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 בראשית ש קודש שבתליל

 יחה ראשן דאר, ואת רושמם אח אלקים ברא בראשותא
 ויאמר המים, פנ' על הרחפת אלים רוח תהום ט' על "עך וגהוההו
 להחתל צרן- רוה לא יצחק רב' "אמר וברש" אור וו:' אור 'ה'אלקים
 בר קעןםוו ראשונה סמו שהיא לכם הזה מההודף אלא ושורהאת

 לעמו ןג'ר מעשיו כח וו קש ,הילש משום  מכראש'ת, פתח מ"טישראל,
 אחם לטניס לרעואל שקולם א,מ,ת '.צטע שאם טים, סולת להםלתת

 הקב"ר של האיץ כל להם. אומרם רם גיס, שבער אהמתשכבשתם
 וברצת, להם נתנה ברצונו בעע'1 ושר לאשר ונחבק ביאה הםהוא,
 למ' ונתנה מושנמלה

 כ% נתנה ל:(: בעונין, נטר "לאשר רק שנהנה דכ'קוצ"ב
 ה'הה הקדשא עיקר רוי ועוד לנו מיחלה נתנה לא העתם,לאשוח
 1;ק לכם' רוה מהחורש אלא התורה את יהווהיי צרן- ררהשנלא

 4ה דהוה מנושבת, אינה עדין ,ו וקוש-א ומשזן(, רש גביר שיראניא
 'כ,ל הזה כר לעמו וגי מקווו כח תמן ראשתה, בנשוהלפתוח

 נכנףלאשמחףק
 אלא נהורא ד"ליח א( קיי ב ,ח במ"ק וא.חא פה ע"פ לומר1'ש

 שלק נראה לפה נשא" מע אלא מובא הית חעיכא, מע דלפקקההוא
 יצלה ,ו בררך כ' לנו', ונתנה מהם 'בטלה הטוב פתהלה, להםמצה

 אומות בקי שגיהה בזבן נ-אות הש-אל ארץ ההרה איך מזההברל
 בי-ישה  עמה שסישוניפ ניראל מר כבריא וכק ישפחוש,ךולכ
 גש-ה וממלא אהמה', מכל וגבוה להעת עצהע47ח ערנורה,



 חשובא מס נמ.ק כה.ותההוהורא

 קפא פהר ם.טק גר כזורה .רב' נ( פג י )נ במדרשוהנרב
 כו' קק זה ובהו ט', הראשק אדם זה ובהו התו היזה והאוןבדוחת,
 וטימר האורה, תבא באפילה מתמזג העולט ופא מת. ער הקב"האמר
 ולחשך "עקכ, זה .ום לאור אלקש נקרא כו', אברהם זה אור וז.אלקים

 שאוח הים ט" ק41 וה נק- ועי ערכוהעשו ףהן עשו,קראלילהוה
 וכן כי, קק של החשך למהר דקא לנא צרץ- הזה אב.מ אביהםשל
 הבריאה כדר ההן כן כ' עשו של רחשך מתק- שור שקב שלאורו
 הרע מתק- ושנלה יסוב החומך מתק- האור  שאיטלה,

 אור, הורה בבחעת שהע ראשומת לוחות בק ההלוקחה

 שאמץ )טש שככתב מטיה פה שכעל הזויה כל את רוזתם ייןולמעך

 הראשנו, ,שית 14פןןן ב( א פ ש קשרמשדש
 א בי מהוו% קשו רבת כל רו-

 ק- בי קם ותשרין קלץ וכך בך ב קם זעק יך ק- כ "ש מצות חק- כך , ואימיס"עראל
 תורה כל בנילר מארר הרז לא שבו שניוג ללוהג, (, נ "1 מייה,נך

 על ונלא אל ההעלם מן אורה לההנות צךכק מאראל אלאשבעלסה,
 חשוכא, ממ דנמרק וחרא בכח.נת שייו ינשים, עמלותםקי

 בחשך ההלכים העם א( ט )שעי עה-כ מ( פי )חועמ נמדויפוכרא.חא
 שבע"פ "תויה ל' החלמים בע4 אלו בהשך" 'ההולבש גדול, אורראו
 .ראו והם לחשרי, משלה הרמו נרול, צער בה 1"ם ללמוד, נימההש
  שבע-פ חירה ענק ,הו כ. כר, עעץ:ם מא.ר שרקב,ה מה נדול'אר

 ,שטייץ 4צש-ו וכן דנובה עמלות קי על החושך, טתקי להרויהעשרץ-
 קל תלמודה ןה עלם, כמת. ה11דוצ. בגעיםכ'מ ו( ק נד )א עה"ב א(כי

 ניחות כאור מאי שאורה עד החושך, מתק- ר1ערה הארה שהשובבל,
 השוכא טס מקא א"ק עועי הן נעל,ח עור ואדרבההראשתוח

 ל )יבים שנשר להחלתה התוה"ק מרף נקמן להרהם .שובזה
 וסרש'. שראל כל לעע. מזוה קושז אוו הגרל רמרא יכלצ(



 לרעהו, הקב"ה דעת הזסכ'סה לעעוזמ, הלוחות לשטר לט"שמשאו
 הזית ששברת' כלי ישר שמרת, אשישנאמר

 שע-
 הלוחות שבירת

 כגו דם'ק כאור יחשד עמלות ע". רתורה אור התגלההראשונות,
 *ה וממן- ששכרה כח ישר * שאטר מקוס של רצוע הוא ההחש,כא,
 חהומ פנ' על ,התך ובהו הה, ה'חה ההאין נר אלק.מ ביא"ברגעית

 א,ר' וא' אור זז. אלבום וטומר המ"מ פנ' על מרחפת אלק'מורוח
 החשך מתק- דנפ,ק א"רדינו

 שהם לעמו, הני מעש'ו שכח בברבורת, 5תח טפא זהומש"מ

 נמלה אח"כ ,וק להם נתן מתחלה ולפ'ק- החשך, מהן- יצאיראי
 לנו ונתנהמרם

ה הקסם שלק- לומר "םולפ'"1ג ח  רבד מעשנו כה ענק 

 ההוא אלא והורא ר"4ת ומ נ'לו' כ' כר לבם הוה 6(זדש ט'לעמי
 ראשית תמצה- החדש קיףוזם ענק עצמו ה" חשוכא" כגודסק
 מחדש חיש בכל רטאיר שבנה מונק שישראל ישראל ברשנצשו
 הזעלמ החשך מתק- רוקא בא שאורה הלינו לגמר שנתמעטהלאחר
 מתוך המאוי באור היד, כמותה", להתחרש "עת'ד.מ השראלוכן

 ,האר, כגלות, קויו פהר "המכ"ל י( ג י י )ג בואשש כראיהאהחתך
 הרשעה ממלכה נעת זז ההום ש' על ט', בבל גלות זה תהוהיהה
 מלך של רהזו זז מרחפת אלק'מ רוח ט', ר4הומ כש חש- להםשאק
 באסו כו', ר' רוח עשו תחח ב( ש ,"שעד אמר ראת מה רואךריווח
 שנמשלר רוזשובה בצמת רגום %' על הם-הפה ובאה שכשמשחאחז
 חא'ר משיה ןל שרתי דןט לק-' כשם שפן ש( ג )אבך שטומרנמים

 בוטת ציטט מעיה 'בא ייק' וארם, כמל נלהז על ההחךמחך
 היע מושך ימי הכשך מתך רטאי אר שהטוהחשובה

 וצי מעשי כח עמן מאי שם בושרית', אשבת קל ענעוחהו
 ים'ם בממרטת בא השו ולצ'ק- חשוכא סט דבירר א4- עויא4ט,



 טל- על אהד הוא אור וו. אלקים מומר התשובה, בזכות כ'נוראים,
 כמהרה שפינלההמעדח

 לו טתנק השבת את המעע כל א( קח )שפת חו"ל אמר,ת-נרר
 על והרככתן ד' על התעע זמ ין נח )גהוץ שנאמר כצחם, ב4נחלה
 מתק- ר13קע שאור לפרש ו"? אכן תיג נחלת והאכלתק- אוץכמתי
 ד3,'צר הוא החושך שהרי מצרים" ב4 .נחלד הנריא הואהח1שך
 שכן אביך., -על4 "נהלת ההיא מתוכי דמא,ר האי ע"י נבקעוהוא
 חושך מתק- רבוקע אור הינו אורך", כשחר .ברן'ע "או חן נח)שיד
 .בקע או יאש- שתיקב א( 9' נ"ע בורי כמבואר נעקב בחינת הוא%.לה,
 נהלה לנחול ונוכה רוצעדח מלך אור בשחר ש.בקע זעק1.ה. יבקיע א1ת.1ת ושק"ב ארך,משהר
 טלמ הוכה חאפר ורק על הדש ואר הכלעט ,תתליל מצרפם,בל,

 4טת והעעך סלה בוב וכל והצלחה גרבה נחת מתקי לאזרובטהרה
 והמרע רהטט גרוב רצדן כמהרד רוד בןלכ.את



 נראשית ש שלרמיתסעודה

 כראשות וכרש'. הארן הות שמסום את אלופם ברא בואשתא
 בנורת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה ד', ברא אמר ,א אלקיםברא
 למדח ושתפה רחמש מדת פהקתם מתקים, העלם שאק וראההרק,
רחק

 ברא "בראשו, בן ש א )" ביד רבותא מר ע"פ לפרש,ונראה
 ר, יאת דא פשל ואקר דכלא, 7ר7וא"ה פקורא היא רפאאלקים
 רשימה ר י"מ וקראת רש ל:י, העוטתר המנור מא ,ן ראשנהראקר
 שצרזי דהייט ד"" האח הממז ראשני ( עא )תרלימ דכחיבראעית[

 מוחיי ל י( פ נ פ ,אטה חז"ל כמ"ש התורה, לחכמת ר יאתלהקרנם
 מחישת רש"'  שמכרו ההן סהקישת חכמתו לחסמחו רךרמתחטאו
 ראסיה שנקראת ההורה בשבל בוש 'בראעית אן א פ י ,גיסתיט
 שם על יאש'41 בשם מךאת שהחורה לוג,- יש כו'" כס ת )נן4רהט
 בעה"ק כמבחור החכמה, קעם ,ה'א החכתם, ראשו, שהטוהוראה
 תממה דהל41ת *ת שאם ט דיון)חקת

 במרת לכראותו כמחשכה עלה ש"משולה שמטהתראה,
 שאק ש"ראה ומה לחכנה חקה-מת הוששז מרת לעולם נשפעהרק',
 הימור הע, רמזורה בקמה- תלן העקם קעם כ' היט פהק-ם',העלם
 ת,ש(ז באהבהה ש( ת )פ,"1 בבחעת אהבה מזק- לויות ציךהחורה
 יתו "והאר טצל*ם אט רנה' 'אהבה בכרכח לק ואשרתמקי

 שרק תמוהמה, היאה ההן והינטש, הרן סוחף לטק-כהרהך'
 הקדהטה להורה 4מת אפשי שתפוקבעיהוף



 השר'א לכי לתחלתה, התוריק סקי נוערן בירוש .שועררוב

 והרגם בוש, בוששכן ישראל כל לעע' משה עשה אשררירי
 לחכמה הקורמת היאה על לרם בוש', 'בחוכמאה'רח52ש

 משה עשה אשר דגרול רננ1יא 'ילכל ק1ז רדנה "ל,;שוחר
 לענטזם הלתוות לשבור לבו "שנשאו פוש.' ישראל", כללע"מ

 ששברה" כחך ישר שברת אשר שנפשר לרעתו הקב"ה רעתהוטפסה
 ה'ראה לרעו וחררה שחמאו ממעם הקו רלהוות  ששב'רתפראה

 לק-את קורמת שחכמהו כל שם( ,אטר דצ"ל מנמרו לחככצ;,הקורמה

 לא הראשונות, לרומז מקבלק ה.1 אס לכן סתימה, הכמתו אקהסאו
 שנחות *חות שבר ב( י ב )ב ד1,ל שאט11 הה טתקימת חכמתןהפתה
 מרמות לוחות הזעובר' התורה, חכמת הן הלוחות נאמם חהתבארק,
 בארק, מונחא ון ונס היראה, העיר מחמת נשברו שהר' ר,ל'ר11,
 קורמת שיעש ר לראה ערכק ר, .רתח חכמה שראשיתללמד

 כל לענ' סשה עשה אשר רגרול המרא "לכל 0וק- לכןלדכדכו
 שהוא ל"בראעיהי הירואו, מדת לוחות פמפמי בחעה שרים'שראל'
 לוחות שבר' עגם וק על לרמז החכמה, בהעת השימות, ללשותרם,

 ר, ו-אח חבטה רששות עמן אח מלמר עצמו הוכו בארקמונחות
וכנתכאו

 הההטשת שעצם ביטב,ם, מבחי דהמו בוק, שמר "2עינ
 )פרג עכתכ שלזבה ליראה הארם אה מכשה אלוצם שבראבברויה

 ,(ה-סך*
 עיתטק בנהוה ףראתו, ל,1-יחו חח-ך היא .ההשק- ג( ר התך

 6ז שאק חכמנו טחן רהאה דגרחיט השלאש וברתוע בטעשוהארם
 *רע גדולה תמוז וכוזבה: ומפאר הווכוח אוהב ההא ביר קץ, יאעוך
 ור לאל לאלים נפתי צמאה נ( מג )הרלש הה שאטר כמו וגדלהשם

 הלע ויצפון שחיצרץ פתע הוא טל- עצבק, הא* ברנטסוטסמחשב
 חנדם לפנ' מעחיה ק5ה בדעה עשות אפלה שפלה קשתו ביזזשהוא



 מעשה שמץ' חשה כ' י( ה ,תךלש דור שאנד כמוךעית
 אצבעאי

 מה
 מחמק שאדם ובצן ג( ד י 5 )שם ער כי בר' תכרט כ'עהש
 בכל הנך.ר של הממתו 1.ראה כר הכר,א.ם כל ומכל הא*ביבחס
 בשרו ושמה נפשו ותותש למשם אהבה טס'ף רנר1א'ם, וכלהטוים
 הף ט" קלוחו ורלותו משפלוחו ויפחד רא 1 ב.ה, רנקוםלאהוב

 הרמו פיכן ומה הכזכה יאה לרץ מב.אה הביאה בסררשההתבונמת
 .ש הכראה מזוצם כ. אל"מ, בוש בכראש,ת ר' .ראת הכמהרראעית
 הק' תורה וקמי חכמתו נהק-ם יאחו פתו  אשי ר', יאתלמור

 ארנהמזו
 השנה, חה ראשיה שבה הנא בראשות, שבח 11, שכחהעה

 לחכתה, יקה-מת יאה בחעת הוא כ, ס, הנורא סים אחר. הצףובא

 מאה- ליוזמה- ע"ע לקבל גרסא חמן קנן מנקימת דהררהנוטתן
 תמגר. תשנה "באהבתה ולקים הק' התרהב*מור

 ביאה תשתרי
 מעוררת ברא בושערת בפחשח הקיווה עצם ובאנוק לחכמההכירטה
 אורך ההנדה, לברכה שמצה רצק נקזי סדנת, ד' .ראת אחד כלכשש
 ש"בוכות והעיקר ,(, נ 1ממ* ולכוד עועד ובשכפולה במרמזחרם

 א(, יע ו ח )דו נלותא" מן יתכנשק קרישא לארעא נדובקאוריתא

 1חםךץ הנכוו בסב ףק במושה דה- בןבבצות



 נח ש קודש שבתליל

 ראליים אח נדרהיו היה האם צדיק א"ש ות ות חולרח אלהא
 גלומו אומר הוא ובאברהם נח, הההלם האלצם את וברש". נחהתהלם

 אברהם אבל לתומה סער ירן- הגה נח לפנ.ו, התהלכת. אשר ס(גי
 י וב כמדרש חמל רישו הלא ש"ב, מאלוץ כצרק1 ומוללך מהחוקה.ה
 שיעמם מ.חא לבנ.ם, ניחא לאבות ניחא נח, נח תקשות "אלה י( יפ

 גרע נמה א"כ ריס" לעלם אחא בעוה, ניחא לחחתומם,ניחא
 לתומכו סער צרץ- ה.ה ימה אב.נומאברהם

 שנרם נבדלים חץ אצלו מים צחק, שרור אף שנחומ-אח,
 אב-הם אצל רק מאה"ב נעוה" מתחתונש, ע*ת.ם ונפרד.םוארק,
 וארץ". שמם קונה עלק לאל אברם "ברוך ש( י ,ליל מטרחה
 אמרתו לפרסם ר'תר שעבודתו והים כאחר וארץ שטים סיחרשה.ה
 עזר אק מתחח האוץ על אף אלא ממעל בשמים רק שלא בשלם, 'ש,ו

 והורר, צרעתם שבעה עמד, ב( נ פ י 1במינ במדרש אם., וכןמלבדו

 שעבורת ריי כי אברהם הן מלו לתחתתש, הע*ונ.ם בן השמנהאת
 שנאמר חרו אמדם ק דחחל לתחהונש, העלונם מן שכטהרודדת
 'נ-תא נח", "נח הזה מ"מ תנים, צדק  שדגה שאע"פ נחאצל

 מהתחחונ.ם, העלומם נמררים הזו שאצלו לתחמיש., ניחאשייתש
 נקרא אברהם וק לכן לתחתומם התידוה רואהת הזהה לא עבורחומ

 עלץ .ח' אלקותו גלף המשך אברהם וק כ. ות, לא *טכעה',.טרשתה
 ךנשט'בעוה"ז

 לשבה, אותו ה,ר,ש.ם פו,כהזעו "צ 'במרוחיה רש". שכתבתהו



 לנמל, אותו שדורשש רש יחר, צריק הה צךקש ברר הנק שא6כיש

 לכל,מ' נהשכ הוה לא אברהם של ברצץ היה מולו צמק, ר"ה דורולפ'
 עוך לפ. כ' אמת ועציצם חים, אלופם דכר' ואלו עמאן לבאר1'ש

 'ש אך יתר. צריק הוו צרפים ברי תה 'שא6 מדאי טז, שלעמיתו
 אברהם של בררו הקז מולו צריק היו דורו "לפ' *נא., אאושדוחתם

 יהץ וארץ ששנךם אברהם של עבודתו אחר, ב' לכלור", םיטכ הוהלא
 לכלום נחשב נח של דרכו היה לא ככר וב" ורבתכםקשיים

 בל עכורת ההן לחהתתש, שמנה הווסת עמדת באמתוהנהב
 נאףנן ויחור ק.שיר וזוז חהשי המשיח, בשת לש-ב הדורות בכל"ו1-אל

 ו' את יעה האון מלאה ב' ם( ש 111-1 שנאמר כמו בשלשות,חוון
 מרר העוכרת אהד הזמען- שרשרה המו 11 שעבוהה נמצא יפ"זנו'
 אמת של עמדתם מתקשים ירה חי ביב, רור בן ביאת עד דוראחר
 אבל שלמה יגאולה את לוךב המשק להמלת רילכש כלם מובנ.ם,
 ועהו" מארץ מומק ששמש טרופן הוא ד עטדחאם

 מעזן-ב, שרר
 לבנותם האבות בק הקשד תומק אחרה, המית ענק % "ט דור כלהר

אחריהם
אחרי ש  "ניחא" הים לכנ.ם", נ-הא לאכות 'נ-חא נח אצל 

 ,ן ,ם"שח נאמר אברהם אצל אבל לבנ'ם שרד רנ-וש" לאכות,שרר
 ד' רוך רמשץ אוזיו מהו ואת בנץ את עוה אתך %ן יע1.7 "מש

 כמ"ש האמה של הנירא אוחה הבנ'ם של רגיחא ודה שאצלוגר',

רש-
 על השם עדנא כד י רוך שמה לבנע, מטוח הא 'ק- שם
 אבררנ על השם הכאת ששך הכנש שיפדח כלוכראברהם",

 נחלה * מהנש השכח אח המעף ג( ק" 1שטז חו"ל אמרווהמזג
 דל-פ גר אסך ונקב נהלה הזווכלהץ' י( ות 1"חה' שנאמר מצחם,כ4

 האטור לטבלה נומם שהבנש הימ ד', אב .עקב 'נהלם לושאחדם



 כד טהר אלא כשעי שפק 'נשם עבש לקקב הספגטים שאמה דיךקל
 ם., מצר ביי -ולה נקיעת 4 א( מ ,יםחפ אהד" אלא בלבבשן
 טהנר ב4 תעקב עמו" כהרשמם, ע*ת'ם ובוש, אבות קשייםשכה

 בעיהםוהבדל
 השלם לחקק נוכה קי מצרים, בל' לנהלה שמכה רצקוקד



 נח פ' שלנמיתסעורה

 האלנדם את נדרדרו הה השם צר"; א"ת נח סו תלשה אלהא

 פשול על 'ורה איה 'אומיו הק' החים האר ומקשה נחהתה"-
 ואח נ(, ב ן )ב.י הראשותם את פסל אלה שנאמר מקום כל שהרמהם,
 לההומן צרץ- ההה שלא דורו לפסל שנתכרס למ'טך דיכא כאן, פםלנד

 *מחוה" ונחתמו מסלו שככר~ה
 מובים מעבים ציצים של תתעותו-ם שעקר ללטדךכויש"'

 של דגכ'ם מעעההם נק.או אכן לכוו בנאור, צרך זה הכרובאמת
 ,תולרות'הם' כלשקצמקים

 של מעביהם עצמם בעע' לפסל הקרקש מררך רשהעראה,
 למהר אשר עמהם 1מנך*ם חספסה, בהם שמוצאש ע"י ההנבר,יה(
 אנו-", 'בזע לום "ום ס עו )"רעב מ"ש יוהר חה ושכההםימ'ט

 תתעלה ערב למחר אבל נרתרם, הם הזנם של שמישו אומרשהסמיק
 שסל תגרר הק, ששו עעה נר", תולחת 'איה לוש-ש ערש תהויותר
 רן תנוד שהוה ר"ל גר', התה"- האיקים 'את הה הראשתיםסקריו
 חור י בעביה חוטי יי מא לא ששיק לרק הרן במרתעצמו

 ררשות ומקלוח מררנות ',ם כל מהיר הוא 11 בדיך מע0הנכשארס

ש י* ח ש   בש הש ל *ייהיש , 
 % שיאש%מ"ש

- 

% ץ א ר יח   י 
אש*שי%"הץיה*מ*מ"מ"
םה"חההש"חדח)ין%%י



 מושע וק כשדוה ירע, מקאזוס הסגי ארה"ק אשר בויו, ןגקכלר(
 הע הדתי קש אחר שלה חולשתו שוברה עת בכל הנהוחלש,

 וכבר הן, הוא לאשר הטעם, כגו- לבלרו אל4. לבא 1."עטפרש'טחא
 שולח ע"כ המק"ו, גן להשתלק טס ונ"ע כבר וכורמת ששו,השלם

 הע הוותי והרי ד', ועבודת תורה דבר' ענן ל-כר הק' הוההיאחרי
 ד' ב"כ. עצות עת בכל משו ושומע תהון, חרף נרול עולףהוא

 ד' בעבורת הדק- את להשלום עור, לחש, עפרך ונמצאמחידודם,

 עי"ש עמו, דפייו בחק- כעת טממששמע

 ולהו"ר עכשיו עד טענתו על תה-י לה.ות ,ה וכח שעמן1.'לב
 רא"ל שאטר, הקב"ד של מעשיו ח" בעלם נמשך חרשטמררעות

 שאץ ראה כי הרק כמדת לברא במחענה עלה מתהלה ב.( ב ש י,ב
 ארם בן וכ' חה:(ה, עיץ' לא הקב"ה שאצל שרגם כו' מתקיםויגלם
 ראה שלא מה אח"כ שראה מ שיך .לא ש(, כ ,במש- אתנחםרוא

 ה-ים זה, דדך על דגולם ברא מ"טבעבר,
 מ-

 שנס לנברא,מ לרששק
 'כ,ל העקם אק עתה עד שבעבורחם לראות זה בררך 'תנהםהם

 ותרשה ממפח עבורה עם בכל יום.פו וק"ולהתקים,
 ר' חמדי כס( ג )אשד עה"ב ת( פע רכר )אעד במרדה אמרותהנה

 הבזרוקים מן מתיאש מערג4"ה ארשב"ל רחמיו, כלו לא כי חצם לאמ
 תמם, לא כ' ד' המר הח"ר ע*המ, ומוחם חחי הוא דוה,נעולם
 בכל מחטטו שאתה על אלכסנדר א"ר אמונתך רבה לברךטחדשט

 בר שמעק א"ר המת'ם לתח.ת רבה שאמותך .ת-עק אס ודך,בק-
 רבה עושתתך ירעף אס מלכית, של בבקק מחרשנו שאתה עלאבא
ואלנו

 ומרחם תחר ,שוכ הצדים בן מהיבש שוקכ"ה שמהוע"פ
מ "ע"ג  מש *ר 

 טאש 6מ ג מ" המי
9  יא יה *הויי ח,% *חש ,"



 הסט הנידם", לתחום רבה שאמונתך .אועק "אם ליפ ובוולבקרם

 העובר כ. בע,ה'1 כזר חמח'ם תחרה ניצהר רובצם אם זזשכמעשה
 בעב ה:ר' חיות בל' רךא כ' כמה חשוכה עבורהו רח' ההחדשותב4

 פסול, וכבש ללב טעמא ]שמר%' ה ' הוללו המת'ם לא וזן קש)"ר4ס
 הו הר בש וה הה הללו יגה.ם לא שנאמי משום להלול, רוע,שאעו
 בלחות ים בכל מתחרשת שעבודתו נמה א([ ר וע סכר )יתלם.במת
 בתהית האמונה מתחחף ומה בעוה"ז כבר המת.ם תהיה רואוח.ית
 שע" המבצח, בכלאה ואמונה בצפנה הענק ההא וכן לבא לעתודהמת'ס
 כצרעןם, חה מיה סעופך הוא ומיחם, הב .,מ בכל מהרשששהקב"ה
 הצם, באותו למש'ח בצפיה מדרגתם שנמם בעע' פנסתםט"ו

 של בבקק מחדשט פאתה לעל כהו אמונתך' בגרבה למחר.סתחרש'ם
 לגאלנו, רבה שאמונתך דרעק אוומלכ'ות,

 %ג .ום בו אק אשר ניפשק, בחורש עההוהנהג
 ה-

 בו אק
 את שהאי לחרש הנא בו העביה עקר אלא בפנ"ע, טח,דשעבודה
 של הלשור עיקר חרי חרש באנר תשר., חורש של והתורההעביה
 ררך על אלא חרש, פכ .,ם צק ככל ציחק שפק הניחשק,חודש
 באהבהה עת בכל 'רוך ןן,ק חן רעלת אהכ'ם אלת זנן ר ,נופיששמר
 טה כוך, תורה רבת נמשלו להנץ ב( ן ועיזתן חו"ל אמרו המקקתשגה
 הלכ,אנךבר ט שצא ט צק,ששתקוקטויוש,( כלירזה

 הורהכי
 צק

 תנרר', תשגה משתכחה תהו נאום מק טוצא בהן המהשארם
 טהורש מעם לההמם אפשר עצמה אהבהשבאוהה

 אתעההא נם רלתתא ב,חעהתא ומעטיים חהרם וווככח
 מכובש ברחומם שרז יכל עת בכל עלף הורעת יוזם שקןלעלא,
 ע% העלם ונק הרק, במרח העילם ק עתה ואוה ק-ק מנמו-.הזר,

 יטךם חתים ים בול ימוטטו הולך 4יהז ציך אלאלהוקים,
 חסדע, הס לא כ' ידרוש רוצות, כלו לא כ' המוב המו שצץחחפש,
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 לך לך פ' קורש שבתליל

 אל אנו ומב'ת ומטהרתך מאחך "- לך אברם אל ר' ויומרא
 בעעי לנובבה כף סו- הארץ לו נלה לא כרש,' ארש- אשרהאתן
 חטר דבי כל על שכר לולתת

 אבק-י, ומר"ת שמולדתך סמלצך לך .לך והונםיק למרש,ונראה
 בעשי"ת בטחונו שיום כף הוה החך, יצא מקנם לאמה לו לגלותב4

 עדורש וצא בר' הבוטח שכי העה ,יאהו אשר מקום לבל אחרולכת
 ובן ארץ, -רשו רמה ד' וקף פן 6 1הך4ם  שואמר במו ושראל, ארץאח
 נלה ש"לא חהו נךעי רד טרש ארץ 'נחל ב' והחוסה עז מ )"עןנאסר
 ב' יאהו, אשר מים %ל ד' אחרץ ". אם ברי אלא סי', המדץלו

 השכר הוא עצש צאה קן שראל, לארץ אבעו אברהם רכה 1:בשכר
 רנטהק כוירת ששיצ טה על כלומר ה-בור", דבור גל'על

 לו הסיח הכנזקק, בנמ'ק שורו שכשכר עה-, לישישמשכ
 רגבי אור לראות שמכה ר"ל אראד", "אעי למעלת עירכההש"ת,
 ארני ונמנח ומשמרס כמו הבמחק, שכר המו שבן הק' התוההבגהרי
 ה-'ן כ-ש וכן כי" חרם חיך ותלמכם ק- שב150 אנותעו "באטדים-ן
 וק' התכה במתר לנלףש עבים בהעוית הבטנק מםמת "ו להוריש
 אותו טבממק מנחש, עמרם ארם "כל ושמן חתל יכומרו מה ב"יומה

6 ט" ש" נתעי, לעש עלק קק קןת סי' עאמ*מאעה , מ ח % א מ צ " * ח ש ד ש ה ש
א מ ש א ף , % ה ק י א מ " ק ע ש



 השרהלמלאכ'
 חברם ע( ת ,יזרם ש:'כ רש". פ" רהנה ב"ה, לבארונראה

 אחר תתשר ולא לו ותצמח בהמימות עמו 'דו:הלך אלקץ', ר עםההרז
 עמו ה תה ואן בתמשות קבל עתך שטא טה כל אלאהעתו-ות

 כב' הק' התמה את בגלה השיה דחנה נראה, בזה ה-בטוהרולחיקו"
 סדר כהנד בן ש- )עיובן חו"ל שאמרו כמו לתלתו- כרכ' רא'אופנ.ם,
 כמי גבראל, לכל צמק- ומשם כר ובבירה מפ' למד מהוהטסט:

 ועבד' שר. על-דרך יכ' 'שראל' לעמו הווה 'המירדשמברכ.ם
 המל-, חסמת טהוי עמהם נפוטך רשל-, אל קחב'ם שבה.ותםהמלך,

 חה ית"ש מהורו ערו נשפע ממלא להשגת יבק ק-נ שנחשב מ'ק'
 נשר משד' כאהד מתהו הנעו ולווקף, נעטו נעשה בהשיתשהסופח
 רי,- ושוה הכמת טהרו עליו נשמע אשרדקלך,

 צה לא 'למה עכתכ ב( י' יכל שמיד פרל ,מץ ברמב"םהק
 ולהורות שסרתו ר את לעכור שהוביל ממם כי .שראל ארץ בנחלתלו.

 יתץ , 45 ,ינרפ שנאמר לרמם, שנרקים וצשפמע הישריםררביו
 אלא כי העלם טדרכ' רישולו למכי' לג'ואל, והזרהך 4עקכםשפםן

 להם, זובה כיה ההוא חולו, ד' בק- ש( ,ז ,יברש תתאמר השם, חילהם
 שאק עימו דאה לפרש, רש תחלהך' חלשי זצ' כ( זז )במתןשנאמר
 חלי הזם ושראל, בארץ עצבנת נחלהלהם

 מום'ף השי"ת, של ונחלתו
 שעקב משצוך "טה לקים שהדוים עד חכמהם על חכמהלהם

 להעקף עש "%עה כמינת לשרא4,איוך
 כלרוש תויה נגועה 'לא ,( בשלח ,מביתא חו"ל  שאמהתהו

 עם דבר ללדתם בצ'ק שעמדת דגק שלאצך לתל דגק., לאכוןאלא
 בננודגה חיט לזרוש, תורה מחפה להם רה(מעק טן בלחם ולחעתבחוטו
 לר כמכר סלם רע בנשותם שעי תרה, 5,טד פתם טשל יותרגרשה
 ר עם תדץ~,פ ו* משמרילומהתג



 ויהר בחו"ק כרא.תא ראויקזא" 'יטא היא קיש  שבת דנהג
 לא כהציית לנשח התו שכת שמופז מענק רהםז לובו-, וףמ אן ~ם".ב

 עשףה טלאכתך כל כאלו מתק ממחת יה.ותה מלאכה, כל"שות
 על עלו אמרו רניא א( נו ובייי חו"ל שאמדו הדי מ( לא ושח 'ורש
 זו אומר נאה בהמה מצא שבה, לכבור אכל היה 112 כל היקשמא.
 הראשתה את ואבל השניה, את מנגז הרמנה, נאה אחרת מצאלשבת,
 שנאמר שמש לשם טענתו שכי * היתה אחרת טרה ר(51, הללאבל
 להתכיק היתה הלל %ןזן לפרש, וניאה .ת( .ום ד' ברק- סו( מהותרעם
 שבחיבר

 ע-
 ים .ום ד' ברק- שאמר שעי הבמחק, חה התחיות

 לויתור ראף הוה שבת כשבא השבוע, שות בכל וזבו ד' עלההעלץ'
 מבטחו לשום שטש לשם מעשב כל שהד וצ'ק היטוף, בברדקהשבת
 עת בכל השבח קום עיטו וה רייבהש."ת,

 של תחלהו חלקו ישראל כל קח-ש שבשבת לפת נמצאעכ"פ
 לתורה עאוכש הים דאורי.תא", ליטא ווכ.ם יגן לף כשנםל,

 החול בשות שלוטשם התורה ממעלה .ותר נרולהבמעלה
 לו מתנש  השבה את 'המענג א( ו" ושה חו"ל שאמיוהה

 .אנ. אומר שהש"ת סוף, אק לנחלת יחולה ריעו ס', מצר 3לינחלה
 איילי אשו .הארק בבחינה תחלוןי,סלקך

 בכל להחבון הש.וע על תחלתו חלקו שיות שאמן חקףה

 שם רהה למוכה, וענעמ מעצים בכל ששלחה ברכה שפע המשב,ממי
 השים, שכעת לאי תחלה, לממחה הזמה ינו, על מהקיששנים

 והטדע החפנו בהב דק בבועה יי בן במאה שמם, ככרבהחנקת



 " לך פ' שלנציתסעודה
 אל אבן- ומבפז הלמערוך מקורצך ל- ל' אברם אל ד' וטומרא

 לנף אעשך ושם לריבוך, להנאתך ל', 4' וברש"' אראך אשרהארק

 הנ"ב בעוקם, =ק- שאורגע ה11ר לבסם, נוכה אתה א' כאןניל
 לא' התואל אן )ו כפישתן לקיק דלתא מה ע"פ לבארעראה

 אוסם ב' שרש מ אברים, ה' חסר אחה עכעיו וברש" המוםטווו
 כבנק רמ"ח אותיתץ' מנק וידו שכןי קל אית ל- אומקי דגרה,ראש

 פרטטי התר הם - אעש' מ עיתם "ב' חסר היה או שעד חיטאיכרן-
 עע.כם ואחרי לבבם אחף תתוו ולא למן ש1 )בסינר כדכת'ברעביה
 אעך האברם חמשה שהם ןגיה", "וראש אחררנ, ומם אתםאשר

 קשרם ייחם ושם( ק.א כדטס"ס בדב, הלחה הכשהרהוקרושה
 קעש,ל עד לקרע אבינו אחרוש וכה לא שלכן לקמר ואפשרלאלקיים
 ה'ממלכת את להחכר צרך שהיה כיון אכףו, רמ"ח בכל המיםתעשה
 המש והיה תחלה עצמו שישעם יתמרח מן היה קזוש', תףכמכש
 קדוש סי ממט הנא ואח"כ הקרושה,נמית

 הוא אכש, לאביהם א* אבדם י חסרם שדי, קמרעושה
 תמ,""מז*וש %מחדאש"ח4חמף

ק%9ם9איאיף*וי*ף"א4
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 אהה א. באן נתל לנר אשק. "שם רפ"י דבר' לפרש "סוכוה
 אכרם המ"ח ככל חללם המים להיות תוכה שם וק כ' לבנש"וורה

 מחצבהם קורש שו-ע אלו לבנש ריס לבנש, ווכח אתה ואןרקרושה
 כהשלמה הליה טוק שלית קסמה ר"ל בעלם", מכוש שאייע",ענד
 להית ושראל 12מבע כעלם, סבמו מדע הי-ושה, ומקת אטיםרמ"ח
 תמים אכש אברהם הוה י!-ם להילר .ט* לא לק שהר קדוש,עם

 אמיםכוש"ח

 ראש ער אברש המ"ח בכל שלם אכש אברהם בה.ותו-גהב
 קם א )" בשר נאמרו קורש, ברת שו"ר במרת שלם שהוה הףהגרה,

 טרוח עשר בכל שלם ונעשה למלטת, נובה הבר"ת מב!- דה"א מאןא(
 תה הערקנות ספירות שסר בד הפטונים שבארם, ריפשוכוחות
 רתע לאתקנא טץקק לאתקנא * ל ל ב( ש )ח"א ביטןא'תא

 תזקק כלוטי מהועווןץ, אה להק ענק- אח ואש ענבך לטבע "- ל- וט.ר."-

 שואל בציץ דוקא משלם שוה כוהותיה, יטר בכל שלשההקומה
 דקדושה אבים וי חקק שע". אראך", "אשר עור, לטיטיש

 ,טייס 4ראץ ר סוד ב( נא )"ע בנהר כהאיתא דוק', רמזרה ור לו.תגלו
 עולם שור צדק דא )שם( להורקם ושיהו ישראל, כנסה דא יןנר

 ד' מזר לו השנלו עבה עלם שור הצדק שרקהנשו

 דרך "על ,ייא אריק", מאשר פיש הק' החים באורשבז
 ר אני כי בחשה עיכל אני אשר 4ה לך ,במשי בנתוק בספר שאמהמה
 ובעין הטופל בנ. בהיך אלא שיה שבעה אק המואל, בנ' בתוךשכן
 ה ראו יתש ארתך. אשי רשרץ מאל לאכחש ר' שאטי בריאבאוץ
 בלא ,ה פ "ק אוהה השאה לה אותך אראה כר, יה ראוי ואתהיד
 הבהוק לט-ט ויש ההצלחות, ירט שמם; להשרשה ראוים אים,ה

 דגפש בכוחות הפונית ומועבת, שור ער מתצה מהעשעקי
 י הש-אל ארץ שמי-שה קדוחות עשר בר מכותים דגם;שכארם,



 לה", רחף ואחה לך "ראיה ההו ,אלך( 1 פ 5" ,כלם מוולמעלה
 בעולם השכינה להשראת פועל,מששנוהמ

 לחרת ארתך" ד"אשר לררנא 61כות נר"נ לתקן שמכה1'ר"ר
 ד'בנועם

 1לביי
 יעת מעם מ1ב ס~( קש וילב בנו 1.ק1ים בדיכל1,

 דלעילא ברפ"ק ולבל ה"ש,ע1ת לכל תוכה האמנת' ב:ע,תל מלמינ'
 דרק במהרה ד1ר בן בנואת שלימה, לגאולה עבוכה 1רן'קרולתתא,

 וחסדיו רחמיוברוב



 וירא ש קודש שבתליל

 היום כחם דאהל פחח נשב ,ה,א ממרא באלם ר איו ויאא
 ואהה אעמוד, ואנ' שב הקב"ה * אנזר לעטור בקש כת.ב, רטבום-ש"
 ,יוטפס שנאמר 'המבק, יק הייעק בערת להתעב אג'  שעתרך לבנק-משן
 רעיבת אברהם "מ'בת שיכ' טה וצ-ב, ל א בש-ת נצב אלצם אוינ
 הדינק בעית לא

והוה
 לה"

 אל בלנז זן טצאחי נא אם אדנ' יזן ה ,זן בהצ
 אוחים רומסה נד51ה א( קם ,ש:ה חו"ל ואמרו עבדך, מעל תעכרנא

 פנ' וקבלת אורהש הכנסה שלכאורה וצרב, השכעה פק'מקבלת
 נאמי מז כ*, 6ה וו שאכש שלא הם נפרזים ענימם תר'השכימה

 מה נרע ישהבהם

 לגלות היהה אכ"מ אכרהם של אווח,ם המסת שממית ונראהנ
 הושכ'וה, כנפ' תחח ע,ם בא' כל את ולי-ב בעולם, ,ת'ש רנוראאת

 השבש, ואת העובףש את טקבל שהוו " יטע ,בץ במדושכדאיתא
 נאמר, טה לו אוטוים חץ כובו, לוק יופר ר"ה ,ש"?ן אוכחשומשרת
 אנ. ד41'ה איל טשלו שאכלס עולם א-ל ברק- אכוו להם אוננייהוא
 עלקי אנ. טעלה בברות., .ית' יעדת לברית', נער שם. היהלא

 ילם של בכריהו עמ' שיעיאחה כא"י
 טה היו, טששה במעשה *קב-ה שוחף שקנקיעראה

מקשש"מןיגימ*יהמשחששאםשןשייגס-תייימזהחיק*



 הוו '5א ח"ש בראשות במעשה ~צך'ה שאף ע'ץ נעשהבעולם,
 אתה כאלו עלך אם מעלה כבריותי, אותי ה-תרת לבריות', נצרשפי
 עילם" של בכריתו עפישותף

 אמת יק שרן דין בל גל א( ,שבה הו"ל אסרו עד"1רגה
 שותף נעשה כאלו הכתוב עלץ מזיה אחת, שעה אפלילאמתו
 בעלם, זמה שק שהיק הוא, ביה 1הבטו1ר בראובת במעשהלהקב"ה
 ,עה אהד וחכמתו שהוא צ.ק בעולם, 'תוש יגלה נגלה הוא ביהרוי
 בעולם 'תיש אותו מגלה שבוח נמצא (, ר ררעיד שיי סרל ב " סתג
 משורת במעשה להקיעה שוחף הוא נעשה ע'ץ גםולכן

 רקב"ה הבסיח אורחים הכנסת שבזכות מה יתבארובחק
 ונצר עצלה שנו-נ ע" כ' הףינק, בערת להתיצב שעתך~ברחם
 עדפה כביבול שהעול אעמור", ואנ' ושב תהו בענקם 'א"שרגורא
 שעש כזח תרה, של לאמ'הה הדק בהוצאת תלם שדננו לנורק,ומנמו
 בעלם שכזנחו כבה-עצלה

 שבת בערב המתפלל כל ע"מ ב( קט ,שוא חו"ל אנו-1הזנהב
 בנמושה להקכ"ה שותף נעשה כאלו הכתוב עלץ מעלה 1.כ1לו,ואומר

 בץם אלקים בכל ס נ ת ומזח עה"ב ודגה נמו, לבאר הראהבואש'ת
 ,טנא חו"ל אצ(-1השבצך,

 בוט-
 באת מנוחה, הסר, וקולפ ה" מה שם(

 דהלא צרב, ובפשטות המלאכה ומברה בלתה פסחה באתשבה
 אחר וק עמס כל וארהכה רו!לאכה, בנוצם ההמר ענק א'מ'מיחה'
 שלבאורה הנוד, בצוחה המר העולם שהוה .אמ- ואן המלאכה,גמר
 כלתה עצמה שכמעתה יאמר ואז 'א~עשה-י, הא רגאוההענק

 המלאכהתגמרה
 חצתה שהשא ער נעלמה לא שיתראה בנה, לומר "פאמש

 שפשות סיח עצם הנא .חיש להברא שבח והעת כ' בראה,את
ק הה השרוע את שכחה לא שדבשתה צק צ5הכרטנה  בשם חמוק 



 עצם הסו עררה שאסיח המלאכים, אצל שמתנו משקהכמאה
 אצל מצונו כש"כ טמציא1ת, במקם הם הם הטירה שכנמר ערחיהם,
 כרכתניישראל,

 השו 'מירז', תהלהי * ערת' 11 "עם נאו פ ושער

 הבריאה נכליות נם הוא וער" הגרהם עצם הטו 'מפרו"ש"חהלתי
 ח"ש קירתה עצם הטו וההילתה שמורהה ושראל(, בשבל)שנבראה

 שהבראה העת היא הש-ת פוחת כ' ממחה", חסר, העלם ריר"מה
 ימווחתד ד' "קומה חי( קלב )חרתם כרכשה הפיה, הלל %ייא
 חמיך כאשר הים רנ11', ויד וחס ציק ללבשו כהנץ' עקי, מזרוןאחה
  "רום 10יי מנוחה., בא שבח 'כשבא רק לכן למחזתו ר קם אזזרמו

 ואלמתך השבח", ליום שיי מניר א( צג 1חרלס ואומר משבחהשבסך
 רנריאה שלגמות היא תו הנטיו" כל ל לא תברכוויארו

 הכהוכ עליו מעלה אכולו, שהאומר וו"ל מאמי .הבארובוז
 ה.א יכהן אמרה רהנה כראשית, במעשה להקכ"ה שאף נעשהכאילו
 שצק שן וכל בעולם שכעתו גלף וה.א ואוץ,  שמים ביאת עלערות

 ברז יק הנא בשלמתה שלמה, אעה בוראה, את טנלההברשה
 .תיש הפרא על ומעוי יכהן, האומי וע"כ חכרנו אמתםששראל
 הוא שדד'  בואקית, במעשה ממש שווקי הוא העולם, בראשהוא
 והכנסת לאמותה דק שק דין כענק והוא בעולם 'ת' כבדץמנלה
 השמעה אח שלהז המו כולם שענק אכ.מ, אבוכים שלאורחש

 בעלםהי-פי
 רשבח את המעש א( ק"  1=ה חז"ל שאמה מה ל'5נמה

 נעקב נחלת ורשכלתק- י( (ק 1"עי שנאמר ם(ים ב4 נהלה לונוחנ'ם
 .ח"ש הבריא אח מלזכור ש*ה הכח לו שמהנש רהיט נראכץ'
 "נהלה ננרא תה טשש" במעשה 6ע4'ה שותף נעשה חמץבעולם,
 אבקי" עוקב ,נהלה שהיא שקמה שהש נחלה כלכוי פ', הצרביי

 שלם מנקב רבא וגן ל4 1פש14ה הטחב רוך על שלהא מיקבשנקרא
 מנותה בפז 7041 שכוה שכ'ק הכמנאוק שלעיטן ענץוהמו



 שימס, קקב זחלה מצרם בל לנהלה  שנוכה וצןויד
 ברכה שמע חיא, ומוחי חי בג. המשב כא' בכל בשימותונהברך
 יוד בן בבואת קרב, ובנמן בעגלא מוב  שכקו יום חוכרוהשוערה,
 וחסד', רבניו נרגב רקבנש-רה



 שרה חיי פ' קודש שבתליל

 חי שני שנים הטבע שנה ועשרם שנה מאה עשה חי תהיא
 ברש" עור ,צ'ב לטובה, שין כ4ה שרה, ר4 עצ. וברש"שרה

 ועיטן רעתו-ה בשורה שע"י לפ' טחק, לעקודת שיה מותת"ונמממה
 ש"נ ושזה., טמס, נשמתה פרחה נע1;מ שלא וטמשט לשחיטהבנה

 הףעת עו ופנס רואשק אדם שבחטא .רוע רהבה לפרש,יש
 עבה-ת התו בעוה"ז הצףק,ם ועבורת בוזן מוב כיו העולםנהערב

 מטחת הגתה שוה ונראה טהרע הטוב יבהר 16ב היםהביירים,
 בץב כקו אב'מ שאברהם לברר אכש, אנררי ברן עחחנמההנמימח

 נ( ננ )ברשש טומר המה-ה, מי האחיק בנסק %ק כלל יע ןמק

 .ט, אגש נשרה ם  שטשר תה, תו' אתה קלשם יא מ יעח'יזה
 הבמתוק ב"ב, כולה היתה הןעת עק פגם ענקיה ה-מ לטובה"שק

 כלל רע תערובנה ב6 לטובה, שף!כחה
 נו כע )שם עה'כ הו מ'" )טפי ואיל שרדשו טה ומפויטוביה

 הימ המורו," נץן בא מהיק ולככתה, לשדה למפר אנסיהם"רבא
 לשדה לממר בא 1ב, ט* עחצרהם המחיה בזי שמזמיעאחף
 מוב, ט6 ה"ה דךא נם שכמהיונבכתה,

 ויכו"
 15בה' שק

 שאף אכש לאבניהם נולת המהיוה מי העךףה נמוג אוצי ץינ
 כמניחא ביק טוב מוהכ עור כחי העקם ט"מ מוג כקו בעצמךשהוא
 הא לנץ אח אברהם המא ש בה ,ם,אשוז ש;'כ " שנוט ,יעיסמררש
 עתיץ קי למבריש הקב"ה שמר בקונץ, במק- מ99 711 אלרצה



 ואחזק בנקי עתיק שך בצרות, ממבכים בעומת נאהו.ם לרינתבנן
 ממר' למרי מבכל למלכם, ממלטת ,נמשכק בצרות ושבכקבאומות
 אכש אברהם רסק ,באו אל. של בנךד, 4אל 1ם,פן לארוב, וסיחל.ח

 כנה שמרבק כשעצייה  שרה אכל דב.ר,וק נעטרת לועדתךשעלס
 כשחשת שררו ממנה, נשמתה פרחה נשחם, שלא ונסעםלשחטה
 עץ 5גם תמן כן ,אם טב, שטל, ותברר האחרון, נסיח שהיערק
 העלנדם לחף ,מטחה מנב שטלו טם של העת ,הגיעהרעת,

 חירש .הטב היה עקיבא "רבי נ( ה ט י ,כ המדחס בשה לפורטמש
 שכע על שחמלו אםחר ראתה מה אטר לעורק, בקש מתנמנם,האצפר
 שרה של בתה בה  שדיהה אמהר הבא אלא מרינה ומארהושיבם
 שחיב ממח שחח רשש מתמה" י וב קי על הנמלקי ח', ,כ ק'שחיתה
 של מהחטר" חיב.ם של,, נרן ולתון וצמצמת התירה לשמור אחדכל

 רג.ר,רק עבורת הזכו שר-., במלכות כולו העולם כל את לתקןישראל
 הד"ר מעטרת הינו טתשנם", "הזרקור שאמר ההו טרע הנצבשל
 על למלוך אטהר ראתה בנשה אמר זלכן זה, על לקורק עקיבא רבי,בקש

 חו.ו שנ.ם וך" חיתה ששרה כשם אלא מר.מת',קב"
 בו"

 ש,ףם
 כקב" שבמלכותה אסחר, מלצות רצתה כן טהרע, המוב לטילמגבה,
 העולם בכל הקראטה, נעוצות בו,-המרטת

 ענק לפרש 'שעורנ
 'ט"

 השבוע 2י בששת אם שאף והיש טוב עכל, ים שהא שבחבח.נת הגדי שיהה היראט למ,בהי, שוק
 אצלה חץ וצרות, רעות עלוהעברו

 ט"
 תשב נ( צ ,חרבם וכמ"ש טוב כל, שהוא רושבת *,ם ,טצפהדסק; המי שהבזה כיח לטובה, שיק

 עי ל, הנתיק צחת הזנכם על כשעוברים שאפרף דכא, עראמש
 11הץה השבת לעם דכיךת ע, רלי רן, ם., תר י" ,שן נפש שלדכדוכה

 שלעשב תועים [~=
 כח"

 לטונה
 רצדו לתש- ד'ע הכעשנם מק לתשת מסף פעם קוק "ט,מה



 היבש פייפ י'פ דען' טועם זה,  שכה קבלה קים טצחה שב מלי'
 מות, שער עד 'רגועי ,,( 9 ,תרתם מומר בו כי והואוע"א(,

 וטעי
 ד' אל

 כמבת שנכופש ב"ה הקו משועהם ישקם', שהנשתים להםבצר
 הנפשק באה קוהש השבת שע"' נכו", חים 'טעמקז מומר שעמוקורש,

ה:המ"
 לחים טמ'תה אפק
 טפך )ריס סוינות ק"ו על למלוך אשי ואחה 'כה לזפוכוה

 שרה של בתה בת תבא אלא א(, ש נגלד מם כסטאר שי קדיעולם
 הי, ח'., וב ק'שה'הה

 ט"
 הנף נשמן, ככח'א ה-מ ל16בה, שק

 מצרש, ב* נחלה לו נוחנק הממן את המעב א( יה ,שת ח,'לאמה
 מצףם ב* נהלה שהיא העלם, כל על למלק- בתה בת וכתהלכן

 מנשם למעום עם" חים שעמדה למעלת ענבר רצח1.ר.
 שהר הבועית, בכל נתבוך חט השבת, חיות ולהרגיש קישהשבת
 עקם, ועל מעתה מצרם ב* לנחלה תעה הברכה, סקר ההרשכה

 במהרה ריר בן בביאת 1.רושל,ם צ'ח בנהגית לראות  עע,כהוהעקר
 וחסרנו רחופו ברנרדק



 שרה חיי פ' שלישיתמעודה

 ה" שם שמם השבע שסו פושים שטו מאה שהה חי יהעא
 והצבור ודורש .ושב הוו עורבא יבי ;( " ט )נ.י ובמדרששרה

 אסחר ראתה מה א"צ %6רק, בקשמתנטש,
 שהמלי

 שכע על
 שרה של בתה בה שריחה אפתר חבא אלא טרזנה ומאההגשרם
 הנ"ב מצימוק ה' וכ' ק' על ותמלק- ח', יל ק'שחפזה

 ע"פ לפרשונראה
 דם-

 רריו שם" יקע ש' 17יישת בעל דגה"ק
 סןזיחי

 ב"ה, הף'ה לים המזר נהבקה ובהה שרה חי ש. עכל  'לפ.
 דהימ ס'ווץ,' רק הזה שהה שחי פי חרי כר, חיהה תההוממנה
 עכרה'ק ב"ה", הרזהמשם

 שם א,הית ר יוזר חצו כל בנוית הוזה שוו לפחםרש
 'ותמק תה תתאה וכוודא ע.לאה הוודא ליחד הים בעולם, ב"ההף"ה

 ארבע שנגלת בהיה שפעלה הימ חכרק", הטו ארבע בקריתשרה
 עמלק קוצפת השך הה מחוברם רוץ ב"ה הר"ה אמז.הז לר רםשהוא

 חו"ל שאטה סם ב"ה, התה האתרעת ירכתיי ח"ו בעולמשפעולהו
4 רמן גל כר שלם יהמם אק " :ן הדים)שרש  א'הא וק נעלץ 

 המהאל עם רלחם עמלק 'יבא הן ת )שב"ו הכחוב לפרשבספה"ק

 הויה אותיות ד' בק פיור לעשות פורה-ם, מל ם',ברפיי
 מלמסה, לשדה לספר אברהם  'תטו מאטר מה .חפחטוביה

 באח שד לא שם יצושעמם ומברעע בשזו' פג. הימ אברהםיקם
 לספר אכופים 'ויבא דן שמ" )נרץ חתל דרגא דיגה ףל אמסדספ'רה
 חשד" הר רפשה טיסן השדרה, בעזר ב4 מהינ; ולבבתה,לשרה
כח



 כודותה הטרה בתחהתש כויררצ 5טכק י בחר ט אשד דיגוםהש
 עגם הממידו, סו עצמה העז אהה ב"ה ה"ה בצום נחבק; ש"%

 כשר אבס אברוש שכא חח הי-הה השדנה הנמר עדתהעלו;

 המודה הר ה"ה עצמה שוץא רסיעץ הקו שאן לשדה, למפוירכלךה

 ארם בלכתםחי
 לכבה יצעו ויבכתה', לשרה ייספר שנאמו טה "~פובא

 .ש ואהל ח"ה בל שה, על שוהה שהסה תתאה ההנא על  שבכהח"א
 טעט, וק בבה בעצמה ש-ה שעל ד'%בכהה', ועיא בכף ואתלימת

 בכיתו עעך אבל סב, שסלו למקום עולמים לממחה הלכה שההןכיח
 ורנן רקדהטה, כעכעה הוו ההאיה ההנא עלהיתה

 על שתמלך אמהר ראתה נמה הו"ל שאמרו מה ישרשונוהב
 שהה ש5 בתה נח שריחה אסחר חבא אלא מדעה, ומאה ועששםשבע

 בה יכהה עחעק היע סןעהז", ה' וכ' ק' על ותטלפן ת', וכ' ק'שחיהה
 כייבבה הים 5טכעה, מויכבה רךהה עימה שש-ה כיק לנקטרתבוע;
 בבחעת הזרא אסתר בזה לבת מלכהז רמסן- מאז בעולב, ב".כהזלמהת

 מלמס ברים מלך שהעולז הית רם4כה', %ו מלמםההממעך
 למלווה מרככה וק במעטתם עתם הם*כה', ש"ס רגשו-םכא4

 ששם מלכרז הקוהאמתית

 5י הדחה ,(, 6, )"שוי ים ההרנה סופי שגמך חקוקי
 פי בבעות קחבה לנאקה ומכה האיץ, בל על למי- ר נההרסוסה

 והסיע רחמי בהב ההן כשדיהדח-



 תולדות פ' קודש שבתליל

 פרש"' עוק את דולי אברהם אברהם בן עחק תקרה חולהא
 נ( פנל י 1ג ובמררש בפרשה האמרים תשו קר4 עחק, תיראמולה

 הנלה שנאמר מקוםכל
 סוסי

 הראשונים על
 הלגבורה, החסר מרה תנץו וענק אשררם דחנה כור, לזמרדש

 "ואלה חח ט"ו גאית טרוט המו אשר תפארת סרת חקיעיי
 קקב, המו נר", שהקתקרות

  שחטי
 הרישומם על וא"1 אות

 ,ת"- תו' בגרבה רגמים 'תתרצצו ננ( מ- 1ל"1 הנאמי ענקחה
 הים הף"ה", אתלררש

 שקרי
 כעוה"ו עטיתו תפארה מרת שתקן

 למרת אמק כנעי להשיע )מלכות(, ושכמזוה )תפארת( קוביהלחכר
 אות'הז למיהד נהרי עשו סדת ויק- רקם, השם לעיותטלטת,
 את 'לרוגש הלכה בריבה, הכנים כש"תתרווצו %ק )ח"ו( ב"ההוי"ה
 כ.ה הוי"ה שם בענק הס ההההצצות כל שהריהף,ה",

 אחד שכל ראשק, עמן על מום'ף שיואלה" במה לצאר ישעורב
 ההסר עטור רצא אכש אבריש יהנה ריאשק על הוסףטחובות

 תמההמשך ש4 ומןממו1חיח;=אמ(

טוששדוהליג,"רמא"דהשפחטח"'מחקח*ט'זהממ*יי"י"המייטיהם""
 השך הס ידק "קמהםמ

- 
 מס שחש עסתן ןמף תש

קקה"מירחזח,=א41ההישקחסרגאחאחיףד
ש"ממסוטהשח"יישיתחש*,%כח"שק,מףןק



 אלקמ ר' נא הנערב ומתפ% תחלה הוצרה על רמזרך אלא ליצרהיכה
 שפישו וכמו גר, בשם ת,רהך דבראז

 במפהקי
 )עיי, חיל פששי

 לתפלה הצררנה תורה על ישו ט' ציל,ת'א בעיף הלכת"א א(סר
 וקים עי און- בל חס,פ) וקמצם שהאמת נמחא דרג להשתקרם

 ערריה חורה עשה העולם עגיהם העמחים השלשה כל ר.ברו אחרלו,
 ב( י פי' )=וו חסריםונמולות

 מ אשתו לנכח לר שרק 1,עהר בא( )נך בפחצתן שנ"מ-הה
 של בהסלחו נולד דוירה עמור שנעקב חיט נו, ו' לו יעהר הואעקהה
 ועקב, ק% הקץ שהם ותפלה, רתוהה הקולות  שני נתתנדו ובו:אוחק,

המבמים
 ה-

 ב( )ה ח.נ זון בדו הרן נ מ )גושה חו"ל שןרשו כמו עשו,

 אלקים הורה( תפלה חסר )ר"ת חת-ת ובז' י( לך )44ן בנו-א לוהוהבר

 ,עקכ. בנ' אחר' ררש ולא מב'בהזוזם אשד הערם*

הזנהנ
 בויש-

 אעבהה מאבטלת- אומרם היגר ל'צנ' שהי "לפ'
 לאברהם, רוטה המ"ק של פני קלסחד צר ךג4'ה, עשה מה כי,שרה
 אביהם שכהיות לבאר, תראה הנוק' אח השו- אברהם הכלוהעז-ו
 שהסר כס כ' 6ה ו: ייבים חם העברה, עמה- ושונק החמרעמור
 כמיש הרחמים, למדת הרק סרת להת'בכוחו

 רש-
 התפלה ענק הוא כן לררגןם', ריש, מיה ששק- ענים מתמתכח ששרי ש( ין ,לו%

 אשח לרכה לי' יצחק לעתד טח )נר, עה-כ א( סר )שמח טש"להיש,
 מהפך ו: עהר מה "י לוםר כסחר, צריןם של חמלתן נמשלה למהט',
 דעתו במפכח צדקכם של תפלתן אף למשם, ממןם בצק היואשהאח
 למה, ו: דומש רם עו רחממת למרת אכזריות ממחת רחביהשל

 הצלי בר* פי ם הצ )יה המל- לא' הנתדהה הטו החפלה שענקשנגש
 כנורת שלא וראה בוא אן . )בצ הצרוןז על והג'ל אמץ כמ"כ זן,חט

 למ"ק נרול חרק סמא ארם וים בוש- מהת והם, בשר מרתה41,ה
 צן תוצן ה'ממ אוות משלקמפק

 טשמ"
 לוםר תמצא ושם המץ, 14ש



 יבלך, פנ' רפשה זים ספק המלך פנ' רואה ספק בצצו[ אהדומקמעם
 עעאמר שבעה פני ובגמל וגה 6מ' מרמוז מתן ארם כן, איםמקב"ה
 ש"צר כהו תמוטעך בהקיץ אשכעה פניך אחיה בצדק %4י ש( ט)תרקם

 ישדוו,מק לאמיהם-, 'חמה הנהייה, עטי עחק', של פניולמחי
 אבררי רגל "העיזת"ו

 שוק' את ההנך

 שהעלם עמחים % מכוורם שהם רשבת, סעורה, נ' עוקף3הד
 פק ח-נ דו ,ש, כמב"ז ל כבר שהם המ"ח, תפלה הורה עמהם,עוטר

 ב4 מזלה 6 מוצץ השבת אז 'המעב חו"ל1ש:"יה"( אגדו *נ(
 הים נו', אבן- קקב עלת ההאכלתן- י( (, 1-ייד עעאמרמצרם
 מלת ננךאת ךיא לק מעקם כולם יגכללים אבות השקמה כלנחלת

קקבאבן
 אברהם, בן המזק שפיחז ואלה פף4ז בו שקשק וו,ובשנת

 11  שבת מטפל יק הפרשה, ברפט האמת כל נטעים קקב,שהתו

 יגש גנ'נ הייע אב", גנלל בה ולרי,וךים לגנ'ם, אבות נטתלהנכר
 בחרש 4ה נבטא שיאמן הפוג לכל שמכה רצק רוי בנים לבנ'נאקה
 עמיאל, בהטהעת ונראה "קםד" מוב שך בנימ' הוא אשד 'כםלו',ווה

 וחמרע רחמי ב-וב דק במהרה דור בןבבשמת



 תולדות ש שלנציתסעודה

 עוק את הלי אמדם אהדס ק יצוק הולדה מלהא
 שהיו לפי דש יצחק את הולי אח"כ אברהם  שם הקביה שווולאחר פרש-

 צר דקב"ה עשה פה כר,  שקה משכרה נלובש*. אוטרם הדורליצני
 אח ה%י אברהם הכל הזעווו לאברהם דומה וצחק של שיקלסתר

 ראיף כאן ,א וצחק של במישע הווקל שה שקנק וצ'בשחק
 בפרשה הצומתים מנשה שנקב - פנוק שלבהו*ץח?

 אקו דוש עה"ב תשמש המאר של רנמ"ק ע"פ ~ארתראה
 בש~מח, כעכעה מהכבה אכיס אבוזש שנעשה המלה שאחרהוהה,
 וכוה מנוה מעצם נתגלה אברי בכל בעפו 'פיוש הסה. ו אינתגלה
 הנרץ וקרשם' מאכרו םא*ו עחגלה נחררנה הויה שמ ידושה"ה,
 חצס'ה אבףו רמ"ח כ5 עצמו אח טקךש שכשהאדם ווטו( נ. )שםבו(:
 תהו כר וקרושים שמת פני על שיה אף חמי, בקרונה תהו*-נץיו
 ונאו ( נח )יגרש שנאמר ההו רה"ש שמגהץ וה-מ טמיר אלקשצלם
 ההראו כנ"ל בן נם ר"ל מקק הואו עיין נקוא ר' שם כי האיץ עבוכל
 טנך' ותאו מ% טמש, פסו על המיהשם

 4של דוטה נצחק של מלמחר שר ששק לזמר "ש דכה"ק%ש
 20ן ומה טניה טעשן נער חק ובאבדו מעחק קאם וישאברהם,

 חש"צ אברהם אשל כס במקהריה
 רש-
 הקב"ה שקוש "לאהר יל

 שצי רדתה עוק שליה ה.ש תמק', אח ההקר אח"כ אכרהםפי

רעש"
 וקרשה קשתה מרכנה פעשה אגדנו המזת בכל אמדם

 אבהרגג שמו מתא ש שוקבשלהבת,



 דדר, לצני במנול כה ההר עצפו 11 ענקהעה
 ע"ש-

 טט'יאו
 עח4- זה וי על לכן ממד" רא] ] עלך נק-א ר שם מ הארץ עמ'%

 ב"ה המה השם נוכר ביצחק עתם אברהם, לשם רומה הנחק שלקלמתר
 הדור ליצם כה נתבמל דקרושה,כצורתו

 קרן ראשק, עדן על השוסף בואט תפלות ואלה  שנאמיההב
 בהמן רקקכ שופריה אן שי ב 1ג אשר לקקב, נם 11 קהשה צרהנמעטה
 הקב"ה, קל כפע יציר רצשושק שאדם כלומר, הראשח, תאדםעיפריה
 תבדר וכהה נב'עקכ כעירתו, רגדק כיה הוגה שם הסה החטא,קודם
 נם "ו שק נמשך האבות, צורת היו שבן ]וכיק בו חקוקה ןצורה

 ושם( שאמרו בש 11, מדרנה מצע, הקרושים בתנא.ם נם שכןלדורות,
 עיפרתי בנדן אבחנו ודר' אבוהו, דר' שופיה מעק כהנא דרבשופרץ,
 המאר שהלר כמו אחרונש, טירות זה ענק נמלק- וכן אברלנעקב
 הראות וב. כמה חית. הזה, ברור עתה נם "גויאי ושב( ד'עהטמש
 ן כהאף" פניו על וה"ה שם אדם אמה על שראושאמרו

 ות"- תו' בקרבה הכנים 'ךתרושו נב( סל )144 עגאמרההן
 לררש הלכה יעקב, עשו מלחמת ש-אתה כיח הסעו הף'ה', אתלדחט
 ועט .עקב, של בוררתו חקוק הף'ה שם שקקנה לבקש כלובו- הף,האת

 ממך., ירש עלד נ9'א ר שמ כ'  האח, עם' כל 'יש בוקרם
 קל וגם עמן כאן נגר %ק דיעכנו אחם וקלטת באושו עצלוממלא

 מלוטת שק עצמו שרצא אברהם, לויל דוטה הנהק של פנס קלמהרצר
קקכהישץ
 מלרן ברית "ףת' בם( לו )שפח עעאמר ענק אח לבאר "טוק

 גל 14עק הש אתו, בהדה פרו ע4- קק כ' צוו לא ומשה ט' סוניביי
 ה"מ נר", אלץ נגריע ריפאו פניו עור קק רעה טשה את הואלמי
 שגרם הה שיו, ע4י עגיק ער כ"כ בצויחו ניבי הוה ב"ה הף'הששם
 אלץ טנשת עץ,צמה



ש שיא חקרם  יקרם הואל, בל הל עיעו מכו שמם 
 ר' אתה כ' וששו שנא' יראו לטוגה אזק עם עשה "( ט ,תרישננו

 בס שיוגלה הינו לתבה, האזק ובס עמנו שקשה תשתנקעדתם
 ונעה ומצמקו. עוח,נ' הוי-ה אתה כ חבשו שנא' בראו האלקים,%ם
 ון"ו ע"מ מטי ואשר פגמנה אשר כל ולהקן שלמה, בחשוכהלשוב
 רשש סיעתא חיט, ש~ומ חי ננ' דממב מ.4 נכל לההבוךמכה
 בן בבטוח לבא, קטבה ב'שוןה נכחש לנצח וננקע לשבה, עמעובכל
 הוסדן רחמט בהב ייק במוש-הדור



 ויצא ש קחתם שבתלל

 !ברשק ה!' בניקום ףטע חהטז, י"- שבע מנאר קקה השא

 לא אבוהי שהתפללו משם על בנטרחי אפשר אמר לשק סטאכ'
 הארץ לו וקפצה א-ל, בית עד וחור לקודד, רעתוז 'דג ט,התפללת.

 שהתמללו כמעם לההפלל עמר לא הלכרע בררך למר ט"בכו
 למועק- רעתוז רקזכ ההן א לחק טמא כ, ורקאכותץ,

 ,כששחן( ניע הגמש סאה בעל רנה'ק מש"כ ע"פ לבארותי
 בהיות "כ' ט', רושם עושה רסקום בן צמק שצואת הת"י מש"כלבאר
 אותו תפלה ע"י הודר לבנ' נשפע.ם הכשפענח כל אד בעיר,ושמיק
 תתלם אתם העי בד מ בנמהר, הרם- הי בערם, השהפללהצדק
 רק טבע ודבר ההא מקרה דוך מ אומרים אלא בןמויק,המעלה
 הצה"ק השיע אדוי ההשפטת יחמרו שאו המום גן הצדקבהנטות
 הם ותפלחו התויק צדקת כ' כאחד כולם יגהק יעניק אועלקכם,
 ט' ב:קם בודוהו עמהם מחע הס אשר המוטת ההשפעאהשומש

 'הס' ט', 1.וה הטו רירה הטו געי שהצודק שבוק רש" מ-טולה

 טוטע, טריים אעם בניי ושכחי"ק שבורד אמרט כאשר נסחר,בלשח
 עי"ש מטתו', הכל שדוי מידידם שא! משם שיצאער

 תזוז שראל באי, אכש כנקב שריה שבעוד לבאר, 'שהופץ
 מנא 'כ' רק ילטיש, במים לרוטור לבו על עלה לא כשיושתה,שרף
 הטקסי, מים והמפריז האיץ קרהשז בח"קק היק' הטו אולפק'
 למכי' חיזנה "דג ש.דק

 העצה שוהת היתה חרשו, ללכה הכע םכאר נעקב טוסתממו



 כל שדורש נ( יאה )בי כבצדש משטאר העפם, ק שח%שלחת
 שמע מכאר וקב רצא בנוצת, קחו 'יתד "טתאל, גלות לענקהפרשה
 הד - התה %ך המת, צ' טעל עלף א( נו )ימי ירשי ר11ן מהרזך
 מלאכ' והזה כו', אש חרק בים ר' התה אעך י( א )יגר אם- דאהמה

 בו" טלכית ארבע שף אל, שנש, מורהים עעש עקםאלבום
 גבל נחתת 'על א( ק" )הרתם כהיכ דהוה בי:, לבגדתראה

 על ישראל שייו שבצק וע"פ בק', אח בוכתו בכעו נם "טבמשם
 בבל., נהרות -על וק ר', אל %שוכ דק אח יטר % צנו לאארמהם
 אחר וק כ' בק', אח בוכרמ רכש גב 'שבמ "שם לגלות, יצהכשכנר
 עי הרגישו שש מאחר איה, להתנענע התחלו ישראל מארץטןאתם
 רום(; מנקב ינשה ויטה 41ה שמקרש דישדש עור להם שחמרט2:

 במיץ הקן שעור שבעליז ב'עקכ שהוו שעל-רוך בנלגם, בוץלרויות
 הנא ש לו,-ך מנשו זכי ,רק המקום, שמהשת לכו על לי; לאגבראל
 בני עם גם קווץ כן למהיהי', ותתוו ויהב קרהשהה במפרקשדרגתו
 מ'מ בו4'הטהה, וצטו צמא, גבראל בארץ שבהעהם עחוע'פבגליהן,

 העוקמה בגאולה ולחוור, לכופיי דוהם מרצ.ם מארצם,כשגלו

 ר,טכ,נ נ( פיד ר )ב בו2-חש הניחא מה לישיש "2 י; חק- הולב
 אל עעי אשא ידעים, אל עש אשא למעלות עיר ה( יש )תרלשפתח
 ע9-, צוא מדק *ח", שתעש שעשוש )5י %מעםץ. למלתניחירם

 עש-ה העבד ףקח ב"ז כתיב מה רבשז את לוודא שהלך כשעהאיתמר
 כר,ר,בילאמר,ש%העש %אצנדדשזר ששו מם לעילא תרם4ם
 ב," נק סנד' מובר אש טה תומר חך טנש תמפה עשו שעמראלא
 ב," נק םגד' סובר שא 4ת ח2*ם חם קבריו(, חיה' מהשיפודןפ'
 אנ.וא(

 אלא מזיי( 9 העה' מאבי
 ען-

 משש, תורץ שנדם ששה ר מעם
1,ש

 "וק~
 הףב
 כיב לב שם לא טה כל קש' כשישלח שבחדלה קיש,הש



 לא לו נשאר ולא טמנה וטלה עשו שעמי אחר וק ד' בושרלההבונן
 החחים", אל שנ, 'אשא אם- אערר א אהד, צדוי יא אחרמם

 מתנת הטו שהכל רוקדם הים מרץ', 1 אז1 פננ "כל הו:שאלומד
 "הר 6ה טתהלה לק- לס שם ש הוא משאיג חפשם, מןנזריע
 גן מכר מובר אנא לות ולולנם חם כרי, טן מכר מובר א' מהואמר
 נופא וו שנם תלה אלא מהעדית בננהות סי שאעו כשטרסי',
 כעת להבא לעוצרו בר' לאבהו הטו זה נם כלום, עכשיו לו שאקטה

 שמ.ם עישה ר טקם ש'שר. תנדר שהכור מוב כל לו נהו:ששוב
ואוץ'

 שוק ~ה, שענק הינו קקב' 'יצא )שב( רסדרט שממיםהה
 לזת ואבו- חור או אחד, צמה- ולא אחר מם לא לו נשאר שלאלאחר.

 קאך, דופס קיא על שרחשו ענק מאוהו הטו ברי, מן מכר מובראנא
 הטו והעסק התסרק בעת יק כ' רושם, עונו: הע.ר נע הצה"קשששת
 רמי הצה"ק רחטםשמדגש

 לא עצמה שבשנת ערוף השבת, בקדושת הענק הטוגןנ
 אי מלבתא השבת צאת אהר הר' וקרהטהה, מעלתה כל-ק-טהנקט'ם
 ש"ל שהמשו טה קיק לאר "פ וכור מוהר והעדרה הסהמ:מורגש
 עה"ק א( ט)גער

 כי נו השכת את 'ע4-אל בנ' 'ושמרו טן לא ןשפ"
 51,1ש" פס? יוטב"ע' עמום האוץ טות ויטבןם את פ עש: סטטשי

 במהותי הטו הר' נפש' אבזה ש-ור העלם, ומקשים פש אכרהור
 על קא' ד'יטש' ק.א דולו 'תירה, הנעבש: את כשמאבדיםשבה
השכת

 עצם~
 הנשנא את שכשמאברים שוק ויפרש, רברסס לכ' מש

 הטכס ים של קצפתה מעלתה את לסיע סעופם אי'חיה,
 אחירה בזיי ר אהללה ג( קט )תהית רכלך חד זמר טןק-
 בר' רקוישה החעח ממד ערמתלק ער היכה שלא הימ בעהי,לאלק.
 חיתו ביד טומר 'בחיי', ל מהל הוה בו4.חשש17א(ו למפרעשובק

לח



 בך אדי יק לא ", בעוף לאלק' "אוחרהם
 טדכר שאש הים השבת', את 'רגועב הארס מעלתההו
 אלא אלוה, להתגעגע שצוא כד טש, אכרה וף מעקת השבתיצטות
 אמרו ועלע עלע ש4-רת שכת שק-הוו כעוד ריטבה' את "מועגהוא
  שכאטי מצרם ב* נחלה * נבצק השבה את המעם א( עה ושמוחו"ל
 רק קידש להשבח שכשתגעגע אבקי נעקב וחלת ראכלתץ' י( ך1"ה7
 הוא השבת שהר השבת מן המבוחלו מיצר לו "ם טש, שאברהבעה
 קקי נפש אבדה כבר מתנענע, הוא וכאשר תעלך חלף וסברבעבר,

 שהר ממץם', בל, לוחלח "ומה שבת, שהוא בעוד השבת" את"המשג
 ה.ת.רה משמחו כנוחו בכל בה ומהעב עלי חופפת שכתקריפת

 וכבטחנת הברטה הם אבוך, .עקכ לבהלת שנצה רצקףהי

 ונינו מרענו, מזל חללה נמצא עלא מוכה אבננו, הנקב בהג(שמחברך
 וחפר מוב ואך לשמה, תורה לטד ר אימג' ברור.ם, כלם אהוביםבלם

 ברוב רעק במהרה רור בן לביאת ולהברא לבא חיי שי בל.ררשמ
 ודמויורדגץו

*



 ויצא פ' שלישיתמעודה

 תר במקח( רפגע חרזה ילך שבע מבאר קקכ ועאא
 ה"

 כ' שם
 הששכא

 הצויק שמעק מ.נ( פ.א )אנח וד"ל  שאמה מה ע"פ לפ-ש"ם
 העולם רבדם שלשה עי שמו, הקז הא הנדתה כנסת משעירעו
 יהנה 4וש, יש חמדם שלות הול העבודה רעל התורה עלעומר,
 היו לא עמיאל שמחמם המטות כל שאלמלא ב( ק!, נ 1ח בונקרא'חא
 %1חח.ם מדושיח 4ת' כשהלמם מיק בנלהב ולהתקים למבולעב"ם
 שהר שמה חק-מ מהנחמים עיהם שמרגש הסטת כל יאיםהדפיים
 רגא%* למן חמי שמצפ.ם ק.' וק התו בגלות, להתקים כחישראל

 רמי'ס, תמ"קק עבודה חורה אלי, דברנם שלשה בובותהזנה
 א( ש- 1"ץ בזהר כראוזא תירןע יגעת גן ולצאת לנשולה יגואלסט

 התפלה, עסוי הוא קבסנה גלותא מן "8-אל שקק ראריתאשכוכותא
 אחא שמי "צ(י ש( נא )"שעי נאמרע*1

 ברי
 בקי חבעין אם ילה תם

 ח4 "את עק חט מ ן יי"ש תירעל שא*-
 י"פשו סצ 4טששתט%""הוא4;44,

 יגגרשח*שמשפ*פשדעח%ימצטפ1
ו ע מ א מ 4 ן ח ח ,ט ח ט ה %  ושאהל 

ש"."%ןקחימ=%עשאטקיח)  

 תאיט שחיה%חקיהחטיתטתהי
 "שקיש *מ*9=4שיחיי
% שאלטש *%ק  ששט %ו אה ה4ם 



 יתק שללשה לגאולה שבואו הם שרוי בגלות, ניראל קימשומכחם
 עליהם, עומר כולו שהעולם נמצא בגלות, פדהאל מחקימ'םשעליהם
 עוטר העולם ה,; לא )ח"ו( גבראל ב4שריי

 הו: הצה"ק 'שמעק למר כמתג" השים שלכן לריחוףופט
 רגרולה, כנסת טשיי הצדוק שצעק  רעודות רגרולה", כנסתמשר
 ירמץ בנלות, אוראל בקטם בהתששתם *הטוה הוה!-ה החויושהם
 לכן י(, סם יסע ,עה האבעת" בק לההקים זבולה אחת אוטה"היזך
 דול התורה על עומר, העולם רכרים שלשה על אוטר הו: .הואריקא
 ונמצא בנלות, המראל קישים שככחם חסד'ם', ט'ל~ז היהעבודה
 עליהם עומדשהעולם

 והכר: שורש הנתה הרנה, ללכת שבע מבא- עוקב הראתוהנה
 ,בץ בבעיש כמבואר העמש, בק ישראללנלוה,

 כל שדורש ע( פס'"
 ררכו הטל אכ"מ שווין לשר רש עי"ש ההראל, נלזת לענקהפחסה
 מבאר שדן "יצא נאמר ויה המחס תמלות תפלה תורה ע"ילשק
 שם( י רש שק לנ נא ,רעע עדיכ הויל ,מ-רען כס, החמד, טקום הואשבע"

 לארחכם פיית ממס להבהק פררם שהוא שכע, כבאר אשלושע
 ההטע במקנם", "יצע יים;( שתוה אכלה ר"ת אש"ל )וכןבמעיה,
 ש-ניז תפלהומזען

 "ף"
 ,רש הו"ל ררשו רהםו', במקום משכב טי שם

 ענר במת ששמש שנים יד אכל שכב מנץם באותו מצוום, לשקשב(
 לשק דרס היק רוקב שדבק הר בתירה עוסק יטהיה בל.לה, שככלא
 לההקים של תה ים על יק מ חסותם, תמהיה הפלה תווהע"
 יהנןעמ הם נם שסמ71 לכמו, הררך רסק אלו במעריו המהבהק
 הסדם שמלות עטיה תורה של מטתן וקבנזלת

 זויטכ'נ ב( " פס י ,ג במירש רארזא מה ע"פ לפרש "ש עורכ
 אל עע' אאר יייים, אל עי' אוטו למעשת שיר א( קטי ,טישפתה
 טעם עיי כר ואם- חור כר, עור צמו מאק ולמענדו' למלנע'הרירת



 מחולאך מוך את נזמור ומלבן, יהדסו - רע סכל הצם-ך ר' ט',ר
 ,וקכ' יצא ובואך, מאחך נטמר ר'רמות,

 לפרשונראה
 שם-

 אשא קקכ אם- השו לק טחי לרגצל
 ונע"ה דאצ'ה בחימת די שדוי ירחק אברהם הם הדיים, אלע.ד

 ,ביה )שם( הרעית במי הם עצמי ולונך ב( ד ב ח ממו)נדשדש
 ועלה מרוה, ינ' הם שבע' "באר על ותעלה ס" ההוא אל ע"מש"אשא
 'ש'ר תה ב( עה יף יד הציב )עק ע:1'ט מגע אק ששם רוב'נר,לילם

 ההורם, מהונת אל שבע, מבאר למיה שאעלה היםימעיות",
 אברהם, שהא י(, י )אוב הכמה ואאלפ'ך טלשון "למלפנ'"שהם

 הכער )שכמפננת הבננה מדרגת נצוק שריא מילו ור"ולמעברמ'
 טעשו רע', טכל "שמרך הר"ו רחכנמז(, נקורת  ומתפשטתטתנדלח
 שם ער מגהךם שאעם)מלבן,

 תשכב אם וגו' ררק' לבמח תל "אז א( )שם במדוזט עודחוק
 רמו א"ע ריס יעקכ' והש דכת'ב נוקב וו לבטח תלך איו תפחד,לא

 תפחד לא  תשכב אם הכנק, ':ו סו שלמעלה הכמנמת סדהלבעה
 ט' 1טלבןטעש1

 ןמא'תא טךות הר' שת"ב הימ שבע", מבאר קקכ "1עאחיש
 'מאין", אמר גן חי ונ'מז, כהבסה לרחקשר טזעלה מישבמפה"ק(,
 המלמ"ת לרגום טנא הכח'ר כמרת שעם עור., "שא הח"רשה'א
 טר1תוז עשר בכל שלמהבקריז

 לצאת צר"כק ולבן, מעשב לועיל פי לבנע, הרוך הבקובוז
 לעולם ולהתעשת העשה(, )עולם הכנק ש. 1 שבע',"מבאר

 )"שד ועי וצמה לק התיש ונעת לחכמת רמונט מעזותםדגמזעצטז,
 יצי, וי רודפם ש[ בחורה דעוך קול שהקול צק שכל פע(שתקוא

 ואו עבוים. טגע בו אק הר' 1מטז, התומה לערלם שיהדקשכש0העלש

טאי"
 לך ותם רבואו רחוקים -משין יקעם לאלה חט עדם, 'בא

 טלובה.כקיר



 וריעד ארצה, בגנב סלם 'תונה יעקב חים ענק ה.חהתה
 דבוק 6:',ת על ארצה, הטוצב אדם שאף הים הימימה",מגין

 מכל נהולל וביה שם, משמתו בעת, יעת, שהם שראשו ע"'46מ'ם,
רע

 יקר הש שכן בעתר, 6ה נהמא הנטן כמלו, בחורש עתהוהנה
 התורה בהבטת להתחנק ועשמ' עלם על להתעלות העק,עבת-ת
 ציי( בעת ומום שאומרם כמו חיכה, שי שטונה מעלת שהטוהקדושה
 על לרוזעלהז עירכה רצק ררי והמש' שד קבעו שמזז ש. 3יוה'במ

 על'ומם, בעממם רפקה תמי מויפטתעו ולימוז ,וצשטעת,החוטר

 וגלות אק השטעם, גמע 17יא7ך גר שכל בגלות, כהראל קום כהשו-
 בטל התרה, אור שע" חסכה, בנם בעולם ערגלה כאשר בו,שולמת
 תטלא יזדכה לטובה דמ'מכ ט"4 בבל ונחבקי הרעקה, .קמלטת
 בס וקרם הלבן, טרטרו כלעצל ומכה לטובה לכס טשאלא כלהו."ה
 בב.את שלנמר, לנא,לר ונוכר עלם וער מעתר ,בואך צאתך "פמרי'
 וחםד'ו רהבוו ברוב דנדן בנשרה דורבן



 וישלח פ' קורש שבתליל

 שדה שע"ר ארצה אח.ו עשו אל לפנס טלאכם 'עקב ונמלחא
 ועמן עברך אמר כה לעשו לאדנ' תאמרח כה לאמר אתם 1.צוארום
 אלא וחשוב עד נעש'ח' לא גרת', ' 1פ'רומ' עתה ער ואחר גרת' לבןעם
 לאחזך גהר הוה שכר"מ אב"ך ברכזה 7, אות' לשנהב כדא' א"ק-זד

 לשנוא כדא' עלא אכ'נו קנקכ אטר אק- ת"ב ב' נתקימה לאשהר
 בברכות כטולול ח"ו וראה הלא ב1, נתקימה שלא וצחק ברכות עלאות'
צדק

 ט ו'פגעו להרכו * 1'עק4 א( )לב לעקל נאמר רחמןונראה,
 מ"מ ודם, בשר 'עקכ שהזה שאף הוא, ,הענ'ן כן אלק'םטלאכ'
 כתכנן היה אבן שניקב משום 1ה-ט אלנקם במלאכ'השתטש
 הוה טלו כל אלא כלל, עצמו בפנ' אחרת מצואות לו היתר ולאלשכינה

 הוא ועלן קששוש כיח אלקים, כמלאכ' השתטש כן על לשכונהבטל
 ל א לו יקיא ג( )אק* שנאסר הה מהיזו כל וו שרי',צששאלעם,

 לעקב קראו שמהכ"ח אן "ו 1נ2,ל דרשו ורבוחעו ופהש"' 'שראל,אלק'
 של שימי אלא בעקם, אחר ענק שום לנעקב דו- שלא שכ.1ן ,הימאל
 שם, הוא ח.ה נפש ש( ,לעינ מהי-כתוב שמו, על לו קרא כן הלאל,

 הנפש חית המו הנברא של שוממו )במפה"ק(ופישו
 נאטר לפיכך קקנ, ניע כל אצל שיכת וו ממרה נעקובאמה

 שהקב"ר הין דרכץ-', בכל לשכו-ך *' שהה ו מויכ "כי ש( !א)תרלש
 הוא  עצץיחם קרעי וכשראל, ששד כל את לשמר למלאכימצעה

 שלוחי והום חק אלים,כשטיח
 ווה כעולם  שש ומקדומו



 טבבד האלים', ע"מ: זז ימה '"ק י( 1 ,קלת ממו ,הטזב
 לבם הם-ככה ה"ה עשו כן הקרתו:, כעכעה מרכבה הואשקרן
 ליעקב מלותם  השרת מלאה. שהת וכמו בעלוץ המומאהולהילית
 הסבוא והיי הם'ם הקז להל, קרש נק להבהל וה, לעומת והארעו,

 לעומת כלומר אחיו, עשו אל מלרכש קין קלח לכן לעשוטליתם
 ואו המומיה, טלאכ. את ובמלו ליוצע יקדהנז שמלאכ'  עשי,טלאכ'
 עשו אח 4צהט בעצש מקביכל

 אחץ' אל באס לגומר עקב אי המלאמם 'ה2מ יו ולוקאך

 שרבלאכ.ם הים עמו' אקט משח מורבע יקראתך המך תם עשואל
 המלאכים בכח שאק לו אמרו כ' בשומו, ,וקכ אל תפידם אתהש"ט
 שהר. חלף הדבר עצמו ב'עקכ אלא וחילותי, המס"א כוחהןלכיול
 בורסי נם כלובו-, עמו", איש מאות וארבע יקראתד הולך.עשו

 בעצרך אהה צ.ץ. לכן דשא, 'לנךאהך' היכש עמו אשרהמומאה

 וקר מאר קקב .ררא " 1"ק נאם- וה ענק ועל 61טלם עטהםלחום

 עם ללחם טונ% מעיו מק זך עבט,, מעשו אחד שלא שאף ה-מי',
 במוש ק- מאר יא הגז הנממש, תמאנה כמח י% חלי,ש
 'מאבק נך( י4 1"ה בעשש- כש עשו, של שרו על נם רגשם- דברעל
 עמ',א"ש

 שתוש-
 תנושל, שנשיא ער לו עצל ולא ע"ע של שח שהרו

 והוכל' אנשים יעם אלקש עם היו 'כ. שםעל

 ריצץ מש"כ לוו-ש "יוכגזג
 פ-טת על אחז. 24נוא כמא' שרק-

 לאחן', גדר- התז שם-כניאבן-
 ען(-

 ומבבז' רועו בי', ט,ע'טה לא
 נ' אט הכיטת שיום בי, המצה נתעימה לא הע, למבעהמרכבה
 בעולם י? שש ברש-ש לאחיו, נכי שכשינקב שמוע הוד השאלא
 ל~ - כשלעצ% אראך

 גר' ואקו הץ,ןכ עי נעשון
 מק ניצל שנאמי כס עשש, םיבת מחשכמהו שכל ישעאפם

 דחצנ לא במזז', יי וז ולמה לבות ריקי אגבי המז עש ץיטרלה

מה



 בברדי, לי זה בלטה אמד לס שית לכבד מעשו שכי קמיעטןדגת
 טמונש- שמם, לשם מופגש לדיות הטו הבכור ועבורת שענקשכית
 הוא, י ובביצך כאדם גבראל בבני נר בכור כל י קרש ב( ן1שמ"

 מבקש נעקב הזו, על סחיה, בעע.ו הזז ולכן בכורה לו ע: למה כןחוס
 קקי שמו ק-א הס. 'ראמי *( ט 41יי חיש בכורה רזן ברכההן

 דיט ברברצ", לקח עהה והנה יד בבריצ את פעמ.ם, זה1"ער4מ
 אחר ענק שנשם חץ אכש נוקב אסל אכל כעוזם סתיהשראה
 שתף הכרכה, את נם בקש כבכך; להשום מפרש שהקו משוםשדוקא

  שנים כבה- יזרבה "עקכבהתברך

 עביונמדר
 קורת שביטבת יק הברכית מיין  שההן  השבת ענק

 מהאבות ניצוץ בהם נתעורר מסכתא, שבת השכעה פני .שראלמקכל'ם
 שמם, כבה- השו ותעזתם כבה-ם כן על למבעה, מיבבהלהיותם

 רבה, שמוז ונתקרש נתגדל ידש, השבת בים מתעבכםוכעדשראל

 סרכניז להעת וו, סדה הונה דוה עלם ברטח %4 רם ראוימ גןהי
 בשמש כי 'כ' ש( כ" א רמוס )תר הכתוב ע"ש "כל', נקראתלשבעה,
 בעזו והש 'ת' א4ו מ% ובארץ מממש שהם מה שכי היםובאוץ",
 שהף גבראל, שבכל עילם שודצמק

 כלם "ועכן. בא( ס )-ושד נאם-
צויהם"

 השכת הי "רסעמ אן יה )קנח חיל פעמו לפגש 'שומה
 ועקב נחלת היתקלתן- י( 2ז והעי עעאמר נארש, ב* נחלה 6תחנק
 וא' אלבום חמ' 'מ שד אבדו שהמך ש( לע 1יי" נאמר דחנהאבק-'
 הי-הה .בחעה על עהךי ושי היייפ החים האור ופירש כל', ל''ש

 יי השק ק בי, "י"אמ 9 ומם משיא
ן-ס ח  

 ח~
 ש%מ"*="אש "ס=מא

%ימס ס מ ש ס  " * ן ש = מ % א  
א , " - , % ח 1 % מ ס י א * ו



 ג ה%

- 

 אח נא קו כאומרו מעם מג מק ופעתה טוה י 8(,
 פעצסו', נתלם הנהמר 'כל', * "ש כ' אלחש חג' כ' תו'ברכת'
 שאיחפר נען ס', מצר בל "נחלה רגנףאת הטו שוו ונראהעכדה"ק
 אנץ'", קקב 'מלה נון-אח ה-א תויה נבול בל' כעוצמו, נשלםהמיר
 שנהעורר השבח, את המעם לה חשה שלם קנך יבא ניגד טשדרה
 בכל נהפוך פיה כמד ,מ-ה ובאוק" כקמום כל "ן צדוק מדתבו

 העי פנ' את יחן כר שכם עבר שלם נעקב 'וכא ושאמרהה
 נחלה שהטו "כל', בני-ת שנתברך ה-נו שים', נעקב 'תבא שחףגר",
 מושני נמ' )ס"הא מלבתא כלה שבת ר"ת שכם', קמר כעיים,בל'

מאס-
 במףרש חו"ל אמה היר', פנ' את 'יחן ג( 8" ב מ4ך ר=תה

 רעי, פנ' את ףחן עעאםר ם!(ן שטורה נו שכריב תעקב ן( ." ר י,ג
 שלא העלם את יש ים, מכעור החשק קבע חמה המהום. עםנמם
 ןה1' משא שי' האוק כעפר ורק- והוה גה( ש )ביאש" שנאמרבמרה

 עיע- העי ש' אח דחן שכם, ענר שלם, קקכ בכוח ענ?אחד
 בוטת

 האוק, כעפר במרה שלא העלם את יש הור', פס אתש"מחן

 שים' "עקנ .תבא כח" עצמהשהנא
 1נחברך 'ףט, על שמש ום ונתקרש שיתגדל שנשה חקיה'

 לכרטת תשה מצים, ב* נחלה אבנט, 'עקכ נחלת פי "כל'במדת
 1'שיעות, רפואות רךחק ושת. הי גנ' תשמיץ, בריעות ממעל,שמש
 רושיו ברני דוק במניה דה- כן בכמוה שלומה וגאלה דעכהוהלק.
וחמדנו



 ותגלח פ' שלפציתמעודה

 שרה שעי ארצה אח.1 עשו אל לש.1 מלאל"מ עורן 1.שלחא
 עובר כלב באם. מחוק "( ט ,מש* פתח ר"ה נו !ע'ר ונ.י ובמדרשאדום
 מהל-, ועש,[ הוה לויט רקב"ה, לו אמר נו' לו לא ר.ב עלמתעבר
 על יאמר אנך וש"ג, יעקב עניך אמד בר * ואומר אצלו משלחואחד
 עשו ושנאת מלקשת כל והלא יו', יא ד'כ על "מתעבר שהואנעקב
 נעקב עד ה.אהר

 מהעונד למה אבא רב. הקריז א( קמו א ו" הל בנוהרוהנר
 שכך וי' ממס 14הק דור געטכ יי' עשו, אל טלאכ.ם 24לות'עקכ
 עוד כל עתה, לק ט', אב מכי על חרך ותעשו אם .ודע קקב,אמי
 ע"ש מלאכ.ם, קקב ונפלח סו- 51כן עמו, להתפיס רתפז אנ. ח.,שאב.
 נחנה וששרוש זא"ז, סוהרים ימהר רג!דרש נמצא שלכאורהוצ"כ,
 לפ.ום השלוחות ה.הה ויוגר לפ. ואזלו לו" לא ב ר על 'התעברשננקב

לאעלחב.

 בפהשת[ שמשם הרמשך ש5 הקרדמים דבייו ע"פ לבארונראהכ
 הבהובל

 זל"
 יך כף והקע יט בנף והע לו של לא כ. הש ט( זה

 וק יורשה לא כ' להוהי, המלץ' * .כול לא חדל עמו, בהאמשכנקב
 הצרעמ בכל עע ט ,א" בב"ר הטה יט, כף לרקע עמו שעשהבפה

 רש כ6 רצשארע כ. והעמן, פנן- של רוה זר פגש; 6;יחשעתיק
 ווהן ער ע5"ס ש% "נ= זעקה של ביעז יי ייןוהלדוחויו
 רם של כרו הישם חסה בין אחד הו 1, יהב מיק, ליקהק-1

טא



 אגף בר חיא רבי אמד ו( ג פ )שה41ר שאברו כמו וחכיץ, בב"ו בןתודה

א * שמש  נשר מתן, אני הוחלה, של שמ יתח % ששך ק 
 עיים חץ תה למכהך עכול אש שמר של גרות אבל נורומהתווי
 תוחמק באו אותן נטקטק געול של כרזיית מנואק ויו שמר, עלכרהט
 שעשו ם אחר מורות ש 1 מון, נפעיתוק המשהשק שזועק תההאיק
 שרכה כמי נו על ועבר סבלה והכל מזה רע ויותך בזהעמנו

 שלם יעקב ךבא "(* ,לה"
 לפגיו", "מלאכים בשלחו "עק4 נתנק אלו שלמרזחת"ל

 שעתלק ביותן במנחה, עשיו את לפים הבאים, דוחת לסיבתכלומר

 שמד, של בדורות ואלופיו, עשיו תחח במזק כבחשים קדותבני
 4אם אגשר בבא בן ההורא רבי הקדחם היונא אף אשר כ"מ,ובגרחעש

 וכלגר נווק, אג' וקב"ה, של שמ י-חטת על נמעןי תן ארם *שמו
 נעוה ומה למבול', המל זדם שמר של נהורו אבל סיד,שירצנוד
 גרוע ותר עמם 'שעהטים ברורכן המובנם ויהמר וזמ' אקאבתור
 וכאומרו דגזלאכ'ם בשלחה יעקב דוזבוק הכמבהטמגה"

 )לי"
 נ"ל ל4

 אבם" אם- בי אחרם, עוקב שיך ינה ם'יזמ'תמ
 ברצחה צץ

 יש שטה להמתגך פני", חטא של. פניו אראה כן מוזר יפויהחיבת
 ובשן בעולא מניחא מלבא בהות עד מגלוח, ע% לסב% שמכלמעינו,
קרב

 על מתעכר ביקב גמודה המדרש, בדבת ל"צ-ש 'ש אשר1ע1
 ריב על "א"ו של,, רג על עגיו של שר עם רב שלא הים, יו', יאריב
 למום ועולזכם שלח שלנרו "ל לנץ 1 יפ) אשר בעתר-בוץ

 ללרים המחוכמם שלח שלירכם 'לרהטה., שר דצ(ורש מילו)כרוהר(,
 כחו ע6112שזלישעם

 טרטרהזרזג
 מחי אבעו יעקץ רדם לפרש, שואה גר' אט שכ' 1.א ב' עשומ.ר ארי מק- םו יושלל, אגהץ מןקנ שמקש 2( ל4 )*"

מס



 בתתןץאמרתאםת,טושנאמר1מכי,
 ורש עמץ-., אח עשוז אשר האמת ומכי ההמהם סכל 'קף0ק.( אםת4עקכיקאנד41"

 אות' עעשוז מה הוא עברך את עקדת אשר רוזתכם מכלשהעיך
 כשלוח ן ודרך דא ויה 4צה, מרת ,41 טולוז והנה האטתלעמר
 אח מצא בוימת עיתי מדש; היק- שהמו בפעם לפיטו לעשו,מחה
 לפיסו ה-ורותת בניו לטובח שהתיך אלא ניטעה, דרש ואתעשו
 שררעי כמו יטו, של דיכו שהש בלב. ואחר בפה אהד יריות וו,ברדך
 ףפל ףךונשוו לוץ.אהו עשו מיץ רן מ, יה"כ פן יעץ י וב במה"שהו"ל
 וא 'הצהרי ל"ש כר לנשכו אלא לנשקו בא ש5א נר, רשןוו צוארועל
 יטה אח' של דרם שהש י טדרך הצמ~' הים עשו", טוך אח.מרך

 א". שאם אם שדא 14י', אנכ' יא 'כ. כעשו, עטי וטתנדג אחישהוא
 בנש' עי אם והמי "המא זה מנכח ח"ה אכשלכדרס,

 עה"ז " פיט י )ב וג'ל ה-שווהטו
"-51 
 שלם שקב רבא "( .4

 תחוטק וקבע רציך דמרוט' עם נכנס נר, הלר פנ' אח דח, כר שכםעיר
 דוכן אוהו שכל שכ'ק לבאר, וגט קורש  שבת שקבל הימ יוםמבעור
 בשק ואחד בלב אחר שחץ דברים א4ו ושלח לעש/ עצמו קבקבהכמע

 כ' שכח קרהפת את קקנ ע4ו קמל 4המ, ה,- כרועשו חנףלק
 ר'א( ך 5 תא )ייעשן וופל שאמה כס האמה, סדת עמותדובבה

 ינ. )עה ע4ו שבת אשת כ' כשבת ל,טש' טהירא הארץ עםשאפלו
 פס אח יחן עלם, שקב 'יבא תה ח שה נ פרופי רשם,וז סטרשהיי
 בריא ריקשות להתמהי ושב חד השבת קההצת עי שעלרעדר',

ההתצה
 תק, בשז שדא ממין משן שמשת 44ל  שצץ חקיה

 תם אצטלק בישעה שמקטע הימ שהא', כאמק 'שםנתפלתם
 חטא מהיזא קטניה ברכה הפעם בחים תוצרך זזה, מרתבתקין
 דור ק במאת שדשה לאדיה שפכה והעמך עינם, ובטי טעעדמבכל

 שציץ וחמע בהב דקבזיזיה



 וחטב פ' קויש שבתליל

 בארץ ויקב והוכא
 בשה-

 קקנ תלשת אלה כנען, בארץ אבץ
 הרשב'ם ובפי גר במון אחיו את תעה הו, שנה עשו, שיע בןיסף
 שרע בנט, בני על קא, ,יקב' תולרוה שצאלה מקרא, של בפשפצפ.חש
 בן "וסף 6מר התחל 6ה נתיז, היאך שרש השא ובא טששגעים
 שבשם, שדיו קי שנהגלגל מה וכל אמו, מ ההקש שםו' עשרהשבע
ענש

 )-טען- כהקנ מנקך, הרטב דרסנו א( ש-ר )בז במדרששנה
 ע( גז

 'מות עשו, מי הצלו ברו ששם מטסו חג' קיפצץ-', הפלק-,בזעק-
 וו אוץ" עחל ב' הכועסה וא116, עשו זה הב4 קח הת קאמלם
 קקב הצבקלך,

 ששךש טשוכ הוא עשו, על דעוך נצחק ששש לפרש,ומששו
 ילא "ט9 לא מהאל נשח תם כ(( מ א ,שמאל שאסך בנצח'א,ניראל
 של רובו ממשע' הם ע"מ, קי ד1, אחר תר שיאל בר יק נרעחם
 אכפש הם חלרו יוצא. בבצחית, חלק לו אק יסע כן עח9ן טהקקב

4 ,ט"ח4  % % טד י   * "ם 1= 
 "ק*%1י*"ש4ישת%*ם*%"הי"-'ח"-טהרי"

ח" ש מ ע"תט   *= %  4ן 

-  

מ  שא 
% * א " ט % י ס  א,אט*שידא

*""ח*ק*אקח"4שימ%"



 עולם עד שכנהיתו הים "ןקב', 79 - קרש. הרו'יש
 אביו., מגתי באיץ ינקב 'יוגב הכתוב על כאן וה ענקודרשו

 אמר הלה אביו אצל כשההר אלא נעקב של נקע כשיבה שאקריס
 הדבר נמקי שק הימ בנע, בני על עקא' "עקנ', תולדות,אלה

 ילס עד טענך שללתולרמוז
 לנפח משל יענך, רשב ר( שי ובי במיש איהא ע"יוהנה

 הכנית 1-וגה כמדו פתוח ו-ב. בנו ופחח פלם'א כמתמצע פתותשה,;
 הל6, החברית כל שנס פעה אס- למרעה, וכיסו קהרם שלחבלות
 ששלך יצא אחר גץ מת-וא, אתה טאלו לה אמר אהד פקח שםוהע,
 ואלופ.ו עשו שקב אכעו שראה כצק ק- שרפן, ואחר גנך טשל אחרתץ

 משל אוש- תץ טשלך אחר גץ טתירא, אתה טא* ה-:"ה א"לנהיתו,
 אש מעקב בית והוד ,( א )שביי רה"ר כלס, אוחם שיפכם נאהםבנך
 אחר תץ מש"- יעא אתך העץ שדוקא ~אר דש להבה עטףובור
 שלם" אוחם "שרפים גני, עם שלך וההסק- הקשר ה.יו בנך',טשל
 ביה, זה מרעבתם המלהבה שהאש שממו ל6-גה, לאש נמשלולכן

 אש מעקב בית ה" כן מהאש, וחיתה טחה חיותה עעאבהוהלהבה
 להבה יסףנתת

 קרש, בשכת מהגלה הזכנש האבות על הקשר מעלתובאמתב
 אבווע לונלשה הטועמת מעלזת ל  ערם ים? בסעהזתובפרם
 טעמי מריכנותא, מעורת' תלה אלק ב( !ח היה" בעה"קכרבותא
 כל,, יעקב יצחקהאברהם

 שיטת העלם לאשית אק לכן בדי
 שעמי הה נשאה ויש יש אק שררן שם(, "ך" שכתלעתזת
 מק שלטה לא רישמה עאש7 האראל  שם-ו אלמלא " יה 1=תחו"ל
 אשר בויו, 011 וב 'כיווננו ענק הס שבת סעהזת שררי לשק,אומה
 * מחרן השבת את המעל ושט( דאמת נס הירעו עשו" טה-הצלל
 הש-הרם באבמז עשרו טקשי עךעא שבוכות הימ בנמים, ב4מלה



 סמב דרם כשת* בנך נ( 9מ ,החקם בברכת מתברך ש"ז,מעהית

 וער פעהה רגמשגת ברכה שהוא נר, לכוץ- בנט וראה ט'לשלחק-
 מצים' כ4 'נחלה נק-את הוא תכןעולם

 יע יעם וקדה עד, קי מק ובמס בהזם ויש וששה יצקידי
 בוש וראה נר לשלחנך סביב נוזים כשת* בנץ- בברכת התברך ר,גוך

 בכרע, חודרתה וגיבעת ב-וחנית ישהוות לבושות תיבה ני,לבוץ-
 רחמע ברוב ריק בכיורה דור בן בבואת שלרמה לנפולה שמנגזהזעקך
והםד'ו



 וחצב פ' שלחציתסעודה

 לחתייה מלולה פו'שיביץ ו"נקופוץא
 %'ו י וב ובבזו-ש גר בצאן איוו אח חך תא י11ד עשרה שבע בן.סף

 כעוטו חם קבוצן-', סלד 'בושן- י( מ 1"%יי כ"כ ועקב והצבא(
 ת"ס עעצ, פד הצלו בנ.ווכעוס

 ואלה הענק גן למעלה כתוב מה ושל( במשורש דרשועי
 שהו, לאהד משל תורא א"ר קק4 ושנ הכא נ"נ תו',המלמם

 צ'ק ק. בעקצם, לו ויצב מהם, וותירא כלבש של כת וראה כררךמהל-
 נ"נ ב.מהמ, * ר11כ מהם כנירא ואלפי עשו "גקכ אכששראה

 בג. בעל אא" צ'ק של הי-ימם הכרו ע"פ בוק לאריעראהב
 את * ר תנ ט י 1הניש ע"כ בטש( פ ולי 1שךא דמע"צשם-
 רצהק כודנמז ב' מ סיע 'חח שכתב וכר, ויכצך ושב דיגק-שבמוך
 שכיח מסור מבהאמרה, הגייום נהמתן %, בחעה השהניח.ם
לח*עששמחתייגניאה*ש%ל " עשה והשי לחשוק מל ממרש הם אער נטמצק מיפ.חהסלם,

יילקש-אשתםח="יילחי
י 4 - " ח י ש 4 ח"שק"קליאאאצהא"%ם4%

ש"ט%מ4קש%,ף%*האא%םה %" י"יי"מחשש"ייל"שי
יש=9אי4שאיד%יא%4%ה



 אוש כלום השיצת, לכק שפהר! ישראל עם יקב"ה עומ צרקהש(,
 נרףים דגרש יל ותנוטה גרש עליהם עדתומפו כר. ומ', כורנורע

 אירעת ר"ל סציז,-., א"ת אלקץ- ר' 'וחוב תהו רצקוחשניצוצות
 משונרה טל לא ,יסדר השובכיה הכת טלשק שבהילך, בעבירןנירח'ב
 העמם מכל 'קוצך הצי 'הזב" עסק הטיה בעטר דהימשדאל

 במעשה נעטק היפ"ח בנפלה 'שמה' נעצמו אלקץ-' ר הפעךאש-
 עכןה.4 כגורע",כרא,רח

 הים פא-צם", גלעו נו חטא 'ומפני ייעולה לפו"פ 'שוכוה
 שבלאפה העי אנחם, שחמאם טה סי על שנהפוך הק' המצשאמפני
 נח 4קם עלעו שסומל מפני והוא כו'", ולרזית לעלות גבהים אם"אק

 )1 פזור ,וקהב בכופלים 41ה ניצוליה ברפ'ח עטם, בנריאתשחפך

 אנחמ שפדך מה ויש ארץ", מישתי בם 1)פוצות')1 דגרםמבק
 ם ויבטנו הימ ברנה', ירך לצק 'יגט!מ סם דגרם נקביהרו
 ,- על נתפרו שלא הון-ועות יגיצ,צוהעם

 ברנת לצין נעלה וא! רצמאמ,

 טרחך 'בזעק- במודש חו"ל שאמרו הס! זה שעל לומרישג
 הנצל הדהה, נטהרת גזלנן! שתקבץ מה הי שעל הזיוקבוציך",
 כי עשו' סיר הצלו בניו וכעוס "כשסו התני תה עשו מלופימגלות
 רקאי והריש אמם ששו הארס אשל "כשמו' לובני עיץ- מהלמצוה
 וכ')1ס נוסו 'כ אמו 1"ה ל, רופייכ.ב דגיצהר( וכעום ל'שפעל

 הגהה א(, ד"א ח"א )יד מא" שי הייטו, בעיטו, .עקב אצל כ'ב)'ו',
 שיך הכאים לערוה ח- בואש", מעשה נעוצוה לקין רקהעכירה
 עשף ניר ישמי הרה ט"מ ממוץ אשה נם לקרן - כמר "כץוסער

 עיזמשהיחה
 של כח ראה ברק- מהלי שהוד ץ"מר חרל

 בהזהם, לו רוכב בטש ונתאנשכלבש
 ק-

 עשו ועקב אכהן שיאה מק
 טפשי א"ש- את ולקם עישב ויש בעים', לו והדב מונם מהיראמרופט
 כשדם שעשב הצ" וקיצת, עי חיק ק א* נעימת אשרמדהרן



 מהם ונעל לה.ותן,פמקא

 עשב קל4 בקש סו-( המו ; י 55 ~בד במדהם ארזא העהר
 נעהמה להעקת שבקש לבאר, יש 'וכף של רתם עלע ל4ץבשלבק
 עשה "הש"' שדוי בשלוה, "ןבה והש בבאשת, ממעווה עיהשוצתו

 אל אוחם ,1ל1 אשר בעת .שראל, עמו מעבורה שעשהרם 6 להיותוק
 ע'. בעלם עיד שנ.תום9 מה היט 'וסף, על יומו עלו ,יקץהקרעה"
 ההיא יוסף של רנוו הוא זה פתור  אשר 'וסף, של במיתוהטא'ט
 בעוה"ר בשלוה ההרבהדג~עככת

 'ומף', של ב"רתוו בת"נ שנמת ארר כל לחק, שמכה רצחיה'
 תשובה, יוההי בנו וחיררו ושלום, חים שפע לט ףושפעמבשע"מ, לאבי רוח וחת לנרת( עלם לתקן עבורתט שחהא בשלהק *שבתוכה

 את "שצרף 'וסף, של מטדת1 היט נווסף", יונא אחד וניצתןבבהעת
 שלצמה לגאולה ומומו עלס, הר מעהה רמוכ ככל ונתברךכולם",
 הוסי'1 רושיו בחב רוק במהרה די כןבמנאת



 חנוכה שבת מקץ, פ' קודות שבתליל

 הנאור על עמר הזנה חים ,פרעה שדם שוחים טקקיריא

 אשו דגמו "אשר ר( 4 ,תרכם הכתוב עשוטר 1, נ( י"מ )ב.י,במהויש
 שאשר הי על כיב", ושטי רהבש אל פגר 'יא 'וסף יי מבטחו' רשם
 העולם, וטויצ'ם שמם שה' לו מרצסף הקכרחג' ,כרדע' המשעםלשד
 נדיצסף וסים מבמחו, י שם אשר דגבר שרגא 'וסף על לקרוששפתח
 יזע ער המשים שו אל 51נה מר כנצ"מ שם שלא על שמם שת'לו

 להלביט מותר הלא יגיבע, בררך שהשחרל במה רוזטא דמהוהקדמיא,
 יק( דיר םדעהן =לר שיא צעק כעכע הענ'נ'םבל

 א( כ4 )וגם 1.ל ופושע הפנ' קושית מפורסמת רהנהונל"פ,

 רמונששז, את דיה והת הדלקת הלא דחמכה, נם התדכהלמה
 להדלק וכהים ,ה'ו בצבור, הוהרה שטוטאה עק, להם שרקועכקהבנמז

 הכחוב הי האלשק- שפויש טה פ' על מה, ונראה סמא כעטןם
* בן ח)נמעד  הורות, שכלז שנץ המרה פנ' מי אל רערת אח 

 א'חא 1:ן כהיה של במירש אורי וש14נה ממרה טנ' מ% ששנוץה'ש
 כר לתתא בוצונא לאדלקא אהכק דטעא נשעיר א( קט4 ; ,דמהר
 הזרו כחרא כלא ואחקיר נהין עלאק מצעק כיק יהיזאבודותו
ט וזרוי ישותי יי הם! שעשי 4 הןלינ מוו מאוים קוד סיתר פנ. יטם- סיח לויולן תויה שימק מיער ןפ. עלמק ככלהו אשתכחשצוותא  בל 

 כאש- ניח" העלה הממדה פנ' ביל אל אושק ק יעש הישההמת(
 ששקט" תה והמיתה טטדה פס מ% שדשים הים מ11ק אח דירה
 באנק ההזוז עוקלה הש צוק עלא אוין של שכחו 6עי)שם(



 העתונה למסדה טנשמ על סמרה בק כלל עיור שה( הקזשלא
 הוא אש- המקדש דבות מניה שלבז' שאף לומד, 'שתוה

ח א1  4 א  % חיי   ג -ט 

פייי1יייי"""י-ש%מ"טצ"יוימי%=ט4%1"יי
" ה ט % 1 מששית"%ש"א"% * 1 - " - ש % י ה 1 , " 1 ש א

שיסאע"טיאה"%יש חיש-"1וי%"4י*קייח

 שיי,ישא"ק"1מט-%ץב
9 א9,ש א ה-,  ק 9יי  % ע* יד   

 וענינ.ו מעשנו כל יצה השמאסה קוביה מלטת, שרר יומיהר
 .אשר ענק רבא זו ומסוה לחתלה ממונות ה'ו התותח הבזבעולם
 כנמו נענש כן ועל המערד  וים, אותקן ד' שמריך כקמר ר%.ה",שם

 התו ועבודתו הר"ה' שם '.4שר נכר כ' כנב", נעצו. רוזב'ם אלשיפנה
 רניוחר בהחק כלומר 'מבמהו", שיות ירץ. ושכעליז, קוב"הליהר
 פנס ב* סעפן, עאמנתא לאוקטן לפעול רק כתי מעעיו כל ערסולו

כלשהו
 תסף', זה ממשז, ז' שם אשר דנבר יאשר המדרשח"ש

 *ש- שאמי וי שנעל כוה ווא זה במדרעה הוה עיומףה-יא"
 עאשש שמרז כלתיק עע'ם" שת' * ניעמף והשוהנ' ומחנ'המשים

% י זשקששתמישי"-ש=מ% ר פת ש ק אט   1 ץ  ת א ש  ה 1ה 
 מי*י%תאפיי"-4ט4ח 1חשש1"-1ץימחישיי"



 אשי רצני אפוי בבחעת הם שדאל כל קורש בשמה והנהג
 שש"ת את ומעלם רוצעתו,, קינה נקי מהשים כולם כ' הרעהשם

 ועל וישועה ש' קבלה עיט! השבת לוילת 'וסף( )מרה ןצאשהעי
 לטמחה בה יבים אשו יד בשבוע כלהם דצנצין מההנח גיאכן

 השכוסו כבוד מפנ' בתענתש, להתעממשק,
 בי נחלה לו מתנים השבת את 'ךצ(עב א( לה )שוה חו"לח"ש
 השבוע, צר שביה עוצ הגהת", שבעה שיטורו שנוכה ודעומצרים",
 אמיו ע4ו אעד דצנח, או הם שאוה העשתה", חמשה מ. כול'אל
 ,ה שפ ועל מופף עי העולם טסנו בו רטיה שפארם א( ע: )תערוויל
 נסו-כ' ב4 ,נחלהנ,'א

 - בת(-ים כ4 נחלה וגק עןףדצךשד
 דחנה המכה לשבת בגןטר

 בכתב'פבואר
 ד4*--

, אח- במור נ"ל, ש  אותה מעלק אם 'שאק 
 נ.ת( לסמה, עלוק אור ממשעק אם בהרלקה אלא כקןמניקומה
 ספעעת .ויד בכ5 טמש טגןמה ואו שלו, כויר עי ע~ה והאהשטה

 4מר יש בש4מת' שכת 'ן. קרא טח מחטים, ו מל שקישי
 ביי נחרו נילאה או בשלישה, שנת הזנר וקתים רצ' בכ5שכשילה

 םמצר
 הממרה מ' מל לושי מצים, ב4 לנישה שמכה רעקוגה.
 ומכה השש., שבעה כאור הצחי ,ויום בם הרוקיםהופנמה,
 עמם, בכ5להצלחה

 שה-
 'נם שק להצלחה, ממתקם חננה עד

 שאמה וכגא~א בכרע ומתשע מ!' "ה41חה בנ"טכויא עולהחמכה'
 פצויו החמי בחב חק במויה חד בןבביאה



 חנוכה שבת מקץ, פ' שלסטיתמעודה

 א'הא היפער על עמר כנה חולם ופוקה ש.ם שנתים טקץ ו'ויא

 )מויו בה דאהגור אוריחא דא "הטנור" נ( ג נא ,חקק הע ידבח'קע'

 )א"נ הבתכ שאם- זה א'הא א( ןש.ם )י.י בג"-רש ההמה אור והורה בנן1
 "י םיצ4קקק-4*ממשך"חא*מ

1 לפ *ת=י""יי"ק"*יש4"""*י"שיק=לקאתחח*"44"ח* ן ו ו  4 חד ש שיט 
ט ת*מןטה4"%שקמידמי. ש ש ,  

מ ד ש מ ת" י א מ4 י בסיד צ ז ם  מ  
ש מי משםג"ש ח  של ווניה מעלת אח מרמר 4רע מתעוהים נשא מפה מצאים,הם ש" =ו יו4 ש ו 
 ר' ררכ' ללמה- אפחד ר' מא'ב' עפם תחמצ'", "בת( נח( ים)חיים הכתי ירע הכעשרם שפי מה וכעק מליד עור שאק הק'הערה

 'תושהחכמתו
 הה כעולם, דרם ערער 'ד' קל דק הפא עעממלם החשך כלההמה

 דגתני האור לושת רודם ארם בז' שאק בעולם, וציית האופלגורם
 מעי ע"מ החשן- ם רח' לחעך', שם עף אשר בעת אך החקךמעך
 מודן יעז' תוש אור נראה בארה אשי הן התורה אלא אישאק
 משמעה עטם אור", ה עי עמן ההנה חולם נתרעה שששנת.ם

 יטף על עלטו פיי; עמד מן הע התורה אי עגלה1דלושח'ו
 הזמם גכק 'שע בוק א"ש רהט אשר ז"ש כוה 'הנמחא לח( שא)ביאשה



טד

 טפשונצ מבחוץ בושו פחה על להנתזה מביזה הנוכה נר ורנהב
 יה"ר אח נם אר והיה משוה בן להאי ךוא שועים בספהיקפישו
 מאי שדרה'ר נשא, לאיך נס לבאר "ש אך החשכים שלטתמקוב
 את שם ורמנה לוי-ר הארם בצאת כי ארי ותורה מצחז הנראה

 הת"-ה וקרהפת במעלת לוזכן תכשו נופא זז חף המקום,שפית
 אבקש אותה ר מאת שאלהי 'אחת ומבקש ר, את לררוש חתרהזוא

 ה מ )הרקס בהיכלו' ושק- ר' בנעם לחזות חי "מ' כל י בבוזשוהי
 מאץ-ם הזרהיר החב, כ' טבחיך., ביתו פתה על להנוהה ומצהרשכן

 רא הסאו- עוטרעל פרעה חהוענק שלתורה אווה - רגובהאתמץת
 קל נעמי במכינת להית בתמם עצמם שמהתקפא כלומראוריתא,
 שכן הורה, של באיה להכיהחוויר.,

 מצד, רלומ אש- רמעהחא, כעיכהא הללו, ברורנה כןהול
 קרע, טפס זח הר וסכמת, כפיה חםלא ה51מות חשך מקום השורה"ר

 יותר יותר בטעעו לעוקר צרץ- ר"ל, והמושחת חיור מצכםרה"ש
 שמאי נמכה מס' ובפרם בה להתרבק הזרה, באר שטלהאגר
 תורה קל אויהחורה

 'ריקי דחיס, עי  יפת שפיעה הרוקה בענק עיד לבארדשנ
 יסף ממהר עמן שכל רם שהוא איי ישה בה הצשי אריתארא

 וו 4 )"גצה נמוש ההרה, לנגבלת הכנה הרז הכל - נחמיםתלוז
 חח האז הרר על האליס אץ תעכרק ממורים וקנם אתבההר,ק'
 הש שהשל סיכוי השנר', על עומר 'המז פרעה של ח~ממחה
 אר תורה בה חצירר הן ההרה חלתהכגת

קי מ ה טחי*" =" = 4"  ש  
ט%1אלששמישיטיה9'*1

א



 ש"דתיםמחצץ%חמתמצ,שד
ש ש א * ף אש א  "אגמייך קיתח 

ן=ג%מחע"ע%ישפח
חשישיטיאאמץ""ש=טע=

 תחמ%9שד%םשוי"א=והשי

ח "י אק חחיי צ ת ט % רשם י  ש  =ת 
 "ותהדויחגי=%חמיג==ש=

 סג*% "ע"%חוילי"שא*"םו

משאי
 מאישיי"*"מפ'"=ש

 עוש יםף של ענש הזז שלטלא לוטר יי קד'ו שב( ע"חמיי
 מיהו אכל כזב, הענר רהבים אל לפסת לו פוזר היה טדא'הטעם,
 יועז וכמעשי נר11של, תווהתשתכח ש" בר במרא, דבל להית צוך תה ההרה, לקבלת הכנההכל

 ש"( ,מע התרזו  שככר ררנומה כנם הומק שהקז לזמר "טחק
 ןילוךו דלא לום, וקצדט למז א( גג ושא נ"ל קוהשע הפר קהשיתאח
 וותרה ששבשמו ,ק, לוש שקבוע בימבמה השנטוה, את דוחהנרות

 צ'ק שמר, רגול ים אנצם ממס בשנן נם עורלך עולב פדובנשד,
 י, גדרה לבטל הס י(זשטתאש ת",זך', 'להשכיהם ויוקאזענש

 א",שק=דמיחתייץ*תא"%ה
א - - א

1רקצפ*י%ירחוששןי14
% שהש* ,יחדימן ש ע ח ח ש ח  עא 

"9שהעה"פע%שגס4"%י=יקש=קזן*ישימתעיעהקםשש*
יטאחץ=תיאח



 ויגש פ' קוז14ט שבהליל

 אדנ. בווומ דבר ענדך נא ו-בר אדנ., ב' ראנ(- והורה א4ו יעשא
 א4ו מגש ד( 1 פ? )בץ ובמרויפ כפרעה סמקי כי בעבדך אפך "רואל

 הוצנפו בקהה חרש ומש ר נאם באש שש הנה ע( ם, )עשת,היה,
 הרום היגישו ט', יוסף גה בקתד ההת-ר, 1, חירש הו, עמשהרים

 וצרב השכמש, א6עפש,
 עה"ב דה( )פ אלימלך נועם בספה"נ דא'תא בה, לבארונראה

 נ ח )יי סי- ננךאש 'שהחסהם ט' חמקי בבקר שבשו י, ?,תדגם

 על הקרים נרל, צחק שהתז אבעו האברהם א(,סג
 ו-

 רנ1ב.ם מעשיו
 אברוש י"שכמ נ( בג )שאשח שנאמר תה רבועך את הסקרםלהשטם

 שהיו לתש,ת מת* 4עו לב והסף טעש יי 4עהמ בתבבקי
 הושיבם" עלעו נעווד שההן המויו בבק-"טכעמ

 אתה שתהא א( מען ה ,או המר שכתב בנפז להשיש "ש זהוענק
 ט( מ )תחם ע"ה רה- שאם- כמו טעיך, רפא והא לא תשחימערר

 השחר החק השחר באה. אנ.  שזר אעיר ומר הנבל עורה כבתתעורה
 מיהר להלת צרקי ב9ק ושקדוש שההסותם חיט שה'טלר

 ינם. בניעת השפע ייבוא לדכות לא רלהתא,בא.תערתזא

 4הה-ה עש9-ם ב4 החמרת, עלעו מע4-ר כשהשו"ת ותנהב

ע-
 שהה יסף פטדת נשפע א*מ שהישפעה נקיא המרבים, טעעימ

ל ז י ש ש % א * 4 י "
 "ם מח,שגיש תשייפיתי



 .וסף, אל מגהורה הההתעוחץת ההשפעה תחלה בא או בבנך.,אכררי
 דלע'לא ב"והערמוא ההשפעות ממשעים ת', ולתתא,בא.תעריתא
 כ' וההיה אלמיפף

 ע-
 תחר, אר בכחעת למעלה להשספן שהחרים

 ככל דוכרק הסק הורדה ש" מיידק מקבק, דמה העלאת עמןשהוא
 ריר מעשך ר,ר כושית פ רבך מדרש בשהי חשי שוש )שץ טויתהשפעות

 ראוי רמקבא שנסוד פכן יוסף חטר ראה- דיכורא מוך נקוא "צ!-ק שכחג םהקרמר

רעא-
 ( בו

 אל'1, החמדתם  שפע  שנעמק קניה רכשראה 'תפרט,לעפיו

 חמש מלהתא החמדים לעודר ההחל ר"ל, 4ום מ.ום התרבו1צרות'1

 והכן אלי .וטף ממדת השפע לערר יערה, ח14יגש
 אח טלו העולם עורר השלם, תחקק בעה לבא, לעתו-העה

ת והשפעהרצק ב  חח נבקר אבההם רשכם בהצעת דלתתא, 
 אל יהיה מגש ר' %ם באים .נום שהנה הקוד את כאן המרוששהביא
 'וסף, למדת והורה ממדת תחילה 'בואו שהרשסעות כלומרעטף,
 טוכוה הרישמע,ה גל 'ט,יט דדנו חור, אור נמר לעלאמתתא
 לבא העתור הבא.מ, 4מ'ם הכנה הלה שעה באותה והיהתחשה
 קקב תירות אלה ב( * )ר"ג עה"ב ה"נ( )רק המפרנו מש"כ),הא
 מכ.ת  עיצא טא, כ' שם, עישב שור ע4ו 'ום יללי ש'מארע'1"סף,
 מגתי ארץ אל שחבר ומי א', בנמת אכותש קירות כט עלט ה'1אב.1
 תלהזו, ויסימו עג. נביה לאביתט שקרה כט קוהתה העאביו

 [ מי)" ה יקץוגאויתו

 רבה"ק כתבווהנהנ
 חלמו-

 הרצק ולערר סיע, הבעשרם
 שיקי כלגוי לרצק רצת אפלו מועל רלתהא, טמערוחהאוהחמדם

 4 שקט כל מעשה, 4ף ןצגווו טור המן גלכו לפעי פטל אטאם
 הקב"ה, לפס חח שחת ילה י; חק נם פכות., רצק % שולוהרצת
 טטף שחבי ינו )שק תחר יר בנטעה מצטט, השית ,ידלנהל



 י*מןף יב' הץכק ע חק מהעת ועל שן *ח הם4ה1ז פצו תשףיש
 ל2ו ידק גלף הנקמש, יבק הם, אם- המצ* שכהר א( ,,משח
 ררהע ענלף הפו שבעיסה, שאר מעכב, ומי וצתך לעשותשרצונן
 ותתממו כקטו וימק-, לעשוה רצוען טים טופ, רצח לע שאקשאף
 שמהגט ען מאמד שם טשם- שש- ,עה משש למעשנם רצק לס שהאהוא

אוויר(
 כחוב תו' נהורה אקו 'מגש י( 5צע ,בי המהרש לפרש "צובוק

 טלאה עמוקה לבאר משל תו', א"ש ב* עצה עסוים נדם ר( 4,ממ4
 גא הנמסה, בעה"ז קללה ברוה טחה ולא יפק, טבק משוו חויוצתן
 השסו ודלר במזדהר, גניחה כנשה ונשה בהכל תכל וקשראחד
 ליסף סש'ב והודה ח לא כך השמוק ה'מנה דולק הכל יםהשהה,
  שכשרחמם להורוה, שבא לפחם ומש לבו" על שעמר ער אבר עלתן
 לב בעמיה וממן השתי האמ'ה' הרצק הא - עיים מש אללהנוע
 אל ההעלם מן *עצקשק היעה, לשתוה יושם אק אכל גבראל,כל

 מכיחה במטה ניכרז בולבל חכל לקשר היו אלקק לודוע העצההנשף,
 אפקי בר לרצק המן עכ"פ *  שמהא כלקמר,במשחה,

 ומצה כמה עד
 ועלפעמש,

 הה רצתו, לעשות מעק קמ,1 אפם עטה "ש עכ"פ ו" ה-
 העולם, לכל ראותו י ועצה המנען רצח בנ(קומ מל ארק ל2'עלה
 שכנמצא אפשר 11 רצק מחעת שועי ממנה, משמתק רול[ הכלידהץ
 ההוד' כלאצל

 בלכמ, רצומק הרצק לעורר האראל כל דבק עונת בכל הזנהד

 ההפלה כיצמ זה שעל ממפה"ק טטיע למעלה חהר כאדיהשמ,י

-

מ א "  א מ  א  א  ש א,   

יק"-"4י*י * א א ח%  ן  א *"*  ק  ח 4  

-  

*חאיעמייחיא * % מ  



 שייא העסוים המם גן משהות 64ת שיוכה הים כערים בל'נחלה
 על מצר'0', בלי 'נחלה ונקהא לס בעומק ט רצמתר האמן'הרצק
 בנימה ונשה בהבל חבל לקשת שצריך כשעור, נצי לו שאקשם

 טעירים ועכז לטם, שכגהוקם עי הח, נפי נ4 במשחה,מגיהה
 הע51שת, לכל נלוים חמדם נשפע ומה לחון, איצ ומגחםדיצק

 ישותק השצה חלק יהיו הכל ומהח"ק העלם לכלומשיהרם
 יער מא'דש שאו חנוכה, ער אחר. מהורו - זה שענקמאשר

 אור לתאי צח שלא 4מ שאצלו דגש, בפרשם תמען- ונמרןדגניו
 הנכל ם-יק רפק שקשר אנשף, בלב 'עצה פש ממש, עמו דגנההרנו
 יגש ערן וטורן בקרבו אמו- עשקים המש לגלות עהכה עד כרבחבל
 יהורהא4ו

 השאוי יהמה זעמך, חים לעשות הממו ומהגלה רצקירי
 הכל יצתחיי עכביש, מש כיוחם, ב4 לפזלה ונצה רמעכ:,שבמסה
 מח ריא אשר לצריקש, יגנח הצב לכל וסמה ושהוק, רמסן דלקשהו
 לג והעי הקפד בס יהקים י, כל לעש משנלה עצמם, הצרקטבלב
 רחבוו סאב דק בנדוה הר בן במאת עעןק תהתה בטץ מל"(

הזםר'ו



 ובש פ' שלדמיהסעודה

 ארס כאונ' הן עכרך ש יבי שא' ב' ישמי קעי" אשו יגשא
 כט.עה כמק- כ' כעכרך שק- ותר1ול

 ג( י )יהש, וכ"ל אמיו רהט לפ-ש,רש
 "אפפי

 הרב ובס האב
 ואינם קן, את ו, איבים נעקים "י,ר כשער בהורה שעומתןותלעיז
 כן על י( סג )במינו עשאמר או, אח קו אורגש שמנערם עד משםים
 במופה' רנ אח ד' מלדגה בכפריאסר

 אהבת מקמת הוא זז, אח קז איבש ענעשט שמזוראה
 בהמק הר אחכה, כתכתה שה האיש כל רהט שכרבהנוטת

 חק אנה הן א"זג להית שא'א השטעון כתהלת העקי אהשיושא

 נר רע שאו ר .רנ' " ם "ח4ם טחך וק ה לעטה "ז רום כ'שק-
 )עה חושיי שלע הששה טדל עוך קי לאמה רוש-בה גה-ל ערךוכפ.
 על עומדים שלם עק כל ק ועל ( 5 ייע הטש ם% " 4;ם- אמדםאשן
 ועל ומנרתם, תויהם בשן. מטלל העק- הר ככתרה, ה41מזנקודת
 הש זו צאצאה "יםמק השק- אוי חמת אהוז או שהאש הםק

1* ט י  ש   , ס ש ק ש  א *   
חסשןשי=ישדאהשד*יי,ןש

יטשן1%ששט"יה
יט*ט=שמחלח=ישתאיה

שטץ ייחשק11יש==השזי"פא ט ט *=1"ר  מ ש י פחה *  ש  
ז"יישמיימרש1"1"שעם



 ש"כ חפלה, בתוה בהט עלאלפנתם,
 דכר' על עומד ארם אק א( ס4 )נשה חויל אמץ רהנה לפרש,רש

 האמה תקורת על לעמת- ווכש שאק מינו בהן נכשל כן אם אלאתירה
 מברר שהא הורה, בדבי והצעה העסק לה וךם אם אלאשכתורה,
 בתחלה ריגשה על לטק- תקם הלה השקר מתך האמת אתומלכן
 ה"מ תה"לה', בהורה בחכו "שלא הם אך תורה' ברבר' 'יעסוקברכה
 המשיא אם כ' בצנזרם, חשט תורה של 1נ11א-ונהן ןגנמק ההשלא
 אלא ההורה אמותת אל לודוע פק' שלא הות ברם הדברםופרטם

 כ' הארץ, אבדה כ[ של אמת לתורת ,ט לא בתחלה, גחתה העמקע"
 י-רה חט! שרוי האמות קי על אלא שתתקים .שראל לאוץ אפשרא'

 רלא דחי, משש "ושגב( )" וא'תאמה"ק (, ןאנחךןליארץהח-ם
 אמת נאות אלאשרא

 שעומקק מלמזרו ושב וגס האב 'אפולו חו"ל שאמרותהו
 א"א שהרי חז", את 1- איבש ש"נעשים ברכרח אחר" בשערבתרה
 תורה, בייבר. ומזן והטשא העסק ע" יק האמת קירח עלמעמור
 "אעם אכל בעוזם שמ!ה מבי! חה בחף, נכשל כן אם "אלאבחעת
 על וןומך'ם [וכש לצוף כ' זז", את זז אח-גש עעעשש ער משם1'ס

 כדגרההאטדהזז

 כי אק כלומר אז'. 'כי לכסף ווורה שיומר טה לשיפ ש ובוזב
 אף כן ואם להעי"ונ - לאדנ' שישך מה רק אלא כלל, אחרת שוושום
 שגעשם בתרה העומין מבהשז 6ה, זז  שומ!.ם ודש עתה עראם

 הווו יש"ע שזקר", אלא "כ4 ש14ן עבערו מיום מכל וז, אה קואיכ'ם
 71 את " אתנים %העעםץ בטפה' יב "את ולטהקלש?

 ההממחה [ו, טפף? של בושטוז שקיק סה לפרש "1היה
 נר מוקי קץ את יד אני א6ךמהנה ד אשר פנה ק( ןושץי6בנבואה
 בויץ 1י- ומץ אחר לעץ קדוחם קשיה קץ אה שיו 14הםפתות

סח



 הלק רק והאר ש'הבוד כליד ד', בי "ברץ" שנוץ שבעתהים
 אחר" 4זי אחר לעק "ונעיהם אד ךומף, שמהה-ה לאמתוהאמת
 אהזה של וה' את ו- אוהמם שחשש ער משם חים "אצםמכחעה
 לכים', הזוז שזר יזעה עליהם מלך וזד "ועבז בו( ועם הובסגחהעת
 עהוא מה וק הוא ומשדאוהו מההזו כל אשר משנ"א, מלמס שרודהלנו

 כ' לכולם", וזוז אחר 'ניהוה עמהם, ט"- נקוז הוא ר,  עבר -קבד'
 שיית שום ב4 האמת, ניירת רק אתך כל בלב ףא.1- לא העתואהזה
 גי( )שם חרש עליזם מלי "" 4שא וק שכיו הי עטי שכןכי,
 נהלת נטר"%, אוץ השו לקקב', לעמי מזתי אשר האיץ על"יטבו
 וסטם המה ע4ה הגבו אמתנמ בה נשבו 'אשר אמה שסדתונעקב,

 לעולפ' להם נשסו ענוי זרור עקם, ער בנוזםומי

 ע( 4 ושח גזיה אלי יגש רן נ !1 י וב בנשרש שדרשההג

 וה בקוצר וקשה, זה חורש בשיי, חויש ובש ר אם באש שיםהנה

 הקוסק לעטדח דשה ייא בשרה החורש שככורח לפרש, 1.שיסף
 סטיהן החטאה 4וה מים העטהה תחלת וק שהשובחרה,
 כבר כ,ןוכ'ם העטרה, גמר הוא העצרסטית

 לעמה-

 האמוז'ת על
 וה' אח וה אתנכש שנעלכם ער משם ה'ם ואעם הרי שאישכחורה,

 שלהם כותכם חמורם שתלמ,ר' אן סר ןטזץה רחל שרטרו התו וההל
 בהחלת בבר 'ה'ה אמיץ  שכ171 בעולם לסג לעתוי הזרזבקולם

 בק חשיש אהבה - התויהימי
 לומן-

 מזעים בם1(ה וק %א תורה.
 נזק שיא היש ביצר, ריחש תגש של הנבואה ק"מ הה 4זנ'היאה

 תידה טתהלה בבר מ להיצר, החרש עיתית בק 4-טנק ח.6קכלל
 לפעול ורז אשר יהרי הל ועפץ וצ71 ותרת וצלולה וטההתורה
 אח בם והיים דבר של שתמופו שכנק לו לזמר .וסף, אל מנשתוודיותו,
 עתה ככר ונעשת עטן נם בחינוך אק- יי על כן על במשה, ודגהאת

 יג אח והאוהמס



 רצח עת הוא אלו בענעש הק' התורה קריות עתחווה
 תהל'טוד תהקרטוה וגאים, הממשמשש רגאולה 4מ.ת-תעוררנה
 יהםפעו אשר המראל לכל ההחםוים ההשפעות מעוררת הגאולהבפרשת
 עטש הרם 'וואו המרוים שתמים כמו בקוצר, חיש תגש  אשרבעת
 תזק יה' וטוב מוב כל ישראל לכל ש.ושיע השכם'ם', אלו שמן)עשם
 מלטתו מהי רואיע עליהם, גיל דוד עבר. אשר לקורס בקרובשנזכה
 אחד יבם טל ושה לכלם", ויה ארד "רחקה בבחינת ישראל, כלעל

 דק בגמהוה די בן נכשה כלל, יעת שום ב4 באמת חו"ש"ברו
 חקסדיו רהגוונהב



 ויחי ש קוזזה שבתליל

 לצ. נעקב ימ' ויד שנה, עשרה שבע מצרם בארן שקב יחיא
 גו' למות ניראל 'מ. יקרבו עורו, ומאה הארבע.ם 2ע.ם שבעחי.

 נםתמו אבעו ועקב עעששו שכ.ק לפי מתעה 11 פרזנה למה1ברש"י
 1סקערם לשעבדם שהתחלו השעמד מומת ישראל על לנםעע,הם
 קקב שרצד שכ.1ן משום הוא המהטה רמתשת זה לפירושהעולם,
 בהים 'עקכ ה.ה עור שאו ע"כ", ב'1'ח ההמו נאסר למה ט',אבע1
 מקב בפרפרת זה צוק לרבץ הרלח.,תו,

 אם- ג( ~ה ,סומקק בש"מ ראיתא טה ע"פ לפרשונראה
 רנך

 ראית'ב תמכ' יחי אטר 'יסף רב 8יאט4 ,8 משק ושן א.המע.ה 1לא-ת'
 וכמד הטין על חד נ% לשג אכר משון ינה רחמיה דטם'תאבטולא
 רנ מאמר מין חרש )מאמן האשכר בשער זי"ע אדמו"ר אאץ כחקבזה

 השה תתלשלש ריר א ררה א )ח הכש כמנרוה כיפ"כ ע"פ ש(, ררתהטיים

 שלטה, יגאולה על יום בכל בתמלחו ופשו למסר אחד כל נשדךשה(
 רמזה סעהו'ו מי תזוהו או בו, רמאלה עוטב תלה אה4 שאםלבקש
ן תף ,עה נימס בנדרה צדקנו טורח שונאובלבד  *( ש" ס טיןות 
 הים אוומעוז", לא שיי אמר ערכה ימף, יב רנה נחלע,מה
 שי ס'ל כסף יב אמם צרקצ מפרח בטות על כפ12מו ששושממר
 וטתהו המד על ה-ך בול לישב עלץ קצל כן על כ"ש טם'נאעו
 ידזון בש' ליהמהר רש הנצר, המחרת יש .צ4 מ סה,ה.הה
 תופיה ורוס טרום ובר ןיימ ירעף תטש נסיף טירחטנ4

 שרובן" כעף יימר' וק העהח, שיתות וחכתך הצףסנשסוהה,

א



 העתו"ו קלשות תזוצעברות הנתעבות ההנלטות זה וכלהעתי",
 יסף רב עלע שקיבל הרי המשח בשוח קורם 'וטסו בסן(ושתנבר,
 בחן-ל'שכ

 משרז עידנא כשכל וק האלו, משרז וחכל' המרא הנלה,

 ויקב איל הע יגוהושת העונש ששם לתמר "ם רבה"קהופ'. מעת:" 4פמר מאשר 'ויי ממ'נ ההוב"כ
 "ית' בכהינה ישראל גאולת בעד נפש, למתמר שבקש במצרםאבעו
 נןרב עת שנכל לטה', שמאל עם 'וקהט שטה והוא א'חנןניה'ולא

 בארץ 'ע41 'יח' קים תם ישראל נאית לטובח בממ.'נ למותלעצמו
 ואזכי "יחי בבחטצז ההא אשר הארץ, עחת מצרים בתו שחימצ-ם",

 לאוקמיי רתומות לנמק זה תל רחם-רח' ןכופ'הא בטולאיא'תי
 במצרם בגל,הה מספראשכיוהב:

 לממוש המיר מוענש שידו לבנו, נם 'עקכ הויש ווסנורנה
 ישראל של ולט עריהם ,שנמחמו חיש ממצרם הגאלה למעןנפשם
 המעבהי צרת על כ% לבם עימהם  ענש שלא כלשר השעכור',מצרת

 הע יבם עעימ אלא אוחם, לשעבר הים ישעבום' .שהתחלובמה

 מלות אשר ה9-ושה השבעה שכמי ר' לשועת בצפיה וקתלריז
 בדינרם, לחטה עלו:מ שעכלו ער לככבה, ששם וממרו בושים,עמם

 ענק רם לפקד דחמר'ה' דטיתא בםולא דאוז'ב ואט "ית'בכהעה
 בבחעה להם והתו זה דרך למרו בחרז הי מררכו מ5 ,11ך", ב"יח'זה

 'עקב' קהלת"מורשה

 יגאולה בוץ. רגלות בחיך ולשיאל שהם המטנ'פ שעצםתראהב
 טה דרך על ודוא בגלכן יוהזן סגץד עצמה הא עלם, מזקשקשה
 את מוקיק י,בסמןימ עלל דכים עשלה א( ,ה ,תמד חוילשאמה
 שע" והים עצט שיו 4ה אמיל ררה, אוויל הממר בה כר המבע4.

 יגלות. בתך בשש- לויזיק שה יהב, עזיהם מצפע - עשקשםבךתק
 שהשית עי "שעה', ש"מ" ומחיה ממית שאל ההמש( ,משחחפש



 תמי עומר מהעת הס ששו, כממוז" להית הכח להואלטחו
 דגלות בחק- אוחם "מהבז' 'ת' הוא עוץ הבאולר; בעד נ5שבמזכרת
 שאלתן גבראל "יהעת נהט(,, הוא זזובכח

 דמע נישה נשמח בעל דצדיק מקע' דגומופר עיר הוא,יגדיר

 יח- כן וערק קמן 4מי שאנק נער' בעו יעת' א"1 יוק כסוףשאס-
 ח2כרק ןה(- מוץכ 'וצאת וןהה נפשי כ, בחים נקאו- הית' לא בא,לא

 המי עומד עבאיה הזהו ודום עד וחיט וחשת' כסיוט טרלאך
 ומבלעף חטתה יק- יאהו מעש מ דגא%א, בעד אוו לממרסכו
 שככל טמעה מזק- לביאהו, 'ום בכל הנשיה יק חים * 6שק ח"ו,ה
 רוח בו שמפ.ח מה " שונתו., 'ש בכל 6 'אהבה - לרעוע 'כולידם
 קבי "מה בכחעת והוא הנקת בתן ולהתקים להישאר עדוכלחים,
 ומחג' גמבות בבת" ששו", שא - ראהאענש

 שראל עד יק-ט ט' משים בארץ קןקכ 'תוו יתפרשוכיק
 מנה, רק הרז גש(-ם בגלית אב.ט ורקב של חעהו שכל חיטלמות.
 יגאלה ק'הכ למען נפש הממית ע" מיתחו, לים קה,כ העזשתנטר
 יגלות כתקר מעמה לוותיק שרכל חים רוח ט וש.רחח

 ירש בשכת אכל החול גשמן ישראל עכיח חש וק כלהעהנ
 חים לרם שנשפע היט עץ., חים "טעצוז אלא רטהן, מהזחןאק
 לפג. אדההלך בבהרות חך, כעכעה שהש העבת את שמעצשממח
 שלמה תפארת במפהקך שתא "ק ומדן ב( קם ,תרעב רחים באהדתר
 המתאבדה כל משוש אונה "שף12 " ן ,העד מש-כ עגך ק"שש(,פ

 כשמהתה ורמם ,כה המקלש, כות חהוכן % ששמך ט מ%
 שתשוחק שםב=תיששי%%-"חלה

ש ו מ מ ש  ל הט%מאד%ת==קצי ,מ
ח מ חיגשק ש מ4  ס  ח  ט מן ש" ש=י 
  ח",של

 ףע""א="ץוהמיייש,-



 ,טקן,ן אעפעף גחענתש, ט לשמוח השגח 'ום אח שתשמרושאף
 המקרש ב'ת בבנק טהרה לראות שמכהתיאו',

 21ק צרה ההא כשלא שאף התפולה, המנק- לפרש "םוכדרכו

 יגלות על ואשה כעק להצטער לא אף דץט מתפתע", נרוםושחה
 ובבנק עיך דק בנחמת ל"וההאמ מכה שה עכל המשוש, ביתוחורבן
 )שת חו"ל שאס-ו מה "ל ומה שנת עוב כומת קישך', עורירהשלש

 והוכה היי ממים, כ4 נחלה לו טהנים השבת את המעב בל א(רה
 ר ינאי ר11.י ק שטומר מ4( !ע'ר )טסיה מצרם ב4 רגאולהלחלת

 עע לשכח וקראה ן( גה )"יעי קיום עי על אלא ר((, יה)הרלש
 ולראוה ועונש שטהר מתקי שכחות לקבל שנזכה יצח1.ה'

 חימב, מיי בכל ולהתברך המקדש, בהו תצק 1.רהסל,ם צ'חבתראו
 גן בבואה ששמה לגאולה חשכיו הברכה, משד ה.א כי השבחבוטח
 ישדו רחמע ברש דק במהרהחך



 ויחי פ' שלנמיתמעודה

 שם "נקכ ען ה? שמז, עשרה .שנע מצרם בארץ .עקב ,עיא
 לפ. פתטה 11 פרשה למה וברשת שנה ומאת וארבים עעים שבעח"ו
 בורת ישראל של שנם עעוזם שחמו אב.נו נעקב תושבעישכיח

 של יבם עעוום 'יעסתמו הרא"ם הצ' לשעבדם עמקהח'לוהשעכוך
 ומשעבוד צרת פכרת טהם שנעלמה ר"ל וישעבוד', מצדתושראל
 יעכרו ,( א וששה טרטר השעטי בתחלת ווט לדם, לגאוק,טדת
 הים קק בפה "( פ"א י ,שר הו"ל ות-שן בפרך, ישראל כנ. אתכנמים
 יבב ע'נ,הם שנסתמו ער ממיאל, למוכח כותתם  שכל לם עלשרברב
 מציש בנלפת ששוקעש כלל רונ"שו שלא השעבוד, מצרת ישראלשל

 רבצרם רכלו לא בת-ם ים נעקב שההז עק שכל לפרש1'ש
 כן 1 ,מכר כיכת'ב אבוק מרת יעקב טחת  שבהתז רך, בפה"בקרם

 עיקב עצפנ~ר כיק ורק מצוים של השקר את בעי לקקב אנההתן
 פדהאל של שנם שנים עצמהטו המו או האמת, כיח ונמתלוךואבעו,
 זן ובפה שש- בשפת - שמעבוש שהתחים השעבורמצחת

 מעבעים אשר בנעת שהים אס עהה נם א, כס כאמת,הונהב
 ךוציןם רש ייצגתי, טצרת תכש קעש שנםהנ1ם עד ,ך, כנהאוחס
 הכל של ברבהם וכויא חמר, של בנסימו פה שאס קמר הכל,ברטי
 חףל ביצרושוכרים

 ,םפ-
 ל.עקם עמשא והמשו בירון הלכה ( פ ברעלתך

 לבלנק מחימם ואוה ומטה, וגלות ההגיד גשמת הטו שכן1שף

 ח"1 ט'מ שוץ2 בפר כן ו4ירהש בצלה, טקצים אם אושר לצינהעצתו



 1"מי([%'%ב49"ם.'%ב9(=ב1ג1"
ג =ג1. ,מ4ש=  "עטם( מ(ס4 עגססט 11ג ,= '% 
 ס!.א טנ (חמ ס,המט ס2בו מגגסם 0,.שבט טב(הנס4(

0 ש ש ע ) ש שש % ' א ) ע א ש 4 ש 1 ש ש  

 "ש*"שמגשש1מש.ממגע=
 6שש26 נטבסקבש

 ט4ט 1אן 'עס ט4נמ גאמט שט טחז טמם ן 0מנא40
 ם ן גבאם 6(ט מענ( ז 4 ונא ונט נטגמ גטמ '[1[ ט י 1שא1

 "ג%ב1[1ומ" אג"ק" גמ'ישט
) 1 ש א 1 ט ע  

 "בשש ב %עע9 שע ענ ,עש"9% אס מ ןשפש
 421 ,% 4(נטים

 ז גא ג ונ9 גששש םע,

ן (שטט4סמט ב ש ן ש 1  

 4סל טו6זם (סט '[( טטמ %ש0 ום ו((ש 6"( ,ן סטוןוזלח
 'י(הומס נמסנ ("טואז והטסז 1,שא ביזן סום*יש נ(גע שא6ם
 סומס טעט (ע(וס 6נתם טחסן ע4יטז 10(( 0(אטווט [(ט0עשסא
 טסאם טשסאסן נא6 ון(ח (זסס ו1(1ן י(טן (ווז וזיזס4ם 4אזט6(א

 סאבעוא6 טגגו(ס ;0(הננמט (סם ס( 10גסט ;0*(מ(סט4ממסן
 שאסה (מאם 0ואנ וגןחם 06מ 4מגגסטט טיא ואמשםוגגס
 6סט (סו6 ווומ מ אוט מוס יס נ(ס0 2נוו(טם 1יזס4ם (מא א(טשטא
4י(סן א % ש   סאם אב 1נטס נעשמם שש "א (שנ"טע 

 'יים%1גטם 4א ון טסט '[( ע4מהם סואט ,סגאז '(סו6 "אמ 6א6ןט
 06 (טא ו(ז (%ש 4(ט ע4טטשמ ישםחה סטוס ו22א1יז6ו
 גגש אועמ טיזם 4ןע מ "וע סן ט41(ה ששסט * ט(14ט44

 יטא .4מט14[עו
 נטא4 ט(סם נגסאט ט"מח וסאז יט"ע סטנ נ(אס 'ע0*(גם א4שס6
 נסאש 'טח י0 נא ע~ס6ס 4מ (הט - א4א יט(ם4ס עס"2נגע4א(



 שוק יק ע ממדסומם שלר ןה ש" מ י תהלם יך ו"אי

 והים, עי"ש אבעו, קקב של היו 2עח כנך ב([ י ננ )עקי9
 פרק. את חיו  בשמת החיה התפלה עמור בהיתו אבעושננקב
 המלך רור שאמררועדכם

 רנעש"ם מק  שמפרט וכמו התידה עמוד שוך ה'ה כןובמו
 והטת שהוא מה., לא אבעו ".עיי נ( ר )"ש" וד"ל מאמר אתי"ע
 ,עה נצווות הטו ריזוהז כי ט.תה, בו שיך לא התוחק, עצם אב.מהקב

ח ש ס ן  קל כ" ס 1"מ קז" ל ד , ק, ' ע"ש פו טת אתתצק %4קיחי=שוםק=" (ל
 וכ.ח עזראל של לבם עעוזם עצמו הוא רה לכן תורה קלתפיר
 כאסוך מצרתן גבראל של ולבם עעוהם נכתשעיטר

 ושתטש  אשר בעת ה'א וגלות שתאלח נלה, בכל הטוחק
 מלהתפלל הלב, תמתם לתרה, עתש מריקות ומתרעליםהעעש
 חי ארו- הה התורה וש-שית התפלה, בעת כ,1ג11.חק וכישכראר,
 עול ש" ולבג% והפלה, הורה עפש להח.,ת במצים אבעויעקב
הנלוח

 לאחא בני את לחוק למצרנם 'רר אכש שקצך ונפרש,עורד
 עוקב ררא א( פה )םץ11" ע"כ א( א 15 י ,ג שחץ% כש רשמון,בנגרת
 שברו בעירו רקב מאן-ל ארורי ד( קן )תהים ועוזרם במצרם, שברב"ש
 שואפ.ם חמי הע בר, לכמוה אוחם שרווק שעץ והימ אלקע רעל

 חשל, של לב"מ עלוז-ם הוא אשר דגלכם, בגת ובנקלגאלה
 שמטר וכ.ק רדבום' כל שם ויב עיוי -ודןו א( פ, א )נגלש בוזכדגת.ב
 ויבם עיניהם ומנשמו ער לעפוש- רפפנה המשחה בת נהלשיעקב
 יבם עימהם מד השיעה ומום קיש רב.ת התז שלא שואל',של

 ת*המהשקמשם*=וו*שי השתלתתא'י
 ם%



 עא כן מחף ט( כ; ,האשח תזי פ( אע י י כמדשיק
 אחסנו המלטת תופם מ' היאין ןמשנמ להד שאל אחד הנסקארו,
ך ךעלםןמ~ה  עגו כהב קימום תמל הא ניר הבש ן, תם טלנה 
 אז קקנ ישום של שכנקב והש כעקב' סחות יה אחיו עא ק'ואחף

 בעקנ לאחת ןקקנ צרדן אותו ןךוחרלן נצטער צער כמה לההלם.הםלםהג

 עו עלם עי נוזח י נעלוז לתמס מעש *עאי למץ חנן בו- ש"1 קןעשי

 מרת נרולה כמה לרואות כע,, הענק ריאה לנמם[ טון אמהמעשן
 מה ה"י4', את בוץ אחו כני בלדתו חצף אשי ועקה שלהכטהק
 ניראל בת"ק אח הד"ק ש41א תו-מ ארזם נלוח אחר למלק-שעתור
 ובאהובת בעתור רק וזח אשר תצ שהטו מחמת הרחוק כרכרהאולת,
 מחיק הוה כבר בההו אשר ער בהעי"ת, בטחהו נרול כה אלאוסכום,
 הקו הה לקסומה יום בכל מצפה היה כעקב, שתדאה הגאולתו אחכירו

 בגלו, בהיגזם חניאל קרםמה-
 א( סם ,בראא לבנט יעקב שאמר מה בש-שרן ליש-ש "םובי,

 כ' ה012', באחרת אתכם עךא אשי אה לנם הוגהקה"האתש
 הבנבזק, מרת סי שעל תזימ ואנוהה, קשר טלשק הנפרש'אנצי'

 ח' "צ כן בוש אסך קמים יימים, לאחו", לוחיות עהה כבראפש-
 טירם טצ, בירו אבם, קלך פעל זהוכל

 ".כ יי ןעה ט' ךצך4פהן התגברה, צק הוא - םב'ת הה-שהינהה
 פןאשמפבהףי לרש,אן,מ11אבנ"ימלב

 תיאומכם
 דגוכהנ'ם חתומה טית ט"ו הטוי נ41 מ האר הם אשרהרעה

 האסר =ת ש6 אוש שואף שהצי ט' זעק פכה בחדש נם לררתובםםפרס

 אוזא
"1 

 שם ומהעי להשד 1ז 1:ל
 בחי

 סנוב לטים ששי ההעען
 דךממ בוצויה תששינה ההתחקה עקד

 בכל לרצעה ולצית וחפלה, במיה להווצק שכה חקיש
 בריק ישקכ דיך עון שון דימוע חע' רצאולה אר עלט דודשז,



 ולכהכה, לסוכה עממנו בבל ואולרה ברכה שפע לס רדשפעמצרם',
 דק בשתיה דו בן בנצנח שכגמז, השאולה ר' לישועה נמכהונצפה
 וחסדיו רדברוברוב



 שמות פ' שלנציתסעודה

 וכיתו אנט ש"נ את מצרמה ריא.ם והראל גו'שמגז ואלהא
 במטים הגז ועמף נפש, שבעש .עקכ יך עשי נפש כל יחי גר,באו

 לטכבש, ענמשלו חבתן להורקןובוים"
 שמהראי

 גממפר וטכניסן
 כשככים הנצלה ויא עצו לכוכבים משפלו במה וצרב~בשמיהם
 ובשמנכם במספר שטיסןשמתענן

 לשראל 'כ5 א( לה )שנריה חי5 שאמה סח ע"פ לבארונראה
 שישראל הינו תש-ובוה, מ4 'ערמו' למרש רש בגז', זהערבק

 גבראל, גו' משאר כ5ל ס'שראל אחר כל כ' מה', והמעורכק
 שרשן "וא 1%", אהד ששורש משום תזיא שקמה קזוז הןכאחר 1כ1"

 לטצרם שכשבאו עקש, את מצהמה חתכים ח"ש הן-הרםבאשת
 ההש יך עא. נפש 'כל בתש כן הי בקקב נשיען כולםההאחרו
 ה )1צ נמן)ייק י בשבח שטפטפה חח אחר כנפש ריס 'חור כלשק נפש',שבעים

 ס-
 ושע" בנבואת ( בדשה רמר ושרצח שין שםפסוץ הנה(

 אחורם שכעינם הנעו .שיאל', ושיח יצק עקב ישרפ 'הנאים ,(,ם
 -בשהק

 נקק~
 כא"י יחיד, בלשק שראלף, ופדח ץ צ " בוש מתושם

 קקנ, אח שרשה רנתכם ישראל 'גר אן פע )שני כמרוש ח.שאחר
 הוא צדקתן שעיש היא בו' מתא צדדים שטלם שעקב, כלםהצק

 ויו לנרקב, כולם שורם עיזע קי של מעקהטשרשן
 בו"

 צדיקין
 בו יצאכ

 כ5 בעזם כר וזה- '6פם מצתו כ5 שהם לוטר היגש יצהב



 "בשם משה לעשות הכח מגבראל אחד לבל ש"ש שמה עהאה"שיא5
 עשיתו ולכן כוה, יה ונכשתם מאנשים שבלם משום הים "4-א5,כל

 פועלת אריאל, כל כשם מצהר ומקים עועיו אחר וכשמהחיכעשיתן
 גבראל, כל שבש הטונ את לעקיר ישתהואותה

 ולפתי
 4:ל וכוה

 ניי 1!ץ הרמכ'ם כוזב תבר האגהץ ביצ"ט חלק להם ש"שפדהאל
 בול, העולם כל הות עצמו את הכרע הר אחת מצוה "עשה רפד(השסד

 שור וצדיק ם-( 1מש4 שנאמר יהצלה, תשהה ולהם לו תרם וכות,לכף
 והיאק" 6טת העולם כל אח הכריע שצחק זהעולם,

 עישראל בעת ושרחף, כל נבשם לפעל אחר כל צרץ-שותר
 וחועע' ובשביה כצרה נתתש העמש, בק וששרר מפתר בנלוה,שריק

 שמים שם עליהם נגר שאח ער פם?נז, חטט את מרי[ ממתפרים
 שגבראל מה מכח רק ההא האבות כשרש ששטחן חיותן כל שאוכלל,
 ישראל, כל כשם טצוה עושה אחר אנט וכאשד בהה, זה טועה,כקערבק
 שעה"ק; 'חור בשבל ג( ש יוטח הו"ל שאמרו חח כולם את מח"הההא

 ט6 העלם 6ל מוחלקתשובה
 למצרש 'טף שיהדת תשו במצים', ה" 'ו'טף הכחטהיש

 במו ט', רב עם ות יהח לסבה חשבה אלנןם י( ג ,מקוש" כ'ה.תה

 הפחה כן ט', טפכם מעי אתכם אכלכל אנכי נא( ושם לאחי יוסףמאטי

 כו6 זעו-אל כלל את ולכלכל לפעל מצףמה, רבאש ושראל כלו-דת
 חנחן לטצרם, טירתן בעת באן, הכתוב רירתן שלכןצ"ל
ק השי נאמי שחף לכיכט,שנמלט  מטעמם ויבש יעף9 נ( 
 בכחשת אחד כל לויות הפתר למצים  עירערתן ונען הר,מלם
 הנשל =נל ,ךק" מלת 4לה פש אחה שכל הרבים",ומצמץ
 לקטמם, כאן נטשך כן על סו(, ס השעי צר"קש כלס הנבו-בבחעה

 ככוכבכם עינם רריכם בונייך להעח באופן עורה טעלתןלהט
 שכל להורון שמיק, וקיאת במטס- המנשן רעושן לכן חךלילם
ר שקמה מום ט"מ ע"ף%ג =ב גחןאד ה ה %  

א



 יךא בשם לבלםבמםפר

 י ,שנות התוהה לקבל אוראל וחכו שמה בוו, עה- להוםןי 1"טג
 אחד כירש דום על וררה 4בר וט חק אהד, בלב אחד כא"ש (בוו
 טתהו5ה למצרם שן-ה, טבח הן, א(, בי שמח ה; אי'ח ,עה אחדבלב

 משמים ועליתן אחד בלב אחד כאיש בגלות הייותם 11במחשבה
 ואנכי י( פ )פשרה אם- ת" ירחק בנן-הה קשוהה תלאההיתה
 שמך-, על וץ סטית רוסף עילק נם אעי- מוזכי בארייק ענן-ארד
והכן

 בער ולעשא לפעיל היבים, משדך ושיקז שמנה חקהי
 5בל תוכה פדהאל, קק הזרוממ ועיט ישראל, כל ובשם ישהאלכל

 בכל והצלחה ס-כה חישב פיעחא רוהזק ונמתי חי בניהיתהוות
 בתקימעקים

 חד בן בכסות שמשה לנאמה לוכוח תזעעך ענשיו,
 והסרי רחמץ בהב דרקבנט-רה



 בא פ' שלפשיתסעודה

 ואח לבו אח הכבדה. אר כי פרעה אל בא משה אל ר ראמרא
 בנך תק בך' באוני תספר ולמען כלפכו, אלה אתתי שת' למען עבריולב
 אני כ. דדעהם בם,  עכוזי אשר דושי מות במטים רוזעללתי אשדאת
 פרעה אל ששלחו וכיק אחר, למקום הוא וחל-" א4ו, ששתשיביא היעי "בא" לשק כי פרעה,, אל "בו הל"ל רלכאווה העלם ,סיטיםר'

 פרעה אל י-ה"ל
 פושק הוורה דבי אמחא ב( לג ,חצבנה-

 אשר ,( 5ם ,הרמם ואם-
 %4ע' נשא בני המכריכו כצק עזלכק, שק- באור ר תרועה ירעירעם

 לספר ח4"הטיחי
 פקה-

 ראתי לעלנש כה רתכק בנק א4-יתא
 טיוש ר5תהזה עמן תמ ת"ב וההא דע'לא ים טבל לקיעאנא
 לכאן ווסמוק

 שממם הנתה ועכרע פרעה לכ השביח ותכלת שמם-תתראהנ
 ,מבא דמע הבשמ"פ סק שמדש במו והמו ד' בעבוית הוך מששללמרו
 במטויבי צח( עט, )שלט הנתוב את הקש"( צם 14" דיל תרסט"שפ
 הכבחוה ררך 145ד "ט י ל",שמאךכי ההב לעולם כי מהיתדהחטי

 קץ שרכז, האוות אחר הרם הם ומתלהבות חשק נכהה כש-ששד,

 שבשמטם, אבעו המן לעשון 61שזאמח להו1יקק שנשכה שישלנפש
 ננהו ענקשהוא

 ולמק חודי, שעה ש את ר שהחמד מה, הענק הח'וק

 זהש' אתהי הות בשןים הןטנללמו אשד אח בך מע ב9. ב(א1תספר



 צרץ- כן וסמו כוקיכפ, פרו לא וה'טורם המטת כל על ואף בם",שמת.
 סטכם אתכם -סרו אם אף 'ה.ה ר'" את שיידעתם ישראל אצללהית
  טהש'"ת תסורו לא מ"מ נדגלות, נם'תות עלכם ונעברו ושורק,במכות
 'ידעתם", לשטון אמי %ק וטעבד'1 טפרעה בקיו ותלפדו תדברן,ובו

 את ודק והאדם א( י ,טיפשה ממ"ש הותיק-ות, התחנרות מקקשהוא
 לא רבר ששום ער 'תיש, אלו וטחוברם קשורם שתהד ודינוחגה,
 הסמיכות רבה, בהושענא פירשנו זה דרך הגל ממס אתכם לנהק'וכל

 שאנו בך', ורסקה חטקה הששנא מכעיסתו בק ורויה"הושענא
 טכעש'ה בק תאריה שאף וכנעה שורעים ישראל כלל בעדמבקשים
 שהר' 'תיש ממנו סרר א'נר מ"מ מהש"ת חללה להפרירההפועלם
 נפרר אינו ורסוק המאוחד ורנר בו יכולת תבוקרהיא

 הכחוב כאן שדרשתה
 אש-

 חרדעה שהר הרקנה, 'ורע' העם
 ההרועה בעת שאף חזינו ג(, 4 י ,י 'לל י44 טח עמ' מהיטקהוא

 בעת אף בהשית ורבק'ם נייעים חיט נו' י 'וןע' עם רםורמכאוב'ם
 ד, אם כ' ךיעחם יום כעתן ה-יא 'הלכח פרץ- באר וו ובוכותתרועה,
 אצלכפ תהוו שלא עד לבכם אחם תכבירו כן לבו, שהכביר פרעהכמו

 ר' מעם לפנות כללבררה
 למען הגהה הר' לפרעה ההשכר מטרת שיקר נמצא זהולפ'

 אל "בא נאמר %פרך 'תיש, ט דכותם יריו להשיח ושראל בנ''תקרבו
 להעדית וקרבות בטוה היא לפרעה שההלכהפרעה"

 על שאף מקרושה, הלב הכבדת מדת להעלות שנוכה רצףיה'
 זבו 'ת"ש ממנו גפור לא בפלוח ע*ט העוברים ההמכאובש המירותכל

 לבת שמאלות ובכל הדיהרת בבל להחברך נעה זה וכסטתנרכק,
 וחסדו רחמי בוצ רק בנהרה די בן במשח שלמה הלאתהלכובה,



 בשלח פ' קודש שבתליל

 לאמר ונאמרו לד' וסאת השדה את ישראל ובג. משה תיר אא
 בלבו עלה רעם כשראה או ובוים, לאמר' 'יאמרו הלשח כפלוצ'ב
 עשה 1:ן כר עררהש"ם,ר

 כמן, שלר י שי ותו הטו הפלה מענק שירה רהבה לטר,וראה
 'עבודה עפנה שתפלה חט,, לתפלה שלה בק החלוק ק- דןחג.

 בכל לעבדו ע( ש ,ים-ם עה"ב א( 4 ,תש" הו"ל שאמין כמושבוב',
 הוו יידה הפלה 11 אום- הר בלב, שהש עבוהה הוו ארולבבכם,

 'חויו האברים שכל ר"ל רטבים, לכל  מהפיטת שבלבכשהנקוהה
 מוראת הסח נאף טמעו הלב עשועיש במו להשיח ומשתחשמהלים
 למלאך כ. בתר למר ישיר הרו רמלאכים שעביה רכקמ תהשיה
 שיצרי ,ננו שתעכב רתע ער בהם נאק אחר, לנ אלאאין

 ח פס ,ב,- הו,

 כל אל שבלבם הרצח מתפשם לכו נ.( יבם 1מעח ר( ח ,במדוו ערובש(
 א( י ,מנוו חויל שאס-ו סמו לכבות, שי' * "ם הארם אךאם-מום

 בכל יכה אש לק לבב,ך, בכל אלקן- ד אח ואהבה ר( 1 ,ים-םעה"ק
 קררה לוביעת

 עשה9, ובו כה עררה שקריר בלבו עלה הנם כשראה "אזאך

 וט41ם בלבו,  עיה שראה, מה ט" על עעתעידו ההוראה שתערהרש
ט %ש ט שתיטוי"ימא  " מ  

%א*יחט- ה * % * 4 א % ע י  
מאס"א ץ "י ז ישימות   * שא 
צ פ"יה ט ם '  ח ס ה ,  ח  -  %  % * 



 שיחץ אמה טמש שסלם עד בה, תושלאו רחבהשר%

 עך שהאמט כבר  שכחוב 'אע"פ ג( שנע ושמץ במחרש נקוהב
 כר, היבטים ולא העע העם, מאנק לא( י נשמה שגישר בנוצרם,שדיו

כעי
 ברשעש טשפם עהה הטוך ךגך'ה של נכורה, וראו וןמ על שבאו

 כעי וצ'ט בי' וממ"מ לא( י ושטת מיכר
 נפ* אד במסים עדאטעו

 יק הנהה כמוש שהאמונה ונ-אה האנ"ש. ולא ירירו מוחביזר
% ק"ש מם יא= 4 א% חגהה ה  ש פ *קי*ם"41הטהחיא%שחר י ,  ה * א ף ע מ ! ץ "% ת % ט ש ק ח מ ק  

תימש=,ד-הה יסש*עהמ"שי*יפוייס ש % פ ש ט * 1  

" ש ו ט מ
 '=ששמימלשיקחאח

 -ש6"קטממ1;ישיו=ם%9
9מקאשיישטף"=צ"=גסעאישה=ייי"4יש"חמדי-%י ה ק מ ח מ ר מ * א ח ח  

תתא"לפחח"%%ישיחא=%%פגא=יחשחיםאשדסשיםש"
=הא4הששילתר"*שווישף

 מא"=4יש11 ישא"קשיג
 קאטשיט"עש,מליח*"מ*ליל

חץמפשוי
 תסיט,שחפ-שש
% * ש ה א ע ד ש מ ש פ 4 * ת י ' מ א
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 מען מלכה ויהטמ ד אהבת אלא כלל, בהורים בלי שהה לומרשונה

 5י, יירה אומר שכהי עי תהו צנרו בכל ומתפשנשז ומממחוהחי
 ס" מצר בלי .נחלה שנקרא התעית ההיא קששי 'ריביובכחעת

 בסל לב בכל להדית להיתז שם  שיה שכשנת חקה?
 בגבן רשש נבשש כל אדק לפר לרצק היתרה והעלה טאור, ובכלמש
 טק1ץ עירה, בשבה שהר תשביות, ברהזר,ח הריקא כל נפעלהה
 לנקלת קוהמח המטו הרם שבחת השפעה ישראל מקבלים העהרה,בה

 תוהה אק קמח אק אם בף0 ןן ,שה ב:ה'נח ההיע, יח ,בשםזרוזוהה
 וע( נ ס" בש4 ,תמשש הל אגרו והר דין, פחמת ן בשנת קרק,ק

 ניבה לפרנסה טעלר הגא ים חק, לייני אלא הנרה נינהשלא
4%%1 ץ % * ע שא ז  ח ג אמקחשקחזטאקיממ=חה11מ = *י שי 
ח ש



 בשלח פ' שלישיתמעודה

 לאמי הממח %' ייאח השיה אח ישראל ובנ' משה .שיראוא
 לאטר' "ויאמר, הלשק בכסלת"ב

 תעו הים טן ממראל שעלו בשעה ג( , ,ניסר חו"ל אמר,הנה
 מק ך14 את רנוקרא בגדול עירה, אטדו ,כינר עירה לו0רע'נקום
 אשיה אומרם חק % אשירה אמר משה פרנךס, ראש' אחרועתק
 ט' לד' אשירה א,טים והן גאה נאה כ' אמר משהלד',

 רק בעצטן, עירה שראל אמה שלא מה ~ה ענק לבארתראה
 הטו שירה אמית סריגת ביצנת רדגר רכיט, בהרר רבר' אחרענו

 רגשלאכ'ם, עבודה המו שירה אמוצה לכן ,אשר בש*מ,ח ד'עב,דח
 שיך לא ורם בשר משא"כ ופנם חסרק בהם האץ שלמים שהםמשום
 למררגח שנתעלה רבעו משה אכן עירה אמית מדרגה כללב"ה

 מלאך המלח נ4( ג ,מרטי עעיצ(י במו מלאך, עעקיא ערמלאך,
 ולק שיהה לבך משרומז ה"ה א(,  פ"א יקי )שז חי טמצמםו'הראט

 רק כ' ההלל, את רגוקהא כנרץ השו-ה את  להם לקשיא משהחשק-
 עדרה לוטר ושטול יכלו הזעל

 בו "מ משישל אחר לכל באמת רהנה 'והר, במש'והי"ל
 ,אחפשמותא א( קב' סם ",ח יי ,העז כמוש"ב רב"ט, ממשהניצרך
 מבואר 9ז ]המק לכולהו שקל ראוה, כי רבוא  שתק ער ההםרמשה
 ושש נפש כל לכ' סנ( 781 ד-ע וקזבק בעל לוגה-ק אוייםבמתנד
 דוקים מששה ייא כ' ע"ה, רבצן כהוה מנוינת בה "ו שראלטבקז

 בשם גי-א, עכל! "!1-אל, נששה לסייח האלקתז חוחרגומש"כש



 מיטא', 'רעיו ונקיא סלם, כלקת הוא ע"ה רבעו ומשהרחלם
 אז וכה כי ד' אח לודע ישראל לסלית ההעת נחשה עצששךדרים
 מנשמה בעולתה .שראל מבנת טש בכל "ט בז' דעתו לקשר %ומהר
 ע"ה'[ רכשסשה

 שו-ה, לומר עצמו, במור מישראל, א"ש כל ככה שאק אףחזנה
 כל הוה רבעו ממשה בענקה האחר אחד לכל ש"ש 11 נקורה ע"'מ"מ
 נשמת הים שראי', ובג משה שהר "א חדש עדרה לוס- ראראחר
 "יאמרו ההו לי" רואת השוהה 'את ניראל, בני בהיך היא אשרמשה

 א-* "זה אמרו ולכן ב"ה זה טלם  7111כלל1 הלשק, כושללאמר",
 ,עה רכש למשה רק שרעמן 'וה' כ"טק שנבואה אע"פואנותו",

 יש-
ק  

 כלשק אמרו שפי משה, של מכחו טלם  שאמה מכ'ק מש משה(,"
 אמהו' א-4"זה

 בשר כל ערוך הפקר שומע רן א = ,ששי בטרש איזאהווהב
 אק טתפללק, שנסרו% בששו כר, חפלה שומע מהו ט, סר וחה"מנתוו
 מתפללת וכנמור כנםו7 כל אלא כאחר, מהפשה שכח, מוצאאתה
 שכל ומאחר האחרת, הכנמת ק- אח- תחלה הוו רהטת עצמה,בפג.

 כל מטל רמפלות על יגיעתה רי%אר רושלות, בל ממרותרבנם'ות
 ונתצן שצית איק קהה בו", רבנס'ות ככל שהתפשוההפלות
 עטי אלא עדך ואק עאו, בשר בל ערץ-  שנאמר וקררה, שלבראשו
 בראשו ששיית קטרתך נשתפלה שנרעע דככד' בנה, לבארג"ש תלכדי כעף כלם כ, י( מי ,תעדששם-

ש = % י א 1 צ % 5 ד 4 *
ה%-ישש*יי,"זן

% 1 =* תשח % %% יח" * חשיש*  

 כ",הש."
 *ןל"

 אך הקב'ה של בראתו שש-חז העשתן ין,
 הש הר ואחה, ויד שבכל רב,מ' הששה מכח הדת שריאכשיה,



 עמרה, ולעשיק להזור רנוניך צרף- לא שוב אחר, בכח כאחדנאם-ת
 כהנה שור ,או חרש הקב"ה בושש עמיה להרת מעצמה ראיה הס!כ'
 שכננ' משה ע" שנאנוקו מק הים ,, כן האת השורה את אוראלונר

 אחד, גלב אחד בא"ש נאמרים, כאדו שכונן מוצא אהה דד'ישראל,
 .תיש בויישו עביות לריח, לר' טעצמה עלההלכן

 ןוזלך האלקום מלוק- המע ש( י )שמוז עה"כ לף בק-הטתוהנהג
 הם דוומלאכים ,ידהע לפרש, כתב מאחרו-נ, ך4- אוראל מחמזלפני
 אהבתו מראה כשרווקת אפם קרישתם, מחמת מישראל גבהז,ם.ותר
 מלאס מכל למעלה רם אוראל או השראל, את ואיצ גבראל*נו
 הדו לשדאל, אוריהו הקב.ה הראה סקי .ם בקריעת הזנהמעלה
 מחמה לצ. ההוי- האלוןם טלאך כמע תהו מכולן בתראאוראל
 אוראל, מחט, לפג. שהולבש שרגול4כים פירהש מאחרוהם, י4-גבראל
 מרוותה אחר עמדו מי ים בק-קח א "ם-אל, טמהרעת למעלרשהם

 מש נתמאס נברוק ,הנאי המלאמם' נק למעלה הץ שגבראלישראל,

 שיש( יימ
 משה נשמו שחט גבראל כל בלב שנהערר שכיק שאר,רש

 משה ען(י המלאכים. טעלז על אף א 4,ע* לק ברזם, השטם:רכ'ט
 'א"2 צעק-א ער חשרת, מלחג' על 1נזעלה למרום עלהרבש

 אנט משה ברך אשר הכרנתו תאת א( לנ )דנרמ כמש"כהאלק,ם',
 הביך יבש שמשה חסקץת, במטי ופישו שדאל בד אתהאלוןם
 טבנ' אחר לכל האלקש" וא"ש כקלה את אלמת( מכיך)טקטק
 המלאכים מעלץ על נמלתם ש גדלה ולפתךומדאל,

 איתפ,שטתא סיעי צביאל, כל ביקב לער נשארת 11ובעלה
 השית מלחג' אק וו ומטעם שב(, דך ,היד. וחרא ה-א בכלרמשה
 כלשק שטומר תה ט סג )הל שואל שיקרימו עד עררה קמריכלתם
 שן-ש שסכה לר", הכשת השדה את ושראל 1במ כהנה ד יש '4מעתיר
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 יתרו פ' קודש שבתליל

 אלים עשה אשר כל את משה חתן מרק כהן .הרו ךעמעא
 ,ריס ובויש" ממשרים הטרלל את ר' ההטו כ. עמו הישראללטשה
 עמלק, וצלחמה טוף ים קר.עת ובא שמע שמשה מה אן קשטגחש
ת"כ

 מראות, לסדרנות אוראל עץ סוף .ם ביגיעת דחנהתראה,
 ראה שלא טה הגם על שפחה יאחה פ',ן בשלה ,בודהא שאחילכס

 ראו "וי לא( י ,ששה עצאמר כסו היאה כומת שכל בח' בן.ווקאל

 נאמר עמלק בטלהמה אכן הטיאל. ובו. משה "פ'ר או כי 7 אםהעם
 שמלחמה כלומר מ',  איק רא  ויא ועע ע.ף "ואתה "( בר,יגרם
 ים שארזא וכסו הוראה, במדת המרח מחמת נתאפשרהעטלק
 יא' היתם אם אכל מצית, בורם הי שלא ושראל, אלו פ"א( עבלקובשיה
 נצוע שטוכ"ם אף 4, שפ( ע"9נ 5י ,עה "- .כ,ל הזז לאאלקש
 עצם אבל לנק, שחק רק 1; הגז מ"מ עטלק, בטלחמה נםישראל

 פלרטטו " י ,שניה עצאמר כש הדורות, כל פוף עד נשארהרמלחמה
איט*%ץ מ י ש " ש י ז ט מ א  

 מ ק וחפיתי עי י טר %ה " ה" ה "חם
מי,"ם"םתחט*ש,ששיעידלו

ח ט ש ל א"ש,=לייטמ"מיתשראעףאי="ו""-ם""*ה~ צ ס ה ח ח ה   
 ~קמי*חמש,שח%%""פ,מא-ש



 ג( י ,סירו חו"ל ינדו עכן 'ראה, מגש ללמות רב'1, סשה אל.הרו

 הטו ומשתא שלהא מומה לכ''ראה

 או תרה סחן קוים בא 'הת אס א( )צהםקמ וי"ל ולשוהט;נ
 התאה יראה הן, 'ראה שע' ינ' והנה לבאר, רש תורה. פתן*הר
 עירא י%4ם דב רגוזו בנק השו ררוממת הראת העתש, .ראתשהטו
 חק הומק ב( ,ג ח"ד בהיכף ןשו ילאה נראה הזיא עלמק, ךכלףשרשא
 יאה' אק חכמה אק ,אם הכמה, אק ושה אק "אם ס"( פג,ארח
 על יקא' מויה.1( פ2ף שננו ר.ר סצ השר מין שי ,לו בספה"נלישו
 לחכמתו, קודמת שההר: צרץ- ההאח ותראה בוראה מדרגשה שח.אלו
 שמום, .ראת בו ואק הווה בו שבש ומה ב( לא ,שנה חו"ל אמרו"ה

 לא החשונ.הז ומפתחא הבנשית טפחויח % שמכר, ש,בררומה
 יפנה אבל חכ:2,' אק יפנה אק "אם שאחת סח קא. "; ועל לוממת
 ההםם,ת מראה הממש עלםק" יכל המדשא עיקרא חםלש רב.ראפ:, סכי חתיה ביריעת רק כ. הע, החורה ע"י רק להשח א"אעלאה
 מ"- יר ישים )הה יאה" אק חבצה אק ,אם דרמה תא וההל

 ח"א( כנח"ל שויה על אדכא6,והמן

 או תורה מתן קורם בא 'תרו אם דפלע' הוא דכא; יל%פ'ו
 כד היתה למהכר רבעו סשה אל .תה שבטות דק תוהה פחןלאחר

 טמשה ללמות יחרו בא בטש: אהה פלע' ייראה, כדת מצולמי
 - התאה ע,שז ללמור בא הא'רכש

 קורם וא"ב לתורה, קויטח הש חף
 סוק אחר שכא הרי ע.לאה, ו,שז ללמור וזרו בא ט,' בא, ה4-המתן

 להשחן"ס-יימןצ%*אטתממת
ה"חהה4ח"סש*עקשאושהתחמ

ק - % ץ קש * ש ק " - - -  
חח



 נשר והמוג
",5 

 אתו כל אח לתתם משה ימ4- ח( "ו ,שם
 לתורה לוהבו לכו את למשע' ופרש" נר ולמצרם לפרעה רעשה
 ולמפר לחזור משה הוצרך לנ2; ששמא קורם ואת שמע שכבר רכלןוצרב
 זרע כבר אשר אתלו

 מנטן היתוה, מהת ומעלה גדולה רגק שיחרו לנאר, -שק-

 טוצה אמנם בושתם, ר יצה אעך רירתיה ממטת סהעתש'םששסע
 מעלה 'ש וקוה, ע"י ר' עכוהת ממהרגה שחק ילמדו ריסיףרכים
 )בו את "ימשוך ךש,י חל"כ אהבה מחן- לעברו ונפלאהמיה

 באהבה נם השפת את לעבי שככל הים לתרה","רט
 'עתה רבעו. סמשר רסישר ששמע אחרי וערו, שאס-הה

 ליעבר היתי 'בתע-י ופיש"י נו', האלקש מכל ר' טעל כ'ה-עתי
 ועכסנו טממ, היווה מחמת רק הכרחץ עונה ער ר"ל נעו,ר',ועכיצו
 שלם. בלבב לעבט וברחיץ, ברחוק בזמור, ינ' גרולתו את מכיאני
 לוניל המהאל שלמדו סי וזח, בפרשה חיה טחן פרשת נכרייהולכן

 מארגה שתן- יתוה מתן- הק'התורה

 יבש ר'", נרול כ' יעתי 'עהה על י, וטעלה למהרגהודצהר
 עא והוא קודש  שבח וסלמיראל

 בוובור הפיר שפכור -  שכת מנוהי
 בפניהן( ן בהםנ ,טשרוא מה זה כלחים מש-נח והוה שהש נאםץ',אחר

 נ* שלה ש" השבה את יצאתן א( יל ,ש" חרל אסח כןשל
ק % השש ט * , "חש ק =י יו   %  

ש " 1 " ש ש א ע ח י -תישי .ש
- 

ק "" *י שמ א  ת מ  *מ , 
א בפ *ג* ט   

-" 
מ ש   %  4  

"""ע"חפ4%*פיהפחחח
 ,חזי"מ%הא"טעפ""*9

ש"%"%"יקיטחהמ"פאח



 יתרו פ' שלרטיתסעודה

 אלים עשה אשו בל את משה דחן טךק סק 'חי, ונטמעא
 )מש ובויש" ממצרם שהאל אח ד' הוויו כ' עש הלשראללמשה

 עמלק, ומלחמה סוף ש ק-קעת ובא שמע שמחך מה א( קםננתש
וצ'ב

 ואח שלוחצו, אחר נפטה אשת צפרה את משה הזן גזהוקח

 נשם נטיה, כאוץ היה' גר אמר כ' גרשם האוד יום אשר בנוהשנ'
 נפכור ל:1, וי"ב פרעה מחרב רצלני בשף אג' אולך כ' אלתורהאחד
 במפה"ק שדיקו טה נם טויקןר בה"מ שמות נהינה על רצועםכאן

 וצהב אלסטר", השג "הסםדהול"ל

 עעהל על הההייה שבה נחן לא רב.ט שמשה ~ךש,ומטוהב
 בסדק, גר שציחור על ההקוה ונתן בתהק ער לבו-ק, וטיח מרעהמחרב

 עומר הא לא ח"ו ראם ממעשיהם שר לא שם השתקע ויקאכלום-
 קטב במם-ם, אחר ממנקות ושוכח באבק משתקע האן אלא יקבנסיק

 אה- רק לכן, במהק החטב יעשה משנצל בשייש כבנווני שצנפןלו
 שם שמטאר חיט נכרה', בארץ ריה' שיגר עט ר חמר עלשהוהה
 אקצץ א"ש ובוו פועה מדרב עגטל החטר על הטה  ריב נר,כבדונה

 שדצל על דיהוי; שהוא אליעד, השם נם כ' אליעזר, האהד"הים
 נמלא- פרש;,מחרב

 באוץ הניחי סנר הראשק החסך על מוששך;
נכריף

 הכשיזל לטשה ר יטה יטו בל את עחוםע דגם הזרקהונה



 אף כ' "גר' בכודנת שם הבו שלא כלשר סרק", 'כהו נשאר ט"מעטו
 מבר והוט ישראל, עם מקרושת ורע לא ס"ט רגילה בנדלותשףנ'ר
 לתק- לרצטרף בל' במרק', 'כהו בהיתו אף ר' בנרולת להכישותכן
 נכדת להדבק חיט ובן,, גופה אל דבדבר אל בא ולק ושדאלכלל
 בנערם מאה'ו שכה לא נטיה באין "נר" בבהעת שהוה רבעו,משה
 הטעם אח נם כאן הקפי בויץ", שם ואח ט' משר חתן .חרו "יקחחיש

 העט נסרקו", באין הית' נר 4ג(י כ. נרשם האחר שם "אשרלשמותם,

 לכסל שעלו רב"ט, משה של מדרס ולשור השכל סומר לעצמושלקח
 יתרו קח 'ו כאן ח"ש משה חתן רק להשאר סרן, בהן הזותומעצמו
 חותן עמית וו מרה רק שלקח לומר סין", 'כהן הזכי ולא משה',ים
 וע( החיב נשד )קק מדק כהן היתו ת-זנוקמשה,

 על ולמצרנם לפרעה ר ייה אשר כל אה להתם משה ממפרנ
 שמא, קורם מצרש מיצואה שמע שוערו דכיח וצרב ט' גבראלאורת
 ל, .ם'פד משר יגרלמה

 הש"ת כגדולת רק שמע תיתרו לעל הנתבאר פי עלתראה
 6ה ישראל, סי סו-מפת שמע לא אך סקל ים על עשה אשדתתם
 אחת עי שעצרם לפועה ר' עשה אשד כל "אה רבט סשה לוסיפר

 פעל וע'" שיראל, כלל קרישת טטב"ל היהה זה שכל כלומר,שראי',
 ישראל כל עם לב-,ה ובכנםשההו"ר

 וטיחמת טף ש ק-קח ובא, שמע שששה ינה שאם-ותהו
 אלופי נבהלו שגאז סי, ש ק-פוח לאחר נאקי שבשון כלומר,עמלק',
 יא למלחמה, זרום דע עמלק עליהם בא מ"מ פן, ן )שרת ט'.ארום
 שמזמר כט כהנחש~ם, 5ה",ש בא שועא משום פזים טרםטור
 כח "חמי )שם( ופרש" אתמך, ןעהשלם כל בך לעב וו( כק)יגרש
 כל עם 'חד סה.וח שמה, ומק 19יטן', הענן ה שה תטשמחמן
 הנחו סייע ושטל ותרו הבק וםשז בוש 5טלומ עמלק וטל שובמטרלל,



 ממשוש" 4שי י% 4 מ =ק",שץ
 כ% עם יתתכר ק אם

 שאי שהכד חח בשובר, רזיאל כל עם לדא בא אק יקגבראל
 כל עם ביד בהתכללות אלא בשימת, בשו"ת מלנמק לויותאפשר

עמשדאל
 "שלתמ לא ועיו שדאל, עם בקךדשת להתכלל שמכה רצקזהי

 אוזר, בלב אחר כא"י הע ההרה לקבל ונעה עמלן על ורעובנו
 וכל ושלום חים ברכה " ר,שפע כאחר אס-1 משמע נענטזבבהעת
 הלאלה ישועה שנעה והע"ס- יטרם, אל לעים מוב ומכלנעב

 וחםר,ו והנוו כרב ףק במררה הד בן בביאהשלצפק



 שקלים שבת משפמים, פ' קודש שבתליל

 לשוהם תאים אשר המשפמ.ם וא6-א
 וברש-

 מלאטו טעם כל
 יש ממעי אלו אף ממיר הראשודם טה הראו1דם, על טופטףואלה
 אשר תזר, דור נכל מקדשש קשן"ת תורה חו-עמ' על ןקא'לפרש,
 וש-אח לחרש עת,- הג'ק שהשיר טה כל ין ה שב ר )שם הו"לאשוו
 חלה במעילמשה

 אס-
 רידדועדם הים הראשתים", על סומק! 'ואלה

 א6 אף טמע. הראשתש 'נ1ו אטר תפוזם בתורה, לחדששמומשש
ממעל

 רבעו סשה אהה, עתיר כשמר, למומם,, תשם "אקאיהחטר
 מכח נהחדש תורוק על לארגזה שהוא חיבא כל כי לפנטזם6ום
 כשק ג'ל ייד"י כשם שאיזא כס ת"ח, ככל ש"ע רבעו משהנטמץ
 מכח דהוא קאש-ח, שפיר טשה יביים( ב שג בתעול ברעולרגו

 המתעסק הזבם צרק בכל דרא, רוש ככל שהוא רמשהאקזפשמהזוה
 א( קעע םמ ח" דד )תשגכברייתא

 עה'כ " ס הדא ותבטא כהחרש כשלהא בוש להבק "ם אמנםנ
 רכשן ה"נ-ה, למי ט11ז "צש- נו ראש את תשא כ' ט ל,שמ

 נצו, אני אק מתמששי
 אם-

 כוון שמד שאתה סמם היך ה4,ה 6
ומהיפהתא"ח"1יארח,ןםישהתמ

צ .חחהר מ6 %קייפויה  ח יד שה ש= 

ח-

  שתשה*ת"שליתחחח*1מגא"מ מהמהקשמףס"איש,שצחח*



 'טשאמ כנטה חבוט למה רבעה מנצה מכח הוו הכל לה-ט עתי"ק
 נכר" א' אקמת

 בכל ש"ט רבעו ממשה הנקוץ רעל רב, שעש חצי צולגע'כ
 חיתו כבחיב ט5אר אלא מתה, בי טומר לא מעיקרא משואל,א"פ
 א: על אשר בעצמו, רבעו משה של עצמותו ביוטז אבל וערלעולם

 הוא 1: על נר, ר' עבר סשה שם המת ר( * )תרם בתה"לנאם-
 'בכל רקכ"ה רכשהבבןחו נמצא יפ.ו מכר אנ. אק מת טשאמשחשש
 ענטז מאוחה שם עהו אתה כאלו לצ., איזה שקוראק הצט"שוה
 וכאלו נאמר הלה המתש תהית פקקן שהוא ע"כ ראעק', אחחוק!
 בכהעת שהטו מבח"ה, בקעת )השך חח-ה בניסות ה-נו עומן',אתה

 שבעת והים, אבותיו עם ושבכחי י( ט 41יאשה בתיבשכיבנה,
 א ו-ף למיי עש מ" עיר ןשףק~,קמש

מ 1 ץ " י א ש ו * 1 ע % ל - = % צ " ק ה

מ ים"" ק ט  ש ק" לק"זר 1ז מק  מ  מ= 9י =1ש 
 הטוש[ החית טענק הו-שהוא מברכי אס אק פזמששי

 'מחצית בחיבה הוגם הק' במפדם שא-קא מה עם מתאיםמה
 ]וכן רבעו וכטעמה לרמז באמצע, חקךי"ק ח"י מ9ת אותיות עסקןהעגיי,

 לחים, כגויתה מתעורר ברורו[, רכש משה בבחרה הוא אשר צדיקכל
 עח5.ם בשבה -טראל, בני ראש אח לקוף הגזים, תחיתכבשעה
 מנפל שונ' יסימו ט מתלש אשר חק, עת הוזו קאיהם שבהשפיץ
 בנ' ראש זקיפת גאיהרש לההיה, רת1יק'ם כל שק"שלסיי',
 ע"מ צן- טנור מוסף, בתפלת מוכיים חח יגאולה עת שויאושראל,
 עשא' רם אל בגשם יוו הת כר עלא נבק בב.ת אבא חשל טנאאיק

 לפקדיהם', -ציאל בנ' ראש אח תוצא 'כי לס-י .שובזז
 כהשוצתה והימ דה- טקום דפקך נר( ג א )שטיל סמ'ש תמרק,נהדוק

1 "1*י ל = =ש  9 1 י1  א  1 ש "י  1  
-4"טיא"ה9,גמ1י*קאא

ש



 עלם ער בנוזם בנ' וכהז לחרטתהצהךם,

 של ממבע כמק הקב"ה נמל בג( רן ,בנן בסררש איתא והוהנ
 דכרעו ,פ' 'רגו מה 'הנו, זה לט11ה, * ורואה ךגיכור כסא מתחתאש
 וכל רכ'מ משה נשדת מתעורר השקל, מחצת נת.נת שע"' לטיפ,'ש

 שקל חג' וכמר רכבים" כסא "החת הוא נשמהם מקום אשרהצרקיס,
 מחדת עור מתנ.ם הם מטה,של

 בנק קמרך אש, של בטטכע - השוי
 אנו ועד אש קקכ בנת "( א ,עיביי שנק-א אש, של הבקרשב.ת

 בצירוף שלס, שקל הינו משא', נבק בנית אשא 'ושקלמתפלל.ם
 הכבור בסא מההה הצמקים של אש של העקלפחצ"ת

 בל "בתקי ר,( א " ,שקיש כ'רושלם' שאמרו לה ע"פיעפה
 שיב' מא. שלא, ולכאפה 'תן' כשא דעבר בל כר, הפקסים עלהעובר
 מהיי 'הפרש, לררכ'מ אטם סוף 'ם לי-יעת השקל סהצ'תמצות
 מכק ום'רש" ר, פעלה לשבוך מטן ,( פ ,שה אמיו היםבעירת
 טקדש פעלת, אשי מעלה של כמא כהד מסק מםה של מקדשלשבתך,

 בנף בצפק שאנו העתק. מקיש א( סו סתר ,יש ין- כענואדנ-'
 כברן 'תן' בשא רענר 'כל ולכן בוטחם רבא עלה הואואשוכלל
 אש של מםכע של רשקל מהורת רגונורר רוטור,מהדת

 נחלה * נץעש השבת את ריעב א( עה ,ש:ה חו"ל אמץףגהר
 שקלסם, שבת על קי השבה", את שמהמעם 16ש יש בחרטבו4

( י ,ן לר בקדושת יחוויר פ' על "השבח.,עעקרא ש  פרשית שר 
 ו"מתמם אוצץנה ח"א כנר מטק הטים נסה, הףזה אהזית ר גרוק
 בצירוף והוא שים שקל נתעת שפועל היע הצרים", בי נהלהלו

 אש של בישקק בנק לצרך רוטור, כסא מתיזז אש שלרג(טבע
 ושייקש בוכות משא, נכק בבוז ,א4 לקרא שמכה חקדרן
 לוהק מעלה לב"י26 האאוט את תוקרם וה ירש בשכה שהחיהיקמם



י
ד

ן

ש
 שי



 שקלים שבת משפמים, פ' קודש שבתיום

 תעה מק פ" הלי ח4ם" ש מוומ.עק נאדר "נאחדא
 על משמזעק באדר הבאחר בוק שעים שי שקט מכשרטשב"ם
 הצ( "61. ,מ.1 שכהב ורוא בםומ?, שקלים פרשת קראת הא'השקלים"

 טה הג' ט'., שקים בפהשת קיק בשבת לדות שזל ארר"ר"ח
 ביז שלוחי ע"פ טכרטק ה'ו באדר שבאחר רום( שקלם סר4 1ב1.אשכחב
 טהצוז היהד אדד כל ודבקדק

 התהי
 שלו

 רגשוה קעם לצרך היתה בב"ר שההכחה כוה, לומררש
 הקו בהורה והקיאה ט', הכיה לבדק השקל מחצת ולתתבפדעל

 ראר שיהנה עלו, ור,'נ לתקן מהי כל של הבו, ברק תלקק עללעורר
 ד( ם/ )שמח עה"ח ים אמה עךעי הע, לשבעה ומרור מתלהרת

 אחר כל בחקי אלא נאמי לא בתוט בהוכם, המכנתי מקרש 4השו
ואחר

 טאםי אי ווי ,פרף דמע .ששגר בני געל אא" כיק כהבוהנהב
 ,י" יל ש והוא תיבק, (י בה "ם שקלש שמיפת ( ש" סקיישל
 עח"ש צולק, עךנחה תהמנה ש(ג

 משצרחם, מזועק- וטניס מםצההףטצי לאש,ףש

 טובעת בנתישת ברם, צימתם. אח לפיז מהמם שעדנותיהםא"
 על ,~שר ם0 י ,שיה בה שמומר כמ עמהם, ומפרת עמאהעוקל

מ ע ר , מ א  מת~ממ=ש%אי=פאקחש
 %ו*פש=,חמחתק"ויהמיקמחו



 מישראל משהד אחד שבבל צריק' לקרנות מהרוטם .רהעל

 בשטחה מרבק אדד מעעכנם א( סט )"שק הו"ל אמרו ודנהנ
 פה 1ש:ה דוגל שאמרו התרה, שמחת נ%4ם שהוא הענק "לובעששת

 הו-לרגם תקלו קעי ם( ס )אטחי דבתנו אהשורוש בנר קכלוההרויא(
 כדטז,כ השש, את משמשם תורה דבר הזרי כבר וחךבלו טהקימו
 ן לנ ומעלוץ ב;" כ"שן4 ר,אן,ם עלמרצוי, באחי נחי שי, ומ בדך וייל לב משמח, .שר,ם ר פקתי ן( ש1"י4ס

 ברצק רמזרה את קבלו אחשעהש בכר רק למה מעם לותןיש
 לעשות שרצונם העי'ת לפנ' ערדע גלף א( , ,בהמה הו"ל אמרודחנה
 שהשאור עק שכל נטצא, ולפיו שנע.טה. שאגר מעכב, וכררצונו

 שכפה ער רניב, גי-צונם התורה קבלו יכלו לא מעכב, הרזשבעיסה
 על ומיו המן את כשתלו אדשוריט, בעד אך ננ'ת הר עמהםרקב"ה
 עטלקן נהמו שבימה השאור כח בתל שוב עמלק של שם, ונמהההעץ
 השער רשן צהגדם, כ4ם שעטך הפנינו, רוינמ נתגלה נאילעכב,
 שמחה מתך' דיזורה 41קכל 'ת'ש, רצצו  לעשות הואשבכולם

קתק""י,ו,לדאמיאח4"ןל קח,4י * ןו-%יק%שיתעלג גי לפג. ררוע ג6. ג( ט גנניך חיל  שאמץ מה .תבארומה
קג"א~יתק ,י*יאח"י ע*וזשיחמיש

 *6מימ,"ן--=וחתי
חאמ%אקמ"מי"ןמימ*י " ש מ מ - ה מ י " מ ה א



 שקלים שבת משפמים, ש שלישיתסעודה

 "ח( ,י בחי דרבש טמב למפזם תשים אשר רםשמם'ם מוטןא
 ודעו כ' ערדוע 71מו עמלק, לפחש, 'חרו 'דפרעו, 5זסמ'טת מעם4תן
 נם הראשונה במלדגיה בק הכרכז, בכל לשראל מכאיב קוץ עשוול

 ע,י ננהנוה ומששט; שהטלהמה סטם מ רנהוב, ירמההאיורה
 מצרח של ראשתה שבגאולה גשם ט', האחרונה ק 1"הטע,משה
 הע"נ כ5 וזניח האחרונה בנאיה כן לאמינתב, וגמר 'חרועעיר
 כ' הורה, מתן שרגא ויפליש' בחדש פרשת ובמטה כן וול לרהמרתוח
 04 בבים ד' אח ועת הארן ומלאה שעץ, לאבמנ1ק ופשיה תיורש

 שטת נממבה כ! קל המתש, תחית של הרק ים 7171 ואח"כמכמש
 אלו . אדם גנ' 'חש'ם כארנק המבמנדם מחק- כ' דגמטטדם',"ש5ז
 'אלה' ט שכהונ וצח"ם, החית של הרק ערן וכן חיבק, מז*וכאק
 לדרפאהז השלה עולם לחי אלה ב( יג ,ייאל שנאמר פעטש,שת.

 טראגית כמקזת תנוות הפמליא פנדטת ק מם עולם.לדראק
 נצלה" כטחה בהעגחה ממיהת ודנהאחית,

 הים רגדטצךמו, "ואיה הכתוב ותפוש יגןלחנרע
 ט'אלה' הוא אם 5א, ליזעך אחר כל אק יתו בו אעיהמשפטש

 ב"מ- עליהםאשר
 נאמר עליהם אשר מיכולה" חללה ש עולם', 'לחף

 עולם' לרראקעחרפאח

 כהר עם5ק במלדגטז דגאלטא הן, בדבות לרוק "ט ובסטתב.
 מה ק- הכמדש עלים אשי חעךש במך( שהמו קאדר בובהוזרו



 לטלקום ענה עבר מיג. קא. יטר - מעצורם ישח לישהדטת
 ברע' הכת"כ שאיר שאף ןגשיה, בזום היתה ומשתשבדיית שעת- רוה, תראה עולם ליראק להרפאות פולה עלם לחיראלף
 ניראל כאלת היים אויית עק בגומא מח צ'טמסטת,

 ~'ק עה'ת הכלום ח"ם במפשיק ושכיבא מטת'םייכרם

 שמע שבלחותו כאומר ד'ע, משעזרא יגה"ק נשם 1"ע ארמרראא"
 כשממריא עבר"' עב"ר כ' ד'ע, מ-אמשין אשר הר"ר ןגהיקמפ'

 המעוך דמע ארמו'ר אא'1 וכא אז שמע לא הבנרם והנשךמער"ח,
 שכ' אלפ' השית הים "וטר',  שצם ושש זה, רמז ע"ר רנתנלפחת
,1ק

 10:ר"
 כל כלומר, רצם', לחפור עא "השכהית אשר כרי יק א(, ט
 תפש שיהוה שבת שכיו עם לתכלה הוא השמם בכלעבוהת'מ
 בט"ר, 'אם 6טר היהוב המשן ח"ה בשש בזוהרה "חיהווית
 גופו פוכח לנהק המו לאלה טתהו אם כלונם, וכא", מ"ף,אפקיח
 יק מנו, מאנה קח שלא היוו עא., 'ספו אד וכבודו, ממוםותאות
 אם לר וותיק נאר ,נמיש כבקמל דממרומהא נעלא הוא", אשה בעלקאם

 ר ככהי להטם מעטש, שכעתא לאוקמא שכוונתו והגעואהע'י(,
 כשם-, עמו", אשתו 'המיה אז משתו, נשות ביק יךה שהוטירחה
 %ש"הימץת"לא*"*6ן%9ח

=שא%"ת=א4"
שיישמץ"איתק4*שאג ש ו ,  

 ""הי "=תומקשי%יאט"מ
6מש/ימיט=דיק""י9"שם4,ש=שקר=םי%ש=-"קולא"
טו~א*תצ"שה"-ומח"9ן

י=ומד"שח%=9יחיי" *טיח
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 הרפה, שטוח עלה "מ שקלש 'שבפרומה צ( יה וקרש של מאם-"ר

 הבר"ת סור שהוא 'וסף, סוהרת חטא על טכפרת שקזזםדמצות
 נפשחן'כם', על ולספר טה- תהו כר, הארץ ערות למצרםשמכרוהו

 דהנא הכרות רצתו על מבפרק שהשוקים וכין כו', צ"ל הוצאה עקהנעו
 וכיק יום"ף', כנשמרש הלה ששת ו' שקלש בפרשת "ם כן עלדיםף,
 על לעורר הין עח הוא טמלא וה, עח כפרת עת הטו שקורםשעבה
 שלמההגאלה

 בו לפני וורדן -נלך נ( ג ,נגדר חתל שאמה טה לבאר "מקפ"ו
 לפיכך ישראל, על שקרנם לשקיל המן שעתו- העולם ההקושאמר
 על משאצעק בארר באחר דתנן ה-ינו לשקלו שלבהןהקרים

 ס19ד אחד ענו .שמ ה( נ ואצהר הו: המן קטרג רהנהרומזתם"

 נהפזרו אמך 11, חטא על הוו שקטלגו לפגש, יש העמים' בקומפ71
 'וקרב בחפלה נ"ל האר" שפי' וכךן הענדם, בין קרוש שםנהווצוח
 יגחנו  שפו"מ מה המיית עיקרב  שמתפלכם הץימ דגוים", מבקפזורנו
 שידם אעם המלך רח' .הוה ושק יטו וה דצתו ועל יגים כקבעוה"ר
 תילה וה לחטא חוטבה מועילה לא שררו להנחם., שוה איןולמלך
 שהר לשקל'ו', שקליק הקרים .לפרכך וו, קטרתו לבטל כר.והנה

 ישראל של תקותן הטו הברת, חטא על אף מכפיםהשקים
  משתשובה אע"פ הם-ת, רציו על מכפים שהשקלםהשמעם

 תיעבה, מהדלה שלא בנמנם כםפה"ק רצנכםך לפ' נראה, מהקבלה,לא
 אק כן דיל המ"מ, בפגם שוער וץ הששו עבש", הטו תשנהק

 "כ' 13 שמר אשר עאךים, רשיצ' מאמר ולפ"ז שם ער עידהתעצבה
 שבמח, מנם אף לושן שכתהם כלעם-, ההראל", בג. ראש אתהגיא
 ומ לחטא אף כפרה הטו ולבן ראש, ערשעיה

 השובכ.,מ, 2ד של הכשלח" עח רבא וה, כשמקתנהד
 ומליע כש ושהר שור כל עות ובוהא. מששטש. פחמת ידומששכים



 מועקד נגש אף שהחט, אשי גל תויו לא עיק הד אעפיכברם,
 נעלת בעת עה(- לנו "פתח להתפלל עלנו שקלש, בשבת עתה4,

 בפרשת וקראה תשובה מתק. נפשוהמ, על לכפר וצת עת שהואשער",
שקלם

 הגמועות, לכל ונוכה אוראל, קק וגרשם ,ה הי שעל וצקיה'
 שלטה, רישלה לקרב מעירד, בג" " עבד עבז תשה "כ'ליום
 הקסד.ו רהטנו ברוג רצן במהרה ריר בןבבשת



 תרומה ש קודש שבתליל

 חר,סה * 1"קח, -שראל בנ' אל דבר לנשר טפש: אל ד' כדברא
 לק 1.קח1 1ברש'. נר חר1מת' את תקהו לבו ורבנו אשי אים כלמאת
 להרות למשכן תהסה נתינת צורכה לנ": העגלם הקשיןלשנא

 נב( י 1יברם עה"ב א( 4 1חע;,ז חז.ל דרשו צהשז לנב' הולא'לשמה",

 לתת לכתפך" אף ששול הר שתתעשר, בשביל עשר  תעשרעשר

 *נוקא 'וחק רכ' אשכחיה ושם( חו"ל אמים געי לשטה שלאצןשי
 אמר תעשר, עשר 4ה אמר פסוקך, * אימא *ה ששו לקרש,רמש
 מנא 4ה אמר  שהתעשר, בשביל עשר *ה אמר תעשר, עשר ומתי*ה
 1ינףם היכתיב ליגך"ה לנם1יה שד, 1ט' 4ה, אנשי נם', יל *ה אמר"ק
 משטד שו, חק הושיא, רם אמו הס *ה אמו ר', אח רססו לא ,((1

 1בחמנ' בב'ת' טרף ףה' האשר מת אל המעשר כל את הבשו ( גומ"מ
 העצים ארבות את לבם אפתח לא אם צבאהז ר אם- מאתש

 ב"ה, וב"ש לנסותו לכתבתה רעוץ ריי ד' ב4 ער ברכה לכםהזריקת.
 *צמ'" 'ל. להית רזייך % צדקה שא מאיש"כ

 בש רלא ביימתן צדקז נתעת כק לחלק ששייךוכבתרח
 11 לצדקהלשמה,

- 
 רוקא, 'לשמה" בוז רבע' משכן, לבנק ההמה שריא

הדב

 בעל ארט1'ר אאץ כנק של דבה"ק ע"פ רוכלך; לבארוניאהב
 קרשש ב( יג 1י9ש עהיכ קיש( רוד מש תמרה )וניר והע תשובהדרכ'
ל ששריקים א דש  ק  ש  ט צ  מ  



 )שם( ומרש" דבלאה, תקיש ק כ( ננ )ךנהם הכרעב דק- עלעצמו,

 שכ5 וקרוש", השו"ת נקרא מעמא אששי רעל טעאהשתאפר
 לא למ, שטו, והמצמת התוהז וכל לס, משפוע שהנא מזבותרשפעוה

 רמל- מבנת חמר כים כי ה'1, חמרומ כלהשלם כוה שיהנה בר'הוו
 5שךכ הטת היך כ' ממתי חמרו טצר הש ה50 כל וק מבלער'מ,ם

 דבר משוס להטה חבות, עלא חהי,' 'וןץם'ם רגרלב נאווו הה4לת,
 מוקירם טוקר,ום ופט מעשנכם כל וק תקא. או תרהטצתן,

 פעליתי 50 אני נם שהר פ.ריט אנף "קרים כ' להשית,101נ072
 מהם", שאהנה כד תה לא העלמות כל יצרתי שכראת.תשיתי
עכדה"ק

 דירה ומ"ש ל, 14ש,ת נד הקז דרי השטכן בנקהוסק
 התחתק לעולם ער הקרושה  שכעה1 הורד כבושל אשרגחחתונ,ם,
 מה כל שרוי האראל, עט עם *שצ כד רק הותה זה וכל יוה,והשפל
 ועזרתה והעת צרכה ,ק לאחרש להטיב כר וק הוא תדכהשברא
 ולעלא אוזעתהא אוהדיי רלתתא שכא.תשזתא ללעטה",לה.ות
 תחים הנאה, מכל עצלו ספר-מום עד12.אל ת" נ(, ו*, ג ח,דן

 טורי קדש החן שק ,0נ.ט-מם, פועתם עסו בז', לעיי וקהמעכן
 רוה בעולם למטה עדשכעה1

 זה 6,עבוםרש
 בדב-

 'רפרשק החשה, * 1"קהו שפי החרטם

 הם נם שישן לטרוק, חרוטה יתחשק ע8ש-ם ה"מ אמרשהזא"קרמ'
 שמ,נ 4טם א5א להמחק למנתם לצרכם לעשות שלא עצמם,את

ש ש ה "ש ש-,% *יי =ז יש4  
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 מנשה אטש אשף בו ט ,הקו כרכת'ב נשיג נס-א שרואת" י( יב" י,ה
 הקרמת עטן בוז ע"ש לומר רש ט מחללו שבת שימר ט'ואת

 מעק ההא ששבח משום הוא לטקרש הרומה לנהעת שבתשמירת
 לעמו מטחה "המנהל התאר( )פכח כדיגטיק השראל, קראטההטבע
 ומובאתם מומרעדם להיותנו הש הקהיה שק והר בקזושתו'השראל
 התרתית "חאת חרש שמכם *םם מעשש יהבת עצמם לחשתמלבוק
 לטעלת תזכו "זאת",  שני-את שנמן שמוגה שע" מאתם', תקחואשר

 מה 'חק כוה הטשכן תרומה לחה ראוים שחתנו קרדומו,ומדרגת
 מה- ונשמע נערות קטרגל שאמרו כ'ק ס(, )י" אלוצו דב' בתנאראיחא
 שכל ישחל שאם-ו שבשעה השו תרומה, * וקחו רגי"האמר

 אמר נרך תשמע, נעשה י רבר אשר כל שמ.ם, לשם לנבורכוונתם
 והבן הרשה, * 1.נךורקב"ה

 וחסו % נהק רשבח אח "המעב א( עה )שיח חו"ל שאמרוחח
 לבנק 'חרש לפסו מתקבלת שעבוההו האוכה חיט מצחם",ב4

 נבך מכל גמחה ה'א שהר ס", מצד ]י מנחלה שהחרךע(קהש
 השבצה שורה ובה לה למושב תונה ר' בחר בה שחף העלמה,ומעש

 כעבהלש, ושמרקים לויות השבת, לקמיטת שמכר רצקווז'
 משגחנו שגז שום ב* לבףו לר בלת' מעשים מקצת עכ'פלעשות
 בנק נהמים, ב* לנחלה וטבח יז,2, לו רוח לנחה מעשיט ווה'1כלל,
 הזנאיו רחטט םץנ דקק נתהוה דנך ק בביאת הבצנרה,בוז



 תרומה פ' שלנמיתמעודה

 הרומה ל' 1קח1 שראל בנ' אל דבר לאטר סשה אל ד' דדבךא
 * יקחו ובוש"' נו הרוטת' את תקחו ש1 ר"מ אשר א"ש כלמאת
 כתרה אנט ועמק 'לעולם נ, ג ם )פנח חו"ל אסח רהא וצ,ב,לשמ'
 משום יקים לשמה", בא לשמה שלא שמתעך לשמה עלא אע"פ1מצ1ת
 כתערה תחמן עופק כן אם אלא "לשמה" לנ2-רנה לבא אפשרשא'
 אנך ק הום לשמה בא המו לשטה שלא טחיך שרק לווטה',,שלא
 רבתם אמר ולא "לשטה', התרעמה אח ת'כף *תן הכא התערהד1יזה
 ש'ות  עעם ב4 'תבק-, לשם הריה לחת 11 נעלה למדרגה 'באוהאן

 )בפושהןן לף קידשת בסחבק דא,זא טה פ' על לצארונראה

 שאמרו מה פ' על חרי(ה', 4 1"קח1 ישראל בנ' אל "רכי ענק4יש

 עסקא *ה הגיבנן חף משתע' לק"ש דר"ח מאן 'בחף אן פ )""ועי
 משום הטח, את מאור שומר רהורק ר1א, מצעק פהה'בלא

 בהש"ת מןבעךת1 אותו לושסק ומעם אדם בז' עם מיכרכשארם
 הצרק רשא' זמ הצדק, ד'ב1ר יי על להחר1מם 'כ,ל זה אדם אםוהקז
 נףבהז חשם עהמ; ד', כרגיזת ורטרו קי על שירכה כ' עש,לרכר
 הקז לקיש ח-ש מה, הענק דוא וק רקףושוג אל ק נם אוהומכנה

 ולת כלל, אדם בג. עם לדבר שלא ונכורו טאור שטר והוו גרי,צרק
 משחע. הר כר לכן הש-ושר" אל אוש למומם שול המז אשר ארםעם

 עסקא *ה 'יצען כן ואם שמשק נשר הדוש שהו ממצה בע"ש.בהוק
 4יציזן שש-ו טקןשש עפטז ט4ל כשישרט תעה פהה'ביא
 הצוף בא 4ה עבעזם לרבר םת"ץזו רכזו םשה הגז 4י ג(, שג היאדיקוק

יא



 אוראל ורע שהם *בו- הס; אחיאל", בם אל "דבר אקו, הש'"תמאת

 מברומם תנבוו בה-א' עמהם ברברך אשר 1"ם-אל, שוק אברהםבנ'
 עכולות עמר" אתה הכר כן על לשמי * מאבקו רקיקה, אלאותם

 אח ,לנשא לרומם צעק זל רטרו שכח בדבה"י, לבארתראה
 כדכת'ב ונפשו, "נ'מץחו אה משי, בףבורו, הצדק בה'ות התוהשוטי,
 קושו כאיי השומע, בש ומנג'סם ברברף, הנאה 'נפש' 1( ה,שיש
 הים הלב' סו היוצאים 'רבנים חיש ללבו נכנסה הצומק שלומחאו
 רנובר שנפש וכין הלב' אל 'נכנסים ברברו, הנאה נפערבבח'נז
 רגש' בנפשו ומרנ"ט השומע, ומתנשא מהודי, השומע, בשובלעת
 תורה הגף דצו שמע אעך הצויק של חרטותמעלות

 בתורה ארם ,עם,ק .לעולם חו"ל בתף-י שמה לומר, "שמעהה

 "- בעצמו הלמד כשיסק רק איר' כו'", קטמה שלא אע"פוטצות
 בשמעו תיף שמם לשם לכק הטל קריש, צרק מס תרההשומע
 לףרנא אוחו ומ-וממים ט פועתם המדבר דבר שהרהרבתם,
 עפר", יבר ובש שמשה זן" ישראל,, בנ' אל .תך חישר"לעצמה'
 כ' *טמף, * ההמה * "ףקחו תיף לנזלם שעכלו בלבם שתנפעל
 למקהש תרומה ש'תמ השמחים אה שמרומם שרק על הנרו כח"ו
 לברי לר בלה' שמים, לשם רק כלל פניות שום ב*ר'
 'ע(-אל חיטאה? מדית  שכאמה ביה, עה- ולימד להווסף1.שב

 רן, 1 שם ושטי במחרש ש.ל שאמרו כס וקב"ח', של יתהממוהיא

 קרש נ( ן ,יפד כהכחד נךעךלם, הרשה מאראל אח הש"תשהפרש
 לף ומשבם לוק עוטם ריפרש שתבשל גו, הבואחה ראשית ל"השראל

 'הרומתו הא רבעו שמשה במבהיק יא,הא ה,ימ רבעו משהריפוים
 בוש עויר יעראל, כלל אל רבעו בהוה כשרים- כן וגל עולם'של

 תרומה, בט"ממ ומזעתם וקלם, תחמה בצצה הם שנם מהובנפשם

 ד תרימת לתת בכחם כןל



 לויוחם לכם ותעורר  שההרר הים ישראי', בוי אל "הברח"ש
 ועל תבואתה', ראעית לר' פדהאל עבש נפש- עזיהם אשר ושראל,כנ.
 ומחואותם מיחם גהו שהר רמונם, תרומה להמריט .תעוהרו זזעץ

קומ  % ט י  א יי   מיקח טש,איקתסאהימת"מ)יש יי "ש ה 
 ששן קש) נשח י שהשף =שי, משת %'קמל
 כשהרומה המבואר, כפי תהינו ט" בכסף נחפה ידה כנפי 'ך( מח)תרקם
 של הרומתם כעצמם שהם וטהמזם, עצמוחם הטו מפרעים,שהם
עלם

 קרט' "יפרשק שתזעם התרגום דבר. לפוש "שובוז
 העולם, מן אג' שרשחשתש ההפרעמז שאוהה כלשר,אפרשוחא",
 קול 1( כש )תרתם הוא  אשר תוהה ורבעי עקץ שנוכה רצקיה. המשכן לבנק מממוש רפרשו הםששיט

 לנבור טעערמ להפריש ונוכה חים, רוח בם 'פו, אש, להבות חוצבר'
 ועלום ימם שפק לט רהטמע עלמ'ם, בגת ,לננק דקרושה,דיטכעה
 לנמולה שנצה יקעך לטובה, לבס משאלת וכל ישועותברכות
 נחמדי וחמי ברוב יין במהרה יי בן בבטנתשלע"ז,



 זכור שבת תצוה, פ' קודש שבתליל

 ק' ית שמו אלן רקחו שדאל בנ' את חציה מותהא
 טל"

 באגרא ד"ע "צשט- בני בעל אאץ כנק וכתב תמיר נר להעלתלמאור
 הףלקת פהטת על וקא. לצפת, שסופך מתפרש "תצוה" שתעתרכלה,
 1:ן ב4 כי ,רקיא אמר כפרשת הנאמרהרגוערה

 מהש-
 למה ויגיעה,

 ,א למות, שסופך כוה באהק ע פרעה שאמי י~ן"ת סאת כמותהיתה
 המשכן במלאכה דרש שאי במיברוה

 פו( ש 1":יד הה,ר תצוה, ואתה אן פיו ,ששץ במדרשוהנה

 הצ"ב. שכעך ד' קרא תואר פרי יפה רענןדת

 - טעלות שד לה ע"ע צרכה ד' עטרת דהמו לפרש, ונראהב
 ר' עבורת שתהא צרץ- אחד מצר לוו 11 מותרות לכאובהשהם

 ז. תם נר 'להעלת בכחעת הפמק ובל'בתטהןת
 צרק- סמא החטן-

 ס יבףם ' סו ,הבא שארושל כט והתחדשות, רוממת ד' בעבורתשקוא

 סף וטעמת מסז' העם קבלת'ם כאלו כחסדם בעטן- ילו עם בכלנו(

 אתן עבטו הארם על דגצעית הצחות וו, אח ע שחהת אלועממם
 אחר יום כהצצרות, הוא ד עבה-ה שאם שתירן, שיתקיטומאפש-הה

הח"כיות בי ישרה מבע בישה שההטל שעל טפא וה רח' דצשמק, ב4'ום
 אך עצמו הארם של המבעית טחות מצד הא וק כלם-4

 שיזקר טשטוש כה טועת 71 הרי שק", 7' קרא ט' רעק ששהכנק
 ובחשיששה, טקמות כלומר רעע, ,'ה במתעת להעת יכו-אלבג(,

קיד



 אנקול אח ירא שהטית שמכק רנובח תץום התווה ולמודטנק

 שמ' התו חוז "נפש קייץ ניראל, של חיהם עונם אז נעשה 1;בשם
 שן)ביאיהב

 בבות רעק כרת 'מעי .( צ )הרחם שנאמר מה יהפרשהו"
 הוא אלתם שחסר שול הינו ועד' עולם אלקש בושר בפחתיאלקים
 רעק" ,כורז שם נשאר אר מ"מ ועז", עוים אלים ב"ב'תשאהגה
 מהחרשותו מקנמהו חמו-שעומד

 וה שגוף כי לצתת, אזה שעתי הים תצוה', ",אחה 4צן'"ה

 כרוום, הינם באותו כא"ק יא ים שככל 4ףוי אפלו שנהוהצרן-
 חדטק בחיות ההתחרטות סקשהוא

 על אף ר בעטרת התחרשהז של וו, מניה נרשה"נחנ
 לוולום ש% עמלק כי עמלק: של בצנרו להם% שבה, ה-וזמירחזריגלוח

 ער טבע, כהדגל ונשרת הזריעות בה חלה אשד ר בעבורתוק
 .זכור 1( 70 )דם-ם שטומר וכט מלתייג אנעים כמטת אלאשאעה
 יגע", עיף חותה נר ממצרים כצמותכם בדרך עמלק "י עלמו אשראת

 ונק עמלק כמרם שבא הוא או יגקיג בעיפות ר אח מבעברוכ*מ-
 מלהם עט, 'רבא ח( , ,שמח עה"ק בך( 0ש( מיה ,תטומא חו"להרשו
 עמהם בא %יק- התורות מן קיהם עיש ברפודים", הפושלעם

 ב4 - רפיח של ניצ*, יתהה דבצהה הץום רוזינה שלצען יהרעמלק
 שראל עם ולהלחם לנא עמלק צ% התז מכן התימן,התחרשהז
 )במטף ד'ע הגשם- בר כעל אאר כגק  שכהב העם[ דיהוויל

 עם, בכל ריס יטר ב% ההטכח' נלא וווכ דיש הן אוו טטוג אזח-1

 שמחית הזעו ע"ש בשם,, אחת פעם רק התו בפה' ,כ(- תעבמשא"כ
 שק שק מהביטה ההזל בק מזיה שאק מיפן ריקא הואעמלק

 התו אשך בלב תשנת.  נלא ולתוו סר בה 'ש %קך1וזויו11ת
 בשטף טשז פשם טא' חכר תם כקו, הטס בכל והמתחשסיית

קטו



 יהיש13ח רפש בנחעת ח"ו וואו שלא הרעמות, אח לעוררשהטו

 כעמרח רע33וח ח'ש רוח המפיה הטו השבת קןושחוהנהד
 חיט צ,", ם ח 'מעם'ה צקי( ונתצת אומים זעיו השבוע, כל ש5ר

 שבת ישראל שם-ו 'אלמך בן 9ה,  )=ה היל חרש רענמחבשטח
 בים הק' בה מ ושא ששטי השק, אומה מק שלמה לאראשונה
 עמלק' רבא חן ת )ששת כודנה צתצ 4445 העם מן השוהשכ"ד
  ראשונה, שבת שמ-ו שאם 'תבאר,יררכ'3ו

 ה-
  השבה קרושה טבח

 חודה, טדבר' רפים ויו-י ודו יא רעק", תמו, ר' את עבת-חםודחה
 אתם להלתם לבא עטלק בו- כח ה.ה לאוממ.לא

 ,' עשה אשר אח וכנך א( 1 סעו טש ג )חממ במדרשח"ש
 שכחוב פ' על אף ט', וכור ה( ג )שפח םה'ב ובשבת וכור, בה.נ כאןתו'

 לקהשו השנת 'ום אח וכור כר, שוק א.3ן וכור, ובעטלק וכורבשבה
 אשר את וכור בת"ב, ובעמלק ויתז, ושכמוח ובמשתה במאכללכברו
 הכצדם מתחת עטלק צר את המחה שנאמר כר עמלק ,'עשה

 תטר" בר תטר הדמך המו השבח' 'ום את שפרת' יתפרעוולרבר3ו
 לקחן השבה ים את "טר קים ע" הרי שנתבאר כפ' כ. עמלק,של

  אשר את חוטר נם ממקיים נק.וז', שכפיז ובמשוה במאכלולבכרו
 השמים מתחה עמלק זכר ונמהה עמלק, "-עשה

 את "המעננ א( קי  )שה חיל שאמה מה למרש אמשרומה
 הטו מצ-ם' ב4 מהנחלה למרש רש מ(-ם' ב4 נחלה * נוזעקהענת
 וכר נמחה אשרהנחלה

 עבו"
 בר 1תךש עמלק בפרמה כדכת'ב ממנה,

 עמלק" צר את המחה נחלה "' מק אלתך ד' אשר "באוםש(
 שאק המרם מיצר הוא עמלק כ' ם", מצר בלי 'נחלה ין בשםונקראת
 העלם וזו, בשעו כמ,-ה שש וכשוממו שלם, דגימא השק שלםהשם
 מצץם ב4 נחלה שהש ר%'ה, נחלהכקו

 רתמ%ת אח, פשי כ5 שימשיה מכה צר'  שכ"שכת חקיה'

קרץ



 ישראל, גאה הק' השכ"ד אח ופצערק המענקקכל
 התחלי

 בתרה טיט
 של שמו שגמחה מכה ,ע.ץ אלים, בבוז רעק מיז שוהקז ערומצקת
 חים בשפע ונתברך מצ'יפ ב4 לנהלה הנכה השמ'ם, מחתתעמלק
 דהי בן בבצות שלמו/ לנועלה וסכה .יש מעשה בכל והצלחהברכה
 ותמרץ רדותו בשב דיןבמהרה

י



 זכור שבת תצוה, פ' שלנציתמעודה

 כתית ו דת שמן אלך יקחו שראל בני את תצוה מותהא
 ןןו מ( ש ,ימי הה"ר א( שי. י ןשמ ובמדוש המי נר לשעלתלמאור

 תיאר פס 'פה חמן דת נאמר לק- כר, שה- ר וקא הנאר פרי .פהרעק
 נישדד  עעאמר דיולם, לכל מאי רטקדש גזת נך טאל, שהשמןכשם
 4ל, טא.ים שהם רעק דת אב,ת'ן נקראו לכן לאורך, נתם הולכו סס

 ש"נ 7, וזת שמן אלך יקחו למשה הקב"ה יצעילכך
 כ, העילם, לכל ויו, רגוקיש שהב.ת שמשם שאר,ו'ש

ושראל
 כעצי

 ב'ת נה'נח הוא תתי כל שררי הילם, לכל מאעים
 כרכק'ב בבישקק, כס השכ'נה שוהה טה2האל אחר כל על כ'הסף-ש,
 - בתוכם השכנח' מקףש ל' ועוצו ח( נרוש:",

 פ וא-לה נאמר וכן רצוקדש פה על וגדישי עולם" נאור בכלל הוא נםכן חי ואחד ארד כל כתה

 העאמפה על רועני א( קם וחץ בזהר ופירשו 'המר, אל יאשן- על ף2מןה(
 למשחא' אהנבי-ך רבושושו נהורא ויהא ארם, של ראשו עלוהשרה
 נט לעך רטא'ר אר בבחעת הש והחי כל על הכעכעה להשראהחף

*לא'ש%%גפח%חימרםקטי,יב"מק"שי
 א" ע* י ש שח ישי מ" =%ק

" , א י
ש , ק ו % * ש י י ה  

 9"חשח"%ח**ם=עח=ג"מח**שמח*ע*טעא,שמרם"ח=שהי
 'אאשדטאלשמאש*ש*=ולמחקק
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 עולם של בעש ףתעםק ,י הערה, מעש אם תזוז נר( נו וםןץיככתיב
 מחמר עפכם נאק מקרשי את מה4 הנם בא( נך 1"האלרכחקנ

 חזנןע'נ'כ"ם',
 בעת שכבר רבעו, טנפה אועז פירש 'ואהה", .הפרש,הגפ.ץ

 וג'ל ודרשו מוסב, כ, אחו נקרא בן סקלך ב( ג וששה עלך נאם-שנשרת
 "סראל' בנ' את 'תצקו אורה, טלו הבית מנמלא כשטלר א( צ1סשר

 שש,-1 סי על יקלם', 'שר עצטם הם וודו 11, מחשה לכלםשחתור
 4החי"ם נון ח 1א0חי חפש ושמצוות התורה בקעם כולו העולםאת
 שכל כו4, העולם הא'רו בעצתה שהיהחים פ.הש, ט', ארתההיתה
 איה כולו הבנת אותו נתמלא והחי לשם שבא וביתמום

 ישראל שלעומת ין 1 91'4ז האלקש עשה זה לעובות זהוהנהב
 ע"' העקם, את מחשד שהוא עמלק "ס עקם, 714 שהם רגוקרש1ב'ת

 מן ומהיתו בעולם רשוק הקרושה השבעה אור אח וממתרושמכריש
 ,וגיח. 17017נ שלמה ד1זש*וה שפיש כס, השבת, קי על ייאהעלם

 השבת כ. בשב"ת הים בששכת,ם", אור הקז ישראל בג. 'לכלכ(
 ארק פתאי עלם, לאר ויעשו ער אר ששם ישראל 5מ שהוקשעל

 במרחש ת-ש עמלק על שט ומפזים מבטעם הם ו: ונכחששטרם,
 ~סר, כחיב כאן תו' "- עשה  אשר את ,כ4- א( 1 0צן תצו י1ה1התא
 הפרת' יום את שמטד ,ה4ט ע"ש, ט' נטר ח( ג ,שם" בח.בובשכת
 של זה" השעבהוצא

 עמלקי
 בר אח טיחך השבת 9-בוז כנח כ.

 המשם טתחזעטלק
 יי וכלט ובוש, טקסי אה אחר כל לושי שמכה רצקררך

 ואו בשש, בטש-ה רמש-ש בנת רכנה כולו, העולם כל את להאינצה
 ובכל ההשוחז, בכל כשהסע וסכה תאץ4, דק % ריגם "א4-נתקים
 לנאץ" קשבה הזעיך לשצה, 5טמשאלרן

 דה- ק בבשת קלשה,
 ממץ חצה תתב חקנידה

קהו



 פרה שבת תשא, כי פ' קורש שבתליל

 נמשו כפר אנט עתם לפקעיהם ישראל בג. ראש את תשא כיא
 כי מ( ב ש י ג )ש ויל דכרוזם פי "על ה1 החתם האור ופיש נו'לר

 ארץ אל הנא מהוהה הרע בחינת כי ראשו כפשת בחוטאו נורםהחוכא
 דגם-ית ידמה ראש נשוות היא דקןהשז ובנצנח היא, שפלה כ'חבש

 כני ואש שהשא מעלה ל2ק שהוא כו', ראש גש,צח לטון תשאכ. שאב"- מה ההר השל, מעשה אחר בנוה 11 שסצנה להייז ורנהוהאמצת
 הענל' במעשה חטרתמ לצד נמע' שראשםישראל

 כפיפת נורם שהחנף שמה הקרדמם, ברברנו לבארונראה
 חכמה לארם מק היי.ח דהנה החטא שק ההר עתן משים היאראש,
 שהם לנ, שט אחד לתר לא בחתם, לבחור שי עץ שעל רקת,בעה
 אשד החוכא אמם חומר הזלכ האה שרעק עי על עמיה, סרסוריחף

 הב*, ברעתו משתמש החי אק ביי-כריך חף לט ואי קקיההל
 שמסה כן אם אלא עביה עובר ארם אק א( ,, )טמר ועגל מ"מ-ווכמו
 ,א ט  שנכוסה שמוח רוח פי על שעטם שאבר.1 פירוש ממין, רוחבג

ש ג ר י ש שמאעמסי"11* 4ש מ ח שחוחמ"חא 4 ש % = ק ל  
1 1אגמ=מש"יהשמאםש  

 ר'בג תשבר ם'ל פ.ב ב תצ )עה חטר על וםתםזם ער תושהו שלאבלם
 מקבל שהר. ראעע ומרם תחר בן ועל הנכלו, בדוהו וטעל שב הףאו

 וחגרתי האה"צ למי לא דוחו לשלפיל



 "צש-1 אש- מעם, ב4 חוק ארשה 1" הית עמן שה ט-אהג
 ט עג ת4 רשי ,עה אהרה לההם- השת "- אק מלפס היא נדרההו"ל
 הדרעק, משה דב' בשם כראוזא יגונל להמא חקק רוש-ה בריתכ'

 קדט, כמיפה עשה שהחטא כשם כ[, על כנה אחר ותקנה אםרעצו

 הגהשכה החיר כל' התעיק, נם להיפז צרך כן חטכן, רעת ב4רהיי
 שתכפר המלך בנורת אלאכלל

 א י 5ע מלי )יעקש עזראל. של 'מהרתן הטו ע71פרהואפש-

 ההצד ינ' ,עה הכשצל הוא הלא הבמנוה שעמן נען א( בג נכלר ם-ש"יונא
 ווין אק, הבהדה מן האדם מותר ובאסה, סו( שח א מאמר א4ל חדשםאמף
 לב! ומרק 'מע רעת ב- שהטו מה אלא בהמה לכקבעו

 ע-
 שממלק

 הה ומהותו, מעלתו האדם מן נאכךה ר, במצהר מהההר ואטרעתו
 החח * ואיטת טה וק הוא הארם חניטת שכל רכ'ק בשלוהתו

 שלא יגווע כן אם חים, אלקים ברבוי ולהרהר לחשובומאפשרות
 מהרתי השעלת גופא הטו 'תיש, אחריולהרהר

 ואוב אח ען "דה ד(על ךקראי ,הנעטש וז"ל שררעיחח
 כחוקרת בצאותו עצמו נטפיל ךחרפא, תקשי מה נו', תולעתושנ'
 )תנהסא ח.ל אם-ו לב! בצק-תו שרמה ובוטלו שהשמלתו ה.שוכשח
 נקיאת הטו לעלם אךוטה", שוק ד אי 'ועןזי בן 71 )חשו שז'כ בןהקז
 חמד הוו רבעו שמשה טען היש, כמהכר מגוה שעשה חוה שטךעל

 הרם מכל מתי עמו טהשז ךא'ש " ש, ומרבי כמ"ש עצמו, בקשביול
 רבעו בהפז של מרחו לקוות הרו ישראל של אדנה שוק ולקיתנר,

 נחלה לי יהנ'ם השכת את המשג אן )שאדה הו"ל אמרוהונהנ
 כ' ואש' ה"נששצת ודא מצים', ב4 ש-נהלה לחוש, רש מצרםב4

 ובחעח הא, שפלה כ' חבים ארץ אל הטו מדחה הרע'בחינת
 רתנה לא שרכות כות' והא המהנת יימת ראש מוראת גראמקרושה
 ונשמים בנבגיהיימרר

קבא



 מה פ' על ממרים', ב4 "שלה שהקרא אפשר ןצש:רה שקנפ
 י"ע הכעשנה על עשו שתאמרו הם( ,און מוב שם כתר בפפררא'תא
 שהו: רנקותוות, מהמה דבל *, שרוה והמיויטת האורות לכליפכה

 והבן בנצי~ת'המזי
 לכל נזכה הפרזל, של מהרתן הטו אשר וו,  שבשבת רצקבה'
 החווש", כנשכת נצה חך" להו41 בטחם אשר ורגוהיטתהמעלות
 הצם כאתי כחרשים בעפנו %ה.ות ותפלה, בתורה כוהםלמתהוים
 וכהכרך עולפ, וער מעתה ושלופ הים שפע לס ויפפע ממינימהם

 *= 4* שמ ייו רי, תת 4ימטחי=
ימקימהח"צמיח=

ן



 פרה שבת תשא, כי פ' שלרטיתסעודה

 נפעץ כמר אוש ונתם לפקעיהם גבראל בנ' ראש את תשא כ'א
 .תיש בהברא להתדבק הוא ראש, נושאת שענק לבאר ומצוה מ'לר'
 זה ל11ר ,היצרט ש( ם4 א רשש )יגף יראש' 14 'המתנשא הואאעך
 נם צרוך כפרר מלגר ר"ל ורה עכנרה העונד מ יגמל, השאאחף

 להרפק היתה ומהרת[ ב( ם י ,; כשון מטמאה שעה כצןלטהרה,
 ענק והוא ג( פ ב ן ובלב סהור' לטהור 'המחובר כל כ' 'תכש,בהבווא
 ראשגששת

 פסקו מ'נ. הר על שעמיו "ישראל א( קט )שבה חילח"ש
 ה"נו והזמתן" פלקה לא סש' הר על עמה שלא אעיתזורמתן,
 בפורקה נטרפו לכן  ,ת"ען בו דבוקם ושראל ה.ו ס,מ הרשבמעמד
 השא( נ, )יימ חרל שדהם חה טהר למהור המחובר כ'זוהמתן,

 בני ואלש נחלש טה ורר, ע* טעח סט 'כנחלם 1( כי 1גמ7יעה"כ
 כנס.ות בתי ק. מהורק, ,ע1ק הנובלק ממאש, כשהן לתוכן 'וררקאדם
 ט- לתונו נטםק אדם בני מרחמותובתי

 תקש הפ ששב משם מ"מ
 למהרות טמומאה עדים חך" 714-, שבמש הוא אשר רה"ש,נהמתו
 סיס הרכבמעמד

 אנכ' ינה ג( כן  1שמ" עה'כ י( טיצ )שטד וג'ל אם-ו הונהנ
 עליך המי אתם אלהש אמחז' אני י( י4 1~4ם הח"ר מלאך,שולח
 *מ"ץ' רקבנה אטר השרה, את הך* בפומ, הטרלל כטעטחכלכם,
 בה, רעית "- אק ע קיטה הי כרס, הית "י "ש עבוים כל עלהטת,

קכג



 אלא הרתם ולא ט', קימק בני כך וקים חי שאס כשם חלקםשהם
 שבן ~תרלש לכך ושהאל, אלחץ- אלה לעגל ואמרתם מעשיכםחבלתם

 כאדםאכן
 הטותני

 ומוסטה נותה ברמה הע1 דכא שע"י רח' ט'
 על מן טם,מאת דממנה להרת צרך לוז בעלם -מת

 ט-
 הסיבית

 חים אלנןכם בר' היבלים "טותם י( י ~דנים כרכשת החים,גמל-
 שהם בה, רשות לך אק וו אומר 'דגל למררגח ולשוב היום",כלכם
 יימק. בנ' כך וקים ח' שאנ' כשםחלנן,

 ןי"41מ 'שראל' של 'מהרהן שהטו איעיו פרה פויטת שקהה
 בשבל המובן מעם בל' גרה שהטו א(, נם שלר בהה" הונא רש , !מלר

 הרי 'ח"ש, דעתו פ' על פעלים ניראל וברעת עשק כדעת אלאגמעי
 יק הזם דעתה טבח הם ומעעיהם פעולתם כל שהר 'ח', בו דבוקםהם

 החים בדוקו רבנךחם ומכה בהוק רצנתלבשת בז' לרעתוכלגוש
 רוחן ונכח הסיחה כח לבעול חחרק כי מת, סומאת לה שקיזזפושקם
 חיש סעי הר כמעמד כמו הראשתה למהרסן חחרק לפהוקמחובר

 רמרה בפייח שרר' הפרה", "חוץז ולא התורה", חקת "את נ( פ~במני
 "שרט משום זה-סחן, פסקה כאשר סעי רר מעמר של פהרה אוחההוא
 ישק" בני כך קים חי שאר כשםחלק',

 רוח ב9'במ ת'נשכ הי" מג"ש, בו לרדכק יוכר רצקררו
 'חים בחים החפץ ומלך ופגם, מע מכל וע"נ למהרה ונוכהמרוכז,
 לבשה שמסו שקיך בת"ג, מוב בכל ונתברך וברחושם, בחמריגךעעו

 יסררו רחמע ברנר יק במהרה דיבן

ור



 החודש שבת פקודי, ויקהל פ' קודים שבתליל

 אלה קימום יאטי ישראל בני ערה בל אח סשה ףקהלא
 ,ביום מלאכה תעשה ידם ששת אתם, לעשת ף צדו אעךהרברש
 דחנה לפרש,ויש גי לר' תרומה מאתכם קוו ט', עצתק שבת קרש לכם 'הוההשבקני

 לה"
 רגושכן פקהץ אלה נא( לה ,ששה כסב

 טעשה על דאצ'ה להם שיתר לישראל 'י-ות ופירש"י העית,משכן
 הה ןו;גל דנתו שכל שביק ש"ב, מנידם' יטנינהו השרה שררודורגל
 העזת כ' רך ל ו( לנ  ,ציה עה"ב ברש"י שאיתא כמו רב, הש-ב ויעל
 מעוצך שקבלת רב ערב עגך, אלא נאם- לא העם "שחתעטר,

 הוצרכו למה כן אם והשחיח,', שחת, הם כר, ב' נמלכת ,לא,נירתם,
 'הם רב השיב וק הלא השל, מעשה על וכשדאל הקב"השתתר
 לאחר רב" היערב שנח לחד תתך ישראל ולא והשדיהו",שתתו
 נם השח.תו זה ץי ועל ואער, בישראל ותערבב הררם, כהיהשכללם
 שניזר משדאל ערד 'הוה שרסשק צרך היה כן חי יטראל כללאת
 רקכ"הל"ש

 המשק, סימוכה על גרטה להם שצהב שקורם לטיט, ישלי"
 כלל אח רק שויקהל הים קטראל', בני ערת כל את טשה 'וקרלנאמר
 יוקרב טורקיז בל עצטן, בפני כעות והברדם רםו"טם כי עצנק,ישראל
 לף בני אח וצהר כסף 2טךי מצוף וגוב ח ג ,מ6,מ רנאצ דוך עלרב,
 רטא על ומקב"ה לחם שהזהר נרם ועיט נר וכמסף כוהכ אתםוענק
 ושיעשתו הם רב שהח"כ עעדר כוה ייעץוקטל,

 שכרר דשא השבת שכן ןדש, ושרת על שמותם שחקףםהה



 הארומז לנוי אלקעו ר נתת נלא שרוי וגרש, זה-מת מכל פתואלאת

 באהבה נתחו עכן- לישראל 1וק[ כ. עילם פרכנו לא בממחתו תםכי
 עכו"ם נ( שן ,סנתזו הו"ל אסרו ועד" בחרת" בם אשר "עקכ*רע
 ,טשף וי.ק .ששכר בני כעל אא"ג כנק שמטר וכמו מיזה חיצששכת
 השבה, עמ' אוחו בהערן- צרה הוא שהשבח צ( אוז א מאמ'רשנהח
 אלא חלק בו אח ולק החום-, הם ואוה"ע המרה רם ניראלוכמו-כ
 בזה השבה, ים אח משה להם שדווה הל'. עי"ש צורה, שהםלישראל
 רב הערב ווהמח גן הפר.שםנופא

 קדיש מצת של ענט תהו החורש שבת הוא זה שבתוהוהב.
 הזחרשש, השש במנק ומוברזים מוששם יפראל לה.ותהחופש,
 שצון, למי עם ין פן ט. )נפצי עה"ב ו( 1 פס י )שצ כמדהםכמכשר
 אמר כי, הללו אנתית משת. חק בשותק האות.ות כל "הן",מהו

 האוושות, כל עם לדירות הדלק אסנן הללו אוושות וא. כשםהקב"ה

 לעשק א"ק העכרם, כל עם להיבק צלק אען ושראל ק' לעצכן,אלא
 הוה בחדש נמש לכם ועשית הואל הקביה אמר לפ.כך כר,מפרשם
 החרש ג( ג )שטח שנאמר חרש, ואש אותו עשו אזם אף דקן,ומירט
 חורצם ראש לכםיפה

 שביאר דשי-( לסח )יחור יל ההמבין דיר' ע"פ שכארוהענק
 ההא ראשק חשרם ראש %ם העז החרש בנ.סן בתורה  שאומר מה'כ'
 עיהא זאפ העתה, הדוש נשי שהזיה פיהטו אק השנה, לחדודלכם
 לנאית,מ החחים קעמנה לנאולהמ, ראשח כלומר טלר, האשחנק-א
 עסוי לנשפת, ורמהךם ןךמים ר"ממ חתיה פרג מ טמשיםשעשו
 לשם אותם שקיק אלא כו', כהיגאל שם להם אק השמע ידשבעת
 מם )"ח בםכלהא היל יצדו וק- ט', בקצץז" "אחר ואומר שבתטצות

 אלא מונע שאחרים גירד מונה תהב לא אצר שוק ר 1(יהירו
 לא חטרה  שם להם הה לא החחצם וק שכא' לטם מווהחהא

י



 הראשק בחורש אפדת שהתורה כמו אומרם ניראל ה,ו אכלב"טהאל,
 הוא ראשק פיהש, תהו ממצרם לנא,להמ ההאשק גחורש ופויהצכר
 ראשק איד עיקרא לס, ראשק הוא אבל בשנה, ראשק שאינויבם

 ממן לעמן שנם טצדה לכס ומה החיק שבמצות דר שקו"לנזילה
 משש"ע ומופרש'ם מופרזים להזות ועדאל צר,כק ההתרעדםהשש
 נברל'ם - "חך כאותטת דצך יד,4,אל הנ"ל המדרש רבר' זבןיעפת

 יוחרשש הנטש ומנק בעה אף העלם, מאומותומופרשים

 נחלה לו נוחנק השגה את המעי א( 9ה ,וצא ש"ל אכו-והזנהנ

 קר-וש מצות על קא' ס" מצר ביי ש"נחלר לפרש רש בהמים.ב*
 עולם וכל וגמועד,ם, ומנ.ם על לשע"מ לשמאל הכח נ'תן בה כ'החורש
 נ( מ ,הר*מ עה"ב רוב( 1'א )כתוטח ביושלמ' כרא'הא ב-רם, נתקדיבק.

 .נמלכק אחר וים שמם שלש בת על., טמר לא-ל עיק לאלקיםאקפא
 מבחיק אק לאו ואם תחרק הכשקק לעוברוב"י

 רמצן ט 1עה ואחי

ק נ ח  טטג1ג(ט

 ג( י4 ,שי ש"ל אגדו שהר השבת, בעטת הוא שהכלמראה

 נעשה כאלו הטיב עלו מעלה רכולו, ואומר שסי בעיב המהפלל%
 להקכ,ה 'שותף שששה זז ש" ביאעיה במרוא להקלקהשותף

1טי מ  ' 1 ק ל ש% "  4 1 אי    4 4  
ש4יהמטי*יל%ם-המממקש

"מהטצ'=תיח,קמחטיהשמת"ה יקחש"*שע-%6ןל%=חשום
,ףרהשמ,איטחתחהלט%מו ח  

מהחתין"ח"טחש,"הב%ק=ה%=
 ,ט"קרה1חח-חמשחשחלשהש"%מהייי1ילציו%%,םמןלאי



 החודש שבת פקודי, ויקהל ש של-2יתמעודה

 הדברם אלה אלהם כאמר "מ-אל בנ' עית כל את משה ינךלא
 השכמך מזם מלאכה תעשה צום ששת אחם לעשת ד' צוהאשר
 מ' 4" תרומה טסתכם קחו מ', שבתק שכת ק-ש %םיהר:

 נעה, וה פרחים אוראל הז תורה מוק קים דהם: לפרש,יש
 אחר, כלב נעור כאיש ושראל כל הגץ התאחרו הורה במתן אח"כורק
 כר ם'נ' מדבר רנתו ם 7 מך9 דמעו נ( '4 ושמה עה"ב חו"ל שרחט,כטו
 ם6 הול בהמא שתשי לאחר אבל הרר בר -פר.ל שם תו1

 שלכוהם שעלום רבים משה חד דמשק טליתת ע.י כרם,ממררנתם
 שהחר לגבראל יערות הש המשק שדוי תווה מתן כבשעתהראשונה

 שנהב 1מ1 כעורב, מרמש השהה שהר העגל מעשה על הקב.הלהם

 ית' בא( ,ח ישמיח ערר בפושזןרש
 פןו-

 שףהר וכזן רעדו,(, נ"4:ן הטטק
א וירו חףלהם, ו  יק אחר בלב אוש- כאיש ל-עת הראיינה 
 כלהר -טראל", בני עית בל אח משה .ינךל רנשנן, במלאכת4גד
 אחר כ% אחר כאנש - אחת ביולה לרינהשחרו

 "כאוש תורה במתן .שראל שיו הנה מה, %אר להום'ף ישמ

 הכא, ועולם שא רלעת'י להרגא י4  עעחע* מפר המו אהר' כלבאחר
 לא שם מקז לא הצק ש'באהי ןי( ב%ש מול 1י.ב דרננ"םשטשמ

 ,זש4ישייח
 דיששש טשי

- ת - ח ס

י ש ח ש ו " - , ש ש " ק  
 "9""%אמ4ש-יי"
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 וחינו שנוזי ומשהו להם כאוטת ה,הקמ רבעו משה חורברם,

 'פלו אל הבא, עולם גחינת אבדו החטא  שמחמה שאף לבתאלשאס-
 שאתה  שנוף שףן, מצנה להם נשארה עור אעפ"כ כ' לנמר,בעצטם
 צן ממחה", שבה ,ם הבא עולם 'טקק פב"פ אבל טא, הבאעלם

 מצרח חמשך )9ק במנסיקשפוץ%
 שהשבת עקנ( פ רש יון אא" לג"

 אפרך השבח ןץ על לק, הבא עיט שמבע ו"המעק" רשושהא

 שכיו ביום יהןבק רוזחהת, ותשאה המלחשת עולם עללהנעלות
 בני עדה כל את מנוה "יקהל ח"ש העממיים לחי וממחהשבת

 שהוא אחד' בלב אחד "כאנט למדרשה למתעלות היםישראל.,
 והחרות, קשה ולא מלחמה ולא הוכ לא בו שאק רבא לעולםרובעות
 השבח י-ושת ע" לבוא אפעריה

 רהט: ף4יאל' בני עדת כל את סשה 'יקהל בענק .ל"פעורנ
 במג כי נרגל, ששם שם קיררה בו: .ש מצה:, לקיום נאספקכמישראל

 על ההקון ויה גופא גוה ב' צנע,, נוטה הקלם ותה סלך הדרהוא
 המל בחמא שגרמו יחלול

 כף "תרפים הזרש( לשבז  )שיה הפצק  שחען ממץקדרו

מ )יי נגום' טחי טנףלמעם,  רגקוזים שיאל גג סי דוצי-ם של ע, ימען 
 רירשם מששעם מ"- הההן "תוקף !0ח( ליקק רופן למשט טעםמן

 )% שעט" טסםלהטנפה
 ם-

 שוב הל י7111 ושיד לק י בנך עמעם עלא

 עם כתב טע" הר מא'(, ויה, עם ם-ט מ דוובמן ;ס שם הגוןשעם
 ורר עכוהה עייא התהפים חטא מקנט כולהררת

 אחד כאיש טובים ומעשים מצוות לעשות עע.םה המןושי
 על נתיץט שיים שם ישא בהבים, שמש שם והש שהא אחד,ובש
 אא'ו כיק כפי מישה, ק4ועוח ט אשי לתיש מכה זה וסטתיט,

 עם צרכ' "שבמוקךהן י( אוו יצן ויש מאמי ההאד )שעי יצעאהמךר

*, ט  % %  %  % א 4י  * יק   
ק%



 דקה הס דאל, עתיק צו מאלו ט אשר הזז צחישישתתו

 כלם את שמלית מישות, ט נמהות "ים שראל, למלמדת
 אלחו רב' בהנע שנטי מן שלשה, יגאולה רק הרו טלל-תישהה
 הטצהת שנעים שמטה ושעו המשרח' לשות אלא "שע ין "וש

 הוא -לקח ובבחרות ישראל", בז' ערת כל את משה "תשלמדרשה
 לנו כלק"ת לשועה נצר מלך ההית עם ובהב ב'תו' אל חייבושכם
 כתלנו, אחר עשר זז הנה לבא רקחב ישראל בנאילת אוראל,לכל
 וחמדי רחמץ ברוב יירו במהרה רה- בןככסוח



 ויקרא פ' קודש שבתלל

 "לכל פויש,. לאמד מונד מאהל אל'1 ד' ידבר מעוה אל שקיאא
 לשח חכה, לשח קרישה, קיטה צויים ולכל אמירות ולכלדבררן
 כר, זה אל זה וקיא ;( 1 ותועי שנאמר בו משתמנתם העותשטלאג.

 ה'הה לרבור וידבר ת"ל קיאה היהה להפסקוה אף "כול פורש"ע"ר
 למשה רוח ל'תן משמשמן הפסקות היו ומה לושסקות, ולאקריאה
 ע"ב ט", לפרשה פרשה ביןלההטנן

 מהענף למעלה כת,: מה משה, אל יקרא ו( 5" )וקקיובנוררש
 עברו את שצנה למלך משל משה' את ד' צנה 'כאשר כהיכןפרשת
 שמו עלו טחב היה בונה שהזה ה-בר דבר כל על פליק, 4 כנהמו"ל
 מכש שועה ודכו רבי בל על פלטן, להוך רגיל נכש ימ,ם מלך,על
 רעי הכטד כל אמר עשו כתי שמו מתאהזה

 ושי ענר * ענש,
 לו שכענר בעה"נ וא ,לפנ.ם לש. עיכנם לו קואו מנתק ההואמנפמם
 כותב ה"ה עועיה שהוה ה-נר רבר כל על כנמכן, * עשה למשה,הקב"ה
 ל' עשה הוה הכבוד כל הקב.ה, אם- משה", את ו' צנה "מיושרעלץ
 נאמר לקי %פנ.ם, לש. שעם לו קראי ס;(,ףן, טחו סכפנ'ם הע.טפה
 גנ'כ. משה אלךקרא

 לנוא משה של לא *ו ה נשם" לעל כותב דהנה *אר, ונדאהב
 4ה ו0מץ' המשכן, אח מלא ו" ומכה- העק עלע שק כ' מהנר אהלאל

 מקום ערעא המשק, על השבעה שבהשראת יליפ, כע71 אליקרא
4 % מ 4 * י *- ק י  ש  * %  ע ר 
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 יכר כדיותו מ"מ ד' לכבוד התה למשכן ממרגע שכל אף ימסמשה
 ד' 'כבוד דק שהר' הקרש, אל לבא 'כול ה"ה לא די, כייטכ'ודנפרר
 בטל משה ש'רוה משה, אל ד' קריאת פעלה 41ה המשכן. אתמיא
 מנצר ורהבה ר כיד עצמ, שוה ער י, לכבוד 1מהוהו ממאותובכל
 ד' ששוד כעת אף שם ה'ו המשכן כל שבל וכמי מיעד לאהלנ2ס

 'תברך כנהי זה שדרי ר, כנן רבה שמן שהן קק דשאכן, אתטלא
 דקריאה פעלה כן צנה, כאשר כי ושלהן ארת כלזם בנותכנוערה'ו

 שרד בלח. כחלק במשכן להזותו ו'תהפך 'תחכר רב'נו שמשהוהוצבה,
 י'מכבוד

 אף המא', אל הבא החף, מן שא"ש טשל בהיך הדבר1.וטבר
 מ.מ להעבתו, רסלך לכחך הוא הסלמת לנפת כ,אהי תשוה כלאם

 רגולך איל לו דבר אשד אש כבהאשמה נשארה ומציאותומהותו
 מקוך טרד לה רשלך, את לשרת המלכות בבזת העומד עבדאבל

 שכתר כמו דגולך והרר טבבוד חלק הוא עצמו רוא כ' והמלהקרכל-
 יעבר' שר' הם כן המלכות ככוד הטו מציאותם המלך וכמארגולך
 ו-גן אצלו, לשרת העומריםהמלך

 רוטנה שמלאט "לשק הוא חבה, לשק שהרריאה שאמרהה
 מלאב. שארל שבטו הנשו זה. אל זה וקרא שנאמר בוטשהטעים
 שלכן אמר, 1- אל 1ז שקרא ע'. לאחר, לחכרם הח'בר פהנלתהשרת

 קהוש קדהט ב.ראה מזומרם באשה עונ'ם כאחן "כלםרגולאכ'ם
 ר לכבור לנמר ם% שוהיו משה, אל הקרטעה רעלה כןקדוש",

 טג' מקוה ל' וכטד ןור רכבי גל דג4'ד, כאטר דסדושא"ש
 אל יקרא נאסר לק- ולפנ'ם, לש' שוכנם לו קראו מבחח, ה-ואמבפסם
 טהקב"ה נפרד מבהק משה ויה שלא פעלה שהקרואה השומשה',
 שומם לו נקראו אלא מנחץ' ,ה,א מבפנ'ם "אנ' ככרמל שוננהער
 מלא אשר ו' מכבור חלק ולש"מ, לפס ערך שהוא הים ולפמם',לסם

אתהמשכן

קלב



 4," רש" דבר את לבאר "ש ולתאמ
 תהה ישםשת אף "'כל

 אלא לדוו., 6-בור שיכה הוכלאה אק שלפפו כ'ק כלוטריולאה",
 ה'הה להפמשת עצם קמ"ר כן אם המשכן, תוך אל לבוא פשהשיוכל
 ה'1 'וטה אלא להפסקות" ולא יךהאה תהה ליבי- ידבר, 'ת"לקרואה,
 לפחמה, פרשה בק לרחבונן למשה רווח לוחן משמשות,הפמקץז

 ה'חה לא 'להתמנן' טקורש המן שהנה הכממקהן שכעתלקיטי
 כ' ר', מכבוד נפרר שאעו רב'מ משה את לעיר השי.אהצףכה

 עצמתו כל שכעצם שהשנה לרגזיה משה את רבבו עצמהההחבימות
 עיטי בחין, התו סטאר לא בפגש הקב"ה ואם ל, לכבור בבדלהוטהותו
 הקומו היו השכינה ומקום לשבעה, בטלהחט

 נחלה לו נוחנש השבת את דםעמ אן יד  )שבה חו"ל אפרוורזהך
 על להתעב הארם שיך לא דבאמת בזה, השק לפרש מש שפיםב4

 בעה"ז שדרי ויציעה, פני נמלת שהיו קורש בשבת ובפרםהף'ה,
 אל לבא שול הוה לא רבעו עשה אף חף המשכן" את טלא ו'ואה"ז
 כקרומה הוא ענג לשבת ודךאת ע( ור )קע" של השיוף זן- מועדאהל
 'כל הקב"ה שאוטר פשל השבת, אח מעם שהאדם שע"' משהאל

 ששנם * יקאו מבחח, והוא מבסמם וע' פלת. * עולז הוההכבור
 על ה4שזעמ השמת ק-ישח לפנ.ם שוכנם זוכה הסה ולפסם,,לפני
 מוש, הן 14טעה בנטל שהיו שרוש מצרימ', בל 'נחלה תוהח"ה
 ממים או נבולם חוק שם!, החי ר ועומ כבורו, הוא ר שכבורער

 שבשמום שצדם השאל בקשבדחף
 ומכה 1, וסלאה בודדנה במיקצת לנגוע עב-פ שמכה רצקיה'
 עובטך ויש, על ותעלה שבדם כבוד יהוה שמש, בכבור חלשך4ית
 מעשה בכל והשלגר ה%4ם חוש ישע רימומיע טמור הכרמוזבגל
 שממה והעעךו-מ,

 לנאק"
 ביש דק במדק חד בן כבעוז שקמה

רחמ~ישיץ

לי



 ויקרא פ' שלישיהמעודה

 בג. אל דבר לאמר, מועד טאהל א*1 ד' ידבר משה, אל וקראא
 אשרו תעב ט' % ק-בן מכם קרב כ' ארם אלחם, ואטרתישראל
 ואח"כ נו ש שנות )הש וקטר לשון ויטר שהוא ישראל", בס אל"ובר

 )שפ( רטה לשח שהסו באסיה אלהם", "ואמרתאסי

 צורים יכל אפורו, ולכל דברות לכל משה, אל ונקראוברש"'
 למה קראה, ש-מה כו' ההברות שלגל כנח וצ'ב כר קראהקהמה
 הקרבטת בפרשת כיק רושי הכךיאה התוה"קומכלה

 עצאת עה5מרה השין הזכיר ג( פיא י )רק כאן במדרש והנהב
 אב' סוט, אב' אבערור, קהז'אל, הבר, יד, רכש, למשה לוניאו
 א'1' "- שנקרא עסות מכל חק- למשה וקב"ה 6 אס- כר מוברזטוח,
 נמ2ה', שמו 'ותקרא פרעה בת בהוה שק-אהך בשם אלא אנתךירא
 מעם רגצרש מטר ט( " פ ,שצץ אחר ובנוים משת אללקרא

העגךאה1 ל  שמק למר אוש, "טנגא נהיה לו שנזנה בסס דויו 
 שם הי חטר, עט גמלה פהקה שכת משום ריעו חגוים. גומל.של

 כ' והאמר משה ש% 'והשש ( ג, ,שטת שנאמו כמו סמר יגאהחסדה
 את קרא איו השמות שמכל הך'ה רנטה לכן בוצחין', דייםק

 חמר נמליח ענש שהתו ו:, בשם אלאבהוה
 מ-הרס רדדה לק-בנוה סשה דהום מצימת קנק לטיתראה

 אמץ עתשה מדו חומא לחסנ71 שאלו רפן נ פ )סגה והרושלתדבר'

קער



 עונית, סדי חעא יטטאה שא* חזה שיף חמוש מ( ז 1מ4ים
 עמשה מהו חומא לקכ'ה שא* חמות היא החומאת רגפש 6קאמרה
 יירה כן על הן ם- 1חרלש רנה'ב הרעו לו, ףתכפר תשובה ענשו ,קאמר
 עדצ4.ה כין ת'ג תשובה לעשות דרך לחמאים 'ורה בררך,תא.ם
 שאנייה מה לזרע נפקתם מה לה ואכפר קרבן תבא תשובה קשואמר

 שד הכקב"ה מק אמת, אעה שהשולחן בע"ב הלא חזנבואה,החכנו,
 כןשאש

 רכף צןקו יטשפם ההן נכר שכאנא הוא, גוהמשאור
 הזרחנים הושד ביי רק חמתו", הש החממת 'פש יעזכמההממטז
 שאף להשיב ב-כולהו ינפש חמנה בגףו אשר בעצמההקב"ה
 0'0 הם,ה., דח,מאת ץמש הרק מדה ששר והנבואד ההכנטזשצדנך

 נפש על לכפר ההתשובה הי.בטת ענק דגמנכם 'ת"ש, רחפנוטצד
 לאלקים זובח ש( 1טםיזבנ דיבוב בםפה"ק פורשו זה דרך ועלהחומאח
 לאלופם", 'ואה שהמו החה"ג שרז דינו שיו, להרגה בלת''הרם
 מורה אלנךם שם )שהף אלץ עיכפר היק בן דאר הרבט 'טובחונשטר
 שוצא הף'ה )שם "6וף,ה ןצקרב בלח'" 'קזרם, הרק(, סרתעל

 רכפר תקץבה רעשה ק-בן .בוא שאמר הוא שהר, לברו',רחבים(
 אח לערר משה, שם בולשות הקרבטת, פרשת פחחלכן

 מנטה, כהשם וק הוא עלנו, מכפר ממרגן עצשז קרבן, מכהו שלהנפש
 פרעה, בה ושבלה וגזיה ררך העל הז'ש טואטא חמר טילהשויף
 ה-אתה עצצזחה ה"לר', את ותראהו 'ותטתח ה ג ,שם" בה נאדיאשר

 מלוי ותאמר עלץ "תזריק או בכה., נתר שיוהנה יכיה 6ט,טציות
 אשר החמים עם 'ת"ש הכמא של חמד נמליח היא כן זהיהעברם
 בחרטה, לט כנדם הטוק- חטאיה על בוכה' כימנו אותו הקצעהבווזות
 מקים ש תמת', הההגשה ש-אש ד"א דט שכסר-היק שמסדמתק
 בו מוהר וקלרה ט( שק ממשק פרעה בת שקיטה החטר גיחוונצית
 עלי ומרחם חשמל הזמו שזיוג, הוחק אבההם דע העבים, מקץשהש

קלה



 רחמץ ברוב,מצהל
 שמגיז שירעו הים קשה, בגיבור ישראל", בנ' אל "דברח"ש

 נפש כל תתעשר היו חמ1ת', החוטאת 'טש אום-ת הדקמרה
 אמר שוש4'ה רנעז, כאתרה אלהם', "ואמרה ואו וחרטה,בת.שובה
 ףכפר תשובה יקשה נךבן'ב'א

 כנחל להמורר רש'"ת מרחם ק-בן, טנף בשק רק לאובאמתנ
 נאקות כל שהר גבראל נאקת בענק הוא כן אלא כופר, ומצפהדמעה
 נתאמר עלי נתנוול בכה נער ד"והנה מען השתלשלה שמצרוםושראל
 על למעלה רושש עררו רב'מ משה של שרמעות'1 וה' העביםסלף
 פועה בת בתנה בלב אף שננצס1 ב"כ רייומט יצבר1 עד ושראל,כלל

 כילם שושזענררו גבראל, כל בלב השתרשה רב'מ משה של עופעולה
 אלך ר' אל ומשק ו( בו )רבים כיכטה הש"ת, מאה רחמשלבקש
 לחצם, ואת עמלם ואת עמם את ירא קלף את ד רשמעאבהצו

 1באה1ה נדל וכמרא שיה 1מיע חוש: ב"י מיצךם דתתמומ

ואש:
 בריוכ העהו,ה כגאולה תהו, כן מווים נאולח שהינהוכמו

 נפלא1ח אראמ מצחם מארץ צאהך כצי ט( , )מן מקש שהרב.מ'מ,
 1בתחממם .כא1 בבכ. י( לא )ימי טומר העתדת הגאולה על נםשכן

 רכש טופז עי בכיה טאיפה גבראל התעיקי י לבבנה הםאובלם
 בהם מותעים עד וחסרם רושש תפעול והטו בוכה', נער"תינה

 אונלם'"1בתחמנ.ם

 בנים! אן ,4 ,רה כמ"ר רגאולוק חורש הוא האן רידשהונהר
באך

 במסי
 טנףפוה' בו רשעות אש- ,הודש נקרא פיא לצהל עתיק

ח תלר,ש%קנא""י,ששי)ארחש"  ק =% יאהיעטלח" חלה ט ח בקש

4



 הו"ל חקט זז הל שמו, ההטרם שהם מהרש יתעויח "ז צקשבא
 שחב- סם )נךק הוה" ממן ההם בימים לאמתש נשים 'שעשההבחכה
 לשן, חורש הכלל מן יתק אמם, קר( ג אוז ו שבו ם:ח כול חושטתה,

 ואם העתיה, וגאולה צק ם התו הר מצרם, קראת צק מהרוחושחרן
 נהמי תם יקבר טצר הן ולרחמש לחסד מהצפע התוכן

 העת-

 תפשך
 העבר, טחמה נשפעות כלומר מיפוה', בו ושהעט ששר "חישנלרא
 ב.סש בסדרר להיות העתירומחמת

 יברכה, לסובה שרעעו בכל רכות לשועות שנוכה רצקיה'
 דשם ברחמש, לפח .תברך בשוט עעמ החדנה כן בניסן עענאלמוכשם
 והגל לבם רשמח עעמ יאו קהמונץת וכשנים עלם וכשי ביאהנעבדו
 כרוב דק נשתה רי גן גבשה אלעך מלך לצ'ק באושרמ,ימ
 וחסדורחמיו

קלו



 הגדול שבת צו, פ' קודש שבהליל

 נאה לאמר כניו ואת אחק את צו טמר משה אל ד ,.דברא
 מור דח, לשק אלא ט אק אהק, את צו וברש" נו' המו העלהתרת
 כים אטרק ט ש"ט כמקום 6ח רגת1ב צרן. ביותר או"שידיעת
 לצדיק, צמנה שרכש" פיש שיאש( )יק האראל אוהב בספה"קוהנה
 שיש במקום 6ח הכתוב ציך .ב'והר אמר ו6ה צ', בגשטלט ב..כוכן

 ע-'ש הצדיק, חסרק שיש כניקום דיג, כנס.,תסרק
 כמו מ 'כ'ם' משאר הצדיק ממנה שלק- בנה, לבארונראה

 שלא כתוכו המוקרא רבצצבעות על לעצור היא מעלתו -ה"כ'ם"
 ת"י שלא ושראל נשמת על שומר השוק ערת פחן, אחתתאבך
 וכהגרף מאחר שזכש שכמו שור, שת ח"ו אחת נשמה אףלאיטר
 הצרק, פעית ריא כן אחר, צחר לשיהם מטחרוה ומטבעותפרישות
ה אחר וכלב אהד ככ"ט קור ולקשרם ישראל עם 'חטי אחלאסוף ל  
 שכשם.ם אביהםרצח

 ,וה. כ' לאמרי, וכה 'לשזק רעש ה טוף שרך שלק-1.'ל
 הכריות את אחשב שלום רה-ף שלם "אטב לה.ות הכהן אהקמדת
 א( אס ,אמהפ להררה,ומי-בן

 הצרק טכוסה שלכן שם פ.רש עבטו ישראל אקט בטפרוהנהב
 ישטקמת התמעות כל נמשך המם וי שעל כשם מ 'כים.,בשם
 וגמלם, סי לכל ופחסה וסק מוב שפע ששך הצרק ע"' ק.הכיה
 בו בנ' וצעא משמל נחק וקים כל ל גי )הש" רעל שאמהעיר

4ח



 עם היא, בנצה הנבובו עזה" אח שמחבר ע" הצמק פחי זהתמדה
 רשם בסריו ורנמ הצייק שוא ב(, נם ממט )עק ב'ףד הנב-אעוה"ב
 לה-א רע4ונן מטד רנמשמם ע4ת'ם עולמות המהכר ב"ההו."ה
 שהוא הצחיק אל עצבן את ומחבר שפדבק סי חח עלם שלתתא"ה

 כק ואביחי נמור 'ח1- מעשה להוא"ו, ההיא וכנחר טקשר ואףכח"
 נו משא"כ ישראל לכנסה סיב שפע נימך חתו לתחתק עלוקעולם
 הכח"ו גן רה"א מרר ח"ו אז הצדק, אל ששו את ונוחשד מחמרשאעו
 בן פרוס"ה שהמון ער בא ר1- בן אק א( " )מהךיק דוגל אגהץ ווקל

 כלומר וא"ו, בחינה הצמק התו הכחם מן היא, מש ר"להכ.'ס,
 נן פרומה הוא"ו, נן ההגא וטרש טפויך שהארם זה חסרטכמרכלה
 ע-'ש בא, דור כן אי ביצרת, בוזצד'ק דבקים .שראל מריוהכ.ם,

 ב.וחר שיכת ב"ה הף'ה אגפיות יקשר 4חד זו עטדהובושת
 חיש( י )פחנה לף קרושה בםפה"ק מהנה הנדל שנת שההר זה,לשכת
 הף"ה אוחית ארבע כמר כאומדם שהם פרש.ות ארבע של סודמבאר

 ה"א הוא פרה ועטו, כמר וכור אדיומ;, הנא מד הוא עה15םכיה

 לוסק אפשר ועפן נהבה"ק ע-'ש היו"ר, וננד התו הנורשהראשונה,
 כאדן ומאחי המקעת התו כי הס-ול ים? בא פרודות הר'שלאדר.

 פ.תך ב4 כאחד מאוחיים להיותם ב"ה, רי"ה שם אוהיא ר כלאת
 הר בל נכלתם 11 בשבת כ. רכש, נמשל הנרול שתכת נמצא ועפתח"ו

 כאחר להיותם כים את בהום המקמן כבש שואפרשעת,
 שפירשו דוך על הגזול', "עצת כשם נקנא שלכןמשר

 מ;פלל'1 שאס חפלה "עמו יטר( מחן בשם הינן ר ר א ג ,פשההתום'
א*שגמאהמ,ימי*ס"-*ישו

 יישששןי"מושטלשן%ישממ %יישש%י ,ש~סש*םישמץש**
"זקששמהשמ"אהישררישישע

שטטאקמ"1"מי
4



 פ4ה, הדוה שם אותעת החי ~ז ענק ט "ם  שגת כל ובאמת,ג

 בכל אח העק נו' השמום ו'כ* השער  ום א( ג וטרשה הדרוף קה.םא
 רנירא מצמם, כצאתם ושרוול ששמרו רראשון  מהשבת נמשךשכת
 השנהוה. כל את שכולל רגדדה שבהכשם

 * מהנ.ם  השבת את 'דבקע א( יה  ושבה חול אמרומנה
 ומוכה כה היט מ' מצר  בי נתנחלה לפהק כששר נתו-ם' כ4נחלה
 ולנוהם תבלים מהנרט חתלה ק-'ו שלא ב"ה הויה אוזרות ילקשר

 מק הנהע לק ההחתק לעלם עי העתק העתם כן  השפע .באוע."
 אשל שבת ע"ג לקים 1'ע, תשדרו אלמני אלמעיו הבעששוקרוש
 שמי הכ'ס שהוא מג'ק ושחק,שלחן

 התנןגות כל נמשך וץ
 רעל המה',והצנצצות

 ץ-
 לכל ושמסר ומק טוב שפע נמשך הצדק

 לכן האראל(, בארג דמע מאפפא ןגה'ק שכהב )ימו העלם"בא.
 מתאים ב"ה, ואע שם אהן'וה ד' לאחד שבת' רעע קיםעבורת
 לצדק כמהמקשרות בצלאבוותר

 שמרות'המ דיושכ'ם רוררופ כן הלקט שמהא רצוןידי
 בהה-ש הגמועות בכל להתברך ומכה השכינה, כג'ו ונהמםבראשיהם

 בניחרה ריר בן בבבות שקמה לנאקה ונוכה מישת, בו ישועותאשר
 חומדיו רחמיו ברובדעק



 הגדול שבת צו, ש שלנציתמעודה

 שת 4ו י שת אק מ ש 14 ס= % ר ףיא
 יב*המיףיזט""4השיי%פיהמ

יק
 ס4 ת* %ל נ=א ש"* מש =ש לוש" סדשח%ייתשתוי

%קשק=ת"***ט**תק*"*י4%מ
זקא=%וי,י"מששם"יישטהשימ

 הימנם נכמיר כס ר חלק שהם העולה', תורת צאת אחוממחם
 אוראל אוץ בנחלה לס וכה * 'ולמה בן ר ימי שמני ול ;)ן

 לפעך כר, ושרתו ר אח לעכוה שהוברל מפג. אחי, עםובכסחה
 ולא יחלק ולא גבראל כשאר טורמה עורכך לא העולם, מדהכ'ה,ברלו
תיר י ברך "( י )יר"ם שנאם- השם חל הם אלא מפן, בנח לעצמןווכק
 רעה נומרו כנק שפת' כ' ו( ב )מ"מ כחו: רהנה לפרש, "םעודב

 )ויו תו-ל השש הטו צבאות ר מלאך כ' פפ'הו 'מקשוותוהה
- 

 אם א(
 צקש אל *ו ואם מפי, תויה כקשו צבאות ר למואץ- ריברופה
 כ' הווכלרר סלוף מכי 149פ( ,הה04 טומי עימי לה מ5טחיה

 תלמר מל ושי ם ם,םב 1"ר 4 ערההעהותן-
 הות-

 וב קל שקא, בבסר הוא(

- ם מ ל ש ה ש רל שחכם י  ששש  פוש אץמהלמק * דנן נלחך 

 בייך הלו מנם וירך ד שלא פשםע דיל 4שן מ אתוייג מש ממומכםור
 ר( למלך חמר חן שדו- ביק א"מורק

קבמנ



 על .ותר ערכאה מהירה הש מפיזר תורה ש.'בקשו לזמריש
 חיב'ם סובה בררך וווולך הזכם רב שמכל שכודא' תרה קמורסחם
 שהוא השו ד ככולאך הוא אשר רב "ם אבל יחסמתו, תורתולקבל
 'כלם כמלאמם הפצנו נמרי ירדה, כזאפטה וטהעג רגךהסטך

 תחלת מהבנת חוץ וה, וברב ובטהרה' בקזושה פקים את"ותח'ם
 מבוק רטעו"ר שכר"ח יריע ב' ממש, ו מפ תורה לקבל צריךתורתו,
 ניקזם ורום רושם עושה הצייק של היבורו הקטרן, ברתכבד

 הקושו זעת", ישם-ו כץ שפה' גב' חיש השומעם כמוח בשעמכע'ם
 ד למלאך דומה המו וביה טךרות, סדך וה דע"ת א( לא ושבהחו"ל
 ממש קרשו מפה תרה .קבלו לכן ובנטו-ה, בקןושה פיו הפותחצבאות
 בדרך ושטמון: אע"פ למלאך, דומה שא.ע רב שהוא הים לאוואם
 של היתירה המעלה מ"מ ומחסמתה ממנו תורה ללמוד רש ישרהפובה
 בו טצרה לא הו' מ9 תורה"'בקשו

 העלה תוית ואת לאמר בניו ואת ארוץ את נצו לפרש "טואתי
% חיל שהרען העלה,המו 1  דקרכ כאלו בהורה העוסק כל א( 9 
 אוין של ו מ9 הנקא 11 חודה לדימוע שקש ישראל שיש הינועלה,
 חתיה תשאר בע'" ביקיות, סהר זה רע"וע יתמת בהל שפת' מהמ'ו,
 יי( איי'" )שק בו תשך רנעכח ואש רנק' ער רל'לר כל כלבםהקןקה

 הל( ס" וש." דגצד וכתב ושם-,ל שבת ההע וה שזיזהונהנ

 ;ס בו שנעשה לס והשעם וגדל,  שבה אותו זיק וששח שלפנ'נשבה
 לפסחו שה אחד כל להם ולקוע כו', בעשור מקרע נסרים שפרחגדתה

 והזדכו לכס, וה לגצו רכושים ושמלום סנינו, בכרן אותות5ם-
 ששחשטק על יית שעו-ם והע עיט, הושם סמטת פסח לשםלשחטו
 קווק וגם א"ש שם דול דבר, להם לומר רשאק הע ולא שיועץאת
 דגרתי שבהאותו

 דאוזא מה ע4פ פהאה המשז' מכהך שתו לקשת למהשזב

קמב



 דשא פת"ח שהשם בסהשו( פ"א המצח[ ינ ששי )ש-דח רל האר"יבכתבי

 ד'ע שעוכר בני בעל אא', כיק ביאר וככר פה-מחמטרקץ
 )משם-

 היש
-מיראת

ם-ימש"*=היקף4ס"מ,ח ףםמיצזטי=צעחצהמ"
יהטי=תט"-שזילםשקיםש שדם"ן* עיצט"ימהאייי

מ " מ ק ה ה מ ת  החחא"יו
 1הףו-תהמ.4,1%יע%םסתהלט,

 העפם ש" =ש למייב שייתה *ס'ישה
בצןיייבת-יצ)חא="חאח"קששטא

 צ=תיתהמחיי4ם,=שי,*ש"יקףנשי
 )עק לר' ק-,ש ולהעשות -יראל של דוהרם ע.' להתקרש שלהה

מ  מציל( שקה סי סשש

 שט ש"ש-ש" לפרש יש אוק', 'קרש עק הוא דמדם תחלהד
 וטות במיפר הללה משח ושהא ערוה" הש 'והא'מורהה",
 אשר כמלשלש ה"ה בל-4ה עזות מאראל צ-'כק ע"כ כמשקמצרם
 עבה-תם תחלת עגם צרץ- לפסקי ובטהרה, בקזושה פו-עג אתפוחחש

אי  וק" ,דש 

 בכשבת ומשש-ה, מךהסו המקח יג אח לחון שמכה דצקידי
 של החששות לכל שכה ש4ו, אוסר הניב כל על לר ומק,בשמחה,

 ואשק במשקן דור בן בביאת יאקים, על עולם לנשלח וםןי- רצצכם,וצ

 ואידע רהטנוברוב

קםנ



 שמיס פ' קודש שבהליל

 ונשמי פירזול, האו' ענניו לאהק מ12: ק.א הששם בעם דה.א
 הוא לם"לואש, שמיני ופרש" מ' לושאת בקר בן עגל ל- ין ארר!אל
 הודשראש

 נשי
 הקטת ומן הוקיע למה וקב ביום בו המשכן שהוקם

דוקא נשי חורש ראש לוום העגל חטא על לכפר קרבמת הזכאהריושכן
 ב"ה "דחי פושה מצדה נומן דרש בראש דהוה לפרש,יש
 קידוש מצות על גבראל נצמוו בו  אשר ב(, 1;  ,שיה חדש.ם" ראשים

 הר. וגשמית בעק הלבנה ראית ענק הזנה הלבור ראית ע"פרחויש
 השנדם, את כמה והחשך ריור,4 בסוף העף מן שנעלמה שלאחר.ההא
 תאי מ טק תאי לישמ

 "י תא האח
 יגאונ'ם בתשובות מביר כאשי החהנ.ש בעלמות בהעלםמהנעשה
א ו-ל מפאס לש.ע משחח בעשהר יבייכ ,תנאו דיששונשרמעבים  

 הררגדם מדת עורכת הלבנה ראית קורם עדם 2א' פיסן הנא ח גלאם
ה  המהאל ומשאל ~צמ; עגרם המקוס על וחלי השם עלל
 של טש מחיש גבראל ד24כ"נ' ים כסוף חמקמגים, מדנליגומ

 וחלץ הס.ם יגדל השתא עם לס ש"ט רכלחמה חן בר,הכקששם

 שם9"בק, השיר ע'. תודש בראש ורק חורש, ראש לצ. שדם דבכל
 בנלושת, עתהתם

 ע-
 לס, הישועה בנה ע." שפתשו, 8-ם ומאמה

 שה"ם' בשקן ד.ע אדמףי אאץ כ.ק שי בול, ,טה נצחהיק
 מם-

 אוו ריחש

 חד2ים', ראש לכם הוה שיתוש כשיות" רוכביה ממר זןוכח

קמר



 הוחיו הם'ט כח לתבנים הקיהטה כה חתנם- עולם, ער ר"ח,שבכל
 "התעד 6יח( מסף )נתעות שאומרם חרי הגרושה לנמו הלכס",תהו

 כח שתתנכר טחנה בתוהה גזן שוקב,ה ה.ש נתת", לעמךחדים
 תודש ראש בכל אוראל עם כחדקרועוז

  שתתחרש אנש- 'וללבנה הלכנה קיהש בברכת לפרש "שובוז
 חיט כמוהה", להתחהש עתהים ע1ש במן, 16טום. תפארתעטרת
 על הקףהמה התגברות מכה תשאה הוא בשט.ם רלבנה שחימששבמו

 הש-ועוב כח להגביר הים כמנזה", ,להתחדש ישראל זב! כןהקלפה,
 שם על *הנרם "ולפאר הקלפה, כח על מטעל, אלוק חלק שריאשבהם

 מועכתו"כבוי
 רוה הדיו של 11 פרשה נ.תוה סו ) חודש ראש שביםוכלן

 על לכפר וקרבמת להבהב רממעל הם ריא כן על החום, ראשלכם
 הסם"א הטומאה כח בכשול תלשה הפל רצפו כפרת שהר ה,4לתשא
 קודם .בדם בו רנלואש ש. 1 חץ תכן החטא אוהו הברמו רבתיערב
 קימת עי א שק רגממק, את ופות היתו שט דסק, חיעוא

 בראש הלנה, ראית בעה ומק הקמץ, הט"מ עם הקדשאמלחמת
 ולים המשכן הקמה יום הוקיע ששהמנו, ובאה נצח שרזק נ'סן,חרש
 החמא אותוכפרת

 שהא ה"מ:כ
 ברש-

 אדדה עייה המכה, אל קוא אוסד שלק-
 גנ,ב. צהרת, לק- טען אהה למה משה * אם- ששת, רראבסם

 שי י שד. המהחדש הלבנה של אר תעה 6דש,וגט
 שלא לאדם מראה כ. י, בעבורת לחזוק המאי 711 הואהזשמח,
 ע*מ עיתוי רכר סי מ וביטלה, בחישך שקועש אם אפהקלהתיאש

 ךה' ר( א )טששה רנטות א( 4 )מצוו עולם ברקת של הבדרכו ד',אר
 ין חע ב( ש שא )ש[ מעדא הזהר השתא בוישא - בי- היערב
% יחישועש ם  חת טי יז ויל , 

קמר



 בא כ' התעדף 'התעויר ריק 4" )מם חיש שאפללה החשככןאחר
 ים שבכל הים אוני', נא 'כ' ומוש שאס מה ר"מ אור., קומיאיך
 דושך שי ו' אחר הנא חורש ראש אור ובעעך הללה, אחר הארבא

 'קוי מ5א נהה כסט'א, וקריצהשלחמה
 ד, במ"ר לדועכך "ער'

 בלה" עלך ד "כבור שבקרוב התערר,ושתעדר
 שד החמא, מחמו לנשתי ירא בהו אחק "שהם יתפחסיברה

 אתה צדק- גופא זז מוחם כלומר נבחרת", פלכך אדרבה משהלו
 ו150ה, תקתק 'ש שהוטאש לאחר ששלו להראות המיבמת,התקרב

 הש וק חרש אר טמנה לצאת -כל שלא והיכה חמלה ל' אדכ'
 הודו הלבמת וילק- היקא נח" חש מתון "להאר התשובהעבה-ת
 זה" *ום הוברבאש

 )יש-
 ואש ו,, ים של הההנלוח עכוזי רן שם

חח-ש
 מם"

 וכבר השכות של תקופה לאחר הלבנה אור שמתחרשת
 לותרנה אלא ד"א לאנתו רארק ואו הוו לא ט י ע" )עה ת"לאמיו
 לרבים.תשובה

 אז שבשבת 11בח( שד ולשכה המיאל אוהב במגהיק איחאוהנהנ
 כ"ז עגתן החומס( בהקריס )תו הע"ש כמפחח משא הלחם אתמנקדק
 עק שהוא הפסח, שכיסן תזוא טעם. עה- 16מיף מש 6ה לשכחבקומש
 העוטר, ספדה בעי יבפרמ תשובה, לעשית מש כל מתעוררתחרותם,
 ע ורייוררהז וטטטאהם, שהומתן נשרוול עם טשי למהרשמתם
 ועדם ונק ודא שכת שהר הפסח, אחר 11 בשכת ביתורס~עשח
 תשג ט טם? ר-ת ששנה חממה רדי 9מ1 כטקשמ,
 בתשובה, 6-ודך שער פות'חורמיה

 ע-
 תעיט; של רנופחח שטמר

 ששסה בחשבה לשב הרעהלכל
 לוקי בהצ אתה "6שז בנחיות הוא תעובה הבעל עטרתרנה

נבחרת",
 ודע-

 שסדים תקצטז שכעל בטים בן * נפוצה וג'ל אמת
ם  שמחמל"9%אח%)ט-" מ"טח



 ערפלו נהלה היט סיים, ב4 נולה לו כחנ.ם השבה אחהמעב
 בה לויתור יבלים אתם צןףםצףקש

 השב, בכל תוהטע שלנמה, בתעיבה טיוב שמכה רצקירך
 לדק ונאמר ישראל, בל ו4י[ ללש עצים כדכוד שם שיחנלההכלקר

 ברוב דק במררה רוד בן כבנאת לבט, כשמח עעע 'ראו אלקעקמ"-
 "סדותסע

ף



 שמיס פ' שלישיתמעודה

 עזראל ד"קמ לבניו לאהק משה קרא השמע' בים רה'א

 ביום בו רומשכן שהנקם נימן חורש ראש התו למ"לוא.ם,  שמ"מופרש"'
 ,פ0ק,ש חו"ל שאמרו ובפהט נ.מן, בר"ח דוקא המשכן נתרנך למהוצהב
 ר"ח ער משפל ועקה המשכ,, טלאכת נמרה בנהגו שבכיה ו(תת

 וצ"ב משה, שהקטונימן
 דגאבח, אל 1('ב " ט ,רש-א עה"ב וקדיט החים באורשק

 כהן הרמש שלא א( ט ,י'ר ש"ל יושוו האן- הע.ר הק' דבר.ושבתק-
 מנעור, נגשה שכנור אק כ. ודג בבנד' רגךעים בקודש ביה-ג"פגדול

 על בכפרים נרול כהן של ורב בנר' ארבעה א( מ ,עיכר אמרווהלא
 כ. לישב יןג:יה סנעור נעשה קנונור כן אם וט', עבירות מ'נ.ארבעה
 דוומא.ם מלבנת פנים שכפרת פסם, מכפרת חק כפרתושהנה

 התך מופלא, הוא וה ויגר א( ש ,ימא והשו"ת של לשק האות "-תה כעח~
 בחח לה.וחם המורש כן על נאשר כלל, העק וא בו 'מצאעלא

 אן שם י.ר ,עק פנים כפרת כן שאק מה ודג, מ.ן העתם דגםמכפרם

 מנטש[ מיי הם סנפיר נעשרקטנור

 המעשה עצם א' בתשובה, שעים  עגי שרש נראה בזהוהבייוור
 של החצור בחלק הגט במיאש רוזנות עצם "נק פ"א( ד,תעש מי אעריק ותוצבר שהת ,עה דנפש שזציח היא ה:כ' בפועלתשגה

 של א"כ בנר' ר היררבה ממנהר נעשה קטטר אח אמרוק לאהתשובה,
 החטים שמולבנה פנים כפרה אבל עכדהז, סע' ד' על מכיריםכה"ג
 של )לטק העולטת בכל להעיר ששבה ער  דנפש, שצחצחתכשלג,

קמח



 7210 מדשה קטעור אק שאוסמם הוא 1ז עלוזה-'ת(

 גסו ובמעשה, בפועל ר עבודת צק הוא נהק חורש ר41םהזרזב
 רן איו שגר שדש ראפן )מאם- הנפצך נשער ייע אא" כנקעכהכ

 ר( ע  ,ששח נאמר כ' מספורת, בו הרעות אשר רו,ר"ש .ורמו"ובא:

 יעש" הוה, בחדש ר( שכעע' טיכיה ,גזעה הש"ת העטהץ אתהברת
 וסיר שמצה בשעה אלא אמרת. לא זז בעבר הפענח את ושראלגנ'

 מעשיות, ומטות הכוסית, ושתזז אכלת'ן וטצות לפנקהמונה.ם
 מקשוית, ט גודעות נאמר ע"כ כמ', ומי1'ם רשיונםבמהנת
 שרם בפס"ח, הנ"ל מעשי"ת שמת שנעשו מהמטת הישקותשששכן

 כמהושמע, יקולם טנרא שכתתתי משם יו שכל תראה מיפשקבבת"

 סליקן, משן רר א מ רר גהס' )מבוא- בעבדיה העקם נברא גנשןאבל
 מצוות בויבף ןעשהק בטישת הנא נשן חיש ענורת לי-לכן

מעשהן
 יא רמשכן מליצא ממרה כ:ם*ו שכג'ה עדן מאר 'שובנה

ה  כרא.תא המל רגא על לכפרה הוה המשק מ נצק, ר"ח ערל
 ידהיו ער עלאה במגהצה כפרה יבאמת גן פינ' המסא )עהבחו"ל
 עברת ידהה ין, יגש על ומשעית טןוחצחהז השהאל עםששא
 ה- שלה, 'בא כ. ער בפרתן רנמר ולא לבן, בבגר' בעיוכ"פהכה"ג

 דגשתי והצק תגיד להעליז צהרה רגונש"ה גהקקההענגה
 לרצם

 נתהק- בים בו לכן נמן, חיש בראש הש וכששה שטרתתקח
ה:4יק

ואיתא
 שלק- בוים-

 טש אררן  שהזז רנןבח, אל קיכ אם.
 מש שהו, ריס גגה-ת לק. טש, אתה ל"ז משה לו .צש- לנשח,ירא
 גב' נם נאמר החרתן שיאל נפשות צחטח עא~מק מכק לנשחויא
 בוש הוו יק מנער, נימה קשור אק כ' 1;4 בבגר' תאיש שלאאשק

ח *%ב4יצ"חיא*%* ,  

9



 על רגשות קרכן הכאת וי על שבים, העבשה מעש"ה אחלהק
 כ' י( 41-ל עה'כ רש" שפי' מה לפרש "ם ובור ובנקשר בפעלרמובח
 באק הללו המלבמת ילק- בפעל, בההגל,ת היי אליכם, )ראה ד'היום

 ה-גן הנה", וט )דובה

 ל נאמך 1( וך 1"רלד בהימצאו ר את שדרשו שאע"פ לומררשג
 בהנונע רק עזו הו ר השמגר מדל ב פ ם רטב )עק תשובה ערעשרת
 לשוב המהרו", ל גלמי בבצעה שהטו רתזכ.פ, בר"ח השק-לחשוכה
 של .4שק ובכחכח זכה ינפש שתווא עד ולפרם לפג. עלשהבתשובה
 ברוחף היוו כעררה, פובש, ומעשש התערבה רבו. אבליזחי"ת'

 וחסד, בצדון- ת-רבות יחעוררות בהההלבות וחפלה רתוק-לגמוד

 לב( י' והדלם במעשיו ד ףםמח שא מהן, בחורש הטוומס
 וכמהשבה במעשה שלשה בתשובה לשוב שמכה רצקמדן

 שלשר, בתשובה יקכלמ עק, .כמר רחקן היא פנממ, אשר כלולחק
 בחוןש וא בשוהקר

 מסי
 ובניסן מא* בנזפן בג, יקוים שאלה מכה

 מדרה הד בן בנשח עלטה בגאולת א( ש רשר 1ר"ש לדנאלעתיק
 וחמיט החמו בושדק



 מצורע תזריע פ' קודש שבתלל

 דוהה נדת כער יכרם שבעת וממאה ,כן ולדה אגריע כיאשהא

 שלתג בשר ש% השמע. ניםהצש
 ובויט-

 כשם שמלאי א"ר
 כך בוששיח, במעשה ועוף חון בהמה כל אחר ארם שלשהררתו
 וכ"כ ועוף, חע; בהמה תורת אחר טזפרעמהתורתו

 ה( קלט )חדלש הווחד תזרע, כי אשה א( ר ו )יקיבמדהש

 מעשה לקל קדמת 14שו לו א,סךם וכה, אם כ1', צרתנ. וקרםאחור
 וצ'ב. קרמן/ ושהש לו אוכפים לאו, ואםבושעיהע

 1ר,ר, ר1ר בכל מששראל, אחר כל בכח "ט באמת רהטההראה,

 בעף הראשח ארם בפגם הבריאה טראשיו טלו העים כל אתלחקן
 עור הים י(, וגא לנץ החלה במחשכה ע* עועו,אל נושם הזחודדעת
 הר 6מן שעל העים מעל רם לכן פקמ4 העולם שנבראמ-ם

 14 תמוי בטקס כ. א(, א ביאשון רש וננפש ראעית נקראושחמדאל
ה כלאת ל  מציע נ )ת חו"ל שזומרן סמה 6ה יאיה ס'טשש'ת" 
 שתכפר נדתה תשטו לפעך הראשח, אדם של רמו שפכה "הש,(

 דכתיב ע%ם של דמו ךו,ושק -אדם ח ר פרג )שות כירועולמ' הנר"לה',
 ססר1 לפנך טיזה, חוה לו תהמה הארץ, בן הנלה ואר ח ג)טרשה

 ההז של חפוז 1טכפים מוצקים הדואת שבבל הר' לאשו" ניחמצלת
 אחר כל בכה "ט נם אלא בלטה י יא עים של הש ששרבהמ2;

 )גמא ח~'ל שאגש-1 היא וכעתוי, בהווה הוציאה כל אח 6,קמשראל

 שנשני חשבה יצא אןש
 העולם לכל מחולק תשבה שעשה יר

כ%4

קבס



 שרוי השמע., בים ,מנה מ.לה שמצמו מה .תבארובוז
 ותתעש מהעלם, העליו בהעת הש'"ת שנעמר שעלת השלדכרתת
 הע יהיס שי ןוה הארק טן אעני רנצםאה רוח יאת ג( ע ועודהנתאר
 רגמן נק למעלה היחם גועל תשאל אצל זה כח ובדיות " שבפסיהן
 ענעש על המראה ממפר שהוא בשטעון ,מם לכן הכיאה, טןלמעלה
 5'נ גיהה נגנייך שהיי וביה ריבע מן למעלה הומן מן למעלהשהם

תני(
 זם- זלדה תזרע כ' "אשה אהרדק אלו מצוות שנ. שסמךהה
 ומשת נוה, שנדרת הים תסמא", רותה נדת כש. .נרם שכעתומטאה
 א"ש לכל ש"ש זה כה לזרא ערלתה, בשי נשל הווטע.'ב.ום

 חלק בו שוצטממראל,
 אלי

 עד טלה, המיאה כל מתקן שוהא ממעל,
 הוא גאה ערתו', אתה כ. עור כל ףבק פעלחו אתה מ פעי כלשניע
 בלו העלםחקק

 אהדי ההנד תזךע, מ אשה הכתוב על במדרש שהחיוההןב
 בראשנה, טעשה לכל קרסת אתה לו אונסים זבה, אם ט', צרחן.קרם
 לתון שוכה כלומר זכה', 'אם דוויט קרבן- ותוש לו אומרם לאוואם

 שד-. כנפלטתרקמם
 שתען וק לא או האיץ, טן דנןמאה רוה ה4?עג.י

 שפנם מהאח
 וקלי

 לכל קרמת אתה לו מאומרים אלא בוששנו, המו
 בראיית מעשה 0עת שלם תזקק באנקתך שפעלת מהיכרת",מעשה
 ק-קי' נתוש * '*ממט ש בה, חלאי ואק ,כה', לא "אםאך

 הראשק אדם הקב"ה שברא בנאמו ועב( בטדרש אמהקי
 נק למערנ, רגמרח מן בראה וקים כל מלוא מוש, 111 העולםמסוף

 הרנתו שלאהד שאף יליפ, עי"ש בי, עולם של וכהללו לירום,הצפח
 שקומתו הראשק, הרדום בו נעאו- טים הארם, של רטווצ נחמשהרח'
 ט* העלם בכל ופועלם נתעש מעשע כן על ואשי עלםמלא

 של צצחצ נכשם שמקור ר' שצך בטרח לפרש שרפשיהה



 שנמהו שמה הים בראעית', במעשה העוף, תוו בהמה כל אחראדם
 כל על העבוהה מפשלת שעשו מפנ' הוא בנשקית מעשה בסוףהארם
 העלם " הימ פו(, ג ,בששות ה"שמרה' 'לעבורו כולה,הברטשן
 תוחע 'ק. " מזממות, גתייה שצדהו עי על רפא קו וכלכלו

 העלם חקק עמרה שהר העי", חרז בהמה חנית אחרנתפרשה
 המצ11ח וקים החורה בתמהי הארם, של ב"תורתו'תצלוק

 נחלה לו מחנק השכח את רםעמ א( ופןזןת חו"ל אסחהזנהנ
 לחק רנות בנפשו מהעוהווז  שבת עמו יץ שעל יל"פ, שרים.נ4

 "של עשטו שהטו נהמים., ב4 נהלה  לו ש"נוהנק ,הימ כלו,העלם
 בכחעת הימום, אחרית שר הרותח מראשית כלה העלם כלבחקק

"ב4כצים'
 תיחם מטרת גל אעי צריךם עם חלקם שהוא בגגה רצחווז'

 גבראל לעם אוסר טוב ולהשפיע ., שר במלכות ילם לתקן הואכעוה"
 כשש-ה דור ק כביאה וו, י1 גן אשר ד1נ1ם לקרב ונוכה העולם,נכל
 וחסדיו רהגיו ברובדק



 מצורע תזריע פ' שלרציתמעודה

 בנועכ המת גד נדם שבעת 1טמ11ה וכר שלרה תורגע כ'אשהא
 אדם וסטוק לעולם נ( ג ,אים חו"ל מאמי פ' על ריתוב פירשנגדים
 לשמה בא לשמה שלא שמתע' לשמר, ש4א אע"פ ובנשות,בחורה
 אשה של שדרכה  שכמי אשה כבח.וה ח" רח' לשמה שקאילומד
 תורה שקומר הסכר פרם אמה לקבל בשבל בחרה עוסק הוא כןלקבל,
 באומרה, התוה"ק רמוץ 61ה משפקע בבח.וה מכר, הוא הרלשמה
 שלא בחורה ארם קסק הדקה, בעת בתחלה, הים תצק", כ''אעה
 שכא הימ נר', 'תלהק כך ומתע' לאעה, רונמא הוא אשרלשמה,
 ל:מ2פ,ע דעמא שהוא .תקש, לברא רוח נתח לעשות לטכוסללמוד
 ונרנחעח

 אעהכ' -'קלצשןשירוממש)=ייא(ימי
 לו אוזנים זבה, אם כו', גראז' וקרם אחור י( יש )י~ס הה"רתורמת
 קרסך 'חה2 לו אומרם לאו, מום בראשית, מעשה לכל ק-מתאתה

 במשוה אמיו עלץ כ' קטמה, חורה ואש היש וכה., 'אםמתפרש
 לכל קיטה אהה לו י4יטרם ריבדף לדבים שפוכה מ.א( 1 1)אנה
 'טגרלתו התורה לטמה תרה שלתר מ. כ' כראעדת",מעשה

 שם( ,אנה המעשם" כל עלום-וממקו

 הוא תוהתו שקמה- "ט בחשות שם "ט תוהה בלימור ינה,כ
 למעשה, לממצר לשפע ולהשכיל קמומן רעדה, תלמוד טצ,תלקים
 תשבה עשית של יום נס המו ש4 ועיהה ולסמור "ט אק,קים'

קגד



ן ש %ש ץ  א  י )הנע עה"ב ה %" )א"י יל שה שק 
 כל על מוחל ואנ' מכים אג' 'דברים ר אל המתץ הכים עמכם יקוה

 א4ו אן א ,יגיש ששמר תורה, דבר אלא רבים חוץעתותיהם,
 כס 04 וצר עדתן, אם אק לו אמרו סשה, דבר אשרהדכרימ
 ההשובה מעכרת הן תווה שרבת הר טקבל' ואנ' לפר,החפללו
 עונות מחלתופקיה

 שלא בתו-ה ארם ועסוק 'לעולם 11"ל שאס-1 שמהתרזה
 כף תודה הלומד אך תעיה תלמי מצות 4ךש מלתר יק זה6ממה',

 לשמה תויה 4מי הקא צוך 6ה עתות.ו, את הקב"ה *שמחל
 אג' "רבוים להם שכשאמר הנ"ל במדרש ותומרו מה ל"פשוק

 'ודקש שא.נם לניוון שיך מה רלכאורה ייעק', אנו 'אץ זבחיומבקש",

 מה ונם ההרצחו עיעתו כב' ללמה- חיב ארם כל הר תורה,המי
 ונט ואת לא תורה רבת בנקש הר לש", 1-יופללו "בכו לושהע"כ
 שאנו שמה ישמה, הורה ללמוד היה 'ווע'ם" אס שהקלפרש
 "כס ן4רבם ו6ה לשמה שלא כנחיתה רק הוא בתורהעותקם

התטלי
 פפא 11 על ותהנתש בבתא ותבקשו שתתירו הימ לפר',

 מקבל' "אנ. שו לשמה, תודה %מישחוט
 לס-שת תרן פרשת הכנבוע, פרמית בקשר לררוש .שומה

 מחרתו ביום המירע חורת תהיו זאת ב( י )לול עה"כ דהנהמצרע
 הים, עץ ע1דןרה א( ב 5 )וגשרו שדויו א.הא דכהן, אל"ובא
 לשק של רפיותו ירא בה למחדקים הש חים עץ נא( .ח ,פריעממור
 שכגומזיה לומר רש חים עץ לשק טרפא "ז( נ )שם עגתם-הרע,

 הורה הימ פ', חי לנץ בבחעץת להית צריכה ויא לרפואה,מנומשת
 פהרתו', רום השמע חורת תהיה "אח ק"ש רדף הוהת קייאלשמוק
 הבהן", אל "הובא בה עיתדתם בעען למודה, באה שהש תורהה'ש

 לשקע כה, יהיה התרה שסמר "(, לה )טהרו בק שמלא4עך'ה
'ת'

קנה



 'שעא רם אש דכים העומי, ספות על אלו כשש העהג
 הוא ש( )מצך החען' בספר מבואר העומר ספית ענק כ.רומא"

 כעכר ללגם, הנכסף הנבכר היום אל הנדי רחפץ בנפשם"להרטה
 אס כן לחיצן, שיצא אלע רמםף וקת יטא טוו יגדד ימנה צלשאף
 )מהי פשמיין לספיה שושעם כעורב, וכבר תויה" מוק 014מתק
 של למעם מתאש טטשאותנ1" מקלשאט לנוחתו 'כף יקשהשיה
 נופא דיא הק' לחורה הממותה הנפש השתוקקות עצם כ.ריו.מך,
 רמזרה ילחלח  טממשחהק דקא שה ונהוה הנמש אחממהרת
 צמק להטת ומכשרתו יראה עמה 'מלבשתו התויה שאוישמה,

 ש0( )צ" ובה' 4ר' וטע-בח1 החטא, גן ומרחקת, ונאנן, רשרוחסי

 צמא'ם לה'א לשמה, תער ללמוד להשתקק שמכה ועטיה'
 ד' נאם באום ערם דגה ק( ה )עמי הנבואה לקרם ומכה הף'ה,6.כר

 אח לשמע אם מ למם, צמא ולא ללחם ח"כ לא בארק, ח4"השלחת'
 כקרית, תתקרש ונמה- ופגם, פע מכל נפשמעעו שףיו נעיו ד"לה

 לזוכה קני, נכל נשתות הנשרעה ממעע' לשאוב ונוכההעלתה
 בנגש-ה יוד כן בביאת שעסה וכגאולה ריח., האונ' חי בבנ'לברכה,
 והסדו רחמי ברתדק



 קדהםים אחרי פ' קחתם שבתלל

 ר לפנ' בקרבתם ארון גני שם ס4ז אחף משה אל ד'דדברא
 אל עת בכל ירא ואל אחן אהק אל דבר סשה אל ר ראמיושתה
  עעכנם לחולה משל 1ברש"י ט' הקדש אל אהרן יבא באת נו',הקרש
 צוק תאכל אל לו ואנזר אחר בא ט', צוק תאכל אל לו .צןר רופא,אצל,
 אחת נאמר לכך רראשח, מן יחר ע,1 וו פלומ,  שמח כררך המותשלא
 ורב של כחטא נש' נדנד, טעטם הרנה הד ת"ב, אהק בנ' שממגז

 פ6נ", שמת בח.ך חטת רשלא ענק פיהם קל .תפרש ואץ-1אבוזוא,
 חק-שים לקודש עטוית ביאה בסיבת לאו נדחתם מעבו, דגי לט*דר.
הזזה

 נסק ייא פתר זק ר אהק, נא כיאה י( " ט י )קונמדרש
 בירו "ם מצות של חבצלת חבי,ח הקדשים, קרש' לבית בכנשתונר%
 קתמזך ואח ח( 1 חודש )שד שנאמר 'וא" שנקראו "ם-אל דוכאכי,
 לתם-ימחה

 6 אק וז המי מה ג( מ- )מכד חו"ל אם-ו דהיה לפוז(,וןאה
 =שנ יךשזם % א* לש ק י.=% , 4ה %*א

ףושממיקה=מ*%אדמאלה"6ח"תט
 אי6=ששםמהא4 א** ים שאא,"קש5=ש
 שק =ת6ת תר ומחו ק ש"א", מיכ שמחהשאו

 ו9",=הט יר"השרת=קמלבת*שא**זח-
 ראםחםדשף9אלחשתקחטצ6ישחדש4**

* % מ * * * * " ש9 ן *  



 כלוטר לתמר', דמקה שטתך בטאת רהימ ורשו אהק', יבא.בזאת
 אחד לב אלא להם שאק לחמר רוסק שישראל וכוחם, קעו-רלהזכור
  שכשנדם אכותם רצחלעשות

 באימן דהטז בנדוי "ש טצהז 2ל ךנמלות "חברית שאמההה
 שוה א'מ דחפלק מצוה מישה כנח מחביה, שונה מצה: מעשהכל

 עצמם טצר רשעוות כן הול וכנסב ולולב, וסוכה ושיצות מצה:למעשה
 בעובט, ויוו.בור הימר פגעם אתרוה טפת של חברית חניותהן
 אכש של רצומ יסית החן כלם של ובפנשיחם שבהשהותם מההחן

 כן על חבל,ת', "חבוית הזו שדיצות דכ.ח רמדהט חרששבשמש
 לב אלא להם שאק לתמר רמתה ק,טהך מאת הים אררן", 'בא"בזאת
 ושורם מחוכים כולם וחי שעיו שכיטטש, אכותם רצק  לעשותאחד
לטובה

 ואבותיו, ניב במ.חח מום-ו מעטש שהרבה דאף יזמרעק ובזהב.
 אש ד' לפו. 'מלרכו א( ' ןה" החרה שאסרה בטה נכשתם קלםמים

ה צוה יא אשרורה ל  קדהסות מחשבות לרם ויו שכודאו דאף כ' 
 ה" מ"מ שין, ובני צרים הע ערעי מגועו, שמם לשםונטרנית,

 השי"ת, רצק את יק ק. לעשות שההב העיקריו, הטופז ברטהסר

 לעשות טע, שלא תיק ר אוחם שצ'וק מה עשו לא סוף סוףשהרי
 חיתן פסק: לכן כוה, ר רצחאת

 מ", היקש אל עת בכל שא שיאל אררן שנצמחה קרםלכן,
 "ה~! 14ראל נאק לנעת שערתו ע" וק ב~מ- אפק", יבא "ביאתרק
 *סר הוים א"ש, המס לקעאת - שזר רתק שדש

 קשש-
 שנ' טות

 הטונה שעלה ע"ס כ' סלתי',  וגמז כדרך חטא 'שלא אררן'בג.
 כירך עעה לא כלבר,  שבשגום' אכש וצק "לעשהז שהחיהטשוז
 ארק מישמתו

קנח



 בשישה, מהמטת אפלו לרשע, האדם שימה דבר כ5 והםג
 כוח בפי וק שעות על המו שיעי הס, משמצם ריר בעל-כחע'רוץ

 תיצר, נכול בעל נברא שהמו תףקהשגתו,
 ה-

 אם כ' להשע 'כול אינו
 לרמאתת יעתו על לעלא עול 1דמ ק ואם עוט, נס טעמתםדטץם

 ר, את העובר טשאיכ בנכל טממצמש 4גךם אם כ'להשתוקק
 רמה המו הר' שכשמש, אבץ רצק לעשות בלת' רנד, שום רמהואעו

 המו שמאותו שכיק סוף, וכ4 נבול בל' שהוא רכר ,לשעלנשות
 רצתי נם נמצא ב"ה, סוף אק הא אשר שבעצהם' אבעו רצק'לעשית

המואקסוף
 נחלה לו מחנק השכת אח פיגועם א( יה ושא תו-ל אמיןו4ה

 את אילו והנגלה שיחערר הים מצרים", בי 'נחלה כ' נתוים"ב4
 רצונף לעשות  שרצתם העלם שברא פ למי מדה עלר שככרמה
 השכה", את "רטעצ 4ה חכה ב"ה סי אק יצק שההא שמן, טנו,1עק

 שאבו-י כש לעכב, חעה"ר, המו שכעיסה, לשאור כ"כ כח אק בשבהכי
 כלחו דרעק ונסעי ועק שולנצ' 'כ5 בשבת אשר א( יי ב 1"בנהר

 ממא שהא' עלמק' בכלהו אהרא שקמעא העת ממל מתעמקי-ען
צ )עא גםאגדו  לבו טשאלהז * מתק השכה אח הטעב גל נ( 
 הימ לקק משאלת לך יתן -ה הו עי 1ר1(עצ ר( * והובסיתאמר
 לא"ש חח וחת לעלעת רק עעזם לכו טשאלהז כל לו מתניםנחכה

שבשמם

 בכ5 תיימע שבקטרג לאבש רוח יה לעשת שמכה חקהי
 שמכה חזע"קר העטנש, בכל להשעז לברכה *שצה לכםטשאלהז
 הזמה ייהדו כוי ףק במיה הד ק במאי שלשהלנאופה



 קדושים אחרי ש שלרציתסעורה

 ד' ל2. בקיבתם אידן בג. שם מא אחף סשה אל ו' רהכרא

 אל עת בכל 'בא ואל אחקי אררן אל דבר טשה אל ר' 1.אמר1.טתה
 ר' לפג. "בא-כחם אומרו סדיק דקירת החיט סירהנה גי הקיש אל אחק שא יואח גו',הקרש
 אתגר תחר לטה אהק", ינ' שנ' מות "אחר' אמר עכבר רטכ'וןו'טתו",
 שהה מ וחשש שלא ב"ה, הכתוב שמשמ,ומ ומפרש"יטוחו",
 הים "במותר אגש- 6ה ולפנ.ם לש' נכשו ואכ! לפועלמהשכתם
 לבל לארם, לדורות נא זה ורבר 4צ'ם הננעם קורם ומהושנרחש
 שלא ער הקדשש למקש לה'כנם חשק גהיל יטש שאם אדם'חשוב
 מהתקרב לפררן פטל ההן א! 71 רבר בער ששו יתן עבטו על.חוש
 6ה ששות רגם הקרסום,לשרש

 סתו שצר פ.ר,ש ךטוהו * אנ(-
 עי"ש להחק-ב, מחשבתם שהשעוקודם

 מ', בקר בן בפר ארון 'בא מאת אומה לפרש, דואהוכרהטן

 אהק, בנ'  יתכנסו כוונה באותה 'נ,את' הש-הים לקוףש ריבואהימ

 לא אבל שפמם לצ' כשנעקיב ששת צשו למטר נעכן שיזאתוינו
 בן "בפר אלא מעליק מהתות ~השע להתקרב בכד' ח"ו ואתהנש:

 בערם לכפר "11-אל בנ' לטובח לחטאת",בק-

 רום הקרעים לקורש הנמם גרץ סק כ5  שבאמת ס"מוקב
 "11-אל בם על לכפר שעי לטמר למות דעת על נכנס הוהרעצתים,

 בבררתה ההא פגשה וקוש אל הנכם יכל היק מוזז מהשה ברמזב'



 ששלבים,השסשם וי",נלי 'מ*יע'שה נ(,שח*
 בהים רצא נם לו נעשה זז בצצת כן על .ה', ברצתו רים טצתתשקים
 בשעה לאהובו גרול כהן עה"ז הזז מוב -1ם אן ע ויש חו-ל אנש-וולק
 ק-כן ממנווצ ניזם טוב', "הס ה"מ חקישים', קריי טב'ת בשלםששא
 בשלום יצא שתנם עטו שעשז ערול החטר בא מהר"תתודה

 שכל משום הוא 11, במדרסה צ'כים נרגל הכהן שהתרךההנועם
 כל שרש על באפרה להזחל צריכה ייויאל, כנ' ופשעי חטאי עלכפרה

 רבים טעה תפלת מי על נתכפר "ז תשמא השל רצע שהואהחטאים,
 טמפרך )א מח) אק ואם חביהם תשא אם "תוה *( לב ושיצתשאמר

 כדברר. בבלהתי הקביה לו "צש- זה על אשראמרכתבת',
 ג( ד ובמיני

 טופרה ט*חה ואוחה חפלה אוחה לדווייך ציץ' הקו גרי כהןוכל
 רושל - הפר וקרש אל לרכנם התרך ולב; הק-הס, ביום חצה  שנהבכל

 טש ממית של 11בסדררה

ק * % *מץ1חהג ש*מש*קתמטשוגסמילטיומק חיי מש פי מי 
 יצשררנה חו אוראל כל למוכת נמשו לסמור טוכן הזז והם אחרשכל
 הנגש( 41מו לפו"מ 'ש ובוו ג( שו שית ורש אהר' בלב שש-ר"א'ש

 בעת שמהד התש אחר', ר ,עמ ופתחו כאחד, חיצץ תעתוע"נעשה
 עמע באמזת אחדי ביל שמכונש טרה אותה ונשמע, נעשהאמדת
א"ל  מש מית עק 

 ישראל וט עיסוק מפ-ס( ,הנא הנציש לפרש "מובה
 לממיר טהצ'ם שהיו עאמז שמאותה ריעו וצרה", וכשזן שנמקלנדהמת
 עמהם ממשך מט ישראל כל יטוסו הק' הקומה לשוסהטשם
 שמע קראת בשה לכותה 11מישגה

 הרתיק טתן צן השטעא סצ המנה, ש0ז בכלתעה
 היתמהה תהו גבראל עם משת בתך מאי "ז שי וו, בנקזמקודת

קמא



 בצינך ,כעהש תורה כתן לעם המהאיפה להרצעה העומר, ספיתבמשת
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 אמור פ' קוהת שבתליל

 חיד%מ"=%טשסשקאהישא
4ש4שש"מ

 "ה-
 איומ,4פח"שש

 וםףשחץ=יה'שדתשת,הלשש,אקורהץזקפש
 טצ 9ש ת"תש ד אל , ט '"ם יק אחת זשיה , בתסף

 צו% חיד%ממ קמ"י 'פס %שע*1"
 תר אתק נםחמטמ

 יגדול כח אן 41 ,סתת הו"ל שיומרו טה פי על לבאר,תראה
 שהאדם קרניז של ונעלה טףתה שכל הינו ריממ גדול ,ךוכבכירו
 ההרעוב למזנתו בבואו הר המ"ר, על ומתגבר שמחלש קי עלקונה

 הוא שוו חיווה, בנגינה עלו הרע היצר ומתגבר חתר שובמעע6;,
 שאק "הנאונש שאמרו הה ארדם עשה ,ה לעוכרן זה י( ז ,קררוענק

 כהם שיש התאונש אבל לום ררה אחת אמית כהה מצףכה"ר
 רה"ר, 'ש שבתחתומם שכיק הים קטדו', אמותת לשת' הלתוירה"ר
 הקדיר ומחגבר ר11ר שוב הראשות, בגומדה יצרו על כעא1קגברהר

 לעומת ת~קקנבר ההחק לשצ שנוץ לאמיה צרך לקלעומתו,
 ,ןמע' אמיוח לשת' יה4אי החרכה, במדרסן אףהשהגר

 כמחש נם מקש ישתה
 הש-

 נרה-ם לקהי שמרת, צמו
 מעים עןש נדהים, טל יגר סדן בני אח נקהי היו רצצים",על

 ביתר 4קר"המ וצנין. ער שאת, ברוש- ההצהיר נם מרובר ר',משרתי
 ערכם לכ' דגטיגש אצל ואמי ןצש, הם אחים שאצל רנונםל

 יו(- גרתינענים



 באור סג שחף יטמא", לא ,לנפש לפהטה 11 אסיה ההקדיםכ
 טמאש ישראל שוק הענק את שאר תקז( בישה ,מש הק'החים

 רכש מלאה שאחת כלים לי כצשל "שהוא עכרם ולא במת,ומשראש
 דגש מלאה שריחה זצחה לחדר, מחק וההרסם נבל, טלאהוגדת

 דגם ובל, מלאה שהיתה ואותה ה-רפודם, באהרסם כל להמתקכךם
 האדם אצל כן כמו רנתי 14ל אשה לא מההמהום קצת להשיכנסו
 הנפש בצאת היערבה המהיקה קרועות מלא להיותו שמה,בישראל

 רמומאה טחות שהם קק, לאק הקטפות אקבצו הנוף,עתרכן
 כו', באהל טמא הלה מהערב, להטת בקרושה 5הדכק תמיהחאכים

 קי כל אק משקרושה, משלל לרוצחו ישראל, בזרע לא אשר כן שאקמה

 הטמאה"התופשת
 כעתר צווה קהושתם נדלה  אשר שלכהנש ינן הןוכדבריו

 הטומאה טחוה עהר האבים ורירתם מיג בי טמא, לא לששאשר
 מכל יותר מטומאה שהפלש להזהר הם ציכש ולכן בהם,להדבק
אוראל

 העומר, ספיח שי מנם אשר העומר, ספית בענק הואוקנ
 בהם משגועש ושראל הע אשר טושנה-, שער. מ"ט צדמטוסם
 מאחר לעלוה צריכק המפיה משי זם ובכל מצרם, גנ*הבהויהם
 לנובלת ראמים ובזו, שלחים, המ"מ סבל שנצא ער הטומאהמשער
 הספירה ביבו עם ובבל מהבר-ו, העמוק גדול שער כל ההנה, הןרמזורה
 מוצו, נדל ערו מחביו דגרי כל ב' יוזר, 51התנבר להתחנקצרץ'
 נם מתגבר זה לשמת רוזתה, לנוכלת יזהר ולשכים עצץוע*ם יוםוככל

 שער צר שהוא ההמעים, *,ם שמנהמם עד צח, ימוגש2זהיצה"ר
 ום-אוזז במשובשה חיור ונעשה סררה, יק ט 'ש אשרהיזגושש
 ישא *שי טהר דםמ' 'צאן ההמזרם, עם על ב( ש וה,טה.ק

 למלך 4ה לכוך תלש לדצי טרשי בי טרו, אתאמר לאוחושבנא

קמי



 כב' בה משהחכרהבאריתא
 ב.מ' תעוקהז מצעו ט 1 פ: י ויק בפרשתן כמהרש שא'תאחח

 שש מ"מ התתה אח לרוהט ירעץ די חמא טעם מעמו שלא ערדור,
 אומר שרור התו חרא עלוהק מג4 דור ת-יה טהר, פננם וס"טטמא
א ד' חתה י( 41והראפ ב  שהע והינו בלבהק אריההק נמר - 
 עד סי ב' מדירי, פסם ומ"מ טמא פגש "מ"מ רוזורה לררהש'רים
 ה-ומפלל יקושה, בוטאה שער' המ"מ כל וכשלו דקרועיו, מ"מלשער
 "אהה ואו בחר, מהר שהש החמסכם, לששי שתכו הסל- דורעמהם

 בלם התורה שזמזמך בלבהק', אר-תחק 'מד הים תשמרם",ר'
 תורה מתן ומן שהוא המרמיםבביום

 חנק נבל שהר החמשתם, שער טעק התו קרוש שכה כלוהנהר

 משים, ב* נחלה לו ניעק השבה את המעט אן ית ועבה חו"לאמרו " ט זל ח"נ 1יי י,מח' בכלהו אחרא שכטנא הית מנה,מתעברה
 3ל ";הלה ריא אשר הרצחת, מ,עלמ נשק בלט שנהעוררהיע

 תורה מת1 בשעת כמו טלבו, וזיע נצר נעקר שזוא חוכה מ",מצר
 י( פא יבקוששיש

 טהור מעצד הם בק 61זית ב"מ-ם, ב4 לנחלה שסכה רצץררי
 שפע לס ישפע וחשם ובנהרה, בקהותם התורה לופל יומא'להא.
 ק בבשת שלצם שאיה ופטז עלם, קי טעתה האום חיםברכה
 וחסדיו רחמו ברוג ריק בנהרהדוך

קטה



 אסוו ש שלנמיתסעודה

 אלונם ואמרת אוין בנ' הכדגים אל אמר משה אל ר ומומרא
 בעטט שמא לאלנפש

 וברש-
 על טץלים לזוהי ואמית, אנגר

 ( עג )תרקם חב"ד רנהנש, אל אמוד ה 1 5ב י )1ק ובמדורשהקבצים

 טלפנ' אודן שנתירא מוראה בא א"ר לעד, עוכיית טהרה ילאת
 מבר לא מבנץ ולא טיש אה שאעה הוו הפחמה * ונתנה וכהה41"ה,
 הנא פהםת ~1, ואמו קדוחת, בל ם,ף עובנ.1

 "משל א( א )שוי תנח,מא במדחס אמרו ההנה לבארכראה
 נתר המלך, אמר הכלך, לפנ' רומא נכנם שהוה למכה דומה, הדברלרה
 ורסנה רוצא נכנם שאחה מטי שק-, כל רגוז את תראה שלא עלץ'אג'
 דגכנמש הכרגום על ן41.ה גר ק- ש4, פלמרק את חנשא שלאפנ',
 שלא רמבהא עתנח הר לפ'" והנה למח" וטמאו שלא המקדש,לבית
 ידעי או רק כ' קרם, המקדש  שנ" מבן אלא מרגע 11 פרשהחהא
 פוברק אח תטמא שלא פנ', רו.מ רעש מצם שאהה 'מפג.רגועם
 פאק מק אבלש4',

 בים"
 קלמר עקלך ומשה, שרג שיך לא קים

 וסו הפהפה * עהטז צה דאצ'ה, טלול אוין שנתיראשמירכז
 הזיע הרעית., כל סקי עי ברו סכר לא טישו לא טממ אהשאינה
 בנהמם שעיגת באופן למת, לדלתא להם שאמור 11 פרשה לושנקערה
 דיירהנ כל פוף ער ב:*ת אף אהקורע

 מושמטז מנעת הותה מדה דדצה נחשו, בו:רנגלר
 שזיעז

~  
 =שמיי* מ4
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-  
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 וההכועה הידאה אייו ע יג ז מ כי, במודיו ורואה עלע עוטרכברץ
  שמים .יאה בו שה2 ט. כל כן ה1ל תנדר" טנצו ובחמתו -ת השבמחד
 ראה ע4ו עטר רקכיה ימלך ע4ו שרה שהשכייה שמבירבוש
 שק כחם רבקךש בניה עמד מנמו הס כאלו חשש %קמקריו
 שמיראה שאמרו תהו השבעה שרה ששם מקום הס רגקרשבית

 מצ.ו "ה עאיבז הנה פרשה 6 נתעה רקכ"ר מלפנ' אודןשות"רא
 כמינסק חשוכק המו- רם בלבם, המיוער היאר מכד עפ"י עקם,ער
 "שאתה טטעם רגשי פרשת לעולם בהם שיכ' כן ועל רישרש,לביז
 ש4' פלמ'ק אח הסמא שלא פג., ותאה ויוצאנכנס

 מ רקמנ.ם", על נדהים ילהזה,ר רש" ברבת 'תפויט זהובררךב
 רבתוב היך על "גרהי:', נקיאת אהבה מרתוגה

 )יכ-
 ?( בט, א רחש

 כקיאה הדאה וטדת ג(, ש ג ח עו )עק נו' והגבורה הג17לה ד'ל-
 הנא זוטרתא יתא מ 'ראה נ( * ,טצ"ז צ"ל שאמרו דרך עלעסה",

 במרת הוא שעביתם רגטע'מ את היע גדפים-, 'לריייד אטרהקר
 אופיר ג ט "ע יד ,עק היראה על רג4צש' .על ג(, ים "" )דךארבה
 ר(, גיאה ייד שרלףיתום

 קעי-
 אידן שותיא היאה בוכוח רק

 תנדר רעיב.ם הם היאה מרת בכוח כ. ע%ם, ער 11 פרשה לזםמתנה
 תתקרש בר,כשמרגם

 'ויקץ ט( ם, )טרשת אכש כ,גקכ ושאטר טה לש"ש י2ונקז
 בית אם כ' 2ז אק האז המקום מרא מה יוחמר רא וי נר משעיקקב
 חיה זהה הבי עלץ עעפלה שמהוראה הים השמש., עא4- ההאיקים
 הפסעה בהשראת קשיה שגדם י,מ שחף המקוצך משם ההאלים
 רמים שם אמוקם 'היקו י( בג )בהדדת אכש טובררס עשאמ-הה

 כ. דיאלוג שם על רספקט סים שם שיש ה"מ בר', יראה רהקוא
 ומדם השממו להשראת לבכות חגדר טקום בכל אמעך היאה סיע"

המקיש



 לחכנה, הקיטת ביאה ההיה לקבלת שנצה חק1"'
 נהברך הק' התורה ובוטת ,שנ'ם, ש'ם לאורך הק' חזורה בנווחתעים
 יי ותקי בנלוהא 'פוען אוריתא ובוכות ררח' המוס חי גנ' הט1גככל
 יםד,ו רחמן בהב ריק במהרה דוו בן בבסות אן, ור נאוו



 בחקותי בהר פ' קודש שבתליל

 סומרת ישראל בג. אל דבר לאמר, מש בוזי פשה אל ר'ברברא
 לר' שכת הארץ הסבונה לכם, וחן אני אשר הארץ אל הבאו כיאלהם,
 המצית כל הולא סעי הר אבל שמעה ענק מה סעי, בהרשמש"י
 הלדינתה ופהם,תוה כללית,; נאמרו שמרצ; טה אלא מם'דטומרו
 בת"כ שנדה ק- ממע', חיקהקמן כללותכם נאמיו כת, אףמסע',
 כלמזיק שומח  שכחץ התורה לכל אב הכנק הש ששמיהששו

 שמשה ענק דטר לדוכתי4 הוסאיה הירא שכאורה מסע'ה'קדוקיין
 סםש שכלה הן התזרה לשש- אב רננק שמעוז להץת סע' הראקל

 אח רהסז סע', 6:ר שמטה ששיכ' במדרש גם מ(ץמובאמת
 הקול לשמע דבה שו כה גבר טלאתי ד' ברכי נ( קק ,הרקםהטיב
 "ן " ן 11ה" חו"ל פלשודבה

 ש"נבה-
 כ' שבחווק שומר רום כה,

 טצסו , א לחודש אחת לשכת א' לוום מצהר ע"מ- ארם שכעולםבנתזג
 מס ונותן בור, כחמו בד, שדהו את תאה חח השנה, עץתלשאר
 כוה גרול גפור ל- 'שושוחק,

 ושטדי
 רברו' בקול לשמע רברו 41עתד

 )ששה ה"מ-1 להחשף עשיה שרקדיצ םימ, הר לפני שעמה נשר(%הם
 שומר' 9'א בחר מרמרה. שנה ונשמע נעושז י יגר אש- כל קם.

 שש'נ. חך ונשא, עשה יסומרו טן' בהר רמזרה ומקבלישבחדת,
 הנ.כ סעי, ור1 שנופהאהדר

 ונשמע נעשה שאמית ג, פן )שא 11'ל אמה רהטונרווה,כ
 ממסה ושראל יר,קרעע 'בנארז כי המלאמם, מדיעת באמתןץא

קיט



 השרת שמלאט לשק לבני זה ח גלה בו ואמרה של בת עתהלנשמע,
 למלאכים יק שיך מעשק נעצה הקהמח כ' והבשתו, בו"משתפשק
 רצונם וכל משאוחם כל אלא וצק, תאוה ובעל' בחיה כעל.שאעם
 כ' לנשמע, קורם מףמה שמר ,ט*ם הם כן ועל ד', אח לניכור רקהוא
  שא.ם כיק השמנעה, מרם לעשותו יח"ש עטדחו ע% לקבליבלכם
 שהקךנן רשדאל 'ה"ש עבה-הו שאעו לדבר להחאווח בה.רהבע*
 שנ!רק- תורה מתן בשעת מהמטס ריחה שוו הים לשמע,נעשה
 יא לנשמתם, טסם בק כלל חלוק הוו שלא ער כ"ג ישראל שלטפם
 שלומה עבה-ה .תיש לעברו אם כ' אריות שצק תאוה שים בקרכםהופ
 מכש( וכבוו נסי ברמב"ם כמטאר החקק, עילם שק יהואוחמה

 נלביש ד' את לרעת אלא העקם כל עפק 'ה'ה לא בר הצקש"כאותו
 הימ משמע', נעשה ד דבר אשר סכל לום- וכתנם חץיכל

 התורה את באצנו נענוע ב"ש-ם עור הער"ח רצק אח קשההמזוכך שהני
והמצוות

 כמעלה ישראל ותו שאו סיר", 'כרר ההיה"ק שחהלאה
 להיות טפכם את שחתקמ במה ד שלא לי", שבת האוץ חצתהלכם, נהי אג' אשו האוץ אל חבאו 'כי *שמע, נעשה שהקטמוומררנה

 על תבוא רגשמ' העלם בל אח חתקמ כן כמו אלא כנשטה, ריחנ'7
 ארץ אח מתקסם ירה שעל ממראל, כאף, שטיה מצית שכירתמי

 10 זעו וקים' ככל שההפכם ישראל אשן 'עמיה דפוכישראל,

 שמש בק חמוק וזחו יא מתוק, כולו העים שקזוז ער א(, ארברש
 'נבחי שענק ס"מ, להר שמשה שפו והשיטת הי4- הה כללמורק
 לוומהו דכה 'עהצ של הגוביה לאחר כא השטפה בשטיחכח"

 כל עמק וזוז 'שלא כיל,, העולם אה לחק! שציכק תפו",בקי
 בלר" הף"ה את לרעת אלא עולםה

 עוששי השטר, פפית בנשות א6 פסש העבודה גםחחג



 .הפרש "שפותם' י נו', השבת ממיצה 5:ם .שסרתם שן פ4)יקש
 ה"מ ה"לבם', את ולמפר להן-וי וצרץ' ףהלום, ספור מלשקבמפה'ק
 רווק הוא שבםהנקז

  בפשט אח שנחש יי על רגשמה, כמו וסרו ק-
 נהנה וא ממסר ארק- הטף עגם עו וצם, סע מכל תשמהטרוזותינו

 תורה מתן מם תווה לשיחואוים

 לכ',  שבה הארץ "ועבתה שם'מה בנעזז החורה אתוההלהר

 מעלה היא ומוו הזיעו ברופדת בשבח  שנאם- כשם לר, שבהופיש"
 במאכלם לשט שנאף עד בה נודק' הטף נם לה.וח בראשית,השכה
 ממחה', משין 'ום הבא עלם ונרעץ ד על מתעב ולהיות ודגים,בשר
 גל ',תכל ק( ש )םנןתח א1מר,פ מלה עולם חקק מעץ שהואהיש

 אמרו לכן בעלם .שיאל עטשת כל 'ושלמו שמה הימהעב,דוה',
 שנאמר מצףם, ב4 מלה * מחנק השבה אה "ריעב א( ין )שנהחו"ל
 כ' כי", אבץ- יעקב נחלה חזאכלהץ- ר על ההעב או ו( וה)"שד
 הנק-את הוא השלם, כל עום,דוקי ער שוכך, דגוף נם להווה 11מדרונה
 'מלה ונקיאת העטחת כל ותכלת סוף בתמוהה מצרים" ביי,מלו
 חזכן שבקמא", '"עקב א( לם ח.א )דד שחף אבל",נעקב

 לקים מנט כן בראש.ח  שבה לקים ואכש שכשם רצתיחי
 ועלום בחים מוכות השסעות לכל תכה אידן, בעגלא בקתב 11מצוה
 וקלם כל עסק עדה 'לא אשר %4ם תעיה שקקו והצלחה,ברכה
 רדמנו ברוב יידן במהרה ר1ר בן בבזות בלבר', ר' אח לרעתאלא

הוסדנו

קעא



 בחקותי בהר פ' שלרציתמעורה

 מנכדת ישראל בנ' אל רבר לאמר, פע' בהר משה אל ד'ברברא
 % משגן הא-ץ משבתה לנם, מזן אג' אשר הארץ אל חבאו כ'אלחם,

 מעמא מא, א( ,מ ומיורן חדל דאמרו מה ע"פ לפרשתראה
 שתדע, בר' שבע, והשמם, שש דעו לשראל המע"ה אמרישב,1תא,
 החעק- בספר הוין ת* חטאו אלא כן עשו לא יק הש, ש4שהארץ
 שמהמאה האין כי הארם, שמכור 'בר' הא יגורה, ששרש פרן1פצו
 "פ כ. אוחס, תוצמא ומנולהה בכוהה לא הממה, שמה בבל הפיותח14
 להפקירם" אליו מצרו הוא חפץ יכשר1א אדונם;, ף;ל ע4האדק

 הא-ץ ושבחה לכם נתן אי אשר האוץ אל תבאו .כ'חיש
 "אשר תועו שמימה, במציו הא-ץ שהשבות י שעל הים שי',שבח

 שנה בכל פירות ח14 תחמא בהשלחה לא בכוהה ולא לכם", מתןאני
 ופ" לר", שכת הארץ 'ושבתה אדתוה ועל עקה ארון "ם כ'ושמן

רש-
 הכל אח וסחיה שמשה - הף"ה שם שרוש קוהו הף'ה', מלשם

 אתנון ועל הארץ על האיק שהוא אןעו המיה 4שמאק

 היש פלו', רצוצו אלא כן עשו לא 'ההן 1שמ( חו"ל אומרו והטהנ
 יש הארץ מן ללות להם יגרם הא שמשה, שם-ו שלאשהמצא
 יה"כ ההורה, קבלת בפחמה הק' החים האור הכר' ע"פ ההכרלהכביר
 ענפי "מ האיץ, כל * כ. הענים אכל מנולה 4 "היתמ ר( 1וששה

 הנמצית קלת למתברר להם מדמ"ז ואק כעולם, מפירוהקרושה
 נשוציז השמצה כצעק שהשו התוה עמק ב~צגצעהה וביתרהקראל,

קעב



 להגר העלס, רוחות גאהכע גבראל פתור מעם חח כוי, שהםכמקום
 עץ4ש ה.1 האראל של עוומ נולת ונשחז אבה-תם שהטו הסגלהאחר
 בכל טקסים הי תורהט ערום בכה אלא בעילם, פטור בלא ההכרהערת
 1נאמצעוה שהם, סתום טבל הקרושה בח.נ,ה כל ושואב.םהעתם,
 עכווהיק ההוא", הטה לבוד שמה לרדת באום כההם תשדהמא

 חף בארק, שמשה שומרק שישראל שכצק %מ-, ישולפ."

 ישיאל באשן רהטה בשמית לכן האר,', כל * "כ' ים עלנתגלה
 לא ש"מ כין אך שהם מקום מכל הקלפטות בחשת כל שואביםהם
 בטח רק שע,ש.ם מחם', תש "רחימא שע"י עלו', - חטאו אלא כןעשו

 רגוב לברר לגלת שמה %ית 'צךכק כן על ארוס, בכה יאעצמם,
ההוא"

 שויקב"ה 4רע ושרטת היא היא', ש4 'שרקרק העיעההזנהג
 מה וק הינו אין', הכרמה מן הארם ,ומיזר העולם, כל אתמהוה

 ש4ם,ת שהש כלום, %א "אק' שהטו בשכלו לתשע ג%שהארם
 לטהרם מי העומר מפיח מצות נ.תנה 11 שלעבה-ה לומר ישהעטה
 קלפת ערק- רהצה כצמים, בהם שקיע.ם שהי מומאה שעףממים
 ם,ךה בצם בגוביה, ר ד שמוז " בוס )השתא וגאהז הטו ופרעהמרזים

  שבתות ,שבע לסטר רחלה צותה זה שומת 4 יל(, לגאיהקיש
 להקן צרןי כ' רוח", נשפל עקץ 'תמים, א( י )ע" המ"' כפיישתמימות',

 שהיא וגאוה מלטפח ה'שךם הטמאה טשער. אחר שש- י"מככל
 לוופלת לנשח וכול 11 וכמהרעה חמיי חנדם שהיום מצףם,טומאה
 יט שהש ההר, 3תהתית "ףתשם "ן ש )שצת עעאמר משהתורה,

~רחהימ
 א4, בשבועות אבות 1-ק' אוסמםשכן

 שט"
 ברשא נכ16

 והש הענף בבהעת שוה במרח חיט ', ) מם חווה קבל ממשהרפרק.,
 ההכרה כי אפח, פ-ך בס5 הטימרה מתפה מומר המי כל בהכשלת

ים



 המרמז כל חקק שתמהת ה" "אד,אאהשא
 חף מה שם מצות שמטחת פל', ה- אצל שמצה 'ענקהה

 ) ס למרת לבאהיא
- 

 ש4 שהארץ שתדעו וי על כ. העניה, ששמות
 בטחה לא הצה, שנה בכל הפורות אלו שמחיאה הארץ "כיהיא,

 בדיעה הר. ארגנה", הול על.ה ארק "ש כ' כחם תבראומנולתה
 מסע. התורה לקבל ומוכעס ראר 'ה'ה 11והכרה

 רוהות.מ בנפשם פגמם אעך כל לתקן עגוכה רשןחי
 כל תשרש ויפלק פצרם קלפה עייא יגאלה בהתפח יועקךתומת.מ,
 התורה לקבל אי1', - הבהמה פן האדם ב"פוהר ,להכרזהקלשני,

 יור בן בשוה ליגות לבא שנשה והעקר מרב וכל שמחה מקוך 1מס
 וחסדנו רחמיו ברוב דלקבמהרה

"ד



 במדבר פ' קודוט שבתליל

 ראש את שאו ע' מקר באהל טעי בנשבר משה אל ד ויברא
 כ" ח )ש בשוגע יגה ט' אכתם לבית למשפחתם .שראל בני עיתכל
 ובטקט השביעות חג ש"מ במדבר מהית הרק "ולס רן בע" חהב

 "צ,9כר כשער י"ע אדמו"ר אא,ו כ.ק כתבדמלתא
 )סאה-

 ס" חדש
 הופדו במים- שטעים ,לשט במדרש חו"ל שאמרו מה פי עי ה ארו אמשי

 ראו מה בהן, העקם אומות נתקנאו התורה, את "4-אל שג'בלובשעה
 עחמק ספר * הב"ו הקושה להם ששי האומות מן יושו אלולהתקרב
 משפחותם על 1,זלרו "( א )נשיי קעאמ- מביאק, שכני מטםשלכם,
 את לעוול "ט שלא כוי, רצשווה אחר הגז הספר בראש מנאם לכךמ',

 במדבר פוישת לעלם קיק לק שלהם" העחמק בשבל אלאהחורה
 יכו לא שהרי תורר, מתן קודם העהמק לעוהי בר' המבחמת, חגקוהם
 עיש שיום, ה'יחםק בייבל אלא התויה אתקמול

 להביא אומתק יכלו לא רלמה חמהוק, הכריש רכסובאמת
 העולם, מקשק תףד תטרק אברהם נכדי 2י;ם הלראוה ה'וחסקפפר
 אמרו הלא האתצה', נק עתר אלו לרוזודג יש עשק טענתם הנההמה
 הס לא ולשק אוטה כל על ההרה את התיר 2עע4"ה ט 4 )ע"חיל

 שישראל בצרם,  תשבהן חף וח"כ וקכלוק ישראל שבאו עילהלה,
 יהר נחק-בו שגבראל אנצץ 61שה רצו, לא והאוטהז ר"ל, "הלרצו

 כ" המי פי ל מהןםזה
 אא-

 )מאמי ישע המשן בני בעל



 השבח את רמה כל א( 9ה )שפה הו"ל מאמר על ו( שה ב %=המה
 נו חהעכ או  י.י ;ה )שהי שנוצד מצרם, ב4 נהלה לומתנ.ם

 וו כ  )שמה כתצ רהט לפחם, וכתב נו אבן- נעקב נחלהושאכלתן-
 שמיה נטוע באו בעלם הרוה 1ודצדיק והוט לאלפנם, חמדענשה
 חוכא, מתמעט ה-ור דור בכל ממלא דכית אלפכם ער בנו לבןלמו
 ואמרה לא אגעו בנעקב אבל רגפם- ותו-"ק נע חרור שהרחק מהככל
 נו, אב ,ע41 ניךא ודר דור שבכל לךמץת ל, ר ת ;הש בהורהמפחה

 אג'נ"ו בשם לכמתו אנחם ששלק מת, לא נו" אב "'עקב שכימירצ"ל
 הזשת14לותם הרתיח בחרטת וטחו המעם לא כ' וריר, דורבכל
 של רי-אשק ברור כמו בעליקת עומסת זטהו תביר וק דור אחרבדור

 נ, ,שעד המר"ת רימחמ וק ממים' 'ב* ה'א נחלתו ונצצאהצדיק,
 בכל מפה שנת, שנכל תמיר. תענת הים ענג", לשבה "הקאת;ו
 תענה אש חמייי דתענת רדת חווך, חענת ש"ץ מם? מעתות.עת

 נפשק אעו התעמנ התחלת הוא עת בכל כאשר משא.כ רתעתי,והסק
 נחלה לו במהנים חמים בחענת השבח", את רבעם נכל אם-ולוק
 ברבה"ק עי"ש ס., מצרבל

 בכל נם המו כן אלא שד, אג'מ ועקב אשל אעו 11 שענץונראה
 תנדר הם עצם אבם, ינקב כה בדם רש קבקב, בנ' שהםהצדוקים,
 ד"ע שלמה תפארת בעל הגהיק במש.כ דיק אג בכונף לדגן-אראדים

 לגנזכי לאלפים יגעי 'נח(- ו( יי )שיה עיו"כ זיהמו( רר "- "-)פ
 שור מושך צדיק שכל הזים צמ"ר, אוחית נת"ר כ' בצותת,לשוטר'
 עלם עה אחףו הבאש ולרונה לרצץ ישראל לר מוב כללהשתוע
 ע"ש חמר, טשכתן ק עי ארגהז עלם וארבה נ( לא )יו"דחפש

 ררך לעלימת ב"ב כל משפגע שהש"ת היא בכה"קוהביאי
 כלל, התרשעות הק' לא השית שאצל כט חשה השו- שהואהבו-"ק
 השפיתי הוא ק בולאית, טעיה חודר ,ום בכל מחיש היאשתף
 על וצמקן- הימורדרך

 ו-
 0ומ ם; הזיעמה מל זל ,844 המרק,



 א4 וכבחעה בהתה תנדר הוא אלא ההיית, הפסק ע" מיהצרע
 שהקב"ה לאלפ.ם", חסד "נמיר חיש הכר"ת מנו צמקך המושהר
 ולאה"ב. נם 11 מרה המשץ- ובש-כן לאלפים חסר ומשפקן שרעודה

 ריר לאלף להשפרן צטר ידו רם יבם מצות",ולשומר

 אבע"ו בתואר ,וקכ באא-כ הטראל, עאוכש שמהשיאהנ
 כומתתו, דרס ממשכנם ערק הם עתן טשום הוא עעש, אלפ'אחר אפקי

 אברהם איך אטתע'ו תולק' "אלקט אומרם לכן בחים הואכאב,
 שנ.ם, אלם. אחר אבננו מאבההם הששכח האטב: נחלשה שלאט",
 של מהשמתא התף שמחרנךם זה ובכח אבותע"ו אלק' ערק הואכ'

 לער וקי-מק עוטךה אט-ת א"ת נםהאבות,
 תי,י-שומח *4סח"ש"ול

יאלס*"תמהם"אמ,טחחש)שדמה
 די מק א4יקיח*ה%תיה יחע"-ייע
 אל עלה ומשה ד', רב אח הרום שמעו נ( 1 )כבר שנאמר אבותאלא

 והים, עמו ויררת עולה אטת חכות כענן, ירר בענן עלההאלוצם,
 חף תיחם, בחים ערק הם כאלו הרכות ממרות שהמשנושכצק
 רירה לקבלת ~ט זה ובכח אבות, וכה: בר-םנשאר

 "מה האומות נתקנאו תוחק מתן שבזועת במויזם שאמרותהו
 לאבדם, דגנרט עישרתן ה"מ האתעת', מן יתר אלו להתקרבראו
 כן ענש: שלא מה ממש, אביים ככרחם יכתים אל שיוכםשחץ
 שבר כשם העוסק מפר 6 'הבכוו הקב"ה לוש הזיב 41ה טילכל

 מקבלכם כ' אבותני, וקור עלונם םמש-מם עצם, ערם היםמכפוש",
 אצלם הש"ת אלא כלל, הררות והפרט מקצם ב4 אחתםאמום,

 4טת נם בן תל אותש", מוצגך וכלקש של הבחיה באחזהתמי
 61שק צמה מפל יחר יחק-ב הם וטאטת

 הים אבהזם', למת כבשפחתם 'ויתיידו ישרשומה

קעז



 ק שהה מל מר, תשיו 'ים', מ" סושלח
 מצחם ב4 ונמלהסטתם,

 נדק של רבה ידוללא *עא דקורם השבת יצא 11 שבה תעהד

 )"" בי-ו ואיש הבעל"ט המזכם מום ד"ע, אלעט כגחת בעלאא"
 שכל באק יש תבק שברואה ב.ומא ותתא דלע,לא כדכאן שכל א("ח

 מש ותנא,, ועלא מעקשרק שא הללא בייבא הגטה"כהןרעם-כות
 בשבת תליא כתאה, שבעלמא תחל עם העלק שבעיםהצלתם
 שלפרוהקורש

 נונהר בי וכנחלה טמש אבו"ת דוכות ו"ע, אלעזר מנחת בעלארמו.ר אא" של רצרול עיתו *ו וחוך יןדק'א, שבהפלא רצקיחי
 וזעיך נטועות, בסל משע יכומתו כלל הת-שמת שש בו 'הלשלא
 וחמריו רהמץ בהב דירן במהרה הר בן בצ'אד שימה, לנאויהשנוכה



 במדבר % שלנציתסעודה

 ראש אח שאו ט' מוער באהל םץ' בחי-בר מומה אל ד ויברא
 ס' ף )11 בשו"ע ההסה מ' אכתם לבוז למשפהוום גבראל בג. עיטכל

 ובטעמא השבהית הנ קורם במרם- מ-שת קורק ,זלם ד( סע."ג.מ
 סק חרש )משר החכו בימך ד.ע אישיו אאר כנק כתבדט'להא

 בקם- שואוי ,יקש במדרש וג'ל שפטרו מת פ' קל י( יה אםאמ-
 ההפצו(

 יחמק טפר * הביאו לקב"ה להם אם- האומות, טן יחר א*יתק-ב חי טה בהן, העדם אומת נתקנאו רמזרה, את חמדאל שיבלו'בשעה
 משטעותם על ךת"4ז "( א )מרם- שנאמר טכ"וק,  שם. כשםעלכם,
 אח קטל ~מ שלא כו', רצשו,ת אחר הון הממי כראש מואם *ךנו',

 בחי-בר פרשת לעולם קדק לק שלהם' היחשק בשב, אלאהירה
 הצ לא שהר. חיה, טמן קים היפשט ליהר כר ה,מכועות, הנקורם
 עי"ש ילחם, היוחמק בשביל אלא רוירה אחקטל

 אומת בהן נחשאו ללמה רנךרט, גרבף להבק ישובאמת
 כל על ההורה אה החרר שרגן'ה נ( ג )ע" וכ"ל אמיו הלאהעולם,
 סעמ אל וא'כ וקכלוה, המהאל שבש ער *4לה, וש לא ישקא,סה
 כלל, נחק-מ לא היישל הלא האופוה', מן 'והר א4 לווזקרב ראו'טה
 להם החנ"ה נחטז לב; התורה, לקבל שרצו היים הי ומש%א

 הש-אל התקרען בנועה א( 5ה, )שה ואיל אבצז ההמזמהתהב

*י  % ש שט   % % % י   %  1  

טש"ה-ץ*שחאץמ,קישבהלערימשי"ו
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 התורה עלעלו בעת עזראל עאכוערולה
 נתואר התורה, את ישרול שקובלו "בשעה חיל שטמרותה

 מ"מ התתה, לקבל רצו לא שבתחלה שאף ריס כהן", העקםאומות
 והעך הכבי את הנצטוה רש דחיפה", אח הואל שינקו"נעשה
 קבלת עצם על ולא בהם נדשאו או ההורה, קבלה בער ל.שראלשניתן
 היא הככור תאות כי  שרצו, ההר הכבור גורל אלא נתקנאההתוה
 אלו, ותעושים הכבה- כל להשם וכדי לה תארם אשר האומותמתאוות
 התורה את לקבל נם מתצים הגוכבר

 הכבוד ישראל שנוזן שמה האגמוז, הקדט לאאמם,
 וחמרות תאוא שאר כל מאצלם שם~ו משום דוקא רואורכתכם
 כמאגמי ולמצוהר, לתורה רק הרז ,תשוקתס תאמתם וכלשבעולם
 תאה האכרך לשבן- קרטך ר משפשץ' ארה אף ח( ט )"מאדהנביא
 אומות כן לא תאות' 3ל נגדך י' ( בח )תרקם המל- דור אמר וכןנפש

 התורה, למקב* רציתן כבת- את רק לקבל, רצו לא החורה שאתהעמם,
 לכבדו נוכה ריחומה, כטד בהאות עצ(מאס בד שרק אפשר, א'ו1ה

ראווה
 לכשר כבת- %א הכווו לא שיך לא שבאמת הוא, בנהוהכשור

 ונשמע, נענטז כשאמרו אך הע%ט'ם' לח' יגטד 'הטד שרייורם,
 שבוו נמצא ב(, פה ןפםח.ס רבו" שה עבר שקנה "טה רוץ ד', עבד'תעשו

 שכן 'ת'ש כברו הוא אלא שלהם, 11 אק באמת כבה-, יהסשטחנים
 כל . סע' כמהבר סשה אל ר וה-בר 1( " )5 בפרשתן במדרש הנ"לאגפיו
 החכרה את לקמת %7 אט רושך, כמדבר ששו עושה שאטמי

 כנם-כר 'שמע' לשום ,ממ-ק- חיט ס"מ כמנוכר נאמר לק-הזהורה,
 לכשר רגיק כבר שהוא הטתמה, ככוי ענש בל ארם עיפתךהפקר,
 העלית כבה- עלו יתשע ואו וז"ש, להברא לנמך יתבטל ורקח-ם,
 והתווה החכמה את לעוותתיל

 הקב"ה של שמו נק-א זלמה י( פ'ב )שם כמרוש שאמרוחהו



 ההשק ר%"' שהוא משום הככור,מ"-
 כבה-

 שחולק השו ל,יא'1'
 עודן ככור ולא יח"ש, ככח-ו הוא הבכי שאצלם ימאי", רקכבור

 כשם שלכם, יוהסץ ספר לי כהביאו רגןכ'ה להם שעוהתהנ
 נכר' הם כי הירוסק ס6ר 'ש לאומה"ע נם הלא וקשה מבשוקי בני

 בשם שלכם, 'ותסק סדי * או "הב עד שלה תראה, וטרקאברהם
 משאר ושראל אצל מתחלק היהסץ מפר רגשנה שעצם ן", א מבשבז
 מהמעמים הם יחוסיהן, נרלא כשבואש ישראל, כי העלםאומות

 שעצו וקרושים אזוהם בההכי טתכומים כי עצמם, כעעי,מתכפתן
 רק הכל הזה הזה בעולם ומר"2כותוהם מעשיזם וכל כהפחישנמן
 אף העולם, א,מ,ת אך אדנירם לוגושן הם נם ולמרק מדי,לבכור
 וגאת וכיהבך בכברו כו לההפאר רק היא רח' ויוחסין, ספר יביאואם

 14ום ני2כ בחי כיה יוחמקסם-
 תורה, מתן קורס "במרבר' מרשש ענק להשע שנזכה רצתרח'

 את לקהל ומכה מביאק', שבני "כשם 'וחמק טפר להבטישצרעץ
 מישאלות כל הש"ת רמלא והתחטטות, נהתעלות רגךההרו~הה
 ה" יך ,חיד' נלמא ק ימך %שמתא משחבה, נחה מתקי למוכהלבת
 ממדיו ררציו ב"כ ףק במהרה הר ב, בהתיז אן, יגא

ין



 נשא פ' שלשיתמעודה

 הא למשמחתם אבתמ לבוז הם נם גרשון כוי ראש אתנשאא
 רם שהוא נרשק", "בני מחטיה ניע הן רב~זעו אכותשבנושנת
 נרשע" כי ט( ט " ,עי". הטהרי כישק במלות, הצבורייםלקניאל
 חלש יים טן ייע ,קח ד' בנחלת מהסהפחןןום

 ,סטודיו חו"ל איצרו רהנה זה באומן הכתוב להרגש 'שולררכם
 קריא מקולו לכתוב מצוה תורה ספר אטתץ * שהניחו אע"מ ב(ם)
 % אל מ"מ מאביחג, ו' ועבורת בתוהה רוך מקבל שארם שאע"פהמק

 קל משסיף צרץ' אלא אחת, כמדרעה עומר' ולדיות טהלהמהפק
 אמם ר' ועכוהת בהורה הוא נם ולחדש מאבותץ, עג~לתורה

 ולחהש להום'ף חך רחב שכלם ואק ונלוה, כשעטר שרווקכעדשראל
 לכנוסם ומנחלם אטתמ תרת את שחשרם אם מ"מ ועבודהבחורה

 גרשון" ש"בוי הכתוב קאמר ושה יחשב. נרולה למעלה ב גםאחריהם,
 להיטי  זומם לא אם אף יגעיה, עלהסובלם

 ח-עשבייך על ולחרם
 אמעד תליז ע"י הז-מ דשש', אח "נטש  ליוח האיץ הס נםמ"מ

 אבותה בצוז שי:* חץ,-ה את ששתי-מ גנשז כ*מ-,~שמו"זם",
 רשש *טערח רב גם ראלים טכגזבמצותם, השיי שואל מה חם:יזה אח"דנ ,שסשויתמ לבניםהשטים

 תי, החשק בני ראש את נשא וםדד%ש בשיש אמץ הז0,ג
 תפצץ- כל מפגעים הקו ידה פ( ק ,מש4הח"ר

 מרבר מן שעו לא
 םןם שככל וסיט בכו עגחשן אע"פ תרשק,בקהת

 י4"
 כבור הכתוב



ש שק אן ות י" 6ילבו,  הכהת הלרשו היא; 
 את נשא אובו- נאחזר יקה, בני ראש את נשא אנו שבהדלהשמשק,
 %ק ראשון, ששף מבכור ממגעש הטו קרה חף תו', גר,מק בניראש

 רתבאר בישראל לפנ.ם חאת 0 ה )הה רהשא כנר: תחלה אלאטלם

 בכהעה הם ההורה, ששם הארק מדענש שהיו קרוז  שבני דרכעו,לפי

 בני ומחיגה להאיהה תורה 4עדל ובבתם בעצמם וחבים ע4,זבני
 הורה שרולה טלק-תו ממלא קרהש שהטו התכי כיאכטת דומהטרשן
 הקטם לכן במושוה, ירחיה רק היו אשר מהרה נגיעה, בעמלרגקנת
 גרשק לבר ש-ח בראת

 לבני קהת בני את שחי-ש שאע"פ לומר, הכתוב הדורך כןרעל
 קהה בני שמעלת ותיגם נרשק, בר טעלה צמל אל נאה בכלגרשק,
 דגלוה בשי וביתר ה14מ בחיה רןא ומ ראהה מ"מ טממקנרעה
 לבנעו טאבותש יתו: הטו אשר נחלה למהר- העכורה ע'9-שהיא
אהרס

 "למשפחוחם' לשר וקרם קרוז בבני למה מעם יוק קשנו:
 "לב"ז קורם להיפך, נאמר נרשת בכס טוצל אבותם', ולבוזיוה"כ
 עבורת מעלת גה4ז קזת בני יען הוא ולמשפדתם. המ"כאבתם'
 לבו, ואח"כ .למעשחוהם' קח-ם קאותי לכן יידהם, טעלת עלעצמם

 ידרשו מה היא טעלתן שעתך להשך, הוא גרשון כבני אבלאטהם',
 למשפהוחם וממרחן אכהזםטבוז

 סוד. בכנימזמזנ
 'בני אלא ראש, מראות שמר לא פ, י )5ר"

 הם מויי  שכני לבאר 1.ש אתם' תפיי אכהמ לכנת לטקאעשזםשדי
 י"ר אבוהמ, פסת ההרשו מה על רצפעי ש4א כלבר י ש4א לאלהרם
 מלאוס ישם בק: מעלגן ברם נם "ש אך האכוה כקדושת נם שמועת-

 באמר לא ק הל שלמוג בחשובה חבור הזתרפ נוך על וחרפותטרשית
 בברשה אחצף - הי השבה המי עכיח מ ואש', אח תשאבוש

קמג



 כ' אלך ש' אלך להרס וננלמת' בשת' 1( מ ,ע" ט"שקש,
 צרק- לא תשובר שלבעל בנה טובו- ועור ראש למעלה רבועוומתש
 אמרו שכן לראש, למעלה עד נשואם עצמן שהם .ען ראשו,לנשאות
 וכהים אונס צויקום עומדים ה,שבה שנע* מקוס נ( לי )ענוהחויל

 הזנןלעמור,
 נחלת שהריש שלטה, בתשובה לשוב שנוגה דצקיה'
 בו שגאמ- אב'מ כאברהם ורעם, הלרע *רענו חק-ייטאב,תעו
 אחיו ביתו טות בג'ו את טפה אשר למען יעת'ו כ' ט( ח)ניאמה
 וה והיה לשמה, תה-תך ולוחץ שמך 'ורקד כלם ונהיה נו', ד ררךי"מ-ו
 לגאלה מכה ער' ישראל, בנת לכל ה~רעמ לנו ,םנ עמלו, מכלחלקנו
 וחסריו רחמו כרוב דין ברמזרה דור בן בבצותשדמה,

4י



 בהעלתך פ' שלישיתמעודה

 המהו, שבעת ואיו המנרה פנ' מול אל הות אתבהעלסךא
 משה את ר' צוה כאעך ותקן העלה הממדה מ' מל אל אחק כ[ךעש

 של שכחו 6עי משה, את ד צהר  כאשר נו' אהק כן יעשוברש"
 כן שעשה להשמיעם לס *ה 6'ש". שהוקשה הזיט עינה עלאאהק
 שלא ארין של שגחו להגזר שהמו ררש ע"כ בוותר, הפפק כלאהק,
 שלא ד' קרוש אהק של רגיל השבח הוא מה קעו:, ו: גם אכלוינה,
 לשמת ערך לפוקח אם'לו פ"ר וב. מפה, את ר' שיהק ממחג'נה

 השי"תממאמר

 טמרה ( פם.1 יבי ,נםןן בגמיחמ הו"ל אמנו זקנה *סו,ונראהב
 ו-נ מרה "הנשית למשה רגליה * שאם- הרוטש, גן ירהפהקה
 קשקשה * אד אוזה, עשה בחי לו אסור ,א(, בר )שמתמהור'

 מעשוק ושכח ירר בהנה נתקשה כ; פי על נוף )שם(, הממרה'תקשה
 רבונ. ואם. עלה ושכח, וזני כד אוהה נעשה כדך רבומ, ואם-עלה

 בו למשה 6 דשאה אוחה,שטהת'
 מהת צהבה קהה המנרה עשית על הש"ת שנרי טההזנה

קבאויל  
- 

 מהורה שמנרה בצרך ירא פעיתם שני  קמוחו רמט שמשה
 לעתיר, נם וזוז שכן מצ'ק שהש לפרש ניאה השמש', גןירה

 מקדש, בת' שם בחורבן - פעמם 1 ליענו להעלם הממרהשעתדה
 הגהק-מ בסת בבנק כעוצצ הקב"ה הי על הזדיש לוש לעתריורק

 )מת"א רוממים מן באש ומשוכלל עשר שורר באופן עיה"קהשחישק

קפה



 בהחלת כבר צרבה היתה שז, דוך על כן א(, פא, שכה א י יפהכ-ש'
 שת' רג!מרה עשית רבעו משה ששכה נהימה וראשתשרשה
 השמים מן מהרה םמוה ףרר כעצמו הקב"ה שהושגה עדפעטים,

 נו', בהעלחך ב( ,שם במדרש עי שאיחא מה וחפושתפתג

 לו אמר ימהר, חורה עקל צדקו למען חפץ ו" בא( פה )שעדמיה"כ
 אלא רננתה על הזהרתע' לנחת צרץ- שאני בווכל לא למשהרג4"ה
 דירם אתם אם אלא עוה ולא ט',שכוחם

 לזר,"
 אני לשי, יגטת

 כ' איי קומ' א( ס )שס שמר לכך דכוא, לעתיר נרולה אוהה לכםמאיר
 ,רח לשה ומלבש לאורך גוש והלכו אורךבא

 ע"ר הדברה, שר הוא המנורה שאור ידוע דדצר בחי,והבשור
 - רגעורה שבאור בחיר שר ותורה מצוה נר בי מ( י ומש*הכהר
 ~טת שכף התרה, באר כ הוא ק לשטתם, כרי הנרות קלושהזרם
 הים האריר-, תורה ש"עךל בארק התרה את להם נמן ישראל בנ'את
 עצמה, פצר מרט,; הרירה אור אק עיק ההורה נהינה לאחרשאף
 על.הרך והוא ולהאדירה תורה לרגדל ארה, לנזלת להוצבו צרץ-אלא
 היו כשר למשה רקבנה שאמר 5אהר עגם המנר-ה, מעושהשוו

 עין אשר המדרש סים לנן מעשקו ושכה משר נהקשה עןיקנעבית
 יגבואה שחחקים כעת התורה, באור כעצמו וקב"ה להם יראיחט

 שדש הח', למה תלמם לשרך נים שלם שרך בא כ' אטיייקומ'
 כעורה בעצמו, דצ4"ה ע"' המסוה נעשה שלכסוף בחינהבאותה
 השטים נק ידהבוערה

 שמ

 *ר-

% % י ק  = * ח ש ות"', 
 ופיש-

 של ששמש הימ שעה", שלא אחק של שבהו שלגוו
 ר עיאי א4י ביצתו נרותח העצה ככר שהטו מה דחהאורק

 ולוז לבוא לעתורבעצמו כבזכוי
 אט-

 ואל טןתוה' 'יו51ה עשששק הטווב

 בכרויה ר מעשה ררתה עצמה מחצצורה כוום כקמר רגשרה', %ימל

יי



 עכשיו ככר שצויץ ברנז'ה, את נם אחק העלה גן לני, ,תישיק
 שפוגש, תהו לבוא לעתי בעצמו י ששי אורבאמנו

 שבחו פלוגי
 שם בק וחילוק סינף הרז שלא עד הפרחן עדזעלה הין שפנה",שלא

 אי הי ק וקב"ה, מעשה רותה שהמטרה רכשם לנרותיי,רמנורה
 ובכחעת לטא, לעתו- לבאי הלע"ה שעתו- מאור מסימםהרוה
 וארץ שמש ממעשה ץחר צמקים טעשה נרתום א( רונהיטה

 פ' על וינה", שלא אהק של שבחו 'להגו- ענק עורראדארר
 נו', הגרות שכעת טויו המנוה %. מ% אל עה"ב הסשרממש"כ

 אור הנות ערורו ישראל, עליק א4- והצטנעו טויי השבעה שנכלררים
 זולך שרצא ראממד הקדה א4- אל ופתה מבוק השמאיים ואורהיגונ
 עקם בחי העומקכם הטששם שכוונת ראף ושכןרומנורה,

 צג ,תלו כאומרם בחירם העתרם שעה, בחי העופקים1-נועכוא".ם

 בז', ל הא רצק לריק ההוו אתט, מתקים. לא עליא אלנקםאן

 שקבלו כס .חדו, שמו אח דרומם, בולס, בק מכות, עךיצבאופן
 כל ראמרו .חזו העם כל "1'עמ ר( גן )ממדן באמרו העץץ כאשרעלומם
 כוונתו' נשלש כ%מ בק שומר נעשה', י דבראשר

 וש. תורה, כלומר. מ-מים שק שר של הטרה שי.לגרהם
 "ט לברבינ.ם, העטשם עתך בחי לימים ימו הסמאל שר שלרגזנותה
 תם להורה נם העבה על ים סטרה, של טפ, שהנא ה(שצש שנרלנכר
 ררך על תצא אחר במשם תדושא תווה אן מ גשו )עה בכחעתמשהיק
 על ~'4ע ממשףטש המני מק בשם בהרי( ," דור צמח בםפה'קשכתב
 ב )נ חז"ל שאמיןמה

 כ-
 להעשר וריוצה 'ה-ם, לההכש דרוגה בן

 וכ"כ מי, י רהוקש קטו בעצ. הם והעשת שהחכמה תמצא כו',מנפק
 ד'ע ממעי-מש המגו- ונושי לשנים, שכות הרוצה 9ז קישהמה

 יכל ש תנקום, צר תומם שאעו לא.ק, עצט אה מהגרב הארםשבאם
 השניצע. ו תה ענש וקצוא, גל טלל א"ק מרת כ. שנים,שחוג

קמו



 כא' 6מר להתבמל דגדלק מתת תא על ונווה מלה,הפסו
 שלחנית 4צ' מנוק הם לק אזן, בבחינה בסממו עיה"ק ערמעלה
מ  ב( ר)

 שהיו שע.' הרמן', שכעת שעץ המטיה פני מול "אלהה
 ונדיה תרה אוראל %ל הסק השפטן ההמצעק נר מל שאונשבולם
 שעף והוה שלא שפעל הים עינה', שלא אחק של  שבחו אלרגיהה

 התרה בברכת כולם יתברכו אלא ושבמצואים רגו'םעש ביןבישראל
 מוכות  השפעאיכל

 תרע", תורה שולחמת, בעג. ישהאל כל שיתברכו ושקךה'
 קום. רגבואר לקיום והד טלנו ומכר רעננכם, בכל רב שפע להםתושפע
 וחמריו רחמיו ברוב ו-ק בטהרד דוד בן בבטנת גו' אותך בא כיאורי

קמח



 שלח ש שלנטיתסעודה

 ישראל, לבנ' עק ש' אשך סק אשן את דהרן אנשום לך שלחא
 בהם מטתו כל תשלחו, אבחה לסמה אחר אטט אחראטט

 לבנ' מק או אשר בזוק ארץ 'אח שאמר מה למאיט"ט
 על וההר עצמו את עעלה נוהן כבנמל העי"ת ושראל שכארץ"2ראל',
 חו"ל שאמרו מה לפרט ד'ע מיבלן החתה הרה"ק בשם ראוהאדוך
 שכביכול ה"מ יהב.ת, כת'בת וטש' אנא ממרבקק אנכ" א( ק-)שנה
 לוצץ במגע הוא וכן הק' בתורה ומה. כתבה. עצם. את - אומרהלר"ת
 שבארץ הימ שריף, לס. מחן או 'אשר אומר שמקב"הושראל,
 נאי ודצ'הושראל

 ושראל לכנ' ישו את בו
 .ח' לעברו "מימ ששם לאופ"ק, 'שראל כנאה חככנהחח
 בר עצגע אח עעלה מחן הקנ"ה שבו מכ'ק שאת, ביזר בולרבוףו

 "ארץ שהטו יתשאל, בארץ שמחטפע ועשמים הזרעים ואפילוושראל
 לא אשר אוץ יבש, שמן דת ארץ יסק, והאנה עפן ה14הההבוו

 בריל אבנוו אשר אוץ בה, כל החסר לא לחם בה תאכלבממכנה
 אלא אעם "(, " )=רט טקשז' ההצבוטריותה

 ט-
 ושראל מרוכל.

 )פש ההמכ-ם שכחב הוך ועל הרעות הרחבת טתק- בוראם אהלעבור

 אם כולה ונשרה בכל שכהסב תשוו טהרת, וט. לנב' ה'א( השגרמ-5
 מוות של שסק סיםזן הם אאןהיטח אק קיט', לכם עטןתשמעו
 שש עמכח בשטיה אוהה עשה שום בתרה והמניעו )4"[נר,

 אותם הבתים החטים כל מגש ששי חבור, בוטחתהומעה
 לעעעת יש אן הבריקוח המפח כל לס רשצע ב",מלענטזה

קלט



 אלא להן, צרך שהטף בדברם עדם כל נעסוק שלא כד' כא',ההורה
 המצהר" ולעשות בחסורו לימור צרםנשב

 וראיתם "ן ; ,במיני להם וזימר הנדנתם את משה ששלחחח
 ריא המעם הרפה הטו דרעק עלוז ה"טכ העם ואח ההא מה רמאיתאח
 בפר וטעלה כענק הנשמים הרביצם שיראו הכתוה שסק גו', רבאם

 להם ישפעו אן- לרעת אלו, שטם עיראו יצתה הלשחוח אלאעצמו,
 מעות וצחה חן התרה' לעשות קים אה המהווכוח רחובות"כל

 עצמם בצי כמעלה הנשמיש הדברם לראיה הלט שהםהמעלם,

 המאת מעה ישראל על האמתה דרגה בזה, לובו- "טעורב
 ש וקרעה במצנם, מכות עשר ומופחש אותות בליבי הו;טצרש
 ומ. כל ועותו טלאים נקרם להם היו תרה מהן בשעת חקסוף

 אכן רשמתה להזק הכל ר, ובמלחמות בבאר במן, בחי-ברשהותם
 פשוטה אמום; של 1 חדווה, הנהנה ההחילה גבראל לארץבבואם

חה
 שפרש-

 הנטוו אוראל שבא, 'לפ. נר לך שלה קררנ
 אם אם- בשכ.נה, נמלך ומשה כי, לצים אנותם נשלתה בג( 4,ןם-ס
 נתמים מעג. אתכם אעלה ,( נ ,שות שנאמד מוכה שהטו להםיעדתי
 לא למק השיגלם, בהקף לטשת מופ להם טחן שאנ' חיריקתצ',

 בהתגלות ועזנרגה ודחה ובנובר בנשמם שוק והים,יויטה7"
 שי - שמאל אי, בעמן אבל בר, הקראל האמעו וצוופשפהש
 להם יצשית' "אמ רוי פשטה, אמתה ע"י ושזמונה עבודתמהחלה
 פעוטה באמתה לקבלה צריכתן ויו אמרת' שק' וכנק מובה,,שהטו
 בשר, בעעי בם להויה רצו כ' לצש, אנהם נשלחה אמה הםאב,,
 רם %א אנצץ ר' ריר כ' בשנואם 11,או רגךצר ירך הוד קשהר
 על אטוה על % ששידרגהלה.טרר

 ו-
 היי ק שי האלךם מצ*ת

 כ' רצשיגלים', בהרי למעות פצם להם מחן שאר ,חיוש ואמרוקכ'ה
 אבל למשח, מים שיך הוד לא הר פושטה ששווה מאמינש העאם



 לא ,למען הלוא לטעוה', מים לוש מתן '"עי לכן בקן הר ש"אכיק
 הוטמעה בררך להית צינה גבראל ארץ ורהטת עפציירשוה",
 להקשחו ליבות א"א זה ונלארפשוגה,

 מתן נעי נאשר שהארק רוגרהנ, רוזהפכו ברורם בעוה"ר כונהנ
 להבעת וסיר ש"ט להיות התחסכה האמונן מקור אחיאל",לבני

 טל הדונש שבו רשע' עי על העקם, לכל ר"ל כפיחההזצטחת
 לעיר וק ה"נ טעשההם מט-ת כל אשר שמוזם, אברהםהנגודים
 כל נשמח בשורש הטמעההאמהה

 להשתהף העם את מחךבים חרור מנהני שבעהז"ר אוהועוך ה:ה-
 חי ,טונ'ח.ם שעה חי על וק וחושבים וטעשה, ויבור במחשכהעמהם
 על רמתם הפנס מעצם נרול הוא סו,, הברם לדיווח והגכ,השלם

 "הזא"ז שכתב פוך( א וותר החים נפש בספר כמכואב געצמם,התרעש ה-
 ולהרום לקלקל סגרים הם היכן קר כר לאמוזו ,את אח חבןהחכם
 רדו כ' וטשום, נכוכרטר ,נוזחהנ טסה .הקר הרבה חיו לגינת

 כי למעלה, כלל קלקול פגם שום במעעדהט עעי לא וסלמסטוכרמד
 כ% שט למק ידים שודו וקלינש בעימות הדש חלק להםלא

 כי, מעלה של גבורה כח כבנול ותש נומעט שכתאי רקבמעשוזמ,
 מטה" של הגולאש להקציב וטשום לנבוכרנשר כח להם הגהוע"כ
חא

-  

 איפשהו ישע , טדי "
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 קרח פ' שלישיתסעודה

 )מרץןק~נ( ח"5 שדשו מ 5ף בן קוה גן עדר גן קרח רקחא

 וצרב לעצמו, רע מקח לקח סרח,יקח

ולה"
 ר, ובחובם קהים כלם הערה כל כ' לכם "רב 1( ,מ

 רבים שמעו כולם ק-דטים, כלם ופ.ך2"' ר' יזל על תתנשאווטר"מ
 במעי שמעו כולם ג( ,פיד כנ2-"ר התו וכן ,הוחמא( דגבורה טפ'כמע'
 שמעתם אתם אלמלא ד', קה5 על ההנשאו ומדוע אלקך, ד'אנט

 ומרדע שמעו כולם עכשו אוסרים, היתם עאיעו, לא ורבלכחכם,
 ת"כתתנשאו,

 צאן, רועה בהפקה- הוא הנודא שהפקיד הב.ן שקרחוע"פ,ב
 נר, העדה על אנש נד ההטח אלך ר 'פקר מ( מ ,ננדוף עעאנורכענק
 הקה בח שחובתו וכוסם רדעה להם אק אשר כצאן ר ערת ההזה%א
 להם ו,מ- הטלא מק, שום אחיהם 2א שלא צאב על 84מור הואצאן

 השך גן שרו שלא לעהתו נאנע רתמו לשוה צרך ןגשא כןמ-עה,
 "ז הכנתו זעפיי צרכם וכ5 טוכס? ויטפעמ? 6;מ הלהטמע הטנפך,עק
 סלם הערה ש"כל שכיק לנשמו, צךכק אעם חסדאל שכללמק
 לא בורא. א"כ קידש(, 1-טת דן ן תג ,עק סוק פרושק פ" מ',קזוש
 )חר4ס כדכאת קוב, כל 5הם וחמר לא נם ה וגגך הטב מידך.מחץ

 ש-מם לא כן על קעו ליחלף בןזםור אק כ' קזשיו ר את יקיאו .(5י
 ר' ז,5 על הצעפת ערת ק ואם עלתום,*גדא

 י אנס יתחרה מי כם.ר שפעו שעפלם נגרז פענחווחהק
קצב



 שפסע, קישקה י( ס" ,שקיי בנקדש חויל אמרו שהר ע",*
 פען ולוז מלבם" ויהב הו נעי' לך, מזוה 51א אלקן- ר אנב'"םהאל
 אשר כצאן ר עדה תהוי לא ויטזעם תשא מנהע ב4 אפקי כןשאם
 שהר רהסז, לרוםאק

 מ~
 ררחם שס'חם רוע היצר כח

 "מה 2ספ'ש( תבא פיאה ,בייש הו"ל שאמרו מה להרחצ "מומה
 המעטו את באמה כ. ראה" אשמה 11 מנצה, על לחלק ק.דראה
 רצחו ער נבק ו, שכל לסה"ת "ש אלקן-' י אנכ. בם.נ' שמעו"שלם
 אך לטקוטו רדע וטת הקלקול חור הר בעגל שתשאו ג'ק אבלהעגל,
 מקנחת שהוא חמא, איצ על כפיה שהיא אדומה,, פרה שנראהמטה
ר למהרהם שחרו סבר ה9,( י מש. הניק יחו ,ת בנהצואה ב  

 ז"' קהל על תתנשאו 'מחע מענתו חורתש"כ

 למעלה כתצ מה קיח, ונקח " ו"" י ובמי בויו-ש אמאהמזנ
 מ4ת למשה הומר נרה קיץ צסרוק להם הנשי לח( % ,בתני הענקק

 אגל בצידת, היכה א.ל הצקתה, נק פפדה שההא מה. תכלתשטלה

 איות פוטהות חשק שצע עצמה פשרת אק תכלת עכלה טבתיח,
 אגל במוחה, יויב 5. אצנר רותחה, גן פיר שיהא סו סמים מלאבגת

 שמהת עעצמחה אחה פרשה רתוק אח שמרת אעה כולה התנוהכל
 בודאן אחה ומלבך עלוק נצמית לא אלו רשש לו אצנר רגש,אה

 שעב ט', קרה דוןזהח"ד
 כרכה'ב מיש שמיה הש שדת ממת רדצה לפרט,ומקוה

 לא אתם, וטייחם ר מצות כל את חכרתם אתו 'ויאים .ם( פ,שם
 מכשר שן איייהם" צגם אתם אשד ינשם אחר לנבכם אחףהתנדו
 קמע דדה במשת ןזי עדיה שש- באדם מעשה אן סר ,נגההבש"ס
 ס",ערש

 שכמי
 על * מצרו צוהבי ד' שבאו ע'. עפדה מתד הל

 בפצל הטו עניה מרם. האדם את ~זפד (יצ'ת של וסשה קיטשממו,
 פד טבל תכלה נשחמז טה ס נ4 ,סמרה וויל שישהו פן עשקתכלה

ים



 הכבנר ל"א 1ךע מקק דומה רם ים ר"ה שרושלת ספניצבעונק,
 מעביה נשמר ימו בד הככור שכסא שע-יוה-נו

% עח השי"  %  % ש  ק  ע  מ   
מ  שלשמימש מ"י"יחטא וקטיימ ש" * מיי =ה  ןמ ט= " 1 י% ילש
 ,כעלקחתוו כי, אפרע רומאש חילם גרור הלנסר השלחשנתגיר,
 ואת, טה וכשקאלתוו עליה, וץ תצניח ריתח על המהה ראהההלכו

 יעברע מכפנו( יהוב וים בשר מל עלם של מבהט לוש,השש
 כשמק הזיו מכיש עם-ו וקב"ה שלו מבחק, אותומשממם
 עלם, ועד טעהה ובתוך צאהך סמר ד' ח( קם )יזם שנאניהבחק,
 דאשתכח גש בר ב( עו )יקרא מהר הוא וב, הם"- שלוחיונתגירו
 שישא שמא דב.תתובפסחא

 שר-
 בחי, טנא, שתרחק ערקאן כלחו

 באהלך עךב לא תנע " יא)חיים
 נרעם, רע מדבר וממיה אש שמצעת כק נקח מען כןועל

 שמלא ביה "ק הכמד, כמא על טראה וט* תכלת, שכולו מליתהרי
 כדומע ונפחה בצהרת חיב.ם יהד יטה להצררה, הו צרקי לאמפרם
 הוא הף הנשש חשקי שטרתן נשא, אלו טצוות להמותוכהה

 לא ויכעיס, קיהשים כים העיז שכל בעל ק שם קיוו, ע5קומי
 ולרגשם לשםרם נשטוצריכק

 עיהו את לממו וק אש ונשסו תפקי כ' הגהרן מעותואמםד
 וקורה באור להם להטי הגא פעיתו יי- אחצה, י" חץ4ק

 הקטה כעוכל בייר כ4 חן ה= יי %ב כטלמהנקליתם

 *% ימ=ץ%מי%"=מש"ת"חל=
 %לש6*גשדימשמשי"**=-%ר*יןקשיח"חה*%9,אחמןמי

שחךממהשמשחפמי
 מי,ס%ש

ן



 ןגהם יקץ וק אק מ.מ רע, מכל להומור ומוחה צצת מציתבמגניז
 - המקי ורצק ר' פקחי עוזם משום אלא הבהמות, יוםט.נח

 על לב,
 כמו והיה, קרדמו לארם מייסף ים של מק 61וויבק לקימםהארם

 בנאית אף %ק בנשמות'ו" קהצמ "אשר רשעוות כברכתשאוטרם
 מ"מ מלצמיה, לשט-ם מברא "צ אשר מפוים מלא וכיח תכלהשכולה
 שאמרו וכמו ר', המן אור הם דגוצחת שעקר ד', טצוה במלה ב"הלא

 דמלכא אגרק רמיח איק פ'קודק רמ"ח א( עי . )ח" נריבדרקוני
 שהשע היש לעצש', רע מקו צלקה ששוו הו"ל שרומהתהו

 שנמו בש' שק שהוא וחטב הקרושה, שבתורה ביע' ה.טור חלקרק
 בו-ע המור בק להמרו- התן %א הרו, אחה הק' התרה עפל השע%א

 מוב,לעשה
 צדקש, באמעח להדבק תמענה, ד' לתורה דעוכה רצקיה' בחי

 לקיום  עעובה ה-ולקר ושלתג, חים ברכה שפע לס ייטע "ומטת
 בביות בהוכם', נירא רוד ועבר' לאלקים להם ארנה ר' ר"ואניהנבואה

 וחםרע רושע בהב דנדן במהרה דודק



 בלק חקת פ' שלישיתמעודה

 יקחו גבראל בנ' אל דבר לאטד, ד' צוה ישר התורה חקת ואתא
 נק-את הש לעולם אלן-, יקהו וכרש"' ט' חמשה ארסה ש-האלך
 רויש ב( פיפ ,במרוי ובנר-רש הנ'כ במרב-, משה שעשה פרה שנן-,על
 עי"ש , בו טר4-וה אתרוה ך' אמרות 1ן צ )"ר*מ הכתוב אתכאן

 חוץז "ואת הפרא שמק על עמך הק' החים באורוהוה
 לשי לו שרוה ההויה, כללות שב י1 למצוה בעה "למה כ'התורה",

 אומרו כדרך הטהרה, הקת או וצומאה, וקת זאת או תו', חקהזאת
 אפר מהרת להצרף- שנתכהן להחר ואק הפסח חקת שת ננו נוששח
 א( כ4 )בתרה שאמרו נ"ל לרכותעו מרט בן ש כ' כתורה, לעם,קפרה

שאק
 דב-

 דכה כה הלוא כמן כ4 ,יודרו שנאמר בחי מקכלק תורה
 מקכלק אען תודה דברי אף מוטאה טקבל א'ע אש מה ר', נאםכאש

 קראק כבע* לוצ!חם,ים אפילו ושם( 1'ל רביחעו סברות ולכלנצבאה,

 בעמק שמנחרים מת בטמא' מחים וגו', ובוחשה באשה שצרן-מועם
 כוה שבשור מה שה"שהחרה',

 הית( פ תבה ועוד זול י(ור'. בכתבי אוזא דהנה בו,,ת"לב
 נ"ל מוהרח,1 וכתב וקרדום. כששת להשתמש שלא טאדשהיזד
"האלת.

 לטה-
 משהמשק שהפו שכושונים רומח ראעו שועי נ"ל

 יאדו אע"פ פרה, כאפר מצ-יים הץ הם כ' ל' הכנדב כר, כגורעבשמת
 לימ' חתר נטךזיא שאית ד"ר אאץ כגק כך יצצ )יק שני כירי וצרנה~עהר

 רשות לס השק ארם, לנפש טסים סלך אט יה אבל צ(, מתשפה



 עי"ש בהם",~קשחטש
 מוקלק תרה רבף עטר[ חו"ל  שוצף-, שמה נמצא,יפ"ו

 כולה התורה ריי בוימת אבל הק', רוזתה בלות בקטור רק 9יטומאה,
 להעוג והכא החי-ר(, קי לגדיש יל ן ויטב ,יחקה יקביה שלשמצ'ו

 צרקי כולה, שנתורה טוות תיבה בכל הרמחים הק' גשמותץלקוח

 הפהה טההת כ' התורה" המן "אח נאמי שלכן ואפתר רשנה16קהת

 הוי,ה צוה "אשר לתורה לכי, טםרםה והים הי, רמזורה לעצםפתע

 עי לדיבעזר בע' כלה, בהורה עעהט הק' בשמת'ו לכוח היםלשדי,,
 אנחות הף'ה אמשת הכתי במה-ש כאן שדורש הה שוואפר

 רכןטהורות,

 רשת, מבומבה מטהרת שהפוגו כשם ההנה בנה, 6אר 'שעורג

 וכן טומאה, מכל ק4-אל נפשות אה מטהרת עצמה הקרחיה התורהנך
 ומששדדה הימ נאוריתא", אשתכח "וךכיותא ב( ב נ )" מהקמפץ,צ
 אצל ישראל נשעטד, א( קש  ושש חו"ל  שאס-1 תה הך בתורהנמצאה
 בתרתן ב6ן הם ששמאו סמה יק עלא ההיא ,ועזתן, פסקה סע.הר

 הנחש שהטל הטומאה שהיא הברטטה, כל טוטאת נם יה"בהזורה,
 רוצה-ה בכח נמהרבחיה,

 אלא מבועיה, הפות רק שלא להכות התורה', ר%ךו ץאתחפש
 האדם אה טטהרת ל.ומר', הח"ה צח "אשר שהיו הן, התורהאף

 בפרשות עה'כ ר( יש רבא אלתי ינ' ןהמ וכ"ל שאמרו כסמממאעצו

 בת' איל נחים של טען מה ומ עו', קבקב אפסיך טובו בוז ד(,גי
 ומובלק טלק, כשק לתוך ארם בנ' ירהק נהלם מה יה"רמררשהז,
 לחוק נבנמק ארם נר מישח יה' ק- מערק טשק שתוקקל,
 סיבו מח מזמר 6ך מהיק, כעוק מתכן תתוק עומוג מלאץכשק
 פחדה-פרה ביישה פישר התורה בכח הטו, ק- ומורד קבקבאילך
 ~השו משתשלגו עחהתא עצפע אדשה ריש-ה מן טרטרתשהשו
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 םיו-תן שה"ש משום לפםח, קורמת פרה פהקה למה א( בם בשלמש
 גבראל של מהרתן הש עצמה הש-שה שקהאת הף עי-ש אוראל,של

 פ7ו שק-, על נגן-את השו -לעולם הו"ל בררשת לפחה "פוכוו

 אס* תמח"ייחמ*שישמי1"ונייחת מגישטיחיה*שדויי-י%ושיחשלו טלי9=היאלשפ*מהיא=טןכת-
 פר שפ = ח ( ג ויה ששו , ים" עק ל מרהמה

 קמהתשהשחשןמקהמםמייהםטשעפיה

%וףה,ם"1יםי,איוקץרפשםי"איכ=
 *דהךיש"ילתהש%מיה,מ*יהק %יי

קאת

 הת-

 תט ש=אה ל מיה

 ממכשהימימתפקתשח"6חאב*,שםשיד
י"יי"שלקנשד11מגהףיא"ט%בי,שחרשה%תהשהשםובןא,וה"םשש*תא,מח-

 כמה שששת -שיויייליומ"קמיה

 -ןל וא לאל הר משהד כיבושת עשו %1טסי
 חסוש9"ייע4 חת תטיחפתש", ממנ=%ממחששידמחמןומ,=אםיפאה

 עע-
ן  

שי,ןפוטקמםםלעאת"ו*.שי
ח מ י השג מ *ח 6שמחח*" מ ק   - 

ן א א

יהחמיטה"א""%מיתן=
ח מח צטט ,ש ח א ח ש ט חממעיף*יםעת4ק*4"מיה י ח*,גש 
ב תט יק=ה  

 לא-

4 מ"*; ש סי  ש  
מ="שמשי=*שתוקיא=איש

י



 אפעה ממש ים בכל להוחז עת.ם קבועות ע" רק הארם, שלחחנ'ות
 "אלה ח( ג ,הולס שנאחד חהו עלהם להתנכר ריעית בהיתזלהתחנק
 התודה על שקאי נוכ'ר',  איקיוו 7 בשם ואוהמ בםומש מולהברכב
 רקהא מפא .שים כוהל זה שבכח וז'ש, שפות.ו כולה ושהנאהק'

 עדקא בנעך'א בטורנו וככר ונתעמד" קמם ה~נחמ מפלו כרעו"רמה
 רשמיא ס'עחא בוש .ש השים, יירום .מנב בק-המצים שיבה.ות
 לכל הף'ה מוק- יו שי; ,תרלש נאמר הייי זחילת,טיוחיה
 לכל הכה 'מוק- בנ.' המצרם" נבק שכן בהם, ההבר הנאהנפלם
הופים'

 לההחוקוה אלו יסים ישט הק' וכזורה שבוכות רצקהי
 מלאה כ' ש( " וק;" הנבזקה ליזם עובה הלר"ת, וחטוקנמהרה,
 מדדו בר ברב רק במגוזז די בן בביאת ר, את רעיההארץ



 פנתם פ' שלסטיתמעודה

 בג. מעל חמים את ויונ הסק אחק בן אלעד בן פעחסא
 לכן בשאת', ישראל בני את בלתי לא בתשם קשתי את בקאוגבראל
 בנקט, יאתי את בנואו וברש" שלום ם-ת' את לו נחן המיאמר
 לקצוף ל, שהקו רקצף את כאנש נקהת',את

 ,בשוני עה"ב א( ש' ,ממצחק בש"ס  שאס, מה ע"פ לבארונהאה
 אל מטוה וטרטר נר בישראל ד' אף רחר פעור לבעל גבראל ויצמר ;ןכי

 תנא, במתרחא פעור, לבעל הוצמוים אנשי א"ש ושעו ישראלשפטי
 דבקתם י(, י ,ינשם אלופכם בר וסכתם מנהם אשה, הי על 7כצם
 מנצמר, מפ' מחובר טשטע רדבוק אצלם, הוא "שבח ופירש"0מש
 לא מעור שבבעלהצע, 'פרי 'פה משמע תמק, שלך אילו חק המשבק מהותיק, אתןצמ'הק

 ורבי
 בר' טשא'כ שמדש, רק הצו אלא ממש

 ממש דבים הםאלקים,
 חיקק להם מרא"ל - בעביהה נכושלק שכשגבראל בא:,ח-ותטור

 בוש, שמרבק החשהה הקטפה וממי חחץ שהתשובה טטעםאשוכח
 ודבודם נו-השום שרום פדהאל יל רבועית עשטיוק טהגלהוממלא
 מעת' כבמם ריגב רן ש ,יחם המלך רה- שאמר שמובהשיית
 ווכ'ם הדבק הלסלך  שטמי הכ'טם שע" והיש טררנ',ומרטאת'
 ישם גבראל של ומהצת עיטתו . האמת מחגלה אז כ' לתקין,לבוא
ח , ממגיתש  חק = .*ן % יה ק"ש י מ ח ן 

ש א שף , 6ח"=%תשתש יי% *- ש מ  מ* 
"יתימקשים%השל*ריי""אמח"א"



 ,בקוץשהו יה"ש ם דבהךס להנה הש-שה, ךןא שנ71תם מקאתן,
 הענק אק אם אף בהעדנת, כבוק שדיא שם. הדאות, ענקתהו

 שלה טלוצה 71 היההכאי, - ד טלחמה ולוחם נפשו מומר המו שמים, לכבור אלא לעצמו לווהע
 עיט-

 ער .תוש אלו ומחובר הבוק הוא
 - קנאתי אח "בקנאו בפטהם שמשמר חח ית' בו וסיחר מאווזרהנעשה
 שהקצף הים לקצוף', * שחק: הקצף אח נקצש נשחי אתמקמן
 לקצרן להעף"תעהו7

 בהש'.ת רבוק הטו שרוי שלו, לקצף נעשה -
 נימו המו הקב"ה וקצףממש,

 כין הסראל, מעל היגש פיחם רטתק כקמווהו כןועל
 בו דבקים שישראל טהרתה נתבהר הר מלחמהו, הוא רשמלהנצ:
 לכלוך בוישה וק ריח והפגם נצמרים, רק הצו פעור ~בבעלומ"ש
 ללדות וא שהותם פנ2דהם באימו כ' עכבם, בחיז הנאזןהטרד
 במסנ'ש מלחמותה שלישיש קר וב"ש טרבקש

 * נחן המ' "צ(- גללן כדכת.ב הקוים, * נתזן ואח נשכרהונהכ
 בער מרה כנגד מרה שכר השלם חף למז וצ"ב, שלום' בךת'את

 סרב אשילהו ףב', את רב שהא 'ומאחר שביאר בםשרמ זעקקמוחו
 שהוק שצק בת, הכפאור לפו"ב יש ה,טלום. לו ההוה התמהות,כל

 הוא ברק נפש, בממית ד מליטות שלחם ער בהשפת דבוקפ.וחם
 רבך את ט משהשיה רם, אה ר הנ שטץסומל

 ת-
 מעניו כל

%4  " 9  4  

-  

4 ט  ח ש מק   
ח =י4ח,*4-עיטי% א מ  

 %ז""ש )מפט%זיא=ץ
%%הק"זאמיש%טתאהא א ,  

 דטח*ץ מסמק*יש4שמחחקמשי
( ש מ ה ה ש ק  חגששו=אשןהטדפבלמ

אאא. % ל *א ק ב% %"החהמעמלי"   



 כלל חומנ' לא שהר הםל4(ן'ס גל מד, ומבשלק בטלק ואז רבם,את
 מלחמת לוחם אמתית, בקשות הש"ת העובד היצדוק 'תישלעומהו

 בו-ה כמד שמדה פועל לקצוף, ל,עך'ה 'ש אשר תקצף את ,קדגףר',
 אלף עש משפן בעל ם' 'תר נעמדה אה' יוכ עמ' הש"תמרמר

 אף .שראל בער ישתוה ממשך ר, י4אח המשא צדקלכן
 על הרושש מרת שהורר פהצרק'ותר

 ק-

 דנה כ' וצדין: הסד וכש"ת
 מעוררק וששראל רק .שראל, מול מקשישם עומרים חף משפם,כשף
 ל שאח רנקנא הצייק אבל ברק רחמי שעל שרקכ'ה הרתמםמרת

 מ ישראל, עד השמרם ר5קמע.ם כל ממש ייבהלו שעלצביעת,
 לגבראל מוב אך ואז רבם, את ורב רק הבעל נעשההקב"ה

 ",בכל קשארל * ב ן"( יאנש טרי ד ,פ הרמב-ם שכתבהה
 האמת, דה לריים  ומחשבתו מגמתו העה"ק שמ.ם, לשם מעשיווהיו

  שאק ר, מלחמת ולהלחם רושעים זרוע ולשבר ציק, העלםולמלאות
 ושפמוו ששמר וטלחמח משפם לעשות אלא תחלה מלךממלכק
 הא רגליה עשםדת הים מלחמ,ויט", אח ,נלחם לפנסו אצאמלכנ,

 השיאל טעל הדעק בל 'ומתקו הך'ז ד', מלחמא לחוםשהמל-
 עם כל ומעל מעלט המנכתש כל שיתבטלו שמכה רצק1.ה.

 הד ב, בבסות שם ודממה עשו ףראו ר/ מלחמות שאום ונעה"1ר%1,
 וחמדנו רחפו, ברוב רקכהרה



 מסעי ממות פ' קודש שבתליל

 אשר הדבר זה לאמר ישראל לבג. הממות ראש' אל סשה ויניא
 שמרו שהם רשמות לראש יקא וו פהקה נאמרה לה גנוב דצתם
 במפויס( ,חק הליאללכ'

 הל.לה כחריע ר אטר בנתז נתנבא משה הרבר, זהוברש"
  שנתנבא מגצה עמהם מוסף ד', אמר בכה מבאו והבטים י(, 41,שמות
 )שן מדק מלתמת לאחר מתנה 11 פרוצת שרלץ וצ'נ, הרבר ,הנלסון
 רמדנ.ם מאת ישראל בג. לקמת ;קמ ב( יא ,ל-ל הצ.וו ולשי יהב(,אק
 ונש' פעור בעל כבא' אחר הטרמנה בשפל או שיראל שה.1 ומצאגר

 הרבר דהה רמה הטסה אסירה מאת בעת מתאש אן- ולכאורהמןק,
 ד, צוהאשר

 ירור כ. ארם עה"ב הרמב'ן מש"כ על לבאיה לתמוה 'שונרץ
 תנתה מ אן 4 ,מש* שבעה, מליען השבונה כ. 'והמור, ט', לרגרר
 מפסקו קרם ה-בו ראשית בוןבת"ה והגרר שבעה, עמחיה חצבהמחה
 מצנה דבר על חלים ולפיכך ם, עוי תורה גב עי ם שהנור ימצאמאג,
 אעד אסיה כנאה בעת לאמר מעם דנם, הפלא, בר' הויסותכרכר
 הורה נב. על היילה

 שמתאבקש מאהט הרבה בלב מיצשת וו בעק המקבאמקנ
 רטה.ק כמפי לומדים וייכ.ם הבטא, נוות ממהפכות השרעם

תלמו-
 דכדוך פצפצת אפרי מבעש המנד שלא ד'ע, הםימ'מ

 קד לנפש, הכהתעלות המכה מוגרתם ש קי ומילאוקרחים,



 4 לא אלו, ימנם למפתם נלא' בעשק 4 מה בלבםשמההד-ם
 ומובנים הפשפוש יראה סוטר בספרי ומלמור מוטב נאמה,ולעורב
לכלופש

 לכור קיפל לאחר רומה, הדבר ל"ז ומשל כן היבר אקאך
 המצל 'ש4ך לפענדם הנה להזילה חבורו ובא בעצמה לעולת וכיואינו
 שפענחם עמו, וליקרתו בקץ להחרק זז ע" עיובל לבור, עצמו אתנם

 קשור ראשו אשר החוץ, גן חבל לו ויק בן על יחמל, לא ענהרתשז
 בהבל, עצמו הקשור בו וזדק בבר הנטל שאיש ועיז המר, בןלמעלה

 לצמצם צרץ- לפעמש אעם הווה, ברבה האשל הס וכן יעלה עלהאו
 לרפק הראה, מומר וכשהכי ומובנת פשה(: בלשון הדברים אתולהותר
 לא לבד יאה כשרטוש לפעמם אמנם לקה יקח שנשמע רגופל,את

 ולומר לקבר בנח, ראש' העהה נשלוי הם הממת, ראוי בכח הסמחמל,
 שיתקשר וע"י הארם, ממרימת למעלה רגבה הם אשר עמוקוהתו-ות
 מעלה לרום עד רנור מעומק נפשו תעלה אלה ברבריםהארם

 ראש אשר בעת רגשות, ראש של בקודש עבדיהם ךז,כ'חהז'נ
 אלק הלק  נשמתם אל מתקשרם ר"ל, עמוקים לבה-מן היזרייסרת

מטחי
 על

 מ-
 לא אם אף אש- מאתים, תעגים גבוהה הורר אגורת

 ונעימתו בנפשו פה14ם הם מ"מ ובעתה דעתו מהנר השומעמשעם
 ותנא והתעלה שקי, חומר על תתגבר דן"ז גלותה, בור בעמק'לחוקה
 נרול לאר ומאפכא לרהוהממענכם

 תרכימ בשנת אשר ד'ע, טאבה:'ק מקובל וזובענק
 ובש"

 פרשת
 ביק בנו עטו ואחו ד'ע  שלמה פס בעל אהרהר אא" נפק היוהילה,

 ד'ע, מצאם דצה"ק קע. אבל ד'ע, תשנכה רהבי בעל אהש"ראא"
 צרבה אוארק עצ2-גת ברבדיו רייויק הארץי שלום קהלתנבעה
 ביניהם, לפלא )והגז הרת טחל4 ררשעים מר להחגם- נדחיםרחמם
 הוריך שלעדה תמיהה ההוא(, מק טלק במרשת ער הה הםעידי



 שנמל ער שעות, וסנרו כמה כעון- תורה, בגומלת מאוד מצאםידה"ק
 על עמד ד"ע שלמה שם בעל אאר ל"ק יצטלק, העלם עלהרתמו
 אפקי ח"ו שעה תיגאמ שלא סי הק'ונקו

 אא" כיק עשה וכן *עע,
 טמע והמז מצאמ, הרה"ק כמא שתגהץ לטד 1'.ע, תישבה דרכ.בעל
 ווק כלחשה,  שפוותוו מרחשק והינשא כ"כ מארץ- שהוה מהורואה
 שלת רנה שמסו שתש, או א' תכה כעק קצת המומק פעבוםכנמו

 מצאנו הרה.ק שדבר ענק מאנה עכ"פ ולנדק במשקם להפט עיהלבני

 ענע.ם פעל רקלמה שכתימפו והרמישו עו;ב'מ י'ע אכוה'קואמרו
 חק שתה" אתירק, במרינת הינוכש גבראל בג. כער ישועותנעעב.ם
 ישן כמכר, המו טה השק מחוורנצח

 ישהאל שהר פעור, שקל גבראל שחמאו ומ~אחר' השקחהור
 המה נבורנה רכש מנצה אמר או דוקא נורא, ושפל יוד בחישריק
 על שעוקם נרוגם פרשת על וצץום עלוהם', צרה אשר הדבר "הבלשק

 זה בשק אם מ להעלותם ומלת רוה לא שפלותם בענב כ' תורהנב
 כושפלותם ישראל את כהוה העלה ניהם פושת שע"קן"ו,

 דגשיך ענק לבאר 'ש מעלה,לרום
 ישראל בני ננסת נקם ה 1ל" לה"

 מיצתה לתם לא המם סשה אמם עמוק אל האסף אחר המרינשמאת
 מאתכם החלן לזיפי העם אל בהשז רדכר " ושי אלא בששומרק
ששם

 1פיש-
 1"11 בשק ר רקמה לתה מרק על רהב לצמו !יץב(

 הפתה בטרק עצבצ רבעו בזמה יעקמת טומר, רברס יי סרןכשדש
 ברח כי שואל, לכני ךגשהז ל-ארד וטמיתה נרתם פרשהברשית
 שתקש שהיו ער בגמלתן, שיאל את העלה החט", רץהתוהה
 דורש זב"שה מזעת עץ על חירבה בשק ר מלושה ליאוראוים
 בעוה" והצלום שראל נכה וממלא והמקח, בעולם טרק של הפשרתמן
 בע"י בן בלשם אח4-רט

 עיקי - ר"מ-עקם כה האוק
 עחמ4-

 בלשק וק מצבני הששום



 עדוף "חבם הר. מ"מ דורו, לבנ' ומהמג רמהק כלשק הינו ד'", אגדי"כה
 אשר - רבעו ממשה ניציץ בו ש"ט ביק וזחכם א(, ש )22מנביא"

ן )חקת וררא דורו בכלא'חפשטותו,  א( י4 00 תקן 
- 

 חיה תטר .כ%
 שטצומ' לניי כ5 נ4 תיה עזיא ד", פיז אשי הדני ,הבלונק
 נבי על "שהנירים ההמבע כתב עלהו אשר גררים ובפרשתעיזיו,
 ס' עזיתורה

 שבים א( !ד "'נ )יי ראוה'תא 'ומא החן קיש  שבתורוה
 אשר ההבר '1ז לדהנה שכש-ן'ם עה התרה, כה ביוהר מתנכר זזקדחט
 את 'המשצ א( קין )שם י"ל אומרם נכלל וז עצם תופשר ר'ציה

 כשמצנום כל בלי "צר'וזא הים מצרים" בי נהלה לו מחנקהשבת
 ח12 הדבר ,ה של גרשה כמשא בחי ר", אמר "כה שלוהלכהנרם

 משה עלוים 'מום'ף של הבה בשבח פאי מצראל %ש שכבל ד",צחו
 1-נו הדבר", וה בלטקשנתנבא

 רהצברצס מקלות עדל טמפה'ק שזיוע מה מ' על יאמר,ועה-ה
 ד"ר אלעזר מנחת בעל אדמו"ר אאר כנק אצור באשר הכת(-'ם,שבק
 -ישן )שד ד'ע מלובלן ההתה הרה"קבשם

 שצו-
 כ( את אג יצה חיש
 י"שקששמת%שיקרמתקמ,ים

שתלן"מאשףתי=תשל=ה=י
א%ל  ל י=י ח" 

 ז-

 ק ל =%,אשא
ש אח *תום ש מ   %דה *ה"מ צק תמ 

, מ ש ה ס א % = מ  ש"טמ*ש
א חקה  1 ח .  ט   4  1  

 חמשי )ימיי%,האעיששח
 יי * שט ל ש שי * שי ה %ד י תאמ

 א"קפצחמאח1מתשה=שקי



 מסעי טסות פ' שלנשיתסעודה

 יושר הרבד זה לפצ"ר ישראל לבנ' הםםות ראש' אל בשה רהברא
 לא ששו על אמר לאמר שבעה השבע או יר' גרר ורר כי א"ש ר',צפה
 חרא לד( בוךושה )תבא במחרש ביתא יעשה מפי המנא ככל רכרו'חל

 וצרב עובר, כצל 'מוטרת'מא
 רששם, לפ' לושרק, בכרך באנ'וכ "נשאלת' כוזבוברשב"ם

 אל ד' ומכר לטעלה ואמי שלא ק, שמתחלת פרשה 011 מצשהוכן
 סשה של בדבורו רשרשר מהחלת מאן- גי, יהר כי אנש לאמרמשה
 אלה לס( )נם כתוב למעלה תשתתי חן הגבורה מפי לו מפורששאק
 לרגוב צרכים שאתם ונרבת.כם, מנמיכם לכר במקדשם לרתעשו
 משה ו1ל אן, )ר בריה ככתיש תאחר, כל משום ונרם משלשבאהד
 הלכות אוראל לבנ' להרגה עךפימ, שהם בחי ראעד אלסבר
 פ, ברגל תרטהם נרהדם עיי-בו * שה הרקבה להם ואם-נדרים,
 ממשץ' זה ובהרך קרבן' %, נרר יר כי איש לפובך נררעזם,יאחה

 לאחר ער נהה אח ושחר לא לומר נכד, על מוסב רנטה וחל עלא14ש
 רחקי כש יהל, לא פירש שכן וקלרה, ששה כמוחן4פ

 בוש ט'
 ג)שפגש

 בר"
 ר אל ישראל קול (, ה )ם,"1" שש שבעת עוו כחל

א ,(, קל)תרעם  לף התכה שתק 

 א"ששהברי
 רם-

 עובר', כצל ע"מ רתעא 'ר(יא ומטרש

 ב פ )אבה 11'ל מאמר בנה רשיך מציץ, להבר בקלח ק-א אייישהרי

 עוכר כצל ומ"מ וייי חפגוק לא עציו נרמסה שאטומה רוטר %11סין

 הציר ידם ן פגשה שפטיה מה לטים "םתת"
"4( 

 א( 4ק



 ההמז עמקי אל תאסף אחר רברע'ם מאת ישראל ינ' נקמתנקם
 החולו לאמי העם אל משה וייבר ,(  ,עם מומר נר נקמת נקםבפרשת
 שםבשם )רש חו"ל יומרו כו' אנעדפמאתכם

 הרם-
 שידמע פ' על אף לי(

 טדל כוה לבוים דר' "ר א 71א בשטחה עשה בדבר, הלרהשנשתהו
 א"ש ולפ" עלגה נפשו סשה שממר עד מצח; לדבר הדרה ענקמעלת
 יא ר' מצוות לקים דייה בענק איר תרוויהו מ רשרשות,סמ.טת
לאתר

 מן שספררת חתטנה טעתה אינה סצנה לרבר יורטות מרתוהנהב
 )נא במכילתא ררתו שחף רשושה עצם חיות השו אלא עצמה,רומצנו

ש המצות אח "ושמרתםט( (  רנונית, אלא רגשות תקר אל ז(, ש 
 אם בר ממשטת, אח 'חמפמ לא קי המצה את סהמעק שאקכדרך
 השתה שלא  שמציה הר סיר' 14תה עשה המצוה יך עלבאת

 לחמץ שנההפכה למצה רומה השובדותת
 שכתב המדוה, בגת ממפר הכשו ד( ש )פיק רג(מחובו,וש.ת

"די
 של בראתו שתחלת לפ. חעעבה, סדה הוא יורטות מעלת כ' בנ',

 1בש1י" שנאמר כענק ובדרכט, במעעיו ירט להגות אלא נברא לאארם
 )שם בענק כתצ רועשיה רמית - הגה מהו חיה, לשש האדם ידי4,(

 אלא צרק-, ה,, חשמניה עביה ור הנקמרה, לעברה עק בק רנ'תהוש(
4 הנמר(, ב-אשוו שם )מאצ המו בנה והבשור לגרוףבר'  רוא 
 לקה( כח בו קזוז שלא כא21ן ארם, של אכרי כל המטיזר חיצת'כח

 ,עוח- ואם טתש, אברץ כל כאלו סצנה לערית ולא לקרות לאממקומו,
 זץ על בזיע, ההצת' העלסת כח ימי לבוהאדם

 החישי
 נחשק

 סשןהי היופרז ושתה וירא ח. לס הר החים, מקר שהוא ראהבת
 יז הגל כר, כאר' נכור כנעך קל ירהיב כח ט ויסף טס בו,שמזוה
 יעש ולא יגעו ,רהנ11לא נר כח נשליש ר וכי לאן ג )"עדנאמר

 6מןר כחי' במששו מתחלת שיק- שהשתרק טה "לובוז

ח



גטמי
 ט4 נכלל . דבר של שבתחלתו .הדע הנה כי בוראף, 14טדת

 טז שעל עד טלם, המצוים חית הטו כי יורטות, בענק התחללכן

 ח~.ל ה-רשו בהם, וחי ר( " ,יק" חיש תו, לנפש הארם זהינאם-
 והבן גרען, שעטת ,א ב( ור ירא)

 הוא הורווח במרת שהרתוק ש( ,שם חכמה בראוית עה-וענקנ
 ללה בעוי ותקם מון ל" ןמש4 אמר עטר שהר הקרושה, בשבעהדבוק
 לא עצלות ,"ם כיחה הקטת טפ" מ( ,שם ין גי, לבותה סיףותתן
 להם בה שק בדהות, הם הק' השמעה שמרות במורהן הר.האכל,
עצלות

 ויקהה נדר פרשת על ושראל את שצווה טה לבאר 'שובנה
 לסיפק נרם התש שחף מרק, ובטת פער בעל חמא אחףרועף
 חג דבר עחת ק- י,4ן לא מ( מ ודב-ם כדכאו: הק',שכיבז

 או טום פטלר, עם בתמכי השמנה החורת לפעי כד' ולכןמאחףך,

 טק מכשפו אשר תאיי, גל על לרוכי שלא הקףש נהר פרשתל
 הנשהה קריות עי רעל ונזות, בורקות ושראל שרה-ת ומזהיה השו"תרצק
 רשראת רחורת טכנאי כי *ממז, עטרו להחוי האפשרות להםוזק

 לה ולהמטת דבוק להית הנא כמטראל,  שתשוה וקרותנוהשכינה
 תאכל לא עצלות לחם אשרבמעשזו,

 סביאה 'דמות נ( ק 1;, וזל אמדם ט על כיק לומר 'שעור
 אחף הררות על דמם לכן רגש' גהק הק' ופושי נקעת",4ד

 יל הענק ג'נפר החטא נץ מוקה הדיעת שהר מדק, בכמתשר41~1
 ענגי שפנה הדואן בזו- אשוי מיל ג )1נ דומב"ם שתתב מה פיעל

 עיות מחשכה שאק בחכב41 רעתו היש תו-ה להכרומחשכתו
 בעצמת מתטע כוט"1,ם כ4 תל ההכמה. מן פצי בלב א"טתנבוח

ה אמת"מקחתמחישחתשרפ*ןי מ א ד ש ו י ש ש ג מ ט ה א ו ע ט נ ש



 החמא בן אוהו ומנקה בנפוי, קדהשה דיברפועל

 אמת רנודעעג מאת נשרוול בני נקמת נקם תטר לקק והנהר
 לצבא צרעןם( )ייני. אנפפם מאחכם ר"ממ לאמר העם אל משהויבר " )שב אלא מיק, מר *ליגמו נעשש עא לא כן עבטו לא רבעומרוה

 אשר ימי יש תר( נטדש ,הה בטיק ר' נקמת לתה בו-ק עלהחי
 - טפא רב'ממוצה

 הליה שהה ידוק אע"פ אוצר לא שהה-ח ע'.
 טא בשואל, *צ-ה, השבעה חשכה טרק, קלפה אח בעול בו,ברבר,

 עמהם אשר ושטעה בכח לנפח למלחמה לצאת אחיםע*
 ג4 )בשרי עה"ב ט פלד )במרי חולל שרחש מה לפרש "טהנרך

 בעבטו, ריא מורהה, ועמר קם נר אתנו את רחבש בבק' בלעם יקםנא(
 כד בס הנהק לעקור אבח אברהם נייע- כבר בחי, יתכסה, לואמר
 א( ר )פמהש בו-לפינן יקרהשוק מרחה, אם-הם רקיעצ שכבר לפהשדש

 בבנן., אברהם דו"חכם נ( ננ )ם-אשיו מקרא למצוו, מקמבקוכרקח
 יהוה מרה את לעומתו לרבבי ה.הה, בבלעם מטראל שמתלמתתוינו

 וכל וק*פהו טומאהו וכטלה נפצע ובנה דגמיהן חגה, עייארוקחתה
 רבעו משה פעל~ז

 ע-
 לה'"ה עשהאל כל לנעץ שטמם במםנ'פ, ,-הותו

 ומדק בלעם מוטטה מכל ע'" עמק ולנקות ולנטלסמק
 קלשתם טחםומבטלה ומפה"

 הקטנוע מרה לשגבי לוזישק טעהר ענק -ש המצרם בקבעו
, 4 " מ ל ט % ך = ן % ש ט ל ק % ש 4

ה מ מ ם" מי י% צ ת * ט"  ש טצ י  ל בשי   חימית שיש יי 
חי""4יאמהמשימה=יקי ת י מ מ ה ח ט



 חזון שבת דברם, ש קורש שבתליל

 לפ' ופרשי. גי גבראל כל אל משה רבר .ממ- הדברים אלהא
 בהן, דבקום לפר שהביסו רמקומות כי כאן ומנה תוכחות רבר.שהן
 וצ'ב גבראל של כבהק מפג. כרמז מזכירם ההנים את פתםלפנקי
 לפג. שהכע'פו מה כל להריא בהורה משחט אחרום רכמקומותכגק

 רם בררך וק ומכירם שכאן מה כבהק התו טהרמרים,
 לפני שהכעיסו טה כל שבאמת להגרמו בוז שבא לפרש,רש

 אלא אנהט', מסכל להשע כ% נ.תן * אשי סחובים רבונם הםרמקום
 ,עמית השערר כחוט צדיקים עם מדקדק יעךיה רעה דור שהיומשנם
  נחשב הללו, עבירות של ופרם רבי בטעשהם שהוט זען לכן נ(,וא

 קח% % =ןן משם אשר יחר = נמש וחם זיתכי*

י ח  שששןא =ל= *רחב
רעמטת%,תןממייש*ן4הב*הק49
קע*"ת*צמ=6שמ*עמט**%שח

והחמק%=%

 יכקלסה"אתותהישביץ)מ"אהא")ב

אטא"ויקימל%אאףףקשא%"קגממ"א"ת*יל" ו ט מ ח י  
י"קקז"מ*ק=ש=או%החקז

מי"לשאמחאח,שיסו* ש ח ,  
 חמיי%%חמיר"א%*מףי,

תא



 ר' אחרי ףלבו דעוכי בה הדרךאת
 אח רק רוכי באן רבעו מנשה  שבהוכחת צ"ב לכאורהלפ",

 אמם תקמזם מה להם ששומר מדנו ולא רסקום, לפס שהכעשומר
 להם שאמר קוב", 'חץ טפרש שהוא .תנשב, .תתן רו,רנום רבר.לפ.
 כיח מ"מ אלה טקומות בכל המקום את שהכעשו שכע"פ גבשמשה
 נתכפרו המקדש, וכל, וארח בעולם ד' משכן שקטו מהור ודגמנדבו

 למשכן הזהב שורכת והב", 'תץ כאופיו שסים חח החטאש כללהם
 מהו לנישל משה אמר שפ"ר הר' לפה מעליהם הכנטרגותק
 כפרתןתקונם

 אי משה 'דבר אלו ה-כרים נצחית, הטו הקרושה התוירוהנר
 לו "2 מנשוא, עוונו נרול אם אף ודור, דור נכל ר:וד' שכל שיאי.,בי
  שכ.נחו בחישי רגישים בנק לטת שעל הוא אם לנפשו וכפרהת.קון
 6רק במררה.תברך

 האמתה הטו בנשערת שבמפר כתב ,בטשתן( בחי ברב.מוהנהנ
 שנהדקי האבנה מסי ט שמות בפפר 4ה וברששך ט', עלםותיעש
 כ' דגךבמת, ספור שהוא ךק,א ספר ואחרו ה.רור, שרש ה:.ובאמונה
 ל' ברה ו: כולם הכריה 1ררוכ שריא ולבטת ע" הוא הנחורעננך

 אק כ' לוקךא, ונסמכה המהאל, אוץ סטור הוא שבו בנויבר ספרואח"כ  מזיי רסהרש לאותו מיד רגרק ע.. הצחק כ' רראשונה,הס.בה
 יפ. וךבוים', "אלה ספר הוא שה.כ גבראל, באוץ אלארגךבנא
 כ' שעברו המלטרם כעע' ההראל באוץ ישראל על יצובן עוקרשאק
 שמרכר מ: כמפר חהם לכן גלת, אחרק: שאק האחתם: בנא1להאם

 את אלקן- ר השב י( י, 61.ל בו כרכת.ב ראחרונה, בגאולהבסוסו
 שמה, אלקץ- ר ר5'ק. אשר העמם סכל קבק- ה2כ והשךשבוחך
 11 נמואה לאמית ההכנה הוא תורה משזזוכל

 ו:", קשורים תורה חיטנו חטשה שכל  שמח ועם( בשורועוה



 ומה החכיר אוח שהשו וא"ו באוח והודבר יקהא שמוח ספיההחל
 הספר "כ' מוגה עזה משום הוא נו'" הרברבם "ואלה באן ששישלא

 קורר ההכל  הראשתש הארבעה עם מאחר שרדו אע-פ העםדי(מףד
 מההד שהוא הלהחג בענק עצם,, בש' עמן הוא רנה אחד, ובנקאתך
 לאגיו שאק עצמם בש' הוא אבל עמוש, אלא מצוותו שאק מזיקעם

 שוא לכן כו', ב"ה הף.ה שבשם השנוץ היא שם הוא וכן שלוש,נאגד
 טלכו"ת סךח שהוא השו תורה. משנה ההגיזשיספר

 "הי אמר הרבונם אלה פפי שכהוילח סח שפו- יבקועפת
 כיח כנק הנאקה קיש למוך שטדבים כמה שהוא מפרחן לובו-יצ"

 ר' ריהצ ההבנויה לקנחם רבונם, ספר כל של חוורו זה כ.המקדות

 הענגם" בר וקבצך המב רחק- שביע' אחאלקץ-

 "רם, הדברם, אלה שבא4שץ מפרש אים"- מעם ובמפהקןד
 "איה רצשז4ים ביצדוחי הקדוש לעם באוסרו עיה רביט מזוהלרם

 ושה מגדא שאמוח ברק- בלאכות, בלקם שכת שמירח גרמוהיבףם,
 שך תזהם חט-ס י1 נ" ויל סלאטח' %'מ מכאן הדברים "איה א(ן

נ
 עקשסםדש"

 כאןה,כדשקקרחמת דקא שה תהא ףש*צש
 השבעה להיו-ר הארם עבירה הוא שזעקך שכין המטפר, ע.פשפה,

 'חהץ חח וקרובה, בנחילה האוץ כל על י אח וקומלךבתהתונים,

 א יה ושבת חו"ל אצה והר שנוק במטח פתה כן על דברם, מפרשל

 עצאמר באלם, מי כהלכת,  שבההז שתי ששל משם-ק%ט*
 שתחב שבתותי את מממץ אשר לכייסים ר' .צנ- כה ה ט~קיק

 תר נתעי הר אל רבשצתשבתשה
 בה שקוראש לפ' חק., משמת הטלם בצ נקודה 11  שמזהעה

ץשהטש=91ץ4""קח9תקשקאצחהל
תזחץ"שק%צ ש ל ף ש ק   % ש שאק 6ש , 

 שזי שבת, 'שמיס 1יא ישטהף בץחתת קערו שהק"הטמר:



 באים מור כהלכתן שבתהו שת' ישראל משמיןאלטף

 נחלה * נוחנק השבח את  המעב שם( )שבה הו"ל אסחוהנהה
 תחזה", למושוה רם הא מצרם. כ4 שנמהלה לפרש דש סצושב4

 יום בכל שלמר דמע מפרששחא הקריש היההי וקע' כשם איחאעדוי
 במפר ומבאר טומר ספר לו שהוא ואמר תורה, כנושנה פסוקםאמה

 וק הם מ"ט "ט, מומר ספת שכמה שאף דנהיל, את )נפישק( צדיקפי
 הח', מפ' תמחה וכשיסע בספר תוכוץ; ריומר דומה וזרםמפרש,

 הכה כהו השומע, ללב גצם הוא ר* מן ירא שההמורשכשעה
 כל אל סשה דבר אשר בעברים כ"אלה שקורא שמ' תורה.שבמעשה
 טשה אשר הרבףם ון שהן רביט, נוטה מס עכשע כשוסע התוישראל"
 ועל ד', ציה אשר ההבר ,ה הם הלא משה תעשי קשט מדבררבעו
 א4 רטוב לא מפי עא אעך רבר ו-וה 'כן וו( (ק גדעיי נ"מ- ר'רבר'
  עעכנס ריס שלההיו', אשר והצליח הפצת' אשר את עשר אם כ'רוקם
 בטה ופיעלל4כ

 שלא מצרים", בלי "נחלה כשם תווה מעעה עעק'א י"לועפ"
ח מםץ ש מ מ אקם  % ם מאטפ  ט מך   

ה ש

-  

% % *"מ חם *% * סי   "ש 
השעיןתתש"םמ,*"ש%ץרי%אמ"םע*ימהמ*עיזם)מק4מ44מף=א* %"יקי *שרתחישדצראח"

*וע
ךתקש=5קש"ם"ע",=ש4יח%

 ,טמקחתטהח"חמשחשחשתוי"רמ שהטמ"=ה4אמק=יקןמ=י4דמק



 חזון שבת דברים, פ' שלרטיתסעודה

 י )יב ובטה-ש נר עזראל כל אל פהקו דבר אשר הדבובם אלהא
 הדבלו הואל למשה רחביה לו אמר אנגין, רתק - הדכתה אלה ס( אי

 )4" שנאם- מרן וברכן, יצר סו- לברכן, אהה צרן- תוכחהזק-עתדן
 א

 מעמיס אלף בכם עתכם 'מף אטדצש אלק' ד' הג' דרכה אלפנכם ד'(
 לכרכה, ויה תוכהה רימקבל שכל וכגק לבם דבר כאשר אתכםיברך
 ברכת חבא ועמהם עעם ולמוכ'ח.ם נד( נר )יעי מטיט שלמהשכן
 לא שעדין אף תוכשו", שיקבל. לחור וה שמטעם רמשמע ת"כ,טנ
 שהר. לכרכה הם ראחש כבר בחשובה, עיוורו כנפשם הרבניםמעל
 התשונה פצר לברכה כבר יכש חף תשובה, שעשו לאחר איר'אם

 זוכים כלבד תוכחה' בחירום שכבר לאשמע,ק ראת' וע"כשעירום
 וצרב.לכרכה,

 ויק, יוסף עוקב תקשות בעל ואה"ק של הבח"ק ע"פ לבארויש
 מומר תוכחה כ' שופר, קל לשמע מכתה כן רעל שיא( )טימרשכתב
 כעצמה ההקצעה כי רנעמר, ינכל לשמוע רבצנה עיקר שופר,שייש
 טן רגשוה, עד ביה אק הסוכר, 0קגלק כשאק נומר, וצדיתדהימ

 ט ואק רק שדוא לארם היד עא, לא הבו לתך התיקע "( ט)רי
 מלאנא שלטד יעור משל, ששמעת' כס בוסר שעיל ש-ושהיקרות
 ב4 ייז לעשות מהיה אש, נעק פן האש 'מן וך יע לאנפוחק
 שי התקע לקי נס והם כ,', פעותו תולה לרכו שושר ער צעןזעק
 עא.לא

 שמן בפשמיז שמובנם כש שלא חדהט, מרכשךשחמצ
רטן



 דבר. שקם לזוכיה טנע זה אק לאו, אם ובק התוכחה דבר' מקבלםאם
 החכמה, ח.ות עצם היא התוכחה רבת ששמיעה אלא שנאמרו,הוכחה

 וח.ות רוח ר16כ.ח 'פ'ח בו אשר אש כדגרך החן התוכחה שמנעתכ'
 רגנרוים דבר' .נפאר ובג: כלוס שט: עצנה ההזבדה ם שמיעהובל'
 בדבר. שריעתו שדוצם משום שינו לברכה, זובה תוכחה המקבלשכל

 עגם בהכרח עעם", ש"למוכ'ח'ם ומכ.ון התיהה את מעלההתוכהה
 לא שמזעתם ל41 שהר מוב", ברכת 'תבא השומע.ם, ה-ט"עמהם",
 משה דבר אשר הדברים של חיותן הם ישראל כל ששמיעתשראי", כי אי משה רכר אשר הדברים "אלה ח-ש עצמה לתוכחה ח.ותה'הה

 הוא תובהר המנקל וחוכה הברכה שענק להווסף,תראה
 שתפעי בתוכחה נ.תנת הכרכהשתהוה

 והיא למוכה פעולה בנפשו
 היתה חרקים שה'1 יי "% ה'א( ה ! )בנטת בחיכה שאמרועל-ררך
 ששומע שכל תוכחה, בקבלת נם ההן ק- בהרתן", נ.תנחברכה

 בקרבו שפועלת ער ומחרבה טתברכת התיהה רציה, בכוונהריווכחה
 שלמה בתשובהלהחזרו

 מה והיא ממוכות, תוכחה חללת בשומעת 'ש גרול ענק עורנ
שקל

 ה-
 ל של יחה- נעליז רגיקבלו לאדם מופר המוכיח שמשמ"ע

 ובא אחלמה ח"א אות אל להשפיע ביה הו.'ה  שבשם ראשומתאות.ות
 לט ינ1 כל הושטת( אחיה ,נ הוא. א( וי ,היון בקרא ברםהדבר
 אאץ כיק כחב ועיץ גע',( ת"ח ט !' ץמף שית נו נם5ר'ק נ מט ,חקלברם

 א(, איו מי קשר מיל סר על א מהרי ובהורשה ורע יששכר בנ'בעל

 בעימות וירוד נתהווה שלץ לאודים, חטמה המלמד 'תעלהשכשלד
 יק גן רק ומלבלק ומקבל, השפק בתוה להטהם טף, אק עיהעישש
 אלקש ודבר תוכחה משמע טיבל בכי המו שק תגאה וכק'תשלבק
 וכמרעשה חטכ'נתיג קב"ה רפוד נשטה נשק, רק שמקבלק שע"יחים,
 הי בנ' להשפיע הילמיג בכל שפע תעשה שהה, עת התוהקווד,

ז



 שמזדו בשבר המא', ברכה תבא '"41הם אנד הלה דגונ וכלומעני,
 המתעפר שביהוזור

 אוכה א( א )אשד ע"כ א( 1.א הנר )יכך בפרש איתאגזנהג

 ,שם אסח %ן תוכה,, 4שק אלא אעה אק אומר "חיץ רני מי,ישבה
 הקז לא כו', הינה העי ובאלה מראה הר אן נ )צצי עה-כ לא( "חאית

 הההדרה לנעהז שלחתי אחר נבטו מענק, עזה של סירו ללמורלה
 ט' אתהם שלכתי נבטוש כמה בוישתם ה4-אל עולובתעיבה,
 העגם יום הנבטוש ענף כל את אלעם אושלח כ-( י )יתדברכתיכ
 שמעה ולא בערב, ושלח השכם בב9-, ושלח השכם תי, לאמרושלח
 ישבה איכה ע4הכ מיק ימרה התהל רעלו וכיק נלו, שמעו עלאכיף
 בחיה ענהמה הטו תשהה קבלת שאי דוהברד

 שחטאים ממואר חיל ברבר. אח"כ בתקומתן עועיוקשה
 גרמו, חה תה טיל וצלא יתפרש בו, חווכן את שנהמו הםאחרם
 ושעלת מהברכת ההוכהה הנתה התוכחה מנפלם הי עצלוהינו
 תוכחה תם שחמאו כיק אבל יצאוהג כל על בחשובה לשובבנךבם
 נלו כן על קבלו,לא

 הדברם כי באג תעתקן לפר הרברבם אלה פרורה קורק כןעי
 ונחביט גבראל, שקבלו תוכהה דבר ק שדאל כל אל סשה דבראשר

 טיש מחיוב הטו אוש- ר, ברכת על-הם נשיה טר רבע!, משהמי
 ברבר. ושמהע פתים להית השבח הע"-ר ושהאי וגאולהש-ש

 וממם אנכה הבלה והיית, השיסים צנר מתק- רנעאיעותתוכחה,
 והב התשהה נקלה ופעל הגטה, את נרמה התוכחה קכלת א'שאם

 ומכה "ג ש )ינק כר שרעועה ממרת פשה מרה ם-ובה עועיקנאותן
 רשוע רושה ברש דקק בשורה רוד בן בבטשו שלשה,פלולה

ה



 חזון שבת דברים, פ' מלכהמלוה

 האר"' של דהללא 'ומא הטו אב( )ה' קיש שבה טתא'ה.ום,א
 למעליהע וכה ויל שהאר". יל, מרוחיו תלמיו שכתב מה ויזעז"ל

 מצה:' של "שטחה קיום כנכות קרשו, ברה, הרכזת ולנקוויםהגדולות
 הו"ל אמרו שורץ מצוה של לתומהה ויקודש רוה כן 9שר מ(ךמ":ן

 רוח שואתם עימשם השואבה כ"ת בשטהח ר'א( ד " ס,כ-)ידפ,ס'
 מצוה של טשמחה בתהומה מופיעה הקורש טרוח הר.הקודש,

 מלובלק ריחה של רהילולא 'ומא חל כאב( )מ' זו ישכוענהנה
 ר' הרה-ח מפ' חצמעת' הקורש רוח במדת כעולם מפורסם שהזה1."ע,

 מנחת כעל אאץ כיק של מפח"ק פעמים בטה ,4ממע ג'ל בערחים
 ד"ע, טלוכלק דגה'ק ,צנל השדש דוח מעלת טדל אחץת ד"עאלעוד
 שאצרף ד"ע אא" כצק האמר סלובלק., "חחהה העולס כפ' בחישער

 הזה, מדהמו בבזת שרנצהנ ,ם'פר ממש בנלו' הקודש הרוחהזתה

 בו7 תרה ומסר רשעה את מסובב החהה כשהזה ריחוש, 'וםשכי
 חט ק(, " )הלם  שמחה' לב הישר לצדק גרוע "אור הפסוקואומר
 כ )מוחרב טוך נדן ,שן אקודם לדבה כמלתו, מםם,ם הקדקודםפדו

 מחית וב" ומדן חלמיש בזלו טי די שיפש ק,(אח

-  

 ונצי קק באמה
 א,

 וק לוש? ,מ4פ רץ קר, השבה רשלתן שעל " קם )סין ח או טשל קקטלפ

צ תיו- אלא ריחי לבי אהמם ב או ישיך א כמטה   12ההרמ שטף 

 השם בשמם עצמם וממכוים אלע נרחפים רץ עיינן א( בא ,שתיחי
 העבש ארק אק ור "אף וכלשה'ק כקרה, כ49ה ם לפעטשאמוהם,
 חתולו מץם כבש הרבה עםץ שככר אחר, אבוך שם יוה ס"אטייק"

רוח



 עמעם ש. העקם בק הוא נם ונהחף בבנ.ם, להפקר וכה לאוערק
 הרכי לו עזה ק- בתוך וכר בבן 6-'פקר היוקש שמו השכירלשוהה
 בשמונם" בת ותלד מעכברה אשהך כ' שוא, תפילה היו 'ככרמלנדלק
 ששדיר רוזעוורהז, בקל ניע אפשר מנחה בעל אא14 כגק זה עלוסים
 .שראל, כל כפרה את שכמו על משא הרחיק היה הקרוש 'וםבלל
 האלת וק' השכינה בער ומהפלל קשות, גדשת כל מע*הסלבמל
 לראות אחד נזחי של רשפם לשאלת להוריק כוו ובשעההשיאל,
 ותלד מעוברת כבר שאשתו תשובה לו שהשב מרובים בנבחיפנקסו
 העולם בפ' כן נו-א אק לכן "החתה" להיפז צר"כ.ס 6הבה,

 השמחה קמיד הנה כן וקורש; ברוח מפורסם שהוה כמויעה,ב
 כגק שכתב כשברורו

 אא-

 1( אוז י טדווא חיה- ןב,ם- בר אדמו"ר

 וב. ארה בעל הנהדק רצהמ מפ. ששמע ד,ע, מיינאו,א רגה"קבשם
 הזז ד'ע, משה שומח בעל רגר.ק בה עם שנתחתן מרס כ' ד'ע,עלאי
 אם מלוותק להרב' ישאל ברכתי לנובל דמע מלובלק החהה רטאפל
 כ. נשטו.ו אחא ראשונה בשנה נם טוב ים על רכו פד לתובל לבואיכל
 נקמור עור הרז ש או  אשד - משה .שמה בעל רגה"ק חותנו פןחשש
 מ"ע על כנבור שלא בו-ו ימחה רגעש"מד'ע מרן של החרו-מזלדדך
  אעד אשתו את חממח אחה שנה לבאו ידה פק' ר( כ- ייבלםשל
 נ'פוה גם שסק סחר 'אלש ד"ר מלבלק הרב. לו והש"בלקח'

 ההשכה שכוונת בלבו עלאה רבי הארה הגק מחתונתו"ראעעמז
 ראשנה בשנה גם *סהן מוחי - רבו טי אח לקבל - מצוה ש6-כרהוא
 כאגלו שנהתה לנסהע', מותר )1 'אל החחה אושי למה הבק, לאאמם
 לרבר נם,ה הטו הן הצריים עסתו אל ם יקא טחה "א~ו'וק

מצהב
 בצפר עה~וה יב. האריה ראה לבקי, בראו אח"כברם,

החעע'
 )סי

 אחת שגה לכיי קדה ד'נק' 11 שמצוה שפשק הקש:( ניוד

קוט



 מקום שמכל עק, ובכל טשי בכל חרגה לןח' אשד אשתו אתחסמח
 ם מ ל שוב עלזםתש ו רע עםהרוצהלבשולהכרבםמה,אוישמוח

 כצר וה לכ' יגשוה' בהצל ב"ה שאק הרומה כן בשמחה, םמועט
 ומל לו תה וגידים טרמן"ינ שזד שכל טדע דהוה רנו, שתההבק
 מלובלק הרב' שצל תלמידו  שאט וממם בהפלגה, אצלו שהוהנדוחד
 משפ"ר והוה ביהר בשמחה ר את לעטר הכשמחה מרת ה"הד'ע
 אם עגם עמותמחו, מריב דין שלבלק ריב' חשב לכן, לתשהיוואת
 מקום מכל מצוה, להבר תחשב אלו הנטיעה אם לושהפק תחדשהוא

 בהיאר זז שנהביו, הדו רגבתם תלמיה רצתו-ם עם רעיו', עם"לנימוח

 ילמור "טאוב שליב אז ממעם בוהאי מהזר כן אם אצלה בלובלק"ט
 בשמחה. אח-כ לכתי ו"שצ השמחה,מרת

 מצפה ישראל תם באב, מ' בה שחל שבק ה,א ד שבועבחיי
 האי" עחכח חק יי 41טמחה לששק אלו 1דם  הדרשתו ר'ששהות
 כשמחה, ר את שעברו דמע, מלשלק החרה של חכותו יל,הקראט
 הגניו;, עק תם "ןט הטמאה "ששק הנבגרה לקיום ומכה לס,תעמוד

 רהטנו בהב דק בנעזיה דיר בן בבצות ישראל, בישורת '(, 1%"טעד
הזכדע



 נחמו שבת ואתחנן, פ' קורש שבתליל

 החלת אתה הרה אדנ"י לאמו ההם! בעת ר' אל ואהחקא
 ט' דמועו יך ואת גי"- את עביך אתלהחית

 ).ציא י-ע ממשט- בני בעל אא" כנק שפירש ב"מ פי עליל"פ
 לא אתה ומיבם פעממי 'יצו סט נ )אכו עהיכ יבךמ( ע מןזניך

 לשק הוא אתה אלק'מ', ר הוא .אתה אומים שאס מה ע"פסלחת",
 הנךצחז, מפחי עימ אח ממצ הדצ'ה 'ררצה נסחר, עשק והואמכח
 בעק עק נראה רצשית ועוגה דצה מבעית, שמעה ממיתהנרבה
 הפשעית חעןצה לנוכח אתה להש."ה אתש-ם גרשנו,רוקמות

 גה'ותמ חזטז הוא להש'י שטרם חלה גה, מסתתרת ית'השגמי
 נכרום, ע"י המם גשש עמס טהטסס הש" היה קרשש, ומתבאח12
ר טפשי בלחיוהקו ב  שאק כעת משא-כ האשמה תצהל בן על 
 יצ-מ פשעם 'צם ראשנן שאמר חח ק- כל להאשהממ אק נפרק,חוק

 ביחיא חזי((מתק- רציצתך אהיה הוה בלח שטר"מ רשלאתה",
 וחק נאק נסחר שההייה יגם כעת טשא-כ מלהת', נלא כן עלאתנה,

ש =ש *ק"מ ף לף,*   ל א הר  ה  ט  
1 יתחיק4"שקש"הית*י*פח ע% מ4מ

תש,מש"התתשכםחתאלמןאהמח"אס"חההשק
 רשת 1=;אוהחש תחימ"ושח מששרתים

והש-
 ץט מ/ עמך את לתשת הלח .יה פ= התש,

ש א 4 " * א י * " * 4 %
ש



 כעכר  אשר המעה הארץ את ואראה א "אעם" עהה נם כן אושכמו
 אה"ה במרת וקזנהנה בעירו שוב לרגוז שסכה נו",הירד[

 לו היאה מק"( הגא פהוק פיטת חד )תהה יטל אמיושנהב
 א"ל הוא, מ' של [ה העלמים רבק משה איל נרול נעצר ט'הרן'ה
 כי, ועם ,ל היה האוצר גן לו נותן ואני מעעדם, לו שאק 5שמלכ"ר
 מאשו * תן כו' בהיחנן חק; לארץ שוכנם יוןב"ה מן לבקש שבאכ,ק
 אוצר מאותו * תן שא"ל ישתהק נאם- לק- ט/ שראית. ונם שלאשר
 קודש שבת לעימר, דגנח אטר ההר חנם, מתות שאוצר ףל,פ רגםשל

 נס. בב.ת * 'ש מוכה "מתוה ג( וע([ תו-ל אמרו רשבת עלעשי
 הוא עצמה פעם? וכשם לישראל בחי ל מבקש חוס שמה,ושבח

 רג.תן שכר המו שכת שמית ,צ:ר כן מדה ב.ת של מועצר חםמתנת
 ת"ל שאסח שהגם 4 נספר המוכס על מעם לקון "1 ).בד- האוצר מאנקובמהנה

 שכר רשית כחשלם שכה שסיח על ם מ לצמו עלמא כהא מצור שט- ב( 6ם)ידחק

 שקה ח"ן ביוט סו( כר )דברים ח ר ת ששב קבציו לדבר רצה רטט עלט,בויו

 מצודו[ שכר כשאר יא דצם נתזן מעתד נ,זזן שצה שעבר סקרם יתבאר,יפרד

 הק', ו"טכ'וה פני את מוראל טקבל'ם שש שבשבה,ונראה

 בעעת ,ה ילעומ[ חשמלג ים אח קקצ ואתי את"ה בשם ההנהנהנקיא
 נגרא ההנהק[ מקראל, בלב כ"כ מוונשת ה,טכ.נה הקיאה שאקהחל
 את וכמעב א( ק" )שם, יועל שאם-1 מה יתפרש ועפ, הי"אבשם
 נקראת את"ה בבחזת שהנרצה משריפק ב4 נחלה לו גוחנ.םהשבח
 רחמי את רצ!מתיש משים אק שאו מכין פ", מצר גל 'נחלהכשם
 דוש שצרם/ ב4 ערלה להנהנה והע; השכת אה הקצענגוחשרו
 העתנו של ההחגלות טנק השכרמו, העיטך אה בעק עק ליאותנחוכה
 אח להראוה ההלה "אתה להחפשן משה שכא ברועה לכן,לבא

 בנמהה כ. שטן על שכר מאתך הם, מתמ מאהב בקשעמץ""
 יען את"ה, של להזקנהעם[



 כ' שבה, ממז בוכהז רבעו משה שמקש במעם למרש "שענד
 'ונצמרתם רש-י 1"חם מערה בית טיל בנטו משב בם( ג )יסיםעה"ב
 ההים אל שמע ישראל ועתה א( ד )שם כן פי על ואף ורה,לעכירה
 9ן )שה הדל אמו, דות אך *- לשיש ומקזי לא ונעי לך, מחיהם5

ה שריוחה ,  מש =שחם %ה  אי מר 
פ*4"

6 9ת=תח"שיפאש %  

פ יי" חישמנ  *1 ת חף "מ "* 
4שםש=א"ה%ן י ש מ ט א מ % ח  

טי1תמ%וז"אא4מוש"םושת
4 1 11 ך מ   י11,י%י ים-ת%=ש 
 ש"ל שהישו הה נאקה 4 תההה בנלא בעטי שם הים*א4י',
 משמה אשלכם, ,וםי עטי משיו ח"ו א( ג )קרום עה"ב מ( ש")תנץ

 אשר כעת דגאולה, בצק טשמה להט שחסיה מה מלבד כ'ככפל.'ס

 טוען  ,2הךא שדש, השבת מתסס סי על בר עוד אלקשב','שם-
 המלה בפו נם הבאעולס

 בגאולה בש(-ה ומשע ככרטס, לניטה רעשה רצחרה'
 לגומדים ונצה ךמשג מ"4 כל הזקשעוז חש"קק יה מתוהשללה,
 "אתה י( קג )תירם שבקש משפא מלוא רה- חפלה מזהקכלנליש,
 בנמורה דוו ק בבואת מוער', בא כי לחמה עת כ' פיק הרחםחשם
 הזפדי ררשיו בי1דק



 נחמו שבת ואתחנן, פ' שלישיתמעודה

 החלת אחה הף'ה אינ,' לאמר ריפוא בעת הף"ה אלואחינןא
 במרויפ חו"ל טומרו ט' החוקה יך ט"מ נר"- או עבק- אתלהראות
 לנו: וש"ב, בסנה - החלית אהה שיי( כמנר סוי' חק סיר ניחמה)טבא
 כסנה ודצ'ה א4ו שבלה י ראק דהאיוכיר

 ר( נ )ששח עה"ב נ( פי )ששץ במח-ש ךגובטור ס' על לבארףש

 ינ'מ לאחרו הלך צט אמר רשב"ל ואראה', וא אסרה בושה"ראמר
 תשח( ל4 יק אלא במט, אש דלמו נהו ערי ר טלאך לישה צע י")ו

 אח ר הקב ש-אר )פ" ועןב.ה בו שהבום בטן לראות', מר כי ד''חרא

 בחיר " לא ר מלץ' 4ךא, טופרן קל לתע אף ונים ולא עי לשטטבחיי

 עצמה כלומר, ישראל את לרעות ו: טוה אסר ין( הם חוישי
 מהש"א רעמו הוא שאכןטרע

 וזורזטו וא 'אעברה לבנתן משה שבא שבשעה ית4-ש,ולפ"
 במבה, עבדך. את שלהאות רושלת 'אחה חף בהפלחו, אם-ט",
 לא שק ספים התו ישראל רהיו מיר ומור להם רבידים עכלהזיוו
 צאן אח עתה אשוב אק- כן ואם קל לרגע אפ"1 צאני אתציטהי
 גו" ארזטו עמהם - וא "אעבוו:נישחז.,

 אלץ ר' מלק- 'רפא עה"ב ר( )עם אומהם פ. על 14ש, 'ש עורנ

 איל שר, ליו צרתם בכל פ( 40 1"אוד אומר הסוה', מתור אשבלבה
 שהים שישראל כשם כמך ערף ע"מ מעטש אתה א' למשהוקב-ה
 מים שיא )ר הידם טחך - שק- מדם- עמצ' ממום ידע הףבצער,
המו



 )שם( אמת חי כחה שוף ש' כבש% חידש( ייש מל תהךצד

 ףט א( כה )ט"שרח אברוום' ב48ש(רדטם כיצא ארמה מעסה", "משהראמד

 שמנוקר לא' א בק חפמק הש חמש-א טעכר ם ע מ ט התכפל פ אע )פ" פסקבו

 "שטפל '( ק 1ש'א תק ףיקכ", '.עקב " ט 1שם חק (, אתנחתאג'מעח
 לשמטי פסק לו אק בהמה' קמשה אכל )מל(, פסק בהם "טשטואל"
 פלונ' הךרא גדול משאף ע4ו שאזן לארם משל כ4 למה טהא'אג.פשן
 לא יחי% שקב אבלום אל הדש" שק )"" "ק םשו' טרמי פרוק ק-וב'%ת'

 של וישק ךימתן-ברוקת אלמטה י אגלק-זמ וצל, ולצךרץמזךגר*-

ו =% אי ננעיל ח רוו שמשי ריעוטני מ ט  ח שי  מ  "ל 
 ץזזז-ם( ידב כץ ב= שהישץי

 הוה לא סטרא* איץ אל נכנס משה חקו דאלו גדעוהטה
 משה מען לכן מארצם להגלותם בגבראל ליה,מ עצלה ולשקאומה
 השבעה שצי- עמץ-' את להראהז - בטה הח"ח האההרכש

 העז קוצפם, בק עערה שהשו ער פדהאל גיא בעה נך כל נרולהייהוה
 לרגע טפילו למחיק שלא בהלה מחל מ%2ו' ומשה בחוזק *ק-את
 י4 מ הטובה" הארן את מיאה נא "אעבויו אכקשך בן עלקל,

 הישל ק- ובהוך ר"ל יגלא תאוך מת' ער .יע נר הפלה.,שהתקבל
 אל ,ממהגן חיש יקהרם בק להיחם בצש'  שררים הקהושהיךטכעה
 עזראל בתך השוכן ב"ה הריה כבור למען שהתהננת'הר'ה',

 אן ס )העין עהיכ מן פ.א ואעור חףל עשומרו מה לשיט יש ובנהנ

 נצא חן א, )יכה יניפו: בכפלים רצונו אלקיים, ושמר עמ' וחמיויס"ו
 בפלטם ר' מי לקשז כ' ב( ם 1"א!ד רכהצ בכפלים, יי ו-חמלם,המוטו
 השזז הר בתוכם עורה הש-ושה שהשגיגה שמק ררם%יבם משב!- עבר יס"ו נוס"ו רכת'ב בכפלים, ומתנדגוום חורזו-עגבל

ט* ש מ מע  4 * * ז  א   
*טעמ4ש"%ישלאש%ה%ק

תה



 בק בצער שריה בגלות עמהם שהסתה הקהושה השבעה שעששקו
 בכפשם נחמה נחמו, נחמו . אלקשם מומר ולכןהקהרמ.

 ,אשי זומא במדוש חז"ל שאמרו טה 6' על ביז עה- לבאריש
 אנה רבשיע לפוץ הרטרו הקביה לפג. ועברכם כשרורו י( א ן בטסה

 ההא לנבטה, נלבה אתם אג' הרן"ה לרש אם- תמשש, ממומקבלת
 הפועלים ענ.נש  שנ. .ש רדנה לבאר, רש עמ' נוטו נחגה שיזנבהוא

 לנחם, בא חשוב שכשאורח ב' תנחמום דבר הא' אכל אצלהנהונרמ
 עצמה הק' השכעה שנא וכש"כ האכל כלב נ.חומש הופעתו עצםפועל
 שכתב טה וכעקלנחם

 השוב"
 הק' הימכינה שהופעת חשן פקסת ,יש

 יתנחמו שלא חהו נחמה פועלת היא כן ההוכה, את מרפאהעצמה
 הק' וימכעה טיפעת בח בשר, מגמאים על נוקמים ברפיישראל

 רבן עיתמטה הנא לנהגנם', נשה נגהם "אג'לט"ממ,
 התנחומיה בדחף הינו טש*מ, שחמה שנעה המןיה'

 ותחינה ישראל, את לנחם טטז שהשכינה ההבר בעצם תםעצמם,

 כשר בו-אח בוראעו את נעבה- רפם ב-המש, לרק בז' כשובושבי
 כברמה תועץך עקם, ער נשרוול יכל לנו ומוב לטשות, וכשניםעולם

 חק במהרה רה- ק בבשרה שלשה לגאולה *טת והעיךוהצויתה,
 והסיט רחצנובחב

ינו



 נחמו שבת ואתחק, פ' מלכהמלוה

 אלט 'אח נגשמרא "ואתחנף גר הה.א בעת ר אל ואחחקא
 דיי )עה קרובה בנאקה לנאלם שעו"ש שבקש מ(, נ )מ"מהג"'
 כשורות לבש-נו הנביא איזהו 'טא שאז ששען(, א די נציהןט4ם
 הגק דגאולה שעתסוטת

 הפוצר הנב.א אליהו לכבי מסתרק ירש שבת בממ"יוהנה
 תכמהו, בבנין אשר לעבד גממי הנבטו שאבהו הבה', חמרי 'אנששל
 נורא עם. הטלה בחצ. שהע סהע4ם, עם מעל בנשעלש ראשקטום
 בקנק עילם בורא לכבדת, ולא לכבודך להעכרה ונמכרת. תמהיעקלה,
 רחמש מלאכי טנתק למוכה כי בחנעתי יבשיו רהמע. הכנק, אוהשלס
 או התלה הס כשרותע ד"א לנעה לרייק ויש לכנותו' ההלו אוטעונת,

 "ט בחיב לכבהי. לא ריכבה-ך שאמר מה לוקק יש נם בתפלהשהע
 הלא לבמתו", החיו או ממעוותו רחמש "מלאכי שאומרים מהלרקךק
 רלב'א אוהו ההחל כבו כי לכוות, המלאכש אז החי] לא הכנקאס

 על קא' שהוחלף צלל ]ובפשטת טעלש עמ כשפעל ראשך כעםלבנט
 לכתתן א רוז*  שהם רחניםהמונמכי

 ופלמדק סיקרן הכנק הנבטו אלטו שעמק שכעת 4יש,רש
 נ4ח את להעקת שצרמם הומן סלה, חצות מצק חה ריווחהשל

 רנוקויש, צית בנק על רחמים לעוהר אז התחל לבבנו, עלהשמח
 רגוקרש, בוז בוק הימ הכנק', ו, השלם בקנק עולם שיבוראוכקש

 ממעוטי רחמש שתמלאי. או ומעל לכבורת לא 'לכבשך השש"ט
הלדשוא, ט ה צ ש ש פ א ~ * א  



 "( ם" סטי ושי )עה טשבדם ףבא עלה הוא משסללמןוי

 על לבאר 'ש שבת, מוצא' בכל י ספור מפפר'ם שאס מה סנהכ
 ממרכבה, ד"ר מקרטעתו הצה"ק טע ח11ז שפעם ששחקתי, עוכראש

 ,ידק לעשן רהנה מ הללון, את לו שתמת כקורש מושמציםטיקש
 ח יהר 1 יבוצר ן בעניך מ תויא נדהים שת'פ יגע ,הלמי, פ לובעששרי

 ה ע"ח ה ן,ד מבקש שרתו פטיש ןךם אס- דץ והאלהת מצ וךנ( =)הרתתי

 בוייש רע סט שם רבע, הג'וש מץ שהתזה מר חץ ץי בל של כנקוזםןיר
 סאהק משבת היתה הרוח שט רללוען אח שח פעם שע"א בעהשעשר

 פט( בכל כבה החוק הרוח ח- רבות, פעמים להדליק ניכהוהמשמש
 האשאח

ר הרה"קוהתחל ב  הכח את ברורותמ שאק להתנצל, 
 הרה"ק אצל שהוק מעשה וסיפך שלטט כרה-,ח שהוה כמולפעל

 לכבוד הנרוח כשהרעש אחת שפעם ד'ש מימנת סנרע4 ר'ו(,כ'
 שקק ש. של החום שדל מחכת כי פקוחים, ה'1 הזהלומת קודש,שבח

 מית נבכו שממעם ער רוקה רוח הבית לחק- תשבה למנום, 'כלו*
 הלא עולם, של רבומ ואמר ההלק, אל מישוב הרה"ק ילך שביקשל
 לא שוב וגע ,ג"עהו ללכודו ולא לכבורך ירש שכת על הנחתצרך
 כבראשתה נשארה בהין ורק הבנח, לתק- הרוחנשבה

 שהזוור להגדממש אמר שת, לספר משקנאותו הרה"קכשבמר
 היתה בחין שרייח שאף לפלא ורוה עוסק וכן יתחלה, אתולס"ק

 הומכ ומלק הצו-ק וצח ונעוז: כלל, הפריע לא ס"מכמקורם,
 רתח אק  שבההתט שנסר אן ההפלאו אי אשרהאמטים

 אל לדום "צ(ר ד'ע, כהמצאותו הרה"ק אח משגרניט ד"רמרעץ י תצי אצל מן הוד אקו עגב בהינתזם ראו הזר. ק-ם, בבטילפעול
 ,"הס א* ,ש, ל"ע מ"מ אק עששת ט%, ,1,ת"ס
 טיםלמר%קהב9=מןץש"לשית בחן אח*חל

תח



 ו- חי האוץ,בקרב
 אותה אח לפעל הכח את ממעוכים הסיפר

 הרוח בהק- הלנוקע עדורלק ליעול הכח ביי הנה לא ובאמתהתנועה
 ובכחה ד'ע, כברעל, ר' מרהבי מעשה מימרתי ולב, נשכה, אש-הגדולה

 ו מותי שה כעי דוש ,טרטר יישכר בני ןףגק שפעלתי טה אחשןלהי

 'זם-' שחיבת גי, לנפלאה,ץ עשה ובר ין קש וחולש עה"ב וא(""

 הזינו עי"ש משפעו ה"מ "זכר', משורש הוא  שו,1 הקורשכלשח
 הסלא רמח עהה נם להשיק "בה~ם מצייקים, נפלאתן ששכיקשע"י

 [רראשק
 שבאסת רג(קהו2, בית עבורת בענק הוא שכן לומררש

 ןיייים חויל ששטיו כמו רג(קדש, בוז את לבמת דור כל עלשמלת ה-
 כאלו עלו העלק כצין רישרש כות נכנה שאעו ר,ר כל ר'א( א 1שא
 אנו ואק ,אח, לפעול בכחד שאק יורלם ש"מ כיח אבים בחיקהוא

 אם לבן טיישמ, בית אח טמ70 שמת וצרה עבורתן שתהאנאוים
 שיטלאכי בבר פעל הצקו אלחו אטד חמק-, האזם של עובדאטפפתם
 'בורא הפלחו שהתקבל נפעל ול"ו לבטחף, החלו ש טמטמירחמכם
 ר.ק במהסה דה- בן בשות אק ונפעול רעצק', 71 השלם בשקעלם



 עקב פ' קודש שבתליל

 ונעדהס  ושמרחם האלה הניפשתם את תשמעח עקב חהטזא
 מ' לאכתן- נשבע אשר החסד האת הבר"ת את לך אלקק- ד' הזמראחם
 חיט "חלף", עקב ת'רנם באונקתם פטישים ר 'ש "עקב" בח'בחהנה

 מפרעיכ יש בנןל' אברהם שמע אשר עקב י( ט )מ"ש" וכןכענבר
 עקנ, לעולם ג( ים ,הרס"מ סמו השים, באחרת הים "בסוף",עקב
 א( נע ימד בשיש וק ,חצ, דשא לעולם רק ושולם מצוות ששכרהימ

 )עק עטה למרת רנה ב"עכן" הרהביםורש
 נסנך"

 על והוא א4ט"'(, מעם
 ר' יראת עמה עקב ר( נב )טש4 הכתובפי

 היט עולסם, כאחר המסרהבם ששלשה בזה להרהרונראה
 ש קל והוא לגא לעתר- בסוף השכר ששים הענוה מרתשבעבור
 ביך, ושפל ענווהן רנא, העולם גן אטהו ב( בר ,יצודק חו"לשאמרו
 בובוחא מצ'ק ולא תדיא, באוריתא תרסם ונפסק, ערף עילשיף

*פשטז
 ש,ון"פ הימ ר%לה', רג(שפבדם אח תשמעח ערי "והקוח"ש
 מכל המהא', נאטי,זא "גרש וחרט האלה דבשתכם אתשהשמעק

 ולא ונפסק, עיף עיל "שיף ב,14ה, "עקב', בעע'בם לודות תזהרוואת
 התלם הבא, עולם גו' הה'ו זה וכעבור לנפשוה', נדגותאמחזיק
 *  שיכ.ם אתם אשד העלם באותו בסוףמכהכם

 ,א הפיק ערף חו"ל שיף עועא שם חלא, בוש שהאיצקהג
 נלא רומא בעקם וגה כ. רבא', ילם רבן הש לששיה, בודהאמחדק



 ס( ש )שיטש שמום- ט' כלכר ד את לרעת אלא העולם כל עסק""

 משלת נ נ' ס )חג טכמש' 4ם כמנם הי"ה את רעה הארץ טלאהכי

 רגל ממעל בשמים מלנרו עוד שאק ייראה עיחנלו והיי ר(, רמלש
 ריסנה הול יל לציו וכאפם כאק שמר בנק העלם כל טתהלהאיץ

 להכ,- ל. אפשר שאו עצמה בעע' ו"אק' ע1י שרבא ט' רק *כות המל11
 הרי טקום, תשע בעיטו שהחר ט' אבל האיץ את טלאה ר'שכבה-
 לעיטו מקנם תופם הסו עגם ג'ק ר', בכבה- לנטר מיאה הארץשאק
 לנמשיה, ם'טתא טה,ק לא מפוק שיף תדל שיף שההן ט' רקולכן
 הצה את לרעת אלא עפקו עיצה ~וכה הוא שרק הכא עלם בןהוא

בלבד
 לה.ות הקביה עתור " קש הנרחק חול טאמ- מ"פובנה

 ובוז הההר ביס ר( גה )"ארי שממר כו, וטריק סרק כל בראשעטרה
 ת"ל לכל, בל הו', עטו לשאר תפארר מצפירת גב' לעטרת צבאותר'

 השג אש ק- והשב, שא, ס ןנ1'ף כשורבם עצמו שמשש 5ש עמוקטאר

 האהנה חיט כראש" ההמדה דהנה יל"פ, קמן וש מתיש- מושגייו
 ומרקד. רש חםמש שאפי שחסיד ג ר השמם- םרלמה פיה רמוים )שץוהושעה

 שהמממן ה"מ צרוק', כל טשש עטיה לתלת הקב"ה קעת,.יי.ש(,

 המלאה הנבואה קעם והוא צרק, כל בראש הו-קח תהו- השיו"ש
 עצטו שמשים "למי יק תושח שזה אגדו לה הח"ה אח רעההאיץ
 טלברו עור אק טהחחהארץ הי ממעל שכשמם ליוקע כרצש? לייתר ושה זה ביטח כ'כצדים"

 טה פ' על הבא, עלם בן ההן ,4זענט הטעם עה-אבוארג
 טא' לל היה הנמר טששח נשם )יטו יל אלקכץ ק שלמה גב'פמדמ
 שמעתי ועמיה כור(, היצר )שבשם געקהיא הואט וספרר שנשבוזגאווה,
 ימו והוא כשוים עצש שמעים שמל 'וק, ,פ" היא עם וא"וומיחד

%חי,יהשקשלתאטשעמש*םשמא

%א



 4הד פמוט עמ"ה ץי על מ ם(, י ןוט'ר אחד הכמו אחד הרצה".ה
 ה,שנ(התלףתקקעים,וחיעולמהבאשם'הט

 הוא שהשבת הים הבא, עים מעין רוש שגה כלתעהר
 מאמ' ד.ע ן אא לבוק םאמץה הממר 1עה הבא עקם שנקע ו"המעק"השורש

 1"!  שוהחרת
 פותח"

 טלאה "כ' הנכשה יום הוא הבא שעולם דוממו
 ע( 5ן )שמח כרכתיב הושה, דעח שים שבה כן הף"ה", אח רעההארץ

 חו"ל ואמרו בקוטכם הר"ח אר ם לרעת גר תשמרו שבתת' אתאך
 ר 1ההק דתשא כמה בוראו, את רגןכ'ר "ז - "דעת א( פ' ומריבנשיהם

 חח אותי, רדוע השכל מ( ג )ימיי מומר בארן, אלים דעת מנקא(
 ב4 וחלה * מתנים השכת את 'הצער א( קק ושנה חרלשאמרו
 'ונשכל לה'הז הרעת שהמו הבא, עולם למצלח ואתה בחימצרם",
 ב4 ויעה ההב מ בחמים, בל' נחלה שננךאה ויא וו ונהלה אות'",ופרוע
 תבלסוף

 חים שפע " רהםםע מסט, במושוה וו לנחלה שמכה רצקמדי
 יק בנהמת לראות ובמהוה עלם, וער מעתה מזב כלושלום

 הזמדע רחמם ברה: דק בכעורה דור בן בבהותףהעחים,



 עקב פ' שלנסיתסעודה

 ועשתם הטמרתם האלה המשפטש את תשמעק עקנ והגזא
 גי לאכסן- נשבע אשד החמר ואח הברת את לי אלקץ' ר הצמיאחם

 שנאמר סמו מקו, לשק עק: מפרעים הראשך יכ; א( "ע י ,יגבמדרש
 את תשטעק עקב 'זיוה לפרש "י %פירושם עקב לעולם 2( 9פ,"דחס

 בסי שיקהמשפטים",
 את - ולהשע להבק ה"מ לדמוע תוכו

 בכע והים אותם., ועשיזם 'ושמרתם בתהלה אכל האלה,המעשירם
 היבר, את  שמר מנץ א( 6 ,מאש" מהיטק עה" גספה"קשפירשו
 ר למצוות ולנפוח להשתווק שנרעץ 6-כר, במשתק שומרשפו-ושו

 בתחת" שאם  שאש-הרי
 או ר, למצוא ומשתוקים שומרם הויו

 "אם שרק ר( נ )ב441 זאבי ד' הורת על שרוי איזכ, ותשש המעבטנף
 אלקום תהד ר 'המה תכץ .מ בחיטמר וכמטמרם ככשףתכיפנה
 מוץ רנרת אח ,- אבקך ר "ושמר שבשפץ המסוק ם-ם ולכןהפצא'

 םרזנ כמר מדה ב(, מ קשה רט" )עקרובד"

קי ן שרש  א  את שי "ן קך ו( ח ,"ה 
 גן לחם המן, טעלה עוז הימ אברצך ץה5( %א ישה לא אשרחק

 ועט שכע, ויא ח42 שהארם טהר הארץ בן עלהם שבעיהשמש,
 עור, לסיכולמבקש

 י(-
 וצמוק, ברעב מוסל השחום, נק לוש שהוא רגק

 טרש שוכוחם אק שלעלם עעימ, המן אל בלתי וו "ג ,בשריבבחינת
 אשר הף'ה דבר המו הק מרעלך .צעק- בבחונת הביד מטוסיםאלא
 והשלחת' י את" מם באש עצם הפה "( ת )9מם משמה כיטימר
 ר רשי אח לשמע אם ב' למש צמא %א 4תט 411: לא באוץ,ח4

רלג



 ללחם טמק חב לו שק שו %, %ק מל ת'ומס
 לדימוע וצמא רעב ט אק בו, רגכללרו הוה העלם לתאוותהגשמי
 התה דבר לשמהנ הרעב בו מתעוהר ללהם רעב שארנו מ' ורק ר',רבר

 הה ד" דבר את לשמע אם כ למגם צמא ולא ללהמ רקב ולאה"ש
 של בארץ בשף לי כמה נפש' "- צמאה ג( מע 1הרלש המל- רודשאמר

 ט'ם ב4 חדף שי גהוץ ההשך של שהצמאק שכמו היש גום, בל'חדף
 ב"מש', וק רבר בשום ולהרהר לחשוב 'כ,ל שאט ער ק- כלחוק

 נפשו צמאק המו כן מים, מעט בער יתן נפשו כל הר העתובאינה
 חוק המו צמאטו אלא אחר, צמאק עם לשחפו שזך שלאלקע"ת,

 יתיש ט רקותמי

 שנת שמגות בשק חרש פוגמתן בריש רבה במדרשברכ
 יש לבאן שכת ס-ישח של ענעו מה וצ"ב ע"'ש שבח, עתגהמכר
 ותדם שבשבת זמש( שבז 4י ,טד 11 בשבת רוכשנו ככר ורונהלבאר
 לרעת ט' תשטרו שבחתי את אך ע( 41 ישפה נמיש התה, אתלדעת
 שאו שכת שמגרת עק לו: ומוכעמ לובני ףש מקרשכם הף'ה אניכ'

 שצגה לך נפער זבכן יקח( פד )פזם שאומרם במו %, הצמאקמהזש
 על מ ובת', בן ימחו בו פתה כשושני בורכת,למח

 ע-
 של הצמאק

 אז החפשנה, וממטמונים ככסף המקיעה ר"אם התנאי מתקיםשבח
 הרעית ושמגח נשבת זעום לק תמצא", ס איק וזעת ר יאתהבק
 לרבר הצמאק שהתו שכה ערג ענק כאן דורש כן שעל יתבארולט"ו
הף'ה

 פ4 1"מהו נאמר זה קורש בשבח רנהמתה רד ברשמיהמנהנ

 ק ניים עלא אשה התנכח ככחני, י מות ד' יכר צ'ק ותאמרי(
 יא שהטת מק טע אשיך " ושי השאה אי טבטה

ואמלאאש",לטימדנמטעבמהש-חמהיאד

*



 יעת טם'ח.ס חשלה שתואל מן שכ5 לפרש, יש דששמי
 רק בו-ור אחר וכל הרו האלת מצב על לחשוב לנמרומתיאשים
 התמשך ביה יתארך מבקש יאק דורש יאק וחוטרים, נשטיםבענעט
 חוחה, דבר ושמהע צמאש שראל בג' ש'ויו מק .ך ח"ו,יגרת

 ראמרו והרוש-ו הגשוע'ס גורל המתתן והושד, השפל במצבםרהבומו
 דאכד העל'ח, דצק וקוהה. נופא בנה  שכהנף, ' ואדנ ר רעובן.שכאילו
 אנמ תשכחנה אלה גם בטנה בן ניקום עלה אשה 'התשכחהשי"ת
 אשכיך"לא

 על תתנכר בס, השלמים בתאוא לחילוט שמכה רצחויד
 את המב,ו.ם רבונם שאר וכל ומסק המהומה ככור של וחמרותתאוא
 יצמאים .מבקשרם דורשת לדוות שמנעיר עד תורכך לרתגשם,ראדם

 ןה- כעיתי ד*ב-
 גן רםם1ק לךפ הוחקיה ולי מהו לחדהש וו

ש יע גלעך מה, בעל י אהב אא" ק ב של קישו ספר כעסבחי  אע עטא,בז( וסרו סהםה םץי תסלק לרצח שי שאס על בהןםץצ*ת,ס, תסי 

יעל:!'חסק*נרשבר*
 ונס  *של,יי"מ*פרט

 ואובל בבקי פאקו1 ]ו]ו ופשח גפפנה נלנ העיה מת ]ו סגנעז

 והננחם על,מ, שמט רחם' נעורר ובזה ן 1 ן ת5 מצות בקזושה ע אילנוע
 באהית השראל מוכח של והנעה-ט הנבואות שאר כל נחמת, 1'בכל

 שלנמה בגאולה מעקר האר,, ומשמו. השמט מטל ומגק-הטים,

 יסר, רדגיו בחב רק בבדרה די בןבביאה

"%



 ראה פ' קודש שבתליל

 אשר הברכה את וקלה, בחכה ה.ום לפניכם נתן אנכ'ראהא
 וצרב נו' היום אתכם מצהר אנכ. אשר אלצכם ד' כצות אלתשמעו
 רבים בלשון ולצצם. לומר וסים "ראה", באוצרו וזיר כלשקשפתח

 'הנר שבשגל תשובה, נדיה גן ש ישו ) אומרם ע"פ לפרשי"מ

 ארפא רן י )הניע ששגוי כול,, העולם לכל מוחלק  תשובהשעשה
 )עק טש אלא נאם-, לא מהם ממם, אפ' שב כ. נדבה אהבםמשובתם

 בערציי
 בפרו(,"

 שענק 1( השן ששת " נ ס )תרד בווקו,א כטורנו וכבר
 וו מעיב.ן שהם היי כמ, ", ערמן ושיאל כל אן לם ,שנועיתאומרם
 כל של מפשם בלבם פון6ה מהם אחד שעתקה פעיה שכלכוו,

ר 'יוד 'בשכול אמרו ולבןישראל, ב  העלם לכל הוחלק תשובה 
 יפ'ק- כלו, העולם כל בלב חשוכה הרהור טעלת תשובחו כ'כלו",
 שאשש פהנלה שכל רום" כס י9) נתן אנכ' "ראר חח להםמוחלק
 כר ברכה חסדאל לכל טעלת עושהאחר

 חודש - אלם ר"ח מכהכק שבה וו, לשבח בהווחד שין- ווועפן
 כהל העלם כל שרפואה יחל גל שתעיר גיטא שחמןהתשובה
 כל היק- ולפוקר י( ר חשנר ניבטח )פע הרמכ.ם כתב וכבר בותלשה
 כל וב[ חיב, והדיו צא' חדו בא"י כילה העצה כל עצמו שהראהארם
 ואת עפש את הכרע הף אחד חמא תשא חיב, וחצל צא' המוהעלם
 הר. אחת טצהה יטה ה,צחרעק לו מדם חובה 5:ף ט% העצםכל

 השתה ולהם 6 ונרם וטת 5נף כו4 העים כי הוה עצה אחהכהת
 כל אח הכרזן שמק וו עלם, שוד שרסק מה . )פט4 שנשדמשיה

רלו



 הזדלף לכותהעקם

 ברכה היום לפניכם נתן אנכ' 'ראה אוסרו לפויש "ש עה-נ
 'ברכה אלא קללה", או 'ברכה הבהוב אס- שלא רחשו וככרק16;",
 ו( נ 1 ר ,ב חו"ל מאבו- מה- ו-וע רהנה יל"פ, החשור פש"ווקללה"

 ו' סי דבשם, שבית ענק שהש ומהדק, עימהן טרא השיתשהו:

ש לא(, * )ב-אשו, ארהנמלכי  בהק- ונהערבו קלטרם נ'צוצק ופ6 

עמי
 משורש והם הקטפות בתק- נשארו ניצהרן ורפ"ח דפדפות,

 המוב לברר הוא הוה בעולם ישראל תבודה הארץ כנפרזבארבע
 ומבואר דת'קק לעולם ולהעלותם הנרוום הנשרוק לההראמהרע

ש )ח"ד יל ראותיבכתבי ק ת  רכהוכ סי שן-י כלדב( 4 ייש א שד 

 ח"א כח" רב העעש 'כ' ט', וותק- ובהו תהו הוזה השארץ גן 4,משש"
 מהו 'תהו הרזה האת רעוץ "ארץ', ועקראת ורן בח 1שבשמאחרונה
 אד דים )ש 1יב0ויא בו ממנה הימאש רמלכש במל ענק הואוחשך.

 ח ססוהנ'תשתרתב'תופ יויייסט-דנה נמי =םד לא( בצען דיפ

 ותקום ההיחם מון ואח"כ למבדרן, טה לפי נענטז חש'ח ר(-ק
 4 וינפל ועומוק מה- זז נם אור ףהי אור קי אלקש ויאמר ,שם(בפסק

 הימקש המלמם על תישן שהוא ט' שוממתש וראיה עע"ך פקח"(
 תוצב בהים י, ד ח12 ש" ב" בימי 1"ון ישן כנ-ל, העעיםמכחעח

 יפי שושי סיטת לתחולתה שצ'ק סף לשה י פגך שנהב טשיה( מתחעק
 היי. יום ,ההך המיך ר רא עין קח העק שהש שטר" כ. 1 יעמנה

 תענן[ גר טרחנית אלקים ייח נר חוו- כדי הה דהר מאן ט טשטששש

 סר העב"ם, בחעת לחוקק עהטא התו 'היי, שאמר=
 ברכה הים שמכם נצן שיאנס משום והוא וראה", עעק-'פקה

 לודוא עמכם ולכן רע, ביב תערובת הימ ריויוני, ביל"ווקללהן
 סה ממח שהמתש יא-ה עעין- פוף שיקרום ער העדםלח"קק
 ווק אנס חטן עי'ח שנוטש מל במפת נ"ל הירפא סקשכחב

רל,



 ממש ךיטג .ונק רבוינו ולפ' רפ-ח בנשטרא עולה כרכה היוםלפגעם
 שכן בשבו-ה, שנפלו נהנוגק הרפ"ח תעיןטרונע

 החן כ' אליל, ר"ה שלפס בשכת שקורק במרשתן מט זהוענק

 הסטיז, וחג ערכים נבטים - תשר הורש 'מ לעטרה טענהטשמש
 כן ועל השלם ולתדלק הבזהור לו1לעווה לוגים הוא העבורהשתכלת
 הרועה', עדע העם "אשר' נ(( ים ,היקום הפסוק  שופר בתקקתאוסרם
 והלכק., פנקי וחי"ר "ר הכקם, לוובית הרוסו הרועצה שבאו"םהים
 הפסוק אומרם רקהוש 'ט בלל וכן רא"ה הנץ. רמקח להעהלהביא

 - השאכה בית בשמחת - בםוכוה מם לצרק ורוע אוקר ,ו( ש ם,חרי
 שבתיהן אויר של באבוקות בפנטזם שרקרק טעשה תונש' חמייםהיו
 של לאור בחי בוררת ה.הה אשר י מ "צך אם-ו וכן " וא,סתר
 אשר חנוכה, ל"ר בהרלקת - חננה ער נטשך 11 ועבותה השותכהבית
 דהי אלקים יאנש- רבתוב במור ועש, העולם לתיקון להברו ריא זהכל
 יסנן אור, ווה'אור

 כרכס שבא סמו וו, לעברה הממתל עק החן קורש שבהההנהנ
 הינו במחט0ה"ם, אויר הנק שראל בנ' לכל כין ,שם" בקיאבכתוב
 פ דנך- ,בירא י"ע יששכר כני בעל אאץ כ.ק כתב וככר קודשבשבת

 השבחך ביום אלקים "ויל ב( ג ,ממשח יעמק כל שרתטשש"(
 עשה' אשר מלאטנו מכל השמהל יום וסמכה ששה אשרמלמציע

ת ש ם , ה% היימ ק שממ ""ח   אט 9ם 

 *קי*ת%תמשיחהחחחוממחיי
 יח חלאח

- 
א "מי י מ  ח  י ממ 6 יק 

 אלא ם-ע 15ב תש-הות % אק אשר התזקק עולם שולח ששיאמצרים',
 טמרתי 01 צג ,חחים נאמר ע, של משיש ב* םצ', שט* "טםבחעת

 6" לחתית טוב השבה *וםשי
 תומה לקטעה, למכה העז החיש עלי שתחדש יקין

רלח
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 ראה פ' קודש שבתיום

 גו חאת רנתיה כל את לעשות נשמי כ" לנ'1 תה"העף,הא
 השלם האאעת במיי ב"ה הריה שם מהמן זה בפסקם-( 1)הדש
 הטיוחו שן אלול תויק 31ה'", אן א אלל המינם ,משדאלידרויש
 ה,ממהז לוחות ל41ל ליד רבע משר עלה או שהרלהערףוממתל
 בא למה ""[ 'ש כן, ן ,במהם' כרכרך. סלחתי ר'שיחמרולפעול
 ט' וציקה בתיבת ברבוהדבר

 החסר ממרת וק הסו רוושובה מקבל שהנן'ה עציהתראה
 רחמים במא על יושב מלך "א-ל רתפלה כלשט התק מן לאה-רישוש,
 ר'1( פץ )מטה מרושלמי משחג טן עט. עונות מוהל בהמיו"תמחנרג

 חמרים טל ע )יי4 להם אמרה שושי, מי חומא לחכמה,"שאלו
 להן שש- ערשו, מהו חומא בחיים כש"שאלו ורק כי", רעהחררף
 היאש ערה כן % ח( מל ,תילם רכחיכ ה-ט לה ויתכמר תשובהקשה
 שקכלח משום ה-יא תשובה. לעשנם רוך לחטאים יוההבדרך,

 ט כי ק, השי בעצמו וקב"ה וק בן ועל וצ'וק מושרו הח'רוזשובה
 כ. והמר, צרקה בסממית הא ההעצבה שעיהש יק לפת הרנרחלף
 מחקכלח של" והרומש החמר גמז רלתתא כאחעההא טעמםעי,

 "שה ה"נ ליח ויתהד ץ!,,מ ר.ך( חשנר ם-י ,יצ ביםבע )ההההשובה
צז"ה

 נ~
 בתשת אלל בתיש השלם השה שם והש כן * רוק( נצו

צרש-"

 רכלה בוערא ש"ע אאץ כצק שמתכ מה פי על ב1ה ילעירב



 לשתו תה לו', נועץ' למך יע לא לו הזן 'סק ( )ש, מצשזןיע
 וההד טוב היצר משק הם, יובא חל4 החרק לבכות, כ משמע'לנכרך
 העה חממאלא מממיא הרע ההקר חמעא, מסטרא הטוב רוטרהרע,
 ממס-א רנג4ל והבז' חטוא, ממש-א כן ם הוא הנותןהעשר
 עם השמאלא סטרא משקם השמאל, עם מתחמר וכשהשקרשטאלא
 קץ פנל דטעא,סטרא

 וסייט יא עט שנטתם הרן חמר טן ש% ק-
 הלטת ב' לאב"ך,, יע כלא וה ץי ו1ל לו', ההן "אן ק"שלעבורכן

 הסס-א עם טתחסר שאהה כיח לו', 'בתה"ל רע, "- שעלולא
 והבן,חממאלא,

 שתשלם המוק בנפש פועלת צדק: שנת'א רבהאלפ'
 הצרק"ה רוק שפור 'ובן לענגיהן, לעוררו ש5א דשמא5ארסמרא
 היצר נם רשלים וחסר בחי, בעשית שנרבה ע" כ' רוזשובה,בחודש
 כרבן תשובה לעשות אלא לעב'חת, וסרתו יא עמרהרע

 חק-וש החים האור של הש-הש'ם רבויו פ' על כוה, .,לעודג
 לכק- את תאמץ לא ט' פאהר אביח ק- "יה כ' ו( 111 בפרצתןעה"ב
 נדיה הערה להעי 'ימת שטם האבין, מאחרך יך את תקמץלא
 ,ההח .בק טת. שצפ.ם טעם אם שאלי שבאוטה, הצוחר אחרוי

 ) נעייר כאומרו לער נמשל ונבר אבק, הוא אסך טשיעה חמדאלט"-

 עותותש כ' כמצועק פיוש "בך', ואם- בי, חטר על ושכב עםט(
 ב(,'  עעשזאוה - בנו אב.ק ההן כ' "בך', בה.בת רם נם קמעוהא-לה
 ק "רבע רנ' בנעשה י5 רטתש שאמת ממח ימר תא לאל"מ,.כא
 רכי לו ואמר שכעולם, ישראל על שאלו המשו, סקי שכקצהולף

 החסי נקה ק תשעתק כנוהה תוצפי יונב.ם הם כ' לף בןוהושע
 שמלא "מהאל אנט של ר הס כר לאלם 5בא טתשוקש רבהתממה
 חשק למלאת ח?עצעצח עת בטל ריחוק חו"ל פר', לבס אץ'ציץ
 הכזקה, במצות ובפרט ארס, בג. טעשה בזומצעהז כ' המיהוד,האחר

רטא



 תטע. בצדקה י( ן ,הצדרנחצ
 פ'יימ ך(וב'ק", תוארן אשר תם-

 הוא שהנעילה ברעתו ארם שגערך הצידן, האביק אחן-מם.בת
 חים' שטו ף משוק של זה דברלתכלות

 צוו כת, הנביאים עכל ר.ר( תשגר מרי 1פ'ו ררמכ"ם כתבוהנה
 חורה הכמרחה ובבר בתוחבה, אלא טאלק כאראל 1אק התשובה,על

 41-ל שנאמר עאלק, הן זמור נלובן בסוף חשובה לעשות ישראלשפוף

 ר ושב אלקן- י עד המבת תר היברגם כל עיד שאו כי ,ה,ה ג(י

 ר' חפשך אשר העמש מכל הלצך ישב ורחמך שבועד אחאלקק-

 הגאלה, אח ורה על מקיב חשובה העוצו; שכל נטצא שמה'אלקן-
 הה הקדוש רייים באור כמבואר - דור בן למפדח וחמר צדקהשהוא
 נר" כ' לס ההזה ר"וצרו4ן כקרא התשובה הויתשזרמו

 בכל ושראל בית עמו כל ועל עלונו הקב"ה ש'חדשהו רצקיה'
 לעשנה לכנו 1.תערר קצובה, הלאיה שלגמה לחשובה שהםמקום
 ברתי לרמי ר"אמ נ( 1 ,שרגש הרצק חתנלה שחמאה מה כל עלתשובה
 רצשק', טנהי רע.תי אחת' ל' פתרו דופק דבר קיל ה ד ושם דשמער",

 בן בבטוח שלשה, בגאולה ל-, שכ' יפח' רוצחי ל קוס. .( ב 1שסובאנו-
 וחמרו רחמיו ברוב רוק במהותרור

רפב



 ראה פ' שלגטקסמעודה

 גן שור )יבץ ובמרחש ההליז כרכה ויום לפניכם מק אנכי ראהא

 עלין ספ' לה( ק ,אנה שהמז באותה - בסע' הוה ההכר הקב"המשאמר
 הרעה עוקר על בנשק הרעה מאלוה אלא ויטר, הרעוה תצאלא

 משמע מ9,א של משומו הר וצ'ב, הטבה עהט' על באה1-סובה
 מכאן דורש ואן וקללה", ברכה ה"מתן היא הקביה ה-נוש"אנכף
 נאה הדעה ה י מא אלא ימוכ, רועות תצא יא %ק 'מ9שאדושה

 הםובה" עיטי על באה ורטובה הרעה עיטעל
 מטובה הרעה עין על בוש, הרעה ש'מא.4ה הענק עצםגם

  שנעשה בעולם דגר ש"ש ס.ר רכי צרב, המובה', עהט' עלבאה
 ארגי מרת נלר הש שענעם יוקללה שהנדכה שק וכל"מאחיר,
 ממקהם נעטים 171 לא - עולם ארק הוא שהקב"הבעולם,

 מק הקולם מאיר עע'מ יפשרו- מה פי על בה, לכד-מראהב
 שהנה ייחם על עתות וכפרת השורק ענק בביאור ד'ע מוב שםרגעל
 ה7' ג( ם ,שה שהל י ש ועכז( )פחשז יוםף ועקב התולרותכתב
 מ',  שתש ביץ ה* שלש יטל שש עץ ישש אצ* שויקרם

 'סווק ין א( ע4 )שם הא ו,1-ן ייע 4כ שן הבעל יב7 ,ד" סוףץךגןשה
 בהשגחה הטטק כ' ומאר עק למלת נחשב שה מ-ר ומ עק,בלא

 וק 'ת/ סמם הם הארם סל וצארע4ז האע שרע הוי-ת עלפהטית
 ב!ץ ריא הכל נרגל, או יקהכר

 אז-
 והחש רמטא, רמ~הזא דא

 מאחר *, טוחלק סי ר, ופחד חררה ומלא מירט הדר חטוב,לסימה



 כר, יו המדרש 4ך 'ת', ט  מחשכתו ומרבק ט וחתר מאמקשהתו
 עק' לכטוז נחשב וטתחרמ, חטאו לסיבת שהו שמאמקאחר

 מירכי חח "דדבר ב( ר תענ'הן מדל א )פ הומב"ם שכתב מהתרן
 שבג4 הכל יעו הנקו ע"ה וגעש !ו" שחטא שכומן הוא,ר"שינה
 הצרה להם'ר להם שגרום ההן הה כי, להן הורע הרעשמעשוהם
 העלם ממנהג זה דבר יאמר, אלא יעיו ולא העקו לא אם אבלמעליהם
 לוק-בק להם תרמה אושרות ררך 11 הר. נקרת, ננן.ה 11 וצרה לסאירע

 בתורה  שכחוב הוא אחרות, צרות הצרה 1 וחוס הרעש,במעשזזם
 כלומר ק-י, בהמה עטכם והלכתי בקרי עמי והלכתם מ( ט)דקקו

 לכם אוכנף קר. שהנא תשליו אם שחויבו כד' צרה עליכםכשאבוא
 שם רעועל של שהיו לפי הוצב מבהורים הק' ורבכנו קר"' אוהוחמת
 והבן 1.'ע,מוכ

 ,רסוכ", הרעות תצא לא עלית 'מפי רבתוב ענק לבאר .שוכורנ
 ללות כף רק הוא בימורק, עבירה לעדט. מעניש שהקב"ה שאףה-ט

 ומכיר הנפש חשבק תיכף שערסה ולרמשכל בעלס,ארטת"ו
 במו קלק בשורק ד' אלא בפועל, העטש שיתקים צ-ק- לאבהכמהה,
 טבחם שח-ו המז  אש', בהיו הנלו שלש לנמול לכיס ידו.ההסיט
 בארק סכי הנענש שאק מפני הוא "רעות., שתשום עדהשורק
 עדם על באה הרעה ש"מאלקז במדרש שאמרו תדעו א, ערהעעשו

ם א  1-בן הריקח", תצא לא עלק 'מפ' אךה
 כחכה הים לסנורם טון אנכי נראה הכחוב לפרש .שוביה

 עיבא אנכי' ש"ואה במד' הוא ורמאלה הסנה שנתינת היטקללר,",
 יתיש ינצו פושיה בהנתחה הוא ושנכל שכליה ה-יצה לראוההאדם
 באנס" שפתה הרבנות עוש-ה שכי 'ראה שכהב הטורים בבעלחק
 ל ה-אני את שתרגיז כף הן שיקללה שהברנים דו(-ש, ע"פ לפרשדש

 הרברות שבימרתאלקץ"



 החדש והוא אלץ יודש מבוכים שבת הנא ז שבת תעהד
 מסוגל שאז לשיש רש י" ודווי לדתי "אג' נ( 1 )שרע בר"תשנהם
 רגזמתחר אלקן-' המה ה"זעכי את לואות הים אנכי", ליראההומן
 ממלא 1, מרה ובהתנעה ל'" 'ריר. בחעח תו כהנה, הבריאהבבל

 לשם 'היו מעשש שכל לדחי", ל"אנ. נם 5א שתי נפש בלהתעורר
 )חם י"ל ששמח עם, הה דקיישה ע:שכעה דיורה לתמדשמים,

 קרוב, בריאו ינאה. בהמצאו ד דרשו 1( וי 1"א1ש עה"ב א( חרשם

 הינו רג'פוים, *11 השנה ראש שבק 'נום הגושרה עלשקאי
 ישראל בל ב5 התרגשת אז טציה וק'שהשביעה
 שכינתא ולאוקמוו שמים, כבוד להתניעה שמכה רצקיחן

 לרצק, לרחשם בגובהו רה41ל1 שלטד, בהשגבה יואבמעפרא
 בנהרה ריר ק כמאח שקמה לנאקה ומכה ברו"ג, המוב בכל.נתכרך
 וחטדע רחמי בחבדק

ר8"



 ראה פ' מלכהמלוה

  שמברור מה יוע וקללה ברכה הים לפניכם ותן אנכיראהא
 76שפ1 הצחים אצל החשיטת נטל ד"ר ריעשתם תלביר.במפץ
 שנאמי רבים משה אשל מצם וק  נשטות וברטת השפעות,ולם
 ישראל כנ' את ראליזם א"ת סשה כרך אשר כברכה "חתה א( י,מ
 עמרם רב'מ למשה הוה בה-א' מהנף ש"לפנ' שאעיף מותו',לפנ'

 עגם ישראל, את לברך אשלו חשוב ההר מ מ לפעיל, תוראיםנשנכש
 'ראה לפרש 'ש ובנה ישראל בנ' את לברך מומת הש"ש מותו''לפנ'
 הכרכה במעלה והתבתן מהשה" הים גר', ברכה העם לפת"מ סקאנכ'
 פרה אנכ' מיתתך ים שהוא הרהטם" ער כי(, ),ההשך המסלעהם'
 ברכה" לפניכם "מתן ,רגנ'מעמקי

 ד"ר יששכר בני בעל אא" כנק מסמורת בייט מקובל זהוכענק
 א"ש כל עיתקנו ביקש פמיהו, שז כמה כ' בעצמו הע"שושמושר
 נבי שמה בא קי מיך טלה דף יש ש שגב משאר קריאמעיו,
 אצל להכנם מום-ח הוא כ' גרועה בכבים תעק למאהב פעעמ א"שאחר,
 אכלהצדיק,

 כנעבי
 כתך אמם פממה הקיש אל לןיכנס יג'חוהו לא

 וקרא בצעקתי, הא"ש קול אח ד'ע שהוכר בני בעל אא" ב-ק שמעק-
 ההחל ששה החרר אל וגגי נכנם ק' תנה לפני  ,דמא בשמואתנו
 הששר" עם אלצה מה ים, ירני~עק

 מים מכל כשצד, פשקו ש-ם האק, יגם הנק, הארם מהקינה
 נלג דלק שהוכר כני מי לאא" קומר והקו צקים, אמתה *ייתה
 רט כשעז לשראל כ4 ומזן נמצא או ממיש- שום עושי שלא ערהכנפש,

רטו



 בניעותו מיקה ד"ק יששכר בנ' בעל אאחז 4 מ5 זנן אפה לש'הס
 בל הדיקקו רט, להכף פית שרא"ל כפהק סתור וואל היק ביצמר,
 מכפ. רכבה לנקות ושוכל כד אהר'ם, אצל הלוה ונם בחצוממט
 שעמד ער מדה, טםה צנו- של השוק שער יד שה כה בק אמם,כוהו
 כ' העתה נדלל חוב בעל להשאר ועור ההש, רכושו בל לושם,דרגב.ר
 בקל, תסק לש.1 בא ריל, למאנך תניהן נחלה רב, כ' הלו הנבורשמע
 הרכיש לא משנבג א"ש כה.ותו ]ההוא, הצמר"י עם אעשה טה רבי,"רב.
 בצערו הרגיש וק ה4, בעת הקו אשר ר"ל ישראל בל של וצרתןבצער
 ורכךמו[ הוט איבח- צערהפרבר,

 ההשיב הרחרח ככוחו התאמן ד"ע תמשכו טי בעל אאר"גה
 רנו דבר כשמעו ישביר סהטה' עוב עד הצטר מכית עם 'המחןלו

 מוכ ערמה פפק וב4 שלשה באמותה התצין בי להוט, שי תיקיה"-
 שער נתיי' אז דקר סוטת, ערב עד הצפוי מכית עם רטתק עשה,וכך

 כל בעושר חץ עשם נבי שעשה עד רב חח יהרוג, לטאתה עררצמר
 חיו'סו

 ,הינ. ,דרא' ררא בכל רטשה ד'אחפשמוחא כנ"ל, המווהענק
 ננ. בעל אא"ז של פטית1 בשעת שאף א(, קש, ש חפהדד

 ד'ע "2שס-
 בעצמו השחב וכמו כלל, להשע לט שאקא משגבש, ענעים *שהיה

ה אגראכספה"נ ל  עד יקיט נם( מ ,נחותה עה.ב -( )פתת 
 ק שמעק הדס הוקדש מיש פ' על שיוט לפרש "והשק 4טת,גבראל
 חץ ,הן דשא באתתןעחאי

 חם"
 שכל ששומר וקלון וןללא בעמא ג(

 נתענף אד פמוטים בים שהצרוים להעת הס, 14ם מצפה ח"ינדו
 !דעןם כן ואם שו-עו, כל וחיגו ש4א גדולה להסגה ומגועשרוחם
 א4ו שמצ'נס המזהה, ,ם ער הרעת לננהה יומם בטל 4ש "שכא6

 שראל ער "רקהכו כן נם מעקב ה-ש ההשמרת. הנרקחלועזעבה

ל%" ש י ים " יי   ף" "* 
ף  % 

ח=ש ק א א  ש  ש ם י חק סיס פ' " 
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 את נחש לא 1ה, כיס ם ואח וככל ביומו, ד"י "משמ- בני בעלאאץ
 דאג העם' אל ההר מן משה .ררר י( ע4 )שטו ובכחעת מרעותו,צאן
 הוי בעלם להם הבנרך וכל נשמיח בכרכיה אפזם וביךלהם
 ממאטמאר דגה"ק של ההקיא יוכ אב, מנחס ב"ו הים בה.מזב

 רנה, אשלו עייפנה. עובדא אמפר רבה, בקורבה וקורבת ימכור.זצוק"ל
 א' אן4 לחוכו- ב54ה מאוחר מלפק קבלת. חתונתה אחרומעשה
 רשרשת היך שרחוש אמיו הירופאימ מאר, חולה שהוהמאנ"ש,
 בעם נמרור לו לענטז ועטרו הרטנה, על דנך-מה ר"ל לו ש"שמההממכן
 זצוק"ל ממאטמאר דגה"ק איל כשהית. הללה באותה הזנהרברבת
 רקד'ם 1.ל והוא הנול הערן מכל לו וכמפרת' לפנס, ההלך אתועכרת.
 מציו שאו. 4 שק. הטו ומה בפהם'1ז, סעודו ועל האוש עללשאלנ.
 עהנרמ שההפאש 'תרע 4 אם- שש, כל על שהקצות. רוחףאילו,
 ומור בב.רור רואש שאינם דבר שכל הרכס הוא כך כ. מעאש,הרבה
 למיתי; ד,שב.ם וסיר דיל, להנה חושבש תעף הם ההמונא,על

 עשה לא הזתה שלמה, ברפואה ששוך וחכין. 'עאנהמ( )ד'הנוראה'
 ה"ה פענדם כ:1, שכמי ההגרץ! ה-אשמש, רכיו על ריר שוב א5אק,
 אח.כ סעו יבמקי התטומת על היסב שרואש חשבו ע1הרופאש כן,לו
 מ-כת ברך לא לעיומ, ב-כר יבמי אחרמ בענעש השיההנסב
 שמשך * ותיפה אצ4, צצלסנ. האמ רסחרת ב'וכ והנה שלמהרפהיה

 שים * ה"ה בו נצשציז לניבוא מכחו רבךייע אח ררופאשעשו
 ידה החמומת דוך ק- נ-אח שהוק מה כ' מעיקש, מעות הזנהסיורן,
 עור הארך ואתץ תיף, * הימכ לפלא פיה טמר אהרהמס.כה
 צית ושכע זק היה עצוםהרבה

 ובגעיית, בהחנית מוטת, השפעא *% שנצה רצקוזד
 בבתיה הד בן במתץ רששן געיה ושגת פובה וחתמהמשהשה
 תנאיו השי ביביק

רמח



 שופמים פ' קודש שבתלל

 לך מק אליך ו' אשר שערך, בכל "- חוק מטמרם שפו"בא
 5ן )אמת חק רהנה לומר, ונראה צדק משפט העם אח חטפ%לשבמץ',

 אתה נו ולפס כר עבו-ה קוי בא אהה וא' דברם בשלשה הסתכלמ"א(

 כדעתו ולהחבוק להמהכל האדם שצרק- יל"פ הושנק רק *הןעתי
 הנשבק רק ונוחן רם, ובזת רקבנה הטלכם מלכ' לט' עומר הואכאפלו
 אתה מ, '%פס אטד הלה מעשרו כלעל

 עת-

 והק וחששך, ןק *הן
 שנק- בול תעמי בעצק- אתה חיט לן., תתו ימשים "שפיםח"ש

 כמל שאהה מה כשם שעתך,, ובכל אותך, שרוק ושתורנםשופם'ם
 קו.ש יטשטש השיפט לט' כשתבאו וע." בו זה עמן בקרחךלשער
 )טררש וד"ל באכר. לרט ש"ט תהו ציק" משפט העם אח 'ושפסבכם

 רק "ט למטה ןק אק אם למעלה, יק אק למטה ןק 'ש אם נ( ש:הרלש
לטעלה,וצן
 מ( )מ מעז פושת  שצמקי הפסולם, טמטמת לירוש 'שובזה

 וממיך מ', אלקץ' ר ט' אח וטוך כל עששו בעעה פעפעם שישנאם'
שלמה  עטרה פניכ רו"ח-ה שלפני *וש, רש מ י- ההן המ11ים 
 והוה אן' בעצמו לרק ושמוים' 'שפבום עשו כול *וק געש- כלצריך
 ימו ךקם' פג. ואו ר'%א המשה פמכוא קים טוך האדק פר'את
 א,עךם' %' 'תראה בנ'טמרא 'עאטש'לדבר

א י "ה  % ח  מ  % ר   יד % 
*י%-%י"י,%"ק%אט

י א ה א א
 מאה"מ,המהקה
א



 אם אוטם תש  שם לבית-מעאם אלול בתיש ה4ל הנה המוכרכע4 בצרדי שאחר  שמעת' ןתק אלי חורש בונו .ום בכל רנע.ם אההעכ"פ
 רנושפט[ את כע'מו לרועת כר. לטת אולחים

 רשלם מושבן, מי שר צך,ק'ם ג( נא ~בתיה חו"ל אמרו נהנהכ
 1? משצם על שקא' לפרש יש שופטן תה וק בטנש שופתן, יעעד

 השד ריכל 'ש שלמיקום עוטו, כפם הרק ומהן כנפשו פיערשארם
 ק.  שוממן', מוכ 'ער חה ב-ם, להאמת לטק האמתית1-סרה
 מסומם לא ומעוותה, מיטהרת רקחם שהר שופטן" רע 'שדרישלם

 הנהב.ם עיפנק" הה "ה יכ'ממם צנועם, עצם חהצ'ם יק האמהאל
 אלא מטומם 4היוהם להמרן, צריכים 41ה רשרוש אל לטק הרבהמ"ר

דגשה

 וק-

 ש-שק( בףש "ןזל נעבץק

 הרינק מ"מ ההא ,כרף. נ( בו 1.וש רש" מש"כ לפופם ,שוגוה
 רריי צ'ב, לכאורה אהמתן" על יריבן שדאל את להח'ותהכערים
 מרלכוו ופץ ברטב"ם כמטיש בתשובה, תלך ארסתן קל החיאלשיבת

% א % " א 6 " מ * ץ ה י %
ש "שיצ4*""מ%דיהיק* ק ש  

% מי, ק"זייא-%תזג"ממגשחשל"מי ף   א' * יי = , יצ עש 4 
דחומתיתש*יטש%צ

א אץיהיםמשחשן  יחד מי ק 
א א " פ % 6 - * ח " א י
ט * " י % " מ מ י י א א א

ש**א%"ק
" 1 4 ג " ש חק  ש י* " י  א א  א  א   "* 

- ש

א 4 י מ  ש ק *  א ק  ה  י  
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 הן רמי תנצבה4ף
 באלק-

 הכשרם הדינק מנף ההן 'כרא' ק קל
 ארנש7ן' על ולחושבן עזראל אתהלחטת

 כדכוצב דקדוקה, 'דעת" ולשראל בשמע יהש פסי בכלודגהנ
 וע"י טקרשמם ר אם כ' יצעת גי תשמת שכחת' את אך ן( לאושטה
 ובמצףת בתורה מצבם לשער ףורעש האמת, אל מכוותםהריו

 וממלא שעףך., בכל "' תוק רמשים .כמגצם ולקוש ר',וכעבוחז
 דינים והנר ש"ש וכמו צרק' בפמפם העם את ש"ישמטופשקם
 השבח ק ט', ישראל אח שנאיה סי על 'בנפש" הנחך שההברכשתם
 רחול גו על עומד הטו שהשכח בישמן., כשר דק כמער ההןקוןש
 כמעף הי רמקדש בנת קדושת ולהחיהם חים רוח בהםלהפרו

 העלם כל ע5 המזמש מקום כינף יוא שושי ב"עלמ', כקוסםרימס
 ושאמיהה

 לה"
 אלקן- ר 'נהר אשר המשם אל ת ועד 'וקמת "( 1,

בף
 נחלה לו משנק השבח אח רבקה א( קי ושם[ חיל אשיופעה

 מוטים, ב* בדלה שהטו החשובה, ע5 ששי. לפטיש יש מצרוםב*
 וייעלם, חו"ל אמרושררך

 בע4 בפר העומר הכר י אק אן ר 1'א שש-
 ווכח תיפלא רקרועוה, דעת * משמע השבח" אח ו-המעבתשובה
 שקשה בתשובהאשוב

 לסים זה, בחודש שקשה בחעצבה לשוב שמכה רצקגרן
 הרק 'ום עאנמעצום ונפעל שערץ-", בכל ל- חתן הששיםמשממם
 בכת.בה ונתברך צרק', משפם רגנם אח "האים סיים וגארג(מושום
 גובסו ושצן ישראל, ולכל לס ומבטהרן פונה לעעה שבה,וחהעמו
 ישדו וחמס כתב דק בגהיצה רגו בן בכירתרשהיג

רבא



 שופמים פ' שלנציתמעודה

 "' מק אלקןי ר אשר שערך בכל ". תתן חומרים שפם'םא
 ג( פי )תי בחדש חתל אס-ו ציק משפם העם את השמשלשבם[ק

 שק לה אק  אשר וחכם, ררכ'ה ראה עצל, נמלה אל לך 1( י )0"4וש"ח

 שלבה יאה טה טאטאה בקדר אגרה לחמה בקק תבק ומהשל,שום-
 ששה אלא ח"ז אעה הוו הנמלה אגדי כו' הנמלה גן לעצלהמר

 בקק ומכנסת הולכת ההטו ומרקמה, חושו אלא א'70 מאכלה וכלחדודם,
 שמא שאברוז כן עושה הטו ולמה הןעדם, ושעורק רגוק שמוצא מהכל
 אל לך שלמה אמר לפעך לאב% מכן * ויפה חים לקב"ה ע*עוור
 העולם בן מצות לכם ההקש אחם אף קוכם, ררכוו ראה עצל,נמלה
 הבא לעולםרוה

 בעולם לצרכים הטו מבעה שהנמלה מה מל הלא מה, לעיןרש
 חים הקג'ה ע4 עוור "שמא אום-ת שהיו בנשרש וכרמפושריה,
 נלמד אז ק ואם לאכול', שכן *ירצה

 מבג"
 התימ אהמ ששף

 סרת בלושד הפתח צ-ב, עזי הכא' לעלם הה העלם ק מנתשם
 .חכמה', בלימור ומים עילוי, נמלה אל ,ל רומא "ע(ר שע"רירהוה,
 וחכם" ררכהה יאהששד

 הטו והון עד שכל הנמלק של ע וההנהגה לפ-ש, תהאהב
%* * יחיי 4  א אי ח=   

יאק,שד%ש4ימא"שח=ה"""מ
םצמח%=ששחקאחיא%מ"מם



 וב:51 כשף שאש לנר "ם כאלה ושש שחג',  שמי ,ה לקשק
 פסע נרבה כדה 15 "ט בבר אם אפלו שא, חיז, רבלמרו רבאצ5

 וק יגיעתו עם15 כל משקק אלא ל151, אד ומכק 'ורע הוא אקבנפשו,
 אל ',' שלמה אמו לה טא הבא עולם על חושב וא.מ ע"ז"בעבע.
 רגם', ירכתו 'ראה שונ מש וערוות, מרת ממות ללמור הל'נמלה
 שמזל געשתן,  שטד שק * שנאק נר ראה שק- 5הכק שתחכםהים
 ישירים", 'שופמום עלכם רגצו אזם לק ע,ה"ו, לרוב* ושנוהואת

 שחבש הנטלה נדק- אתכם ה-ובם רם אמת, לצר'ק'שתתבמלו
 הבא לעולם הוי העלם מ! מית לכם*הקק

 עם יזהם עפלק ,ךבא בנוממר'א ,שונצים' 'שחומשהזטז
 שמליגה רבט שיצא לימי 1"ש ח, , )ששחשדאל"

 עב4"
 מעף בר הטו

 כשרם הם הזובור ע5 שהממורס עק כ5 ב' כישראל, כשךסהע"מ
 אק הכא, לעולם בצוה להחקק הטראל את מדרוכים ה-,םישרים,
 עם קלחם עמלק כשזמרא וה, לעומת הה ע*המ שלשהלעמלק
 ,שטה שטר יק עלקכם הצם-ם' ,ןפנרם למסת צ-ונק אדהטרקם"
 יוזו' גבהים ]וידעי אנשים לוו בחר והושע אל בהרה "ראגש- פן,

 על השראל מצק תלת התעשם. שטבחית געמ5ק', הלחם תאהגא[
 בן נו בפרוזן בוש. ויבא שר סשה ןט,ם )שר חויל שאמין תהעמלק

 ע5 ולההפיכן ישראל את האי הכשים היינק מחי הוא'כהי
 מסולא עבלק, כח מתבע% הכשמם הירס מעף שע" דרקושמחן.,
 אחמתן ע5 ולההדק הטראל את ההעת ההאכרא'

 ,ל בוזו, כוצך הילה * ש"ט כ5 או )ב"9מ ווי אנחו והסהנ
 מלאכ' נ4ל וגצו י( בג )סט4 טצאושי ררגוב; עלע חבקש חמםפנל
 הורן- שחםא טש; 1(,~ז ע5 שקור לפרש ףש וטפתה תטו שרשמתז
ש חח "א ,ש ף מ טש תם ה  ש  ל 

ח סיח אקס,יי לח-  חא יז  "דא"המ 

רע



 וק לנן- שתכה רתשס' ע4ו יתבקש של12ז, בתשובה לשטיסישוו
 למ מן4 הנפ חקי השה השו "ומה ר'א( העת מרלכה נ )5 הרמב"םכהב
 )פוש שאמרו חח ט'" חלים מרפאו רגפשות הפא. שהן החממיםאצל

 כלשק בלהטן" בתושבה", לוולקן שער "הפותה וחי( טסית ס תטעטל
 תשובה שער על לרפוק בתשובה, השב בי טמיע החכם נם כ'רבים,

 ד"ע אדמ"ר אא'ו כפק רבר'ידחדם
 )רם-

 ל'( אוו א מקריא תורר

 חנ"ה הפששדם עם מהמק כומרו קצויו ,י"ע, מדבר ואקר קרהצ"בשם
 צבוע תה יבאמה תוות לרב' עצמו שעשה לאהה ה-חדקושההרבקו
 הוא וק מנק מזומרים, בני מאטעים הם בעצמוהם ישראל בנ' כ'אמר
 אמה כצריק סאמק מוכה עעפעץ נו ב' נפשם, סולק נשמתן עגךלפ
 משפל זחוחה שנפשו חי לארוזה אמה שהוא בנמו להאם'ןועבה

 כמה גם דגר, לכל הנמק ופת' בחמים, באמונה מאסק יעאויגיד
שא'מ'

  אש- שערוך בכל לך ההן הששים .שפמ'ם 4יש 'שוברבתך
 אשר המנהימם הימ והעשותם שהעבידם הים לך", טון אלקץ-ר'
 תהום שאם נפש, בעל שאהה השנעור כב' שערץ.', "בכל ידו לך,חהן
 התווה בירך 'תיק- אשר אמה צדק עלל למנח הוכה לנע-ראם

 שאתה יהוצדמרים השחצצם יהע פחותה, נפשך ח"ו ואםשהשובה,

 ק"ל1 ש4 מלמי 'ילו, לא שה להשם
ז בני בעל אא'ו סכ'ק יקמרז א ה  חלל חרש )מסף ייע 

 בתשושה להדופק,ם השדלת השוש. ההא אלול שנשיש חן חת אסאתי
 ושומים. "ידצפמום לצרים וקשר את ת"טק לחק צפך זהובחודש

 שלשה בבומבה זיוה- ש 'םףע, נהםהאםהים,
 שהקש לאי לליח שלשק בהעיבה לשצ שמכה רצקרהי

 תומה בכרע, דשועתץ ברכת, בזרא ממצ למ התשע חילוק .בא מעה
 יסרי רחמי ברנ חק בגויה הד ק במאת עלסה,לנא51ה



 תצא כי פ' קודש שבתליל

 שביו המבוז ביך, אלקן- ר ונתם א'בץ', על למלחמת תצא כ.א
 אלקץ' ר' וסעו אתבן, כבר איבו-, על '( נא רא ,פשוא במד'א'תא
 הנ"ב בסך, מהם אלקץ' עי' סוף כענק האמור כל עשית אםבירך,

 אאר כיק שכהב דקריוום הדברם פ' על לשישונראה

 בעל אאץ מג'ק ששמע יצ( שת ב )נויייא תורה כרבף ד"עאדמו"ר
 ההשובה על שמהובר ד"ע, מלובלק התהה רגה"ק בשם ד'ע שלמהשם

 אמש", .תשב ה צ ושלם רכתנ כן ופ'דש מטמהה להנותשצרוך
 להתחק ציכק 11 כל עם נפש, של דכדוכה רבא",  "ער טישטשאפין
 שנים, שליראו עביות אלף אפלו שנים", אלף "כ' ואו בשמחהישיב
 היי, שרא )חףע מ' כשנים רשושם וזע אם ק( א יראיך שכתיבבס
  שרעא 'ום בבחינת תשטה .עשה אם "כ'ומ' 'תיש, 'בעען' יא(,אוו

 כרמשא, 1-מא בפשרו שמחה ב( הנ4 )יה. מח"ק כרבותאשמחה,

 ואששרה השר, כ' אחמל "מום רלא א שמחה, ככחעהטשטשי
 אבר ללה בקבללה',

 ושחי
 בשמחה, תועבה עושו אם רוזטא'ם

 וה4(,היק
 *מ-

 ועצמה בפחד תשובה עמיו אם "לערוף, כמ', העק,
 תעובה וי על שהכפר הים מנש', ,טבל דק או בערב,ב:ח'ת
 תבש' ששלל עלה כמו עור ניר יטיח אבלביראם,

 לצומחה, הבל הא לארה הכל לא א( םו )חי" וויל אמרותיצח
 אר ,ל ש )מלט האב לארה צריךם לואתן רשתם לאורהצהךם

 לבישו יש שםהךי לב ץל'שר )שם( דכתנ שמחה שהרש לציק,יצע
 *ךשה דק שיכת 'שמחה" שחצה טסים מחריק יתאים" וקלמה

המז



 ,י1ר ברועשיו ד' חטמה לאן י' והדקם עה"ב וי"ל דרשו שבןהמתוקנה,
 לוומור וקב"ה עתוי 'הטמה' אלא אומר א.מ במעשין ר' שמח ב( כפ

 רק כ. שמהה', לב ,4שר ולכן לבוא לעתו- צךק.ם שלבמעשיהם
 שיכה להם ומתיג4.ם, גוצים עיצם ער ונפשם לנם תקף שכברלאלה
 השמחהמרת

 כי ב( ובא שופכנם פרשת סקי לעול שנאמר .תפויט "ועפ'.
 הים אובקה על למלחמה תצא מ 4ה וטסך ר כ1נ. האטרתעשה
 לב ר"חישר בנו-גא ע.'ו ותהוו ר, בע.מ הישו שתעשהשאחר
 תהנה הר' רוע(, היצר )הוא אצל מד ללחום כשתצא ואושמחה',

 שלא ביך' אלקץ- ר' 'ונתם בך קיש וממלא שמחה מתותשובתך
 בל,לה', מהכמוהה מננור ב' אתמול 1'ב.ום כלל, רחשם כל ממנוקטאר
 כל עשו "אם המפר חרש לנמר החמאים רמחקו ואברו ל.להשבק

 לשט למלחמה ותצא ד, בשם הישר שתעשה הזעו בענ.ן,,האמו
 שמחה, מתו שקמהבתשובה

 בה-ך, מתם אלקץ- שרי 'םי

 בהטליך וספר הוזל שדרשו כמו שמחה, ונק התו שבתוהמהב
 בשוי רד י"א סעק " 11 יםף ב.ת )חמק מנין זה שמחתכם וב.ום ש(פנקא

 יקיש' שמת ששף בנודניק- ישמדו בשבת אומים ט~ןפסדן,
  לבראה שחנק בנצנח שהשמה? שכט4?1 במו .כשמתץ',ערם, י ייני, עבט מוץ הכהרה, חקת הש ששנץ המעם, ניעהעמק

המתיהר
 ארחרח השב שע לצמן הם דכת,, לה אמש "חשרורצה
 טמטפיצוזשבף"%שיי%רימיאק %ממוחצהפמה"טצהמןשא,טש"=ת
א שמ ח  % מה "ק  % מה חצ =  % "י  ח = * " ש א " א י % " ח א ן ט

צן"המי%טא * ה ח ה ט " צ  



 היא ט'מ ההףלה, אק שהתעובה עטנו וותפשרתי", תאיבה'עשוזי
 שלל ובערב בתשעה רק לנמר, העביה מחיו לא מ משדה,רק

 ואמר אדה"ר עמר 'מס- זה ועל ד'ע( כלובלק ביטוחה )כג'ליכש'
 ו"בבץמור השבת, בסם כתעובה ממורר עי', השכה ליום שינסמור
 מהי תשובה חיטעדר',

 לנמר שפנם מה בל ,ז1ק וא, שמחה,
 טחנק השבת אח רםעצ א( קי ,עא חףל מוגמר לבאר "2הטה

 בשבת נירתת התרהבה, שודא השבת שנכלת היט מצרם כ4 והלהלו
 תשובה ברקי מצוים,ב4

 מתי
 אפלו אלא טהרם לה שאק שמחה,

 בשלה תושמעו קבור כ' אתמי כרם שניםאלי

 שמחה, 0תז ההשובה להעת בעהר מסגל אלול בחופשתווהנ
 אלוצו שש"ל נ( 11ת א סומר איל ווט ,מאסף יששכר בבניכראיתא
 שמח"ה הבנים אים מ( קן ,הדלם בג,ממר'א י( פ קדד 1מ1בחנ"ה
 רקרוש החמקי ר1כ ש"כ מאח 'שסעת' ר( ,שם כתב וכןהללר-ר,
 א, י( לא ,י12ה עה"כ במינסק כבודו מטחה וצול אלטרמוהר"ר
 רנה בתלה, מה, אשד אלי לחרש רגע היט במחי, בתולהתשמ"ח
 ברבה"ק עי"ש ה2ראל', של עותותו-ס הש" נהול מ בטחי,תשמח
 מתק- תשוכה בהם לעשות רגשג4ם אלי רורש של מבכתותוכעתר
שמחה

 על להזהמה לצאה ד, בעע' המר לעשות שסכה רצקווי
 וכצות עלם, הד מעהה וברכה פובה ר2ל,ם חים שפע הצהוללכל " רוישע ב"ש, אלקט י יוגו שמהה, סתק- - הנצהיר התוראויב

 דק במחדה יי ב; במאת שקמה לנצלה מוזק בעגניהרהשובה
מת ש  



 תצא כי ש שלישיתמעודה

 שביו הצון בעגה אנקך ר וותמ איבק-, על למלהטה תשא כיא
 ו-לאד( לר יק לגריס )לייז' ד"ר רוונ'א בעל הנה"ק טש"נ לפ' לפרש'ש

 ובלבלך בפץ' טאד הרבר אלך ק-וב כ' י( י )בפרוותן רכתובלבאר
 נטוה במעיזה המצוה לשם 'לשטותו' הוא הבל שתכתהלוךטוהו
 הוא בתחחת'ם, וירה לו להעת הקב"ה שנתאח; א( ז מא )הסובאענק
 עי"ש העשנה,עולם

 הכתוב ה-גר שבמלחמת אצק-", על למתומה תשא 'ב'חח
 חט יך, במעשה הים זד", ב אלקק' ד' ש"עתמ הנא החבצתמדבר,
 חה האדם אל מאיר קיוב הוא זה אשר ובפועל, במעשה יגוגחתקסום

 ט ד', בע"מ רושר תעשה 'נ' ט( )בא שופבדם פרשת לסוף 4השסטן
 ביך' אלקך ר ונתם אצן, על למלחמהתצא

 שנוצמת עים 4ר' אלא *עיע האים בטת אק אם אףתעהכ.
 בכל קיטס כאיי מלמעלה ענרהו משצלק ס"מ ובפועל,במעון;
 ומנמו טיפש מאדם א( 44 שא ) שיל אמרו ולוה בראה באהבהלבבו,
 - לסטה עצני מקרש שאם היש מלמעלה' נעתו מקרשקמלבצוק
 בולך נם ענורתו שמשוערם הימ מלמעלה', אותו .מקרווןבעשקו,
 מעט, שנמו מקרש "ארם )שפ( שרומץ טה ,"פ וערת ובלבק-',בסן
 סבן הרבה", אחוומקדערן

 שנקן ר.י( פשגי טרל )5ן רךמנ4ם משיב למר ר=11

 טוים ובמערום בצרותו האת שואל בגת בל 'נהגוהתעיבה
רנח



%עס"
 ויף בלב וקבלה חרמה עיךה התויכה שהר. הנוב במצטז'

 רברעו %פ' מוכ.ם מעטפם ברבף לכמרה תלמה %א כפה,דגים
 ד4בא, בעומקא אמ.תיז הרמה שרקו ההשובה, יי- שחלא'שאר,

 בכה'נת שהם נומם במעשם מלזרם 'ינה ולק להשע, לפעמיםקשה

 לעצם מלמעלה, אווו שקרשו צ.אה חח "מלממה', עצמו טקרשארם
 על החרמה הש ונבלבל-., בפה, ירוי שהוא הנחפץ-' בקדוםרחשובה
 ןר'כ ן ביםנ )שה בלב שרטו העוכר על !נקלההעבר

 נצורר ב ש( י ,לר"

 עי"ש( רים, מצוך אשב אשררשת

 4-גהנ
 לה"

 ט' עמלק לך עשה אעי את כוי ז( ,בר בוש-שתן

 )יתיונו חו"ל תום-ו תשכח, לא השמש מתחת עמלק זכר אחהמחר
 אעשה ואנ' עמלק, ,כר אח 'תמחה" שלכם את עשו רין"ה איל ;(תה
 עיר לפרש מש עמלק וכר את אמחה" "מדה כ' י( ז  ,שם" על.את
 וכר את .תמחה' קיום שהוא שלכם", את יעשוהנ"ל

 ענו"
 בעכוז

 שש, למהות ש4', את אעשה .מאס קנה(, עשר חבה ם לררםג הפרוז,ספ'

 גבראל ט'מלבות
 לתער לו שקשה למ' נם אשר זה, בחורש גדול עיקרהה
 שלא תעלומות 'ודע עלט שזרד ער ממש הלב מעימק שקמהבתשובה

 העכר על בריספה מונים, מעקרם ברבב והתחול לעולם, לרצתו"ןכ

 )ודי נ! רקיעם וצדקה, תפלה ובריבף דמצוהז, קיום התוררבלשת-
 עצמו דימקויס שעטי )ף, 'ודהי שכבחי, גמה להוי" .האי נ( 1השדש
 מלמעלה אותו מש-מיםמלמתז

 כל, ארק ללז. חח 4חת מוכ.ם מעשם ~שת שמכה רצקבה'

 'סעו הקרש ושמוו, ויסר כל לתקן שלימה, בהחצבה .תיש א4וומזוור
 ולברכה לסובה לרימרט הכבת- כמא ש- שנגעת חשובה תריהכקהם,
 עולם, ועד בוויזה ומושל, ב,ת עכל הקרעת לט שש הישללם,לח-ם

 ודגורה החגיו ברוב דק כשזרה די בן בבטנת עבט תהגהובנדוב

רנט



 תצא כי פ' מלכהמלוה

 לפרש "ט גר בורך אלקק- ד' ונתט א'בץ', על למלדג(ה תצא כ'א
 מלהמה, בגרר הוא העברה שבהחלת בטף וגשמה טלחמת עלשקא.
 תצא "כ' 111 ד לעבר נעשה הוא תם רגשטה, אל נכנע הטף כסוףאכל

 י( בי )מש4 אתו" נטלם אוצץ ם אוש היכ' ד "ברצות כ' כידך",אלקץ' י ש",נתכ סופו אכל טלחטר, ר'א עוותך כ'שעת ארכיך" עללמלושר
 ברבר יזע אדטו"ר אא" כ"ק שכהב מה להבק "ט זהובדרך

 א"ב ההזק קעי כ' ד.ע, מאבותיו "שטעת' ס, איה 1 )נויראתורה
 הוה ו."ע, סטאסוכ ל,כ סשה רכ' מהו"ר גבראל, אורג רכ'טאלים

 כשהוו טלאה, מעשה מיז ומטפר.ם אחר לכל שלים לרקוקםנוהר
 הוו דמע, אא" התסח לה המעשר להארץ." ט"מ, כאן ואקבכראד,
 כעור ו."ע ל.כ משה ר' ררכ' רנה אחת שפעם הסעים שממפרםמה

 ושמרי רבם קרושת בגורל מהנשאים הני דפנם והווטעיםבראד,
 להם, הוה משתמרם שלר" נסיעת ארם שים הוך'מ, לא"שמעולס
 שרבם להם ומנק "מעולם, שהוה מה למפר החפשים 'ורעים אנךומעט
 צדקת נוףל להטיש וכררכם שלום בנתיזה ארם הקיימו לאפעם

 בבוקר ליב נדטה ר הרכ' שכשלך אוהו, יציו א"א שכרורצדק'ם,
 וראה לא 4ב מוטה ר )עחרב' בחשא' אוויו ימל שומו שמקלמקוה,

 החסעים שכלו לא הטוב האתו 'צש-א נבו מאחר' לו ועעקאיתו(
 ושליחם שלום בנחעת רבם את ארם רקדים לא שמעיםלהתבאר
 אך י.ע, ליב ב"ש: ר' הרב' טחתי ב42שמ מעד שנמו ריעךא כן,עשה

 לב מגאז ר' הרב' ר,מחובב פתאום אצק, מסתתת כ:יז תק- ערבשקרכ



 טבק צפרא טבע "צפרא 5ותמי

 וקויש רוח ממעלת הוא ביה שהמסופר חשכה' בתחלהוהנה
 פיןם זה שהר. כן, שאעו התמטת' שוב 1."ע 4ב סשה ר' הרכישל
 אמות ד' תוך שדוה טה שרישרש תידוש ואק למרחוק, צופוה וימושהיו
 ר' הרב' של הקרוש שטפו לפפר, הוו הם'פור שכוונת נחשו אךאפלו
 מנהג או מציה לו שכעעודנצה עד קק כל תווכך היה דמע לובבהנה
 בג געל אא" ג'ק כ בש חן- נעל המצור לקוום בעצמו פועל הנוף היהטוב

 תך יי אח אביהם כטלה ( גג )בואשת י יד יבב( את הריקא )אגרא ע רשענר

 ויבמי[ המילתאח
 הקרהט סלד של חסו-ו שהיו הנ"ל, דרך על עור טפריםחק

 4לה חצות על'1 עבר לא שמעים סתפארש ד"ע ל,כ משר ר'הרב.
 וצו שמתמדם הצות חקק 5שך נשר ההן מש והמיבשיטן,
 ח-בי את השטעו 'תום, חתן לכבור מציה סעורת עשו לק חח,5הכח"2

 %ד מאהב וחק "ק 'ק לשתות וכבדוהו החתתה, על לצ סשהר

 4ב משה ר' דרב' עצמו טנע לא וכלה חתן שמהת מצות"ים
 הצות, שדם רגשם קקה ככר חרוז הק משה-ת שנרדם ערמלשתות,

 שוקו שמעהה המתבדים  וחשבו נרעה בתררשה גטן עריקהוא

 נתעורר פחשם ללה ב71נטז ממש אך גחמאות הם החטטיםשספורי
 ירי חמ.ר כההם וללה בבכיה חשת האר עמר והווחל צמק,אותו
 לפלאאצלם

 סומך הה הקרוש שט"ו הממאה ע"ר כן נם הנא בזהוהענק

 אף משמר, בעצמו נתעמר כבר הנוצוה, לקים וקת שכחוכא ק-,סי
 ביך' אל11ך ר 'ונתנו מרדנת חו אוהו יררו לאאס

 ע4טושתוען

 אא" כ"ל של דה"י5א יבא חל א5ל( )ידב 11 בשבועהזטזנ
 מהרה"ח שואמעחי מה ואמפר דמע בא,ובצהומ בעה יירו בעלאהדיר

רוית



 רהב. כ% אדמו"ר אא" כיק את משמש בהרוחו שפ"א ז"ל, בעד חיםר'
 מק-ו נטל רבא, החטיא ב'ום ההרשעעת אמית בעת ד'עתשובה

 1.'ע תשובה ררכ' בעל ואא" להקפה הקפה כק נדנק הר אתהקרומות
 רגפש, י,םחפטת מישת בבכ.ות הרועוגטת נאם'רת שש, שוק-הזו

 כ"כ רמוכ חקיוש טט היה הרקפהז, נק לפגש לרגע שכמישבער
 ח-ם ור' נדם בתק- כ'ושב שהוא לרמזה ורמה שהון הנעה,מימעות
 להציג אשד עור .כל אן- בלבו, שעה באותה טהרהר רז- 1'לבער

 טטש נפש במטית ששו לשפות ק- כל גדולהלמרריה

 "ח-ם 6 ואמר י'ע תשובה הוצ' בעל אא" בו רנש קיבתק-
 ואף ד'ע מלאנצהום הקדוש עדם במהונת להוות רבא להושענאנסעת. צעי בת,- כשפרת' ההדגמת, אמורת נקרא זהה חהטכ אתהבער

 הטשרה 4 ידתה בהר', כ"הוז 4טרהו עצם. על לויזת. נכדהשדל,1'
 מעק הר אח ה-יהטות מז-1 לקחת אני אצ4, עה2ה שאהה במואצלו
 כ' הקרשו- עניתו טףל את להאר במלכם 'כול ואש ההקיתבק

 בצעוקה טראה בעבודה עובר שהזו אף לך, אומר ואת אך היאמראה
 טמש ק-ות הם הקרושות עהיץ ררנושז' מידו, הליב כשלקחת'וככ.מז,
 קרח'כמו

 טם%י ואני יראיו, י בסוד נשאר פירסם אך ש11גת.,דדברם

 ששסעת. מהלכם
 עימ עןוטחו



 תבוא כי פ' קודש שבתליל

 מרשהה נחלה לך עק אלילך ד' אשר האוץ אל תבוא כ' נהק:א
 ר אפד מארצך תבקו אשר האדמה פי כל מיאשיו ולקהת בה1.שבה
 אלקץ- ו" 'בחר אשר המקנם אל והלכה במנא, ושמה לך, 1קאלקך
 מ"ב נתכות", אותיות ש"הב"ו' רבויים בעל וט:כ שם  שםלשכן

 רג(קרש שב.ת משה צמה אן א הבא ב )הנהעיא א'תאבניה-ם
 תוהו וכשדאל להם והפקק עמד לפסק, עת'דק נכגור,מ לוקרנ,עתור

 ות"נ: ים, ככל פעמ'מ שיםטתפללק
 הן הן "האבות 11( פם יבר )ניאשת חו"ל אסרו דהיה לפרש,ויש
 בכל 5מף בטל.מ ה.ו לעלקם שוזמ שכל והפנוהמרכבה"
 אל לנטר רישלה סיככה במו הע, לםכ.נה - וטהשטהר-גםעולת,רום
 צךך באמן דינה לה( פיק ע 1 ההננו בעל לרגשה אמרט לקמן )שהךרומב
 וכל טעשע כל להיות כע, למררעה ליגען לשאוף מגבראל א"שכל

 נו מ )ביכה יאש-ו כנר אכן הל כעכעה לבכור רק האז בעלםח.ותו
 ע, מררעה לשל'ממ חג-ן הס דק כ' לשלשה אלא אבות קורא'מאק

מ  ,חט 9%
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 האטת עטרת לחמשן השו בנום תפלוה שלש עטתהוהנה
 ב(, ט ,ביכה תקם אבות בר תקלות שהרהק',

"1 
 אותם פהזה'ם

 הנקב" ואלקי .צחק אלנן אברהם אלק' אב~זעו, ואלק' "אלק'מבברכת
 הושיט הר טרשת, באררט היצות 1ךס, דסקות בוז  שדוה ומןוכל

 ד' יבחר אשר רסקום אל רכושם בל להעלות אטת, מעשהבביטונם

 משה עשפר ש"כ'ח אמרו סכן שם שמו לשכןאלקק-
 עתר- שבוזמני

 מהפללק שיהו לישראל להם וההוה עטר לפסק, עת'רק ובהערגםל'תרב
 סבן ים", בכל פעמששלש

 רארץ אל הבוא כ' .הזוז בנב-ם לפרשת הכתוב הקרנםולכןב
 מצוה לקים כד' כ' בה" תשבה נרשתה נחלה לך ותן אלקק- ראשר

 למוח כשראל באיץ הנשיבה צרץ' האראל ארץ מפורותכהצררם
 מאבותימ ירושה אותה לרשת הים בה., ישבת .ךרשההבבח.נח
 אשר "הארץ היו כאמת כי הקודש מעשוים רב"?כה סי ויוקרדמם

 חח בה יושבים אם שבועה אותה וטבח ינו', לתת לאכתנ"1 ר'נשבע
 לאוץ כשבטוה חט אמ.ת, זעזעת חבו"א רסקים, הבעלשכתב
 ו- וי רקרהדם, האבות בכחלהית

 בקורש מעשקים רסשבה
 מחית לפרשת שחיף דושרשוה ממיטת לדרגש 'שובנה

 ומצוח נר" הארץ אל חבוא כ' .הדה לומר םוק- םמ( י ירשת גסיע*
 ומשה האבות לקרהשת שואל התקשרות לעקור בא עמלק כ.בנהים
 בול, )ממלתא האופ שם ומופז נצח הו" אטת' מעשה על תחפנהרבט

 בא ער אמתה היו כהי נ( , )ששה עה,כ רסהים בעל כתב וכןא(,
 -רוממש

 נא, ץ1ר בר, וסומק ,( ט, )טרש" נכריס אזוהם זה ,אגדנה.

 וה 'השמש. ראי, לוי באר מבוא בא ףצהק סג( גי )שם ממטר נמוק,וה
 כ' .הזוז סק- חפה השמש בא ממכ' " יון מן )שם בתו רכת.בהנקב,
 .ושישהה ותקים עמלק, את תמחה שמכחם אבויית, אותיחתבוא",
 בה"רשבח



 ט 1,ה אבי' אובר "אהצ פרשת בכויש בפרשה שקראהי

 )1 אבח אוק. ר' אל ש"ונצעק מאכל האבות כח לעקר שרצהר(,

 טעעי לוששך בחטרם, משת עברית שיזו ו(, ושם קולס" אח דרשמע
 לטנור רשימה פר ואודה שנעיה ע.' לשכנה, העבה שהואטת

 הק'השכחנה

 שהסעורות ,ה-ם ציק( יף 1עה כבכורים הם שבת מעורת חונהנ
 סערות נ' לכן הן  העכזה לבכור תתעטי' ש"שכעתא בר'הם
 ישראל אוהדם שבת  שבמעשית ט, שח ג ח 1הי אטת ל מר הםשיז
 רלה העש שום אחר כל יק', לשמש, טתשה להיתם אבותם,במרת
 ב* נחלה לו מתנש השבה את המעם א( קי ושה חו"ל שאמרוהה

 לשכעה הכשעל ענק שהם לטבעה, מתנה לדות ואוכה היםמורים,
 לשכיוה בטל שהי פרש, ב4 לנהלה נעשה שומו הוא כן ועלהק',
 מצרם' "בלי בחעח פוף אק הנא אשרהק'

 עלעו ששבז והטיה מעפרא שכעושו לאוךם שמכה רצקרה.
 רשמח ע'נימ 'ואו בעולם, .תוש בתמהו כבור רחנלה ישראל, כלועל
 אש- הטוב בל על * ונם-ה מוזו, על'מ י וככור טשמ, וחנללבס
 שקמה לגאולה שנוכה והעקר ובהצלתה, בס-כה בשפע לסעשפע
 הזסרץ ריכסו ברוב דק בבוריה דור בןבכיאח

י



 תבוא כי פ' שלפציתסעודה

 ררעצזה נחלה לך סרן אלקץ- י אשר ר"ךן אל חמא כי והע;א
 אשר הארץ 'אל אלא כמך, ארץ "אל אמר לא צמאי 1צ'ב בהוישבח

 נחלה' לך נתןאלקן-
 ד"ע טגימנין רגביר כנריק של הק' דברו ע"פ לכב'ונשייה

 והסר, חם במחנת השופע שבל  .ערש ,לפונדק(, ושראל עבודתבמפר

 אדם אק ח'1 אפיו העלם, לציך עימו את גה שד ב"ה רב4-אאשר
 תות אותו העחבש העכו"ם מהפרנסש השבל בנה אשרשקברהו,
 יקרא כה אעי במדה, מרה יעילה הועמדה שכל נם-א תםעטרהו
 עיקר העעה משש חמי שגה כמעשהו לאנש לנצלם - ישראל'.אלק'
 חנם ומתוח הועמק-ת השפע הדם והשרם שהמקמחים הואהמשמם
 עיה'1 כף רצתו, שש' עבורת צעור מ' על מבעת שההדק לאוהסר,
 ותקים ה1מ עימום עמו, אנחם אכל בשוה ההשפעה מנשלםכלם
 התחתק התחררות שעט כר ללמדתו, מלטתו ומולכתםנשופר
 נחלת דכדכה שפע וחה"מ 'שראל',  "אלקי 11ש' שיקרא למעקהיתעיר
 ,*וא.1 לאוהביו מצחו לעהמ' שכר שילם במרה, מרה עבויתעו פ'על

 עביה. עצר הלזעני חף-דים, רותת בז'ולעובתו
 על מבעת תהדו המר"ת שהשפעת מה שהמעלה לבא-,תראה
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ל,=
 מהמזנח "םףאל ארן של חזניתה חלוקה זז שביקודאה,

 תטי אתה רורש אלקן- ו" אשר בארץ היא שדאל ארן כ. לאיותה
 והים 2(, א )יכרם שנרי אחרה חך ינשה מראינות בה אלקן- רשד
 משא"כ יםראל' 'אלך שמו עקרא מהה, כגר במדה הכד"ת נףגשבה
 ישביל ,י על להשפיע העי.ת מחג שם העמים, ארן הטו לארץבחף,
 עבודתו ואח איחו העתבש העכו"ם מהטעטטשבה

 ,- נתן אלקץ' ד אשר 'האוץ ושראל לארץ רנתט שקראתהו
 מ הש"ת, מאת שהכו הכמפעה ותעה כל על ניכר בה כ'נחלה'
 ג( י )כווצת ח1.ל מאס- לפרש "2 טוה כמעשהו לאיש משלםהמ"ת

 לארץ כחשה הרר וכל אלוק, לו כיש כמי ריר אוראל בארץ הדרכל
 ברגהגה נ.בר ישראל בארץ עדור דהימ אל41 לו שאק כבררומה
 והבן לארץ, בחתה ההר משא"כ אלוק, לו שץ?העלונה

 ענעו עמלק בהנה עמלק מחיא לפרשת 11 פרשה שממךהה
 שחצה והימ שם( ' ויש טלר, לשק בדרך, רךך אשר "( ם,ןינףס
 ארק שגם בגלף ימר ולא לכולם, בשוה העולמת המזנח שתהוולפעול
 אוץ סנה במעכה שהכל העולב ליצועות יוכלו חך'כ לביה,ומנה?
 נהלה" לך מזן אליבי ר  אעך "הארץ הקו כ' טסו, ההנקי הקואוראל
 טשחן כשעת ישראל נצמוו טצוח נשלש בן כ )ממייק חו"ל אס-וולכן
 פישהן( ייט הכדב םי ~עה עמלק' של דעו להט-ה כרהאלש

 רשנך( האש תפלה אמדדים )שק רשומות די,מ כתבו תענהנ

 אג' נן 1 חצפם )שד ר"תש"אלל"
 ידה-

 שבהורש לפרש, יש ל' וותרי
 שהתו שדובר במרה העולם ינהע שהער"ח לפעול יפראל צרותןאלול
 הים ענש-אל','.4.ק'

 שעם-
 ה-ור' . 5ץר' שצצי ופסקך פמפיה בכל

 ויתכנה ה"ה תו האיצוג כרצק שוה, העלם כל מנרג עמדה ולאל4",
 הוקעתן שאי שק"' השסק ההשש מלסתו עול לקבל אלולבהדוש

רסס



 רבהכה שפע שתרוה פרוקם אנו ועבודתה מלטתו שקביםבשופר
 ושראל העכורת בדבר' סמכואר כמהה, מדה עכורת'נו פ. עלנחלת

  אשף ש( ש ,הרעם הפסוק התקבעות אחר לומר שטפנוהה

 כשזעת לטק ש'ודע'מ הים והלנכן פגך נאור ד' חרקה יוךע'דשם
 שאנו מאיה שדיא ההמעה הים והלכק', שץ- ש"באור לפעולשופר
 כל תדעו וצמרו ק שד כמלטת עילם לתורסן שנוכה רצוןיה. ה-בן וכו', מצוה לערש  שכר שמשלם .תגש, רשפעתו ע"'מרלכק
 מעשן, כל על לבון ר אתה ותמלך רגולוכה, ר' לך כ' חבליישב.
 רננך וכל ושלים חים בשפע עטהם, ,אק ט', רשמחו צדוקים1.ראו
 ברוב רירו כמיהרה רוד בן בב.את רשופה, נאץ" לשנה שמכר,הע.קר
 וחסריורחמיו

י



 וילך נצבים פ' שלצמיתסעודה

 =הש ,בש' וכרש" נו אלוןכם ד' למס כלכם ה.,ם נצורםאתםא
 עמיאל שעשעו לש לקללות, וצמם אתם פרשת וממכה לזוזי=(
 שנקזם הורן כרגש,  שבתורה ממרט חין שתש, חמר קללותמאה
 הזם, נצבש אחם לפ-סם משה הההל כא6, לעמיר עכל מיואמרו

 לפנע קימום אתם השי כתוה אתכם עומ; ולא למקום הכעטתםהרבה
 לפסו אהכמ ,טדב[ אהמם מלועדן וה.סורק ורויילהןכי,

 לויזקום להכנכם הרכו ידם קשרו מפא הא ח~אורהתע,
 האלה התוכחוה כל הי בתו-ה כהוכ הנלא וקימש, מבש הםאוככה
 אתכם ומשיבק אחכם מקישק והשורק שבקללות שאס- מה צ'בויתר
 וכשתש רצוק-נום ידו עצמם הלשורק שדקל6ת 'הכן אק-לפניו",
איזם

 לעמת- יכול ,מ. לראת מתכים הע שלכאורה בצה, לעין ,שערר
 בום דוקא ~ז נאמר למה הקללות, אוחם שהגמעו בשעה תכףבא6"
 בברינג למק"י ד לפני מגבש שהו עם רבעו, משהפט.רה

 מום ט 41 ,בצה וופל שאמרו מה פי על כוה לכס-יופשרב
 שנשמם לאמהם ועדאל מן ברזל חהוה שם9; דנדי"מ בוזשהרב

 =%פ6מששמחק*תמ*שהיןנ ש* ח שי 9" *מ י * %ג * ש"=יי
ייאןת*,"ק"%ימ*מ"ץיה
מהשש"*מל=9שש*מששת*קח
ש



 4, נראה ר מרחוק ג( לן וימוח בבח'ות משזנה וחק שהציתם
 במוחש מורגשת המלכים מלכי מלך מפני היאה אקולפתך

 רצה"ק בשם תיש( לשנת רגוש אלוו צ ודק בספה"ק איהאתק
 דומל'הה עטך "כ' ד( קל והדלש הכחיב לפרש דמע, מלובלקהחוו:

 מלכלך הוא אם היאה תכלת לא לארם אפשר שא' דהינותורא", לנקי
 תה קונו לבק ב"מ רטכרל מסך המה העוומת כי אשדם,בעובות
 המלוזה", עמך פכי אס- לכך היראר לשקמות לדכוא בעדומונע
 והוה לוי לבא 'כל וק עי שעל כה תרא', תימעןהזיעו

 להכע'ם שה-בו מפא וו מעדם הוא 21חר, האיטה עמהם אל לאעסק כי הקללות  שטמעו מקין פקששן שתטעם לונו-,ואפשר
 שבשמש, לאבקים ביש רשפמקת ברל של חומה משתה רעיולמקום,
 משה פוצרת מם ,ך ה-מחד האשה ינ"צ שלא גרמה עצמהוריא
 אלקק:ם', ד' י9) "מצש היו ר, בכרות להכנשם כנפם כאעירבעה
 ואוצרו צקם שיהרסו הוא או בירם, ומפסטר הסכרלת מחיצהב4

 באלו' לצומה- יוכלסי

 אח הכעמתם רובה . לפיסם דבתו מושו "התחל שעהכאותהנ
 כהוריקו ופחד אשה עלים ערפל שראה שמק לנאר יש גר"דטים
 לפיסם, התחל מפא גוה - באלה' לעפר יכל נד ואמהפנותם
 כלוז עמכם עחה לא יתפש, ספניו יאים שאתם עבטו ו,שנעצים
 ומדבק אתכם האטיק בסטיק ש'הק~א חה לציו מצשמרזם
 רטדמם רם ששקלית, לבם שיש ויסחר האעיז ר-ל אנצי',אתכם

 אהמםוטדמימ
 לעומו 'וטלהת מ( לק ושות רבעו משה בהפלת משעוק
 אה נר העם כל .וראה ( ושם השית 6 אנד תחלחמ',יתאתש
 תודה ההא, מרא כי ר מעשה הא-ת שעי הימ הס', מרא כי רמעשה
סליהם



 ה7ו7 כי ראש מ" שיג בכם "ש "5ן -( בס )לל אטרולק

 מ' * ו-וו שלום לאמר בלבבו ה-ובברך הזאת האלה דברי אתבדומעו
 'ראה מכ,וק הקללות שפק 6ה י4, הים ט", לו סלח ל 'אבהלא

 בו שיורשמו הה, לוה ל', ה-וה שלוט לזתך כלבבו טופררך אלאבלבו,
 ר"ל בפועל וקלשת בו שמתקושש ריח", בספג ועיצובה האלהכל
 ר1י ה7.סויק, הקלליז טהמת ופחד אשה עלו נופל שעכ"מ למיאבל
 כפרה לסלחה ,נח גופאמר

 בואך, ניום ורועףם 'וותקם א'( )*ש בט*ח4ז  עירמיםחח
 71 שממעם הימ בו" מ מחה ממפם משוען טהירת ממבכיהחקם

 פעמים ןוסמה נא מחה ממפם כן על בוזק-, 3ר1ם ורועדים ותילשנוצא
 בשרשר ד'ע, אדמ.ד אא" כנק שאצל ז"ל, בע- חים מרבישמעתי
 ממשן ברעדה נקשן לק ק אנרו הץ סי, ודוורם ץוחו4ם אלותיבות

 אשה בלבם שנרוגש הראף בן יהזה אלת, בחוש אסעוצריםד
 לפנת שגר 7%1ר שכל לקראתנו,, דנא הרק מום טרא ופודוגוללה
 כרבעי ררנשת שתק אחר כל יסע עב" אפל ט', או לחים מרק.תוש
 בק מפמיז שכהא בוזל 2ל למצמח גרגרם שעומתש מטעם,יהוא
 המטשטש המשום את במה"ש ט-גש לא ולק שבשפצם, לאביהם.שראל
 הרק אשת בלבמ 2עדג'ש בר' 'ת' אל14 לשגב צר"כק מפא וע',ובן

 שממם עטו רנטה, האא לף4'ל הוא השפר טסנלוחוהנה
 על והושע 42זפל .דהוסיטה

 ה-
 כ( י )יישק כרכהש כיפר, תקועת

 *מי מהגש 41ק נד תחתנו החיה ותפל נר כשפרות ףתקןך העםצדע
 וחךע מלשך, חק עת ים "42זהוז עיפר תנךעת אצל הגהירנמסה
 עק- יק בקי המברישם יצשכש כל דגשכם, מטףך הדביםנרחמך
 רוה'[ הימ ערישראל

 שאלוץ חאר( ח11 הניה ,אטה[4 הוצמת ותיקר ,4וטהוהה
 שבקראל אמל, שכרירש הימ גג 1 השרש ושי י' ודתם ידהם אניריח

רעא



 אייכושייתשיק"טשסוים
 י9)' כלכם היום מצ'ם רתם בוש ומתקים שבשמש לאכופםשראל
 ראש על קא' כה נצב'ם שאתם נ( לב י ו" באור )וראה אלנןכם"ר

השוה"
 דגשויל נוסך או טירנה ומם נ* - י' ודחי ידות אם חח
 'ומתי ק'" ופחה בטשנה 'ת.ש לעבדו עעוכה חקו'ה'

 כל
 בו תתקים הלשווע ומכל בכל רב שפע " ומשפע מעטו,דהמם
 רנרכות", מודן תנדר 'ום בכל ל"צ תויה ופחד, ב'ראה נעבור"לפנ'ו
 לרומו שמרה ער המנב כל " 'ושפע ופחד ביראה  עעעברו שע"'ר"ל
 תמק- 'וםבכל

 בבואת גבראל, לכל למ ישדעה נאולח לשנה תוכה כר,

 וחסורו רחמיו ברי ריק במרמר רירבן

ערנ



 שובה שבת וילך, ש קודש שבתליל

 ר נר, -פהאל גל אל האלה הרבים את ררבי סשה ולךא

 חרשתם, מ4צק' האלה הגףם את תימוי היא למכי' עבר הואאלקן-
 ו' דבר כאשר לפנן- עכר הואוזהטע

 'ןז,ק א( ת )שמוח סומר עמלק, במלחמת רבש, כמשההנה

 עבר הוא אלקץ- 'ר' נאמר ובמזועכן "%ראל', הבר קח סשה יחםכאשר

 "וודוע אח"כ ומק ףרשהם', מלמז האלה רגבם אח "טםי דיאלבנק-
 הנ"ב ד", דבר כאשר לפנק- עכרהתו

 כ( ם )בברבי קה"כ א( ש- )כב חתל שףהטו מר ע"פתהאה

 משה %. אם-1 הר"ר  שבאותו ע4'ם היך, כל יא עלע, מהשךגתתה
 האיר רכ'ן שמשה בנה, לדאר רש לכנה כמנ' יהושע פנ. רגב?כפג.
 וכל מכל ההשך נרחה מאי התו שכאשר החמה, כאר אוראלנפשית
 אלא למר, החהך אח מניטלת שאעה לבנה, כפר והועוו פנ'אך

 נמו כ. "טיאל', תכר ין משה ו-ם 'כאשר יק הותך בתומאיה
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 חפצץ- וכל מפנעש קרה חש שהתירה בלבו וקובע בדעתו הארםמבק
 יש אך למצווה. לתאוה ותשוקתו רצתו מהעיר ן(, )נעוינ בה ישוולא
 אל פנים כמרכוז בעמו, ר שהעה ר( ום ,הדתם כיק אשר פממיחק

% ,  ,=ף"מחמחך""ט""מלת"ס ~ "יק" -%יט "ד טש תמ
הממהתשו=מימאה=תחלת"ש=

 כל מבמל אשר החמה כאיר ישראל בנפשות מאי ך ותק ר',לטיח
 אר הוא שחף נבי, כמבוטלם בגולש * המנאדם טועת כלהתושך,
 רצון עכהאי ב( 1" ,הצ בדד הביתא הכובע מכוחות מעב אשדעלק

 והושע היה לא ושוב מעלנש קוישא מוחמא נבתה משהאסתלק
 העד,ח ציץי רדה ולכן החכמני רפק רק בנפשם האיר אלא וו,בארזא

 ורק כה-וע, אומות בו שרשן אשר די-עתע ה-שדה, רטיטת כללדברה
 בתת. לנפש המאירה הלנה, כאר לפסעם, והושע וטל הוהאה"ב
החושך

 ישראל שובה ב( י ,ה"ה נאבד אלו הק עמני בי שכברתחשרנ
 תצבה בתעת כ' י' אל ישובו ורם-ש עמכם קחו נר אלקץ- 1'ער

 באהע-והא שריא עלק וצק שהעיר עד וועו ו" אלק ז ער.שר(ול
 חרצק לערר הים ר", אל הטובו רבונם עמכם וזקהו אלקץ-מר'

 בה יצח לא חפצך כל אשר והמצוות החורה ררך אל לשוברמכע'
 עלוק רצק עזראל כל בנפש מהעורר שובה, שבה וו,ובשכה

 טסן משזעת ר, הא לשב הממך רצתו מכור למעלה רושאשר

 'בק או שאוביים שבח וטע ששדות בעת ומתור אליך ר' זלישהאל

 רצועננ א( יון ,שח חףל שומח מה "ש בהכתז קמח עתה לךצעד
 נרע שרגא סק וו, עלק הק מ מצ-ם, בל' נחלה * מחנק השבתאח

 פ מצי בי נחלה בחמץ הוא ית'"4 מוצומבההעויהח

 מתך שיטה בתשובה לשוב מכה מטטןימטו המןיחי
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 שונה שנת וילך, פ' שלנטיתמעודה

 ,בהרנום גבראל בל אל דגלה הרברם את הדבר משה ילךא
 נטושו שטה רצ"ב אולפנא ב'ת למשכן שה"- משה, ולך א'הא'ועק
 מזהתו ב'14 המדוש למת שה"- זה ענקכאן

 קו אדם יגח לעולם א( ה, )שית ןגט' טימר ע"פ לזמריש

 מוטב שחו אם בתורה, .עםוק לאו ואם מהב שחו אם הרע, יצר עלםנכ
 עם לו קטר לא, ואם ניבש נצחו אם שמע, קיאת וקרא לאוואם

 שפ" כמו מ'החו, ביום או שהזה רב.נה בהוה והנהרמ.הה
 רש-

 עה'כ
 אמות, רוה וכיום נלרת' הזה ביום נו', הים אנכ' עעה ועשרם מארב;

 בבחינה טצו,ה, ועול שמזם מלטת עול קבלת שהוא בברצו, א;הכנימם
 ד,,נ'ם שבל ללמדם בהורה, לעסוק רגוןהט לבזת הה"- שמע,קךאח
 הרע ההר את מנשחש לעולםאלו

 שיבחשהמואתקהשקחיתב
שימץא-ת"מחסיםמ*והש"=מ 'מ'"
 *חעסגטבשאח"י שא,האיתלקיישןה"=%ת"קשעמעי"ן"יטןסיי

 שח14"חמ=פשאמעה*% משח-ץל
שש,כ=מא"קטףםומעסהש*"שחה

 יק'מ"דמנ~רשרי%רא"מד
 םלששאחץשןמ"="הי,יק4"ששץ "מב"

 ימי"" תש י אש יישה=ר הח שוקי
ש



 שההר הק"ש סטת כדגמה לאהמתו, "טצ רותו תצא תשג לאהחך
 השופר ת5- אל בצפה טאחו חדמחיא

 הרע, חור על מוכ ורר להרנח עוועים תלה הג' שכלנמצא
 בו  שתווי[ נ( 6 )רך 11'ל שאנו-1 ענק הה עאפר בהיעתאו,מהו
 והוכרת ק"ש תורה סבה שתעהנכ לשק שבהט-ח השטן, לערבבכר
 השומר סקול הנשכיל רטיתהים

 עור המוזה, 'ום את ,כר ארם כל שובה, שבת היוםוהמרנ

 חתים במפר להחתם ועומרים תלוים עלק בעתזם לעשור כסאבק
 "שובה ג( י זיוע מעוירק יץום ובהצבות רישוש ממפר51המל
 'קחו רבה' רעד" באותיה שמע, *ך.את המו אלקלק, ד ען.שראל

 רברם אק דן מיה רנה ,שצח תדל ודרשו ר", אל ושתם דכויםעמכם

ט "" תףא* ש ח ,   סו ןוי =ום א* " א 
 תיחוח=חשיימיקליש4מיל

יתפהתמ*גםשמשמ
ת6אייע%"י"אלןראל,%
"י*ח*ש"*קי*יפי*-כהא

) ת ס  שמפהקתי להיןץףיטצצט
  שתתקים אפשר בלחו תויה, לדבר נטי לא שאם ציה, רמיא4

 וק כ' לעלם, החטא 6ה "שנ עלא בשפן בלט והחטטהתשובה
 א' ההוהה ללימה- שהם-ם 51ה4 א(, 40 ,שטר ומטלא בגנאהתורה

 שתחשים להתשיהאפיפ-
  שהחשבה וכע"פ היון תשרר מיל ,פ.ג ההטכ"ם כושבתזטז
 תא הכפיים יום העצה האש שבק צדם במו" לעולם, שהכהעיז
 האוי לצוי ישכי. טצצש ד רושו ין (ק ,טל עוששי סרק היו ששקילת בעהרשה

 לעשית כמא שמן ודנים שר קל נעלה שובה,
 טהקבלת הא עמבה בשבת ההייטק טהקכלת הצום שכששושבעזה



 יגהלתנו', וברצון באהבה קישק- 'הרבת שהר מאהבה",כ'תשובה
 מ"מ- "אהי )נו ד'ע ש14כר בז' בעל אא" מס"קוכירוע

 א מאטי חצצה

 "אהבה בנשמיא ש"שבה" ד'ע צם עמרת בעל רגה'ק בשם מ(אוה
 מאד" בכל אהבה נפש בכל אהבה לבבבל

 תשעת.מ שהתקבל הווותה, 'רעוא רצח, בעת שמכה רצחרח'
 שמט ככור יהגלה שכיות, אימת ויהפכו מאהבה, כחשובהמיד
 ההמדע רושת בחב יידל במהרה רוד בן בביאתליש,

ישח



 האוינו ש קודש שבתליל

 ע"פ לפוש 'ש פ' אנד. הארץ ותשמע הסיברה השמםהאיעא
 הבא( כ' 1פ רכלה באגרא ד"ר מהיכר בנ. בעל אאץ כיק שלרבה"ק

 המו א' ועהנות, ב' תיש באנית טצוים ו' הזשיבך ס"( טן ויכישעה"ב
 הנהנה הוא ה-ג' בטבע, עקבי מהב השית אשר המבעית,הנהנה
 ב4 כוצומ לשה-ם תיל הוית כי המהוה המה עצם קי עלהנסית,
 עש אהבה כעמד גבורות לפעול השמם מערכון ישדד באשרהמהר,
 מורכם רעת נהנה כל 4ח ב4ם נשים במצרם שה'1 במוהמגאל,
 פרעה אס- כן על מהרה העצרה שום כ4 למבע מסור שוצלרותה
 למשה פעם בכל "צ(- 'ה' והנקרא תר אשר הף"ה מ. ב( תוששח
 וקירח שאם- ההו רםערכה עירור קי על הרצה שם שנם כח לולהוודע

 שם רוהלבש1ת הוא ,ע." יעת כבר מ הווזה, אנ. כ' ירעתס ,(י
 בגשטרשו הם אויר השאחרום, הקוהמש כצותית ,הסחתרוהרר"ה,
 רטיה והוא אדרון, חע". ראשק אני 1( בי 1"2עי הנבוא כמ"שאג'.,
 הלבושש ניח רם". טף וזרוזן לא אשר בלבועדו, הממחתרדילך
 שהוא המש-כה בשיור וכולהי עוצם שתראו קי על ה,ן'תואמר

 שהוא המבעית רצינה שגם תרן בנה למען ב4 רי'ההוראות
 וליגרינם לוישג,ח הוסה ואק שם גם אני., ביובה דגיגיוטשחר
טשתו
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 מב* המבע בהנהגה הש שהגל להאנק ח"ו .כל כאמתה שלםשאעו
 ר והשיבך ח"ש במצרם האח ההנה הרעת שהיה כמוהשבחה,
 על באנ'1.ת,מצרם

 ו-
 כהנדגח .ום בכל המתנןג הנצע התלבשות

 לשק שיו"ת צט ק על יגע, עת מי )חח כזע" דערמוהלבהט'כ
 חהט לא אם במצרם שה'1 ויעות לרס"מ, ח"ו תשוב בך ,י עלרבים(,
 עכווה"ק עעעו, 'איר השי"ת באמונה,חוק

 אנטי האוץ ותשמע ואדברה השטים "האדנו לפרש 'שהופ"

 נמשלה הגזבעית הינהנה "שמים', נקראה הנם'ות ההטעה מפ"
 עתה עינד שאף לישראל, לפטמתו סמן' רב'נו משה אמר מכןלפורץ"
 ה-%ופתים האחזות 'לכל בחינת הפלאות, נשים רא,הם הר' ח',כשאנ'
 טלכם 1יאיתכ ש(, ל- )=רש הפראל' כל לע"מ משה עשה אשרט'

 ההחל העלם, בן פסדתי לאחר עכשו משא"ב "שמים',הנדנה
 על להזהר-בם אני צרץ- לק המכע'ת 'הארן' ההנהנת פגשההמחרת
 שהמו שבט ילהאמץ הלרע כלל, מורהם לחלק שלא האמתהע.קר

 שאחם ואדמה", העמדם ש"האדמ כשם באיץ, הוא בןבשמש
 אתם צרובים בן  שמי"ם, בהנהגה עמכם מתנהג הש."ת כאשרמאועש
 פף אמר הארץ "ותשמע אשר בעתלנהק

 הל'מ מלאכם, בבחעת הם ושראל הכפונים, ביום והנהכ
 חק שהוא בסוטת אמם ואדט"", השמש "האדנו להסגתשזוכים
 הא-ן' "~שעשע כבחית עדם דאגן, הבואת שמאמפשהאסי",
 טזנ)כ=ץ

 שר-
 עד טשי "ששם' שש. הא הפוט41 נ1ג שבוע טונה בש, יל

 הנהגה קטנת משלפך שא שדאל ועכורת מ שח ישטה א לובדיג
 בסטת כ' רוחשם יי ולמק %ו ט, )ירך" חה השק להטחההרצדם
 אלקים", ר אני בשמים מאוץ אותם בהתש' הש-אל גס אחההצה'

 זכו רצחה הטועה דעתם אשר כמצונם שראל בנ' אתשכשההנאת.

 נס אה הכצחי - הח"ה את תמחזי לא נר בקלי אשמע  אשרהח"ה



עחהצתמ9ימייח*מ ח ח צ  
ן " צ א ש ש ל ף א "  מקרניזי

ךחל 4 ט ג  פ  מה מם שא"שש ה י " " ינ ל 
 ממצמקמ?שמשששוזשע

 ק ד-י " ~טת =9ם ע ק מ  וא"מ
 עם אח חטי נוי ה,א וה מהוי הארץ", ימשמע השמש'"הסוט
 והארץ יומים יכליו בש' .ה( נום בקודכס ואמים לקדשו,השבת
 א'( שעי אין- סיף 1עק בעה וה ואוץ שמם כבהכללו הים א(, ב1טששח

 השגח את המעב א( קי  )שה וי"ל שאם-1 טה ע"פובק,
 "נחלת הסננה, ה'א מצוום, ב4 וננחלה אבן; עוקב נחלת1האכלחו' גי ד' על ההעב או י( ך 1-חיי שנשר מצמם ב* נחלה לונותנן
 )ואשוו רכה,כ ה,( איח )מי ברו מטון הסוטת וג אשר אבן',קקב

 מיבאן 'כ5 ובועת סוטת עשה הננהו ספחה נסע והמך ,(%
 מאיש כבר הר א(, שה ג ח 1עו ת4ק" שבגואה בעמא והאילעלא
 את ויגנן אכן" קקב .נחלת 'ההיא המטת ןנ שחה 11בשבת
 חג אורות להנע .ת.רה מעלה לו 'ש ואוץ, שמם בה נחבר תו,שנת

 בחמים ב4 *חלה הדכותרשופו
 הנפש, שמחת מתק- הבעודם מוס ים לקבל שנוכה רסקו'ה.

 נעה המנרה ששק .י, לוגמו ולה% להרעת אלק'נו, ד' לפג.לשמוח
 אחר שאן ניטינו, כש,נ לוךשזנו הבא צדק,מ טשוז פס לקךלומכה
 בנהרה ר,ר בן לב"ו, מנ~ז אחרבש

 הא"
 וחסתו רחמיו ברנ

רפא



 האזינו פ' שלנציתסעודה

 י ,ינ וכמהחש פ' אסף הארק ותשמע ואדברה השנכםהאינוא
 מיקב ב* ד"א קזקל ופדיפ לכלם כקעקל לנוף האחן אמר לף רב' א(פ

ש הייי נחלות יהיט סשטה:  דננרםן, נבי סג ףה מק מוש ייצא יקןק 

 הולם תחחנו שנמר בוק הוה עלו ניעק כלם כמה האונקלשכן
 קל הוה,  שבארם איבתם רמ"ח כךמתעשכם

 ו-
 מנק יק, טל האק

 נסעכם נתח. שמעיו נ( :ר ,קערשנאמר
 בים לכם ולקחתם פ( כ: ,ישיא עה"ב שריי מה, לעיןרש
 כל ( יר ,תך*ם פחח סר 'רב' י( פקי י ,יק חו"ל אם-ורראשח,

 של השדרה לולב, בשבל אלא 71 פסוק נאמר לא כסקי ט' רתאמרנה עצמות-
 לפה, דוכה הותדר לעק, דוטה היוגרס אדם, של לשררה דוטהלולב

 שקולק שהן מאלו גדול רא'בר'ם בכל אק רוד אמר ללב, דומההשוחדת
 ש'אח אס- אן- ולכאבה, תאמרנה' עצמות' כל חף הגוף, כלכנגר
 רט'ח בל הלא הסף", כל שנר שחולק שוק טאלו נתל הא'בר'מנכל

 על שבארםאיברים
 ה-

 הר' בק הכהן סמסז לא למה חים הם האזק
מ.מם

 הום ודנה הכפורש, לום ממך הסוטת יג ט2(ידזונראה,
 אח לדמוע רודו מא השרות, הקרית את לחה הקב"ה נתרצההכפורים
 סניה לה כמך, כד ר הכששם ביום עור אשרת האח[ רח' ד',דבר
 לקחה התורה צווחה ו7 לאחי השוב האיברים רמ"ח בכל רקן ליחןאו
 השף כל מנד שהקלק השנק ר  שאר אחנם

 שרק עור, להווסףיש
 שע-

 הואל באים דגשהים שיזם

רקב



 שא"ולמהרה
 וחח-

 לקים נכהים אכרי ההר"ח כל תדק נפשמ,
 ב(, מ ומנר ימי ואנש 6לכ שהם לכם', "%יעזם טסתבמוטה

 לא -( 9ש )חיוכם שנשד טמעם שהוא רפא( נ פ ומצר ביימ14מצח
 חית, ט ואק נכש הוא אם ללב, שהזמה זול,לנ ואג( '-ה, מזללורבתים
 בו 1אק בש עצמו שהוא לב שכן כל ר', את בה להלל הארם ויאק
 בים אשכם" ותח' שמע"נ קטם בעען כן ועל להלל ראף צ'טחית,

 כ' ר, את בה לחלל במוגנת ס'נק הר *קח דאונם ועירהכפורום,
 הכפורם ים שבק 11 בשבת ששרוש הה הא'בףם כל אח החוןהאחן
 הגז בעם בנמנה מטה שהשו גי, וארברה הימהם "האדםלמנוה

 'האדט בעדן 11 בשנה ההורה לקראת טעם שתן ישעודכ
 האוץ ותשמיע בירברההשבדח

 פגי-
 נתהנה וצתה-ם טים דהנה פ-,

 ומלחתי 6 ואני- רבץ, למשהוקב"ה
 ישישת ~ש, במהדק ופ.' כדברך,

 ועל נר" מצרם שמח 'לנה ויגבח נהר צדק שאתה "כדברך" י( פלי
 כבלהת" 01מלא קומרו, ה-איכן

 וינץ בנדחצ כאן אמץוהנה
 פ-

 שק- ר4.ת אב הקב"ה אם- א(
 רירן-, 1שומעש לפניך משתתעט רגל בר"ת, לפתוח כשהכאלחורה,
 שע.' רבעו, ממשה לסר, אח ומהזכן ר"ת, לזומוע אנקי עצימתכשם
 העלענש  נשתחקו ברית, לפתנח שבא בשעה לחיתן שטשהמה

 ואוברה הרצדם האדי בעק שקרט האץ מק רמץ, תקשוטוחחתודם
 יל"פתו'

 שע-
 כשבא א.ש, נט:כרא הבראה לתל 11 המגה בחצה רבשמנצה בקי חצמע טצרך' 'ס6זת' אצני ככיפול שליקביה

 מצי והכל דכרע רצטעש לפרו מהמזהים הכ5 הי בריתלפתוח
 ר"ת, בצמק אש טנמ: עצבשהוא

 לקץ ששעש שהכל הרם- וחח-
 הכ.פוהם *ום הממוכה בשכה טז שק יהאש %ק יעקיטש,

 חים הם כ' תוריק דבף 4ממע ארעו להטות שניכה דיקףהך
 מוערש לקלל מכה התרה ומטת הליק ינץ טצה תמכם ששואיך

רמג
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 קונטרשי

עוית
/,---יי י שכת,
 יתשנ"ושנת

 ולהציע מרבף-הורה השימותתשא
 שלים"א ארמו'ר מרןב"ק

ממונקאמש

שהק-
 השהיו שנה נמשך השנה





 השנה דראש א'ליל

 רגיל והא לעלם הטו, מלהא ס'מנא יתם-ת השתא אמי אמרא
 כנ"ב, א( ב )ייית והמר ומאיקא כרחי וטבחו ק-א שתא ברשלמיתד
 שהא", לירש דוקא קשור הוא לנה מלתא', ס'מנא "ראמרתרכ'ק

 אא" ב"ק מש"כ וע.ק השנה כשאר סעע'ם לעשות נצעק אקואמאי
 שיק וו( אוז וכגא ים מאמי השד' ש"ש )פאמי וזע תשוכר בנ'בעל

 תעברו קשישא' רבנן קחדנן ולא דר"ח, א' בלל אלא מחג אינוהתחניט
 ואת לנו לובו- שא' מרשומקש חד א,שחמ,ם ולא ח-'ה, ב' בלולהכ'
 הטו שרק רראשונה, כלנוהרק

 רמי-
 בבנ' ןווק ט"ב  שתא רש

 בחזנה ואשתה, הבחינה "סור שהוא מה, שמבאר מה ( אוה )שםתישכר
 תוחכמה השרש שהוא '1'ד, של בקטו וק באות צט שאיםכתר,

 ע(" טן )איב תטצא מאק החכמה כי יו"ד, באות הצורפתהקרתכן,

 אך המהכר, בלב אשר את השסע משכל הימו אוחית ע" כ.היה
 והפתק חי מיק אסה סי על 4משכ"1 מ-גהו אד עמו, מדם-כשאינו
 רייאה, תחלת עת שתא לרזם שך שפעך מ', הרובד מןלמעלה
עיצבן

 וחשיהם לבנק שיכ.ם עןזמשנ'ם כוה, עגו לנמרעראה
*ג-אש1%'יק%-%"חיל
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 ההנחרת לתהלת שיכי ם"טך שמיצד חף כר", שהא ברשלמירז'
 אנד בסם שם השסק לראש דוקא 71 ענק שייכות עלן ולפסהמלטת
 מלביא לפר אמהרקב'ה

 כ-
 כי ג(, לי רשד ,יחש עדכם שחם4טני

 שתוקעק מלטתם כתהלה חטלכש ערמם שב, סט. נשוכרחוקעק
 מלטתו, תחלה מקום בכל ולהשמק ארק וקתות כחצהנרותלפנסם
 רג4"ה בוש שבו הוד בי1( יהברך המרא אח ע*מ מנ41כן אםקרס
 ם2צא שהא ברש * רחקקהן שעי נ 01 )נצ עלו ומ"-העלם

 'ת"ש מיטתו שתהות ט', ורובל נךא באבלת וכמנים שושקמלתא,
 כבוד עי" רחרבה ט', שתאם מכרתו וכיחה שיט באופןבהתגלות
 ההראל אלץ י באמו נשמה אעי כל שנאמר ער בעלם, יאשמלטחו

 משלה נכל ומלטתומ"-
 נ"ל האר" בכתבי המבואר ע"פ יהר, השק ינתןובפנשיא

 האדם על תידמה אים ו" אפל נא( ג ,ט"שח השנחוב הנסיה,בסוד
 מחרש שמתה הנרך קמנה, לנקורה המלכוה תחרת שנה ונבל ,בו

 הוא א יק שמש שדא ברנש המו מראעיתה המלטת בנקותחלת

 יותר אכמ"ל ורנן טלטת, מששת לענק מקהא דלפכן הם2ציםדשיכי

 מתק תפוח לאכיל טרגק הקיען ס ה ש ,שו" שרמ"אכתבב
 מה ע"פ עבט לבאר יש מתהך שנה עלעו חהחרש מימיםבהבש
 כן הקר בעל כתשה נ( נ הייש )שד עה"ב א( יה )שם חו"לשרחש
 פרץ זה תפוח מה "י לומר ששהו שדאל נמש* למה הברם, האדתי

 ההפוח שאכילה הר לנענוע נעשה הקרוש ושראל אף לקץ14,קורם
 *שמע נעשה עןושועצ שרזך מעלת אח רננכיר סעקהש

 התריה קבלת טעלת ותפכה רגול רצנו לאחר באמתאך
 נ( ג )תך*ם בטרש כשהתא שיאל, על לקף(-ת לנענוע נעו%,ח-קרסת

 "י ק,1 לא אנמ שמאה ואחפז לשיאל שמים העלםשאומות
)שם"

 יו ", לה )שמ שיאל 111ך אלה אגדו סם אתעש ללטף ג(, ק
רט



 מכל עגבה אשר אגוז שהיו צ'ק כלומר מלה' באלה'ם לוייקהה
 גדולה חטאה דגבורה, מפ' "- קיקן ולא אנכ' שמשה עוריהא,מהז,

 חן ש ,שם האראל אלהיך אלה אבו, 'ום ארבע.ם ששמ,ף במהמאת-

 טלל זה יום כן טלה התורה כל וכללה אלקק' ר שבאנס כשםה-גה
 בראש וז'ש אוהו טמיכק כשישראל אמם כעם הנהצהנ'ם כל אתט

 מתן וחהרה הקם-ת במל מוו החמא אנט על תשובה עושק הרהשנה
 6טת להם 4יאתויה

 את שופרות, כברכה השנה, ראש בתפלה שמביים הענקחח
 סי' הר על מלכנו בהנלוהך ט' בכיך בענן תלת 'אתה הורה,מתן
 תחרת 'טלכיות', ע"' הפעה בושש שרק ומש,ת', תורה לעטךללמד
 עצרת י( 1" ,שלך גאוטרם 6ה חיל ורמזו לוטת. לרצות החורהקבלת
 השנה ראש ם' תורה, מתן 'ום שעצרת כלומר הוא, השנה ראשנמ'
 כולו העילם כל ועל ישראל על הש"ת את לרטלץ- או נם שצרק-הוא,
 מעם רם"ג שכתב במו ןקרה2ה, ההרה לקבל צרץ' רשנה בוטשונק

 שפר ק% ט עעאטר סיד, די מעמד 'לה,כ'רט ברגה שופרלתקיעה
 נשמה עצמם על אטתעו שקבלו מה עצמט על תקבל מאת-,חוק

תשמע"
 לחוכי רינו תפהק, לאסלת גרסא הונן הוזנה בראש קתל

 לנשמע נעשה בשראל ומהקרימו - בו" ההער בעצ' 'כהפוחענק
 אוהו האטף עה השטף שבראש סעק ברכש, אוחווממחידם
 וה קרת במל רעם החטא, ע"י המתעוחרש הרעים נמהיםש"ש,
 אלץ וטמרם רשכלל'פ הקטרת'ם שאר כל גם ממתיפ באו"םממלא

 כל רמתיז נכלל בה מ מתוקם, שנה ע5ש תתחישתוו0וים
 השנה ע4מ נמחיז ח בנטת אשי "טשל עם מעל כלםרו(רתש
החדודו

 כל רוםהקו ומחוקה, כשעניבה עלט יגאלה שיטש וצקהי
מ י %""ייא*תש % שג   "ש 



 בם. ומטרכת טוסה בשוה להיט, לאלתר צתים של נסמקקדיתם
 חי בן בביאה ישהה, מילה המנת המשצ, מי4 וככל רךחא ומוע'חי

 וחסרו הצה ניה רקנפזה



 שופר חקקת קודםדרשה

 ורבוהיומחץ

 נו( פס ,תרלב והלכק פנץ' באור ר הרחה 'ורע' העם אשרא

 דא'חא ע"ר התרועה, כתות לטק היורים הם הרועה" "הל'הוה
 הר: שלא ]רשב"[ לאבא רא.ת' אקומר, רב' שאמר אן '" 1""בעד
 ג.נ )שם א'תא "ק התענטז כמור ובק. הרע שאט אח לתקיעותמייל

 וממר עמר אם אלא אדם, כל מפ. ההפלה לשמוע ר"מ: שלא א(ג
 ונפהר נרעש ממעש רענ' הנד בן על לק קורם 'ם.מ שלשהע!גע
 לתקועלעמור

 ולרוזפ~
 שלחוג. אשר האראל עם על

 בעיתים מדע כל יא ,מש4 עריכ ג( ז א 1ח בוהי אחאאמנם
 בלבוו דמעהן' מר למום ואתדבק אתלע דאיי קכ,ה דא נובעלה
 המשער מה לשם תר עטל הרהה', היערעי בשץ נם רוא שכן,נראה
 ט-ודי הוא םבלבו:,

 הפחות עאאה, העם", נאשר ח"ש הרועה"
 חרועה', ט.'יי להעח 'כל הוא ם "עם', בבחינת יק הואאשר
 לכל ואתדבק אתיע רקודה מ"מ התרסה, טפות לרעת קבוקיואערר
 בלבוב רמעה(י מה לפוםחד

 פג 1הר4ם פתח ט,שןץ י' ס פנים ויקי בנא-רש חסל אמץושהב
 אומדן אץ תר כ", עלכק שן בשד ר חחעה 'יל העט אשרשן

 כנמן להם, "2 מעשם סמה לק, "ם קיטה מס; *דמ4 יהדםוקלם

 מצדה לוש, "שסלפוזמ'
 אעם-

 מבדק שהן האה הרה"ק ירי העם

רמש



 רוטש לכפא הר( מכסא עומר והתו כתרתה, מראן אתלפתא
 רחמים למרת הרק מדת להם רעפך רחמים ע4המומהמלא

 לא תרועה שקול ב( ) ר וי בש"מ שא'חא מה ע"פ לבאררש
 שטסם"; החולה כררך סלט יגווע באום היא אם ה,א, פהייק
 רמלל כארם או  שברם, רגקיא והתו נמת, גיח' כו', קצויםקווקז
 לוה זז תכופק קצרים קל"ב שמשנטעשקתן

 ולדי
 רגקרא והתו ילל,

 הרועות שברם דנקיא כאחר שמהם ההן אוהרועה,
 למצמת טעמים עשרה כתב וזל נאק סעדתן רכש הלאש"כ

 'להוכ'דמ ויא שהתק"ש החם-ן( ורענן לטעם ובשלמא שופרתקועת
 ש( י ,ייזר כמש"כ הארבים מלחמות תרועת ויל ןגקרש, ביתחורבן

 השומי קי שומע'ם וכשאם מלרגזה, תרועת נפוי שמעה שופר קלכ'

 קל הש התרהיה שקל א"ש המו-ש", מת בנק עי השו"ת סאהנבקש
 שבו הברואה החלת שה'תם 'מש' שהחר הראשח, לטעם אך יבבאבב.
 מלכוהם בתחלת רילכ'ם עמם וכן ע14, ומבז' העלם הקב"הברא

 מקום בכל 41השמ'ע להיה; ובקזות בהטצרות שצוקםשתוקען

 הס', מתם 'תברך הבורא את ע4מ ממלוהק אס הון מלמתו,תחלת

זי ק  ט י   % % ע* * 4י י *   
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 י-ה נךאתי המשר כק ר( יח )תרלםבבחעת
 וכמה להרצע ירעים ויגולם שאומות שאף המדרש שאם-חח

 תךעת שהיא מלטתם חירהש בעת תוקעק הם מ"מ ט', 6ק 'שקרנות
 ט. וק "ס אכלשמחה

 כתרתכם טרשם את לפתות מזויע כארץ אחי
 פהנלש הניו בבוראם מאמ'נש הם ומכיתם תרועתם בתק- שנםהינו
 והופך רדותם, עמהם ומתמלא יחמש לכפא היק מבפא עומרשהוא
 רחמים למרת הרק מרתלרם

 ע"מ הראל, בער מוב להמלץ המה-ש, בדבר לפרש נהוהעודנ
 עחקגי עת( אות 1 מהריא תויר )הטי 1"'ע אדמו"ר 144"1 כיק עבותםמה

 הוןו, אסיח קודם ותשלק במלת מעומר כשהטה 1."ע הקרחיהומה-

 במן, חררי התורר נשם וכקול ורגועו, היו צפרני מעץ לארץ עצמוורק
 העל ארין, תושרתה שאול אק ווארפען מץ' וועסם ר' אז "רבש"עאמר
 בו", בשש קראו לר הה-ו ואגש אק מנק ארך רארמ דן-אן

עכרהיק
 יק, כפא על .ושב כשףקב"ה המדרש, לפרש יש וה ררךועל

 הם לחוב, דצם לנטור עומד וח"ו פשע, מגי מל .חך מלק.אק
 שמתק- כלוכן-  בשופרתקעש

 צועקש הם דינם נוי רדע על ריב.
 לגאול )ח"ו( תר.מו אם ע"פ גאומרם בעיפר, .ח"ש אותווממלצש
 מראם אח כופרם ויץ נעכר 6טן ואיך טלכמ תשאר אחהתחתנה,
 'אשר חיש רדטום כמא על רהשב יק מכסא קם והקב"הבתרועה,

 מכץ-ם הם ילקה בב. הרחנה פתע' שגם הריה", תרועה .ורעילה
 ,זלטן', שן 'גאו מבקיום אם שה ובעצת אחר בוערהומאכחךם
 כן צללה, בם מתו "'ש האדא אח לרגלך שכש שכשםלשר,
 תמו הרעו השנוה ששק ראשם על עולם ועיכזת ברטז דק נאוהינק י ופדוי ( 5- )"עז- ימר בעת הים, נול פר באור 6ומלעץמכה

עקישש2
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 ופ"כ"קאא"בעל %(באורטימלחים כתש)משלמ ורנהד
 חקקת ל 4%2,י 1( אוז נ מאמי רשנהח מאמי "השי )ט. נ"ע תישכרבני

 גן ד )הש" חו.ל אמרו כן שהר הברם, נוךאו שחים לומר ויששופר

 ע4ט שעגלה וטית טד"ם היא אף בחיט דעו מה 6רע1 הואמקהם
 חתיה תמחט שלא עע4, הם ההייים, על לההפכך ע4ט מלך, טיאור
 לה לשמה חוההך לומי שק- אהבי טלה ומדה לעולם מפעוהק'
 שן-ו- הינו בהים' חפץ מלך לחים "ברנו בנישית משחלשאט
 הם הלא ב' רחים, בסמר אנו נם תחתם נכתב וממילא בחים,זרעט
 קשר כח או ובעורר וצחק, לעקצצה זכר חק"ש ובהעה שש ואורךחינו

 אבההם אל מצחק ךאמר ז( נח )טועיה נאושר שם שהר. בבנים,האבות
 חדו הס שנ וילכו נר כנ דגני ויאמר אב ושמראבע

 יאש הזח בים חים, 6יע *ט" 11 חפלה כאמת,והמז
 א( 5י ).בטה חיל אמה עיעי טפלם הנדלה התפלה הש, -וכלמש

 של להפלתן מתאיה שהנף-ה מפני עקורים, אכותש היו מהתפני
 הלא עקוים, רייקא הזו וץ מעם בשבל למה צ'ט, ולכאפהידעכם
 א4ו להתפלל צרשק שהי ער אחר צרך בטש לעכס מקב"ה יטלהזז

 יגעיה ההפלה היו - חים לרע *טח זו שתפלה כנה, מביתרתראה
 הפרם בעדו ודה"א כעלם ונשוח כילה לך שאק החפלותמכל
 של לועסתן מתאוה שקב"ה טמעם 51ק חים *רע מהפט שהמוכש

 חווטם לבם מעומק עיתפל4 בר' לעיים, אכוחש את עשהצדיקש
 אחרוג חפלה מכלעתר

 5שש שכה יך, ובקש ובנס-ט אחר, 42:ם מעמה רצקגהי
 בצרה הימרש השהאל כר אטט כער חשפם לפעל שצמוקבחתיכה
 וכשאש הלים עלוט ישם רגלתם הרע, היצר בזר שכויםובשבוז,
 מוכה לעעה תוכה שאחיל טשענוד לשדה מאפלה לרהטהמצוה
 בשןן חד ב( בוטאה דזשעה נאולח 5שםץ הזעעך וןודם בכלומתרף

 יקרע יחמי מןבחק



 נדרי כלדרשת

 ךרמתיומוט

 עליכם 'כסר רוה ב'1ם כ' י( ט )יקה" וקיחטה בתורהכתיבא
 מיל " )5 הכעב"ם וכתב ה"מ-וץ ד' לפר רצאת'כם מכל אתכםלטהר
 על "עבר אם דק הכפויים, 'ום מכפר העבירות כל על שלא י( יהשגבר
 מב"ר, רנשרם 1.וס תלה תשובה תשובה, ועשה תעשה, לאטצ1ח
 כרתות על ועבר אם אבל עליכם' וכפר האז ב'ום כי ממרובאל.
 עלס הבאק יסורק חולק 1.וה"כ תשובה תשונה, ששה יק מתש'ת1ת

 עלו שגבוש עה נמיה כפרה לו מתכפר אק השלם הושהה 6עמיק
 שט" ובתעש פשעם כשכס 41ש'ת' לנן עם )תדלל מומר וכאלושורק,

 במשא עו מהב טיש מהעם על מבסלא ך,ו קי לר בריהוונר

 שאב ק ט הנפש במהלו, שישם העף מהלה שב! במפר.ק איח דוד נמישש

 הבוו-4 ים בבטחמהמעש
 ה-

 א, אמי ו-וו.ה קרנן ב(םו
 שם , ועברך ודלהי
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 י~ *מ-

פ שי=פ, בלן4 קיק פשל % י ש" שח %   מי * 
מי"  וש *טיש 6ע י % יד ק * ח 
% חיק 4 4 )שח  ש שי  ם ופ  ש  ה יה 

=%מםהי*י"%ט*מ=טהיאמו*
אשק א ישק  א *,   % ח  ח   



 אן, מן וסיד חיתרו טשי קללתו טהרה יט ים  שבכל עי חהקא,טד

 כפרה בעבור הוא רגל 'רחם, ו" י(, א 1"יע7 הי לבב וכל לח* ראשוכל
 שורק על', ושבתוו עד נבערה בכפרה מתכפתם אק שלעולםעצות

,ר"ל(

 'וה"ר א( ת ביכה ס מש )"(" 'הזכ"פ בתפלה אוטר'ם 4עוהזנהב

 לא אבל הרכם, ברחמק' מחק לפנק', שחטאה' וטה עור, אחטאשלא
 מ נדל הם מ= מהלקח ראם ודב, רע'ם' וחטם 'סטים היעל

 מה שורק, עלו כיבואו ער נמיה כפרה לו טתכפר אקשלילם
 שהיקר רכ'ח ועוד, רכ'ם ברחמש העקרתו שנמחקו תפלהמועילה
 הר ומרק, עשו ושבואו עד מהכפר אק ולעלם הנפש, וחקק כפרתה.א

 ותפרן נהמו, לפ' יק הם שרק כל שריי בארנה, ויסורק לקבלצריך
 ורשתן שד )עק לנצח הנצרך עמן הואהדש

 מצ(-
 ים מאפר השי ויין

 סו( אתועיינת

 טחה ש"כל ר.א( 1שס הרמב"ם שכתב מה פ' עלונראה
 מרח בק טה!, אחת על אדם עכר אם תעשה, לא בק עשה בקשבהרה

 הא-ל לצי לואהזת ח'צ מחטוי, ישוב תעיבה כשיעשה בשגרה,כק

 פשעתי עויתי חטאהי יהום אנא אומי מתויק, כהד כר, התוברק-
 חתר אע' ולעולם , במעש ובושת )חמת והר וקט קי וערמתילפנץ'
 ואלי 4" פי * ה%מ

ר ה  " % א  
ק מ ה המ ל  ח* י" "ק שק 

 ובושור )חמתי 'הר הימר הוא, ברוך י הא יפךמלהחחית

%  "מ
 ישק חלד, מץם עברו עם ושיב אשר *גי' דכא, הדברי*מ

 הטלך נקשו  אחת פעם השור ירכו,ישר  בל נמשןיץ *כללו
 ביב תלבה נ%לחע כל כבי אשר סאהק * וש"שב בדברשלידת,

י
- 

ש ל *צ  1  *  * *  * ה 



 כל בעד למלך לשלם חובהו של העם, מל המרך למובת הששותהנול
 כבמרצ ולריק, להבל שם בנבו וק כן, עולז לא נמלחו, אשרהמע

 בקשה את עשה יא הנצקי, ושמן שעבר עד מרעת, ורגכעריםהשונדם

 חם שבליע, עוא אם לשב* טהר, המלך שלת ייום, יה'רסלך
 אדוי מלכו לפד למתיצב שצרקי כוה גדולה ובחצה אימה ע*1שלה
 וכייסר מוצו, בקש אושר אח ע~שז שלא לו וזוכיי וחמר מוכ רקננ14ע
 שור' רום שסובל שהכה"ר כמתק תיק או אצטלא עעם לו הו-שלא
 סאתנו מ1כ[ והנמשל יצקן מיסורי ערוך לאק הקידםשש

 הרבש, ברחמך מוק לצל שחטאת. -מה מבקשים שאםיגה
 ברחמי הדלי"ת והקבל הים חן,ם' וחלאש שורים עי על לאאבל

 נצמרך לא ההשובה, בעת יצועי: מהגחמה שורם גורל אחרסרובש
 רלם וחלששקהים

 ער אוק' הכ', אצר שלותור כתר .רכב א( , ,י-ם" שאמדנןתה
 וגלימה, בושה מלא נגל לפנץ- אד הי כר, כראי א,נ' נהורת'שלא

 אבל ריגום כרהגדך מיק לפרך ,צומאה' ומה עוד איגע שלא.ה"ד
 מלא ככלי לפק- אג' ש'הך' כיק הימ חדם' וחלא'ם שורק יי עללא

 לצן שחטאתי רמה ע"כ נוה, טץ4ם טרק נאק מה", וגלבושה
 ע" הרבים' ברחמיךמיק

 שח-
 וחלאכם ומורק עי על לא "אכל הבהשדו

 תדהי. בץסא הד המנתא ררב ףדר "הזים ךגמ' יומרתהועש"
 אחר פתה * פהוי " פכח ,שדשני רוכל טאפר ש לער "פונוה

 עגלכם ,ךהע פתחש לבם שחח נאר סהמ, של כחורה תשובהשל
 וריי וקב"ה, כן אתר שהל עלל ימשמע ש"ב בהן נכשרותרתות
 גמורה, מפרה לוגם סכפרש הכפה-ם רם יא תעובה שאק בע"מש
 ואן. שרק,אלא

 שחה פעי תשעה של אחר קק פויה שכעמת קאם-
 המערל שלה טעה נק. עשה תךעמ שקה שלע פשיםלם
 הטו סים מכל המו, שנחק שוגם סייג על כפחה תשיה "להפחח
 עץ וצין מתך לחשוכה הש שלהצר, הום 6ך "א הצבעיהפתח

וטה



 המג ברק. הא,ל לכ' להתתית תכלם שבהםמה

 לא ק על 11, בשעה לואיתז ארם ות-ב בא, השמש העהנ
 שהסם ה בע' הדסו ,ם" יירדם בטגן שכשהא מה רק וניכור עה-נארך
 בנק שהב ולמתיג לחמם כפרה בהנותו רבט, כלשק 'כפתים'נקרא

 השישבל .( 11ה הקהש 'ט סכמי ששך ושך ד.ע אלעד מנתח בעלאאר
 הכשת 4.ת הנשמת בנרם נדר כל ב6ל מ דמע, הו-ריםמאכותש

 בכר אס הזנה יתפיתיוו' יסייע או נפשתם, לתקן רישרש לביתאו
 ד.ע הקרקרם רכוה'מ אבותי נשמתו בתוכם לדיות ווכט זהמררשמ
 להתעיר במ"מ לסיע באס הם ט"מ כפרה, צינתם אתם שכוהא'עוגם

 היז וקדוש בים טרור ולהתפללבחשוכה
 שאומרם שמה דמע הר"מ היההי מי דגה'ק כשם,איהא

 הזכות על בתשובה', יךשקי קוי בתשובה", לרומך שט."ר"ותח
 שלם ובלב בוימה לשוב לעוררם פתחם יט יופים עטםוקררכם,

 ד'ע הקרהשים רבותעו מתים אח ייאתז שמי היו ונכים הים אלווהנה
 לעוירמ בפרבר ל"מ שער הל בבלל, מרויחת בית שער על לדפוקשבאו

 מועוררט הים בשר בעעי שה האים הים ערום ובודא.בחשוכה
 בו-ארו .ותר בהרה יאקו הסו אדרבה נשריק מטרה פתוחההיה ש" הושקט נהגר שמ"צונ.ם פה אמנם שקמה בתשתהרשמם
 פיח הלפוח עלמה בתשובה 16ב שע~מ שכן כל וא"ב וגשמ',בעק

 הא ממיי, שהעננו רבא מערב, תחמש שתעלה ובעשה,בתחנה
ק יש"מייהישימ%"ית יהםשקחא"י קשי""אהז
ש ששמיא%יקטתאי"ש"פומימשא"ףחמ"וע4%תח%יר א ן , ק מ ה ש  טאתמיששקק



 נרום אלא במתזז נאמר לא שהמיעוט לדייק ףש א( ג שטשה ,עהשבום
 רבוקדש שב.ה בוזק רהנה וניאה בוז( עיר לדרהש אפשר )מ"כהעשור
 ערל כהן המשחלה, הטלר קרגמתיה'ום עימ מכפרם הע קיםהזז
 ויו רגשקרש, נ'ת תורנן לאחי מם משרת בופאל כמותך ההאעם

 לקלאצ' דומה ו"רב גדל, כהן כבח.נן ,א:ע צרום ע*ממכפרים
 לחרש בעשור 'אד הורה אמרה זה ועל אלה כל חטרם עתהאמש

 בעשור שהוא מה הטו הסכיך, קודש בעשי ק- וק וישאריי, כהן מקרש כ"ת ויום עטהח כל עיתמענצ אפלו הינוהשביע",
 והוה קרש מקרא הוא הכפףם ,ום מים 'ום של עלמו השביסי,לחרש
 זה שפל בריר אפילו הכפחים 'ום בכפהה להפצרן וצרק-לכפ',

 יעים נצחיח, השו הע התורה שכן בעהר, וקלשה קמנהשעבוףתמ
 תשתנהלא

 כ( ח ,ששח שנאם- בקרא 11 שנה על טוב ים רם עה-תתיה

 הצמרי' ושרי האוה עדה יסחר עקי וט[ עם. בק פרה'ישחת
 ומאור נאיתנה עעת 11 עגה שקהוה רצק יה. תשנתגנשטרא
 משאלוח בנלוה, עתה ככר לס ישפע לקראתם, נבא המהנהלוגאלה
 רפואה בכפר ו'חחטו 'כתף רפואות הצר.כ'ם וכל ייברכה, לטובהלכם

 העוקרם ועקר מוכה, ופערה והתמוה כרכה  שפע ממן וחתורשינער
 ק בביאה שלמה נגאלה לקרב להחמס ממיך כבוד לוו-ב1תוגובה

 ותמרץ רחמיו ביוב מדן בשהיהר"-

חם



 הקדוש יום מוצאי בסעודהמאמרים

 מיי מתחלים 'הקמיקרק'ם ר( םןףי תיבר סטן ח 1א1 הרמ"אכתב
 למנוה" מבמנוה לצאת כרי המוכה בעש"ט הכשרם יוםבמוצאי

 בני מטמאת מדשו 1ב1;רו שן מ 1ר9" הבהוב ע"פ לבאר"ם
 חיט שא לקתות 1קר,12 שעבר טנא - 1טדרו ופישאישראל

 מ"פ ובסה לבא העתיר על הנא ו"קיושה' העבר, תיקח הנאש"פהרה"

 מטרש ,רגורא הנככך השם אח שומים כשריו כו' ישום"והברגים
 הים ט' ומשחחים כורים הנו ובנצורה בקרשה גמל בוק ממיישא

 וצימרה קהותה רוח משפיע שהיה ר"ל אופן כפעם ובטהרה'בקדשה גרי כהן מפי "עא ריר ועדה, ההז הה הף"ה, שם המשיש,שדשם
 והעתיר העברלפיקח

 בתיהך חלקם אן ביוצאן 'קהשמ בוזפלה שאומתםהה
 הימ באמת", לעברך לבם ומהר בישועתך בהמחט מטוק'שבעם
 שם 'וטהר בלוקשש אם 'אמת' לנר-ת לכות מי אבל וישועותמוברח " נושיע ושמצומן יקטה כקטה הד" וטסות, בהיה טעהה,ןקןשמ
 ~נכה,ח נסנה הם כעבר, 5כמ יתפנם מה נם המהר עיתקולעבדך',
"צמח"

 1יע" כרכתיב העבר, תיקון - מדיה יש.1 הטפשים .וםומיה
 תטהרו' ר לפני נר אתכם יטהר עלסכם יפר הה ב.ט 'כ. .(מ

 כעם א( ג ושער אטרען עיטי גירושה,, שיקח רימוכות חג באוהח"כ
 דג עצשד המוכעס על שנדם שם חל ק- הצעה על  שנדם שםשחל
 בטכהז הם לק 6י מנה אף לר ינ מה לל צדם שכעתהתמת



 הקורש" 'רוה שואבים יח שעם משפומה מתשמחת
 הכפטים 'ג[ נשרת להבר הטו הכטים 'ם משא' עבורתהעה

 'ום נמתא' סו- מתחיתם "יצורקךלךם לפשך המוברז חגלקרושת
 למצהז' ממצוה לצאת כד' ריתוכה בעשיתהכפורם

 בת הכפורש 'ום במג?א' בן ש עש נטם )טכ" במרויתא.הא
 כ. יקי מ"ב ביב הטתה לזבך בשמחה אכל "- ו( מ )9'לת 'תשתקול
 ה' עבודת באמת הנה מ לפחש, "ש מעשץ- את האלקים רומזככר

 דב'חר עטרת היא עיןי הכישמם, מום טחענ.ת נדגלה השובאכלה

 נפשותעם" אח "המיתם רקדוש שמום רמויה שציוחה ומה מיקטוב

 מעורב בעגמו האדם נעשה החטא.ם זי שעל מטי הוא ."(, מ1י9"
 בערבוביה שרף ששו שהוא בשעה העטם את וברר ואק- ברע,טוב

 בהם ,מטפר וייוטת כפרת ע"' הטו לוארר ההורה צמוחהלטק'
 קול בת .וצאת או ולכן הכ.רתים לעמדת לרוזי הארם ימו רמוסןק

 לעבוית לחרר - ינו' פוב בלג ושתה לרצץ- בעצמה אכל ""-הנומרת
 מק,ט'ך' אח האלקש הטי ש,ככר שעפה מהרע, רנווכ לם-רדניורק
 זו לעבודה השר אתה שבדיי

..*
 בח הכפתים ים "בטנא. כשדש רישרש במה טיש "שעי

 המז בבר כי יקי טוב בלב כשזה לחק- בשטזה אכל "- יצאתק%
 בעית לחית והינה גק הוא המשרם ים רדגה טעשך., אתהאלתם
 טיב שתה מעך בשמחה אכל "- יצאת קל בה בשצא"יכ'פלק-
 עתמש מערוך שרצה הים חומשו; את האלים העז כבר כ' יןמג

רצם



 מק 1פםהש וי"ל שאמה התיש מזעת שן חף כן אם שנ'וה להותלתת

 הוא תורה בו שנ'תנה 'וו מ"מ לכם ם' דבעען בעצרה טסים הבלב(

"שש

 נחל סק תפלת ששמעת כט "בכן אוקרש העבוההבמסה
 "אבל ,שם( שאשרם אף הונה 4זוש.1" תשמע טפש כן כמובהכל
 מרק הטחול דברם שברק פש,ם נראה ס*חתמ', תהא דברםוכהן

 נאם- שפהעו פרשונשלמה
 'חפלה" משא"כ רקיבנהן בעבוהת וק

 עבה-ה מכלל לא, המהכת חק שעש אחר מזפק נדל הכהןשרכז
 כקשה להווסף צרקי ולפיכך וה רק בה נאמי לא הטורקרבנוח
 תשמע מפ'מ כן טן בשהכל גדל כהן תפלת ששמעת כמו קבכןוסוהרת
1,ה2,ן"

4 4 4

 כלו הבית שנימלא ער  שם 'וטמתק העבודה במטח שםעוד
 ריזעח, יבע קשה תפלה ומהפלל בגשתו בנת בררך * וכא עא9ק
 במתר( ב (ג וישו היראיך אח להבעטת עלא בתפלתו ם היהלא

 והש( טה נדל טק ושאטר, שראל את להבע.ת שלאפי
 ס'ש עייי מחג רצק עת שהו, שמק פלש הסלטויה

 ובורא. עשן, כוי שפילא רגית היקו הלרשש קרש בבית הק'עמהה
 השש מקים בתפסך קיצר לב"ו .שהיוג ח-כה לפועל גרסא הצקויהה
 יחסנם נהרה כמזורח כר שואל את לרובית שלא שק-( ולפ'קק
 הכל שפחה כיב גחל חט' חש - ולהעביהם האראל אה שערשקא
 גדול בינוי-העכלהונא



 הסוכות דהג ב'ליל
 זי"ע תשובה דרכי בעל אדמו"ר כ"ק שלהילולא

 ןט"ש" עתק את הלי אחרוש אברהם בן קוזק תולדת תולהא
 שרה נזעבוה מאבימלך אומרם הרו לשד שחט לפי וברש"י ש(נר
 מרדדו לאברהם, רומה יצחק יל פניו קלמחר צר הקב"ה, עשה פהכר,
 וצ'ב יצחק, את הולד אברהםהכל

 כ,% אדמו"ר אא" נצק של הקיימם דנדנו י על לש-מתראה
 רחצן ,פ בנש תפארת הק' במפרו ההלולא, בעל י"ע, תשובהדרכי

 רהיטם ושראל, אבן רועה טשם יעקב אבי מטי סט מן ןנה11"עה"ב
 נהק מצק אמק ק במוסוה ד' ד'שןב תוקפא אל קהת 'מןאונןלום
 פישו היאימרם רצזקונלם דהגה דמע, ההה41 בן% ופישהשראל",
 ק- לחמים פעלה לראלי צפנת אשר ניבך יב מה נו לא ,ההרםהכתוב
 האור גנורל ק- כל הוא שק קו מן שבא החמד יהנה אדם, בניגד

 מידך השתוע אכן לקילו נטל העקם שאק עד ויק, מן יקהרוחני,
 חטם שמאל, גש רחסר זה מלב"מ ככשל ברטט לברואיו, לחיברגינ
 רב  'טה משטך תה לקבך העלם בטלק חל"כ קצת, תהשמוהנשם

 יל ושכשירע נטזז השו צפק, בור צוק- אח שתלכסן צפנת", אעינתק-
 ק- להונם וימית הוו, בילם לקכלו שולים ששזמ נמק", "רבהוא

עדבנישע("
 אכש ניעקב שמומר מה ד'ע אא" ג'ק נשך ץובהקרמה

 והמן יפוים ראש עי רשה גמע אח שותל "רשלח י( מןןניאשוז



 מנוך ויה אם מ גר4, יי, אח שכל טנשה ראש על שמאלו ואהגיר
 באפשתת הות לא לבר, ופט% חד לבר צק צר הינו שלו, בקו אחרכל
 ה(- הרצוני האור גיל מחמת - לבד שק צי הכרכה, אחאכל
%"מל מ -  %  %" 4'ל"-ף מ"ש= 

א%לסי ב , ויא  % מ  מ תאה י =ה אי ה"4 מד פח י הי 5י "לאושש 
 יק ט=באך*טדציקו=עש"ח%למשהםתר

 4שק בשחי% מ"ש ים%תקשיש"ן1שע*"ק
"%מתהתאת4'טש"ק=קטק"קעקח%,יםק%

 שפתי ,מחץ וייר עטטזהק תזז וטסי חי מי וחזזזםהחסד
קנת"קתמהמ4,מתקמד*  קושהתסקעס%דבח, השתחזם ==םשח,,=ף מי= משתא- אסו שישייר *ה, 

"שמשקהקהן5שעינא"חררק91איפמע%
שקחט;"מת,ףמיחמעהיי-יןקפ"עין

 %=יגשחףל*חת*ה"ו6%זאשמי*השןתר
 *ה ה רתם הם יישא ומס הה %1ם 1=פחמ"9

שש"שיטיחשקשרשאח
 4 וי=* ש"מ" "שר םשןש יעת" 5ןררם

 "טחאמימתן*משישוקה"ס"1עח,,צל
שיםהמליזמתימ"חשד

חהמםששמ,"ח4יערמש*משחשףסקב
 מ=""""י טיףטחי קם ח% אסחהחףטא מחה

 %קשהממל6א%קית%חז%סשחפוחית=חמןט1תאח14ששןחם"השמףמ'הששמשתדי

צ



 רק תצק אבהן זן "במימרה הכמאל, שק נכלים  שט קןממעל
רשראל'

 תחרץ, הרחמים עאמות ארנ"י הויזה בנשמרדא שסוכ"הוסק

 כמבטו נשט%, שתת ממק ל%כ עגילה הצק ט עק קדווק
 לםםיא ואחרת דחסה אקפיא בשק יולכ תקעו א( ים 1ד" הקרהשבור

 להתמי כוי שהוא לשמאלא,המרא
 את 'שכל בבחעת בשמאל, שק

 5- ,שפיז בהיית ההשפעות, לממקי לקבל האראל ערלים שקן"וו-ו",
 עק פר רואשק בזום לנם '%שוהם ס( מ, נישנו הה האם'ף הנננ(
 וכפח בשמאל הדר עק פר  שתקחו שע.י הים שי', תמים כפתהרר
 - ה"5בם" אח למזת תוכלו ביטק,חמים

 רגשמ' רוה עולם יוקעת
 השואבה מת שמחת מצות מתחלת ררתה למה לבאר .שובגז
 .ום התו א והלא מ'נ(, פה ,סוב- חב של הראשק מצ יםבמעא.
 פחד בים עהה מה 11 ישטהה דגמהק, מרת שמרתו רשחקאהטפקא
 לרכרי אכןעתק

 צטח אשר מובך רב .מה גבהעח הוא דאו ופואר,
לראק'",

 ,ע-
 שמחוק וק ויא %כן אשררם, חסד שזגגם יצוק גבורות

רגן
 ששש השוהן, בשש- ,שן ויל דיור". בכתב' ממאךובאמת

 וישומח לראעי', תחת לשמאלו 1( 4 הפךש ,עי בכחלת הםנורא.ם
 שנשזלבעום אחר שוק והים תחבקמ. ותיטעו התהמהח"א

זים%ממ=,במםש%ןבממ'4ש=הי*
 מ,יהט4%ההטם1עי,אמ%ץאטתי'

%4אהשגת

טץ,מרחק=ש%אבמק*וחהעממנ
 חחמשת יה "" י4 ע4"ןק טקסית *יל4
 ורוהנ. גבוה לעלם עלא שהציק שסק טשט4 ייש לע""קצה
 דכא לעהז" בשמתו ישקה יהר טשהץ תצי5א יק שש חףיחר,



 בו להטלם האוץ' בקרב '"טועות לפעל יכל חך" הגשמי,"לם עי יואל נלביש ש שהחשש טף ערק-", שצח "אשר=הא
 טסתופפיםובצלו

 לט, העטוי ההלקט בעל אדש'ר אאר כיק שנטת רצקויד

ף קח י ,י בס ייים תערהר", הף'ה ואת תפרהמ חסמאל ב"שקונושע א ט , * ש-ףתיי מי "  ס ך ק  
.מוצ=שכןמ="%=שחק,םתקט

1 9 ש א - מ



 דיעקב אהצפיזאליל

 "טמח קקה על עמו שטה ר  בשוב אוראל נטועת מיק והן סיא
 היתמחה, מעלת ענק בנהל הגהוב את לפחש יש י( י וההלםג'ואל
 "טמח 'עקכ 'על ביטח .ה'ה גלית שקבין הים עטו" שטת רשתשוב
 מצתן של בשמחה שמחים עישיאל מה.שראל',

 משום הוא ישראל', שבוח עקב פעל הכתוב שאמי מהוהנה,
 שמחה כ. הא, והבהיר השמחה לענק אב.מ 'עקנ בק ניפחד קשרשיש
 לב ולחטר. לצוחק זיוע "אור "( ש ~תריס כרכת'ב לב", לרעייש-כת
 לשמחה, רשותם לאורה צדיקים א( ט וחש"ן וג'ל ומש-ושסחה',
 ולשר דכת,ב שמדה לישרם לצדיק, ~רקע אור רכח'ב לאורהצרעתם
 מה וכל אכעו, קקכ טדרנת הוא לב" ""טף מעלת יעה שמחהש
 ץ מקלה בישראלערש

- 
 חיל שאמרו כט אכ"מ, שקב ככח בא רגל

 קרא העקם כן נפם- אכעו יענך שהוה כבשעה 1( פננה וגדבמדרש
 אע הקב"ה על מחלושה בלבדכם "ש שמא כו' להם אנ(- בניולנב
 ק- הקב"ה, על מהלקה בלקי שאק כשם אכעו יטיאל שמע ין 1~חמש
 שאחיאל ההא הרא בו, אחר ר אלקים ר אלא מחל91ז בלכמאק

 ממערת אכעו שראל שרע תוריים עם בכל תא4.'בשמשכשש
 אחד" ר אלהעו ד' גס מדג הוא עדין אחמיחמ דבר קצהוהמאלה,

 הר לכם אלא תמ*שז עקניסעה שום פדהאל בלטה שאק שמההר
 שאק רכשם אה"צ קבקב בדח הא לב., "שי' כניפרעתלהשיח,

 כ"" מחלטם בלבם אח כך מ' מחקקתבלנן-
 של הוזור את השיוזר שכל נו ולה והע ובהזיק שבצצישיהדן

שה



 פשום חדש טלמעלה * טעטנת שים ים, =י שהיהל
 שץ קראת של וזהישכשטיחיים

 ה-
 אכעו שהאל נשמע אומרש

 ר אלא מתלושה בלבם אק ק- וקב"ה על מתלוית בלק- שאקכשם
 לו טשעש ומטולא %', -"צר מררות הא אשר אתר", ד'אליט
 מלמעלהשמחה

 ד."8י לררגא להתטפח הוא הטתןת ךנ של ושוודה והתזב.
 את צרוןם, אםף ם(ר )שק ד'ע םמשרטש וקדוש המני מבאר שכןלב",
 הלב, ששם מהייה, יציתףם את האים שמתהל ה1ע1תדם,כויסת
 הככל, אל הרעות האהטת מעלה 1?ש11ע מן" גרתדם, אננת "1שט
 לי ם,ב גשמים, דבךם לאהוב * טה בוועתו וכרס"ב טתבררישם

 להטוט, רנורא עבודתלאהוב
 הו-

 ממשך מוחק בל וו הזדהמת
 להלנ, פ" בו להחיל מעש הר' מהדר ואח-כ להשית, אהבהומנקל
 עי"ש האהבה, ברה ותבוך לאמורא לרנונך עצט על שמקבלרשש
 רבא -ז.ש, לושל"כו %ם אל ודעתו נ"צכ* שממשך וו, שטווהתראה
 חטשדכו[ ומשם ברחק, )בל ויום "ויזעת ,מ( י )וירם הכתובבסוד
 מתחת הארק חי טטעל כשנדם האלים הוא ר כ' יבבך אלוהשבת
 לפ" נמצא עור"אק

 שע-
 שבש את לטהר ונים רגעמע'ם עבורת

 ,"ציי בנט,רגח גזברך/ הכו-א למפדח ט4 וקשטו ופגם פעמכל
לב"

 שמחה, משח ליום וצעפכם עכורת בק הקשי יבןוכוה

% ץ*2 " מ לףיי ת  ח מ ו ק   ין ק 
שי4ר%יהמיט4י%"-תיש

א לחטט *ד 4"סם מ 4 ו"חט2   ר 

*
מ מי חן אשש י44נ  קויחץ 



 קהי, % לבש ~קזר שנשה לבני 1נ!שם,ע מעיר הוא חףהמעה,
 אשר בש" האמברוז בשמחה שדאל' שמח נעקב ליעל מכההרת

 ,( לע 1גיאשוו מומר יצה ן 6ן ותיעוש ראשעו' על עולם 'שמוש".הקו
 שם קרא ק על פנטז עשה י14קמע מת 6 רק םכוא נסע'ובקב
 אש', נוקב ובוז הוא בית', ,לו בנה שנעקב למרש רש טכות'רמקופ

 שעל מכח', רעשה קחים, צאן שדאל הם'ולמיהר,
 ו-

 מצות קום

 ןצ1קום שם קרא כן רעל ועקה ב.ת ןגוקרש בית לבנק מכופומה

 בה' נ( ש ושלס "עאמ- מטת, 9'א ןצוי"1 מקום שם השומטת',
 אשר נופה סוכה מצות קים שע" רצת רה. בוק ומעתתו סימ51ם
 רי, בנעו-ה רי בן בבשת הממלת, רי מורח את לס קיםהרועק
 ותמרץ רחמרוניב



 ריעקב אושפטאיום

 )הבא הויל שרשו ב( * ןטשו?ח מ' 'שף קקב תלשת אלהא

 הנקב ההגה לפוש, יש *וסף איע לקקכ שאירע מה בל שם(ביש.י
 על שקא' ט", סכתה נסע "יעקב ,( *, ןט"ש" כהכתיב "סשה",עמנו

 נםלתיט'מם,מ*לכממק ף,סףעניט נ(מםתסיר)עקהיחןק
 ןבההויו הר,טכ,א וכתב 'וסף של מדתו שריא צדיק, 'סויד מדתאל

 דק- ועל סב", הנכוה משום אלולב, רמכרכק "ותאי ב( * סוכילמשת
 וקב"ה " תמךמ כפרוז שיט( יקרא )סדר שאיירו בשה פירהטושת

%  )שייו ח" *וי לק שה 4ג שד שיץ ר( )*ש
 ןח בעי שהשמאה

 נתש"
 צריק"ן אז הללב

 הסקה בחך %ב נמולח מצתן לקים היה ז"ל האר"יותנה
 זטכן נ( שח שקט מכח שנמר שהבד )שי- ד"ר אדמו"ר אא"ז ב"ק]וכחב
 אן )תא הירו בלשקטדךק

 4עי
 ללב בע,מאלא יסימ בסימת,

 'והרע סוכה, שוהן ליקקב' שפורע פה תכל רמח הדי טיןבשעא

 יפשפש ים יייי )עה ב"ז 1: מקהטרק עושנו-ומ לולב, שולח -ל'ומף-

 ש-(חי

מב  

-  

4 י  %  4 ה ספ  םרט"הראשהאיומדיאאאשםיץרהק י 
%תז  4  ע 

-  

א מת  * י 
- 

%  
 "קקשיייש,ק % איא .ש-ויש משית

אששבחשש"%י'םי"היןא"תשדת""
9



 ע4' מלא שמך אק. ח.דע בו-, אחרם ידו אחר, אל אחרתקרב
 אק שאם בחלום הרוקשבי שונאה הי)א( סין ח )אי .וסף בברז)הק
 האחרונה היא ומפרר בוש-חק הר רשעים עיור עם האתרתסומכק
 כ"הן הצהשכשם

 ואומות ושראל בן פי י ןה במחוש ש"ל מאמי צאר ישונוה
 אלא נצח, טמן יעק אק העת ברגה, רקבנה לצ. 4מקמע'ם באקרעעם
 .צעק אנו ג'ק שתרתוק %%כנק וקב"ה מלפס .תאק עישדאלבמה

 לקחתם להם האובני לעזראל בותור סשה לפעך המחיא, אינקששראל
 ושטעה ככור על הן מתפללק השנה שבראש יל"פ ריאשק ביסלנם

 עצמם, על והן נר. אלקעו ר אתה 'והמלק- שמים, ככה-וזתגל,ת
 ודיכ"פ ממשימם אם והסו החינם בספר כיננו כר לחים'ובתו
 לס שנתע מה נצח', שגליון ירשם סמ%א שאמצה % שמכפר
 16זפלל ריס הקב"ה", מי9) 'תאק שגבראל 'בנסז חי יעל בלפעלם
 'וצאק כשהאראל אכן ם"' מאן ציעק אק 'ל'ת ב"ה 'תבק-, ככהעלטען

 כמה מ שוהיא", אעק וששראל יירעץ אט ביק השדיקק'~לולניוק
 סועים בדנים, הר בנמלת כאחר, הף'ה שם אות'יח מיטרקוכשדאל
 בבי ממחיש אננה השראל יורעק אנו וע'" כן, ויה לעילאעצם

תפלותוום
 טסט"(( יצ ברפ ת81יה )עה ב"ה הף'ה לירם מכוונה דכהיעה

 ט"ב ו" "ץעה ש גה )וראשה ואטר ניעקב כ' שכהרי, נסע שתעקבההן
 ארבע ליתר הים טעים, הר נמלח מום %ק ה41ה. אם וטומרעלו

 ב"ה הדה לטם ריחוק - הסוכה בחוך רוא הח"ה, שםארגעת
 טכ,יטילוול כס לעםף', אורע *קקב שאיע נמהבבחעה

 מהמהם בכל 66 ונטיח סובה מתהת לקים עששה רצהיחי
 סמבה, 6ם מ,שו6ח בכל נצטדש' אעק ,-ש-אל הקיעיקןיקיס,
 רחמי בהא דק במרא דו בן בבטשו עלל, שמש כבודצרוזגלח
רסךו



 רמשה אושפחאליל

 1ש"ר " נ ץשיויקח נםי'  בשק ים תאמםא
 רשם נ'מק' על קא' בששק' טש "השאכתם זה שקוש בן נ )סתרבנמיא
 כהמם-ם זיהו", המבע מעק הוא הונה כצג השואבה בסת1שמהה
 טנש להפצע ואף 11 טשמחה עישו המוג 'וכל 1ן רג לינ סררמיטה " ,י הרמב.ם שכוזב טשום פעמא, ריש המהא' "ממע'מהקרא
 ובשב בשמחה אלקץי ד אח עבדת לא אשר תחת סו( סק )יבףםשניצור
 מותןמיז ממדת מוכה מרה מרובה א( ק )סתו חו"ל אמרו והרלכב',
 שרגושתהף ק'1 מנצו, להפרק ראם 11 משמחה עצטו המנע ואםכי,
 בו ומתקים והישועות, הכוערת בכל שמתברך 11 בשמחהעוטו

 הנשעה" מוח'מ בששן מום"ושאבתם
 שקים, טכוס על ומקדש שיו על הה'כי בהית זה כלוהנה

 הנה אלה, כל ם שאברם עכשע אכל כפשרי המם נשומצוה
 רגךועו: בתורה ההע בששק', מ'ם 'חטאיהם המם נ'מק'נוום

 מ'ם נאק לבום, לכו צמא כל חף א( שי, )"יעוי כדכאו: למם,שנמשיה
 .כסיט ויו: שעל רושעות, טעק דוא הק' והתורה א( ק, )ב הורהאלא
 שבעלם ופיער כללפעול

 המומה נשטץז רפשה אל בא רב.ם בהוה כאשד זה,בום
 ,ו תצותת ראת: שט הש ימם נאה ,ןר לשח,שטה

 מפגיכתחצ)4=4בטיתוי"שמףאהתמששי,
א%י - ט ר י * *  

 שיימאניש,% שאאומםשיג 9ששןוחתק



 מ! מ ייאשי משה שמו "4זו-א ( ג ,צית עצאמר כמו רגום,שם
 התודה עצם שההא רבעו למשה רהתקו4רות ק על משיההו",רמש
 בו לפעול זז 'ום ומסקל הדמועות מעק והוא בחג, המים כוסן-הוא

 רשצץ מקרבשהנות

 בדג המש נימוך שעבודת בששוו", כרם "ושאבתם כתיב חזנהב
 החורה לשור תק השהגה" בפת בשמחת שוהי שמחה, סהרהוד
 וא! חשמיק ששק מחן- להעת צרצה רגלות, בצק המש נשק-קים

 וושועות כל המבע מעהחהוז
 בה שתקים צרך בשמחה, ידה ריןרה שיעטור בר'וזרז

 ממוצא הים רב", שלל כמוצא אמרתך ל א"כ, 'שש ק:נ( קש)חרתם
 שמוצא מזע היא הכתמזה שעיקר רב, ש% ים אוצר שלממאה
 הוא כ! וכמו היתמחה הרגשת ממם חפע צק משך לאחר אבלהאורר,
 של קיום בה ערה'ה צרתי עצומה, בשמחה שתהדק שבמיבתעתיק,
 ם'נ" מקר היום הקלחם באילו כחזירכם, כעיניך יהיו יום"בבל

 נופי רב, שלל של טמאה כמוצא פעם בכל בה יינהו ש(, כ;תרס ,רש-
 רב" שלל כמוצא אשרהך על אצכ' "ששמתקים

 כמ"ש ישראל, כלל של היע"ת סור הוא רבעו משהחנה
 היה- לקש. ו'. הארי בבתם )בהנרי בפגש פנים ק-ע"11' אשר ( 4')ינהם
 בקהל נהה;'ק הט"מ אי"ה, הנא יעפות ששם ורוע ותטז שמת(,ר

 ה.פ האי, ואח השמים את אלקים ברא בראשית א( 4)מ"ש"
 'ראקית' נק-אח יאזהוה'ק ההשגה הבטז ה.אשהבע"ת

 )רש-
 שם(

 הוא אטי רבי ומשה התישמת בה שויה ולא ככראשי"ת המק-שהשו
 לשי-אל מלמר שהוא חח שם( )חד. שאשפז, הש נם נירא המע"תמהי
 בה שוה לא אשר 'ראוית. נקראת שהתהדק סיע - ידעת

 יי )ימים לתחלתה, ההוזיק סוף בנהנות לפרש אפשי הההתישממו
 את יעם מא בתות ששל % 11ר ושה "ח 'י1ק

=א



 פדהאל, כל לעעי משה עשה נופא שוה הים הארץ' ואתהשטם
 והבן ככראעי'ת, תמי הש ששהודה רעיתקטיהם

 צא יךמ'ם שכעת כל הייה שמעדה טה ישא סשה ממזוהוהנ
 הש עראי רדת מעלת כ' א( 4 1ס,כ- עראי ברורת ושב קבעמדדת
א א4 יק" משק  = שה צ מיהי טף 

יקמי"טטשי
 "טמאית"ט

 בני את ההשבתי בסכות כ' רדמזעם זעו כלמק מ( ם. ויקיאשנאמר
 עראי דית השו הר נר",ישראל

 המו רמס, משה של אושפזת ב.ומא הםוכמז, שכחג יבןובוז
 מתי רתורה לקנק הממתלים

 כששק טים 'חטאבתמ קיום שמחה,
 ישעך רלבאי, מבסולק כל משהגרז כל לפעי השהף',סמים
 הוסדי רחמיו ברוב דק במהרה חד בן בנשות ששמהוצאלה



 המשה אושפעיום

 לשי "מתאל בני את האלים א"ש מנמה ברך  אשר הכרנה תאהא
 האלים א"ש מקו י( 1'א ,ינד בנט-רש חו"ל חומרו א( * )יגרשמוחו
 שאצל ,הימ האלים למעלה מחצבו א"ש ולסמה מחשון אבקא"י
 עד השמיה?, רה,רוה וארץ, שנרם ענע' קשתים ק' כל הע רב"טבהוה
 ולמעלה מוסרו אנט קסמה מוהרו אלקש' באיש הזה עצמושהתו

 ארעא רנשקי היכי ,י אחף תא א( עי ןב'נ אומרם סור והתוהאלקש
 חיגן אהדר,ושנקא

 רכש שסשה ששה( פ שיי )94= ופל הארי במש יחאהם
 כפנים שש ר' ולק"ו אשי .ן לר ,יגרם דצ(,נכ במתו הדק"ת, סורהתו

 ר )בשבוז כטיש י~זנן4-הז, ריבנו משיק הוא צרעת" כי ייל,לענשו

 חושר 4ה 11 ואיץ שמים קעער,ם להעת הוא חונש גי, ירע חזארםא(
 אח א( א )טטחק בק-א ברבץ בא אהו'ה, השם שהוא י1 שםלכן

 רבש משה ומשוייה, כשמיות רוהרהן ריכור עולא הארץ, )אחהשמים
 ולמעלה מהוו איפ ולממה 'מדמע הארץ, שמש עגעי בוזובר'ם בואשר

 הרע,ח מור הואראלים,,

 בסוכה, מתקים הארץ, עצום קישור י, קיק והטזב
 עפש-

 אמין

 על שמים שם חל ק- ההנעה על שמש שם עוול כנשם א( ופכחןוויל
 של נשמים ורפנוה סק- על הל עצרם עלטם שמפה והיםריככה
 יויל שדהש חח איידם יקשא ארעא לפק' בו מושקיםר15כה,
 נשק, ביום לשעל מכמה ה( קן יתרטט עה-כ ב( נםפףם בודו חצוכמיש

להג



 כ-ם נשק, מהו כי, עלותם וצ'ק. כבור בענמ הדצ'השהיפן
 משעזם שכסנתז ה"מ ריא והעלם הום העלם לו,, זז עולמותמר שש"י

 רויגי  שהש דגש שלם נשם שהתו הו, עלם 6ה,ו:
 זי א ט( גו ויקיא בה האיכ יעיה עממו שמוכההה
 כמוכה שדוישרותיכם,

 נשי
 אההר. ורקיק ארקא

 ירופו חזקאל, בנ' את האלקןם' ,א"2 טקמז כוך ריתכה ובואתנ
 במעשה שבעה ותשוה עמהם, נק-א שמם שם יהא כממזו, רבנם

 עשו העה רמ6וכה כל את טקס: ררא %( 41 1שמ" נאמר וכןו-הם
 מונה, אחם צברך עשו כן ר' צוה כאשראהה

 ופירש-
 טסך ללש שמומר

 עלעו אלקש ר נוקר יה' ז-בם, במעשה שכסה שתשרה רצת..ה'
 שבתפלה מומורש עשר בייהד אחד והתן ,(, נ ותךים מר יעןומעשה
למשה"

 אח שתעשה  פ.רוש ש, נו ,ךט-0 יג תעשה הםכ"ת חגחח

 בנמושה שכעה  ותשרה עתך מךא שמש שם ש.הא כמוכה,עצנן-

.דץ-
 ישראל כל אח תברך הםומז לחק- כאושפהא ניצה בביאוהנה

 שכעה ותשיה מיוזם, קל יוקדש עלהס,  שויה ממין מנןמישר
 רצק יה. יימ ומעשה ע*מ א"ש ד' מעם יה' ו-הם,במעשה

 מהי*

-  

ט מ, א  % ע*  ן י ק  כ ש ו ש מ - א



 דאהרן אה8פיזאליל

 פ' על לפרש, עיתה 14( )נלאנ ע' חך3 נטמרו סק ,שפה' כ'א
 המשרה הממיי והנה מרוות מהי 71 - 'וךעת' א( לא )2בז 1'לאומרם
 'ה~שמור' ב( יש )ייי במה-ש כןאזזא אחק, של מרתוהש

- 
 י;

 ב( כ )"ץ בוחר א.תא הנר" משראל על ביש-רתע עוסק שרה;פהק,

 אשן 16 לזנאה קאש הוא דא הי כר, רממימחא ש,שבעאאהק
 ש" הנכלא כני בגיטן טסאבא ישתכח דלא בגק פמרומתא, לכ'דעאלק
 מ נאי שח י"מ שלא נר המלבה, ש" והמסן א4 יי לטה- שק עשי גןמל

 להשפיע דע"ת', וכשמרו אהק כה"ן', עסהי נכי .תפרש ובעההרגלן
 לשראלסהרה

 לע"ו למען מן כע )וקש כדכאך דע"ה, שעה סוכההזרז
 א( 4 )בהד י.'ל ומר"מ שואל בג. אח החשבהי במכות כ.ררת.כם

 אמה עשרש שער פסולה, שיה שעשרם למעלה גכודה יבהדסובה
 'וריע ,4ש אק אנתז מעשרך למעלה בתוכה, דר עיעא יה-'עארם
 ביכור להיות שישת היו הר דעכת, היא שדעוכה ש.ק במוכהשרר
 י( אח ר לזפ הצ ש )נ49יר "4שכ' ביעי יגע אא" ג'ק שהב סו )עזאוין
 אוין ששרם הסגד עט מוחד הההפכת * "ש להטוטר המשש טהאהשפטק אוז-'כל
 חית" ששח נף  שח ש ש% שע114,

 כ4 שהריה, ענק נם בה מו"מ לכן רע"ת, עמה שמתההמק
 מה 4 כן( אח וים פרא םש0י רחבי )קוד והע ארםרר אא" כיקשכתב
 עילה אמץ כ' 0147"ה וג מ( 6ק )שמח הל חזרה מדא המסחשש
 שכקוהי םן הא רסוסה עם כר סקורהבנ.'

- 
 טש כל בתנה ששם



 קצ41ק 1' בס, קוא ךגעטיס של קשות לששה ,ז"1 שמות סירופ.ום

 של קצ41ה בעוטה לטונז וכן במבילתו כן נם לטונז שצרךרג(קוה,
 בטמהב שכתבו ט', מנרנך באספייך האמי"ף חג נקרא וע"כהסוכה
 צהר ץוץז לא כ' מדבר, הכתוב ףוןב נרן כוויולת ה.םו"ר, לתיקוןניעד
 בעיקרה לטהר  שצרמן המשה, סטו מטהר המוכה כן על ללה,מקרה
 ע'יששלה

 תשר כתיש סדה מצות להגרז מעם לתן אפשר רבר,טולפ.
 בפטח "כ' גג( מ 9.1,ו ממעם הטו מוכה עקוצות כגק לכאורהכ.

 שחג רפף הנה מצרם", מח"ן אותם בהחמר. ושראל בנ' אתהושבת.
 בר ,עק ממצרנם ישראל שקנאו הפסח אחר נ.מן בתיש וקאהתוטח

 לנמור דעואל בזדם הכשטם שמום שכנק משום יהוא רן, היכ סוט חאי
 'בא ב( ם 1יםא וד"ל ואמרו חפרם ו" לצ. " ם, ,שם כדכתשעצמם,
 סדה בנטות ותא אוחם שממיעק רג.ש אאף, ממהסןלמהר

 חשר בחויש המתצת חנ נ.תנה לכן מנקטע מטהרת בהשהחצנה
 הכירחם יוםאחר

 האש"ל  שכתב השק פערים סטה זה בורם הוכרמ כבר והנהב
 פ' על עור, 16ם'ף וטשט; דוקא הסוכה בהוך טום הל עללברך
 מבץ מוימ "הקב ענק בי "ט וקצוות, לכל יגענהדם דחנה בנה,הברזן
 ,כ% אשר הלם(, לשיש שק, )טש~ת ארץ' בורכה, בנם ושתיתשךגדם
 קי'ש ם-ית כמהת צם ע9 נתפיץ אשר הק' נשעוח פחו חקקמה
 )ומי "מי"' שעי ם לכן שנן, האחע סיר יעה קטותלכל

 מדבר
 קצצת ר כט י"א ועעמעש של קטות שי ד'ע אדהיר אארכיק

 הרש' שטיס קק וטה קורש ברוה לפגם תזקק שהוארגישה(,
 מידות. וסהר דע"ת שמעה הכשה, חך הש ללקלנמלת

 שק מועקם הר ורגשהגש 4לב ממלת שעי בנה, לרריטרש
 בקשתם המזקי 6ה למטך שה כ"-, דגים טבק מורעו'קיב



 ע.לם', בשמחה טקרשך בית חירהאים ברנה עיך לדק"הבשם
 'רווקים, קדהשת מעק בה "ש המיה שדוי הסכה, בהק- דיולבנומלץ
 וטעונתו 0ב1 בשלם "ובז' נו ע. וההלם בכהוב ברטן הדגר שבאכמו
 וו'בצ

 דע"ת ענק בהם 'ש מאנש ד ובמלת הסכה וק שלאונראהנ
 הנבואה קרום בהדן בה .ש בחג המש ניסק- מצהז נם אלאמוהרה,

 טמא.רוכם מכל וטותם שקירס טיס עלבכם "הרקת' טה *, "האל1
 וישאכה בקת שמחת עהט,ם היו בלא ולכן אתכם" אנוקר נלושתםומכל
 י.מ' רותע. אצ, הש-ת ומגג משת 80' )לשת הרע"ת' וק* השט-ץ עכו ע"לא

 "ואק ב( ד מקרוש בטבע מרשמת )פזם דט-כוכ"ם כוזב ת-גה ךעמאכד( בהקמיניקת
 הטש נימק- וול כ.' בלבד עבהןת איבעה על אלא בזתה חיצתר
 שרק- שלנן "ל הטווו לפיגחנ"

 רקא, כהא הי על להית יימ נימקי

 מממרו כהין שפת' יעי ומזווים", נרם ע*כמ "מ-קת. בחעת שהואקמ
דענה

 מכל אשותש שדר שיה, אושפטא אוין שכשבא המןושד
 ומכה במומק, 14טדה לבנו חטהר גדדה, בנדישה .נחש-ש ופגםפע

 משאלות וכל צרכ'מ כל נאמק! האסן( וברצ לב, כניב והעלשמחת
 עולם ושמהת מינה שרק לעלות רגמו טההה שד ולכתה לעוגהלבם
 וחטיו רחמה בהב דוק טשזרה די נ( במאה רכוזועל



 דאהרן אושפיזאיום

 ד'ע תישכר בג. בעל אאר כיקא
 וסרם-

 צבא שצד שי' חדש
 הש'. עשוק מה על להקו הדטנש בשם רנש ען יהינ,-מחא
 1-וי ובאר, במן כן עשה ,א סכה, במצות הכבור לעבר וכרלעשנה
 מן במדבר, 24דאל וקנייה סק טןת מתמת ל א( ט )הענדו חו"לאמרו
 הכטד לעב' רק וכר לעשא הש"ת צה קמה רגטד ,ענמבאר

 אופנים בכמה שת" מה ועי"ש יבאר, למן %א סוכהבנשות
 הר המן ה,2פעח שנס רותה בזה, עור ישר להווסףהראה

 - טעלה טיפפת יק טון, השמההש
 הערום גן ריע. לחם שהוק

 הזנה לאב% לחם לפדהאל השי"ת שהשפכן הס המן בובת עקראבל
 טחן 'הוא עת בבל חשד שהר דגק, קשםק ארש גם נשארה ווונשפעה
 וששתנה, הש י1 השי"ת נסמק בה האופן ורק בשר', 14לחם

 הגומע, מהרך שלמעלה באופן ההשפעה באה במרבר האראלמבידוז
 מי4 של נארה הדץ מבע בלטש' טשפק היי"ת רגנן שנפסקואהף
 לא לעקם בום שפע נצבת והר לשחות, מש השפעת הש המוכהלקר
 למישמן וישי,ת וכהה לא לכן מיטר שהלק משם קל בארה רקשסק
 במתטת אכל אעט, פיטמו שהו; ברבר רק שיך "ם-' כ' ובר,לרב
 קהה ירץ' לא לעקם פסיו לא היכה שעצם וסר, נן שלמוטת

 =~%מאשח",ה שנירטר"י
ח שמיאאוימ מ ם י " ימחאעה   קא, "י י - שמשהשח="יט

ו*דקי*שי**"1-ת ש ל ח   
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 בי מכה, במות לעך ,כרם קים רגזו עמ' שוק בור, "ל עיב
 לשהק הידעת המית הנר. א(, 4 והש" אחק בסות ה'1 הכבוקם.
 כבו-ס"ק רצריז הףלקת ובמו 1(, פם.1 תר במזני 1עה ק-מת" לעך.שון
 חנ"ה מר קלם יום להם "ש אחק טסתשהם

 ותג-

 כקליו(, יק
 מוכה בםצמז לעקם ק'ום להם "ם אהק בזכות שרם הכבור עמ'ק

 ר"ל הנעדטנותא" "צלא המוכה נ9-אח א( ש נ 1ח ביייצהנ
 "דהר ח 71 ,ביאשה למלאב.ם אכררם שאמר בהצ רחמה 4ה,חמקם
 וכלמזם לאבק שמשחחים ערבים שש מבצר )שב( 51'רש"תיש",

 ( ה 05 ר וב ח1'ל אמרו סנה נקוזו. ורה עבוהה להכנש שלאהוקפו-

 שאר חק- תלכם, ורחש אנסת ראתה אביס לאברהם הקב"השרש-

 הר ענר בעמור יפנ לפנוים ההל ור בא( ן ושם" כמהבר לבנץ'15וע
 ומהצו באסדת הזהה הכבור, לעמ' צר שהטו מונה, מציתששרש
 1"טש- שדשה משם כי אמתוג צל הטו רסוכה שכן ע'1 מאבקמלבם
 מעט א פקח אמו חלנם וחצו ד בקרא ריש משר מטת שרע שייא במשםשמ

 המתצה[ ב,,נ המש לנשק- רמו ם"מ

 מעש הר' לעמול רל האר"י למנהג פעם לחן אישיובה
 צלא שהטו הט1כה כי נ(, אוו שנם סיח מאי ששם- ו4ד )עקבפרכה

 יזוז לא "וי לכן ואשר ישראל, בלב שקבוע האמתה הטודמה'מניזא,
 ם:טוטמת,ה' תצקי לא וערל בחוצא,רוה, יעבור לא תברבמוצא,תוז,

 שעה הקצ41ז לכל מעש בד יגעתכם העבורת ספית( ב ים שש-הצ'ט

 מע.ם הר' שמנוחש למי שמכוהל כש העולם, בכל י אמתהלהטשן-
 ס( ה א ומיש עור' אק האלקש הטו ד בי הארץ עמ' כל חמו.למען

 ילא לרששך במטה, והא מעים ר שנמלת הראי בק כןעל
 העולם. קע"ת לכלרבי;,בצ4,א

-
-  
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 דיוסף אושפיזא - חוה"מ שבתליל

 יגה מה לי )שטה טי עמם שמעת השוה  תק,פת האופף ויגא
 אסיפת צק הוא כ' האמל", "וג בשם הק' בתורה המושת חגויקא

 ים עשר בכומשה אך לם( נו ~יי" שנאמר וכס השהה מןהתיאות
 שא'הא ההן י דג את החנו הארץ תבגאת את באספכם השבסךלחדש
 בן שה ותוטח א 5י0 חיג ען מאם- כתגי וגר ~עק זול האר"יבכחכוח

 כנזקי נקורות'ו עם ע"ב שם למק צוך א' בלל לכפה=שעסק
 אם'פח שן הוא שרו משום 4הימ שב-ע בג" הגא אידסנ4"ן

 לשפערוזכואות
 כש עטף, של מההו ה.א ורפתמה השובע השפעתוהמז,

 תחיב והית נר, מפכם ואת אתכם אכלכל אנס יא( ג )טפש"שאסו

 את רש". פ.' וק התק עם %ל  רסשכיר המו רסף 1( בג~טיש"
 שב על נע-אש ושראל שרכל יסף", כמשן 'טדג ב( פ והיחםיתק
 וכשלם' פרנסם שהמו לפייסף,

 ר1א וכלכלם פרנסם עיקוף שמה יסף', כמאן 'טדג לש"מיש

 כשמו "מךאל כ5 שנעלס עד ברהכ.ה שכת הזדרעם שהישםמשום

 הוא רשף, של בדרורו תמקדבגךן הולכק עדשראל מה1עהנ
 לעלות ימף עאכה מה רהממ ב"ה, היגמור מעש ר נבדלהבקוום
 גום הי אברי שגל משום המו לאחי המשפיע יורם,לנדלה

 ליסף ולס"ה שגין בוז "שכל אן ש?, ~ה.א שתי כרבותאומתהתם,
 על עמף, משל הוהבמצרש

 ו-
 בו סעוכ לעביה נשק ש,1 ש"ס



  ושם כ"כ לעכירה קרב רלא צתו ענר, כל נמק פן י4 ט( מג1יא"

 רתן ,שם( כתצ לעביה קשב פלא זרא צמתו,  על וש"כ רכו- .,אזבי"
 שש, מר. אהדו ילבש ושם( לעבירה קרב רלא טפא יוסף, ו- עלאוהה
 אשי המשנה בשיכבת אוהו היסב ננ( ושם כ"כ לעבויה רכ.ב רלארגל
 1שס( הרון- שלא לב תוכם, נבק ושם( נקרא חשב רלא רסהשנהלה

 צ%" טדלוז וטלא אבדך, לפגעיקרא,
 נישיאל אחד כל מתק מעש הר' שבמלת בסטות, הסוכן

 א6 טעש בר '"מ שני( 1טצי החען' כספר  שכתב נמו הסף, אמי%
 6ע דומה האתרת שנאןם, הקרם לאברם דומים שהם אהד,ענק
 דומה ישולב בשכלו, בראו את שקבר 4נן השכל, משכןשהמו
 וההרס ב"ה, לעבה-תו טש שישר לרנא שכאדם, עקי קנאלשדרה
 ימורבה כבע ממיין בים עע.1 ארי יתור ם לרנמ לעעשיומה
 עדפתם לדם בדבור, מעשהו כל הארם עמור שבהם לשפחשרומה
 במדרש הוא בן שטהה' בעת אף יז' מד' ייא דכרץ יכוק בפץרסן
 לסור לירם דומה ששוא - כאחרה ולמה "( ס" כידע במיי ריס,שיד
 בשר על לכפר לשפתים, הרוטה בערבה ימה העינ.ם, מקוי4

 אן ושהאל ק- כר אהד לב אלא לו אק לולב טה בלולב, ולמהשפחים,
 שכשמש" לאווזם אחד לב אלאלהם

 היו האמים, תיק הם טע.ם הר ממלת שמצותנמצא
 של טיט הולמם מ עק;', מא, ד'טהג מה-גה כתפה%מרקיב
 הנומה ברג ימם ולכן יסף של כמרתו אברכם שאתלשימה

 6זב שנוהן שע"ז המ נם נתעלש או מ פעשעסה, השובעלהשפעת
טש~שנ'תן'
 המומה 6צ דומף אהחעא ים של השמרח התרעותתהו

 חג המו ומומת העלם, לבל והעעבע השפע של צמר הוא ימףשוצי

האסי
 האו," חבואת את "כשפפכם

שנב



 כשגת הטו צד"קא דוסף כשאהטמהא שתא, מהא' נ'ותרנ
 הוא עצמו שבה שהר והשפעתו, לכרכה, נ'ותר מהעל שהואקרש,
 בחעת הוא עצני שעטף ג( 4 בשלו " )1 בדן ודק הברכה"ננקור
 פסן שמיה קץ ה% שבה, וקלל בבוהנה הוא 'וסף סכיה וחמאשבת,
 עטף מכית המא לשראל להםנכמר

 ר,ומף, אושפהא שהוא הפוכות שברג שבה יק עם כןועל
 שהיו הסוכה נהור עלם ם.ש שנ"ה רעי"פ כה.מת שלש בבלמביך
 הברכה יקום הוא חטם הע( נשים 5;סש מה )כמעי ורועילשבבח'ות
 ער חים רגרכה אח ר' צח? שם כ' נ( קי )הרתם  עעאמר כסבעב"ם
 קורים השנת בתם- שנ"ה ובדכת הצדוק יסף בטמ- נפ"ש וברכתהעתם
 הברכה מקור ריאאשר

 כל אן יה )שנה חז"ל מאס- ב'והר י ברעבת מיעש כןועל
 בל "נחלה נקראה הוא כן ועל ופש, שנה רע,לפ הברומז חלשבכל י לברכת עאובה הית מצרים נ* נחלה לו מחנק השכת אתהמעם
 מ'וצר

 וברכה המתות וברכות השבת ברכות לקבל שנוכה ריקויד
 בנה שלם יתקיטו רל,ו, אהמפהא בעם למוכה הבא הציקיוסף

 יסף ה"ה רני"ז ים. ט, י ט, ת"ק דו )חיוו למשחז ומ ברזתאוז תטי מאן והמז מרוטב מ"4 וכל השמ.ות, ברוחניות שכ"עבהשפעות
 ע4ט, "'ש מלשט התגלות הים למלכףה, מכה בנטתו עטרהצדק,
 והטריו רחמנו ברוב ףק בניו-ה הן בן בבורק 4ש רשטח ע"מייאו

ם



 דיוסף או,מפטא - חוה"מ שבתמ"ג

 דצה מאה למהר חשה כשבח, מקימת הממור צור ההקנאא
 ד'ע שלמה הפארת בעל דגה"ק של רבה"ק ע"פ למרש דשההקנא
 טמחה", שבת 'ום רנא עולם צעק שאומצם טה ל משש"()פגשו
 שוהות מכשה קרחמה רוועוהיות ריעד לאדם כא שכה שככלחיט
 הששר של הענק תה משין עכלו רנא עולם שהוא ב"נ, לבאלעתור

 מ כ' אחד', חמס אחר ף רג!'והר א-ל השמ'עמ אחד בדיבורחטר
 במסרח שמע קראת בכותת והומור, וכור של ההנור 'ום בכלשטבוק
 בשבח, ה- "י על הנה באחר, ומקב"ה ידר שם יחור כושר,נפש
 לא, לעתור הקרושה נול הממד' א-ל "השמקם הנחי, שעתשהוא
 פריאל לקטו כמדה "דגצחל חה, אוד' דשנו שד שד' דוהשא,

 יקדוש שנצחל ריל 'ת9-ש', אלקעו ר שמך קודש שבח ב.וםבקדושתו
 אעם קת-ש  שכח ב.,מ לבא לעתיר שנוהה מנזה עכעיו, כברישראל
 עי"ש עולמש, לשעבד לער ףחקרש 'תגרל אללמ דישנן'

 בשכה", טקימת ושמר עטר "הועקבו לפרש 'ש הק'וברב-ע
 עצמתה הים שבה', בנאה לטפר "שהשה באדא אוה, טון,טחההיא

 שכהי .ום שההד הנשג עולם קרושת איר את ה"ה בעולםכבר
 שמז

 נשה עתה עימ חרף מאי שכבר שכין 'ההמענא', מבקעיםולכן
 רוצפה עדחגרל 'די,אעא" לבקש נחמא הצק לק חצים,  שבעהמאור
 האוראוהו

שבד



 בו ממתל משבה', 'כמיאי הוא רנה הושענא  שיום 11 יבשנהב
 אור על,מ 41,ח שכבר שכעז תנושל לכל רנה ישתה לפעול.והר

 ולגהץ בנק 'תקים זה שאור לפעל רק צחך 4% העתה- שלריבועה

 רחנוו נרוכ חק כשוה הר ק גבשת צךנךע, מע"ח וק-אח ,ניךוסע
והמחו



 רבהההמענב

 "( 4י )שה חו"ל אמרו החצענא אלוקעו למענךהושינא
 ל, שואלים לדק, מעלה של הן רגוז לש. ארם שמבנשקשבשעה
 .אחע,, רעדה רל ב"ה להנע נתבתן כאשד נהוה ל.שועה. "צפ'תלארם
 למיער מצפש מלהוות שהם רחוךם כנה הר, הרק, 4ום נענה מהכ'

בצגה

משם4יההשימושו"תשכתאש,שכ%יממ"4"לקל,מש%ת"4"
יךש=%ה""י19שירמלותיב%"ש
מ,רואדמש,שי"שתהקמשאתאל"ד%מ

 מום באו ב' אליס עג 'הוש ג( קש, )הרלש ציעק כעצש שהשמוחא,

 מעש ח" בבועתו מעוטף עומד מ"ש-אל כשאדם אז עבים שש",ער
 לשנעה ששה "ז בעע עכ"פ אלקש', למעע' .ההמענא ,מהפ%בו-ו,
 שדו", לארם לותה- אלף מנ' נעשו טלק טלאך עלו ""מ ואובאמת
 מ( 5ג ,יש כש" מצשה' קשבה מררת פרעה, ראמר "חמו  אשרוהנה

 ישל % שי ייק שעה 14ה 6שת מ" ניק קש
"הרמ"א"

""א

 למעיהיעש
ק השקש. קלענו  מה 1 עי ילע 



 "לאלמו'לאלמכילשכן-תןכבודע5 א(ששדריהם"-,הריטש
 בשמש מקרקעו אפקיהם, נא איז רגוש שמח למה אמוקק עלחסדך
 טובות, עמת רעי.ת שהנשה מתפללק עאמ והשו עשה. הפץ  אשר%

 כתך גם טאפטים שאנו רחף בעלם, טלכו7ו ההגלות "ט זים עלכ'
 אז מקנם מכל עשה, חפץ אשר כל בשמים שאלךמ פגשההסהר
 שאנו תר למלכווע כבור זה מזק אלחשם, וא אוז שסויםהאומות
 אתה עגם בר' שהועיעמ הושענא", אלקש למעוך - "הושענאצהגים
 התקיש רהגרל בעולם מלכוהך תתגלה אמנו שתושק כוו כ.תוושע,
 מוט", כרכהך שק- על התשועה "5ר מ( נ נשם דכתצ תהו רבהשמוו

 סלה בהכהך ענןי שעל כעז נוטע, כניכרשמד"ת

1 ש 8

 מה פי על 4דש "ש הממעטך גואלעו לטענךהושענא
 ג6ת ש"ש דמע, הבעש"ט תלמידי בספי ובשש הי, בהדייםרמכואר
 והמו הכ"ל, גלות יש בעצמו, ם כ5 של רגפש מלת שהיאסרטיהן
 ה( נ ואסתר דין שקשנ תה האומווג בתק- בנליז מפתוים שהשרוולמה

 ואת נר מלכוהך פרימת בכל ושומש בק היפרר מפד אחר עם""שם

 שהם ממח שחח הסט לזרחם., שיה אק ים"- עיים אעם המלךדת'
 עצמם, בתן' וטורד משר נם הם ם., העם בין ומפרר מפוי אחר'עם
 אק ילמלך כן חי ערשום', אים עלמן על ]מלט המעי ית. "אחמ
 וו ,ח לרגקוס'שה

 6קן 'דווחטו טנצךש'ם, אם אלו מ11ת שר שכצדר"ל
 יגרס בן לששע511הצ"11 'רעשענא" יצוב מנפתק בגועתטרשנו"

ש 1 8

שנו



 הושענא חסדך, לסע! הושענא וברין למעןהחטענא
 לשכחת סכנה כרוכה ההחסרים הטצות בהשפעת טובךלמען

 תאכל "פן בן ", ~ימים כדכת.ב הקחטד, הסט אתהש"תהמשפק
 לבבך ורם כו', לך 'רבה חרב עקף ונשבה, תבנה מביב ובת'פושבעת
 נאש- טן עבדים. מכו, מצרם מארץ רשם.אך אלקך ר אתושכורז
 עשהו' אלק חטש כשית עבית שמם רבעם נסחן "הטמן 1( לנ,שן
 אנו טוקי" למען הסק. למק 'הושענא מבקודם שאב ל1.לכן

 ח"ו נשכח שלא לנו שתשפיע וכרך', 'למען ההשווא לבקשכקרמים

 נאשר בנו .תק"ם מקום מתל והמך גמט כשתושיעם חוף המשפתןאת

 ק-" 'ה"עךן ארם ובן 'שכהך שלאאיש

8 8 8

 שכעתך למען הושענא הרגים, רחמיך למעןהוטענא
 משנם נא', הושקה והו "אני אשאנן דלכן א( סך, ,פטר התט'כתם

 מאחרנ., מפ. 6ע. רזומרען ומה ה%, ניאפת מע"נ הם אלו שמותששם
 ביחקאל יבתצ קפא לדן יח ~פתיהם רגה' נא'כה חדעק משוםהתו
 בדקים אסרי וההא אן וס בנרמולו דגה,ב וקרא רגולה, בתק- ת,נ' אן~א

 חיש עכהה"ק לעצמו, שהסיע הושענא סיעו בהיצמג הואכביטל
 מ שכעתך., "למען תם עקם שתרחם הרבים, רחמץ- למען"הושענא
 ב,עךם' אצי ,ההן וגם הטלהי בהוך "ואנ'הר.

8 8 8

 מבמחו שבטיט עלהע הדשענא שלס, סכתהושענא

 סא,כע גלית שיבק שטי( הי, נמיה גנחי ,י, ז"ל ד414'בכהב'

שכח



 שנחפות טמואך "י כל ש5 הך נעעא כטקט ת% העלס,שטת
 כי האמר מפה כל שחילץ רצק וץ, הפלת ויל י(ור', ודק וכןבמהיר
 טוסף בתפלת פירש וק בשופר תקע בברכת עכו-ה בשמנהלכוונה
 הגריס מן פגורך וקרב רגועםרשלש

 שלם סיסי מאמר יטשכי )שעי צ"ע אדמו"ר אא"ו ב"ק ביארוהנה

 'אס'ף' כ' האפנק, ,הנ בג( לי ,שטר כחורה נקרא הסוטת 'הנננ(

 האסף חג נקרא וע"כ כר, 'מקוה" בנ,'עולה
 באפפני

 ט' מנרנך

 מדבר, הבחש יקב נרן בפסיה תספק להקון שהוא במשיםשכחט
 שצ-כק המקו"ר, ט מנשיר הסכתה ע"כ ~ה, מקרה מהור 'ה'ה לאמ

 באמה בקיעתי לכבס ויצהר ושק"מ .שמרנו ר ללה, ממקרהלמהר
בכ"'"

 מצות לקים שנוכה שלס' סכת "הושעש לפ-ש "םובזה
 שחתנו אשר לחק נם טלל ופרמנה, כווסתיה בכל כשלעמתהסוכה
 מכה וע'"1 שלם", "סבת הסוכר להיות פרס, אשר כל %1קםיחתנו
 כיצ"ט בטהרה שנמ'ם" ל-עלת גליתל4ק

 בחוה"ק שבמים עלית הושענא שלם, סכתחחשענא
 כנק וכתב מלא ואחד חמר פעמתם ב' כסכרן, ג"פכתע

 אא-

 אדמו"ר
 במעני וזל הררכ" מעו"ד כ( איו ש" מכת מומי תהבי ,עודיזע

 חיט מלא וסוכה הנשיה, דור למכת הש התו חמר סכה כ'רשצווח,
 ל לך כ' פשהג נעל ע"כ נתייעל בכילשה הואט ע5ץ:בדוזןען
 המו מלא וא' כעשיר, עערוצץ בחש הב' ככד הם הם-, סכ"תפעמך
 כ"וקכ אמנע קקב מת קקב, פרת הואץ, בוחחכר ישקשק ביתכמנד

 שלה"ק השט" במטלאו שאקרום א(, שה )פםחש כשאש"ל כרזשקרוי
 שלמה לסירה הש עייא שלם" ס"מ "הושענו לפרש יששעז

שבט



 לציק הטראל שבם' .נ* שאו - השם:ום' עקת והיפעמו המור,במקף
 כציון' וטעיתו סכו בשלם 'חי ההו ראשיהם על עולם הטטחתברנה
 שלם הסכה תהרו או בצ'ק מעתחו שכשתהנה נ" עי,חרלש

 המה תלפיוונ תל החטענא כבורך, "מ,י?החטענא

 וג'ל שאמרו מה ע"פ תלפית, נתל בשם המקרש בית אתקשין
 ט  שמחפשים תל ות' יתיג כנף 'צמוקי ר( ר ,שדוש עה"בבמדרש
 רסיסיו ישתוה בפת טתפלל והחי שכל שדגם בוק ףל"פ פצתכל

 כ' השכ'מ;, גלות על להתפיר שו.ם סלם פ'ות טקום מכל לו,הנצרבר
 מטל 6;ם, ריססת אדית נששה כפורס ומזמרם אומו'ם רם אםאף

 רצן,לבשת ווטכעה גלות על באמת הש ריקשה ומונת פנשיתמקום
 כל בו שמתפלתם תל תשית", "תל בשם רישרש בעז נקרא ולכןבה

 גלות ם המו ההפלה ש'טיות בפה שמוצשק בקשה שבכלפעת,
 על הפלתן וכל נ( נ"נ י ש מדרש המו חק רבוע וחורבןריםכ'0;
 תפלה טתפלים כשהם "ו הינו רגשותי" בנת על אלא אעההיראל
 הטה- היא ריופלר ש'נר4, אכל להתפלה, חהנת' לבוש רק הנאאחררע
 חלפיתן תל החטעוא כבה-ך שכעת .הרשיע תה המקרש כוהעל
מ י ית =% ש "ל  א 4 מ* "  ש  

מ=י

אהאשאטיחייהיגיטח  
א%ע-%המש"שהימאין

%



 הוא להעח בממנ"פ עצטו אח להקניט צרק- עצמו בפמ אחר כלאלא
 אום 'ההטשא שמכייס תה "מ-אל בל ועל ברזו על המנעההחוטה

 ניראל על המג'נה החומה קהית בעצם' אג' שאוכל חשה.,א)

 נך ורנוקה חשקה חושענא טכעיסיה, בקהושענא
 של וגולות קוטי כל על שאף שדאל, שתא. אח ב.והר מנעש והרבר
 ההשנא ולבן נך", ורבוקר "חבוקה גבראל נשארים שנ.ם,אלפי

 לטכס, נתונה להק מרופת יראתך, יומרתהושקנא
 נץב'ה' "פרדת הנה טובחה פדרת סוערה, עניה םנלך,סוכלת
 שנקרא וג.נו משה קץ על ממצתם שמאלה .שראל כנסה עלקא.

 ומטרש א( נ )שטי טוב כ' אנקו וחרא נ( נ ,שמ"ח הסהונ ע"ש"טוביה"
 עאל והוא אכות.נו, את גאל אשר רצואל הוא מאמץ כ, א( ונ ג ,"בורר
 זיהו:, הוא קייה מה ס( א ,י-לת דבתן לנבטם, בנ'ם ישיבאוהנו
 "שלא ש( מנ4 ,טשש" הביוש החים האור בעור וכזר סשה ר"תהוא
 רה- של שועו שיד משבם המשוו כול שעלא זה, דגר בשנעוקייה
 ממסי משנשר הכלכות 11יש עולם ועוגלה לבא 4ןזן כ' ע"ה,דנלך
 ושלה. עק שוא יוד והוא המזיח, מלךעצמו

 שכ.ק נ( מ ,שוח הל החים א4- הרב שכחב עקא, יאק-
 כל כ. רגלוה, וחאקי 'לאז רבעה בישה תלוקח ומברעיתשדגלולה

 נק בנתלש עם לנא% הפץ בחטה ין שמטות, משו" עוטיטשאק
 לחק ערמת עם כויותס 411ן "יז%, על טמ14ים אע ולעוהתיה'



 טחם כס 'ראוך' כלתוה הם מום סכל סבלית, סובלה למכש,נתומ
 שמא-ך הצוק מן שאק מהירה", 'ענוה סכקשימ כן על 71 נוראבכצב
 הרא,' וי יגל,ת, ים,ף צחת מחסה זה בל מ רטיה, נק בצלמםעם 6אי הפץ סשה ואק כדבש ובמצוות בתיה עוסקש שאק בגללהגלות
 על פובוז', פדווז ש"הושענא הואמנבק

 ק-

 רכש סשה

 אמץ .הושיע ולי דלותי להושיע, ורב גשרהושקא

 עם-ה שהחדרו הנרוקה, כנטת אנער שק נורא "למה ב( 00 לנבא1""י
 אתא ה-גורא, רגבר וגרש ל הא ,( ,יב-ש אמי משה אחא*נטוה
 אחא מיא אטר לא מיאות.1, אה ברוכלו, סק-לרק נכרים ואמריסוה
 אחו טמר ששו לא נבחית'ו, אוז בבנק, משתעבדים נכרים אמרתשל
 שמתן הרו, את שטבש גבורתו גבורת רךא זו אדרבה, ושרו,אבהו
 את שכובש על נ.טר בכונף ירשע שיין.ת רוי לרשעם" אפיםארך
 ורב גבר "החטטת צועים אם לק לרשעים" אפש ארך שמהןשדו,

 ורב טמר שהוא בנה האמתיח, טמיתו מרת שהחגלהלהושיע.,
 טרח הספיק יא והושיע', ול' "דלוחי אשר עם ההראל אתלההדק
 עק כהרף לשועת נובה ק לרשים אפ.ם ארך שנותן במהגמחתו

ש""

 י שחח תשביע. צפורך ומוטבעה יד פותחההטעגא
 צוין של טיסה שראל ולכל לס נוממיע שהש"ת מה הואומשב"ו,

 קההפ, עם הוא חף ושהאל עם .ן- הררו תאתא חי בר בברכתעוז"
 שה( דנה ש( ה ,עמס שטצר כס בלבי, ולמים ללחם הסמא רענםצמ

*



 מ למ.ס צמא יא 4חם ה4 לא כארץ, ועב הדמיהן, ל טוסמגים
 ומשבגז', י .פגזה שאתה שהם התעמרם חח ר דבר את לשמעאם
 )חדלש בכח,נז ל-, צמאים שהם מה הצמאך, שם מבקשם אךסגם

 "תשב"ע" וה אח נם ח', ל לא לאלקים נפטי צבוא; "מ4

 בע5 הקדהט וקע. לזרמה קרים לגשמה, צסהיםהדשענא
 המשאכר ר( מ ('ר רנושנה,ש9לם פי' ין )תנאבינבטסלם ,'"ע לביסב

 חותמו. משו שאכר "גי רהיט כו', הערב ער לו ממתעק חורמוממס

 ערבב קד דיע הקרב' ער 5, "ממת,נק קיש, ברות חוחםהינו
 לבןש לחמה עת המוס ע"כ איך גמפה"ק כמוש"כ יחג,חמ'נאה
 בטוסאת נטמא אשר נעוףם חמאת ע5 עצתה ומככוב בי בלבס4הה
 ן""שי שנטשי כמו מהרה, ני ע4ו ומרוק השי"ת איתו ערנן;ר ר"ל,קר
 ש' ונוה ממשתיכם טבל ומהרהב מחחים מאס ם חרקת' כך(*

 בקת שנטמא בו ר"ל ר"קרם' לינוי, קרם 'רושענא ששם-שמה

ןגשדש
 יש-

 מ41 וים לשין מלרמה" ם,ך[ 9ד יטי רון סג )דברם ערוב
 ענרה'ק טהח;, ני ע4 לדקהיע

 צמחש "ההקטב *סי שמקממק מה לפרש 'ששיבהיק
 ה"יחושייא4%ם,תאשתי"ק,

מ טה ש" טשישי  בשש טטח"ז ד הל 

לשמשאקששש4תקינלסקמשתי"קגלישמ4ד"סקםי

*



 ש הנעקד נ, למען אש, נלהג הנרק איתולטש
 את לסר לרקרק, רש אש שר עם הנאכק גנור למעז ואש,עצים
 עקיהה על שעלה אבעו שוק או האש כבשן לחק- שמרק אבעואברהם
 כשם קויא הוא אומנו קווך את ורק "נטד', בהועד תוארו לאאש,
 אש" שר עם יצאבק"גבור

 בא רוי מים אש, בלהב מיק אבעו שאבררנ שאף לומררש
 ביצחק 4:ן אן, קוו ס נסח זעיו האש אח לו הרנן ובעצמו גונחנוהקליה
 המגדם מן מלאך בא הף ואש, עדם ע4 ואעקר בן היא אשראבעו
 )נואש" אברהם אליקרא

 גאל הנער אל יך תשלח אל ראמר ב( בב
 בא לא אש שר המ"מ עם בפועל לחם אבעו יעקב אך מאומה לותעש
 דק לב[ שנצחה ער עמו כוחותיו בכל נלחם אלא לרצלו, כגלחךשום

 אש' שר עם רגאכק "גבור נקרא אכש'עקכ

 אא" ביק כאש הנתוטת דברות ונד למעןהושענא
 להכוה חוצנ בקל השבטא, וג בדווה אחת פעם כגור [יעאהט"ר

 אבוטא כבעוג עד( 4עת הבכור-ם וג שצד "הצר ששד נמנע סזנר )ייאאש
 שבראנו אלוןמ "ברע' המברות קוש-ת התרה קףאת קסום לזמרד'ע

 הכינה יי( שוה. הוד )שמזי [יל האר"י בסעער דאוזא בר'לככבם
 י"א ספה, כאהל נעשו רהאה כא"ש, ר"ת שבראמ' אליגע"נרע
 יטה לנארה כ' דמע, אא" כיק וביאר עכלתם כו' לאורלי-ש"~ט
 לא דגאש בגצ. אשי בנלותמ בעיךר מאתט ל~עך"ה לו "ט כבוראפה
 טה אמנם, כבמץ מוו: הענדם, בק כנחנק ואס לנאיקה, עיק~כט

 באחז, 0כא יישל פ-וח התגהיק בףץ' עמיאל מריקש שןשברר

 ברוב וי"; בתראה בררא רגשתכן גה-ל על אף יקע, אבוהיקוכדרך
 אעו הי-טק, 16טבה המתמדים המושת י-כר ויל הרוכפו-ת

שלד



 מעה בעולם ,ז'ש ככוהו הוא משא מ ממש, מש מסלה 4הצריכק
 שכביץ כלומר 'לככר-ו', הוא באש ר"ת שבראנו" אלקעו "ברקישור
 אף צך"קש באורחות הק' הורתו לשמר מוכנים עישראל מר המווע'

 ברורכן רגוראהן דנסטעה במדל ממש נאש להשליכםבססיפ
 בצעמל 1"ע אל"מ"- נועם בעל הנה"ק כתב וער"! עכדה"קהאחרונש,

 בוער ומתא גדול אש כאלו במחשבתו ומדר בנמשו מרמה "והוהנען,
 וטפיל טבעו את שובר הש"ת קרושת בשבקו חבוא הכנמש, לב ערלפגע
 התרפה הקב"ה פובה ומחשבה השיית ק'יהפ על להאש שנמואת

למעשה"
 באש", הגתעוה דברות !בר למען .הושענא לשיש "1ובור
 מתוח ההורה רוה, האחרק ברור עתה עגם ההן, כלשקהנחתות
 בכיו הס הוא וחף הנוצבא, הנסיסת בגורל נפש במסירה"באש',
 למעם יושקנו כ; חיחיש,

 בעשק משלבש באש משלכים קדושים למע!הושק~א
 ומקטעת ביינם, תם לכלותש, עלעו עומר,פ ה-ור די ככל כ'הה

 האמת אכל שש, למהמה רק הכל חמר, של מרשת לכסחםשמדגש
 בזהרה ותראה שתתגלה ואש, מלכפש אלא חמר של טוסותשאק
 חים שנשי-ם יה באש, מלמכש המי תישל לשת כפל אכ5כשש,
 קדושתם למען ,הושיא תהו מידם מצלם עיקומה בששם וקהוא

 באשף כהנן נם .משלבש

*



 החגנעלת

 יכל החוקה הדר ,לש להדלחה, הע היה סוף נועלא
 אלעס ברא בראשית ישראל, כל לעע' מיצה עשה  אשר הגדולרמורא
 הי שרוכל הרמב"ן, כתב דהוה לפרש, "מ הארק. יאת השמ.םאת

 וש(" בו עעאמ- סוף .ם רךקת היאהחחף'
- 

 אח עזראל פרא י"(
 ונ( אסח 4יפ הנהווה ,שוד דל האר". בכתב' ארזא והנה הגדולההיז

 שכשטים, למשהם כשראל נפן היהור מתחל רהבה, בואש שנה,שבכל
 הוא זה עיבור זנק והמשך כו', עעדת בשמיני נעשה הזותו"התל2חת

 בסו הערפד בשק הנעשה רולד סלד ואז פסח של שברגי יוםעד
 סוף" יםקטעת

 ברא, לכראעיה סוף ש לך"ות כממכות י"לחח

 שה-

 רוועף
 פחמימה כזריעה בכח כבר הכל סוף, 'ם בקרעת בפתל כ24השעשה
 השוה ראש שהוא אלעם, ם-א ברגשתמעת

 פטלך משיאל מתפללק הקרה בושש דהמה 71, שק לאררש
 חבל 'הצי כל על שך נאק בהרר והופע כר בכנרך העלט כלעל

 ז4ש- כל רגזנו כר פעלחו אתה נו פעל כל ררעארצך
 ר ברשו נשמה

 וטקבל שומע השימח רעה טשלה' בכל וטלכוהו מלך .שראלאלק'
 ט סוף ום דוךיקת ום ע1ו7 בכל פועים "ע"1 ברחמש, השראלתפלת
 ש מקע כוך חי "מבשווק- מטיש בעים, .ת'ש מלטחו נתגלהשם

 כל על 1, גלר נמקן- מאלהי, האש שדאל שש ובשעה משר'לצי
 סואב א"י אדום אלופי נבהלו 'ש פ( 41םיןש שנוטר כמו חבל,ימת
 נוצה 41שר וכל וזרר פעי שכל 111 כנען', שצי כל נים רעדובהזמו



 סוף ים בקריעה חדל שאמה כס מלך, עמיאל אלק' ר' אומרבאפו
 אכן, שבמעי עוברק אל, אלוצם ברכו "*ות י( סח תרעש,מדש
 א* זה תזומר שכזנה כבד באצבעו מראר הוו ואחד אחר שכלנועמד
ואנהל"

 לנמר הקרא שש לתחלתה התורה סוף בנוגף, לדרוש 'שעזרב
 כל לע"מ משה עשה אעם הגדול רסורא לכל היצקה רוישיכל

 שאמרו מש הקרת71, החורה ה.א "משערת", מכח הטו הכלושהאל",
 כי 74'עו ראשית שנקראת החורה נשבול מאשה( רש בויש ,רפאחמל
 באוריתא אסתכל הקב.ה שרר. הלרהוט, לתורה במל הכרואהטבע
 ההותזת כל מתוה שעשה ייא דת,ךה ובנן, נ(, ומא י ה ,ין עלטאוברא

 רג(בע וררכ' רנ,ערכה שירה- בבטיורסופהט
 והעי חשם של מאה עגול "הר. ג( נ- ,ע.י חז"ל אצור,חזיז

 והלך מהנ כמסעו עולם אלא תצמח, שלא הוא ר'ן כף-קע,חררה
 שהדם לו* שבסגין כלומו, הןק" אח חוק עתיק שחלקיודשנכם
 חם'ם של מאה גל שאם הקחהטה לחיה נוב בנול המבע הזזשקליעו

 מקלקלם שחומאים ע"' ורק תצמח, שלא הנא ןק בשוקע, חרעהה,"-
 הקרקע המנפוחה הק', לתורה בטלתה נירת א.נה ממלא הכריאה,אח
 הרק את שתן שקלקלו שום'ם עתיק מפא זה ועל גולאף

ם יק שש* ארי ש  ק/ פקם"תחהחדשעיקס%*יישש עי * ,  מיחה 

 "קמטשששדשייישדתיאי=יי
4"עשש"מקויושמ*יםטי,ימ
חיששקבשממה,בןםשישדהשפ"*"כ"שי'י"ת7=טטמ4םשתש"
שחחהת"םהיהיממץי"שי4ף

 שלי%חא"*%יליחי"מחש,

*



 כל דשלום חים כשפע תתברכו העולם, בצרכ' שתעטשבשוחז
 רנווכ בל חוקי, ונוע' חי בג. לבם,בנואלות

 ככל רהנה עטעז, שמע. מוס רפידה שמהת כנ"מ נואה עודנ
 בראש רהנה היטבן, של כוחו וחלש תשר חורש של מוכשהגמש
 על הנטמן אח מערבבקהשנה

 ו-
 ספצים וב.ום נ(, נו ר ,י עיפר תק"ןז

 על 1כםוכ,ת א( י4 ה מ דך ,ת'ע;' להשטק ףט,ת 6ה6ת
 ו-

 הנעמים
 נתבו% בכי טמ?יעצית וכיום א(, לה )סיד הכמנא כענטז גמאפועלים
 עלמחו

 ו-
 הוצן מר במיוהד א[ לפעל בעטן לא יחו התה פר' מהוום

 פיעו אק ואו הראשק, למקומו השמן כח חהר הר החג למחרתאמצ
 אם בן מ )סור- חרל שאג"-ו כש הק', ההורה קי על אלא לבטלכח

 אל גבראל אוחרם 11 כים לכן ריוררש לכ'ת טשכהו 1ז מנוול בךפגע

 שיר לס אק המדווים כל שעם-ו אחף מ בה השמתח הקרשםהתרה
 השת החרהרק

 אמרו שדרג השערם, מצוות כבל השדה נח טלהיאטם

 דלא כעינא ומחא, מגש בה חטק כעוודו מצוה, א( נא )משרמו"ל
 רעם'ק בעבדא בק תודה, אבל מצלא, לא אצם. מצא, אגור בהעמיק
 הטמאים שרוקחם תה ומצלא סמא כה עםיק דלא בעירוא ובקבה

 תישר המועדים סכלות אף כ' הטערים, עצ-ת בעת תורהבשמחה
 דשטז נל עישק דרע סער מצל ירה חי הקדדשה, ר"רהעמס

 6י. רנלח6ם כל לבבכם ףאמן 'חאך בנ"ט-א "תווה"יצה
 הסים שעכס שלאחר הו2, נעלת צק על רם תנא נר(, 46)הרצם
 ילמ לחמוק, קראל צך,מס מששש לא הצ'ק תשף יירש עלהמים
 התשה וק עיר למ אק כ' תורה, ע.' לכבכם' ויאמץ 'הקו הרסבא

 ,4וטשמ "נוסצ לא מ היש ניל יה היהשה
 6הה1שק הקצה *י חצ ברמח לוטשך שסכה הם[ךה'

 "" ים ס סם אי ותו תא מ הו תחש ב"ימר
שלח



 תשמור צשכק- פוחך תנהה בהתלק' גג( 1 )מש4 כס רתקיםתיל,,

 צאדט שכשא' תאצר אנחנו תהוה תעיחך, רא ובוקעהזעלץ-
 אור'יזא ובונהה לשמה תורה ~ומר' וא' שמו 'יש שראל ב'תתא!א'
 רחמם כרוב ד"ק בנע-יה דור ק בביאה א(, עו דע ,יו טנלוהאשברקק
והסדו

שט



 זי"ע מבארדששוב הגה"ק של הילולאבמעודת
 תשרי כ"ת נתקשית, פושת ה'ום

 דמע מבארר,טשוכ לך קושטת כעל ןגה"ק של רהליא'ומאא
 שביום הטרח( ,שעי 1"ל בכהאר"' סטאר והנה תשר כ.ה ביוםהוא
 שים ל וצרן' שלם, ה'חורא של שרע קלשת ומן ההע עצרתשמא'

 ביום ככולו היום גבית ועור חג, אסרו אום תורה, שמחת ה'עולקליפה,
 מוש, הוכתב יסוף נמר רוש זה שביום נמצא  חשר' ב"השלאחריה
 הרה"ק של ההלהק 'ום חל זה וביום ה.ום ער הקלשושנמעטה
 יתחמו ובנווהו ישראל, כל בער מוב ששפץ ד,ע, ישראל שלפנעור,
 ורהמש ישתך ~ןבר פוב'ם,לח'ש

 5( אוז ג ,סוייף" תורה ברברי ד'ע ארמרר אא.( ב"ק כוזבהנהב

 נטל ט הרז כ' ד-ע, 5י קדושת בעל הונתק רבעו על עלו"אמרו
 באשר והחסי-ם(, דצרק.ם אצל ררוע )התקובל עיבא רב'נשמת
 א( לא )במוח קקיבא רבי נם כחשציט אחרת, בירז ומצאו זו מויתדגיחו

 ע"פ אחרה', מחת ומצאו וו מיה ד'ט"ו ה עק לצדעיש
 עה"ב ,יימש( לף בקרהפח ועכ"' ד'ע ההמלא בעל הרחיק שכחבמה
 עשה נהמר אלקיכם ר שם אח ה?44ןם ושבהן אכול ואכלתם ט( ג שין

 מוי על זזיו 15א, לעויר שועדם סעורכן 'כ' ט' כקפליועמכם
 סה~ת גבראל עיטיו מוחה מסשה מירהז פשים, ע"פ אחדבחיית,
 אגח, שנוים יעה מרוק. גגנכהו רוחמות, על מותז הכממדהתדרדרה,
 זיוו לוש סגשמיוק פיהם וזעזענה קמט; במירעה הם אשרמשעדם

ש



 סהעה שלהם תענב אשר וגדתכם הזצדהךם ממש, סעפהרלעה,ה
 חה1 הקרקשי מתורהו שלאות "סע1 כאשר המעורה וויה לושרתוכה,

 אלו י'" שם את .הזללתם המשידם, לתנעים היכרע" אכל'מנכלתם
 עשה נאשר התענה הרוז להם לר, בהלל ייתהם הרגנה אשדהמוניים
 ע"ש הקרושה", מתורתו מלאות שץ2ע1 לוש*א",עמכם

 גן, ר תשבר מ'1 ח )נ ייאב"ד הרמב"ם פלעי וו בדברובאמת

 השהקש נמשות אלא מיה, נוף בו אק רבא "העלם כוזבשהרמכ"ם
 אכילה לא ט אח ט,א בו היק היאל השרת, כמלאכ' טף בלאכלבר
 בעה" 6ק צר"בק אדם בנ' שטפות ההנגמם מכל דבר יא  שתיהלא
 וה-אב"ר "בו

 הה"
 וו על חתל יעת הנה לא ראש' וחי 'א"א וכתב

שח-
 מחמה ק'1 בלכיש'הן שנענן.. צ-ק'ם עתיק קרב( )כתוטח אנץץ

 רמלאכש בטא ובףאות חקות נדיתם טום שהבורא אפשד אכלוכי,
 ידה לא שששונן כמשסק השש-ות 1,דו למג וכר אלדעונניח
 הוא שעוה"ד שבק אמת, שנזהם ד'ע, לף הוקלשת לדבת אמנםמשל'
 נו הנשגה,, דעה, כפ. תשב, אוד כל קבל והתעטנ, השם-עקם

 ההמכ"ם, כרעת רוחני, וסעורהו שכרו ויה ר, וחייל כטזכמהשתענתו
 שקום וברחרח העבתו, כפ' בעה"נ ההשב 'ה,ה הפשור.ראש
 הפגתו כפ' הטף, בחענת לךגוה כר. דגלי, עםלחחי:

 יפקשש לרם שברנש "הרעה ג( נר )ב'נ חו"ל אמרוחזמז
 רכ' יל דרכו ןיחה הלה בד017' ומנורה בצפק שלחן ום,מנן'הופק
 לפום לשב מהם אחד כל תחכה ישראל, כל לניבת להתפללעורבא
 לרופס, שמז הוה החכמה הטו אצלו שמנבה לכ' דילה,העגה
 כחיז המשר ע בעית שנתנקר תה בצשן עיטר רוה שרישויולו(-ייה
 תארס ד'ע, מכארדש,2וב ןגה"ק של כקיש חיט הוכה הוןאחרת"
 מגבראל, מש כל היר מב לבקש אההת, בזרת בחטצ 11 בזחתמנווו
 צשן בווי לאיי ררום טףת נמגא תשבלאחר

 גסי )שלח לף וקחומה בתולדותמזמז
 כקשב יי 9,שה מן



  שפעם ד'ע, ארמזר אא,ו כנק מפה ששמע מה רעואל רשםטמירות(
 על ועומם ,1ר סוו' בק תורה דק יקע לץ הקדושת אשל חרזאחה
 ההחל הלחש, תניה בדק שמצבו שראה האחד רצד רב חק עלטכמוך
 בני ואמר ענה דברע ובתק- חיה, טירק להפטמם ת-חרםלחפש

 ןק

 העט יער מסהר בענע' בטוב מכק אעו מכאררוטשוב הרב אהלאו,

 מל' אק האנרלען דך סמאל 'וחח ואמר יצוהקוה, במנים הרה"קהרטובו
 אק מי, פק בעסער אפשר אוזר קעש לעתק, הווה למשל -הטמטם
 רעלמא מץ4 אק אכער ט.ר, פק ונעוור וראי א אוזר האם שמים'ראת
 אץ- פערשטי ראם הים, רער אק אן' בק רארם - עממם גלמעפטםאק
 עבית שבהות וג'ל ע"ד הע דכדיו לשיש יש איך" פק בעסערשרן

 אף הודע מכיר דלוג, ח"א לפום מ"11-אל אהד לכל להשפיעהצדק
 המוכה הטו - פששדם אמום אצל מ נשמים,ענע.ם

 י מצוה ובסעוהת ריקוע דרןלולא בעמא מרא' הואוכן
 בזכותו אחוי "ש המשנתו שכלו כפ' בה ונהנה מקבל אחר  שכללבכורו,
 ד' בענדה נעלות השגזת תושג שמם, השת בחרה מתעלהןגרול

 ריח', עהע' חי בני לו נשפע אשד ויש חי .ס' כל למכה * הםאשר
 בוית 4ה ובתשוען 11 בורת אותו טויק תצן מומת השפעיתוכל

 טלה טוב כל השמטת ביוחמות צדיים, מקלחן לנזמתאחרת,

 אח דהטז לתחלתה תשר"ק סי %ח לדהש נס ישבעה"קג

 ע"ז אשי וצילן המהא לשל הויגך הי לכל ע( 5' ,יכרםהכתי
 רןא החשף" שער הו( ,תן, דיןושונים פורעו אוראל, כל לוניגהנה

 רצרולה, היד את האראל ועש 6ל י )שנוה בה שטומר טוף שקרעת
 חפה טק ,אק סעי הר מעטר הוא דגרול' המהאמלכל

 ,אשי 4צ1-
 חרטים רמז בעשהאל אחר שכל פזיש הדאל", כל לעע' משהעשה

 שלרג' שש( . א רד ממס ,פ הלש טיים דקק חזשגתו מרדנחולי
 הכ4 לפ' בירו ראה אחר שכל שמו, לחת"מ 'כ4' ריח שראלכל

ש



 העגתם בפ' הום מבטת שלקחו ש"ט משנהו, יעחו הינוסהכק,
 מצרנם בניכוש ממונות ה'1 רשרושה שנטוצות שהשעו 1.שהנשמיח,

 לקרחטה, ולהביאם יתאפה, מעומק להעלותן עלוהם הקרשנצטדה

 את אלוצם ברא 'בואשת *ה וממז שד"' במלכות עלסלהקן
 דגורה טשע אחר עכל לרמו היעת(, שם )אהרה הארץ" ואתהשמים
 דגורה המבק 'ש רעת, לאדם החונן ע". לו הנ'הנת יעת לפ.הקרושה
 מנרי 'ה'ה וכן פוף אק ער תורה למהר. הוכה 1'ש כמד,כפשומה

 1.'ע הרה"ק וכדבר. העגתו לפ' אחד לכלע,ה"כ
 שאבחת תורה, בשמחה לרעת" ההגת ואהה אמית שקחח

 לרעת" הר"ח וקאתה שיה טה לפ' אחד כל אצל היאהתוהה
 כ )הי" כם.ש יע"ת בח.א הש הסוכה מ המרטת, כער 6הו-הכנה

 הנענהףם ענק הוא ונ; הושבת.' במטת כי חורתתם יזעו "למנןמ(
 עמ' כל זעת "למען א אומהם כן על אשר ומע"ת החמרםלהשפיע
 התוהה, כשמהת שמחש הדעת, תצק- לתיקק שצ.ם ואחר. גי"הארץ

~
 ףה"ה דרגא לשם אחר

 *ו"ח, ובפרם פריאל, יבל לס קמור יצהל שוטתו רומןיה'
 בנ.ו את סץה אשר למען יעת.1 "כ' ש( " ,טפש" הכתוב את פי'שכן
 הזובור, שהנא כותיק היו ש"טהה' ד'., ירך חטר-ו אתרע כ'הווגה

 דרך לעימור אחריו, וכנעו בנ.ו כל עם הישתכר התקודר אבעושגרהם
 הגדיל מכנת, חלקם נדגל לפיו ביב.ם ומעעדם מצוות יקעםד',

 ישראל כל חי עטנו וקוכוהו

שמג



 חנוכה ערב הנציבה בהיכלדרשה

 בוךמ,2הרבש בנח ש( חוצהןדכישג ופעלו-ו חלוברךרא
 שפ" כמו חנוכה, בנם .שראלאת

 רש-
 י( יד. פ הנחרש מטררש )יד"

 לפ' עלותם, 1:הפ% עכו"ם, עם להלחם ובנ.ו  חשמנא' שעתירק"ראה
 ונצור ולע- רבבות, כמה כמר ואלעזר חשמומי ."ככס מיגנתםשדיו

 ערתן החשמונא'ם על שהתפ% הים חרצה" .ד'ו ופועל חולו ד'כוך

 טעפ.ם" בק- רב'ם כי ד"מסרת חנוכהלנם
 ח )ח1 חדש רשף כתב ולהלל, להודות תנובה ומ' נקביעותההנה

 %א המלרגזה, נצחק לנם וכר נקבע בכסלו כיר ראשך עיזם כהר(ס"
 בח- שהוק בקן שם, צרכק היז לא כיה בעם )שהר השמן פך םעל

 וטקטקם עי"ש( 'וסף, הבנה וביערות אחד, עם בו להדלקשקה

 ףקא המלתמה, נצחח וכר שהוא קק עם קבש למר כן אםהעלם
 נרגעכהילקח

 דחיתה הכלב טהר אחד פרם הוא שמ4 הפך כעסונראה
 בהם תתקים רכש, משה הוא צדק, תפלת שפעלו מה הוושדגם
 מד ללרעם כח עניים *'ג אץ הטבע, שבדק' שבע"פ חקר י,בוך
 ע"כ, עד הננטע, חע' של "ריפוטים. ורהבפלו מעל ס"מרבבות,

המקמי
 שבעועיי השמך דפך נס נם הוא זה וענק מבש על לרחגבר

 ונהמ1% צחק הפלח שפעלה מק ק- שמן, משט יק כפך ויהרפבע'
 יודלו", כש הכצק סוברך רגנכע, ררך של"השקורם'

 ורז-ליי
 במעם

 חככו הביט כן הי שחמש רב כן או שמז לא כ' רבים, לבדםהכצק
 %ק טועה ועוגם רש  שרם המלחמה, מנשן מא' חשמן סך שםהחר

שדש



 טית בהדלקת רגולדגטז נצחק על נם ה-יהאה ההללקבעו
 כאר דוקא זז ם מגלה ערכך מר, עור דכאו להוס'ףרש
 ובמשקל, במרה העדית ברא שבעלם הנבחרם כל את דהנהרגעורה
 בשלש וכל הגו בורת האנש מש נשערו טרד גן ע( ס ,"פלדכשבחיב
 ואסג במש הוא וכן במא,נ.ם תבעות ררים בפלס ושקל הארץעפר
 לככבן כחו קי המים כטת וכפ. לטרק(, טחו רב קי האש גילשכפי

 רק .מפיק מים ומעם גדולה, אש לכבסי נכתים מש שבהרבההאש,

 טחם שאק הגכראש, משאר הוושר' "אור שאנ' ברם קטנה. אשלבבות
 הסיטך. מן הרבה חוחה האר מן שימעמ הוא רנלל עיי' בנדלם,הלר
 דחה ממנו מעט שאף כ"אור', הנגה נם לקר נעשה י ן( ליץ',דד

 החשך. מן'הרבה
 ששן נם חק ר ב ! ר נב ,כבחי ק קלשת היא -

 רבעו משה של ברכהו מהות וו בהץת מן, יה ו מאמי טבת נם4 ח-רסטר
 הרב על טבר המסנט כח להית חילו', ו"'ברך

 ה'1 אלמלא חנטה מנס אנחם למרים נרול ומומר לשורהטי,ב

 "ג יק מומן מונק המו המבע, דוך  חשבון את החשמואיםמחשב.ם
 חף שצחם, יוכלו מוך נברים, רבבות כתה ומאיך הלערם,אמרם

 לא שההעצטנאש רק איפין לאוש וה חשכק ע" טרם היוטנאי
 להם שגרם פעא בהעדיית, ובטחו הקחען הההרבה בס,התחשט
 על ברוחו לישל לו גאול ארם, כל אצל ריא תט הזנםהטחק

 ק-

 חשכק
 ץם, בבל בדו רנוקנבר דיע סל המוכ כוח פנ%'מעמור בעצכן,שישה
 ונשא, ים כיל מול הטפל, ענ' של תפלחו תפעול מה בלטומדרהר
 בלימור תק שטר אק פעמכם ודפוסו ופשע הזיה שחטאכעור
 הבנו-י טבולכל תם הי הוא ומעם קק מה קישוב אםהתורה,
 של חמיי הי הנרה לחמן רפכיל ופץ וצק- רגשטים,בענוש
 הושב ן, למה הטספהז, נמרס יף בניו על להמן שה אם תםהש"ת
 לעולם אף מ*ץ4 סכק, לא טדע שלא וסתר בבלה ההרה דכאי כלם,ל

שפצה



 ל*מדמ, חכהלא
 אפקי

 וכמ- לא כאל, ממרטבות שכל חפשם בפשטות
 מהשכת להכרם רק ובהולמן המההקדושה

 מורהה-
 רתכן בלב,, טפש

 חשוב אש 5עשא, בעולתו  אשר המעם אז עגם הללה ופלצושבסקי
 מה שם לבלות 6 כרא' לאבלל

 לפ' ב' שסק בעצם ה! מושית נם - אלו שמחשבותובפהט,
 ועל טמעל בשמש פוגל הוא סח לטרור הארם 'טל לא לעולםהאנא,
 כפ' דנד51ה כנטת אנדד שתקמט ההפלת את כעדחפלל טההההאר,
 תורה של לאמ.תה יסק וק' תורה ללמוד ץנ~ז אם עור וצחכוחו

אפרי
 או ההפיה לא' תהלם אוק' כטה באמירת 11ש,1 אחת, במברא

 ב( ר ת=בר נהל ,פ" הרמב"ם  שכתב מה ככלל הוא ,ה וכללאחרה

 !כוה 'ש גורלם לפ' 4"1 ו-עונא תוכית מנק לפי 'אעו זהשמשקל

 מוב, רבר בו נמצא ממ ע( י א )מלוש שמ!מר עטות כנוה כנגדשהטו
 שנבר אחד וחוטא וק( ג )קייה שנאמר ומחע כמק כנגד מהחש עוץויש
 ח'זן- הזויע ההטו רעות, א-ל של כרעתו אלא שוקלק טנק היכה,מנבה
 העתות" כנבר רגביותעורכץ

 בעת ויהי א( לן )מ"ש" עה"ב א( פרד ר )ב במףרש אטנאוהנהג
 זנבי כי ש( בם )ימד פתח רשכץ ט', אחי מאת יידה וירדהדוש
 ועקף יסף, של בבכיתו עמוקק הגו שננים נו, המהשבות אתוק4'
 יעקב ובתעמהו, בשן עסק ה"ה היבא ובתשיתה בשי עסקהו,
 יקב"ה אשה, 6 לקח עסק הגץ רהטה ובתששי, בשקו עסוקירה
 המש" צלך של אחה בורא עוסקהום

 היצרכה כעבודה עוסק פיה אעזר שכל החג כוו עמעמן!נואה
 אעמרע, בשו אחר כל מטף ראהק ,הך תשמתו תחו יפולו

 זה עמיהם טק על פ,1* מה קיק ההשנה אמם אשה לו 6קחרהורה
 המעטף הטו מ המד,שטת', את יקחי "אממ שוק 5העי,ת, רקשיכח
 של שה אה תחר אחר כל של עביתו עיי תברא השואל, עמהתאח



ק א

 שע יסיף ,מה יתן מה ולחשצ ברוח, 4פל 4רם לו אללכן
 ירעתי "אנכי הש"ת אומר 6ה כי ותורתי הפלה' תפעול ומהוהעדת',

 יית' ל א של סקתו פלא שוקה ש"א חיט רסהשבות"את
 אח 61:בטו שצמה דגשיה את לורנ אחרת ררך שום אקשמעשה
 בר' כוחו, לפי אחר כל שעוות בתרה לעסוק רק צריפומשיח

 שלו, עם מנחת את אחר מכל לוקח והשו"ת מעפרא  שכשקאלאוולתה

 אנכי "כ' ,שם( וטוסיק שמטים תה ושהאל של נאה~זן את בה-אומהם
 שלום מהשבות ר' נאם עצכם חשב אנת אשר המחשבהז אתיעתי
 והתפללתם וכלכחם אתי וקראהס ותקוה, אה-יז לבם לחת לרעהיא
 והבן אליכם", כשמעתיא4

 ישלח( )פ צדיק פוי בספר שאיתא מה מכיר הךבךםבסיוםר
 למדאן עייר כן אלומד רכי ]שאמי- היום שש תא, א( כח נסצהי הגסלבאר

 רבן שדוה שכנם, לתלטיים רשות לדם ונתנה הפחח לשומרמלקוהו
 המדרש לבית יכנם לא כברו חוט זצאק תלמיר כל ואומר מכריזגמליאל
 הפתח שומר אהה העלם, ומקשים ט' ספסל כמה אחומש יגמאההוא
 וחי כברו הוכו אם אנחם לבב לועזיות את ולראו,ז להבק ערוכל לוהטה

 דביו חץ גמליאל רבי נענשות בעת כי ד"א, נזה שהסכוק צריק,הפרי
 תוט ששק תחשד כל ואומר מבדה שהיה דמה הפתח, עצמרבעצם,
 כברו תום שאין בעצם דגדגנם בלב פעלו רבודרש, לבית עצם לאככח
 רשות תחן לגשש התב"ע נתמרה כאשר אך המדרש לבית שכנסשלא

 וזה מעוטה כי השזחו מעמד שנסתלק בעז פעל תעצם, דוזלטה-םלכל
 במה אתוטפו תרץ עצמו, 12ק התלכידים ונפש בלב פועלתהגבהתו

ספמ4
 עמרכו עלא ב-שבחנו נם ההמצה לרצוח צריך קובאמת

 עתידם היי ע"י הפחח עצכצי לההזז שמעזים ורהטתהראפר

שמז



 הקבועט ומנים למאחרים או הדריכה, תקמח על לעוברםלשמוח,
 תקנת הוא שכן שמנשידם סח אלא וכדומה ולימתיים,לחפלה
 בלב רךאוי ושהמם לפעול הפחח שתצר להעח צדיך עצמו הואהדנהלה,

 רמית להימזימף
 ט~

 ןיה%א לא

- 

1 , לשמ ~  

 שתשש תכשהשש
 בנר בנפשה7ינו גוץ-ו לקראתנו הנאים הנוכה ששי רצקונהי

 כבוהת החדרה בלימוד ההולך מומקי אחד כל 76יוח אור, ותורהטצהי
 של בצבש חל להיתו חילו, ל ברך רבעו משה בבועת ולהתברךר',

 רצדה עבודתו שתחקק המחשבות את היודע בהעך"ת יבמותהשי"ת,
 ענשם שם לקרש תזכה ממזיח, על אורו את ממנה נם בורא ומהטהלפניו
 ףידן בסהרה קרובה ולנשלהברבים,



 דחנוכה א'*ל

 אינק חמנית רחמכה יומ' בכסלו בג"ה רכק דתנו חנגה טא'א
 'מ' כל כבר נכשתם בכפלו ב"ה שבים בספה"ק ופי' ג( בו  1עכהכר

 כן מוכח נאנה חמרה שי יי והשורש העעך הוא וה ים כיחסכה,
 חנ"ו נ,מרקח שדוא 'חמכה', בשם ננךאים השש שמונת שכלמנסק
כיה

 הי' אן, ךךתקקעכ( תןר1אבהקונ הסיעתי מןזמןשרי ןקהי"
 ש"נ נכםלו, כיה יום מם על נקראים דסבה 'כ, שמנתשכל

 על ישיאל נכרו כני שכאמת כתנ שם( נשא במאירזזנה
 כפעם בבים"ק המית שהדלקת רק בכסלו, ב"ר ביםאיבוסם
 חנ'4כ"ה, בשם החג ננךא לזה כן אם וקשה, כיה ביום היתהראשונה

 ד"ר מרם כבר דדהה דינרהחף
 עם החששחים טלחמה יקי כל שכאמת ב71,גיניאה

 כלתנה בביצו"ק דפתרה העלקת ולמם-ת לתכלית תהההיוונים,
 רפיתן שתען מש נושראל, 11 מצוה למש הנהה ה'ותים שתתשעעך
 בגהק יימוח ופרצו חבטנים, בא' אד ע4 נקבצו 'ינים שר מעתממר

 כר ודהה ע* ננהות מבועתים מה שכל דיט השמנים', כלוטמאו
 זה, לעומת בביתוק רנטת הדלקת בצות שכמל רשממם כללטמא

 בה הרזה ומהנט עם במלהמחם החשואא'ם של המסית-אשלנך
 ם ודה " י"ר ב-ת ותת ת"ת =" ליש"ר

מ %" 1"4היואהמהש-""יי" ת ח .ימשש"ה-רי- ת מ ה *  
 חיפפטתי ישקטצמלשי*

א



 את שהשש במה הוא רגו4ומה גמר אלא מעשם, בי יבשחלשש
 העתש על עעצחק שאף חף קרשץ-' בהצרות נרות "הזרקתו -מרתם
 במקרש, הנרות שהרתקו ער מהמלחמה נחו לא מ"מ כיר, ביוםהיתה

 דרג נקיא ק על אשר המלדוח בכוה א, רק כ' בכסלו, ליהביום
 ממתימה נשלמה הממרה בהרלקת וק כ' ה, נ חנו לוטי חמכ"ה,בשם

 היצנם עםהמלחמה
 שיום עהי( מ" " ואי חרש רשר שכתב פה גם לבאר .שוכזה

 ,שהר היממן ק- נם על %א המלרגם:, נצחק נם על להטית נקבעב"ה
 'הם בו להדליק שפעור בפך שהוה ג'ק לנס, צרכק הרז לא כ-הביום
 קבעו למה כן אם העולם, ומקצים עי"ש( .וסף, רב.ת וכקושרהאחר,
 לפ' אמש נרות ריקקת ע" ריקא - רסלרגש: מחק 4כר - זהיום

 ומש-ת ם.בח כל התה עצמה הם-וה שהדלניז חק לומר, "מדכרש
 על ההוראה לכן המלחמה צםךד הממרה בהילקח ורקרסלהמה,
 מעת חולקת של באוק נ'כ נקבע רמלחמה תמינצחון

 בשמץ שלחמה שהטע טפא וה יטת שאכן, בוז, להומק(ויש
 כל ושתנורה ורלק הנם עצעומז להם שעמרה הוא הנרות,הרלקת
 בכה ן, מצהר לום בער כשם לסמור מומים  שריו שכרן ש'םהוממנה

 ער שש, הבמרתת כל רג12ח: ערנך,פצ בר' בממרה הנם משהור
 שם על שש הבשמתת כל נס-או לבה יבן, כזה חיש שקשרבצנו
 חח שם על מרא כן קל הרג, כל ח.,ח הס! בכ"ה שהחנו,המכ,ה
 כ,ה ים כ' אעק', רצצנה כשנוטה ימ' בכמלו ש"בכ'ה בש"ממרתם
 ת-גן חגים, ראוי ח.ומרוא

 דוקא היונש מלושת היהה לנוה עתר, בפנטיתוהכעירב
 בעשתך( ףש טייפ ,תנא בנשרש איש דוגה רגשת הושלולביול

 ל 4 ,וראיה מאמר היתה הם-קאה הייפ כים הרת, אתמלה-

 הכו תחלת וגשרתם( הנכת ,וצצי במשק ק אר, וי אליםוטומר



 ית, " אי ב( ח ,במן שנאמי באר, אלא משה עם דבר*
 'יץ שהטאמר שטמר שהאר .אוי הבריך פתח קל קש ,תרעשחיש
 הוא אונ', 'ו-י שיהק שמעען רירטוה של הראשק מאנש- הואאור"

 ואר"י טיאחה תכולה ה-יא החייאה, בל נבלל בו אוסר הזעתךהראש
 נ"א הר בטשכן, הראשק ציו' שכדיותו היות אח ט7ע*ק-בציר
 לתחתומם שכינה עירה שהנא רטשכן, ותכלת מטרת כלט

 השפל בעילם לראם- הוא הבריאד תכליה ודנה כרז,והבטיר
 .תיש, אלקותו נלר שבעלינ'ם שכשם ט, המסתתר ל הא אההוו
 התחתונים צריכ'ם כן אתה", שם שמים אמק "אם חן קוב )הרלשבבח"
 בכח" למעלה כמו ממש בשוה בז' אבקיתו שווה לטמר שגםלנלא

 הכריאה  שתכלת ענק תהו סי חילוק שום בל. רגך' - שאול'מדקה
 תכמה הס וב; בעלם אלקות שלר הארת פ.' אג', "'ה' מאמוויא

 בעל'ע'ם כמו בתחתונים שורה שהשבעה בעולם הללות לושו'ררטשכן,
 כ' אן ר ג ג 11ק שלם' "אור המן-ש וברז ושראל שנקיאו ההממש
 שדג חק הזו, בעולם ומכיה של נרותי הם רגוקךש וביתושראל
 %ה, *ם, שמפרת' כשם * שתאיו אלא להם, צריך שאנ' 'לא גן ין, 1שמי'י במוריש ארזא וכן שירות מנהע שהו לעולם ונצלםרסא.רם

 למ' מא'חם עזראל אומרם שכג'ו ד14טת כל בפנ' אחכם להעלותמי
 'תיש רנ"א את בענה" ומנקים מאעים שישראל כלתוי לכל",שמאיר
 לכל יצאישהוא

 בכה"ק, הסח הדקך עטדת לעור היונים רצוולק
 מרוץ-ם ההראל ופץ ש,8 )ח"ו(, הכמאה תלית עדר לכסלשחשבו
 את החששנא.ם ממץ וה וכענד לכל המאי 'תפש הבורא אתוטוים
 אק מתחח הארץ ועל ממעל ימשמש אשר בעולם 61זאו- להוצרטשם,
 חח א' אולחו גלף בצילם היסק תעסק נר הרלנף מגוה מיעי'
 המכה טפת קורט לישזפו.ל יגע יששכר בם בעל אא'ו כ,שתפק
 ברל ימיכיע מל דניאל אגע ר' בישו נשמה אעך כל'ףאמר



 "י' גבוהת בעצמה הש חבבה, מית הרליז מטת עק שרו'טשלה',
 כ' ולהגלות לוהוורע כלומר משלה", בכל שישתו מל- גבראלצלקי
 יתוש לפניו מאוש גבראל ובא; הארן כל על מליהתו

 פהקה בכל חעכה נר הדלקת סיגן לאס כנמכה יצקה?
 כ' ולהגלות ולהתתרע שבעירם, לעבש חח נהה לעלוזוכותיז'ה,

 וחמד, רחמע ברוב דק במהרה דוד כן בבואת הארן, כל על מ,-הוא



 דחנוכה ב'ליל

 תזלל שנים יסים ועשאום קכעום אהרה 4שסז כר חסכה מאיא
 היש ושטר ויגע ישתכר בני בעל אאר ב.ק קרקשה ב( בא ושכהוההווה

 לקבעו תקם לא האררת, שוה עד הס למה א( אצה ר מופר מנהנצלי
 לשח מהו תם הום שנעשה לאחר תשף והוראה בהלל מוב'םשום

 ששם 1פ,מ(, תעמת במגלת התנא לשח על בש"מ שחומשוקבעם.
 'קכעום" גם לוטר דיירנו וכאן כו", -עשאום רקא.הא

 וי( ס" ר י ח 1ש1 יל מופר התהם הגה"ק כהב דחנהוהל,
 בנמ' אמרו שריי דאוריתא, הוא נם לו מציעה בעם מנער 'וםרסיקת

 להם נתנבאו נשבוז כעכע נביאש ועינונה ארבעים א( יומנער
 טנפן-א חק בתיה,  שכתש מה על המרעץ לא פחתו ולאלשראל,
 ליחה בן הההשע רבי אמר אבק בר היא רכ' אמר דרהש, מאימנלה,
 עטן, כל לא לחים ממכהה רסן, וע. יירה אמרק לחויות סעברהזומה
 הף כי המלא 1 וריתא שד נחמן רב כר, טמא גש הלל רביא'

 4ה לפיק ם ט שנעשה בים מועד ים 144ע ההיש רעעךממאר
 והינו כ"ש, לא לחים ממיהה  עפרה אמרען לחירות טעכהת שהמ;'1
 ראריחא הנכה ימ' שרם יום משאמון כתב לפו דאוריתאשהשו
 שות לועטך ש טסה 14להז אם בהם, לעולז סח תקם רק רבקהם,
 חמכה לנר ום- נעם עה"ז ואעו העופר אבל אחר וכר לעשותאו

 מה מזוה 1:ר, שום שעיכז מ' יק דאוריתא סיע על שברושרם,
 ועילק לא ואפילו רצוכה, כיני אתך בעם עכ"פ או השחש נעםשיהיה,
 דרבק, עברין אלא אש וכדהשה, בפחים סמה שלח ולא ביצובהפית

מגג



 הש "4ים יחנט הממות שסד מתבאר הל מיבמו"ם[ד"
 לנם וכר - הנם שמרסה א* בימים ש70 בכל מוער לקחו הועבכיםתץ

ל המדם וצחע* וה ח"ח ל' 4 ר "" בזמ רתא*"י*שמ*"מצ=%אמ"יי  
 ויייתשמ"םליצפי-"פ*ט%ימה

 ת4 שטצ צש חק מת א4 פ=ו" ךכ שקטרש
למלשהשהגשטשק*עדקתי,*ןרק

 שומרשמיילת*דחששסיייצשא**י
*ימ4אריס*%ש"ש"וםט*מטאמחע

כי
- ם מ ע  

מ ט כ % , ט ה צ א ט מ ז פ *  
 א46 %ש וקמחטששעיכ רטן אסשמערש

"ימצ41חאמעירל
 %מי"%ןםלשט*'רש*ת,ןששו

 הילקח ג'וב שתקם ההשה על קא' לא מיאה" בה% מטיםעיט
 חמיה צק ביגיע אתרת שכשנה הש הטונה אלא ר*, תוכיחגתת
 לרבר שדוי עמותה ההמה ההלל ע" טהור למי חנוכה שי אתקבעו
 את פקירים א6 כימים והודאה חי אמרה שכעצם נמצא סופרהחתם
 קר שפי מתווץ וה לפי  אשר מרב. יום מוער אלו צרם לקבבןהחיג
כיק

 אא-

 קכע,ם אחרת "לשנה רוקא למה ד'ע -ישכר בני בעל
 ע". ביער ימי שקבעתן הש המתה שאם והוראתו, בהללהמצאנם
 לשנה אם כ' וה שיך ה,ה לא בעל-כררך חף שתטוו, "ראהההלל
 לומן נשל הוסתי י שמקם הששי ורופשו ה% כשאמרואחרה

 עלא ביה - שנרצים לשנה שאמרו והתשנה ההלל שם שהר-שממם',
 מוכים ומשששום

 בריי מוכש שום ועיקום ופעום שאמרו שמה יתש, %פ"נ



 שהשרם לעם! טובש לעדם אלו שש את שקבעו הפ.תש אקומיאה",
 שמגמע תמי ג5שמ הויי( )שוע הלל אמיתטחיבים

 רש- מים-
 יטר שם

 'מ'ם להיותם השים את קובע ההלל אמית אדרבה אלא שד(,סי
 נם לו שהשה נעם מוער עם י1ק הצ'ט את מעוטש מה כ'פוכש,

 שים וכשאום שרעום רשעים ר%" לפ' שכאמת "ורץ,ומה
 טרמם 4מש א4 ע"פ את שקבעו היש "זיאה' בהללטובש

 ממיק שאק ג( )שצן בשים ראמרען מהא צבע רוע/ אמירתוהשיכים

ך %ש * מיי ת פ  *דהיי ט פי  4  

- ש

 * מי אי 4 י * =' " ט= " מם
אא"  ] % % קן,  1 אי מא' "מט   

 כקמר ט,  שנעשה הנם מטי הוא חסכה ביי הלל שאמוותמשמע
 שכתבו טנא; גם  טשמע ":ן מוב היום לא ההלל, אברות מחיבשדרם
 אף חמכה, בוסי 'ום בכל הלל שגומוים טה ל ט בה )הש"התום'
 שנא ומאי עמא, כל ראמרון רסטות בחג שא שא' שם( )עירןשאמרו
 חלוקן אק דושה כוךבנוהוק, ללוקק דרג עמא, כל אםרען דלאבפםח

 בתמכה למה ש"כמןבנהוק',
 אמרני

 ב2ר יגם ותיוצו יטש כל
 שהמח-ב משסע מה א"ר ומתחרש. פחגרל הום התז  עם 'בכלחמכה
 טיק ם, בו שנעשה יום שהוא פה אלא מוב, העם א'מ בחנוכה הללשל

 הלל לאמיהת ים בכל מחיש חיג "ט ומהחויט כ71נרל הוושהנם
 בהלל שכש עדם המנאום ש4קכעום השים כלשק צ'ט ק,שם

 והוראה בהלל פחיבים פורום שהערם הש הפ" שכפשרותהזהורה",
 ונרם המטאום ש"קכשם במה שיעיווה ונורץ, ר"ל לפיאמם

 השש את שבעש ההלל אמית עצם 2אמ הש יהשוה', בהללפרש
 בום סוער טק לון:הנ החעכ את טקסים בה מ טגנם, ומםלהיתם
 הנם אלא ההלל, אח כמייבום הומים שאק -ל הש.ר נם ל,שנעליז
 הד" ף11/ את מחיב בושנע12ז

 נוב *ום נעומק



 נמצא לפ'" יהר נרעה רחערחת מה 'וצא ר' עמית לשקנ
 בעצמו הוא הלל וצבורת ורות הדלקת חסכה מבפז רחקיםשגל
 נעוצם, ש'ם כשאר אונו חמכה מ חמכה של מוב ה'ום אח בזהקובע

 קוום עצם עם אלא הום, מצחה המחיב הוא בווים יום ה'ותםאיר
 ריב 6וב' "'ום הווה מכם לצים הטרם את קובעים אס תנצהמצוות
 ויטכורפ ההראל בלבבות שמחה משפיע שהוא השו שטחה,'ום

 חכמים לס שנחס בוק, להתמק כעמכ'ם רצ(- נלזת כהוךעדכא'ם
 לעור הדבר צרץ- הר' מוכים, 'מים שומ'ו חימש על לפעולהכח

 שמחה להשפיע וכ'ם שאס עז, על להשית הזוראה שבחבששנו
 "ש ר"ל וחרקם ש-ם וכנזק הכרות. אח לרומח סעיפם, אליםלשמה
 כתב 7:04 שטחה רנש' להרננה ומבקשש מצפש אשרבישראל

 לטמר אלא ומפתורה נדלה שמחה 'שאק ד'ו, הנלו ניל )פינררמכ"ם
 דומה האלו הגומלים ל3 שהמשמח תמם, ואלממת יחומש עניםלב

 לב ולהחעת שפים רוח להח.ות מי( מ )"1עו7 שנאמרלשכ'נר,
 חכמם, במשת ה% מצררת חמכה ור הדלניז 'ד' ועלנדכאש"

 ר.נ( סטר מרל 5ץ ס )וצ והבז' שמחה ל"ש' אלו 'מט ועושנןקובעים

 מצוה, של שמחה מתוך המכה מצמת לקים שנוכה רצקהי

 ףטכעה אק ל י )זנה ח"ו אנןו שריי עםמ, שווה שכהה הדיהועי"
 כוע(עבל רישהוה, בכל נהיע וק ובעמת שמחה, מתה- אלאשתיה
 כ' שן (ק )"ישד עה"ב יזע מסא"ל יב משה ר' ררב' הרה"ק וקע'בשם

 ו )" בוטה )חח הומץת מכל לצאת 11כש עציתה קי שעל תצאו,בשמחה

 מ כיכחומ איששתן דא ושבפזר חושל כמשץ דא שמחר תצוי כשמהר כ' ב(דק

 ממיצוע חשל"9"ג*ששי[טיש
 בן בבשם ערריה, מחמת רמשן שמחה מטך נהיק, במנפקצלך
 הזכויו יחמי ביט ףק היכ-טקחד



 דהנוכה לליל

 חסכה לנר יב" 9, קש )הדשם פתים מבק נאד דברק- פתחא
 ,רש דרכיו לעובר' הנם לפרסם כד. בנתו פתה על להזנחושטצוה
 נשא שבסומא לשק שלבאורה לרחבונן, "ט ובאמת ב( בא שבת"אוי
 על רוקב שיניחו בעצן ימה כחק, חנוכה הס אח עדניה ממפיקהיה
 ובן הפתח אצל הנרהט להדלקת מיתור שק עוי שיש וע"כ ביתופסח
 נו פתה י ד( ו רשךש )שי עה"ב במפרש( )ם,:א השורש סו-דרשוראה
 וצ"ב. מבהק ביתו פתח על להינחר שמצוה חטבה נר זה מגריםכל

 שונר א*, ותבא ש( ה, )מאחוז כתיב רהגה בזה לבארוהנראה
 האוק מעל המים ק* כ' נח ידק בפיה מרף זוז עלה והנה ערב*(ה
 לה נפההו אמר בש' רב אותו, הכיאה מהצק וו %ץ )בץ בנדושוא'תא
 אק- כן ראם שם( ,ם""1" ררמבק והקשה ארזו ודבושה עק קשעף
 המבול מ' נכנסו לא עק בק הלא הארץ, מעל המם שקלו ע'" נח'דע

 שם ומסו שלא כד סנטים עק ינן שער הי רנבל שבשעת"ז"
 לכנם הימה מכלה ומה עק גן שער נפהחו רגזים קלו וכאשדהמים,
 גהי דגים שקלו ות ירע דוה העלה טשם,להבט

 טכואר הונה הארק

 הוא ת" ו שיעלה המכה, נם ג!-שץ ,ה ךככתוב א( 40 ע ,ח" זריבהקפי
 4ע'חו ר03מה שלק הל הלג'ו דת שק מך שנעעאז חמכם לנסרמו
 ומשם חק-ערן, פתח נפהרצ שאו לרנמ מבהק', ביע פתח יעלדוקא
 רגובה. אח- ת" ז היעלה אתהבטוה

 בר בעל אאץ כנק מש"ב יק רהטו לכבר, "ש הון(יבפממיחב

שנז



 ערום שלשה בשם ואלך( ח או, נ מאמי ם:ה נם4 ויש ,מאר. ד"עהטשכר
 לבוא לעתור ש'הגלה האור מעק הננה אור טא'ר שבהמכהנאמנים,
 בצמאת מ.ש עפ" ."ל המח, אור מא'ר הקא כתמכה לנ(: בזה,והענק
 אח רנרש טה ; )שתקוה ער,"כ ד-ע, בונ שם דגעל סק בשםדרוב"ש
 רנותהפכת רירב לרם ,את הכרב'ם את ער! לק מקדם וגטכןהאדם
 בעלמות מחשכות.ו לרבק רתת "ט:(טאדם החים, עץ ירך אתלשמר
 הרישת" אוהו ממחק אק .תיש, בבראהע*מ.ם

 נדד שקט א( קם ,חע ב!,ה"ק א'חא ההנה חך, הנרנו לבאררש
 רגנה לאור ממוצבהטומטום

 ט-
 מ' כ. ראו., שאעו מ' לשם נכנס שלא

 בו' חבלה מלאכ' כזוז התורה מה-,ח לרעת להרכנם חצצה תטעשהוא
 סב, שהוא מ. אבל צרן- קאינו למקים נכמס שלא מחשכתומבלבל.ם

 וענה, לטוב אותו ומב.א.ם לה מהמלם הששרים אלו כל אדרבה,הר
 ען חף ארונן, המח, וקשב אל אוטמים והם מנעור נעשהקטשר

 לי פתחו ש( לה, )תך4ם לס ואמר לוסנט הצה שנץם יא שדקמוב
 ט' שער 6 פתה, להם מעיב יגנח ואור .-ה, אורה בם אבא צדקשעד'

 לפ' צחק כל וגננם גי, צדוק נף צבא שק-ם פחהו ב( ן )"שודבסה-
 לרבק רהטה וכשארם ד'ע, הכעשנם עישר חהו שלוהמררתה
 לדיכנס קוהה ריש .הדש., כמרא וכמיומם, בעששתשכשנותץ

 אתו מנ.חק פאק לבלק ראם אעו אם הר תורה, סחר לרעת דגנחלאור
השלשת",

 שוו-
 רנולאב. הים הכרב.ם', את עק לנן טקךמ "התכן

 עץ הוך את הטמר המתהפכה החרב *ש .יאת שם(, )ב!יש'חבלה
 עק לנן וכמס ש4א יעת, במחשבות מחשבות מכלבתם והםהת-ם",

 רתח כפשרושהמש
 ק עאיי הי בעלם רבמל רר שהום צן שכל הענק .ובןובה

 קקיקטקח"ושחרשח4יקק
טגשו%"קאגשיקממ"9ש=

 םהשאש"ישישצק%מחה 'ש

שה



 עלה טשם לסכמו לבנם ךךוטז .כלה ש ויק עק ג, שער ותחחושב
 דצנוז אור שהוא חסכה אורזית

 'כלה דציבל לאחר עק גן שעף פה.חח שע" זה, עזןולהבקנ
 שלאתר כמו כ' חשה, של רצנה אור - זוז עלה משם להכותהיונה
 ב.מ. גם הוא קח דוך קל האוב יק השאו טהעלס דיע נסחדילול
 כשעש טההים בו- ממאים נמסרת הרע, על הקרדפה שהתגברהמכה,

 נפש שרוזנברה מיש-אל, ואחד אחר ברל נם ה" חק ט"' צדיקיםבו-
 נמתה.ם וטמלא שבהם הימנם" ונהגלה ממעל, אלק חלקהאלקיח,
 כפ. המח, מאור הנהמת בתוכה להצננם אחי כל וצל ק-ערן,שעף

 ב.וקך', לדבור ן בג 3ש ק "ואחר הכודאה במש שוקם ההוטדרגתו
 פטר עליז ממעל, אלוק חלק האלית, נפש התגם-הז שטפרהיש
 מוב, ורף 'בנלי", שהם טה או שעלה הר השיאל, בהר בנ. גל י~ששח

 הננה א4- דוללות ענק הוא קדשך", כהצרות נרות "חשיקתודעי
 לההג*תו חמכה בינן המה שן שצלהז נרן החלק ענןומה

 עדו גן שער' פתפות וי על רגנת אור טהנלה שביצובה לבוא,,חי
 הע*ונ.ם, בעקשת טח,צכותץ ליבק אףם כל שיוכל השמרה,ננ.מל
 בשמאלן חנוכה ט- ולכן סדרור, נעשה לקצור וואררבה 1ז'שבכורע

 'הגלה האור שעצם תא'ר', זרק על חוש שיר יקוים שא לעתיראכל
 הו מג )"מיי סייע" מ5 "לן שוזפהער

 עצני עוד, לה,ם'ףישי
 ךךע, בן המב התבהר הנוכה שבש.

 ויברר הינה שבשמחות מ"מ ער" מריףם", בי טמאים ש"טו(רתע"
 מ( )וק אליעד דרב. בפוק' אירא שכן לשיה, מטיה בקההברל

 העיב ולא כר בעלם טה לרע העיב את תשלח " ח )טרש"עה"ח
 והשצ בעולם טה לרשת הוסה את ישלח לש,ח'1,בשליעחו
ק  כא"ק טמא ז 3 דנוים הפילח יצערו טנ(ק בו, ששלוו,ט

שנס



 לשולחם מצק כני מהוד ביו רבדים הזשולח במ"ג בק- רבףםשלח
 הברית כל חט רעים "ב אנטר צדוק ר' )שם( אם-ו עורוהנה

 ההמאג. העולטש כל רבון חימר, הקב"ה לפנ' ומהפלל נח ההוהבתיבה
 )תך4ם שנאמר כר, טלכ'ות כהר צרים ,' והירו כ' כי, יצהטמטנר

 יש צריפים יכתרו ב' שנוי את להג-תו נפקי מממגר ההמאה "(שב
 'ה קי נפטי" טמסגר כהוציאה או שנחק'ש לדגוכה, הנע ביהלראות

 בהלל שמך, את קהת-ות ותקם שין, בני וחמבד 'ח מגלותקופדו
 כנק 11 שמנוה שהשלמו טלכעת,, בחר צרצרם שהיו "כ',הוףאה,
 מלכהת מתי בכח" חומן(, י מ"ת ,תר, כצוותכת"ר

 מבואר ב( אוה שיר 'י סארי תשך עיר ,עק ועל האר"ימקזר
 שהקטעה ומול, חי בם השפשה עת הוא חנשה נרות הרליזשעת

 מרף יותן ללה כעור ותוה מ( 4 ,מי4 מבאטר או, %ם משפקךהק'
 שנומו בטום בו שכן בזה, שהענק לזמר רש שערתה ווקלב'חה
 י )עיינן חו"ל דרשי כפסז', ט-ף דת עלה "העה חנטה, נס ענקבחורר

 כיה כסורק ביד"צ תיו עולם, של רטט הקב"ה לפנ' טוה אמרהב(
 רנא בתעב ה-ם, בשר בה- ותלין כדבש מחקק ידו ואל ביך,ומסורן
 חק' לחם רממפנ' ח( י )מש4 התם 1:תצמרף,

 ככנו רהגלה ברחמם, סרק ר בשב עעמ שתודעה חקמיי

 6 קהת ואבוך, 4מש להתיח תובה שעעו, מנשגר רוציא ע*מ,ששם
 והלקד רךחא, ,בשש חי במ ישועית, בכל לכיח ונהשע מלוכהכודר
 היטרו רחמה כריב ריק בשזרה רי בן במאת שימה קאלהקטת

שם



 דחנוכה ד'ליל

 לשק- ולהלל להוריה א* חככר שי שמתח קבעוא
 הנרץ

 שנתחנך שם על חסכה, אלו לשים שש-או יד( )ס" לולו בשבל.וכתב
 והשרות ההנכל את משאו ודותש שהר. לעבוהה, הוולטרהב.ת

 חמכה ועשו ההיכל את סוטרו ר"ששנא.ם וכשגנרו כקו, וכלה-נוקרש
 סי ב )" ורוע באור הוא וכן משה שעשה כמו לעבורה, כוככםבתחלת
 וכאתי שנמהר המנה הזוכת שם על המכה, נקרא שלפעךונטו(

 במרה כפלו בכ"ה וו 1 ינה )פסעדש במדרש וק"ל אמתהזנה
 כמלו הפם'ר ומעתה בנשי, אחד ער מקופל ועשה רמשכןמלאכה
 דקוטה, לו שלם טה קטלם, על' הקויה אנגר הטלאכה, בושעמרה

 ר', בית לחונק- הראף צק הוא בכסלו ב"ה ראם ש"ב חששנא.חנוכה
 אמר תימוי להעק-, ראפ אש ואם לרפן, הטשק חככת ניחתהלמה

 דה1טהאי בסמכה 6 ושלם לשלם ע4דגליה
 הדבר בהוריש הים טתחלתו, חעק- ש"מ כמו רבאמתוהנראה,

 וחתן שב ואח"ב קלקל שנפנם 4בר חעק- נם "ט כן רגשתה,בפעם
 חנוכה בק החלק הה רראשק לנשבוה-יחור

 חעוך שהוה - המשבי
 שחף לנמף, חרש בית בנו לא שאו ההשמתא.ם, מעוכה ממש,מחודש

 ודוונש שקו"ש שלאחר וק קיטים, ודו השרה 1כ4 המקרשדביה
 תראה כבראשונה לחרשם החשמתאש שבו אותם, ומבסיופנסו

 הא השדומדם הושחז מעקךו, צחק לעבדת רומה המשכןשוצוכת
 מחדש עעולר לת.מק הן י24ב בלז אשר תשובה, בעל שטרתכשק
 נצורם ע"ר בנדק, המשכן מחנוכת ח2!משאש של זה יתמך גהץ כןועל

שסצ



 אעם צרעדם פו עוטרם התובה שבעלן בקוט ב( .ר ןנחמהו,
 מח נשן, לחורש המשק השכת ש-כת שלכן לזמר ישיפ", שםעוטרם
 פרא  שבו התחרשות עת עדיא בנשן ובצה - מחורשת חנוכהשרוא
 במהשו(- יל שנהבת שבהט נניק במה ר י א ם רה חג' 1עקהעולם
 לכ,7 עףכה חשמונא"ם המכה ואילו ;,י( קד לםךצר טיב לא אב,לחיה
 החותם גמר עק הוא ש שהי לתשובה, רצת ועת שן שהואכתלו

 בשרפ ויבוש זיע יעחצכר בג. כעל אא" ב"ק כתב וכן ק(, ג0ש-ומצמר

 , טקהמך די 1תהע' א'תפשטה" הוד ער עלאה "אגמא י( א4ו ח"כ-עמן
 המכה זכו ער במפשטת רתיג'פ ר"ה של תשובה שבח" תדעוא(,

 בן 'משתיוו עי על וחסכה הם נעשה למה טעם 4תן "שובוםב
 כהו זל בחסומו מעה שזהות שמתש שנק ובפך נווי", כהו'וחנן
 רום 'ום בויל לערר הוא נרך הכהן עבוית רהנה ב( כא 1עכהגווי"
 כבריה רב בים שט שינ.שו ער תשובה, הרההי ניראל בםכלב

 נדל הכהן על מ"ע שהוי מדם הנה כ' ר' לעטרת ומתהנכשחרשה
 אחזו הוא נדל סק חב'ת' והמי גרי בוק חב'ת' 'ום בגלעדגך,כ
 בפעם שטתחנמם בעת נרול וכהן כהן כל שמש-ב ממשרגךבן
 רעג5,א תומן ר',(, המודש ב4 ביל פ.ך ם יסב 1עה בעבורהםראשונה
 או" הנמך,מנחת

 01ן.כ לנה רלפען ים, בבל "7 כק-בן חיב גרך שכצק
 4" קרט אשד ובמו ח11ק קרכן " ע( 1 ,ושש שנאם- סמה י( "עיו

 עצלם ער רשיתה שגירת טמא שצוחח מעם נר, אוחו רמשתבנום
 אג' פה הא תנתר מנחה ת"ל אוהו, רג(שח מום אלא א'מ "אוומגנטה
 שהחיב בק וצק, עלם' ער היטש שרטשה כקם המשח, מוםטעים
 עסק בצה עיפי לומר, רש הטשח' 'באם תינה אטרח לנה תטי,הוא
 לדיות זרק- הוד שהי כ' תכחק השלכן את להשיב נדל רויהןצרך

 לנדל צרק- 'ום שבכל הים שתי', המשח 'בצום בנחעתתטו-



 ש % וטיס יים )19 נהל סק קהית טחהפ נהמנה התם כאלובעבית,

 יכנן( דריר
 הוהדר וךני ע5 שאמרו צףךם מם מלש =מ יט"ת

 ונתעלה נדל מ "המזהי", בשם נק-א שלק ניע, 0פרששחאהקריש
 1עה יהחי מנר נעשה בדום בו כאלו בש,ע4יכוז בבוץןוה'ו יםככ5
 למנחת השוה כי-בן ים בכ5 חיב שהוה ער תמיד נרל שרקן נרי,כהן ומי ויה שעד" י'ל נ!ב'פ( פ לג'יפ יכת ויחק החיט בנדני פ אנהופה
 מזעירת נתנצה והנה נרל כהן לוית והעלה היום באייחעך,
 מופזים קראל( כל מע )וכן שהמהרות ער ושראל, כ5 בלב 11מיה
 בשקור האור ונידרכה מתנרל ים שככל זה על לרבע מסף נר י4(בכל
 כל אצל נרל מק עמות מצתן שמתיגייך ןיעו האשק, 'ום שלאור

 של ושמו מהותו תהו "חסכה", כשם א* שש וקוא ולכןכהראל
 חמרת שם על ה-ר' טחרש גננה היש כאלו ח'מך תמו- להעתהנע,
 המיחוש במרשה גהורה קראק - ריעמונאש ב,מ' א, שהתזרגנת
 11 שפסעם )שם(, הלקם שב* בשם שטכש טעצ( )י יטף נבאועפן

 א"כ חביו, משל חלק שלו נשאו '1פ בכל כ' 'ום, בגל הה% אתנוםים
 שבכל לענעש, לפרש דש כר קרבמחץ על ההלל לנחצי צרץ- נשאכל
 ים בכל ההלל ממרים ולכן חהמ, כח,נע' לויות צוק- חמכה עמ'ים

מחדש

 בנפשו ש'ודע מ' טוף נרי, לאור א* בירם שמכה רצקוחי
 צר במגולת מקום טבל ר, עבר לה'חשכ ריר שאש ער רציפוערדלו
 ולבמתו רעבר לנחור הכה בס והתקרר חרש א4י בלבט לואויתמכה
  איך מובות השמעות בכל התבוך תנצה, נקרא הוא שם שעלמחרקם
 שאר נצה ובזהרה השם, ועכרת בתורה להם, ממ"מ אלושט
 חק בביר-ה דת- בן בכרות שימה לנסיה וסכה האזק (ןק עלהיז
 יצריו רחמינהב

שג



 דחנוכה ה'לל

 כר מרבקק אנו הללוהנרותא
 ם-

 יעה ט' *טכן' להורות
 הנם, לפרסם כר מרלקק' אט הל* ש"הנרוח הוא, בפשומוהפירוש

 למעלה עמם הקב"ה שעשה מה ויתפרסם שיהנלה מסאההפרסומא
 הנרות לעצם אק ולפתו להנה"ח רהללו עדודו יכתו רנוכע,סררך
 הוא 11 אעך - הנם יחפרמם דרכו אנוצל אלא ואעם להודאה,שיכות
 הענן, שבפנשית שיל נראה אך היאה 4רהנובטו

 דו-
 מעת עצם

 להמיית הוראה  רנש' מעוררםהמנרה
 הקדית כשטתן הוא הטווה חיב ית' ונהנה כוה,ההגטצר

 ע"י "ממרי לר( גש ,רואית נאם- שכן לו, רגזתן מחלקו יחרלארם
 ט", יהורה  שמו קיאה כן על ל אח אורה דמעם ותאמו בן,חלד

 כלל הווה להטיח" * -ש מעהה מחלק', יתר "שנטלת' ,שסוופ,-ש"
 להשית ההוהיה ענק כ. והים ו-ודה, שם על 'יזתים" הבאוםושראל
ק ק =ש י1 א ח שיאי = * =ח   
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 ההיאה וחיב. רנתו כלס אק תיו כחלקו, 6 מגק 6 מתןשהש"ת
 ט(, י )מש* בטן" חרר כל "חופש הוא אשר ר' 'נר מי כעהרמר"-

 להבק ובעוכרן, כלבו הנר שויר א( ח )05חש לבריקה" 'פה הנרוצאר
 בנפשו כשביק כי היקמש לחי תשבח שי שהן המיר ששיק.ולהכיר
 ועד וגל "טכף שבאנמי שמא לב, כלצוח לבתק ובמרקק בחורקפגשה
 כבד הוא - השו"ת 6 שמתן מה וכל ח, א )"ארר גי" מתום בו אקראש
 קוהיה כד ט' מתפקק אם הל6 'המית ההו לו רגג'ע מחלקו"-וזר
 להש.'ת ריראה וגעי מעירם רנמרה נרות עצם כי כו",לשמך

 שחיב החכויי הנרות אר שפועל וצנעם שמאוהו להום.ף,רשכ

 המצה דוהחי של קביתו שתהא נם שעלה המו לר, להתיחתמק-

 אח בהעלוהך י( מרי )מדרי במחיש וערל אמה שכן .חרש המרא6ר
 .א.ר כ.ומ ללה מק- יחשק- לא וו2ך נם צן ק,4 והגלש חשההגהת,

 לו שהרה לס"- רומה, הדבר למה בהישחך אומר תעי כאורה,כחשיכה
 אודנו חי * יתק "' סחה, 14י שאצלך הרע דסלך, לו ונושואודש,
 שכא כ.ק השפג על ושלחן הר"מ, של טרה הריתק של מם;ואחקק
 כ.ק לפניו והב של סמרה ומצן, מינן ס.בכו שמשק עמו באוהטלק
 לו שהחקק מה כל אח ומשמק רווביש, רמזור, כל אח אדשושראה
 למה סחם- 4עי שאצי- יי שש-ת' לא הט"ב איל הריבית רגלשהוה
 שכא ווה רנכור סי אח חיהי שהד, לו אמר כלום, 4 ההילתלא

 היומוח. כ4 שיו ,-, נואשתי מה כל שמישהי תו(מישה'עבן-
 אהבתך וכשבלו שתשחי, כ4 כל אה פוסל  שאני חקך המלך, לואמר
 טה ג )היק עגאמר אורה, כתי הקנ-ה ונק כשלך אלא בממומשאש

מיירא,חאד*יל=-*שתית  
 "חמה ,מצשהא=שי4-תתמעד
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 הנתת את בהערתך אלה דבר טה מדבר, הקול את ו"מםע אתו%בר
 לנבור החקק מל- של שאוהבו הוא 4ה במשל שהבידורונראה

 4ז אק ובצומק המ4- את ב4ה לכבר בחוטבו כו' הרוום של נגשהרט,-

 של טמרה עם רגול כשבא אך וק הייטוה פל' הוי ב' למלך,השוב
 שאש שמכיר מחצך שהפק, טה את ומטרק אוהמ ומתביש בו,4זב
 ואריכה, המלך בעע.  שנחשב הוא או חמ4', את לככר נכול תועזראם
 מק ומבנמשו, שרו כ. שמשנו, ,אזכעו והב של מנרה אח רשלךמנ.ח
 מתב"ום שינם אותה ומשביום תמו- עומדים הם הר נפיאו,שלכך
 אפשר שאי ההכרה מתעורהת אורגו אצל אך נבצרו לקי שחףמפנ.ה
 לנקמש ראף וההא ושמש הכמהש ואק המלך, לכבור הראףה טנטזלותיק

 וו הכרה טתת' והעובר הדצ'ה אצל נרעלה רב. השיבות נהו רח'חפתך,
 באמת ד' העובר הואויהוא

 הר"ר הנהדק נקעי של ט"ח אצל הג(ם81ית עוברא 'שועדת
 ישנה =הפם שלפר יקרל נטפ- השר )תם וסע הקרוש הורשף בןיוגיאל
 פר,ףםחא, בנח"ל זאבי ף4ט ושןץה יל( צימצם קר ח מץ שכשת עם"'פ
 פרקן חומק פ"א ר4ריצים בעש מאוד פשובחת היתה עבודתואשר
 לועזים השמר מאי, נקרה סייגה של ב"י עמרו לחפור החתם אתאחר
 לתמר ט ב"ש- כן על החיגכם,  עא4- בק המומחה שהוא שטמעשה.א
 למג. הזרעה הקמחך אח ההדם  כשנמי זה ותעיב עך בנרבעבורו
 הפראן נרגשו כעם, 1בי1נ הפצץ, בעעי חן עבויחו מצאה לאהמ"ק,
 מחומר לנע החים ענעושז עד המכננה, בכל הרם- תורע טץמעל

 שמן חע על לט לפגע המפך זיע יתמשל הרצו שעני ובאפרשה

 וסיד ובח"כ שהפר, מה כל ףתי שלל יצע, ר-הגיאל הר"ר ליקה
 טעהו הבק לא קטנמימ אף ממסג ככראעיטז טחרש הייד אתףתפר
 הנגר אח ההצע יני שצ באקך עתן וזן צהךם, אמתת לו הזתההן,
 בשור השבח ופושו הפריץ, כודני מאה- הן הבגד בנא או הפרק,לפר

 ושיר קיני לפני הדוש חוי כאשי רושמם בטי לו הטילםעכוהתו,



 דמע ורחטשול רה"ר לו 4צש- עמו, שש-ה טה לו ום'פר ד'עייל

 ושאקו לך והיע בנאיר, אותו תפרת ראשתר שבפעם חכם- עלנחכרתי
 )להבדיל( שאפילו מאומה כ"כ והוא האראל, ואצל הקב"ה אצלשנהזה
 ולתפור ולורנר שחפרות טה להה.ר לך אשדיו 4אה חן לה אקאש,(
 תשי ואו זעמה, כשפלוח תעשה כבר זו שעבודתך ויעה. כ'אותה,
 ריבו מלא מקרא הר ובאמת, הבת"ת" בעיני חן ותכצאעבורתך
 הנ"ל, שכמדרש במשל הענק גן ון" יתן 'הלנים לי( נ ןמש4רנ(הכ

 ארל תתקבל לש"י ומחק שעישה מה שכל חושב שאדם עקשכל
 א, בריה, מחמה עבודתו שמטטק 4אר יק ראויה אינה בצמחהמיק
 המקי אצל ומתקנלת חן שמשאתהמו

 את ,כהע*הך במצות ריקא כמדרש זה משל  שנגר לומר,דש
 להבגר בנפש מאי במן, חרף החופש הצות שאור משוםהנוות",
 אצלו יצוות רג(קובלת אנא עבודת היא ואו וערנה, עבוהקמשפלות
 תקם כן ועל לר' יהלל להותה המעוררת עצמה היא וו והכרה'ת"ש
 'יאר נד( 1 ןבודבר יתפרש נבזה דנר1ת הדלקת טץ על ההוראהשההא
 שאו חנכה, א4- על קאי אלץ.' פנץ ל שייאר החק-', אלץ. פנ.1ר
 רתכן חך יתן 'לענףם בבחעח תו", לך "יתן כשהש"י חוד', ל"וזי.ם
 תוכן 'חן', טלשק המו כי "המכה', בשם אלו יום נף-איםשלכן

 על להשתת להמית שמכס ער בלבם הנרות  ששירו רצקיה'
 לאזר ושוכה ער והתך מומקי .ום בכל להית נמלת, אש- הםצ%
 במזהה ר1ר בן בבאות לאוח, בבעורה ט"מ מגה תאי (ץק עלחהם
 ותמרד רהטנו ברובד"ק

שמז



 דחנוכה ז'ליל

 בהלל מובנם שום ועשאום קבעום אחרת לשנה כר המכה טא.א
 חוש נאומץ י"ע שהשכר בנ' בעל אאר כ"ק ייקשה ב( בא  זוגהוהוראה
 *~עו תקם %א האחרת, שנה עד העצ למה פא( נצה ר מומי טוהב40
 הצ עגעשה לאחר תיכף והנראה כהל טובים'טום

 ה ש זעה קיפל רהנה 4'שב,ונראה
 ס-

 חיב שאק וו מח" ף'ם
 עיינן בערן שנחרפא בחלה 1:ן לנמר מהצרה ששא עדהוראה
 כנוראה", "בהלל תמכה .גי *יש שין- ה"ה לא כן ואם לנמשלבורו
 'ח מלטת קלפת והנה ין קטפת על ובשינצת לנברי שהתגברועך

 ,להשכיחם ישראל על שעמדו "השכהה", שק הוא חףהתשעה
 נמצא 1לפ" מ( איו ר מאמ' צח נם* חוש מאסף ישם- כ. נעהתודרך"
 לנמר שנחלש חשוב לא מלבם התכהה ענק לנמר בנולו שלא עקשכל

 בהתולך נתחיבו לא ערוק וא"בבהצרה,

 פצ.ם שש לשעם שורת' ללשנה ער ווט שלכן "ל%פ'"
 שיאו עתה באותה להגיית להתזת שנתערה בנין כ' והיאה,בהלל

 צ בשרתו וק כר, טעיתם בי רמם חבקים מר נבוץם ממרשדקוטה
 *מו' צ.ט4 ההנבה כבר שכאצה עהק תצרר לא שמ4 פךשל

 עמתה עשה אש- הש"ח חמד שצחו הימן שבמען- יחק כ. 'ק,קליפת
 א כשש- נפשך חצם- "- השטר רק מ( ד )רבעם רחורה עייתיהכט

 ררן. 2ר כל מלבבו. שמז ופן ד ) ע ראו אשר הדבשם אחתשכח
 גליים משם שרונים בימתה אם שאף הר בנך, ולבג. לבויךיצרעתם
 ק- כל נרך מ"מ מכל השטן חמר מטיל אחד כלמאשרר

 כח

שסח



 נב כן, ועל גלופם ממים אף שבחו ק ששך יכן שי,לי
 כן החם השכחה, כח בהם שלש ערי, שמא חשעץ המכה נשילאחר
 ,עק אחרת" 'לשנה ורק וכל מכל ען קליפת את ענק בשלו לאהר'
 ור14י סי-פתע(, ש ע עיר ר-א שבחר שתשקור קרט סי ח"א אריע סער התםשרה
 בלבם בוערת ערק להשתת ההיאה ויגש חט וונדששעתק

 העולם גן ין קליפה שבעלו נתברר או כלל שנף  שום ב*ככחחלה
 הוצ', בס, ההם בערם לאטתש נפש "שעשה שמכרכקההו ולחי לחה-ות שנתחיבו הוא או וק תכןלטף

 מנעום בק חלק אק לאבותיה, רקב"ה עומסה לנפט שכנטעכלומר

 שנעשה נהוה אותה כמו הנס את ווכ-ט המיר כ' הח', לצמגןההם"
 בהם שים אעו "שכחה' הטוםהנס,

 שעוברת יטוה שנה שבכל משא שלפ'ץ עוו, להומיךו'שב
 בשט לאמתש מתש מתעשה מברכים טוב הנס, זומים והראלהנרפק
 נק 'ח קופה את לבושל ממוכש מפא בנה חף הזה", בזמןההם
 בוז ערן' לא שכהה ששהם רותר 'והר מתברר המוי כ'הע"מ,

 מוב'ם', 'מצם ועשאום 'קכעום הלטק למרש אפרו-ובאה

 *ום שעשוהו מה הימ וכשאום המכה ש' שקבעו טה הים -קבעום
 נומפח בשמה הנם וברק וי על ושנה שנה בכל מחרש שנעשהמב
 מנו וק לא וכולך", ומוסף יגובה שמץת עד הוה ובימן ההםכשום

 תמכה נר אור להצות לשמם משוה הזלל מופק( אלא שכ"מ, לנרראשת
 אורו להתגלות שמכה ער יותר, ובהו' חדש נרול באור עעה בכלמאצר
 כשלעית רומשות מל-של

 לערם, בלבת יאצר הגנח אור שהוא הנוכה מצות שאור ריקףהי
 דגנח' נאר זוק שכהה בו עץרה לא אשר וסתי אר הששכן

 המשרו מלך של לארו מכה מהרה טק חקוין, לעסם "מגנ"ממדא
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 חנוכהזאת

 ננ.ה וי"לל חו"ל קמח הטז מ' א* חסכה י% שמונה שכקוא

 הנרווע הדלקת ולבמל רוזמוו, לבוול עורם טרו שהיעים שד( סי "י
 ענשלם לכו חמי, לט"ו עומרק הם באלו, שעוסנןם צק כל 'כצויוכ'

 ו(, נח 1במרני 7" תם "עלת בו שנאמי ק-בן לבשל עגורו כלומר,מהם"

 חף נ( ט ושמה ז, תם נר 'להעלת בוש שנאמר הנרותוהדלקת

 וק וגה, לפעם ממעם יטר המשות מיום ב"ב חששו שלאממאר,
 כוכוחם כ. תמיר, אטזפ מקיבום ווטראל קנועים הם אשרמהשרות

 תגיר וא"ש לטיו עוטריםהם
 נרות להדלק תקם לנן, שד( וסי ייסף רבית קוערת ירועיצה

 הלא מ שמן, כלי רגם נוטה לא ר4אק מום ריא הטמן .טכשטוה

 ונרות הולקת במצות ההנה לתרץ תראה אחד יום להדלק טה"
 הילה ל"4ז ,כל שם( 91-,, ופיש"י תמי', נר "להעלת משוה קים.ש
 הית *,ם" מעם אלא היעה - תנדר עלת אוברי שאהה כמו חגףר,יקף

 טחקים ערו כ' ושבה', ל"%: 'כל לטייפ שו-*ק כלק וה צעףשלקעם
 שלאחרי לועז של לטעת מוולטר שהנא כעל ה.תמ'ר', קוק יוםבכל
 הנה אחר, *,ם אם כ' להה41ק בו הון שלא אחר פך כעצותנווובז

 דולק הדה העיף שנעת משד שמן מך ינם נענטז הקז לאאלמלא
 כין בשימווע רגוצוה התושק בים מהעים היו לא הם יהר, יוםוק

 לילה מיעי יע עיעי תמו-', נר ושהעלה של יום נוה חמישהוו
ח  קשיאטייקר"שהטש6

שהימאה"תם%"קשא**4
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 בים שנע12ז הנם על ראשק מום ם לדורות חקם לכן ז" תםנר
 בשימוחה המצוה הראשק בים קימונו הנם אוחו בכח שחףהשג.,

 אלו' תמכה ש' שטנת 'וקבעו חכותם חשו שלכן .'ל,לב"ו
 רפך לם חבו הממרה, הרלנף את למוהדר ששם תגואל מסח טפא" הי 'תמד", ם שנאמר טטעט הופ, הדלף לב:% מח שהתפסיכ.ק
 לכן המום, נר 'להעלת מצות ראשק בעם נם קימו ורה שעלשמן
 תמיר" נר 'להעלת בבחעת בתמטית, העומר בקבועות חמכה ש'יקעו

 1( 1.05 וצמיד ר ברעליך ןחנחימא במדרש המחו"ל הענקההו

 אחק שכשתועז לפ' הגליש, לחנותה בציה פרשת נממבהלמה
 לא הוא לא בהמכה עטש היה שלא רעתו חלטה הממא'םחנוכת
 לגרעה תתיא, אל לאהק אמר י- למשה, הקב"ה לו אמרשבמו,
 אבל נוחנק, הן :ן'ם דצ(קיש שבנח וזע כל הקרבמת מטן, אתהמאת
 ם-ק74( י )הש הרמב"ן ומזב נאו-ו הממרה פנ' מול אל לגולםהנרות

 מס' במלק ורקיבות קים רג(קויש ב"ח שכשאק ו-וע רכר"והנה
 חשמנם חנבח לנריה אלא דנא, לא אבל במלית, הנרגז אףחורבנו,
 נרות של מעלתן ויון- עתו הי בגלוחנו" חויכן לאחר אף מהגחשודא
 חמה-" נר שמעלת בכח.נת עוורו, רמזורה %' מול אל שלעולםחמכה

 פג. פול אל לעלם חנוכה כצנרות השו דאן- צ'ק באמתוהנהב
 לעלם יא חמכה עד ב12שה רק מאעים אעם הלא שדרר,המנרה
 שכתב ד'ע טקארק מש"פ הרה"ק על וק' הטיו פ. על 'מאראמם
 שק, ענשו ןדש., מעיא מן 'פ נקישת שהשגעה הבם( על טהר)מרש
 ששה שכקרחסז דבר כל כך לקךלם, רססן נגושר הכגר, עלכשמפל
 לעולם, ההסם נשאר עכעה ששיתה משש כל כבעול גך לעלם,רחצם

( % % ן  ףחמא44=ששעיהא=ממ
% אי אשמעיל %  *ח" "% %י 
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 לדעתו% עכשע ש .על חח רושלה, מנצתו הממו שם נשובורי
 הא א"ש לפץ הר' עכדה"ק השנה", יכי מז הרש נשאר ובחנוכהבר

 שאינם שאף שירף, רבנותה שי מול אל לעולם חנוכה שיזרותראמרען
 השנה לכל נשאר הושרש טעם דגורה, עמ' טפמתה יקט11ד,ם

 על שטפל 'שבן כמו דיא העבה, %ל מתמכה שנשארשירששו
 א6 נעלם .נדם חית נשכה שלא חיט לעלמ' רששו שנשאררגגר
 !נ( קשו )"רלש בבטיח לעולם, בלכמ קכהףם כמכה בווט רהבלעולם,

 נובל שוא שים יבאו אם שאף ושחני גם כי פקויק- אשכח לאלעולם
 חמר נכל וע." אל4 חנתה ב.כ. להיכר מכל כושף, חלמה-6-וזפ%
 השנה לכל מחנוכה רעדתו שנשאר כיק ש נםלהתפלל

 ו' "שרת' אן ב" " 11 רומ"א כחב ידתה באו, ענר לומרישנ

 אשד הצריפים ובהלות בתוהה נדל כלל הוא ח( פ )תלש תמיזלבה
 לגרו והן! ועמיו והזעותיו האדם "ם'בה אק כ. האלקים לשיהולכים
 כ"ש ט', נרול כלך לפג. ורבא מנטיף רעיעותוכחיבתובבוז.,
 הארץ כל טלא אער רקבה, הנדל שרטל- לכו אל האדםבשיערם
 שתר אם בי( מ )ימד שמרמו כמו במעעדה ריאה עלי עה1-כבמץ,
 ושכנעה הסאה אמו ע"נ סו- ד', נאט אראמ לא ואני בטפחרשאיש
 ! נפ ד)ב1ירנבתשה תם וטשהוטנםו העדיתבפתר

 ב(,

 כתם וטועים הטבה, לאחר נם וכשאקים דמיה ,צר4,הדאה
 )נח14 הף'ה" "נר שהם . דנהח אר יי שעל השו חמר", ןלהעלם

 להביר מרע תמקי., לעף התה "שרת' למדרגת ובאים ,תש מ(,4
 נהו במעשו רמנה עבו עתו כבזדה הארץ כל מלא יאשרעי4ה"ה,
 את ולוא ר ראם אראה לא הנר בממהרים א"צ שחר  ,ששאבר
 איש שהר שעז שאף כלהתר, ר' מום סלא שי הש-ץ 4ותהשצם

 האור הש עצמו 1, הר מ-מ שיחק בחשך שרר 4,מ!בממהרם'

 ל טחו רא *  או ה שז  פח = שושז
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 תה וקלונה כהכמהה הס הני שצ חשעשה שעצה והמעההמעה
 לבדו עוטר השית את לושנת הויה", 'נר דעוכה אר האעצטו
 ז', תם לעף הויה 'שתת. למררעה שבא וע" מעשי כל עלומשנוו

 חנתה  'שנרות ההכמתה מתקימה כוה הנמרק יו בשממע רקולא
 טו'רו' רג!מרה %י מול אללעולם

 חמכה, שת 'ום חסכה, של האחרק ביום עתה עומתם אסהנה
 המו זז בים העמרה עיקר כן על נרות מדליקם אמ אק שובלמחפה

 בהם יקים מות, בהם מתלקק שאק לצדם נם חמכה וערלהמשל-

 שה- בהיתו השו"ע של ראשק משן הש אנער תמי, לתף דשכתי
 לסימו מ ווכ.ם זע4ח שונע החלת שמיירט חן"י ד ואמונתעכורת
 שמי םלןר ושיוך תמוי. םעןוה לב "ומוב מן ש )משל בקיום " חת)ס"
 כששרף שתף משום הןימ טל-ן טסי יא בממר וגדול ו( עקב )הנצמאבו

 במעירו ורואה יו עימר שדקליה חטי שמאמק כנח מ"מבחעןי,
 ז' תמ משתה לב 'וםוכ לקים צי ששית, בהשגחהההכל

 טשוכה, אחרק- לכנה חשכה שהוך למאד שנובה ריקררי
 בנפשם שרר ורות הל"ו המור כל, ארח לצ' רגז שחח מעשעו כלהיו
 בכל ומוענו ([, לי )תרלם אוי' נראה 'באיך בנש' נרוח, ן,יולעולם

 הטיית אח לעבוד ונכנה לשבה, לבם מעאלות וככל ברינגהישועות,
 עלס, ער יפח מכל דקרושה נתת שלאוז הצח, וררחבח נכתמדוך
 מיוח בכזאת טואלט הבא דמשוז סלך של לאוח מכה חעכה ע%ומאר
 המסחו רוצני בחב זיין כמהרה דורכן

שעד



 בשלח פ' מלכהמלוה
 חנוכה - משוררים" "הברתבשטיפת

 מלכה מלוז לטסיבת נרטט תזעק רה ש שכת הטו ישבתא
 מבז התנדבו אשר ט', המשורר "המרה לכבור שט: בכלשעורכים
 הגדול, קטמו והה-גוה כהלל מים נק% הלנעים ויצ-ת להםשחק
 כים. קר1ש.ס ישראל שקל שהתאסף עת מוב זם חטמחח כערגולחנא
 מאור ההכה ושכרם פעלם ר ושלם שעלגםחטבה

 שבע סם.בת עם חרא בצוותא יחרם הם.טת כל הטמנבוהנה
 ענק 'ש בשנועם כ. 6ה, זה  עדיב.ם הם ותאמת וכלה חתן שלברכות
 בשמחת פם  ויהיי', 'יהוזות נקבעו הנוכה ש. דחף ורוהאהשבה
 וקל חוק קל שמחה ויל שסק "ק% קולות, חמשה 'ש הר טלהחתן
 ,ען חסרו. לעולס כ. ר טוב כ. צבאית ז את הויו אמרים קולכלה
 ג( 1 בתץה תוק ")

 נשמע אלקעו ר 'מהרה ביזפל4ם אס אהמתא בטצהפצהנ
 ק% חתן קל שמחה ייל ששן ק% -דט4ם ובחתות מזודהבעד
 ק% את מצטים ,א שליק ד על יק מבקשים למה לעין, 1.שכלה'

החטאי
 ר" את היו אס-ם 'ק%
 בוטאת מומר אלו קולות ו' על כ. בפשתת, יצעםוטטטז
 וקול יחטק קול יושלם ומחצות יהרה סעף ,צחצח.ההיעמת
 משכרז 'הש פ( ט )ש סטך יק יי( ו )שם כלה' וקל חת, קולשמהה



 ר מצ מ צאות ד' אח התץ אמרש קול דוזמקש', ק% על אמש~ה" קי חתן של שמדה וק% ששק ק% 1:'סשם לעע'כם רוה המשםמן
 כשמתפקדם כן ועל העו"ש ערשב.תו מיקם ניצן- לא חטרו, לעקםכ'

 יגלען, בוש שנחמרו הקלות את בנבגיה ושד"ת ודווורומבקערם
 כ. כלה" ק% חתן ק% שמחה וסל ששון לשל קתות הר רקכובעים
 נחסר לא מעסם שחף למקש, שץ' לא החמידי שלעל

 אומרכם ק"ל את וכשבה' נאמר שלא נופא, אז שקובביאור
 כלל של הכזוחם עצמם הנא הההטרו ששק משום נראה, ר, אתרירו

 לרן ט4 )ביאשח מבדבי- עכר "וההים', נקראש שכם שעלישראל,
 דבורם על ורק מורהי שמו אה "ותקרא בן על רי, אה ארה'רפעם
 על אבל מהדאל השית 'שב.חם יגלות שבצק נאמר הנרך-םחופתים

 לא ניראל שח ונם בם( נו א וששאל נאמר הצראל של ומהוחםעצמותי
 ק% מהם להשב.ת שיך לא כן הן לעולם נצחים שהם גי,שצך

 וןומם וכל עצמותם שהמוההוראה,
 חלקם מ,נ טה אשיצ לה11'ח, הוידאה שבח זהה ע4ע כןעל

 ורב.ם שור בק% דנדול, לשמו גח"לל להודקןכעכעו

 לשפר נהמא נשבק אה4 מורר'ם', .דבורת מזית בגודלוהנהג
 כיק איל פענדם הרגה שרורו זלל בש- ח-ם ר משכה"ח ששמעת.מה
 כלק ש% נם כן ר!צ, זולפענוש סיע תשובה הרב. בעל ארמזראא,

 העמור לפני מושלל כשהר, ד'ען, אלעד מנחה בעל ארמונםאאר
 שרם ה? קי ובהך' נ"ל, הא-'. במדהי טעים ההוה נויאש,ב.ט.ם

 כנבק המגק אח שרב המבנש שאק לו נראה אם ושהרפשירם,
 הנעק וותקם  שרצתו וק' בה-ו הציץ מראה הוהוברווק,

 שוהנו כ-כ תשוב לנצז השוק זה רכר רוי שמשווהוכהשקפה
 ברם, להקם חך כותהז.1 בתק- בעירק שחקק עד היהנו מכיןהנעק
 הוית במהיהי  עשוןב טה עיפ מהשכוויו, עשק קצה להמב.ראפשר

ושעו



 סור "כ' יתקרש במת אומףם ה.ו שהלוש השו- בסחי נ"ל,שבתי
 היריים ע*11.ם, אורות הם קצבה במרה השי שלא ףוידותעבה?

 ממןה יותר התפשכיתן ומעכבץ כבר!, עין הדק ואחיתומהפשטש

 יוהר הרק איא לדית שקוק אים העלצים ארית ושק קמת,ושעי
 יורעץ הץ רצנורות, ממיך שהם שהלנם, השר פרק. ון וא6מהראף
 אומרם עוד, בשר קולם משעףם הס וככה וכמותן, וארכיהןשקוית
 כנ"ל' החק שמי הוא תב הטקדש,במת

 דמע אלעד מנחת בעל אדמו"ר אא" ב"ק שכתב טהשק

~ניב-
 שלא, לכאורה שכן זה, בענק עמוק בטנור לש( רוה ר טש,רא תויר

 למעלה הנמחת לרמתכן הלוים במעלת כמדע הוא השיר"הלא
 למורוה וצוד כד שרוה לוסר שנץ- הוו- השטחית, החמןשלהמשך
 ח"ו - מגרא ברביא הבטי שלא מלמעלה כיבא השפע ולעכב לעלתהרק

 שנעור, ב4 'ת'ש מנצבו מלמעלה שפע כמונע השי ע"י וה" ק,לומר
 רנותה ראי אלא כן *מ- חללה א*מ הרבה להחפשםשלא

 לס )מדנת נשיהן הנררשות רגביות בכח העיר 'ר עלשמעכבק
 עם לישראל רק וסמ"א, העלם לאומא יפעפע תל- שלא טבוחה(בעה
 בשלמותו" השי מעלת תהו ותורתו(, ית' שמו )לקו-ושקרובו

 עדנ. מעצם הוא וייר תזקק ערם וה, מכל מכטזר חףעכ"פ
 המזנה הכן ובזה ההסוים השפעא הלרם הנעק יפק וככווניהכותוח
 רגעק מנרוה כ"כ לו חשוב שדוה י"ע, תשובה דרכ. בעל נאץכפק
 נם אהרבה גן לתקמ, הק' כוומתץ בתק- מפם'ק שהוה ער כג'וק,סכוק
 לכלל מוכות חסרם הכשפקו - והב.נה השי קי ע. לבוק צרךזה

 משוורם', ,חברה ומעלה חשבת נוהל ין, מכל מתבור הרשראל
 ומשק כיאף ובדק שרש, בזמרשעיים

 השוכה שהוא מוראל, שאומרם עדרה מעלה מתל יזעוחףד
 ,ט" חויל כדבר כבטרש המלאמם, משית ייזר טק ע4קלאל

ששז



 טלאכ' שגק השיה ממלאט יגזר ןג4'ה 715 הצראל הב'בק ג(צ"
 לסמה הצהול עהאמח ער למעלה, שיה אומיםהשרת

 אף מעולה שהוא רוה, בעלם העבודה ממעלת עובראתספר
 הוריש התזתי לוקלי היה העלעטם בעלמות קרן בק רוזעטגשקל
 תשע התו רל מפרעדסחא פרץ ר הנמו ומפורמם, גרץ חסי היוד'ע
 הפיח גהה ער עלם-הבא, וחשתי ממעלת הק' מוצו מעמשההכה
 בשש, ונא ען נעשה פרץ כיפר חומו אלוח להצרן השתקקוהבק-בו
 למקוה, בדרכו קודש, שבה בערב ר"ל סמוק חוקו לעשה לטשכבנפל
 עוד אתה רהבה האם 'פרץ, לו הכאל לבקרו אצלו הק' ה'ההינכים

 הבא לעלם כבר טשחקק כ' ההיה אש שכבר פרץ ר' עמדלחזות"
 מרנצץה חדרתו בדדך למקהה ההלך הקרות הנדהי רכו ממסנפרד
 בו, שחחר פרץ ר' 6 אגשר ואו אשלו, הפעם עור הגךהט ה'רוד'נכנם
 * אס-ח לא 'לנ71 הק' הוזמי * אנד ער לחייו להתרפאותורוצה
 הקו וכן כן' ההולם ככר כ' מאוחר כבר עתה 6;טקח,, הלרכתיקורם
 דוצה כ' קבורהו, והמין, שעהו הל הנתחי ביום בו עור לעולמוונפמר

 ולתפלה התחחק, עין בק כבר פרץ ו' והוה עש"ק של מנחהשלחלטי!
 משר אח-כ העיק עק בק למפהקו כבר ירא בילה שבהקבלת
 תוף שכח קכלת בשד העליל שק בק פיץ ר את שיאר בק'הקזתי
 סמו כאן רפא ,המל פרץ ר' לו והשש שם, הח' אוי אוחושאל

 עצתכם, רבעם סם ראם שטם ה. 'אכער 1.ומ- הוסל( אךעחשרהם"

 קורש' לשבה אצלכם ליוחששכיחי
 תרושל כל היל עלעו עןוכותו

שעת



 הנטיבה בהיכל - מבתח"י
 זי"ע העשכר בני בעל אדמו"ר ב"ק שלהלולא

 וביתו אנט קקכ את מציטה הבאש גבראל בני ששת ואלהא
 לההיע במ.חתן וגעאן חור בשמוחם בחיזק שמאן אע"פ וברש"באו

 שנאמר ובשמוחם במספו ומעבטן שמהראל לכוכבים שנקטלוחונתן
 יקרא בשם לכלם צבאם במספר המחרא ט( ק1"מ1ד

 על חינחן שהיק שמהונקא
 ו-

 שמדע הס במיזתן שממק
 כמו לטכבש, צרק'מ ששלו ובזה מיתתן אחר כרר כשהם נםח.נתן
 מ בך ובחיטך, בלילה רק נראש שרגיכבש שכמו עך בב*שכתב
 חו"ל שאמה כ% טבחיהם עתר במעיהן לאחר אורם עלהבצר"קש

 מגויות 'וחי בשחק צףךם נרקים ב( י)הלו

 ומכנען מהראן שהקב"ה רוטכבש שתים *ה צ,גאבנםב
 יתרתם  שנרצד נמו שעת, להם שוא בשטו שער"ה והגעבשעה,

 להם אשר רעבראים, כל בשאר ק שסק מה קךא', שמות "לכלמ ר(קש
 מבין דמדם ףקרא " 4 ןם,11ה כעש שמחזם, אח הראשק אדםק-א
 הר' השהה חית תכל השגום ולעקי הבחטהלל

 יהא רך *במ, ש לק ששי יש מף מסס"ה
 אקו, שמו  להתא.ם יתל חרא נורא, אזוע של טהוחו ומשעמבי
 ששמר מס', הוא ויה ם!ש הארם לו עלא אשר וכל ש( ןשנ נאמרשהר,

 % יק כן הי "ץ"י, נויחו "ע כ15טר ש*, ךוה' התטש האילנכהא

שעט



ס 6 4מש ש הס * תח מותש % "מ   
 של והיה, מהבזו הושע יע כ' פדתה רואשק ארם קראטמ'ם

 הו- לא הכוכבש את מ,צא.כ שם( ת4 שיא נעה וסוף נבראכל
 ולכדת מיה להין ארם כאז אק ב' שמות, להם ליהואבוששרותו

 אק "פ, טכטם כ"ז *רע לממתם, אפלל ה5א וכוכב כוכב כלשל
 רוטבתם ומפר השמימה וא הגש רן גי )טריה כמ"ש הארם,בנבולת
 וטנב טכב כל על וממרתו תכריזו 5זשע וב"ש אחפ, לספר הוכלאם
 הטו רק כי שמות, לכלם קהא בעצמו ההקב"ה צרך %ק עצמונצ'

 בעצעתם מין אחר לכל ל"ש-א היוכל וטםרתם םהומםיתניע
 עגם וותק-', וזזה 'כה נשם( לאבווזם רגעיה רנניתפיז

 גרליצ 5השע נברא שום בחת שאק ורועו סכוכבש הםעזראל
 ע% חיבתן שהייע הש" שכח ההן הממראינת נפש שלוחשיבוהע
 צרן' בעצמו רקועה כ' כשכוחם, שממון עיי לכוכבש שנמשלוההראל

 נוחר אחר כ5 על ותתקהו גרודי 'ח-ע וא' הט, שרק בעסותם,לנצותן
 שבכוכבים, וכנן בושראל ת0ש מש בל נברא ממרה ויתההמישהשל,

 בצוע אעו זה הר שוכב, כצב כל ועמית מהות טשעים אס שאקאף
 הי אחר, כגבב והסר שאלו ובודאי עצמו, בפני טכב כל שלמחשיבותו

 ממראל בכלל נם המו כן בכללותם הטכבש מערכת בכל קרמ' טעלוה
 בפימ,יז, מאוראל ממם כ5 קל בדאותו ממהה טשעש אמ עאקמה
 אף~ רצי יי כ5 של מחשבנתו כל5 פגרע זזאק

 שש חמר הה
 בכלבתה, צביאל בברל ערסי טעל 1ז הו )ח.ו(, מוואל יחפיאחת
 בכללותה גבראל כנמת הים כאחד טלם ע" רקכ'

 כנק כתב הזמזנ

 אא-

 )בם-שזן( רכלה בונרא רעע ריזו4לא בעל

 יהבה אכן, מרא ית הי טעה טוי, נוזו 'אע בק-א4מ
 האנתיח היבט, ב"ק יצה ב"ה וקהא אוחית מבמההמצחתה
 הרי בין נקיא מצטלמי מרף, לו "מ שת כ5 כ' בוהם, גש-זיםעצנק
ש



 כ' במי%אהזם השנוזם  משמהז שם כל היש באו', וביתו שיןשעד
 קל"ב כחם המצא למשים, שבאו שטים "א אוחית תמלאבאשר
 אשר ב(, סו ננהח ,עה לתכלת המנד א", רקל'א לבטל הזואאות'ות
 אותעת, קלש כשתדם ו: לעוסה תה רגלית ככל הדי המףתהיא

 עי"ש הלתעדם, שמותתם יי על קמרתו4מל
 רם, בכל בהטהא לחכימא ד' ב( ט א ה דך )עה חיל אס-וחף

 בעל אאר מ"ק של י מרמהא נומוו להפיק שצרן' חכמה דברממק
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 ,כ"נד.ק. הרקיע כוהך בויץ ורגושכהים " צ )תשל כתיב הם:ד
 טררע4ז משני מדבר שרנתצ רל"פ 4נר לעולם ככוכביםהרבים
 המוהו.ש הצריים על קא. הוק,ן' כיהר הרוו "ת-נחמושבתייקים
 ההווסרן נירש דו גה"ינ' )כ(צרש ובס-הפחם בת4-תם בעולםומאקים

 שדרש, וער", לעולם ככוכבים הרבים 'ונהריק' המו אחרת פחיגהאכן
 ענק הוב.ם את טלםדם שהם והינו אשקוט מלשי אל, ג( ח ג ,גערל
 לכל צריכים כ' ככוכבים, נמשלו עהטראל 'ככונבים", שהם נופאזה

 כלם ע"' רק כי ככוכבים, ברקיע ויאיר, שההיו הרבים נץ ואחראחר
 ומהרחה ישראל כנסח שלעות נשלםכאחר

 עה"ח דקלה, באגרא יזע ההלולא כעל אא.1 כנק מש"כקק
 האחא שם  אשר העברות למלהט פצרם מ,- י"מ- ש( א)שמת
 שעפרו שפוז:, ען וש )ששר ובננררש פועה היאית ישםשפזז:
 שם ופי' לאלקים גבראל אח שהופיעה פרעה, אנעם לפנימעשתו
 וכרומה, הכבור מפני עשתה ש4א הים אלקים" לפני מעשזז"ששפרו

 כבדגים טמנה וינאה וטוה טרה, שנד שק: לק לאלים טוובהןק
 במחשבה נמסל וגבח כ' דוקא, .ת' לשמו הנצטמחסכותים

 את "שהופיעה פהק שק לפרש ב1הש לערכו 16סקוואפשר
 לאלנךם.ושראל

 אלקש', לפני נויטיה 'ששפרו - שפרה שענק רבעם-
 שום 40 המו הלבוהתו בודאו, את הצדק על בעבודתו מעלההוא
 רק הוא הת שת בכל ברם,  שנים לטם יק אתפתח, יפותהעהך
 כגצו ותועלת הבסלוח לוהקנו מחק קמו, שין בעו נהיר, שלעבוריו
 'ימשכ"4ם כמתעת הש וקרושכם נדולהו עהנם סכמת וה,וצדיק
 שראפ את "שהקשה תא שקך שק אבל יךק,ע' מהרתו,-1

 מופעה ודא אלא לאלקים, שפרה משפיה אח רק לא כלומר,לאלקים"
 רו.בש .עשד,ק' בכי"ח לאלקש, מעמיאל ואחר אחר כלאח

 מרמפ ועמדתם הית להבק, רעת יצש משפיקה הטו כיסכעצןם',
 111- 14ש- שכל - כוכבש בברוגז כתי, העלם לתפשןלהעמד

 צרן'

שסב



 כנסת קדדשת שלמתז נשלם כאהד כלם ע"' ווק ברעע, היוששרו
עזראל

 בג. בעל אא"ז ב"ק של ההלולא נטומא לס לשור הוא זהוכלה
 צודת ציור שענק הצדק צורת לפנ.ו לציר שצרך בטום ד'ע,יששכר
 ,עק ד'ע ההמלא בעל  שכהב כמו הצדק, רעת בו שנושפע הואהצרק
 הצטמק, של וארחותיו החלונותי בנפשו להמות 1הי;1 ;( יש דווקאאנהק

 שמלו קםלפ'
 דמע, ההלהק בעל אאץ כנק של בעכוהזו כשמחבטניםורנה

 שש כל שראוי אורו בגהרן חלקנה, פררתם ככל - תורחו כהבמדל
 מעשר נשפץ עמן לקים היאך ושראל את ללמד י, בעקורתופרס
 בזהר ההיו 'ורמשכלש בבח.נת שעלתו חם רומש הר אלק,ם',לש'

 הרכש "ומצה,ק' בבח.נת גם ברם, מהשנתעו שלמעלה באופןררץע',
 ובער מישראל, א"ש כל בער הפשו ממר בשה סחו, טר5 רואךככוכבים'

 נטלא בן ייעק וקריז העניד הוא הר ישראל מכלל רלי לד%

 משואל ונפש נפש כל על וראג חדר, עי בכל תימקי שלמרלהושיב
 בני שנם בכרי דאוריתא, תסכק ה,תקמת ותען תרה, ללמודש.וכל
 ד.ע ההמשא בע5 רכש תורה של מנהדרת צכזצנם לרוות .וכלוענים
 רדיפות בערה שסבל ער רון-וקנה, בכל במהנה הכשתת בערלחם

 המשמקם מר ומנכרה בעת הורה של מלחטובו לחב ,קנדלות
 הק' ססר,ו לאריסם לסצינה, שנתהה ,לנרוד לברוח שהוצרך ערכשש,

כהסחר
- 

 שלא משום שק של כיק ההדפסה, חנו רסחם' שם במטונף
 כבחעת ששישתו, בתורתו ונקמש: חבל ששוי בשיהסתפק

 אהד כל לסיבת שען טמר אלא הריע", מהר מהקץ'יששכ,4ם
 יח %ל מיצליח טץ בנשסית הן שם, המו באשי משראל,אוחר
 בעה, תתרם ללמד ככוכיכם", וקושם "ת%צר"ק' בבאמת ;הח,מוש

 האלקש' למ' שכשל אח ישתעממובכחעח

שמג



 הפוכה היה טה לדלדלם, אלה.ם יסב מ( "ש )ששריבמדרש1
 )שטה ט  שכחוב משה מממו העביר רגך'ה מפג. יבכדשיאה למיט',

 על וצי-את מי, לקח 2ע9.את ותו על התרה ונתנה הש,מוב כ. ג(ג
 טמנה יצא רמרים עגרי משה ושהע חמתו ב:( ק )בגאז מנאמדשמו

 אלק.ם רוה אותו מגומא 1( לא )שטה רכתצ חמש; מלא שהתזבצלאל
 טגן מדה הנהה שך14כר בל"ג מוס שנקראה לתורה ארק הושהתו',

 וכהה אלקים, לפנ' מעשות תושפרו בובות שפרה, שהטו 'יבד כ'מיה,
 ארה, טלו רבוץ ושכמלא הוא, סב כי ט שכתי משה ממנהשהעמיר

 .ר. על הוזה טכ לקה שנקראת התשה וות'ות וקרהשתו, גרבצוברוב
 ניש עכל דעת ללמדם ככוככ'ם', הרכש 'עוצרתני בחינתלאלקים", שראי את שהשטה בצא פרעה, העג מים אמם שמו עלהקראת
 ארח שעשה בצלאל שממז שעט וכתה בשמים, ככוכב הואתפש

 נב אלא טוב, נקהאש ולומדה בשומה התיה רק שלא להורותלחורה,
 כ' .מונ", נקרא הא נם לתרה", "ארק בבחעת לודות רק ואוכהנד

 בקרבז מומזז הרעדהקדושת
 מוב כ' אר שש רפא וכה דמע ההלולא בעל אסה כחקנם

 השזעמק'ם שלומרימ לבעלי-רומנה הן הרה-ות, כל סקי עד תורחשמאי
 תם אלים לצי רגושיים לשפר הברא, טסתרהז 4זכק הוכספרו
 הלכבות לחמם הקרהש אירו ערת לתרה' "ארק בכח.נח רק שרםלאלה

 ו" עמהם עוצי בכל בחסיכת ולהתפש הורה, ולחבבחזוקי

 ההמסלא שכעל דון-ושה הכשפעות ,4ל שמכה חקיה'
 מייזן, בים תתן' בם צריים ערפים עיעי רמשיי בעםובפרס
 הבד"ת לצ. מקעימ את לשד- עצמט על הלכל טכחיהם'"עתר
 אלא בזז, להסהפק לא אכנם שבדם. לשם הרארה בסתהלהיתם
 בשינה הידו להדו תבוים, וברובוק באהבה לחלוח, נםליאב

 סןמקשחאתילה אח"מיא"
 ק%,ישש,"שסשהדאמיר"*

ש%
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 בשבט עשרחמשה

 חמן רצק עת הוא להלטת, השטה ראש נשבס, יטר חמשהא
 בג" לאילנות' השנה 'ראש שכן ברם, הדבר ובא לנטיעותרמםתל

 1."ע אא" כגק רשף עם הרגוזם )ומטיסם ה"ה" קתת'"ל'שדעהך
 בו מט בשכם ם"1 עמוס נ( אות רעץ פף מאמר שכם יולט )מאפף תישכרבשער
 בנ.ם לרבשץ- ממתל יום הוא שלכן עי"ש רבה, המשוא יוםמעק

 טר"מ( שוי )ייגעך יסע תש)כה דרכ' בעל אא" לס"ק בניס)גתפארה
 [ ישראל לב% רששה לוששץ- וממתל לשבה, ממתל זהשעם

 טבע רצק, עת הוא לאלטת השנה שראש שמה לומר,ונראה

 ארם אלא מעצמן, הזאלטת הפירות ימהו לא הברשה שבראשתמק-
 'וכל ה( ב )ביאשנו בקרא ממפורש יצמחו, שערלו בחפלות פעלהראשק
 רשמי לא כ' עמת מרם השרה ,ף2ב וכל באון 'ה'ה מ-ם השרהעדת
 נ', שביום רש" ופי המלנשי, את לעבד אק וארם הארץ על אלקטר

 'ום ער קי ועמיו הש-קע, פתח על אלא שאו לא 'אעא', בושכתוב
 ין "שארם לפ' רטטי, לא מעם ומה רשטי' לא לכ' - הלצהנדן
 צרע ארם כשבא גשנדם, של חטבתן מבי ושן האדמה' אח*טד
 הר ידשאש האלטח תמתו ררדו עליהם התפלל לעלם יורךשהם

 עליהםארם שהתמלי אחר יק צניצ שהאלמת הנכראש, משאר ר~לטתששתים
 העוף תלה חוטים כשר4ויח לאקדח, העעה ב-אשולכן,

 מט ע*המ, )מתפ411ם ילעים יצאון, דמיל די ו=שי א י  וידכאלטה
 עוחברמ כף ר4עיוק על לטך שנחשש וקשה( ,סדך המהיקשכתט

שפו



 * שצק ""מחק סט טא מחה השה *י"
 מ" ק ח" האלמתהיהת

 תמן

 מטן " מט מ שתת *ע% מי% ים תאחי"
 י% ,צתן*; התחק אדם * החחטה התקה עםתפלהעו
 ישלזשמצגיהנברה'אפת'חתקקר*הלתתפ*תכעתיקיוגד
 תשם ההא ,ט' לשצזט ,מעה 'ט 6"מר שתקםכמו

 ור-

 מעמרת קשרה זה כץם פיחת וטיילת בה, לנד עורשאהבב
 ד"ע קחצר בס % כ אא" כק רכף ותקרם הששבים תןחקק
 רשא האח, תרעא אלים ושצד ש( א ,מאשת ש"כ זולהבטירא

 ששט- ש-עשבבומףעדקק"
 כ4 רי האףן מעל ץ7וו אשר י~ןמ

 ומעך כמס 4קו וזעו ,רעונוה דדכרמ'אשר מטן אעו ",עהיי"ק
 יצםהפר,,י,ק'תקאחרנךעיהארץ,,ומצהןשהדעעלהארץ

 הוא אכל וטיק, על הויא תרע ערי7וו פשטן ,דר יימ1צאאוקמשש
 הארץ", נעל דתיים ומנראה, הו- כלשק רבר לאמה רט ותודאיקשר
 בוז למהיר התו בו, כנום רירע שפחוז מצוום אנ. אשר וה דווררצ'ל,
 בא לכיס, וגראף שבאצה רוחשתה בריה במק ההנה הארץ, ישב.לכל
 ולשאעו לבטלר שול שלא ברר. בה כמם יירע שתה'ה רש"ימאמר
 יחמם שלא ו-עם עיעצורו הארץ 'ושב' לכל מומר הוא "ז הנהמ.מ,
 ההבר, על שנענשו תותן דער במעשה יתק ומה כונם ולשאעםלכמוה
 "מהן ועטת טה רתרק אייה רףא ואת הזנה שההלנו, סלונוהשן

 א, ,טירדת תר" השק ",תוצא ק- אושי נאמר כי בנוחר דלםאורהכן",

 שהוא רעת הבל יושבי כל לכיו הקז הצעף שמן כך, "נהי אךש(
 תלה וה על כשעסה ברב% הביואש כל נענעי כן על לכולם,אוררה
 רנטות שתית רק הארץ, על נאצרי לא הארץ. "ותויא שבעשיהתראה
 עכלכם הארץ', יחטכי לכל בוז שןוףו צוה אשרמ"ש

 על הייל דשרששז האיל כנרוה שמותז יל, הן דברע%י

שפז



 דרך ועצם קודש, וכרית וקרחטה מרה עי 'ה"ש הבוא דווהיה
 לאילמה השמו ראש בים לכן א, על ומעוהים מלףם נק-ולםהמרת
 חך" עליהם ולהורוה לברך ישראל ;הזנ.ם הפיות, חרמשכאשר
 מכל ?שמות.מ חהות?ו נפשותעו לטהר בוש, רנשונח במלהטהלהאחז
 העדתה בקרשה ולמדדנו ופגםס?

 ניונש מ אשר נשמן הא ששטעוה סעס 4יק נם 'ש.מה
 שרות עלאוראל

 הא""
 אשו העום-, סןרת אחר או כ' א(, פ ןי.ר

 האי", פיית על ;יתש להלת גומא יונן מונסקה, סכל נ11ףםישראל
 ;( 5, ויקי בנ1ורה' יתעמקו מרירם '.באו מהיהמתו

 רכרם ששרה בה שאק לר כל ב( " )ש=יו דו-ל אמרוודכהנ
 טשם בו, צידו של קופה רק, בית נחיה, %ר הטא' חכם תלמיאק
 מ ) הע את 1 מאיר מירא שמירי מפנ' ירא, ט?' אף ששוו עקיבארב'
 רשחכלוה כפנם מתחל ברתק ופנם עבירה כל הדות כ' לבאר,רש
 %א לם( מ )במי עה-כ ח פ )במ.ר חויל שאטה וכמו אמור,כדגר
 עביה', סרסור חף %בא 'עעא ט', עמעם שחר לבכם אהףההרו
 בקדושה אכליל כאשך פיא ט?. לכן כי, חומר הזלב רואהשהעק
 פיא זמיר ולכן ברקק לפגם חקק הם הלב, ובבתה ביעתומירר
 חובבנה מםרםהי הידם הנות שק ודפך ם", ) הם את ן רתא

 אק ס' האר,, בקהכ שהעת וה מום לפועל  ששה חקבה'
 בכל קשבה לשקף מחפש עשו-ם כ%מ ששהה, צרץ- לא "שרבגת

 בש-הא כמהד והי.ש תורה, חניאל כשדצ פורות ינמוכלהשתש
 נחשנה תשב ימס אש- גל %תק בנה"; לחקק תצה מעלה,של

ע4המח"פ"4*ל=במתקימת"ק
ממשושיה

שח



 משמותסיום
 ארר ו' קרשא' 'חןשבסערת

 )סי חקא
 רחביה עתה- לו' בן וזהשע רבי אס- שקיץן טםכו

 ח )משל שמומר עימווע ועשרה מאות עשים וציעק צעק לכללהנחיל

 לא חלפהא בן שמעת יכי אמי אמלא ואצרתהומ "ט אהבי להנהלמ(
 בם וההלם שנאמר השלום, אלא לשראל ברכה מהיק כלי הקב"הנימו

 בכפל אומה לריק רש כשלום עם את .מך ד .ק עוקמו דא

 ק" וצו ק צו 'לכלרישח
 ועשר מאות 'שלש עטוחשבק פגשו, רג21מז מט-ם'ורנה
 ק תרע שהן כת"ר, כמנ.ן שהם רשתית מנק מגי מטון הואעולשת",

 תכל לכה לפיו וצ'ב ש"י כמו.ן ההר וה ממרק וחור דרבנן, ה'רשויה,

 דגימות תר חשכק כפ' רק שכר צריקכל

 הטו עסי עיקר אשר צריק יש רהנה 11,רהם, ררך על לתש- ישכ

 דאמר וכודויו התפ26 הטו עטרתו יקי אעי צריק רשבהורה,
 שיסים אמ כנק רווי" בשם יחק 'יכ' ד.ב( פ"א )בהשםביחטלנן
 אמרה ערצן רב. מפדיום, אמ אק שמע לקיאת אפ"1 הווהבהשער

 אמ לחפלה אפהק הוחל מהלמוד עמוקם אמ שאק אט כנק טווהעל

 נוהק רב' דאמר כהשהיה יתוק וגי כרעתכם יק כמשהוו רקמפחלץ,

 לזר חששא ואשי מווי המן ןם" דרום בל ארם שלתפוחההלוזר
 חט4-

 סופסר

 הוא עסקו פקר וחטר צריק ש.ש הף כי' בו-עתדה רוגב" גהזיר

 ים- )תה בתפלה עכה,ת11דא ייי אשר צריק רשכתה-ה,
 מ(ץךא הזחי

שפט



גשת",
 צדיק לכל 5הנתל הקב"ה "עתור לוי בן וזחטע רי קאמילה

 דיצ. אשר הציעק חק כתרה, ררה אעי הצדק הן כלומר ק',וצד
 ושתיחרו ימ"ש, רצונו הוא כן בי עו5מה', הושר סאות "עלשבתפלה,
 וכד,. הצייקים הכו חך'ו בזה, זה המקה וקיל תורה קול כאחד;שנויים
 עולמוונלכת"ר

 בוסו לא חלפתא, בן שמעק דרבי מימרא לכאן שתמךהה
 בחיבר דאיף כעץ השלום, אלא וכעדאל ברכה מריק כליהקב"ה
 הצדיםורבקא

 שפתח לתחורה, משא פדר ששה סוף זקק ליחש 'שטוה
ה מאה וטחי" י "%מיתח כמלתם מ ש  
ש ם ק =מ קשששס %4בישהמ מ ח ש  

טחה"חדיישחא"צימישיא
1שישי,הששק*דצתטש - ש מ ק ש  

שק4"קש=מהמהח"ןייא%מן
 61-אעוץיהאיהחקישן,4מ"חתרתח"

יתמקלשי
המחםהחיי,יעטםתטנימףוא,ידנ

ה"ועיתה"א,9יהת-הההששוממעששנ
ית%=שצא-חא41הץמש")"חלטחאת%ד"גחתהמש"מ,המ"טעמ=ת6שםשח)י"י

יי,%סיתן"ם66
 ארר בחורש פר שח5 כעז תטש בן ק  )ממי ד1'ל אמרויגה

 ,א משה, ט עגיז ב.רח פור לי נפל אצור גד51ה, שמחה )חק[שמח
 ול חט עכ5 הר מ% בארר ובשהק מת באח- שכשבעה 'ורעהו:
 יש אדר 1 כעם טלר זאשר רביני, בלז על ומכוהו הזלף קשורפחים

שצ



 ~סרדט ואמהר, מרהכ' בוכות הגז פורים של ועם כ' בשז, הטעםיאר
 שוב הנגרר שכעת ר( ' פ אמהי 1םויר שאש"ל כס ההרה, בוכותפעל

 טתק- פעלה ואסחר העומר, סטת בהלטת עומקק וחי תלמו-ועם
 למה אל אי גו' השחי אלת ל למנצה א( כ4 )הדלם כמכתיבהפ5ה,
 על שקאי אן בם גימא חתל אמרו שאנתק רבת משועתי רחוקשבתני
 סשה, כשולד יום טנח הוא ,תפלה תורה של התחברותם וכחאטהר
 טלו ובזה אפלה, תרה עץ על לווזהבר אורה כלו הברז ממלאשא,

 הרשע המו נדת אחישראל
 ע"י מצוה, סעודת שז ביום לקים תורה, "4של טטזגחזנה
 בהלקט נפלה נהולה חטת צגה של חמד במצא לו(זח,קהסלתנה
 ממזת בעל אדט"ר אא" נצק קרוש צדק הא. שם על קהלתטהלקרא
 ישראל נאק בהיתו והתפלה, ר(זורה עבור' נתחברו שאזלו ד'ע,אלעד
 ע" כקדחם צרעא, בע פקו-ק אק ולהר פץטתא חים, לאורן' לש:לתמ, איש הנלגם %ל יעמה- יצהל ,טחו ובורא'וקרך%

 שטות וסכה לעתם, נננ ובכל חטב שנות'ט שתארק- ושראל, עםלכל " לממיר
 על עולם חטבתם וג י ים-ב הוים או )עה הים שמו משונאמלבא
 הזמרנו ררניו בהב דקק בטש-ה דור בן בביאתראשינו,

שיא



 פורים לפס הנציבה בהיכלדרשה

 ט', ההד בתחתית ףתיצכו יח( ?ק )שש" עה"ב א( שז )שבהבש"טא

 אתם אם להם, אמר כנע'וק ההר אח עלומם ולקב"ה שכפהטלמר
 שנאן ראב"' אמי קכוהתכם ההא שם לאו ואם סומב רוזורהמקבלם
 בש' קבלה: היו כן פ' על אף רבא אס- לאוריהא רבהטעקא

 שקמלו סח קלשו ההקהים כקבלו קלטו 0( פ ,אבהי רכח'באחשורהש
כבר

 באעם וק שהיזה סע' בהר רוזתה קבלת אס"1 רריירצ"ב,
 העם אל "לך "( ש ושמוז כמ"ש רבה, לחכם: שויכח היזהיסוה

 כן גו", השלהט *ום בטש וחי שמלתם, וככסו ומחר הית(וקרשתם
 להסיר 8שו אשר כל לתקן תמעצת שנועה? בשבע ויומוכראית
 הפתים, בעד ו: לבל צרץ- הו: לא ואן חוחשה, משאה כלמהם

 שמחה ומתק- ברצק שהיזה התורהבקבלת
 הארם, את 4יגן"טת מטהרת בעצמה התוהה שבאנהוצאה

 במי אשו 12;כ"ן "כקן ריג( בקמיו, סרל )1.א גרמכ"ם שממרשכמו
 1( גי ,ג'מבו עה'כ השעא( גלק )לעם וויל ררען ח4'ץ טהרךהזעת

 כשוק לחוק ירהק שש בג. הל* נהלום מה נהר, ע4 כינה ננווכנהלכם
 סרם בס טרהצוק וכת' כנסחת גח' נך מיוק, קלט ושבלקט:חש,
 שצרך סה אק, מיהו מ"ק תתנאק עומת מ"'ם כשהם לחכןנכנמק
 יאק בהמס ההר התגרה, קטור לפנ' עי ולהתש-ש ליצצדהארם
 ~כה אש לכן כומר, תגרה אהבת ומתק- נרצה שלס והזורהלעיד

 בששה בחוה עצנן למרבק טפסרם אבל שהרו בעצמושהתגרה



 כשקב* 0ע' בהר ישן סטךדתו בעצמה הויה הר רבה,וחזוקה
 שקמי במהים אגל רבה הכרז צרעץם הוו מאונס, רקהתורה

 התוהה
 מן מכל אוחם ניהרה עצמה חשיה או הלל, וביטחת יצקבאהבה

 מעלה של בקץשה המשקרש למעצד חכוושט,

 דא, סגל מוח כל ולא ספד, גבהיה הטו 11 מעלה באמת,הונהב

 נקמט ,ץ' ואל נמק הוא יל,סקיח ובדהכי ר' בעבורת נרעושי

 שהטו הצדיקים, מנורהנות לרבר ענק ש"ש שאף פשוט, תהנארען'
 כאדי בחורה העוסק נכלבבחעת

 אק ט"מ א(, 9 נמוחה עולה' רגייב
 עוטרש אכן אנו א*, שמרושה מדהרם שאנו שע"י יחשובלטונות
 אם צייק ק של והארוה ןגחי,ה אוחק בעי הומיהם ומשרעהבק,

 אנו מתעתעו לפ' נפשןלמשכת'
 ר4- בכל ונעדרםנוכךם הי" וקיטש גה( ס ואמהי בהם שכחוב הפורים בעדוביותר

 ועיר וסרנה מרס"מ ומשמחה משפחה ייר
 משי לוזמת עלוץ כן העל דייה ררנא לסוס נאזר כל כלוטרהדד,
 לתוכוו, וקהעוזמ הפתים עד אוי ולשאוף ריק, דרגא לשםהפשיט

 ליוצרם רוח נתח לעשא ונכה חים רוח בס עיפותו לאיהיאתס*
 שלס ובלבבאמת

 צוקי טורס, אמהר תענית מענ'נ' ומבהים סמה 0שם- כןעל
 השומע'מ לועעלה הרשים אוריורצק

 אהשיררם, גדרת שבעעת ין שט יפו ואנהר ונשורש חו"לנושיוג
 ובעו משה אצל לטוב צור אחורק

 מצן תשז א. למשק * מום-
 השחוה, לבלתי גדרהמ ובמלה לעדאל רוש-ץ על עמהת פעמיםכמה
 בארזו כומר אחם "ש כעם סדיק לו אשי ה,א2 הצרה על תעמומה

1 1 ש " 6 % ה  %* א=4תא*ט*י"אחיש י6לחעיאו"=

א



 *ו4

-  

מ שק, ט  נ ל   ל, א= קמל, ל ב4ה 

 מה מצמה ביס ואם נשמעת, חפלתט חתומה היא בטש אםטשי
 4 אנו התומה הוא בנדם *, אמי ילו וצר התקים וי ה"נשהרז
 ר ואדוי הה'ר למרשי, ההורגע * מיי למךךכ., 1קורמנ י רכשמשה

 נעשה אשר כל את ירע ומררכ'א(
 החוכות רפא אס גירה, בשול לגב. ;6קמ'נ רמא' צ'ט,הזרבר'ם

 וסח( יעיד ובמררש י.ר בסי שש 41י ופל המהרל ומכנר ברם אובמ"מ

 אות, של מסערר שיהב נטך החמא הגז אם ר"ל התומה", הש בם'מ'אם

 לו "מ 11 ףנר החיית, והאותם הרע, הנרם אחר שהלכוריעו
 ברם .אם אבל לרחצה, אפשר אשר כבום *כמך אלא ואשהשחטת,
 ,מההרס קומם נפשם ההן הרשע, מםע,דת עיקזנאה כלשר,נחתמה,,

 עמיה מה רח"ל או בשד, ההזהה ונצמ לכליך שעה רגושן, 11א היםןמ
הוא

 ש' עם אהה חמ.בה הטו תשא-אאתר הצום 'וםוהנה
 כנמנים האלה ה19רים מי אח "*ם .א( גג ואבהי כדכהינה0ודס,
 נפשם על קימו וכאשר הטלכה ואסתר הגוהץ מ-הכ' עמהם קשכא17י
 לעשות חמן ותשובה, צום 'ום יהוא חעקתם' הצומות רבר' ורעםרעל

 תלהטו בעוה"ר בנלותש שהוונלט מך אם לרעת הנפשחשבון

 רגלהו תשוג. כל נכלים ב1ה אשר רשע' שתו שלממעוהתו
 הש 'מנ"מ וק אם מהם טעש ריימע'ם אשר דטיםס:עהז",
 ע"' הנורמה, למהר שחק אפרד מ נשמעת, תפלהט ואוהשמה',
 אם אבל הטופל מעם רעות טרוח כל שכמל מוכש, וטעותםתשובה
 מרוב'ס לרחבים צורמם מדשוה', 'בהם שחת ער פלאש ו-הסחלולה
 ב1ה4 בצ. העמך דבר ,' ואץ בו,וכנק 4שב מאור נרייתקין

 דכא( ן'א סר ודוילנןהתשובה

 דם אשר א* בשש ה אל ה"רכ ררכם לושש עלשוביהר
 שגהרם טה הא 6ה יגרם רחיל יישטם בחסרת כמכם נשק-יצרי

%



 שבדור הרשים ולהפכם לנוים עצמן כמרמים רטע, אותו שלממערה
 ככל קזזה ישראל שכלל וק הוא מטרתם וכל כיותם וכל כולםכל

 שנהנה "1 וק זה טחמא שלף ונך מה4- אעו ב'נ.מ א"ש אךהנף'ם
 ירביע, לשיש מחד כמהד"ק טוהר ושאימותו, לעט"םלהחשת
 גרי, חקק צרכ'ם בולם אבל שרוא כל ובבסה במקצת יקמוחד
 מהתפי קלקלן, אשד את שתנן14וב

  שארת על הש"ת שלחם
 רור ובכל המן "ש ודור דור בכל אשר יגויה, טעלעו יבמלהפעמה,
 מים מילנו שרקכ"ה רק לכל,ה'מ, עלנו עושריםודור

 אורה ה.חה שמהים ם( ח וגנחי עה"ב ג( ש ונגלר חו"לדוושור
 ומך, ועלפוןמנמהה

 רדי
 של הש טן מתרד ךשר ויש הס תפלק אלו

 ונשני ,שש' ד"ר אדמו"ר אאץ ג'ק עמר וככר תפ,, למשתפורים
 בעת חפ'לק לכמש *לי דשומק,ם שכתבו מה על ג( אוז צרסו111ישז

 ב' הנוח ד'ע מצאנו חים דבר בעל רגה"ק כ' ותגש רנגלר;קרואת

 ם ואם בשטר ריגלה ק.מווצ כעת 'הי, וריח דךש" תפלקוק"ת
 שמע קישת בעת בביתו וק לבך, וש9 של וק וג"ח לא התפלהמ4ז
 בזובור וציש שי רנגלא כעת ושזה 'הרע, ומות רג' רגוזבבקר

 יסף(, אית וקים חיב וים ,י, בעושו ד'ע אא" כיק נם פן; וכןוזיו

 סנרן פ. על מששכר בשער שתוהסבו-
 המגלה קראה שתהא שמ לפשמ הקלוב כדוך לביסוונראה

 ג'ל סהשחםרו עלפ'בתמלק,
 )שגאי

 את ,טישגש(עבה שיה"כ
 שם נלה גטקום רבה ששי ברעדה, תלו מא. סיערה, תלו בוטנהד

 מובא ט" קא ררוה חויה ררבה קמש .תש הוה אבי רעדהההא

,טיש-
 *ה חטך סץ,ג ברעדה ממי ח13ך על(, 14רק שכאר 1רי, יד

ק עיח  ים ,ט7ש4 טן1א המלקאש ט  יי( כשחו ינ 
 וששק, הצותה א4-ה הותה ש71ירש שבשץ 6מ-, 'ששרז

 של סורק ח"ו ש-אח פוטר ,זךח כמאן חילה ימו שלאסי

שעה



 הלץ עמהם, קתם שששלת עחת שהשו תפלק, בנעותהתקשח
 רעדה תשא שם גלה במקום בתמוז", ,תיקםן017

 4טי שתר תשית בק הקשר את לחית ע4ם ואת ררךועל
 וגילה השו חפוים ווו וה.ראה, הרעהה רךא הזייענ.ת שזצומהמרם,
 ההת"ז רבר' מחוך אלא שותם צר לק-ם אפשר וא.הזאהבה
 נדפ והקים הזכורה, הצום נם עליהם שקבלו הי על ורקמהתם
 קוהמת חטאו עיהאח בל מש( פ, ,אטה רומא כן רנ'נא רכ'מאמי

 לא האלה הפירש של כה( פ ,אמש' ק של מתקיכן חבמהולחכמתו,
 בארעם שקי לא חכרם היהחים מתק-ובברו

 ןףמיתשי=משמד"רו%עמשה
 וחה%ןמ%ןאי*יחטןטש""'ייא

 שמןלמה%אמל"יששששעאיא71
ט - * י י % ט 4 ח א 4 י י מ
חח"4ייי"בסיילן9=טא""

,-ימן"יי-*חשי 4 ה  מת,%ה%9=) %שימטמ
 היי רפ%שמשה ""מיי47א""9ק

י""ןתמ"א,ט7קת"תיממשאי
 ש" י" * שי מ % מ של ר 9ימ-חמה
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 פורים - היוםקידהש

 לנרק- המן אחר כק יע רלא ער בשרט, לבסומי אינדס נודיכא
 ב( ם תרצר ס" ש"ח שו"ע 4 ז )נגלדמרהכי

 בעק הראשק, ארם בחמא אשר ה-וע רדנה בנה, לבארונראה
 הרעת פגשה ענק מהו להבק דש היע.ת. נפגם ורע, מובהדע"ה
 הף פנמה הוא אם הלא פגמיה", 'רעת ירץ- רמה להכק, צרז'1ביחר

 נעכר לממנים קדשא הוא תו בלל דעהאעה
 חז"ל שאמרו מה הטו הא' ברעת. "2 ענוש רעעיתראה,

 חט, רריעת פו-וש מנק" הבווטו יעה אק ,אם ב( ס פזר מנו,)יושלם
 מוב בק והחילוק רש:בדל יז על להכי לאדם הש"ת להן אושרהכח
 שכש- לאחר שאף החג הב' תמק במוכ %בושר לחושך, אי וכק6'ע
 פג נח א רטש )חף אבך' אלך את "71 ענק "ש משת, ובחרהכי
 ,ונרעה ;( 1 )ושע בנשחז פטנט, חמושת והנזנה הריזדכקות ענקשהוא
 )מ,ג הרטבים שמחב ונם וסוף גב% ב4 המי י' את לתמונרחפה

 את 4עת אלא וקדם כל עמק וטה נלא לבא ושמעתוי י"ר( מעמםסרל
 רנהונןם רםץם ףורעים מקלש חנחנם "ןשל לה לנפשך כורד,ד

 הארץ מלאה בי ם( ,ג )"אךך שחם- האים, כח כפי בןאם דוןזףעימ
 מכסש' *ם כמים ד אתזעה

 6ןזי שההות כס ההעת התה מקת, טץ תא 6מוהמז
 אח ולרומז רק הנא ט4 העלם כל שעסק המנטש,, תסתת שהואלבא,

 פמשש6יירששה"א"שד*,
ק*שת%ה"ש==הוש*שמ"מ
ש



 עוד ואעטה בלבד 116 ח"נ בק רברלה שהשו דעת לבחינתידה
 ר' אח לרעת העלם כל בה שעסוקקבמדרגר

 מכחעת הוטו מאר, נעלה הוא בפחים ק שה-ת מ1תוהנה
 שונץחיכ רבנדם אמה כן ח% לבא, הלעתי וסין החטא",'קוהם
 בלומר מיהכ.', *רך המן אחר בק יע רלא ער כשהא לבסומיאענש
 שרוי בלבד, רגק לפצור כ!-דכי הברק- בק להמר רק רעתו הדאשלא
 קי יומחה מהוך לעלות צרץ' אלא לבד, הפת"מ הרעת מחתה ריאץ

 'כ' בבחעת ו", אח *רשז עמקו כל ויהור השלמה, רעתלמעלה
 מכמש" 04 טךם ר' את רעה הארץמלאה

 שכל פ( 0" )פ41 בנגדש שאסח מה פ' על באו, לבאר "ט עודב
 )אשי שנאמר לעלם נכמוש יה לא חפוים ימי כמלק ידוהמהודוא

 שוף לא חב-ם תתהים טתוך יעברו לא האלה הצרם ימי נח(ב
 גבר המרשל בני על לכפר עילם לרגיל לנם נאה הזקור לין פ)יטש בי שתאמר לעולם ונמל לא רעשנים יוכ אף חק אומר רב.נארעם
 לא התהה גן יסר על קתה אף שנראי צג( חש )השו דךיטב"אנישול
 שהטו )שם( הרשכ"א ומבאר המועדהז וטסי חיך 4א, פוחןיבוול

 עגמנו מה סח - המוערה ששטת יגדרה בושן שאף לשראלהבפחה
 יבטין לא הצהב 'מ ב"מ - המכת סועה בכוה ר שנח ה ג)אשר

9 תיש צ ק מ" י * 9** 1 ששח שא   
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 היום מצוות לק-ם הנוזום לא בוראי נירה בשעת ריי בפתים נםשרוץ
 הטו ומה לאביתש, ומתמת טנא ומשלח ומשתה סגלהבקריאת
 פורים של ענעו כל באמת רהנה ומבאר לעלם. שנשל שלאההבלהה

 שלא גבראל על האונסת עורו אם שאיילו והובנשזו עמלק, מח"חהתו
 של שמו השי"ת עעוה ט"מ היום, מצוות לקיםיחנום

 עבו"
 מלמעלה

 מכפר, ים של התצומו הכפור.ם יום כש והוא ים, של העולטו ויעל
 אם ערטלו בפורש" לבמומ. אענש ש,מיוייב לפרש 'שהופץ .נוט* לא וכלעולםת-יע
 שמע שלא מררכ" ארק- המן ארור בק יע רלא רועד לידנא ארםיבא

 פקל .ום של עעומו מ"מ הנום, מצמת שאר קים לא מגלהקראת
 לישראל ושהוות כל נשפעים וממלא מלמעלה, עמלק של שטותמחה

 חיב כלומר בפוריא', לכסומ' איורט 'טוחיה הדיט השמעהברוחנית
 קו ועריש גריל יום של לעשושו ערכה לכמונםאיניש

 בכל ונוהטע כהלכהן, ה'ה( מצמת לקים שנוכה ייקרח'
 ה,11ם, בק ומפרר מפחד עם ישיל, בסנתוז 51יאותהיתהוות,
 גזברך שטו למען ייורט הווצת טמש, רגע ככל שמ.ם רחמ'הצרבש
 רושץ ברוב ריק בשש-ה רוד בן בבטנת לניחים תנטע בטיבעהמחלל
וחסדע

וחגן



 פוריםשושן

 מהנה ומאה ועשרם שבע אל הנקהים כל אל סמרם ותפלחא
 מי על לפרש יש ל( פ ,אמהי ואמת שלום רבר' אקשורושטלכות
 לכראת דון:"ה שכא בשעה ס"ק א-ר ר( " 1 ,בד בב"ז-ש נ"למהגפים
 שלוס ט', עוצים ושכולו יברא אל אוסר אטת ט' דואשק ארםאת
 ישככו אמת צי וקב"ה עשה מה קטטה, דכדכה יברא אלאומר
 " " ,ין 11'ל אציו וזנה ארצה אנח ות* ?( ח )תיל הח"רלארן,
 טמתכ5 הוה עלמא, למבר קמם ברעוהא ומליק נ4'ה בעא כר "(ק4

 הוה כמחטא, קב"ה דברא ועוברא עוכרא וככל לנה, ומ"באייתא
 אל אסק, אצלו 141זקז ל ח, 1י,41 הה"ר 4ה, וברא באוף'תאמסתכל
 באייהא, שההסתכלות במקפא, ביה"מ וטור אום, אלא אמקתקר
 ההורה וכ5ומר' בחורר א"ק לבר, בתורהאצר

 אמת שלום הזנט-ו הביאה בתחלת שרק לוכחי 'ש,לפ."
 וק קכלוה עישהאל ראו כאורחא, רסתכלו שהר עלם,לםיאה

 ואהס כזוז מחק- התוהה וקבלת הותכה ברצק לא ואתם, כפפהטתק-
 כנק ה- ואמת. שים טרוח ההפךהמו

 שנמי
 דברא ועובהא עוברא

 אחעירוש בשי הי לה", מרא באייתא מסתכל הגז בעלמאקב"ה
 השלות מרות נם רישמו א" ~ה שה ,עה רצת' מהק- נעלוזש,הרור
 ואמת', טלום 'דכף אסתר מגלת נגראה ולק עלם לכרתהוזאטת
 עלם לביאת לושמם שקם עורת אמת מרת נם סזו0ש הסשמתקי

 4ופ שפצ"מ תשפר( פרם ששן )גויר בנקפא טארמ טור יצהכ



 לבנ' ם"ו רום הטירם 4דשכ' "ר ים בלבד,  שמחה של אחר עםק
 ש' של אחת חטיבת רם הצועק-פחים, פעים רשש, עצ' אלאהכהכ'ם
 ישראל לכלשמחה

 תקם לק דושים סדת חקק תם י"א ששהםתראה,
 לא שהר דקה, אחוה דרך ירעהו' פ א ממת"משלה

 תחכי
 קבלה

 קח( " 1=להא חז"ל  שדחתו כמו אחר', 1ב5 אוש- וכא"ש אלאהתויה

 פחים ישהדו ההר בר ישראל שם חק ג( ש )שמגז עה"ב ההורהכקבלת
 ע4ה אשר האמת מרת את להרש צרץ'  אעך נצה, מדת ת'ר4[ 'וםהוא
 מארץ ש"אמת ב( פך )ההיד לפעל ארצה', אמת ""וש"-נאמר
 א( פג תרים ,מדרש חז"ל שהישו מן דוך, בן מערת [ה חמזתצמח'

 קדשך הר אל צוון 'וחג' המה ואמתך אצרך שלה נ( פג ,תריםעה'כ
 ושבע ש( ק,4 )תד04 הבח"כ רה- בן מעדה זה "ממהך' כשכמתן,הול
 נשוב. לא אגון לרירר

 ואסתר, מררכ' בש' העבר, על שמחה ה"נ פהיכ 'וםית'"
 העשבה אנה בהטהח בעתור כמחק כהתה השמחה היו שייםושהק
 שרוי נו, החוק ושמח"ה אורה רךתה לקהים גו( ח ,אנהר הישלטא
 ד'ע יששכר בג. כעל אא" ב"קמבאר

 )םאמ-
 שנ( נב אוז מיצד חשף ומט

 מקווה אושד הסקיה, הבר על הוט מתעלם שהארם מה רפא -ששק
 שככר ה,2,ן? על הוו - והשמחה וכישועתו, בעדע והוהשהשתת
 בגלות בהצעה חיט ושמחה' שהה הותה 'ולהורש תהו עי"שבאה,
 בנלוה הש-ובה ובהזועתו בר ושההם מזרוק שיץ "וששת'מדי,
 שהש שרש הששן שמחה מר מבוק פה-ם ולפיו עדצ, פישאיום,
 ב' קבר וחט ששק בררנה בר טטק האמתית, למוצלההצפתה

 יעשוקאהווה שהש"
 שמחה, עד של אורז חטובה הם חטהק-פו-ם פורט עדמ'תה

שה ח   * א  ש "   * %  י, 

סשיש=ש"ן"ח*יאל-



 כל לנרד 'כלמ %א יבשו לא קיך שכל היר, ףור ככל "הוקזתםעל
 קי'החומש

 ששק הי ומטי 'קדטכר כשעי דמע אימיר אא'ו מ"ק כתבוהנהנ

 שמרגש שמה דמע, שלמה שם כעל אדמו"ר אא" כצק כשם לאןאת
 עישנתם של כבוהה למען ההן 1רם, שיק במעוהה להרבותהוו-ק'ם
 לרכתם, להמנדכו יש עי"ש ט"ו, בצום 11א התרם וק' שנהעייק,
 היצח תישן בים יק ו(, " "מיד האמת עור נקראת 'רוטטםשהר
 האמת לעי ולהתחבר להתחוורצרך

 ק- ו-ע", דלא "ער ע11ה  שפחים ב"ו, עה- להוסיף -טמצב
מ יםשק ש "מה  מ ח %ק וי   בשמ "ה 

 כים* 9שיתישדשזלשמג"%אש
ו ו ב - ת ו מ

 ומ דת חך מש שק יש חק "ר תערד

- מ ק " 1 ז מ

 ממ טשץקמ%שיתשת
 קשאיטיהאמחיממשטצםק"ן

 *טיא"קמ%קמרתמעדשניימס ת*ן=א"" -זסא"ת"ימש"י9
 טמחשיהמא*ש"הוי4""""ם

 ב=ואשאחה"שגט"היהישי"ש
רח- ש  שן ח ש4 י= מ* נש% י -ה ק 

 =ישצף%9ד""תחי4*שי
 ההח"44טמיש"מ*ממחקז
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 רלא ער בסוגיא לבטוטי אעיט מרהיב בן 1 )בנער וע"ל חישמעפרא
 כי ליה, ו: בק טלל ורע עא~א כלשר מרדכי', לברק- הבן ארר בקיע
 הראה בהינה הוא ןו-ם, שהק ים אכן שמים. ככהי למען רק כוונתוכל
 כשעה לאמזבץ גדול הסק עוקש קייה שב ךךום מד והוא יגץדש,בן

 טענעיו אחר כל אח להצני רצק שח הצן אז יכ[ בשלוםשיצא
 הלב טשאל,ז וכל רשועות ברפתוקמ ררחק ונמומ חי בטיהפרטים,
לטובה

 הש"ת אח יעביר ארמז, שלום למרות ושזכה וצקהי
 ההשפעתי כל ודטלאה הרתכה טיץ וישלל יעת, בינהבחכנו;
 ~צדל תצה אלה נעים ביום מטפיפם אשר הכרטת וכלהסוטת
 רמשב, מ"ק הל ןקהשה, הרעת הרתכת טחך ולחארטה,תרה
 בן בבעות ראשם, על עים הצוח ברנה לרון לעליז שמכהתזעעך
 וחסדנו רחמנו בחוב רירן במהרהרוד



 ניסן חוחה ראש - הרטיבה בהיכלדרשה

 לחה-ות  נפש' סממני 'הוציאה ח( ק(4 ,הרלש ביקש רסלך ויא
 כה לצאת הארם אש ציך 0טנר מאפה להבק, דרק- גר" שקיאת

 1'ל צורים רוים'לת כעל כתב רהבה *וש, דש ד את להודותש.וכל

 סי ס, והזמנ ם המועד שברא ווודא ש"ממובת ד', דרךבספרי

 וגשוריו שחיש יצובעים, לשמת מרקנתו הארם את לעטרלהעמי
 ונתרגל אה"ק סנר הש3.ם ח-ו ומה,- בהיחלץ הרעל עכבר מקשלו,
 ההעל אוד' טרשן- שהינם כפק אתמהה כמו ח' הזהו לשמתם לותלאה
 עכ"רט",

 ששכעש ההא ארם בג. מדרכ' רדנה כאז, ולהום.ף לבאריראה
 הם אל רנובש, העלם לפ. אשם רגוחע למתעתם, מקוםכדשונם
 'כעל, הם כנפז וער התרה, בקמה- שתמירים רם וכמהמתפושת,

 יחושבים חיהג ער כי 0תמג.ם הם אן פי ועל בוז, וכימשחמד,
 וק ל*ןר הגא התרה כלשי שלו הנחמרה  שמרדעה בדעתוהמשלה ט" אחרת. לרוזתם פהוקם מגרילו אם הנדווה בקונ. משהוםקהלו
 טמאים עדעווש 145ר ה*5ה בשעות ש- לסטאר או הסרים,כק אפרי ללמח- כרצעך ק- מתמור הגא אק אבל הבשבי, 'שודיבשית
 לרצצם לאתחל פתאום לו וקשה רב, צק למשך עשרו ההנול 71ובדרך
 םשןח"דמילשריי"ה*ז"%ןקמח%ת

ת%,קיחמאחהש*משש*שאיחיל*ח%

 "% דם חרשטאש"קאל'צןחאקיעגי
=כ

 משששייםםתא*צ%ש4מח=י*צי



4 *
 השומות צלט* היצר, עצת וק הם א4 רם-ם כלובאמת

 מהתלו אחהה שעל שקא האןם, על שמגר 6צם באלו פועתםשהם
 לא אח. נפש", כשמנר 'רלצשה רגיל די שתטלל 1מןן עכבוןעד

 כל אשר ןג(מנר אח מ אלא אחים, מצך עלו אעך לממגר וקהתסק
 שיצירה לבקש בושלתן כלל - ים עם ברדנלו ערסו על שםארם

מממנרטשף

 המוערות ממחת שוע שי-ם ממלת בעל שכתב וגםיגהב
 מיס ש4, תשיו לחדש מהתה האדם את ולעצר להעמו-ישמנ.ם
 אה לההרא שטניותו שן בענק נדוהר .ט הוא נשן חורש שומשמאה
 עשר צל יום נאותו בן !ן 1ש:ה היל שצו ע14 מ "מממנרו'הארם
 שלזונה, לנשנוש, ראשון בושייוג לטעשה ראשם שהוא בר,עמתת
 את לטך שבעה, 6טכק קדישם, לאכולה האש, לוריהתלעבודה,
 לכל ראשק שהוא זו, וטבלה לוןיט'ם' וראשם הכמת לאשה-שראל,
 ארם של טמע את להוצש זה 'ום כוה שירול הוא הללי, דם-יםיטר

 ודוא האשק כעם להרוחו חהמה רוח ט הכלפיח תמצע, שיוזלטטנר
 יט שט ג( ' 1=,י הל אודו שכן העלג ט שנברא כיםממש
 לכן וארץ שמש בו שטךאו כים הקביה לפר שמחה הנתה רק(1ר"ח
 ושהעלית דרכם למנוח נפש, ממצר לצאת אחד כל בכח זהבים

 החים עץ צוך הל התישבנחולחז
 ראש לכם הרז ייגדש בפחית דחנה בנה, להמר ישובנמד

 ,פמךש חיל המץץוז שדאל, סף נתק חק עדתה יטושחחים",
 4מ רוש םםור - לכם השו ההודשתבארלששח.אן4שקערדב-יפ.בי(

 הכח אשי זה שנכלל מקאה91ובר"הטימשמ-וויצלקשטרגשחב(
 על לשולום רשמן יכל עלא פה נם מיל ושק, % לשיש ץצשלמר

 הבע ישע תזל ץי על למוראל התישנות שעל ש4ש ה,ימשדקל

הה



 אק עד הלמתעשת נפשם, מממגר לצאת להשאל עת בכל 'וכלואלא
 יתבלהשקור

 ותלנדר בחור כל על רנ,ראות במשל הענק לריכרדרש
 נרול, ארם קל ה2ל אעו לי שנדגל טרק אחד כל דרגהבחצבה
 ובדרך בבנית בתפלה, בהורה, התפרחתו את בחור משתנה אםלפוקך
 אווים 'משכוהו לא בקק 'תכיש לא של,, טצוה המי ביום -ארק

 בשע חישה תקופד אצלו באה שעכשע מבק אחד כל שהת ,למשונה
 ביט הש ונף נדל היותו בעת התנהמתו שקולף הנבק יקושנאיו,
 האנח אק להשחמת תשיה עת שהש אחר כל 2ק הףחתמתם
 ים שהר ב"ח, יחר שף נתק, חיש השש הא מנח כ,  שב=ייץ

 ר"ח אבל שלה שש' מחהרשות  ערמי וק המו החתומז ויםהכר-מצוה
  שנר ריא יו"כ העלמות ובכל הברטנה ברל התחרשות צק חשניסן
 התבעת ה.51 משעמד ופצלה הבן הרשה שנה שמתחלת נרי, ק-כל

 הרגל נוו ימרתה הרשה בררעהמת הזחי אם כיל חק-יש אקיבודא'
 מהלהסה כוסה מתק- כשור לההפלל ר"מ בורא' שהא בה, עדלה

 ההצץ להשונ והתחל חקאיה
 עעי שטר מוו- בררוב, השך אן-

 ממס יוכר ש"ע לואם בלטות, טתמיר אל להתכת, והעוקרט'
 לעלם יסר "%צמ צק שריא אחד, יגעאפץ

4 על בן אליי שיב' סעפי ג( קמן )שחבש"סג  לקדי 
 הש גם ינמען- י4 הטתית במרחשצת להתעב שם תידםשןךו

 חורה במפר לי.וא הף שכנרקד עד תלמתז, טממ ונשכחאחרו-ם,
 לכם', הה 'ההרש חשי טעה לם' הס יירש נ( 41 )שצחבפושה
 טשהו שי-ה פלא הוא 1בז11ח תלמתן והדר קלם רושים ובנןובין
 חש,ר4 בפש' ם5א לובי שם?ק ,ום( שעיקש יחרם נלה )9ה זה בממקבקא
טובעכן

%חממ"6סך,שמקשךרהןהאחקהשמע4שםרבר



 התוה, לשכחת תעטטת אחר הרדיפה טדמה כגת ער מוסר"צךאל
 ישראל בני רסון ער אחיי קשו מה כ4 נרה כראביע ש-וש לרגאשאם
 שהוני שודןעק

 בא " כ(, און יקגר יהדסו ראשק מאם' 1פ1 1.91 מאסף
 ויחה לא וגזלה  שפרשה בלבד ע שלא להריה דוקא, זה במופקהאות
 רהחהש 11 פחתה אשלו אלא אח-וקם, שצשך מרושלו להביאובטא
 71וא גארץ, שבום עגכראו כים הברטשה, לחרש עקרה שכ5 לכם,התז

 לט הוו שהרוית סק שה צכ5 עמיעז, עשרה כל ט עצהחרשוים
 פיצח קרחנה אפלו לו הפעלה לא זאת בבל התכונן לא שמעלא

 מחורש יום וקרוש, גרך ו7 היום שרן! לס מומר והוא לכם הו,החהצ
 לכו וטחן לחמ7בוק וק הוא " כ5 הר מהמניה, טשנו יצאה בואשר
 חודש ראש אחר אפיי  נשאר שומע, ואט חוש שלט מ' אבל זה,*5
 רישושן בולבלונשן

 הוד מצרם ואולת בשעת ושראל עם הקב"ה התניגותהונהר
 ה-וטרחה הדלג  שם קל דפמח דג נקיא שלכן וקפינה, דלת שלבהוך
 ממגף ושפץ מצ-ם 0ז' מבק יצהיל בת. מרלנ שהקב"ה שם על71וא
 ענד "פ ובאמת ש( נ ששה רשי ,כפדרם נמלם אנצי' רשהאללמגף
 עה"ב נא( פ.נ ושרוש כמדוש פצעיו מה והתו שמים, בהשאת דילתענק

 על טרשן רו:ףם על מולג בא וה רעה דור' י ה( ב רשו-םנשי
 בחלק, אתם וה בחדש לשיאל ואמר שבא בשיו משה, '11רגביוק
 לאברהם מקב"ה אגש- והלא מאלק אם פראך רגעו משה לו,אמץ

 בידע אץ הקרין עצה פאס צובע אותם ר1מ העבדום ע( נווטרשה
 יט בנאיתםמ חפץ והת, הואל להם נטי עסת תהי משיםלא
 שצידק תסיח הירש אק ההרש, על מרלנ אלא ב,ח4נעהזיכםטסם
6ק ח ש י"מ ל פ* יההת  - קיש%*%חתך=משרפומתיא%"א"ה%~שיי "" 



ש הה טשן  שלפם למח חק ק "ע" 6וח לנהל 
 הרנתו, נבעי 4וק האים ערטל רוחו, טל פסילת כן על המןל
 זה חמן לה והרגל נתיק  שכבר ה"ט3.ם חיו מהלך אחר 'טשךש4א
 הודש ש שטע היעור טוזז כס עמ', כזנק ר' כשצרת לבהילתרצף
 גול מתו לא דוה, בחורש צק אעצר כן, הום אהזה בוקשה שהאו

 ורננם שעה  ותשבקלשער
 לשכת )פים פ" המבורכ רמים נ9-או נשן חודש שימיתהו

 הוערו, למעלה שמחרבה תך הוא כבמכרך, ליה טפההרשן
 הק כמעע' מתבדר ההתו קמעא 'אטל דן ט יקבו )רשי חז"לכלשק
 מתברכת' הורתן שחתרכם "מתק. ד.א( ד פ )בחמה ולרושלמ' לשחהוא
ך תףזעה ח  נויה שהכרכה רמן, עי כל הם ועיץ ש( שח א מדדת 

 טנש' ההכה ומתעלה מתברך, וקיהו קמעא העובר שיוף ר',בעטית
 חיקורוריגלו

 י4ע אדה"ר אא'1 כ4ק שכהב החורש כל מעלת גהקו ק-%
 ציצים פסח דיבלל חריש, סחה 'כ,ל בפשקא ושם- שערבדגתה
 ם. יעה בו, מישיאל מש %ל רחב-ותהזעק

 עי זה מס"ט שכי
 אח "ועברת יצאתן; בתיש % האוה התחלת שאו יטע חרשמקוש
 תצראי טסן, הודש כל  השטרעחל כקלוש רוה דמע מצאם חיםרבר' מי דנהיק עךמ שמצג ררוע י( ק ,ש"מ הזה, בחוש וואתהעכרה
 טד, )והושר טב. הום לעשה ושע"ש חורש ניפוש שככר נהמםהסו

 אשר גינץ, בעו ועששוים קופיץ משדם התה רשע סצאמ ודקקשמקץ
 הרק 9-כס את רקרעץ בים 3ויאלכל

 פ:ץ מטףם )קנה מב ים קהי

 הכנינן הדי, טהר כל אה טלל הדוי ידליקהוא(,
 בעיט הר"ר ציעך ועוולות מדרגות לתשע אפדי קשהכאמת

 רצחתן כשטים הייל למפר רגיל הוה ד'ע אאר וכגק אלומכורנים
 רגשו לרצץ, קצת הא פסח, בלל המרר עריבת אה דמע מףםמבח,ר'מ
 במצה חש% יטע יצשים ומקיק צש4 שלמכהו, ל"מ ההלכף



 על "משס' שד בתה- )עה עור בעלם היראותן 5םי מנע מל -עלא י מיה ב%מ נן' כל דבוק הוה כי כעת., ב"מ 5סי הינה

% =ק %א ש   מ( 

 הש"מ, בגדלות י(-במז הרומשן דוקא בי עקא, דאאךה
 * טה באומרו ושלה, הההםלא 4ף הארם אח מפאה*ענךם
 רחוק אוי סמה ער ופצע טופז ייע לב הלא ומקורשים, מישהלמש
 ששרהז עשהה ט שנמלו ים עם עסק * ומה באמת, ר' מעבודתשרוסק
וכיגב

  )שמפי במדרש גפרנו י, פצלה מחשכה עלולחשש
 אן "ין

 פעל כל י( ם )מנה" הח"ר מ', אזוב סגורת ולששתם גג( כ )שמו[עה"ב
 לא בראערת שר בשמשת ת4'ה שגדא טה שכל מוצא אתה למשרי,ר'

 של-ם' גוום כר, הראשק בים רמם, בהן ולעעית למכתץ אלאברא
 -( מה )שם שנאמר שלקב"ה מקלמק שהרשאק ומנ"מ ואולמת,רויאים

 יש או *( מ א )תר. שנאמי האלמת, אף ומנק -ם'רו אףיזרועעו
 טהן לעשתו האלמת גן וקב"ה שצוה טוצא אתה ר, טלמ. ריש'עי

 ט' הראת ו,טכ, אח ען בשרפתה להשלך צוה ארוטה בפוחטצא,
הי,%מגי"שחייאקחשג

תק מ % ת-י ל " *ה י   % ן  ט א מי  י * %
לפמ %  % ח ס א קהל=*"סןק*יי"4"ש%=הל יהוי שש* ההא 

,ישקשדמש*תיחמףיאימ=
* י ק א א א י 4 ג ט - %

ט ימ* ם * ה יא*י   

-  
*%  % % אש*.ייי   

* א " " ח י מ * - ה %



ש י  ימ ,* פ6 י *ות  *ט אי פם בה 
פ ל י ל ה רמ פ ו  

 שאן אלו ומה נטי, י לעי מקתל "ר % צל11
 מח"ה

9 ץפ, ש ש י י, * "י יי  ש   
 ",ש"בןטיםשש*חממטההיהעטכ

 קחתחההיה%חייטץ"עק*היש
חה*ך"ןלפתחשחמי"סעימי*

"יק"ה6%%אשןאמ,שם%חטפ"מקק*
 מח ש4"טת ש שטם שים  =ע* ריש""ח
 ערנו מצק כנצבעת, ולהתעצר ימה" של "פא 6אהוח משמש

 'ת'ש לבוראם והיאה שבה 6הן הסירבה היו, להתרשל לאלההדק
 המכורכים שים הה, 6מן הזנקם קימן התתו אנה, ת1ת לנועעתן
 נשי חורששל
 סף נעל הימן, בסוף עומרש רגן,הטה, בהיבהר אם,חונה1

 שבמוק- הש, ל'בק.ושמים" 'הומן' בק ומחלוק ועמנט' נבקתחלה
 העק שקות לטמור מששכר הוא שהף אהי, כל על חק שלם'הוק'
 ישמן" על שתלוט תלמי כל שצריף לרקני, הוא הומנים" נבק אבלכי,
 נשי בחורש וביהר תדלה שגבוה ,ןשלא

 שאק מעלה דור עק שונא
 הטעה בכלרעביה

 שצרן' הים )כם' הזה שיהתדש צחות, בררך 16שו-ש

%י ק  א  ש ח,   * % יי   
 חהמ%"קןד ףג"4ף=*-מ=ם"ימן

פואיוחיט-ה9מ"י"ששו=%יהא *וחמוש=י'ימא"=חאעיוי" משי שמק*מףיחפ,9י"הקםחית



 שבעת הגבעות, קל מקפץ ההרם על מרלן בא 9ז ינה רמיי
 הרו-ם על מילג אלא בהשבתוהמ מכש אעו ב:אולתע חמץשעשי"ת

 תזכה "(, יה )שויה אחהצה" 'וט ענק הזרא וע.טרק, רקצשרש
 יטדע רחמע ברט דק במההה חד ק בביאה שקטהלנפיה



 ז"'וע מאפמא הרה"ק של הלולאבסעודה
 % צו, פרשת כ' ליוםאור

 מסי
 עם- הקהל ושש שם ה ה גרר באתה לאביד ו-ט מאפטא הגה"קאת פלבי רצו כאשר שפעם ספר ס"א ש) מאוהעל הרב צהגה

 תחשה אוחו בחון הוא אם א2א ר בע רב לקבל תן שפא שאמרהאו,
 אח עם-3ח1, אותו ושאל חכם תלמיד הוא אם בעצמו ווכח להכדי

 אח להרוג בקש הארם שלבן מנן ל"ע שראל אוהב בטלהרה"ק
 הרה"ק אך להבל לכן ן עג תה ם השותע כל השתותמו כמזבןהבל

 לעקור בקש ")בן פסח של בהגדה מפ~דש כן הו- לו ענה ז-טמאפכא
 ~הס הזה כהרב ונבון חכם ן א ואמר הקהל הראש נהנה הבל"אח
 הרה-ק פנה ראש-הקהל כשיצא עלינו ולרב לוחש תקבל שוסר

 ,ו תמוהה שאלה עם-4או, אותו שכששאל והסביר אלין סמהמקורב
 אח לעקור בקש ילבן ~קו" פמח בסי) ההגדה בסראח שטעההבנת
 הכל" את "לעקור כמקוסהבל'

 שליט"א נו רב אמרועל-זה

 העור שערערם הל, בער חים ר דיה,ח יגישב"ק מפ' שמעת'א
 'עי4 בכחעה ויה ד"ר אפשר מנחת מי אא" כמק אצל פמחב4ל

 כברישא ובהנע הז.השתע, %י על שחוק דיה שלפעמים ~הימברערה,
 "לבן ליטשו כשגא פ"א ופחד בהיה ומערר מתעשר הנהכצמם
 ביום י מעשה יבע אדמו"ר אאץ כיק סיפר הכ4, אח להרתבשש
 הכמנק פנ. על קל שייק יי; המשור וכשבלש יטע, מדשאווותיק
 יימידרהן, כליל אא" כצק ההחל פרסום אק, שב ים שמחהמתך
 פשש' מה שמי ק ועל זצי, הף כ4 אמר ארץ שהעם שיקסומר

חוב



 ה9-יטה התורה והורהו בפנשית לררשהשהחל
 כומן נידע אחרת בעעה עגם ז"ל, ב9. חים מר עגועת'עה-

 שמשעקו71
 לישפי

 מנחת כעל אדמו"ר אא" כיק סיפר המתך'

 ט/ דגים" אל חמוק. "שפק. שצעק אחיי ארץ מרעם ד"ראלעד-
 מים רגדסקאובמים

 'חורי
 'שמ.קולות בקוי צעק נשי סתחת', היקדרם בנף

 הף"ה-
 רבריהותא, מועשלתא ךט רטטבק יאעך

 כן הי אמר, חף כן, שד אתן עשקם 'כיק ואמר אאר ב"קההדיל
 מדח כמהי עצומה בההיררות תורה לומי מהידל מלתא" בנהנשא
 קיטששרפי

 וטחב הצד.ק'ם ררכ. נמהרות לנו יגלה הישממנה לס עולהמ.
 משראל כל חי ע4טען

 "פ"א ראפ-(, גפף שטופם וחים 1ל1וטש ישראל באב"כ איתאב.
 נתקבל מה מס' ונלשון הקריש כאבער"ב את הר4טכש גן אחרשאל
 בועו-אל מחלוה בזה נתרטן אשר ער הדור, צךק' לב על רתעלשק
  אשר בהחברם שיט לא ומרש נמההוע לוותק מרע יורע' רשההלא

 ער הרהר ותוק ולא מאה-, נדול ענק הוא שוה והשיב בפרזם עזהשק-
 חול שאמת סר קק הימיך בזך עה"קק המט ןהךה ביב וגאל בהוהעת

 בעז'ק א.תא 4ק חבמש( בתדיר קנונרש בא הי יק יר ב( 9ב,טוובנו
 כ[ קנדגהיא הסטרא שעשה קק4 לך ק( והקע ס( ל4 )במורוהעה"פ
 וןךימקושן לא )רעיךת"ח

 ה[ להבק קשה *אי" כ' קט2 נארך השק ליר"םיאטם
 טושר %א שמ ממו ט 4 שם יף ,ח שע יחס וסמים,עהם
 טץ4ם, צמים הע הכטקטק תזלא ט, ה ןפוה ס-מגק אץ היעעשה,
 ש9- עדהז בפני-(ם טצךל ויסך כןמים

 ויין במנם הפושל נפש לאבך
 ום[ שע ועתי"ם רנובעעתן

 חש"יהמדאש'שיחן9קקשש)חה



 את להרת וק' המשירק מפ' רץ ריק הנא רפאך לך[ סעו ח אישש
 ראשונה בפזי שעווד רבר לך הנח תעיבה עשה שמא הלאארם,

 בריאת שיקר א( ש, )שבה חו"ל אמרו כ' הוא, השק'אכל
 מ"טשששקימ=ףמ5לתיא*מהשמ

ם ם אא "יחי מי יק "" "ןט משק מ  
 שםושל)מ"י"(%ה"רתמ =ו-'%ששעל

 מהנט מתה ממוסה*צהן=ידכהתהמומק
ששחהמל'ימ"י6%קת%שיםיחשש"חצש

 קע'ם באו וכאשד שבתורה, עשה ממצות אדח ההן ערות קבלתמנה
 )ינךנ בתרה שכתוב מה אלא הב"ר עע' ראו לא או ב"ה במ'להסוי

 בתמ"ק עוםךם המה אח"כ אמם רני" 'קום עדם שנ.ם פ, 'על ט(עו
 שהם ש~: חיג, הוא ונא' הוא אם היא האוש משפם לארלריפוא
 האתו סשפמ האמה להם מראה היו התוה"ק או בהחורהעומקש
 גתה-ע כ' השובה, שמה עגא רקהממים, קושית מתורץ וגו:הההר
 ע"פ וההר לא, או תשובה עשה המו אם הממזררץ למ' הו:הדבר
 מראה התוה"ק הוה טרא' או תשובה עשה שאם ריעו - הק'רמזרה
 עכוד"ק טי, הה בךמשסט וטתלהם

 עע.ם באו "אטורד ד"ע מאפמא ררה"ק שאמר מהוהוה
 פ' על בתרה שכהם מה אלא רפ"י עע' רגע לא או ב"ר, בפמלהעו-
 מה פ' על הוא חך כותתו לגשורה בפשלת רבך, יקום עריםשרם
 פל ו )נ ררננכ"םשכהב

 שן-
 הם וכשדם המסל בשיק שהיד. שאימי ולע"פ כשרם, ערשעע. ע'" ויק את * "שהטךמ " ד התיך

 ממו סק ומשא ישמן וברברם נשווק, על אודן מעמקקאציע
 " )שמי% תאמר יכתו, * והכית אלקט 4" השתיות נח( בג)ינאם
 שיגננדךדק ששסנ'פ וחיט ללככ' וראה ור לעע.ם וראה האים ב' "פ

 1 ל =ק עששך ניב דש ק ימ ש"ג ים המזר*
ש * * * ל י ש א

הי



 עי יק עק ט שמס תה ור" ב"% שחי
%מוי

פ  =קששיב=חי=חיה% 
ששחזחה%*ייתשקמ"ח%ה ם"חימיקחימ=ץימן*יי

*גה"תי*"אשמ"ימכשןחעיוומ
 יה --ה "= צא"פןי דם ת-םי""ץ

א - , ת " ס
שיקעוליקל



 פסח שלהגדה

 ודקו דמע צדק פץ בע5 דגה, מג המטונ אפיתנענק

 ולכן זרע משחית דהינו מכהה בן הזז לא הכלק * שעת צון עקרציק
 הכית שמי חומף, בורעא משה משה לחצ' אויונתצה

 עה"כ שם שהדאר זן קני נ )" שקהי שר מקרו זה טיפץנק

 משה ירא תה שלפתך אתה חיא אל נוטה אל ד' ויקמר 6, נא,במיי
 וכרגש% אבט, באברהם נתדבק שהוא לפי הכשן, מלך מעתרבעו

 הקב"ר הווצרך יקהש, האות טז היבל עת, ם אתו גש%אבההם
 לנושהלהכבדה

 שאעפ-
 עי"ש זצתה תביא אל הכרות שומר שיצא

 שמא ע,4 מר להלחם ייא מושה שהוו פ" ,שם( בושייוהנה
 הש הפ4ב4 11כא ז( ן ,בואש" עגאם- אבררג4 של וכוהו לותעמוד

 לנ!- מבויוי ששם ח( ב פו ,בץ במחרש ועין הרפאש טן שפלםע"ע
 וב(" עמא "עמ', שמונקוא

 ט', עוגות בנתץות ויסק יטב שכים את

 ש )שקה כמש"כ שטת, מךשת המצין כ' נרמז, אפיה כמצוותהים

 5ם4וה, צרב חה מההיון פדו! ,עה סטת עתות הבצק את ומטוש4
 שש ש( ב )ם,14" עעזצ(ר כש ותוהו, ערקי ההן ארם של שמושחלא
 שם על עת של 20ן' נקוא נמה י(, שם" הפסעם שעי ,קח שמו 11ארוה

 עומק אכש אברהם שייה בעת אבויש אל נצמד בחיו והפרם
 פועו וההן ערדוע המצוהבהטיח

 טר"י בדום םךב( ח.ס זעק )ארח מן" ודיכא דהנה לתר,ונראה
 חקלש4ז "טכר 4מה שטף, ער המצהז אפית מ4ן ונדוח יצרךיל

 לני ס מין שצ וק ,סי חירם בישה בנש"כ ןהק מרא"לשמ6-ו

תרז



 רמסאטהא מלרץ המו שער 2ק שש צשו מש, תקכי
 רשעש תלוש וללכה מתוכם, הקדושה צז א ולהובששן4ץשק

 אצל טחת בנשית שהוה מה לעת שהטל שה י"ל "('[ י)תידם
 דבךונ נחד יששאד עי טוייל, שסלדי קלפות לשבר אכש,אברהם
 סשה יא הו, כן ועל מצות העתות שם על עת שש נקראשפעך
 אתו' תירא גאל לו להשדה הקב"ה שהחוק- ערנצץ

 עסק בעד לפעול עצלים מה ק-הפ-ם, ליעדאל מוז גרוליצמר
 בחמן ם הוא שכן פה( אוו א )טמא תורה בדכף ןקק וכ"כרמות,
 עוטשן רכם, סבר ישראל חומשה הרווק ע"'הנעשה

88"

 נ( מ )מדם רוז8סק ל; התר כו' כרפם ורחץקדש

 ככל במחורו אחו תעעע הערבש בק הרז בחרש יום עוור"בדובשה
 ורחץ "9-מ רגשי משני ככל בניטושנו הוא בהשטי', וככלחקתה
 הלל כרך צפק עיך שלהן סרך סרור נהמו טוצש רחצה סגור יהץכרפם

 שתקנו מה שכל כולו, הכלל על ללמד עיצא נפלא רמו והואמ7מ-י
 כן הי רישושה מזרה כרש בא הנרוקה, כנסת מומסי 1-לחנבדמ
 1ה פשק שהף הקרחיה בהרה הבל רואש כי השע-ף, 'עע'ננראש

  כאשר ק,תצ פיר כל ם מש הפסח במשות הקרושה בתיחמהנאם-

תואשי
ש ש 8

ש ביאשד  "ש כו' לשק מכל רימממ ום %ל 
 עד קי כ5 וזמש הביא אח שיאל שכיסו צן יהר חץ ש"מליש,



 האט" משוששקו
 בתרה להם חוב:שז מ"מ תהיו(, לא )יו

 הנלה לעם * להית העם הבצירך ,חי "( מ )ירים בפם,קדקרושה
 הפ" חח אחרת באוננה אחזם .מד לא כן פ. על שאף לך', יברכזעך
 ס( ש ,ששה רבב% מהמז יעיש גישר שהיזוז לך", רבד 'כאשרבאומרו

 ושרה שלא הגתה שבקשזו ג( מ )ב.ג וד"ל ואמרו ועק-', אנ."ושלנו

 אעך אהה קמן פעם תקום אם שאפילו הוינו האלמוות עלשכינתו
 הכי אפלו המם, עונף )ח"ו( שידו מישראל יותר מעררהשתכעיר
 ,עק טנלה' לעם לו להיה היום הישיך 'וד' !ה ע5 הקב"ה לוהכמ.חו
א"ד  ש( ק 

 שהגביהם מה ע5 קא. למק. מכל ש.ורוטממ לפרש "םובנה
 לנו שהכורח הקו עמ', מכל בנו בחר ו"אשר האומת, משארורוממו
 בם 'בהר כן פ. על אף )ת'ו(, עם מכל סדוססונו נ.מל ח"ו אםאפלו
 אמרתכ ר, אס- אתכם "אהבה. ג( א, )מ16מ שנאמר חה עם'מכל
 עשו ואת מנקב אח ואהב ל נאם שעקב עשו אח הלא אהבתםבמה
 ואת נעקב את .ואהב מ"מ יעקב, עשו את אם אפלו הים מ"ושאתי
 הנבן שנאת",עשו

 וקרשנו לשון, טכל ה-וממנו עם, טבל בנו נחראשר
 נהר 'אשי תקם השלט כל נכ45ם זה שבלשק לפיש ישבטצותיו

 בק בעתור שרשו-,ר א( 4 ,ע" הש"מ פ. ע5 לסוכות, רבו עם' מכלבמ
 רבש"ע למרו אה,"ע שמץ מ סוכה, מצות סי על מקז לאומה,ושראל
 'והר"מ סנה כנשות הקב"ה אותם רבתק ונעשמק ביבוש לסתנה
 טסים נמלות הףםד עא 4ם פה-סח, ךיא אומר לפסח, רש ת" לשמכ5

 "הךשמ שש( פ.א השא יב שעי ח  )4,ע יל הארץ בכחב'כשההא
 ע- בנהותי ון'שמ מאם הזיה, היב וצ כשבעשוק רכי ה4אבנשהזע'



 דחפהנחעת

9.9

 "( " י )י חיל אמרו חפתינו ,מן הוה, תמצות חגיום
 עד; חטטו ב( גא ,הנחמא ובמה-ש לעאל עתירק בנא בא*,בושן
 שבג 1נמא לןגאל עת'רק בנוטן 1בם"1 ממצים, בא6 בושןשבט"ו
 בעבר חרוהנו חוה שגה כלבר וו מס' לא חראעו', ",ק הוארנצמז
 השטמה בנאקה לחר,העו המיער צק נס חוא אלא בת(-ס,בגלות
כדוג

 מה דרך על הוא המהר, קורס עים רהינת שענק נראהורחץ
 לשמע ר, מוכחך אח ואסבסב כב' בנורק ארחץ " 1 ט, ,תרלשוכת"ב
 ביי עוהכש אם המרר שלהן רהנה שלאוהל- כל ולספר תורהנקל

 ד כמנבח הוא הר. ולכן נפדיתן-', כל ולספר תוהה בקול"לשמע
 לטובח רומה ארם של ששולחם א( זה השח ,ןק הו"ל שאמרו מהוכעק
 בנשחב או ג( וששת, כהכת'כ עיו, כנםילת היכ רומבת אל הקרבו-וי
 ואמבכה בפי בנקית .ארחץ נאמר וו" ע' קיוהמ והרצו ע' המזבהאל
 ר' מכח אל רקיב טעק "יןק', ענק חח ד', טובחךאה

9 8 9

מק צ  א  א  ן  ת *   אס " 

"משחא"אהח"ק%מןגחמקי
חט



%י  1 ,ששח נשח *אים תש מח מס ק י י" ,א 

 א* לף, שכם יק קשר, נקביה חח מביר טשה אל שמעו %אם(
 שלא חוף לה ר1ורנלו לא רףנ(, יתל ששד םך4 נ י מ יש ,עההון-ץש
 הוער כ"מ, רגיעה (ומ' לרום כ.וכ צ'ט דגוף, כשעכורנשהעברו
 טחרנ*ם הפשונים העם שינד דור, בכל הת, תק גבראל עםומבלה,
 "ו: א: דבר הול הגאולה, על לבקש מהם נשכה לים וסיוםתלה,,
 ב"מ: א( יא ,שם, חו"ל שאכו-ו כון ארם, של ד'מ תחלתלעתון

 ושש ריר צהרן ירק ישהה צפ.ת כו' לו אומים לרק ארםשמכמסק
 יום בכל ומצפים יגולה כבעבור ע% עמהם שקשה הם דור, שבכללף

 עמ של שדרכו לפ' עם, להם - ריחו: את לפרום כשבאק ולכן,לצרועה
 רק כ, לף, שבם מר דצוכוונה כ(מ: דוקא פורםק ט, קש ס 041הבפרומה
 יוקעה המור יגלות ע% המבתם *'  "שבעי הם האמוצםהצרתם
 ובוחרהקדושה

פסס

1 -יק ש   %  מ, 

-  

ש א  %  %  
מחזמ%יק"ש""טיש"ק ד מ מ ד  

ייסשיתץ"יימיייטחאדמ ץשמי א*הש,%מ*ו""**א
פה י ס " % ש" "  פ יייי   * 
1 חטיי " ש  

מ% % )מ ש"כ  ס  % י "א" %(   

הח ש  ק  * ט  ס יח עה  א   

-  

ש ש ת *י "מ  % 8 א יי  ש יי %  ה י ס צ י " ק ה י י פ %
6 ם י * % * * ש א מ " י % 9

=



 עצט את האדם שהנית הזנו הנכול:" תשתוה העזם לו מרם ,טתלכף כהי העלם כ5 ואת עששו את המרע הר אהה מצוה ימהרשחהה,
 להצל  פעעהו אותו העררת ט' חיב וחצץ ,כא' השיו העלםואח
 אחה. מצוה עשית וי עלהעים

 בשאות לספר שמתחל שלפנ' למגה-, "ץ עגקרשדםהה
 על יזעוררמצרש,

 ו-
 חיב, וחצ' וכאי חש' כעומד העזים ביראה מה

 מאבותט עטרה במלה השנה שתיאש א( ש )רר בש"סועין כחי העולם אח ויציל חולב, רופש בהתעוררות עבו-. וקים זה ויה%
 רוזחלה מצרם שיראת שמר ררכימ ל5י מא* ובנטבמצרש,
 "יתץ" בםור והוא פסח ער שמשכה שופר", "תקנות במור השנהגראש
 גש, שםזנ יד ב"פ שי ם או, ההת.מ אק םאמ- -מ"גך שעו )עה "נציר'לפני
 ( לפםח מטס- היש כקךקשר

1""

 -מטד
 ימען ג, . )ענוה נאשר מווים הנרות כמיטר רחצה

 אשר אמהי מה בטייפ התעללהי אשר אה בנך חט בנך באעיתספר
 עירעו רוא המשה' שתהילת מפרש חף ר אני כי הדשץם בם,שפיז.
ח4ש מ ש  מ ; שש %ש * ם * ,ל  ש  

ייבחמישר"מ%משור%הח%
ק -"=א ש א  % ש גט וי  א מ ק מאה   

מט"קח""הקשט"1*חמקעח
 איד"חששמ,ח"ח,יה"שן)*6

יי,מש,א-"קמר-שוןץ"=ק% שי שה"ש מ%מא"ם האש מיםחטא
 מן מיףחאממאחשטת~"

 הה"
 במח
"י"ט=רה"חאמ%"שהמפץשטפה



 טההים' בים עתכם ר"הדקת'ה.עור

",ש

 רק להכרז מוגש שאם ממח כו' ויכול יחי רכפקכל
 שה" משסע טכ'ם, 'גדם בשאר לא ממל", יה' רכפק 'כל פסהב4ל
 'ימ בכל שדרי ט'כ שמם 'טים טסיי ,והר הפסה ליש השיךקק

 השהזה אוכל 'ובשההו ר.ח( טב ים שמתה מך4 ,פ'1 ההמכ"ם כזבמוב'ם
 גי אכל ר4מל4ם, השים שיור עם ולאלמכן לפתוס לנר להאכילחיב
 ומשק: מאכל וא'מ ואשתו ונרו הוא הטיעז ואובל המץ דלתותשמעל
 הר כר., ם-שן  שמחת אלא טצה:  שמחת וו אק אש, ולכףלשים
 תקא לפסח 711 זה קמן של יחודושאק

 הית עבר כ' ר.חכרת םצהן יום "ט שיים קכהכנםתונראה,
 וכך אהה אלקך י לפנ' הממחת ש( ם ,יבףם נאק- שהרבמצרם"
 אשר שאלמנה ייחום ורנר מאךך אשר וחלף ואמוך קנןךכתך
 הווים את ועשמז ד"צ(-ת בנוצרם הית עבר מ הכרת גו'בנךבך
 שט"קפחל יוק-י(ג"משךמ"מ4

 החש4חימת%ח=ה9שר"יאה-מה4
 רנחארששממםרטיםשחט "י '%ד"ק מוך*יימחףנ,קנבחקטמהערעש

 ערט4יוהיטזשאר ףייםיכלדמק-ץ
 ש"מ ומה ,%ל -של זמש, *ק מץ( ומ. "חהתיל
קא  4 א  א י   * 4 ם   י, 
תכב



 בנה הכפחיפ כנם הוא שמהים וסל עלונה מדתה קונה שהוקבשבול
 עכהה"ק נמתר', שנוום וטווםהענק,

 גן מ )ף9,ו נאמר הכפורים ביום גדול סק ב"מ ברורמצה

 בקר בן בפר הקדש אל אחק 'בא מאת גר, וקדש אל עת בגל 'באואל
 אבררם ו, כף. בן בפר אן ינ" י )ה במדוש חבל מאבץ נרלחלחת
 הר. %' אכררם ון הבי' ואל ו( ון )ט"שח שוםעל

 של איחש הכנמת וטח להרכי צרץ- ריח הקרשש לקישכבנשהו שדכהן-נרי
 מעשה אוו נם !ה, לשק כבטיפ כזפ שמהים ש"ל וכיןאברהם
 1"כול' ית' וזרץ- יבל ומכרהק מהע,נשתעו

 עבותת הן לברוק 'יצרץ. באן )!ישה הקרוש השלגה כתבוהנה
 אן ה )יםהש שאמה ובת חברו, לנק שרש עבירות ובק קתו, לבקהכעד

 ההעזור מגעת צדדו משם ער בודק אחר כל להכי"ו ארם שבקחור
 שחף רגיל, לפ' הדברש ופתגמים ה:שנאה' הקנאה מוז; וא,מנשלה,

 חבץע את נם עדרינו עד מכפר עא'מ המפחים, בנום נס הואכן

 בארעא הבאה לשנה הכא השתא בי ענש לחטאהא
 נטש מה מפנ' א( לה )ם,-ש חו"ל שאמרו מה ע"פ תיש "מהשראל
 מש' בר, ע"ה( ועעך טאח'מ למצים בג'ו ונשתעבדו אביאברוש
 כ' ארע בפז "ן :ו וטפשה עאמר כבעז וקב"ה של טרווצו קלשרוש-מ
 השולה בתים חץ; ט' עננו להגמא שהא שבען כפרעך לפ"אימצה
 פשוטן ברעיבה מאמעש שאס ע" החקק בא אי"שנה', כ' אדע'ב:2;

 במז שכארס אי מק ייע1,1*, באיעא הב"מ לשוה המוש"השתא
 ייצשצה ושכיה על מרוחץ על הפחה פגם העך הזח ט',ארע

מ מלההא= ל א הו, ישחק  ק  מ ש *"  ש ק% ק  ח בי שריי   4  מש ל 

א



 פשושה. אמונה - ענשו לחמא השורנוזוממחא,

...
 לא וזולו כו' ר' יושרשו במצרים לפרעה הינוענדים

 כראת א' נטץיכ, בהקאת "ש טעש עתצ' ישה כר הקננההוצש
 חרם מך5 )פ" וברמב"ם נרוה בנפש ומ ובכשר טוף בגשמיה,מצרם

 הוא כאי, שנמו אח להראות ארם חיש חזר רר -בכל כ"כ ו(ר
 של ושזנחה במסח משא-כ כי מצרם משעבור עתה י1אבעצט
 עצמו לראות ארם ח"כ ודור דוד -נכל וידן כנוסח כהנעהרמכ"ם
 עא התוכאלו

 מנערם-
 עי קא. שטוי את שילה-אות לפרש דש

 שיצא - חרזה נצהר קק . למדרס לדכאות נטל זחה הסף.שעבי
 חול אוזו הרסוני, חירות על ט קאי עצמו', את ולראות אכןממצרם
 עדע 11ש- וכל לאהבים להראותי עצל אעו אך תשמתו, בנפשולהרגזו
 זה קהוש ב6ל אותשרגיש

ושש

 כר ממצרם אצותימ את הלע"ה הוציא לאואילו
 הש, רפששא נר5תא ה5א צ'ט בטצרים לפרעה היםטשעבדים

 יגב וק השלה מאשו נעשה היה הקורה עשהו לא שא"י דבר "11:י
 ע6מ טצוה כי יגנמש כ5מ שזופי, אח-כ לאומרו זז בן הקשרטה

 משהא' זה הר. דבובה 1כ5 כרלמפר
 טמשיש' אמתעו אק יגך-ה התצא לא שיאלו לש"ש,ונחוה

 קם'ר "1 א במשים, עברים בויזתמ התרה את ש מהן שהוהר"ל
 לך אק יה שץ וח"ז ו'5 אנתז עייי אחצה משתהות רמיהשיתה



ק מ י"4ק ק ה  מ  4 פ  =% ג שט יל   
 י משחלל תי 4ר =שה ים "ה 4שח"יש  שלקויות" מנ"מ 1 מים *תה יםמאים
 ח"""

א , צ 'מיי " 4  צ "מק שים קם   
 %4 תנ*מ4שלייין/לןהאית"ז=ש

בהתזהותהחפתחהחהתחתמא11 א  ט"ש'ד 
איך%רה"יד%ח%רמנבתימ'

 הלקמך*"
 סןשק פסת ין מחחים מ נ"וימם 'א*מס"

הששרשלנה,שט*י"קרתפםחמטהחקייה
ק יה משה( עיט יצ" קהש ת ק 4ק= "*ת *ת   

ט.יחתמרמהתושל-=ץרש=ע4ת*ןתחה
א א "

1"ש

 "ץ נדק בני צמק עח1 כר אישר נ"מפיא
 אק בחשת כר הללה וןש בל ,אדם בעטאמארם

"ערהיומת,שחטפ;"שרששתשדג%אמ*ת"
ששף,נימשמםמנפ"ע*ן*פעתשת=ת,נ4עת"

 ~אזמגדוחהתאשהע%*צהחהנאתמזודכ
א א י א * א פ ש א י

ששה16שעץ1טץש1צ,פבאעהע,יעג"קל
 מם- נאה שא מח, וא, " ההחף
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 ננשא הלבויק הקדם ה4 ההשבתות על מרלנ חיבורק, קדםאלא
 בגאה~זם רפץ הוו ההקב"ה שהמול הגז מצרם, הישה הנםשעיך
 רנוכע', חוטן טן למעיקה אותםהגמוז

 וךמ~
 הקדם דגל רוושבומת על

 ער נהע* זממים, נמרחה שספרו קר"מא תמו דג. ודגהשבירק
 להם, ושפע וטשם ומה, בדמן רוזם כבשום טמש מצרש, ששזלשרש
 רשוכע', הרטן מן למעיה להיה, 11 נעלה בחעה להרניה הם נםשנתעלו

 ולפרו שהר"ת של עצ(ע קוראה ושן שןצ,ג ידוושו שלא להם נרםחח
 הינן ער המב"ג בעלמא מייד כר אלתור דרב' 11 מעשה מהצראק

 'מצהר קים הוא עצטו המשור אלא ואח, בלילה ההנוים מעלהנדלתה
 בא" וה וגה דוף ר"קול הנם משהסע יה שעל מצרם' מיותפשור
 מ )תכ משובח זז ריי לאבות'מ כתעשו כנמש לספר רסרבה כלוהר

 ר.א( ש"ט נדל!"ו

אש.

 לעמו תורה שנתן ברוך הוא, נתוך המקוםברוך
 "ש כו' תורה דברה נניס ארבעה כמד המו, ברוךישראל
 הורה טלמרם שהאב לפנ' יק הוא הכנום, ארבעה בק שהחלקשיש

 'כבר או תורה לומנים טשרנמם אך היראה בררך סרנכםהע
 הכנש, כל לב על מרברת עימורה בלומי תרה", דברה בנשארבעה
 לארבעה כזחלו לא ששוב ושעלת ונרדה, קיושה אר בלבםומהירה
 השכה ברכת טבחכם וז קל הורה וכני חסם"ם סלם 'הךו אלאבנש,

 האבות יכתים התווה שבכח ההראל, לעמו תרה שנחן עללוצקום
 ר ףרא' לחבשם הבנים כי אחלהשך

תכו



 טן קצטו את שהוצאו ולפי כר אוטר הש טהרשע
 לכנך וסגדה מצות א"צ בפשטות הלא צרב, ט' געיקר כפרהכלל
 רומב"ם ב*טק 4ממכואר קשש, בבנים אף אלא גרעכם בבנש רקלא
 קק הה, אם כשר מלמה, פכיו כן של דעתו לצ ג( ד ע51' דמן ברל)1,
 תחיבו אן- וא"ב נעהו, רשה בג. לאו הר קש.ם והנה כר טששאו

 וצ"ב כעיקר, וכפיה הכה גן בהוצאהשאלחו
 לו וטרטר כנו אח ידחק- מצרים יצריה סיפר- שממצוהוצ"ל
 מן עצמו ההפא 11שכשאלה

 רג~
 כן לעשתו שצרן- לא אבל כר,

 יאמ- ושירה מצוה האב ערקים ע"י אלא בפשל, הכלל מןלההרסו
 תשובה, יעשה בלבו התוכהה ההקבל בויש. אלו, רבועם הגהקלבנו
 לתשיה, לו מהתה מסוו 'ום עד אלא רשע'ם, במיתת רפץ הקב"השא.ן
 קטלו סו- .שובשאם

 יושנך ט )שן העולם קושיה לישב "טובוו
 םומ-

 מאמי רנן וק
 כ"אמרו ה 'זה ט( ק )מבפז ורון רגן בשאלת נאסר למה הר(, י ןתר

 אץ 1( א פ )יקרי וד"ל אמרו דשא לכב', רפאת העבדה טה בניכםאלכם
 שאלה החי ~ו הלא עשה, וו מה שמחה וכאן שמחה", לשק אלא'ורוה
 החן פסה נבח ואמהתם טן )שם שתנמר מה על מקשים דעור רשערגן
 להם" עדריה הכנום בשורה "על 1פיש"' משתחוה העם ףקר ט'*י
 ננ )עק לכם" הזאת העבדה צח השנאתם הכנים כשורת על הה-וולמה

 רקקד רטע ההן וו, שאלה השואל שק ."ל ליברע אשן, שיתשע
 מובמחש אבל הו"ל, שצ.11 כמו לו ואוטמים דגצזוכ פצות בושמקיטים
 אלו חק-יסים רברים שעכלו ת-אי וחו"ל, התורה משת  שבקיוםאנחנו
 מוגה רגשרה השו תו שקמה בריטובה ישובשבו,

8ש.

 בצב, לשד מיש טצה לטיך מונחש ומרחי היכשעה

חכז



 4?י יב" דיא וסיוי א( ח )ניסח יצהר על המ"מ שאר ט אקשדוי
 של דרכו וכן רפי(, ג פ 05ים )דיט,מ סר ופו15 מתק תחלתו עדריהרע,
 מתוק שתחלתו רשע, ,מן ה( 8שה ר )וק במחיש כרבותא הרע,ההד
 ופופה קערו תחלעה - סם-ר ההשך ה'א המצה כ; הול סר"נמשו
 אכלו ר ענטז להמא והא בבחינה קשה הקו שהאלהה רינומתק,

 ,ל בצקם הםפ'ק ,שלא מתוק ופורה דכוא-ש", בארעאאברוזנא
 הבלס" ךקב'ה רנלכ,ם כי,נ' סלך עמהם שבלה עד לההמקאבותינו
 הפד והן פוב היצר הן כ' לפסיי, סונה'ם ובו-ור שנמצה בנגז הרנותה

 ראה סו( ל )רבכם כהכתונ בינקזם, שתור ובירו הארם, לש' סווחשהרע
 )מרז הרע ואת רםו"ת חות הטב ואח הח'ש את ה.ום לש'"ךנתת.

 יל( בכושי= כראיחא ר כרובגהששריא

ק גשו בארץ עבייך א שבוקע  המדרש ע" לערש 
 עכרץ' א המצ'ו "חתתה חפש תשובה לשק אלא שתקה אץ ו( פנ'אננץ
 . בחשובה שנשוב ער וק ימשך גלן בארץ שה'והמ גהק",בארץ
 )פ" הרמכ.ם עבהנ כש באל, טד טשנעוב ווק! ט ושב"ס,",עתרה
 בבלקי הן ומי ם' בתשובה אלא באלק ישראל 'אק ר'רן תשברערל

""8

 דתנו. השנת את לט נתן %א המן את האביטאיו
 רק שרם השמע, ימות כל של תזציה החשת י"א השבה רהאצ'ט,

 תווהי, מה כן ואס צ(, איו א שציי חצאוז סיפי ש14ני בד )עהההומר
 השטן 44 חק בהאכלהץחה



 ד'ע תישכר בנ' כוי אא" כנק של דברוק ע"פ לטיתראה
 1"ע, מרשנאב רומסם דגה"ק בשם בשלה( ,5 רכלה אגראבספה"ק
 נר, הוא מן אודו אל א"ש תאמרו ישראל בג. היאו ס,( ש  ~שטחבה"כ
 נרכך אבלתו עי שעל עד ברוחנ'ות, כך כל ,בהרר רק המןתיווון
 אתך א"ש ודנה שחקבתו הב'רו פנש.הו אהד לוי נשר הוותהמה

 או לצוחק והשכו פמפמת,, רשע בלא אחמל ניזם הביר, את םכ'רהוה
 כ' הכיה לא פממ'1ת1, * תזויע רשן את שאכלו וכזיוםוחיקק
 הוא מ' ר"ל הוא, מן אחיו אל א"ש ראמה תה אחר כא"ש בשניונרווה
 1."ע שדשתי בנ. בעל אאר ב"ק ומום'ף אחר" לאוש נהפך כ'זה,

 להם בא מדיכן טו11 לא בקמר הוא" מה ורעו לא 'כ' הכתובברומשך
 ריחמ קי שעל יל טי ריחם הוא אליהם 110ה 'יזומר רותעה,ואת
 עי"ש הידקה, ~את לסם באההה

 חומר את 6ק- רשילה במן ה.הה הרלמת
 וגי

 האראל, בנ.
 האכילו 'אלו אגהיק שפי יק החום- אל הצורה שהוא בשכחבמו

אתרנקלאמקלמאתתשכהדיש"

.ש.
 סיני הר לשי קרבם ולא השגת את לי נתןאלו

 לפנ' ייבם ואלו לאח" ששסוים מה על הי'טת.ם הקנן כברדינו
 מה ריעף, התורה אח לס נחן ולא סע.רר

 רבועו"
 רר לפנ. בש-בה

 ששם ויא ס'נ' הר לפנ. הקיבות שמעלת ר'ל ורירה. נרעה בלאסע.
 מחן עה"ז ב( ש שמוו )=לתא ח"ל כחקה אחי, כלב אחי כארםנעשו
 למנ' ורבט לא השבה, את לט נחן 'א-י לש-ש "ש יפ" שיאלשם
 אחד כא"ש להתאחר עבש הוו עצטו השבח עא כלתשר ריט', סע.הר

ט י~  

-  
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 הר לפג. קרכע לא השבח אח לע עק "אלו אוברים חח נ( קיר גח

 מ.מ דו לפנ. כקריבות ריא השבת קדושת שהר ד-כ.,סעי

9 9 9

 אבותינו כתי על הקב"ה שפםח שום על בופםח
 פרש" נר, הרתח על ר ופסח כ;( ? )שית עה"ב הנה כו'במצרים

 שק2 ונחוה 'רלנ' צ' "ת,מל', א' "ופסח., תיבת על פו-השיםשם

 במרה שנסוג מה העט הקב"ה, אצל כשיטל ררלת הפיהשים,להשוות
 בנס-ת מומים בת. אה רגש-ה מצ הר כ' והטלה רחמש שלע14נר
 ממרת יגבוהות למפיות רקב"ר וקפץ דלג ישראל לכת. וכשבאהנט"ן
 תכן ררחמש, למרות היםהדק,

 ל רודן כלטס סרל א )ן ההמבים כתב נא הצליחה ד'אקא
 גבראל, נדחי קבץ במקומו מקדש ובנה והצליח עשה .אם המתיחמלך
 לשמו ומקור ר" את לעטי טלו העולם את רתקן בה"א. סש.ח זההר
 י אנא א( ע4 )שטם השים ע-פ שהטו נראה 1הצ4ח', עשה"אם

 במלכותו שיצליח שבקש רש" ופיחם המלך, רוי ששי נאהצליחה
 לגאלה רננה הוא שנה נכל עיים שאט מצרם ליצנות וכרוהיד

 למנשרה 'וכר שהד' "ם, לדבר רנמ הנ"ל לי בסט, במהוההעתו-ה,
 מצליח' ר' עעומ הוא אשר "כל בגצעצץאמצרים



 בסוף אומדם שאנו סק י"ג, בירושלים הבאהישה
 הפדר בתחלת נפ מכרכום אם למה בורושל'ם הבאה לשנההרנרה
 ,ישראל' בארעא רגאה לשנה רבא "רשתאלבקש

 זעת., וער בשי א' .רושלים, בכיח עננש  שג. ודשהראה
 בכש נם רכבנו שם בבל והיות על א( ק* ,ההזפ הכחוב שאמר מהוהוא
 טה הקיא שמחה בעת נם יפנים את לשכוח שלא וב' צ'ק אתבונרמ
 את אעלה לא אם אוכרכ' לא אם לחב. לשום חרבק 1( ,שטשנומר
 הטו מצרים ביצליח לסמר רימצוה והנה שמחת. ראש על.רושלפ
 את ויברש אם * א( שן ,נמחש  בשבח ימיפ בננותלרעוח.ל
 ה'עו רמצרם', בארעא אשתנא אסלו ך. ענר לחמא ב"הא הןיושליפ
 בשבה, בסום ,הן צחקי, את בנכרם בכ"מ 'נם לקים הנלוה,במשור
 שמהת'" ראש על 'רהמלפ את אעלה לא .אםלשם

 ביישל'ם" הבאה 'לשוה בירושלים הבאהלשנה
 על צל- הף'ה ששך "הריהנגעצשיא

 ק-
 ויש ר( קנא ,הררם ומען-"

 .שראל, עם כל ועל עלנו תחמשך שמהיים שמליל רכו, שהואלוכחי
 "ד' בנו ו,תקיפ לכלותעק עימ העומר'פ ומכל שונאינו, מכלשמירה
 הבאה 'לשנה שמכה עד בגלותם, עור ימעך" 'ד על צקי ד'שמרך

בוישליפ"

חלא



 פסה המועד הול קודש שבתליל

 מקהצ כל ,"(ו מלתום וכקצור כאור"ט כשכתך לעיברצםדוורא

 במדרעת ממתפןם שאעם ד' עוכר. על שקא' לפיש 'ש שצ'ק(לל
 כר בעטיהם תשף מתהמים אלא 11, בשבח לה שצו שבהשמית
 נמשלו והם שעברה השבה על סחר להחע*ת חכו רנאהשבשבת
 לחריר תשף םחחלש התבוסה, לקצור שכשממימש השרה,למבר
 "ומור חרש טלאכחם גומרש אינם מעים מחדש, ריידהלקרוע
 אעה אקלם שבח ששביתת עולמש', ובקציר בחרוש בשב"ע' םישובת
 תעף מתחילם אויז, שבה לשבות כבבשרם אלא שוה,בנם-רגר
 ח"ש ס" עולס ובקצה "בחף,1 שהם עד הבאה, השבחבעבודה

 ק כעומסתם הצף חיט לבא", וממהרם השכת בן לצאת'המאהבם
 ןץז" צד ,גמי שאכרים  חה הבאה לשכח לבתו מנהרם כברהשבה,
 ננו עדרת שבכל היע בלהג, ובשבקך העבודו יבם 'ששת ק( עבללל

 ללאה ב:1-רעה בשבקך השכח את לע"נ עירכו בר' עוברים,השבהן
,4,ר

 * טוע'מ השבת את 'המעב א( 9ח ,שנח וק"ל שאמהחה
 ער בתר יזהר לשבת משבח להתעיה עאעה הזעו טצים", ב*נחלה

 כקדד "טצ'ש בבועת מצרים', ביי 'נחלה הקו אילומיעכתן
עלמן"

 אח ל4; לנפת השמע "ן שות כס, לרסוק 1, עטדח ה"מ;ב.
 נצוץ שהר חוק בשמר משזע 'לזר, עלאה כלמרעה הכאההעקה

תלה



 אוכל הה ימיו גל ותנן, שמאי על ע14 ש~-ו תנבא, א( פ ,בערח"ל
 רהמנה מזה אחרת מצא לשבת, וו אומר מה בהמה מצא שכת,לבכור
 וע"א עם 'ום ר ם-ק. ב( גה ותרעם  שנוצר שכום, לשם מעשו  שכלו, הנתה אחרת פרה הען ויקל אכל ר~-אשונה אח ואוכל העעה- אתטנ'ח
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 יל א( וה )"'כ מרו זוטא שרוי פסה, של שכ"גי לעם דבמחקמרה
 ת4ק  שבקאה ורומא ותהב ןלעלאברכלן

 מקלה של בקרושה לתתי-ש להתרשת שמכה חקונץ.
 לנפולה לטת והעיקר הבצג, בכל ולוחמיך גה(-ם, נ4 לנחלהולטת
 וחמשו רחמ.ו בהב דוק בנוזרה דור בן בבטנתשקמה

תלד



 פסח הסועד חול שבת שלישיתסעודה

 טיגץ פסח המהנד חול נשבת ג,' לעולטה אשר השוים ץירא
 6ה, 6חןמעם !יראה )ש,יחס"תשסיןפ( שיהודים*!ח
 "שכוך הקדשש קיש השוים שהיד א( א )שדיש רש"' מש"כע"פ
 קבלת לצווך היהה טמצרם ההכאה והנה שמום" מלמח ילקבלת
 ממצים העם את בריצוצך ש( נ )ששח ברכחיב שבום, מלכנתעול

 רגלה הוא שמם טלטת עי וקבלת ןםה ריר על האלןם אחתעברק
 פסח, חוה"מ בשבת לכן לעבדים עבדים ולא הם הובר' י', עבוילהעח

 קנלה שכולה העבים, שיר אומים אנו מאיים, טהרת למישרהנמוכה
 מלכות ערל קבלת השו מצרש מראת שחכמה ביק שנום, מלטחע%
ששם

 ברב. "מעשה פסח של בהנדה שאומים מה לשית .שובזה

 שבאו עי השלה, איי כל מצים בהראת ממפרק פיו בר%עמי
 שחרת", של שמע קרשת שן רגוע רב!תש להם, נאמרותלמי-הם

 על לקבל הע"מ את לעורר שפעלו ער מצרש שראת שמנד!הים
 רבותעו להם, שטרו תלירהם 'שבאו תהו ששם מלטת ע%עצמם
 הס משרם שמ יי משנוד, של שע י-שות אקוגק

 מלטת של קבלת ענץ שבוא - שמע 6ש-אח הת%5הםשתעידו
 אחכם המעלה ר' אנ. לכ' סר( א )91" רכתו: בקפא מפורש וקשמם
 מצרם מראת טבחים תכן וזק לאלק,ם', לנם ליוח - שרשמאיץ

סק-אחשק
 מפו למטת משחום פחח של הששמש שמםתראה,

תלה



 שבקי עמהם טוטף טצרם,מיאה
 קבלת סמרר שענ'ט פסה, על

 שבשעת משה', לפס 'ם טקע בנד ראו .מלטחך שהי שמ.ם,מלכות
 ח% הטבח שט.ם מלטת עול ישראל עלומם קבלו פוף .ם קיאתנם

 לכן פפח, של *חרונש ראשיתם שים בק יתקשר הוא פפחהמהנר
 עמהם מלכות קכלת שכולה הש.רים, עור בוקוראים

 אם לוייה שמע פףפה נךסה למה א( ע ,טסה חו"ל אסר,נהוה
 -שמוע

 ע4ו טנןל ק- המהר תהלה, שמש מלכוח עול עלנו ש-קבל כד.
 עמן הוא שפסח 4טכועחז, פסח בק המקורר  שיזו לבאר יש מצהזע%
 מצה, ע% קבלה הטו תורתם מתן ומן ושטעות שמם, מלכת,קבלה
 הם לשבועם, פמח בק שהתרם 6( בו יקיא )ער.ח ברחיץ א.חאלכן
 סצוהז ע% ממשן,צצס טלכרט קבלת נק ה"ט המועד, חולכעצ

 המקר ח% בשבת השיים שי לאמית מעם 4ה, אפערעשיב
 מופתיי ער מהם שעם-ת' "מח" ה נ רשרש )שי הנאמר פי עלפסח,
 רנצי מה פו על לשיט יש גורפנו. ולא ו אמת 710 שארנהאח

 )ולמעי" ע"ע לף ש-הטת בעלהנתיק
 1( ב )שדוש עה"ב הרמכ', בשם

 הארם על שכשבא שהחפץ, ער האריה אה תעזירו ואם תע'רואם
 וחפץ, מצוה במשטה למנקז צרק- להצריח, אהבה ורגשהתעיחת
 בבחוש הם הר תיכבש, נעמם יטרם אע"פ הפסח, ש' והמזעי"ש

ש"שטיטשיוממישתמאהשד*ר
ש י א % 4 * " 6 י מ ח א

ח א ש 1 1 4 4 ח
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א ח מ * מ י א- ח 4 " ק א  
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 11 ב.יך טפות דמסד, זה ואלת ו, עם בהסיך מו.ת אחר, בסמקחח

 11 קישך מה אל 'תן, לעמו עת י' ש( נם )תרכם רתשא כמהתרה

 רוהבה, השירה עבודת שבהוך מבואר רוי והמקרש רמשכןעביית
 או כ' מעעי,ז, לעבוהה חסותם, כשולא עבהיה להורה זעתהופרו
 לע,לננ ק'שתה'א

 ההיה ושלא שתחמן", "ער דאדנה את לעורר שמכה רצקףה.
 שאחכה אח שמצאה' ער טחם שעברת. "כמעם בבוכנת הססםעבורת
 שהיא ארפס,, לא 'אחרוץ לבהעת לחכתה לקשיה אלאנפוי',
 שי נשי  שט יום לקא בעתי עם בהנה נם לאס-' "ראם-ובה'נת
 של'מה, לגאולה תעה מששה, נתנטה כל על 'ת"ש * מיהחרש,
 1דסדי, ריגי, בחב דיק במהרה רה- בןבבהות

ת*



 פסח שלשביעי

 לאטר ראותו לר ויאה זיהורה אח "מראל ובנ' כהגה סטיר שא
 מ"מ מקק .ם ךקויעח הנם ע" לחים ממתז שנטוף שאף לפרש1'ש
 התגרל הנם שע". מה על אלא הצלתם, על אמרו לא השרהעיק'

 מה על הים לר'", - וסאת השיה "את חיש רבה שמיהוזתקרש
 בעולם יהברך שמושנתקרש

 נ,' מצרם ט'ד ושראל אח ההוא נזום ד' ףושע " י ,שמתהיש
 שרפיי שאף הין במצתם, ר עשה אשו הנולה הי את ושראל1.רא

 את ראו לא שדאל מ"מ מצרים, מ"ר שהושקם מה העיק- היההקב"ה
 שעיקר משום חח העולם, בכל נתגלה אשר הנדלה היר אק וקעצטם,
 תסתכלו שאל הנעו היום, לכם נעשה אשר ד' פריקת את וראוהחטבו " י )שט" רבים סשה להם שאם- חה ר' פשיעת היא ישראלבזיעת

  שמנם כבור את שתראו י, פשיעת את יאו החטט אלאב'שיעתכמ,
 לכם שהןשה טה וי על בעקם,ויתגלה

 בכל * הכפרת' בבי ח( 5נ.א י  ,שש במגורש איתאהזנה
 עש.תן כצר בוישוה' הזים בחקות. ואחה " י ,מןנן הוא נאבקכית'
 שמעלה לבאר תש סק- את ררם צאתה נו( י ,ששה  שנאמר עלץנובר
 של כיהו הטו כולו העולם שכל ההכוה השו הטו" נאמן ביתי'בכל

 הים וגנה שלא בעת * י( סו ,סו4, ימענהו ר מי וכלהקב"ה,
 .בכל קב"ה טשה של כחו להם עמד פדהאל, על הירמת טפנ.להקיע
 הקבעת של נוה, הוא טלר ושיעולם שהכי הסט הוא', טרקבה'
 שמו לממד שלכביש וכ.ק העלם על נום- השס"ה מעהו והובנטת

תלת



 הש תגור טטהו אח הרם העם, שקרע ואףיתמך
 העבו-נו לא הש אה לס קרע .אלו פסח בל"ל שאומרםחח

 ולא לבר הש את למ קרע אלו היתה תועשן רמה וצ"ב ריח"בתום
 לר סי ודם שבקריעת ויטש ותפרש לרכרעו אמם ההוטהענו-נו
 מאות עבש הינו תולו בעולם, יתברך שמו ונתקדש מערל הווהיי
 ושהגרל לפעול בעוה"ז הה-ם בל מטרה ה'א עצמה שע יעהאת

 כעלם יחבק- שמוונוקרש
 הראשק שבעם ראשק, יום על "מת של שבפך עם ששם'ףתהו
 יתירד בעילה גבראל מתעקם השב ושראל ושועת את בעקורממפרש
 ר' נטועת הרו יידועך ממת של בשבועיורהבם

 פ' על פמח של שבזעי מ"י ים ענק שאר להנסקי נראהעודב
 מאחך "י "' אכרם אל ר ראמר א( פ4מ יץ במרוץ תיל שאמרומה
 דולקת אחת ביה וראה למים, ממקום עובר שהזה לאחד משלתו'
 אני לו אטר הכיה, כעל עמו הצק מהע, בלא ץ י2דנ.רה תאמראמר
 עת הראשח שבים הפסס, ברג הענק היא שכ' י"ל הבורה בעלהוא
 בלא הביה חהעז אפשי שוי והכו-ו ראו ממצים, .שראלשפות
 הטו אני להם ואבני הביה בעל עלותם הצץ סוף ש ובון-יעתמוהנ,
 אנציו ולב; טשה' לפני ש בוקע בנע' ראו "מלכותך חהו הביהבעל

 )שטיבמדהם
 נו' כטחים שרוו עד אב,העו שהאל"מ אע"פ נ( פצץ

 והבן בר/ ותטעו עע"עד תם, על יעומימרדו
 לאמר, יאמ-ו ט' פדהאל ובני משה "2,ר או לפרש 'שובא,

 אפשר אי כבחיא מטווה עבט על הן כפיה, עירה שאמרוה"11
 רביה, בעל עמהם והצק שט משום תם מנהר, בלא הכיהשתהיו
 הביה מי ההד אר להםונטו

 לעעעה היתנ ככור להתנית נטה מהרה שער וצקוזהי
 ישראל, נטועת שהש ר משחיז תצה רבון שמז, רוקרשיהגרל

הלש
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 פסח שלאחרון

 העם ויראו בנשרים ד' עשה אשר דגרלה הן את אוראל השא
 ובטררש נו ישראל ובנ' משה ושי או עברו, ובמשה בר ממטעו ד'את

 א"ר תהלתו, יט'ר1 בףבר'1 כשמעו ש( ש ,התלש הח"ר גן ; 5נ)שט-י
 ר ,שטת שנאבק- בבומים שה.1 ער שהגמעו כבר  שכתוב אע"פנכהו

 במצים אטתעו י( קי )תרמם שנאמר האמים, ולא חורו העם, רחמןלא(
 היאך הקב"ה של ובורח, ,דא, הים קל שבאו ביק שלא"הע', השכלולא

 ץי במעעשט ותאחו מא( לה ,יגרם רח'טא כנעו ברשעם משפטעוטה
 עליהם שרתה האמנה ובוכות בר', יאמש טל ב,ם, מצרש אתושקע
 אלא או ואק האראל, ובג. משה "פ,ר או ההנר שירוק מזמרו הקודשרוח
 ית.ב נב'תו, אותו הפקיד גשם ררי ה( ל4 ,שתשוו מקאטר אמנהלשק
 נהי לו "י וכל י( .4)שם

 ברברי ראמעו חף בוץ,
 ההלתו "יץץ

 ,ת,4,ה מ"ע הבעש"ט מק בשם ראיוא מה ע"פ לבארוטשנה
 וגיבח מ"ש ט היבוךת ה'א האמונה שעיקי הרן ש" פ .שיקונ
 לאדכקא רישעה לתא ג( לי )"" מהרי הוא ו, דבר שטרורראה,
 האטווה לעצם רק וט ,ובנךנר,מ לואר, 'ש ולס" כם4ד'ה" גשכר

 ולא 'חווו ,ק ההכגךת. מעלת להם חמרה היתה אכלכהשית,
 ההקדט, נ"ר, ה"מ קל כשבאו אכל ט רגגןם ה'1 שלא ביקהאמיט",

 שהתה חד" ב"ש ט שדבקו ה-ט חתיה, חרולה ביונינהפ.ר,ש
 סנה יק נאץ-ת השדה  עעעך פסיק ואסרו וקרעת רוחעמהם

6 ש א ית = תשייש ת ושלפד   שכעש ח"חש=מיבא*איק4ק י 



 בעולם כי יןשה.תה

 שהשורה משום הוא רבנית, מתו 6;.ות צרכה שעירהומרב
 לר לאשירה ,נ( ק' )הרעם דכת'נ דרך על "תוהן", מתק' שתאמרצףך
 ין י ,יסים כרכח'ב בהש'"ת, הרבקות הוא חף הח.ות ומרץר ',בחי
 עכך כ' , לו 1תך4ס ויאמר ויום, כלכם חים אלוצכם בר' הרבועםואתם
 פס, היבש שלולב א( ר פע ומנר ה'רושלמ' רבע רדהךם חיםמקור
 '.ה ון~ו המתים לא ,( קש ותהלם שנאסרטשהן

 וה-
 ק"ה הרגשם

 לחלוחות בו שאץ יבש, ארם שכן כל להלל, ראר אעו היבש לולבאם
 בפר !ששרת העירך שאק לרעי"ת עירה לומר ראף שא.!ו ח.יתשל
 זז תדלל הנשמה כל י( ש והרמס אלא%ד,

 עריק ישראל אסח לא בנשרם מכות עשר שעל מה 'תק,וביה
 רכיה עהרה', לובו- בלבו שתעלה ההא סקי 'ם בקרועת ריקא רקעורה,

 לא כן ועל ח., ל בא רבקות ב* היהר בנשים אבותעי שלשהאמונה
 כשבאו יק העת בל אמורה שןךהה שירה, לזמר אמהה אוהההביאה
 בר" "ו'אמ'מ שאו ט', וקב"ה על נבודתו ראו ה'סעל

 מתי
 הבקות

 שיה אודי ש לכןוחיות,
 התרה גן דגדים להחית מנין בן נא )ס(יוק חתל אמריוהנר

 שכאן ישי, אלא נאמה לא שר כר, האראל שכ' משה שרו אושנאגד
 וצוה ,?וקץ'ש1 11 שךעעשה לפרש 1"ס התרה. טן דנת'סלתחית
 כמו לבא, לעתי המתים תחית על חיות מעק הטו העירה,בשעת
 אלא נאמר לא 'שי ולכן י-ה, וזלל נברא ועם ש( קנ 1הר4םשנאמר
 ההטירה ח.1ת טבח קז הוה מ"מ בעכר, שרו כן שלמעשה שאף.ש.ר',
 המת"ש תהית של חיות היא לבא, לעתרהשל

ק דבנץת יי ע5 יק 4טת אפש- בהקב,ה לו,בגץתוהמזנ ט  

 היצה פחמית בחכמת וביתר הנקהה, חסמה שהטווקרושה,

שב



 מחח 1י5 צלק טהק נ( ת ,ינ מדו מוש ין וסיות"וקמשה

 פגע )ששץ במררש שאיהא חח במאויה לאתדביז גש בר 'כ%רחרח[

 על המר אורת בחכמה פקחה פיה ס( לא ,מז14 הח"ר משה, "ם'ר אזה
 ש הזם על השראל שעמןו הד העולם את הקב"ה שברא כוהםלשונה,
 התורה הי שעל וה.עו .עיאל אלא להקב"ה עירה שומר ארםממנו

 ידהה שבכר ואף .תגש, טציא לרכשת צץ והמתההקההשה
 חץ על לרכקות ושראל כל זמ אז מ"מ לקק קורם כעקםהאמונה

 לשיה עו %קהתורה,
 לומר לבנו ויתעשר .ת"ש, בו כרבקות לאמבה שמכה רצקרה.

 עררה, שאמרו בעת ישראל שפעלו השהמת כל לפעול נוכל הניהמטין

 1.פושמ", ד "והמרם בגע(מדא עה1א לאיר' "האמה בכהוככמרשו
 וחטרנו רהמ'1 ברוב רודן במהרה רוד בן לביאת ולהביא לבאוהעקר



 הפסח חגנעילת

 ממצרם העם את מודאך שלחתן אנכ' כ' האא לךחחא
 "וסאו הרמבק פירש ש 4 ,שמח הוה הה- על האלירם אחחעבדק
 ואחרך לעקם, ורכונו בך עב משתו, אחף לכח השם עבורתקבלו
 תשם" אשד 0ימ לכל'רהמ

 טקכל קוהי כל לדא שצרם יציאת מנירת יקר דהוהולנ"ב,
 ,ננס לעבדש עביים לא הם עבף ר עבר להימן שמם, מלכמןעצמו
 מצעא ,ב"א רבו" כור עכר "ור להימן החץ העברין ענק הזנה א(מצותא

 שהו לו שאק 1%ם-, ג(, 5ה ופמהש רבו' קה ע4ר שגוה טה תכל א(,צו
 נכי מומר וב'ן משה על והר אלתו רצק לקים אלא עצמו במםענק
 אס ב' עצמי רצק שום לו ויה שלא ועל-כרחך לו", קראת )אמועכז
 שמה מק תצום', אשר מקום לכל 'הצו האחרק- לכן חושו קון,רצח

 ר רצק הטו רח' משהשמצוום

 רשם לבן חבם בן שאלת בסחילש

 העהת פשק עדאל שרגן,זחכם בשעו פסח של ביעדההמץכ
 בחעעבתע, הזנכחעו אחכם/ א~למ ר' ש"ז אשרההמ41פנךםיחום

 הבן-ררשע לעומתו בר' הפסה כהלכהז לו משי אתה'אף ויאלו
 ולפ' לי, ולא פלכם כלשתו וטריקים לכם', החשו העבודה צמהשואל
 ורצשה ננ4,ל' לא שם הגז אלו כר כיקי כפר הכלל מן עצןשהוציא
 אח התצא ל"ש" ואאת העבויה 'נ2ז בשמלץ הרשע ש2,העולם,



 הע?טממום הזחל"ם העית 'טה כשאלתו החכם ש"1 הכלל, קישו
 שואר אף הב%, גן עצמו טהרא אעו אתכם., אלקעו ד צחואשר
 הפסח, ,הללת לטהש יעמו 'אתכם',כלשק

 לכן ואיד וסחץתוק, בתוהן ומצנות על שואל שרוצםהטמאה,
 וד"ק אם אף הכ' ומשום ה%2שפמום' החקש העדות 'מה מפהמהמו
 התרה להרעות עכר שאט במה הר אותר, 'ולא - "אתכם"בלשק
 הכמת להשע וונה אדם כל לאו שהר. הכלל, נן עצמו מהפאא'וו

 עולם כן 12זוא לו שבגנו עם בכל ןכפשמקן הלכות השונה ואףהתורה,
 לא שאם הפפח', כהלבות * אוגר אתה נאף שכן א( ט ן(יריא
 תורה הלכות שעה בן חקך "א התיש,  ומשפרד חויט ערותתשע
 פהשבעל

 הוא שאלחו אלא בהורה, העגא על שואל אים הרשע כןאבל
 על אעו מוחי שום חף ובנה לנם', הגאת העבוזה "מה ד, עברנהיל

 עלו מקבל אעו שאם ד", מעבר לדות הלא הכלל, נן טשולההרא
 באל', הרז לא  שם ריח "א"י ובורזי בנזקר כפר הר ז", עבדלהעת

 תעבזון טמצים וקם אח ש"נהמטך סף היתה מצים נאולחשכל
 הוז" רן(ר על האליםאת

 פכם נותן אניעורות

שץלשחצחהשקהשי*מיהימנ
 חיימחהחמתיהצשיא"תעיף-יד
 "שעקי"השפ%"יעדשדד"שמןיח

ה""שי"י~*יקייז"ש%י"ע,יש
 =היףךם" -שןייף

 ח" % שיחת ,
 מצ
א * ח ש א " י ק מ ה 9 י ן א %

 ש=*ם ה"מי"*6ש*4ש
*יש"קמ"שששמשמ"יק%
%



 יעל בפהוק העבדות מתחלה או ההתמנעו, על הצומחה ונקבכלות
 ומטישים מעים הת4 נעילה שבוטן "4-אל, בו. אצלנו נם התו ו:ררך
 בקבלה העבדות אח לקבל וטהחלק הנשהה, פעלא תות הוגעו,את
 ת"ל שאמרו מה וכודן הגמודה כעצם ולעבוד שמים, מלכותעצל

 מתן אם עבדות לנם, מתן אני ששרהה אתם 'כשיומק א( יצחיח
 נוולה בעת אטט לס, מתן ששררה אס במכורק החג שי שבתק-לבם"
 לנו מתן שעברות להכיר צתךהחג

 נבה לא ר' לרוד דגועלות עיי א( קיא )החקם עה"ב ברש"'ועין
 נהגתי "לא שפ" ממני, ובנפלטות בגדלות הלכתי ולא עתי רטו ולאלבי

 כמ' עלץ- רעני כי, תביעות בועש תענתוח גדולות עש-,י לאשררה,
 אר שררה ,לא בחינת שויו לברך' סומל כנולם ין4ם, ו-ם לושאין
 עצמו בש' יק לו אק שעבד לכם", מתן אמ עבדות אלא לכם,מתן
 לבקי' מומל 'כמלםאלא

 יום עד סכת תאכלו .ח( 1 )שמוו  מקאטר מה לבאר .ששפתר
 באסלת נינחר שק שיש מכמו שמוט בערב, לחדש ועשרםהאתר
 עמן - המצה כ' היבא( אא ופלו( חים רון נתק חג של האחרק ביוםמוו:

 שאן "כמ' אלא בנדלות, הלכה תו' השרדה מטל על מראהפשטת,

 עבדתו ערר כל לעשוה ומוכן למרך", מוטל כנצלם ורנונם עיםלו

ועשי
 הרג נעלת בשן הוא וו עברה
 מ"ש יהפרשובנה

 רש-
 ראהה נו, א-4 זה ב( ט  )ששח עהיכ

 בהב הנתה שלא משצם דוקא הים נכאים ראו שלא טה הש עלשפחה
 וקימו להשית, הובר טטפתה שור כל משור אלא טההז, רועשתשום
 שראו מה לראות ,מ עעי', רמו ולא לכ' גבה '5א המל- דורמאמר
הנביאים

 שישח. היש היזם בו תורגשו אהבודסח
 ולס מס ט )שנות הסחט שד סי, ש 9',עת לאחריוהמוה

תטו



%

 שט ',,טטימ נ0 אנ"נז 2ס1( טם ג0ו אגגמם א4ר 2ס4ש
 טש שע ,טשא "(טווט ה4טו חשס ע4נ= 4מ ע"(ט 4שימסו,ט
 [ט"יט 04 שש א,ט '*טע,מ ו,גע !4א עהע(,ם (שאם "(וס4שם

 גש "סא( 0י(ט( "4 )א טהער, (עהס (אס טס,טסעא
 ט0 נ0ו אמן4ם א4ן 2סנ טם אזם41ג1סו

 נ,0מ 'טם (מ0 ,"אא א4 א44ס א4 1ם אוט 'עשט0 נהמ א(גמםנ.ס1(
 4(ט (שס( ,ם )א 'טואס אננמ0 2סמ( טם אוש 'ע4קש א((,מ0א4ן

 טין(מן 'טן'ימש ס,ס יםונ נן( סש סססע( ט4ע41 (םנע (סםגקאם
 'טגםה א4א ["ח גמסט5 טא (םנט סן שטם גטמסן ונ ט4מסשס. טשטט 4מ סגנ 'טג1סט טואסטמ טוגלן0 'טססט שא סא0ט

 "0מט ן(( שעסו סגא 'גבה י4סש (םמ ה41 שא44 העעוס
 ע(ןטט - ה11א4 עם .1מ( , מג ננ 40ט ויה.ט,ששע גס,4עי טנם 'אוט ,אמ "מסא טו,ש 'יסנטס שא סאט,ט
 יטאו" א4 יסא( א4א 'י"(וג "סא ," (ןנהם נ ,טוי "ם(,ס

 ק4( )ט,

 ושן"ן ין 2מ _4ה"ן 4א סויט ינטסג '.ס,סט אט,או מ(יס0אס11ג(
 ס"ש ,ה(ס טנ_6 שום וש סט4ט 'ס"ם .0 סמם ש2טסן(מ

 טה4מ 0,ס, 04 'שיט ,ח0 ח5"" סש 4 '"'(מס חיי ן 9"יה טטה4 ס,ם ע(סם ם 0גס "סט י0מ ט(וט שא וושממ נ"עמ4מ
 0ש טס ח4מ וש ס,א,ז( בט "ש4 ט(יק 'יבן 4ים סונם ט,0ו(ם4ם

 גימש אוט 'א4ן( שאמ ט.י4 "טמ עמ4ם ס"ג ואם יא(4מ
 4140 א04ט(וט

 0,א,ם( 0,זננ ו,ט(4 נ(ונ ט"סם 004 נ0מ '(0 א4ן ויטי טמ4מ0ן(,

חגטט
 [ג1י

 ס,ס4 0,טם( ג(ש.( 1" )א ,וט 4ם אסג ם4 'ס,ס, ,( 'ס,ס,
 4גם 'סוס ששט ט(סיט( ייסא טק ימג1מ "ם(ס ע(ו"ו4מ0(מ

 "ם 'שטמן י(סש 4.(ט א0ג1ב( שמז )ה ום," טמ4מ ס,ס, (ם(סםא4
 ט(ה ,0 0"ם סט 4נ מ שנ עסם 'שם ח4" ס4ט 4מ עמס"סא5

 טמ5ה סם, (0ג(ם א4ן ואהם 'ס,ס ואהן עט"ם א4 י.ג "טמ04ש



 שבועות עד נמשך התסחחג

 "רחבה בבחעת השי"ת, במשות הפסח רב עבודתבהיותו

 תורת11 מהן ונק - השבועות לחג ולקשרו להצטרכו צר.ך מאר"מצוחך

 מ; שק ,בוז ויחת'" הש העם כל תרתך אהבה. עה ענקשהמו

 ער המ51- בפסח מתחל פוב שה.ום לו מ ושיו ח )עד ברמכ.ןשא'תא
 המוער כהול הם שבנחים ייותםשבועות,

 של א* ברנים עהה א'מ פסח, של החג נעלה כשטהלפ'ץ

 "נעלה עכשיו העלם בפ' עיקרא הוה בשביעיה המו אלא פסח,משא'
 קבלת השבירא, חג ש. מתחלק פטר מונא. מתע שכם- הואהרג"

 טרל על להראות היו הכפירה שכל ש( ,ן בהימך כנוכמורהתוהה,
 נעלת עבטנו כבר המו ולכן התירה, לקבלה רמ.וער יוםההשתקרות

החג
 המהאל בו נר(נרכ, אשר הטת, בכל להתברך שמכה רצקריך

 עמם אלקש ר יחי עליכם, ר וכרכת השח, במועד 4על שעלובעת
 משיח פנ' לקבל ומכה ששם, מול המ"מ אל אטת'נו, עם הופמושר
 רח- בן בביאת מהירק באנפקצרורנו

 חותריו החמיו ברוב דדן במהרה

ש



 הנמיכה בהיכל - הקיץ זמןפתיחת
 אח-יא

 ס:( 1 )מש4 מומר תתטהות חים וררך אור ותורה מצוה נר ביא

 ושמו ההים ואו, 6ר "-נצית התורה אח המשל וק-א מיבטאהה
 באפלה העור ומשש כאשר לבורות, לנפול הארם וכול ואור ורשבלעד'
 דולק, ואור ור בויו כשיש אבל בס(, כן ,תרס ירכק- אח תצפהלא
 מח"ח תייל ומכשלתם, באבנים נכיטל ואעו דרכה את הארםרואה
 שהם ורגשוות, חתיה דיא וכך בדרך דהוכ'ח'ם שרעמות ושאררעות
 שחת לבאר יפול שלא הוה בעלם ונחיבחו ה-בו לארםטאיים

 צרן- שאו רוכבה, בררך הלל כבר כשאףם אביר וו כלאמם
 המובלה בררך היך הוא אק אם אבל בכהית, הצל עלא סילא,ר
 ולא 'פ,ל שלא אור והתורה מצתו הנו 6 עסיפו טה חפש, למתחאוהו
 שטמרת מוסר' תוכחות חים 'וררך וקרא שמסים תה וכינובעשל
 שכה האמותית ברק- 4לך הארם את שמעמור הוא מוסי ורבר'הוכחה
 מצוה הנר שעץ שהיך מה לו ששעל הוא 1: לאחף וק 4"יצרך
קא איוזרה ס  * *מ   " " "ו   1  

% " ט"י מ ק חס"  ק ה שר  מ  אה ר"= 
 מהשיר "הה"1של=היתיק%

 יא"הם"שש""הפי"מ"1הא
 יח "ח**"1*י1*ןחףגמייי

 """"י""י""1*"



 כפיה בלי - אפיתיויו!

 תחת שים שבעת ממק מ( ננ )ף9-א באמר אמור( "בפרשתןב
 י )יק הו"ל מנומרים לר' אשה לוו-בן ימס הולאה השמ'נ' צוםאסו
 ק"מ, הוא ובטובה נרסק קוק לפס הבאת אם מלשר "'רצה' .( 1פג
 לר אשה הוא אלא לצ., שתקרב "י מעלה אים כרחך, על באמםמום
ש ושן או]ו ם יא  ש  ט כח )מדבר ודכוותד נאש[ טשז רם 
 'לאש", מא' לאש', לחמ' ק'בנ' את אזהם ואמרת עזראל בנ' אתצו

 באווה ואם וךבנ', המו ובמוכה ברצק הבאתם אם רקכ"ה להםאמר
 5שם שעו טינתן, אש ,לנספה 'לאש'" הואהר

 אמר, לרצם", אתו '.קריב 1( א ,רשש עה"ב דהוה למר,ונראה

 כרחו, נעל .טל אוהו שטפק מלמר אותר, "קריב א( קו )עמורחו"ל

 בשר מהלכה אני רוצה שיאם- ער אתו טפן נאד, הא 'לרצוט",הסל
 ד.נ( סיימן יר5 ג )פ הרמב"ם דכר' ררדן'ם לבקעו מכפר חוףרקרבן
 בכל גבראל של רק שבית לנחש, אוהו שטפק מתן שהזק מ'"נק
 ש והוא הנס, ואהוב אג', רהמ; שאצנר ער אשו מכין שן ובכלמקום

 ומחרץ אנום", הוא שהר' זה ש במל לא "ולגוז ההמכ"ם ומקשהכשר
 מחריב שאש דבר לעשות ונרחק הכלחק עמ' אלא אמס אוסרק'שאין
 עבירה לעשות או טוה; לברל דיע הרו שתקפו מ' אבל התורר,מן

 שאסי מדבר שנהרחק ער או לעשותו שח,נ ריר שעשה ערוריבה
 ומאחר רתעה, בדעתו עצמו אנס הוא אלא ממם, אמם 1ז אקלעשיתו,
 מן ולהתרחק דגוצות בל לעשית המו רוצה משרוול, לדיר? רוצהשהיא

 רשה ואם- שרו שתשש ער שהוכה וצ'ק שתקפו, הוא רצרוהעברית
 כסו, אזוע 'היגר ס' אף שבגרשן מבואר הר' לרצומ" גרש בבראם

 ברצק שנהווחשם
 ולענן להלנה הוא זה שכל בנידרש, באן מבואר עכ.1ברם

 ברבר חח יתיש, להפריא חוח ההזחח הרצר לעמן אך הקיכן,עיכמר

 הרדיד צרן- להשות, לרחמי שיחשב ובכך. בעלמא באשדגשרף



 רומנו עדהנלה ולפעיל לאונפו מ"ר טמרכו ולא בפק"ל, רצק -להמקיב

 חלמיר כל מחנכת הטובה המהלח התרבה בענע. הדבר כךנ
 לוטשות מוק ק: אך מנסר תוכהה החם וכדרך ד' ובעבודתבתורה
 טפש בלב התוכחה רבר' את מקבל שההלמו- ע"' הא' אעציםבשב.
 ההורה בלימור ולהתמיר רק, מכל להתימר מעצמו ומתעמרהפצה

 לפנ' ארץ ובררך הכרו, בככוך ולחטר והתלהבות, בחשק.6:תפ%
 ,מו4' בהיזח והיא בנקנה או בחכמה העעו עגול מ' וכל טייפהיים
 דצק לו ש"ש מ. והב' טוב נרכת המא ק6הפ עעפ ולמוכ'ח'פ נר(גי

 לכמהו באמת אשר תקפו", "ונרו אך וההמ', רטובה בררךלהתנרג
 צרץ- לכן הרעה', ברעת, עצמו אנס הוא אלא ממם אמס זה"אק

 ופכ"פ כיבע' להפשע האפשריפ ואופנ'פ ררכ'ם מס' בכל עלתלכפות
 רוצה שהוא ש"מאחר הרמב"פ שכתב ממעם כ%( )נהק- מיעלזה

 העברות מן הלטרוק רמצוה כל לעשות הוא רהבו מישראל,לודות
 טן אס רתת ואמו יצה שחשש ער שהוכה וכיק שתקט, הואדצרו
 וכדו'חוף

 חרוויהו שלבסוף שאע"פ מאי נרך הוא מנטםהחלוק
 מקף הרופטו הכל וככלות כר, ועת חמר ועושים ומתפלליםלזמרים
 בפנה בל. הנלה שרצק זה פרא. זה ראי לא מקום מכל ברצק", ד'ענבר.
 וכפיה, אום ע, דגא הרצק משא-כ לד, לדטף העקה הרצק הואכלל,
  כ"שבת טלף שנהוה בעש ורה מ% מה כן ועל לד" .אשה רקהש
 עליהם, לנשח שתצרך הדנהלה אח תלמעים "כפ, ולא 'חד,, נםאח.ם
 השי"ת אח לעכור אחר שנם נטה אחר וכלב אעוד כא"ב טלאאש
 המלה.ברצק

 באשם כמן' מ. כלם תומרו תה 'בשמחה שאומףםההו
 באלים כמק- יבר עצמו 6צ. אומר קוי כשכל אף הכמהע כ'ה"ה",
 וק היו רנה" 'שמחה ה. הילים חיצף שמחה שקל הואהף"ה'

הגא



 אדו כל על לפעל שיצפק- בלי נד", כמה. "םו ביחד כוים'"כשאמרו
 נלמד כ51מ בו אשר עק רבעל'ט הובן שאזוז שמכה וצח וץ ונקביפרר
 כעם ואמן רבה ם4םחה ןיהא ער ובוראה בארבה וחם,ך,התורה

 נאדפ שסירה -תורה

 תשמי בשבק- אהך תנחה בהתחלק- ננ( י ,מש4 עה'כהנהר

 ג( הא )המשא בכריש הג'ל אמרו השיחך, היא והעעוהלך

 טב.ח כששא בהוה עומק שהו, קרי, זז אמזך' תנהה"בהתהלכך
 ההוא במים השכב אימזי, ע41ך, תשמי "בשבקי הניחה, %אאביו

 הוא "הזקהנות משניידן, הנזה מ"א שוכב הגוז נא(, נח)טפשה
 ם 05 )גי "טמשמו" אמר יחק )ר' )שם( משנהו תקב פקן -תשועך.

 בחיה נהווה עע שארם כעזיז אוהך, תנחה בדישזלק- ד"א,(ן
 הש והקורה והקעה, מרמה אותו מששחז שיוא עלך תשמיבשכקי
 ע4ו ומלמדת שלו מנעיק הש ברק הכל כשגומע לועזיתוחחך
[טת

 זלות טפחר ובפרם ממהר צרך משדאל ואחר אחר כלהנה
 שלשלמה הבצע יגה 1( ג ןקה.ש עה'כ נ( פיס י )מד וג'ל שאמריער

 הזן כטלה, 0נ1צ מבבנם גבחים אהדם שהץ לה, 0ב'ב גטחםשים

 בן, עתה הה לנה כלהמה ט4מף חרב אחוד בלם האראל כנטףהי
 לרעת חרך כקוהו ש4א הרוחוה בן מתייא שהוו כפלותטפהר
 וכעשה, בעמלהז בהחמרה ההורה לנמת- ההן השנדלה שיקו41כוד,
 בשכק' אתך תנחה 'כשמהלק- בו 'תוש גו, ששם, יאתומזת.

 דכא וכעולם האז בעולם תיתוק", היא הזקזוחז עלךתשמר
 פשת מל המגשרתו האדם אח מלט שדוורה וז ער[המז

 התורה חכמת שין עא חשה הבא, ובעולם ומה בעמם שסקשהמו
 שהחם היפ טיעשצדט, נטלים הם אשר יגצות, כשארהש-ועוז
 בן, ינה דגךושה חתיה חכמת אבל הה אררט רכרם  שרישמתו

ט



 הם לעלם נטרים ואש צ" דטים החיה קהו הש%א
 4מ*ה עמו תזיח הולכת השרש, סב-ז הף ולשיו החכםכשטפטק

 בנתנו תהמה,, 4 "ףקחו 1( * נשווץ כמדרש איזא ובן מקום בכלאותו
 הקב"ה אבל בע14, לודז של שמא השק בן הפץ לוקח אחםשכעלם

 '4' יקהו הף לוקחש', אתם 1, "באזמל להם ויומר מלדאל תורהנהו
 מ דאדם, ק מדלת התדר אק הר עמו, שכקב"ה תדחתרומה
 11:ן אהום הלגיח ב* לעולם וקיטש חים והכסו התוהאלקש
 תנחה 'כהתהמך בו מהקים "ז שמטעם ~שם( טהמררשטוצאר
 עי"שןאוהך',

 העניומם העושתת כי מנענע התורה כשמיות בממןא9'11

 שוכים ח11, הדכרט שכל ולהרהר לחשור ס"מ 'שוהשה,ה
 תנחה ,כהתהלוע' ולשירה 4קחש' אתב אחזי "ככרמללמדרגת
 קיט.ם שאס השפלה ובנקדנה ונעלש, נשמים שעש הם כר,שחך"
 רק המו איזם ותכיים טרגףם שאנו ויה להם שיכות לס אקבוהאי
 'ונשלמה נ( י 1רהנע כיש אותם, וימס באיי ום-תה השובשיידה
 סו שועבר ל-ח"ז הרך ק, לחשוב מעא באמת אכנם שפהש'פרם
 ת4ךף יכוה"ק ספר' ושזורה במאור יוהר מבואר זז ורבר וכללטכלל

 ד"ר מיא5שץ רגהיק לנקעי ירש" תרע טמסר ומכי ד'עהבעש"ט
 שמתאר ילק( ה-ללא .שאנשרש

 ומאם-
 ,שא וז"ל רששי הא רכושה(

 אנא נוטר"קח התו שאנכ"י ט', אליך ל אנכי ב( כ )שמם ש"כ "וי
 ואמרן כתיה יתנכה למפרע שדוש ראמרי ואיבא הבית בתשת)פ1ד

 סידקה רוערה "טהשהלשלה מה טראיטין יוהיק ומבאראמדו:"
העלימם

 לעוה-

 בגמעי  שמדברת גשם, כלמש להלבישה דששמ
ש ,מ א א   * א  א   %  *  % 

י*ח*האח=*יואשי
 =ץ

%י-שאים מ " ח מ ת ת % % מ  



 בכם שאץ שכקן הינו  א(, ההזפה , נמשם "ט הרע שר כלוםמטםזלהם
 הכד"ת תעה מעך גשמי 5בהט רו,וז"ק תצמרך לא היצה"רנצרו
 היצה"ר את תוצחש בנשמי בעה"ז אווזו שעובדים בכמהההא

 עד עליתה, כ:טיךנה הנבחר במעטר או 'שראל שריו אףלק
 ה גל עם ו(, ר ,יבאם בח"כ האש' מתק- בהר עמכב ד' נפניםש"פנ'ם
 ענץ הוא 'כחיבה. שענץ אף רבית, כתס"ח נפשי אנא הש"תאמר

 טג"ע'כ לא וחיברים מפיו לשמוע אליו קרוב שא'ט  שנר מרחו,שנעשה
 כן שאם שצרב, אלא הדברם לו 'ויש ש'" אגרת, לו כותבלאע'ו,
 שגא הת4 ה-ישורין לכתיבה הטרך לתה הרברם שמעו כן שהםכיק

 בכחכח מרחוק לעוה" הל התורה שהשתלשלה הנ"ל, עללהורות
 עכ'ו ייחרה, בפנש'ות עריץ דבוק שאצו מ' ש"ש להיותכח'בה,
 הע14'ם, העלמות כל את מנענע הוה בעלם שמר שהטובהתרה
 לממה כשמנענע מאור, ארק- שריכל שאף בחבל המנענעכררך

 וק שהוא אף מצוותיה וקיום תוה"ק קמור דוי למעלה נםטתנענע
 למדרוג: ש%-ריגה מוקה מקלה נעלה עמ'1 "מרחוקך, כחיבהבמדרגת

 לכחנית מרחוק" "כתיבה בח'נח שהיא שככתב תורה מכה'וח שנאעד
 מהשת חן עמתם ר' דבר נפנים ש"פנ'ם או שהוה כמו מקרוב""ך'ב,ר
 'גא ותיל כחיבה בכח" רוודכקות, שע.' אמריה, נאמנק כחינההינה

 עמכם., ד' דבר בפני פטם טרתח שהש אמרמר, שנרם5ח"
עכדה'ק

 סךרשט בית ךהא ברכים, שמים שם ל:ךש ערוכה וצקךה'
 ט שמטלק .בית חוהה', בו שמגרלק "בית א( ם ,ננלר חיט גרול'"ננה
 ודברם רם ותפלה  שהורה ירע טתהנכ'ם שם מת הינוהפלה"
 לעומהם מל כלו העלם וכל העולמות, בכל ש"ט נצהרדצדולים
 ההאלהה, בכרכה מהברך הכעלים ושמן ויש הסה וטלא השםכקלפה
 שלשה לגאולה מכה מההה שר "חאש, הי בנ.ם קורש" "ורע בולנדל

 בשרט במדיי צידט טשוולבצות



 בעומר ל"גסעודת

 נ"ק וכחב ש( ש )תך4ס שמחה לב ול"שר' לצדיק ורוע אורא
 תחבו ,ע"ד ד,ע אלעזר מנרח בעל אךמףראא"ו

 מום-
 מ"מ- י א ין

 נ,
 בהרליו בו שטרב'ם הרשכ", הילולא על קא' שוה לנשרש, ל( אוחי;.

 הרשב", על דתו על ונפרט העלם, ככל וומחה יוט וההרנרמז,
 11י חיש ,מצוי ד"ע שהשכר בני בעל אא"ו כגקכמהת"כ

 בשם- נ , שבך
 צ'ק על הה מש הגומחה אפוי אמת, מאנשי לס נתאטח "אשר נ(אה
 עולה לב" "'שר. כ' רמח ו4ה מנצע" שלא הטו .וזא' בן שמעחר'

 עח"ש .וחף, בן 'שמעקבנ'טטרא
 ל"ב עברו שכבר לאחר שקא' לב', ""שף כוכו עור לתושיש

 "שמהה' משמע אד ווכי(, א אות שם נושני נזי ,עק העוטר ספיתש%
 בעומ- ול"גב.ום

 ובוא ועתז שישסחה

 ט8ר שהוא זן בים השתזה עדן ביאר )שם( יששמי בכדוהנהנ
 "אור ם( ז )מהי נאבר- כו אשר לום.עךם הגנת אור הגא והשטחהששרש

 ישטח.צררכם
 השו ומה בים התומהה אשו היק לכדו עור, 16ם1ומשה

 משיזו לא ההראל ג( פצ )יקד כמדש איתא באמה רהבו מובע',.עלא
 אש ארושל שמח בעעדה המראל השמח גן י(4 )חרקם השאמרבעולמ',

 לבא לעתיר הקב.ה של במעורו לשנוח הן עהטק קומח, אלאאתד

ומ"
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ש444 מ  ימ4 אטע,סא אע(ש( ס(( עמהמ ש "ש4 =א על 
 א2נא(ם ס,מם ג(ששסן מ )ס ,מין גמו2נ [ם "4 עממא 'וטלא4"ען

 שט ט40 טטהמ4 ט"2נ טזש א%4ס י,"מ[( עשמ ענםמט'4ע
 (ן ס,אן סא ש4ס טנשש טס(ו 'ט,סש ,אש טא(מטמשסוש

 "ש ייסא 4,ש 211( ג ;" '(הוים ע.ג( עהן( ט(ססעיהשס
 סט4 'ם"טם ו(סאמם 'יממןנהמג

 סטסם 4ש ש "4(ייט", א% שומ ג"א ג(ם ".מ סט ס"עסטוזנ"שג
 גנא ו.(מ '"4נ י,ג".0ן טא (ה(ט מ(ט ש ו("ט עאמ ש"(מעס4וט

 ק "ם ג" שום4 גימם טטםמט סוס 'ש עיט( ו(א אסט.י1ט (סאו עסמ( ץ )י מס41ן סמט טא "ם(ט נ(ט טש 9(אט" א%וטמ

 ט81ש (ש טאישט טן,סשט [22[ט[וט

 י(טפ אש ט104 טטספטם 4מ "עשט 'אם4 שעמ ט4נס.נםסטס
 4 עמטמ י ף 4שנ 1ש ש אש עימ א4"י,שש

 י,סמ"ט (%מעס נבזטש "א 'ט4ויט עםש ע ג2ש ע!סמ'ש44
 עאא.ו יטוסס ש טוייט ס,סט(ם .ע וס סן,ס 'שט ט1אםעשט
 =נ;ט( שנ1ס נגעש .ננ סןמש גתס ס4טט אןטם (0ס(טש
 4מ "ם4(ט נן,עם 4א"ג" 4אוט4 (ועס סאיט( 'ם(0טן אט,א.[ם(שם

 טיסמ. סשמנסם 4מ .ס4((א 1*ש סןמס טושסמ יט((טשש(נט
 'אם( שמ נ"עמ, נ ט2מ4 ואגנסס 4מ ,ט,שט "טגןגצט
 ועטספ 4מ "ס4( (ייהן כ."0ט יס0ה ')ייא טמס1 טטהמם(יענ4מ
 (,%2 טאש '(ש4 טעסמעמ סוס ג4 '(סומם (מאא,ט

 4ם סג1 "טשאם(
 טסמ י.ממסם 1יא ושא א,א 'טס1" (,טם '(,םנט שסנ.סט(משם
 .גנםם ט,םמט א, טסמ 'ןסןמם יסאומ םמן .נ )41 עסגי ('ן,מ1יםם



 השכירן שורה דרשתם דמערתא דאפירטמא דצי בוזד*הו ההרףשבעה
 לשמחה מרמה היו שכןטיק

 לצי שמחה הטו רשב-, של צותו על שהשטחה שצא,לפ"ז
 4לב ח )י הרמכ'ם כתב ח-ר' שם השרה הע השבעה לפני ויש כ'ר',

 טן ו ג ~ששאל שנפש- ד, לפני לתומהו אלא ישבור דצרולה "שאק ווהס
 שלא אשר השמדה טלר היו ר' לפני ומכרכר מפח דירו-מל.
 ר' לפני אעך השמחה היא ביכמבע,

 פיש הר' ע5'ו', ערנו א"? שתו '51א עצאצור מה עלוזרזר
 חק  תשמע" נעשה כשאמה בחרב להם עציהם 'הכתרים עטםרש"

 וצאה יו' הוך על הכתיש שרשני שכחט אן פה נשאנתוספתן
 פגמם אשר לתקן העומ. במפית מוקרש יום שהתו בעטר נ"נשביט
 הכתים הם בעד."ם לרוזשש- ישראל תחדש שבהור', ,הזרכנט-ה
 כמבע, ש5א שמחה נשפע וסו: בח"כ להם שנוזם ונשמק נעשהשל
 כושלת עלו "קחתונ,מ ששו יע~ומס שאו תורה, שנתנה כיום הקוכ'

 מסעי'תווה
 משה של פנת עור קק ישראל של עצם-נהוים )שם( בהום'ועין

 ר.לו:, וההבלט השב" על נט ב( שר )"צ בו-י איתא זה ענקוהר.
 כל היו שלא ער כך כל צרם מאעים הע רבה מהאהרא  נמצאושאחר'
 בהו להסהכלהעלם

 להעקים כלה יוחאי בן שמעק ר שאק שמה לפ", לובניונחשו
 אלא די, כל טקט נפהר עיצא מחמת וה אק והקרדם, ובתו עללעירק
 עיר 9ק כי ענק ט שצצךם ער קי כ5 מאעים  שצץ מחמתאררנה,
 בעעש ולראתנו לושהכל וכול העולם אק ובירות אור ומרובצץ,

 ונוכןוהשמים,



 הפתים תחקת שעשמחה

 המב"י אמר ט( פ.ב ר וב בנוררש איהא ךרגר כוו, לטר "מעורה
 ואל אתה עפי כ' ש( נ ,נימשח עגאמר התורה, בן המתש לתחיתרם
 צ )סמייך בש-ם הונה תשנת אלא נאמר, לא תלך עפר אל תשוב,עפר

 מח"ז שכקב"ה מנק יוחא. בן שמעק רבי בשום עחנן רב. אמר איזאג(
 משה אל ד' שאמר נו( לא )יבים שנסטר להית, שעתור מה ויהעמתגם

 ומע מ' הארץ צר אלה' אחר חוה רוה רעם וקם אכחד עם שכבחק-

 הנר ריר רעם 'הי" תם 'ה4. אבהן עם שנב רח'שדירש
 אח-

 האימן, וכי אלר'
עי"ש

 התורה. נק רשתים לתחית 'תם במףחם שהורש שמהתראה
 אתה 'ונאמן נאת- וה שעל לבא, שלעתיר רסנתם חח-ת לשקהיא

 ויצ4'ה "סמק לדרוש אחי נש"ס אק עתי נלהק סה'ם',להחרת
 בעיהץ, תקף רסיסם את מח"ה שהוא היש הוה, בלשט מת,ם',מחיה
 הטו בההם עכסי. שכבר רבט', ברחטש מתגם צמחיה נאמי וה עלאשר
 במפתחן צדקים א( " )פיטת חולל שאמרו ענק הזי רגושים אחמח"ז
 שכבר רסה'ם אח מחקי שהקב"ה שע" לנ. הוא טובה חיםנקראו
 אנו בערע וכקשתם תפלתם בוכות .וק אוהמ, טח-ם וסט רםמהו,
 כער-"1חים

 נח ייע מתש מחוח שהקב"ה "מנק שאמי. מה 'תפרש.ברה
 טה שייע אע"פ בהוה מחים מחוה שהוא כלומר להית',שעתור
 תלי עת,רוה, 1וק עךן4"ה שכיק לומד, קס"ד ריח כ. לרינה.11גת,ר
 לא כן אם צר, אלה. אחר ולעות 4ים רגעם שעתרי 'ת'ש לפניררוע

 ק שמעק רמ קרויש לק הה בעלם מחש 'ח'ה שוצך'ה ראליםנהי
 ושאמי . לויות שעתי מה יודע מתש מהוד שהקב"ה צעקיהא.

 אלי אחרי הנה הה העם הף אבתק- עם  שכב הי. מושה אל רראם-
 עיהוז להזיע שעתיר מה עוץ 11ש4'ה אע"פ הינ, גו", האיקננט
 משם מכל מ", הארן נכר אלצי אויי חח רוה העם 'וקם אשדטצב



 בחח: - מת.ם מחקו התו [את, בגללאירכה,
- 

 בנבן כי רב.ם ברחמש
 פרם יתפחו החרותשנתמעמו

 העי
 במצעת הם וההים תדל

 ה5ך רקב"ה עשו: ר', לעבודת לחרר חימר בהם שאק 'בשותעוותה

 של נהים כהדבקם כ' ההים את יינו שרם הטהימ את ומעות-לעולם,
 על לתחיה הצד'קש אותם מיר"ם הטה, הה-ם כעולס אשרהכפיים
 ובמענדם בהם  תשטה רוח שמסיחיםיי

 כיק טמש"כ כ.רוע 'ת"א. בן שמעח רב' הוא הר הטימראובעל1
 עלה 'וחאי" בן "שמעק אשד ( א4ו שם החגי )בשער [י.ע אדמו"ראא"ז
 בזנן רמשחא בערגתא אלה ביטעו כי לפרש, 1.ש מחים" ומחנהבנ.'
 לתורה חיות בע שאק .כשמע, עצטות בכהעת כמתים נדס.ן אנואשר

 שום בל' מלזמרה אננתם כנוצוה רק הוא עכורהנו כל ר,לעטרה
 לספר' נטרה ברבורות מתיבק'ם אם רק רח' דנרה2ה,התלהמות
 יעונע המלה הפירוש הם אשר וררתכם, וק' הכעשביתלמיר'
 [ה ב, דוןרו,או, ההזות באור להרצח[ אפשר הרשב"' תורת שללעבויה

 מהק- שלזמה עבורה הטה עבורה הש."ח אח לעבור חים רוחמפיח
 זה 4בל .ן און סל ניב השד ם'ק יסר א מה-צ תמשה )עק והתלהבותהית

בכ~
 רכש" כרחמ.ם מתש "טחיה
 חיל אמיו שהר כו', שמחה  משפגעה ריבתים. 'החיתשנה

 אכל שישמה, לאים טייח המית אק כעזה" הקנ"ה, שנר ;( יץ)הוחטא
 בירושלם וגלת' ש( סר )"מרר בהם והקים המות ש'טלע כיקלעוה"ב
 דכי[ ."ל, לפת יעיז 4זל בכי קול עור בה המטע לא בעם.הפרת'

 הוא ורשב"י אן, ך" "" )יד שכיח לא המות מלאך הרשב"שבאחאב
 בעבד", ר"ה2שת' הגעור קצם שם מהקים כן על טחע4 מחזהבבחינת
 מצע ש,1 כשמחה התעשה סיבתידא

 שלעתק. 1( טק הנטומא )סררש חו"ל שאמרו תוך שעלונראה,

 חק טחלוח להם עושה הדצ'ה לש-ץ, ברעץ רג~ירם הצמקיםלבא

תנם



 דגלנה המהאץ לאוץ  שמגיעק כין -שר,ל לאוץ שכגהוק ערמתגילק

 בההו נם בהינ'ות הוא כן עומרק, היש חים של רקק בהםמתן
 חחנית מחלות 'ש עהה עגם ש([, " 91י" העצוש תחת חיש כלאק ושנו-

ךקושר"
 הקדש לער הישל, איץ אל לאיץ חק יושם המכערה

 אבל וחשת., ניט. בלבוש מחיקת אותם 'תלבשו רק לבאשעתי
 דהמבץ דייללא ובירא השתא נם קימום הם ברוחכשדשם

 עטך מהגעש ורובם בנמרק, במערה קודשו להנל אלו מחלותטהורות
 ואר לשם, הגב'. לקדושת קשיים להעת רמתארם צמקיםכלם

 כל לבזתו 6 משפע נפשותם, ומאי עליהם זרח חסתוכקושחו
 ובנשסית בדוועיות מוכותהשפעות

 במק *חנחונישמחת

 אם "בול נ( סר ומבר השב" מאמר פ' על כוה, לבאר "ם עוד1
 אמרו ההטה מהא' ער שנבהל מעם וחין ק מלו העולם כל אתלפטר

 שה לוד, מציר כלנשח א( ,; )הדלש הנתרן שא' אן יט )"כחשחו"ל
 ורם, כשר בורץ רקפתה כמהת עלא יאה בא חממת אחי שנשחקל%

 חשמה, אותו נוצחץ דגך'ה אבל ש2, היא אוחו ממחק הוםבשר
 בפרץ עמר בד.ח משה 415 להשמדם יאמ- כנ( 9 )תילשעשאטר
 לש'ו, בפוץ שעומר משנם בחיץ לין קר אלמא ופרש"לשח

מ ש מט צ *" בי " שח א"   , 

 א-
 ' יש

 שי חי שןי,=מחז" ש"מ" הץממחע*ד"טחגש="%"*ק=וי
%יתיקחש"טצ%"*

ירק%"יףקלס*%ו%,ןשי
ו1,ש"פ"איימד*הל*ך=יקי ש ש מ - ש

ש



 סיוןנ'
 זי"ע אלעזר מנחת בעל אדמו"ר דכ"קרולולא

 יום, בכל הלכמו השונה כל אשהה יב' תנא הש"ס במרוםא
 לה עלם הסכנה ,ן נ ~תהה עמישר הכא העלם כן שהתו לוטובחיו
 כעל ד"ע אדמו"ר אא" כנק זז על וטוב הלמת אלא הלנוח הקףאל

 הלא לרועע "ם שלבאיה נ( או, לעי םםיש מטר טאםהו, ןחםשרההלולא
 לעלם חלק לוש "ש ישראל ףכל צאן ' * פסוחה הש םצרשתכשף
 "חלק בק לחלק צוקי ע"כ אלא ',ם ככל הלכוח התונה ףווף יאהכא,

 ח" רושה הבא", עלם .בו וכק רבא'לעלם
 כוזב ככר הבא עלס

 מעשךי, 5ש אחר כל אלא שףם ההים ךאן שם( המשנית ןפ"ההמכ"ם
 נבן משא"כ ניקש 'חלק' נ"ב והקף דליחותה הבמדגה הנםתמצא

 המלבא בעדוו המחפש בן באחזת להית שהכה נד הים - הכא'עולם
 ער ,תה עץ.ש 'ום, ככל הלכות שעיבה ט' זוכה ,(ו,ה ב(, קש חץ,ן

 בקבר דובבם, שנןעתץ וידרו ףה"ר ה.ב( טוה-א *ן,ז ווילבהיעא
 .ש" בסל הלבות 'השתה שכר וזא למה לעק, 'ש עייקאמנם

 זבן אף יא אלא 6, 'נחן הכא מעים חלק שיווק ער קק כלנתל

 השת לו רש פכי אהבות לפגז מעדם ש4ש 'בן' הימ הבא',עלם

 בוזם לחפששלר
 כ"כ גדל עשרו - ים בכל הלמת שקמר מ כל ש"עונראה,

 שיהל"כוח בשפן הלכוה ששתה מ' דוקא אלא רששג עלם ב! שהשעד
 - יש' ירידות לפעול בר' "וולכהן' להמר שיצא כלסר 4",עלם
 בן ואווזו ב( פה ,סיפוק וקל שאמרו רש4ר טדא משהמז שלםריקה

התא



 באוריהא תרס תפיק, שיף עיל עיף כרך, דטפל עמותן הבא,העלם
 ניבח מחווק שלא נו שרק הים ה', לוטש טיבותא מחזיק ולאחררא
 בן הוא א- עולם, ,לת'קח שמום לזכוי הושר לשר אלא לעצמו,לשויו
 הבאעולם

 הוא, כלא הח' הלכות' אלא השכוח תקר' "אל אמתהלה
 שכחוב ביח מ-ם הלכות., אלא ה*כהז תקי "אל שזומרורוק!

 שרק הוינו אמת רתרוויהו לובו- צרק- בע"כ "הלכות', ולא"רתכות",
 עלם בן לה.י, 81וכה הוא עלם., 'הלכות של באופן הלכותהלומד
 הזבן רמלכא, בנכווה לחפש ולפגש לפג. לובנםהבא,

 לתחלהו הש"מ פק! בסממית - הרררן לרוטש 'שובא:ב
 לאכל נממש שהכהמם משעה כערכות שמע אק קורן'מאשת'
 1גיטת בנמ' משאר רהנה הראשונה' אששרה פק! ערבתרומהן

~ 
 א(

  לאשמע,ק הראשתה" אשמורה סק! .ער הלשח תנא הב.רמשום
 אוחשד רב' חלא בארזא, משמרית ואיבא ברקיע משסרותדאשא
 וקב.ה יש ומשם- טשמר כל ועל הקלה הר מעג(ווח שלשאומט,
 ממרתו ר' י( בך וימיי שנאמר המקרשן בגת חורכן ןעל באררתע
 שתשף מפורש, רח' מהו על "מאב  שאוג קולו יק קרעי וממעקנשאג
 שיעי סעח על כאף שואג שהקב"ה התנא רם פה שבעל תרהכר.ש

 סר בר( איו ר 1מק,דא תויר טצר וויו כגלהז שהין הומכ.גה ועלעעחהה

 אא" בנקשחבש
 ס הש בלשן שח"ל סליה ש"ש מחסית אך ליש ן.ע הרללא גע,

 ראשצם- שמשסרד לדבר סעקושם(
 חכפד

 שלאשפז צת5ץס, בפלכים שעט- טו5-

 ע*א18 בעלר" עם מסניה משטד זום, מסה שגקתיסק

 שרק אן כ' ק-את-שמע, במצפת י ענק תם שלקשיאה
 ר( 1 1יט-ם הצי כפי ה:ימ אחר', וישה א*ץם ועתה -פראל'שמע

 אחר, ר' הייר עתיר ריא אבל המהמורע אלך לא אלץם הואשעכשיו
 תקושה על הזרי אהד חשש שזר ד תוק: הדיא ביהם פ( י. וימיךשמחמו

תסב



 ונשפה שטת הקב"ה אהה פטמו אהד ר' שי"11,
 .ום, בכל הלטת שהוקטר אבהו רב. הנא טאנד סק-הוה

 על ותפעולבאופן
 ו-

 חקק הים עלם., "ה%4ה ההלכות אותן
 הקב"ה את ולעומת מעפרא, שכעהא שוקמתי שד, העלטתרעלם
 עולם נבן שדוח גחוכה הטו ;נהו על נשאג יטאת קהי יק ממרוםאשר
 השכער את לשמח - א ענק שעל ליטב השים, ופת.תז טעם הההבא"

 מטרת והוא כולר, הק' התורד סובבת מעפרא למוקמהרקמתה
 הוה לעלם השרםבטות

 שר הינף ד"ע ההמפלא בעל אא'1 כנק רבת ו-יעשהשהג

 התריק ;שמת כ. צרק, של רץ~לא ב'ט השמחה בגדול לי( אח 1ידח
 לעוה"ו עוד .וררת משללא, הסומא יתר עליק לעדם עליתומרם
 בו הדבקים וכל וחסיי, חלבניו ביץ בג. עמו, אתלסקור

 י'ע מכארדטשב רפ"ק של לכה"ק פ. על הענק, לבאר1'ש
ש אל ו( א. 21ר.ש ע"כ רשייס 51שי לףבקדףסת  י( שיהרה סו 
 צרקש יש שרירם, מה בתפלתן שפועלק צדעים ש"2 רטוש,"שאנו
 לחצר בא כאשר ריגול הצריק שוק קק המו השק מועדםשאעם
 ביסק' לבקש לו שהוק סח מאתו נשתכח עולם, של מלכוהמלך
 הצדעןם כן לא בגומל- תמק- דבוק כרהוט רק מבקש ואעוהעחז"ק
 שהוא מה בקשתו והכר המלך, לח. שקטמתם אע"פ י, שמהרעהשאעם
 הכקשה הובר אעו דיול, לפו. כשבא נתוייק זז ולהכ' לבקשחמץ

 כצצו, חנקן והשו-ק פועל אעו לכן לבקש, חפץ שומא עחז"מעסקי
 פועל לכן הכקשד,, סמקו ומבקש בקשתו, רשלך לש. עמרו בעתומוכר
 לא ;ייא לעחז", השפע להבטה בשמי הומר שאעו רראשקקהצרק
 מבטו שאצו מלמעת, בו שאק א(, ין ך2שז היאש שלשה תילההתפלל
 נם שהשב חח ושמרא טק 4דה, עהז'כ. עטך ייעץ וק השפע,את

 כושלתו "ש מ שיפק הפלה יש-א לעה"ק, נם השפע לוששבקשתו

הסג



 עכךה'ק לע,הץ', ם שפע שמכרוש*ם,ות
 רלי, הפילא בים רוה לעולם הצדוק נשמת ,-דת ענקהה

 יחר ק,4ק לעולם 'תעלה שבגמזה שאף ש*טה', "תפלתו חדו,למען
 להבט, ישכח אל ט"מ יחר, בהי באור הבגידות אור נורת שםאשד
 העדנש בכל מילה לתשועה ההראל כלל צריכש נו לעיזיו, נםהשפע
 *', עקם מולאטת אשר הבא, עלם נבן הצדיק היות משום זה,כל
 מהיק "לא יזכה אלא מעלוזי, רוב מירטת.ו על חושבשאש
 שמאל כל ישבת םמ1 לכבר רק והנשב לנפערה",מיב,חא

 נהמא הונן דמע, 14שו"ר אא" כיק של דריללא ב'ומאה-ורד
 ושטם לכבל נפשו ממר אשד הקיחוז ודרכו ריןכים, מעשיליונקר

 אהד כל צרן- אשר נרול, ע'ק. ש"ז הכאוחזו, תיהו במייו ואת%שר

 לפעול הוה, לעולם ביאש ממרת עחאת פעול כל ידע עולם,ויתעין רגיל" לקיני לפעול זז, על אשו לנאור הליה ררנא לשם-
 גשש טחיה עלם תתעה יניתהלנתחב

 שעי ובעעך שנצך, על טם4ם שלם" ו,ה*טת רב'ם הרכיהמרעה, גרי עצץדווצ ד'ע, ההנפלא בעל אאר מס"ק עבדאוישמו
 אלו לובן דרכו ה"ה רגן-ח2ר4 חתורההית

 רג2-עה, רכסי כגרדי

 דמן אחה פעם הפוק על עושים ענעים להם להרות מפיטלתומהן
 נקיש, לייט אלט הקחמם דרבונם מחשם דחיפה לאוכפהאקו
 בעי לאפיפה רגשתה מרבנ' רב'ם נרראו ונבן בשחו אשרכענק
 ר'1 קטת שם שעומרם חשש דמע אא" יכ"ק בה-אפעסב4הביה

 16ציומש, אלו רבנש את לזועק דגך'ם ולפננך וטעום, דרכיםמקצה

ידהצכקש"י,שקוןשריםבעלישףאחצמ*1ק"חמ91חידיןס"מ*חתקקאי
 ר1 שריתח%, לת" *%שטא וש,היחיששאה

 לטא%"ל
 1ע ל 4"=ם הששהדו מם



 דגאספים הרבנים בק שהנה זצ"ל, מויאפראן יגה"צ 4וטשר
 אופים שהע. לבל מטרה הדלת הזהה ושמיפה עת  ושככל עטףעגות
 ח-נושמשש- דגבאים ב. ש,בחעו כל4 אחר, עד נרוק את בכל,רט,
 ד"ע אא'1 ב"ק 4עי ונמם הרלת, אצל המשמר על העוטיכםבקוש
 את ששם רע שזו %ק תגש אורחא, כשמהא ממש מאה הו,העני
 בזד משהבהק אלא דברנו, אח דסם'ק לא אא" כנק נדכה יהלחץ

 מאש", כ".דעכמל הקרושה ר-. רגצ'ם צמקה, לבקש אלטהסוימה

 בלל המחבל לא המו- נההכו 4ע', ונחמה כקת שטר משםההא
 כנואה למחמק ב4 בענעע המשץי אלא לצהורן, שוחן רנוטבעבצירת

 סגדת בראותה הענ' כי בעהכה, נרשה הנתה אאץ לי עגתןשכשטבע
 הטיחן דערלעכן ואל רב' שער חך ל.14" ואבו- גדולה,בניין
בק.וב"

 וברע, ברתה ביגש ויכה-ו בממצע אאץ של התלהבוהו עלאף
 ימ'ם עהכה אאו ומברכש צרקמ, משנו אח ביכיק כששרעמ"מ
 לרכר, ימסק ט, נכנסה חדשה יוח כא"ק פתאום וי, "ט' בןאשר
 רחחהי דמעותורסקן

 ונען, גש.אלד, 'אר ואבי הע, עעץ מבק %ת
 וקלפק מל איבעווטש. רער רערלעבן מעדח'ן שק מען מעםהרן
 ונתן עוהפם'ק, למשם לושה- של 1ח4א קר כלרך מגש הווההפראל'1 מי גאטע, רעם בוט אום-ושלמטען, ור ויק, במהרה יקס'של
 לרכר הר מא א4ו, פש ששגה קר הכבמם, מן *חד העיטררשות
 בו. שעמרבמקום

 לועושץ- לס נעטור דגרול עאכהזו הקית'
 בקורש, ההב,

ש ג " י א ת % * ש * *
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 הקודש לארץ - מיון כערב
 ברק בכנ. מדחתן בכרז פשנ.ות ום.ום אנ"ש לנמנום רשעלעפאןע'.

 באו הוה ב.4ם מווים מארץ ישראל בג. לצאת הש24י בחרשא
 אלא לבהוב צרץ- ה4ה לא הוה, ב.ים ופירש.. אן ש וששח סע.מרכר
 ה.4ם כאלו על,' חרש.ם הוסה הבר' שקט הה, ב.ים מהו ההתובחם
סעו

 %א להן אס- לא הסם שבאותו א( ש נשנת חו"ל אמרווהנה
מנף
- 

 אמר לא למה טסף מעם לומר יש אמנם כאורחא חולשא בושם
 רבר' 'שוזע והשש למרו הוה" שאבים מק כ' הים, באותו כלוםלהם
 יוקז לא תתוה דבר' שעל ידם נתם", ה',ם טל, עתך חדדםתורה

 מס' 4חת הוצרכו לא לכן חיים, מ4ם באר הוא שחתיהר(זישנות,
 עכ"ד, ונעשו שחדו - האשש רברש יתשע לעק שבו כ.חתום,
 כרו-ש"מכע.ניהמ

 למחרש לרננה רניכשר צק הוא םץן, חודש ראעו הרוםבהעת
 ד"ק אלעד טנחת בעל אדמו"ר אאא כנק של רהלולא .ומא ס"ק()ב'

 לרעב אלא חיהטים, לחרש אש והנכלא ימא בנשות עירעיזי
 '2אה וכל הארי ולמק השים בלקוני כרא.תא הגשמם, ברכשםולהתחנן

 אק העים מן הצה"ק פנףרת נעם בו שחמ"ל לממלא ריולאסוד
 אירא סוד חה הוא הדש אשר מוב.ם ומעעים בתיה אם כ'העסק
 רידש ראש עם והר' ריא' שרירש ה-ברגו מילולם פירוש מ"1,דהץילא
 דכים יצשזחרוום סע'", מדבר בש קוה 'בעם ענק מתעשרמין

 מרק 14תו של ספץ ומום נאם-ו כאשוההשנ.מ,



 אל חטמע"ו ,ןקכ כוי דסמע", רקכצו ב( מש ןט"ש" עה"ב הנהכ
 לבאר י"ע מכארר,טשוב לר קרחית כעל רגה"ק טחב אביכםגבראל
 מ' 1 נ ותעיז בפפוק א( קצ, 1חע בוותיק רמכואר פי "על הלשתכפל
 שוסע זקנתך עבדו, בקול שומע דצד'ק עבדו, נקל שמע ד' .ראנבם
 לכן, עי"ש דמלכא, עכרא רהבו למעלה ע~ו שמם-סק הם-חתמרר

 הכו שמכה"ק רלעלא קול שטעק ומד, כשמתקבצק ונאקכש.שראל

 פי ינקב", בו. ותנטעו "ריעצו אנקב להם שאבני תהו ,עקכ לבג.עך
 עי"ש עבר.', עננך "בני עיכם שאוטים דלעלא קולתשמעו

 בשטש כן עלו שמכה"ק זוכה ר'" 'עבר וק שלא לבאר,ונחוה
 וקול קולו, את לשווע המתריכם בוי נם אלא ימלכא, עכרארהוא

 אבינו עורן ברכה תו "בויו" שהם עלותם מכרטק אש', לטבוח חוצבר'
 הנערום אח יכרך רע סבל את. דנאל "רנולאך מן פה )במשוולבניו
 ובו. בג. שאתם בשמש כן שגם-מז הים נו", אכתי ושם שנר בהםיקהא
אבות'

 טמא לכבוד מעשה אנוד חסרים רבו.ם כשמתאמפקוהנה
 חח צרק' אותו של 'בושם שהם עלותם מכרטק צמק, שליהליא
 שהוא תשר"ק של באתו הכו אבות, ביכות להוועצו גדול לנכותלהם
 הורק משתדל ברם' על אב ש"כרחם ובוראי בוץ נקראש והםכאב

 עבר." .עקב 'בנ. ה.ותם ברם, הטוב כל בעדיהם לפעול בושלהבעברם
 היע ד,גרף, כוער: "טש בשינת להרוח אחר בל אח מחיב גםהא

 שנצטה- ברם- להתחזק ובחטמית, ר בעטרת בתורה הרשימשך
 תרתיתו, המומת ספלנות היי/ ברשע. טליתתו רמו צרק, אותובו

 בפיה ג.ותר עקם, בבויא כפיה נעלס לרתכות ר"ל טנדהםאשר
 בברויה 5אלמ רנ~שיחבכזאת

 לכלכם בשידא מים אחר אחר לכל החוך ויכוחו רצףבה'
 לקבל מם: שמחה וממק- עטי' היי סמי שם עלזכם רקראוזר,

 גלוחא" פן יפוין ויבשותא הבשלבק הוטכועות ברג הקרחשההתורה

תסז
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 הישיכה בהיכל - סיוןב'

 להנחיל הקב"ה עתו- רב"ל אמר משנה, מהת ערמה בטים חקא
 נא( " )מי4 שנאמר עלמתו, תהרה מאחה שלש וצדיק צריקלכל

 צחק מלכל אומרו לרקק 1"ם אמלא ואוצר1תוזם "מ אהזב'להנחל

 הלשק בכפלוצדק"
 ומקים הלרמך צרק "ש בצרבכם, ענעש ב' ריש לטש,ףש

 ברמב"ן הוין התורה את מים שהוא צרק 'ש אמנם התורה,מטות
 שכתב הזאת, התווה רבוי את "ךם לא אשר ט( ט )רגףםעה"ב

 ט', נופלה תורה "ם כ' "ךם, לא אעל לאלז', רמן פ" שתך"ביהלתן

 ע* ואמי  ששויי 9'ק ינה ההנן על ממן של יק בנת 1: אומר,רטב"ח
 לןיךם שבירם שכשהוות רשלך מת השת בהקמה ירשו כר,להךם
 בהפשע גמור טיק הוא ה"ה ואפהק אותה, המבטלם בו- ותזורהאת
 ארור' 11 רוץ אגהק המכמהם הרשע.ם בו- ההורה לההדק עמלוהוה

 הנרתק צפק לכל להנחל כקב"ה והמזה- רב"ל קאמר קוחל

 הנברם צחק והן ר', מגמות ומנךש תורה שקמר צדק וק עלמתם,ש"
 לשם מעשהם בל תהססי נ' אושק המבמקם התישים מזךהתרה
 ואהרותוזם "ש אח-ב. ולהנחל נאם- עמהם ר, שזכי הגניםששם,
אטלא'

 את קורק "מא.מהי התק לתחלתכם משנ.1ת סוף לשה 'ש וביהב
 הכוטכיט צאה עקה היא בר,, בשק ומזכהדם טשעה בערביהשסע
 שץ עאך'אה הס'. שפ.' שםקק

 עקי
 צאת שעד מש לי-, הממה



 את ההנא פתח למה וצ"ב ( התם פי ,חק ביהשלמ' הוא והכ'הטכב'ם
 רםםה שעל שמע קראת בענת דוקא פה שבעלהתוהה

 אח עלם "אשר כגרר ההא זו שסע קריאה עגררתראה
 *חב להזות שמים, טלטת על בקבלה ע4ו, ,%(כגל חיטהתורה',
 חו"ל אמרו כן שהר אוחה רמנמל'ם מי התווה לקים ר,טלחמת
 שתי של חרב אנקו כאלו טטהו על שמע קרוסת הקורא כל א( ר,ניטת
 רומנו בדלק טרנךן טמווו על שמע קונאת וקרא כל כידופיות
 מן והרשלם המומאה כח מבטל המטה שעל שמע קראת שע"המש
 שר למלטת ומתקם שקרשוהארץ,

 כרשא" רשחרה ]ק"שן 'לוע. ךגמ' עי2ואלה ברטת רשתק
 בקר ווי. עיב יה' ר( א ,ניסויה דבח.ב עלם, על מכריתו ר-4ףוטשי.
 ואשו אי שנה"כ השך טהחלה העלם, סדו הא שק הסט אהד.ומ
 התוהה וקימת שהם! הממה, שעל שמע בקראת החש פחה שפזרלכן
 שמע לקריאת אח"כ יכ'ם וענה האש, רגורא רגלות בהשך כ!נם4המזד
 שממחה אורה מתק- שהרתשל

 צדק שהוא הן תדק", "צדק בחוט שכו% אחד, צרת "טהנהנ
 ובצדקתי, כתיה נדלת, רבמצר

 14א-

 תוהדו באור כהי העים את
 המכלתם טיר התריה מקש להעת נפער שמומר מה בנוד חקוחשיש,
 איחרד אאץ כ'ק ה"ה 1 במרתה ושתקש בק ר!(.והר אחראוחה
 במסנ"פ ירח ההווה והים ד', טלהטת עלהם דיך הידללאכעל
 "ן בהמאה הן ההושהו, בתורתו העלם האי ואת תכלטמש,
 סי ,בדץ ותלמידע ירע הכעש'פ במרוות והן ראריתא,בפלפלי
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 דשבועות א'ליל

 תאמר בה לאמר ההר גן ד' אלע ךקרא האלקים אל ע5הומשהא
 ואשא למצרנם עבדתי  אשר ראותם אחם ישראל, לבני וחנטי .עלןלבנת
 לבים ופיש"י י( נ ש )שטת ט' א* אחכם מובא נשרים בנפ' עלאתכם
 לנכרם תגואל, לבני רגש רכה כלשח לין תאמר דגשים, אל,נעקב
 נגיק היטקרביכם

 ,ע, ורע *י קדושת בעל רגה"ק של דבה'ק פ, על לבאר1"ט
 שי

 שחרחורת שאני תראומ אל וו ג קורס )של הכחה: לפרשרששם(
 למררגה 6ע1 הארם נטל בהם חיכים שם .ש תעה השטש,שכמפתני
קענה  ע". ענה ש% שנא 

 בחורה י-כו ומהףמ בשפלות שמכי
 "ש אך מופר עפר רק הוא ב' אק, הכרציה מן האדם ובמותרומשות,
 עשלוהו, להכי נוה למעלהמדרגה

 ע-
 כ5 יאק- .ת', רוממוחו גדולתו שתאה ון'י הקב"ה, משא רוםרנ,' 5(י עומד שהוא שמתכוק

 נצו מטלא קוזאק, ייי וחל וכיירה כאימה עוטרים מקלהשרפי
 רטט המקט "שה א( ח )שחש חו"ל שחמרו תהו שפלות, עקיחב
 בפני בא שכשדגר רש"י וכפירחט אפוקה", בפני מר הידכינהצי

 שכאק והיש האכושף ברירות מחמה דגר הארח נצר לאהאבוקה
 חב וביאתם ב"ה, הכתא נתלת בהב רגמה מחמה עטהלמןרגת
 חוי הוב,טול העטה טחת בוהכם תשבק מעלה, של דגללההבהסחת
טרכתיב (  ש' על אעי הרם טט5 בשר ענץ מוצה "והאיט נ( ג 

 לה, הוו תעורס הארם., מכל מאר עין משה ש"הא.ש היההאהמה",
 ושאצה., פני 'על שהם מצי ארם, ממל ייד עטה מררעת לכללעטש



 ראה העליק, בע41ם הקירקר הקרהפ בשכ"ל תמל הזז משהאמצ

 עמה, למררעת בא מוז וביאה, באשה ע1מייס מעלה שרפ' כלהאק-
 ט"ו טשחי השמש אור הר השמש תחת עומר כשארם הזמזכנ"ל
 לכן ורגרךרות, השרהב בל שיש ההד השמש כ' טעמא,ט"מ

 הבהיווע בל כערש ורואה בשמש כשמסתכל - הארם ט' שלהבהיות
 שאס חראמ' 'אל הכתיב שאמר תו כלל עה- נ"רר ואעו לשורשוחתר

 כאי" לו תראת' לא ושפל, שחור שאמ שכשתראומ היששחרחורה",
 אלא לעמה, באת' 11 ומחמת פצ'ם, ומעשים בנוצות שחורהבדומת

 ומהמת הנרמש", "שעאסתנ' הוא תאה שאתה ושפלא'שחרח,רת'
 עצמות' נשכח ממלא בהיוי, טרל רא'ת' ב"ה הבו-א לט'עבדרת'
 ש4 עמה טהיגת תחותוטה',

 מושפעת ה'א אשר שהעמה ותא, ברהיק כשבטורתראה

 ידשו"ת האמס-ת הוא העמה שי מו"ס חף האהמה" ט' עלמ"אש-
 ואפר כעפר שהוא להביה ובא ממאחזו אח נגףי שהוא האףמ,של

 העמה 'סוד הר' וז', הבורא לט' העמותה מהמח הבא העמהמשא"כ
 שהוא, רשות מיאות כל מחבמל בדו אור ב"ה, סי אק האורהוא
 ט", העלמות כל %(, י )השל חש'מ' כלא ארעא ר"ד' 'כלמ

 מוחתמים,עקומם
 מ~

 מטופ מטם יאק קמש חודם
 במשה שנאמר גרול א( שג ,של חויל דגר לבאר "שומה

 )משש" בחג ב.%רהס האהד באברהם, מטוטו- סנתז 'ותרואחק
 ט( וק

 הנעו מה ונהם וו נו ,ששח כה'ב ואדן( במשה ואילו השפר, עפרהאנכי
 המלייז', פר ריעל ת"אפלות העמה הנא ואפר, עפר "ואנכישמדדעח
 משא"כ הופר כששו ובמק. שטל שומא יק כלריצה, 'ששבאגט?
 גב' הבעצל הוא דגמת, המצשות בעצל שהוא סה', 'עהממההנת
 ושדבוקה לפר הכמל כנרוייבעה,

 הי י ס הי המ יחמץ י ה מי"מ
זחאקחחמת%יזי

 %%דמייי=ח



 מוסן אג' ,טוש" דכא אח אג' אמך וחך תא(, אח אשרק ירים שלק ישוקעי
 ואחי שמדרגת העמה, ררכי תם הני על רקא. לפרש 1"ש אצ4(שנעה1
 פמךוב רבעו, סשה ממההנת הינו אצ4, ששוק עד סגבץי שאסדכא",
 סשס 1טק יי קטה ט6 נהבהב מדום, נע4ת1 והשטידביקיצ
 הינו אילו, שמנקו מ-כק שהקב"ה הכא', אח שצ. נחעת מלוממש
 שפקה בראותו הוא עמיעוהו אלא י, למרה עמק וגם שלאל%

 ענוה הטו נם האתיז/ פג. על "אעם בחעההאדם,

 מנויה שמהית השיה בהון, טן פ ; ס ,תניך בארס ככרתעהב
 ק4פוה של מוטאה עהך' ממים השיאל בני את לטהר נגזמוהעומר
 - ופרעה נשטים קלפת עלך ובהיתס(-ם,

 נתש )הטית הנאוה קוטפה

 למפול וקציה שוותה " ו.ל( י להיו דקוש ט11צת כ"ש כהשח ו'ר שדהפ
 האל עט - 'המט א( 1 )לי רש"' כפיהש מות', תמ שבתמתנשבע
 מרת לקמת וגאוה במצמאה טףרנה לבטל נטם ים בכל צרק- כ'רוק",

 ת בתחת 'תתיבבו "( ש  )שמת 4(-רנה שדכאו עד בזעמה,השפלות
 שוה למהת רט שהואההר'

 חו"ל שאמה החמשרם, מים שש, דט"ם חלוקם שבוםעראה
 רם"מ עקו, הקב"ה ויגשכים כרעתו מושה הוסיף זה ומום א( י)שנח
 מסתכל שהאיט ע". השפלת עצה ליטצ הם ושקשרםשש

 נכטהרבשפלתו,
 ע-

 ובירז נינה בכל שפגם ב:נ7 השש חשבק שעועיו
 שקסז מהשה מאוחה עצןע רביט ט,ש7 השצע החמקים, בסם.ק-

 ריזכרה לציך ודיבוקה צר כני רוזבמלוה שדוא  בשנףמ,בהיתו
 ערעסץ ד"א הים4 כלא קצ עגליי להמר 6דע 11, עטהבמרת
 הכי "ח ואור בשפלנו יצדה סיעת בלומי "מרעתו', אחר טםמשה
 שמום הימ, הקב"ה הזמררם כששל לכל להיכלא מזנה הוא, רקבה

 על,ןיס העימסו שכל להכבר 11 בוזז השרוול לכל נתגלההרגושים
 ממש השפם קמוז1באק חירב. כלאהזחוצמם



 ואשא למצים עשת' אעך רא'חם "אתם הכהי שאם- תהג
 עעית' טעו שיא'תם הגעו א*", אתכם יבא נשים כופ' עלאתכם
 עי אמם מצתם, של הנאוה ק64ת טובחת מנם ובו(לח'למצרם,
 שנא כלהגר האלק'ם" אל ועלה הוא איך עלכם רנש סשהבפעלה
 המו- דבוק הוו שמשה מפנ' ארם, מכל .וחד שוה מררעתלכלל
 ענוה למהונת נא ומות הע*ח, בעולם השמרמר רקדותבשכלו

 ישראל לכל רבעו משה ,את השפגעו"סרעתו'
 היראל', לבנ' והגו- .עקכ לבון ומומר .כה לומר שצ'ופרהה
 עטה לכלל לבא הים רבא אסיה ד. המהרערשלפחכן.

 ע-
 שמכנר

 האמר ניראל לבני אך הארנוה' שי על 'איד בכחעה עיבד,גמיעת
 יתר, נמהה להרגא לוחע*ת צורמם עטם כנעים, הקשיםהכרגם
 לנב' כנר אוח מר ולהתבמל השכ"ח בנדל"ן להכי רביט, סשהדרגת

 אךםות. ע* הארם חי עד כל קשה העטרה ממנ"פ צרץ- הלהאבוקה,
 המשמות הההצעות המסלח כל להשע עעוכה רצחדה.
 לכנ, ובמוב כשמחה הקדימה ההזרה שקבל זה, קדהש ב'ת(להשעם
 במהרה דור בן בכפנת א(, עי "י ,ןך כגלםןא .תפוקק אוריתאהמכות
 וצמדיו רושץ ברוביידן

תצח



 אקדמות לפמדרשה

 ורבותיומהר

 ד'ע מבארריטשוכ לס קדהשת בעל רגה"ק נשאל כברהוהא
 חג נגמא מה מפ2' נ( מאמר סק יע מי שצר ט קק צצת)מטף
 וק שרת שם בתרה נום- לא נלא שרה, בשם חו"ל כלשקהשנקות

 )ה" עה"ח ת2'ן שק איעם אשש( שמר שריג )שיש שרתבשמ'נ'
 'ם תדרש בו, בקרושה יים 1 הנתזת ברג הדצ'ה שגמה שכתב י,(מ

 של בחלו בנוהים רנפוים ::.:ום הג, של כעומע' ןשבועוה[שמע.
 מקנם בגל ג'ל רכותיו יקראו ולק- בר, בחג הזשכוני רראשק בקמקר
 ק' הכהוכ שקראו רג של שמע. מום הוא מ עצרת, - העטורותוג

 לכם' תהו: "שרת ה( ם וים-נ מטר שרת בשמשוהנה
 לדרוש יש אסיפה העש "כנישק", - .שרת. תיטב עהיאל בןיואן
 6טי צלמם תורה, מתן בונן רעצרחא, שב'ומאכוה,

 הענ.נש כל את
 הענק ארם כשנעשה הגנה לארם וניכש שהם ר"ל 'לכם',שהם
 בהיה רהטו וק נשה", כ6ם 6 וצל לא שביטא יאה חףדווש,
 פןרחו שבשעת מ-( יץ )"גה חו"ל אמץ שכן טובים, ובמעעיםכנשוות
 מצוח אינש לא דב ,א כסף לא לארם לו מלין אק ארם,של

 ננ( 1 )מפי שמומר כ6מ-, מוכים ומעשש תורה אלאומהנלוה,

 רברב אם כ' לדהם לו מליק אק כ. והים נר אוך הנההבהתהמך
 ש"כימ זצש ומרגליהן טבהז חובנש וע"נ וכקר לנכש, לגממיעצמו
 מדוש הם בררע, שעשה מומם תלשם ולמר תוהו רק להבאמת

תש



 מועלו, בה מחימר תקרתן ושטעח( כ )ים הפי50 ש1 תק וקשמלש
 שלו שאעו שק שיו, איוו יו ש ש ~ה שיו, שאינו את ומהאוההומר
 לא 'לכס" נקרא שצין נמצא גוריו" במתת ר"מ ישמח לו, הטולטה
 גיל! הם יק מ במר, מוכים ומעשם תו-ה אלא "זכ, ולאכטף

 והם עשה, הישוים מאה לאחר רשמיה,! לוה,! הם וק מכן לוהשיכש
 הכא עולם לחיקיצנה!

 בער השנה כל מבלה הוא חמן כח כ"מ לבו על הארםבחים
 ררי ש4, שהם בעלמא ברמיק ל! שנראק וק של!, אים שבאמתדברם
 בתורה ככה פעמם אלף להשקען לו "ש שעאט'כ להתעירצדץ-

 הטש ותשבק לעולם הימשו לו נקנט שכאגוז דברם שהםומצוויג
 טה, בעת השטעיז ביג כשעומרים עכש'!, ביהר לעש!ח בע'הוה
 גשר בשק *פשו רקה אל! שרנים בנדמע, עשה שהעירותתורה
 רוטרדם שאס טויה עהרים יק הם לנצחית, שש שש14 מה כלשהר
 ח"! ואם תשמע' געשה ד' דבר אשר 'כל כשםקב*ם תרך4 קבלתכעת

 וקלם, נק שא דערוםיס נולדע עריסים הנו נלגם, נ* אי דגיםנעברו
 ריל 14תמ לוה לא תן,ש!ם

 מערר ד'ע אלתר מנחת בעל ארמזר אא" כיק ה"הוער"
 ט"ף, אווצ!ה בנפ"ו", סים " סג  )שפה הכתוב כוצש,מ הצונזר,את

 העף לצרכ' וק ההר לעוה", בשוהו שכופ-ה חרשב אם כלום-,"בא',
 כק בצאתו וו טבל ששיטה עך לא עמ', "בוש אי נמדו, מטתוותנצה
 בא1 )שתש כבצי הט:1וניתא בעלא ריא', אשה בעל "אם יקהעלם,

 קיוטם טעשש, שכעתא לאוקמא שכותתו "ה-מ אותז(, אם י.ר שטההים
 תידה נממתו יץ על כלתיק עמ', אותז! -רצאה או משדתה ר'ככור

א )חר*ם49מ4 הבשגרטשמעקהת  , * פ  1  

 יתשש( י "ש% טק )שז 4התעש

 השלק תמחץ העלס שמגוממן אומרים ב"אשיטתז, יעהנ

תעז



 ונשלכת טזרגת אח שבשכ"ל אודשך, הוא ומאן מנן ניראל,לכגסח
 וממפרח להיעשב. "קצת להק מעובה בהבנסז תצמק הארוחלנוב
 אחג* כר נוקרה בו", והורא * .בפרת' כ11ר לבא, העתו- עללהם

 כה"-ם כרס עם טןבוא שעסה לתמהה מזיה או וכנבורהא.,כשקמא

 עם שצהל ומחפוז, ממשכת והשו רחרוח יריץ יושלם,י
 השור סעורת הי כי, עק בק שלמה שלא מקום עק בק וק'השכ'נה
 ש' מששת תשמר עעגמ רמבושערת חשר הגל כר, רבעתם-והלקהן
 והנבהויז המי כל להם ממפרס בזה לאורה הר ת"ב ט'בוצעיה,

 בח'נה רק ההא זה שכל האקדיש בעל אומר ולמה לבא, העתו-על
 במרומם האקדמוח דבר' שמסים בזוז לרפק .ש נם להורעוהא"'קצת
 אוייהא" " וממר בן ושזחן צב. ובתרותא, בקדשא אלקקהוא

 ממש העולם לאומות ממפ-ם  שאס מה כל  שבאמה בוו,ויל

 ר4מ'חזז רחשובה ה אק %, ןצטפה ההחענת  שכר אורל לבואהעוזי
 מ ת~ט-ף שחז מ"מ'ם אס שבשבב, אהובם יה הוא בו היואלה%

 ובבחר הטכס, נס% תעלתן בענינ. אלא השטו אק העלםלאירוח
 ?ו אם וק בגלוח עע'ם אלפ' במשך ישראל של נפש מטיוחלמצק
 מר לק ו, בכל עומףים אס ק- ובשבול וק, על טיל שכר במילס

 "יהת רק הוא לבוא, 4;תו- של דגם% תשלום מתני' מספיששאס
 הקוהם לפ' העילם, *יטהז לדיר,מתא',קצת

%1  " *  
-  

ם %רם % א   
 9 ו"ם,%טק ימחש,סנהה א*חבי%ש"=שהש =לרי"א*טי "ק%שה*ק"חסשק

י ט - * א ש %י ש ת א  
חיי,

- 
 עם מףתו יי

 ו9ףי
 מ שקש" " "סר ק

*שזל-ששואת,-הש,חמחע%הו"ייהטומ%
 אש עי קצה יש" י *מל תךה "פר תיןזשם
קלמל  תו ש- מש"א"ז "אם מצשחקו9ג קם קק 



 ששן )מ. מם באריתא לבטו לעתו- לצזיךם העת שהאר"*תן,

סינט-
 אלקים פרא מ"ר כראשית פ אמים מדצר .מעל כש"ט 4נ אוה ב מאמי חוכר

 דמע( ט יכעשבשם

 כוזב לטא, שלעתוי נשמים י,עחימ שכר ענע' כל נם כאמת,נ
 שם- הם שאקררנ(נ"מ

 עדנחלמ ההר העבר אלא עוה"ז, ותענשי נשם.
 "כך רוב( תשום- מר4 ח )ס לשונו חח .בחכנטז, בתווה נך,לנההעפות
 ט', שתיה יא אכלה לא בו אק הבא העלם היאשתימ, חכמםאמה
 הה בר השכינה מה ונחנק טששהן ,עמרה'המ .הסבים צךקימאלא

 שם פצרק רתנר"ק'ם כקמי אמרו, תירה דוך .ושבק צרעךםשאסרו
 דעת, כלומר בראשות, עמרותהק שאטרו ד ונק ערוה ובלא עמלבלא
שידעו

 שבנך"
 שלהן הששיה הדא עגיק מציה הכא העולס לחיי וט

 מאמתת המממעין שיומונם שכינה, נמיו מעק שאמרו זהו ומהוט',
 השפל' האפל בטף והם .יעש שאים מההקב"ה

 רגיזה-, בענק להם שמגלם דדגר,ס קצם שצם ממצא,%פ'"
 וכלל בלל להשע להם אפשר א' בי להרעוחא', 'קצת בחעח רקהטו
 על לקצת" להם מם4וימ אם השגהס ל6. לאמהותם, אלושעש
 ט המערד נ שם יטש ם, הימנ על שרשע )שם( יואג.ך ושן נדהיםתעממם

 12*ם האעם סד האמן י2ט ץדכז עלץ- מעיר מאשר היעה ודישה הבאיא 14,י מוק' וגוף שן-ר קויתן הש רעצן שעקת טםמם רפא ,ם רר ם ס בעשקח
 במכשל(4-שע

 בטה ואטנה בייעה ריכסה לקבלת לגשת שמכה רצקרהי
 1-ג מאלפ, פק. תוית * 'מוב ש, קנ4 )הריש שיאל מלך בה'שאמר

 וכהך ערב בכל י" לס, על שה נוהי; 11 בשעה יק %אכסף'
 מדרש בטח לה9-ש לוחשך שם-ן.בשעה

 בשעה-
 סטר ראריהא,

תמו-
 אמ בלכד הש רק שכע"מ, הי"קק מכל ההרה הטו עה"קק

 אלא מצב אק - הטב מי רהטך הגמלא אבית בקץ מגשששאנש

תשל



 מתן בעת וזחה השלים רועעת טוולה וב"םהעה נ(, ס 1.י )אסחתרה
 לה המרכש כל את תישאה לסובה לתכי רצח עת הואתמזה

 שעד, בא כי לרצנה עת כי פדהאל כלל על שמים רחמי ולבקשבתשח"
 כנ(-רה ריר כן בנקוה א(, ם; סו ח" דו ,חןןו' צוותא גן יפקקיבווצרהא

 הזמדע רחמיו כרבדק



 קודש שבת דשבועות, ב'ליל

 א( ש, )וגה שצו דקרנה ורוגמם טרעהו נהוה ה,מף אחד 'וםא

 הוה רבים משה של שכצמו .החן י טיאל ע:רח )עה בספתםוכעגו
 גן ש )שם עישרו כמו קורען שבה בים התורה את יקבלושישראל

 הף אחר ים רב.מ סשה הוסקי מלמלא תרה, מתבת בשכחלמ.ע

 שנומן פעל עמו רגעיה שהממם וע" שש, בים התרה קבלההותה
 כשכה ההורה שהחייל נוה ריעלה מה מ"ב ידש בשבתדמתה

 ראוריהא .ומא הוא ששבת א( !ב ג )" ואה"ק רא.חא בהא צרבשר"
 תןנ'ך יענך לבוז תוזמר גה נו ש )שמה נאמר תירה במתןוהנה

 רכה כלשק לק הזומר הנש42 א4 קקב 5וז טיש" פתואל5ף
 כניק הקשק דברים לוכוחם ישראל, לכנ'וחגור

 חדק( 5 )דש נגרים הנועם שפ"-ש מה ה"מ יהבז לבאר,ישב

 מצא %א הכנסת לבצה הקב"ה ובא ג'ק ג( 1 ,הזמה חרל יצטדו האל
 וטנאיה אנט שק באה' סיר ג( ג )קל שנאה- כרס, מייטה,
 נחצצר בכתוב הלא עיסה, כעמוק ראתי וו טקרא לנעץ הושעךושל
 של מדרמות  שני 'ש רהצה ובטור, טהר נם שם ראץ איש'"ואק

 כני 1.ש ששבחו, לןללו .1, ביש 5טד שמשסק האחדמהפללש,
לאט ש  * ק הש "  מ הרם  מ ש   

 ין ב=ר למ4 נח= ש תא א* בי" ק=ממ
 רטי וז' שטו הלי אם כ. צרכי, שאזלת עום אק יכסו ובונו,קרועה
 ממ לקהמ שזל עשרה 14זר מהדר כוחו בוראו לאבוד רואשהסלחו

חפש



 שמקפול מי והנה בוס שרר לא צרה לשאילת רק הכא משא"כר
 להשפרן הוא כוונתו כ' הטשפ"ן, ובר "א"ת", נקרא שמשלכבוד
 'אשה" גנן-א צרכיו לשאילת המהפלל אבל ליוצרו, רוח נחתולעשות
 חרי טנ~לבבחונת

 %א הכנמת לכת הקב"ה שכא "טק חו"ל שאמר,
 בני י.ש ראף איש", ואק באת. מרוע שנאחר טעם, מי עשרה,בצא
 'אין הר וברכה קרשוז לארוית עשרה שאק כין מ"מ מהפשקם,אדם
 ע-"ש הל השכ.נה לכטד המשפיעאיש"

 על כ' בהורה היבק.ם ש"ש הק', תורה לנב. לפרש 'שעדיו
 בגמעה שים אורך ,( נ ~מש4 במ"ש טבוח,  השפשת כל נשפע'דה

 בחרר חיבוק הוא מי שגבוהה המררעה אממ וככור עישרבשמאית
 רנהי שאמי תהו מעפרה שכינתא לאקמ' שמש לסכור להשפרוכר
 אשר 'נודם' בת" וק רמה אשר ושואל הן 'ענך', למת תאמו"בה
 להם "שפע הק' וקשרה קי שעל - רכה אזוהה יאמר ולהן לקבל,דרכם
 וק' השכינה להעלות הרוצש הם "טראל' למ' 1'חג'ד מוככל

 שצובטם מנבדק,, קטים 'דברים תנם- להם מעקרא, שכימשלאוקמ'ה

 לק- %בה אדם כל ולאו זה, בער נפשםלספור

 לא מגוש ממנ"א צרץ' שאו ריכול, כעד רק נההונראהב
 קורש, כשבח אבל הן לעדינה  להשפתן ה-מ הואל', .בנ'למדרגת

 ~קעי קום הך' השבעה, ינ' קבלת ביר הוא השבת קבלת עצם כלהר
 וק' כעכעה מעים הו'"ה', על חהעב או גי עב לשכת "תךאת ;ןי/

 שבויות עלוה, הכר עם חלקו השבת אח המעב ט.שראל אחרכל
 מריק  שבת שמקא הה היבהה את טעם זעא הר 'השכת' אחמעב
 דנלמהה וקשרה על השפקה 'ש השבה לקדרית ב' ראוייתא.,'ימא
 בשבת הורה הזלומר ישראל", לכו. "ורסקי למעלת מתעלה שהשובה,
 הק' ויטראז היפמו משפמוקודש



 קורש, בשבת ההורה שהנחן שתוק משו של מעסוחח
 להיזחו עמיאל, בני בעבורת חלק אחד לכל עיתו, עמו, הקב"ההסכים
 נאסר לכן שבח עב ע"י שמים, ולבכור הק' השכעה לכבורמשפיע
 שנהלה גר', אבק. 'ע41 נחלת "והאכלתץ' י(  ועב היצבת אתכמענג
 שאש"ל כמו בשעו, כמההה שסבנה רשקרש ב[, בנק הוא אכ[-תקב
 שרה, ב, שכתוב כיצרק ולא רר, בו שאהוב כאבוסים "לא א( יה51סהש
 בו," שנךשו כנערןאלא

 בעמא מכה קודש, שבת בעם רל ששבועות שהעם, רצקובז'
 בני עם חלוקו ולהיפז רא;פח, בנהורו הקרוע(- החורה לקבלדאוי[,א
ן 1ת,ינ הכס"ק דבר. לנרום ונובה מעפרא, הכעכעה את רקעתםעלוז  

 ברוב דורן במהרה רח- בן בכשה נלותא, מן יפקק בעצרתא א( ש- באח"
 וחסריורחמץ

תחג



 השבועות חגנעילת

 צדיקם לר' הריעי זה ה, ' אך" בם אבא צדק שעף 4 פתחוא
 צרק", שער 4 "פתחו לבקש שמתחל לריק ףש ט( יח )הך4ם בו'נאו

 'חוד כלשח לר',, השער ב"ה ום"ם רכ'ם,בלשון
 הרצח מעזראל צהר לכל 'ש כאמה דדיה נוה, לימיויש
 והיר, ר הי ליאות ופכה קרו11: של טלם חשישם בל לפנ'וש'פתהו
 ארם אק מ ב',מה 'ום רבר לעבור הארם צריך . אתמקח לרגוע בר'אכן
 בחר מתרעה להשג לעמול צרוך אלא אחת, בכה המחועות לכל~וכה

 הם ובנה נ( ה )פוש- נרול' לחשנק גםוםהמת פרטוז רפרומהמררינו,
 הכ' לכו-רעות 6עק ושואף שרתה ערוף הארם, של הנם.חעקר
 חששו סם אדר ',ם ברגועו מ"מ השערם, כל לפניו השיפתחועיונות
 ואת מעכב, שבעשה הששר  ש עצמו בש' שע- כל שתחרת שעהאחר
 שעד כל אל לבא ~וכים צרצורם רק היצה"ר, על לריוגבר ~שה ארםכל

 בן1ה .-ה', אוהה בס אכש צוק שערי ל' "פחרע חרש ומצו בפג.רטער
 דק ידר, כלשק לרה, הסער ,ה 4קי מישראל ארם כל מבקש11

 עלה ז" עשה ום ה וזה טמר הכתוב המשוך וטה בו' .בואו,צד,ק'ם
 יום .ום כל שבעבודת היטהרך על ריא שהמחה שעקר בו.,ונשמתה
 קמם יום יום ר 'בוו נ( מה )הרעם כרכתם ששי, אחר שערשנפתח

 גי'לס
 בס בחר .אשר ושנורה, ברכת בעשק תקע א* מרוטת שנ.קל

 ח1הה", נות! יבא" טד,  בלשק הה-תו', 8ה למ ונתן הוטיםמכל

 4 כששתוי הכלק הרצק עי בקבר נוזנה התותז מהעת כ' הה2~שת

11מר



 רום .ום בכל התרה' "טחן ההער"ח הה" אורה בם אבא צרקשער'
 לר' רויער הה במרעת .ום, אוחו כעביית ערם על המתגברםלצועדם
 בו" .באוצומקים

 4לכ4 אלא תורה מהנה "לא ג( כפרד )ועווטא וו"ל שאגרד,תה
 ההרה" "מתן בבח.וח רום, ים בכל חורה ניתנה שלא פירושהמן",
 ים רכר "ולקמו של בנס.ק לעוממם רינו המן", לאוכל' 'אלאבהוה,
 שערקי בלומי ד(, מ )שמה לא" אם בהורת. הלך אנסס לצעןבימו
 והבן ב'1מ1" ים ב"רבר חלשו לא', אם בתורתי "ה."י לושוזהנפיק

 המו תורתש, מתן צק שבעצרת, חורה במחן הענק הוא וכןנ
 שער' ל. "פתחו לבקש הכלל' הרצק ותהי כל אצל מהעורר אשרותנן
 תשמע", 'שש" ישראל אמרו 11 שבבחינה .-ה", איה בם אבאצוק
 יום בכל תורה טחן נמשך אח"כ ברם בש4מוהה החרה לקבלדיט
 חוק ,קולו )שם( שפפרצ'י שף' %א נך% ח"ק% ש( ר )דם-ס קי עלפופ
 לד' השער נוה נדושו שע14 הרצק עיחנלה בע.נן עטיה לעולם",וקים

 וקוא מהאראל אחר כל בלב שנמק הפרם. וצק שהוא בו', .באוצרעתם
 פומכף באווע להראוח הווסף "%א שף ולא בי"א( )שסשפו-ש".

 )עה "עצרת' בשם הו"ל בפשק השתצוח וש נקרא שלכןואפשר
 חמרת" כ' יד.;(, תר"ביקץשו מש סקשצרנ שן "אבימםרט

 דוץק יש הונבתףת ובךנ הן מ יברר מזל בן שק )עק "מ.שק"התומי

 שכולל "כשיצק", ענק שהוא ונשמע', "נעשה ושמר התורה לופלהכלל'
 'ום בבל הטח-ה לקפל הנמיק בא אח"כ ח- ט26 התרה כלישורף
 הף ש החיה, לשלל טעק ים בפ! וחורים כנסען "בשעומרשיוסת

 וצח אחזו  שנקור הינו תקר,, גנט את מק קמצא א( ג )עזבןבבחעת
 תושמע' 'נעשה אומרם בעה לקו-אלשחוז

 ימף רהב ט )מה בפמח'מ ראמה הא .המרש הי ררךחי
 תף ינא הא. 6ש אי אש- ח6ז', קגלא * עכרי אוש- יעצדהאבסומא

הפח



 נש.ת לא יוסף רב מעלת שעקר אף ריס כשוקא אשא עפף כמהנרם,
 "לא וקים תקלה, עמם שלמר התרה וי על אלא לבד, ףעצרחאבעמא
 ט"מ ה(, " ותהה וילה" ימס בו ווורה מפק- הוה ותשרה ספרימוש
 דוקו יומא האי לאו אי טשום חלוי, עגלא * עטף אמי דעצרהאכרומא

 הוא דעצרחא וגומא רגלל' שריפק הים כשקא, א-כא יופף כמהנרם,
 ומ"ל תום יום כל של והדצק החחוק ומעורררגורם

 כעמא * כעכעו המעם המעשה אלא העעך המדרשלאג
 נעפר לא אלמלא מלבס, נשתכחו חורה, ה-בר' התפלותדק!רהא,
 "יומא מ לתורה עתים קימוח הי על וים עם בכל הורהבהגר

 אבל ציק", שער * וה"פתחו נוים", דקא ה"יומא רק היארעצרתא"

העיי
 צד"קש לר' השש- ר" ללה', עמם ט "יגמז כיום חלף

 ושערד מדאי בישי", עם "דבר לקים השי"ת תכמ שאם בו',יבהנו
 רושב ע*מ קשה נרם יקא וצא והאי שעעל.מ, השבועותמחג

 טלבמ לעולם נמוק שלארקדושה
 ופק חיא "רי היהלם( מפז נפרש ומשא רגוהרש לפיש ישוכוה
 חח" - לבם תהדק עצרת במשקא כוזב ע(ךהא, רמחל* חנאלקריהא,
 ו(י שת הצרש 'נ פשי "ןין שי דשו%ם'

 מק חיא שר' וין
 חג שתף החק אח שחללו או והכוי שנסעות, אחר דבו4"חא,

 כקריא דגךר הוא השנה, ככל וי-צק יזוהר לחם צרךהשכתןת
שקואאתהצקתיש,לקישים'ןתו""*ש

 רמ*שים,חריריטי"*ם/וחךצף"מית
טנ

י
- 
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 באב תשעה ערב - הרטיבה בהיכלדרשה

 ע"מ בכל אספור הרש, ג' הרם כ' רבוקךש בית חורבן רעלא
 ק-וב ככר תחרם שאנו אף סג( השער קים )קנו[ חוים" מספדהשנה

 אצה, מגלת הנוחה היני, אוחם על ועצה, שנה בכל שנה,לאשים

 יא ויץשלמ היל אגמו שהר חרש", "טםפד ההן שנה ככל מקיםמכל
 ההן כאלו ע14 מעלק בימע המש-ש בפת מצה שאעו די בל ר.א(פ.א

ההרבו
 יום ככל ו( , ~יצעען חילןםם אמרו תרה דבר שעל כמוהעה

 צריכים כן במו ס"מ, הר המם קכלחם כא"ש כערערם כעינק'ייו
 הקימת אבורת שחף רצוקדש, בו, חרבן על ברומח התחהשותלרטשם
 דצאולה, קירוב פהוקם נרם על אלא לשעבר, צהלים לה'והנו וקאינה

 אהיכמ, אובקים .כא11בו(חנתום בכם. ח( לא ,יטיח בנבואה שנאמרכמו
 שהר דג(קרש כ"ת חוותן על בנם להתעיר צרנש ושנה שמזובכל

 11 באת בחעאמ[ בביתם הפעי ואהד דבלולה, לקץ .אר לרומםאם

 שנה בכל לר" צרעה לק קיש בנמן עהה שלשה הנאקהאת
 חדש" "ממפדנבחעה

 קאלה רקרג ען על חיל ששה ששש %וממ

 בעל אחמיר אאץ ביק של רקרהש'ם בדברו וראה בזממומתקימש
 ין טצר אב המה מוש )שומץ מהמכר שער בספחת יזע אפשרמנחת
 וקמיט י א, טוב( העקר לים )נוהו[ המה( % עהומד מ( איההנזו-ם

%%ישלש ש , מ % % י ה מ ה ט ;  
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 דנטחה זנה יטוש סעורם, נעכן ט' חהמנש בקי ייבבוובעו,
 המצרם שובו הקב"ה להם שעסז ער ראשותה בית לזםחכרה'

 משובב רח' משאלהיכם, כל אמלא מלא לוש תזככו,למנהזתכם,
 כניכםנלוח

 בחיום יי נתניה 'הנה ו-ע ארמךר אאץ כפק ~ז עלוכוכב
 ושוטמה השמות נערוה א( ש )ישן פץ-ש" שוכבים ם', הזבר רוש5

 הסור ה שיה בעת משיח שיחבי מן הס 'תהוהימשאבןהרעת
 קרוב אז רבה וחוצפה והפקירות בשגעך משוב-ב במיאופרוץ

 רצונ' ואק עתה לרורמ שהכווסז בחוט רואש והא' עכרה"שיגאויה",
 למכעש חי עתר,להאריך

 שתם ואשנע אועק כ' עם "( )נ אצה בנצלת כת"כהנהב

 ובעותהק צלוחהק תתקבל קדיש אומים לא טעמא ומשא'תפלתי

1 ישנא )עה תסלת" גשתם עועי באגבי  ושכשטוה הורי( סעו ה 
 "ש-אל תפלוה טןךי דגימה אק זה שבעםהטווה

 בש' אכל כל שוזות הנא אמהית כוינ' דהוה כוה, לבארונראה
 שלום בשעה אמור שנאכל א( ט קק )פעי כשדא כמבוארעשצי,
 תן4נ מען הרם )שיה ערע' בשיח  שיתא טן באג בתשעה הואתך'1

 לניך 'ש ח(מדן
 ש~

 תזימ המפסטל בוקשה לאכול שלשה .שכו
 רסגךיט מת מ טזמז, מה והנתאר עוצו בטנ' ועא אחד כל זהשבים
 ששם וזנתו, לה שחברה 'ע'ר הטו כ' אוראל, כלל של יצטחר כחתא
 הים תטויתעה בית וכעשריך נ( ענה )תרים הח' מצד שכפשעלו

 הה לעצש יטנ יחי כל נשר וממלא חטיך, כח מאחךשנאבדה

 בעצם שייא שהעם הים עם, רבך והום ברד ישבה איה א( ג)ים-
 בדד עשב אחר שכל ער ומתחלניז טילת עמ',יריתי

 על וג'ל שאמרו המעלות אחק כל המרות באב שמש'וטווה,
 בעחיז - חק עת א,מח' ה( ח )נהמה שאמה טה כנק ברבי,הפלהז

הנוס



 רבים, של בתפלתן שאם וסכיה שאק מנק  1שפ( חק מתפקפקש=בר
 בתעאוה שהאכפות קמ כ' שאס לא כבי אל הן י( 6 1איגשמשמר
 של הצירתי חמר א"כ עצטה בפני מסונר ויו: אחר שכל נוהמתבאב

 חרטם נהפכה טמור הכליה ייה שלא וצק, עת הפדולהדנכם
 של המעליז דטר כ' באב, בם' תתליל קרש אומרם אקלבן

 אועק כ' "נם שנאמי תהו בהן מואב רקנ"ה שאז הסוטרתפולת
 על ו: קיא שחש ;( פע ינד ואיבר בבקשיש ה1ק הפלתי שהםומשהע
 הוא שה נפימק, מעשי הפוטר אחי בא אמוק 'רבנן הנחנקהפלת
 אמר באדרונה אחד בא לכברו ביתו ובני אשמץ עעכנסו למתירומה
 המתפלל כל ק- כמהרווה, שבא דיי לו נרם שי חביתה ת'סהםרוגלך
 מתם ומשהן אועק כ' נם נאת- לכך נפושק, טענתו הצצורלאחר
 הענק שדרש ררי תפלתהק' היבר שחמו לפ' כתב שתםתפלתי,
 בנו נעותהק צלוההק הת41ל אומרם אק ו: מטעם טוכן ודה-להפלח
 באב, בם' בחמלתו בירו להתאמץ אחר כל צרץ' כןהול יקי הפלת בכחעח ההן החפלה או כ'באב,

 הרנטחה % ואק רצק, עת אעה ב"כ ם' שררו ולטח, אשהנאמית
 כל וו, לעומת בוראי אבל חפלתיט את ממאס הקנסה דהו-שלא

 באג מס' וגם הפלחו, סהמ לא דוצויג נטוש: ברמלהורמהאטן
 טעל מרי(, 1"טח זמרא" ארש שקלשם בען ואדרבן חפלחומחומלת
 השנה מבכל יוזר עור חתר4לשתחפלתו
 תפעיל ו:, טר בים אף וביתהק צלוההון שתה41ל רצוןית'

 הידן במהרה דור בן בבצות וגושיש ב'ח לבנק שלומה, בחשובהלחוי
 והמדיו וטמעגרוב



 אלול חודש ראשסעודת

 כריאה כל אוטר דשא ק ךנ.טו ונ. סוס( )1.נ אתת במם' תנןא
 קראה קורמת שחכמתו טל מתקיטת, חכמתו לחכמתו קורמתרצונו
 אלול החדשים שני על שקאי לפרש דש מתקימת חכמתו אקחטאו
 על בחכמ"ה, העילם צרא ט שהר חכמ"ה בהי' הוא תשר כ'ותשר
 א( א )ט"עה ירושלמי בחרטם כדאיתא בחכמיה, הארה יוצרעי

 הדאה, בוטה אלא קוום לעקם אק התה גרא בחוכמא בראבראשיו
 לא )שיה וש"ל ואמרו טלפניו שהראו עשה "אלים י( נ )9לתכהכהצ

 חוןש בהעת ההן בלבר שמום יראת אלא בעלמו להקנ"ה לו אקבן
 א ג .ןח א מאמי אלול מדש מאמי ששם ב )עק 'יאה" בח.נתאלי,

 להית תשר, לחשש ,טוקיטה דוד.(, אוטר גנשרא במלואו אירש
 הים מתקיטת', 'חכמתו שתהוי ולמע% לחכמהו', קודמת"יראתי
 עמדת חיתתה החושה, בשם המתחרשת לכרויה קיוםערצה
 ח )י הכ"ח  שכתב חה לעים מתקימת תה בחרש שדאל שלהירש

סני
 העם את לעורר בר. אליל בחורש שופר לתקוע נהגו * א( תקו
 יהקע אם ו( נ )רסוס דכתיכ דרך על רבעתן, הרק כ,פ ולפהרלזרא
 והרדו לא ועם בעישומר

 אלו. חמש )סשה. ניע דשם- בע' בעל אאץ ב"ק כחביצה
 1% שיר מ"ית הש אא דישמיאאא"עיק

4הג=משחממ"מש(%אתשקןט"יקן"א
 שי"וחטתש114ה*משםח*סשהתשטה

*שלי"
 ן=*ל%"י"הז
מא



 י"א, התועא ההר 'יאה', שענש אלהג חיש לכן, עגו-להרתא
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 בשבק א5ל נבורש  שצ תחת שק =י ר רנל 5מ' יקויצ
פהמשה*ו*,הןיי"שפל
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 ו וו ש" %" בשת יחק ב=ם  יטהטביי
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"איעמעטשבת-רמשובטקיעחי"ייס
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 4ל *גימרש וחש אצאהט הן

 רטידם4ה1,ל%וחתש*סחפרתרחףים
פחאתתית,מקי"ם

 "הרף"אב"ץ,משה9"לרש", =תףצ1י יא תשקק א" ושחצת ה ל קח*ך קיע,אוהלרהקת"
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 'שתהא ובטחה ונתממת", וחורת נתפללה 'אם מעלת בהם"ש
 יקוה 71 פסק אלי כהתש לום- טהנש 4ק תפלתך" שנשמעהמבישר
 ישעין, איי ר שלר עמי )ששסשש ר" אל וקוה לבך ואמק וצק ר'אל

 אה4 והניק עם עם הוום אה4 והתעמם בהפלה להיכר, העם אחלעורר
.רחם

 ג( וש, )חרכם לפרש "שובזה
 "קהי

 ד אל קהי אקק, ד אל
 במה * די שלא היםאהחק,,

 שנקהי
 נ )אזכר נאמר עיעי אוןק', ר' אל

 ליצור ליחפלל מומקי אי לבן תפלה', שתם ואשוע אועק כ' נםחן
 תפלת' עעשטעה מבושר אם 441 אמחק", ד' אל "קול'ולהתפלל
 בו משב יברכה, לטובה הוה החורש ע*מ  שיהחדש רצקיה'
 הזל שקמה,בתשובה

 ק-
 רור בן גב'אח קרובה, לגאולה נוכה ק-

 וחפויו רהמ'ו ברוב רעדןבכעורה



עוית קינסריי
 י שכת,
 יתשנ"ןשנת

 שכשמק מדברייירה רערטותתקוא
 שלימ"א אדמו"ר מרןב"ק

ממונקאמש
 תשנ"ו שנת במשך שתיםסממם





 סוכה מסכתמיום
 הקרש ממשםשדש

 תלם"-
 אתכתש

 יש להחלתה מסכתא סוף בשולוב לדרגש תורה האראל מנהגא
 יום בכל לחורה' עת-כ דדיהן ענק בחרוק מוסר, בהוך כאזלדרתי

 בהנה כח במים מעשה רבנן חס או ~ס סוטה מטבתבסקי
 כשתכוסו יותיג טמלכ' 14ש- למרדכן תשאח הזלכה דהההסעררה
 שקוס תצדה המצוע נכי על כמנחלו טבעטת ריחה להיכל,יתש
4שם

 ןמ-ו-
 המראל של מסוון מכלה אזה פה. ער ת.1 בלשן "צ הש

 אח קבעו בףכר חכמים תשעמעו הרחק, בשעת עליהם עומר אההוווי
 הלווה את וסתמומבעתה

 ךגצעים לכונף דוש מששב שם ועי המהיווראהכפיש
 ב' שהי התמוים בש.בן ישראל על משש מכלה שמבת כן,אמהה

 0- סי חטכר רל ננ.ח וחנא וו"ל אמץ 4ק יום בגלכבס"מ

 שד'(

 יועג-אל צק כל צמיו כ. הזפקים, ק-בן מה4-אל לבושל הןעידנים
 "ה חויי גשו מהם תכמלם לט המקה לפני עו"שש הם באלהעוטקש
 פכל 'וחר כנגדם עמר זז קרבן שקא לשו מה, להבק ךש הישנץ(השש-

 ענק כהפח ידי הכש ברשעתם עמם לסער, רש ,יצציגש44-
 - בקבקתם משוהעשיה

 נד% שקי לרש ו: ה" %ק תביך, ובי. ע-ב
% *"שש ת ה ה % יט ה י "" י   4  

ח הק ק מ מ"ק  % 9 מי "י שא   
מ -
קש % מי " ש% ק שה ש ק י   



 ובבק-, בערג יתדה עהש קבועה המ הקמם חטדק כצד נ( ט)ניטת
 ונ"ל  שכצורו כמו כולם, הש-בננת כל כמר חשש התיש לשודאשד

 החמא ארם קים, המקףש מדיז בעוף רבש"ע, ין מען ד )חנחומאבמחרש
 בוז שחרב טורדו לו ומתהטז מנחה מכרו וק לו, ומהכפר ק.בןופרכא

 להם פצור אשמותיו, ועל הצאתם על עהצם וצו השךהמש-ש,
 ,אד חירצ, ניתכים חץ עמכם, קיחכפר אתם מכקש,ם אםהקב"ה,
 החרה ואת 6( י )וק" ומנק קרבן, לפר עשיתם כאלו עלכםמעלה

 מי-המם אתם כא6 למ' חשד רחוק בהורה, עושים הסו כר,של"
 הש העם בל תחחך אהכת' מה הנר, אנש- לפיכך ר,קחכנוה. כללפנ'
 ובבקר, ערב תצבור כתפילה להתגדר צרך ק זל שן קש ,תרתםניחת.
 מעלת בהם ייהוה  עצנחובהנו ורמשא, בצפרא בלירה עתרםוקבועת
 בנת לס שתק הה מכק שהלא בוקדעור, אחר 'ום אף לחסר שלאתריר,
 טלם הז-במח ככל חשי הוארנוקדש

 מעשרם למעלה נביה שהטו טסה אן 41 רצשכתא ברנשותק
 במוטת בב( בו )יקיא ניכהיב 6ה ןילפ'ק ושם( רכס ואמד פטלהזצמז
 המב קבע מירח שא טרם שכעת בל תוהה אמרה 'כדם, שכעתתשבו
 לנאילה ערא' רירת נקווץ ערווה ארם אנסן עשרם ער ערא',ברדת
 ומבארים קבע אלא עיא' הורהו עושה ארם אק 4צטזמעשרים
 קבע היז בעלם הדתם שאק לכר הוא רנצוה שמערןרראשת'ם

 בל לדשה יא היע, בענעי לפעל לעשות עימ בן ועל ערא.אלא
 ט ז נק דם )4מח רגל ואמה ערא' וק שהם בענע.ם עסויםחים
 בפיז חכם מצ דבר אים שמע שאם טלמר בעי קמע תויק-עשה

 ,ם, שק חח קבע אוהו הזמה אלא ערא. שהו נעשה אלהמדש
 נץזו ו-משו שר"מ וטעותו מה14 הי הארם שם.'ך קבע',מרדת
 לעמק הנלי הם, בלבד ערא. עמר עחול, טנץר אלא וקבע, עועיק

 נעסוק טום 1למצ11ת, לתיוז עתים קמעות שהם ישומירש קבעבענע.

 ט2י תקין שורך לבצוע יעשה בו? עהא., שוצא עוהץ תשע. וקהמי



 עשרתרוחו
 לעמק הארם סיח הפחותה, פגה המסכתא מים הףחשור

 גרתן לחטק בו, צמך אשר לתפלה, להרה עתש הקבקותבשק
 'תהד' וכמתעת "קכע', כח'םז אלו רם-ם הארםשעשה

 בח.טך ב.ותר להתהק עצמיכם מה בענץ בוז להרחש "ש עורב
 גה מ-ם ירש ברגוז .ומשום הם' ייאלח רנומכתא במני ההטההמזם

 שאא אעש כראמר 'י4 ומשד י6כ"[', לר.ר,ה 6ה ימעןבינהן
 מרטי שחחעה מר הש ה-ס משל הש4 ופי אסמיה" או דאבוה אודינקא

 לא וששורר את מבזר שדה- מאבזר שמער לא אם זו אף שמע מצי 14 פאכץכשק

 חיב נשל שמןק ומה ח[שי
 החעי

 כל שחף ההזמם, על הטוםל
 כל שאר הנן "מאמ, מאבר ששתק מה וק הש ההימק שמדברמה

 בכיחו שדואה משה הכל לומדענעי
 שהש ר"סיה מיעה המשנה פהחה הממכהא ברפשיגה

 טקרא יעז שלפע, רבה אמו פסלה", שש, מעש-ש למעלהגביסז
א מל בג ,יחיאהכתש  בני את החשכתי בסכות מ כס יית יימי 
 ב"ק של הק' דברי ע"" פל'" מצרש' מרש-ן אותם בהוצהו'עמיאל
 ע"כ הת( וי בנים בתפארת י"ע תשובה ררנו כעל ארכיבראאץ
 וכשל אבי בקי שומע אעם ומ4-ה סיר בן למ"צ ידה כ' ו,( באןדםץם
 עם ור41דם לשירז,, 0מב ווךם כשהנך בנש 6 ש"ש שים.אמו

 לוש רערב רקדושוז אש שא' בוש וז6ג הם נם אז ובטונה,עשה בקי כהצף מושלל שצקם רגוז חאש אם 4ים"י, אולבימ"ס
 במסלה ו" בדרך הנדר הולסש ער6 כ' נם תתפלא כ-אר,לווזפו.ל
 בפיו, מתפול הייו יבים'ר לכורכנים בא אם אכל א-ל, בזזהעלה
 יבק אצלו העטר בס גם (% פץ, שזח לא ושלם מהרם כעץ עטרוק

א % י "% שיתהא % ה א 1י  ק =י   
 יממהקסששחטי"-תחמאנה

ש



-

%  איי 
-  

א ח י *  סגהייש9"ש"חואתחשר*ש%"ע " % 
ממשא-שהןקש"השמשמ"ק'דא

 חתש""4קקטיפיטעחי,השמםמ
 =מ השי מי צף מי =ע קל ש""ט

 ע-

 שהם כראשו אליהם., כמע לא אוחו "ו.סח אפלו "ויתא,
 עכל"ק ק', בעצמם עועו לאהמוכפש

 אחם שש', שבעם חשבו ובסכת רוזתה שדווחהנהי
 ההזבתי בנכוח כי בם דורות "ידעו עי" בי במוכות, תשבובעוטכם

 שעל אחרץ, דצא'ם בנץ ובני בניו את לחק- "כול'ט או בררך רק כ'פ'",
 המששו למרו הם גם כרמו, מתח מקימים אבוחן אח ויראועי
 או רנתא ש-ותא ר5ומכתא, לנוום הש-~ב כהו ועש וצןליש
 ר(רמ'ה' אודאבם

 אחם שבועטם מה שכל הבנ.ם, נהעך נרל עקר הוומ
 אמבטם, נם מישים השרם ששתם בגרהם רואש יעטקמעחם

 איצת"חחשמחיחצוששמחגחאש
צ *י , ,ס%*םסין,*-שי-חים*מ  וא *ש י,=הם . שעושת רום ל"מ

אןצ"ב""שימחיעשמקהק"קשש

שמע=מהיי%,י-י
 ופ%ה"לופש

*גש
קיסת"קפש"ראח מי בקרמה מ"פ% מלהייתה,*ה דןי ם% אעימ לשת יו שרתחסף=ס ןשומ,%ה*,שי*%י*מלמגשמם למא=תצהקמ" וקטצשמתי%ן

%



 בקעמפ פניםקבלת
י4ימשתממי

 אשד הדבר זה לאמר האראל לכנ' הג(טהז יאעד אל משה ידברא
 בג ונחיב חו"ל דברי ע"פ למרש מראה כו' לו" נהר פ"רר א.ש ד'צוה
 שהוא 'שמועך הרק וצ' כמעשץ ומשממשק מוקמו שהחק שרגוורא(

 ויפץם כן כך וחק- כנדרו, נכשל שלא כחטי עצמו שמהיק נראהמהו
 2חן ר תנטו, )שם( אפרו עוד במעשיו" וממשמשק זכזתץ פנקםפותחים

 פ" נקבן ע4ו טקיב כאלו רםישו בבון בנה כאלו - רנגלראשי
 לא מתחק בפרק י.א( 1.מ ,ייש ביחמלמ. שאמה כשק  שועאהרק

 אחרם דכוים ע4ך אוסר שאחה אלא הזהה שאסוה בנגזרפק-
 יאש אל טרמה ידעי מאמי נדים מקדשת שרקדיםחח
 אש- התך 'ק 4ומ- הראל לא'רסיסת

 נהר שדר שלפנ' ר', צ'ק
 טבל אח"כ יק תרה, עמוסהה מה הינו ר, ציה שם- היבר אחקים

 תם מקמו, שבקץ עי על הג'ם ע4ו שש שיה נדה ולנהרלהווסף

 לי מה שתשר אקך תורה שאסרה מה שאם רצמגסז, ע14 בוותרתתנה-
 מספחם אשחיםלהומני

 אומר שאהה .א"ו הוהה שאמחז, בנבז רתך 'לא 11 סעמז זועהג

 ניק א( ה ,מיש אס, 4יש שחף לכמוה, צלב אהףם', יגיים%ד
 4משד שקימה נשביז' י( יין ,הךלש שנוצו- הממה לקיםוצעצען(
 קמול הא ש"ע ויא, ם'מ מושו תמטר םוו(כע והלא ופרע' צילקטשצצ

 עהאמ"י נמהי סרר שככל םצא כן ים משויה לדי לאעיש 4החשי

שנס



מששו %  עיט יטרות מהאות פחש להית מש סיוף כף חי 
 הוא אדיבה אלא תרה, שאמרה במה לו ד' שלא משוס מהר ואשיגה,
 את לקים כך'מרר

 א'ס"-
 רוזודה

 על לווט ע. שמים ,"וץ ז"ל טנאנו דיט,ע דבר ט' עלתדאה,

 הי-דן:(, במיי מיצם ב:1- רשאו יד ד.ע אלעד מחו בעל ארמז , אאכ'ק
 - הוזר של דבר אף כ' הרשות", 'דבר של כ"ז פהמנשאק

 אם הר.
 "דז ו נ 1מש4 דעהר רו,כץ' כבכל לנךש שמ.ם לשם הטו הששהוכוונת
 לתשת. שטו לתאוא כוהתו טום מצחז, הס, הי' ולא(, מען ה אומיצו
 בצו, ררך נלא רמעוה לבאר "ם לפיז עכלה הטו רוי בעלמאהסף

 וכיו"ב התזר של ככר בתכלת כמהך אם ממנ"פ שריי תוהה',שאסרה
 ולמה מצחז, הא הר רבורא תליית מפך לביאא שמוס, לשםה.א
 להורי"- וצה אמורה, היא ששבועה רערר ב4 הר. לאו, ואם כנהר אוסתאתה

 ורב, חתיה, אשרי על

 בנדר רושו-ותא ממ"י שהוא לחשוב רנלק זה ענקחזנהנ
 יל 51זיא,י הח.מך במפר מבשר כאמת אמנם הרק משורתלפנ.ס
 ר4לא לאו בביאור ש8ן )בשרר לשען הוא שך חיריהא, ח.ובשהוא
 אחר לתה- 'עלא לם(, ט )במןי ודמכם" ואויי לבבכם אחתההרו
 שהוא בלומי עעיו, אחר הר שהוא מ' - השש ראית הלבמחשבת
 תעניש לויבהה הביד לבו טש'ם עועא בנק העולם, חאוהן אחררה-ף
 נעשה שלא כלומר סובה, לכוווה כוי בהן היטק מכלי 5צהמנהנדס
 נפשו לוזירים רק בוהו, בעבודת להשחהל רוכל בריא שזעמה-סי

 עת ככל תמ.ז זה יאו עש עובר ו" בדרך שהלן גי כלבחעעג.ם,
 וחשבונך בפזעטש

 היומך דבר צו"כש כר, ההמם מן לוווח  עשוב החץבעת
 ח בכל נחשש עמום לנש, שאות על יסתרס שורש המר 4התהיוו
 הר בוק תלך המ"מ בויאות שנם דגי, ביזבז למק למשה,שומה



 לזעום כצוה למעש' מצמרמים מעשש כל אלא רשהז, של דבר חדאק
 הומני הנוף בתענת. להתעב רקתו אם משא"כ רעהו, ררכן- בכלעל
 ח"ו רע אל מוב מרשך הוד,עלם

 חח לנחת לעשא ומהשבותש מעלם כל עירךו ריקרדי
 שמים שם יהקיש ויתגדל ורק אך 1ז'1 פעיתנו כל  שכשמם,לובש

 בחב דנדן במהוה דור בן בבטנת המשזז ולמתז וובכן ונבא הים, עלן

 הזמףיורחמי

ת9



 דהספידאמילי
 פרימאן אכיר וצ'ל ילבער נפאל יכי הגהצתעל

עש"קפ'שלח

 עלמו בית אל הארם קול כי "( ,י, ב79לת אומי המא' שלמהא
 ריבת הרי עלמו', כפז גאל כלשק *יק רם המופדים נשוקומבכו
 קוא ואלי כלשום, מתכל ירע לא אשר חדש עקם אל השהנשמה
 בשק הפביבה ענק המו מה בשור, צ-7 כ ש* עלם - עלמו'"בזז

הסופדים
 בהויה עמל המו היה בעלם 'ניו כל אשר שהאדם לביצו,רש
 לעלם כסבא חץ הוה, העימ תאתת אל שיכיז לו ואק ר,הגבורת
 גוץ ושנדם ם-אקיהם הים-הינהם ישבש שצדקכם מקוםהעסק,
 מא' עלמו קח הר' אדרבה יורע, מכי שאים לעלם גא לאהשבעה,
 מהכמת לבינהן הוה, בעלם צר"קש של ענעם המו בך שהריומקרם,
 תשכר נצוק פרח בהמכ,ם כממאר צלק, לקאש העזרה שחיאהתרה

 1(ד
 ושם הנצצם, להצפיד השוחר מים הוא המופדים שוקורוה

 ארם שכשהתץ חס"- שלמה אומר הרה ין כר חסי שהקזהקוששי הי ר, עובר מהכן המוי הול צדיק, שהוה אחד על אויה בפםואומרים
 ההפםר ברל *אער אק הרי עולםו', "לב,ז הדו תישטי העילק,לעלם

 כשמי הטופים', בשוק 'ומכבו אלא ט"ו, בוטפר ד יאיך4ביה,
 להיאמר ראוים ונכרתם, מץ4ם בוט להטפחן יישרט יצשפריםכל
 תטווח מרכז שפר תל והמי, קני, צהק, נהל הבי שהשיו,

תקב



 תני=שש

 דרכי בעל ארמו"ר אא" כיק על קרעו רנד' יחףם העהנ
 לסטה אחר "א"נ ב( ק )במגבו בפרשתן וגיבוב אח שפירש דמעתקצבה

 עצמ' הקוום הוא רצש'אהן שעיך בהמ', נשיא כי תשלחו,אסתי
 למאמר וארים אלו דגרם והטו כניעה עממת בחב האדם הכשאשי
 בעצמו הוא והעלה עוד משפחהו, קוום שמשד ויל, הגששי רנה"צעל

 כהלכה תורה, חדר. בכל בק' ה," להפלת, ער היראה התויהבמעלזן
 מפרזם הגיבר בתש ובעף תלטעים לצורבה תורה השיביץובמחרש,
 בסו-ה- ומהפלל ר' עובך המתו נגירמא, פומות פסק ולאתשובש,
 קוה. בדור לודות אפשר טהר צ1ז וצל האר"צמתות

 צררכם באהל וממחשף דבק ה" הנמשש, מעלמיוומלבר

 )טנ", שלאשף נסע ח11ן שפעם 4 סיפר נעבי עמ' הנהו ישראלתדהי

 נראה לפן שלמר ר דנר.צ עם )"ר לבצנקאצש רל( פ'ארמשלא תרע שלםץ,ש
 וכשנכנסו רומל,הורע כעי ,ה וחוץ בדלנד(, ד13מע'ם שערב י בעמהדל
 א אוחו הוו דמע אלשר מנחת בעל ארמונה אא" בנק של משרששית
 כצק ומיש א4ל(, הו-ש בעו מ"צ שדי )כש ההלמם ספר אנדרתבנמר

 הרפו  נאשר ב( 1הי4104 שסק את אש להבות חהצ בקול יזעאא"

 קלו טצ4ל שעשק או, 4 ואמר משוסך. עקבות חרש אשר ראתרץ-
 לכו למעת על חרשים יה לעלם "יבףם בשה, בקרשדגא.ר

 יב' לנזוז על חלש, אלעזר יב' ב( ד ,נתצה תו-ל אבו-ופזטהנ
 כר, בכרז קא אמאי 4ה אנד אלעיס רב' בכ' קא הת"ז חרוז כר,ירנן
 והא' יא על 4ה שש- בכעא, קא בעפרא דבלי ששש להאי 4האשר
 ח14ד סיבי משת הר דבשת לתיש, תראה הרךקוו ובכו בכית,קא

 מנס היוחן הל פצוחן, אחר נם הוט בעולם הזהה הרמה 'יצןורב'
 ~""שיפהפאיש~שמה,*קש

י



 שהיו טה דים בעפרא", דבל. שופרא "האי על הוו שבט טהלבטת,
 סעעי מנקמש שדדו ובחסים *רצע, ר ובסוד לנח בתשע ד'עובר.
 דכלע 'שומש בחעה תהו עמם, מורט לקחו פטירתם לאחרהעלם

 נאבר זה גי סכום, הע ~ה חי לעלם, עטם סמק הוא שם מכמהא',
 העקם גןוכסר

 אטמו שהשאי ז"ל, הנטר הנת"צ לנב' הוא ו, ירךועל
 דרכו, ששער ובוהא' מופלגש, חכותם תלמ'ר' ובנש קיםספים
 להתיר ע*מ אך י( מ " ינד ,שקה חים קריש בבוהתן אףוצד'קש
 בוותק ד' עובר עוי שהוק מה בעפרא', דכלע שופרא 'הא' עלדמעה
 בבעו קא ורא' דא יעל לאדם נלה שלא ברברם~ה,

 עם'ש לא עלעו ר יחם פשתכחק ולא ראבזק עלחבל
 לנצח המוח בלע חן ט- )קעי הנבואה כמההה ותחגרם עי,מלאכה
 פוש כל מעל רמעה ר'ומושה

תקר



 "לחיים"במסיבת
 של,מ"א רבעו של נכחש להיהלרגל
 אבר ג' אח--קדחתם, פרשתב'

 הזמן מעוררת הק' בחודה שהשיאה במפהקם הביתא מהידוע
)יק

 הם-
 מות "אחרי כהורה עכעדו קראם דובה לו( אתץ ח מהיירא תרד

 אהק אל הכר משה אל ר ראמר רמתו, ר לטי בקובחכ אחק בנישני
 אלוקרשכפרב[ גי,מאתיבאאהק אלוקדשאייךואליבאבכלעה

בוץ'ני'
 ובפרס, להושע. מאר עמה ואכ"וא ןצ מתה שק כלובאמה

 נדורש שי חאה אס "עכשיו לשהק משה עליהם 4צ(ר אחרשמצד
 שחמאו חול אמה ומאיך אשי( הא יד ג ג שים ,ה4" השמך'ממני
 ואחר תעי הללו ושש  שני ומותו מת' אומים מהע שבדם, וכנהבכמה
 רבם בפני הלכה שהורו למענטז עש וק א(, ג4 )שטיק סרורמחג

 שדם( )" הטל,( בחתם ד"ע אא" ב"ק מה שכתב מה ועין אן ם4,רוממו

 ה-גועם גרתכם, ציפודם האבקזטו ודב היו שבאצלן לזומרךדש
 רישום, כ' כלשר, ימעט" ו' לפני "משגבוח רנהצכ אמרעצ(ט,
 החיה נמסרה ושוב כעקב, וצחק אברהם העולם לאכהז דחנהוצרירה

1 יי ש,*  1  % % ט   * עי 
י%%ן*מץטא*4אששקיצאץ סחיי*4-4חיהיתטיטגמ7*

% " "ח=% ח  ח א" *י הי  ש ט שי  ג מ ל 1 מ " ח 1 י ה מ ח ה % ט ק %



 'כקרבתם ממו"מ, ניב חמאו י": אשתער חולק' 'אלקעושאומרם
 האמונה בקבלת יאהחל לברם, ר לצי לרחק-ב הס שהם ר',לפני

  שני שותו נמתי שאסח הה 'ימווץ' כן תל משה, מפי יאבתחלה
 נ4 חישה טעךנה נתחל גלומו הדיי, מהע ואחה חוד הל*קרם

 על מ', זקנ "%. ואררן למשה קראו לכן הללו ע4ש אחרתששך
 סשה שדגדגת היגו ל- תאמץ ך ~קנ זעק- אפך שאל ו( לה 1ינףסדרך
 לב; סו, בהנרנה רצו לא והם לך' ראם-1 ,וד ככהעה הסואררן
 הל4" צגים שג. שוהו 'מהיאנור1

 בפר לקרש אל אררן יבא נכשת בפושתן כמדרש שא.האההן
 ואל אברהם, יץ דנקר ואל ו( " ובמצח שום על אברהם, ו: כקרבן

 ש במכך, נאחז אחר יל יגה ע( נ4 ושב שום על עתק, "תלה
 פנ.ם' עדם טי שני משם * זקה מ( מ 1שמ דכהיכ ממך, עלבעוהו
 אבות של ובוכתזם בכחם רק הקודיי אל להתקרב אררן ויבאהזינו

 "אהר' לומי רנתוכ שהיים ההו ע21ע מכהו וזלה לא אבלוקררם,
 שאם כלואר כוי, שמתו כדיך עשת שלא רש" "" אררן" בני שני740
 כנץ, שמתו כררך שות ח"ו חף נו, לעתה טול בק- בן בפר וצםלא
 המנ.ם ידם טורן-אלא

 יקראת דחדוותא נעין ךימן, את מעזרות 11 פרשהוקרחות
 להמק שגעלם ע"י הק', אכותש וכה, עיט שתערר חח", לכרתישם
 בכחם רק הכל והשטתש עוגו מצרך חים שכל ולמצוקתקיע

 ש"ח כל לנדל תוכה וךדש, ורע ורלט בל  שויו רצק יויוכוכתזמ.
 צדק, טאל כשות ער וקרועות גחת רוב ולהתז ד"ע, חך אנותשבהרכ'

 שבמותבשבע

חי



 מצוה ברבסעודת
 נ"י צקיי מה ='*

 האב על שמגיה 16 סו (, נ, 1"1'ש יצש,רעףל רכר' ירתרםא
 גרוזה מקז סערות "- 'ואק םצ,ה, בר נעשה שבט בטס סעורהלעשבן
 רננתה הרי מצוה, בר לתוות רגק עאכה ושנדאה שבח שנודביםנהו

 בריה שמחת מצוה סעודות שלש לבם עוגות אב כל חרההודוען"
 'ואץ שכחב יגמזרש"ל ולשק נישואק הקהת מצוה בר שמחתמולה,

יא",פ"4י"חש~חא"מ
מ"היחילמצ,נ

ממימקייף"חאייל
פאא""משמוש""תייח  

פ , י מ ב " ן ש א ם א , % " ח א

א"
 יתמשמימתית%חש,שיםח

 וין נזוי'  משתר כלמק 4מ ,ףש היע מקד שממל בטם א, י והלעחשא

 ,רה"ן יתק שוחר בשמשתר
-,, 

 ענק בתורה עיכר ותיעשינה שבעס
 שסעודה מוןה הה טרחה נר נמעודה המיש( )לצ איר מצוהסעודת

א " א % ח " % מ
4 4י=1 א  יחי א" ל סי פ" מ סל" 

 על השרה ם4ר םית-מלק בשצה מ נ"אאק, האףדתמלה
 לקהה קשטה הברת שמחת שחף במוקז, שמחה גם מערבסטה;
 יששמ נמיי העש יגוף הח72ה נשםית מסיד נם עקראחמק

 כס שםחהגקכיה,הבמבום
 שומץ,וצצהבה"

 שאקלו 'מלאהם

תקו



 ב5א הקוף על שוצי נופנ'ת, שמחה ם ם ףש שמחה" כלא שרךאשה
 הבר שמחת אבל טפא' "פלג שהמו ב( שא ה"נ )עד חו"ל אמרואשה
 שכל כלל, רגוף שמחת גה ואק גטה, של שטחה כולה ריאטסה
 כן שכלל רגעו"ז לח,וכ בס דגיג זה  שביום טה יק ךיא דאבשמחת

 נטו, נמלה מצפק סערת "י שיאק רג1זרש"ל כתב לכן נאשרןעת
 שהשו מה יוכן וכוה מצוה" בר שדות הכן שוכה נהה-רוה שכהשנוהנ'ם
 מצוה המעה-~ה שלשרש

 פ. על טצוה, הבר שמחת של ופתירה כנועלתו לבאר "םעה-כ
 צק 'טשעק מנחה חפלת מעלת בשק ר!נ( מק ה )או הטי שכתבטה

 הומו רב אמר הלכו דא"ר בה, לתחר צרך ומאוד 'חפלל רגומהתפלת
 אלא אבהו נענה לא וחף רחרחה בתפלת אדם חרר לעלם נ( 1)נוטת
 אבהו יגש המעה בעלות ךה' 5( ,ק א )מיבש עצאנ(ר ריגחה,בתפלת
 טור .הפלל מנוגהו כלימו בבקר 'רה1 ומה השחר שתפלת משיה-גועם,
 לבנתו בטאו יזע נטנה כללה ערב של וכן בעסקך מרה- עיהאקורם
 מרה- ויהוא בעה- העם באשור שהיו טגחה של אבל מעסנןו פנףהומו

 אותה. שהתפלל עמקנו סכל מפנהה לט אל אותה לשום צרץ-כעמודו
 מאר' רחבה שנןו כן עע1זואם

 ק יום, בכל טחפלל שאדם חפלות וג' ה.ך שעל לזמר,דש
 גילה, ברת שמהת לבס ענטוז אב שכל מצהר סערות השע"מ נםהוא

 תהלה בעת ערהא רנךת משרז נ'שואק הציות מצוה ברשמחת
 קידם העם בהחקת שגיא שהרה חפלת כודן הטו אדם, שלברשותו
 סים שכה במן-,נ לתפלת דומה המנואק שמהת בעטק'ו' מרורשק-א
 שם האף שעהה נישואק סער-ת הוא הנר" העם, עבורת אקרפדם
 )ט"שחגםה מוהחגצ. א"צאתשה הי יעלק שמךיםבמבעת

 שה51ת שגגי השאה כחפ"ק השו מצהו הכר שמחחאבל
 שמהת השו כן בעסקי., טוזד שהנא בעור הים בוצקם 'יןאטנחה



שןסבןמ"ךומיקחמיבח%,1 " העייא""ה % =ו טפלך" סימ
 טשהשקוךקנס*הוםישיםףשלאאאון

למ=מש%מח,יח=עךישךהנ"ממ%
 4ד ם%שו"*ק

- 

 ""מ מץ =% חד שח
ישעחח"מחהיעךטביאהטח4ח

 חרמתח4יר,וי,ש*תל4ייןי
 אולשתפוילייעמןב-הה*קקחממח,

%ה,
 למען של.ח,ת לטלאה, ויא לערץ הארם ביאה הבקת שלק-

 השית ובעכורת ושרה ענק, עושנם ע,. הזכו ין'ש, מלכות,ככנר
 מרא. מסנ"צ, צרך דהוהה ילופת מכק גטא,ומאיך

 שמחת היא ובן טוחה, חפלת בעק אלא אבהו נעמז לא מיאמצא
 ליאת האב של ,בע,תהק צלמזהק להתקבל ועת רצק ין מצתוהבר
 'רח ומכל מבינצח

 י ,מייא תיה ברבר נ"ע אכי"ר אאץ ב"ק שרבות טהלקנ
 בן לה ,שהיו 11'ל לשק על ד'ע ושהש בעל רגהיק שאמר מה כ'(אח

 תפלק אלו ן כה ,י--ם עלן- נקרא ר שם כ' האיץ עם. כל"ואו
 שבראש", "והילק ט"ו הראשן שעל 'הצילק צניי שלאשבראש',
 'כיעך רוש כראש אלא נלבד, ההאש על לרי,ת להחפנן שאקכערוה
 הראל שהר' כתג-~ן וזוז עצמו ובראש שהית רעי עי"שושות',
 תפלק הטו והריחםעצמם

 הם-
 אך וכה ואכמ"ל אן, , םץמ, ,עק עלמא

 בורה על והעוגה שקשה ביתי, שלאה ערתה מק"ו ש% סובןעכ'פ
 'בתק- היובלק עבהי י למררעה שכורם שקהים להוסף,יש

 וטח ש"א בת5'לק', 'הראש שוזוה ההכה לעכור הארם צרץ-ראשף,

 עהש התפלק" -ההחש יהה שכתחלה קי הי בוש, השצק בנוםרעצו
 עוסהלכשף

 'ריף,"
 בושש'

טקט



 אחם וכל רדיום על מהת עשרה לשלש מיס חג מספר רעהר

 הדבק ב( ק4  ,שנת חו"ל  ערומה כמו בנפשו, אלו מדהו לוזותצרץ-
 בו חנק אתה אף חנק הוא מה רחום, אתה אף רחום החג טהבמןות'ו,
 וזע אנ ומשך 'שלשה קק( ט שי ומ ננ יסח, ,בלל וממרש עולזםה-עת
 לכל ש בשרש מ והינו מדא', יצ-שלשה

 נהה-
 סמק א6 מדיו

 טון מוטת מתעת י26 כ. רן פ.ח תן ,בצעי שאמה ע"ר ההואבנפשו,
 עד24 כל נבלים ובהם חטטם, מומך רחמנים בהזעק, להראל,הקב"ה
 הארם צרן אלו מרנת עעדן שלשה על אכן, רושש של מוותעשרה
 נדרשת ויירה אשי מרות ריי"נ חק מהוום עשרה שלשה עוי6וום'ף
 תלמוי להעת לנרל הכבוהה, יערך הוא העבודה שערך והפנובהם",
 ארי וחסירישערחכם

 בהיסלק נהמדם שלשה-ששר של אלו הענעים רעי אשרונפנטז,
 צדיו מצת ויקר שהף י; על בתפל, שנמים רחמש על מרות "נכי

 ףע קנך את תפתח פתח ח( מ ,רם-ב שגאלם כס בפי, מקקיםוחמר
 העסק שעקך שכראש, תפלץ ער ממודם בהן נרחקת כשיצרהמדות
 של הענעים  אצי בשמשלעדם הינה יורן ובמחזק, בושש הואבתורה

 בנפשט, רשנבוע ררנום של מרא שמגעם בלבד 11 411אשלשה-עשר,
 תשלק על ירשו שכן ב"ה הף'ה שם כגק כ'ו, ממפר עלה6ד,ת ייי משארפש הם הר, מק, בורשת עךוןרה טחת זיוג ןנש שןהיא

 ףושו ע6ך נק-א הויה שם מ וארק עם בל רש שנת"צ מהשכראש

 הריה שם חי וי של לתפל, ר"ה? זל תפלק שמצש.ף ב"ה כ'מק-
 ע41ך נק-אבשלביה

 נקהא עצים שם שהיה וען,מזץה המשד שהכה וזה[מרי
 ובראש, בי וסמהשנוק בוזעשה בריזנהטתי עצלם שם הדשעלץ,
 צח רב טנצו יזו חקנן והרך שיאל, בפז בל ולתפארח ל11םרגרל

 ב.שעתן לוחצת קוו מ16 מכה עף טצד4 חפרם שש לאחע-השיתפח
 שחרצת. בשבע בשש במי" הראלשל

י



 רי צבי אלעזר חים נכדו שלמאפשעק'
 אב מנחסחב

 ש ויקיא עה"ק ב( י 91ייןס ושרומא במדרש נ"ל ימתעו וצצוא
 "" שש 'שלש נו, טץ את ע-לתו וערלתם מאכל עץ כל וצקתםכן
 כל קדה הרביעו, 'ובשבז לדבר, לא להעיח יטל שאש ע-4ם"לכם
 שכשעה הלהקם מהו %', 'הלהים להרה, מקדישו שיקביו קרש',פרו
 נומקה פרו" את ייסכלו הדגישית קבשסז להקכם, טירללשרגא
 תבואהו" לכם אטימי מולו מנאן בתיה, לן'הז טתהיבשהוא
 ט' למךא שנים חמש בן רבותש שםמכאן

 הרבהרת שנה במתחלת שהש ה'אפעאךן' שעצשזתנמצא
 ההלל  שתשו פ" הייוי קרש "סר שים רבעי, סלע כמטת היאאשר

 תלמוד מצות קיום להעוק 11 הורה בקטור שש ומלבר לרהווראה
 שמכנש עצבה לר הזלל הוראה קיום נם בה ם חיטך, ומטתתורה
 לר תתהה מהלל הוא תווה, ללשדהתינק

 שט; כתחלת לרצדה כס את טקויש שהאב שיימק הישוה,ב.

 אוחית לסיד אוחו מניסק שש שלש ק ההשק  1שכחעתרברבה
 "טךה הצל יציקת חט" שי הנן, םוךן תר יין י.ד ורמ"ארהטה
 בושם הששיה לטחת משא וחק יק ןנשן ההשו עלה-מרת
 שרת לו נקזן שצנה חזמע, פצתםצהז

 וזה-
 אצבא מאס- תחשי עוד )עק

 ש.מ6 שרהו על טון מה מ א,1דמ', וצלם דנקקו עה, אחחבוא
 עציא ווה, לשלם ב"צצ מם-ת יי' הם וכעבורה התרהשע'

תקיע



 א( א ןיי" עה"ח יממש שור כתב וככר החומי על הצווהטטץ

 זעק ש )הנהמא דסק עם ללמוד מתחלק וה טטוםק ן גר סשה אלףקיא

 כ' כי, החומר על השכל לרגבנו הוא הארם של העברות "שלגךי((
 מתעטמ ליהמת שלא ד' עברות עקךזה

 עוה-

 ציך כ; כ' כי, כ5ל
 הזעכורה' התרה בההכ' 4,- הרשהלה'ח

 זה, *בן דיקא וחרה בנו הקרשת ענק שיכות .בוארוכוו

 בפורות אשר הרביעת, שנהתחלת
 הא."

 משן מיות קום עת הוא
 על הזשכ5 הציה להגביר עמנה רנ(ן' נטע טצות נם רהנהרבע'

 החעה' כמפר רע,ו"ה שכתב מה ע"פ ההטוהחומר,
 ש"גושרעד שם( )מצו-

 לה'מז צדקו לנמען וחפץ הטרלל כעם בהר ב"ה שהא-ל מה הואהמצוק
 קחו למק ע במצוה משכם ובחכמתו  שמו יומק. תורתו עומק.כולם

 הפחות, ההומר אחר חוטמם ארם בנ' שדוב אלק'ם '.דע כ'מומר,
 ובעסקה רישמה כעטל נפשם 'תם ולא נ(, ו )ביניה כשר הטוסטנם
 על תורתו רבר' הכל פירעו מקום לנו וטז; בהט10 ס.בב כן עלתמית
 שוה שמז ש*, וצ'ק נקר כל מעשר אוש כל בהעקת ולכן כר, פנ.םכל

 רבנהדרק ששם ויושלכו, ההא שם החורה החכמה שעסקבמקום
 שם יד או עכ"פ שם שנאכל נבהר ושע הצן מדן ומבע. רעת.ורע.

 ימן ש 1 תבז אעך ישם שעת או תורה יימוז עצמו הממזובעי
 מכ5 ובית בזת בכ5 ויה קי ומחו הפיות באותן נחק רהיהש0,

 ובק אביו, מת גל בחסמחו למי אשר החרה, 'יע הבם א"תגבראל
 בזה בכ5 המלנני שכה.יז כי, ר' את דעה האג, תיפלא ם( ,ג,העד
 אנסוס כולם, 'ה.ו וע הביד, ועיהרם הזהרים וטלי ערב שם ערקוביז
 ועוק, דכא ים- שום בעיהם 'מצא ~א הימדם מותירם ילדם,ונקרם
 46ם * והמזם נר, בחוככם בניכר וגזה' ש( ט )וקי" שכתוב למהוסט
 ן יט בציר שט טש" שי ושק ך(' ש )ינד, לאלופם לכם אהד,טצמ

 הכש למתת יכי צש כצות שמן וקשר ישאר איתהם-ם
 שדיבש הש רכך בק מצות ששרש שהשן תורה, פמוך ללמורתג;

תקיב



 עכ"פ או הויה, ללמוד הףו הקהש עזה" ענעי נא שם, את הפ'חתבעל
 רעה האיץ שת'טלא וקנך .מטך המה תרה, למקום מבניו אחדפטלה
 רכוב צרך התעק, ארל הרבדית שטי החלת בשעת כן הו."ה,את
 חיתם, ש' כל רחשושה הורה ללמור בט וחי ררו לקרש עצמו עללשל
 ש4ז בשט, במרוה הריה את רעה הארץ שתתמלא *וםשהכרו
 דאדם' של הענרות לעיקר היא אשר החומו על המיכל דגברתהננרא

 שבנוצות שכמו רבע', נטע למצות זו שמחה בק ,ש קשרעורנ
 לרמ"א מטרתה שהא' שמ'ם, מלטת ע% 41לת של ענק .ש רבינסע
 ר'טל קטן בן כמו לאלק'ם", לכם אה.ה ט!נמ לעם * ר"והיתם4ךס
ם דק וטיס טיי ץ ות דרבקן'ת שנה בתחלה שהם!לדבר (  ורד ב;( ש 

 ם מקנ רטייא
 כנפוי

 משה לוו צהר תורה סלטיו אבץ עידכן, בער"ח
 עול קבלת פפוך שהם י(, סעי שפ שיע )עק שמע של ראשקופסוק
 מצוות עול וקבלת שמ'םמלכות

 התורה אות.ות ללמור הבן שנכנה זה ',םוהמזד
 ופפסי

 קבלת
 רבא'ם ולשנים *מ.ם ראש החקר רוא משת, ת% עמ.ם מלטתע%

 הם הכא'ם השנ'ם שכל בעתיד,לטובה
 וכים דו,!ש, *ב' כני

 ראשת מיוםנמשכים

 פיות לכ' וש "( ש י9= י ו% מקי =4י
 לר', הלהעם שדש פר ררבמרת טשמ ילים שמם שלש עקהי",
 תי- ןיא ק דחכבה, מח תקף הטמאי, הביטח שלש בשולעיט
 ההלכה על רציפות וררטיח כפרק הטו שההלכה התורה 4סיברק
 הל 6ן הטי בסייט ,עה למקק ש(-ץ' הפר', על המכמהו כומשותהם

 מ הוא התיש, טמר תחלת שהוא "ז 'ום כן הגל ש( יד ההקולל
 ערלים  רעום מאיט =מךזם היטק וו ר יבר השרה שמוד לכלהשרש
 11,כ"נוזוכשמז

 פ-
 חייה ללמוד ומכער טחח'ם הכלהים, קורש

חקיג



 וכהכנה וכרושגה רופיה, שר אח דמכם", הקששת בהסרתהקירשה
 הף"ה דבראת

 ששם נ". צכ' אלעד חים הגנך נעכרי לרוות עעוכה רצוןוגה.
 ותהי ובגשמ.ו,, ברוחנית יקרותי וחת חב .1'ח, ומכל בק-בו,פכות.
 וממנה מוב.ם, ולמעכרם לחומה לתרה לכלשהו וראש ראיית חששוה
 לפנ.ו רוח לנחת והבל חילה, מערה פיתות, מובות ששעמשט
 דין במהרה די גן לבשת ונצה ד"ע, אכושף בו, שתפארת.תוש
 וחסרנו רושיבהב

תקצר
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