םפר חמשה מאמרות
ג ( מאמר פמוכיפ לעד
א( מאמר ת ו ר ת ע ב ת
ד( מאמר נופח חתפלח
ג( מאמר משיג מפני חככוד
ה( מאמר הלקומות

ספר עולת תמיד
על מ פ כ ת תמיד

מאמר זכרון צדיקים
מילי דהספידא על ראשי גולת אריאל ,קדושים עליונים,
א( רבי אכרהפ ישכר הכהן מראדאמסק
ב( רבי שלמה שפירא ממונקאטש

ssss=?s.
צוואת רבינו הקדוש ׳י״ייזייד;^;״
8קינט

י

ספר

מאמר מילי דהםפידא
על הקדושים אשד בארץ המה ,המזהירים מהד הרקיע בקדושתם
א( רבי שרגא יאיר מכיאלאכזעג ב( מנו דבי שתן דוד משידלאומי
ג( רבי משח יהודה ליכ שפירא ד( רבי אליעזר מ ק ע ר
זכותם יגן עלינו ועכי״א.
עם עוד הוספות ר מ ת כמבואר במפתה העניניפ.
כל אלה חוברו יחדיו מרב האי גאון המקובל אלקי קדש הקדשים,
ליזמ מלחמת הי כדמה ,כחד מקמאי

רבי חיים אלעזר שפירא
הגאב״ד ור-מ בק-ק

מונקאטש

מח״ל

והגלילות

הוצאת ספרי ׳׳בית צדיקים״
שע׳׳י ת׳׳ת ׳׳תפארת בניס׳׳
בנשיאות כ ״ק אדמו״ר מ ק ממונקאםש שליט״א
פעיה״ק ירושלים תובב׳׳א
שנת ה׳ תשמ׳׳א לפ״ג

I
,

ה ס פ ר ומהדורותיו
הוצאה ראשונה בבעחנגםאם תרפ״ב
הוצאה שניה ירושלים תשכ״ב ע״י הרה״ח הרב צבי מאשקאוויטש שליט״א בעזרתו הברוכה
של ידיתו החסיד החו״ב טובא הרב פנחס אםטרייכער שליט״א בן יקיר להחסיר המובהק
יקר ערך רבי משה אליהו ז׳׳ל
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זה השער לה׳ צדיקים יבאו בו

ספר

חמשה
מאמרות
ו א ל ו הן

*> מאמר תורת שבת
ע״ד פרד״ס בעניני ש ב י ת בכל פרשה שבתוד-ה איו יש שייכות לכל פרשה

מאמר סמוכים לעד
לסמיכות הש׳־ס בכללות ובפרטות לכל מסכת נעוץ סופה בתחלתה .ושילוב מס׳ הסמוכה
לחברתה .בפלפול ובפרד-ס משובץ מ ד י עדיים .לכל מתחיל ומסייג מאירת עינינו

> מאמר משיב מפני הכבו״ד
ג

תשו׳ לחכם א׳ בירושלים תובב״א נגד חיבורו ״כבוד חכמים• ע׳׳ד הס׳ חמדת הימי*
כאשר תראה מבפנים.
ד(

מאמר נוסח התפלה

ע״ד נוסחאות התפלות עפ״י נוסח האריז״ל הרבה בירורי דברים .ומהמקובל בידינו .ומדובר
בו נכבדות םמנהגינו .ע״ד הפיוטים וכהנה .יתענגו יודעי בינה .המבקשים אמת ואמונה.
(n

מאמר הלקומווו

כשמו כן הוא ימאו בו לקומות פרחי שושני* לחכמים ונבונים .יקרים מפגמי*
לבני אמוני* רשומי דברי* חידושים יקרי* ודברי חמודות .בדרבי החסידות.

ויתר פרטי הדברים .כעניני המאמדיפ .תמצא מפורשה .באקדמות
מילין של אלו החמשה.
כל אלו חברו יחדיו אל עמק השוה ומשוה קטון וגדול ית׳׳ש החתן לאדם דעת.
בזכות אבותי הקדישי* אראלים ותרשישי* שפל אנשי* חדל אישי*

חיים אלעזר שפירא
בהגהיק ז1ללד-,ר .נעל דרכי תשובה ובאר לוי ראי.

)נדפס כבערעגסאפ תרפ״ג(
הדגא לאור מזזדש

התהלה והתפארת לה׳ השוכן בציון
אין לד לימוד לרבים גדול מזה אם מדפיס אירא מחית אשר חננו ה׳ וגם
בחידוש אחד לאמיתה של תורה ,וממנו ישקו העדרים ,זקנים ונערי* בכל
פינות ,ובכל המדינות ,והמה נשארות ונזכרות ,בכל הדורות
)לשון הזהב של רבעו הקדוש ז״ל במנחיא ח״א(.
)דברים אחדים להופעת הספרים הקדושים בעיר הקדש והמקדש(

מודים אנחנו לד ה״א עיי כיי החסד אשר עשית עמנו וגלגלת זכות על ידינו
להוציא לאורה — תורת חיים מאור שבעת הימים הרב הדומה למלאך
ה״צ איתן אדוננו המקובל אלקי אדמו״ד מה מ ל ״מנחת אלעזר״ זי״ע
הגאב״ד מונקאטש והגלילות יכב״ץ — בעיר הי ,אשר בזה זכינו לעשות
רצון ה׳ ורצון יראיו יהאיד בני אל חי לאהבתו ויראתו יתברך שמו ויתעלה.
זאת הברכה אשר אנו נותנים יכם היום מאור הגנוז של קדוש ה׳
מ ת הקדוש זי״ע.

 pספר עולת תמיד
א> ספר חמשה מאמרות
ח מאמר מילי דהספידא
ג( מאמר זכרון צדיקים
ה( צוואת רבינו הקדוש זי״ע
א(
p
ג(
ד(

בהוצאה ירושלמית זו הוספנו מעלות בקדש ,ואלו הן
ציוני קדש ,מראה מקומות לפסוקי תנ״ך ומאמרי חז״ל.
במאמר *סמוכים לעד״ הוספנו כל סיומי מסכתות המפוזרים בספרי דברי
תורה ,כנסנום לפונדק אחד לתועלת הלומדים.
בהוצאה זו נופו ותוקנו הרבה טעותי הדפוס שנפלו בההוצאות הקודמות.
״מפתח״ תוכן עניני הספרים.

אפריון נממיה לידידנו היקר ,הי־ה״ח ר׳ בעריש וויינבערגער שליט״א
שזכה לעשות הרבה בהפצת מעינותיו של מרן זי״ע בהדפסתם מחדש,
והואיל ברב טובו לסייענו בחומר וברוח גם בספר קדוש זה שאנו מגישים
לפניכם.
וכן יתברך ממעה הברכות מע״כ ידידנו הרה״ח המופלג בתו״י מוהר״ד צבי
מאשקאוויטש שליט״א שזכה להוציא לאוד מ פ ר י ם הקדושים ,ועסק
במלאכת הקדש באמונה.
נסיים בצלותיה דרב )בהקדמת ספרו מנח״א היא( יה״ר מלפניו ומכינו
בזכרון טוב מאיד עינינו בתורתו ובפקודת ישועה ורחמים משמי שמי
קדם יפקדנו ,ויצליחנו כל ענינינו ,ח מ ת אבותינו הקדושים תמוד לנו בכל
משאלותינו׳ בקרוב בימינו ,א״ם וחיים ושלום.

הוצאת ספרי ״בית צדיקים״
שע״י ת׳׳ת ׳׳תפארת בניס׳׳
בנשיאות כ ״ק אדמו״ר מרן ממונקאטש שליט״א

לברכה ותהלה
מעלת כבור הרה״ח הנעלה ,רורף צרקה וחסר,
כהן שרעתו יפה ,איש האשכולות
מוהר״ר אהרן הכהן ראטמאן שליט׳׳א
תלמיר חביב של כ״ק ארמו״ר מרן בעל מנחת אלעזר זי״ע
שהואיל במסירותו הנפשית לבית צדיקים להו״ל הסה״ק הנוכחי
א ב ד ו ן קודש ו ל ע ״ נ
אביו הרה׳׳ח מוהר״ר יהודה אריה ב׳׳ר יוסף דוד ז׳׳ל
אמו הצוה׳׳ח מרת חנה ב׳׳ר משה ז״ל
חמותו הצוה׳׳ח מרת בילא ב״ר נתן אריה ז״ל
זכותו הגדולה של רבינו הקדוש יק׳׳ל תגן בעדו ובעד ביתו להתברך בברכת בכל מכל כל
ובהמשכת רורות ישרים ומבורכים עם החיי״ם והשלום ער התגלות קץ הפלאות בביאת בן
רור במהרה דירן ברוב רחמיו וחסדיו
זצ

ל ע ״ נ וזברון ק ו ד ש
יריד עוז ונאמן לבית צדיקים יעמור ,החסיר המובהק ,עובר ה׳ באמת תם וישר,
מוה׳׳ר משה נחמיה ב ״ר יהודה שטרויבעל ז״ל
נלב׳׳ע ליו למב״י תשל״ט
בזכות התקשרותו הנפשית לצדיקי מונקאטש תתעלנה נשמתו מעלה מעלה בערן גן אלקים
וימליץ טוב על רעיתו הצוה׳׳ח מרת חיה בת מירל תחי ויו׳׳ח היקרים חסידים ואנשי מעשה
הר״ר דוד ומשפחתו והר״ר יהודה ומשפחתו והבנות היקרות יר׳׳א פרת מירל רבקה ובעלה
הר״ר שלמה שטיעל מרת חנה ובעלה הר״ר שלמה משה סינקאסוויטש מרת אסתר
ובעלה הר״ר אלכסנדר משה לאנדא ומרת שיינדל ומנייה הר״ר אברהם דייטש ויו׳׳ח
היקרים כי יזכו לאורך ימים ושנים עם רב עונג וקדושה ולחנך רורות ישרים באור פני מלך
חיים ער ביאת ינון

מפתח עניני הספרים
א( ספר חמשה מאמרות:
מאמר תורת שבת )עניני שבת בדרך פרד״ס לכל פרשיות השבוע(
מאמר סמוכים לעד ).הדרנים -וסמיכות הש״ס בבלי וירושלמי(
מאמר משיב מפני הכבוד )שיטת רבוה״ק אודות הספר ״חמדת הימים״(
מאמר נוסח התפלה )עדנים נפלאים ,ובירורים מעדני* בנוסח התפלה ,וכר(
מאמר הלקוסות )לקט שושד* חרושים יקרי* בדרכי החסידות(

עמוד
זר—ע״ס
ע-ט—קניא
קנ-ב—קנ-ח
קנ״ס—קשיו
קפ״ז—רי״ד

חרושים נפלאים עמ״ס תמיד ומדות ובאור מקיף על שמידת מקדש בזה׳׳ז
הערת הרב הגאון ר׳ דוד שליסל ז״ל דומ״ 1במונקאסש ותשובת רבה״ק אליו

רס-ו—רמ«:
רמ״ג—רמ״ד

ב( ספר עולת תמיד:
ג( ספר זכרון צדיקים:
מילי דהספידא על הקדושים אשר בארץ המה ראשי גולת אריאל
א( רבי אברהם ישכר הכהן זי״ע אדמו-ר פראדאמסק
 pרבי שלמה שפירא זי״ע אדמו״ר ואבדק״ק פונקאמש
ג( !וזאת הגאון הקדוש רבי שלמה שפירא זי״ע
 0אגדות קדש :מהרב הקדוש אא״ק רבי אלעזר שפירא זי״ע אבדק-ק
לאנצהוט ,שכתבם לבנו הדה״ק רבי שלמה זי״ע לכבוד נשואי בנו הדה״ק
בעל דרכי תשובה זי״ע ,וגם אגרת לנכדו בעל דרבי תשובה זי״ע
ר (.אגדת הקד• מהדה״ק רבי מאיד מפדימישלאן ד״ע
 0תפלת השב :מעשה ידי יו1ר הגה״ק מהר״ש שפירא מוק״ל

רס״ה-רס:-
רס-ב—רע׳׳ד
רע״ה

רע״ו—רע׳׳ז
רע״ז
רע״ח

ד( צוואת רבינו הקדוש ז״ל:
זאת הברכה אשר 1וד .איש אלקים קדוש לב״ב אנ״ש תלמידיו וידידיו לדעת את
הדרך ילכו בד .ואת המעשה אשר יעשון עדי בי נזכה לזמן המקוה בקיום יעודי
רע״ס—רפ׳־ז
חזון נביאנו הקדושים
רפ״ח
תפלה קודם למוד משניות :שחוברה ע״י אדמו״ר הגה״ק מהד״ש שפירא זי״ע

ה( מאמר מילי דהספידא:
על גדולי חקרי לב ,קדושים עליתי* כאוד השמש מאירי*
א( דבי שרגא יאיר מביאלאבזעג ד״ע )בעמיס אדון עדות(
רפ״ס—ר1״ו
ובנו רבי נתן דוד ד״ע אבדק״ק שידלאווצי
רז״ו—רנ״ח
 pרבי משה יהודה ליב שפירא אבדק״ק סאסוב ד״ע
ג( דבי אליעזר צוקעד ד״ע אבדק״ק בעדגםאס
ר1״ח—ש״ג
כתבי קדש :א( אגרת הקדש שכתב המגיד הקדוש מקאזניץ ד״ע להגה״ק
שיג—ש-ו
םאםסא ומעזיבוז)בעל אוהב ישראלי ובעל באר מים חיי* ומהר״מ מקאסוב
ב( אגדת הקדש של הגה״ק דבי אלעזר שפירא ד״ע שכתבו לבנו הגה״ק
ש״ז
מהר״ש שפירא נעת היותו האבדק״ק סםריזוב
ג( אגדת הקדש של הגה״^מרן בעל דברי חיים מצאנז שבתנו להגה״ק
ש״ז
מהר״ש שפירא זי״ע י
י( נוסח מבת קדש של הגה״ק וגי יקותיאל שמעלקא ד״ע בהגה-ק
שיח
דבי משה ליב מסאסוב ד״ע .שנוסחה ע״י חתנו הגה-ק מהר״ש ד״ע
ד (.אגדת הקדש של הגה״ק מקאמדנא ע״ד ספרו א ו ר ע י ג י ם
ש-ח
ש״ןן—ש-י
ו( אגרת הקדש של הגה״ק מהר״ש שפירא ד״ע לאנשי קהלתו מונקאטש
 aאגרת הקדש של שד בית הזהו• דני צבי מזידיטשוב ד-ע

שתי אגדות קדש םכתייק של רבוז״ק י ל

I

מפתח לשמות הצדיקים
שג
רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא
רמז
רבי אברהם ישכר הכהן מראדאמסק
קסא
רבי אברהם מבוטשאטש
דט
רבי אברהם מסאכטשוב
קנו
רבי אהק מקארלין
קמר
אחד קדוש מדבר
קמר
רבי אלימלך מליזענסק
שח
רבי אליעזר צבי סאפדן
רצח
רבי אליעזר צוקער
רלו
רבי אלעזר מריזקוב
רבי אלעזר מלאנצהוט קעח ד ב רסג ערה רעו
שז
לז צא
רבי אריה ליב מוויזניצא
קסב
רבי אשר מרגליות מבראד
קם
גדול וצדיק אחד
נב רג
רבי דוב מגר ממעזדטש
סב קצב
רבי זישא מאניפאליא
רבי חיים הלברשטאם צ צא קטו קכו קכח שז
שג
רבי חיים מטשערנאוויץ
רכג
ר׳׳ח נאטענזאן
קנד
רבי יהושע )בעל פנ״י(
קכד,
רבי יוסף מסלאנים
קמ
רבי יונתן אייבשp
רבי יחזקאל הלברשטאם כט לז מז צא קמ קנו
קסא קסג קפא קפג קצד
כט מז פט
רבי יעקב מ ח ק מלובלין
פט
רבי יעקב יצחק מפרשיסחא
קסד קפז
רבי יעקב עמדק
קסב
רבי יעקב קאפיל
ח
רבי יצחק אייזיק מזידטשוב
שח
רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב
שג
רבי ישראל מקאזנp
שי
רבי ישעיה הכהן
שו
ריא״ז מרגליות )הארזי׳׳ס(

קנו
רבי לוי יצחק מכרדיטשוכ
קכו קכח רד רעז
רבי מאיר מפרימישלאן
קג
מגיד נחמד מליטא
ריב
רבי מיכל המגיד מזלוטשוכ
כז
רבי מנחם מענדל מקאסוב
קפב
רבי מנחם מענדל מרימינוב
קנב
רבי מנחם מענכק הלפרין
רצו
רבי משה יהודה ליב מסטריזוב
רעז
רבי משה ליב מסאסוב
קנו
רבי משה מזאלישק
ריט
רבי משה מעשיל געלבשטיק
רעז
רבי נחמיה מסאסוב
קנה
רבי נפתלי p
קנו קפא רז
רבי נפתלי מראפשיץ
רצה
רבי נתן דוד ברש׳׳י
רצא
רבי נתן דוד משידלאווצי
סג צז
רבי פנחס מקאריץ
קנו קעח רסג
רבי צבי אלימלך מדינוב
רבי צבי ד ,מזידיטשוב נד עא עד עו צב קנז
קעח קפג רב שיא
רבי צבי שפירא ירא ז כט צ צב קטו קנב
קעד קעו קעז קפא קפט רכג רלט רסג
כב
קבלה מצדיקים
צג
קבלתי מאבותי
רמז
רבי שלמה מראדאמסק
רבי שלמד ,שפירא ו טו לט עו פג צז קב קיט
ק ס פ קעד קפ קפא ריב רסב רסז
ערה רעו רעז רפח שח שט
רלג
רבי שמואל העלער
סג קסה קעח
רבי שניאור זלמן מלאדי
פט רצא
רבי שרגא יאיר מביאלאבזעג
קפז
רבותינו הצדיקים
סה קגו קפג קצג רט
תלמידי המגש ״ט

בעזהש״י

אקדמות מילין זעירין
אנא אפתח בהאי פרשתא .אפרשתא למאמרא הדין .בקראי שמו
מ א מ ר ת ו ר ת ש ב ת נשען לגבול דרז״ל בזוה״ק ויקהל
)דף ר״ו ע״ב( וז״ל רזא דא בשעתא דאפםיקו פרשיץ כל חד וחד
אתעטרא וקיימא קמי קובייה כיון דאשלימו למיפםק הני פרשיין
דכל שתא אתעטרו קמיה קוב״ה ואמרי אנא משבת פלוני ואנא
משבת פלוני בההיא שעתא קרא ליופיא״ל רב ממנא ולחמשין
ותלת רתיכין קדישין דתחות ידי׳ דאתמנון כשמושא דאורייתא
וכל רתיכא ו^תיכא מני לי׳ להאי רתיכא על פרשתא פלניא
דבשבת פלוני ורתיכא פלוני על פרשתא פלניא דשבת פלוני וכל
וחד משמשא לאורייתא בההוא שבת דיליה עכל״ה ועעו״ש .וכבר
הערו שם בהגהות הזוהר על דחשיב חמשין ותלת רתיכץ דהיינו
נ״ג פרשיץ ובאמת יש ניד פרשיות ותי׳ דפי ברכה קורץ רק
ביו״ט .ועיי׳ בדברינו בהגהיה בבאר לחי ראי ח״ג על התיזוהיק
)דף פ״ב ע״א( סוף תיקח מ״ב .ובשער יששכר )מאמר זמן
שמחתינו אות כ״ב( ובסוף מאמרינו הלז ףתורת שבת״ פ׳ ברכה(
ושם תראה דהשייכות של הפרשה לשב״ת דוקא ולא ליו׳ט כי
,

על כן פ ברכה שקורץ ביו״ט)אם כי בא״י שקורץ בשמ״ע זהו
הפרשה ושמ״ע חל לפעמים בשבת עכ״פ אץ הקריאה משום
שבת דק משום דיו״ט א\צ שחל לפעמים יו״ט בשבת וז״פ( ומון
שכל הנ״ג פרשיות המה רק השייטת לשבת .על כן ראיתי
ונתתי אל לבי מדברי הזוה״ק אלו הענץ הנכבד והנעלה הלז
שייכות הפרשיות לכל שבת ושנת דפרשיין אתעטרא ואמרי אנא
משבת פלוני ואנא מעבת פלוני רובן בזה דעת קדושים

הקדמה
בספריהם אשר שם רמ״ז לאין מספר בדברי הפרשה למועדים
שחל בהם או בשיק שלפניהם .וגם ביומי דחנוכה ודומיהם .ובזה
 pvכי תורת אמת היתה בפיהם לאשר הפרשה זאת אתעטרא
קמיה קוביה שתהי׳ בשבת פלוני שהוא חל בערך זמן ההוא או
לפניו דכל ברכאן דלעילא ביומא שביעאה תליין) .ועיי׳ בדברינו
בסי דברי  V n nאות מ״ו עיייש( .ושפיר רמזו בפ׳ הזאת ענין
המועד והזמן המיועד שחל אז כי דבר בעתו מה טוב .וכן חברן
היוצר מתחלה שאתעטרת הפרשה וברצונה להיות בזמן הלז
ולא במקרה .רק בגזירת נותן התורה .אשר שבת ברא .והופיע
אורה .ית״ש ויתעלה בהדרה כי על כן חלקי ה׳ אמרה נפשי אשר
האיר עיני בחסדו ית״ש וזכיתי לטעום טעם לחדש ולומר בשיק
מעניני שבית בכל פרשיה ופרש״ה לפרש ולרמז בדברי התור״ה
הפ׳ של השבית ההיא בעה״י איך יש בכל פרשה ופרשה מעניני
שיק לפרש ולחדש עפידחז״ל והארידל ושארי ספרים הקדושים
מרבותינו חכמי אמת וכשמו כן הוא ת ו ר ת ש ב ת לחבר כאחד
ה ת ו ר ״ ה ו ש ב י ת והעליתים ב מ א מ ר הלז לכבוד התור״ה
ולכבוד השבית והם בקנה אי עולה) .ועיי׳ במאמרינו הלז בפנים
בפי קדושים עוז״כ איש אמו ואביו תיראו צירוף ויחוד שבת
ישראל ותורה עם הקב״ה ועוד באיזהו מקומן( והוא ית״ש
יעזרנו להרגיש באמת נועם קדושת שבת ותורתו ונזכה לבית
יעקב ]פסחים פ״ח [.במהרה דידן ברוב רחמיו וחסדיו.

המחבר

חמשה מאמרות 1
מאמר תורת שבת
,

פ בראשית
א .מדרש פליאה )מובא בילקוט ראומי פ׳ שמות( בפרטיזן ,אם ידמת
בני מהו לעבדה ולשמרה היית עדמ מה תמגדק את האלקים על ההר
הזה וכר א״ל מהו לשמרה א״צ שמור את יום השבת לקדשו ולא תביא אתק
זונה א״ל וכר מכ״ל והוא פלא ,ונ״צ בפה״י לפרש על נכק פפימש״כ הרמג׳׳ן
זטר את יום השבת לקדשו כי זכור הוא ידע בפועל
)בפ׳ יחרו(
ושמור היא ל״ת להשמר בבחי׳ יראת ה׳ כנודע )ועיי׳ במאמרינו בזה כפ׳
ואתחק עה״כ וזכרת כי עבד היית גאנדצ וגר( וז׳׳ש לעבדה ולשמרה )דקאי
על ש׳׳ק כדדריש גם במדרש רבה בפרשתן( אם ידעת בני מהו למגלה
ולשמרה היית יודע מהו תעבדק את האלקים על ההר הזה א״ל מהו לשמרה
)היינו לקשה לי׳ להמקשה דהא תמגדק את האלקים על ההר הזה חעבדון
את האלקיס מגוד״ה בפועל הוא רק נדמ בלבל ,א״כ מהו לשמר״ה מ״ז
השיג לו שפיר( א״ל שמור את יום השבת לקדשו) .היינו שמור את יום
השבת לקדשו הוא שמירת הל״ת בשבת מדש בלוחות אחרונות בחי׳ שבת
שתלוי בו כל התורה היינו בבחי׳ שמור טלל כל הל״ת שבתורה וזהו לשמרה
כל׳׳ח דשבח .וגם יש של מנין גלול בשמירת ש״ק שתלוי רק בשלילה בשוא״ת
למנוע תאותו .היינו( ולא תביא אתק זונה וגר) ,לתקן בחי׳ פגם מריח
כמ״ש המקובלים הראשונים ומיי׳ שמרי אורה שמר ב׳ וכן הוא גזוה״ק פ׳ יתרו
]דף צ״ב ע-א[ וגפ׳ תזריע ]לף מ״ל פ״א[ ובלק״ת להאריז״ל ]פ׳ וירא[
ועור בשאר לוכגזי שבחי׳ יסוד הוא שביית מדה השביעית לבינה וכצ כמחלל
בריח ח״ו נקרא מחלל שבח נלפי״ז היינו שמירת שבש כל״ח מ ד לשמור כללא
לכל שייפין שלא לסמא כבמח מ״ו ח״ש שמור את יום השבת לקדשו היינו
ולא תביא אחק זונה וגו׳)היינו בפנימיות  p3iומדש ולא תתורו אמרי
למכ״ם ואסרי עיניכם אשר אמם זוגי״ם וגו׳ וזהו נקרא שמור אח יום
כשבח לקדשו דהא בהא תליא( מ ד :
 •3וירא אלקיס את כל אשר משה וסנה מוג מאוד דכי מרב דהי בקר
יזם מ ט י ויכולו כשמים וכד .י*ל עפדחז״ל בםנכדרין)ל״ח (.אלם נגרא
בפרג שבת כדי שיכנס ^ג5וה מיד פירש״י למצזכ שגת .והנה ידוע כדש כסכ״ק
קדושת

ב

מאמר תורת שבת )בראשית(

קדושח לוי ]בדרוש לשבומוח[ בשם הרמב״ן מה״כ אם חמירו ואם חעוררו אח
האהבה מד שחחפן שאם בא צאדם רשפי אש אהבחו יח״ש והחמוררוח
לחשובה אז צריך חיכף ומיד למשוח בכח זה רצונו יח״ש אחה מצוה או לימוד
כדי שישאר קיים בו החשובה כראוי וזהו אם חמירו ואם חפוררו אח
האהבה שבא אליו החמוררוח אהבחו יח״ש לשוב אליו ״מד שחחפך׳ ימשה
ממנו ״חפך׳ באיזה מצוה כדי שישאר קיים בו החשובה באמח מכ״ד הקדושים.
ובזה יש לכוון דרז״ל בזה וירא וכר והנה טוב מאוד זה מלאך המוח וזה
הי׳ רה ט׳׳י חטא שנא׳ בו ביום אכלך ממנו מוח חמוח והחטא הלז היי במ״ש
בשמה משיריח כמאחז״ל בסנהדרין שם שהוא סמוך להכנסח שבח כמבואר
בב״ח ומובא במג״א )סי׳ רס״א ס׳׳ק טי( שאנשי ממשה יפרשו ממלאכה
ב׳ שמוח קודם הלילה בשבח מיי״ש נמצא בשמה משיריח הי׳ שחי שמוח קודם
שמה הי׳׳ב שהוא כניסח שיק )מקודח המרכז שהיום והלילה שוין( וכאשר
חזר מיד בחשובה וכיון שהיחה כן בידימחו יח״ש מקודם בריאח המולם כי
החורה אלפים קדומה ונאמר בה זאח החורה אדם כי ימו׳׳ח באהל) ,וכן
שארי דברים שנמשו אח״כ ואץ הידימה מכרחח אח הבחירה כנודמ( מ״כ
הקדים יח״ש רפואה למכה ע׳׳י השב״ח קודש חהי׳ הרפואה בטוחה
כשיכנס למצוה מיד אחרי שיהי׳ סרח ונטרד בשמה י׳׳א וי׳׳ב ט׳׳ש שהוא
סמוך להכנסח כלה מיד כנ״ל וכשאחז״ל בסנהדרץ שם כדי שיכנס למצוה
מיד בכניסח השבח וכשימשה מז חשובה יהי׳ חל החשובה ,וז״ש וירא אלקיס
את כל אשר עשה והגה שוב מאוד)ודח׳׳ל זה מלאך המות שהי׳ בעונש חשא
הנז׳ .ומהו החיקץ לזה( מהי מרב ויהי בקר יום השמי ויכולו השמים והאק
וכל צבאם וגר ויבר״ך אלקים אח יום השבימ׳׳י וגר )מ׳׳י השבח קודש
כל דיני אתכפיץ וגם מלה״מ וכמשדרז״ל במנץ שבת ברכח ה׳ היא חמשיר
ולא יוסיף מצב ממה ונמתקץ בשורשן ביחר שאח ופח לטובה( וכשאמז״ל
שהשומר שבת כהלכחה אפי׳ ממ״ז כדור אנוש מוחלין לו )שב״ת ר״ת ״שבת
״בו ״תשוב כנודמ( ונחקבלה חשובחו שנמשה חפן וקיום להחשובה של
אדה״ר וזהו טובה לדורותיו אחריו וכיון שאץ מיחה בלא חטא וכשמוחלץ
לו ט״י חשובתו נתבטל כח מלה״מ ממשך חיים ארוכים וכל הברכוח
וישומוח מד מולם:
ג .במדרש ויברן אלקים את יום השבימי וקדש אוחו ,כתיב ברכת ה׳
היא תמשיר ולא יוסיף עצב ממה ,ברכח ה׳ היא חמשיר זו השבח
שנ׳ ויברך אלקים את יום השביעי ,ולא יוסיף מצב ממה זה האבל כמד״א
נעצב המלך על בנו עכל״ה) .ועיי׳ בשעה״כ להאריז״ל בהפרש שבץ שבת
ליו״ט מה שכתב בפי׳ דברי המדרש הלז ועיי׳ בבני״ש מאמר ברכה שבה
אות א׳( ונ״ל כי הנה בשבת הוא בחי׳ הארגז פנים מבחי׳ ואמ״ת כשאחז״נ
שאפי׳ ע״ה אינו משקר בשבת וגם נתקן בקבלת שבח מחיי שד״ה לספלוחכ
משק״ר כנולע־בטנות וגם אחז״ל ]שם במדרש{ כי בשבת ברכו באו״ר פני״ו
שהוא במי׳ מדת ואמ״ת ש״ננ נכורץ שהוא במזלא שאמז״ל ]מו״ק כח [.חבומ״ז
מימי

מאמר תורת שבת )בראשית ,נח(

ג

)רויחי( לאו בזטתא תליא אלא במזלא ע׳׳כ רמוז שפיר בכתוב הלז)שהביא
המדרש לשב׳׳ת( ,בני חיי ומזוני כי ברכת ה׳ הוא בנים )ודח״ל במד׳ר
נשא יברכך ה׳ בבני״ם( היא תפשיר )מזוני רויחי( ולא יוסיף פצב פמה
זה האבל כמד׳׳א וכר )זהו חיים שלח יהי׳ אבל .ובלפ המוח לנצח רק חיי׳׳ם
ארוכים פלינו ופכ״י( וכל אלו בני חיי ומזוני רויחי נמשכים פ״י הש׳׳פ
נהורץ במאור פניו בשבח כנז׳ ]ופיי׳ בדברי אאמו׳׳ר זי׳׳פ בחפארח בנים
פה׳׳ח בפרשחן בר׳׳ה ויברך אלק־ם אח יום השביפי וכר ובד״ה א״י
במדרש הנז׳[:

*״׳ נח
א .אלה חוללוח נח נח איש צרק חמים הי׳ בלורוחיו וגר ,סוה׳ק
בריש פרשחן ד׳א אמר אלה וכר ופביל לי׳ נייחא ופביל איבין ורבי
זרפץ והוא כלץ נייחא לכלא ולא נייחא לי׳ לגנחא ולא פביל נייחא בי׳
כל׳׳א כי בו שב׳׳ח וכחיב וישבוח ביום השביע׳׳י ולא חא למלה ,לא פביל
חוללוח ולא אחרא ,ח״ח כגוונא לא נח לחחא קיימא קלישא הוה מגמא
ללפילא פכל׳׳ה%יי״ש ומזה לנייח רומז פל שב״ח קור׳׳ש להוא נייח׳׳א
לכלא בבחי׳ כי בו שב׳׳ח וישבוח ביום השביע׳׳י .וגם שהוא רומז ליסו״ל
כמבואר שם בזוה׳׳ק ובהאריז״ל .וכן בחיזוה׳׳ק )חיקונא שבפץ( כי נ״ח
רומז לשב׳׳ח קולש ,וכן בחיקון כ״א )לף נ׳׳ר פ״ב( שנים שנים באו אל
נח לא שנת לני׳ נייחא וכף ,וכן ברע׳׳מ פנחס )לף מ״ו( נח לקבל יום
השבח .והנה ארז״ל חוללוחיה״ם של צלקים מע׳׳ט ,ומבואר בזוה״ק
ובמקובלים )כנ״ל בפ׳ בראשיח( כי מלח היסו״ל נקרא שב׳׳ח שהשומר יסול
בריח קולש כראוי נקרא שומר שבח מחללו ,וגם במר׳׳ר כי נקרא השב״ת
ברי׳׳ח וכמ״ש בכ׳ ושמרו בני ישראל וגו׳ ברי׳׳ח עולם ,וי״ל פפי׳׳ז אלה
חוללוח נח )היינו אלה הם המצוח ומפ״ט שהם חוללוחיה״ן של צרקים
שצריכץ לחקן ביום ש״ק שנקרא נייח כמי( נח איש צליק חמים הי׳ בלורוחיו
)היינו הפיקר לחקן ע׳׳י השב׳׳ח מלח היסול שהוא ג״כ בחי׳ נ״ח שנקרא
צלי״ק חמים .יסו״ל אבא( וזהו הפקר שמירח השבח מצוח ומפ״ס
שצריכץ לעשות ביום השבח יהי׳ נזהר ביוחר לחקן מלח היסול שיהי׳
בבחי׳ צלק חמים בלורוחיו שורש היסור לשמור הבריח ,וכשמתקן זה אז
זוכין אח האלקים החהלך  .pהאלקי׳׳ם גי׳ הו״י׳ אל׳׳נ׳ שהוא סול סמיטח
גאולה לחפלה יסור ומלטח חקץ הראוי ביחולא שלים:
ב .מכל הבהמה הטהורה חקח לך שבפה איש ואשחו ו ק הבהמה אשר
לא טהורה היא שנים איש ואשתו .הנה זהו הציוי לנ״ח שהוא רומז של
ש״ק כנ״ל מחחוה״ק .ונולמ בטנת ספולת ליל ש״ק שהוא ימול מק״ל
תפומק קדישי׳׳ן שהוא המלטת ,חהו י״ל מעל הנהמה הקהורה )שנקרא
המלט״ת שם נץ פולה בהמ״ה כנולע והוא הבהמ״ה הטהורה( חק״יז
)ר׳׳ת ״חקל ״תפומץ ׳קלישץ( שבע״ה שבפ״ה )מרת מלטת באר שב״פ(
איש

ד
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איש ואשחו )שם היחוד בבחי׳ אי׳׳ש ואשח״ו כביכול וזהו רק בחקל חפוחק
קדישין מלכוח וקדושה משא״כ בקליפה אף שיש להם יי ספירוח מ״מ שרי
בפירודא כנודמ .וזהו( מן הבהמה אשר לא טהורה היא )בבחי׳ ב״ן
דקליפה שנקרא בהמ״ה אשר לא טהורה היא( שנים איש ואשחו )אי״ש
ואשח״ו נחשבו לשני׳׳ס ואינם נחשבים לא׳ ליחדא ביחודא כמו בב״ן דקדושה
רק האיש ואשחו המה שנים בפרודא( וזה שאנו מחפלליס אז בזמר הארח״ל
שביתק ושבקין מסאבין ורחיקין וכר ויחפרדו כל פומלי און בב׳׳א:

פ׳ לך לך
א .ויאמר ה׳ אל אברס לך לך מארצך וממולדחך ומביח אביך אצ האק
אשר אראך ,ואמשך לגוי גדול ואגדלה שמך והי׳ ברכה וכר ,ונכרכו
בך כל משפחוח האדמה .פירש״י לך לך להנאחך ולטובחך .נ״ל יורמז מפי׳׳ד
הרמ׳׳מ ז״ל במשרה מאמרוח )מאמר חקור דץ ח׳׳א פכ״ג( וז״ל ובשם
האריז״ל אמרו כי סמודח ליל שבח ממוררח זכוחו של יצחק וכר ,ושל
שחרי׳׳ח חמורר זכוח אברה״ם סב״א חסיד״א וכר ,ושל מנחה חמורר זטת
ימקב אביהם וכר ,מכ״ל למנימו .והנה סמודח שחריח דשבח קודש צ״ל
בחפנוקי הגוף ומונג יוחר מוד משל לילה ליל ש״ק כמ״ש בש״מ )סי׳
רמ׳׳א סמיף ג׳( דכבוד יום מדיף משל לילה היינו בכל המאכלים וחמנוגים
מדיף להרבות יוחר ביום מכלילה ,והמהרש״ל אכל הדגים ביום מחמח שהיו
חביבים מליו ביותר ע״ש בשמרי תשובה .ושורש פנק מונג שבת בתפנוקי
הגוף והארציוח מבואר בכל הספרים וביוחר בס׳ סידורו של שבח דוגמח
המלך שביום גנוסיא שלו זהו כבודו וחפצו ושמחחו אשר ישמחו הכל בו
ויחמנגו בטובו מהגדול פד הקק שבקטנים p ,חפצו יח׳ של ממה״מ הקב׳׳ה
ביום מנוחתו ושמחתו הוא השב׳׳ת קודש רצונו שיחמנגו הכל גם הגוף
המטר כדי שיהיה היחוד והחמה בתכלית השלימות מריש כל דרגק מד
סוף כל דרגק .והנה סעודת שחרית סמודתא דמחיקא קדישא סמודתא
ואברכ״ם סבא וכנ״ל מהעשרה מאמרות )וגם רומז אברהכ ג״כ למתקא
כנודע( ,ומי׳ בסידור בטנת םמודה זו דמ״ק כי נתגלו הארה לג״ר דאבא
וכר גם א״א מולה וכוי ולהם מרך הסעודה הוא גבוה ממל גבוה מכ״ז
תכלית השלימוח הוא ג״כ סוף ממשה שיהי׳ ג׳׳כ מונג יותר בגשמיות
לש״ש והנד מהש״ע ואז הוא תכלית השלימות שיגימ ויומשך גם למטה
עד בחי׳ ארציו״ת) ,וזה הי׳ מות אברה׳׳ם בגודל רוב מעלתו ראשון
להשלש ראשונות שפרנס והפיק מס״ד גם לערביים ונכרים בני דוה( וזהו
שנא׳ לאברהם לך לך )פירש׳׳י להנאתך ולטובתך שהוא מצות עונג שבת
הנאתך וטובתך ציוחר בסעודת אברה״ם שהוא בשחרית כמי ,וזהו הנסיון
שגם בהנאה גשמיות שלא יעשה רק כוי לקיים רצץ מדיי ,וכן הי׳ המןיון
הזה ואברכם שאמר אליו הש״י לך לך מארצך .להנאתך ולסוגתך .אפפ״כ
וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה׳ רק כדי לקיים רצק הש׳׳י ודבורו ולהנאתו
ולטובתו
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ולטובתו .וזהו( מארצך וממולריזך ומביח אביך היינו משורשו בגבהי מרומים
חולרחו בשמי מרום שהוא משלש ראשונוח ומביח אבי״ך שהוא אב׳׳א
והיינו של״ש ראשונו״ת לאב״א שהוא סול ספולכ זו כנז׳ מזה יומשך
ברכה והשפעה אצ כאח אשר אראך )היינו למלח ארציו״ת הגשמיוח
להתענג בעונג שבח בארציות ג׳׳כ וכביכול יח׳ הי׳ צריך נהראוח לו הארציוח
להיותו לבוק בסול ספולתו בשמי מרום למעלה למפלה ולא הרגיש עור
וכמעט א״א לו לירר ע״כ הראהו לו שזהו רצונו ית׳ שיצמצם א׳׳מ למשה
להמשיך החםלים בבחי׳ הארציות כפשוטו( ואעשך לגוי גלול ואברכך ואגללה
שמך והי׳ ברכה וכו׳ )היינו שיומשך מהספולה ההוא בני חיי ומזוני רוימי
וכל הישועות וכמו שהובטמ אז לאברהם אבינו .והנה נולפ בסול זכור
ושמור ,כי שמו״ר הוא ליל שבת ושב״ת ביו״ם הוא בחי׳ זכ״ור בחי׳ רכ״ר
וזהו והי׳ ברכ״ה פולה זכ״ר שהוא טנת יום השבת בבחי׳ זכר המשפיע
וזהו שסיים אח״כ( ונברט בך כל משפחות האלמה )היינו שכצ או״ה
ומשפחות האלמה יתקנאו בישראל בקרושת יום השבת ומה שממשיכים
פור ברכות ע״י תפנוגם ומנוחתם ביום השבת והמה האו״ה לא יוכלו
להגיע לזה כי 0ורי ששבת חייב מיתה .וגם בתפנוגי מאכלי שבת ארז״ל
]בשבת קי״מ מ׳׳א[ רא״ל קיסר לד יהושע בן חנניא מפני מה תבשיל של
שבת ריחו נורף ,א׳׳ל תבלק אחר יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין לתוט
וריחו נולף ,א״ל תן למ הימנו ,א״ל כל המשמר את השבת מומיל לו ,ושאיט
משמר את השבת אינו מועיל לו מכ״ל וכיון שנכרי אסור לו לשבות ביום
השבת אק מומיל לו והוא מתקנא בישראל ,ונכרכו בו כל משפחות האלמה
בברכם שיש להם לישראל והם אינם יכולים להשיגה .וזהו שנא׳( וילך אברם
כאשר ריבר אליו ה׳ וילך אתו לוט )היינו שבאמת בתמנוג שבת אף שבכל
לבר מתערב עצת היצה״ר בפרט בתענוגי גשמיות העוה״ז פכ״ז כתב בסירור
הארח״ל בשבת גם אם אוכל יותר מן הצורך אינו הולך לחיצונים חלילה.
כי באמת הוא בזה בבחי׳ לא אפשר וקמיטין לטובה היינו שלא אפשר שלא
יהי׳ לו הנאה גשמיות ראל״כ אינו מקיים מצות עונג שבת שכך הוא מצותו
והוא קא מטק לשם ה׳ וממילא בטל עצת היצה׳׳ר בזה ואינו הולך לחיצונים*.
והנה בזוה״ק במדרש הנפלם פ׳ לך וירא כי לוט רומז ליצה״ר וזהו וילך
אברם כאשר לבר אליו ה׳ שנפש הישראלי רצונו בזה בספולת שבת מחמת
מ ר ה׳ ומצותו אם כי ״וילך אתו לונף מתערב והולך אתו פור תערובות
היצה״ר שכינוי ללוט כנז׳ ממררש הנעלם כלרכו בפניני גשמיים מ״מ נחשב
זה רק למצות ה׳ לצל הקלושה בפעולת שבת קולש כנד(:

פ׳ רד*
א .וירא אליו ה׳ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כמום היום ארז״ל
לבקר את המולה .וגם כמוס היום ארז״ל שהוציא אז כקב״ה תמה
מנרתיסה .והנה אותה שנה שנימול אברהם )ב׳ אלפים מ״ז לג״ע( הי׳ לפי
המשבח
ן• עיין מרי תורה מ״א אות י״ג ומ״ב אות 0

ו
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החשבון מבריאח עולם ממולד בהר׳׳ד שנה י״ד למחזור ק׳׳ח שנח גכ׳׳ק מ׳
שאז חל ר׳׳ה ביום ג׳ היינו יוהכ׳׳פ ביום ה׳ וכפי המבואר בדח״ל בפרד׳׳א
ובפיוט לשחריח יום ב׳ דר׳׳ה נימול אברהם ביום הכפורים ונמצא שלישי
למילחו ביום השבח )א( .והנה אמרינן בנדרים )ח׳ (:שלעל״ב מוציא הקב׳׳ה
חמה מנרחקה צדקים מחרפאין בה וכוי ,וגם אח״ל ]חעניח ח [:שמש בשבח
צדקה לעניים .והענין יובן עפימש״כ בקרניים )פי״ב( כי שלש שמוח יש לחמ״ה
ובשב׳׳ת קודש מחלבש שמ׳׳ש עכ״ל ועיי׳׳ש בדן ילין .וע״כ נראה שדיקו
חכז״ל שמש בשבח וט׳ שמ׳׳ש )דייקא( בשבח שאז מתלבשח רק בשם
שמ׳׳ש והוא שמש צדקה ומרפ״א רפוא״ת חנם לפניי׳׳ם הייופים חולי,
)והיינו בחיי צדקה לעניים( ואמרו במד״ר בפרשחן שהיי חום השמ׳׳ש
כדי לרפאוחו נאברהם שאין לך יפה למכה כחום ,אמנם כח הרפואה
בשורשו הוא בהחלבשוח בחיי שמש בשם ע׳׳ב ביודין עיי״ש בק ידץ
)ובדברינו להלן פ׳ משלח בזה( וחבין איך הענץ שייך לרפואח החולה
משורש היודי״ן בחכמה בכונח הארח״ל בביקור חוצים .והנה כ׳ בקרניים
כנ״ל כי רק בשב׳׳ח מחלבש בשם שמ״ש ומשם נמשך הרפואה ובטנה המי.
ועפי״ז יומחק מה שכ׳ בכחבי קודש אאזמר׳ר הגה׳ק זצללה׳׳ה מפה״ק
)שם שלמה( כי מ׳׳ש שלעחיד מוציא הקב׳׳ה חמה מנרחקה היינו רומז
שלפחיד יהי״ יום שכולו שבח וכשמוציאין מספר חמ׳׳ה ממספר נרחק׳׳ה
נשאר מספר שב״ח עכד״ה .ובזה יובן מ״ש שם בנדרים שמוציא חמה
מנרחקה וצדקים מחרפאץ בה היינו מוציא חמה מנרחקה רומז לשב״ת
כנז׳ ועי׳׳ז צדיקים מתרפאץ בסוד השמש כנ״ל וע״כ אמרו ז״ל ]במס׳ שבח
דף י [3הנכנס לבקר אח החולה אומר שבח היא מלזעוק ורפואה קרובה
לבא .ור׳׳מ אומר יטלה היא שחרחם .ולפי״ז נכק מדוייק שפיר באברהם
אבינו ביום שלישי למילתו שבח הי׳ כפי החשגק הנ״ל ע׳׳כ ארז״ל שפיר
)א( הגיה .הנה ראיתי עתה גס׳ אמרי טעם ת״ב על המועדים ) pnהממגר ,לזאת תגוכה(
מלא מם׳ מים יתזקאל כי מילת אאע׳׳ה הי׳ ניוה״כ שתל אז גיוס ה׳ עפ״י
סליוקים וראיות שהמציא מעצמו עיי׳׳ש ואי משוס הגי ראיותיו לא אריא כלל כמו שהגיא שם זאי
אפשר לומר שתל יוה׳׳כ נש גת זא׳׳כ מילת עמיו אינו לויזה שבת ונודאי לא הי׳ ימלל שגת
למולם אז עכ׳׳ל וחמהגי זא׳׳כ הלא תיוןשי ממילא מעייןרא להא  wיוה׳׳כ אינו מתה מילת
ענדיו כלל אייו דזהו הי׳ אז הוראת שעה מצותו ית׳׳ש ועפ״י הדיגור א׳׳כ גם כשתל ט מ ן
דימה ואץ מילוק כלל וז׳׳פג וכן עוד שם ראיותיו אינם מוכיתים כלל .אולט ממילא כיון אל
האמת מה שהמצאתי נעה״י לעיל לק מגיע נאמת לפי לות העולם כסדר השנים כנ׳׳ל .ולא
תיקשי יהא אם יום השבת סי׳ אז אין שתטו ג׳  pביןר ביום השגת הלא שמר אאע׳׳ה שגת
אמי׳ עירוב תנשילין ונראה לתרן דלכן אתז״ל ייתן אל הגער זה ישמעאל וישמעאל בודאי לא
שמר את השנת יק אברהם יצמי] ומנקב תרע יעקב וכיץ שסי׳ לצורך ערניים מרים כפי
שתשב א( ע״כ עשאן עיי ישמעאל .ומה שאיזז״ל שנטמאת העיסה א! שהיתה מגבלת שרה וה הוא
בולאי לפי השיגוה שהי׳ אז פסת ואז נמול אברהם וממילא לא הי׳ שנת אז לאמונו כתבנו רק
לפי לעת םפרל״א מי׳ מילתו ביוהכ׳׳פ ולפי׳׳ז התשבץ הי׳ יום ג׳ למילתו מגת כצ*ל משא״כ
למאן לס״ל לכ־ז היי מיה מסיו למלרשמז חלוקים הם גזה כמ׳׳ש התום׳ גר״ה )לף י*ג>:
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שהוציא הקב״ה ממה מנרתיקה יפן שהוצע לרפואה אז והיינו כשמוציאין
מספר ממ׳׳ה ממספר נרתק״ה הוא גי׳ שב״ת ופ״י השגת ושהוציא ממ׳׳ה
מנרתק׳׳ה שהוא כמ השמ׳׳ש ששולט בשב׳׳ת שצדיקים מתרפאין בה כנז׳
וכולם פולק בקנה א׳ כפתור ופרמ בפה״י] .ופיי׳ בדברינו באות שלום פל
הל׳ מילה סי׳ רס׳׳ה ס״ק כ״ז [:
ב .איי בזה משארז״ל ופירש״י וירא אליו לבקר את המולה .כי הנה נולפ
כונת בקור מולים מהאריז״ל בסול שם מה״ש כשיומשך אליו א׳
מחקון ואמ׳׳ת שבפני א״א יזהפך ממו״ח לאמ״ח עיי״ש מ׳׳כ י׳׳ל רמוז
מכוון בזה אלי״ו הו״י׳ באלנ״י ממר׳׳א בגי׳ ואמ׳׳ת וזהו שפירש׳׳י אליו.
לבק״ר א״ת המול״ה היינו שבזה מרומז כונת הביקור מולים כנד.
והנה בשבת קולש ארז״ל שאפי׳ ע׳׳ה אינו משקר בשבת ,שאז במי׳ אמ׳׳ת.
וגם ילופ הכוונה בקבלת שב״ת בשדיה להפלותה מאותיות שק״ר
ע״כ שפיר אז הזק רפואה שנמשך בביקור מולים וכילוע בספרים כי ״שבת
׳׳הוא ״מלזפוק ר״ח מה״ש השם הגז שמשם יבא ורפואה קרובה לבא .ופי׳
בזה בספרים מש׳׳ה )השם הנד ור׳׳ת שבת הוא מלזפוק( ילבר והאלקים
יפננו בקו״ל )ר׳׳ת ״ורפואה ׳׳קרובה ״לבא( וגם לפימש׳׳כ באות הקלום
שזהו ביום השלישי למילתו מל בשבת כפי החשבון .וכ״ז נמשך מהש״ע
נהורין במי׳ הארת פנים )וכשארז״ל בשבת ברכו במאו״ר פני״ו מבשרי
אמזה אלקי שנמשך אז מאו״ר פני״ו בשבת ופיי׳ בני יששכר ]מאמר ברכת
שבת אות ד[ ובלברינו לפיל ]בפי בראשית אות ג׳[ ותבין( שהוא במי׳
ואמ״ת וגם הטנה שם בסילור לבק״מ פה״כ ה׳ יסערנו פל פר״ש לו״י
להפט לטוב כבתמלה שיהי׳ פש׳׳ר סול במי׳ אב״א פיי״ש והנה שב׳׳ת במי׳
אב״א כמבואר בסילור הר״ש בטנת אתה הראת ללפת קולם קה״ת בשבת
)ועיי׳ מ׳׳ש בזה במאמרינו כ״פ( וזהו ההפרש בין שבת ליו״ט פ״כ בשבת
במי׳ אבא אז זק המשכת הרפואה הוא במי׳ פש״ר יר׳ל ,וכ״ק אאמו״ר
שליט׳׳א ]זצללה״ה[ רמז בזה מה שארז״ל ומבואר בש״פ יו״ל שמי שיש
לו מולה בתוך ביתו ילך אצל מכ״ם כיינו כיק שצריכק לתקון מבמי׳ פש״ר
יו״ד שהוא במי׳ )אבא( מכמ״ה פ״כ ילך אצל מכ״ם בשורש התקון
ורפואה שלימה ב״ב:

פי חיי שרה
א .ויצמק בא מבאר למי ראי והוא יושב באס הנגב ויצא יצמק לשומ בשרה
לפנות מרב וישא עיניו וירא והנה גמלים גאים .י״ל רומז פל ליל שב״מ
כמ׳׳ש המדע בעשרת מאמרות )מאמר מקור רק מ״א פכ״ג( בשם האריז״ל
כי ספודח ליל שבת כנגר יצמק ומעוררת זכותו פ״ש ,ומובא לפיל בלבריט
מ ׳ 1ך .חהו׳ ויצמ״ק בא מבאר למי ראי .שהוא פעורת ליל שבת ונקרא
סעודה זו למק״ל מפומץ בסול של״ה שיוצאק לקבל ש״ק כממאר בסידור
שזהו

ח
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שזהו בסוד והנה בא״ר בשדיה ע״ש חהו שרומז בזה בא מבא״ר וכר וגם
ויצא יצחק לשוח בשדיה וכמי להלן .ויז״א בירא דמלא״ך קיימא איחחזי וכר,
היינו מלאכים המלוים לאים בכל ע״ש כמו שתיקנו לומר אז שלום עליכם
למלאכי״ם קוים הקייוש וסמויה ,״והוא יושב באק הנגב״ היינו שכנ׳׳י
הזמירות קוים קייוש מל היץ בליל שבת נמתקין הגבורות בשורשן הגבורות
בחי׳ )לויים( יצחיק נמתקץ בשורשן בהזמירות והיין כמו שהאריך בסיורו
של שבת ומובא ברברינו במאמר זה פ׳ קרח מיי״ש ומי״ז נמחקץ הגבורות
יצחק שנוטים לצפו״ן והמשיכם לצי החסי שהוא ירו״ם חהו והוא יושב
באר״ן הנג״ב בחי׳ חס״י שבמלכו״ת להמשיך החסיים ל קל תפוחץ קיישין,
וכל כרכאץ דנפישין ,חסו ״ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות סרג״ כיינו גסוד גאו
ונצא השד׳ה לקראת שב״ת מלכתא בל״ש בכניסתו וכמבואר בהאריז״ל בסוי
שד״ה שהוא סוי חקל תפוחין יליל שבת )והוא סוי סמויה זו ייצחק( חהו
לפנות מרב שאז יצא במת מנחת מש״ק קוים מרב לקבל שבת בשדיה ״וישא
מיניו וירא״ הוא בסוי הקייוש יבי שימשא יליל שבת שצריך לתת מיניו בטס
כמבואר בש״ע וגהארח״ל ופי״ז והנה ״גמלים באים״ באים כל ההשפעות
וגמילו״ת מםיי״ם מאתו ית״ש כאשר מאירים לבחי׳ נוקבא בראיי׳ בטס
יץ יקייוש והמתקתן אז בסוי והוכן בחם״י כסא ]והנה ניפס כעת
בהקרמת בל״ר ח״ג על התיזוה״ק[ ובזה יתפרש פוי בפי שלאח״ז:
ח

פ׳ תולדות
א .ויאמר אליו יצחק גשה נא ושקה לי בני ויגש וישק לו וירח את רמז
בגיע ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שיה אשר ברכו ה׳ ויתן לך
האלקים ממל השמים וכר .לפי דרך האריז״ל וכמ״ש הרמ״ע בעשרה מאמרות
כמ׳ כי סעודת ליל שבת מקל תפוחין הוא בחי׳ יצח״ק ,והנה אז בליל שבת
קודם סעודת חקל תפוחץ לוקחים ההד״ם בטנת הרי״מ כמבואר בסידור
שהרי״מ הוא סוד הגבור״ה אלקי׳׳ם ברגוע גי׳ ד וי״ג אותיות המילוי
והי אותיות השורש שלה רי״ח וכשנכנסת גחוטם נקרא ניחו״ח וכר
וכשמתקכצץ עד המוח כי שם הדעת שורש הגכור״ה שם הם מתקגצים
ומתמתקים ע״י השורש עכתד״ה לעניננו וכונת ההד״ס שם רומז לחג״ת ח״א
והוא בחי׳ יעק״כ הכלול מהם וגם ההקפה עם ההדס אור מקיף עד חג״ת
ז״א )ואם כי נמצא טנת הריח לכל הגי סעודות מ״מ שורשו בדח״ל בשבת
תרי מוחץ א׳ כנגד זטר ואי כנגד שמור ברשב״י ור׳׳א בנו נראה העיקר רק
בליל שבת וכן נראה בזמר האריז״ל שתקן רק באזמל־ בשבחץ לסעודת ליל
שבת גממרא גו כסא ומדאני אםא וכף( וזהו י״ל יורמז שאמר •יצחק״
שהוא םפודח חקל חפוחץ בליל שבת כמכר לימק״ג )בחי׳ ההד״ס אז כמי(
גשם נא ושקה לי )היינו שיתקרב אלע מחי׳ הדם לבחי׳ הריח שהוא
גטרה מדח יצח״ק ויתפלה אליו לשורשו שורש הגבורה ופי״ז יחמתק בטוב
ומפרש הכתוב עוד זה( ויגש וישק צו וירח אח רי״ח בגדיו ויברכהו מאמר
ראה
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ס

ראה רי׳׳ח בני )היינו בחי׳ הפונה של רי׳׳ח בליל שבת לפני מגולת יצחק
אמר יצחק ראה רי״ח בנ״י שההד׳׳ס בחי׳ יעק״ב נתעלה לבחי׳ גבורה עליונה
רי״מ ושם פולה על המוחק ממתק כנד ומפרש עול הכי( כריח שלה אשר
ברכו ה׳ .פירש״י חהו של׳׳ה תפוחי׳׳ם )היינו ספולת חק׳׳ל חפומי״ן בליל
שבת בחי׳ יצחק שאז מקולס בחי׳ הרי״ח כנד חהו שסמוך לזה( ויתן לך
האלקים מטל השמים וכו׳ ע׳׳ל שפרשתי כבר באשת חיל שאומרים בליל שבת
ותקם בעול לילה היינו שהפלי׳ בליל שבת לבחי׳ חקל תפוחין מלכות הנקראת
אשת חיל ואז זק השפעת פרנסה ותקם )הבחי׳ מנכות יש לה תקומה( בעול
לילה )ליצ שבת( ותתן ערף לביתה וחק לנפרותי׳ השפעת פרנסה פושר
וכבוי וזהו שסמוך לזה ויחן לך ה&נקיס )נל גרנות עוה״ז נרכאין זלפילא
ותתא נמשכים אז לכנס״י כנד(:
ומה שאמר לשק וירח את ריח בגלי׳׳ו .י״ל הפנק פ׳׳ל הנולפ פה׳׳כ ויאהב
יצחק את פשו וגו׳ היינו בחי׳ יראה וגבורות קלושות ליצחק אבינו,
ומתוך ההתוכא ללהבא נמשך הסיגים לבחי׳ גבורה לצל שמאל פשו הרשע
ע״כ הי׳ נמשך ממלתו אלא שיצחק אבינו חשב להמתיקו בשורשו ופשו הטפה
אותו האיך מפשרץ את התבן היינו בחי׳ לקרוקים וחומרות שהם מבחי׳
גבורות יראה קלושה אך באמת לא הי׳ זה כמת פשו כלל והטפה אותו
כנולפ ויצחק אבינו ילפ ברוח קלשו כי יפקב בנו הוא מלה אחרת ממלתו
היינו בחי׳ תפארת אמנם פשו אינו מלה אחרת בפ׳׳ע כלל רק כלול במלתו
בחי׳ גבור׳׳ה וחשב להמתקו בשורשו ולתת לו ברכת פוה״ז ומשמני הארץ
רוב לגן ותירוש היינו בבחי׳ מצפו״ן זה׳׳ב יאתה .ויפקב אבינו ואמו הקלושה
ילעו זאת ע׳׳כ נתלבש אז כשבא לפני אביו במלה זו לגבוד׳ה לקלושה כלי
שיחשוב אביו כי הוא פשו הכלול במרתו לפי שיטתו .וכאשר נתלבש יעקב
אבינו במלה זו וזהו בחי׳ ליל שבת אז בסעולת חק׳׳ת מלתו של יצח״ק כנ״ל
מפשרה מאמרות )מאמר חקור לץ מ״א פכ׳׳ג( ועיי׳ בסילורו של שבת
)שורש ג׳ מאמר שיר בו תשיר .ושם בשורש ר הקרא שיר בו תחלש .ובדבריט
בזה 3פ׳ קרח ובפ׳ חקת פיי״ש( שצריכץ בליל שבת היץ וממירות בהמתקחן
בשורשן ולאשר התלבש ובא יעקב לפניו בבחי׳ גבור״׳ה שהוא טנח הרי״ח מד.
והנה מבואר גזוה״ק פ׳ בלק )דן> קפ״ו( בההיא ינקא שהכיר ברבק ללא
קרי ק״ש א״ל ברי במה ילפת א״ל בריחא ללבושייכו ילפנא כל קריבנא לגבייט,
ומקשים העולם אם היו באמת פטורים מן הק״ש כי עסקו במצות חתן וכלה
ופטורים מן הק״ש כמבואר שם בזוה״ק העוסק במצוה פטור וכר א״כ למה
הכיר בהם חסרון ,וחיי לעכ״פ אוחו האור של ק״ש הכיר בריחא ללבושייא
שאיט עליהם רק יש אור אמר של מצות חתן וכלה ט לכל מצוה ופנץ יש טעם
ורימ אמר ומרס בפ״ע לכ״א ואי ,חהו הכיר כינקא קדישא ברימא ללבושייא
ע״כ גם כאן נאמר ביצחק אביט ועש וישק לו וירח אח רי׳׳ח׳בגדי״ו)שיצחק
אביט הכיר בריחא דלגושי״יא דיעקב( ויאמר ראה רמז מי כרי״ח שדיה וגר
)שגא אליו מגו במותו דיצמק בחיי רי״מ גבורה מד חכו שיה אשר מיהו
ה׳
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ה׳ חקל חפוחין שאז ספודח יצחק כנ״ל( .וזהו י׳׳ל מכוק המסורה וירח אח
ריח בגדיו וירח חרק דין ואידך וירח ה׳ אח ריח הניח״ח היינו כפי כונח
הארח״ל בליל שבח בבחי׳ הרי׳׳ח שפולה בבחי׳ ניח״ח ב׳׳פ הב״ל פב״כ ונמחק
בשורשו שם כנד .וז׳׳ש מקודם וסמוך ני״ ויבא לו יי״ן היינו היי״ן קידוש דליל
שבח )היק בבחי׳ המחקחו בשורשו כנ״ל מסדורו של שבח( והבן אלו
הרמחות לטובה בפה״י.
ב .גור באק הזאח וגר כי לך ולזרפך אחן אח כל הארצוח האל והקמחי אח
השבופה אשר נשבפחי לאברהם אביך והרביחי אח זרעך ככוכבי השמים
ונחחי לזרפך אח כל הארצוח האל וגוי ,פקב אשר שמפ אברהם בקולי וישמור
משמרחי מצוחי חקוחי וחורחי .יש לדקדק טובא כי בחחלה אמר הכ׳ כי לך
ולזרפך ״אחן אח כל הארצוח האנ היינו ״אחף לשון פחיד ומיד בפסוק
שלאמ״ז כחיב ״ונחחי״ לשק עבר .הן אמנם אחז׳׳ל בב״ב )ק׳ פ׳׳א( פה״כ
קום החהלך באת לארכה ולרחבה דאברהם אבינו קנה אז א״י בחזקה
ולפי״ז שפיר ניחא מ׳׳ש ציצחק ״ונחחי״ לזרפך אח וגר לשק פבר משום שכבר
ניחנה לאברהם וקנאו אז בחזקה וא״כ הוא כבר ניחן לו לאביו ולזרפו אחריו
אך פדיין צ״ל א״כ מה זה שהחחיל כי לך ולזרפך ׳׳אחך אח כל הארצות
האל בלשון פחיד כנז׳ ונראה פפי׳׳מ שאחז״ל ביומא )כ״ח פ׳׳ב( פה״כ בזה
וישמור משמרחי מצוחי חקוחי וחורוחי שקיים אברהם אבינו אפי׳ עירוגי
חבשילק וחמה בחוספוח ישנים והניח בקושיא מדופ דוקא פירובי חבשילק
נראה לבעל המימרא מצוה קלה דרבנן )יותר משארי מצוח דרבנן( והנה
בקידושק )פ״ב פ״א( במתני׳ אמרינן םחם שקיים אברהם אבינו כל החורה
טלה פד שלא ניחנה שנא׳ פקב וכר וישמור משמרחי מצוחי חוקותי ותורותי
וכן פירש״י בזה וחורחי להביא חורה שבפ״פ וכבר פמד הרא״ם מדופ לא
הביא רש״י הדרש דקיים אפי׳ פירובי חבשילק ופיי׳ במהרש״א בחי׳ אגדוח
בסוף קידושק שם .וגם יש לדייק פל לשון המחני׳ סוף קידושק שפשה א״א
כל החורה כולה מה בפי לרבוח באלו החיבוח ״כל״ וגם ״כולה״ )ומצינו
בש״ס בכל המקומות שדקדקו יוחר בלשק המשנה פל כל מה שבא לרגוח
ומכ״ש הכא דאמרו רבק בכפיל״א כל וטלה( ועיי׳ במ״ז הל׳ ר״ה)סי׳ תקפ״ב
ם״ק ג׳( מ״ש על נוסח מלוך על«כנ״ העולם ״טלו״ .אולם נ״ל פפימש״כ
קדוש זקיני בבני יששכר )מאמר שבת הגדול אות א׳( דכיק דלא איפםקא
הילכתא עדיק בק השבטים אם יש להם לאבות העולם דק ישראל לגמרי
ויצאו מכלל ב״נ גם להקל או לחומרא צ״ל גם חומרי׳ דב״נ ובפרט לשיטת
השבטים פ״כ כששמר אברהם אבינו אח השבח פשה אתה מלאכה באמצע
היום מעט למומרא שלא יהי׳ בכלל ב״נ ששבת חייב מיתה עיי״ש וק דיברו
מזה עוד האחרונים הרבה .ואם כן הוא אז ל״ש גבי אברהם שישמור
וקיים עירובי תבשילק דהטעם הוא ממואר בש״ם ביצה )מ״ו מ״׳ב( כדי
שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו״ט ולא ישכח להכק על •שבח )מאמת
הי
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הך טפס ב׳ לאמרי׳ שם מאת אשר תאפו אפו מכאן סמכו חכמים לע״ת
מה׳׳ת זה אינו פיקר ללילן לס״נ פ׳׳ת רק מלרבנן וכן נראה מש׳׳ס יומא
לקיים א״א אפי׳ פ׳׳ת לרבותא שהוא לרבנן( וזה שייך ללילן לאסור לן להכין
ולבשל בשבת גם במלאכה גם כל להו פ״כ הוצרכו לפשות פ״ת כלי שלא ישכח
להכין משא״כ אם נאמר לאברהם אבינו פשה בפ״כ אחה מלאכה בשבת
לחומרת ב״נ שלא ישבות כלפת כמה אחרונים וא״כ ל״ש גבי׳ טפם פ״ת
להא אפי׳ אם ישכח ולא יכין מפ״ש כראוי לשבת כיון לבפ״כ צריך לפשות
אחה מלאכה בשבת יפשה זה המלאכה להכין ספולתו בשבת בבישול או
כיוצא א״ו כיח לאמרינן ביומא לקיים א״א אפי׳ פירובי תבשילק בפ״כ
הוא לשמר א״א השבת כולו כלין ישראל ע״כ הוצרך לגבי׳ פ״ת בטפמי׳ כלי
שנא ישכח להכין מבפול יום מפ״ש שהוא יו״ט וזהו כלפת הש״ס בחגיגה
)ג׳ ע״א( שהי׳ אברהם תחלה לגרים וממנו למל בפרשת לרכים ללין ישראל
לגמרי הי׳ להם לאבות מאברהם אבינו ואילך כיון לקראו גר שיצא מכלל
ב״נ לגמרי)וכתבנו מזה במקו״א בפה״י( ולפי״ז שפיר מובן לישנא למתני׳
לסוף קילושין להאי תנא לוקנא הוא לקאמר שפשה א״א את ״כל״ התורה
״כולה״ פל שלא ניתנה שנא׳ פקב וגו׳ כל וגם כולה כנז׳ לרבות שלא חיסר
אפי׳ לבר מופט )כפין שכ׳ הט״ז שם בהל׳ ר״ה כנד( מהתורה כגון אפי׳
במקום שנוגפ לחומרת ב״נ היינו שלא פשה שום מלאכה בשבת רק שמר וקיים
ככל חורת משה וישראל כלין ישראל גם פל שלא ניתנה .וגם זה בא שפיר לפי״ז
לאשמעי׳ רבא ואיתימא רב אשי שקיים א״א את כל התורה כולה אפי׳ פירובי
תבשילין היינו כנד לרבותא פירובי תגשילין לאשמפי׳ למה לקאמר התנא
במתני׳ כל התורה טלה היינו לרבות לברים שהמה קולא ללין ב״נ כגון
לפנק שבת אפפי״כ קיים אותן א״א ככל חוקות תורת ישראל ופ״כ קיים
פירובי תבשילק לאל״כ וכשהי׳ עושה בפ״כ אחה מלאכה בשבת אז ל״ש פירובי
תבשילק כנ״ל .ומיושב כל הקר וגם קר התו״י למה נקט פ״ת לוקא .והנה
אם נאמר לאבות הפולם לק ב״נ יש להם .ופסקינן לרק ישראל קונה בחזקה
ולא ב״נ ונכרי והנה יוקשה האיך אמרי׳ בב״ב )לף ק׳( לקנה אברהם את
א״י בחזקה שנא׳ קום התהלך באת לארכה ולרחבה כנ״ל אם ספק ב״נ יש
להם ובע״כ מזה ללק ישראל גמור לא״א ויצא מכלל ב״נ לגמרי פ״כ שפיר קנה
את האת בחזקה .וזהו המשך הכתובים כי לך ולזרעך ״אתך את כל הארצות
האל)היינו את״ן לשון פתיל כיח שבפופל פריק לא ניתנה לישראל ער ימות
משה ויהושע( והקימותי את השבועה אשר נשבפתי לאברה״ם אביך והרביתי
את זרעך וגר *ונתתי״ לזרעך את כל הארצות האל )היינו מכמ השבועה
והבטחה לאברהם שא״ל קום התהלך גאת שקנאו בחזקה ופי״ז באמת בע״כ
הוא ענק #נתתי״ לשון עבר שכבר קנאו אברהם לו ולזרעו בחזקה כרק ישראל
וע״ז מביא ראי׳ ונמנם שקנאו אברהם לא״י בחזקה ו ח ישראל יש לו( עקב
אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי )שקיים
אברהם אבינו אפי׳ עירובי תבשילק כראמרי׳ על זה ביומא וקיים כל התורה
טלו
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טלו כמ׳ היינו גם דברים שהוא קולא לגבי ב״נ ויצא לגמרי מכלל ב״נ כדק
ישראל שלא משה בשבח שום מלאכה ע׳׳כ שפיר קנאו בחזקה כנד( ופ׳׳כ נא׳
בזה נחחי)כבר( אח כל הארצוח הא)שקנאו בחזקה כדק ישראל וא׳׳ש ונכון:
ובזה יחפרש בזמר כל מקדש ,דורשי ה׳ זרמ ״אברהם״ אוהבו המאחרים לצאח
מן השבח וממהרים לבוא שמחים לשמרו ולמרוב מרובו .וכבר דקדקו
בספרים דלמה חלה באברהם דוקא מה שמאחרים לצאח ק השבח וכר
וי״ל בזה ״זרמ אברהם אוהבו״ אשר מחנהגים כממשה אבוחם שגם אברהם
הי׳ מן ״המאחרים לצאח ק השבח וממהרים לבא״ היינו ששמר כל השבח
כולו ולא משה מלאכה גם בין השמשוח כד האחרונים כדי לקיים מספק
חומרח ב״נ הנד רק שמרו מחחלחו ומד סופו גם בביהשמ״ש כדק ישראל
לגמרי)ואנו נקראים בזה זר״מ אברה״ם שהי׳ בשמירח החורה חחלה לגרים
ליחוס ישראל כנ״ל מש״ס חגיגה שהוא הי׳ הראשק שינא מכלל ב״נ לגמרי(
וגם אנחנו מושים בזה כממשהו ומי״ז ״שמחים לשמרו ולמרו״ב מרוב״ף׳
)היינו לשמור גם מירוב״י חבשילי״ן מעמם כדי לברור מנה יפה לשבח כנ״ל(
כמו שקיים א״א אפי׳ מירובי חבשילק ומל כרחך מזה ששמר השבח כולו
ולא משה מלאכה גם ביהשמ״ש והי׳ ק המאחרים וממהרים לשבח פ״כ שיין
גבי׳ מירוב חבשילק כנ״ל .והנה הממם למ״ת )בביצה שם( כדי שלא ישכח
להכק לשבת מפני שמחת יו״ט ע״כ רמז בזה הפייק המשורר ״שמחי״ם לשמרו
ולערוב מרובו״ )כי אין טנחו מל מירובי חצירוח וחחומק רק( מל מירוב
חבשילק שמניחי׳ כשחל יו״ט במ״ש ואז שמחים )שהוא זק שמחח יו״ט
ומ״י הט״ח חכרו( לשמרו)לשמירח שבח שיברור מנה יפה לשבח כד הש״ס
בביצה שם( ולמרוב מירובו )מירוב חבשילק כנז׳ וביאר מוד( זה היום משה
ה׳ נגילה ונשמחה בו)היינו כי באמח לפי״ד הבכור שור רק ביו״ט הוא יום
שמחה ולא בשבח שאינו רק מצוח מנג שבח והגם כי פלפלנו בזה בכמה
מקומוח ומיי׳ בפ׳ בהמלחך לקק פכ״פ כן הוא לד הבכו״ש כנודמ וזהו זה
היום יו״ט משה ה׳ נגילה ונשמח׳׳ה בו ומחמח שמח׳׳ח יו״ט ביום הזה
מ״ש פ״כ חקנו טירוב חבשילק( כנד:
ג .במדרש רבה וימש גם הוא מטעמים ויאמר לאביו יקום אבי הה״ד
שממית בידים חחפש א״ר חמא בר חנינא באי זו זכות השממית מחפשת
בזכות אותן הידים פכ״ל והנה בהאריז״ל כ׳ לנקות קודם השבת את קורי
עכביש )שממית( וסמכו ״שממית ״בידים ״תחפש ר״ת שב״ת כנודנג ולהגץ
הענק מה זה שייטת לשממית שמגערק אותה לפני השבת ,ונ׳׳נ פפימש״כ
בפנים יפוח בפרשחן מה״כ ]הושע יב ,ד[ בבטן מקב את אחיו שבאמת
חלקו יעקב ועשו בגחלת שני עולמות רק באופן זה שחשבו שישמור טשו הד
מצות ויש לו ח6ק למוכ״ב ע״כ בשביל שממל מלקו לעוה״ג ע״כ נחן לו
ימקג מלקו ממוה״ז אגל כשעשו אמו שומר המצות ואץ לו עוה״ב א״כ
הוי מקמ טעות ולמה ממל לו ימקב חלקו במוה״ז לחנם כיון שהוא לא הי׳
לו
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לי מה ציחן בשביל זה מעוה״ב מכ״ד ,ונמצא מזה דמגימ צישראצ מוה״ז
מדינא ,אק יש לפקפק מ״ז לכאורה רהא אץ מבירה מכבה מצוה ופיק
שמשו שמר משה דכיבוד אב ויש לו שכר במד זה והרי במר אוחו המצוה
יש לו חלק במוה״ב ונמצא חל המכר מה שמשו בבטן אמם כיח שהי׳ לו מה
למכור חלקו במוה״ב בשביל זה המצוה שנחן הכיבוד לאביו יצחק כנד והדקל״ד
דאין מגימ לישראל מוה״ז )וכבר חירצו במפרשים הרבה חירוצים אין מגימ
לישראצ שוב מוה״ז( אן י״ל ברע שנמצא בבני יששכר )מאמר סגוצח שבח
אוח י״א( מה״כ אז תתמנג מל ה׳ פפי״ד האוה״ח הקדוש שהמולם לא נברא
רק מל ר ימים ואם לא הי׳ שומרים שבח הי׳ חחר המולם לחהו ובהו
וכשישראל שומרים שבח מצילץ המוצם ומממידץ אוחה בקיומה וכיון שישראל
מצילץ המוה״ז ה״ז כמצינ מומו של ים ומשלילוחו של נהר דה״ז שלו כדפסקינן
בש׳׳ע מ״כ גם אם מגימ למשו חלקו במוה״ז מ״מ זה הי׳ מד קבלח החורה
אבל כשישראל קבצו החורה והצילו המוה׳׳ז הרי הוא לישראל)כמ״ש המפרשי׳
ג״כ דבשביל קגלח החורה החזרנו והצלנו המולם שלא יחזור לחהו ובהו
כדאמרי׳ במס׳ שבח א׳׳כ ה׳׳ז מציל מזומו של ים וכר פ׳׳כ מגיע לנו העוה״ז
ג׳׳כ( .ובזה י״ל מ״ד המדרש וימש גם הוא ממממים לאביו הה״ד שממיח
בידים חחפש היינו דכח המצוה שמשה לאביו ונמצא יש לו חלק מוה׳׳ב
בעל המצוה ונמצא חל המכר מ׳׳ש בבק אמם ומי״ז יש לו למש״ו שנקרא
שממית כח במוה״ז .בפרט בגלוח הרביעי החל מ ה גלוח אלום גפוה״ר
וז״ש ד חמא בר חנינא באיזה זכוח הששמית מחפשת בזטת אותן הילים
)מצוה הנ׳׳ל( אבל באמת ע״י כח השבת הצלנו העולם ונמצא מגיע לנו
הפוה״ז ולא לעו״ה פ״כ ע״י השבת ר״ת ״שממית ״בידים ״תחפש מבמלץ
כחו וטמנתו ומל רמז זה מבערץ קורי השממית קולם השבת כנד:
ד .מור י״ל באופן אחר ברברי המל״ר בזה והשייטת למנץ שבת כר׳
האריז״ל לנקות בפ״ש את קורי השממית בר״ח הנ״ל מפ״י הנולמ כי
בהמצות ומט״פ שמושיס הרשמים הם מוסיפים כח בס״א ר״ל לתת להם חיות.
וגס נולע בספרים הקלושים כי מה שנצעוינו למחות זרע ממלק הוא כח
הס״א היצה״ר ותחבולותיו שזורקת בנו חצי מחשטתי׳ ובפרט במת התורה
והתפלה לבלבל את האלם ע״כ נאמר כאשר ירים משה יר״ו וגבר ישראנ
וכאשר יניח יל״ו וגבר עמלק ,ומה פנץ הילי״ם לכאן אן הילי״ם נקראו
בהאריד׳ל חסד וגמרה שהוא אהבה ויראה ואמרו בזוה״ק אורייתא ומצוה
בלא מוי* ורחימו)שהוא הידים בחי׳ גיפץ( לא פרחח לעילא ע׳׳כ כאשר
ישראל יניח ידו ח״ו מדחילו רחימו )שרומז לידי״ם( אז ח׳ץ וגכר עמלק
שזכו כהו לבלבל ישראל במלו תולה ותפלה ומצות וכאשר ידים ידו וגבר
ישראל  pכחו של עמלק בן אליפז  pפשו הוא במו כמצות שמשה ומליץ
*מן ידים נתפסים שמ״י מצותיו שמשה כגביר כח עמלק מ״ו לבלבל את
ישראל ביצרי ממללי איש ומחשבות אדם וממגולומיו בפרס במת התורה
והחפלכ
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והחפלה כנז׳ וזהו אריכוח הגצוח של אדום הלז ע״י הנצוצוח שנפלו בחהום
מד שנזכה להמלוח אוחם כולם ולע״מ הם מבלבלין אוחנו בשמח חורה ותפלה
כנד .וזהו שכחבנו לקק בפ׳ במדבר כי שב״ח ר״ח ח״פלחי ״שגורה ״בפי,
שאז יוחר יוכלו להתפלל בלי מחשבוח המדנמוח משא״כ בימוח החול וז״ש
המד״ר שממיח בידים חחפש מדיין נחפסים אוחן הידים שבכח המצוח
שמשה אוחו רשמ ניחן כח לס״א ר״ל ומדיין נחפשי׳ אוחן הידים ומדיין נחפשי׳
לבלבל המחשבוח ומ״י השבח מבטלין כח משו כנד מ״כ ר״ח ״חפלחי
״שגורה ״בפי)כנד(:

פ׳ ויצא
מדרש מובא בפ׳ זו בס׳ יסוד החורה כל זק שהי׳ ימקב בביח לבן נא שמר
חלא שבח מכ״צ .והוא פצא וגם הוא סוחר למשאח״ל מם לבן גרחי
וחרי״ג מצוח שמרחי .וי״ל מפי״מ שכ׳ הפר״ד והמפרשים במנץ אם יצאו
האבוח מכלצ ב״נ לגמרי ואם לא יצאו לגמרי אז צריכין למשוח אחה מלאכה
בשבח )וכנ״ל בפ׳ הקודמח אוח בי( ואם דין ישראל יש להם אז יוכלו לשמור
אח השבח לגמרי ועי״ז צריכק במ״כ לשמור כל החורה כדין ישראל כי אם לא
יקיים כדין ישראל כל החורה נמצא שחייב מיחה במה ששבח בשבת כדין
ב״נ ששבח .מ״כ י״ל כי ימקב אבינו במח שהי׳ בביח לבן מקום הטומאה ושם
בשדה והי׳ נסיון קשה לשמור אח כל החורה וירא לנפשו פן יחרשל ממבודח
הקודש לשמור כל החרי״ג מצוח כאבוחיו ,ופן קל במיניו לחשוב כי אינו
מחוייב מפני שלא ניחנה חורה מדיין וספק דץ ב״נ יש להם .ובפרט בהיוחו
בשדה להקל מנ עצמו .מ״כ החחכם ומשה משמרח לנפשו ששמר שבח כל היום
כולו ומי״ז יהי׳ מוכרח ממילא לשמור כנ החרי״ג מצוח כישראל כנד שלא יהי׳
בכלל ב״נ ששבח ח״ו וזהו השמירח שבח הי׳ גדר וסיומ לקיים החרי״ג מצוח
וא״ש ואינו סוחר דמ״ש שלא שמר ימקב בביח לבן אלא שבח היינו שמיקר
שמירחו טל השבח לשמור כל היום כולו ופי״ז ממילא יצטע לשמור כל החרי״ג
מצוח כיין ישראל ושפיר דרשו מם לבן גרחי וחרי״ג מצוח שמרחי כנד:
איי בזה מפימש״כ בספרים כי ימקב אבינו שמר בביח לבן ובשדה שם אח
החרי״ג מצוח והרבה מצוח רק בשורש המצוה וכונחה ובפמולה הדומה
לה בשורשה כי בפומל לא יוכל לקיימם כולם שם וכמ״ש מה שפשה במחשוף
הלק אשר מל המקלות בכונת התפילין וכיוצא בשארי מצות ובזה פירשתי מ״ש
ויאמר אלי מלאך האלקים בחלום וגר ויאמר שא נא מיניך וראה כל המתודים
הפולים מל הצאן נקודים קודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לגן עושה
לך)כי הכשבים קפריד ימקב כנודמ בזוה״ק בסתרי תורה בפרשתן שבהכבשים
האלו היו נשמות ישראל הקדושים ואותם לקח ימקב וזה הי׳ מבודתו שם ע״כ
כאשר משה שם מבודת ה׳ ממוק מאוד הגיד אליו מלאך ה׳ לחהר מאוד גם
להלאה גממשיו וכמתו שם בסתר כנד כדי שלא יוכל  piהארמי שורש הטומאה
ר-ל
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ד׳ל צינק ממנו וציקמ מפשיו ח״ו ,והנה נודפ כי יש י׳׳ס דקציפה נגד י׳׳ס
דקדושה וגס נודפ בחכמת האמת כי הפולמוח פקודי׳׳ס נקודי״ם וברודי״ם
הס עוד למעלה מי׳׳ס וכתר וזהו שהזהירו מלאך ה׳ ראה כל הפתורים הפוליס
על הצאן עקודי״ס נקודי׳׳ס וברודי׳׳ס שיעשה מצותיו ועבודתו בהצנע ועומק
במחשבה גבוה בעולמות עקודי׳׳ם נקולי׳׳ס וברודי׳׳ס שהם צמעלה מהכתר כי
בכחר דקדושה יש לעומחו כחר דקליפה אשר לבן יוכל לינק משם ויוכל לעמוד
נגדו ליקח מעבולחו ח״ו פ״כ צריך לפצוח למפלה בעולמוח העליונים מזה
וז״ש( כי ראיחי אח כצ אשר צבן עושה לך )שבקש לעקור אח הכל ח״ו
משורש הקדושה בכח הקליפה שיש לו ע׳׳כ צריך להעלוח נגדו יוחר בקדושה
במקום שלא יוכל לבן לינק( ,והנה בכצ המצוח י׳׳ל שאונס רחמנא פטרי׳ כשלא
הי׳ יכול לעשוחס בפועל ממש שם בשדה אבל שמירח שבח בשוא׳׳ח זה הי׳
יכול לקיים בודאי שלא לעשוח שוס מלאכה )אפי׳ איסור דרבנן כנ״ל( וזהו
י׳׳ל שדייק המדרש שלא ״שמד׳ יעקב בביח לבן נ/לא השבח ״שמד׳ דייקא
כי יש בשבח בחי׳ ״זכוד׳ במ׳׳ע ובחי׳ שמור בל׳׳ח והנה בחי׳ זכור כמשדח״ל
זכרהו על היין)דרך משל( זה היין כשר לקידוש קשה מאוד להשיג שם בשדה
ובבית לבן משא״כ ״שמור• שמירת שבת בשוא״ת יוכל לקיים ואינו סוחר
למ״ש במדרש וחרי׳׳ג מצוח שמרחי כי באמח בכח קייס כל התרי׳׳ג מצות
כנ״ל בפרט בחי׳ חרי׳׳ג מצוח שמרח״י שהוא שמירח הל׳׳ח שהוא במחשבה כמו
שכחבנו בס׳ חיים ושלום )ריש פ׳ קדושים( כי ל׳׳ח בשורשה הוא גדול
מעשה מפני שהמחשבה קודמת למעשה כן הפורש מל׳׳ח הוא במחשבה וקיום
העשה הוא במעשה וזהו שאחז״ל ביבמוח של׳׳ח חמורה מעשה )הגס כי
הרמב״ן כ׳ בפ׳ יחרו כי מ׳׳ע גדול שהוא אהבה משא״כ ל׳׳ח יראה וע׳׳כ
עדל׳׳ת כנודע( כי שמירת הל״ח במחשבה קודם כנז׳)ואולי י׳׳ל בסוד אשח
חיל עטרת בעלה שהוא הל׳׳ת בחי׳ נוק׳( ,והנה שמו׳׳ר הוא ל׳׳ת ע׳׳כ שפיר
דייק בבית לבן ותרי׳׳ג מצות שמרח״י בבחי׳ שמו׳׳ר יען שעשאם בהעצם כנ״ל
)וכל דברינו בדרך אפשר בעזה׳׳י(:
ועל פי הנ״ל י״ל מ׳׳ש ויסר ביום ההוא את התישיס וגו׳ כל אשר ״לבך בו
היינו שיעקב אבינו והכשביס הפריד יעקב נשמות ישראל הפרידם
בקדושה בפני עצמן ע״כ ויסר כל אשר ״לבך חלקו של לבן בו:
וענץ זה שיעקב אבינו קיים המצות שם בבית ובשדה לבן בהעלם ובהסתר,
שמעתי בענק זה מכ׳׳ק אאזמו׳׳ר הגה׳׳ק מהר״ש זי׳׳ע אבדפה״ק
פה׳׳כ)בפ׳ וישב( וימן שר בית הסוהר ביד יוסף וגר ואת כל אשר עושים שם
הוא הי׳ פושה אק שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר ה׳ אתו
ואשר הוא פושה ה׳ מצליח ,כי יוסף בהיותו שם מור האסורים ולא יכול
לעשות הרבה מצות בפועל ממש כי לא נתט לו מה שהי׳ צריך למצות ממשיות
ובע״כ הי׳ עובד בכמה מצות בדרך העלם ובהסתר מאוד ח״ש ואת כל אמי
עושים שם )המצריים( הוא הי׳ עושה )ג״כ כמותם ,כך נדמה להמצריים
החבושים שם כ״כ עי׳ דרט נסתרה מענק כל חי ברוב קדושתו( ,אק שר
בית

טז

מאמר תורת שבת )וישלח ,רשב(

בית הסהר רואה את כל מאומה בידו ,באשר ה׳ אתו )היינו את עבודתו
בקודש ודבקתו ״באשר ה׳ אתר׳ לא הכירו המצריים ולא ראו אצלו זאת מרוב
המלמה בחכמה( ואשר הוא מושה )בהעלם והסתר מהם( ה׳ מצליח בידו
)שלא יראו ממשיהו ויוכל להיות בהצנמ בין הטמאים האלו גם כשה* אומר
ק״ש ודביקתו באשר ה׳ אתו לא הכירו בו ונדמה להם כנ״ל( עכד״ה
בתוספות ביאור קצת] ,ומי* מ״ש בחיים ושלום פ׳ וישב[:

פ׳ וישלח
מדרש פליאה מובא בם׳ יסוד התורה ,וחרח לו השמש מלמד ששמרו האבות
את השבת ,י״ל מפי״מ שכ׳ בקרניים )מאמר י״ב( ג׳ שמות יש
לחמה ובשבת קודש מתלבש שמ״ש מיי״ש בדן ידין כשבא שבת קודש אז
תתלבש מטרוניתא בסוד שמ״ש בתפאר״ת וכר ומסיים שם שזהו ענק
משאחז״ל שמש בשבת צדקה למניים מיי״ש אן זהו רק למי ששומר שבת אז
מרגיש בהארה ההוא שנתלבש בש״ק חהו רמוז שפיר מה וחרח ל״ו השמ׳׳ש
היינו לו לימק״ב תפאר״ת שהוא סוד שמ״ש לתפאר״ת כנד שמתלבש בשב״ת
דייקא כנד ובפ״כ ראי׳ מכאן ששמרו אבות את השב״ת כנ״ל ,וי״ל מה
משאחז״ל ופירש״י וחרח לו השמש ל״ו לרפאותו כמ״ש שמש צדקה ומרפא
מפי״מ שט שם בדן ידק בהתלבשות השמש בשם ע״ב ביולץ מי״ש ,והנה י״ל
השם ע״ב ביודין הוא שורש הרפואה כנודמ מכונת האריז״ל בביקור חולים מל
ער״ש דו״י שיהי׳ מש״ר יו״ד חכמה כנודע ,והק] ,ומיי׳ מש״ל פ׳ וירא(:

פ׳ וישב
ואיך אמשה הרמה הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים ,במדרש רבה נשא
)פרשה י״י ,ג( יוסף הצדק מתיירא מן הקב״ה כמ״ד ואיך אמשה
הרמה הגדולה מאת וחטאתי לאלקים ,ונתן כבוד להקב״ה שלא נגפ בה
מפני יראתו א״ל חייך לבן בנך אני פורע שאחלק לו כבוד שאתן לו רשות
להקריב את קרבנו ביום קוד״ש שלי ולא יהי׳ נזק הה״ד ביום השבימ״י נשיא
לבני אפרים ו;ף עכ׳< והוא פלא האיך זה מדה כנגד מדה שפורע לו
שבשביל שלא נגע באשת פוטיפר יקריב בן בנו את קרבן יחיד ביום שב״ת,
ונ״ל בדרך נטן שהוא מדה כנגד מדה בענק השב״יז גופא לגביי יוסף ימנה
נודע פלוגתת המפרשים אם יצאו האבות והשבטים מקודם מ״ת מכלל ב״נ
לגמרי והפרשת דרכים ט שסה היי פנוגתת יוסף ואחיו השבטים ויוסף ס״ל
דלא יצאו מכלל ב״נ רק לחומרא ולא לקולא ע״כ אסור לאטל מפרכסת וכיוצא
כגווע ,ולפי״ז נמצא לל״ה יוסף לשיטתו רשאי לשמור את יום השגת טלו
מממש ג״נ ששבת חייב מימה מן לעשות אחה מלאכה באמצע היום »דש
מ נ י יששכר מאמר שבת הגדול)והמו שכתבנו לעיל גפ׳ תולדות במאמר זה
וכן במ״א בעה״י( אולם הם אחיו רדפוהו ישנאוהו וגרשוהו בשביל שיטה
זו ,אמנם יוסף בטאו לנסיון דאשת פונדפר ופן ישאנו יצרו לאמי דין ישראל
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יש לו כשיטת אחיו שהמה רוב הסנהדרק נגדו ומחוייב לבטל דעתו לגמרי ואם
דק ישראל יש לו והיא נכרית אז אק נה יק אשת איש רק מענק קנאין פוגעין
בו וע׳׳ז כבר כ׳ הש׳׳ך ביו״ד )סי׳ קנ״ג( דדוקא אם אונסק אותו לבא על
הכותית בפרהסיא יהרג ואל יעבור אבל בצינעא יעבור ואל יהרג רק למומרא
אם ירצה וכף .והנה איתא במדרש שאמרה אשת פוטיפר אם לא תשמע
לי אהרוג אותך וא״כ הי׳  pהדין פטור מלמסור נפשו ע״ז ככה עפ״י דק
ישראל)וכמו שכ׳ בדרך זה קצת בס׳ שם משמואל בפ׳ נשא ע״ד המדרש אלו(.
והנה נודע בספרים שבעת בא נסיון חטא לפני האדם צריך ללחום בנפשו
בכל התחבולות נגד היצר לצייר לפניו גודל החטא אם דאף ,ואם דרבנן ,חמורק
דברי סופרים יותר מיינה של תורה ,וכיוצא שלא להתפתות אחרי עצת היצר
שעושה לו הדבר כהיתר גמור )וכן פירשנו בזה לעיל בפ׳ ויצא שלא שמר יעקב
אלא שבת היינו שהשיב לו לזה לגדר לנסיון בבית לבן שעי״ז ישמור כל החורה
ע״ש( ע״כ התחכם יוסף הצדק כמ״ש ויבא היו״ם )וכבר מבואר במפרשים
ועי׳ בבני יששכר מאמר שבת הגדול אות א׳ בהג״ה( ובילקוט ראובני מערכת
א״ב הביא גס בשם מדרש תנחומא )ובתנחומא שלפנינו ליתא שם ,אולם
מצאתי עחה בילקוט שמעוני בשם מדרש אבכיר עה״כ בזה ויבא הביתה
לעשות מלאכתו אותו היום שבת הי׳ ע״כ( שאותו היום שבת היה
ויבא יוסף הביתה לעשות מלאכת״ו ארז״ל ח״א מלאכת״ו ממש והיינו לעשות
אחה מלאכה ביום השב״ת לפי שיטתו שיש לו חומרת ב״נ ג״כ וע״כ אסור
לשבות כל יום השבת ועי״ז כיק שיש לו דק ב״נ ג״כ א״כ לא הוי כבא על
מכרית רק נחשבת כאשת איש אצלו שב״נ מצווה על העריות וא״א אם דר
עמה בעלה כדרך אישות כמ״ש הרמב״ם וא״כ בע״כ אסור לבא על אשת
פוטיפר וע״כ לא שמע אלי׳ לישכב אצלה להיות עמה ,ופפי״ז מובן דברי
המדרש רבה שלפי״ז נמצא שהתחכם יוסף במה שעשה מצאכם ביום השבת
כדי שלפי״ז ינצל מעצת היצר בענין אשת פוטיפר שרצה לו להקל ע״י שיחשבו
לישראל גם לקולא והוא ניצל ע״י שחילל שבת במלאכה וזה הי׳ לש״ש לתת
כבוד לבוראו שלא לעבור על רצונו ע״כ שפיר הוי מדה כנגד מדה שאמר
הקב״ה חייך שאני פורע לבן בנך שעומד ומקריב קרבן יחיד בשבת שנ׳ ביום
השביעי נשיא לבני אפרים היינו ג״כ שבמ״א הוא חילול שבת אם קריבו קרבן
יחיד בשבת )וכמ״ש שם במ״ר נשא במ״א עה״כ ביום השביעי נשיא לבני
אפרים( ובזה הי׳ לש״ש ורצון הבורא מדה כנגד מדה יען שחילל יוסף את
השבת במלאכה לש״ש כדי לקיים רצק בוראו ולא לעבור ,וא״ש ומדוייק בפה״י:
ולכאורה יקשה דאם נאמר דחשב יוסף צעצמו אז דק בן נח כמ׳ א״כ כיון
שאמרה להרוג אותו אם לא ישמע לה והא ב״נ אינו מצווה על
קידוש ה׳ אולם ניחא עפימש״כ בפרשת דרכים )דרוש ב׳( שהעלה לגם בן נח
אם ירצה להחמיר על עצמו לקדש שמו ית׳ ולא לעבור אף שאינו מחוייב מ״מ
רשאי ,ומה נ״ל בלשון המדרש הנד שאמר בלשוט שיוסף הצדק ״נתן כבוד
להקב״ה
ב

יח
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צהקב׳׳ה שלא נגמ בה וכו׳״ והיינו דבאמח חף שחשב לו אז דין ב״נ כדי להנצל
ממכירה ומי׳׳ז הי׳ לו חי׳ להיפך שאינו מחוייב למסור נפשו כדי להרוג אוחו
ומ׳׳ז ״נתן כבוד להקב׳׳ה״ מחמח כבוד וקידוש שמו יח׳ כנד:

פ׳ מקץ
וגם אין להקשוח ממה שכחבנו לעיל)בפ׳ הקודמת( דיוסף חשב למצמו חז
דין ב״נ ומ׳׳כ בא למשוח מלאכה בשבח כדי צהנצצ מי״ז מאשח פוטיפר
דהא אמרינן במדרש רבה פ׳ מקץ ]צב ,ד[ וכן מיד במקומוח עה״כ טבוח
טבח והכן ,אין הכן אלא שבח ,היך מד׳׳א והי׳ ביום הששי והכינו וגו׳ ,הדא
אמרה ששמר יוסף אח השבח קודם שצא חנחן פכ״ל המ׳׳ר ,אך אין זה
סחירה ואדרבא הוא חיזוק וסמד לדברינו דאס נאמר דקס״ד שהי׳ *וסף
בכל שבח עושה מלאכה כפי שיטחו מקודם לחומרח ב״נ כדי שלא יהי׳
בכלל ב״נ ששבח א״כ שוב אינו מרה כנגד מרה דומה לזו הקרבן יחיד דשם
במקום אחר אסור הקרבן יחיד ורק זה להוראח שטה הוחר משא״כ יוסף
הי׳ מושה כן בכנ שבח הי׳ מושה מלאכה כנז׳ א״ו כדברי המדרש הנד
דיוסף הי׳ שומר שבח קודם שניחנה כמו שלמד מטבוח טבח והכן כי הוא
באמת בצדקחו ביטל דטחו ושיטחו נגד הרוב המה אחיו השבטים שס״ל
שיצאו האבוח ובניהם אז מכלל ב׳׳נ לגמרי וט׳׳כ שמר השבח כולו כהלכחו
בלי שוס מלאכה )ומ׳׳כ הוצרך להכין ממש׳׳ק כי בש״ק לא יוכל לבשל ולמשוח
מאומה( ורק באוחו ממשה כדי להנצל משה הוראח שטה כפי שיטחו הקודמח
כדי להנצל ממצח היצר כנ״ל נמצא דהוי כחילול שבח לש״ש מ׳׳כ מרה כנגד
מרה נחן לו יח״ש ג״כ הוראח שמה שיקריב ק בנו לש״ש קרבן יחיד בשבח
להוי ג״כ היליכ שבח במק״א וכאן הוחר כנז׳ וא״ש ונכון:
ב .וירא יוסף וגו׳ טבוח טבת והכן כי אחי יאכלו האנשים בצהרים,
איחא במדרש רבה )נשא( וטבוח טבח והכן אר״י ט״ש היחה ואץ
הכן אלא לשבח שנ׳ והיה ביום הששי והכינו אח אשר יביאו וגר )וכנד
באות הקדום( הנה כ׳ בפמ״ח )פרק כ׳ משמר השבח( כי מיקר הזיווג
דזו״נ בשבת ביסו״ד צדק הוא בשמת תפנת מוס״ף ,כי מוס׳׳ף הוא מלשון
יוס״ף שהוא ביסו״ד צדיק מיי״ש ,וגם מור בפמ׳׳ח ובסידור כי סמולת
שחריח דשבח קודש הוא נגד מה שמלה בג״ר אבא בחפלח מוס׳׳ף לקבל
הארח ג׳׳ר אבא שיחבקמו ויחגלו מ״י הסמודה מיי׳׳ש .ולפי׳׳ז נ״ל שאמר
יוס׳׳ף )שהוא בחי׳ מוס״ף שבח ושמל ידי מוסף באים לכח הסעולת
שחריח ]צהרים[ בשיק שיחגלו ויחבקמו הג״ר שמלו במוסף כנד מהארח״ל(
כי אחי )אח״י דייקא היינו מ׳׳י חפלחו של יוס״ף שהוא מוס״ף כנד מ״ז
יתגלה טנת סמודח הצהרים .וד׳ש( יאכלו האנשים בצהרים )במח סמודח
הצהרים יתגלה זה לימשך השפמ לכל האנשים וגס לבחי׳ מלט׳׳ת שהוא
בנימי׳׳ן והבן( .וזה י׳׳ל שכ׳ אח׳׳כ ויכינו את המנח׳׳ה מל בא יוסף בצהרים
כי שממ״ו כי שם יאכלו לחם מפ״י המבואר בסירור בטנות קילושא רבא
לשחרית
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צשחריח שבח קודם הספודה מגודצ הפליי׳ שנפשה אז שהצריך פחיק
לפלוח במדריגחו לאורוח אוזץ וכר שם במוחי כחב״ד של אורוח אוזץ
יש ג׳ י״ק במילוי ההין וכו׳ פ״ש ואח״כ בא הספודה זו דע״ק בשחריח
וזהו רמוז כי שמפ״ו )היינו שמיפה דייקא באוז״ן בפליי׳ הנד( כי שם
יאכלו לחם )שהספודה זו דפ׳׳ק בצהרים דשבח שהי׳ פני׳ טבוח טבח
והכן חהי׳ קודם הפליי׳ בבחי׳ אוז״ן כנד( ופ״כ י׳׳ל רמוז שפיר חחלח
הכחוב ויכינו אח המנחה פד בא יוסף בצהרים כי שמפו וכר היינו
כמבואר בכונח המנחה דש׳׳ק כי בשחריח אף שכבר פלה נה״י ד׳א בנה״י
או״א ונשארו פצמוח ג״ר שלו מגולין אפפ״כ צא היו יכולין אז לגלוח אורוח
אבא כיון שהם סחומים חוך נה״י דאימא וכו׳ משא״כ פחה שהוא פח
רצון ופי׳׳ז יחבקפו פרקי ג׳ פרקי פליונים דנה״י אבא מחוך נה״י דאימא,
ובמשנח חסידים כחב שיחבקפ יסוד אף׳א פם החו״ג שבחוכם ויחגלה
אורם לחוץ וכו׳ פיי׳׳ש ,וזהו רמוז ויכינו אח המנח׳׳ה )היינו הגם שהי׳
הפליי׳ גדולה בפת שחריח וסעודח הצהרים שהוא בא פ׳׳י יוס״ף שהוא בחי׳
חפלח מוס״ף כנד פכ״ז הוא רק הכנה לפני פרך גודל הארח המנח׳׳ה
בשיק ושאז נחגגה ויחבקע יסו״ד או״א שהוא בחי׳ יוסף יסוד צדק כנד
וזהו והכינו אח המנחה( פד בא יוסף בצהרים )אז כבר הכינו פל ההחגלוח
יוסף שיהי׳ בפח מנח״ה כנד( ויה״ר שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו יח״ש
ויאיר פינינו ב״ב:
ג .פוד י׳׳ל פה״כ טבוח טבח והכן אשר אמרחי בש׳ק פ׳ מקץ שהוא שב׳׳ח
וחנוכ״ה דהנה כחב קדוש זקיני בבני יששכר )במאמר יש סדר אוח ב׳(
בשם הג׳׳מ חיד״א זצ״ל בס׳ ראש דוד כי היונים רצו לבטל חדש שבח
מילה פ׳׳כ נאמר ביוסף וחמ׳׳ש אח אק מצרים לאשר ]פ״י[ אלו הדברים
חדש שכת מילה נפשה איש הישראלי מרכבה לשכינה כמו שביאר שם
והנה יוסף שהי׳ הראשון עלות ורצה לקבופ במצרים השראת שכינה
כי ידפ שיצטרכו ישראל לבא אחריו פ״כ חמש את את מצרים ופ׳׳כ הי׳
מירידת יוסף פד שיצאו ישראל ממצרים רל״ב שנה שהוא פולה יה׳׳י ארד
בחי׳ אור הגנוז והנה הרמז בתיבת חמש פיי׳׳ש אך צריך ביאור לפ״ד
היכן מרומז זה פכ״פ בתורה שם כי יוסף תיקן במצרים אלו השלש
דברים חדש שבת מילה ,ונ״ל כי מבואר היטב ,פנק מילה מפורש כמו
שפירש׳׳י פה׳׳כ לכו אל יוסף אשר קמר לכם תפשו שהי׳ יוסף אומר
להם שימולו ואמר להם פרפה אשר יאמר לכם תפשו והרי מיל״ה שהנהיג
גם במצרים כי לכאורה יפלא למה פשה זאת לקבופ ברית קודש בנכרים
מצריים )ובאמת הי׳ זה נחשב לחסרון כמ׳׳ש בכהארח״ל ופי׳ בדברינו
בשו״ת מנח׳׳א חלק ג׳ סי׳ ח׳ ,ובאות שלום סוף סי׳ רס״ג פי׳׳ש( אך
שרצה לקבופ השראת השכינה במצריים פ״י אלו השלשה דברים ע׳׳כ
עשה המילה להתפשט כאת )גם אצל הנכריים גם במלתו צדק יסוד
עולם רצה להמשיכו ולטהר גם את כל האת בזה( ,וגם נרמז בזה
בפסק

כ
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בפסוק טבוח טבח והבן שלח״ל במדרש שקאי מל שב׳׳ת כנז׳ והרי שב״ח,
וגם רמוז בזה מ׳׳ש במטה משה בשם הגהוח מרדכי כי טבח טבח והכן
אוח מ׳ מטבח וחיבח והכ״ן הם אוחיוח מנוכה ,והנה ארז״ל בש״ס ר״ה
)י׳׳מ מ״א( במחני׳ טל ששה מלשים השלומין יוצאין וכו׳ מל כסלו מפני
חנוכ״ה ,והרי בזה גורל ממלח מלח רוממוח מצוה לרבנן שהיו השלומין
יוצאין בכסלו מפני מנוכה אף שהוא רק מצוה לרבנן ורק כיון שהוא
חלוי בקבימח המל״ש כ״ה בכסליו ט״כ מששו מטמוח ויצאו להולימ והרי
בזה מנין חל״ש ממלח חכמים בקילוש החולש שהולימו גם בשביל מצוה
לרבנן והרי הם אפי׳ מזילין כחם קיים בזה גם משו כח זה ללבריהם והרי
בזה מנין חל׳׳ש שב״ח מיל״ה שחיקן יוסף במצרים )מה שאמרו שם
שיוצאין באלר מפני הפורים ובאב מפני החמניח אק ראי׳ לממלח מצוה
]של[ לבריהם כי פורים הוא מדברי קבלה כד׳׳ח וכן ת״ב נאמר כה אמר ה׳
וכד׳׳ח למיא מ״כ ביהשמ׳׳ש שלו אסור כראמרינן בפסחים לף נ״ל וכמו
שביארחי בחי׳ מנח״א ח״א סי׳ ט׳׳ז אבל מחנוכה יש ראי׳ לדרבנן כמי(.
ועיי׳ מ׳׳ש עצ זה הכ׳ בשמר יששכר במאמרי ימי אורה לחנוכה )אוח טו׳׳ב(־

פ׳ ויגש
ויגש אליו יהודא ויאמר בי אדני ידבר נא מברך דבר באזני אדני ואל
יחר אפך במברך כי כמוך כפרמה פירש״י דבר באזני אדני,
יכנסו דברי באזניך ,וצריכין להבין מה מומק כוונחו ונמשך למה לסלקן
מיני׳ שרמזנו במה״י בפרשה הקודמח טה״כ טבוח טבח והכן כי אח״י
)דייקא בחי׳ יוס״ף שהוא מוסף שבח שאז הזיוג המיקרי שניהם שוין
ומשחמשין בכחר א׳ יסוד ומלכוח( יאכלו אנשים בצהרים בסמודח צהרים
דשבח מ״כ יורמז בזה שפיר ,ויגש אליו )אל יוסף שהוא בחי׳ מוסף יסול
כנ״ל מהארח״צ( יהודה )שהוא בחי׳ מלכוח ביח דוד כנודמ מלכוח שמים,
שנזלווג אל יסול מלכוח כנזכר( ויאמר בי אמי ידבר נא מברך לבר
באזני אלוני פירש״י יכנסו לברי באזני׳׳ך )מ׳׳ל שכחבנו למיל בסמוך
שם בפ׳ הקולמח מרברי האריד׳ל בכונח קילושא רבה קולם ספולת
הצהרים כי אין קילוש אלא במקום סמורה בבחי׳ קו״ק במילוי ההי״ן
ושם במוחי כחב״ר של אורות אוזן יש ג׳ י׳׳ק במילוי ההי׳׳ן וט׳ ואף שהם
בההי׳׳ן הם גלולים מג׳ י׳׳ק ביולי״ן שבכוונת ליצה בקירוש מכל׳׳ה
מי׳׳ש ופירשנו בזה למיל כי שממ׳׳ו כי שם יאכלו לחם היא שמומ״ה בבחי׳
אורות אוז״ן לממלה שמר שם הוצרך מתיק למלות למלרנתו לאורות אח״ן
בהסמורה שביום שיק וזהו שפירש״י יכנסו דבר׳׳י באזנ״ך היא בחי׳ מבור
שהוא במלכות כמו מילוי ההי׳׳ן שהוא ב״ן מלכות מכ״ז מולים בבחי׳ אוז״ן
וזהו יכנסו רבר׳׳י באזנ״ך( ואז בבחי׳ התגלות שיתבקמ ויתגלו ג״ר אבא
וממילא כל דינין אתכפיין ומ׳׳כ רמוז שפיר בזה אשר נתחבר ונגש יהור״ה
מם יוס״ף כי יהודייה יוס״ף בגי׳ מוס״ף והיינו בטנת מום׳׳ף כמי .חכו
ואל
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ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך נפרעה )היינו דכצ דמין אחכפיין אז ע״י
ההתגלות בחי׳ כי כמוך כפרעה התבקעות והתגנות האורות ]מלשון פרע׳׳ה
התגלות[ וכנז׳ מהאריז״ל( ,ויה״ר שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו ית״ש.
מהרו וענו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלקים לאדון
לכל מצרים רדה אלי אל תעמוד ,י׳׳ל רומז על ש׳׳ק שאז בחי׳
׳׳אבא״ כמבואר בהארח״ל בהפרש שבין שבח ליו״ע שע״כ נקרא שבח קודש
בחי׳ חכמה אבא וסי׳ בסידור בכונח אחה הראח נדעח בשב״ח בחי׳
יסוד אבא ,וגם נודע בהארח״ל כי מוס״ף שבח הוא בחי׳ יוס״ף יסוד נדק
)וכנז׳ בפ׳ הקודמח( ,והנה בכונח כחר במוס״ף שבח מבואר בסידור
בכונח אי״ה שהמלאכים חמהיס על גודל העלי׳ אז שנא בהדרגה שעולה
ב׳ מדרגוח עד חג״ח וחב״ד ואז היחוד או״א בבחי׳ כח״ר וגם אומרים
אז ״ממקומו״ הוא יפן ברחמים לעמו הכונה דהיינו ממקום הכחר שענה
הז״א יפן ברחמים וישפיע עלינו כל טוב כאשר בש״ק בא השפע קודש מגודל
העלי׳ ועי״ז משם משמי מרום יורד צמטה כל השפעוח טובוח וכנ ברכאין
לעוה״ז וזהו י״ל רמוז מהר״ו ועל״ו אל אב״י שאז עלייח המלכוח בבחי׳
מהירו״ח )שלא בהדרגה( ב׳ מדרגוח בפ״א כנז׳ עד או״א ושבח בחי׳ אב״א
בעצמוחו וז״ש מהר׳׳ו ועלו אל אב״י ואמרחם אליו כה אמר בנ״ך יוס״ף
היינו יוס״ף שהוא יסו״ד אומר מהרו ועלו אל אבי ב׳ מדרגוח שהמלכוח
בחי׳ י״ב שבטים )שהמה כנגד סוד י״ב בקר י״ב שבטים דמלכוח ועיי׳
בלק״ח פ׳ ויצא ד״ה אין ז׳ כוכבי לכח( עולה כנז׳ במהירוח ואביו נקרא
)יסוד אבא( אב״י יוס״ף ואמרחם אליו שמני אלקים לאדון לכל מנרים
)כי מאבא ואמא שהוא בחי׳ אלקים שמני ע״י כח השבח לאדון לכל מצרים,
וכל האו״ה נקראו ע״ש מצרים כמבואר במדרש והיינו שימשלו ישראל
באו״ה ע״י כח השבח כמ״ש במאמרינו בזה פ׳ לך ובכמה דוכחי ויהי׳ בחי׳
אדק לכל מצרים וימשוך לישראל השפעוח וברכאין טבין גם בעוה״ז(
רדה אלי אל חעמוד )שמבקש יוסף במי צי״ע ״לאביו״ בחי׳ ״אבא״ שירד
שם ממקומו מקום הגבוה וכעין הנז׳ מכונח ממקומו הוא יפן ברחמים לעמו
שישפיע עלינו כ״ט גס בפוה״ז ברכות )ישועות( ,וכל דברינו רק בדרך אפשר,
וה׳ הטוב יכפר ,וראיחי עחה בהיכל הברכה )לחו״ז הגה״ק ז״ל( על
החומש מה״כ ולאדון לכל ביתו שפי׳ אדו״ן מלא וא״ו כי נעשית דטרא
ביום השבת בסוד אדק על כל המעשים בשבת עיי״ש ולכאו׳ יפלא כי מה
שייכוח הכ׳ זה ליום השבח ולפי דברינו יובן ויתאחדו הדברים בעה״י:

פ׳ ויחי
יששכר חמור גרם רובץ בין המשפחים וירא מנוחה כי טוב ואח האת
כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד .וע״ז יפלא מ״ש וירא
מנוחה כי טוב ואת האת כי נעמה ופי״ז ויט שכמו לסבול )פירש״י עול
תורה( הלא זה סוחר שאם ראה מנוח״ה כי טוב למה הטה שכמו לסבו״ל
ולעבו״ד

מאמר תורת שבת )דחי(

ככ

ולפבו״ד ולא לנוח אולם יורמז כמשמפו פל יששכר שהוא סובל פול תורה
לפסוק הוראוח בקרב ישראל ויהי צריך למבוי ולחזור ולשנוח סיב ובנה בה
וכו׳ בלי הפסק ליגפוח א׳׳ע בחורה שלא ישכח לבר ממשנחו חהו שסיים
ויהי למ׳׳ס פובל היינו להכניפ שר של שכחה שנק׳ מ׳׳ס כשארז״ל בחגיגה
פ״א לפובר אלקים לאשר לא פבלו היינו אינו לומה השונה פרקו מאה למאה
פפמים וא׳ )שבזה הא׳ הוא יוחר פל מספר מ׳׳ס כמ״ש הארת״ל( פ׳׳כ
נקרא כשלומד מאה פפמים מספר מ״ס נקרא ל״א פבר״ו ופ׳׳כ צריך
להיוח למ״ס פוב״ד שיהי׳ בכלל פבד״ו ללמוד מאה פפמים וא׳ ובזה חכור
חמיד ויכניע אח המ״ס שר של שכחה ,והנה מקובל מהצדקים זי״ע
סגולה לזכרון בחורה לכוון בעח קידוש שבח גזכרו״ן צמפשה כראשיח
שיוטב צו הזכרו״ן ,וכן באמח נא׳ בשבח זכו״ר אח יום השב״ח לקדשו
זט״ר הוא פוצה פ״ב קס״א כנודע בסוד יחוד הזכירה וכן בק״ש למען
חזכר״ו ופשיחם אח כל מצוחי כ׳ בסידור ששם רמוז מצוח שב״ח )ופיי׳
מה שכחבנו בפנץ זה וגם בפנין שייכוח שבח לזכירה בשפ״י במאמר ימי
ששון לפורים אוח ג׳ ונשבח זכור אוח מ״ג(חהו שנא׳ ביששכר חמור גרם
רובץ בין המשפחים שאין לו מנוחה גס ללון כמו שפירש״י .והיינו שהרוצה
לזכות בכחר חורה ישמור לילוחיו ולא יאבדם כמ״ש הרמב״ם ]הנטח ת״ת
פ״ג הי״ג[ ומייגפ א״פ לחזור ולשנוח שלא לשכוח וירא מנוחה כי טוב
הוא ש״ק בא שב״ח בא מנוח״ה כי טוב נזכרון כנז׳ ״ואח האח כי נפמה״
אח זו חורה שבפ״פ כמו שפירש בזוה״ק בפרשחן טל הכ׳ בזה ויט שכמו
לסבול ויהי נמס פובד במל טובד לבטל המ״ס שר של שכחה כנ״ל) .ופמ״ש
פנ הכ׳ הזה במאמרינו כחודש אייר בפה״י(:
א״י וירא מנוח״ה כי טוב )שהוא שב״ח קודש יום מנוח״ה וקדושה(
ואח האר׳ץ כי נפמ״ה )אריץ הפליונה בחי׳ מנט״ח חקל חפוחין
בלי״ל שב״ח בנפימוח בליל ש״ר ,בקידוש בזכרון למפשה בראשיח שמסוגל
לזכרון כס׳( ויט שכמו לסבול )שכ״ם היינו הכולל ב׳ הכחפי״ן כמו שפי׳
המצולח באיוב )ל״א כ״ב( והנה יחול הזכירה הוא בב׳ כחפי״ן בסול האלף
לך שלמה כמבואר בהארת״ל ופי׳ בזה פל שח״י כחפי״ו לזכרו״ן והוא פ״י
פליית י״ר וכמבואר בסידור וגם י״ק הוא שם של שב״ת כמבואר בכונת
המקוה לש׳ק וכמובא בדברינו ]בשפר יששכר[ בפ׳ זכור ובפ׳ בשלח בזה
ובשאר מקומוח חהו השייכוח סגולח זכרו״ן פ״י השב״ח ויחוד הזכירה בב׳
כחפץ ע״י י׳ק כנז׳ חהו ויט שכמו לסבול השטים שטלל הב׳ כתפי״ן כנז׳
וזהו ליששכר היושב באהלים של חורה ופי״ז( ויהי למס עובד )ע״י יחוד
הזכירה של הב׳ כחפין פבד צהכניפ אח המ״ס שר של שכחה כנז׳(:
(

פ׳ שמות
א .ואלה שמוח ב״י הבאים מצרימה אח יעקב איש וביחו באו ,בבעל
הטורים את׳ יעקב׳ איש׳ ס״ח שב״ח וי״ל הענין בזה עפימ״ש במדרש
הבה
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הבה נהחכמה לו רצו נבטנ מהם שבה ,והוא הענין הנאמר במדרש רבה
בפרשהן עה״כ הכבר העבולה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו וכר מלמל
שהי׳ בירס מגיצוה שהיו מכהעשעין בהס משבה לשבת לומר שהקב״ה
גואלן לפי שהיו כימין בשבה ואמר להן פרעה הכבל העכורה וכר ואל
ישעו וכף ואל יהו משהעשעין יאל יהו נפישין ביום השבה עכ״ל המ׳׳ר,
והנה גורע כי פרעה חשב צפכב ולשקוע אה ב״י בטומאה ארצו ולהיוה
לו עברים לעולם חלילה וצערבם עם בני ארצו שלא יהיו שונאים לעמו
וללשונו רק אררבה ילברו כלשונו ויתנהגו כעמו ויהיו נעם א׳ ולאשר כי
בנ״י שמרו מזה ולא שינו כמס ולשונם ומלבושיהם עי״ז לא חשבם למצריים
אמיחייס וחשבו עציהם נחשרס פן חקראנה מלחמה ונוסף גס הוא על
שונאינו כי איגס אוהבי הארץ ועמו )כי כאשר גס עתה בגלות החל
הזה הוא הנסיון העיקרי בסופו כי ירצו להשכיח מבנ״י חונרוח אבוחס
והבטחח לבבם צהגא; ונשוב לציון רק להיוח כמוחס בהחגהגוחס ח״ו
ואס יעברו על מזימחם אזי יצעקו עליהם מנגריהס הנכרים חושבי האס
וגס היהודים הכופרים ]הגרועים עור מהם בעו״ה[ כי שונאי המרינה
המה ע״כ נא׳ ״וישימו עניו כרי מסי״ס״ כנודע ששר של שכח״ה מ״ס
שמו ,היינו שרצו ע״י כח שרי השכמה להשכיחם שורש וחולדוח קדושחס
ומעשי אבוחס ושיהיו שכחי עמך וביח אביך ויחאו המלך מצרים יפיך כאשר
יתנהגו כמעשי עמו כנז׳ ,ועי״ז ״למען ענותו בסבלוחס״ ויוכל ליחן עליהם
עול העבודה ביותר כי יעבדו מאהבת המלך ועמו בני המדינה בלב שלם
נהיוח נעם אמד ח״ו ,אונס בכנ שבח שהי׳ צהס מנוחה יוס א׳ כמבואר
במדרש וכאשר נחאספו בנ״י ומשחעשעין במגילוח שהי׳ להם כנז׳ שהמה
בטוחין להגאל מאח מצרים ולשוב לאח אבוחס וזכרו מעשי קדושח אבוחיהס
המקובל להם מאבוחס עי״ז נחחזקו בקדושה לידע כי עם ב״י המה ולא
מצריים ועי״ז הופר מזימת פרעה ועמו אשר רצו להשכיחם עמס ומולדחם
כדי להשחקפ ולעבוד באמונה אח המצריים ח״ו וראו פרעה ויועציו כי
כינוסם בשבח גורס להם להפריע מזימוחס כנד ע״כ אמרו שאל יהו נפישין
ביום השבח וכן מוק המדרש הבה נחחכמה שרצו לבטל מהם שבח חהו
שרמוז אח׳ יעקב׳ איש׳ ס״ח שבח כי ע״י כח השבח הי׳ להם חקומם
שלא להטמע שם ולא ירד יעק״ב אבינו להשחקע במצרים וט׳ וכח קדושחו
קדושח ביחו ביח ימקב גרס להם ואח יעקב איש וביחו באו בכח זה
להורוחס במצרים ואשר ניחן להם שם מנוחה ביום השב״ת שמ״ז נזכרו
בכל שטפ אח צור מחצבחס ונצולו ממחשבח פרמה כנד חכו מי״ז להגאל,
מ״כ כשיצא״ו ממצרי׳׳ם ביום א׳ דפסח נא׳ בפ׳ בא והי׳ היום הזה לכס
לזכרו״ן כי אז גחבטל השרי מסי״ם שהגבירו השכחה כנד:

פ׳ וארא
וארא אל אברהם אל יצחק ואל יטקב באל שלי ושמי הוי׳ לא נולטתי
להם ,וגס הקמוחי אח בריחי אחס לחח צהס את אח כנטן את
אח

כד
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אק מגוריהם אשר גרו בה ,וגס אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר
מצרים מעבידים אותם ואזטר את בריתי ,לכן אמר לבני ישראל אני הוי׳
והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגר ,הדקדוקים רבו בזה וגס רש׳׳י
ז״ל הקשה דהא נאמר גס באבות שנגלה להם בשם הו״י׳ כמ׳׳ש כשנגלה
צאברהס בין הבתרים אני הו״י׳ אשר הוצאתיך מאור כשדים וכר ,אולם
י״צ עפימש״כ המדרש ובטור ]או״ח סי׳ רפ״א[ ישמח משה במתנת מלקו
כי משה רבינו בחר לו אצל פרעה יוס א׳ במצרים להניח בו ממלאכה
ובמר לו משה יוס השביעי וכשנצטוו אמ״כ פנ יוס השב״ח לשבוח ביום
השביעי שממ משה מה שבחר אוחו יוס ,והוא פנא דמה זה נודע מדשוח
למשה רבינו במה שנצטוו אח״כ ענ יוס השבח הא מצינו במדרש מלמד
ששמרו האבוח אח השבח עד שלא ניחנה והי׳ מקובל להם מיעקב ובניו
שבטי י׳׳ק לשמור אח יוס השבח קודש ושאמ״כ יהיו מצויס על ככה ומה
זה נולד מדשוח נמרע״ה בעח שנצטוו על קדושח יוס השביעי ,אולם י׳׳ל
פפימשאח״ל ]ביצה ט״ז [.על קדושת השבח שאמר הקב״ה למשה מחנה
טובה יש לי בביח גנזי לך והודיעם ולכאף נא הי׳ כ״כ בבי׳׳ח גנז״י דהא
הי׳ להם במסורח מהאבוח הקדושים קדושח השבת עד שצא ניחנה וידעו
מזה גס מקודם ולמה הוצרך להודיעם אך כאמח אף שהשבת מבראשיח
קביעא וקיימא כי בו שבת ה׳ מכל מלאכתו בבריאת העולם ,אמנם לרוב
קדושתו הוא יום חמדתו ית׳ לא זכו בו בני העולם להשתמש בשרביטו של
מלך מצכי המנכים ית׳ שהוא השב״ת ,וע׳׳כ ב׳׳נ ששבת חייב מיתה זולת
לישראל עם קרובו ניתן שנקראים בניס למקום ולהם התיר ית׳ )וכנז׳
נהלן בדברינו בזה בפ׳ בשלח( וגס נהאבות הקדושים ובניהם שהיו
בבחי׳ בניס צמקוס ,להם לבד נמסר השבת לחפץ סגולה ולימירי סגולה
)גס קודם שניחנה לכל בניו( ע״כ במצרים שהיו בבמי׳ פבדי״ס ואח
ערום ועריה הי׳ ירא מרע׳׳ה לגלוח להם במי׳ שביחח מלאכה ביום השביעי
בחורח שבח קודש שאולי אינם זוכים לזה עוד כולם ויהיו בבמי׳ ב״נ
ששבח חייב מיחה ובאמח ידע משרע׳׳ה מקדושח השבח מקובל מאבוחיו עד
יעקב רק שירא לגלותו לשומרו בתורת קדושתו ושרביטו של מלך ית׳ וע״כ
נתחכם משה רבינו ובחר לו סתם אצל פרעה היום הזה בבחי׳ יוס א׳ בשבוע
שנתן להם פרעה בלא״ה לשבות ממלאכה ועצה עמוקה בלב איש זה משרע״ה
שסוף כל סוף לא יעשו ישראל קדושים מלאכה ביום השביעי אבל לא גילה
הטעם מחמת קלושת יוס השבת כנז׳ מפני שאינם זוכים טלם רק אח׳׳כ
כשנצטוו אמר הקב׳׳ה מתנה טובה יש לי בבית גנז׳׳י)שהיתה בתחלה בגניז״ה
רק ליחילי סגולה לאבות הקלושים לברם ,צפונה בלבותם הטהורים( לך
והוליע׳׳ס )מולעה לפק כל ,שיפרסם ויוליע את השבת לכל העולם שנצטוו
בו ב״י וכל עלת ישראל יעשו אותו( ובזה יובן בברכת קילוש היום שאנו
אומרים זכרון למעשי בראשית תחלה למקראי קלש זכר ליציאת מצרים ,וכבר
עמלנו בזה )בפ׳ אמור להלן( להא השבת אינו נקרא מקרא קולש רק
קולש
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קולש בעצם כמו שחילק הארח״ל בהפרש בץ שבת ליו״ט ורק יו״מ נקרא
מקראי קולש פיי״ש וכן יש ללקלק קצת על לשון זכר ליציאת מצרים הא
השבת הוא זכרון לתחלת מעשה בראשית כמ׳׳ש שם בתחלה זכרק למעשה
בראשית ומהו ענין ליצ״מ שהוא רק הימים טובים כגון פסח וסוכות
זכר ליצ״מ אולם יש לרמז עפימ׳׳ש הארח״ל בברכת מקרא מגילה היינו
התפשטות יסול אבא והולעה לחח ,על מקר׳׳א מגילה כמו למקר״א העלה
ולמסע את המחנות עיי׳׳ש וזהו י״ל זכרון למעשי בראשית )שהשבת באמת
זכרון למעשה בראשית וקבוע וקיים קרושתו מבראשית הבריאה אבל הי׳
בבחי׳ בית גנז״י בהעלם והסתר שלא ניתן רשות בשרביטו ית״ש לבני
העולם כולו( תחלה למקרא״י קולש )שהתחיל קלושת השבת להיות מקרא״י
קלש בחי׳ למקר׳׳א העלה ולמסע את המחנות כנ״ל מהאריז״ל בכונת מקר׳׳א
מגילה היינו להוליע ולפרסם את השבת בעולם כולו ,זהו( זכר ליציאת
מצרים )מאז והלאה הוקבע ללורות לפרסם קלושת שבת ,אבל במצרים
הי׳ בהסתר רק משרע׳׳ה התחכם בהעלם מבני אלם כנ״ל( ,וע״כ י׳׳ל
נקרא השבת לפני יצחאת מצרים שב׳׳ת הגלו״ל משום לכל ברכאין ללעילא
ותתא ביומא שביעאה תליין ומאז בשבוע הזאת נתגר׳׳ל בעולם ונתפרסם
גולל כח השבת ,והנה ילוע מזוה׳׳ק יתרו מהו שבת שמא לקוב׳׳ה ועיי׳
מי יששכר בתחלתו)מאמר שם שצח( מה שביאר גפמה אופנים אי! שחש
בשבת שם הו״י׳ ב״ה ונקרא השבת בשם הר׳י׳ ב׳׳ה וזהו י׳׳ל א׳ם ת׳שוב
מ׳שבת )רגלך( ר׳׳ת אמ׳׳ת שהוא ז״א בחי׳ הו״י ב׳׳ה וגם כח׳׳ב חג״ת ר״ת
הספירות מכת״ר על תפאר׳׳ת עולה אמ׳׳ת שהוא תפארת הו״י׳ ב׳׳ה
)וכתבנו מזה ג׳׳כ במק״א( וגם נולע המנה בישמח משה במתנת חלקו
שהתפאר׳׳ת שמח בשבת במתנת חלקו שעלה על נה״י או״א ולקח המוחץ
וע׳׳כ לפי׳׳ז שבת בחי׳ תפאר׳׳ת אמ׳׳ת כנז׳ ,חהו י״ל וארא אל אברה׳׳ם
אל יצח״ק ואל יעק״ב )שהוא חג״ת( בא״ל של׳׳י)שהוא יסול ונגלה עליהם
במלכו״ת וגם יסר׳ל הוא בחי׳ שב״ת מלה השביעות לבינ״ה כנז׳ במאמרינו
כ״פ בשם הזוה״ק והראשונים וגם עיי׳ בסילור בכונת ובא לציץ כי מילוי שם
של״י ומשם סול התורה שניתנה בשב״ת פיי״ש( ולפי״ז רומז שם של״י על
שב״ת ואפפי״כ( ושמי הי״י)שהוא שבת שמא לקוב״ה כנ״ל( לא נולפת״י
להם )בבחי׳ לך והוליע״ם רק בהעלם אף ששמרו האבות את השבת הי׳ רק
להם לברם ולא שיתפרסם טוב השבת בעולם( וגם הקימותי את ברית״י
)שהוא היסו״ר לעשות את השבת ברי׳׳ת עולם( לתת להם וגר את אס
מגוריהם אשר גרו בה )היינו רק ״אשר גרו בה״ הם לברם בבחי׳ זו ניתן
להם השבת( משא״כ למשה ניתן בבחי׳ לך והוליעם אלא שהי׳ משרע״ה
ירא לגלות במצרים כח השבת לכל העולם כי לא ילע באתה זטת חט ב״י
לשרגיטו של מלך ית״ש הוא שמירת הש״ק ע״כ המתין על עת בוא דגרו
ית״ש ,וז״ש וגם אני שמעתי את נאקת בנ״י במצרים אשר מצרים מעבירים
אותם )בזטת טלל קישוי השיעבור שסבלו ,עי״ז( ואזכור את בריתי)זכות
האבות
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האבות ששמרו השבת בברוי׳ יסוד ברית כנ״ל( לכן אמור לבני ישראנ אני הו״י
)שבת שמא לקב״ה מעתה שיגאלו ממצרים יתפשט ויתפרסם כרו השבת
)בבני( ]בבמי׳[ אני הו״י כנ״ל ,וז״ש( והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים
וגאנתי וגר )שע״י יציאת מצרים יודע לעץ כל בבחי׳ מקרא קודש היינו
למקרא הפלה לפרסם כח קדושת השבת לכל ב״י ובאי העולם( כנז׳:

פ׳ בא
משכו וקמו לכם צאן למשפחוחיכם וכוי ,לח״ל משכו יליכם מפ״ז וקחו
לכם צאן ,והנה לקיחחו מבפשור שהי׳ בשב״ח ונקרא פי״ז ״שבח
הגלול״ שלקחו הטלה שהי׳ חופבח מצרים וקשרוהו בכרפי המטה ומצריים
שיניהם קהוח ולא יכלו לפשוח להם לבר והרבה טפמים לאין שיפור נאמרו
בלבר מלופ נקרא זכר נס זה בשב״ח לייקא ולא פל יום פשירי לחלש בניסן.
וי״ל בזה פפי״ל היפרח לבש כי האומוח והכופרים הקלמונים שיחסו
החנהגוח הפולם לכוכבי לכח ח״ו ,והנה אמרו אז כי שבחאי מוליל פצבון
והריסה פ״כ צרה יח׳ להחפנג ונשמוח ביום השבח ששולט בו שבחאי
כלי להראוח כי אין כח לכוכבים בצחי כחו יח״ש הוא לבלו פכ״ר ,ובזה
י״ל מה שקשרו בחלש ניסן הטלה בכרפי המטה להראוח שגם בימי ניסן
שהוא מזל טלה ואז כח המזל ביוחר)בי״ל לחלש( באמצפ החלש וקשרוהו
להטלה ושחטוהו להראות שאין כמ כלל בכוכבים ומזלות זולח כחו יח״ש
לבלו .והנה אם הי׳ כלפת המצריים והכופרים הקרומים שיש כח בהכוכביס
ומזנות זולת כמו ית״ש כנ״ל נמצא לפי״ז שיום השבת שבו שולט שבתאי
הוא יום שפל וגרוע ח״ו)שמוליד עצכון והריסה( וגס השבח ששבתו ישראל
ממלאכה במצרים ממלאכת פרפה הי׳ מקום לטופים לומר פי״ז מפני
ששולט בו שבתא״י ביום ההוא אשר מוליל הירוס במלאכה ולא רצו שיהרס
מלאכתם ופבולתם כמ״ש בפיתום ורפמסס וכיוצא כי טל כן שבתו אז
ממלאכחם ,ונמצא שיום השבח הוא גרופ ח״ו משאר הימים ,משא״כ
כשקשרו הטלה וכף כנז׳ שהראו שאין כח כלל במזלוח נמצא בפ״כ שאץ
זה הטפם של שביחח מלאכה בש״ק מפני שבחאי כנז׳ להא אלרבא נגלה אז
לאץ כח כלל למזלות אלא ולאי ששביחח יום ש״ק מפני מצוחו יח״ש יום זה
מכובל וגמל מכל ימים פ״כ נקרא אז ״שבח הגלול״ שנחגלל כבולו וגללוחו
משארי ימי המפשה והוקבפ ללורוח עי״ז בשם ״שבח הגמל״ וא״ש ונכון.
ופפי״ז יובן מ״ש משכו וקחו לכם צאן שהיה בי׳ בניסן ופ״ז לרז״ל ״משכו
יליכם מפ״ז״ שזהו הט״ז שהיו חושבים )בטפוח( שהי׳ כח למזלות ומכבים
וכיוצא כנ״ל ופי״ז נגלה שאץ להם כח בלחי כחו יח״ש ונחבטל כח מחשבח
הפ״ז כנד .ובזה יובן ל׳ המררש רבה בפרשחן החלש הזה לכם וגף הה״ד
יהיו לך לברך ואץ לזרים אחך היינו בחחלה אן« שהי׳ קצח מורים במציאות
הש״י מ״מ חשבו במו המזלוח והמכבים והשרים בשיתוף יחל .אמנם ביצ״מ
בפסח ובחרש הזה נגלה ט״י הקרבן טלה כנ״ל שאץ כח המזלוח כלל רק
ית״ש
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כז

ית״ש יהי׳ לך לבלך )אמונתו ית״ש ביחול בלבל בלתי שיתוף הנ״ל( ואין
לזרים אתך כנ׳׳ל •

פ׳ בשלח
עזי חמרת י׳׳ק ויהי ני לישוטה ,כ׳ בשטה״כ להארח״ל בסול טבילת ע׳׳ש של
שבת ,שבשבת טולה ט י אי״א שם י׳ק ע׳׳כ נקרא י׳׳ק שם של שבת טיי״ש.
חהו י״ל שכיון ששמרו השבת במצרים כמ׳׳ש במדרש שבחר בו משה רבינו
למנוחה .ביום הז׳ והלא ב״נ ששבת חייב מיתה וגם הוא משתמש בשרביטו
של מלך מלכי המלכים יח״ש שהוא השבח כמ׳׳ש בבני׳׳ש ובשארי ספרים
רק לנו בנ״י ניחן השבח בחסדו יח״ש ומזה למהני להם חשובה מה שהקריב
לבן של ישראל לחשובה נגד מה שטען שר שצ ים הלצו טע׳׳ז ,והללו טט״ז,
ובע׳׳כ כיון ששמרו השבח מוכרח דדין ישראל יש להם להחבוח ובניהם מאז,
ואב יח׳׳ש שמחל על כבודו כבודו ממול במה שנשחמש בשרביטו שלו כי דין
בנים יש לנו והוא אבינו יח״ש ורק לישראל מהני חשובה ולא לב״נ כידוע
ממדרש חנחומא ע׳׳כ זהו נגד טענח המקטרג הנ״ל מהני להם חשובה כלין
ישראל ,ח״ש עזי וזמרח י׳׳ק )מכח השם של שב׳׳ח שהוא י׳׳ק( ויהי לי
לישועה )להנצל על הים להחקבל חשובחם כדין ישראל כנז׳ ונושע מטענח
המקטרג( כנ׳׳ל] :ועיי׳ בשער יששכר במאמרינו שפח הים אוח א׳ ב׳ ג׳[:

פ׳ יתרו
ועתה א ם שמוע חשמעו בקולי ושמרחם אח בריחי והייחם לי סגולה
מכל הממיס י׳׳ל מ׳׳ש אח כריח״י ל י ק א כי הנה שבח קולש נקרא
ברי׳׳ח וכן לרש במכילחא בזה ושמרחם אח בריחי ,זה בריח שבח ,וכן
במקובלים הראשונים כי השב״ח כנגד שמירח היסו״ד שהוא מלה D׳
לבינ׳׳ה .והנה בכל החורה מצינו למ׳׳ל בלחז״ל ]ב׳׳ק ל״ח [.לאפי׳ נכרי
ועוסק בחורה הרי הוא ככ״ג ,משא״כ בשב׳׳ח לכ׳׳ע נכרי ששבח חייב מיחה.
ו מ ה לבר ניכר חיבחו יח״ש השב׳׳ח הוא אוח בריח ביני ובין בנ״י כי נכרי
ששבח חייב מיחה חהו ושמרחם אח בריח״י )הוא השב׳׳ח כנז׳ בזה(
והייחם לי סגולה מכל העמים )כי העמים לא יוכלו להביא עצמם לירי
חיוב שמירת שבח כי אררבא יהיו חייבים מיחה כי רק לישראל עם קרובו
ניחן מאחו יח׳׳ש להראוח חיבחן לפניו בבחי׳ סגולה מכל העמים(:
ב .זכור את יום השבת לקלשו ששח ימים חעבול ופשיח כל מלאכחך
ויום השביעי שבת לה׳ אלקיך .איתא בילקוט ויקלשה״ו ר״ש בר
יהורא אומר בשם ר׳׳ש ברכו במן וקלש״ו במאור פניו של אלם .והנה
שמעתי בשם הקרוש מהר״מ מקאסוב בעל אהבת שלום זי״ע שאמר א ט
בושים כל ששת ימי השבוע לחטוא כי איך יהי׳ לנו אח׳׳כ פגים ביום שבת
קולש פכ״ד הקלושים .חהו י״ל זכור א ת יום השבת לקלש״ו שיםי׳ לך
מאור
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מאור פנים של שבח שזה נקרא ויקדשה״ו כדברי ר״ש ואיך נפשה זה
שיהי׳ לנו מאור פנים בש״ק ע״ז מפרש הכ׳ ״ששח ימים חפבוד ופשיח כל
מלאכחך״ היינו שבשפה שאחה פוסק כל ימי השבופ אף בפניני מסחר
ומלאכה חזכור אז כי ״ויום השביפי שבח לה׳ אלקיף׳ וחזכור וחחשוב נא
כי אחה פנים יהי׳ לך ביום שבח קודש לה׳ אלקיך אם חחמוא ח״ו בפניניך
ופי״ז חשמור מן החטא ועי״ז יהי׳ לך מאור פנים בש״ק וחקיים זט״ר וכף
לקדשו שהוא במאור פניו כדברי ר״ש כנז׳:
ג .והפנין בפנימיוח קצח י״ל ברמז הדברים כי הנה זכיר״ה הוא מבחי׳
י״ק כמבואר ביחוד הזכירה ושכחה היא מבחי׳ מיחה כמ״ש נשכחח״י
כמ״ת מלב ואחז״ל גזרה פל המ״ח שישחכח ,ע״כ נאמר לא המתים )שהם
מבחי׳ שכחה כנז׳( יהללו י״ק )שזהו בסוד הזכירה י״ר ,כמי( ובאור פני
מלך חיי״ם והוא מאור פני״ו של שבח שברכו הקב״ה במאור פני״ו וע״כ נא׳
זכו״ר אח יום השבח לקדשו כי שם י״ק הוא שם של שבת והוא ]שם[ של
הזכירה כנז׳ במאמרינו כ״פ ,וז״ש ששח ימים חפבוי ועשיח כל מלאכחך
שהוא הל״ט מלאכוח שנחקללו בחטא אדה״ר אשר עונש חטא הזה מו״ח
תמוח וזהו גורם השכח״ה כנ״ל פ״כ זכו״ר אח יום השבח וגף הוא חקון
הזכיר״ה כנד ,וגם נא׳ ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך שהוא רשות
ונודפ מהרמ״פ מפאנו ז״ל כי אץ רשות בפולס ואם מכונים לדבר מצוה
אז הוא בחלק הקדושה ,ואם לאו להיפך ח״ו פ״כ נאמר בזה ששת ימים
תפבוד )רשות כנד( ויום השביפי שבת לה׳ אלקיך להכניסו לקדושת ש״ק
כשחכור כל ימות השבופ מקדושת ש״ק וז״ש )בפ״ב רביצה( זכור את יום
השבח לקדשו זכור מאחר שאתה בא לשכחה״ו ,הייצו להפלות מעולם
השכחה לפולם הזכירה בש״ק כנ״ל:
ד .זכור את יום השבח לקדשו פירש״י זטר לשק פעול הוא כמו אטל
ושתו ,הלוך ובכה עכל״ה .וי״ל פפימש״כ הב״ח )או״ח סי׳ רמ״ב(
זטר את יום השבת לקדשו הוא מ״ע לענגו ועיי׳ ברמב״ן בפרשתן על הפ׳
הלז .והנה ט שם בהל׳ שצח )סי׳ רפ״ח( דמי שיש לו עונג מהבטה מותר
לבכות בשבת ,וכתב שם הט״ז דאיתא באגדה שמצאו תלמידיו לרע״ק שהי׳
בוכה בשבת ואמר עגג יש לי והייגו שמרוב דבקתו בהקב״ה זולגים עיניו
דמעות שכן מצינו ברע״ק בז״ח וכן הוא מצוי במתפללים בטנה TOO
הט״ז וזהו רמוז בדברי רש״י זטר )היינו שזה הוא מ״ע דפונג בשבת
כדברי הב״ח הנד( לשון פעול )שצריכץ לפעול ולעבד בעונג קדושת שבת
כ״א לפי מצט ורצונו ומדרגתו ויש שחפן אז יותר בעונג מאכל ומשתה
ויש שחפן אז יותר בבכיה והוא לו עונג שבת כהאי דרס״ק שאמר פנ״ג
שבת הוא לו היינו בכיה בדבקות בהקב״ה בפת מפלתו כמ״ש הט׳׳ז( כמו
אטל ושתו ,הלון ובכה כיינו כמו באטל ושמו  pהוא הלון ובכה ולשניהם
מקיימים זכור את יום השבת לקדשו כמצות עונג כ״א כחפצו ולטובה כתתי:

יק

מאמר תורת שבת)משפטים ,תרומה(

כט

פ׳ משפטים
א .רק שבחו יתן ורפא ירפא .י״ל פפידחז״ל ]בשבח דף י״ב [.המבקר חוצה
בשב״ח אומר שב״ח הוא מלזעוק ורפוא״ה קרובה לבא ור״מ אומר
יכולה היא שחרחם פירש״י אם חכבדוכ וכר היינו שמכח השב״ח בא
הרפואה ובזה פי׳ מק אאמו״ר)שליע״א( ]זי״פ[ מכאן שניחן רשו״ת לרופא
לרפאו״ת היינו רשו״ח גי׳ שק״ו צי״ח )כמ״ש בסידור בטנח ונוחנים באהבה
רשר׳ח זל״ז( שהוא השם של שב״ח .ח״ש שניתן רשר׳ח גי׳ השם הנ״ל של
יום השביעי ש״ק( לרופא לרפאוח ע״י השם של שבח הוא כח הרופא
לרפאות עכ״ד ובזה י״ל רק שבת״ו )אותיות שבתו( יתן )בכח השבח
שנותן הקב״ה( ורפא ירפא )בא הרפואה שלימה(:
ב .ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות וגר ,ובכל אשר
אמרתי אליכם תשמרו ושם אלכיס אחרים לא תזכירו לא ישמע על
פיך ,שלש רגלים תחג לי בשנה ,צ״ל המשך הדברים ובפרש מ״ש ושם
אלהים אחרים לא תזכירו באמצע בק מצות שבת לשלש רגלים .וי״ל רמוז
הענק מ״ש בהאריז״ל בהפרש בין שבת ליו״ש כי שבת עקרו הוא במי׳
אב״א ,ויו״ש שהוא בחי׳ אמ״א הוא ל״ת ,נמצא שע״י שמירת כמ״ע מתקנים
עד במי׳ אב״א דכר ושמירת הל״ת הוא במי׳ אמ״א כנומג ח׳׳ש ששת
ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות ,זהו מ״ע דשבחק ושורשן
באבא במי׳ שבת כנד ,ואמ״ז מפרש במי׳ יו״ש )וההפרש ביניהם כמי(
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמר״ו )שהוא במי׳ שמו״ר ל״ת( ושם אלהים
אמרים לא תזכירו)היינו להשמר מאלהי״ם אמרים שהוא את זה לעומת זכ
נגד הבינה אלקים דקדוש״ה ,ובינ״ה אימ״א היא במי׳ יו״ש כנד שהוא(
שלש רגלים תמוג לי בשנה )שע״י שמירת השלש רגלים מתקנים בנפשו
במי׳ אלקים ]בינה[ היינו אימא שהוא עיקר כונת יו״ש כגויע(:

פ׳ תרומה
ונתת על השלמן למס פנים לפני תמיד .יש לדקדק מ״ש בזה בלמם
הפנים לשק תמיד .וי׳׳ל פפ״י מ״ש במאמריט הלז )פ׳ אמור(
עכ׳׳כ ביום השבת יפרכנו לפני ה׳ ,עפי״מ ששמעתי מפה קדוש אדומו״ר
הקדוש משינאווע זצ׳׳ל בשם רבינו הקדוש רבן של ישראל מלובלק זי׳׳פ׳
כי בכל עיר צריך פכ׳׳פ אמד המיומד והמשוב להנימ על שלמט בשבח
י״ב מלות .חכו דוגמת כמשק ביום כשבת יעדכנו .חכו י״ל רמוז בלמם
כפנים ;מיו י״ב מלות .וט בלשון ״תמיד״ כייט גם בזמן כגלות שאק
כמשק וגיכנדק קייס יעשו כן בכל פיר ופיר בכל שבת ושבת .וליכא מידי
דלא רמחא באורייתא .והוא ית״ש יגלה לן מעמי׳ דבתריםר נכמי וט׳
ומניי׳ מ״ש לקק שם פכ״כ ולקחת סלת וגו׳ עוד נמה בעכ׳׳י[:
ואחה

ל

מאמר תורת שבת)תצוה(

פ׳ תצוה
ואתה חצוה אח בני ישראל ויקחו אליך שמן זיח זך כחיח למאור להמלוח
נר חמיד ,כ׳ בסידור האריז״ל בכונח ״מזמור ״שיר ״ליום ״השבח
ר״ח למשה כי משה רבינו פ״ה יורד בכל ט״ש טם כמה צדיקים ומטלה
אח כל הנשמוח בין החיים ובץ המחים שבממקי הקליפוח שאין להם זכוח
לעלוח ואין ביכולח לשום אדם להטלוחן טכד״ה והוא מנין שאמרו בחחוה״ק
דרוחיה דמשה אחחרך אבחרייהו בכל דרא ודרא )וטיי׳ מה שכחבנו בזה
במאמרינו בכ״מ ובפרט בפ׳ נצבים וילך האזינו( והנה ע״י שמחדשין
חידושי חורה לאמיחה ומכוונין למה שאמר משה רבינו מה שחלמיד וחק
טחיד לחדש טי״ז נוחנים חטנוג לנשמח משה רבינו בבחי׳ משה שפיר קאמר
שאחז״ל ,ואם ח״ו ישראל חוטאין אז יש לו צטר למשרפ״ה )וכמ״ש שם
בפ׳ וילך להלן מזה( וטל כן אם לומדים חורה לשמ״ה הוא בחי׳ למש״ה
וגם אם אינו לומד לשמה והמאור שבה מחזיר למוטב ולמולם ילמד אדם
שלא לשמה שמחוך וכו׳ גם אם סובל גיהנם כשאח״ל ]יומא ט״ב[ דאמר
להו רבא לרבנן במטוחא מיניכו לא חירחון חרחי גיהנם כשלומד שלא
לשמה מכ״ז מ״י צמר הגיהנם נזדככו שמה מ״י שמשרמ״ה מטלהו בכל
מ״ש גם מממק הקליפה ומ״י נצוצי החורה שלמד בא לידי חיקון ,חה
י״ל מ״ש ואחה חצו״ה )לשון צווח״א חרא שמחחבר משרמ״ה מם ישראל
בין החיים וכר להמלוח ולחקן נשמחם( ויקחו אליך )למשה( שק זיח
זך )רומז לחכמה כשאר״זל במנחוח ]פ״ה [:שבחורה שהם לומדים הם
לוקחים ומביאים למשה רבינו( כהיח )גם אם אינו לשמה פי״ז נכחש ונכחת
בגיהנם וכשארז״ל בזוה״ק האי אמא דלא סלק נהורא שפיר במשק בי׳
מד דקסליק נהורא כדקא יאות ,ונמשה( למאור להמלות נר תמיד)למוה׳׳ב
הנצחיי במי׳ תמיד( וגס רומז כחית למאור מי שהוא בבקי׳ פניו ונתק
במיני מצמו זוכה למאור תורה מ״י משה רבינו אשר הוא מלמדינו שהוא
שורש המנוה והתורה ,וכמו שמצינו בכהארח״ל במהר״ש אזידא ז״ל
שנחדבק בו נשמח ר׳ פנחס בן יאיר ימן שמשה באותו יום מצוה ששייך
למדתו של רפב״י ,וה״נ גבי משה רבינו אם מדבק אף במרת משה שהוא
מניו מכל האדם אשר פ״פ האדמה ומשה רבינו ממלה נשמתו לתקנה
ביותר בשבת כנז׳ ט״י התדבקו בו במדתו ,ובפרט בש״ק פרשה זו שמל ז׳ אדר
יום הסתלקות משרט״ה חי״ט וטכ״י] ,ומיי׳ מ״ש בד״ח מה״ק אות מ״ו
טיי״ש[ וז״ש ואתה תצו״ה את בני ישראל לשק צוות״א מדא כנ״ל וגם
דהוא רומ דמשה דאתתרך אבתרייהו בכל דרא ודרא ובפרט ביומא דהלולא
דיליה ושמתדבק בבמי׳ מיבור נשמה לסיימ לתורה וטבורה כמו שהוא במי׳
מיבור נשמה מהצדקים גם במיותם כנודע מהארח״ל ,ומיי׳ מה שפירשנו
)בפ׳ וילך( מה״כ כי ידמתי אמרי מותי כי השמת תשמיתק וגר היינו
שידט אמרי פטירתו ויהי לו צמר מזה מ״ו פ״כ הבטימהו שיהי׳ ת״מ בכל
דרא

מאמר תורת שבת)תצוה ,תשא(

לא

ררא וררא שילמלו תורתו ויוכל להתלבק ממהם בצוותא מדא לתקן נפשם
ופי׳׳ז יהי׳ לי נייח רוחא למשה רבינו כנ״ל.

פ׳ תשא
א .כי חשא אח ראש בנ״י וגו׳ מחציח השקל וגר מה שקורץ ״שבח שקלים״
ומה פנין השקלים לשבח פיי׳ בכפר יששכר במאמר השקלים בעה״י:
ב .ושמרו בנ״י אח השבח וגו׳)וסמוך לי׳ בפרשחן( ויחן אל משה ככלחו
לדבר אחו בהר סיני וגו׳ לחח אבן כחובים באצבפ אלקים ,וירא הפס
כי לושש משה וגו׳ ,י״ל פנין הםמיכוח פ׳ שבח קודם למפשה הפגל והקדימו
לפרשח שמירח שבח לפ׳ הנד ,פפימש״כ בהארח״ל בכונח מזמור שיר
ליום השב״ת שהוא ר״ת למש״ה ,כי למשה רבינו ניחנו הכחרים מהפריים
שהוסרו מפל ישראל אחרי משא הנד הידופ וניתנו למשה ובכל פ״ש הוא
מחזיר אוחם לישראל) ,וגם פיי״ש בכונח ישמח משה בחפלח שחריח שבח(
פכחד״ה ,ונמצא שהשבח הוא חיקון משא הידופ ,פ״כ ראויים אז ישראל
בשבח להחזיר להם הפריים שהוסרו מהם בפונש משא הנד ,וגם אח״ל
)שבח קיח (:כל המשמר שבח כהילכחה אפי׳ פפ״ז כדור אנוש מוחלץ לו
ושהוא משא פ״ז הנד ,פ״כ הקדים יח״ש רפואה למכה והפמיד בחורה פ׳
ושמרו בנ״י אח השב״ח קודם פרשח משא הידופ וגם סמוך לי׳ ,באמצפ
)קודם פ׳ החמא הנו׳( ויחן אל מש״ה וגר )פפימש״כ בסידור בכונח ישמח
משה במתנח חלקו כי מבד נאמן קראח לו הכונה שהוא פבד נאמן
שמחזיר הכתרים לישראל בכל שבת וגם אלן> אומת שנישלו ממנו במשא
הנד ובשבת מחזירץ לו בפמדו לפניך מל ה״ר םינ״י ושני לחו״ת
אבני״ם הוריד בידו וכתוב בהם שמיר״ת שב״ת חה שנאמר( בה״ר
םינ״י ושנ״י לח״ת הפדות לחת אב״ן )כנוסח התפלה וכונה הנד( וסמוך
לי׳ וירא המם כי בושש משה וגר שהקדים רפואה למכה בםמיטת הפ׳
הקודמת כנד ,וזהו י׳׳ל מ״ש אמרי ממשה הידוע הלז ועתה הורד עדין
ממליך ואדמה מה אמשה לך ולכאורה היא בלשק כמם וגזירה קשה ח״ו
באמרו להם שגם אחר שיורידו מדיים בהר חורב ,לא די זאת מוד להם רק
ואדמה )מוד( מה למשות להם ]להלקותם[ )להמקום( ולמנשם חלילה מוד,
אך י״ל כי ית״ש ניחמם אז מוי כי שה שיורידו)הכתרים( המדיים לא שיקחו
מהם לגמרי אך הנה יתנום הכתרים )לשמרם( למשה רבם שהוא הדמ״ת של
כל ישראל וז״ש ואדמ״ה מה אמש״ה לך שימש״ה להם בחי׳ תיקח מ״י
ואדמ״ה )דמ״ת של כל יxאל( הוא מש״ה רביט שיתטם לו וגם ידעו
שובו ומטותנותו של משה שינהג שובת מץ בהם ויחזירם לישראל בכל
שבת ושבת כנ״ל ,וז״ש מקודם בפרשתן הנד אך את שבתות״י תשמורו
וגף לדע׳׳ת כי אני ה׳ מקדשכם ,הקדים הרפואה למכה קודם פרשת הנד
כי הבמי׳ דמ״ת הוא מקדשכם ביום שבת קודש כי משה רבינו במי׳ רמת
ימזיר המדיים בכל יום השבת כנד:
ששת

לב

מאמר תורת שבת)תשא ,רקהל(

ג .ששח ימים חעבוד וביום השביעי חשבוח ,בחריש ובקציר חשבות ,הנה
יחמה כל עובר מה שחשב רוקא חריש וקציר מכל שאר המלאכות,
וכבר עמרו רז״ל על זה .אולם י׳׳ל עפ״י הנורע מהאריד׳ל ובכל הספרים
שהשבת הוא תיקון עולם היא האח שנתקללה כל׳׳ט מלאכות בעח חמא
ארה״ר וע״כ נאסרו בשבת הל״מ מלאכות ,שאז הוא תקק קללת האח,
והנה שם בבראשית בקללת הארמה נא׳ בקרא בזפת אפך וגר וכן וקרן
ורררר חצמיח לך וכן בקללת קין נא׳ ופתה ארור אתה  pהאדמ״ה אשר
פצתה את פיה וגר כי תפבוד את האדמה לא תסף תת כחה לך וגר
וכל אלו הקללות הי׳ בפבודת האדמ׳׳ה שהוא חרי׳׳ש וקצי״ר וכיוצא ,ע״כ
י׳׳ל שפיר מדייק הכ׳ בפרשתן ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות
)מל״ס מלאכות .ולכאורה יוקשה כיון דטדיץ לא נתקן חטא אדה׳׳ר והקללה
טל הל׳׳מ מלאכות א״כ מה יום מיומיים להניח מהם ביום השבת פ׳׳ז כתיב(
בחריש ובקציר תשבות )כי אז נתקן בכל שבת לשפתו ויומו מחטא אדה״ר
שהוא הקללה בחרי׳׳ש ובקצי׳׳ר עבודת האדמה כנד ונעשה מזע׳׳ת אפ״ך
שבית׳׳ה ומנוחה( ע׳׳כ צריכין לשבות אז ביום ההוא מכל הל׳׳ט מלאטת
כי בא חקק ביום ההוא לחטא הנד רק בא מנומ״ה טונג וברכ׳׳ה:
ד .וביום השביפי שבת שבתון ,פירש״י מנוחת מרגוע ולא מנוחת אמני.
צריך ביאור מה טנתו ז׳׳ל ,ופיי׳ שפתי חכמים שנדחק בזה .ונ״ל
פפי׳׳ד המכילתא ופירש״י בפ׳ יתרו עה״כ ששת ימים תעבוד וכר שטת
כאלו כל מלאכתך פשויה ,ד׳׳א שבות ממחשבות פבודה ואומר אם תשיב
משבת רגלך פכ״ל ,והנה האדם השובת ונח בשבח אמנם חושב אז במחשבתו
מה צריך לפשות אז מיד במוצש׳׳ק ובימות החול של אחריו אץ זאת מנוחת
מרגופ רק מנוחת ארעי כדי שיוכל לפבוד אמ׳׳כ מלאכתו ביתר שאת כמו
שחושב אז מזימותיו ופעולותיו שיפשה אמ׳׳כ ,וזהו י׳׳ל כפשוטו שפירש״י
שיהי׳ שבת ,שבת שבתק מנוחת מרגוע) ,היינו שיהי׳ כאלו כל מלאכתו
עשויה ופי׳׳ז ימצא מרגופ לנפשו בפת מנוחתו לתכליתו( ולא מנוחת ארעי
)היינו כשחושב מחשבות עבודה מה שיעשה בימי החול שלאחריו אץ זה
רק מנוחת ארעי שהוא רק מנוחת ארעי כדי שינפש מעט ויעמד עבודתו
ביותר אח׳׳כ( מד .כן נראה פשטות הדברים] :ועמ״ש בחיים ושלום
בפרשחן[:

פ׳ ויקהל
א .ויקהל משה וגר בפירש״י בשם ח׳׳ל הקדים להם אזהרת שבת לצווי
מלאכת המשכן ,לומר שאינו דומה את השבת וכבר עמדו המפורשים
דהאיך הי׳ קס״ד זה הא מלאכת המשק הוא רק מ׳׳פ וחילול שבת הוא פשה
ול״ת שיש בו סקילה .אמנם בפנימיות המנץ יש להבץ כיון שהשב״ת הוא
תיקון מסא הידוע הנ׳׳ל גפ׳ הקודמת ומי״ז מחזיר משרע״ה לבנ׳׳י העדיים
בשבת מה שהסירו גמורג אממ מעשה הנד וגם מק המשכ״ן הוא מקק
לזה

מאמר תורת שבת )ויקהל(

לג

לזה שיביאו זהב למשכן תחת הזהב שעשו וכר כנודע ב7־ח< אמנם השבת
הוא רק ליומו ושעמו משא״כ בימוח החול )וכמו שכתבנו בפ׳ הקודמת
אוח ג( משא״כ המשכן הוא חדיר בכל יום ויום .ב( וגם מ״ש כל השומר
שבת כהלכתה אפי׳ עובד ע״ז כדור אטש מוחלק לו הייט מטא ע׳׳ז הידוע
כנז׳ אבל זהו רק תקון פרשי ולמי ששומר שבת כהלכתה משא׳׳כ המשכן
הי׳ חיקון כללי לטלם יחד לכפרה לחשא הנז׳ ע׳׳כ משני שעמים הנז׳ הי׳
קם״ד לפי טעם הרמז הנז׳ שידחה מלאכח המשכן לשבח ע״ז צריכק קרא
שפיר דלא ידמה שבת ובאמת שבח הוא חקק הכולל לכל ימוח השבוע
כדאיתא בזוה׳ק כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליק:
)ובזה אמרתי כגר בפרשתן עה׳׳כ ויקהל מש׳׳ה את כל עד׳׳ת הייט
העדיי״ם שממזירם לישראל גשכת כנ׳׳ל גפ׳ תצוה וככמה דוכתי
ומצאתי אמ״כ כזה גםפרים הקדושים אוהכ ישראל .אגרא דכלה .ודומיהן(:
ב .ויקהל משה את כל עדת ב״י ויאמר וגר ששת ימים תעשה מלאכה
וגיוס השגיעי שגת שכתק וגר פירש״י וקהל הוא לשון הפעיל שאינו
אוסף אנשים גידים אלא הם נאספים עפ״י דיכורו וט׳ עכ״ל רש״י ,ועיי׳
כמפרשים מה שתמהו ודקדקו גטנת רש״י כזה ,וי״ל הפנק כי אמר מטא
הידופ ומשרע״ה לקמ הפריים כנ״ל )גפ׳ תשא גדגרינו וגפ׳ תצוה וככ״מ(
וממזירם לישראל ככל שכת כמגואר גהאריז״ל והשגת הוא תיקון למטא זה
פד שהמה ראויים גשגת להמזיר להם הפריים ונפשות ישראל כפרט הדור
דיפה ההוא הי׳ נשמתם גפצם גדול מאוד גקדושה גשורשן ואמרי שהםגו
והגיאו להם הע״ר המטא הגדול הזה גמדגר ונפשם הרגישו שפ׳׳י השג״ת
יהי׳ להם תיקק לגמרי ולפ׳׳פ ימזרו להם הפריים ככל שגת ושגת ע״כ
כשהתמיל משה רבינו לדבר מפנק ציווי שכת )אע״ג דאינהו לא מזי מזלייהו
מזי כי במצות שבת תלוי תקון ופליית נפשותם( פי׳׳ז נאספו מפצמם
לשמוע מכל פבר ופינה וזהו שפירש״י שלא הקהיל אותם בידים )ולא
בחצוצרות( אלא כיון שהתמיל משרע״ה לדבר מפנק שבת הן נתאספים
ממילא עפ״י דיבורו בזה כי המשיך נפשם לזה כנ״ל ואמרי רצונם שהרגישו
לטובה ומסיים בזה הט לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
עפימש׳׳כ בראשית מכמה )שער הקדושה פ״ז( כי רמוז מה שלא לכעוס
בשבת ולא להדלק נורא דגיהנם ע״י הכעס וכן הוא בתחוה׳ק .וגם טדע
בהארח״ל ]שערוה׳׳ק דף י :ובספר הלקוטים ,קהלת סימן יא[ כי ע״י
הכעס נסתלק ]נפשו[ )לפעמים( ר״ל ממליפים נפשו הטובה משורש
הקלושה ע״כ הזהיר אותם משרפ״ה בעת ציום על השבת שזהו טובת
ותקק נפשם כנז׳ לא תבערו אש וגר )שהוא אזהרה על הכעס שלא צכעוס
שלא לקלקל עי׳׳ז ולהמליף נפשם בפרט( ביום השבת כנ״ל:
ג .פור יאמר מ ה כי מ ה ויקה״ל )עולה מקו׳׳ה( מש׳׳ה )הוא טנת
המקוה בערב שב׳׳ת כמבואר בהארח״ל הטנה עה׳׳כ וקרא אלקים
ליבשה
ג

לד

מאמר תורת שבת )זיקהל(

ליבשה  pbד״פ אנקי״ם שמם כוננו גימ׳ מש׳׳ה שכ׳ בו כי  pהמים
משיתיהו( את כל פדית וגר )הוא אותיות דמ׳׳ת שהוא בחי׳ מש׳׳ה
וכמ׳׳ש הרמב״ם סוף הל׳ מקוואות שאלו המימי מקוה רמז יש בהן וכר
וכשטבל במי הדמ׳׳ה כיהור מכ״צ( ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה
ה׳ למשות אותם ששח ימים תמשה מלאכה מפ״י המקובל מצדקים זקנינו
זי׳׳פ בשם רבינו הקדוש הבפש״גי זי׳׳מ כי שלשה דברים ,סת pכלש^
היינו ,מקוה ואכילת מנג שבת וצדקה ,וזהו המקוה במרב שבת שרמוז כנ״נ
כי כשטובנין במרב שבת מכ״פ לכבוד שבת גם בלי שוס כונה הוי כלשמן בכל
הכונות וז״ש ויקה״ל מש״ה )בסוד כונת המקוה כנ״ל( וגו׳ ששת ימים
תמש״ה מנאכה היינו מלאכה בפשטות רק תפש׳׳ה מלאכה במשיי׳ בני כונה
ח״ש שש״ת ימי׳׳ם נרמז מנ המקוה ביו״ם השש״י שהוא מ׳׳ש( וביום השבימי
יהי׳ לכם קדש )גס בסתמן מ״י תעש״ה מלאכה בטשייה בפשטות יהי
קודש כנש pבכל הכוונות( כנ״ל:
ד .א״י מה״כ ויקהנ משה וגו׳ חנה הדברים אשר צוה ה׳ נמשות אותם
ויש לדקדק מל הצשון אשר צוה ה׳ ״למשוח אוחם״ דהא אדרבא
שמירח השבח הוא ״שלא למשוח מלאכה״ וה״ז סוחר ״צמשוח אוחם״
וגם יש לדקדק מה זה הקהיל דוקא אנשי״ם ללמדם אוחם במצוח שבח
ולא בשאר״י מצוח וכבר דיקדק בילקוט מ״ז וחי׳ שיקהלו קהילוח בשבח וכף,
ונ״ל כי במנוח שבח יש שני טנינים הא׳ שמירח הל״ח שלא לטשוח מלאכה
ובזה אין נ״מ בין אם הוא בציבור או לא כיון שיושב ואינו טושה מאומה
משא״כ טשיי״ח המ״ט דקידוש השבח היינו בחפלה שצ״ל בצבור ובשבח ביחר
שאח וכמו שמניני במדרש פ׳ במדבר )ב׳־ח׳( הרחק אלפים אמה כדי שיוכלו
לבא להחפלל לפני הארון בשב״ח חוך החחום וכן בסטודח וקידוש שבח
אינו דומה יחיד הפושה למרובים העושים ומתקבצים יחדיו לעוד השבח
ואור השבח יאיר טל רבים ביוחר וז״ש ויקהל משה אח כל טרח בנ״י)ויפלא
כי לשמירח השבח הוא הל״ח א״צ להקהיל רבים .וט״ז מחת( אלה הדברים
וגו׳ ״למשוח אוחם״ )היינו מ״פ דשבח בחפלה וקידוש וכבוד היום שצ״צ
״בקהלה״ בצבור מ״ז נאמר ויקהל משה( כנ״ל:
ה .א״י בפשיטוח מה״כ אלה הדברים אשר צוה ה׳ וגר ששח ימים חמשה
מלאכה וביום השביטי יהי׳ לכם קדש וגר טפימש״כ לטיל כי השבת
הוא חיקון חטא הידוט במדבר וזהו החטא שאמרו אלה אלהיך ישראל
וכשרז״ל גם אל״ה חשכחנה שזהו ממשה הנד וזהו אלה )חטא הנד( הדברים
)דיבור בחי׳ קשות הדינים שבאו מי״ז( אשר צוה ה׳ למשו״ת )מלשון חקק
למשות כמו לא מש״ה שפמו היינו שיחקנו( אוחם ,ששח ימים תמשה
מלאכה וביום השבימי יהי׳ לכם קדש שבת שבתון )מ״י הש״ק שהוא תקון
חטא זה ולהחזיר הכתרים בשבת כנ״ל(:
בגמר
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פ פקודי
בגמר מלאכח המשכן נא׳ וירא משה אח כל המלאכה והנה משו אוחה
כאשר צוה ה׳ כן משו ויברך אוחם משה פירש״י אמר להם יה׳׳ר
שחשרה שכינה בממשה ידיכם ויהי נומם ה׳ אלקינו מלינו וממשה ילינו
כוננה מלינו וממשה ילינו כוננהו מכ״ל רש״י ז״ל י״ל מפימש״כ למיל
במאמרינו ובפ׳ הקולמת כי חטא הנז׳ במרבר באמת נחקן ביום ש׳׳ק אך
צריך טול חיקון בימוח החול אבל המשק בהבנותו הי׳ פומר לכפר בין
בחול ובין בשבח )כנ״ל בפ׳ ויקהל אוח א׳ שטל כן הי׳ הקס׳׳ר שמלאכח
המשכן יהיה רוחה שבח יפן שהמשכן נוהג חריר בק בשבח בין בחול(.
והנה כ׳ הארח״ל בכונח מוצש׳׳ק באמירח זה הכ׳ ויהי נופם ה׳ פלינו היינו
נופ׳׳ם ה׳ מסוד חוספח שב׳׳ח שצ״ל נופם ה׳ פלינו )מבחי׳ בינ׳׳ה שהוא
נופ״ם בחי׳ שבח( ומפשה ידינו כוננה פלינו גם בששח ימי המפשה מנופם
השבח וברכוחי׳ וז״ש שבפח שנגמר מלאכח המשכן נא׳ ויברך אוחם מש״ה
שהוא בסוד למש״ה ר״ח ״מזמור ״שיר ״ליום ״השבח כנ״ל מהאריז״ל
שמחזיר הפריים אמנם זהו רק בשבח פ״כ בירך אוחם פ״י המשכן )שהוא
גם בימוח החול ימי המפשה( יה״ר שחשרה שכינה במפש״ה ידיכ״ם
)בימי המפשה ג״כ( והיינו כי השבח פם המשכן יחדיו יכונו לכפר ולחקן
החטא הנז׳ לדורוח פולס חמיד:

פ׳ ויקרא
ועפי״ז י״נ )בריש פ׳ ויקרא( ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו וגר אדם
כי יקריב מכם קרבן לה׳ וגו׳ ואל״ף זפיר״א בויקרא שהוא בסוד
אלף אורוח שנחמטטו למשה רבינו ט״י חטא הידופ במדבר שהי׳ אז פ״י
הפ״ר ובשבת נתקן זה ומחזיר העדיים והוא בסוד שמרומז כמתנת חלקו
כמבואר בכונות בסידור )וגם טיי׳ במגלה עמוקות פ׳ וקרא( והנה גם
בימות החול היו צריכין תקון ע״כ ציוה ית׳ על המשכן והקרבנות כנ״ל
וז״ש ויקרא אל משה )באלף זטירא בסוד אלף אורות שנתמטטו למשה ע״י
הנד( אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳  pהבהמה  pהבקר וגר שט״י הקרבנות
יתוקן חטא זה וכמ״ש בפ׳ שמיני ויוחזרו לו האלף אורות .ובזה י״ל נעוץ
סוף הפרשה לתחלתה כי מסיים הפרשה לאשמ״ה ב״ה ר״ת ״לאל ״אשר
״שבת ״מכל ״המעשים ״ביום ״השביעי כמ״ש בזה במאור ושמש .כי מתחיל
הפרשה באלף זעירא באלף אורות שנתמעטו ט״י חטא הדור ונתקן ע״י
השב״ת ע״כ מסיים בר״ת לאל אשר שב״ת וכר כנז׳ וגם בימות החונ הוא
התקון ע״י הקרבנות כנ״ל אמנם התינח  p oשביהמ״ק קיים אולם
מה נעשה  p oשאין ביהמ׳ק קיים במוה׳ד במה יטפר ערן אך כבר אח״ל
]מנחות ק״י [.שהבטיח הקב״ה שכל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב
עולה וכר .ובזה יתפרש בפרשת צו בסמוך בטה״י:
צו

לו
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פ צו
צו אח בנ״י ואמרח אליכם זאח חורח כפולכ היא כפולה פל מוקדה פל
כמזבח וגו׳ ,שאמח״ל אין צייו אלא פ״ז כמ׳׳ש בסידור בטנת צ״ו אח
בנ׳׳י בפ׳ כחמיד פיי׳׳ש כיינו מחמח שיצטרט לחקן חטא פ׳׳ז כנז׳ במדבר
פ׳׳כ נאמר צו את בנ״י)אץ צו אלא פ׳׳ז כנז׳ ולתיקון זכ זאת תורת הפולה
כשדרז״ל כל הפוסק בתורת פולה כאלו הקריב פולה וזכו נוכל לתקן ולקיים
גם בגלותינו שאין ביהמ׳׳ק קיים בפוה״ר )וכנ״ל בפ׳ הקודמת( וגם נקרא
חורח העולה כמ׳׳ש בספרים שרומז פל המחשבה שנקרא פולה פל לב בנ׳׳א
וכמו שכ׳ בספרים פ׳׳ד רש״י ז״ל בזה ביוחר צריך זירוז במקום שיש חסרון
כיס היינו שאין פל המחשבה במוח כיס המכסה כמו פל האחן הפה והפץ
וכיוצא פ״כ נקרא חסרון כיס וצריך זירוז ביוחר ,והנה הי׳ חטא פ׳׳ז הנ״ל
שנא׳ למפן תפוש את בנ״י בלבם פ׳׳כ צריך התיקון לזה מאת תורת הפולה
פנ לבבינו במחשבה בבחי׳ מוקדה טל המזב״ח כל הלילה שהמזב׳׳ח נקרא
הל״ב ופ״י חורח הפולה נוכל לתקן זה ,והנה השבח הוא יומא דאורייחא
כדאי׳ בזוה״ק ולכ׳׳פ בשבח ניחנה חורה פ״כ השבח חיקון לחטא הלז
בבחי׳ זאח חורח הפולה כל הפוסק בחורח פולה כנז׳ וגם שבח בחי׳ חכמה
)אבא( ובחכמה אחברורי כל המחשבות לחקן החטא של חפוש אח בנ״י.
צ״ו לשון חיבור כמו בצווח״א חדא )פיי׳ מ״ש לפיל בפ׳ חצוה( היינו
שאמר יח׳ למשה כשירצה לדבק א״פ בבני ישראל)אח כמו פס בני ישראל(
והמה נחרחקו אז פ״י חטא הנז׳ ובשבח יוכל להפלוחם פס כל הנשמוח
החיים והמחיה כמ׳׳ש מהארח״ל בסידור כנ״ל אמנם גם בימוח החול
צריכין חיקון וחיבור פ׳׳כ צוה פל הקרבנוח שנוהגים חדיר כנ״ל וגם השבת
יומא דאורייתא כנד וידבקו אף בחורח משה ופי׳׳ז יהי׳ כאלו הקריב כל
הקרבנוח ופי״ז יוכל משרפ׳׳ה להחדבק פס ישראל בפרט פם לומדי חורה
כנודפ בבחי׳ משה שפיר קאמר )וכנ׳׳ל 3פ׳ ת5וה( ובזה הפנץ יחפרש
להלן בסמוך בפה״י בפ׳ שמיני:

פ׳ שמיני
ויבא משה ואהרן אל אהל מופד ויצאו ויברט את הפס וט׳ פירש״י
אמרו ויהי נופם ה׳ אלקיט פליט וגו׳ ויהי רצון שתשרה שכינה
במפשה ידיכם פכ״ל .נ״ל פפ״י האמור בפ׳ זו שם ויאמר אל אהק קח
לך פגל בן בקר לחטאח ואיל לפולה חמימים וגר פירש״י קח לך עגל
להודפו שמכפר לו הקב׳׳ה פ״י פג״ל זה פל מפשה הפג׳׳ל שפשה פכ״ל
ושם פה׳׳כ ויקרב אח קרבן הפס ויקח אח שטיר החטאח א  xלמס וישחטהו
ויחטאהו כראשון ,פירש׳׳י כראשון כפגל שלו פט< ופפי״מ שפירשתי בפ׳
תצוה מה״כ ונשא אהרן את משפט בני ישראל טל לבו לפני ה׳ תמיל ומ״א
ויטול אהרן ית די׳׳ן בני ישראל מל לביה קדם ה׳ תדירא .ולכאף יפלא ל׳
משפ׳׳ט

לז
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משפ״ט בני ישראל מל לבו גם מפימ״ש אונקלוס יח די׳ץ בנ״י ולעיל שם
פירש״י ג׳׳כ בחשן ונשא אהרן אח שמוחם לפני ה׳ מל שחי כחפיו לזכרון
שיהי׳ רואה הקב׳׳ה השבטים כחובים לפניו וחכור צדקחם מכ״ל והיינו
לטורר חסדים וצדקח השבטים ולא אח די׳׳ן ומשפ״ט בנ״י חהו נראה כסוחר
לכאף פם הנז׳ ,אולם י׳׳ל לאשר כל ממשי המשכן לכפר טל חטא הידוט במדבר
ושם באמח רק הטרב רב פשאוהו כשאח״ל רק ישראל ששחקו וכהוראה דמיא
ובפ׳׳ז נטנשו גם טנ המחשבה כמ״ש למטן חפוש אח בנ״י בלב׳׳ם )וכידוט
מדברי הרא״ש טל הש׳׳ס ]ר״ה י״ז [:ה׳ ה׳ אני ה׳ קודם שיחטא ונאמר
שיחטא האדם שהוא מחשבח פ״ז שצריך ג׳׳כ רחמים נכפר גם קודם שחטא
במפשה משום שנאמר למק חפוש אח בנ׳׳י בלבם( והחושן הי׳ מכפר טל
הרהור הלב כשארז״ל והנה ארז״ל שלא היו ישראל ראויין לאוחו מפשה
במדבר אלא כדי להורוח חשובה לרבים ובבני יששכר האריך בזה במאמרי
סוכוח ובכמה מקומוח בנופם דבריו פה׳׳כ ורבים השיב מטון כי שפחי כהן
ישמרו דפה שהוא אהרן הכהן שרבי׳׳ם השיב ממק נהורוח חשובה לרבים
כי שפחי כה׳׳ן ישמרו דפ׳׳ח אחרי הוודפ״י ספקחי פל ירך מ׳׳ש ובאמח
אהרן הכהן טנחו נש׳׳ש הי׳ נמנופ אוחם מזה במ׳׳ש למי זהב החפרקו
וכנודפ וראיחי בכחי׳ק אדומר׳ר הגה״ק משינאוופ זי׳׳פ בשם מותנו הגה׳׳ק
מווישניצא זי׳׳פ בפל ארי׳ דבי פנאי פה״כ וירא אלקים אח בני ישראל
וידפ אצקים פפ״י הידופ דברי הרמב״ם מפנק הידימ׳׳ה והבחיר׳׳ה איך
יחקיימו שניהם אולם בפח ראה הש״י אח פוני בנ״י בגלוחם וצרוחם
ופניוחם בדפח פ׳׳כ רצה יח׳ לזכוח פס קרובו וירא אלקים אח בנ״י ויד׳׳פ
אלקים היינו שלקח יח׳ הידימ׳׳ה מקודם במה שידפ כבודו שכן צ״ל בגלוח
מצרים וא׳׳כ אין נחשוב חטאחם וצריך לרחמם ולגאלם מכ׳׳ד וזהו י׳׳ל בפ׳
חשא ״ומחה הורד מריך ממליך ואדמ׳׳ה מה אטשה לך״ היינו בדרך נחמה
שלאחר שנקו בהורדח המדיים ירחם יח׳ לזכור כי זאח יד״מ מקודם שלא
היו ישראל ראויים לאותו ממשה וכף רק כן הי׳ ברצונו וידיפיז״ו ייז׳ וזהו
שאמר ימ׳ ״ואדמ׳׳ה״ כה אמשה לף׳ שהנני יודמ זאח מקודם כשברצונו
יח׳ לרחם אז חושב הידימ״ה מקודם מה שיודמ שימשה כן לכם .וזהו שנא׳
בפ׳ חצוה שנשא אהרן אח משפ״ט )ח״א יח די״ן( בנ״י היינו הדי״ן
שמחוחה מאז טליהם מהחטא ההוא וביום פקדי פקדחי וט׳ זהו לוקח
אהרן מליו ונשא המון בנ״י הזה מל לב״ו)היינו שהי׳ החטא מלמטן חפוש
את בנ״י בלב״ם( לפני ה׳ תמיד מ׳׳כ יוכל לכפר מליהם מתחלתו כיק שכונת
אהרן הי׳ לטובה והיא מטלה ונשא והגביה אח חטאם ג״כ לשם טנתו ושפתי
כה״ן ישמרו דמ״ת .וזהו ואדמ״ה מה אטשה לך בבחי׳ אהר״ן וזהו שבטח
חקן אהרן בקרבנוח האלו שאמר לו הקב״ה קח לך מגל וט׳ לכפר מל
המגל כנ״ל ומ״ז סיים ויקרב אח קרבן המם וקח אח שמיר החטאח א x
לטס )היינו שפיר שנולדים מחטאת מ״ז מון הלז של הטס( וישחטהו )אק
ושמט אלא ומשך כשאמז״ל בחולק היינו שמשכו והגביהו למטלה( ]כראשון,
פירש׳׳י

לח
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פירש״י כפג״ל של״ו[ היינו כראשו״ן ,שמעיקרא ובראשונה לא הי׳ חטא
כיון של׳׳ה ישראל ראויין לאותו מעשה וכו׳ אלא כן הי׳ רצונו ית׳ להורות
תשוגה לרגים ע״י אהרן הכהן כי שפתי כהן וכר .וזהו שפירש״י ״כעגל שלו״
היינו כמו העגל אשר עשה אהר״ן שנא׳ בקרא שכוונתו הי׳ לטוגה כן המשיך
גם את החטאת הלז של העם בשורשו לטובה .והנה כבר כתבנו בזה לעיל כי
בשיק נתקן חטא זה ע״י שמרע״ה מחזיר העדיים לישראל בכל ע״ש כמ״ש
בהארח״ל אמנם בימות החול עדיין צריך תיקון ע״כ נתן ית׳ המשכן וכליו
והקרבנות לכפר בעד זה כנז׳ גם בימות החול ונודע בכונת במוצאי ש״ק
שהוא נוע״ם הבינה תום׳ שבת וזהו שאנו מבקשים במוצש״ק שיהי נועם
השבת גם בימות החול להמשיך הברכה על ימי המעשה .וזהו ויבא מש״ה
ואהר״ן אל אהל מועד היינו מש״ה שמחזיר העדיים לישראל בסוד מזמור
שיר ליום השבת ר״ת למשה ונתקן אותו החטא ואהר״ן שהוא שורש תקון
זה מעיקרו כנז׳ באו שניהם אל אה״ל מוע״ד ויצאו ויברכו את הטם פירש״י
אמרו ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו וגו׳ יה״ר שתשרה שכינה במעש״ה ידיכם
היינו מנוע״ם אור השבת כנז׳ יהי׳ גם בימות החול ימי המעשה תיקון
חטא זה ע״י בנין אהל מועד המשכן וכליו והקרבת הקרבנות כנז׳ .וזהו
יה״ר שתשרה שכינה במעש״ה ידיכ״ם היינו גם בימי המעשה והמלאכה
יהי׳ השרא״ת שכינ״ה שנסתלקה ע״י חטא זה וזהו הברכה לתקון קללת
הל״ט מלאכות מעשי ידי בנ״א ששייכים בימות החול ותיקון זה יהי׳ הברכ״ה
ע״י מעשי המשכן ,ויברכו את העם ,וכמ״ש בזה לעיל בפ׳ פקודי:

פ׳ תזריע
הנה כל הנגעי״ם המבוארים יוכלו לבטל ע״י ענג שבת שהוא מצות ה׳
ויתהפך מנג״ע לענ״ג וכנודע בס׳ עה״כ והנה לא הפך הנג״ע את
פינ״ו היינו שצריך להתהפך הנגע שיהי׳ אות העי״ן קודם להתיבה היינו
פנ״ג וזהו הפ״ך הנג״ע את עינ״ו ,ופפי״ז פי׳ כ׳ק אאזמ״ו הגה׳ק מפה
זצללה״ה לרמז בזמר אזמר בשבחין לליל שבת קודש ״נעביד להון כתרק
במלק יקירין כשבעין עטורין רעל גבי חמשין״ היינו שצריך לעשות מלין
יקירין שיהי׳ התיבה ענ״ג ולא נג״ע והנה בתיבת נג״ע הנו״ן קודם
ובתיבת ענ״ג הטי״ן קודם להנו״ן וזהו במלין קירץ בשבטי״ן טטורין דעל
גבי חמשי״ן שהעי״ן )שהוא שבעין( למעלה קודם להנו״ן )שהוא חמשק(
שזהו תיבת עכ״ג עכד״ה ששמעתי מפיו ,וזהו כ״ל במכין הפרשה שארז״ל
שנגעי״ם באים על עון לה״ר כמו שפירש״י וכאשר שומר פיו ולשונו מלשון
הרע שומר מצרפ״ת נפשו והנה שבת תלוי בשמירת היסר׳ד ברית המעור
וברית הלשו״ן כנודע בס׳ בסוד שב״ת העליון ושב״ת התחתון שהוא סוד
בינ״ה ויסו״ד מדה השביעית מבינה שתלוי בשמירת שב״ת כמ״ש בשערי
אורה בארוכה ע״כ שפיר רמוז בליל ש״ר! בהזמר נעביד להון כתרק במלי״ן
יקירי״ן )שכאשר ישמור פיו ולשונו שיהי׳ אצלו המילין דבריו יקירי״ן טרם
יוציאם
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יוציאם מפיו ולא ידבר כלל לה״ר ואז כמניפת לה״ר יהי׳ נשמר מנגפ כלברז׳׳ל,
פ׳׳כ יהי׳( בשבפק פטורק דפל נכי ממשק )היינו שהפי׳׳ן שהוא שבפי׳׳ן יהי׳
למפלה פל הנו״ן שהוא ממשי״ן שזהו פנ״ג כנז׳( ויוכל לקיים פנ״ג שב״ת
כראוי פ׳׳י שמירת ברית הלשו״ן שהוא סול שב״ת כנז׳ ופ׳׳ז כמ ש׳׳ק
ינצל כנז׳ ויהיה וקראת לשבת פנ״ג)ולא נג״פ( כמצות הכתוב פלינו.
ובזה יורמז מה שפירש״י נג״פ לשון זכר היינו שהוא התלוי באבא היסו״ל
)זכ״ר( כי ברית המעו״ר מכוק כנגד ברית הלשו״ן ונגפ בא פל לשו״ן
הר׳׳פ פ״כ הוא תלוי בברית המפור ופ׳ מ׳׳ש בס׳ הלקוטים מכאריז״ל בפ׳
זו כי מי שהוא מקרש פצמו בשפת זווג נפשה פנג ולהיפך נפשה נגפ פ״ש
ובזה יורמז וביום הראות בו בשר מ״י יטמא היינו שהבמי׳ יסור מ״י פולמים
במי׳ אב״ר מ״י כשארז״ל ואם כונתו רק במי׳ בש׳׳ר גשמיות להנאתו פי׳׳ז
נופל בתאות ר׳׳ל ע״כ רמוז וביום הראות בו בשר מי יטמא הבשר המי
טמא הוא צרפ׳׳ת הוא היינו שזהו פנין הנג׳׳פ צרפ׳׳ת שבא פ״י לשון הרפ
ומטק כנגד ברי׳׳ת המפור אס כונתו רק לבש״ר מ״י בלבר בגשמיות וט׳׳ז
מסיים הכ׳ או כי ישוב הבשר המי ונהפך ללבן ובא אל הכהן אם כונתו בבמי׳
הבשר אבר מי כדי להוליד תולדות יראי ה׳ ולשם מצוה אזי הוא ממזירו
למוטב ואם ישוב )אל ה׳ ,בבמי׳( הבשר המי ונהפך ללבן )אם יהי׳ וט׳
כשלג ילבינו( ובא אל הכהן וראהו הכהן והגה נהפך הנגע ללנן וטהר
הכהן את הנגפ טהור הוא )היינו שיבא אל הצדיק שנקרא כהן ויראה
הצדיק לתקנו במי׳ זו ג״כ וטהר את הנגפ טהור הוא( ,וכשיהי׳ לשם מצוה
ומקדש פצמו אז ממילא תהפך הנג׳׳ע לפנ״ג כנד:
והנה נשוב למה שהתמלנו כי ט׳׳י כמ שב׳׳ת קור׳׳ש מבטלים את הנג׳׳פ
וכמ׳׳ש בתזוה״ק )דף נ׳ פ״א( ומאן דאית צו רשו למיפבד פנ׳׳ג
שב׳׳ת ולא פביד אתמשיך לו פנ״ג לנגפ צרפת פכ״ל )ופי׳ בסידורו של שבת
שורש הממישי פנף ב׳ וג׳( ונ״ל שורש הפנק הוא פפימש״כ האריז״ל
בלק׳׳ת שהנגפ מממת הסתלקות מומי אבא מ׳׳א לכך והובא אל ה מ ן
להמזיר מומי אבא יפיי״ש ופל כן י״ל לאשר שב׳׳ת קד״ש הוא במי׳ אב״א
כמבואר בסידור בכונת אתה הראת לדפת קודם קריאת התורה וכן בהפרש
בק שבת ליו״ט ששב׳׳ת קוד׳׳ש מומ״י אב״א בפצמו פ״ש באורך ולאשר
הנגפ בא מהסתקלות מומ״י אב״א פ׳׳כ שבת קודש שהוא במי׳ מומ״י
אב׳׳א התקק לזה לתקן מנג׳׳פ לפנ׳׳ג שב״ת:
ובדברי הלק׳׳ת הנד כתב אאזמ׳׳ו הגה״ק זצללה׳׳ה מפה בס׳ שם שלמה
פה׳׳ת כתי׳׳ק בפ׳ זו כאשר אפתק דבריו בזה) ,לאשר לא זכינו
להדפיסם פפ״י צואתו הטהורה פל כל מי׳ שלא להדפיסן( ואלו הן מדבריו
מפ׳ זו:
והובא אל הכהן ,כ׳ בלק׳׳ת מהאריד׳ל שהנגפ בא מחמת הסתלקות מומי
אבא לכך והובא אל הכהן להמויר מומי אבא פ״ש והיינו כשיש מומי
אבא אין נגע והנה ט בס׳ הלקוטים בשפר הפסוקים מהאריד׳ל שכמאלם
מקלש

מ
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מקלש מצמו נמשה מנג וכשאינו מקלש מצמו נמשה נגמ פ״ש וי׳יל שנכך
תלוי אם מקלש מצמו שכן קוד״ש הוא חכמ״ה כנולמ שהוא אב׳׳א לכך
כשמקל׳׳ש מצמו בחי׳ הכמה אב״א נמשה מנג׳׳מ מנ״ג והנה קיי״ל בפ״ב
בנגמים בית אפל אץ פותחץ בו חלונות לראות נגמו ,ובזה יש לפרש החכם
מיניו בראשו והכסיל בחשך הולך כי החילוק בץ נגמ למנג שבמנג המי׳׳ן
קולם ובנגמ העי׳׳ן בסוף וזהו החכם )מי שזוכה למוחי אבא שהוא חכמה(
מינ״ו בראש״ו נמשה אצלו המי״ן בראשו שהוא מנ״ג ״והכסיל בחשך הולך״
שהכסיל שאין נו מוהי אבא שהוא הכמה ונק׳ כסיל מי״ז הוא בחושך
הולך אין לו תקנה רק להיות בחשך ובבית אפל שאין פותחין בו חלונות
לראות את נגמו לאשר היא בחי׳ נגמ ,אמנם כששב האלם בתשובה להש״י
בולאי חכה שיתרפא הנג״ט לא״א חוטא אא״כ נכנס בו רוה שטות ומ״כ
כששב נכנס בו חכמה ונתהפך לטנג לא יהי׳ בו נגט כנז׳ ובכן י״ל שיתהפך
אפ״ל לאותות אל״ף שהוא הכמ״ה כלכתיב ואאלפך חכמה ,והנה אח״ל
)בנררים רף ס״ל( שארבמה חשובים כמת ואחר מהם הוא מצורט ממילא
כשישוב ויזכה שלא יהי׳ מצורמ יהי׳ נו היות לזה יכוץ מה דכתיב בקהל״ת
והחכמה תה״יה את במליה] :ומיי׳ מ״ש בזה בחיים ושלום[:
אמנם הטמם והטנין למה החכמה מבטלח אח הנגמ י״ל מפשארז״ל
)בפסחים סו (:כל המחיהר אם חכם הוא חכמחו מסחלקח ממנו
א״כ כשיש לו חכמה טל כרחך שהוא טניו וכשהוא טניו חחבטל הנגט כמו
שפירש״י בפ׳ מצורמ מל ומן אח שהנגמים באים טל טון גאוח ,ובזה י״ל
הכחוב וטנוים ירשו אח והחטנגו טל רוב שלום רהנה אי׳ בילקוט ראובני
פ׳ מצורט טה״כ ונתץ אח הביח רטניו״ח הוא באחר מגט טיי״ש והנה
רמ״י פי׳ גפ׳ מצורט טל צפרים חיות מהורות שהנגפיס גאים טל לה״ר וגפ׳
חזריט טל ברר ישב פירש״י שהוא הבריל בלה״ר בין ארם לחבירו בץ איש
לאשחו לכך נטנש שיהי׳ מרוחק מאנשים ,וזהו וטנוים )שהוא טניו ,שאץ לו
נגט כנד( ירשו ) pbשיהי׳ לו טשירוח טוב האח יאכל ,מבלי טניוח(
והחטנג״ו )שיהי׳ לו טנ״ג ולא נג״ט טל רוב שלום )שלא ישב מרוחק
מאנשים רק בשלום מם אנשים( ,וזהו י״ל:
פרשת מצורע
זאת התורה לכל נגמ הצרמת ולנתק ,ולצרמת הבגר ולבית ,ולשאח ולספחח
ולבהרת ,רהתורה היינו חכמה כנד מרחד׳ל חכמתו מסתלקת ממנו
שקאי מל התורה וכן )במשלי ב׳( להקשיב לחכמה אזנך פירש״י לחכמה
לתורה וזהו זאת התורה החכמה שיהי׳ מניו הוא לכל נגמ שמ״י מנוה
ינצל מכל מיני נגמים ואז ולשא״ת יהי׳ לו פרנסה ומשירות כרכתיב מקימי
מפפר רל מאשפות ירים אביק וזהו לשאת שיתנשא לממלה .וירמוז שק
השמות בטנת הארח״ל מל פותח את ירך שהוא שפפ ופרנסה המה פא״י
חת״ך סא״ל הו״י׳ ארנ״י גי׳ שא״ת ,וגם לספח״ת ,לשק סיטר כמו ספחני
נא

מאמר תורת שבת)מצורע(
נא וכיוצא היינו שלא ישב בדל ומופרש רק בץ אנשים ונרמז לספמ״ח גי׳
ר״ב שלו׳׳ם והוא כנז׳ .גם שלא יצטרך להיות בבית אפל רק יהי׳ לו אור
וזהו לבהר״ת לשון בהיר ,והיות מקב מנוה יראת ה׳ שפ״י מנוה חכה ליראת
הו״י זה ירמוז לבהר״ת גי׳ ירא״ת הו״י׳] .מכ״ד אאזמ״ו בס׳ שם שלמה
כת״י הנז׳[:
עוד בפ׳ זאת תהי׳ תורת
ובזה הנזכר )למיל בפ׳ הקודמת( מהלק״ת כי הנגמ בא מחמת הסתלקות
מוחי אבא ,בזה י״ל ירמוז ולקח למטהר שחי צפרים חיות טהורות
מפימש״כ במ״ח )שמר א״א פי״ג( בסוד הש״מ נהורין כי באמת הם ב׳
ש״ע בחי׳ אב״א ואמ״א רק להיוח אב״א טמיר וגנח באמא לכן אינו נזכר
אלא ש״ע אבנ כפי האמת הם ב׳ ש״מ מאו״א בסוד שמש״מ יונק מל חור
פתן וב״פ ש״ע גי׳ תש״ם ונרמז בפסוק ר״ת ״מפני ״שיבה ״תקום ח״כ
והאדמה לא תש״ם וז״כ גם צפור מצאה בית צפ״ר חסר מולה ש״מ וכר
מ״ש במ״ח )א( ובהגהות השמ״ש שם בשם שפר ההקדמות כי והאדמה
נא תש״ם היינו שנא מצד תש״ם דקליפה מ״ש .וזהו המטהר מנגמו שהי׳
ההתנקות מוחי אב״א וכאשר מטהר א״מ ושבו מוחי אב״א והנה מאב״א
ואמ״א הם שני פממים ש״מ כנז׳ ממ״ח מ״כ ולקח למטהר שת״י צפרי״ם
)שתי פממיס צפ״ר שהוא ש״מ מולה יחל תש״ם כנז׳( חיות )בסוד והחכמ״ה
תחי״ה את במליה כנ״ל( טהורות )שימשיך החיות מאלו אורות הפנים
כביכול שיהי׳ תש״ס טהורות ולא מצל תש״ם לקליפה כי את זה למומת
זה משה אלקים כנז׳ משמר ההקרמות ,ובתחלה הי׳ זה המצורמ טמא ומתה
לקחו למטהר שת״י נפרי״ס חיות טהורו״ת דייקא כנז׳( .וכל רברינו
בדרך אפשר:
ובזה תבין אחי ג״כ למה שבת הוא מבטל הנגמים כנ״ל מהתיזוה״ק וכמו
שביארנו ובזה יובן ג״כ כי הנה המצורע צריך ב׳ צפרי״ם וכנ״ל
מהמ״ח כי באמת הם ב׳ בחי׳ ש״מ נהורץ בחי׳ אבא ובחי׳ אימא רק
להיות אבא טמיר וגנח באימא לכן אק נזכר רק ש״מ וזהו ב״פ צפ״ר כנ״ל
אבל בחמת הם ב׳ בחי׳ ש״מ בסוד שמש״מ וגר כמבואר שם .והנה עיי׳
בכהארת״ל בהפרש בין שבת ליו״ט כי בשבת באים בפ״מ נה״י לאבא
מס המוחין מלבוש שלהם ותוך מוחי אימא וגס מוחי אימא בתוך לבושן
תוך מוחי ז״א ,משא״כ ביו״ט באים מוחי אבא מלובשים יחל מס
מוחי אימא ואין לבוש למוחי אבא בפ״מ טיי״ש והנה כשצריכים שת״י
הג״ה )א( מיי׳ מול שם במ״ח כי הוא בסול חקק הז׳ ואמ״ח הארת
הפנים כביכול ולזה יורמז למנ״ל ״מלבר ״שקר ״תרחק ר״ח חש״ם
שהוא תיקק ואמ״ת להתרחק משקר ,ולהתרחק מגחי׳ תש״ם לקליפה כנז׳
לנמלה משמר ההקרמות ,ומיי׳ בכנפי יונה )ח׳׳ג סי׳ נ״ג(:
צפרי״ם

מב
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צפרי״ם לחקון המצורפ הוא בע׳׳כ רק בשב׳׳ח כשנחשב אבא ואמא כל א׳
בפ״פ בלבושיו כנז׳ שזהו רק בשבח )כנז׳ ההפרש בין שבח ליף׳ט( פ׳׳כ חקון
הנגפים הוא פ׳׳י השב״ח ,וכ״ז בדרך אפשר בפה״י:

פ׳ אחרי
ובזה האמור כי השבת קודש הוא חיקון הנגפים יש פור לאלוקי מילק
)בפ׳ אחרי( בפנין חיקון הפריוח שנאמרו בפ׳ זו לאשר הנגפים באים
פ״י לשון הרפ כנז׳ ובריח הלשון מכתן כנגד בריח המפור כנז׳ וכמבואר
במד׳ר )פ׳ קדושים( מפני מה נסמכה פ׳ פריוח לפ׳ קדושים אלא ללמדך
שכל מקום שאחה מוצא גדר פרוה אחה מוצא קדושה וכף ובדבור שלאח״ז
והי׳ מחניך קדוש ולא יראה בך פרו״ח דב״ר פרו׳׳ח דיבו״ר פיי׳׳ש והיינו מי
שמקיים גדר פרוה שנקרא קדו״ש הוא חלוי בשמירח הלשון .והנה כחב
בלק״ח להאריז״ל )בפרשחן( כי ט׳׳ו פריוח מונה הכחוב באשר פגם גילוי
פריוח באבא ואימא פילאה שהוא י׳׳ק שבשם וזהו פרי׳׳ה חפור קשחך
פכל״ה .והנה ידופ כונח המקוה בפש׳׳ק )בשפה״כ ובפפ״ח( שתוסיף פל
הז׳ מילויי שמוח הוי׳ ואהי׳ שם י׳׳ר! שהוא שם של שבח כי הוא סוד
השבח לאשר פולים זו״נ פד אב״א ואמ׳׳א פיי׳׳ש וכן בכונח המקוה ורחיצה
במים ממין בפ״ש שם בסוד שלהבח י׳׳ק כי פנין השבח קדושחו נמשכח
מן שם י״ק שהוא אבא ואמא כי השבח נאמר בו כי קודש הוא לפי שפולים
זו״נ פד או״א ממש הנקרא י׳׳ק פכד׳ה .ולפי״ז השבח שהוא בחי׳ י׳׳ק
אבא ואמא הוא חקון לפריו׳׳ת שהוא הפגם באוחיוח י׳׳ק כנ״ל מלק׳׳ח,
ולאשר השב׳׳ח חיקון בריח המננור שמכוון נגד בריח הלשק ע״כ הוא מכפר
ומטהר ומרפא הנגע שבא פ״י קלקול בריח הלשון כנז׳ והשבח חיקון לשני
היםודוח כנז׳:

פ׳ קדושים
ובזה יחפרש )בפ׳ קדושים( קדושים חהיו כי קדוש אני ה׳ אלקיכם ,איש
אמו ואביו חיראו ואח שבחוחי חשמרו וט׳ קדושי״ם חהיו פירש״י
הוי פרושים מן הפריף׳ת ומן הפבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר פרוה
אחה מוצא קדוש׳׳ה פכל״ה והיינו כאשר נחקנו הט״ץ פריוח שהמה הפגם
בשם י׳׳ק )אף׳א( והוא נקרא קדו״ש )וכנ״ל במאמרינו לפ׳ הקודמיז(
ונזכה לקדושח שבח שנקרא קוד׳ש ימן שהיא בשם י״׳ק אב״א ואמ׳׳א תיקון
המריוח כנז׳ ח׳׳ש איש אמ׳׳ו ואבי׳׳ו חיראו )בבחי׳ אב״א ואמ׳׳א( ואח
שבחוח״י חשמרו )חזכו מי׳׳ז לקדושח שבח שהוא בחי׳ י״ק אב״א ואמ׳׳א(
כנז׳ )ומכרן בזה אמו קודם לאביו בסוד המליי׳ בשבח כנז׳ ובסדר המליי׳
מחחא למילא אימא קודם לאבא כנודמ(:
ובדברי הלק״ח הנ׳׳ל בטנין הט׳׳ו מריוח ובמה שביארנו בזה במנץ תקונם
בשבת י׳׳ל פפימש״כ בכהארח״ל )בטנת המקוה( בטבילת מש׳׳ק
שהז׳
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מג

שםז׳ מילויי שמות עולים תרפ״ז וכשתצרף שם י׳׳ק עולה שבת עיי״ש .והנה
עריו׳׳ת עולם תרפ״ו ונחשבו ט״ו עריו׳׳ת ס׳׳ה עולה שב״ת חסר א׳ ממספר
שב׳׳ת היינו כשמתקנים בבחי׳ או״א )מה שפגמו בבחי׳ עריות( ע׳׳י השבת
ומייתרים בנפשו ומצרפים האלופ״ו של עולם היהיר ית״ש אז נשלם
מספר שב״ת:
ב .עור י׳׳ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו ,כנ״ל בבהי׳
או״א בטנת שבת וגם כמ׳׳ש בטנת טבילת המקוה בעש׳׳ק אמנם
מ״ש בלשון תירא״ו היינו כשאהז״ל אימ׳׳ת שב׳׳ת טליו היינו היראה מאו״א
פילאין גורל קרושת השבת ,וגם מה רפתה בלשון אי״ש י״ל רמוז כי הנה
ירוט מזוה׳ק כי אורייתא וקוב״ה וישראל הר] ,וטיי׳ במאמרינו בזה בפ׳
נשא טה״כ גרלו לה׳ אתי וגר[ וגם ירוט מרח״ל ]ב״ר י״א־ט׳[ ומובא
בתוס׳ הגיגה )ג׳ ט״ב( שאמר השבת לכונס נתת בן זוג וא״ל הקב״ה לשבת
ישראל יהיו בן זוגך והמה מטידים אלו הג׳ זט״ז הקב״ה וישראל ושבת
שהם יהירים בטולם טכד״ה נמצא זהו יהור א׳ ישראל ושבת והקב״ה
)המחי׳ אותם ומזווגם יהר( כי השבת זיוג ויהור ג״כ בין הקב״ה לישראל
כמ״ש ביני ובין בני ישראל אות היא לטולם כי ששת ימים טשה ה׳ את
השמים ואת האח וביום השביפי שבת וינפש ,וזהו י״ל רמוז כי אי״ש
ר״ת ״אצקים )או ״ארנ׳( ״ישראל ״שבת )וגם ר״ת( ״אורייתא ״יקו״ק
״שבת שע״י התורה )נכ״ע בשב״ת ניתנ״ה תור״ה( הזדווגו ישראל פמו
ית״ש כביכול ע״י התורה וכמו כן ע״י השבת שהוא אות ברית ביני ובץ
בנ״י ,וי״ל כי על כן אמרו בריש חולין ]דף ה .ברש״י ד״ה אלא לאו[
האי תנא שבת המירא לי׳ כע״ז ופסקינן כן להלכה למעשה בש״ע יף׳ד
)סי׳ ב׳( ובכל הפוסקים דמהלל שבת דינו כנכרי ובזה יובן כיון דהוא אות
ברית הוט המשולש לא ינתק לעולם אורייתא שבת ישראל וכיון שמהלנ שבת
בפרהסיא הוי כטפ״ז בפרהסיא כנ״ל מש״ס חולק וכיון שביטל ברית
שבינו ובינו ית״ש ע״כ הוא יצא מכלל ישראל ודינו כנכרי כנז׳:
ג .בזוה״ק אמור )צ״ד ט״ב( א״ר יהודא הדוותא ונטירותא דיומא
דשבתא טל כלא הוא ובגין דהאי יומא איתטטר באב״א ואמ״א ואתוסף
קדוש״ה פל קדושתיה מה דלא אישתכח הכי בשאר יומי דכא הוא קוד״ש
ואתטטר בקוד״ש ואוסיף קדוש״ה טל קדושתי״ה וכר טכל״ה ומזה יובן טנק
סמיטת הכתובים קדושי״ם תהי׳ כי קדש אני ה״א )היינו קדוש״ה טל
קדושת״ו יוסי״ף בקדוש״ת ישראל כנז׳ וא׳ הוא טס השבת והקב״ה כביטל
ואימתי נוסף קדושה טל קדושתו ביום השבת זהו אז( איש אמו ואביו
תיראו )הוא בהי׳ אבא ואימא שהוא כונת שבת כנז׳ וז״ש( ואת שבתתי
תשמורו )היינו ביום השבת דהוא בהי׳ או״א ואתטטר קדושה טל קדושתו
כנ״ל מלשק כזוה״ק(:
ד .ובזה שכתבנו לטיל בבחי׳ ישראל ושבת וקוב״ה םמטידיס זל״ז והמה
ביחולא חדא ,י״ל בזמר כל מקדש שביעי כראוי לו שכרו הרבה מאוד
טל

מד
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פנ פי פעלו איש ענ מחנהו ואיש על דגלו ולכאורה יפלא למה נקט מיד
בחחלח הזמר שכרו הרבה מאוד וכו׳ כאלו ח״ו נשמר השבח רק בשביל
השכר גדול והלא נצטווינו אל חהיו כעבדים המשמשין אח הרב ע״מ לקבנ
פרס ,אונם נודע הפי׳ באבוח שכר מצוה מצוה שכ׳ היינו שזהו השכר
מצוה שמשיגים טעם ומחיקוח המצוה והוא המצוה הזאח בפצמוחה וכחה
הגדול והטוב וזה השכר היינו מתיקוח ועריבוח של המצוה ישיג כ״א רק צפי
מדחו והכנחו וכונחו ,וזהו י״נ שכרו הרבה מאוד )היינו שכר השבח להשיג
המחיקוח ונפס העליון של קדושח השבח האין־ נזדווג נפשו בקוב״ה
וכנס״י ביום הגדול והקדוש ההוא באהבה ,אך זהו השכר הגדול הוא(
פל פי פעלו )כ״א כפי פעלו ופבודחו וכפום דמשפר בלבבי׳ ,כפי הכנחו
נשבח קודש ,והגם דשבח קביפא וקיימא כשאמז״ל מ״מ חלוי בהכנה כמ״ש
בסדורו בנ שבח שזהו כמי שמכין ומפנה אח החדר מכל לכלוך ומקורי
עכביש כדי שיוכל המלך לבא לחוך ביחו ,וזהו בחי׳( איש )ר״ח ״ישראל
״אנקים ״שבח כנ״ל( פצ מחנהו ,ואי״ש )ר״ח כנז׳( פל דגלו )כ״א לפום
פרכו ,פל מחנהו ופל דגלו ,נפי טוב נשמחו ,ולפי פבודחו כנ״ל ככה משיג
טפס שבח בבחי׳ הזדווגוח ״ישראל ״שבח ״אלקים( כנד:
ה וי״ל פוד בזה פ״ש איש אמו ואביו חיראו )היינו בבחי׳ זכור ושמור
שהוא בחי׳ אבא ואמא זו״נ ולכנונ בחי׳ זכור ושמור זב״ז כמבואר
בכונוח בסידור( וז״ש ואח שבחוח״י חשמורו ופיי׳ בדברינו )במאמרינו זה
בפ׳ בראשיח אוח א׳(:
פרשת אמור
דבר אל בנ״י ואמרח אליהם מועדי ה׳ אשר חקראו אוחם מקראי קדש
אלה הם מופדי ,ששח ימים חפשה מלאכה וביום השביפי שבח שבחון
מקרא קודש כל מלאכה לא חפשו שבח הוא לה׳ בכל מושבוחיכם .ויפלא
בזה א( דפחח במופדוח אלה הם מופדי וסיים בשבח ,ופ״ז הקשה רש״י
מה פנק שבח אצל מופדוח,וחי׳ ללמדך שכל המחלל אח המופדוח מפלק
טליו כאלו חילל אח השבחוח וכל המקיים אח המוטדוח מטלק עליו כאלו
קיים אח השבחוח פכ״צ .ב( וגם זה יפלא פדיין דהאיך מפלק טליו למחלל
יו״ט כאלו חילל אח השבי/הא חילול שבח חמיר שהוא בסקילה וחילול מופר
יו״ט הוא רק בלאו .ג( יפלא פוד בזה הכחוב ,דהנה  0בכהארח״ל בהפרש
בק שבח ליו״ט כי שבח נקרא ״שבח קודש/ויו״ט קרא ״מקרא קודש׳׳
היינו כי שבח קודש הוא מקודש בפצמוחו ובמוחי אבא )חכמה( שקרא
קודש ,אבל ביו״ט אק באים מוחי אבא רק פ״י מפשינו שאנו קוראים למוחי
אבא פ״כ נקרא מקראי קודש פיי״ש,ויפלא בזה מאוד דהרי נאמר בזה במקרא
בפירוש פל שבח ״וביום השביפי שב״ת שבחון מקר״א קוד״ש״ הרי שנקרא
שבח ״מקרא קודש״ ואיך  0שזהו ההפרש בק שבח ליו״ט ששבח לא נקרא
מקרא קודש רק קודש בפצמו והרי כ׳ בזה בפירוש בכחוב פל שבח ״מקרא
קודש
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מה

קודש״ ,וגם יפצא דהא גם בליל שבת בקידוש ייסרו מתקני הברכות זכרו!
לממשה בראשית ״תמנה למקראי קדש״ הרי שקראו לשבת מקרא קודש
)וגם מ״ש זכר ליציאת מצרים בקידוש שבת יש לדקדק חהו שייך רק
ביו״ט אבצ השבת קויש הוא מוי טרם יצי״מ מפני שהוא זכר לממשה
בראשית( אמנם לתרץ הטנין נ״ל כי באמת איך יצוייר כי גם בני אים
קרוצי גוש מומר יוכלו למשות כל כך בפמולתם וממשיהם להמשיך ולקרוא
מומי מבא ביו״ט )אם כי יו״ט במצמותו רק מומי אמא( שיבואו מומי
אבא ביו״ט מ״י ממשינו כמו שהם באים בטצמם בשבת קודש שקרשוהו
שמים הבורא מולם ית״ש ואיך נוכל למשות כמטשהו ית״ש להמשיך ט״י
ממשינו כנז׳ .אונם הוא המנין שכיון שניתן לנו מאת היוצר כל ית״ש כמ
השבת קורש שהוא במי׳ מומי אבא והנמילנו ית״ש הכמ הזה לנו בשבת קודש
מאתו ית״ש )שלא ע״י ממשינו( וכיון שניתן זה מאתו ית״ש שיהי׳ נח
קיושה כזה מל זק מהזמנים )היינו ש״ר!( ע״כ נוכל להמשיך בכמ זה גם
אנמנו טל יו״ט ג״כ לקרוא את מומי אבא בבמי׳ מקראי קיש :ויובן בזה
רברי הזוה״ק בפ׳ זו )דף צ״י ט״א( תלתא אינון זמינק מקורש וכף ,מג
המצות ומג השבומות וחג הסוכות,א״ל ד אבא וכי שבת לאו מקויש הוא
וט׳ ישבת לאו זמין הוא יהא ירותא יילי׳ הוא וראי ,ירותא יקויש הוא
ירית ולאו זמיני,ומ״י טלהון זמינין בקורש ומתקשרן בשבת ומתטטרן בי׳
בההיא יומא שבימאה וט׳ מכל״ה היינו שהשבת הוא קורש בירותא וראי
)במצמותו( כדברי המרח״ל וכל המועדים וזימנין זמינין בקודש ומחקשרק
בשבת ומתטטרין בי׳ בההוא שבימאה היינו שהשאר מומרים וזימנין
מתקשרק בשבת ומתטטרין בי׳ בההוא יומא שבימאה וטי״ז יש לנו כמ
להמשיך גם בהם מומי אבא קודש שהמה בטצם בכל שבתות השנה כן כמי,
וי״ל שזהו שאומרים בקידוש לינ שבת זכרון לממשה בראשית תמלה למקראי
קדש זכר ניציאת מצרים היינו שהשבת שהוא זכרון לממשה בראשית הוא
תמלה ושורש למקראי קדש הימים טובים שנקראו כן שהיינו שע״י קדושת
השבת שניתן מאתו ית׳ מומי אבא שקדשוהו שמים טי״ז יש כמ למקראי
קדש שנקרא אותם אנחנו ביף׳ט ע״י מעשינו כנז׳ וע״כ שפיר קאמר ע״ז
ז ט ליציאת מצרים ,היינו שקאי טל המקראי קודש הימים טובים כמו פסמ
שבופות וסוטת שהמה זכר ליצי״מ והשבת הוא שורש טלם וזהו תחלצ
למקראי קודש שהמה זכר ציציאת מצרים ,וגזה יתיישב מה שהקשינו ממש״כ
בכהאריז״ל בענק מקראי קדש ולמה קורא גזה לשכת מקראי קדש ,ויתפרש
לנטן )אלה( מומדי ה׳ אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מומדי
)כפי טנת הארח״ל ״אלה ״מוטדי ״ה׳ ר״ת אמי שביו״ט הם מוחי אמא
רק שע״י מעשינו שקוראים למומי אבא ט״כ המה במי׳ מקרא״י קד״ש אלה
הס מועדי היו״ט ,ויפלא איך נוכל אנחנו ע״י מעשינו לקרות למומי אבא
ביו״ט כיון שנתט מאתו ית׳ רק גבמי׳ מומי אמא וכמו שהקשינו ,וט״ז
מתק הכמוג( ששת ימים תעשה מלאכה וגיוס השגיעי שגת שבתון
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)ע׳׳י כח השבח שהוא בכל שבוע ושבוע( וכיון שניחן כבר מוחי אבא בבחי׳
זמן מזמני השנה והיינו בכל יום ז׳ ע׳׳כ עי׳׳ז נוכל גם אנחנו להמשיק גם
ביו״ט ע״י מעשינו והשבח הוא בחי׳ חחלה למקראי קדש וע״כ יוכלו להיות
מקרא קדש ,להמשיכן גם ביו״ט כנז׳ ,וזהו שפירש׳׳י מה ענין שבח אצל
מועדוח והיינו שפחח במועדוח )אלה הם( ]אליהם[ מועדי ה׳ שר׳׳ח אמי
כנז׳ מוחי אמא דיו״ט ומסיים בשב׳׳ח ,וע׳׳ז מחת רש״י הייו לכונה שכחבנו
שכל עיקר המקרא קדש ביו״ט למוחי אבא הוא ט״י שיש לנו אלו בשבח גם
שלא ע״י מעשינו וע״כ המה ראויים רק ]משבח[ )בשבח( ואחד הם וזהו שכ׳
רש״י ,ללמדך שכל המחלל אח המופדוח מעלין עליו כאלו חילל אח השבחוח
היינו שכיון שאם שומר אח היו״ט כראוי בעבודחו הראוי לו אז הוא ממשיך
בחי׳ מוחי אבא והי׳ קדושתו כמו שבח וטי׳׳ז שמחלל אח המוטדוח ואיט
שומרו בקדושחו וטבודחו הראוי הרי אינו ממשיך מוחי אבא ,הרי הוא כאלו
חלל אח השבתוח שפוגם וחילל בחי׳ מוחי אבא ,וכל״יהמקיים אח המוטדוח
מעלין עניו כאלו מקיים אח השבחוח היינו כשמקיים אח המוטדוח וממשיך
ע״י מעשיו בקדושח המועד אח מוחי אב״א והוא כמו שב״ח א״כ הרי הוא
כאלו קייס אח השבחוח )ועיי׳ מ״ש בזה בשו״ח מנחח אלעזר ח״ב סי׳
ע״ח אוח בי(:
ובזה יובן דברי רש״י בברכוח )מ״ט ע״א( ד״ה חוץ מזו ומ״ש הכא חרא
היא ,וז״ל אין כאן אלא ברכח מקדש שמברך להקב״ה שמקדש השבח
והזמנים אבל מושיט ישראל ובונה ירושלים חרחי מילי נינהו ואין כוללים שני
דברים בברכה א׳ טכל״ה והוא צריך הבנה לקוצר דטחינו ,ראם קאי טל מה
שמברך להקב״ה שהוא מקדש השבח והזמנים ואינם חרי מילי א״כ גם
מושיע ישראל ובונה ירושלים הוא מברך רק להקב״ה שהוא מושיע ישראל
ובונה ירושלים והוא יח׳ אחד הוא ,ומה חילוק הוא בזה ,ולפימש״ל יובן
למשכיל דכיון שמקור קדושח השבח והזמנים א׳ הוא דגם במועדים הוא
בחי׳ אבא רק שבאים ע״י מעשינו וא״כ ממקור א׳ באים והיינו בכונחו
שמברך צהקב״ה שמקדש השבח והזמנים וממשיך בברכח״ו מבריכ״ה
עליונה ממקור העליון א׳ הוא אלא שזה צריכין להמשיך ביו״ט ע״י מעשינו
היינו חפלוחינו וברכחינו כנ״ל א״כ אינם חרי מילי ,כיון שא״א לזה בלא
זה ,משא״כ מושיע ישראל ובונה ירושלים שאפשר זה בלא זה שמושיע ישראל
גם בעח גלוחם בכל עניניהם ,ובונה ירושלים בעח שנזכה לגאולה ע״כ
חרי מילי נינהו ואץ כוללים שני דברים בברכה א׳ ]ועיין מה שכחבנו בשער
יששכר במאמר ימי ששון לפורים אוח ל״ה ע״ד רש״י אלו[:
ב .ולקחח סלח ואפיח אוחה שחים עשרה חלוח וגר ביום השבח ביום
השבח יערכנו לפני ה׳ חמיד מאח בני ישראל בריח עולם ,מ״ש ״תמיד״
וגם ״ברית עולם״ חה לא הי׳ רק באלו מספר המאות שנים שביהמ״ק הי׳
קיים ועיי׳ מ״ש לעיל )בפ׳ תרומה( מזה שי״ל שרמוז גם בזמה״ז תמיד
על י״ב הלוח שצריכץ להיוח בשלחנו ביום השבת ע״כ דייק הכתוב ביום
השבח
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השבת ביום השבת יפרכנו לפני ה׳ תמיד מאת בני ישראל ברית מולם שצ׳׳ל
כן תמיד בכל שבת ושבת )וכמו ששמפתי מאדומו״ר הה״ק משינאוופ זי׳׳פ
בשם רבינו הקדוש רבשכבה״ג מלובלין זי׳׳פ שפכ״פ א׳ בפיר צ״ל פל שלחנו
י׳׳ב חלות בשבת( והנה הכונה בהארח״ל די״ב חלות הם כנגד ג׳ הויות
שבהם י״ב אותיות והכולל גי׳ י״ג שמקבלים הארה מן י״ג נימין דשארי א״א
אך שורשם רק י״ב אותיות ג׳ הויות פ״כ הם י״ב מלות ולהמשיך מי״ג כנד,
ובזה י״ל להבין דברי התרגום יונתן )פה״כ הלזו ולקחת םלת וגו׳( ותיסב
םמידא ותיפי יתי ״תריסר״ גריצין שיין ״לתליסר״ שבטיא )כן הגי׳ ברוב
החומשים ״לחליםר״ שבטיח( והיינו בע״כ שחשב שבט לוי וגם מנשה
ואפרים ע״כ המה י״ג אך יפלא מאוד דמי הכריחו לזה כיון שבכחוב נאמר
רק י״ב חלוח ומה בפי החרגום בהי״ג ולדרכנו שרומז פל סוד הי״ב חלות
שהוא פם הכולל להמשכח הי״ג נימין כנד פ״כ חשב בחרגום יונחן ״וחריםר״
גריצן)שהם רק י״ב מלוח( ורומזים ״לחליםר״ שבטיא לרמז הנד:
והנה שמפחי אז מפה קדוש אדומו״ר משינאוופ זי״פ )בטח הגיד הדברים
הנ״ל בשם רבינו הקדוש מלובלין זי״פ( כי פכ״פ א׳ בפיר ומבני
פלייה שלוקחים י״ב חלוח ומניחם פל השלחן כמםודרים בהארח״ל אמנם
שאר הפולם לוקחים לחם משנה המנהג פושים לחמים ארוכים ולא פגולים
והם בחמונוח שני ווי״ן וב״פ ו׳ הוא י״ב היינו לרמז הי״ב חלוח והם
כוללים א״פ פם הבני פלייה שלוקחים הי״ב חלוח כמשמפן )ופ׳ בפי׳ צדיק
יסוד פולס מהר״י צמח זצ״ל פל זמירוח מהארח״ל מה שפי׳ באםדר לםפודחא
בצפרא דשבחא וכו׳ יגלה לן טפמיה דבחריםר נהמי דאינון אח בשמיה
כפילא וקלישא היינו הי״ב חלות הם הו״ו כפולה שהוא אוח משמו ית״ש
וב״פ ף הוא י״ב פ״ש המשך הדברים( ופי׳ בזה ורמז באזמר בשבחין
מהארח״ל שכינחא חחטטר בשיח נהמי לםטר ,בווין חחקטר )היינו כי
טטר״ה הוא בלה״ק וקעור׳א הוח בלשון ארמי כמו עטרה בלה״ק וידוע כי
לשון ארמי הוא בחי׳ אחוריים מדרגה פחוחה מלה״ק וזהו שכינחא חחטטר
בשית נהמי לםטר היינו הי״ב חלוח כמשמטן שיח נהמי בכל סטר מהשלח״ן
והם י״ב חלות ובהם שכינתא תתטט״ר לשון טטרה בלה״ק רומז טנ בני
טליי׳ שטושין כן אמנם בווי״ן ]מי שלוקחים רק שני חלוח וארוכים טוק
כנד הוא[ חחקטר ]לשון קטורא מדרגה נמוכה מזה שהוא לכל הטולם
כנד[ וט״כ סיים בזה( וזינק דכנישין )לשון דכנישק היינו שהמון טם
שלוקחק הווק כוללים א״ט טם הצדיקים שלוקחים י״ב חלות ומתאספק
טליהם ויטלו לרצק טלם כאחד ,אמנם זהו מי שרוצה פכ״פ להתכנס ולדבק
א״פ בחכמי אמח פ״כ יוצאים גם בזה הנד אך המפיקים לשכינה ולכנס״י
ורבנן ותלמידיהן .פליהם אמרו שביתק ושביקין מםאבין דרחיקק וכר )ולא
יהי׳ להם כח ויניקה מהקדושה( טכד׳׳ה אדמו׳׳ר משינאוופ ז״ל אז קודם
קידוש ליל ש״ק .ובזה נ״ל יורמז שפיר אמרי קדוש במצוות שתי הלחם
בכתובים הנד ולקחת םלת ואפית אותה שתים פשרה חלות וכר ושמת אותם
שתים

מח
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שתים מפרכות שש המפרכות )היינו שיש ב׳ מיני בחינות .שתים ממרסו״ת
היינו לחם משנה בתמונת ב׳ ווין וגם ״שש המפרכת״ היינו בשית נהמי לספר
הי״ב מלוח כמשמען שהוא לבני פלייה יוחר( פל השלחן הטהר לפני ה׳
)שהוא נקרא שנחנו של אלם בכ״ק( ביום השבח ביום השבח יערכנו לפני
ה׳ חמיר מאח בני ישראל כריח עולם )היינו שבכל יום השבח יעשו כן
חמיל לרורוח בשני המררגוח הנז׳ ושבח נקרא בריח עולם ונוהג גם
בזמה״ז בכל מושבוחיכם( ]ועיי׳ מ״ש בחיים ושלום פ׳ בשלח עה״כ ויהי
ביום הששי עיי״ש[:
ובזה י״נ הסמיכוח לזה פ׳ ויצא בן אשה ישראליח וכו׳ ויקוב בן האשה
הישראניה את השם ובמסורה ויקוב הרין לין ואילך ויקוב מור ברלחו
ועיי׳ בזוה״ק במקומו ובמסורה כ׳ ויקב מר ועיי׳ בהאי חא בספר הזהר
עכ״ל ועיי׳ בהיכל הברכה על החומש מה שרמז קצח במסורה זו על הענין,
פפ״י הנאמר בלן ירק על הקרניים כי בפרשה זו נרמז בחורה ונוקב שם
ה׳ ר״ח יש״ו מוח יומח פל האי רישא רחויא ראש המינים ואחריו החחיל
גלות אדו״ס הארוכה בני די אשר ראשי מלטתם המה אמונחם דהאי טמא
ר״ל באמונת השילוש )ובזה יורמז כי קיימו בו הסנהדרין כדת של תורה
וקיי״ל כנ הנסקלין נחלק( והנה טמל״ק בן אליפז בן טשו שורש אדו״ם הוא
עושה כמו פירוד בשם ה׳ ומין שמו שלם כביכול טד שימחה זכר טמלק
ב״ב ע״כ יורמז ויקוב את השם במסורה ויקוב חור בדלתו טפימש״כ
בספרים על האי דאח״ל בטירובק בר״מ דלא ליתי זבוב וליתוב טל חגא
דדלת היינו זבוב שנקרא קניפת טמלק דלא ליתוב אתגא דדל״ת ולעשות
אוחו ר׳ כי זהו הקוץ ההפרש בין חות ר׳ לאות ד וטמל״ק רצה להפריד p
חח״ד לפשות אל אח״ר ה׳ ינילנו וזהו וקוב אח השם )הוא אדום טמלק
ואמונח האי מין ר״ל לעשות נקב ופירוד בק השם הו״י׳ כפי דפחם המשובשה
והנכזבה ובמסורה( ויקוב חור בדלח״ו שעשה נקב וחור בקונא דדצ״ת
דאח״ד דשמע ישראל ה׳ אלקינו ולעשוח רי״ש שיהי׳ אחר ח״ו באמונח
השילוש הטמאה) ,וזהו אולי יורמז ויצא בן אשה ישראליח ובפ״כ דח״ל
הוא הי׳ כממז״ר וע״ש במזרחי ובמשכיצ צרוד ובזוה׳ק איך הי׳ מדיצא
ממזר יורמז פל האי מינא ממזר( והנה נולפ בספרים הפי׳ ימיצא ושמאצא
ובינייהו כלה כי הש׳ק לישראל לבד ולא פשה כן לכל גוי והישמפאלים קליפה
מצד ימין ביום ופש׳ק והנוצרים ביום א׳ משמאלא דש״ק וביניהו כלה שבח
מלכתא )שלשה מפידק זע״ז ישראל הקב״ה והשבח כדאי׳ במדרש וחוספוח
חגיגה והשבח הוא הפדוח פל יחודו ואחדותו ית״ש באחדו״ת הפשוט
האמיתי( ע״כ י״ל סמוך פרשח ויצא בן אשה ישראליח וקוב וכר רומז
להאי מינא ואמונתם סמוך לפרשת לחם הפנים שהוא י״ב חלות
בשבת ומנחים טל י״ג תקונים דדקנא בגי׳ אח״ד שטל ידי השבת והי״ב
חצות בו בחי׳ אח״ד מבטלים כחו של הנגוד הלז העומד מצד שמאל סמוך
לשבת ביום א׳ בסוד שרשו של משו הוא אדום שהוא הס״מ ופ״י במי׳
אחל
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מט

אחד בשבח מכטלק כחו ואיהי אשחארח כיחודא מהירא קדישא:
ובזה י׳׳ל רמז סמיכוח המסורה בסוף הפרשה ולקחח סלח ואפיח שתים
פשרה חלוח וגר )כנד הוא המסורה( ,וקודם ויצא בן אשה ישראליח
טה׳׳כ והיחה לאהרן ובניו ואכלוהו במקום קדוש המסורה ,ואכלוהו ג׳
וסי׳ ואכלוהו במקום קדוש ,ואכלוהו אויביכם ,כי אכלו אח יעקב ואכלהו
היינו לפומח האכילה של הי׳׳ב חלוח שהוא במקום קדוש בפנימה יש
בחיצונים הקליפוח הסובבים ואכלוהו אויביכם כי אכלו אח יפקב ואכלהו
וגר האורבים לדמינו ,ה׳ יצילנו ,ובמהרה דידן יושיפנו ויגאלצו:

פ׳ בהר
א .ושבחה האח שבח לה׳ ,פירש״י לשם ה׳ כשם שנאמר בשבח בראשיח.
י״ל כפשוטו שצוה הקב׳׳ה להניח אח האח מלחרוש ולזרופ א׳
לשבפ שנים ובאמת היא נטשיח טובה פי׳׳ז ושמינה יוחר כשמניחה שנה א׳
אפפי״כ לא יהיה כונתו לטובת פצמו רק לקיים רצק הבורא ית׳ .וזהו
עיקר הגסיק שגם בדברים שצוה הש״י שהם לטובת האדם אפפי״כ לא יהיה
כוצתו לטובת עצמו רק לקיים מצות ה׳ ,כמו שצוה הקב׳׳ה לענג את השבת
במאכלי טרבים במיני מטפמים כל מה דאפשר להוסיף בטנג שבת אפפי״כ
לא יהיה כונחו לפנג נפשו רק לקיים רצון הש״י וציויו וכן כל מנוחת ש״ק
הוא טובה גדולה להגוף להצפש מפבודתו אפפי״כ צ״ל כונתו רק לש׳׳ש כנד.
וז״ש ושבתה האח שבת לה׳ ופירש׳׳י לשם ה׳ )אם שהיא לשבתך כדי
שחחיפה וחטיב השדה אפפי׳׳כ לא חשגיח פל זה כלל רק יהי׳ כונתך לשם
ה׳ כנד( כמו שצאמר בשבת בראשית )שצוה יח״ש וקראח לשבח פנג ומנוחה
ושממה וכל מיצי תפגוגים ואפפי״כ צ״ל הטנה רק כדי לקיים רצונו ית׳׳ש
כן יהי׳ בזה גם במצות שמיטת האח( כנד:
ב .בסוף הפרשה ,את שבתתי תשמרו ומקדשי תראו אני ה׳ ,בתרגום
אונקלוס ית יומא שביא דילי תטרק ולבית מקדשי תהון דמלק ,צ״ל
הלשק ולבי״ת מקדשי שהי׳ צ׳׳ל ומבי״ת מקדשי ,אולם אמד׳ל ]שגת קי׳׳מ[:
שבזטת השבת נזכה לגאולה ואלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלו,
וזהו בתרגום ית יומא שביא דילי תטרון)כשתשמרו את השבת ,אז( ולבית
מקדשי )בי׳׳ת מקדשי דייקא כיעקב שקראו גי׳׳מ מאמרי׳ בפסמיס דף
פ׳׳מ היינו בית המקדש המקוה ב׳׳ג( תהון דמלין )תוכלו לצפות מלשון
ופמד״ו אל ה׳ ואל טוט גאמרית הימים ]הושע ג׳[ הוא מלשון ציפוי
ומומלת לגיהמ״ק מרם שיגנה יקוו ויחלו לו( ע״י שמירת ש״ק ורמוז
שבתות״י לעין רגי״ם מיעוט רגי׳׳ם שני״ם ,אלמלי שמרו ישראל שח׳׳י
שבתו״ת מיד נגאלו כנד מדחד< ומכה למק ביה״ק בב׳׳א:
ג .א״י ית יומא שגיא דילי )הנה דיק גלשני׳ ״דילי״ שהקב׳׳ה אומר
שתשמרו חלק השגת שלי היינו זהו חלק הצורה והנפש של האדם שימשה
כל הפנג וממחה גשכת צרצק הש׳׳י ]כנ׳׳ל גאות א׳[ וגם שיהגה גחורח

ד

*

נ
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ה׳ ויפסוק בתפלה ועבודה ביום שיק חהו יהי׳ שבת לה׳ וכמ״ש בראשונים
עדמז״ל ]שבת קי״ח [.כל המענג את השבת וכו׳ שלא אמרו כל המענג את
עצמו בשבת רק כל המענג את השבת היינו בדברי רוחניות שהשבת נהנה
וגם בדברים גשמיים רק לש״ש כנז׳ ויהי יום שביא דילי( תשרק )ועי״ז(
ולבית מקדשי תהון לחלץ )תזכו לגאולה בקרוב כנד(:
ד .א״י את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה׳ כי הנה שבת נקרא
מעץ עולם הבא וכל המתענגים בו בנועם אור השבת בעוה״ז בגלות
חכו ליום שכולו שבת העקרי לעתיד לבא ב״ב ע׳׳כ בשמירת השבת נוכל
לצפות להרגיש נועם השבת העליון לעתיד בבנין בית המקדש על רמים,
וזהו את שבתותי תשמר׳׳ו )מלשון ואביו שמ׳׳ר את הדבר( שבתות״י שנים,
פ״י השבת הזה תוכלו לשמור ולקיים לשבת הפליון ב״ב להרגיש נופם שובו
ביתר שאת ועוז.

פ׳ בחקותי
ובזה הפנץ י״ל בברטת שבפי בחקתי אשר שובא גנז בגוייהו בהסתר
כנודפ ,וצאמר שם אז תרצה האק את שבתותיה כל ימי השמה
ואתם כאת אויביכם אז תשבת האת והרצת את שבתותיה ,כל ימי השמה
תשבות את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם פליה .והנה בפסוקים
הקודמץ שם ונתתי את פריכם חרבה והשימותי את מקדשיכם ולא אריח
בריח ניחוחכם וכ׳ בספר מאמר מרדכי להרב הקדוש מהר״מ לעשנר זצ״ל
ונתתי את פריכם חרבה פריכם שונאיכם מלשון ויהי פריך )תהלים קל״ש
ושמואל א׳ כ״ח( והשימותי את מקדשיכם הםהאוה״ע המקודשים ומזומנים
להרפ לכם )ירמי׳ נ״א־כ״ח ,קדשו פליה גויס וכן כיוצא( ולא אריח בריח
ניחוחכם דיל הגם שלא תפוררו ח״ו אתפרותא דלתתא הנקרא ריח ניחוחכם
למפני אפשה פכד״ה )פיי״ש בהקדמת בנו שזהו נתחדש בקאזניץ אצל הגה״ק
המגיד זי״ע( חהו יהי׳ לעתיד אשר לא ימתין ית׳ על אתערותא דלתתא שאז
יושפפ בחי׳ שפפ רב מלפילא ואז אין פוד חשבון מעשינו שנעשה כי יצה״ר
כלה ואין פוד בחירה רק יום שכלו שב״ת ומנוחה ואז אץ בו לא אכילה
ולא שתי׳ רק צדיקים יושבים ופטרותיהס בראשיהם ונהנץ מזיו השכינה
כשארז״ל ]ברטת י״ז [.והנה פם ישראל נקרא אחד כי בשורש הצשמות ]הם[
אחד ע״כ נאמר להם התורה והמצות כמה פפמים בלשץ יחיל משא״כ
או״ה שריא בפרודא ונקראים רבים פמים כי הגוף של כ״א מהם החומר
הפטר מפסיק בינותם משא״כ שורש נשמת ישראל טלם לא׳ נחשבו ובזה
פירשתי שם הכתובים להלאה ,והשימותי אני את האת )כיון שקאי פל
לפתיד ואז יתבשל הארציות המגושם אכילה ושתי׳ (,ושממו פליה אויביכם
היושבים בה )שזהו זוהמת הארציות והגשמיות יהי׳ לאו״ה( ״ואתכם״
אזרה בגויים )היינו בחי׳ ״אתכם״ שהוא לשק ״רבים״ דלישראל ידברו
בלשון יחיד ,אחה ,ובחי׳ ״אתכם״ אזרה בגויים ,זה אשליך על הגויים ,אבל
אתה
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נא

אחה מי כעמך ישראצ גוי אח״י וכגוף אחי נחשבו כנז׳ ומדובקים בו ית׳
אחה אחר ושמך אחד( והריקוחי אחריכם חרב )היינו שהחרב והיינים
אריק פנ אחריכם האמוריי״ם הקליפוח ואו׳׳ה המנגדים לכם( והיחה
ארצכם שממה )היינו שבחחלה קאמר ושממו עליה אויביכם היושבים בה
היינו שיהיה עוד קצח אחיזה לאו״ה באת שיהיה להם מזה ישועה כמ״ש
וכחחו חרבוחם לאחים וגו׳ לא ישא גוי אל גוי חרב וכר )ישעי׳ ב׳־ד׳(
אבל לא יאריך ממלכחם כי והריקוחי לאחריכם ולמנגדיכם חרב כנז׳ ואז
והיחה ארצכם שממה לגמרי יחבטל לגמרי הארציוח( ופריכ״ם )שונאיכם
כנד( ימה חרבה וזהו יהיה יום שכולו שבח לעח״ל ע׳׳כ מסיים הכחוב אז
חרצה האת אח שבחחיה כל ימי השמה ואחם כאת אויביכם אז חשבח
האת והרצח אח שבחוחיה אז חרצה האת פירש״י חפייס אח כעס המקום
והיינו שאז יהי׳ הפיוס הנכון והאמיחי באהבה רבה ואז יחרצה כח השבח
וירגישו בו טעם ופנג נגד כל ימי הצרוח שסבלו מלוח גם בשבחוח וי״ט
ואז יחרצה אח השבחוח של ״ואחם כאת אויביכם״ כשהייחם בגלוח ,ומפרש
פור הכ׳ ״כל ימי השמה חשבוח אח אשר לא שבחה בשבחוחיכם בשבחכם
טליה״ היינו בטח ביטול האת לפח״ל שאק בו לא אכילה ולא שחיה וכר כנד
ירגישו טפם שבח הגדול כזה ״אח אשר לא שבחה בשבחוחיכם בשבחכם
טליה״ שלא הרגישו טור טפם שבח טה בכל השבחוח מפולס גם בשבחכם
בא״י ,כי השבח הוא מפין טולם הבא ואז טולם הבא בטצם שבח הגדול
ומנוחה ,הש״י חמו לזה ב״ב ברחמים:
ב .בשברי לכם מטה לחם ואפו פשר נשים לחמכם בחמר אחד והשיט
לחמכם במשקל ואכלחם ולא חשבפו ,י״ל פ״ד צחוח וליכא מידי דלא
רמחא באורייחא .כי נהוג במאכלי שבח שמניחים חמק שטומנים בחנור
טד יום השבח שקורק טשאלינ״ט וט ברמ״א )סוף סי׳ רנ״ז( בשם הבפל
המאור והכלבו כי זהו מכבוד וטונג שבח וכל מי שאינו אוכל חמק שטומנים
בשבח ואק מאמק בדברי חכמים שהתירוהו חיישיק מליו שמא אפקרוס
הוא טכ״ד )ובזה שמטתי מכ״ק אאזמ״ו הגה״ק מהר״ש הרב זצללה״ה
דפה״ק כי החמק שטומנים ואוכלים ביום השבת מסוגל לאמונה שלימה
ואמונה בדברי חכמים יק שהנמנפ מהם חוששק שמא וכו׳ כנד מהרמ׳׳א
וכיק שאחז״ל מדה טובה מרובה ממרח פורפניוח פ״כ האוכלו יומשך לו
אמונה מ ד טכד״ה( וטק שט הרמ״א שזהו כבוד וטנג שבח וידוע כי מטע
שבת נמשך השפפת פרנסה בהרחבה כשאחז״ל ]שבת קי׳׳ט .עשירים וכר
בשביל שמכבדק את השבת[ ובזה יורמז בשברי לכם מסה לחם )כמו שט
כי יש שב״ר במצרים היינו כשרצינו ית׳ להשפיע מסה לחם לישראל מם קמט,
הוא( ואפו פשר נשים לחמכם בתטר אחד)הוא החמין ודייסא שהוא כמו
לחם שנוהגים להטמין פל יום השבת ינהיג בכמה תפוצות ישראל הרבים
ה׳ יוסף פליהם ט יעמידו זה החמין הרבה משפחות בתנור א׳ גדול מיש
האופה שיש שם מקום בהרחבה לטלם( והשיבו לחמכם במשקל),מי שלא
יתפרבו

נב

מאמר תורת שבת)בחקותי ,במדבר(

יתפרבו אלו פס אלו לוקח כל אחל קב שלו בשבח פס מיני דייסא( ואכלחס
ולא תשבפו )כשאמז״ל בביצה )ט״ז פ׳׳א( ופירש״י נשמה יתירה ,רוחב
לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל וישתה ואץ נפשו קצה
פליו פכ״ל וכן הוא בפירובץ )לף פ״ב פ׳׳ב( במתני׳ ללפת ר״מ ,נמצא
כי בשבת בחי׳ מוחא לבסימי שכיח ומחמת מצות פנג שבת אין נפשו קצה
פליו גס אס אוכל הרבה פול ירצה למפרניס ומיני מטפמים אשר בימות
החול כבר הי׳ מהם שבפ ונפשו קצה ,חהו ואכלתם ולא תשבפו( ומתחינ
שפיר בשברי לכם מטה לחם כי נחה נמשך השפפת ברכה ולחם לפי הסף
לכנ ימות החול כנז׳.
ג א״י בדרך רמז פל חלת לחם מצות לפסח ,שאופים מצות שמורה
למצוה .כמה משפחות יחלו בתנור אחל כלי שיהיה פשמן הראוי,
ושחלחו כולם יחל לשמרם בפת פריכתן ואפייתן ,ואחז״ל ]ר״ה מ׳׳ז[.
בפס״ח נילונץ פל התבואה וממצו׳׳ת האלו לחמא פניא נמשך פרנסה כל
לכפץ ייתי ויכול וזהו בשברי לכם מטה לחם )שנמשך שבר רעבץ בתיכם
למלאות פ״י( ואפו פשר נשים לחמכם בתנור א׳ וכשאחז׳׳ל בפסחים ]מ׳׳ח[:
במצה שלש נשים וכר והאפייה היתה פ״י נשים והשיבו לחמכם במשקל
)כי מלקלקיס אח״כ לשקול וליקח כ״א המצות מחטים שמורה אשר הכץ
לו לפסח רוצה בקב שלו לחומרת השמירה לשם מצוה( ואכלתם ולא תשבעו
)כי המצוה העיקרית כזית בליל פסח שעליו מכינים כ״ז והנה אסור לאכלו
על השובע כלי שיתאוה טול שיוכל לאכול אמ״כ בסוף הספולה את
האפקוק פל השובפ כמ״ש בש״ע ה׳ פסח סי׳ תע״ו ברמ״א ובסי׳ תע״ז
ע״כ נאמר ואכלתם ולא תשבעו כלי שיאכל האפקומן על השובע כנ״ל(:

פ׳ במדבר
איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו גנ״י מנגל סביב לאהל מועל
יחנו פירש״י מנגל מרחוק מיל כש״נ ביהושע אך רחוק יהי׳ ביניכם
וביניו כאלפים אמה שיוכלו לבוא בשבת פכל״ה ומקורו מהמל״ר ]ב׳־־ח׳[
ח״ל וכן את מוצא ביהושע וכר פתילים אתם לפשות שם את השבת אל
תרחקו מן האמן יותר מן אלפים אמה לכל רוח למה שתהיו רשאץ לבא
להתפלל לפני כארץ בשבת וכף וכן את מוצא כשאמר הקב״ה למשה וכר
עכ״ל המר״ר ,וכנה נולפ בספרי תלמילי הבעש״ט הק׳ זי״ע שעקר כה
התפלה הוא בשבת קולש ,וק שממתי מפה קלוש אאזמו״ר זי״מ מפה
שהוא בכרגש כלב ]של[ כל בר ישראל זקלושה כי התפלה בשבת קולש
ופסר״ז וברכת ק״ש מה שאומרים ג״כ בימות המול אמפי״כ אינו לומה
הרגש הלב בלברים האלו האומרם בימות המול לכשאומרם ביום ש״ק,
חכו י״ל מה שאמרתי כבר כי שב״ת ר״ת ״תפלתי ״שגורה *גפי מ״ל שאמז״ל
במתני׳ ברכות ]ל״י [:אם ״תפילתי ״שגולה ״גפי יולפ אני שהוא מקובל,
ומר כ׳ בספרים בשם הקדוש מהרד״ב ממפזריטש זי״פ כי ודש שמץ אח
האלם

מאמר תורת שבת)במדבר(

נג

האדם בכל היכל היינו פל כל דיבור ודיבור מהתפלה אם יקבלו תפלתו
היינו אם חכה להתפלל בכונה ופ׳׳כ בשבת יום רצון חכה להתפלל בכונה
וברגש קדושה כראוי והוא דית ״תפלתי ״שגורה ״בפי כנז׳ .וי׳׳ל רמז ג׳׳כ
כי שם שבת הוא שק״ו צי״ת וגי׳ רשו״ת והוא דית שופתיגו קבל ושמפ
צפקתינו וכר היינו שהש״י יקבל תפלתנו ושופתינו ,תפלות מלבות ,בחות
בהרגש הלב ביום שיק ,וגם שיתנו לנו רשו״ת מן השמים פל כל דבור ודבור
שנזכה לומר לפניו ית״ש בכונה כנזי .וזהו י״ל במדרש שא״ל יהושפ פתירים
אתם לפשות שם את יום השבת וכמו שדרשו פל יום השביפי שהי׳ אז
מפלח חומת יריחו בשב״ת )כדאמרי׳ בירושלמי שבת פ״א ובמר״ר מסמי
פכ״ג( וכ״ז היה אז רק פ״י חפלוח בהקפוח ואמירח פלינו ישר והפוך
כנודפ ולא בחרב וחניח וכיון שהי׳ רק פ״י חפלוח שיפילו חומח יריחו פ״כ
הזהירם יהושפ שלא ירחקו יוחר מן אלפים אמה כדי שחהיה חפלח הצבור
וגם בשבח ומקובלח יוחר ואז חפלחי שגורה בפי ובפרט לפני הארון ויחקבל
לרצון ולהפיל חומת יריחו כנד ,וי״ל רמוז בזוכ״ק בראשיח )כ״ג פ״ב(
וז״ל צלוחא דשבח איהי צדקה לפני והיינו אין פני אלא בדפח גם לאנשים
כפרכנו יפוררו ויאירו בלבנו בחורח צדקה בצלוחא דשבח להחפלל ברגש
קדושה לפני הש״י ,וי״ל שהזהירה פל ככה בחחלה בפרשחן איש פל דגלו
וגר מנגד סביב לאהל מופר יחנו כפירש״י והמדרש כנד שיוכנו לבא בשבח
להחפלל יחדיו ואז באו לכבוש אח האק וליכנס בה ופקר כחם פ״י החפלה
בשבת ,והנה ביריחו ביטלו תורה מחמת המלחמה כשאח״ל בריש מס׳
מגילה ]ג [.פה״כ ויאמר שר צבא ה׳ פתה באתי אפפ״כ לא מצינו שביטלו
תפל״ה והוא מחמת שהזהירה יהושפ בתחלה פל ככה שפקר הכח לכבוש
רק בתפלה כנד ,וגם לתור״ה צריכין תפלה לפורר רחמי שמים שיאר פינינו
בתורתו וכמו שפי׳ בספרים שמפתתא בפי צילות״א היינו תפלה שנזכה
לדבק א״פ בשמפתתא ובזה פירשנו )באקדמות לשבופות( צבי וחמיו ורגיג
דילאון בלפותא צלותהון בכן מקבל והניא בפותא היינו שאק לו להקב״ה
בעולמו אלא ר׳ אמות של הלכה בלבד ואם הוא ית׳ רואה בלב איש ישראל
תשוקה לאהבת התורה אז כביטל כמים פנים אל פנים והוא ית׳ חפן
בלימוד תורתו באהבה ומי שחושק לתורה והוא פקר חפצו וטובתו ,הוא
מתפלל להש״י שיסייפו ויעזרו ללמוד תורתו ולדבק בה וכל חפציו לא ישוו
בה ,וזהו ״צבי וחמיד ורגיג דילאק גלפותא״)מי שחושק בתורה כנד שגם
ית׳ חושק כביכול ליגיפתו והתמדתו בתורה( צלותהון בק מקבל )שמקבל
תפלתו פל זה מה שהוא מתפלל רק לזכות לדבק א״פ בתורה וזהו ,בכ׳ץ
מקבל ,היינו ע״ז הדבר דבר חודיה בודאי מתקבלת תפלת זה האיש(
ומיא בעותא ,כי הבא לטהר מסייפק אוחו ,ומכ״ש באהבת התורה ,והנה
בשבת במדבר אמרו בפוש״ע לעולם קורק פ׳ במדבר קולם חג שגופות
ובשבת שלפני חג השבועות קבלת תוה״ק כיון שכל ברכאק דלעילא ויזתא
ביומא שגיעאה תליין ביום ש״ק שקודם ,ואור קדושת החג וברכת השפפת
התורה

נד
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התורה העתידה נבא בשבוע זו בחג השבועות הוא חלוי ביום ש״ק מ״כ
צריכין להתפלל ביום שב׳׳ת )שבו ניתנה תור׳׳ה( שנזכה לקבל חלקנו בתוה׳׳ק
באמת ובשב״ת בודאי מתקבלת התפל״ה ע״ז כנז׳ ונוושע לנצחים בכל
ענייננו.

פ׳ נשא
א .כה תברכו את ב״י אמור להם ,פירש״י אמור להם כמו זכור ,שמור.
רמוז כי הנה ברכת כהנים צריך להיות באהב״ה ובשמחה טוב פץ הוא
יבורך וכמ״ש ברמ״א )סי׳ קכ״ח( וכן מברכץ הכהנים הברכה וצונו לברך
את עמו ישראל באהבה ט״ש במג״א )ס״ק י״ח( .והנה בבני יששכר )מאמר
השבתות אות ט׳( הביא בשם הרב הקדוש מהרצ״ה מזידיטשוב זי״ע כי
אהב״ה בכ״ל ל״ב אהב״ה בכ״ל נפ״ש אהב״ה בכ״ל מא״ד גי׳ שב״ת .ונודע
מזוה״ק כי קוב״ה ואורייתא וישראל חד הוא ומי שאוהב אותו ית׳ אוהב
את בניו עמו ישראל באהבה ופירשתי כבר גדלו נה׳ את״י )את״י ר״ת
״אלקים ״חורה ״ישראל ואלו הם חד( ונרוממה שמו יחדי״ו )כי אלו
השלשה יחדיו א׳ הם( פ״כ בברכח כהנים שצריך לברך באהבה פירש״י
חמו״ר להם לשון אמירה רחמים ורכוח שיהי׳ להם באהב״ה לעם ישראל
כשמברך אוחם ״כמו זכו״ר ,שמו״ר״ היינו שב״ח שהוא גי׳ אהבה בכל לב
אהבה בכל נפש אהבה בכל מאד כנז׳ ככה צריך לאהוב אוחו יח׳ וממילא
כן אח בניו עמו ישראל באהב״ה בעח ברכחו אותם] :ועיי׳ מ״ש בד״ת
מהדורא ף אוח ס״ד[:
ב .א״י כי באמת מסיים בברכת כהנים ושמו את שמי טל 3נ״י ואצי
אברכם פירש״י ואני אברכם לישראל ולכאורה למה הי׳ צריך כביכול
לברכת הכהנים כיון שהוא ית״ש מברך את ישראל ובע״כ שק הוא רצוט
שהכהנים ימשיכו הברכה מבריכה עליונה וע״כ צריך להיות ברכת כהנים
בטנה ובלב שלם כמו שפירש״י ושיכינו לבם להמשיך הברכה כי בלתי
זה למה נ״מ באמירתם .כיון שהוא ית׳ אמר לברך את ישראל .והנה בש״ק
ג״כ כן שהוא קבוע וקיימא בע״כ מקדושתו בחסד ה׳ שלא ע״י פעולתינו
וא״כ למה צריכין ההכנה לשבת מבר׳ד מלמטה ע״ז כבר ביאר ותי׳ בסדורו
של שבת )שורש הראשון ענף ג׳( דצריך הכנה ע״ד משל בארוכה למלך בו״ד
שהי׳ מוכן לבא אל עיר א׳ אם כי כלום חסר מבית המלך וכר עט׳ז צריך
הכנה וניקוי הבית והכנת הכלים לכבוד המלך כראוי וכר כמו כן כשאנו
מכינים ומזמינים עצמו לקדושת השבת אז יחול עלינו משמי ממלה קיושת
השבת כראוי וזהו בברכת כהנים שבאמת ג״־כ אני אברכם )כביטל הש״י
שולח הברכה משמי מעלה( לישראל והכהנים צריכץ גק להזמין ולהמשיך
הברכה משמי מעלה ע״י ברכתם כן ,וזהו שפירש״י אמור להם כמו זכור,
שמור ,כמו בש״ק שבא השבת באמת רק מלממלה ול״צ למעשינו עכ״ז
נצטויגו להכץ ולכבד ולטהר א״מ מל ש״ק כדי להזמץ ולהמשיך עלינו הקיושה
שבאה מלמטלה ית״ש:
וביום

מאמר תורת שבת )בהעלתך ,שלח(

נה

פ׳ בהעלתך
א .וביום שמחחכם ובמועדיכם וכף ,לכאו׳ יפלא מהו ביום שממתכ״ם
להא יו״ט קחשיב ״במומליכם״ וכן ראשי מלשיכם ,ובאמח נמצא זה
בספרי וביום שממתכ״ם אלו השבחו״ח ר׳ נחן אומר אלו התמילק .והנה
נולמ למת התב״ש בבכור שור לבשבת המצוה רק מונג ולא שממה )ומי׳
בשו׳׳ת שמרי דימה מה׳׳ק סי׳ מ״ה מה שפלפל בלברי הספרי אלו ג״כ ובדברי
מהרלב׳׳ח שמשה סמודת פורים כשמל בשבת בשבת מנמו ,ומיי׳ בתוס׳ מו״ק
דף כ״ג מ״ב דיה מ׳׳ד( ומיי׳ בתוס׳ כתובות )דף ז׳ פ׳׳ב( בדיה והוא שבאו
פנים מרשות שכ׳ שמרבין לכבול השב״ת בשממ״ה ובסמודה מכ״ל ומיי׳ בס׳
מסירים )ד׳ במרלין מכת״י( סי׳ תכ״ו ותרכ״ד שהביא דברי הספרי אלו
וביום שממתכם זה שבת וכן הוא בשבולי הלקט מובא בב״י הנ׳ שבת
)סי׳ רפ״א( דלכך אומרים ישממ״ו במלכותך בשבת משום רדרשינן וביום
שממתכ״ם זה שבת מיי״ש והיינו דהספרי הנ״ל .ומכ״פ נ״ל בזה כיון
דסתם ספרי הוא ר״ש והוא רשב״י ורשב״י בזוהר יתרו אמרי׳ ר״ש כד
הוי אתי צסמודתא וכף והוי יתיב ומד״י וכן שם רבי שממון אמר וכף
ובמי לאתמנגא בכלהו סמודתי ולממד״י בכל מר ומר מנייהו מיי״ש ,וכן
מור בזוהר בהדין יומא מרות״א ותפנוק״א אשתממ וכו׳ ,וכן בזוה״ר! בשלמ
)רף מ״ז( ויהב לן דאיהו שבת דאיהו קדישא מכל שאר יומי וניימא מכולא,
ומרו״ה דכולא .ובזוה״ק אמור )צ״ד מ״ב( בגק כך האי יומא מדוותא וכף
לכלא וכן בזוה״ק פקודי )רנ״ה מ״א( ושבמתי אני את השממ״ה רא
מרוות״א רמלכא קדישא בזמנא דאיהו שלטא בשבת״א וביומק טבק מיי׳׳ש
באור הממה .וסתם דברי הזוהר הם מרשב״י הרי רשם ס״ל רשכת צ״צ מרוה
ושממה מ״כ ס״ל לר״ש לשיטתו בסתם ספרי רביום שממתכ״ם היינו שב״ת:

פ׳ שלח
א .ויהיו בנ״י במדבר וימצאו איש מקושש מצים ביום השבת וכו׳ ויאמר
ה׳ אל משה וט׳ רגום אותו באבנים כל המרה וגף בפירש״י רגו״ם
וכף וכן זט׳׳ר ושמו״ר ,י״ל דהנה ירימת ההפכיים א׳ הוא וצ״ל אהבת
צדק ותשנא רשט רכמו שצריכק לאהוב את הטוב ואת הצדק כן מצוה לשנוא
את הרשט ואם אוהב את בשבת ושמירתו  pצריך לשנוא את הממלל שכת
בזדון תכלית שנאה וכף ובזה סימן לו שאוהב הוא את קדושת השבת חהו
רגו״ם )את המקושש בשבת בזה הוא( כמו זט״ר ושמו״ר נמשב כמו ששומר
שבת חטר לקדשו מ״י ששונא את מי שממללו כנזכר:
ב .לממן תזכרו ומשיתם את כל מצותי והייתם קלושים לאלקיכם ,ילומ
בסילור הארח״ל בטונת ק״ש ומשיתם את כל מצותי שהוא כנגל יום
השבת ששקולה כנגל כל המצות] .וכלאיתא בירושלמי סוף פ״ק לברכות
הלכה ה׳[ וכזה י״ל סמיטת סיפא לקרא והייתם קלושים לאלקיכם מפ״י
הנודע במקובלים הראשונים )ועיי׳ בשערי אורה שפר ט ובשאר ספרים
הקלושים
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הקדושים( כי שמירת שבת הוא כנגד היסוד שהוא מדה השביעית לבינה
וכל הפוגם ביסוד ה״ז כמחלל שבת וכל השומר וכר נקרא שמירת שבת למען
וכר את כל מציתי)שהוא כנגד יום השבת כנד מהארח״ל זהו תקיימו ע׳׳י(
יהייתם קרישים לאלקיכם )כשארז״ל כל מקום שאתה מוצא גדר פרוה שם
אתה מיצא קדיש׳׳ה( יע׳׳י שמירת איסיר גדר עריה היי כשימר את השבת
ששקילה כנגד כל המצית:

פ׳ קרח
א .כ׳ הארח״ל במזמיר שיר ליים השבת צדק״ כתמר״ יפרח״ ס׳׳ת קר׳׳ח
שלעתיד יפלה ייקום קרח ויפרח צדיק כתמר והפנק למה רמוז
תקיני יעלייתי של קרח במזמיר של שב״ת ימה ענין שייכיח ןל״ן י״ל עפ״י
הנידע בס׳ כי קרח חשב שיהי׳ תקין השלם בימיי בבחי׳ ליי על השיר בבחי׳
גבירה כמעלת הזהב פל הכסף כאשר יהי׳ לפתיל ב״ב מחי׳ פוררה גבורת״ך
ילכה לישיעתה לני יעל כן יהי׳ אז הלכה כב״ש בבחי׳ ההיא ילהייתן נמתקק
הגבירית לגמרי יאז יהי׳ החסד הגדיל בייתר בהמתקתן בשירשן רק שבאמת
לא הי׳ אז הזק )בימי קרח( יאכלה פגה יכו׳ ,יהנה כ׳ בס׳ סדירי של שבת
באירך )בשירש ג׳ מאמר שיר בי תשיר יכן פיי״ש בשירש ר הנקרא שיר בי
תחדש( פנק שיר הזמירו״ת שמזמרים בליל ש״ק קידם הקידיש פל היי״ן
ששניהם )הזמירות יגם היין( המה הבחי׳ לייים יגבירית פליינות וממתקק
אותן בשורשן ע״י קדושת השמחה בחי׳ בינה עיי״ש כי אז הוא סעודת חקל
תפיחק קדישק בחי׳ מלכית דינא דמלטתא בבחי׳ נקבא להמתקן ולהעלותן
לשירשן בשמחת ש׳ק יכן נידפ בספרים שהשבת היא המתקת הדינים
בשירשן יהשבת היא ממק פיה״ב גם מה כי לפתיד יהי׳ כן כנז׳ פ״כ בכל
שב״ת שנמתקק הדינק בשורשן ואז המה טיבים ייתר מאיד ,נמצא שטיבה
היתה טפנת קרח במפלת הלייים פל הכהנים כנד פ״כ אומרים אז )ס״ת
קר״ח( צדיק כתמר יפרח לטת״ל כנד שאז בליל שבת שצריכק המתקה בשירש
הגבירית מדת מלטת חהו שי׳ קרח כנ״ל ובאמת אף אם הוא ק בכל
שבת המתקת הגבירית בשירשן מ״מ התיקין פילם פריק לא נתקן כולו ט
בימות החיל מה תיהיי פלייהי מהגבירות יאז המה סכנה גדילה להתנהג
על יק ח״ו בלי המתקתן אבל לפתיד טיב יהי׳ יום שכולו שבת פ״כ יהי׳
מפלת הלויים בבחי׳ גבירות בהמתקתן לגמרי בשורשן תמיד וע״כ אז יהי׳
צדיק כתמר יפרח כנזכר:
ב .א״י פוד מה פפימש״כ בסידור הארח״ל בטנת מזמור שיר ליום השב״ת
ר״ת למש״ה ט משה רבינו יורד פס כמה צדקים בכל ע״ש ומפלה
את כל הנשמות בק חיים בק מתים שבפמקי הקליפות שאץ להם זכות לעלות
יאק יטלת לשוס אדם להפליתן לכן טוב להידות לה׳ פל חסד וכרי סכל״ה,
יע״כ שפיר אשמטיק מ ה המזמור רבותא גדולה וחסד גדול מקדושת משה
רבינו גם פתה יאחז צדק דרט בגודל ענוותנותו וחסידותו כי גם את
קר״ח
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גז

קר״מ שהי׳ בר פלוגתי׳ ושונאו ורודפו וכו׳ מכ״ז מתה הוא ממלה גם את
נשמת קר״רו בכל מ״ש כמו שארי הנשמות שאין כרו בשום אדם להעלותן כמו
משה רבינו מם הצדיקים שיורד להמלותן בכל מ״ש להיות מוכן לתמי׳ למתיד
ב״ב מ״כ נא׳ במזמור ההוא צדיק כתמר יפרמ ס״ת קרמ כמי:
ג .ובזה המנין הנז׳ מהאריז״ל שמשרמ״ה ממלה הנשמות בין המיים ובין
המתים כנ״ל יש צפרש בפרשתן המסורה יביאו מלא יוד ממשא
באורייתא )מיי׳ בפ׳ שמיני במסורה גדולה( בפרשתן בכורי כל אשר
בארצם אשר יביאו לה /והכינו את אשר יביאו ,דבר הגדול יביאו אליך,
שוק התרומה יביאו להניף ,לממן אשר יביאו את זבמיהם אשר הם
זובמים מ״פ השדה והביאם לה׳ .ויתפרש בזה בכורי כל אשר בארצם
אשר יביאו לה׳ )וביארנו כבר במק״א כי הנה אכילת ש״ר! הוא תכלית
במצמותו ימן כי כן הוא מצות ה׳ ענג שבת וסמודותי׳ ,לא כן בימות
כחול כאכילה לש״כ רק מבוא להתכלית כדי שבכמ האכילה ההוא יוכל למבוד
את ה׳ ]זולת האוכלים בכונות ויחודים בחץ מילאין ,ראיתי בני מלייה
והם מומטים ובאמת אשר המה נקרא שבתא דכולא שתא[ ונודמ בסידור
הארח״ל כי אשר יאכל בשבת אפי׳ שהוא יותר מהצורך אינו הולך לחיצונים
בכמו בימות המול אלא כולו נבלמ באבריו מכ״ל וגם נודמ בשם רבינו
הבמש״ט ז״ל כי אלו השלשה דברים סתמן כלשמן אכילת שבת .מקוה.
וצדקה .ואין פת האסף לבאר שלשתן וגם מובנים הדברים כפשוטן מכ״פ
לפניננו הוא כן פנג שבת אף שאוכל יותר מן הצורך כיון שמצות ה׳ שמתענג
באכילתו הוא אינו הולך למיצונים ,ויש להבין הפנין פפ״י הנ״ל כי משרפ״ה
יורד בכל ע״ש ומעלה הנשמות בין המיים וכו׳ שבפמקי הקליפות והוא
פנין הנשמה יתירה שפירש״י בביצה ]טז [.דהיינו נפש ודע״ת רמבה
ומתאוה לאכול והיינו שמשרפ״ה הוא הדפ״ת של כל ישראל מתפשט ויורד
אז על נשמות המיים ומרמיב דעתו פליהם בבמי׳ שאמר ית״ש למשרפ״ה
מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ל״ך והודיע״ם היינו והודיע״ס
בבמי׳ דעת פועל יוצא לאמרים שיתפשט על כ״י במי׳ דעת שלו כס׳ וז״ש
והודיע״ם וכיון שיעשו כל מעשיהם בבמי׳ דעת שלו שיתפשט בהם ע״כ
לא ילך אכילתן בשבת ]אפי׳ יותר מדאי[ למיצונים מ״ו ,וז״ש בטרי כל אשר
בארצ״ם )מבמי׳ ארציות וגשמיות היינו בכורי כל וגר כל מלב וגר לה׳
]כמכר בפסוק הקודם[ המובמר בבמי׳ גשמיות במצות ענג שבת יביאו
לה׳( כל טהור בביתך יאכלנו )פירש״י מדח״ל כל טהור לרבות אשתו,
היינו רומז כי בימות המול אז הני נשי לא בקיאי לאטל לש״ש כי בסוד
ה׳ לא באה נפשם משא״כ בשבת דסתמן כלשמן והאשה מקיימת ג״כ מצות
ה׳ בענג שבת ע״כ כל טהור בביתך לרבות אשתו משלימים נפשם במצות
אכילת שבת( והכינו את אשר יביאו )שהוא בפ׳ בשלמ הכנה בע״ש על
אכילת שבת ,ואם יהי׳ קשה לכאורה כי איך אפשר לקרוצי גוש עפר כמוט
להעלות ההנאות גשמיות בשבת שיהיה טלם לה׳ עולים במעלה עליונה ע״ז
מתק

נח

מאמר תורת שבת)קרח(

מתרץ בהמשך המסורה( לבר הגלול יביאו אליך )שנא׳ אצל משה לבינו
שהוא ממלה הלמת שלהם ובמי׳ גשמיות ג׳׳כ נתמלה לגדלות המוחץ
לקדושה( שו״ק התרומ׳׳ה וגו׳ יביאו להניף )היינו שו׳׳ק התרומ׳׳ה שהוא
בחי׳ ״שוק״ נצח והול ובחי׳ משה ,ואשר ממלים בשבת נה״י בסול אם
תשוב משבת רגליך כנולמ בהארח״ל ומי״ז נתמלו בשבת כל הרברים
גשמיים בבחי׳ נה״י לשורשן למ״ת משה ובבחי׳ תרומה תד׳ם ו״ה כנורמ,
לממן יביאו את זבחיהם אשר הם זובחים מ״פ השלה והביאום לה׳
)היינו למיידי שם בקרא בבשר תאוה מ״פ השרה שהולך לחיצונים לפממים
ובש״ק יביאום לה׳ נחשב אכילת שבת כקרבנות מולה לגבוה( כנד:
ד נשיאי מלה קרואי מימל אנשי שם ,ויקהלו מל משה ומל אהרן ויאמרו
אליהם רב לכם כי כל המלה כולם קלושים ובתוכם ה׳ ומלומ
תתנשאו מנ קהל ה׳ ,וישממ משה ויפול מל פניו ,וירבר אל קרח ואל כל
מדתו לאמר בקר ויודמ ה׳ את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו וגר,
זאת משו קחו לכם מחתות קרח וכל מדתו ,וחנו בהן אש ושימו מליהם
קטרת וגו׳ .יש לדקדק בזה הרבה וא״צ להאריך בדקדוקים .וגם יש לכאו׳
להבין מה זה מנין הקטרת שהמציא להם משרמ״ה שיהי׳ זה הבחינה הלא
הם באו בטמנה שלהם מגימ המלכות והכהונה ובחי׳ לויים גדול מבמי׳
כהונה כנודע בס׳ ומה זה לתובע שבא לדין ולחבוט בדין שיאמר לו שיבא
תחת הבחינה בגורל קודש ,או בחינת קטרת וסגולה ,הלא רק צריכץ להשיב
לו טמנות טפ״י דין ,ולהשיב נגד טטנותיו ולסתור שיטתו ,אולם י״ל לפרש
בזה כל הכתובים הנד בדרך אפשר כשנקדים מ״ש בכהארח״ל בסידור
בהפרש בין שבת ליוי׳ט כי בשב׳ית באים מומי אב״א לכך נקרא שב״ת
קוד״ש היינו אבח הנקרא קוד״ש אבל ביו״ט הוא במי׳ מומי אמ״א )אלא
שאנו קוראים ומזמנים ט״י תפלתינו למומי אב״א לכך נקרא מקרא קוד״ש(
וט״כ שבת גדול בקדושתו מיו״ט אולם השממה רבה ביו״ט יותר יפן שבאים
מומי אבא בתוך מוחי אמא בלי ב׳ לבושים טיי״ש ובבמי׳ זו שממת יו״ט
יתירה משבת ,וטוד נזכר שם בהפרש בין שבת ליו״ט כי לכך ביו״ט מותר
מלאכות אוכנ נפש כי ביו״ט שמלו נה״י למג״ת וכו׳ ומותר מלאכת אוכל
נפש רק כדי חיותן של המילונים )משא״כ במול שמותר הכל שיש להמיצונים
שליטה( ובשבת אסור כל מלאכה ט״ש ולפי״ז רמח קרא״י מופ״ד )פי׳
בזוה״ק בפרשתן בזה ]ובהיכל הברכה ד״ה קראי מומר[ נרמז פל מקראי
קדש היינו מפ״י הנז׳ מספרים הקדושים שמיקר פלוגתת קרמ היה במגמות
הב׳ למס של הכהני״ם כממלות הזה״ב מל הכס״ף אלא שאכלה פגה
כי למת הקץ יהי׳ כן הלכה כב״ש כנודנג וירומ כי כהן הוא במי׳ אב״א
חכמה ולוי במי׳ אימא גבור״ה המליונה במי׳ בינ״ה ,חהו רמוז( קראי
מומר )היינו שבא בטטנתם בטמנת מומ״ד שהוא מוחי אמ׳׳א מד( אנשי
ש״ם )היינו השמר׳ת ומרגלאין בתפלה ביו״ס בחי׳ אימ״א ואמפי״כ ראיט
ששמחת יו״מ גלולה משבת וגם לבושי יו״ט *ריכץ להיות מטבלים יותר
משל
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משצ שבת וגם מברכין שהמיינו למשיבות יו״ט ולא בשבת הרי מזה מפלת
האימא יו״ט טל שבת שהוא במי׳ אב׳׳א ימי׳ אהר׳׳ן הכה״ן ובמי׳ משה
שהוא הלט׳׳ת ובמי׳ שב׳׳ת כמבואר בסילור בכונות אתה הראת צלמת
בשבת כנז׳ ובמאמרינו כמה פטמים ט״כ בטטנת המוטל מלק טל משה
ואהרן חהו( ויקהלו טל משה וטל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל
הטלה כולם קרושי׳׳ם ובתוכם ה׳ )היינו שטטנו שטיקר מטלתכם בבמי׳
אב׳׳א היינו שבת קול׳׳ש שהוא קול׳׳ש בטצם ולא מקראי קלש בלבל הלא
כל הטרה כולם קלושי׳׳ם ובתוכם ה׳ יש בהם במי׳ קול׳׳ש וא׳׳כ( מלוט
תתנשאו טל קהל ה׳ .וישמט משה ייפול טל פניו )היינו שהתפלל שיהי׳ לו
מה להשיב טנ טטנתם המזקה ונתן הש״י בלבו להשיבם( וידבר אל קרמ
ואצ כל מדתו לאמר בקר ויודט ה׳ את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו
)היינו בבקר של מלך המשימ כמו שנקרא בכתוב אמר שומר אתא בק׳׳ר,
ויודט ה׳ את אשר לו היינו שהצדק אתכם וכן יהי׳ לטתיד ב״ב יהי׳
מטלת הלויים טל הכהנים אבל טתה( ואת אשר יבמר בו יקריב אליו
)היינו מתה )במר( ]יקריב[ מקודם אשר במר בו הש״י הוא אהרן הכהן
)מקודם( שבמר בו לע״ט בטוה״ז ולטתיד יוכל להיות כשיטתכם( כנז׳
גם י״ל באופן כזה היינו בבוקרו של מלך המשימ יהי׳ כדבריכם אבל
לע״פ הרי ראינו מעלת אב״א טנ אימ״א כי הוא גבוה וקרוב יותר צאין
סוף ב״ה כביכול אך עתה זהו מעלת הכמ מבא שבמר בו ה׳ האק סוף
ב״ה כי יקריב אליו יותר מהאימא חהו ואת הקדו״ש והקרי״ב אליו)היינו
הקדו״ש בגמי׳ אב״א ושב״ת הקרי״ב אליו שקרוב יותר להאין סוף ית״ש(
זאת טשו קמו לכם ממתות קרמ וכל מדתו ותנו בהן אש ושימו טליהם קטרת
וכו׳)היינו גם טל טמנתכם במי׳ קרואי מועד במעלת היו״ט שיש ט היתר
מלאכת אוכל נפש שיש קצת אמחה להמיצונים כדי מיותם כנז׳ מהארח״ל
משא״כ בשבת שאין שום היתר מלאכה ונמצא שאין שום נסיון ושום
במירה כלל וכלל משא״כ ביו״ט מומי אמ״א ומינה דיני״ן מתפרק ]חהו
סוד האכילת בשר אין שממה אלא בבשר בסוד הדינין הן הן ממותקק
כמ״ש מהארח״ל שם[ ונמצא שיש נסיון מפני שליטת המיצונים קצת מ״כ
הוא פדיף יותר מפני הנסיון כנז׳ פ״כ טשה הבמינה לשיטתם בבמי׳
קטר״ת שיש בו מלבנ״ה וכמו שפירש״י בזה שהקטרת המניבה מכל
הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהו לפיכך התרה
בהם בזה והיינו שכיון שיש מלבנ״ה שממנה נתקנה קליפת נגה וא״כ
יש שהוא קרובה לו המתוק גם אמחה להמיצונים חהו כפי שיטת קרמ
ופדתו פ״כ הבמינה בזה דייקא כפי שיטתם בהקטרת( ובזה נתגלה רצק
הש׳׳י שנבלפו באת כי פצת ה׳ היא תקום ביל נביאיו ביל משה ואהרן,
והבן ,זאת י״ל בררך אפשר:
ה .א״י בפשיטות כי רמח שהמה פרפרו פל משה ואהרן שהם מופשטים
ביותר מגשמיות ועניני העולם הזה) ,כעין הערעור שהי׳ על מכ
שפירש

ם
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שפירש משרע״ה מן האשה( והמה פלת קרח ס״ל שצ״ל ממורב בק הבריות
יותר ,ועי״ז יוכלו נהנהיג בשוב יותר את הקהל ,והיינו בבחי׳ הבפלי בתים
הפוסקים במו״מ לצורך אכילתם ,וז״ש קרואי מופ״ד )שזהו שישתס במי׳
מיפ״ז שהותר מה״ת מלאכת אוכל נפש ופכ״ז יהיו( אנשי שם ,וקהלו פל
משה ואהרן ויאמרו אניהס רב נכס )גזולה יותר מלאי להיות מופרש
כ״כ מפוה״ז היינו להיות בבמי׳ שבת קודש( כי כל הפלה כולם קלושים
ובתוכם ה׳ )אס כי המה פוסקים במו״מ ופניני פוה״ז כמו כל העלה
כמנהג הפונס עכ״ז בתוכם ה׳ והמה קלושים רק בבמי׳ יו״ש שהוא ג״כ
מקרא קלש( ופ״ז פנו אותם האמת כנ״ל ,כי זהו רצון הבורא ית׳׳ש
שהמה משה ואהרן יהיו בבמי׳ שבת שבתא לטלא שתא ,ופכ״ז ינהגו
הפלה במישור ולפת הראוי:

פ׳ חקת
א .ובזה ככ׳ לפיל )בפ׳ הקולמת אות א׳( כי זהו כמ ליל שבת שנמתקי׳
הגבורות בשורשן כנז׳ מסול הזמירות וקילוש פל היין מס׳ סילורו
של שבת י׳׳ל בפ׳ זאת מקת התורה אשר צוה ה׳ לאמר לבר אל בני ישראל
ויקמו אליך פרה אלומה תמימה וגו׳ ,פפימש״כ בלק״ת להאריז״ל כי פרה
אלומה הוא בסול הליני׳׳ס בהיות מנכו׳׳ת מקבלת אמורי שמות הקלושים
עיי״ש וז״ש זאת )שנק׳ מצכו״ת כמ״ש בזוהר ובתחוה״ק כ״פ( מק׳׳ת
התורה חק״ת ר׳ת ״חקל ״תפוחין ״קלישין שהיא סעודת ליל שבת שממתיקין
הגבורות בהזמירות ובקילוש פנ היין כנ״ל( אשר צוה ה׳ נאמ״ר לב״ר אל
בני ישראל וגו׳ לאמ״ר הוא המתקתן ברחמים אמיר״ה הוא רחמי״ס
שנמתק מלב״ר אל בנ״י שהוא ליבור קשות ימתקו לרחמים בליל שבת(
וז״ש ויקחו אליך שנא׳ למשרפ״ה ,הייט אליך למש״ה רבינו לייקא ,כמו
שכתבנו בשפר יששכר )במאמר זאת מקת התורה( פ״ל המלרש ]ינ״ש
יתרו רמז רס״מ[ שאמר משרפ״ה יה״ר שיצא זה ממלצי היינו המתקת
הגבורות בשורשן מקור העליון שאץ שם רק רצו״ן הפשוש כביטל במי׳
מש״ה גי׳ רצר׳ן כנולפ בהאריז״ל וצוה ית״ש ליקמ הפרה אלומה אליך
)למשה( ופי״ז יתבסמו וימתקו הלינים בשורשן כמו שהוא מצות פרה
אלומה כנד .אמנם כ״ז בשבת ,אולם בימות המול מה תיהוי עלייהו קולם
התיקון הגמור מהליניס והגבורות ,פ״כ נצטוינו כל המצות האלו ,ובפרש
פרה אלומה שהוא סול הליניס במלכות שנק׳ זא״ת) ,והוא בסול מקל
תפוחק קרישק שנק׳ ג״כ זא״ת מלטת שהוא ספורת ליל ש״ק כנ״ל(
ועל כן התרגום שהוא בסול אחוריי״ם כנולע ע״כ תרגומו ״לא גזיר״ת
אורייתא״ היינו הליניס והגזירות כנ״ל מהלק״ת בסול פרה בהיותה מקבל
מהאחוריים לשמות המבואר שם ,אמנם בשבת היא מקבלת מהפנים כנד.
וענק שייטת פרה אלומה לשבת יובן עול ,עפימש״כ בעטרת צבי על הזוה״ק
פנחס )רל׳׳ב ע״ב( בסול שאח״ל שב״ת במר״ה נצטוו ט מורה לכמחק
המרימת
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המרירות במתקות השבת יעז החיים בתוך הגן וט׳ ע״ש באורך .והנה
אח״נ ג״כ כי פר״ה נצטוו טלי׳ במר״ה וגם דיני״ן נצטוו במרה כמו שפירש׳׳י
עה״כ שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו .ומעתה מובן שייכות טנק שב״ת
נפר״ה ששניהם נצטוו במר״ה ורמוז להמתיק המרירו״ח היינו ע״י שבת כנד,
וגם בימות החול יהי׳ מצות פרה כנד מלק״ת שע״י הדינים שגה ימהרו
הטמאים וימתקו להופכן ,וכן ליני״ן במר״ה נצטוו על שם ענינן בטנה
הפרה בסול הדיני״ן וימתקו בשורשן כנז׳:
ועפ״י הלברים שלמעלה יובן ויורמז המדרש המובא בספרים מה ראה
קרח נחלוק פל משה פרשת פרה ארומה ראה עכ״ל ,והיינו כמו
שכתבנו בפ׳ הקודמת וגם בזה שילוב הפנינים כי באמת ט ק קרח שהגבורות
והדינק בחי׳ לוי יש להם מפלה יתירה גם בימיו וכאשר ימתקו בשורשן
הם טובים יותר חה הי׳ ראייתו של קרח וטפנתו ״פרשת פרה אדומה ראה״
שנצטוו במרה להמתיק המרירות ופכ״ז נפשה פ״י מצות פרה אדומה בסול
הדינים ושתהיה מראה הדומה סוד הגבורה ,שזהו המתקת הגבורות והרי
מזה מעלת הדיני״ם ביותר והוא בחי׳ לו״י פ״כ חלק טל משה במה שחשב
משה יותר מעלת המס״ד להיות הכה״ן יותר חשוב מהלו״י ,אמנם באמת
כבר כתבנו החילוק רק שלעתיד כאמת יהי׳ כן מעלת הלויים לטוגה ג״ב:
ב .אז ישיר ישראל את השירה הזאת פלי באר פנו לה ,באר חפרוה שרים
כרוה נדיבי הפס במחקק במשפנתם וממדבר מתנה .י״ל רמוז בזה
לנבון כל הפסוק סול הקילושא לבא ביום שנח קודש שכ׳ גסילור שנקרא
קידושא רגא שהוא באג״א והס יותר עליונים משל לילה ששם הי׳ מן
ממוחי ז״א הנקרא קרישא זוטא ישרא״ל זוט״א ופתה פלה בבחי׳ קירושא
רב״א והטנה רב״א בחי׳ בא״ר והיינו קס״א ובלא השם היינו המילוי בלבל
גי׳ ק״מ תצרפנו עם שם ס״ג עולה בא״ר ולהמשיך מבא״ר הפליק לבאר
התחתון וכו׳ ג״כ גי׳ בא״ר עכת״ר הארח״ל לעניננו פייש״ה וזהו אז
ישיר ישרא״ל את השירה הזאת )שישראל בחי׳ קרישא זוטא ישיר ע״י
שעלה למלרגה קירושא רבא וגם רמוז את השירה הזאת כי המלכו״ת
הנוק׳ עלתה ג״כ בחי׳ זאת כמבואר בטנות שם וזהו( עלי באר )שעל״ה
לבחי״ בא״ר קירושא רב״א כמ״ש בטנות הנ״ל( ענ״ו ל״ה )עולה קס״א
שממנו נמשך בחי׳ בא״ר הפליק בקירושא רב״א כנ״ל ומפרש הט עול(
גאר חפרוה שרים )היינו שבחי׳ באר קירושא רבא הלז נמשך בבחי׳ קם״א
אימ״א וגם קילושא רבא הוא אכא כנ״ל והנה שרי״ם נקראו חכמ״ה וגינ״ה
כמ״ש בילקוט ראובני בפרשתן פל כתוב זה וכפי שכתבנו שהוא בחי׳ או״א
והוא בחי׳ חכמה ובינה וגם חפרו״ה שרי״ם טולה תתמ״ט מרגלאק לשכת
וכמ״ש בהיכל הברכה לחו״ז הקרוש בפרשתן( כרוה נריב״י הטם )נריגי״ם
נקראו השתי ההי״ן עילאה ותתאה כמבואר בקהלת יעקב ע״ש נרב ר״ת
גיס ד ע נותן והוא בינ״ה ומלט״ח וזהו בחי׳ קידושא רבא שנמשך מקס׳׳א
יסוד אימ״א בא״ר העליון לבא״ר התחתון מלכו״ח( במחוק״ק במשמנותם
)היינו
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)היינו שט״ז שנמשך דר״ך היסו״ד שנקרא מחוקק בק נו״ה כמ׳׳ש בלק״ת
בפרשחן מל פ׳ זה ומור בכהארח״ל( וממדבר מחנה )היינו שהיסו״ד הנז׳
נקרא מדב״ר כמבואר בתיזוה״ק חיקון כ״א דף מ׳׳ז מ׳׳א נמשך מהבינ״ה
שנקרא מחנה כמ״ש במאורח נחן ומיי׳ בליקוטי חורה להארח״ל פ׳ פנחס
שמפרש סוד מחנה שנמשך מאו״א מיי״ש והוא בחי׳ קידושא רב״א שזכרנו
וכל דברינו בדרך אפשר געזכשי״ת.

פ׳ בלק
ויאמר א׳ אל בלמם נא חלך ממהם לא חאור אח המם כי ברוך הוא.
להבין המנין מה איכפח ליה להכל יכול ומנהיג מולמו יח״ש אם
הרשמ בלמם יקללם או יברכם לישראל הלא הוא ברצונו יח׳ הכח והממשלה
למשוח ככל אשר יחפוץ ,ונקדים טור מה דאיחא בילקוט שממוני בפרשחן
וז״ל מה״כ מי מנה מפר וכר מי יוכל למנוח שכרן וכר לובש בגדים של
שב״ח ושל מומר ונכנס ומחאבק במפר לשמומ לזקן ולשמומ ד״ת וכר מכ״ל
וצריכין להבין מה זה חשב דוקא זכוח זה ,וגם במדרש פסיקחא ומובא
בספרים מי מנה מפר ימקב מי יוכל למנוח המצוח שישראל מושק משמה
שנולד מד שמה ששב לטפרו בא לאכול טמון נטילח ידים ושלוש ברכוח
לאחריו מכ״ל ולתרץ כ״ז י״ל מפ״י הנודמ מבני יששכר ]מאמרי חדש
חשרי ,מאמר ג׳ דרוש ב׳[ בשם הקדוש דו״ז רבינו מוהר״ר זישא זי״מ כי
חוק צישראל הוא משפט לאלקי ימקב היינו אם ישראל מקיימק מצוח שהם
חוקים בני טטם כך ״המשפט לאלקי יטקב״ ליחן להם ג״כ בר״ה חיים
וטובה וברכה אף בלי טטם שאינם זכאים ואין טטם בדבר ליחן להם
רק ינחן להם מטטם חו״ק כמו שהם מקיימק מצוח שהם חו״ק כנד.
מפי״ז יובן למנינינו דהנה כחוב בבלמם וישח אל המדבר פניו ופירש״י
כחרגומו ,היינו לקביל וכר דמבדו ישראל במדברא ,והבורא יח׳ מלך
במשפט יממיד אק וכאשר הוא ממורר דינים אז ח״ו יחמורר רמה לשונאיהם
של ישראל כנודמ מ״כ צוה לו לממן חיבח מם קרובו לא חלך טמהם לא
חאור אח המם וכו׳ מ״כ ברצונו יח״ש היפך אח הקללה לברכה שאמר מי מנה
מפר ימקב ודח״ל ופירש״י אין חשבון במצוח שהם מקיימק במפר לא
תחרוש בשור ובחמור לא תזרט כלאים ,אפר פרה וטפר סוטה וכיוצא בהם
טכ״ל הנה חשב דייקא המצות שהם רק חוקי״ם בלי טטמים כגק כלאים ופרה
אדומה ומפר סוטה שכיון שהם מקיימין המצוח האלו שהם חוקים גמורים
בלי טמם א״כ האיך יוכל לקללם ט״י החטא הנז׳ ולומר שאינם ראויים
לטובה ולבוא לא״י וכיוצא בהן ,גם אם יהי׳ כדבריו שאינם ראויים לזה טפ״י
הטמם והדין מ״מ כיון שהם מקיימים מצוח חוקיו״ת גם להם מגיט טובות
מאח ה׳ בדרך חו״ק גם בלי טטם זכוחם כנד ,ומכוק דברי רש״י למה חשיב
דייקא אלו המצוח שהם חוקים ,והנה אחז״ל ]ברכוח כ[ ששאלו מה״ש
כתוב אשר לא ישא פנים וכחיב ישא ה׳ פניו אליך ואמר יח׳ שאני אמרתי
ואכלת
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סג

ואכלח ושבמח והם מיקיקים מי כזיח מי כביצה והיינו שכיון שהם מחמירק
מל מצמם יותר ממה שמחויבים מ״כ גם כן המשפט לאלקי יעקב לחח להם
יותר ממה שמגימ להם כפי זטתם אין זה נשיאת פנים רק שכך הוא גם
במה״י מיה כנגי מיה כנז׳ והיינו ג״כ כפי ירך הח׳ מה׳׳כ כי חוק
לישראל וכף ובזה יתפרש המירש פסיקתא הנז׳ מי מנה וכף בא לאכול טפק
נטילת ירים ושלוש ברכות שלאחריו טכ״ל ולכאף מה זה רבותא אך אשממי׳
בלשונו ״בא לאכול• ״היינו רק כשמחחיל ובא לאכול ואכל רק כזית )ולא
כרי שביטה( טכ״ז הם כבר הביאו טצמם לילי חיוב שטמון נט״י ושלש ברכו״ת
שלאחריו אף שאני אמרתי ואכלת ושבטח כרי שביטה ולפי״ז מגיט להם ג״כ
טוטת )בררך חוק( יותר ממה שזכו במטשיהם )מהחרב והטעם( וכנד וא״כ
איך יוכל לחול הקללה למורר חובותיהם ושאינם כראים טפ״י מירת הרין
כנז׳ כיון,שמ״י הביהמ״ז )שבא לאכול טית( מגימ להם נשיאת פנים גם
מפ״י הרין מרה כנגר מרה והוא באמת אשר לא ישא פנים רק כך הוא
המרה כמי .ובררך זה י״ל ג״כ המררש הנ״ל בילקוט שממוני מי יוכל למנות
שכרן לובש בגרים שצ שבת ושל מוטר ונכנס ומתאבק בטפר לשמוט לזקן ומה
זה גקט בגרי שבת ויו״ט רוקא ,ויובן טפי״מ שביאר בבגי יששכר במאמר
צלא רמהמנותא טנץ אור פנימ״י והאור מקי״ף ברמ״ח אברים רארם כי אם
מקיים הארס המצות כחיובן אז מאיר בנפשו ברמ״ח אברים הפנימיים שאלו
המצות כחיובן יש להם גבול בפרטי חיובן טפ״י רין הש״פ כרמיון האור פצימי
המוגבל בכלי ואם מוסיף חומרות טל המצות אף שאינו מחוייב זהו אור
מקיף כי זה אין גבול כמה יוכל להחמיר ולהוסיף טור ט״ש ברבריו ט
גממו וגם הביא מהקרוש מהר״פ מקארק זי״מ שזהו טנק שהישראל לובש
)הטוזלי״ק( בגר פליק לכבור ולתפארת לביהכ״נ ובשבת ויו״ט וכיוצא
משא״כ הנכרי מסיר הבגר הפליק כי להם אק אור מקיף פ״ש לטנינו
)ופמ״ש במאמרינו לפורים אות א׳ וגם פמ״ש בבני״ש ]במאמר יחורא שלים[
בשם הקרוש בפל התניא זי״פ בסירור בפנק הקפות פמ״ש 0ה מ״ש בזוה״ק
בפצרת )שמ״פ( שאל מה רבפי ויהיב ליה היינו כשבא בחיי אור מקיף אז
אין גבול וצמצום לומר אם מגיפ לו להארם פפ״י הרק לפי מפשיו או לא
ופמ״ש בזה במאמרינו לפ׳ החורש אות אי( וזהו שאמר בלפם שלא יוכל
לקללם מטעם הנז׳ כיון שניתן להם מאתו ית׳ גם פפ״י ח ק אף שלא זט
והוא היא בחי׳ אור מקיף שממלאק משאלותיו בלי צמצום מה״ר כנד
וזהו שאמר שלובשק בגרי שבת ומופר והולכים לשמופ לזקן ולשמוט לד״ת
שזה אינו פוי מצות חיוביות כל כך שגם אם ילך בבגדי חול להררשה איט
פון כ״כ רק שמחמירק פל פצק כנד וא״כ מגיע להם ג״כ אף שאינם
כדאים וגם הלטשי בגד״י שבת ויו״ט או״ר מקי׳׳ף כמ״ש הארח״ל)בפע״מ
שמר השבת פ״ר( בטנת לבושי שבת ע״כ שפיר ריק בילקוט רק בזה
״שכבשים בגדי שבת ומועד״ וע״י או״ר מקי״ף מגימ להם גס אס אינם
כדאים מפ״י הדק כיון שהוא בלי צמצום כנד ,וא״ש »  pגעזה״י:
צרור

סד
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פ׳ פנחס
א .צרור את המלינים והכיתם אותם ,כי צוררים הס לכס מכליהם אשר
נכלו לכס על לבר פפור ומל לבר כזבי וכר פירש״י צרור כמו זמר ושמור
נשק הווה ,מליכס נאייב אותם מכל׳׳ה .הנה נולמ בזוה׳׳ק ובמקובליס
הראשונים אשר שב״ת בחי׳ יסו״ל מלה השבימית מבינה וכל הפוגם ביסול
ח׳׳ו נקרא מחלל שבת )כמ׳׳ש בזוה׳׳ק ובמקובליס בכמה מכתי( ומה
המלינים הלכו להחמיא אח ישראל במלח היסו״ל במצח גלמס כשאח״ל
באמר להם אלקיהס של אנו שונא זימה הוא וזהו מנץ כזבי בח צור
שהנכו נהחטיאס .מ׳׳כ צוה יח׳ לאייב וצהיוח צורר אח המלינים שהם
ממטיחי היסור ופי׳׳ז יקוים שמירת היסור בחקץ ההפכי)ומיי׳ מה שכחבנו
נפיצ בזה בפ׳ שלח פה״כ רגום שפירש׳׳י כמו זכור ,שמור( ונמצא בזה
מקיים קלושח שבח שהוא חיקון שמירח היסור כנז׳ חהו י׳׳ל שפירש״י צרור
כמו זכו״ר וכמו׳׳ר )מ׳׳י כחקייס שנאח ורליפח המלינים מחטיאי היסול
יהי׳ נחשב נך כשמירת ש׳׳ק בזכו״ר ושמו״ר :והנה התוה׳׳ק היא נצחיוח
וזה הי׳ נכאורה רק אז ביייי המלינים לזה אשממינן שגס מתה שייך זה
לשנוא אח היצר וחחבוציתיו ממעיאי היסור חלילה ונוהג בהוו״ה גם מתה
בימינו וזהי שכ׳ רש״י ז״נ( ״נשון הוריה לאייב אוחס״ )מזי( ומי׳׳ז נזכה
לשמירח קלושח ש׳׳ר ,וברטחי׳:
ב .וביום השבח שני כבשים וכו׳ ושני משרניס וגר ,מיי׳ בסימר שני כבשים
כבש כשב ב׳ כבשים 3׳ יסודות ונ״ל רמוז בקרבן מוסף לשבח שאז
אומרים במוסף כת״ר והמנה שהז׳׳א מולה מל כת״ר אבא והנוק׳
מולה מגלו מן נה״י אמא לכת״ר אימא ונמצא שהוא מליי׳ לב׳ כחרי״ם,
והנה נ׳׳ל משר״ן עולה כת׳ד חהו שרומז במוס׳׳ף בזה שנ״י משרני׳׳ס היינו
שנ״י כתרי׳׳ס מזי:

פ׳ מטות
והרמת מכס וגר אחר נפש מחמש המאות וגו׳ מי׳ בלק״ת להארח׳׳ל בסול
הכתוב מ ה שהוא משאח״ל ]שבת קי״ג [:פסיפה גסה נושצת א׳
מתיק ממאור פיגיו של ארס ומהדר ליה בקימשא דבי שימשי כסוד וא׳׳ו
שאושיט פסיפה לבר וסוד המלטת פםיפות הז״א פ״ש באורך .והנה י׳׳ל כי
נודפ כי מלכות בחי׳ תי׳׳ו רגליה יורדת מו״ת ובפרט עלות החשוך הלז
בפוה׳׳ר יוררת פסיפה גסה בץ המצרים ואז נוטלת מאו״ר מיני״ו של אלם אלו
הט מלשים תמו׳׳ז וא״ב סוד ט פיני״ם של רחל כמבואר בהארח״ל בסול
פינ״י פינ״י יורלה מיס בימים האלו כץ המצרים )וכמו שהאריט בזה
ככל הם׳ הקלושים שצריכץ להאיר אח הט פינים של רמל שנחשט בפוה״ר
מלות( וזהו פסיפה גסה שיוררת המלמת במי׳ רגלי׳ יורדת כמ׳ ונימל
המאו׳׳ר מיני׳׳ם בימים האלו וזהו שאח״ל א׳ ממ״ק ממאור עיניו לרש
כי לא מדת מלט׳׳ת בלבל בגלות אך גס הה׳ מלימה )בסול ותלכנה שתיהן
שתי
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םה

שתי ה ה  pכנודע( והה׳ עליונה רומזת לחמש מאוח כמבואר פאן כליףח
בסוד א׳ נפש מחמש מאות עד ירחמנו ה׳ בקרוב ויאיר עינינו בביאת גואלנו,
)וידידי המעיק נא תפיק שמה בלק״ת ותראה ותבין איך שייכה פרשה זו
לבין המצרים בסוד פסיעה גסה של המלכות כנד ועיי׳ בשער יששכר
במאמר ימי המצרים( חהו שארד׳ל ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי היינו
בקדושת ליל ש״ק מיד בשקיעה׳׳ח כניסת ליל שבת כי אז בליל שבת פולס
המלטת ומתקנים הגבורות בהיק עד בחי׳ בינה שם נמתקים ונעשים
חסדים טובים ממקור הברכות ובפרט בשבתות בימי המצרים בודאי ניכר
האור מן החושך ע״י העלי׳ בש׳׳ק מימות החול דבק המצרים
יותר
ואתבסמי עילאי ותתאי .וע״ש בלק״ת מ״ש בסוף הדיבור על מה דמהדרי
ליה בקידושי דבי שמשי הענק כי ע״ש הי׳ מוציא שדק ומחק אך בבי
שימשא שאז נתקדש היום פסק מלהוליד מחילונים ונזדווג במלטת ואז
הזר מאור פינים פכל״ה והוא שייך לפניננו כי בימי המצרים מבואר בש״ע
שלא לילך יחידי ביום מחשש הרוחות ר״ל פ״כ אז בש״ק חזר מאו״ר פיני״ם
וכל מארי דדינא טלהו פרקק ואתפבמ מינה ואיהי איתפרשת מכל ס״א
ואשתארח ביחודא דנהירא קדישא.
,

פ מסעי
אלה ממגי בני ישראל אשר יצאו מאת מצרים וכר וחשב המ״ב מםמות
נמס כגגד השם מ״ב היוצא מאנא בכח כמ״ש הארת״ל וכמו שהאמט
בספרים איך מכוונים זל״ז .והנה ט הארח״ל בסידור בטנות קדיש שלאחר
מזמור שיר ליום השבת בכניסת ליל ש״ק ח״ל מפני שכל מציאת שבת הוא
עילוי הגריאה גסוי ישג פל כסא כבודו ילבש לגוש מריאה בשבת לפיכן
כל בחינותיו הוא בשם מ״ב דבריאה וד מרגלאק שלו לכך יטק למ״ב זה
ומרגלאק וט׳ פכל״ה .וכבר כתבנו פעמים רבות בשם הארח״ל כי שם ש״ק
הוא שם י״מ שהוא אב״א ואמ״א ששם פולה בש״ק .ובזה מרמז ״אלה ״מסמי
״גני ״ישראל ״אשר ״יצאו ר״ת אב״י אמ״י שהוא סוד אבא ואמא סוד לשבת
כנד "יצאו מאת מצרים״ מודמ מתלמידי הבפש״ט ד׳ל גסוד הודו לה׳
שאומרים קודם מנחה פש״ק )סמוך לכניסת ש״ק( א  xגאלם מיד צר
ומארצות קכצם וט׳ שהוא שאט נגאלים מהקליפות השולטים כששת ימי החול
ונכנסים לקדושת שגת חהו אשר יצאו מאלץ מצרים וכו׳ שהוא אז בכניסת
ליל שבת שנגאלים מקליפת מצמם שהוא שורש טומאות הארצות והסובבים
אותם ומשב אח״כ מיד כמ׳׳ב מסעות שהוא השם מ״ב שצמכק לטק
אז בכיסת ליל ש״ק שיוצאים מקליפת ימות המול ועולים גגחי׳ מספ לבחי׳
במאה וכל העליות המה ע״י שם מ״ב מודע וכמ״ש שם בטנות מ ד :

פ׳ דברים
א .ויאמר ה׳ אל משה ראה החילותי חת לפניך את םמוון וכר .במדרש
רכה ראה החילותי וגר הלכה אדם מישראל שהי׳ מהלך בדרן ע״ש
וחשכה
ח

סו

מאמר תורת שבת)דברים(

וחשכה לו וכר נכרי ששמר את השבת חייכ מיחה וכר אפי׳ הם מושק כל
מצוח שבחורה אני מפילן בפניכם מנק ממה שקרינן במנק ראה החילותי תת
לפניך מכ״ל ומיי׳ בס׳ מולח יצחק ושו״ת חוללוח יצחק מ״ש בהמשך המנק.
ומליק צריך ביאור מה שייכוח מנק שב״ת לראה החילוחי חח לפניך.
וי״ל כי הנה בבראשית פירש״י מה ממם פתח בבראשיח משום כח ממשיו
הגיל לממו לחח להם נחלת גויס שאם יאמרו מכו״ם לישראל לסמים אתם
שכבשחס ארצוח ז׳ גויס הס אומרים להם כל האח של הקכ״ה היא הוא
בראה ונתנה לאשר ישר במיניו ברצונו נחנה להם וברצונו נטלה מהם ונחנה
צכו טכ״ל ונקלים מול מ״ש ככני יששכר )מאמרי השבתות ,תפלת שבת סי׳
טו״ב( מפי״ל האוה״ח כי ששת ימים משה ה׳ את השמים ואת האת
שהש״י לא ברא אז רק ששת ימים ימי החול וברא את יום השבח וטל ילי
יום השבת נכראים שוכ מחלש ששת ימים מם כל צבאם ואם היו הטולם
ח״ו מבלי מולם מחללי שבח אז הי׳ המולס חוזר לתוהו ובהו ולפי״ז ככל
שבח ושבח המוה״ז הוא כסכנה זולח שמצילק ישראל מ״י שמירח השבח
וכשמצילין ישראל אח המולם למצק הם מצילק כלברי מהר״ש פרימו
לטנק מ״ח שהרי הוא כלק המציל מזומו של ים ומשלילחו של נהר שהרי
הוא שצו ולכך מגיע לישראל טוב מוה״ז ואין זה חלקו של משו שכיק שהם
ת שלהם מכת״ר
מצילים אותו המוה״ז מ״י שמירת שכ״ת היי הוא
הבני״ש למנינינו ,וי״ל בזה פפ״י הנודע בתיקונים צירוף בראשי״ת בר״א
שי״ת וגם יר׳א שב״ת ובזה יעלו אלו השלשה צירופים בקנה אחל כפתור
ופרח והיינו ״כרא שי״ח״ כיון שהבורא ית׳ לא ברא המולם רק לששת
ימים כנז׳ מפי׳ האוה״ח כי ששח ימים משה וכר ומל כן צריכק לחהר
מאול לירא מחילול שבח שלא יחזיר המולם לחהו ובהו וזהו ״ירא שבח״
לשומרו ולירא שנא לחלנו וממיצא מי״ז שישראל שומרים אח השבח והם
מצילים אח המוה״ז ונמצא כמציל מזוטו של ים כנז׳ נמצא מגימ להם את
ז׳ מממק כולאי וזהו ״כראשית״ בשכיל ישראל שנקראו ראשית משום כח
ממשיו הגיל לממו כפירש״י הנז׳ ומפי״ז יובן במנינינו לבמת שהחילו אז
לכבוש את את ז׳ מממק והתחילו כסיחון ולכאו׳ יאמרו לסטים אתם
כפירש״י הנז׳ וגם שאמרו שם במ״ר מיל להלן וכרש״י שא״ל הקב׳׳ה ראה
החילותי תת לפניך ראה שהפלתי שר שלהן ,וכאמת מלך כמשפט יפמיל את,
ולמה זה הוא ,וטל כרחן שכיק שמצילק ישראל הפוה״ז ע״י שמירת שכת
כנז׳ ,א״כ כל השרים מכל האומות והמלינות צריכים להתכטל בשבילם
כשישראל צריכים לככוש אחה מרינה ,שכיון ששלהם הוא כל האת ע״י
שנתן לנו הש״י את השבת ,וזהו שמתחיל המלרש בטניץ שג״ית שנכרי ששבת
חייכ מיתה ורק לישראל ניתן וא״כ הם מצילק העוה״ז כנד ופ״כ בהכרח
ליפול לפניהם כל שרי הממים והמלינות בכל האת כאלם הפושה בשלו
ויכלו לכבוש ממילא ארן ז׳ טממק טבור האת ,חהו שסיים ויאמר ה׳
אל משה ראה החילותי)כבר ל׳ טבר מאז טי״ז שנחתי לכם השבת והחילות״י
לשון
ה א
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םז

לשון החחלה היינו במעשה בראשית ומאז היה במחשבתו ית״ש להיות לנו
השבח( חח לפניך )היינו לפניך למש״ה ניחן השבח ישמח מש׳׳ה במתנח
חלקו ואח״כ לישראל( אח סימון ואח ארצו )מאז כבר הפלחי שר של
סיחון כמ׳׳ש שם במ׳׳ר כי לרצונכם צריך הוא בדק להתבטל בעבורכם כי
לכם האת ע׳׳י שהצלחה אוחה בשמירח שב׳׳ח( החל רש לרשח אח ארצו.
וא״ש דברי המ׳׳ר שט ע׳׳ז בענק שבח ונכרי ששבח וכד עה״כ הלז
כנזכר לעיל:
ב .שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בק איש ובק אחיו ובין גרו ,שמוע
פירש״י לשק הווה וכד כמו זכור ושמור פטל .י״ל יורמז עפ״י שאח״ל
]שבת י׳ [.כל הדן דק אמת לאמיתו נפשה שותף להקט׳ה בממשה בראשית
וכן אמרו רז״ל ]שם קי״ט [:כי בשמירת ש׳׳ק נפשה שותף להקב״ה בממשה
בראשיח .והנה ט הב״י בחו״מ )סי׳ א׳( פל הך דכל הדן דק אמת לאמתו
היינו דבחיבח אמח הוי םגי ומהו לאמחו ודיל דאפי׳ שידק הדיק דק אמח
אם מצטרף אהבח הדיין לזכאי או שנאחו לחייב לא הוי לאמחו פט׳ל
והנה להזהר נחה שלא יטה לבו לבט״ד א׳ יוחר מחבירו הוא שצוחה החורה
רק ״שמוע בק אחיכם״ שלא לישמע טפנח א׳ יוחר ,או שלא בפני חבירו,
ולשמוע אוחם יחד ושיהי׳ בעיניו שוים ,ועי״ז יוכל להיוח בכלל דן דין
אמת לאמתו שנעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית ואז הוא שכרו
כמו שומר ש״ק שנעשה שותף להקב״ה וזהו שרומז רש״י שמוע וכד ״כמו
זטר ושמור״ שנחשב לו כמו שמירת שבת בזכור ושמור:

פ׳ ואתחנן
א

שמור את יום השבת לקדשו וגד ,וזכרת כי עבד היית נ ת מצרים
ויוציאך ה׳ אלקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על  pצוך ה׳
אלרףך לפשות את יוס השבת ,פירש״י חכרת ט עבד היית וגד מל מנת
 pפלאך שתהיי לו פבד ותשמור מצותיו ומהרא״י פי׳ פל רש׳׳י בזה ומובא
בשפ״ח משום דידע שהוקשה להם השביתה ממלאכה וט׳  piהזכיר להם
המבלות כלומר כשאמר הרב למבדו שישבות ממלאכה  pהלק שישמע לו כי
המלאכה הוא לרבו ראל״כ מה מנין הזכרת המבלות לכאן מכ< והנה
המפרשים תמהו למה שינה בכאן והשמיט הפטם שנא׳ )בי׳ לבמת(
בפ׳ יתמ כי ששת ימים טשה ה׳ את השמים ואת האת את הים ואת כל
אשר בם וינח ביום השביטי וגס שם לא מכיר הפטם לכאן ומרת ט מבד
היית בארן מצרים ויפלך וגד .ונ״ל פפי״ד הרמב״ן הנודמים שם )בפ׳ יממ(
כי זט״ר ושמו״ר הס כנגד מ״מ ול״ת זטר מ״ע ושמור ל״ת והם אהבה
ויראה ,מ״מ גורם מחמת אהבה ,ול״ת מחמת יראתו ית׳ ,פכד׳ה .ונם
נולע כי אהבה היינו מ״ע בא מגמי׳ ״בן״ מגולל האהבה המוטבע מק
לאביו ,וידאה בא מבמי׳ ״מבד״ לאדוניו .והנה מה שנא׳ שמו״ר את יום
כמכת וגו* שהוא הל״ת השביתה ממלאכה חהו מבחי׳ ירא״ה שלא לעבור
על

םח
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על רצונו כמה שהזהיר ,ע״כ שפיר כדיוק אמר הממם משום חכרמ כי עג״י
היית כאח מצרים ויפדך וגר כפירש״י ע״מ שתהיי לו יח׳ עג״י )וכמו
שפירש כמהרא״י כנז׳ שהוא פנק השמירה והשכיתה ממלאכה כשאומר הרב
לפכדו שישכות ממלאכתו כנ״ל( פ״כ מנמנם שמו״ר בל״ת )שהוא לשבות
ממלאכה( שייך השפם דפכדי״ם אנחנו לו ית״ש )וכמ״ש ג״כ בפ׳ בהר
כי פכדי הם אשר הוצאתי אותם מאח מצרים וטק שהזכיר בזה לפבדו
ככחי׳ פכ״ד פ״כ הזכיר יציאת מצרים מהיות להם פבדים רק פבדיו ית״ש(
משא״כ כפ׳ יתרו שמתחיל זכו״ר את יום השבת לקדשו דהוא )זכור( מ״פ
ככחי׳ ״בנים״ כנד ,ע״כ אמר הטעם כי ששת ימים פשה ה׳ את השמים
ואח האח וגר וינח כיום השביפי פל כן ברך ה׳ את יום השבת ויקדשהו,
וטק שהוא יום גנוסיא שלו ית״ש כמו שאח״ל כמדרש תנחומא פ׳ בראשית
ששמח כביטל כשט׳ת כמו מי שגמר בית ופשה אותו יו״מ ,ונמצא אותו
יום שמחות הוא לו ולכניו אחריו שמחים כשמחתו ,ע״כ מכיר שם הננפם
דתכלית בריאת שמים ואח ופשאו יום שמחות ,וברך ה׳ את יום השבת
ויקדשהו ,והוא ״לכניו״ אחריו אתו כביטל כנד ,וא״ש ונטן:

פ׳ עקב
והי׳ פקב תשמעון וגד .במדרש רבה הלכה אדם מישראל שיש לו ישרה
שפשויה פרקים פרקים מהו לטלטלה בשכת כך שנו חכמים המרכיב
קני מנורה בשבת חייב חטאת וכר כאדם שטנה בשבת וכר ואת סבור שמא
לרפתך נתתי לך את השכת לא נתתי לך אלא לטוכתך כיצד א״ר חייא
ברבי אבא את מקדש את השבת כמאכל ומשתה ובכסות נקיי ומהנה את
נפשך ואני נותן לך שכר מנק וקראת לשבת ענג וכר מה כתיב אחריו
אז תתענג על ה׳ וימן לך משאלות לבך אמרו לו ישראל ואימתי את מתן
לנו שכר המצות שאנו עושים אמר להם הקב״ה מצות שאתם עושים
מפירותיהן אתם אוכלים עכשיו אבל שכרם בעקב אני נותן לכס ממגינ מס
שקרינו בעניימ והיי עקב תשמעון)היימ בסוף צעתיל לבא( פנ-ל המדרש.
וי״ל כי הנה שבת הוא נמק עוה״ב והיש חיך מתוק מזה ומדש בממש
שהוא לאטל וצמות וכסות נקיי ומהנה אח נפשן בתענוגים ועוד הוא
ית׳ נותן לך שכר ע״ז )וכתבו בספרים לרמז שבת מעק עוה״ג היימ מעין
עוה״ב שהוא השורש והמעין שנוגע עוה״ב( ,ובפשוטו הוא כפי שאנו
מרגישים טובת ותענוג הגוף שציונו הבורא ית׳ להתעגג ט ,מק כי זה חפצו
ימי שימי בשבת גם תענוג עוה״ז ,כוי שיהי׳ בכל שלימתו עי משיה שגעשיה,
גדכ נקרא מן מעין עוה״ב שהוא נשתלשל בתר השתלשלות מדונה לאין
שמנור מעוה״ב בחיי במה ולמעלה בקודש עד תענוג עוה׳׳ז שמרגישים
בשנת גס פשוטי מי ישראל ,ושכרו לעוה״ב ממין זה התענוג מחי׳ גדלות
יהי׳ שכרו ברבו םגיא עד אק חקר ,ח״ש המדיר וממס את נפשך ואני
נותן לך שכר וט׳ מה כתוב אחריו אז תתענג על ה׳)היימ טדש מ מ ו ר
גכונת
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סם

בכמת קידוש של שמריח ש״ק מה״כ זה אז תתפנג פל ה׳ במי׳ פתיקא קדישא
פל ה׳ הנקרא ז״א שע״ק לפיל ממי׳( ויתן לך משאלות לכ״ך הימו מה
שהל״ב של ישראל רוצה )כמ׳׳ש הרמב״ם גסוף הל׳ גירושין לפנק גט מעושה
משתוקק לשרשו לפשות רצוץ הגורא ית׳ ממקום שנמצבה
כנודפ(
נשמתו משם והיינו פולמות פלימים ששם תפנוג פוה׳׳ב הפיקר .ונמצינו
למדק משב״ת שאנמט מקבלין פירותיהן בפוה״ז)היינו פירות ומפין מוה״ג(
פ״י מצות פונג שבת בפוה׳׳ז .פ׳׳ז שאלו ישראל אם גם בכל המצות אט כן
ח״ש המדרש אמרו לו ישראל ואימתי אתה נותן לנו שכר המצות ׳׳שאנו
עושים״ הלשק ״המצות שאנו פושיף׳ יפלא מאוד דהא היה די נאמרו
שכר המצות מה זה ״שאט עושים״ וכי יש מצות שאין אנו עושים .וגם
כשלא יעשו המצות איך יקבלו שכר עליהם .אך באמת טדע שהשבת הוא
מתנה שבה מאתו ית״ש משא״כ מיורי זמנים ובפרט שארי מצות שתלוי
רק במעשינו ,וכשארז״ל שבת דקדשוהו שמים אבל ישראל דקדשוהו לזמנים
ובפרט שארי מצות כנז׳ וז׳׳ש שכר המצות ״שאט עושים״ היינו שארי
המצות זולת שבת ;ממה רק ע״י ״שאנו עושים״ כנד ,ע״ז אמר להם
הקב״ה )שגם שארי המצות( מפירותיהן אנו אוכלים עכשיו ,אבל שכרם
בעקב אני טתן להם בסוף כמ״ש והי׳ עקב תשמפון ,כלומר ,שגם כל
המצות הם מחי׳ זו ,כ ק שכר סצוה סצוה ,כנודע נמפרשים ששכר המצוה
הוא מה שמרגישי׳ בעוה׳׳ב ,ע״כ שכר מצוה מצוה ,והצדק והת״מ מאישי
ישראל מרגישים בעוה״ז כ״א מדרגתו תענוג המצוה מעין עוה״ב במקצת,
והייט פירותיק בעוה-ז) ,כדוגמת שבת מה כנ״ל( אבל עקר שכרו
)היינו שורשו( גמוה״ג ,בשכר מצוה מצוה ,שכר העקרי תענוג המצוה
בשלימותה בעוה״ב יום שכולו שבת ,חשאח״ל )ירושלמי סופ״ק דברכות(
ששקולה שבת כנגד כל המצות וכמ״ש בסידור מהאריז״ל בטנת ק״ש למען
ימכרו ועשיתם את כל מצותי וכמובא )במג״א( ]בא״ר סי׳ ס״א[ ע״כ
כל המצות נמשכו משורש קדושת השבת כנד*:
והנה עדיין צריכין להבין מה ענין שייטת לכאן מאמר המדרש שהממלט.
הלכה אדם מישראל מטרה של פרקים וכר ומסיים דהוא חייב משום
במה ,ואח׳׳כ קאמר שמא תאמר לרעתך נתתי לך את השבת וכו׳ וסאיך
יהי״ קס״ד מלילה שהשבת הוא לרמה אך י״ל דהגם שבת קביעא קיימא
יקדשוהו שמיס ימ״ש משא״כ יו״ס דישראל קדשינהו לזמנים )גדי מעשינו(
וידוע מירושלמי )פ״א דערלה( מאן דאכל דלאו דילי׳ בהית לאםתטלי
באפיי ,וא״כ הוי השבת מלילה כמו נהמא רכסופא שנותן לט שלא ע״י
ימנשיגו ,וכונת היוצר בראשית ית״ש היתה רק שממתי אותו מקבל שהרו
ולא יהי -מהמא דכסופא ,ע״כ מראשית החכמה ית״ש המציא כיון שאנמנו
נשמר את יום השבת מ י כאלו אנמט משמו זאת ואמו נהמא דכסופא,
ח מ ההמשך ממנורה של פרקים דהימו משוס במה ,ובאמת המגמה עמלה
בתמצה והועמדה בכל הפרקים מאת האומןשמשאה בתמלה ,אמפי-כ פםקיק
יחייג
,
]עיין גשו״ת מנמ״א נדב סי״ נדה אות ט[.

ע
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דחייב המעמידה משום בונה להוי כאלו משאה הוא ,אם כי באמת פשאה
וחברה היוצר מתחלה האומן שעשאה כנז׳ ,ה״נ השבת שקדשוהו היוצר
בראשיח יח״ש האומן הראשון כביכול בבריאח העולם ,עכ״ז כיון שניחן
לנו לזכרו ולשמרו )הוי מתנה שובה יש לנו שנתן בטובת עינו ית״ש להוי
כאלו אנחנו עשינו לשבת ע׳׳י שנקיימו ונעמילו לזכר עולם בכל שבת ושבת(
ה״ז כאלו אנחנו הפמלנו השבח כנד ,ולמי שפיר למנורה של פרקים שעשאו
האומן בחחלה ,פכ״ז המפמירה בפרקים הוי הבונה אוחו כנד כמו העשיה
מחרש ,ודיש שמא תאמר לרעתך נתתי לך )במחנה( אח השבח )ופי׳׳ז הוא
נהמא דכסופא שהוא צרעה להמקבלו וכנ״ל( .ע׳׳ז הביא ראי״ ומשל ממנורה
של פרקים וכו׳ שיש מזה ראיה שהמפמידו הוי כאלו הוא פשאה ובנאה
מפיקרא ,וא״כ שוב אין השבח כנהמא דכסופא ואדרבא הוא לשמחת
לבבנו .ח׳׳ש לטובחך נחחי נך אח השבח כנד שאחה מפנג אח נפשך
ומקבל שכר )שמגיפ לנו שכר בפד מפשינו בזכירת ושמירת השבת כאלו
אנחנו פשנוהו( כנזכר:
ב .מררש פליאה ,מובא כמפרים ויפנך וירפיבך מכאן להרלקח נר בשבח.
ונראה לשלב הרברים בלע ררוש נשק פל ההלכה בש׳׳ס יומא )לף
פ׳׳ד ע׳׳ (3מה שלמדו ח״ל כי עינוי יוהכ׳׳פ מלאו׳ ואיסור כרח הוא רק
באכילה ושתיה ,הנה נאמר כאן פינוי ונאמר להלן פנוי )פירש״י ויענך
וירפיבך( מה להלן פינוי רפבון אף כאן פינוי רפבק ,ופריך אימא פינוי
ל״א כמ״ש אם תפנה את בנותי פרישות ל״א ,ומתת הגמ׳ אלא מק פינוי
כילי שמים וכר שנא׳ המאכילך מן במלבר למען פנותך ,ולפי״ז יליף
רק מהכ׳ הזה ויפנך וירפיבך שפינוי יוהכ״פ מה״ת ולא פינוי ל״א ביוה״כ
שזהו רק מרבריהם .והנה בש״ס פסחים )רף נ״ג פ״ב( מקום שנהגו
להדליק את הנר בלילי יוה״כ מרלקק מקום שנהגו שלא להדלק אק
מדליקק ,ואמרי׳ בגמ׳ יוה״כ שחל להיות בשבת אף במקום שנהגו שלא
להדלק מדליקין מפני כבוד השבח ,והנה נחזי אנן לכאר לפי השפם דאמרו
שם לשניהם לדבר א׳ נחכוונו ,להפריש פצמו ממשכבי אשה האומרים להדליק
משום לאק ארם משמש מיטחו לאור הנר והאומרים שלא להלליק סוברים
כשהנר רולק רואה את אשתו ומחאוה לה פכ״ל רש״י דיל ולפי״ז במקומות
שנהגו שלא להדליק איך מללקק כשחל בשבת ,והא כיק שהטעם משום
להשמר מד״א כדי שלא יחאוה לה ,א״כ אף כשחל בשבח איך ימנע משמרת
גזירה זו ,הלא כל המינויים נוהגים גם כשחל בשבת ,אלא ולאי לבאמת אינו
גזירה גמורה הך שנהגו שלא להלליק ,להא גם חשמיש ביוה״כ בעצמו אינו
מדאורייתא גמור ,ואיך שייך לגזור מליו עול גזירה ,אלא הוא מנהגא לגל
הנוהגים שלא להלליק מטעם הנד אגל לא מדינא ,כי על  pשחל גשגא
לא ביטלו נר של שגת שהוא מוגה משום מנהג מטעם הנ״ל ,והנה כשהיה
הלק למכסלק הללקת הנר של יוה״כ גם כשחל גשגת ,אז היה נראה לגזירה
זו הוא קבוע ומובס כמ שלא יתאוה לה אז ,וממילא גם כשחל בשבת כיון
לעינוי
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עא

לפינוי נוהג פ׳׳כ גחרק יאק מרליקין את הנר אז ,והי׳ נראה מזה טעם
הרלקת הנר בכל שכת )שאינו יוה׳׳כ( רק כפץ תקנת פזרא לאכול שום
בע׳׳ש משום פונה בליל שבת ,ה״נ מיליקץ בכל לילי שבת כיי שיתאוה לה,
ופל כן נמצא לפי״ז שלא הי׳ מצות הילקת הנר בשבת כשאץ האשה בביתה
או כשהאיש לביו בירך והאשה בביתו או כשהוא במלון לבי ,ובאמת ז׳׳א
יהא גם בכה״ג נוהג מצות הילקת נר בשבת פ״כ זהו אשמפינן המירש
ויפנך וירפיבך )שמזה הכ׳ נמלו חז״ל כנ״ל ביומא יעיניי יוה״כ מה׳׳ת
רק באכילה ושתי׳ ופינוי יתשמיש לא הוי מה׳׳ת ,וא״כ ל״ש לגזור מיינא
שלא להרליק ,ופ׳׳כ כשחל יי״כ בשבת מיליקץ מפני כבוי השבת ,ומכאן
ראי׳ יאץ הרלקת נר משום פונה רק משום כבוי שבת לבי בכל מקום שהוא
בץ הוא לביו או היא .וזהו( מכאן להילקת הנר בשבת )משום מצוה בפ״ע
לכבוי השבת משום שלום שלא יכשל בהליכתו ובפת ספויתו וכשאח״ל
]שבת כ׳׳ג [:ולא משום פונה ,ופ׳׳כ הילקת הנר בשבת היא בכל מקום
שהוא גם בלא אשתו פמו( וכנזכר לפיל:
ג .כי אם שמור תשמרון את כצ המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם
לפשותה לאהבה את ה׳ אלקיכם ללכת בכל ירכיו וליבקה בו ,והוריש
ה׳ את כל הגוים האלה מלפניכם וגו׳ ובמירש רבה )פ׳ ראה אות ר׳( ירש
פל הכתוב כזה כי אס שמור חשמרון אח כל המצוה הזאת רכק אמרו זו
השבת שהיא שקולה כעי כל המצות שבתורה פכ׳׳ל ובזה יובן המשך הכ׳
כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת )שהוא השב׳׳ת ליפת רבק
במררש( אשר אנכי מצוה אתכם לפשותם לאהבה את ה׳ אלקיכס ללכת
בכל ירכיו וליבקה בו )אז כשיקיימו שבת בפ׳׳כ( יגיפו למרת ואהב״ת
את ה׳ אלקין ,כמ׳׳ש במי יששכר בשם הקיוש מהרצ׳׳ה מזיייטשוב זי׳׳ע
כי אהב׳׳ה בכ״ל ל׳׳ב אהב׳׳ה בכ״ל נפ״ש אהב׳׳ה בכ״ל מאו״י גי׳ שביית
ופיי׳ לפיל במאמרנו פ׳ נשא וז״ש לאהב׳׳ה את ה׳׳א וליבקה בו יגיפו
למית הינקות פ״י אהב׳׳ה בחי׳ שב׳׳ת ופי׳׳ז( והוריש ה׳ את כל הגויס האלה
מלפניכם )כנ״ל נמאמרינו נפ׳ תוליות פפי״י האוה״ח הקיוש פה׳׳כ
כי ששת ימים פשה ה׳ את השמים ואת האת כי הפולס לא נכרא רק פל
ששת ימים ואס לא היו שומרים השבת ח״ו הי׳ המולס מוזר לתהו וכהו
ונמצא פ׳׳י שישראל מקיימים השב׳׳ת מגיפ להם הפוה׳׳ז נמלת העמים
ט ישראל הצילו את הפולס טלו כמציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר
שה״ז שלו וכמ׳׳ש בבני׳׳ש( אבל נכרי ששבת מייב מיתה ולפי״ז פ׳׳י שמירת
שבת מגיע למ נמלת העמיס והפולם טלו וז״ש והוריש ה׳ את כל המים
האלה מלפניכם מז׳:

פ׳ ראה
ואכלת לפני ה׳ אלקיך במקום אשר יבמר לשכן שמו שם מפשר רגנך
תימשך ויצהרך וגו׳ למען מלמל ליראה את ה׳ אלקין כל הימים.
ועל

עב
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ופל הכתוב הזה דח״ל )ביבשת צ״ג פ״א( כל הימים אלו שבתות ויו״מ.
ולכאורה יש ללקלק דהא כתיב בפירוש ״כל הימים״ ואיך נאמר זקאי
רק פל שבתות ויו״מ .אולם י״ל דהנה יש ב׳ מיני אכילות א( אכילת חול
שהוא שבשביל כח האכילה ההוא יוכל לעבוד את ה׳ והאכילה כזה הוא רק
מביא להתכלית .ב( אכילת שבת שהוא תכלית בפצמותה יק שהוא מצות
ה׳ ענג בשבת )זולת להבאים בסוד ה׳ ראיתי בני פלייה והם שסמים אז
גם בחול יפשו יחודים באכילתם והוא ג״כ תכלית בעצמותו והמה בחי׳
שבת בכל ימות השבופ( ]ופיי׳ מה שכתבנו מה במאמר זכרון צדיקים ומילי
דהספידא בהג״ה ע״ד רש״י בביצה ופוד שם[ .והנה אכילת מגמר בירושלים
שהוא מצוה בפצמותה וצותה התורה לשמוח בו ולהתפנג ולאטל בכל אשר
תשאלך נפשך ושיאכלנו במקום הקדוש מ ה והרי הוא בכלל החלוקה הב׳
הנד היינו אכילת שבת ,וזהו י״ל רמוז בדרז״ל במ׳׳ש הט למק תלמד ליראה
את ה׳ אלקיך כל הימים היינו שגם בביתו ילמד מזה איך לאטל ביראת ה׳
כל הימים )ומדש הרמב״ם שזהו מעם מצות מפשר להפלותו לירושלים
שיראה מהכק עבודתו להש״י ושמירתו באכילתו והנהגתו ואז ידע איך
להתנהג בביתו ביר״א כל הימים( וזהו לא יתק לדמות האכילה בביתו ״כל
הימים״ גם ימות החול שהאכילה בהם לרוב העולם מבנ׳׳י )זולת ליחידי
סגולה המיוחדים בדור שאוכלים תמיד בטנות וי&ודים כנ״ל( רק מביא
לתכלית כנד ואיך ידמוכו לאכילת מעשר שהוא תכלית בעצמותו ע״כ דרז״ל
ט׳ל הימי״ם אלו שבתו׳׳יז ויו״מ הימים הידועים ההם אז האכילה בביתו
תכלית בעצמותו כמו אכילת מעשר בירושלים בכל השגה שהוא חכליח
בעצמותו כנד( ויתכן שפיר — .גם יוק פפ״י הנודע מהמדע מפאנו זצ״ל
בעשרה מאמרות כי אכילת שבת הוא בחי׳ קדשים )נדכ יש ששדות מלוה
מלכה בשצ״ש יען באכילת קדשים הלילה הולך אחרי היום מודע( ונמצא
שפיר הקיש אכילת שבת ויו״ס לאכילת מעשר בירושלים:

פ׳ שופטים
כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה צשצוס ,והי׳ אם שלום
תענך ופתחה לן והי׳ כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך ,ואם
לא תשלים ממן ועשתה שגן מלחמה וצרת עליה ,ונתנה הי אלקיך ביין
והכית את כל זכורה לפי חרב .יש לרמז פפימש״כ מוה״ק )בראשית מ״ח
ע״א( בשפתא דישראל מברכק ומזמנק להאי מכת שלום אושפחא קדישא
ואממ הפורס סוכת שלום כדין קדושתא עילאה נמתא ופרישת גדפאה
עלייהו דישראל ומכסיא לון כאמא על  p3וכל זמין בישין אתמישו מפלמא
וימני ישראל תחוח קלושחא למאריכון וכדין דא סוכח שצום וכר ע״ש
וממאי הפגין מזורו של שבת במאמר שלום בו תהי׳)שולש 3׳( ט מ ד ק
נקרא שצו״ם כשארד׳ל וכן אמרו )בשבת טה (:ותזנח משלו״ם נפשי
זו הדלקת נ״ר בשבת ט עמן הדלקת נרות שבית קודש רק למען השלו״ם
שלוט
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עג

שלום ביתו תפשו מאיר עליו מכתי׳ סוכת שלו״ם ומגרש את הס״א ממוך
הבית ומאירק הבית באור השבת ומלוה ושממה ושלום ע״ש באורך.
והנה ת״מ נקרא שבת״א רטלהו יומק ,כי צריך להמשיך במי׳ קלושת
שבת )הנק׳ שלום( במי׳ סוכת שלו״ם על כל ימי השבוע ואז אכילתו גם
בימות המול וכל עשיותיו המה בלי תערובות הס״א וכל זינק בישין אכנישא
מעלמא כמו בשיק לכל העולם )כנד מזוה״ק( .וזהו י״ל כי תקרב אל
עיר )עיר קמנה זה הגוף כשאח״ל( להלמם עלי׳ )היינו להכניעו לעטרת
הש״י( וקראת עלי׳ לשלום )אז שלימות ותכלית העטרה הוא לקרות
עליו במי׳ שלו״ס שהוא כמ סוכת שלום כמו בש״ק שאק בו שליטת הס״א
ולהמשיך קדושת ש״ק בכל אכילותיו בימות החול להיות ג״כ ברזק עילאק
ובלחי לה׳ לבדו ואז הוא בחי׳ שבתא בטלהו יומק( והי׳ אם שלום
תענך ופתחה לך )היינו והי׳ לשק שמח״ה יהי׳ ״אם שלום חענך״ שהעיר
קטנה זה הגוף יסכים לזה ויענך שיפחח לך להכנס ולגמור בדרך השלימות
זה( והי׳ כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך )היינו כל הרמ״ח
אברים יכנעו לפניך ויהיו ל״ך לבדך ולא לזרים אחך ולהכניעם לגמרי
לעבודת הש״י כראוי( ואם לא תשלים נמלך ועשחה עמך מלחמה )דיל
אם הגוף בעצת היצה״ר יעמוד נגדך בקשה ערפו שלא להכניע א״ע
לעבודת הש״י ורק לתאות נפשו יבקש נפרד ולא לחברו להנשמה בבחי׳
שבת קודש לרצק הש״י לבד ,אז( וצרת פלי׳ ,פירש״י אף להרעיבה ולהצמיאה
וט׳ )היינו להכניעו בצומות ורעב וסיגופים כל מה דאפשר פד שיכמג
וככתוב מגטיחנו ט הבא לטהר מסייעק אותו פ״כ זהו שט( ונתנה
ה׳ אלקק־ בידך והכיתה את כל זכור״ה לפי חר״ב .היינו שהבטיחנו
שיתנהו הש׳׳י בידינו וגס שמכל להטת ולהכניע את תאות הזכור הכללא
דכל שייפק שזהו שורש כרמ״ח אברים שהוא כל העם הנמצאים בהגוף
כנד ולכסותו לרצונו יח׳ כראוי ,וזהו שסיים עוד בהמשך הכ׳ רק הנשים
והטף וט׳ יתפרש בזה כפי׳ האוה״ח הקדוש עה״כ הנד ע״ש ויותאם
בהמשך לדברינו בזה:

פ׳ כי תצא
ביומו מתן שכרו ולא מבא עליו כשמש וגו׳ .בשפר הפסוקים להאריז״צ
״ביומו ״חתן ״שכרו ר״מ שבת והוא פלא ט מכ שייטת מצוכ זו
לשב״ת הלא אדרבא פעולת שכיר אק באפשרות בשב״ח מחמת איסור
מלאכה .אולם י״ל עפי״מ שכ׳ המפרשים ממשארז״ל שהקב״כ שומר המורכ,
כביכול ויאמר ית׳ היום לעשותם וממר לקבל שכרן ואיך יעבור על ביומו
החן שכרו ונבר סי׳ במפרשים •כיון והדין לע״י שליח אמו שיין ביומו
ימן שמו וכתורה ניתנה לנו ע״י שליחת משה רגינו פ״כ ל״ש ביומו מתן
שכרו והמרים ממיקק .אולם יש להקשות דכא לגבי מש״ה לבדו שהוא קיבל
התורה לנפשו מאתו יח׳ שלא ע״י שלימ אחר וצריך ליתן לו מתן שכרו
בעוה״ז

עד

מאמר תורת שבת)תצא ,תבא(

בפוה״ז ופ׳׳ז י״ל בדרך אפשר פפימ׳׳ש בסידור האריז״ל בכונח ישמח
מש״ה במתנ״ת חלק״ו פ״ש וגם כי שמח משה במתנת חלקו שמחזירים לו
אלף אורוח שניטלו ממנו בחטא הידופ של ישראל וגם ניחנו לו בכל שב״ת
ושב״ח הכחרים הפריים אשר החפרקו בנ׳׳י וניחנו לו ,וגם הוא טבד נאק
שמחזירם לישראל ,אבל לו ניחנו במחנה ,רק הוא נחנם בטובח פין מידו
לישראל ,וא״כ הרי נאמר מחנ׳׳ח חלק״ו של מרפ״ה בשב׳׳ח גם בטוה״ז פ״כ
שפיר קיים יח״ש גם במשה בפצמו המצוה ביומו חחן שכרו במתנ״ת חלק״ו
של שב״ח פ״כ שפיר רמוז בשפר הפסוקים כי ביומו חחן שכרו ר׳׳ח שב״ת
כיון שבו קיים נוחן החורה והמצוח יח״ש מצוה זו כנד•

פ׳ כי תבא
היום הזה ה׳ אלקיך מצוך לפשוח אח החקים האלה וגר ושמרת ופשית
אוחם בכל לבבך ובכל נפשך ,אח ה׳ האמרח היום וגר ,וה׳ האמירך
היום להיוח לו לפם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוחיו ,ולחחך
עליון פל כל הגוים אשר פשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך פם קדוש
לה׳ אלקיך כאשר דיבר ,כבר פמדו חכז״ל והמפרשים במ״ש ״היום הזה״
יהא באמת לא נצטוו אז ביום הלז רק בהר סיני נצטוו פוי לפשות מס
החקים האלו וגם עור רבו היקרוקים במקראוח האלו .וי״ל בזה פפימש״כ
במהרש״א בגיטין )דף נ״ז( בחי׳ אגדוח בד״היייוהנראה שז׳ בנים אלו
וכר כי הז׳ שאמר הכ׳ הזה אח ה׳ האמרח היום וה׳ האמירך היום ״זה
הי׳ בשבח״ חה הכ׳ ״רומז טל מצוח שב״ח״ שהוא אוח ביני וביניכם שאנו
שוכחים בו ,שהוא יח׳ שבח במפשה בראשיח ,פיי״ש במהרש״א .וכיון
שהדברים אלו נאמרו פל השבח שפיר י״ל הפנק רומז לשבח כי שב״ח
שורש מרח האהב״ה וכמו שאומרים בשבח בחפלה באהב״ה וגם באהב״ה
וברצק .ובשבח באים למדח אהב״ח ה׳ וכמ״ש בבני יששכר בשם הרב
הקדוש מהרצ״ה גמידיטשוב זי״פ אהב״ה בכ״ל ל״ב אהב״ה בכ״ל נפ״ש
אהב״ה בכ״ל מא״ד טולה שבח )ומיי׳ מ״ש בזה במאמרינו בפ׳ נשא וגפ׳
פקב ]אות ג׳[ ובפ׳ נצבים וילך( וגם שבת שורש שמירת היסוד מרה
השביפית מבינה כמ״ש בשפרי אורה ובמקובלים הראשונים וזהו היום
הז״ה רומז ליסו״ד כמ״ש בטנת תיקק חצות עה״כ על ז״ה הי׳ דוה לבנו(
היינו היום הז״ה הידופ יום ״השבת״ שרומז ליסוד )וז׳׳ש היום מ ה
מצו״ך וגר כי לכ״פ בשבת ניתנה תור״ה פ״ב באמת נצטוו במ״ת ביום מ ה
גשב״ת( וגם ממנו גאים לאהבת ה׳ בכל לב ונפש ומאוד כמי פ״כ מזהיר
בזה ״ושמרת ופשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך שנשמור פי״ז מצותמ
בכל ימות השבוע בכל ל״ב ונפ״ש מחמת אהבתו ית״ש וז״ש ״את ה׳ האמר״ח
היום וה׳ האמיר״ך היו״ם״ לשק אהבה כתרגומו ית ה׳ חטבת ,וה׳ חשבך
יומא דק וכשאח״ל ]ברכות ד) [.וגם שהוא רומז הט הלז לשבת כמי
ממהרש״א( והוא אהבתו יח׳ בחטיבה א׳ בטולם וקישורו אלינו וז״ש להיות
לו

מאמר תורת שבת)תבא ,נצבים(

עה

לו נמס סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מלותיו פפי״מ שפירשנו למיל
)בפ׳ יתרו( ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל הממים וגר ממלכת
כהנים וגוי קדוש דרומז על שמירת השבת )שהוא יסוד ברית קודש כמי(
ושמרתם את ״בריתי״ והייתם לי סגולה מכל העמים )ורק בזה ״בהשבת״(
תהיו אתם סגולה מכל העמים דהנה בשארי עניני תורה גם בלימוד כל
התורה מצינו לחד מ״ד מעלה גדולה שהנכרי הלומד תורה ה״ז ככהן גדול
משא״כ בשמירת שבת אות הוא רק בינו ובין בניי ישראל ולכן נכרי ששבת
חיי? מיתה ]וכמ״ש במד״ר שה״ז כאלו נזדווג זר בין המלך ומטרניתא
שחייב ראשו למלכוח וזהו חיבה יחירה של ישראל עם קרובו סגולה מכל
העמים וז״ש ביום השבת[ להיות לו לעם סגולה )כנ״ל מפ׳ יחרו( כאשר
דיבר לך )במ״ת ,והייתם לי סגולה מכל העמים( ולתתך עליון על כל הטיס
אשר פשה לתהלה ולשם ולתפארת )כי בזה אנחנו במעלה יתירה משאר
הגוים והעמים בשמירת שבת כנז׳( ולהיותך עם קדוש לה׳ אלקיך)כשאחז״ל
אתה מוצא ״קדושה״
בפ׳ קדושים כל מקום שאתה מוצא ״גדר ערוה״
הוא שמירת היסוי שהוא גדר ערוה ופי״ז נקרא קדוש( כאשר דיבר
)במ״ת .והייתם לי סגולה וגר כנ״ל והוא שבת שורש האהבה כהחחלת
הכתובים בינו ובץ בנ״י עם קרובו( .ובזה יתפרש.

פ׳ בצבים
לאהבה את ה׳ אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך
לשבת על האדמה אשר נשבע ה׳ לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב
לתת להם )ומיד מתחיל פ׳ וילך( וילך משה וידבר את הדברים האלה אל
כל ישראל ,הנה ט )בסידור( הארח״ל בטנת מזמור שיר ליום השב״ת
כי מש״ה רבינ״ו יורד בכל עש׳׳ק עם כמה צדיקים ומעלה את כל הנשמות
בק חיים בק מתים שבפמקי הקליפות שאין להם זכות לעלות ואין יכולת
לשום אדם להעלותן והוא מעלן פכ״ד וי״ל בזה ,שכיון שמשה רבינו נסתלק
בשב״ת קוד״ש שט עליית כל הנשמות ,בין החיים ,לאשר שכינתא הקדושה
אתעטרת לתחא בעמא קדישא וחל עליהם הקדושה לפלות מהקליפות ,ובק
המתים ,לאשר בו נייחא לרוחק ונפשק וחייבי דגיהנם בי׳ ניחין .וכגם״י
מתקשטת ומטהרת ע״י צדק הדור ובפרט מרע״ה שהי׳ הדע״ת של ישראל
הדור דיע״ה כנודע ובשב״ת הי׳ מעלה אותן ביתר שאת ועוז )שמחזיר להם
בשב״ת הטדייס מחטא המגל לכפר עליהם ולטהרם כנד בפ׳ תשא ויקהל
פקודי ובשארי מקושת לעיל במאמר הלז( וכמ״ש בפ׳ שבת לדע״ת כי אני
מקדישכם ומבואר במדרשי הראשונים שהמצות שהצדק נוהג לעשות
בעוה׳׳ז הוא פושה אותן שם גם בפולס הפליק בפרס במצות שעסק קודם
הסתלקותו והנה מרע״ה שנסתלק בש׳ק שאז הי׳ מעלה נשמות ישראל כמו
בכל שבת כנד ע״כ הוא עושה הדבר הזה גם כפת בכל שבת ושבת ומעלה
נשמות ישראל בק החיים ובק המתים כנד .והנה שב״ת שורש אהבת ה׳,
וכמ״ש

עד

מאמר תורת שבת)תצא ,תבא(

בעוה״ז ופ׳׳ז י׳׳ל בדרך אפשר פפימ׳׳ש בסידור הארח״ל גטנח ישמח
מש״ה במחנ״ח חלק״ו מ״ש וגם כי שמח משה במחנח חלקו שמחזירים לו
אלף אורוח שניטלו ממנו בחטא הידומ של ישראל וגם ניחנו לו בכל שב״ת
ושב״ת הכתרים העדיים אשר החפרקו בנ״י וניתנו לו ,וגם הוא מבד נאק
שמחזירה לישראל ,אבל לו ניתנו במתנה ,רק הוא נתנם בטובת מק מידו
לישראל ,וא״כ הרי נאמר מחנ״ח חלק״ו של מרע״ה בשב״ח גם בטוה״ז ט״כ
שפיר קיים ית״ש גם במשה בעצמו המצוה ביומו תתן שכרו במתנ״ח חלק״ו
של שב״ת פ״כ שפיר רמוז בשער הפסוקים כי ביומו תתן שכרו ר״ת שב״ת
כיון שבו קיים נותן התורה והמצות ית״ש מצוה זו כנד:

פ׳ כי תבא
היום הזה ה׳ אלקיך מצוך למשוח אח החקים האלה וגר ושמרת ועשית
אוחם בכל לבבך ובכל נפשך ,אח ה׳ האמרח היום וגר ,וה׳ האמירך
היום להיות לו לפס סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצותיו ,ולחחך
פליון פל כל הגוים אשר פשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך פם קדוש
לה׳ אלקיך כאשר דיבר ,כבר פמדו חכד׳ל והמפרשים במ״ש ״היום הזה״
דהא באמת לא נצטוו אז ביום הלז רק בהר סיני נצטוו פוד לפשות 0ת
החקים האלו וגם מוי רגו היקדוקים נמקראות האלו .וי״ל גזה פפימש״נ
במהרש״א בגיסק )דף נ״ז( בחי׳ אגדוח בד״היייוהנראה שד בנים אלו
וכר כי הד שאמר הכ׳ הזה אח ה׳ האמרח היום וה׳ האמירך היום ״זה
הי׳ בשבח״ וזה הכ׳ ״רומז מל מצוח שב״ח״ שהוא אוח ביני וביניכם שאנו
שובתים בו ,שהוא ית׳ שבת במעשה בראשית ,מיי״ש במהרש״א .וכיק
שהדברים אלו נאמרו פל השבת שפיר י״ל הענק רומז לשבת כי שב״ת
שורש מרת האהב״ה וכמו שאומרים בשבת בתפלה באהב״ה וגם גאהב״ה
וברצק .ובשבת באים למדת אהב׳׳ת ה׳ וכמ״ש בבני יששכר בשם הרב
הקדוש מהרצ״ה מזידיטשוב זי״פ אהב״ה בכ״ל ל״ב אהב״ה בכ״ל נפ״ש
אהב״ה בכ״ל מא״ד פולה שבת )וטיי׳ מ״ש בזה במאמרינו בפ׳ נשא ובפ׳
פקב ]אות ג׳[ ובפ׳ נצבים וילך( וגם שבת שורש שמירת היסוד מדה
השביפית מבינה כמ״ש בשפרי אורה ובמקובלים הראשונים וזהו היום
הז״ה רומז ליסו״ד כמ׳׳ש בטנת חיקק חצות מה״כ פל ז״ה הי׳ דוה לגנו(
היינו היום הד׳ה הידופ יום ״השבח״ שרומז ליסוד )וז״ש היום הזה
מצו״ך וגר כי לכ״פ בשבת ניתנה תור״ה פ״כ באמת נצטוו כמ׳׳ת ביום מ ה
נשב״ת( וגם ממנו באים לאהבת ה׳ בכל לב ונפש ומאוד כנד ע״כ מזהיר
גזה ״ושמרת ופשית אותם בכל לגנן וגכל נפשך׳ שנשמור פי״ז מצותיו
ככל ימות השגופ ככל ל״ב ונפ״ש מחמת אהגתו ית״ש ח״ש ״את ה׳ האמר״ח
היום וה׳ האמיר״ך היו״ם״ לשק אהבה כתרגומו ית ה׳ חסכת ,וה׳ חפבך
יומא דק וכשאח״ל ]כרכות ף) [.וגם שהוא רומז הט הלז לשגת כנד
ממהרש״א( והוא אהגחו יח׳ גחסיגה א׳ כעולם וקישורו אלינרח״ש להיות
לו

מאמר תורת שבת)תבא ,נצביס(

עה

לו נפם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מלותיו פפי׳׳מ שפירשנו לפיל
)בפ׳ יתרו( ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל הפמים וגר ממלכת
כהנים וגוי קלוש ורומז פל שמירת השבת )שהוא יסוד ברית קודש כמי(
ושמרתם את ״בריתי״ והייתם לי סגולה מכל הפמים )ורק בזה ״בהשבת״(
תהיו אתם סגולה מכל הפמים להנה בשארי פניני תורה גם בלימול כל
התורה מציט למל מ״ל מפלה גלולה שהנכרי הלומל תורה ה״ז ככהן גלול
משא״כ בשמירת שבת אות הוא רק בינו ובין בניי ישראל ולכן נכרי ששבת
מיי? מיתה ]וכמ״ש במו״ר שה״ז כאלו נזלווג זר בין המלך ומטרניתא
שמייב ראשו למלכות וזהו מיבה יתירה של ישראל פם קרובו סגולה מכל
הפמים וז״ש ביום השבת[ להיות לו לפס סגולה )כנ״ל מפ׳ יתרו( כאשר
ליבר לך )במ״ת ,והייתם לי סגולה מכל הפמים( ולתתך עליון פל כל הגוים
אשר פשה לתהלה ולשם ולתפארת )כי בזה אנמנו במפלה יתירה משאר
הגוים והפמים בשמירת שבת כנד( ולהיותך פם קלוש לה׳ אלקיך )כשאמז״ל
בפ׳ קלושים כל מקום שאתה מוצא ״גלר פרוה״ ש,ם אתה מוצא ״קלושה״
הוא שמירת היסור שהוא גדר פרוה ופי״ז נקרא קלוש( כאשר ריבר
)במ״ת .והייתם לי סגולה וגו׳ כנ״ל והוא שבת שורש האהבה כהתמלת
הכתובים בינו ובין בנ״י פם קרובו( .ובזה יתפרש.

פ׳ בצבים
לאהבה את כ׳ אלהיך לשמופ בקולו ולדבקה נו כי הוא חייך ואוע ימיך
לשבת על האדמה אשר נשבע ה׳ לאבותיך לאברהם ליצחק וליפקב
לתת להם )ומיל מתחיל פ׳ וילך( וילך משה וירבר את הדברים האלה אל
כל ישראל ,הנה כ׳ )בסילור( האריז״ל בכונת מזמור שיר ליום השב״ת
כי מש״ה רבינ״ו יורל בכל עש״ק עם כמה צליקים ומעלה את כל הנשמות
נק מיים כק מתים שבפמקי הקליפות שאין להם זכות לעלות ואץ יטלת
לשום אלם להעלותן והוא מפלן פכ״ל וי״ל בזה ,שכיון שמשה רבינו נסתלק
בשב״ת קור״ש שט פליית כל הנשמות ,בין המיים ,לאשר שכינתא הקלושה
אתטטרת לתתא בפמא קלישא ומל פליהם הקלושה לפלות מהקליפות ,ונק
המתים ,לאשר בו נייחא לרוחק ונפשק ומייני לגיהנם בי׳ נימק .וכנס״י
מתקשטת ומטהרת ע״י צלק הלור ובפרט מרע׳׳ה שהי׳ הרפ״ת של ישראל
הלור ליע״ה כנולע ונשנ״ת הי׳ מעלה אותן ניתר שאת ועוז )שמחזיר להם
כשנ״ת הטליים מחטא הפגל לכפר טליהם ולטהרם כנז׳ כפ׳ תשא ויקהל
פקולי ובשארי מקושת לפיל כמאמר הלז( וכמ״ש נפ׳ שכת ללפ״ח כי אני
מקלישכם ומבואר כסלרשי הראשונים שהמצות שהצליק נוהג לעשות
בעוה״ז הוא עושה אותן שם גם בפולס הפליק בפרט במצות שעסק קולם
הסתלקותו והנה מרפ״ה שנסתלק בש״ק שאז הי׳ ממלה נשמות ישראל כמו
בכל שבת כנד מ״כ הוא מושה הלנר מ ה גם כמת בכל שבת ושבת ומעלה
נשמות ישראל בק החיים ובק המתים כנד .והנה שב״ת ש1רש א מ ת ה׳,
וכמ״ש

עו
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וכמ״ש בבני יששכר בשם הרב הקלוש מהרצ׳׳ה מזידיטשוב זי״מ אהב״כ
בטיל ל״ב אהב״ה בכ״ל נפ״ש אהב׳׳ה בכ״ל מאו״ד פולה שב״ת ,ע״כ יורמז
בזה מה שהזהירה אז מרמ׳׳ה בטת פטירתו שהי׳ אז זה ביום שב״ת כמ״ש
מיל אח״ז וילך משה וכר בן מאה ועשרים שנה אנכי היום פרש׳׳י היום
מלאו ימי שנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות הרי שהי׳ ביום פטירתו
שהוא שביית ,פ׳׳כ הזהירם בענק שב׳׳ת לאהב׳׳ה את ה׳ אלקין לשמופ בקולו
ולרבקה בו שהוא שמירת שביית שורש אהב׳׳ת ה׳ בכל לב ונפש ומאול כמ׳
וגם פל לדבק׳׳ה ב״ו כבר ארז״ל שהיינו להדביר! א״מ בת״מ ושהוא
שורש מש׳׳ה כשאחז׳׳ל בש״ם משה שפיר קאמר וכן בתחוה״ק לא משה
וכר ראתתרן רוחיה אבתרייהו וכר התפשטות הרפיית לכל ישראל ושגם
אחר פטירתו יודבק בהם וגם יפלה את הנשמות שלהם בכל ש״ר! כנ״ל
מהארח״ל ,וזהו שנאמר מיי לאח״ז:

פ׳ וילך
א וילך משה )היינו שילך משה מפוה״ז ,אז( וימר את המרים האלה
אל כל ישראל )יתתרך מחיה אבתרייהו ,וירבר רברי תורה בלב כל
ישראל מחיי משה שפיר קאמר לכ״א כפי מררגתו לפוררו לאהבת ה׳
ותורתו תורת מש׳׳ה ומלותיו ובפרט בכל ש׳׳ר! להעלות נשמתן בכל מקום
שהם( כנד:

ב .בן מאה ופשרים שנה אנכי היום וגר פירש״י היום מלאו וכר ניום זה
אמות וכר .והנה כבר כתבתי במאמר זכמן צדקים )בהםפר על כ׳׳ק
מק אאזמו׳׳ר מפה זי׳׳פ( הניפם .פה׳׳כ הלז עיי״ש ולפנינינו שה כי
פטירת הציק בחי׳ כת״ר כמ׳׳ש בארר״ז בתחלתה ובס׳ מנחם ציון שם ובפרט
פטירת משרפ׳׳ה ושהי׳ בטת מגחת שבת ז ק טליה היותר גדולה בבחי׳
שב״ת הזיוג בחי׳ דטת דא״א מקום הרצון ובבחי׳ מצח הי׳ אז פטירת
משרט׳׳ה מחיי כתר ובחיי יחירה ושניהם כאי טולים טליית צשמתו והזק
המסוגל לזה וכמ״ש בזוה״ק מיומא ישבתא כי מטא עק יצלותא ימנחא
רפוא דרפוץ אשתכח וטתיקא קרישא גליא רצון יילי׳ וכר ובהאי רצון
אסתלק משה נביאה מהימנא קיישא מפלמא וכר והאי שפתא ברצק
רפתקא קיישא נפיק נשמתי׳ וכף ופתקא קרישא נקרא כת״ר כנויע
ובזה י׳׳ל בן מאה )שנקרא כתר כיאי׳ בזוה״ק פ׳ חיי יהוא *יין טלל
י״ס והיינו מאה י״פ י׳׳ס פיי׳׳ש( ופשרי׳׳ם )ט ר״ת כת״ר כמ״ש בתיזוה״ק
וגם פשרי״ם מי׳ כת״ר( שנ״ה )מי׳ םפיר״ה היינו ספיר״ת הכת״ר וגם
שנ״ה עולה מחשב״ה הרומז לכתר כנורפ בנמרים אנכי היום )היום אמות
כפירש״י היינו ביום הזה שהוא שב״ח והפליי׳ ממילא עד כת״ר ובפרש מגת
מנחה ברצק דעתקא קדישא( מד׳ל:
ו מ ה שכתבנו לפיל)בסוף פ׳ נצבים( דמשה רבינו אתתע רוחי׳ אבחרייהו
בכל דרא ודרא כנד מתחוה״ק והיינו בלב כל ישראל המעוררן לתורה
ותשובה
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ותשובה ח״ש בסוף פ׳ זו הקהילו אלי אח כל זקני שבטיכם ושוטריכם וגו׳
)כמ״ש בלק״ת להאריז״ל טל ויקהל משה את כל פלת בגי ישראל פר״ת
אותיות לע״ת שהוא המקהיל ככל לטת בנ״י פ״כ גא׳ גם בזה הקהיל״ו
אל״י וגר( ואטילה בם ״את ״השמים ״ואת ׳׳האק )ר״ת שם הלע״ת
שהוא בחי׳ מש״ה המקהיל כנז׳ וז״ש( כי ילטחי אחרי מותי כי השחת
חשחיתק וסרחם מן הלרך אשר צויחי אחכם וגר )היינו כי ילעת״י אחרי
מות״י שגם לאחר פטירחי יצטרך להחחבר טמהם בצוותא חלא מלשק
ויל״ע אלם אח אשחו ובבחי׳ לע״ת ״כי ילפח״י״ כנז׳( ובהיוחו אז רוחי׳
למשה אתתרך אבתרייהו בגלוח בכל לרא ולרא )א( ט״כ בקש אוחם
שלא יצפרוהו כ״כ בפונוחיהם אחרי פטירתו באשר ילפ מטשיהם גם אז
בהחחברו פמהם וגם שיצטרך לירל בכל ע״ש להפלוח נפשוחם כנז׳ פ״כ
ביקש שלא יורילו א״פ כ״כ בטונוחיהם המרובים טל כי יצטרך לירל
הרבה להפלוחם] :ופיי׳ מ״ש בחיים ושלום פ׳ במלבר[:

פ׳ האזינו
וגם י״ל בזה )בפ׳ האזינו( בהמשך הלברים מפ׳ זו האזינו השמים ואלברה
)היינו שליבר זה קולם פטירחו שהוא יהי׳ המפוררם אח״כ רק בבחי׳
האזינו השמים רוחניות ושמימיי״ם ואלברה אז בתוך לבכם לתת לב ולפת
לתורה ועי״ז יהי׳( וחשמפ האק אמרי פי )כשארז״ל בכל יום בח קול
יוצאח כמר חורב ואומרת שובו בנים שובבים ופי׳ בסה״ק שזהו הרהורי
חשובה הבאים לפפמים ובכל יום לאיש ישראל היינו בבחי׳ שמיפה הבנה
בלב לפפמים ,זהו הבח קול ,והוא בכחו של משה רבינו המתחבר אחנו(
יטרוף כמטר לקחי )הגם שבאמת צ״ל לקח החורה כמו מט״ר שאק טיפה
יורל מלמפלה אא״כ מפייס טולים לקראתו מלמטה הייט באתטרוחא ללתחא
מ״מ גם זה סאחטרוחא יהי׳ מאליו בבחי׳ רצק מלמטלה( תזל כטל אמרתי
כשעירים פלי לשא וכרביבים פלי פשב )שפ״י שיריק עליהם נשמת מש״ה
רצו״ן ה׳ לחורחו ופבולחו פי״ז יגללו נשמוח ישראל כמו צמח השלה ויעשו
פרי למעלה וגם הוא משרפ״ה יפלה אותם בכל ש׳ק את נשמתם מתוך
הקליפות כנ״ל והוא כמו עשב היוצא וצומח ק האת למפלה .ואז יהי׳(
כי שם ה׳ אקרא )כשיעורר משה רביט וקרא בכח שם ה׳ גם בהיותו למפלה
אמנם הוא אתנו ג״כ כנ״ל( הבו גורל לאלקיט )תתפוררו אחם לגדל ולפשות
)א( הג״ה ובזה יובן משארז״ל)בחגיגה לף ר׳ פ״ב( לאתייא שמואל למשה
בהלי׳ א״ל קום בהלאי לליכא מילתא לכתבת באורייתא ללא
קיימתי׳ ופיי׳׳ש בתום׳ שהקשו למנא ילפ משה והא לא הי׳ בדורו פיי״ש
חידוצם ולפי״ז שפיר ניחא כיק לרוחא למשה אתתע אבתרייהו בהת״ח בפרט
עם שמואל הנביא פ״כ ילפ שפיר ממעשיו בהיותו טמו והוא ילט שלא חטא
ח״ו וכנ״ל:
פרי

עח
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פרי לחורה וחפורה וז״ש( הצור חמים פפלו )היינו באמרו הדברים האלו
ביום פמירחו שהוא ביום שבח פ״כ הזכיר בשבח יום השבח שבו נגמרו
בשלימוח כל מפשי בראשיח וכמו שייסד הפייק בזמר לשבח יום זה
מכובד ראו כי כל אלה פשחה ידו כי הוא הצו״ר פפלו חמי״ם .והיינו
ככחוב הלז( וגם רמוז במ״ש בזה בחוכחחו הלה׳ חגמלו זאח פם נבל ולא
חכם כחרגומו פמא יקבילו אורייחא )לכ׳׳פ בשבח ניחנה חורה( ולא
חכימו ,הלא הוא אבי׳׳ך קנך )היינו בחי׳ אב״א בא בשבח ממילא כנודע
מכהארח״ל בהפרש בק שבח ליו״מ( הוא עשך ויכוננך )שלא ע״י מפשיט
בא בחי׳ אבא אבי׳׳ך קנ״ך )מעשינו( הוא יח״ש .וז״ש( זכור ימות עולם
וגר שאל אביך )בחי׳ אבא בשבת כנד( זקניך )וקנא קדישא המחגלה
ועולה בעח מנחה בשבח( כנ״ל ונמצא ראוי לנו להחעורר בבחי׳ לו חכמ׳׳ו
חכמ׳׳ה )אבא( בבחי׳ דפח המחפשמ כנד )אחרי הודע׳׳י ספקחי על ירך(
לשוב אליו ית׳׳ש ומרפ׳׳ה שהוא המפלה אותן בכ׳׳פ מהקליפות כל נשמות
ישראל בכל שב׳׳ת כנד הזהיר אותם אז ביום ש׳׳ק קודם פטירתו ופורר
אוחן לצאח בכח הש״ק מפומקי הקליפוח בכח רצון אבא המתגלה בבחי׳
״שבח ״בו ׳׳חשוב כן יפזרנו ה׳ בב׳׳א:

פ׳ ברכה
א .ובזה י״ל וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל
לפני מותו ויאמר ה׳ מסיני בא וכר והם ת ט לרגליך ישא מדברותיך
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יפקב היינו שברכן ״לפני מותו״ ממש
שאז הי׳ ביום השב״ת בפת מנחה כנד ומהו הברכ״ה הוא בחי׳ בריט׳ה
הנמשכח שימשך אחריהן גם לאחר מותו דאתחרך רוחי׳ אבתרייהו בכל
דרא ודרא כנ״ל מהתחוה״ק שיהי׳ משה פמהם כאשר למדם תורת ה׳
מסיני כן גם להלאה יהי׳ רוחו פמהם גם בגלותם ושפלותם ללמדם תורתו
וזהו שא׳ מסיני בא וכר והם תט לרגליך )גם כשיכתתו רגליהם בגלות(
ישא מדברותיך ,תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יפקב שיחזקו פוד
בתורת משה שיהי׳ מורש״ה לקהלת יפקב שילך פמהם רוחו גם בגלותן
בכל דור ודור ללמדם תורה וכ״ז ברכן בשבת קודש שהוא יום פטירתו
שע״י כח הש״ק יפלה נשמתן ויוכל ללמדן כנ״ל בכל דור ודור:
ב .בתחוה׳ק )תיקק י״ג וכן בעוד מקומות( חשב גץ פרשיות לתורה
וע״ז תמהו דהא יש נ״ד פרשיות ובמדרש פנחס להרב הקדוש מהר״פ
מקארע׳ן זי״ע ט דלא חשב רק הפרשיות שקורק בשבתות השנה ולא פ׳
ברכה שקוח ביו״ט של ש״ת ועיי׳ בדבריט בשער יששכר במאמר ז ק
שמחתינו לשמיני עצרת וש״ת )אות כ״ב( וגם נדפס כמת דברינו בבאר לחי
ראי על התיזוה״ק )חלק ג׳ סוף תקון מ״ב י״ה א״ה גן סירים דאורייתא(
עיי״ש מה שכתבנו בעה״י בביאור יבריו ד׳ל שהמה ברוה׳׳ק שהוא פי
זו בחי׳ בריכ״ה עליונה להשקות את הג״ן פרשיות של שבתות השנה חהו
שקורץ
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שקורין לוקא ביו״ט שנ שמ׳׳פ שהוא יחולא שלים ומקור באר החורה
שמסיימין ומחחילין אז )פי״ש במאמרינו .ונלאיחי לכפול הלברים( והוא
הברכה הסובב ומשקה אח הגן פרשיוח לחורה האחרים של שבחוח השנה
ובזה יצאנו י״ח ״בסוגר״ המאמר זה ״חורח שבח״ להיוח ״נפוץ סופו
בתחלתו״ ,במה שכחבנו בהקלמחו ,פפי״ל הזוה״ק פ׳ ויקהל רכל פרשיין
לכל שחא אחפטרו קמי׳ קוב״ה ואמרי אנא משבח פלוני ואנא משבח פלוני
וכל חל וחל משמשא לאורייחא להאי שבח לילי׳ וכו׳ פכל״ה ,ופיין במאמרינו
הלז בהקלמה ,חמצאנה שמה:

מאמר סמוכים לעד
כשמו כן חוא כעה״י מח שאמרתי חי׳ על פמיכו״ת הש׳׳פ או לכל
מפ׳ כפ׳׳ע כענץ פיומה ,וגפ נעוץ טופח כתחלתח ,ומפ׳ חפמוכח
לחכרתה ,דרושיפ כדיר פלפול או ע״ד פרד״פ נטעי נעמניפ ,פרחי
שושנים כאופניפ שוניפ ,בעזרתו ית״ש דיהיכ חכמה לחכמיפ
ונכוניפ ,חוא כחפדו יאיר אלינו פניפ ,וחוא מיופד על ל״ו מפכתות
)שחפ ל״ו עפ מפ׳ תמיד כמו שחשכו הרמכ״פ כהקדמת טי׳ המשניות
לזרעיפ כץ חמפ׳ תלמוד ככלי ועיי׳ מה שכתבתי כעה״י כתרעא
זןןירא לחיכורי עולת תמיד( תלמוד ככלי ,ופידורן כזח לפי פדר
הרמכ׳׳פ ז״ל:

