שנתהתשניקו

" יי,

קי
צדיקים
יבואובו

עוי
ת)
קונטרסי

יכת,
שם

שנתיתשרו
ההואלשיטוחמרברי תורהשדה2ס"ע

כ"ק מרן אדטו"ר שליט"א
ממונקאטש

נשבתותקודדםומועדי העעהבמשך שנחתשנ"ו

'קל,,נואמזיק
ץםאויד,ה'תשנ"ז

*

*

מט שן 4ה
מקס אתם לברךלהא .ננועיקיא
ררמני החסוכ רנניד הכשאר סמו מסארים,
יאמת רפו למקהוטיסילל לנכת מעקאמס בפרם

ן

ן

ן

מו"הוווקףזימי
מ"אןמי
החסכה טהח
ומנבזזת

על

אסרמחילו בטוב ליבם לגרב הוצאות ודפסת ספר רנוכז

לרגל מכתת לבם ביום נמהר
מסה
בם ףחשובי01ף

היים
גש"נשיתעץ"קיי

בדטחעזמיעק הלב ממנזת לטענתידידנו
סחדהג -נלדיפר יפה בכל הפידתרם,

שהה

ההגר לראות רב טבע זץ-5חזר מעמריצ-ח
יגגיס עחמקים בתודז -וכמצות,
בניםימב
לחורה ולתעודה

ליכד עוד רבות בסע ם להדבוח פעלים

6
ש

48

עדי נזכר למהגת גואל צדק כשהדדדירן

ביקרא דאה-הא

תוכןהענינים

חלק א  -שבת בשבתו

טרשתבראשית

ליל שבת קודש

סעודהשלישית

טרשת נח
4ל שבת קודש
סעודהשלישית

פרשתלךלך

ליל שבת קורש
סעודה ששקדת

טרשת וזרא

4ל שבתקויש
פרשת חוו שרה
ליל שבת קורש

סעורר שליערת

טרשת תולרות

4ל שבת קורש
תומדה שאשית

טרשת תצא
4ל שבתקויים
סעודהשואתית

פרשתוחילת

4ל שבת קורש

סעורהשליערת

פרשתוישב

ליל שבת קוזזת

סעודה של"שימ

ת טקץ ,שבת חנוכה
פייט
4ל שבת קודש
סעודה שלישית

פרשתויגש

ליל שבת קמט
סעורד שלישית

פרזלתולייח
ייטבתקודים
ל
סעודה שלישית
פרשת שמות

סשדד שלהטית

פרזלת באמאלם-ספי-נגס
סעודה שלישית

פרשת בשלח

ליל שבת קודש

סעודה שלישית

פרשתיתרו

ליל שבת קודש
סרנדה שלחשות

פרזלתסימפטים ,שבתשקלים
45ל שבת קחתם
יום שבת קודש

סערתהשלישית

ח

פרשת תרומה

4ל שבת קורש

סעדיהשלישית

מרשם תצוה ,שבתיבור
4ל שבת קורש

טעון"שלישית

י תשא ,שבת פרה
פהשהכ
4ל שבת קורש

סעודהשלישית

מרשת הקהל פקורו ,שבת החורש
לל שבת קוןש
סעירה שלהשית

מרשתויקרא

4ל שבת קורש

סעורהשלישית
פרשת צו שבתהגרול
4ל שבת קורש
סעורה של21דת

מרשתשטיני

ליל שבת קורש
סעורה שלהשית

פרשתתזריע משרע
17ל שבת קודש
סעורהשלהשית

פרשתאדייקרושים
4לשבתקורש
סעורה שלהבת

מרשת אמור

ליל שבת קודש

סעוןד שלהשית

פרשת בהרבחקתי

לל שבת קודש

סעח)-שלישית
פרשת במדבר

4ל שבת קורש
מעודדשלישית

מרשת נשא

מעויהשלישית

מרשת בהעלחך

סעוןדשלישית

מרשת שלח
סשדהשלישית
מרשת קרח
סעורהשלישית

מרשת חקת בלק

סעויד שמקהת

מרשת מנחס
סתריה ש4יץת

פרשת מטותמסעי

4ל שבת קודש
סעורה שליערת

פרשתרבריט ,שבתחזון
4ל שבת קורש

סעודהשלישית

מלוד מלכה

פרשת ואתחנן ,שבת נחמו
ליל שבת קורש
סעדה ש47שית
מלוה מלכה

פרשת עקב

ליל שבת קורש

סושרדשלישית

פרשת ראה

4ל שבתקויש
ם שבת קודש
י
סעדהשלישית
מלוה מלכד

פרשת שתשם

ליל שבת קורש
סעורד שליערת

י תצא
פרשתכ

ליל שבת קורש
סעורהשלישית
מלור מלכד

פרשת

חמא

כי
ליל שבתקורש
סעורהשלישית
פרשם נצמם תלך

סיחיהשליערת

מרשתוילך ,שבתשוב,
4ל שבתקורש

סעורדשלישית

מרשתהאזינו

4ל שבת קורש

סעודהשלישית

כעג

חי
חט
רפב

תוכןהענינים

חלק ב -מועדי השנה
ראש השנה

4ל א

דרשד קודם תקיעת שופר

יום הקדחם
דימעת כלנדרי

מאמרים בסעודת מוצאייום הקוזש

חג הסוכות

*ל ב

ליל אושפטא דיעקב
יום אושפיזא דיעקב
ליל אושפיזא דמשק

יום אושפקאדכהיד

לכל אושפטא דאדרן
יום אושפחא דאדק
אושפחא
*ל שבת תוה מ
דיוסף
ס-ג שבה תוה-מ אושפטאדיוסף
הושענא רבה
נעילת דחג

ב"התשרי,

רליא של רגר-ק מבארויסשוב ף ע

בסעודתהילולא

חנוכה

ררשד בדיבלה"ןיבד ערב תמכה

לנלא

לילב
לגלג
לגלד

*ל

ד

לעלז

זאת חנוכה

באסיפת הברה משהזים

י

!ץ טבת רליא של רבעו בעל בג יששכרוי-ע
ירשךבדיבל דקהבר

תמשה עשר בשבט

ז ,אדר

מדרים

בגהנודת חבוקה קדישא

דוממהבהיכל ההציבהלפניפייס

קידושהיום
שושןפורים

ק

ראש תודרםניסן

ההשה בהיכל הישעבד

ה ניסן,

דיללצ של דגך ק מוחטאזיע

בסזנודתהילולא

פסת

דגוש של פסח
*ל שבת קח-ש חול המועד
סידהשלישית חול המועד
4לשביעי של פסח
ליל אחרון של פסח
נעילת דחג

ל"ג בעזטר

תטע

תלב
תלה

תלת

תמא
תמד

 ,ר"~לא שלרגיענעל מנחת"לעור ד ע
ב'סיון

בסעודתהילולא
לאוץ דקוטה עי הטעלעפאן

בהיכל היעךבה

שבועות

ללא

דרשךקידם אקרמות

לילב

נעילת החג

ערב תשעה באב

דרשהבהיכל ההטיבה

ראש חודש אלול
בסעוית ראשחויש

תתןהענינים

חלקג'-עניניםשונים
סיום מסכת סשה
שסימוהאברכיםהיקריםתלמידיישיבתיט
קבלתמגים בקעמפ

תצה

 1לסרר מטותמסעי

תצט

עלדנה צרבירפאלוילבערזצ לאב דפרימאן

תקב

מסיבת לחיים לרגללידת נכדתרבית שלט א
סעוןת בר משה
אפשעוען שלנכדוחיים אלעזרצבינ"י

תקח
תקז

מולידהספידא

בסעודות שמחה

תקיא

1

א%

עורת

ן/זכת
זנתיתיפו
חהואהשעצתמדהת-תורה שהשטץ

כיק מרן אדמו"ר שליפ"א
ממונקאמש

בשנתותירש

המשךשטהתעע"ו

לילשבתקודששבראשית
א בראשות בראאלקים אח רושמם ואת דאר ,ראשןיחה
ההווגהו"עךעלט'תהום רוחאליםהרחפתעלפנ'המים,ויאמר
אלקים'ה'אורוו':אור וברש" "אמררב'יצחקלארוהצרן-להחתל

את ושורה אלא מההודף הזה לכם שהיא סמו ראשונה קעןםוו בר
ישראל ,מ"טפתחמכראש'ת,משום,הילש קשווכחמעשיוןג'רלעמו
עא,מ,תשקולם לרעואללטניס אחם
לתתלהםסולתטים,שאם'.צט
שכבשתם אהמתשבערגיס ,רם אומרםלהם.כלהאיץ שלהקב"ר
הוא ,הם ביאה ונחבק לאשר ושרבעע' 1ברצונו נתנה להםוברצת,
נמלהמושונתנהלמ'
וצ"ב דכ'ק שנהנה רק "לאשר נטרבעונין,ל :):נתנה כ%
לאשוחהעתם ,לאנתנהמיחלהלנו ועודרויעיקר הקדשאה'הה

את התורה אלא מהחורש רוה לכם' ;1ק

שנלאשירררהגצבריןר-רישה
ועדיןאינהמנושבת,דהוה 4ה
ין),וקוש-א,
יז
הש
ומ
וו
אניא
לפתוח בנשוה ראשתה ,תמן כח מקווו לעמו כר הזה'כ,ל
וגי
לאשמחףקנכנף
'1שלומרע"פפהוא.חא במ"ק,ח ב א)ד"ליחנהוראאלא
י
י
ק
ההואדלפקקמעחעיכא ,מובאאלאמענשא" לפהנראה שלק
מצהלהם פתהלה,הטוב'בטלהמהםונתנהלנו',כ'בררך,ויצלה
ההרה ארץהש-אל נ-אותבזבןשגיהה בקי אומות
ההבר
ךולכלימשזפחאיוךש,וכקכבריא מרניראלשסישוניפ עמהבי-ישה
נורה ,ער עצהע47ח להעת וגבוה מכל אהמה' ,וממלא גש-ה

הית

הוהוראכה.ותהנמ.קמסחשובא
והנר במדרש (נ פג נ).רב' כזורה גרם.טק פהר קפא
ב
י
בדוחת,והאוןהיזה התוובהוזה אדם הראשק ט',ובהוזה קקכו'
אמרהקב"הערמת.ופאהעולטמתמזגבאפילה תבאהאורה,וטימר
םזה"עקכ,ולחשך
אלקיםוז.אורזהאברהםכו' ,נקרא אלקשלאור.ו
וה ק 41ט" הים שאוח
קראלילהוהעשו,ףהןערכוהעש
לנאוועי
דקאנלקמ-הר החשך שלקקכי
,וכן
שלאביהםאב.מ הזהצרץ-
אורו של שקב שור מתק -רחשך שלעשו כ'כן ההן כדרהבריאה
האורמתק-החומךיסובושנלהמתק-הרע
טלה,
יההלוק בק לוחות ראשומת שהע בבחעת הורה אור,
אה
שח
ולמעך רוזתם אתכלהזויהשכעל פהמטיהשככתב (טש שאמץ

יין

תהראשנו ,כל רבת קשו
משדשקשר שפ אב) 14פןןן,שי
רו-
מהוו%קםבי
,
זעק קםב בךוכךקלץותשרין
מצות

א

ס"עראלואימי כךחק" -שכ ק-יך
ב
י ק-
,נךמייה " 1נ),ללוהג,שניוג שבו לא הרז מאררבנילר כל תורה
שבעלסה ,אלא מאראל צךכקלההנות אורהמןההעלם אלונלאעל
בכח.נת וחרא דנמרק ממ חשוכא,
קי עמלותם ינשים,
וכרא.חאנמדויפ (חועמ פי מ)עה-כ(שעי ט א)העםההלכים בחשך
ראואורגדול' ,ההולבשבהשך"אלובע4החלמיםל'"תויהשבע"פ
הללמוד"1,ם בהצערנרול,הרמו משלהלחשרי,והם.ראו
השנימ
ארנדול' מה שרקב,המא.ר עעץ:ם כר,כ
,.הוענקחירה שבע-פ
עשרץ-להרויה טתקיהחושך,עלקיעמלותדנובהוכן4צש-ו,שטייץ
א)עה"ב (אנד קו)בגעיםכ'מה11דוצ.כמת.עלם,ןהתלמודה קל
כביבל,שהשוהארהר1ערהמתק-החושך,עדשאורהמאיכאורניחות
הראשתוח ואדרבהעורנעל,חהןעועיא"ק מקא טסהשוכא
שלהרהםנקמןמרףהתוה"קלהחלתה שנשר(יבים ל
ובזה.
צ) רמרא הגרל אוו קושז מזוהלעע .כל שראלוסרש'.

שייו

יכל

"שמשאו לט לשטרהלוחותלעעוזמ ,הזסכ'סהדעת הקב"הלרעהו,
שבירתהלוחות
שנאמר שמרת ,ישר כלי ששברת' הזית
הראשונוא
ע-כאור דם'ק כגו
שיהתגלה אור רתורהע" .עמלותיחששד
ת,
חש,כא,הההוארצועשלמקוסשאטר ישרכחששכרהוממן*-ה
"ברגעית ביאאלק.מנרההאין ה'חההה,ובהו,התךעלפנ' חהומ
ורוח אלק'מ מרחפתעלפנ' המ"מ וטומראלבוםזז
 .אור וא'א,ר'

*

דינוא"רדנפ,קמתק-החשך

ומש"מזהטפא 5תחבברבורת,שכחמעש'ו לעמו ,שהם
החשך ,מתחלהנתןלהםה
יאח"כנמלה
נק
,ו
ולפ'ק-
ראייצאימהן-
מרםונתנהלנו

הקסם ח הענקכה מעשנו רבד
ג
ולפ'""1םלומרשלק-
ט' )6זדש הוהלבם כר כ'נ'לו'ומ ר"4תוהורא אלא ההוא
י
מ
ע
ל
עצמו ענק קיףוזם החדש תמצה -ראשית
דסקשוכגבורחיששורכאאל"שיהש"
ראלמונק שבנהרטאירבכלחיש מחדש
שנצ
לאחרשנתמעטהלגמר הלינושאורהבארוקאמתק -החשךהזעלמ
,
ד
י
ה
באור המאוי מתוך
וכן השראל "עת'ד.מ להתחרש כמותה",
החתך כראיהאבואשש(ג גי)"המכ"לפהרקויוכגלות,,האר,
היהה תהוזהגלותבבלט',על ש' ההוםזז נעת ממלכה הרשעה
שאקלהם כש ר4הומ ט',רוחאלק'מ מרחפתזזרהזושלמלך
ח
ש-מה ראת אמר",שעד ש ב) תחחעשורוחר'כו',באסו
ריווחרואך
אחז שכשמשחובאההם-הפהעל'%רגום בצמתרוזשובהשנמשלר
ןלמשיהחא'ר
נמיםשטומר (אבך ג ש) שפן כשםלק '-דןט
תעי
יהציטט בוטת
'בשארמ
מחך ההחךעלנלהזכמל וארם,
החשובה שהטו אררטאימתךהכשך מושךהיע
'י
םצ
בממרטתייו
אשיועבמאןכחמעש
חהוענעו קל אשבתבושרית' ,שםמ
ם
4ט,עויא דביררסטחשוכא ולצ'ק-ה
א-4

יי

ייק'
ימי

נוראים,כ'בזכות התשובה ,מומראלקיםוו.אור הוא אהד עלטל-

המעדחשפינלה כמהרה
ת-נראמר ,חו"ל (שפת קח א)כל המעע את השבת טתנקלו
ר
נחלהב4כצחם,שנאמר (גהוץנחיןזמ התעעעלד'והרככתןעל
כמתיאוץוהאכלתק -נחלתתיגאכן ו"?לפרששאורר13קעמתק-
הח1שך הואהנריא.נחלד ב 4מצרים" שהרי החושך הוא ד',3צר
ההיא "נהלת -על4אביך ,.שכן
והוא נבקעע"יהאי דמא,רמתוכ
י",הינואור רבוקע מתק -חושך
ן'ע כשחר אורך
(שיד נח חן"או.בר
.%לה,הואבחינתנעקבכמבוארבורינ"ע  '9א)שתיקביאש-או.בקע
משהרארך,ושק"בא1ת1.תיבקיע
.1ה
 .זעקש.בקע בשחראורמלךרוצעדח ונוכהלנחול נהלה
בל ,מצרפם,,תתליל הכלעט ואר הדשעל ורק חאפר הוכה טלמ
בטהרהלאזרו מתקינחתגרבה והצלחהוכלבובסלה והעעך 4טת
לכ.אתבןרוד כמהרדרצדןגרוברהטטוהמרע

סעודהשלרמיתשנראשית
בואשתבראאלופםאתשמסוםהותהארןוכרש' .כראשות
א
א אמרבראד' ,שבתחלהעלה במחשבהלבראתובנורת
בראאלקים,
הרק ,וראה שאק העלםמתקים ,פהקתם מדת רחמש ושתפה למדח
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צק
ירזהכלצק,ששתקוקטויוש ),ט שצא טהלכ,אנךבר
ירר',
כנ
רהת
וה
הג
שארם המה בהן טוצא מק נאום תהו משתכחה תש
שבאוההאהבהעצמהאפשרלההמםמעםטהורש
וככחוו חהרםומעטיים ב,חעהתא רלתתאנם אתעההא
ןלעלא ,שקיוזם הורעת עלףבכלעתיכלשרזברחומםמכובש
ק-קואוה עתה קהעילם במרח הרק,ונק העלם ע%
.הזר,
להוקימםנ,מו-אלאציך4יהז הולךימוטטו בול חתים יטךם
חחפש ,שצץהמוהמובכ'לאכלורוצות,ידרושכ'לא הסחסדע,
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א ויומרר'אלאברםלך מאחךומטהרתךומב'תאנואל
האתן אשרארש -כרש ',לא
חטרנלהלו הארץסו -כףלנובבהבעעי
לתתלושכרעלכל
ינםיק.לךלךסמלצךשמולדתךומר"תאבק-י,
ונראהלמרש,
בהו
דו
ב4לגלותלולאמהמקנםיצאהחך ,הוה כףשיוםבטחונובעשי"ת
לכתאחרולבלמקום אשר,יאהו העה הבוטחבר'וצאעדורש
אחארץושראל,במושואמר 1הך4ם  6פןש
כף
וק
יד' רמה-רשוארץ,ובן
חהוש"לאנלה
נאסר("ען מ עזוהחוסהב''נחלארץ טרשרד
אם אחרץד' %לנךעי
אשריאהו,ב'
לוהמדץסי',אלא
יבעולארץ שראל ,קןצאה עצשהוא השכר
ברא
בשכר:1רכה אברהם
'עלגלדבורה-בור",כלומרעלטהששיצכוירתרנטהק

".

מים

משלישיש עה ,-שכשכר שורו בנמ'ק הכנזקק,הסיח לו
כ
אראד" ,ר"ל שמכה לרא
הש"ת,עירכה למעלת
ומשמרסותונאמונרחרגבי
"אעי הבמחק,כמו

בגהריהתוהההק' שבןהמושכר
ארני
"וכןכ-שה'-ן
ים-ן"באטדאנותעו שב150ק-ותלמכםחיך חרםכי
םלנלףשבמתרהתכהוק'
ורישלה"ו מםמתהבטנקבהעויתעבי
מהיכומרוחתלושמן"כלארםעמרםמנחש,טבממקאותו
ומה
מאעה עאמ*סי' קןת קק עלק לעש נתעי,ש" ט"

ב"י

שהשדשח*"צמא%חמ6,

שעק"מאיקה,%ףאשמא

למלאכ'השרה
ונראה לבארב"ה ,רהנהפ"רש" .ש':כ,יזרם ת ע) חברם
ההרזעם ראלקץ'',דו:הלךעמובהמימותותצמחלוולא תתשראחר
העתו-ות אלא כל טה שטא עתך קבל בתמשות ואן תה ה עמו
ולחיקו" ה-בטוהרבזהנראה,דחנההשיהבגלה את התמההק'כב'
אופנ.ם ,רא' כרכ'לתלתו -כמו שאמרוחו"ל(עיובןש -בן כהנד סדר
לכל גבר
טסט :מהוה למד מפ' ובבירה כר ומשם צמ
ראל,כמי
'ק-על-דרךש
שמברכ.ם 'המירד הווה לעמו 'שראל' יכ
 .ועבד'
חסמתהמל,-
ם
ה
המלך,שבה.ותםקחב'םאלרשל,-נפוטךעמ טהו
יהורוית"ש חה
ק'מ'שנחשבק-ניבק להשגת ממלאנשפעערומ
שהסופח בהשיתנעשהנעטוולווקף,הנעומתהוכאהדמשד'נשר
דקלך,אשרנשמעעליוטהרוהכמתושוה
הקברמב"ם,מץ פרלשמידיכלי'ב)עכתכ'למהלא צה
.בנחלתארץ.שראל ממםשהוביללעכוראתרשסרתוולהורות
לו
ררביו הישרים וצשפמע שנרקים לרמם ,שנאמר,ינרפ  45יתץ
םשפםן4עקכוהזרהךלג'ואל,למכי
'רישולוטדרכ'העלם אלא
ז ש)בק-ד'חולו,ההואכיהזובהלהם,
הםחילהשם,תתאמר,יברש,
שנאמר (במתןזז כ)זצ' חלשי תחלהך' רשלפרש ,דאהעימו שאק
להםנחלהעצבנתבארץושראל,הזם ונחלתושלהשי"ת,מום'ף
להם חכמה על חכמהם עד שהדוים לקים "טה משצוך שעקב
איוךלשרא,4כמינת"%עהעשלהעקף
תהו שאמה חו"ל,מביתא בשלח' ),לא נגועהתויה כלרוש
אלא לאכוןדגק ,.לתל שלאצך דגקשעמדת בצ'קללדתם דבר עם
בחוטוולחעתבלחםטןרה)מעקלהםמחפהתורהלזרוש,חיטבננודגה
גרשהיותרטשל פתם,5טד תרה,שעיבנשותם רע סלםכמכרלר
תדץ~,פעם ר
ומהתג משמריל

רי-,

כי

,
כי

חלי

ו*

ג דנה שבתקישהיא'יטאראויקזא"כרא.תאבחו"קויהר
".ב~םאן וףמלובו,-רהםזמענקשמופזשכתהתולנשחכהציית לא
ה ממחת מתק כאלוכל טלאכתך עשףה
"שותכלמלאכה,יה.ות

ורש' ושח לא מ) שאמדו חו"לובייינו א)רניאאמרועלועל
יה אכללכבור שבה ,מצאבהמהנאה אומרזו
די
שמא.היקכל 112הה

לשבת,מצא אחרתנאההרמנה,מנגז אתהשניה ,ואבל את הראשתה
טענתו לשם שמש שנאמר
אבלהלל ר) ,51טרה אחרת היתה
ותרעםמה סו)ברק-ד'.ום.ת)וניאהלפרש% ,ןזןהללהיתהלהתכיק
שבח התחיות ח ההבמחק ,שעישאמר ד'.ום
ההעלץ'עלדע'-וזבובכל שותהשבוע ,כשבא שבת הובהרק-ראףלויתור
השבתבברדקהיטוף,וצ'ק שהדכלמעשב לשם שטשלשוםמבטחו
בהש".ת ,והעיטוקוםהשבחבכלעת

*שכי

יבר

ריי

ים

עכ"פנמצא לפת שבשבתקח-שכלישראלחלקותחלהו של
ווכ.םליטא דאורי.תא" ,הים עאוכש לתורה
ל ,כשנם לף
במעלהנרולה.ותרממעלההתורה שלוטשםבשותהחול
הה שאמיוחו"ל ושה א) 'המענג את השבה מתנשלו
ו
"נחלת אקסוף ,שהש"ת אומר.אנ.
נחלה 3לי מצרס',ריעויחולהל
סלקךתחלוןי,בבחינה.הארקאשואיילי
ףה חק שאמןשיותחלקותחלתועלהש.ועלהחבוןבכל
המשב,שפעברכהששלחהבכלמעציםוענעמלמוכה,רהה שם
שכעתהשים,
שניםמהקישעלינו ,הזמה לממחה תחלה,לא
יהחפנווהטדע
בהחנקתככר שמם ,במאהבן בבועה דקבהב
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א וטומרד'אלאברם ל'ל-מקורצךהלמערוךומבפזאבן-אל
הארק אשראראך וברש"' '4ל',להנאתךלריבוך,ושםאעשךלנף
בעוקם,הנ"ב
נילכאןא'אתהנוכהלבסם,ה11רשאורגע
עראהלבארע"פמה דלתאלקי
קכפישתן(ו אןהתואללא'
טווו המום וברש" עכעיו אחה חסרה'אברים ,מ שרש ב' אוסם
ל-אית קלשכןיוידומנקאותיתץ'רמ"חכבנק
ראשדגרה,אומקי
איכרן -חיטשעדאוהיהחסר"ב'עיתם מאעש'-הםהתרפרטטי
רעביהכדכת'ב(בסינרש 1למןולא תתוו אחף לבבםואחריעע.כם
אשר אתםומם אחררנ" ,וראשןגיה" ,שהם חמשה האברם אעך
ם קשרם
וקרושה הכשהרה הלחה בדב ,כדטס"ס ק.א ושם)ייח
לאלקיים ואפשרלקמרשלכן לאוכה אחרושאבינולקרעעדקעש,ל
תעשההמיםבכלרמ"ח אכףו,כיוןשהיהצרךלהחכר את ה'ממלכת
כמכש תף קזוש',היהמןיתמרח שישעםעצמו תחלהוהיה המש

=ק-

נמיתהקרושה,ואח"כהנא ממטסיקדוש

י

עושה קמרשדי
 ,חסרם
%מחדאש"ח4חאבדםא*
תמ"",מז*וש
מף
ק%9ם9איאיף*וי*ף"א4
=תהמהמי=אץ "9טח-יע"אע"
לאביהם אכש,הוא

-ש

תור%ין%%קאמ7447יק9
ידיק  %שע א מ  4ש ש שי*י"="

י

וכוה"סלפרשדבר'רפ"י"שםאשק.לנרנתלבאןא
 .אהה
וורה לבנש" כ' וק שם תוכהלהיותהמים חללםככל המ"ח אכרם
רקרושה ואן אתהווכחלבנש,ריסלבנשאלושו-ע קורשמחצבהם
",ענדשאייעמכושבעלם",ר"לקסמהשלית טוקהליהכהשלמה
רמ"חאטיםומקתהי-ושה,מדעסבמוכעלם12,מבעושראללהית
עםקדוש ,שהר לק לא להילרי!-ם הוה אברהם אכשתמים
כוש"חאמים

.ט*

ו-גהבה.ות אברהם אכש שלם בכל המ"ח אברש ער ראש
ב
הגרה ,הףשהוה שלם במרת שו"ר ברתקורש ,נאמרו בשר א קם
("
א)מאןדה"א הבר"תנובה למלטת,ונעשה שלםבכלעשרטרוח
מב!-
וכוחותריפש שבארם ,הפטונים בד שסר ספירות הערקנות תה
לאתקנא טץקקלאתקנא רתע
ןא'תאביט (ח"א ש ב) ל ל

*
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" וט
.ל -לטבעענבך ואש אחענק -להק אהמהועווןץ
ר.
י
ץ,כלוט
שואל
מהשלשהבכליטרכוהותיה,שוהמשלםדוקאבציהקו
.
"
ע
ש
חקק אביםדקדושה
.תגלולויושררלמטזירטהעדווקר',,כ"האאשירתאארבאנךה"ר"(,ענא ב) סו
ידר4ראץ,טייס
ו
נרין דא כנסהישראל,ושיהו להורקם (שם) דא צדק שורעולם
תזקק

הנשושרקהצדקשורעלםעבההשנלולומזרד'
שבזבאורהחים הק'פיש מאשראריק",
"על דרך
לך 4האשראניעיכלבחשהכיאניר
מה שאמהבספרבנתוק,במשי
שבעהשיה אלאבהיךבנ.הטופלובעין
שכןבתוךבנ'המואל ,אק
א שאטיר' לאכחש מאלרשרץ אשיארתך.יתשראו ה
באוץברי
ואתה ראוי כר ,אראהאותךלה השאהאוהה פ,הבלא
ההצלחות ,וישלט-ט הבהוק
האיםראוים להשרשה שמם;
,
מהע מתצה ער שור ומועבת,הפונית בכוחות דגפש
י
ק
ע
ש
שכארם ,דגם;מכותים בר עשר קדוחותשמי-שה ארץ הש-אל

,ייא

יד

יה

ירט

"ק

י

למעלה מוו ,כלם פ, 1אלך) ההו"ראיה לך ואחה רחף לה",
ששנוהמפועל,מלה5ש"ראתהשכינהבעולם
'1ר"ר שמכהלתקןנר"נ 61כותלררנא ד"אשרארתך" לחרת
בנועםד' בדיכל.1,1ק1יםבנו וילב קש ס~)מ1במעםיעת
למינ' מב:ע,תלהאמנת' תוכהלכלה"ש,ע1תולבלברפ"קדלעילא
ולתתא1 ,רן'קר עבוכה לגאולהשלימה ,בנואתבן ד1ר במהרה דרק
ברוברחמיווחסדיו

1לביי

לילשבתקודששוירא
איו

א ויא ר באלם ממרא,ה,א נשב פחח דאהל כחםהיום
ום-ש" רטבכת.ב,בקשלעטוראנזר הקב"השבואנ'אעמוד,ואהה
משן שעתרךאג'להתעבבערתהייעקיק'המבק,שנאמר,יוטפס
ינ אולבאנקל-צםנצבבש-ת אל וצ-ב ,טהשיכ'"מ'בת אברהםרעיבת
אלבעיתהדינק
והוה בהצ,זןהיזןאדנ'אםנאטצאחיזןבלנזאל
נא תעכרמעלעבדך,ואמרוחו"ל,ש:ה קם א)נד51ה רומסה אוחים
מקבלת פק' השכעה וצרב ,שלכאורה הכנסה אורהש וקבלת פנ'
השכימהתר'ענימםנפרזים הם שלא שאכשוו 6הכ* ,מזנאמי
בהםישהנרע מה

*

לה"

נ ונראה שממית המסתאווח,ם של אכרהםאכ"מהיההלגלות
תחחכנפ'הושכ'וה,
אתרנורא,ת'שבעולם,
אתכלבא'
כדאיתא במדוש,בץיטע שהוו טקבל את העובףש ואת השבש,
לוקכובו ,אוטויםלו טהנאמר,
יוהמושאראתונאניוכלחהשם,אשכ"ו?וןר"היאו-פלרעולם שאכלחסץטשלו אילד'41האנ.
ברק-

ע,ם

ולי-ב

"

לאאחההיהשם.נערבכלרברייהתו',יעידלתם.ית'
יעמ'
שיע

של

בברות,.טעלהאנ
.עלקי

כא"י

יעראה שקנק שוחף *קב-ה במעשה טששההיו ,טה

שייגס-תייימזהחיק*
מקשש"מןיגימ*יהמשחששאםשן

בעולם ,נעשה ע'ץ שאף ~צך'ה במעשה בראשות ח"ש '5א הוו
שפי נצרלבריות' ,ה-תרתאותיכבריותי,מעלה אםעלךכאלו אתה
שותףעפיבכריתושלעילם"
אסרו הו"ל,שבה א) גל בלדין שרן אמת
לאמתו1רגהעדש"
עלץ הכתוב כאלו נעשה שותף
עה אחת,
להקב"הא
ישהבראובת 1הבטו1רביההוא,שהיק שקזמהבעלם,
לע
פמ
ב
רויביההואנגלהיגלה 'תושבעולם,צ.קשהואוחכמתואהד,עה
תג ס ב סרלשייררעיד ר ) ,נמצא שבוח מגלהאותו 'תישבעולם
"ע'ץנעשההואשוחףלהקיעהבמעשהמשורת
ולכןגם
ובחק יתבאר מה שבזכות הכנסת אורחים הבסיח רקב"ה
~ברחם שעתך להתיצב בערת הףינק,כ'ע" שנו-נ עצלה ונצר
רגורא 'א"שבענקם תהו ושבואנ' אעמור" ,שהעולכביבולעדפה
ומנמולנורק,שדננו תלםבהוצאת הדק לאמ'ההשל תרה,כזח שעש
עצלהכבה-שכזנחובעלם

מזיה

יק

ב הזנהאנו1-חו"ל,שוא קט ב)ע"מ כלהמתפללבערב שבת
ואומר.1כ1לו,מעלהעלץהכתובכאלונעשהשותף להקכ"הבנמושה
בואש'ת הראהלבארנמו,ודגהעה"ב ומזחתנ סבכלאלקים בץם
שם) מה וקולפהסר,מנוחה ,באת
השבצך,אצ)1-חו"ל,טנא
"כה ובפשטות צרב ,דהלא
הא
בוט-ברה המל
שבה באת פסחה בלתה ומ
'מיחה'א'מענק ההמרבנוצם רו!לאכה ,וארהכהכלעמס וק אחר
שהוההעולם המרבצוחה הנוד ,שלבאורה
גמר המלאכה ,ואן
שה-י ,ואז יאמר שכמעתה עצמה כלתהמע
א~
.א
ענק רגאוהה הא '
תגמרההמלאכה
אמש"פלומרבנה,שיתראהלאנעלמהערשהשא חצתה
את בראה,כ' והעת שבח להברא.חיש הנא עצםסיח שפשות
הכרטנה צ5צקשדבשתהלא שכחה אתהשרוע הה קחמוקבשם

הכמאה משק שמתנו אצל המלאכים ,שאסיח עררה הסו עצם
חיהם,ערשכנמרהטירה הם הם במקםטמציא1ת ,כש"כמצונואצל
ושער פ נאו "עם  11ערת' תהלהי'מירז' ,השו
ישראל,
ש"חהלתכ
הואנםנכליותהבריאה
יו" הטו עצם הגרהם
נר
תפ
כמ
יר'
"תההטועצםקירתה ח"ש
רל
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ענקזהטירות אחרונש,כמו שהלר המאר
לנעקב אבר וכןנמלק-
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עומר,על התורהרעלהעבודההול שלות חמדם 4וש,יהנה
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"%".ןקחימ=%עשאטקיח(

ש

הי שחיה%חקיהחטיתטת תאיט
שיחיי *מ*" 4=9שקיש

%ק*

שאלטש  %ה4ם אה  %ו ש ש ט

ומכחםקימשניראלבגלות,שרויהם שבואולגאולה שללשהיתק
שעליהםמחקימ'ם פדהאלבגלות,נמצאשהעולםכולועומרעליהם,
שרייב4גבראל(ח"ו)לאה;,העולםעוטר
ופטלריחוף שלכן השיםכמתג" למר 'שמעק הצה"ק הו:
משר כנסת רגרולה" ,רעודות שצעק הצדוקטשיי כנסתרגרולה,

שהםהחויוהוה!-ה*הטוה בהתששתםבקטם אוראלבנלות,ירמץ
"היזך אוטה אחתזבולה לההקים בק האבעת",עהיסע סםי),לכן
ריקא.הואהו:אוטרעלשלשהרכריםהעולםעומר,עלהתורהדול
העבודה ט'ל~ז חסד'ם' ,שככחםקישים המראלבנלות ,ונמצא
שהעולםעומדעליהם
שבעללכתהרנה ,הנתהשורשוהכר:
לנלוה,והנה הראתעוקבמבא-
ישראלבק העמש,כמבוארבבעיש,בץ ע)שדורשכל
פס'"
הפחסהלענקנלזתההראל,עי"ש רש לשרשוויןאכ"מהטלררכו
ה נאמר"יצא שדן מבאר
לשקע"י תורה תפלה תמלות המחסוי
ענאלנשקרשישם)
שבע"הואטקוםהחמד,כס,,מ-רעןהוילעדיכ,רע
ת לארחכם
ושע אשל כבאר שכע ,שהוא פררם להבהק ממספיי
במעיה(,וכן אש"לר"ת אכלה שתוהיים;)"יצעבמקנם" ,ההטע
ומזעןתפלהש-ניז שםטימשכבבמקוםרהםו',ררשוהו"ל,רש
"מנץם שכב אכלידשנים ששמש במתענר
ףו
"ת
שב) לשקמצוום,באו
לאשככבל.לה,יטהיהעוסקבתירה הרשדבקרוקבהיקדרסלשק
ם תה של לההקים
ע" תווה הפלהתמהיה חסותם ,מיקעלי
בהק המהבמעריו אלו רסק הררךלכמו ,שסמ71נם הם יהנןעמ
בנזלתוקמטתןשלתורהעטיהשמלות הסדם

הי

ג פס" ב)זויטכ'נ
כ עור"ש לפרשע"פ מה רארזאבמירש,
 ,אארעע'אל
פתה,טישקטיא)שירלמעשתאוטועי'אליייים
הרירתלמלנע'ולמענדו'מאקצמועורכר,חור כר טעם
ואם-

י

עיי

רט',ר'הצם-ךסכלרע יהדסוומלבן ,נזמור את מוך מחולאך
רמות,ר'נטמרמאחךובואך,יצא,וקכ'
לרגצל טחי לק השו אם -קקכ אשא
ונראה לפרש
שם-םירחק שדוי בחימת דאצ'הונע"ה
ד אלהדיים ,הם אברה
ע.
(נדשדש ממו חב ד ב) ולונךעצמי הםבמי הרעית (שם),ביה
ש"אשאע"מאל ההוא ס"ותעלהעל"באר שבע' הםינ'מרוה,ועלה
םרוב'נר ,ששם אקמגעע'1:ט (עקהציבידיףעהב) תה 'ש'ר
ליל
מבאר שבע ,אל מהונת ההורם,
ימעיות" ,הים שאעלה
 ,שהא אברהם,
שהם "למלפנ'"טלשון ואאלפ'ך הכמה (אוב י)
"ולמעברמ' ורמילושריא נצוק מדרגת הבננה (שכמפננת הכער
טתנדלח ומתפשטת נקורת רחכנמז) ,הר"ו "שמרך טכל רע' ,טעשו
(מלבן,שאעםמגהךםערשם
חוקעודבמדוזט (שםא)"אז תללבמח ררק'וגו' אם תשכב
לא תפחד,איותלך לבטחוונוקב דכת'ב והשיעקכ' ריסא"ע רמו
לבעה סדה הכמנמת שלמעלה סו':ו הכנק ,אם תשכב לא תפחד
טעש11טלבןט'
חיש "1עא קקכמבארשבע",הימשת"בהר'טךות ןמא'תא
במפה"ק) ,מישטזעלה לרחקשר כהבסהונ'מז ,גן אמר'מאין",
שה'א הח"ר "שאעור ,.שעם כמרת הכח'ר טנאלרגום המלמ"ת
בקריזשלמהבכלעשרטר1תוז
ובוז הבקהרוךלבנע ,פילועילמעשבולבן,צר"כקלצאת
"מבאר שבע'1 ,ש
 .הכנק (עולם העשה) ,ולהתעשת לעולם
דגמזעצטז,מעזותםרמונטלחכמתונעתהתיש לקוצמה ("שד
שתקוא פע) שכל צק שהקולקול דעוך בחורה ש] רודפםוי
שכש0העלששיהדקלערלםהתומה1מטז,הר'אקבוטגעעבוים.ואו
'בא עדם ,חט לאלהיקעם-משיןרחוקיםרבואוותםלך

די

למיה

י

חי

ועייצי,

טכאקיי"רטלובה.

חים

תהה.חהענק יעקב'תונה סלםבגנב ארצה,וריעד
מגין הימימה" ,הים שאף אדם הטוצב ארצה ,על ,':6ת דבוק
46מ'ם,ע"'שראשו שהםיעת,בעת ,משמתו שם,ובי
הנהוללמכל
רע

והנהעתהבחורשכמלו,הנטןנהמא6הבעתר,שכן השיקר

עבת-ת העק ,להתעלותעל עלם ועשמ' להתחנק בהבטת התורה
הקדושה שהטומעלתשטונהשיחיכה,כמו שאומרם ומוםבעתציי)
'במ3יוהש.שמזזקבעו שדוהמש' רצקעירכהלרוזעלהזעל
החוטר,וצשטעת,ולימוזמויפטתעורר
י רפקה בעממם על'ומם,
יךגמע השטעם ,אקוגלות
מ7
תא
כה קוםכהראלבגלות ,שכלגר 17י
שו
ו-למתבו ,כאשרערגלהבעולםבנם חסכה ,שע" אור התרה ,בטל
ש
ק הרעקה ,ונחבקי בבלט" 4דמ'מכלטובהיזדכה תטלא
מלטת.
הו".הכל טשאלאלכסלטובה ומכהכלעצלטרטרוהלבן ,וקרםבס
'"פמר צאתך,בואךמעתרוערעלם ונוכרלנא,לר שלנמר,בב.את
י
בןדורבנשרהדנדןברוברהבוווחםד'ו

לילשבתקורשפ'וישלח
ונמלח 'עקב טלאכם לפנס אל עשואח.ו ארצה שע"ר שדה
א
ארום .1צו אתם לאמר כהתאמרחלאדנ'לעשוכה אמרעברךועמן
עםלבןגרת'ואחרערעתה 1פ'רומ'' גרת',לאנעש'ח'עדוחשובאלא
זד א"ק -כדא'לשנהב אות' ברכזהאב"ךשכר"מ הוה גהר לאחזך
שהר לא נתקימהב' ת"ב אטר קנקכאכ'נו עלא כדא' לשנוא
אק-
אות'עלברכות וצחקשלאנתקימהב,1הלאוראהח"וכטולולבברכות

,7

צדק

ונראה ,רחמן נאמר לעקל (לב א)'1עק 4להרכוו'פגעו ט
טלאכ' אלק'ם כן ,הענ'ן הוא ,שאף שהזה 'עקכ בשר ודם ,מ"מ
השתטש במלאכ' אלנקם 1ה-ט משוםשניקב אבן היה כתכנן
לשכינה ולאהיתרלומצואותאחרתבפנ'עצמוכלל,אלאכלטלוהוה
בטללשכונה עלכן השתטשכמלאכ'אלקים,כיח קששושועלן הוא
,צששאלעם,שרי'ווכלמהיזו ההשנאסר(אק* ג) לו אל
אלק''שראל,ופהש"' ורבוחעודרשו1נ,2ל"ו אןשמהכ"חקראולעקב
של
מ
אאלל,,הימכןשכק.ר1אןלשולעאלדשומ-ו,לנמעהקבי-שכותםועבנ,קלעאיחרבעקם,אלאשי
ישם,
נ ש)נפשח.ההוא
הל
ופישו(במפה"ק)שוממושלהנבראהמוחיתהנפש
ע קקנ,לפיכךנאטר
ובאמה נעק ממרהוושיכתאצלכלני
(תרלש !א ש)"כימויכו שהה*
'לשכו-ךבכלדרכץ ,'-הין שהקב"ר
לשמר את כל ששד וכשראל ,קרעי עצץיחם הוא
מצעה למלאכי
ומקדומו ששכעולםווה
כשטיחאלים,חקוהום

*

יקיא

שלוחי

ימה

ב ,הטז ממו ,קלת 1י)'"ק
זזע"מ:האלים' ,טבבד
שקרן הוא מרכבה כעכעה הקרתו,:כן עשו ה"ה הם-ככה לבם
ולהילית המומאה בעלוץ וכמו שהתמלאה .השרת מלותם ליעקב
הסבוא
ארעו,והלעומתוה,להבהלנק קרש להל,הקזהם'ם
טליתםלעשו לכן קלח מלרכש אלעשואחיו ,כלומרלעומת
טלאכ'עשי,שמלאכ'יקדהנזליוצעובמלו אתטלאכ.המומיה,ואו
יכל מקבבעצש4צהטאחעשו
עקבלגומרבאס אל אחץ'
ו 'ה2מ המלאמם
אךולוקי
אלעשו תםהמךיקראתךמורבע משח אקט עמו' היםשרבלאכ.ם
הש"ט תפידם אל,וקכבשומו,כ' אמרולו שאקבכחהמלאכים
אתחהן המס"אוחילותי ,אלא ב'עקכעצמו הדבר חלף שהר.
לכיול כו
.עשו הולך יקראתד וארבע מאות איש עמו" ,כלובו ,-נם
רסרי
ך
וצ
בע
'לנךאהך' דשא,לכןצ.ץ .אהה ב
המומאה אשרעמוהיכש
"1ק .ררא קקבמאר וקר
לחוםעטהם 61טלם ועלענקוהנאם-
וטונ%ללחםעם
י',ה-משאףשלאאחדמעשועבט,,זךמקמעי
כמח תמאנההנממש,הגז מאר ק-במוש
ש חלי,
 4נך) 'מאבק
עלדבררגשם-נםעלשרו שלעשו ,כשבעשש"1-הי
שהרו שחשלע"ע ולאעצללוערשנשיאתנושל,
א"שעמ',
םאנשיםוהוכל'
עלשם'כ.שהתיווש-עםאלקשיע

והיי

קין

אי

"

י%

יא

ריצץ
כמא'24נואאחז.עלפ-טת
ג
וכגז לוו-שמש"כ שרק-
אבן-שם-כני התזגדר -לאחן',
םהכיטת אטנ'
המצהבי,שיו
מרכבהלמבעההע,לאנתעימה
ען)-
?בעולם
אלא השהודשמועשכשינקבנכילאחיו,ברש-ש ששי
נעשון הץ,ןכואקוגר'
אךארכשלעצ-%
ל מק
ל~למחשכמהוםיבתעשש ,כסשנאמיניצ
אפם שכ
להץיטר עשהמזאגביריקילבותולמהוז במזז',לאדחצנ

"י

ישע

לאט,ע'טהבי',רועוומבבז'

עי

יי

מה

טןדגתקמיע מעשולכבדשית לסאמד בלטהזהליבברדי,
שכית שענק ועבורת הבכור הטולדיות מופגש לשם שמם ,טמונש-
ן ב) קרש כלבכורנרבבני גבראל כאדםובביצך הוא,
1שמ"
כןלמהע:לובכורהולכןהזזבעע.וסחיה,עלהזו,נעקבמבקש
החןוסברכהרזן בכורה חיש ט*) 'ראמיהס
 .ק-א שמו
י
דק
"1ער4מ זהפעמ.ם ,אתבבריצ והנה עהה לקח ברברצ",ק
יט
שראה סתיה כעוזם אכל אסל נוקב אכש חץ שנשם ענק אחר
שדוקא משום שהקו מפרשלהשוםכבכך;בקשנם אתהכרכה ,שתף
בהתברך"עקכיזרבהכבה-שנים

שכי

י

י

41יייד

מיין

הברכית יקשביטבתקורת
ונמד ענק השבת שההן
ר
מקכל'ם.שראע
יניהשכעהשבתמסכתא,נתעוררבהםניצוץמהאבות
ל
בפ
שמם,
להיותםמיבבה למבעה ,עלכן כבה-ם ותעזתם השו כבה-
 ,נתגדל ונתקרש שמוז רבה,
וכעדשראל מתעבכםבים השבתידש
גןראוימ רם  %4ברטחעלםדוה הונה סדהוו,להעתסרכניז
לשבעה,נקראת"כל',ע"שהכתוב (תררמוסא ש)'כ' בשמש
ובאוץ",הים מה שהם מממש ובארץ מ%כ"
א4ו'ת' והשבעזו
ם שבכל גבראל ,שהף
(-ושד ס בא)"ועכן.כלם
צמק שודעיל
נאם-

הי

צויהם"

כי

שכי

יה

ומה'ש לפגש פעמו חיל (קנח אן "רסעמ השכת
)היתקלתן-נחלתועקב
תחנק 6נחלהב*נארש,עעאמרוהעי2זי
אבק '-דחנהנאמר לע ש) שהמךאבדו שד 'מ חמ'אלבוםוא'
'של'כל',ופירשהאורהחיםהיייפ עהךיעל.בחעההי-הה
וש
יבי ,ק השק
מ ומם 9
ש%מ"*="אש
ס ח ןח~ מ ס  %א  %מ = ש ן * " ס
ש

שיא
ימס

1יי"

"י"אמ
"ס=מא

הי

יי

ו*איסמ1%ח,"-,%א

י

 %הג  ,)8טוה ופעתה מק מג מעם כאומרו קונא אח
ברכת' תו' כ' חג' אלחש כ'"ש 'כל' ,הנהמר נתלם פעצסו',
עכדה"ק-ונראהשווהטו רגנףאת "נחלה בל מצרס',נעןשאיחפר
המירנשלםכעוצמו,בל'נבולתויה ה-אנון-אח 'מלה קקבאנץ'",
שדרה טניגדיבא קנךשלם חשהלה המעם את השבח,שנהעורר
בומדתצדוק "ןכל כקמוםובאוק",מ-הכמדפיהנהפוךבכל
הה ושאמר 'וכאנעקב שלם עבר שכםכריח
ן אתפנ'
י
ע
ה
גר" ,שחף'תבאנעקבשים',ה-נושנתברךבני-ת"כל',שהטונחלה
בל'כעיים ,קמר שכם' ,ר"ת שבת כלה מלבתא (ס"הא נמ'מושני
ן אתפנ'היר' ,אמהחו"ל במףרש
ר=תה מ4ך ב ג)'יח
"8בנו שטורה ם!)ןעעאםרףחן אתפנ'רעי,
"ן) תעקבשכרי
,ג
מאס-ר
.
םהמהום .חמהקבע החשקמכעורים ,את העלםשלא
נמםע
במרהשנאמר(ביאש" ש גה)והוהורק-כעפרהאוקשי
' משא ןה'1
בוטת
שלם,ענרשכם ,אח ש'
חדענ?אבכוח
קקכ',יש את העלדםחןשלא במרההעיכע
האוק,ער
יפ
ע
ש"מחן את פס הור

*

י

שהנאעצמהכח".תבא"עקנשים'

יש

יה' חק שנשהשיתגדל ונתקרש ום שמשעל 'ףט1,נחברך
נחלת'עקכ אבנט,נחלה מצים ,תשה לכרטת
במדת"כל'
פייעות תשמיץ,גנ'היושתב
*.רךחקרפואות'1שיעות,
שמשממעל,בר
והלק.דעכהוגאלהשלומהבכמוהכןדה-במניהדוק רושיו
ברני
וחמדנו

מעודהשלפציתפ'ותגלח
שרה
אאדום וב1מ.דשלרחשעורן מלאל"מלש 1.אלעשואח 1.ארצהשעי
י!ע'רנו ר"הפתח,מש* ט")מחוקבאם.כלבעובר
ונ.
מתעברעלר.ב לאלונו' אמרלו רקב"ה,לויט הוהועש],מהל,-
ואחד משלחאצלוואומר בר אמדעניךיעקב וש"ג,אנךיאמרעל
נעקב שהוא "מתעברעלד'כ יו' ,והלאכל מלקשת ושנאתעשו
הרה.אעדנעקב
והנר בנוהר הל א קמו א)הקריזרב
 .אבא למה מהעונד
'עקכ24לותטלאכ.םאלוע"שו ,געטכ דור 14הק ממסוי
' שכך
אבט' ,לקעתה,כלעוד
אמי קקב.,ודע אםותעשו חרךעלמכי
שאב.ח,.אנ.רתפזלהתפיסעמו51,כןסו-ונפלחקקבמלאכ.ם,ע"ש
וצ"כ ,שלכאורה נמצא רג!דרשימהר סוהרים זא"ז ,וששרוש נחנה
שננקב'התעברעלר בלאלו" ואזלולפ.ויוגרה.הההשלוחותלפ.ום
לאעלחב.

*יא

יי'

כ
ונראהלבארע"פדבייוהקרדמים ש5הרמשך שמשםבפהשת]
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"14םההבל",שמאךכי "ט145דררךהכבחוה
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ד ,כש-ששנכההחשקומתלהבותהםהרם אחרהאוותשרכז ,קץ
נפששישלשנשכהלהו1יקק61שזאמחלעשוןהמןאבעושבשמטם,
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שמת.בם",ואףעלכל המטתוה'טורםלאפרוכוקיכפ,וסמוכןצרץ-
להיתאצלישראל שיידעתם אתר'"'ה.האףאם-סרואתכם סטכם
במכות ושורק,ונעברועלכםנם'תותנדגלות ,מ"מלאתסורו טהש'"ת
ובותדברן,ותלפדובקיוטפרעהוטעבד'% 1ק לשטון'ידעתם",
מיא)והאדם ודק את
אה
שהוא מקקהתחנרותהותיק-ות,ממ"ש,טיפש
חגה,ודינו שתהד קשורם וטחוברם אלו 'תיש ,ער ששום רבר לא
'וכללנהק אתכם ממס הגלדרךזהפירשנובהושענא רבה ,הסמיכות
"הושענא ורויה בק מכעיסתו הששנא חטקה ורסקה בך' ,שאנו
מבקשיםבעדכללישראל שורעיםוכנעה שאףתאריה בקטכעש'ה
הפועלםלהפרירה חללה מהש"ת מ"מא'נר סררממנו'תיש שהר'
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שר%רחבהתושלאובה,עדשסלםטמשאמהשיחץ
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משובכלטאור,והעלההיתרהלרצקלפראדקכל נבששרששבגבן
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לד' ,משהאמרכ'נאהגאהוהןא,טיםאשירהלד'ט'
תראהלבארענק~ה מה שלא אמה שראלעירהבעצטן,רק
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ו'הראט טמצמם (שז פ"אא),ה"המשרומז לבךשיהה ולק
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טבקז שראל"ובהמנוינתכהוה רבצןע"ה,כ' מששהדוקים
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י
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(טקטקמכיך אלמת) את כקלה וא"ש האלקש" לכל אחר טבנ'
ומדאל,ולפתךגדלה שנמלתםעלמעלץהמלאכים
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םסוף עץ אוראל לסדרנות מראות,
תראה ,דחנהביגיעת.
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ףשרשאךכלעלמק,הזיא נראהילאהןשובהיכףח"ד,גב) הומק חק
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' באוזרוללמורו,שזע.לאה,הרי שכא אחרסוק
מתן ה-4ה בא,ט,

ן"ס-יימןצ*%אטתממת ל ה ש ח

ה"חהה4ח"סש*עקשאושהתחמ
ש ץ  - %ק

חח

"---קש*ק

משה לתתם אח כל אתו
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עשה רלפרעה ולמצרםנר ופרש" למשע' אתלכולוהבולתורה
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ונטמע'חי ,סק טךק דחן משה אתבל אשו עשהאלים

למשה הלשראל עשכ'הוויו

ד' אח שהאל ממצרם ובויש" (מש

ננתש קם א)

וצ'ב

מה שמחך שמע ובא ק-קעת שסוף ומלחמהעמלק,

וקחגזההזן משה אתצפרה אשתנפטהאחרשלוחצו,ואח
שנ'בנוה אשריום האודגרשםכ' אמרגרהיה'כאוץנטיה,נשם
בל,1:נפכור
האחדאלתורכ'אולךאג' בשףרצלנימחרבפרעהוי"
כאןרצועםעלנהינה שמותבה"מטויקןר נם טה שדיקו במפה"ק
דהול"ל"הסםהשג אלסטר",וצהב

ב ומטוה ~ךש ,שמשהרב.ט לאנחן שבההההייהעל עעהל
מחרבמרעהוטיחלבו-ק,ערבתהקונתןההקוהעלשציחורגרבסדק,
כלום-ויקאהשתקע שם לא שרממעשיהם ראםח"ולא האעומר
קאלאהאןמשתקעבאבקושוכחממנקותאחרבמם-ם ,קטב
בנסיקי
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4.ג)ינרהית'
לשמותם",אשר שם
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תראהעלפי הנתבארלעלתיתרו שמע רקכגדולת הש"ת
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זהירצקשמכהלהתכללבקךדשתעם שדאל,ועיולא"שלתמ
אחר בלב אוזר,
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ההרהפעהעכבאר"כי
החים ושלוםוכל
בבהעתנענטז משמע אס 1-כאחר ר,ש
ה הלאלה
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רגו ברעול בתעול שג ביביים
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נמצארכשהבבןחורקכ"ה'בכל
.מכר
שקוראקאיזהלצ ,.כאלו אתה עהו שם מאוחהענטז
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לונהלה הצרים",היעשפועל נתעת שקלשים והואבצירוף
רג)טבעשל אשמתיזזכסארוטור,לצרךבנקבישקקשלאש
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יקכלוהבנראהשורושדבתנו(אטחי
משמשםקע
יהשש,כדטז,כ
את
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נחיבאחי
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דחנה אמרוהו"ל,בהמה ,א) גלףערדעלפנ'העי'תשרצונםלעשות
רצונו וכר מעכב ,שאגרשנע.טה .ולפיו נטצא ,שכל עק שהשאור
שבעיסה הרזמעכב,לאיכלוקבלוהתורהגי-צונםרניב,ער שכפה
רקב"העמהםהרננ'ת אךבעדאדשוריט,כשתלו אתהמןומיועל
העץונמההשם,שלעמלק שובבתלכחהשאורשבימהנהמועטלקן
לעכב ,נתגלהרוינמהפנינו ,שעטך כ4ם צהגדם ,רשן השער
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וזרובובה קאדר שהמובמך) חעךש עלים הכמדש ק -מה
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הווית בזוהרה בששח"
אפקיחמ"ף ,וכא",כלונם ,אם טתהו לאלההמולנהק פוכחגופו
ותאות ממוםוכבודו ,אד'ספועא,.היוושלא קח מאנהמנו,יק
קאםבעל אשההוא",נעלאדממרומהאכבקמל,נמישנארוותיק לראם
אהע'י) ,והגעו שכוונתו לאוקמא שכעתא מעטש ,להטם ככהי ר
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"ר מאם-

של וקרשיה צ)'שבפרומה שקלש"מ עלה שטוח הרפה,

דמצות שקזזם טכפרת על חטא סוהרת 'וסף ,שהוא סור הבר"ת
שמכרוהו למצרם ערות הארץכר ,תהו טה -ולספרעלנפשחן'כם',
ןשהשוקיםמבפרקעלרצתו הכרותדהנא
הנעועקהוצאהצ"לכו',וכי
דיםף,עלכן"םבפרשתשקלשו' ששת הלהכנשמרשיום"ף',וכיק
שעבהשקורםהטועת כפרתעחוה ,טמלאהואעחהיןלעוררעל
הגאלה שלמה
קפ"ו"מלבארטה שאמה חתל,נגדר ג נ)-נלךוורדןלפניבו
שאמר ההקו העולם שעתו -המןלשקיל שקרנם על ישראל,לפיכך
ה-ינו דתנן באחר בארר משאצעק על
הקרים שלבהן לשקלו
מ ענו אחד ס19ד
רומזתם" רהנה קטרג המן הו :ואצהר נ ה).ש
ומפ71בקהעמים' לפגש ,שקטלגוהוועלחטא ,11אמךנהפזרו
נהווצוח שם קרושבין הענדם,וכךןשפי' האר"נ"ל בחפלה 'וקרב
פזורנומבקדגוים",הץימשמתפלכםעיקרבהמיית מהשפו"מיגחנו
בעוה"רכקיגים ועלדצתווהיטוושק.הוהרח'המלך אעםשידם
ולמלךאיןשוהלהנחם ,.שררולאמועילהחוטבהלחטאוהתילה
והנהכר
 .לבטל קטרתו וו.,לפרכךהקריםשקליק לשקל'ו' ,שהר
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הגיא את ראשבג
 .ההראל",כלעם ,-שכתהם לושן אף מנם שבמח,
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א כדברד'אלטפש:לנשר דבראלבנ'-שראל"1קח ,חר,סה
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י*ה נם',אנשי4ה1,ט'שד,לנם1יהליגך"ההיכתיב1ינףם
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רשפעוהמזבותשהנאמשפועלס,וכלהתוהז והמצמתשטו,למ,לא
הוובר'שיהנהכוהכלהשלם חמרומה',1כי חמרמבנתרמל-
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החרטםשפי"1קהו החשה' ,רפרשק
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)שרואת"נס-אנשיגכרכת'ב,הקוטבו אשףאטשמנשה
,ה יב"י
שימר שבת מחללו ט רש לומר ע"ש בוז עטן הקרמת
ואת ט'
שמירת שבת לנהעת הרומה לטקרש הוא משום ששבח ההא מעק
הטבע קראטההשראל,כדיגטיק (פכח התאר) "המנהל מטחהלעמו
השראלבקזושתו' והרשקהקהיה השלהיותנומומרעדםומובאתם
מלבוק לחשתעצמםיהבת מעשש*םם שמכם חרש "חאתהתרתית
אשרתקחו מאתם',שע" שמוגה שנמןשני-את"זאת",תזכולטעלת
ומדרגת קרדומו ,שחתנו ראוים לחה תרומה הטשכן כוה 'חק מה
"ס),כ'קשאמרוקטרגלנערותונשמעמה-
ראאמירחארגבית"נאדב'אלוצו(
יומה ,השו שבשעה שאם-ו ישחל שכל
ה וקחו תר
כוונתםלנבור לשםשמ.ם ,כל אשר רבר נעשה תשמע ,נרך אמר
רקב"ה.1נךו הרשה,והבן
חחשאמרוחו"ל(שיחעה א)"המעבאח רשבח נהק %וחסו
ב 4מצחם" ,חיט האוכה שעבוההו מתקבלת לפסו 'חרש לבנק
מצד ס" ,שהר ה'א גמחה מכל נבך
ךע)קהש שהחר מנחלה[
יבחרר'תונהלמושבלהובהשורההשבצה
ומעשהעלמה ,שחףבה
ווז'רצק שמכרלקמיטת השבת,לויותושמרקים כעבהלש,
לעשות עכ'פ מקצת מעשים בלת' לר לבףו שום שגז משגחנו
ב
*חלה נהמים,בנק
כלל,ווה'1מעשיטלנחהרוחלויז,2,וטבחלנ ב*
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מעודהשלנמיתפ'תרומה
דדבךד'אל סשהלאטר דבראלבנ' שראל 1קח1ל' הרומה

א

מאתכלא"ש אשרר"מש1תקחו אתהרוטת'נו ובוש"'יקחו
*
לשמ' וצ,ב ,רהא אסחחו"ל ם גנ
',לעולם ועמק אנט כתרה
(פנח

1מצ1תאע"פעלא לשמהשמתעךשלאלשמהבאלשמה",יקיםמשום
שא' אפשר לבא לנ-2רנה "לשמה" אלא אםכן עופק תחמן כתערה
ך שלא לשטה המו בא לשמה הום ק אנך
,שלאלווטה' ,שרקטחי
ד1יזההתערההכא*תןת'כף אחהתרעמה"לשטה',ולא אמר רבתם
האן'באולמדרגהנעלה11לחתהריה לשם'תבק,-ב4עעםש'ות
ונראה לצארעלפ' טהדא,זא בסחבקקידשת לף (בפושהןן
אלבנ'ישראל"1קח4 1חרי)ה',עלפ' מה שאמרו
4ישענק"ר
כןי'בחףמאןדר"חלק"שמשתע' חףהגיבנן*ה עסקא
פא
בלא(""
פהה' מצעק ר1א ,רהורק שומר מאור את הטח ,משום
כשארםמיכרעםבז' אדם ומעם לושסק אותו מןבעךת 1בהש"ת
והקזאם אדםזה'כ,ללהחר1מםעל ד'ב1רהצדק,זמרשא' הצרק
לרכרעש,כ'שירכהעלקי ורטרוכרגיזתד',עהמ; חשם נףבהז
מכנה אוהונם ק אל רקףושוג וק דואהענק מה ,ח-שלקיש הקז
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ומחאו של הצומקנכנסהללבו חיש'רבניםהיוצאיםסו הלב' הים
ן שנפש רנובר
בבח'נז נפער הנאה ברברו',נכנסים אל הלב'וכי
ומתנשא השומע ,ומרנ"טבנפשו רגש'
ובלעת בש השומע,
מעלותחרטותשלהצויק אעךשמע דצו הגףתורה
חו"ל.לעולם,עם,קארםבתורה
מעהה"שלומר ,שמה
בתף-י
' רקכשיסק הלמדבעצמו
וטצותאע"פ שלא קטמהכו'",איר
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זן"
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 ,שכאמהמדיתחיטאה?'ע)-אל
ביה

.1ש להווסףולימדעה-

היא יתהממו שלוקב"ח' ,כס שאמרוש.ל במחרשושטי
נךעךלם ,כהכחד,יפדן נ) קרש
שם1רן,

שהפרש הש"ת אחמאראל הרשה
השראל ל"ראשיתהבואחהגו ,שתבשלריפרשעוטםלוקומשבםלף

ריפוים משהרבעוה,ימיא,האבמבהיק שמשהרבעו הא'הרומתו
בהוהרבעואלכלליעראל,עויר בוש
שלעולם' וגלכןכשרים
 תחמה וקלם ,ומזעתםבט"ממ תרומה,ובנפשם מה שנם הם בצצה
לכןבכחםלתתתרימתד

ח"ש"הבראלבויישראי',היםשההררותעוררלכםלויוחם
כנ
.ושראל ,אשרעזיהםנפש-עבשפדהאללר'ראעיתתבואתה',ועל
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נשח קש( ששן
שהשף
קמל  '%משת
(תרקם מח 'ך)כנפיידהנחפהבכסף ט" תהינוכפיהמבואר ,כשהרומה
שהם מפרעים ,הטו עצמוחם וטהמזם ,שהם כעצמם הרומתם של

=שי,

עלם

ובוז "ש לפוש דבר .התרגום שתזעם "יפרשק

קרט'

אפרשוחא" ,כלשר ,שאוהה ההפרעמז שרשחשתש אג' מן העולם,
ששיטהםרפרשומממושלבנקהמשכן
רצקשנוכה עקץורבעיתוהה אשרהוא (תרתםכש )1קול
ר'חוצבלהבות אש',פו,בםרוחחים,ונוכהלהפרישטעערמלנבור
דיטכעה דקרושה,,לננק בגתעלמ'ם ,רהטמע לט שפקימםועלום
ברכות ישועות וכל משאלת לבס לטובה ,יקעך שנצה לנמולה
שלע"ז,בבטנתבן במהרה ברובוחמינחמדי
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יי יין

לילשבתקודשפ'תצוה,שבתזכור
ת ק'
א מותהחציה אתבנ' שדאל רקחו אלןשמוי
טגלר"
א
למאורלהעלתנרתמיר וכתב כנק אאץבעלבני"צשט-ד"עבא
רכלה ,שתעת"תצוה"מתפרששסופךלצפת,וקא
.על פהטת הףלקת
רגוערההנאמרה כפרשת אמר,רקיאכי ב:14ן ויגיעה
,למה
ופךלמות,
היתהכמותסאתי~ן"ת שאמיפרעהעבאהקכוהשס
מהש-
ברוה שאי דרשבמלאכההמשכן
ד ש פו)
במיוהנה במדרש ,ששץפיואן ואתהתצוה ,הה,ר:"1י
דתרענןיפהפריתוארקראד'שכעךהצ"ב.
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ונראהלפרש,דהמועטרתד' צרכהע"עלה שדטעלות-
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בתטהןתובל' הפמק בכחעת'להעלתנר תם החטן -סמא צרק-
שקואבעבורתד'רוממתוהתחדשות ,כטשארושל,הבא סו'יבףם ס
כחסדםכאלוקבלת'םהעםמסז' וטעמת סף
נו)בכלעםילובעטן-
עממםאלו שחהת ע אחוו ,הצחותדגצעית על הארםעבטואתן
מאפש-הה שיתקיטושתירן ,שאםעבה-ה ד הוא כהצצרות,יום אחר
'ום ב 4דצשמק ,רח'וה טפא שעל שההטלבישה מבעישרה
שתהא עבורת ר'

הח"כיות
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ם 4-כל וק הא מצד טחותהמבעית של הארםעצמו אך
כנק ששהרעק ט' קרא  '7שק",הרי  71טועתכהטשטוששיזקר
בג),יכו-אללהעתבמתעת',הרעע,כלומר טקמותובחשיששה,
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אח אנקול
טנקולמודהתווהתץום רנובח שמכק שהטית
בשם ;1נעשהאזעונםחיהםשלניראל,קיי
ץ"נפשחוזהתו שמ'
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)'מעי כרת רעקבבות
יהפרש מה שנאמר (הרחם צ.
הו
"יבושראלקשעולםועד' הינושול שחסראלתםהוא
אלקיםבפחת
םעוים ועז" ,מ"מ אר נשאר שם ,כורז רעק"
שאהגה ב"ב'תאלי
מקנמהו מהחרשותו
שעומדחמו-
אזהלצתת,כישגוףוה
ם
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נ "נחנרשה וו ,של התחרשהז בעטרת ר אףעל
ריגלוחה-וזמירחזשבה,להם%בצנרושלעמלק:כיעמלק ש%לוולום
וק בעבורת ר אשד חלה בה הזריעות ונשרת כהדגל טבע ,ער
שאעה אלא כמטתאנעיםמלתייגוכט שטומר (דם-ם .)1 70זכור
את אשרעלמו עמלקבדרךכצמותכםממצריםנרחותהעיףיגע",
גאוהוא שבאכמרםעמלק ונק
כ*מ מבעברואחרבעיפותיגק
יק,שמח ,ח)'רבאעט
חו"ל,תטומאמיה 0ש) בך)עה" ,מלהם
הרשו
עם הפושל ברפודים",עיש קיהם מן התורות%יק -בא עמהם
עמלקיהרשלצעןרוזינההץוםדבצההיתההניצ*
,שלרפיח-ב4
התחרשהזהתימן,מכןהתז צ%עמלקלנאולהלחםעםשראל
ד'ע (במטף
וילדיהוהעם]שכהבכגק אארכעלברהגשם-
סבכלעם,
רי
ח 1-אז טטוגאווהןדישוווכ נלאההטכח' ב%יטר
משא"כתעב בפה'התורקפעםאחתבשם,,ע"ש הזעושמחית
,כ)
א-מיפן שאקמזיה בק ההזלמהביטה שק שק
עמלקהואריק
ך1וזויו11ת %ק 'ש בה סרולתוו נלא תשנת .בלב אשך התו
והמתחבכל הטסכקו ,תם חכר טא'פשם טשזבשטף
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שסיית

קטו

שהטולעורראחהרעמות,שלאוואוח"ובנחעתרפשיהיש13ח
ד והנה קןושח השבתהטוהמפיהרוח ח'ש רע33וח כעמרח
רש5כלהשבוע,זעיואומיםונתצתצקי)'מעם'הח םצ,",חיט
בשטח רענמח חרש היל(=ה 9ה ,בן 'אלמך שם-ו ישראל שבת

ראשונה לא שלמה מק אומה השק,ששטי ושא מ בה הק'בים

השכ"ד השומן העם  4445צתצ כודנה (ששת ת חן רבא עמלק'
יררכ'3ו'תבאר ,שאםשמ-ו שבתראשונה ,טבחקרושה השבה
ודחהעבת-חם אתר'תמו,רעק" ,ודו ה -רפיםטדבר'חודה,
ו-י
וממ.לאלאה.הכח עטלקלבאלהלתם וי
אתם
בו-
ח"ש במדרש (חממ ג טש סעו  1א) וכנך אח אשר עשה
תו'כאןבה.נוכור,ובשבתםה'ב (שפחג ה)וכורט',אףעלפ'שכחוב
בשבהוכורובעטלקוכור,א3.ן שוקכר,וכור אח'ום השנת לקהשו
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 ,ובעמלקבת"ב,וכור את אשר
לכברובמאכל ובמשתהושכמוחויתז
עשה עמלק כר שנאמר המחה את צר עטלק מתחת הכצדם
ולרבר3ויתפרעושפרת'את'וםהשבח'המוהדמך תטרברתטר"
שלעמלק ,כפ' שנתבארהריע"קים"טר את השבה לקחן
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לג
תחש
ימחהשמושל
הה
ץמכ
עמלק מחתת השמ'ם,הנכה לנהלה ב4מצ'יפ ונתברך בשפע חים
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לכלאחרטה2האלשוהההשכ'נה כסבבישקק,כרכק'ב
וש,":נר ח)ועוצול' מקףשהשכנח'בתוכם כתהכלארדואחד
יעל פהרצוקדשוכןנאמרוא-להפ
כןנםהואבכללנאורעולם"וגדיש
אל'המר,ופירשובזהרוחץ קם א)רועניעלהעאמפה
ה)ף2מןעליאשן
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נו נר)תזוזאםמעשהערה ,ףתעםקבעששלעולם
ככתיבוםןץ
יל נך בא) הנם מה 4את מקרשי נאק עפכם מחמר
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העלם עלקיהשבת,כס,שפישד1זש*והשלמה17017נ,וגיח.
כ)'לכלבג
.ישראל הקזאור בששכת,ם" ,הים בשב"ת השבת
ארק
שעל שהוק 5מישראל ששם ארערויעשו לארעלם,
פתאי
ששטרם ,ונכחו :הם מבטעםומפזים שט עלעמלק ת-ש במרחש
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לילשבתקורשפ'כיתשא,שבתפרה
א כי תשא את ראשבג
.ישראללפקעיהם עתם אנטכפרנמשו
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משהימס אףשכלממרגעלמשכן התהלכבודד' מ"מכדיותויכר
נפררכייטכ'וד לא ה"ה'כוללבא אל הקרש ,שהר'דק'כבודד'
מיא אתהמשכן41 .ה פעלה קריאתד' אל משה ,ש'רוה משה בטל
בכל ממאותו 1מהוהו לכבוד ער שוהעצמ,כיד ר ורהבהמנצר
שבל כל המשכןה'ו שם אףכעת ששודד'
נ2ס לאהלמיעדוכמ
יהן שמן רבה כנן ר,שדריזהכנהי'תברך
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השרתפהנלת הח'בר לחכרם לאחר,ע' .שקרא 1זאל  -1אמר,שלכן
רגולאכ'ם "כלם כאחן עונ'ם באשה מזומרם ב.ראה קדהט קהוש
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אל משה שע"' שהאדם מעם אח השבת ,פשל שאוטר הקב"ה'כל
הכבור הוה עולז פלת .וע' מבסמםוהוא מבחח,יקאו ששנם
לפני ולפסם ,,הסה זוכה שוכנםלפנ.םק-ישח השמת ה4שזעמ על
הח"ה תו'נחלה בל מצרימ' ,שרוששהיובנטל 14טעה הן מוש,
ער שכבור ר הואכבורו,ועומ ר שם!,חוקנבולם אוממים
שבדחףבק השאל שצדםשבשמוםהחי
'רצק שמכהעב-פלנגועבמיקצתבודדנהוסלאה,1ומכה
יה
4יתחלשךבכבור שמש,יהוהכבודשבדםותעלהעלויש,עובטך
ע חוש ה%4ם והשלגרבכל מעשה
בגלהכרמוזטמוררימומיעיש
שקמהכבעוזבן חד במדק דקביש
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עגךאה 1ל הדויובססשנזנהלונהי"
ה "טנגאאוש,למר שמק
שלגומל.חגוים .ריעו משום שכת פהקה גמלה עט חטר ,שם
חסדהיגאהסמרכמושנאמו,שטתג') ,והשש ש%משהוהאמרכ'
ו קרא את
ק בוצחין',לכן רנטה הך'ה שמכל השמותאי
בהוהאלאבשםו,:שהתו ענשנמליחחמר
קנק מצימתדהום סשהלק-בנוה רדדה מ-הרס
תראהלט
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1מ 4ז מ) חמוששיףחזה שא*יטטאה חעאסדיעונית,
אמרה 6קרגפש החומאתהיאחמות שא*לקכ'החומאמהועמשה
אמר,קענשותשובהףתכפרלו,הרעורנה'ב 1חרלשם -הןעלכןיירה
ןעדצ.4ה
תא.םבררך',ורהלחמאיםדרךלעשותתשובה ת'גכי
אמר קשותשובה תבאקרבןואכפרלה מהנפקתםלזרע מהשאנייה
החכנו,חזנבואה,הלאבע"בשהשולחן אעה אמת ,מקהכקב"ה שד

שאשכן
משאור גוה הוא ,שכאנא נכר ההן יטשפם צןקו רכף
הממטזיעזכמה 'פש החממת השחמתו" ,רק הושדהזרחנים
הקב"ה בעצמה אשר בגףו חמנהינפש ב-כולהו להשיב שאף
שצדנךההכנטזוהנבואד ששרמדה הרק ץמשדח,מאתהם,ה.
0'0 ,
טצד רחפנו 'ת"ש ,דגמנכם ענקהי.בטת ההתשובה לכפרעל נפש
החומאח ועלדרךזהפורשובםפה"קדיבוב1טםיזבנ ש)זובחלאלקים
'הרם בלת' להרגהשיו,דינו שרז החה"ג שהמו 'ואה לאלופם",
קעיכפראלץ (שהף שםאלנךםמורה
נשטר'טובחוהרבטדארבןהי
על סרת הרק)' ,קזרם ,בלח'" ןצקרב "6וף,ה (שם הף'ה שוצא
רחבים)לברו',שהר,הואשאמר.בואק-בןרעשהתקץבהרכפר
לכן פחח פרשת הקרבטת ,בולשות שם משה ,לערר אח
הנפש שלמכהוקרבן,עצשזממרגןמכפרעלנו,הואוק כהשםמנטה,
שויףטילה חמר טואטאהז'ש העלררךוגזיהושבלה בהפרעה,
גה'ותטתחותראהו אתה"לר',עצצזחהה-אתה
אשרנאד6יט,בה,שם"
טציות
שיוהנהנתרבכה,.או"תזריקעלץותאמרמלוי
העברם כןהיאנמליח חמד של הכמא 'ת"שעםהחמים אשר
בווזותהקצעהאותוכימנובוכה'עלחטאיההטוק-כנדםלטבחרטה,
מתק שמסדשכסר-היק דטד"א ש-אשהההגשה תמת' ,שמקים
ונציתגיחוהחטרשקיטהבתפרעה ממשק שק ט) וקלרהמוהרבו
שהש מקץהעבים,דעאבההםהוחקשזיוג,הזמוחשמלומרחםעלי
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זהי
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,מצהלברוברחמץ

ח"ש"דבראלבנ'ישראל",בגיבורקשה,היםשירעושמגיז
מרה הדק אום-ת 'טש החוטאת חמ1ת' ,היו תתעשר כל נפש

בת.שובה וחרטה,ואו "ואמרה אלהם' ,כאתרהרנעז ,שוש'4ה אמר
'ב'אנךבןיקשהתשובהףכפר

ובאמתלא רקבשק טנףק-בן ,מרחם רש'"תלהמוררכנחל
נ
דמעהומצפהכופר,אלאכןהואבענקנאקתגבראל שהרכלנאקות
ושראלשמצרום השתלשלהמעןד"והנהנערבכהנתנוול נתאמר
סלףהעביםוה' שרמעות'1שלמשהרב'מעררו רוששעללי
מעלהעל
כללושראל,עדיצבר1רייומטב"כשננצס 1אףבלבבתנהבתפועה
ופעולהע של משהרב'מ השתרשהבלבכלגבראל,שושזענררוכילם
לבקש רחמש מאה הש"ת,כיכטה(רבים בו ו) ומשק אלר' אלך
אבהצו רשמע ד את קלףירא את עמם ואת עמלם ואת לחצם,
חוש1 :מיע שיה וכמרא נדל 1באה1ה
תתמומ
ואש:ד מיצךםב"י
,
ו
ה
ת
וכמושהינהנאולחמוויםכן כגאולההעהו,הבריוכ
ב.מ'מ ,שהר מקש (מן ,ט) צאהךמארץ מצחם אראמנפלא1ח
כצי
)בבכ..כא1 1בתחממם
לאי

ימטי
שכןנםעלהגאולה העתדתטומר(
איפהבכיה טופזרכש
גבראל
אובלם הםלבבנה התעיק
יול רושש וחסרם עד מותעים בהם
"תינה נער בוכה' ,והטו תפע
"1בתחמנ.םאונלם'

י

עי

הונהרידש האןהוא חורשרגאולוק כמ"ר,רה4,אןבנים!

ר
באך עתיקלצהלפיאנקרא,הודש רשעותבוטנףפוה'
אש-
במסי
תלר,ש%קנא""י,ששי
שאחר ח
(
ק
בקשח"ט חלה

יאהיעטלח"=%
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זיתעויח מהרש שהם ההטרם שמו,הלזז חקטהו"ל
שבאצק"
םההםממןהוה" (נךק
הבחכה'שעשהנשים לאמתשבימי
טתה ,חוש כולם:ח שבוואוזג קר) אמם,יתקמןהכללחורשלשן,
שחרןמהרוחוצקקראתמצרם ,הרהתו םצקוגאולההעתיה,ואם
כןהתומהצפעלחסדולרחמשהןטצריקבר תםנהמי
תפשך
נלרא"חיש ששר ושהעטבומיפוה',כלומרנשפעות טחמההעבר,
העת-
ומחמתהעתירלהיותבסדררב.סש
יה' רצק שנוכה לשועותרכותבכלשרעעולסובהיברכה,
וכשםעענאלמבניסןכןהחדנהעעמבשוט.תברךלפחברחמש,דשם
נעבדוביאהוכשיעלםוכשניםקהמונץתיאועעמרשמחלבםוהגל
נשתה דק כרוב
מ,
יומובחאסודשור לצ'ק מלך אלעך גבשהגןרי
רחמי
סם שחב-

קלו

לילשבהקודשפ'צו,שבתהגדול
ר ד אל משה טמרצו את אחק ואתכניו לאמר נאה
א .,דב
תרתהעלההמונו' וברש" צו את אהק,אק טאלאלשק דח,מור
או"שביותרצרן .רגת1ב 6ח כמקום ש"ט ט אטרקכים
והנה בספה"ק אוהב האראל(יק שיאש)פיש שרכש" צמנהלצדיק,
וכןב..כ בגשטלטצ',ו6האמר.ב'והרציךהכתוב 6חבמקוםשיש
תסרקכנס,.דיג
,כניקוםשישחסרקהצדיק,ע'-ש
ונראה לבארבנה ,שלק -ממנההצדיק משאר'כ'ם' מכמו
ה"כ'ם" מעלתו היא לעצור על רבצצבעות המוקרא כתוכו שלא
אחת פחן ,ערת השוק שומרעל נשמת ושראל שלא
תאבך
לאיטר אף נשמה אחתח"ו שתשור ,שכמו שזכש מאחרוכהגרף
הצרק,
פרישותומטבעותמטחרוהלשיהם צחר אחר,כןריא
לאסוףאח'חטיעםישראלולקשרםקורככ"טאהדוכלבאחר ל ה

ידיעת

ת"י

פעית

רצחאבי1ה'.םלשכשם.םשרך טוף ה רעש 'לשזק וכהלאמרי,כ',וה.

שלק-
לה.ות "אטב שלם רה-ףשלום אחשב אתהכריות
מדת אהקהכהן
ןלהררה,,אמהפ אס א)
ומי-ב
והנהבטפר אקטישראלעבטופ.רש שםשלכןטכוסה הצרק
ב
בשם'כים ,.מ כשם שעלוי המם נמשךכל התמעות ישטקמת

הכיה ק.ע"' הצרק ששךשפעמוב וסק ופחסהלכל וגמלם,
נחק משמלוצעאבנ'בו
לכל
עיר שאמה רעל

(הש"גי

4ח

וקים

סי

תמדהזה הצמקע"שמחבר אח הנבובובנצההיא,עם
"
צייק ורנמבסריורשם
עזהה
עוה"בהנב-א ב'ףד (עק ממט נם ב) ,שוא
הו".ה ב"ה המהכרעולמות ע4ת'ם רנמשמם מטד רע4ונן לה-א
תתא"השלעלם חח סישפדבקומחבר אתעצבןאלהצחיק שהוא
כח" ואף טקשרוכנחרההיאלהוא"ו ,מעשה נמורואביחי כק
'ח-1
בלכנסהישראל משא"כנו
עולםעלוק לתחתק חתונימךשפעסי
שאעומחמרונוחשד אתששואלהצדק,אזח"ו מרררה"אגןהכח"ו
קלוו אגהץדוגל(מהךיק" א)אקבןר-1באערשהמוןפרוס"הבן
הכ'.ס ,ר"ל מש היא ,מן הכחם התו הצמק בחינה וא"ו ,כלומר
כמרכלה חסרטזה שהארםטפויך וטרש ההגאנן הוא"ו,פרומהנן
הכ.ם,מריו.שראלדבקיםבוזצד'קביצרת ,כןדורבא,ע'-ש
ובושתעטדהזו4חד אגפא
יתהף'הב"השיכתב.וחר
יו
לשכתזה,שההר שנתהנדל מהנהבםפה"קקרושהלף(פחנה חיש)
מבארסודשלארבעפרש.ות שהםכאומדם כמרארבעאוחית הף"ה
כיה עה15ם הוא מד הנאאדיומ;,וכור כמר ועטו ,פרה הוא ה"א
הראשונה,הנורשהתווננדהיו"ר ,ע'-שנהבה"ק ועפןאפשרלוסק
כאדן
שלאדר.הר'פרודות באים?הס-ול כיהתו המק
כאחדאחי
םעתומ
ב4פ.תך
אתכל ר אוהיא שםרי"הב"ה,להיותםמאוחיי
ח"ו ועפתנמצא שתכתהנרולנמשלרכש,כ
.בשבת11נכלתםבל הר
פרשעת,שואכבשהמקמןבהוםאת להיותםכאחר
משר שלכן נקנא כשם "עצת הגזול',על דוך שפירשו
התום' ,פשהג א ר רהינן בשם מחןיטר)"עמו חפלה שאס מ;פלל'1

פחי

יקשר

י

כים

א*שגמאהמ,ימי*ס"*-ישו
,
ש~סש*םישמץש**
%יישש%י
יישששןי"מו
שטלשן%ישממ
"זקששמהשמ"אהישררישישע
שטטאקמ""1מי
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אותעתשם הדוה פ4ה,
ובאמת,כלשגת"ם טענק~ז
ג
ה.םא קהדרוףוטרשהגא) וםהשערהחיהשמוםנו' העקאחבכל
*
כ
'
ו
שכת נמשך מהשבת רראשון ששמרו ושרוול כצאתם מצמם,רנירא
כשםשבהרגדדהשכולל אתכלהשנהוה.
מנה אמרו חול ושבה א) 'דבקע את השבתמהנ.ם
נחלהכ4נתו-ם' כששרלפהקנתנחלה מצר מ'היטכהומוכה
ם ולנוהם
יהמהנרטתבלי
בל
לקשר אוזרות הויהב"ה שלאק'-וחת
אהשפעכןהעתםהעתק לעלם ההחתק לקהנהע מק
וע. .ב
ע
ישדרו'1ע,לקיםע"גשבתאשל
"ושהבעששאלמעיואלמנית
וקר
וץ נמשך כל התנןגות
שלחן ושחק ,מג'ק שהוא הכ'ס
והצנצצות המה',רעל הצדקנמשך שפעטוב ומק ושמסרלכל
בא .העלם"(ימו שכהבץ-ןגה'ק מאפפא דמע בארג האראל),לכן
עבורתקים רעע שבת' לאחד ד' אהן'וה שם ואע ב"ה ,מתאים

יה

*

י

שמי

בוותרבצלאכמהמקשרותלצדק
רצון שמהא הלקט כן רוררופ דיושכ'ם שמרות'המ
בראשיהם ונהמםכג'והשכינה ,ומכהלהתברךבכלהגמועותבהה-ש
אשרישועותבומישת,ונוכהלנאקה שקמהבבבותבןרירבניחרה
דעקברוברחמיוחומדיו

ידי

מעודהשלנציתשצו,שבתהגדול
ףי ס=
ט""4השיי%פיהמ י
יב*המיףיז
יק
סדשח%ייתשתוי נ=א %ל ת* ס4
לוש=ש מ ש
ש"*
"
%קשק=ת"***ט**תק*"*י4%מ
זקא=%וי,י"מששם"יישטהשימ
ר%

א

4ו שת

 1 4ש מ אק שת

וממחם אח צאת תורתהעולה' ,שהם חלק ר כסנכמירהימנם
רבן 'ולמה וכה לס בנחלה אוץ אוראל
(ן; ול שמני

*

ובכסחהעםאחיי,מי
מפג .שהוברל לעכוה אח ר ושרתו כר ,לפעך
ה,ברלומדהכ'העולם,לאעורכךטורמהכשארגבראלולאיחלקולא
ווכקלעצמןבנחמפן,אלא הם חל השםשנאם(-יר"ם ")ברך

תיר

י י

ב עוד"םלפרש,רהנהכחו(:מ"מבו)כ'שפת'כנקנומרורעה
ותוהה'מקשופפ'הוכ'מלאךרצבאותהטו הששתו-ל(ויו א) אם
ר צבאות כקשותויהמפי ,ואם*ואל צקש
רופהריבלמואץ-
,הה149 04פ) סלוףהווכלררכ'
חיה מ5ט להעימי
י
כ
מ
י
מ
ו
ט
,
א
ק
ש
קלוב
הוא) בבסר
מלתלמר
הות-
עהותן-ערהה"1 4רם,םב םושי

שהשלמם-
יג מ4שןדילפשםעשלא דוירך מנםהלובייך
ור ממומכם משאתויי
חןחמרלמלךר)
מורק בי
קשדו-
שש שחכם רל ש נלחך דנן אץמהלמקפוש

*

א"

קבמנ

ישלזמרש'.בקשותורהמפיזר השמהירהערכאה.ותרעל

סחם קמור תרה שכודא' שמכלרבהזכםוווולךבררךסובהחיב'ם
לקבל תורתויחסמתו ,אבל"םרב אשר הוא ככולאך ד השו שהוא
הפצנו כמלאמם 'כלם
סטך רגךה וטהעג כזאפטהירדה,
יבוה,חוץ מהבנת תחלת
רר
מב
"ותח'ם את פקים בקזושה ובטהרה'נו
ע שכר"ח רטעו"רמבוק
תורתו,צריךלקבל תורה מפו ממש,ב'ירי
כבד ברת הקטרן ,היבורו שלהצייק עושה רושם ורום ניקזם
עמכע'םבש כמוחהשומעם חישגב'שפה' כץישם-וזעת",הקושו
ה המו דומה למלאך ד
חו"ל ושבה לא א) דע"תוה סדך טךרות,ובי
צבאותהפותחפיובקןושהובנטו-ה,לכן.קבלו תרהמפהקרשו ממש
ואםלאו הים שהוא רבשא.ע דומה למלאך ,אע"פ ושטמון :בדרך
פובהישרהרשללמודתורהממנוומחסמתהמ"מהמעלההיתירהשל
"'בקשותורה מ 9הו'לא טצרהבו
"טלפרשנצו אתארוץואתבניו לאמרואתתויתהעלה
ל  9 % 1א)כלהעוסקבהורהכאלו דקרכ
המו העלוהא,תישהרעןחי
שקשלדימועחודה11הנקא מ9ושלאוין
עלה,הינושיש
המ'ו ,משפת' בהליתמתרע"ועזהסהרביקיות,בע'" תשארחתיה
הקןקהכלבםכלרל'לרעררנק'ואשרנעכח תשךבו (שקאיי'"

ישראל

יי)

ס" הל)
נ הונהשזיזוה ההע שבתושם,-ל וכתב דגצדוש".
נשבהשלפנ' וששח אותו שבהוגדל,והשעםלסשנעשהבו;ס
גדתה שפרחנסרים מקרעבעשורכו',ולקוע להםכל אחד שהלפסחו
אותו בכרןסנינו ,ושמלום רכושים לגצו וה לכס ,והזדכו
ת5ם-

זיק

יית

,והעשעו-ם עלששחשטק
לשחטולשםפסחסמטתהושםעיט
אתשיועץולא הע רשאקלומר להםדבר,דול שםא"ש וגםקווק
אותושבהדגרתי
שזבלמה לקשת שתומכהך המשז' פהאהע4פמהדאוזא
קמב

נ המצח] פ"א בסהשו) שהשם פת"ח דשא
בכתבי האר"י רל (ש-דח ששיי
מטרקץפה-מח וככרביארכיקאא',בעלבנישעוכרד'ע

היש

-מיראת

(משם-

ףםמיצזטי=צעחצהמ"
ם-ימש"*=היקף4ס"מ,ח
שדם"ן*
ימהאייי עיצט"
יהטי=תט"-שזילםשקיםש
ו ת מ ה ה ק מ " מ החחא"י
1הףו-תהמ4,1%.יע%םסת
הלט,

ישה *ס' שייתהלמייב=שש"
בצןיייבת-יצ(חא="חאח"קששטא
העפם

צ=תיתהמחיי4ם,
הה של להתקרשע '.דוהרם ש
=שי*,ש"יקףנשיל-יראל

ולהעשותק,-שלר' (עק

ש מ סשסי

שקהמציל)

ד תחלהדמדםהוא עק 'קרש אוק',ישלפרשש"ש-ש" שט
מורהה"' ,והא' הש ערוה" ושהא משח הללהבמיפר וטות
מצרם כמשקע"כ צ'-כק מאראל עזותבל4-הה"ה כמלשלש אשר
פוחחש אתפו-עג בקזושה ובטהרה,לפסקיצרץ-עגםתחלתעבה-תם
א,דש וק"
גהמקחמךהסוומשש-ה,בכשבת
דצקשמכהלחוןאחי
בשמחה,ומק,לרעלכלהניבאוסרש4ו ,שכהלכלהחששותשל
,בביאתבןדורבמשקןואשק
וצרצצכם,וםןי-לנשלחעולםעליאקים

י

ידי

ברוברהטנוואידע

קםנ

לילשבהקודשפ'שמיס
א דה.
בעם הששםק.אמ:12לאהקענניוהאו'פירזול,ונשמי
עגלבןבקרלושאתמ' ופרש" שמינילם"לואש,הואאלארר! ל
עומן הקטת
ראש הודש שהוקםהמשכןבוביום וקבלמההוקי
ריושכן הזכאה קרבמת לכפרעל חטא העגל לוום ראש חורש
דוקא
ב"ה
לפרש,דהוהבראשדרשנומן מצדהפושה
י
ח
ד
"
ראשחדש.ם ,שיה ;1ב) ,אשרבונצמווגבראלעלמצותקידוש
"הלבור הזנהענקראיתהלבנהבעק וגשמיתהר.
רחוישע"פראית
ההאשלאחר.שנעלמהמןהעףבסוףריור4,והחשךכמהאתהשנדם,
ה א ח תא
טק מ
שמ
מבירבתשובותיגאונ'ם
מהנעשהבהעלםבעלמותהחהנ.ש
י
ש
א
כ
כ בעשהר משחחלש.ע מפאסו-ל א
רמעביםדיששונש,תנאויביי
אםגל ח הנאפיסן 2א' עדםקורםראיתהלבנהעורכת מדת הררגדם
על המקוס עגרם ~צמ; ומשאל המהאל
ל העל השם
יכסוף ד24כ"נ' גבראלמחיש טש של
ל,
חם
וי
נליגומ מד חמקמג
הכקששםבר ,חן רכלחמהש"טלסעם השתאיגדלהס.ם וחלץ
בכלד שדםלצ .ראשחורש,ורק בראשתודשע'
.השיר שם"9בק,
תם עתהבנלושת ,ומאמה -8םשפתשו ,בנההישועהלס,
ד.ע בשקןשה"ם'
ריחשאוו
בול,
אאץ
היקנצח,טה ע -כ.ק אדמףי
מם-

ין

ים

נשי
יש

נשי

ליתאי

תאי

"י

ים

ע".

שי

וכחזןממררוכביה

שיתושהוהלכם ראשחד2ים',

כשיות"

קמר

שבכלר"ח,ערעולם,חתנם-כההקיהטהלתבניםכחהם'טהוחיו
שאומרם (נתעות מסף 6יח) "התעד
תחהדויהםלכסל"ע,מךלנמנותת"ה,גרהו.ששהחרי
שוקב,הגזן בתוהה טחנה שתתנכר כח
דקרועוז כחעםאוראלבכלראשתודש
ובוז"שלפרשבברכתקיהשהלכנה'וללבנהאנש -שתתחרש
עטרת תפארת16טום .במן ,ע1ש עתהים להתחהש כמוהה",חיט
שבמושחימשרלבנהבשט.םהוא תשאהמכההתגברותהקףהמהעל
הקלפה,כןזב!ישראל ,להתחדשכמנזה",היםלהגבירכחהש-ועוב
שבהםשריאחלקאלוקמטעל,עלכחהקלפה",ולפאר*הנרםעלשם
מועכתו"
כבוי וכלןשבים ראש חודש (סונ.תוה פרשה 11שלהדיו רוה
לכם ראש החום,עלכןריא הם רממעללהבהב וקרבמתלכפרעל
תשאה4,ל שהרכפרתרצפוהפלתלשהבכשולכחהטומאההסם"א
תיערברבהברמואוהו החטא תכן חץ1ש
 .רנלואשבו.בדם קודם
ואחיע דסק ,שטהיתו ופות את רגממק ,שק א קימת
מלחמת הקדשא עם הט"מ הקמץ ,ומקבעה ראית הלנה ,בראש
חרשנ'סן,שרזקנצחובאהששהמנו,הוקיע הקמההמשכןולים

עי

יום

כפרתאותו החמא

כ ה"מ :שהא שלק-אוסדקואאל המכה,עיי
האדדה
משהלמהאההטעןלק-צהרת,גנ,ב.
בסםרראששת,אם-ברש-
וגט 6דש ,תעה אר של הלבנה המהחדש שד .שי
.
כ
 ,מראה לאדם שלא
הזשמח ,הוא 711המ לחזוקבעבורתי
אעישבחישךוביטלה ,מ רכרעיתויע*מ
להתיאשאפהקאםשקו
ארד',הבדרכו של ברקתעולם (מצוו 4א) רנטות (טששה א ר) ךה'
בוישא השתאהזהר מעדא (ש] שא ש ב) חע
ערב
עשהי
חת
ם  , %ויל טי

*

בי--
יחישו

י

סי

יז

ין

קמר

אחרהחשככן שאפללה חיש (מם ריק'התעויר התעדףכ'בא

איךקומיאור,.ר"ממה שאסומ4ו"ש'כ'נאאוני',היםשבכלים

בא האר אחרהללה,ובעעךאור ראשחורש הנא אחרו'שידושך
"ער' לדועכךבמ"ר ד,
שלחמהוקריצה כסט'א,נהה מ5א
ויבלה"
קך
'ל
ושתעדרהתערר,שבקרוב"כבורדע
יברהיתפחס"שהם אחקבהויראלנשתימחמוהחמא ,שד
לו משה אדרבה פלכך נבחרת" ,כלומר מוחם זז גופא צדק -אתה
 ,להראות ששלולאחר שהוטאש'ש תקתק ו150ה,
התקרבהמיבמת
כ' אדל' חמלהוהיכהשלא-כללצאתטמנה אר חרש וק הש
עבה-ת התשובה "להאר מתון חש נח" היקא וילק -הלבמתהודו
שםרן עכוזי הההנלוח של ו ,,ואש
באש הובר*וםזה"
א-
שמתחרשתיש
(
ורהלבנה לאחר תקופה של השכות וכבר
חח-ש
אמיות"ל(עה טלאהוו ואורארקלאנתוד"אאלאלותרנה
תשובהלרבים.ע"

ים

מם" י

נ והנהאיחאבמגהיקאוהבהמיאלולשכה שד11בח)שבשבתאז
מנקדק אתהלחם משאכמפחח הע"ש(תובהקריסהחומס)עגתןכ"ז

בקומשלשכח 6ה מש16מיף טעם.תזואשכיסןהפסח,שהוא עק
תשובה,יבפרמ ספדההעוטר,חרותם,מתעוררתכל משלעשעיהת
בע
י,ורייוררהז ע
עם נשרוול שהומתן וטטטאהם
שמתם למהרט
ששיכת  11אחר הפסח ,שהר שכת ודא ונק ועדם
ס~עשח ביתור ב
חממה ששנה ר-ת טם? ט תשג
קשמ ,כט  9מ  1ר
יתשובה ,שטמררנופחחשלתעיט;
דב
ורמיהפות'חשער-6ודך

לכלהרעהלשבבחשבהששסה ע-

רנה עטרתהבעלתעובההואבנחיות"6שזאתהבהצלוקי
שכעלתקצטזשסדים
אמתוג'לנפוצה* בן
נבחרת",
ח ם ודע-
מ"ט

בטים

שמחמל"9%אח(%ט"-

המעב אח השבהכחנ.םלו נולה ב4סיים,היט נהלה ערפלו

רבה
צףקש צןףםאתםיבליםלויתו
בבתעיבה שלנמה ,תוהטע בכל השב,
ירך רצק שמכהטיו
]בלישראל,ונאמרלדק
הכלקרשיחנלה שםכדכודעצים ללשו4י
אלקעק'ראועעע כשמחלבט ,כבנאתבןרודבמררה דקברוב

מ"-

תסע"סדו

ף

מעודהשלישיתפ'שמיס
מ עזראל
א רה'בים השמע' קרא משה לאהק לבניוד"ק
ופרש"' שמ"מלמ"לוא.ם,התו ראשחורשנימןשהנקםרומשכןבוביום
,ובפהט שאמרוחו"ל,פ0ק,ש
וצהבלמהנתרנךהמשכןדוקאבר"חנ.מן
תת ו) שבכיה בנהגו נמרה טלאכתהמשכ,,ועקהמשפל ער ר"ח

נימן שהקטומשה,וצ"ב
שק באור החיםוקדיטעה"ב,רש-א ט ')1ב אל דגאבח,
דבר.והק'הע.ר יושוו ש"ל,י'ר ט א) שלא הרמשכהן
גשדבותלקב-יה-ג"פבקודשרגךהעאיןם-בבנד'ודגכ
 .אקשכנורנגשהמנעור,
והלא אמרו,עיכר מ א) ארבעהבנר'ורב שלכהןנרולבכפריםעל
ארבעהמ'נ.עבירותוט',אםכןקנונורנעשהסנעוריןג:יהלישבכ.
ושהנה כפרת חק מכפרת פסם ,שכפרתפנים מלבנתדוומא.ם
תה האותלשק שלוהשו"ת,ימא ש א)ויגרוה הואמופלא,כעח~
התך
עלא 'מצאבו ו א העקכלל ,נאשרעלכן המורשלה.וחם בחח
מכפרם דגם העתםמ.ןודג,מה שאקכן כפרתפנים,עקי.
ר שם אן

"

"-

קטנורנעשרסנפיר הם מנטש]
והבייוורבזמהיי
נראה שרשעגישעים בתשובה,א'עצם המעשה
ה שהת ותוצבר אעריק
תשגהבפועל ה:כ'היאשזציח דנפש,ע
עצםרוזנותבמיאש הגט בחלק החצור של
תעשד ,פ"א)
התשובה,לאאמרוקאח קטטרנעשהממנהרהיררבה רבנר'א"כשל
כה"גמכיריםעלד'סע'עכדהז,אבל כפרהפניםשמולבנההחטים
כשלג ,שצחצחת דנפש,ער ששבהלהעירבכלהעולטת (לטקשל

"נק

קמח

מי

וזה'-ת)על1זהואשאוסמםאקקטעורמדשה 7210

הזרזר41םחורשנהקהוא צקעבודת רבפועלובמעשה,גסו
ב
ענשער הנפצך (מאם -ראפן שדש שגראיורן
עכהכ כנקאא"יי
ורו,ר"ש אשר הרעותבו מספורת,כ' נאמר ,ששח ע ר)
"ובא.:ורמ
השכעע' ר) בחדשהוה,
הברת את העטהץ הש"ת,גזעהטיכי
"
ש
ע
י
גנ' ושראל את הפענח בעברזזלאאמרת .אלא בשעה שמצה וסיר
מונה.ם לפנקה וטצות אכלת'ן ושתזז הכוסית ,ומטות מעשיות,
במהנת רשיונם ומי'1ם כמ' ,ע"כ נאמר גודעות ט מקשוית,
שששכןהישקות מהמטתשנעשו שמתמעשי"תהנ"לבפס"ח ,שרם
ו משםשכתתתיטנראיקולםכמהושמע,
בבת"מיפשק תראהשכלי
אבלגנשןנבראהעקםבעבדיה (מבוא-גהס' רר מ א ררמשןסליקן,
ענורתחיש נשן הנאבטישת ןעשהק בויבף מצוות
לכן

לי-
מעשהןובנה'שמארעדןשכג'הכ:ם*ו ממרהמליצארמשכןיא

ל הער ר"חנצק ,מ המשק הוהלכפרהעל רגא המלכרא.תא
בחו"ל (עה המסאפינ'גן יבאמת כפרה במגהצה עלאהערידהיו
ששא עם השהאל טןוחצחהז ומשעיתעליגשין,ידהה עברת

הכה"גבעיוכ"פבבגר'לבן ,ולא רנמרבפרתןערכ
' .בא שלה,ה-
לרצם
ההענגהגהקקרגונש"הצהרהלהעליזתגיד והצק
דגשתי
תקח שטרת וכששה הש בראשחישנמן ,לכןבובים נתהק-
ה4:יק

אם.קיכאל רנןבח ,שהזזאררן טש
ואיתא
ש
זאתהטש,לק.גגה-תריסשהו ,משום-
יראלנשח ,בולי
משהללק"
ויא לנשח מכקעא~מק צחטחנפשותשיאלהחרתן נאמרנםגב'
אשקשלאתאישבבגר' 4;1כ'אק קשורנימהמנער ,הוובוש

.צש-

חיא**%

יק

*%ב4יצ"

,ח

9

להק אח מעש"ה העבשהשבים,על וי הכאתקרכן רגשות על
רמובחבפעלובנקשר ובור"םלפרש מהשפי'רש"עה'כ-41לי
)כ'

בההגל,תבפעל,ילק -המלבמתהללו באק

היוםד'
(ראההנהא"ל,יכה-םג,ןהיי
דובה (וט

ג

רשלומרשאע"פשדרשואת רבהימצאו"1רלדוך )1נאמך ל

עשרת ער תשובה (עק רטב ם פב מדל השמגר ר הו עזו רק בהנונע
בר"חרתזכ.פ,שהטובבצעהגלמי להמהרו",לשוב
לחשוכה השק-
עלשהלפג.ולפרםעדשתוואינפשזכהובכחכח4.שקשל
בתשובה
יזחי"ת' אבלרבו .התערבה ומעשש פובש ,כעררה,היוו ברוחף

לגמוד רתוק -וחפלה בהההלבות יחעוררות ת-רבות בצדון-
ומסהטובחורשמהן ,שאףםמחדבמעשיווהדלםי
' לב)
מדן רצק שמכה לשוב בתשובה שלשה במעשה וכמהשבה
ולחק כל אשרפנממ,היא רחקן.כמרעק,יקכלמ בתשובה שלשר,
קר בשוהוא בחוןש מכה שאלהיקויםבג,בנזפןמא*ובניסן
עתיקלדנאל1ר"ש רשר ש א)בגאולתעלטהבנשחבן הד מדרה
דקבושהחמווחמיט
וחסד,

מסי

ללשבתקודשפ'תזריעמצורע
אשהכיאגריע ולדה,כן וממאה שבעתיכרם כערנדתדוהה
א
א"ר שמלאי כשם
הצש ניםהשמע .ש %בשר שלתג
מעשה בוששיח ,כךףיטב
וו
שהררתו של ארם אחר כל בהמה חוןוועב
תורתוטזפרעמהאחרתורתבהמהחע;ועוף,וכ"כ
י תזרע ,הווחד (חדלש קלט ה)
במדהש(יק ור א) אשהכ
אחורוקרםצרתנ
י' ,אםוכה,א,סךםלו 14שו קדמתלקל מעשה
.כ1
בושעיהעואםלאו,אוכפיםלוושהשקרמן/וצ'ב.
הראה ,רהטה באמת"טבכחכל אחרמששראל,בכלר1ר1ר,ר,

ם טלוטראשיוהבריאהבפגם ארםהראשחבעף
לחקן אתכלהעי
דדעת הזחונושםעועו,אל במחשכההחלה לנץוגאי),היםעור
ם שעל 6מן הר
מ-ם שנברא העולם פקמ4על*כן רם מעלהעי

שחמדאלנקראוראעית וננפש רש ביאשון א א),כ
 .בטקס תמוי 14

אתכל ל הס'טשש'ת"יאיה 6ה סמהשזומרןחו"ל (תנמציע
" ),הש שפכהרמו של אדם הראשח ,לפעך תשטו נדתה שתכפר
לה' ,כירועולמ' (שותפרגרח-אדםךו,ושקדמושלע%ם דכתיב
ה
"ח וארהנלהבן הארץ ,תהמהלו חוהטיזה ,לפנך ססר1
(טרשה
נרג
חלאשו" הר'שבבלהדואתמוצקים1טכפיםחפוזשלההז
מצלתני
בלטה אלאנם"טבכהכל אחר
מ ;2ששרבה הש של
אשאגש1-ח~'ל (גמא
משראל,6ק אחכלהוציאהבהווהוכעתוי,הי
יר שעשה תשבהמחולקלכלהעולם
ש אןיצא חשבה

עיםיאי

כ%4

שנשני

קבס

ובוז.תבאר מה שמצמומ.לה,מנהבים השמע ,.שרוי
כרתת השלדשעלתשנעמרהש'"תבהעתהעליומהעלם,ותתעש
טןהארקןוהשייהיסהע
הנתאר ועוד ע ג)יאתרוחרנצםאהאענ
יעלהיחםלמעלהנקרגמן
בפסיהן ש ובדיות כחזהאצל תשאלגו
למעלהטןהכיאה,לכן,מםבשטעוןשהואממפר המראהעלענעש
נגנייךגיהה'5נ
שהםלמעלהמןהומןלמעלהמןריבעוביהשהיי

"

תני)

שנ.
הה שסמך מצוותאלו אהרדק "אשהכ'תזרעזלדהזם-
ומטאה שכעת.נרםכש.נדתרותה תסמא",היםשנדרתנוה,ומשת
ערלתה ,לזרא כה זה ש"ש לכל א"ש
'ב.ום הווטע .נשל
בשי ממעל,שוהאמתקןכלהמיאה טלה,עד
טממראל ,שוצבוחלק
ילחוףבקכלעורכ
.אתהערתו',גאההוא
לע
אפ
שניעכל מאתה
חקקהעלםבלו

פעי

ב ההןשהחיו במדרשעל הכתוב אשה מ תזךע ,ההנדאהדי
קרםצרחן.ט',אםזבה,אונסיםלו אתהקרסתלכלטעשהבראשנה,
דוויט'אםזכה',כלומרשוכהלתון
ואםלאו אומרםלו
.ותושקרבן-
רקמםכנפלטתשד-
רוהדנןמאהטןהאיץ,אולאוקשתען
י
.
ג
ע
?
4
ה
המובוששנו,אלאמאומריםלו אתה קרמתלכל
אח מה שפנם
מעשהמהיכרת",שפעלתבאנקתךתזקקשלם 0עתמעשהבראיית
בה ,ש'*ממט נתושק-קי'
אך"אםלא,כה',ואק
לארי
ש ועב) בנאמו שברא הקב"ה אדם הראשק
חד
אמה בט
םבראהמןרגמרחלמערנ,נק
קלים  111מוש,מלואכלוקי
מסוףהעו
,עי"שיליפ,שאףשלאהדהרנתו
הצפחלירום,וכהללושלעולםבי
רח'נחמשהרטווצשלהארם,טים בוהרדוםהראשק,שקומתו
נעאו-
עלכןמעשענתעשופועלםבכלהעלם
מלאעלם
*
ט
שי
פשילפרשבטרח שצךר'שמקורנכשם צצחצשל
אר
ההוש

וקלי

*

אדם אחרכלבהמהתווהעוף,במעשהבראעית',הים שמהשנמהו
הארםבסוףמעשהבנשקית הואמפנ'שעשומפשלתהעבוההעלכל
העלם
הברטשן כולה' ,לעבורוה"שמרה' ,בששות ג פו) ,הימ
ה מזממות' ,ק .תוחע
כלו וכל קורפאעלעי שצדהוגתיי
 ,שהר עמרה חקק העלם
נתפרשה אחר חנית בהמה חרזהעי"
םהמצ11ח
תצלוקב"תורתו'שלהארם,בתמהיהחורהוקי

""

הזנהאסחחו"ל ופןזןתא)רםעמאתהשכחמחנקלונחלה
נ
נ4שרים.יל"פ ,שעליץעמו שבתמהעוהווז בנפשורנות לחק
העלםכלו,,הימש"נוהנק לונהלה ב4נהמים,.שהטועשטו"של
בחקקכל העלם כלהמראשית הרותח שר אחריתהימום ,בכחעת

"ב4כצים'

ווז'רצחבגגהשהואחלקםעםצריךם גלמטרתתיחם
,ולהשפיעטאוע
יאוסרלעםגבראל
ב
כעוה הואלתקןילםבמלכותשר.
"עולם,ונוכהלקרבד1נ1ם אשרגן י1וו,כביאה קדורכשש-ה
נכלה
דקברוברהגיווחסדיו

מעודהשלרציתפ'תזריעמצורע
אשהכ'תורגעשלרהוכר 1טמ11השבעתנדםגד המתבנועכ
א
נגדיםפירשריתובעלפ' מאמיחו"ל,איםגנ)לעולםוסטוק אדם
בחורהובנשות ,אע"פ ש4א לשמר ,שמתע' שלא לשמה בא לשמה
שדרכה של אשה
ילומד שקא לשמהרח'
בחרהח"כבח.וה אשה שכ
מיהסכר שקומרתורה
בשבללקבלאמהפרם
לקבל,כןהואעוסק
לשמה הר הוא מכר,בבח.והמשפקע 61ה רמוץ התוה"קבאומרה,
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ברברד'אל משהבהרפע'לאמר,רבראלבנ'ישראלמנכדת
א
אלחם,כ'חבאואלהארץאשראג'מזןלנם,משבתההא-ץמשגן %
,
א
מ
מ א) מעמא
תראה לפרשע"פמה דאמרו חדלומיורן,
ישב1,תא,אמרהמע"ה לשראל דעו ששוהשמם,שבע,בר' שתדע,
שהארץ ש 4הש ,לאעשוכן אלא חטאות*הויןבספרהחעק-
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הערתההכרבלאפטורבעילם,אלאבכהערוםתורהט טקסיםבכל
ה הקרושה טבלסתום שהם1 ,נאמצעוה
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מהוה את כלהעולם,,ומיזר הארםמן הכרמה אין',הינו וק מה
שהארם ג %לתשע בשכלו שהטו "אק' %א כלום ,שהש ש4ם,ת
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העטה לומרשלעבה-ה11נ.תנהמצותמפיחהעומרמילטהרם
ם בהם כצמים ,רהצה
ממים שעף מומאהשהישקיע.
ערק-
ז (השתא בוס שמוז ד ר בגוביה ,בצם ם,ךה
מרזים ופרעה הטו וגאה
"רחלה לסטר ,שבע שבתות
יל)4 ,שומתזה צותה
הקיש
שהמ"' א)'תמים,עקץנשפלרוח",כ'צרןילהקן
תמימולתג'א,יכפיי
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אחרטשער .הטמאה ה'שךם מלטפח וגאוה שהיא
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התורה ,משעעאמר (שצת ש"ן "ףתשם3תהתית ההר ,שהשיט
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~רחהימ

נכ 16ברשא
שכן אוסמם -1ק' אבותבשבועות א,4
רפרק ,.ממשהקבלחווהמם (',חיטבמרחשוהבבהעת הענף והש
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הקלשני,,להכרז ב"פוהר האדםפן הבהמה -אי ,'1לקבל התורה
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ובשעהשג'בל"-4אלאתהתורה,נתקנאואומותהעקםבהן,מהראו
להתקרבאלויושומןהאומות ששילהם הקושההב"ו ספר עחמק
א "),1זלרועל משפחותם
שלכם,מטםשכנימביאק ,קעאמ(-נשיי
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מ',לכךמנאםבראשהספרהגזאחררצשווהכוי,שלא"
החורה אלא בשבל העחמקשלהם" לקקיק לעלםפוישתבמדבר
קוהםחג המבחמת,בר'לעוהי העהמקקודםמתןתורר,שהרילאיכו
קמולאתהתויהאלאבייבלה'יחםקשיום,עיש
ובאמתרכסהכרישחמהוק,רלמהלאיכלו אומתקלהביא
פפרה'וחסק הלראוה2י;םנכדיאברהם תטרק תףד מקשקהעולם,
מה הנההטענתם עשק לרוזודגאלועתרנקהאתצה',הלאאמרו
ל 4ט 2עע"4ההתיר את ההרהעלכלאוטהולשק לא הס
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בדור אחרדור וקתבירזטהועומסתבעליקתכמוברוררי-אשקשל
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קטלאחרוירהאלאבשבילהיוחמקילחם,עי"ש
ובאמתיש להבק גרבף רנךרט ,ללמה נחשאובהן אומת
העולם,הלאאמיווכ"ל גנ) שרגן'ה החרר אהההורהעלכל
"ער שבשהמהאלוקכלוה,וא'כ אלסעמ
א,סה לא וש*4ל(הע,
ללאנחק-מכלל,
'טהראולווזקרב א'4והרמןהאופוה',הלאהייש
שרצולקבלהתורה,לב;נחטזהחנ"הלהם
%אומש

*

חי

ישק

היהיים

ב

י

מהתה ההמזאבצזואיל (שה 5ה ,א)בנועה התקרען הש-אל

*

 %שט

ש %

%

י

%

%

1

טש"ה-ץ*שחאץמ,קישבהלערימשי"ו
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ערולהעאכועזראלבעתעלעלוהתורה
תה שטמרוחיל "בשעה שקובלוישרול את התורה,נתואר
אומות העקם כהן" ,ריס שאף שבתחלהלא רצולקבל התתה ,מ"מ
"נעשהשינקו הואל אחדחיפה" ,רש הנצטוה
והעך
לכעבצי
אתעה
שניתןל.שראלבערקבלהההורה,אונדשאובהם ולא
םקבלת
התוה נתקנאה אלאגורל הכבור ההר שרצו,כי תאות הככורהיא
ותעושיםאלו,
מתאוותהאומות אשר תארםלהוכדילהשםכלהכבה-
כברהגומתציםנםלקבלאתהתורה
אמם ,לא הקדט האגמוז ,שמה שנוזן ישראל הכבוד
ורכתכם רוא דוקא משום שם~ו מאצלם כל שאר תאוא וחמרות
שבעולם וכל תאמתם ,תשוקתס הרז רק לתורה ולמצוהר ,כמאגמי
הנביא ("מאד ט ח) אף ארה משפשץ' ר קרטךלשבן-האכרך תאה
'נגדך3לתאות' לאכןאומות
נפשוכןאמרדורהמל( -תרקםבח )י
התורה,
העמם ,שאתהחורהלארצולקבל,רקאתכבת-רציתן
*
ב
ק
מ
ל
ו1ה א' אפשר ,שרק בד עצ)מאס בהאות כטדריחומה ,נוכה לכבדו

ראווה
והכשורבנההוא,שבאמתלאשיךלאהכווו %אכבת-לכשר
ורם,שריי 'הטדיגטדלח'הע%ט'ם' אךכשאמרונענטזונשמע,
תעשועבד'ד',רוץ"טהשקנהעברשהרבו"ןפםח.ספה ב),נמצאשבוו
שטחניםיהסכבה ,-באמת אק11שלהם ,אלאהואכברו'ת'ש שכן
אגפיוהנ"לבמדרשבפרשתן ()1 5וה-ברראלסשהכמהברסע'.כל
"
מי שאט עושה ששו כמדבר רושך ,אט  %7לקמת את החכרה
הזהורה,לק -נאמר כמנוכרס"מ חיט,ממ-ק -לשום 'שמע'כנם-כר
הפקר,עיפתך ארםבלענש הטתמה ,שהוא כבררגיקלכשר
ככוי
ח-ם ,ורקיתבטל לנמך להברא וז"ש,ואויתשע עלוכבה-העלית
תיללעוות אתהחכמהוהתווה
חהו שאמרוכמרוש (שםפ'בי) זלמהנק-א שמושלהקב"ה

הככור ,משום שהואר '"%ההשק ל,יא' '1השו שחולק
ה-יח"ש,ולאככורעודן
בו
כ-
הואככח
כבוררקימאי"
,שאצלם

מ"-

הבכי

תה שעוה להם רגןכ'ה כהביאולי ספריוהסץ שלכם ,כשם
נ
בנימבשוקי וקשה הלאנםלאומה"ע'ש ס6רהירוסקכי הםנכר'
אברהם וטרק תראה ,שלה עד "הב או סדי'ותסקשלכם ,בשם
שבז מב אן",שעצםרגשנהמפרהיהסץ מתחלקאצלושראל משאר
אומות העלם כיישראל ,כשבואש נרלאיחוסיהן ,הם מהמעמים
,מתכפתןכעעי עצמם,כיטתכומיםבההכי אזוהם וקרושים שעצו

*

שנמן כהפחי וכלמעשיזם ומר"2כותוהם בעולם הזה הזה הכל רק

לבכורמדי ,ולמרקנם הםלוגושןאדנירם אךא,מ,תהעולם,אף
אםיביאוספרויוחסין,רח'היארקלההפארכובכברווכיהבך וגאת
סם-יוחמקכיה ני2כ14ום
בח
ינזכה להשעענק מרשש"במרבר'קורסמתןתורה,
רח'רצתש
טפר 'וחמק "כשם שבני מביאק' ,ומכה לקהל את
רשוצ~רהעהץלהבטי
רגךהה נהתעלות והתחטטות ,רמלא הש"ת כלמישאלות
לבתלמוכהמתקינחהמשחבה% ,שמתאימך קנלמא,חיד'יךה"

גאיאן,בהתיזב,

הרבמהרה ףקב"כררציוממדיו

ין

מעודהשלשיתפ'נשא
א נשא את ראשכויגרשוןנםהםלבוז אבתמ למשמחתם הא
בנושנת אכותש רב~זעו הןניע מחטיה"בני נרשק" ,שהוא רם
" ט ט)כי נרשע"
לקניאלהצבוריים במלות,כישקהטהרי

ןןום מהסהפחבנחלתד',קחייע

,עי".

טןיים חלש

ולררכם'שלהרגשהכתובבאומןזה רהנהאיצרוחו"ל,סטודיו
ם(ב)אע"משהניחו אטתץ ספר תורהמצוהלכתובמקולוקריא
המקשאע"פ שארםמקבלרוךבתוההועבורתו'מאביחג ,מ"מאל %
להמהפק טהולדיות עומר' כמדרעה אחת ,אלא צרץ'משסיף קל
תורה עג~ל מאבותץ ,ולחדש נם הוא בהורה ועכוהת ר' אמם
כעדשראלשרווק כשעטרונלוה,ואקשכלם רחבחךלהום'ףולחהש
בחורה ועבודה מ"מ אם שחשרם את תרת אטתמ ומנחלם לכנוסם
אחריהם,גםבלמעלהנרולהיחשב.ושה קאמרהכתובש"בויגרשון"
ולחרםעלח-עשבייך
,אףאםלאזומם
הסובלםעליגעיה
מ"מנם הסהאיץליוח "נטש אחדשש' ,הז-מע"יתליז אמעד
בצוזאבותה
~שמו"זם",כ*מ,-גנשזששתי-מ אתחץ-,ה
השטים לבנים,שסשויתמ אח"דנחם:יזה מה שואל
במצותם,טכגזראליםגםרב*טערחרשש

*

להיטי
שי*:

השיי

ג הז ,0אמץבשיש וםדד%ש נשא אתראשבניהחשקתי,
לא שעו מןמרבר
הח"ר,מש 4ק פ)ידה הקומפגעים כל
צץ-
םןם הכתובכבור
בקהתתרשק,אע"פעגחשןבכווסיטשכתכפל

י"4

ות אן ש ק ש היא; הלרשו הכהת
לבו6 ,י
נשא את
שמשק ,שבהדלה אנונשא את ראשבנייקה ,נאחזראובו-
ראש גר,מקתו' ,חף קרההטו ממגעש מבכור ששףראשון% ,ק
בני
טלםאלא תחלהכנר :רהשא (הה ה 0חאתלפנ.םבישראל רתבאר
לפידרכעו,שבניקרוז שהיומדענשהארק ששםההורה,הםבכהעה
בניע,4זוחביםבעצמםובבתם 4עדלתורהלהאיהה ומחיגהבני
שהטוקרהש ממלאטלק-תו שרולההורה
טרשןדומהכיאכטת
,התכי
ורקירחיהבמושוה,לכן הקטם
מהרה אשרהי
רגקנתבעמלנגיעה
אתברש-חלברגרשק
רעלכןהדורךהכתובלומר,שאע"פשחי-ש אתבניקהתלבני
גרשק,בכל נאה אל צמלטעלה בר נרשק,ותיגם שמעלתבני קהה
נרעה טממקמ"מ ראההומרןאבחיה ה14מ וביתרבשידגלוה
נחלה אשרהטויתו :טאבותשלבנעו
שהיא
העכורהלמהר-

י"

ע'-9

אהרס

יוק

נו :קש מעםלמהבבניקרוז וקרם לשר"למשפחוחם'
יוה"כ ולבוז אבותם',טוצל בכסנרשת נאמרלהיפך ,קורם"לב"ז
ןבני קזת גה4זמעלת עבורת
אבתם' המ"כ ולמשפדתם .הואיע
יידהם,לכןקאותיקח-ם.למעשחוהם'ואח"כלבו,
עצמםעלטעלת
אטהם' ,אבלכבניגרשוןהוא להשך ,שעתךטעלתןהיא מהידרשו
טבוזאכהזםוממרחןלמשפהוחם

מזמזבכניסוד .יפ,לא שמר מראות ראש,אלא'בני
נ
י אתם'.1שלבארשכנימויי הם
שדילטקאעשזםלכנתא(כ5הר"מתפי
עלמהההרשופסתאבוהמ,
פע"י
רםלאלהש4א כלברש4ארצ
שנםברםמעלגןבק:ישםמלאוס
עת-שמונםכקדושתהאכוה אך
טרשיתוחרפותעלנוךהזתרפחבורבחשובהשלמוגהל קלאבאמר
אחצףבברשה
השבה
בושתשאאחואש' ,מעכיח

י"ר

י

המי הי-

קמג

מ  )1בשת' וננלמת' להרס אלך ש' אלך כ'
קש ,ט"ש,ע"
עוומתשרבולמעלה ראש ועורטובו-בנה שלבעל תשוברלא צרק-
ן שהםעצמן נשואם עדלמעלה לראש,שכן אמרו
לנשאותראשו.,ע
חויל (ענוהלי נ)מקוסשנע* ה,שבהעומדיםצויקום אונסוכהים
לעמור,הזנן
יה' דצק שנוגה לשוב בתשובה שלטה ,שהריש נחלת
ט *רענו הלרע ורעם ,כאברהם אב'מ שגאמ -בו
אב,תעוחק-יי
(ניאמה ח ט)כ'יעת'ולמען אשר טפה אתבג'ו טותביתו אחיו
וררךדנו',ונהיהכלם'ורקד שמךולוחץתה-תךלשמה,והיהוה
י"מ-
חלקנומכלעמלו,,םנלנוה~רעמלכלבנתישראל,ער'מכהלגאלה
שדמה,בבצותבןדורברמזרהדיןכרוברחמווחסריו

4י

מעודהשלישיתפ'בהעלתך
בהעלסך את הות אלמולפנ' המנרהואיו שבעת המהו,
א
ךעשכ] אחקאלמלמ'הממדההעלה ותקןכאעךצוהר'אתמשה
שכחו של
שכן אהקנו' כאשרצהר ד את משה,
וברש" יע
6יעעי
אהקעלאעינה הזיט שהוקשה'6ש"*.הלסלהשמ
ם שעשהכן
אהק,כלהפפקבוותר,ע"כררששהמו להגזרשגחושלאריןשלא
וינה ,אכלגםו:קעו,:מההואהשבחרגילשלאהקקרושד'שלא
ג'נה ממח שיהק ר' את מפה,וב
 .פ"ר אם'לו לפוקח ערך לשמת
ממאמרהשי"ת
ונראה*סו,זקנהאמנוהו"לבגמיחמ,נםןן פם) 1.טמרה
ב
יבי
רגליה למשה"הנשית מרה ו-נ
פהקהירהגן הרוטש,
שאם-
עשה אוזה ,אד קשקשה
מהור' (שמת בר ,א) ,אסורלובח
ינתקשהבהנהיררושכחמעשוק
תקשההממרה'(שם),נוףעלפיכ;
עלה רבומ ,כדךנעשה אוההכדוזניושכח,עלהואם.רבונ.
ואם-
שטהת'אוחה,דשאה 6למשהבו
הזנהטה הש"תעלעשיתהמנרה קהה צהבה מהת
ק שמשהשנרי
רמטקמוחושניפעיתםיראבצרךשמנרהמהורה
באויל
ירה גן -השמש',ניאה לפרש שהש מצ'ק שכן וזוז נם לעתיר,
ו  1פעמם בחורבן שםבת' מקדש,
שעתדה הממרהלהעלםליענ
לושהזדישעלהי הקב"ה כעוצצ בבנק בסת הגהק-מ
ורק
קבאופןשוררעשרומשוכלל באשמןרוממים (מת"א
השחילשעתקרעייה"

*

*

קפה

י

כ-ש' יפה א שכהפא,א),כןעלדוךשז,היתה צרבהכבר בהחלת
שרשה וראשת נהימה ששכה משה רבעו עשית רג!מרה שת'
פעטים,עדשהושגההקב"הכעצמוףררםמוהמהרהמןהשמים
במדרש,שם ב) בהעלחךנו',
תפת וחפוש מה שאיחא
ג
מיה"כ (שעד פהבא)ו" חפץלמעןצדקו עקלחורהימהר ,אמרלו
רג"4ה למשה לא בווכלשאניצרץ -לנחת הזהרתע'עלרננתה אלא
שכוחם ט',ולאעוה אלא אם אתםדירם
יגטתלשי,אני
יכ'
מאירלכםאוההנרולהלעתירדכוא,לכך שמר(שסס א)קומ'אי
באאורךוהלכוגושלאורךומלבשלשה,רח
והבשורבחי ,דדצרידוע שאור המנורה הוא שר הדברה,ע"ר
הכהר ומש* מ)בינר מצוה ותורה שר בחיר שבאור רגעורה-
ושהזרם קלהנרותכרילשטתם ,קהוא כ באר התרה ,שכף ~טת
אתבנ'ישראלנמןלהם את התרהבארק ש"עךלתורההאריר,-הים
שאף לאחרנהינה ההורהעיק אק אורהרירהמרט ;,פצר עצמה,
אלאצרץ-להוצבולנזלתארה,לרגדלתורהולהאדירה והואעל.הרך
שוו מעושה המנר-ה ,עגם 5אהר שאמר רקבנה למשה כשרהיו
נעבית עןיק נהקשה משרושכהמעשקו לנןסים המדרש אשרעין
להם וקב"הכעצמובאורהתורה ,כעת שחחקיםיגבואה
חטי
םלשרך תלמם למההח' ,שדש
ראאיטיכ'בא שרך שלםני
ייקומ'
באותה בחינה שלכסוף נעשה המסוה ע"' דצ"4ה בעצמו ,כעורה
בוערהידהנקהשטים
% %
ק
מש
*
ח
ש
שלגוושבהושל אחקשלאשעה",הימ ששמששל
ות"',
ר
עצהנרותחביצתוא4י
ררה
וככ
מה
שהטדחה
פיש
אורק ו
*
י
א
י
ע
י
ו
כ
ז
ב
כ
הטווב עשששק'יו51הטןתוה' ואל
בעצמולעתורלבוא ולוז
מל%ירגשרה',כקמרכואוטם-מחצצורהעצמהררתהמעשהרבכרויה

עי

לזר",

י

י =

יי

שיק לני,גןהעלה אחקנם אתברנז'ה,שצויץככרעכשיו
לבוא תהו שפוגש,
שבחו
בעצמו
פללוו
בשאלמאנושפאנוהר",שהשיי
קגב
תיעד שלא הרזסינףוחי
יק שם
עחן
לר
ןעדזעלה הפ
רמנורהלנרותיי ,רכשם שהמטרה רותה מעשהוקב"ה ,ק
לעתו -לטא ,ובכחעת
הרוהמסימם מאור שעתו -הלע"הלבאי
ונהיטהר א)נרתוםטעשהצמקים ץחרממעשה שמשוארץ

,תי י

ר

היאי

ראדארעורענק'להגו-שבחו של אהק שלאוינה",עלפ'

ו שכעת הגרות נו',
מש"כ הסשרמ עה"ב אל מ .%%המנוהטוי
רריםשנכלהשבעה והצטנעוא-4עליקישראל,ערורוהנותאור

היגונואורהשמאייט
יוקופתהאלא-4הקדה ראממד שרצאזולך
יב
ומ
ם
רומנורה ,ושכן ראף שכוונת הטששם העומקכם בחי עקם
םהעופקיםבחישעה,העתרםבחירםכאומרם,תלוצג
-1נועכוא".
אן אלנקםעליא לאמתקים.אתט ,ההוולריק רצק האל בז',
באופןעךיצמכות ,בק בולס,דרומם ,אח שמו.חדו ,כס שקבלו
עלומםכאשרהעץץבאמרו(ממדןגןר)"'1עמכלהעם.חזוראמרוכל
שומרבקכ%מנשלשכוונתו'
אשרדברלגרהנםעשה' ,הטרה של שר שקמ-מיםכלומר.תורה,וש.
בחיעתךהעטשםלברבינ.ם",ט
רגזנותהשלשרהסמאלימו
לנכרשנרה)שצששהנאטפ,שלסטרה ,עלהעבהנםלהורהתם
קבכחעת(עהגשו מאןתווהתדושאבמשםאחר תצאעלררך
משהי
ממשףטש~'4עעל
שכתבבםפה'קצמחדור בהרי) בשםמק
י
נ
מ
ה
מהשאמיןחז"ל (נב בן דרוגה לההכש 'ה-ם,וריוצה להעשר
מנפקכו',תמצאשהחככמ-הוהעשתהםבעצ .קטורהוקש מי
,וכ"כ
ש
מ
ממעי -ד'ע
מהקישה 9ז הרוצה שכותלשנים,ונ
ושויתהוממגםו-צרתנקום ,שיכל
שבאם הארםמהגרב אה לא.ק ,שאע
עצטטללגל וקצוא ,ענש תה והשניצע.
שחוגשנים,כ
 .מרתא"ק

י שי.

לימים

",

ים

י

קמו

הפסו מלה ,ונווהעל תא מתת דגדלק להתבמל 6מר כא'
מעלהערעיה"קבסממובבחינה אזן ,לק הםמנוק 4צ'שלחנית
( מ ר ב)

הה "אל מולפניהמטיה שעץ שכעת הרמן',שע '.שהיו
בולםשאונש מלנרההמצעקהשפטן הסק %לאוראל תרהונדיה
שבחושל אחק שלאעינה',היםשפעל שלאוהוה שעף
הה
י
רג
ןרגו'םעשושבמצואים אלאיתברכוכולםבברכת התרה
לל
אא
בישר
בי
להשפעאמוכות
יכ
ךה' ושקשיתברכוכלישהאלבעג .שולחמת ,תורהתרע",
תושפעלהםשפערבבכלרעננכם,ומכרטלנווהדלקיוםרגבוארקום.
אוריכיבאאותךגו' בבטנתבןדוד בטהרד ו-קברוברחמיווחמריו

קמח

סעודהשלנטיתששלח
א שלחלךאנשוםדהרן אתאשן סק אשךש' עקלבנ'ישראל,
אטטאחראטטאחרלסמהאבחהתשלחו,כלמטתובהם
"ט למאיט מה שאמר 'אח ארץ בזוק אשר או מק לבנ'
"2ראל',שכארץושראלהעי"תכבנמלנוהןעעלה אתעצמו וההרעל

ןד'עלפרט מה שאמרוחו"ל
דוךראוהא בשם הרה"ק החתהמיבל
(שנה ק -א) אנכ" ממרבקק אנא וטש' כת'בתיהב.ת ,ה"מ שכביכול
הלר"תאומר אתעצם.כתבה.ומה.בתורההק'וכןהואבמגעלוצץ
ושראל ,שמק-ב"ה אומר 'אשר או מחןלס
 .שריף,הימ שבארץ
ולכנ'ושראל
ושראלודצ'ה בואתיש
לעברו.ח'
חח חככנה כנאה 'שראל לאופ"ק ,ששם
לרבוףובוביזר שאת,מכ'ק שבו הקנ"המחן עעלה אחעצגע בר
ושראל ואפילוהזרעים ועשמיםשמחטפעבארץיתשאל ,שהטו"ארץ
הבוו ה14הה עפן והאנהיסק ,ארץ דת שמןיבש ,אוץ אשר לא
בממכנה תאכל בה לחם לא החסרכל בה ,אוץ אשראבנוובריל
וטריותה ההצב טקשז' (=רט" ") ,אעם אלא מרוכל
 .ושראל
הרחבתהרעותועלהוך ט-
שכחבההמכ-ם (פש
ו-
לעבור אהבוראםטתק
ט.טהרת ,תשוושכהסבבכלונשרהכולה אם
מ 5-השגרה'א)לנב'
תשמעועטןלכםקיט',אקאאןהיטחהםסיםזןשסקשלמוות
נר]"4(,והמניעו בתרה שום עשה אוההבשטיה עמכח שש
מגש כל החטים הבתים אותם
ומעה בוטחתה חבור ,שש
י המפחהבריקוח אן לעעעת
מלענטזה ב" ,רשצע לס כל

נאי
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ההורהכא',כד' שלאנעסוקכל עדם בדברם שהטף צרךלהן ,אלא
רבחסורוולעשותהמצהר"
נשב צרםלימו
חח ששלח משה אתהנדנתםוזימרלהם,במיני ;"ןוראיתם
אחרמאית מהההאואחהעםה"טכעלוזדרעקהטוהרפההמעםריא
אם רבגו' ,שסק הכתוהשיראוהרביצם הנשמיםכענקוטעלה בפר
עצמו,אלא הלשחוחיצתהעיראו שטםאלו,לרעתאן-ישפעולהם
"כל רחובות המהווכוח אה קים לעשות התרה' חן וצחה מעות
המעלם,שהםהלטלראיההדברםהנשמישכמעלהבציעצמם
בזה ,דרגה האמתה עלישראל מעה המאת
ב
עור "ט לובו
תות ומופחש עשר מכות במצנם ,וקרעה שטצרש הו;בליבי או
סוף חק בשעת מהן תרההיו להם נקרםטלאים ועותו כלומ.
שהותםבחי-בר במן ,בבאר ובמלחמות ר ,הכל להזק רשמתה אכן
בבואםלארץגבראלההחילההנהנהחדווה 1 ,שלאמום;פשוטה
קררנ שלה לך נר'לפ .שבא ,אוראל הנטוו
חה
,ומשהנמלךבשכ.נה ,אם -אם
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תצ',חיריק שאנ'טחן להם מופ לטשת בהקףהשיגלם ,למק לא
יויטה "7והים ,שוק בנשמם ובנובר ודחה ועזנרגה בהתגלות
ופשפהש וצו האמעו הקראל בר ,אבלבעמן שמאל-
מהחלה עבודת ושזמונהע"י אמתה פשטה,רוי "אמיצשית' להם
וצריכתן לקבלה באמתה פעוטה
שהטו מובה ,,וכנק שק' אמרת'וי
 ,הם אמה נשלחה אנהם לצש,כ'רצולהויה בםבעעיבשר,
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חסרח,לקחמקחרעלעצמו,וצרב
יק
,מ " )1רב לכםכ' כל הערה כלםקהים ובחובם ר,
וטר"מתתנשאועל ר'ופ.ך '"2כלםק-דטים,כולםשמעורבים
כמע'טפ'דגבורה,הוחמא) וכןהתוכנ"-2ר,פידג)כולםשמעובמעי
אנט ד' אלקך ,ומדוע ההנשאועל קה5ד' ,אלמלא אתם שמעתם

ולה" יזל

לכחכם ,ורב לאעאיעו ,היתם אוסרים ,עכשו כולם שמעו ומרדע
תתנשאו,ת"כ

רועהצאן,
ב וע"פ ,שקרחהב.
ן שהפקיד הנודא הוא בהפקה-
כענקעעאנור,ננדוף מ מ)'פקר ר אלך ההטחנד אנשעלהעדהנר,
%א ההזהערת רכצאן אשר אקלהםרדעה וכוסםשחובתובח הקה
םשום מק,הטלאו,מ-להם
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מ-עה,כן ןגשאצרךלשוהרתמונאנעלעהתו שלא שרוגן השך
עקהטנפך,הלהטמע;6מויטפעמ?טוכס?וכ5צרכםזעפייהכנתו"ז
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5י.
*גדאעלתום,ואם ק ערתהצעפתעלז5,ר'
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 .באמה את המעטו
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,נבקעררצחו
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טבתעכלהתכלתאקפשרתעצמהשצעחשקפוטהותאיות
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אה רגש,אצנרלו רששאלולאנצמיתעלוקומלבך אחהבודאן
הח"דדוןזקרהט' ,שעב
ומקוה לפרט ,רדצה ממת שדת הששמיה מיש כרכה'ב
,שם פ 'ויאים אתו חכרתם אתכלמצות רוטייחםאתם ,לא
התנדו אחףלנבכם אחרינשםאשדאתםצגםאיייהם" שןמכשר
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, ,כעלקחתוו
שנתגיר ,השלח הלנסר גרור חילם רומאש אפרעכי
ההלכו ראה המההעלריתחתצניח וץעליה ,וכשקאלתוו טה ואת,
השש לוש ,מבהט של עלם מל בשרוים יהוב מכפנו)יעברע
משממם אותו מבחק ,שלו וקב"ה עם-ו מכישהזיו כשמק
(יזם קם ח)ד' סמרצאהךובתוךטעההועדעלם,
הבחק,
 ,הוא מהר (יקרא עו ב) בר גש דאשתכח
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ועלכןמען נקח כק שמצעתאשוממיה מדבררענרעם,
טראהעל כמא הכמד",קביה שמלא
הרימליתשצכרוקליותכלת,וט
 *,יהדחיב.םבצהרתונפחה כדומע
מפרםלא הולהצררה
הנשש הף הוא
וכהה להמות טצוות אלו נשא ,שטרתן
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להם באור וקורה
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במגניזמצית צצתומוחהלהומורמכלרע,מ.מאק וקיקץןגהם
ט.נחיוםהבהמות,אלאמשוםעוזםפקחיר'ורצקהמקי-לב
,על
ףלארםקרדמווהיה,כמו
הארםלקימם61וויבק מק שליםמייס

שאוטרם כברכת רשעוות "אשר קהצמבנשמות'ו" %ק אףבנאית
שכולהתכלהוכיחמלאמפוים אשר"צמבראלשט-םמלצמיה,מ"מ
לאב"הבמלהטצוהד' ,שעקרדגוצחת הםאורהמןר',וכמו שאמרו
בדרקוני (ח" א)רמ"חפ'קודקאיקרמיחאגרקדמלכא
נרתי ע
יההו"לששוו צלקה מקו רעלעצש',היש שהשע
הושרומ
רקחלקה.טורביע' שבתורההקרושה,וחטב שהוא שקבש'שנמו
%א השעעפל התרה הק' אחההרו% ,אהתןלהמרו-בקהמורבו-ע
לעשהמוב,
' רצקדעוכהלתורהד' תמענה ,להדבק באמעח צדקש,
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לס שפע ברכה חים ושלתג ,ה-ולקרעעובהלקיום
ומטת
הנבואהר"ואניר'ארנהלהםלאלקיםועבר'רודניראבהוכם',בביות
קדודבמהרהדנדןבהברושעוחםרע
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מעודהשלישיתפ'חקתבלק
א ואת חקתהתורהישרצוהד'לאטד,דבראלבנ'גבראליקחו
אלךש-ה ארסה חמשהט' וכרש"'יקהואלן,-לעולם הש נק-את
עלשנן,-פרהשעשה משהבמרב,-הנ'כובנר-רש,במרויפיפב)רויש
כאן אתהכתוב("ר*מ צ1ןאמרותך'אתרוהטר-4והבו,עי"ש
והוה באור החים הק' עמך על שמק הפרא "ואת חוץז
התורה",כ'"למה בעהלמצוהי 1שבכללותההויה,שרוהלולשי
זאת חקה תו' ,או זאת וקת וצומאה ,או הקת הטהרה ,כדרך אומרו
וששח נ ננו שת חקת הפסח ואקלהחרשנתכהןלהצרף -מהרת אפר
ן מרטלרכותעונ"לשאמרו (בתרה כ4א)
פרה לעם,קכתורה,כ' שב
שנאמר,יודרו כ4כמןהלוא כה דכה
שאק תורהמקכלק
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"האלת.
נ"ל שועי ראעו רומח שכושונים שהפו משהמשק
בשמתכגולרטעהכ-ר,הכנדבל'כ'הם הץמצ-ייםכאפרפרה,אע"פיאדו
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יהתורהכולה
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גשמותץ הק' הרמחים בכל תיבה טוות שנתורה כולה ,צרקי
לקוח
16קהתרשנה ואפתרשלכןנאמי"אחהמןהתורה" כ'טההתהפהה
פתעלעצםרמזורה והים טםרםהלכי
,לתורה"אשרצוה הוי,ה
לשדי,,היםלכוחבשמת'והק'עעהטבהורהכלה,בע'לדיבעזרעי
אמשת הף'ה אנחות
טאהפוררותש,וורכןהה שדורש כאן במה-שהכתי
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הי,
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הך תהשאס1-חו"ל ושש קש א)נשעטד,ישראלאצל
נמצאהבתורה
קסמה ששמאוהם ב6ןבתרתן
הרסע.פסקה,ועזתן,ההיאעלאי
ב נם טוטאתכל הברטטה,שהיא הטומאה שהטל הנחש
הזורה,יה"
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שש

ם ממשאפעה
חחנ'ותשלהארם,רקע"קבועותעת.םלהוחזבכלי
להתחנקבהיתזריעיתלהתנכרעלהם חהושנאחד,הולסגח)"אלה
ברכבמולה בםומשואוהמ בשם  7איקיוונוכ'ר',שקאיעלהתודה
ם מפא רקהא
הק' ושהנא כולהשפות.ו וז'ש ,שבכחזה כוהל.שי
"רמהכרעומפלוה~נחמ קמםונתעמד" וככרבטורנובנעך'א עדקא
ש בוש ס'עחא רשמיא
בה.ותשיבק-המצים.מנביירוםהשים.,
הף'ה לכל
טיוחיה זחילת,הייי נאמר ,תרלששי;י
ו מוק-
' 'מוק -הכהלכל
הנפלם הנא ההבר בהם,שכן נבק המצרם"בנ.

הופים'

רצק שבוכות וכזורה הק' ישטיסים אלו לההחוקוה
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ם הנבזקה וק;" ש)כ' מלאה
יטוק הלר"ת ,עובהליז
נמהרה ,וח
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הארץרעיהאתר,בביאתבן במגוזז רקברב ב רמדדו

די

מעודהשלסטיתפ'פנתם
א פעחסבן אלעדבן אחק הסקויונ אתחמים מעלבג.
גבראלבקאואתקשתיבתשםלאבלתיאתבניישראלבשאת',לכן
בנואו אתיאתי בנקט,
אמרהמינחןלו אתם-ת'שלום

וברש"
אתנקהת',כאנש אתרקצףשהקול,לקצוף
ונהאהלבארע"פמהשאס,בש"ס,ממצחק ש' א)
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הוצמויםלבעלפעור ,במתרחאתנא,
שפטיישראלושעוא"ש
נשי
וסכתם בר אלופכם,ינשם י) ,דבקתם
אם
כצם 7עלהי אשה ,מנה
0מש ופירש" "שבח הוא אצלם,רדבוק טשטע מחוברמפ'מנצמר,
צמ'הקאתןמהותיק ,המשבק חקאילו שלך תמק,משמע'פה
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רר
פב
ממש אלאהצורק שמדש ,טשא'כ
הצע,שבבעלמעורלא
אלקים,הםדביםממשורבי
ח-ותטורבא ,:שכשגבראלנכושלקבעביהה-מרא"ללהםחיקק
הקטפה החשההשמרבקבוש,
אשוכחטטעםשהתשובה חחץ
י פדהאל שרוםנו-השוםודבודם
וממלא טהגלהעשטיוקרבועיתומימל
בהשיית שמו שאמר רה -המלך,יחם ש רןריגב כבמם מעת'
הלסלך הדבקווכ'ם
ומרטאת'טררנ' ,והיש שע" הכ
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אתן,מקשנ71תםךןאהש-שה,להנהדבהךס םיה"ש,בקוץשהו
תהוענקהדאות,שם.שדיאכבוקבהעדנת,אף אם אקהענק
והע
ילולעצמואלאלכבורשמים,המומומרנפשוולוחםטלחמה ד-
כא
,היהה 71טלוצהשלה הואהבוקומחובראלו.תושער
ט
יח
הנעשהמאווזרוסיחרבוית'עח
שמשמרבפטהם "בקנאו אחקנאתי-מקמן אתנשחי נקצש אח הקצף שחק :לקצוף',הים שהקצף
עהו 7להעף"ת לקצרן נעשה לקצףשלו ,שרוי הטו רבוקבהש'.ת
ממש,וקצףהקב"ההמו-נימו
ועל כן כקמווהו רטתקפיחם היגש מעל הסראל,כין
שמלהנצ :ר הוא מלחמהו ,הר נתבהר טהרתה שישראל דבקים בו
ומ"ש ~בבעל פעור הצו רק נצמרים ,והפגםריח וקבויש
ה לכלוך
הטרדהנאזןבחיזעכבם,כ'באימו פנ2דהם שהותם וא ללדות
רבקש טוב"שקרשלישישמלחמותהבמסנ'ש

*

כ הונהנשכרואחנתזן הקוים,כדכת.בגללן"צ)-המ'נחן
את בךת'שלום' וצ"ב,למז חף השלם שכר מרהכנגד מרה בער
קמוחו זעקבםשרמשביאר'ומאחר שהארבאתףב',אשילהו סרב
שלפו"ב הכפאור בת ,שצק שהוק
כלהתמהות ,ההוהלוה,טלום.י
פ.וחםדבוק בהשפת ער שלחםמליטות דבממיתנפש ,ברק הוא
סומל שטץ הנראהרם,משהשיה טאתרבך כלמעניו
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אתרבם,ואזבטלקומבשלקמד,גלהםל)4ן'ס שהרלאחומנ'כלל
לעומהו'תישהיצדוקהעובדהש"תבקשותאמתית,לוחם מלחמת
ר',,קדגף אתתקצף אשר 'של,עך'הלקצוף,פועל שמדה כמדבו-ה
כ נעמדה'תר בעל משפן עש אלף
ם'
מרמר הש"תעמ'יו אה'

לכן צדק המשאי4אח ר ,ממשךישתוהבער.שראל אף
'ותרפהצרקשהוררמרת הרוששעל וכש"תהסדוצדין:כ'דנה
ק-
שראל ,רקוששראלמעוררק
כשףמשפם ,חףעומריםמקשישםמול.
קרנקנאשאח ל
מרתהרתמם שרקכ'השעלרחמיברק אבלהציי
צביעת ,שעלייבהלו ממש כלר5קמע.ם השמרם עדישראל ,מ
הקב"הנעשההבעלרקורבאתרבם,ואזאךמובלגבראל
קשארל",בכל
פ ד יאנש ן")
הה שכתב הרמב-ם,
יתו ומחשבתולריים דה האמת,
רמ
טג
והיומעשיו לשםשמ.ם,העה"ק מ
ולמלאותהעלםציק,ולשברזרוערושעיםולהלחם מלחמתר,שאק
ממלכק מלך תחלה אלא לעשות משפם וטלחמח ששמר ושפמוו
מלכנ ,אצאלפנסו,נלחם אחמלחמ,ויט",הים עשםדתרגליה הא
שהמל-לחוםמלחמאד',הך'ז'ומתקובלהדעקטעלהשיאל
.1ה
.רצקשמכהשיתבטלוכל המנכתשמעלטומעלכלעם
"1ר,%1ונעהשאוםמלחמותר/ףראועשוודממהשםבבסותב
 ,הד
כהרה רקברוברחפו,וחמדנו

ב*

לילשבתקודשפ'ממותמסעי
סשהאלראש'הממותלבג
.ישראללאמרזההדבר אשר
א וינ
ילהנאמרה פהקהוויקא לראש רשמות שהם שמרו
צתם ד גנוב
לכ'הליאל,חקבמפויס)
וברש" זה הרבר ,משה נתנבא בנתז אטר רכחריעהל.לה
,שמות 41י),והבטים מבאובכהאמרד',מוסףעמהםמגצהשנתנבא
ההרבר וצ'נ ,שרלץפרוצת11מתנהלאחרמלתמתמדק(שן
נלסון,
אקיהב),ולשיהצ.וו,ל-ל ב);קמ לקמתבג.ישראל מאתרמדנ.ם
גר ומצאשה1.שיראלאובשפל הטרמנה אחרכבא'בעלפעורונש'
מןק,ולכאורה מתאשבעת מאתאסירה הטסהרמהדהההרבר
ד ,אן-
אשרצוהונרץ'שלתמוהלבאיהעלמש"כהרמב'ןעה"בארםכ
.ירור
גררלר ט'' ,והמור,כ
 .השבונהמליען שבעה,,מש*  4אן מ תנתה
מחהחצבהעמחיהשבעה,והגררבוןבת"הראשיתה-בוקרםמפסקו
מאג,ימצאשהנור ם גב תורה ם,ולפיכךחליםעלדברמצנה
כרכרהויסותבר' הפלא,דנם,מעעםו
ילאמר בעת כנאהאסיה אעד

יא

עי

ילההיעלנב
.הורה

נ באמק המקבעקוומיצשתבלב הרבה מאהט שמתאבקש
ם לומדים כמפי רטה.ק
עם השר ממהפכות נוות הבטא,וייכ.
פצפצת דכדוך
הםימ'מ ד'ע ,שלא המנד מבעש
ח-
רו
קמ
ול
ת
יתעלות לנפש ,קד
רה
פכ
ים,ומילאקי ש מוגרתם המכהאה

שמההד-ם בלבם מה  4בעשק נלא' למפתםימנם אלו ,לא 4
ולעורב נאמה ,מוטב ומלמורבספרי סוטריראה הפשפושומובנים

לכלופש
אך אקהיברכן ומשלל"ז הדבררומה,לאחרקיפללכור
ואינו לעולתבעצמהובאחבורולהזילההנהלפענדם'ש4ךהמצל
נם אתעצמולבור,עיובלע"זזלהחרק בקץוליקרתועמו,שפענחם
רתשז ענה לאיחמל,עלבןויקלו חבלגן החוץ ,אשר ראשו קשור
למעלהבןהמר,ועיזשאישהנטלבברוזדקבוהקשורעצמובהבל,
אועלהיעלהוכן הס האשלברבההווה,אעםלפעמשצרץ-לצמצם
ולהותר אתהדבריםבלשון פשה):ומובנתוכשהכימומר הראה,לרפק
אתרגופל ,שנשמעיקח לקה אמנם לפעמם כשרטושיאה לבדלא
הממת,הםנשלויהעההראש' בנח,לקברולומר
מתחו-מולת,עהמסובקכוהחר
יהםרגבהלמעלהממרימתהארם,וע"ישיתקשר
ור
אש
א
הארםברבריםאלהתעלהנפשומעומקרנורעדלרוםמעלה

וכי

חהז'ךז,כ'עבדיהםבקודששלראשרגשות,בעתאשר ראש
נ
ייסרתהיזר לבה-מןעמוקים ר"ל ,מתקשרם אל נשמתם הלק אלק
אף אם לא
על אגורת הורר גבוהה תעגיםמאתים,
ו-
משעם השמ
אש-פשוונעימתו
מע מהנרדעתו ובעתה מ"מ הם פה14ם בנ
מטחי
לחוקהבעמק'בורגלותה,דן"זתתגברעלחומרשקי,והתעלהותנא
ממענכםלרהוהומאפכאלארנרול
ובענקוזמקובלטאבה':קד'ע,אשרבשנתתרכימ
פרשת
"
ש
ב
ו
הילה,
אהרהרבעל פסשלמהד'עואחועטובנוביק
האיהושנ"פרקבאעא
ל"רהבי תשנכהד'ע ,אבלקע.דצה"ק מצאםד'ע,
קברבדיו עצ-2גת אוארק צרבה
אבאע"ה קהלת שלום הארץירייוי
נ
רחמםנדחיםלהחגם-מרררשעיםטחל4הרת(והגזלפלאביניהם,
עידיהם ההערבמרשתטלק מקההוא),תמיההשלעדההוריך

ידה"קמצאםמאודבגומלתתורה,כעון-כמהוסנרושעות,ערשנמל
הרתמועל העלםיצטלק ,ל"ק אארבעל שם שלמהד"עעמדעל
ונקוהק'סישלאתיגאמ שעהח"
שתגהץואכפ *עע,וכןעשהכיקאא"
מקאיהרה"קמצאמ,והמז טמע
 ,לטד
בעלדרכ.תישבה.'1ע
כ"כוהינשא מרחשקשפוותוו כלחשה,ווק
ורואה מהשהוהמארץ-

כנמו פעבום המומק קצתכעק תכהא'או שתש ,שמסו רנה שלת
להפט במשקםולנדקעכ"פמאנהענקשדברהרה.קמצאנו
לובאנמירו אכוה'קי'עעו;ב'מוהרמישושכתימפו רקלמהפעלענע.ם
חק
בג.
נעעב.םישועותכער גבכרמאכלר,הינוכשבמרינתאתירק,שתה"
נצח מחוורהשק טההמו ישן
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ר חהו השקומ~אחר'שחמאוגבראל שקלפעור ,שהרישהאל
יוד ושפלנורא,דוקאאו אמרמנצה רכשנבורנה המה
שריק
ידבר אשרצרהעלוהם',וצץוםעלפרשתנרוגםשעוקם על
חה
בה
בלשק"
נב תורה כ'בענבשפלותםלארוהומלתלהעלותם מאם בשקזה
קן"ו,שע"פושתניהםהעלהכהוה אתישראלכושפלותם
הנקםננסתבניישראל
לרוםמעלה',שלבארענקדגשיך
מאתהמרינשאחרהאסףאלעמוק אמם1ל"סשההמםלאלתםמיצתה
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יצ" מפרחןשהואכמהשטדביםלמוךקישהנאקהכנקכיח
לו
בו -זהחוורו שלכל ספר רבונם ,לקנחםההבנויה ריהצ ר'
המקדות
אלקץ-אחשביע' רחק-המבוקבצךברהענגם"

כ.

מפרש שבא4שץ אלה הדברם",רם,
ד ובמפהקן מעם
לרםמזוהרביטעיהבאוסרולעם הקדושביצדוח רצשז4ים"איה
ימוח מגדא ושה
היבףם,גרמושמירח שכת בלקםבלאכות,ברק-שא
 1חט-ס תזהם שך
ן א)"איההדבריםמכאן '%מסלאטח'וילנ"י
ףש*צש תהא שה דקא כאןה,כדשקקרחמת
נ

אים"-

עקשסםדש"פר,שכיןשזעקךהואעבירה הארםלהיו-רהשבעה
שפה,ע.פ המט

י

בתהתונים ,וקומלך אח עלכל האוץבנחילהוקרובה ,חח 'חהץ
שלמפרדברם,עלכןפתהבמטחשנוקוהראצהחו"לושבת א

יה

משם-ק ששל שתי שבההזכהלכת,
באלם ,עצאמר
ם אשר מממץ את שבתותי שתחב
~קי
%ט*ק ט ה כה ר'לכייסי
בתשה רבשצתשאלהר תר
העהשמז11נקונדתהעי
בצהטלם משמתחק,.לפ'שקוראשבה

.צנ-

מי

ץשהטש=91ץ""4קח9תקשקאצחהל
ז ח ץ " ש ק  %צ ש ף ל ש ת ק6 ,ש ש א ק ש %
קערובץחתתישטהף1יא'שמיסשבת ,שזי
הטמר:

שהק"

אלטףמשמיןישראלשת'שבתהוכהלכתןמורבאים
והנה אסחהו"ל (שבה שם) המעב את השבחנוחנק נחלה
ה
ב4סצוש דשלפרש שנמהלה כ4מצרם .הא רם למושוהתחזה",
עדויאיחאכשםוקע'היההיהקריש מפרששחא דמעשלמרבכליום
אמה פסוקםכנושנה תורה ,ואמר שהואלו ספרטומר ומבאר במפר
פיצדיק(נפישק) אתדנהיל,שאףשכמה ספתמומר"ט,מ"ט הםוק
ר תוכוץ; בספרוכשיסע תמחה מפ' הח',
מפרש,וזרם דומהריומ

*

הוא גצם ללב השומע ,כהו הכה
שכשעה שההמור יראמן ר
*אלהבעברים אשרדבר סשה אלכל
שבמעשהתורה .שמ' שקורא כ"
ישראל"התוכשוסעעכשע מסנוטהרביט,שהןוןהרבףם אשרטשה
הד',ועל
רבעומדבר קשטתעשי משההלא הם,הההבר אשרצי
)קוו)'כןו-וה רבר אעך עאמפילארטוב א4
גדרעיי
רבר'ר'נ"מ-
אתאשרהפצת'והצליח אשרשלההיו',ריסעעכנס
רוקםכ'אםעש
ל4כופיעלבטה
י"לעעק'אמעעהתווהכשם"נחלהבלימצרים",שלא
ץ ו
עפ"מ ש ח א ק ם מ מ א ט פ ם  %מ ך ט
מם
%סי * %חם *"מ  " %ש
ש ה

*

ש ד צ ר -א ח " * ש ר ת ח י "%יקי
ע*ימהמ*עיזם(מק4מ44מף=א*

השעיןתתש"םמ"*,ש%ץרי%אמ"ם
*וע

ךתקש=5קש"ם"ע"=,ש4יח%
4דמק
שהטמ"=ה4אמק=יקןמ=י
שתוי"רמ ,טמקחתטהח"חמשחשח

סעודהשלרטיתפ'דברים,שבתחזון
א אלההדבובםאשרדברפהקואלכלעזראלנר ובטה-ש(יבי
אס)אלההדכתה רתקאנגין,אמרלורחביהלמשההואלהדבלו
א
עתדןתוכחהזק-צרן--אההלברכן,סו-יצ
רוברכן,מרןשנאם-
"
4
(
)ד'אלפנכםדרכההג'ד'אלק' אטדצש'מףעתכםבכםאלףמעמיס
הלכרכה,
יברךאתכםכאשרדברלבם וכגקשכלרימקבלתוכההוי
נר נד)ולמוכ'ח.ם עעםועמהם חבא ברכת
שכן שלמהמטיט
.תוכשו",אףשעדיןלא
עיטעםוהלחורשיקבל
ימ
טנ ת"כ,ר (ש
םמכשנמפעשםעיוורובחשובה,כבר ראחש הם לכרכה שהר.
מעלהרבני
אםאיר' לאחרשעשותשובה ,חףיכש כברלברכה פצר התשונה
שעירום וע"כ ראת' לאשמע,ק שכברבחירום תוכחה'כלבדזוכים

י

לכרכה,וצרב.

וישלבארע"פהבח"קשלואה"קבעלתקשותעוקביוסףויק,
שכתב(טימרשיא)רעלכןמכתהלשמע קלשופר,כ'תוכחהמומר
רנעמר,כיההקצעהכעצמה
שופר,עיקררבצנהלשמוע
ה עדרגשוה ,טן
דהימוצדיתנומר ,כשאק 0קגלק הסוכר ,אקבי
ט")התיקע לתך הבו לא עא ,הידלארם שדוא רקואק ט
(
רשלטדמלאנא
ירקירותש-ושהשעילבוסר כסששמעת'משל,יעו
נפוחק לא וך 'מן האשפן נעק אש,מהיה לעשות ב4
זעקצעןערשושרלרכו תולהפעותוכ ,',והם נס לקי התקע

שייש

ינכל

יע

לאעא.

ייז
שי

שחמצ מרכשך חדהט ,שלא כש שמובנםבפשמיזשמן
רטן

אםמקבלםדבר'התוכחה ובקאםלאו,אקזהטנעלזוכיהשקםדבר.
הוכחהשנאמרו,אלאששמיעהרבתהתוכחההיאעצםח.ותהחכמה,
כ'שמנעתהתוכחההחן כדגרך אש אשרבו'פ'חר16כ.חרוחוח.ות
ובל'שמיעה ם ההזבדהעצנה שט:כלוס ובג.:נפארדבר'רגנרוים
שכלהמקבל תוכחהזובהלברכה,שינומשוםשדוצםשריעתובדבר.
התוכההמעלה אתהתיההומכ.וןש"למוכ'ח'םעעם",בהכרח עגם
"עמהם" ,ה-טהשומע.ם' ,תבא ברכתמוב" ,שהרל 41שמזעתםלא
ה'ההח.ותלתוכחהעצמה ח-ש"אלההדברים אשררכרמשה
שראי",ששמיעתכלישראלהםחיותןשלהדברים אשרדבר משה
תראה להווסף ,שענק הברכה וחוכה המנקל תובהר הוא
בנפשופעולהלמוכהוהיא
שתהוה הכרכהנ.תנת בתוכחה
י" %שה'1חרקיםהיתה
ה (בנטת !
ע)
פ'א
תה
שה
על-ררךשאמרובחיכ
ברכה נ.תנח בהרתן" ,ק -ההן נם בקבלת תוכחה ,שכל ששומע
ריווכחהבכוונהרציה,התיהה טתברכתומחרבהערשפועלתבקרבו
להחזרובתשובה שלמה

איכי

יי

נ עורענקגרול 'ש בשומעת חללת תוכחהממוכות,והיא מה
שקל שמשמ"ע המוכיח מופר לאדםרגיקבלו נעליזיחה-
ה-ראשומתשבשםהו'.הביהלהשפיעאלאותח"א אחלמה ובא
אות.ות
נ אחיה הושטת)כלינ 1לט
הדבר ברם בקרא,היוןוי א)הוא,.
ץכחבכיק אאץ
לברם,חקמטננם5ר'קנושיתץמף!' טת"חגע'),ועי
א על סר מיל קשר איו א),
בעל בנ' יששכר ורע ובהורשה
י
מ
שכשלד'תעלההמלמדחטמהלאמוהדריים ,שלץנתהווהוירודבעימות
העישש אקטף,להטהםבתוההשפקומקבל,ומלבלקרקגןיק
ל משמעתוכחה ודבר אלקש
תשלבקוכק' תגאה שקהמו טיב
חים,שע"ישמקבלקרקנשק,נשטהרפוד קב"החטכ'נתיגוכמרעשה
הקווד,התו עת שהה ,תעשהשפעבכלהילמיגלהשפיעבנ'הי
של ל

עי

ז

בכי

ומעני,וכלדגונהלהאנד'"41הםתבאברכה המא',בשברשמזדו
וזורשביה המתעפר

ג

גזנהאיתא בפרש(יכך הנר.1א א) ע"כ (אשד א א) אוכה

ישבהמי,רני"חיץאומראק אעהאלא4שקתוכה%,,ן אסח,שם
נ אן הרמראהובאלה הינהכו',לא הקז
י
ת"חאלא)עה-כ(צצי
הע
יתילנעהז הההדרה
להללמורסירו של עזה מענק,נבטו אחרשלח
בתעיבה ,עולו ה-4אלבוישתם כמה נבטוש שלכתי אתהם ט'
ברכתיכ(יתד כ )-אושלח אלעם אתכל ענף הנבטושיום העגם
י
ושלח לאמרתי ,השכם ושלח בב ,-9השכםושלחבערב,ולא שמעה
קע4הכאיכהישבה
כיףעלאשמעונלו,וכיקרעלוהתהלימרהמי
ברד דוהשאיקבלתתשהההטוענהמהבחיה
ל ממואר שחטאים
וקשה עועי בתקומתן אח"כברבר.חי

אחרםהםשנהמו אתחווכןבו,יתפרש וצלא טיל תהחהגרמו,
הינו עצלו מנפלם התוכחה הנתה ההוכהה מהברכת ושעלת

הי

בנךבםלשובבחשובהעלכליצאוהגאבלכיק שחמאו תםתוכחה
לאקבלו,עלכןנלו
כןקורקפרורה אלההרברבםלפרתעתקןבאגכיהדברם
אשרדברסשהאלכלשדאל קדברתוכההשקבלוגבראל,ונחביט
משהרבע! ,טרנשיהעל-הםברכתר,אוש-הטומחיובטיש
ש-ש וגאולה ושהאיהע"-ר השבחלהית פתים ושמהעברבר.
 ,הבלה אנכה וממם
תוכחה,רנעאיעות צנרהשיסיםוהיית
שאםא'קכלתהתומכתחקה-נרמהאתהגטה,ופעלנקלההתשההוהב
קנאותןעועים-ובהמרה פשהממרתשרעועהכר(ינק ש"גומכה
פלולהשלשה,בבטשובןרודבשורהדקקברשרושה רשוע

עי

מי

ה

מלוהמלכהפ'דברים,שבתחזון
ה.ום,טתא' שבהקיש(ה'אב)הטו'ומאדהללאשלהאר"'

א

,שהאר".וילוכהלמעליהע
ז"לויזעמהשכתבתלמיומרוחיויל

הגדולותולנקווים הרכזתברה,קרשו,כנכותקיום "שטחה שלמצה':
ן מ)ךמ 9שרכןרוהויקודש לתומהה שלמצוה שורץ אמרו הו"ל
":
(ידפ,ס' ס,כ -ד ר'א) בשטהח כ"ת השואבהעימשם שואתם רוח
הקודש,הר
.טרוחהקורשמופיעהבתהומהטשמחהשלמצוה
נהנהישכועזו(מ'כאב)חל'ומארהילולאשלריחהמלובלק
".1ע ,שהזהמפורסםכעולם במדתרוחהקורש חצמעת'מפ' הרה-חר'
חים בערג'ל4,ממע בטהפעמים מפח"ק שלכיק אאץכעלמנחת
אלעודד"ע אחץת טדל מעלתדוח השדש,צנל דגה'קטלוכלקד"ע,
ערבחישכפ'העולס "חחההסלובלק ,.האמר כצק ד"ע שאצרף
אא
"מדהמו הזה,
הזתה הרוח הקודשבנלו' ממש ,ם'פר שרנצהנ בבזת
'וםריחוש ,כשהזה החההמסובב את רשעהומסר תרה בו7
לב שמחה' (הלם ק) ,חט
ואומר הפסוק"אורגרוע לצדק
"
ן נדן טוך (מוחרב כ
פדוהקדקודםמםם,םכמלתו ,לדבהאקודם,ש
בזלוחלמיש ומדן מחית באמה קק א,
וב"
אחק),שיפשדיטי
י?וק
צש
נו
טלפ קק טשלאו ח(סיןקם שעלרשלתןהשבהקר ,רץ,מ4פול
-

"

שכי

הישר

"

א שטף 12ההרמ
אלאתיו -צ כמטה
שיךיאו ב אהאמ)םלעבייינרןיחי
רץנרחפיםאלעוממכוים עצמם בשמםהשם
,ש בא
תאימחוי
הם,לפעטש םכ49ה כקרה,וכלשה'ק "אףוראקארקהעבש
השםאבוךאחר,שככרעםץהרבהכבשמץםחתולו
טייק" ס"איו

רוח

וערק לא וכה להפקרבבנ.ם,ונהחף נם הוא בק העקםש .עמעם
לשוהה השכיר שמוהיוקש '-6פקרבבן וכר בתוך ק -עזהלוהרכי
ותפילהשוא,כ' אשהךמעכברהותלדבתבשמונם"
מלנדלק'ככרהי
וסיםעלזהכגק אא14בעלמנחהאפשרניעבקלרוזעוורהז,ששדיר
בלל'ום הקרושהיה הרחיק משאעל שכמו את כפרה כל.שראל,
לבמלמע*הס כל גדשת קשות ,ומהפלל בער השכינה וק' האלת
השיאל ,ובשעה כוולהוריק לשאלת רשפם של נזחי אחד לראות
פנקסובנבחימרובים שהשבלותשובה שאשתוכברמעוברתותלד
בה6,הצר"כ.סלהיפז"החתה" לכן אקנו-אכןבפ'העולם
ב

יעה,כמושהוהמפורסםברוחוקורש;כן הנהקמיד השמחה

ברורו
כש"קשמכיתינבאכוג,אקד,ע ,אשדשממוע"רמפ.בררןצבה,מם-החניההד-קטבדעולואי
ארהוב.
בשםרגה
אוז )1

אא-עםבהרגר.קבעל שומח משהד'ע,הזז
עלאיד'ע,כ'מרסשנתחתן
ישאללהרב'מלוותק אם
אפל רט החההמלובלק דמעלנובל
ינהראשונה אחאנשטו.ו
תש
רכב
בם
ללבואלתובלפדרכועל טובנ
יכ
חששפןחותנורגה"קבעל.שמה משה -אשדאו שהרזעורנקמור
לדדךהחרו-מזשלמרןרגעש"מד'ע ימחהבו-ושלאכנבורעלמ"ע
שלייבלם כ -ר) פק'ידה לבאו שנה אחה חממח את אשתו אעד
לקח' והש"ב לוהרב .מלבלקד"ר 'אלש סחר שסק גם נ'פוה
ראעעמז מחתונתו" הגק הארהרבי עלאהבלבושכוונת ההשכה
*סהןגםבשנהראשנה
הואש-6כרמצוה-לקבל אחטירבו-
יתרלנסהע',שנהתהכאגלו
חו
מ1ומ
אמםלא הבק,למהאושיהחחה 'אל (
וק"א~ו' טחהיקא ם אלעסתוהצריים הן הטונם,ה לרבר
מצהב
ברם ,אח"כ בראו לבקי ,ראה האריה עה~וה בצפר
שגה אחת
החעע' ניודהקש ):שפשקשמצוה11ד'נק' קדה

כ.

ים

יב.

(סי

לכיי

קוט

ובכלעק ,שמכלמקום
חסמח את אשתו אשדלןח' חרגהבכל
הרוצהלבשולהכרבםמה,אוישמוח עם רעו עלזםתש שוב ל מ ם
מועט ם בשמחה,כן הרומה שאקב"ה בהצליגשוה' לכ'וה כצר

טשי

הבק שתהרנו,דהוהטדעשכלשזדטרמן"ינוגידי
ם תהלוומל
נדוחדשהוהאצלובהפלגה,וממם שאטתלמידו שצלהרב'מלובלק
ד'עה"ה מרתהכשמחה לעטר את ר בשמחה ביהר והוהמשפ"ר
ואתלתשהיו לכן,חשבריב'שלבלקדיןמריבעמותמחו,עגםאם
הוא תחדשלושהפק אםהנטיעהאלו תחשבלהברמצוה,מכלמקום
"לנימוחעםרעיו',עםרצתו-םתלמיהרגבתםהדושנהביו,זזבהיאר
"טבלובלקאצלה אםכן מהזרבוהאיממעםאז שליב"טאובילמור
אח-כבשמחה.
מרתהשמחה,ו"שצ
לכהת
י שבקשחלבהמ'באב,תםישראלמצפה
,א
שבועד
ששהותר'הדרשתו 1דםאלו לששק 41טמחה חק עחכח האי"
 ,חכותו של החרה מלשלק דמע ,שעברו את ר כשמחה,
הקרא יל
טלס,ומכהלקיוםהנבגרה "ששק הטמאה "ןט תם עקהגניו;,
תעמוד
רבנעזיה דקבהברהטנו
"1טעד ,)'%בישורתישראל,בבצותבןדי

בחיי

הזכדע

יי

לילשבתקורשפ'ואתחנן,שבתנחמו
ואהחק אלר'בעת ההם! לאמו אדנ"י הרה אתה החלת
א
ואת דמועוט'
להחיתאתעביךאת
יל"פעלפיב"משפירש כנק בעלבניממשט.( -ציא

גי"-

יך

י-ע

זניך מן ע יבךמ) עהיכ (אכו נ אא"
ומיבם אתה לא
סטה'ויאצורפ
י' ,אתההואלשק
ממ
מ'
עק
אל
סלחת",ע"פמה שאסאומים.אתה
מפחיהנךצחז,
מכחוהואעשקנסחר',ררצההדצ'ה ממצ אח
הנרבה ממית שמעה מבעית ,דצה ועוגה רצשית נראה עק בעק
רוקמות גרשנו ,אתש-ם להש".ה אתה לנוכח חעןצה הפשעית
ית' מסתתרתגה ,חלה שטרםלהש'י הוא חזטז גה'ותמ
השגמ
יומת קרשש,היההש"טהטססעמס גששהמםע"ינכרום,
באח12
ב רעלבן תצהל האשמה משא-ככעת שאק
וחהוקקונבפרלקח,יאטקפש
יאשהממכלק -חח שאמרראשנן 'צםפשעםיצ-מ
לה
אתה" ,רשלשטר"מ בלח הוה אהיהרציצתךחזי))מתק-ביחיא
םשההייהנסחרנאקוחק
אתנה,עלכן נלאמלהת',טשא-ככעתיג
ל ף הר א ט ה
ק"מ
ש לף*,

עימ

* =ש

מ  1מ  4ע%

יתחיק"4שקש"הית*י*פח

תש,מש"התתשכםחתאלמןאהמח"אס"חההשק
ים מששרת תחימ"ושח ;=1אוהחש רשת
ה הלח לתשת את עמך מ /ץט
התש. ,י

והש* 4 -פ=" * י א * "  4א ש
%
ש

אואראה אתהארץ המעהאשרכעכר
שכמואוכןנםעהה"אעם
"בעירווקזנהנהבמרתאה"ה
הירד]נו",שסכהלרגוזשוב
שנהאמיויטל (תהה חדפיטת פהוק הגא מק")היאהלו
ב
הרן'ה ט'נעצרנרול איל משה רבקהעלמים ]ה שלמ'הוא,א"ל
מלכ"ר 5ש שאקלומעעדם,ואנינותןלוגןהאוצרהיה,לועםכי,
כ,ק שבא לבקשמןיוןב"ה שוכנםלארץ חק;בהיחנןכו'תן מאשו
אשרשלונםשראית.
ישתהקשא"לתן מאותואוצר
ט/לק-נאם-
שלרגם ףל,פשאוצר מתותחנם,ההר אטרדגנחלעימר,שבתקודש
עשיעל רשבת אמרותו-ל וע)] ג) "מתוה מוכה 'ש בב.תנס.
לישראל וכשם פעם?עצמה הוא
ושבח שמה ,חוס מבקש
 .לבח
יכן,צ:רשמיתשכתהמושכררג.תן
מתנת חםמועצרשלב
תמדה

*

*
*

(.בד-

במהנה מאנקוהאוצר "1לקוןמעםעל המוכסנספר  4שהגם שאסח ת"ל
(ידחק6ם ב) שט-מצורכהא עלמאלצמו מ םעלשסיח שכהכחשלם רשית שכר
בויו עלט ,רטטרצהלדברקבציו ששב ת ר ח(דברים כר סו)ביוטח"ן שקה
דיתבאר,סקרםשעברשצהנ,זזןמעתדנתזןדצם כשארשכרמצודו]
יפר

יא

ונראה שבשבה ,שש טקבל'ם מוראל אתפניו"טכ'וה הק',
ה בעעת
נקיאההנהנהבשםאת"הואת קקצאחים חשמלגילעומ],
יונשתכ"כבלבמקראל ,ההנהק]נגרא
החל שאקהקיאהה,טכ.נהמו
בשםהי"אועפ,יתפרש מה שאם1-יועל (שם ,א) וכמעב את

ק"

השבחגוחנ.םלו נחלה ב4משריפק שהנרצה בבחזת את"ה נקראת
כשם'נחלה גל מצרפ",מכיןשאואקמשיםרצ!מתיש את
י
מש
חו
וחשרו הקצענג אה השכתוהע; להנהנה ערלה ב 4שצרם/רד
נחוכהליאותעקבעקאההעיטךהשכרמו,טנקההחגלותשלהעתנו
לבא לכן,ברועה שכא משה להחפשן "אתה ההלה להראוה אח
עמץ"" בקש מאהב מתמ הם ,מאתך שכר על שטן בנמהה
עם]להזקנהשלאת"ה,יען

כ.

ענד"שלמרשבמעם שמקשמשהרבעובוכהז ממזשבה,כ'
לביתמערה "1חםרש-י 'ונצמרתם
עה"ב(יסיםג בם) משבבנטוטי
לעכירהורה,ואףעלפיכן (שם ד א) ועתהישראל שמע אלההים
ש אךדותאמו,הדל (שה 9ן
הם 5לך,ונעילאומקזילשי
ה = %שחם מ ש ,שריוחה ה מר

*-
מחי 9ת=תח"שיפאש 6 %אי

פ*"4

נ

יי"

חישמ

פ"* "מ

חף

ת *1

שםש=א"ה%ן ח  %מ א ט מ ש י 4
טי1תמ%וז"אא4מוש"םושת

ים-ת=%ש
4 1 1
י,11י%י
בנלא תההה  4נאקה ההשהישו ש"ל
*א4י',הים שם
מך1

בעטי

(תנץ מ)עה"ב (קרום גא) ח"ומשיועטי,וםיאשלכם,משמה
"כ' מלבד מהשחסיה להט טשמה בצק דגאולה ,כעת אשר
שס
ככפל'.
'שם -אלקשב',עוד ברעלסי מתסס השבת שדש2,,הךאטוען

עולסהבאנםבפוהמלה
רה' רצח רעשה לניטה ככרטס ,ומשע בש)-ה בגאולה
השללה,מתו חש"קקהזקשעוזכלמ" 4ךמשגונצהלגומדים
נליש,מזהקכלחפלה מלוא משפא שבקש(תירם קגי) "אתה
רה-
לחמהכיבאמוער' ,בבואת קדוובנמורה
חשםהרחםפיקכ'עת
דקבי1ררשיו

יה

הזפדי

מעודהשלישיתפ'ואתחנן,שבתנחמו
א ואחינןאלהף"הבעתריפואלאמראינ ',הף'ה אחה החלת
ךהחוקהט' טומרוחו"לבמרויפ
להראות אתעבק-או ט"מי
) אהההחלית בסנה וש"ב,לנו:
(טבאניחמהסיר חקסוי' כמנרשיי
-

י

נר"-

רדהא ראק שבלהא4וודצ'הכסנה
יוכי

ףשלבארעלס'ךגובטורבמח-ש (ששץ נ)עה"ב (ששחנ ר)

פ
יהלךלאחרוינ'מ
"ראמרבושהאסרהואואראה',רשב"ל אמר צט

י"

יק

נהו דלמו אשבמט ,אלא ל 4תשח)
(ו צעלישה טלאך רערי
י מר לראות',בטן שהבוםבוועןב.ה (פ" ש-אר הקב ר אח
'חרא ד'כ
לשט ולאוניםאףלתעקל טופרן4ךא ,מלץ' רלא בחיר

טבחיי ע
יהםין)אסרטוהו:לרעות אתישראל כלומר,עצמה
חויוארעמומהש"א
שיאכןה
טרעש
ית-4ש ,שבשעה שבא משהלבנתן 'אעברהואוזורזטו
"פלחו ,חף 'אחה רושלת שלהאות אתעבדך .במבה,
פה
ט" ,ולב
וישראלהתוספים שקלא
הזיוואעםכ-לרבידיםלהםומורמיררהי
ציטהי אתצאני אפ"1לרגע קל ואםכן אק -אשוב עתה אחצאן
נישחז",.אעבוו:וא-עמהם ארזטוגו"

"

ר' אלץ
פ.
נ עור'ש 14ש,על אומהם(עםר)עה"ב'רפאמלק-
בלבה אש מתור הסוה' ,אומר "1אוד  40פ) בכל צרתםליושר,איל

וקב-הלמשהא' אתה מעטשע"מ ערף כמך כשםשישראלשהים

בצער ,הףידעממוםעמצ'מדם-שק--טחךהידם (רשיאמים
המו

ייש

חי

אמת (שם)
צד תהך מל חידש)כבש %ש' שוף כחה
א ב48ש)רדטםאברוום' (ט"שרח כה א) ףט
ראמד "משהמעסה" ,ארמהכיצ
אעפ התכפל ט מעם טעכר חמש-א הש חפמק בק א לא' שמנוקר
בו פסק (פ"
ג'מעח אתנחתא) ,חק 1שם ט '.עקבףיקכ" ,תק 1ש'א ק ') "שטפל
שטואל""טבהם פסק (מל) ,אכל קמשהבהמה' אקלו פסקלשמטי

"

ג.פשןטהא'אלמהכ4משללארםשאזןע4ו משאףגדולהךראפלונ'
"ק
אלאבלוםשקביחי %לא
שק
%ת'ק-וב'פרוק םשו' ("" הדש"

טרמי

י
=%

רץמזךגר* -ולצךוצל ,אגלק-זמ אלמטה ךימתן-ברוקתוישקשל
מח
ריעו רוו חננעילאי
מ ו ט שי

טני

שמשי כץידב

"ל

שץישהיב=
והטה גדע דאלו חקו משה נכנס אלאיץסטרא*
ץזזז-ם)

לא הוה

מבגבראללהגלותםמארצם לכןמען משה
אומהולשקעצלהליה,
רכש האהההח"ח בטה להראהז את עמץ'-
י
צ
ש
א פדהאלערשהשו עערהבק קוצפם,העז
הייהוהנרולכלנךבעהגי
ק-את בחוזק ומשה מ%2ו' מחלבהלהשלאלמחיקטפילולרגע
קל,עלבן אכקשך"אעבויו נאמיאה את הארן הטובה" מ
שהתקבלהפלה,.נר ערמת'תאוךיגלאר"לובהוךק-הישל
יךטכעההקהושהשרריםבצש'להיחםבקיקהרם חיש,ממהגןאל
הר'ה',שהתהננת'למעןכבורהריהב"ההשוכןבתךעזראל
השבעה

*

י4

.יע

ובנהישלשיטמהעשומרוחףלואעורפ.אמןעהיכ(העיןס אן
נ
(:יכהא,חן נצא
יס"ווחמיועמ'ושמראלקיים,רצונובכפליםיניפו
המוטוו-חמלם ,בכפלים,רכהצ"1א!דם ב)כ'לקשז ר'בפלטם
גבל חורזו-ע ומתנדגוום בכפלים ,רכת'ב נוס"ויס"ו עבר משב!-
%יבם ררם שמק שהשגיגה הש-ושה עורה בתוכם הר השזז
 4א
ט מע מ ש ז

יי

מי

**
*ש  %ה  %ק
ט ע מ  4ש "  %י ש*ל א
תה

שקו שעש השבעה הקהושה שהסתהעמהםבגלותשריהבצערבק
הקהרמ.ולכןמומראלקשם.נחמונחמו,נחמהבכפשם
א
מ
ו
ז
ש
ו
ד
מ
ז על'6טהשאמרוחז"לב
ישלבאר בי
,אשי
טסהב ןאי)כשרוערהו-ועברכםלפג
.הקביההרטרולפוץרבשיעאנה
מקבלתממו תמשש ,לרשהרן"האג' אתםנלבהלנבטה,ההא
הואשיזנבנחגהנוטואעמם' -רשלבאר,רדנה.ששנ
.ענ.נשהפועלים
הנהונרמאצלאכל הא' דברתנחמום ב'שכשאורחחשובבאלנחם,
פועלעצםהופעתונ.חומשכלבהאכל וכש"כשנאהשכעההק'עצמה
ש פקסת חשןשהופעתהימכינההק'
לנחם וכעק טה שכתב ,י
"היא פועלת נחמה חהו שלאיתנחמו
,
עצמה מרפאה את ההוכההש
בן
וכ
ישראל ברפי נוקמים עלמגמאים בשר,בחטיפעתוימכעה הק'
לט"ממ",אג'נגהםנשהלנהגנם',הנאעיתמטהרבן
יה' המן שנעה שחמה טש*מ ,הינו בדחף התנחומיה
עצמם ,תם בעצם ההבר שהשכינה טטז לנחם את ישראל,ותחינה
את בוראעו בו-אח כשר
שבי כשובובז' לרק ב-המש ,רפםנעבה-
םוכשנים לטשות,ומובלנו נשרוולערעקם,תועץךכברמה
עול
והצויתה,והעיך*טתלגאולה שלשה בבשרה ק במהרה חק
רה-

יכל

בחברחצנווהסיט

ינו

מלוהמלכהפ'ואתחק,שבתנחמו
ואחחקאל רבעתהה.אגר "ואתחנף נגשמרא 'אח אלט
א
הג"' (מ"מנ מ) ,שבקששעו"ש לנאלם בנאקה קרובה (עה
י
י
ד
והנביא לבש-נו כשורות
ט4םנציהןדי א ששען),שאז 'טאאיזה
סוטתשעתדגאולההגק
והנב.א הפוצר
והנהבממ"י שבת מסתרקלכביאליה
של 'אנשחמריהבה',שאבהוהנבטו גממילעבד אשרבבנין תכמהו,
טום ראשק בנשעלשמעלעם סהע4ם ,שהעבחצ .הטלהעם
.נורא
םבקנק
עקלה,תמהיונמכרת .להעכרהלכבודךולא לכבדת,בוראעיל
השלסאוהכנק,רהמע.יבשיובחנעתיכילמוכהטנתקמלאכירחמש
טעונת,אוההלולכנותו'וישלרייקלנעהד"אכשרותעהסהתלהאו
שהעבתפלה נםיש לוקק מה שאמרריכבה-ך לאלכבהי.בחיב"ט
לרקךקמהשאומרים"מלאכי רחמשממעוותואוהחיולבמתו",הלא
אסהכנקלאהחי[אז המלאכשלכוות,כיכבו ההחלאוהורלב'א
לבנטכעםראשךכשפעלעמטעלש[ובפשטתצללשהוחלףקא'על
אלכתתן
המונמכירחנים שהם
עז
רו
ת*שעמק אלטוהנבטוהכנקסיקרן ופלמדק
רש4יש ,שכ
שלריווחה חה מצקחצותסלה,הומן שצרמםלהעקת אתנ4ח
השמחעללבבנו ,התחל אזלעוהר רחמים על בנקציתרנוקויש,
וכקש שיבוראעולםבקנק השלםו
 ,הכנק' ,הימבוקבוז רגוקרש,
ש"ט הש'לכבשך לא לכבורת ומעלאושתמלאי.רחמש
ממעוטי

ירש

לדשוא ,א * ~ א פ ש ש צ ה ט ה

מןוי משסללהואעלהףבאטשבדם(עהושיסטים"")

י

כ סנהמה שאסמפפר'םספור בכלמוצא'שבת',שלבארעל
שעוכראששחקתי,שפעם ח11ז טעהצה"קמקרטעתוד"רממרכבה,
טיקשמושמציםכקורש שתמתלו את הללון ,מרהנהלעשן,ידק
רח
לובעש פ,הלמי,יגע שת'פנדהיםתויאמבעניך ן יבוצר1יה
שרי
ןךםפטיש שרתומבקש ן,ד הע"חה
וךנ) מצ והאלהת דץאס-
(םהןרתיתריכנקוז שלבלץי חץ מר שהתזה מץהג'ושרבע ,שם סט רעבוייש
שעשר בעהשע"א פעם שח אחרללוען שט הרוחהיתה משבת סאהק
והמשמשניכהלהדליקפעמים רבות ,הרוח החוק כבה בכל פט)
ח-
אח האש
והתחל הרה"ק ב רלהתנצל ,שאקברורותמ אתהכח
לפעלכמו שהוהכרה,-ח שלטט וסיפך מעשה שהוק אצל הרה"ק
ו),כ' ר' סנרע4מימנת ד'ש שפעם אחת כשהרעש הנרוח לכבוד
שבחקודש,הזהלומתה'1פקוחים,כי מחכתשדלהחום של שקק
'כלולמנום ,תשבהלחק-הביתרוחרוקהערשממעםנבכומית
שלשביקילךהרה"קמישובאלההלק,ואמררבומשלעולם,הלא
לכבורךולאללכודו,ג"עהווגע שובלא
צרך הנחתעל שכת
נשבההרוחלתק-הבנח,ורקבהיןנשארהכבראשתה
כשבמר הרה"ק משקנאותו לספר שת ,אמרלהגדממששהזוור
ולס"ק אתיתחלה,וכן עוסקורוה לפלא שאףשרייחבחין היתה
כמקורם,ס"מלאהפריעכלל,ונעוז:וצחהצו-קומלקהומכ
האמטים אשר ההפלאו אן שנסר שבההתט אק רתח
אי
לפעולבבטיק-ם,הזר.ראובהינתזםעגב אקוהוד מןאצלתצי
מרעץ ד"ר משגרניט אח הרה"ק כהמצאותו ד'ע",צ)רלדום אל
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דפדפות ,ורפ"חניצהרן נשארו בתק-
בארבע כנפרז הארץ תבודה ישראל בעולם הוה הוא לברר המוב
מהרע לההרא הנשרוק הנרוום ולהעלותם לעולם דת'קק ומבואר
רכהוכ
ש  4כלדב)
בכתביראותי (ח"ד ת ק ש שד איי
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ירבכח"ח"א
ש
שע
4גןהשארץהוזהתהוובהווותק-ט'',כ'הע
,משש"
ה 1שבשמבחורן ועקראת "ארץ' ,רעוץ האת הרזה 'תהו מהו
אחרונ
וחשך .הואענק במלרמלכש הימאשממנהבו1יב0ויא (שדים אד
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ק ר) -חש'ח נענטזנמי טה למבדרן ,ואח"כ מון ההיחם ותקום
לפ
י אורףהיאור נםזז ועומוקוינפל 4
מה-
בפסקקח,שעם)ע"ויךאמורראאיהלקשקי
שוממתשט' שהואתישןעל המלמם הימקש
") פ
ח12ד בהים תוצב
מכחעחהעעיםכנ-ל,יש
ן"1ון בימי
ש"
"
ב
עק מתחטשיה)שנהבפגך לשה סףשצ'קלתחולתהסיטתשושייפי
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 .שטר" שהשי
העק קחעין רא רהמיך,ההךיוםהיי.
מנהיעכ

חאלקיםטרחניתגר תענן]
טששש טש ט מאן דהר ההכ חוו-נריי
הדתיו עהטא לחוקק בחעת העב"ם ,סר
שאמר'היי,
וראה" ,והוא משום שיאנס נצן שמכםהים ברכה
'פקה ע
ב רע,ולכן עמכם לודוא
וקללהןעקב-יל"וריויוני ,הימתערובתבי
יא-ה שהמתש ממח סה
לח"קק העדם ער שיקרום פוףעעין-
שנוטשעי'ח חטן אנס ווק
שכחב סק הירפאנ"ל במפת מל
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רל,

קךיטג ממש
לפגעםהיוםכרכהעולהבנשטרארפ-חולפ'רבוינו.ונ
ןהרפ"חנהנוגקשנפלובשבו-ה,שכן
טרונעתעי
וענקזה מטבמרשתןשקורק בשכתשלפסר"האליל,כ'החן
טשמש טענה לעטרה'מהורש תשר נבטיםערכיםוחגהסטיז,
שתכלתהעבורההואלוגיםלו1לעווההבזהורולתדלקהשלם ועלכן
אוסרם בתקקתשופרהפסוק,היקוםים נ))"אשר'העםעדעהרועה',
הים שבאו"םהרועצההרוסולוובית הכקם",רוחי"רפנקיוהלכק,.
להביאלהעהרמקחהנץ .רא"הוכןבלל'טרקהושאומרםהפסוק
ים ש,ו) אוקרורועלצרק מםבםוכוה -בשמחתבית השאכה-
רחמייםתונש' טעשהשרקרקבפנטזםבאבוקותשלאוירשבתיהן
חו
,י
ה
לאור של
,סתרוא וכןאם-ו "צך מ אשרה.הה בוררת
י
ח
ב
ביתהשותכה ועבותה11נטשךערחננה בהרלקת ל"רחנוכה,אשר
כלזהריאלהברולתיקוןהעולם ועש,במוררבתוביאנש-אלקיםדהי
אורווה'אור,יסנן
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ההנהשבהקורשהחןעק הממתללעברהוו,סמו שבאכרכס
נ
כין לכלבנ' שראל הנקאוירבמחט0ה"ם,הינו
בכתובבקיא
"
ם
ש
,
ע,בירא דנך-פ
בשבתקודש וככר כתבכ.ק אאץבעלכנייששכרי"
טשש") שרת כל יעמק ,ממשח ג ב)"ויל אלקיםביום השבחך
מלמציע אשר ששה וסמכהיום השמהל מכל מלאטנו אשר עשה'
ה , %ם ""ח שממ ק 9ם אט
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י*ת%תמשיחהחחחוממחיי
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6
א חמ
אח חל
"מיאשראק %תש-הות15בם-עאלא
מצרים',ששיאשולחעולםהתזקק
בחעת"טם םצ' ,משיש שלע
,נאמר,חחיםצג 01טמרתי
שט* ב*
*וםהשבהטובלחתית"6
שי
יק שתחדש החישהעז למכה לקטעה,תומה
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יוםשבתקודשפ'ראה
לעשותאתכלרנתיה חאתגו
עף,ה
א
תה"המלנה'מ1ןכ"שםנשהמרי
האאעת השלם
יהב"ה
(הדש 1ם )-בפסקזה
י
י
מ
ב
,משד המינם אלל א אן 31ה'",תויקאלול שן הטיוחו
דרויש
וממתל להערף שהראועלה משר רבעלידל41ללוחותה,ממהז
] למה בא
ולפעולשיחמרר' סלחתיכרכרך, .במהם' ן כן' ,ש""
הדברברבובתיבתוציקהט'
תראהעציה שהנן'ה מקבל רוושובה הסו וק ממרת החסר
ה-רישוש ,לאמןהתק כלשטרתפלה"א-למלךיושבעלבמארחמים
מחנרגבהמיו"תמוהלעונותעט
 .טןמשחגמרושלמי (מטה פץר')1
"שאלו לחכמה ,חומא שושי ,אמרה להם(יי 4ע טלחמרים
חררף רעהכי" ,ורק כמ
ישאלובחיים חומא מהו ערשו ,שש-להן
ש"
קשהתשובהויתכמרלה ה-טרכחיכ,תילם מלח) %כן ערההיאש
א משום שקכלח
בדרך ,יוהה לחטאים רוך לעשנם תשובה .ה-י
ק,כי ט
רוזשובה מושרווצ'וקועלבןוקוקב"הבעצמו
חלף הרנרהח'לפתיקשעיהש ההעצבה האבסממיתצהרש
יוהמר,כ.
קה

אלי

עי
מחקכלח
,טעמם כאחעההא
ירלתתא גמזהחמרוהרומששל
"ה"נ"שה
צ חשנרר.ך)ץ!,,מויתהד ליח
ההשובה(ההביםבע,
צז"ה נצו רוק) כןוהששם השההשלםבתישאללבתשת
נ~
צרש"-

ם-י
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ב

רילב1העלפי מה שמתכ כצק אאץש"עבוערארכלה
עי

יע

יע

מצשזן (ש' ) ,סקהזןלו לא למךנועץ'לו',תהלשתו
אהם ,משקהיצרטובוההד
'לנכרךמשמעכלבכות,החרקחל4יוב
הרע,רוטרהטוב מסטרא חמעא ,ההקרהרע מממיא חממאלא העה
העשר הנותן הוא ם כן ממש-א חטוא ,והבז' רנג4ל ממס-א
רשטאלא וכשהשק מתחמרעם השמאל ,משקםסטראהשמאלאעם
סטראדטעא,פנל קץק -ש%טן חמרהרןשנטתם עט וסייט
לעבורכן ק"ש"אןההןלו',ו1לץיוה כלא לאב"ך,,ב' הלטת
לא שעלו רע' ,בתה"ל לו',כיח שאהה טתחסר עם הסס-א
חממאלא,והבן,
לפ' רבהא שנת'א צדק :פועלת בנפש המוק שתשלם
רסמרא דשמא5א ש5א לעוררו לענגיהן' ,ובן שפור רוק הצרק"ה
וחסררשליםנםהיצר
בחודשרוזשובה,כ'ע"שנרבהבעשית
הרעעמר וסרתולעב'חת,אלאלעשותתשובה כרבן
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לכוה,עלפ'רבויוהש-הש'ם של האור החים חק-וש
ג עוד,.
עה"בבפרצתן 111ו)כ' ק-אביחפאהרט'לא תאמץ אתלכק-
הערה
לאתקמץ את מאחרךהאבין ,שטם'י
טעםמתשצלפה.ע
םיטת..בק,ההח
אם
אחר הצוחר שבאוט
אסךה,הושאאלי
אבק,ונברנמשללערכאומרונעיי
ר (
חמדאלטשיעה
,ואם"-בך',פיוש כמצועקכ' עותותש
ט)עם ושכבעל חטרבי
הא-להקמעו נם רםבה.בת"בך',כ' ההןאב.קבנו-עעשזאוהב)',
ממח שאמת רטתש בנעשהרנ'"רבע ק
.כ
אלאל"מ ,תא
לף שכקצהוסקיהמשו ,שאלועלישראלשכעולם ,ואמרלורכי
והושעבן לףכ' הםיונב
י
.םלתאולצםפיכנוהה תשעתק קנקההחס
כר הס רשלאנט"מהאל שמלא
תממהרבה טתשוקש5בא
לריחוק בטל עת ח?עצעצח למלאת חשק
'ציץ אץ לבס פר',חו"
האחרהמיהוד,כ'בזומצעהזטעשהבג
.ארס,ובפרט במצות הכזקה,

וטי
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"יה

ימר

נדיה

י5

רטא

פ'יימ

רנחצ,הצד ןי)בצדקהתטע.
אשר תוארןך)וב'ק",
תם-
האביק הצידן ,שגערך ארם ברעתו שהנעילה הוא
מם.בת אחן-
לתכלותדברזהשלמשוק ףשטוחים'
והנהכתבררמכ"ם1פ'ו תשגרר.ר) עכלהנביאים צוו
ילא בתוחבה,ובבר הכמרחה חורה
על התשובה1 ,אק כאראל טאלק
מרא
שפוףישראללעשותחשובהבסוףנלובןזמורהןעאלק,שנאמר-41ל
כלהיברגם תר המבתעד אלקן -ושב ר
ג),ה,הכי שאו
ב הלצך מכל העמש אשר חפשךר'
אלקק -אח שבועד ורחמךיש
שמה' נטצא שכלהעוצו; חשובה מקיבעל ורהאח הגאלה,
ם הקדוש הה
אשלהקוןא-צדקהוחמרלמפדחבןדור-כמבוארבאוררייי
שזרמוהויתהתשובהכקראר"וצרו4ן ההזהלסכ'נר"
'רצקש'חדשהוהקב"העלונוועלכלעמוביתושראלבכל
יה
מקום שהם לחשובה שלגמההלאיה קצובה.1,תערר לכנו לעשנה
תשובהעלכלמה שחמאהחתנלההרצק,שרגש 1נ) ר"אמלרמיברתי
יטנהירצשק',
ר" ,דשמעושם ד הקילדברדופקפתרול'אחת'רע.ת

כת,

עיד

י

י

)קוס .לרוצחייפח'שכ'ל,-בגאולהשלשה,בבטוחבן
ובאנו1-שסב.
רורבמהותרוקברוברחמיווחמרו

רפב

מעודהשלגטקספ'ראה
ז ובמרחש(יבץ שורגן
א ראהאנכי מקלפניכםויוםכרכהההלי
משאמרהקב"הההכרהוהבסע'-באותהשהמז,אנה קלה)ספ'עלין

לא תצא הרעוה ויטר ,אלא מאלוה הרעה בנשק על עוקר הרעה
-1סובה באהעל עהט' הטבה וצ'ב ,הר משומו של מ,9א משמע
ש"אנכף ה-נו הקביההיא ה"מתן ברכה וקללה" ,ואן דורש מכאן
שאדושה 'מ% 9ק תצארועותימוכ,אלאמא ההדעהנאה
יהםובה"
עלעיטהרעהורטובהבאהעלעיט
גםעצםהענקש'מא4.ה הרעהבוש,עלעין הרעה מטובה
באה על עהט' המובה' ,צרב,רכיס.ר ש"ש דגר בעולם שנעשה
"מאחיר,וכל שק שהנדכהיוקללה שענעם השנלר מרת ארגי
בעולם,שהקב"ההואארקעולם לא 171נעטיםממקהם
עע'ממאירהקולם מק
ה
מ
ב מראה בה,עלפי יפשרו-
שהנה
ל'כעד-בביאורענקהשורקוכפרתעתותעל
רגעלשםמובד
שהל,שה ם ג) ה'7
כתבהתולרותועקביוםף (פחשזועכז)
שלש ביץ שתש מ',
רםשויקאצ*ישש עץ שש
4כ ו-1,ןהאה*
(שםע4א) 'סווק
ץךגןשה סוף
"יב7הבעל שן ייע
דר שה נחשב למלתעק ומארכ' הטטק בהשגחה
-,
בלאעק ,וממ
פהטית עלהוי-ת שרעהאע וצארע4זסל הארם הם סמם'ת/וק
דא רמ~הזא רמטא,והחש
הכר אונרגל,הכלרי
א ב!ץ
אז-ופחדר ,טוחלק*,מאחר
לסימהחטוב,הדרמירטומלאחררה
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ייחם

יטשלי
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שהתו מאמקוחתר טומרבק מחשכתו ט'ת'4 ,ך המדרשי
ו כר,
אחרשמאמק שהולסיבתחטאווטתחרמ,נחשבלכטוזעק'
תרן מה שכתב הומב"ם (פ א מדל תענ'הן ר ב)"דדברחחמירכי
ר"שינההוא,שכומן שחטא! וגעש הנקויע
והכלשבג4
ו"הה ההן שגרום להם להם'ר הצרה
מעשוהם הרעש הורעלהןכי,
מעליהם אבלאםלאהעקוולא אלאיאמר,דברזהממנהגהעלם
אירעלסוצרה11ננן.הנקרת,הר
11.ררךאושרות תרמהלהםלוק-בק
במעשזזם הרעש ,וחוס  1הצרה צרות אחרות,הוא שכחוב בתורה
(דקקו ט מ) והלכתםעמי בקרי והלכתי עטכם בהמה ק-י ,כלומר
כשאבואעליכם צרהכד'שחויבו אם תשליו שהנאקר .אוכנף לכם
חמת אוהוקר"' ורבכנוהק'מבהורים הוצבלפישהיו שלרעועל שם
מוכ'.1ע,והבן

ע"ה

יעיו

שלבארענקרבתוב'מפיעליתלאתצאהרעות,רסוכ",
נ וכור.
ה-ט שאף שהקב"המענישלעדט.עבירהבימורק,הוא רק כף ללות
ארטת"ו בעלס ,ולרמשכל שערסה תיכף חשבק הנפש ומכיר
בהכמהה,לאצ-ק-שיתקים העטשבפועל ,אלאד' בשורקקלקבמו
.ההסיטידו לכיס לנמול שלש הנלובהיו אש' ,המז שח-ו טבחם
בארק
כי
השורק עד שתשום "רעות ,.הוא מפני שאק הנענשס
על עדם
העעשוער א,תדעושאמרובמדרש ש"מאלקזהרעה באה
ה א םאך'מפ' עלקלאתצאהריקח"-1,בן
ש לפרש הכחוב נראה אנכי טון לסנורםהים כחכה
וביה.
קללר,",היטשנתינת הסנהורמאלההואבמד'ש"ואהאנכי' עיבא
האדםלראוהה-יצהשכליהושנכלהואבהנתחהפושיהינצויתיש
חקבבעלהטוריםשכהב'ראהשכי עוש-ההרבנותשפתהבאנס"
דשלפרשע"פדו)-ש,שהברניםשיקללההן כףשתרגיז אתה-אני ל
אלקץ"שבימרתהרברות

תעה שבת ז הנא שבתמבוכיםיודש אלץ והוא החדש
ד
שנהםבר"ת (שרע 1נ)"אג' לדתיודווי רש לשיש שאזמסוגל
הומןליראהאנכי" ,הים לואות אתה"זעכי המה אלקן '-רגזמתחר
בבל הבריאהכהנה,תו בחעח'ריר
.ל'" ובהתנעה מרה  ,1ממלא
התעוררבלנפש שתי 5אנםל"אנ.לדחי" ,שכל מעשש'היולשם
ל (חם
שמים ,לתמדדיורה ע:שכעהדקיישה ההעם ,ששמחי"
בריאוקרוב,
רשם ח א)עה"ב "1א1ש )1דרשו ד בהמצאו
על הגושרה 'נוםו
ישבק ראש השנה * 11רג'פוים ,הינו
שקאי
שהשביעהוק'טציהאזהתרגשת ב5בלישראל
יחן רצק שמכהלהתניעה כבוד שמים ,ולאוקמוו שכינתא
ב בהשגבה שלטד ,רה41ל 1בגובהו לרחשם לרצק,
מעפראיוא
רבנהרה
.נתכרךבכלהמובברו"ג,ומכהלנאקה שקמה כמאח קרי
וחטדע
דקבחב

י"

ינאה.

רחמי
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מלוהמלכהפ'ראה
ע מה שמברור
א ראהאנכיותןלפניכםהים ברכה וקללהיו
במפץתלביר
.ריעשתם ד"ר נטל החשיטת אצלהצחים 76שפ1
,ולם השפעות וברטת נשטות וק מצם אשל משהרבים שנאמי
,מ א)"חתהכברכה אשרכרך סשהא"תראליזם אתכנ'ישראל
לפנ' מותו' ,שאעיף ש"לפנ' מהנף בה-א' הוה למשה רב'מ עמרם
נשנכשתוראיםלפעיל ,מ מההרחשובאשלולברך אתישראל ,עגם
'לפנ'מותו' הש"שמומתלברך אתבנ'ישראל ובנה'שלפרש 'ראה
אנכ' סקלפת"מהעםברכהגר',הים מהשה"והתבתןבמעלההכרכה
,ער הרהטם" שהוא מיתתךאנכ' פרה
לעהם' המס(,ההשךכי)
מעמקי,רגנ'"מתןלפניכםברכה"
טמסמורתכנק בעלבנייששכרד"ר
וכענקזהמקובל
ב'ייכמה שזפמיהוא
"יקשעיתקנו כלא"ש
,אב
ושמושר הע"ש בעצמוכ
דף טלהמיך קיבא
,קריאמשאר שגב
מעיו
שמהםנאבצי
ל
אחר,א"שפעעמלמאהבתעקבכביםגרועהכ'הואמום-חלהכנ
לאיג'חוהולןיכנסאלהקישפממה אמם כתך
הצדיק,אכל
יבעלבנישהוכרד'ע אחקולהא"שבצעקתי,וקרא
ק-שמעב-קכנעב
"
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אלהחרר ששה ההחל
אתנובשמו,ד
אלצהנעהם נכנםוגגי
מאמלהפני
~עקירניים,
"
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הקינה מ הארםהנק,יגםהאק,ש-ם פשקוכשצד,מכל
כני שהוכר דלקנלג
צקים,והקוקומר
ייתה
אמתה שום אונלמאצא
א"ומזןכ4לשראלכשעזרט
הכנפש,ערשלא
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הסלש' אפהזנן מ4 5אאחזבעלבנ'יששכרד"קמיקהבניעותו
צמר,ביהיקוואלסתור כפהק שרא"לפית להכף רט,הדיקקובל
ממט בחצו ונם הלוה אצל אהר'ם ,כד ושוכל לנקות רכבהמכפ.
דשערהשוקשלצנו-טםהמדה,ערשעמד
כוהו אמם,בקכה שהי
רגב.רלושם,דבלרכושוההש,ועורלהשארבעלחובנדלל העתהכ'
שמעהנבורהלוכ'רב,נחלהתניהןלמאנךריל,באלש 1.תסקבקל,
"רב.רבי,טה אעשהעםהצמר"י[ההוא,כה.ותוא"שמשנבגלאהרכיש
בצערוצרתן שלבלישראלר"ל אשרהקובעת ה,4וקהרגישבצערו
הפרבר,צעראיבח-הוטורכךמו]
"גה אארבעלטיתמשכוד"עהתאמןככוחוהרחרח ההשיב
לו'המחןעםמכית הצטרעדעוב סהטה'ישביר כשמעו דבררנו
תיקי להוט,ביהתציןבאמותה שלשהוב4פפק ערמהמוכ
וכךעשה,רשטי
תקעםמכיתהצפויעדערבסוטת,דקראזנתיי'שער
רצמרערלטאתהיהרוג,חחרב עד שעשה עשם חץבעושרכל
נבי
'סוחיו
והענקהמוכנ"ל,ד'אחפשמוחא רטשהבכלררא,דרא',הינ.
דדחפה שקש,א),שאףבשעתפטית1שלאא"זבעלננ
2" .שס-ד'ע
שהיה ענעים משגבש ,שאקא לט להשע כלל,וכמו השחב בעצמו
כספה"נ אגרא ל ה (פתת )-עה.ב ,נחותה מ נם) יקיט עד
גבראל 4טת",והשקלפרששיוטעלפ'מישהוקדש הדסשמעק ק
עחאי באתתןדשא,הן חץ ג)בעמא וןללאוקלוןששומרשכל
הם
ינדו מצפה 14ם הס ,לח
ע"תשהצרויםבים פמוטים אדנתענף
"מגועש להסגהגדולה ש4אוחיגוכלשו-עו ,ואםכן !דעןם
רוחםחו
כא"6ש 4שבטליומם לננהההרעתער,ם המזהה,שמצ'נסא4ו
לועזעבה הנרקח ההשמרת .ה-ש מעקבנםכן "רקהכו ער שראל
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ד"יביומו,וככלואח םכיס1ה,לאנחש את
אאץבעלבני
).ררר משהמן ההראלהעם' דאג
צאןמרעותו,ו"במכשחמע-ת (שטו ע4י
להםוביךאפזםבכרכיהנשמיח וכלהבנרךלהםבעלםהוי
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בה.מזהיםב"ומנחסאב,יוכההקיאשלדגה"קממאטמאר

זצוק"לימכור.וקורבתבקורבהרבה,אמפרעובדאעייפנה
.אשלו רנה,
ומעשה אחר חתונתהקבלת.
אן 4א'
מלפק מאוחר ב54ה לחוכו-
מאנ"ש ,שהוה חולה מאר ,הירופאימ אמיו שרחוש היך רשרשת
מההממכןש"שלור"לדנך-מהעלהרטנה,ועטרולענטזלונמרורבעם
לדגה"ק ממאטמארזצוק"ל
רברבת הזנה באותה הללהכשהית.אי
ועכרת .את ההלךלפנס,וכמפרת'לומכלהערןהנול והוא.1לרקד'ם
לשאלנ.על האושועלסעודובפהם'1ז,ומההטושק4 .שאו.מציו
אילו ,רוחףשהקצות.עלכל שש'4 ,תרע שההפאשעהנרמ
אם-
הרבה מעאש,כ
.כךהוא הרכס שכלדברשאינם רואשבב.רורומור
על ההמונא ,הם תעף חושבש להנה דיל ,וסירד,שב.ם
הנוראה'(ד''עאנהמ)וחכין .ששוךברפואה שלמה,הזתהלאעשה
רעלרכיו ה-אשמש,ההגרץ!שכמיכ,1:פענדםה"ה
ק,א5אשוברי
סעואח.כ
לוכן,ע1הרופאשחשבושרואשהיסבעלהתטומת

למיתי;

יבמקי

ב-כרלעיומ ,לא ברך מ-כת
נסב השיהה בענעש אחרמ
רפהיהשלמה והנהב'וכרסחרתהאמצצלסנ.אצ,4ותיפה שמשך
מכחולניבוא נצשציזבו ה"ה שים
עשו ררופאש אח
סיורן,הזנהמעותמעיקש,כ'מה שהוקנ-אחק-דוךהחמומתידה
מס.כה אהרה טמרפיהלפלא הימכ תיף ,ואתץ הארךעור
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וזד רצק שנצה* %השפעא מוטת,בהחניתובגעיית,
משהשה וחתמהפובהושגתגעיה רששן במתץבן הדבבתיה
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א שפו"ב מטמרם חוק בכלשערך ,אשרו'אליך מקלך
לשבמץ' ,חטפ%אחהעם

משפטצדק ונראהלומר,רהנה חק (אמת 5ן

מ"א)הסתכלבשלשהדברםוא'אההבאקויעבו-הכרולפסנו אתה
*הן רקהושנקיל"פ שצרק -האדם להמהכלולהחבוקכדעתו
עת
יוהואעומרלט'מלכ' הטלכם רקבנהובזתרם,ונוחןרקהנשבק
כאפל
עלכלמעשרו הלהאטד'%פסמ
 ,אתה *הן ןקוחששך,והק
ח"ש"שפיםימשים תתולן,.חיט אתהבעצק-תע בולשנק-
מישאהה כמל
עת ,-כשם מה
שופם'ם ושתורנם שרוק אותך ,ובכל שעתך,
לשערבקרחךעמןזהבו כשתבאולט'השיפטיטשטשקו.ש
ועט".
ציק" תהוש"טלרטבאכר
.וד"ל (טררש
בכם 'ושפס אחהעםמשפ
קלמעלה ,אם אק ןק למטה"טרק
הרלשש :נ)אם'ש ןקלמטהאקי
לטעלה,וצן
פושתמעז (מ מ)
ובזה'שלירוש טמטמתהפסולם,שצמקי
פעפעםבעעהעששוכלוטוךאח ט' ראלקץ'מ',וממיך
נאם'
למה שהמ11יםההן מ רש*וש,שלפנירו"ח-הפניכעטרה
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צריךכל *וקכולעשו'שפבוםושמוים'לרקבעצמו והוה
אתפר'הגאעשד-קטוךקים פמכוא המשהר'%אואופג .ךקם'ימו
לדבר'עאטש'בנ'טמרא'תראה '%א,עךם'
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כע4המוכר הנהה4לבתישאלוללב
בכל בונוחורש

ןתקשמעת'שאחר

לחיםאו לטתכר
.לרועתכע'מו אתרנושפט]

מושבן ,רשלם

כ נהנהאמרוחו"ל~בתיהנא ג)צך,ק'
שםשרמי
עדיעשופתן ,בטנש וק תהשופטןי

לפרששקא'על משצם ?1

הרקכפםעוטו,שלמיקום'שריכל השד
פיערכנפשו
שארםה האמתית לטומקהןלהאמת ב-ם ,חה 'ער מוכ שוממן',ק.
-1סר
רישלם 'שדרעשופטן" שהררקחםמיטהרתומעוותה ,לאמסומם

קחהצ'םעצםצנועם,יכ'ממם"הההעיפנק" הנהב.ם
אלהאמהי
מ"רהרבהלטקאלרשרוש41הצריכיםלהמרן4,היוהםמטומםאלא
דגשה נעבץק"ןזלבףשש-שק)
וגוה,שלפופםמש"כרש" בו נ),כרף.ההאמ"מהרינק
עלאהמתן" לכאורהצ'ב,רריי
הח'ות אתשדאלםקל
הכעריו
שיבתהחיאלקלארסתן תלךבתשובה,כמטישברטב"ם ופץמרלכוו
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4ףתנצבהרמיהן

קל ק'כרא' ההןמנףהדינק הכשרם

אשלבקן-עלארנש7ן'
בו
הלחטתאתעזראל ולח

שבשמעולשראל'דעת"דקדוקה,כדכוצב
נ ודגהבכלפסיה
יחת' תשמת
ייצעתכ'אםרטקרשמםוע"י
ושטהלא ן)אך אתשכ
ג

הריו מכוותם אל האמת ,ףורעש לשער מצבם בתורה ובמצףת
וכעבוחזר' ,ולקוש.כמגצם רמשים תוק בכלשעףך ,.וממלא
פשקם ש"ישמטו את העם בפמפם צרק' וכמו ש"ש והנר דינים
רכשתםשההבהנחך'בנפש"עלסישנאיהאחישראלט' ,ק השבח
קוןש ההן כמער דק כשרבישמן ,.שהשכחהטועומדעל גו רחול
כמעף
להפרו בהם רוח חים ולהחיהם קדושת בנת רמקדש
רימסכקוסםב"עלמ',שושייואכינףמקוםהמזמשע5כלהעלם
ההושאמי ' )",1וקמת ועד תאל המשם אשר'נהרראלקן-
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פעהאשיוחילושם] א) רבקהאחהשבחמשנקלונחלה
קי
ע 5החשובה ,שהטו בדלה מוטים,
ב* מצרוםישלפטיש
בב
*פרבע4
שררךאמרוחו"לוייעלם ,שש'1 -א ראן אק הכרהעומר
תשובה ו-המעב אח השבח" משמע דעת רקרועוה,תיפלאווכח
אשובבתשובה שקשה
גרן רצק שמכה לשוב בחעצבה שקשה בחודשזה ,לסים
משממם הששים חתן בכל שערץ ,"-ונפעל עאנמעצום'ום הרק
רג)מושוםוגאסיים"לה-
איםאחרגנם משפםצרק',ונתברךבכת.בה
וחהעמו שבה ,לעעהפונה ומבטהרןלסולכלישראל,ושצןגובסו
רשהיגבכירתבןרגובגהיצה דקכתבוחמסישדו

ששי.
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שפם'םחומריםתתן"
.בכלשערך אשר ראלקןי מק"'
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לשבם]ק השמשאתהעםמשפםציק אס-וחתל בחדש(תי
פישק
וש"ח()1 4"0לךאלנמלהעצל,ראהררכ'הוחכם ,אשראקלה
י ,תבק בקק לחמה אגרה בקדרטאטאה טהיאה שלבה
ומהשל
שום-
ג)

המרלעצלגן הנמלה כו' אגדי הנמלההוו אעהח"ז אלא ששה
חדודם,וכלמאכלהא'70אלאחושוומרקמה,ההטוהולכתומכנסתבקק
כלמהשמוצארגוקושעורקהןעדם,ולמההטועושהכןשאברוז שמא
עוור לקב"החיםויפה מכןלאב %לפעך אמר שלמהלךאל
נמלהעע*
צל,ראהררכווקוכם,אף אחם ההקשלכםמצותבןהעולם
רוהלעולםהבא
רשלעיןמה,הלאמלמהשהנמלהמבעההטולצרכיםבעולם
ריה ,וכרמפוש בנשרששהיו אום-ת "שמא עוור ע 4הקג'החים
ששף אהמ
לאכול',ואם ק נלמד
ירצה
שם מנתשכקןהעלם ההלעלםאזהכא' מבצג
",הפתחבלושד סרת
בי
ז
ע
,ומיםבלימור.חכמה',
רירהוה" ,ע)ר רומא,לאלנמלהעילוי
אע
ששדיש
ה"ררכההוחכם"
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תהאה לפ-ש ,וההנהגה ע של הנמלק שכל עד והון הטו
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שחג' ,וששכאלה"םלנר שאשכשףוב51:
לק
מזי
שקרב רבלמרוש
,שא,אפלו אם בבר"ט  15כדה נרבה פסע
חי
אצ5
ווק
בנפשו,אקהוא'ורעומכקאדל,151אלא משקקכלעם15יגיעת
בעבע .וא.מחושבעלעולםהבאטא להאמושלמה',
'אל
נמלהע"ז
"ללמורממותמרתוערוות ,מששונ'ראהירכתו רגם',
הל'
היםשתחכם5הכקשק -ראהנר שנאק שק שטדגעשתן ,שמזל
אתושנוהולרוב ע,ה"ו ,לק אזםרגצועלכם'שופמוםישירים",
*' אמת ,רם ה-ובם אתכם נדק -הנטלה שחבש
שתתבמלו לצר'ק
*הקקלכםמיתמ!העלם לעולםהבא
הזטז 'שחומש,שונהצויי
ם' בנוממר'א ,ךבא עפלקיזהם עם
הטו ברמעף
שדאל" (ששח,ח"1 ,ש שיצארבטשמליגה
4ב
זו
"ור הם כשרם
הע"מ כשךסכישראל,ב'כ 5עק שהממורסע5עהב
ישרים ,ה,-ם מדרוכים את הטראל להחקק בצוה לעולם הכא ,אק
לעמלק שלשה ע*המ הה לעומת וה ,כשזמרא עמלק קלחם עם
הטרקם"אדצ-ונקלמסת,ןפנרם הצם-ם'עלקכם שטר,שטה
 ,פן"ראג בהרהאלוהושעבחרלוו אנשים[וידעי גבהיםיוזו'
תאש-הלחםגעמ5ק',שטבחיתהתעשם.תלת מצקהשראלעל
הגא]
עמלק תה שאמיןחויל (שרןט,ם סשה שר ויבאבוש .בפרוזןנו בן
את ישראלולההפיכןע5
'כהי הואמחיהיינק הכשים
הירס האי
הכשמםמתבע%כחעבלק,מסולא
ושמחן ,.דרקשע" מעף
כרא'ההאההעת אתהטראלולההדקע5אחמתן
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וכהן דברם תהאס*חתמ',נראהפש,ם שברק דברם הטחולמרק
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יל

י

יב

יק

הרוחני ,מןויק,עד שאק העקםנטללקילו אכן השתועמידך
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"שמשקהקהן5שעינא"חררק91איפמע%

שקחט;"מת,ףמיחמעהיי-יןקפ"עין
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כבשקאקפיאדחסהואחרתלםםיא
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שבד

ב

יבשנה11שיוםהושענארנההוא'כמיאימשבה',ממתלבו

.והר לפעול ישתה רנה לכל תנושל שכעז שכבר,41ח על,מ אור
 4%צחךרקלפעלשאורזה'תקיםבנקולגהץ
ריבועה שלהעתה-
וסע וק-אחמע"חצךנךע,גבשת קהר כשוה חקנרוכרחנוו

,ניך

והמחו

ההמענברבה
הושינאלמענךאלוקעוהחצענא אמרוחו"ל (שה ")
4םיל,
שבשעה שמבנשק ארםלש .רגוז הן של מעלה לדק,שואלי

לארם"צפ'תל.שועה .נהוהכאשדנתבתןלהנעב"הרלרעדה.אחע,,
כ' מהנענה4וםהרק,הר,כנהרחוךם שהםמלהוות מצפשלמיער
בצגה

יממ""4לקל,מש%ת""4
משם4יההשימושו"תשכתאש,שכ%
יךש=%ה""י19שירמלותיב"%ש
מ,רואדמש,שי"שתהקמשאתאל"ד%מ
סב'באומום
מוחא ,שהשכעצשציעק(הרלשקש,ג)'הוש עגאלי

ער שש",עביםאז כשאדםמ"ש-אלעומדמעוטףבבועתו ח" מעש
ז ששה לשנעה
בו-ו,,מהפ.%ההמענאלמעע'אלקש',עכ"פבעע"
לארם שדו",
באמת ואו""מעלו טלאך ט
לקנעשומנ'אלףלותה-
ש5ג מ)
והנה אשר"חמוראמרפרעה,מררתקשבהמצשה' כש",י
%ישל
ש ק ניק
6שת 14ה שעה

"הרמ"א"

ייקשי

מ"

""א

היעש

למעי

קלענו השקש.

ילעעי
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 1מה

ששדריהם",-הריטש א)"לאלמו'לאלמכילשכן-תןכבודע5
זנאאפקיהם,מקרקעו בשמש
חסדךעל אמוקקלמה שמח רגושאי
תעמתטובות,
%אשרהפץעשה .והשו עאממתפללקשהנשהרעי.

כ'עלזים"ט ההגלותטלכו7ובעלם,רחףשאנוטאפטיםגם כתך
ההסהר פגש שאלךמ בשמים כל אשר חפץ עשה ,מכל מקנם אז
האומותשסוים אוזוא אלחשם ,מזק זה כבורלמלכווע תר שאנו
צהגים"הושענא למעוך אלקשהושענא",שהועיעמבר'עגם אתה
שתושקאמנותתגלהמלכוהךבעולםרהגרלהתקיש
תוושע ,כוו
שמוורבה תהו דכתצנשםנ מ)"5רהתשועהעל כרכהךמוט",
שק-
שמד"תכניכרנוטע,כעז שעלענןיבהכהךסלה

כ.

8ש1

הושענא לטענךגואלעו הממעטך"ש 4דשעלפי מה
רמכוארבהדיים ובששבספיתלמידיהבעש"טדמע,ש"שג6ת
שגלותהכ"ל,והמו
סרטיהןשהיאמלתרגפששלכ5ם בעצמו,י
ןואסתרנ ה)
מהשהשרוולמפתויםבנליזבתק-האומווגתה שקשנדי
""שםעם אחר מפדהיפרר בקושומשבכלפרימתמלכוהךנר ואת
אקשיהלזרחם ,.הסטשחחממח שהם
דת'המלךאעם
'עםאחרמפויומפררבין העםם,.הםנםמשרוטורדבתן'עצמם,
מ"אח המעי[מלטעלעלמןאיםערשום' ,כןילמלך אק
שהלרגקוס',
חוו
ר"ל שכצד שר מ11ת אלו אם טנצךש'ם' ,דווחטו 6קן
טרשנו"בגועתמנפתקיצוב'רעשענא"לששע511הצ"11בןיגרס

הי,

ית.

עייםים"-

חי

18ש

שנו

ן הושענאלסע! חסדך ,הושענא
החטענאלמעןוברי

למען טובך בהשפעת הטצות ההחסרים כרוכה סכנה לשכחת
הש"תהמשפק את הסט הקחטד,כדכת.ב~ימים" ,בן "פן תאכל
ושבעתובת'פמביבתבנהונשבה ,עקף חרב'רבהלךכו',ורםלבבך
ושכורז את ראלקךרשם.אךמארץמצרםמכו,עבדים.
טןנאש-
,שןלנ ")1הטמן נסחן רבעם שמםעביתכשית חטש אלקעשהו'
לכןל .1שאב מבקודם 'הושענא למק הסק .למען טוקי" אנו
כקרמים לבקשההשווא'למעןוכרך',שתשפיעלנו שלאנשכחח"ו
אתהמשפתן חוףכשתושיעםגמטוהמךמתלמקום.תק"םבנו נאשר
איששלא'שכהךובןארם'ה"עךןק"-
888

הוטענאלמעןרחמיךהרגים,הושענאלמען שכעתך

כתם התט' ,פטר סך ,א)דלכן אשאנן"אניוהו הושקה נא' ,משנם
ששםשמותאלוהםמע"נניאפתה,%ומהרזומרען6ע.מפ.מאחרנ,.
התומשום חדעקנא'כהרגה'~פתיהםיחלדןקפאיבתצביחקאל
~א אןת,נ' רגולה,וקראדגה,בבנרמולווס אןוההאאסריבדקים
בתק-
היצמג סיעו הושענא שהסיע לעצמו ,עכהה"ק חיש
כביטל הואב
"הושענאלמעןרחמץ-הרבים,שתרחם עקםתם"למעןשכעתך,.מ
הר".ואנ'בהוךהטלהיוגם,ההן אציב,עךם'
888

הושענא סכת שלס ,הדשענא עלהע שבטיט מבמחו
נמיההי
 ,שטי)שיבקגליתסא,כע
בכהב' ד'414ז"ל

,י,

שכח

גנחי

"י

שטתהעלס ,ת%כטקט נעעא הךש5כל טמואךשנחפות
במהיר וכן ודקי)ור',וילהפלתוץ,רצקשחילץכל מפההאמר
לכוונה בשמנהעכו-ה בברכת תקע בשופר וקפירש בתפלת טוסף
רשלשרגועםוקרבפגורךמןהגריס
מאמר
שלם
והנהביאר ב"קאא"ו אדמו"רצ"ע
י
ס
י
ס
י
כ
ש
ט
י
י
ע
ש
(
ננ) 'הנ הסוטת נקרא כחורה ,שטר בג) ,הנ האפנק,כ' 'אס'ף'
לי
מנרנך ט'
עולה בנ' ',מקוה" כר ,וע"כ נקרא חג האסף
פני
פ
א
ב
הבחשמדבר,
שכחטבמשים שהואלהקון תספקבפסיהנרןיקב
מלא'ה'המהורמקרה ~ה,ע"כ הסכתהמנשיר טהמקו"ר ,שצ-כק
באמה
למהר ממקרה ללה ,ר.שמרנוושק"מויצהר לכבסבקיעתי

כי

בכ"'"

ובזה"ם לפ-ש "הושעש סכת שלס' שנוכה לקים מצות
הסוכה כשלעמת בכלכווסתיה ופרמנה ,טללנם לחק אשר שחתנו
יחתנו %1קםכל אשר פרס ,להיות הסוכר "סבת שלם",וע'" 1מכה
ל4קגליתל-עלתשנמ'ם" בטהרהכיצ"ט

חחשענא סכת שלם ,הושענאעלית שבמים

כתעג"פכסכרן,ב'פעמתםחמרואחדמלא וכתב כנק

בחוה"ק
אדמו"ר

מכת איו כ) מעו"ד
יזע ,עוד
י
רסכו"כהוזמלבמענ
יהה
תהביהמחוממירהתו ש
אא-לא חיט
,רו
הש"למכת דורהנש
רשצווח,כ' סכ
בדוזןען ע5ץ :הואטבכילשהנתייעלע"כ נעל פשהגכ' לך ל

פעמךסכ"תהם,-הם ככדהב' בחשעערוצץכעשיר,וא'מלאהמו

כמנדביתישקשקבוחחכרהואץ,פרת קקב ,מת קקבאמנעכ"וקכ
כרזכשאש"ל(פםחששה א),שאקרוםבמטלאוהשט" שלה"ק

א השלסירהשלמה
שקרוי שעזישלפרש"הושענוס"מ שלם"עיי
שבט

במקףהטטחתעווהליםפעעמלורעאקשתיההםשםה:הוום'-שאו.נ*
ברנה

שבם'הטראללציק

המור,

,חרלש

עינ"

בשלםסכווטעיתוכציון'

חה
'ת
ירוהסכהשלם
שכשתהנהמעתחובצ'קאו

"מ,י?

כבורך ,החטענא תל תלפיוונ המה
החטענא
קשין את בית המקרש בשם נתלתלפית ,ע"פ מה שאמרו וג'ל
במדרשעה"ב,שדושר ר)'צמוקיכנף
ות' תלשמחפשים ט
כל פצת ףל"פ בוק שדגם שכלוהחי טתפלל בפתישתוהרסיסיו
הנצרברלו,מכלטקוםפ'ות סלםשו.םלהתפירעלגלותהשכ'מ;,כ'
אףאםרםאומו'םומזמרםכפורסנששהאדיתריססת;6ם,מטל
מקוםפנשיתומונתריקשה הש באמתעלגלותווטכעהרצן,לבשת
בהולכןנקראבעזרישרש בשם"תלתשית",תלשמתפלתםבוכל
פעת ,שבכל בקשה שמוצשק בפה ש'טיות ההפלה המום גלות
ריםכ';0וחורבן רבוע חק המו מדרש ש נ"נ נ) וכל הפלתן על
היראל אעהאלאעלבנתרגשותי" הינו"
ו כשהםטתפליםתפלה
אחררע הנארקלבושחהנת'להתפלה,אכלש'נר,4
ריופלרהיא הטה-
עלכוה המקרש תה.הרשיע שכעת כבה-ךהחטעוא תלחלפיתן
מ "ל א ש
מ* ש 4
%

יתיג

י

=
מ=ייתי

"

האשאטיחייהיגיטח

א

א%ע%-המש"שהימאין
%

אלאכל אחרבפמעצמו להקניט אחעצטובממנ"פלהעחהוא
ס 'ההטשא אום
החוטההמנעהעלברזווצערלק-בל"מ-אל תהשמכיי
א( חשה,.שאוכלאג'בעצם'קהיתהחומההמג'נהעלניראל

הושענא בקטכעיסיה ,חושענא חשקה ורנוקה נך
רברוהמנעשב.והר אחשתא .שדאל,שאףעלכלקוטיוגולותשל
אלפישנ.ם,נשאריםגבראל"חבוקהורבוקרנך",ולבןההשנא
הושקנאיומרתיראתך ,מרופת להק נתונה לטכס,

סוכלתםנלך,עניהסוערה ,פדרת טובחה הנה "פרדתנץב'ה'

קא.על כנסה.שראל שמאלה ממצתםעל קץ משהוג.נו שנקרא
"טוביה"ע"שהסהונ,שמ"חנ נ)וחראאנקוכ'טוב(שטי נ א) ומטרש
בורר גונ א)כ,מאמץהוארצואל אשרגאל אתאכות.נו,והוא עאל
ת א ס) מהקייה הואזיהו,:
אוהנו",ישיבבנ'םלנבטם ,דבתן,י-ל
מנ 4ש)"שלא
ש
ו
י
ב
ה
הואר"ת סשה וכזרבעורהאורהחים
,טשש"
בשנעודגרזה,שעלאכולהמשוומשבםשידשועושלרה-
ע"ה4 ,ןזןלבאועוגלהעולם11
ישהכלכות משנשרממסי
עדצנמלוךמלךהכמ'זיח,והואיודשואעקושלה.
ק -עקא ,שכחבהרב א-4החים הל ,שוח מ נ)שכ.ק
שדגלולה ומברעית תלוקחבישה רבעה 'לאז וחאקירגלוה,כ
 .כל
שמטות ,בחטה הפץ לנא %עם בנתלש נק
שוט"
שאקעוטיטמ
מ14יםעל"יז411,%ןכויותסעם ערמתלחק
התיה' ולעואע

קייה

יא

ין

נתומלמכש,סובלהסבלית,סכלמוםהם כלתוה'ראוך'כסטחם
בכצבנורא 71עלכןסכקשימ'ענוהמהירה" ,שאקמןהצוק שמא-ך
הגלותבגללשאקעוסקשבתיהובמצוותכדבשואקסשההפץ
עםבצלמםנקרטיה ,מבלזהמחסהצחתים,ףיגל,ת ,הרא',
מנבקהואש"הושענאפדווזפובוז',על סשהרכש

6אי

וי

ק-

הושקא גשרורבלהושיע,דלותיולי.הושיע

אמץ

לנבא  00ב)"למהנורא שקאנערכנטתהנרוקה,שהחדרועם-ה
1
יוה אחא משה אמי,יב-ש  ),האלוגרש רגברה-גורא ,אתא
"ט
"נ
*
יסוהואמרנכריםסק-לרקברוכלו ,אהמיאות,1.לאאטרמיא אחא
תשל אמרנכריםמשתעבדיםבבנק,אוזנבחית'ו,לא ששוטמר אחו
אבהו ושרו ,אדרבה,זו רךא גבורתגבורתו שטבש את הרו ,שמתן
עבכונףנ.טרעל שכובש את
ארךאפיםלרשעם"רוישיין.תירש
ם"החטטתגברורב
שדו,שמהןארך אפשלרשעים" לק אםצועי
להושיע ,.שהחגלה מרתטמיתו האמתיח ,בנה שהוא טמר ורב
לההדק את ההראל עם אשר"דלוחיול'והושיע' ,הספיק טרח
גמחתובמהשנותןארךאפ.םלרשים קנובהלשועתכהרףעק

יא

ש""

י

ההטעגא פותחידומוטבעה צפורךתשביע .שחח
ומשב"ו,הוא מה שהש"תנוממיעלסולכל שראלטיסה שלצוין
בברכתברחי תאתאהררו עםושהאל חףהואעםקההפ,
ע
"רענהסמאללחםולמיםבלבי ,כס שטצר,עמסה ש)דנה שה)
זמ
םוצ

.ן-

*

יא

מגיםטוס להדמיהן,ועבכארץ,לא ה4 4חם צמאלמ.ס מ
אםלשמע אתדברר חחהתעמרם שהם שאתה.פגזה ומשבגז',
סגם אך מבקשם שם הצמאך ,מה שהםצמאיםל,-בכח,נז (חדלש
מ 4צבוא; לאלקיםלאלח',נםאחוה"תשב"ע"

י

"

נפטי

הדשענאצסהיםלגשמה,קריםלזרמהוקע.הקדהטבע5

ןפי'רנושנה,ש9לם )'ר מ ר) המשאכר
יסבלב( "',תנאבינבטסלםי
עממתעקלוערהערבכו',רהיט שאכר משוחותמו.
ממסחורמו
י
ג
"
הינו חוחם ברות קיש" ,ממת,נק5
 ,ער הקרב' דיע קד ערבב

חמ'נאהיחג ,כמוש"כ גמפה"ק איך ע"כ המוס עת לחמה לבןש
ס4ההבלב ומככוב עצתהע 5חמאתנעוףם אשרנטמא בטוסאת
שנטשי
קרכרך")ל,ערנן;ראיתומהאשסי"מתחוחמירוםקועמ4הורהבמטהברלה,מכממשותיכם ונןו"ה"ששי
'
חרקת'ם
 ,ר"קרם'ר"לבו שנטמא בקת
*מה ששם-ש'רושענא קרםלינוי
ןגשדש ערוב (דברם סגרוןיטי 9דם,ך] מלרמה"לשיןוי
ם מ41
ע 4טהח;,ענרה'קהיע יש
לדק
שיבהיק 'ש לפרש מה שמקממק *סי "ההקטב צמחש

בי

ני

ני

4ם,תאשתי"ק ,ה"יחושייא%
טה מ הל ד טטח"ז ב ש ש
שי טשי ש"

לסקמשתי"קגלישמ4ד"סקםי
לשמשאקששש4תקינ

*

לטשאיתו הנרק נלהג אש,למעןנ ,הנעקדש

עציםואש,למעזגנורהנאכקעם שר אש רשלרקרק,לסר את
אברהםאבעושמרק כבשן האש או שוקאבעושעלהעלעקיהה
לחק
נטד',ורק את קווךאומנו הואקויא כשםאש ,לא תוארו בהועד "

"גבוריצאבקעם שראש"
רשלומר שאף שאבררנ אבעומיקבלהב אש,מיםרוי בא
הקליהגונחנוובעצמוהרנןלו אח האשזעיו נסחסקוו אן:4,ןביצחק
אבןואעקרע4עדם ואש ,הף בא מלאךמןהמגדם
אבעו אשרהי
בב ב) ראמראל תשלח אלהנערגאל
ם
ה
ר
יקרא אל אב
(נואש
ב"אבעולחםבפועלעםהמ"מ שר אש לאבא
תעשלומאומה אךיעק
שוםכגלחך לרצלו ,אלא נלחם בכלכוחותיועמו ער שנצחה לב] דק
'עקכאכשנקרא"גבוררגאכקעםשראש'

יך

הושענאלמען ונד דברות הנתוטת כאש ביק אא"
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מרדנחוחזשגתו דקקטיים הלש,
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כל שראלריח'כ '4לחת"מ שמו,שכלאחרראהביר
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סהכק ,הינויעחו משנהו ,ש"ט שלקחו מבטת הום בפ' העגתם
ש שהשעו שנטוצות רשרושה ה'1ממונותבניכוש מצרנם
הנשמיח.1,

נצטדה הקרש עלוהם להעלותן מעומקיתאפה ,ולהביאם לקרחטה,
להקן עלס במלכות שד"' וממז*ה 'בואשת ברא אלוצם את
השמים ואתהארץ" (אהרה שםהיעת),לרמועכלאחר טשעדגורה
הקרושהלפ.יעתהנ'הנתלוע"
.החונןלאדםרעת',שהמבק דגורה
כפשומה כמד'1 ,ש הוכהלמהר .תורה ער אק פוף וכן 'ה'ה מנרי
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להשפיע החמרםומע"ת אשרעלכן אומהם א"למען זעתכלעמ'
"ואחר.
הדעת ,שמחש כשמהתהתוהה,
הארץגי
שצ.םלתיקקתצק-
אחרלשםדרגאףה"ה
~ יה'רומןשוטתויצהל קמורלס פריאל,ובפרם*ו"ח,
שכןפי' אתהכתוב,טפש"" ש)"כ'יעת1.למען אשרסץה אתבנ.ו
ק שהנא הזובור,
וגהכ'הו אתרע חטר-וירךד' ,.ש"טהה'היוכותי
ווכנעואחריו,לעימורדרך
שגרהם אבעוהתקודרהישתכרעםכלבנ.
ם לפיונדגלחלקםמכנת,הגדיל
ד',יקעםמצוותומעעדםביב.
וכוהווקעטנו כלישראל
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שמג

דרשהבהיכלהנציבהערבחנוכה
ברךרחלוופעלו-ו חוצהןדכישג ש) בנחבוךמ2,הרבש
א
מטררש הנחרשפיד
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את.שראלבנם חנוכה ,כמושפ"
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ו חרצה"
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לנםחנוכהד"מסרת רב'םבק-טעפ.ם"
ההנהנקביעותומ'תנובהלהודותולהלל,כתב רשף חדש (ח 1ח
ס" כהר)עיזם ראשך כירבכסלו נקבעוכרלנם נצחק המלרגזה% ,א
על םפךהשמן (שהרבעםכיהלאהיזצרכקשם,בקןשהוקבח-
שקה להדלקבו עם אחד,וביערות הבנה 'וסף ,עי"ש) וטקטקם
העלם אםכן למר קבש עם קק שהוא וכרנצחח המלתמה ,ףקא

כי

כהילקחנרגע

ונראה כעסהפך שמ4הוא פרם אחד טהרהכלבדחיתה

שדגם הוו מה שפעלו תפלת צדק ,הוא משה רכש ,תתקים בהם
ם כחללרעם מד
,בוך חקר שבע"פ שבדק'הטבע,אץ*'געניי
רבבות ,ס"ממעל ורהבפלו"ריפוטים .של חע'הננטע ,עד
לרחגברעלמבש וענקזההואנםנסדפךהשמך
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שדש

קבעוההללה-יהאהנםעלנצחקרגולדגטז בהדלקתטית
רשלהוס'ףדכאועור מר,ערכך מגלה םזז דוקא כאר
רגעורה דהנה אתכלהנבחרם שבעלם בראהעדית במרה ובמשקל,
כשבחיב",פלדס ע)גןטרדנשערו מש האנשבורתהגווכלבשלש
עפר הארץ ושקלבפלס ררים תבעותבמא,נ.ם וכן הוא במש ואסג
שכפיגיל האש קירב טחו לטרק),וכפ
 .כטתהמים קיכחו לככבן
ק רק
האש ,שבהרבה משנכתים לכבסי אשגדולה ,ומעםמים.מפי
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לבבות
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אמרם הלערם,ומאיך כתה רבבות נברים ,מוךיוכלו שצחם ,חף
ן רק שההעצטנאש לא
טנאיהיו טרם ע" חשכק וה לאושאיפי
התחשט בס ,הההרבה הקחען ובטחובהעדיית ,פעא שגרם להם
אאצלכלארם,גאוללולישלברוחועל חשכק
הטחקהזנםתטרי

שישהבעצכן,פנ'%מעמורכוחהמוכ סלדיע
כעור שחטאהזיה ופשע ודפוסו פעמכם אק שטר תקבלימור
רנוקנברבדוב
ק-בלץם,

ומדרהר בלט מה תפעול תפלחו שלענ'הטפל,מולכילים

ונשא,

תםטבולכל
התורה ,אםקישוב מה קק ומעם הוא
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הבנוש
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ם,לכלדכאיההרהבבלהוסתרשלאטדעלאסכק,מ*ץ4אףלעולם

הי

הי

שפצה

כאל,
לאחכהל*מדמ,
בפשטותחפשם שכלממרטבות לאוכמ-
הקדושההמה ובהא
טפשבלב,,רתכן
קן
פמ
ול
ירקלהכרם מהשכת
ה5-עשא ,אשחשוב
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מול
שבסקיופלצו הללהעגםאזהמעם אשרבע
בלללאכרא'6לבלות שם מה
ובפהט ,שמחשבותאלו-נםמושיתה!בעצם שסק ב'לפ'
האנא,לעולםלא'טל הארםלטרורסחהואפוגל בשמשטמעלועל
האר ,טהההכעדחפלל אתההפלתשתקמטאנדדכנטתדנד51ה כפ'
לאמ.תה שלתורה
כוחו וצחעור אם ץנ~זללמוד תורה וק'
האו
במבראאחת11,ש1,באמירתכטהאוק'תהלםלא'ההפי
נהלת=בר רב)
אפרי
לאחרה וכל,ה הוא ככלל מה שכתב הרמב"ם,פ"
שמשקלזה 'אעולפימנקתוכית ו-עונא 1"4לפ'גורלם 'ש!כוה
שהטוכנגדכנוהעטות שמ!מר (מלוש א ע)ממנמצאבורברמוב,
ה ג וק) וחוטא אחדשנבר
וישעוץ מהחשכנגד כמק ומחע שנאמר(קיי
מנבההיכה,טנקשוקלקאלאכרעתו שלא-לרעות,ההטוהזויעח'זן-
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יסק

י

לן א)ויהי בעת
ג
והנה אטנא במףרש (בר פרדא)עה"ב(מ"ש"
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 ,ועקף
וק '4את המהשבותנו,אשחניניםהגועמוקקבבכיתושליסף
הו ,עסק ובתשיתההיבא ה"ה עסק בשןובתעמהו,יעקב
ירהעסוקבשקוובתששי ,רהטההגץ עסק לקח  6אשה,יקב"ה
הוםעוסקבוראאחהשלצלך
!נואהעמעמןכווהחהגמששכ"לאעזרפיהעוסקכעבודההיצרכה
תחו תשמתו,הך ראהק מטףכל אחר בשו אעמרע,
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רהורה 6קחלואשה אמםההשנהקיקמהפ*1,על טקעמיהםזה
שיכחרק5העי,ת,שוק"אממיקחי אתהמד,שטת' ,מהטוהמעטף
אח עמהתהשואל,תבראעייעביתו שלכלאחר תחראה שהשל
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לכןאללו 4רם 4פלברוח ,ולחשצ מהיתן,מהיסיףשע

והעדת',ומהתפעולהפלה'ותורתיכי 6האומר הש"ת"אנכיירעתי
את רסהשבות" חיט ש"א שוקה פלא סקתו של אליית'
שמעשה אק שום ררך אחרתלורנ אתדגשיה שצמה :61בטו אח
ו רק לעסוק בתרה שעוות כל אחר לפי כוחו ,בר'
משיחצריפ
לאוולתה שכשקאמעפרא והשו"תלוקחמכל אחר אתמנחתעםשלו,
ומהםבה-א אתנאה~זן שלושהאל תהשמטיםוטוסיק,שם)"כ'אנכי

יעתי את המחשבהז אשר אנת חשבעצכםנאםר' מהשבות שלום
לרעה לחתלבםאה-יזותקוה ,וקראהסאתיוכלכחםוהתפללתם
א4כשמעתיאליכם",והבן

יא

בסיום הךבךם מכיר מה שאיתא בספר פוי צדיק (פ ישלח)
ר
לבארהגס
י
ה
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ס
נ
מלקוהו לשומר הפחחונתנה לדם רשותלתלטיים שכנם ,שדוהרבן
גמליאלמכריזואומרכלתלמירזצאקחוטכברולאיכנםלבית המדרש
ההואיגמא אחומש כמהספסל ט' ומקשיםהעלם,אההשומר הפתח
הטהלוערוכללהבקולראו,ז אתלועזיותלבבאנחם אםהוכוכברו וחי
הפריצריק ,שהסכוקנזהד"א,כיבעתנענשותרביגמליאל חץדביו
בעצם ,עצמר הפתח ,דמה שהיה מבדה ואומר כל תחשד ששק תוט
ככחלאעצםלביתרבודרש,פעלובלבדגדגנםבעצםשאין תוםכברו
שלא שכנסלבית המדרש אך כאשר נתמרההתב"ע לגששתחן רשות
לכלדוזלטה-םתעצם,פעלבעזשנסתלקמעמד השזחוכימעוטהוזה
הגבהתו פועלת בלב ונפשהתלכידים 12ק עצמו ,תרץ אתוטפו במה
כח א) תא ,ששהיום[שאמי-רכיאלומדכןעיירלמדאן

ספמ4

ובאמת ק צריך לרצוח ההמצה נם ב-שבחנו עלא עמרכו
הראפר ורהטת שמעזים לההזז עצכצי הפחחע"י עתידם

היי

שמז

לשמוח ,לעוברם על תקמח הדריכה ,או למאחרים ומנים הקבועט
לחפלה ולימתיים ,וכדומה אלא סח שמנשידם שכן הוא תקנת
הדנהלה,הואעצמוצדיךלהעח שתצרהפחחלפעולושהמםרךאויבלב
לאןיה%א לשמ1 ~ ,
הימזימף לרמית
ט~
השש תכש שתשש
ונהי רצק ששי הנוכה הנאים לקראתנו גוץ-ובנפשה7ינו בנר
טצהי ותורהאור76,יוחכל אחדמומקיההולךבלימו-
ד החדרהכבוהת
ר',ולהתברךבבועת משהרבעוברך לחילו,להיתו חל בצבששל
השי"ת,יבמות בהעך"תהיודע את המחשבות שתחקקעבודתורצדה
לפניו ומהטהבוראנםממנה אתאורועלממזיח,תזכה לקרש שםענשם
ברבים,ולנשלהקרובהבסהרהףידן
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א טא' חנגהדתנורכק בג"הבכסלויומ' רחמכהחמניתאינק
כר 1עכה בו ג)ופי' בספה"קשבים ב"הבכפלונכשתםכברכל'מ'
חסכה,כי וההואהעעךוהשורש שיחמרה נאנהמוכחכן
מנסק שכל שמונת הששננךאים בשם 'חמכה' ,שדואנ,מרקחחנ"ו
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חףדינרהדדההכברמרםד"ר
גיניאה ב ,71שכאמת כליקי טלחמה החששחים עם
היוונים ,תהה לתכלית ולמם-ת העלקת דפתרה בביצו"ק כלתנה
שעעך שתתה'ותים הנההלמשמצוה11נושראל ,מש שתעןרפיתן
חבגהק
ממרמעת שר'יניםנקבצוע4אדבא'חבטנים,ופרצויימו
וטמאו כל השמנים',דיט שכל מהמבועתיםננהותע* ודהה כר
לטמאכל רשממםשכמלבצות הדלקת רנטתבביתוק לעומתזה,
לנךהמסית-אששלהחשואא'ם במלהמחםעםומהנטהרזה בה
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ותת ב-ת
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א

חלששיבש מעשם,אלאגמררגו4ומה הואבמה שהשש את
מרתם "הזרקתונרותבהצרותקרשץ '-חףשאףעעצחקעל העתש
וםכיר,מ"מלאנחו מהמלחמהערשהרתקוהנרות במקרש,
היתהבי
ביום ליהבכסלו,כ' רקא
 ,בכוה המלדוח אשרעל ק נקיא דרג
בשםחמכ"ה,לוטיחנונ ה,כ'וקבהרלקתהממרהנשלמהממתימה
המלחמהעםהיצנם
וכזה לבארגם פה שכתב רשר חרשואי"מ"עהי)שיום
ב"הנקבעלהטיתעלנםנצחקהמלרגם% ,:אעלנםק-היממן,שהר
ביום כ-ה לאהרז צרכקלנס,ג'ק שהוהבפךשפעורלהדליקבו'הם
אחר ,וכקושרהרב.ת.וסף,עי"ש) ומקציםהעולם ,אםכןלמהקבעו
יום זה 4כר מחק רסלרגש -:ריקא ע"ריקקת נרות אמשלפ'
"מלומר,חקשהדלניז הם-וה עצמה התהכלם.בח ומש-ת
דכרש
רסלהמה ,ורקבהילקח הממרה צםךד המלחמה לכן ההוראה על
נצחון תמירמלחמהנקבענ'כבאוקשלחולקתמעת
וישלהומק)בוז,שאכן,יטתוהטפא שהטע שלחמה בשמץ
הרלקת הנרות ,הוא שעמרה להם עצעומז הנם ורלק ושתנורה כל
הוממנהש'ם שכרןשריומומיםלסמור כשםבערלוםמצהרן,בכה
ור משה הנם בממרה בר' ערנך,פצ רג12ח :כל הבמרתת שש ,ער
 ,לבהנס-אוכל הבשמתת ששעל שם
שרבצנו שקחיש כזהיבן
חכלהרג ,קלכן מראעל שם חח
המכ,ה שהחנו,בכ"ה הס!ח,.
'כשנוטהרצצנה אעק',כ' כ,ה
מרתם בש"מ ש"בכ'הבכמלוימ
רואח.ומראויחגים,ת-גן

בי

.ש

ים

ב והכעירבפנטית עתר ,לנוההיהה מלושתהיונש דוקא
לביול הושלו רגשת דוגהאיש

מלה-את הרת,כיםהייפ

וטומראליםוי

פ ףש בעשתך)
בנשרש,תנאטיי
הם-קאההיתה מאמר,וראיה  4ל

אר ,ק במשק,וצציהנכתוגשרתם)תחלת הכו

"ית,
דברעם משהאלא באר ,שנאמי,במןח ב)
שהטאמר'יץ
חיש,תרעש קש קל פתח הבריך.אוי שהאר שטמר
הראשק שלרירטוה שמעעןשיהק אונ' ,הוא
אהורר"אשההואזעמתאךנשא-וסרבונבללבלהחייאה,ה-יאתכולה'ו
יאחה
יט
י
"
ר
א
ו
בצירט7ע*ק -אחהיותשכדיותוציו' הראשקבטשכן ,הרנ"א
טכלמטרתותכלתרטשכן ,שהנאעירהשכינהלתחתומם
בעילם השפל
והבטירכרז ,ודנהתכליההבריאדהואלראם-
הוו אה האל המסתתר ט ,שכשםשבעלינ'ם נלר אלקותו.תיש,

אי

*

בבח" (הרלשקוב חן "אם אמקשמים שםאתה",כןצריכ'םהתחתונים
לנלא שגם לטמר שווהאבקיתובז' בשוה ממשכמו למעלה בכח"
'מדקהשאול רגך'בל
.שוםחילוק תהוענק שתכלתהכריאה
ויאמאמו"'ה'-אג',פ '.הארת שלראלקותבעלםוב; הסתכמה
רטשכן,לושו'רהללותבעולם שהשבעהשורהבתחתוניםכמובעל'ע'ם
ממש הה שנקיאו ושראלוברז המן-ש "אור שלם' 11קגג ר אן כ'
של ומכיה בעולם הזו ,חק שדג
ושראלובית רגוקךש הםנרותי
רסא.רם ונצלםלעולם שהו מנהעשירותוכן ארזאבמוריש1שמי'י
 ,גן'לאשאנ'צריךלהם,אלאשתאיו כשם שמפרת'*ם% ,ה,
ןי
מילהעלות אחכםבפנ'כל ד14טתשכג'ו אומרם עזראלמא'חםלמ'
אתרנ"א'תיש
שמאירלכל",כלתוישישראלמאעיםומנקיםבענה"
לכל
שהואיצ
ירצוהיונים לעור עטדת הדקך הסח בכה"ק,
אק
ול
שחשבולכסלעדרתלית הכמאה(ח"ו),ש 8,ופץ ההראלמרוץ-ם
לכל וכענדוה ממץהחששנא.ם את
וטוים אתהבורא 'תפשהמא
ירימשמשממעלועלהארץמתחח אק
טשם,להוצר61זאו-בעולם אש
ם גלףאולחו א' חח
עי' מגוההרלנףנר תעסקהיסקבציל
ל קורט טפת המכה
שתפקמי אא'ובעל בם יששכריגעלישזפו.
ברל
'ףאמר כל אעך נשמהבישור'אגעדניאל מל

סי

*

כ,

ימיכיע

טשלה',שרו'עק מטתהרליזמיתחבבה ,השבעצמהגבוהת"י'
צלקי גבראלמל-שישתובכל משלה",כלומרלוהוורעולהגלותכ'
התו עלכלהארן ובא;גבראל מאושלפניויתוש
ק כנמכה לאססיגן הדלקתנר חעכה בכל פהקה
ה?יצ
וכותיז'ה,לעלוז נהה חח לעבששבעירם ,ולהתתרעולהגלותכ'
הוא עלכלהארן,בבואתכןדודבמהרה דקברוברחמעוחמד,

מלי

מ-,

לילב'דחנוכה
א מאיחסכהכר4שסזאהרהקכעוםועשאוםיסיםשניםתזלל
וההווהושכהבא ב) קרקשהב.ק אארבעלבניישתכרויגע ושטרהיש
מנה מופרראצה א) למה הסעדשוה האררת ,לא תקםלקבעו
נשצלוים מוב'ם בהלל והוראה תשף לאחר שנעשה הום תם מהו לשח
קבעם .שחומשו בש"מעללשח התנא במגלת תעמת 1פ,מ) ,ששם
ולוטרגם'קכעום"
א.הארק-עשאוםכו",וכאןדיירנ

והל ,דחנה כהב הגה"ק התהם מופריל 1ש 1חי רס"וי)
יאמרובנמ'
רסיקת'וםמנערבעםמציעהלונםהואדאוריתא,שרי

ומנער א) ארבעיםועינונה נביאש כעכע נשבוז נתנבאו להם
לשראל,ולא פחתו לא המרעץעל מה שכתשבתיה ,חקטנפן-א
מנלה,מאידרהש ,אמררכ'היאבר אבק אמררביהההשעבן ליחה
ה רסן ,ממכההלחיםלאכלעטן,
ומהסעברהזלחויות אמרקייר
הף
א'רבי הלל גש טמא כר ,רבנחמן שדוריתא 1המלא
םמועדביםשנעשה ט םלפיק 4ה
ממאררעעךההיש 144עי
מ;' 1שהטעכהתלחירותאמרעןעפרהממיההלחים לא כ"ש,והינו
שהשודאוריתא לפוכתב משאמוןיום שרםימ' הנכה ראריחא
הם,רבקרק תקםסחלעולזבהם,אם14להזטסה שלועטךשות
או לעשות וכר אחר אבלהעופר ואעועה"ז נעם לנר חמכה
ום-
ק מ'שעיכזשום :1ר ,מזוה מה
ושרם ,שברעלסיע דאוריתאי
שיהיה,נעם השחשאועכ"פבעם אתך רצוכה,ואפילולאועילק
כינ
י ,אשאלאעבריןדרבק,
פיתביצובהולאשלחסמהבפחיםוכדהשה
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"ם]מיבמו הל מתבאר שסד הממותיחנט"4ים הש
כיםתץהועבלקחומוערבכל ש70בימים שמרסההנם-וכרלנם
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*'רש*ת,ןששו %מי"%ןםלשט
עיטמטים בה%מיאה" לאקא'על ההשה שתקםג'ובהילקח
גתתתוכיחר*,אלאהטונה הששכשנה אתרתביגיעצקחמיה
קבעואתשיחנוכהלמיטהורע"ההלל ההמהעמותה שדוילרבר
החתםסופרנמצאשכעצםאמרה והודאהכימים א6פקיריםאת
קר
םמרב .אשרלפיוהמתווץ
החיגלקבבן צרםאלומועריו
אחרתשפ
יע,ם
קכ
בעלבני-ישכר ד'ע למה רוקא "לשנה
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המצאנםבהלל והוראתו ,שאם המתה הש שקבעתן ביערע".
"ראהשתטוו ,חףבעל-כררךלא ה,השיךוהכ' אם לשנה
ההללאא-
נשללומן
אחרה כשאמרו ה%ורופשו
שמקם
י
ש
ש
ה
יי
שממם' ,שהרשםההללוהתשנה שאמרולשנהשהנורסצתה עלא
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י
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נ
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ומיאה" ,אקהפ.תששקבעואת ששאלולעדםטובשלעם!שהשרם
טחיביםאמיתהלל(שועהויי) ג5שמתמישמגמע
ים
רש-ותם 'מ'ם
ם-להי
מי
סי שד) ,אלא אדרבה אמית ההללקובע את הש
עםמוערנעםשהשהלונם
פוכש,כ' מהמעוטש אתהצ'ט
ומה"ורץ ,שכאמתלפ'ר"%רשעיםשרעום וכשאום שים
טובש בהלל "זיאה' היש שקבעו את ע"פ א4 4מש טרמם
והשיכיםאמירתרוע/צבע מהאראמרעןבשים (שצן ג) שאקממיק
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משמע שאמוותהלל חסכההואמטיהנם שנעשהא
ט,יכקמר
ןטשמעגםטנא;שכתבו
שדשרם-מחיבאברותההלל ,לאהיוםמוב":
בה ט ל טהשגומוים הלל בכל'וםבוסי חמכה ,אף
התום' (הש
"שם) שא' שאבחג רסטותראמרוןכלעמא,ומאישנא
שאמרו(עירן
בפםחדלאאםרעןכלעמא,דרגללוקקכוךבנוהוק,דושהאקחלוקן
ם ב2ר
מןבנהוק' ,ש"כ למה בתמכה כליטש ותיוצויג
חמכה'בכלעםהתזהוםפחגרלומ
ש.א"ר מהמשסעשהמח-ב
אמתרחנרי
שלהללבחנוכהא'מהעםמוב,אלאפהשהואיוםשנעשהבו ם,טיק
שהנם הוו כ71נרלומהחויט"טחיגמחישבכל לאמיהת הלל
שם ק ,צ'ט כלשק השים ש4קכעום המנאום עדם שכש בהלל
הזהורה",שכפשרותהפ" הששהערםפורוםפחיביםבהללוהוראה
ה במהש"קכשםהמטאום ונרם
אמםלפי ר"לונורץ,שיעיוו
פרשבהלליהשוה' ,הש2אמעצםאמיתההללשבעשאת השש
להיתםומם טגנם ,מ בהטקסים אתהחעכלון:הנ טקסוערבום
שנעליזל
,נם הש.ר -ל שאקהומיםכמייבום אחההלל ,אלא הנם
שנע12זבומחיבאתף /11נעומק*וםנוב

א"

1

ביי

ים

הד"

לשקעמיתר''וצא מה רחערחתנרעהיהר נמצא
נ
פא
לו
שגל רחקים מבפז חסכה הדלקת ורות וצבורת הלל ה
'"בעצמו
קובעבזה אחה'וםמוב של חמכה מ חמכהאונו כשאר ש'םנעוצם,
םבוויםהואהמחיבמצחההום,אלאעםעצםקוום
אירה'ותםיו
מצוותתנצהאסקובעים אתהטרםלצים מכם הווה"'ום 6וב'ריב
'ום שטחה ,השו שהוא משפיע שמחה בלבבות ההראל ויטכורפ
עדכא'םכהוךנלזת רצ) -כעמכ'ם להתמק בוק ,שנחס לס חכמים
הכח לפעול על חימש שומ'ו 'מיםמוכים ,הר' צרץ -הדבר לעור
בששנו שבח הזוראה להשית עלעז ,שאס וכ'םלהשפיע שמחה
לשמהאליםסעיפם,לרומח אחהכרות.וכנזקש-ם וחרקםר"ל"ש

בישראל אשר מצפש ומבקשש להרננה רנש' שטחה  7:04כתב
ררמכ"ם(פיננילהנלוד'ו',שאק שמחהנדלהומפתורהאלאלטמר
לבעניםיחומשואלממת תמם ,שהמשמח ל3הגומליםהאלודומה
ולהחעת לב
לשכ'נר ,שנאמר ("1עו 7מ מי) להח.ות רוח
ז ור חמכה מצררת ה %במשת חכמם,
נדכאש" ועל 'ד'הדלני
קובעיםועושנן'מטאלול"ש' שמחהוהבז' (וצס 5ץמרל סטרר.נ)
רצקשנוכהלקים מצמת המכהמתוך שמחה שלמצוה,
הדיהשכההשווהעםמ,שרייאנןוח"ו (זנה ל אק ףטכעה

שפים

הי

י

שע
ו
ע בכלרישהוה ,כוע)עבל
יי
ת
"ה אלאמתה -שמחה ,ובעמת וקנהי
בשםוקע'הרה"קררב'ר'משה מסא"ליזעעה"ב("ישד )קשןכ'
ה11כשלצאתמכלהומץת(חחבוטה ו
בשמחהתצאו,שעלקיעצית
("
שמחר דא כמשץ חושל ושבפזר דאאיששתןכיכחומ מ
דק ב) כ' כשמהרתצוי
ממיצוע

יב

ט י ש חשל""9ג*ששי]

צלךבמנפקנהיק ,מטך שמחה רמשן מחמתערריה ,בבשםבן
הזכויו
חדהיכ-טק ףקביט

יחמי

ליל לדהנוכה
ב
א פתחדברק -נאד מבקפתים (הדשם קש,9י
"דרכיו,רש
שטצוה להזנחועל פתה בנתוכד .לפרסם הנם לעובר'
"אוי שבת בא ב) ובאמת"טלרחבונן ,שלבאורה לשק שבסומא נשא
היהממפיקעדניה אח הסחנוכה כחק,ימהבעצןשיניחורוקבעל
פסחביתו וע"כשיש שקמיתורלהדלקתהנרהטאצלהפתח ובן
עו
י:אבמפרש)עה"ב רשךשו ד) פתהנו
וראהסו-דרש השורש(ם,
(שי
כלמגרים זהנרחטבהשמצוהלהינחרעלפתחביתומבהק וצ"ב.
והנראהלבארבזה רהגהכתיב (מאחוזה ,ש)ותבאא*
,שונר
*)הערבוהנהעלהזוזמרףבפיהידקנחכ' המיםמעל האוק
ק*
בש'אמרנפההולה
וא'תאבנדוש (בץ %ץוו מהצקהכיאהאותו,רב
שעף ק עק ודבושהארזו והקשה ררמבק,ם"" "1שם) ראםכן אק-
'דענח שקלו המםמעלהארץ,הלא בק עקלאנכנסומ'המבול
ן עקסנטים כד שלא ומסו שם
"ז" שבעש'"עת רנבל שערינ
המים,וכאשדקלורגזיםנפהחושערגן עק ומהמכלההימהלכנם
הארק הונהטכואר
,להבט טשםהעלהדוהירעותשקלודגים
הג!-שץנם המכה,שיעלהו ת" הוא
בהקפי ,ח" ע 40א)ךככתוב,
ימכםשנעעאז מך שק דת הלג'ו הלשלק ר03מה4ע'חו
זרח
רמולנס
דוקאיעל פתחביע מבהק',לרנמ שאונפהרצ פתחחק-ערן ,ומשם
הבטוהאתהיעלהז ת" אח-רגובה.
לנר חסכה

י

הי

גהי

ב

יבפממיחהון)"שלכבר,רהטויקמש"בכנקאאץבעלבר
שנז

הטשכרד"ע,מאר.וישנם4ם:המאמינאו,חואלך)בשםשלשהערום
נאמנים ,שבהמכה טא'ראורהננה מעק האור ש'הגלה לעתורלבוא
לעפ"מ.שבצמאת
והענקבזה,לנ) :כתמכה הקאמא'ראורהמח".,
דרוב"ש בשם סקדגעל שםבונד-ע,ער",כ (שתקוה; טה רנרש אח
האדםוגטכן מקדם לקער! אתהכרב'ם,את לרםרירב רנותהפכת
לשמר אתירךעץהחים",ט):טאדם רתתלרבקמחשכות.ובעלמות
הע*מ.ם בברא.תיש,אקממחקאוהוהרישת"
רשלבארהנרנוחך,ההנהא'חאב!,ה"ק,חע קם א) שקטנדד
.
כ
הטומטוםממוצבלאוררגנה שלאנכנסלשםמ'שאעוראו ,.מ'
תמה,-חהתורה כזוזמלאכ' חבלהבו'
להרכנםלרע
ט-
שמבהלובאל.תםטעמחחשצכצתהושלאנכמסלמקיםקאינוצרן -אבלמ
 .שהוא סב,
הראדרבה,כלאלוהששרים מהמלםלהומב.א.םאותולטובוענה,
קטשר נעשה מנעור והםאוטמים אל וקשב המח ,ארונן ,חף ען
מוב שדקיא שנץם הצהלוסנט ואמר לס (תך4ם לה ,ש) פתחולי
בלהםפתה6 ,שערט'
שעד'צדקאבאבםאורה-.ה,ואוריגנחמעי
,וגננםכל צחקלפ'
בסה"(-שוד ן ב)פחהו שק-םצבאנףצדוקגי
המררתה שלו חהו עישר הכעשנם ד'ע ,וכשארם רהטה לרבק
שכשנותץ בעששתוכמיומם ,כמרא.הדש,.ריש קוההלדיכנס
לאורדגנחלרעת סחרתורה ,הר אםאעוראםלבלק פאקמנ.חק אתו
השלשת"" ,התכןטקךמלנן עק אתהכרב.ם',היםרנולאב.
ת*ש החרב המתהפכההטמר את הוךעץ
חבלה(ב!יש'ווש-ם).,יא
הת-ם",והםמכלבתם מחשבות במחשבותיעת ,ש4א וכמסלנן עק
ושהמשכפשר רתח
ק
ןהענקשכלצןשהום רר רבמל
ם
ל
ע
ב
ובה.וב
הי

עאיי

ק ט ק ח " ו ש ח ר ש ח  4י ק ק קקי
=
מש
9%
ק"
צמ
ט ג שםוה%ש"אקשא"גיששייקש מ
חה
ש'

שה

ק ש.כלהךךוטזלבנםלסכמוטשםעלה
שבותחחושערג
,עקוי

זית אור חסכה שהואאורדצנוז

ולהבקעזןזה,שע"פה.חח שעףגן עקלאחרדציבל'כלה
נ
היונהלהכות משםעלהזוז אוררצנה של חשה,כ'כמו שלאתר
דילולנסחדיע טהעלס השאויקהאוב קלדוך קחהואגםב.מ.
המכה,שהתגברהקרדפהעלהרע ,נמסרתממאיםבו-טההים כשעש
צדיקיםט"' חק נםברלאחר ואחדמיש-אל,שרוזנברהנפש
בו-
"על,ונהגלההימנם" שבהם וטמלאנמתה.ם
המ
האלקיח ,חלק אלק מ
שעףק-ערן ,וצלכל להצננם בתוכה הנהמתמאור המח,כפ.
טדרגתו ההו שוקם אח
במשיהכודאה"ואחר ק 3שבגן לדבורב.וקך',
ז פטר
היש שטפר התגם-הז נפשהאלית ,חלק אלוקממעל,עלי
~ששח גלבנ
.בהרהשיאל ,הרשעלהאוטה שהם'בנלי",ורףמוב,
"חשיקתונרותכהצרותקדשך",הואענקדוללותא-4הננה
דעי ומהענן החלקנרן שצלהז שן המהבינן חמכהלההג*תו
לבוא,שביצובהטהנלהאוררגנתעלויפתפותשער'גןעדו
ננ.מל השמרה,שיוכלכל אףםליבקטח,צכותץ בעקשתהע*ונ.ם,
בכורע 1ז'שוואררבה לקצורנעשה סדרור,ולכן חנוכה בשמאלן
ט-
אכללעתירשאיקויםשיר חושעלזרקתא'ר',שעצםהאור'הגלה
"("מיימגהו
ערשוזפה"לן מ5סייע

י

,חי

שבש.הנוכה התבהר המבבן ךךע,
ישל
ה,מםא'יףםעוד,מערצינ
י" ,מ"משבשמחותהינהויברר
ףם
ע"ש"טו)רתט
"
ר
ע
י
ב
.
ב
ר
ד
אליעד (וק מ)
ההברל בקמטיהלשיה,שכן איראבפוק'
ח תשלח אתהעיב לרע טהבעלםכרולאהעיב
עה"ח (טרש"
ש,ח' ,1ישלח את הוסה לרשת טה בעולם והשצ
בשליעחו ל
ט קששלוו,בו ,טנ)קיצערוהפילחדנוים 3ז טמאכא"ק

י

"

שנס

שלחרבףם במ"גהזשולחרבדיםביו מהוד

מצקלשולחם

והנהבקע-וראם-ו (שם) ר'צדוקאנטר"בכ
ים חטכלהברית
ני
רע
בתיבהההוהנחומהפלללפנ'הקב"החימר,רבוןכלהעולטשההמאג.

טמטנריצהכי,כ'והירו',צרים

כהרטלכ'ותכר,שנאמר (תך4ם

שב")ההמאהמממגרנפקילהג-תו אתשנויב'יכתרוצריפיםיש

" 'ה
לראותביההנעלדגוכה ,שנחק'שאו כהוציאה טמסגרנפטי
קופדו מגלות'ח וחמבדבנישין ,ותקם קהת-ות את שמך ,בהלל
,הוףאה",כ'שהיוצרצרם בחרטלכעת ,,שהשלמושמנוה11כנק
כת"רכצוות,תר ,מ"ת חומן),בכח" מלכהת
מתי
שיר אוהב)מבואר
ימקזרהאר"ועל,עקעיר תשךס
השפשהארבים'י
חי ומול ,שהקטעה
שעתהרליזנרות חנשההוא עת
ןמרף
הק' משפקך %םאו,מבאטר,מי 4 4מ)ותוהכעורללהיות
לב'חה ווק שערתה רש לזמר שהענקבזה,שכןבו בטום שנומו
בחוררענקנסחנטה",העהעלהדתט-ףכפסז' ,חו"ל(עיינן
ב) אמרה טוהלפנ' הקב"ה רטט שלעולם,תיודברישדי"צכסורקכיה
ו מחקקכדבשותליןבה-בשרה-ם,בתעברנא
ומסורןביך,ואליד
מרף:1,תצהתם (מש 4ח)רממפנ'לחםחק'
חק שתודעהעעמ בשב רסרק ברחמם ,רהגלהככנו
יי
,רוציאמנשגרשעעו,תובהלהתיח 4משואבוך ,קהת 6
ממ
ששםע*
חבכלישועית,במחי,בשש רךחא ,והלקד
כודרמלוכה ונהשעלכי
קטת קאלהשימהבמאתבן בשזרהריקכריברחמההיטרו

קי

י

י

י

רי

שם

לילד'דחנוכה
הנרץ
א
קבעו שמתח שי חככרא*להוריה ולהלל לשק-
וכתבבשבל.לולו(ס"יד)שש-אולשיםאלוחסכה,על שםשנתחנך
הב.ת הוולטר לעבוהה,שהר .ודותש משאו את ההנכל והשרות

ה-נוקרשוכלכקו,וכשגנרור"ששנא.םסוטרו אתההיכלועשו חמכה
בתחלת כוככםלעבורה,כמו שעשה משהוכןהואבאורורוע(" בסי
ונטו)שלפעךנקראהמכה,עלשםהזוכתהמנהשנמהר
יבמרה
תו
אל
כפ
וכ
הזנה אמת וק"לבמדרש(פסעדשינה 1וו בכ"ה
 ,ומעתה הפם'ר כמלו
מלאכה רמשכן ועשה מקופל ער אחדבנשי
שעמרהבו הטלאכה,אנגרהקויהעל' קטלם ,טה שלםלו דקוטה,
חנוכהחששנא .ש"בראם ב"הבכסלוהוא צק הראףלחונק-ביתר',
י אמר
למהניחתה חככת הטשקלרפן ,ואם אש ראפלהעק,-תימו

דגליהע4לשלםושלם 6בסמכהדה1טהאי
והנראה,רבאמתכמוש"מחעק-טתחלתו,היםבהורישהדבר
בפעם רגשתה,כן"טנם חעק4 -ברשנפנם קלקלואח"בשבוחתן
ה-יחורלנשבו רראשק הה החלקבק חנוכה
 שהוה חעוךמתשבי
חרשלנמף ,שחף
הי
מחודשממש,מעוכהההשמתא.ם,שאולאבנוב
ש ודוונש
דביה המקרש 1כ 4השרהודוקיטים ,וק שלאחרשקו"
אותם ,שבו החשמתאש לחרשם כבראשונה תראה
סי
ופנסוומב
שכן רומה לעבדת צחקמעקךו ,הושחז השדומדם הא
שוצוכת המ
כשק שטרתבעלתשובה ,אשרבלזי24ב הןלת.מקעעולר מחדש
ועלכןגהץיתמךזהשלח!2משאשמחנוכתהמשכןבנדק,ע"רנצורם

שסצ

וע,וטרם.ר
ןנחמה

שם

ב) בקוט שבעלן התובה עוטרם פו צרעדם אעם

יפ"
,ישלזמר שלכן ש-כת השכת המשק לחורשנשן,מח
שרוא חנוכה מחורשת-ובצהבנשןעדיא עת התחרשות שבו פרא
העולם 1עק חג' רה ם א ר במהנניק שבהט שנהבתי
ל במהשו)-
)ואילוהמכהחשמונא"םעףכהלכ7,
לחיהאב,לא טיבלםךצרקד;,י

י

כתלו שהוא שן ועת רצת לתשובה ,שהי ש הוא עק גמר החותם
עויבוש בשרפ
ומצמרג0ש-ק),וכןכתבב"קאא כעלבג.יעחצכרזי
ר"הודא'תפשטה" 1תהע' טקהמך,
עמן ח"כ -א4וי) "אגמאעלאהע
י
ד
ושבח"תשובהשלר"הרתיג'פבמפשטתערזכוהמכה
א),תדע

ב ובום"ש4תןטעםלמהנעשה הםוחסכהעלעי'משתיוובן
'וחנן כהונווי" ,ובפך שנק שמתש שזהות מעה בחסומו זל כהו
ל'ום רום
גווי" 1עכה כא ב) רהנהעבויתהכהןנרךהוא לעררבוי
כלב בםניראל הרההי תשובה,ערשינ.שו שטבים רב כבריה
מ"עעלהכהןנדל
חרשהומתהנכשלעטרתר' כ'הנה מדםשה
ויסק נדל הוא אחזו
עדגך,כ בגל 'ום חב'ת' בוק והמי חב'ת'
רגךבן ממש שמש-ב כל כהן וכהן נרול בעת שטתחנמם בפעם
ראשונה בעבורהם 1עהיסבםפ.ךביל ב 4המודשר' ,),תומן רעג,5א
,רלפעןלנה01ן.כ
מנחתהנמך ,שכצקגרךחיבכק-בן"7בבלים
יו"עי או
" ,ושש  1ע) קרכן ח11קובמו אשד קרט "4
) סמה שנאם
נר ,-מעם שצוחח טמא שגירתרשיתהערעצלם
בנום רמשת אוחו
ומגנטה"אוא'מאלאמום רג)שחאוהו,ת"למנחהתנתר הא פהאג'
טעים מום המשח ,כקםשרטשההיטשערעלם' וצק ,בקשהחיב
הואתטי,לנהאטרחתינה 'באםהטשח' רשלומר ,בצהעסק
צרךרויהן נדללהשיב אתהשלכן תכחקכ' הודזרק-לדיות
בנחעת 'בצום המשח שתי' ,הים שבכל 'ום צרק -לנדל
תטו-

גרי

"

עיפי
שהי

בעבית,כאלוהתםנהמנהטחהפקהית סקנהל (19ייםוטיס
ריר דיכנן)
ת

=מ

יט"

%ש

מלש מם צףךםשאמרוע5וךניהוהדר

הקריש 0פרששחאניע ,שלקנק-א בשם "המזהי" ,מ נדלונתעלה
ככ5יםבבוץןוה'ובש,ע4יכוז כאלובובדוםנעשהמנריהחי
ופה אנהפ החיטויחקיכתלג'יפפ נ!ב'פ)י'לשעד ויה
 ,בנד
"והלמנחת
ןהש
שרקןנינרלתמידערשהוהחיבבכ5יםכי-ב
כהןנרי
חעך ,היום והעלהלויתכהן נרל והנה נתנצהמזעירת
מיה11בלבכ 5ושראל,ערשהמהרות(וכן מעכל קראל)מופזים
םמתנרלונידרכההאורבשקור
בכלי)4נרמסף לרבעעלזהשככלי
אור של'ום האשק,ןיעושמתיגייך מצתן עמות מק נרל אצלכל
כהראל ולכן וקוא שש כשם "חסכה" ,תהו מהותו ושמו של
כאא*
לוהישגננה טחרש ה-ר'על שם חמרת
הנע ,להעתתמו-ח'מך
1עה

ומי

באיי

רגנת שהתזא,ב,מ'ריעמונאש -קראק גהורה במרשההמיחוש
ועפן נבאיטף(י טעצ) שטכש בשםשב*
נוםים את הה%בגל'ום,כ'בכל'1פנשאושלוחלקמשלחביו,א"כ
כלנשא לנחציההללעלקרבמחץכר דשלפרשלענעש,שבכל
צרץ-
חמכהצוק-לויותכח,נע' חהמ,ולכןממריםההללבכלים
י
ם עמ'
הלקם (שם) ,שפסעם 11

מחדש

,טוףמ'ש'ודעבנפשו
וחירצק שמכהבירםא לאורנרי
*שכעברר,טבלמקוםבמגולת צר
ערדלורציפוער שאשרי
רלה'ח
תמכהלואויבלבטא4יחרש והתקררבסהכהלנחוררעברולבמתו
מחרקםשעלשםהואנקרא תנצה ,התבוךבכלהשמעותמובותאיך
שט אלוממ"מ להם ,בתורה ועכרת השם ,ובזהרה נצה שאר
היזעל)ןק האזקוסכהלנסיהשימהבכרותבן בביר-ה חק
דת-

נהברחמייצריו

שג

ללה'דחנוכה
א הנרות הללו אנו מרבקק כר להורות *טכן' ט'יעה
ם-מרלקק' כר לפרסםהנם,
אט
הפירושבפשומוהוא,ש"הנרוחהל
*מה שעשה הקב"ה עמםלמעלה
ההפרסומא מסא שיהנלהויתפרסם
סררך רנוכע,יכתו עדודו רהללו להנה"ח ולפתו אק לעצם הנרות
שיכותלהודאה,ואעםאלא אנוצלדרכויחפרמםהנם -אעך 11הוא
הנובטו 4רהיאה אךנראהשילשבפנשיתהענן ,עצם מעת
דו-
המנרהמעוררםרנש'הוראהלהמיית
ב הטווה הוא כשטתן הקדית
ההגטצרכוה,ונהנהית'חי
לארםיחרמחלקו רגזתןלו,שכן נאם,-רואיתגש לר)"ממרי
,חלדבן ותאמו דמעם אורה אח לעלכן קיאה שמויהורה ט",
ופ-,ש",שסו"שנטלת'יתרמחלק',מעהה-ש להטיח" הווהכלל
ושראלהבאום'יזתים"עלשםו-ודה,והיםכ
.ענקההוהיה להשית
ח א
ק ק
1

ע"י

י =ש

*

=ח *=שיאי

ם ל*י%יט*חע"מש"חטח"1קטשחשש*יא" *
ג

%ם

שישש**-ומש4יהש*%טן
שיי %ט א ח יהשי ",מ ש"
""קיה*מלאישי%י%ח

יה

י

י

ויאחי"אריהטשש4יג"ה
ק

%

 1ש ש  9ח * * י ש ש

שהש"תמתן  6מגק 6כחלקו,תיואקכלסרנתווחיב.ההיאה

" -מי

י

כעהרמר 'נר ר' אשרהוא "חופשכל חררבטן" (מש*
וצארהנר 'פהלבריקה" (05חש ח א) שוירהנרכלבוובעוכרן ,להבק
ולהכירששיק.המירשהן תשבחלחיהיקמשכיכשביקבנפשו
"טכףוגלועד
פגשהבחורקובמרקקלבתקכלצוחלב ,שמאשבאנמ
יו"ת הואכבד
" ("ארר א ח,וכלמהשמתן  6הש
ראשאקבומתוםגי
וזרמחלקו"רגג'עלו ההו'המיתהל 6אםמתפקקט' כדקוהיהלשמךכו",כיעצםנרותרנמרהמעירם ריראהלהש'.ת
וגעי

כ

ט),

שי

רשלהום.ף,שמאוהווצנעםשפועל ארהנרותהחכויי שחיב

להתיחלר,המו שעלהנם שתהאקביתו שלדוהחי המצה
תמק-

6רהמרא.חרששכןאמהוערלבמחיש

)בהעלוהךאח
י

(מדרימר
מק-י ללהכ.ומ.א.ר
הגהת ,חשה והגלשק4,צןנם וו2ךלאיחשק-
שהרהלוכחשיכהכאורה ,אומרבהישחך למההדבררומה,
"
ס
ל
תעי
אודנו
אודש,ונושולודסלך,הרעשאצלך14י
סחה,ח"ן'עילתק*
ק שכא
השפגכ.
ואחקקמם;שלהריתק טרהשלהר"מ,ושל

חי

הטלקבאועמו שמשקס.בכומינןומצן ,סמרה שלוהבלפניוכ.ק

י
ישאצי-
,-,סי

שראה אדשו אחכלרמזור,רווביש ,ומשמק אחכל מה שהחקקלו
4עיסחם-למה
שהוהרגלהריבית איל
לאשש-ת'
לאההילת 4כלום,אמרלו שהד,חיהי אח רנכורווה שכא
תו)מישה'שמישהיכל מה נואשתי שיו כ4היומוח.
עבן-
רלוהמלך ,חקךשאניפוסל אהכל כ4שתשחי,וכשבלואהבתך
אמ
אשבממומשאלאכשלך ונקהקנ-ה אורה ,עגאמר(היקג טה
מ

הט"ב

כתי
יירא,חאד*יל=*-שתית

מ צ ש ה א = ש י  - 4ת ת מ ע ד " ,חמה
ת%אקי=%%צששש*%

ש*%%י""%הטי%%י
ש

%בראתוו"מםעאתהקולמדבר,טהדבר אלהבהערתךאתהנתת
ונראהשהבידורבמשל4ההוא שאוהבושלמל-החקקלנבור
נגשה שלהרווםכו'בחוטבולכברב4ה אתהמ -4ובצומק אק 4ז
רט,
למלך,ב'הויפל'הייטוהוק אך כשבארגולעם טמרהשלהשוב
4זבבו ,ומתביש אוהמ ומטרק את טה שהפק,מחצךשמכיר שאש
ראםתועזנכוללככר אתחמ,'4אוהוא שנחשבבעע.המלךואריכה,
מנ.חרשלך אח מנרהשלוהב,אזכעושמשנו,כ
 .שרוומבנמשו ,מק
שלכךנפיאו ,הרהםעומדים ומשביוםאותהשינםמתב"ום
תמו-
מפנ.ה שחףלקינבצרו אךאצלאורגומתעורהת ההכרהשאי אפשר
לותיקטנטז הראףהלכבורהמלך,ואקהכמהשושמשוההא ראףלנקמש
חפתך,רח'נהוהשיבותרב
.נרעלהאצלהדצ'ה והעוברטתת'הכרהוו
הואהואויהעוברד'באמת
ועדת 'שעוברא הג)ם81ית אצל ט"ח שלנקעי הנהדק הר"ר
יוגיאלבן הורשף הקרושוסע (תם השרנטפ-יקרל שלפר=הפםישנה
"'פ עם שכשת מץ ח קרצימצםיל)ושןץה ף4ט בנח"לפר,ףםחא,
זאבי
אשר עבודתוהיתה פשובחתמאוד בעשר4ריצים פ"א חומק פרקן
אחר אתהחתםלחפורעמרו שלסייגהנקרהמאי,השמרלועזים
ב"
ט לתמר
יקעא-4החיגכם,עלכן
שה.א שטמע שהוא המומחהב
ב"שה-זרעהלמג.
בעבורו בנר עךותעיבזה כשנמי ההדם אח הקמחך
המ"ק,לא מצאהעבויחוחןבעעיהפצץ1,בי1נכעם,נרגשו הפראן
בכלהמכננה,עדענעושזהחים לנע מחומר
מעל טץ תורע הרם
צויתמשלזיעהמפךלפגע לטעל חע שמןפרשה ובאשעני הר
קה הר"רר-הגיאליצע ,שלל כל מה שהפר,ובח"כוסיד
ףתפראת טחרשככראעיטזףמת
לי
יגאףקטנמימלא הבק טעהו
מס
הן,הזתהלואמתתצהךם,וזן עתן באקך שצ ההצעאחהנגר
לפרהפרק,אובנאהבגדהן כודניהפריץ ,ופושו השבחבשור
י ושיר
עכוהתו ,הטילם לו בטי רושמםמאהכ-אשי חוי הדושלפניקינ

הייד

יני

ייל

ד'ע ום'פרלו טהשש-העמו4 ,צש-לו רה"רורחטשול דמע
עלךושאקו
נחכרתיעלחכם שבפעםראשתרתפרתאותובנאיר,והי
"הואצלהאראל,והואכ"כמאומהשאפילו(להבדיל)שנהזהאצלהקב
אש ),אקלהחן 4אהאשדיולךלהה.רטהשחפרותולורנרולתפור
אותה,כ'ויעה .שעבודתךזו כבר תעשה כשפלוח זעמה,ואו
עבורתך ותכצא חןבעיני הבת"ת" ובאמת ,הר מקרא מלאריבו
רנ)הכ ןמש4נלי)'הלניםיתןון" גןהענק במשל שכמדרשהנ"ל,

תשי

י תתקבל ארל
שכל עק שאדם חושב שכל מהשעישה ומחקלש"
בצמחאינהראויהיק 4ארשמטטקעבודתומחמהבריה,א,
המו שמשאתחןומתקנלתאצלהמקי
דשלומר ,שנגרמשלזהכמדרשריקאבמצות,כהע*הך את
בנפש להבגר
הנוות" ,משום שאור הצות החופש חרףבמן,מא
יתיצוותאצלו
שפלות עבוהקמוערנה,ואוהיאעבודת אנארג)קובל
'ת"ש והכרהווהיא עצמההמעוררת להותהיהלללר' ועלכןתקם
שההאההוראהעל טץהדלקתדנר1ת נבזהיתפרשןבודבר 1נד)'יאר
רפנ1.אלץ .החק,'-שייאר לפנץאלץ'.קאיעל א -4חנכה ,שאו
םל"וחוד',כשהש"י"יתןלךתו",בבחעח'לענףםיתןחך רתכן
זי.
שלכןנף-איםיוםאלובשם"המכה',כיהמוטלשק'חן',תוכן
יה'רצקששירוהנרותבלבםער שמכסלהמית להשתתעל
םמומקיוהתךערושוכהלאזר
 %הםצ א נמלת,להיתבכל.ו
ש -מגהט"מבבעורהלאוח,בבאותבןר1רבמזהה
חהםעל)ץקת
יתמרד
או
ד"קברוברהטנו

המיק

שמז

לילז'דחנוכה
א טא .המכהכרלשנה אחרתקבעוםועשאוםשוםמובנםבהלל
והוראהזוגהבא ב)ייקשהכ"ק אארבעלבנ'שהשכרי"ע
ב40טוהמומירנצהפא)למההעצעדשנה האחרת% ,א תקם*~עו
'טוםטוביםכהלוהנראהתיכףלאחרעגעשה הצ
ונראה'4שב,רהנהקיפלזעה ש ה ף'םמח"וו שאקחיב
הוראה עד ששא מהצרה לנמר :1ן בחלסה-שנחרפאבערןעיינן
תמכה"בהללכנוראה",
לבורולנמש ואםכןלאה"ה
עך שהתגברולנבריובשינצתשיען-לקטפתי
ן והנה קלפת מלטת'ח
התשעה חף הוא שק "השכהה" ,שעמדו עלישראל ,להשכיחם
נמצא
תודרך"נעהכ.ישם -מאסף חושנם* צח מאמ'ראי
ו מ)
"לנמר
פש
לל
שכלעקשלאבנולולנמרענקהתכההמלבם לאחשובשנ1ח
בהצרה,וא"בערוקלאנתחיבו בהתולך
"לשלכן ווטער ללשנה שורת'לשעם ששפצ.ם
בהללוה%יפא'ה"
,כ'בנין שנתערהלהתזתלהגייתבאותה עתהשיאו
שדקוטהממרנבוץם מרחבקים רמם טעיתםכר,וקבשרתו צ
ביכבר ההנבהצ.ט*4מו'
של פך שמ 4לא תצרר עהק שכאצה
קליפת'ק,כ
.יחקשבמען-הימןשצחוחמדהש"חאש-עשהעמתה
הרחורה (רבעם ד מ)רק השטר
נפשך
י
כטעיית
א
ש
ש
כ
חלצבםב-ו .כל 2רררן.
תשכח אח הדבשם אשר ראו ע (דופן שמזמ
יצרעתםלבויךולבג .בנך ,הר שאף אםבימתהשרונים משםגליים
מאשרר כל אחדמטיל חמר השטן מכלמ"מ נרך כל כח
ק-
נאומץ חוש

*יש.גי

"-

שסח

שי,יכן ששך קשבחואףממיםגלופםועלכן,נב
לאחרנשיהמכה חשעץ שמאערי
 ,שלשבהם כח השכחה,החםכן
הר'לא בשלו ענק אתקליפתען מכלוכל ורק 'לשנה אחרת",עק
שרההתם סעראריעח"אסי קרטשתשקור שבחרר-אעיר ע שסי-פתע),ור14י
שעתק וונדש חט ויגש ההיאה להשתת ערק בוערת בלבם
ןגןהעולם
ככחחלהב*שום שנףכלל אונתבררשבעלוקליפהי
או שנתחיבולחה-ות
לטף
תכהןהווקשמכרהכואק"שעשהנפש ולח
יבערם ההםבס
,הוצ',
לאטתש
כלומרשכנטע לנפט עומסה רקב"הלאבותיה ,אק חלק בק מנעום
ההם" לצמגן הח',כ'המירווכ-ט אתהנסכמו אותהנהוה שנעשה

לי

הנס,הטום"שכחה'אעושים

בהם

ב ו'שלהומיך עוו ,שלפ'ץ משא שבכל שנהיטוה שעוברת
הנרפקוהראלזומיםהנס ,טובמברכים מתעשה מתש לאמתש בשט
ההם בזמן הזה" ,חף בנה מפא ממוכשלבושל את קופה'ח נק
הע"מ,כ'המוימתברר'והררותרששהםשכההלאערן'בוז
למרש הלטק 'קכעום ועשאום 'מצם מוב'ם',
ובאה אפ
טהרוש-קבעוש'המכה וכשאום היממהשעשוהו*ום
קבעום הים
עשה מחרש בכל שנה ושנהעלוי וברק הנם בשמה נומפחמב שנ
כשום ההםובימןהוה עד שמץתיגובה ומוסףוכולך",לאוקמנו
ראשתלנרשכ"מ,אלאמופק)הזללמשוהלשמםלהצותאורנרתמכה
מאצרבכלעעהבאורנרול חדשובהו'יותר,ער שמכהלהתגלותאורו
של רומשותכשלעית
מל-ףהיריקשאורמצותהנוכהשהואאורהגנחיאצרבלבתלערם,
אשר לא עץרה בו שכהה זוק נאר דגנח'
שכן הש
עס
ארלו
תיחקוין ,טק מהרה מכהלארושלמלך המשרו
סם
גנ"ממדא "מ

~ש
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זאתחנוכה
א שכקושמונהי %חסכה מ' הטז קמחחו"לוי"ללננ.ה
א*
סי שד)שהיעיםטרועורםלבוולרוזמוו,ולבמלהדלקתהנרווע
"
'כצויוכל צקשעוסנןםבאלו ,הםעומרקלט"וחמי,לכו ענשלם
כ'
נחו),
מהם" כלומר,עגורולבשלק-בןשנאמיבו"עלת תם "7
1במרני
והדלקת הנרות שנאמר בוש 'להעלתנר תםז ,ושמה ט נ) חף
ם המשותיטר ממעםלפעם וגה ,וק
ממאר ,שלא חששו ב"ב
מיוווטראלמקיבום אטזפתמיר,כ
.כוכוחם
מהשרות אשר הםקנועים
הםעוטריםלטיווא"שתגיר
ףוסי שד)לנן,תקםלהדלקנרות
יצהירועקוערתרביתייס
ט הטמן מוםר4אקלאנוטהרגםכלישמן ,מהלא
כשטוה.
אחד תראהלתרץ ההנהבמצות הולקתונרות
ט להדלק
.הש"קיםמשוה"להעלתנרתמי',ופיש"י ,,-91שם),כלל"4זהילה
יקףחגףר,כמושאההאובריעלתתנדר-היעהאלאמעם*,ם" הית
שלקעםצעףוה כלקשו*-קלטייפ'כלל":%ושבה',כ'ערוטחקים
בכליוםקוקה.תמ'ר',כעל שהנאמוולטר לטעת שללוע
םזאשחלרא
יה
רנ
,חה
וובזכעצותנופך אחר שלא הוןבו להה41קכ' אם*,
ם מךשמן משדשנעתהעיףהדהדולק
אלמלאלאהקזנענטזינ
וקיוםיהר ,הםלאהיומהעיםבים התושקרגוצוהבשימוועכין
שהוו חמינוה שלושהעלהנרתמו,'-עיעייע לילה
 6ח קשיאטייקר"שהטש

י

ריא
יום

יום

מיעי

שהימאה"תם"%קשא**4
א

נר תםז" לכן חקםלדורות ם מום ראשקעל הנם שנע12זבים
השג ,.שחףבכחאוחוהנםקימונוביםהראשקהמצוהבשימוחה

,שלכןחשו חכותם 'וקבעו שטנת ש'תמכהאלו'
לב"ו'.ל
שהתפס מחלב %:הדלףהופ,טטעטשנאמר ם 'תמד",
טפא מסחתגואל ששםלמוהדר אתהרלנףהממרה,חבולםרפך

יכ.ק

"

הי

שמן שעל ורהקימונם בעם ראשקמצות'להעלתנר המום,לכן
יקעוש'חמכהבקבועותהעומרבתמטית,בבחעת'להעלתנרתמיר"
ההוהענק המחו"ל במדרשןחנחימאברעליך ר וצמיד)1 1.05
למה נממבה פרשתבציה לחנותה הגליש ,לפ' שכשתועז אחק
חנוכת הממא'ם חלטה רעתו שלאהיה עטש בהמכה לא הוא לא
שבמו ,אמרלו הקב"ה למשה ,אמר לאהק אלתתיא ,לגרעה
מאת אתהמטן,הקרבמתכלוזעשבנחדצ)קיש:ן'םהןנוחנק ,אבל
הנרותלגולםאלמולפנ' הממרהנאו-ו ומזבהרמב"ן (הש ם-ק)74
"והנה רכר ו-וע שכשאק ב"ח רג)קויש קים ורקיבות במלק מס'
חורבנו ,אףהנרגזבמלית ,אבל לאדנא ,אלאלנריה חנבח חשמנם
ןבגלוחנו" היעתו מעלתןשלנרות
שודא מהגחאףלאחרחויכ
ויון-
חמכהשלעולםאלמול'%רמזורהעוורו,בכח.נת שמעלתנרחמה"-

י

י

והנהבאמת צ'קדאן-השוכצנרותחנוכהלעלםאלפולפג.

בהמנרהשדרר,הפ.לאאעםמאעיםרקב12שהעד חמכהיא

לעלם

אמם 'מארעל הטיווק'עלהרה"ק מש"פ טקארקד'ע שכתב
(מרשטהרעל הבם) שהשגעהנקישת'פמןמעיאןדש,.ענשו שק,
כשמפלעלהכגר,נגושר רססןלקךלם,כךכלדבר שכקרחסז ששה

רחצםלעלם,גךכבעולכלמששששיתהעכעהנשארההסםלעולם,
מן(%%

ףחמא=44ששעיהא=מ

%" % %
מעיל אש
שחת*עח4מה *
איה אימ"אם%י *ח" י=

משיי

א

ל שעכשעלדעתו%
נשושםהממומנצתורושלה ,חח.ע
יבחנוכה נשאר הרש מז השנה",עכדה"ק הר'לפץא"ש הא
ורו
בר
ב
ראמרעןשיזרותחנוכהלעולםאלמולשירבנותהשירף,שאףשאינם
ט11ד,ם טפמתהעמ'דגורה,טעםהושרשנשארלכלהשנה
שירששושנשארמתמכה %להעבה,דיאכמו'שבןשטפלעל
רגגר שנשאר רששולעלמ' חיט שלאנשכהחית.נדםנעלם א6
לעולם ,רהבבווט כמכהקכהףם בלכמלעולם,בבטיח("רלשקשו !נ)
כיגםושחני שאףאםיבאושיםשואנובל
לעולםלא אשכח
כפוקשוףי,ק-מכללהיכר חנתהאל 4נכלחמר
-6וזפ%חלמה-
וע".
להתפללנם שכיקשנשאררעדתומחנוכהלכלהשנה

יכי

יק

ב.כ.

יש

הכחב רומ"א  11ב"אן "שרת'ו'
לומרענרבאו,ידת
נ
"
לבהתמיז (תלש פ ח)הואכללנדלבתוההובהלותהצריפים אשד
ו והן!לגרו
הולכיםלשיהאלקים אק"ם'בההאדםוהזעותיוועמי
בבוז ,.כחיבתו רעיעותומנטיף ורבאלפג
 .כלך נרול ט' ,כ"ש

כ.

בשיערם האדם אללכושרטל -הנדל רקבה ,אערטלאכל הארץ

ריאהבמעעדהכמושמרמו(ימד מבי)אם שתר
כבמץ,עה-1
בטפחרשואנילא אראמנאטד' ,ע"נאמו הסאה ושכנעה
איש
סו-
ב),
בפתרהעדיתוטשהוטנםו תם ד(ב1ירנבתשה נפ !
הדאה,צר,4דמיהוכשאקיםנםלאחרהטבה,וטועיםכתם
להעלם ן חמר" ,השושעל אר דנהח .שהם"נר הף'ה" (נח14
4מ),,תשובאים למדרגת "שרת' התה לעףתמקי,.מרעלהביר

עלי

יי

עי4ה"ה,יאשרמלאכלהארץכבזדה עתועבורמנהבמעשו נהו
שאבר,ש שחרא"צבממהריםהנר לא אראהראם ר ולוא את
השצם 4ות הש-ץשי סלא מום ר' כלהתר ,שאף שעז שהראיש
בממהרם',4מ! שרר בחשךשיחק מ-מ הר ,1עצמו הש האור

ש ז ש ו= פח שזה או *

ר א טחו ל
א

המעהוהמעה שעצה חשעשה שצ הסכהכמההוקלונה תה
עצטו הא אר דעוכה 'נרהויה" ,לושנת את השית עוטר לבדו
וע" שבא למררעה'שתת.הויה לעף תם ז',
ומשנוועלכל
מעשיהנמרק כוה מתקימה ההכמתה 'שנרות חנתה
ולא רק בשממע
לעולםאלמול%ירג!מרהטו'רו'
הנה אסעומתםעתהביוםהאחרקשלחסכה',ום שתחמכה,
למחפהשובאק אממדליקםנרות עלכןעיקרהעמרהביםזזהמו
בהם
להמשל-וער חמכה נםלצדם שאק מתלקקבהםמות,
ו
ת
י
ה
ב
שכתי ד לתףתמי,אנער הש משן ראשק שלהשו"ע
שה-
עכורתואמונת דחן"ישמיירט החלתשונע זע4חווכ.ם מלסימו
חת בקיום (משל ש מן"ומובלבםעןוהתמוי.
ושיוך םלןרשמי
(ס"

הני

יו

יקים

"

בו(הנצמאעקבו)וגדולבממריאטסיטל-ן הןיממשוםשתףכששרף
בחעןי ,מ"מ כנח שמאמק שדקליהעימר
ההכלבהשגחהששית ,חלטקי
ים'וםוכלב משתה תמ ז'
טשוכה,
חשכה
ה
נ
כ
ל
למאד
ריק שנובה
ך
ו
ה
ש
אחרק-
רר
ישעושחחרגזלצ'ארחכל,המורהל"וורותשררבנפשם
היוכלמע
,
ח
ו
ר
נ
בנש''באיךנראהאוי' (תרלם )],ומוענובכל
לעולם
ל
יעבוד אחהטיית
הישועות,ברינגוככל מעאלות לבם לשבה,ונכנהל
מדוךנכתוררחבח הצח,שלאוז נתת דקרושהמכליפחערעלס,
ומארע%חעכהמכהלאוחשלסלךדמשוזהבאטואלטבכזאתמיוח
המסחו
כןדורכמהרהזייןבחברוצני

צי

ן,יו

שעד

יו

ורואהבמעירו

מלוהמלכהפ'בשלח

בשטיפת"הברתמשוררים"-חנוכה

י

שבת הטו שכת ש רה תזעק נרטט לטסיבת מלוז מלכה
א
שעורכים בכל שט :לכבור "המרה המשורר ט' ,אשר התנדבו מבז
ם כהלל והה-גוה קטמו הגדול,
ויצ-תהלנעים נק%מי
שחקנאלהכעםרגחטמחחזםמובעת שהתאסףשקלישראלקר1ש.סכים.
ולח
חטבהשעלגם ושלםרפעלםושכרםההכהמאור
והנההטמנבכלהם.טתיחרםבצוותא חראעםסם.בתשבע
ברכותשלחתןוכלה ותאמת הםעדיב.םזה 6ה,כ
.בשנועם'שענק
פם בשמחת
שבה ורוהאה דחףש.הנוכהנקבעו'יהוזות
חתן טלה הר'ש חמשהקולות",ק %שסק שמחה קלחוקוקל
כלה קול אמריםהויו אתז צבאיתכ.טוברכ
.לעולסחסרו, .ען

ויהיי',

ויל

( תוק בתץה 1ג)

"

פצה בטצה אהמתא אסביזפל4ם 'מהרה ר אלקעו נשמע
נ
שמחה קל חתן ק%
בעד מזודה ובחתות -דט4ם ק %ששן
כלה'.1שלעין ,למהמבקשים על דשליק מצטים את ק%
'ק%אס-ם אתר"
החטאיוטטטזיצעם בפשתת,כ
.עלו' קולות אלו מומר בוטאת
ההיעמת ,צחצח .סעף יהרה ומחצות יושלם קוליחטק וקול
סטך (ש ט פ) 'השמשכרז
שמההקולחת
,וקלכלה' (שםו

היו

יק

ייל

יי)יק

,א

מן המשםרוהלעע'כם ':1סשם ק %ששקוק%שמדהשלחתן
י
קר
~ה" אמשעלק%דוזמקש',קול אמרש התץ אחד' צאות מ מצ

כ'לעקםחטרו,לא מיקםערשב.תוהעו"שועלכןכשמתפקדם
ניצ
ן-ת בנבגיה את הקלות שנחמרו בושיגלען,
ומבקערם ודווור ושד"
כובעיםרקהרקתות לשלששוןוסלשמחהק%חתן ק%כלה"כ.
עלשלהחמידילא שץ'למקש ,שחףמעסםלאנחסר
ל אומרכם
ובביאור שק אזנופא ,שלא נאמר וכשבה' אתק"
רירו אתר,נראה,משום ששקהההטרו הנאעצמםהכזוחםשלכלל
(ביאשח ט 4לרן
ישראל ,שעל שכם נקראש "וההים' ,עכרמבדבי
י ורקעל דבורם'רפעם ארה אהרי,עלבן"ותקרא אהשמומורה
חופתים הנרך-םנאמר שבצקיגלות'שב.חםהשית מהדאלאבלעל
ומהוחםשלהצראלנאמרוששאלאנו בם)ונם שחניראללא
גי
ות
עצמ
 ,שהם נצחים לעולם הןכן לא שיךלהשב.ת מהם ק%
י
שצך

ההוראה,שהמועצמותםוכלוןומם
עלכןע4עזהה שבחהוידאהלה'11ח,אשיצטהמ,נחלקם
כעכעולהודקןגח"לללשמודנדול,בק%שורורב.ם

ת.דבורתמורר'ם',אה4נשבק נהמא לשפר
ג והנהבגודלמזי
מהששמעת .משכה"ח ר ח-ם זללשרורו הרגהפענדםאילכיק
ש
ב
ןנם ש %כלק
אא ,ארמזרבעלהרב .תשובהסיעזולפענושר!צ,כ
אאר ארמונם בעל מנחה אלעדד'ען,כשהר ,מושלללפני העמור
םנויאש ,ההוהטעים במדהיהא .'-נ"ל ,ובהך' קי ה? שרם
ב.ט.
רפשירם ,ושה אם נראהלו שאק המבנש שרב אח המגקכנבק
וברווק,הוהמראההציץבה-ווק'שרצתווותקםהנעק
וכהשקפהשמשווהרוירכרזה השוקלנצזתשובכ-כשוהנו
כותהז 1.חך להקם ברם,
ןהיהנועד שחקק
הנעקמכי
בעירקבתק-
פ טה עשוןבבמהיהיהוית
אפשרלהמב.ר קצה עשקמהשכוויו,עי
ושעו

ו אומףם במתיתקרש "כ' סור
שבתינ"ל ,בסחי ה שהלושה.
שלאשו -במרה קצבה הםאורותע*.11ם,היריים
עבה?ףוידות
הקשי
ןכבר!,ומעכבץהתפשכיתןיותר ממןה
ומהפשטש ואחית הד
עי
תאיאהרקיוהר
ושע קמת,ושקאריתהעלציםאים שקוקלדי
יף וא6וןפרק .השרשהלנם ,שהםממיךרצנורות ,הץיורעץ
מהרא
שקויתוארכיהןוכמותן,וככה הס משעףםקולם בשרעוד ,אומרם

במתהטקדש,תבהוא שמיהחקכנ"ל'
שק טה שכתב ב"קא
א"עמוקבענקזה,שכןלכאורה שלא,
תוירטש,רא ררוהלש)בטנור
 השיר הוא כמדע במעלת הלוים לרמתכן הנמחת למעלה~
בא
יל
"נה
לוסר שרוה כד וצודלמורוה
להמשך החמןשהשטחית,הוו-שנץ-
ברביאמגרא ח"ו
הרקלעלתולעכבהשפעכיבאמלמעלהשלא
יו'ת'שב4שנעור,
טב
בצ
הנ
כמונעשפעמלמעלהמ
לשולמאר ק,וה"ע"יהש
כן אלא ראי רנותה
יא*מ חללה
להחפשם הרבה
מ
*
שמעכבקעל 'רהעיר בכחרגביותהנררשותנשיהן (מדנתלס
בעהטבוחה)שלא יפעפעלאומאהעלםוסמ"א,רקלישראלעם
תל-
בשלמותו"
קרובו(לקו-וששמ
חףומיכת'טזורתורמתכול),והת,הוערמםעלתתזקהקשוי
יירהוא מעצםעדנ.
עכ"פ
יפקהנעקהלרםהשפעאההסוים ובזההכןהמזנה
הכותוח
י
נ
ו
כפק ו
ועלדרכ .תשובהי"ע ,שדוה חשובלו כ"כ מנרוה רגעק
נאץככב
סכוקכג'וק,ערשהוהמפם'ק כוומתץהק'לתקמ,גןאהרבהנם
ב
תבק-.נה הכשפקו חסרם מוכותלכלל
זה צרךלבוק
ש
ינווההל -
חשבתומעלה ,חברהמשוורם',
ן,
הי
שראל הרמתבורמכל
שעייםבזמרשרש ,ובדקכיאףומשק
אדמו"רבעל מנחת אלעד דמע

ע.

קי

ע מתלמעלה עדרה שאומרםמוראל ,שהוא השוכה
ד וחףיז
לאל ע4ק ט קייזרמשית המלאמם ,כבטרש כדברחויל

,ט"
ששז

ג) הב'בק הצראל  715ןג'4היגזר ממלאטהשיה שגקטלאכ'
צ"
השרתאומיםשיהלמעלה,ערעהאמחהצהוללסמה
תספרעוברא ממעלתהעבודה בעלםרוה ,שהוא מעולה אף
קל רוזעטגש בקקרן בעלמות העלעטםהיהלוקליהתזתיהוריש
ד'עהיו גרץומפורמם,הנמורפרץמפרעדסחארל התותשע
ימוצו הק' ממעלת וחשתי עלם-הבא ,ער גהה הפיח
סש
חמ
ההכה מע
בק-בו השתקקוהלהצרןאלוח חומוכיפרפרץנעשהעןונא בשש,
נפללטשכב לעשהחוקוסמוקר"ל בערבשבהקודש,בדרכולמקוה,
נכים ה'ההי הק' אצלו לבקרו הכאללו'פרץ ,האם רהבה אתהעוד
לחזות" עמדר' פרץ שכבר אשההיה כ' טשחקק כברלעלם הבא
נפרד ממס רכו הנדהי הקרות ההלך למקהה בדדך חדרתו מרנצץה
נכנםה'רוד' הגךהטעורהפעםאשלו,ואואגשר 6ר' פרץ שחחרבו,
ורוצהלהתרפאותלחייו ער אנד הוזמיהק''לנ71לא אס-ח
קורם הלרכתי;6טקח ,,עתהכבר מאוחרכ' ככר ההולםכן' וכן הקו
ונפמרלעולמועורבוביום הנתחיהלשעהווהמין,קבורהו,כ'דוצה
ן התחחק,ולתפלה
שלחלטי!מנחהשלעש"קוהוהו'פרץכברבקעי
ק אח-כ משר
קבלת שבהבילהירא כבר למפהקו בק עקהעי
ץ בק שקהעליל בשד קכלת שכח תוף
הקזתי בק'שיאר את רפי
שם ,והשש לו ר' פרץ ,המל רפא כאן סמו
אוי
שא
לראהוםח"ו הוהסחל'
'אכער שטםראם סםרבעםעצתכם,
)
עחש
אך
ששכיחיליוחאצלכםלשבהקורש'
לכלתרושל
וכותועןעלעוהי

*

.1ומ -ה.

שעת

*

ח"ימבת בהיכלהנטיבה

הלולאשלב"קאדמו"רבעלבניהעשכרזי"ע
א ואלה ששתבני גבראל הבאשמציטה את קקכ אנטוביתו
באו וברש" אע"פ שמאןבחיזקבשמוחםחורוגעאןבמ.חתןלההיע

חונתן שנקטלולכוכבים שמהראל ומעבטן במספו ובשמוחם שנאמר
"1מ1ד קט)המחראבמספרצבאםלכלםבשםיקרא
ונקאשמהשהיקחינחןעל שממקבמיזתן הסשמדע
ח.נתןנם כשהםכרר אחרמיתתן ובזהו-ששלו צרק'מ לטכבש,כמו
עך שכמושרגיכבש נראש רקבלילהובחיטך ,בך מ
שכתבבב
*לה אורם לאחרבמעיהן עתרטבחיהם כ %שאמה חו"ל
בצר"קש ע
(הלו ב)נרקים צףךם בשחק מגויות

י

'וחי

אבנם צ,ג *ה שתים רוטכבש שהקב"ה מהראן ומכנען
ב
בשעה ,והגע שער"הבשטושואלהם שעת,נמושנרצדיתרתם
קש ר)"לכלמשמותקךא',מה שסק קבשארכלרעבראים,אשרלהם
ק-אאדם הראשק אחשמחזם ,כעש ןם11,ה  4ףקראדמדםמבין
השגוםתכלחיתהשהההר'
ללהבחטהול
העקימס מף ששי לק ש*במ ,רךיהא
ס"
ומשע טהוחו של אזוע נורא ,חרא יתללהתא.ם שמו אקו,
בר
מה
ש
י,נאמרןשנ ש)וכלאשרעלאלוהארםם!שויההוא מס' ,ששמר
ילנכהא הא התטשךוה'ש*,כ15טר"ענויחו"ץ"י ,כןי
ק%

יש

"

הי

שעט

ה ס ש 4מש  6ס "מ %
ש מות ת ח
טמ'ם קרא ארם רואשק פדתהכ' הושעמהבזווהיה ,של
כל נברא וסוף נעה שיא ת 4שם) מ,צא.כ את הכוכבש לא הו-
בוששרותוליהואלהם שמות,ב' אק כאזארםלהיןמיהולכדת
שלכלכוכבוכוכב ה5א אפלל לממתם*,רעכ"ז טכטם"פ ,אק
בנבולת הארם ,כמ"ש (טריה רן הגשואהשמימהומפר רוטבתם
גי
אםהוכללספראחפ,וב"ש5זשעתכריזווממרתועלכלטכבוטנב
נצ'עצמו %ק צרך ההקב"הבעצמו קהאלכלם שמות,כירקהטו
ןבעצעתם
יתניעםהומםוטםרתםהיוכלל"ש-אלכלאחרמי
ז רננית רגעיה לאבווזם נשם) 'כה וזזה וותק ,'-עגם
פי
עזראל הם סכוכבש ורועו שאק בחת שום נברא 5השעגרליצ
וחשיבוהע שלנפשהממראינת ההן שכח הש"שהייעחיבתןע%
ישממוןכשכוחם,כ' רקועהבעצמוצרן'
ההראלשנמשלולכוכבשעי
ותתקהועלכ5אחרנוחר
לנצותןבעסותם ,שרקהט,וא''ח-ע
משרודי
מישהשל,ויתהה ממרהנבראבל ג
ת0שבושראל וכנןשבכוכבים,
אף שאק אסטשעיםמהותועמיתכלכצבשוכב ,הרזהאעובצוע
מחשיבותושלכלטכבבפניעצמו,
י
הטכבשובבוכדלאליושתםאלכוןוההמסורנכםגבבכבלאלחרמ,מרה
אל
והטעלקרמ'בכלמערכת
מה עאק אמ טשעש ממהה בדאותו קלכ5ממםמאוראלבפימ,יז,
הה חמר שש
אקזזפגרעכל5מחשבנתושלכ 5ר
אף~ביאלבכלבתה,
ציבברלצ
אחתיחפימוואל(ח.ו) ,הו1זטעלערסי
כ'רקע"טלםכאחד כנמתגבראלבכללותה

*

הים

הזמזכתב כנק

נ

יע

יי

בעלריזו4לארעעבונרארכלה(בם-שזן)

4מ בק-א 'אע נוזו טוי ,טעה ית מרא אכן,יהבה
יה ב"קהיבט,האנתיח
הצ
אא-קהא ב"ה י
המצחתה מבמהאוחית ו
עצנקגש-זיםבוהם,כ'כ 5שת"מלומרף,מצטלמינקיאביןהרי
ש

שעדשיןוביתובאו',הישכלשם משמהזהשנוזםבמי%אהזם כ'
באשר תמלאאוחית "א שטים שבאו למשים ,המצא כחם קל"ב
אות'ות הזואלבטלרקל'א המנדלתכלת,עה ננהח סו ב) ,אשר
ככלרגלית תהלעוסהו:כשתדם קלשאותעת,
היא המףת
4מלקמרתועל שמותתםהלתעדם,עי"ש
חףאס-וחיל(עה דךה א ט ב)ד'לחכימאבהטהא בכלרם,
ממק דבר חכמה שצרן'להפיקנומוו מרמהא של מ"ק אארבעל
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ורגושכהיםבויץכוהךהרקיע,כ"נד.ק.

ד
הם:כתיב (תשל צ
הרבים ככוכבים לעולם 4נר רל"פ שרנתצ מדבר משני טררע4ז
בתייקים "ת-נחמושהרווכיהרהוק,ן'קא.עלהצרייםהמוהו.ש
' דונירש ההווסרן
ומאקיםבעולם בת-4תםובס-הפחם (כ)צרשגה"ינ
אכןפחיגהאחרתהמו'ונהריק'הרביםככוכביםלעולםוער",שדרש,
גגח ג)אל,מלשיאשקוטוהינושהםטלםדם אתהוב.םענק
ערל,
זהנופא שהם 'ככונבים" ,עהטראל נמשלוככוכבים,כ'צריכים לכל
אחרואחרנץהרביםשההיוויאיר,ברקיעככוכבים,כירקע"' כלם
כאחרנשלםשלעותכנסחישראלומהרחה
קק מש"כ כנקאא1.כעלההלולאיזעבאגרא דקלה,עה"ח
פצרם למלהט העברות אשר שם האחא
(שמת א ש)
שפזז:ישםהיאית פועה ובננררש (ששר וש ען שפוז ,:שעפרו
מעשתולפני אנעם פרעה,שהופיעה אח גבראל לאלקים ופי' שם
"ששפרומעשזזלפניאלקים"הים ש4א עשתהמפניהכבורוכרומה,
ןק טוובהלאלים לק שק :שנד טרה,וטוהוינאה טמנהכבדגים
סכותיםהנצטמחלשמו.ת
'דוקא,כ'וגבחנמסלבמחשבה
ואפשר 16סקולערכו ב1השלפרש שק פהק"שהופיעה את
ושראללאלנךם.
שענק שפרה 'ששפרונויטיהלפני אלקש',
רבעם-
הוא מעלה בעבודתו על הצדק אתבודאו ,הלבוהתו המו  40שום
ק לטםשנים ברם ,בכל שת הת הוא רק
עהךיפותה אתפתח,י
עבוריו שלנהיר ,בעו קמו ,מחקלוהקנוהבסלוח ותועלתכגצו
וצדיק וה ,סכמת עהנםנדולהו וקרושכם הש כמתעת'ימשכ"4ם
תו 1-,מהריךק,ע' אבל שק שקך תא "שהקשה את שראפ
לאלקים" כלומר,לארקאח משפיהשפרהלאלקים,אלאודאמופעה
אח כל אחר ואחר מעמיאל לאלקש,בכי"ח .עשד,ק'רו.בש
רעתלהבק,היתועמדתם מרמפ
סכעצןם',כיהטומשפיקה
צרן'
,בברוגזכוכבש-שכל
להעמדלתפשןהעלםכתי
14ש-111 -
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ששרוהיוברעע,ווקע"'כלםכאהדנשלם שלמתזקדדשתכנסת

עזראל

וכלזההואלשורלסנטומאההלולאשלב"קאא"זבעלבג.

ה
וצורת הצדק שענקציורצודת
יששכרד'ע ,בטום שצרךלצירלפנ.
הצרקהואשנושפעבורעתהצדק,כמושכהבבעל ההמלאד'ע,עק
וארחותיושלהצטמק,
אנהק דווקאיש;) 1הי;1להמותבנפשוהחלונותי
לפ'קםשמלו
ורנהכשמחבטניםבעכוהזו של כנק אאץבעל ההלהקדמע,
כל שש
במדל כה תורחו ככל פררתם חלקנה ,בגהרן א
םורעומןשראוי
נשפץ מעשר
ופרס בעקורת -ללמד את ושראלהיאך לקי
לש'אלק,ם' ,הררומש חםשעלתובבח.נת'ורמשכלשההיובזהר
ררץע',באופןשלמעלהמהשנתעו ברם,גםבבח.נת"ומצה,ק' הרכש
ככוכבים'רואךטר5סחו,בשה ממרהפשובערכלא"שמישראל,ובער
קבן נטלא
 %לד מכלל ישראל הר הואהענידוקריזייע
רלי
בכל חדר,וראגעלכלנפשונפשמשואל
להושיבשלמרתימק
יתען ה,תקמת תסכק דאוריתא,בכרי שנםבני
ש.וכלללמוד תרה,ו
ענים.וכלולרוותצכזצנםמנהדרת שלתורה רכשבע5ההמשאד.ע
לחם בער הכשתת במהנה בכלרון-וקנה,ער שסבל בערה רדיפות
נדלות ,ק לחב מלחטובו של הורה בעת ומנכרה מר המשמקם
כשש,ערשהוצרךלברוח,לנרודשנתההלסצינה,לאריסםססר,והק'
כהסחר במטונף שם רסחם'חנוההדפסה,כיק שלשקמשוםשלא
חבל ונקמש :בתורתו ששישתו ,כבחעת
4ש
ה'סיתשפשקכ,ב
םימהשקשץוי
מהרהריע" ,אלא טמר שעןלסיבת כל אהד
אוחר משראל ,באשיהמו שם,הןבנשסית טץמיצליח %ל
מוש ;הח ,בבאמת "ת%צר"ק' וקושםככוכיכם" ,ללמד תתרם בעה,
בכחעחישתעממואחשכשללמ'האלקש'
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"ש מ)יסבאלה.םלדלדלם,טההיההפוכה
במדרש
1
ט',למישיאהי(בשכשדרימפג.רגך'ההעביר
ג ג)כ
.מוב הש,ונתנה התרהעלותו2ע.9אתלקחמי,וצי-אתעל
שמו מנאמד (בגאז ק ב ):חמתו ושהע משהעגרי רמרים יצא טמנה
בצלאלשהתזמלא חמש; רכתצ (שטהלא )1מגומאאותורוהאלק.ם
תו',הושהארקלתורהשנקראהמוסבל"ג שך14כר הנההמדה טגן
מיה,כ''יבדשהטושפרה,בובות תושפרומעשותלפנ'אלקים,וכהה
טכי סבהוא,ושכמלארבוץטלוארה,
שהעמירממנהמשה
שכ
יות התשהשנקראתלקה טכהוזהעל
ברובגרבצווקרהשתו,
תת'
וו
הקראתעלשמו אמםמיםהעגפרעה ,בצא שהשטה את
יי
נא
שר
ש
לאלקים",בחינת'עוצרתני הרכש ככוככ'ם' ,ללמדם דעת עכל
תפש הוא ככוכב בשמים ,וכתה שעט שממז בצלאל שעשה ארח
לחורה,להורות שלארקהתיהבשומהולומדהנקהאשטוב,אלאנב
נד ואוכה רק לודות בבחעת "ארק לתרה",נם הא נקרא.מונ",כ'
מממומשהשכחוב ט (שטה

.
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קדושתהרעדהמומזזבקרבז

נם כחק אסהבעלההלולא דמעוכה רפא שש ארכ'מוב
תורחעדסקיכלהרה-ות,הןלבעלי-רומנהשלומרימהשזעמק'ם
ם תם
כשסמפאריוהו 4זכקטסתרהז הברא,לשפררגושייםלציאלי
לאלה שרםרקבכח.נח"ארקלתרה'ערתאירוהקרהשלחמםהלכבות
ולחבבהורה,ולהתפשבחסיכתבכלעוציעמהםו"
' חק שמכה4,ל הכשפעות דון-ושה שכעל ההמסלא
חזוקייה
עיעיערפיםצריים בם תתן' ביםמייזן,
ובפרס בעם
אתמקעימלצ .הבד"ת
"עתר טכחיהם' הלכלעל עצמט לשד-
נם לא להסהפקבזז ,אלא
להיתם בסתה הרארה לשםשבדם .אכ
ליאב נם לחלוח ,באהבה וברובוק תבוים ,להדו הידובשינה
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חמשהעשרבשבט
ר נשבס ,ראש השטה להלטת,הוא עת רצקחמן
א חמשהיט
רמםתללנטיעות ובא הדבר ברם,שכן 'ראש השנהלאילנות'בג"
"ל'שדעהך קתת' ה"ה" (ומטיסם הרגוזם עם רשף כגקאא ".1ע
"מטבו
בשערתישכר (מאפףיולט שכם מאמר פףרעץ אותנ)עמוס ם"1בשכם

מעקיום המשוא רבה ,עי"ש שלכן הואיום ממתל לרבשץ-בנ.ם
(גתפארהבניסלס"קאא"בעלדרכ' תש(כהיסע(ייגעךשוי
רששהלב%ישראל]
שעםזהממתללשבה,וממתל

טר"מ)

לוששץ-
ונראהלומר ,שמה שראשהשנה לאלטת הואעת רצק,טבע
שבראשתהברשהלאימהוהפירות הזאלטתמעצמן,אלאארם
מק-
אשקפעלבחפלותשערלויצמחו,ממפורשבקרא(ביאשנוב ה)'וכל
הר
עדתהשרהמ-ם'ה'הבאוןוכל,ף2ב השרהמרם עמתכ'לא
שבירושםמנ'י
,
ר אלקטעלהארץ וארם אקלעבד אתהמלנשי,ופי רש"
שכתובבו 'אעא',לא שאו אלאעלפתחהש-קע,ועמיו קיער'ום
נדן הלצה לכ'לארשטי' ומהמעםלארטטי,לפ' "שארם
חטבתןשלגשנדם,כשבא ארםצרע
*טדאח האדמה' ושן
י
ב
מ
םררדו תמתו האלטחידשאש הר
שהםיורךלעלםהתפללעליה
קאחר
ששתים ר~לטתמשארהנכראש ,שהאלמתצניצי

ין

שהתמלי
ארםעליהם
ולכן ,ב-אש העעה לאקדח,כשר4ויחחוטים תלה העוף
כאלטהויד או=שי דמיליצאון,ילעים(מתפ411םע*המ ,מט
די
שכתטהמהיק,סדךוקשה)שנחששלטךעלר4עיוק כףעוחברמ

י

שפו

השה מחה טא ס
תמןט ""מחק שצק*
ייה*
ק
"ת האלמת
ה

ח"

"* %ע %שתת מ מט מטן
מי
חי תאים מ
"ם התקה החחטה אדם התחק ,צתן
"*;י%
תפלהעו ע
*

יוגד ישלזשמצגיהנברה'אפת'חתקקר*הלתתפ*תכעתיק
כמושתקם"6מר 'ט,מעהלשצזט,ט'ההאתשם
ור-

שאהעור לנד בה,וטיילתפיחתכץםזה קשרהמעמרת
בב
חקק תן הששבים ותקרם רכף כק
כ %בס קחצר ד"ע

ם תרעאהאח ,רשא
בטירא זולה ש"כ ,מאשת א ש) ושצדאאאל"י
י~ןמ אשרץ7וו מעלהאףן כ4
עדאק
,ף
עשבבו"מ
דדכרמ'אשר,רעונוהוזעו 4קוכמסומעך
ש -ששט-
עה
עו
ק"מטן

רי

יי"ק

הפר,,י,ק'תקאחרנךעיהארץ,,ומצהןשהדעעלהארץיצם

וקמששיימ1צאא,דר פשטןערי7וותרעהויאעלוטיק,אכלהוא
קשרותודאי רטלאמהרברכלשקהו -ומנראה,דתייםנעלהארץ",
עכנוםבו,התולמהירבוז
רצ'ל,דוורוהאשראנ.מצווםשפחוזריר
הארץ,ההנהבמקבריהרוחשתהשבאצהוגראףלכיס,בא
לכל
ע כמם בהברר .שלא שול לבטלר ולשאעו
מאמררש"י שתה'הייר
מ.מ ,הנה"ז הוא מומרלכל'ושב' הארץעיעצורוו-עם שלאיחמם
לכמוהולשאעםכונם ומהיתקבמעשהדערתותןשנענשועלההבר,
ה רתרק טה ועטת "מהן
השןסלונו שההלנו,הזנהואת רףאאיי
ינאמראושי ",תוצא השק תר",טירדתא,
כן",דלםאורהבנוחרכ
ק-
ש) אך"נהיכך,שמן הצעף הקזלכיוכליושביהבלרעת שהוא
כלהביואשברב%כשעסהעלוה תלה
אוררהלכולם,עלכן
העאי
וינאענ
רץ.לאנאצריעלהארץ,רקשתיתרנטות
תראהשבעשיה"ות
מ"שאשרצוהשןוףובוזלכליחטכיהארץ',עכלכם
לעל
דברע הןיל ,שמותזכנרוההאיל דשרששזהיי

ישב.

%י

שפז

ה דווה הבוא 'ה"ש מרה וקרחטהוכרית קודש,ועצם דרך
י
המרתנק-ולם מלףםומעוהיםעל א,לכןבים ראשהשמולאילמה
כאשר חרמשהפיות;,הזנ.ם ישראל לברך ולהורוהעליה
ם.מחמךכ"
ל
להאחזבמלהטהרנשונחבוש,לטהרנפשותעוחהות?ו?שמות
ס?ופגםולמדדנובקרשההעדתה
'שנם4יק סעס ששטעוה האנשמן אשר מניונש

עי

.מה

ר פ א),כ' או אחר סןרתהעום ,-אשו
אוראלעל שרות ןי.
ישראלנ11ףםסכלמונסקה,יונןגומאלהלת;יתשעל האי",
);,5
המתומהי'.באומרירםיתעמקובנ1ורה'ויקי

הא""

פיית

ודכהאמרודו-ל(ש=יו ב)כל לר שאק בהששרה רכרם
נ
"
חכםהטא' %רנחיה,ביתרק,קופהשלצידובו ,טשם
אק
י
מ
ל
ת
רב'עקיבאששוואףט?'ירא,מפנ'שמירי מירא מאיר 1את הע ( מ
רש לבאר,כ' הדותכלעבירהופנם ברתק מתחל כפנם רשחכלוה
מ לם) %א
כדגר אמור,וכמו שאטהחויל (במ.ר פ ח עה-כ
(במיסורעביה',
ההרו אהףלבכם שחרעמעםט'',עעא%בא חףסר
,לכןט?.פיא כאשךאכליל בקדושה
שהעק רואה הזלבחומרכי
ומיררביעת ובבתה הלב ,הם חקק לפגם ברקק ולכןזמירפיא
תא רן את הם ( ם",ודפךשקהנותהידםמםרםהיחובבנה
בה' חק ששהלפועל מוםוה שהעתבקהכהאר,,ס'אק
בגת"שרלא ששהה,כ%מעשו-ם מחפש לשקףקשבהבכל
שתש ינמוכצלרהץ-פורות כשדצ חניאל תורה,והי.ש כמהד בש-הא
שלמעלה ,תצה לחקקבנה"; %תקגל ימס תשב נחשנה
אש-

ע4המח"פ"*4ל=במתקימת"ק

ממשושיה

שח

סיוםמשמות

בסערת 'חןש קרשא' ו'ארר
א

חק

טםכושקיץן

רבי וזהשעבןלו' עתה-רחביה

להנחיללכל(סי
צעקוציעקעשיםאמסאו-תועשרהעימווע
ישמעתבןחלפהא לא
מ)להנהלאהבי"טואצרתהומאמלא אמייכ
שמומר (משל ח

ו הקב"ה מהיקברכה לשראלאלאהשלום,שנאמר וההלםבם
נימ
כלי
א ד עוקמו.ק ד.מך אתעםכשלום רשלריק אומהבכפל

ש 'לכלצו קוצו ק"
רי
ח ורנה מט-ם' רג21מז פגשו ,עטוחשבק 'שלש מאות ועשר
ןכת"ר,שהן תרע ק
עולשת",הואמטון מנקרשתיתשהםכמנ.
גי
ממרקוהההרכמו.ןש"י וצ'בלפיולכה תכל
מר
רשויה,ה'דרבנן,וחו
כלצריקשכררקכפ'חשכק תרדגימות

יש

עלררך,11רהם,רהנהישצריקאשרעיקר הטו
כ
י עטרתו הטו התפ26וכודויו דאמר
בהורה ,רשלצתרשי-קאעייק
'יחק בשםרווי" כנק אמ
ביחטלנן (בהשם פ"אד.ב)
'יתכשמע אק אממפדיום,רב
.ערצן אמרה
בהשערהווהאפ"1לקיא
עלטווהכנק אט שאקאמעמוקםמהלמודהוחלאפהקלחפלהאמ
קכרעתכםוגייתוקכהשהיהדאמררב'נוהק
מפחלץ,רקכמשהווי
סופסר
חששאלזר
ההלוזרשלתפוחארםבלדרוםןם"המן מווי
י
ש
א
ו
חט-4
' הףש.שצריק וחטר פקר עסקו הוא
הזירגרוגב" בו-עתדהכי
עכה,ת11דאבתפלה(תה הזחי מ)ץךא
כתה-ה,רשצריקאשר
ים-
שפט

עסי
שיסים

ייי

גשת",

לה קאמיריוזחטעבןלוי"עתור הקב"ה5הנתללכלצדיק
ררה כתרה ,חקהציעק אשר
וצד ק' ,כלומרהן
הצדקראעע
ימה',ביכןהוארצונוימ"ש,ושתיחרו
ו5
בתפלה" ,עלשסאותהוש

דיצ.

שנוייםכאחד;קולתורהוקילהמקהזהבזה,חך'והכוהצייקיםוכד.,
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ק צ תיש  9שא ש ש ח 1
9

** *י

מ"פ ג י ש מ  1ש ת א ם 1 % 4
אח*שאש
ש
 ,ה 4 %א ג ח ש " א

=ו

י"=*
*
ימחיזהיי4יקאש
שמח"י*
שרא"91מש"ש"ז

11-קיויהלי"*םהא*

ש

יבשעתנירהבוראילאהנוזוםלק-םמצוותהיום
שרוץנםבפתיםרי

בקריאת סגלה ומשתה ומשלח טנא ומתמת לאביתש ,ומה הטו
ההבלהה שלא שנשללעלם .ומבאררהנה באמתכלענעו שלפורים
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הופץ'שלפרש
יבאארםלידנארועדרלא בקארורהמןארק-מררכ"שלאשמע
ם פקל
קראת מגלה לאקים שאר מצמתהנום ,מ"מ עעומו של.ו
תמחה שטושלעמלקמלמעלה ,וממלאנשפעיםכלושהוותלישראל
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טלמען שטוגזברך
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אצרבתורהלבר,א"
קבחוררוכ5ומר'ההורה
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צוון
אלהרקדשך
עה'כ,תריםפגנ)שלהאצרךואמתך המה'וחג'
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מבארב"ק כעלבג
ומט חשףמיצד אוזנבשנ)
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מעפרא חישוע"ל (בנער 1בןמרהיבאעיטלבטוטיבסוגיאעררלא
יעבק אררהבןלברק-מרדכי' ,כלשרעא~אורעטללבקו:ליה,כי

כלכוונתורקלמעןככהישמים.אכןים

שהקןו-ם,הואבהינההראה

העוקשהסקגדוללאמזבץכשעה
בןיגץדש,והואמדךךום שבקיי
אח כל אחרטענעיו
] אז הצן שח רצק
שיצאבשלוםיכ
י
נ
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ל
הפרטים,בטיחיונמומ ררחק ברפתוקמ רשועותוכלטשאל,ז הלב
לטובה

הי וצק ושזכה למרות שלום ארמז,יעבי
ר אח הש"ת
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הסוטתוכל הכרטת אשרמטפיפםביוםנעי
תרה ולחארטה ,טחך הרתכת הרעת ןקהשה ,הל מ"ק רמשב,
תזעעךשמכהלעליזלרוןברנה הצוח על ראשם,בבעותבן
רודבמהרהרירןבחוברחמנווחסדנו
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דרשהבהיכלהרטיבה-ראשחוחהניסן
נפש'לחה-ות
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בספרי לעטר את הארםמרקנתו לשמתיצובעים,שחישוגשוריו
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ח-והש.3םסנראה"קונתרגלשלו ,מקעכברהרעלבהיחלץומה,
תלאהלולשמתםהזהוח'כמואתמההכפקשהינםטרשן-אוד' ההעל
ט",עכ"ר
יראהלבארולהום.ףכאז,רדנהמדרכ'בג.ארםההאששכעש
כדשונם מקום למתעתם,רגוחע אשםלפ
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וי

כי

ט"

%ת םשןח"דמילשריי"ה*ז"%ןקמח
חרשטאש"קאל' דם"%
צןחאקיעגי
=כ
ת,%קיחמאחהש*משש*שאיחיל*ח%

משששייםםתא*צ%ש4מח=י*צי

* 4

ובאמת כל רם-ם א 4הם וק עצתהיצר ,צלט* השומות
אחההמהתלו
שהםפועתםבאלו 6צם שמגרעלהאןם,שקא שעל
עדעכבון 1מןן שתטלל רגיל 'רלצשהכשמנרנפש" ,לא
התסקוקלממגר אעךעלומצךאחים,אלא מ אחןג)מנראשרכל
ארם שםעל ערסו ברדנלו עם כלל בושלתן לבקששיצירה
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ב יגה וגם שכתבבעל ממלתשי-ם שוע ממחת המוערות
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ישמנ.םלהע
טנדוהרבענקשןשטניותולההרא אה
שומשמוח-ורשנשןהוא.
מאה
הארם "מממנרו' מע 14שצוהיל 1ש:ה !ן בןנאותויום צלעשר
עמתתבר ,שהוא ראשם לטעשהבושייוג ראשון לנשנוש,שלזונה,
לעבודה ,לוריהת האש ,לאכולה קדישם6 ,טכק שבעה ,לטך את
שראל,לאשה -הכמתוראשםלוןיט'ם' וטבלהזו,שהואראשקלכל
,הואשירולכוה'וםזהלהוצש את טמעשלארם
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טטנרשיוזלתמצע,הכלפיח טרוח חהמהלהרוחוכעם האשק ודוא
ממשכים שנברא ט העלגשכןאודו הל ' ג) שטיט
1ר"ח רק)הנתה שמחהלפרהקביהכיםשטךאובו שמשוארץ לכן
ביםזהבכחכל אחד לצאת ממצרנפש,למנוח דרכםושהעלית
בנחולחזהתישהל צוךעץהחים
ובנמדיש להמרבנה ,דחנהבפחיתייגדש הרז לכם ראש
ל,פמךש
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למשו-נה ,שהתכל אחדמבק שעכשעבאהאצלותקופדחישה בשע
ושנאיו ,הנבק שקולף התנהמתובעתהיותו נדל ונף השביט
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"ערהיומת,שחטפ;"שרששתשדג%אמ*ת"
בחשת אק

ששף,נימשמםמנפ"ע*ן*פעתשת=ת,נ4עת"
~אזמגדוחהתאשהע%
*צהחהנאתמזודכ
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אלא קדםחיבורק ,מרלנעל ההשבתות ה 4הקדםהלבויק ננשא
שעיךהנםהישהמצרם,הגז שהמול ההקב"ההוו רפץבגאה~זם
עלרוושבומתדגל הקדם
הגמוז אותםלמעיקהטןחוטןרנוכע',
שבירק ודגהדג .תמו קר"מא שספורךומ~נמרחהזממים,נהע* ער
לשרש ששז מצרש ,טמשכבשוםרוזםבדמןומה,וטשםושפעלהם,
המןהרטןרשוכע',
שנתעלונםהםלהרניהבחעהנעלה11להיה,למעי
חחנרם להם שלאידוושושןצ,גושן קוראה עצ)ע של שהר"ת ולפרו
אק מהצר מעשה11דרב' אלתורכרמיידבעלמאהמב"גערהינן
נדלתהמעלהההנויםבלילהואח,אלאהמשורעצטוהואקים'מצהר
פשורמיות מצרם' שעליה משהסעהנםר"קול דוף וגהוהבא"
יזז משובח (תכ מ
והרכל רסרבהלספר כנמשכתעשולאבות'מרי
!"ונדלש"טר.א)

אש.

ברוך המקום נתוך הוא ,ברוך שנתן תורה לעמו
ישראל ברוך המו ,כמד ארבעהנניס דברה תורה כו' "ש

קלפנ'שהאבטלמרםהורה
שיש שהחלקבקארבעההכנום,הואי
הע סרנכם בררך היראה אך טשרנמם לומנים תורה או 'כבר
ארבעה בנשדברה תרה",בלומיעימורהמרברתעללבכלהכנש,
ומהירהבלבם ארקיושהונרדה,ושעלתששובלאכזחלולארבעה
בנש ,אלא'הךו סלםחסם"םוכניהורה קלוז טבחכםברכת השכה
האבות
לוצקוםעלשנחן תרהלעמו ההראל ,שבכחהתווה
להשךאח הבניםלחבשםףרא'ר

יכתים

כי

תכו

רשע טה הש אוטרכרולפי שהוצאו אתקצטוטן

הכללכפרגעיקר ט' צרב,הלאבפשטות א"צמצותוסגדהלכנך
לא רק בבנש גרעכם אלא אףבבנים קשש4 ,ממכוארב*טק רומב"ם
( ,1ברלדמן ע'51דג) לצדעתושלכןפכיומלמה,כשר אםהה ,קק
או טששכר והנהקש.ם הרלאובג .רשהנעהו ,וא"באן-תחיבו
שאלחובהוצאהגןהכהוכפיהכעיקר,וצ"ב
אחכנווטרטרלו
יצריה מצרים
ק
ח
ד
י
וצ"ל שממצוהסיפר-
כר ,אבל לא שצרן-לעשתוכן
שכשאלה  11ההפאעצמומן
לההרסומןהכללבפשל ,אלאע"י
רג~ערקים האבמצוהושירהיאמ
לבנוהגהק רבועם אלו,בויש
 .ההקבל התוכההבלבויעשה תשובה,
שא.ןהקב"הרפץבמיתתרשע'ם,אלאעד'וםמסוומהתהלולתשיה,
שאם.שובסו-קטלו
וק
ובוו"טלישבקושיההעולם(שן ט יושנךםומ -רנןמאמי
ר ןת הר),למהנאסרבשאלתרגןורון (מבפז ק ט)'זה ה כ"אמרו
אלכםבניכם טההעבדהרפאתלכב',דשאאמרווד"ל(יקריפ א)1אץ
'ורוהאלאלשקשמחה",וכאןשמחהמהוועשה,הלא~ו שאלה
רגן דעורמקשיםעל מהשתנמר (שםטן ואמהתםנבחה
יסההחן
חפ
רשע
*יט' ףקרהעם משתחוה1פיש"'"עלבשורה הכנוםעדריה להם"
ולמההה-ועלכשורתהכניםהשנאתם צחהעבדההזאתלכם" (עקננ
ל שקהשואלשאלהוו,ההןרטע רקקד
תשע אשן,ליברע".
שמקיטשיי
םבופצותדגצזוכואוטמיםלוכמושצ11.הו"ל,אבלמובמחש
אנחנושבקיום משתהתורהוחו"ל,ת-אישעכלורבריםחק-יסיםאלו
שבו,ישובבריטובה שקמהתוהשורגשרהמוגה

י

8ש.
ומרחימונחשלטיך טצהמישלשדבצב,

כשעה הי

חכז

שדויאק ט שארהמ"מעליצהר(ניסחח א)וסיוידי
אןדרכו?4שי
ל
הרע,עדריתחלתו מתקופו15סר(דיט,מ05יםפגרפי),וכ

יב"

ההד הרע ,כרבותאבמחיש (וק ר 8שה ה) ,מן רשע ,שתחלתו מתוק

נמשוסר" הולכ; המצה ה'א ההשך סם-ר תחלעהקערו ופופה
מתק,רינו שהאלהה הקו קשהבבחינה והא להמאענטז ראכלו
אברוזנא בארעא דכוא-ש" ,ופורה מתוק ,שלא הםפ'ק בצקם,ל
'רנלכ,ם ךקב'ההבלס"
אבותינולההמקעדשבלהעמהםסלךכי,נ
תההרנובנגזשנמצהובו-ורסונה'םלפסיי,כ'הןהיצרפובוהן הפד
הרעסווחשלש'הארם,ובירושתורבינקזם,כהכתונ(רבכםל סו)ראה
ם את הח'ש ואח הטב חות רםו"ת ואת הרע (מרז
נתת.לש'"ךה.ו

בגהששריאכרו רכראיחאבכושי=יל)

ךבארץגשו קלערש המדרש
ק ע שבו אעבי
יתשובה חפש"חתתההמצ'ע
"אעכרץ'
ו
ננץפנ'או)אץ שתקהאלאלשק
בארץ גהק" ,שה'והמ בארץ גלןימשך וק ער שנשוב בחשובה.
",עתרה ושב"ס ,ט ווק!טשנעוב טדבאל ,כש עבהנהרמכ.ם(פ"
ערל תשברר'רן'אקישראלבאלקאלאבתשובהם' הןבבלקי
ומי

""8

איו

האביט אתהמן %אנתןלט אתהשנתדתנו.

י"א

השמע ,שרםרק
צ'ט ,רהאהשבה החשתתז
חצאוזציהשאלאכיולצי)מ,ותואסכן מהתווהי,
ההומר(עה בדש14ניסיפיהשטן שציי
ץחהבהאכלה חק 44

ע"פדברוקשל כנק
בנ'תישכרד'ע
בספה"קתארגארהאלרט
א"רומסם מרשנאב "1ע,
אק
יה 5,בשלה) בשם דגה"
כל
בה"כ ~שטח שס),היאובג
.ישראל תאמרוא"שאלאודומן הואנר,
תיווון המן רק,בהרר כלכךברוחנ'ות ,עד שעלעי אבלתו נרכך
המההוות נשר אהדפנש.הו הב'רו שחקבתו ודנהא"ש אתך
הוהםכ'ר אתהביר,ניזם אחמלבלארשעפמפמת,,והשכולצוחקאו
וחיקקוכזיום שאכלו את רשןתזויע פממ'1ת ,1לאהכיה כ'
נרווהבשניוכא"שאחר תה ראמהא"שאלאחיומן הוא,ר"למ'הוא
זה ,כ' נהפך לאוש אחר" ומום'ף ב"ק אאר בעלבנ .שדשתי".1ע
ברומשךהכתוב'כ'לאורעו מההוא" בקמרלאטו11מדיכןבא להם
ואתרותעה',יזומר 110האליהםהואריחםטי שעלקיריחמ
ההבאהלסם~אתהידקה,עי"ש
למת הרה.ההבמןרשילה אתחומר בנ
.האראל,
ק
6
אגהיק'אלוהאכילו
במו בשכח שהואהצורהאלהחום-
אתרנקלאמקלמאתתשכהדיש" שפי

כוי

לוי
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יל

יק

וגי

.ש.
אלונתן את השגת ולא קרבם לשי הרסיני
דינו כברהקנןהיל
ית.םעלמהששסוים ואלוייבם
'ט
סע.ולאנחןלס אחהתורהריעף ,מה לאח" בש-בהלפנ
 .רר
רר
נ.
פע
רבלו
ו"הרס'נ'ויא ששם
סע.בלאנרעהורירה.ר'לשמעלתהקיבות
נעשוכארם כלבאחי ,כחקהח"ל(=לתאשמוו שב)עה"זמחן
שםשיאלאחי "שלש-ש נחןלט אתהשבה ,לאורבטלמנ'
הרסע.ריט'י
"לתשר עא 'א-
יעצטוהוו עבש להתאחרכא"שאחד
השבח
,
פכ
לפנ'

י

ט

'1י
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חגקיר נ) חחאוברים"אלו עקלע אח השבח לאקרכעלפג
 .הר
סעיד-כ ,.שהרקדושתהשבתריאכקריבותלפנ.דומ.מ
999

פםח בועל שום שפםח הקב"העל כתי אבותינו

במצריםכו' הנה עה"ב(שית ? כ;)ופסח רעל הרתחנר ,פרש"
שםפו-השים עלתיבת"ופסח ,.א'"ת,מל' ,צ' 'רלנ' ונחוה שק2
להשוותהפיהשים ,ררלתכשיטלאצלהקב"ה ,העט מהשנסוגבמרה
ע14נר של רחמש והטלה כ' הר מצרגש-ה אהבת
.מומים בנס-ת
הנט"ן וכשבאלכת.ישראלדלגוקפץרקב"רלמפיותיגבוהות ממרת
הדק,היםלמרותררחמש,תכן

אקאד'הצליחהנא כתבההמבים(ן א סרל כלטסרודן ל

מלךהמתיח.אםעשה והצליחובנהמקדשבמקומוקבץנדחיגבראל,
בה"א.
את ר" ומקורלשמו
הרזהסש.ח רתקן אתהעולםטלולע
טי(שטם ע 4א) אנא
"אם עשה 1הצ4ח' ,נראה שהטוע-פ השים
הצליחה נא ששי המלך,ופיחם רש" שבקש שיצליח במלכותו
והידוכרליצנותרוי
נכל שנה הוא רננה לגאלה
מצרם שאט
העתו-ה ,במהוה בסט ,הנ"לרנמלדבר"ם ,שהד''וכרלמנשרה
מצריםבגצעצץא"כלאשרהואעעומר'מצליח'

לי

עיים

י

ישה

הבאה בירושלים י"ג ,סק שאנו אומדם בסוף
הרנרהלשנה הבאה בורושל'ם למה אםמכרכוםנפ בתחלת הפדר
לבקש "רשתא רבאלשנהרגאהבארעא,ישראל'
הראה ודששג .עננשבכיח.רושלים,א'בשיוערזעת,.
והואמה שאמרהכחוב,ההזפק* א)עלוהיותבבלשםרכבנונם בכש
נםבעת שמחההקיא טה
בונרמ אתצ'ק וב'שלאלשכוח את
שנומר,שט  )1חרבק לשוםלחב .אם לא אוכרכ' אם לא אעלה את

יפנים

.רושלפ על ראששמחת .והנהרימצוה לסמרביצליח מצרים הטו
אםויברש את
בשבח ,נמחש שן א)
לרעוח.ל בננות
יושליפהןב"האלחמאענרך
.אסלו אשתנאבארעארמצרם',ה'עו
ן בסום בשבה,
במשורהנלוה ,לקים 'נםבכ"מבנכרם אתצחקי,,ה
לשם.אםלאאעלהאת'רהמלפעלראששמהת'"

ימיפ

*

הבאה ביישל'ם"

לשנה הבאה בירושלים 'לשוה
נגעצשיא "הריה ששך הף'הצל-על ק-ומען,"-הררם קנא ר) ויש
לוכחישהוארכו,שמלילשמהיים תחמשךעלנוועלכלעם.שראל,
לכלותעקו,תקיפבנו"ד'
שמירהמכלשונאינו,ומכלהעומר'פ
שמרך ד'צקיעל'דימעך"עורבגלותם,עד שמכה 'לשנה הבאה

עימ

בוישליפ"

חלא

לילשבתקודשהולהמועדפסה
ו כל מקהצ
א דוורלעיברצם כשכתךכאור"ט וכקצור מלתום)",
לל שצ'ק) 'שלפיש שקא'עלעוכר.ד' שאעם ממתפןם במדרעת
שמית שבה שצו לה בשבח ,11אלאמתהמים תשףבעטיהם כר
שבשבת רנאה חכולהחע*ת סחרעל השבה שעברה והם נמשלו
למבר השרה ,שכשממימשלקצור התבוסה ,םחחלש תשףלחריר
אינם גומרש טלאכחם חרש "ומור
ה מחדש,
לקרוערייד
ישובת םבשב"ע' בחרושובקצירעולמש',ששביתתשבח אקלם אעה
בנם-רגר שוה ,אלא כבבשרם לשבות שבהאויז ,מתחילם תעף
בעבודה השבח הבאה ,עד שהם "בחף 1,ובקצה עולס ס" ח"ש
'המאהבם לצאתבן השכת וממהרםלבא",חיט הצף כעומסתם ק
צד
השבה,כברמנהרםלבתולשכחהבאה חהשאכרים,גמ
י ןץז"
ללל עבק) 'ששת יבםהעבודו ובשבקך בלהג,היעשבכלעדרתננו
השבהןעוברים,בר'עירכולע"נ את השכח בשבקךב-1:רעה ללאה

מעים

,4,ר

חה שאמה וק"ל,שנח 9ח א)

'המעב את השבתטוע'מ*

נחלה טצים",הזעועאעהלהתעיה משבחלשבתיזהר בתרער
י מצרים' ,בבועת "טצ'ש כקדד
מיעכתבן*אילו הקו 'נחלהבי
עלמן"

ב .ה"מ;עטדח,1לרסוקכס
 ,שות"ן השמעלנפת ל ;4אח
העקה הכאה כלמרעהעלאה'לזר,משזע בשמר חוק שהרנצוץ
תלה

ח"ל,בער פ א)תנבא,ש~-וע14עלשמאיותנן,גלימיו ההאוכל

לבכורשכת,מצא בהמה מהאומרוולשבת,מצא אחרתמזהרהמנה
להעןפרה אחרת הנתה
טנ'ח את ואוכל אחר~-אשונה אכלויק

ו
,שכלמהעעעשהו-לשםשכום,שנוצרותרעםגה ב)ם-ק.ר'וםעםוע"א
םימשיאעןצהט"מיצת

-יע ימי,מהישה%שש"=ם*יק=טסק*"%ק*ת*צהק
,%מה
ייא*%שילמרשהל=קמיקשייז"*
*ש=מה96-%שת4מ4מ
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ש ,שדית,יי
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חאליש%פח"מק9ק*יתמאץמהי
ע"שטךס
ששטל-צ  ,ד ש ש מ מ ח ע ש ח ש מ

טפת"מיש תקדר שלם מן הק

נ

הזיה9רמד4מיהרמ4ר יעצה

ש-שץ9%9יל""צשהי"ית היל

4ח,טעחתציהשחןליחמשמ4יה

ושבמשאיתו
חש"מיטמסשמי"-י
יטק*י%9שהש"שמשם="9מממע
יפו"דגחמה-שהצחשמ"=א ,א ע

ה ת ר טהית ר שא ד *ט צ ץ*

מה סאד
%

מרהדבמחקלעםשכ"גישלפסה,שרויזוטא מרו("'כוה א)יל

ברכלןןלעלאותהבורומא שבקאהת4ק
ונץ
 .חק שמכה להתרשת לתתי-ש בקרושה של מקלה
ולטתלנחלה נ4גה)-ם,ולוחמיךבכלהבצג,והעיקר לטתלנפולה
שקמהבבטנתבןדורבנוזרהדוקבהברחמ.ווחמשו

תלד

סעודהשלישיתשבתחולהסועדפסח
א ץירהשוים אשרלעולטהג ',נשבתחולהמהנדפסחטיגץ
*!חשיהודים (ש,יחס"תשסיןפ)!יראה 6חןמעם 6ה,
ע"פ מש"כ רש"' (שדיש א א)שהיד השויםקיש הקדשש "שכוך
קבלת מלמח שמום" והנה ההכאה טמצרם היהה לצווך קבלת
עול מלכנת שבום,ברכחיב (ששח נ ש)בריצוצך את העםממצים
תעברקאחהאלןםעלרירןםה וקבלת טלטת שמםהוארגלה
,הובר'הםולאעבדיםלעבדים לכןבשבתחוה"מפסח,
להעחעבויי'
הנמוכהלמישרטהרתמאיים,אנואומיםשירהעבים,שכולהקנלה

יל

עי

ע %מלטחשנום,ביקשחכמה מראת מצרשהשו קבלתערלמלכות
ששם
שלשית מה שאומים בהנדה של פסח "מעשהברב.
ובזה.
השלה ,שבאו
ברפיו ממפרק בהראתמצים כל
עממיי
הם נאמרו להם ,רב!תש רגוע שן קרשת שמע של שחרת",%ל
ת
הים שמנד! שראת מצרש ערשפעלולעורר אתהע"מ לקבלעל
עצמם ע %מלטת ששם תהו 'שבאותלירהם שטרולהם,רבותעו
ש מ משרם הס
ת שע של משנוד,
וגק אקי-שו
שתעידו הת%5הם 6ש-אח שמע -שבואענץ קבלת של מלטת
שמם וקמפורשבקפארכתו :אסר)לכ'אנ
.ר'המעלה אחכם
(91
"וזקתכןטבחיםמראת מצרם
מאיץ שרש ליוחלנםלאלק,ם',
-

איי

עי

יי

סק-אחשק

תראה ,שמם הששמש של פחח משחום למטת מפו
תלה

על פסה,שענ'טסמרר קבלת
מיאה טצרם ,טוטף עמהם
ינדטקע'םלפסמשה' ,שבשעת
בו
שא
מלכותשמ.ם ,שהי.מלטחךר
קב
םפוףקבלו עלומםישראלעול מלטתשט.ם הטבח ח%
נם קיאת.
המהנר פפח הואיתקשר בק שיםראשיתם*חרונש שלפפח,לכן
קוראיםבועורהש.רים,שכולהקכלתמלכותעמהם
נהוהאסר,חו"ל,טסהע א)למהנךסהפףפהשמעלויי
האם
שמוע כד
.ש-קבלעלנועולמלכוח שמשתהלה,המהרק-טנןלע4ו
ע%מצ-הזישלבארשיזוהמקוררבקפסח4טכועחז,שפסחהואעמן
קבלהמלכת ,שמם,ושטעותומןמתןתורתם הטוקבלהע%מצה,
לכןא.חאברחיץ(ער.חיקיאבו  )6שהתרם בק פמחלשבועם ,הם
כעצחולהמועד,ה"טנקקבלתטלכרטממשן,צצסע%סצוהז

ב עשיאפער4ה
,מעםלאמית השייםבשבת ח %המקר
פסח,עלפיהנאמר(שי רשרשנ ה שישעם-ת'מהםערמופתיי

אח שארנה  710אמתו ולאגור"פנמו.ח"י
שלשיטעלפו מהרנצי
בשםהרמכ',
הנתיקבעלש-הטת לף
הו
אםתע'רוואםתעזירועא"הע(
י"ער שהחפץ ,שכשבאעל הארם
אלרמיעה
עה"ב (שדושב )1

התעיחת ורגש אהבה להצריח ,צרק -למנקז במשטה מצוה וחפץ,
עי"ש והמז ש' הפסח,אע"פיטרםנעמםתיכבש ,הר הם בבחוש

ש"שטיטשיוממישתמאהשד*ר
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א*
*4
 י מ * מ ח אח*א*14ח*1

אק"4חא

*ירי

חחבסמקאחר,מו.תבהסיךעםו,ואלתזהדמסד,טפותב.יך

11
11

' עתלעמו'תן ,אל מהקישך
תרה כמה רתשא (תרכם נם ש)י
ת רמשכן והמקרש רוי מבואר שבהוך עבודת השירה רוהבה,
עביי

ופרו זעתהלהורהעבהיה כשולא חסותם,לעבוההמעעי,ז,כ'או
ה'אק'שתלע,לננ
ףה.רצקשמכהלעורראתדאדנה"ערשתחמן",ושלאההיה
עבורתהססםבבוכנת"כמעםשעברת.טחםערשמצאה' אח שאחכה
נפוי' ,אלאלקשיה לחכתה לבהעת 'אחרוץ לא ארפס ,,שהיא
לקא שט
בה'נת"ראם-ולאס'-נםבהנהעם
בעתי
י'מה,
של
נש
מששה ,תעה לגאולה
חרש,מיה 'ת"שעלכל נתנטה
1,דסדי,
בבהותבןרה-במהרהדיקבחבריגי

*

יום

שי

ת*

שביעישלפסח
שסטירכהגהובנ'"מראל אחזיהורהויאהלרראותולאטר
א
'1ש לפרש שאףשנטוףממתזלחיםע"הנםךקויעח מקק מ"מ
עיק' השרה לא אמרועל הצלתם ,אלא על מהשע" .הנם התגרל
וזתקרש שמיה רבה חיש "אתהשיה וסאת לר'" ,היםעל מה
שנתקרששמויהברךבעולם
היש,שמת ףושעד'נזוםההואאחושראלט'דמצרםנ',
.1רא ושראל את הנולה אשו עשה ר במצתם,הין שאףשרפיי
הימה שהושקםמ"רמצרים,מ"מ שדאללאראו את
הקב"ההיההעיק-
עצטם,וק אקהירהנדלה אשרנתגלהבכלהעולם ,חחמשוםשעיקר
בזיעתישראלהיאפשיעתר' חה שאם-להם סשהרבים (שט"
החטבווראו אתפריקתד' אשרנעשהלכםהיום,הנעו שאלתסתכלו
ו אתפשיעת שתראו אתכבור שמנם
ב'שיעתכמ,אלא החטטיא
ויתגלהבעקם,עלויטהשהןשהלכם
בכל
הזנה איתא במגורש,שש 5נ.א ח)
הכפרת'
ביבוישוה'כצרעש.תן
בם
כית'נאבקהוא ,מןנן ואחהבחקות.הזי
נוברעלץשנאמר,ששה נו)צאתהררם אתסק -תשלבארשמעלה
'בכלביתינאמן הטו" השו ההכוה שכלהעולםכולו הטוכיהו של
הקב"ה,וכל רימענהו,סו ,4סוי) בעת שלאוגנההים
להקיעטפנ.הירמתעלפדהאל,עמדלהםכחו של טשהקב"ה.בכל
ושיעולם טלר הואנוה ,של הקבעת
בה' טרק הוא' ,הסט
ובנטתוהמעהוהשס"השהכיעל העלםוכ.קשלכביש לממדשמו
נום-

.ם

י"

י,

יי"

מי

תלת

י

י"

*

*

יתמךואףשקרעהעם,הרםאחטטהותגור הש
חח שאומרםבל"לפסח.אלוקרע לס אה הש לאהעבו-נו
בתוםריח" וצ"ב רמהתועשןהיתה אלוקרעלמ את השלבר ולא
הענו-נו ההוט אמםלרכרעו ותפרשויטששבקריעתודם לר
יהוו מערלונתקדששמויתברךבעולם,תולוהינו עבש מאות
הי
ה שע עצמה ה'א מטרה בל הה-ם בעוה"זלפעול ושהגרל
אתיע
ונוקרששמויחבק-כעלם
תהוששם'ףעםשבפךשל"מתעליוםראשק,שבעם הראשק
ממפרשבעקוראתושועתושראל השבמתעקםגבראלבעילהיתירד
ךהרונטועתר'
ורהבםבשבועישלממתיידוע

סי

יםמ"י "'"י

ב עודנראהלהנסקי שארענק
שבזעישל פמח עלפ'
מאחך
לבמרוץיץפ4מא) ראמרר אלאכרם
מהשאמרותי
תו' משל לאחד שהזהעובר ממקוםלמים,וראהביה אחת דולקת
אמר תאמרי2דנ.רה ץבלא מהע ,הצקעמוכעלהכיה,אטרלואני
הואבעלהבורהי"לשכ'היאהענקברגהפסס,שביםהראשחעת
אפשי חהעזהביה בלא
שפות .שראל ממצים ,ראו והכו-ו
יהביהואבנילהםאניהטו
ול
שע
מוהנ,ובון-יעת שסוף הצץעלותםב
בעלהביה חהו "מלכותך ראובנע'בוקע שלפניטשה' ולב;אנציו
פצץנ)אע"פ שהאל"מאב,העועדשרוו כטחיםנו'
במדהם
טי
מש
עו(
עלתם,עע"עדותטעובר/והבן
ימ
רדוי
ובא' ,ש לפרשאו",2ר משהובני פדהאל ט'יאמ-ו לאמר,
ה" 11שאמרועירהכפיה,הןעל עבט מטווה כבחיאאי אפשר
שתהיוהכיהבלאמנהר,תםמשום שטוהצקעמהםבעלרביה,
ונטולהםארההד הביה
וזהי וצק שער מהרה נטהלהתנית ככור היתנ לעעעה
יהגרל רוקרששמז ,רבון תצהמשחיז ר שהש נטועת ישראל,

מי

הלש

ש3
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אחרוןשלפסח
השאוראל את הןדגרלהאשרעשהד'בנשריםויראוהעם
א
אתד'ממטעוברובמשהעברו,או משהובנ'ישראלנו ובטררש
י
ש
ו
5נ;גן הח"ר,התלש ש ש) כשמעו בףבר'1יט'ר 1תהלתו ,א"ר
(ש
,שטת ר
כטה-ויאע"פ שכתוב כבר שהגמעוערשה1.בבומים
נ
לא)רחמןהעם,חורוולאהאמים,שנאמר(תרמםקיי)שאנטאתבקע-ובמצים
,
ח
ר
ו
ב
ו
,
א
ד
,
שלהקב"ההיאך
לאהשכלושלא"הע',ביקשבאוקלהים
עוטה משפטברשעםכנעו רח'טא,יגרם לה מא)ותאחובמעעשטץי
ושקע את מצרשב,ם ,טליאמשבר',ובוכות האמנה שרתהעליהם
רוחהקודשמזמרושירוקההנראו"פ,רמשהובג
.האראל,ואקאואלא
לשקאמנהמקאטר,שתשוו ל4ה)רריגשםהפקידאותונב'תו,ית.ב
"יץץההלתו
)וכל לו בוץ ,חףראמעו
(שם י
רברי
מק הבעש"טמ"ע,ת,4,ה
בם
וטשנהלבארע"פ מהראיוא בש
האמונה ה'אהיבוךת ט מ"ש וגיבח
קונ פ
ש"דבהררון,שהעויאקי
ג) לתארישעה לאדכקא
ראה,שטרור
י
ל
"
"
(
י
ר
ה
מ
'ש לואר,,ובנךנר,מ וט רק לעצם האטווה
כר גש כם4ד'ה"
ול
'חווו ולא
הס"חמרה להם מעלת ההכגךת.
כהשית ,אכל הית
האמיט",ביקשלאה'1רגגןם ט אכלכשבאוקלה"מנ"ר
 ,ההקדט,
שהתה
ה חרולה חתיה ,ה-ט שדבקו ט ב"ש
פ.ר,שביונינ
ק סנה
עמהם רוח וקרעת ואסרו פסיק עעעך השדה נאץ-חתד"י
א ש  6ושלפד ת
ת

4.

"י נהי

.שי

,ק

שייש

ית

=
א*איק4ק ח"חש=מיב

י

שכעש

שה.תהיןכי

בעולם

ומרשעירה צרכה.;6ות מתורבנית,הואמשום שהשורה
ב
צףךשתאמרמתק'"תוהן",עלדרךדכת'נ(הרעם ק',נ)לאשירהלר
בחי',ומרץרהח.ות חף הוא הרבקות בהש'"ת,כרכח'ב,יסים ין
ואתםהרבועםבר'אלוצכםחיםכלכםויום,ויאמר1תך4סלו כ'עכך
מקורחים רדהךם רבעה'רושלמ' ומנר פע ר א)שלולבהיבש
טשהן שנאסרותהלם קש),לאהמתים ון~ו'.ה הרגשםק"ה
אםלולבהיבשאעו רארלהלל,כלשכן ארםיבש,וה-
שאץבולחלוחות
שא!.ו ראףלומרעירהלרעי"ת שאקהעירך !ששרתבפר
של
)כלהנשמהתדללזז
%ד,אלאוהרמסשי

,י

פס,

ח.ית

וביה'תק,מהשעלעשרמכותבנשרםלא אסחישראלעריק
עורה,רקריקאבקרועת'םסקיההא שתעלהבלבולובו-עהרה',רכיה
,ועלכןלא
שהאמונה שלאבותעיבנשיםהיהרב רבקותבאלח.
שןךהה*אמורהבל העתי
קכשבאו
הביאהאוההאמההלזמרשירה,
הבקות
עלה'ס ראונבודתועלוקב"ה ט',שאו"ו'אמ'מבר"

מתי

וחיות,לכן ש שיה
והנראודי חתל(ס)יוקנא בןמניןלהחיתדגדיםגן התרה
שנאגדאו שראומרי
משהשכ' האראלכר ,שרלא נאמהאלאישי,שכאן
לתחית דנת'ס טן התרה"1 .ס לפרש שךעעשה ?, 11וקץ'ש 1וצוה
לבא,כמו
בשנשאעמתרה1עהירר4הם,קהנטוש)מועעקםחניבותראעולזלתלחיי-הת,הולמכתןים'של
ינאמר אלא
תא
יעל
 ,שאף שלמעשהכןשרובעכר,מ"מ הוה קז טבחח1.תההטירה
.ש.ר'
שללעתרהלבא,היאחיותשלתהיתהמת"ש
נ

והמזלו,בגץתבהקב,ה

4טתיקע5יי

דבנץת ט ק

אפש-
וביתר בחכמת פחמית היצה
וקרושה ,שהטו חסמה הנקהה,
שב

ין

,ינ

ת נ) טהקצלק1י 5מחח
מוש מדו
וקמשה
"לאתדביזבמאויה חחשאיהאבמררש (ששץפגע
רחרח]'כ%
יר
וסב
תש
וג
ה אז"ם'רמשה,הח"ר,מז14לא ס)פיה פקחהבחכמה אורתהמרעל
לשונה,כוהם שבראהקב"ה אתהעולם הדשעמןוהשראלעלהזם

ש

לוה.עושעלהיהתורה
ממנו ארם שומרעירהלהקב"האלא.עיא
הקההשה והמתה צץ לרכשת טציא .תגש ,ואף שבכר ידהה
ושראל לרכקות על חץ
האמונה כעקם קורם לקק מ"מ אז זמכל
התורה% ,קעולשיה
רה.רצקשמכהלאמבהכרבקותבו.ת"ש,ויתעשרלבנולומר
מטיןהניהנוכללפעולכלהשהמתשפעלוישראלבעתשאמרועררה,
כמרשובכהוכ "האמהלאיר' עה1א בגע)מדא"והמרם ד.1פושמ",
והעקרלבאולהביאלביאתבןרודבמהרהרודןברוברהמ'1וחטרנו

נעילתחגהפסח
חחלך האאכ'אנכ' שלחתן מודאך את העם ממצרם
א
הוה ,שמח  4ש פירש הרמבק "וסאו
חעבדק אחהאלירםעל הה-
קבלועבורת השם לכח אחףמשתו ,עבבךורכונולעקם,ואחרך
'רהמלכל0ימאשדתשם"
ולנ"ב,דהוה מנירתיציאתשצרם לדאכלקוהיטקכל
עצמומלכמן שמם,להימןעבר ר עבף הם לאעבייםלעבדש,ננס
אמצעא
מצותא א) הזנהענקהעבריןהחץלהימן"ורעכרכוררבו",ב"
צו א),תכל טהשגוהע4ר קהרבו' ופמהש 5ה ג)1%,ם ,-שאקלושהו
ענק במםעצמו אלאלקיםרצק אלתו והרעל משהוב'ןמומרנכי
עכז (אמו קראתלו",ועל-כרחךשלאויהלושום רצקעצמיב' אס
'הצולכלמקום אשרתצום' ,מק שמה
רצח קון,חושולכן האחרק-
שמצוום משה רח'הטורצקר

יקר

חילש בס שאלתבן חבםלבן רשם
המץביעדה של פסח בשעו שרגן,זחכם עדאל פשק העהת
כ
יחום ההמ41פנךם אשרש"זר' א~למ אחכם/הזנכחעובחעעבתע,
לוויא 'אף אתה משילו כהלכהז הפסהבר' לעומתוהבן-ררשע
שואל צמההעבודה החשולכם',וטריקיםכלשתופלכםולאלי
,ולפ'
שהוציא עצןמןהכללכפרכיקיכראלוהגז שםלאננ,4ל' ורצשה
העולם,ש ,2הרשע בשמלץ 'נ2זהעבויה ואאתל"ש" התצא אח

ישו

קהכלל,ש"1החכםכשאלתו'טההעיתהזחל"ם הע?טממום
אשרצחו ד אלקעואתכם ,.אעו טהראעצמוגן הב ,%אף שואר
ו לטהש,הללתהפסח,
כלשק'אתכם',יעמ
הטמאה,שרוצםשואלעלומצנותבתוהןוסחץתוק,ואידלכן
המומפהמ'מההעדות החקשה%2שפמום' ומשוםהכ'אף אםוד"ק
בלשק "אתכם"'-ולא אותר ,הר במה שאט עכר להרעות התרה
א'וו מהפא עצמונן הכלל,שהר .לאו כל אדם וונה להשע הכמת
התורה,ואףהשונההלכותןכפשמקןבכלעםשבגנולו12זואכןעולם
ט א) שכן נאף אתהאוגר כהלבות הפפח' ,שאם לא
ריא
ט ומשפרדהתיש",א חקךבן שעה הלכות תורה
תשעןע)ריותחוי
שבעלפה
אבלכןהרשעאיםשואלעלהעגאבהורה,אלאשאלחוהוא
עברנהד",מה העבוזההגאתלנם',ובנה חףשוםמוחיאעו על
לההרא טשונןהכלל ,הלא לדות מעבר ד" ,שאם אעו מקבלעלו
ח שםלאהרז באל',
להעתעבדז" ,הרכפרבנזקרובורזי רי
ש"נהמטך אח וקםטמצים תעבזון
שכלנאולחמציםהיתה סף
אתהאליםעל רן)רהוז"

*

יל

"א"י

עורותאנינותןפכם

נ

שץלשחצחהשקהשי*מיהימ

"תעיף-יד חיימחהחמתיהצשיא
שדד"שמןיח "שעקי"השפ"%יעד
ה""שי"י~*יקייז"ש%י"ע,יש
מצ
 ,שיחת %
שןייף
ח"* א
=היףךם"י " א ש ח
 %א ן-י  9ה מ ק

י " *  6ש *  4ש ה"מ ש=*ם
*יש"קמ"שששמשמ"יק%
%

בכלותונק הצומחהעל ההתמנעו,או מתחלה העבדותבפהוקיעל

ררךו:התונםאצלנובו-4".אל,שבוטןנעילה הת4מעיםומטישים
אתהוגעו,תות פעלא הנשהה,וטהחלקלקבלאחהעבדותבקבלה
עצל מלכות שמים ,ולעבוד כעצם הגמודה וכודן מה שאמרו ת"ל
צחיחי א)'כשיומק אתם ששרההאני מתן לנם ,עבדות אם מתן
לבם" שבתק-שיהחגבמכורק אס ששררהמתןלס ,אטטבעתנוולה

החגצתךלהכירשעברותמתןלנו
א א) דגועלותלרודר'לאנבה
ועיןברש"'עה"ב (החקםקי
לביולארטועתיולאהלכתיבגדלותובנפלטותממני,שפ""לאנהגתי
שררה,לאעש,-יגדולותתענתוח בועשתביעותכי
,רעניעלץ-כמ'
שאיןלוו-םין4ם,כנולםסומללברך'שויובחינת,לא שררה אר
מתןלכם ,אלאעבדות אממתןלכם" ,שעבד אקלו בש'עצמו
אלא'כמלםמומללבקי'

עיי

יק

ש לבאר מה מקאטר (שמוו .1ח) תאכלו סכתעדיום
ר שפת.
האתר ועשרם לחדשבערב ,שמוט מכמושיש שקנינחר באסלת
מוו:ביוםהאחרקשלחגנתק רוןחיםופלו) אאהיבא) כ'המצה-עמן
פשטת,מראהעל מטל השרדהתו' הלכהבנדלות,אלא"כמ' שאן
לו עיםורנונם כנצלם מוטל למרך",ומוכן לעשוה כל עררעבדתו
עברהווהואבשןנעלתהרג
עהיכ (ששח ט ב)זה א4-נו ,ראהה
ועש
י ובנהיהפרש מ"ש
רש-אים היםדוקאמשצםשלאהנתהבהב
שפחהעל הש טהשלאראונכ
שוםרועשתטההז ,אלאמשורכלשורטטפתההוברלהשית,וקימו
'5א גבהלכ'ולארמועעי',,מלראות מה שראו
מאמרדורהמל-
הנביאים
ה
תטו

סח אהבודתורגשובוהיזםהיששישח.
 ,שד הסחט (שנות ט מסולס
והמולאחרי,'9עת שסי

%

ש2ס4א4ראגגמםג0וטם 2ס)1אנ"נזנ,,'0טטימ שט
חשס ה4טו")טווט ,טשא שע טש
סו,ט4שימע")ט 4מע4
נ=!4או,גע '*טע,מא,ט שש]04ט"יט
4שם ")וס )שאם עהע),ם
,טסעא טס )אס )עהס טהער( ,א"0 4י)ט) "סא) גש
41ג1סו אזםטם2סנא4ןאמן4םנ0ו ט0
נ.ס)1א)גמםנהמ'עשט0אוט1םא 4א44סא",4א
א )מ'0טםנ0,מ
א4ן א)),מ' 0ע4קש אושטם 2סמ) אננמ'0טואס (א,ם )שס))4ט
גקאם)סם )םנעט4ע41סססע) סשנן)יםונס,ס'טן'ימשטין)מן
0ט סא שא 'טססט טוגלן 0טואסטמ 'טג1סט סגנ4מ טשטט
ט4מסונ גטמסן שטםסן)םנט טאגמסט"]5חא4א'טגםה
עעוס ה שא 44ה) 41םמי4סש 'גבה סגא שעסו ן))"0מט
ט,ט סאשא'יסנטס טו,ש"מסא ,אמ'אוט
1מטנםגס4,עי
ט,ששע 40טננמג.,
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,
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"
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י
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,ה)סס"ש
)מ ש2טסן סמם 'ס"ם סט4ט וש שום
עמ4מ וושממשא ט)וט "סט 0גס ם ע)סםס,ם טטה4
נ"
'"')מס  4סשח,""5ח'0שיט ,004ס ,טה4מ
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1
ו4מ)0מ]ג
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ו
)
ע
א) 4ם)סםס,ס ,טמ4מום( ",ה שמז א0ג1ב)).4טי)סש 'שטמן"ם
'שם עסם שנ מ4נ סט"0ם 0,ט)ה
"סא 5עמס4מ ס4ט
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חג התסח נמשךעדשבועות
בהיות עבודת רב הפסח במשות השי"ת ,בבחעת "רחבה
ו
ךלהצטרכוולקשרולחגהשבועות ונקמהן תורת11
מצוחךמאר"צר.
שהמוענק עהאהבה .תרתךכלהעם השויחת'" ,בוז שק מ;
שא'תאברמכ.ן(עד חושיו מ לושה.וםפוב מתחלבפסחהמ-51ער
שבועות,ייותםשבנחיםהםכהולהמוער
לפ'ץ כשטהנעלההחג שלפסח,א'מעההברניםא*של
משא'פסח,אלאהמובשביעיה הוהעיקראבפ'העלםעכשיו"נעלה
מתעמונא.פטר מתחלק חגהשבירא ,קבלת
הרג" הוא שכם
בהימך ,ן ש) שכלהכפירההיו להראותעלטרלהתוהה,כנוכמור
ההשתקרות רמ.וערלקבלההתירה,ולכןהמוכברעבטנונעלת

ש.

יום

החג
ריךרצק שמכהלהתברךבכל הטת ,אשרנר)נרכ,בו המהאל
י ר אלקשעמם
בעתשעלו4עלבמועד השח,וכרכתרעליכם,יח
מושרהופעםאטת'נו,אלהמ"ממול ששם,ומכהלקבלפנ'משיח

צרורנובאנפקמהירקבביאתבן במהרהדדןברובהחמיוחותריו
רח-

ש

פתיחתזמןהקיץ-בהיכלהנמיכה
יאאח-

בינר מצוהותורהאורוררךחים תתטהותמומר (מש 14ס):
א
ת 6רואו,ההיםושמו
ההמיבטאוק-א המשל אחהתורה"-נצי
שבלעד'ורואורוכולהארםלנפוללבורות ,כאשר ומששהעורבאפלה
,תרס כן בס) ,אבלכשישבויוורואורדולק,
לא תצפה אחירכק
ה ואעונכיטלבאבנים ומכשלתם,תיילמח"חרואה הארם את דרכ
רעותושארשרעמותדהוכ'ח'םבדרך וכךדיאחתיהורגשוות,שהם
טאייםלארםה-בוונחיבחובעלםהוהשלאיפוללבאר שחת
אמםכלוואבירכשאףםכברהללבררךרוכבה,שאוצרן-
בררך המובלה
לא,רסי עלאהצלבכהית ,אבל אם אקהוא
אוהולמתח חפש,טהעסיפו 6הנומצתווהתורהאורשלא'פ,לולא
עשלוכינוב תהשמסיםוקרא'וררךחיםתוכחותמוסר' שטמרת
האמותיתשכה
הוכחהורבר'מוסיהואשמעמור אתהארם4לךברק-
שעץהנרמצוה
וק לאחף:1הוא ששעללומה
צרך
וזרה
1
"ו
א ק ס*מ
אה
ק ק שר מ ה
מ%
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"4י
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י
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""י""י"""""*1

ויו!אפיתי-בליכפיה
בפרשתן אמור) באמר (ף-9א ננ מ) ממק שבעת שים תחת
ב
אסו צום השמ'נ' הולאהימסלוו-בן אשהלר' מנומריםהו"ל(יק
)"'רצה' מלשר אם הבאתלפס קוק נרסקובטובההואק"מ,
פג.1
מוםבאמםעלכרחך,איםמעלה שתקרבלצ,.אלאהוא אשהלר
[ו או ושן ש יא ש ם רם טשז נאש] ודכוותד (מדבר כח ט
צו אתבנ' עזראלואמרתאזהם אתק'בנ'לחמ' לאש',מא' 'לאש",
אמר להם רקכ"ה אם הבאתם ברצקובמוכההמווךבנ' ,ואםבאווה
,לנספה אשטינתן,שעו5שם
הרהוא
ו'נלראאשה'"למר,דהוהעה"ב,רשש א .')1קריבאתולרצם",אמר,
חו"ל (עמור קו א)"קריב אותר ,מלמר שטפק אוהו .טלנעלכרחו,
רוצהאני מהלכהבשר
הסל'לרצוט",האנאד,טפןאתוערשיאם-
רקרבןחוף מכפר לבקעו ררדן'ם דכר'הרמב"ם (פגיר5סיימןד.נ)
מ' שהזק מתן שטפק אוהו לנחש ,שבית רק של גבראל בכל
מקוםובכלשןמכין אשוערשאצנררהמ;אג' ,ואהובהנס,והוא ש
כשר ומקשהההמכ"ם"ולגוזלאבמל שזהשהר'הואאנום",ומחרץ
'שאין אוסרק אמס אלאעמ'הכלחק ונרחקלעשותדבר שאשמחריב
מן התורר ,אבלמ' שתקפו הרודיע לברל טוה;או לעשות עבירה
וריבהער שעשהריר שח,נלעשותואוער שנהרחק מדברשאסי
לעשיתו ,אק1ז אמם ממם,אלאהואאנסעצמובדעתורתעה,ומאחר
שהיארוצהלדיר?משרוול,רוצההמולעשיתבלדגוצותולהתרחקמן
רשה
העבריתרצרוהוא שתקפו,וצ'קשהוכהער שתשששרוואם-
ר אזוע כסו,
אם בברגרשלרצומ" הר'מבוארשבגרשןאףס''היג

"

"י

י

"נק

חשםשנהווברצק
ברםעכ 1.מבוארבאןבנידרש ,שכלזה הוא להלנהולענן
עיכמרהקיכן ,אךלעמן הרצרההזחח חוח להפריאיתיש ,חחברבר
דגשרף באש בעלמא ובכך .שיחשב לרחמי להשות ,צרן-הרדיד

להמקיב רצקבפק"ל,ולאטמרכומ"רלאונפוולפעילעדהנלהרומנו
-

כך הדברבענע .התרבה המהלח הטובה מחנכתכלחלמיר
נ
בתורה ובעבודת ד' וכדרך החם תוכהה מנסר אך ק :מוק לוטשות
בשב.
מקבל אתרבר' התוכחהבלב טפש
אעצים הא'ע"' שההלמו-
הפצה ומתעמר מעצמולהתימר מכל רק ,ולהתמירבלימור ההורה

:6.תפ %בחשק והתלהבות ,ולחטר בככוך הכרו ,ובררך ארץ לפנ'

הייםטייפוכלמ'עגולהעעובחכמהאובנקנה והיאבהיזח,מו'4

נר)ולמוכ'ח'פעעפ ק6הפ המא נרכתטוב והב'מ
.ש"שלודצק
ג
יהתנרג בררך רטובה וההמ' ,אך"ונרו תקפו" ,אשר באמת לכמהו
ל
"אק זה אמס ממם אלא הוא אנס עצמוברעת,
הרעה' ,לכן צרץ-
לכפות עלתבכלמס'ררכ'םואופנ'פהאפשריפ להפשעכיבע' ופכ"פ
כ )%ממעם שכתב הרמב"פ ש"מאחר שהוא רוצה
זהמיעל (נ
אהלק-,רהבו הוא לעשותכל רמצוה הלטרוקמן העברות
לודות מישר
דצרוהוא שתקט,וכיק שהוכהער שחששיצה ואמו רתת אס טן
חוףוכדו'
שאע"פ שלבסוף חרוויהו
החלוק מנטם הוא נרך
י
א
מ
לזמרים ומתפלליםועושים חמר ועת כר ,וככלות הכל הרופטו מקף
'ענבר.דברצק",מכלמקוםלאראיזהפרא.זה שרצקהנלהבל
.בפנה
כלל,הואהרצקהעקהלדטףלד,משא-כהרצקדגאע ,אוםוכפיה,
הש רק .אשה לד" ועלכן מה מ %ורה בעש שנהוה טלף כ"שבת
אח.םנם'חד,,ולא"כפ,תלמעים אחהדנהלהשתצרךלנשחעליהם,
אש טלאכא"באעודוכלב אחרנטה שנם אחרלעכור אחהשי"ת
ברצקהמהלההו.שאומףם 'בשמחה תה תומרו כלםמ
 .כמן' באשם
ה"ה",כ' הכמהע אף כשכל אומר6צ .עצמויבר כמק-באלים
ו וק
הף"ה'הוא שקל שמחהחיצקףוי ה' .שמחה רנה"הי

הילים

הגא

"כשאמרוכוים'ביחד"םוכמה.נד",בלישיצפק-לפעלעלכלאדו
ביפררונק וץוצחשמכהשאזוזהובןרבעל'טעקאשרבוכ51מנלמד
תורהוחם,ך,הבארבהובוראהערןיהא ם4םחהרבה ואמןכעם

תורה -שסירהנאדפ
ה
ח
נ
הנה עה'כ,מש 4ננ) בהתחלק -ת
ך
ה
א
ר
בשבק-
י
לך והעעוה היא השיחך ,אמרו הג'ל בכריש (המשא הא ג)
"בהתהלכךתנההאמזך'זזקרי,שהו,עומק בהוה כששאטב.ח
אביו %א הניחה" ,בשבקי תשמיע41ך,אימזי ,השכבבמים ההוא
(טפשה נח נא) ,הגוז שוכב מ"א הנזה משניידן" ,הזקהנות הוא
תשועך.
 05ם
 פקן תקבמשנהו (שם)(ר'יחק אמר "טמשמו"(גי),ן ד"א בדישזלק -תנחה אוהך,כעזיז שארם עע נהווהבחיה
בשכקיתשמיעלךשיואמששחזאותו מרמהוהקעה,והקורה הש
כשגומע הכל ברק הש מנעיק שלו ומלמדת ע4ו
תוחחך
תשמי

]טת

לועזי

הנהכלאחרואחרמשדאלצרך ממהרובפרםטפחרזלות
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לעוה"בכיק ש'טלע המות והקי
לפת".ל,דכי]
הפרת'בעם .לא המטע בהעורקולבכי4זל
שבאחאבהרשב"מלאך המותלאשכיח(יד ך" אן,ורשב"יהוא
""
בבחינת מחזהטחע4עלכןמהקים שםקצםהגעור ר"ה2שת'בעבד",
ידאסיבתהתעשהכשמחהש1,
מצע (סררש הנטומא טק  )1שלעתק.
ונראה ,שעל תוך שאמרוחו"ל
לבא הצמקיםרג~ירםברעץלש-ץ,הדצ'העושה להם טחלוח חק

ן
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יעיז

תנם

כין

מתגילקערשכגהוקלאוץ-שר,ל שמגיעקלאוץהמהאץדגלנה
מתןבהם רקק שלחיםהישעומרק,כןהואבהינ'ותנםבההו
ו-
ת
אקכלחיש תחתהעצוש91י"" ש)],עגםעהה'שמחלותחוחשנני

ץהישל ,לער הקדש
המכערהיושם חקלאיץ אלאי
וחשת ,.אבל
ךקושר"לבא רק 'תלבשו אותם מחיקת בלבוש
א דהמבץ
שעתי
כשדשם ברוח הם קימום נם השתא וביראדיילל
טהורותמחלותאלולהנלקודשובמערהבנמרק,ורובםמהגעשעטך
כלם צמקים רמתארם להעתקשיים לקדושתהגב' .לשם ,ואר
נפשותם ,משפע  6לבזתו כל
כקושחו חסתו זרחעליהםומאי

ניט.

השפעותמוכותבדוועיותובנשסית

שמחת*חנחוני במק

עוד"םלבארכוה,עלפ'מאמר השב" ומבר סר נ)"בול אם
1
לפטר אתכלהעולםמלו קוחין מעם שנבהלער מהא' ההטהאמרו
חו"ל ("כחש אןשא'הנתרן (הדלש ;,א)כלנשחמצירלוד ,שה
חממת באיאהעלאכמהת רקפתהבורץכשרורם,
ל%
בשרשהנושםחקאח
יאוחוהיא ש ,2אבל דגך'ה נוצחץ אותו חשמה,
ממחק
להשמדם  415משהבד.ח עמר בפרץ
עשאטר (תילש 9אכלנ)מאיאמ
ןבחיץ משנם שעומר בפוץ לש'ו,
קר-לי
לשח ופרש"
צ,
'
שח
טשמ מ

יט

יש

א" "בי*"
א-
ממחע*ד"טחגש="*"%ק=וי
ץה ש"מ" שןי=,מחז" חי שי
%יתיקחש"טצ*"%

ירק"%יףקלס*%ו,%ןשי

,1ש"פ"איימד*הל*ך=יקי
ש  -מ ש ש ו
ש

נ'סיון

רולולאדכ"קאדמו"רבעלמנחתאלעזרזי"ע
' אשהה כל השונה הלכמו בכליום,
א במרום הש"ס תנאיב
טובחיולו שהתוכן העלם הכא עמישר ~תההנ,ןהסכנה עלםלה
אל הקףהלנוחאלא הלמת וטובעלזזכנק אדמו"רד"עכעל
"יה"םלרועעהלא
אא
אב
ההלולא ןחםשרטאםהו ,מטרםםישלעיאו,נ)של
כשףםצרשת השפסוחה*'צאן ףכל ישראל"שלושחלקלעלם
ם אלאע"כצוקילחלקבק "חלק
הכא ,ףווףהתונההלכוחככל',
עלס הבא ככר כוזב
ו עלם הבא" ,רושה
לעלם רבא' וכק.ב
שףםאלאכל אחר5שמעשךי,
ההמכ"םןפ"המשניתשם)ךאן
ש משא"כ נבן
תמצא הנם הבמדגהדליחותה והקףנ"ב 'חלק'ניק
עולםהכא' היםנדשהכהלהיתבאחזתבן המחפשבעדווהמלבא
הזוכהט'שעיבההלכות ככל'ום,עץ.ש,תה ער
,ן חץ קש-ב)),,ו,
בהיעאוויל*ן,זטוה-אה.ב) ףה"רוידרושנןעתץדובבם,בקבר
אמנםעייק'שלעק,למהוזאשכר'השתההלבותבסל.ש"
א אףזבן
נתלכל קקערשיווקחלקמעים הכא'נחן  ,6אלאי
רשלו השת
עלם הבא',בהוזיםמ'בן' ש4ש מעדםלפגז אהבותפכי
לחפש
ם עשרוגדלכ"כ
שלר ונראה,ש"עכל מ שקמר הלמתבכלי
עד שהשב!עלםרששגאלאדוקאמ' ששתההלכוהבשפןשיהל"כוח
עלם  ,"4כלסרשיצאלהמר"וולכהן'בר'לפעולירידות
השלםמשהמז טדא רש4רשאמרו וקל,סיפוק פהב)ואווזובן
ריק

יא

ההים ח"

יש'-

התא

העלםהבא,עמותןדטפלכרך,עיףעילשיףתפיק ,תרסבאוריהא

חרראולא מחזיק טיבותא לוטש ה',היםשרקנושלאמחווקניבח

לשויולעצמו,אלא לשרהושרלזכוי
עולםהבא

שמום,לת'קחעולם,א-הואבן

הלה אמת "אלתקר'השכוח אלאהלכות' הח' כלאהוא,
רוק! שזומרו "אל תקי ה*כהז אלא הלכות ,.מ-םביח שכחוב
רתרוויהו אמת הוינושרק
"רתכות",ולא"הלכות',בע"כצרק-לובו-
בן עלם
הלומדהלכותבאופן של 'הלכותעלם,.הוא 81וכה
הבא,לובנםלפג
.ולפגשלחפשבנכווהרמלכא,הזבן

לה.י,

ובא' :ש לרוטש הרררן בסממית פק! הש"מ לתחלהו
ב
'מאשת' קורן אק שמע כערכות משעה שהכהמם נממש לאכל
בתרומהןער פק! אששרה הראשונה' רהנה משארבנמ'1גיטת א)
.ער סק! אשמורה הראשתה" לאשמ~
ע,ק
רמשוםהב .תנא הלשח
דאשא משסרותברקיע ואיבאמשמרית בארזא ,חלא רב'אוחשד
אומט ,שלשמעג)ווח הר הקלהועלכלטשמרומשם -וקב.ה
)ר'ממרתו
רתע בארןעלחורכן בגת המקרשן שנאמרוימיי בךי
קקולו שאוג"מאבעלמהו רח'מפורש ,שתשף
נשאגוממעקקרע י
כר.ש תרהשבעל
יפה רם התנא שהקב"השואג כאףעלסעח
י
ע
י
ש
ו טצרתויר1מק,דאראיובר)סר
עעחההועלהומכ.גהשהיןכגלהזווי
שחבש בנק גע
,הרללאן.עלישאךמחסיתש"שסליהשח"לבלשן השס
אא"
בפלכים צת5ץס ,שלאשפז
חכפד
סעק לדבר שמשסרד

יש

ושם)
טו -5שעט-
ראשצם-
תיסקשגק מסהזום
 ,משטדמסניהעםבעלר" ע*א18

י

שיאה שלק תםענק במצפת ק-את-שמע,כ' אן שרק
י הצי1יט-ם 1ר)
'שמע-פראל ועת א*ץםוישה אחר',ה:ימ
רר'אחר,
אלץםהלא אלךהמהמורעאבלריאכעפתירהיי
שעכשיוהוא
שמחמווימיך פ)ביהםהדיאתוק:דשזרחששאהדהזריעלתקושה

י.

תסב

ר'אהדפטמואהההקב"השטתונשפה

שי"הוה סק -טאנד הנארב .אבהו שהוקטר הלטת בכל.ום,
באופן ותפעול על אותן ההלכות "ה%4ה עלם ,.הים חקק
,11

ו-
שכעהא מעפרא,ולעומת את הקב"ה
רעלם
העלטת שד,שוקמת
יאגעל;נהו הטוגחוכהשדוחנבןעולם
אשרממרוםי
ק יטאתנש
הבא" ההטעםוקפהתי
.תזהשים,ליטבשעלענק א-לשמח אתהשכער

רקמתה למוקמה מעפרא סובבת התורד הק' כולר ,והוא מטרת
בטותהשרםלעלםהוה

ש רבת כנק אא' 1בעל ההמפלא ד"ע הינף ש ר
ג השהו-
ידעול השמחהב'טרץ~לאשלצרק,כ
;.שמתהתריק
ידח 1אחלי)בג
מרם עליתו לעדםעליקיתר הסומא משללא.,וררת עוד לעוה"ו
לסקוראתעמו,בג
.ביץ חלבניווחסיי,וכלהדבקיםבו

'1שלבארהענק,עלפ .לכה"ק של רפ"ק מכארדטשבי'ע

בקדףסת לף51שירשייס ע"כ21ר.שא.ו) אל ש סו שיהרהי)
ש צרקש
"שאנורטוש,ש"2צדעיםשפועלקבתפלתןמהשרירם,י
שאעם מועדם השק המו קק שוק הצריקריגול כאשר בא לחצר
המלך מלכו של עולם ,נשתכח מאתו סח שהוקלו לבקשביסק'

בגומל -לאכן הצדעןם
העחז"ק ואעו מבקש רק כרהוטדבוק
תמק-
,אע"פ שקטמתםלח.המלך,והכרבקשתומהשהוא
שאעםשמהרעהי
חמץ לבקש ולהכ' זזנתוייק כשבאלפו.דיול ,אעוהובר הכקשה
שומא חפץ לבקש,לכן אעופועל והשו-ק חנקןכצצו,
וממעוסכקריבעעחתז"
עמרולש.רשלךבקשתו,ומבקשסמקוהכקשד,,לכןפועל
א לא
קהצרק רראשק שאעוהומרבשמילהבטה השפעלעחז";,יי
התפללתילהשלשההיאש ך2שזיןא) ,שאקבומלמעת,שאצומבטו
ץ עטךעהז'כ4.דה ,טקושמרא חח שהשבנם
אתהשפע,וקייע
בקשתולוששהשפענםלעה"ק ,הפלהשיפק מ"שכושלתו

יש-א

הסג

ש*ם,ותשמכרושפע םלע,הץ',עכךה'ק

ההענק-,דת נשמתהצדוקלעולםרוהביםהפילארלי,
למעןחדו",תפלתוש*טה' ,שאףשבגמזה'תעלהלעולםק4,קיחר
אשד שםנורתאורהבגידותבאור יחר ,ט"מ אלישכחלהבט,
בה
ילתשועהמילהבכלהעדנש
השפענםלעיזיו,נוצריכשכללההראל
,כלזה משוםהיותהצדיק נבן עלם הבא ,אשר מולאטת עקם*',
שאש חושב עלמירטת.ו רובמעלוזי ,אלא יזכה "לאמהיק
מיב,חאלנפערה",והנשברקלכבר םמ1ישבתכלשמאל

14שו"ר דמע,הונן נהמא
ה-ורב'ומאדריללא של
ד
קיכחיוקזאא"
אשד ממרנפשו לכבל ושטם
ריןכים,ודרכוה
ליונקר
י
ש
ע
מ
תיהוהכאוחזו,ש"זע'ק.נרול,אשרצרן-כלאהד
%שרואת
לשם ררנא הליה לנאור אשועלזז ,לפעול
יעלו"
ק
ל
ל
גפ
רל
יה,
נו
יה
עולם,ידעכלפעול עחאת ממרת ביאשלעולם
תתעהעלםטחיה גשש
לנתחב
וישמו עבדא מס"ק אארבעלההנפלאד'ע,עצץדווצ
המרעה,הרכירב'םו,ה*טתשלם" טם4םעל שנצך,ובעעךשעי
רכסי רג-2עה,
הית חתורה רגן-ח2ר 4ה"ה דרכו לובן אלו
יפעם אחהדמן
דק
רו
גפ
לתומהןמפיט להרותלהםענעיםעושיםעלכה
נקיש,
אקו לאוכפהדחיפה מחשם דרבונם הקחמםאלט
כענק אשר בשחו ונבן נרראו רב'ם מרבנ' רגשתה לאפיפה
י
ע
ב
דמע חשש שעומרם שם קטת ר'1
הביה בה-אפעסב4יכ"קא
"גך'םלזועקאתרבנשאלו16ציומש,
אד
מקצהדרכיםוטעום,ולפננך

במייו

ויתעין

יניתה

גרי

לייט

*1ק"חמ91חידיןס"מ*חתקקאי
ידהצכקש"י,שקוןשריםבעלישףאחצמ
שריתח,%
שאהוש,היחיש *%שטא
ת"ל 1ע
ל לטא"%מם הששהדו="4לם

ר1

וטשר 4יגה"צמויאפראןזצ"ל ,שהנהבקהרבניםדגאספים
עגותעטףושככלעתושמיפה הזהההדלתמטרהלבלשהע.אופים

ב.

כל4
,רט,בכל את נרוק עד אחר ,ש,בחעו דגבאים ח-נושמשש-
בקושהעוטיכםעל המשמראצלהרלת,ונמם4עיב"ק אא'1ד"ע
העניהו ,מאהממש כשמהאאורחא,תגש %ק שזורע ששם את
לא דסם'ק אח דברנו ,אלא משהבהק בזד
חץ
סוימה אנדלכטהלכבנקקשאצא
ל מאש",
"ה ,רגצ'ם הקרושהכ".דעכמ
מק
ה

יהל

ר.-

ההא משם שטר כקתונחמה4ע' ,נההכו המו-לא המחבלבלל
בצירתרנוטבעשוחןלצהורן,אלאהמשץיבענעעב4למחמק כנואה
שכשטבע עגתן אאץ הנתהנרשהבעהכה,כיהענ' בראותה סגדת
חך שער רב' ואל דערלעכן הטיחן
בניי
ן גדולה ,ואבו-

לי

בק.וב"

ל"14.

אףעלהתלהבוהושל אאץבממצעויכה-וביגשברתהוברע,
מ"מ כששרעביכיק אח משנו צרקמ ,ומברכש אאו עהכהימ'ם
ח חדשהנכנסה ט,ימסק לרכר,
אשרבן"ט'וי ,פתאוםכא"קיו
%תמבקעעץהע' ,ארגש.אלד,ונען,
ורסקןדמעות
אבבי
וי
יעדח'ןרערלעבן רערא
מעםמעןרחח
עווטש .מל וקלפק
שק
המ
הסר'ןשליק במהרה ויק ,ור אום-ושלמטען ,בוט רעםגאטע,
הפראל'1הווה מגש כלרך קר1ח4א שללושה-למשםעוהפם'ק,ונתן
רשותהעיטר*חדמןהכבמם,קר ששגה פשא4ו ,מא הרלרכר
במקוםשעמרבו.
ההב ,בקורש,
ס
ל
ר
ו
ט
ע
נ
ל
ו
ר
ג
ד
ו
ז
ה
כ
א
ע
הק
ית'
לועושץ-

מי

**ש*%תאי"גש

ה"*ף"תשט%ש"" %*;%הלהוד%

שסם46ופששיא%%%קי,עס
יתשחסתיה א ת  %ד שע ח ץ ש מ

**4י=שקיטה-משמט"ח

י

ערבכמיון-לארץהקודש

ע'
.רשעלעפאןלנמנוםאנ"שום.וםפשנ.ותבכרזמדחתןבכנ.ברק
לצאתבג
.ישראלמארץמוויםב4.ם הוהבאו
בחרש
א
םהוה,לא ה4הצרץ-לבהוב אלא
מרכרסע .וששחהשש24אןיופירש..ב.י
ם הה ,שקטהבר'הוסהחרש.םעל',כאלוה4.ם
בחםההתו מהוב.י
סעו

והנהאמרוחו"ל נשנת ש א) שבאותו הסם לא אס-להן %א
מנף בושם חולשאכאורחא אמנםישלומרמעםטסףלמהלאאמר
-

להםכלוםבאותוהים,כ' מקשאבים הוה"למרו והשש 'שוזערבר'
תורה חדדםעתךטל,ה',םנתם",ידם שעלדבר' תתוהלאיוקז
ר)זישנות,שחתיההואבאר מ4םחיים,לכןלאהוצרכו 4חתמס'

 .שבו לעקיתשע רברש האשש  -שחדו ונעשועכ"ד,
חתום,כ

כע.ניהמכרו-ש"מ

בהעתהרוםראעוחודשםץן,הואצקרניכשרלרננה למחרש
(ב'ס"ק).ומארהלולאשל כנק אאאאדמו"רבעלטנחתאלעדד"ק
יעיר בנשותימא והנכלא אש לחרשחיהטים ,אלא לרעב
עיז
השיםולמקהאריוכל '2אה
ולהתחנןברכשםהגשמם,כרא.תא
י
נ
ו
ק
ל
ב
אק
א לממלא שחמ"לבו נעם פנףרת הצה"קמן
סודריול
העסקכ' אםבתיהומעעיםמוב.ם אשר הדשהוא חהסודאירא
דהץילאמ",1פירושמילולםה-ברגושרירשריא' והר'עםראשרידש
מין מתעשר ענק 'בעם קוה בש מדבר סע'" ,יצשזחרווםדכים
ההשנ.מ,כאשונאם-וומוםספץשל14תו מרק

העים

משב)רקכצודסמע",כוי,ןקכחטמע"ואל
כ הנהעה"ב
ע לבאר
גבראלאביכם טחבןטר"גשה""קכעלקרחיתלרמכארר,טשובי"
,
צ
ק
כפל הלשת "עלפירמכוארבוותיק 1חע א) בפפוקותעיזנ 1מ'
נבם.ראד'שמע נקלעבדו,דצד'קשומעבקולעבדו,זקנתךשוסע
תמרר הם-ח שמם-סקע~ו למעלה רהבו עכרא דמלכא ,עי"ש לכן,
כש.שראל ונאק כשמתקבצק ומד ,שטעקקול רלעלא שמכה"ק הכו
עךלבג,.עקכ תהושאבני להםאנקב"ריעצוותנטעובו.ינקב",פי
תשמעוקולדלעלאשאוטים "בניעננךעבר,'.עי"ש
ונחוהלבאר ,שלאוק'עברר'"זוכהשמכה"קעלוכן בשטש
רהוא עכראימלכא ,אלאנם המתריכםלשווע אתקולו,וקול
ים שהם"בויו" תוברכהעורןאבינו
ות
בו
ר'חוצבלטבוח אש',מכרטקעל
לבניו (במשוו פה מן "רנולאך דנאלאת.סבלרעיכרך אח הנערום
יקהאבהםשנרושםאכתינו",היםשגם-מזכןבשמש שאתםבג.ובו.

עיכם

אבות'
והנה כשמתאמפקרבו.ם חסרים אנוד מעשהלכבוד טמא
שלצמק ,מכרטקעלותם שהם 'בושם שלאותו צרק' חח
להםלנכותגדוללהוועצוביכותאבות ,הכו באתו שלתשר"ק שהוא
כאב והם נקראש בוץ ובוראי ש"כרחם אבעל ברם' משתדל הורק

יהליא

בעברםבושלהלפעולבעדיהםכלהטוב ברם,ה.ותם'בנ..עקבעבר".
האגםמחיבאחבלאחרלהרוחבשינת "טשכוער:ד,גרף,היע
ימשך הרשבתורה בעטרת רובחטמית ,להתחזק
שנצטה-
/ספלנות המבורמםת-תרתיתו,
בו אותו צרק,רמוטליתתוברשע.היי
אשר טנדהםר"ללרתכותנעלסכפיהבבויאעקם,ג.ותרבפיה
בכזאתרנ~שיח5אלמבברויה
בה'רצףויכוחוהחוךלכלאחר אחרמיםבשידא לכלכם
שמחה מם :לקבל
עטי'
וזר ,רקראעלזכם שם סמי
ןפןגלוחא"
התורההקרחשהברגהוטכועותהבשלבקווימבמשקו-תאיפוי

היי

תסז

ב~

צצ

ש
ש
55

ב'סיון-בהיכלהישיכה
א חקבטיםערמה מהתמשנה,אמררב"לעתו-הקב"הלהנחיל
לכלצריקוצדיק שלש מאחה תהרה עלמתו ,שנאמר (מי 4נא)
"
להנחל אהזב'"מ ואוצר1תוזם אמלא "1ם לרקק אומרו מלכל צחק

וצדק"בכפלהלשק

ףש לטש,רישב' ענעש בצרבכם",ש צרק הלרמךומקים

מים

את התורה הויןברמב"ן
מטות התורה ,אמנם 'ש צרק שהוא
עה"ב (רגףם ט ט) אשר לא "ךם את רבוי התווה הזאת ,שכתב
"ביהלתן שתך רמןלאלז' ,אעללא"ךם,כ'"םתורהנופלהט',
פ"
ואמי
רטב"חאומר:1,בנת שלממןעלההנןינה'9קששוי
ירםלןיךם
להךםכר,ירשובהקמה השת מתרשלךשכשהוותשבי
אתותזורה המבטלם אותה ,ואפהק ה"ההוא טיקגמור בהפשע
בו-
דקההורה הרשע.םהמכמהם אגהק רוץ11ארור'
והוהעמללהה
בו-
כקב"הלהנחללכל צפקהנרתק
ל
"
ב
ר
ר
מ
א
ק
חל קו
והמזה-
ש"עלמתם,וק צדק שקמרתורהומנךשמגמותר',והן צחקהנברם
בל מעשהם לשם
ם המבמקם אושקנ'
התרה מזךהתישי
סחי
תחהלסא
ב".שואהרותוזםששם,הגניםשזכיר,עמהםנאם -ולהנ
אטלא'

יק

ע*

ב וביה'שלשהסוףמשנ1.תלתחלתכםהתק"מא.מהיקורקאת
שסעבערביהטשעהומזכהדם בשקבר,,היא עקהצאההכוטכיט
מששעדצאת
קקשםשפ'.הס'.עאך'אה שץ הממה

עקי

לי,-

הטכב'ם והכ'הואביהשלמ',חקפי התם) וצ"בלמהפתח ההנא את
התוההשבעלפהדוקאבענתקראתשמעשעלרםםה
תראה עגרר קריאה שסע זו ההא כגרר "אשר עלם אח
התורה',חיט)%,כגלע4ו ,בקבלה על טלטתשמים ,להזות*חב
טלחמת ר ,לקים התווה רמנמל'ם אוחה שהרכןאמרוחו"ל
,ניטתר א)כלהקוראקרוסתשמעעלטטהו כאלואנקוחרבשלשתי
פיותכידו כל וקרא קונאת שמעעלטמווו טרנךן בדלק רומנו

מי

המששע" קראתשמעשעלהמטהמבטלכחהמומאהוהרשלםמן
הארץ ,שקרשוומתקםלמלטת שר
תק רשברטתעי2ואלהךגמ''לוע[.ק"שן רשחרה כרשא"
.
י
ו
ו
ב בקר
וטשי.ר4-ףמכריתועלעלם,דבח.ב,ניסויהא ר)יה'עי
מ אהד הסט שק האסדוהעלם,טהחלה השךשנה"כ ואשו
.ו
י
א
לכן שפזרפחה החש בקראת שמעשעל הממה ,שהם!וקימתהתוהה
מזדכ!נם4הבהשךרגלותרגוראהאש,וענהיכ'ם אח"כלקריאתשמע
של שהרתמתק-אורהשממחה
הנה"טצרתאחד,שכו%בחוט"צדק תדק",הןשהואצדק
נ
ם באורתוהדו
מצררבנדלת,כתיהובצדקתי ,אתהעי
וחשיש,חקבנוד מהשמומרנפערלהעת מקשהתריהטירהמכלתם
אוחה אחרר!).והר בק ושתקש 14א-
במרתה 1ה"ה כ'ק אאץאיחרד
ם ההווהירחבמסנ"פ
כעלהידללאדיך עלהם טלהטתד',והי
טמש ,תכל ואתהאי העלם בתורתו ההושהו ,הן בהמאה"ן
בפלפליראריתא,והןבמרוותהכעש'פירעותלמידע ,בדץ
%מ ק ק ח
א
% 9ת"
צא
 %חצישש
צא
א -ח

כהי

=י%

סי

עי

שיי

"%ש*האט%%תשח"**4
-

י
4

4ש

8ש
5ש
ש
פ
:
ן
%ן

1
ב

4

פ
5
ע

ש

לילא'דשבועות
ומשהע5האלהאלקיםךקראאלעד'גןההרלאמרבהתאמר
א
לבנת.עלןוחנטילבניישראל,אחםראותם אשרעבדתילמצרנםואשא
אתכםעלבנפ'נשריםמובאאחכםא*ט' (שטת ש ני)ופיש"ילבים
ן כלשח רכה רגשלבני תגואל,לנכרם
נעקבאל,דגשים ,תאמרלי

רביכםה
י"טטקלנבגאריקעלפ,דבה'קשלרגה"קבעלקדושת*יורע,ע,
1
י
ש
שחרחורת
אל תראומ
(של קורס
רששם) לפרש הכחה:
גוו
שאני
שכמפתניהשטש ,תעה שםחיכיםבהםנטלהארם 6ע1למררגה

.ש

י-כו

ע".
ק
בחורה
בשפלות ומהףמ
ענה שנא ש%ענה שמכ
י,ב'הוא רקעפרמופר אך"ש
ומשות,ובמותר האדםמןהכרציה אק
עשלוהו,
מדרגה למעלה נוה
להה,כי
עד-ולשתומתרכוומקמושחוהו.תא',עומד)5כי
5
ן'י שתאהג
רנ',רום משאהקב" ו
ק
א
י
קוזאק ,מטלאנצו
שרפימקלהעוטריםכאימהוכייר
ה וחל
חבעקישפלות ,תהושחמרוחו"ל (שחש ח א) "שה המקט רטט
צי הידכינה מרבפני אפוקה" ,וכפירחט רש"י שכשדגר בא בפני
האבוקה לא נצר הארח דגר מחמהברירות האכושף והיש שכאק
למןרגת עטה מחמה רגמה בהב נתלת הכתאב"ה,וביאתם חב
הבהסחת דגללהשלמעלה ,תשבקבוהכםטחתהעטה
הרםהוב,טולחוי
על ש'
רכתיב ( ט ג נ)"והאיטמוצהענץ בשרטט5
י
ע
א
ןמארמכלהארם,.תעורסהוולה,
האהמה",היהש"הא.שמשהעי
עטשלכללמררעתעטהיידממלארם,מצישהם'עלפניושאצה,.

ייי

אמצ משה הזז תמלבשכ"ל הקרהפהקירקרבע41ם העליק ,ראה
כלשרפ'מעלהע1מייס באשהוביאה,מוזבאלמררעתעמה,
ט"ו
הנא"קל-הזמז כשארםעומר
כ
תחת השמש הראור השמשטשחי
בל השרהב ורגרךרות ,לכן
ט"מ טעמא ,כ' השמש ההד
הבהיותשלט'הארם-כשמסתכלבשמשורואהכערשבלהבהיווע
חתרלשורשוואעונ"רר כלל תו שאמרהכתיב'אל חראמ' שאס
עה-
שחרחורה",היש שכשתראומ שאמ שחורושפל,לא תראת'לוכאי"
בדומת שחורהבנוצותומעשים פצ'ם ,ומחמת  11באת'לעמה ,אלא
שחרח,רת' ושפלא' שאתה תאה הוא "שעאסתנ' הנרמש" ,ומהמת
עבדרת'לט'הבו-א ב"ה רא'ת' טרלבהיוי ,ממלא נשכחעצמות'
תוטה',תחוטהיגתעמה ש4
תראה כשבטור ברהיק ותא ,שהעמה אשר ה'א מושפעת
עלט'האהמה" חףמו"ס העמההוא האמס-תידשו"ת
מ"אש-
אחממאחזו ובאלהביהשהואכעפרואפר
האףמ,
שמלשא"כהעשמההואהבנאגףי
מהמח העמותהלט'הבוראוז',הר''סודהעמה
הוא האוראק ב"ה ,אורבדומחבמלכלמיאותרשותשהוא,
מ 'כל ר"ד' ארעא כלא חש'מ' (השל  ,)%כל העלמות
עקומםמוחתמים ,חודם קמשיאק מטםמטופ
מ~ר דגרחויל,של שג א) גרול שנאמר במשה
ומה"ש לבא
וקט)
ואחק'ותרסנתזמטוטו-באברהם,האהדב%.רה
ס בחג(משש"
האנכיעפרהשפר,ואילו במשהואדן)כה'ב,ששחנוווונהם מה הנעו
שמדדעח"ואנכיעפרואפר,הנא העמהת"אפלותריעלפרהמלייז',
שבאגט? 'שכלריצה ,שומא שטל ובמק .כששו הופר משא"כ
מההנת 'עהמ סה' ,שהוא בעצל המצשות דגמת ,הוא הבעצלגב'
,כנרהכמללפרושדבוקה
וייבעה

שיש

שי

סי

י

ט",

יק

"מ מי הי יחמץ המ הי סי הי
%%דמייי=ח

זחאקחחמת%יזי

ישוק שלקיריםאשרקאחתא),וחךאמךאג'אחדכא,טוש" אג'מוסן
עי
שנעה1אצ"1 )4ש לפרשרקא.עלהני תםררכיהעמה ,שמדרגתואחי
עד ששוקאצ,4הינוממההנת סשהרבעו,פמךוב
דכא" ,שאס
דביקיצ סגבץי
נע4ת 1מדום,נהבהב ט 6קטה 1טק סשס
מלוהשנט
ממש ו
חיעתשצ.אחהכא',שהקב"המ-כקשמנקואילו,הינו
 ,אלאעמיעוהו הוא בראותו שפקה
ל %שלא וגם עמק למרהי
האדם,בחעה"אעםעלפג
.האתיז/נםהטוענוה

יי

ב תעהככר בארס,תניך ס;פ טןבהון ,השיהשמהיתמנויה
העומר נגזמו לטהר אתבניהשיאל ממים עהך' מוטאה של ק4פוה
ס)-ם,ובהית עלך קלפתנשטיםופרעה קוטפההנאוה(הטיתנתש
פ שדהו'ר כהשחכ"שט11צתדקושלהיויו.ל) שוותהוקציהלמפול
נשבע שבתמת תמ מות',כפיהש רש"'(לי  1א) 'המט -עט האל
םנטםלבטלטףרנהבמצמאהוגאוה לקמת מרת
רוק",כ'צרק-בכלי
השפלות בזעמה,עד שדכאו -)4רנה (שמת ש ")'תתיבבו בתחת ת
ההר'שהוארטלמהתשוה
עראהשבוםחלוקם דט"ם שש,מים החמשרם ,שאמהחו"ל
(שנח א) ומום זה הוסיף מושה כרעתוויגשכים הקב"ה עקו ,רם"מ
שש ושקשרם הם ליטצ עצה השפלתע"
 .שהאיט מסתכל
בשפלתו,נכטהר שעועיוחשבק הששב:נ7שפגםבכלנינהובירז
השצעט,ש7רביטעצןע מאוחה מהשה שקסזבסם החמקיםע,
בהיתו בשנףמ ,שדוא רוזבמלוהכני צרודיבוקה לציךריזכרה
קצכלאהים4ד"א ערעסץ
במרת עטה6,11דע להמר
יי
סי
עיגל
עתיצדהבשפלנוואור"ח
משהטם אחר"מרעתו',בלומ
י
כ
ה
 ,שמום
בהרקהוא,מזנהלהיכלאלכל כששל הזמררם הקב"ההימ
הרגושיםנתגלה לכלהשרוולבוזז  11להכבר שכלהעימסועל,ןיס
קמוז1באקהשפםממש
הזחוצמםכלא

"

י

.ק-

חירב.

"אתם רא'חם אעך עשת'למצים ואשא
ת
ג
יי
להכופש'אםנ-שיהםכה
בא אתכםא*" ,הגעושיא'תם טעועעית'
אתכםע

עי

למצרם,ובו)לח' מנם טובחת ק64ת הנאוה של מצתם ,אמם
בפעלה סשה רנשעלכםאיךהוא ועלהאלהאלק'ם"כלהגר שנא
לכלל מררעת שוה.וח
ד מכל ארם ,מפנ' שמשה הוו דבוק המו-
בשכלו רקדות השמרמר בעולם הע*ח ,ומות נא למהונת ענוה
ו"סרעתו'השפגע,אתמשהרבעולכלישראל
ההשצ'ופרלומר.כהומומרלבון.עקכוהגו-לבנ'היראל',
שלפחכן .המהרערד
.אסיה רבא היםלבאלכלל עטה שמכנר
ל האמר
עא
גמיעתעיבד ,בכחעה'אידעלשיהארנוה' אךלבניניר
הכרגם הקשים כנעים ,עטם צורמם לוחע*ת להרגא נמההיתר,
בנדל"ן השכ"חולהתבמל מראוחכנרלנב'
דרגתסשהרביט,
למהנכ"י
פהעטרהקשהכלעדחיהארם אךםות.
אבוקה,הלהצרץ-מ
*
ע
 .רצח עעוכה להשע כל המסלח הההצעות המשמות
דה
להשעם ב'ת) קדהשזה ,שקבל ההזרההקדימה כשמחהובמובלכנ,
א),בכפנתבןדורבמהרה
המכותאוריתא.ת
פדויקוקכגלםןא,ןך עי
ןברוברושץוצמ
ייד

"י

תצח

דרשהלפמאקדמות
מהרורבותיו

הוה כבר נשאל רגה"ק בעל קדהשת לס מבארריטשוכ ד'ע
א
יע סק מאמרנ)מפ '2מהנגמאחג
(מטף צצת קק ט שצר
מי
השנקותכלשקחו"לבשם שרה ,נלאלא בתרה שם שרתוק
נום-
בשמ'נ' שרת (שיששריג שמר אשש)איעםשק ת'2ןעה"ח(ה"
)שכתבשגמההדצ'הברגהנתזת  1בקרושהבו,תדרש'ם
מי,
שמע.ןשבועוה] כעומע' שלהג:.::,ום רנפוים בנוהים בחלו של
מקרבקרראשקהזשכוניבחגבר ,יקראורכותיוג'לבגלמקנם
ולק-
וגהעטורות עצרת ,מהואמוםשמע.שלרגשקראוהכהוכק'
והנה-בשמש שרת מטרוים-נ ם ה) "שרת תהו :לכם'
יואןבןעהיאלתיטב.שרת" .כנישק" ,העשאסיפה לדרוש
אתכלהענ.נש
כוה,שב'ומארעצרחא,בונןמתןתורה ,צלמם
שהם 'לכם' ,ר"ל שהםוניכש לארם הגנה כשנעשה ארם הענק
דווש ,חףיאהשביטאלא וצל  6כ6םנשה",וקרהטובהיה
כנשוותובמעעיםטובים,שכן אמץחו"ל("גהיץמ)-שבשעתפןרחו
של ארם ,אקמליןלו לארם לא כסף דב לאאינש מצוח
 1ננ)
ומהנלוה ,אלא תורה ומעשש מוכים כ6מ ,-שמומר
בהתהמךהנהה אוךנר והיםכ
י רברב
פם
(מא
 .אקמליקלולדהםכ'
לנכש,וכקרוע"נחובנשטבהזומרגליהןזצשש"כימ
עצמולגממ
יקתוהוולמר תלשםמומם שעשהבררע,הםמדוש
באמתלה ר

יים

יש

6טי

,א

תש

מלש וקש תק ש1הפי(50יםכושטעח)תקרתןמחימרבהמועלו,
הומרומהאוה אתשאינושיו~,ה ש ש איוושיו,שק שאעושלו
לטה הטולו,ישמחר"מ במתתגוריו" נמצאשציןנקרא 'לכס" לא
כטף ולא"זכ ,אלא תו-ה ומעשםמוכים במר ,מיק הםגיל!
השיכשלומכןוקהםלוה!,רשמיה!,לאחרמאההישויםעשה,והם
קיצנה!לחיעולםהכא
בחים הארםעללבוכ"מכחחמן הוא מבלהכל השנהבער
דברםשבאמתאיםשל!,וקשנראקל!ברמיקבעלמאשהםש,4ררי
להתעיר שעאט'כ"ש לו להשקען אלף פעמם ככה בתורה
צדץ
ויג שהם דברם שכאגוז נקנטלוהימשולעולם ותשבק הטשוהמוצהובע' לעש!חביהרעכש'!,כשעומריםביגהשטעיז בעתטה,
תורהשהעירות עשהבנדמע,שרניםאל!רקה*פשובשק גשר
קעהריםטויה שאסרוטרדם
שהרכלמה שש 14ששלנצחית,הםי
כעתקבלת תרך4כשםקב*ם'כל אשרדברד'געשהתשמע' ואםח"!
נלגם,הנועריסיםנולדעדערוםיס שאנק וקלם,
נעברודגים נ*
,ש!ם תןלאלוה14תמריל
ארמזרבעל מנחת אלתר ד'ע מערר
ה"הכיק
אתהצונזורע
םבנפ"ו",אווצ!הט"ף,
"וצש,מהכאתאוב" (שפה סג סי
,רכ
"בא',כלום ,-אם חרשבשכופ-הבשוהולעוה",ההר וקלצרכ' העף
ותנצהמטתונמדו" ,בושעמ',לאעךששיטהטבלוובצאתוכק
(שתש בא1
ק"אםבעל ריא',בעלאהט1:וניתא
העלם,י
שכעתאבצי
אשה-משכותתולאוקמא כ
טעשש,קיוטם
ההיםשטי.ראםאותז)",ה
ככורר'משדתהאו -רצאהאותז!עמ',כלתיקעליץנממתותידה
פ * 1 ,
טשמעקהת הבשגר (חר*ם49מ4

יו

אי

"

אי

י

עש 4הת(שז ט ק"ש %יתשש)
נ

א

יעה ב"אשיטתז ,אומרים שמגוממן העלס תמחץ השלק
תעז

לכגסחניראל,מנןומאן הוא אודשך ,שבשכ"ל אח טזרגת ונשלכת
לנובהארוח תצמקבהבנסזמעובהלהק "קצתלהיעשב .וממפרח
להםעלהעתו-לבא ,כ11ר.בפרת' והוראבו" ,נוקרה כראחג*
כשקמאוכנבורהא,.אומזיה לתמההשעסהטןבואעםכרסכה"-ם
רחרוח והשו ממשכת ומחפוז ,שצהל עם
יושלם
 ,סעורתהשור
השכ'נהוק' בק עקמקום שלא שלמהבקעקכי
כר,הגל חשר רמבושערת עעגמ תשמר מששת ש'
והלקהן
בוצעיה,רבטע'תםת"-ב הרלאורהבזהממפרסלהםכל והנבהויז
י
מ
ה
לבא,ולמה אומרבעלהאקדיש שכלזה ההא רקבח'נה
עלה
ש לרפקבזוזשמסיםדבר'האקדמוח במרומם
'קצתעלתהוו-רעוהא" נם.
הואאלקקבקדשאובתרותא,צב.ושזחןבןוממר אוייהא"
וילבוו,שבאמהכלמהשאסממפ-םלאומותהעולם ממש
לבואאורלשכרההחענתןצטפה ,%אקהרחשובהר4מ'חזז
האהובםשבשבב ,אסמ"מ'ם שחז ת~ט-ף מ
הע%והזייואלהבוהואי
לאירוח העלם אק השטו אלאבענינ
 .תעלתן נס %הטכס ,ובבחר
למצקמטיוחנפששלישראלבמשךאלפ'עע'םבגלוח וקאם ?ו
לס שכרטילעלוק ,ובשבול אסעומףיםבכלו
 ,לק מר
ק-
בממי
ספישמתני' תשלום דגם%
של;4תו-לבוא,הוא רק"יהת
שאס
קצתלדיר,מתא'*,יטהזהעילם,לפ'הקוהם

,י

יריץ

*

הי

"

%

*

" %ש ה * ק
"חסשק " ק
1

%רם  %ם

א

=לרי"א*טי
ש"=שהש א*חבי %ימחש,סנהה ו"ם%,טק
9
א ת ש %
מףתו -
חייי ,ש א *
י"סר שקש" מ
עם ט ק

יי

-

"

ו9ףי
*שזל-ששואת-,הש,חמחע%הו"ייהטומ%

י

שםתיןז "פר תךה *מל

עי

אש

""א"ז ש -תו
שש
למל ק-קק קם מצשחקו9ג"אםימ
קצה

לבטו באריתא מם(מ .ששן
שהארהעתלצזיךםלעתו-
מדצראמיםפ כראשית מ"ר פראאלקים
חוכרמאמיבאוה 4נ כש"ט

"*תן,

סבישנםט-
יכעש טדמע)

.מעל

מנשמיםשלעתוילטא,כוזב
נ כאמת,נםכלענע'שכרי,עחי
ררנ)נ"מ שאק הם נשם.ותענשיעוה"ז ,אלא העברההרעדנחלמ
שוםה.-בחכנטז ,חחלשונו (ס ח מר 4תשום -רוב) "כך
העפותנך,לנה בתו
אמהחכמםהיאשתימ,העלםהבא אקבולאאכלה שתיהט',
אלאצךקימ.הסבים,עמרה'המ טששהןונחנק מההשכינהבר הה
שאסרו צרעךם.ושבק דוך תירה אמרו ,כקמירתנר"ק'ם פצרק שם
בלא עמלובלאערוה ונק דשאטרועמרותהקבראשות,כלומרדעת,

יא

וטלחייהעולס הכאמציהעגי
ק הדאהששיהשלהן
שידעו
בנ
ט' ,ומש
"שאמרו מעקנמיו שכינה ,שיומונם המממעין מאמתת
ךו
זה
הו
שוהםבטףהאפלהשפל'
הקב"המהשאים.יע
ממצא,שצם קצםדדגר,ס שמגלםלהםבענקרגיזה,-
הטורק%בפח'
ע"ח 'קצתלהרעוחא',ביא'אפשרלהם להשעבללוכלל
שעש אלו לאמהותם,ל .6השגהס אם מם4וימ להם לקצת" על
םושןיואג.ך(שם)שרשעעלהימנם,יטש שםנ המערד ט
תעממםנדהי
ח בעשק ס ם רר,םרפאטםמםשעקתרעצן השקויתןשן-רוגוףמוק',14י
ץדכזי2ט האמןסד האעם*12ם
הבאודישההיעה מאשרמעיר עלץ-

יא

-4שע במכשל)

רצק שמכה לגשת לקבלתריכסהבייעה ואטנה בטה

שאמר ברהה'ימלךשיאל(הריש קנ4ש
' ,מוב תויתפק.מאלפ-1 ,ג

*

; שהעל לס ,בכל ערב וכהך
כסף' %איק בשעה 11נוהי
ראריהא ,סטר
בשעהשם-ן.לוחשך לה-9שבטח מדרש
ה-רק השבלכד אמ
תמו עה"קקהטו ההרהמכלהי"קקשכעב"שמע,
מגששש בקץאביתהגמלא רהטך הטב אקמצבאלאאנש

י"

מי

-

תשל

תרה (אסח סנ),וב"םהעהטוולה רועעתהשלים וזחהבעתמתן
.1י
לסובה תישאה את כל המרכש לה
תמזה הוא עת רצח
כ
ת
ל
יעלכללפדהאלכיעתלרצנהכיבאשעד,
ולבקשרחמישמים
רכנ)-רה
בתשח"האיפקקגןצוותא,חןןו' דוח"סום;א),בנקוהכןרי
יבווצר
דקכרברחמיוהזמדע

לילב'דשבועות,שבתקודש
'ום אחדה,מףנהוהטרעהוורוגמם דקרנהשצו (וגה ש,א)
א
וכעגו בספתם (עה ע:רחטיאל .החן שכצמו של משהרבים הוה
ם שבה קורען כמועישרו (שם ש גן
שישראליקבלו את התורהבי
מ אחר הף
למ.ע בשכח מתבת תרה ,מלמלאהוסקי סשהרב.
הותה קבלה התרהבים שש,וע" שהממםרגעיהעמופעלשנומן
ל ההורה כשכה
דמתה בשבת מ"ב מהריעלהנוהשהחיי
צרבבהארא.חאואה"ק ג!ב א)ששבתהוא.ומאראוריהא
ךתןנ'ך
שר" והנהבמתןתירהנא(מ"ר (שמה שנוגהתוזמרלבוזיענ
5ףפתואל טיש" 5וז קקב א4הנש42הזומרלקכלשקרכה
וחגורלכנ'ישראל,לוכוחםדבריםהקשקכניק

י

ים

ידש

ז ה"מ מהשפ"-שהנועםנגרים (דש  5חדק)
ב ישלבאר,יהב
להאיצטדוחרל,הזמה 1ג)ג'קובאהקב"הלבצההכנסת %אמצא
(קלגג)סירבאה' שק אנט וטנאיה
יטה ,כרס,
ושל הושעךלנעץשטנקארהא-וו ראתיכעמוקעיסה,הלא בכתובנחצצר
"ואק איש' ראץ שם נם טהר ובטור ,רהצה 'ש שני מדרמות של
מהפללש ,האחד שמשסק 5טדביש,1.לןללו ששבחו.1,שכני
הרם מ מ ש
הש ק
אט ל ש
=ממ ק א* תא ש נח= למ 4ב=ר
קרועהובונו,יכסואקעוםשאזלתצרכי,כ
.אם
שטווז' רטי
שהסלחורואלאבודבוראוכוחומהדר14זרעשרהשזל לקהמ ממ

מי

בי""

*

הלי

ין

חפש

ר משא"כ הכא רקלשאילת צרה לא שררבוס והנהמי שמקפול
לכבוד שמש נקרא "א"ת" ,ובר הטשפ"ן ,כ' כוונתו הוא להשפרן
ולעשות נחת רוחליוצרו ,אבל המהפלללשאילתצרכיוגנן-א 'אשה"
בבחונתטנ~ל שאמר,חו"ל "טק שכאהקב"ה לכתהכנמת %א
בצאעשרה ,חריטעם,שנאחרמרועבאת.ואקאיש",ראף בני
ן שאקעשרהלארויתקרשוזוברכה הר'אין
אדםמהפשקם,מ"מכי
איש"המשפיעלכטדהשכ.נההל ע"-ש
.
ב
נ
ל
עדיו 'שלפרש תורההק',ש"שהיבק.ם בהורהכ'על
'דה נשפע כל השפשת טבוח ,במ"ש ~מש4נ  ),אורךשים בגמעה
בשמאיתעישרוככור אממהמררעהשגבוהה הואחיבוקבחרר
מ
י שאמי
כרלהשפרולסכור שמש
לאקמ'אלשכאישנתרארממעהפרוהקתהו 'נודם'רנאהשי
ר
"בה תאמו למת'ענך',הן ושו
בת"
דרכםלקבל,ולהןיאמר אזוההרכה שעלקיוקשרההק'"שפעלהם
כל מוכ '1חג'ד למ' "טראל' הם הרוצש להעלות השכינה וק'
םמנבדק ,,שצובטם
לאוקמ'השכימשמעקרא,להםתנם'-דבריםקטי
לספורנפשםבערזה,ולאוכלאדם%בהלק-

י.ש

מי

ונראה נהה רק כעדריכול ,שאו צרץ' ממנ"א מגוש לא
ב
למדרגת.בנ' הואל' ,ה-מ להשפתןלעדינה הן אבל כשבח קורש,
הרכלעצםקבלתהשבתהואבירקבלתינ
'השבעה,הך'קום~קעי
כעכעהוק'
י;/ן "תךאתלשכתעב אוחהעבעלהו'"ה',

מעים

ג
יאח השבת חלקועם הכרעלוה,שבויות
כל אחרט.שראל המעב
מעבאח'השכת' הרזעאטעם אתהיבהה הה שמקא שבתמריק
'ימאראוייתא,.ב'לקדרית השבה 'ש השפקהעל וקשרהדנלמהה

בה,שהשומתעלהלמעלת"ורסקילכו
.ישראל",הזלומרהורה בשבת
וויטראזהק'
קודשמשפמוהיפמ

חח מעסו של משו שתוק שהנחן ההורה בשבת קורש,
הסכיםהקב"העמו,עיתו,לכל אחדחלקבעבורתבניעמיאל,להיזחו
משפיע לכבור השכעה הק' ולבכור שמים,ע"י עב שבח לכן נאסר
כמענג אתהיצבת ועבי)"והאכלתץ' נחלת'ע41אבק.גר',שנהלה
תקבאכ]-הואבנקב] ,רשקרששסבנה כמהההבשעו,כמו שאש"ל
51סהשיה א)"לאכאבוסיםשאהובבורר,ולאכיצרקשכתובב
 ,שרה,
אלאכנערןשנךשובו",
ובז'רצק שהעם,ששבועותרלבעם שבתקודש ,מכה בעמא
דאוי],אלקבלהחורההקרוע)-בנהורורא;פח,ולהיפזחלוקועםבני
נ ן
עלוז רקעתם אתהכעכעהמעפרא,ונובהלנרוםדבר.הכס"ק1ת,י
ח"באש -א)בעצרתאיפקקמןנלותא ,בכשהבן במהרהדורןברוב
רח-
רחמץוחסריו

תחג

נעילתחגהשבועות
א פתחו 4שעףצדק אבאבם 'ה,זההריעילר'צדיקם
ך"
א
לבקש"פתחו 4שער צרק",
'נאובו (הך4ם ט) ףשלריקשמתחל
בלשוןרכ'ם,ום"םב"ה השערלר',,כלשח'חוד
נוה,דדיה כאמה 'ש לכל צהר מעזראל הרצח
ש'פתהווליפנש'ובלחשישםטלםשלקרו:11ופכהליאות רוהיר,
אכןבר'לרגוע אתמקח.צריךהארםלעבוררבר'וםב',מהמאקארם
~וכהלכלהמחועותבכה אחת ,אלאצרוךלעמול להשגמתרעה בחר
מררינו,רפרומהפרטוזגםוםהמתלחשנקנרול' (פוש -הנ) ובנה הם
עקרהנם.ח של הארם,ערוף שרתה ושואף 6עקלכו-רעות הכ'
תהשיפתחולפניוכל השערם ,מ"מברגועו',ם אדר סםחששו
עיונו
אחרשעה שתחרתכלשע-בש'עצמו ש הששרשבעשהמעכב,ואת
כל ארם ~שהלריוגברעלהיצה"ר,רקצרצורם~וכיםלבאאלכלשעד
רטערבפג.ומצו חרש"פחרעל'שעריצוקאכשבסאוהה-.ה',בן1ה
 11מבקש כל ארם מישראל 4קי,ה הסער לרה ,כלשקידר ,דק
,צד,ק'ם.בואובו' וטההמשוךהכתובטמרוזה ה וםעשהז" עלה
ונשמתהבו ,.שעקר שהמחהריאעלהיטהרךשבעבודתכל.וםיום
שנפתחשעראחרששי,כרכתם (הרעם מהנ)'בווריוםיום קמם

יח

לימי

לסגי'

הי

.מרוטת תקעבעשקברכתושנורה.,אשרבחרבס
קלשנ
א
*ה-תו' ,בלשק טד,יבא" נות! ח1הה",
מכלהוטיםונתן למ 8הה
הכלק
4
~שת הה2כ'מהעתהתותזנוזנהבקברעיהרצק כששתוי
11מר

םרום
שער'צרקאבאבם אורה הה" ההער"ח"טחן התרה'בכל.ו

,במרעתההרויערלר'
לצועדםהמתגברםעל ערםכעבייתאוחו.ום
צומקים.באובו"
תהשאגרד,וו"ל(ועווטאכפרדג)"לאמהנהתורהאלא 4לכ4
המן",פירוש שלאניתנה חורהבכל רום,בבח.וח "מתן ההרה"
בהוה' ,אלאלאוכל'המן",רינו לעוממםבנס.ק של"ולקמו רכר

ים

ים

בימולצען אנסס הלךבהורת
 .אם לא" (שמה מ
ערקי
יד),בלומיש
אםלא',חלשוב"רבר
םב'1מ"1והבן

הנפיקלושוז"ה".
יבתורתי

נ וכן הוא הענקבמחן חורה שבעצרת ,צקמתן תורתש ,המו
ותנן אשרמהעורראצלכלותהיהרצקהכלל'לבקש"פתחול
.שער'
תשמע",
צוק אבא בםאיה-.ה",שבבחינה 11אמרוישראל '
דיטלקבל החרה בש4מוהה ברם אח"כ נמשךטחן ת
שושר"ה בכליום
פופעלקי (דם-ס ר ש)ח"ק %נך% %א שף' שפפרצ'י(שם),קולוחוק
ןעיחנלההרצקשע14נדושו נוההשערלד'
וקיםלעולם",עטיהבע.נ
ובו',שהואוצקהפרם.שנמקבלבכלאחרמהאראל וקוא
צרעתם.בא
שפו-ש"(.שסבי"א)ולא "%אהווסףלהראוחבאוועפומכף
שף
ואפשרשלכןנקראושהשתצוחבפשקהו"לבשם"עצרת'(עה
ט "אבימםר שן סקשצרנ משתר"ביקץשויד,);.כ'חמרת"
"מ.שק"(עק שקבן מזליברר מ הן ובךנהונבתףתישדוץק
התומ
ילופלהתורהושמר"נעשהונשמע',שהואענק"כשיצק",שכולל
הכלל'
ישורףכל התרה ט26ח -אח"כ באהנמיקלקפל הטח-הבבל'ום
ת"בשעומרשכנסעןוחוריםבפ! טעקלשללהחיה ,ש הף
יוס
בבחעת(עזבן גא) קמצאמקאתגנט תקר,,הינושנקוראחזווצח
שחוזלקו-אלבעהאומרם'נעשהתושמע'
ררך .המרש הא ראמה בפמח'מ (מה ט רהבימף
בסומאיעצדהא עכרי קגלאח6ז',אש-אי6שהא.ינא תף
אוש-

ים

חי

הי

*

הפח

נרם,כמהעפף אשאכשוקאריסאףשעקרמעלתרביוסףלאנש.ת

בעמא ףעצרחאלבד,אלאעלוי התרהשלמר עמם תקלה,וקים"לא
" ותהה ה) ,ט"מ
ימוש ספר ותשרה הוה מפק -ווורהבוימסוילה "
כרומאדעצרהא עטף עגלאחלוי,טשוםאילאוהאייומאדוקו
נרם,כמהיופףאאמ-י
כא כשקא,היםשריפקרגלל'וגומאדעצרחאהוא
רגורםומעוררהחחוקוהדצקשלכליוםתום ומ"ל

*

לא המדרש העעך אלא המעשה המעם כעכעו כעמא
ג
דק!רהא ,התפלות ה-בר' חורה ,נשתכחו מלבס ,אלמלא לא נעפר
ם על היקימוח עתים לתורה מ "יומא
בהגר הורה בכל עםוי

*

רעצרתא"היא רקה"יומא דקאנוים" ,וה"פתחו שערציק" ,אבל
חלףכיום"יגמז ט עמם ללה' ,השש-לר' צד"קש
יבהנובו' ,שאם תכמהשי"תלקים "דבר עםרב"
ישי" ,מדאי ושערד
מחג השבועות שעעל.מ ,והאי וצאיקא נרם קשה ע*מ רושב
רקדושהשלאנמוקלעולםטלבמ
וכוהישלפישרגוהרשומשאנפרשמפזהיהלם)"ריחיאופק
ע)ךהא,כוזבבמשקאעצרת
"
תהדקר'לבחםי-אחח
*
לקריהא,חנארמחל
מק
'נ הצרש שת וין ש
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י
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"4חא ,דש
י אחר שנסעות ,והכוי או שחללו אח החק שתף חג
בו
רוי-צקככלהשנה ,הוא דגךרכקריא
השכתןתצרך לחםיזוה
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דרשהבהיכלהרטיבה-ערבתשעהבאב
א רעלחורבןביתרבוקךשכ' הרםג' הרש,אספורבכלע"מ
השנה מספדחוים" (קנו]קים השער סג) אףשאנו תחרם ככרק-וב
הנוחה מגלת אצה,
לאשים שנה,בכלשנהועצה,עלאוחם
מכלמקיםככלשנהההן"טםפדחרש" ,שהראגמוהילויץשלמיא
פ.אר.א)בל שאעומצה בפתהמש-שבימעמעלקע14כאלוההן
ההרבו
העהכמושעל דבר תרהאמרוחילןםם~יצעען,ו)ככליום
כעינק' כערערם כא"ש קכלחם המם הר ס"מ ,במוכןצריכים
לרטשםהתחהשותברומחעלחרבןבו,רצוקדש ,שחףאבורתהקימת
םלשעבר,אלאעלנרםפהוקםקירובדצאולה,
וקלה'והנוצהלי
אכימנוהשנאמרבנבואה,יטיחלא ח)בכם..כא11בו)חנתוםאובקיםאהיכמ,
ובכל שמזושנה צרנשלהתעיר בנםעלחוותןכ"ת דג)קרש שהר
בביתםבחעאמ] באת11
אםלרומם.ארלקץ דבלולה,ואהד
בכל שנה
את הנאקה שלשה עההבנמן קיש לק צרעה לר"

היני,

די

ייו

הפעי

נבחעה"ממפדחדש"
ל על ען רקרג קאלה
וממ  %ששש ששהחי
מתקימש בזממו וראהבדברורקרהש'םשלביק אאץאחמירבעל
מנחתאפשריזע בספחתשער מהמכר (שומץ מוש המה אב טצרין
הנזו-םאיה מ)עהומד  %המה) (נוהו]לים העקרטוב)א ,וקמיט

י

%ישלש ;טהמהי%%מ,ש%
מש"הימצה%9שםשיקמ%
ש

חהמנש ט'נעכן סעורם,יטוש זנה דנטחה
ובעו,ייבבו
חכרה' לזםבית ראשותה ער שעסז להם הקב"ה שובו המצרם
למנהזתכם ,תזככו ,לוש מלא אמלא כל משאלהיכם ,רח' משובב
נלוחכניכם
וכוכבעל~ז כפק אאץ ארמךרו-ע 'הנהנתניה בחיום
 5רוש הזבר ם' ,שוכבים פץ-ש"(ישן ש א)נערוההשמות ושוטמה
משיח בעת שיה ה הסור
הימשאבןהרעת 'תהו הס מן
שהיפח
יות וחוצפה רבה אז קרוב
בר
קי
פרוץבמיאו משוב-ב בשגעך ו
יגאויה",עכרה"שוהא'רואשבחוטשהכווסזלרורמעתה ואקרצונ'
להאריךעתר,חילמכעש

בקי

יי

הנה כת"כ בנצלת אצה (נ ") עםכ' אועקואשנע שתם
ב
תפלתי ומשא'טעמא לאאומיםקדיש תתקבל צלוחהק ובעותהק
באג עועי גשתם תסלת" (עהישנא  1ה סעוהורי) ושכשטוה
הטווהשבעםזהאקדגימה תפלוה"ש-אל
י
ונראהלבארכוה,דהטון
וינ'אמהיתהנאשוזותכלאכלבש'
ה
ךכ
קק ט א) שנאכל אמור בשעה שלום
עשצי ,כמבואר כשדא (פעי
ערע'(שיה הרםמעןתן4נ
טןשיתא
תך' 1הואבתשעה באג
מדן ח) 'שלניך .שכו שלשהלאכול בוקשה המפסטלתזימ
ש~בטנ'עוצו והנתאר מהטזמז ,מ מתרסגךיט
שביםזהכלאחדועא
תאכחיצטחרשלכללאוראל,כ'הטו'ע'רשחברהלהוזנתו ,ששם
עלו שכפש מצד הח'(תרים ענהנ) וכעשריךביתתטויתעה הים
שנאבדה מאחךכחחטיך,וממלא נשרכל יטנלעצש הה
יחי
בעצם
גא)איהישבהברדוהום רבךעם,הים שהעם
(ים-
יעמ',טילתומתחלניזערשכלאחרעשבבדד
ירית
וטווה,שמש'באבהמרותכל אחקהמעלות שאמרווג'לעל
הפלהזברבי,כנק טה שאמה (נהמה ח ה)א,מח'עת חק-בעחיז

בי

בשיח

שייא

הנוס

ש=ברמתפקפק חק1שפ)מנק שאקוסכיה שאםבתפלתןשלרבים,
לא שאס כ'קמ שהאכפותבתעאוה
בשאמשבמנרוה1אמיתגש6כלי)אהחןראוליוכ
יסונרבפניעצטה א"כ חמרהצירתי של
:במ
הדנכםהפדולעתוצק,שלא הכליהטמורנהפכהחרטם
לבןאק אומרם קרשתתלילבם'באב,כ'דטרהמעליז של
תפולת הסוטר שאז רקנ"ה מואב בהן תהו שנאמי "נם כ' אועק
ומשהע שהםהפלתי ה1קבבקשישואיברינדפע;) שחש קיאו:על
נפימק ,שההוא
הפלת הנחנק'רבנן אמוק בא אחי הפוטרמעשי
רומהלמתיעעכנסו אשמץובניביתולכברו בא אחדבאדרונה אמר
י שבאכמהרווה ,ק-כלהמתפלל
רוגלךת'סהםחביתהשינרםלודי
נם כ' אועק ומשהן מתם
לאחר הצצור טענתו נפושק ,לכך נאת-
תפלתי ,שתם כתבלפ' שחמוהיבר תפלתהק' ררי שדרשהענק
להפלח טוכןמטעםו:אקאומרםהת41לצלוההקנעותהקבנו
ודה-
באב,כ'אוהחפלהההןבכחעח הפלת
ק
י
'
ץ
ר
צ
יבירו בחמלתו בם' באב,
כל אחר להתאמץ
הולכן
נאמית אשהולטח ,שררום'ב"כאעהעתרצק,ואק %הרנטחה
שלא דהו -הקנסה ממאס את חפלתיט אבל בוראי לעומת וו ,כל
רמהאטן ברמלהו נטוש:דוצויג לא סהמ הפלחו ,וגם מס' באג
מחומלתחפלחו ואדרבןבען שקלשםארשזמרא""1טחמרי),טעל
שתחפלתוחתר4לעוריוזרמבכלהשנה
ית'רצון שתה41לצלוההוןוביתהקאףבים טרו,:תפעיל
בחשובהשלומה,לבנקב'חוגושישבבצותבןדורבמהרההידן
לחו
יוטמעוהמדיו
גרוב

ייה

סעודתראשחודשאלול
א תנןבמם' אתת(.1נ סוס)ונ.ךנ.טו ק דשאאוטרכלכריאה
רצונוקורמת לחכמתו חכמתומתקיטת ,טלשחכמתו קורמת קראה
חטאו אק חכמתו מתקימת דשלפרששקאיעלשניהחדשים אלול
ותשר כ' תשרהואבהי' חכמ"ה שהר ט צראהעילםבחכמ"ה,על
עי יוצר הארה בחכמיה ,כדאיתא בחרטם ירושלמי (ט"עה א א)
בראשיוברא בחוכמאגרא התהאקלעקםקווםאלאבוטההדאה,
םעשהשהראוטלפניו ואמרווש"ל(שיהלא
כהכהצ (9לתני)"אלי
בן אקלו להקנ"ה בעלמו אלאיראת שמום בלבר ההן בהעת חוןש

ח גא
אלי,בח.נת'יאה" (עק ב ששם מאמי מדש אלול מאמי א.ן
שאיר במלואו גנשרא אוטר דוד,,).טוקיטה לחשש תשר,להית

'חכמתו מתקיטת' ,הים
קודמת לחכמהו' ,ולמע%
המתחרשתשתהו
"יראת
בשםיהחושה ,חיתתה עמדת
ערצהיקיום לכרויה
ם חהשכתבהכ"ח ח
י
ע
ל
הירששלשדאלבחרש תהמתקימת
י
(
תקו א) נהגולתקועשופרבחורשאלילבר.לעורר אתהעם
סלנזיראולפהרכ,פ הרק רבעתן,עלדרךדכתיכ(רסוסנ ו) אםיהקע
שומרבעייצוהעםכלחאבובה"רדקואאץבעלבע' דשם-ניע (סשה .חמשאלו.
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"ש בהם מעלת 'אם נתפללה וחורת ונתממת" ,ובטחה 'שתהא
מבישרשנשמעהתפלתך" 4קטהנש כהתש פסק 71יקוה
לום-
(ששסששעמי שלר ראייישעין,
אלר' וצק ואמקלבךוקוהאל ר"
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יה
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בכעורהרעדןברוברהמ'ווחפויו
(חרכם וש,ג)
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תקוארערטותמדברייירה שכשמק

ב"ק מרן אדמו"ר שלימ"א
ממונקאמש

סממםשתים במשךשנתתשנ"ו

מיוםמסכתסוכה

שדש ממשם הקרש

תלם"-
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אתכתש

מנהגהאראלתורהלדרגשבשולובסוףמסכתאלהחלתהיש

כאזבהוךמוסר,בחרוקענקדדיהןעת-כלחורה'בכליום
לדרתי
מטבת סוטה ~סאו חסרבנן מעשה במים כח בהנה
בסק
יה הזלכה תשאח למרדכן 14ש-טמלכ'יותיגכשתכוסו
הסעררה דה
יתשלהיכל,ריחה טבעטת כמנחלועלנכי המצוע תצדה שקוס
הש"צבלשןת1.ערפה .אזה מכלהמסוון של המראל
4שם

םבשעת הרחק,תשעמעוחכמיםבףכרקבעו אח
וווי ן
אההמ-עוו-מרעליה

מבעתהוסתמואתהלווה

שם מששב דוש לכונףךגצעים
הכפיש
ב'
שמבתהממהיכולוהראוע
יעלישראלבש.בן התמוים
משש
אמההכן,
י
ה
ש
שד')
כבס"מ בגליום 4ק אמץ וו"ל וחנאננ.ח רל חטכרסי

עידנים הןלבושלמה-4אלק-בןהזפקים,כ
.צמיוכלצקי-0ועג-אל
עוטקשבאלה הםעו"שש המקהלטתכמלםמהםגשוחויי"ה
לפני
'וחרפכל

הישנץ) ךשלהבקמה,לשו שקאקרבןזזעמרכנגדם
כהפח ענק
ג רש לסער ,עמם ברשעתם הכש
שהש4ש,-יצצי
ש4י-המשוהבקבקתם ע-ב תביך% ,ק ו:לרש שקינד%
ע
ה"
4 %
ה
ה ה-ת %
שש
% 9
ק ח ה מ"ק מ ק שא
מי

ובי.

*"

 מש ק

ידי

י "י

""י יט

י ק ש ש ה ק ש "%מי

%

יתדה

בערגובבק,-
(ניטת ט נ)כצדחטדקהקמםהמקבועהעהש
אשד לשודהתיש חשש כמרכלהש-בננתכולם,כמושכצורוונ"ל
ןרבש"ע,בעוףמדיזהמקףשקים,ארםהחמא
במחרש(חנחומא דמעןי
ופרכאק.בןומהכפרלו,וקמכרומנחהומתהטזלו טורדושחרבבוז
המש-ש ,השך וצו עהצםעל הצאתםועל אשמותיו ,פצור להם
הקב"ה ,אם מכקש,ם אתם קיחכפרעמכם ,חץניתכיםחירצ,,אד
 )6ואת החרה
מעלה עלכם כאלו עשיתם לפרקרבן ,ומנק
כר,הסועושיםבהורה,רחוק חשדל(מו'ק"כא 6אתםמי-המם
לפנ'כלר,קחכנוה.לפיכךאנש-הנר ,מה אהכת' תחחךבל העם הש
ניחת
,.תרתם קש שן זל קצרךלהתגדרכתפילהתצבורערבובבקר,
ה בהם מעלת
וקבועת עתרםבלירה בצפרא ורמשא,עצנחובהנוייהו
תריר,שלאלחסראף'וםאחרבוקדעור,שהלאמכק ההשתקלסבנת
רנוקדשהוא ככלהז-במחטלם
חרש
ירצשכתא 41אן טסהשהטונביהלמעלה מעשרם
נש
ותקב
זצמז פטלה ואמדרכסושם)ןילפ'ק 6הניכהיב(יקיאבו בב)במוטת
תשבושכעת'כדם,אמרהתוההבלשכעת טרםשאמירחקבע המב
ברדת ערא',ער עשרם אנסן ארםערווה נקווץרירתערא'לנאילה
מעשרים 4צטז אק ארם עושה הורהו עיא' אלא קבע ומבארים
רראשת'ם שמערן רנצוה הוא לכר שאק הדתם בעלםהי
זקבע

י

של"

יא

עימ

אלאערא .ועלבן לעשות לפעלבענעיהיע ,לדשהבל
חיםעסויםבענע.ם שהםוקערא' ואמה רגל (4מח דם נק ז ט
עשהתויק -קמע טלמרשאם שמעא דבר מצ חכםבפיז
המדש אל נעשהבשעהי
יהםוקבע חח שק,ם,
וערא .אלא הזמה או
מה14וטעותושר"מו-משונץזו
מרדתקבע',שם'.ךהארם
קעועי וקבע,אלא טנץרעחול,עמרערא
לעמק
.בלבד הם,
ה
יםנעסוק
לו
נט
םלתיוז1למצ11ת,
בענע.קבעישומירששהםקמעותעתי
ן
י
ק
ת
וקתשע.עוהץשוצאעהא,.בו?יעשהלבצוע
ך
ר
ו
ש
ט2י

הי

המי

רוחו עשרת
חשור הףמים המסכתאפגההפחותה,סיח הארם לעמק
בשק הקבקות עתש להרה לתפלה ,אשר צמךבו ,לחטק גרתן
שעשההארםרם-םאלוכח'םז"קכע',וכמתעת'תהד'

ב עור"שלהרחשבוזבענץ מהעצמיכם להתהקב.ותרבח.טך
ש מ-םגה
המזם ההטהבמנירנומכתאייאלח הם'.ומשוםברגוזיר
ן 6הלר.ר,הי6כ"]' ,ומשד'י 4כראמר אעש שאא
בינהןימע

דינקאאו דאבוהאו אסמיה"ופי הש 4משל ה-ס הש מר שחחעהמרטי
מבזר אתוששורר לא
שמע אףזו אם לא שמער מאבזר
שדה-
כשק פאכץ 14מצי

הטוםלעל ההזמם ,שחףכל
ח] ומה שמןקנשלחיב
שישמדברההימק הש וק מההחעי
ששתק מאבר"מאמ,הנן שארכל
מה
לומדהכלמשהשדואהבכיחו
י
ע
ענ יגה ברפש הממכהא פהחה המשנהמיעהר"סיה שהש
זטקרא
גביסזלמעלה מעש-ששש ,פסלה" ,אמו רבהשלפע,יע
י כס מבסכותהחשכתי אתבני
הכתש,יחיאבג מל יימ
הק' של ב"ק
עמיאלבהוצהו' אותםמרש-ן מצרש'
י
ר
ב
ד
"
"
ע
"
'
ל
פ
ע בתפארתבנים הת) ע"כ
אאץארכיבר כעלררנו תשובהי
"מ-4האעםשומעו
י וכשל
הלמ"צבןסירו
ןדםץםבאו),כ'יד
י
ב
א
אמושים.ש"ש  6בנש כשהנךווךם 0מבלשירז ,,ור41דם עם
לבימ"סאו4ים"י ,אם חאשרגוז שצקםמושלל כהצף
עשהובטונה,אזנםהם וז6גבוש שא' אשרקדושוזרערבלוש
לכ-אר ,תתפלאנםכ' ער 6הולסש הנדרבדרךו" במסלה
לווזפו.
ר מתפולבפיו,
העלהבזזא-ל,אכלאםבאלכורכניםיבים'
וקעטרכעץמהרםושלםלא שזחפץ%) ,גםבסהעטראצלויבק
ק
א
ה%%
א א שיתה

א יית

בקי

בקי

הייו

"%י

=י

שחטי"-תחמאנה 1י
יממהקסש
ש

א* י

ח %

"
איי
סגהייש"9ש"חואתחשר*ש"%ע
%

ממשא-שהןקש"השמשמ"ק'דא
מ

חתש""4קקטיפיטעחי,השמם

-

"ט ש" קל=ע

מי

צףמיהשי =מ

יתא",ו אפלו"ו.סח אוחו לא כמע אליהם ,.כראשו שהם
המוכפשלאעועובעצמםק',עכל"ק
שדווחה רוזתה ובסכת חשבו שבעם שש' ,ע
אח-ם
נהי
בעוטכם תשבובמוכות,בי "ידעו דורות בםכי בנכוח ההזבתי
פ'",כ'רקבררךאו"כול'ט עי
"אתבניוובניבנץדצא'םאחרץ,שעל
לחק-
עיויראו אח אבוחןמקימים מתחכרמו,גם הם למרו המששו
וצן ועש כהוהש~-בלנוום ר5ומכתא ,ש-ותארנתאאו
דאבםאור)רמ'ה'

ליש

הוו עקר נרל נהעך הבנ.ם ,שכל מה שבועטם אחם
מ
םנם אמבטם,
טקמעחם רואשבגרהם ששתם השרםמישי

יע

י ח צ ו ש ש מ ח ג ח א ש איצת"חחשמח
ין-*,שי-חים*מ ,ס*%םס,
רום ש ע ו ש ת .י=,הם *ש וא
מ צ ל"
אןצ"ב""שימחיעשמקהק"קשש

*י

שמע=מהיי,%י-י
*גש

ופ%ה"לופש

וקטצשמתי %למא=תצהקמ"
*מלמגשמם
ןשומ%,ה*,שי*%י
רתחסף=ס שיו לשת אעימ ם%
ן

דןי
*ה מלהייתה,
מ"פ %בקרמה מי
קיסת"קפש"ראח
%

קבלתפניםבקעמפ
י4ימשתממי
א ידברמשהאליאעדהג)טהזלכנ'האראללאמרזההדבראשד
שפ"ררנהרלו"כו' מראהלמרשע"פדבריחו"לונחיבבג
צוהד' א.
א)שרגוור שהחקמוקמו ומשממשקכמעשץ וצ' הרק'שמועך שהוא
מהונראהשמהיקעצמו שלאנכשלכנדרו,וחק-כךכןויפץם
פותחיםפנקםזכזתץוממכשחמטשי
קבמעשיו" עודאפרו (שם)תנטו ,ר2חן
ו
4
ע
ב
י
ק
ט
ו
ל
א
כ
ן
ב
ק
נ
ו
ש
י
ם
ר
רנגלר כאלובנהבבון
פ"
אש
ישועא-כשק שאמהביחמלמ.
.1מי.א) בפרק מתחק לא
הרק

,ייש

בנגזשאסוההזההאלאשאחהאוסרע4ךדכויםאחרם
רפק -חח שרקדים מקדשתנדים ידעי טרמה אל יאש
'ק התך מאמצ
י'ק ר',שלפנ' שדרנהר
רסיסת לא' הראל4ומ-
אש-וסהה תרה,יק אח"כטבל
קים אחהיבר ציהר,הינו מהעמ
שם -ששע4והג'םעלעי שבקץמקמו,תם
להווסףולנהרנדה
בוותרע14רצמגסז ,שאם מהשאסרהתורהאקךשתשרמהלי
תתנה-
להומניאשחיםמספחם

שיה

ג

זועהסעמז 'לארתךבנבזשאמחז,הוהה.א"ו
11

שאההאומר

%דיגייםאהףם',צלבלכמוה ,שחף4ישאס,,מיש הא)ניק

)נשביז'שקימה 4משד
וצעצע לקים הממה ,הךלשייןי
טשצצן)צילקופרע'והשלנאוםצווו)-כעתמטרמושום'מויא,ש"ע
חשי4הלאעיש משויה כןםצאשככלסררנמהיעהאמ"י

לדי ים

האקמול

שנס

עיט

ששו  %מ כףסיוף משלהית פחשמהאותיטרות
יגה ,ואשמהרמשוסשלאד'לובמהשאמרה תרה,אלאאדיבההוא
רוזודה
מררכך'לקים את
ד-
תדאה,עלאט''ס"
ברדיט,עטנאנוז"ל",וץשמים לווט על

חי

ע.

ד רשאוב-1:מיצם הי-דן,):
כ'ק אא ,ארמזבעל מחואלעדד.עי
במ
ייהר
 .אם
שאק פהמנכ"ז של 'דבר הרשות",כ' אף דבר של הוזר-
כוונת הששהוהטולשםשמ.םלנךש כבכלרו,כץ'דעהר 1מש4נו"דז
מיצואו המעןולא),הי'הס,מצחז,טוםכוהתולתאואשטולתשת.
הסףבעלמארויהטו עכלה לפיז"םלבאררמעוה נלא ררךבצו,
שאסרהתוהה',שרייממנ"פ אם כמהךבתכלתככר שלהתזרוכיו"ב
רבורא הר האמצחז,ולמה
ה.א לשם שמוס,לביאאמפך
אתהאוסתכנהר ואםלאו,הר.ב4רעררששבועההיאאמורה,וצה

תליית

"-

עלאשריחתיה,ורב,

להורי

רושו-ותא בנדר

חזנה ענק זה רנלק לחשוב שהוא
נ
לפנ.ס משורת הרק אמנם כאמת מבשר בממפמר"יהח.מך51זיא,ייל

בחיריהא ,שך הוא לשען (בשרר ש8ןבביאורלאו ר4לא
שהואח.ו
ט לם)' ,עלאלתה -אחר
ההרו אחתלבבכםואויי ודמכם" (במןי
מחשבת הלב ראית השש מ' שהוא הר אחרעעיו,בלומי שהוא
רה-ףאחרחאוהןהעולם,בנק-עועאטש'םלבוהבידלויבההתעניש
נהנדס 5צהממכליהיטקבהן לכוווהסובה,כלומר שלא נעשה
ם נפשו
סישזעמה-בריא רוכל להשחהלבעבודת בוהו ,רקלוזירי
כל שהלןבדרך עובר עשיאוזהתמ.זככלעת
בחעעג.ם,
ו"
עטשבפזוחשבונך
בעתהחץ עשובלוווחמן ההמםכר,צו"כש דברהיומך
ו 4הת המרשורשיסתרסעלשאותלנש,עמום נחששבכל ח
היו
,שנםבויאותהמ"מ תלךבוק הר
שומה למשה ,למקביזבזדגי

גי

כוי

ן

אקחדדברשלרשהז,אלאכל מעששמצמרמיםלמעש'כצוהלזעום
עלבכלררכן-רעהו ,משא"כ אם רקתו להתעבבתענת.הנוףהומני
עלםהוד,מרשךמובאלרעח"ו
ריקעירךו כל מעלם ומהשבותש לעשא לנחת חח
לובשרדי
שכשמם ,כלפעיתנו1ז'1אךורקויתגדליהקיש שםשמים
עלהים,ונבאוובכן ולמתז המשזז בבטנתבןדור במהוהדנדן בחב
הזמףיו
רחמי

ת9

מילידהספידא

ינפאלילבערוצ'לאכירפרימאן
עלהגהצתיכ
עש"קפ'שלח

)",כיקולהארםאלביתעלמו
א שלמההמא'אומיב79לת,י
ומבכו נשוקהמופדים רם*יק כלשק גאלכפזעלמו',הריריבת

הנשמה הש אל עקם חדש אשרלאירע מתכלכלשום,ואלי קוא
כצ7-בשור,מההמוענקהפביבה בשק
"הבסזוזפדעילםמו'-עלםש*
רשלביצו ,שהאדם אשרכל'ניובעלםהיההמועמלבהויה
מהוה ,חץכסבא לעלם
הגבורתר,ואקלושיכיזאל תאתתהעי
ם ם-אקיהם ושנדם גוץ
העסק ,מקום שצדקכם ישבשהים-הינה
השבעה,לא גאלעלם שאיםמכ יורע ,אדרבההר' קחעלמומא'
יר"קש בעלםהוה,לבינהן מהכמת
ומקרם,שהריבך המוענעם שלצ
התרהשחיאהעזרה לקאש צלק ,כממאר בהמכ,םפרחנצוק תשכר
ד)1

מים

השוחרלהצפידהנצצם ,ושם
ורוהשוקהמופדים הוא
אומריםבפםואויהעלאחדשהוהצדיק,הולהמוימהכןעוברר,
שכשהתץארם
כר הרהאומרשלמה
הקוששישהקז
,חסי הדו"לב,זעולםו',הריאק*אערברלההפםר
לעלםהעילק
יך4ביה ,דבוטפרט"ו,אלא'ומכבובשוקהטופים',כשמי
כליצשפריםיישרט להטפחן בוט מץ4םונכרתם,ראויםלהיאמר
שהש נהל צהק,קני,והמי ,תל שפרמרכזתטווח

ין

יו,

תקב

יאתישטי

הבי

חס"-

הי

שש תני=
נ העה יחףם רנד' קרעו על כיק אא" ארמו"ר בעל דרכי
תקצבהדמעשפירשאחוגיבובבפרשתן(במגבו קב)"א"נאחרלסטה
תשלחו ,נשיא בהמ',שעיךרצש'אהן הוא הקווםעצמ'
אס
תיהכשהאדםבחבעממתכניעה והטו דגרםאלוואריםלמאמר
אשי
עלרנה"צהגששיויל ,שמשדקווםמשפחהו,עודוהעלההואבעצמו
במעלזןהתויההיראהערלהפלת ,בק'בכלחדר.תורה,כהלכה
ובמחרש,השיביץ תורהלצורבה תלטהע,י"
ם ובעף בתש הגיבר מפרזם

כי

תשובש ,ולא פסק פומות נגירמא ,המתו עובך ר' ומהפלל בסו-ה-
צמתותהאר"וצל צ1זטהראפשרלודותבדורקוה.
ומלברמעלמיו הנמשש ,דבק וממחשף באהלצררכם
"שפעם ח11ןנסע שלאשף(טנ",
ה4
ישראל הנהועמ'נעביסיפר
םץ,ששל תרע פ'ארמשלארל)לבצנקאצש("רעםדנר.צר שלמרלפןנראה
דל בעמה שערב ד13מע'ם בדלנד) ,וחוץ,ה רומל,הורעוכשנכנסו
שיתמשרששלבנק ארמונהבעלמנחכ
ילשרדמעהוואוחו א
תעא
אא"
מ"צ בעו הו-ש א4ל),ומיש כצק
בנמר אנדרת ספר ההלמם (כששד
י שסק 1הי 4104ב) נאשרהרפו
יזעבקול חהצלהבות אש את
אא" ר אשר חרשעקבותמשוסך .ואמר 4או ,שעשקטצ4לקלו
אתרץ-
דגא.רבקרשבשה",יבףםלעלם חרשיםעללמעתלכו

תדהי

י

יה

נ פזטהאבו-ותו-ל,נתצה ד ב)יב'אלעזר חלש,עללנזוזיב'
סאנד4האמאיקאבכרזכר,
ירנןכר,חרוזהת"זקאבכ'רב'אלעי
אשר 4הלהאי שששדבליבעפראקאבכעא4 ,העל והא'
ש
ש
קאבכית,ובכו הרךקוו תראהלתיש ,דבשת הר משתסיבי ח14ד
ורב''יצןהרמההזההבעולםהוטנם אחרפצוחן ,הלהיוחןמנס

יא

יש~שמה*,קש ~""שיפהפא

י

לבטת ,טה שבטהוועל"האישופראדבל.בעפרא",דיםטהשהיו
עובר.ד' בתשעלנחובסוד ר*רצע,ובחסים שדדו מנקמשסעעי
העלם לאחר פטירתם לקחו מורט עמם ,תהו בחעה 'שומש דכלע
כמהא' ,מ שםהואסמקעטםלעלם~ ,ההעסכום,גיזהנאבר
וכסרגןהעקם
ו,
אטמו
ועלירך הואלנב' הנת"צ הנטר ז"ל ,שהשאי

חי

ספים קים ובנש תלמ'ר' חכותם מופלגש ,ובוהא' ששער דרכו,

) אךע*מלהתיר
וצד'קשאףבבוהתןקרישחים,שקהינד מי
דמעהעל'הא'שופראדכלעבעפרא',מה ש
"הוק עוברד'בוותק

עוי

לדאורא'קאבבעו
~ה,ברברםשלאנלהלאדםיע
חבל על ראבזק ולא פשתכחק יחם ר עלעו לא עם'ש

מלאכהעי,ותחגרם כמההההנבואה (קעי
ומושהר'רמעהמעלכלפוש

תקר

ט -חןבלעהמוחלנצח

במסיבת"לחיים"

לרגללהיהנכחששלרבעושל,מ"א
ב' פרשת אח--קדחתם,ג' אבר

ידוע מההביתא במפהקם שהשיאה בחודההק'מעוררתהזמן
(יק תרדמהיירא ח אתץלו) דובה קראםעכעדו כהורה"אחרי מות
הם-אחקבקובחכלטי ררמתו ,ראמרראלמשההכראל אהק
שניבני
אייךואליבאבכלעה אלוקדשגי,מאתיבאאהק אלוקרשכפרב]

בוץ'ני'

ובאמהכל שק מתה ןצואכ"ואעמה מארלהושע.ובפרס,

ם משה לשהק"עכשיו אס חאה נדורש
שמצד אחר4צ)רעליה
ממניהשמך',ה"4שים גגיד האאשי) ומאיך אמה חול שחמאו
בכמהוכנהשבדם,מהע אומיםמת'ומותושניוששהללותעיואחר
מחג סרור (שטיק ג 4א) ,וק עש למענטז שהורו הלכהבפני רבם
ד"עבחתםהטל ),שדם)
,רוממום4אןועיןמהשכתב מהב"ק
("
"קזטוציפודםגרתכם,ה-גועם
אב
דשלזומרךשבאצלןהיוודבאהא
עצ)ט ,אמר רנהצכ "משגבוחלפני ו'ימעט" כלשר ,כ'רישום,
וצרירהדחנהלאכהזהעולםאברהםוצחקכעקב,ושובנמסרההחיה
%
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ש,

שי
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עי *
סחיי*

4-4חיהיתטיטגמ*7ש ק י צ א ץ
י%%ן*מץטא*4אש

=" %ח

*י
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היח " מא" 1ל מ גשי
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"חמהי1
%קט%ה
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י":

בממו"מ',כקרבתם
שאומרם'אלקעוחולק' אשתער חמאוני
לפניר' ,שהם הס לרחק-בלצי רלברם,יאהחלבקבלתהאמונה
בתחלה מפי משה ,תלכן'ימווץ' הה שאסח נמתי שותושני
קרם חודואחה מהעהדיי,גלומו נתחל טעךנהחישהנ4
הל
*חר ע4שהללו לכן קראו למשהואררן".%זקנ מ',על
תששך א
דרך1ינףסלהו)שאל אפך ~קנ ך תאמץל-היגושדגדגתסשה
זעק-
ואררן הס ככהעה,וד ראם1-לך' והםלארצובהנרנהסו,לב;
אנור'1מהישוהושג
.צגיםהל"4
ההןשא.האכמדרשבפושתן נכשתיבאאררןאל לקרשבפר
בן כקרו :אברהם,עלשום ובמצח ו)ואל דנקר אברהם ,ואל
"
תלה עתק,על שום ושב נ 4ע)יגה אחרנאחז במכך ,ש
בעוהועלממך,דכהיכ1שמ מ מ)זקה משםשניטיעדםפנ.ם'
רק בכחםובוכתזם של אבות
יי
ו
הזינוויבאאררן להתקרבאלהק
הושהייםרנתוכלומי"אהר'
דה
וקררם,אבללאוזלה מכהוע21ע
"רש"שלאעשתכדיךשמתוכוי,כלואר שאם
740שניבניאררן""
לאוצםבפרבן טוללעתהנו ,חףח"ו שותכררךשמתוכנץ,
בק-
אלא ידםהמנ.ם
טורןו-קרחות פרשה11מעזרות אתךימן,נעין דחדוותאיקראת
שםלכרתיחח" ,שתערר וכה,אכותשהק',ע"ישגעלםלהמק
תקיע ולמצוק שכל חים מצרך עוגו והשטתש הכל רק בכחם
וכוכתזמ .רצקשויו בל ורלטורעוךדש ,תוכהלנדל כל ש"ח
בהרכ' אנותש חךד"ע,ולהתזרובגחתוקרועותערכשותטאלצדק,
בשבעשבמות
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בסעודתברמצוה
נ"י
*=' מהצקיי
א ירתרם רכר'יצש,רעףל '1"1שנ ,),סו 16שמגיהעל האב
לעשבןסעורהבטסשבטנעשהברםצ,ה',ואק סערות מקזגרוזה
רננתה
נהושנודבים שבח ושנדאה עאכהרגק לתוות ברמצוה,
הודוען" חרהכל אבעוגות לבם שלשסעודותמצוה שמחתבריה
מולה ,שמחתברמצוה הקהתנישואק ולשקיגמזרש"ל שכחב'ואץ

"-

הרי
יא",פ"4י"חש~חא"מ

מ"היחילמצ,נ

ממימקייף"חאייל

אא""משמוש""תייח
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אח",%אםאשן"במי,פ

יתמשמימתית%חש,שיםח
א"
לעחשאוהיא,בטם שממל מקדהיע
שוחריתק,רה"ן שבעסותיעשינהעיכרבתורהענק
משתר בש
,ףש 4מכלמק משתרנזוי' וין

-,,

סעודתמצוה איר (לצהמיש)נמעודה נר טרחה הה מוןה שסעודה

מ"%ח%א"א
= 1א  4סל" מפ"סי ל א"יחי

4י

מלה האףדת נ"אאק ,מ בשצה םית-מלק ם4ר השרה על
סטה; מערבגם שמחהבמוקז ,שחף שמחת הברת קשטה לקהה
חמקעקראנםמסידנשםית הח72היגוף העשנמיייששמ
'מלאהםשאקלו
הבמבוםשםחהגקכיה,כס
שומץ,וצצהבה"

תקו

אשהשרךכלאשמחה" ףש ם םשמחהנופנ'ת,שוציעל הקוףב5א
אשה אמרוחו"ל (עדה"נ שא ב) שהמו"פלג טפא' אבל שמחת הבר
טסה ריא כולה שטחה של גטה ,ואק גה שמחת רגוף כלל ,שכל
ק טהשביוםזהדגיגבסלח,וכרגעו"זשכלל כן
שמחתדאבךיאי
ןעת נאשרלכן כתב רג1זרש"ל שיאק סערת מצפק נמלהנטו,
שנוהנ'ם שכהנהה-רוהשוכההכןשדותברמצוה" וכוהיוכןמהשהשו
שרששלהמעה~-המצוה

"י

"םלבארכנועלתוופתירהשל שמחתהברטצוה,עלפ.
כ ע
ה( -או ה מקר!נ)בשקמעלת חפלתמנחה 'טשעקצק
טה שכתב
ט
ה
יחפללומאודצרךלתחרבה,דא"רהלכו אמררבהומו
תפלת רגומה'
(נוטת 1נ)לעלםחרראדםבתפלתרחרחה וחףלאנענהאבהואלא
בתפלתריגחה,עצאנ)ר(מיבשא,ק)5ךה'בעלות המעהיגשאבהו
ומנוגהו.הפללטור
ה-גועם,משישתפלת השחרומה'רה1בבקרכלימ
עבטאולבנתו
קורםעיהאמרה -בעסקךוכןשלערבכללהנטנהיז
הומופנףמעסנןו אבלשלטגחהשהיובאשורהעםבעה-ויהואמרה-
כעמודוצרץ-לשום אותהאל לטמפנההסכלעמקנושהתפללאותה.
ואםעע1זכןשנןורחבהמאר'
דשלזמר,שעלה.ךוג' חפלות שאדם טחפלל בכליום ,ק
הואנםהשע"מסערותמצהרשכלאבענטוזלבס שמהתברתגילה,
שמחת בר מצוההציות נ'שואק משרז רנךת ערהא בעת תהלה
ברשותו שלאדם,הטוכודןחפלת שהרהשגיא בהחקת העםקידם
שק-אמרורבעטק'ו' שמהתהמנואקדומהלתפלתבמן,-נשכהסים
רפדם אקעבורתהעם ,הואסער-תנישואק שעהה האףשם
בעתשמךיםבמיעלקהנר"א"צאתשהמוהחגצ( .ט"שחגםה
שה51ת
אבל שמחח הכרמצהו השוכחפ"ק השאה
,כשןגגהי
שו שמהת
טנחה'יןא בוצקםהיםבעור שהנאטוזדבעסקי.
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למ=מש%מח,יח=עךישךהנ"ממ%
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שו"*ק ם4 %ד
ישעחח"מחהיעךטביאהטח4ח

חרמתח4

יר,וי,ש*תל4ייןי
ב-הה*קקחממח-,
אולשתפוילייעמן

%ה ,שלק -הבקתביאה הארם לערץויאלטלאה,של.ח,תלמען
ככנרמלכות,ין'ש,הזכוע.,עושנםענק,ושרהובעכורתהשית

ומאיך גטא ,מכק ילופת דהוהה צרך מסנ"צ ,מרא.
אלאנעמז אבהו אלא בעק חפלתטוחה,ובןהיא שמחת
מצאמי
הברמצתו רצקועתלהתקבלצלמזהק,בע,תהקשל האב ליאת
נצח ומכל'רח

ין

מבי
לקטהשרבותב"ק אאץ
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מ
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י
ת
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נ
י
אח כ') מה שאמררגהיקבעל ושהשד'עעל לשק '11ל,שהיו להבן
ם כה ן אלו תפלק
"ואוכלעם.האיץכ' שם ר נקרא ,י--
ו "והילק שבראש",
שבראש' ,שלאצניי'הצילק שעל הערלןא-שןט"
כערוהשאקלהחפנןלרי,תעלההאשנלבד,אלאכראשרוש'כיעך

שהיתובראשעצמווזוזכתג~-ןשהר'הראל
ושות',עי"ש
עיתפלק עלמא,עקםץמ ,,אן,ואכמ"לוכה אך
רטו
עצמםוהריחםה
,שקשהוהעוגהעלבורה
ערתהם-שלאהביתי
עכ'פסובן ש%מק"ו ה
להוסף,שקהיםשכורםלמררעה עבהיהיובלק'בתק-
ראשף,צר הארםלעכורההכהשוזוה'הראשבת'5לק',ש"
א וטח
ץ-השצקבוש ,קישכתחלהיהה-ההחשהתפלק"עהש
רעצובנום
בושש'
לכשףעוסה

יש

הי

'ריף",

י

טקט

רעהמספרחגמיסלשלשעשרה מהתעלרדיום וכלאחם
ר
לוזות מדהואלובנפשו ,כמו ערומה חו"ל,שנת ק 4ב) הדבק
צרץ
ת'ו ,טההחגרחוםאף אתהרחום,מההואחנקאףאתהחנקבובמןו
ה-עתעולזםוממרש,בלליסח,ננומ ט קק)'שלשהומשךאנ וזע
שי
מדא',והינו מ בשרש שלכל מדיו א 6סמק
שלשה
הה
בנפשו,ההואע"ר שאמה,בצעי תןפ.חרן ינ6
-2מתעתמוטתטון
םכלעד24
הקב"הלהראל,בהזעק,רחמניםמומךחטטם,ובהםנבלי
עשרהמוותשלרושש אכן,עלשלשהעעדןמרנתאלוצרן הארם
הנדרשת
6וום'ףעוי שלשהעשרהמהווםחקריי"נמרות אשיוייר
בהם",והפנו שערךהעבודההואיערךהכבוהה,לנרללהעתתלמוי
חכםוחסירישערארי
ונפנטז,אשררעיהענעיםאלושלשלשה-ששרנהמדםבהיסלק
כי"נמרותעל רחמששנמיםבתפל,על שהףויקרמצתצדיו
וחמרמקקיםבפי ,כס שגאלם,רם-ב מ ח) פתח תפתח את קנך ףע
מדותכשיצרהנרחקתבהןממודם ערתפלץשכראש,שעקךהעסק
ןהינהבשמשלעדםאציהענעים של
בתורההוא בוששובמחזק,יור
שלשה-עשר411,א11בלבדשמגעם מראשלררנוםרשנבועבנפשט,
,
ר
ה
שן ןנשזיוג טחתעךוןרהבורשתמק ,הם משארפש
6ד,ת עלה ממפר כ'ו ,כגק שם הף'ה ב"ה שכןירשועל תשלק
שכראשמהשנת"צ רשבלעםוארק מ שם הויהנק-אע6ךףושו
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ייי

כ'ב"השמצש.ףתפלקזלר"ה?לתפל,שלוי חישםהריה
מק-

בשלביהנק-אע41ך
וזה] שהכה המשד וען,מזץהשהיה שםעצים נקהא
מרי
בוזעשה וסמהשנוק ובראש,
עלץ ,הדש שם עצלםברי
וטנצורב צח
י ,והרךחקנןיז
תל
טא
זנשהי
רגרלל11םולתפארחבלבפז
ששחפרםטצד4עףמכה מ16קוולוחצתב.שעתן
השיתפח
שלהראל
לאחע -בששבשבעשחרצת.
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י

במי"

מאפשעק'שלנכדוחיםאלעזרצבירי
חבמנחסאב

וצצוימתעונ"לבמדרשושרומא91ייןס ב)עה"קויקי
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כןוצקתםכלעץמאכלוערלתםע-לתואת טץנו',שלש שש
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י
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ה
קדהכל
ללהעיח לאלדבר',ובשבז
לכםע4-ם" שאשיט

פרוקרש',שיקביומקדישולהרה',הלהים ,'%מהוהלהקםשכשעה
ו את פרו" נומקה
שרגאטירלל להקכם ,קבשסזהדגישיתייסכל
לכם תבואהו"
שהוא טתהיב לן'הזבתיה ,מנאן מולו
מכאן שםרבותשבן חמש שנים למךאט'

אטימי

נמצא שעצשזת ה'אפעאךן' שהש במתחלת שנה הרבהרת
פ" שתשו ההלל
אשרהיא כמטתסלערבעי ,שים "סר קרש
יוקי
יום מצות תלמוד
יק
הו
הווראה לר ומלבר שש בקטור הורה  11להע
תורה ומטתחיטך ,ם בהנםקיום הוראה הזלל לר עצבה שמכנש
התינקללשדתווה,הואמהללתתההלר

ב.

הישוה,שיימק

שהאבטקויש את כס לרצדה כתחלת שט;

רברבה 1שכחעת ההשק ק שלש ששמניסק אוחולסידאוחית
יציקת הצל"טךה
ן תרםוךןהנן,
רהטהורמ"אי.דיי

יקשי

חט"לטחתהששיה בושם
ה-מרתעל ההשו ןנשן
וחק משא
םצהז פצתחזמע,שצנהנקזןלושרת
(עקעודתחשימאס-
מה טוןעל שרהו
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