלכהמלוה

 ואת ראשית את לך אלקים ד' ונצמר גו' תשמעון עקב חוטהא.
 המדרש הזכרנו קושם שבה במעודות הבה לאבחן. נשבע אשרהחמר
 להרוחם הם ולפי"ז סוף. מלשק "עקב" שמפרשים הימב"ן( בגי' הוא)גן

 בשבוע, וגעושים אחרונה מצחה וההיא מלכה, מלחה מעודת עלשקאי
 שמצוה שבה כיבוד ממצוות היא כי הקוים, לשכת שינתז הטחשהרי
 שמדר ה"ה( ש"ז מהל )פ"ל הרמב"ם שכתב כמו ובצאתה, בבואהלכברה
 לכבדו כדי לכזית, אלא צרפי שאינו ואע"פ שבה במוצאישולהב
 מלחה מצות היינו תעשמעון", ש"עקב בשכר וז"ש וביציאתו".בכניסתו
 נשבע אשר החמד ואת רשאית את לך אלקלק ר' "ושמרמלכה,

לאבחן".

 שסוף לומי ושהגו נ"ע( מקורק )להגהיק פסחם במדרשאיתאב.
 וימות הבא, עולם מעק הוגש שבת כי קחתם, שבת במוצאי העטשאליהו
 בק ממוצע "ם דבר בכל כי לממוצע, נצתי לפיקת השק, עולם הםהחול
 אליהו, אומרים לכך עדן, לנן בגופו נכנס ואלתו כו', לעולםעולם
 א(. אחז ,8 מאמר נעת חודש מאלץ שהגר מי )עיר עכדה"ק ממוצע,שהוא

 קודם הנבש אליהו שיבא מה הענק להמכי "ם הק'וברברו
 התחילת היקש מה להבין "ם יםלכאורה הלאה"ק. לבשר המשטוביאת
 צדקנו, מפדח יבא אם " יחמר ומהבזה,

 ב~
 לפי אמנם קהזשת. בשורה

רצד



 הזמן היא הקודמת הכשורה של זו שתקופה לבאר, "ט הק'דבףו
 והכן. לנתלה, גלות בקהממטע

 שהיא מלכה, מלחה סעודת ענין הוזו שכן בחי, עוד להוסיףויש
 שיכת היא באמת אך לקראתינו, הבאים החל שי של ראשונהסעודה
 שהיש חגייך שבת, כיבוד משום הוא חיובה שהף הקודם,14בת
 )עיט בקרסומם המבואר הענק הוא וזה לחול. שבת בק ממתנעבבחעת

 שמך, ונכ!כךי באים, ה1 אחך וישבך לקם( שבלי בשם עו 40 או"ח וב"יפור
 מלוה מסעודת רק נהנה אינו והוא המתים, תחית עת עד קיםונטאטא
 כאמצעי, הוא זה שאבר הנ"ל, ע"פ י"ל והביאור חיותו. כל והיאמלכה,
 הוא כן על ואשר התחיה. עת עד קים לפיקס עק, תן שמ"ב עוה"זבק
 והבן. אמצעי, שהיא מלכה, מלחה מסעודת רקנהנה

 מפורי מלכה מלחה בסעודת למפר נהנו מעמא שמהאיואפשר
 6" )דנרימ נאמר שייו אשר רבינו משה ננחינת החש צדיק כל כיצדותם,

 )רבעו חז"ל ואמרו ט'", האלקים איש מעוה ברך אשר רגרכה "וזאתא(

 ולמעלה מחציו א"ש ולסמה מחציו אחק אשר האלקים, אקט מהו ד(1"א
 חשובים הם חול, אנשי לנבי עמו, קדהפיו פנל הוא לכןהאלים.
 הארץ. בחטב ונפלאות פרועות לפעול שתם רב לק ששרכאמהק
 מלכה. מלחה למעודת אח ענק עויףרלפיקי

 אותה שמעתי אשר זי"ע, מבאריעט,טוב מהרה'ק ישונאעובדאנ
 אדמו"ר אאא מכ"ל זטשצוע ז"ל בער חים רבי מהןה"ח פעמיםכמה
 אביו הושלו בילדותו אשר אחד אטט שהקה זי"ע. אקומר מנחתבעל

 קודש. שבה ב4ל זי"ע לף יאת בש הדה"ב של הפהורלשלחת
 מעלה משרפי כחד המלהן עתכת בעת רגךהטה עבודתו גודלוכידוע

 שטבוח * אח ב טזיא חיה זצף )עק ד מא לדא קדש טאיק?יצות
 *מץ, שהת וסמו % םתטז פ2"ו עיטו ר במתה ואת י~תרתח

 היה עמנה אשך להשכלה, הגציהם נתערם היכה טפסו הימיםבאותם ע"ש"

רצה



 בשפת מאמראו"ת לששות הפירצה התחלה ובימיהם לעכו"ם.להדמות
 ועשו ר"ל. כלהכל, ולשחוק לזלל בדרכם דת עניני שם ולהראותאידשו,
 מעאמער נעשה הלש אותו כשמערל והנה וחסרים. מרבי שפיע"לשם

 בזכרונו, נחקק הנץ זי"ע "יארדימשוב הרה"ק שתמונת וכיוןשפילטר,
 על מרקד שהיה עד שראה, הקדושא תנועות על לחזור יודעהטה

 הרה"ק של הק' עבודתו לחול( קטתם בק )להבדל כמוהשלחן,
 רבים ואנשים זה, משחקו להצע לעיר מעיני נוסע ההטעמבארדימשוב.

 הרבים. את ומרפוא להנשא ר"ל שנעשה עד לראותו,באים
 כל רבק תיבות על כ"פ חוזר שהטה משחקו באמצע אחת,פעם
 ולפת חי, ומה אני מה להבהק ההתחיל רעדה, אחזתו פתאוםהעולמים,

 דין ליחן עתרי אנימי
 וחשבי

 לנפזרי, ואוי לי אוי הרעים, מעשי כל על
 עד נוראות, בבכיות תהלתם לומר ההתחיל משהש, לבית ונם משם,וברח

 נדבות מקבץ להיות שיו סוף עד ע"ע וקיבל נמור, תתעבה לבעלשששה
 שכנק בער, חים סיבי שנטמעתי )וכמדהמה ענים.לצורך

 אא-

 בעל
 סיפור את מפיו הכמע עלתו, בעת א"ת את שרגיר אמד זי"ע בעהיוזהר
טה(.

 הטה טה, סיפור מספר זי"ע אלשר מצחת נעל אאץ כ"קוממתהה
 טה וביה הוא, וחימר קל "חורי בכי, הקול בהתעוררות ולומר לסייםרגיל
 לשם לצדיק להדמות כוונתו היתה ולא וריק, קל איזם ימיו כלכוהיה
 של תנועות כח " דבר של בסמו מקום ומכל מ', אירנה אשערמים,
 כר שכן כל תשובה, הרהור בלבו השגיס המחיצות, כל את שברצדיק

 אצל רואה אשר וממהגים בנעונש ועבודתו, במעבדו עצמושמדמה
 מיש מכל הצדיק, במדרגת ונזיע לכך, ראוי אעו אם שאףצדיק,
 בתשובה להחסרו וכופן נצחי, רוטטם בלצו רעיעעות אותןפועלתי
 צדיקים". ולארחותשלימה

 עלעו. עןזכותם



 ראה פ' קורש שבתליל

 הרמכ"ם כתב הנה וילה. ברכה היום לפניכם נתן אנכי שהא.
 עצמו להמות רצה אם בתובה, ארם לכל "יצטות ה"א-ג( השובה מה4)פיה
 לדרך עצמו להמות רצה ואם בידו, הרשות צדיק ולהיות מוכה~רך
 זה דבר במחשבתך יעבור אל כו', בידו הרשות רשע ולהיותרעה

 על נוזר שהקב"ה ההראל, בני גולמי ורוב אהמה"ע מפשישאומרים
 ארם כל אלא כן, הדבר אק רשע, או צדיק להיות בריתו מתחלתהאדם
 הואל ואמר כו'. כיבעם רשע או רבינו כמשה צדיק להיות לוראוי

 בתשובה להזור לט ראוי הרעות, כל עשיה ומדעתה בטיטורשותנו
 נחפתה מ( ג )איה שכתוב הוא בטיט, עתה שהרשות רשענו,ולעזוב
 התורה עמוד והוזו הוא, גדול עוקר זה ודבר פו'. ונשובה ומהקורהררכיט
 כלומר וקללה, ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה שנאמרכממצוה
 עושה הארם בני ממעשה לישות הארם שיהפרן וכל בידכםשהרשות

 רעים". בק מביםבק
 היום לפניכם חתן אנמ "ראה שמנךא הק' בדבריו מבוארהרי

 התורה עמוד והוא הוא, ניול עיקר אח ש"רבר לפינן האלה",ברכה
 הוא אק רפסה; *ה(. הלפותק הק היו מרשהו י"ר בחי ני )שהוהמשה"
 רועות, כל עערט כמדעתנו בידינו ורשותה "החשל כי התשובה,יסוד
 לבטה הגק מעם מה טא. רשעה ר*מצ בתשובה לחזור לטראוי

 בשבת או שתא( )כהאי אלול חודש בראש או ראה פרשת תמהרקוראים
 א(. אית א%5 ומרש מהמוי "48כי ששי )עק אלול ר"חמברכק

רצו



 לפניכם נותן אנכי "ראה הכתוב מפרש הק' החיים האורתהנהב.
 יכול הנול( הממכ"ם )בדמם ז"ל אומרם ררך "על שההא וקללה", ברכההיום
 יראו אליו כי שהעירם נטה חטוא רבינו, כמשה עצמו לעשותאדם

 יעףכו ולא ר', עבודת הקורש לעבודת לנקרב הבא כל אקו,להדמות
 ידם". ממזוה כביר כי עצמן בעיני והויו מהם, שעממה מה עםעצכן

 ליקרב הבא כל שההא זאת, להיצע קשה שבפעל שאףתראה
 ממש, רבינו כמשה להיות עלעל באמת עצמו מערוק הקרחתלעברית
 להשע שואף אחר כל להיות יתעש לעבודתו הדרך הוא כן מקוםמכל

 ואין בי"ד(. זי"ע התנטו בעל לעיה"ק אמרים למזמו )עק ביותר העליונהמרדנה
 רביפ, כמשה שאינה מחמת שרצע מדיעה כל יבמל ש5א לומרצריך
 המביאה הדדך שהטו זו, עבודה בררך הגמיעה פסיעה כל יחשרבאש
 זי"ע ומשכד בני בעל אא" כ"ק שכתב ררך ועל רבינו. רטשהלהיות
 לי מה האים יאמר "לבל בפהוקי( אעם וויוי ד"ה גפר,שזן חלא)שרא

 להשע שא"א דבר ההש הלא האלקות, ובדבקות במושכלותלהתעמק
 אטה לו הכשתורע שכלו, כפי כשהבוק יום בכל מחויב רק בוף',על

 אומץ ישיף שעה, ובכל יום ובכל יותר, לגבוה ממנה יעתקמושכל,
 לשמוח לאדם מדואף כן על עלם, אלף גדולת ובהתבושתבמושכלות
 הבורא שחשו ומה ית', הבורא לו עשתן ודעת בינה חכמהבחלקו,
 שהש ההו ויוהרו יותר יום ב% לי ישור חהעזי"ת ובדביקות,בחכמה
 כו', שכלך בהשערות אשר הדביקות ר"ל בזשעריך" אעשי "חילוילפרש
 להמתק תוכל לא כי ר"ל עמך", ונחלה חלק לו אק כי תעובנו,"לא

 בשושלת כנמי תחיה אפילו כי רב, שכל לך כרהטו ער ףחטיםבדבקות
 כו', האפשרי מחוק אית שק כי ית', הבורא מושכלות אמיתות תעותליש
 ט'". ח"ו 5יק בריגשתך כןואם

 מלם הקנה "ייהלמ צ( כח, )טרש" אבא ביעקב הנאמדחהוא
 ארצה' 'מצב שההד שקש ההת הבמהמה", מניע וראשו ארצהמצב

 מה ע"פ בזה תוענק והשמישה". תגיע שתיאשו חלם מקום מכל)יממה(,

רחצ



 ק4", לשוע יטל ואיני כנגדך רוקד שאני "כשם הלבבה בקידחטשאומרים

 תשחנה ררכי בעל אדה"ר אאט כנק יציט )השימה, אברהם ברית במפרוהיפרש

 רוקד", שאת "כשם כ! אומרם שאט החים( דרך מידור על בחי"ק בדצהותץזחע
 שלא יורע שאני אע"פ להשעך, "40ך" בשמחה לעבוד רוקד שאתהינו
 ר, את להשע לרדוף שנמנע ראף היה זו ייעה ע"פ ק4, *נעאוכל
 ורצק שכרם כבוד הוגש שה כי הכר"ת, את להשע רודפים אנווומרה
 טךעה ג( י, )ההטע כךכתיב להשכו. יכתים כאילו ארסיו שנרדפההכד"ת
 ר. את לתלתנרדפה

 השבת את "המעב א( יח, )שכת הו"ל דברי לפרש "טכשקנ.
 ף על תתעש אז י( נח, )ששיי שנאמר מצדים ב4 נחלה לונוחנק

 הינו גוש. אבל קקב נחלת מאכלתל אק שתי שחהרכבתיוי
 לששות אדם שיכל להרצצן מצרים", בלי "נחלה של העצות לושטתנק
 "ב* בחעת יידן לגבי ההע מהחצתיו אשר רכש, למשה לההסותעצמו

 קם ולא י( לה )טרש שנאמר כמו ולהשעה, א*ה לפגיע שא"אמצדם",
 הטש זו ונחלה שים. אל פנים ר ידעו אשר כמשה באחיאל עודנביא
 עבודת רקוחה לעבורת לנקרב הנא כל רצק לוגיות אבק", יעקב"נחלת
 נאטד ע*ו אבינו, יעקב בהם שהשרטט נחלה היא הבינו, כמשה להיותר

 ההשמימה". מניע וראשו ארצה מצב מלם חינה"ויחלם
 שע"י היש לרטי", שתצי להשע נבא אלך שכחדש רצקתהי

 שק לעומת הה רבש, כמשה להשי"ת ק4כ להיות ארם כל ולתשובה

 ולכרכן ברושמי!, צלותנא ולמתקבל נהמא ממוב " להשפיע 4""ודטי
 ה~שקךט שבים, ורונים יכרם אורך דמימב, מהי בכל הכרכותממקור
 וחסדיו. החמיו ברוב דיק במהרה דוד בן בבטנת ורהמש, הטועהבדבר

רצם



 ראה פ' קורש שבתיום

 ךהנה לברש, הם וקללה. ברכה היום לפניכם נתן אנכיראהא.
 וכמו הק', התורה באור לראות האדם זוכה וחסד צדקה עשיתבזכות
 בכתבי ואיתא לסמאה. אור דא משך, רב מה א( 15, )ה"נ כרודאיתא
 ז( ק4, )תה4ם וז"ש אור. נקרא חמד בחינת שכל פ"א( הסידים )שש4הארט"ל

 גדולים לאותם שתים ה"מ חמדו", לעלם כי גדשים אוחם"לעושה
 הקללה אף הופכק חמד ובעשית ית',2. חמדו במדת שמדבקיםע"י

 מעשרות מוקראי ישל כחן גדל א( פלא )שמו"ר חז"ל שאמרו כמולברכה,
 צדקה גדולה א( ג ח"ב )רד א"ש-ו חנן לברכה, הקללה את הופכקשוק

 היום לפניכם נתן אנכי "ראה וזה שיו. מכל אדם של דים גזרשקורעת
 זהוים ל"ראה", ידה על שחנים החסד במדת הים וקללה",ברכה
 הקללה את נם 5הפע4 הים וקללה", ברכה היום לפניכם נתןש"אנכי
לברכה.

 למצות יש מיוחד וענק אלול. חה*ז2 ראש הוא 1ץ שבתוועה
 ש"כנדרכי היד( תשובה סולק )8"ב ההמכ"ם כתב שהף אלל, בחדשצדקה

 ב"ה הוי"ה שם ציפוף וכן כחו". כפי צדקה עוגמה השב להיותהתשובה,
 תהיה "וצדקה כה( ו, )דנרש הכתוב של ממ"ת יוצא אלול בחודריהשלש
 כילנו

 בהווית ברמז הש כן על התשובה, מירכי צדקה להיות נר",.
 התשובה.חוחה

 לס תהטץ "וצדקה בקפא ברכה לומד מש מנרה דרורםובררךב.
 אי לאימות, בר' כהשככי "כי" שתיבת א( ג )רשה חז"ל שאמרו מה ע"פבי",

ש



-[
 כי כ( כה, )יקרא כש ששו, ]- י"למא עטת[, עבד הנחה כי ב( כא, )שמות כס אם,
 הפתח[, פתח מ גר יך את תקשץ לא ז( ש, )דבשם כש ]- אלא נאבל(, מהתאמיו

 בנותמ החש שכן צ"ל מלאגוס(* מגל שבת בו מ ג( כ, )בהנערת כמו משם, ].רהא
 ומשה"ח השי"ת עהדו אם - "אי" בבחינת צדקה טחן "ם רהנהצדסץ.
 אפלו הית * "הלמאי בשפעת הנותן ויש צדקה. מהם מפרעםבעמקיו,
 מררעה עוד וחט צדקה. מפריים כבר עלוץ, שמא מפק רק "םאם

 הצליח שלא ברור אפילו היש " "אלא" בבחינה שהוא שה,למעלה
 מפראה את בכל לעמ, שנותן אלו מעות אלא הרויח לאהממחריו,
 "ישקקה בבחינת עצחען מי "ט אבל לשן-קה.הרויח

 כשלא אף ר"ל, -
 כלל הרויח שלא שמה שכהימק משום צדקה נותן אעפי"כ כלום,הרויח
 יפריש כעת אבל צדקה, ממפקי הפריש עלא בני הוא עכבריוער

 ר יכרטס הזה הדבר בני י( פצ, )הטים כמ"ש ויתעורר, הרויחצרקה
 ד' כציק ציקה במתני עגם כי9, לנו תהיה "וצדקה הרמז תהאלקך.
 מכק. יאוריתא והצמיא "כי", תיבה משמשת בהןלשונות

 את ישראל בית עש כל ועל ע~ט השרית שיחדש רצוןויהי
 ישובה, השאולה עלימה לתשובה ונזכה לברכה, לסובה דיההחפיש
 וחמריו. רחמיו בררב דוץ בבצורה דוד בןבבטשע

שא



 ראה פ' שלנטיתסעודה

 גו', רברכה את ולילה, ברכה היום לפניכם נתן אנכיראהא,
 אלהש אחר ללכת כו' הדרך מן ומרתם כו' תשמעו לא אםוהקללה
 גו',אהמם

 הרי זרה עטרה העובד שכל למדת הא ברש"(: )שבאכמפרי
 ככתור בע" המודה כל אמרו מכאן ישראל, שנצטוו הירך מכל מרהוא
 וזה זרה. עטרה חמא על עקרה שה"קללה" הר טלה, התורהבכל

 "ראה וז"ש בהטחת, האמונה על עיקרה שה"ברכה" צ"ל חץ,לעומת
 "נתן ב(, כ, )שטת אלקים ד' אנכי במאמר שנתנה האמונה, החנואנכי",
 תלוים וקללה ברכה שעיניי כלומר הקללה", כרכה היוםלפניכם
באמונה,

 הדברות עשרת ראה אנכי, "ראה המורים בבעל דאיתאתה
 כא(", פי"ח )נמוגר בהם כלולות המצות כל כי אותם, ותקים באנכישפתח

 הע"כ שדרגש אמונה, בזכות שוריה דז8~נרכעה ב( קצם, )ח"א באה"ק הואם

)מומי
 דלי"ה דמהיממתא נש בר הוא דא בתשת, יב אגרנית אהל כ( כה,

בקץ,

 עצמה, האמונה היא המקללה הבהרה שענק ליאה,ומותרב.
 ]מרן ממורי "שמעתי משששים( )פ' יוסף יעקב תולדות במפרכדאיתא
 אזי לעונש, ראוי שהוא למי העונש לשרע שכשרוצק זי"ע[רבעש"ם
 ושתחזק ית' לפניו להתפלל ראוי כן על הכמחק, מררנת ממנוממלק
 חהבכשץק האמתה הטי שמבהרה הרי ודפח"ח", ט' ית' בובבמחק

שב



 הוא והעונש והקללה בו. ויבמת בהשיית שישין לו עאץתניםעצם,
 תה קללתו. היא עצמה זו בר' בומח ואינו מאמק שאינו שמיההיפך,
 עצמו בזוק האמונה, כלומד הדברות, שבעשרת אנכי הימ אנכי","ראה
 או הברכה הוא עצמה שהאמונה וקללה", ברכה היום לציכם "נתןהמי
 ההיפך.ח"ו

 היום לפניכם נתן אנכי "ראה שאמך מה לפרש "2 זהובדרךג.
 והבמחק האמונה שתהיה צרעו ברכה, תשפיע ומהאמונה שכדינר",
 עקב( )פ' אפרים בזקנה נ:דנל ככזב הנן יום. בכל והתחרשות חיותמתעי
 בנהיר הטה זה ועל האמונה, הטש העעך ב"ה, הנורא לעבורת טפל"כלל
 והעבודה. התורה לכל שורש ההו זללה"ה ההלהט[ הכעש"מ ]מרןאא"ז
 עמהוא תמי כו'. אמונה מצותתי כל ט( קש, )ההמט ע"ה המלך דודח"ש
 מחדש הוא שד' מאמין הוא אם כי יום, בכל לעשיןפיא מבול נדןמיומין
 העולמות וכל חהשה בריה יום בכל הוא בראעדת, מעזרה תמהר יוםבכל
 הכל, שברא למי יהורהר שבח היתן להתפלל הצריך חרחרם, בראיםהם
 וכל פרנסתו ועל ובניו אשתו ונפש נפשו על להתפלל אותו בראתם
 ורגיל "2ן כרכר אצלו נעשק שלמצוות רוזפלה כו', מאמק איט חשםטוב,
 לסקרים חדעזים כי כו', ויום יום בכל אחדים דברים לדבר אצלוונמאס
 מחרש שאתה לבנךש שחדשים יי על כי כנ(, ג, )אבה נמוטתירבה
 כל עייף נמצא אמרתך, רבה הףץ בראעית, מעזרה תמקי יוםבכל

 האמהמה". המש והמצחההתפלה
 הקה"ת בעבודת בפועל ראו יום, בכל האמונה התחדשותוענין

 מצאם הדה"א יעיי של שיהרה )היצר חים בדרכי כראיתא הצדיקים,של
 המה הממה, בק זי"ע משגנז הרה"ק זקיני בגלם טטא אחר שתיכוןיזע(
 אח אחד, ביא רק כ% בעולם "אק אומר סו טשו, ש הקן ביריומכה
 מחשבה לית הנורא, עבור נפשו ועממור אותו לעבוד וצריכין לכל,טשנה

שג



 מינטה, פשי אתר 4ת לתורה, בחירה להאדם תותן כלל, ק4תפשה
 עע"ש", הבורא עבור נפשי שתכלה רק כלום רוצהואינני

 ש"בר"ח ךר"א, פרקי בשם תקפא( סי' )או"ח במור מבוארחובהג.
 לקבל עלה שאז ההרה, א4 עלה ע( כד, )שמות לכהנה ושקב"ה אמראלול
 עוד שעו שלא להר, עלה משה במחנה שופר והעבירו אחרונות,לוחות
 השנה". שנה בכל אלול בר"ח תוקעין שיהו חז"ל התקינו לכן ע",אחר
 למרום משה עלה שאז מחמת הוא אלול, חוחם של הרצון ששירשי
 אלול, דחפתם שופר תקיעת לפ"ז אלקוש. ר באנכי שפגמו מה עללכפר
 בני מאמינים שאמצו ואע"ג האמונה, בחקק לתשובה לעוררעוקרה

 מאמק אש 8אם שריי התחדשות, רושש צרכה האמונה מ"ממאמעש,
 לדבר אצלו ונמאס ורגיל מק כדבר אצלו נעשק ושמצוות התפלהכו'

 הנ"ל. אפרם מחנה דיזל כמש"כ ויום*, יום בכל אחדיםדבשם
 האמנת"י אלול[ ]אותיות "לולא ע( כז, )ההלים בקרא לזהורגם

 חהקם שמטם הה האמונה. בחטק עינתה אלול חוחם שעבודתט'",
 אלול שבחשנם הינו לי, ודרךי לדתי אני ג( י, )שה"ש דקרא בר"תאלול
 בהעף"ת, ערימה ברגינה לדמשק ההנו לדתי", "אם בבחינת לשובצריך
 העם לפניכם נתן ואנכי ברכות, רב אמונכם אפם כי לי", "ודודיועי"ז
ברכה.

 ובמחק עמומה ולהתחדשות ערימה לתשובה שנזכה רצקדהי
 נזכה טוך" והעקך וברכה, סובה לנו ישפיע אח ובזכות א"ש,בו

 מוצא אתה "חק בשלח( פ' )מכהנא חז"ל שאמרו כמו שלעמה,לגאולה
 אתי ח( ד, )שה"ש שנאמך אמונה, בשכר אלא מתכנסהע שגמותשאין
 דרד בן בתשע אמגה', מהאש תשטי תבואי, מלנבק אתי כלה,מלננק
 וחמריו. רדיתו ברוב רירןבמהרה
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 ראה פ' מלכהמלוה

 מהו במפהקו והקשו וקללה. ברכה היום לפנעם נתן אשי ראהא.
 לומר כרעש הטה סק ענק על הלא גו'", לפניכם טחן אנכי "ראהלשת
 קללה". או "ברכה למומר 4ה רהף ריקו, עו נו". טמן אנכי"שמע

 יום בכל נהוון ארם א( פט, )ר"ה ימי רבי אמר דהנהונראה,
 יום דבר ישראל עמו וכהכפם עבדו משפם *שהע ה( א, )ם6מםכהאמר
 לו קצצק ארם של מזרנותיו שכל ב( מ, )בשה שאמרו כמו ל"ש היהביתמו.
 מרן )בשם כמפה"ק איתא אך כמאן(. בתי"ה שם )עק השנהמיאש

 הכפר לבני מים ההטואכ אק לרהטי שאל אחד שיום זי"ע(,רבעש"מ
 בהמי כח 4 אין יותר ארבו, ומה אומך "מה לו והשיב מצב,אודות
 בער חק וכל החלוציות, כתפי על הר4 ולמשיש מים 5שאוכרוגשה
 כבוד". בדרך הלא בבזיונות אח עם מפחתי, שכר לי שטחניםפרשנת
 לד' "הודו ההערב מצבו, אודווז זי"ע הבעש"ט שאלו שוב המחרתביום
 עצכד לפינם בכחי עריק אמצתי בשי אשך מאתי חמדו שב לא כי מוככי

 רק לקחתם צרף מצי בשפע, מצויים ב"ה שדגים זו, קלהבפרנסה
 לשאוב בעצמם עדכהים שדצם ווצתים מוכים ארם ובני למקום,ממקום
 שמך כר". כר יפה צעק שכרי 4 מתנים הם הף יתמיה, מרחהב4

 שכל שאצם ים, בכל נידון עאשרם ר"י במשומר הבישור עאההכעששך
 אן עלם בכל ניק הוא מ"מ השנה, םדאש לו קצרבק אדם שלמורטתיו
 שההנה או בחלקו, שמח יחיה אם * שקרט ושתתז מט שומתכל
 לר(. פש )9קי מאתים רוצה כבה לו ע"ש בו נבחעתשצ
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 הינו וקללה", ברכה היום לפניכם נתן אנכי "ראה יל"פוכאח
 הדבר שאותו ויום, יום בכל וכשכלך, בראיתך תלוהג והקללהשהברכה
 להיקף. חלילה שני ויום לברכה בעינכן נראה אחד ויוםיתכן

 רגבש( א5יוצ )נפייח שבת במוצאי שאתמרים מה לפרש הצובזה

 "הזע, מזן ו" "ורבינו ~כלוהג אהד נחת "שך פןא יצאאאיים
 נפשו מסר הנבוא שאורעו שאף הינו פסחת", כד נתסרט לכהן%א"צ
 ברח זה המחמת לההם, שבקשו עד הבעל בבאי בד ד' מלחמתללחום
 נ( עקב )תנובא אסרו ודוי העורבים, לו הבהוו מאשר רק לחיותוהוצרך

 מה, )געה עקה סמיכנא הלא הוא שקרא ועורב בניו, על אף אכזרשעורב

 מבי וכזמר לחם לו כובשנים דוהיך א( קע, )סנהררק חז"ל שאמרו אף יא"כא(,
 מת יעיה שלא רק בצמצום העורכים כלכלותו מ"מ דאחאב,מבחי
 נחת" למצא "עא ארכבה אלא מצו, ש התפנן לא את וככללשחת.
 כד נהברכו ש"5מע% זכה זה וכזכות העורבים". ש"כלכלחהובמה

וצפחת".

 הוא וקללה" ברכה היום לפניכם נתן אנכי "ראה שענקכמוב.
 ברכה לראות האדם שיכל ד'. ובעבודת ברוחמות נם הוא קבגשמיות,
 יתירה ומפלות פסולה בעתה עצמו על 5הבש חלילה ויכולבעמדדע,
 הזל קללה. והיא השי"ת, בירכי מואס ח"ו ולהיות לנאויו ר"להמבטותו

 האדם. בראית והקללה הברכה תלויה ויוםיום
 דצ"ל כשרגליות אעלק אעשר ו" כשהסנ"צ שכגעתי אחוכענק

 יקצבו אושע שפעם זצ"ל, ייי4אר%ב דאב כעהרזע"צ עששתך עש"קמירושלם
 הרה"ק נכנם ופתאום ד"ע, מצאנו הצה"ק וקיני של מחרשו בבית.חמשים
 מעפרות בסיפורי שהמקים ע% עוסקים, הם במה אותם הצאלמצאם

 עוף הים בבלימת ע"ש "תדעו להם ואמר מצאנז הרה"ק פתחמצדיקים.
 מבים ההצורף בצרעות מבפעות בדגלים השי"ת אותו ברא אשראחד,
 למות. ורוצה בדרו שמוששם עד מאוד תמתב"קצ מצמער הוא רגליועל

שן



 מנוצות כנפים %ץ לעוף ברא כולם, את רמחים עולמש כל הבוראאמנם
 יכול עאהוא ער קלים חים מאוד, יפים צבעים מיני בכל ומנמנותשות

 קנונים אים העופות שאר אשר הגבוהים הרים מעל ולעולסלהתרומם
 אליו שב השי"ת, לו ברא "אר ייו"יה ומתבונן הבתחבש שם.לעלות
 שירה". לפניו ואומר להשיית תנודה לחיות, והרצוןהחיות

 כשאנו דמה. כהעוף "אנח% לומר ד"ע מצאם הנהדקחההמיף
 פצע כוצם כנו אין ראש קד תל שמכף רמש הר מצ, שמבעיהם
 כמעם במש, השקועות ברגלנו כשמבשים וביותר מיהי. ומכהוחבורה
 שתתן ידי על תצחינו שב השו"ת אך ובהגה. צער מרוב חיות%ופוסקת
 .להתבונן הקרחתם: ורמתעו שתתעו ש להבש צינה שכלבנו

 כל מגי מעלה מעלה מתעקם א% וזב"ז וזקדושה, תמדתםבתורתם
 ההטש הוא, ברת* סוף איו קדה2ת באור התדבקות עצם עדרגבראש,
 נפש%".חיות

 הדבה עברו שכבר "עיתכם ואמד וכ"ל מבארה"ב הרה"קומים
 של קדשו מפה צמורה בקדושה יתאים הרבים את שמעתי מאזשנש
 היום כאלו בלבי חקורים וברברים המהא' נשאר ד"ע, מצאםהאה"ק
 הרה". היום עד ממש נפער חיץ חים אותם,שמעתי

 נוכר "ליראני לי אנשי זצ"ל, זעל~נ אעפר ר' הרזה"צ זאבן]הבשמיפר
 פה זי"ע אתמר מחת בש רכינו קליעי עיה"ק הימהם באותםומבים

 ממש, שעה בכל כמעם הקדודי בצלו להמתקם הכיתיבארה"ק,
 שנתרכן עת אליי חחאר בעצי אותי מזויעת אוצר חיות, בנפשרמתעוררת
 אקל יודע תמי ת"ו, בארזה"ק פצע ויעהצקה הציונים ווושפיקורמהםדצצנ*ם

 רגעלים"[. המים אותם זכרנו להן מעמד מחזיקיםהי%
 ע*%. עןלכוהם



 שופמים פ' שלנציתמעודה

 לך נתן אלקוק ד' אשר שערול בכל לך תתן ושמריםשפמיםא.
 הם ששופמים בפירש"י ועיק צדק. משפם העם את ושפמו24במןי
 שמכק העם, את הרודיו הם ושומרים הדק, את הפוסקיםרוףמם
 ב(. בס, סבידק )עק השופם דק את עליו עגלגל עד וברצוע במקלוכופתק

 נשמעים שכשהעם נ( קמי פיסקא )מהסיטרי הק' החיים באורועיק
 אין מעצמםלריינמהם

 צרכי
 שופמים, רק למעת חיבים ואז לשומרים,

 תתן חומרים "שפמים ע"פ ובזה החומך. שופם סק בשופם אנווקוראים
 שעורא לפום בשמרים שפמים ממנה ועיר עיר שכל שעריך", בכלל

 עצמן הם ומשופמים לבינהם, נשמעין כשהעם ושהרי חילטה,וכירכמה
 ממש שומרים עוד למנות צריך ולאהשומרם

 שרודיי
 ורצועה, במקל

 ע"ד תהוא התורה, משפמי על חשלה לעבור יראים מעצמם העםאלא
 ורק צבאא, ד' אמך ברוחי אם כי בכח לא בחי לא ה( ד, )ברטןדכתיב
 שופמים לקים צרוף אז מוששתם יראים ואינם זו, במדכהכשאינם
 כפשותו.ושומרים

 מלכותא כעק ךארעא מלכותא א( נח, )בתמת חז"ל אמרוההנה
 תזיע ירקיעא. רעא בית כעק ד"א רארעא דינא שבית וכ"שדרקיעא,
 עורמו כדי החש השנה בראש הדק שעשר כ!, החש מעלה על כב"רעגם
 כי מלשי", יתייראו עטשה "ובאלקים י( ג ניעה כמ"ש ית"ש,מלפניו
 וישי עוב ח( כרע )תהלם בג" עוטרם ]תק הכלחטר תם השופצו רמאית טהרהעי"ז
 אם רק כי בשורון, הינו וברצועה, במקל חלקיה להענש נצמרך הקאר[,
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 שומר שממנה הוא אז לו נשמעק ואק מהשופם יאים אקחללה
 הכי. בלאו מני בעצמו, יתעש מלפניו כבפראק אבללהעניש,

 העמן לבאר "2ונטה
 שמארמני

 "אמרו בפיתם ויודג"פ בר"ה
 נורא מה לאלקים אמרו ג( סו, )ההעם הכתוב ע"ד שנהימדלאלקים",
 לציו תקטרו חז"ל זטדרקטו יחבוק-( מררתה, )בתי במררש ומבוארמעשך,
 בדינא יתצא מן גרמנה 24יזבי מניל מאן דירך, ערבדן אינרן רחילקמה
 פ( 4 )מש4 דכצזיב דגלול[, הרק מיום עצמו להציל עצל כד מעשך, טראש נמהרבא

 אלא עלמו הקב"ה ברא ולא כו', מחמאתי מהרתי לבי זכיתי שמרמי
 ד' את תירא למען ב( ו, )דבףם שנאמר ממש יראים עדהיו ישראלבשבל
 מעשקן, נורא מה לאלקים אומרים זטאנו שכיון כנ"ל לפרש וישטא.
 אט גופא עיט רבא", מדינא יחמא מן מומטה לשיבזי יכל ד"מאןויראים
 אנו וטהרי רבא, מדינא ביתמא בעם הרופק השומרים כח מעליתמבם*ם
 מדהטופמיאים

 ונשמעי
 שופם שריא השי"ת חרזי שומצים, כל4 למשפם

 ההימם ומשתקים וברדמים, בחמד השומר גם עצמו הוא הארץ,כל
 נוראים, בהטים טה פיהם באמירת הענק תהו ישראל. כל ומעלמעלינו
 בטוייו. נגיזוממובא

 משפם העם את חצפמו ט' לך תתן הששים קשישים ע"פערךב.
 ער אותו שכופק הק 4 ה"נ( גיחכן מה4 3פ"ב הרמב"ם דבף ע"פצדק",
 שצץ כר, הוא אצם הוא שהף סק נם במל לא "הגצה אני, רוצהלנאמר
 הוא רוצה מהאראל, להיות רוצה עטהוא מאחר לגרש, רהטהשאט
 וכיק שתקפו, הוא ויצרו העבירות, כק להתרחק המצות כללעשות
 וז"ש לרצעו". ט-ש כבר אני, רוצה ואמר הצרו שתעטר עדשהוכה
 עביין בזנק עצמרים נם למנטז שצרעה ךף4 לר", תתן ושמרים"עשרתם
 שגט כהטום הוכש שבמעצתך הטרק את רואים ואעם לרסניהם נשמעהעם
 אע"פ כמענותיו צדק הפראה עיניו וכמעוורת עצמית נגיעה ריקלבעל
 הביעות לצוקך עך", תתן הששים "קושטים אמך התה צומקות,שתיק
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 מלבך, הביעות את יסיר ורצועה כמקל רודה אשר השתשר כי לך,אשר
 צלב ברצון לשופם ותשמע שבמשמם, והציק האמה את תראהושוב
 השמרים, מינוי תכלית עטו צדקע, משפם העם את "ושפמו טהשלם.

 צדק. המשפם את ויכירו ויראו דין, בעלי מלב הביעות שירושבררכם
 )ח"ו(, מעלה של מכ"ד הלאק וימורץ בעונשים הענק הואוכן

 שמתירא מחמת הרעה מדרך האדם רגלי להסיר ממיתןשאין
 *לך שהביאו הבקות את מהאדם ממירק שהעונשים אלאמהשורון.
 לו היה ובגללה הרעה בדרכו שישלח חשב מתחלה כי רפאים.בדרך
 כשררך אבל ררך, אותה ולכמוך לרצות המוסעת( מחשבתו )ע"פנגיעה
 נגיעות לו אין עגב שלהי, תחת ויםורין בצבה תחת רעה לו מבהיהזו

 לדרך יג וממלא פובה, דרך שאינה מכיר ואזי זו, בדרכולועמשי1א
 אשר הגבר "אשרי צ( צד, )ההלים יל"פ ובטה והמוב. ההנר דרךהתורה,
 הנכונה, דרך ילמדו השורין שלא הינו תלמדנו", ומתורתך י-התשר%
 בדרך שצליח לחשוב המבהנו דצגהעות ממנו להםיר כדי רק הרמשואלא
 ללמוד חוזר תלמד%", "המתורתך שוב הביעות ממנו ובהמירהרעה.
 הקדושיה. מהתורה והשובה הפטרה דרךולהכיר

 ע"ד העם, את להחריד כדי שופר תקעין אלך בחרשוהשהג.
 משום ועוד יחרדו, לא ועם בעי שופר יתקע אם ו( ג, )עכסדכתצ
 שם ונשאר אחרונות לוחות לקבל למרום משה עלה חודרישבראש
 תקפא(. סי' י"1 או"ח טיי נעיה בשופר ונתעלה יהשכ"פ, עד יום,ארבעש
 יום מאימת העם את להחרכי ענעים, ב' בו יזם שהשופרההיינו

 הקדושה. התורה לקבלת הרצון יכר נגאלו להזכירו ונם ובא,הבמממש הריי
 השופר, חררת שהיא י-ה", תזמרנו אשך בגבר "אשיי כענקחלוא

 כי התורה. להעיד למרום רבעו כהרה עלטע רפא תלמד%","השתוררך
 וגול לר", תתן הטומרים "עצבתם ענין מעודרת והכופר קולחרדה

שי



 משפם העם את "חט8מו ענין מעורר למרום, כהוה עליית הגחכיהשופר
 וצדק. משתם שכולה הק' התרה הואצרק",

 ה"טוכ אלה, רצק בימי מעשינו כל לתנך שנעטה רצקויהי
 ולפעול ולרצק, לרחיצים תפלותינו ויתקבלו ית"ש, לפניו שלמהבתשובה
 דור בן בביאת ונטועה נטרלה לשנת שנזכה רהע"קר הארץ, בקרבקטועות
 וחסדיו. רחמיו ברוב רירובמהרה

שיא



 תצא כי פ' שלישיתמעורה

 שביו. תשבית בידך אלקוק ד' ונתת איבתי על למלחמה תצא כיא.
 אלהי רככל צ( צ, )שצת עה"כ א( יח, )ח"ב הזהר דברי ע"פ לבארונראה
 שפמים, "ש עץ וישל זהב וישל כסף ,של באלחה וכי שפמים, אעשהמצרם
 כא( כר, )"טעום לקים שלהם, שר תה ממש, באלהיהם יהורה רבאמך

 על האדמה מלכי ועל במרום, המרום צבא על ד' יפקס ההוא ביוםחומה
 עם האראל שלוחמים מלחמות בכל גם הוא שכן ונראההאדמה.
 הבמחה יזט בעוה"ז, כאן שונאיכם עם רק שלוחמים אףאויביהם.
 מצרם אלהי "שכל ההבמחה כי שלמעלה. השר את ישמידשהצמ"ה
 מצרים ומהרי לרורותטהם, ישראל שונאי כל על קאי שפמים"אעשה
 ,51ממתא א( מם, )שם ם כדאיתא האומת, כל את בתתנוכולל

 אחבר דממתם ח"*א דאתבר כיק עמק, שאר כל על שלעםדמצרים
 הינו א*כן4", על למלחמה תצא "מ ש"פ ועפא עמץ. ישארחילא

 בידך", אלקיח ד' "ובתש הארכנה, ממלכי אויבכן על למלחמהכשתצא
 האויב דק דג"טק, בכפל שביו", "חטבית ועי" במרום, ושלהם דהור אתגם
 יפקד ויהוא ביום חיטה בהם ויקוים מרום, מצבא דהור יק האדמה,שעל
 האדמה. על הארמה מלכי ועל במרום, המרום צבא עלד'

 טץ, )ומים שנאמר לתחלתה, פרשתן סוף שק לררים "1ובאה

 להם אמד פ"נ( תחי )שקמא חזאל שמרו ע', עמלק זכר את המחהש(
 ם"ןי(מכןה ) ש* את *ששה עלטחשמ את לצ *שזלהשףה
 *צצ, שמלן גצצרת ששם" את "עשו ותעו קם*. גר את*צחה



 תצא "כי שט הכה למעלה. שרו במהיית שלי" את אעשה%418,
 שביו". חטבכם ביך אלקוק ד ונתם אצל שלמתועשה

 דין, תרין, איבך" על למלחמה תצא "כי במסורה צותאחזנה
 רב עם ורכב מום וראית איבך על למסתמה תצא "כי א( נ, )דמיםואידך
 ונם מצדם". מארץ ושועלך עק4 אלקוק ד כי מהם תירא לאמנט,
 של יים ש שקאי והכבש מה"סום הינו מהם" תירא נלאלפרש
 ד "כי בסוסים, ואלה ברכב אלה ח( ב, )הולש נאמר עליהם אשרמעלה,
 לנו הובטח מצרים שביוראת וכמו מצרים", הארץ המעלר עק4אלקוק
 שעה בכל לעלם נם הוא ק שפמים", אעשה מצרם אלהי"ובכל

 אויביהם. עם למלדצטה יוצאיןוששראל

 דברה "לא רקם"י מש"כ על בספה"ק שפיותנו כטה ידועחיגהב.
 מלגומת היא בפריטה עצוובר שהמלחמה הרע", יצר כנר אלאתורה
 מלחמתו בעת מישראל אחר כל אצל הוא שכן יתדרש, ו5ירכעוהיצר.
 איך טזשוב בל ממך", רב עם ורכב "סחם שרואה שבשעה ריצה"ר,עם
 לקרוץ אפשר ואט ונודא, גררל הוא היצה"ר של טחו הרי להתגבר,יוכל

 כי מהם", תירא "4א אמה"כ לצה לנצחו, החלקום כוחותיו עםמחומי
 א5~ך י' "ונתנו אשך, טחות מי יי", ש למ5רצשה ש"תצאבשעה
 מכוחותיו. שלמעלה היצה"ר את אף לב"ח השו"ת קווביך",

 יחטכק כשהן ומייעק תיקעק 5מה ב( פ4 )רה חז"ל 14מרווהנה
 שהא"ש התום' ופירשו העצק. שנרבב כדי עובעין כשהן וכהזעקותוקעין
 ריתקע שופר סק ודאי אסף הנין שמע ר"כר שנמקיה, העצך עלרששי
 למזנבת פנאי ליה הית וכמהמיבב, לבצעבלע, זעצנטה ומיש נדל,בשופר

 השבק את ש34רבב פ" עוד הבטצ )שם( חורק הרשב"א אךקנגוריהע.
 ( ש" שרצלשש - ס"א מת"צ )לרוש טק הער את "מקה-ו

 צטטתטשט ר9 "מק ש40 אי י4ו טק אםמאי
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 הף יתירה. הכנעה לנרום הפעם עוד תוקעים לכן והכנעה, הדקחררת

 בתשובה. מלחזור ישראל המעכב הרע היצר עלשקאי
 איביך" על למלחמה תצא ד"כי ת~א, בהא שהא יבמךיפער

 מקולו חרפים ההעם בשופר שתוקעים ע"י הרע, היצר ההששלסמה,
 אלק-י ד' "ינהגו אז וףד"ו(ן הרשב"א )כפ" שלמה בתשובה לבםהמכניעים

 קושיית תתורץ יבזה ומא"ש(. רחוס' )נפי' שלמעלה השמן את גםבידך"
 מצוות היא שכן יודע הוי התקיעות, ע"י השמן מתערבב למההעלם,
 שהוא שמר, רלהנ"ל עהמדק. כשהן ולתקוע יחובק כשהן לתקועחכמים
 הינו במרום, המרום צבא על ד' יפקד ההוא דביום ההבמחה קיוםמכח

 שחרדים ע"י כוחו ומבמלים שלממה, ביצה"ר משפם עושיםשכשישראל
 היינו בשמן, שפמים למעלה הקב"ה גם עגמה הדק, ואשת השופרמקול
 ומצערו מכאיבו אשר הגדול המשפם טה כי ושכלו, דעתו יגמהמה

 חף" חיותו, כל עטה ישראל, על לקטרג הדעת ממנו שממל מהביותר,
 יתקע ויהוא ביום והמה ע( ם, )"טעה היעוד מתקיים בה העת שהנהחח2ב
 והשתחוו מצרם בארץ ההנדחים אשור בארץ האבדים ובאו גרולבשופר
 בירשלם. הקרש בהרלף'

 נהרוג מעורר דהינה יראש דדינא ב( ק"ג, )שם ביהר מבוארההנה
 )שער זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"ק פירקו ]ובאה בפסח מצה אכל שלא למאןרק

 "חץקץ יד( עע )שנעת וטפסה נטץנ שנקנטר נצץ מ( אהה חדותם צק מאמרהמשבר
 לומר "2 ולהנ"ל וצ"ע רהטנה[, ראש הינו לזכרון", לכם הזההיום

 י"בכל ההבמחה ויום מצףם עיאת נימי ממשקו בפמח מצהשהאוכל
 ובעפל ערבוב נורם וממלא השנה, לכל שפמים" אעשה מצריםאלהי
 שופר. בתקיעת כמו הרינים ממת ובצולים לקרטע, הכצקכח

 מי לאמר ד"א בשמים שלא ע( ל, )יבבם כתיב התשובה עלפצהג.
 אל-י ס-ב כי תעושה, אתה וישמעיה לע ויקחה השמעה לסקלה
 ללחום האדם שכשבא חיינו לעשתו", ובלבבך בפד מאדהדבר

שיד



 הסם"א כוחות עם גדולות מלחמות לערויי צרע אינו הער,מלתמת
 להזהר הפטרה לדרך לחזור צרעו אלא שבשמים, חטמכםוהמומאה
 )צרה שאמר וזהו עול. ונעלת שמים יראת מתוך כבחמורה קלהכמצוה

 ברוח רק היינו צבאות, ר' אמר ברוחי אם כי נכח י4 בחק לא ה(י,
 ב6 בעקביו, דש שארם קלות כמצוות להזהר שמים, ולאתהתורה
 תעשה "כי עעפמש( פ' )סוף באשרה 6ה התורה ורמזה שבלב.עקמימות
 שבאה הינו איבוק", על למלחנות תצא "כי לטה וממך ר'", בעיניהפטר
 היצר הוא איקד", על למלחמה "תצא - ר'" כעיני האטר ש"תעשהגופף
 מכוחותיך. שלמעלה מה אף בידך" אלקלי ר' "ונהנוהרע,

 שלה, הברכות עם הינו וברכותיה, שנה שתחל רצוןדהי
 נושענו, לא עריק יבר האי של בברכות כי עמה, עדתחדשוכלומר
 צרכים לכן הענינים, בכל קשה שנה ישראל כל ועל עלנוועברה
 ותהרה ונרכותיה", שנה "תחל מתפקפק "ה על אשר חדשות,לברכות
 דידו במהרה רוד בן בבהות ההטועה גאולה שנה וכעלוקה, סובהשנה
 וחסריו. רחמיוברוב

שסו



 תבוא כי פ' שלרטיתמעורה

 וירשתה נהלה לך נתן אלקוק ד' אשר האוץ אל הבוא כיווניהא.
 )קדרכן חז"ל אמרו הנה גו'. האדמה פרי כל מראשית ולקהת בה,וישבת

 בבכותם נתחיבו שלא מניר בה, וייטבת ייר,צרעה כאן( ברפ"י ייבא ב,6,
 והלקוה. הארץ את שכבשוער

 ומטרנט הרו( )מצוה ההנהן כיה"כ ע"פ 6ה, טעם לתת דישוכנאה
 פירות לששות ולאדמתו לאדם השי"ת "שבהנטע הוא בכוחםמצות
 כי ולחשוב פיהו בדברי לבבו לעורר לו ראוי אפקינו, לבית להביאםוזכה
 עם כל ועל עלינו יהברך הסדיו כמפר עלם, האדון מאת אליו הגיעהכל

 זכק כל וכן הכעבט, טרם המלחמה בעת והנה כו'". כ% ירךהאראל
 לכור ם בני דרך הנהלה, ואל המנוהה אל אהד כל בא לאשעריק
 בו תלויים היותם להם מוחש שהרי העולמים, כל הבורא אתבעצמם
 מי "טכח שמא ההעיט קים אזי והלוקה כבהט אחר ורק המדיו.וברוב
 אלקוק ד' כי אש( ח, )תרים הק' בתורה מפורש וכן אלה. כל לו הנותןהוא

 פן גו', ונפן ושערה חמה ארץ גוי כום נחלי ארץ סובה ארץ אלמביאך
 ד' את ופיכחת לבבך ורם ט' ישבת הבנה מבים ובתים ושבעתתאכל

 * עשה עי ועצם כחי בלבבך השמרת גו' מצרים מארץ המתנאךאלקק-
 ט'. הל לעשות כח לך הבתן הוא כי אלקוק ד' את חכרת דוה, ההילאת
 ההעמן ורגיל מתעורר כו' מוכים בתים ובנית ושביעה אכלה שע"יהף

 לומר ויש ית"ש. כמנו שהכל *כור 5התה4; וצילי ד', את לשכוחהליקה
 רק אצבעו, ד' בית הארמה פרי ראשית להביא התורה העבה כןשעל

שמז



 תחת ואטט גפת תחת שאטט בשעה אז דוקא כי וחלוקה, כבחטאחר
 מפלט. אשר והחמד המוב כל על כל לארק לשבח ולכור צרץ4תאנתו

 נברא ביכורים בזכות ד( פ"א )ב"ר חז"ל מאמר להבין "טובזה
 אלא ראשית ואק ט' אלקים ברא בראשות א( א, )בהארות שנאמרהעולם,
 ישראל משום בברא עטזעערלם שם( )ב"ר שאמרו מה ע"פ ומיאהבכורים.
 להעד"ת, ולהויות להלל הי14 הרי ישראל בריאת חננה ראשית,שנקראו
 שממית וכיק יספרו, תהלתי * הפרתי זו עם כא( מנ, )"טעיהכדכתיב
 עולם, האדק מאת א*נו הגיע הכל כי לבבנו "לעורר היארגכוחם
 ממרת התגלות בא בכטים זטע"י נמצא עלינו", יתברך חסדיוולספר
 שבזטת אמרו ולכן יספרו", "תהלתי למען הנוצר עם ישראל,בראת
 העולם. נבראביטרים

 רצפה תמס( מ פ' )הטימא כמררש חז"ל שאמרו מה יתבארובזהב.
 עתידים והביכורים ולחרב עתיד המקהש שבית וראה ברחשךמשה

 יום". בכל פעמים שלש מתפללין שיהיו לישראל והתקין עמדלהפסק,
 5הפמק. עתעים שהביכורים בשה תפלות תעל תקא 5מה צ"בובפשמות
 כהיכר )נני זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק שכתב מה ע"פ י"לאמנם
 הצמיכיותיו על יום בכל התפלה ומענין הרס( ע"ד ד מאמר ניסן הרשמאסף
 מענדו משום ה"מ ייהטגחה לו באק מזונותיו שכל עויאמק ככדיהוא

 כד אבא ור' מבא יבא ךר' ב( מב, )ח"נ בזהר אמרו כן על ואשררגטבעים,
 מטותם, ש שיתפללו עד אוכלן היו לא קמרתו תכא מסדרוהוו

 היה שכבר לאדוי שאף ומעיינו אתייהב. מלכא מבי נפקתא כברבאמרם
 כדי חלוא שונותם, על שהתפללו ער אכלו לא מעודתם, להםמוכן
 כל. אדק מאת להם דגל שדגל בלבםלקבוע

ט ש דוי כדג, ביכוחם מצות שהטה צק שכל יתבאר,ולפט  
 אבל עלם". האדק מאת אלו רגיע ש"הכל מישראל אחד כל נלננוע
 שלש ריסקק להפסק", עתעים "עטהכעצרים ברחקם כהנה צפהכאשר

שט



 לו בא וכהכל ר~צצונה יתחב; ידה שעל יום, בכל קבועותתפלות
 יוסיפו. הקא כרעו לא האדם המעעזי עלונה,בהשגחה

 דלתכן, דפקנו וכרשים "כדלים אפטרים אנו בם4חהעוהנהג.
 לבאר ויש הענק. בכפל וצ"ב מלפנקי". ריקם תעצבנו אל נא דפקנודלתכן

 מדרך וסרו בו שמררו המלך ועימי לאוהבי רומה, הדבר למהע"פ.משל
 שברבות עד ובשכרות, בשתיה וריק, בהבל שיהם מכלים והיוהמנב,
 הוא ירגם שאף בעטרם הטע אחד רק מלבם. לנמרי המלך נשתכחהשים
 את מזכרות שכח שלא מהם, שונה הטה אחד בדבר מ"מ כמותם,התנהג
 ל"ע צרוע עליהם ובאו היום וטעי לארמונו. המובילה הררך ואתרגלך,
 אז להושע. יכולתם מכלתי ערלם, רע על ובכו שישבו עד הרבה,וסבלו
 ויאמר לביתו, המובילה הדרך ואת המלך את עזזכר זה מבנהוםקם

 עמי. יסרב וחסדיו רהיטיו בררב רבודאי פניו, ארצה למלכך ואשובהאלבה
 מיד אשר על לו ושמחול לפניו, ההתרצן המלך, לפני בא כאשרוטעי
 כן, אעשה למה המלך, שאלו כבראשונה, מקהיו אל וישבהו בו,ופשע
 אמת הן ויאמר, הא"ש והין בה שמידו חבריי משאר מצ אתהובמה
 שאם מהם, נבדל אם מאת אך מהם, מוב איש אם שנם רמלךדיבר
 הנמעל, הוא וכן כלל. המלך את זוכרים אעם שהם בעוד עמרי,ושיב ע* יחם אשר המלך הוא ומי צרה, בעת כשאני ללכת עלי אשהזוכר
 זו מדה מ"מ כו', הדדך מן שסרו מאחרים שבש איננו כשאנושאף
 בישב ישועות הפועל הוא מי זהבים אמ ל"ע צרה שבעת בב,מחרה
 להפשענו. הכח בהיו ואשרהארץ

 וכאין הינו רלתעי", רפקנו וכרושים "כדלים אהמרים .שאנוהה
 מים חח כל אך ורשים. דלים שאר ככל מוכש מעשים ולא מצוות לאבנו

 על יךיפקים רגולה לבהו חוזרים אמ כאשר אך המלך, דלתי עלרפקפ
 ובודאי וצל שהוא מאמעש שאש מה בירת, הה גא "ש שרברלתאיו,
 לא ישוער,, ממנו ומבקשים דלתותיו על הדופכום הם אנחנו ורקהקרנו,

שיח



 אל "נא מבקרוים א% דפקנו", ש"דלתן גופא שק מזכות העמים,שאר
 מלפניך". ריקםתשיבנו

 להכיר הנפש רמעוררת ביכורים, נפרשת בתורה הקריאהוהנה
 ש לניפוק ייחממו לעורר בכחה כל, מאדון בא ושהכל השי"תחמדי
 וכפרה, מלחה למחילה נזכה זה שבזכות רצון ויהי ית"ש. הבוראדלתי
 תפלותינו ויוקבלו וברכותיה, שנה ותחל וקללותיה, שנהותכלה
 בביאת קריב, ובזבל בעגלא נטועה ונפעול כל, אדון לפני ולרצוןלרחמים

 וחסדיו, רחמיו ברוב רירן במהרה דודבן

שיט



 נצבים פ' שלישיתמעורה

 כר שבסיכם ראשיכם אלקיכם ד' לפני כלכם היום נצביםאתםא.
 ד' אשר ובאלתו אלקים ד' בברית לעברך מימו, שאב עד עציךמחמב
 היום. עמך כרתאלקוק

 עצום מהומכ א( עם, יבמות עק כאן, ונרמב"ן ברש"י )הובא חז"לאמרו

 ונהנם כו' מירה בימי להתגיר כנענחם שבאו מלמד משעי, שאבעד
 ש"אין הימב"ן ומפרש ד'. ולמשכן לערה מים ושואבי עדם תומכימשה
 כן ורביא עמו". להעקרם אקו שבאו אלא אותו, שרמו להמרהכונה

 שלא כלומר קבלם, ה~4 מעשה אצל "שבמשו ב( מצים )תנחומאמהמדרש
 הכואבי עצים חומכי מנף עשאם אבל כרית, להם לכרות לרמותויכלו
 נםמ למה כרית", עמהם כרת הלא לרמותו יכלו "שלא כיק מ"ב%ם".
 ובאלתו". אלקים ד' בברית "לעברך לעמןכאן

 מחמת ברת", עמהם כרת ולא לרמותו יכלו "שלא שאףונראה
 עברות עליהם שקבלו היות מ"מ כלל, שמים ~טם כוונתם היתהעלא
 ד', משכן ולצורך העדה שאר לצורך * מים ושואבי עצים חומבילהיות
 לישראל, גדול זכות ~מור הוא טץ וענין ר'. לפני הנצבים בק הם נםנבגו
 למובת עמדה שעובך כיק מ"מ ממש, שלעשה כונתו שאק מישאף
 ית"ש. לפניו רס"בים בק הוא אף שמים, לאטדהעדה

 רטהר )ע"פ דהינה להתש רבט היום" "נצבים במפרם אקנאהנהב.

 עפ"י יל"פ כז(. ט, בכרכר )רטש יקופה" "בקונחה ה"מ ו"נצבהם" ב(, ל4ת4ב
 יהלך ושם אשף פט( פ4 )תה~ם עה" ד( 8כ" )יקי במה"ש מביתאמה

שכ



 כמץ להריע, יודעים העולם אתיות אין וכי וכלכון, פנו באור ד'תראה
 חשמרת להם, יזם מלהירגמי כמה להם, "ם בוגרכם כמה 6ק, "טנקנות
 שרן אלא תרועה, יודעי העםאשרי

 מכיריי
 בתרועה, בוראן את לפתות

 חרופך רחמים, עליהם ומתמלא רחמים לכסא הדין מכסא עתמדחטוא
 וצ"ב. רחמים, למדת הדק מדתלהם

 עצכק, 16ורך רק רגל עתרים העולם אומות רהנה לפרש,ונראה
 בזהר ואמרו חמאת, לאתמים רחםד לד( י, )מש4 שכתרו וכמו עולת,ולא
 אינן עושין גלולים עובדי שאתמות וחמד צדקה שכל א( ב, 1, תיקוו זדו)תקום
 יכןאכשי ודלינו א(. פרק מ"ע הדגרו בעל להגהה אמיצם לקפוי )עק להתיקואלא
 אנל עצמם. לצררך ,טף4בל להם", "ט בוקינהם כמה להן, י,ט קרמת"כבמה
 מתכוומם שאינם כלומר תרועה", ית374י העם "אשרי נאמר ישראלעל

 בשם ותיקע העם, כל עם משוזתף מהם אהד כל אלא לצוחכם,בתעעה
 מפתים הם ועיזו העם. כל לשובת רחמים לפעול מושנק כי ישראל.כל

 מרת הם מעורףם שכן רחמים. עיתם ומתמלא בוראן, אתומרצים
 רחמנים. עצמם שם " שרהבתם,

 לשונמית אוושע כשאגך בענק ב( קם, )ח"א בחצר איתאוכן
 הקז, השנה ראש היום שתו המלך, אל לך לדבר דיש 2( ד, ב)ם6מם
 לבסי, להיזבלם רוצה איני הערבה חשש הגהצפמ, מלך נקראח44קכ"ה
 עצמי להוורא ה"מ רבים בק ראלף להגנים ורצומ יושבת, אנכי עמיבתוך
 בבחינת רגול" אל "לדבר אהד כל בא השנה שנואש הף דגלל.ק

 הכלל. מן עצמו להוציא ה4א יחברת", אנכי עמי"בתש
 בהקש חלפה בקומה הינו היום", נצבים צאתם יתפרשגשץ

 ותקעותיו בתפלותיו מכמן אחד שכל "כלכם", נצבים כשאתםהשנה,
 עקד והחש בוראם את מרום הם בה מ קשל. % ש רחמיםלעורר
 זקופה. בקומה בדימום יוצאים ולכן רדפכם, לכםא הדקמכםא

 השנה בראש קופה בקומה רגישים בכלל כאן שמונההה
 חומני "עת "% ש שכקלו בוכות כי שכוך", עשב עד עציון"נצצצכ

שכא



 הוא וכן וקופה. בקומה הם גם נצבו העדה, כל לצורך מים חטואביעצים
 ולכבור הכלל, למובת באמונה ציבור בצרכי העומקים שכללדורות,
 השנה. בראש בצבים להיחג זוכים מעפרא, שכינתא לאול~טהשמים

 כל לראות שופר, תקיעת כוננם מעקרי הוא זה ענץכאמתג.
 ההמכ"ם כתב כן וטהרי ישראל, כלל כל למובת כפועל עצמו אתיחיד
 הכתוב, טירת השנה בראש שופר שתקיעת "אע"פ ה"ד( תשובה מהל)פ"נ
 מתרדמתכם הקינו ונררמים משנתכם יצרנים עורו כלתמר בו, "טרמז

 עצמו שיראה אדם כל צרבי לפיקה כו', בהשיבה וחזרו במעשיכםוחפשו
 זכאי חציו העלם כל וכן חיש וחציו זכאי חציו כאלו כולה השנהכל

 כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחד המא חמא חיב,וחציו
 ואת עצמו את רבריע הרי אחת מצט; עשה השחתה, לו וגרם חובהלכף
 וצדיק שנאמר בהצלה תשועה ולהם לו ונרם זכות לכף כולו העולםכל
 המהשופר הרי והצילו". ~כות העולם כל את הכריע היצדק זה עולםשוד
 כל את המכריע עולם, שוד כהצדיק עצמו את להאות אחד כלמעורר
 ומצחקו. ~כותהעולם

 עוזר ואין לימין פנעו ובשבטה, בצרה התץ בזמן גבראל עםוהנה
 יסורים, הרבה המובלים מדכאים כלנו לחלן, ראש כל םובקש, ואיןלשמאל
 הנלוח אורך עלינו שהארעי ובעת נפש. יסורי ופעמים הגוף שוריפעמים
 עולם, שוד כהצדיק א"ע לראות אהד כל על מתיל הטח, והנוראהגדול
 ולרמזרם, ולחמד למוב מלו העולם את להפרק רכובים במעשיושצרך
 אחד שכל כלכם, במקום פהיקה כלכם", היום נצבים "אתםבבחינת
 ובבחעת חסדאל, כל צעד בעדו ממתעצב עצמו לראות צרביואחד
 ייטבה". אנכי עמינבתו

 רדדתם להם לפעול ישראל, כל בעד להתיצב שנזכה רצקודהי
 ברוחמות הברכות, בכל מכורכת ששה תמתוטץ, מושה שנהוחמדים,

שבב
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 שובה שבת וילך, פ' קורש שבתליל

 ויאמר ישראל, כל אל האלה הדברים את וידבר משהוילךא.
 גו'. ולבחש לצאת עוף אוכל לא היום אנכי שנה ותטרים מאה בןאלהם
 שמדנ"א מה וצ"ב אולפנא. בית לוהטכן מונה השזל יונתן:ובתירגום
 תיכף שהרי צ"ע, וביותר אולפנא. לבית למיטה שהלך כאן וריקאהכחוב
 ממורת ממנו שנסתמו ומהש"י: ע'", ולבוא לצאת עוף אוכל "לאאמר

 אולפנא. לבית הלך למה לבאר צריכק וא"כ החכמה,ומעיינות
 בעונך, כשלת כי אלקוק ד' עד ישראל שובה : ייתצאבאפמרתא

 לשוב הציווי כפל וצ"ב ב(. י, )הושע גו' ר אל ושובו דברים עמכםקחו
 גו'. ושוב"ו דברים עמכם קחו ואח"כ ישראל, שוב"ה באמדובתשובה,

 ופזטה הצאן כררך א' בתשובה. ענינים שני "ט ךהנה לפרש,ופטב.
 קש, )תה"~ם שנאמר כמו לבעלנו, לשוב הררך מחפש שבמבעושנאבד,

 שאצל ודעתו יריעתו מחמת חח חשון עבדתי, בקש אובד כשה תעיתיקעי(
 מבעו הוא קי אלא נינהו, דעת בני לאו וכקר צאן שדוי לו, מובבעליו

 שאמא שלאחר ה"טרא4, אטט אצל נם הוא קש הקב"ה. בושרנטכיעו
 היא והב' ר. אל לשוב מבקש ובמבעו ממקורו התקרקרת ייתשוכמג"ב

 רואשון, מקומו לו ששוב ושעתו מכי שהשב מדעת, הבאהתערבה
 הנשובה "אלכה מ( ב, )הושע שנאמר כמו וההן לשם, לחזור דעתוונותן
 ללכה דעתו עפצתן כלומד מעתה", אז 4 מוב כי הראשת אההאל

 היא וכטה ת"ב( תשובה מה4 )פשב הימב"ם שכתב מה והיארי"טוב.

ומכד



 בלבו ויגהור " סמהשבתו ויסירו חמאו החומא שהמש הואהתשובה
 כו'. דרכו רשע יעיב שנאמך עוף יעשהושלא

 רהוב לבק במבעו, כא שהתשובה אובר כעמה השב ביןחש,נפמ"נ
 אל ימנתי ש"כ זנק היאחר טעכן והרגלו, ממבעו עה2ב עצה הואמרעתו,
 רעתו הצותן חע אך לו. לא בררך לתעות והחזור חומד, של ווזזלומבעו
 לא שוב הף תאבר, רשעים חטייך צריקש, ירך יוף"ע בי תמרקם16וב,
 השוב, לירך נקשר 6ה העתו שעתן ע"י כי נאבד, בה לדרךיחזור
 והרעו יך"ע(, וארם א( ך, )בראשא )כמ"ש התקשרות מלשק ההששהייעה
 )שם( ההמכ"ם שכתב מה מתקים ובו לתשובה, ונתקשרשיתחבר

4 קב ש4 תעלטןת %ח יךשאי  )תשע שנאמך יך4 השא 
 כו'". מינו למעשה אלהיט עוף נאמר רלא י(י,

 ושיח חמשה ריזופא "עושוכ כשא התשובה שלעיניי אףגהנה,ג.
 ר"תעיתי מררנה גם המלך רוף בעט מ"מ בלבו", ותמור -משתשנתו

 ארם ש"אק יען מתעתו, עדשוב ער לחכות לארם אל כי גו'", אובדכעכה
 בהסתלקות חלוא עאמחע", רוח בו נכנסה כן אם אלא עבירהעובר

 לחזור הבהמי"ת נפש מבעיות עדתעורר ע"י 26וב יתרגל לכןהמע"ת,
 רעתו יתן ואח"כ בעלו, אכום והגיר קצהו שור ירע בכח"לבעליה,
 שיים. החמא 6ה טובשלא תשים" יודע עלו יעיף ואז כו', ממחשבתו החמא ושמיר ערבתשובה,

 יתקע ריבוא ביום "שהה ק-( כז, )"נעקץ הנבואה לבאר "1כמ
 והשתחוו מצרים בארץ שהנרחש אשור בארץ האבדים ובאו נרולבשופר
 מ( שו, )ישעיה הצבותיה רעזקים עומרם הינו במישולם". הקיש בהרלוי'

 כר, האמוי"ם צאו סכמים", 4ם כמים ף את רעה האיץ מלאה"כי
 נדחים, % ממקום 16כ המבש כח את בהאבףם השי"ת שקמרהינו

 ה את חה היץ שחה מאמם תט,דש ט/יאתז,ר

פךבוז



 בעונעש", כשלת כי אלקלי ד' עד ישראל "שובה שאמרטה
 תשובה והוא תשובה, להיי יבטשו בעונקי שנכשלת גהצא עגהכלהמר
 דברים עמכם "קחו צייה ואח"כ שחמא. לאחר והרגל רמכע מצדהבאה
 שתהיה כרי ודעת, שכלית ענין דברים, עדקח הינו ד'", אלושובו

 בעקימות.התשובה
 "ץ שבת שננשא עד לתשובה, שבת נין הצירוף יבוארונמה

 כמו התשובה, אל הדע"ת כח" ניתומפת בשבת כי שובה', 'שבת-בשם
 בעי הוא אות כי תשלוו שבתתי את "אך ע( לא, )שמוזז בשבתשנאמר
 התשובה נתעלה ואז "קדשכם", ד' אני כי לה3"ת לירחיכםתינעם
 תלהטי במפף איתא וכן מדעת. תשובה לכח" והתל, מכעחתמתשובה
 להתעלות גרסא הצק שאז ס', תל"ך משבת תשוב אם עה"כרבעש"ם,
 אנשים כמצות רגילות מתקי ישעם שלא בהרגל, הנעשיםמדברים
 השבת שבכח תשובה, לענין הוא וכן חובנה. העגה מוצך אלאמלומדה
 מדע"ת. תשובה לבחי' מהתל מתשובהמתעלה

 נמור בקנק יי"אן עדנתם ד', עבודת עניני בכל הואועד"זד.
 לו שנעושה עד רגילות מתעי נם ולקים לעשות לשמור ללמד~סוד
 ועידן אמן בכל לא שהריכמבע,

 עומדיי
 אפי' וממלא דגדלות, במוחין

 בפכעו. בה וכמורגל מתעי ד' בעבודת ימשול הדיגת בהרחבת העטהשלא
 שנסתמו בזנק שגם שקמ"ל אולפנא", לבית " פשה "וילך לפרש "מובזה
 דיגלו כבר המש וקח קן אולחש, לבית הלך החכמה מעינותממנו
 מקעתי אם א( פ' 5ה פרשה רכה ננשיא חז"ל שאמרו כענק והואומבעו.
 אמך עדותני. אל רגלי ואשיבה דרכי השוחזי נם( ק-ם, )ההקם הת"דתלכך
 חרה ולבא פלשי למקום השומי מחשב היתי ויום יום בכל רבש"עדוד

 מדרשות ולבתי כנמיות לבתי אאי מבשות ת4 והיו ה~ל אניפלונית
 מעציבות רגליו היו שממבעו והיצל עדותכן. אל רגלי ואתנכהההנד
 לשם.אותם

שכו



 ארם של דעתו כשאק שאף ר', בעבודת והררכה מטרשכאן
 רבף להיות וכוחו, מבעו כפי בהרגלו, עצמו ירגל מ"מ עלו,מיחמתה
 דנהלו"ת במוחי"ן והטה שלא בעת נם שאז בפיו, שנומן ותפילהתורה
 השנלו, כפי ולהתפלל, ללמוד מנשוך המוחי"ן, נפילת בעת הנןכראוי,
 וללה. יהמם בו שעיתלקיים

 ליוהכ"פ, הספנות חג סמיכות את גם להבין "מ האמורולפי
 עה"ב העולם כיפך מהרגל, ההא התשובה ר"ה, אחר הנמוקישביוהכ"פ
 גג( נג, )יעדא כמ"ש הדע"ת, ענק הוא המהמה אך הראשונה,לבריקדה

 התשובה. עבודת השלכעע חבש גוי, רורותיכם ידע"ולמען
 נוחבש השבת את "רצשעע א( קהי,  )שכת חיל מאמר יתפרשובזה

 שההן התשובה, ה"מ מצרים" בלי ש"נחלה מצרים", ב4 נחלהלו
 )שא המטד כסא ער שמנעת תשובה כחרולה מכיון מצרים בליכנחלה

 א*ו לשוב שמכה רצק וייי התשובה. כפמ ר~ומד דבר י השין א(,ש,
 לגאולה שנזכה ער מרע"ת, ותשובה בהתל תשובה שלמה,בחשובה
 וחסדיו. רחמיו בשב דיץ במהרה רוד בן בבטשהעקימה

שכו



 שובה שבת וילך, פ' שלישיתסעודה

 דכרש עמכם קחו בעווי, כשלת כי אלקוק ה' עד ישראלשובהא.
 באמרו בתשובה, לשוב החיווי כפל יצ"ב ב(. יד, )היטע גו' ד' אלחטובו
 נו'. המוב"ו דברם עמכם קחו ואח"כ ישראל,שוב"ה

 ית"ש בו שמרד סמה חרו עבירה, העובר כל דבאמתוע"פ,
 ההן אילו שהרי ר"ל, טר"ש בו באמונה גם פונם זה, ציווי עלבעברו
 פנוי אתר הית עלמק כל ממלא ית"ש שהבורא שלימה באמונהמאמין
 ית"ש. רצונו נטר עח2ה ההה לא בודאי מענדו, כל את רואה ההואמיניה
 כבאטב ולכן מצוות. התרי"ג כל נכללו לך הזהה הקש שבאנכי שאמרותהו

 שצרכי מה מלבד באמונה, שפגם מה על בתשובה לחזור צרביבתשובה,
 על היינו אלקי"ך", ר עד גבראל "שובה ח"ש עצמה. העבירה על24וב
 אל הטובו דברים עמכם "קחו זה ואחר אלקוק, שד' באמונה שפגמתמה
 העבירה. עצם על היתד'",

 6, )ט"שח עה"כ ש( פ' פר פיטה הכה )בראשים המדרש יתבארובזה

 בשקו אומר אשומר רבי היה, והיכן גר, הכור אל ראובן והטבכם(
 תשובה, ועשה לפני אדם חמא לא מעלם הקב"ה לו אמר כו',וכתעניתו
 כתשובה ופותח עומר בקי שבן חצך תחלה, בתשובה פתחתואתה
 חייט ט'. אלמגך ד' ער ישראל שובה שנאמר הושע אח חזיזהתחלה,
 נטעמה ר"ל תשתטה", וערמה לפני אדם חמא לא הפעולם הקב"ה,שאמר
 שננךא תה באמותם. שפנם מה ש יפנ", שחמא מה על נםתשובה
ן ש רוחי 'תחלה', שהוא מאמך ש היט תחלה", תשובה"עשה מ  

 כולם. נכל* וט הדברא, עייא לכל 'תחלה' שהוא א4~ך" ר"אנכי

שכח



 "פתח הוא נם בס שבן זכה תחלה", בתשובה "פתח שואכןכזטת
 וכפי אלהיך', ה' ער אוראל בישובה מקרא כדפדף תחלה",בתשובה
שמנבאר.

 ישראל שמע נעילה, תפלת במוף שאומרים מה לבאר "םובזהב.
 העבירה, עצם על מכפר שיוהכ"פ דאף חטוא )ז"פ(. האלקים הוא וד'נו'

 האלקים, הוא ר מכריזק וע"ז באמונה, שפנסנו מה לתקן צריךעריק
 ט" המוכה ענין נסמכה שלכן ואפשר גו'. אפקינו ר ישראל שמעונשיאת
 "צלא א( י, )חצ הקדוחם בזהר קרויה המוכה כי יוהכ"פ, אחרימינים

 הכפורים. ליום האמונה, וחקק ענק להמשךדמהיממתא",
 אצל שנכנסו לעטנים משל ל(: פחטה רבה )ף49א במדרשוראה

 אק ביויה באק דנמב מאן אלא מצח, הוא מאן ידעין אק וליתהדיק
 לפמ ומקמרנים באק העולם נשומות ישראל כך נצוחיהן. דדיאידעק
 מלפני יוצאק שישראל במה אלא נצח, מאן יעק אנן הית בר"ה,הקב"ה
 נצוחיא, אעון ריטואל יודעק אנו בוץ ופתרוניהן לולביהןהלע"ה
 הראשק. ביום לכם ולקחתם להם ואומר להישאל שהיר מוטהלפיכך
 ראף טצח", הוא "מאן יוונן לא עדיק ויורג"פ שבר"ה ינואר,ולרכרינו
 אלא ידינו על תונח לא עריק הרי מ"מ מכפר, שיוהכ"פ מדמעיםשאנו

 כשמתקנים במוכות ורק באמונה, פגם ולא כו", שתמאנו "מההעבירות,
 נצוחיים". אעק "כשראל ירסק אנו ש זאת,נם

 רצק עת בו ש"ט שוב"ה, בשב"ת עכשיו נרמא הזנק כןועף
 שמעיד עד אמונה, היא שבת שהרי האמונה, על עם התשובה,לקבלת
 אשר הקה"צ לעבודת שרש זו, בשבת כן ועל וארץ, שמים ברטשהעל

 שובה, בשבת הכל לתקן מקרעצין וטקטק המוטת, ובדג בייצ"פלטיט
 תחלה. בתשובה ותבטש פתח בואשר

שכס



 בתשובה העשוב פגמנו, אשר כל לחק שמכה הששת,רעזור
 גף ויבא בתשוכ"ה, אלא טאלק ישראל ואין צרופה, ולאמונהעלימה,
 וחמריו. רחמיו ברוב דיון במהרה דוד בן בביאת אמונתם,שתצר

של



 האזינו פ' קודש שבתלל

 כממר יערף פי. אמרי הארץ ותשמע ואדברה, השמיםהאזימא.
 שם כי עשב. ע* וכרביבים דשא, עלי כשעירם אמרתי. כמל תזללקחי,
 לאלקינו. נרל הבו אקראד'

 תערוף תורתי כלומר לקחי", כממי "הערף שמכרש בספורנועיק
 "תזל הכמה, מקור מבוע לקבל המוכנים למבינים כממר בצפצףותבוא
 להריונות, השישוץ אסו ממנה המלה כפי כן נם ונותנת אמרתי"כמל
 ע4 "כשעירם שהיא באופן כמל, מאוד בובה היא מועמת היותהזנאם
 עגם עשב" ע4 "וכרביבים ממנה, נפלאות יבשו שהמשכיהםרשא"

 ד שם "כי מה, באופן בוהכם בו להכיר מדע, אטה בה יקהההרבצות
 שק4 קראתי גה( ג, )אכה כאמרו המתפלל הוא ר' שם הקורא הנהאקרא"

 ד' אל קוראים שמו בקרראי הטמראל ו( צם, )תה*ם וכן תחתיות, מבורר'
 גו'. יענםחטוא

 - אקרא" ד' שם "כי באומרו ב49א מיום יתפרש בקארטולדרכו
 לכח" אם סכו, תורה של דרגא לאטה תלוי בהפלה כי תפלה,שהוא
 כמל "תזל לבח" או הכבטה, מקוך כצבוע לייבל עשההש ללחשי" כישמם"הערף
 *כות ומבקש דגטזפלל שרק להייראות, שיעה איזו רק שההןאמרתי"
 )נא, ברכות ועיק כממר. בשסף תורה לרכל זוכה בדוהתך" עינךל"והאר

 לאלדד" גיל הבו אקרא ר' שם ד"כי קונא ניראי דהט"ם שריףא(
 הנזורה. מן לפנטז התורהלברכת

 הנשמים "האזיח שאמר עקרא ריבוא נם לפרש "ט אחובדרך
 בכל בזממים, אחזה לדכוים כפי תורה לקבל ע% שהמשקוארברה",

קולא



 ) )תמים עה"כ ט"ו( ח והצה )דני במההט שמבואר כמו ורמזיה,סודותיה
 לא אתכם מחריע אני כבר כו' משה להן "אמר היא, בשטם לאצ(

 בתייק, כתוב שהכל בשמים", השנה נשתיר שלא היאבשמים
 רק לקבלה יטל או פי", אנשי הארץ "ותשמע ובנושק. בתנק,באותיות,

 אותה יעפה אשר ומצוות תורה בה ללמוד כלהמר, בארץ. שהיאכמו
 לבקש ותחטמם בתפלה תלוי והכל העכרה. עקם שהוא - בארץהאדם,

 תורה. לסכל שיזכהו כל אדון לפניולהתפלל
 תשים אשר המשפמים "ואלה א( כא, )וצמור לפרוט י"סובאה
 ובקשה הכנה באסה - "לשיהם" תלומה המשפמים ששימתלפניהם",
 של אזכרה אלה בפיחו יתפרש ועד"ז המשפמים. ללמוד כשיםקודמת
 מפי מפר "בלמדו הרשע, שר אותו על אהמרים מלוכה', הרכילגשרה

כהצורי
 בואלה ופתח רשהמת, בדת רדקףק רהכק הסנהדדע[ ]הם ערמת
 תורה שלמד שאף הינו כו'". המכרו א"צ עונב שמת, וחשבהמשפמים,

 דגמ2פמים", בואלה ש"פתח כיק מ"מ בלשודו, דקדק ואף סנהדרקמפי
 לפתוח יכול אינו תחה"ק הלזמר כי כטסת, לחשוב רשעתו ליתבא

 קדושה בהכנה "לפניהם", אשר בהשימה אלא המשפיטים,בואלה
 התוה"ק. לשוד קודםובתפלה

 רבא זו בשבת כעת בו לעסוק נרמא הזמן טה בעניןובאמתב.
 אאץ כיק שכתב מה פעמים הרבה וטכהצ וכבר הבפורם, יוםממחרת

 ב( וץ, )ףקהל דטה"ק עפי"ך עצת( ושדת יחפצו נתקדמה נטצצית מזמטה )ד"ע

 ואמרי קוב"ה קמיה אתעמרו כו' וחד חד כל פרשיך יאפמיקו"בשעשע
 באזוריה פרוטה רכל רהיט כו'", פלוני כהשבז ואנא פלטי כהצבתאנא

 להזמן זו פרוצה בין פריכות איזה ,ציזצ החש פלוני ביטבתעשקורישין

שקוראי
 המוקדש יום הוא הכפורם ים רהנה לבאר, "צ ולענינינו אותו.

 אמת ותפלת קמרת "שועת העבודה בסדר שאומרם כמולתפלה,
 נם מהאל זכו סק התפלה ביום ודוקא עונותינו", מכפרתוקרחצתו

עולב



 שפש ביוהכ"פ, רבעו למשה שנתנו שניהג הלוחא הם -לתרה
 ואת היום ארבעת את ר' לפני "ואתנפל מ( מ, )רנים כמ"שבתפלתו
 פסל אלי ר אמר ההטש עבעת א( י, )שם שפעל עד כר" השלהארבעים
 היו הראשוטת שלוחא שאף ונראה ט'". כראשנים אבנים לוחת שנילך

 הלוחות רוקא נשארו ליורות מ"מ השניות, מלוחות במעלתןנדהים
 זו בשבת כן ועל ובקשה. תפלה עי על קבלנו שאותם משוםהשמות,

 שמדרעת ט'", אקרא ד' שם "כי נאמר שבה פרשתן, בתורה קוראיםאנו
 התפלה. בכח תלויהתורה

 יום למחרת כבר תורה, שמחת להיות יכול הטהובאמת
 לשפתם מזרה "וישב ע( יה )שצת נאמך ואז התורה, ועלט שבוהכפורים

 של רצק עת תמה לא שתעיק כיון אך שם(, נרש"י )מצתו העם"את
 "כאל השי"ת שאהמר עת שקם, יחוטא בחי עצרת, שמיני ערתפלה
 כן ש ביותר, הגדולה רצץ העת היא ושהשש ב(, סר, ח"א )זרך רבעי"מה

 תפלה. יום לאותו התורה שמחת גםנוצצת

 לו נוחנק השבת את המענג כל א( יח, )שכה חזאל אמדווהנהג.
 על חהרכבצעיךי ר' על תתעב אז י( נח, )"נעיי שנאמר מצרים, ב4נחלה
 כל דהנה ויל"פ, דבר. ר פי כי אבירי מעקב נחלת ההאכלתכן ארץבמתי
 גם ההוא ראטייתא", "יומט א( פם, )ח"ב בזהר שעקרא תורה יום הואשבת
 מאמר על הבעש"ט תלמעי במפף שאאא כמו תפלה, ויום רצץעת

 על מתפקק שהפץ יוםא בן חנינא תי ש עליו גושרו ב( לר, )ברכותהש"מ
 אם להם אמר יודע אתה מנק לו אמרו מת, וזה חי זה ואומרהחצים
 המעב כל ולכן כוי. כלכבל שהוא אני יודע שכת[ ]ר"ת בפי תפלחישגורה
 ויעקב אביך, יעקב נחלת שהמש מצמם, ב* נחלה * עמק השבתאת
 תורה קול מהם כנ(, מ, )בראווה יעקב" קול "הקל בזכות זו לנחלהזכה
 ד"האזינו בדרגא לתורה לזמת אפשר התפלה בכח שרק תפלה,וקול

%ג



 ערוכים עד כממר, בשסף והבוס תערוף שהתורה ובדברה"השמים
 האמהית. מצרים ב4 הנחלה שהש חכמה, מקור מבועלקבל

 לעש הכפורים, יום ממחרת עיה"ק זו בשבת שניכה רצוןוטפי
 בני בברכת מצרים, ב4 ולנחלה החטמים, מן לתורה הרכות השבת,את
 ולהביא לבא לסכות והצלחה, ברכה רשמיא, סיעתא רויחא, ומזותחי

 וחמריו. רחמיו ברוג ירץ במהרה רוד בן בביישת המשיה,לבישת

שלד



 האזינו פ' שלישיתסעודה

 רבנן ובמדרש: פי. אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמיםהאדנוא.
 אזנך המה מאיבריך, אחד ולא באזנינו לחוש שלא אתה מבקשאכרי
 אלי ולכו אזנכם המו נ( גה, )"מע" שנאמר מנין היים, נוחל ואתהלתורה
 ]פיגש, כו' לכלים כקינקל לגוף האחן אמר לוי רבי נפשכם. ותחישמעו

 ר" מק מש מ י "ק , שימס ~שג*, שתש שו כ* האיי
 חים, כה, האחן סי על החץ, שבאדם איברים רמ"ח כך תצרם(, בכלמוב
 לתורה, אזנך המחז אם וקב"ה אמי נפשכם. ותחי שמעו שנאמרמניק,

 כו', דבררך ושומעים לפננך, משתתקים הכל בד"ת, לפתוחכמהבא
 שבא בשעה לתורה, שם שהמה שע"י רבינו, ממשה למד, אתוכהיכן
 סמה מנין, דבריו, תהאזימ ותחתונים העלונים נשתתקו בד"ת,לפתוח
 גו'. וכדברה השמים האזינו בענקשקזינו

 ותחתומם העלמים ש"נשתתקו מה שענין בטי, לבארונראה
 חנגה רבינו. למעטה לנמרי ובכאים כפופים שנעשו הים דבריו",חהאזימ
 מכח ויהוא י"ל רבינו, לבימה ותחתומם עליונים במלים אוהיו אחכח

 שנקראת ההורה "בשבל במחרש טימרו אלקים", בראש"בראעדת
 נברא שהעולם שיק ירמ", ראשות קמי ד' כב( ח, )מש* שנאמרראשות
 "בשבל במהרש אמדו וק לתרה. ובמל כפוף הוא הלנן התורה,בשבל
 ראשית". לר' ישראל קדש ג( ג )ימרץ שנאמר ראשני עצקיאוניראל
 את שממקזזם כלומר תודה, של באהלה עצמן שעמיתים ניראלתהינו
 רק חיותן תמקכלים בקרבם, אשר המכערת רבדיות מנפש חיותןינקות
 אשר העולם" ה"חי דכא אשר תודה, בת" שהחש האלפת, הנפשמחי

שלה



 גם המבע כפוף וממלא ישראל, כל שבלב השעי בהלל בתוכנו,כמע
 הקדושה. להחורה כשף שהוא כמו "2דאל,אצל

 - לתורה אק שדחוית לתורה", אזנך דחוית בשאם תלו" זוודרגא
 עד הקדושה, לתורה בשמיעה, התלוים אברים, רם"ה בשולפירשו

 ולכן, התורה. מחיי היותן וכמקבלים נפשכם", ותחי "שמעי בושמתקים
 הגומעים לפניך משתתקים ותהתומם עליונים כד"ת, למתוהכשבא
 ולתורתו. לו כפופים כולה הבריאה שכל כיקרבתו,

 במדרש ועיק מבמל. וצדיק נוזר שהקב"ה האמרו הוא זהומכח
 מחסלים הצדיקים אלהים, יראת מוזחל צדיק ימהו ב"ג( י פרטה הכה)המים
 הצדקים עושה שהקב"ה מה כל כיצד, מושל, ב"ה זצדקרושכביכול
 כו', השונמית את פקד ושלישע עקרות, פוקד הקב"ה כיצד,עתוין,
 קורע הקב"ה שונמית, של בנה 711 ההטה ואתשע מתים מחיקהבח"ה
 במהיות זא"ז כל ורעושים וההם כו'". המים קרעו ואלישע ואליהויומים
 היד "ולכל לתחלתה, התורה סוף ניעת וזה ולתורתם. להם כפוףרששבע
 בראשית - ישראל כל לעיני מוצה עשה אשר הגדול המורא ולכלההזקה
 שעמה תפורות נמים שהם הגדול, המורא שכל היינו, גו'", אלקיםברא

 בכח ישראל, כל לעיני משה קוצה שם(, שבש"י )כס וסטרא דגדגןבמדבר
 שנקראו וישראל התורה בשבי נברא העולם שכל ברא","בראשות
 לו. כפוף רצשבע הטה לכןראשית,

 יום "ממחרת עםהי4ש זו בערכת בפורצתן, 4ה ענין קוראיםואנוב.
 נתרצה אז שהרי הכפסים, ביהם ביותר בהגלה 4ה כח כיהכשרים",
 בעל התמ"ק ב4ה ופעפע כדברך, סלחתי רביפ לם,צה ונומרהעדיית
 כן, ואם ט', למעצלה רחפם עושה צדיק של "שריבוך זי"ע, לרקדחות
 כלה ת"ו כעוקשה רחצם הקול ח"ו עידנה בתפלתו משה שאמרכיק

 ודו לא ישמרו פן עששית כיבורך זולת אבל הדיוק, קא בודאיבישראל,
 שמרו, תדאי - עוששו אתה שששית כיק אבל כן/ אומתםהאומות

 -עולו



 "נשתתקו כבת" וזהו לך". ויקם אומר והגזר כח( כנ, )איצ הכתובכמאמך
 דבריו". והאזינו ותחתוניםהעלמם

 למסור המצוה בו שנם הכעל"ם, המהנות לחג הכנה גםוהוא
 "לקחתם פ"א( יח משן )אמור שטימא בבצירו כמבואר מעים בר' ניגכלל המבעכל

 שכצנרם תורה, לרצדי ביד קר"[ עצ "כל ינט אז צ( צו, )תה4ם וח"ה*ם"
 הדר עץ פרי פי"א( 5 רחשה רבה )ף9יא בטיש כדאיתא מימם הר'מכוומם

 חכמים תלמיוי אלו תמרים כפות כו', ישראל של גדולה סנהרריזו
 של שורות עא"שה אלו עבות עץ וענף כו', תורה ללמור עצמן אתשכופין
 כל את לקחת היא לכם' 'ולקחהם שהמצחה ההינו כו'. לפניהםשעתידים דיני של מופרים שני אלו נחל וערבי לפניהם, שיושבקתלמידים
 וכמאצור להם, כפוף והכל עויתה ישראל, סי תחת והבראההמבע

 אלע מים נאר מען, שאקעלם מינים ד' ר מש נאר "נישםהצדקים
וועלמן".

 יום במוצאי כי ליוהכ"פ, הסכנות חג נסמך שלכןויתכן
 רמ"ח לכל המכה ישראל ב'שמע' יתיש מלכותו עול מקבליםהכפורים
 בספר נחתמים ואז נפוצכם", ורגזי "שמעי ברזם וכבזקיםאבריהם,
 התורה את יזשראל קבלו וכיההכ"פ נפשכם", "ותחי בבחינתהחים
 הוא אז ש"כ נפשכם", ותחי "שמעי בהם כחזקים אשך שניותבלוחית
 לפתוח כשתבא לתורה, אזנך הגות אם ולקב"ה ש"אומר נרמאהזנק
 בא לאח"ז תיכף וממקיא רכרזי", המוכהים לפניך משתתקים רגלבד"ת,
 שמשתטים ענק שהוא לכם" ד"ו5קחתם מצוה לקים הםוכצתחג

 כנ"ל. ותחתוניםעלונים
 ביום שקבלנו הקדושה לתורה עצמינו שמל שנזכה רצקכהי
 לב, ובמוב בשמחה הבעלים הסחטת חג אח לקבל קש ומתישהכפורים,
 מגי הקמיטים צל ומפתטים ע4טשלנשתק

 הכל לוקשש ישראל,
 התודה בשביל נבראו העולמות שכל מהגלה שבו ברא, בראשיתלשבת
 השמע שועתם חכת יזדכה יראיו ורצק ראשות, שניראו ישראלוכשבל
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 שלים"א אדמו"ר מרןב"ק

ממונקאמש
 תשתרה שנת במשך השנהבמועף





 השנה דראש א'ליל

 המשפם, חוק דבר ליעקב תניד פשע מניד מול יחסר מלק נאקא.
 רבי מי"א( פ"ר )אטת תנן הרי תו'ב, המשפם. המלך במשפם,הזרקנו
 כן ואם אחד, ושקלים לו קונה אחת מצחה העושה אהמר יעקב בןאלעזר
 שלא אדם הס וכי אחד, יווסר מלגץ אף לישראל ההיק שלא יתכןאלי
 יהגר. מלקן מלאך הוא פרקלעם, לו יהיה שלא אחת, מצחה אףעשה
 אהד יחטר מלק על אף שהף במיעוטו, במל אהד שמלאך למיסרודיכא
 לאדם להני אלף מני אחד מל"ו מלאך עליו "ט "אם כנ( ש, )איםנאמר
 לעין, הט וביותר כפר. מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננויטרו
 ליענך להגיד יועיל מה אחד, יושר מלצן אף עליו שאין כ"כ גרועשאם
 במשפם. לצדקנו זאת יועל ואןי וכהקפצם, חהקדבר

 ד, השיים )עור נאמר ורעליהם ההראל בכל אחרי שודאיוהנראה

 שבך ריאיין אפילר א( ם, )ברצת חז"ל רךרשו רקתך", דימין "כפלחג(
 מול כי פשע, מניף מרל יהטר * להם אק ואפ"ה כרסק, מצותמלאים
 יושר, מלק המלאך צורת ובראותו פשע, המניד עומר יחטר מל"!כל
 אחת מצחה שהעחטה במהדק איתא שהרי ליצוףא. לומד הוא גופאבשה
 כרמות המותו משמצווו הנברא שהפרק*מ אחד, פרקנים לוקונה

 םםנה, הנברא דקיקים דמלאך - חיות בלי נעימית דצטצחה ואםהמצחה,
 יחטר, מליצי מלאכים ש"ט אף לכן נחשב, וכמת נשמה, ב4 כעףהוא
 ישראל, מצוות על ע4מקהטשנ פשע', הבגיד 'טל לעמוד עצלים אעםמ"מ
 ורחוצו. דהיתו וב* היות בלי נעשיםישהם

שלט



 ר( פא, )תהמם שפירש זי"ע הק' רגעש"ם מק בשם איתאתד"ז

 שההיה צרעו כי בהודפי, שופר תקעו אמר ולא גו', שופר בחד"שתקעו
 נעיק מלומדה. אנשים ומצוות כהרגל ולא בהתחדשות, שופרתקיעת
 לוי בקדושת זי"ע מבארדימשוב הרה"ק ה"ה יחסר מלק המלאךמש"כ
 לנבראים תמיך להעזיב ית' רצונו זה "כי בסוט( רגדפס ראה על)לקומיס
 בכל מהדש ובמוכו התפלה בנומח כמ"ש חדש, שפע תמידולהשפיע

 שיהוה מעק דגטק ברכת בכום אמרו ווץנה, בראשית. מעשה תמיךיום
 מוב שמהא מהם, ואהד שונים. פיושים קפנ( )סי' יוסף בבית ומבטשח"י,

 רב זמו בכלי שעמד ולא נמר, לא וריחו מעמו אשר מקרוב, הובאו'הדש'
 ח"י, נקרא הוא הוסטה בבחינה כשהדהו שההא דבר בכל וכן הפע,שכבר
 ע"ד נזכר הוא אשר מקום בכל ממשמעותו זו אינו היי לשוןכי

 וכהוא דבר של וקירצו חיותו שבו היות לשוו מקום בכל חלואהשההלה,
 ועפ"ז עכרה"ק. כו'", שבו ורצוניות הצרכהרת סובה ובבחינהבמרצפו,

 ורוה היות להפיח היינו בהיים", הפץ מלך להים "זכרת לפרשה2
 ואז והדורים, היים שוהיו ישראל, של מוכים מנעשים למצוותונשמה
 בריה. יושר למליטי לסיוניו

4 במתים חיים המפיה שהוא השופר קול כח צאה להוסיףוסטב.  

 בשקיעת לתהמי המתים יקפצו לבא שלעתיד המתים בתהיית גםשהרי
 שענק ז"ל, נאון מעדיה רבינו שמידר התקיעות במעמי וריקשופר.
 בה". %האמק המתים תחיית "להזכירנו הוא שופר תקיעת שלהעשירי
 כל של מובנם ומעפצים במצוות ההיים רוה מפיה משופר קולועד"ז
 קבלת בשעת אשר השופר קול את כהכיר ההא כי בזה, והביאורהשנה.
 עד ממש, בחיות נשלו שאזהתורה,

 שוי
 נשמתן פרחה ודבור דבור כל

 היות שתופר מעורר ועי"ז עתה. גם כאז מתעורר טץ וכח בהם,וחזרה
 מוב וימליצו פשע, רמוניך מ% שיעמדו בעדת, יושר המליציבמלאכים
בעדנו.

שם



 ושהקבורת פשע" מניד מול יחרר מלק "באין לפרש, "2טה
 אעניד ורחוצו, רחלו וב4 חיות ב4 נעשים ומעשוש ומהמצוות ע"זהוא
 חווק בה שנאמר שופר, תקיעת מצוות היא ומשפט", חוק דברליעקב

 במצוות החים רוח המפיח שהוא העקב(, )לאלקי משפם הוא()לישראל
 המשפם". המלך במשפם "וצדקנו ועי"ז דהרנה, כל של פוכיםומעשים

 מלהר מלאכים שבכלל זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"ק שאמר מהוידוע
 יושר מלהני והם המלאכים, למעלת נתעלו אשר הצדיקים הםיושר
 טובה שנה עלינו ותתחד"ש לנו, יעמוד החדול עאכותם רצק ודהיבעדת.
 ונזכה זי"ע, פוכ שם הבעל כפיוש שופר בחד"ש תקעו לקיםוניתוקה,
 ברוב ךידן במהרה דוד בן בביאת מירושלים, חים נום עשו ש4%ום
 וחסדיו.רחמיו

שמא



 שופר תקיעת קודםדרשה

 1 ורבותימורי

 לזהבה ויל"פ, וכלכון. פניך באור ד' תרועה יודעי העםאשףא.
 כריהן ומריעק תוקעק למה יצחק, רבי אמר א( )נט, העגה ראשבממכת
 ובתוספות הנשטן. לערבב כדי עצמיי!, כשהן ומריעק ותוקעקיושבק
 לנצח', הצת צ* במחשלכן: הביתא מה ע"פ פירזנו )שם( העריקבשם
 ]העצק[ 12מע כד - גדול בצ'ופר שקע ההוא ביום והטה י( ם, )שק"וכתיב

 זהו ודאי אמך תניק, שמע וכד בהל, לא בהל הדא, זימנא עדפוראקול
 ליה הקת ומתערבב למתנלע, זימרה ומטא גדול, בשופר דיתקעששורא
 עכ"ד. כמנורש, למעבדפנאי

 וראי שזה לחשוב השכן מתערבב איך העולם, קושיתוידוע
 הם ששראל השנה שבה מכל זוכר העצרן אק וכי משהק, של שופרקול

 לכם", והטה תרועה ד"יום היום מצות לקים אח ביום בשופרהתוקעק
 המשטה. מלך של גדול שופר קול שזה שיחשוב תקעיומריכי

 שיחדשו מה לעיין, "ש הפשם זול"ררך דב4*בצץ באה,והנראהב.
 מבטו דיק בש"ס נם הלא בבבל, מבואר שאש ביח1למקלהתום'
 אתו שדוי התצק, מתערבב " ודמעומד רכרהשב * התנגעות ב' ע"ישרק

 וועקעק יתחבק כעצרן ומריעק תוקעק שלמה הנחק רבי שלהמימרא
 ב' לזה וכבעינן כלתאר העצך", לערבב כרי עומרק, כשהןומדיעק

 הירושלמי. פירהש מוסיף כטה וא"כ כונתנו, בושר סני ה"מדוזקהעות,

שצב



 הוא הגשמן שערבוב היא, רשא שימת רהנה בזק, רגיאואמנם
 ולפיא השיו". מםתתמק המצות את מחבבק ש"י"צראל היטומעע"י

 וששראל ניכר כהן כי דמעהצד, התנועות ע"י נעעשה שהערבובנמצא,
 מקמת "12השמן פ" מד( עמ' )ברושתו הראב"ד אך המצוות.מחרבין
 הברכות מדר על אם כי תקעק היו לא טום ישראל, של מנשרקבשעת
 שתקעו ועכשיו ותקיעותם, תפילתם את ומערבב מקוצע ההר אזמעתמד,
 באותה עשה כבר ללישרנ לו שהטה מה תפילה, בשעת עלאמיה"ב
 עכעק שם השר ראש )חק מדבר" איצ שב ותקיעה תפלה ובשעתשעה,

 רשעם רלהי נמצא ילפירושו שהטפש(. ועור חהרעשב"א להרמב"ן נם ט"ל סקפ"
 רמעומד, התפלה מרר ש רק תוקעק הינו הפצה", לערבב"כדי

 מאשר מהיפך תה הכצק. ערבוב לצורך נשתקנו ה! דמיחטבוהתקיעות
 הכצק. לערבב המועדית הן המעתמד החקקות שלפהש.לפ"פ"י,

 אלא אלו. פירושים כשני שלא מפרפים שהתוםצתומראה
 הבהיו ועא האצק, המתערבב הוא יחדיו התקיעות שני סי עלחןקא
 בנק"ל, ולא יצהיל המיו"כ( )בתקשר חרא רזימנא ביחצ5מי, דאיתאמה
 אלא העצל, ערבוב דמיחשב, נתקקות ש, כנר מתחל שבעצםהית
 תנין שמע כר ורק בהול, לא 'בהל בבהעת עדיק הוא הערבובשאז

 נהו "ודאי אמר יאז משום לנמרי, דבהל הו84 אז דמעכם(,)תקפנה
 ליה הקת ומתערבב למהבלע, הבנקע וסמא גדול, בשופר דיתקעשזמרא
 קמצרטש", למעבדפנאי

 ולא "בהל זשנא בחרא שלמה התום', בפירוש צרב עייק אמנםנ
 כרעוע יק ,מזל

 ושקהטמץהי
 הממפצו 4ח חק נתהם לצו,

 מ1%עחל. ףתקע ששיא צצ"ו%
 תפשת יי וטף תטה ש16: וש61ן חעה גן,ה4פ

 אובילם", תמהוצונש יבאו "בבבי וש( לא, )למה כדכתיב ותוקעים,בקשת
 ש ]עטתכם מלל מה ששו מללה מה שמר ש( ט4 )"צוה טימרחק

שמ4



 לילה, נם בקר אתה שמר, אמר הקלה[ יוארך עוד במה השחשל ותלוהארעית
 בבעיות תלויה שלמה שהנשמה היינו אחיו, שבו בעיו תבעיוןאם

 בזה ולא הערער תפלת אל "פנה טק( קב )תה*ם לפרש "ש ועד"זותפלות.
 כראוי יתפלל אשר שזה הינו גוי, אחרון לרור זאת תכתב תפלתם,את
 קול רק שומע שהשכן ימן כל כן ואם שבעלה. האחרק הרור יזיההוא

 "לא עךיק אך יתקע, גדול ובשופר דנאמר משום "בהיל" הואההסופר
 דבעיק והתחנונים התפלות קול שימע אינו עדיין שהרי לצמרי,בה%"
 תפלת עם הבא השופר קול את גם בשומעו אך הגאולה.לפעול

 השופר, הקול והתחנונים הבכי הענימם, שני שרוף ע"י הנההעמידה,
 נדוץ". בשופר ריתקע שיפורא זהו "וראי ואמר כצמג, דבה%הוגש

 קול הקצך וצעצוע דמה האחרת, קח2הש גם רטע"הסבובשה
 מפני הוא משיח, של שופר ק% זה היה ולא זימנא, הרבההשופר

 הנבואה נתקיימה לא ועריק כראוי, עוד אז היתה לא והתפלהשהעמידה
 שופר קול כל השופר, ק% מצר באמת אבל ובתחנונים", צאוד"בככי
 צח, אצער מהעצא )רעש בזה"ק כמבואר גדול השופר קול את לעוררבכהנו

 מעלה(. של השופר קול ]טעעורד לעלא" אתרא קלא "אתער שופר כשההואב(
 כי ומתערבב, בה% ותפלה, עמידה מתעי השופר ק% כששומעולק
 בגלות, עברו שנה עוד סוהרי כראוי, יתפללו ודאי זו וגבשנה אצלופשתי
 יעוררו ובודאי מחבירו, מרובה קללתו שאין יום יך ואין הסבל, כחוקשה
 מנם מלכם. דוף על ויבקשו השכינה, תלות ישראל גלות עלרהמש
 ויאי שטה שחשיו העצמן על לא משיח, של שופר זה שאק נמצאפמוף
 שלימה עצה עצי שעברה הפליאה ויימ א5א רעעמיה, כמריח שלשופר
 נושענו. לא עדיין ולכן כראוי, מבקהי חסין רותם ונזין ובשבזה,בצרה

 קול עט שנתערבב הרשמן על שכאצבע נראה, יותר כשנתבונן אךך.
 )5,9ת במדרש חדל אמרו כבר קניו עושרי כן: כל תמטנה אינהשופר,
 ע%יט, לתמחר הם יותר אך ונע'". וזרע יצך אח וכס% 8% "* מ( פ"ררצה

שדם



 אנו ואם הזה", הגדול רטי ונבק חכם "עם ו( ר, )הטים נאמרשעשנו
 מה 5מן ורק בשנה, אחת פעם רק וכםיל' זקן שלך הוטמןמערבבים
 חכם 'עם אותנו ומבלבל מערבב הענק הרי לקמרם, רשות אז לושניתן
 כדי עד הוא אצלנו המוחות הבלבול ונודל מכהי, כולה השנה כלונבון',
 חמרת בעבור הבא עולם חי כל את לאבד מוכנים אנו שבערה"רקח

 ועד קלה, לשעה אלא ואינה וכהווקשה, מאומה שכולה עהה"ז,ותאות
 את לעבוד ופנאי אמן לנו ואין השעה עוברת וריק בהבל שקועיםשאנו
 נתמה. עלית לא %מה נושבת. וכרוח כצל עוברות ונסעו ית"ש,הברא

 שלא דבר בודאי הוא רהטכן, מבלבלם שאנו שמה ועוד,זאת
 ית"ש ברצונו עלה שקי היא, שופר מצוות ומדגולת המבע,כדרך

 כגיד מול יושר מליץ אק אם היאפילו עד השופר, בקול הוטמןשיהבלבל
 )שנאמר הטופר הוא - תמשסצם' חהק 'דבר ליעקב תניד מבקערם אנופשע

 לבלנל השופר מטלת שנכח העקב(, לאלקי 'משפמ' הא להשאל 'אוק' כיט
 הוטמן שנתערבב שמה י"ל ואולי בכמטפמ'. 'וצדקנו כן רעל פשע',ה'מניד
 בהמותים השנה כל אדם בני מכפל שוא ש כעונש, לו באבר"ה,

 ולבטשה להנועה מצפים מלהיות חללה שמיאשם ערובהבלים,
 הוא שגם כרשעו, השי"ת לו ומעלם נענש מדה, כבר מדה לקהמעדה,
 של שופר קול ודאי סאה שחוטב להיפך, ותתבלבל מתערבבעצמו
 בר"ה, השא מתערבב אן להקשות עמקו "י % ק שמעדח.
 מערבבנו וכסיל', צש צרך אן הוא, לתמוה שריעו העיקראדרבה,
 וביעצו. חכמתנו ואוץ ושעה, שעה בכלומבלבלת

 ע"י דוקא הוא הוטמן ערבוב יקר התום', שלשימת כיוןוהנהה.
 העמידה בתפילת נם להתבונן עליה ההייו, גם העמירה ותפלתשופר
 וזטופרווש זכרונות למלכירם, נחלקת שהיש העצה, ראש שלשמונף
 אופנים, בשני נבראיו לנו נמררת השי"ת שמלכות ונראה, בשור.וצדיק
 ואוכר "כרות%, ענק יאהו ועונש', ד'שכר העמן ע"י לט ערגלה מההא'

שפה



 כמלך. חטופת, דן הוא כלם ועל עימו, מנגר נעלם לא דבר וכל היצורכל
 ממש, בהתגלות עלט שבלה מה " יותר נעלת במדרסה גילוי הואוהב'
 בגאולה חי כל לעימ בהתנ*תו וק תורה, במתן םימ בדי בהתגלותכמו

 כו' כבודעי בענן בלטי "אתה שאומרים 'שופרות' ענק תהוהעתידה.
 ביום חומה כו' הופעת עליהם שופר ובקול נגלית עליהם ומשלםבקקות
 אלקים ור' חצו כברק ויצא ירוטה אליהם וף' כו' גדול בשופר יתקעההוא
 עלעו, ית"ש מלכותו קבלת עצם היגש 'מלכיות' %פי"ז, יתקע".בשופר
 שכר ע"י עלינו עלה שבו האופן כיהוא 'זכרונות', ע"י הן מכירק אטתה

 ית"ש מלטתו התגלות את מזכירים שבו 'שופרות', ע"י ההןועונש,
 הי-בה הגהקה ובעת תורה, מתן בעת העולם, בריאת בעתבעקם,
 יהרן.ייקצב

 הרי שופרות', לפני 'אמרו עלינו מצהר השנה ראש שבכלוכיק
 בעקם ית"ש מלכותו מתגלה באמת דמינה בראש הגנה שנהשבכל
 %ק ב"ב. העתידה וההתגלות תורה המתן ההחגלותבבחינת

 וקול בחצה%רות ו( צח, )תה*ם שנאמר ר%לך', 'לפס שתוקעק כמובשופר, תוקעיי
 זו שבזרעה ההיה והמתבונן מהסובין ההינו ד'. המלך לפמ הריעושופר
 " *ףמט המלכות רשזנלות שעת הי14 שופר בתקיעת כעת עומריםשאט

 נאמר עלזה אשר עת הא אשר זו, בשנה התגלות עוטפך ערךלפי
 אט כן רעל לאבדם", רערפל ארץ (מבסה החזטך הטה "כי ב( ם,)ישעיר
 ממיודעי טהלכמ", פנע* באור ד' תרועה יודעי העם "אשף כעתאומץם
 פנע* "באור בבחינת לנעיהם, המלכות ההנזקת את לראות זוכקתרועה
 תקיעת בשעת אחד כל שמרנ"ט התרוממות הרגשת ערך וכפיקהלכק'.
 טץ. בעם אצלו המלטת הכגלות הוא קישופר

 טפה במדהצה תררזט כודעי בץ חלקת להיות זצנוכה רצקויוני
 של אור ד"א ממש, אור בבת" טזלכק', פנן* 'באור אצלם מתקיםאשר
 א פרשיה הכה )בהאצות במדרש כמבואר אט", 'יזי נאמך זביו המרויח,מלך

 א ג ףא" טהטףצשו נאר י ס ג י"% ע""ןא שז" "י
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 נדרי כלדרשת

 1 ורבותימורי

 לפרכת מבית הקודני אל עת בכל ינא חשל אחו אהק אלדברא.
 כא פרזנה )ויק"ר רבמדרש ג(. ש, )ויקרא גו' הקרש אל אהק יבא בזאתוגו'

 עלי תחנה אם גוי אירא ממי וישעי אורי ד' לסוך א( בז, )תהיתם הה"דפ"נ(
 בן יהושע ר' בומח. אני בזאת מלחמה עלי תקום אם לבי יירא לאמחנה
 של מחנה ע4 תחנה אם המלך דוד אמר כו', בעמלקים קרא פתרלוי

 אני בזאת - עמלקים של מלחניה עלי תקום אם לבי, יירא לאעמלקים
 בתורה משה לס ומהכתיב בצוואה( ]פיהו: במקהצרש לוי: ר' אמרבהזח,
 מצריו ועזר לו רב "יהיו הבמרחו הים ]פירים: ליהודה וזאת תקנים להםואמר
 שנם לכאן, זו דרזטה המדרש שהממיך יזהו בצוח(. ם דלפקה ועלתהיה",
 "האת של זו הבמחה בכח יבשת", נכנס הוא הקושח אל אהרןכשבא

לטרודה".
 ויום השנה בראש לקא פתרין רבנן : )פ"ר( במררש שם עודחגנה
 עלי "בקרוב כר, הכפורים ביום "וישעי" השנה בראש "אורי"הכפורים,
 אתיות והטרי לפי בשרי" את "לאכול העולם, ארצות שרי אלומרעים"
 ואלו ע"ז עובדי אלו הקב"ה, לפני קראל ש ומלהורני! נאקהעולם
 מפני שופ"ד, ואלו דמים שופ"ד אלו מנ"ע, ואלו מנ"ע אלו ע"ז,עובדי
 לפני ישראל אמרו כו', לנטהנם יוריי! איק ואלו לניצנם יוררין אלומה

 שהקדחתני לכי" ירא "לא מסא"ל של מהשה" עלי תחנה "אםרקב"ה,
 הקדש". אל אהק יבא"בזאת

שמח



 על מקרקעין אוה"ע כעיטורי ויוהכ"פ השנה שבראשונמצא
 הוא חורי הקדושם, לקודש כה"ג כניסת על םתמכין הקב"ה, לפניישראל
 תהען". מצתו תמר לו רב "עין להודה שהובמח ההבמחה בכחנכנס

 בופח, אני בשת שאמר המלך דוד דבז2למא לתמהה, ה2אכן
 הכהן ממך אעש אבל לו, ניתנה להודה" "חאת ההבמחה שהרימכן,
 שכשנכנס וי"ל להוזה". "וזאת של ההבטחה על לקוה"ק בכנשתונרול
 שהוא התקף, עולם אוי שם מצא הקדשים קדשי לב"ע גדולהכהן

 המלך. דוד של ההנמחה ש לםמעי יכול הסה לכן מע"ח. שלאוי
 ואוה"ע, הםמא"ל מקשש הזה בזמן גם הף קשה, שעריץאלא

 אס ואעש דינים, תוקף "ש סגלות בקמי כי ועוז, תוקף ביתרואדרבה
מ שםתמכטם  בזמן לנו, הרי הקדש", אל אהק עא בזאת "ששמחתני 
 מעדחא. מלכא 5הד אלא זו הבמחה ניתנה לאהגלות,

 יתקים במרסין שבשנין ב( קים, )ח"ב בזה"ק איתא יהנהוי"ל,ב.
 כן בחשלה תזעק תתיל ללדת תקריב הרה כמי ט( כו, )ישעיהבישראל
 בני )מיץ גף" ללדת תטויב הרה "כמו הדמינן להבק וגט ד'. מפמךהחם
 אופנש(. בבמה באה פיטמו זי"ע עאובחה"ק יהכ"פ במנומרי ההשכר ובשער"2עגד
 חולה כנק כאבים, כהיאר שמים הם הרה אעדה כ84בי דעיכה לפרשונראה
 וכן רחוקה, במרינה אלא מצויה רפואתו או ורופא ואק רפאהשצריך
 שרצועתו לחמו, יביא מי לו ואין מהצינה, ירו חשון ולכויצ מון הצריךעם

 שישועתה יודעת הלא בחשקה, הזועקת הרה אשה אבלממושלם.
 רק צריכה עזיא עצמה, ממנה וחלק אמו ירח הולד עועי היא,בקרבה
 וצריה. חכמיה ויופסקו עולם לאויר הלעשעא

 מפנן ה"מ כן בחשלה תזעק תחל ללדת תנשיב הדה"כמו
 )פ" הרמב"ם שפסק ממו בתשובה, אלא תלוי ישועתנו אין שדחיד'".
 תורה הבמטרה וכבר בחשובה, אלא במלק ישראל ז2אק ה"ה( תעצנהמי
 - אם גם ו84"כ בשלק, הן וכדד גלותן כםוף תשובה לעשות פדהאלשסוף

ששש



 זהדמב"ן הזאת המצוה "כי ש( ) )מרש שנא' כמו רחוקה, "שועתטאק
 כי כו', הוא רחקה ה"נ ממך הוא נפלגות ל"ש תשתטה[ מצוה על שקאימפרש
 לו "8 מישראל, אחד וכל לעשתו", ובלבבך בפעי מאד היבר אלליקרוב
 אחד שכל תשובה. לששות והכח הרצון את עיבור, בבחינתבקרבו,
 היבר, תלוי ובו הטראל, כל משועת את שעול בירו הכח "טמאתם
 לכל מוחלק תשוכה יתעטה יחיד ושנשביל ב( %, )ומא אמרינןישדיי
 יצא שלא שבור בבחינה רק אצלנו הוא הזה ההכח אלא כולו,העולם
 תחל ללדת תקרב הרה "כמו הנביא אותנו מדמה כן ועל העולם.לאויר
 יםוךה ק4ם אחד מצד הרה שאשה ד'", מפנוק היט כן בחכתךתזעק
 יותר, מכאיבים הם טפא "ץ כשני ניםא מאיך אך בקרבה, נשטתהכי

 ואק צרותיכם, מכל האראל כל את ולפרות לששותו ובלבבט בפיטשהרי
 כטות בוחן לטי שיח לשטח שלם ובלב באמת משתערר מאתטאחד
 שלעשה. בתשובההקטוב

 מחנה ע4 תחנה להאם שיך מישראל אחד כל למה יטףומעהה
 שאף בומח", אס בזאת שהבטהתני לבי ירא לא ואטמע הממאפלשל

 נמצא משיחו וששטת ארהט מ"מ ניהרה, המשהה למלך רק זושמגמחה
 לבי "רא "לא כמחנו לומד זו קדושה רוח טפת טכל ובקרבט,בם

 כמטיו ועזר לו רב ש"ייו יהבמהה בוסה", אני בזאתשהכטחתני
רע4ץ4א

 להבטחה שיכים 'שאק קטינא, ההד ימםתפינא לה1ובושמתג.
 לקהים ביוהכ"פ בדבנםו גדל מהכהן יותר אף רגנשיח למלךשניהגה
 שלצנה הגאולה למען פעל לקהלת כשנכנס הכה"ג ערם שאףהקרשים.

 דור כקיוט ה"נ( פאה יגשש דהרחשלכר ע"פ לו, אוה הקרוש יום ששטר נישכר ע"ד)עיץ
 בורות לוטך ירדים אמוצו וישילו ונעשק רם גבוה לכילם נכנסהוא

 לקךוב דצצדכות דגיצושית להעצלות כדי וצלמות חושך מקוםעתקים
 לטעום אגחט ואלו ונקודש, בטי הבך במץ לבחש מצם השהגאה21
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 ורגלינו יוינו ממשש אנן ואילו ורגליו, יייו קט4'2 החש ר"ל. צואיםבנדים
 יראנו כהוום זה וכל ר"ל, ממבע הקעים ונסיונות בעביות וצואהבבומף
 והחשך הצרות גורל את החי"ק שניבא בתראק, בעגים הגלותבסוף
 במדובבה עלה שכן מפני ההש זה וכל השים, באותם האראל שבלואשר
 בגלות האחרק דור * דוך במז כחילות אס כן ואם השלם. החיקקלצורך
 יותר שיכים ערימה, הגאולה את להביא העמדה הומלה דוחנוימעל

 בספר ]ועשו רוטטה מצריו ההר לו רב צדדיו המלך, לדוד שניתנהלהבמחה

 בשן "עגם עגחב כן( ארצץ יבא בטשה )ע"ה דאו מבשלאבה4 למורחק קווה ארקדקדנס
 בצק כי כר, דגףדש אל בבואו א21רן שפעל מה לפעול ג"כ יפולץ קים, דגושת ביהשאק

 וכאין בזשה"ז עתה אבל פנ"2ש, הקודש אל יבא מזי כצגכל ומן ליוהז עצל גזיהדגא4ה2
 שש אק שה תצל עת מי ישעת ושעש רל מתר 9-ץ ףש-ל מושלס

 עי"ש[, מת,כ% ועם"

 יום לעצם הנגע ענק נאמר ובא המשמשת וזיום קדחות מחמתד.
 שכתב כמו לשבש, אלא מכפר יוהכ"פ שאק קיפל הנההקדוש.
 לשבים מכפר הכפודם יום של ועיצומו הע( תשבה מהי )פ"אההמכ"ם
 ליום תשובה בין ולצירוף ב2ה וצ"נ, למנם. עשו הזה ביום כישנאמר

 שייכם יכפר הרץ ביום כי ל( מ, )קט הכתג ש נסצרצ ועיקהכשורים.
 הטסן אמנם "כי שפיהם המהדו, ד' לפני משנהיכם מכל אתכםלמהר

 לקבל והכנתו הכגט* דגן2מז הוא הכיפור ועוין לבד, עפרבעבודתו
 לבד, ו" לפני תהיה הגמודה והסליחה המהרה העגת אבל כר,סליחה
 אמיתתם". ידע לברו שהחש ותשובה בוידויוזה

 לערק לכפר מועילה - ומהתשובה בשק, עוד דיזל נראהאך
 עצם אכל עבירה, כשעובר עלו שחל 'ח%" השם מהחומאשיופקע
 יוהכ"פ שאק ומה הכיתתם. יום של בעמעמו אלא לו מכופר איתהחמא
 עיממו מיצי לא עליו רשע וכהשם צק שכל הינו למבים, אלאמכפר
 "התשובה )שם(: שכתב הממבים הטי מעצם טרשה וכן לכפר. יוםשל
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 באחרונה תשובה ועיצה ימיו כל רשע אפלו העבירות, כל עלמכפרת
 ביום בה יכשל לא הרשע רשעת שנאמר מרשעו דבר שום לו מזכיתןאין
 ולכן הרשע, שם להפקיע התשובה כפרת ממרת שזו הרי מרשעו",שובו
 תועיל לא באחרונה, תשובה ששה טיו כל רשע היה שאם קם"דהיתה

 יכשל לא הרשע "רשעת שנאמר דקרא מילפותא קמ"ל 6ההתשובה
 מרשעו", דבר שם לו מכירץ יאין שאפ"ה מרשענו, שובו ביוםבה

 הכפורים. יום כפרת לוומהני
 מעלנו ויופקע בתשובה, נתעורר נא נקומה אלו, ברגעים כןעל

 ויכפר כא(, ס, )"ועי' צדיקים" כולם ש"עקא רשמת ויתגלה רשעים,שם
 הבמרחה שכבר מה בנו ויתקים חמאינו, כל על יום של עצהמועלינו
 ובאמת שאלין, הן המיר גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוףתורה
 לחלי ראש כל בם נתקים כי דברים, הרבה על להתפלל צריכיםהינו
 לשברי שבור לבו אחד אחד כל מרובים, ישראל עביי וצרכי דוי, לבבוכל

 כמו נאמר לפרמן, גרסא הזמן שאק כיק אך סיבות, בהרבהשברים,
 ק"ז בשם עם( אווי מ מהרורא הווה דוץ )עק זי"ע אדמו"ר אארז כ"קשאמר
 רק שכירק ה"מ רבותי אל כשנמענו שאמר זי"ע חיים דברי בעלהרה"ק
 אנן נתפלל כן הכל. כול הצלחה ברכת כי להצלחה", מרים בן"חיים
 ועל עלי רחמים לבקש לעמוד הולך אנכי אשר דרכי מצליח נא"הטה

 דרכי, מצליח נא טרשה אבקש כן על מרובים, שצרכטהם דכיקשולחי",
 לשובה, לבם משאלות וכל ישראל רשעות כל נכפתם הצלחהובכלל
 רוד בן בבטשת וישועה גאולה העשנת מוכה חתומה לנמר שנאנהההעיקר
 חומדיו. רהטנו ברוב ריקבמהרה

ושנב



 הקדוש יום מוצאי במעודתמאמרים

 ד' לפני חמאתיכם מכל אתכם למהר עלכם יכפר הזה ביום"כי
 כל את שמבמל יי על לאדם בא רצטהרה שענק בזה, לבאר ה2תמהרו".
 אא"ז כ"ק כתב ועד"ז בשבירה. שמהרתו חרם כ4 כמו להקב"ה,חסותו
 האדם גם שהעת סו( אות א מאמר אכל חדש התשד )בני זי"ע "סשכר בניבעל
 עצמו והפריד המומאה אחר יסודותיו הנשה המהמאה אחר נמשךכאשר
 חדירה. כברטה ולהוולד הקדושה, אל עצמו לבמל מחויב הקורס,מן
 כמבואר הברהט בישול שהעור שהוא לנין המתק"ם וכרקחה סודויהוא

 במירור מש"כ ועיין משתק"ם". בבטילה שברזה מ"ת( פ"י )תהמהבירושלמי
 במעשה די "ולא זי"ע בעש~בעש"מ רמקול בכוונת זי"ע התניא בעלהרב

 וזה נפש, בממירת וההנו רוחנה, בבשול טונה בלתי עצמההמבילה
 אלא מכלתה, כאותיות בשו"ל ואותיות בכלל, מקוה הנכלתהמעם

 בלבד". בה"א הוא"ושנשחלף
 האדם של הנמור רגימתן הוא הכפורים יום מהרת שענקונראה

 מועד", באהל מזהה לא אדם "יכל ט( מג )ף9יא ]בבחינת ד' לפניהעומד
 שכשעומרים תמהרו", ר "לפני טה כלל[, אדם מציאות ישארשלא
 )תקח זהר תקוני התום' ובמאסך "תמהרו". באה - גמור בבימול ר"אלפף
 דמקה ושא כו' שמעק רבי קם יוהכ"פ: ב% ליצר שטרגים ט קטה יףה,

 המופרש ברש הטטח )9* צרה" בעת מרשיעו די 2,4ראל חמקמק ח( י,)ומ"
 המקוה עבט הוא שהשם כלומד אושע(, ררך בספר האש"ל עפ"דהנשנש,
 תהו מהךתם. זו במצטשותם, בבשיל לציו שבעבדדתו חהיינושכשהר,
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 הקב"ה אף דצשצאים את ממהר מקחה 3עה מ"מ( פ"ח )יומא ר"עזטדרהם
 ישראל. אתממהר

 והעם "והכהנים יחהכ"פ בעבודת שאתורים בטה לפריט "טובאה
 יוצא מבחרש וכנורא הנכבר השם את שומעים כשהיו בעשההעצמיים
 על ונופלים ומשתחוים כורעים היו ובמהרה בקדשה גדל כרתמפי

 המברכים כצד מתכק ההן הוגש "ואף תף"ז גמור, בביטול הי%פניהם",
 הצשתחוים כורעים שאתם גופא עטה החנו תמהרו", להם ואתפרכר

 מרותכם. היא פניכם, עלונופלים

88 8 

"וי
 צקן בצאתן מכפורים ביום גדול כצן * רןפ~ן ו4קען4

 עלינו הבאה הזאת השבה שתהא כו' מלפניך הז"ר כו', רקיעתםקדש
 ע%4", הבאה 'השנה בלשק שהתפלל מה ישראל". בית עלי כלתל
 תלי כבר הויש כפורים יום תכלא זו", שנה "שההא בלשק ולא עתיד,לשק
% בש אא"ז כ"ק שכתב מה לפי שפיר יתבארהשנה.  זי"ע שכשצר 
 דגרי)מטי

 מאמך הנרצד שער תיץ 1. אוה רבא צמא מאמר אאצר ונבו קש, שה

 עצ בעשרת לאדם הנניע יהפכו דוח "זטכל באה( מש"כ מר אהע השראלשובה
 שעברה". שנה מנזרת הוזש הכשמם יום עדתשובה

 הלפי-

 שכל מובן
 תלוי דגל יוהכ"פ שעד מק %6בה, עי% הנאה "נה ש היובקשותיו
 שעברה. השנהבנורת

88 8 

 אשמע אם מעצום, קל בת "עטפה מהלת: הרשי שהזרהבפיתן
 אדיקל

 דת משעטך קכלחה מלפני, הטש גזרה 6צים, העלם את אהפנט
 ר~כתיקל יחוצצר הענין העולם[. לכרטשע שנה אלפים שקדמה הודה ]כעוייוכדם"
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 לפי ביותר מתבאר למש", העלם את אהפך אדי קול אשמע"ש
 אשר הכעם, כמבית התוה"ו עולם בסוד ז"ל, האר"י בכתבימש"כ
 מאג בהעלאת נפשם מסירת שלוף מלכות. הרצי עשרה במיתתתיקתם

 זי"ע יושכר בני בעל אאץ כ"ק שכתב מה ועיין קיום. לעולם הטהלא
 עקהים שמר כה ואם וכר נקווים השמר כה אם ר"ה ועש )ש רכלה באתרא "ץבענץ
 נפש לממירת הצורך כק חוטה שמריות, גזירות הקץ שבתחלהוכר(:
 על ועמד העלם נתבמם "ק סי ועל מלכות, הרצי עשרה כענקבפועל
 הוא במיתה, ממש בפועל נפש ממירקע סור ההנה כו', כגרעתיקונו
 הנקצים עלםמבחינת

 דאיהבם"
 עח"ש. כר, ממש

 ש שא

 ימם ה( קלס, )תה4ם עה*כ פנה( א )פרשה רבא אחיהו דביבתנא
 מי לפני ניולה שמחה שהוא ליעדאל, הכפורים יום ""ק אחד, הייוצרו
 למה משל כהגלו לחסדאל. רבה באהבה שנהם והעולם, ההטהשאמת
 הזבלם את מפראק ביתו ובני עבריו שהיו ורם בשר למלך יומה,הדבר

 דעבלים ורחשה יוצא המבהמלך מלך, של פתח כנגד אאםומששכים
 הטף מה וצ"ב כו'". הכיצרם יום נדמה לקי נרולה, שמחה שמחהחש
 כבמנול שנגרם השאמחה מלך", של פתחו כנגד הזבל "עשמשליכיםהענין
עישש

 להם, מכפר שוקב"ה רק לא תשובה עושין שכשישראלונראה,
 ב( מע )סוכה חז"ל שאמיו כמו כבטל, בעצמו החמא שתלהאלא

ט ש מתחבםשמח"ה %  הרעתי. וינשר ו( ר, )מכה דכתצ הרע, אר 
 מלובלץ צדוק רבי להרה"ק א( )נע צדק דובר במפר )עק הקדשכם במפריםופטישו
 כבמנול. בעצמו השי"ת תלה החמא ענין שכלזי"ע(

 א"א בעצמו, החמא תולה עוהעף"ת אח, ענין עהמקובישכם
 שנבא כק קד"מ עי העקם אר גלה קצהו אפם אך להשטת,לארם
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 פ' יסף ההד נתלמות )טנא העמן והמערל זי"ע, מוב שם הבעל מקנחית

 פסו מעל אשתו את ושצלח אחד למותר נורא במשל ד( קצ,שופמים
 כסות בשינוי עמה נסע עצמו הבעל רק מנהע, ב* הים עלבספינה
 קמים כמה בספינה והלכה הספינה, ממנהעי אחד מלח הוא כאלוולשון
 להשיב אוכל מעם לה עגתן מהמלח והתחמה ומשתה, מאכלב4

 והרה ואה"כ כו', לך אתן אי עבירה דבר תעשה אם ואבךנפשה,
 מכיתו עא2ילחה לה שעשה מה עליו והתרעמה לבעלה ומצאהלביתה
 עבור מכוערים דברים לעשות והוצרכה מכוער אחד מלח עםבספינה
 וצניעותה הדעומותה גודל על בלבו שמה והבעל כו' אכילה צערגודל
 חל אשת ד( צ, )טש4 בסוד השכינה היא צנועה רומצה מובן ההנמשלכו',

 שינה השי"ת וכביכול בספינה, ושלחה הבית ונחרב כו', בעלהעמרת
 תרעומות " הוידוי סוד תהו ט', סא"ל קדחם שם בתוך עצמואת

 ענה וארעך הדבר הוברד ואח"כ וט', שהוכרחה אן ית"ש אקוהשכינה
 ויורד"[, נוקב הזה "והמשל יוסף מעקב התולדות שם ]אנמיים כו'בו

 הרה"ק קיני מהארוי עלך( ר"ה הבא )ש הברכה בהיכלועיק
 ושימיות סוד ע"פ פרסיו בכל המשל את לבאר הרבה זהעמקאמארנא
 דבר את קצהו אפם להבין אפשר הקדומים ברבריו עכ"פהתורה,
 וכשהמלך מלך, של פתחו כבד הזבל "שמשלכים בת" שהואהתנדב"א
 והבן, גדולה", שמחה שמח ההא הזבלם ורואהישא
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 הסוכות דחג ב'ליל
 זי"ע תשובה דרכי בעל אדמו"ר כ"ק שלהילולא

 החג למהגה עייל הוה כד סבא המטנא ריב ב( קנ, )ח"נ טוהרא.
 ואמר כו', לאחשפטק ממן ואמד מלנאו דמומה פתחא על חקאהםהרי
 ד' הלק כי מ( לה )דברים דכתיב רישראל הלקיתון זכתה הולקנאזכאה
 למעודתי אזמק הטסת לוטי שהגש ועפ"ז נחלתו. הבל יענךעמו

 עלאקאושפטק
 קדישיי

 כו'.
 )תפארה ההלולא בעל זי"ע, תשובה ררכי בעל אא"ז כ"קומבאר

 נרול שר או המלך את ואביק עני אחם כשמבקש משל, פי % למתצת(בנים
 המאכלם המלך לפני לתת יטל לא אם יתביש הלא בביתו,למעוך
 עם כאשר אמנם מלכותו, ובית בארכית לאכול המלך שרגיל מלךמערני
 שולחים אז לסעירתו, לביתו להזמינו המלך מאהבת העני ישתוקק אחכל
 להכין המלך ועברי ומשרתי המלך, מבית מעודה לביתו המלך שףלו

 שאט תה מלטתו. כבבית אצלו מרנהם המלך כשבא ואזהמעודה,
 להסוכה וגדלות הקהושות נשמות הקדישים, מהאושפטקמבקשים
 תם כבוים, לפי הראויים ומצוות מהורה ריליים אנחנו והלאלמעויתט,
 אנו זה ועל להם, מראוי ושהרה בקרושה במתשה שתרניהמעותיט
 רק שלם, אינו בסוכרתו, פה עימעמו מצוות ושעם חץ גם כימועטים
 אלונן מחלק יגיש המלהן מבית הכל ששוהם ה"מ המלטת, מביתהכל



 חשוב הההן וע"כ נחלתו", חבל יעקב עמו ד' חלק "כי וזהו בקרבנו,אשר
 בסוכתנו. אהלו מלנתב קמאםו ולא בעיניהםמצותנו

 שמבהנים רק שלא הקדושים, דבריו על להוסיף ש"טונראהב.
 בית אינו באמת הסוכה עצם נם אלא למוכות המלך מביתהסעודה
 לםוכתט הבאים רקדחטים האושפיזק וא"כ ד', בית ההא אלא כלל,שלנו
 עמו. ד' חלק כי אתמרים אנו כן ועל ית"ש, מלכותו לבית באמתבאים

 השראת דממת הוא המוכה שעל השכינה רהשראת בזה,והביאור
 את לט יקים הוא הרושפן בסוכות אומתם ולכן ושקדש, שבביתהשכינה
 ביום ש( מ, )עטם עפהשכ והוא המקדש, בית על שקאי הטפלת דורסוכת
 והיי "ובכן פיתם בםוכות אומרים וכן הנופלת. דוד סוכה את אשםההוא
 במטמא שהיא בבצקיהם, שהכינה השראת על שקאי סכו",בנצלם

 שיעור ומלפיק ב( )ד, מוכה במם' וערק המוכין. על השכינהדהשראת
 והכרוכים בנפחים, וחצרוץ טטהו שההד הארת מן מפחים יו"ד הםוכהגובה
 סכך בר מכוונים שהם למעלה, בכנפיהם סוככים הכפרת מןהיו

 בזהר הוא וכן במקדש. השכעה השראת מקום הוא שם חזריהמוכה,
 וזרי! אפוניי הוי"ה בחושבן םוכ"ה ם*ק "והכי ב( רטן, ח"נ מהמצא)רעש
 אל איש ופניהם הכפורת על בכנפיהם מוככים ט גה, )שמח דהםכרובים
 כראמרען מהסוכה כלל להטת " אסור באמת מעמא ומהאיאחיו".
 שמים שם חל ק4 הוגינה ש שמים שם שחל "כשם א( הג םוכהבמם'
 לד, חג מה לכ', שים שכעת המכות הנ לר( פ, )וקרא שנאמר הסכה,ש

 לר'". םוכהאף
 מרויטל בשם ז'( אות מטה ר )8וק השל"ה מש"כ יתבארובזה

 כרי ג', ב' א' המוכה למחרטת הדפים מסמן ההד מהר"ש שרבושראה
 בירושלמי הוא סנן 14נה, משנה לשטתה שלא עמידתן סדרלהאות
 את "והקמת אגו רבי אמר שם דאיתא רגושכן קרעזי בעני! הץ( פו"ב)שנת

 ערכה טרש אלא לטרם, משפם יש ומ ", ט, )שטח כמשפמו"המשכן

שנח



 שהמחמה ומה בדרום. ינתן בדרום וכן לעולם, בצפק עתן בצפקלהינתן
 דעה, בו ע"ש ארם כל א( לה )בטטת דהט"ם ע"פ י"ל המקדש, כביתהיגש
 )ויקיא כמ"ש רעות ערן המחמה ובהיות בשיו. המקדש בית נבנהכאלו

 ענינם מינים הר רגם חפתיכם", ידעו למען נך' חשבך "בםוכות מנ(כנ,
 בבת" הם ישראל כל המוכות בדג כן על גו'", הארץ עמי כל דעת"למען
 לבת" זוכים וע"כ בשם, רמקהש בית מצה וכאלו דעה", כו ש"ט*אדם
 בסוכה. בפריכתםזו

 אות הגג שמות )מאמך זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק הקשהוהנה

 להבין וגם המוכות, הנ לר( כנ, )ויחיא בהורה נירא הנץ "החג רהנהא(
 אגזים המתנה". חנ יחנך בלשון ולא הםוכות, חג רבים בלשון נקרא5מה

 וסוכת המקרש מקום בד נם מכוונת היא סוכה שכל כזכיון י"ל,לדברינו
 'םהטת'. רבים בלשק נקראה ולכן נינהו, מהטת שני מתמה כל כן עלדוד,
 התורה מצות "מכלל יפכתב סוכה( עזך דקתה כר )780 בת" ברבינוועיק
 ונסתר, בלה בה ש"ש הסוכה מצות הוא הממתר רישלה בדרךשהם
 ליכנם לתליין עראי במדבר רירתם ומהטה המפני כו', הפזכם הוארגגלה
 עלמים, בית הננשא המקדש בטז ערשם ישראל, ארץ שהיא נקעבדירת
 עראי, דית שהיתה במדבר דירתך זוכר הר כר זו במטה בתורהנצמוינו
 ולפיכך ושטקתמות, במבהר קבע בדירת ההושיבך כגטם הוציאךהלחנ"ה
 ווצםתר". רובלה טץו זו, במצוה מנציחךאני

 מחמה עחשים מ( ש"נ )8םישזא איתא רהנה לעין, "ש לפטאמנםג.
 הוא טי"כ"פ עלם, מי ש בדין הקב"ה יושב בר"ה כי יההכ"פ,לאחרי
 גהקם סוכה עתדם כן על לנ*ת, רזם עא ושמא הדץ, אתחותם

 למה המרה ]תה לבבל נלו כאלו עימהם מעלה מקב"ה למתמה,מבתיהם

 מבוזי צאתי -בשות שטה כמטהר בעת 4טך עריצים רצק היו בתפלתעטימרש
 ואון ל4 ההשב איישנה מצהלתי חררךדוצה

 מעתי כשם הזהב מרוד/ הרדמותי כאשי
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 רגצקדהצ בית בד הש שהמוכה וברעו לפי ולכאורה מתעי"[.טחמאתי
 כגלות. בה הכנטה תחשב איך דוד,ומוכת

 מי רק כי המוכות', ב'ב' לישב זוכה אדם כל שלא נראהאך
 בינונים, או צדיקים של במפר ונחתם ונכתב ויוה"כ, ער"ה בדיתערכה
 ביוהכ"פ הדין עליו שהנא מי אבל ההנסתר, הבלה במוכה ל"מבזוכה
 רק זוכה ולכן כראף, בתשובה לשוב זכה לא עדיין הרי גלות,לתחבו
 לשוב הזוכה אך נלוח. במקום המוכה תחשב ולו הבלה,למוכה
 כפשתצה מצותה לקים זוכה מוכה מצות שמקים לפני שלעצהבתשובה
 כתוב ממהים ואפשר ממש. רמלךש יייית השכינה כנפי תחתולישב
 רבים לשק מוטת ופעם מנ( כנ, )יעךא יחיד בלשק מכת פעמיםבהורה
 או אחת, במוכה ליורב זהרה אם מדרדסו, לפי אחד כל שתלוי מג(,)שמ,

במוטת.

 עוד ריגה רבים, לשק המוכות הנ שנקפא במה י"ל אחרובאופןד.
 התורה דרך "וזה ת"ל לתורה, מכוונת שהמוכה )שמ( בחי רובינוכתב
 ע"כ כוי, בעלונים ותרמוז בתחתונים ענעה תבאר המצוה כיברוב,
 רז"ל אמרו ראינה. לשק מתגה לשון כי לתורה, שרומת זו מצוהתמצא
 וישקף המגום הטיש. ברוח שמוכה יסכה שמה נקרא למה א( סם,)סנהדרין
 מדי"פ הדהדן בשם 2ץ שק שרמש "צעגד ב"מ ]עיץ יאימתכי ח( מ,)נואשים
 אז כו( כרע )איוב בצזורזע וכצעיב תהשקיין. ד"ה א כם, כרכות רש"י חוק י8ע.משציץ
 בצל להסתופף מוזהדין וישראל צל צורכה המוכה גו'. וימפרהראה

 נבגרים תורה חלקים שלשה והתורה דפסת שלשה המוכההתורה.
 בריתי לא אם כה( לה )ייה שכתוב הוא העלם, את המעמידקוכתובים,
 עשוץץ הטחנה טבה הכשר עומתי. לא ואוץ כצצם חקתו ולילהיעצם

 לשבע רגש ממחים, שבעה היוחא הכשר הכברוה, לעשרת רכםמפחים,
 שבשם ורוחב שיך הרופן הכשך מצצא בדברה. רגכללותר~ץכמות
 חיט לתורה. פנים שבעים מל"ו( מע רנה )בשחר שאמרו הואממחים,
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 א, )יצשע בה שכתוב לתורה רמז וזה בללה, ובין ביום בין המהשטהציבת

 פמורחע הן הנן המוכה, מן פמורחע נערם ולילה. יהמם בו ימניתח(
 )קיהשק לבנותכן ולא לבנעד רששתם ז( ו, )הטים שנאמך תורה,מתלמוד

 ב(".כם,
 מכוונת שהמוכה מוכות, ב' סוכה בכל יש שב14צת נמצאועפ"ז

 ד( ם, )חהלש שנאמר טה התורה. בצל צהיבה נם היא בה וישיבהלתורה,

 גו'", חי ימי כל ר בבית שבתי אבקש אותה ר מאת שאלתי"אחת
 ל )4ום הפיתם הכשתמו לפרש הש ובזה ע"י. במכה יצפנני "כי ליהוממעש

 רמשת". התורה כל שמר כאילו לו טקשב זאת יעשה אנחצ "אשףדטתצת(
 כשמירת הוי םוכה שחריבת לזה מקור כתמנו לא דהלא ידרעה,ודקחשיא

 כהתחבה עניניה בכל מכומת המוכה כי א"ש, מובן ולהנ"ל התורה.כל
 התורה. בצל כחומה חעדב המוכה בצל החפפה ולכןהקדושה,

 אשר זי"ע, אא"ז כנק של רבה רהילה~א שביומא רצקוטדי
 הצדיק נעימת יורדת שאז ל"ד( אות י מהדשא תרה הטד )עק במה"קמבואר
 בזכותו הענעים בכל נוושע כו', לפקוד חיב לדרך היוצא בבחינתלעההץ
 שאק שאע"פ ונימא ", המעזיל אשר משלו כדרך לפניו ונאמרהמהורה,

 ד' חלק "כי דוי מרם וועצהורה, רחשושה הזכה נעימתו לקבל רפויםא%
 מורשה, לנו הגחי אשר ונחלתו מחלקו רק הם ומעעהצ עני% כלעט",
 לארץ שהאיר תורתו הטת דגדגן חשתו בעהצ, מג עריץ כןקל

 ונזכה עם%, הנלוים ולכל הקרענו ל% קמור רקדהצים, בחיבוףוה~ץ9ם
 כן זו מוכה מצות מקימים שא% המצם כהלכתה, מהצת מצאלקים
 ולהוושע עלם, יסוד הצדיק ד"א לויתן, של עורו במוכת 4שבנזכה

 חומדיו. כבגוו ברוב דיץ במהרה דוך בן בבטשהלנצחש
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 דיעקב אושפטאליל

 עיל החח כר מבא, המנונא דרב הא כי ב(: ז, )ח"גהמח"קא.
 )דכאם רכהיב דיזטראל, חיקטהון זכאה חהאנא זכאה אמר גו'לסוכה

 5שנד מלאכתו חבל דהנה רלשפ, נחלתו. חבל יענך עט ד' חלק כי ם(לנ,
 ההכל הוא שיעקב נחלתו", חבל "יעקב תהו יהד, דבים כמהולפשר
 אחד. ב% אחד כאנט מאוחדים כלם ושהיו נחלתו אתהמקשר

 נ( ז, )מצה כמ"ש אמת, מדת סוך הוא יעקב רהנה בטה,והביאורנ

 הרכה בכח" דחפת להרבה הלוקים שהטראל ואע"פ 5עקק אמתתתן
 ההש זצככול השחה הצד מ מקשק, האמת מדת מאם למקום,דרכים

 )שנואל יזטקר" לא ישראל "נצח כי באמת, שבשמים לאבטחםולמכוונים
 )ש מנדים בנועם שמביא וכמו שקר, כלו כל שיהא יהודי ואין כס( פ,א

 מה שכל קדחט, עם עבור במלהטה זי"ע הק' הבעש"ט מרן בשםמצש(
 עשוי הכל הף עבירה של בדבר ראפ" לר', החש המעשה סוף -שעסיין
 נרדיף הההה "אם פ"ע כגדים נועם בעל הגה"ק פ" ובאה שמים.לשם
 אם לכומר היל דלכאורה ד( ל, )דטים פש יקבצך משם נפטמיםבקומה
 נדח, שהחש העבירה שגם רמח, שח"ה אלא גי, האיץ בקצה נדחךשהה
 ייה קאם ההן זץפצ. ברדתנו ר לשגום, טוטו גהת כה ש"שכיק

 שבקצה ר"ל השמים' "בקצה אם אמנםנרקש",
 וסי

 לשגרם, החש הדבר
 אחד כבל עטש אמת ומבנקודת ע"עג גר", "יקבצך טה מנצנוץ "כהטם'אזי

 כאחר. כלם והיויקבצם
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 כמבואר המנצת, בדג הוא ישראל כל ולקשר לאחד זוועבורה
 "ט שץ אתרת מה גבראל אלו - הדר עץ "פרי ב( 8"ב ל ים )השמשרש

 בהם ויש תרה בהם ש"ת אדם בני בהם "ם גבראל קי וצח מעםבו
 חצין מעם בו אק זו ערבה מה ישראל אלו " נחל ערבי כר,מעשימשצים

 מעעים- ולא תורה לא בהם שאק אדם בם בהם הס ישראל כך ריחבו
 הקב"ה אמך אלא אפשר, אי לאברם להם, עושה הקב"ה המהמובים,
 קי עשיתם ואם אלו, על אלו מכפרין חזן אחת אגודה כולםיוקשרו

 מניותיו, בזטמים הבונה 1( מ, )עמום הה"ד מתעלה, אם שעהאותה
 ואגודתו )שם( שמשמר אחת אנודה עשרך כשהן מהעלה, הואואימתי
 ביום לכם ולרי,תמ לגבראל מהיר משה לפיקס ימרה, ארץעל

 ויאמר בניו אל יעקב "ויקרא א( מפ, )בראשון להם עשש ההוהדאשק".
 האסיף" "חג שהוא המוכות בדג "האמפו" היעו לכם8, ואנידההאספו
 ויחי(, ש הטלכם חים )יק הנעטור איגוד מלשק לכם", "הבנידה כב(, לד,)שמות
 אחת". אנודה "כולם אנידהשאז

 עוברק קרהטים גבראל עולם באי כל חף השנה בראשוועדי
 בפס-עצמו ואחד אחד כל הינו עררו, רועה וכביפת מרט, כבנילפסו
 תהו אחד, שבכל האמת נקודת על הוא חישבה הדק רעשךבנפרד.

 לדק כסאו על עשב שהקב"ה הינו באמת", ע~ו "ותשב בר"השאומרים
 דיין ההא אתה כי "אמת ח"ש אמת, מרת כבתשו כסא לפני בעובר "טאם
 - תזונה וסופר סיע דיק הוא שהשו"ת היינו כר",ויודע

 נקודת על.
 תשובה מהל פ"נ המב"א )עיר בלבד להקב"ה אלא לבחר מהרה שלאהאמת,

 כצד הכעת עורכין ףךאך הייע תצא דעות א"ש של ברקדם אלא שתקא "ואץהנב

 כר", "וחתמנו נסלא בתפלת אומרים אצ יוהכ"פ וכמהגאיהעוומת"(.
 לחותם עאומם יכיק א(. מ, )שבה אמת הוא ועקכ"ה של חותמווהש
 וזהו המוכות. בדג אחת באגורה כולת להתקשר התורה צתותהאמת,
 עולם בריכוז שבזטעת ה( פאת תם )מ"ש" בטרסט שאמרו מהשח~פ
 רכיי ארצה, אמת ותשלך ו( ח, )תיל כמ"ש לארץ והשפיכו אגהץפשל
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 שמשם המוכה הוא בעלם*החץ אמת של מהפינה המוטת, חגעל
 רשמת. מדתתצמח

 מתעלה", אס ששל אותה ק4 עשותם "ואם כמרדת דאמרותהו
 אלקים "עלה שאז השנה, לראש שיך עולה שהשו"ת הצקשבאמה
 ברק לזכות מעעים"טובים הלא תורה 5א בהם שאין לאלו אךכתרועה",
 א5א אפשר", אי לאבדם להם, עהטה הקכ8ה "מה ערבה, כח"בר"ה,

 ש"הן פועל וזה המוכות, בחנ אחת" אנודה כים יקשרו רקב"ה"אמי
 הה השנה. ראש בח" מתעלה", אני שעה ואותה אלו, על אלומבפרק
 ביום לכם ולקרעים לישראל ימהיר מהטה "לפיכך המדרששממים
 השנה. ראש שהוא הדאשק" "יום בכח" הי%רואשק",

 )תוחמא במדרש שאמרו מה לפרש ירוש, בדרך להוסיףופט

 עוורת, לחשבק ראשק - רואשק ביום לכם *תם פ"א( נ"ב ס"שו
 5צד עלה - עוונות כבד זכיות - בר"ה ולהם שהחשבק אדם בניהלאלו

 אבל מ"ו, יום כבר החס אצלם בר"ה לחים ונחתמו נכתבו כברהמצוות,
 צריכין אפשר", אי קמשתן והר עוונות, לצף החשבק להם יטעלהלאלו
 לכתיבה השנה( )ראש הראשק יום את היקח לחזר במוטתלפעול
 מכפרק וסק אחת אגודה כים ש"עקעטץ ע"י ההו החים, כספרוחתימה
 ר"ה, בח" "ראשק" יהד* עוודת", לחשבק "ראשרן דהו אלו". עלאלו

 עמתת. להשבק עלה ,טחשבמן לאלו עון%ת588חשכק

 בקישור הוא העבודה שבו למוכה, נכנס מבא המנונא רבולכןנ.
 ד' ח5ק הס מיעואל 4ף עלכ6 עכי", ד' הלק "כי ו44טר בישראל,ואיחוד
 כל רצשקשר דהוהה הצד שהוא נחלתו" חבל "משקנ רשמת, חלקשהחף
 ואחד.אחד

 אם ואפ" אנטע, לנקודת נאנה אבינו דיעקב שכאחטפיזאריה"ר
 6צטח - תצמח" משק נאמת הרי אמת של קמנה נקודההחח

 העצנים, בכל מורשע ישראל עם כל בהזח מטלה עם בתחנתולהתהחב,
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 דיעקב אה2פיזאיום

 עקל הוה כד סבא, המנובא דרב הא כ4 ב(: ז, )ח"ג טוה"קא.
 )ינרים דכתיב הישראל, חולקיהק זכאה חולקנא זכאה אמר וכו'לסוכה
 נחלתו. חבל "עקנ עמ ד' חלק כי מ(ל4

 צלא )כמשר זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק כתב ךהנהרעשפ

 ד' עשה מה על ולחקור לדרויש שער אחזו "הקדמונים ע( אותרמהיממתא
 ועמי ובאר מן במדבר, ליזרעאל הקב"ה נתן מחגות ג' א( מ, )תענטזככה,

 במן כן עשה לא םוכה, במצות הכבוד לעמי זכר הש"י צוה הגההכבוד,
 כר".וכאר

 זי"ע הששכר בני בעל אא"ז כ"ק של דבה"ק ע"פ בזה,והנראהב.
 אשר "דבנם ופה( פא אות ווידאה הלל מאמך כסלו )מאמר אחרבמקום
 מוב יום קבעו לא הישועה הצמרכות בעת לשעה רק הוא האורהתגלות
 בכל ההחגלה מרחצים בגבהי ההוא האור "נקבע כאשר ורקלדורות",
 לדורות, המץ לא כק של הנם מעה, לדורות". מגב יום נקבע השנה,שנה
 אתו ההנח נק העמר מלא שמה ותן אחת צנצנת "קח %( פ, )שמתכמ"ש
 לדורות קים היא בגז מרים של בארה חק לדרתיכם", למשמרת י'לפני
 הבבור עבי ענין אך ז"ל(. האר"י וכהשמו ההח"ו כמן מ4ההיש,)הוץ
 לצל תרניה ומוכה 1( י, )קע" מצד למא ,תי ש שאף לעד,נשאר
 הכבוד. לעמי זכר מוכה מצוותניתנה * ככתיב"(, הוא דצמבר לשות "הי"א ב ב, סוכה במם' )כמנחו מחורביומם

שסו



 ועתיד. הוחג עבר, של דבר הוא סוכות שי דענש מצשוכאמת
 מצעו הנה במדבר, אטרלל ובהלכו בזכק בעבר שההן הכטד מעבירחוץ
 - כהנא גרב )פרעוש חז"ל עחשמרו כמו לעתיד, מ קים הסוכהשענק
 תקופחו על יוצא והוא %', עושה הקב"ה כטה לב"ש ,יציף ב( פריטהנספרים
 כל חגיו כתנור בוער בא ים הנה כי ש( ג, )מ6שמ שנא' הרביעים, מןוכמרע
 להם המב לא אשר הבא העם אותם להם קש רשעה עושה וכלזרם
 אותם הכממדק לצרעתם סוכה עושה הצמ"ה שעה באותה וענף,שורש
 כתיב וכן וכר. רעה ביום בסוט יצפדו כי ה( מ, )תטעם שנא'לתוכה,
 הוא זה וענין יום. של מחמתו מחורב, יהמם לצל תהמן וסשה ו( ד,)"טעם
 רלעתיד מסה"נ זירור רבי י6ף א( )ב, סוכה במם' יעדיי בהויה,נם

 לסוכה, כקגכנסק בתפלה מכירם אצ סק הזה. בזמן סוכהלהלכות
 פחים". טלם ש תכדרר כי וממך, מזים"מחמום

 לא למנן, אלא לעתיד שיכות אען שאר נק שמתטתוכיק
 ציוותה לעולם שקימת הסוכה אכל זכר, להן לעשות רוצרהשיוותה
 )ףקהא כמ"ש ולעתיר, להוחד מהעבר, להמשיכה - זכר לה 16שותתורה

 ההטבתי". במוטת כי דורותיכם ירעו '*ן מב(כ4

 לדג בנים הפארת )עק ב"ה הוינה שם כבד מכוונת הסוכהיעהג.

 ב" שיהכ"פ הרתה, שם ד"א תשרי ערצרש פ"ב אחר איר הורה פרק בשהיה וע"השהצה.
 החטענא ד"א רמרמז הדאבכן ים אחר ימים וף המוכרע, רג ההא אחשכ ימש טללהצותו,
 ונקובן ע"ש(. היפה, עזם דוי כר, כטדע קמשה מעודה אחסנה רי סוד קצרהרנרק
 )שתרח( ש" )הל או"ח בעי"ע עייי לענעימ,והדבר

 סעי
 איתא א'( מעי ה

 וכר. רוהטה" חוחה שרהטה ה"מ בע"ד יימעעאו עטין השםשכשטמר
 היא ובעתיד, בהחג בעכר ב"ה הוי"ה לט טען אשר כטענה הסהרהובררות
 הס' למוכה עיט דגה כד מבא, המנהק רב חרש יתברך. לשמוככוונת
 היט עמו, הוינה חלק כי יכתיב כישראל חלקיקק חכתה תתקנאנאה

שמז



 הוי"ה לחלק שיזף החט אשר בדבר חלקנו השי"ת לנו נתן סוכהשבמצהר
 ולעתיד. להוה לעבר המתנת מתנה שהיאב"ה

 בית גד מכוק אברהם דהנה נחלתו", חבל "יעקב שמסיםתהו
 נחלת שהיא שני בית בד ויצחק העבר, נחלת הטד אשר ראשקהמלוזם
 אבינו, יעקב נחלת היא העתיד אך שני, בית בגלות אם שעריקההוה,
 ג( ב, )שבנהי דכתיכ מאי אלעזר רבי ואמר א( פח, )פסחים ז"לוכאמרם

 אלהי יעקב, אלהי בית אל ד' הר אל ונעלה לכו ראמרו רבים עמיםההלכו
 שנאמר הר, בו שכתוב כאברהם לא אלא ויצחק אברהם אלהי ולאקקב

 בו שכתוב כיצחק ולא יראה, ה' בהר היום שמר אשר י( כב,)נראשזז
 כיעקב אלא בשוה, לשוח יצחק ריצא 0נ( כד, )בראשיו שנאמךשרה,
 בית ההוא רקטום שם את ויקרא ט( כח, )נראתה שנאתך בית,עגךאו
 לעולש רקתם דבר שהחס בית, שקראו כהתך והינואל.

 נאמר ובעתיד, בהוה שבעבר הסוטת, עניני נ' שכגדונראה
 שבעת תשבו במכת מנ( כנ, ])יוציא חסר פעמים שתי סוכה, פענחם ג'בתורה
 לגהצן ננ(  ])שם, רבים לשק - סכו"ת והד בסכת[, ישבו בישראל האזרח כלשש
 למוכה רמז חסר סוכה שב"פ ואפ"ל, נרן. ההנבתי במטת כי הנתיכםלעו

 דשה, בזמן ריק וסוכה מצרים, מארץ אותש בהבראו השו"תשעשר,
 סוכות הם - וסוכות הנופלת, רוד סכת שההר וק;כ, נק פסולתסוכת

שעתיד.
 בתמצית, מסוכות רגשפעים האורות כל לקבל שמכה רצקודהי

 "אצם מוכות, השפעות כל ישפיע הסוכה אל שכא ארעו יעקבהכות
 לכל שביך הברכות מכל שויץ כם(, מם, )נרטבה אותם" ברךכברכתו
 841"ם אטם לכל פרמים מתצת עוד מברך כללחם, ברכות חרבםשבם

4 כשקדיש בית לבבון שנזכה ששיקויבמיוחד,  בן בבשת אש, יעקב ב"ז 

 וחסדיו. רהמץ בהב רק בגושרהדי

שסח



 רמשה אושפיזאליל

 בית בשמחת שמח כשהטה ריק הלל א( נא, )מוכה חז"ל שרוא,
 ופרמט כאן, מי כאן אעי ואם כאן, הכל כאן אני אם כן אמרהשואבה
 "אני" כי הקב"ה, על קאי ש"אני" *(, אוון סוכה )מסכה הקדושהשל"ה
 אני א( מה, )מוכה מתני' על המפרעדם שפירשו כמו הקב"ה, משמותהוא
 לפרש ירט ב(. רסא, ח"א דד )עין הלל כונת היתה השי"ת ועל כו'.היו

 אלקט יהוא "הוא" - נסתר בלשון הקכ"ה נקרא לפעמת תהנהדברו,
 אחרון[. ואני ראשת ]אני "אר" - נוכח בלשק לפעמים כו'[, אכעוהוא

 נקרא אז ממתהו, א-ל בח" בהעלם הוא דכשושקב"ה הוא,והחלק
 כי "רדעתם "אני", בלשון נקרא בהתגלות כמיהוא אבל נמתר,בלשת
 ר'", "לפני ה17מחה היתה השחשבה, בית שמחת בשעת והנה ד'".אני
 הלל אמר ולכן ממש, ף לפני השמחה שהיתה עד להתגלות שזכוהינו
 בנלוי. הסתר לראות זוכים זו שבשמחה כאן", הכל כאן אני"אם

 בלשת רהנה כאן", הכל כאן אני "אם שאמך להומיףוהם
 וכ6 הצדיק, נקרא"הכל"

 וטחתי
 וארעא", בשמ"א "ך14היך א( לא, )הוא

 רצדלה ר' "ל צ( כם, א הימה )דטץ מרים של שבחיו במסיר הוארכן
 "אני" בבת" השי"ת התגלות נטנה ובארץ", בערמים כל כי גו'מצבורה
 משהע "ם אשר לגלות הוא ונעולם באה שעבודתם הצדעים, ע"י רקהוא
 הרי ב"ה, הבורא התגלות "ם שאם כאן", אני "אם שאגור תדע זו.לבירה
 ה"אר". את גלש ערעא כאן צדיק שפם כאן", ש"הכלבע"כ

 ע% אותה עהסין %ו "ה"מ וח"ד( ללב טהל )ס"ת הרמב"םחל"כ
 הישיבות הוצעד ישראל וחצר נרונן אש בתרצה, נד וכלו14ק

שסט



 הכמפקין מיקדק שהיו הם מעשה ואנער ממקנים חהחמידיםחהמטהדרק
 האנערם העם כל אבל המוכות, חג בשי במקדש וכהטמרךומנגנון
 ישיבות שראעד ע"י שרחקא והיינו, ולשמוע". להאות באק כההחהנשים

 להאות העם לכל באפשרות היו לכן ומשתחק, מרקרץ היוההמנרורק
 כאן", ש"אני הבגלם כאן" ה"הכל הם ישראל חכמי נדהי כיהשמוע,
 מיני הר במעמד דכתיב כלזדון ]חהחש ו26מוע" "לראות כהה יכלווזו"ז
 הקרלות"[. את רחשים העם "וכל סו( כ,)שמות

 בכח הוא כאן", ה"אני את לנ6ת הזוכים שהצדעףםובראהב.
 הפיסי ה"אני" שמתבשל וכיון להשחית, לנמרי עצמם את מבמליםשהם
 אלקים" אק ומבלעדי אחרק ואני האשק ש"אר מתגלה ש האדם,על
 יו5 כאן", רכל כאן אני "אם אומד ההה כהלל עטותן רק לכן ו(. מד,)"2ע"

 שכהב תה האדם. של האני בשול עשי הוא כאן" "אני לגלותשלכות
 לעצמו כבוד חהולק דעתו רגזנים "רכל המ"ו( ללב מהלווה )פ"חההמכ"ם
 ואבצר שיכטה הדהיר אח ועל ושהצה, חומא אלו במקרצות בעירוותתכבד

)משאי
 וכל תעמר, אל גדמם ובמקום מלך לפני תתהדר אל ו( כה,
 העובד דגנכובר החרול הוא אלו, במקהצות גוס הצקל עצמודגו2פל
 חנייתי מאה עוד י*יתי ו( ג )שמואל אמר ישראל מלך דוד וכןמאהבה,
 ב, )שטפל שנאמך ר לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואק בעיני,שפל

 ד'". לפני ומכרכר מפזז דור והמלך1(
 *תצא השואבה בית ומצחת בין השייכות מתבארוברץ
 עניו כהנה והאיצי נ( עע )במדבר נאמר קה~ו שדוי רביט, דמינהדאח2פטא

 מה. תצץט ח( מג )עבות שאטר עד האדשה, %י על אשר הארם מכלמאד
 תיקל עצמו בהערל "ערהא צדות ד', לפני ד"א אשר זו עא~פמההוכיון
 ישית ועק ביותר. 6ה חמשה אה2פהא ים ממגל א6", במקומותטפו
 טף מבחיטו חבוא סהרה, כמו שנים קשכ הי שלסל שכהב הי( )יוהה4
 % ששש )תע עמעמת סגלה חגכן פוש עטין הצרה מוך ההחשממשה,

ט



 שהטה לרג4"ה מצא למרום משה כשעלה "ריצה שכתב ע"ה שפןגהוק
 א(, פם, )ע"ת לחוזרני ל"ך הימה ושכיה * אמך לאותיות, כתריםקחשר

 משה, של שנותיו כבצין עצה קנך חי הלל כי הלל, ר"ת ז"ל האר"יכתב
 אני "אם אמר משה מכח" שהוא הלל ולכן כו'", הל"ל על בקשוכהיה
 עעשה "אשר שכל ע"ה, רבינו כמשה עבודת העטה שטם כאן", הכלכאן
 אלקים ברא ש"בראערת ולגלות להראטע הקעה ישראל" כל לעינימעפה
 הארץ". ואת ההשמשאת

 מצוה המוערות שכל פי על "אף ש"ט )שם הרמב"ם כתבחננהנ
 שנאמד יתירה שמחה בהקדש שם היתה המונצח ברג בהן,לשמוח
 עפמלעצק דייקו וכבר יבום". שבעת אלעכם ך' לפני וזצמוצעם מ( כע)רעיא

 השואבה[ בית שמחת ]של זו נצמחה בין שירוף ערש מהבאררימכ"ם
 יתירה" "שטחה היתה המוכות שברג כתב שהרי רעץנ, עצםלשמחת
 הם החג שמחת 1צכעצם חזינו המועדים, שאר של הכשמחה עליתר

 ]שלפינן מינים בר' הש הלא הדג שמחת רהגה ביה, לבאר ףשתוספה.
 ושמחתם מדכתיב הגג שי כהצבעת ויום יום בכל במקיששמשותה
 שם ומנים )עק עדם שבעת אלקיכם דןלפני

 פ-

 הוא שהעבידה היע([,

 עמעומים למי תצטיד מעלה שלו ררחות שהאיבע למי ומביא"*
 יסובב ושהוא מלברו, עוד שאק את כלומד ב(, 6, )סוכה שלףורששנו
 )ש עלמק"כל

- 

 )ע"י עלמק" כל "וממלא סלף( אור בחינת טיט,
 החג, עצם לשמחת זעירה היושהה עדעצת עבן וטה מעים(. הר'נמלת
 האלכם הס ר' כי לחצת למררצה הגיע כשהארם מינים, הן" ע"י רקכי
 אמרינן לקץ מיהרי ן2בחנ, נעירה בדימועה לעשמוח עצל הטה אד עי~אץ

 אלו במקחצחע בצניו ומתבבר לעצמו כטד וחלק דעתו הקניםש"כל
 ליי הארם את רגצבעש מלבדו עוך שאין הכרה ע"י ורק שרחשה",חטא
 "כל ולכן אפקיכם". ר' "לפני כאמת לנימוח ריכול היא ועציה,נערל

12עא



 - הדעת השך הוא כי "שוטה", נלוא אלו" במקימות כו' רעתוהמנים
 עוד". אק האשקם הוא ר' כי"לתלת

 להג בסמיכות הבא תורה ושמהת עצרת שמיני ענקתהו
 ר' כי לתפת הראת "אתה לה( ד, )הטים באמירה מתחלק שבוהמוכות,
 התורה את הקב"ה "כשנתן שפירש"י מלברו", עגך אק האלקיםהוא
 התחתונים את קרע קי הטעונים את שלוע וכשם רקיקים, ז' להםפחח
 בחג שהעכורה וש"פ לחצת". הראת אתה נאמר לכך יחסי, שהואוראו

 והארץ שהשמים "למי שלו", רוחות שהארבע שמי מינים בר'המוכות
 ילהכיר לראות ותחתונים, עגלונים רקקה, ז' פתיחת בהי' הואשלו",
 הראת "אתה חצמה"ת בשמ"ע אומרים לאח"ז תיכף לכן יחעי,שהוא
 מלברו". עוד אק האשקם הוא ה' כילחצת

 עחטק היו ש"4א השואבה, בית שמחת ענין גודל להבין הצעפ"דר.
 מרקידן וכהיו הם כו' ישראל חכויי גרשי אלא כו', הארץ עמיאותה

 המגלים הם הדור וצדיקי ישראל גדולי כי כו'", ומשכעסן ומנתיןוכמפקין
 ראיה ע"י כי ולשמוע", לראות באק כולן העם ו"כל בעולם, ית"שכבודו

 השחשבה בית במומחת ד' לפני עבודתם בשעת בצדיקיםוהמתכלות
 הוא יכול הצדיק שבלי ע~מרגיזט תמי ית"ש. מרוממותו קצת להעצינזוכים
 רק כי שוא, ודמיטות הבלים רובל הוא דאוגה או מרישעה לאיזהלהנהן
 נפשם הממירת ובתפלה, בתורה בקודש עבודתם "טמח", צדקתם"אור
 והמראה המנלה הוא הדת, מהרסי בר ובמלחמה שבקדרשה דברלכל
 וק' הבעש"מ מק ע"י זו עבודה נמשך וביותר מלבדו. עודשאק

 ותחתונים טעונים קרעו רקעכם, ז' פתחו שבעבודתם זי"עותלמייו
 מלבדו. עוד ואק יחטי שהואלהיאות

 רק דצה לשבעים השפל הזה לעלם לבוא לאדם כדאיובאמה
 זצאגטיו כצטט טטיאמה השואבה, בית בשמחת אחת פעם להזצרצזףכרי

 עצהכד"ל ןטנעהמץ ב( טה י )תיקה זהר ובצעיקתי ג( פיה רבה )בראשיםבנטרדהט
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 ההחתונים מים התחילו התחתונש, למים העלונים מים בקהקב"ה
 ואמר הקב"ה פישם וע"ז מלכא, קדם למהוי בעיק אנן ואומריםבוכים
 ע ב, רקיע )רש"י בחג המים בנימוך שבח ע"ג *קרב אתם עתירקלהם

 רעצם מזה, למלים נמצאק שם(. בחיי ורכינו ברמכ"ן כמבואר מהמדרששוא
 עשהם העליונים מים כצשו ודיבוב יסקול בחג המים בניםעשההשתתפות

 הימים כל במשך להיות וכדאי ב"ה, א"ם לאור קרובים מלכאקדם
 ונימוך השואבה בית בנצמחת פ"א להשתתף זוכים אם לסמהנדחים
 ד'. לפמ בשמחתם גבראל חכמי גרו* לראות בחגהמים

 לגלות כאן", "אני לבת" שיכות לנו עוה"ד השי"תויעזור
 והעצמיות, הפרמי האנ"י את לבמל ומכה מלבדו, עוד שאיןבעולם
 "וכל בחי' בצדעךם להתדבק נזכה מעשה ואנשי חמיוים כל עםוביחד
 בא שכאשר יה"ר גדלה. מדרשה זוץ שנם וכשמוע", לראות באשהעם
 כי בפה, ברכתו ג"כ נשפיע בפה, שמזמעים ע"י לסוכה רבינומושה

 מתברכה כולם תצפותם ד*צ"~א, אתערותא אתעבד ךלתתאבאתערותא
 שכל ישראל", בני את אלקים איש כהיה ברך אשר הברכה "וזאתבבחי'
 לקרב נזכה עדי ובתכנם, באמת ד' עבד אלקים" "איזם להינע יוכליהווי
 חג )זה לס" ד' הנ כי נלך ובזקנינו ו"בנערינו חי, ישי בן אשרהימהם

 ברוב ריק במהרה דור בן בביאת שקש משיח פני לאכלהמוכות(,
 וחמריו.רחמיו

הועג



 רמשה אושפיזאיום

 עץ וענף תמרים כפת הדר עץ פר הראשק ביום לכםו"התם
 מ(. כנ, )וי9-א יכרם שבעת אלקיכם ד' לפני ונצמחתם נחל וערביעבת
 שכמהה שתהלה ד'", לפני "ושמהתם ענין מבואר *ראיו ד' במוךוועה
 יוחנן רבי האמר נ( )6, סוכה במם' אמדנן דהנה ב"ה. הוי" צרופיע"פ
 ובהשמים למי הווריד מעלה שלו, רוחות שהארבע למי ומבי**מוללי
 הנעטע "המשכים אמד( נרשת נחח )נבט הראשונים וכתבו שלו".והארץ
 כי ב[, ר"ה, ח"ב בטהר ד"א ]תק נענועק י"ה כולם בק כו' קצוות לששהוא

 הי"וו אטזיטז ]הן אותיות שלש שהוא הקב"ה של בחותמו התוםהעלם
 כו', אותיות י"ה שהם רוה לכל אותיות שלשה 4טש, מתחלקהלוא
 מן אותיות י"ר בירר י"ר( משנה )פ"א היגררה במפר ואיתאעכ"ד.

 טה"ו קצוות, שש ביהם ודעזם טה"ו, הגדול בישמו וקבעםהפשתשות,
 בפרח יו"ה הה"ה[, ]צייף בפרח וי"ה הטה[, ]ציוף בצפק הו"יבדרום,
* יך"ה יוה"ה[,]שרוף  הקא היו'הג ]צירוף בנמוקה הי"ד יוה"ה(, ]צירוף 

 לבאר פסקן הזם לסמטת. הבוטת בעשו דגירמא הטו )כן והיזה[, ]צירוףבהיערב
 ע"פ נתבאר כך עזראל(. חמדת במישר גם וכ"ח צד, לאוות ציוף כל עלהדעיכות
 למי ומבי** "מהויך הש"מ ומאמר אלקיכם. הוי" לפני חפמחתם ענקסוד

 שלו". והארץ שהעצום למי הצריד כוליה שלו, רוהותשהארבע
4 שבדברה המאוך ע"פ בשה, לבאר להוסיף ש"פוטנאה  שהוגש 

 היוגמא והויה, צירוף עדני דדו"ם שלסד זי"ע. ותלמיויו הבעש"םמפרי
 אעם הסד, כולר שההר הארץ, ותגל העצרם יתמהוכשצמוק

 ע-

 מרזחה
 כיק מה מש"ח )שה כמדק רקדתם השם אחזיותמידור

 אא-

 הנפכר בשער ד"ר

עקוצי



 )ששת דבר במכת בתרה הנאמר הוי"ה ציוף שיך שט ומן נק(.הורש

 הגבורה. למדה רמז ההוא במקנך", הוי"ה ר' יד "הנה ג(מ,
 ש( ג )נראשץז מפסוק היוצא ויה"ה, צירוף שיך מזרח לצדההנה

 )שער אבוה"ק עגתן מה ע"פ י"ל באה והבטשור הכנעה, הארץ יושבוירא
 שאומרים הורו באמירת שבנענשים מעם ה'( אות ג' ים הוצ ימי מאמרשהשכר
 ירה2לים שם כי והינו מו"ב, מלת מזרח בצד יוצא אחת תיבה צדבכל
 המו"ב ההר כה( ג, )ףברש רש"י שפע2,4 כמו "מ"ב", שנקרא המקדשובית
 כמשאחז"ל העולם אור הוא המקדש בית והנה, ירחצ*ם. שהואהזה
 ונהרו ב( ב, )ישעיי דכתיב עולם, יצל באורו ויעמק יל א( ד, בחרא)בכא
 חצר היתה לא ם בית שמחת בשעת והנה הטים. כלאליו

 עולם בזמן אך שגואבה. בית מאור מאירה היתה שלאשבירושלים
 מכבודה. ]כלה[ ארץ תאיר אלא תאי, שבירה41ם חצר רק לאהתקת,
 הכנעני, הארץ יחצב וירא מהכתוב היוצא הוי"ה בצירוף מרוסוזה

 ר"ונהרו הנבואה שתתקים עד עעיו יחשירו הכנעני אפלו האורשמגודל
 הגרם". כלאקו

 כ( ש %, )ששת מפםוק הירצא יוה"ה שרוף שיך מעלהולצד

 בעל אא"ז כיק כהב דהנה בחג, לבאר ויש השנית. המשכן ולצלעידותיו
 חץ שלחרוף דנאל( מעק עוד ושמך ר"ה ייץ פ' דכלה )באגרא זי"ע בהשכרבני

 יחה"ה, יו"ה יזו " אץ, ציוף של דויקת מספר כי ההכמה, למפירתשיך
 העלונה ספירה ההש הרי החכמה ומפית ע"ש. חכמה,בניממייא
 שיינות יובן ולדבריו בד2. ואכמ"ל המפיית, שאר נמשכיםשממגה
 )סט זי"ע שכשנר מי בש אאשז כנק כ' עוד ]חנגה וליק. לצך אחצירוף

 סיט חוחצ מעלת בכיאוף הנץ(, בים שגו ש ד"ה שם הלה נאצל 4 אחמק
 ה' % האותיות לחוד וק ו' י' רגממפיעים שאותיות כממום "ץ,בצירוף
 לקבלת רגצרך אשה, אל תגשו אל פץ( צ4 )שכוה במור חוששנפרדות,
 נא, )סגה בסוד השואבה, בית שמחת לענק שחך חץ וענק עי"ש.התורה

 מלמסה להנערם מלמעלה להום כמקום גדול", תיקט שם "מתלויןא(
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 שביזורנו מה ע"פ העניו, ביאור ויומתק אלו". עם אלו יתערבו שלאכרי
 ואנשי חמרתם מפי התורה מאור נתעת היא השואבה, ביתמנצמחת
 ולשמוע" לראות באק העם "הבל בידיהם, או"ר של אבקות שהיומעשה
 אזרה[. אל תגשו דאל חיקק הטה אז גם לפיכך העב"ם(,)לשק

 לנ( בז, )ועמא מפמהק היוצא היו"ה צירוף עדפי ממת לצדוהנה
 )עק הגלות ענין על שכ42מז קודש, בטטה ותמורתו הוא והיה ימירנוהמר

 תוסיף לא נפלה ב( ה, )עמום בחינת לסמה ישראל רהיות שם(, חגווםחים
 סאת עה"כ ב( ם, דף כא )תקף בתקונים וכדאיתא ישראל, בתלתקום
 דא הגאולה על ז(, ד, )ר" התמורה טל תאצנה ש בישראללפנס
 "שטה תה תתאה, שכינתא דא התמורה ועל עלאה, ה' עלאהשכינתא
 שבש, לחח"ד שיך טה צירוף הפגה ואכמ"ל. קודש", יהגה ותמורתוהוא
 חדש )מאבץ זי"ע הכשכר בני בעל אא"ז כיק מש"כ ועיין דלי, שלוכמזלו
 כהל ההע ר4 ושל לל"י, כהל שמלו שבם חודש בענק ל( אווז א' מאמרעגם

 ולכן למעלה, ממטה ומשקה דולה % להיות עשוי דלי כי והינולגבראל.
 ורבן. מטה, לצד זה ציררףעוב

 פם"ב רבה )בראשים חז"ל שאמדו והי"ה, הצירוף שיק מערבולצד
 ההעיקר במערב, שהשכינה והיות שמחה. לשק הוא והי"ה אשרג(

 שבה מערב, לצר אט ירוף עויתן לכ! הק', שהכינה ולנצמחולצמוח
 אנו ואטיים למערב פניהם "הופכים ד', לפני השמחה עיךמתקיים
 %לם, את המערב - עירבב לשק ההא נתערב" והנה עינים". ולי-הלי-ה
 הק'. השכעה עם הקימוח לשמח המע כולם שתכליתהטינו

 עינית יראו הק', השכינה לשמחת במרוה שנזכה רצקויהי
 דוד בן בביאת הגריים", כל אליו "ומטרו היעוד בגוום לבנו,כשמח
 וחסדיו. רחמיו ברוב דירןבמהרה
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 ראהרן אושפיזא - חוה"מ שבתליל

 זש"ה פ"ה(: פרא רבה )ךייא ובמררש הקדש. אל אהק יבאבזאתא.
 ר' בשם אחא ור' נתן ר' מלחמה, לך עשה בתחבולות כי ו( כך,)מש4
 מצות. של חבלות כנגדן עשה עבירות של חבילות עעדת אם אמרמשק

 קשורות המנוות שכהיו דהיינו מצות", של "חבילות עניןויל"פ
 עשיה מצחה כל תהיה ולא ר', עבורת של אחת לחמיבה ומצורפותזל"ז
 של עבודתו היתה וזו רשעוות. שאר עם ושייכות קשר לה יראיןהכנ"ע
 ח( ל, )שמוח עצא' וזה ישראל. מצוות כל את ולאחר מעשר הכהןאהק

 ר' לפני תמיר נך41ת יקמירנה הערבים בק הנרת את אהק"ובהעלת
 שנא' כמו המצוות, הם - הנרות" "את מעלה ההל שאהקלשותיכם".

 "טעגד שער )עק יקשרטה מל' - "יקמינה" נו', מצוה בר יה כך( ת)מש4
 מצוות. של חבילות שמהיו נצחי, נקשר ז( אות הקדים עםמארד

 ולחבר לקשר צרע4 כן יחיד, כל של מצוותיו תעשר שצרעווכשם
 ב( ש, )שמחי נאמר וחטם התורה קבלת בעת כמו ישראל, כל מצוותאת

 חניה מלה וכהיתה 6"ם( פ"ר רבה )יקיא חז"ל ודרשו גו', ישראל שםויחן
 ראיתא כמו הפוכות, בדג הוא זה וענק אחד. בלב אחד כאישאחת,
 אנודה כולם "יוקשרו הקב"ה אומר שאז פי"ב( פיל רבה )ויייאבמרדש
 שנא' כמו שלם, הפוכה נקהאה ולכן אלו". על אלו מבפרק והןאחת
 המוכות נקרא מעמא המהאי ואפ"ל תצ'. פכו בוטלם והוי ג( עו,)תהלם
 לאסוף הזמן שאז יען רמזנה", תקופת האסיף "הנ בב( 4, )ששהבהורה
 זו שעמדה וכית זב"ז. שקשרם השנה, כל כמשך "טדאל שעשוהמצוות
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 ףאהטפטא בשא ק ש בקו"ם, ורודף שלו"ם אחוב לאהקשינת
 המוכות. חג משות מיוחד יום הואדיוטה,

 בפועו היתה אמת "תורת ו( נ, )מיצי הכהן באהק נאמרחונהב.
 מעון, הטויב ורכים אתי הלך ובמנטור בשלום בשפתיו נמצא לאועולה
 הוא". צבאות ד' מלאך כי מפגרו צקשו ותורה רעת חטמיו כוק שפתיכי
 'השצ' אתי, 'הלך בפיע, ]'היזה' עבר בקלון נאמך דקרא שרייטא לריקוסט
 לפרש, ונראה מפיון. 'יבקשי דעת, ]י"צדו' עתיד ב4טק נאמר רבמשאמעק[,
 עצמו שקשר אחרי ורק עבר, בלשק הכל נאמר מעון, רבים הטויבשמרם
 עבודה - הקדושה עבודתו נעשתה מאז לזהם, נפעי הממר הרביםעם

 ישראל, כל עם חהתהבר שהתקשר מצות, של הבקות הבקותשכולה
 חזביאור עתיד. לשק בהו ם ולכן לדורות, הנמשכה היא זורעברדה
 אשר ודם בעת רק הוא דוי מכולם, הנד% הוא אם אף יטהיחידב"ה,
 אבל ק, עבודתו גם נצחי אינו כיהוא וכשם לנפר, המופו מעפרימוכו
 יזטקר" לא הערבל "נצח הף ישראל, בכללות עצמו ומקשרהמחבר
 נם %כן ולנצח, לעד קים יהיה בכללו המהאל וטעם מס(, סו, א)שמואל
 לעד, וקיימת נצחיתמבורתו

 דומה הרב קאם הנ"ל קטק"כ א( ט, קמן )שעד חז"ל שאמדוהה
 ראם ר"ל מפיו". תורה יבקשו אל לאו חשם מפיו, תורה יבקשו כרלמלאך
 ועישושה נאמר עה4"הם המלאכים, כמו ו" ונעובר למלאך, דהמהרוב
 כל עם בעבודיזו שכעזקעמר הזימי כר", באימה עונים כאחדכקם
 אותה ויבקשו לער, תשהמד תורתו ר"ל מפיו, תורה יבקשו אזישראל,
 תורה יבקשו לא אז כפקיד, ד' עובד אלא למלאך, דומה אית חשם,%ם,
 חיותג בחים בהחר, רקבעתיד,

 נחלה לו נוחנק השבה את "דצצעב א( יחן )שכח חז"ל צמיוההנהג.
 שפחי "כי בו, היקוים דכא טצרים ב4 שנתחלה לפרש ףש מצףם".ב4
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 לעד, ותורתו רעתו שהצתמרו מפיהו", יבקשו ותרה רעת ישמרונהן
 השבת שדוי השבת, בשכר מדה כבד מרה הה הזמן. מסבלת משויב4
 כראיתא שלום', 'מוכת בת" בו ו"מ והתקשרות, חיבור ענק הואעצמו
 איוני הכי אוף באחד לערדע מתייחדין מצינון ד"כנוונא א( קלה )ח"בבזהר

 כן ועל חד". לקבל חד לעקרא עמהק למהל דאחד ברוא לתתאאתיחדת
 ועין חבילות". "חבילות השבוע כל של המצוות נעשות שבתבכל

 ע, )"צעוק שנאמי 'שבת' אלא וזאת אק גו' אהק יבא בזאת )שם(במררש

 מחללו. שבת שומר נו' את קשה אמש אשרינ(
 שתי השראל כהשתרין "אלם* ב( ~ה )שצת חז"ל אמרווהנה

 ב' ענין בו "צ סוכות חהה"מ עאצבת וי"ל ננאמים". מהי כהלכתןשבתות
 של ענינו נם הוא כן והמקשר, המאחד ענק הוא עוצבת כמו כישבתות,
 ר"ת שבעת" תשבו ש"בםוטת בםה"ק רמזו וכן שלם, םוכת בת"סוטת,
 וזהי שבתנע". "שתי של ענק הוא מוכות )חוה"מ( שבת ולכןשב"ת,
 קריב, ובצק בעגלא השקמה בנשולה באלם, מי להיות שנאמהרצק
ש "ר6  מוכ ואך אהק, בני ובברכת דכרמב, מהי בכל החג בשמחת ן 

 רחמיו ברוב דיפן במהרה דוך בן בבהות לראות לנכות ירדפתי,וחמד
וחמדו.

שועט



 דאהרן אושפיזא - חוה"מ שבתמ"ג

 נר הדלקת צווי הושענא בשבת, רשויות ארבע פורמתהושענאא.
 )מאמרי זי"ע הנשכר בני בעל אא"ז כ"ק כ' דהנה יל"פ בשבת.מדלקת
 לרה"ר מרה"י ההוצאה איסור כענק ומה( ד"ה א' אחז ה מאבךשבהות
 אהד י' ומיוהד יהיר אהדות הקורט לנבול יכונה היהיר כרשותבשבת,
 הן ה( ה, )שטה הכתוב בסוד לםם"א יכונה הרבים ורשות אהר,ושמו
 כל יתפרדו י( צב, )תהמם בפירושש, מאזלי )והמעם, הארץ עם עתהרבים
 נפשו ובמצות בתורה העומק כי התורה, לכל כלל כעין חטוא און(,פועלי

 כמצמרת הוסיפו קדשם ברוה וחכמים הקורזל, גבול ברה"ימקושרה
 רבה"ק וע"פ ע"ש. רה"ר, כעק הרומה לרה"י מרה"י להוציאאפילו
 שה כי בשבת", רשויות ארבע פורמת "הושענא שמבקשים מהיתפרש
 ורשוים ומיוהד, יהיר אהרות הקברט נכול לרה"י שייכים ש"טראלניכר

להיוושע.
 כמו האחרות, ענין על מורה שבת של נר הרפקת גםוהנה

 זו אבהו רבי אמר ט( נ, )אצה נפשי משלום ותזנח מאי ב( נה, )שכתשאהז"ל
 הדלקת תקנו מנפשי השלום ענין שנזנח כמשום הינו בשבת. נרהרלקת

 כל כי בזה, רהבאור ב(. כנ, )שבת בית" תשלום משום שהוא בשבת;נר
 הפירוד ענק נמשך מחה~ום דחופים בהיות כי דחוף, מצד באפירוד

 אחת פדהאל כל נשמות מהורש כיון - הנשמה מצד אבלונמהלוקת,
 והתהדקות, פירך כל ב" עדי לא כב(, ד, )שמוח גבראל" בטרי "בניהיא,

 כי השלום, על מעורר "נר" ולכן בישראל. האהדות שורש הואואדרבה
 ארם. נשכנע י' בר כי כז( כ, )טש4 כמ"ש הנשמה על מורההוא

שפ



 אא"כ הטרלל בכלל מאוהד להיות לאדם לו אפשר שאיונראה
 עמי "רבים עם קשר אטה לו י,ט אם כי משש"ע, לנמף נפרדהוא

 להיבק להיכפל יכול איט וממלא דפירורא, בעלמא חלקו אזהארץ"
 מאהה"ע לנמף פורש אם ורק האהדות, סוד שהם בארץ" אהדל"גוי
 כח" הכלל, לתיק גמור באיחור שיתאחד שיך אז היחיד, ברשותובירוי
 דשבת, בהושענא אלו ענינים ב' שמהמכים וזה אהד. בלב אהדכא"ב
 הקחתו גבול מרה"י מוקרא שאית בשבת", רשויות ארבע"פורמת
 שהיא בשבת", מדלקת נר הדלקת "צווי שיד אז ורק הסמ"א,לרעדת
 השלום, ענץ בתקת עצמה הדה"י את לתקן הו"ל שתקנו טספתתקנה

 ביתו". "שלוםבהי

 ולהרבות לתקן רצון עת הוא שעכשיו בשעתה, מצוהוגדולהב.
 קלה, ה"נ )די דאחד" "רזא הוא קורזט כהטבת ה5 והאחדות, השלוםבענק

 את ישראל בני ל"י,טמרך גו'", שלום סכה "הפורש ברכה סומכיו ילכןא(,
 שלם", "מכת נקראה ששן ההצלום, ענין מעורר הסוכה תם טש.השבת
 לא "וזר הסוכה על נאמר ומה"מ גו', סכו בשלם ויהי ג( עו, )תח*םכמ"ש
 ב' עם לשחרית )פיוט כו'" בתוצאותיה יעבור לא ונכר במוצאחזיה,מהטה

 בה דפירודא לעמא וקת דיהורא עלמא מקום הוא הסוכה כירמישת(,
 שהם שכיק בסוכה, יבעמו לבוא שלעתיד א( ג, )ע"ז שאחז"ל וזהוחלק.
 כמו מינים ד' מצות ענץ גם וזהו לסוכה. שרכי לא דפירודאמסתמא
 וףק אחת אנודה כולם יתישרו הקב"ה "2%4ר קו( פ"ל )יה"ר חז"לשאמרו
 דאהרן, אח1פטא ביום מסמל ועמן וביותר כו'". אלו על אלומכפרק
 נה כן ש יאשר מ"א(, פ"א )אבות שלום" ורודף שלום "אוהבשההן
 )כצואר שבת נר הדלקת גם שכולל הנרות" את "בהעלותךלמצוות

 בהעלותן-(. פ' ר"חבהמב'ן
 מהשמיע מכשר רג* הקרים על נאוו "כעג ז( מע )ישעיה כהעיבהץנה

 רמ מץ ועט אגליך". מלך 5וק אמר "טהה משמע מוב מבשרשלום
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 לאח2פטא רומז שלום" "משמיע דהנה לפשט, עוד אשר הקדחששלשים
 לאח2פטא ימוז מוב" "מבשר הצלום, אחדות ענק המשפיעדאהק
 ד"ר אדה"ר אא" כיק מש"כ )עה מו"ב כי צר"ק אביו " ג, )שש" כח"דיוםף,
 השועה" "כהדמיע גי"(, טעה הנץ שנה פו"ב סבן הכהסב ל8ה2 ו"2ב ש השלוםבחים
 תורה הפסחת שמ"ע הינו אלקים" מלך לשנון האמר רבה, להה2ענארמז
 ט'. עלמים כל מלטת מלטתך ט' לחנת הראת אתה אומריםשבו

 ובפרם שבת, קדחות מכח השלום ענק לנו ומהשפע רצקכהי
 אחד הדמך אחד "אתה האחדות, על מתפללק שבו רשבת מנחהבעת
 בארץ" אחד טי ש""2ראל המה העט בארץ", אחד טי ישראל כעמךומי
 במעודת וביותר האראל", בכוף "בני בכח" "עמך", שהם מכחההש
 יועץ פלא ושמו "ויקרא ה( מ, )שה" הנשאה שכירם שבו דרעויןרעוא
 בעת ומאלט יבא צדקט, מעיח על ושקרשי שלום" שר עד פכי מטראל
 וחמריו. רחמיו ברוב לידן בנעורה דוד בן לבישת מכהאשר



 ריומף אושפיזאליל

 במצרים ההר ויחפף גו' מצרימה הבאים האראל בני שמותואלהא.
 נזכרו יזרעאל גאולת שם על פ"ה(: פ"א רבה )שמות ובמדרש א(. א,)שמות
 ע"ש שמעון, עמי, עני את ראיתי ראה ז( ג, )שטת שנאמי ראובן,כאן,
 הקב"ה שעתדו ע"ש יוסף, כו', נאקתם את אלהים רה2מע כד( ב,)שם

 ממצתם אותם עדאל כשם הרשעה ממלכות ישראל את ולנאץלהתפיף
 שאר את לקמת ה4ו שנית ד' יתפיף ההוא ביום והיה ש( ש, )שהוקרכהיב
 ינו'. ישאר אשרעמו

 אנחנו הקנה ז( 6, )נראתה כתקן יוסף בחלום רהנהומ"פ,
 תמנעה יצה נצבה גם אלמתי קמה וועה השדה בתו אלמיםמאלמים
 יסור שהוא צדיק רמעלת הענק, כטשור לאלמתי. ותשתחויןאלמתכם
 אצלו הבמלים ישראל כלל בכח הוא אלא עצמו, טצד איטעלם

 אנשיו ניהנה עולם יסור צריק יוסף ז2ל חלתמו המה תה ט.ונכלכם
 ש"קמה ומה בימת, כלל חלוק שום ב* השדה" בתוך אלמיםמאלמים
 ותשתחצן אלמתיכם ששתמבינה מה מכח רק הוא נצבה" גםאלמתי

 הוא מצשותו אלא בפנ"ע מציאות שאינו יוסף, של ענעו וזהולאלמתי".
 השרהט "הקנה פ( 6, )שם השני חלומו שק נם חה כלם. את שכוללמה

 כמיאות * שאק שכיק כלמר *", משתחוש כוכבימ עשר ואחדוהלח
 4, משתחרם והירח השמש לכ! ישראל, כלל הוא מציינותי וכלבפח"ע,
 שכייס הקראל בשבל אלא נברא לא כולה הכריאה שכל ה5שהת
 אצלו. במלה הוא רדי פיד(, פעו תה )יבקשראשית
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 לכל להתאפק יוסף יכל "ולא א( מה, )שם ישף אצל שנאמרוזה
 בהתורע אתו א"ש עמד ולא מעלי א"ש כל הוציאו וקרא ע4והנצבים
 נשאר שלא מפנימיותו, פרמי א"ש" "כל שהחמא הינו אחיו", אליוסף

 הוא מציאותו כל כי אחיוא, "אל בחיי רק ונשאר לעצמו, פרטיתמציאחע
 מהק

 שכ~
 וישמע בבכי קרלו את "ויתן באמר ואז ישראל. כלל את

 הכלל, למובת רק עצמית, פניה שום בו שאק בכי קול כי פרעה",בית
 פרעה. ובבית במצרים אפ" עד העולם, בכל שישמעבהכרח

 "כל" נקרא יסף שמדת התורה, בפנשיות גם דא מלתאויציבא
 על שמגדכק הענק וזהו כולם. את כוללת היא כי הזיזנו א(, לא, ח"אמגך
 )ווידא חז"ל אמיו מינים ד' ענץ דהנה רגוינים, משאר טפי לולבנמילת
 אנודה כלם יוקשת הקב"ה ו"אמי משיאל, כ% ש וכמרמז ב( פי"ב לרבה

 הלולב על מברכק לכן יומף, במדת נכללים שכולם כיק חזנהאחת".
 מרכש לולך כי ב( 6, סוכה מסי הרעשב"א ח" )עיר בראשונים כמבוארריקא,
 שלכן ושיאל, רצשית במידור ועין ישף. של מדתו הימו"דלמדת

 יען "מערב", נשם קרא ק ש כי יהמף, בד הוא מערב לצדרגענועים
 יומף. בת" ההוא כולם, את מערבהיותו

 בנות להקבץ שיו נזלות, קצף בעת העתידה בגאולהוהנהב.
 סכה שלא מי אף אמנם המוכים, מעעדו מצד לכך שזוכה מי -הפרטי
 אוראל כלל קצק ששעת דג%, בתו להעלל שיך מ"מ בעצמו,לקי
 )ששי זי"ע אלעמר מנחת בעל אא"ז כ"ק שסיפר ע"ד ההוא עמהם.נכלל

 אחד בהמיר ההעשה פ'(, אות למששם מאזנים מאמי תקוי חוש מאפיינשעבד
 ציבור העגיה שהטה ובעת זי"ע, מראפשק הגה"ק קעי בצלשהמתופף

 4 עדהי' קשחם בכלל אם וכי בלבו הרהר תתרומם" נשרים "בפינעמר
 נמם תתברך" צדקתם -בשפתי אמירת ובשעת השי"ת, את לרומםחלק
 להלאה, חק אעו, בואי צהלם בכלל כי יוהרן עודלבו

 וזך-

 לס של
 אח"כ אמנם מאד,ונתעצב

 ענקן יבבנה "ובמקפילות *מי כשההההי
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 הלא באמדו בקרבו, רוחו שב גו'", זרמך יתפאר ברנה ישראלבית
 חלק לי גם יזר וממקיא בכלל, אני נם יזצראל בית ענקי רבבותבמקהלות
 ואה"כ כראוי. רקדושה בחשק התפלל וע"ז שנקי, יתפאר ברנהלהיות
 שמד ק כום מדאפעדץ הרה"ק לו נתן בשב"ק הצהרים מעודתבעת
 ה6 החמיך אך הבשו הבינו לא והעולם יין, כהי לה"מקהלות'ל"אתו
 בעת במחשבתו היה מה שהרנינך מרבו הוגש הקודזצ רוח כי בלבבוהבץ

תפילתו.
 כ% בתל להיכלל טה כחשנה

 "צרא~
 יוסף, של מדתו הוא

 בעת לבוא לעתיד ולכן ישראל, כ% את כלל שהוא עולם שורצדיק
 ההוא ביום "חומה הרשעה, ממלכות ישראל את לגאול רלקב"העויהמיף
 בתוך הגאולה תיקוו הוא כי יומף, בכח הוא תו'", ירו שנית וי'יחטיף
הכלל.

 אהצפטא רבא החצענא לפני אחד יום הוא דיומף אוזשפטאחננהג.
 הגה"ק ע4י כמש"כ ישראל, נדחי שמקבץ יום שהוא משיחא מלכאהדור
 ז' דלכן ה( אווו )עו תהלים על למשה תפלה במפרו זי"ע משה אצמחבעל

 יום וכל פ"א(, סיב במדבר השומא )מדהש עבים ז' זצה" מפני מוכותיומי
 מאסף שההד הזי ענן בד מסוק הו"ר וכהוא הז' ויום א', ענ! עלמרובט
 מ"מ וביוהכ"פ בר"ה שב שלא מי דאף הזה, יום הוא רכן המחבות,לכל
 כי דיפדף, אחשפטא הוא זה ליום ח4קהמה ע"ש. עת, עדיין לו יזצ אחביום
 יץ" לכולם אשור מארץ האובדים ובאו השני הנקיות קיבוץ מפעילהוא
 הקחתי* בהר לף' הנשתחוותקט

 ברת תמור מאן א( צם, דף מם )הקט ור בתקוני אמרוטעה
4 רמלטת ענץ הוא שץ כי וש"פ למלקת.זכה  לב הוא המלך של שלבו 
 "מקרב ש( ט, )דמים נאמד וכן ת"ו(, מלמם מחל פ"נ )ימנ"ם חסדאל קהל%

 עליהם. עדמלו - יומף של חלומו הים הלכן מעך". עע~ך תערםאחיך
 מוחא. מלתא רפוד לאהשפטא הקהיתה דיומף אחשפטא עוץ נםההו
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 ר' ונמלת מוכה תצבה החג, מצוות בק והציוף השיכות ל"פובזה
 שנתבאר וכמו התפלת, רוד מוכת מלכות, בחי' הוא מוכה דהנהמעש,
 בית בדוגמת השכינה השראת במוכה שייט הטתה( דוג נ' לי)תורה

 למדת מרש לולב כי הלולב, על מברכק הרי מינים בר' והנההמקדש.
 - מוכה לכח" זוכש מימם ר' נמלת ע"י ורק יוסף, של מדתוההיו"ר
 למקלת. זוכה ברת תבור מאן כח" המלמת,הקמת

 כל ישפיע המוכה אל כשבא רישף אוזטפטא שביום רצקוהיי
 כמחל"כ לצונפתם, וביותר מאר שקשה במרתו ובפרס מוכות,משפעות

 הגה"ק בשם קמט( אור רב יטע )מאמי יששכר בשער זי"ע ארמונך אאץכ"ק
 לפרש ד"ר, מקשנק ההגיף מוץ הגה"ק אביו בשם זי"ע משה מרבש

 מרק41ע שהגילם דנן, בבת" שהם בחשים ע"ר מדלקת", דנן"הושענא
 ביותר ממתל הזמן ריומף ובאושפטא ר"ל. בנעורת כאשהיצה"ר
 שבו יומף, נח" עלם יסור לצדיק עצמו ובמקשר ע. שה,להיוושע
 רירן במהרה רוד ב( בביאת למלכות נאטט ועליז ישראל, כלל כלנכלתם
 וחמריו. רהבנוברוב

שפו



 דיומף אושפיזאיום

 כטה כל וברשיי: ב(. 6, )נראעות גו' ישף קנך תקלותאלהא.
 להרגו מבקש אחיו טץ נשמם וזה נשמם זה ליוסף, אירע להצלבשאירע
 נאמר שבנעקב שממו צ"ל לפיט ולכאורה להרנו. מנקעדם אחיווזה
 אירע כ"כ ם%תה, נסע ויעקב ט( ש, )שם אחיו עשו עם הפגשוארוי
 טה. כענקליוסף

 סוכה ישיבת מצוות, ב' "ם הסוכות בחג דהנה בפעירותוי"ל
 מילת "על הוא מינים הר' על שמכרכק ורנרכה מינים. ד'וממלת
 עממברכין בצועם ב( 6, מוכה מס' הרשב"א ח" )עק הראשונים וכתבולולב",
 של מדתו השו"ר למדת מרמז להסב כי המעים, משאר הלולב עלמפי
 הוא םוכה הרבת שמצוות נמצא ולפי"ז מינים. הד' של עיקר והואישף,
9 קקכבחי'  וא"כ יוסף. בת" הוא מינים ד' ונמלת סכותה, נםע ויעקב 
 איצע להעקב שאירע ד"מה אמרינן שפי םכותה" נםע "ויעקב בענקנם

4המף".

 לצד הנה הוי"ה, צירופי עקה בד קצוות לשש בנעטעיםוהנהב.
 המה )בראשנו חז"ל שאמרו ומע"ה, צירוף ערך יהמף מר שמקקמערב

 ריח דמשה(. ששפרא ים תורה לעל )עק שמחה לשת הוא שרהטה ג(פם"ב
 ההוא אלא בהורא 4ת א( קפר, )ח"ב בזהר שאמרו דרך שעל בטה,לבאר
 "לצם בחינת צער, מתוך הבא אלא שמחה אק כ"כ חש"כא, מטדנפיק
 עיקרו" ברנה בדמעה "הזורעים 457ש1 כי מכ"ם(, פ"ה )אמת אגרא"צערא
 רבנן לקץ אמרו א( לא, )בחטת שבחו"ל מה יתפרש ועד"ז ה(. ק%,)תה4ם

שפז



 ווי להו אמר מד, ל לנשרי ררבינא ברהט רמר בהילקק זומי המנונאלרב

 נצטמחה ביותר מעורר גופא שזה חיינו כר, רמיתק " ווי רמיתנן"
 יצא האמורים מנית פ"נ( פפ"מ רבה )נרצעות איתא ביוסף חינהוהלולא.
 סיר הניע האסתים מבית כבייצא שתיכף חח ירך על ויהבארלמלו,
 הנץ עמקתא, בביא האמורים בבית מתחלה שהיה עי"ז כילמלו,
 מלכות. בת" רמא לאערא להניע לואפשר

 ביר אםוךם אנו השנה שבראש "טרא4, איש בכל הואוכן
 בעשי"ת אומרים ולכן ועקרבים, נחשים בבור שהיה ביעף וכמוההכה"ר,
 ושיכין אלו המים בעשרה כי גו'", ממעמקים המעלות "עיר א( קל,)תה4ם
 היא והעטרה ז"5(. האר"י מכהבי )כיש בה עהטרויין ממעמקיםלצאת
 בבני )כמכתו מלך של שרביטו נקראים מינק שהך' הסוכות, בחגלמלעי,
 ר' לפני "שנמחתם נצמווינו רבו ב(, אות ש מאמר תשך חודש מאטיהטשכר

 צער. מתו כשהוא בשלימות השמחה הוא כיאלקיכם",

 צירוף יהנה שמחה, לשק הוא שההי"ה שאחז"ל מהויתמרסג.
 להיפך החש נהירה צירוף ואלו ו-ה, ואח"כ הה קודם הינו כמיקהוי"ה

 באים כשאורות מורה כסדרן הוי"ה רהטם ההחנו י-ה, ואח"כ ו-המתחילה
 כשממערכים ואילו חוזר, אור אח"כ ישר אור מתחלה לתתא,מעילא
 בח" תתמה יתודא מתחלה שמיחדם ילתתא, אתערותא ע"יהאורות
 החש זה באופן וכשהוא נה. ושח"כ ו-ה מקודם חהי"ה, צירוף הואמ"נ,
 ב(, 6, )סוכה ומבחש" "מהיך שיהא צרוף בנענועים והשה שמחה.בח"

 מ"ר כשמקראק ולאח"ז לעלא, מתתא שמהיך הוא שהולכהוהינו
 עא~מהע כי שמחה, 4שק הוגש וחנ"ה לכן הבאה. בח" ההשפעהמחזירק
 חמישה, החש כשהצירוף הוא אלקיכם" י' לפת "חטוטרתם -ומטרחה

 על רה41מ הוא ךרמף ו( מב, )נראתה בח" יוסף, בד מכוק זהששרוף
 ע"י השפעות כל מקבל ההש כי הארץ, עמי לכל רגמטביר הואהארץ

 מצבותו השפעות כ5 העלם 5כל משפיע החש ולק ר5תתא,אתערותא

שפח



 "חג שהוא המוכות שבחגוהז"ר,
 האמי

 )ששת השנה" תקופת

 ךיומף ובאח2פטא השבה, לכל שצריכק הישועות כל שאוספים נב(,לך,
 הצריכק הארץ עמי לכל רגמ2ביר הוא השקם הוא - 6ה ביותרממתל
 אמיתית, בשמחה 24מוח - בך ונשמחה שנגזלה ונזכה היתושע.לכל
 שמבית ועצדיק ביהמף כמו הף בגלות, נמצאים אנו אם גםשהף

 רגלת, - האמוףם מכית להבא להוושע נזכה למלוך יצאהאמוףם
 רעווא ולהא למלעז". "עא - ית"ש מלכותו ולרושלות שקמהשאולה
 לשנת ונזכה הענעים, בכל האראל כלל בתקי סובה חתימה לגמרשנזכה
 וחמךיו. רחמיו ברוב דירן במהרה דוד בן בבטנת רשועהגאולה

ישפט



 רבההושענא

 אא"ז כ"ק כהב הנה הושענא. אלוקינו למענךהושענא
 שהחתימה שדגם א( אא צ מאמד תקוי חבט )טעמיי זי"ע יעיזטכר בניבעל
 לבחינת רבה בהוזטענא עריק צףכק עכ"ז הכיפורים, ביום הטהלחים
 צקמרינים, שיי יקמהצ לא מצטרב ב(, כם, עץ )עק חותם" תעי"חותם
 הקב"ה של הותמו א( נה, )שבה חז"ל שאמרו מה ע"פ להוסיף, ופטעיי"ש.
 הף הותם", תך4 "חותם שן שהטש רבה זטהושענא לומר, "ם ולפ"זאמת.
 לאמיתו". "אמת בבחינתהוא

 כפשתנו - האחד אם"ת. במדת ענינים ב' שיש לבארונראה
 נקרא לעד הנמשך דבר שכל בו, הס ועוד אמת. הוי זטקר שאינו כטהשכל
 "מש מ"מ( פ"ח )פרה תק ]חב! לעד תכק אמת שפת ש( צ, )סש4 כמ"שאמת,

 מכזבתם ופירהט בשבוע". אחר המכצים דגשטבש, טש הם אלו ס', פחלץהמכזבים

 ועכל הני% מימיו. קטבו לא אשר סו( נח, )ישע" מוזקק בשמעיה, אחד שפוסקיםהי%

 רהטה רבבוני"ם[. מים נייאש תמי, נמשכים ואינם הזמן, במעקי שמהייבשמעץ
 "דממת", התגלות הוא לשעה, אף לישראל חמדים משפיעכשהקב"ה
 דוקא הוא לאמיתו" קימת ענין אך חצייתי. הפנשי רצונו זהושהרי
 שכופים ההן כלל. הפסק ב4 לעלם הנמשכה בישועה מושיעכשהוא
 להושיענו רפק עת שההמה מבקשים שמקודם נא", "הושע פעמיםשתי
 שנעטה נא", "הושע לבקש וכופלם הענינים, בכל ףסה הנדיביום

 לאמיתו". "אמת בבחעת לעד, יזטועהלרעצעויך
 נשלת בעת שער ל% "פתח מבקשים אנו נעלה בתפלתמצה

 נב( שת הקדתי ים מאמר שהצר )שער יגע ארמו"ר אאא כדק והקשהשער",

ושקק



 פתיחת על לבקש אפשר היאך שער נעילת של האמן כבר הואראם
 לנעול כבר העומדים השערים אותן על אינו זו דבקשה ונראה,שער.
 הושענא יום של חדש שער פתיחת על מבקשים אלא הכשורים,ביום
 שכעת רבה, הושענא ביום כבר ערפדים שאת שאת בעת אמנםרבה.
 מבקפוים אנו רצון, העת שכלה חמן ממש, שערים נעילת של אמןהוא

 באמת ענני חמרך ברב אלקים רצון עת ר לך תפלתי "ואני ש( סם,)חולש
 העת שסטאר קטעך" באמת "ענמ הוא רצק בעת לד' שהתפלה"טקש"
 שהיה רצון" ה"עת לנו ממפק לא ריבים בעוונתימ כי לעד, קיםרצון
 את לההשיע רצון עת תמד ו"" שלם שהמיטך צריכים אלא הבה,עד

ישראל.
 הטעך", באמת "עבי שטנא לעילא לעורר כדי שה, לנהמתוזה

 עתה, עלינו שנקבל ההיינו לאמתוא, אאמת מדת אצלנו לעורר אםצריכק
 יודע עליו שהעיד עד בכח" עמימה בתשובה ית' אליו לשוב רצק,בעת

 ה"נ(, תשונה מהל פ"ב המכ"ם )עק לעולם החמא לוה יזטוכ שלאתעלומות

 נצחתת. בישועה להוושע נזכהואז

 ש שש

 מה ע"פ לפרש, "ט הושענא. גואלנו למענךהושענא
 לימות רבוא ששים מכל ישארו יטלא א( קיא, )מהדרק וד"לשאמדו
 יק ג, )ימקו נאמר וכן מצרים. ביציבת שההן כמו שנים, רקהמע"ח
 הגאולה תהיה אם רק חקו אכן ההשפחה חטנימ מעיר אחר מכמויחי
 בשובה מ( ל, )"נשה בס יקוים אם אבל וימורק, מבדח חב* ע"יעלימה
 כמוכהי ~לצתים " לא, )יכוה היעוד בלום הגאולה תהיה תושעק,וטחת
 כל ויושעו השה, רטובו נדל קהל יחדו, וילדת הדה ופסח עור בםארץ

שהאל.

שוא



 לעבור ר"ל, והכאב הימורק גודל כלל לההטע קשה באמתההנה
 ישתתפו ש5א לגאולה לזכות ולבסוף ישראל, צרות וכל הגלות, הטיכל
 כופלים אנו לכן ממשפחה. ועגים מעיר אחד רק לראותה חכוולא

 ע"י הלילה הפאולה שתהיה לא אבל נואלנו", למענך "הושענארבקשה
 ישועה שתהיה רק ר"ל, מעמים רק שישארו עד כ"כ תקיפין משיחחב4
 הושענא". נואלת למענך "הושענא וזה בתוכן, ואק ישראל, כלללכל

 ש שש

 )תה4ם אמר התלך הד הושענא. שרשנו למענךהושענא
 יהנה לפרש, וסט עשש. צעקת שכח לא זכר אותם דכוים דרש כי ע(מ,

 מש"כ עו'נרדע ח"ב( מנח"א שו"ת ע"א )נהרוס זי"ע אדמו"ר אא"ז כיקכתב
 למם"נ לסוף בויים בעת ר, קידחט על שהנהרנש שמקובל,הראשונים,
 מפרש ]ובחק להם" שרהטים ושורק צער שום מרגישים אינםרגמור,
 רבי את שהווראו בשעה ב( מא, )ברכות ההט"מ מאמר זי"ע, אא"זכ"ק

 בממרקות בשרו את מורקים ההיו הטה, שמע קריאת גטן להרעהעקיבא
 רבינו הלמידיו לו אמרו פטמים, מלכות עול עליו מקנל והיה בחל,של
 אפילו נפוטך בכל אה פסוק על מצטער הייתי הטי כל להם אמר כאן,עד
 לא 4די שבא ועכבתו ואקימנו, לה-י יבא מתי אמרתי נעימתך, אתנהול

 נפשו לסמור ע"ע שלדבל הינו פצטער", היתי יכר 'על דינואקימם.
 מרנ"ט איני עתה הרי אגןכשה", לא לה-י שבא "ועכשיו ממש,בשורן
 שופכי הרשלם בעונש להקל מקום שהט קם"ד ולפי"ז עי"ש[. צער,שום
 לזה קידחט*רהטם. על הולכי וטל ההש"כ הצער על ירוט ולא ישראל,דם

 ענוים", צעקת שכח "לא אבל זכר", אותם דמים ירש "כי רגטעובאומר
 האמינו לא עריק שאז רטרא, בבאכם צעקו דמם נשפך מיםשהוי
 שותה ~הם שמ זו וצעקתם כלל. בצער להשחט עלא זכותםשעפל
 ר'.דורש

שצב



 לאחר ד( פיט רבה )אסתר במדרש שאמרו מה לפרש, "ט]ובזה
 המדרש בבית יושב שההר ומצאו מרדכי אצל הלך העץ, המןשעשה

 צועקים והיו בתורה, ועומקים במתניהם ושקים לפניו יחטביםוהתינוקות
 את אתלה ואה"כ תחלה התינוקות אלו אהרוג למהר אמר כו',ובוכים
 בנינו להם ואומרות תמים, להם להם מביאות אמותיהם והיומרדכי,
 מניחין היו מיד ברעב, תמותו הלא למהר שתמותו קודם ושתואכלו
 אלא נשתה לא נאכל לא רבינו מרדכי בחיי ונשבעים מפריהם עלטסיהם
 למרום, שועתם ורעלתה עד בבכיה כולם נעו נמות, תעניתנומתו
 הקב"ה של רחמיו צצלנלו שעה באותה כו', בכיתם קול הקב"הושמע
 שאני הזה גדול קול מה ואמר ההמים, בכסא ורטב דק מכסאועמד
 לא רבש"ע, ואמר ינטה לפני רבינו מנטה עמד כטלאים, כגדייםשימע
 היום בתענית שרויים שהם עקף כקצני אלא הם, מלאים הלאגדים
 אגרות אותן הקב"ה מטל שעה באותה וכצ', לילות וחילוטה עציםשלשה
 אהשורויט על והפל וקרעם מש, של בחותם התהמות שהיו עליהםשגזר
 כו'. ללה באותובהלה

 ועוד, וטלאים. כנדים קול בהדמע הקב"ה של קם"ד דמהוט"ב
 של רחמיו נחגלנלו שעה ש"באותה המדרש אומר זה לפני כברשהרי
 ומלאים גפיים קול אח ואם ההמים", בכמא וישב דק מכסא ועמדהקב"ה
 לנחמם, שרצה לפרש ופט החמים. בכסא השב דק מכמא עמדלמה
 וכאלו רעת, בלי הצועקים - ומלאים נרים כקל הוא ישראל העישקל
 שום מרנ"ט לא ד, קדורי על שמת שמי יודעים היו הוי דעת ביהםהטה
 אלא הם, מלאים הלא נריים לא "רבש"ע, רבינו משה השיב זה ועלצער.
 אך צועק, ואעו מק מאמק מרתה בש וכהוא שמי שאף עמר",קטני
 להושיעם[. לך וראוי ומתעמם. צועקים הם העגתם ולפי עמך, קמניהם

 שדורש הושענא", דורשנו למיננך "הושענא שמבקשיםוזהו
 הלשת וכפל זה, מה ועל זה מה לדוות דמצ תדרהט ובודאי אתה,דמים

תוצג



 סכות תם כמים, ותשפך ההראל דם בוטת למוכה ערדרעגו"הושענא",
 עמים". צעקת שכיה "ליש נטהרי תזמורים,הכאבים

 ש שש

 תכלית הנה יחידך. למען פובךן למקז חפדדןלמען
 שמו כבוד למען ורק אך צקיו פעולותיו שכל להיות צרזש בעולםהאדם
 ד' מאת וכאלתי "שהת ד( ם, )תה4ם ע"ה המלך דוד שבנקש כמויתברך,
 בבית 24בת תבוחר בין חלט י,2 ברם חי". ימי כל ד' בבית שבתיתו'
 מסמל ושעו סמה לעת כבר כשיגיע או במסחרו, משה"ח כשלא רקד'
 הילה יומם נפשם שהנסרים רוממים לתלכידי במסחר, לעסוקעוד
 הבל הוא כולו העולם שכל להבק ברעת ד' חצם כי ולעטרה,לתויה
 ש"ש, לעבודתו נעוריהם, משמת ימיהם, כל להעףיש זוכים חיכןרב*ם,
 מךם שנעוץ כהו מלברו. עוד ם בעלם, יתיש יחודו ניכרשמזה
 שטהרה חיי, יכו כל ירדפוני וחסר מום "אך ו( כע )תה4ם ישראלאמיוית
 "כי א( פד, )שם אמי וכן ערים". לאודך ר בבית "חרבתי ומ"מ מרב, כללי
 ב4ת לא בחצהך, בחרתי שאני הית בחרתי", מאלף בחצרקש יוםמונ

 זאת. 4 באברירה
 המרובים, חמדך לנו שתשפיע חמדך", שלמען הבטנאוז"ש

 א( ה, )מהצת שאמרו כמו הק' ההורה ההש פצבך' תימען החמדיםונוהיו
 ח% עו כל יפרצו וחמד מצב "אך ב% מוקוים וע"י תודה, אלא מובאק

 עותנרל ההודךש למוצן "הושענא ימיה ענים", לאורך ד' בביתהמנהי
 רכה. שצוהמתקדש

 ש שש

שכצד



 חלק נקרא טעה" הגה עזך. למען מורך, למען נצחהלמש
 אך תשיג אלא עת אק א( 9ש, )צידם חז"ל שאוצרו הק', שבתורההבל"ה
 )הצ הק' בוהך כדאיתא תורה, מהלי בשמוד נם תלוי הגאילהקלוב
 מפר האי ראותו מחח מאלנא למסעם גבראל דעתיין "בנק ב(יצ,
 בצחר" למען "הושענא מבקשים שאנו וזה נייתא". מן בטה יפקוןהזהור
 הם שך" ולמען סודך "למען ע"י לה שממה נצחים, לבטח נאלחנוהיא
 תורה לדגדגן שממה "הושענא", ומבקשים ה4גםתר. הבלהתורת

 ~צחים. נושע זה ובזכותולהאוירה,
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 הבית 491א שלם" "סכת הנה שבמ"מ. עליית שלם,מכת
 סכה את אקים ההוא ביום ""( מג )עמום בנבחשה הובמח שקקוהמקרש,
 בה ומאיים ושקדש בית מעין היטש המחמה באמה, והגה הנפלת.דיד
 המאיר שבמים", נעלית אור בה חסר לשלמותה ברם המקויים.אורהט
 אק חממנו עשמפני בגלות, לא אצל נפשל, תל עלית שיית " שק
 הנרץ בבית חובותינו יעשות ולהשתחות ולראות לעלות בנוליםאם

 םכת "רושענא מבקשים אנו וודה במקדש. שנשתלחה ההר מפניה4"קדויש
 "שיית טמן בשדימות, הסוכות חג את לחת שנזכה החנושלם",

 מקרשם. בית למקוםהששמם",
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 אני "אום רצה ומורה. גמה כחמה, ברה חומה, עגיאום
 איתא שק כחישה. עליהם מגעש המפכים מעטפת עשיו ה-צחומה",
 כחומה". מוכים מעעדם ,שאעמיך חומה, "8ני ש( פיח )שהע"רבמדרש
 פעו )שם במדרש כהאיתא כחמה, ברור אחים מעמם עדריו כחמה"שברה

ששה



 ת"ל האראל, כך ברור, אורה אין הזו הלבבה מה אי כלבנה, "יפהגה(
 ה"ה יייירתו". השמש כצאת ראורביו לא( ה, )שפמים הה"ר כחמה,ברה
 עלטכם מלגלם שישראל י ש כי ומורה", גולה "החטענא בקשתממך
 מוכים שמעשיהם מבררים הם ומורהא, "גולה להיות וצלות,ע%

 על נאמר יייירתו" השבמט כצאת ר"ו"שהשגיו קרא שהרי כחמה,וברורים
 שבעוינו שידויו הושענא תה ב(. פח, )שנת באהבה" שוקארמילים
 זאת ככל ומורה" "ג%ה אס שהרי כחומה, עתנו מנעיםהמכים
 זאת צעדת כחמה", ה"ברה אור ט"ו הרי והמצוות, התורהמקיטים

"הושענא".
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 מומרים שמשיאל מה הנה שץנ ההרוגה לתמרןרמתה
 עה"כ כ( פן )פכה חז"ל שאמרו מה מכח הס ר, ייט שנפשם
 אף אחר, לב אלא לו אק טץ תמר מה יפרח, כתמר צדק ע( צב,)תה"ש
 "רמתה הושענא וזה שבזטמים. לאביהם אחד לב אלא להם אקישראל
 הדורות בכל ישראל של נפש ממירות שבזכות עתך", ההרכהלהמם
 ישובה. בקטועהמשע
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 בשים כעת עומסם אס דדצה *מר, "ט בך. ודבוקהחבוקה
 רמינ"ו בבהעת עתי"ם, יחור"א לבחף לבוא שתלשתןהקדועדם
 לא "חבוקה", של זו שכחעה מבקשים ה"ה ו(. ב, כפיים )שירתחננן"י

 לעלזם. קא "רבוכך מניה אלא סק, במעקי מאתנוימי
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 לפרש, "מ מבלך. מובלת למכים, נתונה לחי,מרופת
 מאתו הטש הכל המר, גלות מעוך בעוה"ר משים שאש מה כלאהנה
 גלית תמאנו תספני רק חלילה, מקרה זה ואק גזירתו, פי שית"ש

 מדרכי חח יודבר וה"ג( הזב העמת מהל )פ"א ההמבים כתב וכברמארצצ.
 שבגדל הכל ידעו ויריעו, ע~ה ויועקו צרה שחבוא שבזבן הוא,התשובה
 אלה המו עיצתיכם כה( ה, )ימיי ככתור להן, הורע הרעיםמעשיהם

 הצרה להמיר להם שערום הוא וזה מכם, המוב מנעווחמאותיכם
 ממנהג זה דבר טומרו אלא יריעו, ולא טעקו לא אם אבלמעלטים.
 וגורמת אכזריות, ריך זו דוי נקרית, נקרה זו וצרה לנו אירעהעולם
 הוא אחרות, צרות וצנרור ותוםקש הרעים, במעשיהם להדבקלהם

 בחמת עמכם והלכתי בקת עמי שלכתם כ( ט, )יק-א בתורהשכתוב
 קף, שהוא תאמרו אם שתשהה, כרי צרה עליכם כשאכנע כלוחךקף,
 ונכיר שנרע "הושענא" מהפלסם אס ו~ה ישי". אותו המת לכםאום4ף
 משום רק ההש למכים", ו"נתונה לחי" "מרומת בגלות שאנושמה

 ימתקו שפא וכחה במקרה, ח"ו נתלה הלא המלך, בנזרת מבלך","מובלת
 מעלינו, תקיפיןהדינים

 ש שש

 וערורה גבירה אשה בין טצ גדול חיריק הנה מוערה.עניה
 שדוי כל"כך, שמוכלת ראתן שנקוזה שאק לה, שחמר מה עלהצועקת
 כבר היא מועם דבר אפולו לה כשחמר ותסנף לבצק תמיד תלההש

 יא טוה צל ש"מ, ש הצועקיה עננה אשה אבל לענק,מתחלה
 בודאי וצועקת מוערת וכשדוש שורים, למבול תלה וינטש בצרותשרשה
 גדולה לדמועה וצרכה נפש, עד מים ב~צ של במצב צמאתהש

 מים כאן וככר המך בנלות שנט כ"כ צאתכם אנו בעוה"ר יצהוקרובה.

שוחז



 דומה שצעקתינו מוערה", ענוק "הושענא מבקשים אנו לכן נפש.עד
 םוערה.לעניה
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 בעל אא"ז כ"ק שכתב מה פי על לפרש "ש תדשא. שיחכל
 כח, )רמים הכתוב לפרש חבוא( כי פ' בנים ותפארה )וכטת זי"ע אלעזרמנחת

 )ב"מ הש"מ ע"פ רגלך, לכף מנוח עגיה ולא תרגיע 5א ההם ובנויםמה(

 נתאחר, אחד יום רבי, של במתיבתא שכח הטה הנבטש עיא*הו ב(פה
 שיו ורחץ אבינו אברהם את שהעמדתי עד ענה קש, על רביהשכששאלו
 כך וכמשום ה*ענקכ, ליצחק עשיתי הבן אותו, וה,שכבהיההתפלל
 כשיגהצו וצמא הטעדב נקד, העמירם לא 5צה רבי, תשאלוהתעכבתי.
 כל חינה דחק. לפני כהצגה את עדבשו עד בתפלה ירבו כאחרשלנצתם

 עח~א תרגיע", לא רטטם "ובגוים וזה יוציא. כמרף עכשיו עוקש לאאח
 לכף מנוח טהרה "הקש כי דגשים, בין וכצוריה במרגוע שכעי ד'ושאירנו
 הם ומהאבות א( 6ג )בהצת הש"ם ]ע"פ הכלהשים האבות הםרנלך'
 תקם[. מ שלככסא

 מאמך תשר חרש )מאשי זי"ע הצשכר בני בעל אא"ז כגק כתבההנה

 הצחק החמד קו אברהם קוק, ג' הם בארכבה, רגלי ג' אבות, דנ' כא( אאי
 ובאה עי"ש. ער"ח, בגימפיי"ש ק"ו פעמים צ, הדחמהם, קו יעקב הדקקו
 וכבר המצב, בהשפל רגל נמצאים שאנו שכיק כתושיית דמבקעדםי"ל
 כעוקצצ ושמא לחהש אק כן חיל וירושלים, ציק לרחם רהעונההעת
 הזכן. לצי מע"ח את ותבטשו עד בתפלה עצו כאחר האנרתשלשת
 כל של שזכותם ותושיעי, תדשא שיח כל "החשענא מבקעיםוקקה

 לההצהמצ* בעדצ שעו תושח, במלת הבווסתים הקדדתם,רשתות
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 "ש תתליע. רחומיך תושיע, קוראיך תשביע,צמאך
 מכוון תשביע" "צם4שעי השראל. בכלל ש"ש סירנות ג' על דקאילומר
 היעו גו'", נפער לך נטמאה ב( מה )תהלש ע"ה המלך דוד שאמר מהכבד
 בכל בקרבו הבוער אהבה מרוב לתומ"ת אשויץ צמאק שמוצ"שמי

 ר אקרא לי שבצר ז( יח, )תוהמם בחינה כנגד החש תושיע" "קוראתישעה.
 הקמר להתפלל בטעעורך רפא ציה ישבעת ויין איצוע", אלקיחשל

 לישועה, שכריש כן הש אמנם בעזרו. להיא הקב"ה אל יקוראתדהים
 רבים. לרחמים צייך עשץו4ש אף לר, ולהתפלל לצינוק הדעת לווחמרה
 הצריך ויעקב, יצחק אברהם זרע ,שהח* כזכיון תושיע*. ,ףחומעש בחינתוזו

 במהרה. החצרצורדידים,
 חשוב "צמאעש", במבעת פדהאל היו היאשונים ברושותובאמה

 טען זו ובדרשה פלאים, "רדצ עתה אכן "קההאעש". כבחינת רקנשארו

 עיראעש", במדרגה לא ואף בעדעו, כלל מפגיע לצ שאק אנן,ריהוטי
 4שת 4שק מי ש לט ,שאק עצום לרדודי צריכים אצ דוי אגעבכל
 תהציע". "רחומןש צועעם אט כן ה% חטק.ךבף

 ש שש

 ש הנעקר בן למען אש, בלהב הנורק איתןלמען
 את למה לדקדק, יש אש. שר עם הבשבק נבור למען ואש,עצים
 עלדת ש ענוה אבינו עוק או האש, כבזק לתוך שמרק אנפטאגוזכם
 בשם קמא החש אבעו יעקב את ורק עבוי*, בתואר תטוו לאאע4
 4הצ", שר עם דצאבק"גבור

 עשו של שעקץ במעם המפרשים ישתמשו כוה בדשדשםהלקרפ
 שהתו כגום ושכל ב( פמץ )ב"ר במדרש אטעא כי אש", "שר בעשםנישא
 בני אצע להכאיל הת* ממיתו שכל מדש עמו, העלת גיהנם שלאש

שובס



 הישר עם שנאבק אבעו יעקב והנה ר"ל. גיוונם ויירשו שיחמאוישראל
 מיה להצילו אחףו, הבאים מזרעו יההי כל בעד שלחם היינו אש",של
 חללה. בגיהנם עיון שלא אש שלשר

 העולם, בטה נם ששין עק, לנן בנוגע שמצינו שכמוונראה,
 מי זה, לרתמת זה כן, כמו בחין, תראה עולמך א( ת, )נרנוהבבחינת
 כצנו בעוה"ז, בחייו לנותנם נידון עשיו, של לשרו ח"ו עצמושמרבק
 מאד, ער גילה חרדה 4צ1,ק יתקרב לנ( כז, )בהאשעע עה"כ ברשמיהביתא
 ב( עג )ימו בשש אמיו וכן עשיו[, ]של מתחתיו פתוחה גיהנםשראה

 להצלו יהודי כל למען שנאבק הוא אבינו ויעקב גיהנם. תרתי תרתקלא
 עמו. ההולכת גיהנם וטל אש תמיף עשו, של שרומיד

 הפל אבינו אברהם כי "גבור", נקרא אבש יעקב הקאולכן
 4 אחת פעם עלה אבש ויצחק האש, כבשן לתלי אחה פעםעצמו

 כל ביר למרע ודור, דור בכל תמיר, עתמד אבינו יעקיב משא"כהעקידה,
 האש. שר כד ללחום ואחד,אחד

 ש שא

 והוא למען אש, כמלאכי ונתעלה למרום הועלהלמען
 מוטה אלו שדש שני ע( פיד )שהש"ר במדרש אש. באראלי במגןלך

 בכף ונתק מוכות וטונליות שתי לו שהיו למלך אמר אבא ר' כו',וטוהרן
 חהחפ ואהק. מוטה הם כך כנו, גדולה זו ולא כסו ניולה זו לאמאעים,
 מקשב שהיה אש", כמוחשכי ונתולה למרום "הועלה רבעו שמעפהשאף
 5ש4ום, עלה לא הכהן אהון ואלו המלאכים, בעלם במרום -כמלאך
 של לעמתה לההשית שיך אנשים בין לסמה כאן שאף הכתובלמתו
 היעו הוא, צכאא ד' * מ 0 נ, )פרכי אהק ש שמצד כפמ"ך,
 מלהק. רדה אדמא ע4 בעודועגם

ת



 כמשה, נבטי עוד קם מ"א י( לף, )הםץם כתיב רבינו במשההקנה
 ש"ב,מלום הכמהן, אוערן למררנת אבל כלל. למרשהו לזכות אפשרואי

 לזכות, ישראל איש כל יכול לזה מעק", דרייב ורבים אתי הלךובמיזמור
 שאחז"ל וכמו צבאות", ד' למלאך הרחשה "רב בבחינת להיותעכ"פ
 הף אמתו ]לא הכהן" אהק של מתלמייו "הוי מי"א( פ"א)אדח

 עדנן מבקערם אנו ה"ה אפשר[. אי אח מ רבינו, משה שלמתלמדיו
 "מלאך בבחעת שהיו הקודמים מדורות הצדיקים אותן של זכותםבעדנו
 תורתם ללמוד עומקים שאנו וכיון מפהקו", יבקשו ותורה צבאות,ר

 שהם הצרקים אותן ע~מ עונו 8ק בזכות שלהם, הקושםובמפף
 מלאכים.בבחעה
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 החגנעילת

 לכם תהע; עצרת השמינימום

 תעשו לא עביה מלאכה כל לכם תהטע עצרת השמיני ביוםא.
 חץ ט( מ, א )שפשל כמד"א עצרת, מאי ב(: רט, )ח"ב ובלה"ק לה(. כס,)במדבר
 עצרת החטמית "ביום נתפרש ולפ"ז מלטת. אלא עצר הית בעמי,קצור
 מלכות, עמת רק ועמודכם עמניכם כל יפיה הקשמימ שביום לכם",תהיה
 תהו הנהנה[. מ5כות'דעע ]א כאיכות בהשמימי תהזה התמתנותכםוכל

 המלך, את וימעט העם, את שלח השמיני רדיום מו( ח, א )מעיםשנאמר
 לפור ד' עשה אשר המוצה כל על לב תשובי שמחים לאהליהםהלכו
 שמעייעצרת מום ענעם שי שהזיה תהינו עמו". הכשראלענדו,
 ד' עשה אשר המובה כל רעל הקימוח העם", את "לברך המלכותבעניני
 שש4 וזוין אטט. הכד"ר סג"מ, רס"ב מ" יו"ר דצשו"ז שועשע מה )תוו עבדו"לדוד

 בדצה"ה(. ח אח; שמושיט צק מאמרהנשכר
 בשמעי ריפוא מלכות בעניני לבהט ששייכים שכטהונראה

עצרת,
 עושתיהם וטשהלו לטובה, התתעשי טמר החט עצרת שמטמיני העי

 מלכים בני ישראל ש"כל מה בעלם אז נתגלה 5ק לנפוק הטראלשל
 מלכות. במכמיסי אז לטקס שדיכים ולפיקחהצנה",

 מכק כארכים "בבי א( קש, )שבת דתנן בהא ב"ח, עוד להומקשויש
 רבי בחל, למעי מלמם מי ש5 דרק שנן ווי, שק מטתכם נמש

 ומאה, כרבנן. קיגל כלהלכה הם". מלמם בני קניאל כל אומרשמעק
 ה(, א, השדים )שי ונאוה" אני "שחורה "2הא5 כלל ע5 טשושנאמת
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 דבר שהחש צבעה, אלא עצמותה, אינה השחרורת בנפשה כיההחת,

 אלא "טיה". באמת היגש בפנימיותה אבל מבחק. המכמהחיצוני
 הראות אל ו( )שם כרכתיכ בשרתות, ומכמה החמא טרםשלפעמים
 )שמרר רש"ל שדרשו וזהו ט'. בי טהרו אמי בני ההשכ"ט שעטפתםשחרחרת

 אני ונאהל במצדים, אני כנחורה אלא נציע שחורה ה2 וכי ב(כמ"מ
 לרבנן ם"ל ולכן ונשמע. נענשה ד' דבר אשר כל ז( נך, )ששח בםימבאשי
 כי ישראל, כל הלא וורד", שמן מכותיהן גבי על מכין מלכים "בניענק
 הלכה אח פי על לעשות אק "נאוה", שהטש ניכר לא שבחודרנית שמןכל

 שהחרותה שמכירן הם", מלכים בבי מלכים "כל מ"ל ר"ש אולםלמעשה.
 בחר אזלינן החמא, יי על נשתנה לא המהותם ד"א, חיפתי צבעאך

 בחול. שמכק מלכים יייי לנהם מנהים למעשה עםהעקר,
 הציווי בא בשלמתי, החמא תהקט צק שהוא עצרת בשמניולכן

 הפנטיות נתגלה אז מ במלכות, אז ענינכם כמהיו לכם", תהקקכעצרה
 הם. מלכים בני ישראלשכל

 קמנה מעודה ליעוטה

 כנגד מי, כנגר פוחם שבעגם הני אלעמר רבי אמך נ( )בגבמוכהב.
 ודם בשר למלך מעל יחופה, אומה כבד למה, יחידי פר אומות,שבשם
 מהעש. שאהסה כדי קמנה, מעודה * עשה לאוהבו אמר אחרקשביום
 וכי ךיעשא, קטנה" ב"םעודה ממת לידצות האפשרתי תלוי למהוצ"ב,

 הפעורה את שהר קשה,, ועוד מאוהבו. להרת יכול אעו נרולהבמעודה
 הכור שור את שתידמו גדולה, כמעודה חז"ל בוכחודלעתהר"לבוא
 ,טרצק דוי ב(. 6י, בהכרז א, עה, ב"ב )עיר בראשית מחמר ק וישתויללתן,
 תמפוארת. ניולה במעודה דוקא מאוהביו לטונותהכר"ת
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 עם למעוד הבא כפרי אהד דהנה משל, פי על הדבר לבארוהט
 ארמון ופאר העושר על בעיקר משתתמם הוא פשמותו ומפאתהמלך,
 המשובח, המלכות היק ועל המלכות, שבבית מוכים אבנים עלהמלך,
 מלך כשבא אך ולנרלותו. עצמו להמלך לב משים אעו שכמעםעד

 כולו הוא והתנהגותו ענינו שכל המלך, עם להיפגש אחרתממדינה
 וכן עצמו. המלך גדלות לו מהפה המלכות כבוד שכל הואהתפעלותו עודי הרי המלוכה, ובית הארמון מפאר משתהמם הוא שנם אףמלכות,
 גדולה הסעודה תשמש התקת, נעלם %א ששתי בזה, הענקהוא
 גודל את שכלנו לפי להזטע נוכל דרכה אשר אמצעי בה, אשרוכל

 כא"ש נמשלים אנו בתקונו, העולם שאין זם! כל אך ית"ש.מלכותו
 נודל על להזטתתמם דעתו משים הוא גדולה מעודה ש"ט שבעתהכפרי,
 זלכן המלך. עם למעוד זוכה שההן - העקר ושוכח המעורה,פאר

 קטנה" מעודה לי "עשו אהמר הוא אוהבו, עם להתקרב המלךכשרוצה
 הסעודה חשיבתו ויכיר יבק אלא המעודה, בפאר ענינו יונא שלאדווקא,

 "כדי - להמלך רוח נחת גורם וזה בלחדוי". מלכא "עם מועד כיהוא-
 נהנה בלחדוי", מלכא "עם רק עומקים כשישראל כי מכם",שאהנה
 מהם.המלך

 מממרא אמאי אבא, אלעזר, ר' אמר ב(: רנו, )ח"ג בנקרועיקג.
 לא תתאה רשכינתא ומממרא אתמין, רכל ממנן לכל אמין עלאהדאמא
 למה רשב"י, לאביו הקשה אלעד ]ובי הוידא פר לקבל יחידה לאתמא אלאימין
 השבעה ומצר כרשן, ]הע' האומות של הממונים של הומק ]בינהן עלטה אמאמצר

 להיתי צרק- וההן אחר. פר כבר יחייה אומא אלא השק לא ~מלטתןהתחתונה
 לויולן.

 לשמתא רמטא איוד דמלטת בנק רשב"ין לו ותטו עכלת, יפה ]מישאלת שפי ברי ~ה, אמר המלס"ה(, מן עוטת הע' חטרי עלפה מאמא יקבלושגבראל
 אורח לאו נשואה, ולא ארומה ואיתי ופזמה, אבהה בבית צנועהדאותי
 אוקץ ננח ששי שהש שת חשת שדגאשת ]משום אושפטק עם למיכלארעא
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 כי', האוחים[ עם רטוכל עבוטו העולם ררך אין לכן מנואה, ה"מ ארוסה חנטוואמה,
 ודאי ארעו, רבי ]אמר בוריהה על בלבאי מלה אתיייטבת כען ודאי לטהאמר
 אחד פר ולענין הזהר מדברי מבואר הרי מכום[. ע5 לבי ע5 הדבר נתישבעהה

 ו5א כארוסה עדין שהמלכות משום הוא עצרת, בשמיני קמטה()סעודה
 להשתתף לה אפשר אי לכן בתקעה, עתה המלכות שאין הינונשואה,
 6ה. יזכו לבא שעתי ורק הנדלה.בסעודה

 רבי מבאר " שבתורה בנלה " שבשק שמה יתבארובשק
 שעבדיו שאמר ודם בשר למלך "משל ע"פ עצרת שמהני ענין אתאלבלר
 נחמנה, סעודה לי עשה 5אההבו אמר אחרון *ום גדולה. סעודה 4עשו
 חעח2 יש בתקעו העלם שאק שבזמה והינו ממך", שאהנהכרי

 תורה, בסתתי מקורו העינך, על ו5א צדדים דברים עלשנשתהמם
 נתישב שעתה אמר שאז רשב"י, מאביו אלעזר רבי וצעצועבביאור
 היגיב. השמנן לבו, עלהדבר

 צרכוי כל ליה ומאיל מלכא עם בלחודוי רזוטהובעוד

 לב, ח"ג שם וע"ע ב, סד, )ח"א בזהר איתא עצרת ושמיני יום עלחתהד.

 ליה". ויהוב צרכוי כל לטה שאל מלכא, עם בלחששי דאיתו "רבעודא(
 טה רנע שיתמשך ריא צרכו כל עוז2אית בטה, לפרשונפאה

 אחר צורך שום לו אק כי לעלם, מלכא" עם נלחוררי דאותו"ובעור
 )תה*ם המלך דוד שביקש וכמו המלך. אל קרוב להיות ולכות רקבעולם,

 חי טפי כל ר בבית שבתי אבקש ~תה ד' מאת שאלתי אחת ד(מ,
 כתמהו "בעוד למךרנת תמיד שמכה הייה בהיכלו. ולבקר ד' בנעםלחזות
 "שאי הרי זו, ובבקשה מלכא". עםבלחודוי

 ליה". ומהיכ צרכוי, כל לטה
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 בטה אח טעפעששו הקא יתפזרושלא

 הקף מלכות", אלא עצר שית לע"ס )הונא בזהר ראמרו האיעהה.
 יעצר זה אלעז אמדתי אשר האקט הנה עבהו "ידי ט( מ, א )שמחשלמקרא
 דרך שכך ששול, * "יעצור ,טמכאר )שם( רש"י בפירוש ועין גו'".בעכו
 כעט הש ]שי" שה" זה יתפשמו ה"מ יתפזרו שלא העם את לעצורהמושל

 כנהטיןן. - עבדה ש"ע שמתרםמה
 העם את ולעצור להצהיר שמן הוא עצית שבזשמיני מיאה,לפ"ז

 ישראל המוכות בהנ כי כניעו, מאה". שה יתפשמו הקא יתשרו"שלא
 עיו"כ יב( פזל )יקיר זטאחז"ל כמו נתעלה, הידכינה ועי"ז באה, שהאנודין
 כלם יוקעטץ ושכיה "אמר גו', הדר עץ פרי לכם *תם ס( כנ,)וישא
 אני שעה אותה ק4 עדרתם ואם אלו, על אלו מכפרין והן אחתאגודה
 מתעלה ההא ונשימתי מניותיו, בעצוים הבונה ו( מ, )עמום הה"רמתעלה
 לפיקת שדה, ארץ על ואגודתו )שם( שנאמר אתת אגודה עשויקכשהן

 חג כעבור אך הראשון". ביום לכם רלקחתם ששראל שהירמשה
 ישראל של לבן שהחש המלך, עבודת וזוהי משה. שץ שרדים ששהמוכות
 שץ יתפשמו ולא יתפחזו שלא העם את לעצור ה"ו(, מלמם מהל פצ)המכ"ם
 עצרת, שצוני עבוית וזו השנה. לכל אחת האעדה ענק ולהמשךמשו,
 ישראל, של אחדותן עגמזשך אח יוי על כי מלכות", אלא עצר44ת

 מעפרא. שכינתא וקמה המלכות מדתמהעלה
 ז"ל האר"י בכתבי שאיתא למה מעם לתת חט המררש]ובדברי

 חגינו, הסוכה. בתוך - מינים הר' על לברך זי"ע(, אבוה"ק נהגו)וכן
 דוד משת לנו קים הש "ט"ק ששה ש מתפללים גואנוכמטום

 וש"ל שאגמו וקיק מעפרא. לאוקמקה הקרהשה השבעה הינוהעפלת",
 עמן מעים, שוןז הרי אהת', אנודה עשויק כשהן מתעלה הוא"ואימתי
 ים, ש מתעלה הק' הושכעה להיות ממוגלים אביאל, כלאחרות



 בצעקי ההא מעים ד' צולת מקום לכן רצופלת. דוד מכה בביןהלפעול
הסוכה.[

 השבת במדהמת להדבק צרענו החגבנעילת

 התבה ותנץ ר( ח, )בראשנן עה"כ א( רצ, )ה"נ בזקר משארהנהו.
 תשרי לחח"ד רמז שהחס גו', וחםרר הלו היו ודגרם גוי השבהלבחדש
 ומצוות מקף יי ש ארושל מעל הקטלנים ונתמעמים הרלכקבה

 להכניס הקב"ה צחה נח ובתיבת בהב המוים מקהו עמן פראהחוחה,
 "עצים המוערש, גד מכפנים והם לתיבה, עמו שנכנסו אלו כלשל " ש להנין לקרבן להיות ונקבה, זכר שנעה, שבעה שנים שניםעמו
 שבעת הם שבעה", ונצבעה שצבועות, עצים וב' רר"ה ענים ב' הםשנים"
 עגים כי החי", "מכל שכתוב הוא הה המוכות. ימים ושבעת הפסחשי
 כמי הם החול שימות המט, ח"י. בחשבה ביקד הם שבעה שבעהשנים
 הלעי המבול מי הולכים תשדי, בחודרי וביותר מוכים ובימיםהמבע,
 הנכנסים הימים הם כי מגבראל, בגוים השפעת כשמעמתוחסור,
 הגמול. ממי ונם?4םלתיבה

 שכמו והענק השבה. יום כנגד הוא עצמו שנח )שם( איתאעוד
 שביצולו כהחיות והם ההנים, כח1"ש4 מברלים מנבים שיםשהח"י
 ושדרכה כנח. שהוא מהמכל, הנעל ים ד"א שכת ק כמיטשצנהג
 עפהכנימם ע"י חקיות הבדמות את הצל ד"א אשך נח, של כחוניול

 להצילם המועףם כל את המעלה שהיא השבה לו ודגשהלתיבון,
ממבע.

 על שרק השבת, ב49ושת להדבק צק הוא היג חלת עתלכן
 בעצצרת מאוד למזהי הוין וכנוערים. לקירבת שכים דיבבתיפי

 גצקךים שבהות רק לנו "1 השנה ער מכל שדוי ובקדושתו,השבת
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 לס אפשר ידם ועל המבע, במי מצעים שאים הימים בלכד הםאשר
 העולם. את השוספים הזיונים, במים להשסף שלאלהנצל

 לתיבה תעשהצהר

 "האיר כתב ההצה( ונתח ד"ה נח )% אפרים מחנה בדגלוהנהז.
 נקראה שהיא מלה, על מרוזט - תבה נ"ע, ]הכעש"מ[ אום אביאיתי
 להאיר שתראה ז"ל הוא ואמר לתבה, תעשה צוהר שנאמר וכמותיבה,
 בחוחם התיבה ש"ותנח הנ"ל הזהר ע"פ היגה מפו". שתבראההבת
 "8 השבועי, חודש הוא תשרי, חרש שנהו שהיים ש קאיהשביעי"
 שהתפללנו ותפלות ייבורם הינו "התיבה", בבנין עמקנו כה שעולהמר,
 התיבות, אותם להאיר עלים חובה ומעתה כל, ארק לפני שיחכהפכנו
 המאיר הגנוז אור מצלה שבו האור, הנ לחנוכה, עשנתן ייי שחטוא
 עוברים שכבר אף החג, נעלת בעת לכן ותפלה. התורה דברילתוך
 אלא חללה, ברוחם לשול לס אל משענו, לא ועדין מוכיםהימים
 התיבה, את בצהר להאיר חיולך מוסיף להיות להתחיק, צרריארכבה,
 תאיר. סיט על חדש באור ההראל, קטועת בתמכה נפעלקי"ז

 מכת את עלי הכיבי ופרוזש נא נתגלה הפיתם לפרש יזרובאה
 לאור ~אמשעק המוטת, חג עבורת להעלים שנזכה היםשלוקש",
 מוכה ענק ממעוכים שאט עי על חכבורך", ארץ "תאיר היתחתכה,
 לתיבה, תעשה צהר בבחינת התצות, שיאיו ת"י לחסכה.שלוקי
 אותיות בב"ב תורה, ושמחת עצרת בשמיני בך" והשמחה"גלה
 עצרת. שמיני ער העגה שכקאש קצים כנב גר המטוניםהתורה,

 את להאיר עצמו, על לקבל אחר כל שצרחן הקבלה עליסו
 קביעות יוי על השבלף, חטשזם בנטשך חהתפללמ שלנשבז אפלההתרה
 שתי בש אאר כ"ק בפי נקרא כנהיו רגוי"פע החורף בעו לתורהעתים

תת



 א(, אות ג מהנורא תורה ינרי )סיע ~כם" ווינמער הילעע "ף זי"עתשובה

 והענם"נ הצרות כל הינו וחמר", הלך הלכו "והמים בנו יתקיםעי"ז
 ונתברך לנמרי, העולם מן ויעברו יתמעמו ישראל כל ועל עלעוהעוברים
 קודש זרע בנינו לראות עמנינו, ובכל מעשינו בכל והצלחה ברכהבשפע
 ועד אבוה"ק עד תלמידיו ותלמידי ותלמע~ו רבעש"ם בדרךהולכים
 לעת רם מועד", בא כי אהוב ימהר תפלתנו שתתקבל ונזכהבכלל,
 לבא לעולם, עלינו אלו ימים שיתמשכו עולם", כימי "והננו החג,חלת
 וחסדיו. רחמיו ברוב דירן במהרה דוף בן לבטנתולהביא

תט



 רחנוכה א'ליל

 עזך לראות חזיתך בקדש כן גו', בשף לך כמה נפקר לךצמאהא.
 והארץ נ( פ"ר )ב"ר במדרש אמרו דהנה ויל"פ, ב(. סג, )תהמםוכבודך"
 שנא' שם על אה"צ, יצל דוויו טה - תהום פני על וחשך ובהו תהוהיתה
 כו', ידענו תמי ראצ מי כו' ויאוריו מעשיהם במחשך החץ פו( כם,)"8עטץ
 כשבצג העולם טנא מתי עד הקב"ה אמר " הארץ על רוח אלקיםויעבר

 )שם הה"ד אברהם טה * אור טוי אליתם ויאמד האורה, תבאבאפילה,

 הף ט'. האיר אלא העיר תקרא אל תר צדק כמטרח העיר כר ב(מא,
 ויש ית"ש. בבורא ראשונה היא חה"אור" באלקים הכפירה ההעשהחשך
 שהחשעשה שם על יק, גלות זה וחושך ר( שם )ב"ר דורש שמה"מלבאר
 והצור קרן על כתבו להם אתגרת שהיריה בנזירותיהן יזרעאל עצלעיניהם
 של לחשך העלם לךיזזיר שנזרו הית ישראל, באלפך חלק לכםיראין
 מעוציהם במחישך חנטה נאמר שעליהם ע"ז עובדי שהיו אנוש,דור

 ידעת. תמי רכנו מי כו'ויאמרו

 מי הה"ד אברהם טה אור, יזי אלקים "וי84מר שאמרו בצצה ההנהב.
 הוא, כללא הרי כו'", האיר אלא העיר תנךא אל עמ' צמק ממזרחהעיר
 "העי", שתתוב כיק מ"מ האי", אלא העי תנךא "אל שאמרודאף
 "העי" שאברהם שכיק והיש אמת. רתרוויהו לומר צרך "האיר",לא
 הכמהצג ב14ר ו"האי" הוא זכה לכן עולם, בורא ש"8 לעלםועורר

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



 בש הוא אני לו אמך הבירה בעל ע*ו הציץ מנהע, בלא זושהכירה
 בלא הזה שהעמם תאמך אומך אברהם אבעו שהטו לפי ק8הביה.
 שנחלקה הרי העולם. בעל הוא אני לו ואמר הקב"ה עלו הצקמנהע,
 במציאות לאמונה בא המתחמק מסרגות, לשני אבש אברהםאמונה
 בררך מנהע", בלא זו להכירה אפשר ש"אי ההבנה פי על ב"ההבורא
 ש"הצק זכה לאחר*טק ורק המנהע, כוי להכיר עריק ידע לא אבלע%4%,
 אותו ולהנד לראות כלומר העולם9, בעל אני לו ואמד הקב"העלו
 התגלות. של נאופןית"ש

 )פ"א כרמכ"םיעיק
 מרוי

 התחל סק איתן שבמל "כיט ה"נ( עב"ם
 היאך תמטר פגיה ובללה ביום לחשוב והתחל קק פעא ברעתולשומם
 אותו יסבב חמי מנהע לו והטע ולא תמים נוהג הזה הגלל שיהרהאפשר
 רףך שהשע עד ומבק, משופם %בו עצמו, אח ערםבב אפשר איכי

 אברהם הכיר שנה ארבעים תק כו', אחר אלוה שם שיש וידע כרהאמת
 בן ההן שאברהם אגרה מהיש דיגם הראב"ר עלו ו120ע כו'". בוראואת
 לשוטם "התחיל שלזם שבן לומד, יזם הנ"ל ולפי עף"ש. שנמם,שלקם
 מנהיג לו ההטה %א תמיך נמש הזה הנלנל עדהיה אפשט ההשך כו'ברעתו
 ומש"כ מנהע", בלא זו להכירה אפשר ש"ש שפעפע כניעוכו'",

 מה היתה זו בוראו", את אברהם הכיר שנה ארבעים "ובןההמכ"ם
 בעל אני לו ואמר וקב"ה עליו ש"הציץ יוי על בנבואה, והע"נש"הכיר"
העולם".

 אומר אברהם אביד שהיון "לפי שאמרו המדרש מדברדעה
 הוא אני לו ואמר הקב"ה על? הצק משהע, בלא הס, שהעקםתאמר
 מצד אביע 84ברהם שועשע על*עי רדק מבחשר, טנאה העולם",בעל
 שטנו מנהע, בלא דשה לעולם עפא"א והכרזה לירי נפשו, ומכוחהעצבך
 לנלר דזכה הוא אז להשע, ע% אמשי ונשכל ההכנה עצלתקצה

 עלו "הצק משו, כוחוה מצד להשע שבכוחו למה ומעבר מעלמל32לא
 קרפ% "מת החפףם עבחב ו וציהווי הל י א 6בשהעחיחאם9

והא



 ביום לחשוב והתחיל קטן, והוא ברעתו, לשומם התחל זהאיתן
 ולא תמיר נווע הזה הגלגל ככהיה אפשר היאך חמיה והי;ובלילה,
 להשע צמא אבינו אברהם כוהיה אחרי רק כלומר, כו'", מנהע לויהמה
 להבנה חכמתו כפי ובא ובלילה, ביום זה על שחשב עד האלקים,את
 עלו והצק ערכה הוא אז מבהינ", בלא לכירה אפשר"אי

 )מתי
 העזה(

 ודריסות צמאון לולי אבל העולם. בעל ךאני גלוי לו וגילה הבירהבעל
 עליו שהצפן ומרעשה לגילוי זוכיה ההן לא חכמתו, עימק כפי עצמווגיבנת
 כו'. הבירהבעל

 ערכה שמה אמת, ותרוויהו האיר", אלא העיר תקרא "אלוז"ש
 על ההה ט'", דבירה בעל עלו "הצק בבחינת שהוא "האיר",למדריגת

 ש"אי השנים אותן בכל עצמו מצד שהעיר צפק", ממזרח ש"העירידי
 מנהיג". בלא לבירהאפשר

 של עיניהם שהחשיכה " יון רמלכות החשכות התגברותחזנהג.
 לכם שאין השור קק על כתבו להם אומרת ודהיתה בגזירותיהןישראל
 אז שגם אמש, ררור לררנא העולם שהחדרו החנו גבראל, באלקיחלק
 המי ראנו מי כו' ויאמרו מעשיהם במחזרך ש"חהיה שם על כר וחשךהיה

 כהתגלות הוא אור", קקי אלקים "ויאמד בבחינת רחנוכה, ונםידענו".
 6ה לכות כרי אמנם, העולם. בעל אני ואמר הבירה בעל עליודהצק
 נפשם למות ש"הערו נפש, במסית החשמונאים שילחמו במכרחההה

 בני בעל ע"ז כ"ק של יער לשם )ממסח והנורא" המצר שמך כבודבשבל
 אפשר שאי להקיע צדק", ממזרח "העיר בחינת הוא אשר זי"ע(,היסכר
 נכנסו ואז אועיעם, את נצחו כסלו שבכ"ה עד משהע, בלי שיהמהלעולם
 האמונה, מהש באור העולם א"ע והאירו המנורה, והדחקולהיכל
 הה"ד אבית אבונכם אח אור, "ויהי עולם, דברייות מאמר בהםונתקים
 האיר". אלא העי תקיא אל וגו', צדק כשיזרח העירמי

תיש



 כא, )שבה דאחז"ל הא לפרש במפה"ק שכתבו מה לבאר "1ונא

 כלומר אינק", תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה חנוכה, מאי "ת"רט
 קישית ירגע דהנה רהנוכה, ייני התמניח כל נכללו כבר בכמלושבכ"ה
 השמן והלא ימים, לשמונה חנוכה קבעו למה עת"ר( מ" )או"ח יוסףהבית
 בז' אלא נם נעשה שלא נמצא וא"כ אחד, יום להדליק כדי בו הטהשבפך
 בכמלו, כ"ה ראשון, שיום סק"א( )שם חרש הפרי ותי' האחרונים.ימים
 לפ"ז מאויביהם. אז שנחו החשמונאים נצחק על והודאה בהללנקבע
 המלחמה, נצחק על הוא בכמלו, כ"ה ראשק, יום דקביעות דכיקי"ל,
 הנבור שכקו כבוד בשביל נפשם למות ש"הערו "העיר", בחינת היןאשר

 שמן, דפך נם ~כר שנקבעו חנוכה ימי שאר כל בחץ נכלל הריוהנורא",
 מנהיג, בלא ה"מ לעולם אפשר שאי להודיע נפשם ממהית בכח שרקכיק
 התגלות שהוא המנורה באור אור" זהי אלקים "ויארך שתינת אח"כזכו

 "חנו- בשם ימים שמונת כל נקרא זה ועל כו', הבירה בעל עליורהציץ
 כ"ה יום בכח הוא ימם, בשמונת "האיר" לבחינת ערכו מה כיכ"ה",
 האיר". אלא העיר תקרא "אל בהם ונתקחם נפשם, למותשהערו

 המעע המשוטם שרק דחמכה. נרות בהדלקת העבורה דרךוזהו
 תורה על ומומר-נפשו שלמה, באמונה הכר"ת את ולהשיג לידעבעצמו
 של צמאון מתקי כוחו, כפי אחד כל ד', ועבודת חמד על שמים,ויראת
 המומאה כוחות על לנצחון וזיכה גף"ן בשרי לה כמה נפשי לך"צמאה

 היא וכבודך", ע"ח לראות חזיתך בקדש ל"כן גם זוכה אזיוהצנר-הרע,
 ל"ו של באורם הזה בעלם מהגלה אשר דבירה", בעל "אמ שלההגלות
 נרות", "ל"ו בניממריא בפשרי לה טומאה שכן לדבר, ורמז דהרתה.נרות
 ולהכיר לראות ונכסוף משתחקק שהאדם נפשי, לך צמאה בחי' ע"ישרק
 "הצק בת" נרות, הל"ו לאור לראות זוכה העולם, וההר שאמר מיאת
 "ערכתי ט( קלן, )ההלים בח" וזהו העולם". בעל אני לו ואמר הקב"העלו
 "ערכתי", בחי' להכפה, צרבי מפייח, של לאורו לכות שכדי למשיחי",נר
 במעם לחזות ומצפים המשתוקקק כפירה, כל בד בממי"נ שלוחמיםע"י

תיג



 הכירה בעל ע~ו "הצק בצעת נחמים כבוד להתגלות נושה ובאהי',
 י' כבוד "ובלה ה( מ, )שק" שקוים בעת הבירה", בעל אני לוואומד
 רדודיו ברוב יהרן במהיה רוד בן בבהעת גר", יחריו בשר כלוראו

וחמריו.
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 רחנוכה ב'ליל

 "(. י, )מנלי היום נבק ער ואור הלך בה, כאור צדקש חשרתא.
 )ב"ר אמרו שכן לבוא, לעתיף לצךקים רגנוז באור קרא האי חז"לודרשו

 ומעשה המבע רור ומעשה אמש דור מעשה הקב"ה שראה כיק ו(:פו"ב
 ריפע מ1( לח, )איב שנאמר מהם, הנזו עמף מקהלנים, שהן הפלנהוו

 שנאמר לבא, לעתיד לצדקים גטו אלא גנזו, למה אורם.מרשעים
 צדיקים אלא מוכ ואק מוכ, כי האור את אלעם רירא ר( א,)ממעוה
 במאמר לצדיקים שגנזו ומנק מוכ, כי צדיק אמרו י( נ, )"איהשנאמר
 גה. נגה כאור צדיקיםו84ורח

% בש אאץ כנק שכצהב בזה הגועים דירנה בטה, לפרשויש  

 מ6 הרשי )ם4*שי ומפףם מופףם נאמנים, עדים שלשה פי זיץ,אכו
 מגנוז אור מהארת הוא בחנוכה המאיר שאור ואקל( ח אות ב מאמרסבה

 שבעת רכיק צרב, ולכאורה באריכות. עיי"ש לבוא, לעתידלטיקים
 א"כ רשעים, של מעשיהם משום ההוא לאור וזקב"ה מזו העיםבףאת
 רשע עחטי הצם עתה נם הף בהמכה, עכשיו האור אותו מאיראבי

 בני )עק הננוו אור מהארת מאיר אז עגם שבת, בבל ההתינחבעלם.
 וישראל, בכתי בפניטיות רק יקו הף ו(, אחז 1 מאמר ושבוצת כשרמויהשפכר
 לחטעים ואין במעינתם, אור הטה גבראל בני ולכל פ( י, )שיתבבחינת
 הלשמה בכה"ר, נם מאיר החט אדרבה, אז הלא בוצוכה, אבל כה,חלק

 ואו תקשת, החשך הליפות מקומא שהם קימעא, מדחיםמעשיה
 אורם. מרושלם ירגע נאמך חולא זאה,טעכן

תסו



 מעשה הקב"ה שראה "כיק שאמרו מה לבאר בהקדםונראהב.
 מרביעים והמנע שנאמר מהם נמו עמד מקולקלים, שהן כו' אנושדור

 כי האור, את המקולקלים יקלקלו שמא השש ש"ט הביאור דאיןאורם",
 שעצם הוא, הכוונה אלא כזה, בהי אור לקלקל בכחם איןבודאי
 נאמך האור על ומהרי האור, לאותו שייכים מהיו שלא להם גרםקלקולם
 שאמרו כמו מנב, שהוא הצדיק רק ולכן "רע". חנם טוב", כי "אורשהוא
 להאור. שלך הוא רק צדיקים", אלא מוב"אין

 מקלקל כולו העולם שכל היכי דחלוק לתמר, "טולפי"ז
 דבמעשה רשע. עבטי יחעים רק בעולם שירונם היכי וביןבמעשנכם,
 המבול דור ומערוה אנוש דור מעשה הקב"ה שיאה "כיוןבראשית
 העולם שאז כיק מהם", הנזו עמד מקולקלים, נוהן הפלנה דורומעשה
 טרו יון שמלכות באמן היוונים, בעמי ועד"ז מוכ. כי לאור שיך אינוכולו
 ובמצות בתורה לעסוק אותם המחו לא דתם ונמלו קמל, שנזרות
 וסמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנמו ובבנותיהם בממומ יםופשמו
 הרמב"ם )לשת גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד *שראל להם תרהמהרות

 המעם משום הגנוז באור להאיר אפשרי היה לא אז ה"א(, חרכה מה*פ"נ
 ממשלתם תחת העולם כל שההן יוניון אורה", מנטעיםד"והמש

 חהוזטיעם אמותינו אפקי עליהם כש"ריחם אך כולו. העלם מןהאור נם~
 והושיעו שהנום, הגדולם הכהנים חשמונאי בני ונברו והצלם,סירם
 הנטועה בכלל אז שם(, )תק"ם לישראל" המלכא וחזרה מידם,ישראל
 רשעים, בגלל הננוז האור את מסע הקב"ה אק שמעתה - זה נםהיא
 על יתר לישראל המלכות "חזרה אלא ביים, הלטלמון אין שהישהרי
 שם(. )רמונם דהרני" החורבן עד שנהמאתים

 אור על נון" נטה כאור צדקתם "ו84רח שנאמר קרא שרססווזהו
 עמהם ודרכם, צרמכם האורח ע"י רק כי לבוא, לעתיד לצדיקיםהגנוז

 להאי העלם יכל בהם, ויתדבקו בררכם ושלכו העלם עלמשפיעים
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 לעת"ל, לצדיקים המח אור שהוא היום, נכון עד ואור הלך עהכאור
 צדקנו. כהניח בביאת לניראל המלוכה תשונ:שאז

 ערום עוד( סי' )או"ח חרש הפרי שכתב מה גם לבאר ישוכזהג.
 )שהרי השמן פך נם על ולא המלחמה, נצחון נם על להודות נקבעב"ה
 יום בו להרליק שיעור בפך ורהטה כיון לנם, צריכם הטה לא כ"הביום
 קבעו למה כן אם העלם, ומקשים עיי"ש(. יומף, הבית וכקושיתאחד,
 משמע ובאמת נרות. הדלקת ע"י ריקא - המלחמה נצחון ~כר " טץיום
 על מרבקק אנו הלו "המנות שאומרם הלר 'הנרות משמח גםכן

 הרי כו", לאבותינו שעשית המלאות ועל הנמים ועלהתשועות
 נצחון של והנפלאות הנמים התשועות פרסום )גם( היא הנריעשהחלקת
המלחמה.

 שתאיר עצרם הוא וכהנצחת משום לבאר, "2 דברינו לפיאמנם
 כחץות וההגברו במלחציה שנצחו ע"י רק כי הגנוז, באורהכשרה
 זנק כל צוהרי הגנוז. לאור ולכות יכולים היו עי"ז המהמאה, עלהקדודיה
 העוז, אור הארת שאך הטה לא היוונים משפעת תחת נתץ ונעולםשהטה
 ממשלת שנברה המלדציה נצחרן אחר ורק הפלנה, ודור אנהר בדורכמו

 שבגללם ברוצעים כח הטה לא כי אור, אותו להתגלות זכוהצדיקים,
 האור.ימנע

 לנו שעושה כיק הנוכה, בימי ושנה שנה בכל הוא זה דרךועלר.
 הנמים שאותם דטה", בנמן * ההם "בשים הם אשר נמשהקב"ה
 פצה כסלו חופזי מאשי "2עגד בבני )כמדואר חמנה שנה בכל חוזיםוהאורות
 אלו בימים כן על א(, קרימה לדשותי, דרושים לוי בקרזלה שדץ ח, אות רמאמר
 הואהעולם

 כבשלמי
 וממאים מעמים ביר "רבים הכע"ה שנותן ישראל,

 כאור צדיקים וארח כי הרגועים, בעד האור כצנע ואינו כו'", פצוריםבזר
 הזה. בזמן ההם בימים האור אותו ומאיר גי,בה
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 נרות את שמרקק לפני הוי אהד, לכל הנגע עבודה בררךחינה
 ולהיות צדיקים, בארה שלך דרכו את להמיב אהד כל צריושהנוכה,
 ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר האהב "אשרי א( א, )תה"שבכלל
 חנוכה נרות לו יאירו אז ורק אסב", לא 4ום ובמושב עמד לאצמאים
 וכ"ש מררכו, מר שאש מי אבל גו'. היום מטן עד ואור הולך נטהכאור
 שמונעים מי בכלל ההש הרי רפאים, ובדרך רשעים בעצת ה~ו ח"ואם
 הראוי עת לס הש שות החשף עת ק ש זו. רצון בעת נם האורממנו
 12יםלה עד ובאורהותקהם, בצדיקים ומלהדבק שלמה, בתשובהלשוב
 כי י"ל לדבר ורכה מגנוז. לאור מכה ואז שפנממ, מה כל שהשו"ת
 כדברך". "מלחתי בג" נטה" כאור צדיקים"וארח

 אור להארת נזכה ווני"ז שלמה, בתשובה לשוב שנזכה רצקויהי
 אלקים ורוה ב( א, )נראשח הכתוב על ד( פ"נ )ב"ר במדרש וכמשארדשגוז,
% שמרחפת  - מרחפת אלקים "ורהט אור, הזי אלעס ויאמר המם, 

 מץ
 על ה"מרחפת ובאה ממשמשת זמת באיזו כר, המכרה מלך שלרוחו
 שפכי ש( ג )אצה שנאמך כמים שנמשלה התשובה בזכות דמים"פס
 כמטיח, יעל אור אח - אור" יזי אלקים ל"וששמר זממם והניט לבך.כמים

 א( ם, )"מיה שנאתר המשיה מלך זו * שרא עמיה "ונהוסס )שם(כשביתא

 ההסע ברוב רירן במהרה דוד בן בבהית לנאותנו שעכה גר", אוריקומי
והםדיו.
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 רחנוכה ג'ליל

 לירשך חסדך משך אור, נראה באורך חיים מקור עקה כיא.
 בני בעל אא"ז כ"ק כתב דהנה וע"פ, י(. לו, )תח~ם לב לפטריוצדקתך
 הרבים ברהמעי "השרטה קוב( אות ר מאמר מכח שלו חרטי )מאמץ זי"עיששכר
 כן על כו', שולם הדין מרת שהטה בעת הינו - צרתם בעת להםעמדה
 חזנה הרחמים. למרת הדק מדת שנתהפך כו' היבים בהחמואתה
 על הרחמים, למרת הדק מרת שמהפכת צדקה, עי על לזה סגולהכחבו
 בנוסח כן נם שאמיו בפותם כמו בחנוכה בצדקה להרגות תקנוק

 ש"תקנו שכתב אף חהנה והתבונן". בק הרבים, ברחמו ו14תהההודאה
 כמו הכוונה שאין פשטם ומי בפתים", כמו - בחנוכה בצדקהלהרבות
 ולמצוו;, לחיוב לאביונים" "מושות תעלו בפוףם שהף מנמן,בפורים
 בעלמא. מנהג אלא זה אק בחנוכהמשא"כ

 חובת בחנוכה נם תקנו לא למה צ"ב, נופא טה דברוזעכן
 )פ"ב הרמב"ם שמדברי בארנו, ובמק"א בפתים. כמו לאביונים""מתמת

 ממצות פרם החש בפוףם לאביונים מתמת שחובת נראה הגז( מנלהמהל
 אם כי שמדעה, לעמי תקנטרו שלא בחתכה, ולפי"ז, בפורים. שהרהצטמחה
 מתמת של מיוחדת תנמק גביהו שיכי לא מם"~א והודאה, הלללימי

לאבירם.

 רגריפים בשמות יהנה הענק, בפנשיות עוד לבאר טנאהאךב.
 ב49אי מצינו העולם כרגשת ענין חהנה 'צדקה'. חטם 'חמר שםיש

 יבנה. המד עולס נ( פם, )תה~ם כמ"ש החמד, ענק שהוא חז"לובדרשות

תא



 נו, )שהיי כמ"ש צדקה, בשם בקרא נקרא העתירה הנאלחה עניןמשא"כ

 וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו כהצפמ שמרו ר אמר כהא(
 צדקה שמש שמי יראי לכם תראה כא( ג, )מלאכי נאמר וכןלהגלות.
 יייחקק.ומרפא

 מילוי בעיקר הוא צדקה אשר נראה, לצדקה חמד ניןוהחלק
 למלאות כדי צדקה נותנים מיפהקו, כדי לו שאין ואביון שלעניהחסרון,
 מי הי"ג( עניים מתנווי מהל פ"מ רמב"ם )עי; צדקה בהלכות מצינו לכןחסרונו.
 כשכבר אבל לצדקה. להפריש חיבק וכמה הצדקה, מן ליקח ענינקרא
 הצרקה. מן יותר לו ליחן רשאין אק שוב העני, של חמרונונתמלא
 ענינו חסד מדת כי חמד, עשיית שיוע עשיר עם גם הרי חמד,משא"כ
 בריאת שענק יובן ובזה חסרון. במלוי תקא ואעו המגבההשפעת
 למלאות הטה לא העולם בשאת כי ית', חמדו השפעת נקראהעולם
 שלמה, הגאולה אבל להמינ. המונ שמדרך אלא שהוא, כלחמריו
 לא כי ואביונים, כעניים וכולע המר, מגלות ישראל את הל4"השיוציא
 "צדקה", בחינת ביה שיך ממילא יא(, סו, )רברים הארץ מקרב אביוןיחול
 אחרי ורק השלם. לתיקון להביאו העולם חמרון למלאות השי"תשיבוא
 אחד כל יהיו כי לצדקה, עוד נצרכים יהיו ולא ותלותם, מענייםשיושעו
 זו ולא ואמהו. חמדו הקב"ה להם ישפיע עוד אז בחלקו, שמחעשיר
 עוד אלא החמה, כאור הלבבה אור והטה הלבנה פגימת שיתמלאבלבד
 ס(. ל, )"שעוץ הימים שבעת כאור שבעתם החמה אורוהיה

 המן מנזירת שנשלו במה הנם עיקר המה שבפורים נראה,ועפי"ז
 ההתעלות השפעה שהיה מצינו לא אבל ולאבר, להרוג להשמידשביקש
 ולכן חמרון. מלוי - צדקה בבחינת הוא א"כ שה. קודם שהיה סמהיותר
 היתה הצרועה כי א(, נס, )יוש הנמים" כל "מוף בחינה הוא דפוריםנם
 ההצליבה. בגאולה הנלוח, בסוף בעולם צדקה השפית שמעירה דיךעל

 הוא חתכה אור אך לאביונים*. "מתעת חובת בו תיקנו כן עלואשר
 כי לצדעדם. כגנוז אור הברהטה, תחלת של אור אז נתגלה כי החמד,אור
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 ש5א מה - הגנוז אור להתנקות זכו עור אלא מהיונים, שתלו ק4
 - בחנוכה 5אביומם מתנות תקנות חז"ל תקנו 5א שלכן וי"ל כן. לפניהמה
 באור שהאירו הוא לעולם החשמונאים שעשו המובה עיקר היהשאז
 מר5יקין" אנו ה55ו "הנרות כי לדבר, ורמז חמר. של אור תהוהגנוז,
 ז(. ק5ו, )תהלים חסדו" לעוקם כי גרבים אורים "לעשהבגימ'

 חמדך משעי אור, נראה באורך חיים מקור עמך "כיחהוג.
 הרוחה אור "ט אור. בחינות שני יש הנה כי 5ב". לישרי הודקתך*ודעכי
 "הלך בחינת מואר, כמקום אף להאיר שמומיף אור ויש החשך,את
 להם להאיר ניתומף שאז בחנוכה, ולזה יח(. ר, )מש* היום" נטן ערואור
 תסדר "מש~י בבחינת הוא אור", נראה "באורך בבחינת הננוז,אור

 עהכו לאחר אף 5הם, שהשפמע ית' מאתו החמד אור שהואליודעיך",
 לב". ליטרי "וצדקתרלבחינת

 חמרך "כהטלי בבחינת הן ישפיע חנוכיה המי שאור רצקויהי
 חמר לעגך המשתוקקים ית' בבורא ודבקים שיודעים לאלהליודעיי",
 בבחינת שהם לאלה תם מוף, אין ער שכינתו זיו אור להםשיאיר

 צדקה השי"ת שמעשה חסרונן, למילוי שצריכין לב", לישרי"וצדקתך
 טלנו שנזכה והעיקר לבירה. מנהע שיש ולהכיר לידע דעת להםו"טפמע
 צדקה צמח לדוך אצמיח ההוא "בעת מי( ש, )ירמיה המעור בקיוםלראות
 דירן במהרה רוך בן בביאת תאיר", ציק על חדש ב"אור ולחזותגו'",
 וחסדיו. רחמיוברוב
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 רחנוכה ר'ליל

 הנרות, שבעת יאירו המנורה פד מול אל הנרת את נהעלתךא.
 מעשה, את ר' צחה כאשר נרתחה העלה המנורה פני מול אל אהרן כןוהעש
 גו' אהרן כן ויעש ומהח"י: ב(. ח, )במרבר גו' זהב מקשה המנרה מעשהוזה

 חציינו עדנה. עזיא אהרן של בטבחו להנהן מוטה, את ד' צוהכאשר
 הפסוק וכל אוצץ, כן כשעטה להשמיעה לנו לכוה לדה"ישהוקלטה
 אח נם אבל עדנה". שלא אהק יטל שבחו הלהדי שהוא ררש ע"כמיותר,
 עחרחה סמה עדנה שלא ר' קדוש אוזרן של הנרול השבח התש כטהקהוה,
 השיצח" ממאמר לעדות ערך לפחות אפילו מ"ר וכי מוטה, אתר'

 בן פערם "( סק )מצנר שנאמך ענק לבאר בהקדם לומי,והם
 קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב הכהן אהק בןאעמר
 את לו תתן המי אמור לק בקנאתי, הטראל בני את כעתי ולאבתוכם
 שימול הוא כדק והקב"ה אמר א(: מכ"א )ב"ר ובמדרש גו'. שלוםבריתי
 יתמתי ח( לה )דמים עשה"כ חמד מדת הוא כהן רהנה לפרש, והםעתדו.
 אלתור "כן ומהמה אף " ופדחם ב(. קמץ, ח"נ יהר )עיק חסידך" לאטםואורלי
 היפך שהוא - בגבורה נהג שמים, לכבוד כאן, מ"מ הכהן", אהרןבן

 את "השיב מדה כבר מדה ולכן, מהטראל. שבם נשמע והרגמרתו,
 ]וזה החמר למרת והפכה ישראל", בני "מעל הגברה, מדתהמתי",
 שם(, מצבר )רשי טש זה פוכר בן הראיתם אותו מבזים השכמיםש"היו

 מק זרה, לעבורה עגלות שפיסם אמו בתכי שט הגבורה מדתשתלו
 ערסולם אוין", אחר רחמו הכתוב בא "לפיכך הלספה. מצדמצרות
 שלום "אחיב אוצץ, כמדת החמד מדת היא והאמתית המבעיתמרתו
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 לכבוד הוא הגבורה, במטת שהת המה מפא(, פ"א )אשח וצלום"ררויף
שמים[.

 שמים שלכבוד אלא החסר, במדת טבעו היה שבאמתוכיק
 "המי לשכר זכה לכן הגבורה, במדת ר קנאת וקנא מרתו וריקיעשה
 מיזם * שלום ענק מהות שזהו בזה, משהשור שלום". בריתי את לוטחן
 כי המדות. בק שלום שעשה פנחס, פעולת המזה תה לאחד. ניודיםשני
 מבמלת הקב"ה כלש מ"מ הפכים, שם הם תגורה חמד מדות אםאף
 הקב"ה שנקרא תהו אחרים. להיות כו, ומהאחדים מרתה, אחתכל

 אחד. לדיות הנעטים מתבמלים ית"ש כלפיו כי שלו" שהשלום"מלך
 עמו ופחד המשל ב( סק, )איב קמק"כ ב( 1 ספק ויגש )חנחונה בנשרש ההרוכן

 מן מיכאל גבריאל. זה ופחר מיכאל סק המשל במרומיו, שלוםעהצה
 את זה כטיקין ואינן רהצכהטה לפני עונשין וגק האש, מן מבריאלדמים,
 במתת פנחם המה שבעצם אף ולכן במרהטיו. שלום עושה אומך הויזה,

 ולכן הגבורה. מדת עם היתאחר מרתו, בימל השי"ת כלפי מיםהחסד,

 לו נותן ש"הנני אח שכרו והינו שכרו", עהטול הוא בדין הקב"ה"אמי
 נו". שלוםבריתי

 מירא )רעה מרות 6' מכוומם המנורה קם והשבעת ידועוהנהב.
 העלונה, הכצורה היעו - הממרה" פני כצל "אל הכתוב ואמד א(. יח,ח"ב

 מתעים אזי הק', השכינה פני טל שכשממצם דצרות", שבעת"יאירו
 מ"מ 6ה, זה מנצדים מדות בהן שטם ואע"פ יחד, גם דצרות""שבעת
 פ' סב וב )עק לאחרים להיות כה, מתמרתם העממה המנורהכלפי

 שיש שאע"פ אחת", מקושה - המטרה מעימה "וזה שאגור וצקובוקעתך(.
 חיגן. אחת", "מקהתה כה, מהטה טיח, שבעתבה

 בא לא שבוראי עבטה", שלא אהרן של שבחו מהמדוזהו
 ה"מ ערנה שלא אלא השי"ת, כאיוו ח"ו מעשיו ערנה עלאלהשמיענו

תכה



 העלונה המנורה" פני מול "אל אלא המנורה, קני שבעת בקהלק
 משה". את ד' צוה כאשר נרתיה"העלה

 על במלחמתם הכהנים מדרגת היתה זו המדרכה ענקוהנהג.
 שהיה כיק מ"מ המד, ההש רצנכעיית המדתן כהנים שהם שאףהיונים.
 למי רגמבעיית, מדתם במלו כי לגבורה. מדתן הפכו שמים, לכבודנונע

 בזה " פנהם שאצל וכמו במרהטיו. שלום עבטה ועי"ז עמו, ופחדשמשל
 להשפעת למעלה הדינים המתקת פעל שמים, לכבוד מדתושהפך
 מדה העלק, בעולם לעורר הכהנים החשמונאים זכו ער"ז בעולם,ההמד
 ברחמיך "ואתה לחמדים, הגבורה מדת השי"ת והיהפך מדה,כבד
 בנן4 באו כן יאחר אשר זכו זה ובשכר צרתם". בעת להם עמדתהרבים

 וכמנורה להדלקת הינו קדשך", בהצרות נרות והדליקו כו' ביתךלדביר
 פמ גמל בימרלם ע"י ועציות בק שלום עשיית עמן שהואבביהמ"ק,
 שלום". בריתי את לו נותן "הנני בפנהם הכחוב ע"ד העקרנה",מנורה

 הרמב"ן דברי כידוע הנוכה, מדת בהדלקת עבודתינו גםוזוהי
 הככורה מנרות רומשתה הם הנוכה שברות בהעלוהך( פרשת)ר"ג

 לב בכל ולעבדו להשי"ת מרותיו כל להאיר הארם ומצרעישבבטהמ"ק.
 והעקר רויתי, ומוני היי בני מובות, השפעות לכל נזכה ועזיז נפש,ובכל
 וחסדיו. רחמיו ברוב שדץ כמהדה דוד בן בבשת לראותשנזכה

תכר



 דחנוכה ה'ליל

 רשות לנו ואין קדש, הללו הנרות חנוכה סי שמונתוכלא.
 היתה חנוכה נר מצות שתקנה והיינו בלכד. לראותן אלא בהןלהשתמש

 ראית ענק ובפשמות בלבד. לראותן אלא בהן, להשתמש מנת עלשלא
 כ"ק כתב הענינים בפנימיות גם אמנם ניםא. פרםהצי ממעם הואהנרות
 ח ומאמי ם, אווז ד מאמר טחה כמלו חדשי )מאמץ זי"ע יעהמכר בו בעלאא"ז
 בגר האלו בנצים עינתי תן לך, שכל ועיני אתה נפש בעל "אם א(*ה

 בתורה". שכלך אור ויאירמצוה,
 רבי אמר ב(: ע, )עיובק חז"ל אמרו יהנה הענק, לבארואפשר

 חזיתות ואילו מאחוריה, מאיר לרבי דחזיתיה ממבראי דמחידנאהאי
 את ראות עיניך והיו כ( ל, )ישעיע דכצזיב נזפי, כ2הדק4נא החןמקמטה
 להשגת הביאו " מאיר רבי את שראה - הראיה שעצם בניעומוריך.
 ממש בפניו אותו ראה ואלו מחברא"'. ד"מחידנא כך כדי עדיהתורה,
 משרשוש שרב א( ו, )כהתוך בש"ס מצינו כן וכמו יותר. ער משעהנק
 עינתי מזיו שנאמר ררבכה, לפתצטה חזו רבכון, קמי יתביתו כי לבניו,אמר
 כיצד : ת"ב( תורה הלמור מחל )פ"ד הרמב"ם מש"כ וווין מורקי. אתרואות

 שיהו כדי כעמרה, לפניו מוקפים חהתלמיוים בראש יושב הרבמלכוים,
 רמז, סעק ע"ד הטו על הבהות בחבטי )תק דבריו ולגומעים הרב רהיט%ם

 השב( פ"א )שכה בירושלמי שאמרו כטה עוך רעדן סקכ"מ(. שם דגר"אובבהיר

 הוא כאלו הגימועה בעל רואה מהא אהורה, מפי גימועה האתצרכל
 פנים בראית תדבו הלימוד "יעשר העדה בקרבן ופ" כו'. כבדועומד
 כוא. בורץ ש הדבר ויבין יודע לנגדו עומד והשמחנה שבעל וכיקכו',

תכה



 לא שאם שם( העדה קרבו פ4 ע"פ ה"ה, פ"נ )שקלם ביהם5מי אמרו יותר]רערך
 לכוק צ% שאיצ כיק עליו, סתרכם אק מעולם רהצמועה בעל אתראה

 לנגדו, עמד הערדועה בעל כאילו לאמרה 5ו אפשר שאי הםהדכאם,
 מעולם.[ אותו ראה לאזוהרי

% ש ההסתכלות - התודה להשגת מסיף מה להמקהצרינו  

 שהדב שאף בשה, והביאור מפיו. ומקבלים ששומעים מה על יותרהרב,
 סכומים דברים עוד נשארים מכלאצקום לתלמיד, תורה וכגלהמלמד
 התורה בסמורת הוא וכן בלבד. ברבור לשסק יכתים שאק הרב,בלב

 ובעל רכש, מוצה עד מרבו ורבו מרבו, מקבל רב שכל לדור,שמדור
 ינקית נאור בבחינת ונשארו מנגלו שלא תורה דברי נשאריםכרחך

 יהנה לא ההוא ביום רוינה ו( יע )צרנה בנבחרה נאמר קליהםוקפאק",
 הסכומים דברים א( ה סער וקת )שסימא רס"ל ואמרו וקפאון, קורתאור
 סמיא כהדק הבא, 6ג%ם לכם צפוים להזיות עתידק הרק, בעלםסבם
 מנהים שאק תורה כהצע שבזה הדנ, בפני הדאיה מועל ועלתםךצפי.

 בבחינת הזה", בעלם הסכומים השדכרים לו ומהגלם בדיבור,להשפיע
 עוד יכש "הלא הרב פמ ראית על שנאמר חדצ ךצפי". ממטש"כהדק
מוריוא
 רואות שאעינןא שבערגה היצ מורו*", אצע רואות ע*נןא חיטה -
 בע4%צת, תורתו לך עורגלה מורזא", עוד יכנף 64א אז שרזא"את
 א% שפש מה וזהו בדיבור. לגלות מתן שלא עליונים אורות לךויאיו
 מאיר, רבי את שיאה שעל*עי מחבראי", מפי "מחהתא שנעשהרני
 מהרשש )הנק לחוד בשמקה להשע מתן שקא התורה את גם ממצקיבל

 זי"ע תשובה יי בש אאא כגק אמר ועמא שם(. עייבק אמיותבחידושי
 זי"ע שלמה שם בעל אא" כיק אביו עם נסע ממש שהיו ביישער
 צדק". אותו של בצותו עיק שלו ענו 6מר כזאבי אחד,לדק

 התורה, אור מאי שבו " חנחטה מנות בראית המעלהחוי
 מד"א" אחז רואות לוך "חימה בבחינתעזיא

 שפוני
 עוד יבקש שנלא

 מפ4. "מחדדנא כבחעת כתורה, שכלו או מאי אלאמוריך",

תכו



 ואין באפלה המגששים כעומם אנו בעוה"ר הרי באמת,השגהב.
 חנוכה. נרות ראית ע"י המתגלה התורה באור הינו - אור לראותיכתים
 רואה ועין שתמעת אק ב( פ"ע בראותה )צנרת במררש חז"ל אמרוברם,
 ונעשו עומת ברמו שבעחהץ לפי חלקיה ר' בשם אשיק א"ר צ(, נ,)מש4
 י( 1, )ים" שנאמר השכינה, מלראות ועורים התורה מן הרשיםגבראל
 הה( מב, )האר צווח ישעיה וכן גף, להקציב יוכלו הנא אזנם ערלההמה

 כו' רואין אנו אין לו אתמרים חנן לראות, הבשו והעומם שמעוהחרשים
 אותן מהטה הוא לטא לעתיף עושה, הקב"ה ומה כו', שומעיםה"מ

 אז ה(: 5ה, )"שע" שנאמר ואזניכם, עיניתם פותח הוא כך חרחרתחילה
 של דבריו שומעין חנן תפתחנה, הרעיים ואזני עוטם עיניתפקחנה
 גר', מורלי עוד יכעש %א עגאמר מלמדק, האלי אותו ורואין כו'הקב"ה
 נם מלאך לא נם רואה", ועק שומעת "אחן הפסוק יתקים שעהאותה
 שנטים". נם עשה "ד' אלא קא עושה שדףלא

 התורה מן הרעום ישראל שנעשו שאף בזה, הביאורונראה
 שומעים, היא רואין אנו אין לו אתמרים יק הטמעה, מלראותועוטם
 לראות", הבשו חהעורים שמעו, "ההרעיים דצבט" ושעוה צווהעכ"ז
 עגכק ואע"פ "שמעו", מ"מ הרעיים, שאתם הוא שאמת אע"פכלומר
 בדברי האמונה כה הוא כן כי לראות". "הבשו מ"מ אתם, שעודםהוא

 אם אף ושומע עור הוא אם אף רואה - לדבריהם שהמאמקהנביאים,
 חרש.הוא

 שהמצווץ ופודם, המכה חז"ל תקש ע, ושמיעה י ראיהוכנגד
 בחץ כי כגלה", מקרא "לשמוע ובפטים בלבד", קמאותן הששבחסכה
 אף ולשמוע עוטם ערגו אף להאות רגבית ישעטה עממוח מהמקיטים
 קלוב ובזמן בעגלא בנו קיים העלימה האמונה וכזטת חרשים.שאת
 של דבךו ונשמע תפתהנה". חרצנם ואעי ערש עעי תפקחנהגאז
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 קורש שבת מוצאי רחנוכה, ז'ליל

 בין לעמים, ישראל בין לחשך, אור בין לחול, קדש בין המבדילא.
 קחתם בין הבדלות ג' בזה אמר הנה כו'. המעשה ימי לששת השביעייום

 לעמים, ישראל שבק ההבדלה לחשך, אור שבין ההבהלהלחול:
 המעשה. קמי לששת השביעי יום שביןוההבילה

 מבת, ור"ח חנוכה, קדש, שבת מוצאי כיהוא - זו שבזרעהוי"ל
 ההבדלה היא "חנוכה" כי אלו. כנפרשות הבילות שלשה ביותרניכרות
 יון. גלות זו "וחושך" ד( נ"ב )ב"ר במיירש אמרו שהרי לחשך", אור"בק
 בק ההבדלה הוא ו"חודש" המנורה. אור בהארת היה דחעכהונם

 האדם על שמצחה "מנין א( עה, )שבה חז"ל אמרו זוהרי לעמים,האראל
 היא כי וענדתם ועימרתם ו( ד, )דבים שנאמי ומזלות, תקופותלחשב

 העמים, לעימ שהמש ונינה חכמה אפו העמים, לעימ ובינתכםחכמתכם
 שאומות הענק, בפנשיות בזה ]שבטנור ומזלות תקופות חישוב זה אומרהוי

 עד למעלה עשים גבראל אך העולם, בנק עמודי בלבת, מדות 6' וניכשהעולם
 לוטשת רהטביזף יום "בק וההבדלה טוכם"ל[. וכינה", "חכמה מדרטתהמוחק
 שבת במוצאי שעכשיו נמצא לפ"ז השבת. ביום היא הרי המעשה"ימי

 בק הכי-נרולה והבדלה להפרשה גרסא הזמן מבת, ור"ח חנוכה,קדש,
 לחול.קושט

 חיטי )מאפף יששכר בשער מביא זי"ע אדמו"ר אאא כ"קיעהב,
 אלהמר רבי הרה"ק רזקיט משמהר ש( אח; האוה שי מאמר פצת,כמלו

 "מם5ו שמזק, בדכת לנבי א( נא, )בינת בגמי ראטרו הא ש זי"ע,מרזעךב

תסס



 וכתבו *מק". שתמיך מהו וכמאל להו איבעהא *מק, ונותנו יףובשתי
 הרה"ק ואמר חנוכה. שהא בשבת שחל מבת בר"ח דמחףהתום'
 זה. *ום *מק" שתסיע מהו "שמאל השאלה שחכת למה מעםמרזיקוב
 חק. בענק זי"ע אא"ז כ"ק שהארךועיי"ש

 ההבדלה ביותר ניכר חק שבשבת שכיק בחק, עוד י"לולענינם
 יום ושבין לעמים, ישראל ושבק לחשך, אור שבק הבדלות, נ'בכל

 מוביל ומהשמאל בשמן " אז " מיבעש לכן המעשה, שי לששתהשביעי
 רהבן. לימין, למדע יכול אם כ"כ,ומופשט

 )תה*ם גוי" א5קימ דן פעם "והזי אומרים שבת מוצאי בכלחינהנ.
 והיי )ז"פ( *מר זי"ע רבעש"מ מק מנבג ע"פ כצופננו בחנוכה, גם ת(.צ,

 שתי ישראל משננפץ אלמלי רשב"י אמר רהנה 6ה, רצחם וי"לנועם.
 בצאת מתפשכם אגו "ץ ועל ב(. ות, )שכה נאלים מיד כהלכהןשבתות
 לבקש שמנדח", בניממדיא שהוא אלמנו", אדנ"י נעם "ויהיהשבת
 נךובה. ולנאופה המפרח לבשת - ששמרת השבת לס שיעלהבתפלה
 המשכן, הקמת בעת ישראל את שבירך משה של ברכתו היתההה

 אלקים ד' מעם ויהי שיכם במעשה שכינה שתשרה "הז"ר להםשאמר
 חכו כן המשכן, לבנק שזכו שכשם הקיעו כג(, לפ, שטת )רש"י וגו'",עלצו
 במעם גם י"ל וזה צדקך. משיח בביאת העוקשי המקרש ביתלבנק
 משיה, ביאת קירוב ענים " חנוכה נם כי נועם, והיי בהמכה לומרהמרצ
 למשיחי, נר ערכתי לרוד קק אצמיח שם ת( לע, )תהלם הכתשע"ד
 שוד(. לח אות ב מאמך מבת כם4 חיטוי משמיי נישכר נני )עק תמכה נר עלשקאי
 קידהפ ענק שהוא השכינה, פני קבלת ענק הוא "חההט" נםובנאמת
 הוא שאזלבבה,

 זכי
 ה( ג )הושע שכתוב בגךא בם לניתקים הבקשה

 ב58כם". דוד ורעע אלתרם ד' אתובקשו
 ההא אשר והמכה, חה"מ וראש שבת מוצאי עאהו14 עכעדו,ולכן

 רצק עת הוא ומהעמים, ומחל מחשך ומפורש מובל להיות הממתלצק
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 חנוכהזאת

 "זאת בשם הנוכה של האהרון יום לקרוא האראל בפי שנורהנהא.
 נביאים אק אם לישראל להן הניחו ב( סו, )פסהש הזיל אמרו וכברהנוכה".

 פ"נ( רבה )אעה המדרש פי על להבר, מעם לומר ו"1 הן. נבאים בניהן

 מכם, תמה אני בני לישראל, הקב"ה להם אומר שגאולה, קץ"כברבא
 אילולי רבש"ע, לפניו, אומרים והן השנים. אותן כל לי המתנתםהאך
 אשיב זאת כא( ג, )אצה נאמר לכך האתיות, אבדנו כבר לנו שנתתתורתך
 תאת מד( ר, )יבבם שנאמר תורה אלא זאת ואק - אוחיל כן על לביאל

 אהרון זה ביום הא וכן ישראל". בני לפני משה שם אשרהתורה
 של האור הארת תוך הנוכה עצי בח' שנמצאים שאחרילחנוכה,
 מגאולה עת עד ולהמתק הנלוח, להשך לחזור ההראל על בזרהגאולה,
 "היאך עמהם תמה הקב"ה שאף עד קשה, גזרה היש אשרשלימה,
 אל אשיב "זאת ולתיר להתחזק וצריכם השנים". אותן כל ליהמחגתם

 אוהל". כן עללבי
 הנלות, אור שולם לא עצמה שבתורה הוא, התשובהובמשור
 מה בםפה"ק שפ" וכמו משיח, של אורו גנוז שבה"שב"המאור
 ולבזות, לחרפה דויו והמחוזות הקודש "העיר נעלה בתפלתשאומרים

 כי הינו הזאת", מעורות רק שיור לצ חשון וגנוזות, טבועות מחמרהוכל
וההוזות. הקודרי העיר את למצוא אפשר הק' ובתורה גנוזות, הם שםבצזורזע

 של בתשובתן חטכה של אחקק ביום להתהזק מאד צריכםה"ה
 אחד כל כי המעצת", אפרט כבר לט עצתה תורתך "אהילםישראל

תשב



 של הנורא חשכות תוך אל *פול שעתידים כזאת, בעת ביותרמרנינו
 בג" יב( פצ, )בראשטע נרולה" חשכה ארצה "והגה שכן לדבר ורנטהגליע,
 ח"ו אם שמעתה - חנוכה" "זאת היום נקרא חח שם ועל חתכה"."זאת
 כן על לבי אל אערב "זאת בא, לא דוד בן ועריק חנוכה שיעברעזר

 תורה". אלא זאת ואקאוחל,

 את %ר טכה במה פ( קש, )תה*ם בכתוב שץ ענק רנטושאהב.
 נקרא - וינער" "חתכה". בגש' טכה" "במה רהנה כדברך. לשמרארחו
 "את ואהבהו". ישראל נער "כי א( ש, )ההסע הכתוב ע"ש טהורי,כל

 - כדושך" תישמר חנוכה, זאת בעם הינו ח'", "אור אותיות -ארחו"
 ממתין הטה שכשש"י: הדבר", את שמר "ראביו ש( * )נהאשיזמלשת
 ח', יום האור את נער טכה במה הכתוב שאמר וזהו יבא. מתיומצפה
 לתורה, שהשותקת כדנתך" "לשמר עי על - חנוכה", "זאת יוםשהוא
 אמת תוית פ" "כרכרך", תורה ללמוד טכה מתי ומצפה ממתיןורהטה
 ד. דברשהיא

 לראות נזכה שקימת, חתכה נרות מצא שבזמת רצקוטסי
 ערכתי ט( קלע )תה*ם בכחעת נרות, הדלקת ענק זה שכן מלך, פניבאור
 ד' כבוד "ברש ר"ת מכב"י, השם החשמואים יגל 4 כהצהה * ועור(. לח אות ב מאמר פבת כסלו חדקיי מנישי וכשכר בני )עיק למשיחינר

 צווי הירעה עטו לרגח משטנך", "פני בגיממרא שעלהממקומו",
 דוך "בעבור מעפרא, שכעהא למצמא - החשמונאש ,2לשלרגוען
 ונאטט בהציע וינאלנו יבא י(, קלב, )תה*ם משיחר" פני תשב אלעברני
 לבש כהשאלות בכל 4ל ד ובברכת ושמחה נחת כצרוך פניולקבל
 כרוב דירן במהרה דוד בן בביאת מועד, בא מ לחבה עת מלמוכה,
 וחמריו.רמזרו

תלג



 שמות פ' מלכהמלוה
 העע"ל חנוכה משוררים" "חברתנאמיפת

 קרבנה על יהגר כערר בעינבל רש עדרתתקר
 'אנים )בשי

 צדיקים התאספו אחת שפעם המקובל, סיפור פי על לפרש יזרזמיות"(.
 ביום זי"ע, מריטוב מהר"מ הרה"ק של ךהלולא עמא על לימנצובאו
 כולם ויטבו בעומד, ל"ג בעם עור שם להית הקדיט והם בעומר,ל"ר

 הדהדן רשב"י. ההגא לכבוד ר' לפני אשר השלחן בשה חראבצוותא
 בראש יושב תבוא שבחבורה, הקן ההב ז"ש מיערמלאוו שמעוןטדך"ר

 מנהגו ההב המיצר שולחה עריכת בעת כלל שכררך וזוףהממוכש.
 אושר יחקאי", "בר 4מר באו כאשר זו במעודה אך תורה, דברילומר
 אא"ז כ"ק )ה"ה רב שהבער רעם זיק מכבר מיר "ווסל הנ"להרה"ק
 קרן ער אק זיבען טם קען ער וויל זיבתן, אל ער זי"ע( ישתמד בניבעל

 זאנען אק זינקה שנצ"מ, סי זין יוצא מען וועם )תורה(, זאנע!גהי
תורה",

 יודע אשר במהוגה שוצף % ש"8 אוהט, מלמרת עעובדא
 ם שמך הוא הר פסך שיצא בשעה שאף כאהוד ותורה זמרהלחבר
 בג" א( פו, )שצת ישה" כי לר מעבדה כי לדרו/ רצם תורה.דבף

"תורה".
 כצלא שאמש סמה מ, ענק ש להקשות "8 צחותצברך

 תוהה להכר עשש מפני דוד, נענש מה מפני רבא "דיש א( לה)משה
 אמך ט', מטף ננעז פלך 4 דרו אציית נך( 9ט, )תהום שנאמךחזירות,

תלד



 ואענו, בו עיניך ההעיף ה( כנ, )מש4 בטן שכחוב תורה הטח וקב"ה,לו
 בית של תעוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני קירוע, אאן קוראאתה
 אמהיות. - תורה לדברי שקרא דהר שנענש הרי %'". אותו יודעקרבן
 * תורה לדברי לקרוא רק הוא האיסור כי פשרם, הוא ע"ז הת"אמנם

 אירי כאן אבל עם4ם, להיות צרכים תורה שבדברי מכיוןאמירית,
 תעצב. גדול ענק יהוא תורה, לדברי הזמיות להיותלהיפך,

 אצל לעייר בעמדם הלוים אצל היה זה ענק זו שמרטנהונראה
 שבם על שנאמר כמו תורה, לומר שיכים לוי שבם בעצם כיהקרבנות.

 צוותה אמנם ליזצראל", ותורתך להצקכ משצמיו* "יורו י( 5ק )רנרטלוי
 שירה ולחבר לכוון יהובים הם כי לשיר, הדוכן על יעמדו שהםהתורה
 שאף בעיניך" רש שירת "תיקד מבקערם אנו וורה תורה.ברברי

 לכוון יודעים אנו שאק טכיק רש", "שיית כח" החש וזמירתעועקירתה
 כאילו קרבנו*", על יושר "כשיר וחשוב קר יהא מ"מ לתורה,ליחדם
 קרמן. 4 בעירם הלוים הכונות כל%וע

 מזמור בשהי אגמור "אז צו( מער ברו )בחרכה, כבמרש שאנותהו
 בשלמות, הקדרה גומרים אנו אק שעתה מכין הינו והנזבח".חנוכה

 שתהזה בשירה לכוק יודעים אס שאין משמרע הפניקיותוהחסרים
 בשיר אגמור "אז לבוא, יסתיף אכל לתורה, נם שתחשב הלרם,כעצרת
 עתה. שחמרנו מה כל ובמור נשלים ההטו שבעתממור",

 ביחד חמד, ובחורי עקם אברכש להני מוכה ונצדק %אוובכן
 בעצירחע בגרונם ל את המכברם קדדכם, צאן רבן, בית של תינוקתעם

 שנתקנו חנוכה ימי לכבוד הכוונה וכהיות והדר. פאר ברובותשבחות
 "כערר למעלה הוא וחשוב יי4 בודאי ולהלל, מההרות חז"לבהקנת
 חכו למוכה, לבם משאלות כל בשלף עמדם ד' נטלם 49בנץ*". עליהגר
 במור שאז חדש", ערר 5ר' "עדרו לכח" לבוא ולעתיר בהוה, ההצבלכל

 ב,טמדעע לצימוח ההד כרעו הזכה על14ץ, מדרעה ותך הוויהובשהים
 שמחות. בשבע רירן בבוצרה דוד בן בכיופהעולם,
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 מבת ח"י - הישיבה בהיכלדרשה
 זי"ע הנשכר בני בעל אדמו"ר כ"ק שלהלולא

 יוסף פעולת הנה במצום. היה ויוסף גו' ישראל בני שמות ואלהא.
 לפניכם אלקים וכשלחני ז( מה, )מששח בעצמו שאמר כמו היתהבמצום
 גדלה. לפלימה לכם ולהחיות בארץ שאות לכםלשום

 הנאמר ע"פ זה, ענין לבארוודה
 לה"

 מלך ויאמר סו( א )שטה
 פ'. פועה השמת ושם שפרה האחת שם אשר העברית למעלתמצרם
 הולד", את וכמשפרת ע"ש יוכבד זו "שפרה המדרש בשםפירש"י
 מלא יוצא כשהוא התינוק את "כחופרת ע( פ"א )שמו"ר המררךוכלשק
 התינק את להחרי[ מעוררה נפי' מפיעה שהיתה שם על מרים זו פועה,דם.

 את המילדת יראו כי "ויהי כא( )שם הקרא שהמשך מת". אומצםכשהיו
 המלכות מיוכבד, ולוטה כהתה בתי פירש"י: בהים", להם וקצעהאלקים
ממרים.

 רכלה, באפכא זי"ע ההקולא בש אא"ז כ"ק בזהומבאר
 התינוק את משפרת שהיתה מה כבד מדה, כבד מדה זכתה,ש"שפרה"
 את המשפמם הכהנים ממנה שיצאו זכתה דם, מלא יוצאכשהוא
 מה תמור ו"פועה" בקרצפת. לגהקם שמכפתם חמאתם, מלכלכןגבראל
 ה"מ למלכות, זכתה מת אומרים כשהי התינוק את מפיעהשהיתה
 כל שיאמרו אחר ישראל, את שוחיה וצמדיה מלכות ממנהשהנא

 ועא~ו. יבוא אז ח"ו, תקותם פכיההאבעת

תלו



 שצמאו הדור, ומנהוגי צדקי הם העבשות", ש"מילדות וטנאהב.
 תורה תבירו בן את המלמד כל ב( עו, )סנהררין ז"ל אמים ע"שמלדות
 לויה כהונה ליבתי זכו אשר והם ילדו, כאילו הכתוב עליומעלה

 ז( ב, )מלאכי אשר לוי, השבם הם הצדיקים שהרי * כהונה בתיומלכות".

 שמימה מהל פי"נ המנ"מ )עיץ מפיהם" יבקשו ותורה דעת תטמרו כהן"שפתי
 )נפץ רבנן מלכי דמאן מלכים, איקרי רבק שהת - מלכות גבתי הי"נ(,ויובל
 א(.סב,

 להיות היא ודור דור בכל הצדיקים של הקדושהועבודתם
 אשר ישראל בני של נזהמות "ט כי ופועה". כ"שפרה העבריותהמילדות
 ר,יצה"ר עליתם שנתנכר נכשלו אך ושלמים, יראים מוכים הםבכללם
 להיי ולהביא ולטפר הצה"ק צרף האלו נשמות את הזעפם.ולכלכם
 כתינווק שהם עד הקליפות, בין לגמרי שנממעו נשמות "ט אךתיקון.

 בבחינת להחיותם חיים רוח להפיח צרכי ובהם שמת, עליושאומרים
 בבחינת הוא הקרושה בעבודתו זאת הפועל וצדיק ועמתים,תחית
"פועה".

 עיקרית לכם לשום לפניכם אלקים "ו"2לחני ביוסף שנאמרתה
 - בארץ" שארית לכם נרשום היינו גדלה", לפעמה לכם ולהחיותבארץ
 לכם מלהחיות בארץ, ערשכם הולד הפרפר לתקן שפרה, בחינתהוא

 להצלו ממש, להחיותו שצריף למי פועה, בחינת * נצלה"לפלימה
 לחים. ממותבנפש

 מילדות גדולי בק הוא זי"ע ההילולא בעל אא"ז כ"קגועהג.
 ונשמתו, גופו ולכלך שמנף מרגנת אשר ד' הדורש כל אשרהרפיות,
 עומק )מסתרי ובמסווים מנוח, לו שכא וכאית עד בלבו הדכר לווכואב
 כמה שהרי ה"שפרה". את הקדושים במפריו טמא נפשו, תבכהנשמתו(
 ולויה" כהומה "בתי להקים הלש, את ולתקן לטפר צדיק האי ועבדמיה
 חז"ל ואמרו דעת", גשמיו כהן "שפתי )אשר דעת ישראל בני את~מד
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 וגלויות הברורות ועצות בדרכים מהרות"(, מדר 9ץ - "רעת א( לא,)"בה
 אוצרותיו ]וביותר ישראל. את ממהר בהם אשר הקדישיםבמפתו
 בעלמא דרשות רק תורתו אק כי הקיוטה, תורתו בתוךהטמוטת
 ככסף תבקשנה "אם ר( ב, )מש4 נאמר עליהם אלא לחכמה,ופרפראות
 כי תמצא", אלקים ודעת ד' יראת תבק אז תחפשנהוכמממנים

 ד' "יראת מוצאים הבהירה, שימתו ומחפשים בדבריוכשמתעסים
 ממש[. אלקים"ודעת

 חיותו כל שאבד ר"ל, כמת ממש עצמו שמרגרט מי גםאך
 יששכר הבני אא"ז כ"ק של הקדושה תורתו הף השי"ת, לעבודתורצונו
 אומרים כשהיו התעיק את מפיעה אשר כפועה", ממש לו ההשזי"ע
 בהם שהר תחם עצמות, חילוץ של חים חים, רוח בו המפיוסהמת,
 זכה וכפועה, כשפרה עצמו שהוא כזכות כו'. שמים ויאה תורהאהבת
 הדורות. כל סוף עד מלכות ונתי ולויה כהונה בתי ממטשיצאו

 אחד לכל ופועה" "שפרה קמי הם ההטובבי"ם, המי אלו, ימים שעהד.
 מאותן נוחה דעתם שאק זי"ע הק' רבותינו גילו וכבר מדרגתו.לפי

 ויהל בקריאת בציבור התאספות סי על ברבים תקונם אתהמפרסמים
 שטוט "עטוף פב( שת ב )מהדכא תורה בדברי זי"ע אאץ כ"ק וכתבוכיו"ב.
 ההא המקררץ הישיבות(, אצל )כפרם במרעתנו אשכנז קהלות בהרבהכן

 ויחל קריין קהלות שבקצת בלבחט כתב וכן תרפ"ה, סי' סוףבבש"א
 אז לקרות כן נהגו לא זי"ע הק' הבעשי מתלמטי מנהנעו מ"מבמנחה,
 בשלמא כי פשתי, נראה וטעמם אז. התענו ככולם ששובם הגםויחל,

 לעוררן "ט כן על הצבור, שתת טית ש שההצע ציבורבתענית
 אחר לכל לתשובה יחיד תענית דנו משא"כ בצבור, ויחלולקרות
 תאפשר". מה כל לכת בהצנע צ"ל הדבר כן על נפשו, פעילהפאות
 צמאיו המפרוט מרשן לטה תציף "כעין אף שהוגש לתמר עודוהוסיף

תפח



 שנענשה אחת ,41ן ב'( הל פ"ב )וגעה ירהטלמי שם הביא ועי"שבצבור".
 עיי"ש. חח, כענין ופירענו תעניתה, שפרסמהעל

 הובאו )אשר הזה"ק דברי ידועים דהנה בזה. קצת לפרשוכנאה

 ג'( אות ו"צובבי"ם יכר מאמר מצצם כסלו חדשי מנשמרי תושכר בני עיק בספה"ק,היכה

 ועבודתם מעעדמ ררכ והנה עילאה. תשובה רק מועילה אחשלושטי
 מחשבה ב4 שנעשים מלומדה, אנעדם כמצוות בעוה"ר הם אלובדורות
 נם זה וככפף בידנו. ומהגם אבותינו, מעשה ע"פ רק כראוי,והבנה

 ד' "השיבנו שמבקעדם וזהו נוראים, וימים אל% חודש שלהתשובה
 לפי תשובה עמעום שאנו שאף כקדם", שעו חדש תשובהאלך

 הוורש אנו ךליבא, כועהמקא ראכצז פנימיות כלי הקמנה,מררטהינו
 כתשובה ונשוב שנחזור היינו ונשובה, אללי ר השצנוומבקשים
 חוזי המוחנו, שכלנו קם לפי כעת שבים שאנו מה על נםאמיתית
 תשובה פירוש עלאה, תשובה שבעינן במקום אך כקדם. שינויתחרש
 ומבע כהתל רק %א ויעת, מחשבה מתעי לשוב בעינן וכינה,דחכמה
 ויחל, ולקרות בציבור לצום *רצג אין אלו בהמקם ולכן בו. הורגלנואשר
 להיות צריכים אלו דבףם כי השובבים", יכר *הת "ממצ שיךוראין

 מלא להיות צידי לכה"פ הרי צם הוא מה על והחוטב ללב.מסורים
 בקריינה ועוד ברבים חמאיו יפרסם ואזי שחנם, מה על וכלמהבושה

 להמצא כמנבגו נודג רק וכהוא הרי בחט, לא ואם וכו'. כחלבתוון"ק
 בהנהנו. "ט תועלת תמה שובבים,ולנהם

 עכ"פ כי המרון, זו בדרך יש אחר שכצד למעתואפשרה.
 אח. את טז בעקעךם ריי כן/ תענטז מנהני תעצים הרביםכ,טמתאמפש

 יתרשל דפי וברימתר, רכשכם לכת בהצנע יפע% אחד כל אםכשש"כ
 ופשמא. ומזרא ונהרס כן, המדגים של טעונים וראי הה לצמת.מעמדה

 קודם ניצצו אשר ראשתות שבלהקתי תורה, במתן כצימאך
 * ט ש, )שטת מאר" וחק התל השופר ק% ו40ל0 "קהית היוהחמא,

תלה



 לו ונמה האהל את זקה "תמוכה ז( %, )ששת נאמר החמא אחף אכלנ(,
 ר' מבקש כל תהזה משי, אהל לו קרא רתחנה, מן הרחק למחנהמחוץ
 כמ"ש שניות לוחות ניתנו וכה למחנה". מחק אשר מוער אהל אליצא
 יעלה לא ואיש נו' מים הר אל כבקר ועלת לבקר נכון "והיה ב( 5ר,)שם
 על "הראשונות ופעקט"י נות. ההוא ההר מול אל ירא אל אנט תםעבוי
 מן יפה לך אק הרע, עין בהן שלמה וקהלות, וקלות בתשואות תוהיוידי

 לא באמת למה הצניעות כק יפה לך אוי ראם לתמחר, ישהצנקות".
 שלוחות החלק, שזה מיאה אך בצניעות. ראשונות לוחות גםניתנו

 חשבונות הצניעות, מעלת כבר יש החמא, קודם ניתנו אשרראשונת
 ד', ברכו ובמקהלות מלך, הדרת עם ברוב ש5 ענק כנון אחרים,ומעמים
 אחר אבל וכו', אחר ובלב אחר כאיש ההר תחתית מוצבים כולםולהיות
 מעליו עריו א"א כל ולהסיר ונדכה, נשבר לב להיות הוא העקרהחמא,
 א זיק "צו הוא ותכשיטו עדיו וכלפעמים לרעת וצרבי ר(, לנ,)שמות
 מזנה עדצא נאמר ואז וד"ל. כו', תשובה מנהני נוהג אשר איף",שינער
 יעלה לא "אייד ולכן מעקיהם, עדים ישראל ופשמו המחנה, כקהרחק
 מן יפה לך "אק כי ההוא", הדך מול אל ירא אל א"ר תםעמך

הצניעות".
 אבחה"ק ערכות בעהי"ת, ונצליח נשמטה זו שבדרךונקיה

 כשופרה מסייעת זו בדרך אותם הטקינו אשר זי"ע רבעש"םותלמודי
 איש שלמה, בתשובה לחזור ומכה הולד, את ולהחיות לשפרופועה,
 ככ4 להיות הוא אלה בענינש התשובה ועיקר כוחו. כפי ידוכמתנת
 מנחת אחר מכל וחסדיו רחמיו ברוב השי"ת רקכל וכקמה, בוזתהמלא
 כיום להחיותם ובברכה במוכה בב"ע לש וק הישכר מי בלאארז כ" %* בש חמת ברדפנים, עלעו ויהמלא הרו, שמשעה מהעני
 ברוב דירן במהרה רוד בן כביאת עלימה לגאולה שלבייש לבאהזה,
 וחמדיו.רחמיו

חט



 משניותמיום
 ב' אדר ז' " קד"טא" "תבראבמעודת

 להנחל הקב"ה עתיד לוי בן יהושע רבי אמר עונשין( ממכה )סוף תנןא.
 כא( ח, )מש* שנאמר עולמות, ועשרה מאות שקט וצדיק צדיקלכל

 לא חלפתא בן שמעון רבי אמר אמלא. ואצרתההם "ט אהבילמגחיל
 כס, )תה*ם שנאמר השלום, אלא לישראל ברכה מהזיק כלי וכקב"המצא

 תרי הני ממיכות להבין ו"מ בשלום. עמו את יברך ד' יתן לעמו עז ד'ש(
 השלום. מעלת ונודל וסדיק צדיק לכל שכר ענץענים,

 לכל להנחל הקב"ה "עתיד דריב"ל מימרא על דהנהונראה,
 "ךלכל וצדיק( צריק לכל )נר"ה יו"מ התום' פי' עולמות", ש"י וצדיקצדיק
 חולקים, עהטנטהם שהנם לומר המתיר, רבין האומר בין היינו רצדיק,צדיק
 למעלת ההמשך יתפרש ועפ"ז הם". אוהבים לשמים, וכוונתםהווניל
 שהקב"ה דמה השלום", אלא ברכה מחדק כלי הקב"ה מצא "לאהשלום
 משום הוא המתיר, והן האומר הן וצדיק, צדיק לכל עולמות ש"ימנחיל
 בעלם שלום המכבים חכמים תלמיוי ע"י הנעוסה השלום מעלתגודל
 ביניתם. הטלום הם אוהבים לשמים, ושונתם ךהראל א(, סד,)בטה

 שאמרו כמו התורה, בלימוד גדל כלל היא 1 בחעהובאמת
 בשער בתורה שעומקך ותלמידו הרב ובת האב "אפיו ב( ל, )קדחטץחז"ל
 זה אוהבים שנעשים עד משם %ם ואינם 1ה, את זה אויבים נעשיםאחד,
 דרכה היא מכך והמט ט'". בסופה ח"כ את יד( כא, )משנר שנאמך זה,את
 שמקשים "מתל *ה זה אויבים נעשים בעל-כרחך שבהזחילה תורה,של
 תה אומר זה נמניתן שם(, רש"י שפ" )כמו טה" דברי מקבל זה ואץ 16זה

 דבר על לעמוד ולהשכל להבק התורה לאור *טת א"א שדוימתי,

תשא



 זוכים לבסוף ברם מרובה, ועמלות עצתמה סיעה מתעי אלאאמת,
 "ץ". את זה אשכים "נעשים ואזי החורה, אור לראותלהשע

 משנה סררי שעוה סיף ונסגף! סמיכות לדרוגם ישראל מנהגהנהב.
 שמע את קורין "מאימתי ס"א( פ"א )בחצת התנא פתח הנהלתחלתן.
 כי", בשחרית שמע את קורין "אטמתי מ"ב( )שם תנא חודר כו'",בערבית
 דשחרית לתני ברישא בערבית רתם שנא "מאי א( ב, )שם בנמ'ומקשה
 ויהי ה( א, )בראשני דכתיב עולם של מבריתו "רציף תמתרץברישא",
 "לתני הש"ס שרחשה רכסו קשיא, גופא רהא וצ"ב גו'". בקר וידויערב

 עלם, של בררתו סרר על נם להקוצות הצ ממו"כ בריפוא",דשחרית
 יום. תהגר בריפוא דערב אח, בסרר העלם נברא5מה

 רבה הושעיה "רבי א( פ"א )ב"ר במרדש אמרו יהנה לומר,רהט
 כ4 היתי אני אומרת התורה כר, אמק אצלו יאהבו ל( ה, )טש4פתה

 אש פלמין, בונה וים בשר מלך שבעולם בניגש הקב"ה, שלאומדתו
 אותה בונה אעו שההמן אסק, מדעת אלא עצמו מדעת אותהבונה
 עושה הוא ההשך לחגת לו הצ ופעקמאות דיפתראות אלא עצםמדעת
 תורא בתורה מבש הקב"ה הטה כך פשפשין, עושה הוא היאךחדרים
 התורה, בליחוך המרר הוא שקי שמכיק י"ל, לפ"ז כו'". העולםאת
 בהכרח ועמלות, עיעה רוב אחר רק אלא התויה, לאור מיד זוכיםשאק
 "וטרי אח"כ ודק ערבי "וטדי מתחלה עולם, של בבריתו נם כןעדהטה
 יעז ברא לפטר " הקב"ה של אומנתו כ4 היתה רצזורזה וצהריבקר",
העולם.

 רצזוךה שקנין עאמ5מדהצ למאחר המשניות, וצילוב יעפרשוביה
 להנחל וזקבשה "עת*ד שץ מפעם אשר ועמלות, עיעה מתוך דוקאההש
 עאאף להמתיח ובק מהאוסר בק הייצ עו5שת', שא תדק צדיק%ל

 אה אוהבים נע,ימ לבסוף רוי ם"ם אה, את אה אויבים בת" הסעאץלוקימ
 פתה אט ממעם ל"שרא5'. בהמה מצטדק "כלי בח" בינאום, ושלוםלזה,

שמב



 כמדר שחמת, של ואח"כ בערבית שמע את קוזאק באשתירוצא
 ואם ושקב"ה, של אומדתו כלי הטע שההורה כיון עולם, ש5בריתו
 עולם. של בריתו הוא שכן בהכרח המדר, הוא כךבתורה

 רק אינו לבורץ, הערב שקרם עולם, של בבריתו שהטה אוענקג.
 בשבת אמתו רהנה עניניו. בכל העולם הנהרת םךר הוא כן אלאבטמן8,

 תמוה, רבי אפיתחא קאי רהבה יהורה להב אשכח וירא "רבי ב()ש,
 אושר החי עלמא חללי כל מעמה בעי ואי דעתכם, בריתא רהחהוחזיה
 צאן, בעדי נמדת איסרי והדר בףשא מסנן עיזי מעמא גששי ליה אמרלמה.

 עלם, של כלייתו 4ה אמר הכבשים(, הבמרטשם בהתש העזיםהלשש
 כולה, רשרשה כל מקיף אח שענק הרי נהורא". ורובר חשוכארברישא
 רהא תמחה, רלכאורה יוכן, ובנע חים. בעלי ש5 במבעם אף שניכרער
 חללי כל מעטה בעי ואי דעתכן, שניחא נתהוה לתמר מקהמההגם'
 לשאול יותר נחוצה שאלה אק אמו כזו וביזעה ליה", אמר החהעלמני
 שענק י"ל אמנם הכבשים. ה"אחריהם בראש הילכים דהעזים הא עלרק
 צאן, עדרי במבעי פרמי ענין רק אינו אומרי, ההרד ברישא ממגן שעטיטץ
 רשרושה, מדר בכל הינו דעלשש", חללי "כל של ענעו ניכר שבגץאלא

 נהורס. והרר חשוכארבריזטא
 ישראל. עם וצמ"ה בהנהגת יותר בפרפרת ניכר זו סדריצה

 להכרים טה בכל הנתכוומ "מיאה שכתב )שם( במהרש"א עקרהנה
 זה ט-מ שכבר כר מסגי עטי מ"מ וזעש משל, בדדך לתורההמניזפים
 על וחוטך ב( א, )בראשני שנאמר כו' חשפנה רברישא עולם, ש5בבריתו
 וחושך בב"ר ייצרו ארר, מץי ג( )שם כרכתיכ נהורא ההדר נר רבניםפני
 שהוא חשמונאי מלכות ואח"כ כו' עיניהם שהחשיכה יק זו מ פמש
 הנהנה סיר בנץ שרמה רהיט כו'". הנוכה של טית בנם עומלםאור

 ההדר מצלות, החהטך הוזש הכרומא מאולתן, אחיאל בנלותהקב"ה
 יצאה"ה.האור

ונצוג



 )ב"ר חז"ל דרשו דהנה הקרשתם, האבות עם הנהגתו הטהוכן

 בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה ד( נ, )מאשית עה"כ מ(פי"ב
 הרי שכן הניק העולם. נברא אברהם שבזכות "באברהם",אותיות
 ב( כד, )"המע מתחילה ולכן כן. והטה עצמו אבינו אברהם עגםבהכרח

 והעבדו נחור ואבי אברהם אבי תרח מעולם אבותיכם ישבו הנהר"בעבר
 המהר מעבר אברהם את אביכם את "ואקח אח"כ ורק אחרם",אלהים
גו'".

 אין ב(, עג )ע" חז"ל ואמרו התורה, עמוד הוא רבינו משהוהנהד.
 כי אתו "וחרא ב( ג )שמות לידתו בעת כבר נאמר כן ועל תורה, אלאמוכ
 כולו הבית נתמלא מזרה שכשנולד שם( )רש"י חז"ל מרשו הוא",מרב
 תיכף כבר התורה, ניתנה שבו רבינו, מושה של שבדורו לבאר, וישאורה.
 כבר ולכן מוב, כולו שההב נהורס", ה"הדר האיר כבר לנדתומעת

 מ( כנ, )מש4 הכתוב חז"ל דרשו וק אורה. כולו הבית נתמלאבלקיתו

 שכבר משום והוא א(, לח, )נדרת רבינו מוטה על צוקי" הוא עק"מצ
 תורה. של כחה הוא שכן מוכ, כקוהיה

 פור שנפל "כיק ב( ע, )מגלה חז"ל שאמרו מה לבאר פראהובעז
 משה, בו שמת בירח פור לי נפל אמר גדמה שמחה שמח אדרבחודש
 בכך דכאה לממחה, ההם נולד". בזורר ובז' רעע באדר שבז' יודע הטה%א
 ךל"פ מושה. בו שמת ירח הוא םוכ"ם הא משה, נולד נם באדרשבז'
 החודש להיות חשב כי משה, בו שמת בירח פור לו שנפל שמחשרמן
 לירחו ובעת נולד, אדר שבז' ידע לא אך חשוכא", "ברומא בבחינתעוד
 החשוכא נההפך ברישא כבר שק ומכח אורה, כולו הבבז נתמלאכבר

 אור. שכולו וירח לזכן ונהפךלנהורא,
 השוכא מתחלה אחשורוש", בימי ש"ויר,י דפורים, נם טורהה

 כב( מ, )אסתר חטא אורה". היתה "ליההים נהורא והרר המן,בגזרת

תמד



 אותם לעשות מוב ליום יתאבל לשמחה מינק להם נהפך אשר"החרש
 גו'". ושמחה משרעהיומי

 נקבע אדר ז' יום להיות ביצינו, אבותם מנהג וכהוא ישראל מנדרה,
 חמד הברא שהיא קדישא", ה"חברא ידי על הנערכת למעורהלהתכנם

 נובע ובפשמות משנה. מדרי ששה או ש"ס בה לסיים ונוהגים אמת,של
 גם שהוא י"ל אך ישראל. של רבן רבינו משה נפמר זה ביום כיהמנהג
 פרב, רכולו אורה, כולו הבית לנצץ התחיל המאז תלד, ביום שבוממעם
 ונשמע אורה, טלה הבית ויתמלא עלינו ינן עלטתו מצפים אנושכ!

 ונזכה וחמד, מוב אך גבראל, וכל דקהלה וחבר אנ"ש מכלונתבשר
 ובמהרה זה, עם זה טובים חסדים לגמול אחד בלב אחד כא"בכולנו
 ברוב ריחן במהרה דוד בן בביאת נהירין, באנפק צדקנו מעדח פנילקבל
 והמורו.רחמיו
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 פורים לפני הרטיבה בהיכלדרשה

 ליורות, כתבוני לחכמים אסתר להם שלחה א(: )ז, מנלהבמם'א.
 מקימות בשלשה )רש"י: שלנטים לך כתבתי הלא כ( כב, )מעלי להשלחו
 תורה, וכמעשה ישטות, חולה במפר עמלק, מלחמת להזכיר לצ"8

 בדבר שלמה שאמר וזהו )רש"י: רבעים ולא שלישים שמואל(,ובמפר
 בתורה כתוב מקרא לו שמצאו ער לרבעו(, רשאי אתה איעחטה"טתו

 ובמשנה כאן שכתוב מה זאת כתב במפר, זכרון זאת כתב י( ט,)ששת
 במנילה. שכדבב מה במפר בנבטיים, שכתוב מה זכרקתורה,

 "ה וכעץ ד, אפז תי"א סעק נו אמי שו"ת )עק האחרונים למרומכאן
 נקיא פרטהמי מקיום חיו מנילה, שבקריאת ה"א( מגלה מהל פ"א שמחבאור
 עמלק. מתחת מצות קיום גם בה "ט מבמלץ(, תוד"ה א נ, כגלה)עיץ

 - את זכור מצות מבאר קפה( )מצוה המצוות במפר הרמב"םההנהב.

 עמלק לס שעשה מה לזכור שצתו ש"היא עמלק, לך עזרהאשר
 דצפשות וחורר ועת, עת בכל אח השנאמר לנו, להרעמהקדימו
 המצוה תשכח שלא ער אותו, לשמא העם ונזח בו, לדלחםבמאמףם

 וע' אצשרו ההוא הזמן. אורך עם מהנפשות ותחמר שנאתו תחלשלא
 אשר את זכור מפף העשק עמלק. לך עישה אשר את זכור ט( כה,)רטימ
4 לךעשה  מרחיבו בפן מאמףם אמור כלומד, בלב, 4 תשכח לא בפה, 
 השבהו שמואל תראה הלא כו'. מהלבבות שנאתו תמור שלא אדםבני

 מעשתו תחלה צר עהוא עשה, אן החת רמציה לעשותכשהתחל



 אשר אח פקרתי ב( ט, א )שמתיל ית' אמרו חבוא להרגם, צוה ואח"כהרע
 ל"טראל'. עמלקעשה

 ר' "יהטלהך יח( )שם הכתוב שמבאר עה"ח הגרי"ז בחרובםוראה
 ער בו ונלחמת עמלק את החמאים את והחרמתה לך ויאמדבירך
 לשמוזשל הלע"ה שאמר במה הנ"ל הרמב"ם דברי ע"פ אתם",כלותם
 *כור שיש ממעם שהוא גו', לישראל עמלק עשה אשר אתפקדתי
 במה הביאור הוא ער"ז בהם, ללחום כך תיתעי הרע מעשהותחילה
 עמלק", את החטאים את והחרמתה "לך לשאול הצבוא שמואלשאמר
 אותו. להחרים כך תיתעי חמאיו תחלה *טרהיית

 הרבה להתעורר "ט אלו הרמב"ם ביברי קצת כההבחצותחנטהנ
 רברי דלפי עמלק. לך עוטה אשר יטע דזכור המצחה קים ענץכהבנת
 ונעיז בו, להלחם במאמףם הצפשות "שחורר היא שכשצחהההמב"ם
 ותחמר שנאתו תחלקו הקא המצתי תשכח שלא עד אותו 4שטאהעם

 ומזחים שמעוררים - אלו דפעולות נמצא הזמן", אויך עםמהנפשות
 צרוך המלחמה שהף המלחמה. פעולות מעצם הם * עמלקשגשת

 להזכיר ההתעוררות כן ועל בס, עשה אשר הרע על שנאה מוצךשההא
 לוחמים כבר אט ובאה עצמה, נטקמלהמה פעולה כבר ההא הרעיםמעתויו

 המלך לשאול הצבור עמנואל שכשאמך וע"ר עכוביו. עמלק עםהמלחמה
 העם אצל שנשתו לעורר כרי עמלק" את הרוטשים את חהחהכשתה"לך

 ער ונמשכה המלחמה, כועדיה הנטיל כבר ובאה עמלק, חשאיבהזכרת
 בעמלק לר' "מלחמה ההא כן אתם", כלזתם ער בו "ונלחמתשקימו
 התעוררת ע"י דור בכל נעשית המלחמה שעצם הינו דור",מדור
 מלחמה ההש עמלק שמלחמת הפשתי כהמוכן ]לא אלוהשנאה
 השים[. בארוית רק להיותהעתירה

 פעוטה בטז לשכוך הרג( )מצחה שכחב החיטך כהטיתם לצההמבקש
 צק, ובכל מים בכל זו מצוה ומדצה טצףם, בשהם ולשקלע"א

תפז



 שנם הף לרעדם". לא האריב, ולרשע המלחמה לעשות להם כי -בזכרים
 נעוים למו"מ שיזק מה דאל"כ מלחמה, היא עמלק מעשה זכירתמצחה
 טלחטה. לעשות דרכם י8אק ממעם זוממצחה

 את ד"זכור יום הס המנלה קףאת במעשה עגם הנ"לולפיד.
 ממש. בעמלק ד' מלחמת ב"ק שלוחמם נמצא עמלק", לך עשהאשר
 הימים באחרית להיות זכינו אילו - מארעו אחד שכל ודאי שהחזנה

 מ;תתשות במם"נ למלחמה יוצאים וכהיינו פשתי הף ר,במלחמות
 אנו זו בהרגשה כן ד', מלחמת לוחמי בק חלקנו להיות עהכינועצומה
 עמלק. המחיית רמאלה בקריאת חסנה שנה בכל להתעוררצףכים

 הממהגי עניני כל אלא רמנילה, בקרישת רק שלא נראהובאמת
 על נעונהם כנק ולחן, לעמלק שנאה רגשי העם אצל המעורריםפורים,
 עממם ואפלו עמלק. מת"ת בכלל הם וכיו"ב, יעקב שוטנתפמוטך
 הף כיו"ב, וכל שפל" "פוףם כטל הלים, כמשחקי בחיצוניותםהנראים
 כה"ת, עשה מצות קיום חח בכל "8 פורים, שמחת מצות מקיוםחין
 הנפשות "שנעורר היא שהמצחה ההמכ"ם שכתב מה בכללשהוא

 בכל הס בחזאי כי כו'", אותו לשטא העם ונזח בו להלחםבמאמרים
 הקרע ישראל לשונאי שגאה אצלם לעורר העם על השפעה אלומנהגים
 ולא מצוות, עשית כבשעת בפוףם להתנהג אחד כל צרוך לכןעמלק.
 עמלק את ולהשנצו לשנוא ענעה שאק למנות למתם היום להפיץח"ו
 הגרועות. מרותעואת

 דאיתא הצומות, שאר מכל שונה אמהר תעניתמעהה.
 מ' חל אם 5מה לבאר מז( שאלפא האל )נרשה נאת אחאי לרםבשאילתות

 הכלל כהוום מקיהוין, הלא השכת, אחר המתענים מאחרים בשבתבאב
 אדר י"ג חל אם כשש"כ א(, ה, )מגלה מקדמינןש לא פורענות"אקלומי
 אטהר, תענית ומשהה וכתב שגיער. ביום ומתענק מק~ימין וטבתבערב

תסח



 )או"ח הכלבו כתב וענטז שמחה". עמה ויש לנם, זכר "תעמת כיהואכית

 אץ4 אמר( רב ר"ה א יח, תעמת תוס' )עין הראשונים קושיית על ט"ב( ום" ס"הט"

 אמור תענית" ב"מנלת הנזכרים טים והלא פורים, לפני מתעניםאנו
 ואלו הן. צער של תעניות תעניות, ומצאר ותירץ לפניהם.להתענות
 לפני להתענות כשאמרו כן על בו, שנעשה לנם זכר היא אסתרתענית
 צער, של לתעניות אלא התשונו לא תעמת" ב"מנלת הנזמתםהשים
 תשובה עם שהיתה היא" שמחה של "תענית אסתר תעניתאבל

 אםתר ותענית מצרתם. שבאלו והועלה הקב"ה לפני תעניתםונתקבלה
 כל מטומע רואה יתברך ומהבורא לבריות להזכיר תכלתה עושים,שסעו
 לאבותיה, שעיטה כמו לבבו, בכל אלו ישוב כאשר צרתו, בעתאדם

 הכבב"ר(. בשם הי"ף( מדגי א )ז, נחעניז רק )חק אסרו לא סוותעות
 - הפורים טי של בעמלק המלחמה שעצם לומר יזר לפי"זוהנה

 ענק למלחמה שצריך כמו שהרי אסתר, בתענית ככרמתחלת
 שיהא צריי כן רז"ל(, הרמנ"ם )מבש"כ האוש בד השנאההתעוררות
 הרמכ"ם שכתב כמו המלחמה, ובנצחת בר' במחק ד' מלחמתללוהגו

 מקוה על הטען המלחמה בקשרי עדכנם המאחר הט"ו( מלכים מה5)פ"ז
 מלחמה, עושה הוא השם יחוד שעל וירע צרה, בעת ומושיעוישראל
 ולהרהר לחשוב המתחל וכל כו', יפחד לא ירא ולא בכפו נפשוויופים

 ירך אל ג( כ, )כברים שנאמר תעשה בלא עובר עצמו המצהילבמלוצצה
 תעמת כן, ואם כו'". מפניהם תערצו ואל תחפזו ואל תיאו אללבבכם
 שהבורא לבריות להזכי "תחקתה אשר שמחה של תענית שהיאאסתר
 לבבו, בכל אקו "2וב כאשר צרתו, בעת אדם כל ושומע רואהיתברך
 כו', לבבכם ירך ראל קיום משום בה "2 הרי לאמתינו', שעשהכמו

 המלחמה עצם מתחלת כבר גומא בזה וא"כ רן, למלחמותהנצהבה
בעמלק.

תמה



 "1 בפוחם רבגילה שקריאת בלבד זו שלא עור, להחניףצתכןו.
 ממת משלוח מצוות בפורם שתקצ מה אף אלא בעמלק, מלחמהבה
 חינכטוור, עמלק. מאחת עמנה בשרשה - לאכיומם ומתמת לחגהוא"1

 כמו הרע, את השמא לארם-מוב אלא עמלק את לשנוא יתכן לאדהרי
 שונא הוא כן ד' ישלהב שכפי רע", שנאו ד' "אהבי י( ט, )ההיםשנאמך
 שגאתה בשעה בררך" קרך "אשר בגלל הוא לעמלק השנאה חזרירע.
 היות בלב זמם כו' חסד נמיות על "בוזה והוא "(, נה, )רנרש יגע"עיף
 אביון על תם אעו עצמו הוא אשר וא"ת ציר(, נשבח )ימר לאכזר"לאח
 שמגביתם ע"י ורק לנו. להרע הקדימו על עמלק את שונא איצ הףודל,
 שמשת מתעוררת חיקים, אביונים על לרחם וההמך, המוי מדחירחש
 דור. סיור בעמלק לר המלחמה הטב אדאעמלק,

 שים של בזומא הגמלא מצוות כל לקים שנזכה רצקויהי
 וכהטפחה כמטפחה כח( ם, )אפתר בנו שותלים ומכה דגדלות, במוחקאלו

 היהלים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי ועיר ונדר תמרינהמרעה
 בבצליה דוד בן בביותה כה1ט" של לאורו ונזכה מרעם, שוף לאחכרם
 וחסריו. רחמיו ברובדירן

תנ



 פורים - היוםקידוש

 לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפורש לבסהמי אע"פמ"ינ
 ב'(. סעי' תוצנה ס" או"ח שו"ע נ ז, )מנלהמרדכי

 ואח"כ מרע" "סור לקיים צריכין ךקודם השוע, ךהנהונ"ל,
 או מצוה שעושק לפני בתשובה להרהר צריכין ולכן מור"."ועשה
 לא רשע, נקרא בעררו עושה שאדם ומצוות תורה כל כי תורה,לחמרים
 לך מה אלקים אמר ולרוצע ט( נ, )תהודם כמ"ש לף' אשה לקרכןירצה
 זי"ע הכשכר בס בעל אא"ז כצק ייקדמת מבואר ואדרבה, תקי.למפר

 תורה ללמוד מצב", ל"ועעוה האדם עש שאם פקודכן, ירךלמפה"ק
 בשק וממרק למקליפות כח בזה מוסיף רשע, נקרא בעודו מצוות,ולקים
 ג"ח )עק וגו' הקוצרם אל תזרעו ואל ור לכם חרו ג( ר, )י%' סוד והואח"ו,

 ז"ל(. למרווחיו עוונות ותקה העוטשם בשער ועיק ההשבה,שער
 מהע", "מור בחינת הוא המן" "ארור ךהנה יתפרש,ועפ"ז

 המן "ארור בנישא אוררים אנו ולכן מוכ". "ועשה בחינת מירכי"ו"ברוך
 זרש "ארורה מקודם ונק הההווי", מרדכי "ברוך והדר לאברי" כקשאשר
 כל "ארורים ומתחילה בערי", אסתר "ברוכה ואח"ם מפחיי",אשת

 הסדר להיות ציצי שכן הצדיקים". כל "ניסוכים טע הלאחרהמסעים"
 מוב". "ועשה ואח"כ מףע" "סורמתחלה

 אדם הו כי ד', בעבודת עעעבים טרם סו לפעמש באמתאך,
 מהרע סר לא עריק אך לו, אלקים קרבת ולהיא מצב לעשות חפץאשר
 אינו מרוע, שמר קודם השנה, שבכל אף תצה מלט. לנמף המירוולא
 כי עלם[, של ~מלט המלך שער לפני "עד ב( ד, )אשזר אלא לטאע%

תנא



 שאע"פ ענין, "ט בפורים מ"מ שק", בלבתם המלך שער אל לבואאין
 עשה בכלל להיות היינו המלך", אל לבוא נקראתי לא ש"ואני ש()שם,
 אבא "ובכן מם( )שם, מ"מ רשע, נליא ועודו לנמרי מהרע מר טרם כיטוב,
 כדת". לא אשר המלךאל

 המן ארור בק ירע מלא עד בפוריא לבסומי איננה "מיחייבוזה
 ליברלי רגמן" "ארור את להקדים ידע דלא עד הינו מרדכי",לברעי
 מרדכי" ה"ברע4 מקדים אלא ביניהם, להבחין יודע שאינומרדכי",
 אפשר בפורים כי בבקשתו, ועמו בשאלתו נפשו לו תנתן המן",ל"ארור
 כדת". לא אשר המלך "אללבוא

 הרמז ררךעל

 אשר א( מ, ח"ג )זזי הבינה" יעים במוס הוא המשמח" "קהנה
 שערי להבדל "ט זה, לעומת זה וכבדם, בינה, שערי חמשים כה"צ

 ארור בין ההבדלה לדעת צרעו דקדושה שער לכל ערוכים ולפנימומאה.
 אותו מעלת לפי - דקדוקיה[ ]שער מרדכי לברוך דמומאה[ ]שערדגק

 לסוער לעלות כשבאים וכן בשער. ולהיכנס לבא זוכים ואזיהשער,
 את - זו שער של ההבנה עומק ערך לפי - להשע צריך שובהשני,
 אמנם ושער. שער בכל הוא ועד"ז מרדכי. לברעי המן ארור בקהרברל
 לתשע א"א נדע", לא אשר הידיעה "תכלת בחינת שהוא הנוין,בשער
 לבמהמי אינדס "מחיב וזהו מירכי. לברעם הגק ארור בק ההבדלהאת

 ל"תכ*ת לבוא הינו מירכי", לברעי המן ארור בין ידע דלא עדבפוריא
 לברקי המן ארור בק ההבדל יודעים אין עיזצם נדע", לא אשרהידיעה
מרדכי.

 לה( אות א מהדורא תוה )דמן זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"ק כתבוהנה

 ש"ט בינה שערי הנ' אלו "כי זי"ע, ממעזיבוז ברעי ר' הרבי הרה"קבשם

תנם



 זה נתיישב וכאשר אחד, שער וזהו תירוץ, יש זה ועל במקירהקושיא
 וזהו הב', קוזטהא על תירקו עוד ויש קחטיא, עוד עי"ז קשההקחטא,
 תטעו לא אשר החמשים שער עד ולמעלה להלאה, וכן רהטני,השער
 אפשר אי והתירקן שם(, עד ומגיע )למעמיק קושיא "ט שם כיאדם,
 רק ההכרח וזטם הבחירה. במלה תהמה התירוץ גם ידעו אם כילידע,
 בלבו". כלום יקשה תטלא פשתטהאמונה

 הידיעה "תכלית בחינת הנוין, לשער דכשמגיעים פטצא,ועפ"ז
 לבררך המן ארור שבק ההבדל זו בדרגא ולרנון לידע וא"א נדע",שלא
 כלום. ויקשה יחקור שלא פשוטה באמונה להתחזק צתכק אזימרדכי,
 הוי"ה "אני בגיממריא ידע" דלא ש"עד הרמז ע"ד דצפמק י"להה

 מרדכי", לברקי המן ארור בין ידע דלא "עד כשמקיים היינואלמתם",
 שיאני פשומה", לחרמונה לשהי צריך נדע", שלא הידיעהב"תכ~ת
 יין. בשתיית בפוריא לבסתני סו תהו אלקיכם".הויתה

 בשער אשר המלך עבדי "וכל ב( ג, )אמטר מ"ש לפרש חטובזה
 ישתחוה", ולא יכרע לא המרדכי גו', להמן תמשתחוים כורעיםהמלך
 אין בחטם הנו"ן, שער המלך, לשער כשמניעים המלך ,טעבךיהיינו
 והתירוץ קחטיא יש שם כי מררני, לברקי המן ארור בין ההביליודעים
 על לידע בחקירות חוקרים שאם להמן", המשתחוים "כורעים 4דע,א"א
 הרי התירוץ יודעים שאק למקום כשכורעים אזי וביאור, תירוץ דברכל
 ולא יכרע לא "תמרדכי אבל לועגן", תמשתחוים ו"כורעים ח"ו עפשםהם

 פשומה. אמונה בכחישתחוה"

 הדרורו דרךעל

 לדווים(, )ררחט לוי בנשחטת זי"ע מבארדימשוב הנהדקכתב
 וקר. הטשון ושמחה אורה היתה ליהודים ושמחה, צהלה שווטן"תזעקי

תנג



 כשהצדיקים הכלל כי העם. "1מח צדיקים ברבות ב( נס, )טשי כתיבהנה
 הם כי ובשחה, להם "ם הפשתי העם אפלו אז ר', את ועובדיםמחשבים
 ממשול כי הרמז תהו חידקית. % ש שכיהה מביאים המצותבעשיות
 יההים היו לא העיר אנשי שרוב אע"פ שהק, העיר אפיו אזמרדכי,
 ההר למה המעם יודעים היו שלא אע"פ וכמהה. להם הטה אעפ"ככלל,
 הכמש בממשלתו שתידכי מחמת שמחים, היו אעפ"כ שמחה,להם
 אפלו העם, "1מח צדוקים ברבות הרמ וזהו כף. האנשים % ששמחה
 שמחים, הם אעפ"כ שמחים, הם למה המעם יודעים שאינם הפשתיעם
 לעולם". שמחה מבהא הצדיקכי

 בשהדן נתנה "והדת ט( ג, )אסחר הכתוב נם יתפרש הק'ועפ"ר
 נם לכאורה אשר נבוכה". שושן והעיר לשתות יינני חקה חומלההבירה
 היתה ולכוה כלל", נפתים היו לא העיר אנער "רוב דהלא קשה,בזק
 שמח צדקתם "ברבות שנאמר כשם אך מצכה. - כולה שהקהעיר
 שזה הינו עם", שנח רשע 'ובמשל קרא ךהאי במשא נאמד קיהעם",
 אפהק אז י', את ועוברים מחשבים "כשהצדיקים שכשם סק,לעה"ק
 על וכמחה מבמשים המצות בעשיות הם כי שמחה, להם י,1 הפשתיהעם
 החש לקקם שהמחשל הדבר שעצם להטך, נם הוא קש החולמות",כל

 העם ידעים שלא אף העם", ש"ישנח הרשעה בעבויתו כהופיערשע,
 "1בו חשק ונצלך הכירה בשושן נתנה עחהדיז הה לאנחתם. המיכהאת

 ינק להם נשפעה מנהים עטינם אלו שאף נבוכה", שועק והעירלשתות
ואנחה.

 ותקותם לנצח הית ש"תשועתם לישראל להם הובמחחזנה
 בכל לנצח שנשאר ענק הוא ושמחתה פותם שישועת גרור", פורבכל
 שהא"ב פר' ד(, מע )אסתר שדול" הולך מרדכי האיחו "כי חהימ ודור.דור

 לער ונותאר ונרול", "הולך ההש אלא בעבר, רק שהיתה ענק אינומרדכי
 אק אם שאפלו העם', ""שמח הטד "1 ק ועל צדקכם", "ברבותברעה

תנד



 הצדק במרדכי רבקות ע"י מ4ם השמחה, סיבת מרנינתם ואקיורעש
 לנצח. הצטמחהנשאר

 המן ארור בין ידע רלא עד בפוריא לבסתמי אינתם "מיחיבוזהו
 כי לשמחתו, מעם תמרעתו מעצמו ידע שלא פירחי מרדכי",לברזי

 אפילו שהמחה עלו תשרה בו, והתדבקותו הצדיק בצלבהסתופפו
 ההרי שכטה. לכנה כלל ידע ה"מ מרדכי" לברוש המן ארחי בק ידע"רלא

 מקום מכל כ*, ומתים היו שלא שהק העיר מבפעוי ק"והדברים
 אברהם זרע עאכו"כ הצדיק, בעיר שדרו זפי על שמחה עליהםרישפעה
 העובדים בצדקתם התקדשותם מכח השמחה עליהם תשרה ויעקבהצחק
 ד'.את

 הסוד דרךעל

 חק ישמר ו( פט רבה )אסתר במררש חז"ל אמרוהנהא.
 * "ק אחד, ד' י( י, )שרט בו שנאמר אותו ט', אחד עם אטטאחשויהט 6מי

 3בראטית כתיב רהנה ז"ל, האר"י בכתבי מבואר הענק ופימות כו'.מעמו
 גו' מצלעותיו אחת ויקח וירשן, האדם ש תרדמה אלקש ר "ויפל כא(ב,
 נקודה במוך היתה שהטקבא הוא והענק נר". הצלע את אקלום ד'הבן

 עם פב"פ ולהעטשה שלם פרצוף אותה לבצת וכר הז"א, בשחוףרבועך
 מכש שנלקחו הוא, התרדמה וענק הררמה. עלו להצל הוצרךהזרא,
 נה"י התלבשות ע"י אליו שבאים האורות שהוא נשכצצ, שהם *רגמוחין
 פור חים רהה כח" שהוא שבו העצמות בפצר רק תששו בו,בשווא
 דשזלבקצ מנצו שנלקוצ המוחין כי לזה, יצטעם דחיותא"."קכצשש
 בח" להיות מנקודה הפכה שקיבלה ההארחז ומכח השקצת,בנקודת
 הז"א אל המוחין חוזרים מכן הלאדוי פב"פ, הושא אל ובאה עגמם,פרצפן
 בו.5הת*ש

תנה



 ובהורקן בנוקבא. שהוא המקדש בית בנק סוד החש זה ענקהנה
 להיות הניסבא הזרה מעלה, של ביהמ"ק גם שנהרם הראשון,הבית
 דנ"א היה בבל גלות שנות שבעים ובכל ההא. מאחורי נקודהבסוד
 המותק כל שנגמרו שנה, השבעים בסוף ואכן תרדמה. שלבמצב
 הנוקכא, לימוד מחוץ דאבא יסוד הארת נתגלית מיד כבנחבא,לתוכנם
 ומתיהד אליו המוחק החרק ואז הז"א עם פב"פ באה זו הארהובכח
 המן ובראות היהווי. מרדכי הוא אבא ימוד גלוי של זה הענקעמה.

 ביהמתן, לבנין ויבינו דאבא שור את לעורר במעעדו ערוםשדכדכי
 היית מרדכי, כה לבמל יוכל בדורמשא שהז"א זמן כל כי בלטהשב
 לא ואזי הז"א, אל יאזרו דאו"א עבה"י קודם ראבא ימוד הארתלבמל
 "ויאמר אז"ל שאמרו נהו משהעבדים. טויו וישראל להזדוע הזו"ניוכלו
 לו ישן אהד, ד' בו שנאמר אותו גו', אהד עם הנו אהשורוש למלךהנק

 הז"א. של הדוהמעטא מוד הואמעמו",
 קול במידור מבואר בפורם עמנו הקב"ה שעשה הגדיוהנם

 ואדרבה, כו', מהשבתו קלקל והמדין רחמיו ברוב הרחמים ש"בעליעקב,
 לעולם מתגלה איה מהנץ היוצא הארה שאותו ערצו, תזובו המדוהגדל
 לאחר כלומר הנוקבב", כק ממחלק ואח"כ הדורמשא, בנמראלא

 מסתלקים שלם, פרצוף בסוד להיות לה הראוי כל את נהלהשהמלכות
 אאר שאף חמדו, הגדל עתה "אבל לז"א, ואוזרים ממנההמוהק

 דאבא, ימוד הארת כלומר ממנה", הארה אותו נמתלק לאהדורמימא
 הארה שאותו מתים, פטים ונשארים הס"א של היותם כל נחשמל"ואז
 אותו ותלו הקשות. הק%4ת כל ממית הוא המתניה, אבא ימודשל

 העץ על ונמן, של כניו דהם דקליפה מפירות עשנה הם כניו,תחקרת
כר".

 שום בלי ונזך עי החש אבא ימוד הארת ע41וי באה, להבקוישב.
 הוא אבא ימוד שגילוי ענק ]מהו זך. זית שמן בסוד הנינק,תערובת

תנו



 רינים, תערובת שום ב* ונקי ק4 הוא אבא יסוד הארת כי היהודי,מרדכי
 עיקרו כי הויו"ת, במור וכולם גבורות, וה' המרים ה' כולל אבאויסוד
 והנה מ"ר, הם הויו"ת ו" המרים, הם שכו ועבורות ואף ]חמרם[,הוי"ה
 עולה המילוי, אותיות וי' הוינה של השורשים אותיות ר עםמ"ר

 ימוד של הארה ש"אותו מתבאר אלי כן, ואם במידור.[ עיי"ש"מררכי",
 הארה אותה ידי ועל הקשות", הקלפות כל ממית הוא המתגלהאבא

 הגבורות אף הרי מתים", פגרים ונשארים הס"א של חיותם כל"מעבמל
 המרים. הםשבאבא

 אין הקשות, הקליפות כל ממית אבא ימוד שהארת שמהונראה
 גדול אור שכשמאיר אלא המרים, הם גם שהרי שבו, הגבורות מצדחח

 ובדרך לחיות, ובניו המן לטפות של למציאות מקום אץ אבא,רימוד
 של היותם כל ש"נהבמל שכתב חה ממציאותם. במלים הםממלא
 )טומרי ישתכר בבמ המבואר )וע"ד מתים". פגרים ונשאריםהס"א
 חייב ששבת גר4 ב( נח, )משמרץ חז"ל שאמרו בענץ ט( %ת א מאמרהשבתות
 האתיות ולכן צורה, הוא קושט חטבת הומר הם ההול שימימיתה,

 שהם דכיט ההנימול, המתזה עליהם יגיע לשבות ברצותםההוממים
 למעלה להגיע ברצותו החתיר הנה הצורה, מצד החש והמנוחהחומרים
 עי"ש.( רבימל, לו יחוייב מנוחה וכהואהצורה

 בק יע דלא עד כפוריא לבמותי איניש "מיהייב יתפרששזה
 אור ובהתגלות אבא. היוד הארת שעלה הינו מררכי", לברוי והם!ארור
 שנתבמל וגק" ה"ארור תם דפורים, נם שהוא מרדכי" ה"ברעי נעשהזה
 לברזך המן ארור בין ידע רלא ו"עד מתים. פגרים ונשארים הסמ"אהיות

 הסיבה. מאותה מתפרמט תרווייהו כי ביניהם, אק באמת כימררכי",
 הירעה "לגהורים בניממריא מרדכי" לבריך הגק ארור ש"בק 6הורמז
 היברה ובין הגזן" ה"ארור שבק הינו ש(, ח, )אגהר ושמחה"אורה
 ש התקישמרדכ"'

- 
 ענק שהוא שנמחה", ארה היתה ש"לההים

 בספה"ק. כמבואר אבא סרהארת

תנז



 הם'ו( כגלה מהי )פ"ב ההמכ"ם כמש"כ י"ל הנ"ל כלועפ"י

 מעק )עיק בעינו ממורה ]חורי בשכרות", וירדם שאסתכר עד ין"מטותה
 לחכמת זכה ז"ל עשהרמב"ם מק"מ( פזם זי"ע נושכר בני בעל אאץ לב"קטס

 )יעיק רמלכות בנין לצורך הדורמימא סוד באה שהמז י"ל וע"כהאמת,[
 כ"מ(. אהע ע84ק ימי מאמר "שעגדשער

 מאשען" "המן בפטים לאכול ישראל למנהגמעם

 מדורות עוד הנהם ישראל מטהנ שכל וידוע פשתיהנהג.
 "המן בפוחם לאכל ט2ו וועה בקחתם. ומקורו מעם לו ישהקודיכם
 במתקק המלאים זוויות שלש בצורת הנאפות שונות שהםמאשען",
ושבשין.

 נם שעיטך הוא, 4ול שהבאנו סמה היוצא דהנה בזה,וי"ל
 בכתבי ואיתא לטקבא, חפן דאבא יסוד הארת התגלות םוד ההרהפוחם
 הינו אסתר", "מגלת םוד וזהו אסתר, םוד היא ז2הטקבא ז"להאר"י

 מתעוררת זו והארה אסתר. - הנוקכא כק חק אבא הארתהתגלות
 הרורמימא, אחר אף כטקכא אבא הארת ונשארת ושנה, שנה בכלחמים
 מ, )אסחר מזרעם" יסוף לא וזכרם יעברו לא האלה הפורים "וימילקים

 כנרדע. ביםרד, הוא זכרק כל כיכח(,
 ע"י באצניהם השנה שנה בכל דכאת ההארה את לעוררועשנו

 אבא, קמוך הארת הנוחבא אל 5המהטי4 א' בחינות: ג' העםמעבוט.
 "( לה )"נעוץ בסוד מנילה, " מעף ם ",י עף, ,,*י נתינת סי עלונעוסה
 שלום. הצדקה מעעןהשהה

 בנין לצורך הטקבאע 4םוד חק אבא יסוד הארת לההרסל
 ש מחא וס"א. עם פב"פ ולהבטנהפרצופה,

- 
 מענק מנלה. מ~א

 כגימטריא מגלה כי עבירה", נקרא לחוץ המתגלה האבא שר כיהס,
 ספיח את כלל טמר שהף מוחין, ג' םוד בשוד, הכלהקם הויוותנ'

 מסעיהם", בכל העדה שלמקרא ט י, )נם2ר מלשק הוא ו"מקוא"נה"י.
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 שימוד מביאים אנו המנלה קפאת שע"י ההו לחק. לההרסםשפיחדו
 לנוקבא. מחק עאהאבא

 הצות בכל שהרי הרורמקצא. אחר שלה במוחין הארה להכתםג'
 ממנה מסתלקים המוחק הדורמשא לאחר מו"מ, בשבת אףהעשה,
 יי על נעשה תה אצלה. נשארים המוחק בפורים אבל בז"א,ונכנסים
 חכמה שלה, מוחין שתי סור הם והשתהה האכולה כי והשתטה.האכלה
 בהן ואק קלה, נשים של דעתן כי מוחין, ב' אלא לנקרא )שאקובינה
 וצרחי י"ה. שת י"ה, אכל וזהו כנודע. י"ה, פעמים ב' והם הדעת(,מוח
 הוא אשר הילחם בסוד היא האכילה כי כלהאכילה, יותר השתההלהיות
 שבא. שביסוד הויו"ת ג' כבר והוא הויו"ת, ג' בניטמיש לחםאוכל",
 גדלה הארה מתגלה וכאשר האמא. שבשוד הק ענק הואוהשתיה
 לעץ לבוא שיכול עד הדינים, כל מתבמ*ם שלה, במוחק ומאירמאד

 עוד הנשיך מדהותיה מרובה האכילה תהדק אם ולכן הבלפה. כלבשול
 ומצול כנ"ל(, אבא שביםוד הויו"ת ג' םור הוא )שלחם אבאהארת
 לבא לעתיף רק כי למועד חזק ועוד לגמף, המס"א לביהוללהביא
 בשתיה, להרבות צררי ע"כ ואשר לנצח. המות ובלע הקלפותיסתלקו
 מעם הקליפות יקנלו הנשם מתערין, דינין וכמנם שאצא, לימודהרוכז
 בק ידע דלא "עד ענין הוא וזה ב"ב. לנצרי, בהזולם אצן יבא כי ערחיות
 נם יניקה מעמ נותן הוא השתהה בזלל שהרי מרדכי", לברקי המןארור
לתמן.

 לנ' קצוות, בז' פאשען" "המן ענין ושרמוז לומר, הצלפי"ז
 שכיון י"ל, עוד הפתים. ביום מעשינו ע"י מעוררק שאת אלובחינות
 ירמוז אבא, שצימוד הףו"ת ג' סוד הארת המשכת הטש האכלהשמוד
 עמ' בפוחם, האכלה לסוף זויות, שלש בצורת פאשען" "המןענק

 עלה במוחין נכנסים שבפוחם אבא, שכיסוד הויו"ת לנ' רמז הןהקצוות
 בפהקם. האכלה םוד הוא עטה הדורמעצא, אדיגם
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 יעברו לא האלה הפורים ועמי כח( מ, )אמהר במנילה כתובוהנהך.
 התורה למוך שהזוכים לפרש וחט שרעם. יסוף לא וזכרם הוסתיםמתעי
 שעל היינו האיתים" מתעי יעברו לא האלה הפורים "ושי נאמרעליהם
 כן על ממש, רעים כבעשים האורתע תמו(ראים מנעם הם היום מצוותידי

 הנסתים", "תתור היינו יעברו", "לא ממש האלה" הפורים "והמיאצלם
 לשאר גם אכל הנסתר. תורת היא ההגתים, לפנימיות עהוכיםמאלו

 לימי זוכים וראינם שאף מזרעם", שוף לא ש"וזכרם הובטחהנחתים
 עליהם נם תחול מ"מ הפורים, המי זכר בחינת אלא ממש, האלההשרים
 שרעם". ימוף ו"לא ד',ברכת

 שוף לא וזכרם מתוכנו יעברו לא האלה הפורים שקמי רצוןוהיי
 ישראל בית כל וצאצאי צאצאינו וצאצאי וצאצינו אנחנו ונתוץמזרענו,
 היתה *התים כנו ויתקים לעשמה, תורתך ולתמדי שנעי יורעיכולנו
 למל ומגה אשא, נטועות כום לנו, תהדק כן - וימך ועושק ושמחהאורה

 דיוץ במשרה דוד בן לביזתם שנאטה והעיקר ה"טועא, בזמןהנטועות
 וחסדיו. רחמיוברוב

חס



 פורים במעודותמאמרים

 הימב"ם על מפרו )עיץ ז"ל פענח צפסע בעל מדגאון מפורמםהנה
פ"נ

 מרוקי
 "עשרת קורא הקהל שכל המנהג ניטעם בהשממות(, המץ גירוין

 אחת בנשימה למימרינהו צריך וקמן בני שעשרת מכיון שהוא המן",כני
 להוציא יכול הקורא אין סו(, סעעש תרצד משן או"ח ובשו"ע ב מץ, בנגלה)כמנשר
 אבל כעונה", "שהסע בתורת לההרס יכול הקיאה את כי השומעק,את
 אחד "ראה מ"ח( פ"א )דמאי מהתוספתא והכטש אחת". ה"נשימה אתלא

 קישק", דבףו זה, שאמר כמה רציני ואנשר המעשרות, תרימהשהפרדה
 לכתחלה. אמור אבל קימק, דבריו בדקבד רק משמע שד14קודיק
 בבת עשאן השני מ"מ כפרק, הפרצך ךהראשק דבהי משום,וההנו
 ראיה הביא ומנה ובכ"מ(. א ד, תמוה תוס' )עק לכתחלה אפור תהאחת,
 שאמר הלשון הוא שאמר כמו הח' לא אחר, שאמר במה יוצא"ראם
אחר".

 העי )ביז שכתב הלוי, הבנע פברת כעין הוא פברתוולכאוךה
 הכהנים הנאף כדגים ברכה לומר שול אחד כהן פאק ברבורה( מיעה"ח,
 בדבר רק שיך כעונה שומע ךדק כעתה", "שומע מרין ויצאונטמעו
 רם" "קול דצרין4 כהנש ברכת אבל לחודא, אמירה אלא בו צדףשאק
 לא ב"ה להם"(, האזוור מגוש א לח, במישה דלפם! )במו לחבריו האנצרכאדם
 ונם הלוי, הבית של בדבריו האחרונים דנו כבר חננה כעונה. שומעשסך
 שומע דין בהמ מועל - אלו כנון רעים על עגם להו הסבתא עט,חלקו
 אחשוש(. ועוד כם מ" שסח ובחבוא מ1א, פ' דשוא על מרזב )עץכעתה

תסא



 בחזאי ד"ק, בני עשרת של אחת נערמה גבי דהכא אה,אק
 עשרת נשיאת של חפצא שתהא דין כלל אק כי כעונה, שומע דקמוגי
 שומע דק בו להיאמר יכל אם לדון שנוכל עד אחת, בנשימה דמןבני

 אלא אעו אחת בנשומה למימיעהו שצרוך הדק כל אלא לא, אוכעונה
 נהרנו שכולם הנם מפרמם שעיץ בקריאה, בינאום בנשימה יפסיקשלא
 שלא לדק עועי לא - נשימה הפסק בלי תצות קראת ועל כאחר,ונתלו
 אה. על כעונה שתסע רקיועל

 המן, בני עשרת לקרוא הקהל כל מהנו לא במקפחינווכאמת,
 שכתב הרמב"ם מלשון לדייק נראה וכן מהקורא. בשמיעה יובאשאלא
 ועשרת המן בני עשרת לקרטע הקורא "וצרחן הכב( מגלה מהל)פ"ב

 הזכיר ה"מ כאחר". ונהרנו נתלו שכולם העם לכל להסיע אחת,בנעימה
 שאץ אדם החי כתב )בז בעצמו לקרוא אחר כל על חירב כישן שטהרהכלל
 הבגלה"(. כל כמו תגמעו ווצךל שמרם "ונקורא אלא נבק,המרצ

 4 שש

 רבם את הרב הא-ל כו', מבוך מאי לאחרכם : ב( נא, )מגלהבגם'
 גמל והפשלם שצרים לנו והנפרע נקמתיע את חשקם ריצו אתגהק
 הא-ל אמר רבא צריהם, מכל לישראל הנפרע כר ברש נפערו ארבילכל

 מכל לישראל הנפתע לתרווייהו נימרימי הלכך פפא רב אמרהמחריע.
 ליה(. שת עה"ק ינו מאמך תושכר שש4 3הומ המושק הא-לצריהם

 זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כיק כתב דהגה רכם, בדרךונ"ל
 ה' בעקשה רום דץלדיבים פאה( ער"ח )ע"ת "מברע ז( שת ג מאטד אדר חדש)שתמרי
 של נבטית הוו כהחלק והנה פ"ר, ממפרם טצרות, ה' מנצפית,אותיות

 )ה' נ"ו בגעשמויא נבודה כל ממפר הנה שחה, למתחר . רג"ל אותיותה'
 נועם" ק2כ"ויהי נ"ו פעורם ה' סוד חבוא פ"ר(, בגימטריא נ"ופעמים
 והם הגבורות, כח להסתמק צא(, )שם פנעים של לשיר ממעי ט( צ,)הולש
 יעו ומעשה ענקנו מצה עינו ואש ואינו אלקינו ד' נעם"וטפי
תסב



 הוי"ה, א"ל הינו ההרהיטים, החמד שמות ע"י והמתקתןכוטהו".
 הנרצה וזהו א', ממפר נ"ו( )שהרא נטרה כל על וניתומף ז"ן,בגימטריא
 הוי"ה, א-ל שמות דהיט לנו", והער - הוי"ה "א-ל מ( עת,)חולים
 נ"ו". לאתוק מאירם ז"ן,ממפרם

 ה' ה2 גו'" רבנו את הרב "האיל שבברכת במידור, מבואריצה
 נלהוהינו, את והנהנם דיננו, את והרן ריבנו, את הרב ]הינו: נ"ופעמש
 גבורות ה' כבד נפשנו[, אויבי לכל גמול והמשלם מצרינו, לטוהנפרע
 - פ"ר בגימטריא נ"ו פעמים ה' כי לעזרתש, נהפכו שכלםדכצצפ"ך,
 "נימרינהו שלכן וי"ל נקמתינו. הטקמין כאבא גבורות ה' והםמנצפ"ך,
 הא-ל צריהם מכל לישראל הנפרע הוי"ה אתה 'ברעש ומברכזןלתרויהו"
 פ"ר, אותיות על הה"א ניתומף ובחץ להוי"ה, א-ל שם שנצרףומהסע", "האי " ש צריהם", מכל לישראל "נפרע הוא וסבאה הינווהמוקטע",
 לחורתינו. נהפכווכולם
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 אמרה, ופירטשי: גו'", לנפול החלות נאשר ע( )י, אסתרבסגלת
 לעפר, עד יורדים יטרים כשהם ולעפר, לשכבים 6מ42יה זואומה
 מה דבשלמא וצ"ב, כוכבים. ועד לרקיע עד עשים עו-יםוכשהם
 עלים חץ ממעם כי מובן, לרקנך", עד עשים עתים "כשהםשפוטרה
 יורדים ששהם שאמרה מה אך לפנז", תופל נפל כי לו תוכל נלאבמצק
 לכאן. שרך הוא מה מתק אש לעפר" עדיורדים

 שאסיה המה "טדאל. בני טמטמת הוא זו עגם לפרשואפשר
 בתשובה, לכם ששוברים הינו לעפר", עף יורדים יורדיםששהם
 אברהם וכמררנת כעפר, בעצמם שנחשבים ער כ"כ בשלהםויורדים
 נאמך חק לפני". הפול 'טול העק לכוכבים", ושי להקיע עדנעו-ים - עתים ההם בתעיבה וכ,טחחרים 841פר". עפר "ואנכי שאבךארעו
 מיבש עם להחטיפי אבין ירום מאששת דל מעפר "כקיאך 0 קע,)תה"ש
גר".

תסג



 פוריםשושן

 תצה לך וינתן שאלתר ומה גו' המלכה לאסתר המלךושמרא.
 מחר גם ינהן פוב המלך על אם אסתר ותאמר ותעש, עודבקשתך
 לתם", והט ע(. מ, )אמהר היום כדת לעשות בשורק אשרליהחים
 בקשה לא למה הגעש", המלכות חצי "עד המלך לה שאמרדבשעה
 היום. כדת לעשות מחר גם עדצק שאלה ורק ביותר, וחשוב גדולדבר

 זי"ע תשובה ירכי בעל אארז כ"ק עפי"ר אגדה, בדרך לתירויש
 היום ומקטרנם העם אל י ש( ש, )שטת עה"כ הוצכועות( לדג בנים)בתפארת
 לכו יב( לד, )ההתם עה"כ ז"ל דרוש בשיי המפראיים "עפי"ד גו',ונצחר
 שתלכו לאחר גם הינו בנים", "לט אלמדכם, ד' יראת * שמעובנים

 ותצירו * לשמוע תדקדקו אז 4", "שמעו לשלום, לביתכםמהדריסה
 לפנפנם חרורכם עומד הנני כאשר ממנו הדברנם תשמעו כאלולפניכם
 אל "לך מוצה את הש"י שהזהי מה י"ל ובזוז כו', אלמרכם" ד'"יראת
 יתד שיתקע הינו שן, לאחר שהוא מחר "ט ומחר", היום וקדשתםהעם
 למחד שנם ער ית"ש ויצתו אהבתו ניראל בלב ריגע נאמןבמקום
 ולגישות עליונה בקדודיה א"ע ועעשדשא לקדור והל"י, לעבודת לבםיבער
 כראוי". רהצ"ימצות

 )מאפרי זי"ע הנשכר בני בעל אא"ז כ"ק דברי לזה למסוךויש
 בצק )בתורה( נהלה לא שטביעות "דג שכתב א( אות ר מאסי סיןחה"מ
 למספר כמזכאים במפירה, תלוי רק מוודעם, כנפארי רעודה,לעצי

 מלמוד במצות מ2צש רהנה מעם, לודר 4 "ם החם. ההש אזהחמשים
 מתודפס הציווי מעמ ולמדתי ריגלה", ירמס % "יהנהן ח( א, )ההטעהתורה

תמד



 שכרזת, פ"א( התרה נתיב עלם, )"קטת ננתעוודו אריה ער בש הרבשל
 לממחתה מייחם צק אק ט ש וטמן מן למעלה הש התורהלהיות
 דומעם כן נם לתמר יש לפית כן ואם עי"ש, טמן להם עיט המצותכשארי
 החה"מ ימי כי החמצם, בעצי התורה נתינת זנק תלה לא הכירמשום
 יום ער ישראל שמופרץ במספר נסיעתו תלה רק זמניים,וצמה

 הק' דבריו ולפי דטמן". נק למעלה על מורה המישים ממפרהחמימים,
 למעלה התורה להיות ומתר", * היום וקדשתם העם אל "לך לבאריש
 לאחר זטההש מחר )הס למחרתו נתינתה יום בין חילוק הההר לא הזמןק
טצן(.

 )שבה חז"ל אמרו שהרי התורה, קבלת אמן הוא פורים יוםוהנה

 רקבל קימר בז( מ, )יבלת רכתיכ אחשורוש בימי קכלהה "הירר א(פח,
 מוכ המלך על "אם אסתר בקשה ולכן כבר". ,טקיכלו נטה קיקיוהההוותם,
 שנתינת לעוררם היום", כרת לעשות בשושן אשר לגתתים מחר נםינתן

 ומחד". *היום בבחינת הצק, נק למעלה להיות צריכההתורה
 כל "ראם מ( מש4 )ליש חז"ל עורמיו מה על מעם ליחן "םולפי"ז

 מנבלש" שוף לא וזכרם נבמלים לא הפורים רצי במאים, מהיוהמוערים
 קבלת צק הם הפוףם" "ים מ והחט צצה(. לפתעע בעצר הפרמן)4ק

 לעלם, נמלכם "יו לא ק ש רטכק, נק למעלה הי14 הרי והתורההתורה,
 השמחה חגרל עוד שא שלעתה* לתמר ויש 4מן. מעבתם שאינםכיק
 טהרה לא הזנק "בפשותו הגה( ולכהי מה4 חיב )רמכ"ם שהף הפוףם,ביום
 השמחה, תשדל עוד לכן בלבד", ר' את לתפת אלא העולם כלעסק
והבן.

 נגלה מהלושנו וויא פ"א, )כגלה הר"ן עפ**ד באה, עוד נראהאךב.
 עם )ה-מ הבגלה לייאת מיוחד צק למוקפץ שתקט עושקם היא(פ"א

 ותלו היכרם ברעתן בתיבה עטייתה -טהאל לארץ כבוד "חלקו כימשרז
 מדך נם "ינתן אסתר שבקשת ונמצא נה". בן והושע משותאותה

תסה



 "ץ יום לקבוע השורש היתה וחום" כרת לעשות בשחמן אשרלנהווים
 באותן חתכה שהיתה ישראל לארץ כבוד לחלוק כדי למוקפים,אח"כ
 לא( ששק שי )מאמר כמשכר בימער זי"ע אא"ז כ"ק כצזב חזנההצמים.

 מפה"ק טללה"ה שלמה[ שם ]בעל הצה"ק אאזמו"ר מכ"ק"עצצעתי
 כבוד כהוום פטים, שתק במעודת להרבות שנחגגים 24בח מעםשנתן

 אשר להראות מ"ו, ביום ההא שם הפורים יום אשר תושיב,ירושלים
 זורח, שואף לבבנו שם כי הקודש, עיר אל שמה רק תלויות ולבסעינינו
 ב"ב, 4רו,מ4ם שנשוב וזכרוננו לבנו אל נעום בעת שמחתם, עיקרוזאת
 הירהמלמי, לפי"ד הימכ מבואכם גברברים הפותם". יום עיקר יה"עההו

 ישראל". לארץ כבוד "לחלוק ענין "מ הפורים" "ומי של התקנהשבעיקר
 לתקן לנכק ינם דוקא דמותם צו בקביעות 5מה לעיקונם
 אשר את לתקן הקו עטה פשתי, באופן לומר ויש לא"ע. כבוד"לחלוק
 פנסו שבזה א( טע )כגלה רשע" אאו של ממעורה "ששעו במהחמאו

 בה שאכלו מעודה, באותה ושחללה אשר חמדאל ארץ שלבכבודה
 שם(, )מגלה המקדש בית בכלי הינו ז(, א, )צהר שמים" מכלםב"כלים

 הפתים. בימי לא"י כבוך לחלוק לדורות תקנו חת, לתקן כריולכן
 בבל. גלות בסוף היה רפותם נם קביעות תהנה יותר, נראהאך

 מעטי לנו ישירו נ( ק6, )חוחים שוביהם להם אמרו לבבל כשנלוחהנה
מ ש ד' ערר את נעור 8או ה-ו( )שם, ענו תהםצית", ן  קבלו צר, 

 את איה 16 אם שטי, 16 אם לחם *מם מצק " עצם"ויה%
 נעמתה י נ"ע וצתים י להסעד ו כשצת , ו5ג שמחחי. ראען עליחקאם
 החעצד נצן, נצלא ףמטחן חףבה שואל עחוץ אמן בושמחה"
 טיכק הו וסוכך מ%*. אומת על ד' עתי *מז מור "אךוחטטי:
 הערם את ששו נק- צאצם עצווצנ וטמע על ותעלצו אתלישת
 פותם שהק במעודת ברובין לכן ואימר ישראל. לארץ כבחר שחלקובאנפן
 הנ"ל. א"ע שלמה שם בעל אא" כגקכדברי

תסו



 שבכל דדים( לפני ההטייה בהיכל )ררנה באריכות ביארנו כברמנה
 מחית קיום באה ירט עמלק, את לשנוא ובגרז ויתעורר שעחטקדבר
עמלק.

 להוסיף וטשאה הצרים. בימי מעשינו ודילך סובב זה קוטב ווי
 שהוא * פורים שועל במעודת להרבות שנוודים זה בענק גם הואשעד"ז
 שהיא עמלק, בקצפת דהרה הירושלים. האראל לארץ כבורלחלחן
 יחולם יום את אדום לבני ד' "זכר ז( ק6, )תהים רלכתרב אומראדום,
 "אוזה י( קנ, )שם מבקשים אנו וכגק בה", רךסוך ער ערו ערוהאמרים
 שהיא פעולה כל לכן מועד". בא כי לחצה עת כי פיק תרחםתקום
 את זכור משום בה "1 שמחתנו, ראש על ירווט4ם את להיצלותמשום
 העם ונעץ בו, להלחם הנפשות "נעורר שבזה עמלק, לך עושהאשר
 ותחסר מגאתו תחלש ה4ש המצהר תשכח שלא עד אותום

 קפמ(. מצה; המצמת במפר שעב"ם )מ~ק הזמן" אורך עםמהנפשות

 יום את תענית בדגילת דכתה ךהא ב( ה, )מנלה חז"ל אושרוההנהג.
 בהון, למספר ד5א אינון כבריא יהרי עשר חמשה יום ואת עשרארבעה
 שאסור אסתר בסגלת כהובים כבר שהרי תענית, )בסגלת נצרכא"לא

 זה של ויעז ב"ה "ץ של את לאסור אלא שם( רש4 ותעמת,בהספד
 הפרזים, ליהטבי י"ר יום רק אפור היה במקרא הכתוב כמצד חהימבאה".
 כף תענית במגלת וכהבום הזרו כן על הכרכים, ליושבי מ"וויום

 שאינו בזוץ, שנתחפש ומבואר באה". חח של ואת בזה אח של את"לאמור
 לבני ט"ו ויום הפחים 4ה8כי י"ד יום בלבו/ שמחה של אחד יוםק

 "טראל. לכל שמחה שי של אחת חמיבה הם הימים שני אלאהשיכים,
 )ח"נ קלעו מנחה בשו"ת נ"ע אא"ז כנק בשו כבר כן, פטיו הערת 4הק של]מ5

 שזהה, ים תוצא דמה מש התענטז אשר שגם בה, שץ שהקר ה(סעא
 עיקשי

 והענק
 שמחתש, ראש על ירהטלים את להנצלות שצרמי לעל כמבואר הואבזה
 בכל ישראל לכל שמחה יום הוא בירהט4ם פיים שמחה עווודוביום

תסו



 נם שמחה יום הוא בגלות ישראל ששמחים ביום חק שהם,מקום
 ישראל. לכל - שמחה שי הם השים שם כן ועלבירושלים,

 לתחילתו )או"ח( ערש" הישלך סוף מעפן לדרורי ישוענטז
 ערש השולחן את סיים ז"ל המחבר ייוץנה באה(. שדרש תשובה בשעף)עיק

 ואין פנטזם, על נופים אי! ראשק שבאדר הט"ו י"ר "יום שאףבהלכה
 את ופתה ותענית", בהספד ואסור צרה, ביום ד' יענך מזמוראומרים
 הוא שההא בוראו, לעבודת בבוקר לעמוד כארי "יתגבר ערשהשלהן
 אסור ראשיו שבאדר ום"ו י"ד שיום רהא הנ"ל, ע"פ וי"ל השחר".מעורף
 הענק שהוא שמחה, שי הם יהד סחטניהם משום החנו ותעמת,בהםפד
 אא"ז כ"ק של וכלשות כנ"ל, שמחתת ראש על ירושלים אתלהעלות
 לבבנו שם כי הקה"ת, עי אל שמה רק תלויות יבנו עינינו "אשרזיע
 שנשוב חכרוננו לבנו אל נשים בעת שמחתינו עוקר וזאת זורה,שואף

 מעודד הוא ש"טהא בפתקיתו מ"ש הוא ותה וכענק ב=ב".לירושלים
 פ"א בת"ת יהלמי )עק לשחר שנמשלה שלמה הגאולה את היינוהשחר"

א"א(.
 א( בם, )ימא חז"ל אמרו הפותם שי שעל בנץ, להוסיף יזרתרך

 אף הללה כל םוף שחר מה לך לחצר לשחר, אסתר נמשלה"למה
 אחד בכל הכח "צ דפוסם נם יד שעל ויתפרש הנמים", כל םוףאסתר
 ולכן השהר. ואילת הגאולה אמן כבר הו14 כי השהר, מעוררשההא
 השהר". מעורף הוא "שההא בגץ המחבר פתה פודם בהלכותבסימו

 בי(, מצ, )מיאי תכחד" משרטה לב "ומצב בפםהק מים הדנ"אוהשה
 נרע כלל הוא ח( 8, )תה~ם הסיף לבדי ד' "שויתי הגהותיוכבתהל
 דהנה לעל, דבשנו ע"פ בזה לררכם יש הצףקים". וששיתנתורה
 לשמחה יתמה ואל תסיף". משתה לב "הזוב בבחינת להיות האדםצרך
 על ד' שיר את מצר "איך בבחינת מגולה הנלוח בעת עושה מהזו

 ובמעלות בתורה גדול כלל הו14 תמיף לבדי ד' "שויתי כי נכר",ארסת
 עמהם, הימכינה גלתה גבראל שגלו מקום שבכל ויאמק וידעהצדיקים",
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 דוד שאמר וכמו תמיר". משתה לב "מוכ הארם שיהמה שראויולכבורה
 אתה כי רע אירא לא צלמות בנטש אלך כי "נם ד( ננ, )תתלשהמלך
 תמיד". לכדי ד' "שויתי בחינת הינועמדי",

 ולבנק עולם לתיקון צרח שואף לבבנו להיות שנזכה רצוןוטוי
 זה ובזכות שמחתנו, ראש על יועצים את לעלות ונזכה עיה"קירושלם
 ושמחת כבנינה, עיה"ק ירושלם את ולהאות כרנה לציון לעלותנזכה
 וחמריו. רחמיו ברוב דירן במהרה דוף בן בביאת ראערנו, עלעולם
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 זי"ע מאפמא הרה"ק של הי5ו5אבסעודת
 ניסן ה' מהרה, פרשת ר' ליוםאור

 שיחמא חמשים, בפי עגור וכן זי"ע, דק' ורבותינו מאבותט מקג5א.
 ש5 בזכותו - בכרע ישועות 5פעו5 הממתל יום הוא צדיק, זט5דהי5ה~א
 אדמו"ר אא"ז כ"ק כתב כבר דבולתא, ומהעמא הלולא. בע5 צדקאותו
 עלוץ יש רהללא ביומא כי "ט-וע 5ך( אטז ו מהפרא הורה )האץזי"ע

 והחש כו', למעלה הגבושה ושנה שנה בכל שטהורה רקיחתהלהנשמה
 אשתו את לפקוד אדם חיב ב( סב, )צמות חז"ל שאמדו מהבבחינת
 תלמטיו העט אשתו", את "לפקוד חנינו כו', לדרך יוצא שהואבשעה
 המה אשר נשמתו, לשורש השיכים הינו הב, האזלן ש5 ענפיוואנ"ש,
 שיוצא "בשעה למבר, מלמזילה בזכותו שפע, רגוכגלת אשהבחינת
 ישועה בפקודת קדחטתה וכה בזכותו יפקרם ימבר,, הגבחהלירך"
 בישועתו". אחד כ5 קדם, שמי מחטמיורחמים

 "טרא5 אחיב נע5 הרהבן מל* בש עפ"ד בזה, עודט"ל
 והעלה החמאת מעשת "וירך בג( מ, )יק-א עה"כ שמעי( )נפ' זי"עמאפמע

 העם", את ויברכו ויצאו מועד, אהל אל ופהק מושה ויבאחהזט5מים,
 החמאת "מעשת בבת" שעבודתם הצדיקים, דרך לט שדהשהתוה"ק
 ברוחמות במחשבתם דט~ם תמיך שהם הינו ט"טלמים",והעולה
 שקום ועתדם עקות, מיני כל ומעלק הפגמים, כל לחק! טעוניםעלמות

 לבהילה, בדביקות המיד להיות אפשר אי אך ישראל. לכנסת השי"תבק
 וכשהצחק כברע. 44ה צוך זו רצדה ממדרגתו, לירד לפעיתםוצריך
 הצמףכות ע5 משגית ההן 711 הזמן, בתור ונופל מגבוהה ממדרנתויורף
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 ולהמשך ויפה, מוכה בעק ולכרכם ישראל לבני להשפיעהתחתונים,
 "וירד וזש"ה חמרות. כל ולהעלים טעי, חיי בני מובה שפעלהם
 והעלה החמאת של התקק מן יורד כשהצדק ר"ל החמאתי,מעשת

 שבא היינו מועד", אוהל אל ואהר! מוטה "ויבא אז הנ"ל,וכשלמש
 עשק, המה מה התחתק, בעולם למטה וכשהם הזפן, תור אלהצדק
 העם". את ויברש"והנאו

 הצדיקים הרי השנה שהע שבשאר י"ל, רבה"קועפ"י
 אשר העלמא, תקון של נצחיים בענעים עומקים הע~ונש,שבעולמות

 צריכים שישראל לפניהם כשמזכירים כן ועל האמן", כק שלמוזלההקש
 "לאטן", רק הנצרכים ענינים שהם ומזוני, חיי בני ב"טועחעלהוושע,
 יען שאגתי", רברי מהפרעתי "רהיק ב( כב, )ההים בבחינת שהם לטמנאה
 שהוא ם של רהיולא ביומא אכן, למבר. ואנו הזמן נק למעלהשהם
 אל באה נשמתו בע"כ הף למעלה, הנבה עלוץ הצדק לנשמת ש"טעת

 היא השנה" "יום של הזפו שהרי הצק", "לתכי הייה מוער","אהל
 נרים. דקא הוא יונאו חזאי יותר, מעה לעלם עולה שנשמתוהסיבה
 וארון כהנה "ויבא בהם מתקיש רגמן, תור אל הצדיקים שבאיםוכיק
 בעלם זמנים בברכות העם", את ויברכו "ויצאו ונט מוער", אחולאל
 ענעים. בכל הנטועות המזוני חי בניהחץ,

 שאק וכהב חזר והטוב ההראל, אוהב במפה"ק שם עוד ועיןב.
 אדרבה, אלא הצדיקים, נזטמת אצל כיוידה נחשב עחהץ טובותהמשכת
 מוכת עבור תמיר שחחטבק מה כו', ר' עוברי הצמקים אצל"כאמת
 יחבוב אח צרכנים, לכל טוב שפע עליהם ולהמשלי אותם לכרךהאראל
 'ויצאו וג"ש עלעלים". בעולמות פשושה מדבללת יותר לעליהלהם
 במחשבתם לקחו רבינא, של זו מבחינה עדצאו ר"ל העם", אתויברט
 שבחה אוראל, זרע את שרך בעיניים מוב ישזר עטתו העם, אתירך
 הדבקות. מבלעת % בחינהלהם
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 ביהמא אף לומד החמימים שרניק~ם מה עפ"ז, י"לואולי
 שנטה היינו עלטה", אן האבען זאל נשמה "די צדיק עלדההילא
 לצףקים הנחשבה היא זו ליחיאל, מונ כל ומשפיעיםשבברכים
 וגבחה ישראל, זרע את לברך בעיניהם מוב "יותר שהף יעיה",לבחינת
 אן האבן זאל נשכנה "רי אחורים ה"ה הדבקות". מבחינת זו בחינהלהם
 ונזכה ישראל, כל הנל עלינו ען זכותו ישראל. את ולברך לברכנו -עלטה"
 וחסדיו. רהיטיו ברש רירן במהרה דוד בן בביאת עולם, בגאולתלהוושע
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 פסח שלהגדה

 רמצרים. בארעא אבהתנא אבלו די עניא לחמא האא.
 עני" ה"לחם משום שהוא מצה, לאכילת מעם באה אומריםלכאורה
 גמליאל, דרבן במימרא לקמן ק כאם וקירה, במצרים. אבותינושאכלו
 אבותינו של בצקם המפק שלא שם "על מצה, לאכילת מעםשמפרש
 לא למה כו'", ונאלם המלכים מלכי מלך עליהם שבלה עדלהחמיץ,
 במצחם". אבותעו שאכלו עם לחם "שהיא שם על גם שהואקאמר

 "ואומר שכצהב ת"א( הוגדה טמח ומצה ושץ )נהלנות ברמב"םתק
 בארעא אבהתנא דאכלו עניא לחמא הא ממצרים, יצאנובברזולו

 ד"שלא המעם מצה, לאכילת ועמעמים שני בזה שמזכיר והינודמצחם".
 הנאנו "בבהילו שאומרים מה עההו כו'", לההמק בציקםהמפיק

 גם ברם, כמצרם". אבותינו שאכלו עמ ד"לחם ושעם וגםממצרם",
 ושעטים. שני את גמליאל רבן וככיר לא למה מבואר, אינו אכתילדקוטה

 לחם שתהוה במצה "הזכיר נ( מ, )דנרים ברמב"ן כתבובאמת
 במצרים היו כי זכר עני ויניא בחפזון, שיצאו כלכור צחה כי להניעמ,
 מכיר 'מצדף, והיותה נפוחי, דברים לעני תרמוז וווזה לחץ, תמים צרבלחם
 וכע לחזן. וכום צר כלתם במצרים היו כי מוכס- עני שהם מפורמה בחפזון, ההנהרהאת

 מתבאר הף רמצתם". בארעא אבהתנא אכלו די עמא לשמא האאמרו
 "לחם היא שדממה המעם את ענף" לחמא ב"הא שכטכניים מדבשונם
 דרבן במימרא נזכר לא ובח"ה מצרם, לעני סכרין החש אשרעני"

 וצ"ב.נם4אל,

תעג



 וההיא כטה חדש המצחה, במצה מ2 ענעי התרי בזה,ווצראהב.
 עשירה", לנמצה ונפק"מ עני". ילחם שהש מה ועור ושמץ. ולאימצה"
 צריך עמ" ילחם לשם כי עם", "לחם אינה אבל "מצה", היאאשר
 עשיר. לחם לא עני, לחם במהותו הלחםשיהזה

 לו שאין עקמי להלכה, שככזב מח( פרק ר )גטרחז במהר"לועין
 כל כיהרי משמה, וההיא כהוום לאכלה, חיב עשירה, מצה רק פסחבליל

 בה קים שלא אף לפיכוי מצה, קוראן ושכחוב בשכל נילושותהמנחות
 תאכלו דבערב רגמצוה עכ"פ לקיים כדי לאכלה צרכי מ"מ ענק לחםדק

מצות.
 הנ"ל טה, על חולק טק"ה( תעש מ" )ש"ח אברהם שהרגן]ואף

 חלק אינו המנ"א, שגם נראה אבן כלל, מצחה מקים לא עזטירהשבמצה
 אלא הם, דברים שני עני" ויילחם דימתה" המהר"ל שוד עצםעל

 תאכלו ר"בערב המצוה את אף מקים לא עשירה רבמצה ם"לדאפ"ה
 לחם זטאעו ךכל לעיכובא, נם נאמר עני" "לחם שהיק משוםמצות",
 וכן מצות. תאכלו דבערב המצחה גם בה לגוים השאוהה מצה איתעני,
 ללוש אמור הראשון "וביום ה"כ( חו"מ מהל )פ"ה הרמב"ם לשקמורה
 עוני, לחם שהנטה כדי אלא ואמץ, משום לא בלבד במים אלאולקמף
 שאף רוי עוני". לחם זכרת להיות שצרדי הוא בלבד הראשקוביום
 בעינן הראשק ביום מטם ושמץ, שאשה מה ע"י נקבע המצה שםשעצם
 עוני".[ לחם "זכרק עי"ז להיות עוני, לחם המצהשתהמה

נ

ולפי-

 שם על רק הוא מצה" מנמצות ושעם שבאמת נראה,
 טה תלוי מצה דהשם להחמיץ", אכותש של בצקם הספק"שלא
 מעם רק ההש במצדים" אבותיה ששכלו עמ דלחם וקמעם חמץ.שאינה
 לחית מעם ואש עני", "לחם נם המצה תהוה ראשק שביום צין4למה
 רק מבארת שהיא משיאל, דרבן למימיא ערוך לא לפיכך מצה.אכלת
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 בעינן למה המעם את ולא אוכלם", שאנו זו "מצה של המעםאת
 עוני". אלחם גם המצהשתהזה

 דזכר בקיום אבל מצה. אכית מצות למעצם בהנסע רק זהוכל
 את רק לא לכלול המשור צרינו מצרים, מניאת ומשור מצריםיציאת
 )שם הרמזתם שכתב כמו שבמצים, העמ את גם אלא ממצרםהטראה

 או קמן הטה אם כיצד, מלמדו, אביו בן של דעתו לפי לבקי, "יהנדתה"ב(
 טץ עבד כמו או זו שפחה כמו עברים הינו כולנו בני לו אהמרמיפש,

 הבו הטה ואם לחירות, ויתראה הקב"ה אותנו פיה רזה ובשלהבמצרם,
 משה ע"י לנו שנעשו ונמים במצרם, לנו שאירע מה מוששו וחכםנרול
 נם כבכירים מצרם, יוראת סיפור קיום שהחש ב"מנטא" ולכן כו'".רבית
 והבן. עני, לחם גם טה בלילנו והמשמה שתהיה שמרעש המעםאת
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 שמתלקק האמצעית המצה הוא עני84 לחמא עניא. לחמאהא
 *תן ויש בפרוסה. ובדרכו עני נטה ב( קמו, )פמחש חז"ל כמ"שלחצאק,
 מצה כי העליונה, מצה את ולא ריקא האמצעית מצה מתלקק למהמעם

 מהות ההש כן כי לשבור, א"א וחכמה "חכמה", בחינה נד היאהעליונה
 החכמה תשאר ביותר, הקמנה לנקויה הצברה שאפילוהחכמה

 ווהבי. פע(, זי"ע הדכינו לבעל 64מרש לקטני )עקבעה~מותה
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 רמציהם, נאיעא אנהתנא אכלו די עניא לחמאהא
 גבראל היו במצרם דדצה לפרש, "מ כוי. ויכול יתי רכסיוכל

 להם הטה עלא כלומר כגלות, הטה "רצות" שאפלו ער הדעת,בגלות

תעה



 ]בגי' משה אל שמעו "לא פ( ו, )שמות ולכן ית"ש, רצונו לעשותהרצק
 היצה"ר שהוא שבעיסה", שאור מעכב תטי רצונך לעשות שרצותולפניך וידוע "גלי4 א( ע, )בתמת אמרו ההנה קשה". ומעברה רוח מקצררצון[

 אוחמא אכלו במצרם הכדאל כשהיו הקנה שבעימה". ל"שאורשנמשל
 ההר שבעימה שהאור שלא לרמז שבעימה", "שאור בלי לחםענשי",
 ד'. לעבורת הרצון המר היה עצמם שלהם אלאשנעכב,

 לכם", הזאת העבודה "מה היא הרשע בן שאלתוהנה
 עלינו ממריחים שאתם המורח "מה פירשו ת"ד( פ"י )פסחשובירושלמי

 עלו ד' עבודת ולכן בגלות, עריק ה"רצק" שאצלו היינו ושנה". שנהבכל
 היה לא שם ההר ש"איו לו אומרים ולכן ולמשא. לע% מורח,היא

 אכל רצות", לעשות "רצוננו הגאז הרצק, באל מצרים ביציאת כיבאל",
 ההר לא שם ההר ש"איו בע"כ בנלות עדיין שלו שהרצק הרשעבן

נגאל".
 בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא והאומריםוזה
 מצרים ובגאולת בנלות, ה"רצק" ההן שבמצרים רמ שהואדמצרים",
 "כל ואומרים מתמכים ו~ה רצונו", לעשות 'יצונינו בחינתנעשה

 כי ויכול", "התי המצוות, לקיים ה"רצק" בלבו שמרגרט כל היינודכפין",
 ונגאל. שם עמתה עליו מעיך רשעוות לקיום"רצות"
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 גו' רמצרים בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמאהא
 במביכות לפרש "ט דישראל. בארעא הבאה לשנה הכאהשתא
 לא מקום, בשום נמצא "שלא )שבש"ש המהרגל רקמנה דהנההענינים,
 "מה שוד טחה". אבותינו את האכלו שהמצרים פרשנה %אבמנשא
 והעניות". החירות הם הפכים שני הנלא החירות, אל העניותענק

תעו



 הוא במצדם, עני לחם אוכלם אבותינו שהיו שמהונראה
 רגע, ובכל עת בכל המיד, וגמועה לגאולה ומצפש עומדים שהיומשום
 לזהם יתגלה אח בדנע שמא בזרטות, תמיד לחמם אופים היו קועל
 הגאולה. בעת במוף באמת שהטה וכמו וסאלם, המלכים מלכימלך
 הגאולה. מעם עצמו הוא העניות מעםולפי"ז

 אנחנו גם כן לנאולה, מצפים תמהי היו במצרים שאבותיהוכמו
 כבוד בהתגלות השלימה לנאולתינו מיחלות עינעו תמיד הזהבגלות
 בארעא הבאה לשנה הכא "השתא לומר שממיימים תהשמים.

הישראל".

 ח חא

 המצרים, בארעא אבהתנא אכלו די ענש לחמאהא
 שרצחם היציץ( )ושנ"א ראשונים כתבו כן/ ויכול עתי רכסיוכל

 מנהני לנהם משכים פסח שבלל לפי ויכול", חתי רכפק "כלשאמרתם
 שולחנו. על אורחים להזמק חירות מעניני "ק תם חורק,בני

 ענינו לחמא ב"הא שפותחים הדברים. בממיכות לדרוש ה2ובזה
 אנו עריק הף מצרים מגלות שיצאנו שאף כלהמר כו'", אבהתנא אכלודי

 שאש זה לחם וגם מצרים, מגלות יותר עוד רגלנה אדום בגלותשרויים
 ואעפ"כ מצרים. בגלות אבותינו שאכלו כמו עני, לחם הואאוקלם
 חוחנו חורין. בני כבר שאנו להראות ויכול" חתי דכפק "כלאומרים
 ארבע על שבויה גלותן, לאורך קצוב שמן היתה מצתם בנלות כימעמא,
 שמן הרי מ"מ ביותר, קשה שהיא אף אדום גלחו אבל שנה,מאות
 את ריבתן עמיאל א( צח, )סמירה חז"ל דאמרו וכההיא בם, תלויהגאולה
 )תה*ם תשמעו בקלו אם היום - "היהל" לטה אמך מר, אתי לאימתמשיו
 דכיק חרק", בני הבאה לשנה עבדי, "השתא שממים הה י4צח

 שמוף תורה הבמטקה "כבר ריי במעבדנו, וק אך תלוישוצאולה

תעו



 תשובה מהל פזז )המנ"מ באלץ וק תמיד גלותן בסוף תשובה לעשותישראל
 דכפק "כל ואומרים חורק, כבני עכסנו כבר חשובים אנו "ץ השחםה"ה(,
 ויכול".יתי

 ש שש

 רמציהם, בארעא אבהתנא אכלו רי עניא לחמאהא
 איתא דהוה הענינים, כשכות לכרש "2 כו'. ויכול ייתי רכפיןכל

 לעבף, זסף את מכרתם אתם לשכמים הקב"ה "אמד ג( י, )תה~םבמירש
 ההנה כמצדים". לפרעה ה"מ עבדים הפנה שנה בכל קורק שאתםתחכם
 אכל אחיו, אל א"1 "ריאמיו כא( ג )בראשיז נאמר יוסף מכירתבודוא
 ולא אלזו בהתחנף נפשו צרת ראינו אשר אתש על אנחנואשמים
 לסובה, " זו מדה להפוך הוא יוסף למכורת התקת כן ועלשמענוי.
 "הא אוטיש המה א~צ. בהתחננו אשו ובצרת באחש להאותסררנו
 הנץ מצרים עגלות ויען דמצרים", בארעא אבהתנא אכלו די ענושלחמא
 ש התקת עאה ויכולן, דתי רכפין "כל לומר מהמכים שק, חמאבגלל
ההפא.

 ש שש

 לפרש "1 כו'. ויכש ייתי רכפין כל כו' עניא לחמאהא
 שאנו מצה על אומרם אס או תמוה, רלכאוהה הענינים,בסמיכת
 המפיק לא שם הר* ימצרים", בארעא אבהתנא אכלו "רי שההראוכלם
 נאלם, המלכש מלכי מלך עלים שבלה עד להחמקבצפדך

 ואה~
 אנן

 הכנסת גדולה א( קם, )שכה חז"ל אמרו הרי אמם, שיען. בחשכאהרי
 וינול", יתי דכפין "כל לומד מוכשים ה"ה שכינה, %י מלחלתאורחים

תעח



 אבהתנא אכלו ף ענוש כלחמא אוכלם שאנו חץ לחם הף "ץובזטת
 המצףם.בארעא
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 הרה"ק של הק' דבריו ע"פ ל"פ, כו'. ויכול "תי דנפיוכל
 השי"ת %ה "בכל שכצרב נגרל( לשבת )נמטרים ד"ע שלמה תפארתבל
 לנ"ע, נכנס אינו הזה בלקיה י ש* ."' י*י י עם להשתעשע עדן לגןנכנס
 בהגדה שנאמר תהו הללה, במצוות רצות הערשים בנ"י בתפירק

 הי"( מנלה מהל )פ"ר הרמב"ם כהב חננה שכינה". גלוי "ץ גדל,ובמורא
 להחית סו( ם, )שקיצ שנאמר לשכינה דומה האמללים לבשהמוקמח

 יוראת סיפור שבעת לומר, "צ ועפ"ז נדכאים. לב ולהחיות שפליםרוח
 צריכים שכינה", גלוי זו גדול "מורא לבחינת ישראל זוכש שאזמצתם,
 ריכרל". יחי דופק ש"כל ירץ על לשכינה,לההסות
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 השתא ויפסח. "ת' רצריך כל ויכול "תף הכפיוכל
 לשנה עברי השתא דישראל, בארעא הבאה לשנההכא
 כל דכפין, "כל הלשק שכפל הראשונים, פירשו חוריו. בוהבאה
 הנאכלת מצה שית ש קאי ריכול" עתי דכפק ש"כל משום ההערצףך",
 לפסח נר שהוא האפקפק, ש קאי רפמח" יחי דצתו* ורכללתמרצן,
 השובע. עלדנאכל

 דמהימטתא", "מיכלא כהמר נקראת ב( קצ, )ח"נ כוומצה
ש שהאש  המלכים מלכי מלך עלקם שנגלה עד כר המפק לא 
 מארץ הוצ*טזןא אשר אלקרך ד' שאנכי להם שצתגלה והאתאלם*

תעש



 )שם הכיוף קיום ענינה פסח קרבן השונה ב(. ב, )ששה עבףם" מביתמצרים

 עבודה בימלו ידה על כי גו'", פני על אחרים אלהים לך יהיה ר'לאג(
 פחז( )שמרי חז"ל שדרשו כמו מלה, למזל עובדים שהיו מצרים, שלזרה

 ועשו מצרים של אלהיכם ושחמו כוכבים, מעבודת ייבםימשכו
 המצה, על שקאי ויטל", עתי רכפק "כל שבזכות אומרים ולההפסח".
 אמרו שהרי דיזטראל", בארעא הבאה "לשנה מכה רמההמנותא,מיכלא
 שרכות אמונה. בזכות אלא מתכנסות רגעת אין הקש( הוטע )לתשחז"ל
 המגמאה נירוח בחינת הע"ז, בשול שהוא ושמח", ישי ךצרזי"כל

 גלות, מן "חירות הינו חורין", "בני להיות מכה הארץ", מןאעביר
 א(. פל"ב )שמ"ר המות" ממלאךחירות
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 לפרש, "ט דמטראל. בארעא הבאה לשנה הכאהשתא
 כיוצא הוי ממצתם הראתנו כי תודה", ל"5חמי זכרון נם "ט במצהרהנה
 אביו בשם הביא הע"ה( סי' )ארח ובמור תודה. שמבטש האמוףםמבפז
 המצות לעשות טרפת באשכם נוברק היו זה "שמטעם ז"להרא"ש
 ללחמי "זכרון המצה להיות תודה", לחמי של שיעור שהואמעשרון,
תודה".

 יככרנמ תודה "בת כס ג )חריתם נאמר תורה קרבן במבהןווזנה
 מן אחר "אח ג( פ"מ )יה"ר חז"ל ואמיו אלקים", בישע אראנו ררךחים

 תהו ישראל". של ישועתן היש הקב"ה של שישועתוהמקפאות
 את ש התורה שבזמת עניא", לחמא "הא אמית לאחףשמבקשים
 "לשצה להיתז ונזכה אלקים", בישע אראה דרך "חטם בנו קוייםמצףם,
 של מגועתן שהיא ושכיה של ב'י,טועתו הינו ששראל", בארעאהבאה
ישראל".

תפ



 ש 8ש

 לפרש הש רישראל. בארעא הבאה לשנה הכאהשתא
 אוה רפסחא אגרהא )מאסך יזצשכר בשער זי"ע אדמו"ר אא"ז כ"קעפמש"כ

 ממצרם", יצא כאילו א"ע לראות אדם חייב ודור דור "בכל לפרששע"א(
 דברי על בנו, על בהספד ז"ל מפהאנא ישע" רבי האה"צ שאמר דרךעל
 כשם בשמחה[ ]כלומר, הרעה על לברך אדם "חיש א( ס, )בשטהחז"ל

 שא"א דבר הוא כי "חיב", בלשון חז"ל אמרו שלכן התובה", עלשמברך
 שאין מי ]ע"ד זה דבר "חיב" אדם נשאר רלעולם לקים, אדם בנילמתם
 לראות אדם חייב ודור דור "בכל וזהו "חיב"[. נשאר חובו לפרועלו
 במראת ויספר זאת קים שלא כמה שעד ממצרים", יצא כאילוא"ע
 "לפיכך בריגדה שאתמרים מה בזה פ" וכן "תחב". תמיד השאר -מצרם
 לעד נושאר והתשבחות ההל כל שארוי כו'", להודות חייביםאנחנו
 ממפלים אנו אק כו' כים שירה מלא פינו אילו שהרי "חייבים",בגדר

 ט'.להודות
 כפי הפסח מדר עורכין אנו כלתמר הכא", "השתא ל"פונמה

 דיזשראל" "בארעא נשלים חייבים נשארים שאנו ומה בגלות, כאןכוחה
 ירועהים. בחוככי ד' ביתבחצרות

 8 8ש

 הוצטש לא ואלו כו' במצרים לפרעה הינועברים
 משעבדים וב"ב ובנינו אנו הרי ממצרים, אבותיט אתהקב"ה
 הוציא לא שאלו מנק העלם, מלצם במשרים. לפרעההינו
 הזנק שבמשך אפשר והרי במצדים, לפרעה היט משועברם כו'רקב"ה

תשא



 וכבסוף עברים וכהיו בעילם ה2 אומות כמה שהף משם, יוצאיםהיינו
 ה(, אא ה מאמד ניסן הדש מאשי "שעצד בם )עקנשתחררו

 א, )עגמת עה"כ א( ו, )ח"ב דקדקת ביהר דאטעא ע"פ לבארונואה

 שבעולם המלכים וכל שבעלם העמים כל מצףם, על חדש מלך ריקםח(
 על שימים היו לא מצףם ישראל, בשבל אלא יטמשלתם נתחקולא
 לא ואדום בבל וכן בגלות, שם ונכנסו ישראל שבאו ער העולםכל

 אצלם, בנלות שיוניו ישראל בשבל אלא שבעולם העמים כל עלנתחזקו

 ורק מכולם, יראים ההיו העמים, שאר בק בשפלות האלו העמיםכי
 ע"ש. נתחזקו, השראלבשבל

 ממצףם, אבאש את ועקב"ה הוזרק לא שיאלו מתק,לפי"ז
 היות שעצם המ במצףם", לפרעה הינו משעברם וב"ב ובנעו א%הף

 וכל ממשלתו, ומת אותו הקשה הי"* פרעה, אצל בנלהבגבראל
 בהכרח כן ועל ויותר, יוהר עוד תקוסמי מנשכה דגלות, אמןשנכרכה

 ש"ב מצינו א% הרי ממצףם, אכותש את הלע"ה ההניא לא שיאלוהוא
 במצףם", לפרעה הי%משעברים
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 כלנו וקנים כלנו נבונים כלנו חכמים כלנוואפלו
 חכמי"ם מצרים. ביצבצת לם8ר עלינו מצוה התורה אתיודעים
 אמד ה"ה )יקף(, דע"ת בינ"ה חכם"ה הם התורה, את יתהך"םנבוני"ם

שאפקי
 משיים, ביצירת ובפה בדיבור - תיספר" לש לחב"ד זכש אם

 מלך דבר ט ה )9לא כמ"ש פ4ה, )בת" למלכו"ת המוחק להמעדךה"מ
 תאלם, הקברה לקקם שנגלה מצרים בטהרת המעצר הו"* דההשלמק(,
ורבן,

88 8 
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 עודיה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי אלינער ברבימעשהא.
 והיו ברק, בבני מסובין שהיו מרפט, ורבי עקיבאורבי

 איתא הנה בו/ הלילה אותו כל מצרים ביבשתממפרים
 עטשם אומר אתה מנין אומר אלעזר ו' נ( יח רפמהא מפכח )נאבמכלתא
 בהלטת לעסוק שצרחנים תלתלים של או חכמים של חטרההיתה
 ש )בנשורו הרימב"א וכתב נו'. העדות מה נאמר לכך חצות, עדפסח

 חצות, עד הפסח בנהלכות לעסוק דחיב דם"ל אלהמר שר' בחק,רשצדה(
 עד הוא ההלל ואמירת פסה חבילת ערמן א( ם, )בברכה שמובר "לפיהוא
 בזבוז מטפים שהיו כר מעשה )שדבש הדגרה ממדר אך בא*, שאזהצות

 פסח אכלת וממז לחמרי כרבנן אלא כ(, לו נראה ש הליה( כלמצצם
 להחמיר". הוא ראוי וישעפ"כ ההלכה. חבן והצחר, עמדך שיעלה עדהוא

 בהלכות לעסוק אדם היש ח"ח( פ"י )כחש ארזא בתוספתאואכן
 הטש הפסח אכילת עה"ק כרבנן קאי זצדוצמפתא חשכיך הלילה. כלפסה
 הללה. כל הוא מצרים טמאת משור עק לכן השחר, עמור שקלהעד
 ש"חטב להלכה, חפא( )ם4 והתוף ש( 40 פמוטם )עתי הכא"ש מזבוכן

 כהצנינו וזה הללה, כל מצרים ייראת וציפור השמח בהלכותלעסוק
 כו'. אליעזר ברבימעשה

 ר"פכל ב( קכ, )שחש ם"ל שייה בן אלעזר שרבי העלם,ומקערם
 ביציאת שספרו כעזתנאש היו; הוא חזרי הנא, לא חצות אחרמצה
 הלילה. כלמצתם

 ייראת סיטר צק תלוי יהב למה צ"ב, הדבר עצם בנאמתחזנהב,
 שם( )בבחצת לר"א דט"ל הא הלא ומצה, פסח אכילת בצקמצרים

 השכלו ח( צ, )שטח ד"יף משום הוא חצות, עד רק ד"א הפסחדאכילת
 ומשמך הזה, בילה רומזראפז

 לה"
 בללה משרים בבצק ועברתי צ( )שם

 נפה חמהחזנלת צפ וצו ושחי ן ן נש אף חטת 41' לפט מה ,הי

תשג



 זמן גם יהא למה אבל ב(. קב, )פמחש לפסח דאיתקש משום חצות,עד
 חצות. עד מצרים יוראת סיפורחובת

 ד"בעבור הדרשה משום שהוא כיזב, כא( )מצחה חינוךוכמטזז
 דהמוברים לפניני". מונחים המרור שמצה בשעה אלא אמרתי לאזה

 אבל לפניני, שמונחים שעה - השלה כל מקף הלילה, כלשמצוותן
 לא תו חיובם, טן שפקע חצות אחר חצות, עד שמצוותןלהמומכם

 מצרם. יוראת םיפור זמן הוי לא שוב וממלא לפנקי, מונחיםמקרי
 שמהא המרור במצה קיום ליכא בודאי שהף צ"ע, רבריואכן

 בשעה אלא אמרתי לא זה "בעבור שירהטו ההא ממש, לפיומונחים
 מצףם יוראת םיפור מצות עגמן אלא אינו לפנינו", מונחים המרורשמצה
 לפניני מונחים ומרור שמצה ה"צק" הוא שאז בנשן, מ"ו בללהוא

 ת"ל עשר, המשה שבקל "המניו היא( חו"מ מה6 )פ" ברמב"ם)ובמבואר
 ומרור מצה ש"ט בשעה זה, בעבור לאמר ההוא מום לבקיוותרת
 לפניני" מונחים המרור מצה שהו "בשעה זו שדרשה הף לפניני",מונחים
 דלם"ד להמר א"א ווי וא"כ עשר"(. המשה "בלל הוא שהחיובהינו
 דהלא לפניני", "מונחים מיקרי לא שוב חצות עד אינו המצה פסחחמן
 עשר, חמשה 6ל של זמן רק הוא אלא למינן", "מונחים שטנא בעינןלא
 ההבן. חצות, לאחר חצות קודם בק מתחלק אינו זהוזמן

 ייראת םיפור זבן דתלוי בהא אחר באופן לבאר נראהולכןג.
 ובמכלתא בתוספתא ראיתא הא ךהנה ומצה. פםח אכלת בזמןמצףם
 םיפור מצות משום הוא סק עגם נראה, הפסח", בהלכות לעסוקש"חיב
 ע"י שמתקמט מצרים יצעת םיפור קיום שמלבד ההינו, מצרים.יוראת

 וחמם, מעול המצרים לע והעשו המה השם, לע שעשה "מהשממפרים
 )6 שגמלנו" מור כל על יתעלה לו להורות מהם, נקמתימ ר לקחואל

 מצדים הנקשת םיפור במצות קירם ערך הס קם(, מ"ע המצווה במפרלמכ"ם
 בבשת )מובא במכלתא להדיא מבואר מקאה וכן הפסח. הלכות *מורע"י

תפך



 והמשפמים והתקים הערות ימה החכם שאלת שגבי כמש"פ(יצ"א
 מפמירק אין לו ואמור הפסח, כהלכות לו פתח אתה "אף כתבכו'",
 שהזכיר הסיאול, לדקדק הפולג שהוא "כלומר, )שם( הכמב"א ופי'וכוס.
 עדות שהם מעם בהם ערש דברים הם - העדות וכשפמים, ערותחקים
 הלכות כנון - והחקים כו', ומרור מצה לאכול כנק מצרם, גאולתעל
 בו תשברו לא חוצם כענין מהמכם, מעם בהם נראה שאין בפסחעייש

 וכן בו, השכל לא ערל וכל כענין - המשפמים כו', אחת בחבורהושיאכל
 שאר "בן שנתב מלשוע ]אגב, מופרים ודקדהקי המצה חמץ הלכותשאר

 טשכמ"לן, מצדים, הנטשה קים "ט ושץ בהשקת עגם לדייק "ט ומצה", חמץהלכות
 עוד, ויחכם לחכם תן אתה אף הדברים. כל עיקר לתלת רצהבחץ

 הלכות שלימוד להריא, הרי כו'". הפסח הלכות כל לפרשוהשיב
 מצרים. יציאת סיפור במצות קיום הואהפסח

 אכילת בזמן מצרים יוראת םיפור אמן דת~א דהא נראה,ועפ"ז
 מצרים. יציאת שבסיפור הפסח" "הלמת החלק על רק קאי וטצה,פסח

 הכיו"ב, המרור, מצה פםח הללה, מצוות של ההלכות בלמודדהקיום
 יוראת םיפור מקיים - נחגג שהמצוה בזמן שרק המצוות, חיוב בזנקתלוי
 תליא תה המצוה. חובה פקע שכבר לאחר ולא הלכותיה, ע"ימצרים

 השחר, עמוד ער או חצות עד הוא ומצה פסח זמן אם תנאיםבמחלוקוז
 הקשורים ההלכות חלק גם חצות, עד רק הוא המצוה קיום רזמןלרמ"ד
 חשש לא תו המצוה שפקע לאחרי ואילו חצות, עד רק הואבמצוות
 - דר"א המכילתא שכתב וזהו מצרים. יוראת כסיפור המצוותהלכות
 נהלכות שסק שצרכק אומר - חצות עד הוא ומצה פםח עונקדם"ל
 חצות. עדהפסח

 ונפלאות ניסים למפר שצרך מצרם טנופת במקצר ההלקאכן,
 עד מתקיים ולתו"ע המצוות, קיום בזמן ההראים למחלקת שפך לאכו',

 חצות אחר מצה ראכל להאב"ע דצ"ל הכע"פ א"ש, לפי"ז אשרהשחר.

תפה



 כל מצרים יציאת ממפרים כוהיו התנאים בין הוא ההע מ"מ יצא,5א

ר,לו~
 חיבן
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ק בלפות. מצרים יציאת שתאמר וביתיולא  להמר 
 מצים ייראת שלל משום בלילות, מצרם יוראת שכירק שאיןבסברא
 דמי לא ולפיכך היום, כאור הליקה האיר שאז ללות, משאר מיוחדהין
 ע"י דאררבה מ"ל ראב"ע אך החושך. בהם וממולם עלותוקטאר

 בנהורא הקילות, כל את מאיים בלילות, מצרים טמאתששכירים
 והבן. חשוכא, מתתידנפקא

88 8 

 לעמו תורה שנתן ברוך הוא, ברוך המקום,נרוך
 התעב נם נכלר מצחם ייראת סיפור במצות דהנה לפרש, "טישראל.
 קאי טה על בם לישראל, שעשה הנשים כל ש התטבחו 5הן2י"תלהורות
 כן משובח". סק הף משדים ב-ציאת למפר רמרבה ש"כל שנאכימה
 כו', מצרים בטמאת למפר ",שצונו קם( מ"ע רשעוות )ספר הרמב"ם לשקהוא
 השם, לס שעשה מה בדנד5ת הדברים תארקי במאמד שיוסיף מיוכל
 מהם, נקמתש ד' 5קח שיך וחמם, מעול ועמצרים לנו שעשוומה

 "הגדה" וכן מוכם יותר טהרה שנמלמ', מוכ כל על יתושה לוולהודות
 וזיום "הגדתי נ( ט, )דמים ירהטלמי מההמכם כידוע "שבח", מהיטקהוא
 תן". יומא "שבחית א5קו4",לך'

 ביקרו הקב"ה זמרתה טומרם ב( מז, )ח"ב בזדה איתאיעה
 ש חמידה יתרו שבא לאחר ורק לישראל, הורה ניחסה לא לפניו,כשהויו

תפו



 האלהים, מכל ד' גדול כי ידעתי עוטה יא( יה, )שמת ואמר מצףם,טמאת
 עממה, למעלה בקרו הקב"ה עלה אז אתכם, השזל אשר ד'ברעי
 ממצות שהוא הוא", ברוי ועיקום "ברוך ע"פ ובזה התורה. נתןו14ה"כ
 ממערכים ולכן תורה, ותנה הרי ההודאה שזכות %, להוראהיום
 קראל". שמי תורה שנתן "ברעי להמרתטנף

 בשבועות התורה שנתינת במפה"ק ראיתא מה יתבארנזה
 כחול הם לשבועות פמח בק שהימים שאמרו ער מפמח,נמשכת
 פמח שבלל מצתם ייראת על ההוראה שבזכות כהמום ההינוהמוער.
 בשבועות. התורהניחתה
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 דברה בנים ארבעה כמד כר הוא ברוך המקוםנרוך
 דברה בנים ארבעה שכבר על ההודאה המא מה מ"ב כוי.תורה
 מ( ו, )שרה נאמך דהתה קשה, ועד"ז הוא. רצע מינוחו חד האתורה,

 פמח זבח ואמרתם לכם, הזאת העבודה מה כניכם לכם יאמרו כיההטו
 גבנים. בשורת על העם ריקרד רפירש"י רישתחוו. העם ףקוד %,הוא

 מה השואל הרשע הבן בשאלת אירי ר4מוק חולא העולם,ומקשים
 בטה. רגצים בשורת הטו ומה לכם, היאתהעמרה

 לר'", הוא פמה זבח "ואמרתם להם עגאמר רזה נראה,אך
 באדש )כךאאא ומנ"ע השש"ד ע"ז עובדי והלך הללו היו במצריםשאס

 יכלו שלא שש מומאה שעף במ"מ בשוקלם יעיי הג פו,תהלם
 בראשית היה אוראל א"8 שכל משום נגאלו, תש"םושתמהמה,
 )שצת שנקרא עד חים אלקים מגמת בו יש העלם, בברוצתרגנחשבה

 זאת, ויודע מכיר הרעו בנ*ת שנשמתו ואעטר ישראל. במי בם כנ(ד,
 נפש ותצא החשך, בתש לו ויחור הערגת עליו הגרהם מרצבוצה,
 לכם טימר כי "חיטט שמחשר כיק ע"ש מגלותה. בו אשרהאלחת

הפז



 בני המה הלא בניכם, שהם שכיק הבנים", "בשורת היינובניכם",
 נמשך נשמתם ויפרש למקום, בנים הם הרי הממד"א ויעקב, יצחקאברהם
 במצרים. שהטה וכמו להנאל, מחצם כן על ישראל", בכריחטבני

 העתידה בנאולה מ"מ במצרים, באלו שלא אלו נואףונראה
 לא ם שש היינו נגאל", ההה לו שם ההר "אלו שאומתם תה כלם.יתקנו
 ע( כ4 )"2עטץ שנאמר להנאל, עתידים העתידה בנאולה אבל גאל,היה

 אלו שאפילו מצרים", בארץ והנדחים אשור בארץ האבריםיובאו
 בהר לד' "והשתחוו יקוים בהם גם מצתם, בגאולת ונאבדושנדחו
 בם ערקויש ההבמחה על וישתחוו", העם "ויקוד וזה ביחולם".הקרש

 בירושלם". הקדש בהר לוי'"ח4,,2תחוו

 8 א8

 לו אמור אתה ואף כוי העדות מה אומר הוא מהחכם
 "אין למה מעם לזזן תאה אפיקומן. הפסח אחר מפמירין איןכוי

 החכם. בן למפשלת תשובצו אח כטה ונם אפיקהמן". הפמח אחרמפשרן
 "מה בבחינת כ( לא, )תה4ם עטההש ל"צפון", מרכס "אפיקכם", דהנהוי"ל
 )פיח הרמב"ם וכהב לבא. לעתיר לצדיקים לראלי" צחנת אשר מוקץרב
 אכלה לא בו אק העוה"ב הראשונים חכמים אמרו כך ה"ב( תשובהמה4
 מזיו ונדגין בראשיהן ועמרותההם יושבים צדיקים אלא כו', שתההולא

 הנאמרו חה תמהו וכו', וירתוק אכילה שם שאין לך מנברר הרירתכית,
 ישרים שאינם מה הקב"ה מנוצתת הצעוגין הפורעים ונכינה, נטיוההנין
 אחר מבאירין עאין 5מה מעם עטה אפגל ולפיס השפל"1 דששפל בגוףחום
 היצפון שיתגלה ומעת ל"צפון", רכם הף שאפעףמן אפיקומן",הפמח
 והצהרה. 84כילה גטם רוחקה לא שוב המשהטה, נטיו ויהב לצדיקים*המח

 ההקש ערות כל ולהבק הותה החת אלת שולכן,
 ,2הו4ש אתפחמן", הפמח אוו מהשורק שראין לו אומרים מ',והמשפמים

תפח



 ונשע נרע אז ורק השכינה, מזיו ונהנה הדעת תתגלה בו ~כקרפ
 כחס כפי כלישע נוכל ואזי עכשיו, יודעים אס שאק מה הקב"המאמהת

 אותנו. אלקינו ר צוה אשר היגשזצפמים החקים העדותמה

88 8 

 הכלל מן א"ע שהוציא ולפי כו' אומר הוא מהרשע
 ע"ב שאל. היה לא שם היה אילו לו, ולא לי כו' בעקרכפר
 הטה לא שם הנץ ש"אלו מיכה היא הכלל" מן עצמו "שהחרא מהלמה
 כאילו ודור דור בכל א"ע להאות ארם נתחייב קיי"ל ךהנה וטנאה,נגאל".
 של כראה היתה מצרים שיוראת בזה, ההכפור ממצחם". יצא עצמוהוא
 עצמו הכ% מ"מ מא, דורות הרבה שעברו ואף ממצרם, ישראל"יכלל
 ובכל במצדים. אז שהנא ישראל הכלל אחזו עדיק שהוא מתחלף,לא
 לראות שצרעו הינו ממצרם, יצא כאלו א"ע לראות ארם חיב ורררדור
 מן עצמו שהוורא הרשע לכן ישראל. כ% מן חלק הוא כאילוא"ע
 הכלל. בגאולת ננאל הטה 5א שם הטע שאפי לו אומתםהכפג
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 היה לא שם היה אלו כו' הכלל מן עצמו ושהוציאולפי
 אביו לדבר היודע קיק א( )צ, במוכה שאמרו מה ע"פ ש"פננאל.
 קהלת מורטטה כחטה לנו צחה תורה הטש, מה תורה כו', תורהמלמרו
 ללמרו צרב 4וק תורה ~מר מהחלת שתעף היא ד(. לנ, )יברשיעקב

 הכלל" מן ע(םו "עוהוצייש הטה העקב. קהלת לכל מחרטה ההאשהתורה
 שיציאת באל, היה לא עפם הטה אלו לוקי לו, מורשה התורהאק

תפס



 את בהווראך צ( ג, )שמא שנאמר כמו התורה, נכלת לצורך היתהמצרם
 הזה. ההר על האלקים את תעברת ממצרםהעם

 ש שש

 שם היה אילו כו' לו ואמור שניו את הקהה אתהואף
 עפ"ר ונראה שיניו". את הקהה אתה "אף בלשת פ"ב מאל. היהלא
 שאחדיל מה על טיח( פ' )ריש הק' החייםהאור

 )סמורי
 שעשה קרח נ( 49

 בינקם יעקב לנותנם, עצמו שעקב יענך בן נם ולחשב כו', בישראלקרחה
 פגם וזורח ענפים, יגב ממנו שיצאו הכהא הוא שיעקב ובשר כו/רדויים
 שרש עד הפגם הניע הקש הראשת, ענף ער האהה, ענפיבכל

 פתם היה שאם האב,, בעצך יכנע שלא רחמים במש יעקכ כיעצמו, האי"
 נשמח בש הרה"ק זקימ פ" ועפ*ז ע"ש. לנכוי, שרשו חקר תהה ב"קנמ

 לא נצח ער אבותיו רור עד תבא כ( מ4 )ההלש השמוק יחי( )ש זי"עמששה
 שהם בהאבות שרשם עד רציעה אטה ומהפגשה אמן רכל אור,יראו
 כו'. שם ער כניע ח"ו אם משא"כ לנצח, ניכרת אש האהה,עשר

 אבות. לג' רכש הוא ער"ן שאות ב( סנ, )ח"א כווך מבוארוהנה
 עקר הרי בעיקר, וכפר הכלל מן עצטו את ומהוורא שהרשע י"לועפ"ז
 הער"ן, בח" ההנו שיניו", אגע הקושה "ארסה ולכן האהה, כהצריםעצמו
 "אלו ולפקך אבותי", רור ער "הבא בבחעת הוא שלו שהפנםלהורות
 אור". יראו לא נצח "ער בכלל רח"ל הוא כי נגאל", הטה לא שםהיה

 ש שש

א.
4כ~

 לומד תלמוד ים מבעוד יכול כר חודש מראש
 קורין שמח שלפני שבת משא( תש5 מי )ששח בשו"ע המה כו'. זהבעבור

תצ



 במנחה לומר חיגצהג וברמ"א: בו. שנעשה הנם מפני מגדל שבתאותו
 הנרפא ובביאור עונותש. כל ש לכפר עד היינו עבדים מתחלתהרבדה
 דבר הוא אבל לעחתו, ע"י הנאוית התחל "שמאז והמצג, בד"הכתב
 במכילתא מפורש דהאשאעו,

 )סי
 חה"מ מראש אני שומע בא( פהקת

 בזטעה חח, בעבור ת"ל יום, מכעור עקל ההוא ביום אי ההוא, ביוםת"ל
 בדבריו מבינים והעולם עכ"ל. כו', לפנקי מונחים ומרור מצהשיש

 מצרים בציאת למפר לאסור *לפותא הוא חח" מ"בעבור שהלימודשם4ל,
 תמחה. חבוא לפנדק מתחש ומרור מצה שיש השעהקורם

 טיל( מאסמחיוצא דגאון בשם בא פל יוסף פרדם בספר )עיץ מקערםעוד
 פסה אלו דברים שלשה אמך שלא שכל כיון מים כן, יהיה לודאפלו
 א"כ טצליאל, רבן עד רק לחמר המצע והרי יד"ח, יצא לא ומרורמצה
 ערבי )פרק הרנן כיפ"כ לפי לתרץ אפותי הקן זו )קחצ"ר נאסר לא הרי חעסיפרר
 כראוי סתור חובת ירי יצא לא כי אמר שלא ישכל ואיגדה(, )כפגיהם חהרעצכ"אפמחש(

 עים(. המצוה צף אבל במובחר,מן
 שסם ם"ד וכי תורני. הכמרף כמצוין אלא יהא ךלא קשה,וירך

 בוצעה אלא - בחן חז"ל ודרשת מצרים יוראת בענק תורה ללמודאטור
 שנקי. מונחים ומרור מצהשיזם

 קוים ביצ"ם לספר איסור שיזם לומר דגר"א כוונת שאיןונראהב.
 היצ כו' חורש מראש יכול רדדתם המכילתא דהנה אלא מ"ו,לל

 חהוא חודרו, מראש מצרים ביוראת למפר כבר לחיב קם"דשהתזה
 בהלכות המשואלם משום או הרשב"ם(, )פ" כגאולה התחילה שאזמשהם
 מביחם שלפינן אחר חק הרשרש(. )פי' הפםח קודם שבדצת שתיהפסח
 מצא יום", מבעוד "יכול קם'ד עריק חוורם, מראש חיוב עסייןהוצא
 שתאמך הש ההוא", ביום לבקש "ווגדת רגוצב שמשמעותמשום
 ועפרי(. )מוטור הפסח שחוצת זנק שהוא משום או )רשב"א(, ביוםהרגדה

תצא



 לפנטי, מונחים ומרפי עפושה בזרעה הוא עפהחיוכ אח" מ"בעבוכלפינן
 בושן. עשר חמשה בללהיפ

 ההנ"א ביאר הרי הגרול, בשבת הוגרה למנהג ושעםודעה
 הוא )וכן לקיחתו", ע"י הגאולה התחיל "שמאז משום שהוא מנרו(,)40"1
 הגאולה התחלת בו שקיתה "מפני )שם( בלבוש גם מפורשבאמת

 הוכיח זה ועל יצי"ם. לסיפור זמן הוא שלכן כלתירוהנימים"(,
 סיפור חצן מ"מ כו', חודש בראש התחלה עוגאולה שאע"פמרמכלתא

 מה כן ואם הגאולה. נמר זמן שהוא דוקא מ"ו בליל הוא מצריםהריאת
 לנהם מספיק מעם זה אק לקיחתו" ע"י הגאלה "התחיל הגדולשבשבת
 הוא מצרים יצמית משור כי הגדל, בשבת פסח ליל של הדגרה אזלחצר
 לומר מנהג שאק וכמו התחלתה. בזמן ולא והיציאה הנם גמר בזיקדוקא
 אמנם, הנדל. לשבת מנהנ שיו לא כמו"כ חוחם, מראשההגרה
 חולבתם. הרמ"א כרעת זי"ע אבליק מרצלמעשה

 4 שש

 המקום קרבנו ועכבתו כו' ורה עבורה עוברימתחלה
 לשכינה האדם את שמקרבת תשובה גדולה רהנה ל"פ,לעבודתו.
 שלא וז"ש ה"ו(. תשונה מה* פ" )ימב"ם אלקוק ר ער ישראל שובהשנאמר

 יי שעל אלא ר, את ולעבור מע"ז צינו למשעי שזכינו בלבדזו
 אלו. ציצים להיות לעבודתו", המקום ש"קרבנו פנינו עודהתשובה

 דבר התשובה היות ה5 הוא קרבה", "ועכשיו שאמרומה
 מיתתך לפני אחר יום ששוב ר( מזו מק ףרבי )אבה חז"ל שאמרו כמוחמיי,
 " ש כי ילבנו", שועכשיו אמר לכן בתששה", ימיו כל נמצאכף,

 העירה. לקרבות יום בכל זוכים בתשובה", שיו כלש"נמצא

 ש שש

תתב



 נולף שבפסח א( ש, )י"ה חז"ל אמרו הנה יצחק. את לוואתן
 ומכילתא( עולם סדר )בשם שכתבו אלא( )ד"ה בתום' שם ועיץיצחק.

 ש( כה, )בראשעז כתיב יצחק בלידת חזנה יצחק. נולד בנימן עשררבחמשה

 "לפי ופירש"י יצחק. את ההיד אברהם אברהם, בן יצחק תולרתוואלה
 פניו קלסתר צר כו', שרה נתעברה מאבימלך אומרים הדור למצישהיו
 ו"8 יצחק". את הרליר אברהם הכל והעדנו לאברהם דהמה ינתקשל

 "אברהם בת" נם היה וגבורה, דץ בחינת יצחק, לית רבעת טהלפרש
 "רומה גבורה, - יצחק" של פניו קלמתר ו"צר לאברהם, חמרהולנד",
 שלא זחק", את ההיד אברהם הכל "והעעיו חמר, " אברהם"לשל
 כינ"ם. כ% מתירההיתה

 ביום - הקב"ה שעתיר למה שמהש הוא זה שכל לומד,ו"8
 מצרים הני-שת על דהנה ממצרים. ישראל את להברא - יצחק שללירחו
 מראת שנמי היעו גו'", ורפוא כף מצרים את ר' "וטף כנ( 41 )"8ע"נאמד
 וזה לאוראל. ורפוא למצרים כף ורפו-ש", "כף בבחעת היומצרם
 בכהשרות ארזים מוקרא ז( סח, )ח"לש עה"כ א( כה )סכורץ חז"לשדרשו
 שהמה הנם ןךל ע"ה הית השירות. בכי אלא בכושרות תיקרי אלגו',

 מצר למצרים" "בכי וההנו ליזרעאל. הורות למצרים בכי - רשמןבאותו
 "אברהם בחינת מצד לישראל" ו"שיות אבההם", בן "הנחקבחינת
 יצחק". אתההיך

 פ שש

 בשם מצה נקראת ב( קצ, )חיב בחר הנה יצחק. את לוואתו
 בלשק בכבשים נקרא ממצרם גבראל ישועת תם שצוותא"."משיא
 כף היינו ורפוא, כף מציים את ר' רעש כב( ש, )שנהק כמ"שרפאה
 בקרא מצירם ביוראת רפואה קשורה וכן לישראל. ורפואלמגדש
 כי עלך אשים לא במצףם שמתי אשר רמחלה כל ט( פ, )שטתשנאמו

תשג



 דאיתא אלא( ר"ה א ש, )וטה התום' כתבו ךדגה לפרש, ו"מ רפאך. ר'אני
 במ"ו אברהם, עם הקב"ה דבר בנשן ר"במ"ו ובמכילתא עלםבמרר

בנשי
 ואיתא הצחק". נולד בנשן בט"ו לשרה, לבשר השרת מלאכי באו

 העץ, שפסח אמדת היה עתית יעשי ליזמי צ( פם"ח )ב"ר במחרשנמי
 כהידבר המה ניסן מ"ו ביום ההתגלות ובהתחלת שכיף י"ל ולפ"זע"ש.
 ההלע ע"כ החולה", את "לבקר הקב"ה בא שאז אברהם, עםהקב"ה
 אכילת ענק ובפרם רפשה. מהם נמשך להיות עניתו בכל ליורות זהיום

 המלאך נם ועמו החולה, את לבקר הקב"ה שבא שמן באותו כימצה,
 הנ"ל, בנודרנו כמבחור המצות, שהן עגטע" ועפר "להם נאמררפאל,
והבן.

 ש שש

 מצילנו והקב"ה כוי ולנו לאבותינו שעמרהוהיא
 עג )שמות רכהיב הא ש ז"ל האר"י בכהבי יאיתא מה ירוע יוימידם.
 כמשרא רגע עוד ניראתם ישראל היו ראם להתביישה, יכלו ולאלס(

 משם יוצאים היו לא חצוב מתמאה שעף בנ' ת"ו נשקעים היוכמצתם
 האחרון צק עד שם השי"ת השאירם באמת למה העולם ומקשקלעלם.
 קודם. אחר רגע אף גאולתם החיש ולאממש

 בעל הגה"ק מש"כ ע"פ ית"ש, הנרשים מחסהו זה ערםריגל
 הף ט' אריה מפי המצל אשר צדע 8כ5 ישלח( )פ' זי"ע חים מיםבאר
 בעל פמוך תבירו כרכמי אוי המבריה כה2א"כ א(, כד, )בים שלואלו

 א(, נח, )ב"ק מלשלםהנכסים

 רהה"
 כבר אוי, בפי כבר שהוא תה הוא,

 ולא דגש"; בוק שלם לא שעדכן אוי למבריח משא"כ ממש, נאברהוא
 צדיקיו את המצל הוא טז8ש אלקש ושצנם כאברם. לכלל ערקבאו
 ועל מידם. מצלם הקב"ה איי בפי הם שכבר אף ממש, ארות ערנימבין

תעד



 עדני מבק מוציאנו ית' הוא כי ברין", עבדיו "לקונה אומרים אנוק
 אף". מפי מצ% כדק ממש שלו ותגוכפיים,

 שהשאיר במה ווקכ"ה שעשה הנרול החמר להבין "טועפ"ז
 במצרם נשקעים חויו עור להתמהמה יכלו שלא ער פרעה בייאותנו
 ובזה לעבדים. ית' לו בדין ולקמו ארטט מפי כמצ% הא עי"ז כילעולם,
 ביבשת הלל שאהמרים המעמא א( ו, )כנלה ראמרען הא לפרש"ם

 ד'" עבדי "הללו א( קו, )חה*ם רכמצרים כהוום רפורים, בנם %אמצתם

-
 נהיינו אנן. אחשורו,ם עבדי אכתי בפורים אבל פרעה, עבדי %א

 אנו ומעתה ית', לעבדיו קמו ולכן ממש, פרעה משיני הצילנורבבוצרים
 ההן רגנן מירת שבימול דפורים, בנם ]כמשא"כ פרעה עבדי ולא ד'עבדי
 ארי כמבריח רק הוי מחשבתו", ם וקלקלת עצתו את ש"הפרתבאופן
 אנן[. אחשורהם עברי אצתי %כן הבירו,מנכסי

 נופא ערה החד ולנו", לשבותיך העמדנה "חשש הנפרשובזה
 והקב"ה לכלותעו", עלית עוכרים ודור דור "שבכל מה לס,עמרה
 כי מידם", מצילנו "וקב"ה ממש האחרון בתע ורק עמנו, לעמודמניחם
 ר'. עברי נעשים אנועיץ

 א שא

 מלמד שם ויגר הדיבור, 8י על אנום מצרימהוירך
 נ4ששץ לנור אה אל יתזמרו ה ם4 )מאנת שנאמר כו' ירדשלא
 באניץ הרעב כבר כי לעבריך אשר לצאן מרעה אץ כיבאגו
 געל הטה למצרים יעקב הגרידת אמר שמתחלה ישב, לטורה נו'.כנען
 אין כי ב4שמ ב4צשץ קעור יעקב שאסך ושמוק מבמש ושח"כ הדיבור",פי

 שלא שאף להשמיעם ה10 לומר, ויש גר". לעבשיך אשר לצאןמרעה
 לא גרידא טץ מצד אעפ'כ כנען", בארץ ונרעב כבר "כי לצאן מיעההטע
 בארץ ניפאר הטה לגוף סכרה ליי בא שויה ואע'פ לממדרם, יורדהטה

ומנה



 היא אשר לנשמה, מכנה הוה למצרים היידה כי נפש, בממירתמען
 בארץ רוטב נחשב לא לכן חוכה(. הל' רמס סו" )עק הגוף ממכנתחמורה
 פי על "אטם שהיה משום אלא למצחם, יעקב לחידת האום סיבתכנען

הדיבור".

 ש שש

 נפש נשבעים כב( י, )יברים שנאמר כמו מעת,במתי
 השמים ככוכבי אלקיך ר' שמך ועתה מצרימה, אבותיךירדו
 מצרים לנבול  "כשבאו א( לח )פרר"א חז"ל שאמרו מה ע"פ ע"פלרוב.
 כמנק מצם הקב"ה עשה מה נפש, בשבעים וכתיב ועוטים, תשעההיו

 אנכי ד( סו, )בראשיה שנאמה מה לקים נפש שבעים במספר ועלועמהם
 על הק' לשכינה כימי הוא מעם" ש"מתי ואפשר מצימה". עמךארד
 דומה שהיא שנתמעמה הלבנה על שאמדו כמו עצמה, שממעמתשם

לשכינה.
 הקב"ה אמר הכוכבים, "ואת ד( פ"ו )בי כמהסט אטנאוהנה

 - ש" אם נחר בחלה, שולמת להיות עצמה מיעמה דוו והלבנההחייל
 נכנסת שהיש בשעה עמה, יוצאק הכוכבים שיהו יוצאת שההאבשעה
 בשבעים כמ"ש מעם "במתי יתפרש ועפ"ז עמה". נכנסים הכוככיםווו
 ירדה מעמ" "מתי הנקראת שהשכעה הינו מצרמה", אבותיך לדונפש
 "ועתה ולכן ממש, מהם כאחר נפש שבעים למנק שמצמה עדעמהם
 ד' בצצו ככר שעתה שאף הינו לרוב", השמים ככוכבי .אלקך ד'שנח
 בטפתט שכל הושטים", "ככוכבי אט מדה, כבר מדה מ"ט לרוב,אלקט
 משום שץ כל לשכטה". מטד "לחלק רק הוא לעולם,ויציאתנו
 נפש* שבקךם לבדק עמנו השכסה נכנסה מעמ במתישכשהינו

 ש שש

תצו



 שץ פסק חין בהמיך 5ך ואומר חיי בהמיך 5ךשומר
 בא6 שבזטתן מלה, דם ועל פסח ים על כם( )ודרגא חז"לדרשו

 למסננה ריח החי מילה" "דם ערכות ררוש, בדדך לומד ו"2ממצףם.
 מצף. להיות עלא מסנ"פ הוא פסח", "דם וזכות "הזודי",להיהע
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 הבה ו( א, )שמות שנאמר כמה המצףם אתנוויקו
 נתחכמה הבה עה"כ המהרש ע"פ ךרח2, בדדך יי כו'. 5ונתחכמה

 שנאמר כמו שוב", נקרא שבת ווינה השכת". את מהם לבמל "שרצולו
 מוברר שבו לך, להוויות טוב השבת 6רמ שיר שמרר א( צב,)תה6ם
 המצתם", אתנו "וירעו באמר כן על א(. ו, )תה"ש לעזראל" טובשיאך

 השבת. בשל יי על לחרש, ח"ו אותנו לעשות הקעהשכוונתם
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 באח"ב. עד"ש דשתך מימנים בהם נוהע היה יהורהרבי
 תהו אלים", "מעשה בניממיטש באח"ם" עד"ש "דציך יהנה לפרש,"2

 על הקב"ה הביוש מכות העשר שא6 מימנים" בהם "בתןשהיה
 אלקים". "מענוה חויוהמצףם,
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 מצה כף. מה שום ש נוי אוכלים אבותינו שהיה כמחא.
 ומצה ושץ מהי )פץ ההמכ"ם כתב כר. מה שום ש אונקים ששגווו

 לאמתש שנעשו שפלאות בנטים למפר תורה של עשר, "כצותהיא(

תצו



 עמ( )הזב הלוי מבית בהמרה והנה ננימן". עשר חמשה בללשצרם
 פסח דבלל ההמב"ם מ16ק שדקדק ז"ל מבהמק ומר"ח בשםמביא
 יצאו שבו רתמן ההא בנטן( עשי חמשה )4ל שהיום והשמר שטכיר ג"כצריך

 פמח, לל של בקידתם זו מצוה מקיעים שאנו עוד, וכתבממצרים.
 שבו היום הוא הזה שהיום מיחד שבזה חיותינו", "צקכשאומרים

 אין חביותינו" "אמן דהרי כן, לומר קשה אמנם עכת"ר. ממצרם,סאו
 פמח. של היו"ש כל אלא ממצרים, יצאנו שבו ט"ו בליל רקאומרים

 בערב מצה האגל היא( פ"י )פסחים בירושלמי ךהנה בטה,וי"ל_ב.
 להקה. חמיו בבית ישומחו על והבא דמיו, בבית ארוסתו על כבאפסח,
 פסח בערב כטמן ש84כל תמי הכב( וטרה ושץ מו"ר )פ"ו הרמבעם כתבוכן
 נפשו. שתצא עד מדדות מכות אותומכים

 כתב א( ע, )0%08 המאעי הראשותם. נחלקו ראיסורובמעם
 איסור ולדבריו לתיאבק". בלילה מצה שיאכל "כרי הוא האשורשמעם
 פמחים ערבי ב( צם, )פסחש דתנן המעם מאותו הוא בע"פ מצהאכלת
 "כרי רש"י פ" שם עגם שתחשך, עד אדם יאכל לא למנחהסמקי
 )שם( הרמכ"ם אבל מצחה". הידור משום לתיאבון, מצוה של מצהששכל

 כדי הפסח בערב מצה לאכול תכמש "אסרו שכתב ביניהם,מחלק
 מקורם הפסח ערב להטל אמור הנן ט', בערב לאכילתה הכרשיהיה
 איסורם שמעמי הרי כו'. בהאחז מצה לאכלת שיכנס כדי כמעםהממוץ
 ערכם פכרי כהוום אש פסח בערב מצה אכילת חהאימור נסה, טהשונים
 וב"ב בערב". לאכילתה הכר שיהטה "כדי אלא בתאנה", מצהלאכרת
 רשף שלהטה כרוחב דבש בערב", לאכילרעה הכר "שיהמה החיובבגרר

 בערב.לתכלתה

 בעבור טה, ועבור ב( קט, )מקהים אסתנן דרגה בלץ,תראהנ.
 גר ומכו, מצה אוכל אני פלכך הדשב"ם הש" דאתא9. הוא ומגורכנפץ

תצח



 זה בלילה אוכלם שאנו עגבה כלתמר, ממצףם". בצאתי * שעשו5מה
 הויש עגה ונראה ממצרים. בצאתי * שעשו למה זכר הוא תמרורמצה
 ההא עיששה המנר שטייה ההם בערב", לאכלתה "היכר המחיבהרק
 ממצרים. יוראתו זמן הוא שאז זכר רהקא, זה ב*5האוכל

 שכתב סקס( תעש סי' ברנ"א הובא קנה, )ס" הרעל בתרומה]ועין
 ממסים לו שמם8ים מה ומכק שיורע כ"כ רעת לכל שהג"אשקטן

 פסח[, ]בערב מצה להאכלו ראין נראה מצרים, ביציאתונפלאות
 מצה שיש ביזעה א5א עוטרתי לא תה ובעבור כוי, לבקי ווצדתדררשינ(
 ערלי היאך המצות, כק כריסו כבר הבן עמ5א ואם לסוזי, מונחיםומרור
 לבארו ויש עכ"ד. לקמן, לו חידוש המצה ראק כיק זה", "בעבורלומר
 לומר שיקי לא שוב המצות, מן כרומו ככר הבן עמלא ראם דרכינו,ע"פ

 לקיק 5ו חידחש שאק כל זה, בלילה מצה מצות מקישים אח""בעבור
 דוקא.[ עכשיואצלתו

 החיוב מקישים שבזה אפשר(, )בדרך לומר "מ אוליולפי"ז
 שאומר סמה כן מכן שהף ממצחם, עדצאנו צק הוא שהיוםלומר
 המעם רזהו כו'", בציקם המפיק שלא שום על כו' אוכלם שאש לנמצה
 ומע"י ההינו זה. ביום היתה מצרם הראת כי היום, הטצה שאוכ*םלמה

 אני כו' אץ בעבור ואמירת חח, ביום ומדור מצה באכילת חהחירוזשההקטר
 שהנאת זנק הוא שהיום בזה ממופר הף זה, ביום אלו מצותמקים

ממצים.

88 8 

 יצא כאלו עצמו את לראות אדם חיב ודור דורבכל
 שיך ממצרים, יצא כאילו עצמו את לרותע "ה חיוב בפשמותממצרים.

 )פט הפסח בהקמת שץ יק ההמכ"ם שהשא ממץ משמע וכן פמח.45ל

 צריף דשה בלילה אדם כשמועד "5פיק4 שסים ממה תם השר, וצשממה4

תצט



 4לה של מההלכות שהטש הף חירות", דרך משב חבוא העיתות~כל
 בתורה הקב"ה צוה זה דבר "ועל )שם( הרמב"ם כתב דהף ט"ב, אךזה.

 ויצאת עבד, הית בעצמך אתה כלחמר דויית, עבד כי חכרת %( פו,)וחרש
 גבי נאמר זה שהף זה, 4לה מהלכות זו שאק הף ונפדית".לחירות
 היינו הזה" הדבר את מצוך אנכי כן ש"על עבר, לעבד הענקהמצות
 עבר. לעבד הענפתמצות

 צוה זה דבר "ועל אהמר שעלטה המצוה שקיום תאה,לקי
 פסח. ללי המיותר מצוה קיום אינה היית" עבד כי וזכרת בתורההלס"ה
 יזכרת פו( וע )הטים כנון מצרים", ליוראת "זכר בה ש"מ מצחי שכלאלא
 יום את לששות אלקוק ד' צוך כן על גו' מצחם בארץ היית עבדכי

 היית עבד כי וזכרת גו' ויתום נר משפם תמה לא ט( כר, )שם וכןהשבת,
 עבד, הית בעצמך "שאתה דרך על להיות הזכיה צרכה גו',במצרים
 בליל מצרם ייראת דסיפור המצחה נם ובכללם ונפדית". לחירותויצאת
 אדם כשסועד "לפינכן וזש"כ הה. דרך על קרמה שנעטה צרייפסת,
 נם באמת אך חירות". ירך משב והוא ולשתות לאכול צרעי הזהבלילה
 על במחשבתו מיזכור צרעא יום, בכל מצחם טרסת של הגירהשנק
 בעל הרה"ק של קישו 14ון הראמי ]שוב מצרים. יוראת את זודרך

 יום וכל ויור דור בכל "וזץבוץ ם( פרק )ר"1 אמרים בלקותי זי"עהתנטש
 ממצרים".[ היום יצא הוא כאלו עצמו לראות אדם חיבויום

 גירסת דלפי נראה פסח, בהלכות הרמכ"ם ובהביאווזמה
 די לא אז רהף א"ש, עצמו" את להראות אדם "חיב עדורםהרמב"ם
 מצחם. טמאת את כן ולמפר א"ע להראות צרעי אלא במחשבה,לזכור
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 כגק דברי ע"פ האפ החיים. בארצות ר' לפניאתהלך

1 ש בנש( תפארה )בוצרה זי"ע תשובה דרכי בעלאא"ז  מעה 8נרכע 

חק



 לאדם בא ואם מהפכו, מתפעל דבר כל מהנה פסח, בליל"שהחינו"
 שלא כל כי מהנא, ולנשאר להתעלף יטל ובהיר, גדל אור פתאוםבפתע
 אכן הכלים. שבירת אצלו לפעול יכול טה הרי מעמ, מעם לאורהתרגל
 וקימנו שהחינו מצרים, ביוראת שהטה הגדולים מרעימים אחד הואזה
 נשברו לא פתאום, בפהע רגדול אור לנו שהאיר שאע"פ וכה,בזמן
 חיים ונשארת החיות, בס ונשאר הגדול, האור למבע ויכולנו ח"והכלים
 ית"ש. בעזרתווקיטים

 "בארצות זה שידה אך ד'", לפמ "אתריך מבקשים שאנוהה
 הגדלים, האורות למבול ונוכל שטו כבוד למען שיעזרנו היינוהחיים",
 חיים ונשאר החיות, בנו תשאר אלא הכלים, שבירת חלילה והטהולא

 ית"ש. בעזרתווקיימים
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 שבשמים אלקינו אחד יורע אני אחד יודע מיאחרא.
 סיפור למצות שיכי מישך פמח ב4ל זה פיתם האמירת סאהובארץ.
 דרך במפר זי"ע הנשכר בני בעל אארז כיק כהב דהרה מצרים,יוראת
 חובתו יי לצאת לכוין צרן4 "רדאי א( אתז המחרבה חלק כא )מ"עפקודיך
 מבואר רהמעם כיון רגועם, לכוון רצרןי 4 ונראה ט', תורה שלמ"ע

 במצרים התעללתי אשר את וב"ב בקי באזני תספר למען היתבתורה,
 שמעם מבואר הרי ד', אני כי וידעתם בם שמתי אשר אותותיואת

 אלקי עולם, אלקי שהוא ולהוודע ~אתיע 4יע במי הואהסטור
 ובי כרצעו, השמים מערכות המשדד חבוא טל, וכל המשניחישראל,
 )שם כתב ועוד העגחתו". מבלעדי להטיב או להרע נברא בשום כחאק

 שנבאר מה ולפי כו', הם הכעת עטרי י"ג אשר הזוע "הטבה ר(אחי
 ביוראת שמספר לכוק צרפי כן אם עקרט, הי"ג כל סק בפסוקשמבושר
 תבק*. ואהה הדת, עקרי י"ג אהון אמונה בלבבות לקבוע בכףמצים

תקא



 בסיפור לכורן שצרפי זה רק מוזכר אינו כאן בפהוקיםמנה
 חוכ'א(. ס" ר"2 ארח )עק מוכה במצוות שכתבו כמו המעם, מצריםקראת

 ייער ד"למען מג( כנ, )וישא רהטעם סוכה במצות דרק דם"לואפשר
 ד"בסוכות המצוה ציווי גבי כתש גוי", ההרבתי בסכות כיךרתיכם
 כי ד"וידעתם המעם הרי כאן אך הדק, מעקר המעם כוונת הויתשבו",
 ד"למען בקרא אלא לבל", ד"והנדת המצוה בציווי נאמר לא ד'"אני

 בעל אא"ז דעת אך מציים. הראת דמשור המצוה ציווי זנאינו גו'"תספר
 בחץ. לחלק שאק מבואר זי"ע האשכרבני

 להתחבן "וצרוע ה"ד( חוים מהל )פ"א שכתב ברמכ"ם עיקוהנה
 בשי אבותינו היו שבתחלה וממפר מתחל כיצד בשבח, גלמייםבטות
 בדת וממים ע"ז, אחר ורודפין ההבל אחר תטעין כופרים ומלפניותרח
 וכן ליחודו. וליבנו התועים מן ורגרילנו לו המקום שקרבנוהאמת
 שגמלנו הרעה וכל במצרים לפרעה הינו כשנרים הטהיעמתחל
 סיטר שבכלל הף ובחירותט", לנו שנעשו ונפלאות בנמיםוזממים
 אכותש היו שבתחלה וממפר שמתחל מה נם הוא מצריםהניגשת
 התועים מן שהברילט האמת בדת תממיים ע"ז, אחר ורודפיןכופרים
 טץ שנם הימב, יבואר זי"ע תושכר בני בעל אא"ז ולפי"ד ליחודו,וקרבנו
 אגי כי ד"וידעתם המעם לכויו שצרבי כיון מצרים, הראת משורמעצם
ד'".

 סיכות יעקנ שכעק אגדות )בורסקי ברשכ"א נם מציט חח כעקעצהב.
 וכי לחכמים זומא בן להם "מטר )שם( בנמ' דזשמרינן הא שעל א(,עע

 לכן י( מט, )ימוט נאמר כבר הנלא הממזיח, *מות מצףם הראהשכיףם
 הטראל בני את העלה אעם ד' חי עוד שימר ההש ד' נאם באים שיםהנה
 ומכל צפק מארץ האראל בני את העלה אשר ד' חי אם כי מצרים,מארץ

 רמץ טמאן שלכאורה ההאכ"א כהב גו'". שכגץ הדהמם אשךהארצות
 קיטוע מצוות עתידה לחכמים שהרי לעתרן, לריזבמל מצוותשעתודות
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 ר"ל ק"ש, מבמצל עלעו תמעק "ואם הערב אשר וזה שהבמל.שמע
 כףי רק הכוונה שאק רע התורה. ממצות מצחה שהיא מצרים,יצטות
 עם אלא כו', ממצרים שההכאה השש לנו שעשה הנסים בפהשנצער
 ממנעהו עלא והיכול המשניח שהרא יו"שוחיוו נקבע האתהזכירה
 כו'. רב חזק הבמחון מדת בנפשותש שתתחק ועוד צד, שבשוםמונע
 גם הנה הזו, המענה מן ביוראה הפה בזכית התכלת היותואחר

 נוראים מעמים וממרם ממושך עם נעוין בהזכינו שמור ההחלהתלשת
 חזקה יותר ההיא הכוונה ותהיה המים, מצפון הרחשות האיצותק

 מתבטלת מצחה אק כן נאמר ואם חזקים, יותר באותות ההזכרהבהיותה
 כלל".כוה

 כמה הוא מצרים יוראת משור מצות שקיום בדבריו, מבוארהרי
 והכל המשגיח הוא ית"ש שהבורא בנפשותימ ננסע הזאת וסכירהשעם
 הרשב"א מומיף ובשק ית"ש. בו הבמחק מדת בנו ח2תתחק כו',יכול
 מ"מ כלל, מצרם יצטות תזכר לא לבא ש36תיד שמע"פ נפלא,חידוש
 תה הבאות, בגאולות ר' נפלאות של אחרים משמי ע"י המצחיתתיים
 המצוה. אותה עדיעתחשב

 מב( )פרק ד' בגבורות המהרגל שכתב מה לבאר מקום "2ועפ"ד

 הלב, מחשבת הוא הדבר ךעטקר ד"כיון הוגרה, על מברכק שאקבמעם
 הוא שהעשר וכיק מטי, הוי לא כן לא חים שאמר, מה להבקדצריך
 אס ולפקך במעשה. שלה שעקר במצוה אלא ברכה, עוע4 לאבלב

 אנו ונק מצחה, נמי הוי מכק שאינו משע"ג בר"ת, לעמוקמברכק
 בק שיבק בין העמך הוא שהייאה ההלל, אח ולקךא בגילה כגושעל מכרכיי

 מ"מ שממפר, מה להבק שצריף לדבריו דאף צ"ב, ודבריו כו'". יבקשלא
 המצחה עתך דוגמא הלב, במחשבת יכלה המצחה עיקץ דחעובמנ"ל
 דיבורו את שיכין המצחה בקעם הוא תנאי ורק דמיצר, המעשההוא
 יוצא, אינו מבק אען אם למה המעם ממביר שכן )שם( פקודות דדך]וענק
 מישרע[. מ"י אח אין מכק אינו ואם בעיק, בנמים המשור דגרה"יאנן
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 והזכירה כו', האמונה בלבו שיקבע שבעע! הרשב"א ונרי*
 הדק שלכן לומר "מ בלבו, הרברש קושי בו האופן אלא אינהבדיבור
 לא הרי מכק שאינו דכיק רסיפור, המצוה מקים לא מבק אינושאם
 עיקר חשובה למה שפיר מובן ובזה בלבו. האמונה שעשע זאתיפעול
 בפה. הזכרה צריכה שההא אע"פ בלב,המצהל

 מבואר, הרי האמור כל לפיג.
 שמעיי-

 לכוק זצצרע4 ופעמו המצחה
 כו', קבול והכל המשגיח שהוא ית', בו אמונתינו בנפשו ""4וע לידעהיא
 הוא ההגדה בסוף יורע" מי ר"אחר זה פיתם שאמירת נראה,ועפ"ז
 אד ש"אחד בנפשנו לקבוע שהיא מצרם, יוראת דסיפור המצוהמעינך
 ובארץ". שבשמים אלקים אחריונע
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 שבשמים אפקינו אחד יורע אני אחד יורע מיאחר
 'הכאת של הוגיה בסיום פסח בליל זה פיתם שאומרים מהובארץ.

 שאתרי יתרו אצל שכגרנו שעלאותך אנדה, בדרך לתמר נראהמצתם,
 לפרעה י' עשה אשר כל את לחתם מושה ריספר ח( ", )שמותשנאמר
 מכל ר' גדול כי ידעתי "עתה יתרו אמר גו', ישראל אוית עלולמצרים
 לשעבר הייתי מכירו ידעתי, "עתה המילתא( )בשם וברש"יהאלהש",
 היריעה נתחרשת מציים יוראת סיפור יי שול והיינו ביותר',ועיתדו
 לב! ביותר", ועכסנו שמנבר היתי "מכירו בבחעת הבורא אחדותשל

 יודע אני 'אחר לתמר חוזרים מצדים, יוראת וסטור הדגרה נמראחי
 ביותר. יודע אני עכרנו כי ובארץ", שבשמים אלקיםאחר

88 8 

תקד



 הקערה מירורבענין
 דפסה( ב' בליל הקערה שמירר בעת עאים"א אדמו"ר כ"ק)שבהגר

 מהנת"צ זי"ע אלשר מנחת בע5 אא"ז כגק נשאלהנהא.
 הקערה דבר ע5 עיה"ק כירושלם ז"5 מרגליות זעלינ אשרמו"ה המקובי

 והכרפס רביצה למעלה עליהם שח"כ לסמה, המצותשממחים
 ז"ל האר"י המידורי בפע"ה הכוונה 5פי ולכאורה תניניהם.והחותמת
 אד כו', המדות הם המינים כ5 יזם ועל חב"ד, בבת" הם מצותשחג'
 כו'. למעלה ושחדות לכוחה ההיון זטרעזב"ד מפירות, ביו"ד המדר אחיתק

 המינים שארי את מניחים שהם משמע זי"ע הרשרש שבסידורותכמת
 הכצות(. על 3לא הקערהבאורך

 הלגלה מלמעזבה ט( ח"ה מנח"א )שו"ת זי"ע אא"ז כגקוכתב
 זי"ע, הבעש"ם רבים תלמדי מתלמעי שהיו זי"ע, מאבוה"קבעינו
 הרש"ש(. כממג )ודלא הדבףם שאף גביהם תל יממה, המצותלמדר
 עששה ז"ל, המכ"י בסגריר ז"ל שבצעי הר"ר מכוחצז ברור כן מוטמעגם

 משיה של אורו עד אור נראה ובאורם זי"ע, הבעש"ם חתלמוריהרר"ש
 בעה"י. הדברים לחמץ נפעל למשכוני צריכק ע"כ ברחמים.ב"ב

 קרש הפרי דברי לפי א[ אופנים. בב' לישב י"ע אא"זוהשיב
 "תלת מם( )חקק מתקזה"ק שהכות זי"ע( מירעאצב מהדצ'ה )לעיה"קרמקולים
 תקנו אלו בדפק ב לקבל כו' םתמצין רכל םתשא ממד"א דאזדר"קוסופק
 אור פעמים ה' צתתכם קדש, זרע דוהם רנדפק ומאלו פסה, מצותנ'

 כבחינת קצת למכק עכ"פ וריח מעם הוי בראשית". במעשההנאמר
 לממה, הם כצות הג' ע"כ לע4, מתתא שהטו וההמתה,"צמיחה"
 הצמחחה.במוך

 יראים אנו אק והפלא, הנם רפא זה 6ל כותת שכשקת שכיןב[
 ב', טרלחע כבר בקידוש מקודם שבאו כין א', קטצת של מהדגניםעוד

חקה



 לבצבץ, מניחים מקודם, חב"ד מוחי באים ע"כ מקורם. א' גררותוממלא
 זו. לילה למעלת רתטז השטה בכל וטמתעו עמדתנו בכל היקיג"כ

 ורבותינו אבותינו מנהג לקיים אפשר בדרך דברינו "שכל דבה"קונימיים
ץשע"

 א( קם, )ח"א באור איתא דהוה זה. בענין לתור להוסיף רישונראהב.

 בערב לחדש יום עשר בארבעה בראשק ש( ש, )שות ואמר היא ר'פתה
 עני, לחם מצות עליו תאכל שים שבעת ג( מז, )הטים וכתיב מצות,תאכלו
 ]מי אחמא ברשותא הוו במצרים ישראל הוו כר הזי תא כתיב, ענילחם
 עמ דלחם אתר לק יהב לגבוה, לון לקרבא קב"ה בעא כד הקלשות[,ברשות

 ראביק עני כי א( ט, )תותים בהה הכתיב מלכא, דוך דא עני, מאן]מלנו"ת[.
 להט שיו, ]בלא "טרה" אקרי עני" "לחם ההאי מלכות[. מדה תא ]ודוךאני

 ]יורטת הף ממכבותא ףכורא בלא מקבא אסק[, מועטו נבדלה הששדגולכות
 הכ"א פקא ששו ]בתמלל בקדמתא מצה לנבי אתקריבו הש( ענש מ"אב4

 בי"א[ והקשרו צהר אסתייט ]כיק יהור לק רקחבו כיק מלטת[, למדה רקיבם
 השתיקבר יהר[ עלונה לדרגא כקב"ה ]העלם אהרנין בדרנין נך"ה לקעיל
 אתחברת כר "שם" וכעדין ביהוד[. נ"א ט6טת ]יתוחמץ בנונ4אךכורא
 בתום8ת "מצמץ" אקף ד41א[ עם מתחפרה מלכות שהש ]שהמצהבדכררא
 בקדמיתא עכממץ" כך בניבי הזאת, דצשצוה כי שו( ל, )דצים הה"ךוא"ך,
 עכלה"ק. "מצחה",ולבתר

 האלו הזהך דברי ושכיר זי"ע "טשכר בני בעל אא"ז כ"קחפנה
 עה"ז לבאר יכתב חמוד(, ע"ד א דרס בפרדם מעל מאמר נשו חיש)במועטי
 חמר פרחם, הוא עני כרץ בפרוסה, ולהרכו עמ נסה ב( יט, )פמחשמהמאמר
 בנשיאתה, הוא"ו פקששך אנחת ממק יע[, ]מ "עוני" מתקנתוא"ו
 בשמצות", חששו שחמר פרום כן נם רמצה", תיבת בפרוסת כאןאף

 הר והבן. השאו, לה ממשיכין מצהר לשם ה"מצהש באכ"להצוודגדגו
 מלכו"ת בחעת עניון מצה כעטש ב"מצה". מדתות ב' שדש בחץ,נתבאר
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 ביהוד נתעלה ההש מצו"ה, לשם המצה אכילת קדם בעת ומח"כלבדה,
 עניה. הוי לא תו ואז ומלכות,ז"א

 מלכות היא בתחלתה שמצה נמצא רלפי"ז צרב,ולכאורה
 מוחין הלא רגמדו"ת, אלא אלו ואין ז"א, עם ביהוד מתחברתולבסוף
 חב"ד. הם המצת עג' אמרינן ואזידהכ"ד,

 דרוש הפכח בענק דמומת )בעקר ז"ל האר"י דברי עפ"י בזהורביאורג.

 היא העליונה וכמשעה : בקיצור( ואה"ק ונכתמת פרקים ראשי משם )מעתק שכתבו(
 - דההי"ן אלקי"ם המבמצעית ינד[, במלוי אלקי"ם נהים דיטי"ןעלקתם
 ענק ואמנם כו'. זעת - ראלפי"ן אלל"ם התחתונה וורשהבינה,

 אלקי"ם ג' חונה כו'. אותיותיהם ציור בחינת כפי מחולקת היאכוונתם,
 טץ ה' אות כי בלבד. ה' באות אלא עינוי ביניים ואין עסוים, כולםהח'

 ובהיותה היי, כאץ: יו"ד, במנקף היא בחכמה, בהזבת אלל"םשל
 וזה ט'. ת"א כזה: בא', מילוטה בדעת ובשורעה כאי, ה"ה מלוטהבבערו
 בינה חשל ד"י, היא וצורתה ציורה שהכמה, דאלך"ם ה' אות השהענינה,

 ה'(. )צורת ווק ג' - רעת השל ת"ו,*
 כי פרומות, לכ' ונפרמת נחלקת אעה הא' המצה ע,ולסיבה

 אכל שלימה. אחת אות חשש יו"ד, אות הנקראת החכמה, מדהיא
 מצה, לאכילת חצרה כנודע, פרוסות לב' ונפרמת נחלקת הב'המצה
 ב' לשור נחלקת וועדן ה', אות נקראת שהבינה לפי לאפיקומן.וחציה
 ונוקבא זעיר סוד שהם פרומות לשתי נפרסת ולכן י. על ד'אותיות
 מעאת ונומצא בכללותכם, ה' נקראת הבינה כי הבינה, בתורבהיותם
 בתוכה ובהיותם הת"א. של וא"ו באות טעמו כ"א ה', של ד' אותבשור
 לכ'. נחלקת ושן ה"א, אות ונקףשים כעזדגשים שניהם העיטר,בסוד
 עבדא וי', ומצורתה השעי והצמה לאפיקיך, מניחק ו' שצורתה הא'וחצרה
 עוקמה, הא' מצה שהיא ששמשה, עם 14תה מהכךם אם מק"ש,מד

 ואכילת העצימה, כנגד המוריש כסמה, ואכילת המהנגש עגיהםומכרכים
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 אנו הה', של ד' אות כבר שהיא הר' הפרומה זו ועל הפרוסה. כברמצה
 עני של דרכו כשה ב( קמי, )פקודם וכמאחז"ל עמא, לחמא האאומרים
 עניא, לחמא הא של - ה' צורתה כתחלה כי הוא, והעמן כו'.בפרומה
 הוא ר אות כי כנז', פרוסה שהוא עניא", "להמא ונעשה נפרסתואח"כ
 ד'. אות שהוא עניא, לחמא נעשית ה', אות שהיתה מה כי ועמ. דללשון
 ציור שתרקם נעשו אז ה, אות שהיא השלטה המצה עם בהתחברוחונה
 בי' שלימה שהיא י אות היא והשלימה ר, אות היא הפרוסה"די",

 ואז השלימה, עם לחברה צריכים אנו פרוסה, שהיא ולפיספירותיה.
 השער של לשה"ר מהו )ע"כ הב' ציור נתבאר חזרי "די". נקראתהשלימה
שכוונות(.

 הכא השתא ממעמים שאש בכוונה זי"ע הרר"ש בסדורהפין
 מלכות, - ד' עצמו הזיות יהוה מפרחנו בביאת ש"אז כו', הבאהלשנה
 אבא למקום יתעלה "כי פירוש ועוד שלם". זום אמיתי זום ז"א, - ו'עם

 או בבינה[, שם ]פיהו, ונוקפא זעיר ויזרוונו בינה, היש ישראל ארץואמא
 נשטין להם וטקטק ואמא אבא למקום ונסבא זעיר כשיתעלהפירושו
 חורק". "בני זו"נ נקראים ואז בינה, הוא חירותמצד

 שלימות. הן כשעריק הינו חב"ד הן שהמצות שמה נראה,לפי"זד.
 מתיהדת ולבסוף מלכות בתחלה שהיש המצה בענק ביהר שמבוארוזמה
 וא"א יציאת ענק שהוא פרוסה, ונעשית שנחלקת לאחר הינו ז"א,עם

 ומתחילה וו'. ד' בצורות מזו זו פרודות ולהיות מבינה, חקוהמלכות
 המצה עם אותה תמחברים מלכות שכנגד החלק בקערהמשאירין
 לשוב החש ואפיקכם מצה במצות והעבורה חכמה. בה"ההשקמה
 ונופלא. דז"א ביחודא הפרוסה חלנך שםלחבר

 היא השרה ש המצות ממררים שאנו מה שרוי י"ל,ועפ"ז
 הרב ש"ע )עיק הפרוסה כמצה המא היום מצות ועיקר הסדר, מצוות~ורך

 המצה על צומד כהיים יתרשע משעצר שצרעי כיק ד"א סגיך, לנדם הנץ שעתריםשמה
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 וכיון רובה(. דברים שייו דעמים הקיום להיוון צריך שקלטה מצה, מצא בהשקימו
 מקום שמהמה נכון מעתה עם", ב"להם ההש היום מצוות קיוםשעיקר
 עניש הלשמא וכ! מלכות, היא הקערה כי הקערה. אצל לסמההכהמר
 שהיא העלונה המצה ונם מלכות. כבד היא רבינה מתויהפרקה
 עמא, המצה למלכות רמשפק היו"ד עמנה 'הכמה', שהטששקמה
 למלכות( רגמטפיע חכמה )יו"ד די" עניש "לחמא סוד הם כאחתותרוויהו
 הן מצות שחג' ומה במצתם. בעניותם להם משפיעה ההכמהעמריתה
 שם יהזה מאז בירויט*ם הבאה לשנה ובבחינת שלמותן, סוד זהחב"ד

 ז"א שירוד מצתם, ביוראת למפר נתקנה אשר הקערה אבלהיהודים,
 כן על הזה, בלילה הקערה אצל דגניות כטיחים זו ולתכלותונולגא,
 כי מהמדות, למטה מוחין זה ואין הקערה. אצל מקומם שטעמהמהראף
 ירחם עד ויגמא, דאבא מוחק מתוי ונחלקה פרומה, היא המצהעכשיו
 הומן. בני הבאה ולטנה להיות ונזכהד'
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 פמח של שביעיליל

 לאמר ויאמדו לד' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיאזא.
 "אז נאמר ולכנה משה", שר עכז למעמר דעץך"ל * רטט א(. פו,)שמות
 )עק עתיד בלשקישיר"

 מנהדרי
 "וישמרו הלשון כפל להבין הס וכן ב(. צא,

לאמד".
 שעליהם - מצרים יוראת נימי חלוקים למה ליבשות, "1עוד

 סוף ט דקריעת מנם פסח, בליל הדורות בכל למפר סה"ת מצורםאנו
 )שמות רש"י עיק שירה, בפרוזה בדירה קורק ]אלא סיפור הגדה מצות סשאק

 אפ 6ק פסח, של שביעי ים שיא פרדה אמרו וכשחדיו 4ם לדו שבינך "ול"ג ה(יד,
 ושכיעי"[. ביום השטיהירק

 פעלו מצרים יציאת נשי אשר מצנו דהנה בזה, לומרומיאהב.
 ר' אל "ונצעק ז( ס, )יכרם שנאמר כמו וצעקתם, תפילתם בזכותישראל
 ואת עמלט ואת ענעו את וירא קלנו, את ד' וישמע אבתינו,אלקי

 א4" תצעק רמה למשה הקבעה אמי םוף ים תיקת בנם אךלחצנו".
 היו אלא התפלה, בכח רק זאת לפעל יטלו עלא העט %(, י,)שטה
 ]הקב"ה לו אציר ח( פרא )שמו"ר במדרש כמבואר התשובה, לכח גםצריכין

 היע בשקי ]26ר 4%עה אל באתי המאז ננ( ה )שמוה אומר הית אמש.למשה[
 אמש בתכלה, ומרבה עומד אתה יעכשיו עקר[ אח הצלת לא ווקל הנץלעם
 בפשר[ לטה לקרחת ]סדרם קמים אק ר~מב* ש( י, )שם אומריםהיו

 דבר מזיעו ויסעו", ישראל בני אל "דבר בתפלה, מרבה אתהועכבנו
 אמ"ה, הומר מתו ע* שהתרעמו מה מלבן "ק יבר ערסיץ היפ"ה, )ופיהומלבן

תקי



 דבר ומהסיעו ע"י עירק רציי תפלותי(. ואקבל להם אתרצה ע"כ בתשובהומשיחוו
 וקששה וט ד', עממת ננמחק ששו מ ש בתשובה ווטרומלבם
 "ורפוא" הים על ישראל נטועת נקראה שלכן ]יאפשר סוף. יםביפעת
 כל ט( סו, )שטת סוף ים קריעת אחר להם הוקמחה ונם כב(, עש,)"שהה
 אחיו כי רפאך, ד' אס כי עלטי אערם לא כמצרים שמתי אשרהמחלה
 שהסיעו הנית לעולם", רפאות שמביאה תשובה "גדולה א( ט, )ימאחז"ל
 לעולם.[ רפאות אז רנננו תשובה ועשו מלבםדבר

 כל את הקב"ה כשברא באמת דהנה טמאה, זה ענקובביאור
 על נטועה בעולמו הקב"ה המביע בראונית, ומי בוחטת עודהנבראים

 לחלצם מרף מאז "טחת צחעת ימי, ש תנוא שלא הצרה צרהכל
 שנקראו ישראל בשבל היתה שכמרטשה משום תקיא )ם4יוה(,ממצר"
 אם אך לישראל. הנצרך כל מראשיתה בה הס כן יעל ד(, פ-א )ב"רראשית
 תהלה, במחשבה שעלו נחמא שעם ית', חט ש עובריםישראל
 )9ד"ק ש"ל שאמרו שירך כנחות, מטעות הנטועות אותןנשארות

 עוניין ופאין טמן וכל פתסתי". את וקיפחתי מערף את "עיטשעותי ב(פנ,
 הטועות הלממרא לברוא הקב"ה צריך כקדם, המזהם להישתשובה
 לדמטי"ת, וצעקה תפלה מוצי ה"ה רפתות". "מצמיה בבחינתחרשות
 קראנו". ביום יענד "המלךלהיותו

 משה יקם מ( י, )שטה עה"ק ה( פיה )ב"ר במדרש חז"ל אמרווהנה
 עם הקכ"ה התנה "תנאק ליניתנו, בקר לפנות דים יוטב רדם על עעאת
 הוא סוף, ים ייגעת של בוהנם היעו כר". עזראל לפר נקרע ערהאהים
 אמך ולכן הטראל. שיושעו העלם, בבוטשת וצתיה שההנהמסה
 " ויסעו" ישראל בני אל "דבר אלא א*8, תצעק "מה למרוההקב"ה

 מצצרים שבריוהם אף כי הרע. מרדכמהם וישוט מלבם דברההסיעו
 עם הקכ'ה ששהתמה כע לדמועה מ"מ רן, עדו,טיעם לבד בקקתםפוגלו
 העצים לחדש בתעצבה לשוב צריכק אלא גרידא, תפלה מהר שהים",
כקים.

תקיא



 והוצרך בתשובה, הזרו לא עריק אשר מצףם יוראת בנשיוהנהג.
 למפרם המצחה בהם כן על מצרש, עיאת בעת המסים לחדשהקב"ה
 לצורך וממן באותו נשים הקב"ה ההש אץ4 גו'", לבנך"והגדתבמצוות
 מתנאי חונם הקטועה היתה אשר פסה של בשביעימזטא"כגבראל.
 אק בראשית, מערפה כל על ד' שאהבה העולם במבע הוא אשרראשון
 הם אלא הנשים, נתחדשו זה ביום לא שהף לבנך", "והגדת מצוהבה

 בראונית. מעשהמתנאי
 ח, )שמות אומר הוא מה "במצףם פסח( של )בהנדה לפרש הסובזה

 האראל וירא לא( י )שם אומר הוא מה הים ועל הוא, אלקים אצבעסו(
 יכ( מה, )"נעמק כמ"ש העולם, בבריאת נאמר "יד" דהנה הגדלה". הידאת
 ארץ", יסדה "ידי ע( מח, )שם כתיב וכן צויתי", צבאם וכל שמים נמו"ידי
 נאמר לכן הים", עם הלחנ"ה ש"ההנה סמה ההר סוף ים קריעת דנםוכיון
 לחדש הקב"ה שהוצרך במצףם אבל הגדולה". היד את ישראל "ויראבו

 אינם כי ההש", אלקים יאצבע רק נאמר ההיא, בעת מהוממיםנשים
 הקב"ה. של שיו מעשה שהם בראונית, במעשה המבועיםנשים

 הה"ר משה, "2י אז א( פכ"ג )שמ"ר המדרש לבאר "2ובנץ
 כםאך נתישב לא אתה, שמעלם אע"פ גו', מאז כמאך נכון ב( צג,)תה~ם
 מאז. כםאך נכון נאמר לכך עררה, בנוי שאמרו ער בעולמך מדעתולא
 "לא למה כן ואם ומכהנה", נלוי זו גדול, "ובמרא דרשו שהת צ"ב,והוא
 שאף ונראה, שירה". בנף שאמרו עד בעולמך נודעת ולא כםאךנתיישב

 "לא תשובה, עשו לא שעריק כיון מ"מ שכינה, לנלוי זכושבמצףם
 אשר עריק להם מהגלה לא הינו בעולמר", נהרעת ולא כםאךנתיישב
 זאת בהתגלות ורק הבריאה, מתהלת "בעולמך" כבר הםהנשים
 בעלקה". ונודעת כמאך"נתישב

 לד' וגאת השירה את יתשאל ובני משה ישיר "אז יתפרשובנץ
 ענין מהגלה בו אלא פעמי, חד נם חח שאק שכיון הינו לאמר",ויאמרו

תקיב



 "ויאמףו ובלשון עתיד, בלשק שירה אמרו כן על בעולמך",ה"ונודעת
 העולם כמבע מבועות שהישועות לפניהם עלו זו שבישועהלאמר",

 להם. הנצרך בעת לישראל להתגלות ועתייםמבראשית,
 ד' בישועת נפשנו ותגל לבנו ונשמח עינינו שיראו רצקויהי

 "כי ומקדם, מאז מלך שכבר החנו אלקוק", מלר לציון "באמרבאמת,
 בכבוד", תמללי עד "ולתולמי בהעלם, עכשיו כבר היא" שלךהמלטת
 הרצון יעלה הזו ובעת קרוב. בזנק עלינו" מלכותו ותראה ש"תנלהבאופן
 בטת להשפעות רצון עת היא כי המוב, מכל עולנו ויושפע ית"שמלפניו
 שנזכה והעקר טלם. המוכות כל כלולות בהם אשר הים, ובטתמצרם
 וחסדיו. רחמיו ברוב רהבן כמהרה דוד בן בביאת מלכותולראית

תקיג



 פסח של אחרוןליל

 לאמר ויאמרו לך' הזאת העררה את ישראל שני משה "יואזא.
 לאמר". "ויאמרו הלשק כפל להבין ויש א(. סו,)שמות

 בלבך, יזרעאל לבני גלות רק היתה לא מצרים גלות יהנהריל"פ
 "נלו א( כם, )מנלה חז"ל שאמרו כמו השכינה, נלות גם היתהאלא

 פמח של ראשת יום בין החלוק עטהו ומיאה עמהם". שכינהלמצרים
 ממצדים, ישראל לגאולת זכר הוא נימן מ"ו וסיום פמח, שללשביעי
 ממצתם. הק' השכינה להעטשת זכר הוא פמח שלושביעי

 בבחי' נסתרת, וכהקש פירסמו בגלות שטכסה היות עניןחינה
 הינו ונגאלת, עולה וכשהיא ה[(, לא, )יבבם פני אסתיר המתרואנכי
 השכינה גאלת שהיתה הים, על ולכן חי. כל לעיס ובקת טמאתשהש
 שהראו עד מושה", לפני ים בוקע בני ראו "מלכותר נאמרהק',

 פ(. פכה שת"י )עיק כו'" ואמרו ענו א-לי וגזהבאצבע
 ויאמרו לר, הזאת השירה את ישראל ובני כהיה סטיר "אזח"ש

 השכינה. שית תל מיתן ש שירה אכוו כי הלשון, בכפללאמד*,

 מצרמה ענקי ארד "אנכי ד( מו, )בהאשם בחי רבית כתבחננהב.
 כר, לטצךם עמהם ומירדה לשכינה רם הש ט', עלה נם אעלךואנכי
 דפתרים עפרש*בידה ההמש כו', בשה הוי"ה שבשם אחרונה ה"אהההן

 החמקות במכה במצרם מאמך "יד", רגנואת שיא הים, ועלבמצרים
 "בסומים תר[, ]משטז מטנק הי אשכי טי, היה ר' יד הגה ג(, מ,)שם

תקיד



 ישראל וירא לא( יד, )שמוע הים על ונאמר ובצאן", בביט בגהקםבחמורט
 מגדולה". הידאת

 )תכש הכתוב פסח( של )בנגדה שדורש מה לפרש, מיאהובדה"ק
 הינך ממצרים" ד' ש"ויוצהשנו גו'", וזזקה ביד וכתורים ד' "ךיי(בהש% ח(כו,
 בן* עשי"ליש

 "זך - חזקים" וניביך ובקוממו". בכבלנו הקב"ה אלא גוי
 בחמףם במומט בשדה אשר במקיץ הויה ד' יד הנה שנאמר כמוהדבר,
 הממיכות מה ע"ב, פשומו ולפי מאד". כבד דבר ובצאן בבקרבגמשם
 שהיא חזקה" ל"ביד ובעצמו, בכבודו ולקב"ה - ד'" ש"ויתרא%הענעים
 נתחדש דמה היבר", זו חזקה, "ביך שדהרם במה צרב חק הדבר.מכת

 רטטת. שאר כמו כקרא מפורש יכר מכת הלא זו,כדרשה
 ד' "ויוציאנו דורש שמקודם לפרש, אפשר בחי רבעו דבףלפי
 גו'שממצחם

- 
 הח% ובעצמו", בכבודו הקב"ה אלא מלאך עא שלא

 למה ממן וממלא במצרים". המצרים "מהאבידה הקדשההשכינה
 בגמלא", הוזה ד' יד "הצה בה ומנאמר וענבר", זו חזכן ד"בידשוסעה
 ה' שכהכיר הקרא מיום מביא לזה ולרמז יך, הנקראת הק' השכימההיינו
 ובצאן". בבקר בנמלים בנשמרים "במהמיםהמים

 הק', השכינה גאולת ההא פמח וצל שבהוי שענק דבףנווע"פ
 סו( ח, )שמות אתמר הוא מה "במצףם פסח( של )נוגדה התנאים דרשותיוכן

 ההר את ושהאל ףרא אתצר הוא מה הום ועל הוא, אלקשאצבע
 בבחינה רק ונצלתה בגשת עריק השכעה היתה ושכמצריםרגדולה",
 באלה אז כי הגדולה", "היד את ישראל ראו הים על אבל"אצבע",
 עלה". נם אעלך "ואנכי בבחינת הקדחנההשכעה

 זי"ע אדמו"ר אאא כיק שכתב דוום, מנקות עמני יתבלהובזהנ
 4מן ההוא, ש"עם ש( אות ההם ע44ע מאמר זעק חדש )מ4שץ יששכרבשער
 בעי% כמקובל ררם, ביזת ככח פתמה השפעת צק הוא סוף, יםקריעת

 ודש 4פי ) כם"ששך יי"שת4 ית נ וצצתה" ז"הצםםארםהטיקש

תקמו



 אוכל לצוך מלאכה ההטזר שיעץ "ק, ביום הפרנסה השפעת ענץ ב( אות ע מאמדנמן

 בשער עוד וכעזב פסח[. של שביעי של מוב בעם פט( צ, )שמות בארה"ק באפונפש
 זרע. להקים ייהם לנטועה ממונל גם וכהוא כר( אות )שםהנשכר

 אחרונה ה"א באות המרומזת השכינה שהתגלות לבאר,וסט
 לכם הא כג( מק )בהאשרת הכתוב במוך לבנים, מגולה היא הוי"השבשם
 מוליד אברהם מליד, אינו אכרם יכ( פמ"ד )ב"ר המדרש מור הוא חקזרע.
 ד( ט, )שמחו בחיי רבינו מש"כ ועינן לב(. כס, הטח ד ב, בראשית בחי רבים)עק

 יך אין למצרים, נפש המבעים יעלך עם יריה השת שהה"א"וכיק
 ישראל ובני ז( א, )שם שכותב כענין שבזרעם, רעמיהם ריבוי עללתמחר
 טויתה עמהם ובהשכינה 5פי מאד, במאד והעצמו ויזיבו וייפרצופרו

 נתנה שבהם רבוא לששים שעלו ער הברכה את ד' צחה הטםבינותם,
 פרנסה, להשפיע ענינה הק' השכינה חק השכינה". להם וכנאתהתורה
 שפרנסה הטו למצתם ש"ירדה שהשכינה בחי, רנש שם עוד כתבשכן

 בדביו יוסף רמז וכן הרעב, שני בחמש מצרים ארץ כל אתוכלכלה
 כר( )שם וכתיב האהמה, את חרעתם זרע לכם הא כנ( בס, )שםשאמר

 חבבן. חמישית",ונתתם

 נם אשר קה"ת, בשבת חג של אחרון יום חל שתא בהאיוהנהר.
 חז"ל אמרו חגנה מלכתא". שבת כלה נבואי השכינה, פני קבלתעמנו
 ונראה מצדם. ב4 נחלה לו נותנים השבת את רצח21 ב( יח,)שבת
 הק' השכעה להשראת שזוכה הינו מצרים", בלי ש"נחלהלפרש,
 ב4 "נחלה נקראה שהמש השבוע ביום מגולה עם בתוככיהשורה
 שרויים עומם מקום בכל מקומה אלא מצרים לה שאק יעןמצתם",
ישראל.

 וזן השכינה פני ולקבל רהטתם 5קדהטת לכות יכרסם זוובשבת
 שפחה האתה ביום בו אשר שטנק היום שהוא מהמת ץזירה,בהתגלות

 להאות לשכות קנחתם דור ובכל נצח"ת, ההא התורה חקרי נו, הש4

תקטב



 שאנו ביום להתבוך שנזכה רצון מהי מדינתן. כפי השכינההתגלות
 תך מוטת, השפעות בכל ובנפילתה, הק' השכינה בשמחתשמהים
 בן בבשת אלקלי, מלך לרון באמור בתפארתה להאנשה הכהמהיה
 וחמריו. רחמיו ברוב ריין במהרהדוך

תקיז



 הפסח חגנעילת

 נו' אלקים לך' עצרת השבועי וביום מצות תאכל שים ששתא.
 נחק חרש )מאמרי הנשכר בשער זי"ע אא"ז כ"ק עמך יכבר ח(. ש,)יקש

 הק' התורה בלקק נישא פסח של ששבקי במה כ( אווז הים שפתמאטר
 הךעא שביעאה שיחמא ש"ע: בתתום הנה באה(, מע"נ )עי"ש"עצרת"
 מלשת "עצרת" שתדגם הינו אלקוק, ד' קדם בתח2בחא כנהוקתהק

 רצ"ב."כנהוק",
 של הענינים כל את וכולל אוסף הוא פמח של עחטבהעיויל"פ,

 ועל הוא", אלקים "אצבע פו( ח, )שמות נאמר במצרים כי כולו. הפסחחג
 כוללת שהיד וכמו הגדולה", היד את ישראל "וירא לא( י, )שם נאמרהים
 את כולל סוף, ים קריעת של ונם פסח יטל שביעי כן האצבעא, כלאת
 הפסח. ימי ז' כל של והנשים הענעיםכל

 של מוכנהטין העצרת הוא פסח של מהטביעי מה ענק לפרשוישב.
 מנם במצחם המע"ה לנו שעשה הניסים חלוקים דהנה הפסח, ימיכל
 ולמצרים, לפרעה עונתיים בעקור היו מצרים שניסי סוף, ים קריעתשל
 היתה ממלא מצרים, קלפת במלה הגרילות שהמכות בהה בתוצאהורק
 ההטועה כשייש ההיפך, ההר סוף ים בקריעת אך לישראל. "טועאזו
 רודף כתשים שהמה אחי ורק לצמים, מם עצקרע לישראל, נעשהי"מ

 הנץ בעצמותה הנם אבל סוף, בים ומטבעו הים עליהם חזראחריהם,
 כל בר לישראל שנעשה אחד ונם נטועה השקולה לישראל.נטועה

 למצרים. והמכותהעונעדם

תקיא



 אח ההוא ביום ר "וירשע ל( י, )שמות סוף בים עגאמרההו
 בהיותם פעמים רובה הפסיעם שכבר שאע"פ מצתם", מידהאראל
 ומצדם, שיעה מעונשי כתוצאה הישועות באו שם מ"מבמצדם,
 את ההוא ביום ד' "ויושע ח"ש לישראל. האשית היא אמיתיתוישועה
 לי "ויהי דוקא הים על אמרו יכן מצדם". "מיד עצמםישראל"
 עדרה ישראל אמרו לא למה בסה"ק, שהקשו מה יתורץ חנזהלקבועה".
 טיבן. סוף, בים רק ממצרם בצאתםתטנף

 ביום ממצחם שיצאו אף דהנה מומר, בדרך בטה עוד לוזיררהטנ.
 מעלטכם ר14עבוד ע% פרקו כבר במצתם עוד בהיותם עם בנימן,מ"ו
 פחד לזהם נפל אחריהם רודף וכמצרים כהיראו כ"מ א(, ש, רזה)עק

 חזנה עעקהם את ישראל כני "רישאו י( י, )ששת שנאמר כמוואימה,
 ד'", אל האראל כני ויצעקו מאד וייראו אחריהם נסעמצרים

 הוא ותאוותיו, ההכה"ר אחר רודף כשהאדם שכן בטד,והענק
 ממת להנתק יוכל כניקל מהיצה"ר, להפרד עדרצה עת שבכלחה2ב
 שמי הוא היצה"ר דרך כי כן, אעו האגרע אבל ה"2ר. לירךיחזור
 אתתו, לרדוף העה"ר ממשען מגגו, להפרד כשרוצה נם אחריו,שרודף
 מצרים עול גבראל שפרקו לאחת אף %כן משחה, לו נותן אקולחים
 נמע טרדים שוהנה ההראל כני כעיאו מ"מ משם, ויצאומעמיהם
 המת"א ממשיכה מצךם, כאיתם צאתם ארוי שאף כלומראחריהם",
 ר", אל אחיאל בני ועעקו מאד שויראו כמה אחירתם,לחרוף

 רצים שמתחלה מאתת, ישחד אחד כל של בנסיומתע הישוינן
 ובסוף ותאוותיו, דיצה"ר אחר יטבי חהולכין עחהט תענשי אחריוטורפים
 ממם, להפרד רתעם וכבר תשובה בהרהורי שמתעוררים העקכעגגיע
 אין ה"ה לעקלם, אחרט לרפוף וממשך מאתם, להפרד רשה "הש
 עדצילנו ורטץנונש, בבכי שטו הקיפוח לתמהת להתפלל אלאעצה
 ד'". אל ישראל כני "ויצעקו ישראל שעמלו כמו כורו,השי"ת

תקיט



 מצרים", מיד ישראל את ר "ויושע נאמר הים על שדוקאתהו
 ממצרים נהולו שם כי מצרם, הגששת ככל שקול סוף ים קריעתונם

 הקטועות. שאר כל כבד שקולה זו וישועה אחריהם,הרודף

 משה ישי אז ו( פכ"נ )שמ"ור במדרש איתא דהנה באה, י"לעודד.
 עזך" אשיר "ואני הסדך, לבקר וארנן עזך אעדר ואני ט( נם, )תה~םההיד
 אותו חמרך" לבקר "וארנן כו', הים על ישראל וכעמדו בזרעהאימתי

הבלי
 הבקר. בהיות השלטטי ביום תהי טה( ש, )שם שנאמר תורה מתן של
 דנתוב על מ( יד, )שמות הק' החיים האור עפמש"כ לבארוויש

 לאיתנו", בקר לפתת הים ורטב הים על ירו את משה "רם מ( י,)שמח
 נקרע שנקא הים עם הקב"ה החטה תנאק ה( פ"ה )ב"ר במדרש חז"לואמדו
 מה כל עם אלא הקב"ה התנה בלבד הים עם הלא כו', ישראללפני

 וכל שמים נמו עי אני יכ( מור )"תהה הה"ד בראשית, המי כעמותשנברא
 משה בעד רק היתה לא סק דתנאי הל החים באור ומבאר צויתי.צבאם
 מעשה כל על ד' "שההרה תנאי הוא אלא )שם(, במררש דחעויבחוני

 עליהם, עזרו אשר כל ולששות ועמליה, לתורה כפופים להיותבראשית
 כל ו~ה התורה, בכח חשמל ב"ה, תבורא רחמשלת עליהםוממשלתם

 לכופו אחד חוב עציר בירו יביא התורה, קבלת אחר שקמור וצדקצדיק
 אימתי - שה אשיר "ואני הנ"ל, המדרש ע"פ ולדה"א לפניו".ליחלק
 של רגיש אותו - חסדך לבקר וארנן כו, הים ש ישראל שעמדובשעה
 כיום הוא יום כל התודה, שניחצה דגתי שמאותו הים תורה",מתן

 קבלת אחר שיעמוד וצדיק צדיק "כל וורה הים, על ישראלשעמרו
 אהבים אם ולכן לפניו". ~חלק לכופו אחד חוב שסך בעי ששהתורה,
 חשמנן. יום, בכל היםקדרת

 תמיר להיות זי"ע הבעשרם תלמעי אצל להגהת מקורוכששן
 למוכה, בעדו שיפעול ועניניו, צרכיו כל לפניו להזכיר לצדיק,מקשיר
 לתרה כפופים להיות כראשות מעשה כל על ר "יטהה2ה יען,חלוא

תקב



 הוא כאשר לכופם הצדיק ויוכל עליתם", ינזרו אשר כל ולעשותועמ45ה,
 ישראל. עםצורך

 עחץשו ההום שהוא "עצית", בשם פסח וטל שביעי נקראולכן
 ז' דגדגת בדג רוקב"ה שצחה לו( כנ, )ועלא עה"ז קב"ן )עק השבועא לחגחז"ל

 מועד של כחולו בעחחם המפורש והיכרם רג, של כשמיני שבועונו הודש בקדושה,צוים

 הוא כי עצרת, - השבועא רג מקום בכל חסמים קראו העק בדג, והעשיני הראשוןבק
 של בהטביעי יען שם(, ישועבר בשער וע"ע כן. הכתוב שקוקוו חג של שמעיכיום
 לפעול תסיף אפשר הק' התורה ולמוד שע"י תורה, מתן ביום קשורפסח
 סוף. ים קריעת כבעת גבראל בעדנשים

 ההינו החג". "נעילת בשם העלם בפי נקרא זו נטעהההנהה.
 כן התפלות, לכל הכולל שער הוא נעילה תפלת הקרהט שביוםשכמו
 חצוי החנ, עתני כל בקרבו כלל ריצועך נעלת שעת כמועדים, נםהחש

 כלו. החנ לכל בתחטבחא"ה"כנ"טין
 נעלת בעת שער לנו "פתח מתפשכם אנו נעלה בהפלתוודה

 "פתח נבקש אוף שער, נעילה של צק החש ראם תמוה, ולכאורהשער".
 וכעכשיו ,טאעשפ הוא, שבקטותינו לפרש וחט בעתו. ש"א דבר שער"לנו
 את בה לפתוח שנוכל "מפתח" לנו עתן מ"מ השער", "נעילת עתהחג
 כדבר חשיבות לו שאק אף - "מפתח" %אמת נעלתו. אחר אףהשער
 כל לפתחך יכול היו על כי וגלמנות, הצלות כל ~4ם ט מ"מרחי"ען
 תמםתר סטר הכל מפתח %* שרוצה, עת בכל להיכל ולבאהשערים
 לחג, ההמפתח" קבלת לפק"ל רצף עת הוא הדג" 'נעלת צק עד"זלפניו.
 ה"כנהטק" הוא בעצמו יהמפתח המלך. להיכלי להיכנס נאטט עישל
 המועד. כל עצור בו כי הדג, כלשל

 שאף מיוחד, ענק ט "ם פמח של הדגי שב"נורלתונראה
 שדוי המלך, להמילי ולהיכנס לחזה המיד צה~ם שער" "חלתלאחר
 אף וא"כ כך(, *ב,  )ששח טסה" ש ד' "פםח שט משום ד"א החנ עמןכל

תקפא



 בפמח מ"מ להיכנס, א"א שוב השער נעילת אחרי רגצעדים בששואם
 ומשרוה הקרושה לאויר ולחזור הפתח", על "לפמוח הכח תמהינשאר
 י( ע, )שמה במיוחד הפסח בדג נאסר לכן ואשר שעעל"ם. החג עושל

 קדושת שנשאר יטיטה9, סיטים למועדה הזאת החקה את"חשמית
 ע"ר 1 ףרחם ד שמר נשן טש מגשי תאצר מי )יק כולה השנה כל עלהחנ
 כנ(. אווה דיותיט ומן כטשנשי נימן דרגם וטמרי יששכר ובנוערהרכי,

 הכנש, חעו ש לעורך נהמא השמן הדג, שלת בעתיצהה.
 ממכתא, המיום "הרק" בעת כמו לנהג צרף החנ" "נעלת בזמןשהף

 ר~פמח רגילת זלל דגציוחדיז מצחה חזנה הממכתא. ברגם ללמודשתוזףם
 על לעורר "הדק" החג נעילת בעת ע"כ לבקי", ד"ח4גדת המצחההיא
 וקשר, פטדה מלשון "והגדת" וע"פ לבעש. יחידת קיום של הענקגודל
 ממש, אפש לב מ49ב ריתח לבניו קשור מאתת אחר כל ערמההעט
 בעהי"ת. הבנים וחיטך נייל של ההצלחה עיקר בעהי"ת תלוהגשב"ק

 לפתוח תכל החנ, של השעףם נעלת עת זו, שבשעה רצקכהי
 נפערת להתעלתי שנצמוך צק ובכל השנה, עתות בכל המועדשערי

 ולנקר ד' בנועם לרועת עור נזכה ד', בעבדות או בהורהולהתרוממות
 ביקד וכלש מאתנו אהד כל ויותווך נהורא, ממוב * ויישפעבהיכלו.
 עגניםבברכות

 ממני
 זו ובשעה ולברכה. למוכה לכזו משאלות ובכל

 כן איצ למדד עבט ש"כאשך רעוש טנא כהלכתוא פמח מידורש"חמל
 חק הובחנה נק נאכל חצם ביהצלם, הבאה לשנה למצותו",מכה

 שת מש1, ות תל ש14 ש חדהצ עדר לך תודההפמחים,
 אראט מציים מארץ צאתך כעמי סו( ג )מצה הגבחתה בצשתתקים
 וחמריו. רדמנו ברוב דידו בבצשיה דוד בן בבטשתנפלאות,

תקבב



 בעשר ל"גסעודת

 ואמית ישראל בני אל דבר לאמר, סיני בהר משה אל רויצרא.
 לר'. שבת הארץ חטבתה לכם נתן אס אשר הארץ אל תבאו כיאלהם
 אערות"ם יש אוהבי להנחל כא( ח, )מש4 פחח עשמעק רבי חדש:בטהר
 לכאן. זה פסוק על הדרשה שיכא וב"באמלא.

 "דבר ישראל, לכני האמירה ענין כפל ע"ב דבאמז לפרש,ופט
 ויחן ב( ש, )ששת עה"כ רהנה לבאר, ויש אלהם". ואמרת ישראל בניאל
 אחד. בלב אחד כאטט שם( בש"י )מנא חז"ל דרשו ההם, בר ישראלשם
 גדול בין נובדל ביהם מהמה שלא עד ממש שווים מלם שהנו קם"דוא"כ
 סיני בהר כנטה אל ד' יושבר אמר לזה רוצע. או לבינרני צחק רביןלכרמן,
 בלב אחד "כאיש מלם מיני וכבהר אף ר"ל ישראל", בני אל דברלחושר
 דרגא לפום ואחד אחד לכל תאמך - אלהם" "ואמרת זאת בכלאחד",
 "ויחן של עצמו זה ענק ראפלו עוד(. ונ"ל ד"ה תסייע פ' רכלה אגרא )עקדילנו
 כלב אחד כאיש באחדות זב"ז קשורים כלם להיותם ישראל",שם
 מדרגתו. לפי אהד כל ומקים משעאחד,

 פמוק על כאן להרוש רשב"י שפתח המעם לבאר ישולפי"ז
 מהע"א )רעש בזהר איתא דהנה אצשלא. ואוציותמהם "ט אויבילהנחל
 כא( ה, )מש4 הה"ד עימק ועשר מאה נ, רירית נ"נ דאית נ( רם,5מש

 חכמה ודא מאין, "ט כמתקרי דילמה, דדנא כפום "ט, אורבילהנחל
 ירית פלא ב"נ ואית טשטשן(. שהצת גי 4ש, נקיאה עלתה חכמה )פ",עלאה
 יש וצדיק צדיק כל ראוקמוה כמה רה~ה, דרגא כפום חד שמא%א
 דרנא כפום מעמיאל ב"נ כל שמק ירית והכי עצמו, בפני עולםלו

תקכג



 שנ9-א ""2", שהבי להנחי חיש עלאות, ש"י ערח,ט ארם ההן ]פיהט: י""ארילטץ

 המדרעה כפי אחר עלם אלא ערש שאינו ארם ויש עלונה. החכמה ה" % מאץ,"2

 ערש מישראל אדם בל וק- עצמו". בפני עלם 6 "ט וצדק צדק "בל שהעמיו במוש6,
 למעלה[. שלו הצודנה לפיעולמות

 כל היו בו אשר מעמד מיני, בהר שנאמרה זה בלביאולכן,
 היינו "מראל", בני אל "יבר נמטר ובו אחד, בלב אחד כאישהטראל
 מררטהו, לפי הניד לכל אלהם, "ואמרת ונם יזטראל, לכללותשידבר
 ואחד אחד שלכל יש, אוהבי להנחיל עה"כ לדרוש שמעון רביפתח

 מרתת ל% ולעצמו לו נברא כי מאץ, ה2 הנברא עלם יזםמישראל
 אמלא" י"ואוצרותיהם ענין חנם ףילטה", הרנא "כפום והשגתו,חכמתו
 ישראל. לכבשות התורה נתינת יהששהוא

 התורה מקבל אחד שכל מיני, הר במעמד שהוא דרך עלוהנהב.
 ערער אחר שכל יוחאי, בן שמעון רבן בתורת הוא כן רגליה, דרגאלפום

 רשב"י של תורתו דנילוי בזהר וכמפורש מכהנתו. לפי הרשב"ילתורת
 ךאסתלק יחמא "מן ב( רש, )ח"א שכתב תורה, מתן בבחינת ממשהיה
 מסתכלק דווי עלאק טבק חכראא, מן אתכמיק לא מלין מערתא, מןר"ש

 ]פיהט: דמיני בטורא שעתא ההיא אתייהבו כאילו ביניהו,ואתג6ק
 סמודוה ממתבלים חייו כשהברייה, דבר שום נהבמה לא המערה נק רשכ"י שיצאמיום

 בת"תתים מבואר הביותר מעי[, בהד היום אווזו ניזם כאלו בעיהם ומהגלהעליתש,
 סיני" איהו סומך וראי קדישא "באטנא ב( קט, " ה' טמואי א, מר, כב)חקק
 מעי[. הטו פיך ודאי קדחם, נר]פיהט:

 להמיל לעלות זכה חימש שרבי א( ר, )הקימה בטהר מביתאוזהו
 ומעם לאור חושך הפך אשר מכם מי האומר קול שמע ונטםדרהטב"י,
 לו אק שלא, וכר עלין, לעולם מאם מים עור למתוק להם נהפךהמר
 עד שם, נתגלו אשר בדאים לנלוים חיא רבי זכה ואז שם,מקום

 הצדיקים של חלקיהם וכאש ואמר ובכה דמעות, עיניו הלנושנטץ4ע

תקפד



 "2 אהובי להנחיל כתיב עליו לכך, ערקך עאמעק רבי ואשרי הבא,בעלם
 עדן וגן עוה"ב ה2 הצריקים שלכל שאף ההית אמלא.ואוצרותיהם

 צדיק לכל "2 עוד אמנם אמלא", "ואשרותיהם בבחינת להם,המוכן
 דיליה, דרגא כפום יש"ע, חנוטה מנראות הוא אשר העלק, בעולםחלק
 אהבי "להנחל בבחינת בעצמו, רשב"י של להיכלו להיכנס עאוכהעד
."2"

 ש"2 בעוה"ז, נם הוא כן העלון, בעולם שהוא שכמוונראהג.
 ועוד אמלא". "ואוצרותיהם בבחעת ררשב"י, בהימצא חלק יזרעאללכל
 דיליה, דרגא כפום דרשותי להילולא וקשר שימת ואחד אחד לכליש

 "2". אח"מי "להנחלהכבחינת
 כשב"י, שכשנסתלק א( )יצה זומא באדרא מ"ש לבאר יז2ובטה

 שג' וי"ל שמעק". דרבי להלולא ואתכנשו ואתו עלו קלא"שמעו
 ם לנ' מכוונים ואתכנש"ו, ואת"ו על"ולשומת

 להתעלות טה ביום עאוכים עיה, ובני צדיקים על קאי -געלו"
 שאמר )שם(, חיא סרבי כהביא מרומים, בגבהי דדשנ"י להיכלו5היכנם
 הצדיקים פני לחדש ולקב"ה עתיר בכמה ויראה חיא רבי "יכנסכשב"י

 לגן עמעמך לוי בן יהושע תרבי ב( ש, )כתובנו בש"ס הוא ועדתלעחה"ב".
 כו'. לרשב"י אשכחטה אלערן,

 אשר במירון, המהב"י ציון על לבא הזוכים על קאי *גואתו"
 חיא שרבי )שם( בזהר כמסופר לישראל, ומקודש קדורי מקוםהחש

 מה ועיק לעפרא. ונשק רשב"י, של הקךח2 צית על במירקאשהמח
 קימי דהוי לאליהו אעאכח שריב"ל א( צח, )םייךק בש"םשאמרו
 בעצמו משיח אצל לתשאול שלחו והוא דרשב"י, דמפרתאאפיתחא
 אמרתי שכך פירש ביום בו בא תמולא היום, לו ואמי מר, אתילאימת
 דהיום זה שגילוי לבאר, רש תשמעו. בקולו אם היום ז( צוד )תה*םלך

תקכה



 אך ותלוי ועתור, מחק כבר הגאולה שבעצם הים משיחא, מלכאקאתי
 הרשב"י. המערתא אפיתחא לדוגלות התחל תשמעו", בקלו "אםורק

 לכבוד ומתכנסים הנאספים ישראל על נאמר *"ואתכנשו"
 רצונם חשקתם שמחשבתם שכק שהם. מקום בכל ררשב"יהלולא
 לי יתן "כר ז( יג )תה*ם בבחינת במיק, יוחאי דבר בהלולאלמשתתף

 בהלולא כמשתתפים הם גם נחשבים ואשכנה", אעשה כיונהאבר
 שוה, חח פ' יסף שקב תישחז )עין זי"ע מוב שם הבעל וכמאמר שמעון,דרבי

 לדרוש ה"מ הוא. שם ארם יטל שכששבצנו שכוקום א( ; הלק"שוצותיה
 בפניו עלו לממך כשב"י הוא "כראי ב( נא, )פסחש חז"ל בקיטוןברכם
 לאלה "בפניו", עלו לממוך רשב"י הוא שכדאי הינו בפניו",חולא
 אשר לאלה בפניו", ו"עאיא במירק, במערה הקימט בציק להיותהזוכים
 שמעק, ישבי בהלולא להשתתף מעם, במקרש "ואתכנשו" בבחינתהם
 למם. אן יטש וש עלו לממוך ווטים הםגם

 ואשר לומדיך, הם העם "אשרי עראי( נר )כצו שאומרםתהו
 תורת בלימור חלק י,ט רוי ישראל רלכל ההיינו סורחן, עלהעומרים
 שלומדים ר"ל לומדיר", הם ו"אשר רגעם", בררנא רק שהם ישרשב"י,
 כו'. כהצערה חקיותו הגזירה, בשעת נפשו ממר או בעצמו, רשב"יאת
 עגלה התורה מהית הינו מיך", ש "עתירים בררנא שהוא כוויש

רשב"י.

 בעומר ל"ג ביום השמחהענק

 אלו ובכמהות בעמשא(: ב סע" תצג סער )ש"ח בשו"ע מבוארהנהה
 בו אומרים ואק שמחה קצת בו ומרבים ל"ג ביום שממתפריןנוהנין
 מלמות. עקיבא רבי תלמעי פסקו זה שביום הוא תשקםתחנק,



 זי"ע, הבפצ"מ תלמידי רבחה"ק אצל ]ובפרם בעלם מקובלאך
 הוא אח ביום שהעציבה הוציא[, בעל ובסידור הכשכר בבניכמבואר
 את בעולם גילה ביהם בו אשר רשב"י, של דהללא יומא וחיותונטקפז
 א(. אות ג מאמר איר חיש כצמרי "טעצד נני )עק הקמושהזהר

 הקצר שישת להם הצ עמנים תרי שהו לומר, שהצתראה
 מבאר הזה, ביום ררשב"י דךוילה"א יתצא וסות ענק את דהנה,ביניהם.
 יבוים פו"ב הדין ש"יתצא שכיק ב( אות )שם זי"ע הנשכר כני בעל אא"זכ"ק
 אח יום הנה בתורה, מוב כי האור להתנוצץ מתחל אשר תודה,למתן
 מרחצים, לשבוי לה ביום % ררשב"י דהלולא יומא בעומר ל"גהוא

 שטתההם וממלא יושב הקניה כי א( ש, )רה כן נם טלד אק ביוםומסתמא
 מן להאיר מוב כי האור שמתחל ביום בו הנה יום, אל שיום צדיקיםשל

 הק' הנשמה ממגלית ביום בו מ"ת, קודם יבוים נה"ב הינוהתורה,
בעלם".

 )סי לוי בקדהשת גם כתבוערץ
 של הזאת "הבבחינה ועא( פ'

 של דושאיה מתחל בעומר ומל"ג בעומר, ל"ג עד מאירה מצריםטמאת
 התורה". קבלת שהיא סים הרמעמר

 סח )שטת 4ה זה מטד טשו עלא מפני מתו, ר"ע תלמידיוהנה
 את ידברו כי ירחצו לא ה( קם, )ההעם עה"כ ב( ל, )קלשק חזע מנוונ(.

 בצוער בצעורנו ,שעהמקין ותלמידו הרב ובה האב אפ" כו', בשעראויבים
 אח אח"מים שנעשים עד משם זזים ואינם זה, א1ע אח אויבים נעיציםאחד
 והב את ד' מלחמת במפר טימר כן על י( בא, )בם2ר שנאמר והןאת

 את יברו "כי בבחינת נצטררו כי מוש ר"ע שתלמודי ויפאהבסופה.
 בעומד בל"ג אך בסופה". ד"והב להרנא לדגיך זכו המא בשער",אויבים
 ומתרגל התויה, אור הוא מונ מ ד14ך מתנוצץ אז כי לשת,פסקו
 עלום עושה הח' התורה אור וכשמהנוצץ מים, הר מעמד שלהישזרה
 שהש סעי הר מעמד של הארה מאירה ש כי תורה, לוכדי בקואחרות

תקבז



 את זה אוהבים שנעשים ער משם זזים "לא ולכן אחד", בלב אחד"כא"ב
 בסופה". והב "את בהם המתקיםזה",

 מה וכ! רשעני, של דהלולא היומא הוא זה שביום מהולפי"ז,
 כי המעם, מאותו תרווימהו למות, עקיבא רבי תלמכם פסקו ביוםשבו
 הק/ התורה אור להתנוצץ מתחל זהביום

 היא, בעומר ל"ג יום שתמהת עק, מראית במפרו בחיד"אועיק
 העלם היה ר"ע תלמידי זהמתו שאחרי שם( )שמזע בש"ס שאמרומשום
 מהודה ור' ר"מ להם ושנאה שבדרום, רבותינו אצל ר"ע שבא עדשמם,
 אותה תורה העמידו הם והם שמוע, בן אלעזר ורבי שמעץ ורבי יומיור'

 ויש בעומר. בל"ג המה אלו, תלמידים ה' לעמוד של וההתחלהשעוט
 ג"כ הוא מחדש, התורה ללמוד זה ביום דוקא וכהתחיל שמהלתמר,
 מתחלה ואז מוב, כי האור להתנעץ מתחל זה ביום כי מעמא,מהאי
 התורה. קבלת שהיא מיני הר מעמד שלההארה

 היחוד וממחת - בעומרל"ג

 )על זי"ע מקאזנק הכגיד להגה"ק הטמבל אור במפה"קהנהה.

 הגדולה ד' דלך מרות בז' ממליכם ש"אנו כצרב ח"י( הקע סיףההקונש'
 רעדות ברור נודל לפי מדה מ"ת ג" י, פעמים ז' והם כו',והגבורה
 ואח"כ מרות, ה' הם שנה, ת"ק מהלך חים עץ רק הם רפידותחורש
 גמר הוא כבר ה' בשבוע ה' יום ויהוא בעומר בל"ג לכן הנל"ה,כ"ל

 כו', נ"י הצחק לוי מוגה הרב מסוף שמעתי כאי מצ, ים הואהספירות,
 רוב אישר "תטה )בהר( האראל בעבודת וכ"כ עכ"ל. בשבועות",והיחוד
 ה' יום הספירה, צמר הוא לעומר שבל"ג נ"י, הצחק לוי מוגההצדיק
 ה'".בשבוע
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 ה' בה הכוללת מפירה הוא שו"ד דמפית נראה, הכה"קצשור
 הזכרנו וכבר הבל(. בה )שנכלכם "כל" בשם נקרא לכן הקודמות,מפירות
 צד שלכן ז"ל האר"י כתבי בשם %תשנ"ה( חששה אחמיא ים )תורהבמק"א
 את המערב עירבוב, מלשק הוא "מערב" כי טו"ד, למדת מכוקמערב
 ביום לכן מכ"ל. רמקבל נוקבב היא כי קרויה, כל"ה מלכות תמדתמלם.
 ואודל מבאן כי הספירה, גמר הוא שבהו"ר הו"ר הינו ה', שבשבועה'

 כה. עד העמים את כהקים רק שאינם םפירות כברמתחל
 ל"ג שעד ויצא( )פ' זי"ע לוי הקדהטת מדברי הבאנו לעילונונה

בעומר
 נמעטי

 התורה, קבלת הארת ככר כצזחיל תמאז פסח, הארת
 הספר, לבית לילך אותו עטמרנילין לתינוק משל על.פי שמבארוועי"ש
 עוזרם לו שאוכנו דזהיפ לו, מתאחה שהתינוק דבר ע"י אביו אותוומרנתן
 עמו לתמד א? הולך שכבר הביק לו, מתאחה שהתינוק דבר הס הספרבבית
 מסים ונים4םוף מצרים נישאת והקב"ה שו דואה ק* תורה.הרבה

 בלבב תודה מתן ביום התורה ולקבל לעברו לו שנתאחה כדיונפלאות,
 התורה שנל4בל בכדי ההן הנימים כל ותכלית שעושר ונמצאשלם.
 ל"ג עד מאירה מצרים, יציאת של הזאת, ההבחינה סיני. הרבמעמד
 התורה, קבלת - ר~זכ~ת של הך4וה פץחל בעושו ומל"גבעומר,
 המניף שמכש דבריו ע"פ הוא אלו, דברו שפנימית ונראהעיי"ש.
 מתחל ואילך ומכאן המדות, שורש הוא בעומר ל"ג העד זי"ע,מקאזניץ
 חובן. בשבועות, היחר שהואהתלשת

 "( ע, )שתת שנאסף מה באוריתא, רמיזי הלא מוציוידכא
% שי"וחמשיפ  %" קשי 

 חמ"ן יום מפירה עד הינו טים",
 "ויקה הה( )שם לטה וטמרן כטיים. מארץ העלקה נמשכת חמ"ןבשבצן
 בני עלו ר"יצמטים דרגא שאחר היש עמו", יוסף זועמות 4צעמוטה
 להמשך הצףק, יוסף של מדתו כ"ל, מדת באה מצרים", כאמ"ןהאראל
 התורה. בנשלת לכליה, כ"לאת

תקכט



 מתחיל שאז בעומר, ל"ג ביום השמחה ענין לפיק לבאררש
 המשפיע עולם, ימוך הצדיק הוא כ"ל, ע"י וישכינתטה, קוב"הההוך

 "זימנא ב( מ, )בת"ת הו"ל שרמזו כט עלאה, לצמחה שנורםלשכינתי"ה,
 חוכא פם"ק ולא תצלכות(, יםוך יהור ענק )הוא לתפלה גאולה סקיהיא

 לנ( קי, )תח4ם נאמר ע4ה האמתית השימחה ההוא יתצא". כוליהמפתחה

 ישמח. אלא נאמר לא יצמח כ( ב"כ )ויק"י חיל ודרשו כמעבויו ד'הצמה

 בעבורך נאמר אדםנעזבה

 והם בעבורך". נאמר ארם "נעשה יוחאי( נר )נזפך אומריםוהנהו.
 לבראת הקב"ה שבא בישעה מהצק א"ר ה( פ"ח )ב"ר רצצדרש ע"פלפרש
 יברא אל אומרים מהם ט', כתים השרת מלאכי נעשו הראשק ארםאת
 עשה מה שקרים, שטלו יברא אל אומר אמת ט', יברא אומריםומהם

 אמת ותשלך 2( ח, )תשל ההרך לארץ, ההשליכו אמת נמלהקכ"ה,
 תכמש מכזה אתה מה הקב"ה, לפני השרת מלאכי אביוארצה,

 מאוץ אמת 2( סק )תה4ם הה"ר הארץ, מן אמת תעלה עלך,אלמיכםיה
 ארצה אמת ותעמל פ"נ( פתישזא רבה )א2ה במדרש איתא והנהתצמח.
 תמכור. האל קנה אמת נג( נג, )מש4 שנאתו תורה, אלא אמת אקתו'

 תורת ש נטי ארצה, אמת ומהשליך ישמה לפרש, "םולפיז
 הממונה האמת שהרש רשב"י, יוץ על שנתגלתה התורה שהיא -אמת
 נאמר ארם "נעשה שאומרים וזהו העולם. נברא ובזטתהבתורה.
 דקב"ה שהשלך ה"אמת" בעצמו שהוא רשב"י, בעטר הייהבקרורך",
 השנה שנה בכל שנצמח וצא תצמח", מארץ "אמת נאתר ועליוארצה.
 ב( ין, )חע באה"ק כמביתא 2(, ו, )צרה שמו צמח א"א משיח, שלאפץ

 נק יפקק בדב דיהר ספר כשיתגלה הינו גלותא, מן יפקק דאבספרא
 "ובני ח( י, )שמח עה*כ )בשלח( אשיים מחנה בדגל שרכם וכמונלותא,

תקל



 רבי ר"ת ברי"ש כי גלי", "בריש ותרגומו רמה", ביר יוצאיםיזרעאל
 מן יפקק אז הזהר ספר הקדחה ספרו כמההגלה - גל"י יוחאי, בןוכמעון
 והבן.גלותא,

 כבר אשך יוחאי, בן שמעק רבי של הכדול שבזכותו רצוןונהי
 הפאולה בעד רחמים ועורר רוגלות אורך למבול יכול היה לאבדורו
 אתמשך, רנלותא "ווי ואמר שבכה ב( מז, )חרש בזהר כלביתאעוממה
 בני שאלפי שנים, אלפי אחרי עתה שכן כל לטה", למסבל יכלומאן
 ושופכים דרשב"י", להילולא ואתכנשו אתו "עלו הקול מקיימיםישראל
 האי בזכות לבו, במשאלות להוושע דקוטה, ררנא לפום אחר כל כמיםלב
 די אבוהון קדם ישראל בית רכל ובעותהק צלותהק יתקבלו קד"טא,תנא

 בישועתן, ישראל וכל לבו, משאלות בכל אחד כל ויכרע וארעא,בשמיא
 ברוב אידן כמהרה דוד בן בביאת שמים כבוד בהתגלות במהרהלראות
 וחסדיו.רחמיו

תקלא



 מיוןב'
 זי"ע אלעזר מנחת בעל אדמו"ר רכ"קהילולא

 יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי תנא השים:בסיוםא.
 אל לו, עולם הליכות ו( ג, )חבקוק שנאמר הבא העולם בן שהוא לומובמח
 את קורין מאעמתי התנא: פתח ובתחלתו הלכות. אלא הליכותתקרי
 כו'. בערביתשמע

 מגמרא, )בתנאה זי"ע ההלולא בעל אדמו"ר אא"ז כדקאמר

 ותחלתו ]הלכות[ ת' באות הוא הש"ם שמיום ג( אא לעד סמוכתמאמר
 ת"ם אהד ויעקב כז( גה, )נרגשים שנאמר למה רמז )מאשתי(, מ'באות
 כי תורה. של באהלים היינו אהלם,יושב

 כששוקדיי
 בתורה,

 ת"ם, האותיות צירוף נמצא לראשיתו, תוזרק מיד הש"םוכשממידיין
 אותו תממיעמין היר"ם על כשעוברק אם אך הס'. ואח"כ בתחלההח'
 הפוך מכ"כ( פ"ה )אמת התנא מאמר מקיימים הקא )חלילה(, ופירשכשנה
 צירוף והוא בת', והסיום בתחלה המ' נמצא בה, רכולה בה והפוךבה

 לתחלתו, הש"ם במיום מיד לחבר צרמי כן על אשר )ר"ל(. מ"תאותיות
 מ( ים, )תהלים בבחינת תורה, באהל אהלים, יושב ת"ם לאיש רמזלהיות

 ה, )תענגי שאמרו חז"ל בדברי לזה רמז להחניף ויש תמעמ"ה". ד'"תורת

 מ"ת. לא אהלים, יושב ת"ם איש בהיותו כי מ"ת, לא אבינו יעקבב(
 התד"א דברי בהם לפרש עינים, מאיות הקדושים דברווהנה

 ךהנה הבא", העולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה"כל
 ההיו יום "בכל מ( נו, דם"ם ורש"י 1. ו, אמחק )פס" תורה דברי על חז"לאמרו

תקלב



 הלכות השונה "כל וז"ש ממיני". היום קבלתם כאילו כחדשים,בעינן
 בעינכן יהיו יום ש"בכל באופן הלכות והטונה ר"ל יום",בכל

 אמרו שהרי מעמא, והעט עוה"ב. בן שהוא לו מובמח אזכחדשים",
 שייף עייל שייף ברךי, רזצפל ענוורזן העוה"ב, בן אטהך ב( פח, )מנהדרתחז"ל
 כן, ועל לנפשיה. מיבותא מחזיק ולא תדירא, באטייתא וגדיםונפיק,
 קבלה היום רק כאילו כחדשה אצלו שהתורה יום", "בכל הלכותהלהמד
 עומד והוא כלום בתורה השיג לא עכשיו שעד שמתהד מחמתממיני,
 כן המחמת כוה, ברך ושפל "עטותן שהוא הרי התורה, בפתיחתעדיין
 לכן לנפשית", מיבותא מחזק ו"לא יען תדירא" באוראא "נרםהוא

 עוה"ב. בן שהוא לומובמח
 יום "בכל בשח" יום", בכל הלכות "השובה רק שלכן לוטך,וסט

 מי כי עוה"ב", בן שהוא לו ש"מובמח הוא כחולטים", בעינכןטריו
 תורתו שתשאר ונורם כחרשה, אצלו התורה אק שוב ~מודושבסיום
 כי עוה"ב, בן שהוא ההבטחה ביה שיקי לא מ"ת, בצירוף)חלילה(
 שבמיום מי ורק מלב. כמ"ת ממנו ונשכחת חי"ם, תורת אינהתורתו
 אהלים, יושב תם איש להיות ת"ם, אותיות לצרף מחדש, מתחללימודו
 עוה"ב. בן ביהוא לו שטובמחהוא

 התנא שפתח לתחלתו, השים סוף ממיכות לדרוגם "םובזה
 ק"ש לקרוא "ומצונו המצחה עוה"ב כו', בערבית שמע את קורץבמאומתי
 ובקומך" בשכבך גר בם ודברת ז( ו, )הטים אמרו והוא ושחרית,ערבית
 מלכות עול ולקבל לחזור ציוונו מעמא מהאי כ4 י(. מ"ע והמצוות ס5ר)רמב"ם
 כחישה תהיה שהתורה להורות יום, בכל פעמיים מצוות ועלשטים
 עול לכיל תמיד לחזור צריכין כן ועל ממיני, נתקבלה היום כאילובעייננו
 יו"ם, בכ"ל הלכות השתה למעלת ומכאן מחדש. ומצוות שמיםמלכות
 בן שהוא לו ,טמובמח כחדושם, בעעד יהיו יו"ם בכ"ל במעלתהיה

 ת"ם, אטט ויעקב אותיות ומצרף לראש, חוזר הוגש כשממים כיעוה"ב,
 מת. לא אבינו יעקב בת" מ"ת, אותיותהיפך

תקלג



 יחמא לענץ זי"ע, אא"ז כ"ק של הקדשכם דבריו מכווניםבאמתב,
 צריך הצדיק, של רהילולא ביחמא יכשמתאמפים הצדיק, שלךהילולא
 מיובל יותר ומעבר ואף כהדירים. בעיניך יהיה יום בכל בבחינתשיהיה
 מתאספים ונטנה עגה ובכל זי"ע, אא"ז כ"ק הסתלקות מאזשנים

 ראל"כ "הדשים", בבהינת עכעדו להרגיש צריכין מ"מ הלולא,במעורת
 יום. אותו *כר מתבנמים ורק הלזלה, "מת" בבהינת הוא הצדיקהרי
 מת, לא אבינו יעקב אזי כהדמים, פעם בכל ההש רהילהיא כשיגמאאבל
 והצדיקים ד( פ"פ יכה )יתלה אמהז"ל ולכן תם. א"ת יעקב בבחינתאלא
 ח"ו, ומתורתו ממנו פורשים שלא שבזמן היים, קרוין במיתתןאפילו
 היום וכאילו היותו, וכבחיים כהדמה תורתו על הוזרץ אדרבהאלא
 הה מ"ת. לא צבעו לכך ת"ם, איש בבהינת הצדיק נשאר אזניתנה,
 מפני ב(, ה, )תענית בחים הוא אף בהיים זרעו מה *רעו הואשמק"ט
 ת"ם, אותיות בצירוף מחרש, גררכו בתורתו להפכי ממשולושרעו
 מ"ת. בה"היפך

 שקיבלו "בשעה חרפ"ד( במרבר שמעוני )לקום רגודרש ע"פובזה
 אלו להתקרב ראו מה בהן, העולם אומות נתקנאו התורה, אתישראל
 כשם זחלכם יחהםין ספר לי הביאו הלע"ה, להם אמר האומות, מןיותר
 יצחק ער היוהםק םפר "ט להם גם שדוי העולם, ומקשים מביאץ".שבני

 אעו מ"מ היוהסק, םפר מביאים שהאימות שאף י"ל ולהנ"לואברהם.
 אבות, מדרכי שפרשו העולם אהדות אצל כי מביאק", שכני"כשם
 קרויים בהמהם רעועים שם( רבה )שזלה כמשאחז"ל מ"ת, בצירוףנשארו
 מה בבה" ההיים, םפר הוא היוהםין םפר פדהאל אצל משא"כמתים,
 בהים. הוא אף בהיםזרעו

 שהתפקר זי"ע אא"ז כ"ק של להטליא טץ ענק שיןובמיוהד
 היעו האד,", יקצץ ולא המעין יבחר שלא "הז"ר המהורהבצוואתו

שתעמימי
 אמכטהה אשר "מעץ", בבה" שהוא הק' ועבודתו תורתו תמיר

 כבראשונה. הים מים נובע חמיה השאר ב(, מה, )עגה מיכךך" ממסרו(]פ"

תקלד



 כדי המעיין על אלא רמלכים את מהפכק "אק א( צ, )ףוריוה ראמרווהינו
 היכי "כי מים בהר על תורה שילמרד )שם( אמרו רעת מלכותם".שהמשך
 והלך, שמחצך חו כמעק מפומאכו, לצמוק נעלז שמעתתחכו" משכן מיאימשכן
 זרעת המפי מפש יפסוק שלא זה מעין לושמהצזי עלינו הרבה ילכןרש"ין.
 החם. מחם הנובע מעין תמיך ויגואר עולם,ער

 ההוא שמע. קףאת במצוות התנא פתח למה טעם ליחן "צעפ"זג.
 מקבלים כראוי ק"ש שהקורא א( קע רוה הדש )יי בזה"ק ראיתא בשהע"פ
 אח שמשולם מי וכל לה, ונשקק אותה ולנקהים ויעקב יצחק אברהםלה

 אותו יושיבו הבא לעולם כשיבוא יום, בכל כראוי ק"ש שלהיהר
 הקרחשים האבות בין הקשר מה וצ"ב ביום. פעמיים אצלםהמכות
 את מהרצין כצותה הלקו"ש, את המקבלק שהם ער ק"ש,למצוות
 ניום. פעמים אצלםקוראה

 אומר הוא הרי אהדך ר"מ נ( לב )ואהובן המפרי ע"פ לבארומשאה
 - לבבך בכל אוהבהו לבבך, בכל א* ד' את ראהנת ה( ו,)דבים

 עזה אעם למען ידעתיו כי ש( כ, )בראשנו שנאמר כענק אבינו,כאברהם
 גבי על עצמו וצעקך כיצחק - נפשך ובכל אחריו, ביתו ואת בניואת

 י( ל4 )מ"שש שנאמר כענק כיעקב לו ממיה הוי - מאדך ובכלרגוזבח,

 במקק כי עברך את עשית אשר רשמת המכל החמדים מכלקמנתי

 שקיום הף 6(. )שם מחפת לשני היתי ועתה הזה הירק אתעברתי
 הקורא לכן אנות. בדרכי להדבק העבויה כללת עמנה ק"שמצוא
 דרכם המשכת ע"י האבות את ומחעץ מעורר ושרוית, בערביתשמע
 העליון. בעולם הצובה קרבות לו ומחדקים לה, מנשקק הם לכןלעלם,

 בבחינת הק' האבות להיות ת"ם, בצירוף ופתה שמיםוכיק
 שמע, קרקשת במצוא פתח כן על מ"ת, לא טבעו יעקב ת"ם, א"אקקב
 אבות, דרכי להמוריךשענעה

 ועי-

 זה כמעק להמעיכר אלא חללה דרכם ~פסוק שלא בחים,זרעם ת" " ש חיותם, על היות להוסיף

הקלה



 שאמרו מה זי"ע לוי קדושת בעל הרה"ק פ" מה וידוע והולל,שמושך
 ושלימות, תמימות מ26ת תמה אבות", זכות "תמ"ה א( נה, )שנחחז"ל
 ומה ק"ו, הדברים הנלא היצערה. כחתם אף אבות סכות נחסרעלא
 כ"ק הקדושים, לאבותינו ק"ו דרכם, שממשך למי מנשקק העלםאבות

 קריבות מהזיקק כמה עד בקודש, ולמעלה זי"ע אלעזר מנחת בעלאא"
 הקדורכם, במפרטים לומדים בקורסי, דרכם להממעדכיםויצובה

 דחיא. באלפא ודבקים באורחותיהםתמתנרגים
 צילא הק' בצלו המסתופפים עלנו גרולה אחריות השהו
 פעלם נעשה לא אנו אם שהרי לעלם, דרט להמשןדמהשנותא,

 בבעל דטים שיהיו בנינו את ולנדל הק', ועבודתו תורתולפורמם
 שקשו אחרים ש לסמקי לנו אק קים, חי ת"ם תמיר להיותוההלולא,

 וכרוויו דרכיו ובכל הק' דבריו בכל לראות עלנו חובה כן עלזאת.
 לבדי. * אלא כר צוית להם לא ב( ג שכות )רשאיבבחינת

 מרייק בערבית", שמע את קורי"ן אמאימתי התנא לטון עליצהד.
 ויזילו רבים, לשון קורי"ן, התנא אמר שמע קריאת לענק למהדגר"א
 כו'", לפניה שהים מבריך "בשחר ר,וזנא אמי ק"ש ברכות אצללכוצן
 אחד כל כי רבים, לשון "קורק" תנא שבקרי"ש בזה, ומבאר יתיר.בלשון
 אבל בק"ש, תבירו את להוציא יכול אחר ואין בעצמו, לקרותחיב

 הש"ץ יכול דבברכות משום יחיד, בלשון "מברך", אמך ק"שבברכות
 כולם. אתלהסבא

 לקבל ואחד אחד כל על הק' התורה שציותה בזה, לומרונט
 מלכות עול וקבלת מהורה אמונה בענק כי בעצמו, שמים מלכותעול
 בענק כי אחרים, על לממקי הקש בעצמו, לקבל אחד כל צדוישמים
 מאבותיו שקיבל במסורה בעצמו לרחדק אחד כל צרןהאמונה
 שכנךיאת- הה לו. מברים העולם כשרוב אפי' להתפעל לאורטתיו,

תקלו



 לקרות אהד כל וצרוף יד"ה, תבירו את להוציא יטל אהד אקשמע
בעצמו.

 )והענין ז"ל בער היים ר' מהרה"ה ששמעתי יךענא,ועובדא
 בסוף אחת, שפעם המלום(, התם דרכי למפר 1 שו ג'ו ט קצתרשום
 מה שנשא( בדרשה דבריו )בתוך סיפר זי"ע, אא"ז כ"ק שלשנותיו
 בקרענ"ן(. אז )שהיה זי"ע כהצינעווא הנה"ק אצל פ"א כשהיה לושאירע
 משינאווא והגהיק פרפנה, ברבת ממנו ליקה זי"ע אא"ז כיק הלךשבבקר
 שמע לקריאת יד של תפלכן להניה הקשר להדק מוכן עומד היהכבר
 את ללוות והלך התפילק, את משינאוהא הנהדק ופשם התפלה(.)קוים
 קבל זי"ע ואא" שם, עוברם מים וכהיו למקום ודגיעו זי"ע, אא"זכיק
 שאפלו משינאווא, הרה"ק לו אמר האז המים, מעבר ועבר פרייה,ברכת
 כל מ"מ השני, בצד עומד העלם כל ותראה אהד, בצד לברך תשאראם

 ווענדן זיך וועם רעם אק "וופל ממקוננך אותך ינתקו לא שבעולםרוחות
 היה "שאז ואמר זי"ע אאץ כ"ק ומחם קומען". וועם משיה בט אמונהף
 דרכי בעל אדמו"ר אא"ז כ"ק ואביו שנים(, כ"ה )לערך לימים צעירעור

 משינאווא הנה"ק לו אמר זאת ובכל היותו, בחחם עוד הטה זי"עתשובה
 קדשו ברוה הק' רבו ראה הנביא שכיחזקאל משום ובוראי אלו.דבשם
 השועת והמפלגות הכתות כהתגברות הנמים, במוף שוהיה מהאת

 טונתו. היתה זה ועלשבדור,
 הנה"ק של הק' דבףו מ12עים היו לא שברורו אףוהנה
 כל ותראה אחד, בצד שרך שתשאר ומן יניע אם "שתפעומשינאווא
 אותך ינתקו לא שבעולם רוחות כל מרם השני, בצד עומדהעולם

 מ"מ המשיה", בישון עד ישראל כלל אצל האמונה תלוי בזה כיממקוננך,
 מגודל קצהו אפם ולהבק להאות יכתים אס, ברותע הרביםבעוונותיט

 כלל אצל האמונה תלוי האיהלה שבעמיתתו והע אא"ז כ"ק שלכוהו
ישראל.

תקלי



 עול קבלת על לחזור מצווים שאנו מה להבק יכולים אלובימינו
 עגנים מלכות ע% הקבלת היום מועל ולא ובקר, ערב בכל שמיםמלכות
 שמקבל ומה ליום, מיום מתגבר האמונה נסיון בעוה"ר כי אתמול,של
 יום שבכל היום, מהן% לא אתם%, של הנסיק לפי שמים מלכותעול
 ההר וא"א חדשות, ונסיונות בתחבולות המומתה כוח מהגברויום

 צרעו וע"כ היום, חדשים נסיונות שיוקד מה אתמ% הדעת עללהיצלות

 היום. אותו של הנסיונות לפי מצוות וע% שמים מלכות עוללרכל
 ארר בכח רק ויום, יום בכל שמים מלכות עול לקבל אנוויכרסם

 וצדקתו חסידותו עבודתו בתורתו דרכת ומאיר בטורח זי"ע אא"זכ"ק
 הכשנרך כסומא אנו מ"מ מאורו, להנות ראותם אנו אק אם ואף עקם.עד
 שראה יומי כר' הגאה ליה עראית הא( ד"ה א לנ, ר"ה )תוס' המאורותיתר
 שאבוקה צק כל לו אסך 5מה, זו אבוקה בני לו ואמך ביוץ ואבויץסומא
 וכן הברקנים, עק הפחחים פן אותי ומצילים אדם בני אותי רואק בץ9זו

 אחד שמחזיקים ע"י נטרלם אנו בשונו אור שאבהית צק שכלאנחנו
 הברקנש. המן הפחתים כק עצמת ומצליםבחבית

 בכל יזרעאל ולכל לנו העמוד זי"ע אאט כנק עאכות רצוןויהי
 לחדש יו"ם בכ"ל פעלים לממהמים וביותר בערינו, מוכ וימלקעממם,
 הממתופפים לכל וכן בקבר, דובבות שפתיו להיות כבראשונה,אורו
 להיות ק% בה "עתיה ה"מ( פ"ו )שבת בירושלמי ראמרו כההיאבצילו,
 ימול יבוא א-ל עם שפעל מי כל ואומרת צדיקים, באהילממתצת
 ממתופף תטש אך רצדיק, בדרגא בעצמו אינו אשר טץ עגם ההנושכרו",

 עם הינו א-* עם שפט מי "כל בבחעת והויו צדיקים",נבאה*
 חרקינו שעני רצק והיי הצדק. עם הוא נם ענדו" כמול "יבואהצדק,
 לקכל ומכה והצלחה, ברכה שפע חטלו"ם בחף"ם עוצתךעמהם,
 פקודה טן הוא ואז לבב, וכמוב בשמחה תורתימ מתן בזמן הק'התויה
 מן יפקון בעצדתא א( מג כא )ה" נער בתעךני כדאיתא שלטהלנאיקה
 וחסדיו. רדודו ברוב ףירן במהרה דוד בן בבטשתגלאא,

תקלח



 הקורש לארץ - מיוןב'
 בדק בבף מדךשנך בבית משמות ןמיןם אנ"ש רעום הא*פאןע"י

 עתיד לוי בן טהוזצע רבי אמר המשנה, מדדי ששה במינם תנןא.
 עולמות, ועשרה מאות שלש הצדיק צדיק לכל להנחל הוא ברלהקרוש
 הרעיב וכהב אמלא. ואצרתההם יש אהבי להנחיל כא( ח, )מש4שנאמר
 צדקים של שכק מתן המשנה בהתכפת להציע לכאן שק מאמר"מנקי

 במשנה". שכתוב מה כל ומקיימיםשלומרים
 ע"פ מכזב(, פ"ה )אמה בה" רכולה בה חהפך4 בה "הפוך שאמרויאבו"ת מ-י לקים לתחלתה, כהינה םדדי סוף בנעוץ לררתןויש

 שסדר מפני ההש כברכות הש"ס שמתחל ש"מה דגר"א שכתבמה
 פרי ערוה פרי עץ זרע בטריע סו( א, יבראשית ככהט"כ בצדיתן, הופזרעים
 ב ה, מקס-מה נתי"ז מחטאי מצי נוצ ידנ ש בו דעו אשרלדנו

 ו( י, )כהם4 ונאכזר זרעים"[, מדר אהקוי רא מצק גו למים פוץ עשה פרי עץ-בצדיתן

 רבינו חתם הרי לפי"ז בביכות". מתחל ולכן צךי"ק, לרא"שמשר"ת
 לרא"ש כברכות פתה צדעך"ם, של שכק במתן המשניות אתהקדוש
צדי"ק.

 התנא התחל צדי"ק, לצל"ש בברכו"ת שפתח שכיק לבארויש
 האמונה, היא הצדי"ק חיות שכן שמע, קריאת במצות זרעים סרראת
 שנאמך אחת על והעמידו חבקו; בא א( כר, )מטה חז"ל שאמרוכמו
 שמע קריאת מצות עיקם וזיעי יחי"ה. בקצונתו יצרייך ד( ג)חיזק
 שהוא ותלמודו ואהבתו השם יועד בה שפם מפר שמע פרשת"לקרהע
 ה"ב(. ס84ש מהל פ"א 3ימנ"ם בו" תלוי וההכל הגדולהעיקר

תקלט



 אמונתו, הוא הצדק שחיות יחתן, באמונת"ו וצריק ענקוהנה,
 )ספר הרמזתם שכתב מה פי על לבאר הס ואהבתו", ר "יחורההינו

 שנהיה כוללת כן נם המצהר "עהאת ד', אהבת מצות את ג( מ"עמצוא
 כשתאהב שאתה וזה בו, להאמק ית' לעבודתו כולם אדם לכניקוראים
 אותו, לאהוב אדם בני ותקרא בהם, ותרבה בשבחיו תספר אחדאיש
 מהשנת לך המע כאשר באמת, ית' אותו כשתאהב כן מעל, ע"דתה

 האמת *דיעת לדוות והפתים המכלם ספק בלי קורא אתהאמתתו,
 להמות אדם לבני לקרוא וי', אהוב הצדק חיות היא וזו כו'". ידעתיאשר
 ית"ש. לעבודתו אחד שכםכולם

 עשה פרי עץ זרע "טריע בקרא הצדיק מרוט כן שעל לומרוגט
 היינו פרי", עושה "עץ הצדק יצדיק הארץ", על בו זרעו אשר לכוינופף

 האמונה ומודות המח"ק בשם, להאמק אדם בני לכל קורא אהבתושמרוב
 מפיו לקח שדצשקב*ם היינו למינו", פרי "עיטה הוא ועזיזבעולם.
 הם גם - העץ על הצומחים לפריות נכשלו הם אשר - בוודבקים
 הארץ", על בו זרעו יאשר כמעסוים ועושים בדרכיו הולכיםגלמינו",
 כמבואר ופירות, עצים הבגדלת בארץ זריעה הם הצדיקשפעולות
 שנאמר ורה לצדיק. זרו"ע אור ו( מ, )תהולם סה"כ ב( קנו, )ח"בבזה"ק
 הם ממילא הרא"ש על הברכות שחקם דכיון צדי"ק, לרא"שברכות

 ב( קלם, )ח"ג בחו"ק דאיתא כעק כו', תלמייו הם צמיו, לכלמתפשמים

 וכלא אזיל יילעס בתר המפא הדורא וכל שפא רכל עקרא אשוושיקנא
 תקיא.בדקנא

 העלם, כל קים הצדיקים שבזכות כן הוא שתסיף רצםחגנהב.
 מתקים העולם אחד צדיק בשביל שאפילו ב( לח, )ימא חז"לואמרו
 הצדק, של ךדוללא ביושב מ"מ עלם, יסוד וצדיק כה( ; )מש4שנאמר
 ויבואר הצדיק. בזכות פרועות בו לפעל המפתל בשנה מיוחד יוםהו84

 י"ל באה והביאור נשריין. מ* דהילולא", "יתמא נקרא ךהנההדבר,

תקם



 זי"ע יששכר בני בעל אא"ז כ"ק במפרי ובפרם במפה"ק, המבוארעפ"ד
 והצדיק בין ע~הקךטר ובב"מ(, בשר, לכל צווחות אלקי ד"ה פנחס פ' דגלה אגרא)שק

 משפי"ע[ ]נח" התן של וקשר יהו"ר בבחינת הוא והסיריולתלמידיו
 להתקשרות ביותר מיוחד יום הוא ההלולא, ויום מקב*"ם[. ]בח"~לה

 וכלה. חתן היחוד ענק שהוא נישואין, מל' "הלולא" נקרא לכןלהצדיק,
 בחרש א( ט, )שמווי עה"כ הקדוש החיים האור כתבחזנה

 מיני, מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ ישראל בני לצאתהשלישי
 ומבאר השלהט"', חודרי ער התורה מתת ר נתעכב "למהשמקשה
 ראוים, פדהאל היו לא כי לדבר, אמתלא ונתן הקב"ה בא כן על"אשר
 מפירת לספור ובהצרכו ביניהם, לנדה והיו הממאה בארץ שהיולצד

 ב(, א, ח"ג )וי לזבה ר צחה אשר ם ז' כירך שבתות שבעמהרתם

 מצתם, מארץ יציאתם לסיבת פירוש ישראל", בני "לצאת אומרוחלוא
 ימי כשקרבו כי והראיה השלפתי, החוחה עד הדבר עכבת הסובבהוא

 לסיבה "ואם הק' החים האור מקשה אמנם באו". ביום בושנסעו פירורי דוה", כביום אחזרו והוא באו, ביום בו נסעו ביום בוהכשרתם,
 בו מיני למדבר ולהגיף הארץ לקפוץ לו שהקץ תקשה ערקשכתבנו,
 כנאור", הכה"ר זמן ראוה שבועות שבעה מפור עד יתעכבו ושםביום,
 זמן ולהתעכב להביאם רצה לא בהם ב"ה חשקו לגודל "כי מתרץ זהעל
 מחשוק דברים של שיעוק לך ותקח חתמת, בבית חתונה בלאארעי

 עת הניעו שלא אמן כל אלהי מבוא בעכבתו יצמער לא כיוחשוקתו,
 בחופתה כלה בעת כן לא אשר לחופתה, כלה עלתה לא ועריקדשים
 אלה". ביאתו לעכב כח העצורלא

 כענק הוא אשר צדיק ,2ל רהילה"א שנחמא לומד, נראהולפי"ז
 הם רהילה"א, יחמא על נאספים חמ"ד אנשי וכאשר דשים","עת

 א*ה", ביאתו לעכב כח יסונור "לא אז אשר בחופתה", "כלהבבחשם
 הוא זה יום ולכן חתנות", בבית חתונה בלא ארעי זמן "להתעכבשלא
 הלב. משאלות ובכל ברו"נ נטועות בו לפעול ביותר הממשלצק



 )עק מל"י הילולא רבי אגראלהיותג.
 דם-

 לנ( אוה מ' מהדכא תוה

 מוסד מיק חרש )מאמרי הכשכר בשער זי"ע אא"ז כ"ק שפע,צ מה בחינזכיר

 מתאחה שהקב"ה בלעותאן, דיראון ורגע והמיר "כבי יד( הבעציםוג
 מעיא מקבל בכן "צלותהק בעיעה, התוה"ק את ולמרו שישראלוחצצר

 שהם מה ר"ל "בכן", הם אשר ישראל תפלות את תתנעלבעותא",
 "ץ ערעורך כשלעצת, בתורה דבוקים להיות שמט "ץ עלשמתפשכם
 מה5 )פהב ההמפ"ם שכתב כמו העלימה, לנאיקה ומצפיםמתפלתם

 שתצלמו כרי לא המנציח עצות והנביאים החכמים נתאוו לא הי"ד(סלכש
 שיהיו כרי אלא ששמוח הקלתות לאכול כרי לא וט' העולם כלעל
 וחכמתה. בהרהפנויק

 דילגה, רהילולא ביוצא הצדיק על גם את לחרוש שישרנראה
 בלעותא", יתנאק ורגע ותמיד שנצבי הק', לעניינה ריצה החשאשר

 להיות מפיו ודמועה להזכי תורתו שלמרו וחומד מתאחהשהצדיק
 בעותא", בהניא מקבל בכן -צלורטהק אח ובשכר בקבר, דובבותשפתיו
 לכסא ישראל של תפלותיק רצצעלה ציבור עאיח להיות שמקבלהתנו

 לבם משאלות וכל ברו"ג לבא קרובה נטועה בעדם לפעולהכבוד,
 הימים לקרב - חיותו בחי נפשו שמסר מה את לפעול ובעטרלמושה,
 חי. "צ בןאשר

 כל ועל עמנו הנלוים כל ועל עלט ען שהכותו רצןודהי
 מקום להקובעים וביותר דהי', הלנלא יומא בסעודתדצמצרטעפים
 של המהור זרמו על שנתישר מדרשית בית צדקתם באהיללתפלתם

 המוב, בכל כלם שתתברט המהורה, בתאוותו כבקשתו זי"ע אא"זכ"ק
 במנפק לבב ובמט בשמחה תורתיט טזן בזנק הק' התורה לקבלותזט
 וצושע הענינים, בכל בעטט מוב עלק ד"ר ההטמא ובשנהירק,
 החמיו ברוב דיץ במוששה רוד בן בבהות שמחות, בשובעלנצחים
חומריו.

תקמב



 הישיבה בהיכל - סיוןב'

 עתיד לוי בן קהותה רבי אמר בחסנה, סדרי ששה בסיוםתנןא.
 עלמות, ועשרה מאות שלש וצדיק צדיק לכל להנחיל הוא ברשהקדחם
 הרע"ב ופי' אמלא. ואצרתההם "ם אהבי להנחיל כא( ח, )משלישנאמר
 צדיקים של שבק מתן המשנה בחתשת להסיע לכאן זה מאמר"סנרי

 במשנה". שכעזוב בטה כל ומקיימיםשלומדים
 הוא שעוה"ב שאמר שמה שכהב, רגיזתה בפירחם ברמב"םעיין

 שנדע כדי בלבד, הערה דרך על הוא עוה"ז, תענשי בד פעמיםש"י
 בק יחס כלל שאין ההש האמת אבל ועצום, גדול הוא העוה"בשעוה

 תמיויות, ענינו שאה"ב התענש, לאותו - אצ6מ אשר האלוהתענוגות
 לעולם, תכלה לא עוה"ב לחי שתזכה נפש שכל גבול, ללא בצקכלהמר
 תכלית, לה אק אשר התמעית המציאות כלומר "יש", אמרו עניןחטוא
 אנחיל לאוהבי כי אמי וכאלו העדר, הוא ו"אין" המציאות, הש ישכי
 התסעי. רימום אלא אמתי "2 שום ואק המוחלם, ה"האת

 קיום לו אשר המוחלם היש קהוה לבא שלעתיד שמהונראה
 רלא מלחמה ולא רעב לא שם קהוה לא הזמן ש"באותו מפני הואהמיוי,
 כו' בלבד ד' את לחגת אלא הערלם כל עמק עוטה לא ט' ותחרותיאה
 סכמים" 6ם כמים ד' אח רעה הארץ מלאה כי מ( ש*, )"2עהץשנאמר
 ""ם" ענק בנבראים אק באמת כי ההמט ה"ה(. מלכים מח6 פו"ב)המפ"ם
 המתער ט' היו כלא השם ואנשך לפנקי, כאין שנבטים כל כיהחמסי,
 בו שתם בענה" לק וקים. חי מלך מלבד תסעי דבר ואק אין,האדם
 "אק", שהם בעניתם הוא העולם ועמק ותוצית, וקנאה ומלחמהרעב

תקטג



 העולם כל עמק הההר שבו הבא העולם אבל החמיי, קיום ביה שיקילא
 נעשה האמיתי, ביזצ רבתיים בו אשר העולם והוא ר'", את "לתפתרק
 "חיים הרי אלקיכם" בף' הדבקים כמניאתם מפני ל""צ", כולו העולםכל

 הם גם ונשארים לער אותם מקיימת ך' שיעת ר(, ר, )גברים היום"כלכם
 התמטי. הצ בבת" וקיטשחיים

 שמסיים לתחלתה, רוששנה סוף בנעוץ ממהוים לדרורו "םומה
 ומתחיל המוחלם, ההצ את ינחיל להם אשר ר' אהובי של שכרםבמתן
 ועמור הסודות "יסור אשר האמונה, שהיא שמע, קריאתבמצות
 וכל נמצא, כל ממציא חלוא ראשת, מצוי שם ש"צ לידעהחכמות
 המצאו" מאמתת אלא נמצאו לא שביננכם המה וארץ משמיםהנמצאים
 אלא ה"יש" עולם הההר לא כן על ראשר ה"א(, התורה מהי מה* פ"א)רמנ"ם
 ר'. את לחגת רק כולו העולם עמק שההתזבזמן

 לערבב להם מנחיל שהקב"ה הצדיקים שזוכים שמהונדאה
 עצמם את להרחיק הזה, בעולם עבודתם גהו בשכר הוא התמטי",ה"ייצ
 קיום, להם אין אשר שיאין" ההבל אחר מלרדוף העולם כלואת

 לעד. קים שהוא והנצחי היש את דורשיםולהיותם

 מהשל זי"ע, אדמו"ר אא"ז כ"ק של כהילולא יומא הואהיוםב.
 רגילים הנה ר'. את לעבוד ניקח ממנו כי ובדרכיו, בתורתו להתבונןעלינו
 הו( במפריו פעמים הרבה )והונאו זי"ע אא"ז מק * "ינו שהיו
 תמכר אחן סו "כי כה( כה, )ויביא עה"כ הקדחם החים האורדברי

 ימוך "כי שכתב: אחיו", ממכר את וגאל אלו הליב גאלו ובאמאחזתו
 ההשפעות, מסתלקים המ"כ מדרך ממדן כשהתחתונים ונויי,אחלי

 "ומכר ואמך בהתחתומם. תלוי העשר כי הקדושה, עמודהמתממכן
 הג"ש, אחוזתו הוא אשר הערות בגצכן המשכן על ירצהמאחוזתו",
 והודיע אקו", רגךב גאלו "ובא האומות, בי רבית נמכרובעונותינו
 אומרו ררך על לכ', קרוב הההד אשר הצדיק ביד ההש גאולתו כיהכתוב

תקמד



 הירא ב"ה הארון כי אחיו", ממכר "יגאל הוא אקדש, בקרובי ג( ק)לעל
 ומגאולה ורעי, אחי למען ח( קכב, )ההקם דמתה כביכול, אחלצדיקים
 חק תשבו כי לכם המוב להם ויאמר אדם במ לבות הצדיק בהעירתהיה
 מעירם הנדמים תאוות בעיניו וימאיס כו', אביכם שלחן מעלגולים
 הדין את ליחן עתרתן זה ועל ממכרו, ד' יגאל ובזה כו', הרוחניבחשק
 העלוב. הבית עלבק ר' יבקש המהם ישראל, גרעי הארץ ארוניכל

 העולם את מעורר זי"ע אא"ז כיק היה אלו קדושיםוברברים
 העולם תענוגי אחר לרדוף שלא הנדמים", תאוות בעיניהם"להמאיס
 ותפלה בתורה לעמתן רוחני, בחשק האראל את מעיר תמיד והיההית,
 שהם צדיקים באמונת ולהחזיק זי"ע, ותלמודיו רבעש"ם רבוה"קבררך
 קרוב יהמה אשר הצדיק ביד "היא הכית גאולת כי ודרכנו, עינינומאור
 חח "שעל האוחה"ק ברברי מוכיח היה הדור וצדיקי גדולי את וגםלד'".
 ד' יבקש ומהם גבראל, גרו* הארץ אדומ כל הדק את *תןעתידק

 דור שבכל המקדש בית חורבן על כי והיינו, העלוב". רביתעלבון
 כאלו עלץ מעלי בשי ביהמתן מצה שאש הר כל ה"א( פ"א ימא )יחצלמי~שאחז"ל
 את אך קרתא, מחרבי המה אשר שברור מרשעים השי"ת תשעהחיט[,
 העולם את הנעורר מבקש ואין דורש שאין מה העלוב", הבית"עלבק

 לעורר רוחני", בחשק ולהעירם הנדמים תאוות בעינויםמהמאים
 את ליחן עתרתן שה על המקדש, במז ובנין שלמה הגאולה לקרברחמים
 "2ראל. נדו* הארץ אררני כלהדק

 הוא העוה"ז, תאוות בעינוים נמאס להיות החיוב עיקרההנה
 התורה עמורי גניבה, תלמדי המדרש, בית יושבי תורה, לומדיע*צ
 וביותר מדרשנו, בבית בוצרה העומקים על ובפרם ודור. רורשבכל
 להתעורר היום שחובת וכמה כמה אחת של אח, דהלולאבזומא
 תורה לקמור אחר בלב אחר כא"ש אחר שכם להמרת אלו,בענינים
 נכונה, מרה ובכל מהורה, ביראה ר' את לעבור יתירה,בהתמרה
 שיגיה פועלת עבודתה עדכנה ונזכה ירינג על שמים שםשיתקרש

תקמה



 מוב ימלק וכודאי בלדר, דובבות שפתיו להיות רהה נחת צדיקלאותו
 התורה את ולקבל ההתמידות, התורה במעלות להתעלות לעלותבעתה
 ולנכות לב, השוב שמחה מתו רבעל,ש תורה מתן בזמןרקדושה
 ברוב דיין בנגושה רוד בן בבינית קויב, ובזמן בעגלא קרובהלנשולה
 וחמריו.רחמיו



 דשבועות א'ליל

 בית ופירש"י: גו'. ישראל לבני ותני"ד יעקב לבית תאמ"רכהא.
 הקשין דברים לבנ"י ותגיד רכה, בלשק להן תאמר הנשים, אלוהעקב
 אשר הדבשם אלה ו( ש, )שמות לנעצן נאמר שרוי וצ"ב, א(. 8, )שכתכניוחן
 יותר, ולא פחות לא שם( חז"ל )ביצם רהצ"י ופירזל ישראל, בני אלתדבר
 יעקב לבית רכה אמירה בק נחלקו אן הרכרים, אותם שהם כיקוא"כ
 ישראל. לבני קשיםודברים

 ימי שמ"מ ב"ל הרי"ם חישר בש הגה"ק בשם איתאהנה
 המ"מ רום בהם, נקנית ומהתורה דברים מ"ח בד מכוונים העומרספירת
 יום בענק אחר באופן רי"ל טנאה אמם כולם. על לחזרה מתןימפה"ע
 שהתורה המ"ח שדבר חק, מ"ו( פ"ו )אפח דאטת במתנ" דהנההמ"מ,
 "הא לתמר ההנא היוסיף אומרו", בשם דבר "האומר הוא בונקמת
 )אמהר שנאמר לעולם, גאולה מבטש אומרו בשם דבר האומר שכללמדת

 יום מתחלק שבזה לומר ה,צ מרדכי". בשם למלך אסרוג ותאוצר כב(ב,
 דבר האומר לסח" מכוק המ"ח דיום ספהה"ע, של דמ"ע ויוםהמ"ח
 גאולה "מביא להיות הוא לספירה המ"מ ביום והעבודה אומרו,בשם

 מלכו"ת ספירת ישראל מתקנים המ"ת שביום להיות,ולם",
 אתה ותמלו"ך שדי, במלכו"ת עולם לתנה הנעונה דקת היששבמלכו"ת,

 כברך. משכן וק נהר אשל % ש לברךד'

 תשובה דרכי בעל אא"ז כיק דברי ע"פ הענק, יתבארשיוהרב.
 דהנה דבראשית. רבתי הב' ענק שביאר בהישח( )ר"ג בנים בתפארתזי"ע

תקמו



 התורה בשב% היה עולם ברטשת ובעיקר א( פ"א )ב"ר חז"ל שאמרומה

 בית בשב% היא הכוונה ראשית, שנקראו מוראל ובשביל ראשית,שהיני
 יתעצו שאז להחורה העינך עאהו השלעגה, בגאולה רלוצתירהמקוחה
 ע( מע )ירמ" מקדשו בית בדביר ית"ש נפארנו ואז הזיהמה, ממוכהישראל

 ולא הר שקראו כאברהם לא א( פח, )פמחט שאמרו כמו הגדו"ל,בבקי
 רבתי הבי"ח רם ולזה בי"ח. שקראו כיעקב אלא שדה שקראוכיצחק

 הוא תחלה במחשבה מעשה בסוף הברטשה תכלית שעיקרדבראשית,
 דברים המ"ח לאחר שאף יובן, דבה"ק ורפ"י והקדוש. הגדול הני"תעל

 באמן אלא התורה לשלומות להניע א"א עדין מ"מ בהם, נקנטרשהתורה
 ד' את לחנת רק כולו העולם עמק טויה לא שאז רלזצתיד,הגאולה
 בד המכוונים מפה"ע של יום המ"ח לאחר ולכן מלכים(. הל סוף)רמב"ם
 להיות המ"מ יום של העבודה בא בהם, נקנית שהתורה דבריםמ"ח
 התורה. לשליחות לפגיע יוכל ואזי לעולם", גאולה"מביא

 להמ"ח ~כות כדי שהם מפה"ע, סי בל שבאמת מצא,ושי"ז
 ולהביא לבוא היא העבורה פנימיות התורה, לקנות יוכלו שבהםדברים
 וז"ש בעצימותה. התורה לקנות יוכלו אז רק שהרי שקמה,לגאולה
 שע"י בעיניך, קלה העומר כוצות רשי אל ",%ב( ו( פכעח )ויק"רבמדרש
 ח( ט, )מקטות הה"ד כנען, ארץ את לירש אברהם זכה העומרמצות

 שירש וכמו תשמור", בסתי את ואתה ע"מ אחראי וקרעך לךונתתי
 הארץ את אחריו זרעו ירשו כמו"כ העומר, בזכות הארץ אתאברהם
 בעת וממתפללים הענין גם וזה העתור. מפירת ע"י העתידהבגאולה
 במהרה למקומה המקדש בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמןמפה"ע
 לשקמות בק לא מ"מ דבשם, להמ"ח נזכה אם שאף אמן",בימינו
 למקהיה". המקדש בית עבודת לנו כש"יחזיר אלאהתורה

 הפסק יצא שבשבועות א( נה, כא )ה" חקר בתקתי איתאוהנה
 מהכנר שער הציק שם, ראי לחי באר )עק מפגלות ישראל שיצאו דיןוהצמר
 שלפני ביום כי לזה, וכמיועד אמן מיהוא להצר והר א(. אווז הבנחרש רגמאמר

תקמח



 "מביא להיות היא והעבודה שבמלכו"ת, מלכו"ת ספית מתקנים8ק
 מעוררים ולכן תמימות, שבתות בשבע םפה"ע קיום ע"י לעולם"גאולה
 בגאולה חי מן בן אשר השים לקרב ילתתא, באהערותא ישראלאז

 לבא. קרובה ונטועהקרובה

 ספירת לתיקון דלתתא באתערותא הפועלים הדור צדיקיחפנהג.
 האראל", "בני נקראים הם לעולם", גאולה "מבטו להיותהמלכו"ת,
 לגאולה הראוי הזמן לעורר המשפיעים הם כי הכהופיע, רוכר"אבבחינת
 בית ונקראים נאס"א, בבחינת הם ליידועה, רצמצפים העםוביארשלהמה.
 הנשים", אלו יעקב, לבית תשב"ר "כה תורה, מתן בעת אמר ה"היעקב.
 להיות התורה, בברכות שיהברכו באופן התורה המקבלים שלוהיעו
 ימלא שכן רכה, נלשון לאן תאמר והמוב, החיים דרך רעזורה דרךלהם

 היינו ישראל", לבני "ותגי"ד המוב. כל על ויתעבו משאלותם כלהשי"ת
 להחורה העקר עאהו מעפרא, שכינתא לאוקמהה המשפיעיםלהצדיקים

 ולהגיע התורה לרכל מוכנים הקם קדומה, מסובה ישראל יתעבו אזכי
 ב, צח, )הכדרק בהם יתקים אם אפיו העתידה, בגאולהלשימותה

 במולא דאיתצ ואדני מעדת עתי או איהמנהה, ולא משיח עתיובש"י(
 בכך חמורו של הרעי בצל רק אשב אם אפלו כלומד ההממה,יכופיתא

 להם ב(, אויז הבכורים רג מאמר "טטעד שער )עק שאראמ ובלבד רוצהאני
 המשפיעים הם כי כניסק", הקשק "רברים של באופן הוא התורהנתינת
 קשים רברים ע"ע שמקבלים ע"י הגאולה, המקרבים הקדושהלשכינה
 רבה. שמהר התקדש ושהגדל ובלבדכניתץ,

 בן אשר ממים לקרב הזוכים יזרעאל בני עם חלקנו שיהי רצוןומהי
 לחבה עת כי שלמה, בנאולה שבאל לסובה כממ"ד ערער ויהזה חי,ישי
 המקדש בית ייוק רבתי, בבי"ח התורה ~מר ומכחל כועד, באכי

 ראשיה, על עולם וצימחת עליו, יתברך עוצו שנירא והקדושהנרול
 וחסדיו. רחמיו בררב דידו במעקרה רוד בןבבטטת

תקמט



 אקרמות לפנידרשה

 ירנותי!סף

 בנקשותא, האפתח ותלת תר* "בבבי אמינן אקדמותבר"מא.
 ותלת", רשיי "יייי אנכי לכנה הנ"ב לקש"2ותא". עף ומר דברבברי
 השי"ת את שמתאר מה צ"ב גם ג'. אינם ב' הם ישם פתחם, ת' ב'החנו
 זקנה. ער העולם את נחלא ליהוא היינו לקשישותא", עדי השרי"רבר

 מרעתו, מעטה הוסיף אחד יום א( פז, )שכת חז"ל אמיוויגה
 מתחלה, כן הקב"ה דעת היתה שלא רכיק וצ"ב, עמו. הקב"הוהמכים
 היהומי. לאחר עמו המכים למה כן, צוה לאשהרי

 )באמא זי"ע מנשכר בני בעל אא"ז כ"ק כתב דהנה בזה,ונראהב.

 בעה חכמה המוחק להכרה היו הגבלה יכר דנ' ממףם( ד"ה עקב פ'רביה
 ר~ן"ת ציווה ובינה חכמה בר שהם עצם הס' והנה התורה. אלדעת

 הדעת בד שהוא הג' ויומ ש(, ש, )שמות ומחר" היום "וקרשתםבפירחי,

הומי
 התורה לקבלת לנשח ציכק שהיו הוא, והענק מדעתו. משה

 שהן ובינה, חכמה המוחק להכנת צריכק ו4ה ויראתו, ר אהבתמתעי
 ההתבואות ע"י כי וענפית, היהבה יראה המולהבות ואם אבקראק
 נדרש אכן מלפניו. הירא ד' אהבת להיי לבוא הארם מתעורר ר'בנרולת
 בפני כ4 לו אין הרעת מוס כי המדות, כל יום שהוא היעת ענק נםלזה

 התקערות מלשת ]רע"ת המשסכל בדבר הדביקות ענין רק והואעצמו,
 עשמקףטר חויינו חחי[, יעז יר"ע והאדם א( ד, )בראשית כא"שוהתחברות,

תקנ



 מוקיד ואז יעתו, ממזק ואינו ב"ה סוף אק בנרגלת מחשבתו אקעיעתו
 נודעתו. אחד יום עוד כנטה הוסיף ולכן אמיתות. הזהבה יראהכנפשו

 שהוא השלהם יום את נם לקדש הכג"ה אמך שלא מהוהנה
 יעתו האדם יקשר לא השם וחיאן, המדות קיום שההר אע"פ דע"ת,צד

 לבאר נראה אמיתית, ואהבה יראה בנפשו יליד לא ובהתמדהבחטק
 בוזרותי( פ' וכלה )באגרא זי"ע יששכר כני בעל אאץ כ"ק של דבה"קע"פ
 למוחק יכונה נאו"ן שפ" עטכם, נאו"ן את רשברתי ש( מ, )ויש-אעה"כ
 שהזיו דהחנו המוחק, שבירת בגלחו שיהיה אמר ילזה אור(, בטמרי)עק

 שכהב ע"ד לגבראל, ובשממת מובעה בשורכה חלוא גבובים.הכרוחין
 לו שאין לתינוק ההש גדולה עישובה פ"ה( הבחעה )שש4 הלבבותבחובות
 אדם לכין בינו מה ויכין שלם יעת לו ההר אלו כי נדהים, ומוחיןיעת
 ש לחיות יכול ההר לא הנקיות, מחומר מלוכלך עצמו את וימיהניול,
 וכן לו, סובה ההא שלם דעת לו כיטאין אבל דמדום, מנטרל תבלפד

 אלו הזה, החל בגלות אנחנו כן וכמו בדעתו. מבולבל כשהחשהחולה
 ולהתבונן חיינו, מכית כבוד נתיל אזי להבין גדשים ומוחין יעת לסההר
 באפשרי היה לא ומחופים, דמים ונבזים שפלים ובנהי משכיהבגלות
 לנו להיות לנו, נטועה היא קצרה דעתינו להיזוז אבל לחיות,כמעם
 ובאמת, ע"ש. רומזיו, ברוב לנו הש"י שור אשר ער בנוף, הווםעודדה
 מכאוב". יוסיף יעת "ויומקו "( )א, קהלת שאמר עניןשהו

 עבירה עובר אדם "אק א( ג )פומה חז"ל שאמרו מה כנבןובזה
 שאם עמה על השי"ת שמיחם ממעם שההר שטות", רוח בו נכנםאא"כ
 כמה ושרעבונן והעבירה החמא ע"י וממקף מלוכלך א"ע האדםגששה

 ובכל עת בכל יום בכל מוכים תסיים אתו הסומל כהטיית אטעעטהכעים
 הקב"ה לכן הונער, מגח"ל קם רגע אפילו לדדות יכול הטה לאעהךן,
 שנמלה כחולה לו, נדולה מובה החש כי שעה, לפי הדעת מכדוממלק
 במכאיביו. ית"2 שלא היעתמטו

תקנא



 צוה לא ישראל עמו על השי"ת רחמנות שמגודל יובן,ועפ"ז
 יצאו עתה עטה ביעתם ישראל יתבוננו אם כי הדע"ת, בחקקלקדשם
 וידע"ו מומאה, שערי במ"ת בה משוקעים והיו הארץ, ערותממצרים
 וכן ר"ל. העשנם מגודל לחיות יוכלו לא נקיאם, וחםרק לכלוכםגודל
 התורה את לקבל הגלות בחשכות שצריכין בעת והור, דור בכלהוא
 את באמת להכין הרעת וכלעמות להם יהיה אם הרי תורה, מתןבזמן
 התורה. לקבלת לגשת ולהתקיים לעמוד יוכלו לא הנלות, בעומקמצבם

 להכפה מדעתו", אחד יום משה "הוסיף זאת ~כלאמנם
 והעגמנ"פ הבונטות כל לעבור שכראי מפני שהוא ונראההדע"ת.
 כי ויראה. אהבה המתוך צלרלה, בדע"ת תהה"ק לקבל כדי רקשבעולם

 אם זה, ומכאוב צער כבר שקהים אינם שבעולם והצער הימוריםכל
 מרנ"ט. ואית דעת לו אק אשר ושהצה, כנקט הק' התורה לרכלצריכין
 וכמוכנים ישראל, של נפשם ממירת ראה כי עמו", הקב"ה "המכיםולזה
 הדעת בעקימות הק' התורה לקבל ~כות ובלבד הימורים כללמבול
והמדות.

 שאיפתו אשר ובינה, חכמה הקונה של מבע הוא כןובאמת
 נםלבא

 לכ~
 דע"ת קנה נבוך לב סו( ", )מש4 שלמה אמר שכן כעת,

 ומצץ, חכ"ם עם ו( ד, )דטים בהיותם וישראל דקת, תבקש חכמיםואק
 כדאי הכל להיות ומכאובים, טוים כל עליהם וקבלו נפשםממרו

 עדרנ"טו הקלושה, דעת מתוך התורה ולקבל ~כות הואשהיעקר
 עוזו. גאק ופחד ד' אהבתבנפשם

 דאפתח ותלת תרי "יייי האקדמות, בעל לשון ע"פונטה
 העוקצי, פתח תם ובינ"ה, חכמ"ה של הפתחים ב' הינובנקשותא",
 ואהבה, יראה במדת הינו בנקשות"א, שאפתח כדי הדע"ת,כיהוא
 היראה מדות יתעוררו יעת, בינה חכמה המוחק, התעוררותשע"י

 הינו 5ישה%תא", רעדי ומובלו עולם רבורא ברשות זה וכלוהאהבה.
 עליהם אשר שגלות, חשכות בנהול המפסחא, בעקבתא אלו יתמייןסוף

תקנב



 אל כחי ככלות זקנה לעת תשליכני אל מ( עא, )תה~ם המלך דוףביקש
 והבן.תסבני,

 השליבני ביום מיזמים "יחינו ב( ו, )ההצע מ"ש לפרש "צובזה
 הם מיומים" ד"יחינו ד'". את לדע"ת נידפה ונדותה לפניו ונחיהיקמנו
 ונדלה וביניה, חכם"ה נטר שהם רגבלה, ממי של ראשונים ממיםשני

 לפניו ונחיה "יקמנו שאז מדעת"ו, מעמה שהחטיף השלחוף "ביוםמעלת
 אמק בקשר מחשבתנו שנתקע ע"י כי ר'", את לס"ת נרדפהונדע"ה
 המדות. הקיום חיות ר,זיע"ת יהיה באה, סוף אק בגדולת מאוףוחזק

 למדו ובנלףצותא, מצעדה התורה לקבלת לגשת שראוי כנהחננהג,
 להר העק ויכמהו בם( כר, )שמות תורה במתן שנאמר סמה ב( ר, )ימאחז"ל
 תורה שתהא כדי עליו לאים אלא הכתוב בא שלא גו' כנמה אלוינובא
 הדע"ת, בגלות שרויק שאנו עתה ברם, ובזיע. ברתת באימהניתנת
 תסתתר, מציו ובינ"ת חכמיו חכמ"ת ואבדנה יד( כם, )"צעקה בטונתקיים
 זאת אך התורה. לקבלת ראויים להיות להתקדש יכתים אנו אקהרי

 ובזיע", ברתת "באנשה ניתנת שהתורה רילפינן הא דהנהנחמתנו,
 מאי ברעדה, פלו ביראה ד' את עבדו ש( ב, )תהלם שנאמר מקרא)שם( לפעי

 הידוע ע"פ לבאר והר רעדה. תהא שם גלה במקום מרעדה,וניו
 שאק עממה לנ( אא א מהדורא תורה רבני )עיץ הק' ותלמייומהכעש"ם
 של שמחה מתתן לפעול יכלתם ותחנומם, בכי יי על לפעוליכולים
 והבן. רעדה", תהא שם גילה אבמקום וזהמצהב.

 קודם והתעוררות כבח"ק דברי ובאחרי אבליק לממש מעםוזה
 ברעף ~מר מצוה, של וריקודין התורה בשמחת לשמוח מצואקדמות,

 ההנו ברעד"ה לפעל יכתים שאק שמה ט', לכבודו שברהטאלקיט
 גילה ע"י לפעול אפשר כראוי, ובזיע ברתת בארצה התורה לקבלתלנשת
 לבנו יפתח "הוא אתורים אט זו מצוה של שמחה ובתעלוממחה.
 העמדה עפו שאע"פ הינו ויראתו", אהבתו בלכת וישםבתורתו

תקנג



 מ"מ ובזיע, ברתת באעשה ואהבה, ביראה התורה לפתוח עלינוהמתילת
 הוא הדעת, לארם החונן שהוא שהשו"ת נזכה מצוה, של שמחהבזכות
 ויראתו". אהבתו בלבת ו"2ם כתורתו לכנו"פתח

 מרנות, תועלות מרות בכל התוה"ק לקבל שנזכה רצוןוטרי
 ועכשיו רעדה. תהא שם גלה ובמקום והנפש, הלב התעוררותכנתוך
 וצאצאי וצאצאינו אנחנו שנהיה זרענו, את לסובה להזכיר רצקהעת

 תורתך רלתצדי שקי יודע כלנו ישראל בית עמך וצאצאיצאצאינו
 כולם כל שוקיו תם מאתנו, ואחר אחר כל משמע, תרתי ו"כלנו"לשמה,
 שאק גדעו יכירו רק חלילה, אחר ערבוב שום ב4 הינו ט', שק4ישעי
 את לישב שמים, כברד להרנרת רק בעהה"ז חינו ממרת הזל מלברהעוד

 למובה, לבנו כמגאלות הטל ודחוף הנפש בריאות מתו שלמה,הגאולה
 ברוב דיון במהרה רוד בן בבהות וירהשלים, ציון כבנק לחזותונזכה
 וחסריו.רדויו

תקנד



 דשבועות ב'ליל

 הזא לקרייתא נפק הייא "ך' מושלמי( ובשם בספרים )מובאבמדרשא.
 וצ"ב לבם", תהיה - לכם תהיה עצרת בפשקא כתב עצרתא,דמהללי
 נד(. אות הבכורים דג מאמר הושכר שער)יק

 זי"ע מבאררימהטוב לוי קדחטת בעל הרה"ק ניראל כבריהבה
 נזכר לא והלא עצרת, בשם השבועות חג נקרא מה מפני שבנ"מ()במאמץ
 אוחים(. נבקק שהעוב )עי"ש עצרת בשמיני רק עצרת שםבתורה

 שבעים הני ב( נה, )סוכה חז"ל אמרו דהנה בטה, לתמר ש"טונראה
 - למה יחידי פר אתמות, שבעים כצנד מי, כצנך הסמטת[ בזג ]ףגייבשפרים
 סעודה * עשו לעבדיו ימלכד ידם בשר למלה משל יחידה, אומהכבד
 שאהנה כרי קשנה מעודה לי עשה לאוהבו אמר אחרק ליוםגדולה,
 וביום לה( כס, )מצנר עה"כ מהימגא( ברעוש ב רט, )ח"ג בזמרר ועייןממך.
 ומהאמין למלך משל אחד. אל אהד פר לכם תהיה עצרתהכימיני
 סעודה נעשה ואתם אני ביתו, לבני אמר אותם ערטלה ולאחראורחים,
 בעמי, יעצר זה ט( ם, א )שמאל שנאמו כמו "עצרת", לשק תמהוגחנה.
 סעודה עשה בינה, שהיא עלונה השכינה מצד כי מלכות, אלא עצרואץ

 עמה לעשות ישראל וטדגש קמנה, מעודה עשה המלכות ומצרגדלה,
 ע"ש. שלהם, בכחד הס"ת ומעמרים תורה, שמחת ונקראתשמחה,

 להראות הוא התורה, עם זו בסעודה ~טמוה שוצצדגונראה
 עם קטנה לסעודה תורה במתמהת להשאר ישראל ערוכים מהשכל
 קבלת בעת המלך עם יהיוים נשארו שהם בזכות הוא לבד,המלך
 אם אין שאמרו האתמות כשאר ה"מ ונשמע, נקהלה בהפטרםהתורה

תקנה



 מוזמנים שאינם האימות מעשיר נטרלו ובאה התורה, לרכליכתים
 בשם שבועטת נקרא שלכן שאר יזר ובאה המלך. של קמנהלסעורה
 למלכות וסיבה השורש החש תורתינו, מתן צק - שבועות כיעצרת,
 ועל לבך, ישראל עם סעודה המלך שעושה בעת עצרת בשמיניהבלה
 מלכו"ת תיקון שלאחר וזהו עצרת. בשם שהבועות חג כבר נקראכן

 מלכות. אלא עצרת שאין לעצרת, ישראל זוכים במפה"עשבמלכו"ת
 מלכוית, ענץ הוא רות מגלת כי בשבועות, רות מגילת קוריןתמהים

 תהבי. דוד", את ההיד מישי בהשמסימים

 בעצרת מהים הכל ב( סח, )פמחט דששמרינן מה לבאר "2ובאהב.
 ךלכאורה הנ"ב, הוא. תורה בו שנאנה יום מעמא מאי לכם, נמידבעינן
 הגץ אדרבה, החש, תורה בו שניתנה יום שהוא רכיון לסתור, מעםנותן

 דבעיק יהא י"ל, הנ"ל לפי אכן לך'. מוקדש מלו שהגהה הראוימן
 עצרת, משמיני קטנה המעודה כענין כנענעו כהוום החש "לכם",בעצרת
 מק4. שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשה לאוהבו המלך שאמרבבת"

 בו שניהנה יום מ"ת לכם נמי דבעינן בעצרת מתים בהכל שאמרותהו
 להסב זה ביום ישראל זוכים תורתינו מתן צק שהוא וכיק הוא,תורה

 המלך. עםבסעודה
 דאותו "בעוד עצרת רבשצויני ב( טד, )ח"א באור איתאחננה

 שנם דברינו ולפי ליה". וטייב צרכוי כל שאל מלכא, עםבלחודוי
 גם הרי המלך, עם קמנה לסעורה לכרם ליגואר ישראל זוכשבשבועות

 צאה לסובה. לבם מגואלות כל למלעלע מסמל ויום רצון עתהוא
 קדקד רעוא "טנא א( ח, ח"ב זרד שט", מן )בתמיר שאומרים מהיתפרש

 ענק* רכל ולבא דלבאי משאלק ותשקם באוריתא, לבאירתפתח

 ונקבל לתורה, לבס שתפתח שבסטת הינו ולשלם", לחיץ לסבישראל
 עם בלחדואי ונשאר מהאוטמת, ניבדל ונשמע, נעווה באמירתהתורה
 ושכ"י ליה". והזיב צרמי כל ל"שאל רצון העת ומירר וממלאמלכא,

תמנו



 מקבל בכן צלותהק בלעותא, דילאק ורגע ותמיד נצבי )משנשות(יתפרש
 כי בתורה, העמקו שישראל וחומד מתאחה שהשו"ת הינו בעותא".והניא
 מיל הקב"ה וממילא * עם בלחדוא1 ~1ות נשארים הםעין

 בקשתם. ומועילהתפלותם
 שבבית הינו עצרתא, רמחללי חזא לקריתא נפיק חיא שר'הה
 אך התורה, מצוות לקיים ללמוד התורה את העם קיבלו פנימההמדרש
 שמחשקם הינו עצרתא, מחלך שהם שם הכיר לייה בחוץכשיצא
 עניני שכל האמונה להם חמרה כי תורה, מהן שביום העצר"תענק

 התורה קבלת ידי שעל דשבועות, "עצרת" מענק נשפעיםגשמיות
 ג, )מש4 בבחינת לבם, משאלות וכל צרכם כל עליהם ושראלממשיכים

 הים לכם", תריה צרצרת בפימקא, כתב לכן וכבוד. עושר בשמאולהט(
 כי מרבות, השפעות וכל וברכה חים לנו המשפוע החש תורתה מתןעאמן
 ולילה. יומם נהגה ובהם כן ועל ממינו, רווך חיטהם

 הקמלם, לחים 5טב לבנו כמגאלות כל השי"ת עמעמים רצקויהי
 התורה שנכית א(, ה, )בוטת תורה אלא מוכ אין * הפוב בכלומהברך
 גאולה תהרה שלא היט העברים, כצאת תצא לא ז( נא, )שית בבקויים
 שחרור, שמר בלא מרט שבורח כעבר הצאנו שמשם מצרים כנאצלתזו

 שלם נחזור שלא שלמה בגאולה שאל התורה זכות לנו ש"ט עתהאבל
 וחסדיו. רחמיו ברוב הלץ במהרה דוד בן הכאת ב(, קעת, ח"ג )ין*לות

הקנז



 השבועות חגבעילת

 בית ופירש"י: ט'. ישראל לבני ותגייד קקב לבית תאמ"רכהא.
 הקשק דברים לבנ"י ותגיד רכה, בלשון להן תאמר הנשים, אלויעקב
 שנאמר כמו לכולם, אמר הדברים שאותם שכיון יצ"ב א(. מ, )שבהכגידק
 רש"י ופירש ישראל, בני אל תדבר אשר הדברים אלה ו( ש, )שמותלקיק
 הדברים אותם יתחלקו אלי א"כ יותר, ולא פחות לא שם( חז"ל)נשם

 ישראל. לכני קשים ודברים יענך לבית רכהלאמירה
 ה( ש, )ששת עה"כ הק' החים האור דברי ע"פ לבארונראה

 הקדושה ענפי "כי שכתב הארץ, כל * כי העמים מכל סגלה ליוהייתם
 ישראל, באמצעות זולת להתברר להם מציאות ואק בעולם,נתפזרו
 במקום נעתרה השואבת כאבן שהיא התורה עסק באמצעותוביותר
 אחר לחזור העולם, רוחות בארבע ישראל פטור מעם תה כו',שהם

 העגת יכרסם היו ישראל של עוונם זלת והנה אבידתם, שהיאהסמלה
 בכל מלכים היו תורתם עוצם בכח אלא בעולם, פיזור בלאהדבר
 ובהמחות שהם, מקום מכל ומדהמות בחינות כל המואביםהעולם,
 ההוא". המוב לברר שמה לרדת מיכק טחם תשהחמא

 שאמדו מה לפרש זי"ע מוב שם הבעל בשם איתא זהוכענק
 ישראל ארץ כל הלע"ה "שיפי בש ק4 ש ב( ש, )חלקחז"ל

 ועפא התורה". ולמוד עי על במקומו הנצוצך "תדברר החנותחתיו",
 ו, )שה"ש רגצעב את עצמני( פ' פמש )כחונה זי"ע התולדות בעל הרה"קפירש

 חכם התלמדי על וכשהמה ר"5 בנעוים", היפה דודך הלך "אנאא(
 וכי לבועו, פרנסתו לבקש דודך" הלך "אנא א(, 5ה, ע"ז )עק דודךשנישא

תקנח



 ר"ל עלנו", ירך "רשי הטויב טה על כוי, במקתמן לפרנסן הקב"ה עצל5א
 קרושות נצוצות נפלו ערשם "גס", שפ" עגי, ניצוצות שם שנזרעומקום
 "מ אמנם הרבה. במים לרעות צרפי לכך הבושם", "ערסתהנקרא
 המרבק אחר ר"ל בשהשדם", הרועה 4 ותהי לעתי "אד שלבחינה
 במקתמו, בשושנים רועה *" "וךהי התורה ואז "רשי", שנקראבתורה
 פו( א, )שה"ש העד"ת מקלם זו תמררינה ואנה, אנה לנסוע תיעש אינוחלוא
 טה". הנך רעיתי יפה"הק'

 לי "חזייתם הכתוב לפרזם הק' החים האור כתב זהונדםור
 אותם כי עלון, מתר בה שהמוז הארץ", כל * כי העמים מכלמנולה
 פירחמ חוויתם, בה' קרק "והסתם" "סמלה", נקראים הקדושהנצויר
 אשר העמים" "מכל המגולה, 4 ויעשו ההוו מהם חה"מ מלאפו"ם,בה"א
 נכי ואומיו ב(, קפח, ח"ב )רד ז"ל כמאמרם התורה באמצעות שם,נפוצו

 הארץ. בכל מפוזרת מנולה לך טהר רמז שנאק הארץ", כל*
 הוא ולכן כפשתון, הדבתם נאמרו יעקב שלבלע להמר,ואפשר

 מהרי נם השינו כי כנפוין, קע1ק דברים נאמין יתשאל ולכני רכה.אווירה
 כגירין, קשים רברים חום ההמים, אותם בתכי ונמהרים הממוניםע*ק
 מציאות ואק העולם, בכל שנתפזרו הקדושה ענפי נענק נהגלהושבהם
 יתש שחמלה הנאום והרישא ישראלי, באמצעות זולת להתבררלהם
 הנעוצות אותם העלת 15ורך לגלות לררת צריכים שיהיו ערכחם

הקדושה.

 אמך דעצרתא ביומא יוסף ררב ב( )סח, בפסחים איתאמעהב.

 איכא יוםף כמה גים, דקא יומא האי לאו % אמר תלתי, עגלא 4עבדי
 דמדות תתק אחר הבא עצמו, תורה מתן ביום שבאמת וי"פבשוק14.
 לסתי ""עי של ההמה 5מדדגה גבראל כל זכים המעצת, שבתותבשבע
 יפה". הנך רעיתי יפה ר"וזקש וקלחם העמבה במיעצים", הרועה 4וךהי
 עד זו, ממירטה ומפקם חוה"מ תורה, מתן זנק שאחר בעדםאך

תקנט



 כבמעמד תמיד שנשאר היתה יחמף רב ומעלת לננו". ירד "דהילמדרכה
 אצלו נשארה היום אותו ולמעלת מיני,הר

 תמה-
 מד, )ברפת בש"ס ]ועיין

 גרים, דקא יתמא האי לאו "14 אמך לכן ימיני"[. ישף לרב שקראוא(
 נשאר שאילמלא הינו בשוקא", איכא יחמףכמה

 תמה-
 היום, כבאותו

 הנקרש לו השיכים ענינים למקהם לשו ולררת בשוקא, למרוד צריךהמה
נשנעעו.

 בגלות, שרינן ואנו דודך", הלך "אנא בנו נתקיים בעכברחהנה
 בקביעות ביותר להתחזק צריכים וע"כ ודאגות, מידות חבילותמהקפים
 החס. שאדוי לעמים אף תורה מתן ממדשנת להמשיך לתורה,עיתים
 בקרבנו ונעולים שמודם החג מדשנות להיות החג", "נעילת ענקוזהו

 ועד. לעולםובלבבנו
 בת בנעלים, פעמיך סו "מה ב( ז, )שה"ש הכחט ע"פובזה

 בשעה הטרלל של פעמותיהן יפו מה ב( מם, )סטה חז"ל שדרשונתב",
 החנו כו'. נריב שנקרא אבעו אברהם של בתו נדיב" "בת לרגל,שעולק
 שם", עמד אשר ועיקום "אל מ( ט, )נראעות נאמר אבינו אברהםשאצל
 ובאה המדרגות. אותן ממנו נאברו ולא הראשק, מקשו על תמירשעמד
 ושמוחם נעולים זמריו בנעלים", פעמיך י% "מה ישראל, אתכהטבח
 אברהם אצל כמו לעד, לרגל שעלו בשעה להם שהיו מדחפתאצלם
אבינה

 מ"מ כו', לעלות יכולים אנו שאק שאף הזה, בזמן נם הואוכן
 להקביל אדם חיב ב( מז, )ו"ה חז"ל שאמרו כעמן במל, לא העלטהעמן
 קאתו רע"ז מרב. ביום העליה ישראל כל בלב מורגש ואכן בדגל, ר%פני
 כנזהם "בנעלים", יזרעאל, עגל פעמותיהן יפים מתי פעמז'", שו"מה
 קשותם לעד שנשארו הזג, בעבור נם מצ יום של העליץ אתנוזלים
בלבם.

 הוא וכן האלקים. קהלה טה לעכעע אח י( ז, )יבלת כתיבחהנה
 התק, ימי ובאים ממשמכרם תורה, כעען אמן אחר שתיכף העתים,במדר

תקס



 )כמברו עשו של בחלקו נפלו אשר טמע תמהחוותה
 בה"

 עד נ(, עת, ח"ב
 החץ, והתחתון הנשמי בעלם הנסיונות בהתגברות נם הדברעומורנש
 ומההר לנס" ירד "דהי בת" חבוא הימים, אותם של המרוביםבנסיונות
 עכשיו כבר שנצצר הוא, לזה והעצה הגלות. לעומק גדולהיוירה
 ובמקום אלט(, )ר"ת *" ודתי לראי ד"אני החושב באשאח"כ

 ולא כראוי, לתורה להתקשר נוכל ועי"ז הוא, שם אדם שלשמחשבתו
 נכלם. ה"ננבהם

 זה לשולחן לקרא העולם בפי שנור למה מעם, ענר לוכזררגםג.
 פעמתי יפו "כסה ג( פ" )שהשזר במדרש רגזבואר ע"פ החג". "נעלתבשם
 הצרות, כל בעד נועלק שהיו לפעמתי יפיק היה מה נריב, בתבנעקם
 לרגל, ועלה ביתו, לתוך המים של כרי דבנש ה"נ ואפכח באחדמעשה
 שריו עשבים אחים כשמ ומעשה לחמים, מקטף ארות מצאוכשבא

 מתי אומרים שהיו העולם משהמות רעים שכנים להם ונויובאשקלק,

 ועלו דגמן כשבא בתוהם, את נחריב ואנו לירושלים אלו כזהיםהמי
 בהוך ויוחסין נכנמין חויו כרמותן מלאכים הקב"ה להם זעמןלרנל,
 אלקי ברוך הנוים, אמרו בירושלים, שהיו ואמשו וכשחזרובתהום,
 שבמחתם בזכות ברמותכם, מלאכים לכם ויפלח עזבכם שלאהיסתים

כו'.
 התורה כי הצרות", כל בעד "נועלין שבו החג נעילת ענקהה

 נא, )מטה בה עמק הלא בעמשא ובין בה דעמק בעידנא בק ומצלאכבנא

 דלף ו"עירנא הורתנו", משן נזנק הוא בזה" דעמהק ש"עיינא ויל"פא(,
 ועבודתו, לביתו אחד כל שחוזר אמן מוב, יהד לאחר ההש בה"עמוק

 כל בעד ממנו ש"מעלק ופתילת ע*ו, ומפלא" "מגנא תמידוהתורה
 עתו יודע הארם אק מ השי"ת, מאת גדול חסד והוא שבעלם".הצדות
 עת הוא החנ ונעלת ביותר, להתפלל לבקש ששדך מה קל לשיו,ומה

תקטא



 כל יריפונו והמד מוכ שאך לפעול שבעים, צרות כל ממס לנעולרצק
 חינו.יומי

 לכם שונו 58כו י"ל( להשגי המיוחם יוג"פ טמאי )טופ יל"פובזה
 כל לשוב תורה מתן אחר שנזכה הינו בראשיכם", המלככםלאהולכם

 אבל לאהלו, והוזר פטרלך שניתק סגוף רק אח מהטה אך לאהלו,אחד
 המלך, עם היתם עת הראשונה בדרגא תמיד תיפאר ההראשהמחשבה

 ההנ, מדרושת את מעקם אנו אם רק יתכן טה בראשיכם". "ומלככםהה
 שנזכה בקשה הוא וכן לאהילנו. שחוזרם בעת אף בלב %%שישאר
 של מלכו המלך, לעמס פנוי הראש שאז הצרוע, כל בעד ינעלשרקב"ה
עולם.

 הפסק יצא שבשבועות א( נה, כא )ת" טץר בתקומ איתאהגהד.
 וכמנר שער ומק שם, ראי לרר באר )עיק מרגלות גבראל שעאו דקיגמר

 אמנם לזה. הזנק בעצרת להיא עמם מה רצ"ב א(1 זעת הבעצרים רגנישמר
 יושב ולקב"ה שדיי דור, בן לידת צק החג בשבועות כי בפזממחע,י"ל

 המלך, דור נפמר דבעידת וכיון ליום, מיום צדיקים זלל שנהזמהםוממלא
 לנאקתה. טפה מתי א רנים ולכן טלר, ביום בודוי

 של ווזצחיצה הפירוד הוא הגלהע דענין לחץ. מעם לית! "םעוד
 מה הוא והגאולה שבשמים, לאביהם גבראל בק רגצבדילהברל

 ש דוקא החש וזה בעמהם. ורמהוק הפרש בלי ישראל אל נךוכשהאג"ת
 נ89את ריזורה ש"עמק 6( )פרק בתנים כמבואר הקדושה, התורהיי

 לבוא להמך"ה קורא התורה עמק שע"י פ" בתורה, קרא קויאה,בלאק
 לאביו רקורא קיק וכבן אליו, אובא לחצירו הקורא כארם כבעצל,א6ו
 ח"ו, יחעי הלשאר מממ לנפרד %א חרא בצוותא עמ להיות אליולבא
 האי! בייצת, מראהו אשר לכל קריו לכל ל 9-ב ח( קפץ, )ההיםח"ש
 מי לפשוקי דוקא, התורה ע"י שהקב"ה שקורא רהימ תורה, אשאמת
 ש שלא אהעושקורא

- 
 הצצו אבא, אבא ק* צועק אלא התורה, עמק

תקסב



 שלכן לומד ו"צ כו'". בערצך קורא ותק ו( סד, )קע" הנבא עלושקובל
 ישראל שמקבלם כירן השבועות, בחג הוא משרלה לעת יק תגמרעצן
 אלנו לבוא להנ4"ה קוראק אנו התורה עמק ע"י הף התורה, אתאז

 בנאצת. הקראהו אשר לכל קראיו לכל ד' וקרוב ולנאקנו,כביכול
 להתגלות חצן הוא רבע משה ע"י תורתעו מתן עצמןרביותר,

 רבינו משה כן הגאולה, שרש היא הק' שמחזורה כמו כי דוד, בןמשיח
 הקדוש החים באור רכמנואר מבמחא, מלכא דור של נשמתו שרשהוא

 גאל אשר הנואל הוא רבינו שמשה הזהרך בשם שהכא א( מט,)ברגעות
 פ( א, )9לת רכתיב לגבולם, בנים ורכיב אותנו עאל מצוא אבותינו,את

 באומרך טה דבר בעיניך קעורה ולא מעוה, ר"ת שט4יךף הוא שדוה"מה
 עצמו דור וי"א המלך, דור של מזרעו טהורה בהסבם המשהק מלךהלא
 כלולה המש ע"ה משה נשמת כי לרעת לך "מ כו', המשיח מלךוהטה
 של שבמו וענף ע"ה, ענפיה היו רנוא השעטם כל כי ישראל, שבבומי"ב
 שבמשה המלכות" "שורש בעולם יתגלה לבא ולעתדי הוא. במשהדרר
 חדילה. ינק ההוא דור ההוא הממוח מלך עצמושהוא

 שלא בלבנו התורה את לנעל נזכה הדג נעילת שבעתוכה"ר
 שכש יודעי כולנו שנהזה עולם, עד זרענו וזרע זרעת ומפי מפינותמוש

 שבעולם", הצרות כל בעד ממנו "נועלק ויהיו נקטמה, תורתךולומדי
 נזכה התורה קללת ובזכות הזה, ההנורא החשכי הגלות צרתועיך
 ועשרותיהם יושבים צדיקים שבו מוב שכולו ליום קרובה,לנאהבה
 דוד בן בבי14ת עמהם, חלילו ויהיה שהכינה, שיו תדגיםכראשם
 ההמךיו. רחמיו ברוב רישבמהרה

תקסג



 הישיבה בהיכל " מיוןכ"א
 זי"ע שלמה שם בעל אדמו"ר ב"ק שלהילולא

 ימי והימים הארץ מפרי ולקחתםוהתהקתםא.
 ענבים בכורי.

 דרך על זהע, שלמה שם בעל אדמו"ר אא"ז כיק פירש כ(. ע,)במדבר
 מקריב כאלו חכם לתלמיף דורון המביא כל ב( יץ, )כתומת חז"לשאמרו
 שבברה תאנה ורהטה מורהו בתקי ארם יררד מ"א( פ"נ )בכהים ותנןבכורים.
 וג"ש בכורים. אלו הרי ואומר בנמי, קושרו שבכר, רמון שבכראשכול

 המשובחים, הארץ מפרי כהנם רורק שיבהנו הארץ", מפרי"ולקהתם
 עמם אז שהיו רעה, שבדור ורקדח8ים הנרוקם חכמיםלהתלמתי
 עכרה"ק בכורים, הקריב כאילו ענבים", בכורי "ימי מהיו ועי"זבמדבר,
 בתוך אדם "יורד במתנ" לדיק במפרים שראיתי מה 6ה להממך]ו"1
 בגמי קושרו שבכר, רמון שבכר אשכול שבכרה תאנה ורואהשדהו
 מינים ם' מביאים שביכורים ראע"פ בכורים", אלו הריואהמר

 אלו שפירות מפני תלת, הנך התנא נקם מ"מ הארץ, בהםשנשתבחה
 אהד ענבים "ואשכול בג( שם, )משנר כמ"ש מא"י, המרמיםהביאו
 מה לעין, "1 אמנם התאנים"[. תמן הרבנים המן בשנים במוםוה1אהו
 המרגלים. לענק לח"ה דורק הבאת ביןהקשר

 שימועה דבר שאומרים ת"ח כל א( צג )יבמת חז"ל אמתווהנה
 שם הבעל רבינו בשם איתא בקבר. דובבות שפתותיו האץ בעולםמפיו
 בעלמא בהזרה ר שלא וצבת( מס' לקרמי בר"מ עינים מאוד )בארה"ק זי"עטוב
 הה הדיבורים, אותם לתוך חיות להכנים "שצריך אלא הצדיק, דבריעל



 וממט קבור שם הצדיק בסיבורי כי צדיקים, נקטי על השהמחותבחינת
 לתל שלו והמוחק החיות עם בהכנסו הלומד, תה הצמק, שלהחיות

 ברוחא, רוחא אתדבקות נקרא בדבריו, שטמן הצדיק של המוחיןהחיות
 בדבריו להתבוק שמהראוי בוראי וא"כ ע"ש. בקבר", דובבותהטפתיו
 הדיבורם. בתג חיות ולהכניס זי"ע, ההלולא בון אא"ז כ"ק שלהנ"ל

 חמא לבאר פתיהן( )ס"ט הספורט שכתב מה עפ"י לבאר,וקטב.
 תם בז( שם, )ננטדנר באמרם הארץ מובת וספרו הכירו שבאמתהמתלים,

 רפיון מחשבות העם בלב שהכניסו אלא כו', היא ודבש חלבגת
 והכח היכולת לישראל אק מ"מ הארץ שסובה שאע"פ באמרםוחולשה,
 הענוים. מיד אותהלחבחט

 אמת הן לאדם שאנטר היצה"ר, של ררכו הוא כןובאמת
 התפלה כה וק כו', וקרהטתה לגדולתה חקר ואק ראימים מןשהתורה
 סבורא לפני ולהתפלל תורה ללמוד ראוי אתה שאק אלא כו', מאודגדול
 על ואף חטכלך, דעתך חליפיות מפני או שביך עבירות מהמת אוית"ש,
 אצל המה וכן לכלום. תניע לא לעלם ותפלה בתודה עמלתךרוב

 לכבשה. הכח לישראל שאק אלא מאד הארץ סובה שאמרוהמרגלים,
 ארץ כבוש בענין היצר עליהם נבר שביותר נראה,אמנם

 שנאמי כמו לצדיקים, רק רבוין באמת ישראל שארץ משוםישראל,
 חז"ל ואמרו ע*ה", לעד וישכנו ארץ יעיטו "צדתם כם( 6,)ההעם
 כי עקה, לעד רישכנו ארץ ירשו צדיקים פועם כטה א( פ"ה )שהשזרבמדרש
 השכינו לא כי באויר תלוייה עשו מה כשהטעים ע*ה, לשכיבה"טכעו
 רק ראוי השכינה השראת מקום שהיא ישראל ארץ וע"כ לארץ.השכינה
 בארץ. השכינה שהשכיהלצדיקים

 שאם רבינו, משה על שחלקו במה היתה המתקם מעותברם
 לא בעצמם שהם אע"פ אז עלו, חולקים היו ולא בו מאמישםהיו

 מנטה של שכותו הרי משה, עדת בוסותם מ"מ באוץ, השכינהה~טכעו

תקע



 עצת זהו שכן ארץ", ירשו ,נףקים בהברחת נכללים הן נם היורבינו
 של ונחלתם בחלקתם נהם4ם הם להיות צדקכם, באה4המסתופף
הצדיקים.

 ואמר שצווח משה", אל העם את כלב "וזהם ל( ע, )במדנרוג"ש
 את לצ והוריד הים את לנו קרע חולא כו' עמרם בן לנו עשה בלבד זווכי
 להחזירם ברברו שכיוק רהיט שם(. )רש"י השליו את לנו וושטהמן

 ועבטנו נעלה "עלה להם שאמל וזה צדיקים. מאמונת במשהלהתקשר
 מעלו עיט מיטה", "אל העם שיחזור שע9 הינו לה", נוכל עול כיאתה
 נוכל לא אמרו עמו עלו אשר "האנעים אך לה. נוכל יכול נעלהשעלה
 אינם עצמם שהם ששקרו החנו ממנו", הוא חזק מ העם אללעלות
 אף ולכן וחה"טה, לרפיון נפלו מה וכתוצאה העם, את לעלותיכלתם
 לכבירה. מהם שנמנע אמרו הארץ שבה אתשמפרו

 שפ" זי"ע, ההלולא בעל אא"ז כ"ק דברי לממתיק יזחובאה
 היתה הארץ, מפרי ולקרורם והתחזקתם רבינו משה להם שאמדשמה
 בכוים, מאויב כאלו הבם לתלמיד דורק המבהא כל חז"ל מאמדלקים
 בהביאם חכמים ותלמעי בצדיקים שיתקשרו שע"י להם שאמרהייה
 הם גם והיו לעריקים, בהתקשרות כי המתילם, מחמא עצלו דורון,להם

בכ~
 עלטה". לעד וישכר ארץ ירשו "צדקכם

 ולהתחבר להתקשר המיועד זנק הוא רהילה"א יטמאחגנהג.
 )מה"מ הרמב"ם שכתב כמו סה"ת, מ"ע קיום באה שיש שמלכדלצדיקים,

 להתמיך עמהם ולהתיחד החכמים עם להתחבר ",רצונו 1(מ"ע
 ובמשתה במאכל חהחברה, העבודה מאופני אופן בכלבעצבתם,
 ראכצזיות ולמשנצן במעשנתם להדמות לנו שסיע כריוהעסק,

 שכתב כמו ח"ו, ויאבד הנופל יפול שלא נרול הטת הוא הרימדבריהם",
 אף הללו, בדורות "ערוק בראשות( )פ' זי"ע שלמה תפארת בעלהצה"ק

 אנקנו לאפור, האדם ומהשש אל מ"מ הדאשעים, כמו אינםעאהצדעום

תקמו



 בזמנם, מאורות נקראים ג"כ הם כי ירע אך חלילה, באפילה כעורבעגם
 הראשונים, כמו במעלות להיא יכולים אים דמשיחא בעקבא עתהכי

 האדם תריך הארץ, נתנה לבדם להם דבר כל ישק פיהם עלועתה
 שחח חלילה, ילכד פן בדורו, הוא אשר הצדיק של רגליו בעפרלהתאבק
 ב(". כה, )ר"ה בדורו כשמואלבדורו

 קשורים תמיד להיתז ענינים בכל עלינו ען עאכותו רצוןוטוי
 לגאולה ומכה עממם, ובכל ברו"ג בעדנו פוב וימלצו דחיהא,לאילנא
 וחמריו. רחמיו ברוב דין במהרה דוד בן בביאתקרובה

תקסז



 חזון שבת ערב - הישיכה בהיכלדרשה

 היתה הקדושים התנאים שמנהג מסופר פ"נ( )תענטז בירחטלמיא.
 אטטה. מגלת על דרשות באב תשעה בערב שנה בכל*רוש

 מבואר אשר דקותיה דעובדא כנוונא הוא, בזה הענקואחי
 מפתן מ"י ר' כבוד ויצא יח( ; )"קאל עה"ק כה( )פתירהא איכהבמדרש
 יוצא שהיה למלך אחא א"ר ויצא, מהו הכרוכים, על ויעמדהכית
 בכותל ומנשק ומגפף חוזר ההר יוצא משההר בכעס, שלומפלמין

 בית שלום הוי עלי פלמק בית שלום הוי ואומר שוכה פלמקובעמתי פלטיי
 שלם. הוי )מעתה( כדק כק שלום הוי קף בית שלום הוימלטתי

 הזמן עוביע לפמ באב, תשעה בערב הק', בההגאים ההרועדת
 תקנ"ר ס" או"ח )שו"ע באח במ' בלימוד אמורה אשר רק' מתורהלהיפרד

 וטהרו דואת, התורה רק עוור לנו שאק החורכן בשעת וכפרםמ"ב(,
 נפרדו שפתינו", פרים "ונשלמה ג( י, )תשע בבחינה רטקדש, ביתבמקום
 ניטוע בבחינת אצלם היו אשר איכה מדרש על בדרהןים התנאיםממנה
 הקדחתה, התורה מלשוד הפרידה בעת תורה של פלמק ועמתיכות*
 שם(, )שושע באב בם' המוהרים מהקוהים הא איה שטיש ]-ף מאוד הענקוהבן

 לקרא רק הכש שההבער בכשוריו, )שם( שכהב דגר"א לשעשז הדברים והאטמ"מ

 מל"פףא.מבש-"ל-חנף-%%)צתצ"הץףח%וממצא
 מח ע ה? תעש -י חלשצט

 נף-ע%~
 בצ,שח תשי ושט ק אצה

 עאןש%"ב"יעצ
 טץ6ת צכ?ת נוחערחת רחטים אצל ה" יןוחשד

 קשהז מאורעות כיד כהכיר דנה שרכי ה"ה( פיד )תעמה בייעלמיכראיתא

תקמח



 ר דבלע ב( ב, )אכה בקרא נרמזים כולם הם ואילי החורבן, בשעתדוהיו
 ושואל זה. פסוק על מאורעחע ששים על ררש יוחנן ורבי חמל.ולא

 יוהר ביהמ"ק לחורבן חיוב היה רבי ודלח נבהרה, מרבי יותר יוחנן ור'הירושלמי

 הוה דרני יוי על אלא ומתרץ, העדה[. קרבן דוהם. בםאורעהע מפי ובקישר"י
 החורבן, זוכרים שהיו זקנים סביבו שם היו מקדשא, בית לחרבןממוך

 רבי המה שלא ער ומצמערם, בוכים היו מחורבנו רה4זט רביוכשהיה
 שנים ונהמה יוחק רבי ורק בפמפמם, רגרשים המאורעות כל לנמוריכול
 היו איכה מגילת ודרשם שבלמרם הרי עיי"ש. לגמור, בכחו המה זהאחר
 ממש. כוחם כלות ער ונפשם, לבם בכל ומצמעריםבוכים

 והתעוררות רבכי כח ונמעמ שנים אלפי ועברו שחלפוועכשיו
 במררש רברים כמה נאמר זאת בכל מקרשנו, בית חרבן עלהראומה
 באב. מ' לערב קרוב כחנו, קם כפי הנפשות לעורראיכה

 כהנא, בר אבא רבי בדרשת הוא איכה מררה פתיחתהנהב.
 ל( י, )שהנץ עה"כ וחרששפחח

 ישעיהו אמר ג4ם", בצע קולך "צדני
 קולך צהלי עכו"ם, לפני תמזכורים עיירים אומרים נואתם עדלישראל,
 הללו גלים מה - ג4ם בת כנסיות. בבתי קולך צואי תורה,בדבף

 בפתיחת כאן, למה וצ"ב בעולם. מםרימק אבותיהם קי בים,ממודחק
 אבותיה שהיו ענץ הוא מה תם נ4ם". "בת בהואר לישראל קוראאעשה,

 הים. כנליממרומים
 כים והרשעים כ( מ, )"טעום עה"כ רש"י דברי ע"פ לכמר,וטנאה

 הקנאת למעלה, לרום מתנאים ג4ו האץ "הים יוכל, לא רוסקם כיברש
 לים, גבול עממתי אשר החי שביחין

 וכעכבי
 4 נעתד הוא שם

 חברו את רואה הרשע, ק4 %, חוזר ואית רחצה, חבטץ % זה וכלמיחו,
 עה"כ זי"ע הבקהלים מאמר ידוע חזנה בו". חוזר אינו בחמש,לוענו
 ללמוד שצילת 4", היא לעלם כי מצותך תחכמני "משיבי צח( קעש,)חולש

 ללמוד צריך הרי ת"כ לרשעה. כמעשיהם למצחי לששותמדועהדם

תקשט



 הקודם, הגל מנפלת מתפעלם שלא ברש", "כים הם אשרמרשעים
 האדם יתפעל באל ד', ולעבודת מצוה לעבר כן להיות שצבךשק"ו

 ית"ש, ומצוותיו לתורתו כארי יתנמר עכ"ז אלא עתה, עדמנפלותיו
 שאבותיה גלים", "בת וזהו ט(. נד, )משלי וקם" צדיק שול "שבעבבחינת
 ירשו זו ומדה ד'. לעבודת אותה והפכו ריקועים של הנליט מית"תו
 אחריהם. הבאים זרעם כלמהם

 יאמר שלא רבה, איכה בפתיחת כהנא בר אבא רבי שדרשוזה
 וא"כ בגלות, עריו ואנחנו שנים אלפי אנטה מנעת נלקתה כברהאדם
 "צהלי אומך לכך שנה, עוד וקינות איכה בקריאת לפעול אוכל כברמה
 גלים", "בה את שדוי כנמיות", כבתי קולך צהלי תורה, ברבריקולך
 זמן ההן לא עוד עתה שעד תאמיני אלא הקודמים. מהגלים תתפעליואל

 מועד. בא כי לחמנה העת היא השתא ודוקאהגאולה,

 דגלוואי ברתיהק גהקם, בת - נ*ם בת "ד"א )שם( כמדרשעודג.
 רעב ריהי י( צ, )בראשיה בו שכתוב אברהם של בתו גלים[, של]בתם
 יצחק וילך ט( )שם בו שכתוב הנחק של בתו מצרמה, אברם וירדבארץ
 ריל כח( )שם בו שכתהו יעקב של בתו גררה, פלשתים מלך אבימלךאל

 גהקם". "בת להיותנו השבח הוא מה וצ"ב ארם".פדנה
 את פתח יוחאי ב! שמעק רבי לא( )שם במדרש איתא עודוהנה

 יתחל. אז לו ואחל הקרנה טשמר רע רע י( כ, )מש4 עה"כ בדרורהאיכה
 כר, רעים אותם קורא הקב"ה היה ישראל גלו שלא עד מוצא"אתה
 גלו, שחמאו כיק יתהלל. אז לו ואוזל שנאמר משבחו התחיל שגלווכיק
 רבתי שהם אותם ומשבח איכה", עליהם מקונן ימרק התחל שנלווכירן

 נלו. שכבר אחר רק לשבחן מחכה עלמה ששבבנוים,
 גפה תחת א"ש בארצם, ההראל בהיות כהנה לפשט,ונראה

 העמים. כל על ומטלה שבח בהם שניכר פעעמ הוי תאנתו, רטנתחשיתי
 והענין ובשביה. בגלות כשהם רק נהגלה אשי שבח בהם נם "טאמנם

תקע



 בכינו גם רטבנו שם בבל נהרות על א( ק6, )תהלם שנאמר מה ע"פהוא
 זכרו לא באלצם ישראל כלל דוהיו שבזמן כלתמר, ציק. אתזכרנו

 רבוי על ואף ר'. אל ולשוב ציק את לכור לב ניתנו ולאאחריתה,
 מארצם, גלותם ועל הבית חורבן על הנביא ירמישו להם שנעאהנבאות

 רבף שובינו שאלנו ש"שם מקום נבל, נהרות ש רק אק. לה המולא
 רק שנשמתם, בקשו כנו ומשוקים שהמתהוללים גומחה", ותללנוערר
 כבמלונאיהם כי נכר". אדמת על ד' שיר את נעדר "אד להם אמרנואז
 ח2בח מעלה מתגלה אז בהם, המתהוללים אותם לוחצים ישראלשל

 ישראל. שבקדחותמיוחדת
 הסנה חננה וירא ב( ג, )שמת עה"כ ה( פ"ר )שמושר חז"ל שאמרווזה

 לפי זה, בענין למשה הקב"ה הראה "ימה אכל, איננו חרמנה באשבער
 לפיכוי ישראל, את מכלין המצרים מהיו שמא ואומר בלבו מחשבשהמה
 לכלות יכלים איבם המצףם כך אוכל, האימו בוערת אש הקב"ההראהו
 בגלות מידפים וישראל בוער שהמנה בשעה שדוקא והיינו ישראל".אח

 אכל". איבו ש"המנה הכח מהגלה אזמצרים,
 אותם קורא הקב"ה המה גבראל גלו שלא ש"ער שאע"פוזהו

 של שבחן ניכר בגלות כי משבחן", התחל שגלו "כין מ"מ כו'",רעים
 "בת שמשבחה וזה "טראל. את לכלות יכלתם העכו"ם שאקגבראל
 כן גדולות, מעלות מאבותנו לס שמורשה שכמו גהקם". בת -גלם
 יותר עור להתחק היינו גולם, בת להיות הכח מאבותיה לסירושה
 להגלות. מדקתו לבוא ד' ישועת קרובה כי ולהאמק דגלות,בחשך
 ועיע. המחכהאשרי

 זה לעומת חח שברקה", על שחקו איביה "נצמחת אשר זוןומכח
 ולא מקרשנו, בית תורנן על לבכות בשממונה גבראל, כנמתכעעחזקת
 הכח בנו הנותן הוא אק שדוקא באש" בשר ש"הסנה סמהלהתפש
 בת קולך "צהלו כנו ומתקים אוכל", אעו ש"המנה העד"ת,בחמף
גהקם".

תקעא



 ו14ין החנך יתך13ים נ( ה, )אצה עה"כ ג( פיה )שם במדרש אמרועידך.
 בכיתם אתם לישראל, הקב"ה להם אמר אמד, לוי ר' בגטם ברכיה ר'.אב,

 עתיד שאני הגואל אף חחכם אב, ואין הינו יתושים לפניואמרתם
 אח אומן ינקי ז( ב, )אסתר הת"ד ואם, אב לו הההד לא במרי, מכםלהעמיד
 "כי שנאמר מנשה דורש ]פייש, ואם אב לה אק כי דודו בת אסתר היאהדמה

 אלא לבת", לו מרדכי לקחה ואמה אבוק "וכמוה )שם( אמר כבר חולא השם", אב להאק
 ואם[. אב לו וקוק לא במדי, ממם להעמתי עתוי שאני הגואל אף וזקניה שאמר ללמדבא

 אב שאק אב", ואק הינו "יתומים מקוצק שישראל מה עלעלרהבנו
 אב, להם תמיד סטאר שהוא הקב"ה להם מבברח בגלות, להםהעתיד
 הל4"ה. רק אחר, אב לו יהיה לא עצמו הנואל שאףשהף

 יחזור הגלות, בשעת מישראל שנאבר דבר שכל בזה,כשניאור
 להשיבה עתידה ישראל, מלכות שבמלה מה כגט הגאולה. בעתלמקומו
 ציון בהר מעשוק כל על לברך ד' אתה אמללי בנו שקףםבגאולה,
 אלא אחר אב לו הההן לא עצמו הנחשל זטאף כיון אך גו'. כבודךמשכן
 לא מעולם אב שבחינת בהכרח "לאב", גאולה תהזה שלא הףהקב"ה,
 "גלות וטל מושגים גבנה שיך הלא ממנו. יפרד לא ולעולם מהטראלנאבד

 הבלות. בעת אף "לאב" ועך"ה לנו נשאר תמיד כיצאולה",
 ארבעה אבק בר יהושע א"ר כ( )שם המדרש לבאר נראהובזה

 ונעלה מאימה הטכיחה, עיבה תעלה, מאימה ירמיה, אמרדברים
 נפשך"* געלה בצית אם מהויה את מאסת "המאוס ש( וק )ימוגרכתיב
 לא מאמתים "לא מד( מ, )ושוא דכתצ כן, שאש משה יוץ עלוהויטב

 תשכחנו לנצח "למה כ( ה, )איה דכתצ שנכיחה ערבהגעלתים",
 סו( מם, )"אדה ךכתיב כן, שאמו ישעיה ע"י וכנושב צנים", לאורךתעזבנו

 למה כן", "אש באמת אם וצ"ב אשכחך". לא ו14נכי תשכחנה אלה"נם
 הממחה. עזיבה צללה, מאשה ירמיה אמר זאתבכל

 ציק "יתאמר 41( מס, )לאדה כצעיר ישעיה בהשובח ךהנהונראה,
 מדחם עלה אשה "התשכח לה השיב ההקב"ה שכחני", ח" רעצצי

תקעב



 על קאי ימהה שדברי ף"ל אשכחך". לא ואנכי תשכחנה אלה גםבתנה,
 מיאוס שיזק ועם מלך בהנועת רהנה עמו. עם כמלך הקב"ההנהנת
 עולה אשה "התשכח אבל כו', מאמם כמלך אם שאף לו, והושבונעוול.
 לא בחק כי תסיף, נשארת ואם אב לנו הוא שמקב"ה מה במנה",מרחם
 גדול אביו אצל בן של שהקשר בלבד זו לא דהנה ושכיהה. עזיבהשיזק
 והעם המלך כי כלל. שוה ענינם שאין אלא לעמו, מלך של מהקשרוחיק
 עם חטאם האב אבל ביניתם. מקשר והמלכות הם, נפרדים דבריםשני
 חז"ל שאמרו וכמו לאחד, שהשובים עד עצום ביהוד מיוחדים הםבנם,
 זי"ע התנכי בעל הכה"ק ב"ק שהארך )וכש דאכוה" כרעא "ברא ב( ע,)עיובק
 ע"ב(, אבדיםכלקופר

 ו"
 רבן שהרי בבניהם ממאסים אק לעלם ואם אב

 ומהותם. עצמותיההוא
 צועקים ויוהכ"פ, בר"ה תשובה, עהשים כשישראלוהנה
 בברכת אבל מלך. עפיהם להיות יחזור שהקב"ה רתחם כי"ר%לך",
 עלינו", רחם )בהוה( הכמהם הרחמן אב "אבינו אומרים רבהאהבה
 על אב "כרחם ע( קנ, )ההים שנאמר וזהו מעולם. אבדנו לא "אב"שמדת
 מה כלומר אנחם", עפר כי זכור כנרנו יטע הוא כי יראיו על ד' רהםבנים

 כנרנו ידע הוא "כי משום הוא בנים" על אב "כרחם ד' מרחםשתמיד
 אהד כל את שמכיר בהכרח אים מלך כי דהיית אנחנו", עפר כיזכור
 לפיקס נפלא, ביהוד עמו מיוחדים הם כי בניו את מכי אב אבלמעמו,

 גו'". יצרנו ידע הוא כי בנים על אב "כרחם תמיד עולנו הלע"המרהם
 שכרחם שמים לרחמי תלויות עינש שרינן, שבחשוכא אףחונה

 וכהיה ]וכפי יום, בכל לישועה ונצפה אבים, עזנו ירחם בנים עלאב
 יום בכל לו "אהכה לומר ד"ע אזומר מחת בש אדמו"ר אא"ז כ"קרגיל
 בנדגשת בבעותה להאות רגע"[, בכל וכמעם ושעה נכל יום, ככלכדכא,
 במהרה דוך בן בבקעת לעו מלכותו כבוד ולר~זנלות וירהש~ם,ציץ
 והמדין. התמי ברובךידן

הקעג



 המליחות עמי לפני ש הישיכה בהיכלדרשה

 ודמי לדחי "אני ועקרא ר"ה( תפלת )אמףרהם, הקדמונששרוא.
 אלי. ר"ת ג( ו,השוים )שילי"

 תשובה מהל )פ"ב שכתב חחמב"ם דבר פי ש ים, שירש

 ראש שבין העמים בעשרה לעולם, שה י ,*"ץ ~י שהתשובה "אע"פה"ו(
 )"2עהץ שנאמר מיד הש המתקבלת ביותר שה ההא הכפוחם ויוםהשנה

 זמן כל צבור, אבל בההיד, אמותם דברים במה בדצמנאו. דן דרשו ו(נה,
 כד' ז( ר, )המשם שנאמר חנק, הם שלם בלב וצועקק תשובהשערמים
 הוא בהמצאו" ד' ד"דרשו הדרכיה שעיקר הרי א4ו". קראם בכלאלקעו
 לרבים אך ליציר, אף השי"ת מצוי בהם אשר רצק עמי הם זיעתהלהמר

 להם. מצוי ר' אשר רצון עת היאתמי
 כלחמר, לי", ודהי לדשי דשני בקרא אלול חווכם שנרמתה

 תשובתו ותתקבל אלו, רצת בשי להקב"ה לפנות יכול מהששכל
 מ'", רצת עת ד' י תפלתי "ואני י( סם, )תה4ם לפרש ה2 מטווצעקתו.
 רששש במהיות חינה ההגוש. אף ר אל למות יכול רצק עת שבשעתהינו
 מעביר עדרו רועה הבבקרת עזממו, בפני נישק יחיש כל אשר צקהשנה
 לכל רצק עמי הכד"ת הקדים כו", ותמפה תעבי כן שבמו, תחתצאמ
 הבקנין, בצזשובמה עז"ש אליו לפסת בפה"ע אדם כל יוכל שבמיםהההר,

 4. ודהי לרמי אניבבחשך

תקער



 ]לפצך תפלה ככל ענינה אק תשובה, מתו הצעקה ענקמעהב.
 היא הף תפלה כל כי תשובה[. בהלכוה אלא הפלה בהקמת הרמכ"ם כחבולא
 שמפי אלקיכם, ד' את ועבדתם כה( כנ, )שצת מקרא רילפינן בפנ"עחיוב

 בכל רל32בדו ע( א, )יבףם שנאמר תפלה היא זו שעבודה למרוהשמועה
 בה, נאמרו תפלה הלכות הערבה היא(, הפלה מה4 פ"א רמחים )עיץלבבכם
 בכל התפלות ומנין צמח תקנו ומחרבנן כו', ועמקתה נכח להתפללכנון
 ד' את ענדו ב( ק, )תה4ם כדכתיב יטמחה מתוך להיות צריכה וההאיום,

 מדרכי היא אלא עצמה, בפני עבורה אינה ה"צעקה" אךבשמחה.
 בבכי להיות וצרפנה בזמן, ולא במקום לא שיעור 5ה ואקהתשובה,
 התשובה "מריכי היד( תשובה מה4 )נ"ב הרמב"ם שכתב וכמוותחנונים,
 ובתחנונים". בבכי ד' לפני תמיד צועק השבלהיות

 בהלכות ]ולא תשובה בהלכות הרמכ"ם מזכיר למה יבוארובאה

 עניבה מולחות שתפלת משום חרא ה"ם*חות". אמירת ענק אתתמאן,
 צרות, או ממצים ש תפלה אינה הטש כי התשובה. עם אשרכצעקה
 את המליחות סובבים ולכן שתתקבל. התשובה על צעקה היאאלא

 מחלת על רחמים לפעול שעמנם ההמים, של מדות עשרה ש6צאמירת
 פניו על ד' והצבור ו( לר, )שמת עה"ח א( ט, )ר"ה חז"ל שאמרו כסעוצת,
 מלמד לאומיו, אפשר אי כותב כקוש אלמלא יוחנן רבי "אמרוהקרא,

 כל לו אמר תפלה, סיר למשה לו והראה צבור כשלהי מקב"השנתעמף
 ולכן להם", מוחל ואני הזה כסדר לצי יעיטו חומצן ומשדאלגק

 ואומרים חוזרים שתתקלל, רוזשובה על צעקה שההר הם4חות,בתפלת
 רוטשם. על להם מהזל שהקב"ה הטראל הובמחו שבהם מריתהי"ג

]עהי"דםוצדיכ"קאאטבעלוטייעחצדז"ע)טיץחגדנטצויחדש
 במה ד( ~%ת ב ןט*צי%%1

 ,%מהמי
 נצוד לשי "עשו ,ש%%ו טה ופט עהע, ~ששדי

 שץעהצנצחע"נןדךההנםחד,מןץושצצז)ענתק6,ב(םהוזא גא-שההצל,

 אא" כ"ק יצןעת נטץת. ףט"%יזצ טט"4שו ,שזממה ן% גי, וץזם אחה אףתזם
 וצא "מה ףשקיטי"שמק קא"2 ם%דגצ; ,שטצהץץ ץטנרדץמץשחצחטאבשישי

חי



 שכתב מה עין בדרכי. והלכת מ( כח, )דברים של עצמה בפני עשה מצות השו אתה"אף

 אתה אף חנק ננבא הוזו מה זו, מצוה בפקיהט למדו צקך ה"ו( רעות מהל )פ"ארומב"ם
 היה אתה אף ייהט ננךא הוא מה רחום, היה אתה אף רחום נייא הוא מה חנק,ההן

 ושטר צדק חמד וב אפים ארך הכנויץ אותן בכל לאל הנבגרים קראו זו דרך ועלוליהט,

 עצמו להמנע אדם וחיב וישרים מובים דרבש שהן להפשע בהן, וכיוצא וחזק נטרתמים

 מצות שהש במרותיו מלהדבק דוי מם(. עקב 1 מןי )ועיץ כות" כפי אקו ולהאטתבהן

 השי"ת. ומדות ירכי בכל אלא דוקא, אלו מדוור בי"ג תלשה אעה בדרכיו, דוהלכחעשה
 היכן צדק, או רחום או וצק במרת להדבק מקדים אם המ"ע בקיום מדר אק בודאיוש
 איר לא ואמניה, כתפלה וטעמת כמטמע הזה", כמדר לפו "היוטו ושקב"ה לו שאמרכאן

 תפלה", סגד לטשה לו "ודיתה דגם' מלשק לדיק יש וק בדרכיו. דייכח המ"עמקיום

 באגורוג[ תליה וטהרו תפלה, סמדר אלא בדרכיו רוהלכת מ"ע מקיום אירי עזיאהרי

 מ"מ סרר, ולא מסח לה אין התשובה שעם שצעקה פי עלואף
 ממח למוטה הכד"ת שגילה ויקרא", פניו על ר' ר"ויעבור בקראנתחדש
 להם. מוחל אני העק כסרר לפני יעזטו שאם לו והבמיח צעקה,סדר
 מי לבוני )עיט סליחות אחר תתקבל קדיש אומרים אס שלכןונראה
 ונשח סרר בהם שנקבע מה גם הוא מקרא הלפותא שבכלתקפ"א(,
 תתקבל. קריש אחשה אומרים לכן תפלה", עסרר השי"ת וקראהצעקה,

 הנקראים שים לפני הלימוד, צק בסוף עשרים אס עתהוהנהג.
 כי הזמנים. בין לזטאר רחמים שאינם האמת אך הזממם". "בץ העולםבפי
 חז"ל שאמרו על"דרך כהפסקה, רשושים בין המי משמעדם כללבררך
 בק להתבוק ריוח ליחן כהסכמיות, הפסקות היו נטה כ( פהד רבה)במדבר
 לחק יכלים ואן הענר, ש הנפש חשבון לעשות הינו לפריטה,פרוטה
 נקבעו אלו האצנים" "בק שי קי לפובה. עלזנו הבא ושמן אתלמונה
 הקבועים אמנים לתעש נתפסת יראין כ"כ, גרולה אלו שים זטמעלתכמטום
 יחיד כל צרפי שבהם *", ורורי לדתי "אני אשר שים הם כילרבים.
 וק ובכמות, באעצת הזמן, סררי על ריבה להוסיף במעשיו,לפשפש

תקעו



 הוא התשובה מדרכי שהף בצדקה, והן בתפלה הן התורה,בליהוד
 וענין ד"'. לפני תמיד צועק ו"להיהע כחו", בכל צדקה עושה"להיות
 המים כן על ואשר בשמן, ננענע אינו כחו", מבכל "תמיד" להיותשצרפן
 הזמנים. שאר על הנעלה אמן הואאלו

 תמחילה ישראל, כל ועל עגלנו שמש רחמי שנפעול רצוןועני
 שפגמנו, מה כל על העוי"ת פני וניצה חמאינו, כל על וכפרהסליחה
 מוכה לשנה ונזכה וברכותיה, שנה ותחל וקללותיה, שנה תכלהוע"ז

 בביאת שלמה לגאולה שנזכה והעיקר האראל, כל ועל עולנוומבורכת,
 וחסדיו. רחמיו ברף ררן במהרה דודבן

תקעז
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 התשפהשנת

 שהשמיע מדבף*תורה רשימותההוא
 שלים8א אדמו"ר מרשב"ק

ממונקאפש
 תשנ"ה שנת במשך שוניםבצצש





 דהמפידאמילי
 זצ"ל בערנשמייו אהרן רבי הצדיק הגאוןעל
ש יבדלחט"א " שלחותנו  שלימ"א אדמו"ר מרן כ"ק 

 מתו פמ מעל אברהם וקם ולבכתה לשרה לספוד צמאםוצא
 גדול בתורה, גדול כשר - 'שר' בתורת אדם להמפיר יתכו ב(. בג,)בראשיה
 האראל, בית לשר וכיאות כראוי במרות, נרול עם בהמירות נרולביראה,
 וזהו במלים. לבטא אפשר אי שמרנ"טים, הפרמי והכאב האבלאמנם
 "ויקם אבל "ולרכתה". שר בתורת לשרה" - למפוד אברהם"ויבא
 לומר בלי קם הוא האהבי שלו המת פני מעל מתו", פני מעלאברהם
 כ~. לבמא מתן לא זה כיכלום,

 א, )איה המקדש בית חורבן על הנביא ירמיהו מקונן זובבחינה

 ופי' כמכאובי", מכאוב "ט אם וראו הבימו דדך עוכרי כל אלכם "לאצ(
 ומביבו מפואר ארמון לו שההר לאחר משל ע"פבמפרים-הקדושים

 הנהדר, ממראהו נהנו עוברי-דרכו וכל חיים, מים ומעיק גדולפרדם
 פרצה למים הזכים. במשיו נפשם ההחיו המתוקים, מפיותיוטעמו
 הארמון על התאבלו עוברעדרך וכל היסוד, עד הכל ונשרףשריפה
 שאימה, המתהכם פירות על שנאבד,היפה

 יוכלו לא עחטוב ועצעין ווי
 על הארמק פנים את וכהכיר הארמק, בעל עליהם עבר הימנה.לשתות
 להספיד דדך" עוכרי כל אלצם "לא להם אמר ואוצרותיו, חדריוכל

 היודע אני רק מבכים. אתם מה את דהרנה שום לכם אין הריולבכות,
 ער"ז האבירה. גודל את מכיר בקרבו הממומם הארמק אושתת נודלאת

תקעת



 מנול ואינו מבחרן, רק אותו רוגשה הרי האדם, את ורוגשה שעוברמי
 היתי אני הרי כמכאכי18 מכאוב "מ אם וראו "הבימו הכאב. גודללחווט
 השלית. הצימיות מעלותיו את גם ומכיר לחותניקרוב

 מבניו, סובה שום ביקש שלא כמעם ונ"ל חותם ורמתי!מור
 אחת בקשה אמנם אדם. שום להסריח עזיא ימיו כל השתדלואדרבה
 קי"ל הרי שבחים. שום מעכזו אחר למפר שלא - פעמים כמהביקש
 על ח"ו לעבור לי ואסור חמיו, לכבד אדם חייב כד( דקך ר"מ סי' יו"ד)שו"ע
 גדלותו את זר %א ראו וכעיני כיה ומלספר דהמנה נאלמתי * כן ועלרצונו.
 האירו איי למפר רשאי אינני רצוע ע"פ חסףם, רנמלות עבררהבתורה
 - ובאמת י"ע. הקדורי רבעל*שמאטוב מתלמעי עובדה שסיפר בעתפניו
 אלא בציבור למהמרם אפשר שאי ענינים הרבה נשארים הכי בלאואף
 שקאיו. די מרף י( כה, )ההעם בבת" לבינו, על לעולם חריטיםההיו
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 נאחוז ב(. ג, )כחטת מת של דבריו אלא המת בפני אוסריםאק
 ה"חי את בפרס, אחד ובכל טרד כולם בבניו, ונסע רהצריש -בדבריו
 שהירבת הקודמים, מדורות ומרבותיו הגדול מאביו שקיבלעולם"

 דכאם שנשא בעת חסידתו. מורל אמונתו ניל מתו בצלםלהסתופף
 ולשך האבות מסורת שהמעיך מאתם וביקש הבע צאצאיובשמחת
 חיותו. כל ההר זה כי הבעל-שם-מוב,בירך

 רהצ"ם מיום לפרש תעלתה משנת במכתב כותב זצ"לחותם
 שהוא לו מובמח יום בכל הלמת השונה כל אחיהו דבי תבא א(: עג,)נרה
 הליכות תיקרי אל לו עלם הלצות ו( נ, )חכיק שנאמר הבא עולםבן
 לו אק ביהמ"ק שחרב מיום א( ח, )נתיז אספו מהנה הלכות.אלא

 סותרים הדבתם שכאורה הלכה, של אמות ד' אלא בסימולהנך"ה
 בראו לא בעקמו הקב"ה שברא מה כל %"ב( פ"ו )ארח שאחדיללמה
 עפ"י ומפרש כולו. העולם בכל לרגך"ה ענק ש"ת הרי להברדו,אלא
 "ש שכשמנם ד"ע, הק' הבעשרם שץ של החמעית בירך הגדולהעיקר

תקעם



 ע"י רק לוה להגוע ניתן אבל יז', לכבודו כולו העולם בכללעשות
 תהורי "אל תהו הלכה. של אמות ר לתוך כרלו העולם אחעצבניים
 למען להיסע צדץא בעלם ההליכות כל שתכלת הלכות", אלאהליכנע
 זצ"ל הנפמר את שהכי מי באמת הלכה. של אמות ד' לצורך -ההלכות
 היה "הוא בבחי' אלא בעלמא, לדרוש אמר לא זו שדבר"תורהיודע

 אומי. ההן זה את - במהותו היה ויהוא כטהאהמר",
 חיי שני לובד צורך כעץ א( )פסח בפרשתן רבה במדרשההנה

 בעולם המקום לפני צוחקים של חינכם שחביב לך לומד באחרונה,שרה
 צדיקים של חיהם שחביבות באה, טזפרש ולגבריו הבא. ולעולםהנה
 נם כלומר ובעוה"ב", "בעוה"ז חים שהם מחמת הוא המקוםלפני
 ט, )מעש בחיך תראה עולבני בבחי' עוה"ב, זול חיתן חים הטהבעולם

 עולם חי חי שלא שבחיו, להניד בלי לומי, יכלים זצ"ל הותני עלא(.
 וידע מיומלאנך שיצא מהווי כשפגש היו בעתם-הרה תענתיו כיהזה,
 שטית על נפשו שם מסר עכ"ז ניהמם מדורי שבעה עבר אםשאף
 זכה ומעוד זקן המטי כשפגש או ישראל", כעביי "מי - וכשימותתורה
 אף או ציק, מאותו עוברות למרר וידע הקודמים מדורות צדיקלהכיר
 לו היה אמת צדיק שדביר מפא טץ מ"מ ענק, שום למפר ידע לאאם

 הרץ. בעולם ותעמניו עהנשועיו היו אלו וזכיה.חושבות
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 השמש תרח ה( א, )יץ5ת הפסוק מבהו נ( )%"ח נפרשתןמורש
 ובא הכזמש נטרח יודעק אנו אין וכי המדרש השקעיה השמש,ובא

 מפא בזה הקן שמשו רזריהת זצ"ל, חווצי בהספר ש"פ אמנםהנשמש.
 כילתא ההחש המופלגת. בצניעתו שלו, ההסתרה בכח רמטמש8,ש"ובא
 ילעפ ובאה עצמים, לכבוד רק הכל ותעשה וענבות, צניעות ברובעצמה תמתי העולם בכל הזטץץת נרולה שהשמש אלו ברורות שכהוארלא

 ואען חרפתן עימעץ עלבץ, טשיק "*בץ ב( פח, )שבה עאשהז"לבטי
 ה, )שפמם אומך הכתוב ודיוק בשורון ושמחק כשטהרה עה"קכחובק,

תקם



 תדל לצדק לו ערתכן שאף דהינו בגברתו". השחש כצאת ואהביולא(
 הנאצלות מדותיו את אבל ובתמירות, ביראה בתורה גאונותולהסתיר

 כל ופורץ בוקע זה אור כי השמש", "כא בבת" להצניע אפשראי
 השמש "כצאת בבח" כלשאר ובהכרח אותו, הממתיריםהממכש
יייותו".
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 וכתפלת היום, נעילת ביפעת כבר עתמיים אנו ורבותיומורי
 להמלק ופס שערז". מצאה ופנה בא השמש פנה "היום אומריםנעילה
 ופנה", בא "הירמש העולם, מן ההסתלק שפנה זה צדיק על פנה""היום
 ולא הדצנה, לשקיעת ממוך כבר עיה"ק יחסים בפה אנו עומריםכי

 הדלת על לדפוק שנבוא שבעת ונעריך", "נבוטנה לבקרם רק לנונותר
 אף מאתנו תשכח שלא "שערך", ויך לעבור נוכל מנבהבבקשת
 כל מהם רעתך מחת שלא הקדישים אעותד אל העלק שויםבבואך
 לפורמן 'סא"א הק' אבותיך ויפאר מלעלוב הרה"ק הקדורי, הטפתיעזיך,
 המצמיך. בכל בעיית מוכ ותמליץ יכלו, 5א ההם יכלה ףטמןכי

 ]שחותני זי"ע מבארדששוכ להרה"ק לוי קדישת הקדחםבמפר
 זה וכל חדשה, במהדורא לאור להוצאתו כוחא הרבה השקיעזצ"ל
 על המפר( בסוף הנרפם חדשש )לשמדם איתא כררכן[ 5כה, ובהצנעבמתר
 הצדיקים כל רנשמת מת, לא אבינו יעקב ב( ה, )תענא חז"ל דפתרוהא

 באים כי השפל, העולם שוכחש האמת לעלם ונמתלקש עשיםכשהם
 חגדד הם " האבות אבל במוחינו, אותו ומהנר שאק התענשלעולם
 אב שבח" מת", לא אבינו "יעקב חדד למובתש. העלם בזהזהרים
 בערשו. מתפלל הח' עכוביו נם כי נמחית, לא בעדפם מתפללשהוא
 אחד 5כל וכן ככת, רצעם אשיי ודכיתי " אב כצצו לי הטה ש"לתאני

 בת" פבה', ש"היום שאף נבקש כן ועל ממור, אב היהמוצאישחלצי
 מסתלק אעו * אב בח" מתי, לא "אכש הלא אבל נסתלק, -צדיק
 נדהית, לקטועות צריכה ישראל כלל הלא ושערלי". "נבחשה ובקלעלם,

תקפא



 לשליח"צימר רזקרקק בערלם, כזו חשכות המה שלא עק הרבה כברכי
 וע"כ מומך, ואין לשמאל עוזר ונוין לימין פנינו כי מרובים רחמיםלעורר
 כי לחננה עת כי הכבור כסא ואצל הק' האבות אצל רחמים לעוררנבקש
 מועד.בא

 תלמיויו כל ובעד ויו"ח בניו בעד יושר מליץ שוהיהויה"ר
 ובפרם ופרישות, מהרה קדושה מאורו ונהנו וחכמה תורה מבארועבשתו
 שהרי רב חטוין שצריכה חח" קיטשים בת הצמיקת הרבנית המהעיבער
אחז"ל

 )מנהדרי
 ומים לאריכות שתזכה לאשתו, אלא מה איש אק ב( כב,

 מהורה תוושע ובימינו וביממה יונח, מכל נחת לרוות מוכיםושנים
 ובלע שלזמה, לגאולה ושזכה ישראל כלל בעד מוב וימליץוירושלים,
 א"ק. בימינו במהרה לנצח,המות

תקמב



 משניות""מיום
 זצ"ל בערנשמיין אהק רבי להגה"צ ה"שלושים"בסעודת
 שלש"א אדמו"ר מרן כ"ק - יברלחמ"א - שלחותנו

 )סימהנ"
 הקב"ה עתיד לוי בן והושע רבי אמר עשק( מסכת

 כא( ח, )טש4 שנאמר עולמות, ועשר מאות שלש וצדיק צריק לכללהנחיל

 לא חלפתא בן והוטמע רבי אמר אמלא. ואוצרותיהם יש אהבילהנחל
 עוז ד' ו( כם, )תטעם שנאמר השלום, אלא ברכה מחזק כ4 הקב"המצא
 עניני, תרי הני סמיכת להבק ו"8 בשלום. עמו את יכרך ר' יתןלעמו
 ההדק גם השלום. מעלת תודל וצדיק צדיק לכל עולמות ש"י שכרענק

 סוף ברכוש לחבר ישראל כמנהג בערבית", שמע את קורקל"מאימתי
 - דבר ארמית מרב ח( ז, )סקלת שנאמר מה לקים לראשותה,המשניות
מראשיתו.

 לכל להנחיל ושח"ה "עתיד ריב"ל דאמר הא על רהטהוע"פ,
 צרק לכל )ברה יו"מ התום' פ" עולמות", ושערה מאות עקש וצדיקצדיק
 הואיל החה~ום, שניהם עגם לומד כו', המתי ובין האהמר "בקיצדק(

 מ"ג( פ"א יבמת )חומשזא חז"ל אמדו יעה הם". אוהבים לשמים,וכוונתם

 תצעו לא כו', א"8 אשת ובמפק כו', ב"ה כבד ב"ש שנחלקואע"פ
 ש( ח, )צדנה שנא' ביניף", טישלום האמת צצו אלא אמץ, נערם4שא

 מצא "לא השלום למתלת הרומשך יתפרש ועפנו אהבו. והשלוםהאמת
 להנחל וש;כ"ה שעתיר המה השלום", אלא ברכה מחזק כ4ושקב"ה
 שחיקים, כאף משום הוא המתי, חק הצמר הן כר וצדיק צדיקלכל

תקפח



 צילום הם אהלים לשמים, וטונתם הן שמת ארוויההו הואלמ"מ
ביניכם.

 שכטוי בית נחלקו שבים שלנט כ( ע, )שייכף כגמרא אמרווהנה
 והלכה הן, חיים אלהים דברי ואקו אלו ואמרה קול בת יצאה הלל,ובית
 אע"פ ביניהם שקום שההר עיתכן שמה בנה, הביאור וצאה הלל.כבית
 הוא החסר(, מדת )דשאתן מחיץ וב"ה הדץ( מדת )ףשרעה אומריןשב"ש
 הדק הנהנת "ט ית"ש עצמו בו חורי הוא", חד וקוב"ה ש"אורייתאמשום
 ש"ש, חכמתו שהיא בתורתו, שגם ההכרח מן כן ע5 החמד,והנהנת
 הדעת משיקול ותורה שמשי( )ב"ז רדין הדעת בערקכן תורה - כןיהיה
 חים, אלקש דברי ואלו א5ו ואמרה קול בה שיצאה רזה הלל(. )באדחמד
 "ט ית' שאצלו וכיק חחם, אלקים דברי הם ואלו שאלו היותפיחס,
 בית וששת ב"ש עויפת בתורה שקוהה בהכרח חמד, ובחינה דץבחינת
 שהוי"ה אחד", הוי"ה אשמנו "הף"ה בקריאת-שמע עטשומרים וזהודלל.
 חהוא הגמור. באחדות מיוחרים אחד, ד' * והרחמים הדק מדת "אתרעו
 ובעה. ב"ש שבמחלקת חחם אלקים דברי ואלו א5ושרהט

 מ"א(, פ"א )מהצת כו' בערבית שמע את קורץ למאמתי הרקתה

 בץ להאומר בץ כו' וצדיק צדיק לכ5 להנחל הקב"ה שעתירשמה
 קעש והענין אוו אשר בינאום, חיתום אמת שמעו משום הואלהמתי,

 אחד". ד' אלקעו"ד'
 "ואימש בגמיא מעשה הדם, מין לענין ב( )5ב, בסוכהתהנה

 אמת לא אעו "וזה ופירש"י אהבו". חה,טלום האמת אמר רבאהירדוף,
 והשלום האמת שמיות חציינו המות". למם עשף שהוא שלוםולא

 "זימנא א( )ט, במנהרכם אשתנן עע המות. מם הישך " חיםמשפיעות
 בחטריהו משם הוו ולא שמקק וקושמא אחבא לההוא אקללחדש
 החים. מם הוא שאמת הף זהמתה", בלא מהתם אינתן מ"ת הנץלא
 ]יובן הההלום". החים אתו הערה "בריתי ה( ג )מ5אמ נאמר בשלוםונק
 ארם אח לבהלה וויכחה שבא שכעחטץ ה( פ"ח הכה )בראשעז בתיש דאיזא מהע"פ

תקפד



 כה דמאחףא שש אל ואו צח%ט , צ%חקץ שויקרא .צתהחפש
 זו הוי 6ק האדם, לבריאת ממכשים המלרעש גם דהי הגלום אמה ש"ט שבמקוםוצאה
 והשלום".[ ה"אמת ככלל מות מם שהזהה עזכן לא ולכן שים. לארכה ומטלהעסת

 מדות היו זצ"ל, חותני כ"ת של מעלות גדשי שאר ביןוה"ה,
 חז"ל שאמרו מה מעק אמת מדת בו שהיתה והשלום.האמת

 משני ההר לא יעלמא חל* כל להג דני הוו דאי תממשו, ששם( )מנהדרי
 הן הולא שלום". ורדף שלום "אהב אהק מדת בו היתה רעד"זבדבוריה.

 עלם חי - הנצחים החים הם החים, עקר אמנם החים. מדותהן
 מ( קט, )ההלים הכתף כנ( פרק בנשערת צנרה )מדרש חז"ל פירשו שכןהבא,

 את הרע"ב מפרש וכן ערן. גן זו - החים כארצות ד' לפניאתהלך
 לו והאריכין לו משיבק אחת מצהר הערשה יכל מ"י( פ"א )שישקהמשנה
 ע"ש. הבא, בעולם הינו "ימיו"

 שאל הים ה( כא, )תה*ם עה"כ אלימלך נועם במפה"ק מ"שועיק
 לו ש"ט החים הצדיק, "הנה ועד, עולם ממים ארך לו נחתהממך

 הולך עק ומחמת שעה, לפי הנשאל דבר כמו רק אצלו אינובעהה"ז,
 החזרת ההע היום שמא תמיד שמחשב מחמת בקדושה, תמידומתגבר
 אלא אינם שדמים שמחשב הצדק %' ממך" שאל "חים תהוהשאלה.
 זהבה עי"ז ועד", עולם יכרם ארך לו "נתת לכן מקא, עחצאלשאלה
 זצ"ל הגהנה חותני על יאמר וכזאת הבא". עולם הוא ממיםלאריכות
 שסכה ונתפ% נקזה וע"כ ממך", "שאל בבחינת היו הזה בעולםשחייו
 והשלום האמת שקים בזהת ארתח, שכולו ביום ועד" ערלם המיםל"איך
 מטה עדי ישראל, רכל יו"ח כל בער מוכ וליונל ברעש זכרו ויהיאדנו,
 תטבע השקמה, בגאולה המהאל של ברצועתן להאות המתיםלתחית
שמחות.

הקפה



 דהמפידאמילי
 ז"ל פריעדמאן יצחק אברהם ר' הרה"חעל

 וקהל פרשתא'

 התורה קראה הנה וגו'. לפקדיהם ישראל בני ראש את תשאכיא.
 אחד כל נכלל שבמנין ואף ישראל", בני "ראש נשיאות גבראל בנילרצין

 ישראל". בני "ראש בכלל הוא אחד שכל מ"ק משמע אשרמגבראל.
 שליחות י,ט מגבראל אחד שלכל במפה"ק ראיתא מה ע"פ הענק,ונראה
 הנה"ק אמר וכן הנק. לעולם בא בעבורה אשר מסוים ותפקידמיוהדת
 מי לי אני אק "אם מי"ג( פ"א )אמת המעצה על זצ"ל אקי"ם חידותיבעל
 "אם ולכן לתקן, יכול אחר שאק מיוחד דבר לתקן נברא אדם כל כילי",
 כל שצרוך אני", מה לעצמי "כשאני זה כל עם אכן לי". מי לי אניאין
 מיוחד דבר שם שעל לומר ויש הכלל. אל - שלו פרמי חלק לבמלאחד
 בני "ראש בשם אחד כל נקרא הוא, רק לתקן יכול אחר שאיןזה

ההראל".
 שליחותו כהוום ישראל בני ראש היה ז"ל יצחק אברהםר'
 אחב"י המוני ד' קידודו על עלו בו הנוראה התקופה בעת לו,המיוחדת
 להדפכם בידו עלה לו שהיה הדשם בית וע"י וסף, נשים אנשיםהי"ד,
 ובפועל במעשה ונם מזהים. הרבה ניצולו דרכם ופאספורמים,נירות
 ועי"ז הגבולות, דדך הדור, כנעורי וביניתם רבים, הוטים לתעביהצליח
 מעשה. ואנעוי חמשים ת"ח של הכרים דורות והעמידו חט בחיםנשארו
 *". מי * אם אק "אם שאמר יתשאל בני ראש הו14 הטה זורמשימה
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 הכלל בתוך עצמו בעגל אלא לנפשטי, מיבותא החזיק לא אתככל
 אני". מה לעצכן "כשאסבאומיו

 המלאכה בעשי 5כ חכם כ5 "ויעשו ח( )15, נאוך 1יזן5( )פו בפרשתןב.
 דיים ונראה לב". חכם נעשו ובסיכתה המלאכה שבאמצעותושרמוז "אהי הק' ההיש האור וכתב המלאכה". "מעשי הול"ל לכאורהגו",
 משום לפעמים הוא המלאכה" "מעהן האדם דהיות בזה, עודלהמר
 לכן בתפלה, ד' עובד או בתורה עמל להיות המםנל מעלה ברשאש

 פעמים אך מצוה. לדברי ובעמקנות בעשיה נפשו את מוצאבדיעבד
 את ומכיר יודע נפש, ובעל ונבון חכם היותו יוי על דוקא הוא,שנהפיך
 נאמך ע"ז אשר לכך צרכה השעה אשר בעת כפצם המעשה","גדל
 ועוסק נפשו מוסר הוא כן על כו'", לל" *ורז "עת קמ( קש,)תח*ם
 ואמרה אחב"י. הקצורך הדת הפהק ולסובה הכלל לסובה מצוהבדבר

 ד%לאכה", "בעשי לב חכם כ5 היו דגמשכ!, עשיית שבעתהתוה"ק
 של הענק גורל את הלהשח להבק להם שנרמה היא חכמתםשדנ"א
 בתחתומם. השכינה השראת מקום * רגושכןעשית

 הטף וטטפתו חכמתו אשר ע"ה, החשוב רגפמך על נאמרכן
 הרבים כמפעלו חלקו תפול הכלל, למוכת עסקן להיותשרעישתו
 ונפשו בזמנית, םפרהם של המו"ל השרבי בין הטה הוא וחמד.לצדקה
 של הגהות של הו"ל ברבוי חודר, בפאר המפרים להדפיסאוותה
 בייב למש סכרו אלה וכל םפה"ק. ישאר הש"ס על ואהיליםראשונש
ישראל.

 חמזים ח"ה של ישרם דורות להעמיד זכה ז"ל יצחק אברהםרג.
 נפש הממירת מלבר אשר ביומונה, ציבור בצרכי והמקי מעשהאנער

 ועשו, למדו ממח אשר יו"ה לכל דתמא בעצמו ההן נם בזה,שהשקיע
 41 מהתירא תורה ודברי נח, פ' ר"8 במם תפארת )עק צדעףם בשם שארזאוכמו

 לנו כסגלת אלכוד לר שדגםתרת ם" מס, )דנףם הכתוב לפרש י"א(אות

תרמז



 5ד' רק רוח נחת "ש בנסתרות ר את שממענד עולם", עדישבנינו
 "לנו מוכה היא ישראל, כל ולעיני בנגלות שעוברים מאלו אבלאלקים,
 נלריים חייו והכיתם אשמכם יו"ח לכל טומר וכן עולם". עדולכנים
 עולם. עד ולבניכם 5כם מטרמה פקיו אשר מוכים מעשיםלשיכם

 למליץ ומוטע מכשרל, ב4 נכונה לממחה למא מיזכרה רצוןוטוי
 בלע ח( כה, )"מעקי היעוד לקיום נזכה ערי ושידיו, יו"ח כל בעדירזשר
 פנים. כל מעל דמעה ד' המדעה לנצחהמות

תקמח



 דהמפיראמילי
 ז"ל ווילוער מרדכי הרב הרה"געל

 ויקרא פרשתא'

 לכל ופירש"י: לאמר. מועד מאהל אליו ד' וידבר משה אל ויקראא.
 לשק חבה, לטון קריונה קדמה צווים ולכל אמיררת יכלדברות
 כו', זה אל זה הקרא נ( י, )שס"ק שנאמר בו, משתמידים השרתשמלאכי
 ט'. דברות לכל שקדמה חיבה בלשק הקריאה מעלת להבקויש

 ולכל דברות לכל חבה של לויתה קדמה שלפיכךונראה
 והאמרות הדברות על השפיעו והקריאה החבה כי צוויים, ולכלאמירות
 בהם שנאמר השרת, במלאכי הוא שכן שנדברו, כעת תמידשישארו
 לנביאי "אבל רש"י שמים וזהו הוה. בלהק ואמר" זה אל זה"וקרא
 הדברים היו שאצלם הענו וכו'", עראי בל' עליהן בלה עכו"םהאימות

 הנבואה שנשארה ישראל, נביאי כאצל שלא עראי, כדקי ~מןק
 השרת. מלאכי וכקריאת נאמרו, היום כאילו בהחג תמיד בלבםקבועה

 הרה"ג רבה נברא האי בכבוד ולהספיד להמר ה2 הרבהוהנה
 דברות "כל את בראש להזכיר הראוי מן ההן כאמת והנכבר.החשוב
 הש"ס, על היקרם חבוריו הם * דברחע צותים". וכל אמירותוכל

 מה - וצווים דרח2, מפי ישאר ילים ש באנדה מפריו הם -אמירית
 בניו את יצוה אשר למען ידעתע "כי ש( יה, )טרשית הפסק אתשקים
 כולם נשרים דורות אוזריו ושהאיר ד'", דרך רשמרו אחריו ביתוואת

 ולכל דברות "לכל אך ד'. ויראי חכמים תלמיי ברמים, כולםאהובים
 להקראה קדימה יש חבה", לשק קיאה קדמה צוריים, ולכלאמירתו

תקפה



 מה ובפרם שלפנינו. הדור וצדקני גדתי אצל לו שנודע יתירהוהחבה
 זי"ע אלתור מנחת בעל אא"ז כ"ק אצל יתירה הקרבין לאהבהערכה
 בעניני כמותו אדם של כשלטה שנתמנה במה וק פרשים, ענעיםבהרבה
 הטענתו ליום שלו העצשרימעל את לו שהלחה עד טחבבו ט ולארננלל.
 וכדי חדש, שכשימעל סונקףשצש בעט- אז לתשע מצוי ההה היא מלחמה עת אז]עחההה
 ערף שהיתה זו חיבה השפיעה וברפאי כן[. עוטה רשעותה זנק אטע להחוירשיא
 עצ כל שבמשך צוויים ולכל האמירות וכל הדברות כל על נעוריו,בשי
 כעראי ה"מ בהווץ, הומר" אח אל זה "וקרא בבחינה תסיד שטץיוחיו,

 הטש היום כל תורתך אהבתי "טה א( ים, )תהלים בנחיות אלאבעלמא,
 מצדיקים עוות ושיחות תורה אהבת אצלו שלובים שהיוכדחתי",
 לעד ונשארו לבו לוחות על ונשאם טקרוב, להכיר ערכהוגרושם
 עטו.חרצנים

 נודל את להיגרעי קשה כן ועל מוכה, ושיבה לזקנה זכהחננהב.
 בש"מ המצינו לפנינו. דורות לכנסה עוף ערש הטה שהף כראוי,האבידה
 למתו בא כשקם, שנה. שבעים "ק שהיה רמעגל, בהוני א( כג,)העניון
 שהיו ונגמע המדרש, לבית הלך לו. האטעו ולא רמעגל, חום אםואמר
 לבית בא דכשהטה המעגל", חוני כבשני שמעתתק "נהיק אומריםרבנן

 חוני הוא אני להם אמר כעורץ. הטה לרבנן שהיתה קושיא כלהמדרש
 א"ש בביתו דבשלמא )שם( המהדלתא ח-קשה לו. האגמינו הלאהמעגל,
 רגועגל, חוני שהוא משן ראו הוי המדרש בבית אבל לו, האמינוךלא
 תורתו את שראו שאף ות" רגועגל", חוני כבשני שמעתתק "נהיקרדוי
 המעגל. חתי כשל שטויו מענתו את ראו לאמ"מ

 אין שוב דורות, כמה שעוברם דאהף בזה, עוד דייל מיאהאבל
 כל עם ושפילו שלפניהם, בדורות ההודי נראה הטה אעש המכייםיודעים
 טותי של צורה להם לתאר הבאים לדורות אפשר אי שבעולם,המימנים
 חתי את נה ש עשק המעצים כל ש אף ולכן הקודמות.בדורות

תקצ



 להסתופף עוד שכה % כראוי ולהספיד להוצרך מהא אן ככןתעל.
 ד-ע. תשובה דיכי בול אא"ז כ"ק של דמהשבתאבצלא

 וצדיקי גדעי של הנאמן עהיחם להיות כחיו עהכה כמיההנה,
 כואו שבעת עתה, נם נקוה כן בעמקותו, והצליח ענינים, בכמההדור
 הגלות ובחושך בצער השרוים לשיחי נאמן עליח והא מנוחתו,למקום
 בא כי לחמה עת כי כעדנו מוב לפעי עתה נם ובליח לייגועה,ומצפים
 דמעה ד' נצחה לנצח המות בלע שבו *ום ומכה למנחים, ומשעמתר,
 פסם. כלמעל

תקצא



 דהמפידאמילי
 ז"ל יזאזטעפם מפנל הר"רעל

 שופטים פרשתד'

 משפם העם את ושפמו גו' שערך בכל 5ך תתן הששיםשפמיםא.
 משאר הענשים מקילים ועי"ז שינים, שורק המובלים אנשים ישצדק.
 רבי ביה דמחיו יגמא ב( נ, )רמים רקדוש ברבינו שאשכחן כמוהדור,
 והב* הדינים הם ושמדם", "שפמים ח"ש לעלמא. פורענותאאתיא
 ודרגא שעור בכל שעריק", "בכל עצמך, על תקבל 5ך", "תתןיסורים,
 העם "את מעלה של הב"ר ש"וזטפטו" הגרם אח יוי ועל נמצא, אתהכה

 צדק".משפם
 יודע המי ר"ל, ויסורים מיישובים בנלא ימיו כל ההר ז"ל מיכלר'

 יסודו. ירי ש מעלינו היקל רעות גזרותכמה

 העשירים את לכבד העולם מנהג התחתק, הזה בעולםהנהנ.
 לכבדם עימהם יממדוכא לא ביסורן וממדוכאים הענים אךוהמכובדים,

 יכבדוהו עבטם הנפמר, הורך לשם מקום העליק, בעולם כן לאכראת.
 חז"ל שאפורו וכמו בעוה"ז. שסבל והמכאובים הימוךם תמורתכראוי
 א"ל הזית מאי אביה א"ל אוגניך הלש מקמיע רך' ברטן ריוסף ב( י,)ב"ב
 ברור עולם א"ל לכשלה, ותחתונים לשמה עליתש ראותי, הפעיעלם
ראית.

 )% זי"ע שלמה תפארת בגי הרה"ק עפמש"כ הענק, לבארויש

 *עקכ תיקש להוויע הצדיק יהםף שלח לא לתה התעשה על וטעמךוהש(
תקצב



 מתאבל שאביו בנפשו לגשר צרחי היה חזרי במצרים, מחמלשהוא
 ו( לם, )נראתה עה"כ ולש"י( )הובאו חז"ל דרשו הף ואדרבה ע*ו,ומצמער

 ושותה אוכל התת% מושל עצמו שראה כיון תואר, יפה ישףוהיי
 הייוסף זי"ע, שלמה תפארת בעל הרה"ק ומבאר בשערו.ווצסלמל
 וכל הכבוד, בכסא למעלה החקוקה אבינו יעקב בצורתהסתכל
 ערשם עד ויותר, יותר למעלה נתעלה האז, בעולם יותר יעקבשהצמער
 יוסף דאג לא לכן כלל, צער בה נראה %א ומבהיקה מאירה צורתוהיתה
 למעלה", ותחתונים לסמה "עליונים ענין וזהו ע"ש. אביו, צער עלכלל
 הנורתו ויותר יותר העליון בעולם נתעקם בעוה"ז שמצמערים אלהכי

 ומבהיק.מאיר

 ההן ז"ל. מיכל ר' להנפמר היו מוכות תצדות מעלות הרבההנהג.
 במצוות, נזהר ובנש"ק, ת"ח רבנן עם ם אדם, כל עם חסדעושה
 תצסתופף דבוק ההר מנעוריו תורה. דברי לשמוע וביותר למצחהרץ

 מקבל שההר שבו, המיוחדת במדה עלה כולם על אך צדיקים.באהלי
 ערלו. על כ% התלוק ולא באהבה,יסורק

 שומעק עולבי, ואינן שעליבק ב( פח, )שבת חז"ל אמרווהנה
 אהגר הכתש ע*הן ביסורי!, ושמחין מאהבה עברין משיבק, ואינןחרפתן
 צאת ענק מה וצ"ב בגבורתו. השמש כצאת רארהביו לא( ה,)שופמים
 לבאר ואנאה וירא(. פ' רפש בנים הפארת )עק ביסורק לשמח יייורתוהשמש
 שוקעת מה מפני לרבי אנמונינום 4ה אנצר ב( ש, )ממודק הש"סע"פ
 וניקר שאין לוכדי, ה,צ לקונה. וצלום ליתן כדי להג אמך במערב,חמה
 בנארח שורחת מעת פעמתה עינך אלא לעולם, להאיר ההמהפעולת
 פעולתו וזו חשש% לקונה, שלום 4תן הלנכה היא במערב שהוקעתעד
 חשמה המגלל של כח ההו חשבן. ע*ה, %דךם לארץ להאירזוכה

 השמש, וזרח בחי לנדתו, מעת החק בעולם הליכתו ענין שכלביסורק,
 לששות ה"מ לקונה, עלום *תן רק ההש העביש, ובא כח" שקיעתו,עד

תקשו



 ואשר בעולם, הקרושה השכינה כבוד להרבות מוכים ומעבדםמצוות
 גלות על רק היא ודפנתו מהשכתו כל כי ביסורו, כלל מרנ"א אינו כןעל

 כגבורתו, השמש כצאת לעולם מאיר הוא ולכן שמים, וכבודהשכינה

 ותהי וזרח, ומכשול צער ב4 הנכונה למנוחתו כייבא רצתוהוי
 עת כי החמים יעררר שסבל, ימורק וע"י ההים, בצרור צרורהנפשו
 ח( כה, )"זעיה היעוד יתקיים שבו ליום במהרה ונזכה מועד, בא כילהמה

 בימינו, במהרה נו', פכם כל מעל דמעה ה"א המהה לנצה המותבלע



 משניותמיום
 ז"ל ראזענבערנ צבי ר' להרה"ח ה"שלה2ים"במעודת

 גו'. ימים ירח אמה ואת אבזה את ובכתה גו' למלחמה תצאכיא.
 אםמכחה יום שלשים שאבלות ה"א( אבל מהלמת )פ"ו ההמכ"ם כתבהנה

 מכלל ימים, ירח אמה ואת אבטה את ובכתה דכתיב אקרא,חכמים
 ב( ש, )מי"ק בבלי בש"ס באמת והנה יום. שלשים כל מצמערשהאבל

 אף יום שלעדם נזיר מה מנזיר, פרע פרע בט"ש שלשים אבלותליף
 שהביא הילפותא איתא ה"נ( פ"א )נזיר בירושלמי ורק יום, שלעדםאבלות

 על וסנטי מידן תלמהקא ששביק הרמב"ם על תמהו ]וכברהרמותם.
 מהאי השעו הראב"ד וגם המב"ז(, נפיהן )עק מהירושלמילפותא
מעמא,[

 קרא בהאי הראשונים בפירחחי תלויה שהמחלקתונראה
 )יהוא מפרש רש"י כהנה ימים". ירח אמה ואת אבטה אתד"ובכתה
 שים" ירח אמה ואת אבטה את מבכתה התורה ורצותה ומהמעםמהספרי(
 שמחה ישראל בת ח2תהא עליו, וחוגנה בבכייתה רואה שיהיה כףהוא
 חולק, עזרא האבן אמנם משנוולת. חו מתקשמת ישראל בת עצבה,תו

 אדם כל "וחייב יתהדו, שלא אנעץ ועל אבטה על הוא טה שבכיוכ"ל
 "ובכתה", ומעם ובמות, בחים אמו ואת אביו את לכבד הדעתבשקול

 היא כי הכראלית, כמשפם נשבת, כאשר נהרנו אם עליהםשתתאבל
מתיהדת".

 וממלא עזרא, האבן לפירחי קאי )והיחלמי( שרומב"םואפשר
 היש, האבלות בכין הכא נם כי יום, צ~~דם לאבלות מהבא למילףמצי

תקצה



 )ומגית הראב"ד אמנם מנדר. פרע פרע מג"ש ללטתא אעמויך לאותו
 כן על ואשר דאבלות, מבכוה כאן איר דלא הם8י, כפירחח קאיהעוזם(
 דנזיר. כג"ש אחרת ילפותאאדישייך

 מיד( ש"מ מעק )עשר מושה ברדכי הרמ"א בהנה אחר. באופן י"לאו

 המתים. כבוד או החים כבוד המש אם שלעדם, באבלתוהסתפק
 רעת ראשטם, מחלקת זה שדבר כןעב ט"ב( )שם רע"אומהנהות
 ההמב"ן ו84לו המתים, כבוד הוא שאבלות הי"א( אבלה מה4 )פ"אההמפ"ם
 ליסר אפשך ולפי"ז שם(. משנה כסף )עין החים כבוד שהוא הו"לחלק

 ואת אביה את ד"ובכהה מקרא למלף שפיר מצי 16עשעודההמכ"ם
 האבן )כפ" הוא דשכבי עמא נמי הכא דהא יום, 6 אבלות לענקאגטה'
 וממלא היא, רתח עמא דאבלות כההמכ"ן ם"ל ההאב"ד אךשדא(,
 מהכא, למילף כצי לא דאבלות( מבבהו מטר ההכא מפרש אם)אפלו
 החים. כבוד משום ראבלות חשלעוים ואם, אב כבוד משום כאןדהלא
 מנדר. פרע פרע כגדש למילף איצמויךלהכי

 דכיבוד עשה מצות קיום בה שיש ודאי זו מצוה מעודתחינה
 אבל ח168ים, נסבלות רק הקש הדאשונש מחלקת שהף סה"ת,אב

 שהף לזה, וראיה ואם. אב ככור משום היא חודרי די"ב אבלותלכובע
 כטד ממעם כיהוא וע"כ קרובים, בשאר לא זו, אבלות יש ואם באבק
 אב, כיבוד קיום בה י,1 ודאי זו מצחה םעודת * שם(. רנ"א )עק ואםאב
 תחלת ,1הי84 מהזום יק ההמכ"ם(, )לעד' ההטלפיים מיום שההב מצדהן

 אב. כטד של במ"ע קיום למ"ע שהיא חרט, די"באבלות

תקב.
 )מי

 הקב"ה עתיד לוי בן יתושע רבי אמי כוצה( מחי ששה
 ה )מש4 שנאמך עלמות, ההוה מאות שלש תדק צדק לכללהנחל

 צדיק, לכל שהווקל לדיק והת ושמלא. המציתיהם "ם אהבי להנחלכא(
 בעבור שמהע דצוואא ייש המאיטה הצדיק. צדיק לכל הלשת מוםץשומה
 היתו בעית צדיק הנקרא הנט הצצוותטה, התרסה כל ומקים עושההיהעו

תקצו



 טהרה". ב"עצונת"ו "וצדיק ד( ב, )חביק כתכתיב עלימה, באמונהמשק
 עולמות", ש"י וצדיק צדיק לכל להנח% הקב"ה ש"עתיך ריבתןוקלמר
 בא א( כד, )ממת חז"ל אמרו שדמי באמונהו, לצדיק חנן השלם לערקהן

 יחיה. באמונהו הצדיק שנאמר אחת על חהעמידץחבקוק
 במצות התנא רפתח כרכות, מס' לרייס ממוכין לדרש "2ובאה

 שמע ג( כ, )דנרש עה"כ וכש"י( )הכא חז"ל דרשו עליה שמע,קרושת
 אלא זכות בכם אין אפ" איביכם, על למלחמה היום קרבים אתםישראל
 להנח% לענק הוא וכן אתכם. שיושיע אתם כדאי בלבד שמע49טשת
 קבלת שהיא בלבד, שמע קרטשת זכות לו ש"2 חץ שאפקו עימות,ש9
 לב בכל ר' ושהבת נפש הממירת מצוות, ע% וקבלת יבמים מלכותע%
 הצדיקים. נחלת לנחול הוא כדאי מאר, ובכל נפשובכל

 ר' החשוב להנפמך הראוי הכבוד לכן כבהיו. שה אים שלרצונו
 מעלות רובה מ אוהיו שאף רצונו, למלא הוא ז"ל ראאצעינהערשל
 שום מצבתו נומת על יכצזבצ וזמרא ומפייחיו, לבל ציחר מוכות,יומרות
 הטע הוא ובאמת כלל. ומעלהתואר

 בכ~
 שחי יחיה, באמרתו שדק

 אחרק יום וער המנעוריו דור, מתור הממורה פשומה באמונה יבדוכל
 נפשו ממי בכל זי"ע א4~ך מחת בש אדמו"ר אא"ז בקדורות רבצןהטה

 חויו רחשושה, המעבורתו ממת יעתו המטה שלא וכמעם ממש,ונשמתו
 ארסיו, לבניו ומסרם העימו, שראה ועובדות עצנים בפיו עצוריםתמיך
 עוד, נתיך ולא רצונו נמלא אך בתשבחות. ולהללו להכבות ראויוהטה
 במל לא ומעקם זה מדרשנו בית מימיי מראשוני שהטה אומר זאתאך

 פשי. י' שלם להחזקוזו. הרבה ופעלממנו,
 שנה, כהצלעכם למעלה סחה ויו"ח, לבניו אמפר זאתם
 תאם ר' הרה"ח המשבזק של בביתו הפסח דג ערב *ום בשרשראיתיו
 היתה וכבר הפמח, לצורך מלששיה באטה לסייע 4שם שבא ז"ל,בער

 חים ור' לבקרו, היום מעברית שחזר מים עוד במלא, מאוחרתהשקה
 חים ר' היות שבעצת באומרו לקבל, רצה %א לו, לשלם רצה ז"לבער

תקצז



 יברכהו זי"ע, אלעזר צחת בש רבה"ק אצל בקודים וצמדיהםבער
 ה"ה היה. וכן שכרו. זה ויכטה נחת", ו"איו~ש יבורך צמרים לדורשחכה

 יברכו. ישרים בדורות ותתרבה שתתמשך רצץ ויהי ברכתי.שנתקיימה
תג.צג~ה.

תקשח



 מצוה ברבמעודת
 נ"י בערנשמיק ונושע פסטל ירוחם הא' ש"נשל

 ולא למצות". עשרה שלש "בן מכ"א( )פיה אבות בממכה תנןא.
 כהב הדא"ש ובשו"ת זאת. %פיק מהוו בשיםמבאר

 )כ~
 שהש א( פ

 אך ממיני. לכמתה הלכה הן תורה שעוף כל שכן מםימ, למשההלכה
 ה, )במדבר שנאמר "איש", שהוא במי תלוי כמצוות שחיוב כתב )שם(רש"י

 ואבם גו', הארם חמאת מכל ישטי כי אשה או אסם ישראל בני אל דבר1(
 ולוי שמעק העקב בני שני ויקהו ה( לר, )נראתה שנאמר שנה י"ג בןמקף
 )עק הגק שנה עשה שלש בן פרק באותו ולוי גר, חרבו איש דינהאחי

 אפם. רנקרא שם( י"מבתוס'
 "אהם", הנקרא מי לוי כרטבם דוקא רילפינן רנטה לתמר,ונראה

 לוי יטבם "הקא תיג( השל שמשה מהל )ש"ג שכתב ההמב"ם דברי פיעל
 והבינו אותו רוחו נרבה אשר העולם באי מכל וארם אהט כל אלאבלבך,
 פטר והלך י' את לדעה ולעוברו לשרתו י' לפני לעמוד מהברלמרעו
 ופרק השללם שעשתוכמו

 כהי
 אשך הדבים החשבונות ע% צוארו

 ונחלתו חלקו ד" ויהגה קדשים קדש נת49ש זה הרי הארם, בניבקשו
 עשרה עמהם "בן ה%פותא שלק* וי"ל ט'. עולמים ולעולמילעולם

.
 נדבה אשר העולם באי מכל ואיזט א"ת שכל דביק מלוי, הוא *למצות"
 "אגם", ונגךא עשה י"ג בן שנעשה ביום ווי לוי, כשבם הוא כררוחו
 וכמניט אותו רוחו נדכה אשר "אהם" להיות היעו כלוי, אטם להיותצריך
 כו/ ר' את לחש, ולעוברו לשרתו ר' לפני לעמוד להבדלכנגעו

תקצס



 העולם רגילים מ"מ הנ"ל, הרמותם דברי שמפורסמים אףוהנה
 ש"2 אלא לוי, שבס בין להמנות דרכם אין אדם בני שמתם מהם,להבין
 במה שמיוהדים כיון לוי, כשבם שנחשבים הכלל מן יוצאיםאנשים
 שהרי הוא, כן 5א באמת אך כו'. ולשרתו ד' לפני לעמוד רוחםשנדבה
 ופרק האלהים שעשהו כמו פצר יהלך אשר הוא טה שאיש הרמב"םכתב
 שלהיות הרי האדם", בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארומעל
 כל שאק ומה האלקים, שעשהו כמו הפצרה ההליכה היא לוימשבס
 אשר הרבים "החשבונות משום רק הוא זו ישרה בדרך הולכיםגבראל
 שהבינו מי אבל צואריהם, מעל זה עול פורקים ואינם האדם" בניבקשו
 ההולך הוא ד', את לדוצה ולעובדו לשרתו ד' לפני לעמור 5הבר5מרעו
 אדם כל את האלקים שעשה נמצא האלקים. שעשהו כמו ישרהבררך

 האדם בני בקשו אשר הרבים החשבונות ע"י ורק לוי, שבמ בקלהימנות
 לוי. שבם בין להיחשב מאתם נמנעלעצמם

 מצחה, הבר ביום דרכו לראשית הישראלי איש כשמניעולכן
 הקטרתו, ד' לפני לעמוד שהש הפצרה ברז שעת עצמו ש לקבלצרחי
 הלקו ד' שיהיה קדשים קדש יתקדש ואזי ושמאל, ימין לנמותולא

 עולמים. ולעולמי לעולםונחלתו

 כל לוי, שבמ על להמנות שצריכים כן הוא ישראל בכלואםב.
 היו אבותיו כל שהר ריבן, מצוה הבר בחור כמו קדשים של בנןשכן

 כרי רק הכל הטה הזה בעלם הייהם וכל הדור, נדו* צדיקי לוי,משבם
 ישראל. את לפכות השי"ת את ולשדת לעמודלזכות

 של קינו זללה"ה, הצדיק הנאון הותני כ"ת דברי כאןואזכיר
 הפסוק לפרש נ"י( מנכדי א' של מצוו; הבר בשמחה )שישמר דידו מצחההבר
 ובמקודם אלהים", ואמרת אהק בני הכהנים אל "אמור א( כא,)יקיא
 והשרים רגמקור את תרעו 5הם שיאמרו אוקרן", "בני הברגים אלתאמר

וגר



 עליכם ע51כך אליהם", "ואמדה ואח"כ ר', קרחם מאהק שהואשלכם,
 קדש. לזרע כראוי בקדושהלהתנהג

 הקדודכם אבותק כל את הנה מצוה, הבר לבחור נאמרובכן
 שבו ודע לראות, זכית הנ"ל זקנני את אמנם להמר, זכית לא הריזי"ע
 מיכל והריר הק' הכעשים הקדוחים, אבותיי מכל מעלותנכללו

 אהק ורבי הק', חהיהטי מסאסוב, ליב משה ר' חורבימזלאמהטוב,
 זי"ע, רבים ועוף משה, והצטמח גבראל, והאוהב חים, והדברימקרלק,
 וההן באמת, ישראל אוהב וענו, חסיד צדיק בבזורה, גדול הטה הואכי

 אכותן כל של ודרכם תורתם מעין נכללו בו אשר הכולל""ערער
 בקמי אותו לראות שטנית מה כודאי וקרחותם. צדקתם בגודלהקדושים
 חסך. ממי כל למוכה לך מהיהקממתך

 בברכת והתכרך לוי, כשכם נכי לזניות לנרול שתזכה רצוןהיי
 הורטט ירוו עימימן, ולאולמי לעולם ונחלתך חלקך ד' ש"טההה לוישבם
 כל ולתפארת לשם ותגדל מובים, וזמנים המים לאורך נחת רובמבעי

 בתנועתן להאות יחד מלנו נזכה ערי ישראל, בית כל ותפארתמשפחתם
 שמחות. בשבע בימם במהרה האראלשל

חרא



 ברכות שבעבמעודות
 נ"י בערנעממיק אלתר הנודא קותשל החתן ש"נ*

 המנורה פרשת נסמכה למה וברש"י: גו'. הנרות אתבהעלתך
 דעתו אז הלשה הנשיאים חתכת אתק שכשראה לפי הנבראים,לפרשת
 שלך היק הקב"ה לו אמר שבצוו, היא הוא לא בקנוניה עבוטם הטהשלא
 הגרות. את ומסיב מדקק שאתה משלהםגדולה

 בהדלקת נהמ "ה *, ממי "* מ"י, * מקשהוברמכ"ן
 י( לנ, )הטים הכתוב בו עוז2בהו וערב בקר בקמורת טרמו לאהנרות,
 יום ובעבודת הביתק, ובמנחת הקרבמת, ובכל באפך, ניקורה"2עצ

 ד' קיוש ושהוא לפנים, לפני ונכנס בו, אלא כשרה שאעההממים
 מה ועוד אלקעו. כהורתי כלו היבמו בזרמו, לברך 24רתו בהיכלועומד
 שהקריב נשיאים, משל גדול קרבנו תכלא הזו, הדעת לחל"טותמעם
 המלואים". הטי כל הרנה קרבנות ההםבימים

 אז חלקנה הנשירים "בחנהטט שדוקא בזה, לפרש ד"2ונראה
 שהטייבו הקרבנות כי שבמו", ה"נ הוא לא ענותם ההם עלאדעתו

 הנךבנות שאר * טעירזה מעלזה בצינם ההה הטשכן בחמכתהנעדפים
 על נששטעם מכח אז הייבו עועשי"שים מפני שבביהמ"ק,עבודות
 בשם קרבן רגעדאים הביאו שבמו, כל את כולל שרגשטש ובהיותרהטבמ,
 שעבודת נמצא נשיאיהם. בקרבן חלק ההה כבהשבצם א' ולכל שחבצם,כל

 רעתו אז "חלשה ולכן ישראל. כל ובשם רבים בכח אז הההוששיאים
 עבודה לעבור זכה עלא הינו שבטו", ולא הוא לא עמהם הההשלא
 "ןול. כלבשם

תרס



 לער, לרמת מצחה שהיא הנרות, בהדלקת רק ההרושחטו
כמובאר

 לה"
 לדורות, קבעום והם חשמונאים בטי שנמשכה ברמב"ן,

 הנשיאים שקרבנות שאף הוא, והביאור קיים. המקדש בית שאק *מןאף
 שעה, לפי רק מצוותה היתה לא הרי מ"מ נשגבה, מעלה בהםההר

 שעה. לפי רק שאינה חשובה ממצוה אף לעקם הנמשכת מצהרוגדולה
 לעולם, בנין שמעמתים בעת וכלה, חתן של השמחה גורלתוהי

 ופירש"י ער", עדי בנק ממנו לו "הכפקין חתנים בבהרת שאומריםכמו
 ביותר החרולה המעלה ערו לדורות". הנוהג "בנין שהוא א( ה,)כהצות

 שבשמחות. הגרלה היא זו ולכן לעולם, נפסקת אינהשהמצווה
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 מקדם. עדן בנן שירך כשמחך האהובים רעש תשטחשמח
 וכלה חתן כל שמחת ענק מה צ"ב, גם תשמח". "שמח הלשון כפלוב"ב

 עדן. בנן הראשון ארם לשמחתלהדמות
 הדורות כל נכפלו בו הראשון, בארם אשר ה-וע רהבהונראה

 כל בהם כלולים הע חוה, את ידע שאדם ובשעה ממנו. לצאתהעתידים
 מפר זה א( לח, )סנהדרין שאמרו וזהו עולם. ער חלטכם יהצאיישראל
 לו שהראה ר"ל ויורשיו, רור דור רגג"ה שהראהו מלמר ארם,תולדות
 יון, )עיונק אמרו והנה ויורותיו. רור דור בו נכלים אד ובמהותובעצמו

 הקב"ה ורעשה מלמר גו', הארם אל ויביאה בב( בו )בראשני עה"כב(
 לשמחו בחיתום, שנשתדל ופירש"י: הראשון. לארםשהגבינות
 רקב"ה שנשתרל שבשעה ונראה חופה. מעוית בצרכילהתעמק
 שהף עמו, וכלה חתן כל מצח בזה הראשק, אדם את ולשמחבחיתונו
 ובצומחתו. הראשק בארם נכללוכרלם

 בנן הררך כשמחך האהובים רעים תשמח תשמח שמברכתהה
 - זו וכלה חתן את השי"ת עדמח כבר הרי באמת כי מקדם",עד!

תרג



 מרא לעד, תהם חי אלקינו מעשה וכל היאשת, באדם נכשתםבהיותם
 "שמח שאומתם תהו וכלה. חתן כל שמחת של וושנשיוההחעת
 בכח, שימת היא ככר אשר השמחה שאותה הית הלשק, ייהלתשמח"
 זו עחשמחה וכשם מקרם. עדן בגן וגררך כשמחך הפועל, אל מכחיברא
 עלם, ער תימשך קש האדם, וגררת בעת הבריאה מראשיתנמשכת
 הוה. לשק וכלה", חתן "משמח תמהרותהיה

 ש שש

 ז( אווז א )מהדכא תורה בדברי מבהו זי"ע אימו"ר אאאכיק

 מהרציה הקיטש הרב בשם זי"ע משינאווע הקדחה מאדמו"ר"שמעתי
 החתן את להושיב דרכו שהטה זי"ע, מדרמשוב צבי[ עמית]בש

 שימה הענק, שיאר זוית". בקק השלחן בראש ברכת השבעבמעודת
 והצדדי"ם ב' בסובר החש זוית הקרן כי יוק החס זוית בקרן שםשההודו
 עזך שנתן מה ועייפה וכלה". חתן וחיבור היו"ד הבחינה הוא וכןיחדיו,
 מור. פי על למנהגמעם

 לשם שהכה ההתן את לברך רכם כיהוא ענר, לחמר ד"8תראה
 זוכה אדם כל לא ב( ה, )בתרה חז"ל כמ"ש הדולה, תורה -שלחנות
 שולחטת[, לשתי זוכין צדותם שכמה כתבו שם ]ובתהם' שלחנותלשתי
 דהטולחן הנדדי חלקי עבטני המקום החס השלחן של זוית קוץשכן

 עניני לשני שהכה מוב ומממן להם שם החתן את הוקרבו ולכןמתחברים,
 א(. מג נשק )עיק ארד" במקום שרולה "תורה אצלו ויהיושלחן,

 ש שש

תרד



 בו אשר וכלה" חתן "משמח ברכת מברכים חתמםבברכת
 עם חתן "משמח וברכת תשמח". "שמח " "שמחה" לשון רקשכירים
 עוסק ברא "אשר יתמהה, של לשונות עשר אומרים בו אשרהכלה",
 כבר המכוונות אשר כו", חדוה הנה רנה גלה וכלה חתןושמחה
 עשר ננד שהן רות( מדרש חרש )וי העולם נברא שבהן מאמרותעשרה
 וצאב. האדם, שבנפשכוחות

 וכלה, חתן לשמח המצחה ענק להבק קהמונש עמרו כברונזנה
 חז"ל אמרו אדרבה, הרי לשמחם, צריכים שטויו הם בצער שרוייםוכי

 שמצא ובעת שמחה, בלא שרוי אשה לו שאין ארם כל ב( צ,)יכטת
 לשמח. במצחה תעלת ומה שמח, כודאי טכ, מצאאשה

 גופיו, ח1ם"ה אברים ברמ"ח הארם את ברא שהשי"תונפאה,
 אחת לחמיבה 36שותם המחברם והדבק אמ"ז, נפרדים הם מימושםאשר

 האדם, אמי כל את מקיף הגומחה ענין כי מצחה. של שמחה היא-
 כצנחה, זול "שבעשקה חבא( כי )פ' יוסף קקב בהולדאכמוש"כ
 צהובים נעשו פניו עגם ער האכרים, בכל מהלב השמחהמתפשקת
 )להלמי וסף גסי בספר עוד )עק השמחה"מחמת

 חבא(, כי פ' זי"ע( הבעש"ק

 הארם אמי כל מתאחדים בזה מצחה, של בכומהה שרוי כשהאדםולכן
 בטרטור שהוא בשמחה, שרוי שאינו מי על אינעד דרדרי והינויחר.

 נפשו. כוחות את המאחר הדבק לו חסר כי והואהשש",
 את המשחר כל ב( רלה )חצ בחו"ק שאיתא מה לבאר "8ובזה

 כי חרש מלמעלה. לו נרעצת כגמחה יום, בכל שמע קףאת שלהיחוד
 בו "1 6ק ואעם אבריו רמ"ח על שמים מלכות עול הארם מקבלבקוי"ש

 אכריו כל ושתיחרו כרי מלמעלה, שמחה לו נטמינש כן על תצק(,רם'ח
 שעל א( ריח, )שט באה"ק עוד שאמרו ההר שמש. מלטת עול בקבלתיחר
 שמ"ע, מן ש"מ אותיות כי בר', אשמיח אנכי לה( קר, )תהום דוף אמךכן

 דק"ש, אשם"ח באותיות שרם והע אשמ"ח. חף אח"ך, מןוא"ת

תרה



 רמ"ח כל על מקבלה שאז שמחה, מתען שמים מלכות עול לקבלשצדקו
 השלם. ביחודאבריו

 היא השטחה בהיות וכלה. חתן לרומח הענין ערה לתמרויזר
 לו די לא האדם, של הנפש וכוחות האבים כל כאחר המיחדהדבק
 ב, )בראשיז נאמר רמעתה טפא, פלג ההן בעוד לו שהיתה בשמחהלחתן

 לצמחה הנישואין בעת צרחי לזה אחד", לבשר והיו באשתו "רדבקכר(
 ריבוק "חתונת ברא ומהקב"ה א( ח, )כחוטת רש"י בלשון ועיקיתירה.
 חתן המשמח שכל נמצא ולפ"ז וחדוה". שמחה ידי על " באשהא"1
 היחוד בעצם משתתף הוא הף שמחתן, על שמחה להם המוסיףוכלה
 שמוחלש בא( )פ' אפרם מחנה ברגל מש"כ יובן שאה והכלה. החתןשל
 המשתתפים כל כי והינו א4ו. הנלחם כל ה1ל חתן של עוונותיוכל

 וכלה. חתן היחוף עצם על משפיעיםבשמחה
 תפלה שהיא וכלה", חתן "משמח שבברכת נראה,~פי"ז
 נהוהת בסיפוק ימיהם, כל בהצלחה שמחים ומיהו ומברכקשמתפשכם

 אך בלחוד. שמחה לשו! בהזכרת מני שם(, כתוטת וש"י )עק מובוויל
 דמשמע הכלה", עם חתן "מעצמך הברכה שהטש ארליתאבבהקה
 כדי שמחה, של לשונות עשר כל בה להזכיר תקנו באשתו, א"1שטחת
 הנפש. טחות בכל לאשתו א"ש בק היחודלפעול

 עאהסשיעס והמשנס משעשש.
 שססש84ו84א."הסא פש6י
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