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חטשה חוטשי תורה
מאת גאוו עוזינו ,רוח אפינו משיח דו ,שר חתורח,

קודש חקדשים ,רבשכבח"ג ,אור עולם ,אדמו"ר מרז

מוהר"ר ח~~ם אלעזר שפ~רא זצללח"ה זי"ע
חאב"ד ור"מ דק"ק מונקאtפש והגלילות יע"א
בעל חמחבר סן שו"ת מנחת אלעזר ,אות חיים ושלום ,נימוקי אורח חיים ,דברי תורח,
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לידידינן יהקר ישראל זאב גיטמאן )רייד( הי"ן
עובר התמסרותן בעריכת סחפר ךהגחתך  Iציןני מראי מוקמית,

עימדו ,בסוב טעם ועדת -

ןעל לכ פעלן ננעיני סיחר חספר לדופס

עול הטיב יזכרו
ידדיינו הבארכים חחשובים

מי"ח יעקב יצחק כ"ץ חי"ו
הרב יעקב אריה ראזען חי  /lו מירושטם עיה IIק
על פועלתם בהוצאת ספר זו לאירה,
תהי משכורתם שללמח מאת ניןת חתורח

iRE TEXT HAS bEEN NEWly EdiTEdז THE EN
l-tis bookז  ofזDESiqNEd ANd SET. No PAR
MAY bE REpROduCEd iN ANY fORM, iNCLudiNq
iNfoRMATioN STORAqE OR RETRiEVAl, iN wHolE
EN pERMissioN fROMח  WRiז OR iN pART, WiTI-tOU
THE cOPYRiql-tT HoldER

מכתב קורש

מאת כ"ק מרן ארמו"ר ש;יט"א

משח -יחורא ל-יב ראב-ינאוו-יטש
אברק"ק מונקאטש

כס"ר.

עלינו לשבח לאדוו הכל זשיכנו לראות הספר חיים ושלום על התורה יוצא
לאור באור חדש .ספר הקדוש הזה כולו אמונה צרופה ,וכולו אומר כבוד שמים,

בבחינת )מכות כד ,א( בא חבקוק והעמירו על אחת ,שנאמר )חבקיק ב  fד( וצדיק
באמונתו יחיה.

כמה מעלות טו,נות נתוספו בהוצאה זו ,אשר הם מוסיפים הוד והדר
לתורת אא IIז רבה"ק זי  f1ע ונעשים כמרכבה שעל ידה יפצוו מעינותיו חוצה; ותשרה

השכינה הקדושה כלב כל ישראל ,ותעורר כעולם האמונה הטהורה אשר בזכותה
נושע לנצחים כמו שאמרו חז"ל )תנחומא בשלח( איו הגליות עתידות להגאל אלא

בשכר אמונה ,ונזכה לראות בגאולתו של ישראל בביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו.

הכותב וחותם בברכת חיים ושלום

משח -יחורא י'!ב ראב-ינאוו-יטש

על חטיב ייזכר
מעלת גטד ידידיט חכגט חרככי חכ,ד חמופרא
רודף וצקח ותסד זן וישר פעלו
I

I

I

מו"ח בצלאל פארקאש חי"ו כטוכוככעימים
ומנגוו.ת זו )ונו השחוגה שתיחן

על .אשר כד כה לכם לחו:ע.א לראר ספה'וק זה כמהדור.א חטגתית

מרו חמחרכ חק' זיו ע ימליץ טוכ כעדם וכעד גל ככי כיjרם
לה.תרכן ואכרן ימים ושכים טוט.ת מל:אם רכג.ת ד' כרכיו.ת
נג.אפ וכהןר.א מעלי.א לרו.את כישוע.ת ד' ככי.א.ת ןכ דוד
f

כמהרח דידו .אמן

כ'ע/ג וכזכרון וקטר
אביו

אביה
מו"ה חיים משה ב"ד דוד ז  ttל

מו  /lה משה שמןאל ב  !lד מרדכי מנחם הי  tזר

נפסד ו' ארד ב'

נעדק  IIה י , tב סיון

אמי
אמה

מדת שרה ב'זד זאב ע"ה

מדת בתי' ב"ד משה דוב היIIר

נעקר"ה י"ב סיון

אחיו

נעקר"ה י"ב סייו

מן  IIה אברהם ב  /lד חיים משה ז  1Iל
יו I1ר הצואת אמת

אחיה

נפסד ח' תשדי יום י"ג מרות תשנ"ח

מו  I1ה יעקב ב"ד משה שמואל היי'ר
מי"ה ישראל ב"ד משה שמואל ע"ה

הב' צבי ב"ד חיים משה הי"ר

נפסד י' תמוז תשמ  IIר

הב' זאב ב'יד חיים משה הי  IIר

נלב IIע ס"ז ניסו

אחיתו

אחיתה

מדת רבקה ב  IIד חיים משה ע IIה

מדת ברכה ב"ד משה שמואל הי/ור

נלב  IIע ח  Iתשדי

נעקר IIה י/וב סיוו

מדת לאה ב  /lד חיים משה הי I1ר

הב' בילא ב"ד חיים משה הי'יר
נעקר  I1ה י"ב סיןן

מדת יוטא ב"ד משה שמואל הי"ר
מרת רבקה ב"ר משה שמןאל הי  /lד

כו יזכרו לסובה
מו  IIה יקןתיאל יהודה ב"ד ישראל דוב ז  I1ל

מדת חי' שרה ב"ד יקותיאל יהודה ע"ה
נפסדה י  IIר סיוו תשל  IIב

הקרזכת הזכוציאים ואור
י תברך ה בורא ו שיתבח ה יצור האל גומר קלינו שזיכנו להוציא לאור קולם באור חרש

םפר ייהיים ושיום" קל התורה אשר לכIfק ארונינו מורינו ורבינו אור קולם רשכבה  ffג
מרו בקל מנחת אעלזר ממונקאtפש זי"ע וקכ /fי

הםפר הקרוש נרפס לראשונה אחר פtפירת מרו המחבר זי"ק בקיר סיגוtפ-מאראמורקש
בשני חלקים ,חלק א ) fבראשית שמות( בשנת תרצ  ffח ,וחלק ב ) fויקרא במרבר רברים(
בשנת ,ש//ת ומני אז ציא לאור כמה פקמים בצילום מהרפסה ראשונה .אכו בהוצאה זו

בקזרת השם יתבךר פנים חרשות באו לבאו ,בהרבה מקלות טובות ,ואלו הו:
א .כל הספר סודר מחדש באותיות מרובקות ויפות המאירות את הקינים

ומשמחות את הלב ומרחיבות את ערת הלומר.
כ .כל הספר הוגה מחדש ונתקנו מאות שגיאות שנפלו בה ברפום ראשוו,
ב .ריוח ניתז ביז הדבקים בפיםוק וניקור ופיקנוח ראשי תיבות ,כו קשינו קטקים

מחודשים במקום אשר יארכון הדברים להבנת הקניו ולבהירות הלימוד.
ר .הוספנו בפנים הספר ציונים ומראי מקומות מדויקים למקראי קושד ומאמרי

חז /fל כתבי האריז  ffל וספרי חסידות וכו
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ה .קל פי הוראת כ"ק מרן ארמו"ר שויט"א ,במקומות אשר מצוה רבינו

המחבר עלייז בשאר ספריו הק ,/חבאנו את רבריו לכאז ,והעתקנו מתחת לקו
הדרבים השייכים לםדר הפשרה.
וככז ישמחו החסירים וינילו התלמידים בראותם אור תורת רבינו זי"ק מופיק במהדורא

חרשה כלול בהררה ,ובוראי שתיקונים הללו יקזרו ויסייקו להקל הקיוו בספר/ומתוך כך
יתרבו הלומדים בדבריו הקרושים המקוררים את הלב והחודרים לעומק הנשמה להלהיב
תשוקה להתרבק בדרכי היראה והחסידות ,ומחזק את האמונה והצפייה לביאת משיח
צרקינו במהרה בימינו,

זכות מרז המחבר הקרשו זיווק וקכויי עימור לנו ולכל הקוסקים והמםייקים בקבודת הקושד

זו שנזכה למה שהבטיח המחבר רבינו הקו זי"ק בצוואתו הטהורה להמשתרלים בהוצאת
ספריו הקדושים "וכות אבותיי יקמוד להם ,ואם אוכל לנמול בקזרת השם לכם

ולהמל r

טוב בקולם הקליוו בוראי אקשה לטובהו ,/קרי נזהכ לקבל פני משיח צרקנו ורבינו בראשינו
במהרה רידז ברוב רחמיו

וחסדיו.

ראש חודש מרחשוו ח/תשבI1ז

הוצאת א.ס.ת.
ארו תוהר םובקאטש

כעהיי

~'pי

לר/ן צריץ~~
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חיים ושלום
על התורח
אשר חבב" הו בירכת אוכת~ .דקרושים  Iאארילם

ןישרתשים· הו אני שפר אנש'ם ,חדר ישיאם,

חיים אלעזר שפירא

לשזי רכיבו הסחרב נול שנור חפנקס ככבת די קשרי

רברים אחרים

לשם יחוד קורשא בריך הוא ושכינת יה ,ארשום בזה חידושי תורה על סדר
פרשיות התורה .וקראתיו בשם חיי"ם וש;ו"ם ,להקרא בהם שמי
חיי"ם ,וגם ש;ו"ם עולה כמספר שמי חיי"ם א;עז"ר ,וכמו שכתבתי

בתרעא זעירא שהוא אקדמות מיליו לחיבורי אות חיים ושלום על הלכות
תפילין ומילה ,עייז שם.
ונם חיי"ם וש;ו"ם עולה יו פעמים שם מ"ה ,שזהו תיקון האדם להשלים
נפשו בפירושי התורה שבעל פה על תורה שבכתב שהוא בחינת מ"ה
כ זעיר אנפין )עיין לקוטי תוהר פרשת וואת הברכה« ,והוא במספר עשר פעמים שזהו

שיעור קומה כנודע )ספר ציירה פ «.א /וכן הכונה בסידור בברכת הא"ל הקדו"ש
I

גימטריא י' פעמים שם מ"ה )היינו עם הכולל( ,שהוא בתפארת זעיר אנפיו,
וזהו בחינת תורה שבכתב

כנזכר.

והוא החיבור יזכנו השם יתבךר על תור//ת מש Iוה ,והנה מש"ה במילואו

)מ"ם שיוון ה"ה( עולה חיי"ם וש;ו"ם ,יעזרינו השם יתבךר לכוין
בתורת מש /Iה למה שהראו למש"ה רבינו בסיני מה שתלמיד ותיק עתיר
לחשר )יוקרא רחב פכIIב ,א (.

ו ilה  ilו נא אמרינו לרצוו לפני אדוו כל יתבךר שמו ,ויוציאנו לרווחים ,ונזכה

להעלות ציצים ופרחים ,להגדיל תורה ולהאדירה ,ושמן הטוב יריק

עלינו על שבעת קני המנור:ר ,ונזכה לבניו בית הבחירה ,חומת אש מאת
ה' מן השמים ,בתוככי ירושלים ,במהרה בימינו ,אמו סלה.
הונחבר
וחבריס אשר נכתבו ונדפסו בכר במאמרי תורת שבת על סרר רפשיות
התורה ,וכז בהקדמותיי )תרעא ועירא( שלוIlת מנחת אלערז בכל החלקים,
וגם בשארי חיבוירנן בעזרת השם ירבתך ,ובהחנותי לםרפ תפארת בנים
לאאמו Ilר הקדשו זי  ffע ,כל אלו ,וכהבה ,לא הוכפלו כא! ,ולא אמרו רבנו

בכפילא ,רק אומ /ר הבא מו החדש בעזרתו יתברך שמו.
f
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ספו

חייס

וסיוס
על ספר

כראשית

יג

בראשית

כמיכת התורה נעוץ סופה בתחילתה .לכל
האותות והמופתים אשר שלחו ה'
לעשות בארץ מצרים לפרעה וגו' ,אשר עשה
משה לעיני כל שיראל .בראשית ברא אלקים
וגו' ,והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני

תהום וגו' ,ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.
ויש לדקדק למה כתיב בתורה והארץ היתה
תהו ובהו וגו' ,הלא אמרינו בחנינה )טז ,א( לעניו
שלא לישאל מה לפנים )קודם בריאת העולם(,
משל למלך שבבה פלטרין על האשפה ,אין
כבודו שיזכירו שם אשפה ,ולאזיה צורך הזכירה

התורה בזה ,ללמד אותנו דךר ה' במ"ש והאץר
היתה תהו ובהו וחךש על פני תהום ונו', .

ויוול כי נודע )פרי ץע חיים שער התפילה רפק (/ז

בחזרה ,עד שצריכיז תיקון בכל הדורות האלו
עד עת קץ במהרה

בימינו·

והבה בסידור האריז' lל פקח עיני"ך וראה שהם
הבצוצין .וז"ש ופרעה וונו מצרי"ם
וגו',

)ששם

במצרי"ם

היה

מקור

הבצוציז

ששייכים לחלק כנסת ישראל ,הששים רבוא
שציאו ממצרים ועשאוה כמצולה שאין בה דנים
)ברכות ט(, ,ב אמנם מפני כי ערב רב עלה אתם,
וגם כי בחוזק יד וגו' )שטות יב ,יח( ,היו צריכין

עוד לגליות לתקז הנצוציז הבשארים לחלק נר"ב
עד עת קץ במהרה בימינו( .אשר עשה משה

ועינ"י) ,הם הנצוציז ,כנןכר מהאריז"ל( .כו

התורה
)בשביל
ישרא"ו ,בראשי"ת,
ושירא lIל שנקראו ראשי"ת ,כמו שאמרו חז IIל

שעיקר ביאת האדם בעולם הזה ]היא[

)סרד רבה כראשית פרק '(,ה ופירוש רש"י )ד /Iה כראשית

לתקז הנצצויז השייכים לחלק רנ"נ שלו ,אשר
הנצוצים האלו הם עוד מעת השבירה קודם

רבא( שעל ידי התורה וישראל יתקנו זאת בתיקון
הגמור( .את השמים ואת הארץ) ,לאחדא

בריאת העולם ,ולאשר נברא האדם הראשון

שמי  ttא ואער"א ,על ידי תורה ומצות ומעשים

הדעת טוב ורע חןרה העולם לקלקולו ,ונאמר

טובים בבחיבת ארציות" נזכה להעלות הנצוציז
לשורשן ,שהם בבחינת( והארץ היתה תהו

)בראשית כ ,יז( ארורה האדמה בעבורך ,ונעשה

ובהן וחשך עו פני תהום ורוח אוקים

התערובות טוב וער ,שנפלו עגד הבצוציז

מרחפת עו פני המים ,כמשם הוא שורשז,

לתקן תיקון עולם בזה ,ועל ידי אכילת עץ

חייס

יד

ושלוס

כראשית

ששם נדבקו הקליפות ,ועל זה המה הנסיונות

הרוחניות[ ,מושפלת עד וכו' .יעינינו רואות

וברורים לכררו וללכנן עד להעלותז כנזכר .ועל

עתה

הציאניסטען

ידי זה יאירו עינינו כבחינת פקח עיני"ך ורא"ה.

והמיזראחיסטעו וגם האגדוסטעז ,כמו שכתבנו

וז"ש( ויאמר אוקים יהי אור ויהי או"ר,

ככר כארוכה כי הכל ניגוד לתורתינו הקדושה

)כשנתקז כנזכר נזכה להאי"ר עינינ"ו כתיקוו

ולאמונת גאולה הנסיית כמהרה כימינו[.

הנצוצות(.

זאת

כיותר

ידי

על

וזהו י"ל כמדשר רכה )כראשית רכה פ"כ ,יכ(

נחזור לענינינו שתלוי זה כמעשינו לתקו כתנות
עו 1/ר בעיו ולעשותו או"ר כאל"ף בכח

בפשרתן בתורתו של רכי מאיר היה כתוכ

שנרבה

התורה

ומעשים

ומצות

טובים,

כתנות עור כאלף )לקמז ג(, ,כ כי רו מאיר שהיה

להתקרבות הגאולה ,כמאמר חזן Iל )סנחררי! צד,

כבר אצלו מתוקן הבחינת משכא דחויא של

(,כ וכמ"ש הרמכ"ם )הלכות תשוכח פ/ד ,ח (Iח /שאין

חטא הנחש )עיין תיקוני ןהר תקייו נח צח(, ,כ במה

כן דוד כא אלא על ידי התשובה וכיון שעושין

שהחזיר נפילת הנצוציז ,כי רכי מאיר גם בחינת

תשוכה מיד גנאליז .ועל ירי זה רמוז מה
שתיקנו רבותינו הכית יוסף והאלשי 'Iך זי'/ע

מחכראי

ליתו מעות רכי מאיר כעל הנס כארץ הקודש
ולומר אלהא דמאיר ענינא) ,כדאמרינו כמסכת

אחוריים היו אצלו בכחינת פנים ,כדאמרינז
בעירוביו

)יג ,כ(

האי

דחדידנא

טפי

משום דחזיתיה לרכי מאי"ר מאחורי"ה וכו',

הרי שהיה רכי מאיר כחו גדול כל כך עד שגם

עבודה זרה )יח ,א( גבי רכי מאיר( ,דהוא רכי

האחוריים היה מתוקנים אצלו )עיי! ליקוטי שווס

מאיר סתם ,ועל כן זהו כתנות '/אור" כאלף

מסכת שכת (,ח )והאחוריים הם בחינת הנצוצין

כתורתו של רבי מאיר וכדךר אבותינו זיו/ע,

תהו וכהו וחשך וכון כנודע( ,על כן נאמר

ולא בדרכי החדשים בישוב כלומר חורבן ארץ

בתורתו ככחינת כתנות או'/ר כאלף -מה שאיו

ישראל בהקאלאניען וכיצוא ,וכמו שכתבנו

כן אנחנו צריכים לעבוד כנפשינו ככל עוז לתקן

במקומות אחרים פעמים רבות.

בחינת כתנות עור כעי"ז ,לעשותה כאל"ף,
היינו לתקן הנצוצין ,ועל ידי זה יהי אוו'ר ויהי
אור ,וככחינת פקח עיני"ך וראה )מה שהוא

עתה(

שוממותינו,

)כעונותינו הרכים השממון

 -היינו החורבן של הנצוצין דשכי(, m

והעיר

אשר שמך נקרא עליה] ,כי החורבו ניכר עתה
כיותר קודם התיקון כעיר ירושלים אשר שמך

נקרא עליה שהיא החורבן הנפש ,וכמי שאמרנו
כהושענות כהושענא רכה בעניו זה מה שאיתא

בפרי מגדים )אורח חייס סימו תקס"א( בשם ההןוק

ר' גרשוו קיטוכר ז'ול גיסו של רבינו הקדוש
הכעש I/ט זיו  Iע ,על מה שאומרים )תפילת נעליה

הה"ק

והבה אאזמן"ר

]כעל שס שלמה[

זי"ע

מפה ,שמעתי מפיו כראש השנה שפירש

כהיום הרת עולם ,אם כבנים )היינו עושיו רצונו
של מקום) ,כדאמרינן בקידושין )לו(, ,א אז

כודאי( רחמנו כרחם על בנים ,ואם כעכדים
)שאין עושיו צרונו של מקום ,אן( עינינו )העיןון
של כתנות עו"ר משכא דחויא( ,לך תלויות עד
שתחננו) ,ותתן כלכנו לשוב כאמת לתקן
כראוי(,

ותוציא

כאו"ר,

כאל (ף' משפטינו,
I

)היינו

כתנות

או"ר

ודכרי פי חכם חז .כז יהי

רצוו שנתקו ככל הצורך במהרה בימינו.

רהו"ק( כראותי כל עיר על תילה בנוייה] ,היינו

אמנם כמה גדול כחו של רכי מאיר בעל הנס

]חלק

ענינא,

הבנינים

הגשמיים[.

ועיר

האלקים

שאומרים

אלהא

דמאיר

חיים

ושלום

בראשית

)כדא"תא במסכת עבודה זרה «(םש) בנתינת

את

בניו

ואת

ביתו

אחריו

טו

ושמרו

דרך

הי

ווחו

)וכנראח חסר ברפוס( ,נר  IIל שלולא זאת לא

התנא רבי מאיר סתם ,ורבי מאיר סבירא ליח

חיח בורא חעולם הוח[ ,הרי ב' דברים בביתו,

צדקת

רמבעהןינ

כתיקיו

רבותינו

וי"ע,

)כקירושיו )לו ,א« דכיז כך ובין כך גם באין

עושיו רצונו של מקום נקראים כנים ,וזחו שייסר
הפייטו כסליחות )ליום נן( כין כך וביו כך קרויים
לך .כנים ,כעל כרחך כשיטת רכי מאיר) ,וזחו
חיה רגיל הקרוש איש אלוקים רבינו פנחס
מקארעץ זי'  Iע לומר נוסח זה בין כך וכו' בנינוו

התעוררות לעת רצון ככל השנה למלצית ןכות
בער כל ישראל כמ"ש בספר מררש פנחס )אות
מו« .והיינו על ירי רמכעה  flנ ושיטתו ירחם
עלינו הש  flי בימי יחורא שלים ואסרו חנ ושבת
קורש ,נם כשלא תיקנו כראוי כימים חנוראים

להיות עושים רצונו של מקום ,מכל מקום ביו
ךכ ובין כך קרויים לך כנים ,ואב שמחל על
בנורו בנורו מחול )קרישוז לכ(, ,א על כן ירחם
עלינו אב הרחמן יתבךר שמו בשנת נאולה
וישועה במהרה
וגם

כימינו.

כמו שנרפס כבר ברברי תוהר )המיורא קמא

לכך יבא בן \\tן!' הבא בשם הן ברכנוכם במית
ה' )התלים קיח ,כו( ,עד כאן לשון הילקוט.

וין,ל המכווו כי החנ בריאת העולם היה בשביל
ישראל שנקראו ראשית ,ובשביל התורה
שנקרא ראשית )םיר רכה רכאשית פרק הן( ,ושישמרו

שיראל התוהר .אבל עיקר שמירת התורח הוא
רק לישראל שמנרל בניו לתלמור תורה כדרך
אבותיו ,כמ  IIש באברהם אבינו כנזכר ,ולולא
זאת אין זה קיום התורה ,וכמו שהארכנו בעזרת

השם

יתבךר

בחיבורנו

בכמה

רוכתי.

וז"ש

מנספר[ התניו ]כן[ ש; בראשית בשבי; ביתו
ש; אברהם אבינו ;מען אשר יצוה וכון

כנIIל ,ורק זהו התכלית שינהגו ביתם שיוכלו
לומר עליהם בא ברוך הו )זרע בךר הן(,
ברכנוכם מבית ',ה שיהיה בית ה' מתנהנ

על פי חתורה כראוי .וזהו בראשית ,בשביל זה
נברא העולם כנזכר:

אות טן( בשם .הקרוש איש אלוקים כעל
עטרת צבי זי"ע מח שחמציא כי צרקת רבי

מאיר בעל הנס מועיל אפילו כגנר הרוב ,כיוו
ררבי מאיר חייש למיעוטא )עוכיה זהר ,ו(, -rכ על

כו אפילו ברוב עונות ומיעוט וכיות ינן עלינו
כח זכותו ושיטתו ,לחוש למיעוט בצרקתו,
לחיותנו כיום הזה לאורך ימים ושנים טובים
ובכל מילי רמיטב וביאת נואל צרק במחרה
בימינו בתוך כלל שיראל:
,א) א( בראשית .בייקוט ראובני קטז )אותיות
א"כ

םימז ('כ

בשם

ספר

התניו ,בן של בראשית יש עליו תניו ,לומר

שאלמלא שהקב'  Iה צפה בבית של ארכהם
אבינו שכתוב בו )לקמזיח ,יט( למעו אשר צייה
I

,א) א( בראשית ברא אלקים .אמרו רז"ל
)פםקיתא רכתי פ"מ ,כ( ופירוש

רש  IIי )י ה כרא( בתחלה עלה במחשבה לבריא
II

את העולם במדת הרין ,ראה שאיו העילם

מתקיים ,שיתף עמי מרת הרחמים ,ולא עיר
אלא שהקדימו למרת חריו .וירוע )יכרכ רברני
מזח בעח"י( כי לכאורח חרי זח סותר למח

שכתוב
ברצונו
חעולם,
רק כרי

בריש חעץ חיים להאריז 'Iל שעלה
יתבךר שמו לחטיב לנרכאיו בבריאת
יחרי דבתחלה עלה ברציני יתברך שמו
להטיב לבנראיו ולא במדת חרין.

אולם באמת יובו למבינים אפילו במקצת רלא
סתרי אחדדי כלל ,ימר אמר חרא וכי'

חיים

פז

ושלום

בראשית

ולא פליני ,רברצונו יתברך שמו להפיב לנבראיו

ובפעם אחת ,כנורע מiרתירוץ ופירוש ,כמ"ש

על ירי שברא העולם במרת הרין ,כי אם היה

ברמב//ם )שמינה רפקים ,הלכות תשובה פI1ה ,ה  IIה( בעביו

רק בצרון החסר )ולא מה שמנעי שכר בער

הירעיה ובחירה שבאמת הכל בומן אחר,

ובהית

וכנורע מ//ש התוספות יו//פ באבות על המשנה

לאיסתכולי באפיה )כראיתא בירושלמי )עהלר

)פו/ג ,מט"ו ד"ה הכל( הכל צפוי והרשות נתונה יכו,/

פ א( ,ג//ה וכנורע ,על כן צרונו יתברך שמו

ובשארי ראשונים ז  1Iל )עיין מדרש שמואל אבות פ ג,

שיהיה לנו נסיונות ,וזהו הנחת רוח לפניו

טמ"ו( ,רק לעיני הארם נראה עבר והווה ועתיר

יתברך שמו) ,כי על כן לא נתן התורה
למלאכים שאין להם נסיון ובחירה ,וכמבואר

בזמן·

מעשינו(,

או

הוא

נהמא

רכסופא

II

בש"ס שבת )טפ«, ,א ואו מניע לנו הפובות

It

וזהו י I1ל הסמיכות נעוץ סוף התורה בתחלה,
ועיני

בעולם הזה במרת הריו .ווהו כרי והטיב
ונבראיו ) ,ושלא יבשוו בפובת החסר כשאינם
כראי( ,רק במרת הריו) ,כיון שיזכו בשכרם

בראשית

כו

יש ראו

ברא

אוקים,

כו

)נראה

)שבראשית

כי(
הזמו

מוקרם נברא העולם במרת הרין אלקים כנזכר,

כנורכ

ואחר כך וכו'( ,אבל באמת הכל אחר ואין

לעיל( .ראח שאין העוום פתקיים) ,היינו

שום קושיא וסתיהר ,וכמ  IIש הרמב I /ם ז"ל )שם(

כששמרו

התורה

בנסיונות

וברורים

שיהיה חורבו העולם כאשר הוא עתה
בעונותינו הרבים ,עולם הפוך וחרוב ,חוצפא
יסני וכון ,ככל אשר נבאו חכמינו וכרונם
לברכה )עיי jסוטה מט(, ,ב וממילא רבים לא יאמינו
]כמ /Iש ברניאל )פי([IIב  ,ולא יעמרו בנסיוו ,אם

כן לא יניע הפוב במרת הרין על ירי מעשינו,
על כו( שיתף עפו פרת הרחפים) ,לרורות
כאלו( .ווא עור אוא שהקריפו ופרת
הרין ) ,כיוו שרוב העולם ציטרכו רק למרת
הרחמים כשלא יוכו במעשיהם ,ועל כן לפי
צורך הרוב הוא מוקרם צוירך נחוץ יותר ממרת

הריו( כנוכר:

בזה על הכתיב )ישעהי הנ ,ח( כי לא מחשבותי
מחשבותיכם כנורע:

,א)

א(

ירושלמי

בראשית) .תרנום

בחוכמת(. I /א

ברא,

)לשוו בריאה ,שחוא בחינת בינ"ה ,ונם אוקים
רומז לבינה כנורע )עיי jשער מאמרי דשב וי מה«. ,ב
I

א'ת הישפים ויאת

היארץ,

)ר"ת אהוייה,

שם הרע Iות .הרי בזה רמון חכמ Iוה בינ"ה רען/ת

כסררו( .תה"ו בה"ו ,גימטריא פשי"ח ב"ן

רו"ר ,היינו שזהו החבלי משיח בתוך ההפכה,
בוקה ומבולקה ,בלבול ועירוב ר Iול ,שהוא קורם
ביאתו ,בחינת תה/וו ובהו/ו ,היינו הקלקול קורם

או יאמ ר בזה רלא תיקשי ממ//ש מהאריז /fל
)בריש עץ חיים כנזכר לעיל(

רור בקרוב ,לית נהורא אלא רנפקא מגו

שעלה ברצונו יתבךר שמו לברוא העולם כרי

חשוכוןא )זוח"ב קפד(. ,א וון Iש וחש"ך עו פני

להטיב לנבראיו ,ולא סתרי למה שאמרו חזן/ל

תהום ,ורוח אוקים) ,שררשו רז"ל )בראשית

שעלה בצרונו לברוא העולם במרת הרין ,כי
באמת למעלה יתבךר שמו האין סוף אין תלוי
בזמו ,ועבר ועתיר והווח .אצלו שוה ברגע אחר

של מלך המשיח(,

התיקון נמור במהרה בימינו בביאת משיח בן

רבה פIIב ,ד(

זהו רוחו

פרחפת) ,היינו שתלוי ועומר ביאת משיח(,

עו פני הפים) ,אם ירכו בתורה שנמשלו

חיים

ושלום

בראשית

די

למים כדאמרינו בתענית ,ז) «,א וכדאמרינו
בבבא בתרא ,ה) א( על הכתוב )הושע הן י( כי

שמלתן/ו לעור IIו ,שמלת//ו אשר יכסה הב ,חיינו

יתנו בגויים עתה אקבצם ,שעל ירי התורה נזכה

ציצין/ת ,לעורו/ו ,חיינו תפיליו ,והיצר חרע בא

לביאת המשיח במהרה בימינו אמו.

אליו אן לפתותו בכח יותר מפני ניגור היצר

ועל כן רמוז בתחלת התורה כנןרכ לעיל
חכמה בינה רעת כסדרו ,וסמוך ליה
תה"ו ובה"ו מספר משיח בן דו"ד ,כי זהו יהיה

החבלי משיח אשר רבים לא יאמינו כמ /Iש

ברניאל (,ב"יפ) הגם שיעשו מצות מעשיות,
אמנם האמונה בלב שהוא במוח חכמה בינה
דעת ,שם יהיה הפנם ח"ו באשר לא יאמינו,

וז"ש שפיר חסמיכות הנזכר לעיל .וזהו הנסיון
חעולם

מיד בבריאת

בראשיתו הכנח על

תכליתו:

רבה פתח )משלי הן ל( ואהיח אצלו
אמון ואחיח שעשועים יום יום ונו' ,אמון פדנוג,
אמון מכוסח ,אמון מצונע ,ואית ראמר אמוו
רבתא .אמוו פדגונ ,הארי מח דאת אמר )במדבר
יא ,יב(
מכוסח,

כאשר
חאיך

חאומו

את

חיונק.

אמון

דאת

אמר

)איהכ

ד ,ה(

מה

האמונים עלי תולע וגו ./אמון מוצנע ,חארי מח
דאת אמר

)אסתר ב ,ז(

טוב שבא אן ,על כו יכסוחו חמצות חנ I/ל להגו

עליו לקיים מצות הן ותורתו .וזווש( הה"ד
האמונים ננוי תווננ) ,כמ  IIש בחאריז  /lל )עייז

בסידור( בכונת פשרת תמיר על חכתוב )במדבר

כה ,ו( עולת תמיד ,היינו לשרוף את התול IIע
המחטאת שהוא אותיות עול,1ת /ואז בבוקר

עולת תמיר לובשים חתפילין ,ועל ירי כח
קרושתם וחיוב המצוח גדול המצוח ועושח,

יוכלו להתנרב לשרוף התול//ע כנזכר,

ויחי אומו

את חדסח.

אמון רבתא ,כמח רכתיב )נחוס ב ,ה( חתיבטי

מנא אמוו וכו' ,ער כאן לשוו חמררש .וחוא
כולו פליאה נשנבח.

וז 1/ש

עלן/י תול IIע ,שנעלה עלי תול 1/ע לחתגבר עליה

לשרפה כנזכר(.

בזבררש רבה )בראישת רבה ,א//פ א( ר' חושעיא

שיא

וררשו בתיקוני זוה /1ק )תקייו כא בה ,ב( -כי~חוא

לחופה

אסון סוצנ"ננ) ,ןהו י Ifח

)עיין אבות ,ה'/פ מכ (,Iא/

שאז

חעיקר

הצניעו  IIת אמוו מוצנ"ע ,וכמו שאמרו חז/ןל
)תכובות ח ,ב( הכל יודעים כלה למח נכנסח

לחופה אלא כל המנבל וכון ח ,Iו' ובשולחו ערוך
הלכות צניעות )אורח חיים סימן (,מ"ר וכן באבן
העזר )סימו כ (.Iה /וזווש( הח"ד ויהי אימן את

הדסה) ,שדרשו רז"ל במנילה )יב ,א( ותהי לו
לבת )אסתר שם( ,לבית ,חיינו שנשאח ,וזחו
כרברינו(.

אמון

רבתא,

כמה

דכתיב

התיטבי סנא אמון) ,ומסיים המדשר רבח(

ומתרגסינן

האת

זפבא

מאוכסנרריא

רבתא ,ופישר חמתנות כהונח גדולח וחשובח
רמרבי בח מלכי ,כמו .שפירש רש  /lי כמח ראת

וי I/ל דקאי על נידול חארם בסרר זמנו ,וכן מה

אמר רבתי עם רבתי בנויים עד כאו לשונו,

שיגדלוחו אבותיו מנעוריו ,לתלמיר חכם

)דקאי על ירושלים עיר הקודש תובבווא( .וחיינו

וירא אלוקים .אמון פדגוג) ,חיינו מגדל בנים

מיום חתונתו וחלאח ראינן עוד פלג גופא ,ויש

חח"ר כאשר ישא

לו חומה בפני חיצר חרע ,כמו שאמרן חזןול

מיניקתו

עד

אסון סכוסה,

)אז

)יבמות סב(, ,ב ויוכל לעבור השם יתברך במוחיו
רנרלות שלמים ,וזהו בחינת רבתווי ,רמרבווי בה

כשנעשח בר י"נ שנה בחיוב ציצית ותפילין,

מלכי משיח צדקנו רבתי בגויים כנזכר ,שיוכל

כמ"ש המפרשים

האוסן

את

שנעשח

בן

שם(,

היונק,

י"נ

שנח(.

)שחוא

חייס

יח

ושלום

בראשית

לחשוב ולעבוד על תכלית חרנצח לחניע לביאת
משיח צדקנו ולבניו ירושלים במחהר בימינו אמו

לאו  flר יום ,אלו מעשיחן של צדיקים ,ולחש"ך

)והו שמארתי על סעודת כר מצוה כרפשה זו ישרמתי אך

קרא לילח ,אלו מעשיחם של שרעים ,וחיינו

המעט מה שנוגע רלברי המדרש רכה הנזכר(:

שלא ישתמשו בערבוביא חצדיקים עם חרשעים

)דרשו רז"ל )רכאשית רכה פ ,ב /ה( ויקרא אלקים
I

שןחו חאור עם חחשך ,רק יתפרדו ונו'( כנזכר.
/א) ג( ויהי אור .חנח איתא בזוחר חקן )ווחו/כ
קסז ,א( יחי אור ,דא אור קדמאח,

דאיחו ימינא וכו' ,ויחי אור דא שמאלא וכו',
וירא אלקים את חאור כי טוב ,דא איחו עמודא
דקאים באמצעיתא וכו' ,עיין שם .וחנח ויה"י

או"ר בגימטריא רח" , ,ויובן על פי מח שכתוב
)סידרו ככוותנ פרשת ציצית כקריאת שמע של

בכונת

שחרית( וראיתם אותו בציצית סוד רח'  Iל ,שחוא

חש/ך חדינים ,וזחו בחינת רחל מבכח על בניח
וכון )רימיה לא ,יד( ,שחוא בנלות חחשוך חלן,

על כן ויח  flי או//ר מספר רח"ל ,חוא בחינת

וזחו י"ל במסורח

לחבדיל

בטעם

',ב -דן

לחבדיל ביו חיום ובין חלילח .ואיןד )ויקרא

יא ,מז( לחבדיל ביז חטמא ובין חטחר .וחיינו
שןחו

חחבדלח

של

מעשיחם

חיום

בין

צדיקים

נגד

וחלילח,

שחוא

חרשעים,

וזחו

לחבדיל בין חטמא וחטחור ,חיינו לחבדיל בין

חצדיקים לחשרעים כנזכר.
וחנח במקחלות חארכתי פעם אחת בזח במ  IIש

ראח שאין כדאי לחשתמש בערבוביא
אור

וחושך,

חיינו גנד חאגודיסטעו שמערביו

חשמאלא שחוא דינ'/א דמלנות//א.

תורח

וז"ש וירא אוקים את האור כי טוב ,דא

סעמינאריע 1שלחם .וזחו אור )של תורח( ,עם

)יעקב( ,עמודא דאמצעיתא ,חיינו בבנין

בית עיקב במחרח בימינו ,כמו שאמרו רז  /lל
)פסחים פח ,א(

כיעקב

שקראו בית,

ואז

יאירו

עיניח של רחל ושבו בנים לבגולם ,ונם כמו
שדרשו רז"ל )כארשית רכה פי"כ ,ו( וירא אלקים
את חאור כי טוב ,שגנזו לצדיקים לעתיד לבא,
ויחיח ןח במחרח בימינו אמו:

עם

לימודי

חנכרים,

בחדרים

או

חשך )לימוד חנכרים וחמינות( ,שזחו כלאים
תערובות ושעטנן חפוסל .רק לזח תחומו בפני
עצמו ,וגם לזח ,חיינו אם יכריחו ללמוד שפת
חמדינח בחיותנו עוד בגלות חמר בעונותינו
חרבים ,על כל פנים יחיח תחומו בפני עצמו
כפי חכרח חנזירח בפני עצמו ,ולחבדיל  Iכמייש
חמסורח חנ//ל בטעם ',ב דן ואידך לחבדיל ביו

חטמא וחטחרר ,חיינו שזחו חטעם וחענין של

,א) ד( וירא אלקים את חאור כי טוב) .חבדילו

לחבדיל בין חאור וחחשך כנ"ל ,ולא לערבו
בבית לימוד חתורח .וןחו חנסיון חחבלי משיח
עד עירח עלינו רוח ממרום· ,זחו רוחו של מלך

ויבר ,וגו') ,שלא שיתמשו בערבוביא כדרשת

חמשיח חמרחפת על פני חמים )רכאשית רבה פ"כ,

לצדיקים לעתיד לבא ,כדרשת
ח//ל )כראשית רהכ פי"ב(, ,ו ופירוש שר"י )ד /ה וירא«.
I

ח'/ל )בראשית רהכ פ"א(, ,ן חיינו שלא יבלבלו על
ידי

חערבוביא

חשרעים

את

חצדיקים,

רק

שיתפרדו כל פועלי און ,ולא יעוו ולא ישחיתו
בכל חר קשדי )שיעיה יא(. ,ט ון"ש( ויקרא
אוקים

ואור

יום

ווחשך' קרא

(,ד זחו תורח בלבד כנזכר:

ויוה,

או יאמר וירא אלקים את חאור כי טוב
ויבדל אלקים ביז חאור ובין
חחןש ויקרא אלקים לאור יום ולחושד קרא

חייס
ולכאורה

לילה.

קשה

ושלום

כראשית

טובא,

דהא

יט

האור

ויוכיחם ,אך ידע בלבו כי עדיין לא יצא ידי

בעצמותו חוא מבדיל ומפריד ומחלק בין האור
לחשך ,שבמקום שאיו האור נראה וניכר שם
הוא חשך ממילא.

חובתו זהו בחינת ענוה .אמנם יהיה בבחינת

וי  I1ל רמוז כי הוא קאי על מעשיהם של
צדיקים ,וההתדכקות בהם ,ולהבחין איזהו
צדיק באמת ,בבחינת אמרו צדיק כי טוכ )~שע~ה

ג (, fי ואיזהו צכוע וכון ח'/ו ~~עו) lהמ שבבתנו בדבר~

תורה מהדורא קמא אות (.ז"נ וז"ש וירא אלקים את
האור כי טוב) ,כחינת צדי"ק כי טו I1ב ,אמנם

גם כזה יכוליו להונות את עצמו ולטעות ח"ו,
על כן( ויבדו אלקים בין האור ובין
החשד) ,הצבועים כנ"ל ,שהם באמת מכחינת
חשך תהו וכהו( ,ויקרא אוקים ואור יום,

)שדרשו רז  llל במדרש )בראשית רבה פ"א ,ו( אלו

מעשיהם של צדיקים( .ולחשד קרא לילה,
)אלו הרשעים שמראים את עצמם כצדיקים
כנ (,Iל' ולהבדיל כינותם ,ה' ציילנו וישמרנו:

עומד מעל לרקיע אינו מתיירא מרשעים רק
בוטח בשמים .וזהו ענוה צודקת לשמה ,וכמו
שאמרו חז"ל כפסחים ,נ) ב( כי גדול "מעל
שמים" )תהלים קח(, ,ה היינו כעושיו לשמה ,על

כן צריך להיות הענוה בבחינת מעל לרקיע
שמים .וזהו ויבדל כין שני מיני ענוות האלו

מעל לרקיע( .ויהי כז) ,מלשון כ"ו בנות
צלפחד וגו ) Iבמדרכ בז(, ,ז היינו באמת ולשמה
שיהיה כונתו כאמת(

כנזכר:

,א) יב( ותוצא הארץ דשא עשכ מזריע זרע
וגו ./כמסורה ותוצא ',נ תרין

מלאין וחד חסר .דו ,מלא .ואידך )חסר( ,ותצא

את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות וגון
)ירמיה לב ,בא( .ואידך )מלא( ,ותוצא ותתן לה
את אשר הותירה משבעה )רות ב(. ,ח~

יוול כי הנה נודע שתכלית בריאת העולמות

,א) ז( ויננ"ש אלקים את הרקי"ע) .היינו
שיהיה

רק

שנקראו ראשית )סדר רהכ בראשית פדק '(,ה ועיקר

לעניני שמים ,שהם רקי'ועו לעשות f/ם באץר

התכלית בשביל הגאולה שלימה בכיאת בן דוד.

בחינת ויע''1ש ונו'( .ויבדל בין המים אשר

כי שמירת התורה תלוי רק בביאת הארץ,

מעל

וביאות הראשונות בשני בתים שעברו לא היו

ורקיע) ,היינו כמו שאמרו חזו  Iל בתענית ,ז)

ביאות שלימות כנודע ,ונם רק לזמן ,והתורה

מתחת

ורקיע

מטרת

ובין

המים

כני

אדם

והאדם

היה

בשביל

התורה

וישראל

אשר

א( מה מים הולכים ממקום גכוה למקום נמוך,

הקדושה היא נצחיות .ורוב מצות התורה היינו

כי מיו'ם מורה על ענו Iוח .אמנם יוכלו להטעות

שמ /Iג מצות תלויות בארץ ,ובנלות רק ר"ע כל

להתערב

היום )רכאשית ו ,ה( כנודע )עייז בהקרמת ספר החינךו(.

ולהוכיח ולמחות בעוברי עבירה כלל ,ויאמר
כלכו מי אני כי אוכיח לחבריי וכון ,וזהו ענוה

והנה אמרו \ חז"ל ).יבמות סב ,א( אין בן דוד בא

עד שיכלו כל הנשמות שכגוף ,ואם כן הוא

פסולה ונמוכה כארציות ,לאשר רצונו להשלים

בניוום להתקרבות הגאולה .וכו בחיגת מזוג"י,

עם כל אחד ואחד גם עם הרשעים שלא

כיון שאי אפשר לעשות תשוכה )שבזה תלוי

להוכיחם ,על כו זהו נקרא מי"ם אשר מתחת
לרקיע כפניות בארציות .אולם הענוה הגדולה

הגאולה ,כמו'ש הרמכ"ם )הלבות תשובה ,ה//פ ה"ה(

וכיוו שעושים תשובה מיד גנאלים( כעודו חסר

כמי שאינו בארץ

לחס .וכן חיי"ם ,מאן דיהיב שוכעא לחי"י הוא

את

שלא

עצמם

יירא

בענוה

פסולה ,שלא

ויפחד מהם

חיים

כ

דיהיב) ,כדאמרינו בש"ס

ושלום

כראשית
תענית ,ח) («,כ כי

אשר הותיייר"ה משבע"ה) ,ראת ובניך תחיי

בצפיית ינו צפינו ותחזינה עינינו בשובך לציוו

בנות'ןר ,פירש שוון'! מדשרת רז"ל )רכאשית רכה

זקיני בבני

יהיה

במהרה בימינו.
יששכר

והנה

מ'/ש

נודע

)כמאמרי השתבות מאמר א ,אות יא( רש"א

ר"ת רגים שבת אדם ,היינו ברכה לדגים ביום
הן )כראשית א ,ככ( ,ברכה לאדם ביום ו' )שם שם,

כח( ,ברכה לשבת ביום ז' )שם כ(, ,ג וכל אלו

פל ffה ,ג(

המתים,

עד שיחיה

היינו שאז

הנשאר בציון והנות"ר בירושלים קדוש יאמר
לו )ישעהי רן (,ג ודרשו רבותינו זברונם לברכה
בסנהדרין )צב ,א( על הצדיקים שעתיד הקב"ה
להחיותו ,חיינו חמותר על השבע  IIח שחוא יותר

הברכות ]הם[ פרו ורבו )שם או כה וכח( ,וכן שבת

מפרנסה ,היינו הביאת גואל צדק ,וגם שבע"ה

שיחיח עד יום שכולו שבת וכו' לבלי הפסק,

מדת מלכות ,וחיינו שיבא בחינת מדה חשמינית

וכו כל ברכאין דלעילא ותתא ביומא שביעאה
תליין )ןוח"כ פח ,א( עד יום

ד,
I

בינה חירות העליון( ,כן יהי רצוו במהרה

ולאחר כן מקמי

בימינו:

שבתא )עיי! פרע"ח שער י"ח ,פווא( ,כן יהיה תמיד

בלי הרף ,וזהו חברכה שנשפע ביום ש"ק .וזו'ש

,א) יב( מדרש פליאה מובא בספרים ,ותוצא
הארץ וגו' נזדעזע כל העולם
כולו עד שהראו לו רגלי יוסף .י"ל על דרך
שכתבנו לעיל על המסורה ותוצא האץר דש Iוא,

)עיי! כםויור רכי שבתי רף צז ,כ כר"ה כיום /(.א וכן

שזהו כל ההשפעות בר"ת ר Iגים ש Iבת א'רם,

עש"ב ,הוא השם שבו'ע ,ע"ב בסבוייין נשם
הויווה כמיליו יו  ffר כניקור סגול[

בגימטריא

שבע,

שמביא שבע -לעולם ,כמ"ש בכונת חג חסוכות
מזריייע זרע הוא בנים ,וכל אלו חברכות פרו
ורבו .וכן השפעת יום השבת ,תנחילנה ליום

שכולו שבת",חמה לחתקרבות חגאולה כנזכר

עיין .םש··

אמנם

יש

חשש

כשיבוא

השפע

לחיצונים חו'ו ,חמה המעיקים לשכינח והערב
רב דדחקין לישראל )הבשרים( בגלותא )עיי!

לעיל.

תיקוני הזר תיקי! יב כן(, ,א ויהיה להם על ידי זה

וז"ש ותוצא הארץ רש"א) ,ר"ת רגים שבת

כח חלילה עוד להרע לנו ולדת תורתנו
הקדושה ולעבכ הגאולה ,כי יצא מחלב עינימו

אדם כנזכר ,ועל ידי שהיה בכר הקלקול

וגון )כמ 'Iש דוד המךל ע  IIה בתהלים כמזמור

)עיי! כעץ חיים שער הכללים רפק ('כ הוצרכו לבירורים

עו/ג «ן) לכן ענקתמו גאיה

וז Iוש כיון

רבים ,ועל ידי זה היה גלות מצרים .ואחר כך(

ששמעו ותוצא הארץ ,נזרעזע כו העוום

)חסר ,משום שלא היה אז רק חגאולה ראשונח,

כווו) ,בשתלך ריבוי חשפע להם שחיא
מהשפעת דש"א בנ IIל ,יחיה חירבן עילם על

ועדיין היו צריבין לגליות עד הגאולח חאחרונח,

ידי זח חלילח( .ער שהראו וו רבוי יייוס"ף,

וגם כי עבר בים הערב רב] ,כנזכר לעיל
בסמיכות התורה נעוץ סופה בתחלתה ה//ר) mהנ
כסוירו האירן//ל(  [,ופסל מיכה עבר בים )תנחומא כ"ת

)שחוא בחינת יסו"ד נטיל לשמאלא כמביאר
אאמו"ר

םימ! וי( .ואחר כך( ותוצא ותתן וה) ,דן מלא,
כי מיריי רנות בהקמת מלכות בית דוד  1שזחו

מקומות ,דהייני נטיל שמאלא בבחינת צמצום
ליסו"ד ,ושלא תלך השפע לחציונים שבצד

בניו עדי עד לתכלית חשלימות במילואו( ,את

וז"ש

ותצא את עמך את ייישראו מארץ מצרים,

וגי .
I

בתיקוני זוה'יק )הקדמה טל(, ,כ במו שהאריך בזה
הקרוש

זי"ע

בחיבוריו

שמאל רק הראוי וישפיע לעם קרובו.

בכמה

חיים

ושלום

כראשית

כא

שהראו לו רגלי יוסף ,יסוד ברית קודש שהוא
בין רגלים ,ועל ירי זה נהה דעתם מהןדעוע

לו אשתו פעום את התבשיל הזה שלא יהא
מבקש ליתן לתוכו או מלה או מוריים ,בא

מהשש הנ"ל(.

המלך ומצאו מפעם בשפתותיו ,אמר לו המלך
לא אמרתי לך אל תאכל ואכלת וכוו ,ער כאן

על כו זהו נאמר ביום השלישי ,שהוא מרת
תפארת ,ער שהראו ל.ו רגלי יוסף
)מרת יסו (, ffר והיינו גוף ובריוות השבינו הר

)רעיא מהימנא ח tlג רבכ(, ,ב וזהו יעמור להצילנו
מהיצונים כנזכר:

,ב)

ר(

אוה תולרות
בהברא/ום,

השמים

והאץר

הו -זע  'Iר  ffא.

י  ffל

הכוהנ בפשיטות על פי ררשת הז"ל .במנהות

)טנ ,ב( עולם הבא נברא ביו"ר ,ועולם הזה בנרא
בה"ה ,והעולם נברא בשביל ישראל והתורה
שנקראו ראשית

)סרר רבח רבאשית רפק ח (, t

שישמרו

ישראל התורה בעילם הוה ,וצריכים לירע כי
העולם הזה הוא רק התקו עצמך בפרוןרור כרי
שתכנס לטרקליז )אבות פ"ר ,מט"ז( העולם הבא,

והעולם הזה היא רק כבית שער קטן ליכנס
ממנו כנזכר .ווהו הו זעיר IIא בהברא"ם ,לידע
כי העולם הןה )שבברא באות הו( ,היא רק

מילי זעיר"א רקטנותא לגבי העולם הבא ,והוא

רק רבר קטן וכרי שנגיע על ידו לתכלית הנרצה
כנןכר:

שלוז המררש רבה.

ועל כל פנים נראה מזה מלציה ,כי המשיל
רברי הוה לאישה ,כמו אשה
שאמרה לבעלה שיטעום כרי שיבא הארון
ויפעם טעם פוב בהמאכל ,שלא יהא הםר מלה
או מורייס ,כן הכי נמי ההי לחוה פעם הגוו
כי באם לא יאכלו מעץ הרעת לא יהיה להם
תאות הציר ,וממילא לא יהיה להארוו )הקב/וה(

שום תענוג מבני ארם ,כיוז שאיו להם נסיוו
ותאות יצר הרע ,וממילא איו נהת רוה ממעשי

בני ארם ועבורתם לשמים) ,יזהי המלח או
מורייס שהסר ,כפי המשל ,היינו תאות הציר
הרע ,שאיו נסיון בלתי אם יאכלו מעץ הרעת
כנןכר(.

וז'וש ותרא האשה ני פוב העץ

וזבאנו ,

וני תאוה הוא ועינים) ,שעל ירי העץ

העדת באכילתו יבואו לתאות ציר הער כנוכר,
ויהיה תאו//ה לעיני"ם עינו מהמרתו לתאוה(.

ונחזבר העץ והשניו )ברעתו ,שיכאלריכ
השכלה היצונה בריעותיו ,ואן כשיתהןק עם כל
זה במעון אמונת ותורת הו כראוי ,על ילי זה

,ג) ו( ו תר א האשה כי פוב העץ למאכל וכי
כונתה שהיה לפוכה כנזרכ( .ועם כל וה היה
תאוה הוא לעינים ונהמר העז
להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותת ו גם לאשיה
חסרוו ,כי אין להתהכם נגר גזירת הבורא ית "ש
עמה ויאכל .ההנ מצוה ללמר זכות על יצורי  - -במצותו אשר ציוה ,וז"ש במרשר רבה א.זברתי
וד או תאנו ) ,בלי פעם ,וכך -בזחר הכמתי
כפיו tpל הקב"ה ,ארם הראשוו והוה אשתו.
יתבךר שמו( ,ואנות) ,ולא היה לו לעבור
והנה מצאתי במרשר רבה )רבריס ברח פ"ר ,ה(
יעמור בנסיון ,ויהיה נהת רוה למעלה"ו-ןהו

ולארם אמר כי שמעת לקול אשתך ,אמר רו

ציהק .למה הררב רומה לובלך שאמר לעברו
אל תפעום רבר ער שאבא מו המרהץ ,אמרה

ולאכול בפעמים וסברות נבר בזירת חבורא
ומצותיו כנןכר( ,אבל יוןל .שכוונתו חיח לפובח

כנ"ל:

ח'י'ים

ככ

בראשית

ושלום

,ג) יכ( הוא נתנה לי מו העץ ואכל .ידוע

נראח מדבריו פירוש הפשוט שתירץ על מה
שקשה לכאורה ,דלמה לא נשמר מעץ

אכלתי ואוכל עוד) .עיין מה שכתבנו בזה בסוף
הקדמת שו"ת מנחת אלעזר חלק ו  ,fעיין שם

החיים מתחלה ולא גשרוהו מגו עדן ,קודם
שנצטוה על עץ הדעת כדי שלא יאכל מעץ
החיים ,רק עתה שמרוהו מזה .ועל זח תירץ,
כי רק עתה אחרי שאכל עץ הדעת )טוב ורע(,
היה לו בחירה )לעשות טוב או רע( ,על כן
היו צריכין לשמרו שלא לאכול מעץ החיים,

המדרש

רהכ

)רכאשית

פי"ט,

יכ(

]חסר וחכל על ראכריז[(.

ולגודל הפליאה נראה קרוב לפשוטו והדרוש,
על פי מה שאמרו חז"ל ביומא )הפ ,כ(
האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידר לעשות
תשובה,

וכמאן

דאמר

)עריוכr

יח ,כ(

כי

אדם

הראשון חסיד גדיל היה ובעל תשובה גדיל על
החטא הלן ,אשר לא היה ראוי לאותו מעשה
צייר כפיו של הקב"ה ,אלא כדי להורות תשובה
לדורות,וכמו שביארנו בהקדמת )תרעא ןעירא(
שו IIת מנחת אלעןר חלק ד ) fכר"ח אמחר חתוחייק(,
יכן בדברי תורה )המדורא תניינא אות (,ח"ל עיין שם.

על זה התנצל כי לא היתה אכילתו למלאות
תאוותו ,וכי חשב שאחר כך שיוב בתשובה על
זה ,כי אז הוא בבחינת אחטא

ואשוב שאין

מםפיקיז בידו לעשות תשובה ,אלא Iואכלתי

ואוכל עודן' ,יען שחשב אז שאינו חטא כנ"ל,

אם כן אינו צרד לחזור ולשוב על זה ,רק
"ואוכל עוד/ן) ,כיון שאינו חטא כפי דמיונו אז(,
עד שנודע לו שחטא שהנחש בלבל ושב
בתשובה ,השם יתברך יעזרנו בתיקוו עולם
במהרה בימינו אמן.

ועתה מצאתי שורש לדברינו בדברי קודש

אבל מקודם שאכל עץ הדעת לא היה לו
בחירה ,וכיון שלא היה לו בחירה ונם היה
עושה רק מה שצוה ,כנ  flל מלשונו הקדוש,
היינו מה שנצטווה .אם כן קשה למה אכל

מעץ הדעת .אלא ודאי שזה הניחוהו להתפתות
מהנחש כדי להורות תשובה כנזכר ,וזהו היה
צרונו יתו  Iש בסדר הבירורים וחדורות הבאים,

אם כו אין מניע לו עונש ,כיון שלא היה
בחירה ,ואיו להרהר חן/ו אחר הבורא ,אכן על

כל פנים על יציר כפיו )של יוצר חבראשית
ית  f1ש( זהו מלציה ברירה ,וכנןכר:
,ר) נ( ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה

מנחה להו והבל הביא נם הוא

מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה  Iאל הבל ואל

מנחתו 'ואל קיו ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין
מאד ויפלו פניו ויאמר הן אל קין למה חרה

לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת ואם
לא תיטיב לפתח חטאת רובץ וגו ./הכתובים
האלו צווחים ואומרים דרשוני וחיו) .ביאור

מרבינו גדול הראשונים הרמנ"ז ז"ל
בפרשתן על הכתוב )לקמז ג ,ככ( ועתה פו שילח
ידו ולקח גם מעץ החיים וכו' ,שכתב והנה

מנחת אלעזר חלק ד  Iבד'/ח רוב מפרשים וכו

עתה שהיתה לו בחירה נשמר העץ הזה ממנו,

עיין שם( (:א)

הדברים תמצא בעהן/י בתרעא זעירא בשו/ןת
,I

כי מתחלה לא היה ערשה אלא מה שצוה רלא

אכל ממנו כי לא היה צרד ,עד כאן לשונו
הקדוש.

,ח) ג( ויחי אדם וכון ויולד כדמותי כצלמו
ויקרא את שמו ש .Iת /י Iול על פי

(.א) ויבא קין מפרי האימה מכחה להן והבל הביא גם הוא מבכורות צאבו ומחלבהן וישע הו אל הבל

חיים

ושלום

בראשית

בנ

ואל מנחתו ואל קין יאל מנחתי לא שעה ייחר לקין מאיד ייפלי פניי ייאמר ה' אל קין למה חרה לך
ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רוץב 'Vגו' .הכתובים האלו צווחים
ואומרים דרשיני וחיו ,כי הלא לכאורה אין זה שום תשובה ממין הטענה מה שהשיב השם יכתרך לקין,
על אשר חרה לו ולמה לא שעה אל מנחתו מה שהביא מן הגריע )כפירוש רש"י( מפרי האדמה ,יהיה
לי ית"ש להשיב לקןי יען שלא הביא מן המובחר כמר שהוא מצות התירה כל חלב לה' ,על כן לא שעה
אל מנחתי רק אל הבל שהביא מבכירות יחלביהן .אבל מה זה ענןי שייכית לאם תטיב שאת יאם לא
תטיב לפתח חטאת רובץ הנזכר.

י~'לו כי הנה המחקרים נחלקי בזה בענין הקרבנות ומצית ה' שהם בגשמיות רובץ ככולם ,רהנה
המחקרים בעלי תורה ויראי אלוקים האמתיים יסבירו הדבר כי זהי רצון השם יתברך לעבדו בדברים
גשמיים וזהו נחת רוח לפניי ,כי כאשר יעבדיהי המלאכים והשכליים הנבדלים הרוחניים הלא אינם בעלי
בחירה ונסיין ,אולם כאשר יעבדרהו בני אדם החומירים והם ישראל עם קרובו יתקרבו אליו ית"ש לעשות
מצותיי בגשמיות ויעלו לריח ניחוח ,וזהו הרצוך המעולה לפניו ית"ש לפי ערך ריחוק הסיגים ולפי עדך
הנסיון

כמובן.

והמחקירם הנכרים הקדמינים אשר ידעו את ה' אמנם לא את תורתו ,המה חשבו כי כל התכלית אשר

יחפוץ הו היא לבטל הארציית והגשמיות ותאות הגופניות ,על כן חשבו הקרבנות
החומריןת מבעלי חיים הבהמיים )כי מבני אדם יודר ויכירו כי אסור להרוג ילהקריב
יזהו הנחת רוחלירח ניחוח .וזה בערך ידעות ושיטות הנזירים הקדמונים אשר
שסיגפו גופם ונפשם והתבודדו במערות צוירם ויערות להתרחק מתענוגי עולם הזה

מטעם לבטל הגשמיית
קרבן( ולשורפן לעילה,
לא מבני ישראל המה
וכיוצא ,כנודע דרכיהם

מפי ספרים יסיפירם.

יאמרתי כבר בזה דהנפקא מיניה בין שני השיטות האלי הוא ,אם הקרבן מצות ה' להעלאת הגשמיית
וממנו נקח לעברד את הו ,אם כן הוא מצוה בעצמותה] ,י[ראוי לכבדה בעשותה מן המובחר שבמיבחירם
כמ"ש )ייקרא ג ,טן( כל חלב לד' .יאם הוא רק ביטול הגשמיות כטעם הנזירים והחוקרים הטועים וסוברים
שלא כתורה ,אין נפקא מיניה ואדרבא ראיר ליקח מן הגרוע לראית ביזיר וביטול הגשמיות.
יזהי י"ל הפלרגתא היה אז בין קין להבל מה שהביא קיז )אשר רובו משורש הרע ,כמבואר בכתבי

האריז"ל )עיין שער הפסיקים בראשית סימן «'ד מפיר הארמה ,מן הגרוע ,כשיטת החוקירם שלא כתורתנו כנ"ל.
מה שאין כן הב) ,אשר רובר טוב וממנר נמשך שורש נשמת משה רבינר ודעימיה כנודע )שער הכינית כינת
חזרת העמידה דריש «'ה הביא מבבורית צאבו למה,ביחו ,כל חלב לד' רמן המובחר ,כדעת התורה (.ל"נכ) וישע
הו אל הכל ואל מבחות) ,כדעת התורה .אשר בשבילה ברא הקב"ה את עולמו )סדר רבה בראשית פ «,ה יא,
קיז ואל מבחתו לא עשה ויחר יקיז מארו ויפ'י פביי) ,כי חשב בדעתו שהוא ודרכו ישירם ,כי זהו כונתו
If

לטרב .להביא דוקא מן הגרוע כשיטה הנ"ל ,כי אין חפץ לה' בחלב כרים רעתודי בקר השמנים ושאר עניני
גשמיים ,אם כן אןי המעלה מן המובחר בחרמריות ,על כן הביא במכוון מן הגרוע להררות כנ"ל ,על כן
חרה לו באשר נדמה במחשבתו כי מאלהיו משפטו יעבור אשר לא הצדיק כונתו ,ולא שעה אל מנחתו

רק אל מנחת אחיי הבל( .ואמר הי א ,קיז ,מה הרהלך ולמה בפלו פביך) ,כי תחשוב דרכך נכון ועל כן
על ה' יזעף לבך במה שלא שעה אל מנחתך .אמנם באמת לא כן הוא כסברתך ,כי הנה הנפקא מיניה
עוד בין שני השיטות האלי ,כי אם יצטרכו למצית הו מן המובחר יזהו תכלית בעצמותו נמצא כשלא
יעשה המצות הרי זה חוטא במה שלא עשה מצות הו יתורתו ,מה שאין כן לשיטת הנכרים יהנזירים כנ"ל
אם אחד ישב ולא עבר עבירה יפורש מאכילה ושתיה בכל האפשיר למנוע את עצמי מכל עניני ערלם
הזה ,הגם שלא קיים במעשה מצרת הו כלל ,הרי לשלימות ינחת ררח יקרא אצלם ,יאך זה חפץ הו לפי
דעתם .רז"ש( הלא אם ת~כ) ,לעשרת מצות הו במעשה ופועל טוב( שא,ת יאם לא טתיכ) ,לעשות מצות

עשה הגם שישב ונמנע מעבירה יח ומריות כנזכר ,מכל מקום( ,פתח חטאת ריכץ) ,הרי זה חטא נגד השם
יתברך במה שנמנע עשרת רצונו במצות מעשיות( .נמצא מכוון :בזה תשובת השם יתברך לקין על מה

שחרה לו ,ובזה שצריכין לעשות מצות עשה בפזע? גשמיי ,מזה הוכחה שלא כשיטת קין רק כשיטת הבל,
ועל כן צריכין מבכורות צאנר ומחלב~הן מן המובחר לה' וכשיטת התורה ,יעל כן שעה אל הבל ואל
מנחתו ,ואתי שפיר

ינכרן :

חיים

כר

ושלום

כראשית

מח שכתבתי בשער שישכר )מאמר חדש שטב אית

טז( הן עליהם יחיו ,והכוונה בתפיליו של ראש,

נ( על פי מה שכתוב בספרים כי ההפשר ביו

אחי"ח חוי"ח אחי"ח בגיספריא חיי"ס ,על

)שמות החרשים( תיבת טב  IIת לתיבת שב"ט,

כז הם חב' שיניוון בתפילין של ראש כנזכר:

רק באות ש' שיש בשב ,Iט' במקום אות

תן

בrפב I /ת ,כי באותיות ב' Iט המח שוים שמות בן

החרשים ,והחילוק הוא כי ת' רגליה יוררת מות
)שמר ח ,ח()_,בבחינת

טבת

מיתת

הצריקים

כמ' Iש בקר -fיים )מאמר ון« ,מה שאין כן אות ש'

השוא- -ת'ותאקוין תפארת אות חיים ,ואין כאן

מקומו להארך~--

,ח) כא-כד( ויחי חנוך חמש וששים שנה ,ויולר
את מתושלח ,ויתהלך חנוך
את האלקים אחרי הולירו את מתושלח וכו',
ויהי כל ימי חנוך שס"ה שחנ ,ויתהלך חנוך
את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים
)ושנעשה שר מפ"ט כנורע )פרקי חיכלות פל 'Iא ג,

ועל כל פנים לענינינו יובן ,כנ~וות שממנו

הושתת העולם כררשה-חז.ו'.ל
)במרבר רבח פי"ד ,יא( ,והתחיל קו החיים למשוך

רורות אחריו ער סוף יומיא ,אבל עונש המיתה

שגנזר על ארם הראשון ביום אכלך ממנו מות

תיקוני זחר תיקי iע קיט(. ,כ

ויוול רמן הרבר ,כי מפ /Iפ כנורע .הוא-ב-חינת

מלכושי עב"ד כביכול )עיי- iזיח /ב נפ,כ( ,והוא
I

בחינת שמכרת הלא תעשה ,כמ"ש בחמשה

מאמרות במאמר תורת שבת )פשרת ואתחנז( על

תמות ,ב)· יו( . ,נשאר עור לרורות עולם ,וזהו

הכתוב )רדבים ח,טו( נשמור את יום השבת וגו'[

רמוז ~שני חאותיות ',ש
)אות חיים לקיום הרורות ממנו .ואות( תן,

מצרים ,בבחינת

)שרגליה יוררת מו  flת ,מה שישאר העונש
מיתה ר//ל ער עת קץ במהרה בימינו ש.יהיה

לרור מלך ישראל חי וקיים עם כל הנלוים
עמו(.

וזכרת

כי עבר

היית

בארז

שמו"ר )הלא תעשה )עייז רמכ /ז שמית כ«. ,ח וז"ש
I

ששנותיו ם"ה ,גימטריא ארנ"י ,עד שנולד
מתושלח )שהוא היה בחינת זקן מלא רחמים,
הצדיק שעיכב בימיו את המבול )זרח /Iאנו«, ,א

וסך כל שנותיו שס"ה כנגד השס /Iה לא תעשה,

שהם מבחינת עבד כנIIל ,ועיין בחיבורי זה

-יזהו__ .כ Iול רמוז בתפיליו חשני שיני/ון ,שן רתלת

)רפשת קרשוים ,ר//ח ת"ש קדושים( על הכתוב )ייקרא

קוין ,תפארת אות חיים .ואות שן בת ר'

יט ,ב(איש אמו ואביו תיראו ,שהקדים אמ"ו

קוין ,חיינו לכלול גם קו הרביעי קו רור מלכנו

לאביו ,שהוא בחינת קדושה ,ושמירת הלא
.תשה בחינת לא  I1ה עלמא עילאה ,עייז שם.

)רגל הרביעי( ,שיחיה רור מלך ישראל חי

יקיים ,וכמו שאמרו חזIIל~_במנחות_)tכד א( כל
l

חמניח .תפילין מארד ימים --,שנאמר ).שיעהי לח,

וכתבתי הרמיזות האלו בדךר אפשר בעזרת
השם יתבךר ,והמביז יבין ויוסיף לקח:

--.

חיים

ושלום

נח

כה

נח
,ו) ט( איש ·צריק תמים היה ברורותיו .פירש

נח מה חטא אם ישב באהלה של תורה יעבורת

שר  I1י יש מרברתינו רושריו לשבח

ה  tיום ולילה ,כרמצינו בכתוב )לקמן יו ,יח( שהוא

ויש רורשיו לננאי ,לפי רירו היה צריק ואלו
היה ברורו של אברהם לא היה נחשב לכלום.
הנה כבר תמהר כל המפרשים למה יררשו
לגנאי ,וגם אד שייך לררוש לננאי על מה

כהו לאל עליוו ,וכמו שאמרו רז  flל )עיין בראשית
רהב פס ,ג /י( בבית מררשר של שם רכר'] .רגם אין

לחלק ביו תפלה על בני דררו ,ביו עניו להרכיח
ארתם ,כי באמת הכל חר )ועיין תבודלות יעקב יוסף

שכתב הכתוב בפירוש איש צריק תמים היה,

סוף פשרה זו( ,כי מי שהרא צריק בפני עצמו ראינו

רמה חסרון היה להם למצוא עליו .יאם בשביל

מוכיח לבני רורו ,ואינו יורע כלל ממעשיהם

בני רורו רור המביל ,הלא מצינו במרשר רבה

ועניניהם איך עומרים ,רק יושב כמו נח בתיבתו

)עיין רכאשית רהב ,ל//פ ז( שהתקוטט עמם והוכיחם

בתוך ביתר ולומר) ,כי אם היה יורע בחטאם

במסירת נפש ,ער שביזיהי וקללוהו והכוהו,
ומה הוה ליה למיעבר יותר.

היה מחוייב על פי התורה להוכיח אותם ,ובעל
כרחו מיירי רק הביותו תוך רן אמות של הלכה
בביתו( ,ואינו יורע מבני רורו כלום ,ממילא

ינם יש לרקרק במה שכתוב בכתבי האריז  ttל
)ספר הבגלולים פשרת נח( כי נח לא התפלל

על בני רורו על כז משה רבינו היה תיקיו
נשמתו ומסר נפשו על בני רודי ונאמר )שמות
לב ,לב( מחני נא מספרך ,מחני ארתיות מ  1fי נ 1fח,

וגם כי יאתה אמרת ירעתד בש"ם )שם גל ,יב(,

היינו ש"ם בז בח ,שהוא לתיקיו נשמתי שהיה
גלגולר .ולפי רברי המררש רבה הנזרכ לעיל
הרי התקוטט נח הבוכיחו אותם ומסר נפשו

עליהם.
ועור יש לרקרק עלמה שכתוב ירעתיך בשם,
שם בו נח לתיקוו גלגולו ,הלא שם בו

I

אינו יורע מה להתפלל עליהם ,וגם אם מוכיח
אותם· ונמצא שעל כל פנים איזה מהם שומעים

לקולו  Iוממילא בכח זכות ההוא יוכל להתפלל
להשם יתברך בעדם ,מה שאיו כו אם אינו

מוכיחם וגם אם מוכיחם ואינם שומעים לקולו,
ואדרבא מבזים אותו בכל מיני בזי ונות ,ממילא
אדיוכל להתפלל בעדם בשום זכות ,נמצא נח
שהוכיחם וביזו והכו איתו כנזרכ לעיל מהמדרש

רבה ,ממילא לא יוכל להתפלל בערם ,ואד
יפתח .פיו

גבר המקטרנ,

ושוב הררא

קושיא

לרוכתיה בנזרכ ,אם כן מה החסיר נח מלעשות
בזה ,ומה הוה ליה למיעבר יותר[.

היים

כו

ושלום

נח

וכדי לתרץ כל וח נקדים קושיא גדולח ,על

דרך וח לבניו ,כי על כן שם בנו חיח רק צדיק

עשרה

בפני עצמו בבית מדרש"ו כנזכר ,כי לא למד

שכר כנגד כולם ,וחלא חיח שוום בן נח אשר

דרך וח מאביו לחדריך בני דורו .חגם כי נח
אביו חיח מדריך וחוכיח לבני דורו ,מכל מקום

חי עד ימי אביחם ,כמו שדרשו רז/ול )פרקא דרכי

כשאינו לומד דךר וח לבניו נמצא שאינו שלם

אלעיזר (ז//פ שזחו מלכי צדק מלך שלם ,וגם

במדח זו ,כי על כן כמתנחם חוא ותוחח על

חאבות ואמחות חמח רבקח ויעקב חלכו לבית

דרך זח לחוכיח לבני דורו  Iכי על כן ישנאוחו

מדרשו של שם ,ואיך לא נחשב שוום לחציל

וירדפוחו,

כמו שאמרו חו Iול בכתובות )קח ,כ(

ולחתקיים חעולם בשבילו מנח עד אברהם,

צורבא מרבנז דסני ליח בני מתא משום דמוכח

אולם נראח בעל כרחך לומר כי עיקר קיום

לחי במילי דשמיא ,כי על כן מאחבת בניו יאוח

חעולם חוא רק על ידי צדיק חעובד במסירת
נפש בעד בני דורי ,להוכיחם על פניחם בעד
מצות חו ואמונתו ,וללחום מלחמת חו בעד זח,

לתת לחם מנוחח וכבוד מבני דורם ,לואת לא

מח

שמצינו

באבות

,ח"פ) מ"כ(

דורות מנח עד אברחם ,עד שבא אברחם וקיבל

מה שאין כו שם בן נח שהיח רק צדיק בפני

עצמו בבית חמדשר ,יושב אחלים ,ולחעולם

לא חוכיח כלל ולא עסק עמחם ללמדם
ולתקנם ,על כן לא חתקיים עולם בשבילו ,על
כו מצינו רק בית מדרשו של שם ,מפני שזחו
רק עבודתו בתורת חו בבית חמדרש שלו
במפנים ,מה שאיו כן נח שחתקוטט עם בני

דורו לחוכיחם ,כנוכר מהמדרש רבה.

ידריכם בדרר זח להוכיח כנזכר  Iונמצא למפרע
כי גם חוא בעצמו לא חיח שלם בדבר חזח.
וז"ש יישאוו היה ברורו שו אברהם וא
היה נחשב וכוום" ,כי אברחם אבינו

לא די שמסר נפשו לחתקוטט עם עובדי
אלילים ,ושיבר צלמיחם וכיוצא בכל מקום בואו
במסירת נפש פעמים רבות לאין מספר ,עוד
ואת חעיקר שבחו שמעיד עליו חכתוב )לקמז יח,
יtפ( שאמר חשם יתברך כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דךר הו

אכן י//ל כי דרך זה ללחום מלחמת ה' ולחוכיח

לעשות צדקח ומשפט ,חיינו שידריך גם לבניו

בני דורו לא למד נח לבניו ,לא מיבעיא

ובני בניו אחריו לחוכיח לחעולם "ושמרו דרר

לחם ויפת שחיו בעצמם רעים ,אך גם לשם

ה ",
ה  ,חיינו לעמוד על המשמר בעד דרך ח ודתו,
f

לא כתיב לשמור דרכם )בלבד( רק

דךר .

בנו לא למד דרך זח ,על כן שם עסק בתורח
כנח אביו ,אבל רק בבית מדרשו כנזכר ,ועל

לגדור גדר ולעמוד בפרץ ,לעשות צדקח ומשפט

כיון

לחוכיח במישור ומשפט לזולתו ,זחו למד

שחתנחג נח בצדקות ולמד תורת חי וגם הוכיח

אברחם לבניו ובני בניו

חיינו יצחק

לבני דורו ,אם כן מח חוח ליח למיעבד יותר,

ויעקב ובניו לעשות כן .מח שאין כן נח ,שגם
שם בנו חיח רק צדיק בפני עצמו כנזכר ,ועל
ידי זה לא חיח נחשב אלו היח בדורו של
אברחם לכלום ,חיינו לגבי קיום חדורות ,וז"ש
בדורו של אברחם ,רומו אשר שם בנו לא

כן

מרבותינו

הדורשים

לשבח

אמרו

ולא נחשב לחסרון מה שלא למד לבנו שם
שיוכיח גם כן את בני דורו .אולם מרבותינו

חדורשים לגאני אמרו ,שהעיקר לתקן עולם
ולחוכיחם ,וחרי זח בכלל מזכח את חרבים וכוי
)באית ,ח//פ מי"ח( ,וגם לבניו ידרד בדרך זח
שיוכיחו בני דורם ,מח שאיו כן נח שלא למד

f

f

אחריו,

חעמיד חדיר כלל עד אברחם כנוכר .וכיון
שחחסרוז חיח בנח רק מח שלא למד שם בנו

חיים

ושלום

נח

כז

להוכיח בני דורו כנזכר ,על כו נאמר כמשה
שהיה נלנול נח ותיקונו ,כי מ  IIי נ"ח אותיות

,ו) ט( את האלקים התהלך נח .יש לדקדק
למה באברהם נאמר שאמר לו

מחני כבזכר לעיל ,ולכאורה קשה כנ  IIל הרי נח

הקכ"ה )בראשית יז ,א( התהלך לפני ונו' ,משמע

מסר נפשו בהוכיחו לכני דורו ,ומה הוה ליה

שהיה השם יתברך צריך לומר לו לאברהם

למיעכד ,ומה צריך עוד יותר תיקון ,על זה
כתוב ואתה ידעתיך בש  IIם ,הייבו ש  IIם בן נח,

אבינו שיתהלך לפניו מעתה ,וכי עד עתה לא
התהלך לפניו ית"ש .ובנח נאמר את האלקים

כמ'/ש מהאריז"ל שעל ידי זה צריך תיקון כנזכר

התהלך נח ,משמע ממילא שלא היה צריך

לעיל על ידי משה רבינו ע  lfה ,ועל כן תיקן

כביכול לצוותו ולהזהירו על ככה שיתהלך

זאת משה רבינו עווה שלמד ולימד תורה ,ואף

לפניו.

על פי כן עסק בצרכי צבור ומסר בפשו בעד
בני דורו.

וי"ל כי הנה נאמר באברהם אבינו )לקמז יו ,כ(
ויפול על פניו ,ופירש רש"י )ד ח ויפל ארבם(
II

וזהו י"ל שמצינו כדוד המלך ע"ה שציוה

על פי דרשתרז"ל )תנחומא ךל סימז כ( כי קודם

לשלמה בנו )מלכים א ב,ב( אנכי הולך בדךר

שנמול לא היה יכול לעמוד לפניו יתברך

כל האץר וכון ,שינקום משמעי בן גרא ,וכי לא

בקומה זקופה ,ועל פי זה שפיר כשנצטוה על

היה לו דבר נחוץ יותר מזה להזהיר לבנו קודם

המילה נאמר לו התהלך לפני) ,היינו פנים אל

פטירתו ,אך דוד המלך ראה ברוח קשרו כי

פנים כקומה זקופה( ,על ידי ואתה את בריתי
תשמור ונון )שימול את עצמו ,אז יוכל
להתהלך לפניו בקומתו .ומקודם לא היה
אברהם אבינו מל את עצמו כדי שיהיה מצווה

שלמה המלך בנו גם כרוב חכמתו וצדקתו
ומעלתו ,לא יוכיח לבני דורו ולא ימחה כל כך

כפי הראוי ,כמו שדשרו רז  I1ל )שבת נו ו ב( על

)מלכים א יא ,ו( ויעש שלמה את הרע ונו' ועל

כל במות עבודה זרה ,שלא עשאם ח"ו שלמה
רק שלא מיחה כבשיו ואנשיו ,על כן נקרא
כאלו עשאם ,ועל זה הזהירו מקודם דוד אביו,
)לאשר נאמר על שלמה המלך )ררבי הימים א ככ,
ט( איש מנוחה ,על כן חשש באמת שלא יהיה
איש מנוחה בזה שלא ימחה כעוברי עכירה ונם

בבשיו ,ובפרט על המךל מוטל זה ביותר שלא
ישים לנפשו מנוחה בכזה ,על כן הזהירו(
שיהיה כעמוד הברזל וחרב פיפיות בידו למחות
וללחום גנד כל המנגדים להו ותורתו ומלכות

ועושה כמ"ש המפרשים ,כיון שיעד בנבואתו

שיצטוה על ככה ,כי על כן נולד ערל ולא
מהול( .מה שאיו כו נח שנולד מהול כמבואר
בזה במדשר תנחומא )נח סימ! (,ה על כן נאמר
את חאלקים התהלך נח) ,פנים אל פנים
בקומתו(.

)וזח שפירש שר  IIי חתחלך לשון עבר ,חיינו
שנולד ככר כך מחול ,ולא חיה צריכין
לצוותו על ככח

כנזכר( :

בית דוד ,ולא למחול ולשתוק להם כדךר

,ן) ייג( קץ כל בשר בא לפני כי מלאח חארץ

המבקש שלום ומנוחה ,והזהירו על שמעי וחשב
כי ממנו יקיש על השאר ,ברוב חכמתו.

את

ובהגדתי ברבים הארכתי עוד בזה

מקומו להארד:

ואיו כאן

חמם

מפניחם

חאץר .וחנבי במסורח

ג,
f

וחנני

משחיתם

דן .ואידך )מלכים א ח,

יט( וחנני אומר לכנות בית לשם '.ח [ב] )ואידך(

)שם יזו יב( וחנני מקוששת שנים עצים .יש לדקדק

חיים

חנ

ושלום

נח

דהא "קץ" הוא ענין הגאולה ,כמו שקארוהו

שבחינת שני עצים המה יהודה ואפרים ,שהיה

בכתוב )רניאל יב ,פ( ובדשרת רז"ל )איכה ,רבה

מחלוקת במחנה ממלכות ישראל .וכן הוא

פתיחתא הב( עד עת ץק ,וכלו כל הקיציז וכו'
)סהברר rזצ,ב( וכיוצא ,ולמה קראו בזה בהתחלת

פירוד לבבות כעת וההפקרות גדול עד שאי
אפשר לחרבם יחד ,כדאיתא בסנהדרין )רפק חלק(

הבמול בלשון ".ץק"

ובסוף סוטה )פמ ,ב( (,
הגאולה בקרוב כנוכר ,כן יהי רצון במהרה
ואן

וי"ל ברמן דקאי על קץ הגאולה במהרה

בימינו,

אשר קודם לןה המה החבלי

הוא' סימני

קץ

בימינו אמן.

משיח ,ואיתא בסוף כתובות )קיב ,ב( כי אן יהיה

וכוה י"ל במה שכתבנו קץ כל בשר בא לפני,

בזוזי דבזוזי ,עיין שם) ,כל כך יהיה גדול הגןילה

)כאשר יראו( כי מלאה האץר חמס,

והחמס( .וז"ש קץ כו בשר בא ופנ-י) ,אז

כנזכר לעיל) ,אז בא ץק הגאולה( .י 'Iל עוד על

ידעו שכבר הגיע קץ הגאולה( ,כי וכואה

הכתוב )התלים פב ,י( ח' למבול ישב) ,חיינו הגם

הארץ ,הוכס וכפניהם) ,כשיהיה בןווי דבןוןי

שח' יתרבך שמו נשבע שלא יביא מכול לעולם,
חיינו בפועל ,אבל בכח חחפקרות ושרעות ר"ל

 IIהקץ" יהיה כן מלאה האץר חמס כנזכר(.

ובןוןי דכזוזי זהו ישונ להיות קודם ביאת גואל

והבב-י וכשה-יתם את הארץ) ,שיהיה חורבן

צדק, .ון"ש ה' למבול ישב ,כמעשה דור המבול,

והשחתת עולם כאשר אנו רואים בעונותינו

מלך לעולם,

וז"ש

כנזכר,

הרבים,

וזהו

"מפניהם",

קודם

היינו

התיקון

מפני

עולם

וקודם

במהרה

בימינו(.

ןהו

חכהב

קודם(

וישב

הן

)שיתגלח כנוד מלכותו ית"ש במהרה בימינו

למלוך על כל העולם כולו( ,כנןכר:

ובוה יובן המסורה והנני ',ג דן )כנזכר( .והבני

אווכר ו בנות ב-ית ושם הי,

)שוהו

,י) יכ( בוש"י )ר /Iה בי מלאה(

וחוא

מגמרא

יהיה הכנה לתכלית בנין הבית הג" שרק זה

סנהדרין )קח ,א( לא נחתם גןר

נקרא "ביתן' במההר בימינו ,כדשרת חז"ל

דינם )של דור המבול( אלא על הגול .לכאורה

שבים

ושוכב

בפסחים

)פח«. ,א

והננ-י

וכקוששת

עצים) ,היינו שזהו גם כן מהסימנים בחלי
משיח ,כמו שמיירי שם בכתוב בעת הרעבון

של הצרפתית ואליהו ,שלא היה להצרפתית
רק מלא סל קמח בכד ומעט שמן בצפחת,
והנני מקששת וכון ועשיתוהולי ולבני ואכלוהו

ומתנו מגודל הרעבון ר  IIל ,עיין שם בפירוש
רש  /lי ,וכן אנו רואין בשנים האלו ע' שניו דגלות
נתראה כמבואר כווה'/ק )עיי! זיח /Iכ עה ,ב( ותיקוני
זוה'וק )הקדמה י(. ,ב

וגם רומן שני עצים ,היינו כמ"ש ביחזקאל )לז,
פן( ואתה נבו ארס[ קח לך עץ אן וגון ,והיינו

קשה דהא כיון שדבקו בשאינם מינם

עם בהמה הוא בסקילה ,וחרי זה חמור הרבה
יותר מגזל ,שהוא רק לאו וניתן להישבוז.

וי Ifל כי ןחו היה בדיני שמים ,וכיון שחיח אן
יצרא דעריות תקיף טפי )עד שבטלוהו
אחר כך ,דלא

ליגרי יצר הרע בקרוביה,

כדאמרינן ביומא )ספ«, ,ב ואמרינו )חגיגה יא ,ב(

החילוק ביו עריות לגזל ,רעריות ביו בפניו ביז
שלא בפניו נפיש יצריה ,מה שאין כן גןל רק
'בפניו נפיש יצריה ,ושלא בפניו אינו מגרה בו
היצר הרע ,וכיון שאין הקב"ה בא tפברוניא עם

בריותיו )עבהדו זהר כ(, ,א ולא חיה להם כמעט

חיים

ושלום

נח

באפשרות לחנצל מעריות ,גם אם שיב בביתו
כחתבודדות ולא יתייחד וידבר עם חנשים,

כט

,ח) א( ויזכור אלקים את נח וגו' .ויזכור
אלקים דן דסמיכי במסורח

]דחא חיח חיצר חרע לקרוביו ולמשכב זכר

)עייז שם במנורת שלמח( ,דז .ואיןר )לקונז יט,
כט( ויחי בשחת אלקים וגו' ,ויזכור אלקים את
אברחם וישלח את לוט מתוך חחפכח[ .ג] ויזכור
אלקים את רחל )לקונז ל ,בכ(( .ר] וישמע אלקים
את נאקתם ויזכור אלקים את בריתו את

נפשי יצרהי ]כנזכר מש  Ifס חגיגח[ ,על כו חיח

אברחם את ציחק ואת יעקב )שונות ב ,כר(.

ובהמות [,ל"ר וכיוו דגם שלא בפניו נפיש
יצריח כנזכר על כו לא נחתם גזר ד"נם על
זח ,כיוו שחיח צקת מלצית זכות אז מלמעלח
עליהם .מח שאיו כן על גזל דשלא בפניו לא
להם עצח שלא לילך ולראות מעות אחרים

שלא לחמוד לגוול ,וכיוו שחיח לחם בחירח
וברירח על כו על זח נחתם גזר דיםנ ,חי
יצילנו:

,ז) א( בחרש חשני בשבעח עשר יום לחדש
ביום חזח נבקעו כל מעינות
תחום רבח וארובות חשמים נפתחו .עייז בשער

שישכר כמאמרינו מאזנים למשפט )אות ל"ב( כי
ביום חזח בנקעו כל מעינות תחום רהב ,רומז
על הנסיחד בשני ימים דראש חשנח ,והנה עייז
במאמרינו לחודש מרחשוו )אות ('ח בשם מחברת
חקושד ,כי ביIfז מרחשוז רביעה ראשונה )עייז

תענית יו (,א חוא בחינת ביאח שני של חזווג
בשמיני עצרת ,שאיו אשח מתעברת במיאח

ראשונה ]כביכול[ )יבונות לר(, ,ב ולפי זח נגמר
חיחוד )לבחינת תולדות( ביllז מרחשוון.
וז"ש בחרש

השבי ,

)פירש

רש llי

שחוא

מרחשוו לדעת רבי אליעןר( ,בשבעה
עשר יום יחרש) ,י"ן במרחשווז( ,ביום הזח

יש לומר כי חנה חגאולח תלוי בתיקון חיסון'ד
מקבץ נדחי עמו שיראל ,כנודע
בחאריז Ifל )עיי! שעה"כ כו  Nהעוניהד רריש כ לב(. ,א
וזIfש וי.זכור איקים את נח) ,שחוא בחינת
יסו'/ד אבא )עייז ליקוטי תררה כפרשתו כ(, ,א וכמי

שפירש רש"י בזח שזכר לחם זכות גם לבחמות

שלא השחיתו דרכם קידם לכז ,ושלא שימשו
בתיבה ,והיינו שמירת היסו"ד .ועל ידי זח(
ויזכור איקים את אברהם וישיח את יוט

זבתיר ההפכה) ,כי לכאורח קשח מה טובח

חיח זח לאברהם בהצלת לוט ,שהיח שונאו
מפני רוע מעלליו ,ואמר לו )לקונ Iיג ,ט( חפרד

נא מעלי אם חשמאל ואימינח ,אך סוף מעשה
במחשבח תחלח על תכלית ביאת משי Ifח בו
דיד ,וזה חיה חנציץו בלוז/ט ,וכדדשרו במדרש
)כראשית רכה וכפ"א ,ר( מצאתי דוד עבדי )תהלים פט,

כא( ,חיכו מצאתיו בסדוט ,חיינו מבנות לוט.
וןחו חזכרוו טוב לאברחם שחראו ]לו[ חד'
גליות ,וחנח אימח חשיכח גדולה נופלת עליו,
על כן חצילו את לוט שממנו יבא משיח צדקנו

נבקעו כי זבעיבות תהום רבה] ,שאן נגמר

במחרה בימינו.

חתחלת חנסירח בראש חשנח שהיתה הכהנ

רחי) ,חיינו כינוי לחשכינח חקדושח לאפרקא

לחןיווב בעת ברכת חגשם בשמיני עצרת כנועד

לח מגלותא )זוח"ג קפז(. ,א וז/וש( ויזכור איקים

וארובות

)שנאמר

)שער

הוכנות

עניו

סוכות

רדשר

([,וט

את

בריתו

וז"ש(

את

ויזכור איקים את

אברהם

וגו',

השזבים בפתחו) ,בעת ברכת חנשם בשמיני

בגאולת מצרים חגאולח חראשונח חחכנח
לגאולח עתידח ,וגם ברכית אברחם ציחק ויעקב

בי"ז מרחשוו( ,כנזרכ לעיל:

נאמר וזכרתי את בריתי יעקב וגו ,/וחארץ אזכור

עצרת ,וזחו נגמר לטובח בבחינת לחקים זרע

חיים

ל

ושלום

נח

זהו דוד בחינת מלכות ,כמבואר בסידור )בפרשת

ועם כל זה בעת החשכות הלן( ווא מרו את

היינו שרק על ידי ביאת בן דוד תושע

רברו) ,שהמאמינים שישארו ,עם כל זה לא

האץר ויזכרח לטובה לפקודת שיועה ורחמים

המרי את פי /,ה כמ"ש )איוב בי,טו( הו )אס(

חעקירח( (,

במהרה

יקטלני לו איחל וגו'( ,ה' יזכנו לאורה במהרה

בימינו:

בימינו:

,ח) ז-ח( וישוח את העורב וציא יצוא ושוב

עד יבושת המים וגו' ושילח

עור י"ו על המשך הכתובים האלו ,כי נח

את היונה וגו' .עיין בקרניים )פ1וא ופ/וב( בסוד

הצדיק ראה את התנברות המים,

העור"ב שחוא קליפת עשו הוא אדום ,שוליחת

היינו גבר"ו המי"ם שנקראו מי"ם החסדי"ם,

נ'/ח גם כו מרומז בזה ,וכתב בדן ידיו היינו

)שהרא המשכת הטפה בחינת חסד ,שנעשה

וישלח את העור//ב ,ועיין שם (נ"פ) שכתרב אחר

ארר מים רקיע )עייז ליקוטי חש"ס לחאדזיIIל אבות עו מו,

כך באחיזת )יונווה( הנביא בו אמיתי בכטילו

וחגיגח עו כז« ועל ידי שקלקלו היסוד ודבקו

וןהו רמון רנאה לי ,וישוח את העורב ,שןהו

בשאינו מינם נהפכו החסדים לגבורות ,וז"ש
גבר"ו הזבי"ם .והנה אחרי המבול שכבר
נמתקו הגבורות שקבלו עונשו ,חשב וראה נח
ברוח קשדו מה שיהיה התכלית מזה מהגליות

להידוע וכו' ,עיין שם בדן ידין.

הקליפות כנ lfל .ואחר כך וישוח את

היונ"ה) ,היינו ירנ"ח ב"ו אמת"י שמבטלו

לקליפה הנזכר( ,ווא יספה שוב אויו וגו'
וירע נח כי קוו הזבים

וגו') ,שבכר בא

הישועה תיקוו עולם ולהעביר גלולים מו הארז
)ועיין ברבדינו בזח בפרשת ויחי על חכתיב ואקחרב שס בררך
אפרת חיא בית לחס(.

שיעברו עלינו ,והנה ראה הגלות האחרוו הלן
המר והחשוך גלות אדום שנקרא עורב כנ1fל,
וז"ש וישיח את העור"ב ויצא יצוא ושוב,
)בהתהפכות יצוא ושוב ,כדךר שרי אדום אשר

פיהם דיבר שוא וגון ,בשפתי חלקות וישים

ארבו בקרבו לעקור את הכל מכנסת שיראל

וןהו יש לפרש במדשר פליאה המובא בספרים

ח /ו,

וישלח את העורב ,הדא הוא דכתיב
)תחליס חק ,כח( שלח חשך ויחשד ולא מרו את
דברו .היינו כי העורב הלך יצוא ושוב ,היינו

ירדפנו 1

I

ופעם

יתו

חירות

קצת,

ובמקום

אחר

וגם מןה הטובה יחזור בו 'Iיצוא ושוב"

בחזרה בכזביו .וןה שאמרו חז"ל )סרחנרז קח ,ב(

ופירוש רש 1fי )רו/ח ציוא ושוב( שחשדו על בת ןוגו,

להטיל ספיקות ציוא שווב )שקלי וטרי( בעניו

שהוא דבר זר בלתי מובו לןווג אדם בעוף,
אלא שראה מצבו של ישראל שיהיו מתבוללים
בין האומות ,ולהיותו חכמים יותר עישו מהם

החשך

המה

האמונה ,שןהו בעת התנברות קליפת העורב

קודם הגאולה ,ורבים לא יאמינו ויתבררו וצירפו
רבים

)כמ /Iש בדניאל ((,בו/יפ)

והוא

לרופאים ושופטים ועורכי דיו ,על

כi

המחשד ביותר בקדרותא דצפרא ,קודם אור

מתייראים קצת מישראל ,ועל ידי זה שובאיס

יומם של מלך המשיח במההר בימינו .וז"ש

אותם עוד יותר .וז"ש שחשדו על בת ןוגו,

חשך

בהיותו מתבולל בהם ,ונם לוקחים הרהב מהם
בעונותינו הרבים בת אל נרנ ,כדי לזכות

וישוח

את

הער ב,

הה"ר

שוח

ויחשיך ) ,היינו חשך ויחשד בכפיל  IIא שהוא
חשוך מארד ,רההי לעת ערב יההי אור כנזכר.

בהתמנות אצל האומות.

ח'י'ים

ושלום

נח

לא

ונם רמוז שחשדו על בת זוגו ,אם כי הוא דבר
הבלתי אפשריי על פי הבטע כנןכר ,מכל

רק מוטרד ומטורף בנלות( .ויחי עור שבעת
ימים) ,שהוא רומן לשמיטה ,שבע ימים

מקום הם חושדים אותנו כמו כל הבלבולים

]שנקראו

)סנהדרין צו ,א(

אשר יחפו עלינו בחשדות שקר ,כמו עלילות
דם וכיצוא שנהתו אלפים משיראל ,הו אלו

במוצאי שביעית בו דוד בא ,שאן בכל שמיטה

מתחדש התעוררות על זה( .ותבא אייו

קצות דרכי עשו הוא אדום בנכלותיו ר  IIל ,ככה

עם

וגם י  Itל שחשדו על בת ןוגו ,היינו שחשדו
שהוא בת זוגו בשקרים ,היינו שקרז

כמוהו ,על כו לא ידע בתחבולותיו איך לדבר
עמו בלשונו .ובאמת הוא כי רק המה בחינת
עורוIב קליפת אדוו ם כנ"ל ,אשר פיהם דיבר
שוא וימינם ימיו שקר ,לא כו חלק יעקב אבינו,
I

תתו אמת ליעקב )מיכה ון כ( ובניו כנודע(.
עד יבושת המים הזרונים מעי הארץ,

)שזהו יההי בעת הגאולה שלימה,
שיתבטלו כל הדינים ומים הזדונים ,ואז נצא
לחפשי מגלות אדום במהרה בימינו ,על כו

ראה

שאיו

כדאי

לרבר

היונה יעת

ערב,

)היינו

ערב

שבת

חשיכה שהוא סוף יומיא אלין( .והנה עיה

יתהפך רצוא ושוב.

עם

שנים[,

וכדאמרינו

המתהפכים

והכזבנים האלו שרי אדום שנמשלו לעור Iוב,

שהוא ממונה לבשורות רעות ר"ל ,ולא
לטובות( .וישיה את היונה) ,שהיא נמשלה
לכנסת ישראל )משרו זוטא שיר שהריים פ ב ,יב( ,והיא
II

מצטערת בצערו כדארמינו בפרק חלק )סהנררין
צה ,א( ביואב ודוד שראה את היונ//ה שממרטת

ראשה ,שמע מינה דדוד מךל ישראל עומד
בצער ובסכנת נפשות ,וכו בתיקוני זוה"ק )תקיוו
שבעין קלו ,ב( במעשה דר /רכוספדאי בפטירתו

ששלחו לאמו את היונ"ה להגיד לה( .יראות

זית טרף בפיה) ,כפירוש שר!/י ז"ל מש I /ס
סנהדריז )קח ,ב( שהייה מזונותי מרורים כזית,

]Iזיינו בעת חבלי משיח אלו שקשיז מןונותיו
וכו! )עייו פסחיס קיח(, ,א והוא שניו דגלותא דעניות
דגלות בתראה כבמואר בתיקוני זוה"ק )בהקמדה
י(, ,ב אף על פי כו אם יאמיו שהוא[ מהקב"ה
ולא מבשר ודם ,אן שיארו בהאמונה בהשגחתו

ית"ש

שהוא

זו

ומפרנס

לכל,

ובפרטות

שבפרטות לאיו שעיור( .וירע נח כי קיו
המים ונו' ,היינו נמתקו הבגורות .וייהי עור
שבעת ימים אחרים וישיח את היונה,

)היינו כיוו שהשיבה לו היונה תשובה שלא

ממיו הטעהנ ,שביקש הוא רק על הגאולה
שלימה במהרה בימינו אמז ,והיא השיבה לו

מעניו אחר של פרטות של פרנסה ,על כז שלח
אותה רק שתשיב לו אודות הביאת גואל צדק
מתי יהיה ,וההנ זהו הזמו של ביאת גואל צדק
טמיר ונעלם ,כדאמרינו בפרק חלק )סהנרירן צט,
א( יום נקם כלבי )ישעהי סג(, ,ד לאברי לא גליתי,

ואפילו למלאכי השרת לא גליתי ,על כן לא
השיבה לו על זה( .ויא יםפה אייו שוב ננור,
עד ירחם הן ויאמר די לגלותנו ויגאלנו במהרה
בימינו:

הקיו המים מעי פני הארמה) ,כנזכר( .ויא
מצאה היונה מנוח יכף רגיה ותשב אייו

,ח) אב( וירח הן את ריח הניחוח וגו ./ידוע

אי התיבה) ,היינו שראה כנסת ישראל בצער

כמדרש רכה )פל ד ,ט( נסתכל

חויונה

בדורו של שמד .י"ל רמוז על דור הזה סמוך

שכינתה הכתוב לכנסת שיראל לא מצאה מנוח,

לביאת גואל צדק ,כמכואר כדניאל וכשארי

מאוד,

כאשר

הוא

בעונותינו

הרבים,

II

" nיים

לב
נביאים

ובדרשות

חז"ל

ושלום

נח

הנסיונות

הנדולות

שלא שימשו המזלות וכו' ,עיין שם בשפתי
שיש

והנוראים שיהיה בדור שלפני ביאת גואל צלק,

חכמים

וכמקובל בידינו בשם הגה'/ק איש אלקים רבינו

בזה .עיין מה שכתבנו בחיבורי שווות מנחת

מה"ר מנחם מענדל מרימנוב זי"ע ,מה שהבעל
דבר ר"ל יסית לכפירה ר"ל )גנד האמונה(
קודם הגאולה ,וצריכין חיזוק ביותר בעזרת

אלעןר )חלק דו סימן מו'ב( בדווה ונם יש עוד וכוו,
עיין שם (:א)

השם יתבךר )יעיין' לעיל על התכוב ושילח את העורב

,ט) ב( וזנוראכם וחתכם יחהי על כל חית

בשם

המזרחי,

והתמוה

הארץ

גויי(.

זמו שתינוק בו יומו חי אין אתה צריך לשומרו

רומז על משיח צדקנו ,והריח'/ו ביראת

מן העכברים ,עוג מלך הבשן מת אתח צריך
לשומרו מן העבכרים .והעולם תמהים ושואלים

הו )שיעיה יא(, ,ג כי הריח לא נפנם נבחtפא אדם
הראשון[ ,וכמבואר בבני יששרכ )מאמרי חידש סיוו

דהא תינוק בן יומו ואפילו בן שנה כשמוtפל
בעריסה צרד לשומרו מן העבכרים ,ומוצאים

מאמר ד אות ח וע «,lIע נסתני ברורו שי שזבר,
)שהוא

החשךו

הדור

קודם

פירש

שר"י

»דווה וחתםנ( והוא משווס שבת )קנא ,ב« שכל

וז//ש וירח ה' את ריח הניחוח) ,שהוא רי/וח

ביאוזו

וגו'.

והזרות

כנןכר,

כמה פעמים ששכיחים הבי עכברי רשיעי )רוול(.

וירחמנו ויאמר די לצרותנו בנסיונות הגדולות

של האמונה וימהר לגאלנו( ,ויאמר למעני

וי/ול בפשtפות דתינוק חי אפילו קtפז בן יומו

במהרה

עכבר

אעשה

השם

יתךרב,

כן

יהי

צרון

כשיבא

)בלילה

שאז

שליtפתן(

לנושכו (,ו'ןח) אן יבכה ויצעק ויקיצו מיד

בימינו:

להצילו ,והעכבר יברח והשמירה ממילא באה,

,ח) ככ( ויום ולילה לא שיבותו ,פירש רש"י
מכלל ששבתו כל ימות הבמול

מה שאין כז אפילו עוג מלך הבשן כשהוא מת
כשיבא עבכר לנושכו ואוכלו תחת מכסהו לא

(.א) Iוןלם ולילה לא ישבותו .פירש רש"י והוא מדרשת חז"ל )בראשית רבה פכ"ה ,ב( מכלל ששבתו כל ימות
המבול .שלא שמשו המזלות ולא ניכר ב יום ובין לילה .והקשה המזרחי דאם כן מהיכן ידעו
מספר הימים שאמר )לעיל ח ,י( ויהי מקץ ארבעים יום .עווד איך ראתה היונה ששילחה ואיך פרחה בלי
איר .ותיץר בשפתי חכמים דמה שאמרי שלא שמשו המאורות היינו שלא היתה תנועת הגלגלים ,אלא
במקום שהיה השמש עומד שם היה אור כל י"ב חודש וכו' ,אלא חצי הכדיר היה אור כל י"ב חודש

r

וחצי הכדרר היה חשך כל י"ב חודש וכו' ,עד כאן לשונו עיין שם) ,והיינו כעין מה שהוא בציד הצפוני
או הדרומי כעת(.

איים מה שכתב שם בשפתי חכמים לתץר איך היה יודע מספד הימים ,ותיץר .שידע על ידי )זאננען
זייגעד( שהיה לו כיוון החמה שהיה זו  mת בחלון התיבה .זהו מביא לידי גיחוך ,שכיון שלא הגיע השמש
האיך היו יודעין כלל על ידי הזאנען זייגעד בלי תנרעת השמשי ומה היה משמש )הזייגע"ר( הכלי או
החרט הלז .ואולי כינתו שהיה אז בהתיבה איה"ר כמו זייגע"ר שלנו על ידי פעדעד או וואגע וכשנשלמו
הכ"ד שעות ידע שעבד יום ',א נוכמו שבידרתי בעה"י בארוכה בכמה עניניס במנחת אלעזר )ח"ג סימן כ"ה(
דאין כל חדש תחת השמש גס המכונרת ותחבולית המתחדשות כבד היר לערלמים[) .רמ"ש זאנען זייגע"ר
אולי בטעות תיארר שם זה ,רלא הלך על ידי סימן צל השמש ממהלכו רק על ידי פעדער כנזכר ,ודוחק(.

עול כל פניס לפי הנזכר אולי חשבו הכ"ד שעות גס כשלא הלכה השמש בדרד יום ולילה וידעו על ידי
)זייגע"ד( מכונה

הנזכר :

ח'י'ים

ושלום

נח

יוכל לצעוק כלל ,ואין יודעים להצילו ,על כן
צריכין לשמור כל הבית ועל כל פנים חדרו
מעכברים שלא יבואו ,כמובו ,וזה פשוט:

)לטובח(.

לג

ומ'יר הארם מיר איש אחיו

אררוש וגו') ,חיינו מי שחוא במדריגה פחותח

כל כך ,צריך רעחו האדם מישראל לחזקי
באמונת ח' ותורתו

ועבודתו,

ואיש את רעחו

,ט) ח( ואר את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד

יעזורו ולאחיו יאמר חןק )שיעהי מ(, ,ו ובפרט

כל חיח אדרשנו מיד איש אחיו

להצילו מבור שחת חמינות .וזהו מיד האדם

ואך תרין

מיד איש אחיו ,כמ"ש כשבת )נד ,כ( מי שאפשר

אדרוש

את

נפש

חאדם.

ובמסורה

בריש פסוק ,דו .ואידך )יחושע ככ ,יט( ]ואך[ אם'

לו למחות בבני ביתו וכו' ,ועל כל העולם כולו

טמאה ארץ אחוזתכם .י Iיל ואך את רמכם,

)חיינו דמכ"ם לשוו תפל"ח ,כמו שדרשו רז"ל

נתפס עליהם כעינם ,היינו שרואיו שהוא יוכל
לתקנם ולחוכיחם ולא יחפוץ בזח ,על כן ממנו

בברכות ,י) כ( לא תאכלו על חדם )ויקרא יט ,כו(,

אדרוש את חנפשות האלו( ,וכנזכר:

קודם שחתפללתם על דמכם ,איך תשתפכו

נפשכם לה' על תכלית העיקרי .וגם כמ"ש

,י) ט( בנ; כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני '.ח

בעירות דבש )ח"א דרשר או ד"ח ולירושלים עיךר( ,שכל

במסורח יאמר ',ג דן .ואיךד )כמדכר

אחד צריך למסור נפשו בתפלות ולבקש מאת

בא ,יד{ על כו יאמר בספר טלחטות( .ג] ואידך
)תחלים פו ,ח( ולציוו יאמר איש ואיש ילד בה.

אז יסלקוהו מעולם הזה על ידי עונותיו ,רק
שיבא הגואל צדק ביומא דידו בקרוב .וז"ש(

והחנ על יאמר כנמרוד גבור ציד לפני חן פירש

חשם יתבךר כי אלו עיכוב חגאולה בעונותיו

ונפשותיכם) ,חיינו שכל אחד לפום מה

רשווי גבור ציד  fצד דעתו של בריות כפיו ומטען
למרוד במקום ,עכל"ה .וזחו התגברות הסטרא

דמשער בלביח לפי ערך נפשותיכ"ם .וכמ'ןש

אחרא לצוד עדתו של בריות כל כך .וזחו

במאמרינו ליום הקדוש )שער יששכר אות יא( מה

בימינו עיקר הסתה וחדחח שיש בתוך בני עמנו

שאמר הח"ק אשי אלקים מריזיז זי"ע בערב יום

בעונותינו חרבים ,כופרים גטורים ומראים את

הכיפורים על חכתוב )ויקרא טז ,לא( וענית"ם את

עצמם

בני

נפשותיכם וגון ,עיין שס( ,אררוש.

ישראל מחגאולח כדרכי מזימותם ,וזהו חנסיוז

וזווש המסורח

ואך

אם

טמאה

ארץ

אחוזתכם) ,כמו שהוא בימינו שכל אחד

לדרכו פונה ,ומדובקים בתאות הגשמיות שהוא

כפרושים

וחסידים

ומייאשים

את

חגדול בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגי ,וכטו
דחשב בגמרא סוף סוטה )מט ,כ( ובפרק חלק,
וכיוצא.

ארץ אחוזתכם שאנו אחוזים בה כעת בעונותינו

וזווש כנמרור גבור ציר ופנ'י ',ה שאומרים

חרבים בגלותנו באויר ארץ חעמים ,שגזרו עליח

לחם ליךל לפאלאסטינע )ארץ ישראל(

חכמינו זן/ל טומאה )שתכ ,ויכ( ,וז  flש טמאה אץר

לעשות קאלאניעס ,וזה רמוז לשוו "לפני חוו',
דאם כפשוטו שפישר שרtוי חיינו יטרוד ,חיח
צריך לומר טאחרי ',ה כמו בפרשת ·מטות
)כמדכר לכ ,טו( כי תשובוו מאחריו של השם
יתברך ויסף לחניחו כמדרב ,חיינו יטרוד
ולחטוא וצלאת מיפני חן ומצותיו ,אבל לשוו

אחוזתכם כנזכר( .ועם כל זה אדרוש מכל אחד
שישוב אל חשם יתבךר כפי דרכו וחשגתו,
מיר כו חיה

אררשנו,

)היינו מי שככר אבד

חלקו חלק חאדםחמדבר ,ואינו רק בבחינת

נפש חיה הבח,טיות ,עם כל זח( אררשנו,

חיים

לד

ושלום

נח

לפנווי חו ,חיינו ארץ חקודש שחוא כמשכיות

ביותר.

עתח

אבל

ראיתי

העולים

כלומר

מצד

חסטרא

אחרא,

אחלו ,ארץ אשר ח' אלוקיך דורש אותח .תמיד

היורדים

עיני חו אלוקיך בח )רברים יא ,יב( ,חיינו וולפני

ובפרט אשר( יוור בח ,בניהם אחריהם .וזהו

'",ח חיינו לילך לשם ,ועל ידי זח יחטיא את

חנסיוז חגדול ח' יצילנו וכמהרח כימינו יגאלנו:

שמח,

שחם

חארץ )כאשר עינינו רואות כעובותינו חרבים(.

ננו כן יאובר בספר וביחובות ',ח )שיחיח

)יא ,א( ויהי כל חאץר שפה אחת ודכרים

מלחמח ככידח בסוף יומיא ,קטגוריא כתלמידי

אחדים ,דרשו רז"ל )תנחומא נח

חכמים ,כדאמרינו בסוף כתוכות )קח(, ,ב ופירש

סימז יט( ופירש רשו'י )ר"ה שפה( דחיינו לשון

רש"י שחרכח מסטינים ומלמדים חובה יעמדו

חקודש .וחנח עינינו רואות וכלות בסוף יןמיא

עליחם ,וזחו חמלחמח לחוי  IIח כעמלק מדור

של גלות אדום חארוך הלז ,כי קודם חגאולה

דור )שמות יו ,טו( ,עם כת חערב רכ כפרט כדור

החלו הציאניסטע /Iו הכופרים

להתגבר

חאחרון( .ווציון יאובר איש ואיש יור בח,

כדרכי מזימותם חרעים ,ולשוו חקודש אשר

)חיינו שיצטרכו בעת כנין ציון ככירור חאחרוו

ידברו ויתלבשו כזח באדרת שער למען כחש,

וגאולח חאחרונח כמחרח כימינו ,לכדוק ולברר

אינו לשוז חקודווש ,כי איו אתה מוצא שם גדר

כל איש ואיש בפני עצמו ,חאיך חוא עומד

ערוה )שזה נקרא קודווש )עיי! רש 'Iי דברים כג ,יח«,

בדיעותיו,

רק פריצות ותערובות בכנות ציו"ז חמקולקלים

]ושלא יחיח ככלל חציוני"ם חכופרים
חחפשים[ ,ולאשר כלו כל חקציין ואיו חדבר
תלוי אלא בתשוכח )רמב"ם חלנות תשובח פ  !,ח (,ח

ביותר .וגם חלשוז הזח חמח עשו להם כדרך

חדשות כו ,אשר אינו עוד לשוו חקודש ,רק

על כו צריכיו חתשוכח ככל לב .וז"ש איש

העבראי/וש ,כמו שקרא להם שם זה ללשונם

ואיש יור בה ,כי גר שנתגייר כקטו שנולד

כווק אאמו/ור חגח"ק ןי"ע מטעם חנזכר ,וכל

דמי )יבמות בנ«. ,א

זח ביו חנסיונות בסוף חגלות המר חלן.

באמונתו ותום

דרכו

וצריך בדיקח

ll

lI

וכן על פי מה דאיתא במדרש )מגיהל יב ,א(
לעשות כצרוו אי Iוש ואין/ש )אסתר א(, ,ח זה

ר//ל

לשונותם ,פעלים חדשים ודקדוק חדש ותיבות

וז"ש המסורה בזח
ואידך

וישבת

ודברים
עמו

!!אחדיס!/

ימים

!,ד דן.
)פרשת

אחדים

מרדכ"י וחמ"ז ,חיינו מרדכי ראש אנשי כנסת

תולרות כו ,מר(.

הגדולח מאנשי ירושלים דקדושח ,ולעומת זח

)רפשת ויצא כט(. ,כ [ר] ובימים אחדים ישבר )דניאל

חוא חמן שורש חעמלקים) ,דאיביו ערב רב גם
ביו ישראל בעונותינו חרכים ,וכמכואר בזוח"ק

יא(. ,כ וחד וחיו לאחדים בידך )יחזקאל לז ,זי(.
חיינו

)עיי! ווח"א כח ,ב( ותיקובים )תיקןו סט קיח ,ב( כמח

בגוייחס ,וסוף מעשח במחשבח תחלה אשר

)זה

אנחנו נתפזר בעונותינו הרביס ביו כל חלשונות

מרדכווי וחמ"ז כנ  flל ,יולד בח עד חחנ מצד

חרבים חאלו )עיי! בספר הקרוש קרושת לוי פרשת ררבים

מרדכי ,כי יש ל /Iו צדיקים בארץ חקודש,

ר IIה בעבר היררו( ,וזהו הגלות חאחרוז גלות אדום

פעמים(.

ויציון

יאובר

איש

ואיש,

וכבגדם ל  IIו בחוץ לארץ )עייז מגהל עמוקות פרשת

נג[

רומז מעת

ויחיו בעיניו

נפלגה

כימים

חארץ

אחדים

ללשונותם

חלז .וזווש וישבת עובו יובים ייאחרים" ננר

ובובך ,

)חיינו

ךל ר /Iח ויקח יל את בל אהל ,יעיי! שם בבארות עמןקים אות

אשר תשוב חובת אחיך )עשו(

קנר( ,שחוא כל חעולם כולו ,על כו שם שכיחיז

שיחיח חמת המלך ית//ש שככח לכפר עונותינו,

חיים

נח

ושלום

לה

כי חמת אחיך עשו הוא רק "ממך //בעונותינו

מהול) ,ואברהם לא נולד מהול במכוון כדי

)עיין אהבת יהונתו פשרת

שיצטווה על המילה ויקיים בעצמו לעת זקנתו

הרבים

וישלח«.

כידוע

בספרים

אחרים

)עיין מ"ש לעיל בפסוק את האלקים ר/ה' וי  IIל כי חנה( ,וכן

באחבתו אותח) ,היינו אהבת רח//ל הרומן

ויחיח

כימים

בעיניו

ביצחק בן שמונת ימים( ,אבל תרח מה בעי
הכא ,ולמה זכה לןה.

להשכינה הקדושה )זוח"ג קפד(, ,א וגם אמרו רז//ל
)בראשית רבה פע"ה ,ו( על רחל אמנו אין עש/ןו

נופל אלא ביד ]בני[ בניה של רחל ,וזהו סמוך
להד דעד אשר תשוב חמת אחיך עשו כנזכר(.
ובימים

ייאחרים" ישבר,

)שזהו

קאי

בדניאל כמ Iוש המפרשים )עיין רש"י שם(

שם

בפשוטו,

על החשמונאים הקדושים שמסרו נפשם על
קדושת השם ועל בית ישראל ,שזה היה בסוף
גלות יון ,ומזה האיר לנו לתחלת גלותנו החשוך
הארוך הלז כמו שהוא בבני יששכר במאמרי
חנוכה )מאמר ב אות יח וע"ע( ,וגם אנחנו בעניותנו
בכמה מקומות במאמר ימי אורה }שער שישכר,

אות יא וע"ע« .ייוחר") ,רומז היינו שאן יהיה הו

ושמו אחד במהרה בימינו( .וחיו ואחרים
בירד,

)שאז

יתייחד"ו

שנים

עצים,

יוסף

ויהודא ,ועייז מה שכתבתי לעיל על הכתוב קץ

וי  ffל על פי המבואר במדרש הראשונים ז"ל
)עיין קדושת לוי פרשת וירא ד"ח ויעש בארהם( כי

לךכ לא נתעברה שרה מקודם עם יצחק ער
שנצטוה אברהם על המילה ומל את עצמו
)כאשר היה זמנו נגזר מהיודע תעלומות יתברך
שמו( ,כדי שיולד ציחק מאבר הנמול .וז'/ש
בפיוט קודם קדושת שחרית ליום ב /רראש
השנה ששאל אברהם אבינו להקב /fה לאיזה בן

)יעשה העקירה( ,לבן הערלה )ישמעאל שנולד
מאבר בהיות עליה ערלה( ,או לבן המילה
)היינו ציחק( כנועד .על כן חשב יתברך שמו
שאברהם יולד מתרח מאבר הנמול ,ובהיות
תרח לא זכה לכך על כן נולד מהול ,ואתי
שפיר:

כל בשר בא לפני )ר /ה גרם רומז( בענין המסורה
I

והנני מקוששת שנים עצים

וכו ,f

ועתה בביאת

הפטורה

גואל צדק במהרה בימינו יהיו לאחדים בידך
בתיקוו הגמור ,ויהודא לא יצור את אפרים וגו'

)ישעהי יא ,בי( בצאתנו מאפילה לאורה מגלות
החל הזה כנזכר( ,בקרוב כז היי רצון:

)יא ,כז( ואוה תולדות תרח תרח הוליד את
אברם וגו' .במדרש שוחר טוב

,ט"פ) ז( כל מי שהוכפל שמו )ותרח בכלל אלו
שחשב שם כי הוכפל שמו בזה( ,הרי זה נולד

מהול.
שחשכ

וקשה מאור לכאורה ,רבשלמא למי
שם

הצדיקים

כגון

נח

ושם

וישעיה

ושמואל שנולדו מהול ,שפיר ,וכן מה דחשב

כמדרש תנחומא בזה יעקב ,וכו משה שנולר

או תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא
תחפירי )שיעיה בד(. ,ד הלשוז יפלא לכל
עובר ,ואל תכלמי )לשוו בושה וכלימה( ,כי
)לשון /lיען '/ונתינת טעם( ,לא תחפירי )גם כן

לשון בושה ,כמו )שם כד ,בנ( וחפר'/ה הלבנה

וכיוצא( .ואד הוא שייך נתינת טעם שלא
תבושי משום שלא תבושי היינו תחפירי ,ועיין
כפירוש המלכין/ם בישעיה שם שביקש לתרץ

ולפשר ,ולא העלה ארוכה כפירוש הפשוט.

וכעל כרחך צריכין לרמז בזה על פי מה
ששמעתי

מאחד

מרכותי

לך

חיייים

לו

ושלום

הנדולים והקדושים זי"ע שאמר בעת שהנני

)היינו נם כן לשוו בושה ושלא ילעןו עלינו בני
אדם ,חרי ןה תלוי בנו( ,כי יא תחפירי,

מתיירא ולא אבוש נם מנדולי הרור ,מה שאין
כן אם הנני הולך בדרך תחבולות )ועקלתוז

)שלא נתנהג בדךר חפירו f/ת וחתירות תחת

הולך בדךר אמת כלי שום עקמימות ,אז אינני

חבירו בתחבולות כנןכר ,רק בדרך אמת מעתח

מאחד

ועד עולם ,אז נם עונות הראשונים שהלכנו
שלא כהוגן ,היינו( כי בושת עיומיך תשכחי
וחרפת אימנותיך) ,שהיינו כאלמנה נפרדים

תבושי) ,והו שמבטיח השם יתבךר שלא נירא

יתבךר( ,יא תזכרי עוי,

קצת(,

אן

הנני

בוש

ומתיירא

נם

מהמונים הפשוטים שלא יקשה עלי ,עד כאן
דבריו

הקדושים.

וזווש

אי

תיראי כי יא

חווו מאת חשם

כי לא עא לידי בושות ח (,ו ואי תכימי,

)כנוכר(:

fl

יך
)יב ,א-ר( י;ד לך ,פירש רש IIי להנאתך וטובתך,
וילך אברם כאשר דבר אליו '.ה
הנה כבר כתבו במפרשים וספרים בזה כי ןהו

הנסיון ,אם שאמר לו הקב  flה שזהו ההילוך

יהיה להנאתו וטובתו בבנים שם וממון ,עם כל

בארץ )רכאשית יב(, ,י וכשהלך למצרים נהיה שם
גם כן רעב ,עד שאמרו העובדי אלילים כל
מקום שבא המין הזה )שאינו מודח בגילולים
שלחם( נעשה רעב ,נוכן ראינו בעינינו חנסיונות
\
בדורנו ,מעשה אבות סימן לבנים ,מראשית ועד

ןה הוא הךל רק לקיים דבר הן ומצותו ,וז"ש

התכלית ,סמוך לביאת נואל צדק במהרה

כאשר דיבר אליו הן ולא להנאתו וטובתו ,עד

בימינו ,הו יעןרנו בקרוב[ ,והוא כדי לברר

כאן דברחים הקדושים.

מחשבתו למפרע ,שהלך רק כאשר דיבר נם

אולם נראה לי בןה להוסיף ,כי דיבו"ר הוא

כשהיה דיבווור )קשות( ,בנסיונות הנ"ל אחר
כך:

קשות ,ון"ש כאשר ייב"ר אייו ',ה

)שחוא חלד במחשבח נקייח כל כך רק לצרוו
חשם

יתברך ,בדיבו//ר קשו"ת ,כאלו חיה

וזכ"ש

ויעבור

אברם

באץר.

חנה

בכתבי

הליכתו בדרך עונש וגןירות קשות ,שאן בודאי

אאזמו"ר הגה"ק זי"ע מפה קחלה
]בעל שם שלהמ[ כתב בזה על פי דברי הארין' Iל

נתנסה אחר כך בנסיונות גדולות וחיי רעב

בלקוטי תורה )בפשרתז( כי לך לך מארצך ,היינו

לא חיה לו שום פניח לטובת עצמו( .ובאמת

ושלום

לך

היים

לן

בחינת נצ"ח ,וממולדתך בחינת חס"ד ,ובמית

ר' לוי לא שם אדם פרה מאברהם ער שנתברך,

אבי"ך הוא חכמ'/ה )כננד כל קו הימין( .ובןה

ולא שמה לו ער שנתברך מאברחם ,כיצד

רמן אא/ז ויעבר אברם באר"ץ ,כי אברהם קיים

אברחם היח מתפלל על עקרות וחם נפקדים,
ועל חחולים והם מרוויחים ,אמר ר /חונא לא
,סוף דבר אברחם חוךל אצל חחולח ,אלא
חחולח רואח אותו ומרויח ,ער כאן לשון

כן לפי הכונה הנזכר ,כי באו"ץ בגימטריא
נצ"ח חס"י חכמ"ה ,עד כאן דבריו הקדושים.

והוא הענין י//ל הגם שקיבל עליו אברהם

כנזרכ כל הנסיונות והגבורות והיסורים
בביאתן לארץ אן ,עם כל זה ההמשכה בביאתן
לארץ ישראל לןרעו שיורשו את הארץ הןאת,

זהו היה בקו החסד שיומךש לבניו אחריו
)שהוא מדתו( ,כדי להמשיך חסדים לבני

ישראל באץר הזאת .על כז בא ו"ץ עולה כל
מרות קו הימין ,שהוא החסדים כנןכר ,ועל כן

המרשר רחנ .והלשון מרויחי /Iם מרריווח אצל

חחולים חיא פלא ,שהיח צריך לומר כמ /fש בזח
מתפלל על עקרות וחם נפקדים ,כו מתפלל על
חחולים וחם מתרפאים ,ומח עניו חרוח'/ח,
ששיך בעסק פרנסה ,ולא בחולים ששיך לשון
רפואח.

דרך

וין/ל )על

צחות(

שאמרו

כמו

רז"ל

נאמר ויסע אבום היוך ונסוע הנגב"ה,

בתענית ,ח) ב« מאן דיחיב שובעא לחיי

חיינו ררו f /ם ,שחוא צד כונת החס/1ר קו הימין,

חוא ריחיב ,ועל ידי שיש פרנסה ושובע ממילא
נצולים מן מחלת חמנפח וכמבואר שם] ,ומאמר

לחמשיך כנזכר:

שגור בפי העולם מאו ריהיב חיי יהיב מוונא ,והשלון הוה לא

או יאמר על פי רברי אאזמו"ר הנ"ל בכתב
יר

שם

ויעבר

שלמח

אברם

באץר ,והחנ זו קו הימין חכמ /Iה חס"ד נצ 1fח,

אמנם צריך לחמשיכן דרך חירכיים והיסוד,
שחיא נצ /Iח חר f/ד יסו f/ר ,כדי שיברא החסר ימיו

ממקירו ,דרך חיסרד ,להשפיע טובו יתברך שמו
לבריותיו שחוא מדת אברחם) ,וחוא נצח חור
יסוד כמ f/ש בתיקוני זוהר חק) /עייז הרקהמ די ,ב«

על חי"ז צר /fק וגו ,/וכתבו חמפורשים שןחו

ר"ת הי"ן ,נצח חוד יסור ,לחמשיכו למרת צדק
כנורע(.
נצ"ח
חכזכ"ח

וז"ש
חו"ר

ויעבו

אבו"ם,

)בגימטריא

יסו"י(.

באר"ץ

)בגימטריא

חס"י

נצ"ח(,

שהמשיכז

נצמא ברשרת חו IIל ,וכבראה נמשך בשינוי טעם ושלוו מהו
רתענית הנ[.IIל

ובפרט בעת חרעב שחיח

שכיח

בימי אברחם וחיו צריכין לפרנסח ,ומח חועיל
אם חיח מתפלל שיתרפא אם איו לו אחר כך
פרנסח לאכול ולחחיות נפשו ,אז ישוב ויחלח

ויגוע ברעב (,ע"ל) על כן חיח מתפלל על
החולים והם מרויחים ]לצרכי פרנסתו[ ,והחולח
רואח אותו ומרוין/ח )כנזכר( .ועל ידי זח חוא
כמאמר

חז  IIל

חנ//ל,

מאו

דיחיב

שובעא

)פרנסח( לחיי חוא דיחיב) ,ושעל ידי זח

מתרפאים וחיים( כנזכר לעיל.
ואינו דרך צחות בלבד ,רק האמת ,ושצריכיז

אבחום

כו בימינו ביותר בע' שניו דגלותא דנלות
בתראה דבהון עבי חשוב כמת ,כאלו נטליז את
נפשיח וכו ,/כמבואר חלשון בתיקוני זוחר

)יב ,ב( ואעש ך לנוי נרול ואברכח מברכיך·

חקרוש )הקרמה י ,ב« כנועד ,וכו נמצא בשם

במררש רבח )פל//טו יא« אמר

בחכמת

בחסדו דרך שם

כנ /ל:
I

רבינו

חקרוש

חבעש  IIט

זי /Iע

כי

לך

חיייים

לח

ושלום

תפלותיו בא בתחבולות רבות לחתור חתירות

יתברך שמו גם בעת חרי"ז כנובר( ,וזח מרת

להציל ולחושעי בני ישראל ,ולפעמים ראח על
אחר כי רבר קשה להמציא לו בתפלתו שיוליר

אברהם אוחבו:

כנים וכיוצא,
כער פרנסתו
כאשר נפתח
כתפלתו בער

על כז כא
ועשרו ,ועל
המזל מצר
חולה שהיה

מצר אחר לחתפלל
ירי זה כאו חבנים
אחר .וכו כשעכר
עליו קטרוגים רבים

)יב ,ו( ויעבר אברם בארז וגו' ,והכנעני אז

בארז וירא ח' אל אברם ויאמר
לזערך אתו את הארז הזאת ויבז שם מזבח
לה' חנראה אליו .יש לרקרק על ההבטחה

כמספר שנותיו ,על כן התפלל על עשרי ,ומאו
דיחיב שובעא לחיי חוא דיחיב כנזכר לעיל,

את הארז הזאת) ,ובגיף הרבר רככ הארכנו

וכהנה וכהנה ,מה עמקו ררכיו הקרושים זי"ע

בכמה רוכתי ,שבאמת אין מציאות להבטחת

)עייז אברא וכחל אות עב(:

והיח זרעך כעפר הארז וגו' )יג ,טז( ,אם הותנה

)יכ ,ה( ואת הנפש אשר עשו בחר"ו .ררשו

רז  IIל )כראשית רבה פפ"ו ,ו« על
הכתיב בזה ,שהיה אברהם מגייר אנשים ושרה

מגיירת נשים .וצרד לחביו מח זח אשמעינן
שהיה בחרוון רייקא ,שגיירי שם הגרי"ם כנזכר.

ויש לימר הרמז כי בטבע בני ארם כי אם
יררפוהו ויחרימוהו בני ארם בשביל

עבורתו להשם יתברך ,אז לבו מלא מרירות
ולא יחשוב עוד לחוסיף מצות וענינים מה
שאינו מחוייב ,אך יחשוב כלבו מי יתו ואוכל

לקיים )בתוך הצרות ורריפות חאלו( עתה על
כל פנים המוטל עלי כחיוכא ,ולא לחוסיף מה
שאינני מחוייב כלל כנזכר• וז IIש הכתוב
בצדקותיו של אברהם ושרה כי הנפש אשר
בנשר) ,שגיירו כנזכר לעיל( ,בהר"ז) ,גם

שהוצךר כביכול ית"ש להבטיחו ,שיתו לבניו

הארז כזאת ,הלא אם יהיו כחול הים לא יהיה
מקום בעדם לגור שם ,אפילו לעמוד כל אחר
דחוק לחבירו ,מכל שכן לדור שם ,אלא ודאי

על רךר נם ,וכמאמר חז"ל בגיפיו )בן ,א« ארז
נחמוה נחלת( צבי כתיב בה )ירמיה ב(, ,כ שתתפשט

וכו' ,ואכמ"ל( .וגם מחו השייכות וסמיכות למה
שאמר והכנעני אז בארז.

אולם י"ל על פי מה שכתב אאזכו"ר בפירוש
הגדה )תפארת בנים( על הכתוב )לקמן
טו ,בי« ויאמר לאברם ידוע תרע כי גר יהיה

זרעך בארז לא להם ·ונו' ,כי גלות מצרים היה
גלות הדע  I1ת כירוע )פער"ח שער חג המצות (,א"פ
על כו הזהיר מקודם ל~ברהם אבינו ידון'ע
תדוזע ,שיתקשר בהעדן'ת ,בכרי שלא שיתקעו
בניו ח"ו שם ,ויוכלו להגאל ,עד כאו תוכן
דבריו הקרושים.

בהיותם נרדפים בחרו I /ו אף מבית אביו ומרינתו

וזהו יש לומר והכנבננ"י אז באר"ץ] ,שהוא
קליפ'/ת כנע' Iו ראשית הן' מרות חס//ר

רגים לזח ,ולא נצטוה כלל על זה ,וגם .לרורות
לא יהיה זה מצוה ביחור ,כי קשים גרים
לשיראל וכון )ימבות מז(, ,כ זולת אם בא מעצמו

דקליפה ,על כן יתאמץ אברהם אבינו מקורם
קודם ביאת גואל צדק במהרה בימינו )עייין ב"n

וכונתו לשם שמים בלבר ומבקש מאתנו ,והמה

אורח חייס סמין ר(, IIח שלא תתגבר הטומאה ביותר

עור השתרלו להרבות גוים לאמונתו ועבודתו

ח /Iו כל כך שמה בארז הקודש ,על כ 1וירא

בשביל אמונת ח' ומצותיו ,ומח לו להוסיף עור

לשמיר את בניו אחרי החורבו אץר שיראל

לך

חיייים
ה'

או

אברם

ושלום

ויאמר וזרעך

אתן את

לט

כבזכר )ועייזכדברינו כדכרי תוהר מהדורא תליתאה אות

הארץ] ,על כז תשמרם מעתה בעת קליפת
כנעו כנזכר ,בהכנה דרבה על העתיד כנזכר.

פ(: I/ח

וזה שכתוב[ ויבן שם ]אברם[ מזבח ]היינו

)יב ,יא( הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה

מסירת נפש[ ,וה' הבראה אויו ] ,על ככה,

את והיה כי יראו אותך המצרים

והראה לו בנבואה כי יצטרכו מסירת נפש על
זה בשנים הבאות) ,כאשר עיננו רואות( מבעלי
הבעל פעוריסטע"ן מחריבי האץר בכפירתם
[,ל"ר ה' ציילנו ויגאלנו במהרה בימינו:

ואמרי אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו אמרי

)יכ ,ט( ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה )פירש

רש I /י לצד דרום (.

העביו י 'Iל כיוו

שאברהם היה מגייר אנשים ושרה מניירת נשים

)רכאשית רכה פפ'ה (,ד וגר שנתנייר כקטו שנולד

)יכמות ככ(, ,א והוא כו בבעל תשובה )כמ"ש

בוידוי הר' שבתאי זצ"ל( ,והם בעצמם עשו כו
נם כן כבעלי תשובה בכל יום ,מרוב קדושת

נא אחותי את למעז ייטב לי בעבורך וחיתה
בפשי בגללך .למעו ייבט לי בעבורך ,פירש רש  /lי
יתנו לי מתנותץ והוא צווח ואומר דרשוני ,וכי
אברהם היה הולר בשביל זה ח"ו כפשוטו,
שיתנו לו מתנות ,ובתבחולה על אשתו היפת
תואר שיאמר עליה אחותי היא .וגם כל דרכו
ההי במסירת בפש ,וכמו שפירשנו לעיל על
הכתוב ויךל אברם כאשר דבר אליו הו ,בחינת
קשות ,מכל שכו לבקש טובת עצמו בדרך ואופו
כזה.

והנה המסורה

הוא

אמרי

ב'

במסירה,

דן.

וחסידותם ,וכמו שנאמר באברהם

ואיךד )מלכיס א כ ,יו( אמרי נא לשלמה

אבינו )ווח/וכ קיד ,ב( איזו חסיד המתחסד עם קינו,

המךל" .אחותי את" .במסורה תרין ,דן .ואיךד

היה נדמה לו שלא עשה עדיין מאומה כראוי
לצרוו הבורא ,רק מעתה יתחיל לעבוד את הו
בבחינת בעל תשובה ,ונודע דברי הרמב' Iם זצ 'Iל

)משלי ז ,ד( אמור לחכמה '/אחותי את" .ובודעו
אברה"ם כיבוי להבשמ"ה ושר /Iה להנוף .וזהו

)כשמונה פרקיס ,רפק וי( כי הבעל תשובה צריך

שחשש אברהם ,בחינת הנשמה ,נתיירא מערות

לנטות לקצה האחרוו ,ולא יוכל להתנהנ במדת
בינוני רק מי שלא חטא עדיין ,וכדונמת מטה

הארץ הוא מצרים ,הבה בא ייעתי כי אשה

ענוותנותם

עץ שנתעקם מישרו ,כי אן אם יעמידוה ו על
ישרו

ואמצעו

יתהפך בטבעו

עודנה לצד

דברי הזוהר הק' בפרשתו )זהר חשר ךל ל ,כ( כי

יפת

מראה

את,

)ויעוררו

ביותר

תאות

הגופניות( ,והרגו אותי) ,להעביר הבחינת
נשמה מכל אחד ,רק לתאוה יבקש נפרד שהוא

עקמימותו ,וצרד בעל רכחו להופכו לצד
שכנגדו ,ואן יעמוד המטה אחר כך על קו

אחותי את) ,שהגוף ישלים להנשמה ,לעשות

היושר האמצעי ,וכז מי שחטא וrפנה לצד

שניהם ,רק צרכון הנשמה לטובה( .ומען ייטב

שמאל ,וכאשר שב אל השם יתבךו צרד
לנטות לצד ימיו בקצה האחרוו ,על כו זהו
היה עבודת אברהם אבינו בדךו תשובה כל
ימיו ,על כז נאמר .ויסע אברם הווך ונסוע
הנגבה ,צלד ימין ]דרום[ ,כדךו הבעלי תשובה

וי בעבורך) ,שעל ןה באתה הבשמה בהגוף
כדי להשלים נפשה ,אשר בשמי מרום ביו

הנוף( ,ואותך שהוא הגוף יחיו ,אמרי נא

הרוחניים אי אפשר זה ,יעו ששם איו נסיון

וציר העד ,עול ידי הנוף ייטב להנשמה כאשר
שילים עמה(.

לך

חיייים

מ

וזהו שפירש רשtוי ש  'Iתבו

ושלום

ו 'I

דנתבות] ,היינו

או

יאמר בפשיטות

לערות

העלאות הנצוציז ששייכים לחלק נפשו,

יותר,

הארץ

כי

הנה

מצרים,

באו

ושם

כי נחלה ומתנ"ה נקראו הנצוצות ,ולאשר בלתי

הצריכו לתקן תיקוו חיסוד לשמירת חעריות,
כי זחו תיקוו ההפכי למרת מצרים ,ובלתי נסיוו
הנינוד אי אפשר להעלות הנצוצות ,כי זולת

ועל ידי זה יבואו העלאות הנצוציז המתנות
האלו כנזכר על ידו[.

העמדת חנסיוז אין מעלת הבחירה .וז"ש
אברהם לשרח אשתו הנה נא יוננתי כי

כמבואר בכתבי האריז  flל )שעד המצות פשרת פגחם(
נסיונות על ידי תאות הגוף אי אפשר להעלותו,

וגם הוא העניו כי והרגו אותי ואותך יה  'Iו,

כי נוקבא בלתי רכר אז הנוקבא גוברת,
והוא ריניו תקיפיז ר"ל ,כבמואר בזוהר הק) /עייו
ח ttא דלב ,א( ובספרים ,על כן העיקר צרד להיות
בחיבורה

הרכר,

עם

ובשמירת

עם

היסור

מלכות יחריו ,על ידי זה יבא הישועה.

אשה יפת דנראה את,

ויתבגר

היצר הרע

ביותר לנגרינו מהמצריים ,על כו זהו הנסיון

לננדנו ביותר מצר חבעל דבר ,אם כי אברהם
טפל לשרח בנביאות ,כמו שאמרו חז"ל )שמות
דבה פ"א(, ,א עם כל זה תיקוו מרת החסד )לנגר
החסד דקליפח הכתוב בעריות נכמו שכתוב )ויקרא
כ ,יו( חםד הוא[ ,כי חס"ד הוא מצרים ,זהו אברהם

והמסורה

בעצמו לשמור הטיפה בחינת חסד ,שתלך רק

)היינו

דךר היסור לצורך מצוה .על כן חיה ירא פן

כמו'ש הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פכ"ב ,הכ'/א« כי

יה,רגו אותי] ,כיוו שהוא העיקר בזח ,כנזכר[

איו יצר הרע שולט אלא בלב פנוי מו החכמה,
ועל ידי שיפנה אל חכמ"ת התורה שהיא אילת
אחבים ויעלת חן )עייז מדרש תהלים קיtפ(, ,נ ינצל

וי

בזכותה[ וחיתה בפשי בגווך ,שיתנו וי

מו חטא העריות פגם היסוד .ועל פי זה פירש

דנתבות ,כנזכר לעיל )ד"ה וזה שפישר שר /י שיתנו(

וז"ש אדנרי

אדנור

בא

אחותי

והכדנה

את,

את,

אחותי

אדנרי

נא

בננבורך ,

אהותי

את

וזבננן

י  'Iטב

]שהוא טפל לה בנביאות ,והיינו

I

אאדנו"ר ז"ייננ בתפארת בנים בפשרתן המסורה

מבחינת הנצוציז של נחלה ומתהנ המבואר

אמרי נא אחותי את ,אמור לחכמ  flה אחותי

בהארין/ול.

את(.

אמנם נראה לי לחלק ,דאלו הנצוציז הבאים

וז /Iש המסורה אדנרי נא ,אדנרי נא ודנוך

שודנה] ,כי על ירי שמירת היסור לחברו

לארם להעלותו בזכות אבותיו ,שיוכל
להעלותו לתיקיו נפשו ,אלו נקראים "נחלה",
היינו נחלת אבות ווכותן .מה שאין כן אלו

עם מלכות ,שהוא תיקוו נוף ונשמה יחדיו,
באים להתקרבות הגאולה ,שהוא מקבץ נרחי
עמו ישראל ,וחהנ כתב הרבמ 'Iם בפירוש

הקב IIה ,לאותו הארם שיזכה בהן להעלותו .על

המשניות סנהדריז )פ IIי ,מ I/א בא  IIד יםןד י"ב« כי

כו באברהם אבינו שלא ההי לו 'זכות אבות,

ורק מזרע

בעל כרחך הוא העלאת הנצוציו על ידו רק

למלך

בתורת מתנח טובה מהקב IIה שיזכח בחו .וז'וש

ו'שלמח Iו ,כי על ידי תיקוו הנזכר לעיל יבא

שיתנו וי יידנתנות"] ,רייקא[ ,העלאת הנצצויז
רבים הבא על ידי נסיונות כנזכר לעיל .ה'

משיח צרקנו הייה רק מזרע

שלמ IIה,
משיח

וז"ש

צדקנו

המסורה
בקרוב,

אמרי

במחרח

רצוו[:

דור,

נא

בימינו

כו

יהי

שהם

בןכות

עצמו,

נקראו

וומתנה"

יעזףנו ויושיענו במהרה בימינו:

מאת

ושלום

לך

חיים

מא

)יג ,ר( ויקרא שם אברם בשם /.ה על דרך
שכתבנו לעיל לך לך וכו'
להנאתך וטובתך ,ופירש שר"י לפי שהדךר

בארוכה.

ממעטת את חש"ם ובני'  Iם וממו//ו ,לכך חוצךר

ושבת יהריד ,נחוא בשביל[ ווא נשא רור

להבטיחו וכון .ועדיין קשח והלא גם בלא זה

ובספרם) ,שלא חניע עדיין עת קץ מספר
מלכות דוד בעצמו חוא משיח צדקנו ,שאז יחיח
מקום לכל אחד בלי גבול( כנזכר:

חיח אברהם הולך ,וכי חוצךר להבטיחו על
שכר ח"ו ,ובפרט חנאת עולם חזח מיד .אך
גם אלו בנים שם ובמון ,ר I /ת בש"ם ,חיח

כונתו רק לכבוד שמו שיתגדל ויתקדש בעיני
כל ,כאשר יישמעוז שמעו ושמ  IIו חטוב ,כי חוא
נלחם בעד אמונת /,ח ושיהיה לו ממו"ז ובניו Iם,
ועל ידי זח ידעו חכל כי יש חויו/ח גם בעולם

בירושלים )אכות פ"ח ,ט וה( ,כי אץר צבי כתיב בח
I

)ירטיח ג ,יט( ,ותתרחב בלתי גבול ,עיין שם
וז"ש

ווא

נשא

אותם

הארץ

)יג ,ט( הוא כל הארץ לפנז חפרד נא מעלי
אם חשמאל ואימינח ואם חימיז

ואשמאילח .נודע עיקר חכלל ובפרט בימינו כי
אין מצטרפין לשרעים אפילו לבניו בית חמקדש,

חזח ,ויכירו כח מלכותו יתברך שמו .וז"ש

שנאמר )עזרא ר ,ג( לא לכם ולנו לבנות וגו',

ויקרא שם אברם בש"ם] ,ר"ת בנים שם

ומצות שחרשעים אוחזים בחם ,כנון ישוב אץר

ובמון כנזכר ,כל זח חיה אצלו למען[ הוי"ה,

ישראל על ידי קאלאניען בימינו צריכין לחתרחק
מזח ,וכמן'ש בשם חגאוו חתם סופר זצ"ל על

כנןכר[.

חכמת חדקדוק לשון חקודש בימינו.

וזהו י"ל גם )כפרשת וירא כא ,בל( אחרי שובו
מפלשתים ובנצחוו וחצלח ,וכל ןח חיח
שלא לצוךר עצמו ,רק כדי שיכירו מציאת

וז"ש אברחם אבינו לחרשע לוט הפרר נא
ובננוי  ,אם השובאו  ,נשאתח חולך
בדרך שמאל תאות ועבירות ,אן[ ואיובינה,
]וממילא אתרחק ממך[ ,ואם היוביז] ,שאתח

בש'ום ]ר"ת כנ/ול[ ,חויווח אל עולם] ,שיכירו

תופס במצות שנקראו ימיןון) ,מימינ"ו אש דת

כי הוא אל עולם ולו כח וחממשלה ,וזו ומשפיע

למו )רכרים לג ,כ( וכחנח( .אן[ ואש ובאיו ה,

לכל חעולם כולו ,בפרט למי שמודיע ומזחיר

חוק

]שידעו הכל חויותו ומציאותו של יתברך שמו

חרי"ח יתברך שמו ,על כו נאמר ויקרא שם

ומפרסם ולוחם בעד אמונתו יתו'ש[ כנןכר )ועיין

]אתרחק מחמצות שעשאוחו~שעים
לעבודתם כלומר לחטאתם[ כנןכר:

לקטו כרכירנו כרפשת תשא על חכתוכ )שטות לב יב( ראח

)יג ,טז( וש ם ת ייו את זרעך כעפר חאץר אשר

אתח אוטר וגו  Iירעתד כש Iום(:

אם יוכל אשי למנות את

)יג ,ו( ווא נשא אותם חארץ לשבת יחדיו.
במסורח ולא נשא תרין ,דן .ואיךד

עפר חארץ גם ןרעך ימנח ,קום חתחלך בארץ
לארכח ולרחבח כי לך אתננח .וקשח בזח
טובא ,דמח ןח דייקא לריבוי ·ןרע כל כך,

זכרון

כמספר עפר חאץר ,עד כי אין מספר ,ומח זח

צדיקים בחספד על חח"ק מראדאמסק זי"ע ,כי

חברכח אשר אברחם אבינו לא ביקש דייקא

לעתיד יחיח שני מלכים משתמשים בכתר אחד,
בבחינת לא יאמר אדם צר ליחמקום שאלין

על מספר ןוע רב כזח ,רק כדרך חעולם שיחיח

)רכרי חיטים א כז ,בכ( ולא נשא דוד מספרם ,על
פי

מח

שאמרנו

כבר

ונדפס

במאמר

לו בנים ח~ Yכים בדרכיו וזרעו אחריו] ,וממילא

לך

ה'יי'יים

כמ

ושלום

יתרבה פהם אחר כך שהדורות יתרבו ויתרחבו

הנבול ונוי ונסב הנבול ונו' כפירוש רש  IIי שם

כדרך דורות עולם[ ,וכפו שביקש בפרשתן )טו,

)לד כ ד זה את( מפני שהרבה מצות תלויות בארץ,

ג( הו לי לא נתת זרע ,אבל פה זה נפקא פיניה
למבוקשו למספר רב בדרך הפלנה נדולה כזו,

על כן חוצרר לצייו בחלוקת הארץ שס באיזה
מקום ישוב וכפר נוהגים המצות אלו או לא,

ולאיזה תכלית הוא ההבטחה הזאת.

מה שאיז כן בזה ]בחומש בראשית[ שעדייו אין

כ(

וגם מ'/ש

התהלך בארץ לארכה

קום

ולרחבה כי לך אתננה] ,היינו לזרעו

I

עוסקים כלל וכלל בחלוק הארץ וישיכה כמובן.
ו(

ונם מ f/ש עוד בפרשתן

השמים

אחריו[ ,ולמה יתפעל אברהם ]האדם הנדול

)טו ,ה( הבט

נא

וספור הכוכבים אם תוכל

בענקים[ בהליכת ארץ קטנה כזו ,אשר עינינו

לספור אותם ,ויאמר לו כה יהיה זרעך ,ומה

רואות כי לארכה ולרחבה סך הכל איננה

זח נחיצות הבטחת ריבוי הזרע בהפלנה כל כר

נדולה כל כך ,רק קטנה בכמות .אלא ודאי

כנזכר.

בעל

כרחו

כמ Iיש

שמתפשטת בריבוי
ניטיו פרק הנזקיו )נז,

)ירמ~ה ג ,כ(

נדול,
א(  [,ואם

אץר

צבי,

]כדאמרינן בש  IIס
כן העיקר עדייו

חסר פן הספר בזה ,דהרי הוא מתפשטת רק

כשישראל יושבין עליה ,ואז לא היו ישראל
יושביו עדייו .ובפרט לנבי אברהם אבינו הגדול
בפסיעותיו ] ,כדאיתא במסכת

סופרים

)פכ//אן

([,ט/זמ מה זה רבותא שיתהלך לארכה ולרחבה

כנ"ל ,הלא היא בודאי קטנה וזעירא במדתה.
ג(

וגם הנה להלן בפרשתן )טו ,יח( כתיב
שהכטיח

חקב  IIה

לאברהם

אבינו

לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד
הנהר הנדול נהר פרת ,ומה זהו רבותא כל
כר ,הלא אר מצער הוא גם כל השטח הזה.
ד( וגם מה זה יספיק ארץ קטנה כזה ,למספר
זרעו אשר יהיה כעפר הארץ כנ ,Iל/

הלא גם לעמוד צפופים לא יוכלו המון רב כל

כך שם ,מכל שכו לדור שפה כבתיהם.

אולם כל זה יובן על פי מה שכתבנו )שער
יששכר מאמרי חדש אלול מאמר הסליחות אות לט(

שאנו מעוררים

רחמים

בסליחות ותחנונים

בהכתוב הלז )שמות לכ ,בי( ןכור לעבדיך לארבהם

ליצחק וליעקב אשר נשבעת להם בר 1ותדבר
אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים ,וכל
האץר הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו

לעול  I1ם ,היינו בעול  ffםהתיקוז הקיים לעולמי
עד ]ביאת גואל צדק במהרה בימינו[ ,ותדבר
אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים ,וכל
הארץ ]הקטנה בשטחה כנזכר לעיל[ אתן

לןרעכם ]המרובים ככוכבי השמים כנזכר לעיל,
ואיר יתקיימו שנחים ,אלא ודאי שחייה ארץ

צבי מתפשטת כנזכר לעיל בגאולה ,על דךר
נס[ ,ונחלו לעולם ]בביאת גואל צדק במהרה

בימינו כנזכר לעיל[.
וזהו יובן מח שהבטיח הקב  flה לאברהם אבינו

לתכלית האמיתי ביאת נואל צדק במהרה
בימינו לתיקוו הנ!ולם ,ושמתי את זרעך

ח( וגם וכי אכרהם אבינו ביקש זה לידע מספר

כעפר הארץ אשר וכו ] ,Iבריבוי מספר מופלנ

ונם שטח הארץ

כזה[ .קום התהוו בארץ וארכה וורהבה,

האם קטנה או גדולה .ובשלמא בפרשת מסעי

]ותראה כי אך מצער הוא ,ואיך יהיו שמה

כפל//ד( צריכין לסיים ולצייו גכולי האץר ועבר

מספר רב אלפי אלפים כמותם ,הלא גם לעפוד

בניו ודורותיו

כנ /ל,
I

ושלום

לך

חיים
שם לא יוכלו כנזכר לעיל ,אלא ודאי תראה
בעל כרחך מזה שיהיה ביאת גואל צדק על

הוא

בסטרא

דקדושה,

מג

ותיקון

עונותיו

יעשה

אחר כ,ך עיין שם והדכרים עתיקיז.

דךר נס ויתפשט ארץ הצבי כנ'/ל .וז//ש[ כי

וך אתננה] ,הבטיח יתברך שמו ליתנה לזרעו,

וזווש וישובו ]בתשובה ,ומיד[ ויבואו או בניז

וממילא מחוייכ כביכול לקיים הוא בעצמו

]צד

משפם

הקדושה.

]התורה[,

ואחר

כך[

הוא

ויכו

את

קרש,

כו

שרה

ליתנה לנו או על ידי שליחו בני ברית ,כמו
דקיימא לן כקידושין )מא ,ב( כי השם יתכרך

העמוקיו ]הסטרא אחרא אשר עמלק כראשם

שומר התורה ,והיינו על ידי שליחיו ,אליהו

כנודע,

חו'ו

הנביא המבשר ומלך המשיח ודעימיה הצדיקים

מעונותיו כנזכר[ ,עד כאן תוכן דכריו בשם

בני בריתו[ .וז"ש להלן בפרשתז כנזכר וזרעך
נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים בנר

הנהר הגרוו נהר פרת ,נואך מצער הוא

מאוד הנכול הזה ,לפי עךר המון רכ אשר

הבטיח שיהיו ורעו ,אלא ודאי בביאת גואל
צדק והתפשטות הארץ על דרך נס כנזכר[ .וזהו

הבטחה גדולה וטובה שאין למעלה הימנה
כמובן:

הסטרא

והיינו

אחרא

שנעשו

שלמה.
אמנם כבר נודע מהחיד"א זצו'ל )עיי! הוספות
מהצר  flא לסור מרע ועשה טוב אות פו ר(

כי

כשמפרשיז פסוק אחד על דרך איזו בחינה,
צריכין לפרש בעל כרחן כל הפסוק כדרך זה
רמז והמךש ,ולא חצי פסוק ]דלא פסקיה משה

)עיי! ברכות יב ,ב( [.

וכיון שסיום הפסוק בכאו הוא

וגם את האמרי היושב בחצצון תמו/ר ,על כן

נראה לפי עניית דעתי להוסיף תכליז כעזרת

)יד ,ז( ויש ובו ויבואו אל עין משפט הוא

השם יתברך להמשך הענין כסוף הפסוק ,על
פי הנודע במקוכלים )עיין קהלת יעקב ערך עמלק( כי

העמלקי ונו' .הנה אאזזבו"ר הקרוש )בכתב
יד( שם שלמה פירש כזה על דךר הנודע

עמלק ]את זה לעומת זה וגו'[ הוא רעת,
]במקום הכתר[ דקליפה ,וכסוד ראשי"ת גויים

ספרים

עמל"ק )במדבר בד(. ,ב וגם נודע סוד הכונה

הקדושים )עיי! שער היחודים ותיקון עונות למה/ור חיים

]לראש השנה יום כיפור ושכועות[ בקדושת

ןויטאל( ,כי התורה ומצות שעושים טרם עשה

כתר כעת אי"ח לחמשך חיי כני ומזוני רויחי

תשובה שלימה ,אז מוסיפיז ח"ו כח לסטרא

ורוח חקודש וזכרון וכל מילי רמיטכ .ונם נודע
מהניצוץ שחיה ככנות לוט שממנו נצמח משיח
צדקנו ,ונם והו בהריון תמ,1ר /שעל ידי זה כא

קדש

מראשית

אחרא

חכמה

אשר

ויכו

)שער התשוהב(

עראו

את

כל

ושארי

מהעבירות,

שדה

וכסוד

מה

שאמר הנביא )ירמהי ד ב( נירו לכם ניד ואל
t

הנואל

צדק

משבטו

יהודו'ה.

ולעומת

וה

תורעו אל קוצים .אמנם קדוש זקיני בהקדמת
דרך פקודיך פתח לה פיתחא להתירא) ,וכז

מתבגרת הסטרא אחרא )ל  tlע( להתלבש מבחוץ

עוד כמה צדיקים מתלמידי כעש//ט הקדוש זי//ע

ולהפריע ח1וו שלא יומשך הניצוץ הקדוש הלן,

בעצות טוכות לןה( ,והאריך כראיות אשר יוכל

וכמבואר במדרש ]פרשת וישב )עייז ילקוט שמעוני

לעשות מצות ותורה ומעשים טובים גם טרם

רמז קהמ ,סיטה [(ב ',נבי מעשה דיהודה ותמר

תיקן העבירות כראוי ,ובפרט טרם עשה תשובת

שבא הס//מ ודיחקן ,והיינו שהוא ]הס"מ[ שרו

המשקל ,כיון שקיכל עליו התשובה כלבו כבר

של עשו ועמל"ק ,נ וכמבואר כרש  tlי פרשת

לך

חיים

מד

וישלח )לקמ! לב בח ,דו/ח ויאבק( ובילקוט ראובני )דף
קטו דו/ח ויבאק בשם םפר יצוני( ובכל הראשונים [.ל"ז

על כו צרו גם הם להתדבק בבחינת אי"ה.,
שנמשך

ממנו

אברה f /ם

בנים

ושר"ה

ןרע

שבאו

קושד.

נוז  I1ש

המלאכים

גבי

לבשר

הבשורה טובה מבנו יצח  fIק ,ויאמרו אליו אי I/ה
שרה

אשתך

ושלום

)בראשית יח(, ,ט

מבחינת

אי"ה

),בכתר( שנמשך בנים כנזכר לעיל[ .והניצוץ
הקדוש הלז נמשך במנות לו flט עד תמ"ר

כנודע ,על כו כאשר באו המלאכים ]שבישרו

לאברהם אבינו ואמרו אליו אי"ה שרח אשתך
כנזכר[ אל לוט ,באו אנשי סדום )הרשעים
הקודמים'( ונסבו על הבית )כמו שכתוב בפרשת
וירא )יט«, ,ח ואמרו אי  lfה האנשים אשר באו

אלך הלילה) ,זמן שליטת הסטרא אחרא(,

פסח ,שצריך להמתיק ולחטשיך לה חיי"ם,
גימטריא חווס ,על ידי החרוסת כנודע ,עיין שם.
וגם תפ"ר כגיטטריא וע"ת עייו"ד )כט"ש

כקהלת יעקכ )עךד תמר« ,ויורמז כזה לאשר
נאמר כבלעם( ראש הסטרא אחרא ,שהוא
ככחינת עמלק אחיד כחד כנודע כמקובלים
)לקיטי תורח פשות בלק ,עיין קחלת יעקב ערך בלעם אות

(,ג-כ ויודע דע"ת עליו/ו

»במדבר כר ,טן( מספר

תט"ר( ,שהוא טקום הדעת שלהם ,ראשית

גויים עטלק כנ flל וכנודע ,ועל ידי שכא
התכלית ללידת וכיאת גואל צדק כטהרה
בימינו ,אז יהיה לגמרי טחיית עטלק מתחת
השטים.

כו

יהי

רצוו בטהרה

כימינו

בקרוכ,

והכן אלו הרטיזות )וכל דכרינו כדרך אפשר(:

הוציאם אלינו) ,לצד הסטרא אחרא ,להמשיך
האי 'fה להם ח (. I1ו ונעדו  fה) ,מבחינת דעוות

)יד ,יד-טו( וישמע אכרם כי נשכה אחיו וירק

דקליפה ,ראשית גויים כנזכר לעיל( אותם .וכן

ביתו

גבי תמר נאמר )בפרשת וישב )לח כא( אי/וה

את

חניכיו

ילידי

שמונה עשר ושלש טאות וירדוף עד דן ,ויחלק

הקדשה היא בעינים וגו ./ומאת השם יתבךר

עליהם לילה הוא ועכדיו ויכם וירדפם עד חוכה

נסובב לטובה בצרונו שנמשך האי"ה אז לצד

אשר טשטאל לדטשק .הדקדוקים ידועים בןה,

הקדושה

כראוי.

וז"ש בזה ונם) ,היינו גם מחיית עמלק בכל
הדורות
ועניניו(.

את

ובכל עת

חאפר"י,

ובכל אדם
)אותיות

וכיותר יפלא מדוע מסר נפשו כל כך על בן
אחיו לוט ,שההי שונאו כאמת כשכיל טעשיו,

וב"ב

והרחיקו ואטר הפרד נא טעלי )ועיי! המ שכתבתי
לעיל בשרפת נה בדIIח ויזכוד אלקים את נח וגו .(/ולא עוד

ר"ם

אלא שקראו הכתוכ כזה אחיו ,כהתקרבות

]בגימטריא עפיק )עייז בני שישכר מאמרי חשד אדר

מאמר ג ררשו ([,ג אי /Iה 'שצרו בשורש עמל"ק

להמשך כנ"ל( .היושב) ,בכחו( .בחצצן,
)בגימטריא עפי"ק( .תפר) ,כנגד תמר עת

זווגה ,שרצה שרו של עמלק להפריע כנזכר
מהמדרש(.

וגם תפר רוטז לתמר בתמרוריתו'ה עוטדת
)עייז ירשולמי מגיהל ,ג//פ (,כ"ח שהוא מכחינת

המו fות ,כמכואר בסידור ככונת המרור בליל

יותר ,אם כי לא היה רק כן אחיו.
אולם נראה הרמן כזה כפשיטות ,יען שהיה
כו כלוט ניצוץ טשיח צדקנו שעתיד

צלאת טטנו ,על כן חשש לזה אכרהם אבינו
ע/וה שלא ילך לאיבוד שורש ניצוץ הקדוש הלן,
אשר ממנו יוצמח ישועת שיראל ככיאת

גואלינו ,ואשר על זה בנראו כל העולטות
לתכלית זה ,אטנם כטרם ילד יילד לני כן ניתן
לנו ותהי הטשרה על שכטו )שיעיח ט ,ח( כטהרה

ושלום

לך

ח"יים

מה

בימינו ,הנה מקודם וסמוך לזה הוא חבלי לידה

של ד' רגלים ,וכמו שאנו מכקשים )תחלים קינ,
ז( מקימי מעפר דל ,זהו דוד המלך ע"ח,

ורוחה.

מאשפות ירים אביון ,גם כו רומן עליו ואנכי

המה בחלי משיח ,ומתוך צרה ימציאנו פדות

"

ון"ש וישמע אברם כי נשבה אחיו) ,הוא

ניצוץ משיח צדקנו הטמוז ועתיד לצאת
מלוט ,ועל כן קראו אחי"ו ,שןהו עיקר חלק
נפשו של אברהם אבינו ע"ה שנזכה לתכלית
זה( .וירק את חניכי"ו) ,כידוע הכונה מאדנ"י
שפתי תפתח ,מב' חניכי"ם ,בחינת רי"ו ,עיין

בתפלת ראש השנה בסידור ,והמה רומזים
הדינים חבלי משיח כדי לקרב ביאתו( .יויר"י
בית"ו) ,היינו שזהו הגבורות ובחלים טרם יל"ד

לנו ,ונזכה אז לבי"ת עיקו'ב אמת ,כדאמרינו
בפסחים

)פח ,א(

כיעקב

שקראו

ביו'ת,

וכמו

שדשרו רז'/ל )עיין רבאש~ת רחב פס"נ ,ב( יעק IIב ]אשד[
פדה את אברה I/ם )~עהי בטו בכ( ,היינו בבית

יעקב אז יבא מגמת אברהם וצרונו לביאת
נואלנו ,וז IIש ילידן  Iי בית"ו( .שמונה עשר

ושוש מאות) ,היינו שי"ח עולה ג' פעמים
ק"ו ,שהוא כנגד השלשת אכות ,שלכל אחד
קן'ו

אחד,

וכבמואר

בארוכה

בבני

יששכר

במאמרי סוכות )מאמד~ ,אות בא( שלקח עמו כח
הג /אכות ,כי אכרה'/ם לכדו הוא בחינת חס"ר
בגימטריא נרח"" ,כמו שכתוב כסידור ככונת

כרוך אתה יו מקבץ נדח//י עמו ישראל ,שתהיה

הגאולה בחםדו

יתברך שמו.

אמנם

בעת

הגאולה ויום הדיו הגדול והנורא יהיה הקטרונ,

ויאמר הקב//ה לאברהם ועיקב בניך חטאו
ויאמרו ימחו על קדוש שמך )כדאיתא בשבת
)פט«, ,ב וחמה לא יוכלו להושעי ,רק ציחק
אבינו יעמוד אז וצידיקם במשפט הדיו ,אם כו

צריך כעל כרחך לכח ציחק .ועיקר חגאולח

הוא רק ליעקב כיעקב שקראו בית .על כו צריך
לשלשתו ,הב /קוים ]שלשת אבות[ לביאת בואל
צדק ,וכדי שנזכה לרגל רביעי דוד שהייה כסא

עני ואכיוו )שס מ ,יח( ,ויתיבמשיחנו באשפות

מנונע כשערי דרומי ,להושיבי עם נדיבים ,נדיבי
ארץ נקראים הג /אבות ,חיינו שיגביחו למעלח

שיהיה כםא של ד' רגלים כנןכר( .ויררף,
אחרא(,

)הםטרא

ער ר"ן,

)היינו

האותיות

מאדנןוי דן ,ששם תוקף הדינים הפיל עליהם,
וכמו שהבטיחו לאברחם אכינן ע'  Iה )טו ,יד( וגם
את הנוי אשר יעבדו דן אנכי( .ויחוק עויה"ם

ויו"ה) ,היינו עליהם על חנצוציז האלו שיחיו
בדורו של משיח ,בחצו l /ת ליל  IIה עבד עבודתו

בקודש להתמרמר ולכקש על גלות השכינה,

ולבקש רחמים עליהם שיוכלו לתקז ולקרב
ביאת גואל צדק ,וכאשר הראו לו הדו גליות,
וכפרט גלות האחרוו המר הלן והצרות צרורות
קודם הגאולה ,וכמו שמצינו כמנחות )גנ ,ב( מח
שהתמרמר אברהם אבינו ע Iוה על חורבן בית
המקדש( .הוא ועבריו) ,הנשמות עובדי ה/

השייכים לחלקו ונקרא עמו ועבדיו( .ויבם,
)להםטרא אחרא ,שאן בחצות לילה הזמו לןה,

כמו שכתוב בתיקוו חצות ובקריאת שמע שעל
המטה ,בכונת חרב פיפיות בידם לעשות נקמה
גנויים ונון )עיין בסריור« .ויררפם ער חובה,

)הוא הנוקבא דתהום רכה( .אשר משמא"ו
ורמש"ק,
·בבחינת

)ורמש"ק

דעוות

יש

בגימטריא

עטרא

רע"ת,

דחםדים,

כי

ועטרא

דבגורות שהיא בצד שמא"ל ,ומשם נמשך בתר
השתלשלות רכות עד נוקבא דתהום רבה ,וזהו
משמא  flל לדמש"ק כנזכר( ,עד שם הרדיפם

והכניעם ולהשקיעם שם ,שיטמרוו בנו כפין,
ולא יעוו ולא ישחיתו ככל הר קדשי ,ושנןכה

לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמו.
ובזה יו/ל המםורה נשבה /,ג דז .ואיךד )שמות

לך

חיים

מו

ושלום

כב ,י( נשבר או נשבח .נג[ ואידך )ירמיח יג ,יז( כי

זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחו IIל חי(, IIם עיין שם חענין

)חוא חנצוצו"ת

כי זחו חחבטחח וגודל חברכח שיחיו בניו

שחם על ידי חשביר"ח )ועייז לעיל בפרשת בראשית

מוסרים נפשם לעמוד בעד ח' ותורתו ננד

ניצוץ

הרשעים כי"ם ננרש ,ויחיו חמח כחול סביב
לים ,לבל ישטוף חים את חעולם ,וכן חמה

מח שנשבח לוט ,פן ישבח עמו חניצוץ שעתיד

במסירת נפש נגד הרשעים כנזכר ,עד כאן תוכן

לצאת כנ"ל( .אין רוא"ח) ,כמ"ש בכונת פקח

דבריו הקדושים.

עיני"ך ורא"ח )עייז בםידור( שחוא תיקון חנצוצות,

וזחו ל"~ שהבטיח לו יתברך שמו ,כ"ח) ,ברזא

נשבח עדר '.ח חיינו

נשב"ר ,

בםמיכות חתורח םופח לתחלתח(,

ומשם

בא

חקדוש חנ"ל( .או נשבח) ,שעל זח נתיירא

ופן יחיח אי"ן רוא"ח שילך בשביח (,ו"ח כי

נשבח עיר ',ח )שזחו גלות חשכינח( .ועל זח
אבינו ע"ח עצות מרחוק איך

חשב אברחם

לתקן זח בעדנו במחרח בימינו:

השמימה
יחשוב

שיחיח

בניו

רק

היינו

בבחינת

שלא
)איכות

ורוחניות( פנימיו"ת ,היינו כמ"ש )יומא כח ,ב(

דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו ,וכן
התלמידים נקראים בנים )םפרי ואתחנז פ ו(, ,ז או
II

הנפש

אשר

עשו

בחרן

שגייר

חרבח

גרים

ונקראו בניו )בראשית רבח פפ"" (,ד רק שיחיח לו
בנים

ממש

בגשמיות,

שנקרא

בחיצוניו"ת

חעולמות .וז"ש ויוצא אותו חחוצ"ח ,כנזכר:
או יאמר

כ"ח אותיות )חקדמת תיקו  IIז יד(, ,א והיינו במסירת

נפש שצריכין אז כמ"ש
)שימסרו

)טו ,ח( ויוצא אותו החוצ"ה ויאמר הבט נא

וגו'.

דיחודא עילאה שמע ישראל ונו' ,שהוא

ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט
נא השמימה וספור הכוכבים אם

תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך.
כבר כתבנו למעלה בעזרת השם יתברך
בארוכה בפרשתן )ד  IIח ושמתי את זרעך כעפר חארץ

וגו'( ,על מח זח נחוץ חבטחת ריבוי הזרע

בחפלגה לאלפי אלפים רבות כל כך לאין
מספר.

נפשם

בעד

בכוונות( .יחיח זרעך ,
השם יתברך ותורתו,

ולזהו כדאי ריבוי בנים( כנ"ל .וכן היה באמת
מיד בבנו .יצחק שפשט צוארו על נבי המזבח

ויצתח נפשו ממש) ,ובא לו נשמח אחרת
מבחינת דכר כנודע( זי"ע .וכדי שלא יתמהו

איך נצרכו כל כך למסירות נפש ,על זח קאמר
על פי המקובל בשם תלמידי הבעש  IIט הקדוש
זי"ע כי בסוף יומיא יהיה מי שמאמין בהשם

יתברך ,ותורתו ישמור כפשוטו] ,ואינו מחכתות
רשעים חפוקרים[ ,רבותא כמו הבעש"ט בימיו,

וזחו וחאמין בח') ,מי שמאמין כל כך(,
ויחשבח יו צדקח) ,יהיח נחשב לצדיק
ואמונתו לצדקה כנ (. IIל על כן יהיו צריכין
למסירות נפש בעתים הללו ,וזהו ברכה שיהיו

בני ישראל כ"ה במסירת נפש כנזכר:
)טו ,ו( והאמין בח' .ויחשבח לו צדקח .עיין
ברמב"ן ,ובתוך דבריו ולשונו

חקדוש ,וזח לשונו "ואיני מביז מח חזכות
חזאת ,למח לא יאמין באלקי אומן וכו' ,ומי
שהאמיז לשחוט את בנו היחיד האהוב ושאר

ואולם י  IIל על פי מה שכתב אאמו"ר חקדוש

הנסיונות ,איך לא יאמיז בבשורה טובה .והנכון

בתפארת בנים )דרושים לר  IIח ד"ח אנו אומרים

בעיני כי יאמר שהאמיז בה' וחשב כי בצדקו

בזרכונות בר"ח וגם את נח באחבח זכרת ותפקדחו וכו' לחרבות

של הקב IIה יתן לו זרע על כל פנים ,לא בצדקת

ושלום

לך

חיים

מז

אברחם ובשכרו ,אף על פי שאמר לו שכךר

)עיין לקמז פשרת ואתחב! ו//ה א//י ואתחבז( ,וחו המה

חרבח מאוד ,ומעתח לא יירא פו יגרום חחפא
וכו' ,כי צדקת ח' חיא ואין לח חפסק וכו' ,וכן
ותחשב לו לצדקח דפנחס )תהלים קי ,לא( ,שחשב
לו הבפחתו וו שבפח בשם במעשח חחוא

דרך דברי הרמבוון וי//ע בזה כמובן:

לצדקח לדור ודור ,כי לעולם ישמור לו חאל

בעבורח צדקתו וחסדו ,כדרך )שם טפ ,טכ( לעולם

אשמר לו חסדי" ,עד כאו לשיו רבינו חרכמוון
ז Ifל.

)טו ,יכ( ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על
אברם והנה אימח חשיכה גדולה
נופלת עליו .דרשו ז"ל )פרקא רו /ארעןר פכ//ן( שוהו

חד' מלכיות גלות ישראל עד חגלות חמר
האחרוו )אדום( חלן .ועל חשיכח רמון במדרש
)רבאשית רכה פו/כ ,ו( וחש"ך ןה מלכות יוו ,כמו
שהאריך בבני שישכר )מאמרי חנותנ מאמר ג אותז

יהנח זחו ששמעתי בימי נעורי בשבת קודש

וכIIו ,ממאר ו אות נן( וכנודע .ועל כן יורמן שפיר

אברחם

בןח חשכה בגימפריא נ"ו חנכ"ה ,שהקדים

מראדאמסק וי"ע )חווא מעז זה כספרי חסו לאכרהם

יתברך שמו רפואח למכח ,חיינו חנר חנוכה

כפשרת ואתחנן( ,מח שאמרו רז /Iל )ספרי ואתחבן פכ//ג,

לחשכות מלכות יוו ,וחכל רמן לו יתברך שמו

והוכא .בשי'/י( אף על פי שיש לצדיקים לתלות

לאברחם אבינו.

באמירת

תו m

מחח//צ

מח//ר

במעשיהם חפובים ,אינו מבקשים אלא מתבת

חנם ,שנאמר )וכירם ג ,גב( ואתחנו .ולכאורח
קשח חרי מצינו בברכות )ין ,כ( צדיקים באים

ונופלים בזרוע ,וזחו טוח יותר לכאורח נגד
חמקפריגים לעכב חחסד לפעמים ,וכיון שמגיע
לחם ויש להם לתלות במעשיחם חפובים,
ויכולים ליטול בבחינת בורוע גם במדת חדיו,
בעל רכחך יודו גם חצד סטרא אחרא ,כיוז
שמלך במשפט עימיד אץר ומגיע לחם במדת
הדין ,ולמח יבקשו מתנת חנם .אלא משום
שחתפלח ואתחנו )היח( בע//ת חחו"א ,על

גם במח שסיים הכתוב נופו"ת עוי"ו ןהו

אדו'/ם ,כי הנפילה והצרות

וחכפיm

ר"ל

בסוף הגלות הלן ,הם בפילה חבראה יותר

גדולה מצדקת הצדיקים שבדור יתום הלו ,לילך
על חודה של לחפ חחרב חמתחפכת ,והצרות
סובבים רIIל בלי חרף ,וזחו נופו"ת עוי"ר,
שחשב אברהם אבינו בענות צדקו כי חנפיל  IIה
בסוף אדום תהיה עלי"ו ,חייבו יותר כח בקליפח
)מלחבדיל( מאשר שי לו ולבניו בקדושה ,ח'
ציילנו ויגאלבו במהרה בימינו:

בעוות חחו"א אביא אתכם וגו' )צפניה ג(, ,כ קודם

ביאת חמשיח במהרח בימינו ,ואז לא יובלו

)טי ,בי( ירוע תער כי נר יהיח ורעך באץר לא

לבקש במדת חדין ובורוע מפני שפלת חדור
ורעתו ,על כן הצורך לבקש מתנת חנם ,כדי
שןהו מתנת חנם יההי גם אן ויועלי לעד ,ווח

ןאת

שכתוב

)תהלים קי ,לכ(

ויעמוד פנחס

ויפלל

להם.

חייבו

שחבפיח

לארבהם אבינו עווח בדרך בשורה טובה ,כי

ורעו נם בהיותם גבלות החשוך לא ירגישו את
טצמם טביב ובמבוחה ,רק לבבם יחמח לשוב

ותחשב לו לצדק"ה ,היינו רק כצדקה כעני

לארז אבותיהם ,כוכמו שפירשתי על דרך ברכה
על הכתוב )וכירס כח ,סה( ובגויים חחם לא

ביומיא אליו ,עד 'כאו תוכו דבריו חקדושים

תרגיע ,חיינו שלא הייח לבני ישראל שם מרגוע

בפתח ,על כו יחשב לו לצדקח לדור ודור ,גם

לך

חיים

מח

ושלום

ומנוחת הלב רק ציפו לגאולה )עיין לקמז פרזzזת כי

נשלם פנם העונות והברורים עד הנה .וז  ffש(

תשא רIIה ובגיים ההם« .וז"ש כי גר יהיה זועך

כי וא שום עון האמורי ער הנה.

בארץ וא .והם) ,כי יההי בעיניהם בחינת

אמנם התשובה הזאת צריך להיות בשלימות,

.

i

גר ,ולא כחושב הארץ ,להתערב עם הננרים

יושבי הארץ ,וידעו כי המה "בארץ לא "(,ם~ל
:
כנזכר:

)טו ,זט( ורור רביעי שיובו הנה כי לא ~לם
עון האמורי עד הנה .במשורה

על כו ישוב/וו ]ריו[ מלא) ,שהייה במלואו

ובמלא מובן חמלח( .והשאר ז' חסרים) ,היינו
כדי שלא ישאלו ויחשבו חלא ככר עשו תשובח
ברוב חדורות חאלו ,ואף על פי כז לא חועיל,

ועדייז בז דוד לא בא .על זח בא ברמז חמסורח
נא[( והיה במות השופט ישבו והשחיתו

ישוב"ו מלא ו' [,דח] ועוד )ישב"ו( ז' ח~רים

מאבותם) ,חיינו כאשר צדיקי חדור חאמיתיים

יש בתנ"ך כמו שאפרטם בזה [א] וההי במית השופט

שמסרו נפשם על קדושת השם חלכו למנוחות,

I

ישבו ושהחיתו מאבותם )שןפטים ב ,יט([ .ב] mעם :ישבו

ואותנו עזבו לאנחות ,אז יחשבו כי כבר חותרח

אחריו )שמואל ב בנ(. ,י [ג] ישבו המה אליך )ירמהי טו~ יט(.

חצרועח ולית דין וכרו ,וחשחיתו עוד יותר

i

[ד] ישבו אלי בכל לבם )שם כר(. ,ן (ה] אחר ןב~"' בני י~ראל
)הושע ג(. ,ה נו[ ישבו יושבי בלצו )שם ,די (.ח [ן]  Iיבשוו

ויבהלו מאוד כל איכי ישבו יבושו רגע )תהלים ו ,יא(.

)חיינו כי מלאה כל הארץ חמס מפניחם ,גזילת
איש מרעחו וחפקרות חדור ,כמו שכתבנו לעיל

i

ונראה לי רמוז כי לכאורה יש לדקדק I ,כיוו

שדרשו רז"ל במדרש )פרקא דר' ~ליעןר
I

פכI/ן( על בנואת ארבהם אבינו ע"ה שנתגלו לו

אימה
הדן גליות ,עד הגאולה שלימה ,והנה
I

חשיהכ גדולה נופלת עליו  fולבסוף קמיירי  Iבזה
רק בגלות מצרים ,שישובו דור רביעי כמו שIהיה

,

וכפשוטו.

מאבותם([ .ב] והעם ישבו אחריו אך

ופשט,

נפשרת נח על חכתוב חלז )עיין לעיל ו,יג( ,ופן
תאמר שאם כן יניחו חמנחיגים ויטו את עצמם

לדיעות הדור הרע ההוא ,ואולי יחשבו על ידי
זה שיוכלו לתקנם ,על זה קאמר( [ג] ישבו
המה אייך ) ,כמ"ש בירמיח ,שנאמר לו ואתה
לא תשוב אליהם ,חיינו שחרשעים מחדור
חהוא ישבו ויודו לדברי הנביא וצדיק האמיתי,

ואתח

וי"ל רמוז ורור ר ביעי) ,היינו דורו של משיח,

שהוא סוף הגלות הרביעי( .ישובו)! ,רק

על ידי תשוב"ה יגאלו ,כהש' tס בפרק חלק

לא

תשוב

אליחם

להודות

ח"ו

לדיעותיהם ,ואם יחזיקו את עצמם המנהיגי
אמת כעמוד ברזל ויוכיחום כראוי  fחנס שהוא
דבר קשה מאוד לדור פרוץ כזה ,מכל מקום

)סנהדרין צד(, ,ב דמהגלות האחרון הלז יגאלו! רק

אז ינרמו( [ד] ישבו אוי בכי ו בם) ,שיתעוררו

על ידי תשובה ,כי כלו כל הקיצין ואין הובר

ישראל בתשובה מעומקא דלבא( .נה[ אחר

תלוי אלא בתשובה ,וכמ"ש הרמב'/ם בהלכות

ישבו בני ישראו) ,כמ'  Iש שם בהושע המשך

תשובה )פ ז ,הווה( שאיו ישראל נגאליס אלא  Iעל

הכתוב ,ובקשו את ה /אלוקים ואת דוד מלכם,

ידי התשובה ,וכיוו שעושיו תשובה מיד נג~ליז.

וברש"י )דIIה ישובו( שם וכו בילקוט )שמואל רמז קו,

יעיר

הושע רמן תקי ט( אמר ר /fש בו מנםיא איו ישראל

הקודש ,נחלת אבותינו ,ונתאחר עד כה  Iיעו
I
שלא עשינו תשוב"ה כראוי בשלימות ,דלא

נגאלים עד שיבקשו אלו השלשה דברים,

I

I1

ואז

יבואו

בחזרה(

הנה,

)לירושלים

lI

מלכות שמים ובנין בית המקדש ומלכות בית

ושלום

לך

חיים

מט

דוד ,ולכאורה תמוה וכי לא כקשו זה כל אלו

חלא חכא להרנך חשכם לחרנו )סנחרריז עב(, ,א

הדורות ,ולמה לא נגאלו עד כה ,אולם כודאי

ומוכרח חוא לעפור על נפשו נגרם שיחיה "ידו
ככל" .אולם יוכן על פי מעשח חנודע שסיפר

אך שלום יהיה לנו וכי כשרירות לכי אלך )וכירם

הגח"ק כעל אריה דכי עילאי זי"ע כחיותו שכת

כט ,יח( ,ולא יכקשו על חגאולח המח ומנחיגיחם

קודש כרימנוכ כימי חח"ק מח"ר צכי חירש

וכו' ,ואפילו שיכקשו ,חוא רק פשפח ולחוץ
ולא זחו מגמתם .וז"ש אחר שיכו כני ישראל,
אפנם זחו יחיח קורם '  Iוכקשו את ח' אלוקים

לשמור

כמו כדורותינו כת הרודפי שלמוני Ilם האומרים

ואת דוד מלכם" ,חיינו שחתשוכח תחיח כרי
למנוחת נפשם וגופם ופרנסתם ,ולא לאוקמא
שכינתא מעפרא לגאולה שלימה ,וטרם שיחיח

זי"ע ,שאפר צריכיז חעיקר

חכחו

כמריכח שלא יחיה הפתחיל כמריכה ,וכל"א
יהודית א' fז חייכ"ז) ,כי אחר כך לחציל את
עצמו מיד חכא עליח חוא מוכרח כנזכר לעיל(,
וסיפר על ןח מעשח כאורך משתע" מילין
רחכמתא כפשל ומליצח וטוכא ננין כנוויה

חתשוכה לתכלית חשלשח רכרים הנ"ל ,אין

כדכריו ן"ל כנורע ,ואין עת האסף פח .אכל

גנאלים ואיו זח תשוכח הראוייח .על כו נאמר
נם כזה כפו אלו חז' ישכ"ו חסר ,שעדיין חוא
כחסרוו מגמת חתכלית לאפתו([ .ו] ישבו

כישמעאל זהו חיה שחהי פקורם ירו בכו,
ויר כו בו ,כי על כ.ז חוא חחייכ ונקרא ייפרא

יושבי בצוו) ,חגם שישוכו כימים חקדושים

ארם" ,כמוכו:

וחנור~ים.

תשוכח

מיראח,

וכימי

)שחתחיל לצער את זולתו ,ואחר כך ממילא(

חסוכות

שנקראים אז כני ישראל יושכ 'Iי כצל  flו צלא

)טז ,טו( ו ת ,ר ונו' ויקרא אברם שם כנו אשר

דמחימנותא ,כמו שכתכ ככני יששכר שם ,ואז

ילדח חנר ישמעאל .פירש רשווי

יעשו תשוכה מאהכח ,עם כל זה אינו דכר

אף על פי שלא שמע אכרחם דכרי חמלאך
שאמר וקראת שמו ישמעאל ,שרתח רוח
חקודש עליו וקראו ישמעאל ,עד כאן לשונו

הארץ( ,ישב"ו יבושו רנבנ) ,כרגע יעכרו פו

הק' ,והוא ממדרש רז  Ifל )מרשר אנרח( .ועיין

חעולם ,ולא יועיל עוד תשוכה לחרשעים

כרמכ//ז )לעיל טז ,יא ר"ח וקראת כא"ר וחגנוז( מ'וש

הארורים והמינים( .על כן כל אלו ישכו חסר,

כזח ושסיים וחנכון כי חמלאך צוח להגר

רק חתשוכה

שתקראנח כן ,חיא יראח כעכור חיותח פלגש

לתכלית חגאולה השליפח כנזכר .וכשיעשו כז,
אז דור רכיעי ישוכ"ו חבה ,שזחו מלא כנזכר

לקרוא שם לבז ארונה וגילתח לו חעניז,
ואכרחם קיים רכר ',ח אכל לא הוצרך חכתוכ

לעיל ,שאז חוא חשלימות כשדורו של כן דוד

לחארר בזה ,עד כאו לשון חרמכוון ז/ול .ונמצא

כא שנקרא דור רכיעי ,ונזכח לכיאתו~במחרח

שידע

המתקיים,

כי( [ז] יבשו ויבהוו זבאור כו

אויבי) ,שזהו גנאי לקליפות שיתכערו מו

כי אין כזח השלימות לגמרי,

כימינו אמן כז יחי

רצוו:

לפי זח כפשוטו סותר דרשת חז"ל,
אכרחם

חגר

זח

סיפרח

שיקראנו כו

כרוח

לו

חקודש,

לאברחם

שחרי

פירש

מדברי

אשר

חמלאך

כנןכר.

)טז ,יכ( והוא יחיח פרא אדם ידו ככל ויר כל
כו וגו  .fלכאורח קשה רלפה

ובלע"ר ליישכ ררשת חז"ל אשר גם כפשוטו

יקרא פרא ארם אם וויד כל כווו ,וועפרים נגדו,

חוא ראיח שרק כרוח חקודש ירע זאת

לך

ם\'\'ח

ב

ושלום

אברהם ,דאי אפשר לומר שהנר סיפרה זאת

וי1Iל ככונת דברי המדרש והיה תמים) ,היינו

לאברהם מדנרי המלאך ,דאם כן היה מספר

המילה שזהו נקרא תמים כאדם ,והיה

זה לשרה אשתו כנופו מה שאמרה ש~חתו

קשה לו להמדרש רכה מהו תמימות ושלימות
המצוה הןאת יותר משאר מצות ,אולם יתורץ

מדנרי המלאך ,ופשוט שיראה לספר מה אbמר
לה המלאך שוני אל ננרתך והתעני תחת rדיה,

על פי הבמואר ונודע כמדרש )תנחומא תזריע סימן

דאם כן היתה שרה מענה ורודפת אותה  Iעוד

ה( ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא

יותר ויותר ,לקיים דברי המלאך מפי ',ה אלא

איזו

מעשי

רדאי שחזרה ושבה בדנרי הכנעה ותחנובים,

הקב"ה ,ואמר לו מעשי בני אדם חביב לפבי

!

באמרה הנה אהבתי את אדובי ואת אשתו

חביב

יותר,

מעשי

בבי

ארם

או

הקב"ה ביותר ,ראם לא כן היה נברא האדם

הנבירה ]שרח[ ,והנני תחת ידיה נם אם עrנתה

מהול ,אלא ודאי שררצה הקכ"ה כמעשי כני

אותי שבתי חנני ליפול תחת רנליה ,כ~ Iאז

אדם שהמה ימולו( .וזה שאמר הכתוב האי

תרחם עליה שרה ותקבלה ואל תענה אותה

תמים ררכו) ,קאי על המשך וסיום הכתוב

כלכך כמוכן.

האל תמים דרכו אמרת הן צרופ"ה] ,היינו

וגם אם היתה מספרת מרכרי המלאך ש~מר

כדרשת רז'ול )מדרש שמואל פ"ד ,א( לא תננו

לה  -הרכה ארכה את זרעך ולא י ! t:פר

מרוב ,היתה מתנכרת עליה הקנאה וש~אה
יותר מצד נבירתה ,כי מה אם נתעכרה פעם

אחת כלכד )ולא נודע אם יהיה הולד ןרע Iשל
קיימא( ,קינאתה ועינתה בגירתה ,על אחת
כמה וכמה אם אמרה מדברי המלאך שייכה
I

את זרעה ולא יספר מרוב ,ואם תאמר שתtבפר

רק ןה לאברהם מדברי המלאך אודות ~שם

שתקרא לכנה אשר תלד לו ,כי אן היה שו*לה
מה אמר עוד המלאך ,ותוכרח להודות  Iלו

ותיגרם לה צער ורדיפות עור הרבה יותר
I
משרה כנ"ל ,על כן כעל כרחה לא סיפרח לו
I

כלל לאברהם ,אלא ודאי שידע זה אבההם
כרוח הקודש מהשם שיקרא לו ,וכדרשת חזו Iל

שפירש שד Iוי " fל

-

:

r

המצות אלא לצרף כהן את הבריות ,וכי מה

איכפת ליה להקכ"ה שוחט מו העורף או שוחט
מן הצואר אלא לצרף כהן וכו' ,וזהו גם כן
ראיה מהמילה שחפץ הקכ  I1ה כמעשי כני אדם,

לכך צוה עליהם כדי לצרף אותם ואת מעשי
גופם ,ועם כל ןה[ מגן הוא יני החוסים
בו,

]גם

כצירוף

מעשיהם

ונסיונות

גופם,

אלמלא הקכ'/ה עוזרם לא יוכל לו להיצר הרע
המונעם ,וזהו השם יתברך מגן הוא לכל
החוסים בו שיעןרם כנזכר[ .וז'וש( זנהו תמים

שחיבב

את

הזנייה,

)שהוא

חובב

יותר

חמילה ,בשביל שהוא מעשי כני אדם ,כנןכר
מהמדרש(:

או '\אמר התהלך לפני והיה תמים .פירש
שד'וי נשם הש"ם בררים )לכ ,כ(

)יז ,א( התהוד לפני והיה תמים ,כמחשד

שניתוסף לו אות ח' לאברהם ,כשביל שהיה

וחיה

חסר ה' אברים כ' עינים ב' אזנים ראש הגוים,

.

תנחומא

)לך סימז יד(

I

תמים זה שאמר הכתוב )שמואל כ בכ ,לא( האל

ועכשיו על ידי המילה ינתן לו זה .ויתמה כל

תמים דרכו ,מהו תמים שחיבב את המילה! ,עד

עוכר ,כי מה עניו המילה לאברי העינים אר

כאן לשוו המדרש והוא פלא,

האזנים ,יעיין שם בנדרים כר"ז )ד"ח שתי עיניס(

ושלום

לך

חיים

נא

ותוספות ה//ר) שתי( ומהרש"א מ"ש בזה ,ועדייו

בחינת כי חסר הוא הנאמר בעריות )ויקרא כ ,יז(,

צריך תבליו גס למוזש הר"ן משוס שעל ידי

על כן צריכים נבור"ה על זה ,איזהו נבו"ר

המצות ינצל מיצר הרע ,היינו .תריו סרסורי

הכובש את יצרו) ,כמו שאמרו רז  IIל באבות

דעבירה ,עינא ולבא ואזניו ישמעו רק מה

)מ,/וו פ {(,א /היינו לכבוש תאותיו ולהיות מנוטרי

שצריך ,ועדיין קשה מה זה דוקא על ידי מצות

ברית על ירי מרת הגבור"ה שהוא יצח"ק .וזהו
והק'!סותי את בר'!ת"י את"ו) ,על ירי מרת
/חצ!' Iק ,בגבור"ה שנתנבר על היצר הרע ,על

המילה יתוקן זאת ,ולא בשארי מצות ,שקיים
אברהם אבינו כל התורה.
אולם י/זל על פי דברי הרמב"ם הידוע במורה
נבוכיס ,ג//ח) פמ//ט( טעס מצות המילה כדי

להחליש כח האבר מתאותיו ,וזהו עניו שעל
ידי

זה

יתוקן

העינים

והאזניס,

שיהיה

ידי

זה

שמירת

יקיימו

הברית

וזווש(

קודש.

לברית עולם לזרעו אחר'!ו ,וכן כתב ואת
!'ת!'רב אק'!ם את יצחק) ,יקיימו ברית קודש

בשמירת היסור עם מרת יצחק( כנ Iול:

אוטם

אזנ"ו משמוע ברע ,היינו ניבול פה) ,כי ברית

המעור מכויו כנגד ברית הלשון )ספר ציירה פ"א,
מ"ג(  (,וגם לא ירא IIה בעיניו כלל ברע ,ויתוקן
היסור ברית קורש על ידי המילה ,רק מה

שלצורך מצוה כנורע:
)יז ,יט( ויאמר אלקים אבל שרה אשתך
יולרת לך בן ,וקראת את

שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית
עולם לזרעו אחריו ,וכז כתב אחר זה ואת
בריתי אקים את יצחק וגון ,ולפי פירוש רש /Iי
)ר  IIה את בריתי( שכתב ואת בריתי אקים את ציחק,

ברית המילה תהא מסורה לזרעו של יצחק ,ער
כאן לשונו ,אמנם לרברי הרמב  IIם )הלכות מלכים
פ י ,ה ח( שנם בני קטורה ,המה בני ישמעאל,
II

I

II

שייכים במילה ,אם כן אין הברית מילה רוקא

אוי אמר על פי דברי חז'/ל בשבת )פט ,ב(
כי ציחק יהיה המצדיק לעתיר

במהרה בימינו ,והוא הממליץ בתכלית
השלימות ברור האחרון) ,ועל כן המה החבלי

משיח לפני הנואל צרק שהוא על ירי מרת
הנבורה ,שתהיה הנאולה שלימה ,שנצא זכאין
על ירי ציחק אבינו שורש הנבורה כנורע,
ובכמה רוכתי כתבנו מזה

בעהן'י,

ועיין בטור

אורח חיים הלכות שבת )סימ rרפ//ב( שאומרים

תכנת שבת על ררך תשרו'ק ,שהוא על הנאולה
במהרה בימינו ,כמ"ש )זכרהי י ,ח( אשרקה להם
ואקבצם,

וירוע

)עיי! זוח  I/א נה ,ב(

כי

תשר  ttק

למפרע הוא בחינת נבורה ,ואכמ"ל( .וז"ש
וקראת

את

שסו

ייצחק

והקיסותי

את

בר'!תיי אתו לבריית עולם) ,הקיים לתכלית

השלימות בתיקון עולם ,אז יהיה יצחק המליץ

לזרעו של יצחק ,ומהו לפי זה כונת הכתובים
אלו.

בער בניו( לזרעואחר'!ו) ,באחרונה( כנ  1tל:

וי"ל ברמז כי נורע מרברי התיקוני זוהו Iק

)יז ,כ( ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי

)הקרמה טו ,ב( יסור נטיל לשמאלא ,היינו

א.ותו

אותו

והפריתי

כרי להשמר שלא להשפיע לסטרא אחרא,

ונו' .הנה ·לעיל )זי ,יח( כתיב אשר ביקש אברהם

ושמירת הברית תהיהעל ירינו ,שלא נטהו לצר
עביהר חווו שלא במקום מצוה ,ושלא יהיה

אבינו לו ישמעאל יחיה לפניך ,ופירש רש"י
)ר ה יחהי( יחיה ביראתך .והרמבן'ז הקשה על זה
I/

לך

חייס

נב

ושלום

דאם כן מה זה שאמר ית"ש ולישמעאל

ברחי חשדה ,והגר שנמול נכנס תחת כנפי

שמעתיך והפריתי אותו והרביתי אותו כנזכר,

השכינה ,ונעשה כקטן שנולד,

ונברא בריה

הלא איו זה תשובה למה שביקש אבדוהם

חדשה )עייז יבמות ככ(. ,א וז"ש בהמוון בהפעון

שיחיה ביראת '.ה

כמו בהבראם) ,בריה חדשה מעת המילה

I

i

ויו,ל לישיב דעת רש"י מדרשת רז"ל ז~~ע) תכרם

והלאה( לtפובה כנזכר )יעיי! בחיבורנו דברי תורה
מהדורא תנייבא אות צ (Iב: /

יותנ!( ,שבאמת ביקש אברהם על זה בכiונת

יחיה לפניך ,כי אם אינו ירא ה' רק חוטא ו~!שע
I

הלא רשעים בחייהם קרויים מתים )ברברת יח(, !,ב
ואינו יחיה לפניך ,רק הוה ליה לאברהם א~ינו

הפטורה

ליןהר כמ"ש הזוהו'ק )זוח//ב רטו ,ב( האי מאן ד~לי
צלותא צריך לפרשו כדקא יאות ,בג~ן רלא
ליהוב מקום למקtפרג שלא כרצונו הראוי ח Ifו,

ימה תאמר יעקב ותדבר שיראל נסתרה
דרכי מהן ומאלקי משפtפי יעבור )ישעיה
יח ,בו( .י ,Iל בפשיtפות על הלשון למה תאמר

ועל כן גם בןה נכלל בכונתו יחיה שלא יהיה

יעקב ותדבר ישראל יגו' ,שנראה לכאורה ככפל

רשע ,על כן מקויים ןה כמו שכתב לעיל  IIעל

הלשון ,אבל באמת הכל בדיוק הינtפ על פי

I

הכתוב )טו ,טו( תקבר בשיהב טובה ,מלמד

מה שאמרו חז"ל )בסוף פרק בן דברכות )יז,

שעשה ישמעאל תשובה בחיי אביו )בבא ב~רא

({ב צדיקים באים ונוtפלים בזרוע ,והיינו צדיקים

טז(, ,ב אמנם על בני ישמעאל שיהיו יראי :הן

במדרגה נבוה שנקראו בחינת ישראל ,וזהו שכל

ןה אינו עוד בכונת בקשתו] ,ואבא לא מז~ה

ישראל צויחים ומרעישים בתפלה על ההסתר

ברא בןה כדאמרינו בסנהדרין )רק([,. ,א מה ש~ין

פנים הנורא )בעוונותינו הרבים( .אולם החילוק

כן לעניו ריבוי בניו זהו גם כו בכלל פיחוש
דבריו שביקש יחיה לפניך ,שאם לא היו[ לו

r

הוא כי ומה תאמ"ר )אמיר Ifה לשוו רכות(.
יעקן Iב,

)מי

שהם במדרגה

נמוכה

במקשים

רכות כעני בפתח( .ותרב"ר) ,לשוו דברי"ם

בנים הרי זה גם כו חשיב כמת ,כדאמ ינן
בנדרים )סד(, ,ב ואינו בכלל יחיה ,על כן מקוזים
זה בזרעו אחריו ,מה שאיו כו ביראת אלקים

ונוטלים בזרוע( ,ישרא"ו ) ,מי שהם במדרגה

רק בישמעאל לבדו שעשה תשובה ,ועל ~ל

גביה זו( .נםתר"ה ררכ"י) ,היסוד נקרא דר,I /ך

פנים הוי תשובה ומענה על בקשתו לו ישמעאל
יחיה לפניר ,כנןכר:

כראיתא בפרק קמא דקידשויו ,ב) ב( על הכתוב
)משלי ל ,יט( רר"ר גבר בעלמה( .מהוי"ה,

)בז ,בה( בהמויו בשר ערלתו .פישר שר"י

בהמולו

בהפעלו

כ dו

קשים כגידין )עיי! תנחומא האזינו (,ז צדיקים נאים

אנפיו

)בחינת

זעיר

ונסתם

שאינו

)בחינת

דינים(,

תפארת,

מקבל

שהיסוד

נסתר

מתפארת(.

ןמאוקי,

יעבור,

מה

משפטי

)גם

בהבראם .וכבר כבתנו כמה פעמים כי שו  IIי

שמגעי במדת הדין לישראל ,גם כו משפtפי

 lltל רומן במ"ש כמו וכון ,אינו בדרך ספר

יעבור ,והולך השפע לאומות העולם וסטרא

דקדוק ללמד חוקי הפעלים וגזירת הלשון ,רק

א.חרא ח (. Ifו השם יתברר ירחמנו ויאיר פניו

I

tפובא גנין בגויה כנודע .וגם בןה נראה ,הי~נו

אלינו בישועה וגאולה במהרה בימינו בתוך כל

כי הנמול נעשה על ידי המילה ,כמו נבוא

עבינים:

חיים

ושלום

וירא

נג

וירא
)יח ,א( וירא אליו ח' באלני ממרא .ררשו רז"ל

או יאמר בזח על פימח שכתב בשער

)בבא צמיעא פו ,ב( ופירש רש"י )ר /Iה

)עיין ספר

וירא( בזח ,לבקר את חחולח )וכן כתב בבעל
חטורים כי וירא אליו ח' באלני ,בגימטריא
לבקר חחולח( .ונראח לומר רמון בןח שפיר נם

כן כונת ביקור חולים ,כמבואר בסירור לחמשך
חא' למח'Iש במילואו ובנקורותיו ,כמ' Iש שם
גימטריא מו ,Iת /ולחמשך חא' מתיקוו ואמת,

נעשח ואמ  flת ,עייו שם .על כן מכויו כי אוי"ו

חפסוקים

לחאריז  IIל

הליקוטים( כי וירא אליו ה' באלני ,ר"ת איו"ב,
עיין שם לררכו בקורש .ובפשטות חרברים י /Iל
רקשח מח עניו איו'/ב ויסורי צרותיו לכאן ,אך
באשר זחו חיח חתנלות חראשון מאת חשם

יתברך אליו מעת שנעשח יחורי נמול ,שחיח
תחלח לונים כראמרינו פרק קמא רחניהנ ,ג)

וזו'ש רשווי לבקר את חחולח ,כי בכאו רמון

(,א ומעשח אבות סימו לבנים שנלמור מזח ררך
',ח כי חכל נקנח על ירי יסורים וענמת נפש
ובלבולים רבים מקודם ,טרם יגיעו לתכלית

כונת ביקור חולים כנןכר )ובבר בבתנו מזה במאמר

חנרצח לעבודת חשם יבתךר ותורתו ,ובפרט

הוי"ה באוב"י זנובר"א ,בגימטריא ואוב"ת.

תורת שתכ ,עיי jשם

עור( :

בסוף יומיא אלין טרם ביאת משיח צדקנו
במחרח בימינו ,חו חמח חנסיונות וחבלים

ועור י"ו רמוז בזח כונת ביקור חולים
כבמואר בכתבי חאריז I/ל )עיין שער

חקשים ומרים.

וז' Iש וירא אויו ה' באובי) ,ר"ת איוב כנ /Iל

דו.ב,צות ויחי (,ב,ט שחוא משם ע"ב )ביורי (.Iז /על

מחאריז"ל ,חחנ זחו יסורי חלב וחבלים
אשר נסבול בעונותינו הרבים( .ונם באוב"י

באוב"י זנזנר"א והו"א ,גימטריא שם ע'Iב

דריש בזוה"ק )דוח I/א צד ,ב ,יעיין גמלה עמוקןת ובHב

פשוט ובמילוי ,כזח יו"ר ח"י וי"ו ח,1י /יו"ר וי"ו

אופנים אופז צ"ג( בזח בתוקפ"א ,חיינו כבורו"ת

רל  flת"" ,ח ייו"ר ,וי"ו יו"ר וי"ו ,חווי יו"ר ,היינו

קשות שנסבול טרם ביאת גואל צרק .וגם

שם ע"ב במליואו וטובו ,שזחו כונת בקור
חולים משם חלז ,על כן נאמר בזח בפירוש
רש  IIי לבקר את חחולח כנזכר:

ובובר"א) ,מלשוו לחמרו"ת את פי ',ח ועל כן

כו נראח לי רמוז כי ויר"א אוי"ו הוי"ה

נקרא זקו ממר"א( ,חיינו חעומדים לנגד הו

ותורתו ,חמח חכלביו חצופים ,וכמו שאמרו

חיים

נד

ושלום

וירא

רז//ל בסוטח )טמ ,ב( פני חדור וכו' .והוא יישב

שנזנח

פתח האחו כחום היום ,למעז ידעו שזחו
יחיח לבניו בני ישראל קודם חגאולח ,שאז Iיחיח

חקודמת )ןל ןל ר 'Iה וישמע ארבם ני נשבה אח~י וני(/

ענין ילידי ביתו שמונח עשר ושלש מאות שי"ח

מוציא חקב"ח חמח מנרתיקח ,כמו ש~מרו

וכרברי חבני יששכר

I

וכמו

לגאולתנו,

בגימטריא בו פעמים

ק"ו 1

שביארתי

בפרשח

חז"ל במסכת עבודח זרח ,ג) (,ב וזחו כ~וו/ם

)ממארי חשרו תשרי מאמר י אות נא( נגד חשלשח

חיו'/ם .אך סמוך ומקודם חגאולח נקרא פת/וח
חאחו/ל ,שחוא פתח לטרקליז ,חיינו ח~ימני
חבלי משיח קודם ביאתו .וגם עדייו חוא ~ח Iול
עראי ,שאנו טרודיז בגלותנו עדי בנוא לבתינו,

אבות ,שצריכיז לכל אחד ואחד לחגאולח

)יח ,א( בפירוש רש"י )ומדרש רז"ל כבבא

למחוז חפצנו קוממיות לארצנו ,וזחו בקרא ' t4פיר

מציעא

רן

פת//ח חאח"ל )של( כחו"ם חיו"ם כנזכר .וושא

חמא בר חנינא יום שלישי למילתו חיח ,ובא

עיניו וירא והנח שושה אנשים) ,חריש

חקב"ח ושאל בשלומו .מח שיש לדקדק בזח
חרבח וליישב כל זח ,ביארתי בארוכח בעזרת

נצבים עויו ,חיינו שנצטרך לחגאולח שוימח

חשם יתרבך בחיבורי אות שלום על חלכות

זכות שלשת אבות חנ /Iל יחדיו ,שיעמדו עלינו

מילח )סימו רם /ה סקנ /ז( עייז שם (:א)

שלימח במחרח בימינו ,עייז שם:

I

i

H

בזוח"ק )זוח"א צח ,ב( שזחו אברחם ציחק יע (.ב

I

)פו ,ב«

אמר

l

I

(.א) אמרת'י במ"ש באברהם איננו ביום ג'ן למילתו שבא הקב"ה לבקר את החולה ,והוא יושב פתח
האוהל כי הוציא הקב"ה חמה' מנרתיקה כדי שלא לטהריחו ,והנה שלשה אנשים נצבים

עליו וכו' ,דחזוהי אסור ושרי פירשו ממנו ,כ*י שאמרי חז"ל בבא מציעא )פר ,כ( ופירוש רש"י ,מיד וירא
וירץ לקראתם ,פירש רש"י וירא הנה לשון ה~נה .ויש לדקדק א( מהו לשון הבנה כל כך שייך בזה.
i

כ( מהי הענין שרי ואסיר ,הלוא אין זה דרך בר דיעה יבפרט אדם הגדול בענקים כמוהו כמובן

בדרכי הרפואה ,אם יצטרך לקשיר המכה ברזקיה וכיוצא ,אז לא טוב להסירה מיר רק אחר חצי יום או

יום שלם ,ולא להיות שרי ואסור להסירה ולחזור ולדבקה בכל פעם תמיד ,והמישוש קשה למכה .וזהו
רק דרך קטני הדעת ,שאין יכולים לסביל יסורים ,וקישירם ומתיירם ,ועל ידי זה חובלים בעצמם ,ולמה
עשה

זה

אברהם

אבינו ע"ה.

נ( כפ~ שכבתנו )אית שלרם סימן רס"ה סעיף  I1Jא ,סקכ"ז ד"ה ראל( הלא אם עושין המילה כהוגן אין יסורים

ביום הג' ,ולמה באו אלו לבקר את החולה  o/היה מצטער עוד ביסורים כל כך.

ר( קשה למה ישב בפתח האוהל לראות אם יש עובר ישב לקיים הכנסת אורחים ,הלא היה לו
מצות רבות בביתו ,ביקור חולים של אנשי בזתו ומקנת כספו אשר מל אותם ביום מילתו ,והיה אז יום
ג' למילתם אשר כואבים ומצטרכים ,לפקח עז רפואתם והנחת תחבושתם ,ולמה הביחם והלך לחפש אם
ימצאו אורחים להכניסם ,והלוא עוסק במצוה  Iפטור מן המצוה ,וכשיש לו ינקור חולים של אנשים רבים

כאלו ,הלוא אסור לו להניחם אפילו להתעסק! במצוה אחרת ,בפרט לילך ולבקר אולי ימצאו אורחים.

r
i

,

אולם יש לפרש וליישב כל זה בחדא מ תא בעזרת השם יתברך ,דבאמת כמו שכתבתי נדאם עושה
מצות המילה כתיקונה באומבות בעה''' במהייות אז אין נחשב כאב להתיבוק )עיין שם סקכ"ז ר"ה ונעשה(.
ואל תשיבנו ממה דאמרינן בש"ס )שבת פר ,א( במתניתן מנין שמרחיציו את הקטן ביום השלישי שחל
להיות בשבת שנאמר )נראשיתלר ,כה( ויהי

ביוq

השלישי בהיותס כואבים ,והרי מזה דיש כאב ,אך משם

לא קשיא ,דיש לחלק מעיקרא ,דהתם באנשי !שכס הלא לא מלו אותם כהוגן לדקדק שלא לחתוך בבשר
העטרה וכיוצא ,כי אדרבה רצו לחבלם ולא  Iלהחיותם ,כדי שיהיה בוח להם להרגם ביום ג' בהיותם
כואבים וחולים בחבורתם .מה שאין כן כשמזקיקים למול כהוגן כמצות התורה אשר דרכיה דרכי נעום

ח'י'ים

ושלום

וירא

נה

)יח ,א( באווני ממרא ,פירש רשווי שנתן לו

נפשו להשם יתבךר בכל עת ועונה ,כאשר

עצה על המילה על כו נגלה
אליו בחלקו .והנה כבר נורע תמיהת העולם,

נצטוה מפי הקב"ה ,היה שראל עצה מנכרי אם
שימע להשם יתברך או לא .וכוראי איו הרברים

וכי שייך לומר אשר אברהם אבינו ע"ה שמסר

כפשוטו ממש ,רהרבה רברים נאמרו בזה.

לא פחות ולא יותר ובכל האומנות בעזרת השם יתברך במהירות כי היכא דלא לעייק ליה )עיין שם באית
שלרם באירכית(.

ולפי זה נמצא דכשמל אותם אברהם כהוגן הרי נתרפאו כולם כבר ביום הג' ,ולא היה צריך לבקרם
ולדפאותם ,אלא אברהם אביני בעצמו נשאר עוד כראב כדי שיברא הקב"ה ויקיים בו מצות ביקור חולים,
ועל ידי זה יתמשך רפואת החולים לכל הדרררת לבניר רלזרעי אחירר) ,רכמ"ש במאמר תררת שבת )בפרשתן(
על פי חשבןו סדר עולם ,כי היה אז ביום השבת ג' למילתו ,רשמש דשבת היא צדקה רמרפא לעולם,
עיין שם( .רגם שיבואו גן המלאכים ובתוכם רפאל ,ובבראם אז נתרפא אחר כך מיד .רתהי לו נסירן אם
גם בעת כאבו רחליו יביא את עצמר לידי חיוב מצוה להדר ולחפש אחרי הכנסת אורחים וכדי שיביא
הקב"ה לבקרו כנזכר.
אטבם אברהם אביני ע"ה מרוב ענוותנרתי לא חשב זהו כלל שיהיה היא כדאי שיבא הקב"ה לבקרו,
אך חשב מה זה שנתרפאו כל אנשי ביתו שבמולו אתו באותו יום ,והוא לא נתרפא עודנה ,יבעל כרחך

חשב שזהו נסיון לנפשר אם יקיים גם אז במצות הו בהכנסת אורחים וצדקה רכיצוא ,וראה שהוא חום
גדול רלא יבואו אררחים ,על כן חשב שזהו עיקר הנסיון אם יטריח את עצמו לבקש ולחפש אררחים
)שאינם שכיחים בעת חום כזה( גם בעת חליר וכאבו .עם כל זה רעיוניו השיבוהו אם רשאי זה לעשות
לילך לחפש ולהטריח בהם ,כיון שההליכה והטירחה קשה לבעל יסורים כמוהו ,וירכל ערד לחבל על ידי
זה יותר מכתר) ,רהרי מעין מה שנחלקו הראשונים ז"ל אם רשאין למסור נפשו במקום שאין מחוייב אם
לא היי מתחייב בנפשו ,ואם חסיד גדול כאברהם אבינו רשאי להחמיר על עצמו למסרר נפשר במקום
שאין מחרייב

כנודע מזה

בפרשת דרכים(.

על כן הרי ייאסיר ושיר" ,הייני שקיל וטרי במחשבתו אם ייאסרר ")לו להטריח כעת לבקש אורחים
כיןו שאינו מחייוב מחמת חליר שוב אסור לו שמא על ידי זה יכביד כאבו והוי כחובל בעצמו( .אן שרי
)להחמיר על עצמן( ,ראם שרי לן להחמיר על עצמו שוב הןא רוצה בנפש חפציה לרוץ ולבקש מצוןת

כנזכר ,ובזה היה טריד נןןpא ינותן במחשבתו )וזהו שאמרו בגמרא )ננא מציעא שם( חזייהו דהוי ל,ה צערא,
היינר במה דשיר ואסור במחשבתו ולא יוכל לשית עצות בנפשו הצטער על זה לחשוב כדת מה לעשות(.
ויאר) ,פירש '''שר שהרא לשןו הבנה ,היינו שהבין בעומק יותר לחשוב שגם זהו לנסירן ,מה שיחשוב
למנוע מלהכניס האורחים על ידי חליר שררצה להחמיר כי צריך למנוע מחמת חליר שלא יחברל בעצמר,
יארלי זהו עצת היצר צוריך לנסיין .על כן הלך בדרכר הטיב במסירות נפש בררב חסידתו ואש הגדילה
לאהבת ה' ומצותיו הבעור בקרבו לבל יחשוב אם רשאי או לא ,רלא להיות שקיל וטרי כל כך ,וזהו לשון
הבנה כנזכר .רק( ויץר לקארתם) ,להכניס אורחים רכנזכר( .וכיון שבא הקב"ה אליו ערל ידי המלאך רפאל
ששלח לו ,נתרפא מיד .יבזה מיושבים כל הקושיות הנזכרים לעיל.
וראיתי באבן עזרא )פרשת יישלח( ןבפירןש קומץ מנחה שם במקראות גדולות )דפוט אמטטערראם( על
הכתרב ריהי בירם השלישי בהירתם כואבים ,כתב האבן עזרא כי הוא שלישי למררבע ,ובקומץ מנחה כתב
הרא ג' לשבןע של מאדים ,על כן קשה אז בירם הג' מפני הטבע ,אך כבר פסקינן בהלכות שבת )טימו
שלייא טעיף ט( כי נשתנר הטבעיים עתה בזה ברצון השם יתברך ,נמצא שרב לא מזיק כלל גם בזמן הכוכבים
בזה כמובן:

חיים

נו

ושלום

וירא
i

אך נראה לי עתה שיש לומר כי לאשר חרבה

מרופאי האומות העולם יענו ויאמר iכי

המילה הוא מבריאת גוף האדם ושלא ~Iארע

ועושה היינו לענין קבלת שכר ,אבל לענין מילה
קודם שנצטוה הוי כעין מ"ש הש"ך )יורח רעח

סימו ב' סק//ב( לענין טעם שחיטת נכרידאסורה
אפילו --שחט כהונן לפנינו ,משום שאינו בר

מחלת האנושית שיוכלו להתהוות באבר ~גיד,
ועל .ידי העברת הערלה )היינו מצות המילה(

זביחח ,כיון דלא נצטוה על חןביחה ,כמ"ש

ינצל מהם ,ואם כן לא היה כלל נסיוו לאברהם

בשם התוספתא )חלוי! פ"א(, ,א'/מ עייז שם .והכי

אבינו ע"ה במה שקיים מצות מילה .על כן

נפי כשיפול את עצמו פקודם ,יצטרך אחר כך
כשצייחו על חמילח חטפת דם ברית ,דלא הוי
נמול מבר מילה) ,כמו ממי שאינו בר ןביחח,

שאל עצה מהנכרי ממרא ,בחשבו כי ~שר
הנכרי ממרא והוא ידידו ישיב לו כתום פ~tכות
שכלו למנוע לעת עתה מזה ,כי אד יעשה
כואת לעת זקנותו לחתוך בבשרו ובאבר !הזה
ויסכו בבפשו ,ונמצא כי לא יההי זה ל~ובת
I

i

הגוף ולרפואה לפי דברי הנכרי ואדרבא כו',

חייבו דלא נצטווה( ,ואם כן לא יהיה נמול
כתיקונו מקודם )יעייז בדברינו באות שלום סימו רס"ד(.

על כן גם למאן דאמר שאינו מצווח ועושח
גדול יותר ,מכל מקום בןח שב ואל תעשח

ובאמת לא ישמע לו בןה ,ועל כן יהיה הפסיוז

עדיף ,עד שיצטוה ויקיים המצוח כתיקונח:

גדול ויקיים מצות מילה בכונתו בלתי לה' ל~דו.
אמנם הנכרי ממרא השיב לו עצתו שיקיים
מצות הו וימול את עצמו ,אם כי לא זה היה

עור י"ל דאברחם אבינו ע"ה היה מסתפק

בןה ,אם שאינו מצווח ועושח גדול

i

מטרת כונת אברהם אבינו עו'ה כנזכר ,עםן כל
I

זה שהוא ממרא לא ידע והבין ,ולא ספירא

ליה שזהו לרפואה וכיוצא ,אך עצתו חיה
לטובה רק כדי לשמוע בקול הו ,יהיה Iאד

שיהיה ,על כו היה ןאת שכרו שנגלה ~ליו
בחלקו.

יותר ,או מצווה ועושה ,ועל כז היה נמנע בשב
ואל תעשה עד שציטוה ,אם כי היח כאש בוער
לחו בכל עניז מצוה למחר לקיימה ,דכיון שעד
שלא נמול והיה ערל נאמר )בראשית יז ,ג( ויפול
אברם על פניו ,שלא יכול לקום מפני השכינח
)רש /י שם( ,ואם כו חיה לו נגיעה לטובתו למחר
1

ומה שלא מל את עצמו אברהם אביבו Iע"ה
מקודם שנצטוה ,כמו שקיים כל המצות
עד שלא ניתנה תורה )בראשית רחכ פס'ה (.ד  Iי 'fל

למול את עצמו ,כדי שיוכל לקום בפני ה'
כביכול ,וכשהיח לו נגיעח היח מתיירא לחכריע
בדעתו למול את עצמו מקודם שנצטוה ,אולי
חוא מחמת נגיעתו כנזכר ,ועל כו חכריע בזה

שהמתיו עד שיהיה מצווה ועושה ,וכ~  ffש

בשב ואל תעשה עדיף והמתין כנזכר:

במפרשים ,וכיון דהוא פלוגתא אם ג.דול מצווה
ועושה,

או

שאיו

מצווה

ועושה

כדאמרינן

בקידושיו )לא ,א( גבי רב יוסף ,ולכאורה  Iי 'fל

ממה דלא מל את עצמו אברהם אבינו ע"ה
מקודם ,ראיה דגדול המצווה ועושה ,כי עק כו
I

המתין עד שנצטוה.

I
i

אך ו! f ,ל דגם למאז דאמר גדול שאינו מ~ווה

)יח ,א( והוא יושב פתח חאהל וגו ./פישר
רש"י

ח'/ר) פתח(

והוא

מדרש

רז"ל )מדרש אגדח( לראות אם יש עובר ושב
ויכניסם

בביתו.

פירש בזה

אאזמו"ר

הה"ק

זי"ננ בספרו שם שלמה כתב יד קודש ,והיינו

שהיה אברחם מבקש ומחפש להחןיר בני אדם
בתשובה שלימה .וןחו אם יש עובר )עבירות(

חיים

ושלום

וירא

נז

ושב )בתשובח( ,ויכניסם בבית/וו )בבי//ת רבתי

עבדכם .המפרשים דקדקו מ /Iש

הידוע ,היינו בבראשי'/ת אשר תשרבה קדמה

לחם ,דצריך לומר "ואתנה" ,כי במה שהוא

לעולם )מרשו שיחר טוכ פ"צ ,יכ( .ועל כ iתמונת
הבי'/ת ,כי יש קו למעלה וקו למטה לרמז על
שני עולמות ,והקו המחברם היינו להיות אחיד

יקח ,מזה לא יהנו האורחים מהם ,והוה ליה

בשמיא

וארעא

מצות

בעשיית

השם

יתברך

בעולם הזה ,וכמבואר באורח חיים )סימו רל(, /א
l

והנה נודעו דברי הרמב /Iם )הלכות רעות פ" ,Hהל(Jה/

דסבירא ליה והלכת בדרכיו )רכריס כח(, ,ט בקו
הממוצע ,אולם מי שחטא כבר אז צרד לנטות

ביותר לקו הימיז לטובה ,על כו הקו המחבר
באות ב /הוא בימיו .וכתב מזה אאזמו/ור בשם

שלמה

על

פרשת

התורה

בראשית.

וןן  Iש

ויככיםס בביתו ,רומן לתשובה כנ"ל( ,עד כאו

/יואקחהI /

פת

למימר "ואתנה' /במה שיתו להם פת לחם.

אולם באמת לא קשה מידי ,דהרי היו מלאכים
ולא היו צריכים להנות כלל מכל מה
שנתן להם) ,ומ"ש ויאכלו ,שעשו עצמם כאלו
אכלי ,כמו שאמרו חז"ל )בבא מציעא פו ,כ(  (,על
בן

שפיר

הגיד

אבינו,

אברהם

ורוח

הקודש

נזרקה בפיו ,ואקחה פת ,חם) ,רק ואקחה

פת לחם בעדיכם ,שהעיקר באו לנסותו אם
יקח ליתו להם בצווו טוב ,גם בעודו טרוד
ביסוריו ,ממילא כשאקחה פת לחם וכל
הסעודה שנתן להם בהרחבה ולב טוב ברצונו

דבריו הקדושים.

בלבד שיקח בעדם ,בןה( וםערו ,בכם) ,יניח

ובזה יש לתץר מה שתמהתי באות שלום )על

לבם ודעתם( ,אחר תעבורו כי עי כן

הלכות מחלי סימו רס"ה סקכ/1ז הוכא עליל כהערה א(

דלמה

אברהם

טרח

כך

כל

וחזר

אחרי

האורחים ,הלא היה לו מצות רבות הנחוצות

בביתו אז הקודמים יותר,
שמל לרפאותם ביום הג,

היינו שין/ח עבדים

למילתם .ובזה יוול

דאלו היה כבר בני ביתו ואצלם טרח בתמירות,
אבל

חיפש

ולהכניסם

אחר

תחת

ערביים
כנפי

לגיירם

השכיהנ,

מחדש

)כדאמרינו

)כראשית רחכ פלווט ,יד( אבהרם גייר אנשים ,ואמרו

בוידוי לבעל תשובה והריני בעת הזאת כגר
שנתגייר וכו'( .וז"ש עובר ושב כתשובה ,שזהו

היה חשוב אצלו ביותר כנןרכ:

עברתם עי עברכם) ,רק לנסותו ברצונו

הטוב אם יקח ליתו כנ 'ל,
l

אבל לתת להם

לאכול באמת איו צריכים כלל ,אם כו העיקר
באו רק שיקח בעדם ברצונו הטוב ,ובזה יוכלו

לילך כבר שעשו שליחתם( כנזכר:
)יח ,ט-י( ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו'
ושרה שומעת פתח האהל
והוא אחריו .עייו מה שכתבתי בזה בארוכה

בהמשך הכתובים ,ונדפס בתפארת בנים על
התורה לאאמו"ר זי f/ע ,בתור נאמר המסדר מבן
המחבר[ ,עייו שם (כ) :

)חי ,יכ( ותצחק שרה בקרבה לאמר אחר
)יח ,ה( ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר

בלותי היתה לי עדנה .הנה

תעבורו כי על כז עברתם על

ראיתי בכתב יד קרדש שם שלמה על התורה

(.כ) כחים היים יישא עיביי יירא יהבה שלשה אנשים בצבים עליי יירא יירץ לקראתם יגי' .בהקרם יביר
הקיישת ליי )בפרשת בשלח( על הכתיב )שמית יד ,יט( ייסע מלאן האלקים ההילן לפני מחנה
ישראל ייעמיד מאחירהם ,יהנה המלאכים הם גבוהים מישראל מחמת קיישתם ,אפס כשהיה מראה אהבתי
לעמן ישראל יאוהב את ישראל כמי שהיה אז בקריעת ים סיף ,אז ישראל למעלה מהמלאכים .וזהו שבאמר

נח

ח*י*יס

וירא

ושלום

אז ,ויסע מלאך האלקים ההולך לפני מחנה ~שראל ,שהמלאכים שהולכים לפני מחנה ישראל שהם למעלה

ממדרגת ישראל ,אז בקריעת ים סוף ,ויעמוק מאחריהם )עמדו אחר מדרגת ישראל ,שישראל היו למעלה
מן המלאכים( ,עד כאן תורף דבריו הקדושי!lנ.
I

ובהבבת דברי קדשו• דהנה הענין מה ~המלאכים הם למעלה מן ישראל) ,היינו כמ"ש מפני ערך

קדושתם בעצמותם שהם רוחניים כמ"ש )תהדיס קטר ,טז( השמים שמים לה' ,היינו ששם בשמים מכירים

השכליים הנבדלים והמלאכים גדולת ',ה מה ~אין כן( והארץ נתן לבני אדם )אם כי מלא כל הארץ כבודו
יתברך ,אבל אין מכיריך כל כך האמת בלבוש הגשמי ואשר לפתח חטאת רובץ( .וזהו מעלת המלאכים
I
לגבי ישראל שהם בשר ודם בעולם הזה ,ולבזומת זה יש מעלה לישראל שהם בעלי בחירה ונסיון וכאשר

יעמדו בנסיון הוא נחת רוח גדול להשם ית~רך  .מה שאין כן המלאכים שאין להם יצר הרע ואין להם

בחירה ונסיון ,וכמו שהשיב משה רבינו ע"ק להמלאכים בנתינת התורה כלום יצר הרע יש ביניכם משא
ומתן יש ביניכם וכו' כדאמירנן בש"ס שבת ) iפט(. ,א אכן בשעת קריעת ים סוף שהיה ראתה שפחה על
I

הים מה שלא ראה יחזקאל בימיו )מכילתא !בשלח (.ב ונמצא היה להם התגלות ומחזה כבוד ה' יותר
מהמלאכים ,וגם יצאו ממצרים על מנת לקבל :התורה כמ"ש )שמרת ג ,יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון

את האלקים על ההר הזה הר סיני שהוא
לא שייך נסיון ויצר הרע כמו שהשיבו

f

בלת התורה) ,לנו בני ישראל ולא להמלאכיםי כיון שאצלם

להq

תשובה כנ"ל( .נמצא היה להם לישראל אז שני המעלות

בההפרש בין ישראל למלאכים ,על כן היו ~דולים ממלאכי השרת.
I

ובזה י"ל כאשר נתגלה לאברהם אבינו bי לא רצו להטריחו עוד באורחי"ם שנקרא יסורי"ם )ייקרא רבה

פכ ט(, ,ב וחשב כי לא יהיה עוד נסיונות )לא~ר כבר ראו ששמח ביסורים( ,על כן הקטין את עצמו בעיניו
It

עוד יותר ,וחשב כי אם כן מה זה המעלה ttולי ,של בשר ודם העובד ',ה כי אם אין לו נסיונות אם כן
המלאכים חשובים ממנו בכל הענינים ,כי הם קרובים לראות יותר כבוד ה' וגם המעלה שיש לבשר ודם

כשהוא עובד ה' על ידי נסיונות ,לא יהיה ל hעוד כנזכר ,יעל כן יושא עיביי ויאר והבה ש,שה אבשים שהם
המלאכים נצבים עלי"ו) ,יותר במעלה ממנו והמה עלי"ו במדרגה( כנ"ל כ"כ הקטין עצמו בעת ש \ Zמרו לו

שלא להטריחו ביסוירם ,שהם נסיונות המפריעות מעבדות ',ה וחשב כי אם כן פחות הוא מהמלאכי"ם
בכל אופן ,על כן וירא ויץר 'קארתם מפתח האח ,וישתחו ארצח ,שהכניע את עצמו לפניהם ויץר לקראתם
בחשבו כעת לפי זה כי הם גדולים ממנו במעלה כנ"ל.

1

ובענין כזה אמרתי כבר בהכתובים הסמ כים בפרשתן ,מ"ש ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו,

ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתח לי עדנה יגו' ,ותכחש שרה לאמר לא צחקתי וגו' לא כי

צחקת .ויובן על פי דברי הפנים יפות על הכתוב )תהלים קז ,ח( יידו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ,כי
באמת מי שהוא דבוק בהשם יתברך לא יתפעל כלל מנס אשר יראו לו ,כי גם הנהגית הטבעיות אשר
נדמו לבני אדם כי יתנהג בדרך הטבע ,הנה הדבוק בהשם יתברך ידע כי הכל מאת השם יתברך בכחו
ופעולתו ופרטית השגחתו ,וכיון שאצלו ית"ש שוין דרך הטבע יהנסי יחדיו המה אצלו ,על כן לא יתפעל

האדם השלם בראיתי ]דבר[ חץו לדרך הטבע .אך בראןתי כי יתנהגי אתן בנסים נגלים ,ידע כי זה בחסד
השם יתברך אשר גבר עליו מאוד ,כי תמןרגiו אשר בשאיר בני אדם ינתהגו בזה בדרך הטבע מאת השם

יתברך כי כך ברא עולמן ,ואצלי יפליא חסחו בדרך חץו לטבע ,על כן פירש יידו לה' חסדו )על החסד

הנפלא חוץ לטבע ,אבל גבי השם יתברך לא  Iיתפעלו במעשה הנס ,על כז יודן לה' רק בעד חסדו כנזכר(.
ונפלאותיו לבני אדם) ,מה שמספרים בגידל נ:קלאות הגס אינו לגבי השם יתבר.ך רק לגבי בני אדם מספירם

בנפלאות השם יתברך כדי לקבוע בלבם אמ~נת ה' וגדלותו ורוממותו( ,עד כאז דבריו הקדוישם.
i

ו,פי זה גבי שרה אמנו ע"ה אשר היו! מלאכים שכיחים בביתם וכל הנסיס שנעשו ,אם כן כאשר
שמעה מהמלאך כי עוד לעת זקנתה תתעבר ~בן ןנתפעלה מזה כי אחרי בלותה יהיה לה עדנה ,ולהתפעל

מזה לא שייך לגבי השם יתברך מאדם השןם כמותה רק יינפלאותיו לבני אדם" ,וזה היה חסרון לגבה
כמו שנאמר ותצח"ק שרה בקרב"ה )היינו וחדי כתרגומו ,צחוק הוא בחינת התפעלות עד שנראה צחוק
באברים כמ"ש המפרשים( וזה היה בקרב"ה  iולא להגיד נפלאותיו לבני אדם אחרים) ,רק בקרבה ,ולפני
I

היים

ושיום

וירא

גט

לאאזסו"ר זי"ע מפה קהלה )בפשרת (jשכתב

שכינה באהל בחינת ה  f1א ,ונם עיין בזוה"ק

על דברי המדרש רבה פרשת חיי ,ס"פ) טז( כי

פרשת תולדות )קמנ ,א( ובאור החמה שם מ"ש

כשהיתה שרה קיימת היה ענ"ן קשור על

ואברככה לפני הו ,היינו כיון שכתוב ה"א בסוף

האהל ,והיה נ"ר דלוק מערב שבת לערב שבת,

בתיבת ואברככ"ה ,היינו הברכה הידוע ,וכנורע

והיתה הברכה מצוייה בעיסה ,ומשמתה שרה

ליודעי חן:

פסקו כל הני ,וכשבאתה רבקה חזרו כולהו.
וזה שאמרה שרה אחרי בוותי )בקבר ,אחרי
פטירתי( ,היתה וי) ,שיחזרו כמו שאני הייתי

בעצמי( ,ערב"ה) ,ר"ת ענו רלת בר הברכה,
היינו כל אלו הנ"ל יחזרו לאשת יצחק בנה,

)יח ,נא( הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה
ואם

אדעה.

לא

ומ"ש הברכה רכ"ת /,ה על פי דברי הזוה"ק

תרנומו אעבור עמהון נמירא אם לא תייביז
ואם תייניז לא אתפרע ,ובפירוש רש"י אם
עומרים נמררם כלה אעשה נהם ,ואם ·לא
יעמדו נמררן ,אדעה מה אעשה להפרע ניסורין

)זוח//ב קסב ,א( ברוך דכר ,ברכו'ה נוקבא

הרש1וי.

היינו רבקה(.

מהם ,ולא אכלה אותם ,עד כאן לשון

עכלן/ה .היינו שתחזור הברכה על ידי בחינת

וקשה אד הוא מרומן בתינת אדע"ה ,והעיקר

כנזכר

ואדעה,{/

נוקב"א,

)וברכI1ה

בה  Ifא

הוא

נוקבא

מזוה"ק( ,משרה לרבקה ,ער כאן רברי אאזמו"ר
הנזכך לעיל.

ובראה לי עוד רמוז נם בענינא רירן ,בזוה"ק
בפרשתו )זוח א קלנ ,א( על הכתוב )כד,

חסר מן הספר לכאורה מה שכתב

l

כי הלא תמיר יתנרך שמו יורע כל תעלומות,
רק שירר לראות ללמור לדיינים שלא יפסקו
דיני נפשות אלא בראיה כנןכר לעיל בפירוש
רש"י.

I/

סז( ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ,ועיין

במפרש האור החמה על זוה"ק בזה )קלנ ,א(
מ"ש האהל Ifה בה"א בסוף ,היינו שנתראה

ואולם נראה על פי מה שכתוב )ירמיה לא ,נא(
אחרי הורע"י ספקתי על ירך ,אחרי
שבאים לבחינת דע"ת )הודע'/י( ,או ישיבו

השם יתברך לא שייך זה כנזכר( .וכדברים האלה שלא להתפעל מדרך נס ושלא יהיה חידוש בעיניו,
מבוארים על זה הכתוב בניעם אלימלך )פרשת יירא בדווה אי יאמר ותצחק שרה וכו t (/עיין שם בדבריי הקדושים,
יכן בדברי קדוש זקיני בספר ליקוטי רמ"ל בפרשתן )דווה יה' פקד את שרה וכי'( ,עיין שם .על כן הגיד השם
יתברך זה לחטא לגבי שרה למה זה צחקה שרה כנזכר .והיא השיבה לא צחקתי ,הייני שלא צחקה ח"ו,
רק שבתפעלה ונבהלה מרוב השמחה בגודל הבס .ויאמר ה' לא כי צחקת) ,שאצלך נחשב זה כצחוק ,יען
שנתפעלת מהנס לגבי השם יתברך כנזכר(.

ונול פ'ן זה יובן שפיר מה שנאמר בעת שמעה שרה מהמלאך הבשורה הזאת

t

ושרה שומעת פתח

האהל ייוהוא אחריו" ,ומה זה נפקא מיניה באיזה צד היה ,הפתח ,אלא כיון שמעלת המלאכים הוא שרואים
כבודו ית"ש בבחיבת השמים שמים לה' ,ולא בבחינת בני אדם קרוצי גךש חרמר )והארץ בתז לבבי אדם(.
והמלאכים לא נתפעלו ממעשה בס כלל כמובן ,על כן כאשר בתפעלה היא מהמעשה בסים )שהבטיח המלאך
בשליחותו( ,נמצא אז והוא אחריו היא שרה אחרי מדרגת המלאך במעלתך שלא נתפעל ממעשי נסים לגבי
השם יתברך כנזכר) .ונמצא כמה פעמים כן )במסורה( והו"א בוא"ו לגבי נקבה ,עיין במסורה פרשת אמור
על הכתוב )ייקרא כב ,יב( הוא בתרומת הקדשים לא תאכל( .וזהו היה החסרון ולהיפך ממה שנאמר בפרשת
בשלח )שמית יד ,יט( ויסע מלאך וכי' ויעמוד מאחריהם כנ"ל :

חיים

ס

בתשובה

)והאריך

בזה

ושלום

וירא

בבני

מאתנו ,והיכו מצאנוהו( בסרו"ם) ,כאשר יראו

בכמה

רוכתי

יששכר( .וז"ש ארע"ה ,אמשךי להם בחינת

החבלי משיח בבחינת סדום בזוזי דבזוזי כנזכר

רען  Iת בהרהורי תשובה ולסייעם לשוב .וז  ffש

לעיל ,אז ירעו כי נמצאהו ויתגלה בקרוב(.

תרנום אונקלוס ואם תייבין )בתשובה( ,וא

אתפרע ,נזר רין חמור על אתר כזה .ופירש
רשווי ודברק עובותם ביסורים ,ר"ל כררך

בעלי תשובה ,כנורע:

וזהו י flל מה דאיתא במדרש רבה פרשת

וישלח )פע"ח ,א( אמר הקב"ה דוד בני
אפילו

אתה

מקימנו

כמה

פעמים,

)היינו

שכשמתפלל דוד מלכנו בעדנו בעד הנאולה

)יט ,ר( אנשי סדום נסבו על הבית .במסורה
"על הבית" דן ,דן .ואידך )ויקרא

יר ,נג( וכפר על הבית .נג[ וכבוד ה  tעל הבית
)רברי הימים ב ן(. ,ג נר[ כי שמך נקרא על הבית
)שם ו ,לח( .היינו כי אנשי סדום המה הקליפות

חבלי משיח שיהיו קורם ביאתו ,בסוד קליפה

בכל עת ועידן ,אף על פי כן( איני קם) ,שעדיין
אינו הזמז( ,ואימתי אבי קם ,כשאראה אנקת
עניים ישוד אביונים ,שנאמר )עיין תחלים יב ,ו(
עתה אקום יאמר הן צבאות) .היינו כשיהיה

בזוזי דבזוזי שוד עניים ואנקת אביונים ביותר(,

אז יקום כביכול ה

בימינו שאז הוא הזמו

קרמה לפרי ,וכאשר התחיל אז מזמן לוט) ,עיין
להלז בפשרתן )ד ה בשקנו יין גם הלהלי ובו'( ,והכל
בא בהעלם ונסיונות רבות ,על ידי זה(.

f

צבאות לנאלנו במהרה

כנזכר:

/l

וז /tש אבשי סרום) ,הוא בזוזי דבזוזי בנזילות
ורעת אנשי הדור ,כדאיתא בסוף מסכת

כתובות

)קיב(, ,ב

ושהוא

החבלי

משיח

האחרונים ,ועייז בדברינו לעיל בפרשת נח )בר ח
קץ כל בשר וגו .(/בסבו) ,הקליפה הסובבת( ,עו
II

הבי"ת) ,שהנאולה האחרונה תהיה בחינת
יעקב שקראו ביןות ,כראמרינו בפסחים )פח«. ,א

]וכמסהדו[ וכפר עו הבית) ,על ידי תשובה
יכפר לנו ונזכה לבית הנן במהרה בימינו(.
וכבור ה' עו הבית כי שדבך בקרא עו
הבית) ,כמו שכתוב )ישעהי בו ,ו( כי ביתי בית

תפלה יקרא לכל העמים ויכירו ויעדו כל באי
עולם( ,אמן כן יהי רצון במהרה .בימינו.

)יט ,לג( רוא ידע בשכבה ובקומ  fIח .מלא וא"ו,
ובנקודה למעלה נם בספר תורה
שלני לפי המסורה ,עיין רש"י .והענין י  Itל רמון
כי התכלית היה מזה שיבא הניצוץ) ,מוסתר
ומלובש באלפי אלפי השתלשלות והלבשות(,
לתולדות משיח בו דוד שיבא ויגאלבו במהרה
בימינו ,ואמרו חז f/ל בפסחים )פח ,א( לא וכו

f

אלא כיעק"ב שקראו בית ,בביאת נואל צדק
במהרה

בימינו,

והוא אות ון תפאר//ת יעק"ב

)זוח /ג רמד(, ,ב גם הנקודה למעלה הוא חול  ffם
I

בחינת תפארת )תקייני זחר תיקוו סט קר(. ,א וז"ש

רמוז הכתב והנקודה ו' עם נקוחר למעלה
)חול  fIם( כנזכר ,שזהו מטרת התכלית לביאת
גואל צדק בבית יעקב תפארת אמת כנזכר .וזה
רמוז בתיבת ובקודב"ה שלא יהיה עוד שכבווי

ובזה שי לפרש מה דאמרינן במדרש )בראשית

עד חביקר )רות ג ,יג( ,בגלות המר הלז ,רק

רהב רפוס ווילבא פמ IIא ,ר( )כנודע בספרים(

ובקודב"ה קו'/ם בתולת ישראל )עמוס ה ,ב(

סט ,ככ( ,היכן

במהרה בימינו ,ועיין בזוהר הקדוש בפרשתו }קי,

דבצאתי

רור

עברי

)תחלים

דבצאתיו בסרום) .חיינו כי רור משיחנו נעלה

ב( ותביו:

חיים

ושלום

וירא

סא

)יט ,לד( בשק בו ייו נם הלילה וכאי שככי עםו

שרבים לא יאמינו ויאמרו שאינו ולא יבא ח"ו,

במסורה

ער עת בא רברו ויתגלה במהרה בימינו ,ער

ונחיה

מאבינו

זרע.

ובאי ד  , fנא[ ובאי שכבי עמו )בפםוק דיו( .נב[ לכי
ובאי אל המלך דוד )מלבים א א ,יד( .נב[ שבי
דומם ובאי בחשך )ישעיה ש(. ,ה נד[ עורי צפוו

ובואי תימו )שיר השירים ד ,טו( .י Ifל העניו כי הנה
נודע מלכות בית דוד משיח צדקנו ,עיקר
מגמתנו ,וזהו תכלית כל העולמות וסוף מעשה
במחשבה תחלה בבריאת העולם ,ובא כעת

ניצוץ זה בהסתר והעלם על ידי בנות לוט
בהמעשה זאת ,וממנו בא עמרו ומואב ,כי משיח

צדקינו יבוא רק מזרע שלמה נם כן) ,וכמ  Ifש
הרמב"ם בפירוש המשניות ברשי פרק חלק ,י"פ)

מ"א בא"ר יםור «,ב"י ועל כו הוא בא גם מזרע
עמונית )ועיין ברברינו לעיל בפרשת לך על התכוב שיומע

כאו רברי אאזמר"ר הנ Ifל.
וזהו המסורה ובאי שכבי עמו ,וכי ובאי

או המוך רור) ,היינו מלכות בית דור,

לכי ובאי על ירי זה שיבא בהשתלשלות הלידה,
אבל קורם שיתגלה בטהרה בימינו( שבי רומם
ובאי בהשך) ,זהו החשך של חבלי משיח
טרם התגלותו ,והוא נבחינת לעת ערב יהיה
אור )זרכהי ,וי (,ז ,לית נהורא אלא רנפקא מגו
חשוכא )עיין זוח"א לב ,א יעייו בדברינו בשער שישבר

במאמר חג הבבורים אות ל (,ז
II

והתעוררות ביאתו

הוא

והחבלי

מבחינת

משיח

עורי צפון

ובואי תימן ובו') ,היינו צפו"ז שהוא כונת צר

גבור"ה ,שעל ידי הגבורות המתעוררות יתקרב

אברם בי נשהב אחיו ובי'( ,רק שבעל כרחך בא נציוץ
קדוש ונורא כזה בהסתרה כזאת ,כדי שלא
יתגרו החציונים לחטפו ולאבדו ,ועל כו בא
בהעלם גדול.

וזהו שמתחיל הכתוב מקורם נשקנו יי ,Iן /וכל

וכמו שהגיר אאזמו"ר הבה"ק זי"ע מפה ]בעל

זה היה על ירי היי"ז ,שהוא בחיבת

שם שלמה[ על הכתוב שנאמר )לקמז לח ,בא(
בתמר

איה

הקרשה

היא

בעינים

וגון,

וגם

שאלתי את אנשי המקום ויאםרו לא היתה בזה
קרשה וגו' ולא מצאתיה ,היינו שהניצוץ הזה
של משיח שבא ונשתלשל אחר כך ,ובא על

ביאתו במהרה בימינו ,ויקויים( )שיר השירים שם(

יבא רודי לגנו ויאכל פרי מגדיו.

גבורווה .וגם הוא מבחינת בינווה ,יין המשומר

יובל העליוז רתמו נפקיז ענריז לחירות )פער"ח
שער ב /א פ (,ז /על כן על ידי זה נסובב )בהעלם(
I

I

ביאת הנואל טעבדות לחירות ,במהרה בימינו
אמז:

ירי יהוחד ותמר ]חנזרככות יותר ,והתגלות

יותר קצת ,אף על פי כן ההי המעשה בעיני
העולם מוזר ,וגם בעיני יהורה בעצמו ,ולא ידע

כמדרש רבה בפרשתז ,א'/בפ) (,ט רב תנחומא
בר

רבי

חייא

משם

רי

אושיעא

ואמר מקורם הוציאוה ותשרף ,אם כי כו היה

תורגמנא ,איו כל שבת ושבת שאיו קורין בו

רצון השם יתרבך ומצותו[ ובא בהעלם כל ךכ,

פרשתו של לוט .ובמתנות כהונה פירש וכתב

נטו שהוא עתה קורם ביאת משיח צדקנו ,כן

אולי כך היה מנהנם כדי להפריש העם טעריות,

אז מיר בעת עיבורו נעלמה אתו ,ואמרו אנשי
המקום לא היתה בזה וגוי ולא מצאתיה ,שגם
אחרי החיפוש גדו.ל לא נמצאה ,רמז להגואל

ורוגמת זה פירש האב"א עד כאן לשובו .והוא
פלא שמעולם לא שמענו ולא מצינו כתוב

צדק בן רור שיתכסה כל כך קירם ביאתו ,ער

בשום ספר לקרית בכל שבת פשרה זו של
בנות לוט ,ובשארי המפרשים רצו לעשות טעות

חיים

םב

וירא

םופר דהיינו בכל שנה ושנה ,אבל כפי גירםא
דילו איו פירוש להדברים כלל.
ונראה רמוון

טמוז

ושלום

בגויה,

כי

,כ) יג( ויהי כאשר התעו אותי אלקים מבית
אבי ואמר לה זה חםךד אשר

הנה

הנציץו

הקדוש של משיח בא על ידי זה ,וכל

תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה
אמרי לי אחי הוא .עיין פירוש רש"י שאל
תתמה על שלון התעו לשון רבים" ,שכן מציבו

לתכלית בירור ניצוץ הקדוש זה )ועיין ברברינו

אדוני יוםף )לקס! לזפ(, ,כ אלקים קדושים )הישוע
כר ,יזפ( ,וכיוצא .ועם כל זה עדייו קשה למה
אברהם אבינו ע"ה שמtגר נפשו על יחודו

בר /Iה ושימע אברם כי נשבה אחיר וגו ,(/וכנודע בכתבי

ואחדותו יתבךר שמו ,בפרפ נגד העמים עובדי

הארין IIל כי גם בשבת קושד יש בירור הנצוציז,

אלילים בימים

ההם ,למה הגיד לאבימלך

אך הוא במדרגה יותר גבוה וזכה ,היינו ככחינת

אצילו"ת ,והוא להיותו בבחינת יום ש:כולו שבת

שיהיה מבחינת אצילו"ת ,וכל זה על דיי קריאת

לישנא דמשתמע לתרי אנפי היינו לשתי רשויות
ח"ו .אמבם בראה רמוז כי הנה יפלא למה

התור'וה ,שהוא תיקוו מעירוב הנצוצות פוב ועד

הצפרר אברהם אבינו לתבחולות גשמיות כאלו
שתאמר אחי הוא ,הלא היה יכול להציל הכל

שהיה בחפא אדם הראשון ,וזהו אין יך כי

על דךר נם ,שתפול עליהם אימתה ופחד וייראו

ברורי הנצוציז שהם מימות אדם הראשון הם

בפרשת בראשית בר /Iה ססיכת התורה וכון ,וכן בפרשת ךל

שבת ושבת] ,בכל העבודות ותפלות וקריאת

כולם מגשת אליהם .אמנם נודע מה שאמרו

התורה וםעודות שעושיו ביום השבת[ ,שאין

חז"ל בכתובות )קין ב( כי הדר בחוץ לארץ דומה

קורין בו פרשתו שו ווט] ,שכל זה שעושין

בכל שבת ושבת הוא בירור הנצוצות מבחי.נת
אצילו"ת ,ששם הניצוץ של משי"ח צדקנו
שהלך הנצוץ שלו דךר המעשה של פרשתו
של לופ[.

כמי שאין לו אלוה ,היינו שהוא תחת ממשלת
השרים ועל ידם נשפע השפע והשגחה מאתו
יתברך שמו ,כמבואר בםפרים הקדושים.

וז"ש כאשר חתעו אותי אוקים,

)השרי

מעלה שנקראו כו ,כמבואר בראשונים

וגם העניו פרשתו'ו לשוו הפרש"ה ,היינו בירור

)עיין רביבו סעדהי גאון בארשית ג ,ה וכ ,ג .רבינו חננאל שם

והפשרת הפוב מן הער להוציא יקר מזולל
מהמעשה הלז הנציוץ הקדוש הלז שישתלשל
לדורות לפובה.

ל(, rב על כן קורא אותן התעו לשוו רבים(.
סבית אבי] ,היינו כשיצא מארץ שיראל לחוץ
לאץר ,ששם אין זוכין כל כך להנהגה הנםיית

להיותז תחת אמצעות השרי מעלה .על כו[
אושעיא

ואוסר יח זח חםרך אשר תעשי עסרי

ובזה יובן מה שהביא

צריך

או כו .חסקום אשר נבא שסח אסרי וי

להטעים ולהםביר להעולם כונת הפםוק )ולא
רק תרנום המלות( ,וז"ש שאל יחשבו שהכתוב
מםפר מעשה מכוערה שנעשה ,אלא שזה היתה

אחי חוא] ,היינו בחוץ לאץר בעל כרחך

מתורגמנא,

כיון

צורך התיקון דלעתיד,

זה בשם

רו

שהמתורגמן

צריכין לילך בתבחולות כאלו כדי להנצל[,

וק"ל:

ונתהוה ךכ בבירור

הניצוצות וממקום גבוה אצילות שהוא בכל

שבת כבזכר לעיל:

)כא ,ו( ותאמר שרה צחוק עשה לי אלקים
כל השומע יצחק לי ,ופירש

ח~~ם

ושיום

וירא

סג

רש  IIי בשם מדרש אגדה )באוש~ת רבה כב ח( הרבה

מצות סעודת רכית מילה .ויתמה כל עובר בזה
הפסוק ,הלא מה יעשה לרישא רקרא וינדל

במנחת אלעזר חלק הי בהקדמה תרעא זעירא

הילד ויגמל ,היינו ביום הגמל מדדי אמו ,שזהו
היה בודאי בערך שבה לכל הפחות) ,אם לא

עקרות

נפקדר

עמה.

עייו

מה

שכתבנר

בזה

)חסר ,וחבל על יבאיי!(.

כ 'Iד חודש עיין רש (, IIי ואחר כך נאמר ויעש

וזהו יש לומר במדרש רבה )שם( ופירוש שר  f1י

אנרהם משתה גדול ביום הגמל ,ואם זה קאי

למועד וגוי יש אומרים לטן חדשים ,ריש

על מילתו נהג/מ-ל[ כנזכר ,וכי לאחר שנה
אחרי הגמל אותו מל אותו ,והלא נמול לחן

רבה רtכJעם ,רה~ינו לט' חרשים מקיטעים( .ועדייו צרד

ללירתו כמפורש בקרא מקורם ,וקשה לומר

עיון לכאורה ,דבשלמא למאן דאמר לטן כדי

סרס המקרא ולהקדים המאוחר כמובן ,אלא

שלא יאמרו במית אבימלך נתעברה ,אבל למאז

ודאי צווח ואומר דרשוני.

אומרים לזן חדשים }עיי! שם בפירשו הרר"ל על המישר

דאמר לזו הלא עדייו כשתלד לזן ירכלו לומר

מבית אבימלך ,ולמה עשה הקדוש ברוך הוא
זאת,

ויוול מטעם

הנזכר

כדי

שתהיה

חפשיות עדיין כנןכר,

וי  IIל ברמז כי גם זה קאי על מילתו ,דהנה
נודע בכתכי האריז"ל ]נסידור 'ר) שתכי בינת
מצות מילה קי([ ,א מצרה לחתוך ולפרוע כדי לגלות

הבחירה

היסוד דזעיר אנפיו ,והנה נודע )זוח flג רמר ,ב( כי

ויוכלו לומר כו

אות ו' הוא רומז ליסוד זעיר אנפיו ]תפארת[.

כשתתעבר לזו .ואם תאמר דאם כ iלמה נעשה

וז 'Iש וינר" ,הי,ר) ,היינו שבא לבחינת

נס לשיקרא ,זהו לא קשה על שרעים שאינם
מבקשים לידע האמת וכנזכר לעיל .והגם שגם
אחר כך לא נעשה ןאת להוליד לזקוניו) ,שהרי

גדלו'  Iת במילת IIו ,כי בתחלה היתה הננר,ייה

ציחק אבינו נתיירא והעתיר בעד רבקה בעודה

בבערותיה ,ועיין לקמן בדברינו בפרשת תולדות

בגימטריא איקי"ם ,במילוי יודין כנועד בכונת
המילה ,וגם נודע בכמה דוכתי )עיי! קהלת יעקב
ערך אלקים אית ה( כי אלקי  IIם הוא בחינת מרחיו

בד fוה ויעתר( ,מכל מקום הרשעים בדורו של

דקטנו'  Iת ,ובהכרת הערלה נמצא שנתגלה
בחינת גדלו  IIת שהוא חסרים .וז"ש ריגד' Iל הילד

אנרהם היה להם מקום להכחיש הנס ,על ידי

כנזכר( .וינס"] ,,היינו ',ו נחינת יסוד זעיר

זה שאחרים נפקדו גם כן אן) ,יעיי! בשער שישכר

אנפין שנתגלה כנזכר .וגם אותיות יווג ,שנכרתו
עליה יווג כריתות על המילווה ,וגם אותיות מ  flל,

גליא בל תשריע( :

כל זה נכלל בתיבת ויגמ  IIל ,ואחר ךכ ,היינו

במאמר שיע רב אות קב -קג ,בפיסקא כל ש~ח תשרא ותשויע

אחרי המילה בו ביום[ ויעש אברהם סשתה

)בא ,ח( ויגר; הילד ויגמל ויעש אבהרם
משתה גדול ניום הגמל את

נרו" )סעודת ברית מילה כדרשת חן"ל כנזכר
לעיל ,ביום הגמל נהווג מל[ את ציחק( כנזכר
לעיל:

ציחק .דרשו חז"ל במדרש ומובא בתוספות

כפרק ר' אליעזר דמילה )קל ,א ר"ה שש( ,כי
הגמ  tIל ,היינו ביום ח' )ה (Iג' מל ,ועשה אז

סעודה ומשתה לברית מליתו,

ומכאו שושר

)כא ,י( גרש

האמה הזאת ואת כנה .במסורה
גרש ג' וכון .עייז מה שכתבתי

חיים

םר

ושיום

וירא

בזה בחיבורי שער יששכר )מאמר מאזנים למשפט

אות ל"ר( (ב) עייז שם.

ובזה שי לפרש המררש פליאה המובא בםפרים
כשראתה שרה שמשה לא יכנם לארץ

_(.ג) כתיקונים )תיקןו ט כ,ד ב( בההוא זימנא שחקו על משבתי' ואמרת שפחה וכו' מפני שרי גברתי אנכי
ברחת ,אמר קוב"ה ברתא דרשע חייבא ,והא אף על גב דשיר תרכת לה אבא רחימבא
עלה ועל בנה ואתון לא עבדתון הכי אלא גרמתון ביש תחת טב ,אנא אומינא לאעברא מלכותא חייבא
מעלמא ,ולא יהא חדוה קדמי עד דיתאבידו מעלמא וכו' ,עכלייה.
ומעתה תבין טעם לשבח עוד אשר אנו קוראין ביום א' דראש השבה פרשה זו מענין שליחת הגר

ראשר ריחם הקב"ה על בנה ישמעאל ,כי הנה לעינינו בזה נבואתז ברוח .קדשן של חכז"ל התנאים הקדושים
כי במקום המקדש תיבב"א רארץ הקרדש מושלת מלכות ישמעאל פרא אדם ,ועיין בזוה"ק )סוף פרשת
רארא )זךח"ב לב ,א( רבפרקא דרבי אליעזר «ח//כפ) ניכבר אמרו בזיהר חדש )מדרש הנעלם פרשת ויצא בד"ה רבי
זירא עאל( דבכי ואמר שרואה ברוח הקודש בהאי אבבא ואותר מקום שהיה אסור לילך רק לכהן גדול ביום
הכיפורים יליני שם פגירהם הסראבים ,רעכשיו בשנרת המארת האלר מקויים כביאתם כי בערכיתינו הרבים
הנהיגר זה כרמיר הישמעאלים המרשלים שם ועיננו ררארת וכלות עד ירחם ה' ויאמד די להם ממשלתם[.
יז"ש בתיקוני זוה"ק כנזכר שאמר קוב"ה שלא יהא חדוה קדמי ,עד דאתאביד מלכותא חייבתא הזאת
מעלמא לאשר בדרא בתראה זאת המלכותא חייבתא הזאת מרשלת 'שם במקום הקודש רעיר ה' ביררשלים.

רזהו הטעם שקורין זה בראש השנה כי אז עיקר הדיז מתי תמליך בצירן כביכרל במהרה דידן שנזכה לזה,
וצריך להיות חדוה קמיה שיעביד האי מלכיתא חייבתא מעלמא וממקום הלז ואין חדיה קדמיה מקודם
כבזכר) ,רהוא על פי דברי המדרש )ייקרא רבה פ"כ ,ב( גם כן על הכתוב )תהלים ק,ד לא( ישמח ה' במעשיו•
כי אף הקדוש בררך הרא לא שמח עיד בעולמו עד הגארלה ורק ישמ"ח לעתיד( ,ובראש השנה על המדינות
בו יאמר היינר שרי המדלנות יפקרד על צבא מרום ושרי הארמות בדין ,על כן קורין כל ענין הגר רישמעאל
שרחמו עליר מן השמים והוא לא נהג כן עם ישראל עם קרובר כדברי התיקונים ,כדי לעורר זכות ישראל
ולהעביר המלכות הזאת ממקום מררם הרים ריבנה המקדש במהרה אשר מקומו הרא תחת ידם בעונרתינו

הרבים ,וכשיפול ישמעאל לגמרי יהיה חדוה קדמיה כנזכר) .וכמ"ש בבעל הטררים בסרף פרשת חיי על
פסוק )לקמן כה ,יח( כל אחיו נפל כידוע .ואכמ"ל(.

וזתו שקורין אז מה שאמרה שרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק .היינו שלא יהיה
כח לישמעאל בחלק ישראל בהר המוריה מקום המקדש וטבור הארץ ,והקב"ה אמר כל אשר תאמר אליך
שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע כך יהי רצרן במהרה דידן .על כן קורין זאת בראש השנה לטענה
בעדכו כנזכר) ,וכעין שכתבו התוספות במגילה )לא ,א ד"ה במנחה( בשם המדרש הטעם שקוירן פרשת עיררת

ביום הכיפוירם .שישראל עושז רמז להקב"ה לעורר טענת זכות לני שכשם 'שציויתנו שלא לגלות העריות
כך לא תגלה ערות עונותינן(.
וכיום ב' דראש השנה שהרא בחינת עולמות בהתגלות יותר קוריך פרשת העקידה מה שכעשה באותו
מקום

הר

המוריה

כנזכר.

ומפורש יותר בכתוב

ויקרא

שם

המקום

ההוא

ה'

יראה

אשר

יאמר היום

בהר

ה' יראה ,היינר הר המיריה מקום המקדש לעורר רחמים בעדנר שיתגלה וישוב אלינו להתגלרת שמה שכינת
ה' יעוזו בבניך ביתו יראה לעיננו ,ולא נהיה עיד גבלרת ובשפלות תחת ידי הרשעים האלר זה כמה
בעונותינו

הרבים.

וכזה יתפרש שפיר המסורה

נרש האמה

הזאת ואת כנה ,גרש ',ג

כשלחו כלה גרש )שמית יא(. ,א (ג] גרש לץ וגו' )משלי כב,
ואת

נבה

]דין[.

נב[

ואת

בנה

המת

השכיבה

בחיקי

)מלכים

'(.

יסימן גרש

האמה

הזאת

נדין[.

נב[

ואת בנה ב' ד.סמיכי רסימנך האמה הזאת

א ג ,נא(.

והיינו

נשר

האמה

האזת,

)שהוא

ישמעאל .ואז יהיה( כשלהו כלת נשר ינרש) ,שנאמר זה גבארלת מצרים שהיתה הגאולה הראשית .אבל
עתה בעונותינו הרבים אכתי עבדי אחשירוש אנן )מגילה די ,א( שרי הארמרת בגלות המר ,רישמעאל יושב
עלמקים תקודש כנזכר ,וכשיפרל ישמעאל יהיה הגארלה שלימה .כנזכר לעיל מהבעל הטורים .על כן
כשיהיה גרש האמה הזאת כנזכר אז ייכלה גרש יגרש" גאולה שלימה כלה לגמרי .ריקויים בזה( נשר ל
)שנקרא ישמעאל לץ כמו שכתוב בתורה )בראשית כא ,ט( ותרא שרה את בן הגר המצרית וכו' מצח"ק •..

,r

חיים

וירא

ושלום

סה

שיראל ,אמרה גרש האמה הזאת ואת בנה ,ער

ואת בריתי אקים את ציחק ,עד כאו לשונו.

כאן לשונו .רהיינו כי מה ששימעאל שולט על

וחייבו כובתו במדרש דרן אבא חוקשה לו דחר:

מקום

כבר נאמר וחקימותי את בריתי אתו לברית

מקרשנו ,ועל ירי זה לא ילכו כראוי ררר בית
קודש הקדשים תפלותנו בגלותנו ,וחוא אריכות
הגלות ארום ושימעאל ,תר רנליו דקליפה
כנזכר שם בשער שישכר ,וכל ןה נסובב על
ידי שלא נכנס משה לארץ ישראל ,כי אם היה
נכנס לא היו עוד חגליות כלל כמבואר בספרי
הראשונים .ל//ז וזו'ש כשראתה שרה שוא

עולם ,למח ליה למימר שוב ואת בריתי אקיס
את יצחק ,על כן דשר דהכי קאמר רתוכל
ללמוד קל וחומר בז הנבירה מבן האמה .אמנס
עדייו קשה כיין ררככ מפורש הבטחת אלקיבו
ית"ש ,מה יתו ימח יוסיף שוב הקל וחומר ,על

חר

מקום

המוריח

מראשוו

ומרום

r

יכנם פשה וארץ ישראו) ,ויהיה הגליות
האלו על ידי זח ,על כן בקשח( נרש האפה

כן תירץ בבני שישרכ שזהו חסדי יתו Iש נקל

יחומר חוא כנגד מדת א"ל חס"ד וגי' ,בי"ג
מדרת שחתררח נררשת כנגד יווב מדות של
רחמיס[ ,שנס אס יחיו ישראל איו ראוין ח"י,

והוי קטרוג הפרת חברית עם יצחק ,על כו
מניע להס על כל פניס קל יחימר מבן השפחה,

הזאת ואת בנה] ,שלא יחיה לו מקוס בהר
הקודש ,ועל ידי זה יתקבלו תפלותנו רךר
ארצנו וימחר גאולתינו[ במחרה בימינו:

עד כאן תוכו דבריו הקדושים.

)כא ,ז( שובע אלקיס אל קול הנער .שמע

והנה במדשר )ילקוט למכםי( קל וחומר מבעלת

אלקים ג' רסמיכי ,רין .ואיךד

חנוד ]שימח דמעתי בנאד"ר )תחלים נו'([ ,

)תחלים עח ,סג( שמע אלקים ויתערב .נג[ אכן שמע
אלקיס הקשיב בקול תפלתי )שם סו ,כא( .י"ל על

היינו הבר ,ק"ו לדידן בני ישראל ,ואם .בשביל
שהיא גיורת נם אנחנו בריס ,שנאמר )שם לט יג(

פי מה שכתוב בבני יששכר )מארמי חרוש תשף

גר אנכי עמר עכד'/ח .ועיין ש"ס מעילה )זי ,כ(

מארמ חותם מלא ארת רן( על ררשת רז  IIל )ארבשית

בכה רו'ש ואמר ,מה אם שפחה של אבא ]היינו

וחכ פמ ז ,ח( ופירוש רשווי )רבאשית יו ,כ( ולישמעאל

הנר[ ,נזדמן לה מלאר ג' פעמים ,ואני לא פעם

שמעתוי וגון ואת רביתי אקים את ציחק ונו',

אחת ,עיין שם .וזו'ש המסוהר שפע אוקים

אמר ר' אאב מכאו למר קל וחומר בו הגבירה
מבו האמה ,כתיב הנה ברכתי וגו' זח ישמעאל

או קוו הנער] ,ועל ידי זה נם אם הוא בעת[

R

שפע אוקים ויתעבר] ,היינו בעת חדינים

רכמו שאמרו רז"ל )כראשית רכה פכ"ג ,יא( על ישמעאל ,כמתלהלה היורה זקים חצים וגי' )משל 'Iכר(, ,י ואומר

הלא מצח"? אני(.

יםב בזה ירבז המסירה ,שלאחיר זה רמרז יאת נבה) ,היינר האומה הזאת ואת בנה ישמעאל( .ואת בנה
הטת) ,היינו כנזכר מה שנבאר ערד רז"ל בזרהר חדש שעל האי מקרם עתידין להשכיב פגריהם רמתיהם,
וכן ערישן בערנרתינר הריבם .ארי נא לנו כי חטאנו ,וזהו את בנה המת נבי האומה הזאת המתים( .השכיבה

בחיק"") ,במקים המקדש שנקרא חי"ק ,כדאמרינו בנתדב"א )עזיי פסק"ר יב י( על אץר ישראל יורושלים ,וכן
במדשר חזית על הכתוב )תהלים עט ,יב( רהשב לשכינינר שבעתים אל חיקם מה שעשו בבית המקדש שהרא
חיקר של ערלם( ,ה' ברחמיר יעזרנר רציילנו מהם ויכלה שעיר רחרתנר כי הם תרין רגלין דקליפה אדרם
רישמעאל ,כמ"ש רביש ספר ה.גלגולים להאריז"ל )דפרס פערמ'Iשלא( ,רכז כתב בזה אאמו"ו בביאררו על
התיקונים ~באר לחי ראי ,וישרב שכינתר וישרב ברחמים ליבתו ומכון שבתר במהרה דידן :

חיים

סו

ושלום

וירא

וחגלות וחסתר פנים ר"ל ,כמו שחיח אז

חיח רובה )מורח חצים ,ללחום נגד( קש"ת,

חמעשח בש"ס מעילח שם ,וכנזכר מחילקוט

)קדושתך שמך תורתך ,שהוא סנולת קיבול

שאמר דוד חמלך ע"ח גר אנכי עמך  Iובפרט
בעת חבלי משיח שחיא ויתעב'/ר בחינת

התפילות( .ולכך רמוו בדיוק קש!/ת ולא קשת"י,
כי ימינ"ך )שהוא רו  Iת יו"ד( ,משם הוא יונק

חתעברו"ת עם משיח ,ונבקש רק בבחינת קל

ממקומו ואינו לוחם נגדו כמובן ,רק נגד קש"ת.

חנבירח מב iחשפחח ישמעאל ,ובכח
רחמים לחושיענו בקל וחומר זח כנז'.
זח[ שמע איקים הקשיב בקוי
]יקבל תפלתנו ויושיענו וינאלנו[

ועל כן .ביעקב אבינו נאמר בפרשת ויחי )לקמ!

בi

וחומר
וח נבקש
ועל ידי
תפיתי,

במחרח בימינו

אמו:

מח ,ככ( בחרבי ובקשת I /י ,מתרנמינן בצלותי
ובבעותי,

נאמר בקשתו'י

עם

היו!/ד

כי

הוא

בשלימות הועיר אנפיו ,מטה כלפי חסד לימיו.
וה /יעורנו במחרה בימינו לבוא למרום מראשון

מקום מקדשינו ,בהתנ לות שכינתו אלינו:
)כא ,כ( נאמר בישמעאל ויחי רבח קש"ת.
חענין פלא למח נפקא מיניח
לדידז ]ש[סיפרח לנו חתורח חקדושח זאת ,מח
מעשחו של ישמעאל או במדבר .אולם נראח

ששמעתי מאאמו"ר הק רוש זי"ע ששמע מפי

לי רומז על פי מ'/ש בשם חגאון חחתם סופר

רבינו הקדוש בעל דברי חיים זי"ע אשר גער

זצ f /ל על חכתוב ,ט) יג( את קשתי נתתי בענן,

באחד שכתב בתוך הקוויט  1Iל שנתן לו הרבח

כי חנח נאמר )איכה גן מד( סכותח בענן לך

בקשות

הייתי

מעבור תפלח ,אולם על זח אנו מתפלליז אחרי

חשמונח עשרח עשח למען שמך למען קדושתך

תלמיד אצל רבותיי הקדושים לא כתבתי
בהקוויטיו!ל רק חיים בן מרים להצלחח ,ולא

תורתך ימינך ,חיינו שאם אין אנו כדאים לקבל

בקשות פרטיות כלל ,כי בהצלח  1Iה תלוי ונכלל

תפלתנו וככר ננור אומר סכותח בענן לך ונו',
עם כל וח תמלא בקשתנו למען שמך קדושתך

הכל ,היינו עבדות השם יתברך ולימוד תורה
לשמה בהתמדה ,ובני חיי ומזוני רויחי ,וכל מיני

קדושתך שמך

טובות בכל מיני חצטרכות וסיבות ברוחניות

תורתך ימינך( .נתתי בענ//ן) ,גם אחרי שגנזר

וכגשמיות נכלל חכל בהצלח /Iה מאת השם

סכותח בענו לך מעבור תפלח ,ועל ידי אלו

יתבךר) ,וכעיו מח שאמרו חו I /ל )מועד קטן כח ,א(

בר"ת קשת!!י כנזכר ,יתקבלו חתפלות( ,עד כאו

חיי בני ומוונא במזלא תליא מילתא( ,עד כאן

דבריו חקדושים.

דבריו הקדושים.

וחנח ישמעאל יניקתו מימיוון דקליפח ,אשר

והנח בחעקידח

וכון.

וז//ש את

קשת /י,
I

)רו/ת

)ככ ,ג( ויבקע עצי עולה ,תרנום וצלח ועיין
בפירוש רש/י .י/ל רמוו כמו

רבות

באריכות,

חיח

ואמר

הרבה

כשאני

סיבות

נוראות

וחו נמךש מבחוץ בחשתלשלות רבות

ונסיונות לאברהם מה שהעמיד הבעל

לאין שיעור ממקום ימיו דקדושח ,ווחו ענין
ישמעאל אשר עומד על מקום חר חבית

דבר נגדו כמבואר כמדרשי חו'יל  Iאמנם וח'
היה עמו שהצליח לעמוד נגד כל אלו חנסיונות,

חמקדש וקודש חקדשים ,אשר דךר שם יעברו

וזחו היתה חצלחח אמיתיית לו ולורעו אחריו

כל תפלותינו )ועיי! לעיל כד ה גשר האמה הזאת ואת
בהנ ,ובמIIש במאמר מאזנים למשפט כמצויין שם( ,על כז

ער סוף כל חדורות לחאכילם ולחחיותם בזכות

II

חעקידח .וזויש ויבקע עצי עויה ,שתרגומו

ח'י'ים

ושלום

וירא

סו

וצו ח  ,חיינו שחצליח ועלתח בידו העקידה

אחר הרכריס חאלח( מח שכתב על ןה שאמר

לטובח:

חמלאך ולא חשכת את בנך את יחידו "ממני'(,
כלומר שעל ידי נעשח ןאת שלא נשחט,

)ככ ,יכ( כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה
ולא חשכת את בנך את יחידך
ממני .קשה דהוה ליה למימר כי "אוהב אלקים"
אתה ,כי בןה שרצה להקריב בנו ולשחטו ,הוא

רק מאחבתו חגדולה לחשם יתבךר ,אשר כאש
בוערת בכלות חנפש ,ומסר נפשו דמו ודמי
ןרעיותיו להשם יתברך ,ולמח כתיב רק "ירא

אלקים" .ונם לפי דברי הרמב"ן )כפרשת יתרו כ ,ו
ר"ח לאהכי( הנודעים כי מצות עשח חוא מבחינת

אהבה ,ולא תעשח מבחינת יראה ,אם כו במה
שצרח לחקריב בנו כמצות ה' חוא רק אחבת
חו ,ולא מבחינת יראה.

!!שנחשך!!

ונסתלק

מi

חעולם ,וחיינו שיקריבו לח! ,וידוע בדרשת רן"ל
)כראשית רכה פב"ו ן(

וספרים

כי וחו חנסיוז עוד

חיח יותר גדול במח שלא חקריבו,

ושמע

למצות אל תשלח ידך וגו' ,בעת עמדו באמצע
חמצוח חגדולח ברשפי אש קודש אחבת חן

אשר מים רבים לא יוכלו לכבות ויקח את
המאכלת לשחוט את בנו ,ופתאום אומר לו
לחוור ולמנוע מוח ,וזחו מצות לא תעשח אל
תשלח ידך אל חנער) ,כנןכר לעיל מדברי

חרמב//ן( .על כן נאמר שפיר כי עתה .ירעתי
כי ירא אוקיס אתה) ,דייקא "ירא אלקים"

בשמירת הלא

היו מלאכי חשרת בוכים שלא ישחט יצחק עד
כאו תוכן דבריו הקדושים .ובעל כרחו חכונה
להפירוש ורמז כדברינו ,ולא חשכ//ת ,חיינו

שלא שחטו ולא הקריכו ,שןהו חיה על ידי
חמלאך כנזכר ,מה שאין כן אם נאמר כפירוש

הפשוט ולא חשכת את בנך ונו' ,היינו שלא

חחשיכו ומנעו מלחקריבו לשחטו ,הלא על ןח
לא שייך הפירוש ממנו'י על ידי המלאך,

דלשחטו לא חיח על ידי חמלאך ,רק זהו למנוע
שלא להקריבו )ולחחשיכו מן העולם( כנזכר,
וק  IIל:

ויש לומר בדרך רמו כי "חשכתן' חוא לשון
חעדר,

כמאמר חז"ל )כראשית רבח פג"ר ,ז( דבעקידת יצחק

תעשה ,במח שקיים(

,וא

חשכת את בנך את יחירך) ,היינו שלא
העבירן/ו והחשיכו מן חעולם ,ששמע למצות
אל תשלח יךר וגו' ,שןהו לא תעשח מבחינת

ירא אלקים( כנוכר:

)ככ ,יכ( וס"ש ולא חשכת את בנך את יחידו
ממני .עיין בקדושת לוי )ד"ח ויהי

)ככ ,די( ויקרא אברחם שם חמקום חהוא ה'
יראח אשר יאמר חיום בחר

ה' יראח .כמסורה בחר ח' '.ג דין .ואידך )ישעיח

ל ,כט( בהר ח! אל צור ישראל .נב( ואידך )תחלים
כד ,ג( מי יעלח כחר ה /ומי יקום במקום

קדשו.

יש לומר כי הנה כהר המוריח נבנח בית

חמקדש על פי מצות השם יתכרך,
יחיח

חכית

דלעתיד

כהר

מרום

וחעיקר
חהוא

1

)וכדאמרינן בפסחים )פח ,א( לא כאבהרם וכו/

אלא כיעקב שקראו בית( ,ועל זח צריכין לעבוד
במסירת נפש בכל פעולותיו והנסיונות שיעברו
על האדם קודם חגאולח שלימה במחרה
בימינו ,ובפרט בתפלתו לחשם יתברך ,כמ /Iש
ביערות דבש )"nא דריש ',א ד /Iח ולירושלים עירך( כי

כל אחד צריך להתפלל בכל יום ,כי אם אולי

עיכוב חגאולח חוא בעונותיו ,או יקחוחומעולם
חוח וימסור נפשו בשביל שתחיח חגאולה

שלימה במחרח דידן .ועל כן בראשונח חיח
מסירות נפש בחעקידח בחר חמוריה הוה ,ועשו

זאת אברח"ם ויצח'/ק כדי להכין על בית עיק I/ב

ח-י-ים

סח

ושלום

וירא

כנזכר) ,שהוא כלול מתרווייהו אברה"ם וציח"ק

ה' ]איו זה רבותא כל כך ,רק העיקר[ ומי יקום

)זוח//א קסג«, ,ב שעל זה הבית צריכין לעבור

במקום

קרשו

במסירות בפש ,ומעשה אבות סימן לבבים

בהתשובה שלימה[ ער כאו רבריהם הקרושים.

ובמקום ההוא ,אך במסירות נפש צריך לברוק
ולבחון את עצמו אם הוא באמת בלבבו ,ואם
לא יטעה את עצמו מפאת גאות לבבו לחשוב

יזהו המשך המסורה מי יעלה בהר ה' ומי יקום
במקום קשרו( ,שכך תההי התשובה שלימה
ינזכה לגאולה במהרה רירן ,אמן כן היי צרוו:

כי הוא במררגת מסירת נפש על ככה ,ובאמת
איבו.

)בכ(r ,

קשרו,

במקום

]שיתקיים

כי בךר אברכך והרבה ארבה את זרעך

יז"ש ויקרא אברהם שם המקום ההוא,

ככובכי השמים וכחול אשר על
שפת itים וגוי .יש לרקרק מה זה ההטבחה

)הר המורהי שהועמר במעשה העקירה

רביבוי בנים בהפלגה יתיהר,ן -ז~ייק_קר~כובכי

למקום מוכו למסירת בפש גם על הגאולה

השמים] ,ולא רי ןה אלא[ כחול אשר על שפת

שלימה· ,שישיבו לעבור עבורה במקום ההיא(.

הים ,והלא אבהרם לא בישק ןה כלל ,רק

ה' יראה) ,כמו שכתוב )שמואל א טז ,ז( הארם

שיהיה לו בבים ובני בנים ורורות אחריהם כררך

יראה לעינים ,וה' "יראה" ללבב ,אם כו הוא
באמת בלבבו למסירות נפש כנזכר( .אש ר
יאמר היום בהר הי יראה) ,למטרת כונה

בני ארם .אמנם עיין ברברינו )-בשדפת יושלח ר"ה

א"י על מה שביקש בעת הרצ כזאת על ירביו הזרע( על פי
ררבי אאמו"ר זי"ע בתפארת בנים ]לראש

הנזרכ(.

השהנ[ על מה שאומרים וגם את נח וכו'

ועל זה הוא המסוהר בהר ה' או צור
ישראו) ,היינו שאיו כונתנו להגאולה
בשביל לאכול מפרהי אי לעשית קאלאניע"ז
לעבורת הארמה וכיוצא ,רק לעלות לצור
שיראל וגואלו ולעברו בהר ',ה וכמ"ש הרמב"ם
בסוף הלכות מלכים )עיין פי"א ,הלוור« .ואיןר מי
יעוה בהר ה' ומי יקום במקום קרשו,

)היינו כי עיקר הפעולה להגיע להגאולה הוא
רק על ירי תשובה ,כמו שאמרו רז"ל בסהנררין

בפרק חלק )זצ ,ב( כלו כל הקציין ואיו הדרב

I

צואצאיו כחול הים ,שעימרו צאצאיו כמו חול
הים גבר השרעים כים בגשר ,עייו שם ,אמנם

לזה צריכין מסירת נפש ללחום מלחמת ה'
ותורתי ,יזהי היה אחרי העקירה במסירת נפשם

הגרול של אברהם ויצחק ,על כו הובטח לו
ולזרעו שיההי ורעיהם כחול אשר על שפת הים
לעמור כבגר השרעים במסירת נפשם כבוכר

לעיל:
הפטורה

תלוי אלא בתשובה ,וכמו שפסק כן הרמב"ם
בהלכות תשובה ,ז"פ) ה ה( שאין ישראל בגאלין

ויאזבר למוער הוה כעת חיה את חובקת
בן ותאמר אל ארוני איש האלקים

אין לך ארם שאין לו שעה ששיוב אל ',ה אך

אל תכזב בשפחתך )מלכיס ב ,ר טז( .יש לרקרק

רא עקא שעל פי רוב אחר כך מתהפך רזה

על כפל הלשון בתיבת אל ,באמרה בפעם
הראשון אל ארוני ,משמע לכאורה רקאי על
גוף הענין שטבמיחה אלישע בלרית בז ,והיא

II

אלא על ירי התשובה ,אמנם בענין התשובה

אחרי שמו ונופל ממררגתו ,כי הציר הרע גורב

עליו ,וזו'ש בשם הצריקים ז"ל מי יעלה בהר

ח'י'ים

ושלום

חיי שרח

סט

אינה רוצית ,או אינה מקבלת להיותה אינה

)רק אמרה בתחבולה כלשון הנזכר( ,והא

מאמנת חו!ו ,ולמה אמרה לשוו זה ,פן הוא

ראהי

תכזב בשפחתךן

העת רצון אז ,ותפתח פה חייו לשטז שלא לקבל

שיההי הילר זרע של קיימא בחיים ,כמו

הברכה.

שכתבו המפרשים.

אולם יש לומר על פי הנורע בשם הצריקים
ז  IIל ,כי אם צריק אחר מבטיח ישועה

אל יפרסם הרבר ויחזיק הרבר בסור ,כרי שלא

שאמרה מיר

אי

וזהו שי לומר הטעם של אבהרם אבינו
שהשיב להשם יבתךר לו ישמעאל יחיה
לפנז )לעיל די(, ,ח~ היינו שרצה להעלים ער

יגרום עין הרע וקטרוג ח ,Iו! ער כאו רבריהם.

עתה הברכה מקול הפרסום ,כרי שלא שילוט
עיז הער ני[קטרוג על לירת העולה תמימה
קרוש הו ,וממנו כל השושילתא זרע בני

בפרסום ,אמנם באמת בלבה האמינה ,וגם

שיראל ,כי בציחק יקרא לך זרע )בראשית בא ,יב(,

הבניא ירע את לבה הטוב שמאמנת באמת,

כנורע:

והז שאמהר "או איוני" ,כאלו אינה מקבלת
הרבר עתה ,ושלא ירבר מזה עתה ,ובפרט

חיי שרה
)בכ ,א( שני חיי שרה .פירש שר"י )ר"ה שב\ ח"י

בהם תאות הציר הרע רתיחת הילדות כאש

שרה( כולן שוין לטובה .וכבר עמרו

בבעורת .ולעת הזקנה אז נחלש כח הציר
מתאות אלו ,ועלומת זה מחמת תשות כח

רש  Ifי בזה ,כיון שכבר כתב בריבור הקורם בת

בןקנתו בטבעו נתקרר מעבדות ה! בכח ועבודה

ק' בכת כ' וכו' ,ומה זה שכפל הרברים .ויש

גדולה .וזה שכתוב שלעתדי יהיה והשיב לב
אבות] ,שיש להם בשמירת הלא תעשה
להאבות בעת ןקנתם ,כי שימרו כראוי ,לאשר

המפושרים )עיין שתפ~ חמנ\ם אית בן( רמה משמיענו

לומר על פי מה ששמעתי בשם הגה"ק הרב
מה"ר שלום במעלזא זצ"ל ,על הכתוב )מלאבי
ב ,חכ( הנה אנכי שולח לכם וגו' והשיב לב
אבות על בנים ולב בנים על אבותם ,רההנ שי
מעלה לבני הנעורים הבנים ששי להם חשק
ושרפי אש לעבורת הו בכח ,ולעומת זה שי

נתקרר כח תאותם ,זה יהיה[ על בנים ]גם כו

המעלה הןאת .וגם[ ולב בנים] ,שבוער בקרבם

חשק לעבורת הו בכח ועוז יהיה[ על אבותם,
כנזרכ ,ער כאן דבריו הקרושים.

חיים

ע

חיי שרה

וכזה י"ל ככונת רש"י שני חיי שרח כוון
שוין וטובח ,רחיינו חמעלות שיש בימי
הנערות והמעלות שישנם בימי הזקהנ ,היה לה
גם

שניהם

בנערותה

ובזקנותה

ושלום

כאופו

הנזכר

הרבנים והחכמים )צדיקי אמת( יתעטפו בטלית

חרבנות ומשרה שלחם רק לטובת עצמם

וכבודם לצורכם והנאתם ,וזהו מעשה כעל רכר
כרי שלא שימעו על ירי וה לדברי חכמים.

כולן שוין לטובה ,ראם לא כן אינם שוין ,רהא
בימי נערותח יש מעלות וחסרונות ,ובימי ןקנתח

יש מעלות אחרות וחסרונות אחרות לפי ןה,
ואצלה היו כולם שויו לטוכח שני המעלות
טובות תמיד יחדיו כנזכר,

ונקרים עוד בןה מ"ש אאונו"ר זי"ע בתפארת

בנים על התורה )בפרשה וו( על דברי
המדרש )תנחומא ויאד סימו בכ( שעל ידי בשורת

חעקידח

שאמרו

לה

לשרה

שנזדמן

בנה

לשחיטה ,וקורם שסיים לומר ש.לא נשחט

וז"ש ותמת שרח בקרית ארבע היא חברוו ,על
פי מה שכתכו בספרים דחמיתח ר"ל חיא
מחתגכרות אחר מחד /יסודות על נחירו ,ועל

פרחח נשמתח ומתח ,והמפורשים תמחו היתכו

ידי זה יתפרדו מפני התגנדותם ,וחנה נודע כי

ששהר אמנו הצדיקת הגדולה שבעולם נעצבה
בשמעח שבנח נשחט על קדושת שמו יתברך,
חלא אדרבא היה לה לשמוח ,ופירשו כי שרה

מזגי חקרירות והחמימות הוא לפי עךר כחות

אמנו ברוב צדקתה געלה הנפש את הבשר ,רק

אש ,רוח ,מים ,עפר אשר בהאדם ,מח שאיו

מחמת שידעה שבנה הצדיק יצחק יחיח לו צער

כן בשרח אמנר שהיו כולו שוין לטובח מזגי

גדול בחעררה ומיתתה ,על כן נשמרה מלבלבלו
מעבורתו ולהביאו לידי עצבות ,ועל כו
התאמצח להתעכב עוד בעולם הזה בחיים,

לא הגיע התגברות היסודות ולא התפרדותו על

אבל כאשר נאמר שכנה נשחט אמרה מיד

ירי ןח ,על כו ותונת שרח בקרית ארב"ע

באותו רגע אם כו איו לי על מח להתעכב
בעולם הוה אלך למאהבי השם יתבךר ,וגעלה

חחמימות וחקרירות כל ימיה כנזכר )עייז חיים
ושלום פרשת שלח ד IIה ויעלו בנבג בא IIר וההנ( .ראם כז

,

חיא חברו"ן שהיו מחוברי l /ם הארכllע יסודות

)ועיין אור החיים הק' ברפשתן( ,רק על פי ה /שפרחח

נשמתח למרומים:
במדרש

לפרוח לרבר אשר חפצו לזה כל ימי חייו ,ער
כאן תוכן רברי אאמו"ר ןצללחןוח.

רכה )בראשית רהכ פנ IIח ,ג( ר' עקיבא
חיה יושכ ודורש והצבור מתנמנם,

בקש לעוררו אמר מה ראתה אסתר שתמלוך
על קכ  f1ז מדינות אלא תבא אסתר שהיתה בת

בתה של שרח שחיתה קכ"ז שנים ותמלוך על
קכן/ו מדינות .חזרות והפליאה בןה נורע
צוווח ואומר דרשוני

חנפש את הבשר ופרחח נשמתח כמו הממהר

לכל,

וחיו.

ואמרתי פעם אחר בפתיחת ררשה )בפשרה

וו( על רברי המדשר רבה אלו ,כי
חנה חהמוו יחשכו בזרוו לבם ובטעות כי

והנה נחוי אנו מלוכת אסתר חלא היח שלא
לרצוהנ לחיות תחת הערל חטמא הלז,
ומסרה נפשח כמה פעמים ואמרה )אסתר ד ,טן(

כאשר אברתי אבדתי ,וכי מה תענוג היח לה
בחייה מחקכ  f1ו מרינות ,גם אם יהיו אלף
מדינות פחות או יותר ,הכל שוח לה במרירות
לבב ,ובמסתרים תככה נפשה כי נתפשח לבית
הנכרי ,אך כל זה חיח לה לחשוב ולדעת כי

הוא לטובת ישראל ושיועתו להציל נפשם ,אבל
לא לטובת עצמה כי אדרבא וכו' ,וןהו חרגיעח

חיים

חיי שרח

רוחה לחיות שמח בתור מלכה ,כי הוא לתכלית
הנרצה להצלת ישראל.
וזהו י  IIל

ר' עקיבא היה יושב ורורש,

)בישיבה

הוא

ענין

התנשאות

שאינו

חושש לבנוד הצבור ,ואמרינו במגילה )נא ,א(
שהקורא

עומד

מפני

כבוד

הצבור,

וכן

חבגו

לדרוש על ידי זה בעמידה ,אמנם בבחינת יושב
ודורש חשבו העם כנIIל .ועל ידי ןה( הצבור
מתנמנם) ,היינו שלא שמו על לב לשמוע ולא
איכפת להו ·לשמוע ולהבין ,באמרם מה לנו
לדרשת הרב ,וכל דושר דורש לעצמו ,ומה לנו
לתת לב ולשבר מוחנו להבין דבריו ,וכדרר
העמי

הארצים

בימינו

ושיום

בעונותינו

הרבים,

ורן

עא

תורתיבו הקדושה) ,ולא לטובת עצמם והנאתם
כלל כנזכר( יקבלו המשרה על שכמם,
וכמאמרם ל~/ז) .חוירות (כ ',עבדות אני נותו לכם
ולא שררה ,וכיון שהם מוסרים נפשם בעד
הצבור אם כו מחוייבים על כל פנים הצבור

לשמוע לדרשתם ופקודתם ,ובזה עורר את
הצבור

כנזכר:

)בכ ,כ( ויבא אברהם לספוד לשהר ולבכותה
ייקם אברהם מעל פני מתו וגו./
הנה ידוע קושית העולם שבא להספיהד ולא
כתיב מה אמר עליה בהספידו ,רק מיד ויקם
אברהם מעל פני מתו )והמפרשים ז  IIל תיצרו

עקיבא בידעו מחשבתם ודעתם וכאשר הכיר

בזה לדרכם בקודש( .ושמעתי מאאזמו"ר

וידע שנאתם להחכמים ,כמאמר רן עקיבא

הגה"ק מח"ר שימה זצייה"ה זי 'Iע מפה

)פסחים tפוכ,כ( כשהייתי עם הארז וכון אנשכנו

כחמור ,על בז( ביקש יעוררן) ,שיהיה להם
התעוררות ורגשי נפשם לשמוע דברי חכמים(.
אמר מה ראתה אסתר שתמיוך עי קכ"ז

קהלה

)כעת שיכ כאכילות ל"ע(

אחרי

פטירת

אמי

זקנתי

הרבנית

מבחרתו

הטהורה,

הוא

הצדיקת המפורסמת אשת חיל ובת קדושים
מרת חיה

פרימא רבקה

ע  IIה ,כי זהו

נאמר

מרינות) ,הלא היה למורת רוחה ונפשה ,רק

בתורה ההספד ויקם אברהם מעל פני מתו ,כי
וכו f
הבי נשי במה קזכיין דמבטריו לבעלייהו
)כרכות די(, ,א שמסייעתו לעבודת ',ה ובפרט

שנים) ,והלא כל חיותה בעולם הזה של

כשרה אמנו שאמרו חז"ל )שמות רכח פןןא ,א(

למען טובת ישראל מסרה נפשה כנ(. IIל תבא
אסתר בת בתה שי שרה שהיתה קכ"ז

הצדיקת הלז היה לה למורת לבה ורוחה,
וגעלה הנפש את הבשר כדברי אאמו'  Iר הנ 'Iל,

רק לתכלית טובת בנה ציחק שיהיה עבודתי
להשם יתברר בלי עצב כבזכר( ,והיינו בזה
הסביר להם רן עקיבא לההמוו בני ישראל ,כמו

שהיתה חיות שרה בעולם הזה רק למען חובת
התבלית ולא לטובת הנאת עצמה ,יכו היתה
מלוכת אסתר לא לטובת עצמה והבאתה כלל
רק למעו הצלת ישראל ,בו הוא הרבנית של
צדיקי האמת חכמי הדור שהוא להם על אפם

ועל חמתם למורת רוחם וחיותם ,ארלמעז
טובת בני ישראל והצלת הדור וחיןוק דת

שאברהם היה טפל לשרה בנביאות ,וזהו שהגיד
כשבחה בהספדו עליה ויקם אברהם) ,אשר
קם בעכודת הן ,וכמו שאמרו חז  flל )כראשית רכח

פנ"ח ,ח( ויקם שדה עפרוז תקומה היתה לו .זהו

רק( מנני פני מתו) ,על ידה היתה לו והיא
הכיאתה לזה( זי Iוע:

)בכ ,טו( במםורה ארבע מאות שקל כסף
ב יני ובינך 'ןמה הוא".

דf

במסוהר ,דן .ואידך )חתלים לט ,ח( ומדת ימי מה
הוא .נג[ וראיתם את הארז מה הוא )במיבר יג,
יח([ .י] ואמר מה הוא ויאמר זאת האיפה )זרכהי

ח'י'ים

עב

ושלום

חיי שרה

ח(. ,ו י ffל העניז כאשר אנו רואים בעונותינו

היינו שכל זה בימינו גם כן עצת הציר הרע

כאשר

הוא השטז המרקד ביננו ומסמא עינינו( ,ה'

הרבים

הנסיונות

דמשיחא

בעיקבתא

יכירו כל אחד כי אלו הו הצרות צרורות
סימנים קודם הגאולה כדי שישיבו לה /ונזכה

יבערהו מאתנו ,ובמהרה דידו יגאלנו:

אליה במההר בימינו ,ואלו הו רעב וצמא

)כד ,א( ואברהס זקו בא בימים וה' ברך את

ומלחמות

אבהרם בכל ויאמר אל

ושערורות וגןירות תקיפות ר"ל הז וכיצוא בהו,
כמבואר כל ןה בדרשות חן//ל במקומות רבות

עבדו וקו ביתו המושל בכל אשר לו שים נא
יךד תחת ירכי וגו' .זקו במסורה תריו דסמיכי,

)עיין סחנדריז רפק חוק( ,ועם כל ןה היא התגברות

דו ,ואיךד )תחוים קגל ,כ( ןקן אהרן )שיורד על

הקליפה והסטרא אחרא שלא ישובו להשם
יתברך כראוי ומסמא את העינים ליךל בחשך

פי מדותיו( .וידוע בש"ס מועד קטן )כח ,א( בני

וחסרוו

והצטרכות

כסף

מרובה

ועורוו ולישו בשינת האולת ובהבלי הןמו
ותעתועיו ,מבלי לשום לב אל לבבו באמת
הנדרש מאתנו ,וכל ןה שושר העבודה ןרה
ואביןרייהו ,הוא

הציר הער המחטיא ומאבד

העולם ,ומתגבר ביותר קודם הגאולה כמבואר
בכל הספרים.
חהו הרמז כשרואיו ארבע מאות שקי כםף

חיי ומזונא לאו בןכותא תליא ,אלא במןל"א
תליא מילתא ,והוא בחינת מן"ל )נוזלי IIם מו
לבבוו )שיר חשירים ד ,טי( ,כמ'/ש הרמו/ע מפאנו

ן"ל בעשרה מאמרות )מארמ אם כו חי ח"ג סיטן '(,א

היינו ההשפעה מלמעלה גם שלא על ידי
מעשינו( ,של יווג מדות שהוא הןק//ו העליוו
בכיכול.
וז"ש וה' ברך את אברהם

)שהוא

בכ"י ,

אבד

בני חיי ומןונא רויחי ,והיינו בכל השפעות

ונמאס הכל ,וגם שטרי הניירות אינם שוים

טובות .וזהר( ויאמר אברהם אי עברו זקן

כלום ודמיו אינם עוןרים( .ומרת ימי מה

החסד

ביני ובינך

הוא,

)וימיו

אינם

מה הוא,

חוזרים(.

)שהכסף

וראיתם

את

הארץ מה הוא) ,שבאמת חושב האדם מאין

באת ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה
)באות פ"ו(, ,א"ט ואף על פי כו הולכים אחרי
שרירות לבם בעצת הציר הער( .ואמר מה
הוא) ,כי הוא באמת פליאה נשגבה על העולם

ביתו,

)היינו

שאמר

אברהם

בחיבת

העליוו המשפיע ,וכל אלו נקראים עבדו לבגי
האין סוף עצמו ,נשפע משם במחינת העלול
לגבי העילוי ,הוא האיו סוף ברוך הוא וברוך
שמו למעלה הגבה מאד מזה( .המושי בכי
אשר ין) ,ששיפעי כל השפעות טובות כנזרכ,
והוא מושל בכל אשר לו מבחינת מזלא ,מבלי

איך לא שיובו לה  Iעל כל פנים בעת כןאת.

שימתיו על מעשי התחתונים מקודם( .שים בא

על ןה באה התשובה( ויאמר זאת האיפה,

ירך תחת ירכי) ,היינו י"ד ,הוא הכח כמבואר

)הוא השטו והיצר הרע ,כמו שנדשר באמת

בדרשת חז"ל )עי rתרגום יונתז ויקרא א ,ד חנחגי טו,

על פסוק זה דזכריה בארוכה במסכת יומא )סט,

(.כ

(,כ ובסנהדרין )סד(, ,א במעשה שחבשוהו לציר

[כ-ל-ש-כ] ]בדרך הא/וב מלמעהל למטה כסדרו[,

,' I

חיי

הרע וביטלו לצירא דעבודה ןרה וצעקו לה

הם

תח"ת

ירכווי,

גכימטריא

כי

ש"ע,

האותיות

שמהם

שתחת

נשפע

ירכווי

בני

היינו דאחריב מקדשו וגלינו לביו אומות העולם

ומןואנ ממדת ואמ//ת }עיין הקלת יעקכ עךד ש"ע{

וכו' ,ועדייו מרקד בינו וכו' )יומא שם( ,עייו שם,

כנודע ,וןהו תחת ירכ//י ,האותיות שתחתיה//ו

חיים

ושלום

חיי שרה

בגימטריא ש"ע כנזכר( .ועל כו רמוז תחת

עג

ירכ f/י ,כמו שאמרו הז  flל )סובח tפוכ ,ב( כי יר IIך

ששמר היסור ברית קודש ,ועל כז השתמש
באליעזר בחינת יסוד מט .fט /ועייז מ"ש בזה

השפע

אאמו"ר זי"ע בספרו תפארת בנים על התורה

לעוסקים בתור IIה ומהזיקיה באמונת הו ,כי זהו

בפרשתן .והחנ זהו היה הנכבדות לבנו יצחק

תכלית קידוש שמו וכבודו יתבךר בעולם הזה.

משרה אמנו ,אשר בקרושה וטהרה גרולה

דברי

נקרא

תור  IIה,

שישפיע

היינו

וז 'Iש ואברהם זקן בא בימים) ,הוא חי I /י

אריכת
ב"ו,

היינו(

ימים(.
בנ"י.

";,כב

וגם

)הוא בגימטריא

בכ;

)בחינת

יסו"ד

כמבואר בהאריז"ל )עייו שעח"כ עניו תחפ"ש ררשו א
יט ,א יעייו זיח IIא זי(. ,א עיני ;"כ אלוי ישברו ואתה

נותו להם את אכל"ם בעתו )תחלים קמח ,טו(,
היינו( מזונ"י) .וגם אמרו חז'/ל בתענית ,ח) ב(
מאן דיהיב שובעא לחי"י הוא דיהיב ,והוא
בהינת יסו//ד ח /Iי העולמים ,על כן הוא גם כו

וז"ש המסורה זקז בן ,רז
שיורר ע;

I

ואירך זק"ן אהרן

פי וכרותיו,

הי"ג

מרות

שמהם נשפע כל אלו כנ"ל וכנורע ,וזהו
שהשביעו אשר ;א תקח אשה ;בני וכבנות

וגוו,

)היינו

שלא

ימשיך

שיקבלה בנו לבחינת אשו'ה המקבל,
הכנעני

I

)לעיל יב ,יא( עתה ידעתי כי אשה יפת מראה

את ,כמו שאמרו חזו/ל )עיין תנחןמא לך סימן ח ח(
ופירשו שר"י )ר"ח חחנ( ,וקיים כמ"ש )איוב לא ,א(

רבית כרתי לעיני מה אתבונו על בתולה ,שגם
אל אשתו לא הסתכל )בבא בתרא טז(, ,א והגם
שאמרו הזן/ל )קירשוין מא ,א( לא לקדש את האשה
ער שיראנה ,כבר תירצו במפרשים ועיין בספר

מרגניתא דר//ב )לחנאוז בעל רנךו טעם( כיוו שןהו
הטעם

בחינת חיי(.

הכנעני

הזדווג אצלה ,שלא ראה אותה מימיו כמ IIש

להתרבק

בררכי

האומות

השפע

מבנות
העולם

ולהתערב עמהם בגלות( .כי אם א; ארצ"י

רק

שמא

ימצא

בה

מום

אחר

כך

כשיראחנ ותתגנה עליו בעיניו ,מה שאיו כו
אברהם אבינו ע//ה שלא רצה להסתכל בה
לעולם ,אם כן למה היה לו לראותה קורם

הקידושין ,ופירש בזה מ"ש ברית כרתי לעיני,
)מי שהוא בבחינה זו שלא יסתכל בה לעולם(,
מה אתבונו על בתולה )גם קודם הקידושין,

כיוו לרא שייך הטעם הנןכר(.
וז"ש בזה

ברך את אברהם ";,כב

ר"ת

וא; וכו;רת"י) ,היינו שעיקר השיוע"ה מהש"ע

ברית כרתי ;עיני  fהיינו שעל ידי שמירתו
היתירה כזר בבחינת היסוד ,על כן ויאמר אל

רכי אלחיי דבח ,חכ (,ח שהוא ממרת ואמןות ,וכמווש

עבדר וגר' שים נא ידך תחת ירכ"י ,בחינת ברית

נהוריו כנ"ל ,ואין יש"ע אלא ימות המשיח )תנא

בתהלים על הכתוב )גמ ,כ( שלח אורך ואמת"ך,

עייו שם ,היינו שעל זה יהיה עיקר העבודה
וההשפעה שכבא אל אצונ"ו ואל מולדתנו
בביאת גואל צרק( במהרה בימינו אמו:
וי"; .בנור בזה מה שזכה אברהם אבינו ע"ה

קודש היסוד כנזכר ,וגם כל הפרשה על ידי
שליח מבהינה זו כנזכר ,רשפיר שיוי הסמיכות
פסוק זה לפרשה שלאחריה:

)כר ,ח( רק את בני לא תשב שמה ,במסורה
תשב הו ,דו.

ואידך )תחלים צ  rכ(

להמשכת השפעות ,הוא בשביל

תשב אנוש עד דכא .נכ[ אל תשב פני משיחך

ירכי ,שהיתה אצלו מצוה החשובה ביותר

דתהלים )קלב(. ,ו נר[ אל תשב פני משיחך דד"ה
)ררני חימיס כ ו(. ,ר נח[ אל תשב פני רבת שבע

ששמר מרת היסור ,וז"ש שים בא ירך תחת

חייס

עד

ושלום

חיי שרח

)מלכים א ב נא( ,עד כאן לשון המסורה ,ופירש

במסירות נפש על הגאולה שלימה ,באים

רש  ttי רק את בני לא תשב שמה ,רק מיעוט

לבחינת יצחק שהיה עולח תמימה וכו/

כנזכר,

הוא ,בני אינו חוזר ,אבל יעקב בן בני סופו

וזהו תשב אנוש עד דכא שדרשו רז//ל )רות רבה

לחזור ,עד כאן לשונו,

פ"ו ,ר( עד דכדוכה של נפש ,עד כדי כך יגיעו

וחענין י  IIל כמו שאמרתי על דרשת רז"ל

החבלי משיח ,ועל ידי זח ותאמר שובו כני

f

)בראשית רבה פם',רו ג( ופירוש רש'/י יצחק

אדם כי בתשובה יגאלו כנזכר ,ויהיה( או

עולח תמימח חוא ואין חיץ לארץ כדאי לו,

תשב פני משיחך ,וגם כדברי חימים או

חיינו כי יצחק יחיח חמצדיק לעתיד כמחרח

תשב פני משיחך) ,חיינו כ

כנגד

בימינו ,כדאמרינז כמסכת שכת )טפ(, ,ב ועל כן

תרין משיחיז ,ונם רמוז פעם ב  fl fבדברי

הימים ' ,f

חחבלי משיח חם טרם גאולתנו הזאת בכחינת

חיינו כרמז וסוד ויכתב "בספר דברי

חימיםt/

גבורה ,לא כו שארי חגאולות כמו במצרים

שחוקל מקודם קושי חשיעבוד ,וכיוצא כגלות

ככל שחיח נס דפורים קודם חגאולח דעזרא
ונחמיח ,מח שאיו כן חגאולה חזאת שכל מה
שנחשכו עינינו יותר בעונותינו חרבים ,אז הוא

סימן יותר לקירוב חגאולח ,בבחינת קדרותא
דצפרא שאז חשוך כיותר ,וחיח לעת ערב יחיח
אור )זהירכ יר(, ,ז וכמ /Iש חאריז I /ל בפרי עץ חיים

)שער חג המצות רפק ('ז בפסקא דחא לחמא עניא,
עיין שם ,והארכבו כזח במקום אחר ,וזחו ענין

של יצחק שהוא עולה תמימה שאמרו רז"ל

שאיו חיץ לארץ כדאי לו ,חייבו שלשיטתו אין
כדאי כלל לישאר בחוץ לארץ ,אפילו לחתפלל
על צרכי חוץ לאץר בשעת חגלות אין כדאי

I

פעמים

לפני חמלך )אםתר ב כר( ,סתם מלכו של עולם
f

יתכרך שםו כדאיתא כמגילח )טו(, ,ב וחיינו
שבכל דברי חימים וחדורות שעברו ראינו שאין

תכלית להמתין ולעכב הגאולה שלימה ביאת
נואל צדק ,כי הלא חיו בכל אלו הדורות קדושי

עליון ואם הראשונים כמלאכים ,ועם כל זח לא
אהני תשובתם לחביא את הנואל צדק ,אם כן

אזובי קיר מח יעשו נרורותינו ,אלא ודאי שרק
ברצונו

יתברך

שמו

אשר

יענה

ויאמר

די

לגלותנו ,ובמהרה בימינו יגאלנו .והעיקר( או
תשב פני רבת שבע) ,כמו שכתב הרמכ'/ם

בפרק חלק בפירוש המשניות )םנהרריז /",פ פ"א
בא'/ר יםור י (ב /כי הגואל צדק יהיה מזרע דור
I

ושלמה ,שהוא מבוות שב f /ע ,וזווש אל תשב

כל כך ,רק חעיקר חוא חגאולח שלימח ,חוא

פני

ולא אחר.

בימינו(.

וזחו רק את בני וא תשב שמח) ,חיינו

וז"ש כסיים חפטורה כפרשתו )פלניס א א ,לב(,

שיצחק לא יצא לחוץ לארץ בשום אופן

ותקור בת שבע אפי"ם ארץ) ,היינו

שאיו חוץ לארץ כדאי לו כנזכר לעיל( .אבו

בת שב;/ע הרומז למלכות ,בבחינת כנסת

בן בני חוזר) ,היינו גלות בני יעקב בחוץ
עת

ישראל כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ
בטננו .ועם כל זה( יתזעתחי ימי"ך ) ,סתם,
מלכו של עולם יתברך שמו ,ולא נפרוש כפינו

ותאמר שובו בני ארם) ,כי אין ישראל
נגאלים אלא על ידי חתשוכח ,כמ"ש חרמכ"ם
כחלכות תשובח ,ז"פ) (,ה"ה ועל ידי חתשוכח

לאל זר ח"ו ,רק( ותאמר יחי ארוני חמוך
רור ועוום ,ולכאורח קשח וכי אפשר לבשר
ודם לחיות לעולם) ,וגם לא שייך בזח לומר

לארץ

בעונותינו

הרבים,

וכאשר

יבא

חגאולה חאחרונח יחיח( תשב אנוש ער רכא

דבת

שנע,

רק

שיבא

משיחנו

במהרח

חיים

ושלום

חיי שרח

כמ"ש )ישעהי סג ,יא( ויזכר ימ"י עול Iום ,כימ"י

עה

וכל רכושו ,כי ילך בדרכיו ,בפרט יצחק שמסר

משווח עבדי )עיי! ויקרא רבה פ ז(, ,ד חייבו לעולם

בפשו בעצמו בחעקידח בסיון

עד ק"כ שנה כימ"י מש  IIח רבינו ,דחא דוד לא

הכתוב )איוב ב,ד( עור בעד עור וכל אשר לאיש

חיו שנותיו רק שבעים שנח( ,אלא ודאי דאז

יתן בעד נפשו ,על כן וכו טוב ארוביו

כשהוא בחינת מלכות במדרנח חיותר נמוכח

ייביר ,",יחיה וובידווו כל טוב אדוניו לעשות

לארץ ,אז יחיה דוד מלך ישראל חווי וקיים

בו כרצון חשם יתברך ולעמוד בנסיונות כנזכר.

fl

לעולם ,בביאת גואל צדק במחרח בימינו אמן
כז יחי רצון:

וזהו חמכוין
בגמרא

)כד ,י( ויק ח חעבד עשרח נמלים מנמלי
אדוניו ונו' וכל טוב אדוניו

בידו .ידוע הדקדוקים במפרשים כי אד יוכלו
ליקח רכוש כזה ו'בידו" ,ורזוו,ל דרשו במדרש

רבח )בראשית רבה פנ//ט ,יא( דייתיקי מסר לו בידו,
ובמדרש )מובא בספר בגדי אהרז( עשרה גמלים כנגד
עשרה נםיונות.

וי  f1ל על פי דברי אאזבו"ר בשו  f1ת צבי תפארת
בהקדמת )רשומי דברים( על חמדשר

בשטר

חעשירי,

דייתיקי,

)בבא מציעא יט ,א יעיי!

וכמאמר

שאמרו
רש ,/l

רזן/ל

שס יג ,א

ר"ה דייתיקי( שזחו פירושו וודא-תיקו" ,חיינו שלא

יזוז ממקומו ,וזחו חענין כי כל הרוחות שבעולם
וכל חנסיונות שיעברו עליו לא יזיזוהו ממקומו
מדרך חו ותורתו ,במסירת נפש יעמוד כעמוד

חברזל באמונתו ועבודתו:
)דב ,יא( במררש

רבח

)בראשית רבה פנ  flם ,יב(

לעת ערב לעת צאת
חשואבות ,אמר ר' חונא בשעח שאדם חולך
ליקח אשה ושומע קול כלבים מנבחים ,חוא

חים ראה וינוס )תחלים קיד(, ,ג מח ראה ישראל

מצית מח אינון אמרין ,לעת ערב לעת צאת

העושר

השואבות .והוא פלא ,כי אד ישמע חאדם קול

הוא גדול מנסיוו העוני ,שלא יפרקו עול תורה
מעל צוארם לגמרי וישמן ישורון ויבעט ,וזהו
חיח במצרים שעמדו ננסיוו שלא שינו שמם
ולשונם ומלבושם )ויקרא רבח פל ,ב(, /ח ובעבור זה

דיבורם של הכלבים ואד מבינם ,ואם מיירי
באדם שמבין שיחת חיות וכו' ,חלא זח לא

באים

מצרים

ורכוש

בידם,

כי

נסיוו

I

הים

היינו

ראח

וינוס

שחרכשו

שראה

רכוש

חוא

בידןום,

מצרים

בידם,

שלא

יוכל

חעשירות לחטותם ,לחוליכם שולל ח"ו,

רק

אדרבא שהרכוש הוא בידם לעשות בו כרצונם

הטוב מה שראוי לעבודת השם יתבךר ותורתו,
עד כאן תוכן דבריו חקדושים ,עייז שם באורך.

שימע מחם רק מח שיאמרו "לעת ערב לעת
צאת חשואבות '/בלבד ,אלא כל מח שיאמרו

בכל ענין וזמן.

ונראה רמוז שחולך ליקח אשח חיינו בת זוגו,
חלק הנצוצות חשייכים לנפשו שצריך
לתקנם ,וכמו שכתבו בספרים הקדושים בזח

על יש שחולך אצל בת זונו )בראשית רבה פס ח,
fl

(,ב )שצריך רב טירחא וחליכח וחשתדלות לבת

גזבוים

זבגזבוי

זוגו חנצוצות האלו איך לתקנם ,להעלותם(.

עשרה

נסיונות,

ויש שזיווגו בא אצלו) ,לביתו ואחלו ,ושם יתקו

וכיוז שלמד את בנו בדרך זה לעמוד בנסיונות

חנצוצין חלק נפשו ולא יצטרך לטלטל ולנסוע
להעלותם( .וזהו בשעה שהרוך לתקנם לחנ"ל

וז"ש ויקח

העבר עשרה

ארוביו,

ובמדרש כנגד

רבות כאלו ,על כן יוכל למסור בידו חון ועושר

חיים

עו

ישלים

חיי שרח

ושובע קיי כיבים ובבבחים) ,שיעמדו נגדו

מכריע,

הכלבים עןי נפש צד הסזפרא אחרא ,לבלבלו

ופעמים וכי' ,מה שאיו כו על ידי יעקב מדת
אמ"ת המכריע ונוזפה לחס"ד כנזרכ .וזווש אם

כפני

ישכם עושים) ,על יידי הזווג הזה( חםר

כל I1ב ,כמו שאמרי חז l/ל בסוף סוזפה )טמ«. ,ב

ואובת) ,היינו שיולד עיקב שיהיה האמת

הוא ובצית ובה איבון אוברין) ,היינו בחיבת

מצזפרף לחסד ויהיה חס"ד ואמ"ת( .איית

כי שמ"ע עבךר )שמואל א ג(, ,ט והיינו מביו'ז,

ארוני) ,היינו להצrפרף מדת אמ"ת של יעקב

שיביו מקול צעקת הרשעים האלו המתנגדים

ע  IIם

כנזכר(.

לדרכו ,כי הוא ענין גדול ודרכו לה' הוא נחוץ

הגירו וי ואם וא הגירו וי ואפנה עו

לתיקוו עולם ,ומאויבי תחכמני ,יבין וישמע
בלבכו מקול בביחתם ,כי את זה לעומת זה

יובין או עו שובאו) ,כי אן יהיה שקול ,פעם
יפנה המאזנים לימי"ו שהוא מרת אברהם ,או

וגו' )קהלת ז,יר( ,וןהו הנסיוז ,על כן יתאמץ עוד

על שמא"ל כגנד יצחק ,כנ"ל כשלא יההי יעקב

ומה שהוא הנסיון גדול מכח הביגוד

בגימrפריא

ולהזפרידו מדךר התיקון הלז ,ובפרזפ בדור חןה
שהוא

ביותר,

סוף

תיקון

הנצוצין,

ופני

הדור

חויה

אדונ"י

המכריע(.

שקול,

פעמים

אברה Iום

והזו

רמון

שהוא

כי

החסד

חס"ר

אפנ"ה

גיבר

שלהם הוא ,איבון אמרין ,שהענין מוהר לאמור,

חס"ר רי"ן ,היינו בלתי מכריע עדיין כנזכר,

)כי זה הוא( ועת ערב) ,סוף הגלות קדרותא

עד כאן תוכן דבריו הקדושים.

צדפרא שאן החשך גובר ביותר] ,וכנןרכ לעיל

בפשרתן בדברינו בד"ה רק את בני לא תשב
שמה[ .ובאמת הוא( ועת צאת השואבות,
)בחינת ושאבתם מים בששוו ממעיני הישועה

)שיעיה יב(, ,ג לשיאב ולהעלות הנצוצות לגמרי,

ויההי בקרוב ישועת הגאולה שלימה במהרה
בימינו אמן( ,אמז כן יהי רצין.

וזהו העניו יש לפרש ועת ער ב ועת צאת
השואבות,
המקrפריגים

נגר

)ששי
הזיווג,

כלביו

והוא

העיקר

דנבחיו
שהיה

מתיירא אליעןר מפני ניגוד הסrפרא אחרא
המקטריגים,

מחמת

שיההי

מזה

הןווג

יעקב

אבינו שהוא המכרעי לזפובה ,וכיעקב שקראו
בית ]כדאמרינן בפסחים )פח([ ,א יהיה עיקר

ובןה שי לומר בפסוק שלאחר זה הסמיכות

הגאולה( .על כו נאמר ויאובר בשושי"ת,

מיד לעת ערב לעת צאת השואבית,
ויאמר ה' אלקי אדני אברהם הקרה נא לפני

)שהוא של נ' פרקיז 'ג] חוליות[ מדת עיק"ב
השלישי( .ונאמר ועשה חסר עם ארוני

היום וגו' ,ועל תיבת ויאמר הוא "שלשלת",

אברהם) ,שציrפרף מדת יעקב למדת החסד

והבקדם מה שכתב אאזובו"ר הקרוש ובפה

של ארבהם כנזכר לעיל( .וז'וש הקרה נא

זי"ע בכתב יד שם שלמה על התורה בפרשתן,
על הכתוב אם ישכם עושים ·חסד ואמת את
אדיני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על
יימ"ז או על שמאל ,כ" על יר" הז"ווג הקרוש
הזה של ציחק ורבקה נולד יעקב ,אשר הוא

ופני היו"ם ,על דרך שאמרו חן"ל בסנהדריז
בפרק חלק )צט ,א( אימתי אתי מר )משיח(,

אמר לו היום )אם בקולו תשמעו( ,וכיוו
שכונתו ה"ה לתכל"ת ביאת גואל צרק ,בבנ"ז

המכריע ביו חסד לדין ומטה כלפי חסד ,מדת

בית יעקב השלשל"ת כנזכר ,על כן ביקש
מלפניו יתבךר שמו הקרה נא לפני היום,

מדת

היום,

התפארת

כנודע,

והוא

המרכיע

בין

אברהם )חסד( לציחק )רין( ,וער יעקב לא היה

שיהיה

התקרבות

הגאולה
כנזכר:

בכחינת

חייס

ושלום

חיי שרה

קז

)כר ,די( והיה הנקרה אשר אמר אליה הטי

)כר ,לב( וי בא האיש הביתה ויפתח הגמלים

נא כדך ואשתה ואמרה שתה

וגו ,/במררש רבה )בראשתי רהב

וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לקבךר ליצחק
וגו' .פירש רש'  Iי ראויהי היא לו שתהא גומלת
חסדים וכו' .וי'/ל כי החנ קשה בזה למה אמרה
שתה וגם גמלך אשקה )אחר כך( ,הא אסור
לאדם לאכול קד שיתו לבהמתו לאכול )ברכות
מ(, ,א והוה ליה למימר מקודם גמלך אשקה
טרם תשקהו להארם ,וכבר נורק מה שתירצו
בפוסקים בןה .וביד אפרים )אורח יחים סימו קס//ז

כמגו אהרבם סקי//ח( חילק בקניו זה ביו אם קושין
רצונו של מקום אן אין ניזוניז בזכות החנמה,
נמצא שבאמת האדם בקצמו קורם ,מה שאיו
כן אם האדם גזיוז רק בןכות הבהמה ,כהאי
מקשה

רמדשר

רבה

)בארישת רהב פל//ג ,א עייין

ירשולמי בכא מעיצא פ"ב( ,ה//ה שאלכסנררוס מוקדוו

שהיה במידנה כשראה הפסק של האוצר שרנו
קליו ,ואמר הוא אז שאם יארק כזה במדינתו

אן יהרג את שנהים ויטול לו את האוצר ,ואן
שאלוהו המלך שמה )בתמיה רבתי ,אם ·אכןרים

פ"ס ,ח(

ופירוש

שלהם

שלא

רש"י

ירקו

)ר"ה ויפתח(

התיר

בדרך בשדות

ןמם

אחרים.

ובמדשר רבה )שם( מובא ברמב"ז ה//ר) ועניו ויתפח(

בןה הקשו ,וכי לא היו גמליו של אברהם אבינו
רומות לחמורו של ר' פנחס בן יאיר ,קיין שם,

ונראה לפי קניית דקתי לתרץ בפשיטות רשאני
חמורו של רבי פנחס בן .יאיר שהיה
קני ורוכב קל החמור הוא בקצמו ,קל כו היה
חמורו במדת החסידות הלן כמו תשמשיי

קדושה ,מה שאיו כו גמלים של אברהם אבינו
לא השתמש בהם אברהם אבינו בקצמו ,רק
היו שלו ברכוש ,והשתמש בהם רק אליקזר

קבר אברהם ,אם כי היה דולה ומשקה מתורת
רבו )יומא כח(, ,ב מכל מקום נאמר קליו אתה
ארור וכו  Iכרין קבר )בראשית רבה ,כ//Iנפ (,כ Iובוראי

לא ההי בקדשות החסידות של רן פנחס בו
יאיר ,וכמובן:

ורצוחים אתם כן( אם במקומכם ירד גשמים

ועילה צמחים ויגדלו תבואות ,וכאשר קנהו הו,
אמר בקל רכחך הוא רק בזכות הבהמות ,קיין
שם ובספר ייטב לב )ריש פרשת בהר(.

וקל פי זה י"ל שפיר כיוו רתאמר ש ת ה
)מקודם( ,ונם נמויד אשקה )לאחר זה(,

ובקל רכחך שאינה ניזונית בזכות החנמות ,קל
כן האדם קודם אצלה )בשיטתה וררכה( ,וקל

כו ראה בןה לפי פירוש רשו Iי שהיא גומלת
חסיד IIם,

היינו

היפוך

Iוהאכןריות"

של

)כר ,מה( אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה
רבקה יוצאת וגו' .אינו מובן מהו

הקנין "לדרב אל לבי" ,וכפי מ'Iש )אסתר ו ,ו(
ויאמר המן בלבו והוא כפשוטו ,וכו היינו

במחשבתו ,כאדמרינז בש"ס מגילה ,ז) א(
שאסתר ברוח הקושד נאמרה ,ראם לא כו מנא
יעדה מה היה בלבו של המן ,הרי אפילו
שכתוב ויאמר או וידרב ,כיוו שכתוב )אל לבו,
או( בלבו  fהרי ןה רק במחשבה.

אלכסנררוס ראמרו במדרש רחנ כנןכר ,שקל

וקל פי זה מיושב שפיר קושית התוספות

ירי מקשים כאלו בקל כרחך נןוניו רק בןכות

בחוליו )חצ ,ב ר//ה אכלעיזר( ראמרי )מגרא שס(

הבהמות ,ואן הבהמה קודמת ,מה שאין כן אם

כל ניחוש שאינו כניחוש אליקזר קבר אברהם

היא "גומלת חסרים" )היפך האכזריות כנ"ל(,

אינו ניחוש ,והקשו שם התוספות והא כתיב

קל כו האדם קודם לבהמה ,ואתי שפיר ונכוו:

)וקיאר םי ,כו( לא תנחשו וגו' ,ותירץ דבאמת לא

ח  *I*lם

עח

ושלום

חיי שרח

נתן לח חצמירים ער ששאלח בת מי את וחוא
רחוק מאר ,ראם כן אינו כלל ניחוש ,כיון שלא
סמך על זח כלל בלבו ולא עשח כן ,ולמח
קראוחו ניחוש כאליעזר עבר אברחם ,חיינו
שסמך רעתו על זח אד יפול רבר ]ו[ירע מזח
חבירור איך לעשות ,ואד שייך לומר כררני

חתוספות ,שלא סמך רעתו על זח ולא עשח
כן כלל.

)ולא למדתי מרבי למחר בתפלתי ]תפלת
שחרית[ כל כך ,רק חוא עורנו עומד לפני ח'
ומאריך בתפלח ,וכן דרכי( ,עד כאן דבריו
חקדושים.

וזחו יןןל שסיפר לפניחם אני טרם אבוה

ייורבר או ו בי" ,חייבו על פי דברי
חזוחןוק פרשת ויקחל )זוח//ב רטו ,ב( לא תנחשו

וגו' )ייקרא יט ,כו( ,וסמיך ליח )שם( לא תאכלו

ולפי מח שכתבנו כנזכר כמ"ש שחיח באמת

על חרם ,שדשרו רז'ןל )בברכות ,י) ·«ב שאסור

רק ןןמדבר אל לבון" חיינו רק במחשבח,

לאכול קודם שיתפלל ,כי חאי מאן דאכיל בלא

דבמחשבח לא שייך איסור ניחוש ,ורוקא אם

צלותא חשיב כמנחש ומעונן וכו' ,עייו שם

אומר בפיו כדפסקינן ביורח דעח )סימ! קע I/ט סעיף

ובחיבורי דברי תורח )מהדורא קמא אות יו/ח(.

(ג//י חאומר פתי נפל וכון ,וכן כמח פעמים שם

רק בלשוו !וחאומר" אבל לא במחשבח ,ומיושב

בפשיטות לנכוו:

וזחו יו,ל ברמז מו'ש

וא אוכו ער אם

רברתי רברי) ,שלא אוכל קודם חתפלח
ואינני כמנחש כנזכר מחןוחר חקדוש( ,ועל זח

וי"; עוד בזח )על דרך חצחות קצת( מח
שכתוב ויישם לפניו לאכול ויאמר לא
אוכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר ,ויאמר
עבד אברחם אנכי וכו' ,ואחר כך כתיב )בתוך

חסיפור רברים שחגיד לחם( ,אני טרם אכלח

חזכיר לחם גם כן אבי טרם אכלח "לדבר אל
לבין ,רייקא ,ולא בפי ,על כן אין כאן איסור
מנחש

כנזכר,

וחנני בקי מאיסור חחמור

חןח

וזח ליעד מרתו שלמד מרבו אברחם כבזכר

לעיל:

לדבר אל לבי וגו' .כי חנח שמעתי בשם קדוש
אחד מרבר זי!וע כי יפח שיחתו של עבדי אבות

)כר ,מט( ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת

)ואמרו חפירוש( מתורתן של בנים )בראשית רבה

ונוו ואם לא חגדיי לי ואפנח

פ ס(, ,ח )חיינו שזחו למדו שיחתן רק מתורתז

על ימין או על שמאל) .פירש שר'וי מבבות

של בנים ,חיינו אליעזר דולח ומשקח מתורת
רבו )יומא בת(, ,ב וכן חאבות נקראו בנים למקום

שימעאל או לוט( .קשח מאור ראיך יוכל עתח

לפנות אל שירוכים אחרים ,כיון שכבר קירש

ויישם ופביו

את רבקח בדין קירושיו כמבואר בכל חמפרשים

ואבוו ויאמר וא אובו ער אם רברתי

ודרשות ·רזן/ל ,ואולי חפירוש כי אם לא ייניחוח

רברי) ,דברי חתפלח ,כי לא איכל ]לאכול[ קודם

לילך אצל אברחם ,אז ינרשח כדיו תורח ,כי

חתפלח(] ,כי כו למד מאברחם רבי כל דקדוקי

רבר,

האבות שמרו חתורח ,ואולי כיוו שקטהנ חיתח
על כן צריך בעל כרחו חסכמת אביח ,כיון

]חיינו רבר ומחר לתפלתך תיכף ומיד ,כדי

שבאותו מצב עדייו חיח בתואל חי ,ואם לא

שתוכל לאכול ,אם אתה מקפיד שלא לאכול

יסכים אז ממילא בטלו חקירושין מעיקרא וכרין

קורם תפלתך .ויאמר עבר אברהם אבבי,

קטנח בישראל:

II

שעושים

רצונו

יתברך שמו(.

ואיסורי חכמינו זןןל ומצוותן[ .ויאמר

ח-י-ים

ושלום

חיי שרח

עט

תשב הנערה

הנערה אתנו ימים) ,הייבו מיעוט ימים שנים

אתנו ימים או עשור אזור

בי ימים ,שזהו על כל פבים עד אחר קבורת
אביח ,כבחוג אצל האומות העולם ער מ  ffח

רש  flי )ר ח ויאמר( ובתואל היכו היה ,רוצה היה

שעות,

ביום

לעכב ובא מלאך והמיתו עכל 1tה .והנח יפלא

השלישי ,ואחר כך זן ימי אבילות ,שנהגו אז

בפשיטות לשוו ימים או עשור לפי מח שפירשו,

גם כן כמ"ש ויעש לאביו אבל שבעת ימים

רהוה ליה למימר שבה.

כנ  /lל מהרמב/ון ז  I1ל ,שגם אצל חאומות נחגו כן

ואמה

)כר ,נח( ויאמר אחיה

תלך .מררש רבה )רכאשית רכח פ"ס ,יב( ופירוש
II

אך י"ל רהבה מציבו כמה דברים שלמדו חז"ל
ממבהגי קדם אפילו מלבן ,כגוו מלא שבוע
זאת )כראשית כט ,כן( ,למדו במוער קטן ,ה) כ(
שאיו

מערבין שמחה בשמחה,

I

נשראיו מויברכו

את רבקה

)כראשית כר(, ,ס מח שברכי בזח לבן ואמר .וכהבה
וכהבה ,יען שנכבת בתורה ,רק שהקשו שאיו

למרין

רבר

מקורם

מתו

תורה

כראיתא

בירושלמי )עיין מוער קטן פ ג ,ח ח( ותוםפות )מערר
II

נכבדיהם באצרות הקרם ,ואם כן ג /ימים עד

קבורתו וז  fימי אבל חם )עשרה ימים ,וזחו(
או עשור) ,שבקשו יותר עשרה ימים כבזכר

ער תום ז ימי אבילות אביה(:
f

וכן בתוםפות

כתובות ,ן) כ ר"ח שנמאר( בשם מםכת כלח )פ (א'
שלמדר ברכת

ונמצא

מניע

קבורתו

והםפרו

I1

קטן כ ,א ר ח מח הג( ,וכן למד הב"ח )שולהן ערוך
II

יוחר רעח סימן רמ"ר( בעניו נשואי הקטנה לפני

הגרולה ,ממח שאמר לבן לא יעשה כן במקומנו
לתת הצעירח לפני הבכירח )לקמן טכ,כו( וכיוצא,
וגם מפושר ברמבוון )רIIח ואבי לא( בפרשת ויצא

על חכתוב )קלמז טכ ,כא( כי מלאו ימי ,שנחגו

בהם מתחלה נכבדי חארמות בעניו אבילות,
דכתיב )רכאשית ב ,י( ויקש לאביו אבל שבעת
ימים ,עד כאן לשון הרמב'/ו ז llל.

או ;"י -כדברי רש  /lי ז t/ל שבתחלה בקשו

הדבר גדול ·ימים ,חיינו שחב שלימח
י"ב חודש ,שהוא י f/ב חדשי אבילות שעל אב

ואם ,ועל כל פנים עשר ימים עד כלות חז'
ימי אבל כב ,Iל ] /ראם כפירוש רש  flי דאו עשור
חיינו עשהר חשדים ,קשח מאוד דמחדשים מאו

דכר שמיח ,או ימים )שנח( .או ימים ממש ,וגם

מח תועיל בעשרת חדשים אם לא יתנו לה
רשות על יווב חודש ,גם על עשרה חדשים לא
יתנו ,ולפי דברינו ניחא כנזכר[ .ואליעזר עבד
אברהם חשיב לחם אל תאחרו אותי וח' חצליח
דרכי ,וצרה לרמז בזח שאינח צריכה לחתאבל
על אבהי ,אפילו ברךר חינוך שאינם קרובים

עוד ,כיון שהוא מוציא יקר מזולל ,וכמו שאמרו

על כן י1tל בזה ,כיון דבאמת קשה על פי דברי

)לקמן לא ,יר( רחל ולאה בנות לבן העור לנו חלק
ובחלה בבית אבינו חלא בכריות בחשבבו לו,

חז  flל הנ  ffל שאמרו ובתואל היכן היה

רוכתי

שבא מלאך והמיתו,

אם כן היה אז בתואל

ובחיבורנו בעזרת

חשם

יתברך בכמח

ריברנו עור

מזח:

אבי רבקח מוטל מת וחמח אוננים ,וגם רבקח
גם בחיותח קטנה ואיננה מחוייבת )גם בדיני

)כר ,סר( ותרא אותו ותפול מעל הגמל וגו'

ישראל( באבילות ,מכל מקום קוערין לחקטנים

ותיקח חצעיף ותתכם .מדרש

משום עגמת נפש כבמואר בשולחז ערוך )יוחר

פליאח מובא בםפר מדבר קרמות להחיר Ifא

תשב

זצ  1fל ,שראתח אותו שבא מגו עדן ורגליו

רעח סימן ש /Iמ סעיף

כ(,IIט

וזהו

שאמרו

פ

חיים

ושלום

חיי שרח

האריז//ל ,על כן הם הישמעאלים מאמינים יותר

למעלה ,עיין מה שכתבנו בזה בהקרמת תרעא
זעירא לשו"ת מנחת אלעזר חלק הו )חסר ,ובחל

)מהנוצרים( באמונת אלקי עולם היחיד יתברך

על דאבוז ,עיין סור שנח אחרוהנ אית קטר ,תדלוות רבינר

שמו ונביאיו ותורתו וקרושת חכמינו ז"ל )עייז

ארת כן(:

רמ"א יוחד דעח סימו זנק"ו ,סעיף (,ח ועם כל ןה לאשר
המה מצר הקליפה על כו מסרם להם ,כי

)כה ,ו( ו ,בני הפלגשים אשר לאברהם נתו
אברהם מתנות ושילחם מעל
ציחק בנו בעורנו חי קרמה אל אץר קרם .פירש .זח~' '-להם אמונת השם יתברך ,ולא שהבטע
רש"י )ו"ה נתן( מררשת רז"ל )סהנדריו צא ,א ועייו
בלברה יש לה כח כלל:
כאשר יראו על ירי פעולתו ררבים נסיים שלא
כררך הטבע ,אז יתגלה על כל פנים על ירי

שר"י שם( כי שם טומאה מסר להם) ,ובמפרשי
רש"י )עיין שפתי חכימם( כתבו רהיינו מעשה

ונם ",י על פי הנורע בספר חסירים )סימן

שדים( .ולכאורה קשה הדאד ההי זה אצל
אברהם אבינו ,אך לא קשה באמת ,כיון ראחר

תס"ט ותתשע כ( כי המשתמש
בקמיעות השבעות השרים ,על ירי זה ממעט

היה אברהם ברורו זקן ויושב בישיבה ,כררשת

בזערו ומביא

ועיין

רז"ל ביומא )כח(, ,ב וכריו ראש הסנהדרי' jויחיר

בדברינו ברברי תורה )מהדדוא קמא אות צ"ה( כי

מומחה ,ואשר רשאים היו הסנהדרין וצריכים

על כו לא רצה שציחק אבינו ישתמש בזה גם

לירע מעשה שרים וכשפים ונטיעת קשואים

לצורך מצוה ,ורק בני קטורה והפילגשים להם

tt

עצמו לירי סכנה ר"ל,

באחיזת עינים וכיוצא בדברי חזו/ל )עיין סנהדז:י __ נז!-גם-א--eששחll~--טו ,כי אינם זרע קושד

זי(, ,א )כרי לירע אד לרון את העובריS--bזה(,

להתייחס לזרעו ,רק ;-כ;צחקקרא י--,ערז

ובפרט אברהם אבינו דאמרינן בש/וס עבורה

)רבאשית כא ,יב( ,וכמובן:

זרה ),דיב( דמסכת עבורה זרה ראברהם אבינו

דן מאות פירקי הוי  1והוצרך לידע אותם כולם

כדי לבטלם ולהכניעם .מה שאיו כן יצחק בנו
הקדוש עולה תמימה ,לא צרה שישתמש בכגוו
אלו ,ואם יניחום אצלו אברהם ער אחרי
פטירתו ,הלא יחשוב ציחק ויאמר בלבו ,כיון

שהמה לי מירושת אבי מורי על כו אשתמש
בהם גם כן ,לזאת רייק הכתוב שמסרם לבני
הפלגשים וישיחם ונעי יצחק בני בעורנו
ח  nי  ,היינו שלא ישארו אחרי מותו לירושה
לציחק אבינו וכטעם הנ"ל.

)הכ ,ט( ויקברו אותו ציחק וישמעאל בניו.
פישר שר I /י )ד"ח ציחק ושימעאל(

)יהוא מש/וס בבא בתרא) ,טן ,ב« מכאו שעשה

ישמעאל תשובה והולד את יצחק לפניו .יפלא

לכאורה וכי זהו כל התשובה שעשה ישמעאל
במה שהוליך את יצחק לפניו ,אם כי הוא
)ישמעאל( היה קששי מיניה בשנים ,הלא מצינו
כןאת םג ברךר הנימוס נם בין האימות העולם
אם כי הוא נרול בשנים ,אולם לעניז ~,ורת
המת

והתעסקותו

נם

כשאחיו

צעיר

ממנו

ומה שנתנם לבני הפילגשים המה בני קטורה,

בשנים מכל מקים להיותו אחיו הצעיר יושב

רהם מימין רקליפה רקריביז יותר לאורחא

אהל ומוסר נפשו להשם יתבךר כעקירתו ,והוא

רמהימנותא מצר שמאל רקליפה של עשו

רק עוסק בעניני עולם הזה ,פרא ארם ירו בכל
ויר כל בו ,על כן בעבינ" קבורת אביו

השרע כנורע בזוחו/ק )עיין זרח  tlא קלג(, ,ב ובכתבי

ושלום

תולרות

חיים

פא

והתעסקות המת שיד יותר לאחיו בזה והוא

שרוצים להיות בעלי תשובה ,ובאמת כונתם

מקרימו לזה ,אלא וראי רעשה שימעאל תשובה
והטיב מעשיו בכל ררכיו .וכו נראה בפשטות

רק להשתרר על הצבור להתמנות ביד חזקה

במה

דקאמר

שזהו

שיבה

שנאמר

טובה

בארבהם ,היינו עור קורם הסתלקותו וקבורתו
עשה ישמעאל תשובה בחיים חיותו )של אביו(,
ואם כן מה זה חשב רק מעלתו שהקרים את
יצחק לפניו ולא זולת.

ולפסוע על ראשי עם קודש להחריב את הכל
חווו.

ובזה מיושב

מה

ישמעאל

שכתוב  Wעשה

תשובה והוליך את ציחק לפניו ,אם כי
הוא

זקו

ובא

בשנים

יותר,

ורק

זהו

הראיה

אולם יוול על פי מה שכתב הרבמ"ם )הלכות

שישמעאל עשה תשובה כהוגן ,יען שהוא נכנע
ושפל בעיניו ומכניע את עצמו גם בפני אחיו

תשיכה פ"ז ,ה"כ וו'( כי בעלי תשובה ררכו

הצעיר ממנו בשנים ,על כן בהיותו בעל תשובה

להיות שפלים ובנזים ביותר )בעיניהם( ,עד כאן

שתיקו מעשיו וגם שפל ונבזה בעיניו ,זהו
התשובה המעולה לפי רברי הרמב /Iם ז  IIל,

לשוז הרמב"ם )ועייז מ' Iש בשער ש'שרכ ממאר שובה
ישראל אית (.כ ומזה מוסר השכל לאותו שאומרים

כנזכר:

תוירות
)כה ,יט( במררש רבה )פס"ג ,א( ואלה תולרות

וכאשר הגיר

יצחק בן אברהם גיל יגיל

אחד

פעם

אאזזבו"ר

הנה"ק

זבה"ר שוזבה זצווה"ה זבפה קהוה

אבי צריק ויולד חכם ישמח בו )שמלי בכ ,כר(,
גילה אחר גילה וכון .יו/ל על דרך מוסר אחרי

העולם בטעות כי בין האב לבנו בעל כרחו

אשר אנו רואיס החינוך נעריס וגידול בנים אצל

וחילוק

באחר

צריך

מרשרותיו

להיות

בשבת

בדרך

שובה,

העולם

כי

היכר

יחשבו

ויבעט

בהתנהגות התורה והמצות או מנהגי ישראל,

)ררכים לב ,טו( ,אמנם הבעיטה לא ניכר )בהרבה

כי הבן יקל יותר מעט על כל פנים ,ועל זה

מהם( בעצמם ,רק בגירול בניהם והתנהגותם

צ.ווח כי אם היה כן ברורות הראשונים הלא

יוכיח מה המה אבותיהם ,כראמרינן במסכת

בגלותנו יש לנו רק רוIע )כל היום( מצות עשה

סנהדרין )בנ ,א( כמאו קרינן אפילו לרשיעא בר

ולא תעשה }עיין מגלה עמקוות פשרת קרושים ר"ה
לתמירי ,אופנים אופו עו( ,ובתוכם הרבה מצות ולא

)ייקרא בא ,ט( את אביה היא מחללת ,וכדאמרינו

תעשה שכמעט אינם שכיחים ,ובפרפ אצל כל
אחר ,נמצא אם היח חילוק בין האב לבנו אפילו

עיין שם.

במצוח אחר כלבר שיחסר בנו או שיקל בח,

עשירי

עמנו,

כי

יקיימו

וישמן

ישורוו

צריקא רשיעא בר רשיעא ,כהאי קרא שנאמר

בסוף סוכה )ובן כ( שותא רינוקא מביה אבוה,

תולרות

חיים

פב

ושלום

ולפי רוב הדורות נמצא שלא היו נשאר שריד
ופליט חן'ו מקיום המצות כלל אצל ישראל.

אלא ודאי שבדורות הראשונים התנהגו הכל
כדורותם זה אחר זה ,הבנים כמו אבותם,

)ולפעמים עוד הוטב הדור שלאחריו ,על ידי

אביך ויגדך שלא לגרוע מדרכי אבותיו מאומה,
אם גם כנו ינהיג שלא לגרוע מדרכיו ונמצא
ניכר כבן כנו מהו

וז  ffש ואוה

וקנו.

תוורות

אברהם

הוויר

יצחק

את

בן

אברהם

יצחק,

וידוע

בנו שיש לו מוח טוכ יותר מאכיו ,וכשאביו

דקדוק המפרשים דהוה ליה למימר תולדות

מגדלו לתורה הוא תלמיד חכם ,מה שאין כן

יצחק יעקב .ולדרכנו יש לוםר דהיינו מבן בנו

אביו הגם שנתגדל לתורה לא היה לו לכ לקבל
כל כך ,וכמאמרם ז"ל כמדרש )ויקרא רכח פן/כ ,א(

שהוא יעקב ניכר איך אכרחם הוליד את יצחק,
)הוליד לשון הדרכה לבנו ,תולדותיהם של

אלף נכנסו לכית המדרש וכון יוצא אחד

צדיקים מעשים טובים )בראשית רכח פן/ל«. ,ו וו  ffש

להוראה ,ומאן דרחים רבנן הוויין ליה בנין רבנן,

המדרש רכה

ניו יניו אבי צריק ,ויוור

כדאמרינו בפרק כ' דשבת )כג«, ,כ רק חדשים

)בנו( חכם ישמח בו )היינו כו בנו ,ואז הוא(

מקרוב באו ,דור תהפוכות להפוך הדת מדור

נילה אחרי ניוה) ,לשמחת זקנו נתברר שהוא

לדור בפעם אחד ,ולהסיר מסוה הכושה מעל
פניהם ,וז"ש )דרביס לכ ,ז( זכור ימות עולם בינו

גילה אחר גילה ככנו וכן כנו כנוכר( .וז"ש
המדרש רבה שם עטרת זקנים בני בנים,

שנות דור ודור ,ואם היה חילוק ביניהם רק

היינו שניכר בזקנו על ידי כן בנו חוא עטרת

במצוה קלה כנזכר ,לא היה נשאר זכר מקיום

וקנים ,שהדרז לאביו הוא כן הזקן הנוכר,

התורה והמצות ח'ןו ,ואף על פי כן אנו רואין

בדרך הטוב כראוי:

ישראל

קדושים

שומרים

התורה

והמצוות

המסורה לנו מאבותינו ואבות אכותינו ,היינו

שאל אביך וינדך זקנך ויאםרו לך ,כי האב הוא
כמו זקינו ,וכן הבן אחריו כלי שינוי כנזרכ

לעיל,

כן היה מעולם עד דור תהפוכות הוה ה

f

ישמרנו ,עד כאו תוכו דברי אא"ז זי  ffע הנזכרים

לעיל.

)הב ,יט( במררש תנחומא )תולדות סיםן ח( אלה
תולדות יצחק כן אברהם
אברהם הוליד את יצחק ,זה שאמר הכתוב

)ישעיח נד ,יד( כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל
לשון תקום אתך למשפט תרשיעי ,עיין שם

ההמשך אשר באמת גם לפי סיום דבריו אינו

,לפי זה יו/ל ,כי באמת כםה פעמים ביו האב
לכז שיש עוד מסוה הבושת לא יכירו גם
עתה ,רק הפרש מעט כל דהו ,לפעמים

וכל לשוו תקום אתך למשפט תרשיעי ,שכתב

אמנם

דרישיה

כמלכושיהם או במנהנים של ישראל,

כגידול כניו איך יגדלו זח הבז היינו כדור
חשלישי  Iאז יחיה ככר הפרש ניכר לכל ,כי
אם כנו שינה )לגריעותא( רק מעט מאביו וכנו
שינה

עוד מעט,

ושניהם

יחד הרי זה

נראה

לעינים כבר ,ורק בזה יוכר אם קיים הבן שאל

שייכות לאלה תולדות וגו  fאברהם הוליד את
יצחק ,ובפרט דאין שייכות לםיפיה הדך קרא,
הרמכוום

כאגרותיו

}כאגרתו לבני תימז<

דקרא חוא כל כלי יוצר) ,חיינו שונאים בכלי

מלחמה חרב וחנית( עליך לא יצלח .וכל לשוו,
)היינו כופרים המתנגדים לנו באמונתנו

ויתווכחו בלשונם( ,תקום אתך למשפט
תרשיעי ,וזהו סיום הכתוב ואת נחלת עבדי ה'

תולרות

ח-י-ים
וצדקתם

פאת"י,

)את"י

ושלום

ר"ת

אהבה

יראה

נגד

ליצני

הדור

שהיו

פג

אומרים

מאבימלך

תורה ,שהוא פדת אברה '1ם יצח"ק יעק"ב ,כי

נתעברה שרה .ובזה יובז שפיר על הכתוב

תור"ה תפארת כנגד יעקI/ב ,כי נכללו בזה כל

אברהם הוייר את יצחק ,שעל ידי זה וכי
ישון ) 1היינו ליצני הרור שהיו אופרים במרמה
מאבימלך נתעברה שרה( .תקום אתך
ימשפט תרשיעי) ,שעל ידי זה שצר קלסתר
פניו כנזכר נסתתמו ונסתפו לשונם( כנזכר.

הג /אבות לבל ישלוט שום רע בזרע יצחק בן
אברהם שהוא יעקב( נאום /,ה

ויI /ל בפשטות מ"ש כל כלי יוצר עליך לא
יצלח,

)היינו

מלחמת

כנזכר

חרב

מהרמב'/ם( .זהו בזכות אברה"ם שהוליד את

וזהו י//ל סיום הכתוב ]כישעיה[ זאת נחית

יצחק ,כי נשלם כח יעקב באברהם ,כמ /Iש

עברי ',ה )שזהו נחלת עבדי ה' שפורישין

]אשר[

פדה את אברהם )ישעיה טנ ,נב( ,ואברהם אבינו

הזכות לבניהם אחריהם ,כי לולא זכות אבות
לא יכולנו לעמוד גנד מנגדינו הנ /Iל .והעיקר

היה לו הכח להצליח במלחפה כמו שהצליח

על כולנה הוא( וצרקתם מאתי) ,שגם בזכות

במלחמה הגדולה כננד המלכים .וז//ש איה

אבות צריכין רחמי שמים שיתו לנו יתברך שמו

תוירות יצחק בן אברהם ,ובזכותו כי כיי

מאתי(

במדרש

רבה

)בראשית רכה פפחנ ,ב(

יעקב

יוצר עייך יא יציה כנזכר .ועל פי דברי
המדרש שם

)תנחומא פימו א( מקודם,

וכi

בתורת

צדקה

וחסד,

וז /Iש

וצדקתם

נאום ':ה

הוא

ברש  tfי )רIIה אבהרם( על הכתוב אברהם הוליד

)כה ,נא( ויעתר ציחק לח' לנוכח אשתו וגו',

את יצחק ,שצר קלסתר פניו של יצחק דומה

כזה

לאברהם ,והודו הכל שאברהם הוליד את יצחק,

עייז

מה

שכתבנו

בחיבורי דברי תוהר ,פהדורא קמא אות ד' (:א)

(.א) אטר רבי יצחק למה במשלה תפלתן של צדיקים כעתר ,מה עתר זה מהפך תבואה ממקום למקום,

כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזבות למדת רחמבות ,עד כאן לשוך
הגמרא )ינמרת סד(. ,א וצריכין להביך המשל מה שדמהו לעתר .וגם באמרו שהעתר מהפך התבואה ממקום
למקום.

רי"ל

הענןי על פי מה שחקרו הראשונים דאיך מועיל תפלה לשנות לטובה ,כגון רופא חולין וכיוצא,

הא הוי כשינוי צרון ח"ו .אמנם תירצו שזהו בעצמו היה הרצון מקודם כשיתפללו אז ישנה הגזר דין

לטובה ,ואינו שיבוי רצון .וזהו בבחינת הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים )יבמות שם( ,היינו מעיקרא
כן היה רצונו אלא שנתעכב או שנגזר בתחלה ח"ד כדי שיתפללו הצדיקים ויתהפך לטובה ,וזהו רצונו

העיקרי מעיקרא .והנה העתר מהפך התבואה בגורן ממקום למקום כדי שישלוט בה הרוח .אמנם כשלוקחים
התבואה )ממקום למקום( על ידי העתר ,הוא זורקה למקום אחר ואחר כך מחזירה למקומו )כדי שביני

לביני ישלוט בה חרוח( .ינמצא כשלוקחה ממקומה בתחלה על ידי העתר והשליכה למקום האחר לא היה
רצובו בכונה שתשאר במקום השני בקיבעות ,רק שיחזור וישימנה )על ידי( העתר למקומה אחר כך .וזהו

שפיר המשל מה העתר מהפך התבואה בגורן ממקום למקום ,היינו על דעת שישיבה למקומה אחר כך
כבתחלח ,חכי נמי חיה חרצון ודעתו ית"ש בתחלה שיחיח הישועה לטובה ,רק שנגזר באופן אחר ח"ו לא
בהחלט שישאר כן .רק כדי שיתפללו ועל ידי התפלח ישיבו הדבר לטובה למקומח הראשון י היינו רצון
חקדום של הקב"ה כנזכד ,וזחו שמהפכת ממדת רוגז למדת רחמים ,ואינו שינוי רצון .וכנזכר,

ולפ 'Iזח שפיר יתכן ומובן סמיכות הניב' מימרות דר' יצחק דקאמר מקודם ,א"ר יצחק מפני מה
חיר אבותינו עקרדים מפני שחקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים) ,והיינר כסברת הראשונים מפני שהקב"ה

)כה ,כא( ויעתר לו הו ותהר רבקה אשתו.

כן ראוי להיות ,ולמי נאה יותר רק שיבא

דז

אברהם אבינו ושארי האבות לבית המקדש,

)ויעתר לו הי( .ואיךר )שמואל ב כא ,יד( ויעתר

וגם אחרי חרבנו לבכות עליו) ,אלא שזה היה

אלקים לארץ[ .ג] ויעתר חו לארץ )שם כר ,הכ(.

אחרי חורבן בית ראשוו שהוא כגנד אברהם,

[ד] ויתפלל אליו ויעתר לו )דברי הימים כ לג ,בי(.

או

יצחק

[ה] ונצומה ובנקשה מאלקינו על זאת ויעתר

והכנה לבית שלשיי(.

במסורח

,

תולדות

חיים

פר

ושלום

ויעתר

הן,

לנו )עזרא ח ,כד( .והנה כבר ,כתבנו כמה פעמים

בחיבורנו בעה  I1י מענין מעלת יצחק אבינו שהוא

המצדיק לעתיד במהרה בימינו ,והוא העומד
בעדנו לחצדיקנו במדת הדיז ,כדאית~ במסכת
שבת )טפ(, ,ב )ובית שני שהוא כגנד יצחק היה

כו הרבה דברים בהבנותו ,מעין בית השלישי
שניבא יחזקאל בצורתו ,כמ"ש המפרשים שם,

ואכמ (, flל והוא כענין ערב היוצא לאחר חיתום
שטרות ,יותר משארי האבות )יכ-שכש-םונב בחיברוינו

]מחשה מאמרות[ מאמר סמוכים לעד בסיום מםכת בכא תברא,

עיין שס{.

ונודע מ"ש בכונות

ובכן תן

פחדך

שמסיים הפיסקא ושמך נורא על כל מה

שבראת כדי להמשיך למדת נורא )יעקב( ,וזהו
שכתבנו בכר שזהו חורכן בית שני חמיר שהוא

אחרי

חורבן בית

כגנד

שני שהוא

על כן י"ל ששאלו הקב"ה שפיר מה לידידי
בבית"י ,דייקא של יעקב שקראו ביוות
)בית '(,גה כדאיתא בפסחים

)פח ,א( לא

כאברהם שקראו הר ולא כציחק שקראו שדה

אלא כיעקב שקראו בית ,על כן אין לך דיידי
בבית"י של עיקב כלום ,כי כבר קבלת חלקך
ככית ראשון שכבר חלף ועבר וחרב ,וגם יצחק
כן) ,אלא כי בית ציחק נסמך לבית הג' הנI1ל,

על כו חייה הוא המצדיק כנ"ל( ,ועל כן כאשר
שמע אברהם שעל כל פנים יש להם תקוה
בסופן בבית יעקב ,כבר נחה דעתו הגדולה,
כדאיתא שם במנחות.

וכזה נבוא

לדברי

המסורה

שהתחלנו

כי

של יצחק ,והוא אחריו גלות אדום הארוך
וחנורא הלז ,עד שיגעיו לתכלית הגאולה בית

יעק flכ אבינו ,אשר על זה היה תפלתו ועבודתו

יעקב אמת כמהרה כימינו.

לשלימות תכליתו) ,ומה שנולד עמו עשו ,הוא

וזווש כסוף פרשת חיי )עליל הכ,ה( ויתן אבהרם

ויעתר וי ה' ותהר רבקה אשתי עם

את זה לעומת ןה עשה אלקים כגלות האחרוו

את כל אשר לו לציחק) ,שמסר לו כל

קודם כיאת גואל צדק ,שהוא גלות אדום הוא
עשו  1בבחינת צדיקים] ,ועמך כולם צדיקים

יעקב לגאולתו השלימה· .ועל כן אמרינן כמסכת

)שיעיה ס ,כא(  [,תחלתו יסורים וסופו שלוה
)רבאשית רבה פס"ו(, ,ד לאורך ימים בגאולה שלימה

כחו( ,שהוא ילחם כעד בניו שהם זרעו של
מנחות )נג ,ב( כחורכו בית המקדש שבא אברהם

אבינו וצעק וככה ומרט ראשו היכו הם כני,

והקכ"ה שאל אותו מה לידידי כביתי .ולכאורח
קשה להביו השאלה מה לידידי בביתי ,וחלא

כמהרה בימינו( ,כעיקב שקראו בית כנוכר.

וז//ש המסוהר

בהמשך

ויעתר

אוקי"ס

,ארץ ,בתיקוו ארץ בביאת גואל צדק,

מתאוה לתפלתן יכו' איני שינוי וצין רק שהחדירי לוצון כבתחלה( .וזהו דקאמו אחו כר ו  fיצחק מה
עתו זה מהפר התביאה גבוון ממקום למקים',יכ ",-כמו שפירשנו שבא למקומי הראשון ברצונו הקדום

יתבור שמו ,מפני שמתאוה לתפלתז של וכי' ,נכ"ל :

ושלום

תולרות

חיים

פה

אבל נראה בתחלתו בחבלי משיח בחינת

הלבבות והתרוצצות זה מול זה ,אם כן למה

אלקים ,על כו נאמר ויעתר אלקי"ם לאץר,
אבל אחר כך רבאה במהרה בימינו שןהו יהיה

נאמר לחם בלשון יחיד אנכי ה' אלקי /Iך כנןכר(.

ויעתר הוי"ה) ,מדת רחמים( יארץ .ולזה
צריכין תשובה ותפלה גדולה) ,וכמו שאמר

ותיו יררוש את ',ה )היינו לדרוש דרש
שדשר רבי עקיבא את חו אלקיך .תירא ,לרבות
תלמידי חכמים ,כדאמרינן בפסחים )ככ(, ,א ון"ש
לדרוש "את /",ה לרבות תלמידי חכמים שהייו

יבואו

נוהגים כבוד ומורא זה בןה ,וכמאמרם ז"ל

רחמים

גמורים.

)ואנמר

המשך

המסורה(

הנביא )ירמהי אל ,יא( מפי ה' בבכי.
ובתחנונים אובילם .ון"ש המסו (mויתפיי

באבות )פןןר ,מי  I/ב( היי בכוד חבירך כמורא רבך

אייו )יתבךר שמו( ויעתר יו) ,אמנם לא
תפלה בלבד ,רק( ובצומה) ,תעניות וסיגופים
למי שאפשר ,ולמי שאיז אפשרי לו על כל

רק(

פנים שארי עניני תיקוני תשובה(.ובבקשה

ממעיך יפררו ויאום מיאום יאמץ) ,היינו

מאיקיבו ויעתר יבו) ,לגאלנו במהרח בימינו

חילוק

אמו כן יהי צרוו(:

)חכ ,ככ( ויתרצצו הבנים בקרבח ותאמר אם

כו למח זח אנכי ותלך
לדרוש את הו ויאמר הי לח שני גויים בבטךנ
ושני לאומים ממעז יפרדו ולאום מלאום יאמץ
וגו ./י IIל כי חנח היא חשבה שכיוו שנעתר להם
חי

שנתעב,m

בודאי אם תאומים הם שניהם

הם צדיקים ותלמידי חכמים

יחיו,

על כן

נצטערח על חחתרוצצות שהתחיל מיד ביניחם,
לחורות שיחיח קטגוירא ביו תלמידי חכמים
צדיקים ומכנחים ןח לזה.

ומורא רבך כמורא שמים( .ויאונר ה' יה,

)שןהו חמחלוקת אינו בין שני תלמידי חכמים,

שזהו

שבי

גויים

ההתנגדות

בבטבך

עיקב

ושבי

ועשו,

יאומים

זהו

הקדושה -זבי~·· זדקליפה ·וסטרא אחרא ,ולאום
מלאום יאמץ ,כשןח קם ןה נופל כמאמרם ז"ל
במגילה ,י) (,א ואת ןה לעומת ןח עשה אלקים
)קהלת ו ,וי( ,על כן אל תתמה על החתנגדות
והמלחמה בינותם( כנזכר:

)חכ ,בנ( ויאמר הי לה שני גויים בבטנך וגו'
ולאום

מלאום

יאמץ

ורב

יעבד צעיר .י"ל למליצת ןכות ב-עד ישראל עם
קריבו יתבךר שמו ,כי ממה נפךש הם ןוכים,

כשהם מתלחמים ןה מול ןח למעלה שרן של
ישראל כנד שרי חאומות חעולם ,ועל גבותם

שר של עשו הוא אדום כעת בעונותינו הרבים.

וז"ש ויתרוצצו הבנים) ,כי שניהם חשבה

לבני"ם עשרים צרונו של מקום ולומדי
תורתו ,וכדאמרינו בקידושיו )לו ,א( בזמן שעושין

וואום מואום יאזבז) ,זה לעומת וה ,כשזה
קם ןח נופל כדאמרינו במגילה ,י) (,א אך ממח
נפךש מניע לנו כל טוב גם בעולם הןה ,כיוו

צרונו של מקום נקראו בנים( ,בקרבה.
יתאונר אם כז יונה זה אנכי) ,בצטערח על
מחלוקתו כנזכר ,ואמ  mאם כו למה זה אנכ"י
ה"א יחיה נאמר לישראל ,בלשוו יחיד אלקי"ך,
כאלו הם איש אחד בלב אחד כמו שהיה

בכורתו לעיקב הרי מניעים הברכות ויתו לך
וגוי ,כל טוב עולם הזה גם כו ליעקב] ,מלבד

יהיו בפירוד

חעולם הבא שחילקו כבר בנחלת בי עולמות

באמת בקבלת

התורה,

ואם

שנאמר בבנואח ברוח הקודש ויאמר חו לה
כנזכר( .ירב יעבור צעיר) ,וכיוו שרבכת ציחק

אבינו ההי הכוהנ על הבכור ,וכיון שמכר את

תולדות

חיים

פו

ולקח יעקב עולם חנא[ ,ואם תאמר שחברכות
לא חהי חלים ח"ו כיוו שחיו בטעות ולא חל

חיינו שישתחוו לאומים לבני ישראל במחרח
בימינו ,ולקח רק חטובח וחעבודח שבבכורח,

חחילוף וחמכר ,כיון שחיח במרמח וטבעות

עשו ,אם כו עשי נשאר חבכיר ,על כו חם
חאומות חעולם צריכים לחיות משועבדים לני,
כמ"ש ורב ]חוא חבכור[ ,יעבוד ]את[ צעיר,

)שחוא יעקב כטענת עשו( ,על כרחך ממח

נפשך מניע לנו כל טוב בעולם חזח ובעולם
חבא בכלל ישראל כנ"ל:

ושלום

ולא הרעח ח  IIו

וכנזכר:

)חכ ,כז( ויהי עשו איש יודע ציד איש שדח

ויעקב איש תם יושב אחלים.
נשאלתי מדוע בעשר נאמר בן פעמים ן Iאיש"
איש יודע ציד איש שדח ,וביעקב רק פעם אחד
איש תם .וחשבתי בפשיטות כי עשו חיח צד
בפיר את אביו רעושח עצמו כאיש צדיק ומדקדק

)כח ,כג( ורב יעבוד צעיר .חיינו עשו שחוא

במצות ,כדשרת רז"ל )כראשית רכח פס//נ ,י( ופירוש

חככור ,יעבוד לצעיר יעקב .שי

רש'ןי )ר"ח יוער ריצ( ,על כן נאמר איש ציר

לחתפלא למח חפץ יעקב כל כך לקחת

)בפיר ,לרמרת כנ"ל ,מח שאיו כן( איש שרה,

חבכורח ,כיון שזח נאמר מאת חן )ויאמר ח/

)כשדח חהי 'Iאיש אחר'ן שרע נמרר בנלרי

לח ,כי( רב )חיינו חבכור( יעבוד צעיר ,ואם

רמופקר לכל( ,על כן נאמר ב' פעמים איש

כו יצטרכו בניו חו/ו על ידי זח לעבוד לאומות,

שחהי עושח את עצמו בכל פעם לאיש אחר

)כאשר חיא בעונותינו חרבים עד חנח כגלות

כנזכר .מח שאיו כו יעקב איש תם ,כפיו כו

חמר(.

לבו ,על כו חרא רק איש אחד לאמיתו כמוכו:

וי"ל כי זחו חיח טענת עשו שצווח ויעקבני זח
פעמים ,את בכורתי לקח וחנח עתח לקח

)כח ,לא( ויאמר יעקב אל עשר מכרח כירם

את ברכתי )כראשית כז ,לו( ,חיינו בטענת ממח

נפשך כי אם לקח בכורתי אם כן חוא יעקב
חרב )חבכור( ,וצרד חוא לעבוד אותי ואת

בני ,ולבסוף ועתח לקח את ברכתי ,שנאמר
כח )שם כט( יעבדוך עמים ,חיינו שאומות חעולם

בני עשו יעבדו לו ,ואם כן הוא תרתי דסתרי
אחדדי ,ככורתי וברכתי ,ואיך לקחם שנהים נם
יחד.

את בכורתך לי .יש לתמוח
מאוד לכאורח )כב ול כר"ח ורב יעכור עציר( כיון
I

שבטח שמע יעקב אבינו מאמו חקדושח רבקח

את אשר חנידו לח מפי חן )בכית מדרשו של
שם( ,כי שני גויים בכטנח ורב )חבכור( יעבוד

צעיר ,ומאחר שנולד עשו חבכור אם כו יחיח

כן שבני עשו יחיח לנו לעבדים ,כמ"ש )לקמז
כז ,טג( )יעבדוך עמים וגר ./וכן( וחיח מלכים
אומניך ונו' )ישעיח מט ,כנ( ,אם כן כשיקנח יעקב

אולם י"ל לזכותו של בני ישראל ,כי לקח רק

את חבכורה ויחיח קניז נמור אם כן יצטרכו

חעבודח

)כפי חבנואח חנןןל( בני יעקב ח"ו לעבוד לבני

קדושת

הבכורח,

חיינו

רק

לחשם יתברך ,שזחו חיח מבוזח בעיני עשו

ולקחו בעד נזיד עדשים ,מח שאיו כו לחפוך
חמציאות שיחיח יעקב נולד בראשונה זחו אי

אפשר ,על כן עדיין .יקויים ורב ·יענוד צעיר,

עשו ,כמ 'Iש ורב )חבכור( יעבור צעיר כנזכר.

ומה

שכתבו )עיין רשווי( כיון שעבודה בבכורות

על כן נתאיח לח) ,ועשי ממילא לא

n

ושלום

תולדות

יייים

פן

היה ראוי לה כמ IIש )לעיל כח ,לך( בזה ויבז עשו

)לצורך עולם הבא כשאמות איו לי שום חפץ
בזה ,ועל ירי זה( ויבז עשו את הבכורה,

להניח שיעבור )חווו( עליו ועל זרעו כשיהיה

)כנזכר(:

את הבכורה( ,מכל מקום מרוע עשה כזה

הוא הבכור כנזכר .אלא וראי רהעיקר הוא
עבורת השם יתברך ,וכיון דהעבודה בבכורות

על כן מסר נפשו ונפשות בניו בער עבורת
השם יתברך ,אפילו להשתעבר בגלות לבני
עשו ורק לעבור השם יתברך ,נאמנם באמת
במ"ש )לקמז כו ,כט( בברכות ליעקב יעברוך
עמים ,שוב נתהפך גם זה לברכה ,ונמצא שעשו

שיתעבד ליעקב הוא ובניו[ :

)כו ,נ( נור בארץ הזאת וגון כי לך ולזרעך אתן
את כל הארצות האל והקימותי את
השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך ,והרביתי

את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל
הארצות האל וגו' .כבר נורע הרקרוק כי מקורם
אמר "אתן" לשוו לעתיר ,ואחר כך "ונתתי"

לשוו עבר ,שנתתי בכר לזרעך את כל האצרות
האל .וגם מה שכתוב והרביתי את זרעך ככוכבי

)כח ,לב( ,ייאם ר עשו הנה אנכי הולך למות
ולמה זה לי בכורה .י"ל
שזהו

מעשי

ודךר

עשו

)מעשי אבות סימו

לבנים( כדרך הרשעים הכופרים בימינו ,בגלות

אדום הארוך הלז ,שיאמרו שעל עולם הבא

אין להם נפקא מיניה עוד ,כי כופרים בזה,
ואומרים דרך צחוק והיתול שכאשר ימיתו יוכלו
לזרקן לפני הכלבים ,ולא יכאב להם עוד ,וזהו
שחשב
הבכורה,

ואמר עשו כי מהו העבורה של
)שכיון

שכבר

חלקו

בנחלת שני

עולמות והוא לקח לו בל העולם הזה] ,ולא
חשב ששי עצה על פי התורה שמגיע באמת
ליעקב ובניו העולם הזה כנזכר במפרשים ,וגם
לקמז ברברינו בעה/וי[ ,אשר רק בזה כל מגמתו
והשלמת תאותו ,ומה זה נפקא מיניה עור לו
בבכורה שיקבל פי שנים בירושת אביו ,כיוו
שממילא נתחלק כבר וכל העולם הזה שיד לו
לברי ומה יזכה ומה יוסיף עור בהבכורה בעולם
הזה( ,וזהו העבורה והקרבת קרבנות ששי רק

'לבכורות יהיה לו רק שכר עולם הבא ,ובזה

לא חפץ ולא האמין .וז"ש ויאונר עשו הבה

אבכי הויד יזכות) ,שמעלת הבכורה הוא רק
לעולם הבא כשאמות( .ויונה זה יי בכורה,

השמים ,יפלא לכאורה ,כי מעולם לא שמענו
שירצה ארם בהרבה בנים ,דוקא כמו כוככי
שמים.

אולם יזול כיוו שניתן השבועה לאברהם אבינו
שיתו הקב"ה אץר ישראל לבניו בני
ישראל ,והיינו על מנת שישמרו התורה ,כמ"ש
בזה עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור
משמרתי מצותי חקותי ותורותי ,אפילו תורה
שבעל פה ,והביאות הראשונות לאץר לא היו
לקיום

עולם,

והקב  f/ה

והבטחתו

והתורה

הקרושה זהו כולם נצחיות ,על כו בעל כרחך
קאי העיקר רק על ביאה השלישית בכיאת גואל
צרק במהרה בימינו ,וזה תלוי בקיום התורה
שרוב מצות התורה )שמ  tlג מצות( תלויות

בארץ וביאת גואל צרק במהרה בימינו) ,ובגלות

רק ר"ע כל היום ,כראיתא במגלה עמוקות )עיין
שופת קרשוים ,אופנים אופן עו/ן(

וכבורע

)עיין בדjגךמת

םפר חחניךו« ,וכלו כל הקיציז ואיו הרבר תלוי
אלא

כתשוהכ,

וכמ"ש

הרמכ Ifם

כהלכות

תשובה ,ו//פ) (.ח"ח

וז /fש כי יד ויזרעו את"ן) ,לשוו עתיד(.
את כי הארצות האי ,והקיונותי את

תולרות

חיים

פח

ושלום

אביך,

כלל .וחרי זח כאלו כבר בתתי( וזרעך את

)על מנת ששימרו בניו חתורח באץר ישראל

כו הארצות האו וגו' עקב אשר שמע

כב"ל( .והרביתי את זרעך ככוכבי השמים,

אברהם בקווי וגו' )שישובו בתשובח ויקיימו

)חייבו שאיו די במח שמקיימיו בעצמז חתורח

חתורח( כנ IIל:

השבועה אשר נשבעתי ואברהם

חקדושח ,רק צרד לחשתדל ולחוכיח אחרים

ולחיות מצדיק חרבים לחקים דגל חתורח

חקדושח על תילו בכל מח דאפשר .וחבח כתיב
)דניאל יד ,ג( ומצדיקי חרבים "ככוכבים" לעולם
ועד ,חרי שמצדיקי חרבים נקראו "כונכים",
חחבtפחח

וזחו

ונקראו

ככוכבי

שיחיח

זערו

שמים

כנזכר.

מצדיקי

חרבים

ואז(

ונתתי,

)כו ,ה( עקב אשר שמע אברחם בקולי ושימור
משמרתי מצותי חקותי
עיין

מח

שכתבנו

בזח

במאמר

ותורותי.

תורת

שבת

בפרשתו (:כ)

או יאמר על חכתוב חלז עקב אשר שמע

)כאלו כבר תנתי לזרעך ,חייבו כמ"ש חרמב"ם
בחלכות תשובח )פו/ו ,ה/וה( שאם עושיו תשובח

אברחם בקולי ושימור משמרתי

מיד בגאליו ,ויחי תיכף ומיד "ונתתי" בלי איחור

מצותי חקותי ותורותי .כבר עמד חאלשיך

(.כ) נור בארץ הזאת רגר' כי לך ולזערך אתך את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי
לאברהם אביך והרביתי את זערך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצרת האל וגו' ,עקב
אשר שמע אברהם בקולי יושמור משמרתי מצרתי חקותי ותורותי .יש לדקדק טובא כי בתחלה אמר הכתוב
כי לך ולזרעך ייאתן את כל הארצרת האל" ,היינו ייאתן" לשון עתיו ,ומיו בפסוק שלאחר זה כתוב רנתתי
לשןו עבר .הן אמנם אמרו חז"ל בבבא בתרא ,ק) א( על הכתוב )לעיל יגי יך( קום התהלך באץר לארכה
ולרחבה ,ואברהם אבינו קנה אז אץר ישואל בחזקה ,ולפי זה שפיר ניחא מ"ש ליצחק ונתתי את וגו'
לשון עבר ,משום שכבר נינתה לאברהם וקנאו אז בחזקה ,ואם כן הוא כבר ניתן לו לאביו ולזרעו אחויו,

אך עויין צויך להבין אם כן מה זה שהתחיל כי לך ולזועך אתן את כל הארצות האל בלשון עתיו
כנזכר.

ורנאת על פי מה שאמרו חז  I/ל ביומא )כח ,ב( על הכתוב בזה יושמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי

שקיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין ,ותמה בתרספות ישנים )שם ד"ה אפילר( ,והניח בקושיא ,מווע
דוקא עיוובי תבשילין נראה לבעל המימרא מצוה קלה ורבנן )יותר משאיר מצות דרבנן( .והנה בקידושין
)פב ,א( במתניתן אמרינן סתם שקיים אברהם אבינר כל התורה כרלה עו שלא ניתנה שנאמר עקב וכו'

וישמור משמרתי מצותי חיקיתי ותורותי ,וכן פירש רש"י בזה ותורותי להביא תורה שבעל פה ,וכבר עמו
הרא"ם מדוע לא הביא רש"י הדרש וקיים אפילו עירובי בתשילין ,ועיין במהרש"א בחידושי אגדות בסוף
קידושין שם.

ונם יש לדייק על לשון המתניתן סוף קיוושין שעשה אברהם אבינו כל התירה כולה ,מה בעי לרבות
באלי התיבדת ייכלןן יגם ייכולה") ,ומצינו בש"ס בכל המקומות שדקדקו יותר בלשון המשנה על כל מה
שבא לרבית ,ומכל שכן הכא ואמרי דבנן בכפילייא כל יכילה( ,ועיין בטורי זהב הלכית ראש חשנה )טימז
תקפ'/ב םק'/ג( מ'  Iש על נוסח מלוך על כל הערלם כולן.

אולם נראה לי על פי מה שכתב קדוש זקיני בבני יששכר )מאמר שבת הגדיל ארת ('א דכיין דלא איפסקא
הילכתא עדיין בין השבטים אם יש להם לאומות העולם דין ישראל לגמרי יוצאו מכלל בן נח גם להקל,

או לחומרא צריך להיות גם חומריה דבן נח ובפרט לשיטת השבטים ,על כן
השבת עשה איזה מלאכה באמצע היוס מעט לחרמרא שלא יהיה בכלל בן נח
נט(, ,א עיין שם .וכן דיברו מזה עוד האחרונים הרבה .ואם כז הוא אז לא
ויקיים עירובי תבשיליז והטעם היא כמבואר בש"ס ביצה )טי ,כ( כדי .שיברור

כששמר אברהם אבינו את
ששבת חייב מיתה )סנהדרין
שייך גבי אברהם שישמיר
מנה יפה לשבת ומנה יפה

חיים

ושלום

תולדות

פט

הקדוש במה שתלה הקב1Iה רק בזכות אברהם,

שדשרו רז  1Iל )בראטית רהכ פס"ר ,ר( על מצותי

וכ~ צי'חק ח"ו לא ה~ה שומד התודה ,כמו

חקותי ותודותי ,גם תורה שבעל פה ,הלא

r

על שבת) ,דבאמת הך טעם ב' ראמרינן שם מאת אשר תאפו אפו מכאך סמכו

ליו"ט ולא ישכח להכ
חכמים לערובי תחומין מן התירה ,זה איני עיקר ,דלדידן דסבירא ליה עיריבי תחומין רק מדרבנן יכן
לרביתא שהיא דרבנך( ,וזה שייך לדידן
בראה מש"ס יומא יקיים אברהם אבינר אפילר עירובי תבשיל
דאסור לן להכין ולבשל בשבת גם במלאכה גם כל דהו ,על כן הוצרכו לעשרת עירוב תבשילין כדי שלא
ישכח להכין ,מה שא כן אם נאמר דאברהם אבינו עשה בעל כרחו איזה מלאכה בשבת לחומרת בן בח

r

r

שלא ישבות כדעת כמה אחרונים ,ואם כז לא שייך גביה טעם עירובי תבשילין ,דהא אפילו אם ישכח

ולא יכין מערב שבת כראוי לשבת ,כיןו דבעל כרחו צירך לעשות איזה מלאכה בשבת ,יעשה זה המלאכה
להכין סעןדתן בשבת בבישול או כיוצא ,אלא ודאי כיון דאמרינן ביומא דקיים אברהם אבינו אפילן עירובי

r
r

תבשיל  ,בעל כרחו הןא דשמר אברהם אביבו השבת כןלו כדין ישראל ,על כז
תבשיל בטעמיה כדי שלא ישכח להכין מבעוו יום מערב שבת שהוא יו"ט ,וזהו
.ג) א( שהיה אברהם תחלה לגרים יממבו למו בפרשת דרכים דד ישראל לגמיר היה
אביבר ראיל,ן כירן דקראו גר שיצא מכלל בז בח לגמרי )וכתבבי מזה במקיום אחר

r

הוצרך לגביה עיררב
כדעת הש"ס בחגיגה
להם לאבות מאברהם
בעה"י(.

r

ילפ~ זה שפיר מרבן לישבא ומתניתן וסןף קידרש  ,והאי תנא וןקנא הרא וקאמר שעשה אברהם
אביבו את כל התורה כילה עד שלא ביגתה שבאמר עקב רגר' ,כל רגם כרלה כנזכר לרברת שלא חיסר אפילו
דבר מעוט )כעין שכבת הטריר זהב שם בהלכות ראש השבה כנזכר( מהתררה ,כגרן אפילו במקרם שנרגע

לחומרת בן נח ,היינו שלא עשה שום מלאכה רק שמר וקיים ככל תררת משה רישראל כדין ישראל גם
עד שלא ניגתה.

יבם זה בא שפיר לפי זה לאשמעינן רבא ואיתימא רב אשי שקיים ארבהם אבינר את כל התררה כרלה
אפילר עירובי תבשילין ,חיינו כנזכר לרבותא עירובי בתשיליז ,לאשמעיבן דמה וקאמר התבא במגתיתן כל
התררה כולה היינו לרבות וברים שהמה קולא לו בן בח כגון לעבין שבת ,אף פי כן קיים אותן אברהם
אבינו ככל חוקות תורת יוטראל ,עול כן קיים עירובי תבשילין ,דאם לא כן וכשהיה עושה בעל כרחו
איזה מלאכה בשבת אז לא שייך עירובי תבשילין כנ"ל ומיווטב כל הקושיות ,וגם קווטית התוספות ישנים
למה נקט עירובי תבשיל דוקא.

r

r

והנה אם נאמר ואבות העולם וין בן נח יש להם ,ופסקינן ורק ישראל קונה בחזקה ולא בן נח
רנכיר ,והבה יוקשה האיך אמרינן כבבא בתרא וקנה אברהם ·את ארץ ישראל בחזקה שנאמר קום התהלך
באץר לארכה רל  mבה כהנ"ל אם ספק בן נח יש להם ,ובעל כרחו מזה וו ישראל גמור לאברהם אבינו
ויצא מכלל בן נח לגמרי ,על כן שפיר קנה את האץר בחזקה.

r

יזהו המשך הכתריבם כ~ לך ולזונזי "אתו" את כל האצרות האל) ,היינר את"ן לשון עתיו ,כיןו שבפועל
עויין לא ביתבה לישראל עד ימרת משה ויהרשע( .והקימות" את השבונוה אשר נשבנות" לארכהIIם בא"ך
והרב"ת '1את זערך ובו' ,ונתתי לזךער את כל הארצות האל) ,היביו מכח השבועה וההבטחה לאברהם שאמר

r

לו קום התהלך באץר שקבאר חבזקה ,עול ידי זה באמת בעל כרחו הוא עב נתתי לשןו עבר ,שכבר
קנאן אברהם לי ילזרעו בחזקה כדין ישראל ,עול זה מביא ראיה וטעם שקנאו אברהם לאץר ישראל בחזקה
רדיז ישראל יש לו( .נוקב אשר שמנו באהרם בקיי רשמור משמרת" םצות~ חקיתי ורתרת") ,וטקיים אברהם
אבינו אפילו עירריב בתשילין כדאמרינן על זה בירמא )כח ,ב( רקיים כל התירה כרלו כבזכר ,הייבו גם דבירם

r

שהוא קילא לגבי בן בח ,ריצא לגמרי מכלל בן נח ,כד ישראל שלא עשה בשבת וטרם מלאכה ,על כז
שפיר קנאו בחזקה כנזכר( .ועל כן באמר בזה נתתי )כבר( ,את כל האצרות האל ,שקבאו בחזקה כוין
ישראל ,ראתי וטפיר רבכרן :

תולרות

חיים

צ

ושלום

האבות הקדושים שמרו כולם התורה כנןכר

וכשרוצה יתברך שמו להטיב בחסדו מי יוכל

לעיל עד שלא ניתנה ,ונם להלו נאמר והרביתי

לקטרג על מתבת חנם וחסד ,על כן נאמר בכל

את זרעך בעבור אברהם עבדי.

זה רק בעבור אברהם עבדי במדתו

וי"ל יען כי יצחק אבינו היה עולה תמימה ואין
חוץ לארץ כדאי לו ,כמו שאמרו רז  11ל
)רבאש~ת רבח פס"ד(, ,ג

והיינו נם

אחרי העקידה

היה כל ימיו צריך לשומרו כדיו עולה תמימה,
והנה אמרו חן"ל )טגילח בט ,א( האי מאן דמתיהיר
בעל מום הוא ,שנאמר )ויקרא בא ,ב( או נב"ו או
דק ,ונאמר )תחלים סח ,יז( למה תרצדוז הרים

גבנונים יכו' ,ועל כן אם היה אומר לו קוב'/ה
ליצחק כי יעשה לו כל הטובות האלו בזכות
עצמו

מתורתו

ומצותיו,

היה

חשש

פו

יכנס

בלבו שמץ מנהו מהרחבת הדעת מגיס דעתו/
והרי נקרא בעל מום ופסול לעולה ,והרי ננרע

מעלתו מבחינת עולה תמימה ח"ו ,על כו הגיד
לו יתברך כי כל זה הוא נותו לו רק בזכות
אביו .מה שאיו כו ביעקב לא ,היה צריכיז ליזהר
בזה שאינו בחינת עולה וקרבו ,גם אם יעלה
בלבו כזה איו חסרון ,שלפעמים צריך להיות

הצדיק בחינת וינבה לבו בדרכו ה' )דכרי חיטים
ב יז ,ו(

או יאמר

כנודע:

מה שאמר הכתוב רק עקב אשר

שמע אברהם בקולי ,וכן והרביתי
את ןרעך בעבור אברהם עבדי ולא הזכיר
בעבור יצחק ,שהקשו המפרשים וכי לא היה
לו זכות ח'/ו ,וכי זוטר יראתו וצדקתו ,ובפרט

כנזכר:

או יאמר עקכ ונו' וישמור משמרתי מצותי

חקותי ותורותי .זה תורה שבעל
פה ,כמו שאמרו רז'/ל בסוף קידושיו )פכ ,א(
ופירוש רש'  Iי )ד /Iח ותורתי( בזה) .דרשתי סמוכיו,

עם( וסמיך ליה הכתוב וישב יצחק כגרר
וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי היא
וגו ./כי הנה רש'/י ן'  Iל ) .ד /Iח לאשתו( פירש כזה

לאשת'/ו כמו על אשתו .אמנם יש לפרש גם
כפשוטו לאשת I /ו ,היינו ששאלו לאשתו .ונם
מ 'Iש ויאמר )היינו יצחק( אחותי היא ,ששניהם

דיברו ביניהם מקודם שיאמרו כן ,על כן

כששאלו אותו או לאשתו שניהם כיונו להשיב

לכל אחד כי רבקה היא אחותו ,ועל כן לא
שיד

בזה

דאיסורא,

משום

כמ  IIש

שויא

אנפשיח

בתשובות

רמ'/א

חתיכה

)סיטן

בן(

ובטורי זהב )יורח דעח סיטן קפ (ח /לעניו הוחןקה
I

נדה בשכנותיה ,עייז שם ,דכיון ששניהם אמרו

כז ביניהם שיאמרו כן לפני העולם .על כן שפיר
מ  IIש )לקטן כו ,ח( וירא

והנה ציחק מצחק את

ולא

נדה

רבקה

אשתו,

שיד

הוחזקה

בשכנותיה ,עיין שם .ושפיר הלשון ושיאלו אנשי
המקום לאשת"ו ,כי כן דברו ביניהם מקודם
גם כן ,דכששיאלו אנשי המקום יאמרו להם
אחותי היא.

אשר פשט צווארו על גבי המובח ויצאה נפשו

והנה ביארנו כעה"י בשו'/ת מנחת אלעןר )חלק

למען שמו יתרבך .אולם כיון שעבודתו היה
ככחינת גכורה עליונה ,וכשבותנין במדת הדיו
כל אחד כפי מדתו יש לעומת זה מקטריגים
גדולים ,ומי יצדק לפניך כדיו ,וכאשר כאה
הברכח לןרעו של יצחק היינו לבני יעקב ,על

ו' סיטן ע IIט ,עדייו בכתב יד וחבל על דאבדין( דהך

בפירוש הרמבן/ו ז"ל וכנ' (. Iל ובצותי חקותי

אברהם,

ותורותי ,זהו תורה שבעל פה כדרשת חן"ל

כן

נתנם

רק

במדת

החסד של

דאמרינו בכל מקום

לעניו שוויא

אנפשיה

חתיכה דאיסורא ,ןהו רק דרבנן .ון /Iש וישובור

ובשוברתי) ,אברהם ויצחק בנו אחריו כמ"ש

ושלום

תולדות

היים

צא

)כנ (. IIל וסמיך ליה וישב ונו' וישאוו אנשי

הארוו והאורים ותומים וכו'( ,במלחמות הנכרים

המקום ואשתו ,כנ IIל ,ויאמר אהותי היא,

שמשלו על ישראל אן ,וכמאמרם ז"ל במסכת

שייך שויא

תמיד )לב ,א( שהשיבו לאלכסנדרוס מוקדון,

אנפשיה חתיכה דאיסורא ,וכל ןה הוא איסור

שטנ"א נצח בעונותינו הרבים) ,והוא היה בזמן

רק דרבנן כנ'  Iל .והיה אופן לומר דלא תיקשי

בית שני כדאיתא בש"ס יומא )סט«, ,א על כן

כלל ,משום די  IIל דלא קיימו האבות רק תורה

קראו שמה שטנ /Iה לרמז הנ"ל ,ונאמר רבו גם

שבכתב ,ולא תורה שבעל פה ונזירת חכמים,

עויה ,חיינו גם לרבות היינו שהיה המריבה

דכיון

שדיברו ביניהם כן ,לא

על וה קאמר הכתוב מצותי חקותי ותורותי,

תורה שבעל פה ,הרי דקיימו תורה שבעל פה

ונשמרו מאיסור דרבנן ,על כן הוצרך לומר
וישאלו ונו' ,כי ריברו ביניהם כו מקודם כנ  tlל,
על כו לא שייך כלל גם האיסור דרבנו משום
שוויא אנפשי' חתיכה דאיםורא כנ I/ל ,והוא

מותר לכתחלה:
או

יאמר על

התרנום

ביותר אז'

כנזכר.

)ונם י"ל רבו נם עליח על חבאר השני
לרבותא ,כי את זח לעומת זה עשה
האלקים )קהלת ז ,יד( ,על כן כל הגדול מחב,ירו
יצרו גדול הימנו )סובה נכ(, ,א ובבית שני שגברה
כבר ידי הסטרא אחרא שלא היה עוד החמשה

דברים שחסרו והעיקר הארוו הקודש והלוחות

בתיבת

עק IIב

שתירנם חל'  Iף .על פי דברי
הקנה הנדול )דף ע IIח מדפוס קאערץ( עקב אשר

והאורים יתומים יכון )יומא כא(, ,ב אם כן לא
היה עוד להםטרא אחרא במח לקנאות אותו
אן כל כך ,ועם כל זה קנאו ורבו נם עליח
הסטרא אחרא '/נם עליה" ,לרבותא(.

שמע אבהרם בקולי ,ומהו עקב תורה ושמע
אברהם לקיים התורה ,שכו תור"ה בא 'Iש ב"ר

אמנם הבית השלישי במהרה בימינו קראו

ג "ק ד"ץ ה"פ ו"ע ז  tlס ח"נ ט  tlמ י"ל כ  ffת ,עולה

עתה הרחיב

שמה

רחובות ,ויאמר כי

חלופו עק'ןב ,עד כאז לשונו הקדוש .וז 'Iש

הן לנו ופרינו בארץ) ,והיה בהניח הן אלוקיך

חו"ף) ,היינו חילוף אותיות( עק"ב) ,שהוא

לך מכל אויבך מסביב וגו' )דרכים כה ,יט« ,כן

תורה ]כ-ע-כ-פ גבימטריא עקIIכ[ שלמד אברהם אבינו

יהי רצוו במהרה בימינו אמו] .ושוב ראיתי כעיו

כנזכר(:

)כו ,יח( בהש;שה בארות שחפר יצחק י"ל
רמוז הג' בתים .כי יצחק

אביני הוא יהיה המצדיק לעתיד ,ועל ידו הוא
הכנת הגאולה במהרה בימינו לבית יעקב בני
)שבת טפ(, ,ב והכל חד הוא )ועיין כדכרינו ככמה
מקומות ןבפשרתו להלז רב"ה וירח את ריח גבדין( ,על כו
חפר ומצא הג' בארות ,ובהבתים הראשונים

היה מלחמות וצרות על כן נקרא הבאר האן

זה ברמבן/ן [.ל"ז

אמנם מ'/ש בבית השלישי "הרחיב הוי"ה
ונו" ,י"לעל פי מה דאמרו בווהר הקן

)זוח"ב קח ,ב( כי חו"י אלקי"ם הוא שמא שלים,
ולכאורה יפלא כי יחודא שלים מצינו רק חוי"ה
אדנן'י ,וחיחוד חשלם בתכלית השלימות יהי"ה
ה' אחד וכו' ,היינו עולה יפ"ה כנורע ,ומחו

עניו לחוי"ה אלקים.
אולם יו/ל

רומז

כי

יתפשט

ידיעת

הוי"ה

עשק ,ובאר השני שטנה ,כי כבית חשני היח

כביכול ,שחוא מחוח כל חויות ,נם על

עוד ביותר התגברות הסטרא אחרא )וחסרוו

בחינת הטב"ע שהוא גימטריא אוקי"ם כנודע

תולדות

היייים

צב

ושלום

)גיתנ אגח " Mא שער ההוי"ה ,ה' '(,ג וכמ"ש בתשובות

אם ברו"ח התורה או לרו  Ifח היום והעת(.

חכם צבי על רבר אותו חכם שרשר כן ,וביאר

ויצחק וורבקה) ,כי כן דרך הבנים הצעירים

שם שבאמת גם הטב"ע הוא עצם אלקיות
יתבךר שמו ,הכל מאתו ,לית אתר פנוי מיניה,

ובפרט הכלות להיות בעונותינו הרבים בימינו
מורות לוברריהן ,הם אבותיהם ,האדי יתחנגו,

צשריך

וזהו חורבו עולם על ירי זיווגים שאינם הגונים(,

הלרחיב גבול הקרושה שנרע יריעת מציאתו

והגם שאצל הקרושים האלו יצחק ורבקה לא

יתי/ש גם בכל עניני הטבע הוי"ה ',ו'ב'ו

פעלו לרעה כלותיהם הרעות כנ  IIל ,אך על כל

)גימטריא אוקייים( .וזהו שמא שלים הוי/יה

פנים מגמתם וצרובם של הכלות האלו היה כו

הגאולה

ומזה מוסר השכל ובפרט ברורותינו

עיין שם .וד"ש הרחיב הוי"ה

שזהו

אלקי"ם,

משלים

וב"ו,

לשלימות

כנזכר,

שלימה ובניו בית שלישי על ידי התגלות

להשמר ולהזהר מן הצעירים צועירות כאלו ,הו

מלכותו יתברך שמו בכל משלה בכל אתר וענין

ציילנו:

כנןכר ,וןהו הרחי/וב הוי"ה לנו ,שיתרחב גבול

הקרושה יריעתו בכל פינות וענינים כנןכר:

)כו ,יז( ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר
עשתה ביר יעקב בנה .עשתה

ופ"ש ופרינו באץר .צרדי לדקדק מהו העניז
ופריב"ו לזה ,כי לא מצינו כלל שהיה
יצחק חפץ עוד לבנים ,ובאמת לא היה לו עוד
בבים ולא אשה אחרת .וי"ל כי לאשר מיירי

אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה )אסתר ב(. ,א

בזה בגאולה שלימה )וכנ /Iל מהרמב//ו( ,ואמרו

[ה] אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך

חןI/ל )יבטות סב ,א( איו בו רור בא עד שיכלו

אל המשתה אשר עשתה )שם ת ,יב(.

כל הנשמות שבגוף ,על כן צריך ופריב"ו
)לפריה ורביה( ,כרי לקרב הבניז בית גי בביאת
גואל צדק ,כן י"ל על רךר הפשט.

במסורה הי ,רן .ואיךד )שטואל ב יב ,י( ותקח תמר

את הלביבות אשר עשתה· .נג[ ואת כל אלה
ירי עשתה )שיעיה סר(. ,ב נר[ זכר את שותי ואת

י"ל כי באמת השפע מאתו נשפע ברצונו
יתברך שמו לישראל עם קרובו ,רק תנעכב
לפעמים בעונותינו הרבים ,ועל ירי נסיונות

אך עדיין צרדי להביז מ//ש ופרינו באר"ץ,

אשר מנסה הי אלקים אתכם לרעת השיכם

אולם י"ל כתרגומו וניפוש בארעא ,וגם

אורב.ים את הו )רבריס (,ר',ב ובפרט בימי חבלי

רש/וי פירש כן כתרגומו וניפוש בארעא ,עכלו/ה.

משיח הנוראים האלו בנסיונות רבות וגרולות

היינו שןהו הכונה כנ I /ל להרחיב בגול הקרושה

כמבואר בררשות חז"ל ,ואם שבנו בתשובה

באץר

היינו כבר כבאלים )עייז רבמ"ס הלכות תשוהב פ  IIז ,ה (Iה/

בארעא,

בביאת גואל צדק ,והעיקר לירע באמונת אומו

)רייקא( .וזהו יהיה ביאת גואל צדק ובניו בית

תקוף הימנותא ,כי כל זה יד הן בהשגחתו

ידיעת

מציאת

התחתונ"ה

השם

הזאת,

ירבתך

וזהו

גם

וביפוש

ג  Iבמהרה בימינו

הפרטיות ית"ש ,והוא נסיונות חבלי משיח כרי
לעירר לבנו לתשובה כנזכר ,והכנת הגאולה

אמו:

)כו ,לה( ותהייין• )נשי עשו המה כלתם(.

במהרה בימינו ,ואז נמשך השפע קורש וישועת

)שהיו

הגאולה בזכות האמוחנ ,והחנ כתיב בשיעיה

רוצים להיות מורוו'ת ררך לאיזה רוווח ילכו,

)כו ה( חמה אין לי שמיר ושית ,עיין שם בפירוש

פור"ת

רו"ח,

f

תולרות

ח'י'ים

ושלום

צג

ית//ש

ויאמר המלך תלהו עליו )אםתר ו(, ,ט והוא מחיית

התבטלות האוובות העולם לגוברי ,רק שובעכב

עמלק ראשית גויים וגו'( ,כז יהי רצוז במהרה

חמתו מהם כרי שלא יאובר הובקטרג עלינו ובה

בימינו אמן:

רש/י

עונותנו

כי זולת

ההי עשוה

נשתנו וכון ,כי גם אנחנו חטאנו ,ונמצא אם

אנחנו נשוב להשם יבתךר ,אן יעבור ממשלת

)כז ,ככ( הקיו קול יעקב וגו ./פירש רש'  Iי

זרוו ובן הארץ ויעשה בהם כלה ,כי אז אין
להתיירא מפני המקטרג כנזרכ.

שמדבר בלשון תחנונים קום
נא ,באל עשו בלשון קtפנוריא רבר יקום אבי.

את

ולכאורה יש לרקרק כיון שמרבר בלשון נסתר
יקו  IIם אבי ,הרי ןה לכאוחר יותר בררך כבור

וז"ש

ותתן,

הקרושה(.

)השכינה

המטעמים ואת היה"ם אשר שעתה,

)]לחם[ הוא גימטריא מזי"א ,לח"ם שנמךש
מטעמי החסרים ממזלא עילאה שפע קושו
ברוחניות

וגשמיות(.

ביר

יעקב

בנה,

)שמשפעת זאת לבני יעקב ,ישראל עם קרובו(.
ותתן תמר) ,כינוי להשכינה הקרשוה( .את
היביבות,

)רךר

השפעת

השפע,

מחכמה

לזערי אנפין ,ומשם לובלכות כנוער ,וזהו רובוז

מובררכ בלשוו בוכח קום )אף שאמר לשוו נא(,
אך באמת זה אינו ,רזת אררבה דרך אהבה

וכבור לשיראל לאבות ובנים כשמרברים
]לבאיהם[ בלשון נוכח ,מה שאיו כו המתחדשים

)והולכים בדךר עשו( מרברים לאביהם בלשון
נסתר) ,כמדבר אל עבר ורחוק ממנו( .וז"ש
עיקב קום נא בלשוו נוכח ובקשה ,וכרךר בני

שיראל אל אביהם ,מה שאיו כו עשו בלשוו

בתיבות לביבו"ת ל"ב ]בתיבות החמכ'/ה[ .ת"ו
חיים] ,בחינת זעיר אנפיו[ .י"ב] ,גבולי אלכסון
שהוא מלכות[ .וז'וש( אשר עשת"ה) ,שלוז
תיקון ,כמו )שובואל כ יט ,כה( לא עשה שפמו,

כז ,כז( וי ר ח את ריח בגריו ויברכהו ויאמר

היינו כשנתקו מעשינו יווער כי( את כי איה

ראה ריח בני כריח שרה אשר

ירי עשתה ,ש'/תי) עושה הכל בהשגחה

ברכו '.ה במסוחר וירח ',ב רן .ואיור )עללי ,n

פרטיות בפרט שבפרט עד איו עךר על כל מה

אנ( וירח ה' את ריח הניחוח .י"ל על פי מה

שיבא עלינו ,ואז יפלו האומות העולם ושונאינו
לפנינו שלא יההי קטרוג מה נשתנו וכו' כנזכר.

שאוברו חז"ל בשבת )טפ ,כ( כי הובצריק לעתיר

וז"ש( זכר את ושתי) ,מלכותא חייבתא(.
ואת אשר עשתה ואת אשר ננזר עייה,

)להעביחר מו העולם ,ומלכותה יתו המלך

מלכו של עולם ית"ש לערותה הטובה ממנה. ,
היא

נסתר וכרךר בניר כנזרכ:

יהיה ציח"ק באינו ,היינו שעל ירו יהיה
הישועה ,עד שאימרו אברהם לא יערנו וישראל
לא יכירנו )ישעהי סג ,יח( ,ועל כן במרתו מרת

הגבור"ה הוא היסורים והריניס האלו של חבלי
ובשיח ,וכובבואר ברפי עץ חיים )שער חג הובצרת

אסתר המלכה ,רומן לכנסת שיראל

פ 'Iז ר"ה חוכר"י ז"ל הא אתיבא להורענא( עיין שם ,וגם

הקרושה )ווח"ג קנפ(. ,ב ואז( אף יא הביאה

אםתר המיכה אי המשתה אשר עשתה,

בבני יששרכ בובאובר לשבת נחמו )ובובאר ה בוכחה
א ,א(. mא הונה נורע בהאריז IIל )קול רכחוכ פר ,ב(

)הוא המו ,ובן השלשה שפתחו באף ,שאמרו

כונת הרי IIח ,כי רו ,אלקים ברבוע בגימטריא

רן"ל )פס"ז רבאשתי ב ,א( שבזה היה מפלת המו
שנסובב על ירי זה הוובו נופל על הובחט ובון

',ר וי"ג אותיות של המילוי ראלקים עם הו
אותיות השושר הרי רי"ח ,ובי פעמים הבי

תולרות

חיים

צד

ושלום

נעם הכולל[ גימטריא ניח"ח )עיי! מאזרי אור מערכת

נו"! אות (,כ ועל ירי ןה במתקיו הדיבים בשורשJ

שלה והיא לא נתנה לו לאשה .נג[ ואידך )איוב
ב ,יג( כי גדל הכאב .חיינו ויגרו האיש) ,יצח"ק

כשעולה עד להוי IIה ,דן מילואי הוי"ה ,עיין שם

במדתו הגבור"ה( .הווו ונרו ער כי גרו

בסידור )בכרנת הריח ליל שבת( ,וןהו הריח בחינת

מאור) ,שהדינים הולכים ותוקפים כל יום קשה

דיבי"ם דיצח  IIק כבזכר ,ואלו הדיבים דיצחק הם

מחבירו -ר Itל ,וכמאמרם ז"ל בןוה"ק )זוחווב ריב ,ב(

שיחיח עקתיו כתר עקתיז

הכנה לבית יעקב שיבנה במהרה בימינו.

ושונאי

ישראל

יתגברוו וכדן ייתי מלכא משיחא וכד ייתי ישכח
וז"ש ויאמר

ראה

רי"ח

בני,

)שגם

בני

]יעקב[ צריך הבחינת רי'  Iח ,הדינים האלו

של חבלי משיח הקודמים לבית עיקב ,ועל כו
יצחק ויעקב הם כחד חשיבי בזה ,בסוד הנאמר

בכידור

בכונת

וככן

תז

פחדך

וכו ,
I

ומסיים

ושמך בורא על כל מה שבראת שהוא סוד
יעקב כדי להמתיקו( .כריח שר"ה) ,אשר

הדינים האלו הם מבחינת רי"ח שד"ה כציח"ק
שקראו שד  fIה ,כדאמרינו בפסחים )פח(, ,א והוא

קודם וסמוך ליעקב שקראו בי"ת( .אשר ברכו
',ה )והבחלי משיח מבחיתנ יצחק אם כי נראים
לדינים ,הם לברכה אשר ברכו ה' כדי שנןכה
לגאולה ולא לקללה ח/ןו(.
וזי'ש המסורה

וירח הי את ריח הנחוח,

)שהיא כונת רי"ח נחו 'Jח שנמתקו הדינים

בשורשו כנ"ל( ,על ירי תיקוו העולם שהיה
אחרי המבול שנאמר )לעלי ח ,כא( ולא אוסיף

עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי וכנזכר,
וגם קאי הכתוב וירח הי את ריח הניחוח על

השנים של בחלי משיח ,כמו שפירשנו לעיל
במקומו )בפשרת נח(

המדרש רבה )רבאשית רבה

לוו לישראל בעקתא סג י ,והיינו שהצרות
הולכות ותוקפות ר"ל ,מפני( כי גרו שו"ה,
)רומז למלך המשיח ,שנאמר )לקמז מtב ,יא( עד
כי יבוא שיל"ה וגו  ,fשכבר הגיע ןמנו להתגדל
ולהתגלות( .והיא וא ניתנה וו ואשה,
)שעדייו לא היה היחוד השלם עם תמר שנקרא
מדת מלכות ,ועל כו החבלי משיח בבחינת

הולך ונדל עד כי יתגלה במהרה בימינו .ולעת
עתה( כי גרו הכאב) ,וכמאמרם ז"ל
בסנהדריז )צז ,א( דור שבו דוד בא וכו' ,והשאר

עיניהם כלות בינון ואנחה והיא צער הלב
וכאבינו גדול מאוד( ,ה' ירחמנו ויגאלנו במהרה
בימינו:

או יאדב ר על המסורה הנזרכ ,כי הנה חוש
הריח
הראשון

כבמואר

לא
בספרים

נפנם

בחזפא

הקדושים,

אדם
ובפרזפ

בבני יששרכ )מאמיר חורש חשוו מאמר אז אות ב דווה

והבה ירוע( בארוכה בכמה מקומות ,ועל כן נאמר
במשיח צדקנו ,שהוא התיקון האחרוו מחזפא

אדם הראשוז ,והריח"ו בירא"ת ה' )שיעיה יא(. ,ג

פל"ד( ,ב tעל הכתוב הלז שנסתכל בדורו של

וז"ש וירח את רי"ח בגריו) ,היינו יצח"ק

שמד וכו' ,על כו שפיר הוא קשיור כונת דברי

אבינו שהוא בחינת ירא"ה ,ובחינת מה שכתוב

חמסירח כזח כמי שכתכני כזה.

והריח /Iו בירא  flת ',ח על כן בבחינת עבודתו

הוא בחינת רי"ח כנןכר לעיל,

והמשיך ןאת

i

ובזה י"ל המסורה בפרשתו )לעיל כר ,יד( ויגדל

לבני יעקב( ,ועל כ פישר רש /Iי שנכנס עמו

האשי ויךל הלוך וגדל עד כי גדל מאיד,

רי'/ח גו עדו ,היינו בחינת התיקון של הריח

גדל ג' במסורה ,דו .ואידך )לקמז לח ,די( כי גדל

הראשוז אחר

מה שכתוב )לעיל ג ,כר( באדם

ושיום

תולךות

חיים

צה

ויגרש את האום שגרשו מג  IIן עו"ן,

היה נשאר לו )ברוח הקווש בפיו( ליצחק מה

וכיוו שלא נפגם הריח בחטאו ,אם כז לא שייך

ליתן לעשו ,כמו שנראה בפשיטות ממה שאמר

בבחינה זה גירוש מגן עון כלל ,על כו נכנס

עשו הברכה או הוא לך אבי והשתוקק רק על

עמו רי"ח ג"ן עון Iן כנזכר ,ויעקב הוא תיקוו

האלו הנשארים שהגיוו לו אן ,אך צריכין להבין

עולם בבית יעקב במהרה בימינו ,על כן נאמר

הענין עוו.

ראה ריח בני יעקב כריח שוה ,פירש רש 'Iי

וי"ל הכונה על פי מה ששמעתי בשם הגה Iוק

החטא

שוה שהוא חקל תפוחיז שהוא מלכות )עייז
שעח כ קבלת שבת רדוש (,א לבחר בחינת יעקב עם
I/

מלכות ,וזהו וירח ה' את ריח הניחוח,
המתקת הריח בשורשו כנזכר לעיל ברמן כונתו.
וגם הענין כרי"ח שו"ה ,שהוא מות מלכות

בחינת שאתי בחיקי כל רבים עמים אשר חדפו
וגון )תהלים טפ ,נא( ,היינו הקוצים הסובבים ןה,

ואף על פי כו נכנסים לתוכה באהבה ,וזה
שכתוב יירח ה' את ריח הנחיח) ,שהוא

תיקון העולם אחרי המבול( בתיקון השורש,
אמו כן יהי

רצון:

מה"ר ישרא; מגיו מישרים מקאזנ r

זיו'ע,

שאמר על וךר צחות )וכל דבירהם ברוח הקודש ורציכין
לימוד לאמיהת של תורח כנועו( ראו נא כי אין חכמה

לאשה וכו' ,נם הצויקת היותר גוולה ונביאה
כמו רבקה אמנו אשר נאמר ויאהב יצחק את

עשו וגון ,ומה היה הברכות ויתן לך וגו' לעשו,

וח"ו בוואי על כל פנים לא היה מעביר נחלת
הברכות מיעקב בנו אשי תם יושב אהלים,
ובעל כרחך היה אומר הברכות מ"ש לעשו היה

נותנם ליעקב ,ומה כתיב בהם והיה כאשר
תריו )שיעבור אחיך על התורה( ופרקת עולו
)עול הנלות( מעל צואריך וישארו הברכות

)כז ,ל( ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב

אליך ,וכיון שעשו היה והוא איש בליעל רע
עלול לחטוא ,אז תיכף ומיו היה עשו חוטא

בזה הלשון "טעם אומרו ויהי לשוו צער ,כי
התורה מצטערת על אשר כלה ולא ברך כל
הברכות ,שהרי מצינו שבירך לעשו אחר ךכ,

והיו באים הברכות של עשו ויתן לך וגו' בנקל

וגו'.

ואם

היה

מברך

כתב

אותם

באור

החיים

הברכות

הקווש

הנשארות

ליעקב כבר אבוה תקות עשו" ,עו כאן לשונו
הקווש .צוריכיז להביו מרוע חסר ווקא ליעקב
הברכה הנשארת מה שהניו לעשו ,וכי אין וי
לו בברכות שנאמרו ליעקב ,הלואי שיתקיימו
במהחו בימינו.

מיו ליעקב ,בלי משטמה שלעשו על יעקב
ועל אביו ,כי היה באים מעצמם כיון שעשו
חטא כנזכר ,וכיון שנעשה כמו שהפכה .רבקה

את הרברים ,ובאו הברכות ויתז לך ונו' ליעקב,

וכיוו שנאמר על כל פנים )כמו שצעק( הברכה
או ונון והיה כאשר תריר ואין ארם צויק בארץ

אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת זו (,כ על כן
ניטלו הובכות וניתנו 'לעשו בעונותינו הרבים,
ואנחנו בגלות המר )גלות עשו הוא ארום(

וגם מ"ש באור החיים שאם היה מברך אותם

אצלם ,והרי שהיה נכון יותר בעומק כונת יצחק

הנשארות ליעקב כבר אברה

בראשוהנ כנןרכ לעיל ,ער כאן רבריו הקרושים

תקות עשו ,וצריכין להביו מווע זה היה אבוה
תקות עשו וייקא על יוי אלו ,אם כי יו,ל כונתו

ששמעתי בשמו) ,ואמר על זה בלשון פולאני"ת,
אשר אין כאן מקומו להציע בפירוש התורה
אם כי כל רברהים ביחורים עליונים(.

הברכות

כפשוטו שאם היה אומר גם .אלו ליעקב אז לא

תולרות

חיים

צו

ושלום

ולפי ןה מובו ררבי אור החיים הנ"ל ,כי על

רק כמו טפל )ח Iוו( לברחנ כבלשוו גם כרוך

נאמר

יהיה( ,והלא עתה בורע לו האמת מן השמים

כאשר תריר וגוי ,ואם היה יצחק אומר גם אלו

שנכנס רק עם יעקב ריח גן עדן וכון ,ולו שייך

המלות ליעקב הרי לא היתה תקומה לעשו,
כיוו שעשו חטא מיר ,ועל ירי ןה היה באים

הברכות ולזרעו אחריו.

זה

שבךר

ציחק

את

עשו

ושם

כל הברכות ליעקב כולם יחריו כנןרכ:

אולם י ffל

כי

יצחק

כאשר

אבינו

ראה

התחבולה הנעשה מאת יעקב אבינו,

)כז ,לנ( ויהרר ציחק חררה גדולה עד מאור

וידע כי עשו ובניו מלכות אדום עד סוף הגליות
הגאולה האחרונה יהיה רודפים ח"ו את יעקב
בעד הרבכות ,וברפט בסוף יומיא טכל אוטה

פשוטו ,ויתכן לומר יותר על שאלת המקום

ולשוז שאנחנו בגלות בתוכם טרם גאולתנו,
והנה נודע טספרים הקדושים )שרפת ושילח( על

ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד

וגו' .תיבת "אפוא/ו בכאו נראה כמיותר על פי

"א-ה אפוא" הוא .ובראה כונת הדברים על פי
דברי המרשר )תחנומא כי בתוא סימו יב( באיוב )איוב

הכתוב )ללהז לכ ,כ( וציו גם את השני גם את

לח ,י( איפה היית באיפתו של אדם הראשוז,
וידוע מררבי האריזו/ל בשער הגלגולים )עייז

השלשיי גם וגו' ,כי ר"ת ג "ם נואל זנשה,
)שהוא -טגלות מצרים( .נואל זנרדכי) ,שהוא
טגלות בבל ופרס( .גואל זנשיח ,שהוא הגואל

)פירוש הדרבים אשר באמת זהו כונת הטדשר,

בטהרה בימינו מגלות האחרוו הלז .וזו'ש ג"ם,
)שהעיקר שיהיה בעת הגאולות והקטרוג

הקימה ג ועיין שער הפסוקים ארבשית דרשו ב בארוהכ(

שכל אחר צרד לירע באיפתו של אדם הראשוז
טאין הוא בא ,אם טטוחו אם בשאר אברים
מגופו ,וכו באיזה שערות טראשו וכיצוא ,וזהו

איפתו וטדתו דכילי ליח בשורשו אשר יוכל
וצרד לתקז .וציחק אבינו היה עולה תמימה
]י[איז חוץ לארץ כראי לו לגורל קדושת נשטתו,
וגרל מאוד משושרו וקרושתו ,הויה טרגשי לכל
אחר שורש נפשו ,על כן ויחרר יצחק חררה
נרווה

ער

זנאור

I

ויאזנר

זני

איפו"א,

)באיפתו של אדם הראשוז ושושר נשמתו
כנו,ל( .הוא הצר ציר) ,צלוד אותי במרמה,

שלא ארגיש החילוק בשושר נשטתו באזיו
איפוא( הוא) ,ולא אכירהו אם הוא עשו אם

טקודם גנרם( .ברוך יהיה) ,יעקב ובניו ,וזהו

עיקר תכלית הברכה שנזכה בחסרו ית"ש לבית
יעקב אמת( ,בטהרה בימינו אטו:

או יאמר על פי רברי המדשר הנודע )יירכם
רהב פ"נ ,ו( כל טה שישארל
אוכלים בעולם הןה הוא רק מברכותיו של
בלעם ,אבל ברכתו של יצחק ערייו צרורה
וטונחת לעתיד לבוא בטהרה בימינו .וז"ש ג"ם,
)ר'ות גואל זנשיח .אן( ברוך יהיה) ,אן יחולו

אלו הברכות על יעקב וצאצאיו במלואו וטובו(,
בטהרה בימינו

אמו:

יעקב ,כל זה תמה על עצמו( ,ובאמת היה כו
צרד להיות ,ונתהוה מן השמים כדי שיגיעו

הרבכות ליר עיקב:

)בז ,חל(

בא אחךי

במרמה

ייקח

ברכתך.

במררש )ארבשתי רהכ פס"ז ,י( טובא

בספרים בא אחיך בחכמת תירתי ויקח ברכתך,

)כז ,בל( נם ברוך היהי .הלשוו יפלא לכאורה
שאטר יצחק אבינו בלשון גם ,היינו

)וכו תרגם אונקלום ופירש רש"י בחכמה( .וי Iול
על פי מה שכתב בפנים יפות )תולוות ,ד"ה כפסוק

תולדות

חיים

ולאומ\ם ממען \פרדו( שבאמת מח שעשו ועיקב

חלקו בנחלת שבי עולמות ,חייבו רק בתבאי
כשיחיח

שניחם

טובים

ויקיימו

ושלום

חשם

מצות

צז

פי חחלוקח שייך לו לבדו חעולם חזח
וברכותיח כבזכר ,וכיון שיעקב בירר על פי
חתורח שמכר לו את חדרך ,כמו שחבאתי שם
בשם חמפרשים ,נם כשלא פישרו עם חשדח
יחד ,נמצא ליעקב נם כן מניע חעולם חזח
לצורך מצות ',ח על כז בחכמת תורתו,

יתברך ,ואז ראוי לחם ליטול ב' עולמות ,וחוי
חחלוקח שיעקב יטול חלק עולם חבא של עשו,
ועשו יטול חלק עולם חזח של יעקב ,וביון
שעשו חרשיע ולא חיח לו חלק לעולם חבא,

)בירר ששייך לו נם חעולם חזח( .ויקח

ממילא בטל חמקח ויחא ליעקב ב  fעולמות כפי

ברכתך) ,בעולם חזח( כנ"ל:

צדקתו ,עד כאו לשון חפנים יפות.

וחנח מח שיצחק רצח ליתו לעשו חברכות

שחוא עניני עולם חזח מטל חשמים
ומשמני

חארץ

רוב

דנן

ותירוש ,חוא

מחמת

שחלקו רבכ בנחלת ב' עולמות ,ועולם חןח על
פי דין נפל לעשו ,ויצחק שחוא מדתו מדת
חדין רצח לחחזיק ןח )ועייו ככיאור העניו יותר כדכרינו
הבקדמת שו Iות מנחת אלעור חלק הו על הבתוכ )רכאשית כד,

סד( ותרא אותו ותפול מעל הנמל ,חםר וחכל על דאכדיו(,

)בז ,לח( ויאזבר עשו אל אביו חברכח אחת
חוא לך אבי ונו' .קשח דמח

חועיל עשו אם יברכו אביו ,חלא כבר חקדים

אביו לו בזח לחגיד ויאמר לעשו חו גביר שמתיו
לך ,ומח שקנח עבד קנח רבו יעקב )כמו
שפירש '''שר )ד"ה הו( מדרשת רז  flל )בראש\ת רבה

פס//ו«. ,ה ועדייו קשח חלא סוף כל סוף מח

שקנח עבר קנח רבו ,ומח יועיל אם יתן לו
ברכח לעשו.

אבל כשנכנס ריח נז עדן עם יעקב ,ועם עשו
בא ריח ניחנם שנפתח לו מתחתיו ,חכיר וידע
בעל כרחו יצחק מזח ,כי יעקב חוא צדיק

כאשר כהל ציחק( על פי דברי חאור חחיים

ומקיים מצות חשם יתבךר באמת ,ועשו חוא

חקדוש ,עיין

חעיקר מח

רשע ,ומח שרימח בשאלת חאד מעשריו את

שנתאוח עשו חיינו לחברכח כאשר תריד

חתבו וכיצוא ,זחו כזב ומרמח ,וביון שאיו עשו

ופרקת עלו מעל צוארך ,שזחו חעיקר ,וכיון
שיחטא שכננדו ממילא יפרוק עולו ולא יחיח

בטעות )מעיקרא( ,שביון שאין לעשו מעיקרא

מח שנאמר שקנח עבד קנח רבו ,כיון שלא

שום שייכות בעולם חבא ,אם כן מדוע ויתר
לו עיקב חלקו בעולם חזח .וזחו בא אחיך
בהבמת תורתו) ,מח שנתברר על פי חכמת

יחיח עוד עבד ,על כז נתאוח חעיקר רק לזח

מקיים מצות ',ח חרי המקח חיינו חחלוקח

אולם ל'" על פי חנ"ל ברברינו בזח )ד /ה רהי
I

שם.

ותביו בזח

כי

חברכח אחת וחהי כאשר תריד ונו' ,כנ f/ל בשם
חמניד חקדוש מקאןנ

r

זי"ע,

וחבו:

חתורח ,שזחו חלוקח בטעות כנ ffל .וביון שחכיר

זח יצחק כנזכר ,על כן( ויקח ברבתך) ,ברכת
עולם חזח גם כו מגיע ליעקב( כנזכר:

)בז ,מ( והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל
צוארך.

ופישר

רש"י

כפשוטו

'Iכאשר תריד" כשלא ישמרו ישראל חתורח.
או יאזבר על פי דברינו בפרשת חיי )ד"ה

וחוא פלא מאוד איך יש לחעמיס ולפרש כןח

עייז

בלשון כאשר תריד ,ואם חכונח כשעוברים על

שם ]בחנרשם[ ,וכיון שכל טענת עשו חיח שעל

חתורח חרי זח ירידח ,חוח ליח למימר כאשר

ותרא אותו ותפול מעל גהמל

ובו(
t

צח

ח-י-ים

ושלים

תולרות

"יריד" )יעקב( ,ולא כאשר תריד )שדיבר אל

עליך כנוכר( .ואם כי יצחק אביבן לא בתכוין

עשו(.

לזה ח"ו לתת עצח לבני עשו נגד בני ישראל,

ויו,ל על פי המקובל בשם הגאוו מה'ןר צבי

מברליו זצ  ffל על הכתוב במגילת אסתר
,ו) יג( אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות

אך הרברים רמווים היטב בתורתינו הקדושה

שהיא אלפים קדומה ,ומוהרת שיראל איך

ליוהר ,וחשם יתבךר יעורנו וישמרנו בתוך כלל
ישראל:

לנפול לפניו וגו' ,נפול תפול לפניו ,ולא יתכו
לפשר כפשוטו ,דהא דרך העולם והטבע כאשר

יספר אדם צרותיו לאשתו הרי היא מנחמת
אותו ,ולא לקללו עוד אשר עוד יפול יותר לפני

)כז ,כמ( עש ו אחד מתנחם לך להרגך .להרגך
במסורה נג[ ,דין .ואיךד )נמתיה ו,

אשר מרדכי הוא מןרע שאול המלך אשר

י( כי באים להרגך .נג[ ולילח באים להרגך (.םש)
הוא בימות חחבלי משיח ההרוגות בחמלחמות
וישם רמי מלחמה בשלום אשר גרוע

מורע אגג( ,והיה רק החטא במה שריחם שאול

מהמלחמה ,כי באים שודדי לילה רוצחים ר IIל

על אגג ,על כן חשבה להכשיל את מרדכי גם
כן בוה כעת ,אשר המן יפיל את עצמו לפני

ובעשה דמן של ישראל הפקר ,ווהו סוף גלות
עשו הוא אדום )אשר מתגבר בכל כחו טרם

מרדכי ועל ידי וח ירחם עליו ואז יפול בידו
ח"ו ,וז"ש אם מזרע היהודים )שאול כנזכר
לעיל( מרדכי אשר החילות לנפול לפניו) ,היינו

נפילתו לגמרי( .וו"ש מתנחם וו והרנך ,

שונאיו .וחגיד חגאון הנזכר לעיל כי ידעח זרש
בחמלתו על אגג נולד אויב זה המו )שחיה

זקינך אגג הרשע שהחל בתחבולה וו להכשילו
שירחם עליו ,כן גם אתה כעת( נפול תפול
לפניו ) ,כדי שירחם עליך כנ  flל .ואו תכבוש
אותו ח"ו( ער כאן רברי הנובר לעיל .וזהו היה
הנס מ"ש )אסתר ו ,יד( עורם מדברים עמו וסריסי

המלך וגו' ,שלא הניחו לו לשמוע עצת הרשעה
זרש אשר היה בתחבולה ומרמה ,אך ממילא
מררכי היהודי נזהר מזה וצרח לתקן

בשרשן,

כראמרינו במגילה )טז ,א( אשר המן התנפל
לפניו והוא קיים ואתה על במותימן תדרךו

)דבריס לג ,טג( ,ולא רצה לרחם עליו כלל ,ועל
ידי וה היה לו לחמן המפלה לגמרי והגיע
ישועת ישראל.

ובמסורה כי באים והרנך ,וויוה באים

והרנך·

וז"ש ועתה) ,אין ועתה אלא תשובה ,כמבואר
במדרש רבה בראשית )פכווא(, ,ו כי כלו

כל הקציין מגלות עשו הלז ואין הדבר תלוי

אלא בתשובה )סנהדריז צז«, ,ב בני שמע בקווי .
וקום ברח יך אי יבן אחי חרנה) ,לחוץ
לאץר מקום חרוו אף ר  IIל ,חוא גלות אדום
הארוך הלז( .וישבת עמו ימים אחרים,
)היינו ימים נקראו שנים ,שאם נשוב אז יהיה

רק שנים אחדות הגלות המר הלז .וזווש( ער
אשר תשוב ונו' ער שוב אף אחיך) ,שהוא(

ממך) ,על ירי שאנחנו צריכין לתקן מעשנו,
כמו שכתב ברשומי ",ברים הקדמת שו'ןת צבי

תפארת לאאמו"ר וי/ע )ד /ה נעתיק נא בזה '(«.ןכו
I

ובוח יש לפרש והיה כאשר תריר) ,את
עצמך להפיל עצמך לפניו .או על ידי זה(
ופרקת עווו מעו צוארך) ,על ידי שירחם

ושכח ונו' ושיחתי) ,לשון עבר ,שהיינו אם
תשובו אל ',ה אן כבר( ווקחתיך משם,
)הייתי לוקח אתכם משם ,והו לשוו

ושיום

תולרות

חיים

צט

רבקה אמנו כינוי להשכינה הקדושה אם כנסת
ישראל ,וכמו שפירשתי פדות שלח לעמו )תהילם

עצמם[ עולי גולה ,אם כי צווחו רבותינו ז"ל

קיא(, ,ט היינו שהשם יתברך שלח כבר הפדות

בספרים

)עייז אהבת תיונתו פשרת ואתחבז

הנאולה שלימה מעולם העליוז ,רק שנתעכב

בהפטררה( שלא

על ידי עונותינו ולא בא עדייו אלינו ,וכשנשוב

המשיח ,גם

להשם

אז

יתברך

יקויים

בימינו

במהרה

בעצת רשעים ]Iזיורדי שאול,

האומות

הקדושים

לעלות כחומה
אם

שקראו את

קודם ביאת

יקראו אותנו מלכי ושרי

וכז היה בעונותינו הרבים ,ואין כאן

ולקחתך משם כנזכר( .וסה אשכו גם
שניכם יום אחר) ,כי אם לא ישובו כראוי

של רשעים שנשפך ,קל וחומר וכו' .וז"ש נם

הגדולות

שניכו'ם ,היראים והפושעים ,מצטערים למעלה

הצרות

ויהיו

תקיפות

במלחמות

והנוראות האלו ,אז בין האומות העולם נופלים
ישראל עמם ביחד ,שכיון שניתן רשות למשחית

ח"ו בחורבן עולם אינו מבחין ח"ו )בבא קמא ס,
(,א

וכדאמרינן

בפסחים

,ח) ב(

היכא

מקומו להאריך .וגם הקב"ה מצטער על דמן

בהריגתם בהמרידות כעת(.

וז"ש המסורה וחרגך כנזכר ,וויו"ה באים

והרגך

דשכיח

הזיקא שאני(] .ועייז בלקוטי תורה להאריז"ל
פרשת שופטים בד"ה ואם ירחיב ה' אלקיך את

נבולך וכו' ,מה שיהיה קודם ביאת המשיח

בישעיה

שהוא

סוף

אמר

שומר

)בא ,יב(

והמכווו

והמסורה להרג  /lך) ,דין ,ואיךד כי

באים להרג "ך ולילה באים להרנך( ,והיינו עש ו
אחיך) ,שהוא אדום וישמעאל וילך עשו ויקח

את מחלת בת ישמעאל וכו'( .סתנח"ם) ,לשוו
נחמויה ,שרוצה לנח  /lם ולהושיע בשקרתו את

בני ישראל ליתו להם ארץ שיראל על ידי
הצהרי'ת ,כלומר צרו'/ת בעל פעור ,ועל ידי זה
יההי להרג

II

ך,

כנזכר

לעיל,

בהריגות באץר הקודש כעת(.

כאשר .מקויים

והרגך ,

)כנזכר

לעיל ,היינו שתי מיתות מעולם הזה ומעולם
הבא ,כי הנשארים חיים מהעול"י ]כלומר
יורד [Iי' נולה ,הנם כעניות ודלות ופחד ,ורוכם
פושעים

חנרגים

נפשותיהם,

רשעים

כחייהם

קרויים מתי"ם )ברבות ,ח~ (,ב ונהרגים ר(. I/ל
ועת "ה וגו' ,אין ועתה אלא תשובה כנזכר

אתא

בוקר

וגם

ליל'/ה ,על כן איו עצה אלא תשובה ,כמ"ש
ועתה כנזכר ,ונזכה לגאולה שלימה במהרה
בימינו אמן:

בהריגות הנוראות רחמנא לצלז הן ציילנו[.
נראה בפרטות הבנואה ורמז התורה

הגלות,

כמ"ש

)כז ,מה( ננר שוב אף אחיך ממך ושכח את

אשר עשית לו .יש לומר על פי
מה שכתוב כאגרא דפרקא )אות ה( בשם ההווק

מה"ר פנחס מקארעץ זי"ע ,כי מסוגל להכניע
הרשעים ולכטלם שלא לדבר מהם ,כי לפעמים
יש

להם

חיות

להקליפות

מהקדושה

מה

שמדברים בני ישראל ,בפרט התלמידי חכמים

מהם ,על כו אם אפשר שלא יזרכו ולא יפקדו
אתנו אז ממילא יתבטלו לגמרי ,וגם הנה נודע

במשלי )כז ,כ( כי כמים פנים אל פנים כן לב
האדם .וזה שכתוב ער שוב אף אחיך

ססך,

)אשר ממ  /lך מלבך השנאה עליו ,זהו תשכח
ותסור מלבך .ועל ידי זה ממילא( ושכח )נם

הוא( את אשר עשית וו) ,כי כמים פנים אל
פנים כן לב האדם זה אל זה ,כנורכ(.

)היינו

ובזה שי לומר מה שאמרו חכמינו ז'ול כגיטיז

שנהרנים נם מהיראים צקת אשר נתפתו יחדיו

,ן) א( בני אדם העומדים עלי וכו' השכם

לעיל.

וסה אשכו

גם

שניכ"ם,

ח'י'ים

ק

ושלום

ויצא

והערב עליהם) ,היינו ללמוד תורה בתמידות

קליפות עמלק והרשעים עמו נם מבני ישראל

יומם ולילה ,וממילא לא דיכרם וידבר מחם,

הערב רב שנקראים עמלקים ,כנודע בזוהר

ותסיר השנאה מלבך עליהם ,ונם כשלא ידבר

הקדוש )עיין ח א בח(, ,ב יהיה על ידי( ונמח זכורו

מהם כנזכר ,ממילא( והם כליו מאליהן-

מלחוכירו בוכרוו קדוש ,כשלא יזכרוהו כלל

וגם יש לומר בדברי הקדוש מה"ר פנחס

בזכרוז קדוש ,ועל ידי זה יהיה נמח שמם לא

מקארעץ זי"ע הנזכרים לעיל ,מה שייסד
הפייטו לפרשת זכור ומח שמו ווכרו ,כשל

יהיה להם יניקה מהקדושה ,ויתבטלו לנמרי

I/

במהרה דידן( ,כן יהי רצוו בקרוב:

ויצא
)כח ,י( ויצ"א יעקייב סבא"ר שב"ע וי;ייך

מבאר שבע וילך חרנה ,ויפגע במקום וילן שם

יחוד

וישם

הרנייה.

הזכירה

א;ף

ר,ייג,

בנימטריא

כי

בא

השמש,

ויקח

מאבני

המקום

כבמואר בסידור בסוד

מראשותיו ושיכב במקום ההוא ,ויחלום והנה

האל Ifף לך ונו' ,שממשיכים האל/ף מבחינת

סלם מצב אצרה וראשו מניע השמימה ,והנה

ועל ידי זה נצוליז

מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ,והנה ה' נצב

מהשכחה ,ועל פי מה דאמרינו במדרש משלי
)עיי! ילקוט שמעוני משר רמז תתקלח( על הכתוב )משלי
ו ,ככ( בהתהלכך תנחה אותך ,ןה יעקב שהיה

עליו ויאמר אני הו אלקי אברהם אבד ואלקי
יצחק הארץ אשר אתה שוכב עלהי לך אתננה
ולזרעך ונון ,וכל המשך הפשרה .יש לדקדק

מתעסק בתורה מבית אביו ולא הניחתו ,עד
כאן לשוו המדרש .והיינו התורה לא הניחתר,
שלא נשכחה ממנו נם בהיותו בדרך ,רמה

מה שכננה כל העניו רק על ווחלום '/שהיה

ליעקב אבינו ,ועיין רבמ"ז )פרשת וירא בתחלתו
)ר ה והנה שלשה אנשים בצבים« מה שכתב החילוק

שלומדים בדךר בטירדה עלול לשכחה .וו"ש

ביו חלום לנבואה ומחזה שהיה באמת להאבות

ברמז כי בצייאתו בדרך ויצ"א יעק"ב סבאייר

הקדושים.

זכו"ר בנימטריא רג",,

שב"ע וי;ייך חרנ"ה ,מספר יחוד הזכירה שלו,
שהתורה לא הניחתו ולא נשכחה ממנו כנזכר

לעיל:
או

יאזבר בהמשך הכתובים ,וציא יעקב

I/

וי"ל בדךר רמז ,דקאי המחוה על הימים האלו

ימי הגלות הארוך שיהיה קודם הנאולה

שהוא בניו בית יעקב אמת על ידי הקב  Ifה,
)וכדאמרינו בפסחים )פח«, ,א ווהו ויצא יעקב

" nיים

ושלום

ויצא

קא

מבאר שבע) ,שהוא יעק"ב זעיר אנפין ,עם

בספרים הקדושים )עיין תיקרני זהר תיקי! ע קלכ ,ב(

כאר שכ ffע מלכוו'ת )עייז קהלת יעקב עךר באר שבע(,

ישכ"כ רוות ]בוטריקין[ י"ש כ"ב ,היינו אותיות

וכאשר ציא פסיעה לכר הוא כחינת גלות

התורה ,כנזכר( .ויחיום) ,שכל הגלות בחינת

השכינה כביכול מהיחוד זעיר אנפיו ונוקבא
מלכות .וכשהוא יוצא בגלות אז( ויוך חרנה,
)אז יש הילוך להחרוז ר fול להתפשט ,וכמו

חלו  IIם ,כדאמרינן כתענית )גנ ,א(כחוני המעגל

שאמרו חן"ל )סוטה מט ,א( מיום שחרב בית

על הכתוב )תהלםי קנר ,א( בשוב ה' את שיבת

ציוו היינו כחולמים ,וצריכיז לתקז על כל פנים
בגלות הלז על ידי התורה( .והנה םוי"ם,

המקדש כל יום קשה מבחירו וקללתו מרובה(.

)נימטריא

ויפגע במקום) ,על כז צריכין להתפלל ,ועל
ןה עשה אז יעקכ אבינו ההכנה והתפלל על
בניו מה שיהיה כגלותם טרם גאולתן ,שהוא
בנין בית"ו כנזכר ,הפגיעה הוא התפלה על

בראשונים )עייז סתיר תררה יוצא קמטן (,א היינו שעל
כעולם הזה ,נוכל להשלים נפשנו בפרט בגלות
האחרון ,מה שצריכים 'להעלאת הנצוצות,

מקדשנו,

ולקיים בכל דרכוי עדהו על ידי מצות התורה.

מה שהוא ביד זרים בעונותינו הרבים ,ואנחנו

הנם

ועניני

במקום אחר על אדמה טמאה עד ישיבנו
במהרה בימינו השם יבתךר קוממיות לאצרנו,
על כן התפלה העיקר על בחינת מקו(. Ifם ויון

עולם הזה ,וכן מצות התורה בגשמיות .אמנם(
וראשו מגיע השמימה) ,לזכות על ידי זה
בתיקון הגמור בכל העולמות ,כי שם אי אפשר

שינה

לקיים המצות בגשמיות וממון ,ולכך ניתנה לנו

ודורמיטא ,וכדאיתא בתיקונים )עיי! תיקיני ודר ,תיקי!

נא ב ,א( על הכתוב )רות ג ,בי( חי הו שכבי עד

התורה בסינ"י ,כמו שהשיבו למלאכי השרת,
כדאיתא במסכת שבת )פח ,כ( כלום משא ומתן

הבוקר( .כי בא השמש) ,הוא בחינת לילה

יש ביניכם וכו' כנועד ,ועל ידי עניני עולם הזה

שנקרא הגלות ,כמו שכתוב בישעיה )נא ,יב(

בשמירת

והנה

אמר שומר אתא בוקר וגם לילה ,ובפרט

מואבי איקים) ,הם הנזונים ונעשים ממצות

החשכות בסוף יומיא אלין( .ויק ח מאבני

של

המקו  flם ,היינו מרום מראשוו מקו  flם

ש ם,

)שהוא

בעת

בחינת

הגלות

ממו"ן,

ונם בגימטריא םיב"י כנודע

ידי התורה שניתנה בסיני ועל ידי הממון

שהוא(

ומעשים

מוצב

התורה

טובים

ארצה,

מגיע

ולימוד

)הממון

השמימה(.

תלמוד

תורה

וישכב במקום

ישראל ,ובפרט המלאך מיכאל שאין עומד

ההוא) ,היינו שאיז לנו שיור רק התורה הזאת

בעדנו בין השרים ,כי אם הוא ,בסוף הימים

גבלותנו ,כי ואת חיינו ואורך ימינו ,להחזקת

האלו ,כמו שכתוב בדניאל )יכ«. ,א עויים

כוחנו ,וזווש ויקח מאבנ"י המקום ,אבנים ובתים

ויוררים בו) ,כי הם נזונים ומתענגים מתורה

כמ 'fש בספר

ומצות של שיראל ,על כן הם תלרים בעולה

ציירה )סוף (,ר"פ על כז בלימוד התוהר אשר
שם מראשותיווו בתוך מוחו והכניס כל ראשו

ויורד במעשהים של ישראל כמכואר בספרים

המקום

נקראו

וישם

אותיות

מראשותיו

ותיבות

התוהר

כזה.

בזה ,על ידי זה נוכל להתחזק כגלותנו ,ועל

ידי זה נזכה לביאת גואל צדק ,וזווש וישכ Ifב

אולם יש לומר עוד בהכנת העניו ,על פי מה

במקום ההוא ,היינו במקום הגלות שהוא

מה

שכב"י עד הבקר כנזכר לעיל .וגם רמוז כמ"ש

שאמרתי

במאמרי

ימים

הנוראים

שאומרים בונתנה תוקף ומלאכים יחפזון וחיל

חיים

יבו

וציא

ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על
צכא מרום כרין כי לא יןכו כעיניך כרין וכוי.
כי לכאורה יפלא מה ירעדו המלאכים מיום

הדין ,הלא אינם בעלי כחירה ולא חטאו
מעולם ,אך המה המלאכי ןכות אפטרופסי

ישראל שיראו ויפחרו כימי ראש השנה ויום
כיפור ,מלשוו ופחד"ו אל ה' וטובו באחרית
הימים

הנאמר

השתוקקות

כהושע

הרבר

,ג) (,ה

שהוא

שהוא

חרד

מענין

לרכר

הלז

ומצפה שיתקיים חיש מהר .ויאמרו הנה יום

הדיו לפקור על צבא מרום ברין] ,המה השרי
מעלה של אומות אשר על ידם היה עיכוב
הגאולה בכל שנה ושנה עד עתה בעונותינו
הרכים ,אשר המה מעוררים קטגוריא על כני
ישראל .אולם כאשר צייעו מעשים הרעים של
אומותיהם

וכפרט

אשר

עשו

עוות

עם

כני

ישראל ,אן בודאי[ כי לא יזכו כעיניך בריו,

]ועל ידי זה יושעו שיראל בנאולה שלימה

במהרה כימינו,

ועל זה יחרדו ויצפו וירערו

מלאכי זכות שלנו כמרום ,כאמרם החנ העת

והעונה להושיע על ידי שהמה האומות העולם
ושריהם לא יזכו בדיו כנזכר שיתקיים כן
במהרה בימינו[ .וכל כאי עולם יעברון לפנך
כבני מרון] ,זהו כמתגיתו ראש השחנ )טז ,א(
ואמרינו

שם

כגמרא

)יח ,א(

ושיום

מאי

ככני

מרון

כמעלות "בית חוריו" ,לפי נירסת העין יעקב
והרי"ף והרא"ש .והיינו רמון לפי ררכנו כי אם

רעוא ררעוא ולית זעפיז] ,על כו המלאכים
הקרושים

להתועד

חפצים

ולעלות

אתנו

תפלתנו כעת רצוז רעוא דרעוין ולית זעפיו וכל
דינין אתכפייז ,ועתה הזמן שנפעל הגאולה
שלימה כמהרה בימינו כנזכר לעיל[ ,ולכסוף
והיה הקץ במהרה בימינו כאשר הבטיחנו(.

]חה יש לומר[ והנה

נצב

ה'

ויאמר

עייו

הארץ אשר אתה שוכ"ב עייה) ,שאנו

כעת בשפל המצב כי שחה לעפר נפשנו ונו

I

והוא שכב  IIי עד הבוקר כנזכר לעיל( .יך
תאבנה ווזרעך) ,שישוב לנו אץר הקודש
ויוליכנו קוממיות לאצרנו השם יתבךר לברו
ועל ריי שלוחיו הנאמנים ,לא על ירי

הציאניסטע"ז או אפילו האגודיסטע"ז ,כי כל
ןה ברךר לא אמון בו ואין שליחות לנכרי ,או
מי שאינו עושה מעשה עמך ,רק כנזכר(.
וזחו ההמשך שאמר יעקב אבינו ,מה נרר"א

המקום
אתרא

הויז,

ותרגומו

הזה,
)חיינו

נור"א

מה

והיו"ר

מרת

יעק"ב,

ודחיל'/ו חוא פח"ד יצחק ,שכלול מדת יצחק

הוא החבלי משיח במרת יעקב כנ'/ל ,וכנזכר
בפשרח חקודמת בד"ה וירח את ריח

בנריו,

עיין שם ,וכמבואר בדברינו בכמה דובתי ,וכו
בספר משמיע ישועה הנדפס כעת ,וכן מבואר

בירושלמי תענית )פו אז הnא( שבחמשח רברים
l

גנאלו אבותינו ממצרים ,וכן לעתיר יגאלנו רק

יפלו השרים שיצאו חייבים כריו ,אז יזכו באי
העולם למעלת כית חורין חירות עולם הוא
הגאולה שלימה כמהרה כימינו[.

תשוכח ,וזהו מתוך צרת בחלי משיח יצווחו

וזהו רמוז בזמר כבי היכלא כסעודה שלישית,

לה' מושיענו ושיובו אליו ,וכזכות אבות יקבל
תשובתינו ויגאלנו ,כי כבר הוא חץק כימינו

צבו לחדא כהאי וערא גנו עירין וכל
גרפין] ,שאנו מתועדים עתה עם המלאכים
עירין קרשיין כעלי גדפין[ .הבאי שעתא דבי

על ידי חמשה דברים אלו מתךו חקץ מתוך
צרה

מתוך

צווחה

מתוך

זכות

אבות

ומתוך

אלו ,והיינו שנתיירא יעקב מה שיהיה חחבלי
משיח וכל הרפתקאות דעדו עלינו עד שנבוא
למקום הזח בכניו בית הג' במהרה בימינו ,ואצל

חיים

ושלום

ויצא

קג

כמח מיבי ורים וטמאים יחיח חמקום קדוש חלו,

אשר תיך ) ,בלכתנו בגלות חלן שנזכה לחיות

יכל זה מכוין מה בורא המקום הזח כנוכר(.

שובי בדרך חלכת .וז/וש( והשיבותיך אי

אין זה בי אס בית איקיס) ,חיינו שבזה

הארובה הזאת) ,חייבו שובי בדרך הלכת,

מצורף יחד בי  flת ]יעקב[ עם אלקי"ם ]יצחק[

וכמו שפירש רש'/י מררשת רז"ל )ספרי יברים

כבזכר על ידי חבחלי משיח ,שחם לתכלית
חלירח חוא ביאתו אלינו במחרה בימנו( .וזה

בלוכ-י( בפרשת עקב על חכתוב )יבירם יא ,יח(
ושמתם את רברי ,אף לאחר שתגלו היו

שבנר השוביס) ,הכנות האלו והחבלי משיח

מצויינים במצות ,הניחו תפילין עשו מזוזות ,כדי
שלא יחיו לכם חדשים כשתח.זרו ,וכן הוא אומר

וגו'(.

)יריוכה לא ,כ( הציבי לך ציונים וגו' ,עכל"ח .והייבו

הם שער שנוכה לבא לבחינת שימחו השמים
ובזח יוול מה שאומרים בפיוט בעילה כשר תם

מקום מה נורא ,ככנזרכ לעיל( .לעת קווץ,
)היינו ק"ץ חגאולה שיתחיל בחבלי משיח
נוראים וגדולים( .חז ויירא) ,כנזכר(.

ובזה י"ל המךש הכתיב וחנח אבכי עמך
ושמרתיך בכל אשר תךל וחשיבותיך אל
האדמה הןאת כי לא אעזבך עד אשר אם
עשיתי את אשר רברתי לך .ובמסוהר בבי
אשר

תיך ,

נמצא דו ,יאידך )היושע א ,ז( חזק

ואמץ מאד וגו' למען תשכיל בכל אשר תלך.
והשיב ותיו

ני,

דן.

ואידך

)ובלכים כ יט ,כח(

וחשיבותוי בדךר אשר באת בח נב[ וא 'Iךד כן

בישעיח )לן ,טנ( והשיבותיך בדרך אשר באת
בח.

והיינו והנה אנבי) ,אנכ"י חו אלוקוי שורש
תנינת התורה ,אשר תרי'/ג מצות תלויים

בזח ,ועל פי חתורח אןליבז בתר רובא ,ורוב
מצות תלויות בארץ שבשוב לארצנו במהרה
בימינו המח שמ  IIג ,ובגלות רק ר flע כל חיום

סיומא דקרא בדךר הלכת שובי ,והרי שאף

המצות שאיו תלויות בארץ הרי הם לתכלית
שובנו לאץר ישראל ,ושזהו צרוי להיות חעיקר
וכל הקוטב של כל מעשינו(.
וזחו רמז המסורה בבי אשר תיך ,ואירו

הזק ואובז ובאר וגו' יובבנן תשביי

בבי אשר תיך  ,כי לכאוהר צריך ביאור אם
הכיבח למען תשכי IIל )תצליח( כמו שפישר

שר"י ,אם כו להצלחה לא יועיל חחיזוק ואימוץ,
כי חכל חוא מאת ה' והכל תלוי במן Ifל,
]בוזלי"ם מו לבבוו )שיר השריים י טו( ,כנורע מדברי
הרמ"ע מפאבו ן"ל )עשרה ובאוברות ובאובר אם כל חי
ח"א סיובו ב  ([.ואם כפשוטו תשכיל לשוו השכלה,
f

I

הלא נם לזח לא יועיל חחיזוק ואימוץ ,כי אם

ישוב העדת אם לעשות או לחרול בכל דבר
פרטי ,ולזה לפעמים טוב יותר ·אשרי ארם
מפחד תמרי ,כי אולי שב ואל תעשה עדיף
בכמה עניבים ,ולא לחןק לבו ולילך הלאה בכל
פעם ,ובעל כרחך חוא עניו מצות הו שצריכיז
ליךל ולא חליות נסוג אחור ,היינו לתכלית

)בראשית י(, ,ה וכמו שביארונ במאמרינו במקום

ביאת אץר שיראל )כמו שמבואר שם ביהושע(,

אחר בעח"י )עיין חייס ושלום שרפת וכברכר יע"ע( .ועל

ורק לזה אנו רואיו בסיונות נוראים שלא יפול
לבנו בהסתר פנים ח"ו בדורותינו כמ"ש

שלים ,כדי שיהיה בידינו לקיים נש"ם מצות
שחוא רוב חתורח שנשוב לאץר שיראל גבאולה
שלימה במההר בימינו( בנמך  .ושוברתיך בבי

בתוחי'ק וחכז  flל שכן הייח בדרא בתראה ,ועל
כו צרוי חזק ואמץ מאר למעו תשכיל ,שלזח
צרוי חשכלה לחזק לבבו בכל פעם שלא יפול

זה אנו מברכים נשוום בשמיני עצרת יחודא

חיים

קר

ויצא

מחאמונח תקוף חימנותא בתוקף גלותא ,ולילך
בררך ביאת ארץ ישראל ·בחזרח .ווחו חמסורח
על

ושמרתיך,

ושלום

)מריעות

נפסרות

חמח

)מח שלמרתי במקום חוח מירעית חבורא
ומציאתו ית"ש ועורת

עבורתו(.

ואנכי יא

ירעתי) ,טרם לימורי ואת כעת( כנ"ל:

חנסיונות( ,בכו אשר תוך) ,כנזכר במסורח(.

והשיבותיך או הארמה הזאת) ,שובי בררך

חלכת כנזכר(.

ירעתי .חנח אאזמו"ר חקרוש

וזחו גם כז חמסורח שחזכרנו וחשיבותיך ',ב
רן ,ואיןר תרתי וחשיבותך בררך אשר

באת בח) ,חיינו כמו שובי בררך חלכת( כנ/זל.

)וי  IIל שעל כן נאמר אירך תרתי "וחשיבותך Iו

ברךר אשר באת ,חיינו על ירי שיחזרו מחגלות,

על כן נאמר ב' פעמים פסוק ןח לרמו על בן
חגליות ,אחר חורבן בית ראשון ואחר חורבן
בית שני ,וזחו חבטיחו על חבית שלישי אחרי
חגלות בן כנזכר(.
וזהו שמסיים חכתיב בוח כי וא אעזבך ,ע"ר
)שנתחןק במרת הבטחוו שם אכרפ"ם
בגימטריא

)חנ ,טז( אכן יש ח' במקום חוח ואנכי לא

ע"ר,

שחוא בטחו בחן ערי

ע'/ר

)ישעיה כו(, ,ר וגם הוא ע Iור רבתי רקריאת שמע,

שבוח תלויח אח I /ר חיווג עקרים ,ומחם או

אחכח לו בכל יום שיבא ,וכמו שכתבנו כבר
בכמח רוכתי .ואן יקויים במחרח בימינו( אשר

אם עשיתי את אשר רברתי וך) ,יקיים
חבטחתו יתו/ש( בקרוב ובמחרח רירו:

בספרו שם שלמח כתב יר פירש בוח ,אכן יש
ח' במקום חזה) ,אן יכולים לירע כי יש

במקום חוח במעשיו של בני ארם בכל רבר
השראת חקרושח לשם שמים .אם( ואנכי,
)נגיעת עצמו באיוח אופן שיחיח( .וא

ירעתי,

)שאין לו שום פנייה לטובת עצמו( ,ער כאן
רבריו חקרושים.

ושי לעניית רעתי לחוסיף בוה כי גם במקום
וענין שאיו לו שום נגיעת עצמו ,אררבא
חוא אצלו נראח כמסירת נפש בעשייתו חרבר
חזח ,כי זולת וח חיה לו טובת ממון או שארי
חנאות עולם חזח ,אמנם על ירי וח חוא בא
לירי גאות ,בחשבו כי יש אצלו חשראת
חשכינח כנ"ל ,וכל חמתגאח כאלו רוחק רגלי
חשכינח ,כמו שאמרו חזוול )עיין ברבות מג(, ,ב

ושוב אינו אצלו על ירי וח חשראת חשכינח.

וז"ש אכן יש ח' במקום חזח) ,יש אצלו
השראת

חשכינח,

כשחוא

בבחינת(

ואנכי וא ירעתי) ,שאינו יורע בעצמו זח
)כח ,טז( ויקץ יעקב משנתו ויאמר וגי ./ררשו

ז  IIל )רבאשית רבה פס"ט ,ז( משנתו
ממשנתו .י IIל על פי מח שכתב חרמב'/ו ז  IIל

שחוא כונתו לשם שמים לגמרי ,וששי אצלו
חשראת חשכינח בוח ,גם מוח אין לו לידע
כרי שלא יתנאח( כנןרכ:

באגרת חירוע לבנו ,כי בכל עת שיקום מלמורו
שיים אל לבו מח שלמר באותי ספר שיוכל
לקיים זח ,עייו שם .ווחו ויקץ יעקב
ממשנת"ו ,כרשרת רן  IIל )בראשית רחכ ,ב//tספ ז(

r

ונתעורר ברעתו
)בשעח שקם מלמורו חק
ולבו( .ויאמר אכן יש חוי"ח במקום חזח,

)נח ,נא( ושבתי בשלום אל בית אבי.
לכאורח יפלא על חלשון
"בשלום" ,שחרי אמרו רןויל )בסוף ברכות )סר,
א« חנפטר מז חחי יאמר לו לך "לשלום",
וחנפטר מו חמת יאמר לו לך "בשלום" ,שחרי

חיים

ושלום

ויצא

קח

דוד אמר לאבשלום לך בשלום )שמואל ב טו(, ,ט

בעיני ולא וכיתי לחבינם ,כמו מ"ש כי במת
אומרים לך בשלום ,היינו עתה רק בדרך הלוכו
למקום אבותיו הטובים ,אבל להגיע למקום

תבא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה,

חרנצח איז שייך לומר לשלום חמקוח ,כי בקבר
איו חפץ ורצון ,וחני מילי סתרא"י נינחו ,והלא
כיון דמיירי בעולם חגמול לבא למקום אבותיו

למה לא אמר יעקב אבינו ושבתי "לשלום/ו אל

חטובים לנו עדו ,איו ךל תקוח טובה וחפץ

בית אבי ,דהא באמת היה לו כו שחור לשלום

הנרצח יותר מזה ,ושם אומרים לו מלאכי

חי ובריא ובכל טוב סלה ,ולמה אמר לשון

חשרת יבא שלום ינוחו על משכבותם )כמבואר

 fIבשלום".

בסוף מסכת מועד קטו )בט«, ,א ושייך לשוו
לשלום לתכלית חנרצח ,ונם להגוף לחניח

יהלך ונתלה ר  f1ל ,וגם נראה כו )בפרשת לך

)לעיל טו ,טו« שהבטיחו לאברהם אבינו ואתה
והרי הבטיחו מה שיהיה בעת פטירתו וקבורתו

)דהוי כנפטר מו המת( .אמנם הרי יוקשה מזה

אמנם כז יפלא לכאורה מ"ש )בפרשת תולדות
)כו םב( ונשלחך בשלים וילכו מאתו
בשלום ,אם כי זהו נאמר רק בפלשתים ,וגם

המה אמרו כו אל יצחק אבינו ,אך מצינו כמו
כן במשה רבינו שאמר גם בלשוו על מקומו

יבא בשלום )בפרשת יתרו )יח בכ( ,וכז בדוד
המלך אשר בא בשלום אל ביתו )שמואל כ יט,
לא( ,וכו עוד שם ,וגם בדברי הימים )דברי חימים

ב יט ,א( כו ,וכהנה בנו  f1כ ,וכן בברכת המברך

את עמו ישראל בשלום .ושם יש לתרץ דאי

במנוחה ושלום בקבר ,על כו קשה להביו ,אלא
וודאי דחוא רק סנוליות באלו הב' תיבות ,וכו

לך לשלום שאמורים לחי כנזכר לעיל.
ועוד תראה )אהובי הקורא( לפלא בזה ,כי

בירושלמי כרכות ,ג"פ) ח"א( דברכו ר' יוחנו
לר' יסא אם גמרת לצאת תבא בשלום ,ואמרינו
שם כיוו דכרכו כוה הוי כנתינת רשות ,עיין

שם כפני משח ,והרי הלשוו תבא בשלום הוא
כמו שנאמר )כנ  IIל( באברחם אבינו תבא אל

c

אפשר לומר בעניו אחר ) ,ונם קצת יש לחלק
בין לך ב'שלום  -הבי f/ת בשו"א ,ובין בושלום

-

הבי"ת בפת"ח( ,מכל מקום מהני קראי קשיא

לכאורה .אולם באמת נראה דלא קשה מידי

דהקפידא בעל כרחו הוא רק אם אומר אלו
התיבות סמיכות "לך בשלום" ,כמעשה שהיה
בדוד ואבשלום ,וכן ביתרו למשח לטובה )שמות
ר ,יח( שאמר לך לשלום ,אבל בסמוך לשארי
תיבות איו קפידא כלל בתיבת בשלום ,ויובו
שפיר גם על החיים והשלום בעולם הוה בכל
מילי דמיטב.

אבותיך כשלום תקבר בשיבה טובח ,ואף על

פי כו לא אמר תכא לשלום בלמ"ר ,אלא ודאי
כיוו דלא אמר לך בשלום אין קפידא כלל והוי
ברכח לחיים:
)בח ,בכ( והאבן חזאת

אשר שמתי מצכח

יחיח בית אלקים .במסורה
והאבו ',ב דן .ואידך )לקמז םב,כ( והאבן גדולה
על פי חבאר .מובו על פי מאמרנו )לעיל כר /Iח
א'/י כחמןש חב'( כי הנסיונות רבו בררא בתראה

שקודם ביאת המשיח וכנזכר לעיל בארוכה,

וחאבן ונו  fיחיח בי f1ת אלקי"ם) ,חיינו חיכור
)בסוף דבכות

מרת בית יעקב עם אלקים יצחק כנזכר לעיל,

שס( כתב חחןלוק ביו חחי שצריך לורמ

שחוא חחכלי משיח שקודם התגלותו במהרה

וחנח המהרש"א בחידושי

אנדות

לך לשלום וביו וכו'. ,עייו שם  ciוררביו נפלאו

בימינו.

ח~~ם

קו

ושלום

ויצא

וזהו במסורה והאבן גדווה עו פי הבאר,

אז ישיר משה ,יו"ד על שם המחשב"ה ,ומשם

היינו כמ"ש דוד המלך ע"ה )תהלים קמב,

בא הטיפה בראשונה לאבר היסוד ,על כן ז"ש

ד( באורח זו אהלך טמנו פח לי ,יען שצריכין

עש"ר

היו"ד

לתקן הבאר הזאת מלכות במהרה בימינו )זוח"א

מטיפה ראשונה לאבר היסוד( .וך) ,לשמו

קבא(, ,ב על כן והאבן גדולה על פי הבאר ,דא

יתברך לקיים מצותו ולא למקום אחר חלילה.

אבן נגף אבן משחית כמבואר בזוה"ק בפרשתן

וז"ש( זו המיוה.

)בםתרי תורה קבא(, ,ב

וכנזכר בארוכה במאמרינו

לשמיני עצרת )זמן שמחתיבו אות י( עיין שם( ,ה'
יעזרנו להעבירה במהרה בימינו ונזכה לגאולה
שלימה בקרוב.

אעשרב"ו,

)שהוא

המשכת

וגם אמרו חז"ל בפרק ב' דמגילה )יזן כ( למה
קבעו ברכת רפאנו ברכה שמינית ,שהוא

כנגד המילה בשמיני ,שצריכה רפואה ,עיין שם,

והנה כונת הרפואה )בהאריז"ל( לבקור חולים

ובזה י"ל גם כן המסורה ויגו את האבן מעו

הוא על הכתוב )תהלים מא ,ד( ה' יסעדנו על

פי הבאר ,ויגל ב' במסורה ,דן .ואידך

ער"ש דו"י ,לעשות מער"ש עש"ר ,ומדו"י יו"ד.

)תהלים טז ,ט( ויגו כבודי .היינו כנ"ל במאמרינו

וז"ש עש"ר אעש רב"ו זו המיוה ,שצריכה

זמן שמחתינו ,כי ויגל את האבן הוא כח יעקב

רפואה .וזהו בא מבחינת עשר אעשרנו ,לעשות

אבינו ביחודא שלים ,אז מעביר את האבן נגף

כנזכר:

מערש עש"ר ,בחינת יו"ד

מעל פי הבאר ,ואז הוא ויגל כבודי יהי כבוד

ה' לעולם ישמח ה' במעשיו במהרה בימינו
)ומעין זה קצת בספר אגרא רכלה בפרשתן לזקיני הקדוש זי (: IIע

)כח ,ככ( עש ר אעשרנו לך .בספר הקדוש צמח
ה' לצבי מביא מדרש עשר
אעשרנו לך זו המילה· ,עיין שם מה שכתב בזה.

ונראה לפי עניית דעתי לומר בזה כי נודע
מהאריז"ל )ספר הליקוטים פרשת בראשית סימן יא( כונת
המילה לשם שד"י ,כי תינוק ושתי זרועותיו הם
בתמונת

',ש

והתינוק

עם

זרוע

א'

הוא

או יאמר עשר אעשרנו לך .צריכים לדקדק
כפל הלשון עש"ר אעשרנ"ו למה,
ושם )בפרשת ראה )יד נב( עשר תעשר נדרש

)עשר בשביל שתתעשר( .וכאן למה הוא .וגם
צריך להבין הלא יעקב אבינו בחיר שבאבות

וחסיד במעשיו ,למה דקדק ליתן רק מעשר,
הוה ליה ליתן חומש .ועיין )כתוכות ב ,א( שזהו

רמןו עש"ר אעש ר בו ,כפל ,היינו שני עשיריות
הוא חומש.

',ד

ותיקון אבר היסו"ד היינו העטרה הוא ',י ועל

וי"ל עוד על פי דברי הרב התביא זצ"ל )אגרת

ידי המילה נעשה השם כתקנתו בגוף האדם

שאמרו )כתוכות סז ,כ(

אל יבזבז יותר מחומש ,הייבו מי שלא חטא

)ועיי! מה שכתבבו בהקרמה לחיבורי אות שלום(.

וז"ש המדרש

עש"ר

אעשרב"ו

וך,

היינו

עש"ר האות י' שזהו המילה--,תקנתה
וכונתה

התשוכה פ  IIג(

כי מה

כנזכר.

מעולם ,אבל כשנותן לכפר על בפשו ,וחטאך
בצדקה

פריק

)וכתבבו

מזה

יתברך(.

וז"ש

)דניאל ד ,כד(,

במקום

אחר

אז

איו

בעזרת

שיעור

השם

והאבן הזאת אשר שמתי

וגם י' רימז לחכמה ,יכמי שפירש רש"י

מצבה יהיה בית אוקים ,היינו בזמן שבית

)בפרשת בשלח( על הכתוב )שמות טו ,א(

המקדש קיים שלא היה חטאים ,כי התמיד של

ח'י'ים

ושלום

ויצא

שחר מכפר על עבירות של לילה ,ותמיד של

כנזכר(.

ומקומה

נין הערנים על עכירות שניום )טייז במרבר רכח

שיחזור

קן

לטוב

בשורשו

ומקומו כנזכר:

פכ//א ,יט( ,אז היה די ליתו ננש"ר אננשרנ"ן

וך חומש כנזכר לעיל ,מה שאין כן עתה שיש
חטאים בעונותינו הרבים יוכל ליתן הרכה
יותר,

כנזכר:

)כט ,ג( ונאספו שמה כל העדרים וגללו את
האבו מעל פי הבאר וגו

פירש שר "II

•f

רגילים היו ליאסף לפי שהיתה

האכן גדולה ,עכל 1tה .יfול שדייק בקדושת לשונו

)כט ,כ( בספר הקדוש נועם אל"מלך )ד ה או
II

יארמ וירא וחנה כאר כשדה(

והנה

שלשה עדרי צאו ,שהאבות הם נקרא"ם עדרים
משפיעים וכון ,והאבן גדולה על פי הבאר ,כי
)טיי! זוח"ג םב ,א( שהחיצונים

ידוע

נקראים

אבו

נגף וכון ,עד כאו לשונו הקדוש עייז שם.
ולכאורה יפלא ,דהלא כל זה הוא דברי הןוה'/ק
בפרשתן דדרש כל זה) ,ואין לומר דשכחו ח"ו
הקדושים ז"ל בנו ותלמידו שכתבו תורותיו של
רביבו אור שבעת הימים זי  f1ע לרשום שזהו אמר
הזוה"ק( ,ומה משמיענו חידוש דברים

כשם

בזה) ,וידוע כי דברי הספר הקדוש הזה עמקו
מני

ים,

נם

במקום

שנראה

קצת

כפשיטו,

והמביו יביז כי יש בהם פירושים הרבה וכונות

גדולות אשר ירמזוו מיליו לסתרי תורה בזוה  f1ק
והאריז'/ל עד אין שיעור ואיו עךר ה' יאיר
עינינו( .ונראה דעיקרו קאי על סוף דבריו,
שסיים והשיבו את האבן למקומה כי לעתיד
שיחט הציר הרע ,היינו שהקליפה יבוער מן
הארץ

והרוחניות שבו יושאר ,והכל יוחןר

לקדושה במהרה בימינו ,אמן כן יהי רצון,

כרמן החסידות על פי מ 'fש כןה כפרשתן ועל

הכתוכים האלו ,ועל פי דברי הזוה"ק דהאבן
הלן היינו האכן נגף וכו' ,וצריכים להסירה
להעכיר הסטרא אחרא אשר כחה רכ מאוד
בעונותינו הרבים ,וז  ftש רגיויס הי"ר) ,משמש

בלשון הכתוכים כי עכר יהוה ועתיד הוא חד,

כמה פעמים בדכר המורג"ל לעשות ,כמ"ש
רש  /lי כמה פעמים ,והיינו שיהי'1ו רגילי  /lם(
ויאסף) ,יחד יראי אלוקים איש את רעהו

יעזורו ,להתאסף יחד ולעשות חבורות לתקנת
הדת והעולם ,נוכמ  /lש כליקוטי רמ"ל לזקיני
הקדוש מסאסוכ זי  tfע על הכתוכ )לקמ! מט ,א(

האספו ואגידה לכם את אשר ייקרא אתכם
באחרית הימים ,וכן כשארי ספרים הקדוש"ם[

וזה

נחץו

להתאסף

ופי שהיתה האבן

]הסטרא אחרא[ גיווה כעונותינו הרכים ,על
כן צריכין כחות רבות יחד לבטלה( במהרה
בימינו:

)כט ,ד( ויאזבר להם יעקב אחי מאיו אתם
ויאמרו מחרו אנחנו וגו' ,כל
הפרשה אי אפשר לפרשה כפשוטו לפי ראות

עכל"ה.

המביו ,כי מה זה נפקא מיניה המשא ומתו של

והיינו כונתו י"ל ,כע" rדברי הקדוש הרמ' 1ע

דכר.ים האד דיכר עם הרועים הנכרים )אנשי

מפאני זי  f1ע בעשרה מאמרות )מאמר חקיור

חרן( הבזויים האלו ,וכי זה הדרך הקדושה של

חריו ח"ח ,פו'ח( כי לעתיד עישו הסעודה כחללה

כחיר שכאבות שממנה נלמד ררכי ה' ומצותיו,

של ניהנם שיטהר וינקה ויחזור לטוב ולאור
עולם כנודע .וןהו והשיבו את האבן) ,ננף

ומה זה השמיענו התורה בזה ולמאי נפקא
מיניה ,אך יוכן קצת על פי דברי הזוה"ק בכמה

חיים

קח

ושלום

ויצא

מקומות )סתרי תוהר קנא ,ב ועיין זוח"ג סב ,א( וכמצויין

שלום מקודם ,ועל כן שייבר נצדק אוהבי הן

במאמרינו ןמן שמחתינו )אות י( על הכתובים

ומיודעיו( .ויאמרן שיום) ,אבל רק שלום

האלו ,וכנזכר לעיל.
וזהו הרומז

כזה,

לדרכנו

בעזרת

יתברך,

השם

ויאמר יהם יעקב) ,להרועים המה רועי
ומנהיגי ישראל בכל דור ודור] ,ובפרט בדרא
בתראה הזאת עקבתא דמשיחא ,אשר על זה
תלוי ועומד כל הנסיונות מדורות הקודמים
כידוע מדברי הצדיקים ז  Itל ,כי עקבת "א
דמשיחא

המה

בשפלה,

אמנם

הנשמות

העקביים

מבחינת

עקבי Itם

המה

מחזיקות

ומוליכים את כל השיעור הקומה וד"ל ,ואין

כאן מקומו להארך[ .ושאל אותם( אחיי,
)כראוי קוראם "אחיי" ,כי המה אחיי ורעיי,

מנהיגי כל דור ודור ,ויפתח בדורו כשמואל
בדורו )ראש שהנה חכ{(. ,ב מאין אתם) ,באיזה

בחינה אתם עומדים ,ומה תאמרו למצב הדור(.
ויאמרו מחרן אנחנו) ,זאת נעד כי חרו'/ן

אף גדול בעולם ר"ל ונסבול צרות רבות
בגלותנו ובעד הדור צדיקים נתפסים ר (. IIל

ויאמר יהם הירעת"ם) ,לשון אהבה ,ועל
דרך הכתוב )לעלי יח ,יט( כי ידעתי"ו למען וגו'(.
את יבן וגו' ,היינו בחינת אבא ית I/ש ,המלבין
את עונותיהם של ישראל ,נוכמו שכתבתי שם
במאמרינו לשמיני עצרת הנ[, IIל אם הם
אוהבים

באמת

ירענו,

)שהמה

לאבינו

שבשמים.

אוהבים(.

ויאמרו

ויאמר

יהם

השיום יו) ,האם טוב השלום לכבוד /,ה

שיהיה בין העמים שלום בסוף יומיא ,הגם

שיהיה(

והנה

רחי

באה

בתן

עם

הצאן) ,היא השכינה הקדושה שמכונה רחל

עקרת הבית תשוב עם הצאן קדשים לארץ
הקודש אם הבנים שמחה נמהרה בימינו ,רק

שלום כזה נחפץ ולא זולת( .ויאמר הן עור
היום גרוי ,יא עת האסף המקנה) ,פן

אולי לא הגיע עוד העת קיבוץ גליות( .השקו
הצאן ויכו רעו) ,כמ"ש בשם הצדיקים ז"ל

היינו שנ~שך לעת עתה פרנסה שופע(.
ויאמרו) ,הרועים ,הצדיקי אמת( .יא

נוכי,

)כי גם בזה התגבר הבעל דבר ר/ול בריב
הצטרכות ,כדי לבלבל המוח והלב עד שקשה

לפעול השפע בעד לומדי תורה ויראי אלוקים(.
ער אשר יאספו כי העררים) ,הוא קיבוץ

גליות במהרה בימינו( .וגייו את האבן) ,ננף,
וכמבואר בזוהר הקדוש )סתיר תוהר קנא«. ,ב מעי

פי הבאר) ,מלכות כנסת ישראל( .עירנו
מרבר עמם) ,שכאשר יעסקי הצדיקי אמת

חבירים מקשיבים בדיבורי אמת כאלו ,על ידי

זה

מעוררים

קירוב

וכמבואר

הגאולה,

במאמרינו לראש השנה מאזנים למשפט )אות

כ"ז( על הפיוט שומרי מצותיו עוד ישובון
לבצרון ,יעל דרך הכתוב )מאלכי ג,טז( או נדברי
יראי ה  Iאיש אל רעהו ויקשב הו וישמע ויכתב
בספר

זכרון,

שזהו

מעורר לעילא

שישוב

שכינתו יתבךר שמו במהרה בימינו וזהו שעל
1

ידי עודנו ~דבר עמם כנזכר לעיל( .והנה רחי
בתו באה עם הצאן) ,כנסת ישראל ושכינה

שיומשך על ידי זה וידחה קץ הגאולה כמבואר
בספרים ,וכמונא כל זה בארוכה בספר משמיע
ישועה ,ובאמת טעו בזה טעות גדול רודפי
השלמוני I /ם האלו ,וכמי שפירשתי בומירות כל

אמו:

מקדש וכו' אוהבי הו ]המה[ המחכים בכנין

)כט ,ח( ויאמרו לא נוכל וגו' .ויאמרו ג'

אריאל ,ולא לאחר ולהמשיך ביאתו עד שיהיה

פסוק

קמה על מקומה( ,כן יהי צרוו במההר בימינו

במסורה,

בריש

חיים

ושלום

ויצא

קט

בזרקא דן .ואיךד )שמות יד ,יא( ויאמרו אל משח
חמבלי אין קברים .נב[ ראיךד )בחמהי א,ב( ויאמרו

בנבואה

במרינה ברעה גרולח רגו ./חיינו על פי מח

לקבורה ,על כל פנים למה היה לו לבכות עתח
כשעת התקשרות עמה ,הלא כבר חז"ל אמרו

לי חנשארים אשר נשארר מן חשבי שם

לקבורח) ,ולכאררח קשח גם אם ראח זח
ורוח

הקודש

שאינה

עמו

נכנסת

שכתבנו על חכתוב חלז שיאמרו צריקי חררר
חאמיתיים שיחיו עור ,וא נוכו לחמשך

לחאי מינא על הכתוב )בראשית ו ,ו( וינחם ה'

פרנסה כראוי ער אשר יאםפו כו העררים

כי עשה את חארם וכון ,ולא יזכור עתה בשעת

בביאת גואל צרק קיבוץ גליות ,ועל ירי זח

השמחח מח שיחיח בעת מיתתו( .אך חענין

יחרחרו אחריחם ויאדנרו הדנבוי אין קברים

שכן היח זיווג שלחם בקרושח וטבהרח עד
שזכר גם את יום חמיתח וקבורתו ושלא תקבר

וגוי) ,כראיתא בתענית )חנ ,כ( שגזר תענית ולא

ירדו גשמים ששאל אותם חכינותם לכם קברים,
וחוא סכנת נפשות של רעב ר"ל ,וכדאיתא

)בראשית רכה פכ"ז ,כז( כשעת חדוח חרוח ,כמ"ש

עמו .וז  f1ש וישק "עקב לרחל) ,שהוא ענין הזווג,
כמ"ש כהאריז f/ל )ע"ח חווב שער מ"ז ומ /Iד דדשו יד עח,

בתיקוני זוה'/ק )הקדמה י,כ( ע' שנין דעניותא

א(  (.וישא את קולו ויכך) ,על שלא יכא עמה
לקבורח חשכ זח כעת חזווג כרי לשבר לבכו

הנשארים וגו') ,כנזרכ שכל זח יחיח לנסיונות

ותא ותו( ,ער כאן דבריו חקרושים בשם שלמח

שאף על פי כו יצרו כלל ישראל בגאולח ולא
יהרהרו אחרי הצדיק אמת המאמין ומזהירם על

כתב יר קורש.

רגלות

בתראח(.

ואירך

ויאדנרו

וי

ככה(.

וי"ל לעניית רעתי על פי רכרי הזוה"ק הנורעים
)זרהן/ב נא ,ב( רמאן דחןי אנפי מלכי נחירא

ובזה יש לומר על דרך המסורח יאספו ',ד רן.
ואיךד )ירמיה ח,כ( לא יאספו ולא יקברו.
נכ[ והיה חללי הו וגוו לא יספדו ולא יאספו
)שם כה ,לב( .ואלי יאספו כל חרר )עזרא ט(. ,ד
)הוא רומז שעד שיאםפו כו העררים קיבוץ

חשיכ רכולא חסריח הוא וחניס רעתו

חווו,

אמנם צריך לחכיו ולירע זאת כי מלכא שלום
הוא בצר החםר וכצר הריו ,ועל כו צריך להיות
ונילו כרע  ,mועל כן כעת חשמחה שנזרווג
עם רחל בת זוגו ,חשב גם בצר הרין מה שיחיח

גליות ,יהיו מקודם הריגת המלחמות למאות
אלפים על שרה קטל שוא יםפרו ווא
יקברו בקברות ישראל .ועל ידי זה( אוי

ב( כנודע והבו:

שיראו שזהו חבלי משיח וישובו '(,הל ונזכה

או יאמ ר כזה על פי הנורע ררשת ח'/ל

במהרח רירו לביאת גואל צרק במחרה בימינו

)בראשתי רבה פפI/כ ,י( ופירוש רש"י

אחרי אריכות ימיהם

וכו .f

וזחו בחינת יעקב

)חמזווג( רכליל מתרווייחו חסר ורין )דןה א קםב,
II

יאםפו כו הרר) ,המאמינים וחררים לדבר ח'

אמו:

)כפרשת ויחי )ד"ה ןאקברה שם( על חכתוכ )הללו
מח ,ז( ואני בבואי מפרן ונוי( ,כי רחל אמנו

)טנ ,יא( וישק עיקב לרחל ושיא את קילו

נקכרה באם חררך סמוך לבית לחם ,כרי

כספר שם שלמה כבת רי תככ על פירוש שרןוי

כשיערכו ישראל בנלות אחרי חחורבו יככו
ויעוררו רחמים על קברה ,וחיא תקום מקברה
להמליץ כשמי מרום.

ויכך .חנח אאזדנו"ר הקרוש

לפי שצפה כרוח הקורש שאינה נכנסת עמו

חיים

קי

יעקב

וז"ש וישק

ירחי,

ושלום

ויצא

)היא

בת

זוגו

האמיתית ביחודא שלים שיהיה במהרה
בימינו ,אם ·הבנים שמח"ה מושיבי עקרת הבית

זהו רחל ,עיקרה של בית יעקב אמת ,וזה הוא
העת רצון בעת זיווג ישראל ורחל ]כביכול[,

אמנם מיד נזכר בצרות הגליות שיהיו עד אז
שנזכה לבי  IIת יעק"ב] ,וכדאמרינן בפסחים )פח,
([.א וז"ש( וישא את קויו ויבך) ,שדרשו רז  IIל
)בראשית רבח פ ע ,יב( כנ IIל על שלא תקבר עמו

מיא"ה) ,מעלת שניהם( .ועל כן אהב ביותר
את רח"ל ,כי היא עקדת הבית בהתגלותה
במדת מלכות תורה שבעל פה ,כי היא כלולה

מתרווייהו ומכולהו כנודע.

ורפוז עוד כי נם את רחל מלאה )ר"ת
גמר"א( ,כי צריכין ללמוד גמר"א קודם
התפלה מדת רחל )מלכות( ,כמ"ש בשם זקנינו
ועוד הקדושים רבותינו זי"ע ,עיין בחיבורי דברי

II

ביחד ,והיינו אלא מאי באיזה מקום תקבר אם
לא עמו ביחד במערת המכפלה ,ובעל כרחך
רק כדי שתהיה קבורתה באם הדרך כשיעברו

ישראל בגלותן ,ועל זה בכה בכיה גדולה על
שכל כך יתארך גלותן של בניו עד שיכנו ביתו
בית יעקב ,בביאת גואל צדק ויקיים השם
יתברך הבtפחתו לרחל ]שביקשה מקברה[ ושבו
בנים לגבולם:
או יאמ ר כאשר צפה שיהיה מבניה ·של

רחל משיח בן יוסף שיהרג,
וכדאמרינן בסוכה )נב(, ,א עיין שם ,ועל זה

הרים קולו לבכות ,כאשר ראה ברוח הקודש
הצרות שיסבלו בניו בגלותן כנ IIל ,וגם סמוך

לגאולתן בהריגת משיח בן יוסף כנזכר ,וכל זה
יהיה גם אחרי הבטחת ושבו בנים לגבולם על
תפלת רחל ובכייתה מקברה כנ IIל:

)כט ,ל( וי בא גם אל רחל ויאהב גם את רחל
וגו' ,עיין בעץ חיים )שער מאמרי

תורה מהדורא

קמא

)אות י'וט ועייז שם אות פו'א(,

 .וזה שאמרו רז"ל בגיטין ,ס) ב( לא כרת הקב  flה
ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה,
היינו תורה שבעל פה מלכות כנזכר ,וכרת
הקב"ה ברי"ת בסוד לוחות הברי"ת המבואר
שם בעץ חיים )שער לאח ורחל פו'ו סג ,מח"ת( ,הבן

אלו הרמיזות בעה"י:

,ל) ב( ויה ר אף יעקב ברחל ויאפר התחת
אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי

בטו .הקושיא ידועה וכי כך עונין לפעוני נפש,
ומה ]שחובא ברש"י ממח[ שאמרו חז"ל )בראשית רבח
פע"א ,ז( שאמר אני איני כאבא ,אבא לא היה

לו בנים ,אני יש לי בנים ,ממך מנע ולא ממני,
עד כאן לשון רש"י ז"ל .ועדיין קשה אדרבא
אם הוא איו לו צורר בזה ,הלא יוכל להתפלל

בעדה יותר ,כיון שהואאיז לו נגיעת עצמו,
ולמה לא רצה להתפלל בעד רחל עקרת הבית
האהובה לו ביותר רק התריס כנגדה ,ועוד
שכעס עליה בדברים כאלו.

חז'ול ז ,ב( ענין מה שאמרו רז  IIל )בראשית רבח פו'א,

ונראה על פי דברי הה"ק מה"ר צבי הירש

יד( אתי"ז וגמי"ז רבויין הן ,ומבאר כי ג"ם הוא

מזידיטשוב זי"ע ,ששמעתי בשמו שאמר

מדת לא  IIה ,ותיבת א"ת הוא מדת רח  IIל ,עיין

לאחד מאנשי שלומו שהיה מחשוכי בנים ,ואמר

שם בביאור מעלת כל אחד) .ולפלא כי לא
הנה

לו עצה שיעשה עפה קטגוריא ומריבה עם
אשתו) ,הגם כי היה לו אהבה גדולה עם אשתו

רח"י

וגם היתה צדקת וטובת לב ,ולא היה לו על

הזכיר מרמז זה

ויאהב

נ"ם

הכתוב שזהו מפורש(

א"ת,

)גמי"ן

ואתי"ן(.

חיים

ושלום

ויצא

קיא

מה לריב עמה ,על כל פנים ההכרח היא לזה(,

מכל נשיו .וגם בפירוש רבינו הרמב"ו )ד /ה דכ,ה

ילא תרע כי עישה זה רק לסגילה ,רק על ירי

(? -לא זכינו להבין תירוץ מספיק לןה .ורנאה

זה שיריב עמה בעל כרחה גם היא תענה איתי
כרךר מרי נפש ,ועל ירי זה יישעי בכנים ,יכו

לומר על פי ]מה[ שהבאתי ברברי תורה )מהדורא
קמא אות ס IIז( בשם ההווק מחוור לייב זי"ע הסבא

חנה

משפאלא ,אשר עשה בחולה מסוכנת שבאי

אךל יאסתר יכי' )רככות לא(, ,כ בכחיבת קנאה

להןכירח בנותיה והניר להם כי תמית רוול

רסוטה שאם טהירה היא ונקתה ונזרעה זרע

בקרוב ,ועל ירי הצער הלז שסבלו הם הגיר

)כרמכר ה ,כח( ,שעל ירי זח ח' מצר שמאל,
וצפונ"ך תמלא בטנם וכו' )תה?-ם ,ז~ וי(.

להם מיר שנתרפאה אטם ,וכו היה ,עייו שם

היה.

והעניו מובן בבחינת מה שאמרה

וזחו י"ל ויחר אף יעקב ברחי) ,שעשח
עמה קטגוריא ,הגם שהיה קשה לי מחמת
אהבתו אליה כנזכר ,רק שהיח כונתו כרי
שתפקד בבנים( .ויאזבר התחת איקים
)כירוע בחכמת האמת

אנכי,

I

טה שפישרנו בןה רברי השו fס ברכות ,י) א(

רמה שאמר הנביא שיעיהלחןקיה המלך .וכו
י"ל בןה כי עשה יעקב אבינו בחכמתו ונביאתו
לרחל עקרת ביתו ,כי על ירי זח שכעס עליה
)לפנים( תושע ולא יתעכב עור ישועתה ,וכן
היה:

כי ןעיר אנפיו הוא

בחינת רב חסר מטה כלפי חסר ,והוא מרת
יעקב זעיר אנפיו חנוטח לקו ימין ,נמצא שהיא
תחת קו חחכמ"ח ולא תחת קו חשמאלי בינ"ה,

שהוא אלקי"ם .וז"ש התח"ת איקי"ם אנכ"י,
חלא אנכי עיקב תחת קו הימיו נוטה כנ"ל,
ולא תחת ]חבינה[ אלקי"ם ,וירוע כי כל
חמריבה לשם שמים הוא מבחינת רינים

,ל) יח( ותקרא שמו שישכר .בתרגום יונתו,

והיכריו עתידין בנוי לקבל
ארג טב על ראינוו עסקיו באורייתא וקאר ית
שמיח יששרכ .ובסמךו ,ל) כ( ותקרא את שמו

זבולון ,תתום יונתן ,והיכדיו עתירין בנרי לקבלא
חולק טב וקרא ית שמיה זבולון .י"ל החילוק
דלעיל בשישרכ תירגם לקבל אג ו'ר ט//ב על

אלקי"ם ,על כו לא אוכל לעשות יותר מריבה
גרולה ,כייו שאינני במרתי תחת אלקים כנזכר(.

דאינוו עסקיו באורייתא,

אשר זבנע זבזבך פרי בפן) ,ואתה צריכה

)תירגם( לקבלא חילו'ק טןוב .ויוול רביששכר

לחושע בפרי בטו ,על כו התנצל על ןה כי לא
יוכל לעשות יותר וכנ"ל( .ואחר ךכ ויזכור

שרכ עסק התררה שגבה מאור למעלה ,ואין
כל העולם כולו כארי לשרכ מצוה בחאי עלמא,

וכאן

]כזרכלח[

פישר

איקים ,שןכר צרקותיה שנתעירר מאת השם

)וכידוע מ"ש העקרים בטעם שדכר מצוה הבאי

יתברך צרקותיה וזכיותיה מצר חימין ,ופקיה

עלמא ליכא( ,וטכל שכן לשכר תורח ,על כן

בבנים) ,כיוו שעיקב לא היח יכול להלחם

פישר בשישכר לקבל "ארג טבו' ,חיינו "שכרו

עמה יותר( כנזכר:

משלם'ו ,וזהו היום לעשותן ומחר לקבל שכרן
)עדיוכי! ככ ,א(

או יאמ ר לגורל התמוה של המפרשים
היתכו לענות כך למעוני נפש,
וגם הלא דברי חכמ!lם בנחת נשמעים ,ובפרט
לרחל אמנו אשר אהבה )יעקב אבינו( יותר

)מטעם

הנזרכ(.

מה

שאיו

כו

בזבולוו שהוא תמכיו ראורייתא ומטציא להם
פרנסה ,על כו יש להם חלק בתירה ,על כן
שפיר נאטר חול"ק בט ,רק חל"ק בהתורה של
יששרכ.

חיים

קיב

וז"ש )רכר~ם גל( ,ח~

ושלום

ויlצא

שמ"ח ןבלו"ן בצאת"ך,

יזבלבי אישי) ,יעקב כנןכר( .כי ילדתי לי

בהוצאות שאתה מוציא לכנוד התורה

שש"ה בנים )כנזכר .וגם ]ששה[ ,ו' פעמים

שהוא השכר .נם בעולם הזה תשמח בו מיד,
ינוו שהוא )ןבולוו( צרדי להרויח עור ,כדי

ב"ז בנימטריא שי"ב ,יIfב פעמים הוי Ifה ,שהוא

]יעקב[ זעיר אנפין שורש האילן הכלול מי  ffב

צירופים] ,וכנודע במקובלים ראשונים  [.וגם ו'

שיוכל להחזיק את התלמיד חכם בפרבםתו ,על
כו שכרו בעולם הןה וחלק טב בהתורה כנזכר,

פעמים בבי"ם( בגימטריא ברי"ת ,היינו מדה

ואתי שפיר בעזרת השם יתברך:

הששית יסוד ברי  flת קודש .וז"ש שש"ה בבי"ם

,ל) כ( ותאמר לאה זבדני אלקים אותי זבד
טוב הפעם יזבלני אישי כי

ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון.
עיין ברמבווז הקדוש ז"ל )ר"ח זכרנ~( שלא מצא
מוצא למלה הזאת זב'  Iד בלשון הקודש) ,ועיין
שם מה שנדחק מאד לקרבו לפשוטו ולקצת
פתרונו( .ונם יש לדקדק ,מה זה דוקא בשביל
שילדה לו ששה בני  ffם יזבלני וכון ןב  ffד וכו',

ותקרא את שמו זבלון.

ותקרא את שמו זבלו"ן) ,כגימטריא יפ ,Iה/

שהוא היחוד נמור לעתיד במהרה בימינו
בביאת גואל צדק( כנ  tlל )עייו שער יששרכ מאמרי
חורש תשרי מאמר תקע כשופר אות לכ(.

]'Iכאשר שמעתי

הה"ק

מאדומו"ר

רבינו

יחזקאל ·זי"ע אבד  tlק שינאווע כי ביום

ג' בניסו נשיא זבלו"ז היה מסונל לו להמשיך
פרנסה

הגאולה,

ועשירות,

כר'

ואז

בימי

הוא

יהושע בניסן

זמן

ניסו

עתידין לינאל

במהרה בימינו )ראש חשנח יא(, ,כ

והנן[ :

אמנם יובן בפשט שבסוד ירמז הענין ,כי הנה

זבולוז ברכתו הוא עושר גדול ושפע,
וממציא פרנסה לאחיו העוסק בתורה ,והשפע

,ל) גג( ותהר ותלד כן ותאמר אסף אלקים
את

חרפתי

ותקרא

את

שמו

הוא בא דרך היסו"ד מדה הששי  ffת כנועד,

יוסף ונו' .בתרגוס יונתן וילדת בר ואמרת כנש

והיסוד בא מי  ffג מדות דיקנא כביכול ,בסוד

ה' ית חסודי והיכדיו עתיד יהושע בריה דיוסף

סרים אין לו זקן כנודע בהאריז"ל )עייז שער חכלול
עניו ספירת חעורמ דרוש יכ( ,והאמנם העיקר התכלית
להמשיך על ידי השפע ממזלא עילאה ,לבטל
הע' שנין דעניותא דגלות בתראה המבואר

למיכנש ית חסודא דמצרים מעל בני שיראל
ולמגזר יתהון מעיברא לירדנא ,עכלו'ה.

בתיקוני זוה//ק )חק' י,כ(),והז המה בחלי משיח(,

ולקרב הגאולה שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו,

השמיענו

התרנום

יונתן

כי

ןהו

מדת

יוסף

הצדיק ,תיקוו יסוד ברית קודש ,על כן תיקו
זאת יהושע שהוא מזרע יוסף ,להעביר חרפת
בני ישראל ,ולהסיר הערלה הערוה החופפת

וביום ההוא יהיה הו אחד כנודע שיהיה במקום

על היסוד ברית קודש ,ולמול את בני ישראל

הוי//ה ית  ffש ,ואז יהיה בגימטריא הזווג )הוי".ה

שנית ,הגם שהיה זה אפשר לעשות על ידי
משה רבינו מצוה שאפשר לקיימה עוד בחוץ

אדני( ערלה יפ"ה ,כנודע בספרי קודש.
וזווש בלידת

ליעק"ב,

זבולון

)זעיר

בן

שש"י,

אנפיו,

כעל

)יסוד(.

שש /Iה

לארץ ,למול כלל ישראל הנולדים כמדבר ,וכמו

שמל את הראשונים במצרים.

קצוות( .זב"ד) ,בגימטריא י"ג מדות דיקנא

אך זהו זכה יהושע מבני יוסף ,יען שהיה יוסף

כנ/ול( .טו"ב) ,מדת היסו"ד כנועד( .הפעם

הצדיק בהפלנה בתיקון מדה זו ,עד שמל

ח'י'ים

ושלום

ויצא

קיג

גם את המצריים בעת הרעב במצרים ,ולא נתן

למי שיש לו בנים ומלמדם תורה( .וענתה

להם לחמם רק בשנימולו ,שהיה נחשב חסרוו
)במבואר בהאריז"ל )עייו ליקרטי תררה פשרת מקץ ועייו

מארץ

מצרים) ,שהיה העלאת הנצוצות ,בן עתה

בראשית רבה פ צ ,ו« להיותם המצריים נבריים ,אך

יהיה ברבו סגיא בתיקוו הגמור( במהרה בימינו

הוא לגרמיה דעביד ברוב קדושתו והפלגת בחו

אמו·

II

במצות תיקוו יסוד ברית קודש לבל העולם,

ועיין בדברינו באות שלום בהקדמה ,ובסימו
רס"ג )אית ח  Iבר /Iה ובמר/זר ובין( ,עייז שם:

שמה

כימי

נעוריה

כעיותה

ובזה ! II ,ל ביום מחר ,המסורה ביום מחר ב

,f

דו .ואידך )משלי בו ,א( אל תתהלל ביום
מחר בי לא תדע מה יולד יום .היינו בי אין

להניח תיקוו הנצוציו על יום מחר) ,לבשאפנה
,ל) לג( וענתה בי צדקתי ביום מחר .וענתה

אשנה )אבית פ"ב«. ,ו//מ כי יא תרע מה יויר

)דברים בח ,ט(

יום) ,בי יום מחר יש לו ברורים ונצוציו אחרים

',ד רז.

ואידך

וענתה ואמרה בבה יעשה לאיש אשר לא יבנה
את בית אחיו .נג[

ואיךד )שם לא ,בא(

וענתה

השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשבח מפי
זרעו .נר[ ואידך )חשוע ב ,זי( וענתה שמה !'מ!'כ

נעוריה .יובו ברמז על פי דברי הזוה"ק )סתרי
תורח בפרשתן קסב ,א ואיךל( בי בהכבשים היו נשמות

ישראל העתידיז להיות ,ויעקב היה רועה אותם
והדריבם

והשגיח

בפנימיותם,

ובסדר

השתלשלות גלגולי נשמותם ,והעלאת נצוצות

השייכים לנפשותם .וענתה בי צרקתי ביום
מחר) ,לעולם הבא( .כי תבא עו שכרי
יפניך ) ,לקבל שבר.ו בגאולה שלימה מה
שתיקנו בעולם .הוה המוטל עלינו( .וענת ה
ואמרה ככה יעשה ואיש וגו') ,שהוא סוד

החליצה ו'!בום לנשמות דאוליו ערטילאיז )עייו
עולת תמיו יבום וחליצח בט(, ,ב שאלו צריכיו תיקוז
ביותר ,ובמבואר בתיקוני זוה"ק )תיקיו ו גב(, ,ג

והעיקר שצריכים לבא בגלגול ולתקםנ עד
שיכלו כל הנשמות שבגוף ,שבזה תלוי הגאולה
שלימה בדאיתא בש"ס עבודה זרה ,ח)

א( (.

וענתה השירה הזאת יפניו) ,שזהו בדרא
בתראה

כמבואר

בסוף

שירת

האזינו

להעלותו בבחינת תולדות ,מה יולד יום(:

,ל) מ( ויש ת לו עדרים לבדו ולא שתם על
צאו לבן -י 'fל בי ההב נודע )זוח//א

סתרי תורה קסב ,א ואילך( גודל עבודת יעקב אבינו

בהצאו האלו ,שהיו בהו נשמות ישראל עד סוף
בל הרורות בשושרו ובבללותן ,והבשבים הפריר
יעקב את אשר לצד הקרושה ואת אשר מצר
לבווו הרשע והטמא ,היינו רמוז בל אשר לבווו
בו

)ועייז מ/Jש כוח בחיבורי מאמו תורת שבת )בחמשח

מאמרות( ברפשתו( ,וזהו היה עבורה נרולה ונוראה
בבירור הנשמות האלו עד סוף יומיא ,ואת אשר
יבחרו ואת אשר יבואו לידי תיקוו הגמור בסוף
יומיא ,ולעת עתה עומדים בנסיוו וצירוף ביו
האומות ער עת ק Jוץ במהרה בימינו בנורע,

והוא כסור מה שאמרו רז Jול )בראשית רכח פס//ו,

ו( צריקים תחלתו יסורים וסופו שלוה .וז Jוש
ויש"ת) ,רJות תחלתו יסורים וסופו שלוה(.
יו עררים יברו וגו') ,בבזבר( .ויהיה סופן

שלוה כתיקוז הגמור שכת ומנוחה בנ :Iל/

שעתה

עיקר הצירוף והעלאת בצוצי הנשמות כנודע(.
כי וא תשכח מפי זרעו) ,שזהו .הטוב יותר

,ל) מכ( והיה העטופים ללבו
הנה
ליעקב.

והקשורים
אאזמו"ר

חיים

קיד

ושלום

ויצא

הוא הטלי I/ת גדו  IIל שנתעטף הקב//ה כביכול

הה"ק דנה"ר שודנה זי"ע אב"ד פה קהלה
כתב בספרו הקדוש שם שלמה )כנת יד( בזה

כנ f/ל ,והקשורי  IIם הוא הקשר של תפילין .ועל

והיה העטופים ללבן ,על דרך הגמרא בראש
השנה )יו ,כ( ויעבור הו על פניו ויקרא וכו) /שמות

כן רמוז בזה המבואר בשולחו ערוך אורח חיים
)סימז כ ח סעיף אן( שבתחלה יתעטף בטלית של

לד ,ו( מלמד שנתעטף הקביוה כשליח ציבור

מצוה ואחר כך יניח תפילין) ,ועיין שם בדברינו

והראה לו למשה סדר תפלה ,אמר לו כל ןמז

באות

יי ב"ו,

שישראל חוטאים יעשו לפני כםדר הזה ואני

)שצריך להיות הציצי"ת לבני'/ם כולם ,כמ"ש

מוחל להם ,והנה כתיב )ישעיה א ,יח( אם יהיו

בשולחן עדוך )סימ! טן סעיף ח( בזמן הזה שאיו

חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,דגוון לב"ז מורה

לנו תכלת ,והיינו מקודם להתעט  flף בציצית.

על

כפרת

העטופי"ס,

העונות .וזהו מרומן
)שנתעטף הקב/וה

כדי

והיו

II

ואחר

חיים (.

כך(

וז"ש והיה העטופים

והקשורי"ס ויעקב,

)תפיליו(

כנ :Iל/

ללבו

העונות( .וו ב"ן ) ,כנזכר( ,עכל :Iה/

,ל) מכ( ובנ; הכתוב בןה והקשורי"ם ליעקב
כתב בשם שלמה )שם בפרשתז(
על דרך הגמרא במנחות )לה ,כ( קשר של תפילין
צריך להיות למעלה ,כדי שחייו ישראל למעלה,
והרי ישראל אחודים ותלויים לפי זה בקשר של
תפילין .וזו/ש והקשודי"ס) ,קשר של תפילין.
הוא( ויעקב) ,לישראל שתלויים בןה כנןכר(.

אולם צריכיז ביאור מהו ענין קשר של תפילין
ליעקב וישראל ,ויו/ל כי הנה אברהם הוא חםד

ימין,

ויצחק

גבורה

שמאל,

ויעק"ב

כלול

משניהם ,נמצא שהוא הקש"ר שבו נתקשרו

שניהם ,וכן הוא קשר של תפיליו שהוא מחבר
הצרועה של צד ימין ושל צד שמאל ,על כן
קש  IIר של תפילין בחינת יעקב ,עד כאן תוכן
דבריו הקדושים.

)לא ,א( וישזנבנ את דברי בני לבן לאמר לקח
יעקב את כל אשר לאבינו
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה .פירש
רש"י עשה כנם ,כמו )שמואל א יך ,מח( ויעש חיל
ייך את עמלק ,עכל"ה) .וכבר כתבנו כמה
פעמים כי מ /Iש רש  /lי כמו במקום אחר ,אינו

ללמד דקדוק הלשון ,רק למעלה ירמזון מיליו
לאיז שיעור( .ויו/ל כי המה בני לבן הרנישו

במה שלוקח יעקב הכבשים ,שבהם נשמות
ישראל כנ I /ל מהזוה"ק ,ובןה ויעש חיל) ,וישראל
עושה חיל נכמ  ffש בפרשת בלק )במרבר כך([(, ,חי

שןהו יהיה ככיאת נואל צדק במהרה בימינו,
ואז יקויים ורי את עמלק) ,שזהו המצוה מחיית
עמלק לגמרירק לעתיד( במהרה בימינו

)לא ,יב( כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך.
עייו

ונראה לי להוסיף תבליו על דבריו הקדושים
הנ  flל  ,כלולים תרווייהו ,כי העטופי  IIם

1

והבו:

מה

שכתבנו

בזה

בהמשך

הכתובים כמאמרינו תורת שבת לפרשה ןו
בעןרת השם (.א)

(.א) טרשר מובא בפרשה זו בספר יסור התורה ,כל זמן שהיה יעקב בבית לבן לא שמר אלא שבת,
ער כאן לשונר .וחרא פלא ,וגם הרא סרתר למה שאמרו רז"ל )טדרש אגדה ,מיכא כרש"י ירש

פרשת וישלח ד"ה גרתי( .עם לבן גרתי )כראשית לכ ,י( ותרי"ג מצות שמרתי .וי"ל על פי מה שכתבו בספרים
כי יעקב אבינר שמר בבית לבז ובשדה שם את התרי"ג מצות .והרבה מצות רק בשורש המצרה וכונתה

חייס

ויצא

ושלום

קטו

ווהו י"ל נהעניז הנמשך ,והנשבים הפריר
יעקב )לעצמו ,מה ששייכים לחלק

והוא שעקדז אז עם יצחק אבינו במסירת נפש

נשמות ישראל הקדושים בלי חלק לבו( .ויתן

על המזבח .וז"ש פני הצאו אל עקוד ,מה שיש

פני הצאן או עקור) ,היינו כמ"ש בםידור

להם חלק עם עקידת יצחק שהיו שם אלו
הנשמות לקח לו לבדו( כנזכר:

הר' קאפיל ז'/ל בהעקידה וישם אותו על המזבח

ממעל לעצים ,היינו נשמות ישראל  fעייז שם,

ובפעולה הדומה לה בשורשה ,כי בפועל לא יכול לקיימם כולם שם ,וכמ"ש )זרח"א סתרי תררה קסב ,א( מה
שעשה במחשוף הלבן אשר על המקלות בכונת התפילין ,וכיוצא בשארי מצות.
וכזה פירשתי מ"ש )בראשיח לא ,יא( ויאמר אלי מלאך האלקים בחלום וגו' ויאמר שא נא עיניך וראה
כל העתודים העולים על הצאז עקודים נקודים וברודים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך) ,כי הכשבים
הפריד יעקב כנודע בזרה"ק בסתרי תורה בפרשתן )שם( שבהכבשים האלו היר נשמות ישראל הקדרשים

ראותם לקח יעקב ,וזה היה עבודתו שם ,על כן כאשר עשה שם עבודת ה  Iעמוק מאוד הגיד אליו מלאך
ה' ליזהר מארד גם להלאה במעשיר ,וכונתו שם בסתר כנזכר כדי שלא יוכל לבן האדמי שורש הטרמאה

ר"ל לינק ממנו וליקח מעשיו ח"ו.
יחבה נודע כי יש י' ספירות דקליפה נגד י' ספיררת דקדושה ,וגם נודע בחכמת האמת כי העולמות
עקודי /Iם בקודי  lfם רבררדי"ם הם עוד למעלה מי  Iספירות וכתר .וזהו שהזהירו מלאך ',ה ראה כל העתודים
העולים על הצאן עקודי"ם בקודי"ם וברודי"ם ,שיעשה מצותיו ועבודתו בהצנע רעומק במחשבה גברה
בערלמ,ות עקודי'/ם בקודי"ם וברודי /ם שהם למעלה מהכתר ,כי בכתר דקדושה יש לעומתו כתר דקליפה
אשר לבן יוכל ליבק משם ויוכל לעמוד בגדו ליקח מעברדתו ח  IIר ,על כן צריך לעלות למעלה בעולמרת
העליונים מזה .וז/ש( כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך) ,שבקש לעקור את הכל ח"ו משורש הקדושה
I

בכח הקליפה שיש לי ,על כן צריך להעלרת נגדו יותר בקדושה במקום שלא יוכל לבן ליבק(.
וחנח בכל המצית י"ל שאובס רחמבא פטירה )עבודה זרה כד ,א( כשלא היה יכול לעשותם בפועל ממש
שם בשדה ,אבל שמירת שבת ,בשב ואל תעשה ,זה היה יכול לקיים בודאי ,שלא לעשות שים מלאכה
)אפילר איסרר דרנבן(.

 .יזהר י"ל שדייק המדרש שלא שמר עיקכ בכית לכז אלא השבת שמר ריקא ,כי יש בשבת בחיבת זכרר
במצרת עשה ,ובחינת שמרר בלא תעשה .רהנה בחינת זכרר כמר שדרשו רז'/ל )פסחים קן ,א( זכרהר על היין,

)דרך משל( זה היין כשר לקידרש קשה מאוד להשיג שם בשדה רנבית לבן ,מה שאין כן שמרר שמירת

שבת בשב ואל תעשה יוכל לקיים .ואינר סותר למ"ש במדרש וירת"נ טצות שטרתי ,כי באמת בכח קיים
כל התרי"ג מצות כנ"ל ,בפרט בחינת תרי/ג מצות שמרת"י שהוא שמירת הלא תעשה שהוא במחשבה,
כמו שכתבנו בספר חייס ושלום )ירש פרשת קדושיס( כי לא תעשה בשורשה הוא גדול מעשה מפני
שהמחשבה קודמת למעשה ,כן הפורש מלא תעשה הרא במחשבה וקיום העשה הרא במעשה .וזהו שאמרר

חז  flל ביבמות ,ן) א( שלא תעשה חמירה מעשה) ,הגם כי הרמב"ן כתב בפרשת יתרו כי מצרת עשה גדול
שהרא אהבה מה שא כז לא תעשה יראה ,ועל כן עשה דוחה לא תעשה כנרדע( .כי שמירת הלא תעשה
במחשבה קרדם כנזכר) .ואולי י"ל בסוד אשת חיל עטרת בעלה שהרא הלא תעשה בחינת נוקבא( .והבה

r

שמר"ר הרא לא תעשה ,על כן שפיר דייק ננית לבז רתרי"ג מצרת שמרת"י בבחיבת

שמר"ר.

יען שעשאם

בהעלם כב"ל) ,וכל דברינו בדרך אפשר בעזה"י(.

ועל פי הנזכר לעיל י"ל מ"ש ריסר ביוס ההרא את התישיס וגו' כל אשר "לבן" בו  tהיינו שיעקב
אבינו ,רהכשבים הפריד יעקב ,נשמות ישראל הפרידס בקדושה בפבי עצמן ,על כן ריסר כל אשר "לבן".
חלקו של לבן בו :

חיים

קטז

ושלום

ויצא

)לא ,יג( אשר משחת שם מצבה .וכן בתחלת

מצרים כפשוטו(] .אך לשבועו  I1ת מתו תורה לא

הפשרה ויצוק שמו על ראשה.
והנה שי להתבונו ,ויפלא כל עובר ,וכי לא היה
לו ליעקב אבינו שום זכות אחר ח"ו ,רק מה
ששפך השמז )בעד איזה פרוטות( על האבו
לשם ',ה והלא יותר הוא עבודתו ותדד שנתו

נמצא בזה פשרה מיוחדת בסדר בראשית גם

לא ברמז ,ושי לומר שהוא בדיוק יען כי הוא
ספר היחס להאבות הקדושים שקיימו התורה

עד שלא ניתנה ,למאו דאמר נדול שאינו מצוה
ועושה

יותר

מהמצוה

כדאמרינו

ועושה

מעינו י /Iד שנה ועסק בתורה בשדה כל הלילות,

בקידושיו )אל(, ,א ועוד בכמה דוכתי ,על כן לא
נמצא בזה פרשה מרומזת ביחוד למתן התורה,

שנים רבות כאלו וכהנה וכהנה ,ומה זהו

כיוז שכל עבודתס היתה קודם מתן תורה
במעלת שאינו מצוה ועושה כנזכר (.ב)

בפרשה זו.

היי שרה) ,רמוז ליום הכפורים ,מיתת צדיקים

וגם בבית מדרשו של שם ועבר במסירת נפש
הרבותא המעט שמן אשר יצק כי חשבן פעמיים

וי /Iל ברמז על פי הנודע והמקובל בשם רבינו

מכפרת )מועך קט! כח(, ,א וכמו שהוא מטעם

הקדוש החוזה מלובליו זי"ע שאמר ברמז

זה הקריאה ביום כיפור מיתת בני אהרן ,וכן

על הפרשיות ,בא) ,הוא ימים הראשונים של

במיתת שרה אמנו כהדו

תמימתא

פסח( .בשיח) ,הוא ימים האחרונים ז /וח'

וכררשת חז IIל «.םש)

של פסח( .יתרו) ,מתן תורה ,הוא שבועות(.

תוירות) ,הוא ברכת ויתו לך לישראל לבדו,

משפטים) ,הוא ראש השנה ויום הכיפורים

ימי המשפט( .תרומה) ,הוא רמז לסוכות

כננר

סוכות

ויום

עגלא

האחרוו

עצרת שהוא פר אחד ,איל אחד

f

שמיני

לישראל

שהוא אהל המשכו ,סוכה דירת עראי( .תצוה,

בלחודויה ,לאפרשא מן שאר עממיו ,והוא

)חנוכה ,שמן זית זך( .תשא) ,פורים ,וכמו

ההפרש בין יעקב לעשו בזה בהברכות ,ועל כן

שאמרו חכמינו ז//ל במגילה )יג ,נ( הקדמתי

בשמיני עצרת שאל מה דבעי וכון )זוח"ג לב(, ,א

שקליכם לשקליו של המו( ,עד כאן דבריו

וקורין ברכות האלו בבית הכנסת של רבינו
הרמ /Iא ו' Iל בקראקא בליל שמחת תורה .וכו

ינם אנו נימא בעניותן מלתא ,ברמיזתא בהנך

בשארי בתי הכנסת בכמה קהלית קדושות

הקדושים.

פרשייז )דסדר בראשית( ,דמרומו כסדרן

ימים ומועדים טובים הנזכרים לעיל .פרשת

ישנות .וכן בבית המדרש רבינו המגיד מישרים

מקאזנץי ז(. f/ל

יך) ,הוא לפסח ,כמפורש )רבאשית טו ,יבי-ך( כי

ויצא) ,חוא כגנר חנוכה ,ועל כן הוא בזה
וציוק שמו על ראשה ,שהעבורה בחיבה

אותם ארבע מאות שהנ ואחר כך יצאו ברכוש

מצוה בשעתה רמוז בזה הפרשה ,כנזכר(.

גר יהיה זרעך באץר לא להם ועבדום וענו
גדול ,ושהוא בהגדת של פסח גלות ויציאת

וישיח) ,הוא כגנד פורים ,מחיית עמלק בן
אליפז בן עשו כמבואר שם באוךר(.

(.כ) חסר וככמן סרוכ rכערפמ וירמ ,ייעמ כנכוו כקכ
ככיכמ רכיכו סוכחכר  rכ"כ כי ייוירמ" רוrוכ
כרמפ כפנכ פקירמיו כיוס מ ,יס' עקד ממ פרס ונו' ,
וכיוס כ' ערפמ כפקידכ פסומ נערפכ זו:

ולאשר חנוכה ופורים הם תרין פרקיו נצח

והוד ,וכלולים זה בזה] ,וכמו שכתבתי בכר
במאמרי חנוכה ופורים בשער יששכר בעזרת

ח'י'ים

ושלום

וציא

קין

השם יתכרך[ ,על כן רמוז כפרשת וישלח גם

רש  flי כשם כתכ יר ישן ומפרקי כרייתא ררכי

כף ירך יעקב ,שצריכיז

אליעזר )פל"ח( כי התרפים המה ששוחטים בכור

תקון ההו IIר ,כבורע כםור בר חבוכה) ,וע"ו לקמו

ארם וחותכים את ראשו ומולחים אותו כמלח

בפרשת וישלח ברברינו על חכתוב וימלך תחתיו חרר בעביו

וכשמים וכותכיו על ציץ זהכ שם רוח הטומאה

חח' שתכות שחם משמיני עצרת ער חנובח(:

ומניחין אותו תחת לשובו ונותנין כקיר ומרליקין

חנוכ IIה

בסור ותקע

לפניו ומשתחוים לו ומרכר עמהם וכון ,עיין
יעקב וישא את כניו ואתבשיו

שם .ולפי זה הטעם כפשיטות שננכה את

על הגמלים .פירש רש  IIי הקרים

התרפים והיה כהכרח לננכם כרי שיוכל יעקכ

זכרים לנקכות ,ועשו הקרים בקכות לזכרים
שנאמר )לקמו לי ,ו( ויקח עשו את נשיו ואת כניו

אכינו וכני כיתו לכרוח ,כי לולא זאת מיר
ככרחם היה לכן מרליקו ומשתחוה ,ושואל

וגון ,עכל IIה .עיבינו רואות כי כן הוא ררכם של

כתרפים ,והיה מנירים לו לאיזה ררו הלך

הגויים וגם החרשים ההולכים כחוקות הגויים,

נפשות

)לא ,יד( ויק ם

ליתן הפאררעכ  flם להבשים כין כשייכה
וכהליכה הנשים למעלה ,או כצר
והאנשים לשמאל ,ואצליבי~_ד~א האנשים כימיו
למעלה ,לכך נמאר זהו כתורה החילוק כין
יעקכ לעשו .והוא הענין כפנימיות שלא להבגיר
השמאל על ימיו גם כמלכושים וירים זה על
ימין,

זה ,כמכואר כמקוכלים )ע"ו אהרב ישראל פרשת
רברים( ,וכמכתכ הה"ק הר' מענרלי מרימנוכ זי/יע
)נרפס בסר"ס פתח עיבים חלחיר"א ,מינקאטש תרל"ר( גבר

ההולכים כמלכושים שמאל על ימין ,על כן
צריכין לזיהר כיותר כיוו שזהו רת ישראל
הנאמר כתורה עור מימי אכותינו.

וז"ש כפרשת

ויקהל

)שמית חל ,ככ(

ויכאו

האנשים על הנשים ,כיון שהלכו לתקן
חםא הגרול כמררכ ,על כן נזהרו כיותר

כמלאכת המשכו להיות האנשים )למעלה( על
הנשים

כנזכר:

יעקכ ,והיה

רורף _~חריו

והיה

םכבת

ממש) ,והוא טעם פשום יותר ,ולפלא שלא
כתכו זה המפורשים ראשונים(.

ואם על הטעם שאמרו להציל אכיה מעכורה
זרה בתכוונה ,יש לפלפל רהא ירעה
כאכיה

שהוא

ארוק

כעכורה

זרה

וכתרפים,

והלא יעשה לו אחרים ,ואם תאמר שתצילו
לזמן על כל פנים ,הלא י  IIל שעל ירי ןה תגרום
לו להכשילו עור כעון שפיכות רמים שישחוט
ויהרוג כן ארם ככור אחר לעשות תרפים ,וכן
נח מצוה על שפיכת רמים כמו על עכורה זרה,
והוא שוה כאיםורו אצלו כמו עכורה זרה
)שהוא מזן מצות(.

ואפשר לומר רער שימצא ככור מכני ארם

שיוכל להורגו כיני לכיני ינצלו
מעכורה זרה ,והוי הצלת הזמן ,ואפשר שלא
ימצא אחר שיוכל להרנו )לשוחטו( ולשפוך
רמו ,ונם אם

ימצא יעכור רק IIבפעם

אחרןן

)לא ,יט( ו תננו ב רחל את התרפים אשר

כשישחטו ,מה שאיו כו כזה יעכור ככל עת
על עון עכורה זרה ,והוי כעין ריכוי כשעיורים

ת  flל )רבאשית רחב פט"ר ,ח( להפריש את אכיה

שכתכ הר//ו )רפק בן רביצח( רככל עת שעיכור

מעכורת אלילים נתכוונה .ההב לפי מה שכתכ

עכורה זרה יעכור ,וצריך עיון כןה .ועל כל

לאכיה .פירש שר  flי מרכרי

\

ח ....

קיח

ם

ושלום

וציא

פנים חא עריפא בפשוטו שחורכחח להציל את
עצמח ואת בנח ואת יעקב ובני ביתם ,שלא

יררפם כשיורע ·לו על ירי חתרפים) ,אם לא
תגנבם מאתו( .ומח שנורע לו ללבו חיח רק
על ירי סיבח ,שחגיר לו אחר שראח אותם

חולכים ובורחים באיןו רךר שחלכו כמובן:

)אל ,גג( אוקי אברחם ואלחי נחור ישפטו
בינינו וישבע יעקב בפחר אביו
ציחק .מח שנאמר בזח רק בפחר אביו ציחק

חוא מובן ,לאשר ראח יעקב אבינו גירל כח
חסטרא אחרא של לבז ,אשר חחציף פניו נגר

הפטורה

ויברח יעקב שרח ארם ויעבור ישראל
באשח ובאשח שמר ,ובבניא חעלח
ח' את ישראל ממצרים ובנביא נשמר ,חכעיס
אפרים תמרורים ורמיו עליו יטוש וחרפתו וגו!
)הושע יב ,יגr-פו( .יש לרקרק ולחבין חסמיכות מחו
זח בשב'!ל שיעקב עבר באשח ,ובאשח שמר,
וכשביל שחעלח חן את ישראל בנביא ממצרים
בשביל זח קשח על חטאת ועון שבט אפרים.
וגם מח ןח חעול באפרים רייקא ,וחשייכות זח
לזח.

מעלח ית"ש ,אם כי חיח עמו יתבךר שמו
בחלום חלילח ואמר לו חשמר ךל וגו ,/ואף

וי"ל על פי ררבי חמדרש )מדרש שמואל פןיו ,ד(

ואוהי נחור )חול .חיינו עבורח זרח ר(, f/ל

לחד מאו דאמר מושיבי עקרת חבית ןחו
לאח ,אם חבנים שמחח זחו רחל .וזח שכתוב

על פי כן חניד עתח אוהי אברהם )קורש(.
שיתף שם שמים עם עבורח זרח ר'/ל ,בגורל
עזות רסטרא אחרא שלו ,על כו נתיירא '!עקב
מאור

וישבע

בפחר

אביו

יצחק,

כידוע

שמדת חגבורח ופחר דקדושח מבריח חחיצונים

ויעבור ישראו באש"ה) ,רוות אם הבנים

שמחח אש//ח ,חיינו זחו רח"ל כנזכר ,שעיקר

עבודתו

אצל

ובאש"ה

לבו

שמר,

חיח

)חי'/ר

רק

בער

רחל(.

שנים

אשר

חמתיו

וחסטרא אחרא ,על כו לקח לו רק חבחינח
חןאת למגו ומחסח בעת כזאת ובעוד רשע
לנגרו ,ח' יצילנו במחרח בימינו ומעתח וער
עולם:

ממצרים,

)אל ,גג( והנה במררש )מיבא בםרפים( על חכתוב

לחשלים לרחל שכרח אתח בבניח ויוצאי
חלציח ,לאשר כונת יעקב אבינו חיח רק

זח בפחר אביו יצחק ,כמו ירך

כשבילח וחיא עיקרח של בית ,ועל כן יש

שחיו נשבעים על ברית מילח ,שנאמר )איוב מ,

לומר חשלימו זח תמורת אשר חמעלח
ממצרים חיה משח רבינו ע /fח מזרע לאח

יז( גידי פחדיו ישירגי ,עד כאן לשוו חמדשר.
וקשח רבשלמא באברחם יתכו כמו שאמרו

ועבר בבית לבן רק בשביל רח f/ל ,וכפי חפשוט
שם .ולבסוף( ובנביא) ,זחו משח רבינו שחיח
רק מזרע לאח( .העוה ה' את ישראו
ובנביא

נשמר,

)וחיח

מחראוי

חמכניס לארץ חיח יחושע מזרע רחל.

רבותינו ז!  fל )רכאשית רבח ,פ//rנפ ח( שחיתח מצוח

וחתמרמר חבניא חושע בוח ,מרוע( הכעיס

ראשונח שבא לו על ירי צער וחיתח חביבח

אפרים,

תמרורים

עליו ,על כו אמר שים נא ירך תחת ירכי ,מח

ורמיו עויו יטוש וחרפתו וגו') ,חיינו ייחס

כן יעקב שנשבע בפחד ציחק ••• נחסר

חתמות רק לשבט אפרים ,בשביל שחמח מזרע

שאין

הםיום[:

)שחוא

מזרע

רחל(.

רחל ,וחיח ראוי לחשלים אצלם מלכות בית

חיים

ושלום

וישלח

ישראל ,והמה הכעיםו להקדוש כריך הוא,
כמו שנאמר שם ככל כבואות הושע על עון

שtפכ

אפריס

כיותר(.

קיט

ושפיר

מוכן

סמיכות

הדכרים כנזכר:

וישיח
)לב ,ה( עם לכן גרתי ואחר עד עתה .כמסורה

ואי הנהיה ,נוכמו שפירש שר"י שם דהיינו

עד עתה ',ד דו .ואךדי )יירבם יב,

אץר ישראל וירושלים[ .ורבר וגו' ורננה יך

ט( כי לא כאתם עד עתה אל המנוחה ואל

זאת מכי הרננה אשר באה ננייך מנננוריך

הנחלה[ .ג] ועתה קוס צא ודבר על וגו' ,ורעה
לך זאת מכל הערה אשר באה עליך מנעריך

בנר בננרה) ,כמ"ש בדניאל )יב ,א( כי עת צרה
כןאת לא היתה מעולם ,כי לא בא עלינו רעה
כןאת כןה שיחיה קודם ביאת חגואל ,עם כל
זח לא נייאש עצמינו ונחןקלכינו לתשוכח.

עד עתה )שמואל ב יט(. ,ח ני[

ויתן ה' אותם

וירחמם ויפן עליהם למעז בריתו את אברהם
וגו' ולא השליכם מעל פניו עד עתה )מלכים ב

ויקויים

יג ,כי(.

וירהוכם וגו' ויא השייכם וכנני פניו ננר

וי IIל כי הוא הענין ,ננם יבן )הסטרא אחרא
בכלותנו( גרנרי ,ואהר בנר נננרה) ,ועדיין
לא נושענו כגאולה שלימה ,ובעל כרחך
שממתינים מן השמים עד שיהיה כעתה ,כמו

במחרח

בימינו(

וינרן

ה'

אונרם

נננרה) ,שאל יעןבנו ואל יטשנו( וכמההר

יגאלנו:

)לב ,יב( הציוני נא מיר אחי מיד עשו .י ,Iל
מ"ש ב' פעמים י"ר ,כי אלו

שאמרו רן"ל )םהניריז צח ,א( לא זכו כעתה ,ולא

הו חי"ר עתים לטובה ,ולחיפך יIIד עתים וכו'

ןכינו לאחישנה שהוא רק כשזכו ,ועל כז אחר
עד עתה ,וכשהוא לא זכו הוא החבלי משיח
הנוראים ,וצריכים על כל פניס לדיע כי לא

'ע) rהקלת ג(, ,ו ושיההי כח בידינו לחפןו חין  Iר

יהיה מןה תכלית שלום העמים ולא יבא
מנוחתנו רק שיכיאנו ית"ש קוממיות לאצרנו.
וזהו( כי יא באנרם ננר בננרה או המנוחה

עתים לרעה שיהיו לטובה ,כמו שבסופו עת
מלחמה עת שלום כשיודעים שהמלחמה הוא

לצוךר הגאולה ,וכדאמרינו במסכת מגילה )יו,
ב( מלחמה נמי אתחלתא תאולה חיא ,כרי
שיהיה עת שלוIIם הוא משמעי שלום כמשר

וישלח

חיים

קכ

ושלום

טוב אומר לציוז מךל אלחך וכחנח וכחנח

ומרוופי) ,שלא יחיח לי לרקח ,ואררבא(

חחכם קיניו בראשו  fולמקו שמו יתבךר לחפוך
חכל לטובח ,אז נמתק בשורשו ,ונקשח מו אלו

יתחפכו לטובח כנזכר:

חיו/ד נם כו לטובח ,וחם בן פקמים י"ד ביחד

)לכ ,יכ( כי ירא אנכי אותו פן יבא וחכני אם

כ ;tח מקשיו חגיר לקמו לתת לחם נחלת גויים

קל בנים .ב' במסורח ,רן .ואידך

)תהלים קיא(, ,ו )קל ירי שיקשו נם חי IIד אלו

)הושע י ,די( אם קל בנים רוטשח .י'  tל כפשוטו

לטובח ,יתו לחם נחלת גויים ,ויחיח כ"ח מקשיו

כאשר אנו רואים בקונותינו חרבים אשר קשו

חגיר לקמו( ,ואם לא ידק ולא יביז בנפשו ,אז
גם חי'ור קתים לטובח כשאינו קושח אותן

כז חיל רוסיא חקמלקים שר"י ,ומפני חיל ארום
חוא קשו חלז חיח מתיירא יקקב אבינו

כרצוו חשם יתברך ומצותו ,כגון קת לחשות
וקת לדבר ,שכמח פקמים טוב יותר ליראת ח'

חרשקים )שורש קשו -

לחשות ,וכו לדבר אם בדברי תורח חוא טוב,

לאחינו בני שיראל  Iח' ישמרנו וציילנו ויגאלנו

ואם לחיפוך חרי זח לא טוב ,וכו קת רקור

במחרח בימינו:

בבנואתו,

וכן

קתח

בארץ

חקורש

חקרביים

ישמקאל( בחריגתם

שחוא מז חי'/ד לטובח ,אם אינו קושח חריקוריז
בשבת ויו"ט ולקראת כלח וכיוצא לרנר מצוח,
רק לשם תקרובות ותאוות ר"ל ,וכן קת שלום,

אם נותן יד שלום לקמים ומתקרב קמם וילמרו
ממקשיחם ,ובפרט בגידול בניחם ונם בשלום
חרשקים ,וכיוצא בשארי חי"ר קתים ,אןי נחפכו

גם אלו לרוק חן/ו.
וז/ש חציוני נא מי"ו אחי מי"ד עשו ,ב'

פקמים י"ד ,שלא יחיו לרקח לבני ישראל,
ואדרבא שיחפכו גם אלו לטוחב ,ויחיח כ"ח

מקשיו חגיד לקמו וגו ,/כנ"ל כולם לטובח.

או יאמר כי ירא אנכי אותו וגו' .קל דרך
שכתבנו לקיל )וזזה הצילני נא גוו'(

כי חנותנים יווד לפושקים או לקכו' tם )י"ד
חשלום( ,זחו חורבו חרת ר  flל ,ובפרט בגירול

בניחם אשר ילמדו דרכיחם בחיותם ביחר קם
ילרי חסרים מררכי ח  tומצותיו ,ומזח נשמר
יקקב אבינו שבקש מקשו יקבר נא אדוני לפני
קברו )ולא אתי ביחר( ,ואני אתנחלח לאטי
לרגל חמלאכח אשר לפני ,ולרגל חילרים )חיינו

לגדל חילדים ,ליתנם בחדר ללמוד תורח כררך
אבותינו ,ולא בתקרובות קשו וררכי חינוכיו(.

ובזה י"ל מח שאמר רור חמלך ק  flח בתחלים

וז"ש כי ירא אנכי אותו פן יבא וחכני א"ס

)לא ,טו( בידך קתותי חצילני מיד אויבי

עו בני"ס ,חיינו חכנים לתלמור תורח שחוא
אל תטוש תורת אמ"ך )משלי א(, ,ח ושלא ילכו
בררכי חחרשים ,שזחו מוימת קשו ושר שלו
וכל בונרא ריליח ,ח' ציילנו ויקזרנו במחרח

ומרודפי ,כי לכאורח אין שייכות וחמשך לבירך
קתותי )שיחיח( קל ירי זח חצילני מיר אויבי
ומרורפי ,אך חקנין כי "קת ותי" חם חי"ר קתים

לטובח ולחיפך ,חיינו שיחיח קת מלחמה ,מח

בימינו:

שררפו לדוד חמלך ק"ח שונאיו ,חמח שונאי
חן ,שיחיח נתחפך חקת חמלחמח לחן לטובח

או יאמר קל חכתוב כי ירא אנכ"י אותו

שיחיח קת שלום ,וכז כולם .וז"ש חציוני

פן יבא וחכני א  tfם קל בני"ם .כי

מי"ו,

)חיינו

חי'  tר

קתים

לרקח(.

אויבי

חנח

אנו

רואיו

מחשולק~/זאשר

קושים

ושלום

וישלח

חיים

קכא

חרשעים) ,וזחו בכח ממשלת ארום בשולע"ן

שלשיי ,תהלים בפ ,ו-ח( ןןמיר רשעים חצילו/ן ,ונם

האלו שאינם מכר~  'Inם חממשלה ,מכל מקום

ןןאכז כאדם תמותוז וכאחד השרים תפולו קומה

חם נותנים לחם סיוע וחיזוק בכל ענינים
כנודע( ,לא לבר שמחסרים ומשפילים ••• ]סיוס

אלקים שפפח חארץ כי אתח תנחל ככל
חגויים" ,על פי כונה חנוכר של יום חהוא:

העני! חסר ונקרע הבפנקס בתכ די קרדש רבינו רמ,כחר וי"ע,

והםשכלי יבי! בעצםו[ :

יאמר על ררו שפירש רש"י בשם

או

מדרש רזןןל )בראשית רבה פע  /lו ,ז(
)לב ,בי( ואת ה אמרת חיפב איפיב עמך ונו'.

חיפיכ

חיינו לפי חנזכר לעיל כי
בחיותנו בנלות איו עצח לחושע מחם כי אם

כזכות אבותך ,עכלן/ח .ועדיין יפלא כי מי יאמר

זכיתי לכי פחרתי מחפאתי אשר יש לי זכותי,

שי סכנח חרת וגירול

וגם כזכות אבותך מי יורע אם יועיל ,אם חן'ו

חילר'Iם ויתערבו בנויים וילמרו מעשיחם ,ואם
חוא במלחמח אז אם ]..חסר אזיה תיבות[  ..סכנת

אין אוחזין מעשי אבותינו חפובים .ועל כל פנים

חולכים אתי ]..חסר תיברת[ ,..

איפי"ב

עמך,

חיפיב

כזכותך

איפיכ

צריך לומר כמו שכתכו כספרים מתי יגיעי
מעשי למעשי אכותי )תנא דבי אליהו רהב פכ"ה(,

נפשות ממש ר"ל כנזכר לעיל .וגם כמו שפירש
הגלאנפי ז"ל בקינת סתרים על חכתוב )איהב א,

שיגיעו על כל פנים בנניעח להם זח כזח ,וחיינו

כשיש שלוח בין חאומות

אם חולכים כררכיחם ללחום כער חתורח חק'

ושריחם ,אז חם חושביו מחשבות איך לחרע

כאשר חם עשו ,וכררכיחם על כל פנים נחפוץ

ולחרוג את ישראל ,על כן רק זאת חישועח

לצעור ונפנח את חררך על ככח.

ה( אויביח שלו,

ואתה אמרת היט"ב ~יטי"ב עמך ,חיינו בו

פעמים פו flכ ,שחוא מרת יום שלישי שנכפל
בו כי פו//ב )בראשית א ,י·יב( ,שחוא מרת

יעק Iוב,...

)וכדאמרינז בפסחים )פח ,א« חוא חגאולח

שלימח במחרח בימינו:

חכונח

עמך .חיינו שחוא נכפל בו כי פוב
שזחו יום חשלישי ,וחנח ביום חחוא
חשם

בנ "ר

יכ/וש,

שחוא

איפיב כזכות אכותך ,שנפלס חרךר על
כל פנים לילך בררכי אבותינו ,וזחו זכותנו מ Iןש
איפיכ כזכותם( .איטיב בזכות אבותיך) ,דאי

לאו חכי לא מחני זכות אכות כנזכר(:

עור י"ל מ"ש ואתח אמרת חיפ"ב איפיו'ב

כנ"ל,

וז"ש היטב בזכותך) ,ומחו חזכות שיש לנו,

למפלת

חרשעים ,כמויש בשער חפסוקים לחאריז'/ל
)פרשת שםות( שזחו סן'ת מי שמך לאיש חשם
יכן'ש) .וכו י flל כשמשכרים כח השרעיס נאמר

ישיר כח ששברת ר"ת חשם חנזכר( .על כז
על ידי בחינת יום חשלשיי שמאיר כו חשם
חנזכר למפלת חרשעים ,יפול עשו ולא יוכל
לחרע לו ח"ו ,על כו נאמר כמזמור לאסף )ילום

)לב ,יג( ושמתי את זרעך כחול חים ונו'.
לכאורח

קשח

מח

זח

שייכות לכאן שביקש לחצלח או מפלת שונאיו

כעת צרח כזאת ,שיתפלל עתח על ריכוי חזרע,
וכי מחשוכי כנים חיח .וגם מח זח עניו בעת

סכנח כואת לחתפלל על זח.
אך עניו אחר חוא כי חשם תכו/ח חוא למפלת

שונאיו ,כמבואר בחאריז"ל על חכתוב
)שםות ב ,יג( למח תכ"ה רעך ,וכן כסירור כי
לא עזבת דורשיך הוי"ה ,ס"ת תכ"ה ,כי

וישלח

ח'י'ים

קבב

ושלום

המכוין שם זה נצול מאדם רע כל היום ,וגם
נודע בספרים הקדושים ומפי הצדיקים ז"ל כי
שם זה מסוגל לבנים ,כי הוא ס"ת הנך הרה
ויולדת )כראשית טז ,יא(.

שלא ישחיתו העולם כנזכר ,עד כאן דברין
הקדושים.

וי"ל בזה תבליו על פי מה שכתבנו לעיל
בפרשת נח )תבחלתו ,ר /Iה איש צריק תמים היה

וז"ש הציוני נא מיר אחי מיר עשו וגו',

כרורותיו ,עיין שם( כי נח התקוטט עם בני רורו

)שהוא מסוגל השם הזה למפלת שונאיו,

הרשעים ,אמנם לא מצינו שמסר ררו זה גם
לשם בנו ,עיין שם ,על כן נאמר שפיר בזה
בתפלת ר"ה "בהביאך את מי המבול לשחת
כל בשר מפני רוע מעלליהם" ,כאשר ראה נח
מה יעשו הרשעים כל כך להחריב עולם מפני
רוע מעלליהם ,על כן הבין כי היא פקורת
ישועה ורחמים ,נחציות היותר גדול שבניו

ולהנצל מאדם רע הוא עשו כנזכר .וכיון

שהזכיר השם הזה על כן התפלל בעד בניו
ודורותיו ,והזכיר מה שהבטיחהו( ושמתי את

זרעך כחוו היס אשר וא יספר מרוב,

)לפקודת זרע של קיימא שהוא גם כן על ידי
השם הקדוש הלן( כנזכר:

וצאצאיו

או יאמר מה שביקש אן בעת צרה בזאת

על ריבוי הורע ,וגם עוד בלשון
ושמתי את זרעך כחול הים וגו' .על פי דברי
אאמו"ר הקרוש זי"ע מה שאומרים בתפלת
מוסף ראש השנה "וגם את נח באהבה זכרת

יעמדו

אחריו

בפרץ

נגד

הרשעים

מחריבי העולם "כחול הים" שנמשל לזה כנזכר,
ושפיר מובן ההמשך.

ובזה י//ל מה שביקש יעקב בזה שיחיה זרעו

"כחול הים' /לעמוד נגד הרשעים ,כאשר

ורחמים בהביאך את

ראה כחו של עשו וכל הרשעים בכחו באים,

מי המבול לשחת כל בשר מפני רוע מעלליהם
על כו זכרונו בא לפניך הו אלוקינו להרבות

בפרט בגלות האחרון הלז של עשו הוא אדום,
וביקש שיהיה כח זה ביד בניו ,ובזכות זה ינצל

זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים" .כי
לכאורה מה זה ברכה כל ךכ ,ופקודה ]ו[ישועה

מעשו וסייעתו:

כל כך שיהיו זרעו "כחול הים" ,וכי להרבות
זרעו בלבד אינו מספיק לו .אך והו הברכה של

בילקוט ראובני )כשם ספר המגיר( ,כי יעקב

ותפקדהו בדבר ישועה

בנים,

הברזל

אם

המה

וכחומה

עובדי

ה'

ועומדים

בצורה בעד

דת

כעמוד

שלח לעשו נשר .וי /Iל על פי רברי
הזוה"ק

משפטים

)זוח /Iכ קב ,כ(

בההוא

זימנא

תורתינו

יתער /',רשב" ויתפרש גדפהא על עורבוביא

הקרושה ,ננד הרשעים בי"ם ננרש )שיעיה כז(, ,כ

ראימיi

ועשו ושימעאל ראינון עמלקים וכון,

שרוצים להחריב שמירת רת תורתינו הקרושה,
והנה בחול הים נאמר )עיין ירמיה ה ,ככ( חו f/ל שם

וטריף לין דלא שיתאר חר מינייהו

לים סביב להיות גבולו שלא יצא ושיטוף

לחוץ,

על כן זהו שהבטיחו לנח הפקורת ישועה
ורחמים ,שיהיה מזרעו 'Iכחול הים ,'/שעומר

וכון,

עכל"ה .ועיקר הגלות אדום הוא עשו כלה
שעיר וחותנו ישמעאל ובן בנו עמלק ,על כן
שלח לו "בשר" להראות כי בסוף יומיא יבא
הנשר ויכלה אותם לגמרי ,על כן אולי ירא

להגן בעד העולם שלא ישטפו הים ,כן יעמדו

ויחוש לנפשו שלא יתאכזר כעת על יעקב ובביו,

בניו בגדר ופרז נגד הרשעים בים נגרש כנזרכ,

כי אולי בזכות זה ינצל כיום עברה ,ולהט היום

ושלום

וישלח

ה-י-ים

קכג

הבא )עיין מלאכי ג יט( ,בבוא פקודתו על ידי

תנועות איומות לעומת בנו ,וכשבנו הקטז חוא

חנשר כנזכר:

בר דעח אז צועק חלא אתח אבי ולמח תסתיר

f

פניך להפחידני לחנם ,ואן חאב מסיר לבר~יו

)לכ ,כה( ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו

ומחבק ומנשק את בנו ,כי על זח היח כונתו

עד עלות השחר .במסורה

ומגמתו שיכיר וידע כי הכל מאת אביו ללמדו

ויותר ',ב דז .ואיךד )לקמז מר ,כ( ויותר הרא לבדו
לאמו ואביו אחבו .י"ל כי הנח ןהו חמלחמח
ביניהם חיה על זמו חגלות ,ובזה ותקע כף ירך
יעקב שנפנם ההוד כביכול ,וזהו נרם חורבו

דעת ותבונה .והנמשל מובן ,כי כו היינו מפניו

בית המקדש וגלות אדו"ם המר והארוך ,שחוא
ס'  Iמ שרו של עשו הוא אדון Iם ,וזהו ויאבק

איש עמו עד עלות השחר בביאת נואל צדק
במהרה בימינו ,עד אז עדייו עומדת המלחמה

וז"ש המסורה

הו"א,

וייותר

ון,

)אותיות

ו"ח

מחשם

שנפרדו

יז ,טז( כי יד על כ"ס י'וח ,וז"ש במחשר'/א
ובשאר ספרים הקדושים על הכתוב )תהילם קלב,
בי( או"ה למוש Iוב נלחכסא אות אן וגם [,ח"ו
לו/ו ]כביכול יתווש משמו העצם חויווח[ כנועד,
וזהו

אותיות

)כביכול

הו"א,

לבדו בפירוד מי"ק

נשארו(

י בוו,

וכ"ס

כנזכר(.

יאסו) ,וזהו נלות השכינה שנקרא )ישעהי נ א(
בפשעכם שלחה אמכ"ם ,שהוא בחינת לבדו

כנזכר( .ואביו )שבשמים ,עם כל זה( אהבו,
)כביכול ,רק שהוא בבחינת מרחוק הו רנאה
לי ואהבת עולם אהבתיך )ירמיה לא(, ,ג שהוא
בחינת

אהבה

מסותרת,

וכנודע בשם

כמציץ

חה"ק

רבינו מה"ר דוב בער זי"ע המניד הגדול
ממעזריטש על דרך משל לאב האוהב את בנו
הקטו ,ורצוה ללמדו שיגדל ויהיה לאיש

מו

החרכים,

ומסתיר

פניו

כביכול בלבושים ומעטות והסתרות פנים ,חיינו
בבחינת פירוד מאותיות וווה שנתגלו למטח ,אז

כשבניו מכירים ויודעים כי הכל הוא מאת
אבינו שבשמים ,והוא המנחיג ומנהל ומשגיח
בפרטות ,ואז יתגלה כבודו ית"ש במהרה
והוא בשורשו בבחינת

ואביו אהבו(

כנזכר:

וייותר

נכי~ול ,ואות אן מהכס  I1א ,כמ"ש בתורה )שמית

ויותר,

מסותרת

בימינו,

ההוא ,וכמבואר בספרים הקדושים.

ואייוך

הו כביכול האב רחמו ,וכשהוא במדת האהבה

)לב ,הב( ו-יאבק איש עמו עד עלות חשחר.
בש"ס חוליו )צא ,א( שחעלו
אבק עד כסא

חכבור,

עייז שם .ורנאה חעניו

על פי רברי חןוה"ק בפרשת תרומח )זוח//ב קםו,
ב( כי חשוןי עולמות הם רווז מימיו וחקווג

משמאל ,ובהרו'ז מימיו איו שום מגע נכרי ,מח

שאיו כו בחקוןג משמאל שם שי לחם אחיזה
ברוב השתלשלות כנודע .וזהו סנח"ה
)גימטריא קי'ג( לעשו ,לחמתיקו שלא ישלוט

גם בהק"ג משמאל.

וןהו יו'ל שהיח הויכוח

ביניחם ן fעד עלות חשחרןו ,שהוא אורו של מלך

חמשיח ,ער אן חולכת המלחמה הלז כנודע.
וז"ש שהנניו אב"ק )גימטריא ק"ג( ננו כסא

כבוו ,שבזה חיתח מלחמת יעקב עם עשו
שיעלו אלו חקןןג גם כו עד כסא כבור ,שיהיו
כמו רווז מימיו

כנזכר:

חמיושב וחזק בדעתו ,שלא יפחד מפחד פתאום
ופתאים ודעותיהם ,על כו מלבשי את עצמו
האב בעור של דוב וחולך על ארבע ועושה

או

-יאזכר ויאבק איש עמו וכוו בהאבקו

עמו .עוד שם בש  flס חולין )צא,

וישלח

חייס

קכד

ושלום

א( בהאבקו עמו כנכרי נדמה לו) .היינו שהוא
ס"מ שרו של עשו הנכרי"ם ,ושורש הגלות

יהיה לך ולא ישראל כולם ,ואם כו בעד כל

הארוך הלז אדו'  tם בעונותינו הרבים נתלבש

ישראל לא נשנית כסיני ולא נצטוו כלל גם כן

בתמונת דמות אומתו הנרכים( .ולחד מאן

נח על זה ,אם כן גם מחומרת בו נח מי איכא
מידי אין להם לשמור ,על כל פנים שלא ליענש

חכם נדמה לו ) ,זהו התלמידי חכמים הצבועים

על זה .נומה שי"ל כיון דחטא הלז ההי שיתוף,

כנודע

שרצו להמשך הכוחות וכוי ,כמבואר כראשונים

בספרים הקדושים שבהם ולנגדם היא המלחמה

)עייז רכמ"ס הכלות מלכיס פ"ט ,ב//ה שי"ת שעיר ארפםי סימו

היותר כבידה לאשר הם בתוכנו ,ה' שימרנו(.

ל (,ח /ותליא הך אי בן נח מצוה על השיתוף,

ולזה ויאבק איש עמו ער עוות השחר,
)בוקרי של מלך המשיח ,עד אז הוא המלחמה

הארכתי כזה בדרוש ואין כאן מקומו להאריך[
)..חסר הסיוס( ] ..יעייז מוב'/ז בפרשתז על התכוב יורא כי לא

עמם ,וזהו חבלי משיח( הי יגאלנו במהרה

יכול לו[:

דאמר שם משמיה דרבא בר עילא כי כתלמיד
ובקרבם

רשעים

משירש

ערב

רב,

של משה רבינו הרי נצטוה רק משה רבינו לא

I

בימינו אמז:

)לכ ,ל( בוכדרש ויבךר

)לכ ,כו-לב( וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו
וגו' על כן לא יאכלו בני
ישראל את גיד הנשה וגו' .ובמדרש מובא

אותו

שיהיה

שם,

בניו

כרכו
צדיקים

כמותו .ולכאורה קשה דהא פירשו כספרים על
המדרש כי ננע בכף ירכו ,שנגע בכף יךר כניו,

בספרים הקדושים כי נגע בכף ירך בניו של

היינו וירא כי לא יכול לו )להםותו מדרך

יעקב בנדב ואביהו .וי Ifל על דרו דרוש ,כי הנה
עיקר הצרות של בני יעקב וישראל בגלותנו
הוא על ידי ביום פקדי ופקדתי עלהים חטאתם

הטוב( ,ויגע בכף ירכו )שהוא יוצאי ירכו כניו,

)שמות לכ ,דל( ,חטא הידוע במדבר ,אמנם כרב

r

המל משה רבינו ע  Ifה על חטא הלז לפני
השי' tת) ,כמו שאמרו חז  ffל )שמות רבה פמ"ז ,ט«

שאמרת לא יהיה לך ,לי צוית ולא להם .אמנם
עדייו קשה לו יהא שלא נצטוו על עבודה זרה
אז בהר סיני ,על כל פנים הרי כבר נצםוו על
זה מאדם הראשון ,ולא גרעי מבן נח שהוא
ראשונה מהז  tמצות שלהם ,ואין לומר שיצאו
מכלל בו נח בשעת מתן תורה ,דהא לקולא
לא אמרינן ,וליכא מידי דלשיראל שרי ולנכרי
אסןר ,כדאמרינן בזה בסנהדרין )נט(. ,א אמנם

על כל פנים כהם נגע ,שעל זה עומד הנסיוז
היותר גדול ,וכזה יכול לו ונגע ופגע בו
בעונותינו הרכים ,כרבים כמני ישראל שכניהם
לא יתנהגו עוד בדךר התורה כראוי( ,ואם כז
מהו הברהכ שרבכו בצדקת

כניו.

וגם צריכין להבין מהו הנצחון שנצחו יעקב
להבעל דבר ,כמ'/ש )לעיל לכ ,טג( כי שרית
וגו' ותוכל ,הלא על כל פנים אם יכשילו בבני  flו

בדורות הבאים ,והלא העיקר הוא רק גידול
בניו לתלמוד תורה ודת ישראל ,ובלתי זה

לשמחה מה זו עושה ,וכמה נצחו להכעל דבר.
אולם יו,ל

מ"ש

כי שרית

עם

אוקים,

יש לזה תירוץ דמה שנאמרה לבן נח ולא נשנית

)]אלקיס[ נקרא תלמיד חכם ,כמ"ש )שמות

בסיני רק לישראל נאמר ,ולא לבן נח ,כדאמרינו

ככ ,כח( אלקים לא תקלל ,וגם הוא אלהים

בש"ס בסנהדרין ,וכיון שעל פי מליצת זכות

אחרים ,וכמו שכתבנו לעיל מדרשת חז Iיל

ושלום

וישלח

חיים

כחוליז למאז דאמר כתלמיד חכם נדמה לו,
היינו שהתלבש את עצמו בלבוש תלמיד חכם,

קכה

השני בתים א' וב  fשהיו רק לזמן )בחיתנ אחל
עראי(,

בf

פעמים

סוכו  ffת.

ופעם

אחר בי  lfת

כאדרת שער למען כחש ,כדרך הסטרא אחרא

כגנר יעקכ שקראו כי"ת )השלישי( ,שחוא כניו
ערי ער לנצח שנזכה במהרה כימינו ,וזהו יעקב

את עצמם לתלמידי חכמים ,וכאמת המה כולו
רע ומרמה וקראום אלהים אחרים( .ועם
אנשים) ,כפשוטו ,שהולכים בגד התורה בטכע

דכלול מתרווייהו אברהם ויצחק כנודע )זוח א

וכנ  ffל ,וזהו ששרית גנד הצכועים המלכשיים

II

קםג(, ,ב וכמאמרינו לסוכות בשער יששכר )מאמר
מיי החג יום א( כתבנו עור מזה בעה'  fי:

אנושיות כלי הסתר ,רק כדרך הגלוי כעזות,
ואם תלחם נגד שני אלו המפלנות הנ"ל ,אחד
כסתר ואחד כגלוי ,אז( ותוכו .ויגעת ומצאת
תאמיז כזה )מגיהל (,כ,ו אכל כלתי מלחמה פנים
ואחור )גנד כל אלו הנ (,fל' לא נוכל לבכוש

או יאמר ויעקב נסע סכתה וגו' .נעל פי
מה

שכתבנו

זעירא

בתרעא

הקרמת שו"ת מנחת אלעזר חלק ה' בר"ה
למרנו התורת משה בפירוש הכתוב וירו אחזת

את ההר הזה ,אבל על כל פנים כזה נצחו ,כי
אם ילחמו בניו יוכלו לעמוד ננד כל אלו
המפריעים ולשורר בשררה עליהם ולכבשם.

כעקכ עשו ,עייו שם )חסר וחבל על דאבדי!([ .י f /ל
אחרי שלחם יעקב אבינו גנר עש f /ו על ידי כח
השם בפ"ז] ,עש"ן[ בחילוף א"ת ב 'fש ]הוא השם

וז"ש במררש ויברך אותו שברכו שיחיו

בפ [,ז' ונשאר השם כסו  fה .על כן נאמר ויעק"ב

בניו

צריקים

כמותו,

)היינו

כאשר

כתוב מקורם כי שרית עם וגו' ,שעל ירי
מלחמה בעד הן ותורתו יוכלו לפעול שיהיו
בניו צריקים כמותו( .ומה דאמרו שנגע בכף

ירך כניו ,היינו כשאיו עומר לננר תועכות בניו
להרריכם

ולהטותם

לרךר

התורה,

אבל

כשילחמו בוראי יצליחו ,ה' יעזרנו כמהרה
בימינו אמן:

)גל ,יז( ויעקב נסע סכותה ויכן לו כית
ולמקנהו עשה סכות על כו

I

נסע סכת"ה) ,היינו סכת  ffה ,השם כס"ה עם

ת ,f

כגנר

תf

מאות

אנשים

שהכניעם

יעקכ

ונהפכו לצרו של יעקב ,על ירי שנפררו ונשמטו
אחר

אחר,

כפירוש

רש fוי

ז  ffל

)ד /ה וישב(
I

מהמררש )בראשית רהכ עח טו( ,ועל ירי שיכניעו

את עשו שהוא ראשית גויים עמלק בן אליפו
כן עשו ,על ירי זה יהיה התקרכות הגאולה
כמהרה בימינו( .ויבז וו בית) ,כיעקב שקראו

בית כנ flל ,והיינו כית

ג (.
f

,ומקנהו עשה

סכות) ,כי כחנ הסוכות נם כן מכנעיין הע

f

שריס שהם תחת עמלק שהוא עשר( כנזכר:

קרא שם המקום סוכות .ככר עמרו חכמינו ז  lfל

)גל ,כ( ויקרא לו אל אלהי ישראל .ברש Ifי

על לשוו שנאמר בזה כ  fפעמים סוכות ,ופעם
אחד בית .ויש לרמז על פי ררבי חז"ל בפסחים

)ד"ה ייקרא( בשם רן  ffל )מגילה יח,

)פח ,א( כי הכית המקוה הג' כנגר עיק"ב שקראו

א( שהקב//ה קראו ליעקב אל עכלן  fה .והענין

כי"ת ,ולא כאברהם וכו' כנורע ,כי הכתים
הראשונים של ארבהם וציחק לא נתקיימו
בעונותינו הרבים ,על כן נקראו כחינת סוכ"ה

להבין קצת ,הוא על פי מה שכתב בעץ חיים
)שער אבי"ע פ"א( וזה לשונו וכן על ררך זה יש
ככאו כי בין הכורא יתכרך וכין הבנרא שהוא

שהוא עראי ,ולא היה בבין ערי ער ,וזהו כנגד

הבחינה הכוללות הרוחניות ,שי בחינה באמצע

וישלח

חיים

קכו

אשר עליח נאמר )ורבים יו ,א( בנים אתם לח'
אלקיכם ,אני אמרתי אלקים אתם )תהלים נפ ,ן(
וכו' ,עכל"ח .חרי כי בני ישראל חיינו בשורשו
שיראל )יעקב( אבינו חם חלק אחד בורא
)כביכול ,וחלק א' בנרא ,וחם בחינת אמצעיים
בין בורא לנברא ,וחם בחינת חיושבים נטעים

עמו בממלכתו  ...ית"ש ·כנודע ,וכנ"ל שעל בני
ישראל נאמר )תהלים נפ ,ו( אני אמרתי אלקי IIם
אתם ,וןח שאמרו רז"ל חקב"ח קראו ליעקב
אל ,על חלק חבורא אשר בקרבו בשורשו אשר
בניו נקראו בנים אתם לח' אלקיכם.
וזחו י 11ל מח שאמרו ת"ל )עיין בראשית רבה פפ IIב,
ב( ביעקב אבינו דמות דיוקנו חקוק בכסא

כבוד ,ואכמ  11ל בפרט בדברים שכבשו עתיק
יומין ית"ש ,ויחי צרוו שלא יאמרו פינו דרב

שלא

כרצונו

)ונחיח

מעושי

רצונו

ית"ש

ויתעלח(:

ושלום

השרח ,רק כבואם חיינו לביתם) ,בבואם מו
חשרה( כנזכר ,וזה פשוט:

)דל ,בא( האנשים האלה שלמים הם אתנו
וישבו

ויסחרו

באץר

אותה וחארץ הנה רחבת ירים לפניהם וגו',
חנה לפלא אד יתכן ןאת בדרך השכל ,כי אם

צרו שכם וחמור לפתות את אנשי עירם למול
את עצמם ,על ירי שיחיח טוב לפניחם כשידורו

האנשים האלו עיקב ובניו שמח בעירם ,מה זח
לקחו להם זכות וטוהב שישבו בארץ "ויסחרו
אותה" והארץ רבחת ידים ושי מקום לסחור
במשא ומתן רבים ,וממה נפשך אם יש לעשות

בזח ולהרויח באץר חזאת ,למה לא יסחרו הם
בעצמם ,ולמח יניחו לאנשים זרים )יעקב ובניו(

שיקחו המשא ומתו מארצם ואוכל מפיהם ,מח
שיוכלו הם לחרויח ,ואם איו מקום שם לסחור,
אם כז מה יעשו האנשים האלו ,ואד ישבו
באץר ויסחרו אותה.

)לר ,ז( ובני יעקב באו בן חשדח
ויתעצבו

חאנשים

וגו'.

כשמעם
בספר

דברי יוסף ג//ח) וח ו( ונקרא פרדס לחרב חר"י

אלא וודאי בפשיטות כי מעשה אבות סימז
לבנים ,כמו אשר עתה בהגלותנו מארצנו,

II

שווארץ ז"ל מירושלים נתקשח מאוד בזח על
פי חפשט ,חרוח ליח למימר ובני יעקב ציאו,
או נסעו מז חשדח ,ולא באו מז חשדח ,עיין
שם מח שחאריך ,ונדחק ליישב ולפרש.
ובאמת לא קשח מידי לפי חפשט ,כי חדךר
בחיותם בשדח וגם בצאתם מז חשדח

לבא לביתם ,ממי שמעו חמעשח חזח של

עיקר המשא ומתז הוא רק ביר

אחב ff

,.

ואומות

אחרים לא יבינו זאת כמותם ,ובמקום שאיו

היודים איו משא ומתו ,כי באמת אין לנו
בגלותנו נחלת שרה ורבם ,והאדמה בחוץ לארץ
לא לנו ,רק לאכרי האדמה חנכרים ,וגם לאשי
שירצה לעסוק בעבורת האדמה ולישב בכפר
לעבוד את חארמה נעשח מגושם וב iכפרי,
ולא זו הדרך וחתכלית לשיראל עם קרובו,

אחותם בשכם ,חלא חיו שם רק לברם רועי
צאו ,ועמם אולי עור אזיה ארבים רועים

ומתו ,וטוב תורה עם ררך אץר )אבות פ"ב ,מ"כ(

מו השרה

ולא יניח מתורת ',ה )אם כי השונאי ישראל

לביתם )הוא בית אביחם( שמעו בבית אביחם
חצרח חןאת של אחותם ,אשר עשו שכם ובנו,

ירעשו עלינו על זה ,עם כל זה בהיותנו בגלותנו
כמעט איז באפשרות באופו אחר( ,וזח היה

על כן לא שייך לומר בצאתם או בנסעם מו

עוד בימי יעקב ובניו ,כי באמת חיח שם מקום

ומשמשיהם ,מה שאיו כו בנואם

ובתוך עיר .ומקהלות הן יוכל לעשות גם משא

ושלום

וישלח

חיים

קכז

מסחר לעשות כמ"ש בתורח ,ועם כל זח עיר
גדולח וגליל כזח של חרבח אלפים נכרים לא

חזהירם הםירו את איהי הבכר] ,מחשבת

יכלו לעשות מסחר כלל ,ער שיבואו כני יעקב

פיגול לעבודה ןרה ושקרים וכןבים צירי מעללי

י'/ב אנשים וחמח יסחרו את חאץר ,ובלתי כני

כדייקא[

ישראל אי אפשר למסחר כנזכר:

אל כניו ,או כני ביתו ,רק
נאמר לדורות לאנשים חחפצים כבית עיקב
אמת כמחרח כימינו .ון"ש( ואי כי אשר
)חמחןיקים

עדבו,

)היינו

הנכר,

הםירו את איהי
עכודח

מחשכת

איש[.

אשר

בתוככ"ם,

בדבחשבתכם.

)לה ,ב( ויאםר יעקב אל כית"ו) .ולא כתיב

עמו(.

אמ"ת ,תתו אמ"ת ליעק"ב )מיהכ ז (,כ ועל זה

ןרח(.

ונם רומז בדר"ך שהוא יסו"ד ,כדאמרינו בפרק
קמא דקידושיו ,ב) ב( מחכתוכ )משיל ל ,יט(

רר"ך רבג בעלמה ,חיינו לתקן מדת חיסו"ד,
ועל ידי זח יהיח מקבץ נדחי עמו ישראל(
במהרח בימינו אמו:

אשר

)לן ,טל( ויםווך תחתיו חדר וגו' .וכנודע

בתוככם) ,מפנימיות בתוך מחשבתם ,לכל

בזוח"ק )עיין זיח//ג קכח ,א רבד,

יחשכו שחוא חתנהלות הטבע ח"ו ,רק באמת
חוא חבלי משיח שמעוררים אותו לתשובה,
ועל ידי זח נזכח לביאת גואל צדק במחרח
כימינו(.

והחייפו

והטהרו

מחוקות

ולחןחר

וחחליפו

וגם

שמלותיכם,

נקראו

)וכו כתב רש IIי בזח ]שו י שי [iכמוסגר כי כולם

ומלבושיחם,

בנדים

זחו

/f

צדקנו( .ואעשה שם דבזב"ח) ,כל חןובח את
צירו וכו' ,כמו שאמרו תIIל )סהנדרי! מג(, ,א זחו

מזבח לשבר תאות לבנו שאינו למצות '(.ח

יאי העונה אתי ביום צרתי) ,נעד שכל
אלו חצרות חיו חבלי משיח ,וכאשר נקרא אל
חו ונשוב אליו אן חוא עיננו בקרוב ויגאלנו(.
ויהי

עדברי

בררך

היכתי,

)דרך

העולח בית אל לתכלית ביאת משיח

צדקנו,

ואן מזבח חדש בציוו תכיו וכו'.

ונם הןהירם לבני ביתו שיחיו עדברי בררך

אשר היכתי,

שזחו מךל חשמיני חד"ר שלא נאמר בו מיתה,

שדביותיכם,

בחאריז"ל )עיין סו הליקויטם כי תצא כד"ה עיד כי תצא,
ערי rאיר יקר תרומה סימ rט ז( חמצות שיחליפום
לטובח לעשותם לשם '.ח ועל ידי זח( ונקודבה
ובעיה בית אי) ,לארץ חקושד עם משיח

אשר

מאמרי שוב/fי מא ,א ץע חיים שער רדשו בקדרות פ /lג לז ,ב(

והוא מלך חחיים תיקוו חז' מלכיו דמיתו .ויפלא
למאד ,דחא בכתובים בדברי הימים ,א) א בא(
נאמר וימת הדד ,וכמו שחכיא רש IIי ז"ל כזח

)חיינו עיקר חתשובח חוא תיקוו כלל חדת

חנרכי

ב קבוכ ,א( וחאריז'/ל )עייז ליקוטי תוהר בפרשתו ,שער

חיינו דרך שלו מרת

/l

על שם מקומ"ם נקראו(.

ולהביו חעניו י ,Iל כשנקדים דברי חגאון חרי"מ
מנור ז"ל בחידושי גיטין כסופו על
חתורח )בפרשתן( ,על רכרי המדרש רכח
)בראשית רחב פע',חו א ןעrי מכפרשי המדרש שם( שלא

יפח עשה יעקב אבינו ששלח לעשו חשרע,
וחלא בזוחר הקן )שם( מפליג כשבח עניו ןח

שעשח כעניו שעיר חמשתלח ,וחיתכו שיחיח
פלוגתא כל ךכ ביו הזוחר והמדרש ,ומתרץ
שם כי שי ד' יסודות חם בחינת דן עולמות
ובחינת פרד'/ס ,ועל פי חזוחר חק' שחוא

בחינת עולם חבריאח ,שם הוא ענין טוב שאיו

למעלה חימנו .מח שאיו כו על פי דברי
המררש שחוא בחינת עולם ציירח כנורע ,אן
אין המעשה טוב כל כו  Iוגם Wב אכינן ,ידע

וישלח

חיים

קכח

מןח ,אף על פי כן חכריח כדי שיתוקו במקום

הנעלם ,עד כאן תוכן דכריו הבזכרים לעיל.
והיינו שכל אחד מדבר לפי בחינת עולם שלו
ולא פליני אחדדי.

ובדרך כזה שי לומר על פי חנודע בכתבי

הארין  flל כי במדת מלכות הוא שאתי

.

בחיקי כל רכים עמים )תהרם פט ,נא( ,וחוא
כחינת אות ',ת רגליה יורדות מו"ת )משלי ה,

(,ה בבחיתנ פסיעח לכר .וחנח כעניו הן' מלכין
דמיתו עד שנתכררו ונתקנו בכחינת חיים מלך

חד'ר,

נודע כן בעץ חיים )שער שכירת הכלים (.ח//פ

ומצאתי עתח שם )שער שכירת הכלים (ח//פ בהגהות

מהר"י צמח ן"ל כי מלכות שכמלכות שלא
נתקיימה נןכר בדברי חימים ,ולכו נזכר שם

מיתח בכל חמלכים וכון ,עכל"ח .ולפי דברינו

חנזכרים לעיל יומתק חעניו יותר ,כי נודע
בכתכי האריז /Iל בכונת חלימוד כי תורח תורת
משה הוא בחינת זעיר אנפיו
וןאת הרככה(,

ונכיאים

כחינת

)עיr

נצח

ליקוטי תורה

והוד )ליקוטי

תוהר תהלים( ,וכתובים בחינת מלכו"ת נוקבא
אנפיו

דזעיר

)תיקוני ןהר תקיוו בא מט(, ,א

ושם

כבוקכא דזעיר אנפין במלכותח עדיין לא נתקו
הן' מלכין דמיתו ,על כו שפיר בתורח )ןעיר
אנפיו( עץ החיים )כפרשתן( לא נאמר בו
מיתח עוד במלך הדר  fמח שאיו כן בדרבי
חימים

בכתוביו/ם

ישלי·ם

כבחיתנ

מלכו"ת

פינו דבר שלא כצרונו ,ונחיח מחושבי יעושי
רצונו ,יתבךר שמו ויתעלה:

או יאמר וימלוך תחתיו הדר) .עייז מה שבתבנן
לעיל כפשרת וציא על חכתוב )לא ,יג(
אשר משחת שם מצבה ,ברמז פרשת ושילח
כגנד פורים( .והנה יש שמונח פשויות משמחת
תורה )היינו מפרשת בראשית( ,עד )חנוכה

שהוא כל פעם השבת חנוכה הראשון( פרשת
וישב.

וי"ל הענין ,כי חנה ימי ספירת העומר הם רק
שבע שבתות ,והכונה לן' פעמים אדם ן'
מלכיו דמיתו ,עד חג השבועות שהוא בחינת
עז חחיי"ם ,כמבואר בזוח'  lק )זוח"ג צו ,א( וכנודע

בהארין' Iל )פער//ח שער םפירת העומר (,ו"פ ואחרי מתן

תורח בחג חשכועות יכוליו לכלכל חכונח
הןאת ,שעל ידי התורח שניתנה ונותתנ חיים,
מחיח אותן הנצצוות ,מה שאיו כן קודם מתו

תורה בספר בראשית )וכנ"ל בפרשת ויצא( ,על
כן צרוי ח  Iשבועות משמחת תורה עד חנוכה

כנןכר,

כננד מלך הד"ר מלך השמיני שלא

נאמר בו וימת כנודע ,ועד חנוכ Iיה שמצותח
מהדרי"ן מו המהדרי"ן בחינת

הד I/ר,

כמבואר

בבני יששכר )מאמרי חרשי כםליו טבת ממאר ג /אות כן

וע"ע אות יח( וכנודע ,והמבין יביו:

נוקב  flא

דזעיר אנפין ,על כן נאמר כו מיתה גם במךל
הח' ,כנזכר לעיל.

ועור

וזחו רמון בדברי רשו'י כי על שם מקומ  lfם

דנצח והוד כמבואר בהאריןIIל )עיין שעה//כ שער

חיינו כתורח,

חנוכה ופורים פ//ר רפ/ה ורבכ כתבנו מןה כמאמרינו לחנוכה

שמקומ"ז חוא כעולם חןעיר אנפיו עז חחיים,

ופורים כספר שער ששירכ( ,על כן נמצא גם כפר' ןו

מה שאיו כן בדברי חימים שמביא שו'  Iי כנו,ל

ונם

י"ו רמון
ופורים

נקראו כל אחד ואחד

1

ותקע כף

יךר

בןח,
חם

כי כאמת
כא',

יעקב חחוד סוד

תריו

חנוכח
פרקיו

חנוכה,

וכל אחד מדבר לפי מקומו

בפסוק וציב יעקב מצבה וכון ויצוק עליה שמו

כעולמות ,והכמין יבין .וחיי רצון שלא יאמר

רומן לשמו דנר חנוכה) ,מלבד מה שרומן

שמקומו כנןכר,

ושלום

וישלח

חיייים

קכט

בפרשה הקודמת ]ויצא[ לחנוכה (.ל//נכ והיינו

זהב שהוא תיקוו לןה) ,ובבחינה כעין הקדים

מפני פורים הרומן לפרשה זו נכלל בו גם חנוכה

רפואה למכה( ,ועל כן תה" ,ר"ת וימלך

כנזכר .וגם בזה סוכון/ת לאשר כתב בסידור

תחתיו

האריז"ל לכויו וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול,

זנהיטכא"ו

לזכר מחיית עמלק ,שיהיה שמו שלם בחינת
לשמך הגדול ,וכנגד חג הסוכו//ת ,כי עמלק

המלכים דמיתו כנזכר .זב"י זהכ ,גימטריא

רי"ן ,לחמת יקו בשורשו .וכן כ"ת זב"י,

לא שלט רק באותן שענני הכבוד פלטו ,עיין

גימטריא תהו"ם עם חכולל ,שכן בחתיקיז

שם )ועיין בחיבורי שו"ת מנחת אלעזר חלק ב' סימו ע ,Iח/

נכללת הנוקבא שהיא בו/ת בחזכר כנ"ל ,ויען

אות '(,ב וזהו בפרשה זו שכנגד מחיית עמלק

שהכללות הו~ שחנוקבא ב'/ז נכלל בןכר מ"ח,

)פורים( ,על כן נאמר בו ויעקב נסע סכות"ה

על כו מכוון שכן זבהיט כא"ו גימטריא זנ"ה

שהוא חג הסוכות בחינת יעקב ,כמ  IIש בפרקי

כ"ן  ,להיות מ'!ח הוא הששה קצוות כנ!!ל ,על

דר' אליעןר ובטור הלכות ראש חדש )סימו תי' (,ז

כן פע"ו גימטריא ששה פעמים הויו!ה ,רכו ר!/ת

וכיון שרמוןים פורים םוכות חנוכה ,הוא ר"ת

של ושם עירו פעו ,הוא גימטריא ו' פעזנים

פם"ח ,היינו ראש מועדים נשאת פס'/ח )חרגח

כ"ן,

l

של פסח( ,רמוז וכלול בזה כנזכר ,והבן:

ושם

מהיטבאל

בת

עירו

מטרד

פעו

בת

מי

זהב.

אשתו

הנה

אאזזבו"ר הקרוש בספר שם שלמה כתי'/ק

בפרשתן כתב וזה לשונו :הנה כתיב בפרשת
בראשית )לעלי א ,ב( והארז היתה תהו .ובהו

וחושך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על
פני המים ,וכתב בלקוטי תורה מהאריז"ל כי
תה"ו ובה"ו וחוש'/ך הם השבירה דן' מלכים
דמיתו ,שחם בחינת דין ,ונפלו במקום הבריאה

שהוא פני תחום ,ורוח אלקים מרחפת אותיות
דבריו הקדושים.

זכ"ת רפ"ח ,עד כאן תוכj
ובעץ חיים )שער חתקיון פ' ג( איתא דמלך הד"ר
I

הוא מו/ה החדש שהוא הששה קצוות ,והוא

מתקן הן' מלכים שנשברו ,ובהתיקוז נכללת
הנוקבא

ב"ן ·בהזונ

מ"ה,

עד

כאן

כ"ת

זנטר"ר,

תיקוו

שהוא

הוי"ה ,וס//ת של ושם עירו פעו גימטריא

לכללו בהששה קצורת כאמור ,עד כאן לשרנו
הקדוש בשם שלמה כנןכר.

או ייאזנר על הכתוב וימלוך תחתיו הדר
שום

הדר.

תה"ו

כה"ו

חש"ך ,

גימטריא

דבריו

הקדושים.

וי"ל דהך וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו
ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי

ונראה לפי עניית דעתי להוסיף תבלין ,כי
באמת

אם

היינו

מתקנים

מעשינו,

ובפרט מדת יסוד יוס"ף ,שחוא בחינת מקבץ

נדחי עמו שיראל ,אן כבר זכינו לגאולה שלימח,
והיה בחינת הר"ר מלך החיים )בביאת דוד

מלך ישראל חי וקיים (,

שלא נאנןר בו מיתה,

כמו שהוא בתורה .ושם עיר"ו ,כעי/ר קטנה

)קחלת ט יד( זה הגו'/ף ,כדשרת חז"ל )רנרים לב,
(,ב .לתקן הגוIIף במרת חיסור ,וכנודע בובא
לציוו גואל ברמז גו"ף בני!  fו נר ת ג ואל ו/לשבי פ/שע
II

I

ב1עיקב נ/אם י/דור לואני[( .פע"ו) ,בגימטריא יוםף

כנ"ל ,מרת יסוד צדיק ח !fי עולמים( .ושם
אשתו

f

)שהוא חזיווג שלו( .זכהיטכאו ,

)שהוא גימטריא זנ"ה כ"ן כדברי אא"ז הנ"ל

f

וכמבואר בעץ חיים סוף שער שבירת הכלים(.
כת זבטרר כת זבי זהכ) ,דלכאורה יפלא קצת
מ"ש אא"ז מו"ר כנזכר כי זב"י זה"כ גימטריא

רי"ן  ,דהרי מיירי בזה במלך הד"ר שחוא עולם
התיקון מהחפץ חיי"ם עולם חסד יבנה ,בחסדו

וישלח

חיים

קל

ושלום

ית//ש ,ואיך יורמז מדת הדי"ז במ  IIי זה IIב ,שהוא

בהקדמת תיקוני זוהר הק' ,י) (,ב אשר עושים

כבר מיירי במלך הד//ר בהתיקוז כנזכר .אך י/1ל

ברמאותם ורשעותם ליקח פרנסת ישראל כמעט

על פי הנודע בהקדמת תיקוני זהר הק' ,י) ב(

לגמרי על ידי תחבולותם ,כי כל הנזירות חם
בשכיל ישראל ,ונם בסגירת חנבולים ואיו יוצא
ואין בא כשום סחורח וידל ישראל מאד

כי ע' שנין דעניותא דנלות בתראה מאן יוכל
למיקם בהון ,דאינון עני חשוב כמת כאלו נטלין
את נפשי' ,על כן קודם ביאת נואל צדק במהרה
בימינו שנתגלה נצוצי אורות מךל הד"ר ,על
כל פנים עדיין הם הען שניו דעניותא דנלות
בתראה כנ"ל  fוזהו ידוע כי מצפו"ז זה llב יאתה
)איוב לז ,ככ( ,אך נם מצפו"ז תפתח הרעה )ירמיה

א ,די( ח"ו ,והכזה החבלי משיח הנוראים ,על
כז טרודים מאד בהפרנסה לכלכל ביתו ואין
לכסף מוצא ,וזהו בת מטר"ר בת מ"י זה"ב
טרד//י חביליז ,קשח מזונותיו של אדם להמציא

מזון ופרנסה ,הוא בחינת די"ן בחבלי משיח
אשר בגימטריא מ /Iי זה"ב כנזכר לעיל( .אמנם

כשנזכה אז תהיה חנאולח שלימה בבחינת דיו
העליוז מעלת הזה'/ב על חכסף ,וציחק אבינו
המצדיק לעתיד במחרח נימינו ,כמבואר
נמסכת שבת )פט(. ,ב וגם ביאור חעניז בפרי
עץ

חיים

)שער חג המצות פן/ז(

ובשארי

ספרים

הקדושים ,ואז יחיח מ"י )בכחינת מן'י ירפא

לך )איהנ ב ,יב( ,כמבואר כריש הקדמת חזוחר
חקדוש ,א) ב« זה"ב ,בנימטריא רו"ר שיבא

ויגאלנו נמחרח בימינו(:

)בעונותינו חרבים(.

וז"ש ער הגבוי) ,בסנירת חנבול( .שיחוו
כי אנשי בריתך) ,חממשלות שנתחברו
יחד חידועים ,והשר הידוע שעשח זאת כראשם

ובשליחותם( .השיאוך יביי יך אנשי
שיומך) ,הממשלות חידועים חנזכרים לעיל.
וכאמת לא היא טונת נם חארץ שחוא טמונח

עליה ,כי כמח שוטרים תופסים כעד עצמם
ולא לטונת הממשלח לכספם ומעמדם .וז"ש(
יחמו ישימו מזור תחתיך ,אין תבונה

בו) ,להשר הידוע לתכלית חנצרה( .היא
ביום

ההוא

מארום

וגו',

נאום

הו

חיינו

אם

והאברתי

חכמים

המה

מוחזקים

כי

לחכמים כעלי פוליטיקיז גדולים ,וכאשר יבא

וגו' יראו כי אין בהם תכונח ויתבזו לעיו כל,
במחרח כימינו:

מחמס אחיך יעקב וגו' )שם א(. ,י חיה צריך

לומר בלשוו הקלול והפשוט מחמסך

ליעקנ אחיך ,ולא מחמס יעקב ,שנראה כי יעקב
הוא החומם .ויוול בדרך רמז כי מחמם יעקב
אחיך) ,מה שיעקב אחיך חומס נדרך עבירח

הפטורה

לשמח ,או שמקיים אחר כך והשיב את הנזילה(
תכםך בושה) ,לאומות העולם ואדו'/ם על

חזיז עובדיה כח אמר ח /אלקים לאדום ונון

גביחם ,כי העבירות שלהם חשובים יותר

)עיבוהי א(. ,א )ומרוטז בזה עד סוף יוטיא

מהמצות של אדום ,כיון שלאומית העולם לא
מהני תשונח ,מה שאין כן ישראל חם חחמס
שלהם לאו הניתק לעשה והשיב את הנזילה.

חארוך והמר חלז( ,ובפרט כען שניו דגלותא

ולאומות חעולם( ונכרת יעוים ,כי כז נח
נהרג על הנזילה ונכרת לעולם:

אלין

מח

שיעשו

אדום

בעונותינו

חרכים

לישראל עם קרובו העצורים גבלות אדום
דנלות כתראה מאו יכול למיקם בחוו ,וכמבואר

n

"יים

ושלום

וישג

קלא

וישב

)לז ,א-ב( וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ

טובים )בראשית רבה פ"ל(, ,ו שיתקנו העיקר תיקון

כנעז אלה תולדות יעקב יוסף

יוס"ף היסוד כרית קודש כעתים האלו .וז"ש(

בז שבע עשרה שנה וגו' .במסורה מגורי ',ב

בן שבע עשרה שנה) ,היינו טו"כ ,אמרו

דז .ואידך )יחזקאל כא ,יז( מגורי אל חרב היו את

צדיק כי טו"כ )ישעיה ב(, ,י שזהו תיקון היסוד,

עמי .י"ל כי הנה יעקב אבינו שהוא עיקר הבית

וכמו שכתוב כסידור כליל יום הכיפורים ככונת

וגאולה ,שלימה לעתיד) ,כדאמרינן בפסחים )פח,

אור זרוע ,וס"ת לישרי לב שמחה כגימטריא

עם כל זה התדבק עצמו במדת אביו פח"ד

לגאולה

א( (,

כנודע(,

טו"ב

ועל ידי

זה

נזכה

יצח"ק ,לשון מגור"י ,כי כן הוא הכל חד,

כמהרה בימינו בבחינת מקבץ נדחי עמו ישראל

המלחמות והצרות קודם ביאת המשיח ובנין

כנודע.

כית יעקכ ,על ידי החכלים וגכורות ככח יצחק,
כמבואר בפרי עץ חיים שער חג המצות ,וכנזכר

לעיל בדברינו כמה פעמים )ועיין ברברינו בפרשת
תודלות בר"ה וירח את ריח גבריו וערו בשאר רוכתי( .וזהו

וישב יעקב) ,שאז יהיה התיישבות בני יעקב

וכחו שנשוב לישב בארצנו אל המנוחה ואל

הנחלה .על ידי( בארץ מגור"י אבי"ו) ,פחד
יצחק ,חבלי משיח כנזכר(.

וזהו י"ל רומז במדרש רבה )פפ"ר ,ב( וברש"י

ביקש יעקב )היינו הגאולה העתידה
כנ"ל שתהיה בית יעקב(.

לישב בשלוה

)בדךר שלוה ונחת( .קפץ עליו רוגז"ו של
יום"ף) ,יסוד נטל לשמאל"א ,כדאיתא בתיקוני

זוה"ק )עיין בהקרמה טו(, ,ב היינו כחינת רוגז"ו של
יוס"ף ,שתהיה בעל כרחך רק על ידי חבלי
משיח( כנזכר.

וז"ש המסורה מגורי אל חרב היו את עמי,

)וכדאמרינו

וז"ש המסורה ויקנאו בו אחיו ,ויקנאו ',ב דיו.

כמגילה )יז ,ב( דמלחמה אתחלתא דגאולה הוא
מכוון לזה( .ויען שהוא חרב נוקמת נקם ברית

ואידך )לעיל כו ,כט( ויקנאו אותו פלשתים.
היינו שזהו הנסיון הגדול בעונותינו הרבים

היינו ההריגות האלו ר"ל,

)ויקרא כו ,כה( ,על כן התיקון לזה אלה תול,ו"ת

בימינו,

והעמים

יעק"ב יום"ף) ,תולדותיהם של צדיקים מעשים

שקראוהו פאלעשטינ"א על שם הפלשתים

גם

מפאת

הציאניסטען

חיים

קלב

ושלום

וישב

כנורע ,אשר את זה לעומת זה וגו' )קהלת ז ,יד(,

מאמר י ,אות בא( על רברי הש"ס )סוהכ לא ,א(

אמנם לא זהו הררך לשוב לארז הקורש בררכי

איתתא רהוי ליה לאבוה שי"ח עברים וכו'[,

פבעיהם ונימוסיהם וןכיותיהם ,רק לשוב לה'

על כז הוא מספר ויש"ב ג  Iפעמים ק"ו ,וזהו

ובתיקוו עניני הכלל ובחינת יסור כנןכר ,וזהו

מרת יעק"ב כנזכר .וחשיב עור בפרפות( בארץ

רק

זנבור"י אבי"ו) ,שהוא לשיו פחד ,כמ"ש

נשוב על ררו נס בקיבוז גליות לאץר ישראל

עמי,

יהיה התקרבות הגאולה במהרה בימינו,
שנקראת

על

ישראל

שם

כאשר

הובפח

לאבותינו ,ונקראה על שמינו:

במסירה מגורי ',ב מגירי חרב היה את

היינו פח"ר יצחק אביו .וגם צייו הסימז( בארץ
כנען) ,כנודע כי כנען הוא בחינת חס"ד )עיין

קהלת יעקכ עדר בנעני( ,ולעומתו חס'/ר רקליפה בז
או

יאמ ר

t

וישב יעקב בארז מגורי אביו

עממיו

בארז כנעו אלה תולדות יעקב

לנגדם אברהם בחינת חסר רקרושה( ,על כז

יוסף בו שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו

כלול בזה ביעקב מרות אברהם וציחק אבותיו,

בצאו .י"ל כי לכאורה שקה למה צייו בןה כל

ובצירוף הני תלתי נעשה ישוב האץר בררך
אבותינו על פי התורה ולא ברךר הקאלאניעס

כר ארץ הקורש ,והיכן היה ישיבת יעקב שהיא

מקום מנורי אביו וגם הוא ארז כנען ,והלא
הוא נורע בכל הפרשיות שלפניו היכו ומה הוא

ארז ישראל.

כנודע

המתחרשים,

בספרים

כמו

הקרושים,

וזהו

שכתבנו בןה בכמה

עומר

דוכתי

בעזרת השם יתבךר.

ון"ש אוה תוורות) ,תולדותיהז של צדיקים

ונראה הותורה הקדושה הורה אותנו בזה גם

מעשים פובים )בראשית רבה פ/ול«. ,ו יעק"ב

כו דרו ה' ,כי יעקב אבינו ייסר לבניו
ישו"ב ארז ישראל .וז"ש ויש"ב יעקב )לישו"ב

יוס"ף) ,גו /tף וברי"ת חשבינן חר )תיקוני זהר תיקוו

בא נח«. ,ב בו שבע עשרה) ,כנ"ל בזה ,במרת

ארז ישראל ,מצותו העיקרי אחר החורבו
בעונותינו הרבים ,רק בזמו שיהיה נתגלה בי"ת

במהרה

יעק"ב אמת ,כנודע מדברי הש  ltס פסחים }פח,

יוכל להיות מנהינ בישראל ומנהל ערה ,והיינו(

א( אלא כיעק"ב שקראו בי"ת ,וכירוע מדברי
הרמב//ם שלא חשב מצות ישוב ארז ישראל
בעת הגלות ,וכמו שהארכנו בןה בעןרת השם

היה רועה את אחיו בצאן )קשרים כלל
בני ישראל(:

יתברך בתשובה )שו  IIת מנחת אלעזר חלק הן בבתכ יד,

או יאמר בכל המשך הכתובים ,ופרשה ןו

חסר דחכל על דאכדיו( ,ורק כשיהיה וזוכר חסרי

חל כמה פעמים ביומי רחנוכה,

פו"ב שמירת היסוד נןכה לביאת גואלצרק

בימינו,

ואז

כשנופרים

ומתקנים

ןה,

אבות ]ואן[ ומביא גואל לבני בניהם ,וקיימא

וכנןכר בזיהר הקדוש פרשת ויקהל )זוחןוב רו ,ב(

לו )כרבדת טז ,כ( איו קוריו אבו"ת אלא לשלשה,

כנזכר ברברינו כמה פעמים .וזהו יש לומר רמוז

ועל כו יעקב אבינו כלול מתלתא ,היינו נם

ריש"ב) ,כנזכר לעיל בדיבור הקרום שגימפריא

מאברהם

ויצחק

כנורע

גימפריא

בI

)זיח IIא קסב(, ,כ

וז 'Iש

בf

פעזנים

ק"ו,

שהוא

הגן

אבות

גן

קוין,

שהוא

שיעק'/ב אבינו כלול מכולם ,והוא התיקוז שלו

השלשה קיין שלשת אבות ,נוכנורע מרברי

בירכו בימי חנוכה .וזהו( יעק"ב בארץ זנבררי

הבני יששכר במאמרי סוכות )מאמרי חישר תשרי

אביר) ,פחד ציחק כנזכר לעיל( .בארץ כנען,

ויש"ב,

פעזנים

ק"ו,

חיים
לעיל

)כנןכר

רומן

ושלום

וישג

לאכרה  flם

שהוא

חסד

שכשמים

כי

יתברך שמר,

קלנ
הוא

יסוד,

בחינת

דקדושה ,אשר יירש את הארז שצוה לו

רברית המעור מכררו כגנד ברית הלשון )עיי! שער

הקכ ה לקנות את ארז כנע"ז בעד בניו,

הפםוקים לך םימז יו( ,על כו העלה את דיכת לשונם
לטוכה לאביהם שבשמים( .פירש רש"י כו מה
שהיה יכוו ורבר בהם רעה) ,כל מה שהיה
יכול האדם לדכר רעה ולפתור לפרש לרעה
את דיכורם( .היה מספ"ר) ,לשון ספיר"י,

דסוכות שהוא אן חס//ד דאכרה"ם תולדות

כמ"ש כזה להלן בד"ה ויבא יוסף את דכתם,

כנעו תאכיד וכו' ,ועיין בספר הנותו אמרי שפר

רבה,

II

כמבואר בכתוב )עיי jלעיל יג ,זי( כמה פעמים ,ועיין

כבא בתרא ,ק) (,א ולעומת זה הוא כנעו חסד

דקליפה )עייז קהלת יעקכ עךר נכעני( ,את זה לעומת
ןה ונו' )קהלת ן ,יר( ,כמ"ש כפיוט ליום א'

עיין שם באריכות( .ונם

פירש רש' Iי

על המועדים שם בןה( ,והוא כזה כלול אברהם

ושון רובב שפתי ישנים )שיר השיירם ן(, ,י

ויצחק ,ויעקב כלול מתרווייהו )ןוח  IIא קםג(. ,כ

)ובכר ביארנו שם בזח בביאור הדרבים וחיינו

צדיקים

שהזכיר זכות אבותם· ,ועל ידי זה היה דבם לכף

מעשים טוכים )כראשית רכה פ"ל«. ,ו יעקב יוסף,

זכרת שהרצרכו לכל זה לדבר אלו הדברים

כמ"ש

ולהעלותם לשורשו ,וד"ל( .ויש ראו אהב את

בשל /Iה הקדוש )רפשת מקץ ,עוי rקהלת יעקכ עךר חנוהכ

יוסף מכו בניו כי בן זקונים הוא וו) ,ארי

אוה

תוורות,
כתינת

)שהרא

)תולדותיהן
יסוד

מט"ט

של
חנרכה,

רזמ כ( כי חנו"ך בגימטריא חנכ"ה ,ראן הוא

התיקרז כנזרכ לעיל( .בבתינת שב"ע עשר"ה

רב תכים כתרנומו ,וכפירוש הרמנ"ז ן  IIל שמסר
לו סתרי תררה ,עיין שם ,והכן הרמיןות האלו

שבI /ע

שהם כסתרי תורה רמ  IIן אין מספר( .ועשה

עשר  IIה מספר טו  flב ,היינו צדיק יסרד עולם,

וו כתונת פסים ,כמו שכתרכ כלקוטי תורח

נשב/1ה[

שנ"ה,

ספיר"ה,

גבימטריא

אמרו צדי Ifק כי טו"כ )ישעהי «.י,ג היה רועה
את אחיו בצאן) ,בתיך הצאו היה נשמות

ישראל ,כמ /Iש ·כתפארת בנים לאאמו"ר זי"ע

להאריז  flל כפרשתו ,כי ר"ת פסי"ם ,פסקיו
סגרון יוסף מט'/ט ,וחיינו כתיבת תנוכה כנןכר

לעיל( ,והבן כעזרת השם יתכרך:

בפרשתו על הכתוב הלן בדיוק את אחיו בצאו,
עיין שם ,והייבו כי בחנוהכ הוא תיקוו הנשמות

כמבואר בבני שישכר )מארמי חשרי כםליו טתב מאמר
כ ,אות בא( ,ועיין בחיבורנו שער יששכר במאמר

ימי אורה )אות יג« .והוא נער את בני בוהה

ואת בני זופה נשי אביו) ,שקורין אותן כני

השפחות ,כדרשת רז"ל )כראשית רכה פר ן( ופירוש
רש I /י
ןרה I /ק

)ך /Iה את רכתם(,
)פו,

ושפח ,Iה/

א(

שהוא

והיינו

בבחיבת

כחיבת

כמכואר בתיקוני

גבדי

עב I /ד

אמ /Iה

מט /Iט

שהוא

כנןרכ

או יאזבר

חיח רועח את אחיו בצאו .היינו
חמשכת

פרנסה

כתנוכה

בסוד

ותתן טרף לביתה ותוק לנערותיה ,כזמן
הדלקת נר חנוכה כמכואר בסידור ,על כן
בחינת יוסף מט"ט ,שהוא כיסוד והוא כחנוכה

כנזכר לעיל ,רועח את אחיו צאו קדשיס
בפרנםה טוכה.

וז"ש בהמשך
חנוכ' Iה

הכתוכים
תיקוו

יךר

וישרא"ו,

)בחינת

יעק"ב(.

אה"ב,

לעיל בתינת תנוכה( .ויבא יוסף את רבתם

)כחינת

רעה או אביהם) ,היינו שיוסף הצדיק היה

הרמב"ם

מעלה כל דבתם רעה אל אכיהם ]סתם[

בלשונו הקדוש( .את יוסף) ,בחינת חנוכה

מצוה

חשוב//ה

בהלכות

חנוכה

ואהוכ I1ה,

כמו/ש

,ר"פ) הי ,כ /חכיכה(
I

חיים

קלד

ושלום

וישג

כנןכר לעיל( .מכו בני"ו) ,תולדותיה//ם של

למטה בנצח חוד יסוד לקשר יחוד התחתון
במלכוו/ת

צדיקים מעשים טובים )בראשית רבה פ IIל(, ,ו והוא

מצוה

ואהובה

החשובה

משאר

מצות

כנזכר

לעיל( .כי ב"ן זקוני"ס) ,היינו מצות ןקנין/ם,

כמ"ש בשאילתות בקדושת לשונו( ,נותרגומו
ארי בר חכי/ום הוא ליה ,היינו שמו הרומן
לחכמןוה )מנחות פב(, ,ב ·ובחיהנ ם"ג כנודע[ .הוא
ו"ו) ,ל"ו נרות( .ועשה ו"ו כתונ"ת) ,כתב
במתנות

בפשרתו

כהונה

בשם

כנודע:

הןוה"ק

)זל ,א( בפירוש רש"י משל למרגליות שנפלה
ביו החול אדם ממשמש
בחול וכוברו בכברה עד שמוצא את המתליות
ומשמצאה הוא משליך הצרורות מידו ונוטל

המרגליות .דרב אחר וישב עיקב הפשתני הןה
נכנסו גמליו טעונים פשתים הפחמי תמה אנא
יכנס כל הפשתים היה פקח אחד משיב לו

והמקובלים כי הלבישוהו יעקב אבינו בגדי כהו
גדול ,ועייז בקהלת יעקב )ערך כתונת פסים(.
ולכאורה יפלא כי מה עניו בגדי כהונזןה
ליוסן/ף ,ועל פי ןה יורמן שפיר שהמשך

בזה,

לבחינת יוסווף חנוכןוה ,הבגדי כהו גדול שלבשו

ומרגויות שנפוה בין החוו ,הוא הנצצוי

גדו"ל(.

קדושה של ישראל שהם ביו צרורות החול
)הקליפות והאומות העולם( .איס ממשמש

ימשיכו ויקרבו הקץ גאולה במההר בימינו,

בחוו וכוברו בכברה) ,הוא בירור הנצצוות

בהתגלות אור הגנון( בביאת גואל צדק במהרה

על ידי הנסיונות ,עד שנתברר על ידי הרבה
סבות ונ לנולים ונעשה כמו מנופה בנפה

החשמונאי"ם

בני

מתתיהו

כהוןr

פםי"ס) ,גימטריא ק"ץ  ,שעל ידי נר חנוכה

בימינו אמו:

ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו

וכו  ,Iעד כאו לשונו .ולהביו העניו מה אשמעינו
יזול שהוא

תולדות

האלופים,

משו

ובכרה( .ער שמוצא את המרגויות) ,הוא

וגם י"ו רמוז בןה כתנ"ת פסיוזם ,רומז לנ IIר
חנוכ  tfה ,שהוא מצות ןקנים

כנ//ל,

ואל תטוש תורת אמ"ך )משיל א(, ,ח היינו שרומז
לתורה שבעל הפ כמבואר בזוה"ק )עיין תוספות
הזיהר רעי ,ב( ודרשת רן"ל .על כו כתנ"ת
פםי"ס ,גבימטריא אמ"ך ,אלף סו] ,היינו
בהחזרת האלף דאמו/ך לאלף[ .וגם אמ"ך ,רומז

לכונת רנ חנוכה ,אמ/וא מקשטת לברתא
כמבואר בסידור ,על כו זהו מספר כתנ"ת
פסי/ום ,כנןכר:

ובנור

י"ו כי פםי"ס בגימטריא ק"ץ
)כנ/ול( ,כי נודע כמקובלים ז"ל

)עייז ארבע מאית שקל כסף יט ,א קץ הימיז( אשר קץ

רומן למלכו"ת ,והיינו להאיר לה ברנ חנוכה

הניצוץ הקדוש והפהור( .ומשויך הצרורות

מייו ונופו המרגויות) ,אשר הבדילנו
מעמים ובירר נשמותנו מהקליפות( ,והוא
דונמת

הנמשל

ומשפחתו,

אשר

האלופים
חשב

רבים

אותם

של

בסוף

עשו
פרשת

וישלח )לו ,טו-טז( ,כי יש בתוכם נצוצים רבים
מאוד מפוזרים ,כי על כו חגלות אדום הלז הוא
הגלות חיותר ארוך מאד ,לפי ערך זמו הברורים
מחנצצוות צשריכים ,ועל ידי ןה פזורים בני

ישראל .בארבע כנפות הארץ ,וכל זה גלות
אדום שהם העשר קרנות שנאמר בדניאל ,ז) (,ז
וכמו שכתב שם בפירוש רבינו סעדיה גאוו ן"ל.
וזהו י"ל המשך הדבר אחר )והכל אחד ולא
פליני( ,וישב יעקב הפשתני הזה
נכנםו גמויו פננוניס פשתן) ,הייבו מלא

חיים

וישג

חומריות ועוביות אשר יש סביב לכל אחד
מישראל( ,הפחמי) ,שחוא אדם חמגושם ומלא
עונות ,כמן/ש )שיר השירים א ,ה( שחורח אני וגו.(/

]הפחמי[

תמה

אנא

יכנם

ושלום

כו

הפשתן,

קלה

צולע בו על ידי שנגעו בו אחר כך בכף ירך
יעקב) ,עד חגאולח שלימה במהרח בימינו(,
אלא וודאי דלא חשבינן מח שנעשה אחר כך,
רק צורתו בשלימות מתולדתו ,על כן היה צריך
להיות נולד מחול כנזכר ,וכיון שיוסף חוא

)שחמגושם ובעל עבירח לא יוכל לחבין אד
יכולים לחעביר גשמיות רב ותאות רבות כאלו
מעליו( .פק"ח ',א )הוא כמ  IIש בסידור בכונת

בעצמותו ,כי על כן היה מל את חמצריים נם

פק/ןח עינין/ך וראה ,שהוא הנציצין להעלותם(.

כן ,שלא היח יכול לסבול גם ערלים אומות

משיב וו ניצוץ אחר יוצא ממפוח שוך

חעולם באצרו ,על כן הוא בעצמו נולד מחול.

ששורף את כווו) ,חיינו בחינת פקח העלאת
חנצוצות ,ונצוץ חאור תורה שירף את חכל

וגם לאשר אמרו בזוהר הקדוש )רעיא מהימבא חווג

הנ"ל( .והיינו הנצוץ מתחת חפטיש ,וכמו
שאמרו חז"ל )עיין םבהרירן זו ,א( כפטיש יפוצץ

בחינת

יסוד

רבג ,ב(

)מילת

נוף

וברית

צדיק(,

)היינו

ברית

יעקב

קודש

ויוסף(,

חשבינן חד .על כן גם הוא נולד מחול:

סלע )רימיה בג ,בט( ,כז דברי תורה ,בכמח אופנים

ודרכים יש לחעלאת חנצציות ומעלח חנצוץ
חקדוש

כנןכר:

)זל ,ב( איה תולדות יעקב יוסף וגו ./במדשר
תנחומא )נח םימן ה( יעקב נולד
מחול ,דכתיב )רבאשית הכ ,בז( ויעקב אשי תם,
יוסף נולד מחול דכתיב אלח תולדות יעקב
יוסף שחיח דומח לאביו ,עד כאן לשון חמדרש.
יו Iל )בדךר אפשר( העניז שיעקב דוקא
)מחאבות( נולד מחול ,כיוו שדמות דיוקנו של
יעקב חקוק בכסא בכוד בשמי מרום )בראשית

רבה פפoנ(, ,ב וזחו מתולדה ,כי אז כבר נפרש
מחסטרא אחרא עשו מתולדתו) ,כמ Iוש בשם

צדיק אחד בפרשת תולדות שפירש רש 'Iי ז'/ל
יעקב ועשו חאמורים בפרש'/ה ,היינו בהפרש"ח

זה מזח לנמרי מיד בתולדתן ,ואכמ'/ל( .והנח

)לז ,ב( וי בא יוסף את דבתם רעח אל אביהם.
פירש רש"י כל מה שההי יכול
לדבר בחם רעח חיח מספר ,דבח ,לשון דובב
שפתי ישינים )ישר שהירים ז ,י( עכל"ה .ויפלא מאד
חלשון כי מתחיל בלשון מדב//ר בחם ,ומסיים
בלשוז מספ"ר ,והוח ליח למימר חיח מדב'/ר.
ונם מ"ש על לשון דבח כמו דובב שפתי
שינים ,כרב נוער אצלינו ומקובל בידינו כי
כל מ'/ש רש"י ז /Iל כמו שם בכתוב אחר ,אינו

על דרך חוקי הלשיז וחפעלים בדךר דקדוק,
רק העניו שדם שייך נם כן לכאו ודימה לו,
על כן כתב לשון כמו ,ומח עמקו דבריו מני
ים כנוער בספרים חקדושים ,ומח זח שיד )אם

חוא לשון חער כפשוטו( לעורר על זח דובב
שפתי ישנים )האבות הצדיקים זי"ע(.

יעקב קושד גמור בלי תערובות כנזכר ,וחקוק
דמות דיוקנו כשהיה מתולדתו ,ואם היה נולד

ונראח לי על פי מח שכתוב בספרים הקדושים
של תלמידי הבעש /Iט הקדוש זי Itע

בערלח אז חיה חקוק בדמות ערלח ח"ו ,ואם
תאמר כיון שמלו אותו אחר כך ,זה אינו ,דאם

בחנחר של פסח מעשח רב' אליעזר ור' יהושע
וכוו שהיו מספרי/וס )לשון ספירי היינו שהיו

כן יהיה נם כן חקוק הרגל השמאלי שהיה

מטהרים וסופרים( ,ביציאת מצרים כל אותו

חיים

קלו

וישב

הלילה עד שבאו תלמידהים ואמרו להם
רבותינו הגיע ןמו קריאת שמע של שחרית,
)היחוד של יום שהוא במעלה עליונה( ,וכו כל
המרבה לספ  IIר ביציאת מצרים ·הרי ןה משובח,
עד כאן תוכן דבריהם הקדושים.

וזהו י  f1ל ביוסף שהיה צדיק הדור מדת היסוד

וכולל וממשיך קדושה וטהרה לכל אחיו
נעיי! כלקייט תותר להארזי  ttל ופירוש הדבירם כדברי חיים למרו
מצאנז זי  ttע כפרשתו כד"ה כפסוק וישאלהו האשי לאמר מה

תבקש ,עייו שם[ ,על כן היה מעלה כל דיבוריהם
של השבטי ישורון אחיו ובשורש נשמתם
מאבותיהם

יכוו

הקדושים.

)המקטרג(,

וזווש

ושלום
)לז ,ח( ויאסרו לו אחיו המלך תמלוך עלינו
אס משל תמשל בנו ויוסיפו
עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו .יוול

כי המה חשבו שלכך אהבו אביו ביותר מפני
שהוא יודע לצוד ציד בפיו ,היינו כדרך
הדרשנים הלוקחים נפשות בפיהם אשר ימשלו
משלים ומלציות ,ועל ידי זה הוא מולך על
העם וישמעו לדבריו .וז"ש המוך תמווך
עוינו )על ידי( אם מש"ו תמש"ו ) ,שתאמר

לנו גם כו משלים ומעשיות(] .יעיי! כנועם אלימלך
כפשרתו כד"ה וימארו רונ.לךו תמלוך עלינו אם שמל תמשל
כבי[:

כו מה שהיה

וובר בהם

רעה ,היה

)הוא יוסף הצדיק( מםפ"ר )ומלכן להעלותו
לקדושה לשורשו כפי צורכו( .וזווש כמו וו בב
שפתי ישנים) ,האבות הקדושים בשורשו היה

מעלה זאת בבחינת ספיר"י כנ (.Iל /וז1וש ייאו
אביהם" ,היינו מה שהיה דבר קשה ןהו היה

מביא לפני עיקב אבינו ,כשהוא אבי הבנים
כולם וצורתו חקוקה בכסא כבוד( להעלותו:
ונם י"ל כמו דובב שפתי ישנים .כי באמת

)לז ,ח( וס"ש ויוסיפו עוד שנוא אותו על
חלומותיו .כמו שאמרו חז"ל
פרק הרואה )ברכות נה ,כ( כי החלומות אחרי
הרהירי יומא ,יעל כו חשבו כי הוא מהרהר
כל היום אד להתנשא למשול ולרדות בהם,

ועל ידי זה חלם לו כזאת כי הכל משתחוים
לו אפילו לקמת שדהו ,על כן הוסיפו לשנאותו
על חלומותיו ,כי ראו איך היא שונא להם ומה
חשב עליהם ]עיי! אור החיים הקדשו[ :

היה מחולקים יוסף ואחיו בהלכות
רבתות ,כמ  1Iש בפרשת דרכים )ךרר האתרים רדשו

או יאסר כדךר העולם כשמכחישין איזה

ראש~( בארוכה להלכה ,הפירוש בענין אבר מן

רעיוני

דרב

אומרים

הוא

כי

החי ·~,מפרכסת לבו נח וכיוצא ,אם ציאו מכלל

האשי הלז ,אשר בכח דמיונו יחשוב שיהיה

בן נח לנמרי נם לקולא ,והדברים עתיקיז .וןו Iש

כזה ,וקוראים ןאת שהוא רק חלומו 1fת .וז"ש

כמו וובב שפתי ישנים ,שהאבות הקדושים

עו ייחוומותיו" ועו וברי") ,,שדכריו המה

נתעסקו גם כן בדבר הלכה ,ופלוגתא זו עוד
מימי אבהרם אבינו ,אם יצאו מכלל בו נח
לגמרי כמ'1ש בפרשת דרכים שם ,ואינו לשוו

רק כחלומוו 1ת .ודמיונות(:

הרע פשוט ח

fl

ו,

רק שנתרעם עליהם בדבר

)זל ,יא( ויקנאו בו

אחיו

הדבר.

ואביו

הנה

שמר

את

כי

כח

ידוע

הלכה ופלוגתתו ,על כו היה מספ"ר שהיה

קדושת היסוד תליי העיקר אשר זכות אבותיו

בחינת ספיר f /י שהוא דברי תורה שהם ספוריי

וקדושתו מםייעתו ,באיזה כונה כיוו אביו בעת

וטהרה להפיץ אורה:

הולידו .וזווש ויקנאו בו אחיו) ,כי קנאה לא

חיים

ושלום

וישב

שייך בענין שאדם מייגע את עצמו בכל כוחותיו
עד שימצא הדבר ההוא ,כי הלא יענוהו למה

לך לקבא הלא גם אתה אם תייגע את עצמך
כל כך תשיג הדבר הלז ,אבל אם הוא בזכות

הרבר,

וזווש ואביו שמר את
היה

קלז
פירש רש  Ifי

ממתין ומצפה מתי יבוא וכן

שומר אמונים) ,כי לבטחון העיקר להתחזק
במדת אמונת אומן כנודע( .וכן יא תשמור

קדושת אבות ,כמו שהיה מובטע מתולדתו
ביוסף הצדיק ,ועל ידי כן זכה לעמוד בבסיון
במצרים ,והנה אב אחד לכולם הוא יעקב

בספריו )עיי! כתפארת בנים וישלח עה//כ יעבר נא אוני

אבינו ,ולמח זכה יוסף בחלק חגדול יותר בזה

לפני עכוו( ,כי חבעל דבר מתגבר כמה פעמים

בתולדתו מאביו בשמירת היסוד .וז"ש( ואביו

על חאדם להפילו ל"ע ,על ידי שמזכיר לפניו
רוב עונותיו שעשח ,ועל ידי זה ייאש לבו
מלהושע עוד ויתעצב אל לבו ויפול ח"ו לגמרי
על ידי זח בעמקי שאול ,על כן חעצה שלא

שמ"ר

את

הרב"ר ,

)דב"ר

בקרא

יסוןןד

במקובלים )עיין פרום שער טה//כ שטר ,ג//כ (,ו//פ חיינו
כיון שאביו יעקב אביבו שמר את חדב"ר יסוד

ברית קודש ,והוא אב אחד לכולנו ,ומאב זה

נולדנו גם אנחנו ,ולמח זחנ הוא יותר בזח ,על
כן ויקנאו בו אחיו( כנזכר:

)זל ,יא( ואביו שמר את חדבר .פירש שר"י
חיח ממתין ומצפה מתי יבוא,
וכן )ישעיה כו ,כ( שומר אמונים ,וכן )איוכ ,וי rפז(

לא תשמור על חטאתי לא תמתין ,עדכאן

ע; חטאתי) ,כנודע בספרים הקדושים ,וגם
בדברי

הכתוב כפשוטו )עייז לטיל ו//ה גרם מו/ש על( .וחבח

רמוז שאביו היה מצפח וממתין שיתגלח גאולת

מצרים על ידי יוסף ,ועל ידו בכנסו למצרים
גלות חראשון ,ועל ידי זה נגאלו בזכות שחיו
גדורים בעריות מדת יוסף חצדיק ,וכאשר ניבא

זי"ע

לזכור עונותיו בעת עבודת ה' כדי שלא ימנעהו
משמחח] ,רק בעתים ולפרקים מיוחדים בעת
שצריך להתחרט ולשוב ולתקן כנודע[ ,ונם כדי
שלא '!מנעחו מבטחון על ידי שיזכר רוב עונותיו
כנזכר ,וזח חדרך שלמד יעקב אבינו ע"ה לקיווי
ותוחלת ובטחון לא תשמור על חטאתי שלא
ישמרהו בזכרונו כלל( ,ועל ידי שנתחזק במדת
האמונה והבטחון נגיע למטרת חפצנו ובמחרח

דידן יושיעבו ויגאלנו:

לשון רש"י .יכבר כתבנו כי דברי רש Iןי ז IIל

כידוע כל אות רומז למכוון גדול גם בעומק
סודות חתורח ,אפילו במקים שבראה כי הוא
רק חושב חוקי הפעלים וגזירת הלשון לפרש

אאמן"ר

הקרןש

במח

פעמים

ומ"ש

חבוא

נבוא

אני

ואמך

ואחיך

להשתחוות לך ארצח .היינו כי הלא

מזרעך יחיח רק משיח בן יוס"ף ,ועל ידו לא

יהיה עוד תכלית חשלימות שכולם יבואו
לחשתחוות לו ,רק למשיח בן דוד ישתחוו כל
ישראל כל לאומים כנודע ,וכן יחי רצון במהרה
כיטינו.

יוסף חצדיק קודם חסתלקותו פקד יפקד אלקים

אמנם חמח השבטים קנאו אותו גם על זה,

אתכם יגי ,/יעל ידי זח יחיח חתריז משיחיז

דוד,

גם על משיח בן יוסף שציא ממבו ,כיון
שעיקר הגאולח )חכל חולך אחר החתום( יחיה

על ידי שמירת יסוד ברית קודש מדת יוסף

על ידי משיח בן דוד כנזכר ,ובתוך השבטים

יההי מקבץ נדחי עמו ישראל בקרוב )עיין שעה//כ

חוא יחודח שורש מלכות בית דוד ,ולמה יעקב

במחרח בימינו ,משיח בן יוסף משיח בן

כוונת העמיוה ורשו ב לב(. ,ב

מחבב יותר את יוסף כנזכר:

חיים

קלח

ושלום

וישג

)לז ,כה( ריש בו לאכל לחם .ידוע גודל חקושיא

וישבו לאכל לחם ]מאכיל לחס[ לכל באי חעולם

על שבפי י"ק ,גם אם דנו

עכל"ח ,וחרי חדברים מבוארים ושפיר רמוזים

אותו כדין לפי דעתם על פי חתורח שנפסק
אז ,כמקובל מבית דינו של שם ,וכמו שכתבו

בזח:

ובשארי

)לן ,כר( ויאמר יחודח אל אחיו מח בצע כי

מפרשים ,מכל מקום איך מלאם לבם עוד

נחרוג את אחינו וגו' .י  lfל כי

לאכול לחם ,חלא צריך לחיות כל אוכל תתעב
נפשם )תהלים קן ,יח( ,וחלא סנחדריז שחיו פוסקים
לחרוג לא חיו פועמים כל אותו חיום )מועד קט!
יד(, ,כ וגם בוה חשליכוחו לבור נחשים ועקרבים

חחנ עניו חתפלח צריך לחיות חעיקר על ביאת
בברכות )כו ,כ( תפלות כננד תמידיו תקנום,
חיינו שחתפלות יחיו שיתקנו ויחזרו חתמידיז

חממיתים כדרריש רב תנחום במסכת שבת )ככ,

למקומו בבנין בית חמקדש( ,ועל ביאת בן דיד

בפרשת דרכים

)דרוש א(

ובפנים

יפות

כבר

(.א

אמנם

שמעתי

בשם

זקיני

חרב

חקדוש

מלאנצחוט זי  flע )כעל םפר יורעי כינה( כי

אכילת חצדיק בזח ממשד מזון ושפע לכל באי
עולם .על כן פרם מכירתם ליוסף מצרימח,

שעל ידי זח יחהי נמשך שפע לעולם שיחיח
חוא חמשביר לכל עם חארץ ,ועל כן חמשד
לבם לחם לאכול לחם רלישב בסעודח )כי חמח
חיו צדיקי חדור( ,שעל דיי חסעודח ממשיכים

פרנסח ומזון לערלם כנזכר ) ,אם כי חמח לא
ידעו מזח אז שיסובב כזח על ידי מכירתם

אותו,

חגואל וכניו בית

חבטיחנו,

חמקדש,

וחוא

)וזח שאמרו חז  flל

מחי  l1נ

עיקרים

אמונתנו

כטח ,רק חעיקר צריכין לחתפלל על משיח בן
יוסף שלא יחרג ,כמ /Iש בכונת חאריז"ל על

וכסא דוד מחרח לתיכח תכיו ,כי משיח בן
יוסף חוא כסא

וז"ש יהודה
)ר /Iת

דוד.
)משיח

בקר

בן

צחרים

דוד(.
ערבית,

מה

בצ"ע,

שחם

חג/

תפלות חנ"ל .למח צריכין חג /תפלות בכל יום(
כי נהרוג את אחינו )יוסף ,שלא יבא ממנו
משיח בן יוסף ח"ו .ועל מח נתפלל אחר כך
חג /תפלות( כנ"ל .וז f/ש וכסינו את דמ"ו,

מכל מקום כך חוא דרכם של אבות

)חיינו כמו שאמרו רז//ל )כרכות י,כ( לא תאכלו

ושבפים מח שנמשך לבם ואבריחם לזח יודעים

על חד//ם )ויקאר יט כו( ןח תפל IIח ,וכיון שזחו

כי כן רצוו חשם יתברך ,כמ  t/ש ·זקיני חקדוש

מח שצריכין עיקר חתפל//ח שנקרא ד//ם כנזכר,

מדינוב זי IIע בחיבוריו )עיי! אגרא דכלה פשרת וירא

ואם נחרגחו על ידי זח וכסינו ]שלא יתנלח[

ד"ה ויכז שם אכהרם( על חכתוב )לעיל ככ ,יכ( אל

את דמן/ו בחינת תפל  ltח ,וחיינו שצריכין חעיקר

תשלח ידך אל חנער וגו  fוכנודע ,וגם במדרש

על זח לשפוך נפי~נו( כנזכר לעיל:

רבח )כראשית רהכ פס'וא ,ר( כי שתי כליות של
אברחם

אבינו חיו

יועצות

ומלמדות אותו

חכמח( ,עד כאן דבריו חקדושים.

]כסחךה כיייה[
)לן ,ל( וישב אל אחיו ויאמר חילד איננו ואני

ונראח לי שזח רמוז ומבואר במדרש רבח )פפ"ר,

אנח אני בא .חנח וישב )חיא

זי( בזח במקומו ,וזח לשוני וישבו לאכול

לשון תשובח ,וכמאמר חזן/ל )כראשית רכה פפו/ר,

לחם ,אמר ר' אחוח בר זעירא עבירתן של

יט( עסוק חיח כשקו ותעניתו ,וכמ"ש חרמב"ם

שכטים זכירח חוא לעולם תקוח חוא לעולם,

זזזל הלכות תשוכה )פו ן ,ח"ח( אין ישראל גנאלין
l

חיים

ושלום

וישב

קלט

אלא על ידי התשובה וכיוז שעושיו תשובה

הוא אם מת ואם חי וכו' ,עד כאז לשוז ספר

מיר בבאליז ,עד כאן לשון הרמכ"ם .על כן

השיר .ויפלא למה זה הנס ולאיזה צורך נסובב

העיקר הוא התשובה קודם הנאולה ,ולא די
לכדו רק לןכות את הרכים .וז (fש /או אהיו,

ותדבר

כני

)להחזיר

]לכל

ישראל

שאפשר[

מי

שיביאו

החיה,

כדברים

האלו.

והחיה

תפתח

פיה

בתשובה( .ויאמר )על זה התמרמר ויאמר(,

וי  flל כי הנה יעקב אבינו היה מקבל באהבה

)היינו יוסף בחינת יסוד שאין מתקנים

יתברך כדרך הצדיקים ,רק

היור,

כi

זה( .איננו) ,בהתשוכה ,אם

מספקת(.

ואני

אני

אנה

אינה תשובה

על ידי ןה וימאן להתנחם ,באמרו )לקמז לז ,לח(

)להשיב

כי ארד אל בני אבל שאולה ,כמו שאמרו חן  ffל

בא,

~ת)II iמא ריגש פימו ט( אם לא ימות אחד מכניו

כראוי( :

בתשובה

בחייו ,רהיינו שעל ידי זה היה מתיירא מפני

או יאמר כי היו"ר )נקרא משי /fח גואל

כנסת ישראל,

וכמו

שכתוב

)ירמיח לא ,בנ( הבן יקיר לי אפרי  ffם ]והוא משיח

בז יוס"ף[ אם יל"ד שעשועים( .איננו) ,כשאיו
מתפלליז כראוי העיקר בעד הנאולה שלימה
בתפלתנו( .ואני) ,תפלתי( .אנה) ,נם כן לשוו
תפלה ,כמו שכתוג )תחילם קיח ,כי( אנו  fה הו
הושיעה ,ובכתוב ומסורה אנה בה f /א כזה( .אני

בא) ,בתפלתי לפני מלך ישראל וגואלו יתבךר
שמו( ]כל זח כאישיז וחלום פיף חלילח[ ,השם יתברך

עיזרנו

וינאלנו

נמהרה

גזירת השם

כימינו

למען

שמו

באהבה:

חטאיו וצריך לשרב עליהם ,וכשצריך לשרב

בתשובה על חטאיו אן אין ענין לקבל הכל
באהבה ,רק צרד לידע שוהו לעוררו לתשובה,
וצריך לסנף את עצמו ובתשובה שלימה כל

ימיו ,ועל זה היה מצטער יעקב ,ועל כז הראו
לו מז השמים שתפתח החיה את פיה ותספר

לו כי נם לה )להחיה( נאבד בנה ,וזהו בודאי
לא היה על יד" החטא ,כיוו שאיננה מצווה

ולא בעל בחירה ,אלא על כרחך כי רק נןירת
הבורא הוא על נבראיו ולא מחמת החטא ,ועל
ידי זה יתנחם יעקב בלבו כיוו שהוא רק גזירת
הבורא צריך לקבלו באהבה ושמחה ,ועשו זאת
נסובב מן השמים

בם פר

הישר

כתב

בזה

מעשה

אשר

בני

יעקב הלכו במצות אביהם לבקש חיה

אשר ימצאו ראשונה ולהביאה אליו ,וימצאו
זאב ויתפסוהו ויביאוהו אל אביהם ויקח עיקב
את החיה וכו  ,fויאמר במר לב אל החיה מדוע

יעו כי ידעו שצריך יעקב

להמתין כצער הזה כ"ב שנה עד שישוב לראות

r

יוסף )ועי חללן כדכריבו כרפשת יגיש כד"ח מחרי ועלו אל
אכי ]חוא עתח הבקדמת שי /Iת מנחת אעלזר חלק /,ח חסר

ובחל על דנאדיז[( ,על כן צרו במשך הןמו הלן
לחןק את לבבו כנזכר:

אכלת את יוסף בני וכו' ,ויפתח ה  fאת פי
החיה בעברר נחם את יעקב בדברים ותעז וכו'

)לח ,יד( ותםר כנרי אלמנותה מעליה ותכס

לא ראיתי את בנך ולא טרפתיו ,אך מארץ

בצעיף ותתעלף ותשב בפתח

רחוקה באתי לבקש את בני נם אני ,כי כאשר

עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל

קרה לך עם בנך קרה לי עם כני נם אני רכו',

שלה והיא לא נתנה לו לאשה .יש לומר דקאי

לבקש את בני אשר הלך מאתי ולא ידעתי אנה

על תמר מלכות בית דוד ,שהיא מתרפקת על

חיים

קמ

ושיב

דידה ועל בניה )כביכול( ,ובפרט קודם ביאת
גואל צדק במההר בימינו אשר החבלי משיח
תקיפיז

ודופקיו

ומצירים

ושלום

מאד

ונידע

מאד,

עיניה לפתח שכל העינים מצפות לו )פישרו
המפרשים

)עיין קרבן חערח ופני משח שם(

הקבן'ה( .אמרה

)בתפלה(,

לפניו

שזהו

רבון כל

דעניות"א דגלו'ןת בתראן'ה ,דאינוו עני חשוב

העולמים אל אצא ריקם מן הבית הזה .דבר
אחר בפתח עינים שפתחה לו את העינים

כמת ,כאלו נטליז את נפשיה וכו' ומאן יכול

שאמרה לו פנויה אני וטהורה אני ,עד כאן

למיקם בהוו וכו' ,עד כאו לשוו הזוהר ,עיין

לשוו הירושלמי.

בהקדמת תיקובי זוהר הקדוש ,י) ב( בע' שביז

שם.

וכונת הדברים יש לומר ,כי העניו בפנימיות
ןמז

כילו )וכמי שכתבתי בםמוך בזח רכ"ח יוראח היורח
ויחשהב זלונח( שןהו הניצוץ הקדוש הגדול והנורא

לביאת גואל צדק במהרה בימינו( .ותכם
בצעי"ף) ,ר'ות עמך ר.שראל צריכיו פרנסה
כנודע' ,היינו שרצוית להמתיק הע' שבין
דעניותא ולהמשיך פרנסה גם בימי חבלי משיח

של הקמת מלכות בית דוד ומשיח צדקנו ,הלך

שכתוב בסוד פקח עיני"ך וראה .וזהו שתותה

ועניות אלו( .ותתעו"ף) ,לשוו עילוף וחלישת

הגדול

וזווש ותםר

בנרי

אומנותה,

)שהוא

הסרת בגדי גלותה ואלמנותה והכנה

כח

ההשפעה,

היינו שהעניות

נגר

ל (. Ifע

בעל כרחך בהסתר גדול מאוד ,והנה נודע
בסוד הניצוצין שנקרא חבארין,/ל עינ"'/ם ,כמו

עיניה,

ובתוכם

)הניצוציז,

הנצוץ

והמובחר הלז( .ופת"ח) ,הוא ביאת גואל

ותשב בפתח עינים) ,כדברי המדרש )מרשר

צדק,

שמואל פחז(, ,ר וירושלמי )כתובות פי/וג( ,א//ח כנזכר

עולם ויבא מלך הבכוד במהרה בימינו( .שכו

להלן ,היינו שכל עינים מצפין לראותו ,וזהו

העיני"ם,

יי,

פתחו שערים וגו' של מלך המשיח והנשאו
פתחי עולם ויבא מלך הבכוד )תחלים כר(, ,ז וכל

)להנצוץ הקדוש הלזה ,שעל ידו יצאו המה

עינים מצפים בכל יום שיבא במהרה בימינו(.
אשר עו ררד תמנת"ה) ,אלוה מתימ'ון יבא

כמו

שכתוב

)תחלים כר ,י(

)הנצוציז

ושאו

כנזכר(.

פתח[/י

מצפות

כולו לאורו ,שהוא נצוץ נשמת משיח צדקנו
שיתגלה במהרה בימינו .ועל ןה התפללה(
רבון

כו

העוומים

אי

ריקם מן

אצא

וגו' )חבקוק בו «.ג כי ראתה כי נרו שו"ה,

הבי"ת הזה) ,כמו שאמרו חז"ל בפסחים )פח,
א( שבביאת גואל צדק יהיה רק כיעקב שקראו
בי  ffת די"קא ,וןהו מן הבי"ת הזה אל תשיבני
ריקם בתפלתי ,על תכלית הגאולה במהרה

נתנה וי ואשה) ,שלא היה עדייו עוד היחוד
השלם( .על כן תשתפך נפשה וכנסת ישראל,
השם יתברך ייעזרנו במהרה בימינו בביאת גואל
צדק בקרוב בתוך כלל ישראל:

בימינו( .ועל כן היו הנסיונות והע כובים רבים

)שהגיעו

כבר

שני

גדלות

והתגלות

שלה

שנקרא מלך המשיח ,כמו שכתוב )לקמן tכוב ,יא(
עד כי יבוא של"ה ולו יקהת עמים( .והיא וא

שרצו להפוך ולקלקל אן  Iח"ו ,וכמו שאמרו
חז"ל ),םוטח י ,כ( שבא ס"מ\ והרחיק וכו' .וז"ש
j

שפתחה ין :עיניה ,כנןכר .שהראתה וי
שפנויה

וטהורה

היא

)כדי

היא,

שהייה

)לח ,יר( ותשב בפתח עיניס .בירושלמי סוטה

הןיווג בלי עיכוב ,ופתחה לו שערי היתר

)פ IIא ,ר//ח וכן חוא בירושלמי תכובות'

שם(

פיIIג( ,א//ח דרש בןה רבי חןקיה וכו' ,שתלתה

כמו

שכתבו

בירושלמי

המפרשים

בןה,

והיינו

)עיין

קרבן

להתיר

חערח

עגונתבת

חיים

ושלום

וישג

קמא

ישראל על ידי חנציוץ חקדוש חלז ביאת גואל

חמסורח( והאפן בה') ,כי אמונת אחכה לו

צדק במחרח בימינו( ,כז יחי רצוז בקרוב אמז

יום שיבא תלוי באמונת ',ח כמו שפירש רש"י

סלח:

בפרשת ואתחנן )ר"ח חו אלוקינו( על הכתוב )רנריס

ו ,ר( שמע ישראל וגו' ה' אחד ,והיינו שאז

)לח ,טו(

ויראה יחודח
ויחשבח

לזונח.

יכירו וידעו כל העמים ויהיה ה' אחד ושמו

ג' במסורח ,דן.

בגימטריא

ויחשבח

וזחו

אחד,

מחי"ג

ואידך )לעיל טו ,ט( וחאמן בח' ויחשבח לו צדקח.

אח"ד,

[ג] ואידך )שמואל א א ,יג( ויחשבח עלי לשכורח.

בחיבורנו בזח ,ובמקומות אחרים בעזרת השם

וגם לזונה ב' במסורח ,דן .ואידך )ישעיח א ,כא(

יתברך( .ויחשבה י;ו צדקה) ,היינו אם כי

איכה היתה לזונה קריה נאמנה.

כמו

אחד

שכתבנו

עקרים
מזה

פעמים

כמה

הוא דבר ברור ונראה שיהיה כן הביאת גואל

צדק ,אף על פי כן נחשב לצדקה חמאמין בזה

יש לומר חענין על פי מה שכתבנו לעיל

כמאמין בח' ,יען שכן חוא הנסיון נגד אותן

)על חכתוב נשקנו ייו גם

שנאמר רבים לא יאמינו כנזכר לעיל מדניאל

פרשת

וירא

חלילח( כי התגלות משיח צדקנו נעלם מעין כל

«.ב"יפ)

מתי יחיח ,וכמו שכתוב )ישעיח סג ,ח( יום נקם

שמאמינים ,אמנם רבים המה ברוח קר ,מאמין

בלבי וגו' ,והוא ניצוץ קדוש ונורא אשר חוא

באמת

רוח אפינו וחיות נפשנו חיות ותכלית השלימות

של כל העולמות ,על כן מפני שמירת הקטרוג
בא בהעלם בבנות לוט ,ואחר כך על ידי תמר
עם יהודה בהתגלות יותר קצת) ,עם כל זה
מיד אחרי קדושת חזיוג חלז נעלם חדבר ,כמו
שהבאתי שם מאאזמו"ר זי"ע מפח קחלח על
מה שהשיבו אנשי מקומה לא היתה בזה
קדשח

כי לא

ידעו

וחכחישו

חכל מרוב

החעלם ,שזחו מן חשמים( ,ואחר כך על ידי
בועז ,עד שהגיע לדוד ושלמה בבת שבע
בנסיונות רבות כאלו ,עד שניתן מקום לבעל
דבר לחלוק ,חיינו שרבים לא יאמינו ויכחישו
ביאתו של הגואל צדק ,וכמו שכתוב בדניאל
בכתובים רבים בזה )עיי! פרק י"ב ועור(.

ועל כן היה אז מיד ויחשבה י;זונה) ,היינו
שחשכו הדבר למעשה זנות ,כי כסתה

ואינו

ויחשבה נ:וי ושכורה,

מאמין,

ואותו

המאמין

)גם

ומצפה

אותן

ומכניס אמונח בלב אחרים ,נחשב אצלם כמו
שכור ומפליג בדברים יותר מהראוי בדרך
אמצעי(.
וגם חמסורח

איכה

היתה

י;זונה,

)היינו

קריה נאמנה ירושלים ,שנהפכה בעונותינו
חרבים

בידי

הציאניסטע"ן

והכתות

הדומים

להם מיזראחיסטען ,אגודיסטעז ,יושוביסטען,
קודם ביאת חמשיח ,ומקויים כתוב זח איכח

היתה לזונה קריה נאמנה ,במלא מובן המלה,
גם בגשמיות על ידי בנות ציון ותבאו ותטמאו
את ארצי )ירמיה ב(, ,ז ומכחישים גם כן ביאת

גואל צדק על ידי נס ,רק על ידי עבודת שדה
וכרם רוצים להסית ולהדיח את בני ישראל
שיהיה מזה התכלית( ,וזהו גם כן הנסיון נגד
מלכות בית דוד שיתגלה במהרה בימינו ,אמן
כו יהי רצוו:

פניח חיינו מרוב החעלם ,וכסתח פניח בבושח,
כמו שאמר דוד המלך ע"ה )תחלים' מר ,יז( בושת

תבא אלי
)לח ,טז( ותאסר מה תתן לי כי
..

פני כסתני מקול מחרף ומגדף וגו' .אמנם רומז

וגו' .והמשך הכתובים בזה

I

קבמ

חיים

ושלום

ושיג

פישר רש/וי חזקת עליך חוזק ,עכל"ה .ועייז

עייז בשער יששכר מאמר ימי אירה )אות כ"ח
(א) כ  /lו (,כ) עייז שם:

)יח ,גט( ויהי כמשיב

ירו

והנה

באור

יצא

החיים

)ר IIח תמ פצרת(

מה

שכתב

בזה,

ובסוף רבריו כי לו המלוכה נסוכה תכוו עולם,
עכל"ה .אמנם למלכות בית רור צריכיז
התחזקות גרול לאמונת אומו ובטחוו באמת

אחיו

ותאמר מה פרצת עלך פרץ.

(.א) ואתמר מה תתן לי כי תבוא אלי ,ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון

עד שלחך ,ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חותמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן
לה ויבא אליה ותהר לו .הנה י"ל רומז על פי הנודע כי היחוד חשלם ,זיוג זעיר אנפין עם נוקבא )רחל(,
הלא בשמיני עצרת ,והיא הנלקבא מתעברת כביכיל ייילדת בז' של פסח ,וכל ימי החורף הם ימי העיבור
כמבואר בפרי עץ חיים ובסידור בכונת שמונה עשרה ,ובתוך ימי החורף אין חג זולת חנוכה ופוירם שהם
נצח והלד והם מחזיקים ההארה בימות החורף להקימנו ולהאיר לני מתיך חשכה .לזחו שכתוב שאמרה
תםר )שנקרא כנסת ישראל כנידע )אסתר רבח פ"ט«. ,ב םה תתו לי כי נתא אלי) ,היינו שתאמר כנסת ישראל
ליהורה שחוא רומז להקב"ה כנורע בספירם )ברית שלרם הובא בלשמח משח פרשת ריגש( ,והוא רמוז בו שם

הוי"ה עם ר'
ימות החורף(.
גרי עזים מן
וקח לי משם

הרומז למלכות הלא יהוד"ה ,ומייחד עמה כביכול בשמיני עצרת ,ומה תתן לי להחזיקנו כל
ויאםר אגכי אלשח ביר עזים םן הצאו) ,היינו בחג הפס"ח תהיה הלירה ,ופסח נקרא על שם
הצאן ,כמו שפירש רש"י בפרשת תולדות על הכתוב )לעיל כז ,ט ר"ח שבי( לך נא אל הצאן
גרי עזים שזהו לפס"ח )עיז בפרר"א פל «.א ותאםר )תמר ,רמז לכנסת ישראל( ,אם תתן ערבון
II

ער שלהד) ,היינו שתאמר כנסת ישראל ליתן לה ערבון על ימות החורף ,והיינו הזמנים הקרישים שיתן
לה בתוך החורף המה חנוכה ופורים שהם נקראו במקובלים עדו"ת ובסור לחות עדרת ,והמה יהיו הערבון
ערבים בעדנו להחזיקנו בימות החורף כנזכר .וזהו( ויאםר םה עהרבון אשר אתן לר ואתםר חותםד) ,זמן
החותם בשמיני עצרת נמשך עד חנוכה ,וגם חנוכה היה הנס שהיה מונח בחותמ"ו של כהן גדול( .ופתיליה
)הפתילה של נר חנוכה( ,וםט"ר אשר כיר"ר) ,היינו פורי"ם מחיי"ת עמלייק ,שנאמר )שמרת יז ,ט( מחר אנכי
נצב על ראש הגבעה רמטה האלקים בירי ,על כן היה מחיית עמלק במטה האלקים ,על כן אמרה כנסת
ישראל להשם יתברך כביכלל ימט"ך יגו' כנזכר שהוא מט"ה האלקי"ם ,וכמי שקורז פרשה זו בפררים.
וזה( ויתן לה) ,היינו שנתן בשמיני עצרת כמו שביקשה את המתנות האלו חנוכה ופורים לערבןו על זמן
העיבור ימי החורף ער הפסח( .ויכא אליה ותהר לו) ,שאז בחינת הזיווג והירןו בשמיני עצרת ,כנ"ל בכתבי
האריז"ל(.
יכזה י"ל המסורה ומטך אשר בידך )כנ"ל( ומט"ך תרין ,דן .ואידך )שמות יז ,ה( ומטך אשר הכית בו
את היאר .ויורמז היינו ער הלידה בשביעי של פסח יהיה זה חנוכה ופורים בחינת מט"ך כנזכר ,ראז יהיה
האותות בשביעי של פסח על ירי מטך אשר הכית וגו

f

כנזכר.

עיר י"ל חרתמך ופתילך ומטך אשר בירך .על פי הנורע משאילתות מזוז"ה בימין נר חנוכה בשמאל
ובעה"ב מצויי"ץ באמצע .רזהו י"ל רמוז כסדרן מתחיל ,מזוז"ה בימין )כל פינות שאדם פונה לא יהיו
אלא לימי"ן )ירמא טז«. ,ב היינו חותם"ר) ,כנרדע מכונת המילייה שהוא השם שד"י חות"ם קורש בבשר בני
ישראל ,וזהו שרשום השם הלז על המזרזה וכנודע בזרה/ק )רעיא מהימנא ח"ג רנז ,א( וברמב"ם )הלכות מזחה

פ"ח(. ,ר"ה ופת'!ל'ה )הוא ונתת על הכנף פתי"ל וגו' הציצית )במדבר טי .לח( בעה"ב מצייי  flץ באמצע(.
וטט/ה )השמש שמדליקיז בו הנר חנוכה בשמאל(

כנזכר :

r

הנזכר על פי מה שכתוב בספר בת עין להרב
(.ב) עור אמרתי נשבת חנוכה )פרשת וישב( מעין ענ
הקדוש מו"ה אברהם דוב זי"ע מאווריטש ומנו"כ באץר הקודש ת"ו ,על הכתוב בפרשתן ויחי
כמשלש חרישם) ,ררמז על חנרכה שהוא שלשה חדשים מראש השנה ער חנרכה ,אך אינם רק בערך וסמוך
כי חנוכה היא בכ"ה כסלו ,והיינו כמשלייש כמו שלשה חדשים מראש השנה שאז יומא דדינא ,וכמבואר
בספרים שחנרכה הוא סוף וגמר החותם ואשר התחיל הרין מראש השנה( .וינר ליהורה לאםר זנתה תםר

כלתר ונם הנה הרח לזברנים) ,היינו שבראש השנה בעת שהגידו המקטריגיםליהוד"ה שהוא ררמז להקב  IIה

חיים

ושלום

וישב

קמנ

לביאת משיח צדקנו ,וצריכין למסירות נפש

שהוא הטיפה הראשונה כביכול ברצונו יתברך

וליכנס

בפירצה דחוקה כןה צריכין כח וחוזק לזה

שמו ,סוף מעשה במחשבה תחלה )פירט להכ
רריר() ,ישראל עלו במחשבה )רבאשית רבה פ /א(, ,ר

וללחום בכל מיני אופנים .וזה שכתב שו  I/י מה

ובשבילם

ותכלית

פרצת עייד פר"ץ) ,ללחום בעד ןה( .חזקת
עייד חוזק) ,שצריכיז חיזוק להתחזק בנפשו

טובתם היהי באחרונה במהרה בימינו( ,נקודה

הראשיות עד התכלית בבנין המלכות למעלה

בעד ןה( כנןרכ.

לראש כמבואר כל זה בארוכה בכתבי האריז Ifל,

ומה שכתב האור החיים הקדוש )שם( מחמת

על כז הוא נכנס ראשון ויצא אחרוו ,אך
ברא ותינו נודל צרות החבלים ובעודו בחינת

ולכנס

בפירצ  I/ה

דחוקה

לפעמים,

כי הטפה יצא ראשוחב ,על כן היה צרד
לצאת באחרונה) ,משל לשפופרת כמו שפירש
רש  IIי בפרשת תולדות )לעלי הכ כו ,ר /ה ואירח כז<

f

נרבא

עיבור הנעלם ,על כן זהו שנאמר פצרת עליך
פרז ,למהר הנאולה טרם ןמן האחרון ,כן יהי

I

ועם כל זה נתחזק ופרז לו דךר לצאת תחלה,
עיין שם בדבריו ומה שסיים כנזכר לעיל ,והוא

העולם

בתחלה,

רצוו

בימינו,

במהרה

והמבין

יבין

קישור

הדברים הן יעןרנו בקירוב הגאולה ,במהרה
בימינו אמו:

רומן )כנראה( לבחינת מלכו 1fת בי ftת דו"ד,

הוי"ה עם ד' ררמז למלכרת )עיין בירת שלרם היכא כישמת משה פשרת ריגש( ,המה טעני זנתה תמר כלתך היא
כנסת ישראל הנקרא תמר זני רחטאו ,וגם הנה הרה לזנונים מחרברים לתאוות הררעת (.ר"ח ויאטר יהורה
הוציאוה ותשרף) ,כי שאלר למדת הדין ואמרה הנפש החוטאת תמות )יררשלמי מכית פ"ח ,ח"ן( ואז בראש
השנה יומא דרינא ,עם כל זה גם אם ח"ו יצא בראש השנה הגזר ד כנזכר הרציאה רגר'( .היא טוצאת

r

והיא ושחה אל חטיה לאטר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה) ,היינו בגמר הימים טרבים בימי חנרכה נמתק
מדת הדין על ייר ששלחה כנסת ישראל תמר אל חמיה לאמר לאיש אשר אל  ttה ]גימטריא ל"ו[ לייו .אנכי
הרה שהרא מחרברת להלייר נרות חנרכה רבהם תשען( .ותאטר הרכ נא לטי החותטת) ,מרנח בחרתמר .של
כהן גדרל( .והפתילים) ,הפתילה דנר חניכה( .והטטה) ,הוא נר השמש שמדליקים הנר חנוכה .ראז( ,יאטר
'!הורה צרקה טטני) ,שיאמר השם יתברך כביכול שישראל עם קררבי הצדק אתם( .כי על כן לא נתתיה
לוש"ה כני) ,יען לא שלחתי להם את משיח שנקרה שלייה ,כמ"ש )לקמז מט ,יא( עד כי יבא של IIה ולר
יקהת עמים ,יגם נאמר )תהלים כ (1 ,על דוד משיח צדקני בנ"י אתה יגו' ,רזהר שלייה בנ"י רמחמת אריכות
הגלרת והתגברית הסטרא אחרא בגרדל אריכות החשך ראפילה לא יכלי להתגבר על יצרם ,אבל באמת
המה צדיקים( .ער כאן תרכן דבריר הקדרשים.

ועל פי זה נראה לי רמוז ברש"י ז"ל על תכתיב בזה ירהי כמשלש חדישם כהשתלש חדשים .כמי
באסתר ,ט) כ( ימשליח מנית ,עכלייה )יבידע כי רש"י ז"ל בלשינו הקדיש גם במקים שנראה פשרט טיבא
גביז בגיייה שס רמז ראין מספר לסידית עלירניס רעניניס רמיס ורביס( .רהבה חנוכה יפיירם הם נצח יהיד
יכלוליס זה בזה ,כי חניכה בנצח ופוריס בהיד ,וגס נמצא להיפך גס כן יכמ"ש על זה בספר שמן ששין

חלק ג' )ועיין ברכר'  Uשעו יששכר מאמר ימי אירה אית ככ( .וזהו רמוז לחניכה ירהי כטשלש חשרים כרברי הה"ק
הנזכר .ילפי זה פירש רש"י כהשתלש חרישם) ,הייני רק בערך ג' חרשיס עין שהיא בכ"ה כסליי סמוך
לג' חרשים שלמים( ,כטו אנםת"ר וטושר"ח טנו"ת) ,היינר כי חניכה הרא כמי פררים ,תצח יהיר כליליס
זה

כזה

כנזכר(.

ורטוז עוד כי מחנרכה עד פורים גם כן כמשלש חדשיס ,היינר מכ  I1ה כסלר ער י/ר אדר ג' חדשים
חסר י' ימים .רהיביי כנ"ל כי מראש השנה עד חניכה שלשה חדשים חסרי איזי ימים ,וכמי כן מחבוכה
עד פורים שלשה חדשים יחסרו איזי ימים·· ,וזהו ·כמשלש חדשים כמו באסתר יכי' ,שכמי כן היא הזמן
בין חנוכה לפורים כנזכר:

ח"יים

קמר

וישב

)לט ,כב( ויתן שר ב Itת חסהר ביר יוסף את

כל חאסורים אשר בבית הסהר
ואת כל אשר עושים שם חוא היה עושה .הנה
אאזזבו"ר הקרוש זי"ע הרכ מפה קהלה
.כספרו שם שלמה כתכ יר על התורה נאשר איז
לנו שרות להרפיםי כולו על פי צוואתו הטהוהר על כל חיבוריו

אשר המה בכתובים כנרוע[ ,כתכ על הכתוכ הלן

כנורע אשר הפוגם כחטא חירוע ר"ל נקרא
ר"ע ,כמו שכתוכ )לעלי לח ,ז( ויהי ער ככור

יחורה ער וגו' ,ועל ידי ןח נצורו הנצוצות
הקרושות ונשמותיהם של החוטאים חאלו
כבפשותם כיר שרי הקליפות ,אמנם הצריק
פעולתו להוציא כלעם מפיהם חיל כלע ויקיאנו
)איוב כ ,טו( ,על ירי שהוא בוטר חברית יש לו

הכח כתפלתו לחשם יתבךר שימסור כירו אלו
הנצוצות

הקרושות,

להוציאם

מהקליפות

להחזירם לקרושח למק ומותם לשרשם במרת

היסור,

ונורע )שער הבונות ענין תפלת שהחר ררשו א

ועייז קהלת יעקב ערך שלום(

שבחינת

יסור

,I

נקרא

שלום ,ועל כו פנחס שקינא על הברית ניתן

לו ברית שלום ,וחנה נודע )עייז שם ערך לילתי אות
(/ו כי הקליפות המחטיאים רו,ל )השם יתבךר
ציילנו וירחמנו( נקרא מחלוות לילי"ת .וזןוש
ויתן שר בית

הכה"ר ,

ושלום

)נימטריא ר"בנ השר

)עיי! תיקוני הזר תיקי! מז פר(, ,א עד כאו תוכו רכרי

אאזמו"ר הנזכר לעיל.
ונראה לפי עניית רעתי בזה על פי מעשה
הירוע ומקובל בירנו כשם הנה"ק רו ר'
מנחם מענרל מרימנוכ זי"ע שהגיר כביתו
שראה בחלומו )או במחזה ,בהקיץ( את זקיני

הנה"ק רו ר' משה יהורא ליכ זין'ע מסאסוכ

מיר כעת שנפטר מעולם הזה ,ואמר לו שעומר
שם על פתח גיהנם ואינו רוצה ליכנס לנן ערו
מחמת שהוליכו אותו על פתח ניהנום] ,כמ"ש
)עיי! עשרה מאמרות מאמר חיקיר הרין ח ,א /פ (ב /בכל
I

I

הצריקים אשר מוליכים אותם על פתח ניהנם

בהליכתם לגז ערו[ ,והוא היה ררכו מעולם
כעולם הזה לעסוק במצות פדיון שבויים ,ולא
רצה ללכת הלאה משם עד שיתנו לו כל
השבויים שהיה שם כיסורים גדולים כניהנם,
וישכו חכית דין של מעלה כרת מה לעשות,
וסיים הה"ק מהן/ר מנחם מענדל הנזכר לעיל
ואחר כך הגיר לי כמחזה מה היה בסוף ,כי

הר' משח ליכ זכה ונתנו לו מכוקשו ולא הלך
לגן עדן ער שכיכדו וניקו את חגיהנם כמו
במככדת והוציאם כולם משם ,עד כאן
המקובל אצלינו רבר אמת מהקדושים אשר
כאץר החיים זי/וע.

של הקליפות כנזכר לעיל שנקראו רע( .ביר
יוכף )צריק יסיר עולם( ,את כו האכורים

וזחו יורמן נם כו על יוסף הצריק הרור ובכל

)שיוסף הצריק לקח

הרורות ,ויתן שר בית הסהר) ,גיהנם(.

בירו(.

ביר יוכף) ,צדיק יסור עולם( .את כו

וא"ת כ"ו אש"ר )נימטריא זבחו"ת ויוי"ת,

האכורים אשר בבית הכהר) ,גיהנם כנזכר

הקליפות הנזכרים לעיל( .הוא היה עושה,
)מתקו ,את כל הנציצות( עש"ה ,מלשוו לא

לעיל .ואי קשיא( ואת כו אשר עושים שם,

אשר בבית הכהר ,
מאתו

הנשמות

יהנצוצים

העשוקים

עש"ה שפמו )שמואל ב יט ,כה( ,פירש שתקנו .ונם

עש"ה עם הכולל ,גנימטריא שוו"ם ,שהוא
יסור כבזכר לעיל ,ונרמז כןה שפיר הכולל לרמן

שהוא על ירי הצריק שנקרא כל ,לשוו כולל

)הלא נתחייבו בשכיל מח שעשו עכירות
חמורות שם כעולם הזה ,על זה התירוץ( הוא,
)]ה[צריק יסור עולם( .היה עושה) ,מלשוו

עש"ה שפמו כנזכר לעיל ,שתיקו ולקח כל
עבירות שלהם לתקנם( ,כז יעזרנו כזכותם

חיים

ושלום

וIiשב

קמה

לתקן הכל ויוציאנו מאפילה לאורה במהרה

האץר( .הוא) ,אומר .אשר( הוא היה עושה,

כימינו אמו.

)החטא הלז( .וז"ש התרנום במימריה) ,היינו
על פי דיבורר( .הוי מתבנביר) ,שהרא היה

וזהו יש לומר מה שתרגומו במימריה הוי
מתעביד ,על פי דברי אא"ז הנזכר לעיל,
והנה

כי

ברית

המעו"ר

מכווו

כנגד

ברית

הלשו"ז )עייז שער חפםרקים פרשת ךל םימז יו( ,על כן
במימרי"ה) ,ברית הלשון של יוםף הצדיק(.
הוי

מתעביר,

)היינו

עוש Iוה

מתקז

עושה זאת( כנזכר) .ולא הוי כשיקרא ח"ו במה
שאמר שעשה דבר שלא עשאר מעולם ,כירז
שמטעם ערבות הוי כאלו הוא עשה החטא,
ובפרט

צדיק

שאחריות

הדור

כנםת

הדור

ישראל עליו וכנודע(:

כנזכר

לעיל(:

וגם ;..',
או יאמר ואת כל אשר עושים שם הוא
היה עושה .על פי הידוע
ומקובל דרכו בקודש של הצדיק הה"ק ר  fר

f

זושא מהאניפאלי זי/וע ,כשבא לפניו אשי חוטא
שהכיר כו )ברוח קד·~ו( את חטאיו ולא רצה

לביישו לומר לו אתה חטאת ועשה תשובה

על זה ,על כן צעק ולקח החטא על עצמו
ואמר זושא הוי כי חטאת בעון זה במקום פלוני
ובזמז פלוני וכו ,/ומי אשר חטא הוא היה
מרגיש בנפשו ושב אל /.ה
וזו/ש בצדיק הדור הוא יוםף ואת כו אשר
עושים שם) ,המצרים חטאתם בערות

על פי מה דתרנם אונקלום כזה
הוא

היה

עושה

במימריה

הוי

מתעביד .היינו דקיימא לו בש/ום עקימת שפתיו
הוי מעשה לענין שבועה וכיוצא .וזה שכתוב
)לדרכנו כרמז כנזכר( הוא היה עושה ,כנזכר

לעיל מאשי אלקים קדוש ר  Iר' וושא זי"ע

שהגיד שהוא היה עושה החטאים האלו,
לכאוחר איו זה אמת במעשה ממש ,רק שהניד
זאת על עצמו כעקימת שפתיו להתחייב
מעשה .ותרגום אונקלום שפיר במימריה) ,רק
בדיבורו( .הוי מתעביר) ,זהו עקימת שפתיו,

הוי

כמו

איתעביד

במעשה(,

והוא

מטעם

ערבות וכיוצא כנזכר לעיל ,אבל לא שעשה
ממש כנזכר:

קמו

חיים

ושלום

מקץ

מקץ
)מא ,א( ויהי מקץ שבתים ימים ,במדרש רבה

שכתבבו בזה בשער יששכר )מאמרי חרשי כסליו טבת

הוא

מאמר ימי אורה אות ון זן ח( /א) טן ס  IIה (כ) ק  IIכ «,ג)

)כראשית רכה פפ ,Iט /א(

הדא

דכתיב )איוב כח ,ג( קץ שם לחשך .עיין מה

עיין שם:

(.א) ויהי מקץ שבתים ימים ופרעה חלם והנה עומד על היאור ובמדרש רבה ,ט'/פפ) א( קץ שם לחשך

)איוב כח(. ,ג שהעיקר להתפלל על הגאולה במהרה דידן בפרט בחבלי משיח אלו ,ובשבת קודש
וימי חנוכ"ה אלו שהוא חינו"ך והרגל לגאולה העתידה כמבואר בבני יששכר )מאמרי חדשי כסליי טבת מאמר
מתעוררים
ב אות יט עוןד( ובכל הספרים ,ובו התגלות אורו של מלך חמשי"ח .ומה שישבים בגלות וא
כראוי לשוב אל ה' ולאוקמא שכינתא מעפרא ולאפרקא מו גלותא היא רק שיבת האולת ומטירדת הגלות
שניטל הדעת ר"ל ,וכמ"ש הרמב"ם )הלכןת תשיבה פ"ג ,ה ד( בכרנת השופר בראש השנה עורי ישבים מתרדמתכם
משינת האולת וכו'.

r

t

If

רד"ש ויהי סקץ שנתים ימים) ,שיעשו סוף וק"ץ משינ"ת האולת שישנים כל הימים ,ורמוז שנתיי"ם
ימי"ס לרבוי הימים ישנים של חשכות הגלות ,וגם שנתיי"ס לשוך שינ"ה כנזכר שישנים בחשך ולא אור,
בגלות החל האריך הזה ,ויהיה קץ מזה התעוררות הקץ לקום( .ופערה חלם) ,כי נגתלה כנ"ל שהיה רק
חלו"ם כל אלו השניס מה שעסקו בהבלי הזמך וגשמיות תאות עולם הזה ,וכנ"ל מהרמב"ם בכובת השופר,
וזהו הרמז כי חנוכ"ה הוא סוף וגמר החותם שהתחיל הכתיבה בראש השנה ,וכמ"ש בנבי יששכר )שם
אןת י ,מאמר ד אןת טן( הרמז כי סתתיה"ו עולה רא"ש תשנ"ה ,ונעוץ סופו בתחלתו לעורר מהשינה כמו ראש
השנה בעת השופר .וגם כמו שאמרו רז"ל )תענית כג ,א( על הכתוב )תהליס קנן ,א( בשוב ה /את שיבת ציון
היינו כחולמי"ם ,שהיה רק כחלו"ם ,ומכ"ש בגלות הארוך ושינה ארוכה כזו בעונותינו הרבים ,והעיקר
להתעודד ולשוב בתשובה שלימה כמו שאמרו רז /Iל בפרק חלק )סבהדרז צו ,ב( כלו כל הקיצין ואין הדבר
תלןי אלא בתשובה ולשוב לתורת ה' באמת ,ובזכות התורה נגאלים כמי שאמרו רז"ל בבבא בתרא ,ח) א(
על הכתוב )הרשע ח ,יא( כי ינתו בגיוים עתה אקבצם .וז"ש( והנה נווסר נול היאור) ,שהדבר עומ"ד על זה
אם ישראל יעסקי בתירה כמ"ש בזוה"ק )עץ ח"ג יז ,ב קען ,א עויז תיקנוי זהר תיקןו ו כא ,ב( אי ישראל לעי
באורייתא לא אשתכחין עוד בגלותא ,והתורה נקרא על שם היאור ,מי"ם ,כמו שאמרו חז"ל בתענית .ז)

«.א וז"ש קץ שם לחשך ,הייני רומז לחניכ"ה כנ'/ל שהוא עת רצןו להתגלות אורי של מלך המשי"ח עול
יוי התירה .יזה רמוז כי ב"ר מצוה ותורה איר )משל '. ,נג(:

(.ב) ויהי מקץ שכתים ימים ,במדרש רבה )פפ"ט ,א( הוא הוא וכתיב )אירב כח ,ג( קץ שם לחשך ,וי"ל
עוו על פי וברי חז"ל בשבת )קי ,א( קושטא קאי שיקרא לא קאי .והנה האור בחנוכה נמשך
מב' פעמים א"ל במילואו בסוו ש"ע בהוריך כמ"ש בכובת ברכת שעש"ה נסים ,והש'/ע כהוריך הוא שם
מבחיבת מדת ואמ"ת בסוד האר"ת פני התוקע .וזה סק"ץ שנת""ם ,בחינת הקי"ץ משבת"ו סוד תקיעת שופר

חיים

ושלום

מקץ

קמו

ויש וומר עוד בזח ,על חכתוב )עובידה א,

ועבודתו יתבךר שמו ,גודר גדר ועומד בפרץ,

ובית

נאשר חייב כל אדם לומר בשבילי נברא

יוסף לחבח ובית עשו לקש ]ודלקו בהפ ואכלופ[,

העולם ,כמו שאמרו חו  ffל )סנהדדיז ,ל(, rא ועל

כי חנח נראח חפרש ניו א  ttש ללחנן/ח ,כי

ידי זה צרך לתקז כל אחד כפי יכלתו במה
שיש בידו למחות וכו' בכל דרכיו בדבריו
ומעשיו ,וכל המוכח את חרבים איו חטא בא

יז(

וחיח

בית

יעקב

אש

א  ltש חוא בגחלים אבל די לחפקיע את

עצמו.

אמנם לחב"ח חוא דולק ומאיר ומבעיר
לאחרים .ונאמר )ירמיה כג ,טג( חלא כח דברי

על ידו ,כמו שאמרו חז t/ל ביומא )פז([, ,א ועל

כא"ש נאום ',ח חיינו חתור'/ח חקדושח ,שחוא

ידי זח שנלך כדרך חתורח כאש שלחבת

)ועיר אנפיז )עייז ליקוטי תוחד וזאת הברכה( מדת

לוכות לו ולאחרים ,נוכח לביאת גואל צדק

)תפארת( יעק"ב ,וקיימא לז בזוחר חקן )רעיא

במהרח בימינו אשר יעשה קץ וסוף מגלות

חמימנא ח"ג דמב ,ב( גוף וברית חשבינו חד ,אמנם

אדום,

חתגלות חגו  ffף ,חיינו לחוליד ולדות ולחמשך
לדורות ,חוא על ידי )ברית( חיסוד ,וזחו מדת

וז /Iש בי"ת יע.ק"ב,

)כיעק"כ

שקראו

כי"ת,

יעק//ב )גוף( שנתגלח על ידי יוסף )יסוד ברית

כמו שאמרו חו"ל בפסחים )פח(. ,א א"ש,

קודש( ,ונפשו קשורח בנפשו וחשבינו חד )דעיא

)כנוכר לעיל( .ובית יוםף והבה) ,כנוכר

מהימנא ח//ג דכג(, ,ב על כו בחינת יעקב טרם יצא

לעיל( .ובית עשו וק"ש/ ,ר) tת קץ שם

לאחרים חוא רק ,ש'/א אמנם בחתגלותו על

יחושך .וגם ר"ת שיקרא יא קאי ,כמוWאמכ,1
חז//ל בלשונם בשבת )קד(, ,א היינו גלות אדום

ולהמשך התורה לדורותיו .וזחו בחינת צדיק

הוא עשו ,שכנגד יעקב מדת אמ ,Iת /ולבגדו

יסוד עולם שמוכיח בני דורו ומדריכם לתורתו

עשו ,שיקר Ifא לא קאי( .וריקו בהם ואביום,

ידי

יוס I /ף

חוא

לחב'/ח

אחרים

לחלחי  flב

עורו ישנים מתרדמתכם )רמב"ם הלכית תשיבה פ flג(, ,ד"ה וזהו סוד תקיעת שופר הארת פני תוקע ש"ע נהורין

כנזכר מדת ואמ"ת .על כן רומז דברי המדרש הדא הוא דכתיב קו'ץ ש"ם ל"חךש ,ר"ת שיקרא לא קאי
כדרשת חז ל ,היינו שיתגלה מדת האמ"ת בחנוכה והשקד יתבטל .וחנוכה הוא סוף ימים הנודאים שמתח ילין
בדאש השנה ,כנזכר בדבדינו לעיל .ולאשד חנוכה ופודים הם בחינה אחת ,נצח והוד כלול זה בזה כנזכד
כמה פעמים בדבדינו ,ועל כן תראה בדבדינו בשעד יששכד מאמד השקלים )אית "ייך ('''חר כי ר"ת שק"ל
גם .כן ישקרא לא קאי על פי מה דדדשו במגילה )יג ,ב( שהקדים הקב"ה שקלי ישראל לשקליו של המך,
I1

יזהו ענין פירי"ם שכלול בחניכה

כנזכר :

(.ב) ויהי מקץ שנתים ימים רגר' .למעלה מה כתיב בסיום הפרשה הקודמת ולא זכ"ר שר המשקים את
ירסף רישכחהו .על כן אמרו רז"ל )בראשית רבה פפ"ט .ג( רפיררש רש"י )ד"ה ןישכחהן( אשרי הגבר

רגר' ולא פנה אל דהבים רשטי כז"ב )תהלים מ(, ,ה הייבר השק"ר שהרא היפך האמ"ת שנתגלה בנד חנוכה
הש"ע בהורין ממדת ואמ"ת) ,ועל כן היינו דאמרי אינשי השקרן אין לי זכרון .כי האימר האמת צריך
להיות ]לי[ זכרון לומד האיך היה המעשה באמת שלא ישנה ח"ו .מה שאין כן השקןר אין צריר לזכרר
כלל איך הןי גןפא דעובדא ןכיוצא וכמובן ,על כן לא ישים אל לבו לזכור ואדרבא וכו'( .וכן השינה
הוא בחינת נפילת המוחין )פרע"ח שער ר"ה (.ג"פ וכשהקץי משנתו הוא בחינת עורן ישנים מתרדמתכם ,שהוא
סוד תקיעת שופר בראש השנה כנודע )עיין רמכ"ם הלכית תשןבה פ"ג(. .ד"ה וחנוכה נמשר עד אז גמר החותם

שההתחלה בראש השנה) ,על כן סתת~ח"ו בגימטריא רא"ש חשנ"ח .כנודע בבני יששכר )מאמרי חדשי כסלין

טכת מאמר ב אית י .מאמר ד אית טך« .וז"ש ויחי סק"ץ שנתי"ם) ,לשןו הקי"ץ משנת"ו( .יפערח) .נתגלה( .חל"ם.
)גימטדיא ב

f

חויו"ת ש"ע בהורין דנר

חנוכה( :

חיים

קמח

ושלום

מקץ

)לבערם מו חעולם ושנזכח לגאולח במחרח

וזח שכתב המררש רבה על חכתוב ויהי
מקץ שנתים ימים) ,שיההי הקץ לימי
שינת האילת גבלות( .ופרעה) ,אן נתגלה(
ח;  fIם) ,שיחיה הכל בכחינת חלו I /ם ,כראמרינן

)פסחים בז ,א( גחלים לוחשות ,פירש שר 'Iי

בתענית )גב ,א( גכי חוני חמעגל על חכתוב

זו,

)תהרס קבו ,א( כשיב הן את שיכת ציוו היינו

בימינו מו חגלות חחל חזח(.

]וזחו יש לומר חטמינו ברמ  flז מח שאמרו חז"ל
)ר IIה לוחשות( שנראו כאלו מררכו IIת זו עם

היינו גחלים לוחשות יש לחם לחבח עליחם,

כחולמים( .והנה עומר) ,כיאת המשיח( .ע;

והוא בחינת יוסף להבה כנזכר ,וקיימא לו כי

היאור) ,מים שנמשלו לתורה ,וכמו היאור

ברית המעור מכווו כנגר ברית הלשון )ספר יצריה

שנמשך

נמוך

פ ,א(, /ג"מ על כו ליחשות כאלי מרברות זי עם
זו רומה לברית הלשוז כנןרכ[.

כראמרינו בתענית ,ז) «,א ועל ירי תורה אור
נזכה לאורו של מלך המשיח בכיאתו כמהרה

I

מים

ממקים

בימינו אמו) .רשמתי אך

וז"ש סיפא

רקרא

קץ שם ;חשך,

לשממרת ,הומכין יכין( :

ולכל

תכלית הוא חוקר אבו אפל וצלמות,
היינו שזהו תכלי IIת רצונו יתברך שמו בבריאת
העולם שהיה חש//ך על פני תהום ,והאו'/ר

גנזו לצריקים לעתיר לבוא )כראשית רכה פי כ(, ,ו
ושעל ירי האו/ור תור/וח כי יתנו גבויים עתה
I/

אקבצם )השוע ח ,יא() ,כמו שאמרו חז"ל בבבא
בתרא כח ,א« נזכה לגאולה במההר בימינו
שהוא התכלית ,וזהו הנסיונות בחבלי משיח

טרם התגלות האור ,והוא במחינת אבו אפל
וצלמות ,מבחינת תחו ובחו וחשך ,שהיח קורם
בריאת העולם ,וירא אלקים את האור כי טוב
כנןכר לעיל ,לעתיר לבוא במההר בימינו,
ריליח
וגונרא
הס I /מ
חיינו
)צולמו'/ת,
המבלבלים המחשכות ,בפרט בחתנרכות
חקליפות רןןל כסוף יומיא אליו ,וכמו שכתוכ
בכונת תשלך להאריז"ל בתיקוו לאלפים ונוצר
ונקה ,עייז שם( ,והזו תיקונם כהעלאת
הנצוצות להתקרבות הגאולה כמהרה

גכוה

כקצm

)למקום

כימינו,

)מא ,טו( ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי
ופותר איז אותו ואני שמעתי

עלך לאמר תשמע חלום לפתור אותו ,ויעו
יוסף את פרעח לאמר כלערי אלקים יענה את
שלום פרעה .הנח שמעתי מפח קרוש אאמו'/ר
זי//ע בשם אבי זקנו חה  flק מלאנצחוט זי"ע,
רהנה אמרו חכמינו ז  Ifל בסנהרריז )נן ,כ( )כן'

מצות רכני נח ויצו ה' אלקים את הארם(,
לאמ"ר זה נילו1ןי עריון'ת .יהנח נורע אשת
פוטיפר

)וכמ"ש

אמרה

כתורח(

חמעשח

להיפך ,שהוא בא חווו לזנות עמה באיסור גילוי

עריות אשת איש ,כי על כו שמוחו כבור .וזח
שאמר פרעה א; יוסף) ,כפי אשר חשבו

המצריים עליו רכרי שקר ושפטוהו ליתנו כבית
חאסורים(.

שאתה
ושמעתי

ואני

מבחיתנ
ע;יד

שמעתי

ע;יך

;אמו"ר,

לאמן/ר,

מגל  Ifה

עריוןןח(.

שתשמע

אותו ,ויעז יוסף ;אמ"ר,

ח;ום

;פתור

)מגלה עריות

שיהיה קץ שם לחשך  1לכל תכלית )הגאולה

שנקרא לאמ//ר כנזכר .הוא( בוערי ,ולא אני,

)מיר

רק אשת פוטיפר היא מנעיו לאמ//ר כררשת

ככריאת העולם ,סוף מעשה במחשכה תחלה
חשב על זה(.

חן//ל כנןכר ,רק אתה המלך שמעת והאמנת

שלימה(.

הוא

)יתכךר

שמו(

חוקר

לרברי פוטיפר והמצרייס שהאמת להזונה הזאת

חיים

ושלום

מקץ

קמט

הנןןל ,על כו איו בלבי עלך ,והנני דורש

הקנים שהם מוכיחים על חכמה ובינווה ,ועת ה

בשלום כנודך( אוקים יענה את שוום

היינו

פרעה:

)מא ,בל( ועתה ירא פרעה איש נבוו וחכם

וגון .מקשים העולם הלא זה

לא שיך כלל לפתרוו החלום וכי ליועץ נתו
אותו פרעה ,מ"ש שימנה איש נבוו וחכם כנזכר.

ושמעתי מפה קדוש אאמו"ר זי'/ע בשם הרב

הקדוש המפורםם מוהר"ר שלום זי"ע מבעלזא
שתירץ זה על פי מה דאמרינו בברכות )נו ,ב(
הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה ,שנאמר )משיל

ו ,ה( קנה חכמה ,קנים יצפה לבינה ,עייו שם.
והנה לא צרה יוסף הצדיק לפתור באופן אחר

ממה שאמרו חז"ל )ויקרא רהב פ"ב(, ,ב) tכיוו שהוא
צרה לפתור החלום על פי דברי חכמינו ז"ל,
וכמ /Iש בםוף קידושיו )בפ ,א( שקיים אברהם

אבינו אפילו עירובי תבשיליו ,וכו בניו ובני בניו
אחריו( ,וכיון שעל פי הגמרא כנזכר הפתרון
למ /Iש בזה והנה שבע קני Iןם ונו ,/היינו שציפה

לחכמה ובינה כנזכר מהגמרא .על כו פתרעל

ירא

פרעה

איש

נבו"ן

וחכ"ם,

שהחכמה ובינ"ה יהיה להאיש שימנהו) ,וכו

היה על יוםף הצדיק( ,ולא על פרעה וכמובן:
)מב ,יא( כ ,נו בני איש אחד נחנו .במסורה

נ .f

עיין

מה

שכתבתי

בזה

בשער יששכר )מאמר ימי אוהר אות ח /בו//ה וזהו י lfל

רמ.סורה ובון( עיין שם (ר) :

)כמ ,לח( ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו
מת והוא לבדו נשאר
וקראהו אסון בדךר אשר תלכו בה והורדתם
את שיבתי ביגון שאולה .הדקדוקים בכתוב זה

רבו .נם מ"ש וקראהו אסוו )לשוו ודאי( ,ועייו

באור החיים הקדוש מה שעמד על זה ,ועדייו
קשה מה שאמר לעיל פ"ז יקראנו אםוו ,ובכאו
לשוו ודאי.
וגם מ"ש והורדתם את שיבתי בינוו שאולה,
והלא בכר נאמר למעלה )בפרשת וישב

(.ר) יש לפוש המסווה בפושתן כולנו ב' במסיוה .כילנו נבי איש אחד נחנו .נב[ כולנו כצאן תעינו
)ישעיה גג(. ,י נחני גו במסירה ,כילבי בני איש אחד נחנר .נב[ נחנו פשעני ומיונו )איכה ג ,זבב(.

גג[ נחנו נעבור חלוצים )בזבדבר לב .לג( .ויתבאר בחדא מחתא ,כוינו כני איש אחר נחנו) ,שהעיקו צריכין
לידע שאנחנו בני ישראל רק נביו של מקום ית"ש שנקרא אי"ש מלחמה )שזבית טי .יג( ,כמו שאמרו רז"ל
)סיטה זבב(, ,ב וזהו בני אי"ש אח"ד יחודו של עולם נחנו ,ועל כן צויכין לשוב אל אבינו מלכנו ולהתנהג
בבחינת נבים עושים רציני של מקום )עייז בבא בתרא (, '.א ועל ידי זה יהיה קירוב הגאולה כנ"ל .ולא
לחשוב שיהיה תכלית גבליות העמים לא זו הדרך שיאמרו שלום עלי נפשי והשכינתא בגלותא כביכול
כבוד שמו נתחלל ב העמים ,נוכמו שהארכנו בזה בשער יששכר דרושי ראש השנה במאמר תקע בשופר[.
רמה שחשבנו בשינת האולת כנ"ל שיהיה איזה תכלית בגלות ,זהו( כוינו כצאו תעינו) ,כצאן אובדות ונדחת
ובלי דעת חשבנו בטעות ,והיה זה לחטא בשביל שלא היה עיקר עבודתנו על הגאולה בקרוב .וזהו המשך
המסורה( נחנו פעשנו ומרני) ,בזה .אמנם נקוה לרחמי שמים ,וללמד זכות על בני ישראל ,כי אם יקראן
אותנו לגאולה מן השמים אז נניח כל הבלי עוניני עולם הזה ונרץו לקראת משיח צדקנו קוממיות לארצנו
ואפילו במסירות נפש .וזהו( נחני ננוכור חיוצ"ם יפני /,ה נהיינו חלוצים שלוחמים מלחמות ה' ותורתו,
וז"ש לפני ',ה היינו דלא כרשעי זמננו כל שום וחניכא דאית לה,ן שיבקשו יואמרו בנין הארץ והוא באמת
חורכן ארץ הקודש ,וכשיהיה מגמתינו לעבוד השם יתברך לשמור תורתו באץר הקודש ,אז יהיה[ לאתנו
אחוזת נחיתינו ונו') ,לשוב לאחוזת נחלתנו הוא אוץ הקודש בכל לבבנו ונפשנר נחנו נעבור חלוצים כנזכר(.
ואנחנו נער כי נחנו; פשענו ומרנו ,ולא בשלבו וזכותנו נזכה לגאולה ,וק ית"ש יאמר למעני אעשה רלא
על ידי מעשינו ,כן יהי רצון במהרה ייין בזכות קדושת ימי וצון האלו המסוגלים לזה ,כנזכר לעיל :

r

חיים

קנ

ושלום

מקץ

)לעלי לז ,חל( כי ארד אל בני אבל שאולה ,ופירש

וז"ש כי אחיו ונת) ,זה יוסף( .והוא וברו

תנחומא ויכש סימז (פr

נשאר) ,מזרע רחל( .וקראהו אסון,

שאמר סימז זה מסור בירי מפי הגבורה ,אם

)בלשוו וראי ח"ו ,כי אן השטן ןה הס"מ שרו

לא ימות אחד מבבי בחיי לא אראה פני ביהנם,

של עשו יתו נפשו על הרבר רק נגד בנימיו
הנשאר פליט מןרע רחל( .בררך אשר תוכו

כו מה זה

בה) ,כי גם אתם תלכו בודאי בדרך הזה בעל
כרחך כל שבטי שיורוו ,כי לא יהיה תשועה
לבניכם כל שבטי ישורון רק על ידי הגאולה
שלימה ,וצריכיז התריו משיחיו מקודם משיח
בן יוסף ,היינו על כל פנים מבני רחל ,היינו

)עיr

רש I/י מרשרת רזIIל

וכיון שחשב )לפי פשוטו( אשר יוסף כבר מת,
וכבר מת אחר מבניו בחייו ,אם

שאמר בבנימיו עוד הפעם והוררתם את שיבתי

ביגון שאולה ,וכי תרתי גיהבם ירית )עייז יימא
עב(, ,ב עור נוסף גיהבם אחר ,אלא וראי צווח
ואומר ררשוני.

בנימיו כנזכר ,ואם אסכן את בנימיו את יתר

הכתובים האלו הרנאים לפשטנים כפשוטו,
חשבו

אחר

האבות

כן

הקרושים

ברעתם ,אמנם כיון שנכתב כו בתורה הקרושה

תורת אמת ,ויעקב מרתו אמת ,בוראי לא לריק
הוא ,והוא בנואה שיצאה ונצנצה מפה קרשו
מה

שיהיה

ברורות

האחרונים,

ברור

בפרט

האחרוו טרם הגאולה שלימה טרם בנין בית
עיקב אמת ,וכראמרינן בפסחים )פח ,א( לא
כאברהם וכו' אלא כיעקב שקראו בית,
וכראמרינו

בסוף

ברכות

)סד ,א(

ישגבך

שם

אלקי יעקב וכו' )תחילם כ,ב( מכאן לבעל הקורה
שיכנס

בעובי

הקורה

בער

בניו,

עיין

שם

בפירוש "",שר ובפרט מה שיהיה קודם נאולתו
כי פרה הו את יעקב וגאלו מיר חןק ממנו.
והנה יש תרין משיחין משיח בן יוסף ובו

רוד,

כי קיימא לו ברברי רז  IIל )תנחומא ויחי סימז יד( אין
עשו נופל אלא ביד ]בני[ בנחי של רחל ,וןהו
יהיה מחיית עמלק על ידי משיח בן יוסף בן
רחל) ,וצריכין להתפלל שלא ימות גס משיח

הפליטה מזרע רחל ,מה יהיה ואך תהיה

הגאולה בלתי ןרע רחל שיפיל את בני עשו
גלות ארום האחרון( .והוררתם את שיבתי
שאווה,

ביגון

)כי

שאר

האבות

אברהם

וציחק קבלו חלקם כבר בהני בתים הקודמים,

מה שאיו כן יעקב כנגר הבית השלשיי אשר
תלוי בהגאולה שלימה בתריו משיחיו כנזכר
לעיל ,נמצא בסוף יומיא נקרא שיבתו של יעקב
אשר יושב ומצפה על חלקו וביתו בכליון
עינים ,ובניו המה ביגון שאולה הוא בור
תחתיות הגלות אדום הארוך והמר הלז( ,על
כן נתיירא לשלוח את בנימין כנזכר לעיל:

)מג ,וי( ואי שדי יתו לכם רחמים לפני האשי
ושלח לכם את אחיכם אחר.
)פירש רש"י מדשרת רז"ל )בארשית דבח פצ"ב ,כ(
שנןרקה

בנואה בפיו ,היינו יוס ,tף(.וכפרשת

ויגש פירש רש I /י שהלך אחר כך יהודה לבקש

את יוסף ,והיה מוכן לרורון ולתפלה ולמלחמה.

בו יוסף ולא יחרג ,וכמו שכתוב נחארין  IIל
מקומו

וי  IIל כי אלו השלשה דורוו תפלה ומלחמה,

להארך( ,וכאשר חשב יעקב כי יוסף מת ואין

הם כנגד שלשת אבות ,כי אברהם היה

מבני רחל )שיהיה עשו נופל בידו בעל כרחך
בסוף יומיא( ,רק מבני בנימין בן רחל.

הראשון לתפל"ה ,צלותא דאברהם אל המקום
אשר עמד שם בתחלה להתפלל לפני השם

ברבכת

תשכוJ

כנודע,

ואיו

כאן

ח-י-ים

ושלום

מקץ

קנא

בחינת

ולפיוס ולתפלה ,עייז שם ,והוא מעין שלשה
הנ [.Iל /ויעקב היה חפץ להמשיך עמו גם מרת

בציחק )לעלי כד ,סג( ויצא ציחק וגו  tלפנות ערב,

יוס  ttף,

כנורע

וכתבו במפרשים לפנות התערובות ,ולעת ערב

במקובלים ,על כו הזכיר עור גם מרת יוסף

שליפת החיצונים .ויעק"ב היה בחינת
הרורונו t/ת ששלח לעשו ,כרי להכניעו ולהציל,

כנזכר ,וא"י שי"י יתן ינם רחמי"ם) ,מרתו
מרת יעק ttב( וגוף וברית חשבינו חר )רעיא מחימבא

וזהו

ח /Iג רגנ(, ,כ יפגי האיש .ושיח ינם את

לרורוו ולתפלה ומלחמה שהלך יהורה ,בזכות

אחינם אחר ,ןהו יוסף ,כרשרת רז  tlל כנזכר:

יתברך

כמבואר בכתוב.

ויצח t/ק

היה

מלחמ t/ה ,בכח גבורתווו עם החיצונים. ,כמ  ttש

כמ /Iש

בזוהר

הק'

)פרשת יולשח(

וכנורע,

בחינת

שחוא

א llל

שר//י

אבות כנזכר] .ובאמת מצינו זאת נם באברהם

אבינו בעצמו )שהיה ראש לשלשת אבות( כעיו

)גמ ,טז( וירא יוסף אתם את בנימיו ויאמר

זה ,כרשרת רז/ל )כראשית רהנ מפ /lט ,ח( ופירוש

לאשר על ביתו ונו' .עיין מה

רש"י )בפשרת וירא כטליל יח ,גנ רוחו ויגש« נבי

שכתבנו בזח בשער יששרכ )מאדמ ימי אירח אות

סרום ויגש אברהם וגו' מצינו הגשה למלחמה

כ (, /lז עייז שם (ה) :

(.ת) ויאר יוסף אתם את נבימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן כי

אתי יאכלו האנשים בצהרים .הנה איתא במטה משה )מהפוסקים( כי רמוז בכאן בפרשתן
חנוכ"ה כי ח' דטב"ח והכ"ן ,אותיות חנוכ"ה ,רמז לסעודת חנוכה שם גם כן מצוה ,עיין שם ]ועיין כדכרינן
שער יששכר מאמר ימי אורה אות '[.א והנה בבני יששכר )מאמרי חדש חשוז מאמר ',א אות ',כ ומאמרי חדשי כטלין טבת

מאמר יב אות א שהיא לזאת חנןבה( כתב על פי דברי הילקוט )שמעןבי מלכים רמז קפד( כי חינוך הבית שני על
ידי החשמונאים היה בחנוכה וחינוך הבית ראשון אם שנגמר בירח מרחשון צוה הקב"ה להמתין עד תשרי,
ונמצא חשון מתבייש ,ועתיד הקב"ה להחזיר לו כי הבית ג' לעתיד במהרה בימינו יהיה במרחשון ,עד
כאן תוכן דבריו .יהנה חדש חשון הוא על פי סדר דגלים למנשה וחדש כסלו לבנימין ,ובזה פירש לפני
אפרים ובנימןי ומנשה עוררה וגו' על שלשה החדשים הנזכר .וגם פירש בזה שנקרא יום הח' ההוא זא"ת
חנוכ"ה שהוא העיקר חנוכה מפני שקורין בו ביום השמינ  11י לנבי מנש  11ה ,כי חנוכה היא רק חינוך והרגל
לגאולה עתידה שיהיה חינוך הבית הגו חדש מרחשךו וחנוכה הוא ההכנה לזה ,עד כאן תוכן דבריו בבני
יששכר.

יעי פי זה יובן רמז הכתוב בזה כאשר נקדים מה שנודע בספרים הקדושים ובפרט בדברי חיים כי
חנוכה הוא תיקין היסוד בחינת יוסף )יעיין שער שישכר מאמר ימי אררה ,ארת (,ז"ט וזהו ויאר יום"ף אתם את

נב 'Iמי"ז) ,שהוא דגלי בחדש כסל  11י חדש של חנוכ"ה( .ויאמר ,אשר לע נית"י) ,דרשו רז"ל )עיין כראשית
רכה פצ"א ,ח« שזה היה זננש"ה ,על כן אמר למנש'/ה רייקא בחרשו חשוון יהיה חיניך הבית השלישי
והוא עיקר הבית ,וכמו שאמרי רז"ל )פטחים פח ,א( לא כאבהרם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא
כיעקב שקדאו בי"ת( .הנא את האנש 'Iם הנית"ה) ,כי למנש /1ה בחדשו יהיה החיניך כיעקב שקראו בי"ת

כנזכר( .וטניח טנה יהכן) ,כי תיקון היסוד הוא להגתבר על יצרו י וכמו שאמרו רז /1ל )טנהדירן מגי כ( כל
הזובח את יצרו רכו' ,וז'/ש וטבוח טבח והכן ,רעל ידי זה יהיה חנוכה בחינת יסוד כנ/ול ,שעישו הכנה
לגאולה במהרה בימינו על ידי חנוכה ,וכן מה שאמר יוסף לבנימי"ן אלקים יחנך נבי כבר נמצא בשלייה
יבשאר ספרים שזהו רימז לחנוכ"ה ושהוא בחדש נבימי"ז( .כי את"י) ,בגימטירא טנ"ת ,כי ימי חנוכה חמה
גם בחרש טב"ת( .יאכל ,האנשים נצהיר"ם) ,יזכר לגאולה העתידה שהוא נקרא צהרים ,דכתיב )ישעיה בא,
יב( אמר שומר אתא ביקר ,ואיר החמה יהיה שבעתים וגי' )שם לי כי«.

וע' כן נאמר בתירה לאשר על בית"ו סתם ,ודרשי רז"ל שהיא מנשה ,לאשר בית גו זהו נקרא ביתר,
וגאולה עתידה הוא יום נקם בלבי )שם סג ,ה( סתים וחתום )סנהרירן צט(, ,א עדי נזכה במהרה בימניו להגלותו.
על כן הטמינו ברמ"ז למנשה אשר חדשו מירה על הבית דלעתיד )ןחז"ל גילי שהיא מנשה( ,והיא חנוכהי

קע

חיים

ושלום

מץק

)מנ ,טד( ויאמר לאשר על ביתו חבא את

במדשר רבח ורש"י מפורש שחניד לו כן בנימיז

חאנשים חביתח וטבח טבח

אז ,ישעל ידי זח נכמרי רחמיו של יוסף כנ Ifל,

וחכן כי אתי יאכלו חאנשים בצחרים .עיין מח

ואד ידע והיח קא סלקא דעתך או זה שדר
ינשבח באכסניא בין חאומית ומצוה ליישב.

שכתבנו על זח בחקדמת תרעא זעירא למנחת
אלעזר חלק ח' )חסר וחבל על רבאר~ז(:

)ואולי לחומר חקושיא י/זל על דךר שאמרו
רו'/ל במדשר רבח )רבאשית רבח פפו/ר ,בא(

)מנ ,ל( וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו וגו' .עייז

בפירוש רש'  Iי על עשר שמות

שיש לו לבניו שחגיד לו בנימיו ,בלע שנבלע
בין חאומות וכון ,נרא שנתגייר באכסניא וכון,

וארד שירד לביו חאומות וכון ,ווח חוא במדרש
רבח )רבאשית רבח פצו'ר(, ,ח וכן בש"ס סוטח )לו,
(.ב

על חכתוב )לן ,חל( וימאו לחתנחם ,וכתבו שם

חמפרשים על עניו שאיו מקבליו תנחומיז על
חחי ,חיינו שלא נתייאש מלבקשו ,אם כי אמר
חיה עוה אכלתהו ,היינו בדרך השערח ,אבל
לא שחשב בטח כו ,ועל כן אולי גם בנימין
חשב כן שנשבה לביו האומות(.
אולם עתח נתיישבתי כי י"ל באמת זחו

הםברא מפני שאין מקבליז תנחומיז על
החי ,וידע יעקב אבינו מקובל זאת וקיים אצלו,
על כן נסתפק עוד יעקב אבינו אולי )בעל כרחך

וקשח מאוד לחביו ,ראיך קרא בנימ~ז שם כניו
על שם חמאורעות חאלו של אחיו יוסף,
חלא חיח אצלו ברור כי חהי רעח אכלתחו
לאחיו ,כאשר חנידו לעיקב אביו וחראו את
חכתונת בדם ,ובאותו מעשח דמכירתו לא חיח

ממנו בוה על ידי השבועה וחרם שעשו ביניהם,

חוא שם) ,שחיו שם רק ט' שבטים ,וגם עשו

עם כל זה חיח מאמיו ואינו מאמיו שלא נטרף

חרם שלא יגלי זח ,ונם חקב' lח לא גילח ליעקב

מהחיה

)ונמצא

כנודע מדרשת רז  I1ל ירש  IIי ז (, IIל יאד חגיד

במפרשים כי חשד את שמעוו על ככח וכיוצא(,
על כל פנים כיוו שנסתפק זח יעקב אבינו בלבו
לא מצא מנוח לנפשו ,וכירן שיוסף נלקח מעמו
נשאר חבו וקונים בנימיו לפני אביו ,כאשר שמע

שדר אחיו באכסניא ושנשבח לבין חאומות,
אחרי כי קסבר בודאי שחיה רעה אכלתהו כבר,
ועייז בדברי מהרש f/א בחידושי אגדות בסוטה

מטעם זח( יוסף חי ,וכיוו שרוח הקודש ניטלה

כמו

שאמרו

השבטים,

שם ,שנראח קצת שנקראו הבנים רק בשמות

מאביו כמח פעמים שקיל רטרי בוכרו את יוסף

אלו לרמו ואסמכתא~טעם שמותם .אולם

בספק וח ,מפני שלא יוכל להתנחם על בנו

חיכוך והרגל לגאולה העתירה במהוה בימיכו ככזכו ]יעיין מה שכתבתי מה בחמשה מאמררת מאמר תירת שכת לפשות
מקץ[·

וכזה אמותי בשבת חנוכה שחל בואש חורש ,ועיין מה שכתבתי )שער יששכר ימי אורה אות י"ט

וכ'( לשלשה זמנים אלי ביחר כי טבוח טבח והכן הוא לשבת כנזכו במרוש ובה בפרשתן )עריין במאמר
תורת שכת( וגם ח  Iשל טב"ח עם והכ"ן אותיות חכוכ"ה ,כנזכו מהמטה משה .וגם סעורת ו"ח צויר להיות
בצחוים ביום כי אין מקרשין החרש בלילה ,והנה עליית שבת ער כת"ו וכמבואו הטעם בפוי עץ חיים
בסירוו שלכך מרליקיז נו חנוכה קורם נו שבת ,כי אחו כך נו שבת עולה ער כת"ו ובואש חורש היא
עולה בנצ'  Iח ובחנוכה בהו"ר .וז /Iש טכוח טכח וחכוון ,הכ"ז ו"ת חור כתו נצח לג  Iזמנים האלו שבת ואש

חורש חכוכה בחינתם וכונתם כנזכו לעיל :

חיים

ושלום

מקץ

יוסף כנ"ל ,על כז גם חוא קרא לבניו כו על

בסוף

פרשת

מקץ

קנג

ובמסורה

בסופו

קמ//ו

שם המאורעות ,רכיוו שאביו לא ירכל לשכוח

)פסוקים( יחזקיהו ,אמציה ,יהיה לי

מיוסף בעל כרחך חי חוא באיזח מקום ודר
באכסניא ,וכו כל השמות רמוזים וטמונים בלבו

עבד סימן .ומ /Iש הסימן על יהיה לי עבר
)שהוא גבימטריא קמ'/ו( ניחא ,שהוא בפסוק

טעם שמותם) ,אבל לא גילה להעולם ,פו
יכעסו אחיו כי אינו מאמיז לחם שמצאו כתונת
יוסף טבול ברם  (,רק במקום אחר במצרים

הלן האחרוו ועל ירי ןה הוא סימו לזכור .אבל
מ"ש יחזקיהו אמציה )שחם עולים במספר
קמ (, f1ו הוא פלא כפשוטו ,דהרי לזה הסימן

הנ I/ל.

עריין צריך עוד סימן לזכור תיבת יחזקיהו אר

ליוסף סיפר וגילה זה ,ומיושב הקושיא

אמציה ,והוה ליה למימר הסימו קו//ם בתולת
וגם יתפרש בזח בטוב הכתוב )בפרשת ויגש
)לקמז מד ,כח( שאמר יעקב אבינו ויצא האחר

ישראל )עמום ח(, ,כ שהוא תיבת קום הנורע
וכיוצא.

מאתי ואומר) ,היינו כי כו אמרתי מח שנאמר

לי אם כי היה מסתפק כנ"ל ,וההי אצלו מה

אולם רמון על פי מה שכתבנו ברברי תורה

שאמרו לו ונם הבאת הכתובת רק חנרה

)מדהורא קמא אות ם ז( על רברי הש"ס

ואמירה .עם כל זה בעל כרחי הוא( אך )רק
זה .כי( טרף טרף) ,ולא שחוא חי במקום אחר.

ברכות ,י) א( בחןקיה שבא אליו ישעיה בו אמוץ

כי אם כו מדוע( ולא ראיתיו ער הנח) ,אד
יוכל יוסף להתאפק ,אפילו אם יחיה בקצה
הארץ ,לבוא אלי בזמן רב וארוך כזה] ,וחטעם
שנתאפק יוסף כ"ב שנים כבר כתכנו בפרשת

ריגש בזה בעח"י[ ,אלא וראי כי טרף טרף
שאינו עור בעולם( כנIIל.
ובזה מיושב ,כמו רקשה רפשיטא כי אם אז

נטרף רמת על כו לא יוכל לראותו עוד,
ומה אשמעינו כי לא ראיתיו ער הנה] ,ועייז

lf

וכו  tכדי שיקבל עונשו בןה הבשורה ,על פי

מעשה מחה"ק מה 'Iר ארין לייב משפאלע וי//ע,
עייז שם.

והנה בזה יפלא כל עובר ,איך עשה עמהם
יוסף הצדיק כוה בתחבולות שונות ער
סיום

הפרשח

הואת

חוא

פסוק

האיש

אשר

נמצא הגביע בידו )הוא בנימיו( ,הוא יהיה לי
עבר ,ואתם עלו לשלום אל אביכם ,וכי זה הוא
השלום אשר יבואו בצרה גדולה כזאת אל
אביהם ,וגם בנימיז

איננו,

אשר נפשו קשורה

)בפרשת וישב )לעיל לו ,כ( על הכתוב ורנאה מה

בנפשו

יהיה חלומותיו ,בפירוש רז f1 tי שכתב שאי

לפניהם אביהם הזקן לבל יקחוהו מאתו נוסף
על ינונו .אולם יתוץר במה שכתבתי להלן

שיחרגוהו הרי בטלו חלומותיו ,ושם בפשיטות

)כפשרת ויגש כר' ח מחרו עולו אל אכי( כי זהו הכל היה

אפשר

לומר

שאמרו

זה

השבטים,

רכיוו

1

הניחוהו לעבד תמור אשר התחנו

f

יש לתץר רחיה כונתם ברךר שחוק ,שנראח

בכונה עמוקה ונחוצח מאת יוסף הצריק ,טרם

אחר מיתתו מה יהיו חלומותיו ,אבל כאו לא

בשלמו הכ f1ב שנים ,וגם לאחיו היה רצוה

יתכו כלל לפרש כו ,במ"ש )קלמז מר ,כח( ולא
ראיתיו ער הנה ,אלא וראי כראמרו ,שאמר

שיקבלו עונשם בזח על מכירתו) ,ואולי יפטרו

על ידי זה מעונש עשרה חרוגי מלכות חבאים

זהו יעקב רק לראיה אצלו בלבו שאינו חי עור[,

שכתבנו

ומיושב כראמרו

כנ tlל:

אחרהים

בנפשותם(,

וכהאי

ברברי תורה כנזכר לעיל.

מעשה

חיים

קנר

מקץ

וזה שהביא המסורה הסימז כרמז על הפסוק
הלז האחרוו) ,אשר יתמהו לכאורה
בעשות יוסף הצדיק כזה כנזכר( ,והוא פסוק
קמ  flו שהוא במספר יחזקיהו ,אמציה ,אשר כו
ישעיה

בן

אמוץ

ואמו  ffץ

אחי

ואמצי  ffה

הוי

)מגיהל יו (,כ כמו שאמרו רזllל לחזקיהו גם כו

מtפעם הלז,

ושלום

כדי שיופtפר מגזירתו

f

ומעתה

יתחיל הישועה כנזכר:
הפטורה

תנו לה וגו' כחמלתם שלא ינזרו את הילד,
וגם השניה שאיו הילד שלה תפשוtפ tפלפי
רחמנות ולא תאמר גזורו ,ואז לא ידעו כלרם
למי הוא

הילד.

כ( וגם יש לתמוה ,מה זו נתפעלו כל כך
מההמצאה

הןאת

שאמר

גןרו,

וגם

כתוב על זה שם שראו כי חכמ  flת אלקי  flם

בקרבו ,וכאמת איז זה דבר עמוק כל כך ולא
אלקיו  ffת וכנבואה כלל.

אולם יו  Iל כיוז שנאמר ונודע כמגילה ),רי א(
כרש I /י שם כי שלמה המלך הוא נחשב

ויקץ שלמה וגו  fאז תבאנה שתים נשים וגון,

ביו מ"ח נכיאים ,עייז שם .וזהו יש לומר שזהו

זאת אומרת זה כני החי וגון ,ויאמר

לרוז על פי נבואה הלא כתיב )רכרים לו יכ( לא

המלך גזרו וגו  fותאמר כי אדוני תנו לה את

כשמים הוא ,אך על כל פנים ידע כרוח קדשו

הילד החי וגון ,ויראו מפני המלך כי ראו כי

והרגיש שזהו האופז לא יהיה ,ששניהם לא
ירצו לומר גזורו ,וממילא יוכל לפסוק ולבחון

חכמת אלקים בקרבו לעשות משפtפ )םלכים א
ג,טו-כח( .ומקשים העולם דבשלמא פן יאמרו
גם שניהם ויסכימו לפקודת גזורו) ,וממילא

בחכמתו ,באמרו גןרו ,כיון שהא  fתסכים לזה

והשניה תמאז ,ואז ידעו כשכל אנושי כי הילד
שלה למי שלא תחפוץ שינזרוהו .וזה שכתוב

עדייו לא ידעו למי הוא הילד( ,על זה לא היה
לו לחוש ,כי האחת שהוא כנה היא לא תאמר

שראו כי חכזכ"ת אוקי"ס בקרבו ,היינו גם

נזורו ,בחמלתה ברחמי האם על פרי בtפנה,

שניהם ,חכמ"ה וגם אלקיו llת )רוח הקודש(

אמנם מה היה עושה אם

יאמרו גם שתיהם

כנזכר ,והבן:

חיייים

ושלום

ויגש

קנה

ויגש
)מד ,יח( ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני וגו./

)הגומר התכלית( ,ביגשו יחדיו ונענה על אתר

בתכלית הטובה:

עייז מה שכתבנו בזה בהקדמת

תרעא זעירא למנחת אלעזר חלק ה' )חסר ,יחבל
על דאבריז(:

)מח ,ג( ויאמר יוסף אל אחיו אבי יוסף העוד

אבי חי וגוו .יתמה כל עובר,
)מד ,יח( במדרש רבה

)בראשית רבח פצ//ג ,ח(

הלא כבר שמע עתה מיהודה כי אביו חי ,וכי

ויגש אליו יהודה ,הדא

הוא ערב לו אם לא אביאנו אליך ,וחטאתי

הוא דכתיב )עמיס ט ,בי( הנה וגו' וגנש חירש

לאבי על הימים ,ומה ןה ששאל עוד הפעם

בקוצר וגו ./י"ל על פי המבואר בספרים
הקדושים )עייז פרע  IIח שער חק//ש פכ ,Iט /דף ג ,א( ענין

ויגש אליו יהודה ,שהוא סמיכות גאולה
לתפלה ,כי יהוהד )מלכות( ,נגש אל יוסף,
והוא סמיכות יסוד ומלכות )ונס בספר שס שלמח
כתב יד קידש לאאזמיIIר זי"ע מפח קחלח דיבר מזח( ,והנה

כל הסומך גאולה לתפלה נתקבלה תפלתו

אם הוא חי ,הלא לא היה בבתיים בביתו
לראות אם הוא חי ,רק באותו הדיבור שסיפר
לו יהודה כי הוא ערב לאביו אשר יושב בביתו

ומצפה עליו ועל שמעוו ובנימיו ,ולא יכול
להתאפק וגו' ,ומה ןה ששאלו עוד אם אביו
חי.

)זוח IIב קכח(, ,ב וזו'ש במדרש רבה הה"ר ובבש

וי'ול א( כי בתחלה כשלא היה עוד בתגלה

חור"ש בקוצ"ר ,כי החור"ש הוא המתחיל

לחם שהוא יוסף ,ונודע לו רק מתוך
דבריו שאביו חי ,וחיה ירא לשאול עוד בפרטות

במלאכת הזריעה ,וחורש מקודם כדי שתקבל
הארץ הןריעה בתוכה ,והגמר ותכלית הוא
וכתיב

על שלום אביו ואם הוא בבריאות חשלימות,
פן ירגישו בשאלתו )דברים היוצאים מו הלב

)מלכיסא כא ,יא( אל יתהלל חוגר כמפתח ,אמנם

וכו'( כי הוא יוסף ,מה שאין כו עתה שכבר

כשסומך גאולה לתפלה נענה במענה פיו מיד,

נתגלח לחם ,שאל מיד השאלה הראשונה אם

ואז הוא מיד הישועה והתכלית במשאלתו.
וזןוש ובבש חורש) ,המתחיל( .בקוצר,

אביו חי ,חיינו עוד בבריאתו ,לעת ןקנתו ,גם

בעת

שקוצר

תבואתו

מפר'!

אדמתו,

לאחרי יגיעתו ,בתורה ועבודת ',ח ורוב צערו

חיים

קני

ושלום

ויגש

מחעלמת יוסף ממנו ,וחיינו חי וזריז באבריו

ואתם מודים בזח ולא תסתפקו ח"ו מעולם ,כן
גם

ומוחו וכחו:

אני

חשבינו

ב(

י"ל כי בתחלח

כשאמר לו

יוסף ,כי גוף

חד,

וברי"ת

]זעיר אנפיו[

בדאיתא בזוה  flק )רעיא מהימנא ח"ג

רכמ ,ב( ובנודע(:

יחודח

בטענתו ובקשתו כי עבדך ערב את

חנער וגו' כנזכר ,חיח מתיירא עדייו יוסף פן

אביו אינו חי ,רק חוא )יחודח( רוצח במרמח

לחכחיש לחשביח טענתו צועקתו,

כי חוא

מוכרח לחשיבו אל אביו חיושב ומצפח עליו
לעת זקנתו ) ,על כו מכחיש מיתתו(:
ג(

היה מתיירא פן אביו אינו חי עוד ,רק
יחודח מתיירא עוד כעת יותר מפני

חערבות ,יאביי אם בנר מת חווו אז יענש יותר
ממרומים,

וכדאמרינו

במסכת

מכות

)יא ,ב(

יברש'  Iי )פרשת ברכח )רברים לג,ז ר/ה וואת( כל

ימיי וכו' חיו עצמותיו של יחודח מגולגלים
בארון וכו' ,בקללח וערבות אפילו על תנאי,

ומכל שכן אם לא יקויים חתנאי ולא יחזירו
כלל על כל פנים לבית אביו ,על כן כאשר
נתגלה לחם וישיב לחם שמעון ובנימין ,אן ינידו

לי האמת לאמיתי אם הוא אביו חי ומשלים
בריאתו בנזבר ,וישלח להביאו אליו ,כמווש

בתורה להלאה בפרשתו:
י( י"ל בדךר רמן ,אשר יעקב אבינו חיח
מתיירא פן יוסף נטמע חווו בתאות

מצרים,

במ"ש

באור

החיים

ישארי

ספרים

הקדושים ,על כו חיה שמח כאשר חכיר

)מה ,ז( וישוחני אלקים לפניכם לשום לכם
שארית בארז ולחחיות
לבם לפליטח גדולח .במסורה ולחחיות ',ג דו.

ואידך )מלכים ב ה ,ז( האלקים אני לחמית
ולחחיות .נג[ ולהחיות לב נדבאים )ישעיה כז ,טו(.

ידיע כי תחיי"ת חמתי'1ם בא על ידי עצם

חנסכא ,וממני נבנח כל חנוףלתחחי ,וזחו על
ידי

שמירת

חיסו"ד,

חוא

כי

חעצם

בחוט

חשדרח חנמךש ליסו"ד  1וזוכים לזה כי יםוד
בחינת יסוד צדיק חןןי עולמים .וזווש יוסף
חצדי'1ק

)דרגא

שרמירת

הברית(,

וישוחני

איקים יפניכם) ,להורות לפניכם דךר שמירת
חיסוד( .ישום יכם שארית בארץ) ,חיינו
שישאר חשארית בארז ,חוא עצם הנסכא שבא

ווהח  'tות וכם

ממנו תחיית חמתים .וזחו(

יפו  'tטה גרויה) ,מה שישאר פליטה לה'
בירשולים וחנשאר בציוו וגו' קדוש יאמר לו
)ישעז 'Tר(, ,ב ודרשו רז'ןל בפרק חלק )סנהךוי! צב,

א( צדיקים שעתיד חקב  IIח לחחיותו איבו חוזריו
לעפרו ,שנאמר וחנשאר בציוו וחנותר בירושלים
קדוש יאמר לו ,מה קדוש לעולם קיים ,אף חו
לעולם קיימיז(] .ווה המםורה[ האוקים אני
יהמית

ווהחיות,

)חיינו

ויהחיות יב ברכא  'tם,
ומחכים

תחיית

המתים(.

)חנדכאים בגלות

לתחיית חמתים ,לראות

חצדיקים

בצורתו באמת כאשר סיפרו לי בניי עוד יוסף
ח"י ,במעלת יסוד צדיק ח"י עולמים ,כי לא

אבותיחם ורבותיהם עומדים(.

חטא חןןו במדת יסוד צדיק שלו ,וכמו שפירשנו

וזח יןןל חרמז מח שנסבא נבנה רק מסעודת

בזה בפרשתו ,וז"ש אני ייסף עומד בצדקי ב"ח,

מלוח מלכה במצואי שבת ,כי חנח אמרו

עדייו אני יוסף )במדתי ,ולראיח( הננור אבי
ח"י) ,במדת יסו"ד חווי .הלא פשוט כי כו חוא

חן'  fל במגילח )יז ,ב( במוצאי שבת )ומיירי שם
משבעת חשנים ,חיינו מוצאי שביעית ,אך ברמן

היים

ויגש

ושלום

קנן

י//ל על מוצאי שבת( בן דוד בא ,וחייבו שאז

)לקמו מז ,בנ( חא לכם זרע .וז"ש שמני איקים

יחיח מיד )קודם ביאת בו דוד( תחיית חמתים,

יארון יבי זנצרים) ,אמנם ידעתי כי תירא

יכמי שביארתי בחיבורי עולת תמיד )כח ,ב( בשם
דרשת רז"ל )פסחים ק,רי ב תור"ח אחר( וחרדב 'Iז )ח"כ

מזח ולא יום בשורח יחיח לך משמרתי ואת

סיסן תתלווט( כי תחיית חמתים יחיח םמוך ממש

לביאת חמשיח.

בין חאומות חעולם ,ותחשוב בצדק לחיות(
רר"ה איי) ,כי תבא אלי למצוא אותי

וחנח אמרי שם במגילח,

בחתמנות כןח בבחינת יירידח .אך חחכרח חוא

בשביעית מלחמות ,במוצאי שביעית בן דיד בא,
ועל כו חנםכא שחוא לתחיית חמתים נחנית

כו בסדר חדורות וחעולמות( א"י ת נןזנו'  Iר,
)כי חאדם חוא חולך ולא עומד  1בפרט חצדיק,

רק במוצאי שבת ,רמז למוצאי שביעית שאז בו

וכשצריכיז זח לתיקוו חגליות וחנאולח כנI/ל,

רוד בא ,ואן יחיח תחיית חמתים כנזכר:

)סח ,ט( מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו

אי אפשר לעמור ולחתרשל או לחמשיך חעת,
ואדרבא צריכין למחר חדבר ולא לעמור ,רק
לילך לחלאח בתיקוו חרבר ,כרי לחגיע לםרר

בןח

תיקוו חדורות ער תיקוו חגמור( ,במחחו בימינו

וגו'.

עיין

מח

שככתנו

בםוף חקדמת תרעא ועירא למנחת אלעזר חלק

אמן:

/,ח עיין שם )חסר וחבל על דאבדיו( :

)חמ ,ט( כ ה אמר בנך יוסף שמני אלקים לאדון
לכל מצרים רדח אלי אל תעמוד.

)מה ,יב( והנה עיניכם רואות כי פי חמרבר

אליכם .פירש רשווי מחמררש
רבח )רבאשית רהב פצ//ב ,י( חראח לחם שחוא

חלשוז חוח רחר אלי אל תעמרר ,חרא צרוח
ואמר דרשוני ,כי חיתכו לומר כפשוטו שיוסף
חצדיק יאמר ויצוח בלשוו חןח לאביו יעקב
אבינו בלשין פקורח וציוי //אל תעמיד .'/וגם
חלשון "רדח אלין' ,אם כי כן חיח ירידח לפני

חזח את כל חמצריים שבאו אליו ,ואם כו בעל
כרחך גם חוא מחול ,ובידעם מןח ואף על פי

שאמרו רזIIל ,אמנם יוסף למח ציוח לחגיד

כו לא חכירו ער חנח ,ומח ןח יתו ומח יוסיף
שחראח לחם שחוא מחול.

עיקב בצאתו מארץ ישראל למצרים ,כמו

בלשון כוח לאביו ,ועיקם חכתוב שלשח תיבות
שלא לומר לשוו שאינו נקי ,וחוח ליח למימר
בא אלי.

מחול ,וגם חמרבר אליכם בלשוו חקורש .ויפלא
לכאורח ,אם כפשוטו שחלא שמעו בטח
)כמ"ש חמפרשים( ממח שמל חמשנח למלך

ב( חלא נורע אצל חאומנים ורופאים כי אשי
גדול ובא בשנים רובם גם חנכרים נראים
כנמולים ,וכמו שביארנו ןח בחיבורנו אות שלום

אך י'  Iל כי ידע יוסף כשמוע יעקב שנעשח בנו
יוסף מושל בכל אץר מצרים ,לא ישמח

על חלכית מילח ,יאם כו מח ןח סימו לחוכיח.

לבו כל כך ,ויירא פן נטח מדךר ח' אשר למדו,

ג( מח שמדבר לשוו חקורש אינו ראהי ,ויכול

בחיותו מושל למצריים ,אמנם חיח וח חכרח
לחיות כו מחמסבב כל חסיבות ית"ש ,ושעל
ידו יחיח חגאולח ממצרים כנןכר לקמו בשם
חאריזIIל )בסריור בבותנ חא למnא ענאי( ,על חכתוב

לחיות שלמדו כדרך חמלכים שמרברים
לשונות רבים על ידי שלמרום ,ובפרט כי לשוו
חקושד חוא חלשוז חמובחר בלשונות בני קדם,
ינם חמח יחשביחי בחשיבות כןח.

חיים

קנח

ושלום

ויגש

הראה

על ידו כשכורים )ולא מיין( מח שחשבו וראו
רק בפניו ותהלוכותיו וראו צורת קרושתו ,ואף

באות ברית קורש שלו ,בראותם שלא פנם

על פי כן לא חשבו כלל ]שהוא[ יוסף על פי

עור בוה גם בהיותו בערות האץר )מצרים(,

מעשיו שחיה יכול להסתיר את עצמו כל כך

אמנם הענין

ברמ  IIן,

טמון

ונראה

כ'I

להם שהוא מהול בירעו כי אחיו יכירו

שיצאו

]ומה

עשר

טיפיו

במעשה

ראשת

פוטיפר ,רק מאצבעותיו ולא מאברו ח [,fו' ובעל
זהו

כרחך

המרבר

יוסף

בלשוו

הצדיק

אחיהם.

הקודש,

כמ /Iש

וגם

כי

פי

בספרים

הקדושים !י"ע) ספר ~הר פ"א ,מווג( כי ברית חמעור

מכוון כגנד ברית חלשו'ון ,וחיינו לשווון חקוד"ש
כל מקום שאתח מוצא "נדר ערוה" אתח מצוא
קדושו'ח ,כמו שאמרו חו  Ifל )ויקרא ,רכה פכ"ו ,ו(
ופירש רש"י בריש פרשת קדושים )ויקרא יט ,כ(
כנודע.

בפניהם.

וזהו יו Iל שלא יכלו לענות אותו עד שפרע את
עצמו )שנילה את עצמו( בפניהם ,חיינו
שגילח לחם חכל חאיך הסתיר את עצמו

מקודם ,ואז הבינו הכל וחכירוהו ,ואז נם חסימו

שחראח להם שחוא מחול גם כן לסימן לסניף
יחשב ,כשראו קדושתו על האבר שלו ברוח
קדשם חכירו ,אבל וולת זח שפרע )היינו שגילה
את עצמו( בפניהם )ולא חסתיר קדושתו עוד(,

לא חיח מהני כלל גם הסימן שחוא מחול כנ"ל:

ובןח יובן דכרי המררש ולא יכלו אחיו לענות
אותו עד שפרע לפניהם וחראה להם

ונם י"ל שחראה ופרע )שחתגלה( להם
שהוא מהול ,היינו לחם דייקא ,חמה

שהוא מהול ,והלשון שפרע לפניהם חוא פלא.
אולם י ffל על פי קושיא הנןכר ,דהסימז שהוא

הקדושים בעלי מדרגה חשבטי ישורון הכירו

מהול אינו מוכח בוראי ,וגם אם לא הכירוהו

במילתו שלא פגם מילתו ויסוד ברית קודש,

על ידי שהגיד לחם אפילו עצי עריסותיהם

גם בהיותו בערות חאץר במצרים ,וראו והכירו

בביתם) ,כפירוש רש'וי מדשרת רז"ל בפרשת

)רק חם במררגתם בןה ראו במילתו( שחוא

מקץ )רכאישת רכח פצ /Iאן י« שוהו אי אפשר בשום

כולו קושד בלי פנם כראוי ליוסף צדיקא:

אופן למצרי לידע זולת ליוסף ,אשר ןכר מבית

אביו וכלי ביתו ,ואף על פי כן לא הכירוהו,

)מח ,כו( ויאמר אליהם אל תרגזו בררך·

אםכן כל שכן שלא ייכירוחו על ידי המילח,
שאינו סימו מובחק כנIfל .אלא ודאי בעל כרחך
לקושיא הנורכ מח שלא הכירוהו מקודם ,היה

דשרו רז IIל בתענית ,י) כ(

ופירש שר"י אל תתעסקו בדבר הלכח שלא
תרגז עליכם חדךר ,וגם דרשו )שם( דכר אחר

חכנסו כחמח לעיר.

ויIfל בפשטות כי שני

ברוב עומק חכמתו בחצנע לכת ,עד כי לא
יכול להסתיר את עצמו מפניחם ,וכאשר

המאמרות יכונו יחד ,כי חנח אמרו )ריושלמי ברכות

שמעתי בשם קדוש אחד מרבר ןי"ע שפישר

פ"ו ח"ו ,עיין פםחים כ,א( כל הדרכים כחזקת סכנה,

על הכתוב )לעלי מג ,ול( ושיתו וישכרו עמו,

על כו יכנס בכי טוכ וציא בכי טוב בעת זריחת

שפישר רשו  Iי שמיום שמכרו את יוסף לא שתו

החמה ,אמנם התורה מניני ומצלי ,וכאשר צוח

יין עד אז ,ועריין קשה לשמחה מח זו עושח,
הלא עדיין לא מצאוהו וידעוחו כלל ,ופירש

עליחם שלא לחתעסק בדבר הלכה ,על כן בעל
כרחם חכנסו חנמה לעיר שלא ילכו אחרי

ושיתו וישכרו "עמו") ,עם יוסף( רייקא ,שנעשו

שקיעת חחמח מפני חסכנה כנזכר.

חיים
וחנח במדרש

ומובא

ושלום

ויגש

בתוספות

שם

בתענית

,אבל לא יעיין בהלכה רילמא אתי לאטרורי,

)ו"ה אל תרגוו( אל תפסיקו מדבר הלכה.

וי IIל דלא סתרי עם מ"ש בגמרא אל תתעסקו
בדבר הלכה ,על פי דברי הטורי זהב )אורח חיים
סימ Iמ /ז ,םק"א( על ברכת לעסו//ק בדברי תורח,
I

קנט

עייו שם:

)מן ,א( ויסע ישראל וכל אשר לו וגו' ויזבח
זבחים לאלקי אביו ציחק.

כי "עסק" בדברי תורה חיינו חפלפול ,ולאשר

במררש רבה )רכאשית רכה פצ ,Iר /ה( ופירוש רש"י

חיה ירא יוסף פן יקראם אסון בדךר ,ובפרט

מכאן שחייב אדם בכבוד אביו

יותר מכבור

יעקב אביהם ,שבזה תלוי חיות כל העולמות,

זקנו .ועריין צרד עיוו להביו ,כי מהו היה חסרוז
אם היה ןובח לאלקי אבותיו ונכללו אברהם

כשחולכים לדבר מצוח רבה כןו ,להחיות רוח
חשש יוסף פן יהיה חבעל דבר מתנבר ומקטרנ
,ו//ח ורצה לשמרם על ידי התורה ,אמנם

כשיתעסקו בפלפול ויהנו מחידודו ולבונו של
תורתינו ,ובפרט בפלפולם זה עם זה פן יבואו
לידי יוהרא או כעס ח//ו ,ושוב לא מניו ,כמו
שאמרו חזו/ל בריש פסחים ,ח) א( בבדיקת חמץ

בתוך הגל שמא תאבד לו מחט ,ושוב לא שייך
הך שאמרו שלוחי מצוה אינו נזוקין ,על כן צוה
להם אל תתעסק//ו בדבר הלכה )לשוו עסק(,
היינו פלפול כדברי הטורי זהב ,אמנם באמת
כדרבי המדרש אל תפסיקו מדבר הלכה
)בפשיטות( ,כדי שתגו עליהם התורה בדרכם
שלא יפנו לבם לטבלה

ח'/ו.

ובזח מובו רברי הש  IIס שם דמתרץ לא קשיא

וציחק ,או כמו שכתוב בפירוש )במקום אחר(
אברהם ויצחק.

ונראה כמ"ש לעיל על דברי הכתוב )כשרפת
ציוא( בעת שאמר לו לבן ליעקב אבינו
אלקי אבחרם קורש ,ואלהי נחור )חול( ,שיפטו
ביננו וישבע יעקב בפחר אביו יצח"ק ,ולא כתוב
שם אבחרם כלל ,לאשר היה רואה יעקב גודל
חציפות לבו וגורל כחו בעומק הטומאה ר Iזל

f

אחרי כי גנלה אליו הש,ם יבתרך בחלום ללבו
כמ"ש שם ,וההי אומר אלקי אברהם )קורש,

ית"ש( ,ועםכל זה התריז לומר מיד ולשתף
עבוהד זרה אלהי נחור ,הנשמע עזות וחציפות
גדול דקליפה כזו ,ועל ידי זה נתיירא יעקב
אבינו

וישבע

יעקב

בפחן'ר

אביו

יצחןןק,

כי

הא למיוגס הא לעיוני ,פישר רש I/י

הפחר ציחק לעומתו כנגרו מבריח החיצונים

למיגרס בעי ליה בא.ורחא ,אבל במילתא דמבעי

והקליפות) ,והוא הקו השמאלי של יצחק

ליה לעיוני לא ,עכל//ח .והיינו כפי סברתינו

העולה למעלה ער הבינה הפחד העליון ,ועיין

חנזכר.

בפרי עץ חיים )שער חג המצות פ /Iזן ר /Iה מרר/I ,י ז"ל הא

וזה יז/ל מח שאמרו חז//ל באבות ,ג"פ) מ"ז(

המהלך בדךר ואומר מה נאה אילן זה
וכו' ,הרי זח מתחייב בנפשי ,מפני שהפסיק

ממשנת"ו,

היינו

משניו"ת

כפשוטו

וכיוצא,

יכון(; ואכמ"ל( ,על כו הזכיר פחד ציחק גנד
קליפת ורשעת לבן שביקש לעקור את הכל ח'וו
ברריפתו ופגישתו ,כדי לחבריחו ולהנצל ממנו
כנזכר.

שזהו צריך בררך שלא תפסיקו מרבר הלכח

וכן כאן בזה בירירתו למצרי/ום שהיה אצלו

כנזכר לעיל ,וכו נראה שלמר כפשוטו המנו
אברחם )סימ Iק ,י' סק י( רעיסוק בתורה ברךר,

לבחיר שבאבות כמו ירידה לבית
המטבחים ,רךר שלא עבר בה אביו ציחק,

I

II

קס

חיים

ושלום

ויגש

'כמו שכתוב )לע~ל ;כו ,כ( אל תרד מצרימה ,וכו

ואליהו הנביא וכיוצא נסים ,המובטחות .ועל
דךר זה אמרו ]כמסוחר חנ"ל[ יהושע וכלב עלה

הרעב ,היה לו שם נסיונות וצרות רבות ,והיא

נעלה וישרנו אותח וביטל,ו ,טענות חמרגלים,

ערות הארץ נגד יעקב בח~ר שבאבות שלא

שאמרו אפס כי עז העם ,והערים בצורות ,וגם

אברהם בעת שהלך לשם על פי הדבור מפני

אביו יצח"ק ,דייקא בפחד יצחק נתדבק ,כדי

בני ענק וגו' ,וכיוצא בטענות שעל פי חטבע
אי אפשר לכבוש ארץ ישראל ,אמנם ,כל .זח
אם חושבים לבא שם בדרך נס על ידי חשם
יתברך ,נמצא בטלה כל טענותם הנ f/ל ,וכו

.ראה קרי מימיו ,כדרשת רז"ל )רבאשית רכח פצ ט,
tI

ח( על הכתוב )לקמו מט ,ג( ראובז וגו' כחי

וראשית אוני ,על כו ויזבח זבחים יאיקי
להשמר במקום הטומאה והזוהמה שיורד לשם.

יהיח אמנם החבלי משיח שחם לעת עתה הוא

ואפשר שמפני זה היה מתיירא אז שם להזכיר

בבחינת התגלות דו f/ד לגדלותו(] .וכו[ ורו"ר

חס'/ד אברה"ם ,כי מהמדה הזאת כשמתחברים

עי"ח בובעי"ח הזתי,יים" ופירש שו /Iי הר

אל המצריים בבחינת חסד ואהבה ,אולי יבואו

חזתים) ,חיינו ח"ר ,צדיקים נדמה להם כה//ר,

על ידי זה ח'/ו לאביזריחיו דבחינת כי חסד

חם

ובפרט ביומיא

הוא )הנאמר בעריות בפרשת קדושים )ויקרא כ,

אליז ,וכדאמרינו במסכת סוכה )בנ(. ,א זתיי'ם,

על כו הזכיר רק מדת ציח /fק אביו להשמר

כזי'/ת )סנחדרין קח(, ,ב

יז( (,

כנזכר לעיל:

)מו ,ד( אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך
גם עלה .במסורה עלה )בחולם
הלמד והא בסוף( ',ג אעלך גם עלה דו .ואידך
)במדבר יב ,ל( עלה נעלה וירשנו אותה .נג[ ודוד
עלה במעלה הזיתים וגו' חפו איש ראשי ועלו
עלה ובכה )שמואל ב טו(. ,ל י"ל שזהו שאמר השם
יתברך ליעקב שהוא הבטחה לבניו בני ישראל
עד סוף כל הדורות ,אנכי ארר עובד
ובצריובה) ,שהוא יריחד לראשית הגליות
מצרים( .ואנכי אעיד ,גם )לרבות( עיה
)משאר הגליות(] .וכמסוחר[ עיה בעיה וירשנו
אותה) ,כי זהו היה טעות המרגלים שחשבו
ליכנס לאץר על פי דךר הטבע ,כטעות
הציאניסטע"ו ודומיהו בעת צרות חבלי משיח
אלו ,כנזכר במאמרינו ]שער יששכר[ ימי אורה )אות

חנסיונות נגד חיצר חרע,

בחינת מזונותי מרורים

כשכובשיו אותו ומוציאיז את שמנו חוא מתוק

ומאיר לעולם ,ךכ חם צרות ישראל לתכלית
ישועתו ,וכמבואר במדרש רבח בפרשת תצוח

)שמות רבה פל ו ,א( ואלו הו החבלי משיח בתחלת
II

חתגלות דוד חמלך במחרח בימינו ,וכמ"ש

במגילה )זי ,ב( מלחמה נמי אתחלתא דגאולח
חוא( .חפו איש ראשו ועיו עיה ובכה) ,על
צרות ישראל וחורבו חזח ,אשר אנו רואיו
בעונותינו חרבים בשנות חבלי משיח אלו(,
אמנם כל זח לתכלית חגאולה שחוא אנכי
אעלך גם עלח )כנ"ל( משאר גליות ,ובפרט
מגלות חאחרוז חלז שחוא לגאולח שלימח
במהרה בימינו ,שתהיה בבחינת יעקב כדאמרינו

בפסחים )פח ,א( כעיק/ב שקראו בית ,על כו

הבטיח זח הקב"ה מאז ליעקב אבינו ולבניו ביתו
במחרח

בימינו.

פא( ,וכו בדכרינו בזה בפרשת שלח בעה f/י,

יזהי בבחינת שאמרו חז"ל )שתב עז ,ב( מאי
טעמא עזיו מסגיו ברשיא כרבייתו של

כימינו רק על ידי נסים למעלה מהבטע ,חיינו

עולם ,דברישא חשוכא והדר נהורא ,וכנודע

הקב  flה יביאנו לארצנו על ידי מלך המשיח

בעץ חיים בביאור חדרבים לדרכו בקושד.

אמנם באמת תחיח הגאולה שלימה במהרה

חיים

ושלום

ויגש

קםא

אמנם יובן כי קודם תיקון עולם הגמור במהרה

שהיא הה"א גימטריא ',ו שתיקו יוםף הנצצרות

בימינו הוא גם כז כמו קודם ברייתו ,דברישא

ועל כו ירדו למצרים ,וזהו העבודה שצריכיז

חשוכא המה החבלי משיח הנוראים בקדרותא
דצפרא ,על אלה חשכו עיננו .וז  ttש יוצר אור,

לתקן בכל אלו הגליות ,עד שנזכה על ידי זה
לגאולה שלימה במההר בימינו ,והוא הנםיון
ובירור על ידי זה ,כי לבטל לגמרי התאוה הןאת

עושה שלום) ,שהוא מבשר שלום משמיע

אי אפשר ,כמו שאמרו חז"ל ביומא )פט ,ב( כד

ישועה אומר לציון מלך אלהי ,וכמבואר
בפסיקתא )רתבי פל"ה ,ד( שגם אליהו הנביא

בטלוהו להציר הרע מזה לא אשכחא כיעתא
בת יומא ,ונצטךר בעל כרחך לקיום המיו בני

כשיבשר יבשר שלום ושימע הרשעים אומריס

ארם ולתכלית הגאולה ,כי אין בן דוד בא עד

ושמחים שלו 1fם תהיה לנו ,אז יאמר אחר ךכ

שיכלו כל הנשמות שבגוף ,כמו שאמרו חז  f1ל

ויגלה העיקר אומר לציון מלך אלהיך] ,והיינו

ביבמות )פג(, ,ב אך העיקר להבחין ולברר

הגאולה של ציוו על דיי אלקי"ך ית"ש ,ולא
על ידי הטבע של בני אדם ,ואכמ"ל[ ,ועל כל

במםירות נפש מהו ההכרח והצוךר ומהו אםור

)אורו של מלך המשיח( .ובורא חשך) ,מקודם(

שצריכיז

לרחקו,

והיודע

תעלומות

ית'/ש

שלום העמים הוא לשוו שהרשעים

ובמשקל אל ערות נירון האדם אם עושה בזה

שמחים בהשתמשן בו כנזרכ ,אבל בשלום

כפי הצורך שלא יחטא ח /Iו ,ועיקר הוא הכונת

האמיתי של מלוכת השם יתבךר אז יהיה(
ובורא את הכל) ,יתוקן הכל בתיקון השלם,

הראשיות הפנימיות ,אם הוא לצורך מצוה
שירבו בני שיראל המה נשמות ישראל שיצאו
מחדר ששמו גוף ,ויהיה על ידי ןה התקרבות

פנים

בבחינת בריאה חדשה(.

ובזה יש לומר בהפטרה בפרשתן )יחזקאל לז,

כד-כה( ועברי רוד מלך עליהם וגו' ושיבו

על האץר אשר נתתי לעבדי ליעקב) ,כנזכר
לעיל כיעקב שקראו בית גבאולה העתדיה
במהרה בימינו( .ודוד עבדי נשיא לחם לעולם,
)ואז( וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה

אותם) ,לאחר שיבא דוד משיחנו למלך ונשיא

במההר בימינו ,אז יוכו השלום ולא זולת
וכנזכר( .ונןכה לןה בחםדו יתבךר שמו במהרה
בימינו אמו:

)מז ,בכ( הא לכם זרע .הא גן במסורה ,רו.
ואירך

)יחזקאל טז ,מג(

הא

ררכך

בראש .נג[ הא כדו פרזלא לא מתערב עם
חםפא )דניאל ב,מג( .וי//ל כי העיקר היא תיקוו

היםור צריק ,וכמ"ש כםידור ככונת הא לחמא
עניא בםור ה 'tא לכם זרע על הכתוב הלז,

הגאולה במהרה בימינו.

וזהו הא ובם זרע) ,שצריכים לתקן מצות
היסוד ,ואד יכריעו זאת אם לטובה כונתו
לשם מצוה כנזכר לעיל ,זהו תלוי בעומק
רצונו( ,הא ררבך בראש ,כמה שהיתה מראש

כונתו כנ I /ל ,כמ f1ש הרמב"ם בהלכות גירושין

,ב"פ) הו/כ( שעל כן מהני גט מעושה ,כי בעצם

לב הישראלי ורצוננו לעשות רצונו יתבךר שמו,

רק צירו אנסו ,על כו בהםרת המונע יתגלה
ראשית אמיתת מחשבתו ורצונו מתחלה,
והדברים עתיקיז .ועל כו מהני לישראל תשובה,
כי בעצם רצונם מתחלה לטובה ,כנודע בנני
יששכר )מאמרי חשר תשרי מאמר ו ,אות (,ב מה שאין

כו לאומות העולם.

וכזה פירשתי בפרשת החורש בפיוט למוסף,
ארבע מלכיות נדוש נא במרותך פעולתם

חיייים

קסב

ושלום

ויגש

כבראשונה ,היינו כי המה מראש וער קצבה

לתכלית הגאולה כנ'/ל ,על כל פנים בהיותו

לחרבה ורשעה נתכוונו ,והפה זה לעופת זה

עתה בבחינת קטנות ותאוה ,על כן נאמר

נגד קדושת ישראל בשורשו כנזכר .וזהו( הא

במראת חסר .אבל בתכלית השליפות הוא

כרו פרזוא וא מתערב עם חספא) ,היינו

במרארת

בעת(

אתי

ןתבא

יררשומה

ומספר

אוקים) ,זהו מלא ,להיות התכלית כנזכר .וגם(

את רובע ישראל ,כפירוש רש  Ifי )ד ה ומסרפ( שם,

שם

שהוא זרע ישראל ,וכמ f/ש )במדבר גכז

(,

/l

זהו

מתערב בנשמות

לא

הערלים

אוקים

במראות

)ונאמר

הביאני,

אומות

אלקי'/ם שהוא בחינת דין בעת יבאו ירושלימה,

העולם( .ועל כז צריכין ליזהר בתיקון הזה

אם כי 'Iבמראות" מלא כנזכר ,אך המה החבלי
משיח הנוראים שהם קודם

כנזכר:

ובזה י f/ל בפרשתו במסורה ,ויאמר אלקים
לישראל במראת הלילה

ויאמר יעקב

וסמוך לביאת

ירושלים במהרה בימינו ,וכנזכר בדברינו כמה

פעמים ,אך הוא לתכלית ביאת ישראל ,וןהו

מראות מלא( כנ"ל:

יעקב וגו' .במראת ד' במסורה ,בן חסרי ,דן,
ואידך )שמות לח ,ח( במראת הצובאות אשר צבאו

פתח אהל מועד .ותרין מלאים [ב] ותבא אתי

הפטורה

ירושלפה במראות אלקים )יחזקאל (.כ,ח [ד] ואידך
)שם מ ,ב(

במראות

אלקים

הביאני.

היינו

שהתגלות השם יתברך נאמר לבחינת יעק f/ב
)שהוא

מדרגה

הקטנה

בעת

ירדו

מצרימה

ראשית הגליות( ,במראת הויוה) ,שהוא

חשכות הגלות שנדמה ללילה ,על כו נאמר
חסר .ואז צריכין( במראת הצובאןת אשר

צבאן פתח אהו מוער) ,כמו שפירש רש"י

שם בפרשת ויקהל במראת הצובאות ,בנות
ישראל היה בידן מראות שרואות בהן כשהן
מתקשטות ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת
המשכן ,והיה מראס משה בהן מפני שעשויים

ליצר הער ,אמר לו הקב  lIה קבל כי אלו חביבין

עלי מו הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים
צבאות רבות במצרים ,כשהיו בעליהם יגעיו

בעבודת פרך היו הולכות וכו' ,וכל אחד רואה
עצמה עם בעלה במראה וכו' ,ומתרך כך

ווא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם וככל
מכל
אותם
והושעתי
פשעיהם
מושבותיהם

אשר חטאו בהם

וטהרתי אותם

והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלקים )יחזקאל

דל,

גכ(.

הלשוז

פושבותיהם"

אשר

"והושעתי
חטאו

אותם

בהם

קשה

פכל
מאד

להבין ,וכי בהמושבו"ת חטאו ,ואיןו חטא הוא

באיזה מושב ישבו בין באץר ביו בחוץ לארץ,
)ומה שלמדו חכמינו ן'/ל )קידושי! לז ,א( מכל
מושבותיהם לענין שבת ולענין חשד אם נוהנ

בחוץ לארץ או לו ,זהו נודע( ,ומה זה עניו
להחטא בהמושבות.
ונראה כי זהו רברי הנביא מפי ה' פה שיהיה

בדורות הבאים ובימינו אלו ,כי בתחלה

מביאות בעליהו לידי תאוה ונזקקות להו ,וז'/ש

אמר להשיבם בתשובה מעבודה זרה שהיה

כמראות הצובאות וכו' ,עכל"ה .וזהו שהעמידו
צבאות רבות מבני ישראל על ידי זה ,ולאשר

בימיהם ,שלא יטמאו בגלוליהם ובשקצויהם,
)עבודה זרה ממש ,ואחר כך דיבר על ימינו

הוא על ידי גשמיות התאוה ,רק הוא מבוא

שהתחילו

סמוך להגאולה בדורות האלו,

חיים

ושלום

ויחי

קםג

הטועים ומטעים מצרו"ת בעל פעו"ר ]שקראום

עור י"ל בהפטורה שם ,ונתתי את מקדשי

המושכו//ת

משכני

הצהר//ת

כאלפו//ר[,

יעשו

כתוכ"פ

וחיה

לעולם

קאלאניע"ז כארץ הקודש ,ועל ידי זה יחלישו

עליחם וגו' וידעו חגוייפ כי אני ה' מקרש את

כח האמונה ככיאת גואל צדק כמהרה כימינו,

ישראל כהיות מקדשי כתוכ"פ לעולפ .וצריך

והרבה רעות עשו על ידי זה בין בארץ וכין
בחוץ לארץ לאחינו בני ישראל בין בנפשם ובין

ביאור מח השינוי ,לפעמים כתב בלשוז משכני
עליח'/ם ,ואחר כך בתוכ"ם .ומובן כי ית"ש

בגופם ,ועם כל זה כשיבא עת קץ ביאת משיח

יקדש שמו וישרח שכינתו עלינו לעין כל,

נאמר( והושעתי אותם) ,בישוע"ה ,כדאיתא

בביאת גואל צדק במחרה בימינו ,היינו באור

בתנא דבי אליהו )רבח פכ"ח ,ח( איז יש"ע אלא

מקיף עלינו לעיני כל העולם ,אך זה הא בהא

מושבותיה"ם,

תליא ,אפ יהיה מגמתינו כתוכנ"ו ולכנו כל

)הקאלאניע"ן אשר חטאו בהם )כנזכר לעיל(.

חימים על חשראת שכינתו והתגלות מלכותו

וטהרתי אותם והיו וי ועם) ,עם גוי קדוש(.

יתברך שמו.

והיה משכני עויה"ם,

ואני אהיה והם ואוקים) ,אורייתא וקוב"ה

)בהתגלות כבודו יתברך שמו בגלוי .אך זהו

וישראל חד )זוח"ג עג(, ,ב ועל ידי שישמרו

כאשר יהיח(

מקרשי בתוכ"ם) ,בלבותם

התורה בארץ הקודש] ,לא כדעת הציונים

ורצונפ חאמיתי .וזה שכתוכ( וירעו הגויים

ואביזרייהו הרשעים המחטיאים כנ"ל ,שעושים

כי

בחיות

המושבות ולהיות עם נאציא"ז ,ולא קדוש,

מקרשי בתוכ"ם) ,בפנימיותם ורצונפ כנזכר

הוא טפל

לעיל ,על ככח ואז יהיח חישועה( ועוום,

שבטפלים להם[ ,ועל ידי זח חתשובה נזכה

רצוז

ימות

המשיח,

ושמירת

תורה

גם(

מכו

הק /מן השמים

)בית

לכיאת גואל צדק במהרה בימינו אמו:

אני

וז"ש

מקרש

ה'

חמקדש

קיים

את

עדי

במחרח בימינו

ישראו

עד(,

כז

יחי

אמן:

ויחי

)מז ,כח( ויח"י יעק"ב .גימטריא גבור'/ה ,רומז

,וכו' ,ועל כן חיתח חיותו ועכבותו שם בבחינת

שפיר על מח שאמרו חכמינו

גבור"ח שחיא חחכרח לחיות כן .ואם כי אמרו

ז"ל )בראשית רבח פו ב( בירידת יעקב למצרים,

במקום אחר )עייז זוח"א רטז ,ב( שאלו הטו"ב שנים

משל לפרח שרצו לחוליכח לבית חמטבחים

שחי במצרים שזהו חיו נחשבים לחייו בנחת,

ח  'I'Iם

קסד

ושלום

ויחי

עם כל זח בחיותו בחיר שבאבות ברוב קדושתו

)קולו ,בחםפד ובכיה על חמת כפירוש רש  IIי

כערות הארז במצרים ,חיו אלו חשבים לפביו

שם( ידלובי וכון ,ואם כו חרי זח מצפח לתשלום

בכחינת נבור' lה כנזכר ,ולהיותם הכבח לגאולת

גמול ,שיעשו נם לו כו ,ובפרט חבורח חמיוסדת

מצרים ולכל חנאולות עד בית יעקב אמת

לזח כנ IIל,

במהרח

בימינו:

אכו יו  lל בפשיטות כיון שלזח אינו מצפח בו

)מזו כט( ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא
מצאתי

חו

בעינוי שים

נא

יךד תח"ת ירכ"י .חיינו האותיות שתחת ירכ"י

)חיינו

כשו"כ(

הם בנימטריא

ש"ננ ,בסוד

חמשכת חשפע מש'  lע נהוריו דךר זעיר אנפיו

להיסו"ד חמשפיע ,למלכות .זחו ויקרא יננקב

אדם שימות) ,וששיובו אז תשלום נמולו
בהתעםקותם עמו( ,רק אדרכא שיחיה ויאריך

ימים ושנים טובים עד ביאת נואל צדק במחרח

בימינו .על כן זחו נקרא שפיר שם חחבורה
נמילת חםד של אמת ,כיוו שאינו מצפח
לתשלום נמול כנזכר ]ועדו חארבתי קצת בזח ואכמ/ול,
יעייז פשרת צו בדווח א"י

)זעיר אנפיו( ,יבנו ייוסף) ,יסוד( חמשכה
מש IIע נחורין) ,ונם תחת ירכי הוא אבר היסוד

צדיק מדת יוסף( .ועל ידי זה וננשית ננמרי,
)עם יעק"ב זעיר אנפין ,שהוא קו האמצעי ,תתו

אמ"ת לעיקב )מיכח ז (,כ ורב חםר מטה כלפי
חסד יחיח נוטח לקו חחם  I1ד ,ועל ידי זח יהיח(
וננשית ננמרי הס"ר ואמ"ת) ,רק ליזהר( או

נא תקברני במצרים) ,לשוו קבור וטמון,
שלא ימשיך שפע זח למצרי  lfם ,היינו שלא יחנו
מזח מצד חסטרא אחרא ולא ילך לחם( ,ואל
יבוזו זרים יניענו:

)מזו טכ( בפירוש רש"י ועשית עמדי חםד

צו[ :

או יאמר על הך דנמווח של אמת שאיבו
מצפה לתשלום נמול ,ודרשו )טייז
.
בראשית רבח פצו/ו ,ח( זה על הכתוב ועשית עמדי

חסד ואמת ,על פי מה שכתבו בספרים
הקדושים על חכתוב חלז שזהו בחינת עיבור

נשמת הצדיק שבא לאדם לפעמים בעת חיותו,
לסייעו לצדקת עבודתו  Iוזו lש שיעקב אבינו אמר
וננשית ננמרי ,הייבו עמדי ,שאזדווג .בעיבור

בשמח

עמך

אחרי

פטירתי.

וזווש

הס"ר

שננושים ננם המתים) ,עם חמתים ,בעיבור

נשמתם ,בבואם לתוך בני אדם( עד כאן תוכו
דבריחם חקדושים.

ואמת ,חסד שעושים עם

המתים היא חםד של אמת ,שאינו מצפה

וז"ש זהו חסד של אמת ,חיינו כיון שהזחיר

לתשלום גמול .אמרתי בזח בסעודת חבורח

כעכדים

התנא

באבות

)פ'/או מ"כ(

חוי

"גמילת חםד של אמת" בפה קהלה )חבוסדח בחסד

המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרם,
אמנם זהו קשה להתחזק בדעתו על זח שאינו

בהתעםקיתם כל אחר ואחד מבבי חחבורח בבוא פקדותו אחרי

מבקש שום פרם ,כי חלא יחשוב מדוע לא
יניע לי שכר על עבודתי ופעולתי במםירת נפש,
·ננד הנםיונות ,עד שעשיתי מצוה נדולח זו

חםד שאינו מצפח לתשלום גמול ,וחלא אמרו

וכיוצא ,אבל חחסד )מצות ומעשים טובים(

חז'  lל במועד קטו )כח ,ב( דםפיד יםפדוני דדלי

שעושים עם המתים חנשמות שבאו לםייעו,

שעושים עס חמתים ל"ע לחיותם ת"ח ויר"א הז טס זח

מאח ועשרים שחנ יתעסקו עמו בני חבורתו כשמירחו ונשיאת

טמתו וטכחרתו ובחלויתו וכיצוא( ,ואיך נקרא זח גמילת

חיים

ושלום

ויחי

קסה

)והו חסר מהשם יתבךר ,ולא הוא פעל כואת,

אולם יתורץ בחרא מחתא ,לאשר יעקב אבינו

ויבין בעצמו שאין לו קבלת שכר על זה ,כי
רי לו זה בעצמו שזכה לזה ,שבאו מו השמים

בוראי צוה לעשות לו לאחר גויעתו מיר

לסייעו לעבורתו עבורת השם יתברך .על כן
שפיר נאמר על זה( שאינו וכצפה) ,ברעתו(.
יתשיום נוכוי עי זה כנזכר.
ושפיר נקרא חס"ר ,כראמרינן בסוכה )מט ,כ(

תורה לשמ"ה זהו תורת חס"ר ,שאינה

לשמה זו היא תורה שאינה של חסר .וז"ש

חס"ר שעושים וכו' )וכנ"ל( ,שאינו מצפה
לתשלום גמול )על מנת ,לקבל פרס( ,רק לשמה,
בנוטריקון לשם /,ה וכמו שכתבו בספרים זהו
תורת חסן'ר ,על כן שפיר נקרא כו וכנזכר:

כמו שנהגי בני ישראל על פי צוואת רבינו
יהוהר החסיר ו"ל) ,ובוראי זהו המנהג אצלינו
היה מימי קרם ער האבות הקרושים( ,להניח

את המת מושכב על האץר ער שיקחוהו לטהרו
ולהובילו לקברות ,ועל כו יעקב אבינו כי ירע
שיתארך הזמו ער שיניחוהו פרעה להובילו
ולנשאו לארץ כנעו לקוברו) ,וכמ  Ifש המפרשים

הראשונים שעל ירי זה הוצרך להשביעו ליוסף,
אם כי בלאו הכי היה שומע בקול צוואת אביו,

יען כי ירע יעקב אבינו אשר בלתי זה ימנע
פרעה ולא יתו שרות ,ועל כן נאמר עלה וקבור
את אביך כאשר השביע"ך רייקא ,שאז יבוש

פרעה ולא יוכל למנוע את יוסף מלהעלות
)מז ,ל( ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים

חזן/ל בנזיר )סה ,א( על הכתיב זה טול עמי

לאץר את אביו לעביר על השבועה( ,ויתארך
זמו כמה ימים ער שימצאו המטה והעגלות
להעלותו למרינה אחרת ,ובמשך הזמן פן ציא
תבוסת רם או רקב וליחה ויובלע באץר שיהיה

נוטלו ואת תפיפתו )שם סו([, ,ב וכבר תמהו שם

מונח עליה ,על כן צוה )מרוב ענוותנותו ,כי

זה

חשש שיהיה כו כטבע שארי בני ארם המתים(

שייכות על הכתוב הלז ונשאתני ממצרים ,הלא

שיטלו עמו מעפר מצרים ,שיהיה נביתו מונח

וקברתני

בקבורתם.

ררשו

מעפר מצרים] ,ומכאן אמרו המוצא מת מושבכ

בתוספות

יו'וט

ובשארי

מפרשים

רמה

יעקב אבינו לא נקבר כלל במצרים ,ותפיסת

עליה )ולא נקבר( ,כרי שיקחו תבוסת הרקבין

המת הוא רק כשנקבר שהתבוסס שם רקב או

או דם להעלות נם כן לארץ וכנ"ל ,ושפיר
למדו חז"ל בנזיר )כנזכר( לחפירת הקבר) ,כיון

ליחה מהמת בעפר קבורתו והסמוך לו ,מה
שאיו כן כשלא נקבר כלל בארץ מצרים.

אולם יש לתץר זה ,רהא קשה עור על יוסף
הצריק מרוע החניט את אביו על ירי
הרופאים ,כרי שיוכלו לנשאו ממצרים ,רלמה

שגם יעקב חשש כו ,שיהיה כו במשך הימים

שיהיה מוטל בביתו על הארז כנזכר(.
אמנם באמת לא שלט בו ח"ו שום רקבון כל

רהו,

אך

יוסף

הצדיק

בשמעו

את

חשש שיהיה חן'ו רקבוו בגוף אביו הקרוש יעקב

הררכים האלו ונשאתני ממצרים אשר הזהיר

אביני ,בחיר שבאבות ,אשר נקרא ביחור יעקב

אביר לפני מותו ,שיקחו גם את תבוסתו ,ולפי

אבינו לא מת ,כמו שאמרו חו"ל בתענית ,ה)

זה הרי בעל כרחו מפי יעקב יצא ששילוט בן'

(,כ וכבר עמרו המפרשים בזה )ועיין לקט הקמח על

רקבון ,וכל דבריו ברוח הקורש ,על כן חשש

משניות ]םוף פ//ה ופםחיס[ ,וכתשובות חתם םופר ]חיוווו סימן

לש"י[ ,עיין שם(.

מה יהיה במשך הזמו רב שיוביל והו לאץר ,פו
ישלוט רקבוו ובזיוו ח//ו ,כי כן יצא לפי רברי

קסו

חיים

יעקב אבינו ,ולא חשב בבירור שזהו היה רק
מרוב ענוותנותו) ,כי באמת לא היה שולט בו

ושלום

ויחי

)מח ,כ( ויתחזק ישראל וישב על המטה .ב'
במסורה ,דו .ואיןד )אסתר ז,

ח( והמו נופל על המטה אשר אסתר עליה.
וי"ל כי עניו התחזקות ישראל לישב על המטה,

שום רקבון חלילה ,ונם חפז יעקב להורות
הלכה שלוקחים את תבוסתו היכא שיש רקבון
מובלע בארז כנ  ffל ,וזהו היה לגבי יעקב אז
הלכה ולא בא לידי מעשה( ,אבל יוסף חשש
פן זהו כשגגה יוצאה מלפני השליט אביו ,על

שעל ידו יתבער רוח הטומאה מו הארז וביאת
גואל צדק ,כי קיימא לן )כראש~ת רחכ פע ח ,ו( אין

כן צוה את הרופאים לחונטו להשמר מזה,

עשו נופל אלא ביד בני בניה של רחל ,והוא

ומיושב הכל ואתי שפיר.

ןרע יוסף הצדיק ,וכמו שכתבתי לקמו )כפרשתו(
על הכתוב ואקבהר שם בדרך אפרת היא בית
לחם ,עיין שם באורך .וזו'ש המסורה על המטה

והנה לפלא כי הרמב l'/על הכתוב )לקמז מח ,ז(
ואקברה כתב בזה הלשוז ",ולא נקברה
בחוז לארז כאשר תהיה קבורת מצרים
ליעקב .'/והוא פלא ,היכן נאמר שיעקב נקבר
ח' fו במצרים ,ואולי כונתו נם כן למ /fש בגמרא

מפני כבודו של יוסף ,ועיקר כונתו הפנימיות

II

תרין .דן ,ויתחזק ישראו וישב נוו המטח,

)לכנודו של יוסף כנזכר .ולמטרת תכלית

הנרצה שיהיה( וחמן )זרע עמלק בן אליפז בו
עשו( ,נופי נוי המטה אש ר אסתר ) fבחינת

הנזכר על ונשאתני ממצרים כנזכר ,אך באמת

זה אינו  fדלא היה שם קבורה כלל במצרים,

מלכות שמים( נוויה ,היינו שיהיה מפלה

וגם הוא תימא כנזכר לעיל מ /Iש שם בטעם

במהרה בימינו ,ועשו וזעוו עמלק נופל ביד בני
בניה של רחל כנ"ל:

בטעות סופר או שלטו בו ידי זרים מתלמיד

)מח ,ז( ואני כבואי מפדן מתה עלי רחל בארז

קבורת רחל דאי  fהסמים והרופאים וכו') ,ואולי

טועה ,להוסיף דברים ,והרמב"ז זו,ל וכסאו
נקיים(:

כנען

בדרר

בעוד

כברת

ארז

לבא אפרתה ואקברה שם בדרר אפרת היא

בית לחם .הדקדוקים ידועים ורבו בזה ,ועיין

)זמ ,לא( וישתחו ישראל על ראש המטה.
נראה רמוז כי יעקב לפני

פטירתו הודה והשתחוה להשם יתרבך על

רא"ש שמחתו בחלקו אשר נתן לו ,כי מטתו
שלימה ,ובניו יהיו נקראים בני ישרא"ל,
מובלדים מאומות העולם ,רק עם סגולה לבדו
בקבלת התורה ,ואמרו חז1fל )~מכות מו ,כ( ופירוש

מה שכתבנו בזה בעזרת השם יתברך בהקדמת

תרעא ןעירא לשו I/ת מנחת אלעזר חלק וו
באוךר )חסר וחכל על דאכדי!(:

)מח ,ח-ט( וירא ישראל את בני יוסף ויאמר
מי אלה ויאמר יוסף אל אביו
בני הם אשר נתן לי אלקים בזה ויאמר קחם

רש"י )דIIח כאגתנ( בפרשת משפטים )שמות כד ,ו(

נא אלי ואברכם .אשרום קצת ממה שאמרתי

לא נכנסו ישראל לברית התורה אלא על ידי

בעה 1fי בדרשה במקהלות בפשרה זו בד'
אופנים ,כי החנ לכאורה קשה טובא ,אם

מט"ח )מילה טבילה הרצאה( ,ועל זה הודה
להשם יתךרב כנזכר:

כפשוטו איך לא הכירם עד ששאל מי אלה,

מילה טבילה הזאה )עיין שם( .והוא רוות

)ואם כנדו עיניו מזוקו ,הלא היה יכול להכירם

חיים

ושלום

ויחי

קסז

בטביעת עינא דקלא ,וגם לא חיה כלל סומא

כנזכר ,וז  flש יעקב אבינו טרם חסתלקותו ,כי

כמו שכתוב בציחק )כראשית כז ,א( ותכחין עיניו

חיח חדבר נוגע ללבבו חבחיר שבאבות ושורש

מראות ,רק ועיני ישראל כבדו מזוקו ,שנחלשו
כדרך בני אדם לעת חוקנח( ,וגם אפרים חיח

חתורה ,וחפץ לברר חהלכח על מנשח ואפרים
בני בנו חחביב יוסף חצדיק ,לאשר נשא את

רגיל לפניו בתלמוד וחוא חביד לאביו יוסף כי

בת פוטיפער וביירח שלא בפני בן ,אם כן חרי

אביו זקינו יעקב חולח ,וחלא חיח מכירו כבני

המח בני נכרית וכנכרים נחשבו לו חו  Iו ,ושאל

ביתו ובניו ממש,

עליהם ו Iמי אלח" ,כלומר מח חמח )על פי

אולם יש לומר ,א( כי חנח כפי מסקנת
חפרשת דרכים )דרוש ('א דדיו ישראל

חלכח( ,אם נכרים ח"ו לאשר לא נתביירח
אמם בפני /,ג

גמור חיו לחם לחאבות ובניחם ,שחיח אברחם

ומה שחראח לו שטר כתובה ואירוסין לא

תחלח לגרים )כדאיתא בפרק א' דחביבח ,ג)

הועיל יוסף ,במח שחשב ששאלוהו מי

«,א ובניו אחריו ישראל במור;)' ,ועל זח נחלקו

אלח ,אם נשא אמם בחופה וקידושין ,כי אם

יוסף ואחיו ,כי רק לחומרא סבר יוסף שיש

נאמר שחיא נכרית ולא חיח מחני הגרות ,אם

לחם דין )בו נח( ]שיראל[ אבל לא לקולא ,ומכל

כן לא מחני עמה חכתובח וקידושיו כמובן,

שכן שנחלט כשיטת אחיו חשבטי ישורון כי
ואין כאן מקומו

ועתח צריכים על כל פנים בעל ברחך לביירם,
כששי כאו הרבה מבני ישראל ,עיקב ובניו,

לחאריך( ,וחחנ כאשר לקח יוסף במצרים את

והמה יחיו חבית דיז )וגם קרובים כשרים לזה(,

בת פוטיפרע חיח צריך לביירה ,ולולא זאת חיה
.בניו נחשבו כנרכים כדין בו ישראל שבא על

ועל זה השיב לו יוסף בני הם) ,ולא כמו בני
נרכית שבא עליה שיראל שרינם כנכרים ,כמו

חנכרית ,וברות צרד לחיות בפני שלשח,

שאמרו חןן Iל )קידוישן סח ,כ( מחכתוב )דברים ז ,ד(

ומהיכז חיה לו במצרים ב  Iבמני יעקב ,שיגי.:רה

מפני

על כז דנוחו~ אז ומכרוחו

ויבטילח

בפניחם,

ויודיע

I

לח

כי

תסיר

את

בנך 'וכו',

ואם

תאמר

מצות:-בעת

שביירתי את אשתי רק בפני אחד ולא בפני בן,

הטבילח ובירות ,כמפורש ביורח דעח ~~~')~i-:ב~'iח

חנח לא היה אז באפשרי באופז אחר ,יעו(

סעיף ',ג ]עייין שם כש"ך ס"ק '[.י ובחיבורי שו"ת מנחת אלעזר

אשר נתן וי אוקים בזה )במצרים .ובכאן

חלק ג' סימז חן( ,וחם קיימו תורה שבעל פה ער
שלא ניתנח אפילו עירובי תבשילין ,וב' יהודים
מזער יעקב לא חיח לו שם) ,שהיה ירא לבלות
מי חוא ,כרי שלא יודע לאביו טרם נשלמו
הכ"ב שנים ,כמו שכתבתי לעיל בפרשת ויגש

לא היח באפשרי למצוא ב' בני עיקב ,כנ  ffל

לברכה בננ"י) ,ואינו צריך לביירם עור כלל

)מה( ,ב tעל הכתוב מחרו ועלו אל אבי וגו,(/

(:ר"ח

שעת הדחק בדעיבד רמי וכשר בדיעבד ,והרי

חם בני חכשרים מגיורת כמו בת ישראל .ואז(
ויאמר

קחם

נא אוי

ואברכם ,שראויים

אטנם מפורש שם בשולחן ערוך כי בדיעבד
שם בש"ך

ב[ עור י  ffל על הכתוב הלז וירא שיראל
את בני יוסף ויאמר מי אלה ,ודרשו

דמי ,כי לא חיה אפשר אז באופן אחר במצרים

חז /Iל )עיין תחנומא ויחי סימן ו( ופירש רש IIי )ד"ה וריא(

סגי בם באחד מומחח,

עייi

סק  IIי ,חוא יוסף בלבדו ,ושעת חדחק בדיעבד

היים

קסח

ויחי

לפי שעתיר ירכעם ואחאב לצאת מאפרים
ויהוא וכניו ממנשה ,והנה לכאוהר קשה כענלי

יעשו תשובה ,ועשרת השבטים ובראשם אפרים

יחזרו בקיבוץ גליות בראש נולים ,וכשעושיו

זהב שהעמיר ירכעם וכן השארי עכורה ןרה

תשובה ובמקום שבעלי תשובה ]עומרים[ וכו'
)ברכות לו(, ,כ יהיו נקראים בנים ,וכררשת חז Iול

כמעשה הירוע כמרכר )כפרשת תשא )שמית לכ(

כנ"ל נם "אלה" תשכחנה ןה מעשה וכו',

שלא היו שיראל ראוייו לאותו מעשה ,אלא
כרי להורות תשובה לרכים ,וכמעשה כזאת

"ואנכי Iו אנכי ה' אלוקי ששמעו בסיני לא

מאחאב ויהוא ,למה אמרו חז"ל )עכווה זרה ו ,כ(

רירכעם וכיוצא לא אמרו זה.

תשכחנה.

ועל

כו

אמר(

קחם

נא אוי

ואברכם:

והנה תירצוים רכים יש כזה .א( כי שם כמרכר
היה פעם ראשונה כטעות שהטעום ,מה

שאיו כו עתה היה להם ככר ליזהר שירעו מהו
עבורה זרה ועבשה.

נ[ ערר י"י כי הנה קיימא לו )בכא קמא פג,
א( בבית רן נמליאל שהיו

קרובים למלכות הם ובניהם התירו להם לספר

מכל שכן בני מלכים בעצמו .והנה יוסף המלך

ב( כי שם לא עשאום רק הערב רב ,כמ  IIש

במצרים בודאי בניו מנשה ואפרים )אם כי היו

רב

קרושים ומנודלים על ברכי התורה והיראה(,

שהעלה משה רבינו מרוב ענוותנותו וכירוע

כלפי חוץ הלכו בעל כרחם כבנדים בכני

מןוה /fק )תיקוני זר 'Uתיקיו ה קנמ(, ,א ורק החטא היה

מלכים ,ותהי ןה למורת רוח ליעקב אבינו ושאל

על שלא מיחו בהם כני ישראל.

ייזבי אוה") ,כאלו לא הכירם ,כאשר באו אז

)שמות לכ ,ז(

כי

שחת

עמך,

הערב

נ( ששם במרבר לא היה גניעת ממון ,ואררבא

למי זהב התפרקו וזרקו אותו באש את

הזהב ,וכאו עשה לו ירבעם לנניעת ממוו וכבור
כרי שלא יעלו לרנל לעיר רור ,הוא ציוו
וירושלים ,וכשיש לו נניעת ממוו אז נרע יותר.

I

ר( ועור והוא העיקר על שפנמו כמלכות בית
רור) ,והארכתי כאלו הפרטים יבמוסר,
ואכמ"ל( ,ועל כל פנים זה שאמר יעקב אביבו
זבי ייאוה" ,הלא יהיה להם עון עבורה זרה
שאמרו ו Iאלה" אלהי שיראל) ,וכרשדת חז'/ל

לפניו בבגדי כני מלכים של מצרים( ,ויאזבר
יוםף בני הם אשר נתן וי אוקים בזה,

)בהיותי מלך במצרים בזה ,והמה כני מלכים
ומוכרחים ומותרים ללבוש כו כלפי חוץ כנ(.f /ל

ויאזבר יעקב קחם נא אוי) ,לרךר שלי
להיות איש תם יושב אהלים של תורה ובבנדי
תלמירי חכמים ,כי הם אינם צריכים עיר להיות
מלכים וכאשר היה באמת( .ואברכם) ,להיות
תורה ונדולה במקום אחד נם בלבושי יהורים(
כנןכר:

)עיין פםיקתא רבתי פל"א ,ז( על הכתוב )ישעיה מט ,ט(

ר[ י"ו על שצפה ברוח הקודש על העתיר
וראה שחייה אחר כך על ידי העונות

זה ענה יוסף כני הם ,כמאן ראמר כקירושיו

הנ"ל )כאופן כן( נלות השבטים עוד כזמו בית

)לון א( כי ביו כך וביו כך קרויים בנים ,ונם

אן ,טרם החרש והמסגר בלימורם וטרם שנחתם

למאן ראמר כשאיו עושיו צרונו של מקום
נקראים עברים )כבא כותא ין א( מכל מקום לבסוף

תורה שבעל פה ,וכאשר תורה שבעל פה הוא
רק מקובל איש מפי איש פו תשתכח מהם ח"ו.

גם אלה תשכחנה ונו (/והאיד אברכם .ועל

-

ושלום

חIוןIוןם

ושלום

ויחי

קסט

וז"ש מי או"ה) ,גימtפריא ו"ו מסכתות( ,אם

כת יתרו ·,אך חאמת אינו כן כנזכר ,ולזכר זח

המה )הייבו יוצאי חלציו( ,יהיו מחזיקים כתורה

חגיד משח רכינו בהולד לו כנו הראשוז

שכעל פח חמסורח לנו כעל פח ממשח רכינו

)גרשום( שזחו חהי כמדיו ,ועיין רמכ"ז )רפשת

מפי חקכ'/ח .ויאמר יוסף בנ"י הם) ,עושין

שמות על הכתוב ,ד) יtב( יואמר הו אל משה במריו( וכו

רצונו של מקום נם כגלותם ונקראו בני/ום,

כשארי מפרשים ראשונים ז//ל על כז קרא משח

וכאשר למדתי מפד] ,ולדוגמא כמו שאמרו

רבינו

כארץ

חז//ל )בראשית רבה פצ//ר ,ג( שחיח עוסק עמו

נכריה) ,כמדין שט ,ולא חיח אפשר למצוא שם

כחלכות ענלח ערופח ,וכן שארי חלכות תורח
שכעל פח[ כן יחויקו חם ,וכנודע נודל צדקתם

ג ,לגיירח וכנ I/ל על כן חוא ישראל כשר נם

את

שמו

גרשום,

כי

גר

חייתי

מצד אמו( ,ואת שם חשני קרא אליעזר כי

וכחם של עשרת חשכtפים שיחזרו לעתיד

אלקי אבי כעןרי על שם אביו ,חיינו שחוא
נחשב יחודי כמוני לאשר נולד כמצרים )כדברי

חדני המובא כתוספות )עייו רשב l /א חוליו נז ,א בר"ה

הרמכוון שם( ,וכמצרים חיח יכול למצוא ככר

אצלם

הרבח יהודים השומרים תורח חמוחזקת לחם

וכיוצא .ואז( ויאמר קחם נא אוי ואברכם,

מאבות חקדושים ,כמבואר כמדרש )תנחומא וארא

)שראויים לכרכח( כנזכר.

םימז ו( )על חכתוב )שמות (ב,tה ואל ישעו בדברי

כמחרח כימינו כראש נולים ,וכמ'/ש כאלדד
ה//ב ושמןאל(

חלכות

שחיטח

חמקוכל

וכזח אמרתי מ"ש )כפרשת בלק )רש!!י במדרכ חכ,

שקר( ,כי מגילות חיח להם מאכותיחם שהיו

משתעשעין כחו משכת לשכת ,וחיח יכול

י( וכדרשת חז"ל )םבהריר iפב ,א« למשח
רבינו כת יתרו מי חתיר לך ,כי חנה כודאי
גיירח משח רבינו קודם שנשאח ,וחיכא דלא
אפשר כודאי מחני אפילו כפני אחד ,חיינו חוא

לכתחלח ,על כן קראו כשמו לרמז כי אלקי
אכ"י ,חיינו יחודי לכתחלח כמוני כנזכר:

כעצמו כב"ל ,ונם אסור לנייר כשביל אישות
שרוצח לישאח ,כמבואר שם ביורח דעה )בםימן
(,ח!/םר אלא פסקיבן שם כדעיכד אפילו אם חיח

)מח ,וי( ויש י ח ישראל את ימינו וישת על

לשם אישות מחבי וחוי כישראל ,והכי נמי גכי
יוסף הצדיק וגכי משח רכינו שניירו נשותיהם

לשם אישות שרצו לישאו כיון שלא מצאו
אחרת ,ולא חיה כאפשרות שם בארצות חאלו
כאופן אחר ,ולא חיח לחם אחרת יחודית
כתולדח לישא כנ  IIל ,על כן גם כזח אמרינו
שעת חדחק כדיעכד דמי ומחני חגירות.
אמנם זהי

היח

ערעור

חשכטים

חשונאים

לגיירח כפניחם שלא חיח שום חשש נם

ראש

אפרים

וחוא

חצעיר

וגו' .י  IIל כי זהו עכודח גדולח בנכואתו על
אפרים,

אשר

עבודה

זרה

באמת

כימי

משכט

ירכעם,

זה

היו

וכאשר

חצרות

הרעישו

חבניאים )מפי ('ה כנבואתם על אפרים ,וגם

לעתיד כמחרח כימינו יחיה משיח כן יוסף
מאפרים וקראו חקכ"ח כני  1כמבואר כפסיקתא

רבתי )עיין פל /זו א( ויסבול יסורים גדולים וצריך
רחמים להעתיר שלא ימות על ידינו וכו',
וכנודע כפרי עץ חיים וכסידור הארין Ifל ככונת
I

)תשכוו( ולירושלים עירך וכון וכסא דוד וכו

ומכזים למשח רבינו ,שאמרי כת יתרו
מי חתיר לך ,היינו כיון שכעל כרחך לא גיירח

אמנם חסוף יחיח חכל לתכלית חנרצח ושניחם

כפני נן שם .במדיו ,אם כן עדייז היא נכרית

ישארו קיימים כתחייח חנמורח במחרה כימינו.

,I

חיים

קע

ושלום

ויחי

וז"ש וישוח ישראו את ימינו) ,שהוא מפני

אאמו"ר הקדוש זי"ע בתפלת וכרונות כראש

יהושע ]ראש הגואלים ומכניס לארץ

השנח וגם את נח כאחכח זכרת ותפקדהו כדכר

מאפרים,

ישועה ורחמים וכו' להרבות ןרעו כעפרות תכל

כדרשת רז"ל )תנחומא ויחי ס~מז ו( ופירוש שר"י
)ר וח ואולם( ,וכן משיח כו יוסף לעתיד כמהרה

וצאצאיו כחול חים ,ומחו חכרכח וישועח כל

ךכ שיהיה להם ריכוי כנים כל כך ,אך חיא

כימינו כנזכר( .ויש"ת) ,רו'ת תחלתז יסורים

הישועה

יחיח

וסופו שלוה כדרשת חז'  Iל )בראשית רבח פסווון (,ר

בחינת  Ifכחול חים" ,כמ"ש )שיעהי בז ,כ( רשעים

יהיה התכלית

כים נגרש וגון ,וחו"ל שם לי"ם סביב )ירמיח ח,

לטובה וסופן שלוה כנזכר ,כמראשית הכונה(

ככ( על שפתו ,שלא יעלח ויחריכ העולם ,על

עי ראש אפרים) ,כנזכר( )ועיין מ Iוש בוח בפשרת

כן חצדיקים עומדים Iיכחול חים" נגד חרשעים

בלק על הכתוב וישת אל המררב פניו וגוו( :

כים וגון כנזכר ,יהם הצדיקים יחיו כניו וזהו

ראשונה[,

בביאה

לצאת

שעתיד

I

היינו שמכל

אלו היסורי fים

ופקודת

ישועה

ורחמים

שבניו

חפקודת ישועח .וזחו כשבניו יקראו על שמית

)מח ,טו-טז( וי ברך את יוסף ויאמר האלקים

אכותיהם ודרכיחם ,אן( וירגו ירוב בקרב

אכותי

הארץ) ,הוא הברחכ כראוי שירבו ויפרו לרב

אשר

התהלכו

לפניו וגו' ,המלאך הגואל אותי מכל רע יברך

בקרב האץר( כנזכר:

את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אכותי וגו'

וידגו לרב כקרכ הארץ .ידוע הקושיא כי מתחיל
ויכרך את יוסף ולא כתיב מה כירך אותו ,רק
כתיכ שכיךר את כניו ולא אותו ,ועייז באור
צדיקים על חתורה למרן הבית יוסף שעמד על
זח.

ונראה לי כפשיטות ,כי רק זחו הכרכה לאדם
את

כשמברכין

כניו,

וזהו

את

וגו',

יוסף

)ומחו

)ברכת בניו

זה

כרכתו.

רק

ויקרא בהם שמי ושם אבותי,

I

חזה ,וכשיתנחגו כראוי הוא מבוא להתכלית

ישועתו

המואר

מיא,

)שזחו

הישועה

וגם

הגואי

משחת

הנואי אותי מכי רע יברך את הנערים,
הכרכה

קב(. ,ר חיינו רומז שגם כל זח חנ' ל לטובת בניו,
וכל זה הוא רק גאולה .פרטיות וישועה כעולם
לזכות לגאולה שלימה במחרה בימינו ,על כן
כל הגאל חסר ,שעדיין אינו בשלימות) ,רק(

וברכתו ,ושילכו בניו בדרכי /,ח וז"ש ויברך
ברכתו(,

)מה ,טז( הגא; .חסר כמסורה כולם ,רק כ
גואל מלא ,נא[ וכא לציוו
גואל )שיעיח טג(. ,כ נב[ הנואל משחת חייכי )תהלים
f

תהיה(
)שיקראו

שמותם היהודיים על שם יעקכ ואבותיו ,ולא

ובא

וציון

כמלואח

גואי,

ותכליתח(.

חייכי ,מיא) ,חיינו בבואו לעולם הכא שינצל
משחת ,שזהו גם כן מלא ,תכלית הנרצה
כמלואו(:

בשמות הנכרים כאשר נהוג כעונותינו הרכים

יבזה שכתבנו לעיל על חכתוב חמלאך

כעשירי עם ,שחשיגו ברכת העושר ובושים על
ידי זח עם שמות ישראל ושינו שמם ולשונם
ומלבושיהם ,וזהו עיקר הכרכח שיתנהגו בניו

כי

בדךר הישר אושר ועושר ויהיה להם שמות

שיתהנגו בדרכי חשם יתבךר ותורתו ,ובזה יובו

שפירש

דרבי הזוה  lfק בפרשתו )זוה"א רטכ ,א( על חכתוב

אבותיהם

ומנהגיהם

ודרכיהם,

וכמו

חנואל אותי מכל עד יבךר את חנערים,
עיקר

טובת

האדם

חוא,

ברכת

חבנים

חיים

ושלום

ויחי

קעא

זה המלאך הגואל וגו' ,ר' חייא פתח בית והון

יתכרך ולחשמר מכל עין ,כי אם יחטאו חלילח
אז יחיח נקרא לפי מעשיו גנכ )כאשר יגנוב(,

יד( ,מכל רע זו אשה רעה ,עייז שם ,היינו לפי

או נזלן )כשיגןול( ,או שקרו וחונף )כשיכזכ

זה כי עיקר הוא הנידול בנים ליראי אלוקים

ויחניף( וכיוצא.

ו]לומדי[ תורה ,ומצינו בגמרא )יבמרת סג ,א( באשה

וז'  Iש המ,א'~ד) ,כמו שחמלא"ך נקרא על שם
פעולותיו כנוול ,כן יעזרנו שיחיו חמח

נחלת אבות ומה' אשה משכלת וכי' )משלי יט,

דיינו שמגדלת את בנינו,

וזהו תלוי הרבה

באשתו ,אם היא יראת ה' ותגדלם כראוי ,על

כז שפיר דרש כפשוטו בזוה"ק בזה על אשה
משכלת ,ולשמרך מאשה רעה ,כי כל החוטא
נכנס בו רוח שטות )עייז סוטה ב(, ,א על כו יראת
אלקים היא תתהלל לאשה משכלת ,ואן תגדל
את בניה לתלמידי חכמיס ויראי אלוקים לעמוד
כחומה בצורה לדת תורתינו .הקדושה כנ :Iל'

או יאמ ר המלאך הגואל אותי מכל רע
יברך

את הנערים

ויקרא

בהם

שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידנו לרוב
בקרב האץר .ויש לדקדק א[ מדוע הניד בזה

הברכה שתהיה באמצעות 'Iהמלאך" ,ומה ענינו
של  IIמלאר" לכאן.

ויוצאי חלציחם צדיקים( .הגוא ,אותי מכ,

רע) ,שלא יכשלו כניי ויוצאי חלציי לדרכי

עקלקלות ורעים .רק( יברך את הנערים,
)אשר(

יקרא

בהם

שמי

ושם

אבותי

אברהם ויצחק) ,חיינו על שם מעשיחם
צדיקים,

יקראו

כמו

אכרחם

ויצחק

שנקראו

צדיקים(] ,ולכך נקט מקודם 'וחמלארו' ,חיינו

כמו חמלא"ך אשר שמו כמו פעולתו כנזכר[.
וירג"ו ירוב בקרב הארץ) ,כמו

חדגי"ם

שאמרו חז"ל ככרכות }סא ,ב Cשחשיבו לחשועל
אתח פיקח שנחיות ,ומה במקום חיותנו כך,

חיינו כמקום תורח ממנו לא נזעי זיז כל שחוא,
כך יחהי כנים ויו  IIח שלי שימסרו נפשם על
חתורח ,רק על משמרתם ומקומם מקום תורח

כ[ מ"ש שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ,הלא
·המה מנשה ואפרים לא נקראו בשם

יעמודו ,ולא יכנסי למקום אחר לגבול חפרת
חתורח ,חיינו כמו הדגים שלא יחיו זולת חמים

אבותיו אברהם ויצחק ,רק מנשה ואפרים ,ואם

שנמשלח לתורח ,כמו שאמרו חז  IIל בתענית ,ז)

חכונח כמ"ש לעיל חיינו שילכו בדךר אבותם,

א( כנודע( ,כו יעזרנו חשם יתבךר:

חכי חוח ליח למימר שילכו בדרכי אבותם ,ולא
שיקראו בשמם.

ג[

וגם מח שנקט ריבוי חבנים לחמשילם
לדגי  lfם.

)ס ,nכ( ריברכם ביום חחוא לאמר בך יברך
ישראל לאמר ישימר אלקים
כאפרים וכמנשח וגו' .בתרגום יונתן יברכו נית

ישראל ית ינוקא ביומא דמחולתא למימר,

וי /fל על פי דכרי חז"ל במדרש )במרבד דבה פ ו,

ישויבר

ח'

כאפרים

וכמנשחובמניז

שtפכיא

I/

ה( ופירוש רש  ltי )ר'וה לחמ( ז  flל על חכתוב

)לעיל לב ,ל( למח זח תשאל לשמ"י ,כי "חמלאר'ן

נקרא על שם חשליחות ,ושמו חוא לפי עכודתו

יתמני רבא דאפרים קדם רבא דמנשה

וכו ,
f

עד

כאו לשובו חק' .וצריך פירוש למח דוקא כיומא

דמחולתא מברכיו זח ,אפרים קודם מנשח.

ופעולתו ,וז"ש שאל יסמכו בנים כזכות אכותם

וכפשוטו י IIל כי מזח חוא נצמח חמנחג מח

לבד  1אם אין לחם זכות עצמו לעכוד חשם

שנדפס חנוסח ככמח סידורי רוסיא

חיים

קעב

ושלום

ויחי

)וכן חמנחג שם בליטא ורייסיו בכמח קחלות(,

כבודו יתבךר שמו .וז"ש ביומא רמהוותא

שאומרים אחר חמילח כברכת אשר קידש וכון,

דייקא) ,שעושין השמחה עדייו ,עושין וכו'(

כשמסיימים כו יכנס לתותר ולחופח ולמעשים
טובים אומרים שיימך אלקים כאפרים וכמנשח,

ולא ביום לידתו הגשמיי ,והיינו טעמא דוישם

והוא

כפשוטו

נצמח

המנהג

הזה

עוד

מזמו

התרגום יונתן) .ובזה מיושב מה שעמד שם

את אפרים לפני מנשה שהעיקר הוא מצות
השם יתברך וכבודו ,אם כי מנשה נולד מקודם
)בגשמיות( שם אפרים מקודם למנשה .וזווש

ונדחק

למימני רבא דאפרים קדם רבא דמנשה ,וחד

לפרש מהו כונת הדברים ביומא דמהולתא וכו'

טעמא אית להו עם ביומ'/א דמהולת  1tא) ,ולא

יונתו

הפירוש

הנדפם

בחומש

והקשה

יום לידתו הקדום( כנזכר לעיל:

כנזכר(.

אמנם למנהגנו שאין אומרים זה בעת חמילה,
צריכין להביו מה זה שייכות ביומא

)מח ,ככ( ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך

דמהולתא לברכת ישימך וגו' .ויש לומר דהנה

האמורי

אשר

מיד

לקחתי

עושים השמחה ביומא דמהולתא ולא ביום

בחרב"י ובקשת"י .תרנום אונקלום בצלותן'י

לידתו ,ובעל רכחך הוא הטעם דאיו יום
הולדת העיקר כלל ,דהא טוב לו שלא בנרא

ובבעות"י .בכאו בעל כרחך נכנם הרמז במקום
הפשט ,לפי דברי התרגום כי חרבווי וקשת"י

כשבנרא

חוא בפשטות חחיפוך ממדת יעקב ,שחוא איש

לקיים מצות חו ,והמצוה הראשונה שמקיימים

תם יושב אהלים של תורה ,מה שאיו כו עשו

בו הוא מצות המילה ,על כן עושים אז
השמחה רק ביום מילתו ,ולהורות כי עיקר

כתיב בו )עליל כז ,ב( שא ]נא כליך[ תליך

משנברא

)עירוביו יג(, ,ב

והעיקר

הוא

תכלית הבר ישראל ומגמתו רק ברוחניות

וחפצי שמים ,וזחו שמחתו וטובתו,

לא יום

וקשתך·

אולם י"ל כנזכר ,שנכנס הרמז בעל כרחך
בכובת

לידתו ,שהוא רק מבחינת הגשמיות ,וההנ הגיד

יעקב אבינו הטעם שחקדים אפרים למנשה,
משום וזרעו יהיה מלא הגויים ,שיעמיד יהושע
השמש ויתקשד שם שמים לעיני כל הגויים
בעולם ,ויראו כי אין עוד מלבדו יתבךר שמו,
ובידו לשדד המערכות ·כחפצו תמיד.

יעקב

אביבו

אשר

יקהתי

1

)שהוציאו( .מיר האמורי) ,הסטרא אחרא(.

בחרב"י) ,וכמ  Ifש בכובת קריאת שמע על
הכתוב

)תהלים קמט ,ח(

וחר"ב

פיפיות

בידם

לעשות נקמה ונו' ,לבער הםטרא אחרא(.
ובקשת"י) ,על פי הנודע מהנאון בעל חתם
סופר זצ"ל על הכתוב )לעיל ט ,יב( את קשת"י

וזחו חקידוש הו חיותר גדול ,שיכירו וידעו כל

נתתי בענ 1tו ,חיינו על דרך חכתוב )איהכ ג ,מר(

הגויים אמיתת מציאתו וממשלתו בכל

םכותה בעב"ו לך מעבור תפלו/ה ,אולם אבו

וזהו יהיה על ידי אפרים ,מה

מתפללים בסוף התפלה עשה למעו שמך,
למען תורתך ,למען קדושתך ,למען ימינך,

יתברך שמו,

שאין כן מנשה שמזרעו יהיה גרעוו ,עם כל
זה אינו נם גדול ומפורםם כמו הנעשה על ידי
יהושע ,אם כי מנשה נולד מקודם ,אין זה

ותפלתנו ,וז/וש את קשת"י ,ר"ת קדושתך

העיקר הלידה הגשמיות ,רק העיקר התגלות

בענוון,

שעל ידי כל זה כדאי להתקבל בקשתינו
שמך

תורתך

ימינך

כנזכר

נתתי

ח-י-ים

ושלום

ויחי

קעב

כשנתכסח חענו לחוץ בעד חתפלח אז אנו
טזכיריו חנ"ל ,ועל ידי זח ראוי לחתקבל ,עד

שעה//כ תפלת שירחת עביו עלינו(

כאו דבריו חקדושים ,וז"ש בקשת"י( .ותרגוטו

בטנחת אלעזר א'/ח) סימ( Jא'/י כאוךר )ועייז כרכרינו

בצוות"י ובבנות"י ,וחיינו שגם חרב"י נקראת

)שרפת ויגש לעיל מר ,יח( על הכתוב בי ארני ,שכלול כן יו'כ

חתפלח ,שאנו לוחטים נגד חטקטריגים ,וזחו
סוד סטיכת גאולח לתפלח ,חיינו חיבור קריאת

שטניס כבוסחי התפחל ,עייו שס( ,ואומרים חעולם בשם

בשם כתבי חאריז"ל )פער'/ח שער התפילה כתחילתו,
וכטכואר כדברינו

גדול אחד בשינוי חנוסח שביו חאשכנזים

שטע ותפילח )ק"ש תפלח ר"ת קש"ת( .וחוא

לספרדים

חכוחנ יסוד וטלכות ,ויסוד נקרא קש"ת ,כט"ש

טתחילין בתפלח פסוקי דזטרח ברוך שאמר

)שמואלא פי ח(

ואלו טתחיליז חודו ,וכשבאים לויחי כבוד אן

ובלקוטי תורח בסוד קש"ת יחונתו ודוד )יסוד
וטלכות( ,בסוד יורח כחץ ,וכנודע בתיקוני

שניחם כאחד שוים ,וחיינו כשטגיעים לכבוד

טחאריז IIל

חפסוקים

בשער

II

)חיינו

חצריקים

שבחם(,

שאלו

חשם יתברך או שניחם כולם יחד חולכים כאיש
אחד ,עד כאו דבריו .וזחו י Iול רמון שחיו

זוח'  Iק )תיקוו יג כט ,כ( בסוד חחוא עוליטא דקאים
על טגדלא וזריק חצי"ם וכון ,וזחו תכלית

מפוזרים לרמז בנוסחות טפוורות לכל שבט בפני

חתפלח לזכות לגאולח שליטח בטחרח ביטינו

עצמו ,ובא ,טלאך וכינסו )יחד,

חיינו במח

שאז יחיח יחודא שלים ,על ידי יסוד וטלכות
חתכלית חשלימות בחתגלות במור ,וכיוו

שנוגע לבכוד שטים ילכו כולם כאחד בלב אחד

שעיקר חעבודח על ידי תיקוו חיסוד .על כז
זחו שמתחיל חכתוב ואני נתתי וך שכם

אחר,

)חיינו חלק

בכפלים

כפשוטו( .בנ;

אחיך) ,חיינו כי מדת חיסוד בכפלים ,לאשר
חוא אור ישר ואור

חוןר,

כנודע במקובלים(

אשר ;קחתי וכו' ,כנזכר לעיל:

כנוכר(:

או שי//ל שרומו לשער חכולל של חאריו"ל,
שזחו חכולל וטכנס לכל חי"ב שבטים ,מי

שאינו יודע שבטו ,וכמבואר במנחת אלעזר שס
בארוכח בשם רבות ינו זי"ע ,ובא רן תנחומא

ואמר ,דלא חמלאך גילח לחם שןחו חשער

חכולל לכל חיIIב שבטים ,דבאטת לא בשטים
רבח )פצ"ח ,ג( על חכתוב

חוא) ,חגם שחיח קודם טתו ,תורח ,אבל
חכליות חיו יועצות אותם דךר חתורח עד שלא

שחיו

ניתנח ,כטבואר בטדרש )שוחר טוב טפ"ז ,ז( גבי

מפוזריז וירד מלאך וכינסן ,אטר רבי תנחוטא

אברחם אבינו( ,ואם כן אד מלאך כנסו לכל
י"ב שבטים ,דחא בשולחו ערוך במגן אברחם

)ובט ,א( האספו ואגיהד לכם וגו' .במדרש
חקבצו

ושטעו

בני

יעקב

וכו'

טכאן

מכאן שחיו טפוזריז וכינסן רבוח חקושד .וקשח

טחו חחילוק ביו רוח חקודש למלאך בזח חלא
ראיית חטלאכים גם כן טדרגת רוח חקודש
חוא.

מובא שיש יו'ב נוסחאות לכל שבט נוסח בפני

עצטו ,ואיך יוכל מלאך לצאת לשנות טזח ,על
כן סבירא ליח לר' תנחומא דחרוח חקושד
כינסז ,חיינו חרוח חקודש שחיח לכל אחד

וחעניו יIfל רומז על חי"ב שערים שיש ברקיע
לחי flב שבטים ,ולכל אחד שער אחד

בשו"ת דברי חיים )ח/וב חיר"ר סיובו ק"ה( עיין שם,

)סמיו ס"ח(

דחיינו רוח חקודש של תורח לכויו חאמת

ונוסח

אחר,

כבמואר במגן אברחם

בחם ,וחיינו רוח חקושד של תירח כמבואר

חיים

קעד

ושלום

ויחי

)מלבד הנבואה( ,עיין שם) ,ובזה לא שייך לומר

כאיש אחד חברים לבקש דבר ה' ותורתו ,כי
לא יהיה תכלית אחר לכלל ישראל רק הגאולה

שיש בהאריז"ל שער הכולל לכולם לכנסן

שלימה במהרה בימינו ,וזהו רק על ידי
התשובה לה' ותורתו כמ"ש הרמב"ם בהלכות

לא בשמים הוא( ,והרוח הקודש הורה אותם
כאחד.

וז"ש אשר יקרא אתכם באחרית הימים,

כי התגלותו בשנות המאות האחרונות
משנת של ,tה והלאה כנודע ,הוא התחלת זמן

הגאולה

שנקרא

"אחרית

הימים"

)כמ"ש

ברמב"ן ז"ל בזה( ,על כן זהו שער הכולל של

נוסח האריז"ל שיתגלה באחרית הימים ,שזהו
יהיה בחינת כינסן לשער הכולל כנזכר ,והמבין
יבין:

או יאמר האספו ואגידה לכם את אשר
יקר"א

אתכם.

)יקר"א

לשון

קרירות ,כמ ,tש זקיני הקדוש ביודעי בינה פרשה

זו ,והיינו שילכו באחרית הימים בדרך קרירות,
איש לדרכו פונה ,בלי חמימות לדת ה' ומצותיו,
לחזק ולגדור בפני עושי פרץ ולהרים דגל
התורה והיראה האמיתית ,רק כל אחד לטובת
עצמו ,ועל כן נקרא קרירו"ת ,כמ"ש )קחלת ר,
יא( אם ישכבו שנים וח"ם להם כי איש את
רעהו יעזורו ויאמרו חזק לה' ותורתו(.
באחרית הימים) ,זהו בסוף יומיא אלין אשר

לא ידרשו ויתאספו לבקש האמת כי ותהי
האמת נעדרת ,על כן מזהיר( הקבצו ושמעו
בני יעק"ב) ,גם פשוטי עם קודש שנקראו
במדרגה הנמוכה בחינת יעק"ב( ,ושמעו אל

ישראל אביכם) ,ישרא"ל בחינת זעיר אנפין,
התורה שבכתב ושורש התורה ישראל סבא.

תשובה )פןןז ,חווח( ואם ישראל עושין תשובה

מיד נגאלים ,ואין לבקש על שלום העמים כי
לא זהו יהיה לנו לתכלית ,אדרבא יעוררו קטרוג
ח"ו] ,כמ ,tש בדרשותנו בשער יששכר במאמר

תקע בשופר בכמה אנפין[ .וז ,tש רש"י ביקש

לגלות את הקץ וכו' ,היינו שיום הגאולה הוא
יום נקם בלבי כתיב )ישעיח סג(, ,ח ולא התירו
לו לגלות ,ועל כל פנים הזהיר בזה בכללות
מה שיעשו באחרית הימים בעת חבלי משיח
אלו לקרב את הגאולה במהרה בימינו ,ולעמוד
בנסיונות

נגד

השקרים

וצרות

ל"ע

שהם

באחרית הימים כנזכר(.

ראובן )דרשו רז"ל )כרכות ז ,כ( בשם ראובן מה
בין בני לבן חמי ,היינו ההפרש מישראל
נגד עשו ,והיינו שיהיה רצוננו לפרוש מעשו
ולהבין בכל צעד ופינה ההפרש מה בין בני

וכו' ,ולא לבקש שלום העמים להשאר עמם
מתבולל בגלות אצלם ,רק להתפלל ולשוב אל

השם

יתברך להביא

הגואל צדק במהרה

נימינו( .בכורי אתה) ,נקרא משיח בן דוד,

כמ 'tש בתהלים )פט ,כט( אף אני בכו"ר אתנהו
עליון

למלכי ארץ(.

כחי וראשית אוני,

)שהוא טיפה ראשונה שלא ראה קרי מימיו
כפירוש

רש"י

)רווח וראשית ,יכמות עו(, ,א

והיינו

שעיקר תיקון התקרבות הגואל צדק הוא על
ידי תיקוו היסוד בשורשו ,בסוד מקבץ נדחי

ושמע"ו לשון שמיע ,tה' היינו תורה שבעל פה

עמו ישראל( .יתר שאת ויתר עז) ,שהוא
יתר כל הכוחות וכוללם כללא דכל שייפין(.
פחז במים) ,שרוצים למהר הישועה ולא על

ושמע"ו לשון אסיפה ,כמ"ש )שמואלא טו ,ר(

ידי תשובה ,רק' 'קצתן מחרפים ומגדפין ר"ל

וישמע שאול את העם וגו' ,שיאספו כל ישראל

ואומרים אם רוצה להביא המשיח מדוע לא

שנאמר בשמיעה ,איש מפי איש .וגם

חיים

ושלום

ויחי

קעח

יביאו חיש מחר ,ולמח יעבנחו ,חלא אנחנו לא

רכלח על חמררש )כראישת רהב פצ"ח ,כ( ויקרא

נתקן מעשינו עור ,ויש שאיו יכולים לסבול
חיסורים ,ורוצים על ירי זח כשלום חעמים,
חגם שירחו כיאת חמשיח על ירי זח כמבואר

יעקב אל כני"ו ,ר"י אטר ויקרא יעקב לאל
לחיות עם כניו ,ופירש חוא שם רמז חרכרים
//Iלא /חוא מרח חראשונ"ח מי  lfב מרות וכו',

כספרים חקרושים .ושי מחם שרוצים לעלות

ונם כתב שם על חמררש )שם שם ,ב( ר"א בו

כחומח חם כת חציאניסטע"ו ורומיחז ,חיינו

אחוי אומר מכאו זכו ישראל לקריאת שמע,

לזכות ולעלות לארז ישראל כררך חטכע,
וכיוצא ככזכי חכליחם ,וריעות כופריחם ,וחכל

רחיינו

תשמע f/ו אל ישראל אביכם באמרכם שמ'/ע

יחשכו למחר לחושיע את עצמו וימחרו נבחיבת

ישראל ,ער כאן לשונו חקרוש ,עייז שם.

כמים( .או תותר כי עוית משכבי

פחז

אביך) ,שלא יותירו ויפעלו כזח מאומח ,במח
שיצרו לחעלות משכב  IIי אביך בכח ירם ,חיינו
כמ'/ש בתיקונים )עיין תיקיז בא ב ,א( חי ח' שככ  flי

ער חבקר )רות ב ,םי( ,ראיתמר חך על גלותא,

ושלש שבועות חשכיע שלא ינלו את חקז
)תכרבות קיא(, ,א ]חיינו שלא לחיות בכלל מחשבי
קצייו לבלי תכלית וכלי תשובח[ ,ושלא ירחקו
את

חקץ

עיקר,

כמו

כעונותיחם

כפירוש

רש"י

חראשון

שבאירנו

כררכים

כספר

משמיע

שיועח ועור כמקום אחר ,וחיינו שלא יתעצלו

מלעשות תשובח על עונותיחם ,ועל ירי זח
ירחיקו

את

חקז

כעונותיחם.

וכמח

שיחשכו

לעלות כחומח ולנחול ארז ישראל מחגויים,
כרךר חציאניסטע  flו כנ"ל ,כי על ריי זח אז(
חוות יצועי עוה) ,שנתחלל שם שמים ח"ו
כמקום שצרד לחיות מרככח לשכינח ,ועל ירי

זח יציע חשכיהנ על;; למעלח מאתנו כעונותינו
וכררכי טזיטותנו( ,רק חעיקר לשוב חלשם

יתבךר ועל ירי זח נזכח לכיאת נואל צרק
כמחרח כימינו

אמו:

חיינו

ושמע"ו

אל

ישראל

אביכם,

ולררכנו יש לשלכ חרכרים ,ויק רא יעקב
ואו,

)חיינו

)ית"ש(

לחטשיך צרונם

עם

בניו,

ית"ש,

ויקיים

והיות

אליו

ושכנתי בתוכם ,וזחו לחיות עם כניו ולא

תתפרש מינז] ,וכמ"ש שם כארנא רכלח בשם
חזוח/ק )זוח"ג ב ,א( ויקר"א אותיות אוקי"ר אנוש

מפן )ישעהי יב([, ,כי וזח יחיח כבאולח חעתירח
במחרח בימינו שכינתו עמנו לחתאחר( .ועל כז
יתכו רמז חי  flב מרות שמתחיל אf /ל ,חיינו
שחי'/ב מרות חם בם כו כנבר חי  flב עקרים אשר

אחר מחם אחהכ לו ככל יום שיבא ,שבם אנחנו

נקוח אליו ית"ש למלכותו עלינו במחרח בימינו,
וזחו בנימטריא אח'/ר.
ויתכן בזח

רכרי

זקיני

חנזכר

בפירשו

ררני

חטררש רכח מכאז שזכו ישראל לקריאת
שמע שומע"ו אל ישראל וגו ,/שמ"ע שיראל
)שפירש שו'/י שם כפרשת ואתחנז )דברים ו ,ד«

חו אלקינו )שחוא עתח רק אלקינו ולא אלקי
חאומות ,יחהי( חן אחר )חוא עתיר לחיות חו
אחר  Iשנאמר )צפנהי ב,ט( כי אן אחפךו אל עמים
שפח רנורח לקריא כולם בשם /,ח ונאמר )זרכהי

)טס ,א( ואמרתי כזח עור כפרשתו כשבת

ה ט( והיה ח' למלך על כל חארז כיום חחוא

קושר )פרשת ויחי( שחל
יומא רחלולא של זקיני חגח"ק כעל כני ששיכר
ואברא רכלח זיייע )" M:י תבט( ,כמ"ש באברא

יחיח ח  fאחר ושמו אחר ,ער כאו לשוו רש"י(,
ואם כן אח"ר בביtפמריא י"ג עקרים כנזכר,

)ושחם כבנר יייב מדית( ,שחוא אחכה לו בכל

ח"יים

קעו

ושלום

ויחי

יום שיבא ,ועל כן תלוי אמונת וציפוי ביאת

הרבר נחשב לפעולה גדולח לטובח ,אמנם

כי רק

המדרש שחוא בבחינת ציירה על כן נחשב עיד

אחדותו

המשיח באמונת

ית  flש,

יעז

בביאת המשיח במחרח בימינו יחיח נתגלה שחן
אחד כנזכר:

)מט ,ח( שוכעוז ולוי

אחים

מכר ותיחם

ובזה יוול מ"ש שסעון וווי אחים בוי חסס

חמס

כלי
בסודם

אל

תבא נפשי בקחלם אל תחד כבודי כי באפם
חרגו איש וברצונם עקרו שור .י"ל חענין ,כי
חנה באמת מח שמכרו את יוסף חיח לשיטת
חשבטים על פי חתורה ,שדנו אז בבית דינו
של שם ועבר ותלמידיהם ,וגם לאשר חיה רודף
שלחם ,כמ"ש חמפרשים חראשונים וחאחרונים.
וגם העניו חיה העיקר כפנימיות שכיונו כרוח

הקודש שכן צרד להיות שירדו למצרים,
ויחיח שם בירור הנצצויז וכו לחלאח ,וכל זה
נסובב על ידי מכירת יוסף וירידתו למצרים,
וכמו שפירשתי בפרשת וישב )לעיל לז ,כח( על
חמדרש רבה )פפויר ,יז( וישבו לאכל לחם האכילו

וכוו ,אמנם למראה העין בעולם היח רבאח
כאכזריות רדיפתם את יוסף ,כי בשנאה
וגם

את

אביחם

בחיר שבאבות

זח לחסרוו ,עד כאן דבריו.

יהרפנו,

ציערו מאד,

וזהו נחשב לחטא.

סברותיהם) ,כמכירת יוםף( .בסורם,

)אם כי על פי סוד צריכין לזח( .או תבא
נפשי,

דייקא

)נפש"י

בחינת

נפש

בעשייח

נחשב לחטא ,אם כי בבחינת רוח ונשמה

למעלה יוכל לחיות דבר גדול ונחוץ על פי

סוד .עם כל זח( בקחום או תהר כבורי,
)חיינו בקחל ועדה בעולם הזה( .בי באפם
חרגו איש וברצונם עקרו שור) ,ןהו יוסף,

על כו בעולם חןה נחשב זח לחטא ,אם כי
באמת היה צרד על פי סוד כנןכר(:
)טמ ,ח( ייהורה אתח יודוך אחיך וגי' ישתחוו

לך בני אבד .שהוא קאי על
מלכות בית דו"ד מיהוד"ח קאתי .וי"ל רומז כי
חנח רמוז גם בדרשת חזוול ,כ) א( בגיטיו חיח
רוצח לכתוב יחוד /Iה וכו' ,חיינו השם הרי'וה

וחטיל בו דן ,וחיא יחוד//ה ד' רומ"ן למלכר"ת,

כמ"ש בכונות בסידור על חכתוב )תחלים ל ,ב(
ארוממך ח' כי דליתנווי ,וכנודע בכל ספרים
הקדושים.

והבה כתב הגאון הרי//ם מגור ןצ f/ל בחידושיו

על חתורח בסוף חידושי גיטיז )בפרשת
וישלח( ,מח שנראה פלוגתא בין חזוהר חקו )פרשת
וישלח(

וחמדרש

רבח )בראשית רבח פע"ח ,א ועיין

במרפשי חמררש שם( ,שמבאר הןוח"ק מעשי ייעקב

אבינו בהדורונות ששלח לעשו בסוד שעיר
המשתלח וכיוצא] ,ו[במדרש רכה אדרבא חשבו

לחסרון מה ששלח השלוחים לעשו .ופירש כי
יש מעשי צדיקים שהם בעומק הפנימיות ,אמנם

למראה עיני עולם חזה נחשב לחסרוו ,על כן
הןוח"ק שהיא בחינת בריאה ואצילות ושם חיה

והנה נודע מו/ש בספרי קודש על חכתוב )ונריח
יד ,ט(

ביום

חחוא

יהי  f1ח

חן

אחד,

כי

לעתיד לבוא במחרח בימינו שם וכו' מחציו

)שהוא י"ק( תתמלא תיבתו )עוד חפעם יווק(
יהיווה,

שחוא

ואז חזיווג }חויווה אדנזוי יחיה

יותר עם מספר ד' חחפרש שבין ו' ליו"ד(,
יעלה יפ'/ה )במספרו ,במקום שהוא עתה צ"א(
כנודע·
וזחו כשיהיה

כו

יחורווח

ארנ"י

בגימטריא

יפ ייח ,חיינו שחטיל דו כביכול בהוי"ה,

ח'י'ים

ושלום

ויחי

)כמו חיו"ר במקום ו' כנזכר( ,לחעלות מםפרו
למספר יפ  f1ח כנזכר לעיל ,ואז יורו"ך )בחינת

תיקוז חחו"ר( מלכות בית רור ,אחיך ונו'
ישתחוו ונו' ,שכל ישראל וחשבטים יתקבצו
לקרוא כולם בשם חמיוחד ב"ח ,ואן יחיח

תיקוו חחוד כנזכר לעיל ,כמו שכתוכ חכונח
ככרכת כונח ירושלים :

)זה

בבנר"ף אויביך,

קעז

נלות פרע"ה

מלך

מצרי'/ם שחיח גלות חער"ף אותיות פרע"ח,

שלקח משם חשפע של ישראל כמבואר בכתבי
חאריז"ל )עייז ילקוטי תורח פרשת וישכ כפסוק ויחי אחר
חרכרים כאוךר({ .ישתחוו יך בני אביך) ,זחו

הגלות בבל ומדי שחיח חנאולח על ידי מרדכי
ואסתר ,ומרדכי בלשו חיח מעולי חגולח )עייז
חנמהי ז ז ,ער flכ שקלים פIIח ,מ (, flא וחוא חיח משכט

או

יחודח

יאמ ר

אתח

יודוך

אחיך

ידר

בעורף אויכך ישתחוו לר כני
אבך .כיון דקאי על משיח צרקנו שיכא ויגאלנו
במחרח בימינו ,כדמוכח בקראי שלאחריו

וכתרגום אונקלום )וכמו שכתבנו כםמור על
חכתוב גור אריה יהודה וגו'( ,וזחו חגאולח

האחרונח תחיח כלולח מכל הר' גאולות ,מהד'

בנימי//ן מזרע רחל ,על כו פירש רש"י בזח
שאמר בני אבי"ר ,על שם שחיו מבשים חרבח,
חיינו לכלול עמם זרע רחל ,שאיו מזרע לאח
אמי של יהודח ,וזחו חגואל מרחל מגלות בבל
ומדי( .ועל כן נכללו בזח אלו הג' גליות
וגואלם בחנואל שיכא ויגאלנו חגאולח שלימח
מנלות חכללי חר' הלז ,כו יחי רצוו כמחרח
כימינו:

גליות אשר יש שחשבום כן ,א[ מצרים) ,גלות
הראשית כנודע ,וגאולתח חכנח על נאולת

חתכלית ,כמ"ש ככל חספרים ומפרשי הגדח
של פסח( .ב[ ככל ומדי) ,אחד הם ,כיון שחיו

)מט ,ט( נור אריח יהודח) .פירש רש  tlי בתחלה
נור ואחר כר אריח ,חיינו מלכות

יחד תור חשכעים שנח שנגזר חגלות .ג[ גלות

ריר שחוא יחודח ,בחתג לותו יחיו חבלי משיח

יוו) ,ואפילו שחיה בזמן ]הבית שני[ שבית

בבחיבת גו"ר ,כמו שכתבנו לעיל בפרשת וישכ

חמקד·ז -tקיים ,עד שכאו חחשמונאים וגרשום

על חכתוב )לז ,א( וישב יעקב בארץ מגור"י

והפילום ,יעייו ברכרינו כשו"ת מנחת אלעןר
)ח"ד סימז ',י אות כ ('ג עניו חדבר( .ד[ נלות אדום

חמלחמות

חארןו וחמר חזח חכולל את כולם) ,וכמ'/ש

יצח"ק אביו כמבואר שם ,ויצחק אבינו יחיח

וכיון שהמשיח

חמצדיק לעתיד )שכת פט(, ,כ על כן באו חחבלי

הגואל מגלות הד /חלז שכלול מכל הארבע,

משיח כבחינתו בחינת דיו ופחד ,וזחו בתחלח

על כו חשב פח מקורם חגליות והנואלים מנ'
גליות חקודמים כנזכר.

נו"ר מנורי חרב כנזכר לעיל קודם ביאתו

f

כבני

יששכר ככמה

דוכתי(,

אבי"ו שחוא מגורי חרב במסורח ,חיינו פחד

וחצרות

שחוא

צרורות,

בחינת

f

ואחר כך ארי"ח ,בבחינת נביאות חעתידות,

בביאתו ארי  t1ח בבקר יאכל תבו )שיעהי יא(, ,ו

וז"ש יהור"ה,

)חוא

יחוד'/ח

מככי

חגואל

ו]ארי  flה[

גימטריא

ג'

פעמים

ע"ב,

וגימטריא

מגלות יון ,וכמו שכתכתי בשער ששיכר

גבור"ה ,שחנכורח הנפכח אז לעזרתינו ,וחיינו

]כתכ יד[ במאמרי חנוכח כאריכות קצת( .אתה

כבחינת

כנזרכ(.

יור"ך אחיך) ,יודו"ר לשוו חו"ר כפשוטו,

מטרף) ,חיינו על ידי טירוף וכלכולחעדת,

ירך

כמו שדרשו רן/ול )כראשית רכח פ מ ,כ( טר"ף נתו

חיינו

תיקוו

חחוו'ד

בחנוכה

כנועד(.

יצח'/ק

נבורו'ח

חמצדיק

fl

אז

חיים

קעח

ויחי

ליראיו )תחלים קיא(, ,ח טירו'/ף נתן וכו' ,ואמרו

)מט ,י( כמררש מוכא בספרים לא יסור

כמדשר )תנא רבי אלחיי זיטא פ Iה ז( ]עיי! שמחת חרגל

שבט

משיח

על רות בחקרמתו[ ,שננזר על לומדי תורח שילמדו

כו דוד ,ומחוקק מבין רנליו ןהו משיח בו יוסף.

מתוך הטירוף ומתוך הכלכול וכו' ,וגם טר"ף

וי"ל כי חנח ביאת משיח כן דוד תלוי בתיקון

טירוף כמלחמה ר"ל ,כל אלו הו המה החכלי
משיח ,ועל ידי ןה מכררים הנצוצים להתקרכות

כנודע

כחארין,/ל )עייו שער מאמרי דשכ//י לו ,כ שעח//כ כוונת

כיאת כן דוד .וזוכים על ידי זה( בני עיית,

העמי m

שבט

)שעולים כני ישראל ומעלים הנצוצות לשרשן(.

מיהורה) ,שיחזרו חעטרה ושכט ליהודח(.

עוןר

זהו משיח בן רור) ,יהיח על ידי שיתקנו(

דלים עם השכינה הקדושה כג לותא ועם משיח

זהו משיח בן יוסף,

ברע,

צדקנו,

)שמכניעים

וגם

את

כר"ע,

עצמם

רומן

ככחינת

כסוד

הכריעות

חיסוד

נדחי

מקכץ

דרוש ב לב(. ,כ

ומחוקק מבין

רנויו ,

מיהודה

עמו
וזהו

זחו

ישראל,
יא

יסור

)היינו דרגא דיוסף יסוד צדיק כנןכר ,ובין רגליו
חיינו "יסוד" שהוא בין חרגלים ,וחוא בחינת

כתפלה ,כדי להעלות העולמות ,והעיקר כחינת
מלכות לזוקפה ולהעלותה( .ר ב"ץ) ,רוות

משיח בן יוסף .וגם מחק"ק בגימטריא רמ"ח,

רשעים בינונים צדיקים ,כל אחד ככחינתו הוא

חיינו ןהו האבר שכין רגליו ,שחוא כללא דכל

כנסיונות רכות וצירופים כיומיא אלין .ונם

רמ"ח שייפיז כנודע כןוהר הק' )עייו זוח I /א קע(. ,ב

רבץ אותיות בצ"ר לך ומצאוך כל הדכרים

וזה שאמר הכתוב( ע"ר) ,שם הכטחון ,על ידי

האלה "כאחרית הימים" )דברים ר(, ,ל שמזח

זה נוכל לכטוח( בי יבא שיוה) ,משיח,

ריבר יעקכ אבינו והתחיל את אשר יקרא

ויו יקהת עמים) ,לשוו

אתכם "כאחרית הימים" וכנזכר לעיל( .כאר"י,
)כנזכר לעיל שהוא בחינת גכור"ה ,ובחינת
אריה מצד החיות הוא מצד ימיו ,היינו שאן

ימתקו הגכורות בשורשן בעת חגאולח במהרה

כימינו(.

וביביא,

)כלבי"א

גימטריא

כפירוש (.י'/שר
אסיפת

עמים

כפירוש

היינו

רש"י,

אסיפה

מקכץ נדחים על ידי תיקון היסוד כנזכר לעיל(,
ומשיח כן יוסף הוא כסא דוד כנורע בהאריז  IIל

ככונת ולירושלים עירך

ונון:

ס"נ,

שהוא עולם הבינה דתמן נפקיז עבדיו לחירון,

)מט ,י( יא יסור שכט מיהודה) .יוול על דךר
שכתבנו לעיל כסמוך על חכתוב

משיח ,אבל הוא יובל חעליון כנזכר שעולה

גור אריה יהודה וגוו מי יקימנו ,שהבחינה מ"י

בחינת :ציחק חמצדיק בקו שלו עד בינה

חוא הגאולה ירפא ךל ,ופן יחשכו כי תהיה
קודם הגאולה התישכות כארץ כדךר הטכע,
על זח ניכא יעקכ אכינו כי תהיח קודם

א.ם כי מיהנ דיניו מתעריו גם כן ,היינו החכלי

i

ושלום

"עילאח ,כמבואר כפרי עץ חיים )שער חג חמצות
פ I /ז בפיסקא חא

לחמא(  (.מ"י,

)חיינו כחינת מ"י

ירפא ךל )איכח ב ,יג( חמכואר כריש חקדמת
ןוח"ק )עיי! חוספות תיקוI/ן תיקוז ח קבמ ,ב( שהוא יובל

חגאולה עור מחזה נוראה כמקום הקודש
ומקדש כאשר הוא עתה ,וכו מקודם על דיי
המחמדנים חרשעים כצרועות לאלקאה ר"ל

שלימח( .יקימנו) ,למלכות כית רוד שחוא

סכנת נפשות .וז"ש יא יסור שב"ט ,רצועה

יהורה בקומה שלימה וינערח מעפרח( ,כן יחי

משיח

חעליון ,זהו ירפא לך רפואת עולם בגאולח

צרוו כמחרה כימינו אמן:

לאלקא"ח,

ר ,tל

הז

המה

חבחלי

מיחוד/וה ,כמקום שבט יחודה חוא ירושלים

חייס
כנזכר(.

ומחוקק

ומעורר

הוא

ושלום

ויחי

רגויו,

מבין

מורה

)זה

במחשבה

כדאיתא

לפני,

קעט - -
במנחות

)נט ,ב(

ברית,

וכנודע ,ומסר נפשו להשם יתברך ,ודברים

ושצריכין לתקן החטא שחטאו ביסוד שהוא

שלא נאמרו למשה נתנלו לר' עקיבא )במדבר

"בין רנליו" ,ואז יתנלה המחוקק ומלך הוא

רבה פי"ט(, ,ד בסוד התורה לעילא מן כולהו[ .

הנואל צדק ,בבחינת מקבץ נדחי עמו ישראל(,

רובץ בין המשפתים] ,שאין לו מנוחה לא

ער )ועם כל זה נחזיק במעוז הבטחון בשם

ביום ולא בלילה כפירוש רש"י ,והיינו יניעת

כי

נוקמת

חרב

נקם

(.ד"ע כי יבא שיוה) ,במהרה בימינו( .ווו

התורה והתמדתה ,ועיין בדברינו במאמר תורת

יקהת עמים) ,בזוה"ק )זוח א נה ,ב( דרש ולו

שבת פ' הלז )בחמשה מאמרות( ,ועל ידי זה

יקהת ,ולו"י קה"ת ,והיינו כשיתקנו בחינת
יסו"ד אבא ,מדת מש"ה יבא ויגאלנו עם משיח
צדקנו ,כדאיתא במדרש רבה ]סוף פרשת וילך

ממתיקין הדינים ונתגלה אור ישע של התורה.
וז"ש[ ויהי ומ"ס] ,הס"מ שרו של עשו שהוא

II

)דברים רבה פ"ט([ ,ט

משה

שיבא

רבינו בראש

נולים הגאולים אתנו ,והוא שיו"ה בגימטריא

בגלות אדום הלז בעולם הזה[ .עובר'] -,למתקו
ולהפגו לטובה בשורשו[.

מש"ה ,וזהו לו"י משה רבינו שהיה לו"י,

ועל כן מכוין הרמז ,כי יששכ"ר ב"ן יעק"ב

יקה"ת עמים ,על ידו יקהת עמים קיבוץ גליות,

)בסוד

ונם צריכין למדת יסו"ד מדת לו"י שהוא

נבור"ה ,לצמצם שלא ילך שלא במקום מצוה,
)ואז יבא לתכלית הנרצה מקום הקדוש ,כן יהי

-

רצון במהרה בימינו

אמן:

בגימטריא

החזרת אל"ף לאל"ף )עייו שפע טל שער ',א פ"ו( (,
בסוד אדנ"י המבואר בשמונה עשרה ,ובפרט

בתפלת

לסבול

עובד.

ויהי למס

ראש

השנה

בכונ"ת

אדנ"י

שפתי

תפתח ,להמתיק די"ן על ידי האל"ף ונעשה
אדנ"י,

)מט ,יד( יששכר חמור גרם וגו' ויט שכמו

או"ף

עם

רי"ן,

עיין

שם.

וזהו

מספר

יששכ"ר ב"ן

יעק"ב להמתיק דינ"א !"יד] אל"ף[ דמלכותא

בשורשו לטובה כנזכר ,והמבין יבין:

הנה יששכר הלומד תורה ממחצדי חקלא יש
לו

עבודה

נדולה

לבטל

ולהמתיק

הדינים

מתורה שבעל פה ,בחינת דינ"א דמלכות"א
דינא )זוח"א רבו(, ,ב מלכו"ת פ"ה תורה שבעל
פה

כנודע )חק' תיקו"ז יז(, ,א לאשר יודעים

הסטרא אחרא ,כי העיקר הוא לימוד התורה

לבנין עולם וביאת גואל צדק במהרה בימינו
כנודע.

וז"ש יששכר

 nמ"ר

גרם,

]בבחינת

רבי

עקיבא ,כמבואר בפרי עץ חיים )בונת ל"ב
בעומר(

מה

שאמר

רבי

עקיבא

כשהייתי

עם

)מט ,נח( מאו אביך ויעזרך ונו' ברכות תהום
רבצת תחת .מסורה רבצת ',נ

דן מאל אביך ויעזרך ונו' רבצת תחת[ .ב]
)ואידך )דברים נב(( ,ו והאם רבצת על האפרחים.
[ב] ואידך )שם לב ,יב( וליוסף אמר מבורכת ונו'

רבצת תחת .יש לומר היינו שענין עיקר התיקון
צריך להיות תיקוו יסוד ברית קודש ,לייחדו
עם מלכות ,שהוא כחינת על הארץ מתחת
לאוקמא מעפרא ,ואז יהיה תיקון קן צפור
בביאת נואל צדק נמהרה ביפינו ,בחינת והאם

הארץ וכו' אנשכנו כחמו"ר )פסחים מט(, ,ב עיין

רבצת על האפרחים ,כמכואר בתיקוני זוהר

שם ,והיינו הנבורות של "'רבי עקיבא כך עלה

הקדוש )תיקוו ר\ נא ,א( בארוכה בגמה אנפין.

ח'י'ים

קפ

ושלום

ויחי

וזחו מאו אביך ויעזרך) ,חיינו רק כח אביו

רגמח לו ,שדמות דיוקנו של אביו נזדמנח

)ויקרא יט ,ג( (,

בחסד שיוכל לקבל גם טוכ חעולם

חזח ,על כן חכריחתו לזח ,כי חצדיק בעצמותו

לו לתיקון ושמירת חיסוד צדיק ,כמו שדרשו

אינו חפץ כזח כי ירא מנסיון

רז"ל )תנחומא ושיב סימן (,ט וחוא חמשכת בחינת

וחיח ח' למלך על כל חארץ במחחר בימינו,

בעיניו עניני עולם חזחן אך אמו ממשכת
ומכריחתו לזח ,ובסוד חסד אימא שמשם כא
חחשפעח כמובא בחאריז  IIל כסידור ככונת

ועל ידי זח זוכיו לגאולח בחינת מקבץ נדחי

משיב חרוח ומוריד חגשם ,שמשם בא חפרנסח,

עמו ישראל ויבא חגואל צדק מחיכלא דקן

והמבין יבין:

אביו זעיר אנפין עם יסוד ומלכות ,בחינת תחת

חעושר,

ונמאס

צפור( .והאס רבצת עו האפרהיס) ,כנזכר.

)מט ,כו( תהיינה לראש יוס'/ף ולקדק"ד נזיר

וזחו על ידי( וויוס"ף אמר מברכ"ת,
)כרכ IIת חיסוד על ידי שמירתו ,ככחינת יוס"ף

אחיו .יו/ל רמוז על דרי

יגיד עד רכצת תח'/ת כנזכר,

חמבואר בתיקוני זוח'  fק )הק' תיקו"ן טו ,ב( יסוד

להתגלות מלכו ת שמים( כמהרח כימינו אמו:

נטיל לשמאלא ,כי במדת היסוד צריכין כבור/וח

חצדי"ק כנזכר

I

1I

להתגבר על יצרו) ,וכמאמר חז"ל באבות )פI/ר,

)טמ ,כו( ברכת אכיך גכרו על ברכות חורי
עד תאות גכעות עולם .עיין
פירוש רש  IIי בשם תרגום אונקלוס ,תאות לשון

תאוח

וחמדה,

וגכעות

לשוז

מצוקי

ארץ

שחמדתן אמו וחזקיקתו לקכלם ,עד כאן לשון
רש"י ז  1Iל .וי  IIל חענין כמו שאמרו חז' Iל )בראשית
רהב פפ//ר ,ן( כל מה שאירע ליעק"ב אירע ליוס  IIף,

וכיעקכ חיח קיבול חכרכות מיד ציחק כדךר

מlIא( איזחו נבו f /ר חכובש את יצרו( ,ולחיות

חיסוד ברית קושד רק לשם ח /ומצותו ,ועל
כן קיקייי בגימטריא יצה"ק ,בחינת שורש

חגבורח דקדושה ,וחוא כלול מד' פעמים ב ,fן/
כמבואר

בסידור בכונת

אמת

וצייכ בשחרית

בבחינת קדק 'fד ,עיין שם ,ובכונת חגדח של
פסח בכתוכ )יהושע כד ,ג( וארכ"ח את זרעו ואתן

לו את ציח'/ק.

אונס וזיקוק ,שהכריחתו אמו לקבלן מיד אכיו

וז'וש תהיינה וראש יוםף) ,טיפת חיסו"ד

ציחק ,וכמ"ש בפשרת תולדות )לעלי כן /בי(

,וקיק"י,

שאמרח לו רכקח "עלי קללתך כני" ,רק קח
לי וזהו הזקקת דכרים שחכריחתו לקכל עושר
ונכוד בעולם חזח ,וכל מה שאירע ליעקב אירע

ליוסף כנזכר.

מחרא  lfש,

ובחינת

יוס"ף(.

)כנזכר לעיל מדת חגכור"ח של יצח"ק( .נזיר
אהיו) ,דפריש מאחוהי ,היינו כמדת הפרישות

ושמירת חיסוד( כנזכר לעיל:

,ב) י( וי באו עד גרן חאטד .חנח דרשו רז"ל

על כן נם כאן נאמר נבעות עולם שחזקיקתו

כסוטח )יג ,א( ופירוש שר"י )ד"ה

אמו לקכלם ,ואם כי אמו )רחל( לא

גרז( כזח שנקרא גרו חאטד על שם חמאורע
שכאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל ,וכשראו

חיתח אז עוד כעולם חזח ,אך חכח של חנשים
חצדקניות )גם חאמחות ונכיאות( אמו משדלתו
כדכרים) ,כמו שאמרו חז  IIל )קירושין לא ,א(

כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקכ ,עמדו
כולס ותלו כו כתרהים ,והקיפוהו כתרים כגורן

ופירוש רש 1Iי ה'/ד) אמן ואביו( כריש פרשת קדושים

חמוקף סייג של קוצים ,עד כאן לשונו חקדוש.

חיים

ושלום

ויחי

קפא

ונראה רמון על ררך האמת ,כי הנה רור

אתכם) ,שהגאולה ·והפקודה תבא על ירי מדת

הפלך ע"ה אמר )תהלים סם ,בג( שאתי

אלקי//ם מרת הריו כנזכר( .אמנם משיח בן

בחיקי רבים ע.מים וגו ,/היינו יניקת החציונים

יוסף הגיר זה ן'אנכי מתן' ,שהוא מוסר נפשו

)בתר רוב השתלשלות( ממרת מלכו"ת) ,אשר

ברצון למות ,רק שאלקים פקד יפקד וגוו,

חשיבי ביחור( .וגם

שתהיה הגאולה כמו שכתב היערות דבש )חלק

נורע מזוה"ק )רעיא חםימאנ ח"ג רגב ,ב( כי גו'/ף

או דרשו או ד /ה ולירושלים עירך( שכל אדם צריך

וברי /Iת חשבינו חר ,על ·כו יעקב ויוסף אחר

לבקש בכל יום בתפלתו על ככה ,אולי עיכוב
הגאולה על ירו ,הוא מכקש ליקחו פעולם הזה,
רק שתהיה הגאולה לבני ישראל מיד ,כל שכו
פשיח בן יוסף הצדיק בעצמו שמקבל ןה עליו

של יעק"ב ]ןעיר אנפיו[ הוא מרת מלכות

בצרון ,רק שיהיה והעוה אתכם זבן הארץ

יוסף

הזאת) ,חוץ לארץ( .או הארץ אשר בשבע

יחריו( .עזביו כוים ותוו בו כתריהם )כרי

ואברהם ויצחק וויעקב) ,בי רק ןהו יהיה

כגורן

לעתיר במהרה בימינו נתינה שלימה וגמורה

הזבוקף םייג שו קוצים) ,היינו שהמה קוצים

שיתו לנו ארץ ישראל ויקיים שבועתו יתברך

פכאיבים הסובבים לשושנה ,וכאשר התנצל על
זה רור המלך ע ttה כנזכר לעיל( ,ה' יצילנו

שמו ,בי הגאולות הקורמות היו רק לפי שעה
וזמו אשר עבר בנודע(:

מהם ויגאלנו במהרה בימינו ,והמביו יביו אלו
הרמיזות לנכוו בעזרת השם יתברך:

,ב) כד( פקוי יפקוד אלקים אתכם) .על ירי(

השפעתה

מיסו"ר

וכחר

הם תפארת ויסור ,וןהו שראו כתר"ו שו

יום"ף) ,הוא עטר /Iת היסו//ר מרת מלכו"ת(.
תווי בארונו שו יעק'יב) ,תפארת .וארונו

נוקבא,

לינק

חשיבי

וכחר

משם(.

כנןכר

והקיפוהו

עם

יסור

כתרים

,נ) כד( ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת.
)כירוע בררשת חז  flל בש  ftס
)עיז סוכה נב ,א על פי הכתוב )זכידח יב ,י( וסופו עליו,
ועיי! אצרר המדרשים עמוד קי ,א( וזוה"ק )רעיא מהימבא

ח//ב רעו ,ב( כי משיח בן יוסף יצטרך למות,

I

והעויתם) ,שתעלו ותקנו(
את עצזבות ייי) ,היינו עצמותיו/ו של יוסווף,

שהוא פרת יסו//ר יוסף הצריק ,ועל ירי תיקוו
זה זובים לגאולה מקבץ נדחי עמו ישראל )עיין
שעה"כ כרותכ העמידה דרוש ב לב(, ,ב ובפרט מגלות
מצרים ערות הארץ יגאלנו( מןה:

אפנם .נורע בהארזי IIל בפרי עץ חיים שציוה

לתלמיריו להתפלל שלא ימות משיח בו יוסף
בברכת תשכוו

וכו t

)עיין בסידור בכוותכ לוירשוילם

עירך( ,ופשמע שפהני תפלה ורחמים לזה ,אמנם
פובן כי כל זה רק כשהגאולה באה ברחמים,
אז יוכלו לפעול גם זה ,להציל את משיח בו
יוסף ,אמנם אם הוא הגאולה כמדת הדיז ,אז
כיוו שגנזר חו/ו אין תקהנ לזה כירוע.
וזו/ש יום"ף ,הוא משי ttח ב"ו יוסף ,אנכי זבת

כנזכר.

פחמת(

הפטורה

ואוקים

פקי יפקי

ושומה ישב על בסא רור אביו ותכוו
מלבותו מאד )מכליס א ב יב( .מה
f

דנקט לשוו מא"ד ,נראה רמון על פי מה שכתב
הרמב"ם בפירוש המשניות לפרק חלק )סחנדריו
פ"י מ"א ,בא"ד יסרר יב( כי משיח צדקנו במהרה

בימינו יהיה רק מזרע דור ושלמ/וה) ,וןה

שמבקשים נא הקם ·מלכות דור ושלמה(.

ח-י-ים

קפב

וז /Iש ושומח ישב

ויחי

וו"ו אביו,

כימינו( .מא"ו) ,רוות אדם ווד משיח ,כמו

)שהיה סיהרא כשליפותא ,כבורע פזוהר

שכתכ הרפ /Iע מפאבו ז//ל כעשרה פאפרות

הק' כזוה"א רטמ«. ,ב ותכו"ן מוכות"ו) ,שהיה

מזה

כתיכת

תכו"ז ]הכבת[ המלכות דוד משיח צדקנו מזרע

אד"ם( ,שיהיה אז תיקין אד"ם הראשוז במהרה

שלמה

כנו

כנזכר

ננו

ושלום

לעיל

כסא

שיתגלה

כמהרה

)מאמר

היקור הירז

ה ,Iב /פ lfז(

כימינו אמו:

הרמז

ספר

חייס

ו שיוס
עלספר

שטות

l

קפג

שמות
,א) ז( ו בני ישראל פרו וישרצו וירכו ויעצמו

חכמינו )אכות ,ו//פ מ  /lר( "מאוד מאוד" הוי שפל

האץר

רוח .והגם שהיה להם כח במדת התורה

אותם ,ונסמך להכתוב וימת יוסף וכל אחיו
וכל הדור ההוא .י  Ifל השייכות זה לזה ,אשר

מגילות מסורות מאבותיהם ,כמ"ש במדרש רבה

כמאוד

מאוד

ותמלא

)שמית רכח פ ח ,ח( בזה על הכתוב )לקמו ח( ,ב tואל
II

לכאורה יפלא וכי זה תלוי במה שמת יוסף

ישעו בדברי שקר ,אף על פי כו לא נתגאו רק
אחזו במדת הענוה .ועל ידי זה( ותזכוא
הארץ את"ס) ,אותיות אמ'/ת ,כמ /Iש בלקוטי
תורה להאריז"ל )כפשרתו( ,היינו כמו שאמרו
חז"ל בסנהדרין )יר ,א( הוי קבל עניו וקיים ,על
ידי זה יש לו קיום ,כמו שאמרו חז"ל ]בשבת

הארץ ,עייז שם.

)קד([ ,א קושט  IIא קאי ,היינו האמ"ת נשאר קיים

וכל אחיו )בשביל זה( ובני ישראל פרו וישרצו

וגו' כנזכר .אולם יובן על פי מה שכתוב בספר
הק' נועם אלימלך )כרפשתו ,ר"ח יכני ישראל פרו( על
הכתוב )רבאשית א ,ב( ישרצו המים ,היינו התורה

שיהיה בהכנעה ,כמ"ש )שם ז ,כא( השוץר על

ובזה י  flל ויזכת יוסף וכו אחיו) ,רהחנ הדרך

לעד(:

,א) ז( ותוכ יא האץר

אתם.

ותמלא

בן

כשרואים הצדיקים יסודי עולם ואת
עבודתם בקדושה וטהרה ,אז כל הרואה ישיג

במסורה ,דן .ואיךד )כראשית

בקרבו רוח נשברה ובטל בעיניו .מה שאיו כו

ו ,יא( ותמלא האץר חמס .י"ל על פי המבואר

אחרי מות הצדיקים ונשאר דור פרוץ ואם אחד

בדברינו לעיל בפרשת נח )ר /Iח קץ כל כשר וכון(,

יעסוק קצת בתורה ותפלה יחזיק את עצמו
לצדיק בדור הזה הנשאר .וזו/ש הרבותא דהגם

עייו שם .ונודע בהאריז"ל בזה ותמלא הארץ
את  f1ם אותיות אמ .Iת) /ווהו רמוו בעת יתגלה

הנזכרים יוסף ואחיו שבטי ישורון

האמ ffת ,והנסיון הבירור יהיה על זה קודם

הלכו לעולמם ,עם כל זה( ובני ישראו פרו
וישרצו) ,במדת הענוה כדברי .הנועם אלימךל
הנו/ל( .ויר בו ויעצםו בםאו"י) ,היינו

ביאת משיח צדקנו במהרח בימינו ,בהבנות בית

שהצדיקים

שהתעצמו במדת "מאוד מאודו ,/שהוא הענוה,

כמ /Iש הרבמ"ם )חלבות רעות פ  /lג ,ח IIג( שלכר אמרו

יעקב אמ"ת ,כמו שאמרו חז Iול )פסחים פח(, ,א

ואז יהיה הנסיון על ידי החומסים בנפש וגוף
בזוזי דבזוזי ,כמאמרם ז"ל בסוף כתובות )קיכ,
(,כ ואת זה לעומת זה ,ומי שלוחם בעד האמת

חייס

קפר

יעמרו

גנרו

מקטריגיס

ושלום

שמות

ואנשי

חמם.

וזווש(

נימולים,

ועל

ידי זה

עליהם

ירחמו

ולא

ותזכוא הארץ הזכם) ,בזוזי רבזיזי כנ (, f1ל חו

ישחיתום .או כמ"ש שם באות שלום בשם

יגאלנו במחרח בימינו למען בכוד שמו ותורתו

בני

)ועיי Jבדברינו בדברי תיחר מהדורא קמא אית כ' (: lן

חיערות

דבש

)ח  IIא רריש ('ב

כי

חשש

פו

ישראל יבטלו המילה חווו בהיותם אצלם בגלות

וילמרו ממעשי הנכרים ולא ימולו את עצמם ,

ואאזמו"ר הקרוש זי"ננ בםפר שם שלמח
כתב יד פירש ותמלא חארץ אותם.

על כן חשב מחשבות מקודם ומל את המצריים.

על פי חמבואר בםפרים חקרושים )ליקוטי תורה

וזחו יIIל שזהו היח רשעת מחשבת המלך חדש

בפרשתו( כי את IIם אותיות אמ  IIת ,על פי מח

די לא מקיים גזרת יוםף ,היינו גזר'ות לשון

שאמרו חז"ל בפםחים )פח ,א( לא כאברהם וכון

מילו'ה ,כדאמרינן בשבת )פרק רבי אליעזר

אלא כיעק"ב שקראו בית ,וכתיב )מיהכ ו,כ( תתן

דמילה )קל ,ב« שאלתי את רבי יהודה הגוזר,

אמ IIת ליעקב .ועל כו ויוציאך בפניו )של יעקב(
ממצרים )דברים ד ,לן( ,ועל זח חתחיל הגלות על

חיינו מוח"ל .וזחו גזר"ת יום"ף ,חמיל Iוח
שההניג יום"ף חצדיק במצרים זחו ביטל ,ולא

מנת להגאל בזכות יעקב .וזו  Iש ותזכי"א) ,היינו

קיים חחוק חחוא) .ואולי קאי על חמלך עצמו,
כי לפי גזירת יוםף על המילה מל את עצמו
גם חמלך ,כדי לקיים בעצמו חוק חמדינה ,על

יעקב ,תפארת )זוח"ב רעו(, ,א כלול מחני תלתא

כן ביטל ולא קיים  (,כרי כשלא ימולו את עצמם
חמצריים חייו שונאים לשיראל יותר ,ולא יחיה
לחם שייכות עמהם כלל ,וגם ישראל בעצמם
ילמרו ממעשי הגויים שלא ימולו ,כדברי

מילוי( האר"ץ ,מילוי של ארו'ץ הוא ,ל"ף י"ש
ד"י ,בגימטריא הם"ר רי"ן רחזכי"ם ,שחוא

)שם

קיח ,ב(

כנודע,

ער

כאן

תוכו

דרביו

הקרושים:

,א) ח( ויק ם מלך חשר על מצרים וגו' .תרגום
אונקלום דלא מקיים גזרת יוםף.

ויפלא הלשון לכאורה ,וכי שייך לומר שהמלך
יהיה מוכרח לקיים גזירת השני למלכות
שתחתיו ,אדרבא איפכא מםרגברא כיוו שהכםא

אגדל ממך כתיב )רבאישת מא(. ,מ אך י"ל על פי
מה שאמרו רז"ל )בראשית רהכ פצו א ,ה( על חכתוב
I

)בראשית מא ,חנ( לכו אל יוםף אשר יאמר לכם

תעשו אשר יוםף מל אותם להמצריים ,ועיין
בדרבינו באות שלום )סימן רס"ג סעיף ה  ,סק"ח בר"ה
l

וכמדרש רחב וכון( ,עייז שם.

והטעם י Iול עור כיוו שידע יוםף שיחיו בני

ישראל גבולה אצלם במצרים ,על כו
חשב שעל ידי זה שימולו את עצמם יחיח להם

שייכות ]ל[עצם עם שיראל כאשר גם הם

חיערות דבש הנזכר:

,א) יא( וישיובו עליו שרי מםים למעז ענותו
בםבלותם ויבן ערי מםכנות
לפרעה את פיתום ואת רעמםם וכאשר עינו

אותו וגו' .כי הנה במצרים היה גלות הדעת
)פע IIח שער גח הצמות ,פ'(, Iא שצרח לחעביר וליקח
מישראל הדעת דקדושה ,שהוא דע את אלקי
אביך ועבדחו )רירב הימים א כח(, ,ט ליעד מי חמה
משורש קדושתם מאבותם ועל מה באו לעולם
הזח ,ומה עושים במצרים ללקט הנצוצות .רק
צרח להשכיחם ולטמאם להטמע בחתבוללות
המצריים לאומותם וחנהגתם .רק חםפיק לחם
מזווומחיח )כמי שאמרי בתלונותם )במרבר יא,
ה( זכרנו את הרגה אשר באכל במצרים חנם
את הקשואים ואת האבטיחים ,וכן בשבתנו על

חיים

שמות

ושלום

קפה

סיר הכשר כאכלנו לחם לשוכע וגו' )לקמז טז,
«,ב כרי להמשיכם כתאות אכילה ולתת להם

חלופיהן והכל הכל ,וכל אחר יתחכם לפי רעתו

כח לעכורתו ,שיעכרו יום ולילה כעכורת המלך
לכנות פיתום ורעמסס וכיוצא .ועיקר פנימיות

אם יעלה השער מניירות מרינה זו או ירר
ומעמיק בחכמת הפוליטי"ק ,אשר ראינו כאמת

הכונה של הסטרא אחרא שהתלבשו כו ,היה

כי הכל הכל ,ואין עצה ואין תבונה לנגר ה'
)משלי כא(, ,ל שהחריב העולם כרי לקרכ קץ
משיחנו כמהרה כימינו ,והיה הו למלך על כל
האץר .בזהו צריכין בעל כרחך לתשוכתנו,

הכנה לגלות האחרוו בסוף יומיא )עייז ליקוטי תרות

כמ"ש הרמבווט כהלכות תשובה )פוון(, ,ה//ה ואף

פשרת תצא( ,שהתגכרו עלינו חכלי משיח ,וכו

על פי כן יתעקשו עור להתחכם כנזונ לעיל
לריק והבל ,וןהו עצת היצר הער ,כמ'/ש בןה

להשכיחם על ירי זה כנזכר לעיל מתכלית
הצרנה) ,כנזכר כמאמרינו תורת שכת בפרשה

זו ,עיין שם( .ומצרים היה גלות הראשון ,והוא

הוא בימינו שצריכיז לשוב כתשוכה ,ולעומת
ןה הסטרא אחרא מטררת ומושכת לכות כני
ישראל לתאות ממוו )מפני גורל ההצטרכות
והיוקר וכיוצא( ,לעסוק כהבלי העולם ומסחרי
ממוו וחלופי ניירות ,ער שלא שיימו לכם לשוכ
לה' ותורתו כאמת ,ואיו שיראל נגאלים אלא
על ירי התשובה )רמכ//ם הלכות תשוהנ פ"ו ,הוות( ,על

וזהכ אינו כנמצא ,רק הניירות חלופי וחלופי

//החכ נתחכמה //,ול לעשותן חכמים כפוליטי ,Iק'

וןהו לבלכל רעתם .ועם כל ןה מבטיחנו הכתוב
כי( כאשר יענו אותו כן ירבה וכז יפרץ,
)כקרושה .ושורש נקורת האמינה עור ישאר,

הגם כי מעטים המה כני עלייה ,על כל פנים
על ירי הבירור ישארו כמה שיהיה .וגם הנסיון

כז מטריר אותם הבעל רכר כנזכר.

הוא( ויקוצו מפני בני

וז'  fש ןישימו עויר ש רי מסי"ם) ,כי מ fוס

ישראל יתגכרוו וכרו ייתי מלכא משיחא,
כמכואר בזוהר הק /סוף פרשת כלק )זוח//ג ריכ,

חוא שר של שכח"ה )עץ חיים שער הזיגוים
(,ו"פ היינו להשכיח  ffם מתכלית הראוי ,רק(

ישראו ,

)כי שונאי

«,כ עם כל ןה יהיה רירו נצח כמהרה כימינו
ויגאלנו כקרוב ובמהרה רירן:

ומעז ענותן בסבוןתם) ,בסבלות עכורה כל

היום והלילה כהבלי עולם הןה ותעתועיו( .ןי בז

ינם י"ו ויקוצו מפני כני ישראל .שמכטיחנו

ערי מסכנות) ,כפירוש רש'וי כתי אוצרות

התורה כי לכסוף יתגלה האמת,
החילוק קוץ המפריר כיו רלוות לריש ,כמבואר
כמגלה עמוקות )עייז רפשת ויגש ר"ה ויגש אילו היוהר

ממון ,שןה יהיה כל מגמתם ומחשכתם .וכל
ןה יהיה( ופרעה) ,שנקרא היצר הרע כמו

שכתוב בהאריז"ל בפרשתו כשער הפסוקים
ולקוטי תורה )כפםוק ייקם מךל« .את פיתום ואת

ככמה מקומות )עייז מאמיר חרוש ארר מאמר כ רדשו

רעמסס) ,פיתום ררשו רז"ל )שמות רהנ פ"א,( ,

ח ,אות (,י והיינו ר /של אחןור ,כמו שפירש רש"י

פי תהום בלעו ,הIIינו שכאמת המשכיל יכיו
ויראה כל כר ריעה כי כל עניני הגשמיים

שם )כפרשת ואתחנן )ררכם ו(« ,ר כי לעתיר

שעוסקים כעת כטיררות רכות ועצומות הוא

פי תהום כולעו ,שנעשה הכל כאשפה ונכלע
כמקומו ,כי אינו שוה כלום וירר לתהום ,וכסף

נב[ כסו//ר כנתו הדקמונים(

וכבני

יששכר

בארוכה

לכוא יכירו כל העמים ויורו כי ה' אחר .וזה
שכתוכ ויקוצו) ,התגלות הקו//ץ של האח//ר,

יורו גם המצריים ]שהם כתר רקליפה גלות
מצרים כמו שכתוכ בספר הגלגולים [(א"פ)

ה  'I'Iם

קפו

ושלום

שמות

בהגלות( .מפני בני ישראו ) ,הבחינת פני"ם
של בני ישרא (,Ifל ויכירו כולם ויאמרו ה' אחר

שלא ישובו ישראל בתשובה( .ונוסף גם הוא

כנזכר:

עו שונאינו ,ונוחם בנו) ,בהסטרא אחרא(.

או יאמר וישימו עליו שרי מסי"ם .י"ל כי
גלות מצרים היה הגלות הראשון

הכנה לגלות אחרון )עייז ליקוטי תורח רפשת תצא(.
)היינו כמשמעו כפשוטו ,כירוע מררך ממשלת
המרינה הירוע בהרבית מסי  flם וארנונות שלא

כריבם ,וממש בלבולים ושקרים על אחינו בני
ישראל ,ער כי יקחו מהם כל רכושם ויגיעם
ער ככר לחם (.ל"ר ומתחלה ויבן ערי
וכסכנןת ופרעה) ,הכל בעצת שרי ממשלתם
את פיתום ,שררשו רן  flל )שמות רכח פייא ,י( פי

תהום

בלעו ,שכונתם

שיררו

ח"ו

שיראל

לטמיון(·

ובמסורה ונלחם ה' בפתחיו ,רו .ואיןר )שמואל

א ח ,כ( והייבו ]גם[ אנחנו ככל הגויים

]וגו [/ונלחם את מלחמתינו,

)היינו ,tועלה מו

הארץ" שנאמר על ישראל שיעלו מארץ מצרים
לארץ הקורש .אבל עלה מעצמו רומן כשרואה
הבעל רבר חבלי משיח ,וירא לנפשו שלא ישיבו

ישראל בתשובה ,על כו מסיתם בררך
הציאניסטע"ז לעלות לארץ ישראל מעצמו
בררך הטבע ,ולא בררך בס על ירי הגואל צרק,
וזהו ררך כפיהר.

וז"ש המסורה בסמוך ליה ,tוהיינו אנחנו
בכו הגויים ונוחם את

וזה שאמר לעיל הכתוב הבה נתחכוכ"ה וו,
)שיעשה אותם געבילרע"ט בבתי ספרי
חכמתם .אבל לא לטובתם ,כי באמת הם רוצים
שיהיו בני ישראל עניים מרורים ירועים

ומיועדים (.

אחרא שנקראו פרעה )עיי! ליקוטי תורח כפרשת!(,

וכן כתוב להלן בסמוך ויעבירו

מצרים את בני ישראו בפרד) ,שררשו

חז"ל )סוטה יא ,כ( בפייה ר"ך ,היינו בשפתי
חלקות יקחו כררך הממשלות החטאות .ולבסוף

מוחוכתנו't

שנאמר בשמואל ,אשר הוכיחם שמואל הנביא
אז כי רבה רעתם באמרם כו ,והקשו המפרשים

)עיי! דו וק שם ועיין כתדות משח פשרת קדח( הלא הוא
I

מצות עשה ראורייתא לשום מלך ,ותיצרו יעו
שאמרו ככל הגויים אשר סביבותנו ,עיין ביאור
הרברים בתרעא זעירא לשו  ttת מנחת אלעזר
חלק ב' בעה  ttי ותביו היטב )הועתק לקמ! פרשת
שופטים רכג(,II,ה תמצית הרברים כי ה' שופטנו

ומלכנו הוא יושעיבו ,ורק ]ששי לנר[ מצות עשה

ויוכררו את חייהם בעבורה קשה ,ברשעות

רשום תשים עליך מלך ,אבל לא ככל הגויים
אשר סביבותנו להתרמות להם ,בפרט ללחום
את מלחמתנו ברךר הטבע ,וזהו מעין ריעה
המשובשת בימינו לעשות מלכות ישראל בארץ
שיראל על פי ררך הטבע ,וזאת היה לא תהיה

פז ירבה) ,בקרושה( .והיה כי

באמת .וזהו המשך המסוחד כנזכר ,אלא מאי

תקראנה מוחוכה) ,הוא המלחמה הגרולה

יההי( [ג] ןיצא הי ונוחם בגןיים ההם )זרכיה

גלויה (,ל"ר השם יתברך יצילנו ויגאלנו במהרה
בימינו:

עור י"ל במ"ש לעיל הבה נתחכמה וו

חורבו העולם שקורם הגאולה ,שהם אותות

וי(, ,ג )רק השם יתברך ילחם מלחמותנו בגויים

הגאולה ,כראמרינו במגילה )יז ,כ( מלחמה נמי

כנזכר ,ורק בררך נס יגאלנו( .נד[ ויאמר רור

אתחלתא רגאולה הוא, ,ומזה יראו הסטרא

או שאוו וגו' ונוחם עם הפושתי הזה

היים

ושלים

שמות

קפז

)שמואלא יז ,לכ() ,היינו בבוא מלכות דו"ד ןה

הנו,ל( .אני בכ:ו וב אצור פקודיך) ,כי פריה

יהיה ישועתנו" ,ונלחס עס הפלשת"י" ,אשר

ורביה הוא פגזודי הן מצות עשה מן התורה,

על שס ןה קראו פאלאסטינא כנודע ,ילחמו

וממילא

יתברך

עם הרעיון הדיעה הנפסדה הןאת להתיישב
במושבות
הטבע
בדרך
בפאלאסטינא
הקאלאניעס ובתי חרושת המעשה וכיוצא( .נח[

,א) יד( ותחיין את הילדים .דשרו רז  /lל )סוטח

ןה

כשיi,יימו

יעןור

השם

לפרנסם( ,כנןכר:

ויתונרונר ונוך הנגב ויצא ונוחם עונו,

יא,

ב(

ופירש

רש  TTי

שהיה

)שזה יהיה במלחמות אחרונות בבחלי משיח,

מספקות להם מים ומזוו .דקדק באור החיים

כמ"ש בדניאל )יא ,יא( .ה' ינאלנו במהרה בימינו:

)ד ןח ותיראו( שז; I

לא נאמר בתחלה שמספקות

,א) יכ( ,א) י( וכאשר יענו אותו כו ירבה וכן

מים ומזוז ,רכ iשלא עשו כאשר דבר מלך
מצרים ,ורז"ל דשרו רק על כפל לשון ותחיין

יפרוץ.

במדרש

שוחר

טוב )תחליס פקין/ט ,סט( טפלו עלי שקר ןדים ,אמרו

הבה נתחכמה לו .אני בכל לב אצור פקודי
(,סש) וכאשר יענו אותו כן ירבה .והוא פליאה

דהא הך דכן ירבה לא היה תלוי בישראל,
שהיה שייך לומר אני בכל לב אצור פקידיך,
ולא היה הברירה שירבו ויפצרו ,רק רוח הקודש
בירכן בזה ,כדאמרינו במדרש רבה )שמית רכח

פןןא ,יא( ,והוא ברכה מן השמים ולא בעשייתו-

אולם י"ל על פי מה שמצינו בש"ס סוטה )יכ,
א( שאמרה ]מרים[ לעמרם נזירתך קשה

משל פרעה וכו' ,אם כי הוא היה לו טענה

למה אני מוליד לריק -וכז בימינו אשר התפשטה
המינות ר"ל בדרך הצרפתים למעט פריה ורביה
בתחבולות שונות ,וכו יאמרו שאיז להם מעות

I

למה לא עשו זאת מקודס.

וי"ל כי נודע :lספרים הקדושים כי אם רואים
שהבעל ז"בר מתנבר על איזה מצוה או
לא תעשה לבפולה ,אן יתנברו לעומת זה לקיים
המצות עשה זאת ביתר שאת בכל פרטיה
ולהוסיף אומץ לחזקה ולהדרה .והכי נמי בזה
כאשר

ראו

מיילדות ,כי הב:על דבר הוא פרעה )ילקוטי תורח
ברפשתז בפסוק ירקם מלך( מתנבר להרוג את הזכרים,
המה לא די שiלא הרנום ,רק שהוסיפו אומץ

להספיק להם נז.יס ומזון כנזכר.
ועייז מה שכתב באור החיים

ישראל המאמין בהשם יתבךר הזן ומפרנס לכל,
בודאי ישבעו לחם לפי הטף.

)שמות א ~ ,ר'  Iח

ותיראו בא ןז'( על תיבת וכאשר יענו אותו.
I

ומה שכתבנו ;נ;ל זה בדברי תורה )מחדזרא קמא
אות ל(, IIג עיין

לפרנסם .וזהו ההי נם כן טענת פרעה ומצרים
בכפירתם בהשם יתברך ,לא כו חלק יעקב ובני

;Iנביאות

יוכבד

ומרים

שהיו

שם :

,ב) כ( ותצפנ,הו שלשה ירחים ולא יכלה
עוד הצפינו ותקח לו תבת
גמא ותחמרה ב,חמר ובזפת ותשס בה את הילד

וז"ש המדשר שוחר טוב טפוו עוי שקר

ותשם בסוף ע'ל שפת היאור) .עיין בדברינו

זדים הבה נתחכונה וו) ,בטענת שקר

בעח"'! בזח על I:ייברי רש' Tי ז"ל על הכתוב וירא

למעט פריה ורביה שלא להוליד בנים ולמעט
את ישראל ח"ו ,כטענת שקר של הכופרים

אלקים את בני ~'שראל וידע אלקים( .עיין בזוהר
חק' על

חכתו: l

הלז בפרשתן )זוחן ב יב(, ,א
I

n

קפח

"יים

שמות

ובדברינו בדברי תורה )מהדורא תניינא אות מ (,Iה /וכן

עוד בכמה

וזהו י"ל ותצפנהו שושה ירחים) ,תמוז אב
וטבת כנזכר שם בזהר הק' .אמנם( ווא

ינוה עור הצפינו) ,כי מכואר בזוה"ק )אחרי,
זוח Iןב נח ,א( כי זמניו אית בשעתא דדינא אשתכח

וכו' ,וכן עיין בשער הכולל )ענין ראש השנה דרשו
'(,א 'ועל פי דברי הזוה"ק )זרחן'ב קנמ ,ב( כי
החדשים בכל השנה מהם נייחין ומהם דינין
תקיפין ,עיין שם .ואם כן אין לדבר סוף ,ולא
יכלה עוד הצפינו) ,כי נם כזמנים האלו בכל
השנה שהם שליטת הדינים צריכים להצליח,

על כן אין עצה רק השמירה תהיה על ידי
התור'ןה דמנינא ומצלי תמיד בכל עיד iועידן.
וז"ש( ותקח וו תיב"ת גס"א) ,רו  Iת התיב"ה
גמ"א א'ורייתא ס'שנה ג'מרא ,כמ"ש בספר
יודעי ,בינה ]לזקיני ההוןק מלאנצהוט זי"ע[ בפרשתו,

עיין שם .והיינו כלול אוריית"א ושבכתב ושבעל
פה ,זהו משנה נמרא ,כי רק נמר"א הוא אין

לך מדה טובה הימנו ,כמו שאמרו רז//ל )בבא
מציעא לג(, ,א ועל ידה יוכלו להבין ולהורות
מהמשנה ,וזהו התור"ה בשלימתה שבכתב

ושבעל פה( .ותחסרה בחס"ר ) ,היא הרמ"ח
עשיו,

אברח"ם

במספרו שקיים

כל

חתור"ה עד שלא ניתנח )קידשויו פכ(, ,א ומצלת
תמיד,

ונם

אז

במצרים

טרם

שעבדו

את

חאלקים על הר סיני בקבלת התורח( .ובזפ"ת,
)בזפ  flת

אתתרך אבתרייה בגלותא בכל דרא

ודרא,

ובפרט עם התלמידי חכמים ,וכמבואר בתיקוני

דוכתי.

ומדת

ושלום

בנימטריא

צפנ"ה

נגב"ה

קרס"ה

זוח"ק )תיקין סט קיב(, ,א ובכל הספרים חקדושים.

וז  f1ש( ותשם בסוף )יומיא ,וכנזכר( .עו שפת'
היאור) ,כדרשת חזן/ל בתענית ,ז) א( למח

נמשלח חתורח למי f/ם ,מח מים חולכים ממקום
נבוח למקום נמוך ,ובפרט משה רבינו העניו
מכל אדם( ,ועל ידי התורח נזכה לגאולה
שלימה במחרח בימינו:

,ב) ד( ותתצב אחותו מרחוק לעדח מח
יעשה לו .הנח ידוע מדברי
חש"ס זבחי ם

)קאן ב(

מרים

מי

חסגירח,

אם

תאמר משה הסגירה ,ןר הוא ואין ןר רואה את

הנגעים .ואם תאמר אהרן חסגירח ,אהרן קרוב
חוא,

ואין

קרוב

רואה

את

הנגעים.

וידוע

חקושיא מניה וביח חדא משח נמי קרוב חוא

כמו אחרן )בלי חבדל קורבה ביניהם( ,ולמה
לא אמר משה קרו"ב הוא .ותירצו חמפורשים

בעלי דרוש על דךר חכתוב בדברי הימים )אן

כג די( משח איש האלקים בניו יקראו על שבט
חלוי ,חיינו לחיות משה איש האלקים מחציו

ולמעלח וכון ,לא ראוי ליחס אליו קורבח

גשמיות ,רק בניו יקראו על שבט הלוי ,על כן
אמרו רק באהרן דקרוב חוא ,ובמשה משום

דזר הוא ,אבל לא יתכז לכבודו לייחסו לקרבת
בשר ודם ,איש אשר ידבר עם הן פה אל פה
)עיי! במדבר יב(, ,ח רבו של הנביאים.

יס"ה ,מכוון על דברי האור חחמח בפירוש
דברי הזוה'/ק בפרשתן כנ"ל על הכתוב ותצפהנו

והנה זח החל במעשה דבת פרעה בעת
המצאו שלא רצה לינק מן הנכרית,

שלשח ירחים ,עייז שם באורך מענין חי"ב גבולי

כדרשת רז"ל )שמות רהנ פ ,Iא /כה( ופירוש רש  IIי.

אלכסון ,וזחוחד' רוחות צפנח ונו ,/כנ"ל שחם

וזהו יוול שנאמר ותתצב אחותו) ,עמדח(

כוללים חי"ב נגולי אלכסון( .ותשם בה את

סרחוק) ,בלי התייחס עמו קורבה רק מרחוק.

היור) ,זחו משה רבינו ומלמד תורתינו ,ומפיי

יען( ורע"ה) ,בחינת דעו/ת ,שהוא משה רבינו

אנו חיים נם עתח בסוף יומיא ,דרוחא דמשח

עווה )עיין לקיוטי תורה בשרפת!« .סה יעש"ה וו,

חיים

ושלום

שמות

קפט

)גם בחינת עשייח חוא אצלו רק לדע Iןח ,על

אשר ירצה ובנ!tבעו לעשות אם טוב אם רע,
ובאמת זח תלוון רק בחקבן'ה ,ולב מלכים ושרים

ירושלמי םוטח ,א"פ) הל"ט( דריש כן על חכתוב

בידו )עייז משר ב:א(. ,א וכן חיח במצרים שפרעה

חלן ותתצב אחותו מרחוק ,פםוק ןח ברוח

רדף את משח ושנא את עמו ,על כן נאמר

הקודש נאמר וכו' ,לדעח ,כי מלאח הארץ
דעה את ח' )שיקהי יא(. ,ט מה יעשה לו ,כי לא

וימת מיך מצרים) ,וחשבו על ידי זה כי
תהיח לחם ישזועה בדרך הטבע ,כאשר מת

יעשה ח' אלקים דבר ,כי אם גלח םודו אל

המלך הרשע ,ועם כל זה ראו כי עדייו לא
במתק ולא נתכ:טל גזירת עבודתם וגלותם .על

כו לא ראוי לייחםו לבשר ודם( .כנןכר .ועיין

עבדיו הנביאים )קמוס ג(, ,ז -עד כאו לשוו
חירושלמי ,עייז שם :
,כ) גכ( ויהי בימים הרבים החם וימת מךל
מצרים ויאנחו בני ישראל מו

העבודח ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן
העבודה .צריך עיון לחבין הפירוש כפשוטו,
דמה ןה תלוי בשביל שמת מלך מצרים על כן

כז( ויאנחו בני '!שראי מן העבודה ו'!זעקו,

)אבל צעקו רגז להשם יתבר,ך כי ראו עתח
שאיו תלוי במרות המלך ,רק בהשם יתברך
לבדו ,על כן צעקו אליו .יתבךר שמו .וז (Iש/
ותעי שועתנו אי האיקים מן העבודה,
)כנזכר(:

יאנחו בני ישראל מן העבודה .ורש"י ן"ל )ר"ה

,כ) הכ( וירא אלקים את בבי ישראל וידע

וימת( פירש )בשם מדרש רז"ל )שמות רכה פ א,

אלקים .פירש רש'ןי זן'ל בתו

לד« וימת ,היינו שנצטרע ושחט תינוקות ישראל

עליהם לב ול ~tחעלים עיניו ,עכל"ה .ובעל
כרחך צווח ואומר דרשוני וחיו ,וכי מקודם לא
בתן לב עליהכו ,והלא יתברך שמו לבו של

tI

ורחץ בדמם ,ובודאי כן אמת חוא שחהי כז,

אמנם בפשט פירוש הכתוב הלז חוא רחוק
מן

שיראל )כביכול( ,והו לבו וחשגחתו ורח.מיו על

חעבודח ,איו פירוש כלל ,חלא לפי הנזכר לא

כל מעשיו ,ובפIרט על בני ישראל עם קרובו.

האנחו מעבודח קשה כלל ,רק בשביל שהמית
בניהם ורחץ בדמם .על כן נטו המפרשים

אלא בעל כרחן'" שחיה צרד לחיות אתערותא
דלתתא בתיקוו בירור נציוצות חיםור ,וכמבואר
בפרי עץ חייכ; )ריש שקר חג המצות פ"ז( ובכל
הםפרים חקדו1Vים ,וענין תיקין חיםוד במצרים

מאוד.

וגם

אם

כן

מה

שכתוב

שיאנחו

חראשונים )קיי! רמכ"ז ר  tlה ויהי כא"ר וימת מךל יקיין קור
כאכן קזרא וספורנו שם( מזח ,ופירשו דחיינו שמת

מלך מצרים שחיח שונא ורודף למשח רבינו,

חיינו

על כן היה יכול משח לשוב מצרימח וכו' ,עיין

ושיתגלח

שם .אמנם קשה דלפי זח עדיין חעיקר חםר
מו חםפר ,שלא חזכיר בחכתובים האלו ממשח
רבינו כלל.

משלח) ,כמו U1למרו מחמגילות של אבותינו

שייחדו

בכורי

אברהם יצחק

בכל

לבם

שבת

ונפשם

מלכותו

יתברך שמו בכל

ויעקב שחיח משתעשעיז בהם

ו.:י tבת,

כדאיתא

·בפרשתו )שמות רכה פ/ה יח(.

וי"ל דהנה דרך בני אדם )יצר לבם ער
מנעוריו( ,כשיש איזח צרח ר"ל תוליו

ברצון וטוב המושל ,היינו חמלך וטבעו ,לכל

לטובת

הכלל,

כמדרש

רבה

וזה ענין חיםו"ד

שחוא ענין תאו~י )בכללא דכל שייפיז( ,עם כל
זח חוא היםוד ז"קדושה ויםוד חכל ,לאשר חוא
מצוח חיותר ג.רולח ,ומצוח ראשונה )פריה

חיים

צק

ושלום

שמות

ורביה{ תיקיו הכלל ,היינו  I/קיום המיו" /Iוקיום

ומשגיח על כל פרפ ופרט ,עד אז לא נתז

העולם ,//ולא לפובת תאות עצמו נעשה זה

עיניו ולבי עליהם.

ח"ו .כו כשיעשה האדם רק לפובת הכלל
להפיב לזולתו ,ובפרפ לתיקוו הכלל ברוחניות

וגופניות ,הרי זה תיקון היסו"ד בחינת כללות
כנזכר ,ולעומת זה יעורר רחמי שמים שהשם
יתברך יגלה כבודו וחסדו על כ /Iל העולם כולו,
ובכל ההשפעות הבאים דךר כולל היסוד.
והנה בהקדמת הר /חיים וויפאל זו/ל בעץ חיים

)כללים אות ('ד ויעוין פירושו בקהלת יעקב
)ערו -פז I/ק( כי שם פז"ק פרק שביסוד זעיר אנפין,

גלוי ג /כללים בדעת שלשתן ,גימפריא קפ"ז,
עד כאו לשונו הקדוש בעץ חיים .ועיין שם
בקהלת יעקב הענין מבואר באוךר.

אולם יובן קצת על פי מה שכתבנו לעיל בוה
על הכתוב ותצפנהו שלשה ירחים וגו,/

כי שי ומנים שבהם דינים תקיפיז שלפיו ר"ל,
על פי רברי הזוה"ק )זוח"כ יב ,א יע (,ע' עיין שם.
ולאשר היה במצרים מקור הזוהמא והטומאה,
היה צריכין ביותר שמירה משליטת הדיבים
I

)מסאביז דרחיקין הנמשכים ונשתלשלים מהם(,
ועל כן בימי הספירה שחם ימי הקפבות
והרינים כבורע בכתבי האריז"ל )עיין שער הכונות
ח"כ עניו םפירת העמר דרוש י Iוכ ד /Iה וכזה ,רפי עץ חיים

שער םפרית העומר ,פ"ד ופ(, IIז

ובפרפ

בימי

תמו /Iז

וז//ש רש /Iי בטחרת קדושת לשונו שנתן ו"ב,

א"ב ,שהם החדשים שצריכיז להשמר כו'
וכנזכר בזוה"ק בפרשתו (,םש) על כן ביותר
יתברך שמו השגיח עליהם שלא יהיה הסתרת

תיקיו כא בנ«. ,א ננויחס) ,הוא יסו//ד שהוא על

פנים ,כי אן הוא מסובו ביותר ח"ו .והנה כתב

זיוג יסוד

בבני יששכר )ממארי חדש אייר מארמ ',ג אות א' ד"ה

ומלכות[ .וזהו רמוז( עויח"ם ו"ב) ,נימפריא
פז"ק ,שהוא שורש היסוו/ד בכללות הדעת

וההנ עייו( שכל ימי הספירה נחלקו לב' מדרנות,
לןוב פוI/ב ,היינו ל'וב קורם ל"ג בעומ/ור ,ומספר

בחינת

טו"ב לאחריו 1שבמתק כבר ונמשך אן האור

)שהוא רומז למלכו IIת כנודע )תיקוני הזר

גבי מלכות סמוך ליה] ,והיינו

כנזכר(.

ווא

חעוים

עינין,

)היינו

יסוד ,כידוע הכונה בסידור על הכתוב )תהלים

כי פו//ב ,עייו שם באוךר.

קתמ ,טו( עיב/י כל אלד ישברו וכו ,/והיינו
צנו"ר

וז"ש רש/וי בקרושת לשונו רמון נתן עויחם

חיסן"ר( ,וכנזכר .וז"ש וירא אוקים את בני

)בימי

קפ"ר

קס"א

רצו"ן

בגימפריא

)בהשגחתו

יתברך

שמו(,

ו"ב,

ישראו) ,בבחיתב ראייה ביסוד רכנ(.I1ל וירע,

ל /Iב בספירת העומר ,שאז המה הדינים תקיפיז

)לשוו יחו"ד ,כמ"ש )כראשית ד א( והארם יד"ע
וגו' ,הייבו יחוד יסוד מלכות לב כנזכר לעיל(,

על כו צריכיז השנחה ושמירה ביותר

כב/ול( .יוא חעוים עיני"י) ,בימי חדשי תמו I /ן

אוקים )והמבין יביז(:

,ב'/א שאז הם בחינת עינין/ו בכיכול ,הב/

f

כנ /ל,
I

עיבי'  Iם עיבוןי עיב"י ירדה מים )איהכ אז טז( ,ולא

או יאמר וירא אלקים את בני ישראל וידע
אלקים .פירש רש"י נתן עליהם
לב ולא העלים עיניו ,עכל"ה .וידוע הזרות
בלתי הבין בפשיטות ,וכי השם יתבךר המנהיג

העלים יתברך שמו מהם בהסתר פנים ,אדרבא

היתה ההשגחה ביותר לפובה( .וירע אוקים,

)שצריך

לנאלם ,על כן
לנאולה(:

שמרם

והבינם

חיים

שמות

או יאזבר וירא אלקים את בני ישראל ויד"ע
אלקי"ם .פירש חאור חחיים
חקדוש

דברים

את חעם ממצרים תעבדון את חאלקים על
חחר

חזח,

חיינו

מחעיבור,

עיבו"ר

)בחינת

נסתרים

חנשמט מרחם ,כמבואר במדרש )שיהר טיכ פקי IIר,

שחרעו ,עכלו/ח .ולכאורח יפלא מאודן דאדרבא

י( ובפיוט לז /של פסח( ,באו לבחינת יניקו'ח,

נסתרים שבחם

ואחר כך למוחי"ז בחג חשבועות בקבלת

אם

)ר"ח

יריא

וני(/

וידע

ושלום

צקא

פקד יתרבך שמו דברים

שחרעו ,אם כן אינן כדאים לחגאל .וי"ל על
פי מח שכתב בפרשתו ובכתוב זח ,דחיינו שיער

יתו/ש וראח שאיו כדאי לחניחם עוד בגלות,
אם חרעו כבר בדברים נסתרים )שביסוד( ,ונאם[

יסף לחניחם ח"ג עוד יתקלקלו ביותר ,על כן
בשביל זח נתן כביכול לב עליחם לנאלם :

,ג) ז( כי ידעתי את מכאוביו) .וקשח חלא
חקב I/ח יוער חכל ותעלומות לב כל

בריותיו ,ולא דוקא את מכאובי בני ישראל
במצרים .אולם (ל//י חענין כמ'/ש )שיעהי םג ,ט(
בכל צרתם לו )בוא//ו( צר בכיכול ,ואז כביכול

חתורח כבודע.

וז"ש וכה ואשיחך אי פרעה) ,שחוא יונק

מחעורף ,ל~ ,כן לעת עתח צריכין ישראל
לחיות בבחינת 'עיבו  IIר ,וכשיוציאם ממנו יבואו

לבחיבת יניקח ,ובם למוחיו( .והוצא את עמ"י,
)ר IIת עייבור י'Iניקח מווחיו( .ישראי) ,שחוא

זעיר אנפין ,וכנוכר לעיל מחארזיוול( ממצרים.
ועל כן נאמר אחר זח בסמוך )לקטו ג ,די( אחי Ifח
שלחני אליכם ,שחוא שם א.חי Ifח ברבוע ,בחינת

אחוריים ,בחיוח; חזעיר אנפיו אז עוד נעלם,
בבחינת עיבור) ,כנורע בפרי עץ חיים )שער הג
חונצרת פו «. Iא

כשחוא משתתף בצערנו ובצרתינו לא יוכל עוד
שום מקטרג לחרע לנו ולצערנו ,כיון שחוא אז

וזח י  IIל מ"ש '"Iור חמלך ע/ח )תחלים קנא ,א(

גם נגד יתבךר שמו .וז"ש כי ירעת"י) ,לשוו

חחרים) ,אלו חאבות

עיני אל

אשא

)כראשית ר ,א( וחאדם יד"ע את חוח אשתו ,חיינו

כררשת רזו Iל )עייו ראש חשנח יא(, ,א חיינו חג'

מכאוביו,

למלכות

זיווג

וחתחברות

כאחד(.

את

מוחיוון(.

מאיז,

)לחמשיך

חשפע

)בבחינת בכל צרתם לו צר כנזכר .ואז( וארר

מבחינת אי//ו של מעלח( .יבא עזרי) ,אמנם

יהצייו מיר מצרים ויהעיותו וגו') ,כי לא
יוכל שום מקטרג לפצות פח לומר לחארך עוד
גלותנו וצרותינו( כנזכר ,וכו יחי רצוו שיגאלנו

כשצריכין למשוך מג' ראשונות ,חיינו דרך

במחרח

בימינו:

אימ"א ,חוא

שבt

בבחינת עיבור ,ואחר כך בא

לבחינת יניקווח ,ואחר כך לבחינת מוחיוון ,ועל
ירי זח בא לזע'Iר אנפיו נוקבא ,כמבואר בעץ
חיים )שער חנםיריז פ'/א ר"ח ונ"ק( ,עיין שם .וז"ש(

,נ) י( ו עת ה לכח ואשלחך אל פרעח וחוצא
את עמי בני ישראל ממצרים.
י"ל על פי חמביאר בחאריז"ל )דפע"ה שער הג
רןנ,צרת ,פ"א( כי לאשר פרעח חיח יונק במצרים

ע'זרי מ'עם ',ה )רן'ת ע'יבור י'ניקח מ'וחין.

ועל ירי זה בא לבחינת( עושח שמים ואץר,
)שחוא זעיר אנפין ונוקבא כנורע( ,וכנזכר:

מחערווף ,על כן חיו ישראל )זעיר אנפין( בחינת

,ג) יר( כ ה תאמר לבני שיראל אחי' שלחני

עיבור שם ,תלת גו תלת ,וכאשר יצאו ממצרים

לבני

נאמר )לקונו ג ,יכ( וזח לך חאות וגי' בחוציאך

אלו'כם.

במסורח

אמיהר

ישראל חו ,וסימךנ אחיח אשר אחהי) .י"ל על

חיים

צקב

שפות

ושלום

פי מח שכבת חאריז"ל בגאולת מצרים )עיין

כנ"ל .ועור חפעם( נה[ ואומר יבבי ישראי

רפע/זח שער חב המצות ,פ"א באורך( ,ואומר לך בדמייך

ו"ם כי בשר יא תאכיו )שם די ,יד() ,היינו

חיי )יחןקאל טן(, ,ו ב' פעמים ,בסוד תריז דמים

ב' פעמים דוום ,תרין רמים לטחרם ולתקנם(,

שנעשח דם טחור כולם ,ולאשר חיח חגאולח

וזחו חמשך חמסורח מובן בעזרת חשם יתברך:

בצאתם ,וכקריעת ים סיף כיותר ,וחוצרכו אחר

,ג) טו( זה שמי לעולם וזח זכרי לרר רר .מח
שחצטרך לוונר זכרי לדר דר ,כי

במצרים בחוזק יד על כן חיח חקטרוג גדול
כך לסוד ספירת חעומר ,כמו שחוא עתח בכל

שנח ושנה התעוררות זמנים אלו ,שמרברים על
ידי מעשינו התריז דמים במ"ט ימים עד חג

חשבועות ,והכונה בםוד אהי"ה ברבוע שעולה
ד"ם

בסוד

כנודע

ספירת

חעומר

אהיח

אשר

נאמר בזח אחי'/ה אשר אחי"ה ,שזח יעד משה

בכתבי

רבינו ע"ח שיחיו עוד בכמח גליות ער ביאת
גואל צרק באחרונח ,וקורם כל גאולח יחיח

אח''-ייח פעמ'-ם אח'-ייח,

נסיוז) ,כמו שחוא .עתה וכמ"ש ברניאל )פי/וב«

חאריזו'ל )פרע"ח שער ספירת העומר(, ,א"פ ועל ידי
אההי,

הלא ברורות הבאים ממילא יתז לחם חתורח
הקרושה וינלה לחם אז שמותיו ית"ש .אך

בגימטריא אמ"ת ,שחוא א' ]חיות אלופ IIו של

רבים לא יאמינו ,וחנסיוז באחכה לו בכל יום

עולם[ ,עם מ"ת ,שחוא בגימטריא י' פעמ'-ם

שיבא חגואל צרק הוא מי"ג עקרים'- ,ייג

ו"ם ,ונעשח אמ"ת ,וחוא בחינת חג חשבועות,

בנימטריא אח"ו ,וחיינו כמ"ש רש"י )בפרשת

שמדתו וכל עליותו בחינת תפארת ,תתן אמ"ת
ליעקב )מיהכ ז(, ,כ כנודע .וןחו אחי"ח אשר

ואתחנן )וכרים ו ,ד« על הכתוב שמע ישראל ח'
אלקינו ) 1שהוא רק אלקינו כעת ,יחיח לעתיר
בביאת גואל צדק( ח' אחר) ,שיכירו כל חעמים

אמ'1ת כנזכר(.

וכון ה' אחר ושמו אחר( ,ולפי ןה בביאת

אהי,1ה' ברבוע ד 1/ם ,עד חתיקון אד 11ם ,ובחינת

]וזהו המךש המסורה[

[ב]

יבן

אמור

יבני

ישראי אני ח' וחוצאתי וגו' )לקמן ו,

(,ו )שחוא גאולת מצרים בלילה חחוא ,ד'
לשונות של גאולה ,ד' כוסות([ .ב] ואמר
פרעח י בני ישראי נבוכים חם בארץ סגר
עייחם חמובר )שם יד(, ,ג )שזהו חיה קורם

קריעת ים סוף ,כמ"ש בפשרת בשלח ,שאז היה

גודל הקטרוג כנ IIל ,וחשב פרעח כי לאשר
פס 'Iח הוא בחינת פ  IIה

-

ם"ח ,כי מקורם היה

הריבור בגלות ,ואחר כך יצאו משם ,וחשב
פרעה לחתגבר עליחם שערייו סגר עלהים
חמרבר ,חוא חבחינח פ"ח חמרב .Iר' ועל ידי

זח צריכין לתקן( [ד] עי כז אמרת '-יבנ'-

המשיח רק אן יתגלח הן אח  I1ר ,ובר' רבתי

שלא לחחליפה ברי' Iש ,כנודע במגלה עמוקות
)עיין פשרת יוגש ד"ה יוגש אילו יהודה [ב] בסו"ד כבתו
הקדמונים( ובבני יששכר )עיין מאמרי חישר ארד מאמר
ב רדוש ח ,אות י( בסור קו f/ץ וררר Iור )בראשית ג,

יח( ,וכנזכר כמה פעמים ברברינו בזח )עיין לעלי

ד"ה וישימו בא/זד נום י(.I/ל על כן זחו שגילח למשח

רבינו עווח בהמשך הכתוב שאהיה עמם בגלות

אחר ,ויהיה הנסיון שלהם זח שמי יעים וזח
זכרי יו"ר ו"ר ) 1בין חרלו'ת לרי"ש( ,כנזכר:

,ג) יח( ושפעו לקוךל וגון ה' אלקי העבריים
נק mעלינו ועתח נלכח נא

ישראי כי נפש מכם יא תאבי ו"ם )ויקרא

ררך שלשת ימים במרבר ונזבחח לחן אלקינו.

יז(, ,ב )תיקוו בחינת ד'/ם ריבוע רבוע אהי'/ח

חנח לאשר חיה שקועים תחת ידי פרעח

חיייייים

ושלום

שמות

קצג

ומצרים ,שורש הקליפות ,והמה שושר הקליפות

אחר לישראל ,וגם זה רק יראת העונש כנזכר,

ינקו מהער"ף אותיות פרע"ה ,אשר לא הניחו

והכו:

לישראל לירר השפע קורש והתגלות מלכותו
ית1/ש ,על

כו הוכרח

לילך רבר

הגאולה

בתחבולה ,מקורם רק על ג  fימים ,ואחר כך

על ירי נס קריעת ים סוף נצולו לגמרי לעולמי
ער מהם כנורע.

ומטעם זה הוצרכו לומר לפרעה ה' אוקי
העבריים יינקרה עוינו" ,רק ברךר

"מקרה" היה לנו התעוררות ושייכות עם השם
יתכרך ,כי אם יאמרו כאופו היותר טוב ,היינו

שיש להם שייכות כקביעות עם השם יתכרך

ונגלה עליהם כתמירות ,אז יכחשים פרעה
ויאמר לא אמת אתכם) ,ולא יוכלו להתחיל

לרכר עמו( ,לאשר הוא יורע כי הוא אוחזם
ככח הקליפה שורש הטומאה שלו ,ולא יניח
לבוא ההתגלות אצלם משמי מרום התגלותו
ית  ffש ,אולם כאשר יאמרו כי נקרה פעם אחת,
אז יאמר כלכו אולי פעם אחר כמקרה נשתלשל
איזה ניצוץ והארה ררך צינור אחת לישראל.
וגם בזה מיושב להלז בכתוב ,ח) ג( ויאמרו

אלקי העכרים נקרא עלינו נלכה נא רךר
שלשת ימים במרבר ונזכחה לח! אלקינו פו
יפגענו כדכר או בחרב ,עייו שם באבו עןרא

)ר/וח וימארו בא//ר מלת פן< שחכונח שפחרו לכלול

גם חיהורים שיכא עליהם חלילה רכר או חרכ,
והרמכ"ז ח//ר) פן( השיג על ןה ,עייז שם,

ולררכינו ניחא ,כי גם ןה התגלות במקרח
התבחרות בככורו ית !Iש לא יאמיו פרעה כנןכר
לעיל ,רק כשהוא בבחינת יראה תתאה במררגה

נמוכה כל כך כי מוכרחים לזבוח לפניו ית"ש,

,ר) כ( ויק ח משח

את

אשתו

ואת

כניו

וירכיבם על חחמור וישב ארצח

מצרים ויקח משה את מטה האלקים כירו.
פירש

רשו!י

וישכ

ארצח

מצרים

ויקח

מטח

האלקים בירו ,איו מוקדם ומאוחר מרוקרקים
כמקרא ,ער כאו לשוו רש IIי ז"ל ,היינו דהא
לקח מטח האלקים כירו עמו) ,ואחר כך( וישב

אצרח מצרים .ונראח לי גם לפי מח שכתכ
כסררו .לפרש רזה מטח חאלקים חיח שם

חמפורש חקוק עליו ,על כז כשלקחו עמו עם
כני כיתו על חררך חצנעיו כמו םפר תורח,
רכר שבקדושה ,וכרכו בשיראים נאים כלי
כתור כלי ·,רק כשבא מצרימח ושם חיח המקום

והזמו לעשות כו האותות כמצות !,ח על כו
נאמר

שפיר

וישב ארצה מצרים,

)ושם(

ייקח משה את מטה האוקים בייו )ממש,

לצורר מצותו( ,כנזכר:

,ח) ג( ויאמרו אלקי חעכרים נקרא עלינו
נלכח נא ררר שלשת ימים
כמרבר ונזכחח לה  Iאלקינו פו יפגענו כררכ או

בחרכ .העניו יפלא וחמקרא חלז צווח ואומר

ררשוני ,כי הלא לא נאמר לחם כלשוו הזה
כלל וכלל ,ולא היח חריכור משלשת ימים .וגם
היה צרד לומר פו יפגעו!ר ,ולא יפגענ!יו
)כפירוש רש  IIי ז Iול( .וגם וכי היה ככר העונש

מסומו ומוכו על עונשא תתאה מיד אם לא
יזכו לזבוח וכון,

כי אם לא ,פו יענשם ויפגעו כרכר או כחרכ,

אולם יוכו קצת עם פסוק חסמךו מקורם !ה)

וגם זח כרךר מקרח ,זחו יכנס אולי כאןני פעוח

ב( שאמר פרעה מי הויIIח אשר אשמע

להאמיז ,כי אולי נשתלשל בררך מקרה הארה

בקולי ,ועל פי רברי הזוחייק )זוח//ב בנ ,ב( כי

חיים

צקד

ושלום

שמות

בשם הוי//ה לא רצה בשום אופן להודות

ישראל את הפסח )במרבר ט(. ,ב י"ל הרמז כנזכר

ולהכניע את עצמו ,וכבודע כי ינק פרעה

הוי'וה עולה בקו האמצעי עד דע'/ת ,על כן

לעיל ,כי גאולת מצרים היתה הגאולה שרשית
לסימן הגאולה הזאת האחרונה )עיין ליקוטי תירה
רפשת תצא( ,וגם הצרות קודם הגאולה כמו חבלי
משיח האלו .וזהי בא לרמז על מה שיהיה

הויו'ה

האנשים

מבחינת דעו/ת )פרע  flח שער חג דוכ,צית(, ,א//פ )את

זה לעומת זה וגו' )קהית ו ,יר( (,
לא

לומר

צרו

לו

לכתחלה

ותפארת הוא
משם

באחרונה

תכבו

הבובווה

בוו

)תפארת( ,רק מספירות האחרונות )נצח הוד

)המחזיקים עוד באמונת ה' וביאת נואל צדק,

יסוד( .וזו'ש נוכה נא ירך שוש"ת ימי"ם,

תכבד עליהם העבודה והעול הזה להלחם עם
הסטרא אחרא והבלבול ,ורבים הקמים וגודל

)עיין מאורי אור עךר " אות ח( כי ספיר"ה נקרא יום,

ההסתר פנים ר"ל .ועם כל ןה צריכין לעמוד
בנסיין( ,ויבושן בה )במצית ה' ותורתו לקירוב

ונזבחה וה' אוקינו) ,היינו שרצו להעלים
ולא לגלות לו ,ואמרו שעלייתם בקרבן יהיה

הגאולה .וזה שכתב המסורה( וכו חכם ו ב
בכם) ,כי החוטא נכנס בו רוח שטות )עיין

רק דרך ]העבודה[ עד שלשת ימים הנ"ל,

סיטה ג(, ,א רק חכם לב( יבואו ויבושן את כו

וממילא יעלה לבחינת הוי"ה אלקינו ,כמובן
ליודעי חו( .פן יפגבונו ביבר או בחר ב) ,נם
ןה הוא כונה מיוחדת לומר לפני פרעה שכל
ןה יצרו לא בבחינת יראה עילאה ,רק מבחינת

אשר צוה הו) ,ועל ידי ןה( ויבושו בני

)היינו ג' ספירות ,נצח הוד יסוד כנזכר ,כנודע

מבחינת

ימי

ז/

הבנין(.

)לתקן(,

במיבר,

ישראו את הפסח) ,ליל המשומר יבא
לגאולה ,כדאיתא בראש השנה )יא ,ב( ופירוש
רש  flי )ראש השנה שם ר//ה המשומר( ,וכמו שכתוב

נזבח כנזכר ,בדבר או בחרב ,וזהו גם הוא ישיג

בישעהי ,ל) כט( והיה לכם השיר כליל התקדש
חג פסח ,ןהו יההי לעתיד על ידי שנעשה

כפשוטה,

מצות הו כולם במהרה בימינו יגאלנו( ,אמז כן

יראה תתאה ,פן ח//ו יפגענו לישראל אם לא
קצת,

שהמה

יראים

יראה

תתאה

יראת העונש הנזכר לעיל( ,ועל ןה אולי יאמיז
ויתצרה להם.

יהי רצוו.

וזהו סיום הקרא ואו ישבוו בוברי שקר.

וי/ול ככחינה זו מה שכתוב בזוהר הק' )ווח//ב

ישעו בו במסורה ,דן .ואידך )שמואל ב נב,

רנח ,א( על קודם ביאת המשיח עד דמטי
רגלי"ן ברגלי'/ו ,היינו רומז לבחינת נצח הוד

כמ( ישעו ואין מושיע) .חיינו שקודם הגאולה

יסוד,

שגם

האנשים

פחותי

המדרגה

ירגישו

הצרות והצורך) ,שאין כמוהו לזולתו( ,רק

לביאת גואל צדק במהרה בימינו) ,ואין כאן
מקומו

להאריך(:

יעמדו בנסיון( ואו ישבוו ביברי שקר )של
ה פוליטיק והמכתבי עת ,שיפוצו דברי הבל

וכזב שיזכו בקרוב לשלום העמים ותיקוו
העולם על פי הטבע ,ועל ידי זה לא ישובו
בתשובה .ואז יהיה( ישבוו ואין מושיבו .כי

כאמת המושיע לגאול את ישראל הוא משיח

,ה) ט( תכבר העבודה על האנשים ויעשו

צדקינו ,כדאיתא בתנא דבי אליהו )רבה פכ//ה,

בה .ויעשו במסורה ג' רפין,

ה( אין שיע אלא ימות המשיח .ה' יצילנו

וכל חכם לב בכם יבואו

ובמהרה

דן .ואידך )לקמן יה'( ,

ויעש"ו את ~ כל אשר צוה '.ה נג[ ויעש"ו בני

מדעות

הנכזבות

ויגאלנו
בימינו:

בקרוב

חיייים

ושלום

שמות

,ח) יד( ויכו שוטרי בני ישראל אשר שמו
עלהם נוגשי פרעה לאמר מרוע

קצה

הבית העלוב ,ואין שיעור למכותם ועונשם על
זה ר f/ל.

לא כליתם חקכם ללבז כתמול שלשם  ffגם

תמול גם היום" .ובמסורה תרין ,דן .ואיךר
)שמואלא כ ,כז( מדוע לא נא בן ישי "נם תמול
נם היום" אל הלחם .ויש לומר על פי דברי
האור החיים הקרוש בפרשת בהר על הכתוב
)ויקרא כח ,כח( כי ימוך אחד

וגו ,
f

כי הארון ברוך

הוא קרא לצדיקים אח כביכול ,כדכתיב )תחרם
קככ ,ח( למעז אחי ורעי ,והנאולה תהיה בהעיר
לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי

תשבו חוץ נולים מעל שלחו אביכם ,ומה יערב
לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה וכו

,f

ובזה יגאל הן את ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן
את הדין כל אדוני האץר גדולי ישראל ,ומהם
יבקש ה  fעלבון הבית העלוב ,ער כאו לשונו

הקדוש לעניננו.

וזן/ש ויכו שוטרי בבי ישראו אשר שונו

עויהם בונשי פרעה) ,כי בעל כרחך
העמידום

הסטרא

כנזכר לעיל,
ישראל

אלו(,

חקבם וובז,

אחרא

שהם

נוגשי

והעמידו לשוטרי
ואונר
)שזהו

וממוני בני

ונדוע וא
היה

חקכם

פרעה

בויתם
שהעמדנו

אתכם למנהיני וממוני בני ישראל ללבו"ז
החטאים ,היינו לעורר לבותם לתשובה ,ועל
דךר הכתוב )ישעיח א ,יח( אם יהיו חטאיכם וכון

כשלג ילבינו ,ועל ידי זה יגאלו ,וזהו היה
חקכם ועבודתכם ללבו f/ן כנזכר( .כתסוו

שושם) ,מאז מעולם( .נם תונוו) ,כל שכן(
גם היו ם ) ,שהגיעו חבלי משיח שנראה בעל
כרחך שקרוב יום הו ,וכמו שאמרו רז//ל נפרק
חלק )םנחדריז צח ,א( אימתי אתי מר היו I1ם ,כל

התגברות הסטרא אחרא ,ולעומת זה אשר

שכן שצריכיז אתם לעוררו לתשובה ,ורק לחפץ
הגאולה שלימה ,ואתם עושים להיפך ,ועל ידי
זה הוא עיכוב הגאולה .וזה שכתב המסורה(

הגאולה

סדוע וא בא בן ישי) ,שזהו עיבוב ביאת

שלימה ,וכנזכר לעיל קדושת נעימת לשונו ,הן
המה אומרים רק לבקש שלום העמים ופרנסת
ביתם וכיוצא בתאות עולם הזה ,ויחניפו
להבאים אליהם בדברים אלו ,כדי שירבו לתת
להם אגורת כםף יותר ,ופשוט לפי הנ  ffל אלו

בו ישי( .גם תונוו גם היום או הוחם,

עיכוב הגאולה בימינו בעונותינו הרבים .וזהו

הנביא

ויכו שוטרי בבי ישראו וגו' בוגשי פרעה,

שרועים את עצמם לטובתם ובמרמה ידברו

היינו שעתידיז ליתו את הדין ,ומהם יבוקש
עלבון הבית במהרה בימינו כנזכר לעיל ,היינו
כי הסטרא אחרא בעצמם הם יורדים ומסיתים,

וזה אנו

העיר

האיר

המנהיגים

הרועים

רואין

בימינו

החיים

את

ברוח

העולם

)הפושעים

בעונותינו

רק

שחשבו

קרשו

כי

לבקש

יחזקאל

הרבים

יעוררו

וכו' )יחזקאל פל//ד« העמיד הבעל דבר וגונדא

שמבקשים רק לחם ממוו ועשירות ,וכידוע

בשם הגה"ק ר"ר שמעלקא זי"ע מניקלשבורג
]כנזכר במאמרינו תקע בשופר )אות ([,בי וזהו

דיליה כדי להטות לבות בני ישראל שלא שיובו
לה' גם בצרות חבלי משיח אלו ,כי המה

ואחר כך עולים ומקטרנים ומכים הם בעצמם

יסיתום וידיחום כי שלום יהיה לנו וכיוצא,

אחר כך הנוגשי פרעה הנ"ל ,הו יצילנו במהרה

אבל עתידין ליתו את הדין ,כמו שכתב האור
החיים )כנזכר( שמהם יכקש הקב"ה עלבון

דידן יגאלנו )עייין בדדבינו בםפר דדבי תוהר מחדורא קמא
אות ל /Iד ד/ח רחובות חהנר נחלי אמוהנ וכו'(:

ח'י'ים

קצו

ושלום

וארא

וארא
,ו) ג( וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב
באל שרי ושמי היי//ה לא נורעתי

אברהם אי יצחק וא ,יעקב בא",

שר"",

)בגימםריא דנש"ה( ,חיינו שנתגלה להם בזכות

לחם .נורע כי המקראות הללו צווחים ואומרים

משח ,שיעמורמיוצאי חלציהם ,שעתיר לקבל

וכבר טרח מאור עינינו שר//י ז//ל

התורה לישראל ,והוא מובחר האנושי ) .והגם

ורבו הקושיות

כי חם בעצמם ראויים במעשיהם ונשמותיחם

בזה ,כי אד שיד לומר שלא נתגלה להאבות
בשם הויו/ה ,וחלא פעמים רבות אין מספר
שריבו

לנילוי שמו יתברך ,עם כל זח מטעם חנ"ל
חגיר יתבךר להם שחוא רק בשביל מש"ח.
וחא ראיה שלא ניתנח חתורח על יריהם רק

יתו/ש להאבות בשם הוי"ה ברוך הוא .אולם

על ירי משח רבינו( .ושדני הוי"ה ,א בורעתי

י"ל על פי ררשת חז/ול בברכות ,י) ב( כל התולה

להם

שהם

אותיות

כנזכר

ררשוני

f

לפרשם ועל פי ררשות רז /ל,
f

נאמן

בתורה

כחומש

כראשית

אד

,הם) ,שלא

הורעתי בחייהם

כןכות עצמו תוליו לו בןכות אבותיו ,וכל

בעצמם

התולה בןכות אבותיו תולין לו בזכות עצמו,

לעיל ,כי אמרתי לחם החתגלות רק בשבילך

וגם אמרו )בראשית רבח פצ"ר ,ח( איו חקבו/ה מייחר

מספר א"ל שר/וי כנזכר(.

שמו על הצריקים בחיהים ,והעניו יו/ל כרי שלא
יתנאו ח"ו באפס כל

רחו.

הם

שמי

חוי//ח

חר/

על כן כתב שר//י שריבר אתו משפם ,כמו
שאמרו חז"ל )שמרת רכח פ"ז ,ר( שאמר

בשם

יתברך שמו חבל על ראברין ולא משתכחין על
חאבות ,והיינו כי רק בזכות חאבות חוא מתגלח

המרכבה כביכול כנגר ר /אותיות השם ,היינו

אליו ,והתאונו עליחם בןכרו אותם כביכול ,כן

יי) ,חכמח )תיקוני והר הקדמה ח(, ,א וגם חסר )שם

חגיר למשח כי רק בשם חויו/ח )שחוא חג ו

תיקי! ע קבא ,ב( כנגר אברחם )וות"ג רסב ,ב ת"א מו,

אבות ומשיח רור מלכנו כנזכר( ,בזכותם חוא

',ה )כגנר יצחק )שם ח"ג רעט(, ,ב בחיבת

החתגלות אליו ,יזהו חמשפם שריבר אתו

והנה

נורע כי האבות

רמוזים

ומכונים

הויווה ,חיינו ר /רגלים )ורת/וג רסב(, ,ב והם

«.ב

בינה )שס ח"ב קננ(, ,א ונמשך משם לגבורה

כנזכר:

עליונח )שם ח ג קית«. ,ב ',ו כנגר יעקב )שם סר,
II

(,ב תפארת )שם ח' Iב קעב,

א( (.

ה' אחרונח) ,כנגר

רור )שם כו ,ב« כנורע .על כו וארא א,

או יאוב ר וארא אל אברהם אל ציחק ואל
יעקב באל שרי ושמי הוי  flה לא

חיים

ושלום

וארא

קצן

נודעתי להם .פירש רש'/י וארא אל האבות.

באמת אין קורין אבות אלא לשלשה )כרכרת טז,

ידוע הקושיא והרקרוקים על זה ,רהא מופרש

(,כ אם כן שוב יעקב השלישי לאבות ,והוא

זה בכתוב וארא אל אברהם וגו' ,ומה זה
שפירש רש Iוי "אל האבות" .וגם מה שפירש

מרת תפארת .וזחו שפירש רש"י וארא אל

האבו"ת ,ואין קורין אבות אלא לשלשה ,ואתי

רש"י ושמי הוי Iוה לא נורטתי להם ,לא נירכתי

שפיר ובכו iכל המךש הפירוש הנזכר בעזרת

להם במרת אמיתית שלי ,ער כאן לשונו ,צרד
ביאור והבנה .וי"ל רהנה המשך הכתוב שבא

השם יתברך )עייין כרכירנו כמאמר וברון צריקים כהםפר

הקב IIה להוכיח

למשה  -רבינו,

על הה  IIצ מאררמאםק זי"ע כהג"ה אן כר IIה רךתב ריעקכ באינו

לא מת ,עיr

כי להאבות

שם(:

אברהם ציחק ויעקב לא נגלה כביכול בהתגלות
כזה כמו למשה ,ואף על פי כן לא חרהרו
אחרי מרותי ,עיין ברשווי וזהו תמצית פשטות

הרברים לעניננו.

או יאזבר וארא אל אברהם אל יצחק ואל
יעקב באל שרי ושמי הוי"ה לא
בררעתי להם .חרא פלא ותמיה ,כי הלא ידוע

ועל פי זה י"ל ,חיינו וארא אל אברהם אל

כי האבות ירער משם הויןוה~ ,אשר נאמר כמה

יצחק ואל יעקב וגו' ושוכי הוי"ה לא

שנגלה

בפסוקים

פעמים

בחומש

בראשית

בורעתי להם ,היינו שהריוק טר יעק"ב ,שגם

עליהם הקב /Iה בשם הרי Iוה ברוך הוא ,אולם

עיק"ב בחיר שבאבות שהיח כלול מתרוייהו

נרדעת"י הרא גם כן לשרו התחברר"ת רןיוו"ג,

אברהם ויצחק וחקוק בכסא כבור ומדתו מרת

כמר )כראשית ר ,א( והארם יר"ע את חוה אשתו

תפארת )הוי"ה( ,עם כל ןה קיימא לן בזהר

כנורע ,והנה חתקשרות וזיוונ בבחינת רוחניות

הק' )תיקו"ז תיקין בי טג ,א ותיקין םט קא ,א( כי תפארת

הרא מצר המצרה להמצוה ועושה .מה שאיו

יעקב מלבר ,משה מלגאו ,ואם כן משה
מלגאו
מיעקב שהוא
גדולה
במדרגה
)הפנימיות( של מדת יעקב תפארת .ושפיר
פירש רש  IIי לא נכרתי להם בוכרת אוכתית

ש ל י ) ,היינו הפנימית ,שהוא  IIשלי  IIבפנים של
מרת

אמתי"ת

שהוא

אמ"ת

תפאר ,Iת/

תתן

כן האבות הקרושים לא היה בהתירה בחינת
מצוה

וערשה רק בשני מצות עשה היו כבר

מצוים ועושים פריה ררביה ומילה.
וזהו יש לומר וארא וגון באל שרי) ,הוא
שם שר /Iי כונת המילה ,כנרעד בסירור
פעמים,

אמוות ליעקב )מיהכ ז(, ,כ עם כל זה בזה גם כו

וברברינו

כמה

יעקב רק מלבר ומש"ה "מלגאו" ,היינו מרת
אמיתית שלי( ,ואם כו הוא גרול גם מיעקב
הכלול ובחיר שבאבות כנזכר.

בגימטריא

וכש"ה ,שהוא

ונם
שם

א"ל

ש ר"י

הרפואה

וחיים

לחולה ,כמבואר בסירור בכונת בקור חולים,
ואמרו רז /Iל במגילה )יז ,כ( ברכת רפאנו כגנר
המילו Iה בשמינ Iוי שצריכה רפוא"ה ,ונם משם

אך היה קשה לרש  IIי כמו שמרקרק בקרניים

שר"י נאמר )רכאשית חל ,יא( פר"ה ורבו'ה ,וכמו

)מאמר גן( ,עיין שם ברו ירין ,ראד חשב

שכתב רש"י בזה ,ואלו שני המצות הנזכרים

יעקב השלישי שהוא מרת תפאר"ת ,הלא כמה

לעיל שנצטוו ועשו ,ועל זה שייך נ;ורעת ו Iי להם

פעמים לא נחשב יעקב שלישי ,רק חשבינו

בבחינת זיוונ מהמצוה להמצוה כנזכר לעיל.

אמנם

אבל( ושוכי הוי"ה) ,שהוא בחינת זעיר אנפיו,

ארם

שת

נח

אברהם

וכו' ,עיין שם.

חיים

קצח

וארא

ושלום

תור"ח שבכתב ,שזחו ניתו על ידי משח רבינו(.

בבחינת ציח  lfק ,כמו שכתוב בחאריז"ל בפרי

וא בורעתי וה"ם ,חמח לא נצטוו עליח ,על

עז חיים )רפק זו משער חג המצרח(ו שעל ידי כז
חמח חחבלי משיח ,לאשר תחיח חגאולח

ששמרו חתורח ,רק בבחינת אינו מצוח ועושח,

במחרח בימינו בבחינת ציחק ,שחוא קו חעליון
בינח ,וחוא עלמא דחירות ,עיין שם .וזחו שלא
ניכר לחם אז בחתגלות מדת אמתי"ת ,מדת
אמת יעקב ,כיעקב שקראו בית שיחיח לעתיד

זאו

במחרח בימינו ,כדאמרינו בפסחים )פחו (.א וזח

יעקב) ,לכולם נתגלח אז בבחינת ציחק זו

שכתוב( וכן אמור ובבי ישראו אבי ה'

כן לא שייך בחם לשון נודעתי כנזכר( .ומח
כנודע:

או יאמר כי ואר"א )בגימטריא יצח"ק(.
או אברהם או יצחק

גבורח ,כיון שחבטיח לחם לתת אץר ישראל

לבניחם ,אבל אז נתגלח לחם רק בבחינת
]יצחק[ ,חסתר פנים ,כמו שכתב רש"י שחרי

חבטחתי ולא קיימתי .ולאברחם אמר חשם
יתברך )בראש\ת יג ,די( קום חתחלך באץר לארכח

ולרחבח ,וכשבא אברחם לקברר את שרח לא
מצא קרקע רק בדמים מרובים ,וכן ביצחק

רכו , f

וכן ביעקב ,עיין שם בשר  ffי .חרי שנגלח לכולם
בבחינת צמצום של גבורת ציחק .ועיין בשווות

צבי תפארת לאאמר'יר )סימן כ' (,ט עיין שם
I

ותבין(.

וזחו

בבחינת(

באו

שר"י,

)שאמר

לעולמו די ,בחינת חצמצום ,כמו שאמרו רז  ffל

זהוצאתי וכוי) ,די לשונות של גאולח ,ואחר
כך נאמר( והבאתי אתכם) ,חיינו גאולח

עתיהד במחרח בימינו' ,כנזכר
חמפרשים( .ועל זח חיח גלות
חראשון תבנית ודמות לחגלות
חלז )עrי ליקוטי תררה פרשת תצא(,

לחלז
מצרים
חאחרוו
בפרט

בשם
גלות
חמר
בדור

חאחרון אשר גברו חצרות רן,ל ,וחו חמח חבלי

משיח לאשר בא חגאולח מבחינת יצחק כנזכר
לעיל מחפרי עז חיים ,וחוא )יצחק אבינו( יחיח
חמצדיק לעתיד כדאמרינו במסכת שבת )פט,
(,ב ועיין בבני יששכר במאמר שבת נחמו )מאמרי
חרשי תמוז אב מאמר ח נחהמ א ,אות

א (.

)חגיהג יב(, ,א וגם חשם חלז חוא בחינת יסוד

נטיל לשמאלא ,כמבואר בזוח'ןק )ח א רבנ(, ,ב

לזח נאמר כאו ווא שמעו או משה מקוצר

חיינו בחינת חצמצום שצרד למדת יסוד ברית

יצירח,

II

רוח) ,חיינו רון'ח

חוא

במחינת

קודש ,במקום שלא לצוךר מצוח ,וחוא שמירת

כנודע בתיקוני זוח Iןק )הקרמה יז(, ,א ]ועיין שם

חברית כנודע בספרים חקדושים )עיי IזוחIIא הכ,

בבאר לחי ראי )ר"ח ואילז([ בפתח אליחו וכון

(,א וכל זח בחינת צמצום וחסתר ,חיינו קודם
חגאולח במח שחבטיח לחם לביאת חאץר

חד ארד ]חוא חסד[ ,וחד קציר ]בחינת בגורח

צומצום[ כנ"ל ,וזחו קוצן'ר רו"ח .ועל ידי זח(

במחרח בימינו חיח אז אצלם בבחינת נעלם'

זמעבורה קשה) ,חיח לחם עבורח קשח
ללחום בעצמם עם חנסיונות חנוראות( .וכו

חחסדים על ידי חתפשטות חזעיר אנפיו
ככיכול( .וא בורעתי והם) ,כי לא ניכרתי
לחם במדת אמתי"ת שלי ,כפירוש רשןיי ,חיינו

חוא בגלות חאחרוו ,שנאמר )ררביס לא ,יח( ואנכי

וחסתר(.

ושמי

הזי"ה

)רחמי IIם,

חתגלות

ביאת חארז שחבטחתי על ידי גאולח חעתידח
במחחו בימינו ,חוא בחבלי משיח מקודם

חסתר אסתיר פני וגו  ,fולבל יחשבו חטועים
בראותם צרות חחבלי משיח יאמרו מח לנו
ולצרח חואת ,וילכו לתרבות רעח ח"ו ,ועל ידי

זח שייאשו את עצמם מן חגאולח לגמרי .על

חיים
זח בא

כו

חציווי במצרים

וארא

וייבר

וגו'

ה'

ויצו"ם א; בני ישרא; וא; פרעה ונ;ר

ונצרים

ושלום

והוציא את בני ישרא;,

שאיו

חרבר תלוי בכם ובבחירתכם ושיקול רעתכם
השפלה ,רק הוא ציווי חקב"ח שיצאו מהגלות,
ועל זה לא שייך טענח וםפיקות וערעורים ,וכן
הוא עתה רק אחכח לו בכל יום שיבא חגואל
צרק במהרה בימינו כו יהי רצוו )יעיין כרכיר הסמוך

להלז כר"ה ודכ,אתי אתכס וגי' (.

קצט

כל פנים 'Iחיום האחרוו" גנלח למשח רבינו.
)ואולי בבחיבת ללבי גליתי ,והוא בבחיבת לב
כביכול פה אל פה ארבר בו )כמררכ יכ(, ,ח ארוו

כל חנביאים ,על כו נגלה לו חיום האחרוו(.
והנה אמרו חז  I1ל בפסחים )פח ,א( לא כאברהם
וכו' אלא כיעק'יב שקראו ביןןת ,וכתיב
)מיכה ו ,כ( תתן אמן/ת ליעק'ןב ,וז'/ש וא נבויתי
והם,

)הקץ

אוניתי"ת,

האחרוו
)אמ"ת

מתי

כיעק"ב

הייה(,
שקארו

בונית
בי"ת,

ובזה י  f1ל וירבר אוקים או ונשה ויאמר

עיק  f1ב אמו'ת( .שוי) ,היינו האמת הצפון בלבי,

אויו אני הוי"ה ,חיינו רומז בתחלת

אמר ית"ש 'ושלי" ,כי יום נקם בלבי כנזכר,

בבחינת חבלי משיח לטובת חננת הגאולה

ורק הגליות וזמנם כמו ר' מאות שנה במצרים
והצרות מר /גליות גליתי להם( ,ואף על פי כן

שיתגלח חוי 1fח אחר .וז"ש ויאמר אויו ) ,שזחו

לא הרהרו אחרי מרותי) ,כררשת חז'/ל ברש'/י

כרי שיתגלה( אני הוי"ה )בחגאולח שלימח(,

בזה( .וזווש ושוני הוי"ה) ,שהוא בכיכול מרת

כנזכר:

יעק"ב ,זעיר אנפיז ,כיעק"ב שקראו ביו/ת כנזכר(

הפרשח ככ __~להרינים בחינת אלקים ,חם

וא נורעתי ;הם:

,ו) ג( ושמי הוהי לא נורעתי להם .פירש שר"י
מאגרת חכמזl1ל )שמות רהכ פ י ,ר(

,ו) ח-יג( והבאתי אתכם אל חארץ אשר

לא נגליתי להם במרת אמתית שלי .וירוע מה
שהוא קישוי הבנה לכל קורא ,הלא חוא יתברך

נשאתי את ירי וגו' ,וירבר

II

משח כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משח

שמו הוא אמת וחותמו אמת )שכת נה(, ,א ואיך

מקוצר רוח ומעבורה קשה ,וירבר משה לפני
הו לאמר הו בני שיראל לא שמעו אלי ואיך

צווח ואומר רשרוני .וזהו פשוטו אשר תבינו,

ישמעני פרעה ואני ערל שפתים ,וירבר ה' אל
משה ואל אהרן וציום אל בני ישראל ואל פרעה

לא גנלח /ח) Iו( במרת אמתית שלו ,אלא וראי
כי הגיר ית"ש להאבות  -בפרט לראש האבות
אברהם אבינו  -מהגלות ור' גליות ,ויום

הגאולה הוא יום האחרוו הטוב ונפלא לא הגיר
להם מתי יהיה ,והוא סתום וחתום ,כמו שאמרו
ח  l1tל בפרק חלק )סנהרריז צט ,א( על הכתוב )ישעיה
סג ,ר( יום נקם בלבי ,ללבי גליתי לאברי לא
גליתי ,אפילו למלאכי השרת לא גליתי .מה
שאיו כו במשה רבינו נאמר )בפרשת ברכה

)רכרים דל ,כ« אשר הראהו ער הים חאחרוו,

וררשו רז I/ל )ספיר כרהכ שנז ,יכ( ופישר רש"י היום

האחרוז ,מה שיהיה ער תחיית המתים ,ועל

מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ

מצרים .ירוע הרקרוקים על כפל הררבים ,וירבר
הן אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל
ואל פרעה ,וגון ,רהא בכר אמר לבני ישראל

יגם לפרעה ולא שמעו בקולו .וגם כבר אמר
הן בני שיראל לא שמעו אלי וגון ,ולמה ציה

לומר להם עור הפעם בלי התחרשות רברים
וכלי מופת חרש ,הלא אמר החכם "לא כהכפל
חרברים יתחזק הענין" .ורשווי ז"ל תירץ שרבר
הציוי נאמר בפרשה שניה ,אלא שהפסיק העניו

חיים

ר

ושלום

וארא

כאלה ראשי בית אבותם ,שמתךו שהןכיר

מהעדת )פרע"ח שער חג הצמות ,פ IIא( כי על כן קצרה

משה ואהרן וכון ,ועדייו אינו מתיישב על הלכ

דעתם ולא יכלו לסבול עוד ,וטענו שרוצים

להקורא כדרכו וסדרו.

לישאר כמצרים לאכול ולשתות ולעבוד
בעבודת עולם הןה וטובותיה( .וירבר משה

וגם מובן וידוע הקושיא איך לא שמעו אל
משה

מקוצר

רוח

ומעבודה

קשה,

הא

ידוע כטבע כני אדם מי שהוא בבית האסורים

ופני הו ואמר הן בני ישראו וא שמעו
אוי

ואיך

ישמעני פרעה,

)הוא

הסטרא

אחרא( .ראבי ערו שפתים) ,היינו שנסתמו

מיושבי כלא ,ואחד יגיד לו שיוציאו לחפשי,

טענותיו ,ואיו לו פה לדבר נגד הסטרא אחרא,

שימע לו ,יכל מה שהוא יותר כעבודה קשה
ירצה בנפשו יותר להאמיו להמכשר גאולתו.

שיטענו ויקטרגו אם כני ישראל לא שמעו ולא
יאמינו גבאולה אשר הוא לטובתם ,איך יחתו
המה ואיך יתצרו הם להתבטל בכוא הגאולה,

וכפרט שיעשה לו אותות על ככה ,כודאי

אולם העניו יש לומר כמובו בפשיטות ,באשר
ראו כי נתגבר הגלות והצרות מיום
שהתחילו לדבר מהגאולה ,היינו מאז כאמשה

לדבר אל פרעה הרע לעם הןה וכו' ,ובאשר
נתנו להם פרנסה) ,כמו שכתוב )במדבר יא ,ה(
זכרנו את הדגה וגו' ,בשבתנו על סיר הבשר
באכלנו לחם לשובע וגו' ,וכיוצא( על כן חשבו
ירתר טוב להם לשיאר בגלות ובמנוחה ופרנסה
וכיוצא,

כאשר

הרא

עתה

בעונותינו

הרכים

בדורנו ,רבים לא יאמינו כגאולה ,גם בעת
צרות חבלי משיח הנוראים האלו ,ויאמרו כי
עדייו לא הגיע העת וכיוצא בהבליהם .וכל זה
כנגד היlfג עקרים אחכה לו בכל יום שיבא,

אשר הוא לרעתם של הסטרא אחרא .ועל זה
ענה יתברך שמו כחכמתו(

וירבר ה' או

משה ואו אהרז ויצום) ,בדרך ציוי( .או
בני

ישראו

ואו

פרעה

מוך

מצרים

והוציא את בני ישראו מארץ מצרים,

)היינו שאינו שואל ודורש אותם עוד אם
יחפצו להגאל  fלאשר ראה יתברך שמו כי
קצרה דעתם ואינם מבינים ,על כו ציוה בדרך
מצוה ופקידה לגאול אותם להוציאם מארץ
מצרים ,ולאשר ידע יתברך שמו כי המה

עמוסים מני כטו כשורש הקדושה שלהם ,על
כן ישמעו מצות הו בדךר גןירה להגאל ולא
יהיה עור ספיקות וטענות.

כאן מקומו

ונם אל פרעה ]היא הסטרא אחרא[ ,אם יכנסו

להארך .וכבר כתבנו )עיין לעיל בדווה אווי בי וארא(

כנ"ל,

כמו

שהארכנו במקום .אחר

ואין

כי גלות מצרים גלות הא' וגאולתו היה הכנה
ואות לגלות האחרוו וגאולתו ,כי על כו דומה
הוא כימינו קודם הגאולה כנוכר.
וז 'Iש רוא

שמעו או

משה

מקוצר

רוח

ומעבררה קשה) ,שהנכידו עליהם על
ירי שהתחילו לדבר מהגאולה ,ולא צרי עור
לשמוע מהגאולה .אבל ז!י היה מחסרון רעתם,
שלא צרו לסבול חבלי הגאולה ,ופרעה ינק

כטענות וויכוחים ,אן ישיב ויטעון
אם כני ישראל לא ישמעו ולא יאמינו בגאולה

אך שימע הוא ,על כו צוה גם לפרעה מלך
מצרים בדךר ציוי ופקידה ,ואן מוכרח לשמוע
ולעשות( ,ולפי זה נכוו ואין כפול במקראות
האלו.
וכזה יוכן מ"ש כסמיכות )לעלי ו ,ח( הכתובים

והכאתי אתכם אל האץר וגו' כנ /Iל ,כי

הנה המפרשים ככתו על אלו דן לשונות

חיים

ושלום

וארא

רא

של גאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי,

כשליחות הזה השני ששלח את משה ואהרן

והא כתיכ והכאתי גם כן ,ותירצו המפרשים

ויצום וגו' שישמעו ,ושלא יהיה המניעה מקוצר

דוהכאתי קאי על גאולה העתידה כמהרה
כימינו .וזה רמוז על והבאתי וגו' ווא שמעו

רוח ומעכודה קשה ,וכי יש לך אדם שנתבשר

או משה וגו ,/כי היינו קודם שיההי והכאתי,

דקאי על גאולה העתידה חכמת סופרים תסרח
ויראי חrפא ימאסו) ,כמו שאמרו חז"ל כסוף

סוrפה )טמן (,ב והמכשר ומעורר על הגאולה
אין דכריו נשמעים ,וכמ /Iש בדניאל \פ) (:i/Iרכים

לא יאמינו ,וכמו שהיה כגאולת מצרים כנ"ל.
ויצום ',ד דו .ואידך )מלכים ב יאן ת( וציום

לאמר זה הדכר אשר תעשו .נג[ ויצום כל אשר
ויכרת ה' אתם כרית

וציום לאמר )מלכים ב זי ,לת( .היינו כמו כל אלו
וציום הם בדרך מצוה ,לא כהודעת כשורה,

או שאלה ,שמצוה על ידי שליח ,כן כזה רק
ציוי ופקידה ,בבלי שיונה ,לצאת מארץ מצרים
כנ I /ל:

II

כל שחכמתו קירם ליראת חrפאי ,אין
חכמתו מתקיימת ,פירש הר' עיבדיה מברrפנורא

)ר /ת וכל( שאינו לומד התורה כדי לקיים המצות
I

אין חכמתו מתקיימת ,והנה איתא בברכות ,ת)

ואם קיבלם מאהבה מה שכרו ,יראה ןרע יאריך

ימים ,ולא עוד אלא שתלמודו נתקיים בידו.
ויש לפשר כןה מ' lש רכ כהנא )פסחים מטן א(

אלו לא נסיבנא כהנתא לא גלינא ,ואמרו
לו הלא למקום תורה גלית ,והשיב להם לא

גלאי כדגלי אנשי ,פירש"י אני נגליתי כעל
כרחי ,עיין שם .וצריך כיאור מ"ש כעל כרחי,
הא מיהת שי )lו טובה שגנלה למקום תורה.
אבל לפי הגמרא כרכית הנזכר ניחא ,שאמרו

)ון ט( ובמה שכתכנו בזה ולא שמעו אל
משה

אמנם י 'lל דהנה איתא כפרק ג  fדאבות )מ ט(

ב( כל שהקכ"ה חפץ כו מדכאו ביסורים וכו',

ומ"ש ויצום כדרך ציוי כנ"ל ,רמון כמסורה

דכר )שמות לד ,לב( .נד[

כשירה טוכה ואינו שמח ,עייו שם.

מקוצר

רוח

ומעבודה

קשה שרצו לישאר כגלות כנ'/ל ,ראיתי כןה

דבר נחמר על דרך דרוש בכתב יד קודש שם

שלמה על התורה לאאזמו"ר הקרוש מפה
קהלה זי"ע ]אשר לא נית! רשות על פי צוואתו תטתורת

לו שגלה למקום תורה ,על זה השיב שהגלות

הוא לו כעל כרחו ,שאינו מקכלו כאהכה ,וכיוו
שאינו מקכל כאהכה לא יתקיים תלמודו כידו,
דהא אמרו רק אם קיבלו כאהכה תלמודו
נתקיים בידו ,ואם כן מה אהני ליה אם יבא

למקום תורה וילמור ,הא לא יתקיים בידו.

לתדפיס תספר כולו ,ועל כל פנים באיא לפעמים מדבריו כמ"ש

וכזה י /lל

רככ בחיבורי מנחת אלעזר כמת תשובות בשמו גום בשאר

שתלמודם יתקיים בידם ,ולזה קיבלו את
היסורים וצרות השיעבוד מאהבה ,שלא שמעו

בתקדמת תפארת בניס על תתיתו ומועדים[ ,ולא שמעו

מקוצר רוח ומעבןד r1קשה ,היינו שלא אכו

חיבוריי

בעת  /lי,

וםג

בספרי

דמרז

אאמו"ר

תק/

זי  I/ע,

וע\יז

אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וידבר ה

f

וגו' ,ויצום אל כני ישראל ואל פרעה מלך
i

מצרים להוציא את בני שיראל מארץ מצרים.
צריך ביאור הא מקודם מה שלא שמעו היה
מקוצר רוח

ומעכודה קשה ,אם

כן מה גרם

דישראל

במצרים

רצו

גם

כן

שמוע לו מה שאמר ;להם שיגאלם מו הקוצר
רוח ועכודה קשה ,לפרוש מהיסורים של אהכה,

כי הקצור רוח ועבודה קשה היה אהוכ אצלם,
שקכלו היסורים מאהכה כדי שיתקיים תלמודם
כידם] ,כי אם שלא קבלו התורה אן ,היה להם

ה'י'ים

רב

ושלום

וארא

מגילות כתובות מאבותינו הקדושים שהיה

חסטרא אחרא ,שהמח לנגד ה /ותורתו  1וכאשר

םשתעשעיז נהם נכל שנת ושנת ,כראיתא

שלחו םכת צפוןיר ריע"ה להכות בו ,על ידי

במדרש רבה שמות )שמות רבה פ ,ה' יח( על

ןח נתגלח הדע'/ת האמיתי ,כי רק אליו יתברר

הכתוב )לעיל ה,ט( תבכד העבוהד על האנשים

שמו חכח והממשלח וחשגחח פרטית ,והוא

ולזח חשם .יתברך חפליא עצח ויר בר

יושיענו בכל עניננו ,וככל פרטינו ,והוא בשרשו

l

וגון [.

ה' או משה ואו אהרן ויצום או בני

בני חיי ומזוני רויחי.

ישראו ואו פרעה מוך מצרים והוציא

את

בני

ישראו

מארץ

מצרים,

חיינו

שיציאתם מארץ מצרים לא יחיח רק טונתם
והצלתם מהצער .,רק יהיח מצות ה' ויצום אל
בני ישראל וגו' ,לחוציא כו' ,ואם כן אם לא

וז//ש חמסורה

ומען

תרע

כי

אין

כה'

אוקינו) ,והוא חתגלות מלכותו יתברר
שמו ,ומלאח כל חארץ ריע"ח את חו ,כי איו

כה' אלקינו( .כה' אוקינו בכו קראנו אויו,

יצאו יעברו את פי ',ה שחוא רע בעצם רעח

כ כרברי חמדשר שם )עיין דבריס רבה פ IIב ,יב( ,כי

גדולח .וגם לא יוכלו לטעוז שיתעכבו בחגלות

לא כאלחי העמים אלמים גלולים ,רק חוא

ביסוריו של אחבה כדי שיתקיים תלמודם ,דהא

יתבךר שמו שומע תפלתנו ויאיר פניו אלינו,

גם אם תתקיים עמם מצר קבלתם חיסורים

ובאור פני מלר ,ם'"/יח וחוא בחינת חי"י( .אין

באהבח ,תפסד מאתם בעל כרחם ,מחמת

קיוש כה' ואין צור כאוהינו ,כדרשו ת"ל
בברכות ,י) א( איז צו"ר ,אין ציי"ר כאלקינו,

שלא יהיה לימודם כדי לקיים מצות חו ,דחא
יעברו על מצות חשם ייתברך כשציום לצאת
מהגלות( ,וכל שחכמתו ולימוד תורתו אינו כדי
לשמור מצות ',ה איו חכמתו מתקיימת וכנזכר

שאמרה חנח על בנים ,בשר ודם ,צר צורח

על הכותל וכו' ,הקב"ה צר צורת הולד וכו',
ונותו בו רוח ונשמה ,וןהו

"כני" (.

מי כ ה'

מi

אוקינן המבביהי ושבת ובו' מקימי מעפר

וש"עבוד מצרים ,עד כאן דבר"ו

יו מאשפות ירים אביון) ,ח"יינו עשירות

הקדושים של אא'/ז בכתב יד שם שלמה כנזכר

ומזונ'/י רויחי( כנזכר לעיל .וגם קיימא לן
בתענית ,ח) ב( מאן ריהיב שובע  llא ,לחיווי הוא

לעיל ,על כן נעל כרחם יסכימו לפרוש
חקוצר רוח

לעיל:
,ח) ו( ;מען תדע כי אין כהוי'/ח אלחינו.

דיהיב ,על כו נכלל בפרנסח גם חיי ,וזחו חיי
בני ומזונא רויחי ,כולחו תלתי כנזכר:

כהוי"ה ד' במסורה ,רו .ואידך

)דברים ד ,ן( כחוי//ח אלקינו בכל קראנו .נכ[ אין

כח ,ייד( והפ;יתי ביום חחוא את אץר גושן

קדוש כהוי//ה )שמואלא ב(. ,ב נר[ מי חכוי"ה

אשר עמי עומד עליה

אלחינו המבגיהי לשבת )תהלים קיכ(. ,ה יש לומר

לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני חו

כי זהו נאמר במכת צפרד' lע ,ונודע בחאריז 'Iל

בקרב חאץר .על דרו שפירשתי בכר שאלת

רשב , JJ

חבן מה נשתנח חלילח הזח וכון ,שזהו חשאלח

ייחי( בכונת ]צפרעד[ כי זח צפו//ר דעיווה דקליפה

חא' מד' שאלות ,ושחיא כנגד חבן חכם,

)עיין תנא דבי אלהיו רבה פ(,J1ח והעניו כי הוא דיע//ח

'"וקיימא לו )עיין מכדול עון הלבות תשיבה פ"ה( שאלת

דקליפהשיש הנהגה בטבע וכחות פערה ,המח

חכם חצי תשובח ,על כן הוא שואל מה

)שער הפסוקים סימון ד"ה צפרעד יעיין שער מארמי

ח"יים

ושלום

וארא

רג

נשתנח חלילח חזח) ,גלות נמשל ללילח חגלות
חלילות

)שאר

גליות,

היה על כל פנים המעלח בג' גליות חקודמים
שלא היה תערובות חנף לקרוא לרשעים בשם

רד"ו שנח,

ובבבל

רק ע /שנים,

צדיקים כנזכר לעיל) ,ובפרט במצרים ראשית
הגליות ,כמו שפירש אאמו"ר הקרוש זי"ע

מה זו עושה שגנאלנו ממצרים ,כיון שעדייו

שלא שינו מלבוש'  fם )עייז מדרש לקח טוב שמות (,ו

ואכתי עבדי אחשורוש אנו )מגיהל יד(, ,א בגלות
המר והארוך הלז ,ומח יש לעשות .לזח

היינו שלא הלביש את עצמו רשע במלבוש
צדיק ,היינו באדרת שער למען כחש ,עיין

חתשובה באח בחצי חשאלח( ,שבכל חלילות

בדבריו כי נעמו בדרושי חג חשבועות בתפארת

בכל חגליות אנו אוכלים חמץ ומצח) ,חיו
צדיקים ורשעים  fוכאמרם ז  IIל במדרש )סוטה ככ,

בנים(.

מכל

חזח(,
במצרים

שחיינו

והגלות חןח יתאךר עד מאד בלי קץ ,ולשמחח

א( בראת צדיקים בראת רשעים ,ולא היה

השקר גובר כל כך להתלבש הרשעים באדרת

שער של צדיקים ,אבל( חלילח )הגלות( הזח
כולו מצה) ,דךר כל איש ישר בעיניו ,וכולם

צדיקים בעיניחם ,וכל כך גבר חשקר בעולם,

ועל כן אין עושים תשובח ,כי הוא צדיק
בעיניו ,ועל כן נתעכב חגאולח ונתאךר
חגלות( ,וחנה זהו רק בגלות חרביעי חלז ,ולא
שמענו כזה בגליות הקודמים כנזכר לעיל.

וז /Iש והפויתי ביום
הגליות
הראשון(,

ההוא,

ובגלות מצרים

את

ארץ

גוש"ן,

)שגנזר
שהיה
)רוות

על

הגלות
ג'ופניות

שוכליות ביפשיות ,שהוא גלות מצרים בבל
יון( .אשר עמי עומר עויה) ,בארצות האלו

בגלות( .וביתי היות שם ערב) ,תערובות,
היינו להתלבש רשעים בתורת צדיקים ,כמו

שהוא עתה בגלות הד' אדו'ום ,וזהו חתערובות

גרוע מן הכל כנזכר לעיל(.
וזו Iש ומען תרע כי אני ה' בקרב

הארץ,

חנוכה

היינו כי החבלי משיח חאלו בסוף גלות

)מאמרי חרשי בסליו תבט מאמר ב ,אות בח דווח

אדום ,העיקר המח לעורר מחשבות כפירח

ובזה תשביל( כי גשנ"ה ר"ת )רמז הד' גליות(

רIfל ,כמו מצד הבאלשעוויקעז ימ"ש ודומיהן,

גו ופניות ש'כליות נ'פשיות ה'כל .גופניו"ת,
היינו מצרי"ם ,ששעבדו בפשטות הגופות בכל

המכחשיים

מציאת אלקי יתברך שמו  fוזהו שנבאו חכמינו

מיני עבודח חמפרכת את חגוף .שכויו"ת,

ז"ל ברוח קדשם בסוף סוטה )טמ(, ,ב וסיומא

והנה

נודע

בבני

שישכר

במאמרי

אשר הוא דורו של שמד ר IIל,

הוא גלות יוווו ,שהגבירו בחכמת שכלם הוא

דכתובות )קיב(, ,ב ועוד בכמה דוכתי ,וכן כתבו

חכמת יון הפלוספיא ,ולא לאמונה גברו בארץ,

בספרי תלמידי בעש"ט זי"ע ובספר לקוטי

ועל ידי זה החטיאו בני ישראל .בפשיו"ת,
הוא גלות בבל ,שחחריבו הבית ובטלו

ל,

אפילו לנערים קטנים יחיו להם נסיון נגד

הקרבנות שנקראו נפש .הכ"ו  ,רומז לגלות
אדו/ום ,שכולל כל חצרות האלו בארכו וברנחו

מחשבות כפירה ר"ל  fוהוא אמר זאת מקודם
שיהיה כן ,כדי שיוכלו להתחזק על ידי זה

בעונותינו הרבים ,חמה חרעו לנו מכל מלכי
האדמה במךש השנים רבות ,בכל מיני צרות

באמונה ,שהוא ראה זאת מקודם ,ואם כו יש
רוח הקודש מאתו יתבךר שמו במציאתו ,ועם

ברחניות וגשמיות ,עיין שם חיטב .אמנם זאת

כל זה יהיה עוד נסיונות 'גדולות ומלחמות

מהרוון ז  IIל

f

שיבואו מחשבות

כפירה ר

tl

חיים

רד

ושלום

וארא

רכות כתוך מחשכתם כעניו האמונה ,עד כאן

או יאדב ר והפליתי כיום ההוא את ארץ
גושו .ר"ת הנ/

תוכן דכריו.

אמנם כגליות חקודמות לא חיח כזה ,וכמ"ש
)שמות ד ,לא( ויאמן חעם) ,ומח שאמרו

,ו) ט( ולא שמעו אל משח מקוצר רוח ומעבודח
קשח ,חיינו כמו שתיצרו חמפרשים שבמרירות

לכם דחו כל בשורח שאמרו לחם ,כאשר ראו

שתככר העכודח עור יותר על ירי משה רכינו,
כלכתו אל פרעח חשכו כי לא עוד עת
חגאולה( ,ולא מצינו שום כפירה כאמיתת
מציאותו ית"ש .וכז כגלות ככל בגזירת חמן לא

צרתם

מצינו בכל

שחשיאם

יצרם

לכפור

באמונתם ח"ו ,רק אדרבא כאשר עוררם מרדכי

רק מרוכ שקיעתם

נתאמצו כתפלח ונושעו,

כחשכות חתאוח נחנו מסעודתו של אותו רשע
)גמיהל יב(, ,א וגם וישאו לחם נשים נכריות )שם
טו(, ,א

)וכמו

שכיארנו

כעזרת

חשם

יתברך

כשער יששכר במאמר ימי ששון )אות נו( .מח

שאין כן כגאולה חלז שחכפירח גוברת ר"ל,

ולעומת זח יש לנו דרשות חז"ל ככלית
וירושלמית וזוה"ק וכתכי האריז  lIל וספרי
תלמידי הכעש"ט ז"ל ,אשר לכל מסורים לחיזוק
חאמונה} ,מה שאין כו כגליות חקודמות גם
בגלות בבל לא בתגלח רק תב,//ן כי לא חצריכו

לזח יותר אז ,ואכמ'/ל(.

גליות כנ"ל,

ובותי היות שם ער"ב ,על פי מח שכתב
בקרנ'יים )מאמר א' '(,בו ע'יין שם כדן ידיו בסוד

ער"ב ,שחוא חגלות נמשל ללילח ,ודוד חוא

על

חקטן,

ישראל

כן

ומדולדלים

סחופים

ויסורים באים עליחם ר"ל .ועוד כתב שם בסוד
ער//כ שחוא קליפת עש'/ו )ועיין בדברינו לעיל פרשת

נח בסוד וישלח את חערב( .וחנח קליפת עש"ו חוא
רק בגלות חרביעי גלות אדו/1ם חלז /אבל בג'
גליות חראשונים לא חיח קליפת עשו חוא
אדום ,וז"ש ךהפויתי את ארץ בש"ן ,חג

1

גליות הנ  flל ,לכלתי חיות שם ערכ ,רק בגלות

אדום חד' שזחו חקליפח שלו ,ועל כו חשך
כו כיותר בסור ערכ אורתא,

שם

ועיין

בדן

ירין ,ולית נהורא אלא רנפקא מנו חשוכא,

שנזכח כמהרה רידו לאור חרש על ציוו תאיר,
וחיח לעת ער'1ב יחיח או//ר )זכריה יד(, ,ז במהרח
בימינו בקרוב.

וז"ש בסיום חפסוק וסען תרע כי אני ה'

בקרב הארץ סמוך ,ועל דךר שכתכנו
כר1יה הקורם וחיינו כי חשכות כחינת ער//כ

ר /Iל לא היח כל כך כגליות חקודמות ,יען לא
חיח

אז

חתורח

ודרשות

שמאירי/1ם

חז  I1ל

בחשיכ"ח לחיזוק האמונח .וז"ש למעלח )דווח
למעו תרע( כמכת

צפרעד צפו"ר

רע '1ח

כנזכר

וזהו וסעז תרע כי אני ה' בקרב הארץ,

לעיל ,למעז תדע כי איו כח /אלחינו  fחיינו

ער//כ,

שידעו שאיו שותף ·אליו יתכךר שמו רק איו
כמותו ,ואיו אלקים זולתו ,אכל לא חספק

כופרים במציאות ח' כקרב חאץר .מח שאין כן

בעצם

נגר

כגלות חלז שיש הנסיון חלז ,ולעומת זה נתגלו

חשכ /Iת

)על

לא

כן

חיה

אן

כחיבת

תערוכו//ת מחשכות און כפירח ,כי לא היח
I

דרשות

חן'/ל

חמחזיקים

ומבררים

אמיתת

מציאותו

יתברך

הער"כ

שהוא

מציאותו יתברך שמו

f

שמו,

העדר

אכו

עתח

חאור

מידיעת

על כו נאמר חדבר

iמציאת השם יתכךר כנזכר לעיל( ,חשם יתבךר

כאמיתת מציאותו למעו תדע כי אני ח' בקרב

יגאלבו במחרח כימינו וירכר חלקנו לטובח

חארץ כבןכר לעיל ,וחבן במקצת ,וח /יגן עלינו

רקרוב:

במחרח בימינ.ו:

חיים

ושלום

וארא

רח

,ח) כר-כה( ויאדב ר פרעה אנכי אשלח אתכם

מפני הו אלקים .יש לדקדק מדוע נקiפ כזה

וגוי העתירו בעדי ,ויאמר

אלו השני שמות ,חוי Ifה אלקים .ויש לומר על

משה הנה אנכי יוצא מעמך וגו  Iרק אל יופף

מרימנוב ,כי מדת הליצנות היא המדה היותר

פי דברי חכינה לעתים )עת צאת דריש טג( כי
פרעה הרשע יכל חכמים תפשו בדעיה הנכזבה
כי פועל הרע אינו פועל טוב ,ועל זה אמרו
חכמינו זרכונם לכרכה )ויקרא רהכ פל//ה ,ה( המקל

נרוע ר  IIל להכחיש האמונה ,והכל עושין בדרך

והככר ניתנו רכוכים מז השמים ,היינו שכאמת

ליצנות .וזהו לא היה בפערה ,כי אם היה זאת

כרוכים

הגבורות

בפרעה לא היה מועילים לו נם העשר מכות,

והחפדים.

פרעה התל וגוי .יוול על פי מה ששמעתי בשם
הגה  Ifק איש אלוקים מהר"ר מנחם מענדל זי Ifע

כי היה מעביר ומחליש ומכחיש הכל על פי
ליצנות ,עד כאן שמעתי .ובאמת מצינו כו
כפרעה ומצרים כל המדות רעות ,תאות מצרים
וערות

הארץ,

ומדת

הגאות,

כמו

שכתוב

במחברת הקדוש מכתבי האריז IIל על הכתוב
)יחזקאל טג ,ג( שאמר פרעה לי יאורי ואני

עשיתנ" ,אך מדת הלצינות לא מצ"נו אצלו
כנזכר לעיל.

ןה

כזה

יחד

משורש

אחד

וזחו יוול כיון שזחו חיח כמכת

הברד,

ברד

ואש מתלקחת ,וכפירוש רשי'י )לעיל ט ,כר(

אש וברד חוא מים ,חיינו שחראו לו שני
חפכים מן חשמים ביחד ,חאש

ומים ,שהוא

בחינת חסד ובגורח ,ואף על פי כז אמר לו
משח כראותו כי מקשח לבבו ,שעדייו לא
תיראו "מפני הוי"ה איקי"ס ,'/היינו לירא
ולהאמין כי הייו/ה רחמים אלקי  IIם )דין( הוא

ולכאורה יש לתמוה דהא מצינו שאמר ,ח) כן(

אחד גנד שיטתו הנזכר לעיל:

משה רבינו בזה רק אל יפף פרעה

הת  IIל ,שהיינו נם כן בדךר ליצנות ,אך " IIל
דהכונה שאמרו כי כל המדות רעות יש לך,

או

יאדבר כהקדם

המסורה

כזח

/ימפני

חוי//ה אלקיםן /כו כמסורה ,דן.

רק אי יוסף פרעה )חטא על פשעיו( ,התי,
)שעל .כל פנים מדת הליצנות לא יהיה בו,

הוי"ה אלקים .ויIfל על פי דברי רבינו הבעש' Iט

וזהו לא יופף על עונותיו שיש בו(.

הקדשו זי"ע על הכתוב )תלהים רצ ,א( אל נקמות

וגם ין/ל

)בדרך צחות(

"העתירו
שאומרים

מה

שאמר

בערי/ן ')שמות ח ,הכ(,

המאמינים

בצדיק

ומבקשים

פרעה
כמו
אותו

שיעתיר בעדם ,אמנם פרעה באמת לא היה

כמדרגה זו ,על כן מה שאמר  IIהעתירו כעדי"
לא יוכל להיות רק בדרך ליצנות .על כז אמר
לו משח ,רק אי יוסף פרעה התי) ,לבקש
כמו כדרך ליצנות וחניפה להעתיר כעדו(,
כנזכר:

,ט) ל( ואת ה ועבדיך ידעתי כי iפרם תיראון

ואידך )כראשית ג,ח( ויתחבא האדם ואשתו מפני

הויו/ה אל נקמות הופיע ,על פי משל לכן כפרי

שזרק אבנים על מלך בנסיעתו,

והכינו שרי

חמלך ושופiפיו כי לא עשח זח הבן כפרי במרד

ומעל כל ךכ ,רק לחיותו בער ולא מבין גדולת
חמלך ,על כן נתנוחו לבית חספר ולמדוחו
חכמות ילשונות וגדלוהו ורוממוהו  fוכאשר
גדלוהו ולמדוהו ועשו לו טובות והבו כפרי
כראותו רוממותו על ידי זה הבין ביותר החטא
הנדול אשר עשה ,ונתבייש

מאוד,

וחיה זח

נחשב לו לעונש על זריקת חאבנים ,ונכנע לבו
ופiפרוחו מדין מיתח ועונש .וזח שכתוב אל

חיים

רו

ושלום

נא

נקמות ה' אל נקמות הופיע) ,בחסדיו יתברך

כובו שאוברו חז  flל )עבורח זרח (,ב,ח ופישר רש  flי

שמו לחבבי אדם ,ועל ידי זה יכירו וידעו
גדולתו יתברך שמו ויתביישו מאוד מחטאיחם
אשר עשו ,וה' נמלם טוב עם כל זה ,ויפטרו

שם כעבודח זרח )ר"ח אשר נתת( שלשון גנאי
חוא לדבר כן למקום יתן  Iש ,ולפי ןה לא היה

מנקמת העונש על חטאתם( ,עד כאו תוכן
רבריו הקרושים כנורע.

לו עור בושה ,ושוב אינו יוצא בסבלוז הבושה

בובקום העונש כנןכר ,על כן נאמר וביד אחר
זה עבשו בפועל זבובש על החטא זבעיקרא
לאדם ולאשה ולנחש וכו

•f

וזח היה בארם הראשון וחוה שהתהלכו בנן
לרוח חיום) ,מצד מןרח שןרחה עליהם

ויש לומר נם כזה כי נם פרעה חשב באוזברו

שמש הצלחה ,על כן נאמר הוי'וה אלקים

חן הצדיק ואני ועובי הרשעים )לעיל

מתהךל ,שעל ירי שהתהלך עמהם יתברך שמו
במרת הוי"ה ]רחמים[ ,נחשב להם לעונש ,כי

ט ,בז( ,ויסבול חרפת הבושה ננר צדקותיו

וחסריו יתבךר שובו ,ועל ~די ןה יפטר ובהזבכות

על ידי זה נתבישיו על חטא חגדול שעשו.

בפועל .ועל זה אובר לן זבשה רבינו ע  11ה

ועל כז נאזבר( ויתחבא הארם ואשתו וכפני

תראון

ואתה

ועבריך

ירעתי

כי

טרם

לעיל,

וכפני הוי"ה איקים ,כי לא הגעתם לובדרנת

שנתחבאו ונתביישו זבפני חוי"ה יתברך שזבו

יראה ובושח כןו ובפני הוי ,Iה' )שרחובים יהיה

בחסדו הטוב ,ואז נחשב להם ןה חוי"ה אלקים

אצלו כובקום( אלקים ,שיופטר על ידי ןה

החסדים לקבלת עונשין כנזכר( ] ...חסר אזיה

מעונשי הדין וובכות .ועל כן הוא סוביכות

כך כאשר אובר האשה אשר

הובסורה ויתחבא ונו' ,וכפני הוי"ה איקים,

הוי"ה

תיבות[

איקי"ם,

....

ואחר

)גם

כז

כנזכר

נתת עובדי היא נתנה לי וגון ,שזהו כפוי טובה,

כנזכר:

בא
,י) ח( וכו עבדו את הן אלקיכם ובי ווב

'I

זי"ע

--

)כובדוובני בשם הה IIק ובה"ר ברוך

ההולכים .בובדרש )מובא כספרים( ובי

ובובעןיבון ןין (, Iע שאובר ובי יעלה בהר /,ה )ןה

ההולכים ,הדא הוא דכתיב )תחרם רכו ג(

אינו רבותא כל כך ,כי איז לך אדם שאין לו

ובי יעלה בהר הן וזבי יקום בזבקום קרשו .ויוול

שעה טובה )באונ:י פןןד ,וב ןג( לעורר נפשו כפי

על פי ובה ששובעתי בשם קדוש אחד וברבר

ובקור ובחצבתו בקדושה לשוב אל '.ה אך( וזבי

ווב

'I

I

חייס

ושלום

בא

יקום במקום קדשו) ,על זה צריכין רחמים
והתחזקות גדול ,שלא יפול בחזרה לשוב

לכסלה( ,עד כאו דבריו הקדושים.

רז

)יא ,ח( ויריו כל עבדך אלח אלי והשתחוו
לי לאמר צא אתח וכל חעם
אשר ברגלך) .רומז שזח אמר משח רבינו
שורש חקדושח ומךל ישראל לראש הסטרא

וכו כעיו זה שמעתי בשם זקיני החזוק רבינו

מה f/ר משח ליב מסאסוב זי  ffע )יומא הולולא

וילהי היום כשכת קושו רפשת כא ,ו' שכט( ,לא
תתגודדו )וכרים יו ,א( שדרשו תו/ל )ימבות יג ,כ(

לא תעשו לכם אגודות אגודות ,חיינו שלא
יאגוד את עצמו באגד הקדושה ,לקשור לבו

לרצוו השם יתברך ,לעבודתו ומצותו ,ואחר
כך ישוב אחור ויתחרט על זה ויקשור את
עצמו עוד הפעם וכו ) fוחיינו כנזכר לעיל( .יזהו

אחרא פרעח ,כי זח חגלות מצרים חיח חגלות
הראשון מכתר דקליפח וחכנח לגאולה אחרונה
במחרח בימינו )עיין ליקוטי תורה פשרת תצא( ,וניבא

שציאו מחגלות וישתחוו לנו כל בני מעניך,
כמפושר בנביאים כמח פעמים )עיין ישעהי «.די',ם
וזהו רומז חמסורח וחשתחוו

ז ,I

דו )וכנזכר(.

ואידך )קלמז לג ,י( והשתחוו איש פתח

אהוו) ,חיינו שבתחלח יבקשו כל איש רק
פתח אחלו לצרכיו חפרטיים ,וצרכי אחלו ובני

לא תעשו אגרדו"ת אגרדר"ת ,שלא ציטךר
לאגיד לבו ונפשו כמה פעמים ,אלא בעת
שיתק·שר להשם יתבךר יהיה קשר של קיימא

אשר בקשו עוד זכרנו את חדגה וגו ) fמבוכר יא,

ואגודו קיים ונכוו ,עד כאן דבריו הקדושים.

(,ה ואחר ךכ יכירו וידעו מיד כי אין תכלית

וז"ש פרעה וכו עברו את ה' אוקיכם,
)לעבוד את ',ח כמפורש בקרא בזח,

ח,

נא חגברים ועבדו את

f

לכו .

וכמו שפישר רש"י

וזחר שחתגרח בם פרעה "מי ומי חחולכים

, lf

גם אם אתם רוצים כעת לעבוד את הן fl ,ראו
כי

גנד

רעה

פניכם",

פירש

רש"י

שראח

באיצטגנינות כוכב דם של חטא חידוע במדבר,
שנאמר אחר זח )לקמז לכן כו( והרגו איש את

אחיו וכו' ,וחיינו כי יפול לבם אחר זח מעבודת
חו ,ואדרבא יעשו חטא כןאת ננד '.ח ועל זה

בא חמדרש לבאר( הה"ר מי יבנוה בהר הו
ומי

יקום

במקום

קרשו,

)כפירוש

חח/וק

הנ flל שחעיקר שיקום במקום קדשו ,ולא יקלקל

מעשחו,

וזהו

שרמוז

בדברי

פרעח

מ  IIי

ומ"י

ההולכים( כנזכר לעיל .ה /יעזרנו לחתקיים

בתורתו ועבודתו ולעשות רצונו בלבב שלם
)יעיין המ שתככתי כזח כשער שישרכ כמאמר שוכו כנים

שוככים(:

ביתו,

כי זה חיה במדבר אז עם חערב רב

רק חגאולח שלימח במחחר בימינו( .נג[ והיה
ביום ההוא יתקע וגו  fוהשתחוו וה' בהר
הקורש בירוש;ים )שיעהי כז ,יב( ,נד[ והוכו
אויד

שחוח

וגו

f

והשתחוו

בנו

כפות

רנויד )שם ם ,יו( ,נה[ והשתחוו עם הארץ
פתח השבנר ההוא )יחוקאל מו(, ,ג )חיינו חשער

חהוא הידוע זח חשער לחן צדיקים יבואו

בו,

יכירו וידעו אן כי רק דךר השער לח  fמלכות

בית דוד צריכין לבקש ולילך לחשתחוות( .נו[
רוממו ה' אווקינו והשתחוו והרום רנויו
)תחלים צט(, ,ח נו[ וחבירו שם )שם שם(, ,ט )חיינו

שכל אלו חכתובים יתקיימו בעת חגאולה
שלימח ,ואז יתרומם כבוד חדר מלכותו
וחשתחוו להר קדשו מרום מראשוו מקום

מקדשנו,

וכל הנביאות הנבאות כנזרכ לעיל

לעתיד( ,במחרח בימינו.

ועל כן זחו רמון עוד בגאולת מצרים בזח
חכתובים ,ויצא מעם פרעח בחרי אף,

חיים

רח

ושלום

בא

כיון שהוא רומז לגאולה העתידה התכליתית,

נעשה בדרך נקימה מעבודה זרה של המצריים

ואז יהיה תחלת היציאה על ידי חבלי משיח

שעבדו לצאז כנודע ,וכמובא בזוח"ק )זוח"ב לט,

בחרי אף גבורות יצחק ,כמו שכתוב בפרי ·עץ

{,ב )יכמ  tIש בארוכח בשער שישכר במאמר זמו

»שער חג רוכ,צות פי/ו( ,וכמו שכתבנו בכמה

חירותינו ליום ב' דפסח על דברי הפיוט צאו

חיים

דוכתי ככר(.

לפסח משכו ושחטו

וזו tש בהפטוהר )ירמיה ל ,י( ואתה אל תירא

והנח כבשים נודע בטבעם למדת חסד )זוח"ג

כי חנני מושיעך מרחוק

שב(, ,ב ועזים הוא רומו לדיו ,כמו שאמרו

ואת זרעך מארץ שבים ,שעל זה דרשו חז"ל

רז  ttל )שתנ עז ,ב( מאי טעמא עזין מסניו ברישא

בתענית ,ה) ב( עיקב אבינו לא מת ,ודריש
מהכתוב הלז ואת זערך מארץ שבים ,והיינו
בגאולה העתידה כיעק"ב שקראו בית ,כמו
שאמרו חז' tל כפסחים )פח(. ,א ועל כן נקרא

בכרייתו של עולם דברישא חשוכ' tא והדר
בהאריז"ל ,ובסוד שעיר עזי I1ם לחטאת »ויקרא
ט ,כ( כמובא כהאריז'/ל( ,על כן מצוותו או

יעקב אבינו לא מת ,וייתר מכל האבות

בכשים או עזים ,לחיותו כלול מתרוייהו חסד

והצדיקים ,יען שבזמן ביתו יהיה תחיית המתים

ודיו כנזכר:

עבדי יעקב

וגו ,t

ויבואו כולם אל ביתו ,על כן כחו בזה ביותר
להיית כבחינת I,לא מת ,I /כיוו שכל העימד

יכי' צוריקים שעתיד הקב'  Iה להחיותו אינן
חוזריו לעפרו ,כדאמרינן בסנהדרין )פרק חלק
)צב(. ,א

וז"ש בסוף

הפטורה

)שם שם ,יא(

ויסרתוי

למשפט ונקה לא אנקך .היינו ויסרתיך
ומשפט) ,הבחלי משיח ,כי המה הכהנ כזה
להנאולה שלימה כנזכר( .ונקה וא אנקך,

)כיון שהגאולה תלוי רק בתשובה ,וכמו שפסק
הרמב"ם בהלכות תשובה )פיוו ,הויה( ,ואמרו רז"ל
בש"ס )יומא פו ,א( ונקה לא ינקה ,מנקה לשבים,
אינו מנקה לשאינם שבים ,וזהו תלוי ויסרתיך
,משפט ...

]חםר[ ,...

כנזרכ לעיל:

וכו ,t

נהורא ,והיינו חדיני  ttם בחינת חשוכ"א ,כבמואר

)יב ,י( ו;א תותירו ממנו עד בוקר וחנותר

ממנו עד בוקר באש תשרופו .י"ל
העניו כי המצוה הזאת כוללת כל התורה ,כמו
שכתבנו לקמז בפרשתו מזח )ר"ה רככה( ,וכפרט
הוראת עניו הקרבן פסח בגאולה הראשונה
לתכלית גאולח אחרונה) ,כי לולא זאת הלא
אכתי עבדי ]אחשורוש[ אנן )מגילה וי ,א( וכנודע(,

ובעניו הגאולה שי פתאים ונם טועים שאינם

צריכים לעבוד על זה ושיבא ממילא בזמנו,
והוא שיבוש וכפירח ר"ל כגנד אמונת אחכה
לו בכל יום שיבא ,ונם מ  tlש הרמב I /ם בהלכות

תשובה )פ ז( ,ה//ה כי אין ישראל נגאלים אלא
II

על ידי התשובה וכו' ,וגם רוב )מצות עשה

ולא תעשח( התוהר הם תלויים באץר רק
כביאת המשיח במהרה

)יב ,ה( סן הכבשים

ומן העזים

תקחו .היינו

שלכתחלה יקחו אזיה שיצרו או
בכשים או עזים ,ועיין אור החיים כזה .וי"ל
העניו כי פסח כלול מחסד ודין ,כי פסח
מתרגמינז וחמיל )היינו חמלה וחסד( ,וגם פסח

עיין שם(.

כימינו,

כמו שביארנו

בכר בעזרת השם יתבךר בכמח דוכתי בארוכה

)עיין חיים ושלום שרפת במרבר בהתחלתו(.

וז"ש ויא תותירו ממנו) ,מהפסח ,המורה

על האגולה( .ער בקר) ,להמתין שיבא

חיים

ושלום

בא

רט

ממילא בעת בקר שנקרא ביאת נואל צדק,

להבא כנזכר .וז"ש )שמית יב ,יז( "ושמרתם את
המצות" ,היינו שלא להניח להחמיץ המצוות

וכו'( .והנותר ממנו ער בוקר) ,היינו הדיעה

כדרשת חז"ל )מכילתא בא מםכתא דפםחא פןןט(, ,ו רק

הנפסדה שיעלה בלבך להמתין עד בקר כנ"ל(.
באש )התורה ,שרוב מצותי' תלויים רק בביאת

לשוב מיד .וזהו( פםח הוא יה') ,זהו רצונו

כמ"ש בישעיה )כא ,יב( אמר שומר אתא בקר

יתברך שמו(:

נואל צדק כנ"ל( .תשרפו) ,לבטל הדיעה

הזאת כנזכר( .רק להרבות בתורה ומצות ,ועל
ידי זה נזכה לביאת נואל צדק במהרה בימינו
אמן:

)יב ,יא( וככה תאכל"ו אותו) .היינו הפס"ח,
שהוא כננד כל התורה ,כמ"ש
בזה )במדבר טו ,כט( תורה אחת יהיה לכם.

או יאמר מקלכם בידכם .על דרך הכתוב
שנאמר )שמואלא יז ,מב( בנלית

הפלשתי שאמר לדוד המלך הכל"ב אנכי כי
כאת אלי במקלו"ת ,כי קליפת עמלק דמותם
הוא כל"ב כמבואר בשערי אורה )שער טן ,בפירוש

שם( ,וזהו ננד דוד מלכנו ,כי בעת יתנלה מלכות
בית דוד משיחנו יהיה מחיית עמלק לנמרי ,וזה

תאכל"ו לשון )יחזקאל ב ,א( אכול את המנילה

שאל הפלשתי הכלב )קליפת עמלק( אנכי ,כי

הזאת( .מתניכם חגורים) ,תיקון היסוד ,שזהו

באת אלי במקלון'ת ,על כן צריך להיות

תיקון יציאת מצרים( .נעייכם ברגייכם) ,על

דרך שאמרו בשם הצדיקים ז"ל על מאמר חז"ל
)שבת קכט ,א( לעולם ימכור אדם מה שיש לו

ויקח מנעלים לרנלו ,היינו מנעל ומסנר לרנל"ו,
היינו הרנילות שרניל לילך אחרי שרירות לבו(.

ומקיכם בירכם) ,למלחמה ננד היצר הרע
וננד הרשעים המונעים ומתננדים לעבודת השם
יתברך

ותורתו(.

ואביתם

אותו

בחפזון,

)היינו כמ"ש אאזמו"ר הקרוש זי  IIע בספר

שם שלמה כתב יד בפרשת מצורע )ויקרא יד ,ב(
זאת תהיה] ,היינו שזהו תיקון המצור"ע ,מוציא

רע ,כמו שאמרו חז  flל )ויקרא רבח פטןןז(, ,א ואם

אומר זאת תהיה ,לאחר כן יתקן ,ולא על אתר,
זהו[ תורת המצורע] ,עדיין ננעו בו .רק[ ביום

טהרתו ]באותו יום מיד[ ,והובא אל הכהן ]דא
קוב"ה ,כדדריש בזוה"ק שם )זוחןןב מט(. ,ב היינו

לשוב

מיר

לח'

ותודתו[,

ער

כאו

דבריו

הקרושים(.

מקיכ"ם כירכ"ם ,ננד העמלקים הערב רב,
שעומדים ננד ביאת משיח צדקינו ולהכניעם
על ידי בחינת מקלו"ת כנזכר:

)יב ,יא( ברש"י ד"ה פסח הוא לה' וכו' ,בזה
הלשון

ואתם

עשו

כל

עבודותיו לשם שמים דרך דילונ וקפיצה וכו',
עכל  IIה לעניננו )לפי נירסת מהרש  IIל ושאר
מפרשי

רשן'י

בזה(,

וצריך

הבנה

בפירוש

הדכרים .וי"ל על פי מה שנודע בשם הה"ק ר'

ר' אשר זי"ע מראפשיטץהענין מ"ש תחלה
למקראי קדש זכר ליציאת מצרים ,כי כשירצה

אחד לשוב להשם

יתברך ולהמשיך עליו

קדושה מעתה ,והוא

משוקע עד כה כתאות

ועונות חמודות ,אז יחזק לכו בזה כי נם
במצרים היינו משוקעים במ"ט שערי טומאה,

ובפעם אחת באנו למקור הקדושה .וז"ש תחלה
למקראי קודש ,זכר )שיזכיר לו( ,ליציאת

)וזהו( ואביתם אותו בחפזון) ,למהר לשוב

מצרים כנזכר לעיל .ומובא נם בזה בריש הנדה

לתורת ה' ולא להניח להחמיץ על

של פסח עם פירוש תפארת בנים לאאמו"ר

ח~~ם

רי

ושלום

בא

הקרוש זי"ע )בפםקא ר//ה קרש ורחץ( .וזה העניו

כי אם אחד דורש טובת עצמו ,הרי זה עובד

גם כו של קרבו פסח שהוא זכר ליציאת מצרים,
בדךד דילוג וקפיצה ,בפעם אחד לבא אל

שיראו

הקדושה.

ותחבולותם הפרטיות לסיכת עצמם שיראו

וזה שכתב רש"י ואתם עשו כו עבורותיו

ושם שוכים) ,ואם תאמר אך ילכל האדם

להע~ז בבפשל ולתקנה בפעם אחד שיהיה כל

מעשיו לשם שמים ,על זה קאמר( ררך ריווג
וקפיצה ,בחינת פסח ויציאת מצרים כנזכר:

את

עצמו,

והיינו עבודה זרה.

מלפני

פרעה,

היה

והכי נמי מה

נגיעת

עצמם

מפני פרעה ,וזהו נקרא עבודה זרה כנזכר לעיל,
על כו הזהירם משה רבינו על ככה לפרוש
מזה:

)יב ,ככ( וננבר ח' לננוף את מצרים וראה את
הדם על המשקוף ועל שתי
המזוזות) .כדשרת חז"ל )רות רבה ,ו//פ א( שנתן

)יב ,נא( ר~קרא משה לכל זקני ישראל ויאמר
אליהם משכו וקחו לכם צאז
וגו' .במכילתא )מםתכ רפםחא ,ה//פ א( משכו ידיכם

להם מצות שיתעסקו בהם פסח ומילה ,כדי
שבזכות זה ינאלו .אמנם לעשיית המצות הנה
עדייו דא עקא פן נהיה בבחינת נירו לכם ניר
ואל תורעו אל קצוים )רימהי ד(, ,ג טרם תיקנו

מעבודה זרה .והוא לפלא שיאמר לזקני ישראל
שיפרשו מעבודה זרה ,הלא איו לך בזיוו נדול

ועשו תשובה על העונות הקודמים ,כמבואר

יותר לזקני ישראל שיחשדם ויזהירם על ככה,

בספרים הקדושים )עייז ראשית חכמה שער התשובה,

שיש בידם עבודה זרה שיצטרכו למשוך ולפרוש

שער היחדוים תיקי! העונות לרח"וו( ,וכבר ביאר בדרך

ממנה .ונראה שהיה זה להם לעונש על מה
שנאמר )בפרשת שמות >עליל ה ,א( ואחר באו

פקודך בהקדמה שבעל כרחך אין זה מעכב
עשיית המצות ,ובפרט כשאין זמו לתקן מקודם

משה ואהרו וגו' ,במדרש )תנחומא שמות םימן כר(

תשובת המשקל ויוכל לתקז אחר כך ,ועישה

ופירוש רש"י שהזקנים נשמטו אחד אחד מאחר

המצות מקודם ,והדברים עתיקיו.

משה ואהרן ,עד שבשמטו כולם קודם שהניע

לפלטיו ,לפי שיראו ללכת ,עכל"ה .וזה שאמר
להם משה רבינו ע l1ה לזקני ישראל וכשכו
יריבם

וכעבורה

זרה,

כיוו

שהיתה

זה

שנשמטו מקודם ויראו מלפני פרעה חסרוו
אמונה ,על כו משכו ידיכם מעבודה זרה ולא
תהיו מקטני אמנה בלבכם) ,כי עבוהד זרה זהו

למעו תפוש את בית שיראל בלבם )יחזקאל יד,
(,ה אפילו במחשבה הנוטה לכאו ולכאו ח (, I1ו
ותדעו כי הגיע עת הגאולה ולא תיראו מפני
פרעה.

ומה שקראום עבודה זרה ,שי לומר על פי
דברי החובת הלבבות )שער עבירת אקליס פ"ד(

והנה אמרו חז"ל )זוח//כ חצ ,א( פתחו לי פתח
כחודי של מחט ]במדרש רבה שיר
השירים )עיין ,ה//פ כ( הלשוז סידקית[ ,ואני אפתח
לכם פתח כפתחו של אולם ]במדרש רבה שם
הנוסח שראשי המיות עוברים שם והיינו הך[,

ועל כל פנים צריכיז לפתוח הפתח בתשובה.
אמנם בעת צרה ר//ל גם לזה הפתח תשובה
אין באפשרי לפתוח כראוי מפני רוב בלבול

הדעת והצהר ר"ל ,על כן הבטיחנו יתברך שמו
בתורתינו הקדושה בעת ובעונה הזאת( ,ופםה

ה' )ודלג( על הפתח של תשובה שצריכיו
לפתוח גם כחודו ~ל מחט ,כשאיו באפשרי
מחמת הצרות צרורות אן היועד תעלומות לב

חיים

ושלום

בא

ריא

יתברך שמו גם על ןה יוותר וידלג אן ,בעת

שאיז

המשחית שאינו מבחיו ביו וכון )ככא קמא ם ,א( (,

)שרומז ליצר הרע ,כמאמרם ז  llל )כרכרת יז ,א(

ולא יתו המשחית לבא אל בתיכם לנגוף בעת

שאור שבעיסה

לא

צרה וכנןכר לעיל ,ה' יצילנו ויעזרנו במהרה

תאכלו .או בכל מושבותיכם תאכלו מצות,

בימינו:

כשעושה לתכלית הנרצה ,אן הוא מצוה שאיו

ממוצע

רשות ממוצע

או יאטר ועבר ה' וכו' וראה את הדם על
המשקוף

וגו'

ופסח

הו

על

הפתח .היינו שדלג על הפתח שצריכיז לפתוח
על כל פנים כחודה של סידקית כנ//ל ,והיה
צריך להיות על כל פנים הפתח :ףלז במצוה

לשמה ,והמצות האלו פסח ומילה שנתן להם
להתעסק

כדי

שיהיה

להם

זכית

להגאל

)כדאיתא במדרש )רות רכה פ"ו«, ,א הלא היה
מקום לבעל דין )המקטרג( לחלוק שאינם
לשמה רק כדי שיגאלו על ידם ,כמו שכתוב
)לעלי יכ ,יג( וראיתי את הדם ופסחתי עליכם,

)ותרגומו וחמלתי לגאול אתכם( ,וכתיב )לקמן

יכ ,מ(M

כל ערל לא יאכל בו ,ובעל כרחך היו

צריכיז המילה מקודם הפסח ,ועם כל זה ופסח
ודילנ הן על הפתח הלן כמחט ,נם אם אינו

לשמה כל כך ,מכל מקום גאל אותנו ,כז יהי
רצוו מלפניו שינאלנו במהרה בימינו ברוב
רחמיו וחסדיו:

או

ביניהם,

מעכב,

מחמצת,

שהוא

והיינו עבירה(

כנזכר.

וז /Iש קרש יי כי בכור) ,ראשית המחשבה

שרוצה

פטר כי) ,התפטרות

האדם(.

שהוא פתיחה ,כמו שכתוב )משל ,יז ,יד( פוטר

רח"ם,

מים(.

)רוות

ר'שות

וכ'צוה,

ח'ובה

שיהיה המחשבה מהרשות רק לרצוו השם
יתברך ,ואן יהיה מצוה( .בארם ובבהוכה יי

הוא) ,שהאדם יקדש נם הבחינות בהמיות לי
הוא ,בלתי לה /לבדו( ,כנןכר.
ובזה יש לומר בהמשך הפרשה

והיה

כי

ישאלו בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת
אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית

עבדים.

היינו

שישאל

רמון

בדורות

בבך

האחרונים שיהיה הנסיון כל כך נדול בבירור
וצירוף ועירבוב דעיות הנפסדות ,לברר וללבן
איזהו מצוה ואיןהו שרות ,ואיזהו חובה ,שלא
יחליף הבעל דין )היצר הרע( להטעות את
האדם ,בכחינת

רשו"ת שעושה מצו"ה בזה,

ובאמת הוא חוב'/ה) ,וכמו שהאריכו בספרים

)יג ,א( ק רש לי כל בכור פטר כל רחם בבני
שיראל באדם ובבהמה לי הוא.
יש לומר על דךר דברי הרמ  Ifע מפאנו זצ  t1ל

'ע)r

עשרה מאמרות מאמר חיקרו הדין " Mא טפ Itז ,ועיין פכ'/א

והןהירו על ככה( .וןה שכתוב והיה כי

ישאיר בנר) ,שרוצה אתה לגדלו בתורה
ויראת אלוקים באמת( .וכח"ר) ,לאחר זמו
בסוף יומיא ,והוא רוות מח//ר

וכ'צות

ח'ובה

ופכ כ( כי איו רשות בעולם ,כי ממה נפשך אם
מכויז לשם מצוה כראוי )וכמבואר בטור שולחו
ערוך אורח חיים סימו רל /Iא  (,הרי זה בכלל

ר'שות .כנזכר לעיל( .ואוכרת אייו )שזהו

מצוה ,ואם לא ועושה רק לשרירות לבו ,הרי

משום(

וכוכצרים

זה לחטא יחשב .וזווש )לעיל יב ,כ( כל מחמצת

וכבית עבדים) ,והוצךר כביכול להוציא בחוזק

לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות,

יד ננד המקטריגים אז ,כדי שלא ישתקעו בב'

If

ר'שות( ,וכה זאת) ,הנסיוז קשה כל כך עד
שימצאו האמת

בחוזק

בביר'רר,
יד

בבחינת וכ'צוה ח'ובה

הוציאנו

ה'

חיים

ריכ

ושלום

בא

שערי טומאה ח"ו ,ועל כן נשארו עוד נצוצים

)יג ,ט( והיה ךל לאות על ידך ולזכרוו כין

וברורים רבים לכרר כין אלו הנ ,Iל ,שנזכה על

עינד וגו ./מה שקראה התורה

שלימה

הקדושה לתפילין של ראש כשם זכרו"ן ,י"ל

האחרונה ,שזהו הגלות האחרון הוא התכלית

על פי דברי רבינו בעץ חיים )שער הכסירה פ//ו

וסוף מגלות הראשון מצרי"ם ,וכן הגאולה

ופ"ן( בסוד הב' עטרין שהם כ' כתפיו דאריך

האחרונה העתידה ,התכלית מגאולת מצרים

אנפין ,אחר שנתלכשו כאבא ואמא ,וכתכ שם

כנודע )עיין ליקוטי תהרו פרשת תצא( ,וכנזכר:

)בפרק זן( כמה כחינות יש כמוחיו אלו ,הם

זה

ידי

במהרה

לגאולה

כימינו

ששה ,ויש כנו כח להשיג רק הששית ,שהוא
או

יאמר קרש
ראשית

וי

כו

ככורי

בכור.

)היינו

המחשבה

יהיה

להשם יתבךר ,על כל פנים בבחינת פתחו לי
]פתח[ כפתחו של מחט )שיר השיירם ,ה//פ (,ג כנזכר

לעיל )על הכתוב ועבר ה' לנגיף את מצרים
וגו'( .פטר כו רחם) ,ראשית פטורי כל רעיוו
,לידת הרצוו שלך( .בבני יש ראו ),ועל ידי

כחינת תפילין ,לכו אנו מניחיז תפילי"ן ,עד כאן
לשונו הקדוש .והנה נודע כהאריז I/ל בסוד יחוד
הזכירה בן כתפיז דארד אנפיו אחר שנתלבשו
כאבא ואימא ,והיא כסוד על שתי כתפי"ו

לזכרו"ז )שמות כח ,יב( )כמו שכתוב בלקוטי תורה
פרשת תצוה(.

וזה שכתוב ווזכרו"ן בין עיניך על התפילי"ן
של ראש ,על המוחין שכאים מכ' כתפיו

זה יזכו להתקדש בכל עניו( .בארם ובבהמה
וי הוא) ,ככחינת כהמיות גם כן כנזכר לעיל,
שיותר חוכ גדול הקדושה ככל אשר לך

לזכרון כנזכר ונתבלים כתפילי"ז ,כנזכר מהעץ

ככחינת פתחו של אולם כנזכר לעיל(:

חיים ,ואתי שפיר בעזרת השם יתכךר:

ושלום

בשלח

חיים

ריג

בשוז---t
)יג ,יז( פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו

קליפת מצרים למאן בביאת הארץ ,ולזכור

רו.

אהבת הגלות לישאר במצרים מרור הקליפות

מנאקתם וגו'.

וערות הארץ) ,וכמו שכתבתי בכר גם במקום

מצרימה.

במסורה

ואירך )שוטפים ב ,יח( כי ינחם

ינחם
ה1

',ר

[ג] וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כשמואל

אחר(.

א טן ,כט([ .ד] נשבע הו ולא ינחם )תחלים קי(. ,ד

וחר וינחם )ר"ל שהוי"ו בשב"א החיבור ,אבל

וינחם בפתח הוי"ו על ההיפוך איכא טובא,
והוא

ועתה הטיבו ררכיכם

)ירמיח כו ,יג(

וגו'

וינחם ה' על הרעה ,ער כאן לשרו המוסגר
במסורה( ועתה הטיבו ררכיהם וגו' וינחם ה'

רז 'Iש פן

)כנזכר,

ומבאר

מצרימה,

המסורה שכו חיה גם כו לאחר ןה נמךש בימי
השופטים(,

כי

ינחם

ה'

מפני

מנאקתם

יוחציהם ויוחקיהם והיה במות השופט
ישבו

על הרעה) ,ער כאו לשוו המסורה(.

ינחם

ושבו

העם

בראותם

מיחמה

והשחיתו

מאבותם

אחרי

ייכת

איהים אחרים וגו') ,חיינו כי מפני לוחציהם

וי 11ל העניו ,כי זהו עצת היצר הרע שנקרא
פרעה) ,כמבואר בכתבי האריז  I1ל )עייז

ורוחקיחם צעקו אל ח' וינחם ח' מנאקתם,
אולם התהפכו מיר רזה אחרי שמ ,iכי במות

ליקוטי תוחד שמות ד /ח בפםוק ירקם מךל חדש( וכל

השופט ,חיינו צריקי הרור הלכו למנוחות,

רישראל

ואותנו עזבו לאנחות ,אשר המח הרריכו אותו

)פרע /ח ·שער חג חמצות(, ,א"פ ררצח להטעותם ער

שעלו עמם ,ועל כו חיה מה שהיה במרבר,

על מי מנוחות לשוב בתשובה ולבוא במחוז
חפצנו עיר קרשנו ,אולם במותם אמרו נואש
וחזרו לסורם ,אשר כן המח הנסיונות והסיבות

ובכל פעם בכל סיבה צעקו נתנה ראש ונשובח

בימינו .עם כל זה( ונם נצ"ח ישראי ) ,שהיא

I

הספרים( ,שינק מהרעת רקרושח
I

שהכניס בלבם רושם מינות שלו בהערב רב

מצרימה יגי' )במרבר יר(, ,ר יכו זכרנו את .הרגה

גאולה העתירה במהרה בימינו שתהיה בכחינת

אשר נאכל במצרים ונו' )שם יא(, ,ח וכן בשבתנו

נצו'ח ,כמביאר בכתבי חאריז"ל) ,פרע וח שער

על סיר הבשר וגו' )לקמז טז ,ג(ז אם כי חיו שם'

חחניכח פרק '(,ר לא כו הגאולות הראשונות שחיו

עברים מעונים ומרכים כעבורה קשה המפרכת

רק בבחיבת הור( .יא ישקר ייא ינחם) ,כי

את גופן ,עם כל ןה צירם השיאם משושר

לא ארם הוא להנחם ,ובוראי יקיים יתברך

I

כשלח

ח~~ם

ירד

ושלום-

שמו את דברו לגאלנו ,ועל כן נהיה בטוחים

להנאל ,ועל כו כשחיה הקטרוג מביזת מצרים

ושלא להתייאש מו הגאולה ,שאן לא שיובו

והים שלקחו שיראל ,נראה שהם להוטים אחרי

בתשובה כנזכר .רק ידעו כי( נשבננ ח' ווא

תאות ממוו ,והלא ההי להם לכוין לבם למקום

ינחם) ,לתת לנו הארץ אשר נשבע לאבותינו,
ובוראי יקום ויגאלנו ויתנה לנו(.

ית"ש שינאלם וינהלם להר סיני לקבל תורתו,
)כמ"ש )שמות ג,יכ( וזה ךל האות נוכו  [fבהוציאך
את העם .ממצרים תעבדוו את האלקים על

וחןור )היינו הרבר מיוח"ד היותר ראוי ,אשר

בזה תלוי הגאולה ,כמאמר חז"ל )סהנררי!

צז ,ב( כלו כל הקיצין ואיו הרבר תלוי אלא
במ~;'ובהi~ ,רוא( וננתח) ,אין ועתה אלא
תשובה ,כמן~~ במררש )רבאשית רבה פכ"י«. ,ו
חטיבו ררכיכם) ,כשנתקו ונטיב ררכינו אן

ההר הזה( ,ולא לררוף לאסוף כסף וןהב ,על

כו המליץ עליהם משה רבינו ע"ה במרתם
בשמירת היסור עצמות

זרע קורש אז-ראוי להם גם כסף וזהב לכבוד
השם יתברך שנקראים בניו ,ועל ידי ןה שיתקו

כל המקטריגים מעליהם וינאלו -ברחמים :

במהרה בימינו יגאלנו( ,וינחם ה' ננו חרננח

)ריהיה א.ך טוכ סלה(:

)בי,

)יג ,יט( ויקח משה את עצמות יוסף עמו) .עיין
מה

שכתבנו בפרשת

ויחי )ר"ה

פקדו יפקיר( _?ע הכת~~ )רבאשית כ ,הכ( פקד יפקד
אלקים אתכם---חרעליתם את עצמותי ,היינו
עצמו"ת יוס"ף שה~א 'מ~.iJ-_mב~ה עצמותו

וכחו של יוס"ף ,עיין שם .וזהו ויקח -םשח--

את ננצםות יוסף וגו'( ,הייבו על פי דברי
המררש )מכילתא כשלח מסתבא רויהי ,פתיחתא ז( בזה,

חכם לב יקח מצות )משלי י ,ח( זה משה ,שכל
שיראל נתעסקו בביזת מצרים ,והוא לקח
עצמות יוסף ,כי חפץ משה רביבר ע"ה להמל
עליהם שראוים לגאולה על ידי המצות שעשו,

r

)כראמרינו במדשר )רות רכה פ IIי ,א( שבתבו להם

השני מצות ,פסח ומילה ,שבזכותם יגאלו(,
ובפרט בבואם על הים שאז ]יהה[ הקטרוג גדרל;
ומשה ידע והביו זאת מקודם ,על כז לקח להם
לזכות עצמו"ת יוס"ף ,שהוא עצמות  f1ו מדת

היסו"ר ,כב ffל ששי בהם ,כמו שהעיר הכתוב

יוסף ,וכשהם

בחינת

כi

רים~ר מסכות

ויחנו

המדבר

באתם

וגו'.

בקצה

ובהמשך

הכתובים להלאה י"ל שייכות הדברים ,על פי
מה

שאמרתי

בעזרת

השם

יתבךר

במאמרי

חנוכה )שטר יששכר מאמרי חייש כסליו טכת מאמר ימי

אורה ,אות כה( לפרשת וישב על הכתוב )רבאשית
לח ,טז( ותאמר מה תתו לי כי תבוא אלי) ,הייבו
אחרי היחור בשמיני עצרת( .ויאמר אבכי ·אשלח
גרי עזיםמן הצאן) ,בפסח( .ותאמר אם תתו

ערבוו עד שלחך )בפסח .כי ימות החורף
ארוכים הלילות צוריכים להאיר מתוך חשיכה,
לכבה אחריך משוכה )עייז שיר השירים פ"א(, ,ר

בעתרתי קושד באמצע החורף צריכיז להאיר
לנו( ,ועל זה כתיב חותמך )חנוכה( ,ופתילך
)של בר חנוכה( .ומטך )פורים .וכמ"ש בפרשתן

)יז ,ח( ויבא עמלק וגו  fאנכי עומר על הנבעה
ומטה האלקים בירי( ,אלו הן הימי בסים בימות

החורף ,עיין שם ,ואין כאו מקומו להארך-
אמנם ישנם

עור

זמני

עתותי

קודש

בימות

)כמרכר כו ,ו( עליהם החבוני הפלואי שבטי יווה

החורף ,כגוו חמשה עשר בשבט ראש

שלא פגעו בערות מצרים ,ושמרו יסוד ברית

השבה לאילו )שחל בשבת קורש זה( ,וגם שבת

כדאים

שירה וכיצוא) ,אשר אם אמנם אינם עצם הןמו

אבותם

וקדושת

זרעם,

ובזכות

ןה

כשלח

ח"יים

קריעת ים סוף רק בן' של פסח ,אבל הקריאה
בספר תורה מעורר הזמז ,וכ"רוע בשם הצריקים

זי"ע על המתניתין )ברבות מ"א ,פ"ב( מכאן ואילך
]היינו הקורא קריאת שמע אחר
הפסיד ,כאדם

ושלום

הןמן [,

לא

הקורא בתורה] ,שבת שירה

רטו

להתייאש מעבודת השם יתבךר באמת ,באשר
יראה נורל הבלבולים מהתרבגות הציר הרע
והתאות המאוסות ר"ל ,ונם שלא יתגאה
בחשבו שעוסק בתיקון עולם הנזכר .וז'וש וה'
חושב

הו;ך ;פניהם יווב"ם) ,כאשר הוא

וכהנה אם כי אינו הןמו ,עם כל ןה הקריאה

שהוא כבר בחינת יומ"ם בעבודת הו ההולך

מעוררת העניו ,כמו בןמנו[ ,וכנורע(.

לפניו ,אלו מעשיהם של צדיקים ,שאמרו רו /Iל
כמדרש רבה פרשת בראשית ,כ'/פ) (.ה אז ידע

ון"ש ויםעו

ובםכות,

)שהיה

ביום

האחרון

שמיני עצרת היחורא שלים ,והלידה הוא
בןו של פסח בקריעת ים סוף ,וכמבואר

כבחינת( בעובור ענן) ,שהוא סכותה בענן לך

)איכה ג,מו( ,ענו המבריל והסוךכ בינו לבין קונו,
וכמ"ש

אאובו"ר

זי"ע

בתפארת

בנים

את

בהאריז  IIל שם )עייז כסרייר כבינת שמ"ע( ,עם כל ןה

הכבש אחד תעשה בבוקר )כמורב כח(, ,ו נאם

יש הארה והתעוררות גם באמצע החורף בשבת

יחשוב אחד שהוא בחינת מעשיהם של צדיקים

שירה בין סוכות ון' של פסח ,וגם טו'ו בשבט

בבוקר ,אן הכונה בסידור יעקי'ב. ,שהוא מדרגה

שהוא התעוררות האתרוג בסוכות ,ועתה אנו(

הנמוכה ,להיותו בחינת מתנאה בןה ,ואם[ ואת

ויחנו באת יים) ,המה ימות החורף שלאחר

הבכש השני תעשה בין הערבים] ,שיפול לבו

סוכות ,שרק אן עיקר הזמו להתדבק בתור"ה
בלילות הארוכות ,דלא איברי אלא לגירסא

מעשיהם,

)עירובי Jסה(, ,א לנפש השוקקה.

ישראל שהיא מדרינה עליונה[ ,ככה יהיה

אובת ,שהוא

וזו'ש את יים ,אותיות

התוהר,

וכמו שאמרו חז"ל במגילה )עיי jטו(, ,ב
הוא

ובזה

ה.וברב"ר ,
ארוכה,

עיקר

חיזוק

שלבו(.

בקצ"ה

)שנקרא הגלו"ת ,שנדמה ללילה

ומרב"ר שמם משכן הסטרא

אחרא

רייל ,כנודע בהאריז"ל )עיין ערפ//ח כהקומה לשער
השבת( ומקובלים הראשונים ז  IIל ,בסוד ושלח
את

השעיר

במרב"ר

)ויקרא טד ,ככ(,

ואנחנו

עומדים כבר בסוף וקצה ימי הגלות ,וז"ש
בצק IIה המדבר סמוך לגאולה שלימה במהרה

בימינו ,ועל ידי לימוד התורה נזכה לצאת
מהמדבר הןה לגאולה.

שהוא

בבחינת
אן

בין

אררבא

הערבים,
יתחןק,

שמעורבים
והוא

הכונה

במשקל המאזנים בעיניו תמיד ,ואל תאמין
בעצמך וכו' )אבות פ"כ ,מ (. /lו וזהו מה שכתוב(

;נחותם הררך )עבודה ,כנזכר לעיל(.
ו;י;ה) ,כשהוא בעיניו בחינת ו,לילהי' ,אל
יפול לבו ויתעצב ח"ו ,רק ירע( בעובוי אש,
)של תורה(; .האיר ;הם ;;כת ייובם
ו;י;ה) ,בדךר משקל הנןכר(; .א יוביש
עובוי הענו) ,כשהוא בבחינת( יוובם .ועובור

אש )כשהוא בבחינת( ;י;ה )כנןכר ,זהו לא
ימוש תמיד( ;פני העם:

),די ח( ובני ישראל יוצאים כיר רמה .פישר
שוו'י בנבורה נבוהה ומפורסמת.

צרד ביאור עומק כונתו .ונראה על פי דברי

אמנם אם ידע האדם בעצמו שלמד תורה
הרבה ,אל יחןיק טובה לעצמו ,כמ'1ש

הןוה"ק )זיח//ב גפ ,כ( האי יובלא אפיק להוז ,היינו

התנא באבות ,ו'/פ) (,ן"מ וגם לא יפול לבו

בינה עלמא דחירות דתמן נפקין עבדיו לחירין,

בשלח

חיייייים

רטן

וחמשי"ם

עלו בני

ישראל מארץ

מצרים,

מבחינת חמשי"ם שערי בינח .יחנח ידוע כי קו

שמאל חוא בינ"ח עור/וח חו"ד ,ובינ"ח חוא

למעלח מגבור//ח.
וז /tש רש"י

לגאולח עתידח במחרח בימינו כנ'/ל.
וד'tש במדת ביכווח רחובות חנחר נחלי אמונ"ח,

גבו"ה,

גבורח,

כמו

)חיינו

בינ ttח,

שכתוב

בכונת

נמחיבת

שחוא גבור"ת ערציים ,עד כאו לשונו .וחוא
גבו  ttח מחגבור tIח ,כיון שחבינח למעלח כנזכר(.

ןמפורסמת) ,לחיותח בעלמא דחירות ,שעל
ידי זח יתפרס  ttם מלכותו יתברך שמו ,בר-Uאותו
כחו וגבורתו על ידי גאולתו לעם בני ישראל(.
אחרי

בבי

t

ובמשח עבדו בעת קריעת ים ס וף ,ועל ידי זח

חסידור בקדושח בסוד גבורווח עיל"ח בבינ/וח,

וז"ש ויררוף

)כדאמרינן בפסחים )פח,

א( (,

שזחו חיח חכנח

על כו נאמר )לקמז יד ,לא( ויאמינווו כח

גבןר"ה

ושנקראח

ושלום

ישראי,

ובבי

ישראי יןצאים ביר רמה ,ולכאורח
קשח לפי פשוטו ,דחא כיון שרדף אחריחם
פרעח וחילו ,מח ןח חצייאח ביד רמח ,ואד
חיח בטוחים כל כך .אך חכונח כיון דחאי
יובלא אפיק לחוו ,וחמשים עלו בני ישראל
כנזכר לעיל ,ועולם חבינ I/ח מינח דיניו מתערין
כנודע ,על כו חיו חדינים מרדיפת פערח ,ואף
על פי כו ציאו מבחינת בינח שחוא חירות
כנזכר.

עברו

חים,

בזכות

חאמוב tIח,

שחוא

כינ tוח .וזחו שמסיים חחרוז ,אמונים בוצר ידוד,

ר  IIת אב"י ,על כן נאמר כמח פעמים בתורח

במצות שתלויות בלב) ,חאמונח( ,חיינו דבר
חמסור ללב ,אנווי חויווח ,כמו שפירש רש  ltי
שם.

וכזח שפירש רשווי גבורה גבוה וכו' ,יוול

מ'וש חרנמ t/ו בפרשתז )על חכתוב ויסע

מלאך חאלקים )קלמז ,די יט( בשם מכילתא
דשרב//י ששאלוחו מפני מח ככל מקום כתיב
מלאך חויווח ,וכאן מלאך חאלקים ,אמר לו ר'

שמעוו בן יוחאי איו אלקים בכל מקום ,אלא
די"ו ,עיין שם .ועדיין צריך ביאור ,ובפשטות

חכונח י//ל כיון דבא חנם מגבורח גבוח וכו

,t

כנ'/ל שחוא מדת בינ"ח כנזכר ,ומינח דינין

מתעריו ,וחמח באו לעזרתינו ולמפלת שונאנו,
על כן נאמר מלאך חאלקים כנזכר:

וגם רומן בי"ר רמ"ה ,כי י  ttד חוא בסתמו יד

שמא  tlל בכל מקום ,כדאמרינו במנחות

),די י( ויצעקו בני ישראל אל חו) .ולא נאמר

בחקומץ רכח )לו(, ,כ חיינו שחוא בקו שמא  tlל.

וצעקתם,

מח חהי

תפלתם

וגם י"ר בגימטריא רו"ר ,כי גם חחירות לעתיד

ודוחק גדול לומר דמח שנאמר מיד בםמוך )יד,

במחרח בימינו על ידי דוד מלכנו ,יחיח גם כן

יא( ויאמרו אל משח חמבלי אין קברים במצרים

נמחינת דיני"ם של חבינ'/ח ,כמבואר בפרי עץ

וכו' ,חלא זח חדבר אשר דברנו אליך במצרים
לאמר חדל ממנו ונעבדח את מצרים וגו,/

חיים שער חג חמצות )רפק זן( ,וחן חמח חחבלי

משיח .וגם רמה חוא נקרא לא"ח ,כמ"ש
בלקוטי תורח לחאריז"ל )פשרת שוטפים( ,וזח

בחינת עולם חבינח .ונם י"ר רמ"ה בכונת
)נטילת ידים( חג  tידות ,חוא תפאר"ת ,חיינו

מדת יעקב ,שיחיח חגאולח שלימח בבית יעקב,

דברים כאלו אמרו גם לפני חשם יתברך ,כי
זח רק תרעומות וגידופיו ,ולא שיד לחוציא
לעז על בני ישראל חקדושים שיצאו ממצרים,
ולא חיח רשעים] ,כי חשרעים מתו בשלשת
ימי אפילח[ ,שיאמרו כןח לחשם יתבךר( .וקשח

ח-י-ים

ושלום

בשלח

רזי

א[ כנןכר ,וגם ןהו אינו לשון ויצעקו ותפלה,

ח"ו כאשר יתפלל בפרטות ,וכל אחד בגניעת

רק לשוו מתאוננים.

עצמו לבד .ועל כן הגיד השם יתברך למשה

ב[ ונם יש לדקדק ,כי להלז ,בפרשתן )זי ,נ(
נאמר וצימא וגו' וילן העם וגו' להמית
אותי ואת בני) ,לשוו יחיד ולא לשיו רבים(,

ואת מקני בצמא .ולמה נאמר כאו בלשוו רבים
ויצעקי בני ישראל ,ולא בלשון יחיד על העם
כולו כאחד כמו להלן כנזכר.
נ[ ונם קשה למה נאמר כאן ואתם תחרישוו,
משמע שלא יתפללו גם להשם יתבךר
ויחרשיו לגמרי ,הלא תפלה יפה בין קודם גור
דין בין לאחר גזר דיו )עייז ראש השנה טז(. ,א
ד[ ונם השם יתבךר אמר למשח מה תצעק

אלי ,וקשה ,למה לא יצעק אל השם
יתברך ,הלא בודאי יפה תפלתו.

וי Ifל ליישב כולן בחדא מחתא ,כי להלו
שצמאו למים כולם כאחד ,היינו בלב
אחד כאיש אחד ,על כן היה התרעמותו בלשוו
יחיד כנ'ול .מה שאיו כו כאן אם שהיה לטובת
עצמן בדךר תרעומות ,עם כל זה כל אחד
הוכיר בתפלתו מה שהיה טוב לו במצרים ,ןה
הזכיר הבצלים והשומים ,וןה הזכיר הבשר
ודגים) ,וכמו שנמצא להלן בתוה"ק תרעומתו
במדבר( ,וזה הזכיר טובת ביתו ודירתו וקנינו

ועתה ימות ח"ו בחרב המצרים ,או יפילוהו

לים .ועל כן נאמר בוה לשון רבים ,כי כל אחד

נזכר במצבו כנןכר) ,מה שאיו כו להלן בצמאוז
המים בפעם אחד כולם כאיש אחד(.
אמנם

בעיני השם יתבךר ובעיני משח רע דרך

תפלה כוה בתרעומתו רק לטובת עצמו,
ולא בהשתפכות נפשו להשם יתרבך בעד הכלל
כולו ,על כן הגיד להם משה ואתם תחרישון,
גם מתפלה בדרך כזה ,ועוד הוא מעורר קטרוג

רבינו מה) ,בבחינת ענוה כמדתך ומדרגתך(,

אוי,

תצעק

)רק

אתה

בבחינת

תצעק

ענוותנותך ,וממילא לא יהיה לטובת עצמך ,רק
בעד כלל ישראל ,ווהו התפלה מעורר רחמים,
אבל חמה שיתקון כנזכר .רק( רבר או בני
ישראו ויםעו) ,לתוך הים ,ואני אושעים ,ולא
ידברון בתפלח כנזכר( .ועל ידי ןה חיח הקטרוג
אן ,הללו עובדי עבודה זרה וכו' )שמות רבה פכ ,א/
1

(,ז אשר אי אפשר לפרש כפשוטו על בני
ישראל העמוסים מני בטן ,אלא כמ"ש החובת
הלבבות )שער עכדות אלקיס פחד( כי העושה לטובת
עצמו הרי ןה כעובד עבודה זרה ,ועובד את

עצמו ,וןה היה הקטרוג על התפלה שלהם
לעצמן ,כנ"ל שהיה אביזרייהו דעבודה זרה
כנוכר ,ועל כן עבר בים צרה )זכריה י ,יא( כנודע,

וה' ציילנו ,ובוה מיושב כל הדקדוקים הנ"ל:
)יר ,יב( חת -יצ בו וראו את ישועת ה' אשר

יעשה

וגו'.

לכם

באור

החיים הקדוש כתב כי רומן התציבו בתפלה,
נוכמו

)שמואלא א ,כו(

חאשה

הנצבת

עמך,

בתפלה )כרכות לא([. ,כ וקשה לכאורה כמו הני

מילי םתראי ניהנן  fכי הלא מסיים המאמר
"ואתם תחרשיון" ,וכיון שיתיצבו בתפלה חרי
ןח בדבור ,ולמח כתב בסיפיה "תחרישון",
שחרי זה שתיקה בלי דיבור כלל ,אפילו
בלחשיה.
אולם יוול על פי דברי רבינו הבעש  Ilט חק' זי'וע
המקובל,

וכתבו

בספרים

חקדושים

בשמו ,כי בעת קטרוג גדול וצרה ר"ליש םכנה
להתפלל בדיבור ,אפילו בלחש ,מפני
חמקטריגים חחטפנים ר"ל ,על כן תתפללו אן
במחשבה לפני היודע מחשבות ית"ש ,אשר לו

כשלח

חיים

ריח

ושלום

לכדו נתכנו עלילות ומחשכות כני אדם ,ועל

שמו של משיח הוא מזו דברים שקדמו לעולם

ידי זה ינצלו מהם .ואיו לך סכנה כקטרוג גדול

כמעשה כראשית )מדשר שוחר טוב פ IIצ ,יב( .וזווש

יותר מאשר היה קודם קריעת ים סוף ,על כן

המסורה( יעזרה אוקים ופנות בקר )של

אמר משה רבינו התיצבו )כתפלה כנ"ל .אולם
סיים(
עתה רק כמחשכה ,מפני הסכנה ,ועל ידי זה

מטו ממוכות נתן בקווו תמוכ ארץ )תהלים

ינצלו( כנזכר:

מו(, ,ז )כמבואר כמדרש רכה פרשת כא )שמות

ואתם תחרישון) ,שהתפלה תהיה

,

מלך המשיח ,וכל המןמיר מדכר ממלחמות גוג
ומגוג שהם קודם למשיח .וזו'ש( המו כוים

רבה פי"ח ,יב( שזהו סימני הגאולה ,כל הגויים

)יד ,כז( וישב הים לפנות כוקר לאיתנו .דרשו
רז 11ל )רבאשית רבה ,ה//פ ה( לתנאו

הראשון ,ועיין ככעל הטורים כזה .וכמסורה
לפנות כקר ',כ דן .ואיךד )תהלים מו ,ו( יעזרה
אלקים לפנות כקר .יש לומר על פי דרני
אאזמו"ר הגה"ק

יד שם

זי"ע מפה ככבת

שלמה לן' של פסח ,וישבה' עליהם את מי
הים ,על פי דברי הןוה'  fק כהקדמה ,א) ב( על

הכתוב )איהכ ב ,יג( גדול כים שברך מי ירפא

חרכ יחרכו ,עוד מעט ואני מרעיש את כל
האץר וגוי והפכתי כסא ממלכות וגו' )חגי ב

f

ככ( ,עיין שם .וז"ש )תהלים מו ,ח« ה' צבאות

עמנו משגב ונו אוקי יעקב סוה) ,והיינו
כיעק"כ

שקראו

בית

יהיה

כדאמרינו כפסחים )פח(, ,א

כמהרה

כימינו,

ועיין כגמרא סוף

כרכות )םד ,א( על הכתוכ ]שיגבך שם אלוקי עיקב[(.
וכו

חזו מפעוות

הי אשר

שם

שמות

בארץ משבית מוחמות ער קצה הארץ

לך ,ואי תימא דלית לך קיומא ואסוותא מיו

וגו' )תהלים שם(, ,ט )היינו שרק על ידי הקב'/ה
כאשר ישלח לנו משיחו ,יהיה שלום כעולם,

קיימא כי' ירפא לו ויוקים לך ,עד כאן לשוו

כי הוא עושה מלחמות ,כדאמרינו כריש עכודה
זרה ,ב) (,ב שישיב להם הקכ I1ה מלחמות אני

ירפא לך ודאי האי דרגא סתימאה דכולא
הזוה"ק .והיינו כי י  flם הוא רומז לשברון ,מווי

רפואתו,

היינו

והאריך

שנעשה
גם

כזה

ישועה ·מבחינת

אאמו"ר

הגה"ק

מווי,
זי"ע

כתפארת כנים )לז' של פסח( ,עיין כדברינו
כשער

שישכר

כמאמר

שפת

הים

)אות י I/א(

וכמאמר ימי אורה )אות מזל"א( ,עיין שם.

וזהו י"ל וישב הי"ם ,ששכו אותיות יוום
כחזרה,

הנה

המה

נעשו

מווי.

ופנות

בקר) ,אז גנלה אור כקר של מלך המשיח
שהתנוצץ אן ,כי כל השירה נאמרה העיקר

עשיתי ,שנאמר )שמות טו ,ג( הן איש מלחמה,
ורק יתכרך שמו הוא ישכיתם ,בעת ישלח
הבמשר שלום משמיע ישועה ,אומר לציוו מלך

אלקיך .ועושי השלום מקודם המה ככלל אין
שלום אמר ה' לשרעים )ישעהי מח ,נב( ,ולא אהני

מעשייה רק למהומה ובהלה ר I1ל ,כאשר עינינו
רואות( ,כי על כן נקוה כזכות שירת הים נושע
לנצחים כמהרה בימינו ,מאתו יתכךר שמו

בגאולה שלימה:

לעתיד ,שר לא נאמר אלא שייר )םהנדרי! צא(. ,ב
ומסיים כלשוו עתיד פתח להערי הי ימלוך
לעולם יעד ,לשיו הפייטן( .ואיתנו) ,לתנאו

שיחר מאכרהם אבינו שההי ראש למאמינים.

הראשון ,שהתנה הקכ I1ה כמעשה כראשית ,כי

]ועייז כיאור העניו על רךר הסוד והאמת

בזבררש )שמות רבה פכ"ג ,ה(

תשורי

מראש

אמנה מהיכן ןכו ישראל לומר

ושלום

בשלח

חיים

ריט

ברברי אאמו"ר זי  Ifע בשו Ifת צבי תפארת )סימJ

לכאורח דלמה לא נאמר אשר מל אותם

וכתפארת כנים על התורה בפרשתו

)כביכול( ,חהו מצוה מאבותם מהשם יתברך

פ ג ,ארת ב (,
I

I1

באיזה

לאברחם אבינו וכל זרעו עד עולם ,והרי זח

אופנים [.

ונראח לי רמוז כי תשורי מראש אמנה ,ר//ת

אמ"ת ,כי האמונה צרך להירת רק על
האמ"ת ,רלא בבחינת פתי יאמי"ו לכל דבר
)משלי ה טו( ,והיינו באמונת אומו בהן אמ'/ת

נחוץ יותר מאשר הרחיצם וסכו ,ולמה לא
עשה זאת הקב"ה כביכול בכבודו ובעצמו
בהיותם בשרה בלדתו במצרים שהניחום על
הקב/יה ,כבזכר במדרש רבה שם.

ותורתו אמ'/תו וכל דרשות חז"ל אמת ,כמקובל

וי  I1ל על פי דברי המדרש )תנחומא תזריע סימן ה(

בירינו אמונת ארמו אמת לאמתר בעה"י .ועל

ששאלו לרבי עקיבא איזו חביב יותר

כו נאמר קודם קריעת ים סוף מח תצעק אלי,

מעשי

ר"ת אמ"ת ,כמבואר בהאריז  I1ל )ליקוטי תורה

ממצות מילח כי מעשה בשר ורם )שעושין

בפשרתו( ,ועל ידי מדת ואמת ,נמשך מהשירה

כרצון הבורא יתברך שמו ומצותו( ,חביב

יותר,

חיי בני ומזונא רויחי ,ממזלא מרה הח' ראמ  lIת,

דאם לא כן אן היה האדם נולר מחול .וכיוו

וכמו שכתבנר בזה בפרשתן )לקמז ר /Iה אז שד( כי

רממצות מילה הזאת נשמע ומוכח דמעשי ירי

עד הזאת ,ר 'Iת

[ה-ה-א-י-ר-מ-י-א]

אדם חביב יותר כנזכר ,על כו יש לומר משום

שאמר

מ'ה

ןח שפיר רלא מל אותן חקב"ח אז ,כרי לחורות

ת יצעק איוי ,ר IIת אמ"ת ,כמ  IIש בלקופי

בזה מעשי ידי אדם חביב יותר ,שימולם אחר

תורה לחאריז"ל (,םש) והיינו לחמשך כל זה

כך משח ואהרן בצאתם ממצרים ,וזה פשוט:

אז

ישיר

בנימטריא

וגו'

מזו"א.

וזה

בעת חשירח

הקנ IIח

כנזכר:

)טו ,א( איז י'שיר מ'שה ויבני י'שראל א'ת
ה'שירה

חקב'וה

או

מעשי בשר

ודם,

וחוכיח

היזאת.

ר"ת

בנימטריא

מזו"א .על רךר שכתבר בספרים הקרושים כי

על ירי חשירח חןאת נמשך חיי בני ומזונא
רויחי ,ביזת הים ,וכל הישועות) ,וכמדובר מזה
נם בשער יששכר במאמרינו שפת הים )עיי jאות

כר( בעזרת השם יתברך( ,וכל זה תלוי במזל Iוא,

כמו שאמרו חז"ל בש"ס מוער קטן )כז(, ,א על

כו והו שפיר רמון בר"ת כנןכר לעיל(:
)טו ,א( אז ישיר משח וגו' .בש"ס סוטה )יא,
ב( וכו במררש )שמות רהב פכ//ג ,ח( מי

)טו ,א( אז ישיר משה וגוי .במתניתיז )סוטה בו,
ב(

בו ביום

דרש

רבי

עקיבא

אז

ישיר משח ובבי ישראל את חשירה ·הזאת לחן

ויאמרו לאמר וכוו ,מלמך שחיו ישראל עוביז
שירה אחריו של משה על כל ךבר וררב,
כקוראיו את חהלל ,לכך נאמר לאמר .ר'
נחמיה אומר כקוריו את שמע רלא כקוריו את
ההלל ,בו ביום דרש ר' יהושע בן הורקנוס לא
עבך איוב את הקבי'ח אלא מאחבח ,שנאמר
)איוג יג ,טו( חו )אס( יקטלני לו איחל ונו ./וצריכין
להביז חמשך וסמיכות חדברים מה זה שייכות
זה לזה.

אמר קילוס לחקב"ה ,אותו שהיה פרעה מבקש

ונראח כי רו עקיבא סבירא ליח שאמרו שירח

וירד הקב//ח בכבודו

כקורא את החלל ,חיינו הוראה על

כביכול וחותך טיבורו ומרחצין וסכו וכוי .וקשה

שלעכר ,כדאמרינו בפרק ערבי פסחים )קיז ,א(

להשלך ליאור

וכו',

כשלח

חיים

רכ

ושלום

שזהו הלל המצרי שיאמרו ישראל על כל צרה

זה

וצרה שינצלו ממנו .וז  flש וכך נאסר ואסר

מאהבה ,וזהו גלות השכינה והנסיון והבירור

)לרורות .היינו שיהיה מזה גם בקשה לעתיר

מאתנו ,וזה רמון בפועל דמיוני מה' שנתן לו

לרורות שיעמור הקב//ה עמנו בנסים ונפלאות

ממרא לאברהם עצה על המילה ,ונהג כו

כאלו להצילנו ולהושיענו( .ר' נחמיה אוסר

אברהם אבינו כבוד לשאול ממנו רשית ועצה,

נפש

זהו סימן לבניו כשיצטרכו כנ"ל ,שיתננו לחן
ולחסד ולרחמים ויסכימו עמנו לםובה ככל
אשר חפץ ,כי לב מלכים ושרים בידו ית"ש

לתוך הים עד שבאו המים עד צוארו ,וצעק

)עייז משלי בא(, ,א אמנם זהו נסיון ומסירות נפש

הושיענו אלקים כי באו מים עד נפש )תהליס

כנ"ל ,והמבין יביו ,והשם יתבךר יעזרנו ויושיענו

סט ,ב סוטת זל(, ,א ועל ידי זה זכה משבטו יהורא

בקרוב.

לכולכות בית דוד ,כי סוף מעשה וכו' ,וכו היה
בתחלת התיסדות ןכות מלכות בית דוד על

ובזה הנןכר לעיל כי אן בקריעת ים סוף

כקוריו

את

שסע,

במסירות

)היינו

דקריאת שמע ,כי באמת היה שם סכנה גרולה
ונוראה מהקםרוג אז ,ונחשוו בו עמינדב קפץ

ידי מסירות נפש ממש של נחשון בו עמינדב,
על כן גם לביאת בן דוד ולהשיב מלכותו
במהרה בימינו צריכיז מסירות נפש ,ועל ידי
ןה יהיה הגאולה שלימה ,כמבואר בספרים
הק'' ,על כל פנים לא ההי שם הצלה גמוחד,
רק על ידי המסירות נפש כנזכר ,וזהו רמון
שאמר

ר'

נחמיה

כקוריו

את

שמע(.

יוא

כקורין את ההוי) ,מפני שהלל הוא הודאה

על נס שנצולו מו השמים ,ולא על ידי מסירת
נפשנו(.

בו

ביום

דרש

ר

f

יהושע

בן

הורקנום יא עבד איו"ב אוא מאהבה,

)חיינו איו"ב ,ר"ת את ה' ויאמינו בה' ,כמו
שכתוב

בסידור

בכונת

השירה,

עיין

שס(.

שנאמר הן )אס( יקטוני וו איחו) ,היינו

מסירות נפש ממש כנזכר לעיל( .יןהי שפיר
הסמיכות אהדדי בכונת הדברים כנזכר.

סובליi

יסורי איו"ב ר"ל ,רק שנקבלם

במסירות נפש של נחשוו בו עמינדב זכינו
למלכות בית דוד ,יובן מה שכתוב בסידור
בכונת השירה ירדו במצולות כמו אבן ,שהוא

מלכות בית דוד שירחד עד מלכות דעשייה,
כך ירדה הטומאה בעשייה שהוא מל' החיצונה
בעשייה של טומאה ,עד כאן לשונו .ולכאורה
מלכות בית דוד מה בעי הכא ,אך הא בהא

תליא ,בחינת כף מאזנים ,כשזה קם זה נופל,
את זה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז ,יד(,

ובעת השיחד ומסירות נפש כנזכר העלינו כח
מלכות בית דוד שירדה על מלכות עושייה,

ובהעלותם אז המה לעומתם ירדי במצולית כמו
אבו ,כנןכר:

)טו ,ב( עזי יזמרת יה ויהי לי לשיועה .אמרתי
על סעודת ברית מילה ,כי הנה

וגם רמיז וירא אליו ידוד באלוני ,ר"ת איו"ב

אמרינו במכילתא )מסתבא דוחיי פ"נ ,ב( בזכות
המילה שניתנה בשמיני נקרע הים לפניהם ,כי

כמ  IIש בהאריז"ל שם ,והיינו בעת שהיה

א'~ן בגימםריא ',ח עד כאן דברי המכילתא.

עוד באלוני ממרא בחלקו של ממרא ,המה

וידוע ככונת המיל"ה מל-יה ,פריע"ה פר"ע-י"ה

האומות העולם שרי המלוכה ,שנצםךר לבקש
עוד הסכמתם ורשותם ועצתם לשמור תורת

)עייז הקלת יעקב ערך מילה ורפעיה( .וז"ש עזי וזסרת

הו ומצותיו ,ועל זה צריכין מסירות נפש ,ועל

י"ה) ,בכח המילה בכונתה כנ (. flל ויהי וי
וישועה )כקריעת ים סוף ,כנוכר מהמכילתא(:

ושלום

נשלח

חיים

רכא

)טו ,יז( תביאזכו ותטעמו בהר נחלתך וגו'

)טו ,די( זככוז לשכתך פעלת הו מקשר ה' כוננו

מקשר ארני כוננו ירד .י"ל
על מה שאני אומרים )בכרכות קריאת שמע(
על שפת הים יחר כולם הורו והמליכו ואמרו

ידיך .במסורה מכון לשבתך ',ג
דו .ואיןר )מלכים א ח ,יב( בנה בניתי בית זבול

ה' ימלוך לעולם וער .ולשוו הור  ffי על לשעבר
לא מצינו במקום אחר ,והוא נוטה יותר לפרש

לך מכוו לשכתך עולמים .נב[ ואיןר )ררכי חימים
ב י,ב( ואני בניתי בית זבול לך מכון לשבתך
עולמים .י 'fל כיוו שעיקר השירה נאמרה על

על האמת

התכלית לעתיד )עיין סנדהרין צא(, ,ב וקיימא לן

כמו בלשוו רבים ,אשר  llהודו

ll

)שס צז ,ב( דכלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא

לחכירו כמה שבחלקו עמו -וכיוצא.

ונראה העניו כי ביציאת מצרים שהיה על ידי

כתשוכה.

בריחה ,מחמת שהיה קודם הזמו ,וראו

וז  flש תביאמו ותטעמו בחר נחותך מכון

שאיו בזכותם או איו רצוז השם יתכךר שיתגלה
כבוד מלכותו בגאולה שלימה ,שעל כו היה
כח לפרעה לרדוף אחריהם ,גם אחרי כל
המזפתים והמכות נוראות ,ועל כו יראו מאוד

ושבתך פעות חו מקרש הו כוננו

יריך ,

)ולכאורה יחשבו כיוו שזה תלוי כידי

שמים ,כיוו

שהמקדש

ידיו

כוננו

הוא

עשהו

ויכוננהו ופועל ידיו הוא ,ומה צריך תשובתנו

וציעקו בני ישראל וגו' )שמות ה (,י כי טוב לנו
עכוד את מצרים וגו' )שם יב( ,לאשר אינו גאולה

בנה בניתי בית זבוו וך .ואני בניתי בית

שלימה ,דאם כו היה ,לא היה כח כיד הסטרא

זבוו יך מכון ושבתך עוומים) ,היינו דקאי

אחרא לרודפם ,כו חשבו הם ,וראוזה הקטרוג

על כי  flת עולמי flם כית השלשיי ,כיעקב שקראו

הגדול ר  lfל על הים ,ולאחר שהושיעם השם

בי  ffת )פסחםי פח(, ,א ויהיה( ועוומי עוומים

יתבךר למען שמו ועשה נס דקריעת ים סוף
בשביל צרונו הפשוט ית"ש ,כדי שיתגלה כבוד

אמר

שלמה המלך ,היינו שתלוי במעשה בני אדם

מלכותו לעולמי עד ,אז על שפת הים יחר כולם

כתורה

הכית

הודו )על האמת( ,והמליכו ואמרו ה  fימלוך

המקדש ,ויכא מו השמים כנוי ומשוכלל כפי

לעולם ועד ) ,כי הוא גאולה שלימה לעולמי ער
שיתגלה כבוד מלכותו יתברך שמו בכל העולם
ולעולם ועד) ,לא גאולה ובריחה ממצרים לזמז

עכודתנו כנזכר(:

בלבד(.

וז'  fש בשירה

כי

התכלית

הוא

תביאמו

לכניו בית המקדש .על זה קאמר המסורה(

ער שוא

יחרב

ותפלה

וכנזכר.

ואני

ותשובה,

אז

בנית  flי

נכנה

]מחזה לילה[

)טו ,יז( מכון לשכתך פעלת הויווה מקדש
אדני כוננו ידיך .למה נקט

ותטעמו בחר נחותך מכון ושבתך

הכתוב במקשר השם אדנ  ffי )גם בכתיב( .י  flל

פעות ח' מקרש ארני) ',נם כמלכות דעשייה
אשר כינוהו לשם ארני( כוננו יריך ) ,היא גם

כי הנה קיימא לז להלכה )כתרכות יז ,א( מלך
שמחל על כבודו איו ככורו מחול ,וכתיב )תחלים

כן רק מעשי ידיו של הקב' fה לכדו( .ח' ימווך
ועוום וער) ,הודו כולם כנ  flל ונתגלה אז זה

מז ,ט( מלך אלקים על גוים .וידוע )זוח"ב קית ,א

לעולם ועד(:

וע  fIע(

כי

שם

אדני

הוא

אותיות

דמלכות 'fא דינ' fא .וז 'Iש מקרש

דינ  flא

ארנ יי,
f

כיון

רכב

ושלום

בשלח

חיים

עיננו

באברים והוא מאכל רוחני מזוכך ,לא יבא ממנו

רואות נכרים מקרקריז בהיכלו ,ומקרש ה' שמם

זרע גשמי ,על כו אשמעינז מעלתו כי פרו ורבו
במרבר מאכילת המן([ .ד] ובבקר תפיתי

שזהו מקדש הו ,וזהו מכון

ישבתך ,

מיום חרבנו עד עתה בעונותינו הרבים ,וכיוו

שהיא דינא דמלכותא ,ומלך שמחל על כבודו
איו כבודו מחול ,על כו לא ימחול לאימות
העולם על חורבן ביתו וגלות בניו ,וגודל חילול
השם והכפירה ר  I/ל שגרמו על ידי זה .על כו
כתיב השם הזה באותיות דינ"א דמלכות  I/א,

)תהלים

תקדונך

פח,

יד(,

)כירוע

בספרים

שהבלבול בתפלה שאינה שנורה בכונת פיו

ולבו ,הוא על ירי הזינין בישין ,נגעי בני ארם.
מה שאין כן כשויכך המן אבריהם ,על כן
תפלתי תקרמך( .נה[ ובבקר אונור יוניך ונו'

כי איו לו רשות )בכיכול( למחול לאומות

אשר הכין יו )אסתר ה ,יד() ,המן בעד עצמו,

העולם על בזיונו כנזכר לעיל ,ויגאלנו במהרה

היינו כי העיקר הוא אמונה ,כמ"ש בספרים

בימינו ,ויבן בהר הקודש את בית מקדשו כמו

הקדושים,

האמונ'  lה

רמים ,בית הג' על ידי ביאת גואל צדק במהרה

בהשגחה פרtפית מאת השם יתבךר ,מלא כל

בימינו:

הארץ בכורו ,נגר עמל"ק ,שהכניס ספיקות :ו"ל

בחינת

וזהו

המן

שהוא

באמונה ,כמ"ש בפשרתן בסמוך )יו ,ז( היש ה'

)טו ,יח( ה' ימל  I/ך לעל' Iם וע IIד .בגימטריא

שיו"ם ,כיון דןהו קאי אלעתיד
במהרה בימינו ,ואז יהיה השלו"ם אמת
מהמבשר שלווום משמיע ישועה ,אומר צליון
מלך אלקיך )ישעיה ע(, ,ז )וכו בבעל הטורים
ומהמררש בפשרת נשא )במדבר רהב פיIIא ,ז( שלום

זה מלכות בית דור( .וז"ש כי יה' חמירכה

בקרבנו אם אין ,ומיר ויבא עמלק וילחם ונו

,t

על כןעל ירי שנורככו אבריהם בכח המן,
ונששר אמונ"ה הקרשוה בנפשם ולבותם ,ןהו

מחיית עמלק שנמשך תליית המן על העץ אשר

הכין לו כנזכר.

וגם על ירי אמונ  tlה תהיה

הגאולה שלימה במהרה בימינו ,כי אלו הו
החבלי משיח ,כמ I/ש ברניאל )יב ,י( רבים לא

)מוש"י בגימtפריא הוי"ה ימייייך

יאמינו יתבררו ויצרפו וגו' .וז"ש המסורה( נו[

יעוי"ם וע"ד ,אן יהיה מלכותו גם( בנוים

כינוי

ימישי,

)כולם( .והיה הוי"ה ימיך עי כי הארץ

ובבקר

היא שבה )שם ב ,יד(,

)היינו

לאסתר השכינה הקדושה )עייו זוח"ג ערה(, ,ב

אשר יוניוך יעוים ועד כנןכר .מה שאיז כן

להיות שבה אל מקומה ,מושיבי עקרת הבית

בימינו שיי"ם העמים הוא גבימtפריא עשו ,ה'

אם הבנים שמחה )תהלים קיג ,ט« במהרה בימינו

ציילנו ויגאלנו במהרה בימינו:

אמו:

)טז ,יג( ובבקר היתה שבכת הtפל פביב
למחנה .ובבקר במסורה ',ו

)טז ,ככ( ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה
שני העמר לאחר ויבאו כל

רן) .היינו חשיכת ומעלת המן קחשיב .ואיךד

נשיאי הערה וינידו למשה .י"ל על פי מה

)שמות טז ,יב( ובבקר תשבעי יחם) ,שמכח

שכתבנו

שבת

השפעת המן במשך מזונות ופרנסה ושובע([ .ב]

)שרפת אמור( בשם רבינו הקרוש החוזה מלובליז

ובבקר זרעך תפריחי )ישעהי וי ,אי() ,שהוא

זי"ע ,כי אחר בעיר צריך להיות על שלחנו י"ב
חלות בשבת ,מסורר כסרר האריז"ל ,ושארי

מסוגל לבנים ,לבל יחשבו כיון שהוא המו בנלע

]במחשה מארמות[

במאמר· תורת

ושלום

כשלח

חיים

רכג

חעולם יםמכו עליו ויתחברו עמו במחשבתם
על רעתו וכותנר ,ובם המה ירמזו ויתכללו במה
שיקחו שתי חלות כתמונת וארי"ז כמנחג
העולם ,ואלו חם ב' פעמים ון גימtפריא י"ב,

ווקוט

נוסח זמר האריז//ל שכינתא תתעtפר וכון ,עייז

מהיסוד ,וכל ובכאין דלעילא ותתא ביומא
שבעיאה תליין )זוח//ב פח«. ,א ונם ושזכנה זן

שם.

דביוח) ,תיקיו היסור( .יכתיב וישם פניו בין

כמ"ש בשם ארמו"ר הה"ק משינאווע זיווע על

וזחו ויהי ביום הששי) ,הכנת חלות לשבת
קורש זרכ למן( .וקטן )השפע על ירי(
וחם ובשנה שני העובר) ,כתמונת שני ואוי ,Iו'

המה נתעמרו ונאפו החלות כנ (,IIל ואח"י,
)שיתכללו בכונות י"ב חלות שהוא כמ"ש

מהאריז"ל להמשיך הנימא הי"ג בגימtפריא
אח 'Iד ,ועל ידי זה המשיכו את עצמם לאח  ffד

כנ"ל( .ויבאו כו נשיאי העיה) ,גם הגרולים

שבהם(.

ויניי"ו) ,לשוו המשכה ,כדשרת

(.ל//זח וובשה) ,רבינו .שכולם היה בtפלים

ונמשכים אליו ,ונחשבו כל העדה כמו עיר
אחת ,בהיותם במדוב ,ואשר רק משה רבינו

צריק הרור ואדוו הבניאים הוא עשה י"ב חלות,

וכולם כאחד המשיכו את עצמם אליו ונתכללו

בהלחם משהנ ב' חלות שלהם כנ"ל(:

יםוד מדה השביעי /Iת לבינה ,כמבואר בשערי

אירה

הראשונים

ובשארי המקובלים

(.ל"ז

יכתיב ויהי ביום השביעי יצאו ובן העם

)המן,

השפעות

ברכיו) ,ששם מקום

פרנסה

שנמשך

היסוד( .אזכר אויהן

רבו-נו שו עוום אוו וא נשתיירו וישראו

אוא שתי ובצות בובר) ,שבת ומילה שהם
בחינות יםוד כנ (. ffל כראי היא זכותן שיררו
והם

גשזכים,

)פרנסה

מהשפעת

היסור(,

כנזכר:

או יאמר על הפםיקתא תן חלק לשבעה.
היינו יום השבת ,וגם לשמונה זו

מילה .כי דומיו ןה לזה השני מצות ,מילה
ושבת ,בם

ופוחזים,

בפשtפות,

ובפרtפ

כי

העמי האץר

)הפראלעtפאר I1ס(

וריקים

השוtפים

באמעריקא רובם ככולם) ,אם כי יש בתוכם
קצת מאמינים ונדיבים קצת( ,יאמרו tפבפשותם
כי אם שימרו את השבת אן ימותו ברעב ,אם

כי יוכל על פי חוקם וחירות מדינתו לעבור
בעד זה ביום אן ,לא ינוחו ולא ישקטו ויחללו

)טז ,כז( בפםיקתא )הוספה א פ'ה ר( תן חלק

שבת קושד ,ודינם כנכרי ממש ר /Iל .ובאמת

שבת,

עקב )דוביס רבה

I

לשבעה,

ןו

כדאיתא במררש רבה פשרת

שכתיב )שמית טז ,כז( ויהי ביום השביעי יצאו מן

,ח//פ (,ב וכן בכמה דוכתי ,שמא תאמר לרעתכם

העם ללקוtפ .וגם לשמנה ,זו מילה ,דתכיב

נתתי לכם את השבת ,ןה אינו ,ואדרבא השבת

)מלכיסא יח ,כמ( ושים פניו בין ברכיו ,אמר אליהו

ניתן לאכול ולשתות ולשמוח ,ובזכות עבנ שבת

רבונו של עולם אלו לא נשתיירו לישראל אלא

נשבע -לחם כל ימות השבעו.

שתי מצות כלבר ,כראי הוא זכותו שירדו
גשמים ,עד כאז לשוו הפסיקתא ,והדקרוקים
רבו.

וכן מצות מילה יחשבו הפתאים כי הוא
מסירות נפש כשיניח לחתךו את בנו) ,וכן
חוא צער על דיי המוהלים הכןבים ורמאים

ונראח כי רומז על מדת היםוד המשפיע ,וז"ש

שאינם אומנים,ובפרtפ באמעריקא ,ואין כאו

תן חוק ושבעה זו שבת) ,שהוא

מקומו להארך( ,אמנם באמת הוא לרפואה

כשלח

חיים

רכד

ושלום

וטוב להילד ,וכשעושין באומנת טוב המקובל
כמצות התורה אז לא יכאב ולא יזיק ,ואדרבא

זהו מצד השם יתרבך בהשגחה פרטית

יועיל) ,וכמו שכתבתי בהקדמה חיבורי אות

בקרבנ"ו על כל פרט ופרט( .אם אין ,לחשוב

שלום( .על כו אלו השני מצות שבת ומילה
דומיו גם בזה כנזכר ,ועל כל פנים כיון שהאדם

שכל זה רק בדרך תהלוכות הזמנים כנזכר) ,אז
מיד( ויבא עמוק ויוחם עם ישראו) ,שזהו

)איש נבער( יחשוב כי עושה בזה מסירות נפש

מלחמת עמלק כנ"ל במחשבות און וכפירה

במילה ושבת כנזכר לעיל ,ונותן חלק מנפשו.

,ל'/ר וכמו שאמרה אסתר המלכה )אסתר ח ,ג(

על כן נאמר תן חוק ושבעה זגם ושמזנה,

גם אחרי תליית המן ותבך ותתחבו לפני המןל,
למלכו של עולם יתבךר שמו ,להשיב את
הסרפים מחשב'/ת המן העמלקי( .ברפירים,
)שרפו ירהים מן התורה ,כדרשת חזו/ל )תנחימא

עמלק) ,כדרשת חז//ל )שמית רכה

כשלח סימז הכ( ,כי על ידי מחשבות און כאלו
ממילא נכבס הארס בלב הישראלי חלילה ורפו

אבל באמת היא לטובתינו בכל ענינים ,כנזכר:
)ין ,ן-ח( היש בקרבנו אם אין) ,מיד( ויבא
פכן'ר«, ,ב

וההי

כאשר

ירים

משה

ידו

וגבר

ישראל וכאשר יניח ידו וגו' .ידוע דרשת חזIIל
)ראש שהנה טב ,א( בזה ,וכי ידיו של משה עושין

מלחמה ,אלא בזמן ששיראל משעבדיו לבן

למקום וכו' .עדייו קשה מה עניו שכינה
הדברים בלשון ידי"ו של משה ,כיון שעיקר
תלוי בלב בלבבות של ישראל.

וז"ש היש ה' בקרבנו) ,כאשר יחשבו אם

יריהם מו התורה(.
וזווש כאשר ירים משה) ,הוא צדיק הדור,

אתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא
)תיקרני זהר תיקיו סט קיב(, ,א מש  tlה שפיר קאמרת

כדשרת
בנימטריא

חזו/ל

רו"ר,

)שכת קא,

כ(  (.יר"ו,

)י"ר

אם המנהיג הדור ירים כח

אמנם מלחמת עמלק הוא כסוף יומיא ,נם עם

להרי"ם קרו משיח"ך דו"ד צדקנו ,וזייש ירים

הערב רב שבתוך ישראל ,שנקראו

משה ידו לה' ,להזהיר .ולהודיעם ולהוכיח ,כי
זהו רק חבלי משיח ,וכאשר ישובו אל השם
יתבךר בתשובה שלימה ,ישלח לנו משיחו דוד

בהניח הן אלוקיך ןל מכל אויביך מסביב

מלכנו .אז( וגבר ישראו•

זכאשר יניח

תמחה ונו' ,כי כו ,יהיה לעתיד במהרה בימינו.
ונם מלחמת עמלק הוא ללחום כל אחד עם

מש ה ירו) ,היינו כשהמנהיג מתשרל מלעורר
על רבר ביאת דור משיח צדקנו ,וחושב אולי
כי לא בא העת] ,אם ·כי באמת החיוב להאמין
ואחכה לו בכל יום שיבא ,וכל יומא זמנו[,

עמלקים ,כבמואר בתיקוני זוה"ק )תיקיז בא נה,
(,א ובנמר מלחמה יהיה מחייתו לגמרי ,והיה

הציר

הרע

אשר

בקרבו,

ודעיות

נפסדות

המתפשטות בעולם מצד הסטרא אחרא

ר"ל,

וללחום כגנד כל תחבולות הרשע וכמבואר

וכאשר יניח מלעבוד כבחינת י"ד מספר דו"ד
להביאו כנזכר .אז( וגבר עמוק )כנזרכ( .וירי

משיח ,והציר הרע הוא הבעל דבר רצוה

משה כברים) ,היינו הצדיק העוסק בזה ,בכד

להכחיש את זה למען תפוש את בית שיראל

הררב לפניו בזה ,כבחיבת י"ר רו"ד כנזכר ,כי

בלבם )יחןקאל יר(, ,ה ולחשוב כי כל זה רק מררך

רבו הלוחמים גנד האמת פנים ואחור ,זהו

וכיוצא במחשבות

הנסיון הגרול( .ויקחו אב"ז) ,היינו בחינת

בספרים הקדושים ,ובפרט ביומיא אלין בחלי

הטבע

ומקרי

אוו והבל.

ופנעי הזמן,

דוIIד ,וכמ  flש )תהרס קיח ,ככ( אב"ז מאסו הבונים

כשלח

ח~~ם

חיתח לראש פינח( .וישימו תחתיו וישב

אחד ומזה אחר ויהי יריו אמונה ער בא חשמש

עייה) ,חיינו לחןקו ,ושיב עליח בישוב וחיזוק

וגו ./אמרו חןIIל בראש חשנח במתניתין )בט ,א(

לבו ,כי זחו חנסיוו של בחינת ביאת רור,

וכי יריו של משה עושיו מלחמח ,אלא בשעה
שישראל משעבריו לבו למקום וכון .וערייו
צריכין להביו למה תולה זה במשה ,אם ירים
או יניח ירו ,הלא משה רבינו בוראי השתעבר

מן חגאולח מחמת קטנות רעתם וחולשות

והתרבק בהשם יתברך תמיר ,ולא הניח ירו

לבם ,ולאיו בחם כח ותבוהנ לעמור בקשרי
חמלחמח למען חשם ותורתו ואמונתו ,כאשר
חוא בעונותינו חרבים בימינו בסוף יומיא אליו,
על כן צריכיז לחזק לבנו כנןכר( .ואהרן וחור ,

חלילה בשום פעם.

.שחוא אבו מאסו חבונים כררשת רז"ל )ברבית

סר ,א( אל תקרי בנרי אלא בוניר ,חמח
חתלמירי חכמים שיש מחם חרהב שמתייאשים

)חמח אחיו חבריו ותלמיריו של חצריק חלן(.
תמכו ביריו מזה אחר ומזה אחר) ,חיינו

אח"ר היא הי"ג עקרים ,ובתוכם אחכה לו בכל
I

ושלום

רכח

יים שיבא ,ימזה אח'  Iר ומזה אח"ר ,בן פעמים

אלא וראי רומז יקאי על חרורות הבאים,
בפרט האחרונים ,כי כל ··,מנחיג ברורו
נקרא

כ,i

כמו שאמרו חז IIל )שתב קא ,ב( משה

שפיר קאמר ,ועיין בספר אמת ליעקב )הלה ק
II

מהר//י במלענואווא זצIIל( בעניו פורים .ה"ר) אבן( מה

שכתב שבזה היה הפלוגתא )בקא סלקא
רעתך( ביו אסתר למררכי ,מ IIש )אסתר ו ,ו(

אחרגימטריא הוי"ה ,חיינו חעיקר לחזקו
בעבורתו שיתגלה כח הוי"ה יתברך שמי,

ותשלח בגרים להלביש את מררכי ,היינו כרעת

מהוה כל הויות ,ולא בררר חטבע ,כו יהיח

כמה צריקים ברורותינו שטעו בזה כשראו צרות

לעתיר בביאת גואל צרק הן אח"ר ושמו

(.ר'/חא ויהי יריו אמונה) ,העיקר להתחזק
על ככה באמונה ,בבחינת י 'Iר גימטריא

רו'/ר,

והיינו ירי"ו ,כי על זה רבים לא יאמינו כמ  IIש

ברניאל )פי(, /ב על כו לעומת זה צריכיו להתחזק
I

בתקוף הימנותא( ער בא השמש) ,שישקע

שמשו של אימות העולם חמינים לשמש,
כררשת רז IIל )עייו תנחומא בפשרתן סימו ב"ח ,יעייו
שמות רבה פל IIא,

'(.

וכשיחזקי בןה אן( ויח,ש

יהושע את עמ,ק ואת עמו ,פי חרב,

)יחלישו ויבטלו הסטרא אחרא לגמרי( ,כו יחי
רציו במחרח בימינו

אמו:

ישראל ביותר ,ואולי הגיע עת הגאולה ,עם כל
זה חשבו והתפללו רק על פרנסה וכיוצא ,ועל
ירי זה נרחה הץק ונשארו קרח מכאן וכון ,על

כו שלחח בגרים ,חיינו לחלביש ישועת שיראל
בצרכי גשמיות ,ולא קבל )מררכי ,כי רעתו
באמת שחעיקר לחתפלל רק על ישועת שיראל
בגאולח שלימה ,כאשר חיח באמת אחר זח

מיר אז בזמו בית שני( .וז'  Iש מררכי אל תרמן'י
בנפשIIך וגו') ,חיינו לחמשרי חישועה בררר

רמיו  IIו,

הגאולח,

במקום

פרטית( ,עיין שם

לעשות

ישועה

עור.

וזחו י'/ל כי י"ר בגימטריא רו"ר ,וזחו מוסר

למהניגים

ברורותינו

שנקראו

בבחינת

)ין ,יא-יב( והיה כאשר ירים משה ירו וגבר

משח ,כאשר ייר"ם משה) ,שרוצח לחרים קרו

שיראל וכאשר יניח ירו וגבר

רו  IIר] ,גימטריא יIIר[ משיח צרקנו .אן( וגבר

עמלק ,וירי משה בכרים ויקחו אבו וישימו

יישרא" )בכל ענינים ,ממילא כאשר מתפללים
על ביאת גואל צרק במחרח בימינו נושעים

תחתיו ושיב עליח ואהרן וחור תמכו ביריו מןח

בשלח

חיים

רכו

ושלום

בצרכי בני ארם חפרtפיים ,ובכלל מאתים וכו'

בגלותא ,כמ"ש בתיקוני זוח /Iק )תיקיו יב כו ,א(

)בבא קמא ער(, ,א כמו שביארנו בררשות לראש

וכנורע( .וזחו שסיים חכתוב מוהמה והויה

חשנח במאמרינו תקע בשופר בשער יששכר

בעמוק מרר רר) ,זחו חנסיון בכל רור ורור

בעח"י( .וכאשר יניח) ,מלחתפלל ולעבוד על(

במלחמת עמלק כזח( .כנזכר ,חו יעזרנו:

ירו דור מלכנו .אז( ונבר עמיק )ח"ו כנזכר(.
וז"ש וירי

כברים,

משה

חכוחות

)כי

האמיתיים מתמעטים ברורנו ,כמי שאמרו

חו"ל בפרק חלק ,ונשארו לכרם כתורן בראש
ההר ,בתפלתם ועבודתם לביאת נואל צרק,

ובלתי סיוע ,על כו ידיהם בזה בכרים( .ויקחו

או יאובר על חכתוב חלז ויקחו אב ,Iו /חיינו
)לעיל א,טו( וראיתו על חאבנים,
מקיר

שורשו

זכות

אבות

ואמחות

הקדושים

חמסורח מחם ,וכנזכר לעיל מחכתוב מראש
צורים

אראנו,

חיינו חאבנים כפשוטו ,וחכונח

אב"ן ) ,הוא זכות אבות ,כמ"ש )במיבר גב ,ט( כי

על האבות ואמחות ,וזחו חאמונח .וז//ש ויש"ב

מראש צורים אראנו ,אלו חאבות )שמות רבח פט//ו,

עויה ,כי זיש"ב נימטריא ג' פעמ  IIם ק"ז,

«.ז

זישימו

תחתיו ,ואהרן וחור

ביריו ,

)חיינו

שחחכרח

יתמכו

ויחזקוחו

בזה(.

שחבריו
מזה

תמכו

ותלמיךיו

אה"ר

ומזה

אח"ר) ,חיינו שזחו אחר בנימtפריא י"ג עקרים,

ושאחר מחם ביאת גואל צרק ואחכה לו בכל
יום שיבא ,שצריכיז לתמכו בריעה ואמונח זו
של מספר אח"ר ,כנזכר .וגם רמוז מזח אח"ר

שחם חנ' אבות ג' קוי"ז ,כנורע בבני יששכר

)מאמרי חשרו תשרי מאמר י ,אות בא( על דברי חש"ס
)סוכה לא ,א( איתתא רחוח ליח לאבוח שיןןח
עברים .וזחו ויש /Iב )גן פעמים קווו( .עויה,

)על כח מסורת חאבית וזכותם ,שאין קוריו
חג I
אבות אלא לשלשח )ברכות טו(, ,ב וחם
פעמים (,ו"ק כנזכר לעיל:

ומזח אח I/ר ,חיינו ב' פעמים אהר בגימtפריא

הוי"ה ,חיינו שיחיה שמו שלם ולא יחיה החצי,

)יז ,וי( ויאובר ח' אל משח כתוב זאת זכרון

כאשר יחהי במחיית עמלק במהרה בימינו ,ועל

בספר ושים באזני יחושע כי

ירי זה( ויהי יריו אמונה ער בא השמש,

מחח אמחח את זכר עמלק מתחת חשמים.

)חיינו בסוף יומיא אליו ,שחם ב /Iא חשמ"ש

חנח ירוע כי מלחמח לחוין'ח בעמלק מדר דר

של עולם חזה ,ערב שבת עם חשיכח ,וחעיקר
לחתחזק באמונ /Iח בזה בכל תוקף ,ועור כמ"ש
ברניאל (ב//יפ) רבים לא יאמינו ,על כן צריכין

איו לחביו כפשוטו ,וכי ח"ו לחשוב אפילו
באפם כל דחו ,כי חוא ב /לוחמים זח מול זה
בשוח ,וחלא אם יחפוץ יתבךר שמו לבטל את
עמלק אז בתוך חלק חיותר קטו מרגע יבטלנו
ויבערנו מו חעולם .אלא בעל כרחך הפירוש
וחכונח לחמלחמח בעדנו ,ללחום בער ח'

שארית ישראל לחתחזק ]ירי//ו י"ר מספר רור
כנ [Iל /באמונח יתירח .ועל ירי זח( ויהווש
יהושע את עמוק

ואת עמו ופי חרב,

)ושזחו מלחמת עמלק לבטל רעותיו ,כמ"ש
אסתר לחתפלל לפני חמלך מלכו של עולם
ית"ש ,להסיר מחשבת חמו בו חמרתא ,חיינו
חריעות רעות ומחשבותיו שחפיל בין חהיורים,
וחן המח חע~מלקים ערב רב ררוחקין לישראל

ואמונתו רתו ותורתו ,יחמח חערב רב בימינו

בסוף יומיא אליז ,שחוא עד רורו של מלך
חמשיח) ,כראיתא במכילתא )מסתבא עומלק פ ב,
If

ג( בזח ,על חכתוב מלחמה לח' בעמלק מרר
רר( .וקרא אותן בתיקוני זוח"ק )עיין תיקון יב כז,

ושלום

בשלח

היים

רכז

א( אינון ערב רב עמלקים )גם מיהודים(

כי לא כאו לעזרת ח' לעזרת חו בגבורים

ולה'

)שופטים ח ,בכ( .כל עוכר יפלא על כפל אלו
חתיבות לעזרת /,ה ב' פעמים .וין/ל כי חנח

דדחקיו

לישראל

)הכשרים(

בנלותא,

המלחמה אשר ניתן לנו הנסיוז הקשה נגדם,
וללחום עמהם,
שצריכין למחות בהם

ידוע שזהו קאי על אותן שאינם מחזיקים

ומהציונים המכחישים תורה שבכתב תורה מן

ללחום כעד ח' ותורתו ושרידי עמו יראי

היומי

אלוקים ומאמינים ,רק אומרים שלום עלי נפשי

וחחלוצחרי//י שלחם,

לחיות חכיכ לשני חצדדים) ,וכמו פוסחים על

יחד עם חציונים הקודמים ,וחמה מבטלים טעם
ושכל לימוד חגמרא ,רק כמו דף הנכרים בלי

מהר"ם

שי"ק ז"ל מה שנעשית כחכרת גאוני וצדיקי

טעם וריח(.

חדור שלפנינו לאסור איסור על מקהלות

השמים,

ואחריהם

באו

)ובצירוף חחכשר/ןע -

וז"ש כתו"כ
תורן/ה

זאת
שבכת//ב

האג ודיים

זכרון
בספ'/ר

בדף

כספ"ר,

)הוא

תורח(.

ושים

כאזני יהושע) ,הוא תורה שכעל פח ,דבר

חנאמר מפה לאוז"ז ,ונמסר מכל אחד ואחד
לתלמידו ,ויחושע הוא כפני הלבנ  IIח )בבא בתרא

עח(, ,א כחיבת תורה שכעל פה כנודע )זוח"ב רעו,
(.א וכאשר בחזק כמעוז תורח שבכתב ושכעל

פה ,אז( כי מחה אמח"ה) ,לשון מחאח

שמוחין ולוחמיו נגד( .את זכר עמוק מתחת

השמים) ,דאיבוו העמלקים ערכ רב ,כנזכר
לעיל מתיקוני זוהר חקדוש( ,ח /יצילנו ויושיענו

.

במחרח בימינו:

שתי

הסעיפים(,

השטאטוסקווא

וכנודע

מתשובות

)באובגארין( ,מטעם

זה ,אורו

מרוז ונו' ,אשר לא באו לעזרת חן כנכורים.

אולם כפל הדברים יש לומר ,כי הנה מפאת
חציר חרע חנכור יאמר חלש אני ככזה,
ואם הוא צעיר לימים יאמר )ענוה פסולה( ,מי
אנכי לעמוד כנכורים ללחום מלחמות '.ה ואם
הוא כבר כא כשנים יאמר ,הלא זקן וחלש אני
נכר ,ואוי אוכל לצאת למלחמה .ונגד אנשים
כאלו באה התשוכה ,כי אם אין בכם דעת או
כח

לצאת

לפני

המחנה

לעמוד

כראש

הלוחמים ,על כל פנים תסייעו בכתכ וכעל פה
לאותן שיצאו כאש דת ',ה והיינו ועזרת ',ה
לעזרה ולסייע )לאותן שיצאו( ועזרת הי

הפטורה

אור ו מרוז אמר מלאך ה /ארו ארור יושביח

בגבורים) .שופיר מדוייק ומוכו הענין ,ואיבו

כפל הלשון( .ואם גם זה לא תעשו ,הלא כעל
כרחך המה בודאי ככלל אורו מרוז כנזכר
לעיל ,ח/יצילנו:

היים

רכח

ושלום

יתרו

יתרו
מובא

המכ 'Iלתא )מםבתא רעמקל פ א ,בי« למשוך את לבו

בספר אור צבי מה שמועה

לקרבו לתורה .וכתב בשפתי חכמים )אות פ(

שמע ובא ,מעשה מקושש .ויש לומר בפשיטות
על דרך שאמרו חז"ל )תרגום יונתו כמדבר טי ,לכ(

ראם לא כן למה סיפר לו ,הא כבר שמע הכל,
כדכתיב )יא ,א( וישמע יתרו ,עד כאן דבריו.

שעשה המקושש לשם שמים ,כדי שידעו
שנוהגים המצות גם במדבייר .והנה י"ל כי יתרו

ועדייו קשה ,למה הוצךר לו לספר כיוו שכבר
שמע הכל הרי על ידי זה יתקרב לבו לתורה.

שבא להתנייר במדבר ובא אחריהם למדבר,

אלא בעל כרחך לומר שסיפר לו הפרטות

והיה שאלת העמים לו כי אם תרצה לקיים
מצות הן מדוע הלכת אחריהם עוד בהיותם

ויתרו לא שמע מקודם רק הכללות מעשי

)יח ,א( ויש מע יתרו

וגו'.

במדרש

II

נסים ,וגם זה אינו נראה ,דהא נאמר ושימע

במדבר בארץ לא ןרועה) ,ונם משה רבינו ע"ה

יתרו ונו' את כל אשר וגון ,והנה Iיכלןן מרבה

חשבו לו לשבח ,כמו שאמר בפרשת בהעלותך
)כמרכר י ,לא( ליתרו חותנו ,כי על כן יעדת
חנותנו במדבר ונו ,(/הלא עיקר המצות תלויות

כל עניני המעשיות ,בפרטות את כל ונוכחת.

בביאתם לאץר ,ונם חשבו כנןכר כי אין המצות

נוהגות כלל
רץ למדב"ר
בואם לאץר
כדי להודיע

בהיותם במדרב ,ואם כן מה זה
אחריהם כנזכר ,ולא המתין עד
ישראל .ויתרו עשה זאת בכינה
לבאי עולם כי המצות נוהנות נם

במדבר ,ואם כן עשה נם בזה ככונת המקושש

לשם שמים .וז' Iש זנה ש זניעה ש זנע יבא
,מרבר

1

זנעשה זנקושש כנזכר:

אלא וודאי בעל כרחך לומר דשמע יתרו הכל,
רק זה לא שמע שתכלית צייאת מצרים

וקריעת ים סוף היה רק בשביל קבלת התורה
על ידי משה ,וכמו שאמר בתחלת התגלות
למשה רבינו )לעיל יג ,יכ( בהוציאך את העם

ממצרים תעבדון את האלקים על ההר )סיני(
הזה) ,בקבלת התורה על ידי משה רבינו ,וכיוו
שידע משה רבינו שיתרו

ציטרך להתגייר

בשושר נשמתו ,ואם כו לא הועיל מאומה במה
ששמע יתרו המעשי נסים מאת השם יתברך

)יח ,ח( ויםפר משה לחותנו את כל אשר

גם בפרטות ,אם לא שמע כי כל ןה הוא

עשה הי לפרעה ולמצרים על
שיראל ונו' .פירש רש"י )בשם

לתכלית קבלת התורה כדי שיתקרב נם הוא

אודות

להתגייר לשמירת התורה כנזכר .אמנם זהו היה

חיייים

ושלום

יתרו

רכט

למורת רוח ומדת ענותנותו של משה רבינו

נגד משה ואהרו כנזכר ,וזהו הרבותא שהציל

להודיעהו שכל זה נעשה על יידו ,והוא נקרא
תורת משה על ידי זה ,אבל כד" לקרב לבו
לתורה היה מותר זה ,דהוי לא אפשר )בעניו
אחר( ,ולא קמכויו לכבוד עצמו (.ו"ח על כן

למשה ואהרן מיד פרעה מלך מצרים( .אשר

הוא רבותא שהצילם מתחת ידי עם המצריים

נאמר )במכילתא ורשן  Iי כנזכר( כדי למשךו את

כנזכר( ,ועל כן באו הכתובים בדיוק.

לבו לקרבו לתורה היה בעל כרחו מוכרח
לספר לו כל זה ,למשכו לתורת משה כנזכר
לעיל:

מצרים) ,העם המצריים ,ולגבי עם בני ישראל

וז"ש עתה ירעתי כי נרוו הוי"ה

מיד

מצרים

ומיד

פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים.
נודע הדקדוק על כפל הלשון כל כך ,ורש I /י

האוהים) ,עבוהר זחר ,היינו כח קדושת

עשה וגו' כנןכר ,ואף על פי כן הצילם ,נראה

עם כל זה כי גדול יותר כח הקדושה ,ובפרט

הוי"ה דמהוה כל הויות יתברך שמו ומשדד
מערכות ובצרונו יעשה להושיע חוסים
ממתקוממים(:

הרגיש בזה וכתב על פי דרשת חז"ל .וי"ל קרוב

לפשוטו,

מכו

הוי Itה ברוך הוא ,הגם כי את זה לעומת זה

)יח ,י( ויאמר יתרו ברוך הן אשר הציל
אתכם

הציו את העם) ,בני שיראל( ,מתחת יר

כי נודע גודל כח הטומאה של

מצריים ,את זה לעומת זה עשה אלקים )קהלת
ו ,יד( ,אולם זאת היה בעכרינו ,כי היה גדול
כח המצריים יותר בטומאה ,כי ישראל היה

ערים ועריה רק נתן להם איזה מציית שבזכותם
יגאלו ,כדאיתא במדרש רבה )שמות רכה פ"א ,לה(,
רק חסד הי עלהים והוציאם בכבודו ובעצמו
)גנד כל המקטריגים( ממ"ט שערי טומאה,
מאפילה לאור נדול.

וזה שאמר יתרו שהיה בקי בכל עבודה זרה

שכעולם מקודם ,והיה מיועצי פרעה )עיין
שמות רכח פ א(, ,ט וידע גודל כחו בטומאה
ובכשפים ,ולעומתו היה )מבהיגי שיראל( משה
/l

ואהרן בקדושה ,ונתפעל יתרו על גודל הנסים

)יח ,בי( ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את
העם .פירש רש"י ממחרת

יום

הכיפורים .ויש לדקדק וכי לא היה לו יותר

לדבר עמהם ולהוכיחם בעניני שמיים אחרי יום
הכיפורים

)מיד למחרתו(,

ולהשיבם

לתקן

מעשיהם ולא לשפוט בדיני ממונות) ,הגם
שנאמר גם כן )שמות יח ,טו( והודעתי את חוקי

האלקים ואת תורותיו ,מכל מקום העיקר קאי

הכתוב על הדינים שבין אדם לחבירן•
וי"ל כיוו

דקיימא

לו במתניתן

)פרק

יום

הכפורים )יומא פח ,כ( עכירות שביו אדם

לבחירו איו יום הכיפורים מכפר ,על כן אחרי
שכיפר יום הכיפורים עבירות שבין אדם למקום,

והחסד שנעשה להם ,ואמר ברוד ה' אשר

נשארו עבירות שביו אדם לבחירו ,וכל אחד

)וביותר( מיר פרעה מוד מצרים) ,כי אשר

יאמר שהצדק אתו ואיו עליו עבירה ננד חבירו
ולעומתו חבירו יאמר להיפך ,על כן הוכרח

הצי ,אתכם) ,משה ואהרו( ,מיר מצרים.

f

הצילם למשה ואהרן מיד עם המצרים אין

משה רבינן לדון ולהכריע מיד ממחרת ליום
הכיפורים כדי להצדיק ולתקן בין אדם לחבירן

נגד עם בני ישראל זה לעומת זה ,וכן פרעה

כנזכר:

רבותא כל כך לגבם ,כי העם המצריים היה

חיים

לד

ושלום

יתרו

)יט ,ד( ואבא אתכם "'.לא ואבא )חםר ('י גן

פכ/ה (,ו חיינו שמירת חיסור,

כי בזה תלוי

במסורח ,רו .וא"'ךד )ירמיח ב  Iז(

הגאולה שלימה במהרה בימינו ,בחינת מקבץ

ואבא אתכם אל ארץ חכרמל .נג[ ואבא אתם
אמנם נתינת חתורח תלוי

נרחי שיראל )עי rשעה'/כ בייתנ העמדיח דריש ב' לב,
«,ב שנחיה ממלכ'/ת כהנים להמליכו ית"ש על
ירי עבורתינו אליו ,וגוי קרו"ש כנ"ל.

בביאת חארץ בביאת גואל צרק) ,כי חגאולות
חראשונות לא חיו רק לזמן ,וגם חרבח מצוות

אלי

בית ח' )שם חל(. ,ד חיינו ואבא אתכם איי

בנתינת תורתו,

נשתיירו שלא יקיימו רק ככיאת משיח במחרח
בימינו( ,כי בתורח אזלינו בתר רובא ,ורוב
מצות מהתרי  f1ג תלויות בארץ ,חיינו שמ  flג,
ובגלות רק ר  ttע כל חיוס )בארשית ו (,ח כנורע
I

מחמגלח עמוקות כעייו פשרת קדשוים ד"ח תלמדיי,
אופנים אופו עי ,עייו חיים שולום במדרב הבתחלתו וע (.Iע'

וז! tש חמסורח ואירו ואבא אתכם אי ארץ

וז"ש שר"י על הכתוב
כתרגומו,

חיינו

ואבא אתכם

תרגום

)עולם(

וקרבית

יתכון לפולחני ,חיינו לעבורת השם יתבךר ,ולא

לפולחנא רארעא ,לעשות קאלאניעו בעבורת
הארץ בגשמיות באץר ישראל ,כי על ירי זה
תתקרב

לא

הגאולה,

כעונותיהם ,כמ'/ש

ואררבא

ככר כמקום

ירחיקוח

אחר בעזרת

השם יתרבך ,ורק על ירי פולחנא רקוכ"ה נזכה

להתקרבות חגאולה במהרה בימינו כנזכר:

הכרמי )ארץ חקורש( .ואבא אתכם
בי"ת ',ה )בית חמקרש ,כיעקב שקראו בית,
כראמרינו בפסחים )פח(, ,א כי חחנ שי מצוות

חתלויות בארץ ואלו יוכלו לחתקיים ככיאת
הארץ ,אמנם יש מצוות שאינם מתקיימים רק

נבית

חמקרש,

חיינו

הקרבנות

וכיוצא.

וז"ש

ואבא אתם בית ',ה ואז יתקיים נתינת התורה

ועשייתה רובח ככולח( .אמנם זח תלוי רק
בתשובה ,כי כלו כל חקיציו וכון )סבחיררו זצ(, ,ב
וכמו שפסק כו חרמב"ם )לחכות תשובח ,ז'/פ ח"ח(

שאיו שיראל נגאלים אלא על ירי חתשובח,
וז"ש ועת"ה) ,איו ועת"ח אלא תשוב"ח ,כמ  Itש
במררש רבה )רבאשית רכח פכ"א«, ,ו אם שמוע

תשמעו בקויי ושמרתם את בריתי )ברית

קושר ,אז תזכו לגאולה במהרה בימינו( ,וחייתם

לי סגולה מכל העמים וגו ,t

)רק ישראל בלבר

יחיו שרויו על ארמתו(.

יאטר על חמסורח חנזכר ,ואבא

או

אתכם

איי,

)לפולחנן'י

כתרגומו ,חיינו כשנחיה עוברי השם יתברך אז

נזכה לגאולח כמחרח בימינו( .ואבא אתכם

אי ארץ הכרמ"י ) ,על פי רכרי חירושלמי
כרשי שכת )פווא ,ח"א( ומובא בתוספות שם )בבלי

רז א ד חו כרמלית( רהיינו כר ומל לשוו כינונ"י ,עייז
1

שם .והיינו בינונן!י מרת תפאר"ת ,שהוא מרת

יעק"ב( ,ואבא אתכם בית הוי"ה) ,שהוא
מרת יעקן'ב ,כראמרינן כפסחים )פח ,א( כיעק"כ

שקראו כין'ת( כנ Itל .והגלות הראשוז והגאולח

הראשונה )ממצרים( היה הכנה לגלות וגאולה

האחרונה ,כיאה השלשיית לבית עיק"כ ,וז"ש
אתם

ראיתם

אשר

עשיתי

ימצרים,

)גאולה ראשונח( וגו' ,ואבא אתכם איי,
גאולה אחרונה במהרה כימינו כנזכר:

וז  ttש ואתם תהיו יי ממיכת כהבים )עברי

'(,ח ונוי קרוש) ,כל מקום שאתח מוצא
גרר ערוה שם אתה מוצא קרושה )ייקרא רהב

)יט ,ט( ויאטר ח' אל משה הנה אנכי בא
אליך בעב הענו כעכור ישמע

חיים

ושלום

יתרו

רלא

חעם בדברי עפו וגם בך יאפינו לעולם .נועד
בגמרא )ככא תברא קטז ,א( ובשולחו ערוך יורח

עומק סודות ופליאות לאין שעיור וערך ,וחיח
דבר קשח לו לצמצם את מוחר ודיבורו לחקטין

דעח )חלכות ביקור חלוים סימו של"ח סעיף י( כי מי

ולחנמך את עצמו לדבר אל חעם ,ולקרב לבם
בדברי אגדה המושכים לבם ,ובפרט לבות העמי

ויבקש עליו רחפים ,וכן בכל עניני חצטרכות
באים אצל הצדיקים מלתמידי הבעש 'Iט חקדוש
זי  IIע ומבקשים רחפים בעד כל יחיד חבא

חארץ ובית ישראל אלו חנשים וחפון עם.

שיש לו חולח בתוך ביתו ל"ע ילך אצל חכם

אצלם ,ועל ידי זח דרביחם נשמעים להעם
כאשר יזהירו על חתורח ועבודח וידריכום
באמונת

חו

ותורתו

כאשר

ומצותו

נשמע

תפלתם ,כי תפלתם זכח וקרובים יותר להשם

יתבךר .מח שאין כן לשאר חעם נאמר )איהכ ג,
מד( סכותה בענו/ו לך מעבור תפלח.

וזהו י IIל מומר שוא היה משה ר בינו
פונה

)כמ"ש

ועסקי"ו,

הטורי

זחב

באורח חיים )סימן מ ,ז /סק (א /שמברכין ,לעסו 'Iק
f

f

בדברי תורח ,היינו לעסו"ק חוא לפלפל ולחדש
חידושים ,עייז שם .וזהו

עסקי"ו,

בדברי תורח

של משח רבינו שחיח כבר ראשו מלא ,וחשדים

לבקרים בכל עת ובכל רגע ,פוחין חדשים
בפדרגות ח עליונות ובחידושי תורח ,אף על פי

וז /fש הנה אנכי בא אויד בעב הענ"ן) ,לכל

כו לא היח פונח לזח בעת שהיח פצטךר לדבר

ישראל סכותה בענ'/ו לך וגוו כנזכר(.

)חמדרגות

לבני

ישראל(.

רק

מן

ההר,

בעבור ישמע העם ברברי עמך ונם בך

הגבוחות לפעלה( .אי הע"ם) ,נקראו פשוטי

יאמינו ועוום) ,כי על ידי זח שסך בענו וכו/
מוכרחים לבא למשה שחוא ·צדיק חדור

עם ,גם אליחם חשפיל את עצפו לקרב לבם
לח' ,וזחו רבותא ועבודה גדולח( כנזכר:

להתפלל בעדם ,וכשתתקבל תפלתו על ידי זח
ישפע העם בקול דבריו בשם חו ותורתו ,וגם

או יאמ ר שלא חיח פונח פשה לעסקי  flו

ולשמוע בקול

לעסוק בדברי תורה )בפלפול(,

בך יאמינו באמונת צדיקים

דבריהם  (,כנזכר:
)יט ,יד( זבן חהר אל חעם .פירש רש 'Iי מלמד
שלא חיה פונח לעסקיו רק פן חהר
אל חעם .ויפלא ויתמה כל עובר ,דאם כפשוטו,
חלא אזיו עסקים חיו לו למשח שם במדבר
שהיה מצטךר לפנות אליחם ,דאשמעינז שעם
כל זח לא פנח אליהם .ונראח כי בחגעים לחר
סיני ,אלו קרבנו לפני חר סיני ולא נתו לנו את
חתורח

דיינו,

חיינו

שפסקה

זוהמתו

וחשיגר

לעסוק עמחם בזח כנ IIל .אם כי חפלפול פשבר
הקליפות כמבואר בחאריז"ל )שעד המצות פרשת
ואתחב ,(jאך לא חיה צריכין לזח כיון שכבר
פסקח זוחמתו ונתבטלו הקליפות הסובבים
אותם ,וכפו שכתבנו )לקמן בסמךר( על חכתוב )יט,

כד( לא יוכל העם לעלות אל הר סיני וגו' ,על
כו גילה להם מיד מו ההר) ,המדרגות גבוהות,
חיינו עניני קבלה וסודות( ,אל חעם) ,גם פשוטי

חעם נתעלו אז ,שיוכלו לגלות הסודות להס,
כיוו שפסקה זוהמתו כבר( ,כבן':,

התורח עד שלא ניתנה )עיי! שבת קמו(, ,א ובפרט

פשח רבינו פקור חעדת של כל ישראל נתחדשו

)יט ,כב( ויאמר פשה אל חו לא יוכל חעם

לו כבר בהגיעו למעמד הנבחר ,מוחיו חדשים
וחידושים בגנלה ובנסתר ובמרכבח עליונה

לעלות אל הר סיני כי אתח

חעדתח בבו לאמר חגבל את חהר וקדשתו.

חיים

לוב

ושלום

יתרו

קשה הלשוז לא יוכ"ל ,הלא יכולים ,רק שאינם

בית דין של מטה נזקקיו לו וכו! ,עיין שם .אם

רש"י ,אבל מה שייך לשוו ,ולא יוכל" .וי"ל על

הכוהנ למצות שמירת שבת ,הרי שי על וה
איסור סקילה למחללו ,ובודאי יענש העובר.

רשאים לפי דברי ההתראה כבר ,כמו שפירש
פי מה שנודע בספרים הקדושים )עייו מחויר ויטרי,

וערו( אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את
התורה דיינו ,כי בבואם לפני הר סיני פסקה
ונזדככו

זוהמתו

והנה

התורה,

אבריהם

נודע

כבר,

בהזדככות

והשיגו
אברים

את
אינם

יכולים לעשות שום דבר רק מה שהוא רצוז
השם יתבךר ,כמו שהיה באברהם אבינו ,כמו

שכתבו בספרים )עיין אברא רכחל בפרשת! ר /Iח ירבו

שם( על הכתוב )בראשית ככ,י( וישלח אברהם
את ידו ונו' ,והדברים עתיקיז.

סיני) ,היינו לא יוכלו ממש( .כי אתה
הערתה

בנו

יאונר

נם שלא בעידו ריתחא) ,כמ 'fש במכילתא

ומזרחי שם לענין כל מצות עשה( ,אכו קשה
דהיכו מצינו שמצות עשה שנאמרה בעשרת
הדברות הוא

שבתורה ,ועד כאן לא פליני לענין שבת ,למאן
דסבירא ליה דעשה דקודם הדבור עדיף משום
שחוקותהי במרה

מקודם ,כבר /ולא

נצטוו )והארכנו בזה בעזרת השם

את

ההר

שהוא כתוב בעשרת הדברות.

ואולי יו/ל דקאי על אנכ" ה' אויקיך ,שהוא
מצות

יקרשתו) ,אם כו על ידי ההתראה הזאת

יוכלו /I

חמיר יותר משאר מצות עשה

ירבתך במקום אחר תבשובה ובפלפול{ ,אבל לא יעו

וז'/ש שפיר ייוא ייוכו" העם ועוות או הר

הגבי

אילם יו/ל הכונה למצות זכרהו על הייו
בקידוש ,שהיא מצות עשה ונענש עליה

לעשות באבריהם

ולעלות ברגליהם על הר סיני ,במקום שלא
נצטוו ,כיון שהוא נגד צרוו השם יתברך ,וכבר

נזדככו אבריהם על ככה בבואם להר סיני(
כנזכר )וכמאמרינו לבה השכועות כתבנו עור מזח בעזרת
חשם יתבךר(:

)כמ"ש

,כ) א( וירבר אלק~ם את כל הדברים האלה.
ב( ופירוש רש//י אין אלקים אלא דיין ,לפי ששי

הרמב//ם

)הלכות יסורי התהוו פ IIא ,ה (,Iו/

והיינו דביקות בהשם יתברך ,אפילו מניח פעם

אחת ,וזהו מצות עשה כוללת .אך קשה דהוה
ליה למימר רק על מצות עשה דאנכי הו
אלוקד בלבד ,ולא על עשרת הדברות .גם
קשה לומר דמדינא ענש עינש אפילו מניח
הדביקות

במכילתא )בשלח מסתבא רויהי פ/ה

עשה

להאמין

שיש

אלקים,

רק

פעם

אחד,

ונם

כיון

שמאמיו

בהשם יתרבך די במצות עשה זו ,ושלא יענש
מדינא על כל פנים ,על כו צרד עיון וה /יאר
עינינו:

פשריות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שרכ,

ואם לא אינו מקבל עליהם פורעניות ,יכול אף
עשרת הדברות כן ,תלמוד לומר וידבר אלקים,
דייו להפרע ,עכל"ה .וקשה מאוד להביזמהו

תנחומא )עייזשרIlי התלים קיט ,קל שרב,יא כו בשם מורש

ואיזה מצות עשה יש בעשרת \הדברות,

תנחומא( בזה על הכתוב אנכי ה' אלוקד ,פתח

אם בכוד אב ואם ,הלא על זה מקשי כבר
הר"א מורח"י ממה דאמרו חז I/ל )קדישוי! לט ,ב(

)תהלים שם( .ורבאה

כונתו,

דכיבוד אב ואם הוא מתו שכרה בצהד ,ואיו
_L

,כ) (ג ~-אנכי ה /אלוקד וגו /לא יהיה לך
אלהים אחרים על פני .במדשר
\

דברד יאיר מביו פתיי"ם

שדקדק פביו פתיים ,היינו כיוו שעיקר הוא

האמוהנ) ,אפילו שראו בעיניהם אז כנודע

חיים

ושלום

יתרו

רלנ

בספרים( ,עם כל זה לא יהיה בכלל פת"י יאמיז

כבגדו ,שהאנשים רואים שהוא מתפלל ואינם

לכל דבר ,למסיתים ונביאי שקר ומנהיגי כזב,

יודעים מחשבותיו הרעים .וזהי י"ל אנכי ה'

שהם בעונותינו הרבים שכיחים

בימינו.

וז"ש מבין פתיי"ם ,שלא יהיה פת'/י יאמין
לכל דבר )משלי יר ,טו( .וזה שכתוב וא

יהיה וך אוהים אחרים) ,היינו אלקים לא
תקלל )לקמז ככ ,כן( ,נקרא דייו ומנהיג ישראל
)סנדהדיו סו(, ,א ומנהיגי שקר נקראו אלהים

אחרים לפי זה( ,וזהו שהזהיר לבל יאמינו
ויתדבקו בם חן/ו:

איוקיך

אשר הוצאתיך

מארץ מצרים,

)שהבחנתי בין טפה של בכור וכו' .על כן( יא

יהיה וך אוהים אחרים עו פני) ,לא
תרמה את הבריות לומר שאתה עוסק כתורה
ובעכודה ,וכאמת הוא אלחים אחרים (,ל"ר
ואני מבחין כנזכר ,עד כאן לשונו בשם שלמה
כנזרכ.

ומה שאמרו רז"ל כנ  lIל תולה קל /Iא אילן'ן

בבנדו לרמות את הכריות ,י /Iל רומז על

,כ) ב-ג( אנכי הן אלוקיך אשר הוצאתך
מארץ מצרים וגו' לא יהיה
לך אלהים אחרים על פני .כתב בספר שם
שלמה על התורה לאאזמו"ר הה"ק זי"ע
בכתב יד קודש ,הנה רבים הקשו מ"ש אשר

קליפת נונה ,שהוא כלול חלק בקדושה ,וחלק
)להבדיל( בסטרא אחרא ר"ל .וזהו רמוז קי"א,
)בנימטריא סמא"ו כנודע( .איי"ן) ,בנימטריא
יחןר

הןי"ה

בדעתו בחינת קליפה הנזכר בין טמא לטהור,
חו יצילנו:

הוצאתיך מאץר מצרים ,וכי זה לבד עשה
השם יתברך ,והלא הוא הבורא כל עולמים

לאין שיעור ולאין חקר ,יש מאין מוחלט,

ומחיה את הכל.

וי,/ל דההב הנועם מגדים

)בפרשת! ,אופז יא( פירש כשם אביו הנאון ז"ל לא

יהיה לך אלהים אחרים על פני ,כשאתה עומד
לפני /,ה היינו בתירה יעכודה ,לא יהיה לך
אלהים אחרים ,לא הייה כוונתך להתנדל
ולהתפאר ,דהוי עובד עבידה זרה בזה ,עד כאו
דבריו.

ארנ"י(

כנועד

שהוא

מעורר

,כ) יב( כבר את אכיך ואת אמך למען יאריבוו
ימך ונו' .במדשר )משלי פ I/א ,טז(

אכיך ,זה תורח שבכתב .אמך ,תורה שבעל

פה .ובזה י"ל 'Iלמעז יאריבון ימיך" ,כי על ידי
תורה שבעל פה מתחשדים חידושים לבקרים,
כל מח שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמרה
למשה מסיני )ירושלמי פזזב(, ,ר"ח והו בל אלו

דרבים בעכודת ה /לחכם למבין כבינה ,ויתחדש

לו עצות ודרכים בדרכי ה /כי גבהו מאוד,
)פרק איזהו נשך

ועמקו מני ים ,עד שלא יגמרם לעולם ,וכל זה
נורם לאריכת ימים ושנים ,כידוע מעובדא דהוי

למה לי ,לומר אני שהבחנתי במצרים בין טיפה

אצל הנה I /ק המניד מקאזניץ זי IIע ,שהיה זקז

שהוא ככור וכיו טיפה שאינה של ככור ,אני

גדול וככל עת שנחלה שלח אחדי היהודי

הוא שעתיד ליפרע ממי שתלה .קלא אילן

הקדוש

קריב

בבנדו ואומר תכלת חוא ,עד כאן לשונו.

מפשיסחא לקאזניץ לבקרו,

פירוש קלא אילן הוא דכר הדומה לתכלת,

הקדוש הטעם לאשר הוא זקן וחלש ואפסו
כוחותיו ,נמצא שהשלים עצמו והניע זמנו

והנה איתא בבבא מציעא

)סא ,כ( יציאת מצרים דכתיב נבי צציית

ומרמה את חבריות ,כמו שתולה קלא אילו

לבא

אליו

בענ ל /Iה

ובזמן

והניד

המניד

ח'י'ים

רלד

ושלום

יתרר

להםתלק מן העולם ,והיהודי הוא עילוי נדול

הפטורה

ועמקו ושומע ממנו בכל עת עצות ודרכים
מחודשים

בתורת הן

ועבודתו,

נמצא

שצריך

נם ןה הדרך לטובה מה ששמע מהיהודי בכל

;מר ב ה המשרה ולשלום אין קץ על כםא
דוד ועל ממלכתו להכיו אותה
ולםעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד כולם

זכותם ינז עלינו )יקיז מח שכתבתי כזח כחיכורי דרבי

קנאת

)ישקיח ,ב(. tו

תוחרמחרורא קמא )אות נ (Iח /ומבאמר מילי דחםפידא )חספר

לכאורה יש לדקדק דהא "קנאה" היא לשון

קל דו'/ז חחז/ק במיאלאכזקג ןיזזק מ"ש מזח( ,וכן בןה על

נבורה ,מלשון )נחום א ,כ( קנא ונוקם )לעוברי

ידי חידוש דרכים בתורה שבעל פה יקויים

רצונו( ,ומה זה שייך לכםא דוד וממלכתו,

למען יאריכוז יטיך כנזכר לעיל ,וןה הסטיכות
ואת אמך )תו mשבעל פה( ,למען יאריכוו

להכיו אותה ולםעדה ,שןהו תהיה הישועה
שלימה בחםדו ית .Iש /אכז י  flל על פי הנודע

ימיך·

בדרשות חז"ל )קיין פרק חלק( מחבלי משיח

לחיות עוד ולהאריך ימים ושנים עד שישלים
עת ,כן הניד הטניד הקדוש לבניו הקדושים,

וזהו יש לומר על הכתוב )כג ,כו( לא תהיה

משכלה ועקרה בארצך ,נעל דרך המדרש

רבה )כפרשת קקכ( לא יהיה בך עקר ועקרה
)דכרים ו  fיד( ,היינו עקר מדברי תורה ,עיין שם.

והיינו שיחדש בכל עת דברי תורה רלא יהיה

עקר ועקרה בוה ,ועל ידי זה[ את מספר ימיך
אמלא) ,שיצטךר בכל עת להשלים במםפר
ימיו מה שחידש בעבודת ה' ותורתו( ,כנזכר.

ועל כן )לפי דברי המדשר הנזכר( פסקינן
כיבוד אב קודם לכיבוד אם ,כי כיבוד

אב היינו תורה שבכתב ,קודם לתורה שבעל
פה ,כי היא מוקדם בזמן ,ועליה אנו דנין
ללמוד מהתורה שבכתב תודה שבעל פה .וו"ש
בזוהר הקדוש )זרח IIכ פח ,א( אמך דא ]חרא[ בינווה,

היינו בינה להביו דבר מתוך דבר ,והו חידושי

תורה שבעל פה.

הf

הנוראים

צבאות

שיהיה

תעשה

בעת

יכון

ואת

כםא

דוד

קודם

ביאתו במהרה בימינו ,וכמבואר בפרי עץ חיים

)שקר חג חצמות פIIז ,ר"ח מחר /Iי וןול( דלא ליהויה
פורקנא

דבא,

רק

מםיטרא

דגבורה

ובבחינת

בינה אמא עילאה ,והו המה החבלי משיח
בחינת גבורות ציחק ,עיין שם )וקיין ככני שישכר

מאמרי חשדי תמת אכ מאמר חו שלתב נחמר נחמח א ,אות

(,א ודלא כאותו הטועים ומטעים החושבים
לאמר ,כי תהיה הנאולה על ירי שלום העמים
מקודם ,ולא יאמינו בחבלי משיח האלו שהם
מו השמים ,ועל ידי זה לא ישובו בתשובה,
כנזכר בדברינו כמה פעמים.

וזו  fש ווכרבה הוכשרה) ,שהוא מדבר בביאת

בן

דוד

משיח

צדקינו,

כמ"ש

מקודם

)שיקהי ,ב tח( ילד יולד לנו בן בתן לנו "ותהי
המשרה  /fעל שכמו ,ויקרא שמו פלא יועץ אל
נבור אבי עד שר שלום .על כן מן לומרבה

ונם זהו רמוז את אוכך ווכען יאריכון יוכיך

במן סתומה דמנצפ Iוך ,שהוא הבגורות וחבליה

היינו אר/וץ אדמ/וה,

כנוכר( .יושוים) ,אותו שחושבים שלום יהיה

מדת מלכוןות )קיין תיקוני זחר תיקין נג פן(, ,כ תורה

לי ונון על ידי שלום העמים( .אין קץ) ,והו

שבעל פה )ווח א רמו(, ,כ מלכות פה )תיקוני הזר

עיכוב הנאולה על ידי דיעה בפסדה ןו אין קץ,

בנו הארזנ"ה

ונו ,f

II

תיקיו םט קח(, ,א

כנודע:

כי לא ישובו בתשוהב על ידי ןה כנזרכ ,וכלו

חיים

ושלום

יתרו

רלח

חקיצין ואין חדבר תלוי אלא בתשובח )סנחדריז

ותיב"ב אם סיסרא .וזחו חיללח גדולח ר"ל

צו«. ,כ ע ,כסא רור וע ,ממ,כתו ,הכין

משיח

וחצווחח,

שחוא

ידי

על

חבלי

משפפ

בחמלחמות ושער ורות וחורבן עולם .ועל ידי

חדינים חבלי משיח( .ובצרקה) ,זחו צדקח

ןח מסיים חכתוב שם ונפלח חומת חעיר

מאת חו ,כמו שכתוב )ישעיח מה ,יא( למעני

תחתיח ועלו חעם איש נגדו ,שתפול חומת

למעני אעשח( .מעתה וער עו,ם) ,שזחו

חברול חמפסקת ביננו לבין אבינו שבשמים,

חכנח ונמר לתיקוז עולם( .קנאת הי צבאות
תעשה זאת) ,על כן קראו בלשון "קנאח",

ועלינו לארצנו כל אחד במדרגתו )ועיי Jבדרבינו

ו,סערה

אותה

במשפט,

)חיינו

שחוא חגבורות ,שיקנא יתברך שמו לשמו

לכלות רשעי ושופפי ארץ( ,וחיח חו למלך על
כל חארץ בכסא דוד במחרח בימינו.

במסורח במשוך בן ,דן .ואידך )יחושע ו

f

ח( במשוך בקרן חיובל .חיינו לפי מח שכתוב
בזוח"ק

אמור

פרשת

)שאומרים

וחדברים חאלו מבוארים בכונת דברי חרמב'ון
ז"ל בפרשתו )שמות יט ,יג ד /Iח במשוך(

מח שכתב על כתוב וח ,במשוך חיובל חוא

ובזה שי לומר בפרשתן )יט ,יד( במשוך חיובל.

גם

בשער שישכר מארמ תקע כשופר אות י «.Iט/

קודם

חתקיעות )זוח IIג צכ ,כ« בניו דא שופר ולא קרן,

כי קר"ז חוא בחינת מלכות דינא תתאח ,אלא
שאנו מתפללים אז בתקיעת שופר ובצרוךנ
תרום קרננ'/ו ,לחרים דינא תתאח ליובל עליון,
בחינת שופר עלמא דחירות.

שופר של איל] ,ושופר[ אילו של יצחק חיח )פרקי
רדבי אליעזר פלו(,Iח לשוו רש/י וכו'] .אכל[ לפי
דעתני[ חאגדח חןו יש לח סוד ,ואמרו שזח
חקול חוא פח"ד יצח' Iק וכו' ,עד כאן לשונו

חקדוש .וחיינו כמו שחבאתי לעיל בשם פרי

עץ חיים ,ויתאחרו חדברים למבין עם חנזכר
לעיל בעורת חשם יתברך ,כי על כן חג
חשבועות

יצח"ק ,כמו שכתוב בפור אורח חיים )חלכות
ראש

וז'וש במשוך

היוב",

המה

יע,ו

בהר,

)חקודש בירושלים ,בביאת נואל צדק
במחרח

בימינו,

יובל

חעליון.

וחמסורח(

)נתינת

חתורח

בזח(

חוא

כגנד

חשדו

סימן

תי (. IIז

וגם

כתבו

בראשונים

ובמקובלים כי חוא יום חחמשים לספירח כננד
יובל חעליון שער חחמשים של חבינח .וחמביו
יבין דבר מתוך דבר ,כי על זח חיתח נתינת

ביחושע יריעו כל חעם תרוע'  Iח גדולח ,כמו

חתורח על יובל חעליון עלמא רחירות ביאת
גואל צדק במהרח בימינו ,כי רוב מצוות

שדרשו רז"ל בראש חשנח )לג ,ב( יום תרוע"ח
יחיח לכם ,ומתרגמינז יומא ·יבבו'א ,חיינו ננוחי
גנח ילולי יליל ,כמו שכתוב )שוטפיס ח ,כח(

חתורח תלוים בארץ )כנזכר לעיל בפרשתו
בד'/ה ואבא אתכם אלי( ,ומן חתורח אזלינז
בתר רובא כנזכר לעיל:

בונשוך בקרן היוב" )חיינו כמו שכתוב שם

חיים

רלו

ושלום

משפטים

משפטים
ואוה המשפטים

)כא ,א-ר(

לפניהם

תשים

אשר

הכתוב

כהמשך

כפרשתו שיהיח כל מגמתינו רק לביאת משיח

כי הנה משפטי התורה נוכל

כנזכר( .וזהו יהיה קני"ז נפשנו ומאויינו .וז"ש

לקיימם רוכו ככולם רק כעת כיאת נואל צדק

משי (.tח/

הפרשה י

I1

ל,

ונו'.

במתק

המשך

הדברים

כי

מזהיר

כי

תקנ"ה עב"ר עבר"י,

במספר

ככמה

שש שנים יעבור) ,אלו השית אלפי שני ,רק

מקומות בזה !'יע) לקמז ר'וה צרוע( .וז/ש רש"י )ר IIה

כדי(

)זהו

לפני::ים( יפניהם ויא יפני נכרים) ,שלא יוכל
להתקיים זאת רק בהיותם בארצנו לפנינו
ישראל ,ולא לפני נכרים כארץ העמים ,שזהו

לתכלית יום שכולו שבת שיהיה חפשי וחירות

נו"ף( ,יבא) ,שכונתו לגאולה למען טובת גופו

גורם לביטול התורה ,ואין שום תכלית לשיאר

ותאות ממונו וככודו( .בגפו יצא )ולא יקח

פה ביניהם ,וכדאי לסכול החכלי משיח רק

מאומה מזה .רק( אם בעי אשה הוא) ,כעלה
דמטרוניתא כביכול )עיי! תקוני זהר תיקו! ו נב(, ,ב

ונבא לישועת

וכמ"ש באור החיים )ר Iוה אם ארוניו בא /Iר ואומרו אם

כמהרה

כימינו,

כמי

שהארכנו

ככר

כדי שנזכה לגאולה ,ואן יעברו אלו הדינים

שהם מקודם ביאתו כנזכר,
.הגאולה(.

ובשביעית יצא יחפשי חנם,

לעתיד במהרה בימינו( .אם בגפ"ו) ,אותיות

בעל( ,והיינו שכונתו לאוקמא שכינתא מעפרא

וז"ש התרנום ואייין ריניא) ,הדינים של
החבלי משיח( .רי תסרר קרמהון) ,מה
שיחיו קודם ביאת המשיח כל הדינים שהיו

לרומם כבוד הו ותורתו ,שזהו יהיה בעת ביאת

משיח .אז( ויצאה אשתו עמו) ,על ידו
וזכותו תהיה מושיבי עקרת הבית

ונו t

)תהלים

קיגן (,ט לאפרקא שכינתא מגלותא ,וציאה עמו

עד עתח ,תוכל לסדרז ולחמתיקו על ידי ןה
שתקבלם בתוחלת אהבת כיאתו(.

לחירות(.

כי תקנ"ה עב"ר עבר"י) .חנח אדמו'ור ההו'ק

אם ארוניו יתן יו אשה) ,שידע שהוא רק

משינאווע זי  tfע הגיד ששמע בילדותו מפי

בחינת אשה מאת אדוניו ,אדון העולם
יתכרך שמו ,חיינו כבודו והתגלות שכינתו(.

משי"ח,

ויירה יו בנים או בנות) ,גם אם עשה

והמשך חדברים לא שמע אז .ולדרכנו יובו

תעשה,

חהו tק הר"ר אשר מראפשיץ זי'  fע בשבת קודש
זה,

כי

עב"ר

עבר"י

בגימטריא

הרכה

מצות

עשה

ונשמר

מלא

חיים

ושלום

משפטים

רלן

תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים )כראשית

חקדושה שנקראת אשת חיל )משלי לא ,יא«,

רכה ,ל//פ (.ו רזו'ש בנים או בניתו היינו מצרת

ואת בני) ,מצות ומעשים טובים תולדותיהן

עשה ולא תעשה כנזכר .ידע כי הכל מאת
אדוניו יתברך שמו שזיכהו לקיים רצונו .על

של צדיקים ,שלומד ומתפלל ועושה מצות .רק(
וא אצא חפשי) ,שאינו צריך לעבוד על

כן( האשה ויוייה תהיה ואיוניה) ,יעשה

הגאולה שלימה שציאו חפשי דוקא ,אם ירצה

כל ןה בשביל בכורו יתברך שמו שיתגלה בכוד

ללמוד ולהתפלל בגלות בין העמים ,כדרך

מלכותו במהרה בימינו( ,והוא יצא בגפו,

הפריעדיסטע'/ן המתפללים על שלום העמים

)שיפקיר את עצמו שלא ~חשוב טובת הגאולה,

העיקר,

אשר חפץ בה ועובד על זה למען טובת עצמו

בכיכול ,היינו כבוד מלכותו(.

ובזה

נירכ שאינו

אוהב

ה/

ושכינתו

או בזכותו ,רק שהוא ציא בגפו במסירת נפש

בעד זה שיבא הגואל צדק בקרוב ובמהרה
דידן(·

והגישו איוניו ו )חיינו שמוכיח אותו יתברך
שמו ,ומגישו( או האוקים) ,נקרא

חשכינה הקדושה כנודע )זוח /א סח(, ,כ כלומר
I

ואם אמר יאמר העבר אהבתי את איוני

את אשתי ואת בני וא אצא חפשי,

)כי הנה אמרו רז"ל בקידושין )לו ,א( בזמן שאיז
נוהגין מנהג בנים שאיו עושין רצונו של מקום
נקראים עבדים .ולכאורה יפלא דאם אין
תורת הן ומצותיו הרי רשעים המה,

שומרים

ולמה נקראו עבדים ,שיש לומר עבדי ה' רק
שאינם בבחינת בנים למקום .אלא שי לומר

תראה אד חשכינתא בגלותא( .והגישו או

היו"ת) ,נקרא מלכו 1tת בית דו"ד ,וכמו
שכתוב בסדיור בכונת ארוממך ה /כי דליתנ"י.
ראה נא אד נחרב מלכות בית דוד ,וזרים
עבדים משלו בנו( .או או המזוז"ה,
)בגימטריא ארנ"י ,כמבואר בהאריז  IIל )עץ חייס
שער הכללים פ'/ר ן(, ,א

חיינו

השכינה

הקדושה

כנזכר(.

דמיירי מי שלומד ומתפלל ,רק שאינו אוהב

ורצע ארוניו את אזנו במרצ"ע) ,על פי

הבן

חמבואר חבאריז//ל )עייז זוח"נ רכח ,כ יכרמ//ק

שאוהב את אביו וכל מאוייו לטובת אביו

שם( כי מצוווה הוא מ//צ ]חילוף אותיות י//ה כא//ת

רק כונתו בלימודו ותפלתו לטובת

ו .Iח /וכבר כתבנו כמח פעמים )עיין חיים

יתךרב

להשם

וצרונו.

וכבוד

שכינתו,

כדרך

ב [fש/

עצמו ,כדךר העבד שאינו עובד רק בעד טובת

שולים פשרת מכרכר ןע"ע( כי גבלותנו רק ר"ע כל

עצמו קבלת שכרו .ואם כן נקראו עבדים ,הגם

היום מהתרי//ג מצות ,ורוב המצות תלויות

ששומרים תורת ה /ומצותיו ,כי הם כמו עבדים

באץר בביאת גואל צדק )עייז כהקרמת סרפ חחיניך(,

בלתי מדרגת אהבת הבו לאב כנןכר .וזה

נמצא אם אי,נו משתוקק לביאת גואל צדק

שכתוב אם אמר יאמר ,tהעבר") ,היינו אותו

ומסכים רק לר'/ע מצות ששי לנו בגלותנו ,הוא

שאינם עובדים מאהבה ,שאינם עושים צרונו

מ"צ-ר"ע

ו"ה

של מקום כנזכר ,וממילא אין מצפים לגאולה

שצרד להחזיר לי"ה ,נכי זחו נחסר על ידי

השם

יתבךר ]שאומר כן שאוהב השם יתבךר ובאמת

עמלק ,ורק בביאת גואל צדק במהרה בימינו
'יחיה שמו שלם )עייז תנחומא סוף פרשת כי תצא([,

התורה

וכשהוא אינו 'עבבד על זה ,הרי במקום השלמת

כנזכר(,
אינו

כן[

אהבתי את
כנזכר(.

את

ארונ"י,
אשתי,

)היינו
)ןח

אותיות

מרצ"ע,

כי

במקום

חייס

רלח

ושלום

משפטים

וווה שיהיה בוהיה בהניח ה' אלוקיך לך וגו'
תמחה את זכר את עמלק )רכרים כה ,יט( כנזכר,
הוא מסתפק במיעוט המצות ,ע//ר כנןכר .וזה

ושקו

אשא

בבית

נכוז

)שיהיה

ונשא,

מנמתינו ופעולתינו בתורה ומצות רק שנזכה
לבית נכון ונשא ,בנין בית המקדש במהרה

ועברו

בימינו ,ועל זה מצוה לבקש שיההי שכרינו,

ועוום) ,נתגלה בהחלט שאינו בחינת בן

ועל ידי ןה יהיה לנו הארת פנים אור פניך

האוהב את אביו שבשמים ,וחפץ בהרמת קרו

וכו'( ,כנןכר.

שכתוב

ורצע

אדוניו

ונו'

במצר (.Iע/

כבוד מלכותי ,על כז גם כשלומד ומתפלל
ועושה מצוות אינו רק בבחינת עבד( ,כנזכר.

וןהו ואוה

המשפטים,

)התורה

והמצות(.

אשר תשים ופניה"ם) ,היינו שיהיה

יזה שאומרים בןמירות כל מקשר ,אוהבי הן

לנו הארת פנים ולא בהית לאסתכולי באפיה,

)שהם אוהבי יתבךר שמו בבחינת בן ,הם(

על ידי זה שנעשה ככה( כיתקנה עב"ר

המחכים בבנין אריאל כנזכר לעיל:

עבר"י) ,גימטריא משי"ח ,וגם עב"ד עברן'י

)כא ,א( ובשבת שקלים שחל בפרשת
משפטים אמרתי בזה על
דברי הפיוט אור פניך עלינו אדוו נשא וכו'.
דהנה אמרינן בירושלמי )ערהל פ"א( ,ב//ה האי מאו

דאכיל דלאו דיליה בהית לאס תכולי באפהי,
והנה שכר כל התורה והמצות אין מגיע לנו,
כי מי הקדימני ואשלם ינו' )איוכ מא(, ,ג כידוע
מדרשת רן"ל במדרש )ויקרא רכה פכ (, ,t/Iכ ינם
אמרינו במתניתו באבות ,א"פ) מ (כ /אל תהיו
I

כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל
פרס וכו' .רק ביארנו כבר בעזרת השם יתבךר

כי שכר זה מציה לבשק ,שיהיה בזכות תורה
אי מצוה זו התקרבות הנאולה )יעיין מה שכתבתי
כשער יששכר כמאמר השקילם אות ר  Iו  Iי/Iא י (.IIט

כונתו עבוד I/ת העבר'/י ,לעבוד את הן ולשמור
תורתו

ומצותיו .הוא

יהיה

רק(

שש שנים

יעבור) ,הוא שית אלפי שני ,וכמו שאמרו
רז"ל )עבורה והר ג ,א( מי שטרח בערב שבת יאכל

בשבת ,ושאנו עומדים כעת באלף הששי בערב
שבת( ,ובשביעית) ,הוא יום שכלו שבת
בביאת גואל צדק( ,יצא וחפשי חנם) ,אן

על מה שהייה אחר כך באלף השבעיי לא
יבקש השכר ,רק שיבא הנואל צדק לכלל
ישראל ,ולאפרקא שכינתא ,ומה שהייה אחר
כך לא יחשוב האדם לטובת עצמו ומה שיהיה
עמו ,רק שיבא הנואל צדק למען שמו ותורתו
במהרה בימינו ,ועל קוטב זה יעשו התורה
והמצוות ,וממילא יהיה ופניה"ם ,בחינת
האר"ת פני 'Iם אלינו( ,כנזכר:

וזהו אור פניך עוינו ארוז נשא) ,שיהיה

לנו

הארת

פנים,

ולא

נהיה

בהית

לאסתכולי באפיה כשאין מגיע לנו השכר' של
התורה ומצות ,והוא אינו שלנו .רק כשנבקש(

או

יאדב ר ואלה המשפטים אשר תשים
לפניהם .עייז מה שכתבתי בזה

בשער יששכר )מאמר השקילם אות כ /lה( (:א)

(.א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניה"ם .על פי דברי הה"ק בעל ארי' דבי עילאי זי"ע )כמ ש בשמו
If

אדרמר"ר הה"ק משינאווע זי"ע( ,על הכתיב )שמית ב ,כח( יורא אלקים את בני ישראל ויד"ע
אלקים ,כיראה יתברך שמו שהם משוקעים בטומאת מצידם ,על כז לקח להם לזכות הידיעה הקודמת,
שהוא יתברך שמו יד"ע וראה מקודם שיהיה כז ,אם כך לא 'יגעי להם עונש על ככה וכדאים הם להגאל,
וז"ש ויד"ע אלקים ,עד כאן תוכך דבריו הקדושים.

חיים

משפטים

הטשפטי 'Iם

או יאוכ ר בזה בהטשך טה שכתבנו שעיקר

שנ"א,

העבודה צרד להיות כי תקנה
עבד

עברי שש

שנים

יעבוד

ובשביעית

יצא

והנה

זהו

חל

שקלים

היינו

[,ל-ט-ח-ע-ר-ל-ד]

)והיינו

כפשוטו(.

לחפשי חנם בביאת נואל צדק בטהרה ביטינו,
בפשרת

ושלום

וז"ש

טה

טלטעלה

רלט
בגיטטריא

הם

לטטה

כהא  flכ

המשפטים ונו' ופניה"ם,

שלפנהים

לאותיות

הטשפטים,

)בשנים

בניטטריא שנ  flא ,שהו טספר טא' עד כ"ו )סך

הפשוטות{ ,שהוא התחלת אדר ,טחיית עטלק,
שעל זה נאטר )שמות יז ,יט( ונקרא בחדש הזה
כי יד על כס י  flה ,שבגלותנו נפנם על ידי

עד

יהיה רק בהגאולה שליטה בשביעית ציא חפשי

עטלק שרווי שלא נתגלה רק שם יווה ,וצריך

כנזכר לעיל:

יחד(

הכל

כט"ש

בטקובלים,

והיינו

ההתגלות כ"ו טספר הויווה כשליטות ,וזהו

להיות טלחטה להוי"ה בעטלק ,היינו שיתגלה
שם הויווה בשליטות )עיין תנחומא םוף שרפת כי תצא(.

או

והנה בזה הטשפטי  flם אשר תשי"ם לפניה  ffם,

היינו האותיות שהם קידם לאותיות תיבת

יאוכר על הכתוב ואלה הטשפטים
אשר תשים לפניהם .עייז בספר

הקדוש דברי חיים כזה )ר"ה ואחל המשפטים ,כ"ג

וחבח אם היו דניז את טעם השקלים לכפר על מעשה הידוע במרבר ,ועל זה נאמר )שמרת לב ,לד(
בירם פקדי לפקדתי ,רזהר צררת גלרתנו עד עתה ,אמנם על פי מה שאמרר חז"ל במגילה )יג ,ב( ענין השקלים,
כי גלוי ירדר"ע )יריע"ה הקרדמת כנזכד( לפני מי שאמר והיה העולם )בדאשית הבריאה של העולם( ,שעתיד
המן לשקול שקלים על ישדאל לפיכך הקדמתי שקליכם לשקליו ,עד כאן לשון הגמרא .על כן אמר יתבדך
אז כבר הקדמתי שקליכם לשקליו .והנה גזירת המן ושקליו היה רק על ידי חטא שנהנו מסעודתו של
אחשורוש רכו' )מגילה יב(, ,א וזהו היה בבחירה שעשו זאת ומגיע להם עונש .אמנם כיון שגילה יתבדך
מקודם אז קודם המשכן ,יעיד בבריאת העילם ,כנזכר לשין הגמרא גלוי וידיע לפני מי שאמד יהיה העולם
)בעת בריאתו( כנזכד מה שיהיה אחר כך גזירת המן ,רעל ידי זה הקדמתי שקליכם לשקליו ,אם כן הרא
מרקדם ית"ש גילה הידיעה הקודמת ,וזהי לזכותן של ישראל שלא יגיע להם עונש כנזכר.
וזחו שאנו מבקשים )בפירט לשבת שקלים( אור פני"ך) ,היינו נכמר מלפני  Ifם בישראל שהוא מוקדם[
הידיע"ה הקודמ"ת כביכול מאתו ית"ש האר אלינו ,כיון שכז היח בהשקלים הקדמתי שקליכם לשקליו של
המן בזמן מוקדם הרבה כל כך ,ובבחינת ידיע"ה( עלינו אדון נשא) .ועל ידי זה( ושקל אשא בבית נכרן
ונשא) ,כי לא יתעכב הגאולה בעבור ערנותינו ,כיןו שנגתלה הידיעה הקודמת וממילא לא יגיע לנו ערנש
הגלות( כנזכר.
וזחו יש להעמיס גם כן בכתבי האידז IIל מה שהבאתי )שער יששבר מאמר השקלים אית בג( הטעמי .מצרת
)פרשת בי תשא( במצות מחצית השקל להחזיר האךרןת ךלבסמן לשןרשן שהם השערךת בחינת דינים וכשיחזרך

לקדמיתן ,היינו בחינת ידיעה חקןדמת בבריאת העולם ,שכן היתה ידיעתן יתברך שמי שישראל יחטאן ,על
כן בזח יתבסמר כישחזרו לקדמךתן כנ"ל.

וזהו ואלה המשפטים) ,דינים ועונשים( ,אשר תישם לפניה"ם) ,כנ  ffל הידיעה הקודמת לעירר לזכות
ישראל .וממילא יפטרו מהעןבש ,ויהיה( כדרשת חז  ffל

)גיט r

פח ,ב( לפניהס ולא לפני נכריס) ,שלא נהיה

בגלית עיד בין אויביני פלילים ימשפטי גזירותם( .וז"ש התרגום ואלין יירניא) ,דינים ועונשים( .ייר תסרר,
)להמתיקן רלסדרן לטיב לני( ,קרמיחו"ז) ,הייני בידיעה הקודמ"ת ,וזהי טענת זכות והצלתינו( כנזכר .כי
תקנח עכר" ערנ"") ,בגימטריא מיש"ה( ,זהו צריכין לעירר לרחמים ולזכית בעת חבלי משיח וצרית ישדאל

בדיר האחרין ,כי תקנה נבפשךלעביד ולעירר על ביאת משי"ח גימטריא עב"ד עבר''' כנ"ל ,כן יהי רצין
במהרה

בימינו

אמן :

ח~~ם

רמ

ושלום

משפטים

ע//א וע"נ( מה שכתב ,היינו שמשה רבינו יעלה

שם םעמו ופירש שם )ישעיה נב ,ג( חנם נמכרתם

.

את ישראל וילמרם הפנימיו"ת .וזה שכתוב

]שזהו נקרא הסםרא אחרא חנ"ם[ ,שנמכרתם

יפניהם ,הפנימיות ,וכל חר כפום רמשער

אצל חסטרא אחרא ר"ל כגלותנו ,ולא ככסף,

בלביה יבינו מה שילמרם משה רבינו ,אמנם

נקרא החסדים כנורע )זוהר ח"ג רעז(, ,א תגאלו,

בבחינת ריבור בחיצוניות העניו היינו המשפטים

רק שיהיה חכלי משיח מקודם ,כנזכר כמקום

ורינים כמשמען ,יבינו גם כן כל אחר לפי

אחר )עיין וכיר תהרו מהדורא דן אות ח ,עייין עוו כמכה

ערכו ,ער כאן תוכו רבריו הקרושים.

מקומרת(.

ובזה יש לומר לפי עניית רעתי שפירש שון'י

ון"ש ואם שיש איה יא יעשה יה) ,חיינו

לפניהם,

שראיתם גודל הצרות של כני ישראל

כשלח"ז הערו"ך ומוכן לאכול לפני הארם ,ער

שנוטל כל זה כנזכר ,והחבלי משיח מתגכרים,

היינו שזהו כולל פשט הלכה

אז תרע( ויצאה חנם ,כי הגיע העת שתגאלו

פסוקה בשלח t/ן הערו"ך) ,שזחנ לזה רבינו

כנזכר( .איז

)בלשונו

כאן לשונו.

הקרוש(

שתשים

מהסםרא

חנ"ם

אחרא שנקרא

הבית יוסף מן השמים( .וזהו הכולל לפני כן

כסף,

לפסוק המשפטים ,ועל פי זה ייחרו ויכוונו

מהארlIי הקדוש זין/ע ,רק חכלי משיח( ,השם

אשר יובז גם הפנימיות והנסתר,

והכן:

)שאינו

ככחינת

כסף

כנזכר

חסדים

יתבךר יושיענו ויגאלנו כמחרה כימינו גאולה
שלימה:

)בא ,יא( ואם שלש אלה לא יעשה לה וציאה
חנם אין כסף .יש לומר העניו

)בא ,ז-ח( וכי ימכור איש את כתו לאמה וגו'.

על פי מה שכתב באור החיים הקרוש )ו /Iה ארם

)מכואר 'בספרים הקרושים )עייז

ששל /נא"ו ונראה לרפש( ובשארי ספרים הקרושים,

אדר החיים הק /שמות בא יא ,ד"ה ואם שלש נא"ד ורנ/

אם אחרת יקח וו) ,רקאי על בעלה
רמםרנותא ,היא כנסת ישראל ,היינו יתכךר
שמו לברו .,אם ימשד השפע לאומות העולם
חו'ו כגלותנו המר ,וכחינת אשה המקבלת היא

לפרש( כי איש זה הקכו/ה כמו שדרשו חז t/ל

(,ה בבחינת עכ/ןר ושפחה כנורע .וזהו שי לומר

אחרת יקח לו ,על כל פנים( שארה כסותה

עור

כצאת

ועונתה) ,היינו כני חיי ומזונא( ,יא ינרע.

העברי"ם) ,שאינם עושיו רצונו של מקום אז

)וזה שכתוכ( ואם שיש איה יא יעשה יה,

נקראו עכירם כדברי רכי יהוהד כקדישויו )לו,

)שנתמעםו הפרנסות שיראל ר fול כמעט לגמרי,

(,א והיינו כדברי חרמב"ם ]בהלכות תשוכח

ורבו הצרית מיום ליים ,כמי שאמרי רן /Iל )עיין

,ז"פ) [(ה"ה אין ישראל גנאלים אלא על ירי

בתו,

)תחנומא צמוער םימן «.ו כי יונכור את

)היינו כנסת שיראל לגלות )עיין שמות רנה גפ/ונ,

בזה(

וא תצא

)עיr

)מהגלות(,

פנהררין פקר חלק( מה שיההי בןמן בחלי משיח

התשובה

ולא ניתן שארה כסותה ועונתה ,אן ירעון
שהגיע קרוכ לןמן הגאולה( .ויצאה חנם,

הסוף( אם רעה בעיני ארוניה) ,כביכול(,
אשר יא יערה) ,כי אם ישראל רעי  ftם חו'ו

)חיינו כמו שכתוכ מהארין  IIל כפרי עז חיים

כעיני אדון כל ,על ירי מעשיהם .באריכות

)שער חג הצמות קרפ ז  (Iרהגאולה האחרונה שתהיה

הגלות ויתערכו גנויים ולימרו מעשיהם ,ועור

במהרה כימינו היה תהיה ככחינת גבורות ,עיין

הערו מהם כידוע מאמר הנביאים מפי השם

לעלי ונ"ה ואם אמר אימר(.

ומחו

חיים

ושלום

משפטים

יתבךר( .אשר וא יערה) ,כי אינם עושים

חטורים (,

ואינם ראויים ליעור ,חיינו חיחור עמו כביכול.

מררך '.ח

עם כל זאת ,סוף כל סוף( והפרה) ,יפרנן

מחנ לות במחרח בימינו ',כיוו שכך נשבע
לאבותינו על חגאולח חעתירח בביאת חארץ
ביאח שלישית על ירי משיח צרקנו( .ועם
נכרי וא יונשוו וונכרה) ,לחלוטיז ח  f1ו

בנלות בין חעמים חנרנים ,כיוו שיעשח יתברך
שמו בעבור כבורו( בבגרו) ,בנר חמלכות
יתברך שמו( .בה) ,בכנסת ישראל(.
וכמו שפירשנו בנר על מח שאנו מתפללים
)זמירות

ללי

שבת

קורש(

ונחיח

מכוכרים

בעיניך ובעיני כל רואנו כי אתה חוא מלך
הכבור כי לך נאה כי ךל יאה ,על דרך משל
אם אחר מבני חיל של מלך הגרול יציע )כחיוב
עליו( לפני השר חיל )לייטנא"ט( שלו ,כי בגדו

רמא

וחיינו שזהו להרגו בערמח להטות

ויובן חמשך חמסורח איש על רעהו ,חו ,רו.
ואיךד כי כאשר יקום איש עו רעהו

נפש

ורצהו

)ורכים ככ ,בו(,

)חיינו

כנ"ל

חמחטיא את חבירו יותר מההורגו ,שהורג את

נפשו ואמונת לכבו ,חמח חרורפי שלמוני/ם

]פריעריסטעז[ שמתנבאים ומברכים על שלום
חעמים ,ואומרים לחתפלל על זה ,וזה הרבר
לא יחיה ככל חעולה על רוחכם ,כי זה חבלי
משיח באמת ,ואם המה יניאו את לכ כני

ישראל מלשוב אל ה' ולהסיתם ,לאמר ,כי חוא
רק מלחמה טבעית ,הלא חמה מעכבי הגאולה
ומאריכי צרות חגלות ,כי באמת איו חדבר
תלוי אלא בתשובח ,כמו שאמרו חז I/ל )סנחררין
צז(, ,ב

וכמ I /ש

)בנד חחיל של המלכות( נקרעה ,וכי ישיב לו

כנזכר

לעיל

שר חחיל מי אתה הבזוי וכי אתח כדאי לעשות
לך בכדים חרשים טובים ,זה אינו תשובח ,רזהו

חמסורח(

נג[

חרמב'/ם

ברברינו
ושעיר

)חלכות תשובח פ ,Iז /ח (fח/

פעמים
עו

רבות.
רעהו

וז"ש
יקרא,

)שנאמר על ארום )ישעחי ול ,וי( .היינו שיקראו

לרעחו אחינו בני ישראל ,שיאמרו רק לשעיר

כבור המלכות שלא ילכו בני חילו בנגרים
קרועים ומדולדלים ,ולחיפך ח"ו .וז"ש ונחיח

האומות העולם ,גלות ארו"ם שיחיה שלום

מכוכרים וכו' ,כי אתה חוא מלך חכבור ,כי

העמים ביניחם( .נר[ כה תאונרו איש עו

לך נאח כי לך יאה ,זח כבוךד יתבךר שמו,

רעהו) ,שחוא בירמיה )גב ,לח-לח( ,ושם המשך

כנזכר.

הכתובים כה תאמרו איש על רעהו ואיש אל

אחיו מה עחב ח' ונו ,
I

וזח

שאמר

בבגרו,

)יתברך

שמו(,

בה,

)בכנסת ישראל( ,ולבושיו עלינו

ומש /Iא ה' לא תזכרו

עוד וחפכתם רברי אלקים חיים ונו' ואשלח
אליכם לא תאמרו משו'א /.ח חיינו כי שלום

לבוש מחסה ,וזחו ככידו .על כז צרד להושיענו
ולגאלנו במחרח בימינו אמו סלה:

בזוה/ק פרשת מקץ )קצו(, ,א היינו שלא יהפכו

)כא ,יר( וכי יזיר איש על רעחו לחרגו כערמה.

רברי אלקים חיים ושיימו משא כביכול קמיה
קוב  flה להתפלל על שלום העמים ולחפוץ ןה,

יזיר ב' כמסורה רן ,ואיךד )רברים

כי זחו רק( נח[ גבר ונהייק ננו רעהו )משלי

יח ,ב( אך חנביא אשר יזיר לדבר רבר בשמי

טג(, ,ח )בשפתי חלקות מכטיח ומכךר לחכאים

וגו ,/היינו חמחטיא את חכירו יותר מחהורגו

אליו מעם בני שיראל שיהיה שלום העמים,

)במרבר רבח פב א(, ,ח )וכעין זה כתב בכעל

ושעל ירי זח ישבע לחם ,וחוא חונף להם כדי

II

העמים

חוא

מש"א

קרם

קוב  f1ה,

כמבואר

חיים

רמב

משפטים

שיוסיפו לבא ומרבים להביא פדיונותיו ,אבל
מחטיאם ומדיחם לבלי לשוב בתשובה
להתקרבות 'הנאולה כנזכר .על כז( מננם
מז בחי) ,כל הןובח את צירו וכוו )סנהדרי! מג,
«,ב

תקחנו ומות) ,היצר הרע

והמסיתים

ושלום

כנ  IIל ,כי צריכין לתקן מרת היסוו/ד כדי למהר

הגאולה במחרה בימינו ,רנם שלא יהרג עוד
משיח בו יוסף בבחינת וכסא דרד רכו' כמ'/ש

בהאריז ltל 'ע) rבסדייר בכויתנ לוירושלים עירך« .אשר
ירשיננון אוחים) ,כי חטא בלבבר ,ונם

הנזכרים מכת שלו ,להדיח ולהסית לב בני
ישראל ,וזהו הנסיון הנדול שנעמוד בו בעזרתו

החטיא אחרים על ידי שמתרשל ומרפה ידי
אחרים מהנאולה והתשובה ,ובפרט המנהינים

יתברך שמו ,ונזכה לנאולה שלימה( במהרה

כמ"ש באור החיים פרשת בהר )ד/וה וכי ימוך(

בימינו אמו:

בקדושת לשונו על הכתוב )ויקרא כה ,לה( רכי

)כב ,ח( ננו כל דבר פשע) .הוא נקרא החטא

ימוך אחיך ,עייו שם .ועל כו( ישום שנים,
)והיינו על כפל חטאו שחטא והחטיא אחרים

פגם היסוד ,כידוע בספרים שזהו

כנזכר( .ורננחו) ,זה הקב"ה ,כמ"ש )משלי כו ,י(

מעכב הנאולה .ומפשר הכתוב( ננו שו"ר,

רעך ורע אבד אל תעזוב כנורע( .היינו על מה
שלא חשב על כבוד שמים יתבךר שמו המחולל

לב ,כ( בכור שורן'ו הדר לו וכנודע( .ננו חמור,

בגויים בעונותינו הרבים גבלותינו המר ,והוא
התרשל ומרפה עוד ידי אחרים מהגאולה ,ה'

עני ורובכ על החמור שנאמר במשיח ,וכמ"ש
בבעל הטורים בזה( .ננו שח )פזורה ישראל(.

יצילנו ויגאלנו במהרה בימינו אמו:

ננו שומח) ,וריח שלמותי"ך כריח לכנוו )שיר
השיריס ד ,יא«1' .ו כו אבירח) ,הוא כנסת
ישראל ,בקש צאו אובדות )פיוט תורה הקדושה( (.

)גב ,ז( זכר בר שקר תרחק .יש לדקדק רהוה

)שהוא מדת יוס"ף שנקרא שו"ר ,כמ"ש )דבירם

)במסורה על חמור תרין ,דו ,ואידך )ורכיה ט ,ט(

אשר יאמר )עליו( כי חוא זח) ,היינו שצריכין

להי למימר "לא תאמר שקר",

ומדוע לא כתב בשאר הלאויז תרחק מחןיר
וכיוצא .וי,/ל רכיוו רתוךר מצוה ודרכי שלום

לאמר ולעברד ולעורר ולבקש ,כי הוא זה,

מותר לשנות )ימבות סה(, ,ב על כו לא אמרו

שהוא על אתר שיבא משיח צדקינו במהרה
בימינו ,ולא לרמר השמטות ודחיות שיהיה

דאפשר.

מקודם שלום העמים וכיוצא ,כי כל זה הוא
כפיהר בביאת נואל צדק ,באחכה לו בכל יום
שיבא,

כמו

שהארכנו

כבר

במקומות

רבות

בעהווי ,ואם יאמר האדם הפוסח על שתי

הסעיפים בלבבו ובקרבר ישים ארבו ובפיו יאמר
הלא אנכי מאמיו ומחכה לו(.

בלשוו לאו ,רק ברךר  IIתרחק tן היכא

אמנם באמת יש לומר דבא להשמעינו בלשון
מצות עשה מדבר שקר תרחק ,דהנה

ירוע דברי הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פ' Hח

הלי, T//

הלכות טומאת מת פו/ט /הלי/וב( דסבירא ליה ספק מן

התורה לקולא ,וכתבו האחרונים )עיין חוית דעת
בקונטרס בית הסקפ סימו ק"י( דבמצות עשה מרדה

הרכמן/ם דהוא ספק מן התוהר לחומרא ,משום

וזווש ננר חאוקים יבא) ,שהוא יתברך שמו

רהתורה לא קמיירי רק מודאי ,הו בלאו ,הו

היודע תעלומות ,ישפוט בזה ,אם אמת
בלבבו( רבר שניחם) ,התריו משיחיו ,יוסף

במצות עשה ,והדברים עתיקיז .על כו יש לומר
דהתורה אם ההי נכתב בלשוו לאו ,לא תאמר
שקר ,ממילא בדבר שהוא ספק שקר מותר מו

בחינת שור ,ודוד בחינת עני רוכב על חמור

חיים

ושלום

משפטים

התורח ,מה שאין כן כשנכתב "מדבר שקר

רמג

המלך בעצמו ישנו עונשים קלים ממיתח כפי

תרחקוו בלשוו מצות עשה ,אז גם בספק מצות

ערך חטאו ,ומח שאין כן חאיש חיל חשומר

עשה כשהוא בספק שקר ,יש להרחיק ממנו,

חממונה מוכרחים ליתן לו חכח חלז לחמית

ואתי שפיר ונכון )ונזנר ברברינו בשו /Iת מנחת אלעזר

מיד ,כי בלתי זח לא ישמעו לו.

חלק בן סימז ח Iוי ,עייז

שם[ :
והנה

או יאמר מדבר שקר תרחק) ,הוא ברית

חלשוז .ועל ידי ןח( ונקי וצדיק
אל תהרוג) ,הוא ברית המעור ,שהוא שוחטי
חילדים חווו כדאמרינן במסכת נדח )יב(, ,א

ואותו הילדים שלא חטאו המה נקיים שצדיקים
אלו הצאן מה חטאו( .ומכוונים שני הבריתות
זח מול זה ,וגם שומר פיו ולשונו )חיינו ברית

הלשון ,על ידי זח( שומר מצרת נפשו )משלי נא,
כג() ,שלא ימותו בניו ח"ו ,ושארי צרות מחטא
של ברית המעור( ,הו יצילנו ויעןרנו במהרח
בימינו:

כמ Iוש

שומר חפתח ולא יוכל למחול ולישא

לפשעכם .ושפיר רמוז זח ביחושע כדברינו,
וממנו נלמד לכל חכמי דור ודור ,כי פני יהושווע
כפני לבנ Iוח כמו שאמרו חזן Iל )בבא בתרא עה(, ,א

וחוא בחינת סיהרא מלכות פח תורח שבעל
פח קרינא לח )הקרמת תיקוני זהר די(, ,א חיינו חיזוק

לדברי חכמים בעלי תורח שבעל פה בכל
חדורות חבאים כנזכר:

או יאמר הנח 'אנכי שולח מלאך לפנך וגו'
חשמר מפניו ושמע בקולו אל

תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו.

)נג ,ב-נא( הנה אנכי שולח מלאך לפניך .כי  IIל
דקאי על יהושע צדיק חדור
שהוא יכניםם לארץ ,ונקראו הנביאים מלאכים,
)דרכי הימים כ לו ,טז(

בדברי

חכמים

חשמר

מפניו,

כי

חוא

ויחיו

מלעיבים

במלאכו/י אלקים( .ישמרך בררך ויהביאך
אי המקום אשר הכינותי השמר מפניו
ונו' כי יא ישא יפשעכם) ,כמ"ש ביחושע

,א) יח( כל אשר ימרה את פיך יומת( .ונם כמ"ש
ביערות דבש )ח /Iא דריש כ ר"ה וא /Iב דע בי( על מה

ששאלוהו על מה שאמרו חז  flל בברכות ,ד) ב(

כתב כספר עדות ביחוסף ,כידוע ממנוח למח
זח תשאל לשמי וחוא פלאי )שופטים יב ,יח(,

שחמלאך נקרא על שם השליחות )עייז תיקוני זהר

תיקין נו צא(. ,ב על כן נאמר כאן כי לא ישא
לפשעכם ,משום דשליח חוא ואין לו שם אחר,

רק על שליחותו,

ולא לסלוח עונותיכם .אך

קשה הלא יש לאל ידו להוסיף לו שם אחר
על שם סליחות העון ,לכן אמר כי שמי בקרבו
ואסור לקרוא לו שם אחר וכו  ,fעד כאן לשונו.

ואמרתי כבר להוסיף תבליו על דבריו ,כי
נמצא אשר לפי שליחותו הוא כן שמו,

כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה ,הלא
על דברי חקב"ה ישנו בלאו ומלקות וגם זח

ל  I1א יש"א לפשעכ"ם ,ועל כן אינם רשאים
אשר

רק כחתראח ,ומח שאמרו חכמים וחמח כשר

לשבות ,כי אם ימתיקי עבין

ודם יהיה חעובר חייב מיתח מיד .והשיב על

יאמרו שמו יש  flא לפשעכ"ם ,ויחסירו תיבת

שליחתו,

דרך משל להשומר חצר המלך ,כי אם אחד

ל"א .הנה קיימא לן )תיקוני זהר שם( כל מלאך יש

יצרח לעבור על דברו לעבור השער וכיוצא,
חרי זח ימית אותו מיד ,וכשעובר על מצות

לו בשמו משותף משמות הקדושים של האין
סוף יתבךר שמו ,והידועים יש להם שם א//ל

חיייים

רמד

ושלום

משפטים

בתוך שמותם )עייז תיקוני זהר תיקוו ע קבב(. ,ב ומעתה

וז"ש הנה אנכי שיוח מואך ופניך) ,חוא

הוא בתיבת לא

מפירוש

גם זה יש לו ל"א ישא וכו ,
אותיות א ול ,שמו של הקבווח,
f

מט'  Iט

שד/וי

גימטריא

כנזכר

וכשיחסירו זח

(,י'/שר ושמרך בררך) ,דר"ך נקרא היםו"ד,

חתיבה ל  IIא ,חרי חסר ממנו שמו של הקב  IIח

כדאמרינן בריש קידושין ,ב) ב( על חאשה נקנית
בשלשח דרכים ,וזחו בחינת יסוד של שם שד lrי

I

כנזכר.

וזה שאמר חכתוב אל תמר בו )לשנות שמו(,
כי שמי בקרבו ,זח שמו יתברך

חמרומז,

ואיו להחסירו .זחו על דרך דרוש קצת.

כנוכר(,

או

ווהביאך

אשו

המקים

הכינותי) ,כי על ידי ןה שנתקו בחינת מקבץ
נדחי עמו ישראל לקבץ נצוצי היםוד ,נןכה לבא
לארץ ישראל בגאולה שלימה במחרה בימינו

ובזח יובן דברי המדרש רבה )שמות רבה פל IIב ,ד(

כנודע בהאריז"ל )עיין שעה"כ כוונת העמידה דרוש ב

על חכתוב הזה ,אבל חוא לא ישא
לפשעכם ,ולא עוד אלא שאתם גורמים לו

לב«. ,ב השמו מפניי ושמע בקיוי או תמו

בו) ,שלא לפנום במדת היסוד (,ו"ח כי וא

אם נבקש שישא לפשעינו ,ואן יחיח שמו בעל

ישא ופשעכם) ,כי לא מהני על זה תשובה,
למחר'ל חטא ןה של מדת היםוד /רק תשובה

שישמט שמי מקרבו ,עכל Iוח .והיינו כדברינו כי

דנחך ישא לפשעכ IIם ,בלא תיבת ל"א ,שחוא
אותיות א  IIל-מככו :ון Iוש חמדרש רבה שאתם

משותף בו ,אשרעולה שמו מטטרר"ז חרא רק

גורמים על ידי ןה שישמט שמ  IIי )שם א  IIל(

ביצירח ,ושם לא מחני תשובה לחטא זח כנזכר

עילאה .וז"ש( כי שמי בקובו) ,ושמי שדי

רק תשובה

מקרבו ,ואתי שפיר ונכוו.

אמנם העניז יובו קצת יותר בפנימיות ,כי הנה

עילאה,

היינו

בבחינת בריאח

כנןכר ,על כו השמר מפניו כנןכר( .כו יחי צרוו

לתקן כראוי במחרח בימינו:

רש'  Iי ז"ל )ד ה בי שמי בקרבי( פירש כי הוא
fl

מטטרו"ן

גימטריא

שר"י,

שמו

רבו.

כשם

בתיקוני

)בב ,ככ( כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל

זוה"ק כמה פעמים )עיין תיקי! י כג ,.תיקוו סז צח ,ב(

איביך

והנח

מט 'Iט

הוא

ביצירח

כמבואר

אשר

אדבר

ואיבתי

את

ועיי iשם בבאר לחי רואי .וזה שד'  Iי ובחינת

צורתי את צררד .על דרך שכתבנו לעיל

יסוד שצריכיז אנו לתקז כללא דכל שייפיו,

בסמוך כי זח חמלאך ]מטטרי ן[ בשם שד IIי כמו

וכשפונמיז בוה הרי זה נקרא פש 'Iע כנודע )עיין

שכתב רש  tlי )כר  IIה כי שמי בקרבי( .וחנה ידוע כי

II

לעלי בר"ה על כל דבר פשע( ,ולחטא הנדול חוה לא

כל היסורים וחבלבולים ר' Iל באים על ידי חטא

מהני תשובח בר "מתיובתא יתירתא Iו) ,היינו

שמוע

פנם

הברית.

וזה

שכתוב

כי

אם

כנודע

תשמע בקווו) ,חמזחיר על שמירת חיסוד(.

פרשת נח }עא{, ,א וכמבואר בדברינו

ועשית ]את[ כו אשו ארבו) ,כי חוא בחינת

)שער יששרכ מאמרי חודש טתב( כמאמר שוכו כנים

כ"ל אשר אדבר ,כללא דכל שייפי) iזוח 'א יד(, ,א

אך

על כו כולל חתורה כולה .או ממילא( ואיבתי

כשמתקנים בבחינת יצירה ,הבחינח יסוד צדיק

את איביך וצרתי את צרריך) ,יתבטלו
הבלבולים והצרות המצירים האלו( .כז יחי

תשוב"ח
מןוה'/ק

שובבים

עילא'/ה

לימים

מבחינת

האלו

בריאה(

ימי השובבי"ם.

כי שם מקומו ,ועל זה לא מהני תשובח רק
בבחינת בריאה ,תשובה עילאה כנוכר.

I

רצון במהרה בימינו

אמז:

ח'י'ים

ושלום

משפטים

רמח

)כד ,ו( ויק ה משה חצי הדם וישם באגנות.

לך שכל שלשה ושלשח שעמדו בית דין על
ישראל הרי היא כבית דינו של משה .ופירש

לברית אלא במילו/ה וטביל//ה והזא//ת דמים.

רש'!י שאם בא אדם לדוו וכו' אומרים לו שמא

יו/ל בזה רמוז מ"ש )שמות ד,זי( ואת המטה הזה

חשוב הוא כשלשה מו השאר שלא נתפרשו
שמותם ,עד כאן לשונו הק' ,עייז שם בגמרא.

פירש רש"י לא נכנסו ישראל

תקח בידך אשר תעשה בו את האותות .על
דךר הכתוב )שמות ג ,יב( וזה לך האות בהוציאך

את העם ממצרים תעבדוו את האלקים על
ההר הזה) ,היינו קבלת התורה כפשוטו( .וזה
לך האו//ת ,היינו הזכות ~שעל ידי זה

יגאלו,

שעתידיז לקבל התורה .על כו נאמר בתחלת
הגאולה

ואת המטווה) ,ר  IIת סילח

טבילח

הזאה ,שעל ידי זה נכנסו לקבלת התורה(.
תקח בידך אשר תעשה בו את האותות היינו

קבלת התורה כנזכר לעיל:

ועל

פי זה

יובז

סמיכות

הכתובים

בזה,

ושבעים סזקני ישרא" )אשר כל
בית ריו בימיו חרי חוא כבית דינו של משח
וכי' ,כנזרכ מהמתניתיז ,ולכאורה קשה למה,
חרי הפרש רב מאור ביניחם כי אם הראשונים

כמלאכים

וכו) /ע~יז שתכ ק~ב(, ,ב מכל שכן

בגלותנו ובביטול הטהרה בשפלות דורות הולך
וחסור .ל'/ר על זה מתרץ הכתוב( ויראו את
וגו'

כסעשה ,בבת הספיר,

)שהוא

צרת

חבלות וחשעבור בחומר ובלבנים כנזכר לעיל
)כד-~( ,ט ויעי משח ואחרו נדב ואביחו
ושבעים מזקני שיראל ויראו

מרברי רש"י ,וחיינו שגם עתח בתוקף גלותנו
בגוף ובנפש הוא חשוב לפניו יתברך שמו על
ירי הנסיונות המרים האלו ,גם כל בית רין
ובית רין שלשה שעמרו מישראל כבית דינו
של משה ,כי הוא לפי עךר שפלות הרור גדול

השעבוד ,לזכור צרתו של ישראל שחיו
משועבדים במעשח לבנים .וכעצם חשמים
לטהר ,משגנאלו היה אור וחדוה לפניו ,עד

חנסיון יותר ,ועל כן חשוב יותר ,וכמבואר
בשער חגלגולים לחאריז  IIל )תקדמת ל/Iח בא (. IIד ועל

את אלקי שיראל ותחת רגליו כמעשה לבנת
הספיר וכעצם השמים לטהר .פירש שר//י
כמעשה לבנת הספיר חיא חיתה לפניו בשעת

כאן לשונו הקדוש .והנה בש"ס ראש חשנח
)כת ,א( במתניתו על הכתוב חלז ,ויעל משה
ואהרן ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל,
ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים ,אלא לומר

ירי זה כשיגאלו יהיח( כעצם השסים ,טהר,
)אור וחרוח לפניו יתבךר שמו כנזכר לעיל ,על
ירי מעשה הנסיונות שעמרנו בתוקף גלותנו
כנזכר( .ובמהרה בימינו יגאלנו )עייז לע~ל פרשת
נח ד'  Iת יורח דן ,דכרי תורת מתדורא גן אות ע (: IIב

חיים

רמו

ושלום

תרומה

תרומה
)כה ,ב( ויקהו לי תרומה ,יש לומר על פי
מה

שכתבנו

כבר

בדברי

תורה )מהדורא קמא אות נ"ז( על דבר החנפים

למנחת אלעןר חלק

ב,
f

ובןה יש לומר בפרשת

תרומה וכו' ,ועוד לאלוקי מיליו[.

מעות

י"ל על פי מה ששמעתי מכ"ק אאמו"ר

מהפושעים וסוררים מחללי שבת קודש
וכיוצא ,וזהו גורם להם רעה לנפשותם

הקרוש זצווה"ה זי"בנ ,ששמע מפי אבי

וכיוצא,

מהאדמירי/ם

שלוקחים

ולנפשות זרעותם ,כי כח הפועל בנפעל שנזונים
מאותו המין ,עיין שם .ואיו ליקח רק משומרי

שבת וגם הם רוצים ליתו מרצונם והם בעלי
תורה.

וז"ש ויקחו וי תרומה) ,פירש רש  /lי לי
לשמ 1Iי ,היינו לשמו לצורך מצוה נחוץ

לשם שמים ,ולא לעצמם כלל ,שיעשו בהמעות
רק צרכי נבוה והכלל( .מאת כו איש אשר
ירבנו

ו ב"ו,

)היינו

ל ffב,

סיום

חתורה

יתחלתה ,וכמו שכתב אאזמו"ר הקדוש בשם
שלמה כתב יד( .תקחו את תרומתי) ,רק
מאיש כוה( כנוכר:

אמו הן/ה הרב הקדוש מוווה יקותיאל שמעלקא

זצללה  flה מסאסוב ,על הכתוב כזה ויקחו לי
תרומה ,פירש רש  Ifי לי לשמי ,מאת כל איש
אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי ,כי נתינת

הצדקה כתבו מהארזי1Iל )עיי! ליקוטי תורה שיעיה לב(
שצריכיז לכוין השם הוין'ה ,היינו הפרופה היא
יו"ד ,והה' אצבעות מיד הנותן הם ',ה והיד

הפשוטה של הנותן הוא ון ,והן אצבעות של
המקבל היא הו אחרונה ,וצריך לכוין זה הנותן,
ואם הנותו הוא אשי פשוט ועם הארץ ואינו

יודע זה לכוין ,וכשהוא מהנה ונותן לאשי
תלמיד חכם יכוין המקבל לעשות היחוד משם
חוי' נם בעד חנותן .וזה שכתוב וירבר הו או

משה) ,שהוא תלמיד חכם שכדור( .ואמר
ויקחו וי תרומה ,פירש רש Ifי ל"י לשמ"י,
)היינו לשמןןי הוי' ,שחוא ל  flי שם חעצם

או יאמ ר ויקחו לי תרומה .מדרש )מובא

כביכול ,חיינו ויקח"ר כשחמקבל מכוין לשמו

בנתיב יושר שואר םרפים( הדא הוא

חריווה .אן( מאת כו איש אשר ירבנו ובו,

f

)חיינו נם מכל איש וארם פשוט חנדיב בכלל

נעיין מה שכתבנו בזה בתרעא זעירא

כנזכר ,כיון שידבנו לבו למצות ח' כלב פוב

דכתיב )דברים ו ,ד( שמע ישראל הן אלקינו ה

אחד.

ח'י'ים

תרומת

ורצון( .תקהו את תרדזנתי) ,ואתם החכמים

המקבלים

תכוונו(

כנזכר,

ושלום

עד

כאו

דבריו

הקדושים.

ועל פי זה י"ל ויקחו יי תרוזנה) ,כנזכר
שהמקבל יכויו ליחוד השם הוי'(.
וז"ש המדשר שזנע ישראי הוי"ה איקינו

הוי"ה אחר) ,היינו ששמע ישראל מלשון
)שמואלא טו ,ו( וישמ"ע שאול את העם ,שמ"ע
]לשוו אסיפה יחדיו[ ,ישראל ,שכל שיראל
ערבין זה לזה ומדובקים יחדיו ,ומה שמכוין
המקבל מהני גם להנותו כפשוםו לקיים מצות

רמז

ועל פי זה ראיתי בכתב יד קודש אאזזנו"ר
הקרוש זי"ע מפה קהלה )שם שלמה על
התוהר( ,שהוא תרומה לשוו הרמה למעלה
הוןה תתאה ,שהוא מדת מלכוןזת ,על כו ו'יקחו

ייי תירומה זנ'את בול ,ר"ת זניבו"ת ,וגם על

ידי הצדקה מקרבי iהגאולה ,כדאמרינו בפרק
קמא דבבא בתרא ,י) (,א וזהו עיקר הגאולה

שאנו מקוים לאוקמא שכינתא מעפרא ,שהוא
ה"ה תתאה להרימה כנזכר ,עד כאן תוכן דברי
אאזמוןיר

הנ"ל.

ובאמת הדברים האלו הם מעומק כונת דברי

/,ה וזהו הוי"ה ,כמו שכתבו בשם הצדיקים רמז

מרן הרבמ"ז זצ"ל על הכתוב וזאת
חתרומח וגו' ,וזח לשונו על רךר האמת הוא
כמו )מלכים א ה ,כו( וח' נתן חכמה לשלמח,
)חיינו חכמח תתאח דשלמח חמךל ,שחוא מדת

וז"ש הוי"ה אח"ר ,שעושים חיחו"ד בשם הוי'

חמלכות כנודע( ,וכן כתיב )רכאשית טמ ,טג( וזאת

בשם שניהם יחדיו ,המקבל גם בער חנותן(,

אשר דיבר לחם אביחם ויכךר אותם) ,חיינו
זאת היא מדת חמלכו"ת ,כנודע בזוה"ק )זוח /א

במליצה למה שמדפיסים שני יורי"ן במקום הוי'
]והיינו חשני יודיו משם השם השילוב הוי'/ה
אדני[ ,היינו שני יחודים בצירופם חם השם.

כנזכר:

I

רמח ,א(

ובתיקוני זוח"ק' )תיקו! יט מ ,א( בכמח

או יאמר ויקחו לי תרומ//ה .כמןוש בזוה"ק

מקומות על חפסוקים האלו שנאמר בחם זאןות,

ו"ה,

רחיינו ח' תתאח מדת מלכות ,וז"ש אשר דיבר

או תרו"ם הו ,היינו כל זה להרים הן'ה תחתונה,

לחם אביחם ,שחוא יעקב ,שחוא חיבור תפארת

או ווןה לצרפם לשם י"ה ,שהייה שמו שלם

ומלכות( ,וכתיב )תהלים קיח ,כג( מאת הו היתה

וכסאו שלם ,שהוא בביאת גואל צדק במהרה

זאת) ,הייבו גם כן כנזכר( ,ועיין שם חמשך

בימינו ,וזו/ש י"י ישזנ"י .ועל 'זה קאמר

הדברים בלשובו הקדוש /ה] זיכבו כאשר עם לבבנו

הדיינו

לחבר חיברו פרישו הסווית של הרכמ"ז ,כפי עביות קט ועתי

מסירות נפש ,כי על הגאולה שלימה צריכיס
למסירות נפש) ,כידוע בשם היערות דבש )ח"א

כפשט שכסוו על כל פביס ,על וךר האמת למעז ככוו שמו

ובספרים

המדשר

הקדושים

הה"ר שזנע ישראי

תר"ם

וגו',

ותורתו[:

ורשו א ו"ה ולריושלים עיךר( בסוד מה דאמרינו בפרק

חלק )סבהוירז צח ,כ( ייתיה ולא אחמינהי ,על(

או יאזבר ויקחו לי תרומח .מה שאמרתי

ויקחו לי תרומה ,להרים כנזכר ,ויתגדל שמו

שחל

במהרה בימינו

אמו:

קוד
בפרשת

זכור

בפרשתו

)תרומה(

)הכאי שעתא תרפן/ג(,

דחנח

נאמר

או יאמר כמ"ש כנ  11ל תרומןוה תרוןום הן,

)שמות זי,טז( כי יד על כס יח ,מח שעשח עמלק
פירור בכיכול בין יווח לו"ח ,ועל כו צריכין

שהוא ח' תתאח )מדת מלכות(,

לתקן זאת .על כן נאמר בזח ויקחו יי

חיים

רמח

ושלום

תרומח

תרומה ,תרם ו"ח ,שירומו חו"ח ליווח ,וזחו

אחל חמיטלטל ,אלא וראי ,רקאי על חתכלית

יחיח במחיית עמלק במחרח בימינו כנזכר .וז"ש

חשלימות ,בית חשלישי במחרח בימינו ,כיעקב

מאת כו אי"ש) ,ר Ifת שמע ישראל הו אלקינו

שקראו בית ,נכראמרינו בפסחים )פח,

הן אחר כנורע ]ועיי! מח שכבתנו בתרעא זעירא לחלק

שכתבנו לחלו בפיסקא וחקמות את חמשכן

בן משו"ת מנחת אלעזר בזח עביו מסירות נפש ,ועל חכתובים

בר"ח וז"ש רש"י וכו',

הללו[( ,כי למחיית עמלק צריכין מסירות נפש

ברזא ריחור רקריאת שמע ,ולא לומר כל אחר
שלום עלי נפשי רק ללחום מלחמות '.ח וז"ש

אשר ירבבו ובו ,כי חיא רבר חתליי בלב,
אם ירבנו לח' באמת ללחום נגר חעמלקים,
אינין ערב רב ררחקין לישראל בגלותא,
)כמבואר בתיקוני זיח"ק )תיקי! יב כז«, ,א בין

ברוחניות בין בגשמיות ,ח' יעזרנו ויגאלנו
במחרח

בימינו:

ועור שי לרמז בזח אשר ירבנו לבי .כי בלבו
יחיה אמת צורק יגנר שיטת עמלק
ברשעתו כנ"ל ,וחחרש ארר מסוגל לזח למחיית
עמלק) ,על כו קורין לעולם חפרשח חןאת
תרומה בתחלת חרש ארר( .וכבר אמרנו
במאמרנו לפורים )שער יששכר ממאיר חשר ארר ממאר
ימי ששיו ,אות כן( על מח שאמרח אסתר )אסתר ח,

ח( וכש"ר חרבר לפני חמלך ,כי חמצוח תמחח
את זכר עמלק מתח'ות חשמי"ם ,חיינו חאותיות
שתחת ]חיינו אחר[ אותיות שמי"ם [,נ-כ-ב-ת]

)כי חא"ב חיא נשפע מעילא לתתא( ,בגימטריא

כש"ר .וזחי לרירו בזה ירבב"ו ,אותיות יו"ר
ב"ז ,חיינו יו"ר

כש"ר/

) ''1

פעמים( ב"ן בגימטריא

חיינו מחיית עמלק ,אז תקחו את

תרומתי ,ליחר חוווח עם אותיות י I/ח כנזכר:

)כח ,ח( ועש ו לי מקרש ושכנתי בתוכם .פירש

א( [,

וכמו

ובזה י"ל ברברי חמרשר רבח בפרשתו )שמות
רבה פל"ר ,ב( על כתוב ןח ,וזח לשונו אתם
בנים

ואני

אביכם,

שנאמר

)רבריס יר ,א(

בנים

אתם לח' אלקיכם ואני אביכם וכו' ,כבור לבנים

כשחם אצל אביחם ,וכבור לאב כשחוא אצל
בניו ,וכן חוא אומר )משלי ין ,ו( עטרת ןקנים בני

בנים ,עשו בית לאב שיבא וישרח אצל בניו,
לכך נאמר ועשו לי מקרש ,ער כאן לשוו
חמררש.

ויש לרקרק טובא ,רלמח בבכור לבנים כשחם
אצל אביחם לא חביא כלל מקרא חמסייע,
ובכבור לאב כשחוא אצל בניו חביא מקרא
רעטרת זקנים יכון ,וגם משם אין ראיה כל כך
רמיירי דוקא כשחם עם בני ביתם

ביחד.

אולם י"ל רקאי על חתייחרות חקב"ח יבניי
שיחיח בעת חגאולח שלימח במחרח
בימינו ,רעל זח קאי חכתוב ועשי לי מקרש
כנIIל ,ועל כן בכוד לבניו ילאבכשחם ביחר,
רק שבכור לבנים כשחם אצל אביחם איני צריך
כלל ראיח מקרא ,דפשיטא רכן חוא בכור לנו
כשישיב שכינתו אתנו כמחחו

בימינו ,אמנם

אם חוא כבור לאבינו שבשמים ית 'Iש אתנו זח

שאלח ,ופו ח"ו יקטרג חמנגד כי לא נזכח לןח,
על זח כתיב עטרת זקנים בני בנים) ,חיינו
בזכות אבית ובמיא גואל לבני בניחם(.

שר  IIי בי"ת קרושח .ולכאורח

וז"ש עזעו בית) ,חיינו בית רלעתרי שיבנח

צריך עיוו כיוו רחמשכו חיח אחל חמיטלטל
ולא בית ,ומח זח שפירש .בית שזחו קבוע ,ולא

על ידי חתשוהב ,ותורח ומעשים טובים
שנעשח בגלותנו ,וכמו שכתבנו בחיבורי עולת

חיים

ושלום

תרומה

רמט

תמיד ועוד בכמח דוכתא בעחןןי( .לאב שיבא

'/מראח לך" ,או אראח לך .אך חיינו אראך

וישרה אצל בניו) ,וישוב ברחמים לביתו

שאראח אותך )אכרחם אבינו( ,כפני כל חארץ,

בקרוב( ,שנאוכר ועשו לי וכקרש )כנזכר(:

שיראו חתנחגותך חטובים ,ועל ידי זח יכירו
וריעו אמונת ח' ודרכיו ,עד כאו תוכו דבריו

)הכ ,ח( בי;ק וט ראובני )mוא זמוח"ב קבו ,א(

ישראל
דקיימו
כשעח
מצות מילח ופריעח ,כחאי שעתא אתכשרא
למחוי /כיניח מקשדא ,כמח דאת אומר ועשו
לי מקשד ושכנתי כתוכם .י/ול על פי חנודע
מדרשת חז//ל )תחנומא תזרי,ע םימן ה( דשאלו איזו
חשוב יותר לפניו יתברך שמו ,מעשיו )חקכ"ח(
כעצמו ,או מעשי כני אדם ,ואמרו ממילח ראיח

דמעשי כני אדם חביב יותר לפניו ,שחרי ברא
את חאדם ערל כדי שיעשו מעשי כני אדם

למולו ,עד כאן דכריו .וזחו גם כז ראיה ממעשי
חמקדש אשר ית//ש חשמים ושמי שמים לא
יכלכלוחו ,ובחר לשכת כתוך מעשי כני אדם

וז//ש בשעה

וז /Iש ככל אשר אבי וכראה איתך) ,משח

רבינו צדיק חדור ,כפני חדור ,שילמדו
ממעשיו חטובים( .את תבבית הוכשכן ואת
תבבית כל כליו) ,כי חצדיק חוא חמשכו,

וכליו

חם

כנודע(.

תלמידיו

וכן

תעשו

)לדורות(.
וד"ש חמסורח וכו תעשו ',כ דן .ואיךד )שוטפים

ז ,די( וכוכבי תראו וכן תעשו,

)חיינו

שתראו מעשים של חצדיק ,דאתפשטותיח

דמשח ככל דרא ודרא )תיקוני זר ".תיקי! סט קיב(, ,א
"וכן תעשו' /לטובח ותתהנגו כדרכיו(

כנזכר:

)בה ,טו( בטבעות חארון יחיו חכדים לא

חמשכן או בית חמקדש.

רקייוכו

חקדושים.

ישראל

וכילה

ופריעה) ,חרי דמעשי בני אדם בחיב

יותר( .אתבשרא לוכהוי' ביני' )כתחתונים(
וכקרשא ,כר"א ועשו לי )מעשי כני אדם(
וכקרש ,ושכנתי בתוכם )כנזכר(:

)הכ ,ט( ככ; אשר אני מראח אותך את תכנית

חמשכן ואת תכנית כל כליו וכו

תעשו .ידוע חדקדוק שחהי צריך לומר מראח
לך תכנית חמשכו ,ולא מראה אות//ך ,שרנאח

יסורו ממנו .ביומא

)עב,

א( אמר רכי אלעזר המסיר כדי ארון לוקח,
שנאמר לא יסורו ממנו .צוריך לדקדק למח לא
אמרו כן כשארי כלים ,או כגדי בית חמקדש
כגוו )לקמז כח ,כח( ולא יזח החושו מעל חאפוד,
לא אמרו שעוכר בלאו ,רק שלא .קיים מצות
חכגדים או חכלים כראוי כששינח כחם וכמוכו
(.א)

וי"ל שרומז על חתלמידי חכמים שנקראו ארון,
שיש בחם ובמוחם חתורח ,וצריכין לחיות
"חכדים" תומכי אורייתא ,ולהיות נושא ונישא,

שמראח את משח כפני אחרים .וי"ל על פי מח
ששמעתי בשם צדיק אחד שאמר על חכתוכ
)בראישת יב ,א( לך ךל מארצך וגו' אל חאר'/ץ

וכמו שאמרו רז IIל כחוליו )צב ,ב( ליכעי רחמי

אשר ארא ,Iך /שחיח צרד לומר אשר אני

על עליא ,דאלמלי עליא לא אתקיים איתכליא,

(.א) ע~ז כס!'ר כית יכמק כסגס"כ רכי מיrייק
ככמ~קמווינכ~ Srייכ ר,!~ qייס סיככו ק"  fננס
~כתכ כ"ק ככרו מרננו"ר ~כינכ"מ ככמר רכרי רכיכו  fי"נכ:

שחם מחזיקים ומפרנסים התלמידי חכמים,

וכחד חשיכי חכדים ,חמה הכעלי בתים
חמחזיקים ונושאים ,עם חתלמידי חכמים
)דוגמת( חארוו כעצמו.

ח'י'ים

רב

ושלום

תרומה
יא

מאמרי שוב//י פירוש אדרא ןוטא( סריס איו לו זקז,

יםורו ממנו ,שיהיו כאחד וכחד חשיבי,

הדיקבא .על כו רק דרך היסוד במשך הברכה(,

וזווש בטבעות

הארון

יהיו

הברים

מחובריו זה לזח) ,וכמו יששכר וזבולן ,ואיו כאו

כנזכר:

מקומו להאריך{ .וז"ש שהמםיר ברי הארוז
יוקה ,שעובר בלאו ,היינו שלא זה שחיסר

)כו ,בד( ויהיו תואמים מלמטה) .בתמובת

מצות החזקת תלמידי חכמים בלבד ,אלא

המשכן בבניבו( ,ויחריו יהיו

שהוא עובר בלאו ובמדת מחריב התורה
ולומדיה ,אשר לא יקים את דברי התררה
הזאת ,לחיית מאמצי חני ברכי דרבנו דשלהי,
הו ציילנו ויעזרנו במהרה בימינו:

תזנים עי ראשו) ,מלמעלה בשמי מרום( .אי
הטבעת האחת) ,בבחינת העיגולים והטבעת

בבריאת העולמות ,שכו היה המשכו מראה

ומוכיח במעשה בראשית ,ובסוד בנין העולמות

ותכליתו,
)כו ,ט( וחברת את חמש היריעות לבד ואת
שש היריעות לבד וכפלת את
היריעה הששית אל מול פני האהל .במסירה
הששית בן ,דו .ואידך )וירקא כה ,בא( וצויתי את

ברכתי לכם בשבה הששית .י  IIל כי חבה רמוז

בןה חכתוב חמ"ש היריעות לבד ,היינו כבגד
אות ה' מחשם ,וש'/ש חיריעות לבד אות ון

מהשם ,כמו'ש באור החיים הקדוש בזה )על
חכתוב )כו ,א( ואת חמשכו תעשח עשר יריעות

בד'וה עוד בתכויו( .והנה נועד כי השני ווי"ז
הם בסוד יווב ,שנמךש ממנו י  ffג תיקוני דיקנא

החסדים וישועות ממזלא עילאה ,ועיין מו Iש
בציס  IIע

להאריז11ל

להר  ffי

צמח

ז  IIל

פירוש

על

דאיבון

את

בשמיה

הזמירות

כפילא

וקלישא ,שזחר חוא'/ר כפילא בסוד היI/ב חלות
שנמשך הי"ג ,עיין שם.

וז'/ש וכפי'/ת את היריעה הששי"ת) ,חייבו

בניו בית המקדש במהרה בימינו

כנ Iול(.
וז  I1ש המסורה ויהיו י 'Iא במסורה ,דו .ואידך

)שמרת ז ,יט( ויהיו רם) ,היינו שיתגברו

אחרא

הסטרא

לבגד

בנין

והבית

המשכו

המקדש  Iויהיו בבחיבת ד IIם ,היינו בלי האל'1ף

של אד I/ם ,שהוא רביעית ד"ם
וכבודע

בשם

הה  ffק

מה"ר

דוב

הבהמיות,
בער

המגיד

הגדול זי"ע על הכתוב )ייקרא יט ,כו( לא תאכלו
על הד"ם .נב[ ואיךד )במדרב ין ,ב( את מחתות
החטאים

האיו

בנפשותם

ויהיו

יאות

י בני ישראי ) ,היינו כנ ,Iל /ושיהיו החוטאים

חאלה מתנגדים לרעיוו רצוו הגאולה ובניו בית
המקדש ,כמ  ffש בדביאל (,ב"יפ) וכן בבניאים

ודרשות חז//ל ובספרים מגודל הנסיונות שיהיה

קודם ביאתו ,והעיקר להתחזק ולשוב אל ',ה
כי כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא
בתשובה

)סנהדירן זצ,

א( 1

ועיקר הוא

התשובה

אות וו כפולה כבזכר( .אי זנוי פני

תיקוו היםוד ובטול הזימה כנודע )עיי! שעה//כ כויבת

)המשכז ,שמשם יתמשך השפע .וז"ש

העמידה דריש ב לב(, ,ב כי בזה תלוי מקבץ נדחי
עמו ישראל[ .ד] וז"ש( )במדרב לא ,כ( החיצי

הששי"ת) ,שנ"ה גימטריא םפיר"ה )עייז מאורי

מאתכם אנשים יצבא) ,בגד היצר הרע(,

יםו  IIד וצויתי את ברכת'/י ,ובמךש לשם מהי flג

ויהיו עו מרין) ,לבטל הזימח ,וכמו שכתב
שם ברש'/י בהשלל שהביאו ,וזהו תיקון חיסוד.

מדות דךר היסוד ,בסוד מ tוש האריז"ל )שער

וז/וש המשך המסורה נה[ ויהיו רברי איה

האהו ,

במסורה( וצויתי את ברכת"י יכם בשב"ה
אור ערך ש אות סב( ,והששי"ת יסוד ,חיינו ספיר'  Iת

חיים

ושלום

תרומח

אשר חתחננתי ופני ח' קרובים וגו' )מלכים

רנא

לדעת כי ח' חוא חאלקים איו עוד מלבדו .י  flל

א ח ,נט() ,חיינו תפלת שלמח בעת בניו חבית

חיינו

וחיבוכו ,שכל זח חוא לתכלית בניו חבית([ .ו]

חמשכן ומקשד ',ח שעל ידי מעשינו בתורח

ויחיו דבוכשוים ופניך )ירמהי יח ,כר() ,חיינו

ובתפלח ,על ידי זח נזכח לגאולח ובנין בית

רבים לא יאמינו כמו שכתוב בדניאל )פי/וב(,

חמקדש .וצריכין לידע באמת כי כלו כל הקיצין

וכמ"ש בנביאים ובדשרות חז"ל אשר רבים
יכשלו בעת חחוא באמונת אומו חגאולח([ .ז]

ואיו חדבר תלוי אלא בתשובח )סנהדרין צז ,כ(ו
ושלא לשום פניו ומגמת לבו לשלום העמים

ויחיו כו חאנשים אשר שדבו את פניחם

ולישאר בגלות בינותם ,כי דיעח נפסדח ןו

ו בא דבצרים וגור שם )שם מכ ,יז() ,חיינו

מתייאשת מו חתשובח ומו חנאולח ,וחוא פינם

שמגמת פניהם לחשאר ולשבת בגלות ,ואינם

בי"ג עקרים אשר אחד מחם חוא "אחכה לו

וחקזנות

את

הדבשכן,

שיקומו

את

מצפים לגאולח( ,ידבותו בחר ב ברעב וברבר

בכל יום שיבא" ,ועל כן חפוגם בזח פוגם

ווא יחי' וחם שריר ופליט זנפני חרעה

באמונת ',ח וכמו שכתב רשו  Iי על חכתוב

אשר אני זנביא עויחם .נח[ ויהיו נוררים

)רברים ו ,ר( שמע ישראל ]ונו [/ח' אח"ד ,שיחיח

בגויים )הושק ט ,זי() ,שאז יהיח חגלות חנסיון

לעתיד במחרח בימינו בזמו חנאולח ,כמו

והטירוף קשה עוד ביותר היינו חבלי משיח.

שכתבנו כבר כמח פעמים במקום אחר בעזרת

ועל ידי זח( נט[ חבאת יום קראת ויחיו

השם

בגימטריא

כדבוני )איהכ א ,כא() ,שנאמר על מלכות אדום,

אח"ר.

חיינו המה יפלו ויאבדו במהרה בימינו( .ני(
ויחיו

חיי"ם

ונפשך

)משלי ג ,ככ(,

)אתם

הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם חיום ,נלך

לקראת משיח צדקנו במחרח בימינו ,ואן( ]יא[
אדברתי

אעוח

)שיר השירים ז(, ,ט

בתדב"ר

)שהוא חלול ,iב ,יסו"ד חיי 'Iם לנפשך ,כמו
שכתבנו בשער שישכר במאמרינו מאני קרבא

אות אן ,עיין שם ,בסוד שאמרו חז"ל בפרק

חלק )סנהדרין צב ,א( צדיקים שעתיד חקב  flח

יתברך,

וחי"ג

)עקרים(,

וןהו חמסורח חראת ,דן .ואידך )רכרים ר ,לה(

אתח

חראת

ורעת

כי

ח'

חוא

חאוקים אין בנור זנוברו .חיינו אח'/ד אמונת
יווג

כנזכר.

וזח

חראית בה"ר

שכתוב

}סיני,

כזנשפטו

היינו

אשר

משפטי חתורח

אשר רק אן יתקיימו רובם ככולם ,כי עתח רק
ר"ע כל חיום )כראשיתו(, ,ה כמ"ש כבר במקום
אחר בזח בעזרת חשם יתבךר )קיין חיים ושלום

רפשת כמרכר כהתחלתו( (.

להחיותן אינו חוזריו לעפרן ,רק נכללים בבחינת
יסיד צדיק ח"י עולמים( .ויחיו נא שריך וגו',

ון"ש בסמוך ליח מקודם )שמות כו ,כח( והבריח

חיינו חשפע

התיכון בתיי הקרשים מבריח מן חקצח

ממקור המשפיע יתבךר שמו לעולמי עד חי

אל חקצח .ובזוחר חק' )זוח/וכ קקה ,ב( דא יעק  flב,

וקיים(:

חיינו כמאמרם ז Iול )בפסחים )פח ,א« כי לעתיד

)כפירוש

רש'  Iי

שיונקים

ממנו,

כמהרח

)כו ,ל( והקמות את חמשכן כמשפטו אשר
"הראית//

בחר.

]הראת[

ב/

כמסורח ,דו .ואיךד )רירכס ר ,לה( אתה  fIחראת//

כימינו

יחיה

חכית

המקדש

כיעק"ב

שקראו בית.

ועל כז חמסורח מברח ג' חסר בלישנא ,דו.
ואיךד )ישקהי כז ,א( על לויתו נחש כרח.

חיים

רבנ

ושלום

תרומה

נג[ ואידך )איוב כו ,יג( חללח ידו בחש ברח ,חיינו

שלא יתבפל עוד ,וכו יחי רצוו במחרח בימינו

שעל זח חבריה התיכון מברה )שחוא יעקב,

אמן:

וחיינו חגאולח שלימח בבניז בית חמקדש
במחרח בימינו( .ועו ווית"ן) ,שחוא לשוו

וי"; עור בזח על פי דברי חש"ס בסוכה

דביקות ,כמו שכתב בבני יששבר )מאמרי חורש

)בנ ,א( כי לעתיד לבוא צדיקים

תשרי מאמר י לצא רמהימנותא אות ג ועיי! מררש פנחס אות

נדמח לחם חציר חרע ,כחר ,ובוכים איך יכולנו

(/ר בשם חקדוש ר /פנחס מקארעץ זי//ע מלשוו

לכבוש את חחר הזח ,וחיינו חחבלי משיח

)בראשית כט ,לר( ילו"ח אישי אלי ,וחיינו חיחוד

חנוראים וגודל חנסיונות .וזווש והקמות את

חגמור במחרח בימינו לעתיד .אמנם עליו

המשכן) ,זחו בית קדושה דלעתיד במחרח

סביב( בחש בריה ,בסוד )נח"ש חקליפח

בימינו כנזכר ,תקים אותו על ידי חדברים

חסובבת לפרי ועליח חופף ,ועל כן בח"ש
ניכ,טריא משיזיח ,כי זחו נינוד לו שחקליפות

חמקרבים חגאולח .אבל יחיח( כמשפטו) ,על

ידי המשפטים

מונעים ביאתו ,ועל ידי זח מכניסים בלב ייאוש

כנזכר( .אשר הראית בהז'ר) ,צדיקים נדמ,ח

מביאתו וחתגלותו ,וחיינו חניגוד ,כמו שלחם

להם כח//ר חחבלי משיח ,כשבונים חבית

חג,

משי//ח ח' דוד מלכנו עם נחש מלך עמוו ,רומז

על ידי תורח ומצות ומעשים טובים ,בנסיונות ,

גם כו על ככח .וכמו שוו"ם גימטריא עש",

ובירורים נוראים( ,ובחמשך מ",ש לעיל בזח,

)עיי! קדניים ממאד (,כ כי את זח לעומת זח עשח

השם יתברך ציילנו ויגאלנו במחרח בימינו בתוך -

אלקים )קהלת ז ,וי( ,ועל כו אמרינו בבבא מציעא
)פר ,כ( בחשיונ את חפועלים דחדרא עכנא

כלל ישראל:

סביב למערת שוב"י במירוו ,חיינו שעל ידי
חיבור שוב  IIי ותירתו ספר חזחר נזכח לצאת
מחגלות לגאולח ,על כו סביב לו למערח
חעכנ IIא ,חיינו שלאחר חסתלקותו וקבירתו
יסובב חנח"ש ויבקש תחבולות חאיך לחמשיך

ולחארי גלותנו ,נחשם יתרבך יפר עצתם
במחהר בימינו[ .ואיךד( חווה ירו )יתבךר
שמו( ,נחש בריה) ,כי חוא יתבךר עשח את
היצר

חרע

נחש

בריח,

וחוא

מאשר מתחרט

עליו כביכול ,כמו שכתוב )מיהכ ר ,ו( אשר
הרעותי כדאמרינו )סוחכ בנ«, ,ב עד אשר נזכה

להעביר גלולים מן האץר במהרח בימינו:

;,

וגזירות,

חיינו חבלי משיח

הפטורה

ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את
עמי שיראל )מלבים א ו ,בי( .יו/ל חיינו
כמו/ש בפיוט לקדושת שחרית בראש חשנה

תשכלל חיכל קשרך מחרח ואל תתייא"ש,
שחיח צרי לומר נתייא"ש ,אך כיון שחאדם
חלק אלקי ממעל ,וכשהוא מתייאש את עצמו
מן הגאולח נמצא חוןו כיאוש מלמעלה ,שחיינו

חלקו יתךרב שמו )ובכתתי מחז כשעד יששרכ מאמדי

וז//ש רש"י ועשו וי מקרש ,עשו וי בי"ת,

חרוש תשדי מאמד מאזניס למשפט אות בא( .ועל כו
נבקש ית IIש שיהיה שכינתו בתוכנו ,על ידי זה

בפסחים

לא נתייאש ולא נעזבנו ,כמן'ש רש"י בפרשת

כנ Ifל כיעקב שקראו בי"ת ,שזחו עיקר חכוהנ

ויךל על חכתוב )רבדים לא ,ו( לא ירפך ולא
יעזבך ,שלא יתו לך רפיוו להיות נעזב ממנו.

היינו

בי"ת

דוקא,

כדאמרינו

והתכלית ,היינו בי"ת קבוע ולא אהו/ל ארעי,

ח  "I"Iם

ושלום

תרומה

וזווש ושכנתי בתוך בני

ישראו ,

)ועל ידי

הנקראים רק בשם

רנג

פתחים( ,עד כאו דכריו

זה( וא אעזיב את עמי יישראו) ,לא יתו

הקדושים.

לך רפיוו בלבו להיות נעוב ומתייאש ממנו

רזה שכתוכ ושכבתי בתוך בב"י

חןןו( כנוכר:

ישרא"ו,

)נקראו גדולי המדרגה כחינת כנין  lם ,ונם

ישרא"ל .ועל ידי וה( ווא אעזוב את עמ"י
או יאמ ר על פי דברי רכינו הקדוש מהוןר

דוכ כער המגיד הגדול זי"ע

ממעזריטש ,על מה שאבו רראיו שהערמד
להתפלל

וכאמצע

ככרנה

נפסק

ישראו ,
היינו

שהמה

הצדיקים

)זוחןןב נח ,א( שדניו את האדם ככל היכל והיכל,

זהי תיכות התפלה ,וכשזוכה לבוא רלעכרר דרך
איזה היכלות ,היינו איזו מתיבות התפלה

ינשאו

הגדולים,

עמם

ולא

כשכני

כתוך

גם

עמו  lי

אעזוב

שיראל( ,כנזכר:

מחשכתו

ונתערכ דעתר מלכויו כראוי ,הוא מה שאיתא

)נקראו פחותי המדרגה כשם ען  lם,

או יאמר על פי דכרי האור החיים הקדוש
)כפרשת בהר( על הכתוכ )ייקרא
כח ,חכ בא//ן וחדויע חכן(

וכי

ימוך

אחיך

ונו,/

שהקכ'/ה קורא לצדיקים שהמה יעוררו לבות

כראוי ,ראחר כך מדחיז אותו שלא זכה ירתר

כני ישראל לחפוץ ולבקש רק הגאולה שלימה
בשוב שכינתו יתכרך ,שלא יחפצו בחיי הגלות

ודעתו ,עד כאן דכריו הקדושים .וזה שכתוכ

מרוחק מאתר באיו ארוחת אב וכו' ,עיין שם

)כעת

בלשונו הקדוש זי"ע .וז"ש ושכבתי בתוך בני

רנעוכ מכרינת לכו ,ועל ידי זה נתכלכל כונתו
ושכבתי

בתוך

ישראו,

בבי

התדבקותם להשם יתרכך בתפלתם( .ווא
אעזוב

אותם,

)כאמצע

כנזכר,

התפלה(

ושבזכה להתפלל כדת כראוי וכנכון ,כו יהי
רצוו כמהרה בימינו:

יש ראו ,

)להיות

יתכרך

כתוכנו

לחפוץ

בשכינת ככודו עלינו .ועל ידי וה( ווא אעזוב
את עמי ישראו ) ,שלא יעובנו כהגלות רק
יגאלנו במהרה כימינו(.

ובפשיטות י"ל ושכנתי בתוך בני ישראו ,
אוי אמר על פי דכרי היהודי הקדוש זיןוע

)המדרנה הגדולה שנקראו ישראל

)היינו

ווא אעזוב את

מפשיסחא

הצדיקים

הגדולים

שאו

בקראו

שערים

בשם

שערים(,

ראשיכם) .ועל ידי זה( והנשאו פתחי עולם
)תחלים כן(, ,ז )ינשאו המוחיז של הקטנים מהם

יהיה משכן ככודו בהם(.

עמ"י

ישראו ,

)היינו

הכחינת

ע"ם

נקראו

הפחותים שבהם ,על כל פנים לא אעוכם
מלהשגיח עליהם(:

ח"יים

רנר

ושלום

תצוח

תצוה
)כז ,כ( ואת ה תצוה את בני שיראל ויקחו
אליך שמן ןית זך וגו' .ובסוף
הפרשה )שמות ל ,י( כתיב וכפר אהרו על

או יאמ ר ואתה תצוה את בני שיראל ויקחו
אליך שמז זית זך כתית למאור
להעלות רנ תמיר .פירש רש"י זך בלי שמרים.

קרנותיו אחת בשנה מרם חטאת הכפורים וגו'.

ובמררש רבה )שמות רבח פל IIו ,ו( ויקחו אליך וגון

י"ל נעוץ סוף הסררה בהתחלה ,כירוע מזוה"ק
)זוח//ג נג ,ב( כי משה רבינו הוא שושבינא רמלכא

הרא הוא רכתיב )איוב וי פו( )אז( תקרא ואנכי

)בכיכול( ,ואהרז הכהו שושבינא רמטרנותא

)כנסת ישראל( .והנה הרךר משני שושביניז כי
מי

שהוא

שושביו

מצר

החתן

הוא

מבקש

ותובע המתנות והנרוניא שהבטיחו מצרהכלה

למען טובת החתן .וכו מי שהיא שושביז מצר
הכלה מבקש ותובע המתנות מצר החתז
לטובת הכלה.
וז"ש במשה שהיה שושבינא רמלכא ,על כן

אמר לו ית"ש ויקחו אויך שמן וגו',
היינו שהוא יאמר צלר כנסת ישראל שיביאו
על ירו הנחת רוח ממצות השמו והמנורה,

להעלות רנ תמיר .ולעומת זה אהרן שושבינא
רכנסת ישראל וכפר אהרן וגו' יכפר ננויו
ורורותיכם קר"ש קרשים הוא והי) ,לשוו
קירושין( ,היינו שהשושביז אהרו ימשד הכרפה

על ירי הקטרת מצר החתז )כביכול( לטובת

הכלה כנסת ישראל ,שנמשך כל הברכות על
ירי הקטורת

כנורע:

אע.נ Iיך .הנה צריכין להביו מ Iןש אלין/ך ,היינו

אל מש"ה ,והלא משה לא היה צרד להשמו
ןית להרליק ,רק אהר t/ן ,והוה ליה למימר ויקחו
אל אהר//ו.
אך ההנ

רומז

כי

עינינו

רואות

גם

צריקים

גרולים המתפללים בצבור ואינם נענים,
היא כמו שאמרו חז"ל כמה פעמים )עיין סופח
מח ,ב( ראוי ההי שתשרה שכינה וכו /אלא

שאין רורו ראוי לכך ,וגם כראמרינו לענין
המתפלל ואינו נענה בתענית )כו(, ,ב אנז

רצווחיו כוליה יומא ולית רמשגח בו ,אלא מה
יעשו גרולי הרור שאין רורו עולה יפה ,היינו

שהתפלה אינה מתקבלת על ירי עוו הצבור,
ועל פי הארין"ל שהשליח ציבור הוא בחינת
יסור הכולל ,ורךר מעכר שלו עוכרים כל
התפלות.
וז"ש ואתה

תצו"ה

את

בני

ישראו ,

)להןהירם על כך .וגם תצו/ה מלשוז
צוות /Iא

חרא ,היינו חיבור יחריו ,כשתתבחר

ח'י'ים

ושלום

תצוח

זך ,

עם בני ישראל( .ויקחו אויך שמן זית
)היינו שמן רומז לחכמה ,וכירוע מש  IIם מנחות

רנה

ועל ידי זה נזכה להתקרבות הגאולה במהרה

בימינו להעלות נר תמיד כנזכר לעיל:

)חפ(, ,ב והיינו בעת תפלתם הייה מחשבתם ןכה

וצלולה להשם

וזה שכתוב

יתברך כראוי.

ויקחו אויך  ,שהמה שיפיעו אליך מה
שיתחברו בתפלתם במחשבתם ,כי הוא עורב
תפלת כל אחר ואחר רךר היסור צריק כנןכר
לעיל .וזהו יהיה ייזך בוי שמרים" כפירוש

רש  IIי,

היינו בלתי מחשבות זרות

כתית,

כתית

)ושיהיה

בחינת

ופניות(.

ענוה

נשבר

בעיניו ולבו גם אם יתפלל כראוי ,כי זה צריך(
ומאור והעוות נר תמיר) ,שיהיה לתכלית

הנר מצוה ואור תורה להאיר בשמי מעלה
לרצונו יתברך שמו תמיר{ ,וכשתעשו כן והמה
יסייעו בירך בתפלתם אן תתקבל לרצון .וזה
שאמר

)אז(

המררש

תקרא

ואנכי

אענך

כנןכר.

או יאמר ואתה תצוה את בני שיראל ויקחו
אלוי שמן ןית זך וגו' .כנודע
שעיקר עבורתינו צרוי להיות לאפרקא שכינתא
)בכיכול( מגלותא ,היינו להתקרבות הגאולה
ובנין בית המקשד ,ועל זה יהיה עבודתינו
ולימוד התוהר ,כמו שאמרו חז"ל בבנא בתרא
כ ,Mא( על הכתוב )הושע (Mי ,כי יתנו בגויים עתה

אקבצם ,שבוכות לימור התורה יבא הגואל צדק
במהרה

בימינו.

וז"ש ואת"ח) ,בגימטריא בי"ת ,על ררך
שאמרו

חן//ל

בפסחים

)פ , Mא(

לא

כאברהם וכו' אלא כיעק"ב שקראו בי"ת ,הוא

על רךר שאמרו חז  IIל בתענית )כא ,א( קרא עלי

בית השלשיי המקוה כנזכר ,שעל זה כל
מגמת ינו ,וצרוי להיות מסירות נפש עליו יחד
עם הצדיקי אמת שברור שנזכה לראותו כלנו
בבנינו על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.

ופרוכת,

וזה שכתוב( תצו"ה) ,לשוו צוותא חדא( .את

מחוז

בני ישראו ) ,להרבות בתורה ,ועל ירי לימוד
התור"ה כבזכר לעיל מגמרא בבא בתרא ,וזהו(
ויקחו אויך ) ,לגבי משה רבינו מלמד
תורתינו ,והוא עמנו בכל ררא ודרא ,עם

ובזה שי לומר מה רסמוי ליה הכתוב )כז ,בא(
באה"ו )עראי( ,מוער )אחרי החורבן,
מוע'/ר

)איהכ

)כשאנחנו

א,

טו«.

בעונותינו

מחוץ

הרבים

בגלות

לפרגודא שנקרא פרוכת( .אשר עו חערות,
)ואין לנו שיור רק התוהר הןאת ,שנקראת
עדו'/ת )תנMומא פקודי םימז «.ד יערוך אותו) ,אז

צריכין

העיקר

כנןרכ

לעיל,

להתפלה

ושיתחברו

והתוהר

להעריכה

החכמים לומדי תורתינו הקדושה( .שמן זית

משה

זך) ,שהוא שמן רומו לחכמ'/ת התור IIה ,כנודע

ראתפשטותיה בכל דרא וררא( .אחרז ובניו,

מש"ס מנחות )פה(, ,ב ושיהיה ןית ערנן זך בלי

לבחינת

)נקראו הכהנים הצדיקים עובדי '(.ה מערב,

שמרים

התורה

)שנקרא הגלות ,כמו שאמר הנביא בשיעהי )זי,
יד« .ער בקר )של ביאת המשיח( .ופני ',ח

הקדושה האמתיות{ .כתית ומאור) ,שנהיה

בעיננו שפל רוח כתית ולב נשרב ,ועל ידי זה

)שיהיה כותבם צרויה להשם יבתךר( .חקת

נשוע לנצחים לגאולה שלימה ,ומאור התורה

עוום ורורותם) ,בגלות הארךו הלן( .מאת

יאיר לאורו של משיח ,כי את דכאי רוח יושיע

בני ישראו) ,שיעריכו תפלתם ,והצדיקים

יתךרב שמו

ושהייה(

שלהם בראשם יעסקו בתורה ותפלה כנזרכ(.

וחעוות נ"ר) ,יחוד גן קשריו הנורע ,ולחפש

פניות

ורעיות

נפסדות,

)התרם לד ,יט(

רק

וכנודע.

רנו

חיים

ושלום

תצוה

את ירושלים בנרו"!ת )צפניה א ,יב« .תסיר

וכסה ניסוו במצות מילח ,שחוא תיקוז יסיר

)שיהיה בניו עדי ער שלא יחרב עור(.

ברית קורש:

וז"ש באה"ו סוער) ,לשוו אחל עראי שאנחנו
מטולטלים כעת ,ואיו לנו שיור רק התורה
הזאת ,שצריכיו להגות בה בתמירות בבחינת
יושב אהלי"ם( .סחוץ ופרכת) ,כאשר אנו
בגלות חמר בעונורנינו הרבים ,כמו מחוץ

לפרגורא בחוץ לארץ .אז( יערוך אותו אהרז
ובניו) ,הצריקים עוברי '(.ה סערב )הגלות(
ער בקר )של משיח( חקת עוים יררתם,
)היינו בניו חעתיר במהרה בימינו ,אשר יחיח

בניו עולם( .סאת בני ישראו ) ,על ירי
תורתם ומצותם יבנח ויוגמר חבית חמקשד בית

ג ,f

כמו שהארכנו בספר עולת תמיד ושארי

חבורינו בעזרת השם יתךרב(.

אי יאמר בפשיטות ,כי באמת וכי לאורה
הוא צרד יתןוש במשכו כבירו,

על ירי חשמו שנאיר לו ,אלא שחפץ יתןןש

במעשי תחתונים לחיות נחת רוח לפניו ,והנח
נבי מילה אמרו תוןל במררש )תנחומא תזריק סימז
ה( כי ראיח מזח שמעשי בשר ורם עריף ,שאם

לא כן ההי הארם נברא נימול )קיי! מ"ש עליל
רפשת תרומה בר"ה כליקוט ראובני וכי'( .וו"ש ויקחו

אויד שסז זית זך) ,ובאמת אינו צריך יתברך

שמו ,רק שחפץ במעשינו כנזכר( ,יעל וח
קאמר חמררש תנחומא יוסרנו רבינו קפז

יכסה ניסוי) ,שהוא כמו מילה שחפץ יתבךר
שמו במעשינו מעשי המילה( ,כנזכר:

ובזח י"ל ררבי המררש )על הכתוב הלז )שמית

]כשחל כו שושן פורים[

רחכ פלו'ו ,ר( הרא הוא דכתיב )איוב ,וי טו(
)אז( תקרא ואנכי אעךנ ,כאשר יחיח מגמתינו

בתפלותינו לבניז בית המקרש וביאת גואל צדק
במהרה בימינו ,וחיא בחינת וחתפללו רךר
ארצם )מלכיס א ח ,מח( ,ווחו מסונל שחתפלות
יתקבלו ,על כו יקוים אז תקרא וה' עיךנ,
)כנזכר(:

)חכ ,ב( ועשית בנדי קודש לאהרו אחד
לכבור ולתפארת .מובו
שאיו חפירוש כפשוטו לתפארת ונוי בני ארם,
כי לאחר יובט בעיניו )במשך חשנים רבות(
מלבוש כזה ,ולהשני באופו אחר ,רק שהוא

נזירת יסורות התוהר הקרושה .וי"ל בוה בעניו
חומו פירים שחיה עבורת מררכי ואסתר ,זה

)כז ,כ( בוכררש" תנחומא

)סימן א(

ואתה

חכונח לאות לתיקוו אריאל וחבית שני שבנח
מררכי אחר ךכ ,היח רק חכנח לבית ג  ,fכמ"ש

תצוה ,ילמדנו רבינו ,קטן
לכמח נימול וכו' .י"ל חשייכות זח לזה ואתח

בחיבורנו בעח"י כמח פעמים בחוכחות וראיות.

תצוה את בני ישראל ויקחו אלד שמ"ז וגו',

אחיך ,

וז"ש ועשית בנרי קורש ואהרז

כי שסז בא"ת ב"ש השם בי"פ ,וכנורע בכונת

]כמ'ןש )בפרק חלק )סהנרירז צ,כ« תחיית

מי שעשה נסים וכו' ,וזהו השם שמיהר לתיקוו
חיסו"ר) ,ועל כו מסיים במי שעשח נסים ויקבץ
נדחינו שחיא תיקוו ניצוצות שנפלו מיסור(

חמתים מן חתורח מנין ,שנאמר )ברמבר יח ,כח(

ונתתם ממנו את תרומת חו לאחרו חכחן ,וחיינו
בבניו בית /[.ג יכבור] ,שיתגלח כבור ח'

כנודע .וזווש ויקחו אויד שסז ,חייונ בי"ט,

ומלכותו

וותפאר"ת,

תיקוו היסוד ברית קירש .וז"ש המדרש קפז

]תפאר"ת יעקן'ב שקראו בי"ת ,כמ"ש בפסחים

במחהר

בימינו[.

חיים

ושלום

תצוה

רנז

)פח ,א( כנורע[ ,וחיינו כראמרינו ביומא ,ה) ב(

פרשת בראשית )פב ,א' ו( איו ועת  ffח אלא

בבנרי כחונח שלעתיר ילבשם כשיבואו אחרו

מרצחים

I

תשוב IIח,

עם

שמתחברים

ואמרתי אז

עור

כל

)במשפטיחם( ,חבית רין של קו /fק חנורע,

ובניו כנןכר:

בזח,

זח

חמח(

מ  IIש

)בפרשתו(

והובשת את אהרן אחיך ואת
בניו אתו ומשח"ת אותם) ,בחינת משי"ח

לכשיבא במחרח בימינו( .ומואי'תאת יד"ם,
חיינו כי י"ד במילוא"ו ]יו  IIר רל [,Iת /בנימטריא
חות"ם ,שיבא חחות"ם חיי /Iם למשיח צרקנו,
בבחינת רוI /ר ]בגימטריא יו Iר[ מלך שיראל חי
יקיים .ונם חותו/ם חוא בחינת תפארת כנורע

במקובלים )עייו תיקוני והר תקייו בנ סה(, ,ב וחיינו
בית יעקב תפארת( .וקדשת אתם וכהנו וי,

)חיינו כמ  IIש חרמב"ם בסוף חלכות מלכים

)פי"ב ,הל"ר( שכל התכלית חנצרח לביאת גואל
צרק במחרח בימינו שנתאוו חחכמים וצריקים

חשלמים ,חוא רק כרי שיעבדו ח' בלי מניעות
ושיעבור מלכיות .וז"ש וקדשת אותם וכהנ"ו
וי ,כמ 'fש רש IIי בזח שחוא לשוו כח'/ן פועל

עובר ממש לחשם יתברך( ,כנזכר:

ומחזיקים

ירי

חמח

חמינים,

חציונים ,וחמח לסילוז ממאיר וקוץ מכאיב
לשומר אמונת ורת ח  ,fוזחו קורם ביאת
חמשי  ffח

חמרים,

חחבלים

חצירים

אחזו

בירושלים עיח  ffק ,ואת זח לעומת זח עשח
וינלח

חאלקים ער ירחמנו כמחרח בימינו

שכינתו בתוכנו במחרח בימינו .על כן שפיר
חרמז כנן/ל מרברי אאזמי//ר זי'/ע על חכתוב

קצות חחש//ן לעניו ירושלים כנזכר:
)כח ,חנ( וירכסו את חחשו מטבעותיו אל
בטעות

בפתיל

חאפור

תכלת לחיות על חשב חאפר ולא יזח חחושו
מעל חאפור .י f/ל על פי מח שאמרו חז f /ל בש"ס

זבחים )פח ,ב( כי חשו מכפר על חרינים ,שנאמר

)חנ ,טו( ועשית חשו משפט ,אפור מבפר על
עבירח

זחר,

שנאמר

)השרע ג ,ו(

אין

אפור

ותרפים ,עיין שם.

וחנח עניו עון עבורח זרח שצריכין לכפר עליו,
לא יתכן לומר בזמנינו על חפסל ומסכח

)בח ,בנ( ועשית על חחשו ונו' קצות חחשן.
על ירי מח שכתבנו לקמז

שחיו עושים חעוברי אלילים ,ונם לא על חבלי

אאזמו"ר זצווה"ה )שם שלהמ תנב די(

שקר של אמונת חנוצרים ,כי מי פתי יסור חנח

ירוש;י"ם,

לשיקוץ עדתם חכזב ושקר חנורע לכל בר

חש"ן בגימטריא משי"ח וכוו ,עייז שם .ובזח

ריעח ,וגם חכומרים שלחם או חחכם מחם

רבאח לי חשייכות לענין חחש"ן ,שחוא חשו
חמשפ"ט שמכפר על קלקול חרי"ז ,כמו שאמרו

אשר קצת תבונח בלבבם לא יאמינו כלל .אלא
וראי כיון שחתורח חיא .נצחיות רקאי על פסולי

חז  ffל )זבחים פו ,ב( ופירוש רשו  Iי ,וחיינו זח אנו

רעות נכזבות שבימינו )כמו שביארנו בעח"י

רואין בעונותינו חרבים ועינינו כלות בירושלי  ffם

בכר בחיבורנו( ,לחפוגם ח 'fו באמונת ביאת

עיחI /ק תובב//א ,ממקום חמשפ"ט צרק יליז בח

חמשיח ,בבחינת אחכח לו בכל יום ,וכן ככל

)ישעיה א ,בא( ,יעת//ח )שצריכיז לעשית תשוב//ח,

חי//ג עקרים )בגימטריא אחן/ר( ,שחפוגם בחם

כי כלו כל חקציין ואיו חרבר תלוי אלא
בתשובח )סנהוירו צו(, ,ב ורשרו רז"ל במררש רבח

חרי זח כעובר עבודח זרח ממש ,כיון שפוסלת

בשם

בפרשתן,

כי

קצו"ת

גימטריא

במחשבח ,כראמרינו בסוף

חוליז

)קמב ,א(

חיים

רנח

ושלום

תצוח

מהכתוב )יחזקאל ומ ,ה( למען תפוש את בית

הוא אהו"ה כנרעד )עייז קהלת יעקב ערך דעת( .ושם

מכפר על המשפ"ט

אהר"ה בד' מילואי"ם ,היינו אל"ף ה"י וי"ר ה י,
אל"ף ה י וא"ר ה  I1י ,אל"ף ה"א וא'!ו ה"א,

ישראל כלבם,

והחש"i

ודינים כנזכר לעיל מגמרא ,כיוו שהוא כנגד

lf

t1

אל  IIף ה"ה ו 'Iו ה"ה ,בגימטריא קצו"ת ,שהרא

הלב ,ומשפ"ט בני ישראל על לב"ו ,מה הם
חושבים ודני"ז בלבותם באמונת י"ג עקרים
וכנזכך .על כז צרד להיות דבוק להאפו"ד ,כי
אם יכפר על המשפט ,היינו שידונו כלבם לטוב

הקדושיס .והיינו שאי אפשר לבואלירושלי"ם

באמת ובאמונה ,אז יכפר האפו"ד על מחשבת

רק על ידי משי!/ח ,ואחהכ לקץ הלז בכל יום

מספר ירושוי"ם ,שאז ומלאו  Iה )כל( הארץ
דע"ה

את

ה/

עבודה ורה כנזכר לעיל) ,כי זהו העבודה זרה
במחשבות

אוו,

ועוו'

החושבים

כנזכר(.

בחינת

טבע'/ת הכולל ישועה הכולל/ות ,אינה רק

ביאת נואל צדק במהרה בימינו ,כמבואר \~תנא
רבי אליהו )רהכ ,פכן/ז( וכנועד ,ירכסוהו ויחברהו(
או טבעות האפור) ,כי בזהו הכפרה על עוו

עבודה זרה שהאפוד מכפר ,והחיבור ,לשניהם
יחד יהיה( בפתיי תכות) ,כדאמרינו במנחות

)מג ,כ( תכלת דומה לים וכו! ולכסא הכבוד,
מורה על יראת שמים שהחיבור יהיה על
יראתו ואמונתו יתברך( .יהיות עו חש"ב

האפו"ר) ,לחשוב מחשבות לתיקיו האפד
שהוא תיקוו עבודה זרה כנוכר לעיל( .ווא
יזח החשן מעו האפור ,כי על קוטב אחד
יסובו

אמו:

)כח ,חל( ונשמע קולו בבואו אל הקודש

וז"ש וירכםו את החשן) ,בחינת משפט לבו

מטבעותיו,

במהרה בימינו

כאן

ושופטים

?מחשבתם שלא בצדק ואמונת האמת(.

)היינו

כנזכר,

עד

תוכן

דבריו

ובצאתו ולא ימות .ונשמע
',נ דן) ,היינו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא

ימות ,וה ר' עקיבא שנכנס בשלום ויצא
בשלום ,מהד' שנכנסו לפרדס ,כד אמרינו בפרק
ד' דחנינה (.ביד ),ור! עקיבא היה תכלית
מגמתו למסירת נפש ,כדאמרינן בברכות )סא,
ב( שאמר רבי עקיבא כל ימי הייתי מצטער על

פסוק זה מתייבא לידי ואקיימנה .ונם לביאת
נואל צדק צריכיז מסירות נפש ,כמר שכתוב
)ח"א דרוש א ר"ה וילרושלים עירך(,

ביערות

דבש

וכמרכא

בדברינו

כמה

פעמים

שזהו

מבחינת

ייתי ולא איחמיניה )סהבדרין צח(, ,ב רק שיהיה

מנמתנו למסור נפשנו על הנואל צדק בעבור
בכוד שמו שיתנלה במהרה בימינו ,ולקיים כל
תורתו לא רק ר !Iע כל היים )רכאשית ו (,ה שהוא
f

כנזכר( :

המיעוט מצות] ,כמו שכתוב במגלה עמוקות
)עיי! רפשת רקושים ר Ifה תלדימי ,אופנים אופו ([,רע והרוב

ו בזה העניו ראיתי בפרשתו בכתב יד קודש

אאזמו"ר זי"ע מפה קהלה )שם שלמה
על

התורה(

בגימטריא

רמז

קצות

ירושוים,

החשן,

חש"ן

כי

קצו"ת

בגימטריא

שמ!/ג

תלוי

המסורה(

בביאת

נב[ כו

האץר.

אשר

ריבר

וז' Iש

המשך

ה'

נעשה

ונשמע )לקמ! כד; (,ז )שנוכל לקיים כל אשר
דיבר ה /התורה כולה כנזכר ,בביאת גואל צדק

משי"ח .וגם קצו"ת לשוז ק"ץ ,לעורר קץ
הנאולה שיבא משיח ,ואז יהיה כי מלא/וה )כל(

המיך )אסתר א(, ,כ )מלכו של עולם יתברך

הארץ דע I/ה את ה) /ישעיה יא(, ,ט ושם העד  IIת

שמו( .אשר יעשה )לבדו( בכי מיכותו,

במהרה בימינו .ואן יהיה( [ג] ונשמע פתגם

ח'י'ים

ושלום

תצוח

רנט

)וחיח חו למלך על כל חארץ( .כי רבה היא

(,ט )לענין תרומ"ה ,שחוא תרו"ם /,ה השכינה

וכו הנשים) ,חיינו מי שחוא בחינת מקבל(.

הקדושה כביכול ,ולא יחללו למעול בקדשי

יקר

שמים להוציאם לחולין ח,1ו' היינו להתפלל על

לחמשפיע ,ולא יחשבו טובת עצמם ,רק
לתכלית חיחוד חשלם במחרח בימינו(.

שלום העמים ולישאר נגלות בינותם חלילה(.

יתנו

יקרובעויהן,

)ידעו

שיתנו

וזכגרוו וער קט"ן) ,נם מי שחוא בחינת

קטנו"ת חמוחיז יכירו וידעו כי תמלא חארץ
עדח את '(,ח כן יחי רצוו במחרח בימינו אמן:

[ב] רוא ישאו עצים זכן השרה )יחזקאל לט(, ,י

)זהו כתוב בעניו החבלי משיח שיהיח ו' שנים
במלחמות גוג ומגוג([ .ד] ווא ישאו עור
כוימת הגויים )שם לד ,כט() ,להתפלל שנשאר
אצלם ח"ו כנזכר .וכמ"ש דוד המלך ע 'Iה

וגם 'יייו ונשזכע קווו בבואו או הקורש

)תהילם פט ,בנ(

שאתי בחקי רבים

עמים

אשר

שיחיח

חרפו עקבות משיחך( ,רק שיחיה תפלותינו

עבודתינו בקודש רק על חנאולח שלימח  fIולא

ועבודתנו על תיקוו חשלם ,ביאת נואל צדק

ימות" ,שלא יחיח חתכלית לחשאר בנלות

במהרה גימינו אמן:

ובצאתו

יזכות.

ווא

שחוא בחינת שינח ,כמו שכתוב )תהלים קבו ,א(

הייבו כחולמים ,כמו שדרשו רז"ל בתענית )כג,
(,א ושיבה חוא אחד מס' ממית  ttח ,רק יחיה

לתכלית חנאולה במהרה בימינו ,וןהו המשך
חמסורה כנזכר לעיל:
)כח ,מב( ווא ישאו.

דt

)טב ,ל( הכהן תחתיו מבניו וגו' .עיין פירוש

רש  tlי.

ומה

שכתבנו

בזה

בתרעא זעירא הקדמת שו"ת מנחת אלעןר
חלק ג  fבעןרת חשם יתברך (:א)

במסורה ,דן) ,הייבו

שלפניו

)טב ,מה-מר( ושכנת'י בתוך בני ישראל וחייתי

ערוה

להם לאלקים ,וירעו כי

ועד ירכים ,שהוא מקבץ נדחי עמו

אני הו אלהיהם אשר חוצאתי אותם מארץ

בית ישראל ,שהוא תיקוו מקום הברית )ירשולמי

מצרים לשכני בתוכם אני ה  fאלחיהם .פירש

נדחי עמו בני ישראל

רש  tlי לשכני בתוכם ,על מנת לשכוו אני

להתקרבות הנאולה )עייז שעה כ כוונת העמיהר דרוש

בתוכם ,עכל"ה .וצריכיז להבין מח בעי רש"י
ז"ל· בןה להשמיענו ,וגם חכתובים בעצמם
נראים כמו כפל הלשון על מה שאשמעינז

שכתוב( [ב] רוא ישאו עויר חטא )ויקרא כב,

מענין צייאת מצרים נם בןה.

כמו
שיהיה
ממתניים

להם

שכתוב

מכנסיים

יומא פןוו ,הווב( ,מקבץ

בכתוב

לכסות

בשר

II

ב לב(, ,כ ועל ןה כתב כי לאו דוקא חכהנים
עובדי ',ה רק כל אחד ואחד במדרגתו .ווה

(.א) הכהן תחתיו מבניו .פירש רש"י )י"ה תחתיי(  tfמלמד שאס יש לו לכהז גדול בן הממלא את מקומו,
ימנוהו כהז גדול תחתיו" .ועוד פירש רש;וי )ר"ה הכהן( על ז jץ  tfמכאן ראיה כל לשון כהז
לשרן פועל עובד ממש ,ולפיכך ניגון תביר נמשך לפניו" ,עכלייה .והיינו רמוז שאס הוא ממלא מקוס
אביו ,אל יחשוב כי הוא לו בירושה וזכה ממילא ,ואינו צריו לעבוד ולהיות עומר על המשמרת ,ובאמת
עבדרת אני נותן לכס רלא שררה ,כמר שאמרר חז"ל )הרריות י(, .ב רק שזכרת אבותיר מסייעתו ,וגס שעל
ידי זה לא יגבה לבו כנ"ל .רזה שפירש לשון )כהן המשיח תחתיו מבניר( ,פרעל עוכר ממש) ,בעבודתו
בעצמו( ,ולפיכך נינין של תכיר) ,היינו שנשבר לבר בקרבו( ,נמשך לפניו:

ח'י'ים

רס

ושלום

תצוח

ויוול על פי דברי הה"ק הר"ר אשר מראפשיiפץ

ואומרים

צווחים

דרשוני,

כי

למה

יכלמו

זי Ifע )וכמובא בתפארת בנים לאאמו"ר

מעונותיהם על ידי שיגידו להם צורת הבית

הה"ק זי"ע על הגדה של פסח בקידוש(

ומוצאיו ומובאיו ותכונתו ,ועוד ישאל הנביא

אחד

אם נכלמ  Ifו בכר מעונותיהם כאשר שמעו זה,

להמשיך ולקרוא הקדושה על עצמו ונפשו,

הלא איזה התעוררות יהיה להם מןה אם יראו

היינו לקדש ולiפהר ופו יפול לבו מריב עונותיו
לאשר לב יודע מרת נפשו ,אן( זכר לצייאת

או ישמעו סדר בניו הבית מוצאיו ומובאיו כמה

יהיו שערים וחלונות ומדת גדלו ורחבו ,הלא

מצרים) ,יזכיר את עצמו כי במצרים היו ערום

ןה שייך רק לבונה ומהנדס במדידת הבניז

שערי

וכיוצא ,ואיזה רגש יהיה להם מזה להתחרט

תחלה

ועריה

למקראי קודש,

ומקום

הערוה

)כאשר.

וזוהמא,

ירצה

במ"ט

טומאה ,ועם כל זה בפעם אחד יצאו משם
ונכנסו בפעם אחת לקדושה ואור גדול ,ועל
ידי זה יתחןק לבו ליכנס ולעלות בקדושה(,

ולהתבייש מעונותיהם על ידי זה.

ובעל

הכינה בזה ,על

כרחך נראה

ששמעתי

עד כאן דבריו הקדושים.

מכ"ק

דוווז

דרך
)הוא

חותני הראשוו( הרב הקדוש מביאלאבזעג זי Ifע

ישראו ,

)היינו גם

)בעל ספר אר! עדות( לדרכו בקושד בפרשת תרומה

ודווש ושכנתי בתוך בני

בתוך

ותצוה ,כי כל עניני מתכיות ובניני וכלים של

iפומאתם כנזכר )עיי! יימא ני «.ב והייתי והם

המשכו ובית המקדש היה רומז כל אחד לענין

ושכני

אחר בתיקוו המדות ,כגון מי שצריך להוסיף
בלבו מרת יראה ,היה לו סגולת מתכות ןה

בתוכם .וזהו שפישר רש  Ifי על מנת) ,כמו

או ציור ןה בבית המקדש ,יכן מי שצרך למדת

רקיימא לן )נשין עד ,א( כל האומר על מנת

אהבה היה סגולתו באחר ,וכן למדת ענוה או
שמחה ,וכהנה בכל עניני בית המקדש ומרתו,
רומז לכל מעשי כני אדם ,ועל ידי ןה היכל
ה' המח ישראל שוההי שם בהמשכו מעשה
בראשית שזהו עולם קiפו האדם ,ומבשרי אחזה
אלוק )איוב יט ,כו( .וזה שכתוב אהל )שנקרא

בבחינת

אני

ה'

השוכו

אתם

J

ואוקים וירעו כי אני ה' אוהיהם אשר
הוצ~תי

אותם

מארץ

מצרים

כאומר מעכשיו דמי( .ושכני בתוכם )כנזכר

כי זהו תחלה למקראי קרש זכר לצייאת
מצרים ,לאשר כו היה ביציאת מצרים כי תיכף

ומיד נכנסו לבחינת הקדושה לשכוו בתוכם

השם יתברך ,אני ה' אלהיהם) ,כנזכר(:

משכן(,

שכן

באדם,

עד

כאן

תוכן

דבריו

הקרושים לעניננו.
הפטורה

על כן שפיר מובו כזה כאשר הגיד להם לבני
ישראל את בניו הכית ומררו את
אתה בז אדם הגד את בית שיראל את
הבית ויכלמו מעונותהים ומדרו את
תכנית ,ואם ·נכלמו מכל אשר עשו ·צורת הבית
ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל

מתכות או באיזה רבר בבית המקשד .ועל ירי

חקותיו וגו' )יחזקאל מנ ,י-יא( .והמקראות האלו

זה נכומו מעונותיהם ,במה שהזכירו את

תכני"ת,

)היינו

ככחינת

תכונת'/ו

בכונה

הפנימית ,ולא חיצוניותו( ,לאיזה דבר מסוגל

כל אחר לתקן בכל אחר חסרון נפשו באיזה

חיים

כי תשא

עצמם מה שחסר להם ,ומה שצריכיז כל אחד
לתיקון בפשו למצוא בבביו בית המקשר ומוצאיו
ומובאיו כבזרכ:

וי"; בנור בזה על פי הנועד' מש"ס )פםחים
פח ,א( לא כאברהם וכו' אלא
כיעקב שקראו בי"ת ,הג' שהוא על דיי ביאת

גואל צדק במהרה בימינו .ונתב הרבמ"ם )להכות
תשיכה פ"ז( ,ה//ה כי איו ישראל בגאליו אלא על
ידי התשובה ,וכיון שעושין תשובה מיד בגאלין.
והנה צורת הכית ותכונתו הנאמר כיחזקאל
)כהפטרה כפרשתו( הוא על כי"ח השלישי,
)כי"ת יעק (,I1ב העיקר ,רק קצת מ~נו עשו ככר
בבנין שני  fכמו שכתב הרד"ק שם .וטעם הדרב
יענינו כתכנו ככר כעזרת השם יתבךר במנחת

אלעזר )חלק ר' םימן ',י אית '(,ג עיין שם.
רזח

שכתוב

אתה בן ארם

ושלום

רסא

ישראו את הבי"ת) ,סתם ,שהוא חבית הני

כבזכר( .ויכוסו סעונותיהם) ,כי על ידם

שלא חזרו בתשובה ובערבותם חרב חבית ,רלא
הגיענו ערדנה לגאולה בעונותינו הרבים(.
וסררו את תכנית ואם נכוסו) ,ככר לשוב
כתשוכה( .סכו אשר עשן צורת הבית וגו',

)חיינו כב"ל ללמוד ממדת אמות רכניו הבית
ררכי השם יתברך ומוסר  fאיך לשוב כתשוכה
לזכות לגאולה במהרה בימיבו אמן(.

וזו1ש כתחלה אתה בן אר"ם ,כידוע מהרמ"ע
מפאבו בעשרח מאמרות )מאמר חקור רין ח  IIכ

פ  IIז(

כי

אדם

ר"ת

אירם

ר'וד

ס'שיח,

I

וזהו

שהוכיחם לבני ישראל כי צריכין לתקן תיקין
אר"ם ,שיבא לתכלית השלימות כחינת משי 1Iח,
שיתגלה במחרח בימינו ויגאלבו ,וזחו יהיה רק

מי שיכבה הכי  lfת )שלישי( כנזכר ,על כן הגד
להם את הבית כנזכר

הגר את בית

לעיל:

כי תשא
,ל) יכ( כי תשא את ראש בני ישראל וגו' .עייז

רש"י כשם הש"ס זכחים )יט ,כ( כציר קרוש

אופנים

ידים ורגלים ,מניח ידו הימנית על גבי רגלו
הימנית ,וירו השמאלית על גבי רגלו השמאלית
ומקרש .וקשה רחלא הוא נאמר בזה לו ולזרעו
לרורות ,וכל רשרות חז  flל שיאמרו הם קיימים

,ל) יט( ורחצו אחרן וכניו ממנו את יריהם

לעולמי ער ,והא מבואר בש"ס ופסקי
הראשונים ובשולחז ערךר )אורח חיים םימן ר םעיף

מה

שכתבנו

בזה

בכמה

בשער יששכר במאמר השקלים בעזרת השם
יתכךר:

ואת

רגליהם

וגר' .כפירוש

חיים

רסב

ושלום

כי תשא

יח( דחנוגע ברגליו צריך נטילח ,ואם שעשח

וכזח יתיישב מח דלא מצינו )בריש תמיד ,א"פ)

אחד מכל אלו ולא נטל ידיו ,אם תלמיד חכם

מ  IIא« במשמורות שחיו ישנים וחשיכ שם

חוא תלמודו משתכח מידו ,ואם אינו תלמיד

כל סדר שכיבתן וכסותו ,וכשחיה קם וחלד
לחסך רבליו צריכים טבילה כדאמרינו שם,
ונמצא שחלך כל כך מרחק ממקום שינתו
לחסך רבליו ולא נןכר כלל אם חעמידו כלי

חכם יוצא מדעתו רוול .ואם כן חרי נגע ברגליו

על ידי ידיו ואיך חיח חולך לעשות אחר כך
עבודח על ידי זח.

ודוחק לומר שחיח נוטל אחר ךכ יריו בעצמו
על ידי שנגע בשעת חרחיצח בחם
ברגליו כנוול ,וכם חוי כעיו ןלזול למצות חתורח

שנגע בזגליו שצרך אחריחו עוד נטילח לידיו,
וחוי קצת כעין י"ח דבר במסכת שבת )יג ,כ(

על טכילח או רחציח אחרי חטכילות של תורח
שכןרו שמא יאמרו לא אלו מטחרי' וכו'.

ליטול את יריו ,ולאיןח כלי חיח שופך חמים.

ואולי גם כו משום רשם במקום חקושד לא
חיח שורח רוח רעח ,וחיה מותר לכתחלח
לחלוך אפילו חרבח יותר מד' אמות עד שמיסך
רגליו וטובל כנזכר ,ובכל זח עדיין צרך עיוו:

)לא ,כ-ג( ראה קראתי בשם בצלאל

וגון

ואמלא אותו רוח אלקים ובו'.

וי"ל א[ על פי מח שכתבנו כחיבורי אות חיים

במרשר רבח )ויקרא רחכ ,ח//פ ר( חרא חוא דכתיב

וכו

ויש

)סימן

כ Uה

סקי/ור,

וכסימן כ Uז סקי (, uר

כאות שלום )סימו רס//י סקי"ג אות ,ז//י וכסימן רס"ה,
סקי(,I/ט דמח שחוא צוךר חמצוח כגון כתפיליו

של ראש ,או כמילח ,אינו צריך מדינא ליטול
יריו אחר כך ,עיין שם ,וכו חנראח כזח רךר
מצותו:

ב[

וי"; עוד כי אולי חניחו ידיחם על
רגליהם ,אבל לא נגעו ממש ,רק

כיונח חמרחפת) ,כדאמרו כפרק ב  fרחגיגח )טו,
א( במה שאמר בן ןומא ,צופה חייתי ביו מים

עליונים למים תחתונים וכו'( ,ועל כן לא חיו
צריכין ליטול ידיחם:
ב[ א ו אולי י"ל ,כי כל אלו חדכרים שצריכין
נטילח חוא משום רוח רעח ,חרא גם
אם מנעליו או רכליו נקיים גם כו צריכים נטילח

)משלי ,די א(

חכמת

נשים

בנתח

ביתח.

לרקרק דחוח ליח למידרש על ןח חכתוב
)חכמת נשים( ,בפסוק )הל ,כו( וכל חנשים אשר
נשא לבן וכיוצא ,ולא בןח.
ונראח רמון ראח קראתי בשם בצלאל וגו'

ואתו אחליאב בו אחיסמך למטח דן,
ירוד שבשבטים כפירוש רש"י ,וחיינו כמבואר

במקובלים )עיין קהלת יעקכ עךר רז( כי ד IIן חוא

בחינת מלכו"ת ירור שבשבטים ,דיכ"א
דמלכות ,Iא' על כן חוא ד  IIו שורש המלה ,וחוא
בחינת נוקבא חמקבלת .ורו חמאסף לכל
חמחנות רכמז זח )עיין זוחו/ג קצן ,א וכהגהות מרר,חו  Iרו

שם( ,כי בנוקבא דמלכות מאירים ומתאספים

כל מחנות חמדות וספירות חקדושות.
וז"ש ראה קראתי בשם בצ,א ,ונו' ואתו

ונו' ,מטה ין) ,מדת מלכות כנזכר(.

אחר כך ,כמ"ש חנושאי כלים ואחרונים שם,
וכמקדש אולי לא חיח שייך זח ראיו שוחו שם

ברעת) ,ולא די זח בחכמח ביבח רעת לבר,

רוח רעח על כו לא היו צריכים נטילה.

שחוא ררכ חתלוי בלב ומוח ,רק צרד לחיות

ואמ,א אותו רוח איקים בחכמה בתבונה

חיים

ושיום

כי תשא

רסג

העבודה בבחינת עשיהי ,כי לךכ נברא האדם

יום השבת אצלו יום מנוחת מרגוע לנפשו ,רק

בעולם העשייה לעשות צרובו ית"ש בבסיוו
הגדול ,יעו ·שאנחנו משוקעים בתאות חומריות
)עולם הןה העשיה .וז"ש( בכו דביאכה) ,היינו
מלאכה ממש בפועל( .וחשוב זנחשבות,
)ולא די זה ,רק( ועשות )בעשייה ממש(,
בזהב בכםף ובנחשת וגון) ,בכל עניני עולם
הזה ,כי זהו נחת רוח לפניו ית f/ש כנזכר ,להניע

ההוא

שצרד לעשות בשבוע השניה ,וזהו מנוחת

עד מדת מלכות התחתונה ,להאירה בעשיית

מרגוע כנזכר.

מצותיו ית"ש( .וזה שאמרו חן"ל )אבות פ א ,מ ב(
II

lf

כל תורה )בחכמת התורה לבד( ,שאיו עמה
מלאכה )לעשות ולקיים כמלאכת העשייה(,
סופה בטלה.

!!מנוחת ארעי ,!/שמצפה

שיעבור היום

לשוב למלאכתו ,ואינו אצלו יום עונג ,רק ארעי,

שמצפה שיעכור המנוחת ארעי כנזרכ ,על כן
צרד להיות מנוחת מרגוע ,כמו שאמרו חז!/ל
)מכילתא יתרו מסתבא רבחורש פ ,ו /ו( שצריך להיות
I

כאלו כל מלאכתך עשוייה ,ולא יחשוכ מה

)והגם שי"ל סברא לאידך גיסא ,כי אם עוסק
במסחרו ומרויח ומפסיק בשכיל ציוי
יתכךר שמו ביום

השכת הוא

מסירות

נפש

יותר ממי שהוא מתעגנ בשכת ממנוחתו ,עם

הכדבת נשים,

כל ןה צריך להיות גם שניהם ,הייבו כמסירות

)שהיא מדת מלכות נוקבא )עיין זוח ב קא,

נפש כנןכר ,ושהגם שמרויח בחול כנזכר עם

(,א ונקרא חכמה התחתונה ,על כן קראה

כל ןה יהיה כאלו כל מלאכתך עשוייה ,כמו

ידי

שאמרו חז'/ל ,וממילא יתעגנ מנוחת מרגוע

וז!/ש המדרש רכה על זה

II

"חכמת

נשים! (.
f

בנתה

ביתה,

)על

הבירורים שעל ידי הנסיונות האלו כמדת

מלכות ,ובעניני עולם הןה כנ! fל,

כנןכר( (:א)

יהיה כניו
שאמרו

)לב ,כא-כב( ויאמר משה אל אהרן מה עשה

חז"ל כפסחים )פח ,א( כיעקב שקראו בי"ת .וז//ש

ךל העם הזה כי הכאת

כנתה כיתה של מלכות שמים( ,כמהרה בימינו

עליו חטאה גדולה .עיין בדכרינו במאמר תורת

אמו:

שכrכ )פרשת שמיני( יעוד ככמה דוכתי ,העניז מה

הבית

בקרוב בקיבוץ

הנצוצות,

וכמו

שכתוכ באהרן ונשא את חשן המשפט) ,תרגום
מנוחת

אונקלוס )לעיל כח ,ל( ית דיו כני שיראל( .על

מרנוע ולא מנוחת ארעי,

לב"ו) ,היינו שהיה החטא הלז מבחינת )יחזקאל

עכל  lfה .עיין שפתי חכמים )ארת ח( שפירש דהיינו

יד ,ח( למען תפוש את כית שיראל כלכ'  fם ,כי

מנוחה חשובה ,ואין פירוש לפירושו ודבריו.

עבודה ז mחייב גם במחשבה בלכ ,ועל כן
לקחו אהרן על לב"ו ,שההי כונתו לשם שמים

כעל כרחו לאדם ,להפסיק ממסחרו ועכודתו

להעלות חטאו ולכפר עליהם( .אכל כאמת לא

שמרויח בח כל חשבוע ,ומצפח לצאת חכובכים

חיו שיראל ראוין בזח) ,בפרט שהיה ביניחם

כמוצאי ·שבת קודש שיחןור לעכודתו ,אן אין

הערב רב( ,להסתכו בנפשם להכניסם בנסיון

)לא ,טו( ש בת שבתון.

פירש

רש  flי

וי!  Iל בפשיטות ,דהיינו כשהמנוחה בשבת הוא

I

(.א) הנ"ה אם כי כבר נדפס זה בספרא דמרא רבינו המחבר במאמר תורת שבת בחמשה מאמרות ,עם

כל זה ~שביל תיספת דברים משנה לא זזה ממקומה בכאז:

ח  'I'Iם

רסד

ושלום

כי תשא

בעבודה עמוקה ושיוכלו להנצל מזה .ועל כו
תמה משה על אחיו אהרן ,ויאובר ובשה או

בספריו הקדושים )עיי! אגרא רכלח פרשת שוטפים ר /Iה

אחרן מה עשה וך חעם חזח) ,תורה מצות

כי חנרים יערו( כי הטעית הזה יזיק בנפש להצדיק
המקבל מהם ,כי כח הפועל בנפעל וכו' ,וכן

כל כך מה עשו לך עד שהוטבו .בעיניך

עדת אדמו"ר הקדוש הרב )רבינו יחזקאל(

להחזיקם במדרנה נדולה ונבוהה כזה שיוכלו

טשינאיוע זי"ע.

להכניסם בנסיון כזה כנזכר( ,כי חבאת עייו

חטאח נרויח) ,ושיוכלו להנצל טטנה(.
ויאמר אחרן אי יחר אף ארני) ,לחשוב
עלי כי החזקתי אותם בטעות את העם
במדרגה גדולה יותר מדאי ,כי על כו הכנסתים
בסכנה בצרת הנסיון חלז .אדרבא( .אתח
כמוך(,

)וכמוני

ירעת את חעם

כי ברע

הוא ,ויאוברו עשה ינו איחים ונו') ,חיינו

שהחזקתים

ברעח,

ועל

כן

אמרתי

רק

בתחבולות לילך עמם ולעכבם על ידי זה
ממעשיהם( ,כדפירש רש"י לעיל אד היה

כונתו לשם שמים לעכבו מזה:
)לכ ,כר( יאמר להם למי זהב התפרקו ייתנו
לי ואשליכהו באש וציא

וזהו שי ליטר רטיז ,כ 'Iראה אהרן הכהן
)שושבינא דכנסת ישראל )זוח נ נג ,כ« את
tt

חעם כי ברע חוא) ,וחשב על ידי זה

לתקנם( .ואמר להם ימי זהב התפרקו,
)ביקש מהם זהב ומעות הרבה( .ויתנו יי
ואשייכהו בא"ש ,שנקרא התור"ה )מררש שוחר

טוכ טפ'/ז(, ,ז הלא כה דברי כא  ffש )ירמהי גכ; כט(,

וכהנה ,והיינו אשר חשב לעשות בזה דברים

טובים לחיזוק התורה והדת .אולם( ויצא
העני הזה) ,בעונותינו הרבים לאשר היא
טצד הסטאר אחרא וכח הפועל בנפעל ,וכדברי
זקיני ועוד צדיקים כנזרכ לעיל( ,השם יתברך
יצילנו ויעזרנו על דבר נכוד שמו ותורתו
ויגאלנו במהרה בימינו:

העגל הזה .המקרא הזה צווח ואומר דשרוני

)לכ ,טג( ויאמר טשה טלאו ידכם היום לה!

וחיו ,כי מה זה תירץו שאיז הוא חייב בדבר,

כי איש בבנו ובאחיו ולתת

כי אם כו למה צוה להם וליקח מהם זהב
ולהשליכו באש לבלי תועלת שיתך הזהב

עליכם היום ברכה .שי לומר על דךר שאנו

במקשים ומתפללים להשם יתברך כמו שכבש

אברהם אבינו את רחמיו מבו יחידו לעשות
צרונך בלבב שלם ,כן יכבשו רחמיך את כעסך
מעלינו והתנהג עטנו בטדת החסד ובטדת

ויאבד ,וכי על ידי זה ישתקו הערב רב מצירם
הרע ,שרצי לעשות פסל אלקות ר 1Iל .יי  flל על
דךר רמן כי הוא נבואה לדורות ,לאשר נטה
צדיקים מהאדמורי  flם הנדולים זי"ע לקחו ןהב

הרחמים .וכו הוא בזה מיאו ירכם וה',

יוטן ,כסף רב ,גם מהמון שאינם יראים ,והמה

)בשליטות עבודתם בלבב שלם להן( .כי איש

דברים

בתשובה .אמנם רבים טהצדיקים האדטירי 'Iם

בבנו ובאחיו )להורנו ,על פי מצות השם
יתבךר ולכבוש את רחטיו מקרוביו ,וזהו
מסירות נפש גדולה יותר מלמסור את עצמו

זי Iוע החולקים וציוחו שאין ליקח טמחללי שבת

ויתת עייכם היום ברכה,

הצדיקים

חשבי

מחשבות

יעשו

בזה

טובים ,וחשבי כי על ידי זה ישובו )הנותנים(

קישר

בפרהסיא

וכיוצא,

ובראשיהם

זקיני

הקדוש זי"ע בעל בני יששכר כטו שכתב

לשחיטה(.

)בשביל זה יתנהג השם יתבךר עמנו בטדת
החסד והרחטים וברכה מרובה( ,כנזכר לעיל:

ח~~ם

ושלום

כי תשא

)לב ,לא( אנא חפא העם הזה חפאח גדולח
זחב.
אלהי
להם
ויעשו

רסה

כרי ליהנות מהןחכ לקכל פדיונות) ,בענותינו

הדקדוקים רבו בזה ,ושקה א[ מ ffש אלהי ןהב

הרכים מחריכי עולם( ,ולהחניף על ידי זה לכל
הפושעים ומורדים מחללי שכתות ולהחזיק

)בתפלתו בזה( ,ומה נפקא מיהנ אם הוא של

מעשיהם,

אחר

זהב או של בדיל או עפר ,כיוו שהוא עבודה

כחיכורי דכרי תוהר ככמה דוכתי )מהדורא קמא

זרח.

אות בן ,המדורא ו אות קז( .ועל כן לא היה יכול

ב[

כיוו שחיה

משה

רבינו הרעיא

מהימנא

דמסר גרמי' בעד כנסת ישראל ,אם

כו בשלמא מה שאמר להעם אתם חפאתם
חטאה גדולה והגדיל החפא ,כו חיח צרך לומר
כדי להוכיחם ולעוררם לתשובה להגדיל חטאם

כמו

שכתכנו

מזה

כמקום

r

משה רכינו להמל כי היו אנוסים או שוגגים
לגמרי ומופעים ,כיון שרצו לפרוק עול ולהיות
מנהיג לקכל מעות ,וקיימא ל rכררשת חז//ל
)סנהדריז בס,ב( מתעסק בחלבים ועריות חייב מפני

שנהנה ,על כו גם אם היה מופעיו כלי מןידיז,

חייכיו מפני הנאתו לקבל ןהובים כנזכר.

לידע אשר עותו  fאבל לפני השם יתרבך היה
לו לומר כדרכו בקודש בדרך מליצת זכות ,כי

על כו ןה שאמר חפא העם הזה חטא"ה

היו אנוסים ,מפני שהבעל דבר הוליך אותם

גרוי"ה) ,היינו שהוא חפא'  lה לשוו

שולל ,ולא היו ראוייו לאותו מעשה וכו' }עבורה
ןרה ד(, ,כ וכיצוא ,ולא לאמר שחפאו חפאה

שוגג ,שהיו מופעים מהבעל דבר והערב רב
כאופנים שונים ,עם כל ןה יקראהו כלשון

גדולה.

//גדולה" ,מפני שנהנו וחפצו בהזהב ,וחייביז
בכהאי גוונא כנוכר .וז//ש( ויעשו יהם איהי

נ[ קשה הלשון מה שאמר חפא  flה גדולו'ה ,כי

זה"ב )כנזכר( ,כל זה י/ול כדרך צחות ,אכן

חט'/א הוא שוגג ,ואם היה שוגגים

הוא אמת ,להמכין ורואה בדורותינו כעונותינו

לא שייך לאמר בחפא//ה לשוו גרול  IIה.

וי'/ל כל זה על פי מה שכתב רבינו בדברי
חיים )בפרשת!( במ /Iש )לכ ,א( קום עשה לנו

אלהים ,רבים ,וגם לשון לנ"ו ,כי כל אחד רצה
להיות בעצמו עבודה זרה) ,מושל ומנהיג
וכיוצא( ,ולפרוק מעליו עול מלכות שמים ,וז I/ש
עשה לנ'  Iו אלהים ,לשוו רבי  ffם לכל אחד ואחר.

הרכים ,הו יצילנו ויעןרנו ויגאלנו במהרה כימינו
אמו:

)לכ ,לד( ועת ה לך נחה את העם אל אשר
רברתי לך הנה מלאב"י ילך

לפנך וגו' .י"ל כי העניו רומן לרורות כגאולות
העתידות ,היינו ככית שני היה מנהיגם מרדכי

בלשז שהנחם לאץר ישראל ,כמ"ש בכתוכים

וי"ל כאשר אנו רואיו כזמנינו בבחינת אני

כעזרא ונחמיה ,ואמרינן כמגילח )טו ,א( מלאכ  ffי

אמלוך ,שרוצה בל אחר ואחר ,וןהו מעכב

זה מרדבי ,ולרעת רכי יהושע בז קרחה שם

הגאולה ,בידוע כשם רכינו הקרוש החוזה

דמלאב"" זה עזר  ffא ,חיינו בם כן מנהיבן של

מלוכליז זי'/ע וכשארי ספרי תלמידי הכעשו/פ

ישראל לבית שני .וז /Iש הנה סואני )היינו

הקרוש זי/יע )עיי! שער שישכר מאמרי חרש תשרי מאמר

מלאבי כנזכר( ,ייך יפניך לכית הב' וגם לכית
השלישי במהרה בימינו ,הנה העיקר המליץ
כערנו כעת רק מיכא  flל ,כמ  flש ברניאל כי ,כא(

ישע רכ אות טג ס ,ררכי תורה מהדורא כתרא אות טו( ,וזהו

התאוה .להיות ארומו  ffר ומנהיג העיקר כונתו

חיים

רסו

ושלום

כ  'Iתשא

ואין אחר מתחזק כי אם מיכאל שרכם ,וכן

עצמו הרי חוא ילד נחמד לקרבו ולפייסו אחר

ובעת חחוא יעמור מיכאל חשר חגרול )שם יכ,

כך בראותו כשרונו ומדתו לטובח .ואם לא יוכל
לרחוץ את עצמן מפני חולשת ומיעוט כחו
והבנתו לפי מיעוט שנותיו עודנה ,אז בודאי
צריך לפייסו ,כי לחנם סיבב לו צער ובושה

)וכמו

(,א

שחארכנו

שקורם

בררוש

תקיעת

שופר בראש חשנח ,חלא חוא בספרינו שער
יששכר בעח  Ifי במאמר תקע בשופר )אות לז ,ועיין

מאמר מאזנים למשטפ אות צז« .וז  Ifש חנח מואב'''

)אותיות מיכא  flל )זוחר חשר כראשית יז«. ,א יוך
ופניך )קורם חגאולח וביאתנו לאץר ישראל

במחרח בימינו ,ילך וימל r

ויעמור בערנו(:

)לכ ,לר-חל( ו ביום פקדיופקרתי
חטאתם.

איתא

עליחם
בןוח"ק

)זוח א קם ,א( אית פקודח לטב ואית פקודח לביש
II

וכו  tכנורע .ועל כו יש לפרשו ברמן לטובח ,כי
חנח אמרו רזו,ל )עכורח ורח ר,כ( לא חיו שיראל

ראוייו לאותו מעשח אלא כרי לחורות תשובה
לרבים ,ונמצא שחמציאו לחם אותו עון שלא
לרצונם) ,כמו שאמרו שלא חיו ראויים לזח(,
וגם חערב רב עשאו וחיח רק כדי שיניע מזחן

כל אלו חרורות וחחורבנות ולחורות תשובח
~ .לרבים ,אם כן צריכין לפייס את ישראל בעד
זזו חמעשח שחןמינו לחם ,כי גם מח שחיח
צריכין להורות תשובח לרבים על ידי חטא ןח
חם גם כן אינם חייבים ,כי חתשובה חיא רק

בשביל חיצר חרע שחסית אותנו ,על כן נאמר
שהקב"ח מתחרט בכל יום על שבראו ,וכמ"ש

במח שזרקוחו לתוך הטיט ,וכו חדבר חןח.

והנמשל מובן ,כי לא חיו ישראל ראויו לאותו
מעשח וסיבבו להם על ידי הערב רב,
כדי להורות תשובח לרבים ,להכחינם אם יוכלו
לרחוץ את עצמם מצואת חטאתם ,ועל כן צריך
חקב"ח לפייסם ,בין אם חיו יכוליו לשוב
בתשובה כראוי ,אן וראי צריכין לקרבו ופעולת
שכרם אתם ,ואם חווו לא יוכלו לתקן חכל
כאשר חוא באמת ,ועד עתה נסבול צרות
צרורות בעד המעשה הזאת ,אם כן מכל שכן
יותר שצריכיז לפייס אותנו ,שבחנם סיבבו לנו
ןאת ,כיון שלא נוכל לתקן מעצמנו כראוי מפני
קט דעתנו ,והיצר חרע גבר עלינו ואנן בישרא
וחיא נורא.

על כן נאמר ביום פקרי )היינו פקיהד לטב(.
ופקרת"י עויהם )על ידי( חטאתם,
)שהיה להם בושח וצרות צרורות כאלו

ר"ל,

והם לא חיו ראוייו לאותו מעשח( ,על כן יפייס
על ידי ןח אותנו חשם יתברך בפקודת שיועה
ורחמים משמי שמי קדם במחרח בימינו.

)מיכח ר ,ו םוחכ בנ,כ( אשר הרעותי.

וגם יש להסביר בדךר משל ,אם אב חאוחב
את בנו )וחפץ להרריכו ולחועיל לו( בעורן
נער קטו ,צוה לחבירן הנער לסננ לו ולהפילן

לתוך הבור וחביב על פני חוצות ,לראות אם
יוכל הבן בעצמו לרחוץ את עצמו מצואת
הטיט ,אן צרד אחר כך חאב לפייס את בנו,

ראם כי חשב זח למעו טובתו להבחינו ולראות
לחרריכו( ,וממח נפשך אם יוכל לרחוץ את

וז"ש מיד בסמוך ליח ויגוף הו את העם עו
אשר

עשו

את

העגו

אשר

עשה

אהרן ,ולמח תלה עור וחןכיר כל פעם חחטא
באחרן קרוש חו שושבינא דמטרוניתא )זוח ffג גב,

(.כ ונם ממח נפשך אם אחרן עשאו ישראל

מח חטאו ולמח נגפו.
אלא שחזכיר חכתוב זכות לישראל ,חיינו כמו
שלא חטא אחרן כיון שחיח כונתו לשם

חיים

ושלום

כי תשא

רםז

שמים ,כמו שדרשו חז'/ל )ויקרא רכה פ I,IIנ( ופירוש

על חתורח( על הכתוכ חלז ראח אתח אומר אלי

רש  IIי )לכ ,ח ר  IIח חג() ,ומ  IIש ואשליכחו באש

חעל את ונו ,/כי כל חעליות חם בשם מ"ב

כונתם

כנודע ,והשם הראשון אב"נ ית"ץ חוא חכולל

לעבודח זרה במה שחביאו חזחב ,על כן חשב

את כולם משם מ"ב ,על כ iהע"י א"ת
בגימטריא אב"ג ית ייץ ,כי דרך שם חעליות
בבחינת הע"ל אוותן עד כאן דבריו חקדושים.

)שמות לכן כר(,

חיינו

כיוו

שחם

חיח

אחרן שפיר מדינא לשורפו והשליכו באש ,ומה
שיצא היח יונום ויומברמום בלי ידיעתו ,ומעשח

בעל דבר חצליח נגדו( .כמו כן לא חטאו
ישראל רק הערב רב שביניחם ,כמ'/ש "חעם"

חם עשאוחו ,ועל כן השוח חםאתם לאהרן כדי
לזכותם] ,ושהוא היה מעלח חםאתםן ועיין
במאמרנו תורת שבת לפרשת תצוח ובשארי
דוכתי[

כנזכר.

וכיון שעם

כל

זה

נעשח

בעונותינו חרביםן ויגוף ח' את חעם בשביל זח,
על כן צריך בכיכול ית  IIש לפיים כלל ישראל
כנזכר ,על כו שפיר דםמוך ליח למ IIש לעיל
וביום פקדי ונו' ,חיינו לםובח כנ I1ל:

)לגן יב( ראה אתח אומר אלי העל את העם
הזח ואתח לא חודעתני את
אשר תשלח עמי ואתח אמרת ידעתיך בשם
וגו ./י"ל חמשך וענין הדברים בפשטות ורמזן
כי אמרו חז'/ל )רכאשית רכה פל, IIב tיא( ופירש רש"י

)כפרשת לך ')כראשית יכן כ« כי חדךר ממעטת
שלש דכרים ב'נים ש'ם מ'מון ,עיין שם .ולזח
ביקש משח רבינו ע  IIה ראה אתה אומר איי

העי וגו' ואתה יא הורעתני את אשר

תשי ה עמי )לדרך .כי על הדרך צריכין
לשלוח עם החולך רב ברכות והצלחה ,בכל
מקום כואו ,ושלא יחיה ממעטת אלו הנו דכרים
הנזכר .וז"ש( ואתה אמרת ירעתיך בש"ס,

)ר  IIת בנים שם ממון( ,כי אלו חשלשח רברים

והנה

חשם

בגימטריא

חנזכר

נית"ן,

שחוא

חמשפיע פרנםח ,בםוד ואתה נות "ז לחם
את אכלם וכנודע בברית כחונת עולם ,והנה
מכל אלו ר"ת בש'ןם חן ראינו כי עיקר
הנםיונות הוא )בפרט בררא בתראה( עניות'/א

דגלות בתראה) ,כמבואר בתיקוני זוה/וק )תיקוו
כא בנ,

כ( (,

והוא חםרוו חפרנםח עניות מעביר

על רעת קונו )עירוכין מא(, ,כ וז  IIש הע"י א"ת

בגימטריא נות"ן ,כי כשיוכל להשפיע להם
פרנםה ,יוכל להעלותם ולתקנם בדרכי השם
יתברך

כנודע:

)לג ,בי( הוריעני נא את ררכך ואעדך למען
אמצא חו בעיניך וראה כי

עמך חגוי הזה) .זהו התפלה שהתפלל מקירות
לבו הטהור הרעיא מהימנא משה רבינו ,ה'/ע

וזהו לחתפלל~לבלמנהיג ומורח~ל~שראל בכל
דור ורור( .הוריעני נא את ררכך) ,היינו

שיזכח מקורם לטהר נפשו לעשות רצוו הו,

לקיים בכל ררכ"ך רעה"ו גם ככל עניני עולם
הזה( ,כמבואר בםור שולחו ערוך אורח חיים
)סימ rצר/יא( ושלא נכשל ולא נטעה ח"ו בזה
ולידע איזהו דרכך.
וז"ש הוריעני

נא

את

ררכ"ך

וארע"ך ,

אדרבא יוסיפו לנו ,כמו שחוסיפו לאברהם

)ככל דרכ"ך דעה"ו ,שארע מה המה

אבינו ע"ה ויתנו זאת עמנו על הדךר לםובח:

)נם

ויש עור לחוםיף כזה על פי דברי אאזמי"ר
זי"ע מפה קהלח )כספרו שם שלמה כתב יר

ררכך(.

ימעז

אמצא

חן

בעניך ,

כשאעשה ואקיים כזה לא אחזיק טובה לנפשי
ח"ו ,וארע כי לכך נוצרתי ,רק לעשות רצונך
ולמצא ח Iוו בעיניך; בבחינה שאמרו ת'ול

חיים

רסח

ושלום

כי תשא

)בראשית רבח פכ//ח ,ט( אף נח לא חיח כדאי ,אלא

יעוררו חדיו עלינו ,כמו שכתוב בפירוש רש  ttי

שמצא חן ,חיינו שאדע בנפשי שאיני כדאי רק

בישעיח )בן ,ד( על חכתוכ חמח אין לי שמיר

אמצא ח"ן בעיניך לעשות צרונך ועבודתך,

ושית ,עיין שם .על כן אין עצח רק כי במשפט
חגויים אל ידיננו ,וחם ידונו בפני עצמם
ויענישם ועיכירם ,ואותנו יעשח לגוי אחד .וז  flש

לקולי לקול תורח אשר אורם בדךר חאמת(.

שישרח חקב  f/ח שכינתו רק עלינו במחרח

ואם איני ראוי בשביל עצמי עשח( ,וראה כי
עמד

הנוי

הזה,

וז 'fש חמסורח

)חמחזיקים

דרכך

בידי

ג ,f

חסר

דן,

וישמעו

)כבזכר

לעיל( .ואידך )יחושע א ,ת( כי אז תצליח
ררכד) ,חיינו -שיהיח כונתיבו לשם שמים בכל

בימינו ,על כו זחו סמיכת חמסורח מכ' פסוקים
אלו לקוטב אחד יכוונו.
וגם חמכוון כזח שפירש רש  IIי כשם

מעשינו ודרכנו כבזכר לעיל ,אז בכל אשר

יעשח יצליח .נג[ וגם( בררנו חיינו) ,שביקש
דוד חמלך ע /Iח )תחלים קיט ,לו( על זח( .וזחו

)ברכרת ז /א(

חז  ttל

שלא ישרה שכינתו על

אומות העולם ,ולכאורח מח זח ענין לכאן,
ומח איכפת ליח למשח רכינו חעניו מכל אדם

דרכך חסר ,שידע בעצמו שעדייו חסר ואינו

אשר על פני חאדמח) ,גם חאומית חעולם

בשלימות העבודח כראוי ,רק שנמצא חן מאתו

במשמע ,וכמו )קדיושיו לג ,א( דר' יוחנן חוי קם

יתבךר שמו כנזכר לעיל:

מפני סבי ארמאי ומקדים לו שלום ,אפילו

לנכרי בשוק ,מכל שכן משח רכינו כנזכר(.
)לג ,טז( ו במה יודע

אפוא

כי

מצאתי

חו

ולפי דרכנו יוול שחסתכל משה רבינו על

חתכלית

שיחיח

קודם

חגאולח

השלימח

בעיניך אני ועמך חלא
בלכתך עמנו וגו' ונפלינו אני ועמך מכל חעם
אשר על פני חאדמח .במסורה בן פסוקי עמך

הצחרת בעל פעור ושלום חעמים ,על כז

ועמך ,חיינו שיש בהם בפסוק אחד תיבת עמך

חזחירם כי שלום הוא שמו של הקב  tfח ,על

ותיבת עמך ,דז .ואיךד )דניאל יב ,א( ובעת חחוא

כן אין לבקש שלום חאומות אחרי חמלחמה,

יעמוד מיכאל השר חגדול וגו' חעמד על בני
עמך וגון ובעת ההוא ימלט עמך.

י"ל רמז
אפוא

המסורח
ונפלינו

בפשיטות
אני

ובמה יורע

ועמד

ונוי

מכל

במחרח בימינו ,ושירצו לילך לפאלעסטינע על

כי אךי ישרה שמי של הקב IIח) ,שנקרא שלום,
e

וחיא בחינת שכינתו( ,על אומות העולם ,ורק

על חגאולה יחיח כל מגמתינו,

כך יעזרנו

במהרח בימינו ויגאלנו בקרוב.

שכינתו על אומות העולם ,רק על ישראל ,וזחו

ובזח שי לומר מח שנתחבט רבינו חרמב"ז ז"ל
בפירושו על חתורח )בפרשת משפטים,

יחיח גם כן חקטרוג קודם חגאולה משרי

)לעיל בנ ב  fובו בןח« בארוכח מח זח חעניו עם

העם וגו' ,כדפירש רש"י ח//ד) ובמח( שלא ישרח

אומות העולם ,ומיכאל חשר הגדול יעמוד בעד

חמלאך מח שאמר )שמות בג ,כ( הנני שולח

ישראל ,חיינו מקטרוג חגדול שיהיח כל שרי

מלאך וגו' ,ומח שלא רצח משח רכינו לשליח,

חאומות למעלח כנגדנו ,כי יאמרו מה נשתנו

כמו

פניך

אלו מאלו ,כי גם אנחנו חטאנו ,ועל ידי זח
לא יעשו כלח באומות חעולם ,כדי שלא

חולכים וגו' ,וכן מח שביקש אחר כך ואתח
וגו' את אשר תשלח עמי ,עיין שם באוךר.

שכתוב

)בפסוק

חקודם(

אם

אין

חיים

ושלום

כי תשא

רסט

וגם אשר ·כתב על חרב אבו עזרא שכתב

חיה רעה אעביר בארץ) ,חיינו חמלחמות

שחמלאך חלז חיינו מיכאל ,וחרמב//ו כתב

והעזות וחורבן העולם שחוא חבלי משיח קודם

עליו שלא ידע )חרב אבן עזרא( ולא שמע זח

ביאת גואל צדק .ועל ידי זח נזכח( ואת רוח

ולא ינבא אמת ,כן חוא דברי רבינו חרמב//ו,

הטומאה אעביר וכן הארץ )שחוא בתיקון

בודאי גדולים וחשובים יותר אלפי פעמים

הגמור( ,במהרח בימינו אמן:

גבדלו לאין שיעור בנגלח ובנסתר ובפרט בדברי
קבלח ואמת.

אמנם בוח )אולי( יש לומר שפיר שחרב אבו
עןרא כיון אל חאמת ,על פי חמבואר
בזוחר חק) /זחרר חדש בראשית זי(. ,א דחמלאך

מיכאל חיינו בחינת אליחו חכחו חגדול )עייז
זוח//ב לרא ,א ח"ג בז(, ,ב וחוא יבא אליחו הנביא
לבשרנו קודם חגאולח בקרוב ,וגם חיינו זחו
מיכאל שעומד בעדנו לחצילנו בעת הקטרוג
וחבלי משיח כנזכר )לעיל ד ה יעתה לך( ,מחמבורר
בכתובים חנזכרים ,כיון דקאי )זח על חמלאך
/l

מליץ ומבשר קודם ביאת גואל צדק במחרה

בימינו,

)לג ,כא( הבה מקום אתי ונצבת על הצו"ר.
היינו ע"ל הצו"ר ,האותיות
שהם למעל tןה מאותיות צו  IIר ,הם קפ"ה,

גבימטריא א  flל במילואו אי"ף ומ"ו ,כמבואר

בעץ חיים )כהרקמה וכפיר עץ ח.יים שער הלולב פ (,ב
II

על כן נאמר לו אז הי"ג מדות כנזכר בוה המשך
הכתוב ,ושורש הי  flג מדות הם שם אן/ל ,יומא

דאזיל על כולהו יומין ,חסד אל כל חיום )תהלים
בנ(, ,ג כבמואר בזוה"ק )עייז זיח"ג לא(, ,א וכו כתב

בעבודת ישראל בדרשוי חנוכח ,על כן זהו
גימטריא שם א"ל במילואו וטובו ,כנזכר שורש
הי"ג מדות:

וחוא יחהי חמלאך השליח לטובה

במהרה בימינו בתוך כלל שיראל ,ויהי צרון

)דל ,ז( בוצר חסד

שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו(:

עושה לפניו) ,היינו לפניו ית' tש

)גל ,יט( ויאמר אני אעביר כל טובי על פנוי.
]אעביר[ במסורה /,ג דן .ואיךד

)יחזקאל יד ,טו( לו חיח רעח אעביר בארץ[ .ב]
ואת רוח חטומאח אעביר מן חארץ )זהירכ בי(. ,ב

י"ל הענין אעביר כל טובי על פנוי שחוא חי//ג

מדות שבהם

תלויים כל הישועות טובות

וברכות ,גם למי שאינו הגון ואינו כדאי ,כמ"ש
בפרשתן ודרשת רז' tל )ברבות ז ,א( על הכתוב
)שמות גל,יט( וחנותי את אשר אחון

וגו ,
t

וגם

הגאולה שלימה תלוי בוה ,כשיאמינו ויחכו

לביאתו,

וכו .t

פירש רש"י שחאדם

חוא מחין/ג עקרים שחם כגנד הי//ג

מדות.

דייקא,

לעשות

בתיקוני

זוה"ק

עו פניך וגו') ,שהוא חי  ttג מדות( .וו

)הרקמה

א,

כ(

חסד

איזהו

המתחסד עם קונו ,שעושה לפנים משורת הדין
שאינו מחוייב ולא מתיירא מפני העונשין) ,כי
אדרבא

הוא

מוסר

נפשו

בעד

השם

יתבךר

ותורתו ומצותו( ,רק חפץ לעשות נחת רוח
לפניו יתברך שמו בתורת חסד המתחסד עם

קונו ,וזהו שאנו מעוררים רחמים בתפלה בגלל
אבות שעשו רצונ"ך )דייקא ,כנזכר לעיל( .וכן
וזוכר חסדי אבות) ,מח שעשו במסירות נפש

ושלא לטונת עצמו ,בבחינת חסיד המתחסד
עם קונו ,ובעד חחסד חזה( ומביא גואל לבני
בניחם

וז 'tש חמסורח ויאוכר אני אעביר כי טובי

נחת

רוח

לפניו(,

וכמ"ש

וכו .t

ו fווש נוצר חםו שהאדם עושה

לפניו יתבךר שמו כנזכר לעיל מפירוש רש I/י.
ואופים) ,לבני בניו אחריו( ,כנזרכ:

ער

היים

ושלום

כי תשא

)לו ,ט( אם נא מצאתי חן כעיניך אדני ילך

שיראל ,אלא דאמרינו כריש שבת ,ג) א( הטעינו
חבירו אוכליז ומשקיו אפילו הכניס ויוצא כל
השבת פטור ,כיוו שהיהבלא עקיהר .וכן היה
בלוחות שלא נתנו לו עד שהתחיל לירד ,והיינו
דכתיב ברדתו מו ההר ,כשכבר התחיל לירד,

ע"ה ביקש מרוב ענותנותו הגדולה שאיו ערוך
אליה אם נא מצאתי חן בעיניך  Iשחשב
בנפשי שכל זה ששמי אותו לרועה שיראל הוא
רק יען שמצא חן בעיניו ית"ש ,ולא במעשיו,

יוהו שפירש רש"י שהיה ביים הכיפורים ,עד

נא אדנ"י בקרבנו כי עם קשה

עורף חוא .יש לדקדק אם הוא בדךר מציאת
חו וחסד יתברך שמו ,הוה .להי לומר יךל נא
הויווה בקרבנו שם הרחמים .וי  ffל כי משה רבינן

וכדרך ש.אמרו רז"ל )םנהורין קח ,א וע"ע( על

הכתוב )בראשיח ו ,ח( ינח מצא חן ,אף נח לא

היה כדאי ,אלא שמצא חן .והנה ידוע בספרים
)עיי! רש"י בראשית יטו זי( שכל מי שאינו זוכה

בזכות עצמי אינו רואה כמפלת שונאיו  Iיעם
כל זה ידע את קשה עורף של הערב רב ,ואם
ח"י לא יהיה מפלה לשונאיי  Iגכיו דתן ואבירם
וכיוצא ,אז לא ישמעו כקולו ולא ייראי מדבריו.
על כן ביקש( יוד נא ארני) ,דייקא שם
אדנ I/י ,דינ"א דמלכותא דינ"א ,להנקם מאייביו(

כאן לשוו הפנים יפות.
שכתב

יהבה מה

שההר

ההי

דינו

כרשות

היחיד ,כדכתיב והנבלת את ההר סביב,

שהיה מונבל להשם יתברך לבדו ,זה אינו מוכו

לפי עניית דעתי ,מכיח שלא היה מוקף בגדר
מחציה של

1'1

טפחים רק מונבל בציוי השם

יתבךר לאיסור שלא לעלות ,כדכתיב שאמר
משה רבינו ע  IIה לא יוכל העם לעלות אל הר
סיבי כי אתה העדות בבו לאמר הנבל את ההר
וקדשתו ,היינו רק כציוי ופקודת השם יתברך

שלא לעלות ,על כו לא יוכלו )אין רשאיו(
לעלות ,אבל לא כגדר ומחיצה גשמיית )ועיין

בקרבנו ,כי עם קשה עורף הוא) ,ולא סגי

מה שכבתנו עליל )שרפת יתרו( על הכתוב הלז ויאמר משה

כלאו הכי( כנזרכ:

אל הן לא יובל העם לעלות אל הר םיני וגון( ,וכיון שאיו

)לו ,טג( ויהי רבדת משה

לוחות

מהר

העדות

לו מחיצה נשמיית שוב אינו רשות היחיד בפני
סיני

ביד

ושני

משה

ברדתו מן ההר וגו ./פירש שר"י )ו IIה ירהי( שזהו

היה ביום הכפורים .ובפנים יפות פלפל כזה

עצמו ,כיוו שהתורה נתנה לנו לשמור בעולם

הזה במחבני אצריות שלנו והלכותיה בפרטיה
ודקדוקיה.

כ[ קשה על דברי הפנים יפות הנזכר ,דנם

אוי הינ מותר להוציאם ולהביאם מההר ביום

אם הטעינו נחירו כדרך הליכתו

הכיפורים) ,כיוו דפסקינו כמאן דאמר שי עירוב

כנזכר לעיל פטיר אבל אסור ,ואם כן איך עבר
על זה משה רבינו בירידתו עם הלוחות.

והוצאה ליום הכיפורים )עיי Iרכיתות ,ויא« .וכתב
בפנים יפות וזה לשונו :ויו  fל הטעם מפני שחהר
הינ ברשות השם יתברך לבדו ,כדכתיב )שמות
יט ,יב( והנבלת את ההר סביב ,שהיה מונבל

אולם זה הקושיא ב' יש לתרץ ,דגם אם אסור
מדרבנז ,מכל מקום לצורך נדול ומצוה
,כזאת ,כיוו שהיה מאת הקב"ה ,כזה להוריד

מתלקט עשרה בפחות זכארבע אמות ,והיה
איסור להוריד הלוחות מן ההר מרשות לרשוlל

הלוחות ביום הקדוש יום הכיפורים החשוב

להשם יתבךר לבדו .ונם יש לומר .שהיה ההר

;rCc.

והנעלה ההוא ,על כו לא ·גזרו ולא החמירו

ח'י'ים

ושלום

כי תשא

על דרבנו בכהן ~דול) ,כעיו איו שבות כמקשר
)פסחים פה(, ,א וכיוצא(.

ובזה י"ל גם במה שהקשינו כיוו דלא היה
מוגבל במחיצה לא היה רשות היחיד
בפני עצמו ,ואם כן דינו ככרמלית ,כיון
דהששים רבוא כלל ישראל לא עלו כלל לההר,

רעא

מדרשת רז"ל .ושני ווחות הערות בי"ר
משה) ,דייקא ,ואם כן אינו כדרך הטבע ,על
כו מותר לו ,אז להובילם גם ביום הכיפורים(,
כנזכר.

ובזה י  ffל מ  ffש בנוסח ישמח משה ושני לוחות
אבנים

הוריד

בידו/ו

)יד

דייקא

אחד

כיון שנאסר להם כנ"ל ,וכיוו שדינו ככרמלית

כנזכר לעיל( ,וכתוב בהם שמירת שבת ,הגם

שהוא רק דרבנן ,על כו לא נאסר אז כנזכר.

שכתוב בהם בעצמם שמירת שבת ,ואיך עבר

אבל קשה דהא למטה בהמחנה הוי רשות
הרבים ,כיון שהיה שם ששים רבוא ,ואיך

הביא לשם הלוחות ,דהוי מעביר ד  fאמות

ח"ו לח,לל השבת בהורידו את הלוחות ,ועל
ןה

הוא

התירוץ

הקדום

שהוריד בידו,

והוא

שלא כדרך משא בני אדם וטבעם ,על כו

מותר כנזרכ לעיל:

בשרות הרבים) ,דהא לא יתכו לומר ש,עמד אז
רק בסוף ההר ביום הכיפורים בשפוליו ,ולא
ירד כלל לתוך המחנה אז אפילו ד' אמות,

הפטורה

ובודאי לא מסתבר לומר כו(.

אולם י'  Iל כיוו דהיה הלוחות של סנפירינון,
משא של מן סאה ,אשר איו באפשרי
בכח אנושי לישאם בידיו ,בפרטביד אחד,
כמ"ש בי"ד משה )ולא בידי משה( ,וכו כתב
ישמח משה וכו' ,שני לוחות אבנים הוריד
ביד"ו ,ובשלמא על כתיפו יוכל אז לישא משא
של ארבעים סאה ,כמ"ש ביהושע ,ר) ה( הרימו

לכם אבו אחת מו הירדו על שכמו ,וכדאמרינז
בסוטה )לר ,א( ופירש רש"י )בפרשת שלח
)במרבר יב ,גכ ר tlה וישאהו« שהיה של מן סאה

וגמירי טונא דמידליו אינש על כתפר אינר אלא

ו  'tה  'tכראות את אליהו ויאמר אליו האתה
זה עכר ישראל )מלכים א יח ,זי( .הפסוק
הזה יביא רעד וחללה בלב כל מי שלבו יהמה
אפילו כל דחו לכבוד השם ישראל ונביאיו
נביאי האמת ,ובפרט נגד אליהו הנביא המלאך
חגדול והקדוש אשר קנא לשם הו ותורתו אשר

חרפו הבלעיל הזה בדברים וגדופים כאלו.
ועוד אחרי הדברים חאלו כתיב להלן )מלכים א
יח ,מו( באליהו הנביא הקדוש ויד הן

היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב,
היינו כי רץ לפני מרבכתו ,שאמרו רז"ל )ובחים

שליש וכר' ,עיין שם .ראם כו בריו )אחד( הוא
בלתי אפשרות ואינו בדרך הטבע רק בדרך נס,

קב ,א( ופירש שר  ffי לכבוד המלך ) ,כי שב אז

ושוב אינו בכלל הל/יט מלאכות של בני אדם

ונטח לבו אל אליהו( ובכדו כמלך.

הנהוגים בדךר הטבע ורגע משלא כדךר
הוצאתו וכלאחר יד ,ושוב אינו חייב כלל מז
התוהר.

וזה שאמר הכתוב ויהי בררת משה מהר

סיני) ,שהיה ביום הכפורים כפירוש שר Iוי

ועוד

תראה

אהובי

הקורא

גם

בזח

קדושת

ענו תנותו של אליהו הבניא ,כאשר חרפו

אחאב וקראו "עורכ שיראל/ו ,והיה לו להשיב
האמת הלא אתה "עוכר ישראו" )ולא אני
(,ו"ח נוכמו שאמרו חז"ל בגמרא ביצח ,כ) ב(

ערב

חיים

ושלום

ויקחל

האי צורבא מרבנו דאמר ליה חבריה מילתא
)דבזיובא( לא ליהדר ליה מילתא טפי ממה

במשיור והתנצל וצווח רק על מעשיו ומעשי
בית אביו) ,כדרך מלכי ישראל רובם ככולם
לרעה' בעונותינו הרבים( ,אבל לא השיבו

דאמר להי חבריה ,ומשמע רעל כל פנים כמו
שהניד לו חבריה מותר ,וההי לו להשיב האמת

בנערה על עצמותו שאתה עוכר ישראל כנזכר,

כמו שאמר לו הוא כנןכר לעיל[ .ועם כל ןה

)וזהו למוסר גדול ללמוד מזה( ,הן יעזרנו ויבא

השיבו 'lויאזכר ,א עכרתי את ישרא ,כי

לבשרנו בשורות טובות במהרה בימינו אומר

אם אתח ו בית אבי ,בעזבכם את מצות

צליוו מלך אלהיך במלכות בית דוד במהרה

ח' ות" אחרי חבעיים" ,והיינו שהוכיחו

בימינו

אמו, :

ויקה;
)הל ,א-ב( ויקהו משה את כל עדת בני

ידי זה יתקרב הגאולה ,ועל דיי התורה

ישראל ויאמר אליהם אלה

ולומדיה נזכה לגאולה ,כדאמרינו בבבא בתרא

הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,ששת

,ח) א( על הכתוב )הושע ח,( ,

כי יתבו בנויים

ימים תעשה מלאהכ וביום השבעיי יהיה לכם
קשד שבת שבתוו וגו' .במסורה אלה הדרבים

עתה אקבצם .וגם שמירת שב'/ת הוא מסונל

להתקרבות הגאולה להגעי ליום שכולו שבת

דן .ואידך )עליל יט ,ו( אלה הדבריס אשר

כבמואר בספרים ,ועל כו אומרים בזמר כל
מקשד אוהבי ה' המחכים בבניז אריאל ביוס
שבת קודש שישו ושמחו וכו') ,היינו שעל ידי
שמירת שב"ת יזכי המחכים ,לבניו אריאל
במהרה בימינו( .וגם התיקון לבית יעקב אמ"ת
שנןכה לןה במהרה בימינו) ,כדאמרינו בפסחים
)פח«, ,א תתו אמ"ת ליעקב )מיהכ ו(, ,כ לדבר
רק אמת ,ועל ידי הז נזכה מדה כגנד מדה
לבית יעקב במהרה בימינו.

בימינו ,כמו שהארכנו ככר כמאמרינו ובחיבורנו

וגו',

א,ח

השביעי

יהיה

ה ,l

תדרב אל בני ישראל .נג[ אלה הדבריס דריש
סיפרא סדר דברים _,א) (.א נד[ אלה הדברים

עשיתס ולא עזבתים )ישעהי כמ ,טו( .נה[ אלה
הדברים אשר תעשו דברו אמת אשי את רעהו

)זרכהי ח,טו( .וחד ואלה הדבריס אשר דבר ה'
אל שיראל ואל יהודה )ירובהי ל(. ,ד

י"ל העניו כי תכלית כל העולמות ושלימות
כריאתן הוא רק הגאולה שלימה במהרה
זה גם כו כמה פעמים ,וכלו כל הקציין ואיו
הדבר תלוי אלא בתשוהכ )םהנדירז וצ(. ,כ ועל

וזהו יש

לומר

הרברים

,כם שבתון,

ויקהי משה
וגו',

וביום

)הזהירם על שמירת שבת

ושלום

ויקחל

חיים

ערג

קודש( .ובמסוהר אוה הרברים אשר תרבר

כדברים הנ I/ל ,נןכה אשר דבר הו אל שירא  11ל

או בני ישראו) ,היינו לימוד התורה ,והרי

ואל יהור"ה מלכות בית דו"ד ,לחבר ישראל

בוה שמירת שבת קודש ,וגם קבלת התורה

זעיר אנפיו עם מלכות דו 'Iד ,שהוא היחודא

ולימודה( .אוה הרברים רריש סיפרא סרר

שלים בביאת בו דוד( ,במהרה בימינו אמן:

רברים) ,היינו מה שהוכיחם קודם ביאתם

לארץ ישראל על שמירת התורה ,וכן בזה
בימינו רק על ידי שמירת התורה ושבת קודש
נןכה לביאת הארץ במהרה בימינו .ון"ש

]שחל כו פרשת שקיים[
או יאוב ר ויקהל משה את כל עדת בני
ישראל ויאמר אליהם אלה

ווא

הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,ששת

מקודם

ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם

והולכתי עורים בדרך לא ידעו ,בנתיבות לא

קודש שבת שבתון וגו' .הדקדוקים רבו בזה.

ידעו אדריכם ,אשים מחשך לפניהם לאור

וגם העיקר מהו ענין שייכות ציוי שבת לכאן,

ומעקשים למישור ,אלה הדברים עשיתם ולא
בדךר
עורים
שהולכתי
ר"ל
עןבתים,

ואם להןהיר כי מלאכת המשכו אינו דוחה

המסורה(

אוה

עזבתים,

)היינו

]התשובה[,

הרברים
כמו

אשים

עשיתם

שכתוב

מחשך

שם

לאור

לפניהם

]תורה[ ,ומעקשים למישור לשוב מדרך העולה
לדרך הישר ,שזהו עיקר התכלית תיקוו הכלל,
להועיל לאחרים באמונת ביאת המשיח במהרה

בימינו ,ולימוד התורה ושמירת שבת שזהו
התקרבות הגאולה ,וזהו התשובה הנכונה אשר
יורנו השם יתברך .וז"ש אלה הרברים עשיתם

ולא עזבתים ,שזהו עיקר הישועה שאל יעזבנו
מלהטות לבבנו אליו ,וגם שלא להיות נסוג

שבת· ,קשה האיך היה זה בקא סלקא דעתך,
והלא שבת הוא עשה ולא תעשה ששי בו
כרת ,ומלאכת המשכו מצות עשה גרידא שאיו
בה כרת .ואין כאו מקומו להאריך בפלפול.
וגם מ"ש הרמב"ן )ד"ה יוקהל( שהאסיף אותם

לצוום על מלאכת המשכו עיין שם ,קשה
הלא בכר נאמר זה בפרשת תרומה .וגם למה
לא נאמר בשארי מצות שאסף והקהיל כל
עדת ישראל.

אחור ולא להיות נלאה מלהוכיח ולצפות
לגאולה ,גם ברוב הכפירה וההסתר פנים ר 11ל

אלא וראי דהוא מצוה והוראה מיוחדת איך
לאסוף אנשים ולנהל עדת ישראל ברוח
חכמת התורה ויראי אלוקים ,וכמו שפירש

מלשוב בתשובה שלימה ,ולהוכיח שעל ידי
התשובה נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו

רש"י וזה לשונו והוא לשוו הפעיל ,שאינו
אוסף אנשים בידים ,אלא הו נאספיז על פי
דיבורו וכו' ,עכל"ה .וצקת קשה וכי היה קא

אמת איש את רבנהו) ,היינו גם כז כנזכר

סלקא דעתך כי משה רבינו מלך ישראל היה

לעיל ,הדרך לזכות לגאולה לרבר אמת איש

כמו

בעקבתא דמשיח"א לא ירך לבבנו ולא עןבתים

כנזכר( .אוה הרברים אשר תבנשו רברו

אל

רעהו,

ועל ירי זה נזכה לבית יעק1/ב

שוטרים )ח Iוו( שהולכים להכריח לבני אדם

לבוא ליום המשפט והציוי.

אמ (. 11ת

וחד ואוח

הולך

בעצמו

לאסוף

אנשים

בידים,

הרברים

ישרא"ו

ואו

אשר

יהור"ח,

רבר
כי

או

אלא ודאי דהתורה הקרושה שהוא נצחיות

נעשה

מלמדנו דרכי הקהלת והנהלת עדת בני

ה'
אז

ויקחל

חיים

עדר

ושלום

ישראל ,איר יתנחג חמנחיג וחרועח ,וכפי
חמקובל בידינו מאבותינו ורבותינו הגדולים

ממני לחיות מנהלם ואת כל העדח ומזכה את
הרבים ,ועל ידי ןה איו חפא בא על ידו) ,וכמו
שאמרו חז  ffל ביומא )פן(, ,א ואכמ Ifל( ובמסירת

ומדות מוכשרות לןח ובראש כל אלו ,אלו ד'

נפשו ינחלם.

חקדושים זי"ע ,צריכים תנאים רבים ומעלות
חתנאים

לןח.

חמעכבים

א(

ישתדל

שלא

לאסוף אנשים חמקשיבים ,חיינו שלא יעשח

תעמולח גם על ידי אנשיו ושלוחיו לאמר אספו
לי חסידי כורתי בריתי וכו' )תהל~ם ב(, ,ה רק
יחיח בעיניו מדת חשתוות ,ויקוים מאמר חו IIל
באבות

,א"פ) מ"ט(

ושנא

את

ומי

חרבנות,

שיבואו ,יתפלל בעדם ויוכיחם וילמדם בדרכי

ח'

בכל

ברוחניות

חאפשרות,

לחמשיר

וגשמיות ,בידעו

שבאו אליו,

בפח

המה

כי

לחם

מאת

משושר

שפע

ה'

חוא

נשמתו

ועל פי זה יתפרשו ויתבארו כל אלו הכתובים
ודברי רש  IIי .ל//ז וז"ש ייקהו ונשה
את כו ערת בני ישראו ,שפירש

שאינו אוסף אנשים בידים לעשות פעולות לבא
אליו ,רק שעל פי דיבורו )בתורה ועבורח
להשם יתבר,ך הם מרגישים נפשותיהם(
ונאספים מאליהם ,ואן הוא בודאי מן השמים
הבאים אליו )וכנןכר באות /(.א
וןהו הרמן כי תחת תיבת עד I/ת הוא פעם של

 Ifתביר" ,מורה על ככה ,כי העדת בני

חשייכים לו.

ב(

נם לאנשי שלומו ,חמח חסידיו ,הוא

באןהרח שלא יבואו בלב ולב ידברו
מחמת פוליפיק וכיוצא ,רק אותוארמו"ר
שיבררו להם ויופב בעיניהם ,באמת יאמינו
וידבקו נפשם באמת בתפלותיו ותורותיו וישמעו
בקולו ,ולא יהיח לחם לכל אחד דיעח אחרת
פמונה בסתר לכבו בגאוה וערמומית ח I/ו.

רש Ifי

ישראל הנאספים אליו יחיה לבבם בחינת

תבי"ר ,בשבר רוחם בקרבם ,ורק ישעבדו לבם
ורעתם עם רעת רבם ,ואן יוכל להיות פובה
לשניהם )וכנןכר באות '(.ב ועל ןה קאמר
הכתוב )כנןכר בהתנאי הג'( אוה הרברים

אשר צוה ה' ועשות איתם ששת יונים
יכי' וביום השביעי וכו' כו העושה בו

מואכה יימת ,כי המחללי שבת לא יקבלו

ג( שנם אותן שבאו אליו ממילא ,אם חמח

האדמורי  /lם בשום אופו ,כי שקולה שבת כנגד

מחללי שבת קודש )בפרהסיא ,ואשר
ידוע עסקם בזה( אז אם לא יקבלו וישוכו מיד
בתשובה ירחקום ויגרשום מביתו ,כי אם לא
כן יזיקו ח'/ו לו לנשמתו ולררכו הפוב.

אלה חרבריס ,חיינו כל התוהר ,ופסקינז כהאי

ביורה דעה סימן '(.ב

ר( אחרי כל אלו חתנאים גם אם באים אליו

ועל ןח בא עוד )התנאי הד (/בהמש ,Iר) /מה

מאליהם יחיח לבו נשבר בקרבו,

שאמרתי אן בפרשת ויקהל שחל בו

וידע בנפשר כי כל ןה הוא רק לכפרת עונותיו,

שקלים כנןכר( כי תשא את רא"ש בנ"י

על כו נשלחו לפניו האנשים האלו בני נילו,

ישרא"ו ופקיריה"ס ,היינו שימנו את ראש

)וכאשר שמענו כעין ןה בשם הגה'/ק היהרדי

לבני ישראל לפקודיהם )בפקודתו הנצרכח.

מפשיסחא זי f/ע שאמר ןה על עצמו כחחל

יהיה(

וה',

מלכותו ,ואין כאן מקומו להארך( ,וגם נרולים

)במסירות נפש למעו כבוד שמו ותורתו יהיה

תנא רשבת חמירא ליה כעבודה זרה )טריוב~ז
סט(, ,ב )ומחלל שבת דינו כנכרי ,כדפסקינו

ונתנן

איש

כופר

נפשי

ושלוס

ויקהל

חייס

נשיאתם ופקודתם( ,ולא טובת עצמם לאחוב
את חרבנות ח'ןי ,רק לשם שמים כנזכר:

ערה

בעיניו בחינת נוקבא ,כאלו לא עשח עוד
מאומח(.

ואת

השייש,

)בגימטריא

תר"ה,

חכנח לחג חשבועות קבלת התורה .רק ןהו
)הל ,הכ( וכי אשה חכמת וב ביריה טוו.
)חיינו שגם אותן שחם בחינת

אש'וח ,מקבל ,שחושבים רק טובת עצמם ,עם

כל זה עשו למלאכת חמשכן שחוא חמקדש,

שצריכיז גם עתה לבנותו על ידי תירח ותפלה
ועבודתנו כראוי ,ושיתעוררו לזח גם מי שחיה
עד הנח בבחיבת מקבל נוקבא.
וקורין חפרשח הזאג)ו בחדש אדר שהוא מחיית

עמלק ,וגם כמו שפירש שר'וי במסכת
תענית )טנ ,א( על משנכנם אדר וכוי ,שחוא
פורים

ופסח

יחדיו,

חחדש

וחיא

הזח /

חכנה

גימטריא תורה בלא ',ו אות הדכורא ,כי חרי

בנוקבא קמיירי ,חיינו כנזכר בעיני עצמו( ,ועל
ירי זח נזכח לתיקון חגמור במחרח בימינו אמו.
ובזה יש 'לומר';iךמםורה "בידיה" במסורח ',ג
דז בידיח טוו )כנזכר( .ואירך )איבח אן זי(

פרשח ציוו בידיח l .ב[ ואידך )משלי ,וי א( ואולת
בידיח תחרסנח .חיינו "פדשה ציון ביריה"

לבקש מלפנינו לרחם עליח לחושיעח על ידי
עבורתנו ,כנזכר לעיל לאפרקא שכינתא
מגלותא ולחביא לנאולה זpכ~מח בקרוב .אמנם(
אוות בררי"ה תהדסנה ,על דרך שפירשתי

לפסח וימי הספירה ,עד חגיענו לחג השבועות,
חי"ר עתים לטובח ,ולעומתז חי"ד עתים
וחוא מחיית עמלק אשר ינוקיים ·לגמרי וחיח
בהניח הן אלוקיך לך מכל אויביך וגו' )דברים  -לחיפך,אמנסכ"-ח מעשיו הניד לעמו כתיב
)חתלים קיא(, ,ו מי שיוכל לחפוך גם אלו חי"ד
בח ,יט( ,חיינו בבנין בית המקשד ,והגאולח
כבר במקום אחר )רפשת וישלח ד Iוח חצילנו( בענין

תנמר בחג השבועות כמבואר בתיקוני זוח"ק

שיחיו לטובח ,אז חמח משניחם יחדיו כ"ח

)תיקי! בא נח ,א( (.

כולם לטובח .וןחו ימי חספירח '·שחם דינים
תקיפין.

)וזהו( ויביאו

מטו"ה,

שצריכין

לתקן

)הוא

בפ"ט

-

מ"ט

ימי

ו"ה,

הספירח,

להמשיך ו"ח לשם י"ה ,שחוא מחיית עמלק,
שהיח על ידו כי יד על כס י"ח בלבד  Iוכדי

אמנם

חמח

גם

כן

ימי

חמשכות

נאורות ,ולמי שחננו ח' בחכמ"ח ,כ"ח -
יוכל לחמתיקן שיחיו

ימי חחסד

מ"ח,

וחצלחח

גדולח .ולעומת זח מי שחוא בבחינת
אוו"ת) ,אז( ביריה) ,חי"ד עתים לחיפוך(,

להגיע בחג חשבועות יום אחר לח' נשגב שמו
לבדו בגאולה שלימח .וחתיקיו חוא על ירי(
את התכות) ,תכלת רופח לים וכו' ,ורקעי
לכסא חכבוד שחוא יראת שמים ,כמו שאמרו
חז"ל )םוטח יז«. ,א ואת הארגמ"ן) ,חוא ר'ות

על פי דברי חירושלמי )שביעית פן/ד ,חל//ח(

יאת

כל חמת כז' ימי שני גוג ומגוג איו לוחלק

כתולעת,

עולם חבא ,וביארנו זה בחיבורי רבדי תודח
)מחדורא קמא אות לייב(' ,חייבו שאיבו ~כול לסבול

ברוב

לעמור בנסיון עוד ,והוא בבחינת מיתח ונפילח

עבורח שיעשה ישפיל את עצמו באמת ויהיה

ר"ל ,על כן איו לו חלק בח~אולח ,ועיין שם

מלאכים

המעלים

תוועת

השני,

התפלה

)ישפיל

כנודע(.

עצמו

כררשת ח'ול )מועד קט! טז(. ,ב וגם השנ"י
גימטריא

שס"ה,

בחינת ,נוקבא,

שגם

תהדסנה) ,ח'וו,

כי

אינו

ממתיקז

להפכן

לטובח(.

וגם יש לומר בזח בענין חי"ד עתים הנזכרים,

חיים

ערו

ושלום

פקורי

במפרשי הירושלמי .ועל כז צריכין להפוך
העתים של חבלי משיח שהוא עת מלחמה,
אם יודעים שהוא צורך הגאולה ,אז הוא עת

שלום ,היינו מבשר שלום משמיע ישועה) ,כי
רק זאת הישועה והשלום( ,אומר לציוו מלך

אלהיך .כן יהי רצוז במהרה בימינו אמן:

פקורי
)לח ,כא( אוה פקודי המשכו משכן העדות.
במסורה ז' פסוקים דאית בהין

תריז מילין ,חד קמץ וחד פתח) ,כאשר בבארם
בזה בעזרת השם

יתברך([ .א] את בכורתי

שנתמשכן בשני חורבניו על עונותיהם של
שיראל ,עכל"ה .וזהו גם כן בשביל העלאת
הנצוצות מביר תחתית ,על כן הגלינו לביו
האומות

כנפות

בארבע

הארץ,

ונחרבו

ב

f

יקח והנה עתה יקח את ברכתי )בראש\ת

המקדשות בעונותינו הרבים ,עדי שנזכה לבית

כז ,לו() ,זהו קטרוג עשו על שלקח יעקב

הג' כאשר יתלקטו הנצוצות כנודע ,והתיקון

הברכות עולם הזה ,כי שיראל חפצם בעולם

לזה לחזןר ולבנותו( [ד] והמכתב מכתב

הזה להנאתו ,זהו שורש קטרונו ,אמנם הוא
כל זה לצורך העלאת הניצוצות .וזהו

א,הים הוא חרות ע ,ה,וחות )לעיל לב ,טו(,

המשך המסורה( [ב] אשר רכש מקנה קנינו

)היינו בלימור תורה ,שעל ירי זה זוכיו לגאולה,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל בכמה דוכתי( .נח[

אשר רכש )שם לא ,יח() ,היינו הכבשים דיעקב,

טוב ברע או רע בטוב )ויקרא כז(, ,י )היינו

בבואו מפדז ארם במית לב ,iששם היה
בהכבשים נשמות ישראל העתידים להיות

לא יחליפנו ונו' ,כי על ירי התורה ווכין לבירור
הנצוצות ,על ידי שנבחיובין טוב לרע ולא

כמבואר בזוהר הקדוש )עיי! זוח"א סתרי תורח קסב,

נחליפנו בתערובות חלילה .ונם התיקון לקרב

א ואךלי( ,וזהו מקנה קנינו אשר רכש ,ועל זה

הגאולה

שהוא

חיה צייאת מצרים להעלאת הנצוצות והתכלית

במחינת( נו[ כו המרכב אשר ירכב עויו

לבניו בית הבחירה .אמנם בעונותינו הרבים
עתה אחרי חורבנו ,והיינו( [ג] המשכן משכן

הזב )ויקרא טו(, ,ט )ולעשות תשובה על חטא
ןה בשורשו ,וזהו סמוך להמרכב אשר ירכב

הערות אשר פקר) ,כמו שכתב רשווי בזה,

כנזכר לא יחליפנו טוב ברע ,או רע בטוב ,כי

למקדש

הנצוצות

המשכו

משכן

בו

פעמים

רמן

זהו

לתקן

עבורה

בחינת

קשה

יסוד

ביותר,

הזכר,

ליקוט

חיים

ושיום

פקודי

רען

מבחינת היסוד ,כי אם יסלקו ויבטלו את עצמן

לו( "קודש להוי'", Iה היינו בלתי לה' לבדו ,שלא

לנמרי מחז התאוה ,אן אין שום ,נסיוו עור,

יהיה כונתו לפינול עבודה ןרה ,ושלא להניח

ואיו בירור על ידי ןה ,ולא יוכלו לקיים פריה

מחשבתו מחפץ הנאולה שלימה שיהיה הן

ורביה ,וזהו חורבו היסוד ,כאלו ממעט את

אחר ושמו אח"ר ,כמו שכתב שר"י בפרשת

הרמות ולא תיקונו .אך יכוליו לטעות בבחינת

ואתחנז )רכרים ו ,ר( על הכתוב שמע ישראל

רע כשיחשבו בזה יותר מהצורך ,על כן מזהיר
לא יחליפנו טוב בר /Iע כנזכר ,שיטעה אותו

וגו' ,ושהוא הי"ג עקרים ,ואחד מהם אחכה

לו בכל יום שיבא ,כנןכר במאמרינו כמה

הציר הרע לבא ח"ו לבחיבת כל המרכב אשר

פעמים )עייו חיים ושלום פרשת צי אית ר ,עו"ע(.

ירכב עליו הזב ח"ו .ונס התשובה על זה צרד
להיות רק עד שיתגלה מעיקרא כי מעשהו היה
מבלי דעת -,כדאמרינו בש/יס יומא )פן ,א( כי
משני שם .כאו מאהבה כאן מיראה ,היינו כי
בתשובה מאהבה הוי שובו בנים שובבים ,דנם

מעיקרא היו כמשונע ושובב כפירוש שר"י שם,

ולחטא הלן לא מהני התשובה אחרת רק

תשובה עילאה ,כמו שכתוב בןוהר הקדוש
)פרשת נח )סב{( ,א תיובתא יתירתא ,ואם כן

צרד בזה בעל כרחך רק לבחינה מעיקרא שובו
בנים

שובבים

כמאמרינו

)ועייו כשער יששרכ מאמרי חישו טבת

שוכו נכיס שוככםי

אות (.א

וזה

שכתב

המסורה( נז[ והוכנהג כוכנהג יהוא )מלכיס כ ט,

(,כ )כמו שכתיב שם כי בשנעון ינהנ ,היינו

שנתגלה כי מעיקראהיה כשנעוו ינהנ בחינת
שובבים ,ועל ידי זה מהני התשובה ונתכפר
לגמרי( ,כנזכר לעיל:

וז"ש וככתב פתוחי חותם קורש והוי"ה,

)כונתו

בלי

)לט ,ל( ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם
קודש

לה'.

מכתב

במסורה ,דז .ואידך )עליל לכ ,טז( מכתב אלהים
הוא חרות על הלוחות[ .ג] מכתב מאליהו )ררכי

הברית ,ומה שכתוב זה קודם המעשה לך רד
ואשכרם וגו' ,שאן היה החטא במחשבה ,למעו
תפוש את בית ישראל בלבם )יחזקאל יר(, ,ה כי
מחשבת עבודה זרה פונם ,כידוע מה שכתב

הרא"ש )ראש השנה די,כ( לענין שני שמות ה' הן

קורם שיחטא ולאחר שיחטא הארם ,היינו
במחשבה ,כמו שכתוכ בחטא

תרין

ראשונה

בפתחיו,

לומר רהנה הצ r

ואירך

הידוע כמרבר

הנזכר .ואלו תריז הם בפתחי ז ,חיינו שבזה
If

נפתו/ח לקרב הנאולה ,ועל oiדי עסק התורה
שהוא מכתב אלקים חרות על הלוחות ,על ירי
ןה נזכה לגאולה במהרה בימינו ,כמו שאמרו

רבותינו זכרונם לברכה בכמה רוכת;)זוח"ג ער,
א עו"ע«.

וככת=-

יחזקיה,

)שהוא

הצריק הנרול ממלכי ביתרוד נשמת

משיח צדקנו ,והיינו אליהו הבניא יבא לבשרנו,
יבן דוד לגאלנו ,במחרה בימינו .ואלו הב' חם
בקמצי  flז שהוא קמ"ץ נקדות כתו/ר הגאולח

שלימה( ,במהרח דידו:

הימים כ בא ,יב{[ .ר] מכתב לחזקיהו )ישעיה לח(. ,ט
בקמצין.

כנןכר(.

אוקים חרות בנו הווחות) ,היינו הלוחות

מכתב יאייהו,

ד/

פיגול

וככתב

ושי

היה אסור בהיסח הדעת קל

)לט ,לכ( ותכי כל עבודת משכו אחל מועד
ויעשו בני ישראל ככל אשר

וחומר מתפילין )שכת יב(, ,א והעניו היסח הערת
שלא יהיה שינוי ממה שכתוב בהציץ )לעיל כח,

צוח

הו

את משה

כן

עשו .חנח

אאזמו"ר

חיים

רעח

פקודי

חקרוש בשם שלמח )כתב יד קודש על התוהר(
בוח,

פירש

ושלום

דחנח בניו בית לעתיד

תלוי

רק אם ישראל יעשו תורח ומצות ומעשים
טובים ,ככל אשר צוונו חשם יתבךר ,שאינו
כמו בית בעולם חוח שנבנח מעצים ואבנים,
רק כשינמרוחו על ידי תורח ומצות ומעשים
טובים חראויים לכל ישראל ,יושלם חבניו .ווח

ננמר חבנין עד כאן לשונו( ,עד כאן דבריו
חקדושים.

ויובן מח שרמז זח על בניז חבית לעתיד
במחחר

בימינו,

כמו שכתבנו כבר על

מח שכתב רש"י )בפרשת תרומח )לעיל כה ,ח«

ועשו לי מקדש ונו' ,חיינו בייית ,כי לכאורח

מוער) ,שיחיח ננמר חבנין אחל מועד ,חיינו

אחל חמיטלטל בענלות ממקום למקום אינו
בית ,אלא רמוז על חבית לעתיד .ונם נאמר

בית חמקדש ,על ידי( ויעשו בני ישראו

בזח משכן אחו מוע"ר ,חיינו מח שיחיח

אשר צוח ח' את משח כן עשו,

בעת לחננח כי בא מוע ,fד' )ביאת נואל צדק

שכתוב

כבו

ותכו

כו

עבורת

משכן

אחו

)שיעשו כל חמצות של חשם יתברך ,אז יחיח

במחרח בימינו אמז(:

ספר·
הייס

ו שיוס
על ספר

ו"קרא

רעט

ויקרא
,א) א( ויקרא באלף זעירא .י"ל חענין כי

שלא כרצונו ,וחבן אחי אלו חרמיזות ותן לחכם

חוא בחינת לאח,
כמ"ש בכנפי יונח

ויחכם עוד ,וכתבתי בדרך אפשר בעזרת חשם

ומקדש

משכן
בחינת רחל,

וקחלת יעקב )ערך מקדש( .אח"ל אותיות לא"ח,
לא"ח מבחוץ כמ"ש בעץ חיים )עייז שער ל ז ,פ (.ד
על כן חיח חמשכן במדבר ,שחוא מבחוץ .וחנח
כתיב )כראשית כט ,יז( עינ"י לא"ח רכות ,ועיין
מגלח עמוקות )פרשת נח( כי מתחלח קודם
I/

יתברך·

אמנם לחבין חענין בדרך פשטות ,חוא במ"ש

I/

חקלקול חיח חאל"ף קו ישר ,וב' עיני"ם משני
חצדדים ,ועיין זוח"ק פרשת בראשית )זוח  I/א כד,

כ( בעניו חאל"ף .וחנח כשתיקנו חטא אדם
חראשון במעמד חנבחר ,שעל ידי קבלת חתורח
נתקן חכל ,על כן פתח באל"ף ,אנכי ,שנתקן
כראוי .ועד שחמלך במסבו וגו' )שיר חשירים א,

יכ( ,על ידי חטא חידוע במדבר ,נעשח א'
זעיר"א ,בחינת עינ"י לא"ח רכו"ת.
וז"ש ויקרא אי משה וגו' מאה"י מוער,

בחמשך חכתוב ארם כי יקריב מכם

קרבן יה' ,חיינו מסירות נפש ,מכם בעצמכם,

לחשם

יתברך ,כמו

שכתבו

כבר בספרים

חקדושים בזח ,על כן נאמר חאלף זעירא שחוא
רומז על בחינת אח"ל לא"ח טרם בנין חבי"ת,
)כיעקב שקראו בי"ת במחרח בימינו )פסחים פח,

א( (,

שחוא בחינת רח"ל כנ"ל .וצריכין עתח

למסירות נפש בנסיונות אלו בחבלי משיח ,בעת

שחוא עדיין בחינת אל"ף זעיר"א ,בחינת קטנות
חדינים וחבלים כנ"ל .מח שאין כן כשיחיח
חאל"ף רבתי מבחינת ואאלפ"ך חכמ"ח )איוכ לג,

לג( ,אז יתגלו חחסדים ,וחיח ח' למלך עלכל
חארץ במחרח בימינו

אמן:

על עסקי אח"ל מועד ,כמבואר בזוח"ק
)זוח ג ד(, ,כ ושחוא בחינת לא"ח אח"ל חמשכן
I/

,א) א( במררש

רבח )ויקרא רכח פ I/א ,טו( ויקרא

כנזכר .ועל כן ויקרא אי משה ,ס"ת יא"ה.

אל משח וידבר ',ח מכאן

ועל כן נאמר ויקרא עדיין באלף זעירא ,עד
שתיקנו לגמרי בבחינת מקדש רחל ,לחיות

אמרו כל תלמיד חכם שאיו בו דיעח נבילח
טובח חימנו .תדע לך ,שכן צא ולמד ממשח

מושיבי עקרת חבית אם חבנים שמחח )תחלים

אבי חחכמח ואבי חנביאים שחוציא את ישראל

קיג(, ,ט ויבא חתיקון חגמור במחרח בימינו כן

ממצרים וכו' ,ועלח לשמי מרום ,וחוריד תורח
מן חשמים וכו' ,ולא נכנס לפני ולפנים עד

יחי רצון אמן .ויחי רצון שלא יאמר פינו דבר

רפ

חיים

ושלום

ויקרא

שקרא לו ,שבאמר ויקרא אל משה ,עד כאן
לשונו .וצווח ואומר דרשוני לגודל הפליאה כמו

מקודם ,שיכין את עצמו בטהרה ,כי על כן

שידוע.

מטעם זה פירש מן האשה )יבמות סב(, ,א וכאשר

וי Ifל על פי מה שכתבו במפרשים )עיי! רש /י ר"ה
ויקרא( על הכתוב ניקרא אל משה ,לשון
הכהנ ,שיכיו את עצמו לדבר עם השכיהנ,
ובבלעם נאמר )במרבר גב ,ר( ויקר אל בלעם,
לשון פתאום ומקרה ,בכל עת שרצה ית"ש,
I

והלא אדרבא בבלעם היה צריך יותר זירוז
לקרותו כדי שיכין את עצמו לקבל הנבואה.
ותירצו חהו הטעם על דרך המשל בבן הכפרי
איכר מגושם ,שצרה לבא אליו המלך בהיותו
ביער לצוד ציד כדרך המלכים ושרים וכיוצא,
ויצרה ]לסור[ לבית האיכר הדר שמה ביער כדי

להנפש מעט ,אז לא יודיעהו כלל מקודם שיבא
המלך אל ביתו ,כי מה זה יוכל הבן כפרי
האיכר הזה ביער לעשות הכהנ לכבוד המלך,
רק בא אליו פתאום לביתו ,ומה שימצא שמה
טוב לפניו ,וגם לא יבוש האירכ הלז כי לא
הכין כראוי לכבוד המלך ,כאשר לא הודיעהו
ובא אליו פתאום .מה שאין כו לשר משרי
המלך ויועציו הפרתמים ,כאשר ירצה המלך
לבא אל ביתו וחצרו ,אן יודיעוהו מקודם ,למען
יוכל לעשות הכנה דרבה הראוייה לבכוד
המלך ,לאשר הוא שר נכבד יעשיר ,והיא יוכל
להכיו כראוי לדירת המלך ואכסניא שלו,
וכשלא יודיע והו מקודם ,אם כי יש לו בית
וארמון יפה ,אך כשיבא אליו פתאום לא יהיה

כרצון וכבוד המלכות כמובן .על כן בלעם
מבניאי אומות העולם נדמה לאיכר עכור
ומגושם ,ועל כן כשרצה המלך יתבךר שמו
לבא אליו בהתגלות נביאתו .לא הודיעוהו
מקודם ,רק ויקר בדךר מקרה פתאום ,כי בלאו
הכי לא יוכל מרוב טומאתו וזוהמתו לטהר

כראוי לכבודו יתברך שמו .מה שאיו כן למשה

רבינו שהיה גוף קדוש ,עם כל זה הודיעהו

נגלה יתברך שמו לאהרן ומרים פתאום צעקו
מים מים ,כמו שאמרו חז  IIל )תנחומא צו סימ rיג(,

לאשר המה בשר ודם ,על כן צריכין הכנה
וטהרה מקודם,

וחנה על הך דתלמיד חכם שאיו בו דיעה
וכו' ,כתב בסוף ספר חסד לאברהם
מהה"ק מוווה' אברהם המלאך זי"ע ,כי דרשו
רז"ל בברכות )שבת לא ,א( חוסו שיועות וכון
)שיעהי לג(, ,ו ודעוות זה טהרו Ifת ,על כו תלמיד
חכם

שאיו בו דיע'/ה,

היינו טהרות,

שאינו

טובל לטהרתו ,בנילה טובה הימנו ,כי טומאת

אדם היוצא מגופו חמיר מטומאת נבילה,

וכמ"ש הרמב"ם ,על כן בדיוק בנילה טובה
הימנו ,כי טומאתה קלה מטומאתו  Iעד כאן
דבריו הקדושים.

ולפי זה יובן המשך דברי המדרש ויקרא או
סשה

וירבר

',ה

)שהוא

הכנה

לקרותו ,כדי שלא יצטךר לקרות מים מים
מטומאת קרי ,כשיגלה אליו פתאום כנזכר .אך
לכאורה קשה דהא אדרבא לפי גודל הקדושה
אמרו רז"ל בברכות )בב ,א( הלא כה דברי כאש
)ירמיה בנ! בט( ,מה אש אינו מקבל טומאה ,אף

דברי תורה אינן מקבלין טומאה ,אף על פי כו
אמרינן( כו תוסיר חכם שאין בו רננה,

)היינו טהרות גופו( ,בביוה טובה

היסבו,

)וכדברי החסד לאברהם הנזכר .ולכאורה ,קשה
הלא דברי תורה כאש ,ואינו שולט הטומאת
קרי כנזכר ,על זה הוכיח( צא ווסר ססשה
אבי

ההכסה

וכו',

וננוה

ושסי

סרום

והוריר תורה סן השסים) ,הלא כה דברי
כאש וכל זה עניני שמימיים ,ואף על פי כן(

ה  'I'Iם

ושלום

ויקרא

רפא

וא נכנם ופני ייפני;tנ '!ער שקרא וו,

בדרך קריאח ,וחמבין יבין[ ,כי אז בעת העלם

שנאמר ויקרא או משה) ,מעתח קל וחומר

וחסתר קצת ,לא שירי לשון קריאה וחמשכח
אליו יתברך שמו.

לתלמיד חכם חפשוט שצררי לטבול ולטחר,
ולא יקל בעצמו לומר חלא כח""דברי כאש,

ואם מיקל בזח חרי בנילח טובה חימנו( כנןכר.
וחרי מובן שפיר חמשך וחוכחת דברי המדרש

לנכון )יעייו לקמז בסמיך בד/ה קורבי וכטריי יני' מה
שתכבתי בזה בר I1ה ועיי! ברבמ/ם

יני'( :

,א) א( ויקרא אל משח וכו .,
f

ויקרא(

.

וחוא

i

ברש"י ה//ד)
מדרש

חז  flל

)במדבר רבה פי/ד ב( יכול לחפסקות חיתח קריאח,
t

וז"ש ומה חיו הפםקות משמשות ויתן
ריוח

והתבונן

ומשה

פרשה

בין

וכוי ק"ו והריוט וכו' ,חיינו שיוכל להתעלם
ולחתלבש ולחתבונו קצת לשבר את האוזן ,על
כן ירד בבחינת חסתר והעלם ,שזחו רומז לשון
חפסק"ח ,וחוא קל וחומר להדיוט וכו' שצריך
בייתר לשבר את האוזו ,לחתלבש אליו שיוכל
להתבונו כנזכר .וחמבין יבין בשים לבב ,וה'
חטוב יכפר

תלמוד לומר וידבר ,לדיבור חיתת קריאח ולא

בעדני:

לחפסקות ,ומח חיו חפסקות משמשות ,ליחן

ריוח למשח' לחתבינו בין ',פרשח לפרשח ,ובין

,א) ב( ארם כי יקריב מכם קרבו להו מז

ענין לענין ,קל וחומר לחדי,וט חלומד מן

חצאו

חבחמה

חבקר

מו

ומן

חחדיוט ,עכל"ח .וישתומם כל עובר ,כי מח

תקריבו

זח שייך נם בקא סלקא דעתך שיחיח
לחפסקות קריאח ,חלא כיון שאינו אומר לו

בחקדמת חיבורינו אות שלום )ד ה אית עולם( כי
אוף

כלום בחפסקח למח זח קריאח לחנם.

מציצ"ה ,שלש אלח יעשח לה למצות מילח,

אולם יובן ברמן ,כי הוא בחינת והחיות צרוא
ושוב )יחזקאל א ,יד( ,מטי ולא מטי )זיח /כ

קרבנכם.

את

עיין

מח

שכתבתי

II

מ"ר

בגימטריא

חיתו"ך

פריע"ה

וחרא א רם) ,בחחזרת א' לאל  flף כנודע( .כי
M

יקריב מכם קרבן וה' ,עיין שם,

I

טז(, ,ב ובחינת עולח ויורד.
מחדיבור

הוא

בחינת

קצת

כי
ירידח

חחפסקח

וזו'ש בחמשך חכתוב מן הבחמח מן הבקר

ונפילת

קרבנכם,

ומן

הצאן

תקריבו

את

והסתר המדרגח מצד השומע .ועם כל זה חיח

)יחיינו שאל תחשבו באשר תקיימו אלו חגו

בקא סלקא דעתך שנם לזה צריכין קריאח ,כדי
שיתחזק חשומע ולא יפול ח"ו לנמרי ,על כן
אשמעינן דרק לדיבווור ,חיינו חשפעת הבנואה

במצות מילח בקטנותו כבר ציא ידי חובתו,

מאתו יתברך שמו ,חיתה קריאה לשון חיבה,

אך זהו ראשית התיקון ככללא דכל שייפין אבר
חיסוד )עיי! זוח א יז(, ,א וכמ"ש הרמב"ם ז  flל
במורח נבוכים )ח ,ב /פמ' ט( חטעם כמצות מילח,
ll

I

l

ול~ לחפסק"ח ,שחיא בחינת העלם והסתר

כדי להחליש כח חתאוח ,על כן צריכין ליזחר

כנזכר] .וז"ש )בפרשת וירא )ככ ,ב( קח בא את

במצותו( .מן הבהמה וגו') ,שחוא הבהמיות

בנך וגו' ,אמר לו חקב 'fח בעצמו כביכול ,ועל

תאות גופו ,לשבר את תאותו,

ולקיים(

כ iאל תשלח יךר אל הנער ,שהוא ציוי
לחפסקת גודל אש אחבח חבוערת ,זחו נאמר
על ידי חמלאך ,ולא מאתו יתברך שמו לבד

תקריבו את קרבנכם) ,כעצמכם ,להקריב
את עצמו לחשם יתברך בכל תאותיו ,ולעשות
רק צרוו חבורא יתבךר שמו( ,כנזכר:

חיים

רפב

ויקרא

או יאמר ויקרא אל· משח וידבר חו אליו

מאחל מועד לאמר ,דב"ר אל .
בני ישראל ואמרת אליחם אדם כי יקריב מכם
קרבן לה  fמו הבהמה מו הבקר ·ומן חצאו
תקריבו

ושלום

את קרבנכם] .אמרתי בפרשת החשדו שחל

)ר"ת ארם רור משיח כנועד מהרמ"ע מפאבו

ן Iול )עשרה מאמרות מאמר יחקור הריו ח"ב(, ,ז"פ היינו

כשתרצו לזכית לביאת המשיח בחורש הלן(,
כי יקריב מכם קרבן והי) ,צריכין להביא
קרבו מנפשו ותאותו ,למעט ולנדור בעצמו

כפרשת ריקרא ,רכקצירת הארמר רמז הררבים ארשרם בזה[

בכחינת תשובה ,ו.כמ"ש הרמב"ם )הלבות תשרכה

במדרש

פ ז ,ה ה{ שאיו ישראל נגאלין אלא על ידי

רז  lfל )תורת הננים פ IIא ,כ-ג( ופירוש רש 'Iי ז  ffל )ר"ה

התשובה וכיון שעושין תשובה מיר נגאלין.

ייקרא( ,והנה הקריאה חוא על ידי קו"ל ,ולא
נאמר כלל פרטי חדבור ,מח שאיו כן חדבור.

וכשנתקו כו אז נןכה( מן הבהמה מן הבקר

והנה

בזה

קריא  ffה

וכמ"ש

ודיבו"ר,

וז  ffש ויקר"א א"ו ) ,בגימטריא קו"ו רבו"ר(.
מש"ה,

)בגימטריא

רצו"ן

I/

I/

וזכן הצאן תקריבו וגו') ,להקריב קרבנות
בבית המקרש במהרה בימינו בביאת גואל צרק(
כנוכר:

כמבואר

בכתבי האריזו/ל )זדר ".הרקיע ם//ר רפשת תרומה קמה,

{,א ורצו"ן אותיות צכו"ר ,היינו לייחד הקו  f1ל

ודבו"ר עם הצרוז ,שהוא תלוי בלב ,ועל ידי
וה נתדבק בהשם יתבךר] ,ועייז כני יששכר במאירמ

חג הסובות )מאמר סותכ שלום אות ג( כעניו מה שתכוב
כתיקוני זרה"ק )הקרמה ג ,א( צרד ילחרא קו"ל רוכו"ר כחרא

שהרא הרין/ה ''',נרא עיין שם[ .וז"ש( וירבר ה' אויו

מאהו מוער ואמר) ,כמ"ש במגלה עמוקות

,א) ב( ארם כי יקריב מכם קרבן לה' .נודע
הדקדוק כי הלא מכם בעצמכם
להרוג ארם ולחקריבו לקרבו זהו אסור,
וכראמרינן בתענית ,ר) א( על הכתוב )ירמהי יט,
ה( אשר לא צויתי ,בתו של יפתח .ומ"ש מן
הבהמה מן הבקר ונו' ,והו בעל דנחך אינו
מכם בעצמכם.

בפרשתן )אופו מ"כ( דהיינו שאהל הוא רומז

אלא וראי כמו שכתבו בספרים הקדושים

לחורבו בית המקשד ,שהוא מטולטל בגלות

להקריב חלביו ודמיו לחשם יתבךר ,והיינו

)הוא

לקרב הבהמיות של עצמו ,ולהעלותו בתשובה

דבו"ר ,מלכות פה ,תורה שבעל פה קרינז לה

ומעשים טובים להשם יתבךר כנודע ,ועיקר
התשובח הוא לתקז בעניו אשר נכשל ביותר,
כי שם פיתוי הציר ר!'ל ,ולזה צריכיז תשובת

ביחודא קו  f1ל ודבו"ר .וזהו הענין עתה בניסן

המשקל מדה כגנד מרח .וזווש ארם כי יקריב

ישמחו

מכ"ם) ,ר'ית זכדה כננד מדה ,זחו( קרבן וח'.

השמי  I/ם ותגל האר f/ץ )תהלים צי ,יא( בחינת

מן הבהמה וגו') ,היינו להקריב הבהמיות

בעונותינו

הרבים,

עיין

שם(.

רב"ר,

)תיקוני זהר הקרמה יז«. ,א או בכ"י ישרא"ו ) ,בנים

של ועיר אנפין ,הייבו חמתחבר תפארת ומלכות
שהצירוף

)עיין משנת חסיריס ניסו פ"א ,א(

תפארת ומלכות ,והוא חורש המסוגל לגאולה

מפנימיתו להשם יתברך( ,כנוכר:

שיחיה חיחיד השלם במההר בימינו .על כן
קוי'ו רבו  f1ר בגימטריא שמ"ח ,שעל ןה נאמר

,א) ר( וסמר ירו על ראש העולה ורנצה לו

)התליס קר ,לכ( ישמ"ח ה' במעשיו ,דןהו קאי על

לכפר עליו .שמעתי מפה קדוש

לעתדי בביאת גואל צדק במהרה בימינו ,כידוע

אאזכו"ר זי"ע שהגיר ביום ז' אדר ב' בק'

מהזוה"ק )זוח"כ בז«. ,כ ואמרת אויהם אר"ם,

קאלוב בהלולא דההווק זיווע שמה )שחל אז בפרשה

חיים

ושלום

ויקרא

רפג

הזל( .וסמך ירו) ,היינו כחו כדשרת רז"ל ז\\ע)

בסוף אלף הששי פניא דמעלי שבתא ,וכפרט

תתו  /~Iבפםוק זה ,חג\הג טו«. ,ב עי ראש) ,היינו

סמוך לערב ,היינו שבת קורש הנאולה שלימה,

קדושת המוחיו של הצדיק הנפטר( .העויה,

שצריכיו לתיקוו זה( .ירחץ במים) ,כנזכר .וגם

ביום

כמי שאמרו חז//ל בתענית ,ז) א( כי התור"ה

היארציי"ט .ועל ירי זה( ונרצה יו) ,שיתרצו

נמשלה למי Ifם ,וכמו/ש הרמב"ם )הלכית איםורי

מעשינו בסוד עיבור נשמה בזכותו וקרושתו(.

ביאה פכ//ב ,הכ /א( שאיו ציר הרע מתאוה זו שולט

יכפר עייו) ,על האדם המשתתף בקרושתו
בהשתטחות קברו בהלולא ריליה( כנזכר:

אלא בלכ פנוי מו החכמה ,הוא חכמת התורה

)למעלה

במררנה

כעת

בכל

שחנ

I

שהיא אילת אהבים ויעלת חן )משלי ה ,יט( ,ועל
ירי התורה בשמרים ומתקנים חטא זה .וגם על

,א) ט( נקר בו וכרעיו ירחץ כמים .כמסורה

ירי זה נזכה למחיית עמלק ,שהוא פנם כיסיר,
היינו זרק מילותיהן של ישראל וכוי )תנחןמא כי

והקרב והכרעים ירחץ .נג[ ואם לא יכבס ובשרו
לא ירחץ ונשא עונו )לקמז זי ,יט( .נר[ וההי לפנות

תבוא םימן יא( ,וכמ IIש רשווי )ר"ה וזיבנ( בפשרת

תצא על הכתוב )רברים הכ( ,ח~ ויזבנ בך וגו,/

ערב ירחץ כמים )רירכס כג ,יב( .נה[ ישמח צדיק

ומחיית עמלק יהיה בהניח הן )שם שם ,יט( ,היינו

כי חוה נקם פעמיו ירחץ ברם הרשע )תלהיס חנ,

בבאית ניאל צרק כשנתקו חטא זה נזכה אשר(

יב( .הנה ידוע )עייו רבמ"ס הלכות תשובה פ"ז ,ה"ה( כי

ישונח

שומר

הנאולה שלימה תלוייה ועומדת בתשובתינו,
ועיקר התשובה הוא תיקון היסוד כללא רכל
שייפיו ז\~ע) ז" mא זי(, ,א וליזהר כנקיות וטהרה
וכעת הצוךר בבטילת עזרא.

הברית( .כי חזה נקם פעמיו ירחץ ברם

ירחץ ',ה דו .ואירך )קלמז א~( ,

וז"ש וקרבו .וכרעיו

ירחץ בונים,

)שזהו

עיקר קרבו הנפש שמקריב נפשו ,לשרב

צריק,

)בחיבת

יסוד

צדיק

הרשע) ,מחיית עמלק( ,כמהרה בימינו אמן.
וטייז ברבמ"ם )הלכות איםורי ביאה פ~ ,Iג /הלr1פו( ביורת

שראינוה ניהבת בדרכי ישראל תמיר ,בכון
שתטבול לנדתה יתפרשי תרומה מעיסתה

וכיצוא בזה ,וכו גר שניהג בררכי ישראל,
שטובל לקריו ועושה כל המצות ,הרי אלו

כל תאותיו ,וליזהר בשמירת אות כרית קושר,
וכבטלית מקוה כנזכר .וזהו "וקרבו" ,היינו

בחזקת ברי צרק וכון ,עכל"ה .ועייו שם במגיד

פנימיותו" .וכרעיו" ,ששם מקום היסוד" .ירחץ

משנה מה שכתב רטבילה רנקט לאו רוקא,

במים" ,ליזהר בטכילה כנזרכ( .ואךדי והקרב
והכרעים) ,היינו כלשוו הקרב והכרעים בסתם
ככללות ישראל לתקו כחינת הקרב והרכעים

ואפשר גם כז שרכינו סובר שצרד גם כו שיודע

מעניבי הברות וכו' ,עכל  flה .והרי זה פלא ,ראם

שהוא היסוד .ומתחלה קאמר בלשוו חייר

כונת הרמב /Iם מחמת שראינוהו טובל לקריו,

קשוט

אם כן הרי גם כן עלתה לו בטילה לשם גרות,

עצמך ואחר ךכ ·קשוט אחרים )בכא מציעא קן ,ב( (.

חכך ראמרינו ביכמות )מה ,ב( ההוא רהוי קרי

ואם יא יכבם ובשרו יא ירחץ ונשא עונו,

לה רב ארמאה ,אמר ר' יהושע בו לוי וכי לא
טבל לקריו ,וכמן/ש הכסף משנה שם ,אם כן

"וקרבו

וערכיוןו,

היינו

שיהיה

מקורם

וראי שטבלו לאיזה רבר,

לפי שהטבילה אן

)שאם לא יתקן עוו וה/ ,יונשא עונו" ,כי רושם
חטא וה ניכר ביותר על הארם ,כמ'/ש בכתבי

למה כלל ןה ביחד בלשינו '/שביהג בררכי

האריז"ל ,עתה( והיה יפנות ערב) ,שהוא

שיראל שטובל לקריו ועושה כל המצות ,'/עכ"ל

היים

רפר

ושלום

ויקרא

כנזכר לעיל ,והלא מה שעושה כל המצרת אינר
נפקא מיניה להגררת ,כי אם נתגייר כרינר
במילה וטבילה לפני בית רין ,גם אם לא קיים
אחר כך המצות ,מכל מקום הרי זה גר מr

עזרא רכרי ,להזהיר להערלם כי זהר מררכי
ישראל רהמצרת כבזכר לעיל )עריין מ /Iש לעיל בד /ה
I

ברמ /lר ויקרא אל מחש וכון מכאו אמרו בל ת I/ח שאיו בו
עדה וכו.(/

התורה.

ובזה ירבן רמיזת ררשת חזו Iל בירושלמי קיררשיו
ועור קשה במה רפשיטא ליה להש  t1ם יבמות

,נ"פ) הלי"ב( נגר שמל ולא טבל הרי ןה

כנזכר וכי לא טבל לקריו ,הנה אחר
ראמרינן בברכות )ככ ,א( רבטלוה לטבילתו רקרי,

יקשיא[

עלתה לו קדושה קלה] ,עלתה לו טומאה קלה[

וכן פםק הרבמ  ttם )הלבות שבתית עשור ,נ//פ לה"ג(,

)היינו טבילת עזרא( ,לקרושה חמורה ]טומאה

רק שכתב באגרותיו )תבשותבו לארשי ישיבות ככל(

חמורה[) ,אד תעלה לו טבילה זו לטומאה

שמימיו לא ביטל )הוא בעצמו( טבילה זו ,אבל

חמירא לפרשיתר מעבררה זרה ]בו פשרי ד'iירבו
העהר[ ,כיון שןו וןו לשום קרושת שיראל,
)פירשו המפושרים כיון רטבל לקריו דהוי נמי

)יבמית שם( בדךר בתמיה יכי

לקדושת ישראל(] ,לפיכך עלתה לו טבילה

להעולם פשיטא שהיו מקיליז כבר ,ואם כן לא
פשיטא כל כך שטבל כל אחר לקריו ,עד
דאמרינו בגמרא

לא טבל לקריו.
אלא ודאי ,רבשוום יבמות מיירי קודם דבטליה
לטבילותא ,ואם כן היה חוב על כל אחד
מישראל אפילו פשוטי עם לטבול לקריו .אם
כז הרמב  ttם

דמיירי למםקנא

להלכה ,כיוו

כשר ,שאיו גר שלא טבל לקירריר,

לשניהם ,שהרי בטבילה זו מורה שמקבל עליו
דת ישראל .לשרן הקרבן הערה[ ,הרי מכאו
ברמז המךש וראיה לדברינו הנו/ל דבטילה
לקריו הוא לקדוש IIת ישראל ]מבאו חםר מהכבת יד
כערך שורה אחת או

שתיים[ :

דאחר כך בטלוה לבטילה רקרי ,למה נקט

,א) י( ואם .מן העוף .גם זה מוםיף על ענין
ראשון ,ליתן כל האמור למעלה

שטבל לקריו ,שזהו איבו חיוב עיד לפשוטי עם,
דהא גם אם אינו טובל לקרי הוי גם כן בוהג
ברת יהודית ,והוה לחי לנקוט שטבל לטהרות,

בו ,ןולת פרטים ששלל הכתוב בפירוש בו ,האו

כגון מטומאת מת שגנע ,כרי שלא יטמא

שאין עוף בא אלא עולה ,ממה שרייק העוף

ואדי

עולה שיבה מםדר שבעולת בקר וצאן וכו' ,עד
כאו לשון האור החיים הקרוש }ייקרא א ,יד ד"ה
ואם מו העוף( .ולא זכיתי להבין כובתו כלל ,במ"ש

מהעיקרים "שטובל לקריו ועושה כל המצות",
ונקט בראשוהנ שטובל לקריו לשמירת כל

שאין העוף בא אלא עולה ,והלא יש מו העוף
גם חטאת העוף .ואין לומר דבא למעט רנירר
ונירב לא שייך בעוף רק בעולת העוף ,מה
שאיו כן חטאת העוף .דהא בא על חטא ואינו
בא בנרבה ,ראם כן הוה ליה למיכתב זאת
אחרי פםוק ואם זבח שלמים יגי' ,למעט קרבנו

טהרות

וכיוצא

ענינא

רחיובא.

אלא

אשמעיבז הרמב"ם במתק שלונו הזהב עניו
גדול בררכי ישראל ורת יהורית ,שהוא

המצרת ,רזהו /ונוהג בדרכי ישראל/ו כבוכר

לעיל,

ומדמהו למה שכתוב שם בבקבה שטבלה

לברתה ,וגם אחר שבטלוה לטבילת עזרא פסק
הרבמ"ם כן בזה .ומלבר מה שכתב באגרותיו
ותשובת הרמב/ום כי מימיו לא ביטל טבילת

רזה העוף אינו בא נידב לשלמים ,רק בידב

ח ....

ם

ושלום

ויקרא

רפח

לקולח ,מח שאיו כן למקם מיו חקוף דאינו
בא אלא קולח ,זח אינו ,דחא שי נם חטאת

לתכלית חרנצח חתורח ומצות שנקשו קל ירי

טקות

גאוח ,רק מח שלומד שלא לשמח שאמרו חזן/ל

סופר בחקתקתו  .או בחדפסתו ,וח' יאר קינינו

שמתךו שלא לשמח יבא לשמח ,חיינו שיכוין

בכל קנינינו במחרח בימינו:

ןאת בתחלח בקת לימורו שלא לשמח ,כרי

חקוף,

וכנראח

שי

איזו

חסרון

תיבות

ניחרח) ,לחשם יתבךר ,כי לאזחו ]הרוך[ לבא

שיוכל ללמור אחר ךכ לשמח ,כשירגיל את
,ב) יא-יב( כ  ,חמנחח אשר תקריבו לח' לא

קצמו בטוב לרצונו יתבךר שמו(:

תקשח חמץ כי כל שאר וכל

דבש לא תקטירו ממנו אשח לח' ,קרבו ראשית

,כ) יג( ו כ  ,קרבן מנחתך במלח תמלח .במררש

תקריבו אותם לח' ואל חמןבח לא עילו לריח

מובא בילקוט ראובני )פו תזירע ,עייין

חו'ו,

סופ יצהרי ורכא"ר שם רב"ט( במלח תמל-ח שחוא
חמילח בשמיני .וצריך פירוש מחו חקניו מילח
למלווח .וי"ל קל פי מח שכתבנו בחקדמת ספר

ניחוח .חנח כל חמצות צריכין לקשרת בחכנקח
וקנוח רכאוי ,ראם נקשית בגאות ופניות

נדחית .רק חנח אמרו רז"ל )פסחים ב ,ב( לקולם
ילמד אדם שלא לשמח שמתוך שלא לשמח

בא לשמח ,וחילקו חתוספות )ר"ה ובאן( דאם קל
כל פנים אינו לומד לקנתר ,אז מותר בתחלח
שלא לשמח ,וכמו שאמרו בזוח"ק )זוח"א קח ,א(
אלמלי

חוא

)חציר

חער(

ליכא

ררכי אמונח )על חבובה לאאמו//ד זי"ע(

כי בחינת

אליח"ו מלאך חברית ,נצח וחור כלול מחסר
וגבורח ,כי אליחו קנאי ,וחוא מלאך חחסר
במשר טוב ומשמיק שיוקח בקרוב ,וכו ברית

חדוותא

הזכליIIה צריכין אמוץ לבבורת הלב וחנוף ,וחוא
חכוחנ לחתגלית חסרים בהתגלות חקטרה ,קיין
שם באורך .וזחו רמון מל-ח ,שחוא חמילח

תעשה חזכץ) ,חרומז לגאוח ,כנודק בכל

במל IIח ,כמו שחוא חכונח בבציקת

דשסקתתא.

וזווש כי הזכנחה אשר תקריבו יה' יא

חספרים בטקם חחילוק שביו חמץ למצח,
שחחמץ קולח ומנפח ומחמץ ,וחמצח חוא
נמוכח כמות שנקשית בקיסח .וז"ש( כי כי

שאור וכי יבש יא תקטירו מזכבו אשה

י הי) ,חיינו חגאתו לא תכוו לפני חשם יתברך,
קד שאמרו רן//ל )סרהב ה ,א( כי כל חמתגאח

אין אני וחוא כביכול יכוליו לדור יחד ,וגם
כאלו קובד קבודח זרח ח"ו )פסקא זוטא בהעלותך
פי'/ב«. ,ב קר בז ראשית) ,חיינו בקת שחאדם

בשמיני,

לח'ים

-

ותנינתח לתוך חמלווח ,שחם

שנים

בגימטריא מזי"א' ,נ) חויו"ת( ,ולחמתיק
בבורות חמל IIח ולתת בתוכח חשפקת חלח'  Iם
ממזל  IIא קילאח) ,וקל ירי ןח נקשים כלולים זח
בזח( .וזחו כונת חמליח גם כן בבחיבת מןלא,

כבמואר בחקרמתינו לספר אות שלום קל
חלכות מילח ,וחוא חחמתקה לבחIןנת גבורו'ח,

שצךיר לאומנת חמילח כנו,ל,

וקל ירי ןח

כלולים זח בזח כנןכר:

מתחיל מראשיתו לקבודת חשם יתבךר ותורתו,
תקריבן אותם יה' ,שחתירו חז"ל למתחילים
קרבו ראשית ללמוד נם שלא לשמח כרי שיבא
לשמח )פסחים ג ,ב( כנןכר( ,תקריבו אותם,

)אבל תעדו כי( ואי הזכזבח יא יעיו יריח

או יאמר וכל קרבו מנחתך במלח תמלח
ולא תשבית מל/וח ברית אלקיך

מקל מנחתך קל כל קרבךנ תקריב מל'וח .יש
לחביו קצת קנין מח שנכבת בזח חפסוק ב'

חיים

רפי

ויקרא

פעמים מלח) ,הייבו הראשוז בבי Ifת השימוש(.
וגם מהו חעני iמל"ח שנתלכטו כו כפשוטו
רכותינו הראשונים ,עייז כהרו

אכm

I

אולם להכיו קצת העניו כפנימיות ,י"ל על פי
דכרי הארזי! lל כסידור שצרוי להטכיל

פתו הלח"ם כמל"ח ג' פעמים ,כי וה"ם
אותיות זנוייה ,וגימטריא זנזו"א ג' הויו"ת,

חסדים

להמשיכו ממזלא

עליונים

להמתיק

חגכורות ומרירית של המל"ח ,עייז שם )עיין שער
המצות שרפת עקכ כא I/ר כוונת הכיצעה(.

והנה

אמרו

חז"ל )חגגיה כז ,א( כןמן שכית חמקדש קיים מזכח
מכפר )כקרכנותיו( ,ועכשיו שולחנו של אדם
מכפר ,רהו המה החכלי משיח ,כמקום מל  flח
ממתיק את הכשר ,כך יסורים ממרקיו) ,כמו

שאמרו חז"ל ככרכות ,ה) א( (.

וז/וש )כמרכר יח,

יט( כרית מל  IIח עולם ,כמלכות בית דו"ד
)כמ"ש הרמכ Iון שם

היסורים

כחינת

)ר /ה וכל קרכז( (,
I

מלח

בחלי

חיינו שהמה

משיח,

קודם

התגלות מלכות בית דוד כשלימותו כמהרה
כימינו .וכ iכל דכר מצוח ועכידה כגלות המר
הוא כנסיונות וגכורות ויסורים ,כחינת מל"ח,

עד שנזכה לכחינת לח"ם )מזל"א( ,כמהרה
כימינו.

קרבן

וז"ש ובו

כעולם

קרכנות(.

הזה

בםו"ה,

זננהתך,
וכגלות

(,ל"נכ)

בעת השלחו! שהוא בזמו הזה כנגר המוכח
בכל קרבנותי"ו כנ"ל:

ם כן עןרא

)ר /ה רבית( ,והרמכ"ן ז"ל )ר /ה ולא תשכות(.
I

ושלום

)שהוא

המר,

עבודה

שנקראו

תםוה.

,ר) כ-ה( דבר אל כני ישראל לאמור נפש כי
תחטא כשגגה מכל מצות ה'
אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה ,אם הכהז
המשיח יחטא לאשמת העם יגו ,/ולקח הכהו
המשיח מד/ום הפר וגר' .הנה דרשו חז"ל )הוריות
ח ,א( דמיירי כזה כדכר שןדונר כרת ,רכו מיירי

לעבין חילול שבת מאחת מהנה הכותב בשבת
שם משמעון וכו' .וכו הכהו המשיח לאשמת
העם שהיה לן להתפלל כעדם ,עיין פירוש רש"י
)ר Iוה אם החנו(.

שהמשיך

וזהו

הכה"ז

החטא

כחינת

גרם

גם

חכמה,

כמחשכה

כמחשכתו

לאשמת העם ,ושכ"ת חמירא כעכוהד זרה

)עירוכיו סט(, ,כ למען תפוש את בית שיראל
כלכ' tם )יחזקאל יר(, ,ה גם כמחשכ ,tה! על כו

צריכין תיקוו הקרכן להוכיחו ולתקן החטא
כמחשכ"ה דכו"ר ומעש"ה) ,גס כפועל( ,כנודע
כספרים הקדושים .וז'/ש זנר"ם) ,ר"ת זנחשכה

רכןר זנעשה( .הפ"ר ) ,להמתיק הפ"ר דינין(.
וכן מ"ש זנר"ם) ,ר"ת הנ"ל( .ההטא"ת) ,מה

שחטא ב'מחשכה ר'כור זנ'עשה( ,לתקז זה
כנ"ל:

,ר) יג( ונבנום דכר מעיני הקהל .כמסורה
מעיני

ד ,t

דיו .ואידך )כמרכר

ווא

טו ,כר( וחיה אם מעיבי הערה .נג[ ואיךד )שם ה,

זננהתך ,

יג( ונעלם מעיני אשה .נר[ ואידך )איוכ כח ,כא(

)כי אי אפשר להיות כלתי נסיינות מהציר הרע,

ונעלמה מעיני כל חי .וי  flל על פי דכרי הש"ס

וכיוצא ככל דכר שכקדושה( .עו כו קרבנך

שכת )נר ,כ( כל מי שאפשר לו למחות כאנשי
כיתו ולא מחה ,נתפס על אנשי כיתו ,כאנשי
עירו נתפס על אנשי עירו ,ככל העולם כולו

תשבית זנו"ה ברית אוקיך זנעו

תקריב זנוה) ,הוא פעם גן מל  I1ח עד כניו

כית הג' כמהרה כימינו צריך להיות כן כנזכר(.
ונרמן כזה ג'

פעמים מלווח ,כנגד שצרוי

להבטיל הפת לח'/ם ג' פעמים )כנ Iול מסידור(,

נתפס על כל העולם כולו ,עד כאו לשוו
הגמרא .אך ככהאי גוונא ועל זה נאמר )לקמז

ח~~ם

ושלום

ויקרא

רפז

יט ,די( ויראת מאלחך ,דבר חמסור ללב )קדישויו

אז שוב חם קמים בחורח ועולים לגדולה,

לב(, ,ב והיא ית  flש יודע חאמת ,פו יאמר האדם

וכמ"ש )תחלים מו ,בז( כי שחה עלפר נפשנו וגו',

שאינו יוכל למחות בם ,ובאמת בחפקירא ניחא

)אן( קומח עזרתח לנו וגו ./וזחו בדיוק דייקא

לחו ,וחוא אוחב מנוחח ראינו מוכיחם כראוי,

נאמר בייי ייות) ,בחיתנ מטה מטה( .אז

ואומר וכי אני יכול לתקן חעולם וכיוצא.

יעשיר ויוסיף וכון ,כנזכר:

וז"ש ונעים יבר .מעיני הקהי וגו' ,ועל זח
מסיים חטאת הקהי הוא) ,היינו על

המנחיגי קחל שלא מיחו .וגם במסורח( ונעים
יבר מעיני העיה) ,חמנהיגים שנקראים עיני

העדח כנזכר( .ונעים מעיני אשה) ,חיינו מי

שיש בידו למחות על בני ביתו ,זה אשתו,
ואומר שאינו יודע מחטאתי' ,ונעלם ממנו ואינו
כן כנזכר( .ונעימה מעיני כי חי) ,אם חאמת

אי מכל אשר ישבע עליו לשקר) .היינו
שחילל חשבועח שנשבע קודם ביאתו
לעולם חזח ,כמאמרם ז/ןל )נוח לו ,ב( משביעיו
אותו תחי צדיק ואל תהי רשע ,וחוא עבר על
זה חשבועח .וזווש )תחלים כו ,ו( נקי כפים ובר

לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע
למרמח ,חיינו שלא ערב על השבועה שנשבע
קודם שנולד כנזכר.

יאמרו שלא ידעו או לא ,רק חיודע תעלומות
יתן'ש יועד האמת( כמאמר חו  IIל )אותיות ורבי

וגם כמ'/ש בזוחו'ק בפרשתו )זוח"ג יג ,ב( דאומאן

על

ביאתו

עקיבא (ב//פ

שיאמר מדת

הדיו

לעתיד

ליח
לעולם

באומאה
דלא

)בשבועח(

לשקרא

בשמירת

טרם

תורת

הן

חצריקים שלא חוכיחו בני דורם ,אם לפנך
גלוי )שלא ישמעו לחם( ,לפניחם מי גלוי ,ומזח

ומצותיו ,עייז שם ,על כו צריך לתקן בשושרו(.

דלפניהם איו נודע ,וחיינו ונעלמח מעיני כל חי,

ושים אותו בראשו) ,כמ  flש בספר חק' דברי

והוא ית"ש בוחן לבבות והוא שופטנו כנזרכ:

חיים )פרשת תצא וIIח כפו בי בתוא םג ,א( בשם רבינו

,ח) בי( וכפר עליו חכחן על חטאתו אשר
חטא.

בפירוש

רשו'י

)ו"ח על

חטאתו( מדרש רז  flל )רכיתות בז ,ב( שכאו בדלי

דלות נאמר על חטאתו ,ללמד שאם חפריש
מעות לעשירית האיפה חביותו בדלי דלות,
וחעשיר ,יוסיף עליחן ויביא קרבו עשיר ,לכך
נאמר על חטאתו .ועדייו יוקשח למה לא נאמר
זה )על חטאתו( בדלות ,שאם חעשיר יוסיף
וכו'.

חקדוש בעל נועם אלימלך זי flע שתיקו בשורשו
את מעשיו עד שתיקו מה שטפח בידו בימי

יניקתו על דדי אמו( )יעיי! בררכינו וביר תוהר מוהורא
ב /אית קבt//ב שכנבתו לזה מקררו כרמ /Iא אורח חיים םימן

שמ//ג ,עיי! שם( .וחמישתיו) ,חיינו חה' תתאח

יוסף עליו ,לחעלותח ולחברה( .יוסף עייו,
)כמבואר בספרים

חקדושים

)פרי עץ חיים שער

חיחדוים פ//א ענף חג (/תשובח ,תשוב /(.ח וגם ז"ש

ייסף עייו ,חיינו על דרך שאמרו חז IIל )ברכות
ול ,ב( במקום שבעלי תשובה עומדיו צדיקים
גמורים איו יכוליו לעמוד ,ואם כו הבעל

אולם נראח על פי חנודע מהערבי נחל )עיי!

תשוחב למעלח מצדיק גמור .יאשר הוא יו
)כביכול לו חממוו וחכח יתברך שמו( .יתננו,

הקדושים על מ"ש )וכרים כח ,במ( ואתח תרד

)התיקוז והתשובח הלז ,ואז לא יוכלו זרים

מטה מטח ,כששיראל רבכ בדיוטא חתחתונח

והסטרא אחרא ליגע בו ,כיון שחוא נותנו

פרשת

חבר

ורוש

ב(

ומשארי

ספרים

ח'י'IיIם

רפח

ושלום

צו

לחשם יתךרב לברו ,וחמוכר שפר חוב לחבירו

,וי ב( זאת תחיח תורת חמצורע] ,מוציא רע

וחזר ומחלו מחול )כתרבות פה(, ,ב על כן בם

)ויקרא רהב טפ"ז ,א(  [,כיום טחרתו וחובא אל

כשיש לחם לחספרא אחרא שיעבור ושטר חוב
על חאדם חחוטא ,לא יוכלו לבבות מחתורח
ומצות וחתשובח ,כשיתננו לחשם יתברך
וימחול חשכר ,כמו שמובא עצח זו בכתב יד

חכחן] ,דא קוב//ח כמ"ש בזוח'/ק )זוח//ג מם([, ,ב

שמשמיט עסק חתורח וקיומח על לאחר ןמן,

קורש אאזזנו"ר :ב""ז נשם שלמח על חתורח

זח חוא( תורת חמצוער ]מוציא רע .רק חעיקר[

בשם חרב חקדוש מו"ח נתו דוד משידלאוצוי

ביום טחרתו ]חיינו באותו יום יטחר עצמו[.

זי"ע ,וכו בתפארת בנים על חתורח )פרשת אמור(.

וחובא אל חכחו )כנזכר לעיל( ער כאן תוכן

כמ"ש

ביום

ובם

יזחר(

ב"ום

אשמתו,

)חיינו

חיינו שלא ידחח לאמר זאת] ,דחיינו חתורח
)איהכ רהב ,ג//פ ([,ז תחיח )לאחר זמו ,חיינו

רבריו

אאזמו"ר· בשם שלמח כתי"ק על חתכוב )לקמן

חקרשוים.

וזחו

חכוונח

גם

כאו

אשמתו( יתקז מיר בתיקוו חבמור כנזכר:

צו
,ר) ב( צו את ובו') .אין צו אלא עבותד זרח,

)בחכחו,

חקרושים ,רבמז

כו נתכו בספרים

כמו שדרשו רז//ל )מדרש רקב IIי אותיות

חרברים לקרבן עולח לחן בכונתח ומסירות
נפש( .וזחו יש לרמז במ'/ש זנוקר"ה ,חמ"ם

בסירור חאריז  IIל בכונת צו את בני שיראל

זעירא ,חיינו כשנם חבחינת זנוקרה )חאש

בפרשת חתמיד בקרבנות ובכונת פורים ,הזנ"ז

תיקר( ,ב:ו הזנזבח) ,לבבו(] ,חוא בבחינת

עם חכולל בימטריא צ"ו ,שחוא עבורח זרח
ראש חעמלקים ,וחביטול לעבודח זרח ובם

ןעירא חמ"ם כנןכר ,שחוא בקטנות חמוחיו ,עם

קםנות פ (ח /חואיל חלו אחר צו )הושק ת ,אי( ,ועיין
I

כל ןח אל יפול לבו ויתחזק[ כו הו"וה,

מחיית עמלק חוא רק( זאת תור"ת הב:וו"ה,
)שעל ירי חתוהר ממתיקיז זח לחעלות//ו

שיזכח לשלימות יותר בבחינת( ואש המזבח

כשושרו ,ונזנח לבפל כח חעבורח זרח ועמלק(

תוקר בו )כנזכר(:

במחרח בימינו

)בבחינת

חשכות

חעינים

כשחוא

עדייו ,עד

אמו:

,ו) ב( הוא חעולח על מוקדח על חמזבח כל

,ו) ב( צו את ונו' .ררשו רז"ל )תורת כתנים פ /ו,
א( ובפירוש רש"י )ד /ת צו( אין צו אלא

חלילח ובון ואש חמזבח תוקר בו.

זירוז מיר ולרורות ,אמר ר' שמעון ביותר צריך

I

I

חיים

ושלום

צו

רפט

זירוז במקום שיש חסרון כיס .י"ל המשך

חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת,

הדברים ,דר' שמעון לשיטתו ,דקאמר בתיקוני
ווה/וק )חקרהמ י,ב( דען שנין דעניותא דגלות

שאינו מצפה לתשלום גמול .ולכאורה קשה

בתראה ,מאו יבול למיקם בהו ,דאינוז עני חשוב
כמת כאלו נטליו את נפשיה וכון ) ,וזהונסיוז
הגדול בדרא בתראה שהעניות מעביר על דעת

טובא ,כי אדרבא שם יוכל ביותר לשלם גמול

כשהוא בעולם העליוז ,כנודע מדרשת ח  tlל

)שמות רבח פמ/ה א( למה נמשלו ישראל לגפו ,מה
גפן החיים נשענים על המתים ,אף ישראל איו

קונו )עייז עירוביז מא(, ,ב ולא יוכל לגדל את בניו

נשענים ונוטעים אלא בוכות תפלת המתים,

והולך

ולמה אינו מצפה מהם לתשלום הגמול ,הלא
אן יוכלו להושיעם בתפלתם כשמי מרום.

על

ברכי

התורה

כרצונו,

והיראה

למרחקים לצוךר פרנסתו ושם יוצא מו הכלל
(,ל"ר וגם נאמר בווה"ק כמה פעמים )עייז וחרר
תרש רפשת בלק( שצווח רו שמעוו וי דגלותא
אתמשך·

אך אמרתי )על דךר צחות( כיון שגמילת
חסדים

הוא בשני אופנים:

א( בעשיות

וורורות,

טובות וממוו והשתדלות .ב( להתפלל בעדו,
וכשהאדם בחיים יוכל בעה"י לעשות טובות
בשני אופנים ,מה שאיו כן המתים לא יוכלן

אמר ר' שמעון )לשיטתו כנזכר( ,ביותר

לעשות טובות בהשתדלות וממון וכיוצא ,כי

וז tוש אין

אוא

צו

זירוז

מיר

)והיינו עד דרא בתראה הלז .ועל זה(
צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס) ,כי

לדורות האלו שהעניות נתגבר ר t/ל בסוף גלות

איו שם בעולם העליוו כלל ,רק תפלתם בעד
החיים בשמי מרום ,ווהו לא נקרא גמילת חסד

בתראה כנזכר ,על כו היצר הער מפתה שלא

כשמתפלל בעד בחירן בלבד ,ואינו מסייעהו

ליתו מכיסו הדחוק לצוךר דבר מצוה באמת,

בהשתדלות ממוו וכיוצא ,על כן נקרא חסד
שעושים עם המתים גמילת חסדים של אמת,

לו הנאת בעלים כל כך כבוד וגניעה מטובת
עולם הזה להמנדב( ,על כו צרד וירוז ביותר

שאינו מצפה לתשלום גמול  fוזה שעושים על
ידי תפלתם אינו נקרא גמילות חסדים

כנוכר:

בשלימות ,כנזכר לעיל שצריך להיות בפועל

שהוא בלתי לה' לבדו ,כמו עולה כליל ,ושאיו

ממש[.
תורת

וזהו י'/ל )נחזור לעניננו( ,כי באמת לתפלה

העול  ttה וגו' .פירש רש  tlי )ר /ח צו(

שזהו עבוד"ה) ,כמ"ש בריש תענית ,ב)

מדרש רז"ל )תורת כחבים פ ו ,א( ביותר צריך זירוז

«,א אינו צריך לממיז .מה שאין כן לתורה ,כי
שמעתא בעי צלותא )מגיהל כת(, ,ב ואם אין

)כו ,ב( תפלו'/ת כנגד תמידיו תקנום ,שהם

קמ"ח אין תור  ttה )אבות פ נן מי(, /ז וכו לגמילות

עולו  lIת ,הנה על שלשה דברים העול  tlם עומד,

חסדים אי אפשר כלי ממוו כנזכר לעיל ,והנה
ההפרש בין מספר ת Cו"ה ]גימטריא תקט"ו[,

ויחי

למספר תור"ה ]גיטמריא תרי[, /א הוא במספר

ואמת,

חסרי"ם

או

יאמר

צו

את

אהרז

וגון

זאת

I

II

במקום שיש חסרוו כיס .אמרו רז Iול בברכות

על התורו  Iה ועל העבוד'/ה ועל גמילת חסדי /Iם
)אבות פ  IIא ,מ (,Iב] /וכבר אמרתי
)בראשית מז ,טכ«

ועשית

עמדי

)בפרשת
חסד

שפירש רש I/י מדרשת רז'ול )רבאשית רהב פצ ,Iו /ח(

lI

I

I

צ"ו.

וגם

למספר

גמייו"ת

שגימטריא תורה .וגם כן ההפרש בין עבודה

ח'י'ים

צר

ושלום

צו

לגמילות חסדים כמספר .ו//צ וגמילות חסדים

נר /fנ שלו ,אז בבואו לעולם העליוז היח בא

אי אפשר גם כן כלתי ממון כנזכר לעיל .וזה

לקבל שכרו בנו עדו ,והנשמות הנולדות חיו

שכתוכ צו ,ביותר צריך זירוז על התפלה,

באים חשרות מחדר ששמו גוף הנזכר ,יעל ידי
זה היה התקרבות הנאולח ,כי הנשמרת מחדר

ממון( ,חסר לו מספר צ  flר ממספר תרר ,fח /וגם

הנזכר יתרוקנו ויכלו מחר ויבואו לעולם הזח.

ממספר גמילו  flת חסדי  Ifם ,שאיו לו רק מספר

מה שאיו כן אם אין מתקנים בפשותם ,ואדרבא

תפל  flח כנזכר .מח שאיז כו תפל  ffח יכול גם

מקובלת ,כמו

מקלקלים מעשהים ,נמצאו שבאים עוד הפעם
בנלגול ואיו יוצאים נשמות חדשות מהחדר

שכתוב )תהילם קב ,א( תפל"ח לעני כי יעטוף

חנזכר ,וזהו עיכוב חנאולח ,וןויש שני אלפים

האי

ימות חמשיח) ,נמצא שהיח ראוי כברשיבא

צלותא דעניא וכוי ,שעולה עד שמי מרום
ומקובלת לחשם יתבךר ,על כן צרד לזרז

)ומקלקלים

בעונותינו ,ועל ידי זה אין יוצאים נשמות

שיתפלל כרארי ויחלוץ עני מעניו !י~ע) איוב לו,

חדשות כנזכר ,רק( יצאו )נשמות( מה שיצאו

)שחרא

)כבר ,ובאים עוד הפעם גבלגול( ,ועדייו בו

תפלח כנגד עולת תמיד תקנום כנזכר לעיל,

דוד לא בא על ירי זח ,עד כאו דבריו

שפיר יכוין בתפלתו ,כמר שכתרב בזוחר הק'

הקדושים.

במקום שיש חסרון כיס) ,עני ,ואיו לו

עני לחתפלל,
וגו',

טו(.

וכזוה"ק

צייו

וגרי

אדרבא

חיא

)תיקוני והר ת~קו! בא כמ ,ב(

זאת תורת העולה,

משיח,

אך(

ובעונותינו

שרבו,

)זיח ג כי ,א( זאת תורת העולח על לב ורוח בני
II

אדם במחשבתו וכנזכר לעיל בפשרתו( ,ויקובל
תפלותינו כרחמים ,אמו כן יחי רצוו במחרה
בימינו בתוך כלל ישראל:

,א) ב( זאת תררת הערלה .במדרש מרכא
כספרים זאת תררת חעולח,
שאלו תלמידיו את ר  fירסי בן קיסמא ,אימתי
בז דוד כא ,אמר לחם זאת תורת העולה,
וצררח

מהתרי  ffנ מצות ,הלא שי חרכה מצות מה שלא

יוכל כל אחד לקיים ,כנון מצות השייכים לכהן,
או מצות חליצח ויבום וכהנח וכהנה ,ותירצו
כספרים כי על ירי שבותנים צרקה ועושים

גמילות חסדים עם בחירו ,ובכח חאכילח חחוא
שנותבים לחבירו ,או מסייעיז לו במצות ח/

ידרע

בגמילות חסרים וכיוצא ,חוא עושה מצוח זו

מהאריז/יל )עיי! שער הפםוקים י~קאר כו ,י( במה

או חבירו מצוח אחרת ,ועל ידי זח נמצא בין

דאמרו )נרה יג ,ב( אין בו דוד בא עד שיכלו כל

כלל ישראל חיינו רבים שכולל את עצמו

הנשמות שבנוף ,פישר רש"י )ר  IIה שגבוף( חדר

עמהם,

שעושח

ששמו נוף .ונם מה דאמרו בסהנדרין )ןצ ,א(

עמהם( ,יש לו חלק נם במצוותם ,וביו כולם

שית אלפי שני הוי עלמא ,שני אלפים ימות

נעשו חתר~ ג מצות .ב( תירצו בספרים כי על

שיצאו.

ידי לימור התורה בחלכות של חמצוות חאלו,

היינו לשלב אלו השבי מימרות יחד זה עם זה,

וקיימא לו )מנחות קי ,א( כל חעוסק בתורת עולה
כאלו חקריב עולח ,ועל ירי זח משלים לבוש

המשיח,

ואומר

דשרוני.

ובעונותינו

וי /fל

שרבו

כי

יצאו

הנה

והבה כבר נמצא במפורשים אד יוכל כל אחר
לתקן חלוקא דרבבן רנ'/נ שלו ,שהוא

מח

דכיוו שאיו בו דוד בא עד שיכלו כל חנשמות
שבנוף ,ואם חיו מתקנים כל אחד חשייך לחלק

)בטובות

ונמילות

חסדים

I1

נפשו מחתרי"ג מצות.

חיים

ושלום

צו

רצא

והנה מצינו )אבות פןןו ,מוןי( רב' יוםי בן קיםמא

לחשלים חחלוקא ורבנן בתרי//ג מצות ,ונמצא

שפגע אום אחו ,ואמר לו רבי צרונך

שיצטרכו לחתגלגל ואין באים נשמות חושות
מהחור ששמו גוף ,רק חשינות יחזרו לבא,

אפילו 'אתה נותן לי אלפי אלפים וינרי זהב,
איני ור אלא במקום תורה .ולכאורח קשח ומה
וה פשיטא ליח שלא יקח אלפי אלפים וינרי
והכ שידור כמקומו  1דהא יוכל גם שם לעםוק
כתורה יומם ולילה ,רק שלא יהיה לו שם
חברת חתלמידים או חביריו לפלפל וכיוצא,
ולעומת וה הרי יהיה לו אלפי אלפים דינרי
זחב שיוכל להחזיק יוי תלמיוים ותלמיוי

ועל יוי ןח עיכוב הנאולה ,וכשלא ישלים נפשו
בתרי Iוג מצות ציטךר להתגלגל ,ווח לא יוכל

להם זאת תורת העווה) ,כורשת רז"ל כל

חכמים ,ועל יוי וה יגויל תורה ,או שיוכל

העוםק בתורת העולה כאלו הקריב עולה וכו,/

לעשות צוקה וגמילות חםוים חרבה עם םך
רב כזח ,ולמח דחה וה כלאחר יד כפשיטות,

ואם כן גם על יוי התורח יוכל להשלים נפשו
בהמצות כולן ,כשיעםוק בהלכותיהם כנזכר

שאינו דר רק במקום תורה גם בעו אלפי
אלפים דינרי והכ.

לעיל בתירוץ /(,בה ואתי שפיר ונכון בעזרת

שתוור כמקומנו ,ואמר לו ר' יוםי בן קיםמא

אלא ודאי בעל כרחך לתרץ דרן יוםי בן

קיםמא לגרמיח הוא ועביד ,שחיח ובוק
כתורה לפלפל ולםלםל כח ,כהאי ואמרינו
בראש חשנה )יח ,א( ברבה ואביי ,שרבח עםק

בתורח ,ואביי בתורה וגמילות חםדים ,והיינו
כי רבח חיח ובוק מאו רק בהתורה העיקר,

וכמו בו עזאי ,ועל כן היה פטור ממצות אחרות,

וכו הוא בר' יוםי בן קיםמא .ווה שאמר אפילו
אתה נותן

ו לי ,tl
I

)היינו לי לשיטתי ולורכי ,רק

בתורח כנוכר( ,אלפי אלפים וירני והכ איני

וכו') ,כי אחרים אולי יבחרו יותר באלפי אלפים
וכו' לעשות צוקח ונמילות חםדים ,מה שאין
כו אני רק בתורה חשקה נפשי.

ווהו יש לומר ששאוו תומיריו את רבי
יוסי בן קיסמא וייקא לשיטתו ורק
בתורה יוכל לחשלים נפשו ,וכשאינו עוםק

בגמילות חםוים בצוקה לעשות חםו עם
אחרים ,נמצא שאין לו חלק במצוותו ,ולא יוכל

כל אחו לעשות בכמה מצות שאינו נוהגת
אצל כל אחו כנזכר לעיל ,ואם כן שאלו
כהונן( אימתי בן רור בא) ,הלא לא יצאו
נשמות חושות ויתאךר אריכות הגלות ועיכוב

ביאתו על יךי וה לאין תכלית( .ועל זה חשיכ

השם יתבךר.

ובזה י"ל מה ואפרינן בעבודה והר )יח ,א(
כשחלה רבי יוםי בו קיםמא הלך ר' חנינא

בן תרויון לבקרו וכו' ,אמר ליה רכי מה אני
לחיי עולם הבא ,אמר ליה כלום מעשח בא
ליןו ,אמר ליה מעות של פורים נתחלפו לי

במעות של צדקח וחילקתים לעניים ,אמר ליה

אם כן מחלקך יחי חלקי 1ומגורלך יהי גורלי,
אמרו לא חיו ימים מועטים עו שנפטר רבי
יוםי בן קיםמא

וכו' ,ופירש

רש /Iי שם

]ד/ןה[

מחלקך יהיה חלקי ,חואיל וחיית ותרן כממונך,
עד כאן לשונו .וחיינו שקוום פטירתו דר /יוםי
בן קיםמא )מרוב ענוותנותו( נתקנא במעשה ר'

חנינא בו תרדיון שחחמיר כל כך במעות צוקח
גם

מםפיקא,

ובתורח

עםק

גם

ר'

יוםי בן

קיםמא ,רק שחשש ר' יוםי פן לא עםק כראוי
בגמילת חםוים מרוב חשקו ווביקתו בתורה

כנ"ל ,על כן אמר יחיח חלקי עמך כגמילות
חםדים ,שהיית ותרו כממונך ,כי גם ר' חנינא

חיים

תב

ושלום

צו

בתו,m

וח ,ומח זח חוכיחו רכי יוסי בן קיסמא .ובעל

בן תרדיון נתיירא מזח שלא עסק רק

כדאמרינן שם )יו(, ,ב עיין שם דמסקינו בנמרא

כרחו לומר דסבירא להי לרבי יוסי בן קיסמא

דעביד ר' חנינא בן תרדיוו נמילות חסדים ,רק
לא עביד כדבעי למיעבד ,על כו חשש לנפשו
פן הוא בכלל כל העוסק בתררה בלבד דומח
כמי שאיו לו אלוק )עברוח זהר יו(, ,ב כמ"ש שם

כיוו דזה אינו מחשלשה דברים ,עבודה ורה,

ברחובות ננד חיקי נזירתם .אמנם כאמת כפרט,

המחרש"א בחידושי אגדות )יח(. ,א ולוה חשש

בעקבתא דמשיחא הרי אנו רואים שכל ןה הוא

נם ר' יוסי בו קיסמא לשיטתו לרוב דביקתו

להעביר על דת תורתינו הקדושה ,ואפילו

בתורח ביותר כנזכר לעיל ,על כו לא רצח

אערקתא דמסאני  1כדפסקינו בשולחו ערוך יורח

לחבטיח לר' חנינא בו תרדיוו שיש לו עולם
חבא כראוי ,נם ברוב נדלו ומסירת נפשו
בתורח ,רק על ידי שסיפר לו ממעשח חצדקח

השמד צריך

למסור נפשו על כל דבר ,חרוי נתכוון לחעביר
על הדת ,וןהו בעקבתא דמשיחא כנודע ,ובזכות

שהחמיר וויתר מממונו כנזכר ,ועל זה אמר לו

ןה יהיה הבירור והגאולה בקרוב .וגם על

נם כו מחלקך יהא חלקי רכו' כנוכר ,היינו בחלק

הנאול.ה צריכיז למסירות נפש ,כמו שכתכ

הנמילות חסדים:

נילוי עריות ,ושפיכות דמים ,ונם יוכל ללמור
בביתו

דעה

עם

תלמידים,

)סימז קנ"ז ,סעיף אי(

ביערות

דבש

ולאו

דבשעת

דוקא

ברבים

)ח"א רדוש /,א ר /Iח לוירושלים טיךר(

שיבקש כל אחד בתפלתו על זח ,שאם עיכוב

ב( או יאמר על דרך חמדשר הנןכר,

חנאולה בעונותיו יקחהו מו העולם ,כדאמרינו

ששאלו תלמידיו את רבי

בסנהדרין )צח! ב( שאמר רכה ייתי ולא אחמיניה.

ייסי בן קיסמא אימתי בן דוד בא .חרנח אמרו

שם בעבודה זרח שאמר לו ר' יוסי בו קיסמא
לר' חנינא בו תרויוו אי אתה יודע שאומח ןו

מו חשמים המליכוה ,שהחריבח את ביתו,
ושרפה את היכלו וכו' ,ואני שמעתי עלך

שאתח יושב ועוסק בתורח ומקחיל קחלות
כרכים ,וספר תורה מונח לך בחיקך וכו' ,אני

אומר לך דברים של טעם וכו' ,תמה אני אם
לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש .ועייז
שם

במהרש"א

שחוכיח

אותו

רכי

יוסי

בן

קיסמא לרן חנינא כן תרדיין שאיו סומכיו על
חנס כמקום סכתנ כןו שחמליכוחו מו חשמים

לאומה וו.

וו"ש ששאון תומיריו את רבי יןםי בן

קיםמא) ,לשיטתך שאיו למסור נפש על
דברים כאלו ,ושאין סומכין על הנס ,ואו
בעקבתא דמשיחא יהיה הנסיון על ןה ,ואם לא
נמסור נפשנו מי יודע עד מתי תתעבכ הנאולח
(,ו"ח אימתי בז רןר בא .אמר והם זאת

תור"ת )שעל פי התור"ה שליטתו ,כו הוא(
העווה )להלכה ,שאינו צרך למסור נפשו על

זח אן כנוכר ,ומתי שיצטרכו על פי הלכח קודם
הגאולה ,יעלה זאת היא העולה ,ובודאי צריכין
למסירות נפש בנסיון שיחהי אז( ,ח' יןכינו
לביאת נואל צדק במהרה בימינו:

היה ]ש[נתכוונו חעכו"ם לחעביר על

ג( או יאמר על פי דרשת רו fול בבבא
בתרא !ח) א( על הכתוב

חדת במה שגזרו שלא להקחיל קהלות ברבים

)חושע חו יא( כי יתנו בגויים עתח אקכצם ,כי

ללמוד תורח ,ואם כן צריך למסור נפשו על

בזכות חתורח שילמדו וירבו בגויים יןכו לגאולה

אמנם לכאורה קשח מאד כאמת ,דהא שם

ח'י'ים
במההר

בימינו.

וז"ש

ושלום

צו

ששאלות לפיריו

ורבים

לא

יאמינו,

וכמ"ש

צרג

מזה,

בםפרים

איפתי בן רור בא) ,במה נזכה להתקרבות

והארכנו כמה פעמים במאמרינו שלא לחשוב

תורת

ולהתייאש מביאת נואל צדק ,שהוא מי /Iב

העולה ,על ידי לימוד התורה כנזכר ,וזה

עקרים אחכה לו בכל יום שיבא ,וכמ /Iש

זמו

דוד(.

ביאת

אפר

להס

זאת

הרבמ'/ם

פשום.

ונדרשה לשבת
הארכתי

הגדול

שחל

בעזרת

בפשרת
השם

צו

יתברך

בתוכחת מוסר רבבים להזהיר הגדולים על

הקטנים ,לימוד תלמוד תורה לילדי בני ישראל
רק בחדרים ומלמדים כמנהג אבותינו ,ורק על
ידי זה נזכה לגאולה במההר בימנו אמו,
ואמרתי כי זהו העניו תור"ת העול  ffה ,כי ימי

הנעורים נקראו בספרים ימי העלייה ,ואחר ךכ
באמצע ימיר ימי העמידה ,ואחר זה ימי הירידה

כנודע .וז"ש זא"ת תור.יית העולה ,תורה של

הנערים שהוא העולה בימי העלייה ,שיתגדלו
ויעלו מעלה בתורה ,על זה ישגיחו ,ואז יהיה
בן רור בא ,במהרה בימינו כנזכר:

)הלכות מלכים פי"א(, ,א"ה

וכמ IIש רש'  Iי

בפרשת ואתחנן על הכתוב )דירבם ו ,ד( שמע
ישראל הן אלוקינו וגו' אחד ,יהיה לעתיר .ובזה

תלוי אמונת אח"ר ,גימטריא י"ג עקרים כנ

f1

ל.

על כן כשיתקנו{ זאת תורת העולה) ,על

רוח בני אדם ועל לבו ,נוכמ"ש בזוה"ק פקודי
ב//ח) רלט ,ב( על הכתוב זאת תורת העולה,
לאתקנא ,האי מחשבה רעה וכו' ,עייז שם[,

היינו המחשבה ,וזהו עולה שמכפרת על הרהור
הלב כדרשת חז  IIל )ייקרא רהב פ"ז(, ,ב וכו בתרגום

יונתו ,היינו המחשבות העולה על לב בני אדם.
וכן כתב בירושלמי יומא ,ח"פ) (ז;/ה ומדרש רבה
)ויקרא רבה פ/lז(. ,ג

ונם מפורש בזוה"ק בפרשתו )זוחו/ג כז ,א( על

יאמר מה ששאלו איפתי בן

פםוק זה ,זאת תורת דא כנ,םת ישראל,
העולה דא מחשב 'fה רע'/ה ,דאיהו םלקא על

)היינו

רעותא רבר גש לאםםאה ליה מארח קשום

להתקרבות הגאולה במה נזכה כנ (.IIל אפר

הוא העולה היא דםלקא ואםםיאת ליה לבר

להס זאת תורת העולה) ,ודרשו ז Ifל בספרא

עכלןןה(,

י(

או

רור

בא,

)תורת כהנים ,ו//פ א( ורש 'Iי )ד"ה צר( ביותר צרד
זירוז במקום

שיש

חסרוו

כים,

וכתבו בםפרי

גש ,ובעי לאוקדה לה בנורא וכו

וכשיתקנו כנ"ל,

f

אז יהיה ביאת גואל צדק

במההר בימינו ,כו יהי צרוו:

תלמידי הבעש//ט זיI /ע דהיינו המחשבה שאיו

לח כיס הסוגר בפני הרעיונות ,כי כל החושים

ה( או יאמר על פי רברי חזוח'  fק )תיקוני

יש להם כים הםוגר ,כגון העינים ו~אזנים
והפה ,מה שאיז כו המחשהב ,על כן כיותר'
צריך זירוז על זה שלא לחשוב מחשבת פיגול.

דאורייתא

כגורע .וזהו ששאלו תלמיריו את ר

וגם מצינו בעבירה זרה למעז תפוש את בית
ישראל בלבם )יחזקאל יד(, ,ה כי נענשים ח//ו גם

בן קיסמא אימתי בן רור בא) ,היינו למה
אינו בא עדייו ,ואם ימתינו לתשובה  fהרי יש

על המחשנה .והוא בימינו בעונותינו הרבים
בעקבתא דמשיחא תלוי במחשבה אמונת אומו,
כמ"ש בדניאל )פי"ב( כי על זה יהיה הנסיוז

בישראל -אלפים ורבבות עוסקים בתורה ומצות,

זד"ר Jתיקוז י כה ,ב(

ומצוה בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
f

יוסי

ולמה לא יבא הנואל צדק בזכותם ,ויתעבכ
עודנה .ועל זה השיב לחם( זאת תורת

היים

רצד

ושלום

צו

העווה ,כשיעסקו בתורח שיחיח פרחת לעילא,

,ן) בי( זה קרבן אהרן ובניו .בש"ס )עיין מנחות

ואז יחיח תור"ת חעול"ח לטעלח כנזכר:

ו( או יאזבר זאת תורת חעול"ח ,שחוא
חצדקח ,כטו שכתב בש  /lך

על התורה פרשת טשפטים ,טלב"ד )ר 1Iת מלוח

ועני בשעת וחקי( ,עולת הבקר )הוא חשוב
כאלו הקריב עולה( עד כאן דבריו .על כו
שאוו תומיויו וכו' אימתי בן ווו בא,
ואמר

והס

שהוא

זאת תורת הג:וו"ה,

חצדקח כנזרב לעיל ,כטו שכתוב )ישעיח א ,כח(
ציין בטשפט תפרח

ושביח בצדקח,

וכטאטר

חז  llל )נכא בתרא י ,א( גדולח צדקח שמקרבת את

הגאול' ח:
l

ז( או יאזבר כטו שאטרתי במאמר לשושו
פורים

שחל בשבת

קודש

פרשת צו על פי דברינו בזה לעיל בריש
פרשתן ,על דרשת חז  llל בסנהדרין )נר ,ב( איו
ll

צו '
l

אלא עבווה זרה ,יחוא שורש חעמלקים

בטחשבות

ערומים

להטיל

ספיקות

ר"ל

באמונה ,לטען תפוש את בית ישראל בלבם
)יחזקאל יך(, ,ח כי עבודח ןרח פיסלת בטחשבה,

וכאשר יכלה וימחק לגטרי את עמלק ,חיינו
וחיח בהניח וגו' )ךרכיס חכ ,יט( ,בביאת גואל

צדק במהרה בימינו .יעל ןח שאוו תומיויו
את רבי יוסי' בז קיסמא אימתי בן ווו

בא) ,הלא אין קץ ותכלית כי אאריך נפשי
וכו' )איוב ו,יא( ,ועד מתי נחכה( .אמר והם

זאת תורת העווה ,יחיינו חעולח ברעותא
דלבא] ,כנןכר לעיל מןוהר חקדוש באות /[,ד
וזחי מחשבת בני אדם בדיעות נפסדות ,שהמה

נא ,ב( וברש"י )ד11ח ןח קרבן( בזה שאף
חהדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן

טתחנכיז לעבודה אבל כהן גדול בכל יום,
שנאמר )לחלן ו ,יג( מנחה תמיד וגו' ,עכל"ה.
ויש לוטר העניו על פי מה ששמעתי מפה
קדוש אאמו"ר זי"ג ,:כי על סעודת בר טצוה
שלו

בא

)לסטריזוב(,

אבי

ןקנו

החר"ק

מלאנצהוט ןי"ע )בעל סרפ יודעי ביבח( ,והגיד אן
בעת חסעוהר כי אנו רואין את חחתעוררות

ורגש חנפש ששי לחנעשח בר מצוח בעת
חתחנכו בתפילין פעם ראשונח ,וחלא אנו
הגדולים נעשים בכל יום בר מצוה ,כמו
שאמרו חז  llל )פסקא זוטא ואתחנן פ"ן ,ו( בכל יום

ויום יחיו בעינך כחדשים ,וצריכים לחרגיש
זאת חחתפעלות ורגש בכל יום בעת חתפיליז
וחטצות ,עד כאן דבריו חק.דושים.

אמנם באמת לאו כל אדם ןוכח לזה ,להרגיש

בבחינת כל יום יחיו בעיניך כחדשים,
אלא טיחידי סנולה גדולי וקדושי חדור ,אולם
כל אחד מרגיש רק פעם ראשונח בעת התחנכו
בתפילין בבר טצוח וכיוצא כנזכר ,וזהו דומח
למח

גדול

שחכחן

ברוב

מוחו

וקדושתו

ומדרגתו מקריב עשירית האיפח של ה.חינוך
)דכהן הדיוט( ,בכל יום ויום .מה שאיז כן

חכחן חדיוט מרגשי רק בעת חתחנכו ,על כן
צרך לחקריב רק בעת התחנכו בעבודח והבן:

,ז) ח( יהב הו

I

)חוא חצדיק(· המקריב את
ג:וות

איש,

)אשר

מקריב

טחשבת חמן משורש העטלקים ,וכשיכלו
ויאבדו לגמרי אותו המחשבות וספיקות ,אן
יהיה בן דוד בא ,היינו מחיית עמלק מתחת

ההי מקורם מגושם ובעל תאוה וגוף חזק

השמים לגמרי( כנזכר:

ובריא שלא שברו לעבודת /,ח וחצדיק חוא

נפש שיראל לאבינו שבשטים ,וטטהר לבבו
להיות בחינת עולח כולה לגבוה ,הואיש הןח

הייייס

ושלום

צו

נבר חלש ,כי התורה מתשת כחו ועבודת הו
ולרוב סנופיו  1על כן צרד האיש שהצדיק קרבו
לעבודת השם יתברך להתפלל ,ומכחכם הנופני

שחדו בעדו של הצדיק שיתן להצדיק כח
ובריאות נשמיי של האיש הלז ,מה שצריך לו

רצה

טוב אות פו ,ו( כי יכולין לפרש פסוק אחד )גם
אם אין שייכות עם המקראות שלפניו או
שלאחריו( ,רק שיפרשו כל הפסוק כולו ולא
מקצתו .ושי לומר בזה להשלים הכתוב על דברי
מרו אאזמו"ר שם שלמה כנזכר מה 'שכתוב

לעבודת השם יתברך ,ונם מה צשרד לו לקיום
המיו להיות צאצאי מעיו כמותו ,שלא יחלש
כח נבורתו ,שזהו הכח לאשי הפשוט ביותר,

על המדרש שאלו תלמידיו את רבי יוסי בז

ויותן מזה להצדיק .וזה שכתוב( עור )הנשמי,

קיסמא אימתי בן דוד בא

כי התורה

חלק הגופני של( העווה אש ר הק ריב,
)האיש שקרבו לעבודת השם יתברך כנזכר(,

הקדושה הוא להשלים ולמלאות חלוקא דרבנן
שלו נם באותו המצות שלא יוכל לקיימם

וכהן )הצדיק( ,וו יהיה:

ולמלואים

ולזבח

השלמים .יש לומר על פי דברי אאזמו"ר
הקרוש זי"ע בספרו שם שלמה כתב יד קודש

על הכתוב הלז ,כי יש לומר על פי דברי הש"ס
יומא )עב ,ב( כי התורה ,זהכ נעשית לו סם
חיים ,לא זכה נעשית לו סם מות ר"ל .וזה
שכתוב

ז~ת התורה) ,פעם

הוא על פי מה שכתבנו לעיל בזה )ו ה וזה י ל(
II

בפרטות.

,ז) לן( זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת
ולאשם

ולמלואים ולזבח השלמים .וי/ול כי ולמלואים

הוא( ובנרוה

וומנחה) ,זחנ נעשית לו סם חיים ,ופעם הוא(

ווה

שכתוב

זאת

וכו',

II

התור"ה

וגו',

החלוקא

יירו מוראים") ,למלאות ולהשלים
דרבנז מהתרי  flג ,כי כל העוסק בתורת עולה
כאלו הקריב עולה( .יירושומים" ,היינו שיש

בהם נחת ריח לשמים ,ונם הנאת בעלים ,ובזה
יוכל לצאת ידי חובת שניהם ,הנפש והגוף,

ושלא יהיה סם מות רוול,

על ידי הגאות

שיחשוב בלבו כי הוא מתבודד רק בתורה

לבדו ,וזהו עוו היותר נדול ,וכאלו עובד עבודה
זרה כפםקא זוטא בהעלותך פי"ב(, ,ב ויוכל להיות לו
התורה על ידי זה סם וכו' רו/ל ,מה שאיו כו

וחטאת וואשם) ,כשלא זכה כנזכר לעיל(.

כשיתנהג בבחינת בכל דרכיך דעהו )משר ג(, ,ן

ב( פירש שם ,שהתורה מלמדת דעת איך

)המבואר בטורי זהב שולחן ערוך אורח חיים
סימו רל  Itא )סעיף א  «.וזהו בחינת שלמים ,שיש

יתברך

כהם גם הנאת בעלים וכונתם לשם שמים,

בקדושה וטהרה  IIלעולה ולמנחה ,'/וגם למי

שלא יהיה לחטאת ולאשם ,רק לעולה ולמנחה

שהוא בבחינת לחטאת ולאשם) ,להצילו מן

כנזכר:

לעבוד השם יתברך,

למי שהוא

במדרגה נדולה ,אד לעבוד השם

1

החטא ולכפר על חטאותיו ואשמ'!ו שעברו(,
עד

כאן

תוכן

דבריו

הקדושים

נוכתב

שם

אאזמו"ר כי פירוש אחד מאלו שמע ,ופירוש
אחד משלו ז  IIל ,ושאינו זוכר איזהו משלו או

מזולתו[.

כח ,ג-ו( ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל
מועד ,ויעש משה כאשר צוה ה/

אותו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד .שי
לומר דהנה אנו מדוכאים בגלות האחרוו המר

ועל כל פנים כפי מה שכתב הק' חיד"א זי"ע

הלז זה שנים רבות וארוכות ,ועדייו לא נושענו

)עיין הוספות חמצר"א לסור מרע ועשה

כגאולה האמיתיית מאתו יתברך שמו ,אם כי

צרו

חiןiןם

ושלום

שמיני

לא אלמן ישראל ,ואם הדבר תלוי בתשובה

משה) ,חצדיק חדור יוכל אז לעשות ולתקן(
כאשר צוה ה' אותן) ,לצרוו חשם יתברך

וכן שלמיס עוסקים בתוהר ועבודה ,ורבים
בעלי תשובה .אך זהו החסרוו העיקרי שאיו
מייחדים לבם כל אחד לשוב אל ה' למען
תכלית הגאולה ,שזהו ישועת כלל ישראל ,רק
כל אחד מושך עצמו לצרונו ומאויו לדעתו,

ידי

כמו שאמרו חז"ל )סנהרדין צז(, ,ב הלא יש רבים

וזחו רוצח כשלום העמים לומר שלום עלי
נפשי ,חגס כי יחשוכ כי יקיים זכיתי לבי
טחרתי מחטאתי )משוי ב(, ,ט בפני עצמי ,חנח

טעות גדול כידו על ידי זה ,וכאשר הארכנו
לומר כזח ככמח מקימות .וזחו מלצית זכית
גם לצדיקים אמיתיים שרידים אשר חו קורא,

שרצונם ומאויים לתכלית חגאולח כנזכר לעיל,
אמנם אם חעולם לא יחזיקו כידם וכדעתם,

מח יעשו צדיקי ונדולי חדור שאיו דורם עולם
יפח ,וזהו עיכוכ הגאולח כעונותינו הרבים.
וזו'ש ןאת כ ו הערה הק הי ) ,שיקחלו כולם
כרצונם ,כאיש אחד כלכ אחד לחשם

יתכרך וצרונו לתכלית חגאולח( .אי פתח
אהי מוער) ,היינו לכנין בית המקשד שיכנה

ומצותו לתכלית חשלימות(,

וזהו

על

ותקהו הערה או פתח אהי מוער כנזכר.

ובזה יש לימר מח שכתוב אחר זה ויאמר
משה או הערה זה הרבר אשר צוה

ה' יעשות ,שזחו צוח ח' לעשותן וזחו רצינו
יתבךר ,אשר תקהל כל חעדח לרצונו יתברך
שמו לגאולח שלימה.
וזו'ש חמסורח ותקחל חעדה ',כ דן .ואידך
)שוטפיס כ rא( ותקחל חעדח כאיש אחד,
חיינו כאשי אחד כלב אחד לרצונו יתבךר

שמו.

וז"ש רש"י ['ח/דב] זה הרבר ,דכרים שתראו

שאני עושח לפניכם צוני חקב  flח לעשות,
ואל תאמרו לכבודי ולבכוד אחי אני עושח,
עכלו'ח) .חיינו שכדבריס שיעשו לצורך הגאולה
ובניו בית חמקדש ,אל יעשו כל אחד לכבוד
וטוכת עצמו ,ולא לכבוד משפחתו ,רק לכבודו
יתכךר שמו

רק על ידי מעשינו בתורח ומצות ,ואן( ויעש

ושכינתו( ,כן

יחי רצון במחרח

בימינו אמו:

שסיני
כמררש רבח )קהלת רבה פי//א ,ב( תן חלק

וסמיכות זה לזה י'ול ,כי חנח חשבעת ימי

לשבעח ,אלו שבעת ימי חמלואים~

מלואים חשיבותו חיח רק שחיו מקוים ליום

וגם לשמוהנ ,אלו שמונת ימי מילח .חשייכות

חשמיני כי חיום ח' נראח אליכם ,על כן כל

ח-י-ים

ושלום

שסיני

רצז

שבעת ימי המלואים היה משה מעמיד המשכן

מה הוא זה הדבר ,על המילה ,כמה דתימא

ומפרקו ,להורות כי לא היה אן שלימות עדייו,
עד בא יום השמיני להגלות כבודו יתבךר שמו.

)יהושע ה ,ר( זה הדבר אשר מל יהושע ,עד כאן

לשובו.

והנה נאמר באבהרם אבינו ע"ה )רכאשית כא ,ר(

ובראה הכובה כמו שנאמר באברהם אבינו ע"ה

וימל ,אברהם את יצחק בנו בו שמונת
ימים כאשר צוה אותו אלקים ,והיה צרךי לומר

שקודם שנמול ויפול על פניו )רכאשית יז,

ביום השמיני ,וכתב בזה קדוש זקיני בארגא

דכלה )וירא ר"ה וימל ,כבי יששרכ מאמיר חורש ניסו ממאד

(,ג שלא היה יכול לעמוד בפני השכינה ,מה
שאין כן לאחר שנמול .וז"ש זה הרבר ) ,הוא
המילה כדברי המדרש( ,אשר צוה ה' תעשו.

יב אית יא( ובשארי ספרים הקדושים כי בכל

)ועל ידי זה( וירא אייכם כבור הי) ,בפניכם,

שמונת ימים מיום שנולד ציחק אבינו היה

שלא תצטרכו ליפול כנזרכ( .והגם שהיו כבר

אברהם אבינו עומד ומצפה בכליון עינים לקיים

בבי שיראל נמולים אן ,הוא הכוהנ על דןר
מוסר להם לשמירת היסוד ברית קושר ,ועל
ידי זה יזכו לראות פני השכינה ,וכמבואר

מצות מילת בנו ביום השמיני ,כאשר נצפוה

מאתו ית"ש ,על כן היה כל החן ימים כאלו

מל אותו כסדר בכל יום ובכל עת ובכל שעה,
על פי רצונו ותשוקתו ,על כן נאמר בן שמונת

הן תעשו) ,מלשוו )שמואל כ יט ,כה( לא עש"ה

ימים דבוק כל הח' ימים ,כפירוש שרןןי )עי;י

שפמו ,היינו שתיקבו( ,שיתקנ"ו היסוד כרית

רש"י שמית י ,ככ( ,על הכתוב )ארכשית יו ,יב( ובן

קודש ,ועל ידי זה וירא אייכם וגו' ,כנזכר:

בזוה"ק )ווח"כ צג(. ,כ וז"ש זה הרבר אשר צוה

שמונת ימים ימול לכם כל זכר כנודע.
וזהו שפיר

דומין

זה

לזה

ימי

המלואים

בחשיבתן ,רק בשביל הקיוי לגילוי שכינתו
יתבךר שמו ביום השמיני ,וכו שמונת ימי מליה
כנזכר.

,ט) ז( קרב אל המןבח וגו' וכפר כעדר וכעד
העם] .מכסודה[ וכפר /,ד דן .ואךדי

)בהדין פסוק( וכפר בעדם[ .ג] ואיןר )כמרבד יז,

יב( והולך מההר אל העדה 'וכפר עליהם[ .ר]

וזהו י"ל מה שאומרים בפיוט יום ליבשה

עזרנו אלקי שיענו על דכר בכוד שמך וחצילנו
וכפר על חטאת'Iבו למען שמך )תהלים עט(. ,ט י"ל

ומבטן לשמך המה נמולים ,והקשו העולם

על פי דכרי אאמו"ר הקרוש זי"ע רבשומי

הלא המצוה איבו למדל כשנולד מבטן ,רק
לשמונת ימים .ובזה 'Iתיישב היטב כיוו שמעת
נולד במטו מיד יצפה אביו למולו לקי'Iם צרון

דרבים )קהתמר שו"ת צבי תפארת( בד'/ה נעתיק נא

השם יתבךר ,על כן שפיר הוי במטן לשמך
המה נמולים ,כמובן:

וכוי ,על דברי הש/וס גיטין ,ז) א( שלח ליה מר

עוקבא לרן אלעיזר ,בני אדם העומדים עלי
וכו' ,כי הבציוץ הקדוש שיש בתור הרשעים,

)שאין לך שום דבר כעולם שלא יהיה כו חיות
נציוץ קדוש מאתו ית"ש המחיה אותו( ,מקנא

,ט) (.ו ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה'

תעשו וירא אליכם בכוד '.ח

כמדשר )כמררכ רכה פי"כ ,ח(על .זה ,מובא באור
החיים )רIIה זה הרדכ כא"ר אדח שכבתתי( זה הדרב,

אל הצדיקים השייכים בשורשם שלורש
נשמתם ,ועל ידי זה הם שונאים אותם 'כי הם

בשורש אחד ,זה לעומת זה ,וכשהצדיק אינו
מתקו את נפשם גם כן ,הם בכעס עליו ,אף

חיייים

רחצ

ושלום

שמיני

על גב ראינהו לא חזי ונזלייהו חזי )גמיהל ג(, ,א

בבצוציז שבהם כנזכר ,כי על כן הם שונאים

ער כאן תוכן רבריו הקרושים ועיין שם.

לו כשלא יכפר בערם כנוכר .וז IIש( והווך

ולענינינו יובן ונה שנקרא העגל על שם אהרז,
אם

כי באמת

עשאוהו רק הערו/ב

ר"ב ,אמנם באהרן נאונר )מלאכי ה ,ז( כי שפתי
ישמרו

כהו/ו

רע/ות,

נקרא

וחוא

שושבינא

דמטרניתא )עייז זוחווג גג(~ ,כ היינו כנסת שיראל,
ובהערב רב היה נציצויז ששייכיז לבני ישראל,
ווהו היה חיותו ,ואלו לא היה להם זאת ,לא

חיו מתקרבין לישראל ,וונשה רבינו לא חיה
מקרבן ,רק שהרגיש ניצוץ חיותם ושייכות להם
עם בני ישראל ,על כן חס על נפשותם,
וכשקירבו היו שייכים לחלק אהרן שהוא ניהו

מהרה או העוה וכפר עויהם כי יצא

הקצף ובון) ,הנאונר בפרשת קרח במחלקותם

ושנאתם על משה ואהרו שהוא על ירי זה
כנזכר ,אך צריכין ליזהר כשמכפרים בער
השייכים לחלק נפשו ,שלא יהיה כונתו לטובת
עצמו ,כרי שישלימו עמו ,ויתרבה כבור עצמו
חן'ו ,רק למען כבור שונו ית iוש ,ושנתקן זה מה

ששייך בם לחלק נפשנו באנשים אחרים ,כרי

שלא נחטא לפניו יתךרב .וז"ש( עזרנו אוקי
ישענו

עו

רבר

והציונו וכפר עו חטאתינו ומען שמך

)כנזכר לעיל(:

שושבינא רמטרניתא כנסת ישראל ,ששם יש

להם שייכות לחלקם ,על כן היה שייך לו לתקו

חטאם ולכפר עליהם ,על כו שפתי כהו ישמרו
וע"ת ,גיונטריא ער"ב ר"ב.

כבוו

שמך,

)כנזכר(.

,ט) ככ( ויש ויו אהרן את ירו אל העם ויברכם.
]תכיכ[

יר"ו

וקרינו

ירי//ו

הן

בונסורה ,רן .ואירך )לקטו טז ,כא( וסמך אהרו

וז"ש קרב או המזבח וכפר בעוך ובעו

את שתי ירו[ .ג] וישלך מירו את הלוחות )שטות
לכ ,יט( .נד[ ומלאו ירו )יחזקאל נמו כז([ .ח] ימחץ

)הייבו שהוא צרד לתקז ולכפר בערם על חטא

וירו תרפיהנ )איוב ח ,יח( .עיין ונח שכתבתי בזה

וה ,כונ /Iש רש/ןי ,ט) כ דווח קח לך( ,אם כי עשאו

בשער יששכר בונאמר הסליחות )אות (/ג (א)

הערב רב ,מפני ששייכים לשורש נפשו קצת

בעזרת השם יתרבך:

העם) ,בן בפסוק זה( ,וכפר בערם,

(.א) יי"ל בזה על פי דברי הרמ"ק זצ//ל באלימה רבתי )הרבא במדבר קדמית ערך ק .ארת יג( כי יש שר אחד
ברקיע וכל' ואחז ביד ימןי רם של שעיר עזים ,שהיה מקטרג בה על מכירת ירסף ששחטר
שעיר עזים בחנם ,רביד שמאל דם של איל לקטרג על עקידת יצחק ,שהעלי איל תמורתו ,ובא משה רבינו

ע"ה שהיה בעל הצאן ,יהעביר את האיל מצד שמאל בשחיטת שה של פסח ,דעל ידי קרבן פסח שהקירב
משה גבר גבריאל על אמין מנא ,והכה בידו השמאלית יהשליך מידי דם איל דיצחק וכון ,ושעיר על
מכירת

יוסף

עדיין

הדם

ביד

ימינו

עומדת

לנפרע

בחורבן

ביים

שיזרער

שימרי

הבית

וכרן,

עשרה

הרוגי

מליכח ,עד כאן לשרן הרמ"ק זצ"ל ,עיין שם.

י"ל" בזה שפיר ,כיין דאלי הידי ם המה ניגלד להידים דקדרשה ',את זה לערמת זה )קהלת ז ,יד( כנ ל,
ff

II

והבה הצד יד שמאלי כבר במתק ובצחוהו על ידי דם קרבן פסח ,ורק היד ימין דמכירת ייסף עדיין בעוה"ר
עימד באריכית הגלית כנזכר.
יחבה המכירת יוסף יש לדון באמת לזכות ,כמ"ש )בראשית ב .כ( אתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה
לטיבה למען עשה כיום הזח להחיןת עם רב ,ןכמביאר שם במכירת יוסף במדרש רבח )בראשית רבה פפ",ן
יו( יישבי לאכול לחם ,לחם האכילן לכל באי עילם ,עד כאן לשין המדרש רבה .הייני שעל ידי מכירתי
נמשך שיבע ופרנסה על ידי יוסף במצרי"ם .יכן בסיד פנימיית הענין אשר היה צריכין גלות מצרי"ם

חיים

שמיני

ושלום

רצט

כי ,יג( הוא אשר רבר ח' לאמר בקרבי אקרש

תקרא כככורי אלא במכוכרי ,אמר לו משח

ועל פני כל חעם אכבר .פירש

לאחרו ,אחרו אחי ,יורע חייתי שיתקרש חבית

ונוערתי שמח

במיורעיו של מקום וחייתי סכור או בי או ךב,

לבני שיראל ונקשר בכבורי )שמות טג ,מג( ,אל

עכשיו אני ריאח שחם גרולים ממני וממר

רש  flי )ר"ח חוא אשר( חינן

ריבר,

להוציא הניצרצות משם ,ולבא למעמד הנבחר ,וזה לך האות רגר' בהרציאך את העם ממציר"ם תעבררן את
האלקים על ההר הזה )שמית גי יב(.

אן לאשר אחר כך עד שהמלך במסיבר וכו' )שיי השיירם אי יב( ,בחטא הידרע במדבר ,וזה החטא נמשך
על ידי שעבר עמהם פסל מיכה בים )נתחרמא תשא מימן יד( ,גם כן לאשר היו ממקור הכשפים במצרים,
ונמצא כי לא .היה לטובה ולתכלית מכיר"ת יוס"ף למצרי"ם מקור הכשפים ,כיון שעל ירי זה הגיעו העם
אחר כך בעל כרחם לפסל מיכה ולאותו מעשה ,ועל ידי אותו מעשה נתעורר למפרע חטא מכירת יוסף י
ונמצא אז חוזר וניעור אותו י"ד ימי"ן של המקטרג במכירת יוסף ,ראין בקרושה שולט בשלימות רק יד
אחו )של שמאל הנמתק על יוי הפסח ,וכל ובוינו רק בווך אפשר ועל דרך ררוש(.

לנול ידי זה ו~שלן וכ~רי את הלוהות ,כתיב ידר )יד אחת( ,וקרינן ידיר )שתי יוים( ,היינו שאנחנו רוצים
לקוות ולהמשיך תיקרן החטא הנזכר ,וממילא יתוקן חט"א מכיו"ת יוס"ף ריחזרן כח שתי ידים דקדרשה
)את זה לעומת זה עשה אלקים כנזכר( לודות ולבטל שונאיהם ,וכיון שמשה רבינר על ידי השלכת הלוחו"ת
מיד"ו רצה לבטל חטא הנ"ל ,על כן קוינן ירי"ו ,אבל באמת כתיב בתורה יד"ו ,כי ביום פקרי ופקדתי
)שמןח לכ ,לי( ,ועדיין לא נתקן זה לגמיר עד גאולה העתידה במהרה בימינו ברחמים.

יאהר כן נאמר וישא אהח את יר"ו אל הנום ויכרכם ליור וכנושות ההטאת והנוולה להשלוכים ,היינו
שעשה זה העג"ל החטאת לתיקון חטא הנזכר הידוע ,כפירוש רש"י שם שנעשה רק לתיקון זה ,וכיון
שנעשה כראוי רהשלים הקרנבות לכפות הנזכר ,וירד מעשות החטאת רהעולה והשלמים ,וישא אהרז את

יד"ר אל הנום ויכרכם) ,לבטל מהם אותו קללה ועונש מהחטא( .וקרינן ידי"ו שעל ידי זה יתוקן השתי
יוים ,אבל באמת הגיע אז צוה במיתת בגי אהןו ,ולא היה התיקון גמוו ,על כן נאמו בכתוב רק יד"ו,
ואנחנו עודנה בגלות בערגרתינו הובים.

ואהר כך בפרשת אחיר וסוכן אהרו את ]שתי[ יד"ל נול ראש העש~ר ההי ]רגן'[ ונאש השרו"ר נוליו את

כל נוונות"ם אל אץר נרר"ה) ,כמו שכתבנו במקום אחר )עןיי חיים ישלרם פרשת אחיר( כי השעי"ר הוא עש"ו
אבי אוו"ם גלות האחרןו האווך החשך והחל הזה בעונותינו ,וכל אלו העונר"ת נשא השעי"ר עליו אל
ארץ גזיר"ה ,כי אדו"ם גומו זאת בגזירתם ,גבודל הגזיוות ודחקות הגלות שעשו לישראל בגוף ונפש,

בגזיות מלכות הושעה ,על ידי זה החטיאו את ישראל ויחולו כל עונ"ת ישראל על ראשן שהיה בגרמתו(,
ונאמר גם כן ידו קודם התיקרן ,וקוינן ידי"ר

כנזכר.

ואחר כך )יבחזקאל( ווכלא"ו יר"ו ,שנאמר בהנבואה קוום הבית שני ,שבעת ימים יכפור את המזבח
רטהוו אותר ומלאו את ידו) ,היינו דוגמת המשכן שהיה שבעת ימי המלואים לכפר( ,וכיון שהבית השני
לא היה עוד תיקןו גמרר ,גם כן כתיב וק ידו ,ואנחנר קירנן ידי"ר ,להמשיך התיקון בשתי ידיס.

יאהר כך כתיב )באירב( ~וכהז ו~רר ותפנה ,כשש ורצת ~צילן וכשכנו לא יננו כן ,י"ל רומז על לעתיד
אלף השביעי כי בש"ש צרית) ,הצרית שהמה בשית אלפי שכי( ,ייצי,ן) ,גדיל הריעה ית"ש שמצילכו ,אבל
עדיין יש מדוו הקליפות שוליטתן וח"ל .אכן( כשכ"נו) ,באלף השביעי( לא '!ננו כן) ,לא יהיה שם שום
מגע נכרי אז כלל ,והקליפות יאבדו לגמיר כנודע( .וכירן שמיירי שירפא בשש אלפי שנה ,על כן כתיב
עדיין יד"ו וקוינן ידי"ו ,כי אנחנו קוראים ובצפיתינו צפינו להגיע בקריב לתיקון הגמרר שיהיה באלף
השביעי ,שלא ישלטר עוד שום ידיס דקליפה ,כי אריכרת הגלות יכפו ,ולא יהיה עוד שויד להס ,וק
השתי ידים דקדושה מושלים בחסדו ית"ש במהרה בימינו :

ח'י'ים

ש

שמיני

)ויקרא רבה פיןוב(, ,ב עכל"ה .ועל פני כל העם
אכבד,

פירש

רש Iוי

כשהקבווה

ושלום

עושה

דיו

כצדיקים מתירא מתעלה ומתקלס וכין ,וכו הוא
אומר )תהליס סח ,מא( בורא אלקים ממקדשד אל
תקראממקשדד אלא ממקודשיך )זבחים קטו(, ,ב
עכלןוה.

ויזול על פי מה ששמעתי בשם גאוו וצדיק
אחד שפירש נורא אלקים ממקשדד,
)היינו כשמסלק את הצדיקים מהעולם כדשרת
רז"ל ופירוש רש  ttי כזה כנזכר ,ואיך יחסר
למעלה הנחת רוח והעבודה להשם יתברך
שחיח עושח חצדיק חנפטר חלז כחיותו בעולם
הזה ,כי שם למעלה אין עוד נסיוו בעבוחד,
והוא רק זמו קבלת שכרו כנודע ,אךכח
עכודתו ותורתו מתחלק מאתו יכתרך שמו
להרבה חלקים ,לכניו קרוביו ותלמידיו ,כל
הקרוב קודם ,מי שיש לו קרכית כחלק תורתו
ועבודתו שלמד ממנו ,והמח בכללות ישלימו
זה שלא יחסר למעלה הנחת רוח] ,אך דא
עקא בפטירת הצדיק ,כי כתחלה חיה זה נכלל
באדם אחד ,והיה נרנש ומצוי ללמוד אצלו

ולהנות מקדושתו ,ולהשפיע לאחרים ,כהיותו

בזה יוסיף יגון וכאב על יגונו ,באשר ידע כי
אבד בנים גדולים וקדושים כאלו שאיו כמוהם,

ושהם גדולים ממשח ואהרו ,אך שפיל לסיפיה
דקרא בדברי שרן'י כד"ה ועל כל פני העם

אככד ,כנזכר לעיל נורא אלקים ממקדשיך
)כשמסלק את הצדיקים( ,אל ישראל נותו עוז
ותעצומות )של הצדיק( ,לעם ,ברוך אלקים
כנזכר .וז"ש משה רבינו עווה חוא אשר רבר

ח'

יאמר

להקדושים האלו מו חעולם ,אמנם כח קרושת
עכורתם יתחלק לעם כני ישראל ,וממילא
הקרוכ קורם .וזהו( ועי פני כי חעם אכב"ר,
)כי ככור ה  tועבודתו שעשו המה נרכ ואביהוא,

יהיה על פני כל העם וכנזכר ,בריך אלקים.

וכיוו ששמע אחרו שעל כל פנים ככור שמים
ונחת רוח לפניו יתבךר שמו שיתחלק על פני
כל חעם ,וככללותו לא יחסר למעלה( ,וירום
אחרז) ,אז ככר שקטה ונחה רעתו ,כיוו שעל
כל פנים לא יחסר למעלה הנחת ריח של
עכורתם ,וכיוו שבצער מיתת בניו בפרטות לא
חרגיש מרוב קרושתו ודביקתו ,כנזדנ לקמו
בר ,tה בקרכי אקרש ,ולמעלה לא יחסר הנחת
רוח( כנזכר:

במקום אחד .מה שאיו כו כשנתחלק אחר כך

לכמה נצוציו וחלקים כנזכר ,לא נודע מקומו
איה ,וכל אחד מו החלקים איפוא הוא[ ,אבל
בעצמותו נתחלק ובכללותו לא יחסר למעלה.
וזןוש( אל ישראל הוא נותו עוז ותעצומות,
)הכח של הצדיק( ,לעם )הסביב לו ,ויתחלק
להם( ברוך אלקים) ,שלא יחסר ככללות כרכת

חו ועכודתו וחנחת רוח אליו יתכרך שמו מזה(

,ו) יג( בקר בי אקרש .כקרבי במסורה ג' חסר

בלישנא ,דו .ואיךד )תהלים לח,

יב( וקרכי מרחוק עמר[ .,ג] חדלו קרבי ומיורעי
שכחוני

)איוב יט ,די(.

עיין

מה

שכתכתי

כזה

)בפשרת שמות( על הכתוב )שמות ב ,ר( ותתצב

אחותו מרחוק ,על פי דכרי השו'ס זבחים )קא,
ב( משה זר הוא ,ואיו זר רואה את הנגעים,

כנזכר ,עד כאו דברי הנו'ל.

ועל פי זה י"ל שחודיע משה לאהרו גודל
קדושת בניו שהם גדולים ממנו

בקרבי

אקרש,

)שסילקם

וממך,

ולכאורה יפלא היתכו לנחמו כזה ,כי אדרבא

אהרו קרוכ הוא ,כי אף על פי שמשה גם כו
היה קרוכ ואחיה של מרים ,כמו אהרו ,אף
על פי כו לא שיד ליחשב לגבי משה רבינו
שום קרבות בני ארם ,לגודל רביקתו בהשם

חייס

ושלום

שמיני

שא

מרחוק ,שאיו לה קרבות עמו ,עיין שם עוד

לחקדושים חאלו) ,כי זולת זה לא שיד לומר
על קדישים שרפי פעלה כאלו שיהיה חדברים

מזה.

כפשוטז חןוו( ,על פי מה שכתבתי במקום אחר

יתבךר כפווש הפפרשים .וזווש ותתצב אחותו

וכו צריך להיות כל אחד כפי האפשרי
במדרגתו ,בבחינת האומר לאביו לאמו[ לא
ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע
כי שמרו אמרתך ורביתך ינצורו )ררבים לג(, ,כr

וכו חיה באהרן הכחז קדוש ה' מכובד בעת

פטירת בניי ,וידום אהרו ,וכל בית ישראל יבכי
את

השריפה

חקדושים

אשר

האלו

שרף

נדב

הf

את

ואביחוא,

הצדיקים

אבל

בפלוגתא ביז הראשונים ודעת כמח גדולים
מחם ,כי שלימות העבודח היא יותר כשעובד
השם יתברך בכח הניגוד ,ועם כל זח מנצח
את יצרי  1על דרך דברי חגמרא עבודה זרח )זי,
א( ניזיל אפיתחא חונות ,כי חיכא דניכוף יצריח,
וכבר כתב מזח אאמון'ר הקדוש זי"ע באיזהו

מקומז של שבחי'1ם בחיבוריו חטהורים פזה.

היא

ובזח נראה לי בהקרייבם אש זרה ,חיינו

בבחינת קרבותיו )שהם בניו( וידום אחרו ,כי

שגירו ··יצר חרע חאש זרח ,ואף על פי

לא חיח לו רגש אחבח גשמיות ,רק מסר נפשו

כו עמדו ונצחוחו ,וזהו עבודה גדולח ,חיינו כל

לח /בכל עת ובכל רגע )יעייז בםמךו בררבינו בר"ח
חוא אשר רבר חן לאמר(.

זה בכח

הניגוד.

וכז מח שאמרו רזןול )יקירא רבח פיןוב ,א( ש תויייי

וז//ש חמסורה וקרביי מרחוק עמרו) ,כנזכר

יייין נכנםו ומקרש ,חוא על דרך זח בכח
הניגוד ,כי כתיב )משלי כ ,א( ץל הייו ,וגם מעורר

מי שעובד ה /באמת ומוכיח לאחרים על

תאיח ,כמו שאמרו חזןול )ברברת סג ,א( גבי סוטח

חאמת ,יש לו נסיונות גם עם אנשי קרוביו

שנכמך לפרשת נזיר ,על כן שתויי יין נכנסו

ובפרט

למקדש ,עם כל זח במחשבות קדושות בלי

בעקבתא דמשיחא ,וכמ"ש דוד המלך ע"ה בזח

חרהור

ומורא

)תחלים לח ,יב( וקרבי מרחוק עמדו ,טוזר הייתי

ממקדש ח' מפיגו ,וזהו נסיוו גדול לעבוד בכח

לאחי ונכרי לבני אמי )שם סט(, ,כ rראי בחוץ

הנינוד כזח.

בד"ח ותתצב אחותו מרחוק וכנ IIל ,וגם

ביתו,

ואנשי

נדדו

ממני

לביאור

כאשר

עיננו

)שם לא ,יב(

חעניז(

חרוו

רואות

וכיוצא.

וז f /ש

קרוביי

גם

כו

ומייורעיי

שכחוניי) ,כנזכר(:

עוו,

כי

חיה

ייו

קשח,

פחד

וכו וא נשאו נשיים ,כי אמרו חז"ל ביבמות

)סג ,א( דנשים דיינו שמצילות אותנו מן
חחטא ,וחמה לא צרו בנשיאתו כשמירח חזאת,

במדרש ילקוט ראובני )ומקררי רבביבר בחיי פרשת
יתרו( בני אחרן בחר ננעו .י//ל כי

כדי שיהיח להם יותר ניגוד היצר הרע ,ואף
על פי כן ינצחיהו לחשמר גם מחרחור חטא.

זחו אחד עם מח שאמרו רז//ל )תנחומא אחיר סימr

ועל כן אמרו מתיי יימותו שניי זקניים הווו,
)חיינו לחיותו זקני"ם אין לחם עוד שום
תאוח ,ולא שיך אצלם כח הניגוד ,ואין זח

וגם מ"ש

)שאנחנו

ו( שלא נשאו נשים .וגם מ  f1ש בסנחדריז )בפרק
ד' מיתות )נב ,א« שאמרי מתי ימותו שני זקנים

חללו ,ואני ואתח ננחיג הדור.

בחקריכם אש זרח .והכל חד בדרך אחד שחיח

שלימות
צעירי

חעבודה(.

ימים

עדייו,

ואני

ואתה,

ונעמוד בכח

חניגוד,

וזחו

חיים

שב

ושלום

שמיני

יותר טוב( .ננהיג הרור ) Iבדךר עבודה גדולה

שכתתני בהז ל.עיל פשרת ויגש בד"ח ולאביו שלח בזאת

כןו(] .אך זהו החסרון ,כי לפי הדור והעולם
היה ןה דךר גבוה ,שאיו ראוי וכדאי להם ,וזהו
החטא שלהם[.

וכו

: ([I

)יא ,מז( ;הברי; בין הטמא ובין הטהור ובין

החיה הנאכלת רבין החיה
הרע,

אשר לא תאכל .בתורת כהנים )פי"א ,קעג(

שנדמה להם לצדיקים כהר כדאמרינו

ופירוש רש'  Iי )ד"ח בין הטמא( בין הטמא לטהור,

בםוכה )בנ(, ,א בזה( נגעו) ,לעשות להם עוד

אינו צריך לומר בין חמור לפרה ,והלא כבר

יותר גניעתו ,כדי להרבות כח הניגוד ,ואף על

מפורשים הם ,אלא ביו טמאה לך לטהורה לך,

פי כן ינצחוהו כצרון השם יתבךר( כנזכר.

בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו .וביו

וזהו י  IIל שפיר מובן מה שאמר משה רבינו

החיה הנאכלת ,אינו צריך לומר בין צבי לערוד
וכון ,אלא בין שנולד בה[ סימני טריפה כשירה

וז Iוש בני

אהרן

בה"ר,

)היינו

יצר

לאהרן הכהן אחרי פטירתם ,עכשיו אני
רואה שהם גדולים ממני וממך '''שר) ר"ה יהא(.

ולכאורה יפלא איך יתכו לומר כזה ,דכפשוטו
הם היה להם חטא לדעת כל אחד הנזכר
לעיל ,ועל כן נשרפו ,ומשה רבינו ואהרו
)ובפרט שהיה

אן קודם מעשה דפרשת כי

תשא ומי מריבה( לא היה להם שום חטא,

לנולד[ בה םימני פסולה )תודת כהנים פי"א ,קער(,
עכל'/ה.

נראה בעליל כי רומז להשמר מקליפת נוגה
שהוא

מקדושה

ההפרש

להיפך

רק

לטומאה

כחוט

.ו'/ח

השערה

ון IIש

בין

טמאה וך יטהורה יך ,בין נשחט חציו

ואיך יאמר עליהם שהם גדולים וכו' .ולפי זה

שו קנה ונשחט רובו ,היינו כי ההפרש בזה

יובז כיוו שזהו היה חטא רק נגד העולם כנןכר
לעיל ,שאין יכולין ללחום בכח הניגוד כל כך,

יותר

הוא

מדינא

רק

כחוט

השערה,

נשחט

מחציו כחוט חשערה חוא כשירה וטהורה ,ואם

לאו חרי זה נבילח ומטמאה ,וחרי החילוק בין

ויכוליו ליכשל בדרך כזה ,אבל בעצמותם הרי
הם גדולים ממני וממך ,כיון שאנחנו אין לנו

טומאה לטחרה רק כחוט חשעהר .ואינו

כח הניגוד ,אם כן גדולה עבודתם בעצמותם,

צריך וומר בין חמור יפרה או בין צבי

וכבזכר.

וערור ,חיינו בין עבירח חמורח ,שידועח לכל,
ובין מצות עשח דקדושח ,שחרי ניכר לכל,

]וכעיז שכתב המהרש"א כנודע ,על מה
שאמרו חז  IIל )ברבות לד ,ב( במקום

אלא לחןהיר על קליפת נוגה שחוא ההפשר
כחוט חשערה ויכוליו לטעות חןןו בניקל ,כמו

שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים

שהזהירו בחרבה ס~רים הקרושים .וזןןש סימני

יכולים לעמוד ,והיינו הבעלי תשובה מיירי

טריפה כשירה ונוור בהם סימני פסווה,

שלא חטאו כלל ,רק שהיה במקום עבירה

)שהרי זח לשון שאיבו מובן( ,רק רומז על

ופרשו ,על כו גדול עבודתם ונסיונם ,ועל כו
צדיקים גמורים שלא היו כלל במקום עבירה,
ולא היה להם נסיון כזה ,לא יכלו לעמוד
במחציתם בגן עדן העליון בשרכם )ועיין מה

קליפת נוגה שהוא בחינת ציהוב ,שמראח פנים

כi

לכל צד ,מעורב טוב ורע ,וזהו מפורש גם
ביותר רכש  ffי בסוף פרשת קרושים על הכתוב
)לקמן כ ,הכ( ביו הבהמה הטחורה לטמאה ,אצן/ל

חיים

ושלום

תזריע

שג

אלא ביו נשחט רובו של סימו לנשחט חציו,

יחוש לנפשו מקליפה זו כנזכר לעיל .רק צריך
להיות( [ד] והורות ביום הטמא ו ביו"ם

וכמה ביו רובו לחציו /ומלא שערה" ,הרי

הטה"ר )לקמו יד ,נו() ,היינו כיום שהוא ברור,

מפורש הרמז כדברינו הנזכרים לעיל בעזרת

שאינו כתערוכת קליפת נונה ,רק טהור לנמרי.

בין פרה לחמור שהרי מוברלין וניכרין הם וכו',

[ה]

ננו

השווהן

השם יתברך.

וגם(

ועל פי זה יו/ל המסורה בזה הטהור חסר הו,

)כמ"ש דוד המלך ע/וה )תהלים כג ,ה( תערוך

דו .ואידך )לקמו כ ,חנ( והברותם בין

ואמרו הצדיקים כי

לפני שלחן נגד

צוררי,

הטהר

)לקמז כר(, ,ו

לעיל

הכונה תערוך ]לשוו הערכה[ ,לפני שלחז איך
הוא גנד צוררי ,איך הם נוהגים כשלחו

)במדבר יט ,יט() .כמו שהזהירו בספרים הקדושים

באכילתם ,ובפרט בהמכונים לצריקים ומנהיגים

ובפרט בהיכל הברכה ואוצר החיים על החומש

השלחו ,על זה ירוו כל הדוים ויחושו לנפשם

הישר

כי אם יעריכו הנהגתם בשלחן ,נגד פושעים
גמורים בודאי המה יכריעו ,אמנם לחשש

לנפשו אם אינו ח'וו מקליפת נונה ,ואנו מה

קליפת נוגה מי יועד איןו צבוע יותר כתערוכות

נעני אבתריה ,ונשכבה בבשתינו ,מרוב עוננו.

טוב ורע ,וצריכיז ליןהר ביותר שיההי( על

וזווש והזה הטהר ננו הטמא ,גם מי שהוא

השלחן הטהור .כן עיזרנו השם יתברך כמהרה

מנהינ וארמו"ר ומורה ררך לרבים ,שיטהר

בימינו ,ויטהר לבנו לעבדו באמת ,ונזכה לבית

הבהמה

הטהרה

וטמאה

)כנזכר

בפרשת קדושים( .נג[ והזה הטהר ננו הטמא

בשם

רבו

הרב

הקדוש

מה"ר

צבי

מזידיטשוב זי/וע ,כי עד ארבעים שנה היה ירא

טמאים ויזה עליהם מימי הדעת ,עם כל ןה

יעקב אמת כמההר כימינו

אמו:

תזריע
)יב ,ד( ושישים יום ושלשת ימים תשב
כדמי

(.א)

טהרה.

עייז

מה

שכתבנו

כזה

כשער

שישכר

]מאמרי חודש נים![

מאמר עמר התנופה )אות ז( (,א) עייו

שם :

אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימיס כימי נרת ררתה תטמא רגר' ושלשים ירם רשלשת

ימים תשב ברמי טהרה בכל קדש לא תגע יאל המקדש לא תבא ער מלאת ימי טהרה .במסורה

r

ובמלאת תריך י ר י חסר .ואידך מלאי יבמלאית הימים האלה עשה המלך לכל העם וגו' )אסתר א(. ,ה נראה
לי רמיז עניז ספירת הערמר שהוא ז' שברעותי ומציה למימני יימיי ומצרה למימני שבועיי כמר שאמרי
רז"ל )חגיגה יז(. ,א יכל הן' שברעות בכל שבוע הוא מרה בפני עצמי .והמהי כל ימי הספירהי בבחינת

חיים

שד

ושלום

תזריע

)יב ,ז( והקריבו לפני ה' וכפר עליה הכהז

גילתה את מקור רמיה[ .ג] ואירו )ישעיה כו ,כא(

דמיה.

וגילתה הארץ את רמיה .נראה רומז רקאי על

ואיךד )לקטו ב  fיח( והיא

ימי חבלי משיח אלו  1שנקראו כנסת ישראל

וטהרה

במסורה רמיה /,נ

ר.j

ממקור

השברעות שבעת ימים על שבע המרות )פרע"ח ,שער ספירת הערמר (.ז"פ ונורע בזוה"ק )זרח"ג צז ,ב( רבספירם
)עןיי קרישת לוי פרשת נשא לספירה רככני יששכר מאמרי חרשד ניןס מאמר יב ארת יא( ענין ספירת העומר שהרא בחיבת

ברה המטהרת לבעלה ,וז' פעמים ז' ער חג השבועות .וגם נורע בכתבי האריז"ל )פרע"ח שער ספירת הערמר

פ"א( כי כובת ספירת העומר לאורות המקיפים מפה ז"א וכו' ,לכן מצות ספירת העומר באנשי"ם ולא
בנשים )עיין זוהר שם( ,עד כאן לשונו הקדוש.

יזהי שרמז יוייה זכ"ר "וטמאה שכנות ימים" ,הז' מרות רצירר לאתרכיא ולטהרנו מטומאתיבו בימי
ספירת העומר ,ורמז זכ"ר שספירת העומר רק בזכרים ולא בבשי"ם .כימי כרת ריתה וגו') ,שהוא בחיבת

נרה המטהרת לבעלה כנזכר מזוה"ק( .ושלישם יום ושלשת ימים תשכ כרמי טהרה ,הייבו שאז צריכין בספירת
העומר מבחיבת ר"ם ,להמשיר האלייף בבחינת ר"ם ,להירת (ה"מ) אר"ם ,כנורע בהאריז IIל (.םש) ובאמצע

הספירה מאיר יום הבבחר "לייג בערמר" ,שהוא יום ה  mמים והמעולה ,וקדושתו מערלה וגדולה .והכונה
בר בלייג בערמ"ר לשם אכרט"ם ,שהרא החילוף משם אלקים והמתקתו .עם כל זה אין עור הימים תיקון

גמור ער חג השבוערת ,כי גם התספררת אסור ער ערב שברערת ,וכירצא בשאיר ענינים .רז"ש שלשי"ם
ושלש"ת ימי"ם) ,שהוא ל"ג כנוומר ככזרכ( ,תשכ כרטי טהרה) ,שאז יש המתקה לטהר הדמים בהתעלות
ההוא .ועם כל זה( ככל קירש לא נתנו) ,בכל קודש ,היינו כתר חכמה בניה ,שיגיע ער הכתר ,זה
עור רק בחג השבוערת כמבואר בהאריז  flל (,םש) כי אף שנשלמו על ירי הספירה ער חכמה וביבה,

יו"ם
היום
אינו
אבל

הכתר נמשו רק בחג השבועות( .נו"ר) ,היינו שבלייג בעומר הכונה לשם ע  flד ,שהוא ]גבימטריא[ אכרט"ם,

כמ"ש בסידור בכונות בטחו בה' ערי ע"ר )ישעיה כר(. .י עם כל זה
)שהוא המילוי בתמימות בחג השבועות כנזכר(.
וזהו רמז המסורה ובמלאת ימי טהרה

רr

צריכ  rלהמת r

לזמן( מלאת ימ 'Iטהרה,

חסר ,ואירו ובמלאות הימים האלה )מלא( ,שבימי הספירה

עריין חסר מהתמימות ער שיושלם בחג השבועות ,שאז מלא הוא ,תשלמו כל המוחין עד הכתר .וז"ש

וכטלאות חיטים האלה )ימי הספירה( ,נושה המלד) ,מלכו של עולם יתברר שמו( ,לכל הנום הנמצאים כשושך,
)היינו בחג השבועות לתיקון מדת מלכות ,כמבואר בזוה"ק )עיין אןר יקר על רעי"מ ח"ג רלח ב ,שער ה טימן נא(
שבקרא מרת מלכות שושן הבירה( .לטברו//ל עיר קט/ין) ,כי בחג השבועות כלול המ"ט ימים עבררתינר
בספירת העומר שיש בהם בחינת גדלות ובחינת קטנות כנורע( .משתה שכנות יימ"ם) ,היינו בשבועות ושבעת
כל שבעה
ימים שלאחריו .רבררשת חז"ל בחגיגה )יז ,ב( אמרה תררה קדש עצרת רכו' ,שיש לר תשלרמ
לשלמי שמחה רקרבנות החג( .כחצר ביכ"ת ניתז חטלד) ,שאז שבערות בחינת ג"ן ערן יובל העלירן ,אחר
הז' ספירות ולמעלה מהם כמבואר בראשונים ,ועיין בתולעת יעקב למהר"ם בן גבאי ז"ל כי בעצרת בירונין
על פירות האילן )ראש השנה טז(, ,א היינו עולם הנשמות ,והוא בחינת ביבה רגן ערן כבזכר(.

r

r

וחכה רש"י ז"ל על בכל קודש לא תגע ,שזו טבילת יים ארור ,שא שמשה מעריב לטהרה ער שקיעת
החמה של יום ארבעי"ם וכו' ,ער כאן לשונו .י  flל רמוז שפיר יים הארבעים ,כי עיד יש המתקה באמצע
הספירה ביום הארבעים ,כשנשלמי בכונת יים ארבעים לעמר• היה פעמים מ"ה לזעיר אנפין ,יכן הי' פעמים
אהי"ה חיות לזעיר אנפין ,יו' פעמים ב"ן לנוקבא ,ומתחיל מאז כונה אחרת ,ואלו כבר נשלמו כמביאר
בכיונות ,ועל כן רמיז חל/וכ עולה מי ,כי כשנשלמו אלו הי' פעמים אהי"ה ,והי' פעמים מ"ה כנזכר ,ונעשה
מבחיבת ר"ם אד"ם ,בסוד רם נעכר ונעשה חלב )בכרררת ו(, ,ב על כן הוא רומז אז במספרו ,אולם העיקר

נשלם בעת תמימות תהיינה בשבועות ,ועל כל פנים כיון שיש המתקת רם  ..טוהר לעשות חלייב ביום
ארבעים ,על כן י"ל רמז רש"י ער שקיעת החמה של יום

הארבעים :

ח-י-ים

תזרעי

כחינת יולד"ת כחכל·י משיח) ,ילד יולד לנו בן
ניתו לנו וגו' )ישעיה ט«, ,ה ועיקר לשוב כתשובה
שלימה ולהתקרב לפני השם יתכךר באמת,
וזה שכתוב והקריבו ופני הו וכפר עויה
הכהן

)דא

קוב  ffה,

כמו שכתוכ בזוהר

הקדוש )ויחl /ב מט«. ,ב וטהרה ממקור ימיה,
)שהוא

תיקון

חטא

ושלום

אדם

הראשוז

וחוה

בשורשן ,היא שפכה דמו של עולם וכו' ,כמו

שאמרו רזIfל )תנחומא מצורע םימז (,ט אכו עתה
בעונותינו הרכים את זה לעומת זה וגו' )קהלת
ן ,יד( ,לעומת כנסת שיראל כימים האלו

חנוקבא כישא ר"ל מתגרבת ככל התחבולות,
כי ראו כי כלתה אליהם הרעה מאת המךל,
מלכו של עולם יתבךר שמו ,כביאת גואל צדק
כמה mכימינו ,על כן הם לוחמים בכל מה
דאפשר להם ,כמכואר בחסד לאכרהם למה'/ר

שה

(.ל על דרך הדיוע כשם רכינו הקדוש מה"ר
דוב כער המגיד הגדול ממעזריטש זי'/ע ,על
הכתוב )לקמ! יט ,כו( לא תאכלו על הד llם ,היינו
קודם

התפלה ,שהוא

כחינת

רביעית

דם

שבאדם ,נפש הבהמיות המתאוה ,טרם שייחד

לבבו כעת קריאת שמע ותפלה ,לצרף א' אלופו
של עולם יתברך שמו ביחודותו ואמונתו ,אל
דן'ם ,להיות כחינת אדם .והנה אם יחשוכ אדם

שאלת צרכיו .רק לטובת עצמו ,בשביל ממונו
אר כבודר רכיוצא ,הרי זה כעובד את

וכעוכר עבודה

זרה

'חןןו,

עצמו,

וכמו שכתב כזה

בחובת הלבבות )שער עברות אליקם פ"ר( וככל
הספרים הקדושים ,רק צריך להיות מגמתו צרכי
רכים ,בני 'ישראל מרובים ,למען טוכתם,

שיושעו לעין כל בגאולה שלימה במהרה
בימינו ,ושים חלקנו עמהם ,וכשהתפלה ורצונו

אברהם אזרלאי צזן Iל ,וזהו עיקר הבירור והנסיוו .

ועברדתו הרא צרכי רביס ,ממילא יושער לטובה
בקרוב ככלל ישראל.

הסטרא אחרא רוול(.

וזה שכתוכ וטהרה ממקר ימיה),הרכעיית

וזה שכתב המסורה והיא גיותה את מקור

דם הבהמירת שלא יחשוב לטובת עצמו,
ויטהר הכהן את הנפש שלא יחשוב לטובת

כעת ,מי שיעמוד כאמותנו ,ומי שיטה לצד

ימיה) ,שנתגלה אחרי הכיררר כעת ,איזו
הוא כחיתנ מקור דמיה ,ד"ם טמא צלד הסטרא
אחרא .וגם( וגיותה הארץ את ימיה) ,היינו

רומז שאי אפשר לפתיחת הקכר בלא דם !י~ע)
כריתות י(, ,א היינו רומן ללשון פתיחת הקכר

כארץ ,שהיא קבורה להם להרשעים הסטרא
אחרא ככחינת דם טמא ,ראלו הן החכלי משיח
שנזכה ללידת הגאולה( ,בקרוב כמהרה דדיו,
כו היי צרוו ברוב רחמיו וחסדיו:

)יב ,ז( וטהרה ממקר דמיה .ממקור ]במםורה[

',כ חד חסר וחד מלא.
וטהרה ממקר רמיה דן )חסר( .ממקהלות כרכו
אלקים אדני ממקור שיראל ) iמלא( )תהלים םח,

עצמו .רק( במקהוות ברכו אוקים איני

ממקור ישראו) ,שיהיה_במקהלות רכים
ככוד

שמו

ירבתך

משובח

ומפואר,

והיינו

במקהלו IIת ,שיהיה קהל גדול יבואו שמה,

קיבוץ גליות במהרה בימינו" .ממקור
ישראו" ,וזהו מקור טובת ישראל ,רק זהו
לטובת הכלל(.

רעל כן ממק"ר דמיההוא חסר בזה ,כי נחשכ
חסרון גדול לאיש אשר יחשוב תמיד רק
טובת עצמו ,וזה אינו התכלית ,רק למען
כללות נבי ישראל .ועל כן ייממקור ישראו"
מלא ,שזהו תכלית ה,שלימות כמליואו כנזכר
)ועייז מה שכבתתי על מסררה זו בחיבורי שער

חיים

שו

יששכר

תזריע

)מאמר ראשון לחשרי חשנח אות (,ט"י

עייו

שם(:

)יג ,םב( ואיש או אשח כי יחיח בו בנע) .חיינו

עוו חגאות ,כמו שאמרו חז//ל
)ויקרא רבח פיו/ן ,ג( שזחו עון חנגעים( .בראש,

)שיתגאח ברעתו שיש .לו ראן/ש ומוח בחכמח

ושלום

ואחר זח כתיב בפרשח זו )לקמו בי ,לו( וחנח

פשח חנתק בעור לא יבקר חחנז לשער
חצחב טמא חוא .ובמסורח לא יבקר ',ב רו.
ואיךד )לקמו בן ,לר( לא יבקר בין טוב לרע .חיינו
כראמרו ,כי שיער חצחב הוא רומז לקליפת
נוגח ,כמובו ליורעי חו .וחיינו כי קליפח חזאת
כלולח מטוב ורע ,וקשח מאור לחפריר בינותם,

נפלאח ,או שחוא רא1fש בני ישראל מזח צימח

וזהו חמסורח י;א יבקר ישער הצהב ,י;א

גאותו( .או בזקן) ,מח שחוא זקן ובא בשנים,

יבקר בין טוב י;רע ,וכנזכר לע~ל:

וזקו מלא על כל גרותיו ,ויכברוחו בני ארם,
בעבור זח יומשך גאית לכבו( .וראה הכהן

)יג ,ל( וראה חכחז

את

הנגע

וגו'.

עיין

העור,

במאמרינו תורת שבת }בחמשח

)שזהו קליפח עמוקח יותר מעור חתאות של
חלב ,כי עוו גאות חוא חמור יותר ,וגם חוא

מארמות( בפרשח זו בשם אאזזנו"ר הה"ק זי"ע

מפח קחלח ,על פי רברי רבינו חאר!!י חקרוש

מושרש ברעתו ולבו ,ולפעמים יכויו שצריך לו,

זיווע בלקוטי תורח )עיין בפשרתו בפסוק ארם כי יחיח(

כעיו )ררבי חימים ב ין ,ו( ויבגה לבו בררכי חן,

כי חכחן בחיבת אבא

רואח

ועל ירי זח חוא קליפח רקח שקשח לחסירח,
בבחינת קליפת נונח ,על כו חוא עמוק מעור

ומתקו חבנע ,ובבחינת חחכ"ם עיניוןו ) .עי"ו(

את הנגע והנה זנראהו עזנוק זנן

חתאוח

חבשר

חגשמיות

בפשיטות

וחניכרת,

וזחו קליפה עמוקח ורקח יותר .על כו מבאר
חכתוב( יבו שער צהב רק) ,חיינו מראח

חקליפת נוגח כנזכר לעיל( .וטזנא אותו
נתק

הכהן

הוא צרעת

הראש

או הזקן

הוא) ,חיינו שמשם נמשך חטאו כבזכר ,שהוא

יחשוב גבאותו שעל ראשו ועל זקבו(.

)חכמןןח( ,חוא

בראשו )קחלת ב ,וי( ,בתיבת ענ"ג ,ואן מתחפך

חנג"ע לענ"ג ,עייז שם.

ועור לאלוק מיליו ,כי חנח חנגעים בעור .
ובשר רIIל באים מקילקול מרצות חרם

בארם; על ירי מחשבות ותאות לבו גם
במעשים רעים רIIל ,אמנם אמרו רז"ל במסכת
תמיר )לב ,א( איוח חכם חרואח את חנולר ,חיינו
שיחשוב מקורם בנפשו מח שיחיח גם חפסר

)עיין ספר חליקיטים לחארין//ל פשרת

גופו על ירי תאות חאלו ,ושימור את עצמו
מקורם ויתגבר על תאותו )שחוא לא לשם
מצוח(. ,ועל ירי זח יזכח למלכות בית רור

נג"ע

בבחינת יום שכולו שב I1ת ,שחוא תיקוו חנגעים

למפר"ע ,חוא חעי fןו שמתהפך לחיות מקורם,

)כנזכר שם בתורת שבת( ,וחוא סוף מעשח

אז נתהפך לענ"ג ,וכמו שכתוב בתיקוני זוחר
הקדוש )תיקי! בא נח(. ,ב על כו יש לומר גם

במחשבה תחלח לחיות רואח את חנולר ,ועל
ירי זח נזכה לביאת נואל צרק במחרח בימינו

חיינו

בחשר חזה ,חרש ניסו חמשומר ובא לגאולה
במחרח בימינו ,שהוא מכויו ליל פסח חל
באותו יום שחל ליל תשעח באב ,כבזכר

וזן/ש נת ייק הוא ,יש לומר על ררך חירוע
בספרים

תזירע ,סימ! ט( על חכתוב )לקמו גל ,בר( חפך הנג"ע
את

עינ"ו,

אותיות

נתק

חיינו

שמחפכים

כשמח פכים

אותיות

נעשה

תקן,

שזהו תיקונו של חנתק ,כשישוב בתשובח
ויתקז רכאוי.

ח'י'ים

ושלום

זאת תחיו תורת

שז

ממררש )איכח רכח ,ג//פ ח( בפוסקים )טור שולחו ערךו

הבירורים

סובי! תכ//ח ,סעיף /(,ג והשייכות זה לזה ,כי איתא

הגאולה במהרה כימינו(.

)בירושלמי ברכות )פ כ ,ח ו( ובמדרש רבה )אסתר

ביאת גואל צדק ,ייתי ואחמיניה )םנחוריז צח,

רבח ,פתיחתא יא« בדשרת רז  1Iל שמשיח נולד בכל

את הנולד ,בתשעח באב נראה בפסח ,כנזכר.

תשעה באב ,אמנם כשאיו הרור זוכים ,אז הוא

רעל זה הוא חר אלו חזמנים להתגלות ביאת
גואל צדק ,על ידי התשובח ,ולתקן מעשיו
להיות רואח את חנול  IIד כנזכר לעיל .רוח

/l

/l

נעלם מיר בקטנותו ,כנזכר מעשה שהיה
שהריח נטלו ,וכשנזכה אז יתגלה לעיננו וישמח
לבינו.

ונסיונות

וצירופים

חוא

הרואה,

התקרבות

)שנראח
כ( (.

שכתוב )תחרם קז ,זכג( מי חכ 1Iם) ,כנזכר( .וישמר

אלח) ,מבחינת ראביו שמ"ר את חדבר )כראשית

וזהו נזכח לכחינת חכ"ם) ,כולם בחכמה
אתכרורי כמבואר כזוהר הקרוש ,ועל ידי

לז ,יא( .אשרי חמחכה ויגיע לימים אלו( ,ויתברננו
חסרי '.ח כו יהי צרון .במחרח בימינו אמו:

זאת תהי' תורת
ביום

וז"ש זאת תהיה תורת הוכצורע) ,שהיא

טהרתו והובא אל הכחו ,וציא

הבעל חוטא ,כדאיתא במדרש רבה )ויקרא

הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהו וחנח נרפא
נגע הצרעת מו הצרוע .אמרתי בשבת הגדול
שחל בפשרה זו ,על דרך המררש )תנא וכי אלחיו
פ',רו כ( אדם עובר עבירה ושב וכון ,לךכ נקראת

רכח פט"ז ,א( !שקראו מוציא רע( .ביום טהרתו,

)יו ,ב-ג( זאת תחהי

תורת

חמצורע

שבת הגרול ,כיוז שהוא זמו התשובה ,והרנמ 1Iם
פסק

בהלכות

תשובה

,כ"פ) לה"כ(

שעיקר

התשוכה הוא עד שיעיד עליו היודע תעלומות
יתברך שמו שלא ישוב לכסלה עור ,וגם נוער

)בתשובה( ,והובא או הכהן) ,דא קוב'/ה,
כראיתא בזה בזוהר הק' )זוח  /lג טמ ,כ( בפרשתן.

אמנם העיקר צרוי להיות בשביל גלות השכינה
ככיכול ,ולהתעורר על מה שהשכינה הק'
ככיכול כבורו יתבךר שמו הוא בגלות אתנו
על ידי עובותינו ,איי נא לנו כי חטאנו .וז"ש(
ויצא הכהן) ,רא קוכ IIה כנזכר( .אי וכחוץ

כי עיקר התשובה צרוי להיות בשביל לאוקמא
שכינתא מעפרא ולאפרקא מגלותא ,ועל ריי ןה

בגלות כבודו יתבךר שמו .וכשיתעורר באמת

מהני תיובתא.

על ירי זה( וראה הכהן) ,רא קוב"ה( .והנה

ווכחנה) ,חיינו בחינת פסיעח לבר ,שיצא אתנו

ח  tlttltם

שח

ושלום

זאת תהיו תורת

נרפא בנע הצרעת מז הצרוע) ,שיעיר עליו
הכהו הוא היודע תעלומות יבתךר שמו ,שחוא

על כז משכתיך חסר) ,חסרים מנולים( .כמהרה
בימינו אמן:

ראה כתוך לכבו ~ככר נרפאה גנע צרעתו,
הוא תחלואי נפשו וחטאו ,על ידי התשובה
ושלא ישוב לכסלה עוד ,כיוו שכונתו באמת
לשם שמים( .וכי תאמר כלכנך איכה נדע אם
יעיד עליו היודע תעלומות כנזכר ,הנסיון
וכחינה לזה הוא ,אם עומד כנסיוו ומוסר נפשו
להשם יתברך כעד תורת הו ומצותו

חבית במחרח בימינו,

כהתנהגותו וגידול כניו ,ומפקיר ממונו הונו__

ותשובתינו כייוע ,ומתעורר חאדם כנפשו שלא

או יאמר על המסורה חנזכר כגנע נראה
לי בבית ,שדרשו רזוול )זכגילה כו,

א( על בית המקיש .היינו כשמתאונן האדם
במחשבתו כנגע נראה וי) ,בחלק נפשי(.
בבית) ,מה שצררי לתקו בחלק נפשי ככנין
שזהו תלוי במעשינו

ונפשו ,על ידי זה אז נוכל לידע )ממה שרואיו

עשח רכאוי וחחסיר בזה ,ואם כן הוא בעיני

אנחנו( ,כי כן העיד עליו ינתרך שמו שכונתו

עצמו( מרחוק ה' נראה וי) ,מרוחק מהשם

כעז;ך"י

יתברך ,ואז אני אשכוו את דכא ושפל רוח )עייז
שיעיה נז ,טז( .על כו( ואהבת עוום אהבתיך

כאמת

כנזכר.

והארכתי

עוד

כזה

כדרשח וכהמסתעף לזה ,ואמג'/ל:

עו כן משכתיך חםד) ,חסדים מגולים(:

)ה לח( כבנע נראה לי בכית .כמסורח נראח
לי כן ,דו .ואירו )ירזכהי לא ,ב(
מרחוק הו נראה לי .י"ל על דרך שאמרי רז  IIל

כמעילה )יז ,כ( כרכי שמעיו כו יוחאי שככח על
שהזדמז לו חישועה על ידי סיכה רחוקה כזו,
על ידי השד תמליוו ,ועם כל זה אמר יבא הנס
מכל מקום .וכז היה כנגעי בתים שהיה לטובת
ישראל ,ונתבשרו כזה כדי שימצאו האוצרות
שהטמינו הכנעניים ,על ידי ניתוז חבית ואבניו
וכוו ,ועם כל זה הוא סיבה רחוקה כאמצעות

הנגע ,ולא קרובה לטובה שיהיו חסדים מגולים.
וזIfש כנגע נראה וי בבית ,שאמר רק בדרך

ספק /וכנגע" ,כי מהסתם הוא לטובה טובא גנין

כגויה ,ואולי על ידי סיכה רחוקה שימצא אוצר
על ידי זה וכיוצא.
וז"ש כמסורה מרחוק הוי"ה) ,שם הרחמים(.
בראה וי) ,רק שהוא מרחוק. ,כסיכח

רחוקה על ידי אמצעים כזה( .והיה מחראוי
שיהיה כסיפיה דקרא ואהבת עולם אהבתיך

/

או יאמר כננע נראה לי בבית .כשרואים
טרם כנין בית המקשד במהרה

בימינו חחבלי מש~ח הנוראים ,וחר סיני הירא
עקרבא,

כיאמרינו

ככבא

.בתרא

)עך,

(,א

)ואמרתי בזה במקום אחר ואכמ"ל( .והוא
בבחינת מ  flש בפשרתו )יג ,זכז( בדי ישב מחוז

למחנח מושבו ,בחינת מצורע ח  flו ,שנאמר
בעובותינו

הרבים

במאמר

קם

רבי

שמעוו

)בתיקוני זוהו/ק שאומרים קוים כל נדרי }הוספות

תקיוני וחר תיקיו ח קנמ«, ,א )או נא לנו כי חטאנו(,
אז ידעו-כי כבר הגיע עת הגאולה סמוך ליום,
הוא קדרותא צרפרא החשכות הגדול .וז  lfש
מרחוק הו נראה וי) ,בחינת חושך והסתר
פנים ח"ו .אז ידעו כי (.אהבת בנוום אהבתיך
בנו כן משכתיך הםד) ,שנזכה במהרח בימינו

לאור גרול של חגואל צדק( ,אמו כז יהי רצון
במהרה בימינו.

וזווש בפשרת תוריע )יג ,זכן( כמסורח ,והצרוע

אשר בו חנגע וגו' ועל שפם יעטח,

חיים
במסורה

יעטה

דן.

דן,

זאת תחין תורת

ואריך

)ירמיה מכ ,יב(

כאשר יעטה הרועה) ,הוא דוד המלך ע"ה,
שנקרא רועה והביאו ממכלאות צאן )תהלים לח,

ושלום

שט

עונותיו ,אז על ידי ןה יוכל לתקן ·נפשו ונופו
ולהביא לידי תיקון( ,כנזכר:

צדקנו

)טו ,כה( ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים

בין

בלא עת נדתה או כי תזוב

העניים ,כדאמרינן בפרק חלק )םבהרריז צח«. ,א

על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה

[ג] תהי וו כבבר יעטה )תהילם קט ,יט() ,מלובש

טמאה הוא .בלא עוות )בסנוו/ל תחת העי//ן(

ומכוסה משיח צדקנו סתום וטמוז ,ולבסוף יהיה

ב' במסורה ,דן .ואידך )ברשי חבי ,א) ב« העם

במהרה בימינו( [ר] בם ברכות יעטה זבורה

הזה אמרו לא עת בא עת בית ה /להבנות[ .ב]

)שם פר(, ,ז )המורה לצדקה ויתבלה בטובו וחסדו

]העת לכם אתם שלבת בכתיבם ספינים ,רוב,ית ההז חרב )שם

יתבךר שמו בקרוב(.

א([. ,ד וי"ל על פי מה שאיתא בתיקוני זוה/וק

«.ע

את

בברו,

בעונותינו

)היינו

הרבים

דיתיב משיח

מנוגע

דרומי

בשערי

)הוםפות תיקו IIן תיקו! זר קנמ ,א( )במאמר קם ר' שמעון

וזהו יוול בפרשתן על פי הנזכר לעיל ואחרי כן

שאומרים קודם כל נדרי( ושכינתא בגלותא

הכהן

לגבי בעלה ,ארתחקת כנדה~) ,וי לנו כי חטאנו

וראות את הבית) ,היינו הכהו דא קוב"ה,

מזדעזע גופנו ,בדברים האלו גם באמרנו( ,יהנה

כדאיתא בזוהר הק) /זוח IIב מט(, ,ב לראות את

כלו כל הקצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה

שבא

)סהנדריז צז(, ,ב נמצא דמה שהיה הגלות הלז ננזר

לראות כך בא ליראות בג' רגלים )חביכה ב(, ,א
וגם בכל עת במהרה בימינו( .נב[ ייואחרי כן"

רק על אלף שהב ,כמבואר בןוה"ק )זוח ב רע ,א(

/,ב

במסורה

הבי"ת במהרה

ייואחרי כן" יבא

בימינו,

כשנקיים

כשם

תבא אדיה ובעדתה )דברים כז ,בי() ,שיהיה

היחוד השלם( במהרה בימינו אמו:

II

על הכתוב )רבאשית כט ,ן( הז עוד היום גדול לא
עת האסף המקנה ,שנגןר רק על אלף שנה,
יומו של הקב'/ה ,וכשנתאךר היום הזה הבוער
כאש גבלות הארוך יותר מאלף שנה ,הוא רק

או יאמר כגנע נראה לי בבי"ת .דאיקרי
גוף

בנין

כמבואר

האד"ם,

בתיקוני זוה/ק בתחלת הקדמתו )יב(, ,א )וכן

בעונותינו ,איכה תרב

r

בצהרים )שיר השריים א,

ז( כמבואר שם ,ונמצא שהוא עתה בחינת נדה

לבגי נלות השכינה בקדושה ,כבר "בלא '/,תע

בתיקון כ"ח )הוספת תיקוני ןהר קב ,א« על הכתוב

אחרי העת כי כלו הקציין וכו' כנוכר ,ועדייו
ימצאו רשעים ופתאים טמאים כאלו ,שיאמרו

גוף

שלום יהיה לנו ,והעיקר שלום העמים ,ושיובלו
להמתין עם הגאולה עוד חו/ו ,וכיוצא

)לקמז יר ,מו( ונתץ את הבית) ,וכן בספר מעשי
טוביה

האדם

)ח IIב סרפ שני ,בית חדש(

כמו

בית,

עיין

שם

אשר

צייר

בציורו(,

וכאשר

האדם חוטא ופונם ברמ//ח אברים שלו ובידיו
ועורקיו ח  I1ו ,אן אם האדם יודע ומשבר לבו

בהבליהם ,ונקל בעיניהם נלות השכינה וחילול
כבוד שמו יתברך ,זה שנים רבות לאין שיעור.

ומרניש בנפשו כנגע נראה די) ,כגופי ונפשי(.

וזו/ש ואשה) ,רומז לשכינה הקדושה ,כביכול(.

בבי"ת) ,שהוא נקרא כן כל הבנין כנןכר .ועל

כי יזוב זוב רזבה) ,כנזכר מתיקוני זוה"ק

בשברוו לבו ובעיניו רחוק מאת הו על ידי

שזהו נקרא גלות השכינה בנלותא בעונותינו
הרבים( .יזבים רבים) ,באריכות הגלות המר

וה המסורה( זברחוק ה' נראה וי) ,אם הוא

חייס

שי

ושלום

אחרי

הוה( .ביא עת נרתה) ,היינו בשכבר כלו כל

צבאות שימו ובבכם עי ררכיכם) ,הרי

הקצייז אחרי העת כנ (. ffל או כי תזוב בני

מפורש התוכחה מפי השם יתבךר על ידי

נרתה כי ימי זוב טומאתה) ,היינו נם בימי

הבניא כדברים הנזכרים לעיל( ,הלא על זה
תאמרו כי העת לכם לבנות בתיכם ספונים,
כפי צרוז כבורכם ,והבית הזה חרב .ולא עת

הגלות הנגזר ,שהוא מכונה העת נרה ר  flל,
ונברו הצרות וההתרחקות ,שנקרא בלשון
טומאה ,עד שנוגע כביכול להקרא( כימי
נרתה תהיה טמאה היא) ,כנזרכ לעיל(.
וז Iוש המסורה בלא עת גו כנזכר ,רו ,ואיךד
בחגי העם הזה אמרו יא עת בא עת

עור לכם להבנות ,רק שימתינו עור עם חגואל
צרק ,ולא ישובו בתשובה .כה אמר הו צבאות
וביותר בימינו

שימו לבבכם על דרכיכם וזהו -
אלו  -המוסר השכל העיקרי והאמיתי בכתוב
הנזכר בתורה רמוז בפרשתו ,ובמסורה בנביא

בית הו יהבנות) ,היינו כנזכר לעיל ,שאחרי
כל אלו הצרות עור יאמרו הע Iום הזה ,נקרא

הנזכר.

ען'ם פחותי ערר המררגה ,או רשעים בלבותם,

וזןוש ועתה,

ברוב אריכות הגלות ]בצרות[ צרורות ,עם כל זה
יאמרו לא עת בא עת בית ה' להבנות ,שיש

בראשית
בתשובה(.

כה

רז"ל

)דרשו

)פכ  /lא ,ו(
אמר

איו
ה'

במררש

רבה

ועתה

אלא

צבאות

שימו

י בבכם עי ררכיכם) ,המקולקלים ,לתקנם

עור זמו להמתין ער שימלאו כל אחר תאות
לבו וכבור ביתו וכיוצא .וזה שכתוב שם בחני

בתשובה ואז יבנה בית הו במהרה בימינו( ,וה'

,א) ר« ויהיה רבר ה' ביר חגי הנביא ואמר

יעזרנו להטות לבבנו אליו לשוב בתשובה

העת יבם אתם ישבת בבתיכם ספונים,

שלימה ,ובמהרה רירז יגאלנו בקרוב ברוב

הזה

והבית

חרב,

ועתה

כה

אמר

ה'

רחמיו

וחסדיו:

אחרי
)טז ,ג( בזאת יבא אהרו אל הקודש .במדרש

רייקא ,על פי מה שכתבו בםפרים הקדושים

ופםיקתא

על מה שאומרים בעת המילה ,כשם שנכנם

)רבתי פמ ז ,ך( אמר ר' חנינא ברו ישמעאל זכות

לברית כו יכנס לתורה ולחופה ולמעשים

המילה היתה נכנסת עמו ,שנאמר )כראשית יז ,י(

טובים ,ואיו אומרים כן בעת שנעשה בר מצוה

ואת בריתי אשר תשמרו וגי' .נראה העניו למה
נכנס הכהו גדול לפני ולפנים בוכות המילה

וכיוצא ,היינו כיוו שהמצוה הזאת עושה הילד

רבה

)שמות רכח פל(n ,n/l

II

בלי מחשבות זרות ופניות כלל ,עלכו מברבין

חיים

ושלום

אחרי

שיא

אותו כשיכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים

אל תתמה אל החפץ ,כי והו נסיונות מהשם

יהיה גם כן כלי מחשכות ופניות) .והגם שהילר

יתבךר מהתבגרות הקליפה ר"ל הסובבות לפרי,

אינו עשוה המצוה ואין לו מחשכה או עור,
תיצוו על וה שפיר שאחר ךכ כשישא אשה

והוא חבלי לירת משיח וביאתו במהחר בימינו.
וכן הוא רוגמת הימים האלו ,ימי ספירת העומר

ויוליר כו הבחיב לו ומל אותו ,הרי איגלאי
מילתא למפרע שגם כעת שמלו אותו היה
לצוונו ,ואין כאו מקומו להאריך(.

שנקראו ימי הרין ,טרם ימי חג השבועות ,שהוא

והנה כל המצוות והתורה כוראי יש לחוש

כפנימית לכבו מפני מחשבת עוו גאות
ופניות אחרות ,ה' ציילנו ,ואיך יכנס הכהו גרול
בוכות אלו המצות "לפני ולפנים" ,כיוו ששם
משגיחיז במחשבתו לפני ולפנים אם באמת
כונתו ולא לפניה אחרת .על כן נכנס לפני
ולפנים בוכות ה.מילה )רייקא( ,שנעשה כלי

מחשבה וחר במפנים כנוכר לעיל:

תכלית השלימות בשמחה ורחמים ,ועם כל זה
הימים האלו בחרשים האלו ימי מזלן של
שיראל ,כמבואר כקרנים )מאמר ה' יעייז שו"ת מנחת
אעלןר חIIו סימן מ(,IIו ורק הם הכנה לשבועות

שהוא בחינת יובל העליון ,על כו המה בחינת
בגורות וחבלים טרם הלירה ברחמים במהרה
בימינו .ונורע מה שהיה בימים האלו שמתו

כ"ר אלף מתלמידי רבי עקיבא ,ופישרו בספריס

בזה עיו כי הוא לעומת הכ I /ד אלף שנפלו
משבם

)עיין כראשית רכה פ'  Iצ ,פר(.

שמעוו

וז"ש

שאמר עיקב לשמעוו ולוי ואני מתי מספר,
]בימים שסופרים ספירת העומר[ ,ונאספו עלי

)פז ,ח( ונתן אהרו על שני השעירים גרלות.
גרלות חסר ר' כמסוחר ,רו.

והכוני ]משבט שמעון[ ,על ירי שהכו את שכם,

ואידי )מבוכר לו ,ג( ומגרל נחלתינו יגרע[ .ג]

ואכמו/ל .עול כל פנים הימים האלו היו הגבורות

ויאמר יהורה לשמעון ]אחיו[ עלה אתי בגרלי
)שופפים א(. ,ג [ו] ותנוח ותעמור לגרלך )וניאל יב,

לשבט שמעו"ז ,ועל ירי וה הוא הכנה ררבה,
בחיבת בחלי משיח לביאתו במהרה בימינו,
והגאולה תגמר בחג השבועות במהרה בימינו,

שניהם שוים בקומה ובמרא"ח וכו' כראיתא

כראיתא כתיקוני זוה /Iק )תיקון נא נה(, ,א ועיין שם

במתניתיז יומא )סב(, ,כ היינו כי את זה לעומת

בבאר לחי ראי )רIIה וכסוכות( ,ובעייא מה 'Iמנא

זה עשה אלקים )קהלת ז ,יו( ,על כן צריך להיות

)זוח"ג רנו(. ,א

ויאמר יהור"ה,

שניהם שויו .ועל פי זה פירש זקיני הגה"ק רבינו
הר' משה ליב מסאסוב זי"ע ואת השעיר השני
לעזאזל ,כי עזאז"ו ר//ת את זה ועומת זה

)שהוא הגאולה שלימה מלכות בית יהודה(.

(.ז היינו עו שני השעירים גרות ,שיהיו

עשה

אלקים,

כנורע

מהיכל

הרבכה

על

החוםש.

וז"ש המסורה ומגרו נחותינו יגרע) ,היינו

כיוו שחוא את זה לעומת זה ,אם כו
יפלא כשנגרע ח"ו מנחלתינו נחלת ישראל
שרואים תוקף הגבורות ר"ל כי נשארנו מעט
מהרבה כתורו ]על[ ראש ההר וכון )שיעיה ל ,די(,

וזה

שכתוב(

ושובעו"ן) ,שהוא אליו נספחו הגבורות בימי
ספירת

העומר

כבוכר(.

עוה אתי בגרוי,

)שהנבורות שלך המה בגורלי בחינת חבלי
משיח ,הכנה ררכה להגואל צרק מלכות בית
דוד ,דמיהוד/ה קאתי ,וכנזכר לעיל בחיבורנו

כמה פעמים מזה .ועל ידי זה יהיה( ותנוח

ותעובור וגרו" )שנאמר בסוף דניאל שזהו
יהיה בהגאולה שלימה ותחיית המתים(,
כמהרה בימינו

אמן:

חיים

שיב

ושיום

אחרי

)טז ,יב( ויקח ובלא חובחתח גחלי אש ובעל

הקטרת שהוא העבוהר ,את חכפרת יכסח את

חמזבח ובלפני ח' וובלא חפניו

הכתר תורה כנזכר ,ולא יתגאה בזה ,רק העיקר

קטורת סמים דחק וחביא כונית לפרוכת .י"ל

יהיה אצלו לעשות נחת רוח בעבודתו להשם
יתבךר .ועל ידי זה( ו;א יזנות) ,לאתחיח

כי חכחו גדול ;קח מ;א הזנחתה) ,כלי
קדש( ,בח;-י אש) ,שלחבת יויק ,חתלחבות
גדול כאש בוער לבו לחשם יבתרך ולעבודתו(.
זנע; הזנזבח מ;פנ-י ',ה )על ידי עבודתו
שזבווח את יצרו ,כמו שאמרו חן"ל )סהנרריז וכב,

התורה נעשית לו סם המות ח 'Iו ,כמו שאמרו

רז"ל )ימרא עב ,ב( כשהוא לומד שלא לשובח ,רק
בנורל נאונו וחכמתו ולחנות מבנור חתורח(,
וכשילמוד משום עבורת השם יתברך סם חיים

(,ב על כן זכח ליקח אש קושד זח בלבו ומוחו

בתורתו

ועבורתו:

ובלפני השם יתברך .וגם על דיי ןה ןכה ליקח(
וזנ;א חפניו קטורת סזנים יקה) ,שחקטרת

ובשערת )יוובא כו(, ,א וכוב"ש )תהלים ,,,

יא( יראו

את הו קדושיו כי אין מחסור ליראיו ,ובצל
חחכמח בצל חכסף )קהלת ז ,יב( ,רק שיחיח כונתו

אש השם

אן בעבודתו רק ליקח

יתבךר

לעבודתו ,ולא לחנאת ממון ועושר .ון"ש(
והב-יא זנבית ;פרכת) ,שרנ,יא עבודתו רק

כוני /Iת לפרכתII ,ביתיי לשוו פנימית חלב לשם

ח' לבדו( כנזכר.
וגם י Iול ונתן את הקטרת) ,נם חעשירות

שניתן לו על ידי חקטרת שמעשרת( .ע;
האש) ,של תורה(; .פני ',ה )לצרכי נגוה
עישח בו מצות

ומעשים

טובים

וחרמת קרן

חתורח לשם חו( .וכסה ענן הקטרת) ,חיינו
עבודת חו ,שחוא בחינת קטרת עבודח עובדא
דאחרן.

את

הכפרת

אשר

ע;

)טן ,טז( וכפר על הקושד מטומאות בני
ישראל

ומפשעיחם

לכל

חטאתם .וכן יעשה לאהל מועד השוכן אתם
בתוך טמאותם .צרד להבין חהמשך ,כי מח

זה דוקא בשביל שהאהל מועד שוכן אתם בתוך
טומאותם. ,על כו צרד לכפר הפשעים לכל
חטאות בני שיראל .וי"ל על פי רברי אאזזנו"ר
הקיוש זי"ע מפח קחלח בכתב יד קושד )שם
שלובה על התרוה( על חכ' זה וכפר על הקודש
מטומאות בני שיראל) ,חיינו מח שטמאו את
חקודש,

חיינו

שעשו

במחשבות לא טובים

ובצות

ומעשים

טובים

ופניות וכיוצא .וגם(

ובפשעיחם לכל חטאתם) ,ובה שפשעו בפשיטות
שעשו חטאים ועבירות לא תעשח בפועל( ,עד
כאן דבריו חקרושים.

העיות,

)כמ"ש רש'  Iי בפרשת תריובה )שובות כה ,יא! כי

יבזה יובן חהמךש ;אה; זנועי השוכן אתם

הזר זהב שעליו ניתן הכפרת ,הוא סימו לכתר

בתוד טזנאותם ,כי לכאוהר קשח לפי

תורח ,ואובנם אמרו חז 1Iל באבות ,א"פ) ובי"ב(

זח ,לובח כתוב מקודם וכפר בנ; הקויש

ודאשתמש בתגא ]חיינו כתר תורה[ ,חלף ,רק

)לתיקון המצות עשה ,ואחר כך( וזנפשעיהם
וכו חפאתם) ,כפרת חחטאים( .הלא אדרכא

ויפרסם כבוד תירתי וחכובתו ,רק שילבשנה
ויכסנח בדרכי עבודתו ,כי הוא העיקר ,חלומד
על מנת לעשות ,וחעבודח עישח בכח כדי
לחשלים רצונו ית"ש .ועל ירי זח וכסח ענו

צרד לתקז מקודם חחטאים ,קודם שיעשח

מה שהוא צלורכי בגוה ,והיינו רמז שלא חינה

הובצות ,כדי שלא יהיח בכלל נירו לכם ניר
ואל תזרעו אל חקוצים )ירוביה ו(, ,ב כמ"ש

בראשית חכובה )שער התשוהב( שח"ו ילך לסטרא

ח'י'ים
אחרא

והמצות

התורה

ושלום

אחרי

שעושה

תיקן

בטרם

)טז ,ככ( ונשא השעיר עליו את כל עונותם
אל ארץ נזירה

העונות שעשה.

אמנם כבר כתב על זה בדרך פקודיך )לזקיני
הקדוש זי"ע( בהקדמה באריכות ,כי די

במה שמקבל עליו בתשובה לשוב אל השם
יתברך ,ואז ילכו מיד התורה והמצות לצד
הקדושה לפניו יתברך שמו ,ותשובת המשקל
יתקו אחר כך ,כיון שמקבל עליו מעתה לשוב

לעבודתו ית"ש ,והרי הוא ית"ש שוכו אתם
בתוך טומאותם ,נם טרם

תיקנו וטהרו נפשם

על חטאתם כנזכר.
וז"ש וכפר

עו

הקורש

בני

מטומאות

עשה .ואחר כך( וכו פשעיהם ]ומפשעיחם לכל

חטאתם[) ,וקשה כנזכר לעיל ,דהא אדרבא צריך

מקודם לתקן החטאים טרם המצות עשה .ועל
זה

הכתוב(

השוכן

אתם

בתוך

טמאותם) ,אם כן יוכל לעשות המצות עשה

ושלח את

השעיר במדבר .הנה נודע בפרקי דרבי אליעזר
)פ  /lמ( ובספרים כי רומז השעי"ר הוא עשו אבי

אדו"ם ושר שלו) ,כמ"ש במדרש )בראשית רבח
פם  /lח ,טו( וברמב"ז בזה )ויקרא טז ,ח ר  /lח וגורל בא"ר

אמרו בב"ר« בנלות הרביעית הארוכה הלז ,שהוא
קשה מכולו בעונותינו הרבים ,ולאשר ביום
הכיפורים לית ליה רשות לאסטוני ,כדאמרינו
בש"ס יומא ,כ) (.א וזהו רומז לזכותו של ישראל
כי ונשא השעיר) ,הס"מ שרו של השעיר
עשו(.

ישראו) ,היינו מה שקלקלו בהמצות

מתרץ

שינ

עויו .את

כו

או

עונותם

אר"ץ

גזיר"ה) ,יען שהוא גרם להם עונתם ,מחמת
שגזר גזירות קשו"ת על אר"ץ ]  [....על ידי כל
מלכי אדום ,לבטל התורה והאמונה בתחבולות
שונות ננדינו ,על כו יחולו העונות על ראשו(.
ושוח את השעיר במרבר) ,שיעשוהו הפקר

כמדבר ויבטלו מלכותם ,כדאמרינן במדרש רבה
בא )שמות רבח פי"ח ,יב( ,שיקויים

והפכתי כסא

ממלכות וכו' )חגי ב ,ככ( ,ותשוב המלוכה

מקודם גם טרם שתיקו לנמרי כל עונותיו ,כיוו
שמקבל עליו התשובה כנזכר לעיל ,והוא יתברך
שמו שוכו בתוך טומאותם ,על כו בודאי יבואו
המצות לתכלית הנרצה לפניו יתברך שמו(.

בכללה הוא באות ע ,של יע"ל בעשרת

וכפירוש רש"י השוכן אתם בתוך טמאתם ,אף

הדברות )שמות כ ,ח ועייז באצור חחיים בחומש עם חיכל

על פי שהו טמאים ,שכינה ביניהם ,עכל"ה,
)ונמצא שיבא פעולת התורה והמצוה לרצון
השכינה אשר בתוכנו ,נם בתוך טומאתנו ,טרם

נתקו( כנזכר לעיל ,וכן יהי רצון:

למלכות בית דוד( ,במהרה בימינו אמן.

וי"ל כי על כן מצות עבודת יום הכיפורים

חברכח מ"ש בזח( ,כי באמת מה שלא
נדול בעבודתו בתכלית השלימות
עד ,הוא מחמת השעי"ר הוא שרו
עש"ו )איש שעי"ר( ,שלא נכנע

פעל הכהן
לבנין עדי
של אדו"ם
אז לנמרי,

)וכמו שכתבנו בחיבורנו שער יששכר מאמר

)טז ,כא( ו ם מ ו

ידיו·

יום הקדוש( ,כי נם בסוף בית שני ברח השעיר

בשער

לתוך המדבר ואין כאן מקומו להאריך ,וראשית

אהרן את שתי ידו .וקרינו
עייז

מה

שכתבנו

יששכר )מאמר חםליחות אות ('ג (א) :

בזה

נוים עמל"ק )במרבר כר(, ,כ ושרו הוא ס"מ כידוע

(.א) עיין לעיל פרשת שמיני בר"ה ןישא אהרן במה שהעתקנן בהג"ה

שם :

ח-י-ים

שיד

ושיום

אחרי

בילקוט ראובני ,והוא ראש לעו שרים )לעו

הדינים

אומות( היושבים על הקתדראות בעונותינו

לשמור מיצר הרע ,איןהו גבו"ר הכובש את

בשער

יצרו )אבות פ"ר מ יא( ,וגם הגכורו Iות להכניע

יששכר במאמר תקע בשופר )ארת י-ז טו בט«,

ולהפיל שונאנו במהרה בימינו ,והוא בחינת

וזהו כאות ע רומז לעו קתדראי ,iאשר בראשם
השעיר )עש'/ו הוא אדו"ם( ,ישובו להם כי

)קו

הרבים,

בדדבינו

)כמבואר

בארוכה

כל עונות בני ישראל הוא על ראשם
ובאחריותם מחמת גזירתם כנזכר לעיל ,ואנחנו
נזכה לישועה וגאולה שלימה במהרה בימינו
אמן:

גבורות

קדושות,

אשר

יהיה

בידינו

1

יסוד

בטיל לשמאלא

)השמטות רבב(, ,ב

הגבוהר(.
וז /Iש ושמרתם

את"ם,

)אותיות

אמ"ת,

שהתיקוז על ידי הספירת העומר כנזכר
לעיל( .את חקןת"י) ,שהוא תיקיו גבורות
יצחק,

ויסוד

קושד,

ברית

כמו

שכתוב

ואת

בתוספות ה//ר) רידי( סוף פרק רבי אליעזר דמילה

משפטי .ולכאורה קשה

)שבת קח ,ב( משם המדרש ,בברכה שלאחר

הלשון אתם ,כיון שאמר ושמרתם ,היינו לנוכח

המילה אשר קידש וכו' ,וחו"ק בשארו שם,

לרבים ,ומה זהו לשוו /Iאתם/ו .אמנם יובן בסדר

זהו

משפט

הומנים שקוריו פרשה זו בימי ספירת העומר,

הבבורות ,כנזדנ לע~ל לתקנם שיהיה בידינו(.

שהכונה בהאריז /Iל )פרי קץ חייס שקר ספירת הקומר

ווא

האוה,

פ /א( לתיקון רבוע אהיה ,לתקן מר"ם להיות

)ולהשמר ולהזהר מחטא עריות פגם הנזכר

מ"ת,

העריות(.

)יח ,בו( ושמרתם אתם

את

חקתי

I

אר"ם,

וגם

י'

פעמים

ר"ם

הוא

לעיל,

ציחק(.

יאת

תעשן

שנאמר

משפטי,

מכו

זה

)הוא

התןעבןת

אחרי

חטא

ולהמשיך האל"ף חיות אלופו של עולם ,להיות
אמת .ועל ידי ןה מתקניז הבחינת זו מלכין.

הג"ר) ,הנ"ר גימטריא יצחק ,היינו בי פעמים

דמיתו ,והימים האלו הם ימי הדיו והגבורות.

בתיקוו "היסוד" ,גם כו שנטל לשמאלא בכחינת

אמנם כשמתקניז כראוי את מדת היסוד ,כמו

גבורה עותיק ~שורשו( בתוככם .ויהיה הימים

האזר"ח) ,אזרח גימטריא גבור"ה( ,והג"ר

שכתוב בכתכי הארין"ל )שם פ /ז קניו ימי הקומר

האלו לטובתינו ,יסוד צדיק ח Iוי עולמים נטע

ק ו"י,

בתוכנו ,ולהתגבר על אויבינו ,ולזכות לישועה

I

בהג//ה ר"ה א"מ בי(

כי

עמ"ו

בגימטריא

שצריכיז לתקז בימים האלו ,ואז בעשה מכל

וגאולה ,במהרה ביטיבו אמן:

חיייים

ושלום

קדושים

שטו

קרושים

)יט ,ב-ג( קדושים תהיו כי קרוש אני ה'

אלקיכם ,איש אמו ואביו
תיראו ואת שבתותי תשמורו .להביו סמיכות

הרברים קרושים תהיו וכו' ,לאיש אמו ואביו
תיראו .וגם למה הקרים אמו לאביו בזה .וגם
הסמיכות לשמירת שבת בןה .י'זל על פי ררבי
הרמבז/ו ן"ל )ד ח קדשוים חתיו( בפרשתו ,קרושים
II

תהיו שהוא אזהרת שמירת נפשו גם מרברים

המותרים ,שלא יהיה בנל ברשות התורה ,כגון
אכילה ושתיה כל ימיו וביאות המותרות תמיר
כנורע·

כנזכר )עיז ועיו חיים ושלום פרשת קרח ד  IIח וחרמותם
יכון(.

וז"ש קרושים תהיו) ,הוא שמירת הלא
תעשה בןהירות יתירה ,לשמור במחשבתו
שלא לעבור אפילו על תאות רברים המותרים,
כנזרכ מהרמב/זן .וןהו רסמוך ליה( איש אמו

ואביו תיראו) ,היינו אבא ואמא עילאיז,
שהוא המוחיז ,שהוא שמירת המחשבה במוח.

ועל כן הקרים מטעם ןה בכאו אמו לאביו  Iכי
אמו

רומז

ללא

שהוא

תעשה,

השמירה

במחשבה שלא לעבור כנזכר )עיי! שער מאמרי רשב י
II

והנה נורע בספרים כי על כז לא תעשה

תיקונים ד"ח אן/ש חויות( ,והיא קורמת לאביו בחינת

כראמרינן בריש

מצות עשה בפועל כנזכר .ווה שכתוב( ואת

)הגם שכתב הרמבז'ז רלכך עשה

שבתותי תשמורו) ,כי שבת הוא בחינת י"ק,

רוחה לא תעשה ,משום ראהבה גרולה מיראה,

שהוא שם של שבת כנורע בכונת המקוה

רהנה שמירת

לשבת ,הייבו י"ה או"א ששם עולה בשבת ,כן

הלא תעשה הוא במחשבה טרם בא הרבר

מבואר בפרי עץ חיים ,אך בבחינת אבא ואמא

לירי פועל במעשה ,יעיקר שמירת הלא תעשה
הוא רק במחשבה שנשמר במחשבתו מלעשות

שי בבחינת שבת ,ןכור מצות עשה ,ושמור .לא
תעשה ,ולאשר בזה בא לבאר עיקר שמירת

כך

הלא תעשה ,שהוא בחינת שמור בשבת ,על

חמירא

יבמות ,ו) א(

-

ממצות

עשה,

ככר כתבנו מזה במקום אחר(

הרבר

האםור,

והמצות

עשה

-

בא

אחר

בפועל המעשה ,על כן הלא תעשה חמיר
ממצות עשה כיוז שהמחשבה קורמת למעשה

,

כן נקט את שבתותי תשמורו היינו שבת שהוא
אבא

ואמא,

ובבחינת

תשמירו/

היינו שמירת

חיייים

שטז

קרושים

הלא תעשה בראשית המחשבה( כנזכר )ועיי!
ברברינו במאמר תורת שבת רפשה זו אות ב

ושיום

: ( f

דן .ואידך )לקמו בנ ,יט( לצרונכם תמים זכר .נג[
וכי תובחו זבח תודה לה' לרצובכם )שם שם(. ,כפr
נר[ לצרונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן )שם

או יאמר מה שהקדים אמו לאביו בזה ,על
דרך הנודע בראשית חכמה )שער

התשובה( ובשארי ספרים הקדושים על הכתוב
)ירמיה ר,ג( נירו לכם ניר ואל תןרעו אל הקוצים,
כי מקודם צריך לשוב בתשובה על חטאיו
הקודמים ,ואחר כך יעשה המצות וילמוד תורה,
כי זולת זה הרי זה .כזורע אל הקוצים וכו'.
אב iנס

כג ,יא( .י"ל על פי דברי הרמב"ם בסוף הלכות

גירושיו ,ב"פ) (כ//ה בגט מעושה ,דהוי לצרונו אף
שכופיו אותו ,מכל מקום לב הישראלי בעצמותו
יצרה בזה ,אלא שיצרו אנסו ,ועל ידי הכפייה

יסירו המונע ,כנודע דבריו אלו.
וז 'Iש וכי תזבחו זבח שומים) ,היינו המצות

להן שיש בהם נם הנאת בעלים ,על כן

קדוש זקיני בהקדמת דרך פקודיך מצא

נקרא בחינת שלמים ,שהם כמותם ,שמשימים

בזה פתח תקוה ,פתח טהרה ,כי בעת

שלום בין בעלים לאביהם שבשמים כביכול

קבלתו על עצמו בתשובה יוכל לעשות המצות
עשה ואינם הולכים לחציונים ,והביא הרבה
ראיות לזה ונם האררי ,עיין שם .ונמצא כי
יכולים לעשות המצות עשה )בבחינת אביו(,
גם קודם שתיקן לגמרי )בתשובת המשקל( את
החטאת נעורים והעבירות שעשה )בבחינת אמו

(.ל'/נכ אמנם כאן שנאמר קדושים תהיו ,קדש

עצמך במותר לך כמו שאמרו חז"ל )יבמות ב,
(,א וכמ"ש רבינו הרמבו Iו הפירוש בזה שלא
יהיה גם נבל ברשות התורה ,וממילא קל וחומר
שיפרוש לנמרי מהעבירות ,על כן נאמר בזה
אמו )שיתקו מעיקרא הלא תעשה( ,קודם לאביו
)מצות עשה( כנזכר לעיל:

כדרשת רז"ל )עיי iרשו'י ויקרא ב(. ,א אבל יהיו(
והי ,ורצונכם )השלם ,ולא בתערובות טענות
ומחשבות הציר הרע( .תזבחהו) ,כל הזובח
את צירו וכו' ,כמאמר רז"ל )םנהיריז מג«. ,ב
ואידך ורצונכם זכר תמים) ,היינו בחינת

משפיע ,זכר תמים בשלימות הרצון ,ולא בחיבת

נוקבא ,מקבל למען טובת עצמו וקבלת פרס(.
ואידך וכי תזבחו זבח תורה ,שצריך לבךר
ולהכיר חסדי השם יתברך וטובותיו ,וכאשר

בדבה לבו להקריב קרבן כזה להשם יתברך
תודה על טובותיו( ורצונכם) ,השלם כנ//ל(
תזבחו .ואיךד ורצונכם ממחרת השבת

יניפנו הכהן) ,היינו כמאמר רז"ל כמדרש רכה
)ויקרא רחב פכ"ח ,ג(

)יט ,ר( או תפנו אל האלילים ונו' .דרשו רז"ל
)עיי! תורת כהבים פי"ט ,ו( ופירש שר'/י

ז"ל מלשון אל ולא .עיין בדברינו בדברי תורה
)המיורא ו  fאות נ"ר( ביאור הדברים בעזרת השם
יתבךר:

אימתי

הן

תמימות,

בזמן

ששיראל עושין רצונו של מקום ,והייבו רצונו

של מקום ,ולא למען נגיעת וטובת עצמם ,ויניף
הכהן את רצוו קהל ישראל ,וז"ש לצרונכם
יניפנו הכהו ,שיהיה ברצון שלם להשם יתברך(
כנזכר.

וזו'ש ביום זבחכם יאכו וממחרת) ,היינו

)יט ,ה-ז( וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצונכם

כי שלמים ששי בהם גם הנאת בעלים

תזבחהו .לצרונכם ד' במסורח,

יאכל שכרה חיום וממחרת] ,יש מחר שהוא

חיים

ושלום

קדושים

שין

לאחר זמן[ ,גם בתחלת חגאולח במחרח בימ'!נו.

)יט ,לב( ו בוכררש פליאח מובא בספרים
בשעה שעלה משח

ונחיה לפניו בתחיית חמתים ,בתכלית חזיכךו,

למרום ,שמע שחקב/וה אומר מפני שיבח תקום,

שאז לא שייך תערובות חנאות גשמיות של

אמר משח מאי מפני שיבה תקום ,אמר ליח

חבעלי בתים( ,באש )של תורח( ישרף .ואם

קום בתולת ישראל )עמוס ה(, ,ב עד כאן לשונו.
ויש לומר כי חקמת בתולת ישראל ,חיינו

,א ירצה) ,כי אן ברוחניות חזך חזח פגול

הנאולח שלימח ,חוא כיעקב שקראו בית,

חיא ולא ירצח עיד תערובות תאות עולם חזח
כנזכר לעיל( ,רק אלח לחיי עולם) ,מי שנדבה
לבו לח"י עולמי Ifם יתברך שמו ,בלתי לח'

)כדאמרינן בפסחים )פח«, ,א וחוא תתו אמ'/ת

ליעקב )מיכה ו(, ,כ להחזיק במדת אמ"ת ולא
לשקר ח//ו ,על ידי זח נןכח לנאולה במהרח

לבדו( ,כן יעזרנו השם יתברך ויטחר לבבנו

בימינו .וזח שאמר מאי מפני שיבה תקום,

לעבדו באמת ובלבב שלם ויגאלנו במחרח

)מאי רמן ופנימיות שי בו( .ואמר ,יה) ,חרוות

בימינו אמן:

הנזכר מדבר שקר תרחק וכו' ,כנזכר לעיל
להחזיק במדת אמת ,ועל ידי זח( קום

אבל( והנותר ער יום השיישי) ,שאז יקימנו

האב,

יאב,

ביום

הש,ישי

פנו,

הוא

)יט ,לב( וכפני שיבח תקום .דשרי רז  IIל )קירשו~ז

בתו,ת ישרא" בביאת נואל צדק במחרח
בימינו אמן:

לב ,ב( ופירש רש'  Iי יכול זקן

אשמאי ,תלמוד לומר זקן ,ןח שקנח חכמח.
וי"ל רומן כי ]מפני שיבה תקום[ חוא ר"ת של
מדרב שקר תרחק )שמות יג(, ,ז וכן רו'ת אלו

של מוצא שפתיך תשמור .כי חנח אמרו רז"ל

וגם י"ו על פי דברי חןוחר הקדוש בפרשתו
)זוח"ג פו ,ב( על חכתוב מפני
שיבה) ,חיינו קודם ימי שיבח( .תקום) ,לשוב

בקידושיו )לג ,א( דרג יוחנו חוי קאי גם מפני

בתשובח( .וחנח קיימא

סבא ארמאח וכון ,אמנם זהו רק מפני סבא

ב( כלו כל הקיצין ואיו הדבר תלוי אלא
בתשובה ,וזחו שאמר ליה שעל ידי זח שנשוב

חדת

מקודם ,ולא נתרשל להמתין עד ימי הזקנח,

וחאמונה ,נם אם הוא זקו וכא בשנים ,לא
שייך לומר לחוס על זקנתו ולכבדו  fכי אדרבא

נזכה במחרה בימינו לקום בתולת ישרא.ל

אדם פשוט גם אם הוא נכרי

מסית

ומדיח

בשקריו,

I

אמנם מי שחוא

בפרט

בעניני

לr

בש /Iס )סנהרריז צו,

כנזכר.

אולי חוא בכלל לא תחמול ולא תכסה עליו,
ועל ידי זח שיכבדוחו בשביל זקנתו ושיבתו
ישמעו לדברי שקריו ויכשילו רבים .ו'/ח על כן
חרוות מפני שיבח תקום ,של מדבר שקר
תרחק ,ונם של מוצא שפתד תשמור כנזכר

לעיל ,לחורות לאפוקי מי שחוא שקרו ואינו
שומר מוצא שפתיו ,אינם צריכים לקום ולכבדו
כנזכר לעיל ,כי היכא דלא ייתי לאנרורי ברתיח
חלילח:

ויש להבין הדברים מח שקוריו הפרשה חזאת

בימי ספירת העומר ,הכנה לחג השבועות
הבא עלינו לטובח ,שבו נזכה שיצא הפסק
שיצאו שיראל מנלותו ,כדאמרינן בתיקוני זוח /fק
)תיקו! כא נהן א( ועיין שם בבאר לחי ראי )ד"ה
ובסוכות( ,וברעיא מחימנא )פנחס רנו(, ,א והימים

חאלו המה ימי חתשובח שצריכין לטחר נפשנו
מכל סינ ופנם כדי שנזכח לקיים והקרבתם

ה'י'ים

שיח

ושלום

קדושים

מנחה חשדה לה' בבית המקדש שיבנה במהרה
בימינו בחג השבועות הבעל"ט ,וימי ספירת

שנקראח בתולה ,כנודע מתיקוני זוהר חקדוש
)תיקוו יט לט(, ,א לחקימח למעלה ,וזהו קום

קדושות,

בתולת ישראל כנזכר ,חיינו ממלכות עד למעלח

ובהם צריכין לתקן בכל לילה מבחינת ז' מלכיו

בכתר, ,וחואבסוד

בסוד

דמיתו ,כמבואר בכונת ספירת העומר )עיי! פרע 'Iח

יב"ק ,ר"ת יחוד ברכח קדושה ,ולעומת זח

שער ספירת חעומר פ (,א' כדי שנזכה לחג השבועו IIת

חחוזר ממטה למעלה קדושח ברכה יחוד ,וזחו

שנקרא )בזוהווק פרשת אמור )זרח 'Iג צו ,א« עץ

קום בתולת ישראל ,ר"ת קדושח ברכח יחרו,

החיים ,והוא בחינת מלך השמיני מלך הדר,

וחכן:

העומר

ימי

המה

הדינים

והגבורות

I

נוקבין,

מיין

כנודע

שכו יהיה לעתיד בביאת גואל צדק במהרה
בימינו.

וז"ש מפני

)היינו

שיבח,

מפני

וקודם

חג

.השבועות ,שנקרא שיבה ,שנגלה כביכול
בסיני כזקן נבזקו ושיבה[ מלא רחמים] ,כמבואר
במכילתא )יתרו מסבתא וכחודש ,פ"ח ,ג(

ושרו'י

פרשת יתרו ,ב) ב ד' ח אשר( ,ובכתבי האריז"ל
I

בכונת ז  fשל פסח וחג השבועות[ ,בחינת
לבושי  fודיקני תלד חיור( .תקום) ,בתשובה
בימי ספירת העומר ,שהם הכנה על ידי

חתשובה כנזכר( .וחררת) ,לתקז שיהיה בחינת

הד"ר מלך חשמיני חיי"ם( .פני זקן) ,שחוא

בחנ חשבועות בחינת זק"ז חעליון כנזכר ,וזהו
צריכין לתקו בימים חאלח ימי ספירת חעומר,
שחם

חיראח

בחינת(

ויראת מאוחיך) ,היינו ימי

עולח

חוי',

כנזכר(.

נבורח

אני

)שצריכיז להמשיך הא' לבחינת מה הויווח

באלפי"ז כנודע(:
וי"ו

עור בזח

פליאה

אשר יתו מזרעו למולך מות יומת עם חארץ
ירנמחו באבו .פירש רש  flי )ר /Iח מות יותמ( והוא
מהתורת כהנים /פ) Iכ ,צא( מות ימות בבית דין,

ואם איו כח בבית דין ,עם חארץ מסייעיו אותן.
עם חארץ ,עם שבגינו נבראח חארץ] ,דבר אחר,

עס[ שעתידיז לירש את חארץ על ידימצות
הללן ,עכל"ח .ויש לדקדק בזח טובא ,ראשית
למח לא הזחיר בשארי וכל חייבי מיתת בית
דין ,שאם אין כח בבית דין ,עם חארץ יסייעם.

וכן מח ששיבח בזח ודרשו רז"ל על תיבות
עם הארץ שבנינו נברא חארץ ,שחמח לתכלית
חנרצח ושעתידיו לירש את האץר ,ובכל מקום
מצינו כינוי עם חארץ לגנאי שמותר לקרעו
כדג ,וכיוצא בררשות חז"ל )פסחיס מט ,כ( בננות

חמון ,וקראום "עם הארץ" אשר לא ידעו ולא
יבינר .ואינם

חמשך חדברים

)וחוא

,כ) יא( ואו בני ישראל תאמר איש איש במני
ישראל ומן חגר חגר בשיראל

מספר

כמדרש

חקנה(

חנזכר לעיל מפני שיבה תקום ,חיינו תקו"ם
בנימטריא כח"ב חג"ת נחי"מ ,ר"ת מעשרה

חפצים

בתורח,

ואדרבא

שונאים

את חכמי חתורח ,כמו שאמר רבי עקיבא )שס(

כשהייתי עם חארץ אמרתי מי יתו לי תלמיד
חכם

ואנשכנו

כחמור,

רמה

זה

שיבח

אותם

כאו כל ךכ.

ספירות ]בתר חבמח ביבח ,חסד בגורח תפארת ,נצח חוד

ונראח מתורץ חכל בחדא מחתא ,כי חהעברה

יסוד מלכות[ ,חיינו לחעלות מדת מלכות עד

את בניהם למולך הוא דבר שקוץ

כתןור ,שחוא חעלהי בשבועות חבעל"ט .וז"ש

ומגונה כל כך ,ותועבה נדולח ואכזריות נוראח

היינו מדת מלכות

שאין כמוחו לשרוף בנו באש ביו שני מדורי

קום בתוות ישראו ,

ח'י'ים

ושלום

קרושים

שיט

אש ,כדאיתא בתרנום יונתו למתוקדא בנורא,

די ,וברא עולם הזה הנשמי השפל כדי ללחום

וכמו שכתב הרמב//ז בפרשה הקודמת )אחרי

מלחמת היצר בגשמירת ופשטות ,ולזה מסוגלים

)לעלי יח בא« שנראה שןהו המולך שיעבירים

העמי האץר כנןכר( .עם שעתירין וירש את

וישרפום לבניהם באש ,וכמו שנינה אותם

שלהם ,וכתב כי נם את בניהם ואת בנותיהם .

הארץ) ,כדי לקיים התורה ולא להתדבק
ולשיאר בתועבות דרי הארז הקידמים,
שהחטיאו את האץר בת ועבותם הנזכר לעיל,
ולזה צריכין עמי הארז ללחום כננדן ולבער
טימאותם ,ועל ידי זה עתידיז לירש את

ישאר בידם ובלבם מארמה מו התועבה ועבודה

הארז( ,כנזכר:

הכתוב בפירוש במעשה הכנענים ועבודה זרה

שירפו באש לאלהיהם ,על כו המצוה ביותר
לעקור עבודה זרה ןו מלב באי הארז ,שלא
ןרח האדוקה הןאת ,וןה

יבינו נם עם

האץר

)שאינם אדוקים בעבודה ןרה ןו( ,את נודל

או יאמר איש איש מבני ישראל וגו ,/אשר
יתו מןערו למוךל מות יומת עם

בנפשיתם אשר ישרפו באש את בניהם ואת

האץר ירנמוהו באבו .היינו כי התורה הקדושה

פתאות ורשעות האנשים האלה ,החוטאים

בנותם .על כו ציוו זה לעם הארז שיקיימו זאת
)מצרונם( ,לסייע לבית דין לענוש ולעקור מו
השורש את הרשעים האלו ודיעותם .על כן

למינות ,ובפרט הסאוויעט ודומיהן ,וכמעט

נאמר בזה שעמי האץר מסייעיז אותן לבית
דיו ,אמנם לעקור עבודה ןרה אדוקה כזו עד

כולם ונם מהערב רב מיהודים ציאניסטע"ז וכל
כתות שלהם הדומיו ,וקאמוניסטעז וסתם

שנתנשמו ונהיו בנערים )ירתר מחית השדה(,

כופרים המתחדשים.

אשר לא ירחמו עוד בניהם מלשרפם לעבודה
ןרה ,בודאי נדול כח הסטרא ·אחרא ,רהיו
הרבה מתועבים כאלי ,וצריכין לעומתו אנשים
גבורי חיל ללחום כנדגו ,ולבערם מו הארז,
וןה אין באפשרי על ירי תלמידי חכמים ,כי
התורה מתשת כח ,וכמו שאמרו רז"ל )סהנרריז
כו(, ,כ על כן רק עמי האץר הפשוטים יוכלו
ביותר ללחוס עם המנושמים החוטאים האלו,
ולזה צריכיז עמי הארז] ,ועיין רש//י בסרכה
)טג ,ב( בד//ה עמי האץר שלא היו בקיאים
באיסור םלטול ,והם היתה ידם עם הפרושים,
עכלו/ה[.

משה רבינו מפי קוב"ה

בנבואת

וז"ש עם

שבגיבו

נבראה

הארץ,

מלאכים ושכליים נבדלים יש להקב /Iה

ניבאה

שיהיה בסוף יומיא אלין שיהיה המלכיות נהפך

וז"ש שהזכוו"ך

מדורות

I

אש

היינו שמעביר

)זדוו(,

היינו

בנו בין ב

מצד

f

אחד

הממשלות בשרעתם ,ון"ש בשמו המול"ך
שמשתעבדיז להם לכת  fIהמולך" בעת ההוא,
או המלכיות רעפובליI /ק וכיוצא .או מצד השני
הערב רב הכופרים ,והמה רובן המושלי"ם.
וזהו

כf

מיני אש בוערות משני הצדדים כנןכר

לעיל ,ואם יניח כנו לעכור כיניהם ולהשתעכד
כהם ,יהיה לאיזה צד נם שניהם רע ימר מאד
ר  IIל ,וזכות יוונת )משני עולמות( .ועם
הארץ) ,הפשוטים ושרידים אשר ה' קורא(,
ירגזכוהו

)כי

מה

הפרושים

באבן,

)שהמה

המאמינים

יחןיקו

בתורתינו

וכדשרות חז (, IIל וכנ IIל במאמר

כידינו
הקדושה

הקודם:

חיייים

שכ

ושלום

אמור

אמור
)נא ,א( אסור אל הכהנים .פירש רש"י
להזהיר גדילים על הקטנים.
י"ל העניו שקבעו קריאת פרשת אמיר בימי

בעונותם ,אך על כלל עם שיראל בכללותו לא

ובפרשת אמור

יאמרו דבר בזיוו כי המה טמאים ,וכמו שנענש

יש שמירת שבת וכל המועדים ויו'יט שהם ימי

הצדיק שיעיה הבניא על שאמר גנד הכלל כלו

הגדלות כנידע .וכן פשרת פנחס )במדבר( בימי
המצרים שהם ימי הקטנות ,נם כן במוספי כל
המועדים וימים טובים ,מטעם הנזכר ,להאיר

ובתוך ע"םטמ"א שפתים אנכי יושב )שיעיה ו,

הספירה שהמה ימי הקטנות,

מבחינת גדלות בתוך ימי הדינים והקטנות

הפרוץ( .ועל זה קאמר הכתוב כי אם יוכיחום

לכל אחד או לרבים אשר טמאו את נפשם

(,ה כידוע מדרשת רז"ל )יטבות מם(. ,ב וז"ש

ונפש יא יטזנ"א בנוזני"ו ,לומר כי הם ע"ם
טמ'/א וכוי כנזכר ,ובזה יזהירו כי בכוללות בני

להמתיקן .וזויש יהזהיר) ,לשוז )רניאל יב ,ג(

ישראל שי צדיקים המגינים ,ואתם בני יעקב

יזהירו כזוהר הרקעי( .גרויים) ,מקריאת ימי

לא כליתם )מלאכי ג ,ו( כנודע:

הנדלות בפרשה זו( .נוו הקטנים) ,בימי
הקטנות ספירת העומר( ,להאיר לנו בימים

)נא ,ח( וקדשתו כי את לחם אלקי הוא

האלו כנזכר:

מקריב.

וקשדתו

בי

במסורה ,דן .ואיךד )שמות יט ,כר( הנבל את ההר

)כא ,א( ואסרת אליהם לנפש לא יטמא

וקדשתו .י"ל היינו שההננים ועובדי ה' צריך

בעמיו .מהו הענין והלשון
בכר דקדקו בזה ,כי הלא כל אחד

להיות עיקר עבודתם בשמירת היסוד לתכלית
הנאולה שלימה לקרהנ בסוד מקבץ נדחי עמו
שיראל ,וכנודע בהאר.ידו,ל נעיי! שעה"נ נוובת העמירה

"בעמיו

I1

מהכהנים מצוה על עצמו ליזהר מטומאה ,ומהו
בעמי"ו.

אולם רמוז

ררוש 'כ  iלכ(. ,כ

)הצדיקים

וז"ש יקרשתו) ,כל מקום שאתה מוצא גדר

הרבנים הממונים לשמור ולהזהיר על דת

ערוה שם אתה מוצא קדושה )ייקרא רכה

והזהיר

גרווים,

ה' ותורתו ,שלא יטמאו בנפשם בתועבות היצר

פנ"ר(. ,ו ועל ידי זה נזכה( כי את יחם איקיד
הוא זנק רי ב ) fלהקריב קרבנות בבית המקדש
במהרה בימינו( .אמנם תלמידיו ואנשי בריתו

הרע( .נוי הקטנים) ,קטני .הדעת קרצרי חומר,

הנוחים להתפתות מצד היצר ורשעת הדור

חיים

אמיר

צריכים להחןיק בידו ולשזכוע בקולי ולשזכור
ככל הנאמר מפיו ,ועל ידי ןה הם נותנים בו
כח ועון של תורה ,לבל יתגרו וישטנו בר ח"ר
החיצונים המתקנאים בו ,כי כל הגדול זכחבירו

צירו גדיל היזכנו ,כזכו שאמרו חז"ל )סובח בנ(. ,א
וזהו וקדשתו) ,גדלהו משל אחיו שאמרו חן  IIל
)ירמא יח(, ,א והיינו מוחיו דגדלות ,להחזיק בידו
זכסביביו אנ"ש ותלמידיו כנזכר(.
ובמםורה הגבי את הה"ר וקדשתו) ,הייבו

צריכים

ושלום

ההרי"ם בקראו אנשים הגדולים ,לןה
להגבילו סביב ולשמרו מהפנ עים

שכא

נראה יען כי הוא הכהן ,בפרט הכהן גדול,
באכילתו קדשים צרךי לתקנם ,והניצוצות אשר

בקרבם לשורשו ,כי אכילת קשרים בעצמותה
זכצוה ומכל שכו כשאכלם בכונה הראויה .מה
שאין כן כשאכלם שלא בכונה כנ IIל ,אז הניצוץ
יחטיאו לאשמה כנזכר.
ון Ifש ויא יחייו את קרשי בני ישראי,

)באכליתם בלי כונה צרוייה ,רק באכילתן

דרך חול וחילול .ובאמת צרךי להיות( את
אשר יריובו יהי) ,להריזכם לשושרו לזכעלה(.
והשיאו אותם עון אשובה באבים את

המתקנאים כנזכר וקדשתו( .וזהו במסורה חד

קדשיהם) ,לחללן באכילתו כפירוש הפשוט,
אז שייאו אותם הניצוץ להחטיאם ולהאשימם

הצדיק מתחיל בעבודתו בריש פסוק ,אמנם
מטרת מנמתו צרד להיות רק לסוף פסוק

כנ(.IIל בי אני ה' ובקרשם) ,כתיב כי ,בלשון

בריש פסוק והב' ·בסוף פסוק ,היינו רומז כי

באחרית

הימים ,שיהיה

ביאת

במהרה בימינו ,כן יהי רצון

גואל

צדק

אמו:

דהא ]נתינת טעם[ מקדשם ,כי ית'/ש היא

חושב זכחשבות אל כל בריותיו אד יוכל כל
אחד ואחד לתקן שזיtייך לשורש נשמתו ,לפי
עךר קדושת נפשו ,על כו יזהרו כאכילתו כל
אחד ואחד(,

)ככ ,טו-טז( רוא יחללו את קדשי בני שיראל
את אשר ירימו לה ,/והשיאו

אותם עין אשזכה באכלם את קדשיהם כי אני
הן זכקשרם .יש לדקדק מאד על לשוו והשיא"ו
אותם עו"ן אשזכ  ffה באכל IIם את קדשיהם,

כאלו האכילה בעצמו השיאו לעון אשמה ,ומהו
הכונה בזה.

כנזכר:

)כב ,טו( וםפרתם לכם זכמחרת השבת וגו'.
והמדשר

שכתבנו

בןה

בשער

רבה,

יששרכ

עיין

במאמר

מה

עמר

התנופה ,עייז שם .יכן בכל פםוקי המועדים
טובים בפשרתן כל אחד על מקומו יבא בשער
ההוא בזמנו אי /Iה לטובה

שמה:

וי Ifל על פי דברי רבינו האריז  ffל בליקוטי הש"ס
)רככות טב ,א( כי מה שיוחנו כהן גדול
שימש פ  fשנה בכהונה גדולה ,ולבסוף נעשה

זית זך וגו' ,ואחר כך פסוק )שם ח(

צדוקי ,היינו שאכל מאכל שהיה בו נציץו

ולקחת סלת וגו  ,Iואחר כך )שם י( ויצא בו אשה

שצרד תיקוו גדיל ,וכיוו שלא העלוהו בכונתו
באכילה כדת וכראוי ,על כן השיא אותו הנציוץ
הזה להחטיאו להיות צדוקי ח"ו ,עיין שם
וכנודע .ולכאורה שי לתמוה מדוע דוקא בכהן
גדול אירע כזה ,ולא בשארי צדיקים .אולם

שיראלית וגון .י"ל כי ההב כל הזכועדים הזכה

)כר ,ב( צו את בני ישראל ויקחו אלד שמן

כפרשה הןאת ,וגם רזכוז המועדים דרבנן וימים

הטובים ,דהיינו חבובה ויקחו אלךי שמן זית
זך )חנוכה( .ואחר ךכ ולקחת סלת שהוא י ffב
חלות סוד המשהכ מי 'Iג מכילין דרחמי שנמשך

ח"יים

שבכ

ושלום

אמור

בו"ג בעומר ,כמ /Iש בשער יששכר )במאמר

שנאמר )במרברזי ,יג( ויעמור בין המתים] ,רשעים

גל עיני )אות טו( במעלות היום ההוא הנבחר
ל  I1ג בעומר( .וכמ/ש בענין הי  flב חלות מפרשה

בחייהם קרויים מתים )קחלת רבח פו/ט(, ,ר שלא

הלז בחיבורי חמשה מאמרות במאמר תורת

רצו הגאולה ובארץ הקודש[ ,וכין החיים ותעצר
המגפה( .ותפותי זבה) ,רק לגאולה שלימה

שכת )פרחש זן( ,עייו שם .ואחר כך ויצא וגו'

למעז ככור שמו יתבךר ,שיתגלה אחרות
מלכותו בשמים ובארץ ,ולא בתערוכות שארי

וכמ"ש בקרנים ורו יריו ,ועיין בחיבורי

רברים וספיקות (,ו"ח ונושע לנצחים במהרה

שהוא נגר אותו האיש שהלך ננר אמונת

היחור,

תורת שבת )פשוח זו( ,וזהו מחיית עמלק שפגמו
ביחוד ,כמ!'ש )שמות יו ,ו( היש ה' בקרבנו אם

איו ויבא עמלק כנודע ,על כן כזהו רמון
פורי"ם .ועל כן סמוך בזה רמז ל  IIג בעומר
לפורים ששניהם חלים כיום אחר ככל שנה,
כמ'!ש בשולחו ערוך הלכות ראש חודש )סימז

תכ" ,Mסעיף א( ברמז פל11ג כנורע:

בימינו אמז.

ובזה י"ל ברמז רברי קרוש הרמב  flו ז'1ל ח//ר)

וחיתח( על הכתובים האלו בזה ,והיתה
לאהרן ולבניו וגו ,/ומ"ש ברית עולם ,וזה

לשונו II ,ועל ררך האמת ,והיתה לאהרן ולבניו,
ברית עולם ,כררך בריתי היתה אתו החיים

והשלום )מלאכי ב ,ח( ",

ער כאז לשונו הק ./והיינו

כראמרו ,רמיירי בהמשכת יו/ג מדות רריקנא

זכה.

על ירי הי"ב חלות האלו ,והמה נמשכים ררך

)כר ,ז( ונתת על

המערכת

ואיךד

היסו//ד ,כמבואר בהאריז"ל )עייז שער מאמרי שוב/וי

)שמות ל ,לח( סמים ולכונה זכה[ .ג] ותפלתי זכה

פירוש אררא ווטא( בםוד מה שאמרו חז"ל )יבמות

מאמרות

פז ב( סריס אין לו זקן ,וז"ש בזה) ,בהמשך

כמסורה

עייו

)איוב טו ,יט(.

כדכרינו

זכה

לכונה
/,ג

כחמשה

דו.

כמאמר תורת שכת בזה על הכתוכ )לעיל כד ,ח(

הי"ג נימיו רריקנא קדישא(.

ולקחת סלת ואפית ]אותח[ שתים עשרה חלות,
ועל פי דכרי התרגום יונתן תריסר גרציו כסוד

ברי"ת קור"ש( .היתה אתו החיי"ם) ,יסור

צריק ח"י עולמים( .והשוו"ם) ,שנקרא יסוד,

אח!/ד של י  flכ חלות ,ושהוא כננד י  flג עקרים

כמו שכתוב )במרבר כח ,יב( הנני נותן לו את

שכתוכם אמונת הגאולה שלימה אחכה לו בכל

ברית"י שלו//ם( ,וכנורע.

ברית"י,

)יםו"ר

יום שיבא ,שזהו עיקר אח I/ד ,שכזה תלוי

התגלות אח"ד יתכךר שמו בין כל הגויים,
כפירוש רש'!י כפרשת ואתחנז )רבריס ו(, ,ד וננר

זה

הוא

הרעה

המוטעת

ונכזבה

של

הפריעריסטע"ז לבקש רק על שלום העמים
ולישאר כגלות ח"ו.

וזהו המסורה

והיתה

ואהרן

ובניו

ואבווהו במקום קדוש ,ואכלוהו ',ג
דז .ואירך )לקמז כו ,טו( ואכלוהו אויביכם[ .ג]
ואירך )ירמהי י ,כח( כי אכלו את יעקב ואכלהו.
היינו לעומת האכילה של י /Iב חלות שהוא

במקום קדוש פנימה ,יש כחציונים הקליפות
ונתת עו המערבת ו בונה

הסובכים ואבווהו אויביבם בי אבוו את

זב ה ,שהיא הי"כ חלות ,כנגר הי"ג נימיו

אחרא

וזהו המסורה

יעקב

זאבוהו

ונו',

היינו

הסטרא

גימטריא אח//ר כנ  flל ,ושזהו עיקר מי"ג עקרים.

הממאנים בגאולה שלימה ,האורבים לרמינו ה'

ואיךד סמים וובונה זבה) ,שהוא הקטורת,

ציילנו ,ובמהרה רירן יושיענו ויגאלנו:

חייס

ושלוס

בחר

שכג

)בר ,יב-טז( ויניחהו במשמר לפרוש לחם על

וכן כאו יש לומר לחומר חנושא ,דחנח כתיב

פי ',ח פירש '''שר )ר /lה

והיינו

ויניחהו( שלא ידעו כלל אם חמגדף במיתה .ושם
)בפרשת שלח )במררב טו ,לר« במקושש שרק
ענשו לא ידעו .ועייז בדברינו )לקמז בפרשת שלח
ר"ה ויניחו אותו במשרמ וכו'( בזה מה שהקשינו הלא

)ויקרא כר ,י(

וינצו

במחנה

וכו',

שבאמת ירעו בזה והתרו בו ,אך כיוו שהיה

על ירי מצה ומריבה וכעס גרול שרחוהו
משבטו גם כו ,והוי קא סלקא רעתך כיוו

שמתוך כעס הוי כמו בלי רעת ,נני כן

כל התורה כולה וכל דרשות חכמינו זכרונם

הניחוהו

לברכה במצות נמסרו למשה רבינו בסיני,

זה שהיה מתךו כעס ,עם כל זה איש איש

ולמה לא ידע זאת ,עייז שם מה שתיצרתי

)היינו יהיה מי שיהיה גם כעסז( ,ונוקב וגו',

בםשםר,

ער שתאמר מפי ה' שגם
1

היינו מגרף ,חייב מיתה ,הו יצילנו:

במקושש.

בהר
)כה ,ב( ביוקוט ראובני בשם מדרש הנעלם

אוהבי' יש וגו' ,עייז מה שכתבנו בזה בשער

)פשרת כי תשא( ושבתה האץר

)ממארי חשרו סיוז מאמר חג הבכורים ,אות א(

שבת לה' ,הדא הוא דכתיב )משיל ח ,כא( להנחיל

יששכר

(:א)

(.א) איאת במדרש הנעלם )פרשת תשא( רידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר רגר' ,רשבתה הארץ שבת הל',
להנחיל איהבי יש )משלי ח ,נא( א"ר שמערן זה אברהם ,דכתיב )ישעיה מא ,ח( זרע אברהם
אוהבי .מאן ארהבי ,זה אברהם .והוא פליאה ותמוה ,מה שייכרת ענין זה דדריש על להנחיל איהבי יש
בפרשת

בהר,

במצות

שמיטה.

וכאיררא איתא וזה לשוני ,אמר ר' שמעון להנחיל אוהבי יש ,מה י  I1ש ,דא רזא דשמיטה .דלא מסר

הקב"ה יתהון לשאר עמיך ,אלא לעמא קדישא וכו' ,עד כאז לשונו הק' ,כל זה מיבא בילקוט' ראובני
)פרשת בהר( .ומה דדריש ר' שמעוך הכתיב להנחיל אוהבי יש על פרשת בהר .שהוא רזא דשמיטה ,ורומז

בענינה ,יפלא עדיין לעניניני האיך נדרש בזה הכתוב.
וםג להביז קצת הענין בדרך הנוטה ירתר לפשט ,י"ל על פי מה שכתב בצדה לדרך )לרביני מנחם ז"ל,
חד מן קמאי( יזה לשינו )מאמר רביעי כלל הרביעי פרק ראשין( יידע כי זה הענין בעצמו שבא בספירת העומר
בא ביובל ,יאמר )ייקרא כה ,ח( יספרת לך שבע שבתית שנים יגו' תשע וארבעים שנה ,וכן אמר לקדש
שנת החמשים שנה וכו' ,וכן בקבלת תירתני שהוא חיי הגופות והנשמות ,הירה שבא לענין גדול ונכבד,

כבר נודע שהקדמונים היו מייחסים כחות כל הנמצא לז' כוכבי לכת וז' גלגליהם .והיו מיחסים ז' האקלומים
שהם ז' חלקי הישוב אליהם וכו' ,סוף דבר כולם היה אלקות אצלם .ולכל אחד מהם היו מיחדים ממשלה

ח'י'ים

שכר

ושלום

בהר

רכו' ,כמו שראה בלעם הקוסם )במדבר כג ,א( שציוה לבנות ז' מזבחות להקריב ז' פירם וז' אלים וכו' ,עד
שהיו הקוסמים קוסמים במספר הזה יכי' ,וזה היה נמשך לדעת הקדמונים בנתועת הגלגלים שהם תשע
רארבעים וכו' .ולפי זה הענין היה הקדיש ביום חמישים יבשנת החמישים ,להירות על המניע שלא יתניעע,
)ר"ל השם יתברך אשר היא המניע את הגלגלים כרצרנר יאין להם שים כח אפס מה מבלעדי שפעו וכחו

ית"ש( ,לפיכך צותה התררה שלא לעביד שום אחד מהם כלל וכי' ,ראמר )דבירם ד ,יט( יפן תשא עיניך
השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכיכבים וכי' ,יכמה מצות באי בתורה למחות זה הדעת ,וכן
קצת המספרים וכו' ,ובהיקף יריחו ז' נהנים וז' שופרית בשבעת הימים ובשביעי הקיפו ז' פעמים ,וכן

מספר הספירה והיובל .הכל למסררת בעת זה ,לידע ולהכיר כי אין מושל זולתו ,וזה יודע במופת ,כי כל
הגלגלים צריכין למניע ראשון שאינו מנתענע ,ובדרך זה יידע מציאת השם יתברך ואחרותו ,רכמר שאמרר
רז  1Iל )עןיי דבירם רבה פ ב ,כט( בשעת מתן תררה קרע הקב"ה ז' רקיעים ,יפתח ז' ארצית וכו'" ,עד כאז
לשונר )ומיבא בבני יששכר מאמרי חדש ניסן מאמר ספירת העימר ארת י"ג עיין שם היטב( .רתביך כי קצרתי בהעתקתו,
רק לקטתי מבין השוררת הנצרך ונחוץ לעניננו בזה בעה"י )רבשער יששכר מאמרי חדש תשרי מאמר זמן שמחתינו
/l

ארת ג'

כתבנר גם כן מזה(.

והנה איתא בפסיקתא )רבתי פי"ח ,ג( ובמדרש אמור )ייקרא רבה פכ  I1ח ,י( לעולם אל תהא מצות העמ"ר
קלה בעיניך ,שעל ידי מצות העמר זכה אברהם לירש את ארץ כנען וכר' ,עד כאן לשרנו .וזהר רמז ימי

העמר וחג השבועית בזה ,להנח'יל אוהב"י) ,שזכה אברהם שנקרא אוהבי כדדריש ר' שמעין להנחיל ארהבי
זה אברהם ,שנאמר זרע אברהם אוהב"י כנ"ל שזכה להנחי"ל את האץר ,בזכות( י"ש )גימטריא עטןיו )עיין
מדרש פנחס אית כז ,ובבני יששכר שם ארת (,ר וככזכר מדברי המררש .ועל ידי ספירת העומר מ"ט ירם נזכה
לה~יע לחמשים יום שהוא החג הקדוש רהבעלה הזה חג השבועות לקיים והקרבת  1Iם מנחה חדשה לה'.

יזהר( ואוצרו תיה" ם אטל"א) .יאוצרותיה"ם במלוא/ו ]לשון אמלייא[ )כנראה הכיינה לתיבת ייואוצרות" במילרי כזה,
רא"ו אלייף רא"ו צד"י רי"ש רא"ר תי"ר( ,עם מספר מ"ט בגימטירא והקרבתם טנח"ח חשר"ה יהוי"ה )ריקרא כג ,טן(,
כי על ידי י"ש שהיא עמ"ר במספר מ"ט ,בזכה להגיע ליים הנעלה לקיים רהקרבתם יגי' ,כנזכר(.
וזחו הענין יוול על דברי הילקוט רארבני הנ  flל בשם מדרש הנעלם והאידרא בהר סיני וגו' ,ושבתה

האץר שבת לח' לחנחיל אוהבי יש ,אטר ר' שטעון זה נאחרב ,כרכתיב זער אברהם אוהבי) ,שזהו רמז ספירת

העמר כנזכר( ,יא רזא ישטיטה) ,על פי דברי הצדה לדדך שזהן בעצמי ענין וטעם אחד לשמיטה ילספירת "
העומר ,בבחינת המספד שבעה כנזכר לעיל ,יזהו ז' פעמים ',ז יכן מספר השמיטה וירבל ז' פעמים ',ז
לעניך רכינה אחד כנזכר ,רז"ש דא רזא דשמיטה ,כי טעם אחד להם ,עם להנחיל איהבי יש ,שהרא ספירת
העומר .רמפרש ערד( לרא טסר הקב"ה 'יתהוז ישאר עטין איא יעטא קדיאש) ,רצה לומר על פי דביר הש"ס
)מגילה ט ,ב עבודה זרה בה ,א( שכתבו לתלמי המלך אשר חלק ה' אליקיכם אותם להאי  flר לכל העמים ,ימ"ש
באמת בתורה )דבירם ד ,יט( אשר חלק רגי' לכל העמים ,דרשו רז"ל שם שהוא כדי להחליקן בדברים לטורדן
מן העילם ,ובתן להם מקים לטעות בזה הכתיב המתחיל מקודם ופן תשא עיניך השמימה וראית השמש
והירח והכוכבים אשר חלק ה' אלוקיכם ארתם לכל העמים .הרי דלאומרת העולם בתך מקים לטעית בזה
השמש והירח והכוכבים לחשוב בטעותן שהם אלקות המושלים .וזהו רא רזא דשמיטה כנ"ל ,להורית שכל
ענין הז' מערכות הכוכבים והשמש והירח הוא רק בכחו ית"ש ,ואיך להם שום כח מבלעדו ית"ש ,זהר
לא נמסר לידע לאומות העולם ,כי אדרבא להם נתן מקום לטעות בלשרן הכתוב ,שיחשבו שיש ממש
בכוכבים כנזכר ,וז"ש דלא מסר הקב"ה יתהון לשאר עמ וכר' כנזכר(.

r

והנה נודע בפיר עץ חיים )פער"ח שער ספירת העימר פ"ז( ענין ימי העמ"ר ,מספר י"ש בסוד תלמידי רבי
עקיבא ,רהרא י"ש מיששכ"ר חמר"ר גרם )בראשית מט ,סר( .בסרד אנשכני כחמור ,שאמר רבי עקיבא כשהייתי

עם האץר )פסחים מט(, ,ב וכן בשער הפסוקים )פרשת ייחי( על הכתיב )בראשית מט ,טו( יששכר חמיר גרם
עיין שם .יזהו י"ל דדריש בזוה"ק )פרשת ציוא זוח"א קבח ,א ופרשת ויחי זרח"א רמב ,ב( על יששכ"ר ,י"ש שכ"ר,

וגם על הכתוב )משלי ח ,בא( להנחיל אוהבי י"ש ,ועל פי זה מובן השייכות להכתיב הלז ,הרומז לפי הנ"ל
על ספירת העומר וחג השבועות ,והוא ר' עקיבא בחינת יששכר ,רגם כי מיששכר נתעברה לאה בליל חג
השבועות כבלדע )עיין תרגים יינתן שמות לד כב ,אלשי/ך ויצא ד"ה עוד שלישית ,ועיין בני יששבר מאמיר חדשי כסליו

חיים

ושלום

בחר

שכח

)הכ ,ב-בא( וכי תאמרו מח נאכל בשנח
חשביעית חו לא נזרע ולא

הבאת יך) ,הייבו שיוכל לחציל את עצמו

נאסף את תבואתינו ,וצויתי את ברכתי לכם

בממוו וכו' ,שזהו ברכת יעקב להנצל מידם,

בשנח חששית ועשת את חתבואח לשלש
חשנים .יש לומר דקאי על שנת חשמיפח

כדי שלא יטמעו ויטמאו ביו חנכרים (.ו"ח נב[

)בראשית ,ו iיא( קח

נא

את

ברכתי

אשר

והבה עתה וקח את ברכתי )בראשית כז ,לן(,

ומנוחח לחי חעולמים .ועייז ברמבן'ז בפרשתו

)היינו עשו יעבוד ליעקב ,שעלינו תחל הכרכח
והמה יהיו משועבדים לבו ,ולא שיהיה להיפך

על חכתוב ושבתח חארץ .וכי תאונרו ונה

ח"ו כנזרכ( .נג[ וחד וברכתי עו צאצאיך

נאבו) ,חיינו בשכרינו( .בשנה השביעית,

)ישעהי מר(, ,ג )שיהיה חל הברכח על זרע יעקב

)חגאולח חנזכר( .הן וא נזרע ווא נאסוף

אבינו עד עתה( כנזכר:

שנקרא שבת ,שחוא שנת חגאולח ,שכולו שבת

)שלא

תיקננו כראוי את

את תבואתינו,
מעשינו ,ולא אספנו כל חנצוצות חשייכים

לחלק נפשינו ,ובאיזה ןכות נגאל ,וגם מח

נעשח

כשידונו

אז

בעת

אותנו

חגאולח(.

וצויתי את ברכתי וכס בשנה הששית,
מדת

)חוא

חיסוד,

שנ"ה

כי

בגימפריא

ספיר"ה )עיין מאורי אור עךר ש ,אות סב( ,וז"ש שנ fןח

חששי"ת,

ספיר"ת

חיסון'ד,

כשיעזרנו

חשם

יתברך לתקז זה ,ועל ידי זה נגאל במחרח
בימינו .ובאיזח זכות נזכה לתקו זח ,אמר
חכתוב( ועש"ת) ,גימפריא אוק"י אברה"ס

איק"י יצח"ק איק"י יעק"ב( .את התבואה
ושו"ש השני"ס ,שנ'  lה גימטריא

כנזכר,

ספיר"ה

חיינו כזכות שלש"ת אכות שנקראו

ספירות

ומרות עליונות

וראשונות ,כזכותם

נזכח לחנזכר .וחנח חעיקר לזרע יעק"ב שחוא
כלול מהשלשח.
וז"ש חמסורח

וצויתי

את

ברכתי

,כס

)בה ,כא( וצויתי את רבכתי לכם בשנה
הששית.

בf

במסורה ,רז.

ואיךד )שמות כו ,ט( וכפלת את היריעח הששית

אל מול פני חאהל .י"ל כי הוא התכלית היסוד,
בכפל למדת מלכות ,וחוא חשנ  flח חשש":ת

יסו"ר) ,כנזכר לעיל ברבור חקדום( ,וחוא ב'
פעמים אות ון ,כמ IIש בפירוש חר  flי צמח ז"ל

לזמירות )אסדר לסעורתא בצפרא דשבתא(

מהאריז  flל ,ראינוו את בשמיה כפילא וקלישא,
חיינו האות ון כפול ונמשך מחי"ב חלות לחין Iג,
שחוא י"ג מדות ,עולח אח"ד ,שזחו אמונת

וחמשכת חגאולח שלימח במחרה בימינו ,עייז
כדברינו לעיל )בפרשת אמור בסמוך( .או ונוו
פנ"י האוה"ו ,אותיות שלפנ"י אחן'ל ,חם
כד"ת,

)מו"ל

בגימפריא

פנ lfי,

ונשי"ח

ב"ן

דוי'ד,

חיינו

אותיות שלפני אח"ל( ,שיקימו

מלכות משיח כו דוד במחרח בימינו ,ואז יהיח

בשנה הששית ,ברכתי ',ג רז .ואידך

חן אחר ושמו

אח":,

טבת מאמד ה אית א ,אי,ר מאמר ג אית (,ה והוא בחינת רבי עקיבא שהוא בסור חג השבועות ,שהגיע לסור
שער החמישים ,עיין בסירור הד' קאפיל ז"ל.
וכזה שכתבנו י"ל בהמשך הכתוב ריובל ,ובכל אץו אחוזתכם גאילה תתנ"ו לארץ ,תנת IIו בגימטריא

עמ  IIר חתנופ"ה .שעל ידי העמ"ר זכו לירש אר"ץ אחיזתכם ,כנזכר לעיל מהמדרש ,והוא רזא רשמיטה

ויובל כנזכר לעיל :

חיים

שכו

ושלום

בחקותי

או יאמר שרומו גם כגלותינו כיומא דידו
להמשך כל השפעות בני חיי

יעורנו השם יתכךר כמהרה כימינו ויגאלנו

בקרוב למען שמו:

ומוונא רויחי מכחינת שנה הששית ברכת יסוד.

וכפות את היריעה הששית ,היינו להמשיך

)כח ,כר( ו ב כ י ארץ אחוותכם גאולה תתנו

גם

לארץ .עיין מה שכתכנו כזה

בהיותנו עוד גבלות כחינת אהל ארעי ,ואיו
אנו קכועיו עוד כמשכנותינו בארץ ישראל,

כשער יששכר )מאמיר חושר ניסן ממאר עמר חתנופח,

מהי"ג

כנזכר

או

מוו

פני

האה"ו ,

אות י( (:כ)

בחקותי
)כו ,ג( אם כחקותןוי) .היינו כדרך חוק"ה ,יען

חוקה כלי טעם אמר ונעשה צרונו יתכרך שמו.

וזהו

)וזהו י"ל דפסקינז כר' יהודה )בבא מציעא קטו ,א(

שצירה

חקות'ןי(.

תוכו,

השם

כן

יתכרך

)כדרך זה .אז( ואת מצותי

דלא דרשינן טעמא דקרא מחשש הנזכר(:

תשמרו ועשיתם אותם) ,כמשמעו ,להתנהג
בדךר התורה ומצות השם יתבךר( .מה שאיו

)כו ,ר( ונתתי גשמיכם כעתם ,ופירש שר"י

כו אם תצרו לידע על כל דכר הטעם) ,בדךר
משפטי Ifם ולא חוקים( ,אן נעו מעגלותיה ,ופן

וידועמה

לא יוטב בעיניך הטעם ,אז יטו ח"ו מעשיית
המצות

כראוי.

מה

שאיז

כן

כשיקיים

כדרך

בלילי

שכתות.

שכתכ כזה כנועם אלימךל כאגרת הקודש .וי"ל
עוד  fעל פי מה שאמרו חו  IIל )יבמות סג ,ב( איו
כן דוד כא עד שיכלו כל הנשמות שכגוף ,ועל

(.כ) וככל אץר אחוזתכם גאולה תתנו לארץ .כקהלת ,י) א( ושכתי וגו' את כל העשוקים אשר נעשים
תחת

השמש.

ארתירת

שתחת

השמ"ש

[ת-נ-ת-י]

כגימטריא

עמר

התנופה

)תתנ"ר(.

היינו

דמעת

העשוקים .הם הניצרצים שנפלו כשבידה ,וצדיך לתקנם בימי הספירה .כמו שהיא חכורנה כז' פעמים אד"ם.

וכן מז' מלכין דמיתו )ככל לילה שצירכין לכיון• ושצדיך להעלותן ,וכן הדינים שנעשו כימים חאלו )עיין
פרע"ח שער ספירת העומר(. ,י"פ ועשוקים כנ"ל רמוז גם כן על פי זה )עןיי שער יששכר מאמד עמד התניפה אית
(,ב ה' יצילנו ויעזרינו במהרה כימינו.

וז//ש וקורין כימי ספירת העומר ,וככל אץר אחוזתכם) .גם בהיותם אחוזים בבחינת ארציות( ,באול"ח
תתנ"ו) ,תשובו כתשובה ,לזכות לגאולה כימים האלו עומד התנופה ,שהיא מספר תתנ"ו ,ושיכא הגאולה(

לאץר )התחתונה( .כהתגלות משיח כן דוד .במהרה בימינו :

 ititMם

ושלום

בחקותי

שכז

כו גם מי שמזכך את עצמו ומטחר נפשו ונמאס

ולדרכנו יובן דניבא על דורו"ת חאלו ,כיוו

בעיניו חבלי עולם חזח ותעתועיו  1עם כל ןח
מפריח ורביח ולחוסיף בנים ודורות לא יוכל
לבטל תאותו לגמרי ,אדרבא צרד לזח כדי
למחר חגאולח שיכלו כל חנשמות שבגוף.

שלו/ח

וז//ש אם בחקותי תיכו וגו') ,שתחיו עמלים

בתורח כדשרת רז  IIל )תירת בהנים פב  fJו ,כ(
ופירוש רש  IIי )ר"ה אם( ושחוא מתשת כח ,ובפרט

כאשר שם כל מעינו בתורח בעומק ובעיוו .עם
כל זח( ו·בתתי גשמיכם) ,חגשמיות וכנ  f1ל
בשם חנועם אלמילך( .בננת"ם) ,לצוךר עתם,

דהזמו

אתא

כבר

משנת

וחלאח ,רק עדיין לילח )קדרותא צדפרא(,
חשוך מאוד ,וכיוו שחוא כבר זמו '/בעתח'ו ,על
כן נקרא כבר בחינת שב ,Iת /חיינו ערב שבת

עם חשיכח ,בבחינת רב צלי של שבת בערב
שבת )רבכות כז(, ,כ וכיוז ·שחוא חשוך עדייו נקרא

לי  IIל שב I /ת ,ולא יו"ם שב  f1ת ,שחוא זמן ביאת

חמשיח ,ואורו הנגלה כבר לאור יומם. ,כ'/ע
וזווש ובתתי גשמיכם) ,צרכ I /י גשמיות לצורך
עבודח

וחכנת ביאת משיח( .בננת"ם,

עת חגאולח ,אני ח  fבעת//ח אחישנח )ישעיה סו

)חזמן שלנו כעת .וז (fש /יייי שבתות ,כנזכר

בא( .וכתב ננת יים לשוו רבים ,ובאמת חוא עת

לעיל .חשם יתברך יושיענו ויגאלנו במחרח

וקץ אחד ,רק לכל אחד כמח בנים צרד

בימינו אמן:

לחעמיד ,על כו חיא עתם ,לכל אחד ואחד(,
ונזנח לביאת גואל צדק במחרח בימינו אמו:

)בו ,יב( ואשבור מוטות עולכם וגו ./לכאורח

וי"? עוד בזח בביאור רברי חז//ל )תענית כג ,א(
ופירוש רש"י בעתם בליל"י שבתווות ,כי
לכאורח קשח טובא ,דחלא לפי דברי חש//ס
)שם( לאו דוקא לילי שבתות ,אלא גם ליל /,ד

ולמח קחשיב רק לילי שבתות ,אשר באמת יש
לחם חכח על פיל דברי חזוחI /ק )זוח fJכ קהל ,כ(

דכל דינין ·וסטרא אחרא מתעבריו מינח.
אולם י I/ל

פי

על

דברי

חאריז  IIל

לא

שייך ברכח

זו

למי

שאינו בבית חאסורים ,או שאינו עבד ומשועבד

לאחרים ,ואז ממילא איו לו מוטות עול על
צווארו .ונראח דקאי על משיח צדקינו ,דאמרינן
בפסיקתא רבתי )פל ,ו /כ( שנתנו עליו )בעונותינו
J

חרבים חוא מחולל מפשענו אוי נא לנו כי
חטאנו( מוטות וקורות של ברזל על צוארו )ועייז
כמ /Iש כזה כשער יששכר כמאמר תקע כשופר )אות כר( כאורך

חמובא

כעה (. fJי וגם דוד חמךל ע"ח נקרא בכתוב )שמואל

בכתבים )שער הפסקוים ,רניאל יכ יכ( רמשנת

ב גב ,א( חוא חגבר חוקם ע"ל משיח אלקי יעקב.

I

וז"ש ואשבור מוטות) ,חוא חקורות ומוטות

להגאולה ,ועל זה י"ל ניבא ישעיח )בא ,יכ( אמר
שומר אתא בוקר) ,חיינו חגאולח כפירוש רשווי

של ברזל( .ננויכ"ם) ,מעל משיח אלקי יעקב,
שנקרא חוקם עו (. Iל ואויך אתכם קוממיות,

של  IIח ואיללך ,חוא כבר חתחלת זמו /ובעתח/

שם( ,וגם לילח )עדייו( ,וקשח חלשוז את /Iא
שבא כבר חגאולח ,דחלא אם חוא עדייו לילח
)חגלות חחשוך וחמר( ,לא שייך לומר את"א

)וארצנו במחרח

בימינו(:

שבא כבר חגאולח ובאמת לא כאח

)בו ,יב( ואו?ד אתכם קוממיות .במסורח
ואולך דו ,דן .ואיךד )דרבים

בעונותינו חרבים ,והוח ליח למימר בלשוו עתיד

טנ,ר( ואולך אתכם ארבעים שהנ במדבר .נג(

בוקר,

 lIיבא) ,//או

//ייתי/
I

בלשוו ארמי( ,בקר.

ואולך אתכם במדבר ארבעים שנח )עמוס ב(. ,י

חיים

שכח

ושלום

כחקותי

נר[ ואולך אותו בכל אץר כנעו )היושע כר(. ,נ יש
לומר רומז כי ואווך אתכם קוממיות ,יהיה

או יאזבר דקאי על ימי םפירת העומר
האלו,

ימי

שהם

כפי

הדיו,

לעתיר כמהרה כימינו ,שאז יהיו כקומה זקופה

המכואר כשולחו ערוך )אורח חייס סימז תצ1/נ(

מטייליז כיה חינגא לכהרי רשכינתא ,וכמו

וככתכי האריז I1ל )פרע ח שער ספירת העומר פ ז ,עני!

שפירש רש"י כזח על הכתוכ )לעלי בי ,יכ(

ימי העומר( ,וצריכין רק לחכות ולצפות לחג

והתהלכתי בתוככם ונו ,',ועל תכלית האחרוו

חעצרת חבעל"ט ,שהוא על ידי זנעשינו כתיקון
נפשנו .בימי םפירת חעומר אלו .אמנם מה אנו
ומה צדקותינו ומה חיינו וככל יום ויום יומא
רירן נצפה לישועה גם כימים חאלו .ון"ש ייא

הזה

המה

הארבננים

שנה

בזכרבר,

)יום

לשנה יחשב נם בנלותנו כםוף יומיא ,כאשר
היה בראשית הגאולח ממצרים שההי הכנח
להגאולה התכליתי .והםוף יחיה( ואןוך אותן

II

ll

אריח בריח ניחןחכם,

עד

הנחת

שתעשו

בכו ארץ כנננן) ,כמו שחכפיח לאכרהם

רוח על ירי מעשיכם כימים האלו כםפירת

אבינו ע /Iה ראשון לאכות ,ויוליכנו ,קוממיות

העומר .ווא אריח בננצרתיכ"ם ,שלא אמתיז
עד עצר"ת נזנר חתיקוז על ירי מעשינו כנזכר,

לארצנו( ,במהרח בימינו:

רק

או יאזבר כעיו ןה ,על פי מה שכותכ"'-
בתיקונים )תקיי! בא נה ,כ( כי בחנ

במאמר תורת שבת כשם םפר מאמר מררכי

לחה  Ifק

מהר' Iם

לעפשנער

ז /Iל

)עיין

שם

בחקרמת בנו( ,היינו ולא אריח בריח ניחוחכם,

שלא אמתין על אתערותא רלתתא שיבא חריח
ניחוח נחת רוח מלמפח ,רק בא תער ותא
רלעילא למעני למעני אעשה )שיעהי מח ,יא( ,ער

בקרוב

םפיהר חאלו ויגאלנו כמחרח דירן:

)בו ,לא( ריא אריח בריח ניחוחכם .במםורה

ולא אריח ',כ רו .ואי"ןן~il).מ.בס
ה,בא( ולא אריח כעצרתיכם .עייו מח שכתבתי

משמי;rנ

יושיענו ·ייבימינו

נם

כימי

העצרת

יהיה חפםק

גנמר שציאו שיראל

מהנלות בזנחרה כיזנינו ,ועייז שם בבאר לחי
ראי )ר"ה וכסיבות( ,אמנם אחכה לו ככל יום
שיכא )שהוא מהי"ג עקרים( גם כימי הםפירה.

וזי'ש יוא אריח בננצרתיכ"ם ,להמתין ח"ו

כאו רכריו הקרושים.

ער

וןהו יIfל המםורח ייא אריח בננצרתיכ"ם,

שתתקנו כמעשיכם כנ"ל  fרק יגאלנו כמחרה
רירן אחכח לו ככל יום כנןכר.

היינו שלא ימתינו ער שנתקן כנפשנו כחינת

רן.

עצר"ת גימפריא כת"ר חכמ'וה בינ"ה,

עצרת.

ייא

אריח

וז"ש המםורח כריח

בריח

ניחוחכם

ניחוחכם,

כריח

כן,

כתר חכמה בינה ,שהוא המוחין זכים וכרורים

ואיךד )יחזקאל כז מא( כריח ניחוח ארצה

בלתי לה' לברו ,כלי שום שמץ תערובות ,כי
מי יועד מתי יתברר זה בעולם השפל והמעורכ
הלז ,רק שיהיה די כשנעשה על כל פנים

אתכם ,חיינו שהוא יתכךר שזנו יצרה ויפיים

כמעשה מצות

השם

יתכרך,

שזהו בחינת

אותנו' מלמעלה גם כלא מעשינו

כנןכר:

ןן

)כו ,לכ( והשיזבותי אני את האץר .כמםורה

תחתונות גם כלא ג' מוחין עילאיז כנזכר ,עם

וחשיזנותי ',כ רו .ואירך

כל הז ירחזננו חשם יתדבך זנלזנעלה ,בזנהרה

)יחזקאל לכ ,י( והשיזנותי ]עלך[ עזנים רבים ,עיין

בימינו:

שם בתורת שכת רקאי על לעתיד ,שיתכטל

חיים
הארציות

המגושם.

ואן

ושלום

בחקותי

יההי

ייוהשימותי

פרנסתם ,וזהו

מm

שכט

טובה לישראל שלא ילמדו

עמים רבים" ,וכמ IIש ]בספרי[ הבניאות על

מררנם לילך בעקבותם להיות חלוצים קלים

העתיד כי כל הגויים חרב יחרבו וגוי )ישעהי ס,

כמותם .ולשוו בשורה טובה לא שייך בןה ,כיון

יב( ,וכהנה:

שכן יתפרצו מאחב"י שרעים כאלו איו זה
בשורה טובה ,אך !'מדה טובה" לישראל

או יאמר והשימותי אני את הארז .ופירש

להשמר מהם על ידי זה ,ולא לילך במוימותם

שר  IIי ןו מדה טובה לישראל

כנזכר:

שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצכם ,שתהא

שוממה מיושביה ,עכל"ה .קשה הלשון "מדה
טובה" לישראל ,דהוה ליה למימר בשורה

)בו ,לב( והריק ותי אחריכם חרב .והריקותי
תרין במסורה ,דו .ואידך

טובה ,כמ"ש רש"י הלשון )בפרשת מצורע )עייז

)ובלאכי ב ,י( וחריקותי לכם ברכה עד בלי רי.

ויקרא יד ,לב« בנגעי בתים כי /יבשורה פובה'/

היינו כמ"ש שם בתורת שבת כי כל ןה רמון

נתבשרו ישראל שימצאו אצורות שם על ידי
הנגעים .וגם באמת אינו בשוהר טובה ,כי מה

נפקא מיניה לישראל אם ימצאו שם -הנכרים
באץר ישראל נחת או לא ,אם אנחנו שרויין
בגלות ובצרות בחוז לאץר.
ונראה הבנואה רמון על )הקאלאניסטעז(
החלצוים מכל אלו המפלגות החשדים
ר"ל בארז הקושד ,שןהו גורם חורבן הדת

לברכה,

והריק ותי

אחריכם,

)בחינת

אחוריים( .חרב) ,עלהים תהיה החרב( ,ואתם
תהיו נקיים.

חהו הרמז

והריק ותי ייוכם"

ברכה עו בוי וי) ,רק "אחריכם" ,הסטרא

אחרא האחוריי IIם שונאיכם יהיה עליהם חרב(:

)כו ,לו( והנשארים בכם) .מהאמונה ,שלא
יכלו לעמוד בקשרי
המלחמה נגד היצר הרע( .והבאתי מרך
בובבם) ,שהוא מהמרך בלבבם שנתתי
בעקבתא דמשיחא שלא יכלו לעמיד בגדר

וקלקול האמונה בארז הקודש ,ובאמת כתב
באהבת יהונתן )על הפטורות( פרשת ואתחנו
שסופו של אלו העולים על פי האומות העולם
שיתנו להם רשות טרם הגאולה ,יהיה רע ומר
ר  ffל .וןהו והשימותי אני את הארץ ,שןהו

לא יאמינו .רק יחשבו( בארצות אויביהם,

)בלתי

)להטיב המצב בארצות הגלות( .ורוף אותם,

הקאלאניסטעז עובדי האדמה( .ושממו עויה
אויביכם) ,היינו אויביכם החלוצים] ,ציאניסטען

)בלבבם יפחדו( .קוו עוה בוף) ,בקראו העלי

רצונו יתברך שמו שתהיה.

מיןראחיסטען

שממון
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וכיצוא[,

שהמה מבני שיראל ,והמה אויבי הדת ואמונת

האמונה ,רק אחד בעיר ושנים במשפחה ,ורבים

נדף ציטיונבע"ן ובלעפטע IIר אשר יספרו כי כאן
הפוליטיק אומר הכן למלחמה ,וכן במדינה
אחרת וכיוצא ,וממילא קוח לשלום ]בגלות[

ביאת בואל צרק במהרה בימינו ,יהיה להם שם

ואיו טוב לעת מרפא והנה בעתה ,כמ"ש

מפלה ושממה .וז!1ש על אלו( היושבי"ם ב"ה,

בספרים הקדושים .ועל דיי ןה( ונסו מנסת

)שחשבו לעשות שיו'/ב האץר( ,וןהו חורבנה

חרב ובפוו) ,כי תחלת נפליה ניסה] ,כמו

ר"ל .על כן ןהו מדה טוהב לשיראל שלא ימצאו
נחת רוח בעבודת האדמה שיספיק לריוח

שאמרו חז"ל בסוטה )ובד([, ,ב מפני שלא יעמדו
בבפחוו אמונת ביאת בואל צדק במהרה

חייס

של

ושלום

בחקות~

בימינו( .ואיז) ,חאין סוף ית"ש ,חוא( רורף,

חכתות

)שמראח חנסיון כדי לזכותנו ולבחון אותנו מי

חאמתיות( ,שאומרים שצריכין לחרוש ולבנות

שיעמוד באמונח( ,וחוא יעזרנו במחרח בימינו

את חארץ בקאלאניעז בחריצות פועל ידינו,
ולפי זח חוח ליח למימר וחאץר תזכרו אתם

אמו:

שחפלינו

ומפלגות

ויצאו

מאמונח

לבנותח ולחעמידח בחריצות ופעולת ידיכם .מח

)כו ,לז( וכשוו אשי באחיו כמפני חרב .י!/ל
בחמשך

)בסמוך

מ"ש

מקודם( על חכתוב וחנשארים בכם וכו! קול
עלח נדף וכו! ,חיינו כשיאעד כזח אז באים
חבעלי עצח ואוחבים ואחים )חנראים כידידים(!
ויאמרו לו חנח חדבר חזח ולא תקנא קנאת ח'
צבאות ,כי יזיק לך ול~ניך על ידי שיבזוך

ברחובות ובמכתבי עת עלי נדף וכיוצא ,ואחד

שיש לו נגיעח ופניח ,על ידי שירעיש חבירו,
אז ילחיב את לבבו ביותר ,ושניחם חלכו מדרך
חאמת חדךד חממוצע ,וזחו חבלי משיח ,אשר
אויכי איש אנשי ביתו וכו')מיכה ז(. ,ו

שאיז כו וזכרתי את בריתי יעקב וגו! ,חיינו

נשמות אבותינו חקדושים שחם בעולם חעליוז,
זחו תלוי רק בחקב  flח ,וחוא ענין רוחני שיזכירם

לטובח ,מח שאין כן חאץר כנזכר .אלא ודאי
דחכל חד חוא ,כמו זכרון חאבות שחוא רק
מאתו ית"ש ,ובזכות צדקתם ובררך רוחני ,כן

גם אנו אם נלך בעקבותם ,יקיים וחאץר אזכור,
)חוא ית /Iש לבדו( ,ולא על ידי פעולתינו
חגשמיים ,וכמ /Iש בחאריז"ל וחאץר אזכור ,חיינו

מלכות בית רוד ,שרק על ידי זח נזכח לגאולח
בביאת בו דוד ,ולא בפעולות שקר של כתות
חכוזבים חנ"ל )יעיי! כרברינו כזח ברפשת חקת על הכתוב
)כמררב כ

f

ח( ורכרתם אל חסלע לעיניהם נרו,(/

חשם

יתברך יגאלנו במחחר בימינו אמו:

וז"ש וכשוו איש באחיו) ,בעצתו שיתן לו,

ויעבור על לפני עור לא תתן מכשול,
כעצח רעח בערמימות( .כמפני חר"ב) ,חיינו

מבחינת לחט חחר !Iב חמתחפכ"ת לשמור ונון
)בראשית ג ,כר( ,אחרי חטא חסתת חנחש ,וזחו

חחפכ"ח שיבא בעצות

ויחניפו שחוא

ידידו,

בדברי כזב ומרמח ,ונדמח לו כי( ורורף איז,
)שאיו חבירו רודפו ,אדרבא נראח כאוחבו .ועל
ידי

זח(

ווא

תהיה

וכם

תקומה

ופני

אויביכם) ,על ידי חשונאים מבפנים שנראים
כידידים

ומשיאים

עצות

(,ל!/נכ

במחרח בימינו ויעזרנו במחרח

חו

יצילנו

בימינו:

)כו ,מה( וזכרתי לחם ברית ראשונים ונו'.
במסורח ראשונים חז ,דן.

ואידך

)רבריס רן לב( כי

שאו

נא

וימים

ראשונים) ,חיינו מי שקיים שאל אביך ויגדך
זקניך ויאמרו לך ,לחתנחג במנחג חראשונים
בתורת חו ומצותיו([ ,ג] וא תסיג גבוו ]רעך[
אשר גבוו ראשונים )שם יט ,וי() ,זחו אינו
משנח ממנחג חראשונים חטובים ,כמו שכתב
בספר

חסידים

)רמן

קיר(

שחמשנח

מפיוטים

שתיקנו ראשונים עובר על לא תסיג גבול ]רעך[
אשר גבלו ראשונים .וזחו( [ר] ובנו ממך

)כו ,מב( וזכרתי את בריתי יעקב ואף את

חרבות עוום שממות ראשונים יקוממו

בריתי יצחק ואף את בריתי

)ישעיה םא(, ,ר )חוא בונח חנחרסות שחחריבו

כן

חמתחרשים מחריבי עולם ,וחוא מתקו ובונח

תשובח לדעת חציאניסטעו )והנלוים עליהם,

חרבות עולם לחקים עולח של תורח כבתחלח(.

אברחם

אזכור

וחארץ

אזכור.

מכאו

גם

ה~~ם

ושלום

בחקותי

שלא

[ח] אי תזכר ינו עונות ראשונים )תחלים עט,

ההפטורות( ,יהיה קורש) ,שניהם ישארו( .יא

(,ת )בזכות זה שמזכים את הרבים ,כמו שאמרו

יגאי ) ,שלא יבפלו גם אחד משביהם( ,עד כאן

חז//ל בפרק ה /דאבות (,ת"יפ) וביומא )פז ,א( כל

דבריו הקדושים.

המזכה את הרבים איו חפא בא על ידו ,וכיון

שאינו חופא עוד ,על כו עונות הראשונים לא
יזכירו לו עוד(-I] ,אז וזכרתי יהם ברית
ראשונים[ ,כנזכר:

ונראה לי שיש לומך יא ינאי) ,הייבו שכל
אלו הסיבות מהשינויים בסדר המצות

ותמורות הוא על ידי הגןירות( ,יא ינאי ,
)פרם זכינו לגאולה( ,כנזכר:

)כו ,לג( יא יבקר בין פוב לרע ולא ימירנו ואם

)כו ,י  -כז ,לג( או יאמ ר לא יחליפנו ולא

ותמורתו

פוב

המר

והיה

ימירנו

הוא

ימיר

אותו

]היהי[ קודש וגו ./שמעתי מתלמיד חכם זקו אחד

ברע או ער בפוב וגו /ואם המר ימירנו והיה

בשם זקיני הגח  flק בעל בני יששכר ןי//ע )ששמע

הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל .היינו כי
נתתי לפנז וגו' ,אמנם בבירור גלות האחרון
הלז מוכרחים כמה פעמים לעשות עבירה
לשמה) ,אמנם צריכין ליזהר שלא ליכשל

מפיו הק' וידע ממנו הרבה דברים יקרים( על
הכ' הלז ,כי הנה יש מצות שנתחלפו מדךר

עשייתן על ידי גזירה ,כגוו תקעית שופר שגזרה
המלכות ,ועל כן תקעו בתפלה באמצע מוסף,

ולהונות את עצמו ח"ו,

וכדאיתא בגמרא ראש השנה .וכן בהפטורות

מעשהו ,ואכמ (. IIל וזהו יא יהייפנו ייא

על ידי שגזרו שלא יקראו בתורה בציבור ,על

יזניר

ר"ע בטו"ב,

כל פנים קראו בכל שבת בנביאים מעין אותו
פרשה .וגם כשנתבפלה .הגזירה מכל מקום
נשארו ההפפורות ,וכן תקיעת שופר במלכיות

)היינו מצו"ה בעביר"ה לא יחליפנו( .ואם הזכר

אותו

טו"ב

שיהיה רע בעצם

בר"ע או

יזכירנו) ,שיצפרכו לעשות בעל כרחם עבירה
לשמח( .והיה הוא ותזכורתו יהיה קררש,

ויא יזנירנו וגו') ,שלא שינו המצוה מכל אשר

)גם מהעבירה יעלו הנצוצות לשמה דקדושה.
אמנם כל זה הוא רק עד( יא יגאי) ,אבל
כשנזכה לגאולה במהרה בימינו ,אז לא יהיה

)על ידי סיבת גזיהד כנ (, ffל

שום צד עבירה רק כולו פוב ,כמו שכתוב )יואל

וגם(

ב,כ( ואת הצפוני ארחיק וגו' ,ואת רוח הפומאה

זכרונות

תקנוה

שופרות

בשעתה

הזנר יזנירנו,
והיה

הוא,

וכיוצא.

ובמרתה

)המצוה

וזה

שאמר

בעצמותה(.

כמ /Iש

מקודם,

הכתוב

ואם

ותזנורתו) ,גכון תקיעת שופר במוסף ,וגם

אעביר מו הארץ )זכריח יג(« ,ב :

ספר

חייס

וסיוס
עלספר

כטרכר

שלה

במרבר
בשולחן ערוך )אווח חיים סימו תכ"ח ,סעיף ('ו

מהצרות וחביליז של הקליפות שיתגברו אז ר  IIל

לעולם קורין פרשת במדבר קודם

בחבלי משיח ,זה מםירת נפש גדול יותר ממיתה

חג השבועות )יעיין מה שכתבתו בזה בנשער יששכר[

כמובז,

יששכר

מאמר חשר סיון אות ו' '(.הו וי//ל עוד בזה על פי

במאמר חג הבכורים (.םש) ועל כל פנים לא

דברי חז IIל בנדרים )נה ,א( ממדבר מתנה וגו'

יוכל להחזיק את עצמו בנםיוז גדול זה ,רק מי

כמדבר,

שהוא מופקר בעיני עצמו ,ומקבל עליו הכל

ניתנה לו התורה במתהנ ,ועל פי המבואר

בעבור כבוד שמו ,שהוא בחינת תורה ארץ

)במוכר tפכ ,יא(,

שעושה

עצמו

הפקר

והארכנו

בזה

בעה/וי

בשער

האחרוו

שיראל ועולם הבא ,כשאמרו חז IIל בברכות ,ה)

מהגאולה שלימה במהרה בימינו שציאו ישראל
מגלותז לגמרי ,יהיה ביום חג השבועות
הבעל"ט ,ועיין שם בבאר לחי ראי )ר"הובשבועות

א« שאינה ניקנית אלא על ידי יםורים ,כי
ייתורה" שמקבלים בחג השבועות ורוב מצות
התורה שמ"ג מצות תלויים בארץ ,בביאת גואל
צדק במהרה בימינו ,ובגלות רק ר"ע כל היום
)בראשית ו(. ,ה ו"ארץ ישראי" ,שיחזיר לנו
הקב  IIה בבואנו קוממיות לארצנו ,על ידי משיח

בתיקונים

)תקיין כא הנ ,א(

כי

הפםק

יפקוו ובד"ה ובסוכות(.

וכבר

כתבנו במאמרי

חג השבועות )אות נוזא(

ענין שאמר )סהנרדין צח ,ב(

רf

יוםף ייתי

ואיחמיניה ואיתיב בtפולא דכופיתא דחמריה,
ורבה אמר ייתי ולא איחמיניה ,כי כל אחד
חשב איזו הוא נםיון ומםירות נפש גדול יותר,
לםבול בעד ביאת משיח צדקינו .כי רבה םבר

כי להםכים למות ייתיה ולא איחמיניה ,עור
בער עור ,וכל אשר לו יתו בער נפשו ,ואם
מםכים ליקח חייו זהו המםירת נפש בעד משיח

צדקנו.

והוא

ייעוום הבא" ,בצירוף

אלו

השלשה ביחד הרי אינו בא אלא על ידי יםורים
המה החבלי משיח .וזה שאמרו חז  IIל בפרק
חלק )סנהדרין צח ,ב( לגבי משיח ,אי מז חיי הוא

רבינו הקדוש ,אי מן מיתי דניאל אשי חמודות,
]ו[פירש רש"י שםבלו יםורים וכו' ,והיינו שרק

על ידי יםוריםזוכיז לזה.

צדקינו .אמנם רב יוםף הוםיף כי לחיות בtפולא

וז"ש יעוים קורין פרשת בדניבר) ,שהוא

דכופיתא דחמריה ,שהוא צרד להיות הרעי של

הפקר כמדבר בעיני עצמו ,כמאמר ·חז  Ifל

חמורו ,כפירוש רש"י שם )דוזה בטולא( ,כי היינו

כנזכר לעיל ,ועל ידי זה יוכל לםבול יםורים,
ולהגיע לזכות לגאולה ,שהוא הפםק האחרוז

לחיות בחשכות הצל של החומריות והצואה

חיים

שלו

ושלום

כמדכר

יוגמר כשכועות כקכלת התורה כנןרכ לעיל,

כנזכר

לעיל(.

על כן צרד להפקיר את עצמו( קודם חג

אתיוה

ואהר"ן,

השכועות,

תפקרר

אןתם

)שהם

יצבאןתם

נצווח

משה

והו I /ד,

ואהרו תריו לוחות כשכועות כנןכר( .ואתכם

)כנזכר(:

יהיו איש איש ימפה) ,כחינת מטה וענוה

,א) ב( שאו את ראש כל עדת כני ישראל
למשפחותם

אכותם.

לבית

כעצמו,
אבותיו,

כחינת

סיני(.

)שיתחןק

איש

את

ראש

יבית

רק

כמעשי

עצמו

כשולחז ערוך )אורח חיים סימו תבחח ,סעיף ו ( לעולם

אכותיו הטוכים .ועל ידי ןה( ויפקרם ,כפקודת

קוריו פרשת כמדכר קורם שכועות כנזכר לעיל.
ובמתז תורה נתאחדו כל הנשמות כשושרם

ישועה לכל אחד ואחד ,במרבר סיני )כחג

I

השכועות(

הכעל  tlט:

ששים רכוא ,כנודע כראשונים ישראל ר"ת יש
ששים רבוא אותיות ותורה ,וכל אחד כשורש

,א) יח( וית יירו על משפחותם לבית אכותם.

נצוצות

עיין כקדושת לוי )במדבר ר /ה

קדושים ער למאוד כשורשו ,כצירופי שמות

ויתילדו( כןה ,מ"ש שנולד להם רבר חשר ,כידוע

ויחודים רמוזים כתורה.

שאומות העולם מתייחסים אחר אמ Iום ,ולכך

וזו/ש שאו את ראש כו ערת בני ישראייו,

נקראו לאומי IIם ,מה שאין כו שיראל קדושים
לאחר שקבלו התורה וכו' ,זכו להתייחס אחרי

הוא כחינת

נשמתו

שמות הקדושים,

)רוות יש ששים רכוא אותיות לתורה
בנוכר(.

יבית

ימשפחיתם

אבותם,

1

אכיהו tם ,עד כאן לשונו הקדוש לעניננו.

)בשורשם( .במספ"ר שמויית) ,שהם כחינת

וזהו שי להטעים על פי רברי הנודע ביהודה

ויחודים

כמ

שמווות

הקדושים

כתיכות

התורה(.

משפיע,

כחינת

הרמוןים

במספרים

הנודעים

)מהוורא

תניינא

אבן

העזר סימן

כו

זכר,

)שיהיו

כחינת

בסדו /ה על מה כמן המחרב( כי רק כישראל הולביז

וכר,

היינו

כחינת

ישראל

אחרי הרוב ,מה שאין כז באומות שלא קכלו
התורה ,לא אןלינן כתר רוב .ועל כו שפיר לא
יוכלו להתייחס אחרי אביהם ,דדילמא לאו אביו

1

מפרנסים לאכיהם שכשמים ככיכול כעכודתם
שלא על מנת לקבל פרס ,ועל ידי זה יהיה
שאו את ראש כל עדת כני ישראל ,נשיאת

הוא ,והתייחסו כעל ברחם רק אחרי אמם .מה

ראשם ומוחם לשלימות העכודה ברצוו
האמיתי( .יגוגית"ם) ,ככחינת גלנולים שכאו

שאיו כו בישראל אחרי שקיבלו התורה
הקדושה ,ושאזלינז כתר רובא ,על כו שפיר

מהשישים רכוא ,משקכלו התורה עד הדור

התייחסו אחרי אכיהם ,ואתי שפיר ונכון:

האחרון הוה ,וכמ /Iש כזה הרמ t /ע מפאנו וייל(.
שנ"ה,

,א) נ( ואת ה הפקד את הלויים .כמסורה

)גימטריא ספירי/ה )עייז מאורי אור עךר ש  tאות סב(,

הפקד בן ,דו .ואידך )תהלים קם,

מבן

עשרי"ם,

)גימטריא

כת"ר(.

שהוא  . .כחיגת כת"ר שעולים כחנ השכועות(.

ו(

ןמעי ה) ,ן  iעלייה למעלה כנוכר כחג הנעלה

יאאזמן"ר זי"ע )בתב יו קודש( כי נודע שלעומת
כל צדיק הדור שי רשע לנגדו  fדלעומת משה
רכינו היה כלעם הרשע )עיין עץ חיים שער דרושי
נקודות פחו( ,ולעומת מרדכי היה המו ,ולעומת

הוה( .כי יוצא צב"א) ,צכאות כחינת נצח

והוד ,שהוא סוד שתי לוחות כחג השכועות,
כמכואר ככונת האריזו (. Iל בישראו) ,ר Iות

הפקד

עליו

רשע.

כתב

בשם שימה

חיים

ושלום

כמרכר

שלז

יעקב היה עשו ,וכהנה .וזהו יש לומר הפק"ר

,כ) כ( אייש על דגלו באותות לבית אבותם

הדור.

סביב

את

הוויים,

שיהיו

מנהיגים

צדיקי

יחנו בני

ישראל

מננד

ולעומתם הפקר עויו רשע ,עד כאן לשונו

לאהל מוער .היינו לנקודת המרכז האהל מועד,

הקדוש.

בית המקדש ,רק על זה יהיה מטרת" כ:םתm

ובזה י"ל מ"ש השולחו ערוך )סיטן תכ//ר ,סעיף ר(

כי ועוום קורי.ן פרשת בוכרבר קורם

לנקודת מרכז הלז ,כפירושרש/י ומדרש
)תנחומא כפרשתו .סימן יךד-לע" זה שיוכלו לבא

לחתפלל~פב~'''Iאהר, fiהיינו שיתפללו רק על

חג השבועות ,דהחנ מלאכי השרת אמרי ~.א-ח~"P-וקושר הקשרים שישיב לנו במהרה
)תחלים ח,כ( תנה הוךר על השמים ,תישנו יניבtינ~~_~_~~-ל ,וכל אחד על דגלו ועל מחנהו בדרכו
בקודש ,כפי שמקובל מאבותיי ,הו בתורה והן
התורה ,ואמרו בשבת )פח ,כ( ר~ש; --יח
בעבידה או בגמילת חסדים ,אבל תכלית
הקב'/ה למשה חזור להם ,תשו~כו~: _,כלים
c

משא ומתן שי ביניכם ,וכ~.גו-ם במדרש )עיין
שכת פט' ,א וע"ע ויקרא רכח פכ"ו ,ח( אמרו שהשיב

להם כלום יצר הרע יש ביניכם .ולכאורה קשה

הנצרה מכולם יהיה רק לאוהל מועד והארון

ל

ל

הגאו ה ש ימה.

_!!.מר זה החסרון שאין ביניהם ציר הרע .אלא -בבבנ--נ ._-t-6החדשים השלמוניIIם שיחשבו
ודאי-רכ-שאין--יצר הרע ,איו הנסיון ,ואינו  ..נםמלתכליתלהשאר בגלית ילהרבות כבודם

רוח לפניו כל כך כמו הבשר ודם כשמתגבר '~-מונם;-הי יצילנו'חמם ומהמונם :וזה שאמרו
האדם על הנסיונות .דצצנ .הרע .כ..-נועד; 'אולם
ככר כתבו בספרים הקדושים כי לבסוף
כשהגביר האדם ובצח את הציר הרע נעשה

rזז"ל באבות )פ"א ('"ט חכמים הזהרו בדבריכם,)היינו כשיאמרו לפני תלמ'דיהם ,יזהרו לומר
רק לעבוד עבודתו לתכלית הגאולה שלימה,

אוהבו ,ואם כן שוב אינו נסיון נגד היצר הער
עוד ,אולם כשיש רשעים בעולם הזה חבילין

ולא לימר רק שלום העמים ,ילא יתנצלו
בשקרותם אל מוכיחם ,כי כונתם למבשר

טפי מנכרי )סחנוריז לח(, ,כ וכל באיה לא ישובון
)משלי כ יט( ,על כן בודאי הנסיון עומד עדייו
כנגדם ,ישוב מובן הטעם שבתנה התורה

אחרינם) ,ששומעים רק התכלית משלום.
העמים ,ויתערבו בגויים וילמדי מעשיהם
ממילא(~וישתו מים הרעים ויחובו חובת גלות,

דמעיקיז ,והמה אפיקורס ישראל כל שכו דפקר
I

לישראל ,שיעמדו לבגד הרשעים בעולם הזה,
מה שאין כן למלאכי השרת בשמים אין רשעים
כאלו כלל.

I

שלום האמיתי( .שמא ישתו התלמידים הבאים

)להשאר גנלות בעובותינו הרבים( ,ונמצא שם
שמים מתחלל· כי על כן צריכים לפשר דבריי,
כין בתורה כין כתפלה ,שלא יתן מקום לבעל
דיו לחלוק ,וה' יזכנו לנקודת האמת ולבית

וזן/ש .ועוום קורין פרשת
ומסירה

הנזכר

הפקר

בוכרבר ,
את

ככתוכ

הוויים,

יעקכ אמת כמהרה בימינו )ועיין מח שבכתנו כזח
בדירבנו כשרפתן במאמר תורת שכת(:

הפקר עויו רשע )כפי פירוש אאזמו"ר זי'יע

הנ(, I1ל קודם חג השבועות ,כי כשכיל זה ניתנה

או ייאמר מבג"ד סביב לאהל מועד .היינו-

לנו התורה הקדושה כחג השבועות ,שנעמוד

על דךר שכתבנו לעיל )בפרשת

לנצח את השרעים ונצל~ם _כמהרה כימינו:

שטיני 'ר"ח כטורש( בבני אהרן שעבדו את השם

שלח

חיים

יתכרך ככחינת כח

חניגו"ד,

ושלום

כמרכר
כדעת הראשונים

בכחינת כת"ר )לפני חוי (, Ifח שהוא טעם פן"ר.

זוול שסכרו כן ,ועל כן המשיכו על עצמם כח
חנינוווד לאחל מועד ,ועל ידי זה חיה כח

)והטעמים בעצמם חם בכחינת כתר כמכואר

כעץ חיים )עייז שעד ח (,ן"פ-ח"פ מכל שכן טעם
חפזר שהוא ככתו'ר למעלה( כנודע .וידוע כי
בפטירת הצדיקים חם עולים בכחינת יחידה,

המשכתו לאחל מועד והארון יותר על ידי נסיון
כנזכר לעיל ,ונדול הנחת רוח יותר לשם
כשמים מזח כנזכר לעיל שם ,ון"ש סבנ"ר

]סוף עולם הזח ראש עולם הבא )עיין ספר מנחם

כנזכר.

ציו! לר"מ מדבטיא([ ,כמ"ש במאמר זכרוו צדיקים

וזהו שקורין פרשת כמדכר קודם חג חשכועות

)שולחן .ערךר אורח חיים סימן תב/ה סעיף (,ר כי

גם כחנ חשכועות כקכלת התורה נאמר מקודם
)שמות יט ,כ( ויחז שם ישראל .נגווד ההר ,חיינו
שנירו כעצמם כח חניגוןוד ,ננד ההר סיני ,ששם

פסקה זוהמתו ,ועל ידי חניגיד יחיה יותר
חכחירח והנסיון ונחת רוח לפניו יתכרך שמי

)רווח בפר' ויןל( בהספד על אאזמו"ר הקדוש זי"ע
מפח קהלה ,וגם כמאמר תורת שבת )פו ויןל
רווח כן מאח( ,כי משח רכינו ע  IIח נאמר כו )רכרים

לא ,ב( כו מאו'ח )שהוא בחינתכת iןר( ,ועשריןום

]גם כ iכגיטמירא בת"ר .שנה[ )כגימטריא םפיר"ה )עייז

מאויר אור עךר ש ,אות סכ(  (,חיינו שעלה אז עד
ספירןןת כת'ןר בפטירתו.

וככחינח זו ]יובן מח[ שאמר משח לאחרן אחרי

כנזכר:

מות נדכ ואכיחוא עכשיו אני רואה

,ג) ר( וימת נדכ

ואכיחוא

לפני

חויווח,

כחקריכם אש זרח לפני חויןןח

כמדכר סיני ,וכנים לא חיה לחם ,ויכהו אלעזר
ואיתמר וגוו .וצריכין לחכיו כי מה זה נפקא
מיניה

כאיזה

סיכה

מתו

נדכ

ואכיחוא,

כיוו

דקחשיכ כזה רק סדר היחס ומשפחתם ,חיה

לו לחשוב רק שהמה לא חיה לחם כנים ,לכן
יחס כני הכהונה חיה רק מאלעזר ואיתמר .וגם
מה דקחשיכ לפני הו.

שחם גדולים ממני וממך )עיין ויקרא רהב פיווכ(, ,כ

וחיינו אצלם רמוז בטעמים כנזכר שעלו עד
כחינת

כתוור,...

שהוא

המדרגה

היותר

גבוה

)במותם לפני חויו( כנזכר לעיל .על כן נחשכ

ןח שפיר יחוס גדול לאלעזר' ואיתמר ובניהם
פנחס ,מיתת נדב ואכיחוא דודם ,וקחשיכ כזה

כסדר היחס גודל מעלת קדושת נדב ואביהוא,
כנזכר:

אי תכריתו את שכט משפחות חקחתי ונוו,

ונראה רומז סדר מעלת קרושת נדכ ואכיחוא

עיין מה שכתכנו כזה בפרשתו בהחגות

אשר הניעי עד לפני הו ,ועל חוין טעם

אמר המסדר בספר תפארת כנים ד"ח חקרכ

פןוןר

שהוא

בכתר,

חיינו

שעלו בפטירתם

את מטח לוי,

(א) :

(.א) כתב הרב הקווש בעל וגל מחנה אפירם זצ"ל )בפרשתן( על הכתוב ,ד) כ( ולא יבאו לראות כבלע
את הקווש ומתו י ששמע מזקינו רבינו הקווש הבעש"ט זי"ע ,שפעמים בא אחו אצל הצויק
ללמיו ממעשיו ,והצויק הוא אז בבחינת קטנות ,והוא מקבל ממני כה ,ולא יוע לאזוהירי ביה .יכמו
שאירע שבא אחו אצל צויק מפורסם ,וראה אותן ששתה קאווע בטלית ותפילין ,ונסע לביתו והתחיל גם

כן לנהרג כד .וזהר אזהרה ולא יבואו לראות )את מעשיו ולקבלם תיכף( כבלע את הקווש וכו') ,שהקוושה
מכרסה אז אצל הצויק( ,עו כאן.

חיים

ושלום

נשא

שלפ

נשא
,י) ככ( נשא את ראז ttבני גרשוו גם הם לבית

שנה) ,בן שלשים שנה לכווח ,כמו שאמרו

אבותם למשפחותם .הייוב בני

חז"ל )אכית פ"ח ,מכ(, IIא והוא )עייז איהכ רחכ פ"א ,לג(

הגלות(.

ועתה יגרל נא כ"ח אדני שאמר משה רבינו

ומשפחותם ו בית אבותם תפקור אותם,

עווה אחרי המרגלים )כמיכו יר ,יז( ,ולהמתיק שם

)בישועה קרובה .כי בזכות עצמו מה אנו ומה

ארני במילואו שנזכה לגאולה ,שהוא בחינת

צדקותינו ,רק בזכות אבות( .מבן שושי"ם

יובל העליוז ,שער החמשיי//ם ,כנודע בזוה"ק

גרשון/ ,

)שסובלים

גירוש

ואובדתי שמרומז לפי דרכו בפסוק הנזכר המשך הכתובים הסמוכים והקודמים אל תכירתו את שבט
ובשפחות הקהתי ובתוך הלויים) ,הייני הקהת"י לשין אסיפת אנשים ,כמו שפירש רש"י בפרשת ויחי על
הכתוב )מט '( ,ילו יקה"ת עמים ,מתוך הלויי"ם נקראים הצדיקים שהם ברביקית ',ה כמי )שם כט ,לד( הפעם
ילו"ה אישי אלי ,כנודע בספרים הקדושים ,והיינו כשמתאספים אצלם לראות עבודתם שלא יכרתו ויקלקלו
ח"ו הנאספים ללמיד מעשי קלות ,בראותם לפעמים כשעושים מעשה הצנע בבחינת קטנית כנזכר( .זאת
נושו להם וחיר ולא יובותו) ,העצה בזה שילמדו תלמידים הנאספים דרכי חיים ולא יכי' .והיאך לעביד .את
ד' באמת( .בגשתם את קררש הקשרים) ,היינו הצדיקים הגדולים בחינת קודש הקדשים ,שעוסקים בעבודת

ה' לפעמים בנתיב לא ידעו עיט )אייב כח, ,ז( בסודות להצנע לכת ,שלא יבין מי שאינל במדרגה גדולה
כמלתם( .אהדו ונכיו יבואר ישובו אותם איש איש נול נובורתו ואל ובשאו) ,כמו ששמעתי בשם זקיני הגה"ק
איש אלקים מראפשיץ זי"ע בעל ספר זרע קודש ,כשבא אליי מתחלה מגדולי תלמידיי גדול צודיק הדלר
זי"ע כשהיה בימי חורפי להסתופף בצלו ללמוד דרכי ',ה ואז מסר הדבר לרב צדיק אחד מתלמידיל ,נשהיה
מסתיפף שם מקידם ומכבר הרבה שנים[ ,שהוא יראה לאלתי תלמיד הנפלא נהבא בתחילה[ ,דרכי רבו
כשהם בהצנע לכת ,איך לדקדק וללמוד ובאזיה אופז ,ובאיזה זמן ,ולפי הענין( .וזהו אהרז ובני"ו ,.היינו
שאהרן בעצמי לא יוכל ללמוד עם כל אחד מתלמידיו המתחילים ,רק בני"ל הם העוזרים ותומכים בידיל
ללמוד עם כל אחד לפי דרכו .ירבואו ישמו אותם איש נול נובורתו  ,.המה בניו ותלמידיו הגדולים ,ילמדי
עם חבריהם ,להורות להם הדרך לכל איש על עבודתו ואל משאו ,כל אחד מהתלמידים מהו יוכל ללמוד•
ויבחרו איזה דרך עבידה הוא לפניו ללמוד מהצדיק ,ישלא יתקלקל הוא בהדרך הזה ח"ו ,ולכל אחד
מהתלמידים יבחנו איזו דרך שיבחר לו מהצדיק] ,כי הצדיק הקדוש רבן של ישראל יש לו הרבה דרכים

למקום[ ,יבאיזו דרך יזבל לילך ילשאת המשא עליי כפי כחי ידעתי ,וזהי ייארל משאי".

ינול זה אמר הכתיב ילא ירכאי לארות כבלנו את הקישר וובתו) ,כדביר הדגל מחנה אפרים הנ"ל,
כשהקדישה מכוסה לא ילמדו מזה ,רק יבחני התלמידים איזה דרך לבחיר ,ללמיד ממנו להלכה למעשה
בעבידת ה'

כנזכר( :

חייס

שמ

נשא

)תקיוני ןחר תיקוו לב ער(, ,ב ובכתבי הארזי"ל .וז  IIש(
ער

בן

חמשי"ם

שנה

ושלוס

תפקור

אותם,

)בישועת הגאולה במהרה בימינו( .כו הבא

(,ח וכלו עיני וגו' )תהילם פט(, ,ו בגודל ההסתר
פנים כעת בעונותינו הרביס ,עם כל זה יתחזקו
לסבול המשא ,ולעבוד עבודתם להלאה(,

וצבא ועבורה באהו מוער) ,שמקבל עליו
לעבודת המקדש במהרה בימינו(:

ויעזרנו השם יתבךר במהרה בימינו:

,ו) מן( כ" הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת

או יאמ ר נשא את ראש בני גרשוז .כי בן

משא .פירש רשו'י עבודת עבודה

פעמים גרשוווו בגימטריא ש מ"ע

היא השיר בונצלתים וכנורות ,ועבורת משא

אח"ר,

יש רא"ו הוי"ה אוקינ"ו הוי"ה
]כמן/ש בספר ארן עדת לדו"ז הקדוש זיווע )חחI/ק
ר  Iשרגא יאיר במיאלעבזעג(.

והעניו יובן יען שזהו

הגאולה שלימה שאז חייה ה' אחד נתגלה לעיז
כל ,כונו שפירש רש"י על הכתוב בונקוונו
)בפשרת ואתחנן )וידבם ו(, ,ר ולזה הוצרכו לבן

הגליות בעונותינו הרבים ,אחרי חורבן בית
ראשוז ,והאחרוו הכביד גלות הארוך והמר
אחרי חורבן בית שני ,ער ביאת גואל צדק
במהרה בימינו[.

וז"ש נ.שא את ראש בנ"י ברשו"ן בם הם,
המגושרי"ם זה פעמים אחרי חורבו שני

הבתים ,ועל ידי זה ב' הגירושין ,בן פעמים
גרשו 'Iו כנזכר ,בגימטריא יחודא עילאה כנזכר,
שנזכה להתגלות הו אחר בבניו בית שלישי,
בנוי ומשוכלל מז השמים .וזה יהיה

כונשמעו .העניו שיש שני מיני עבודות .א[ מי

שהוא

משורר

בכלי

זמר

ושירים

ונגונים

בעבודתו ,הוא ונעורר חשק בלבו כדי שיכסוף
ויתעורר עוד לעבור יותר להשם יתבךר .ב[ מי
שחושב גם לוננוע תענוג זה בלבו ,רק עובד
בבחינת יראה וונשא גרולה עליו ,כונו לעול על
צוארו ניתן )כמווש רש I1י בראש השנה )חכ ,א

ו ח לא להינות( על מצות לאו ליהנות( .וזה אשר
II

חשב שני מיני עבורות אלו ,עבודת עבורה
בשיר ,שונתעורר עור לעבודה שלאחר זה ,והוא
חשק גדול בלבו לעבודת השם יתבךר באהבה.
והדךר הבו ,שרוצה למנוע גם טזה ,ולעטוד
בנסיוו שלא ליהנות אפילו תענוג רוחני ,רק
עובד השם יתבךר בבחינת משא עליו ,כרי
לקיים צרוו השם יתברך ומצותו כנזכר:

ומשפחותם ובית אבות"ם) ,בזכות אבות,

,ו) ככ( כה תרבכו וגו ./ותרגוטו כד תימרון

כונ 'Iש )תפלית שמו (Iע /וזיכר חסדי אבות וונביא

להוז .יוול על דךר מה שכתב

גואל לבני בניהם ,היינו הגאולה התכליתי(

כהקרמת

במהרה בימינו אונן .וז"ש כו הבא וצבא

שיש בתפלת שטונה עשרה צריך להיות לשם

צבא) ,היינו ללחום לעשות פעולות ,כדי

התיקון בעולמות עליונים ,כפי כונת הרבכה זו.

באהו

מוער,

זאת

עבורת

וממילא יבא אחר כך השפע על ידי זה ,והתיקון
גם למטה בזה העניו .וזהו י"ל ,שגם בברכת
כהנים יהיה כונתו של הכהן לצרכי גבוה לתיק~ז
השלם ,כנזכר לעיל בדברינו .וכאשר ילביש

הגאולה( ,יימשא) ,הגם כי הוא לונשא לסבול

דבריו גם הצדיק שטבךר בני שיראל בצרכי

אריכות הגלות כזה ,וגם כי אזעק וגוו )איהב ג,

גשמיות ,הוא רק הלבשה בדבריו ואמירתו  fמה

שיגיעו(

)להקריב

ועבור

קרבנות(.

עבורה

וז"ש

משפחות הברשוני) ,שסובלים גירוש הגלות
בלבם ונפשם( ,ועבור )עבודת ה' לקירוב

הפרי עץ

חיים

דגם צרכי גשמיות

חיים

ושלום

נשא

שמא

שאין כן במחשבתו הוא צרכי גבוה העליונים

שנאתני )שוטפים טו(, ,ב )שיאמר הקב"ה לאיש

השמים כנזכר .וידוע )הקרמת תיקוני זהר ,די א( כי

כזה אמר אמרתי כי שנאתנ"י ,שלא תחפוץ

יחודא עילאה הוא כ Iוה אותיות ,ויחודא תתאה

ותבקש כל כך על הגאולה שיחיח במהרה

כ'  Iד

אותיות,

וביחודא

משם

תתאה

נמשך

למלכות צרכי גשמיות גם כו כביכול.
וז//ש כ"ה) ,בבחינת יחודא עילאה( .תברכו
את

בני

ישראו,

)במחשבתכם(.

ותרגומו כר )בבחינת יחודא תתאה כנזכר(.

תימרון והון ,היינו שבחאמירח יהיח הלבשה
בצרכי עולם הןה כנזכר:

או יאמר על הכתוב כה תברכו את בני
ישראל אמור להם יברכך וגו'.
במסורה אמור ',ו דז כה תברכו את בני

ישראו

וגו',

)היינו

שעיקר

הברכה

הוא

כדרשת רז  f/ל )עיי! מררש שוחר טוב פקכ /ח ,ה( איו
I

ברכה אלא מציוו ,שנאמר )תהלים קכח ,ז( יברכך
ה' מציון ,שתהיה הגאולה שלימה ותשיב
המלוכה לציוו עיר קשדנו( .ואידך )שמואל א ב,
ל( וכן נאום הי וגוי אמר אמרתי ו בית עוי
]ביתך

ובית

אביך[

יתהוכו

ופני

ונו',

)היינו בגודל מעלת הקרבת הקרבנות בבית
המקשד ,שלא יזלזלו בהם כמבואר שם( .נב[
אמרים אמור ומנאצי )ירמיה כב ,יז() ,שיחשבו

טובות עצמם בלתי בית המקדש וביאת גואל
צדק ,המה מנאצי ושונאי כבוד הו( .נר[ ואם

בימינו,

הוא

שאתה

שנאתני,

והגם

שתעשה

מצות ה' בחץו לאץר ,הוא רק על מנת לקבל
פרס ,או לשם פניות וגאות ,על כן הוא בכלל
מנאצי כנזכר לעיל{ .נו[ אמר יאמר ונער
הנה

החצים

ממך

והנה

)שמואל א כ ,כא(,

)היינו כמו שביארתי כל חמשך חפרשה שם
בעזרת חשם יתברך בשער יששכר )מאמר חירחים

אות (,ז שזח בסוד החצים שזרק יחונתן לדוד
]יסור ומלכות[ ,וכמבואר שם ]שחוא הפטרת
מחר חדש[ ,ואם אמר החצים ממך והלאח,

ידע כי עדייו איו היחוד יסוד ומלכות] ,על פי

דברי האריז"ל על חכתובים האלו[ ,על כן ברח
דוד אז עדייו ,ושאין חתיקון מלכות בית דוד

עודנח ,עייז שם .ולפי זה שפיר שייך לכאן
במסורה ,כי אם לא ישים אל לבו שחחצים

ממך וחלאה עדיין ,שאיו חיחוד במלכות דוד
כראוי ,אם כן חרי זה בכלל שנאתני כנזכר,
רק עיקר חבקשה צריך לחיות על ציון
וירושלים ,בגאולה שלימה כנזכר לעיל( ,כי אין
ישועה וברכה אחרת לכלל ישראל .וה' יעזרנו
לזה במהרח בימינו אמן.

וזהו רמוז בדברי רש"י ,על פי דברי חז"ל
שפירש אמור לחם שיהיו כולם שומעי,i

אמר יאמר העבר אהבתי את ארוני וגו'

)חיינו שומעים מבינים ,שלא יאמר לתלמידיו

)שמות כא(, ,ה )היינו כמו שכתבתי שם לעיל
בפרשת משפטים על הכתוב הלז )ר /Iה ואם אמר(,

שיתפללו על חשלום ,שיחשבו שלום העמים,
והוא יתנצל שכונתו לשלום ציון וכיוצא ,וכנןכר

וזהו העבד שאינו עושה רצונו של מקום,

לעיל בפרשת במדבר ,ב) ב( על הכתוב איש על

שיאמר שטוב לפניו לישאר בגלות ,בשלום

דגלו באותות לבית אבותם )ר וח לרא כררך( עייו

העמים בחוץ לארץ ,גם כשיאמר שיצרה לשמור

שם .וןחו צריך לפרשא כדקאי אות צלותא

המצות ותורת חו מצות שאינם נוהנים באץר,

אמאי תהא .וזח שכתיב שיחיו כולם שומעים,
מבינים לתכלית הנרצה הנזכר לעיל( .אמור

המשך חפרשח עיין שם( .נה[ אמר אמרתי כי

מלא ,לא תברכם בחפזון ובבחלות) ,חיינו

כמו שביארתי שם בעזרת השם יתברך כל

I

חיים

שמב

נשא

בעניני ממון עולם הזה בלבר ,שזהו בחינת
נחלה מבוהלת בחפזון הימים ,כאשר עינינו

ושלום
או יאמר יאר ה' פניו אליך) .כי חנה אמרו
חזו'ל בירושלמי )ערלה פ I/א ,הןוג(

רואות ,ובפרט בימינו ,ואחריתה לא תבורך(,
אלא בכונה ובלב שלם) ,היינו בתרי חללי

האי מאן ראכיל רלאו ריליה בהית
באפיה ,ואם כן כיון שנותנים לו
בתורת חן וחסר ,ובבחינת אף נח לא
אלא שמצא חן ,כראיתא במררש

שלימה הברכה האמיתיות מלב שלם לתכלית
הנרצה( ,כנזכר לעיל:

)בראשית רבה פכ"ח(, ,ט ואם כן איו לו בחינת הארת

רלבא ,שזהו בלב שלם ,כמו שכתב בלקוטי

אמרים להתניא ז"ל )רפק (,ט וזהו על הגאולה

,ו) כד( יברכך ה' וגוי .ובמםורה ]יכרכו[ ',ר
רן .ואירו )דרכיס סו ,ד( אפם

כי יא יהיה בך אביון כי ברך יברכך ה'
בארץ וגו') ,היינו שעיקר הברכה יהיה רק
בארץ •••  (.נג[ יברכך ה' נוה צרק הר הקרש
)ירמהי לא ,כר() ,כמשמעו וכפשוטו( .נד[ ויאזברו

יו יברכך ה' )רות כ(, ,ד )ברות ובועז שמשם

יצא מלכות ב'!ת רור ,שזהו רק הברכה ושיועה

לכלל ישראל כנזכר לעיל .וזהו שמםיים
המסורה( וכל תהלות רכותיה) ,היינו שכל ספר
תהלים הבקשות והתפלות והתהלות ,הם רק

על קוטב זה להתגלות מלכות בית רור וביאתו
לכלל ישראל במהרה בימינו(:
,ו) כה( יאר ה' פנ'!ו אליך ויחנך) .היינו כנורע
בהאריז' Iל כי יש בחינת עי'יו הוא
שם

מ'יה

המכסה

ברבוע
הראות,

בגימטריא

עי"ז,

וכשמסיריו

הע"ב

ויש

עב

המכסה

הראות מהעי"ז נשאר חן ,והוא בסור ונח מצא

חן )כראשית ו(, ,ח ותתננו לח'ון ולחסר ולרחמים

בעיניו/ך ובעיני כל רואנו ,כמו שכתוב זה בספר

ררכי אמונה ובתפארת בנים לאאמו"ר זי"ע
בכמה מקומות .וזהו( יאר הו פניו

אייד,

)שיתגלה הארת פנים כביכול ,על ירי שיסורו
העב המכסה וחוצץ בינינו ,ואז( ויהנ"ך) ,ישאר

חווו כנזכר שיתו לנו חו<:

לאס תכולי
הטוב רק
היה כראי
רבה שם

פנים מלמעלה ,כי בהית לאסתכולי באפיה,
שאינו שלו המניע לו .אולם מבשרי אחזה אלוק
)איוב יט ,כז( ,שאם נותנים טובות לבני ארם שיש
לו חן אצלו ואוהבו ,אז נהנה מאור הנותן
הטובות ,ואם כו יש נחת רוח כביכול להקבו/ה,

כשנותן להמוצא חז בעיניו ,ואם כו יש לו זכות
זה להמקבל שמצא חן ,ועל ירי ןה לא בהית
לאסתכולי באפיה ,כיוו שיש לו על כל פנים
זכות זה שמגיע לו .על כן יהיה( יא"ר ה'
פני"ו )כנזכר ,ולא יהיה בהית לאס תכולי
באפיה ,גם כשיהיה( ויהנד ) ,שיתן לך חן
כנזרכ לעיל<:

,ו) כו( יש א הו פניו אליך וישם לך שלום.
היינו שיהיה השלום לך ,ולא
לאומות העולם) ,כמבואר בזוהר הקרוש פשרת
מקץ )חן Iא קזצ ,א( כי מטולא קמי קובו/ה כשיש

שלום בין אומות העולם ,ורק המברך את ויעמו
ישראל" בשלום ,וכמו שכתב בקינת סתרים
למה"ר אברהם גלאנטי זי"ע ·על הכתוב ')איכה

א ,ה( איביה שלו( .וזה שכתב בנעל הטורים כי
שיום גימטריא גנשו ,היינו הרוצה-בשלום
סתם ולא לישראל בלבר ,הוא מבחינת עשו.
וז"ש ושזכו את שזבי) ,שמו של הקב"ה
שלום( .גני בני ישראי) ,כלבר( .ואני
אברכם) ,אסכים על יריכם כפירוש רש' Iי,
ואני אברכם לשיראל .ולא ילך שפע השלום
לאומות העולם( .כי אסור להשים שמו של

בהעלתך

ח'י'ים

הקב"ה שלום על עכו"ם ,רק שצריך להיות
שיבא המבשר שלום ונו' ,אומר לציוו מלך וגו'
)ישעיה ע(. ,ז

וזה שכתוב

ושלום

ואני אסכים בני

שמנ

עון לעמו יתן) ,ןהו התורה בשביל התורה
שנקראת ראשית ובשביל ישראל וכון )סרר רכה

בראשית פן'ה( ,ה' יברך את עמו בשלום:

יריכם ,כי "הבא לטהר מסייעיז אותו" )יומא
לח(, ,ב על כן צריכין אנחנו לשוב בתשובה,

,ו) כמ( נשיא לבני גד אליסף בן דעואל .י ,Iל
כי הנה אליהו הנביא הוא

כנזכר ,והקב  IIה יסייענו כנןכר "ואני אסכים על

משבט נ"ד ,כמ"ש במדרש )בראשית רהב פצ"ט ,י

ידיכם".

תנחומא סימו יב( מובא בתוספות בבא מציעא )קיר,

כדי שנזכה למבשר שלום בביאת גואל צדק

ב ו"ה מהן( ,ויש עוד פלוגתא בזה עייז שם .על

וזהו דסמוך ליה ויהי ביום כלות משה ונו',

כל פנים לחד מאן דאמר הוא כז .וז"ש נשיא

וכתב בבעל הטורים הרמן כי סמוך ה'

יבבי ג"ר אייס"ף) ,שאליהו יהיה המבשר
מקודם בקיבוץ נליות ,וזהו אליסף ואסף נדחי
ישראל( .בן רבנוא"י ) ,שעל ידי זה דע"ו-אן,ל,

יברך את עמו בשלום )התילם כט ,יא( למזמור
שיר

חנוכת

הבית

)שם ל(, ,א וכן בזה

סמרך

לשלום כלות משה וגו' ,היינו שבןכות המשכו
יהיה שלום ,שזהו שלרם על ישראל כנזכר .ועל

יכירו וידעו כל באי עולם ,שיש אל יחיד
)מיוחד

יתבךר

כן זנןמור שיר חנוכת הבית ,ר 'Iת שזנח"ה,

שמו(,

כו

יהי

רצון

במהרה

בימינו אמו:

על פי דברי המדרש )ויקרא רבה פן/כ ,ב( יהי כבוד

ה' לעולם ישמח ה' במעשיו ,שמח לא נאמר
אלא ישמח ,מלמד שאף הקב IIה לא שמח ערד
בעולמו ,והשמח"ה תהיה רק לעתיד בבניו בית
המקדש במהרה בימינו ,ויהיה שלום על ישראל
כראוי ,שעל ןה נברא עולמו ,ועל זה .נאמר ה

I

או יאמר בן דעואל .כי אליהו הנביא אמר
)מוכים א יח ,כא( /ןידעו

כי

יש

אלקים בישראל וגו  ,Iה' הוא האלקים לכו
אחריו ונו ,/וז"ש רבנו-אי ,כי יש אל בישראל
-נתפרסם על ידו ,-שהוא משבט נד כנזכר:

בהעלתך
,ח) ב( בהעוותך את הנרות ונו ./ביומא

פח קהלה שחל בשבת קודש זה אמרתי ,דהנה

דהלולא )כ"א סיוו( של

ביום היארצייט הוא זמז עליית נשמת הצדיק

כ  IIק אאזמו IIר הקדוש מה"ר שלמה זי IIע אב"ד

מעולם לעולם שלמעלה ממנו ,ולכאוחר מה

בהעלתך

ח  'I'Iם

שדמ

ושלום

זה נקרא אצלינו יום פטירת הצדיק יומא

ולפי

המשך

זה הוא

שמתחיל

הסמיכות

דהלולא ,הלא אדרבא הוא מתרחק מאתנו עוד

בהעות"ך את הנרו"ת) ,נשמות

יותר למעלה ,בכל שנה ושנה ,מעולם עד עולם

הצדיקים רנ ה' נשמת אדם )משלי כ ,כו( ,ובפרט

שלמעלה ממנו .אך לעומת ןה שי מעלה ,בפרט

ביומא

להתדבק

הסתלקותו ,כי הוא ממליץ טוב בעדנו בשמי

במעשיהם ,ולהזכיר תורותיהם וצדקותיהם ,ועל
ידי זה שנקיים בהעלת'יך את הנרויית ,מעלי Ifם

מרום ,ולהושיענו בכל עניננו ,והעיקר לגאלנו
במהרה בימינו ,וןהו מעלת יום הנעלה יומא

נשמתם .ועל ידי זה( או מוי פני המנורה,
)כנסת ישראל שנקרא רחל ,וכמבואר בזה

להמתכנסים על ציוו הקדוש שלו בעירו ביום

דהלולא

בלקוטי

דהלולא ,כידוע בספרים הקדושים.

תורה

צריכין

דיליה

להאריןן,ל

יאירו

)בפשרתו«,

שבעת הנרות' ,ז) ספירות יאירו אלינו ,להאיר

ולמעלה מה כתיב סמךו לאותו פשרה בסוף
פרשת נשא )לעיל ז ,פט( ובבוא משה

אל אהל מועד לדבר אתו וגוי ,והביא בןה

אאמו"ר הקרוש זי"ע בתפארת -כנש )פשרת
שלח( בדווה ביומא דהלולא וכו' ,מה שהגיד
בשם אביו הקדוש הוא אאזמו!'ףהנזכר לעיל,

ביומא דהלולא דיליה )כהיום הזה( ,מה שכתב

על הכתוב ובבוא משה אל אהל מועד )היינו
הצדיק ,דאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא
)תיקוני וחר תיקוו םט קיי(, ,א ובבואו להאהל בית

מועד לכל חי( לדבר אתו) ,היינו לאתקטר בחד
קטירא לחיי עלמא ,בבחינת )לעיל יב ,ח( פה אל
פה ארבר בו( ,וישמע את הקול מדבר אליו,

)היינו קול בני ישראל המדברים אליו ,ומציעים
לפניו בקשות והצטרכות( ,מעל הכפורת אשר

לנו לכנסת ישראל ,בכל משאלותינו להושיענו(.

אמנם צריכיז אנחנו לןכור תורתם ,כמבואר
בשר  flי סוף יבמות )צז ,א( עניו שבתא דריכלא
שמתכנסיז וכון ,ואומרים שמועה מפיו ולדבק
הטובים.

במעשיהם

,ןאו

וזןןש

פני

מוי

המנורה) ,הוא נשמת הצדיק ,מנורה הטהורה(

יאירו שבעת הנרות" ,להאיר נפשנו להתנהג
בן'

כפי

מדות,

המה

אשר

בזיכוך

עשו

מדותיהם ועניניהם בימי חייהם .ון"ש ויעש כן
אהרן,

)כנודע

כי

)זוחIIג בנ ,ב(

הוא

אהרז

שושבינא דמטרנותא ,ומשה .שושבינא דמלכא,
שאהרו מליץ בעד כנתםישראל שנקראת
מטרנותא ,עשה כו( או מוו פני המנורה

העיה נרותיה) ,להאיר מהז' מדות עלינו
כנזכר(.

על ארוו העדות) ,רוול אף על פי שמכוסה
הצדיק הזה ,הנקרא עדות המונח בארוו ,ועליו

מעשה

וז/ש וזה

מקשה

המנורה

זה"ב,

יש כפורת ומכסה( .מביז שני הכרובים) ,אף

)גימטריא רו"ר ,כי העיקר כנזכר לעיל

על פי שנשמתו הוא בגבהי מרומים ,אפילו

להאיר לנו מתוך חשיהכ לגאלנו במהרה בימינו

הכי הצדיק שומע מתחת מכסה הארון ,הקול
התנצלות ובקשות .ועל ידי התדבקות נפש רוח
נשמה( וידבר אליו) ,דהיינו להקב"ה ,שהצדיק

על ידי דו'ןד מלכנו .אמנם הוא בחינת מקשה,

מחבירו,

מציע הדברים לפני הקב"ה ,ומציע בעדם כמו

זה"ב( .ער ירכ"ה ער פרח"ה) ,שהוא העיקר.

הקדושים

ביז

בחיים

חיותו(,

עד

כאן

דבריו

דאאזמו"ר שהוא יימא הולולא דיליה.

הם

חבלי

'!רנווה

משיח

טרם

היינו

הירכיין  fם,

הקשי"ז,

ביאתו

בחינת

ומה

יךר

כל

בקרוב,

יסוד
בסתר

יום
וז"ש

צדיק,
שיהיה

קשו/ה
מקש/יה

שהוא

מנסתרות

ושלום

כחעלתך

חיים

שמה

נקני )תהלים יט ,זפ( .פרח"ה ,היינו הרפ"ח נצוצין

,ח) יר( והברות את הלויים] .זה ארוכתי ביומא

להעלותו על ידי תשובתינו( ,ועל ידי זח הצדיק

רהלולא של ב'1ק מרו אאזמו"ר זי"ק

ימליץ עלינו לגאלנו במהרה בימינו אמו:

מהר 'ש ארבפהווק' בשבת קורש פשרת בהקלותך[ )על פי
1

מה ששמעתי טאאזובו"ר זי"ע מפה קהלה

]כיוובא רהלולא )כ"א סיוז( של אאזובו"ר
הכה"ק ובהר"ש זי"נן ובl.כה"ק ,שחל כשנת

דמ.פורסמת רהבבית מלאבהצוט ק"ה חיווק ,כאסרו חג דשבוקות,

קורש זה[.

וכעת הךל קל קברה בלויית הנשהמ ,בקומו מז' ימי אכילות

,ח) ו-יא( והקרבת את

הלויי  flם.

הצדיקים

)המה
הדבקים

בהשם יתבךר ,מלשוו )רבאשית בט ,ול( ילוווה אישי

אלי( .ופני אחו ובועד) ,הוא בית מועד לכל
חי ,כשבא שמח לאח  flל מיעןוד אשר היא שיכן
שמה( .וחקחות את כו עדת בני

ישראו ,

)השייכים אליו לזכות בזכותו ,בשורש נפשו
רוחו ונשמתו( .וחקרבת את חווים ופני ',ח

]כהיותי קלם קטז כסטרזיוכ ,כקת טפרית אמו הצריקת

ל /ק שההי פברשה זו[ חגיד על חכתוב וחבדל"ת
I

את חלוייןןם ,חיינו הלויים הדבקים בהשם

יתבךר ועבודתו כמעם בלי הרף ]וכנזכר לעיל
כדבור חקדום[ ,וכאשר חמח חולכים וכנדלי"ם
מעולם הזח הלויי'ןם האלו) ,אז( והיו לי הלוים,
)שהיו ווליון להקכןןה ,תחת בחיון כנפיו בםתר

עליוו

יבתךר שטו,

כאן

עד

תוכן

דבריו

הקדושים(.

)היינו גם כן חלויים כנו'ל ,כשעולים בפטירתם

ובזח שי לומר חטשך הכתוב ,ואחר כך

לשטי מעלה לחשם יתבךר( .וסובכו בני

אהו

יבואו

ועבוד

הוויי"ם

את

ישראו את ידיח"ם) ,חיינו כחם ,כטו ידות

ובוע"ד) ,כעבודתם בכית מועד לכל חי,
לעבודתם להמליץ רחמים כנזכר לחלן כפיסקא

חוויי"ם) ,היינו בזכותם וצדקתם יסמכו בני

על הכתוב ומבו חטשים שנח וגו' ,ואנחנו

ישראל ,לחמשיך כח שפע קודש רוחניות

צריכים בם כו מצדנו לעומת זה לסייע
להעלותם ,כי דנין ככל עולם ועולם כשעולים

ואז( וחניף אחרן) ,חוא כחנא רבא מיכאל

יותר וכנורע ,בכל שנח ושנח )קיי Iשקר הפסוקים

השר הגדול שמקריב נשמות הצדיקים על מזבח

וזה

נדרים שפירשו יד שאוחזים בו

)נררםי ב ,א( (.

עו

וגשמיות ,ולזכות בבחינת עיבור נשמה מהם.

של מעלח )זוח"א פ ,א וק"ק« .תנופה ופני ה'

שמואל א ,כ יטו עו"ק זוח /Iכ טז /כ חווג קסט(. ,כ

שכתוב(

וטהרת

אותם

והנפת

אותם

)גם בכח זח מאת בני

תנופה) ,כעת העלותם ותנופתם בכל שנה

ישראל ,בפרט אנשי שלומו שיזכרו צדקותיו

ושנה כנזכר( )יק!יי לקיל כפשרתו כר"ה כהקלותך את

ובאת בני

יש ראו,

ומעשיו ותורתו ,ויתעוררו על ידי זה בפרט

הנרות

גוו: (/

ביומא דהלולא יום הסתלקותו ,ועל ידי זה יהיה
לו תנופה להשם יתבךר ,וגם כשמתדבקים

,ח) יט( ואתנה את הלויים נתונים לאחרן

במעשיו יבוא לחם לסייעם בעבודת חו ,בבחינת

ישראל

ולבניו

מתוך

בבי

נשמות

לעבוד את עבודת כני ישראל כאהל טועד
ולכפר על כני ישראל ולא יהיח בכני ישראל

הצדיקים שיבואו בבחינת עיבור נשמה( ,כנזכר

ננף כגשת בני ישראל אל חקודש .פירש רש  flי

עיבור נשטה .וזח שכתוב( וחיו ועבוד את

עבודת

חי,

)יסייעם

לעבדות

לעיל .וזכותי יגן עלינו:

חו

חמשה פעמים

נאטר כני שיראל כמקרא,

שמו

בהעלתי

חיים

להודיע חיכתן שנכפלו אוכרותיהן כמקרא אחד
כמנין חמשה חומשי תורה ,עכל"ה] .ויש

ושלום

שם עכודת אחל מועד )עד פרשת פקודי
כסופו( ,ווהו לעכוד וגו' באהל מועד .ובני

לתמוה לכאורה מה עניו שייכות החמשה
חומשי תורה להפסוק הוה ,וכי כשכיל שנאמר
המספר חמשה פעמים ,על כו רומז לחמשה
חומשי תורה ,והלא כמה פעמים נאמר מספר
חמשה בתורה הקדושה ודרשות רז"ל ,ולא

כגנד ספר כמדכ"ר שנקרא

אמרו ששיד להן חומשי תורה ,וכו מספר

שציוו ליתו מחצית השקל שלא יהיה בהם נגף.

ארבעה למשל ,וכי נפרש ששייך בשביל ד'

ואחר כך כתיכ ]כגשת כני ישראל אל הקודש[

אמהות וכיוצ~[.

שהוא ספר דכרים ,מלא מוסר לקרכ לבות כני
ישראל להשם יבתרך טרם כניסתו לארץ

ויש לומר ואעתיק בזה לכבוד אאזזבו"ר
הגה"ק זי"ע בספרו שם שלמה
)בתכ יד( על התורה ,אשר שבת קודש וה קודם
יומא דהלולא דיליה )כ"א סיוו( ,אשר כל
רככאין דלעילא ותתא בשבת קודש תלייו
כשבוע הבעל'/ט ,להמשד ישועות בכחי ווכותו
על כל השנה לטובה ]ולאשר על פי צוואתו הקדושה
הטהורה אםיר לבו הלרפים כל חיבוירו בתכונתם בשלימותם
רק הלביא מהם פיםקי פרפראות כאשר תבתכי הודפםתי מכה

פעמים[ ,על הכתוב הלז אד החמשה פעמים
בני ישראל מכוונים כנגד החמשה חומשי
תורה.

שיראל השלישי נאמר ]ולכפר על כני ישראל[,
היינו כנגד ספ"ר ויקר"א ,שכו מכואר מעשי

הקרכנות ,שהם לכפר עונות כני ישראל .ואחר
כך כתיכ ]ולא יהיה בכני ישראל ננף[ ,שהוא

הקודש ,כמו שכתוכ )כפרשת ראה )יב ,ח( לא
תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום ונו'
וישכתם וגו' ,להוהירם על שמירת דת הו

ומצותיו להיותו כאץר הקושד ,על כן הזהירם
טרם כניסתם כגשת כני ישראל אל הקודש
למקום הקודש ,עד כאן תוכן דכריו הקדושים

של אאומו"ר כשם שלמה.

ועל פי וה נראה לפי עניית דעתי להכיו דכרי
רש  IIי כוה בלשוו קדשו שסיים כוה
"ךכ ראיתי בבראשית רבה" .משמע שהכיא

דברי המדרש רבה רק לסיוע דבריו,

דהנה תכונת ספר בראשית מבואר תולדות

והשתלשלות האבות ושכטי ישורון וכל
עדת כני שיראל ,ווהו כנגד חומש א' בראשית,
]ואתנה את הלויי"ם נתונים )ממקורן ותולדותו(

לאהרו ולכניו מתוך כני ישראל[ ,וזהו יחוסי
כהו לוי ישראל ספר היחס כנזכר .ואחר כך

הכנחר,

אשר

על זה הכטיחנו יתברך שמו כהוציא"ך א"ת

הע"ם ממצרי"ם תעכדוו את האלקים על ההר
הוה )הוא( בהר סיני כקכלת התורה ,וגם כתוכ

ואם

כפשוטו הרי וה דכריו לקוחים רק מדרשת רן"ל
כמדרש רכה ,ואין להקשות על דרשת חז'/ל
נם אם לא מובן מהו השייכות לכל חומש לכל
אחד מאותן הו פעמים כני ישראל .אבל לפי
דכרי אאומו"ר הרי יש להן שייכות כפשוטו

וענינו ,והביא דברי המדרש רכה רק לסיוע
שכן כתכ שם גם כן ,והכן:

אמר הכתוב ]לעכוד את עכודת כבי ישראל
כאהל מועד[ ,זה כבגד ספר שמות ,אשר שם
הוא מבואר צייאת מצרים ומעמד

חומש הפקודים,

!ח) כה(

וסבן חמשים

שנה

ישוכ

מצבא

העבודה ולא יעכוד עוד
ושרת את אחיו כאהל מועד לשמר משמרת
ועכודה לא יעבוד ככה תעשה ללויים

בהעלתך

חיים
כמשמרותם.

במסורה

ושלום

',כ

ושרת

דן.

ואיךד

)רברים יח ,ז( ושרת בשם הן ]אלוקיו[.

אמרתי לככוד יומא דהלולא של אאזוכו"ר
הנה"ק וכהר"ש וכפה זי"ע )ב"א סייו(

שחל כשכת קודש וה .ווכבן חוכשים שנה,
)הכתוכ מדכר כלויי I/ם עובדי ה' ודבקים בו

יתברך ,לשון )בראשית נט ,דל« ילו"ה אשיי אלי,
שהוא דכיקות ,ומכו חמשים שהנ שהוא כחינת

שמקוכל

חשם

כי

שמז

ר  IIת

ככ"ה

כתר

כל

הכתרים ,הוא מסוגל להעלות חנשמות עד
למעלה ראש ,ושיכוין וה ככתר .וזח שכתוכ(
ככ"ה )בכונת השם הנזכר( ,תעשו )לטובת
נשמתו( .ווויים) ,עובדי הן הדכקים כנןכר(,

בוכשוכרותם) ,שחם כעת כשמי מרום ,ושם

ישרתו אותנו כמליצותיחם כנזרכ ,ועל כל פנים
מצידנו נעשח ןאת לעליית נשמתו כנןכר(,
וימליצו טוכ כעדנו לחושעינו ולגאלנו כקרוכ

עולם הכא ,יוכל העליון שער החמשים] ,כמו
שעורר אותנו אאומו"ר איש אלקים הנזכר

בימינו.

כשכת קודש שלפני פטירתו בעת קריאתו

וז /Iש המסוהר

/,כ

ושרת

דן.

ושרת

ואיךד

כספר תורח כפסוק חלז וכמן חשמים שנה

בשם הי איקיו ,חיינו ושרת את אחיו

וכו' ,כקול חצוכ ,ובכי שוטף ,ואנחנו כמר לכנו

באהי וכוער) ,כנזכר לעיל להתפלל כעדנו

וידעתי גם אני הצעיר כונתו אן ,כפי חדרכים

שמה

שחגיד לנו כרוח קשרו רוכ חשנח קודם

חתפלח שם לחצדיק חנפטר ןח כמה שנים,

כמאמר

חמופשט ככר מגשמיות ,ולאיוח צורך תהיח

ןכרון צדיקים כמילי דהספידא עליו ,וחיינו כי
זחו עניו פטירת הצדיק חדכוק בהשם ינתרך

תפלתו שמה בעד צורכי עולמיים ,הוא כדי(
ושרת בשם ה' איקיו) ,שיהיה למען כבוד
חן אלקיו ,כשיכא חשפעות טובות לעושי רצונו

העבורה ווא יעבור עור) ,כי מי שטרח

ומאמיניו יתבךר שמו ,ועל ידי זה יתחןק הדת

והאמונה ,ויתקדש שם שמים כעולם( ,כו יהי

פטירתו

אז,

וכמו

שכתכתי

חמקצת
<

שיכא לשער חחמשים[ .ושם( ישוב וכצבא

כשמים

כעד

צרכינו,

אד

אמנם

יוכן

כערכ שכת יאכל כשבת )עבורה זרה ג«, ,א ושם
חפשי מחיוכ העכודה של עולם חזח .אך
עבודה זו יש לו( ,ושרת את אחיו) ,הדכקים
כו כניו ואנשי שלומו ותלמידיו( .באהו וכוער,

,ט) ב( ויש אשר יחיה הענן ימים מספר על

)כאשר כאים לאהל מועד ,כית מועד לכל חי,

חמשכו ,על פי חויו  Iה יחנו ועל פי

מקום מנוחתו שיתפלל כעדם כשמי מרום,

הוי"ח יסעו .ויש כמסורח ון רשי פסוק ,דן.

וכפרט ככל שנה ביום חסתלקותו ,ושם כאחל
מועד הוא משכו הנפש שכנפש שלו ,ומעלה

ואדיך )קלטו ט,בא( ושי אשר יחיח הענו מערכ

עד בקר ,שאחריו[ .ג] ויש תקוה לאחריתך

את תפלתם לפני כסא הככוד ,ושרת את אחיו

כנינו

כזה כאהל מועד( .ועבורה )של מצות עולם

רצוו במהרה בימינו

)ירהימ לא ,זט(.
וכנותינו

[ד]

ויש

)נחטיה ה(. ,ב

אשר

]ה[ויש

אמז:

אומרים
אשר

אומרים

הוח( ,וא יעבור )כנוכר .אך עלינו לעשות

שדותינו

זאת להתדכק כזכרוו מעשיו חטוכים כתורתו

אומרים לוינו כסף )שם שם(. ,ר ויש לומר .חעניו

ויראתו ,כנזרכ לעיל כפיסקא כחעלתIIך את

על פי מח שכתכ כאור חחיים ,ט) נא ר /Iה רשי

חנרו I /ת ,וןחו יחהי לעילוי נשמתו .ומכואר

אשר בא"ר והטעם בזה( כזה ,מח שכתב בכפל כמח
פעמים ושי וגו ,/שחיא לפי כירור הנצוציז

כחיכל חכרכח על

חחומש )מברבר יא ,טו(

וכרמנו

)שם שם(. ,ג

[ו]

ויש

אשר

בהעלתך

חיים

שמח

ושלום

שחצריכו בכל מקום ,עייז שם .וביאור חרברים

חשלם בגאולח חעתידח במחחר בימינו ,כי אם

תביו על פי מה שכתב בפרי עז חיים בכונת
מחר וחבא עלינו ברכח ושלום מארבע כנפות

לא חיח חוטאיז אן חהי חגאולח שלימח

חאץר.

כי

חעניו

שיש

מקומות

באץר

שחיו

שם כל כלל שיראל לזמן מועט ,בכל אחר
מחמקומות ,כגון במרבר ,ויש שהיו שם כל
כלל שיראל זמן מרובח .ויש שחיו שם מיעוט

שיראל! ןמו מרובח ,או זמן מועט .חכל
חוא לפי חנצוציז שצריכין לחתברר ולחעלותו
מן חמקום חחוא ,יש שצריכין כל כלל
ישראל ,ויש גם יחיר ששייך לשושר נפשו

ש"וכל לחעלותו ,עייו שם

ותביו דבריהם

חקרושים ,וכן בשארי ספרים חקרושים בביאור

עניו זח.

וזה שכתוב

לתכלית חנצחיות מאז בביאת חאץר כנורע.
וז"ש חמסורח

ושי,

רן.

ואיךד

ויש

אש ר

יהיה הגננן זכגנרב) ,שנקרא חגלות,
כמו שכתוב בישעיח )ין ,יד( ,חיינו לפעמים

זמו קצר ולפעמים ארוך ,לפי חעלאות חנצצוין
בעת חגלות חמר חזח( .גנר בוקר )של מלך
חמשיח במחחר בימינו ,שאן יחהי( ויש תקוה

ואחריתך נאום ה' ושבו בנים ובבוום

)במחרח בימינו· .ואל תתמח על החפז
בראותנו חגלות חארוך חלז בעונותינו הרבים,
ומח יחיח בסופנו ,חלא כיסתח כלימח פנינו,

מרוב איחור זמו ביאת חמשיח .על זח בא
ויש

אשר יהיה הגננן,

)חוא

התירוז

בחמשך

חמס ורח(,

ויש

אשר

בחינת חגלות שנקרא ענ"ו חשך )ישעז rזי,

אוזכרים בנינו ובנותינו) ,צריכים לחשיאם
בככודולעשות לחם מסחר טוב וכיוצא( .ויש

בינינו לביו אבינו יתברך שמו בחשך גלותינו(.

אשר אוזכרים שרותינו וכרזכינו) ,אךי נניח

יזכים זכספר ) ,לפי מח שצריכיז לעךר עבודת
חעלאת חנצוצי iכמח שיש במקום חחוא ,אם

שרותינו וכרמנו לנכרים בחוז לאץר ונלך
לארז חקורש בביאת גואל צרק ,חלא טוב לנו
לשיאר בחץו לאץר בעשרנו וכבורנו ,כמו

הוי"ה) ,חיינו חחושב מחשכות יתבךר שמו,

שחוא טענת חציר חער( .ויש אשר אזכרים

יודע תעלומות כמח זמן צריכיז למקום חזח,
לחעלות הנשמות וחנצוציז מו חמקום חזח(

;וינו וגו') ,כל זח טענת חרחח מביאת גואל
צדק ,כמו שהיח כביאת חאץר כבית שני ,כמו

יחנו .וגנו פי  Iהוי"ה יסגנו) ,כשכבר תיקנום

שכתוב שם אלו חכתובים ,וכן חוא עתח עוד

על כן נסעו משם( .על כן חשב חכתוב בכפלי
כפליים ,יומים או חשד ימים וגם ימים רבים,
ובכל אחר כתיב על פי חויווח יחנו ועל פי חו

ביותר קורם בנין בית חשלישי בביאת הגואל
במהרח בימינו( ,כי יצרם הסיתם והדיחם שלא

וי( ,בחינת עבים סתר לו )איוב כב ,יד( ,שחוצז

ימים

מספר

או שנח אחד

ויותר(.

גנ; פי

יסעו .וחוא לכאורח שפת יתר ללא צורך ,כיוו
רכתוב פעם אחד על פי ח' יחנו ועל פי חו
יסעו .אך כל מקום הוא עניו בפני עצמו ,לפי

לשוב אל ',ח רק לחשאר בחוץ לאץר בחבלי
תעתועיחם ,חגם כי באמת אין ישראל גנאלים
אלא עלידי חתשובח )רבמ"ס הלבות תשיבה פ"ז,
(,ה"ה

וכשמתרשלים

מלשוב

וחושבים

רק

עךר מחות ח ניצוצות ,כמח זמן צריכין ,וכמח

לתכלית שקר ותאות עולם חזח כנזרכ לעיל
ולא לחגאולח ,זחו מעכב ביאת גואל צרק,

פי ח' יחנו וגו' בכל אחר מחם .וכל זח
לתכלית חשלימות שנזכח לביאת חארז ,תיקון

וזחו אריכות חגלות לבלי קז ,מח שאיו כן
כשנשוב אל חו רכאוי וכנזכר ,אז יחהי ויש

אנשים מישראל כנזרכ לעיל .וזח שכתוב על

ושלום

בחעלתך

חיים

שמט

תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לנבולם,

דז .ואיךד )בראשית ו ,וי( עשה לך תיבת עצי
נופר[ .ב] עשה לך שרף )כמרבר כא(. ,ח נד[ עשה
לך חרכות צורים )יהשוע ה(. ,ב [ה] עשה לך כלי

)יא ,ב( וירבר ה' אל משה לאמר) .דהיינו

גולה )יחזקאל יב(. ,ג ני[ עשה לך אשר תמצא ידך
כי חאלקים עמך )שמואל א י(. ,ז נז[ עשה לך

אמן כו יהי רצון נמהרה בימינו

אמו:

אתפשטותיה דמשה בכל
מנהינ תלמיד חכם שבכל דור ודור )תיקוני זהר
תיקין כט קיר«. ,א עשה וך שתי חצוצרות,
)כנודע .בשם רבינר הקדוש מה"ר דוב בער

המגיד הגדול ממעזריטש זי'/ע }עיין מגוי רבריו ליעקב
אות לג( ,שתי חצוצרר  IIת"'! ,צח צורו"ת ,בשני

אופנים ודרכים וצורות יהננו את עדת '.ה הא'(

כס;יף) ,שהוא בחינת חס"ד כנודע )זוח ג רעז,
tt

(,א היינו לנהלם בנחת על מי מנוחות ,ובדברי
חן

וחס"ד

יקרבום

לעבודת

השם

יתברך.

ולפעמים בדרך הב'( מקש"ה ,כלשון דברים
קשי  flם כנידיו )תנחומא האזינו כמי(, iז להוכיחם

ולפקוד עליהם( .תעשה אותם כאלו השני
דרכים( ,והיה וך ומקר"א הער"ה) ,בדרך

קריא"ה של חיכה לקרבם לפעמים( .וומס"ע
את המחנות ,כהיינו בדרך ציווי ,וכמ"ש רכינו

הקדוש בעל דברי חיים זי Ifע לאאזמו  flר הקדוש

בעל שם שלמה זיו'ע על הכתוכ )שמות יר ,טו(
מה תצעק אלי ,ה  'Iינו שהגיד השם יתכךר מו'ה

]כחינת ענוה[ ,תצעק אלי] ,אבל[ דבר אל בנ

'I

'Iשראל ]בבחינת דב"ר אחד לדור )כנהדרין ח([, ,א

ויסעו ]בדרך ולשוו ציווי שיסעו[ .וז"ש ולמסע
המחנות( כנזרכ:

או יאזבר וידבר ה' אל משה לאמר .כשהוא
משה בח 'Iנת אתפשטותה" בכל
דור ודור )תיקו"ז תיקוו כט ק,רי (,א תלמיד חכם

המנהיג נקרא כו כנודע .ואליו נאמרו הדברים(
עשה

וך

שתי

תעשה אותם

חצוצרות
והיה וך

כסף

ומקרא

מוסרות ומטות )ירמהי כז(. ,ב

י//ל העניו קאי על סוף יומיא אליו ,כי סוף
מעשה כמחשבה תחלה מנותן התורה
ית"ש על אחרית הימים האלו ,קודם ביאת

חמשיח ,אשר עתה עיקר הנסיון לתכלית
השל'Iמות לנאולה שלימה במהרה בימינו ,מי
שיעמוד בנסיון באמונת ה' באמת וקיום תורתו

ומצותיו בלי שינוי ,ולעומת זה כמו שאמרו
חז"ל ככסוף סוטה )מט ,ב( ובסנהדריו )צו ,א«
ובכמה דוכתי בעקבתא דמשיחא חוצפא יסני,
ותהי

האמת

סופרים

נעדרת

תסרח,

ויראי

)ישעיה

טג ,טו(,

וחכמת

חטא

ימאסו,

ויסובבו

מעיר לעיר ולא יחוננו ,כמו שאמרו חזו,ל בסוף
כתוכות

מסטינים

)קיב ,ב(

דור

ומקטרינים

שבן

דוד

ומלמדים

בא

שעימדו

חובה

על

התלמידי חכמים הא מיתיים שבדור ,עיין שם

בפירוש רש"י .על כז נם אם ימצא אחד בעיר
ושנים במשפחה ,ובפרט מהנינ לעדתו שיעמוד
בנסיוז באמונתו ,כאשר ייוכיחם על עקשות
דרכם ועל מעשיהם יעמדו גנדו הערב רב ר"ל,

בכל מיני תחבולות ושרעות הו יצילנו .על כן
לפעמים צריך לפזר ולפעמים לכנס דבריו,
ולהיות חלקי הו אמרה נפשי )איכה ג ,כד( ,על
כל פנים להציל נפשו מדעות הנפסדות של
הדור המובהל והרע ,וממילא יגיע העת
שיתכרר האמת כי הצרק אתו ,ואז יוכל

להוכיחם בפומביות וריש גלי.

מקשה
הערה

וחנח מבואר בספרים )עןיי מגיר דבירו ליעקב אות

וומסע את המחנות .וכמסורה עשה לך ',ז

לג( בשם הה"ק רבינו מה"ר רוב בער

כהעלתך

חיים

שנ

ושלום

המגיד הגדול זיו Iע ,עשה לך שתי חצוצרו  IIת

כל זה יחיה ככחינת( מקשה) ,כעמוד חכרזל

צורו  ffת .והעניו יש לומר כמו

ופטשי חחזק ,שלא יטח לעצת חרעים בני דורו,

שכתכו כספרים כבחינת מחצית השקל,

וז"ש מקשח ,שדשרו רז//ל )עייז רש י במדדנ  ,nד(

לחראות כי כל אחד כפני עצמו אינו רק חצי

שתחהי אחד ,שלא יחכרם אכרים אכרים ,חיינו

דכר ולא כשלימות כלל ,זולת כשציטרף עם
כן ישראל חכירו יחיה שקל שלם ,וזחו השתי
חצי צורות לחתדבק עם חבירו ויחיח צורח

ולא יתחבר עם בני דורו

לך למקרא הערה ולמסע המחנות ,ככח

שלימח ,אמנם כשכני דורו אינם הולכים כדרך

תעשה ותנחיג כני דורך חנזכר( ,וח /יעזרינו

קו חישר חראוי ואיו כדאי לסמוך ולהתחכר

ויגאלינו כמחרח כימינו:

חיינו שתי חצ

'Iff

II

שיתחזק כדעתו,

מכחינת אכרים שונים( .תעשה אותם והיה

לדעתם כנזכר לעיל ,על כז יעשח כעצמו מניה
וכיח חשתי חצי צורות.

,י) י( ו ביוס שמחתכם

וז'/ש עשה לך )לעצמך( ,שתי חצוצרות,

חדשיכם

וכמועדיכם

ותקעתם

וכראשי

כחצוצרות

)חצןוי צורו'/ח יחיה לך כעצמך כנזכר

על עולותיכם ועל זכחי שלמיכם .י/ל על דרך

לעיל( .וכמסורה דין ,ואיךד עשה יך תיבת

שכתכנו לעיל כפשרתז כזח כשם רכינו חקדוש

עצי נופר) ,שנאמר כתיכת נח חצדיק שלא

מח//ר דוכ כער המגיד הגדול זי/ןע ,כי שתי

חיח מתחכר עם דור המכול ,רק נצטוה ליכנס

חצוצרות הוא שתי חצי צורות ,וידוע כי דכרי

כעצמו כתיכח כפני עצמו עם כניו ועם אותן

כפטיש

שלא חשחיתו דרכם על חאץר( .עשה לך
)לעצמך על כל פנים( ,שרף) ,שלחכת יוןק
לעבודת

/,ח

שלא

לחתקרר

כדעות

העם

הנפרצים כדור חזה( .עשה לך חרבות צורים

ושוב מול את בני ישראל שנית) ,שנאמר

כיחושע ,חיינו תיקוו יסוד כרית קודש ,ולא יניח

ידו על כל פנים מלחזחיר לשוכ לחשם יתכרך,
שזחו חתקרכות חגאולח בפרט תיקוו חברית
כנ llל כדכרינו כמח פעמים .ואם כי יסכול
כעונותינו

חרבים(,

עשה

לך

כלי

נולה,

)שיסוככו מעיר לעיר כנוול ,וחכ~ת סופרים

תסרח כנ IIל .ועל כל פנים( עשה לך אשר

תמצא יךך כי האלקים עמך) ,ולחשומע לך
ינעם וחחדל יחדל( .עשה לך מוסרות
זמטות) ,שהגיד חנכיא על צרות ועל חגלות.
וחו חמח חבחלי משיח בסוף חגלות(.

רכותינו חקדושים

כאלו מתפשטים

יפוצץ סלע לכמח נצוצות.
ויש לפרש בזח כדרך רמז ,על פי דכרי חזוח"ק

חנודעים )כפרשת כשלח )" nב בא ,ב« מ"ש
כי טפשין חמין אפיו מלכי נחוריז וכו' ,ולא
ידעוו כי מלכא שלים איחו כלול כחסד ודינא.
וז'/ש

וביום

שמחתכם,

)שאתם

בכחינת

שמחח ,ונדמח לכם כי חכל כבר בכי טוב
באותו

חיום(.

ובדג-ועריכם,

)כרגן,ל

בזמו

שמחת חלכ ,וכן נקרא יומא דחלולא של צדיק
זי"ע נכסוף יכמות )קבב([ ,א יומא דרגל"א,
כפירוש שר"י ז"ל שם )ד"ח תלתא דיגלי( כשם

תשובות הגאונים קדמונים ז  IIל ,וחיינו גם כן
בכלל רמן מועדיכ (. I1ם ובראשי חרשיכ"ם,

)שחשיגו ראשי"ם ומוחי  flז חדשים ,אל ידמח

לכם כחדיו טפשיז שחזכיר כזוח"ק כנזכר לעיל.
רק( ותקעתם בחצוצרו"ת) ,חצי  -צורו"ת

וז  ffש חצוצרזת כסף )כחינת חסד ,לחסכיר

חיינו כחינת וגילו כרעדח )תחלים ב יא( ,וחוא

פנים יפות לחכרים מקשיכים לקולו .ועם

כשתי מיני עבודות על עולותיכן fם ,כחינת

ושלום

בהעלתך

היייים
עכורח כולח כלול לה' ,וגם

שנא

יש עכורות

)כפירוש רש"י מררשת רז"ל )עיי! מבילתא יתרו

ככחינת( זבחי שיזביכ"ם) ,שיש בהם הנאת

מםכת עומלק פ"כ ,טל( בפשרת יתרו )שמות יח ,כו(

כעלים ,היינו שצריכים לצרף עניני גשמיות

וילך לו אל ארצו ,לגייר בני משפחתו ,היינו

ועולמיים כרי להעלות הנצוצות הקרושים(,

שיתרו חשב לאמר ,כי אין פוב למהר כל כך

כמוכן ליורעי חו:

חגאולה וביאת הארץ ,כי מרויחים בינתים

,י) בט-לא( ויאמר משח לחובב בן רעואל
המריני חתן משה נוסעים

כשאנו גבלות מתגיירים אלינו הרבה גרים,
ואמרו רז' Iל )פםחים פן ,כ( לא גנלו ישראל לביז
חאומות ,אלא כרי שיתוספו עלהים נרים .מה
שאיו כן אם ימהרו הגאולה ,יוכלו לחשאר אלו

אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם
לכה אתנו והפכנו לך כי ח' רבר פוכ על
ישראל ,ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי

לגייר גיורים כנןכר לעיל ,ןחו צריכין מקורם(.

ואל מולרתי אלך ,ויאמר אל נא תעזוב אותנו

ויאזבר )משה( או נא תעזוב אותנו) ,את

כי על כן ירעת חנותנו במרבר והיית לנו לעינים
וגו' .יוול סכרת פלוגתתם כזה ,על פי רברי

ררכנו האמיתי לתכלית הנרצה ,למהר הגאולה
במהרה בימינו וביאת הארץ ,ותלך בזה אתנו
כררכנו ולא בררכים אחרים להאריך הגלות(.

הספר אמת ליעקב )להרה ק רן יעקב ציחק נמלעגדוב(
II

חנשמות נרחים ,וזן'ש אל ארצי ואל מולרתי

בעניני פורים )דIIה אבו( כי זחו הויכוח בין אסתר

כי עו

למררכי ,במ"ש )אםתר ו ,יב( אל תרמי בנפשך

לחוציא חנצוציז למהר ביאת האץר ,ואלמלי לא

צריקים,

חיה חופאיז היו באים מיר לארץ ,וגם בביאתו

כשרואים עת רצוו אן מלבישים זה ברךר פובת

לא חיו גולים עור בשבי החורבבות שהיה

בני ישראל גם בגלותו ,אמנם מררכי הביו הרבר
לשרשו ,כי אין ישועה רק הגאולח שלימה

בעונותינו הרבים ,על כן אל תעככ ררכנו
כנןכר.

)וכמ /fש בתנא רבי אליהו )פבו «,ז על כן אמר

עיניוום של רחל,

אל תרמי בנפשך ,ברךר רמיון וחתלבשות בעניז
פוכת העולם הןה כגלות כנזכר לעיל ,עייז שם

שהגפם הוא בב' חשדים תמו"ז וא"ב ,כנורע

וגו,/

כי

אסתר

חשבח

כרךר

איזח

I

מה שכתב עור בזה.

וזחו י"ל מ /Iש משה רבינו עווה נוסעים אנחנו
או הזבקום אשר אזבר ה' אותו

אתן יכם) ,הוא אץר הקושד ,לשם אנחנו
נוסעים בלכ וצרוו ,וכל מפרתינו לזה ,רק

כן ירעת

וגם(

חנותנו

בזברבר,

והיית

ונ"ו

ועיני"ם,

)הוא

)חוא

כביכול חשכינה חקרושה,

בחאריז I/ל )עיין טעמי המצות פשרת בא( .ונם לנ flו

שליטת חרינים של שם אלקים ,מספר לב"ו,
כמבואר בכונת זכור ח' מח חיח לנו )איכה הן

(,א ואד אפשר לחמתין ולעבכ חגאולה ,ושיחיח
עור הפנם ח"ו כמו שחוא בהעיני!ום טרם כניו

כית המקרש במחרח בימינו( כנזכר.

שחשם יתךרב יתנח לנו] ,ולא ברךר חפבע

]וגם י"ל כי עו כו ירעת חנותנו בזברבר·,

כפעות הציאניספען ורומיחן ,ואכמוול[ .על כן(

חיינו כגלותנו ,גם בעת שמחה הגרולה
של חג חשבועות) ,אי לאו חאי יומא וכו ) fפםחים ~

טוב עי ישראי ) ,ןהו עיקר פובת ישראל

םח«, ,כ שזחו חנותנו במרב!!ר) ,ויחו שם ישראל

יכה אתנו והטבנו יך כי )רק ןהו( ה' רבר
מאת ·חשם יתרבך( .ויאזבר אויו )יתרו( ,וא

אוי כי אם או ארצי ואו זבוורתי

איך ,

נגר חחר כמרכוור סיני )שמות יט,
בחורש

סיוו,

מיר

אחר

ןח

בא

כ(, C

שהוא

חשד

תמון,

בהעלתך

ח-י-ים

שנב

ושיום

שחוא בחינת פנם בעיני"ם בעונותינו חרבים

למדרגתם ,וכנודע בזוחר חק' /ח) ב ,וי ב( כי

כנזכר[.

נשמת שיראל למעלה מכנפי חשכינה ,ונשמת

I

חגרים רק תחת כנפי חשכינח.

ישראו.

וז"ש חמסורח יבר טוב ננו

דבר

טוב ',ב דז .ואיךר )אםתד ז,ט( אשר דבר

וז"ש כי אם או ארצי )במדרנח חתחתוהנ(.

טוב על חמלך .מלכו של עולם יתבךר .שמו,

ואו מווית"י) ,חיינו שנולדת  IIי נכרי

)חיינו שזחו נאמר במרדכי חיחודי וכשיטתו

וחנני רק נר ,על כן רק לשם במדרנח חנמוכה

כנזכר לעיל ,שאיו לעכב הגאולה ,ולדמות
בחתלבשות ישועות אחרות גבלות כנזכר ,רק

-

יבר טוב ננו המוך ,סתם

יתברך שמו,

חוא רק טוב לפניו יתבךר שמו ,הגאולה
שלימח ,וזחו כבודו יתבךר שמו( כנזרכ:

יאדבר על הכתובים חאלו ,ויאמר

או

משה
המייני

חותן

וחובב

משה,

)שחיח

בן
גר

רננואו
צדק(,

נוסננים אנחנו או המקום אשר אמר ה'

אות"ו אתיין וביים) ,חיינו כל טוב חעולם
חבא ,שןחו עיקר חמקו l1ם של כבודו יתברך

שמו ,וחטרקלין חיפה וחתכלית ,ובעולם חזח
חוא

רק

פרוןדור ,כדאיתא

באבות )פ  IIר ,מט(. I/ז

ואמר זה כדי לקרבו ,כיון שכבר נתגייר ,אן

כבר ·מותר לומר לו מטוב חשכר בעולם חבא,
כדאיתא במסכת גרים

,א"פ) מ  IIה( וביבמות )מז,

(,א ובשולחו ערוך יורח דעח חלכות גרים )םימז
דם ח ,םעיף (,ב כשבכר איימו עליו ,וצרו לדחותו
II

מקודם ,כמבואר שם .וכל טוב העולם חבא

חוא רק בשביל ישראל מתן שכרו כנזכר( .וכה
אתנו

)יחד(,

והטבנו וך,

)שנקרבך בתוך

חחיכלות גדולות חמוכנים לצדיקים ,ונכניס

אותך גם כז לשבוע מטובם( .כי ה' יבר טוב
ננו ישראו) ,וממילא יש לחם רשות לחטיב
לאחריני בעיז יפח ,גם לגרים גרי צדק חבאים

מכם( אוך ,ויאמר אויו )משה רביבו( או

נא

תננזוב

במחיצותנו(,

אותנו,
כי

ננו

)רק
כן

תךל

ייננת

אתנו
חנותנו

במיבר ) ,ובאת בצל קורתנו להתגייר .ועל ידי
זה( והיית ונו ונניני"ם) ,להורות לנו פרשת
חדינים ,שלכך נקרא שמו יתר"ו שייתר פרשח
אחד בתורה ,פרשת חדינים ,כמו שאמרו חזו Iל
)שמות דחב פב ,Iז(, /ח וחייבו פשרת חדינים

ואתח

תחז"ה שהוא על ידי העיני"ם .ונם נקראו עינווי

העדה אלו חםנחדרי"ז חדנין ומוריז ,כדפסקינו
לנכי פר העלם דבר )דמבIIם הלכות שוגגת פי IIב(. ,א"ה

וכיון שנוסף על יךר פשרח אחת בתורה הרי
יש לך חלק בתורה ,ונאמר בנתינת התורה
)שמות יט ,ר( ואשא אתכם על "כנפי נשרים'ו,
שנשמת

ישראל

למעלה

מכנפי

השכינח,

וכבמואר בתיקוני זוח"ק )תיקןו יב( ,וכיון שפרשח

אחת על ידו ניתהנ ,חרי הוא גם כו למעלה
ע  l1ל כנפ"י נשרים ,על ידי ןח שהיית לנו
לעיני"ם .כי על כז( והיה כי תוך ננמנו

והיה הטוב ההוא) ,איו טו"ב אלא תורווח,
כמו שאמרו חזIfל בברכות ,ה) (,א היינו כיון

שיש לך חלק בתורח ,בפרשח בתורח שחוסיפו
על ידו .על כן( אשר IIןיטי"ב ה' ננמנו,

)ובבחינת עולם חבא על כנפי נשרים (.
וחטבנו יך) ,גם כן מטעם הנןכר לעיל תזכה
לזח אתנו יחד(.

תחת כנפם( .ויאמר אויו )יתרו( וא אוך,

ומדי דברי בןה הכתוב והיית לנו לעינים ,חנח

למדרגתם למעלה כל כך ,כי לא אוכל לזכות

ראיתי בזה בכתב יד קודש שם שלמה

ושלום

בהעלתך

חיים

על התורה לאאזמו"ר מפח ק חוח זי"ננ
חנזכר לעיל בפרשתו ]שחוא יומא רחלולא רייח
ואומרים שמועח מפיו ,כראיתא רכש"י )סוף יכמות קבב ,א(

על חך ראמרינו יומא רתלא כשם תשוכות וגאונים ,שןחו יום

שנג

מפנך .יש לדקדק למה אמר '/וינוסו" משנאיך,
ולמה לא אמר "וימותו' /משנאך ,כמ"ש דוד
מלכנו )תחלים צכ ,ג( כי הנה אויבך יאבדו לנמרי.
וי  ffל כי דוד המךל ע"ה הניד זאת בארץ הקודש

שמת כו ארם גרול מתכנסיו מקריכ ומרחוק על קכרו "ואומירם

בהיותו על מכונו,

שמועח מפיו" ,עיין שם[ ,כי על כן ידעת חנותנו
במדבר וחיית לנו לעיניס .דחנה כתב בלקופי
תורח לחאריז"ל )פשרת יתרו יח ,יכ ר"ח צרוי( שיתרו

דמלכות"א דינ"א )גיטין ו(. ,כ מה שאיו כן משה
רבינו ע  Ifה רוחיה ·דמשה אתתרך אבתריה בכל
דרא ודרא )תיקון'ז תיקוז .סט קיכ(, ,א וראה חנלות

חוא קין ,ומשח חוא חבל ,ותיקו יתרו עתח
מה שאמר )כראשית רכח פכ"ו ,ו( לית דין ולית

שיהיה לישראל ,בבחינת וחיי בנסוע הארון,

דייו ,עתה אמר לו פרשת הדיניס ,ועיין שס

בבחינת מלכו//ת ,דינ"א

גבלותנו שכיהנ וארון והתורה הולכת עמנו .אז
התפלל( ויאמר משח קומח חי) ,בכבודך,

עוד מה שתיקו .וההנ פרשת הדיניו אמר ואתה

ועל כל פנים( ויפוצו אויביך) ,שלא יוכלו

תחזה ,ואיתא בזוה"ק )רכזי רחיו ע,א( ואתה תחזה

להרע לנו( ,ויבוםו משבאיך מפב IIIך ,

)נס

אתה ולא אחרא וכו' ,ולמנדע חכמתא על
בוריח ,עכל"ח .והיינו שמשה השינ החכמה על
בוריה ,על כן נאמר אליו ואתה תחזה ,רק הוא
יחזה ולא אחר .ויש לומר דלכך רמוז ואתח

כשלא ימותו כולם מפני ההסתר פניס ,על כל

מפניך ,המה שונאי השם יתברך שהם שונאי

תחז"ח )בראייה ,שהוא בעיני'/ס( ,שכן עיני  ffס

ישראל ,ונקראו בשם משנאיך בכיכול להשם

היא חכמ"ה ,כנועד מאמר הכתוב )קחלת כ ,יד(

יתברך ,ינוסו ויפוצו כנזכר:

פניס "וינוסו" ותחלת נפילח ניסה ,כמו שאמרו
חז  ffל בסוטח )מט(, ,כ על כו וינוסו משנאיך

והחכ/וס עיניווו בראשו ונו' ,על כן רמוז בזה
ואתה תחזה.

)יא ,ו( ועת ה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל

ובזה י"ל נס כן שתיקז עתה יתרו מה שהשיב
על אי הבל אחיך ,אמר לא ידעתי השומר
אחי אנכי )רכאשית ד(, ,ט על כן עתה תיקן לידע
מקוס משה במדבר ולילך אליו .וז"ש כי ננו

כן )הוא לשוו דומה( כמו שירננת חבותבו
במרבר ,שזהו תיקון נפשך לידע איה מקוס
של משה )שהוא בחינת הבל( ,כמו כו וחיית

עינינו.

המו

בספרים

ועתה נפשנו

יבשה

מדרש

מובא

וגו' ,הדא הוא

דכתיב )דרכים י,יכ( ועתה ישראל מה ה' אלוקיך
שואל מעמך ונו' .ושי לומר כי הנה דשרו רז"ל
)מנחות מג ,כ( מייה הו אלוקך שואל מעמך ,אל
תקרי מה ,אלא מאה ברכות בכל יום .והנה

פרשת הדיניס ,שהוא נס כו תיקוז נפשך שורש

המו הרנישו בה כל הטעמים ,ועם כל זה כרכה
אחד היתה לו) .ובבני יששכר )מאמיר שתכות מאמר
ב ,אות ג( נסתפק אם חצריכו ברכה ,כיוו שלא

קיו ,כמו במה שנצרכת לידע חנותינו במדבר

היה בירור הנציוצות מפני שהיה כולו רוחני,

ובו ונניבים ,מה שאמרת ואתה תחזה שהוא

כנזכר ,עד כאן דבריו

הקדושים :

וכמו שהביא המדובר שהיה לו בזה עם ההווק
מה"ר

,י) לח( ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה
הן ויפוצו אויביך וינוסו משנאך

צבי

הירש

מזידיטשוב

זי"ע.

וברמ"ע

מפאבו זי"ע )ממאיר השבתות כסופו( כנת שברכו על
המו המוציא לחם מ iהשמים ,ואין כאן מקומו

שלח

חייס

שנד

להארוי( .ובמין ברכה א' כשאוכלים אינו צריר
לבררעוד הפעם ,ואם כן היה חםר להם
מהמאה ברכות בכל יום ,כפי שנחשבו בשולחו
ערור )אורח חיים סימז מ"ו ,סjניף ג( על ברכת הנהניז,
וב' פעמים ברכת המזון בכל יום .וזה שכתוב
ועתה נפשנן) ,היינו הבחינת נפש( ,יבשה,

אין כי) ,מהק' ברכות שצרוי כל אחד בכל
יום.

מפני(

ביתי אי

ושלום

הזכן עינינו,

)הגם

שמרגשיים בו כל הטעמים ,אבל בלתי אל המו
עיננו רואות רק המן מיו אחד וברכה אחד(.

ככה אתה עושה לי הרגני נא הריג אם מצאתי

חו בעינוי ואל אראה ברעתי .מה שאמר משה
רבינו בלשוז הרגני נא הרוג )הריגה (,ו/ח
ולא ליקח את נפשו בנשיקה לאשר לא יוכל
לשאת וכו' .ומה שכתוב ואם ככ"ה) ,היינו
השם ככ 'Iה שהוא מסוגל להעלות נפש רוח
נשטה ,כנזכר לעיל ברברינו בפרשתן על הכתוב
ומבן חטשים שנה ונו' ככה תעשה ללויים
במשמרותם( .את) ,לשוז נקבה ,שתשש כחו
כנקיבה כפירוש רש/י ז"ל ח//ר) ואס( ,והיינו כי
טשה

וז'וש שפיר במררש הה"ר ועתה ישראי זכה

ה'

איוקיך ,

אי

זכא"ה ברכות בכי

תקרא זכה ,איא

יום,

שצריכין

כנזכר,

ועתה נפשנן יבשה מזה) .ככה צירם השיאם

לדור דיעה ,ככחינת כל הגרול טחבירו צירו
גרול הימנו )סרהכ בנ(, ,א לבקש טובת הנפש .ה'

יצילנו ממזימת היצר הרע ותחבולותיו( ,ויגאלינו
בקרוב במהרה ביטינו

אמז:

רבינו

ברוב

ענותנותו

ביקש

כי

השם

יתברר יעלה נשטתו על ירי השם ככ"ה כנזכר,
גם אם בלתי מגיע לו השכר בשביל מעשיו,

וטטילא אין שרכו רק בבחינת נקבה ]טקבלת[,
בלי טגעי לה ,כמו בחינת דכר הטשפיע(.
הרגני נא הרג) ,בחינת טסירת נפש רעשרה

הרוגי מלכות ,טייו בוקביו כנורע ,שהוא עליות
נשטות

הצריקים(.

ואי

אראה

ברעתי,

)כפירוש הפשוט( ,ככה מסר נפשיה הרעיא

מהיטנא זי IIעו ונזכה בטהרה ביטינו שיוליכנו

)יא ,יך-טו( "א אוכל אנכי לברי לשאת את כל
העם

הזה

קוטטיות לארצנו בביאת גואל צדק בטהרה
ביטינו:

כי בכר טמני ,ואם

שיח
)יג ,כ( ש "ח לר אנשים ויתורו את אץר כנעו

ובזה טובן מה ששינם הבחלי טשיח קורם

אשר אני נותו לבני שיראל.
אמרינו רבבכות ,ח) א( גו רברים נקנו על ירי

ביאתו ,כי הו הנה היסורים קורם שבאים לארץ
ישראל על פי התורה ,כי רוב מצות התורה

יםורי IIם ,תור"ה ואץר שירא' Iל ועולם הב"א.

תלויים בארץ בביאת גואל צרק ,כמו שכתבנו

~~

ושלום

שלח

ח'י'ים

שנה

כבר במקום אחר )פרשת במדבר ד"חועכ"פ( בשם

כדךר הטבע ,ובצרונו יתברך שמו ליתנה לנו

המגלה עמוקות )עיין פשרת קרשוים ר"ה תלמידי ,יעייi

כנזרכ לעיל.

אופנים אופו עי( ,ואז יהיה העולם הבא .נמצא

אלו השלשה יחדיו נכללו כאחד בזה ,תור"ה
ארץ ישראל ועולם הבא שנקנית רק על .ידי
יסורים ,ועל כן זהו החבלי משיח .ועל זה היה
כוונת משה רבינו ע"ה לטובה לשלחם,
ויתור"ו )לשוו תור  ffה(,את ארץ כנען,

שיבואו לשם על פי התורה ,לשוו ויתור"ו,
היינו בדךד נס ,כמו שהבטיחנו

יתברך שמו

ולא בדךר הבטע ,כי התורה קדמה לעולם
ולדךר הטבע )שוחר טוב פ"צ ,יב(.

וז"ש המסורה ימה הערים

אשר הוא

יושב

"בהבה!' .ג' במסורה .דן .ואידך )ויקרא ה,

כב( אשר עישה האדם לחטוא בהנה[ .ב]
והערים אשר היא בוטח בהנה )ירמהי ה ,יז( .כי

בוה רגיליו לחטוא לתלות החבלי משיח וגם
ביאת אץר ישראל בדרך הטבע כנזכר לעיל,
וןה היה חטא המרגלים כנזכר ,במה שאמרו

שתלוי בטבע ,ואמרו ומה הערים אשר חוא
יושב בהנה .וןהו גבות ארץ ישראל לדון אותה
על פי הטבע) ,כי באמת ארץ צבי הוא,

)וכל מה שאירע לאבות סימז לבנים ,גם עתה
קידם ביאת גואל צדק נתפשטו דיעות
נפסדות בעילם ,של הציאניסטעו וגם אביזרייהו
המורחיסטעז או האגודיסטעז ודומיהן ,לעשות
ישוב ארץ ישראל בדךר הטבע ,ולזה יחשבו
שיהיה גאולת ישראל ,והוא טעות וכפיחו רו'ל,

במהרה בימינו אמו] .ועייז ןיהר הקדוש פרשת

כמו שביארתי בכר באריכות במקומות רבות.

נח )עח ,א( ולא יכולת למנרע חילא דההוא

אשר אני נותז ובני ישראו) ,כי

ארעא ראיהר עמיק יסתים ,עיין שם .ריש לומר
כפשוטו שאיו להשיג מעלת אץר .ישראל בדרך

וז! fש(

השם יתברך כיבכול הבטיחנו ליתו ארץ
ישראל ,והבטיח זאת לאבותינו ,והוא יתבךר

שמו למעלה מו הבטע ,וגם עתה יבתרך שמו
יקיים הבטחתו ליתן לנו אץר ישראל ,כדיו
התורה שמבטיח לאחד ליתז לו הדרב הזה,
צריך ליתנו לו בעצמו ,או על ידי שלוחו מבני
ברית ,היינו שיראל ,ולא על ידי נכרי או
ישראל מומר שאינו רב שליחות] ,ולכו[ בעל
כרחך יתברך שמו יתן לנו אץר שיראל ,ולא
על ידי הנכרים או הציאניסטען שאינם

כדררשינו בגיטין פרק הנןקיו )נז(, ,א ואיו כאו

מקומו להארך( .וגם והערים אש ר הוא
בופח בהנה ,כל זה בכלל הטעות ,כי באמת
הכל הוא רק מאת הן במתנתו ,וכו  .נזכה
לביאת גואל צדק

וביאת הארץ קוממיות

הפשוט כנזכר לעיל ,רק היא עמוק ופתום עיין
שם ,ונעלה בקישור למעלה מו הבטע ,וכנזכר
לעיל[:

או 'יאםר שלח לך אנשים וגי ./פירש רש  /lי
מררשת רז"ל )תנחומא ברפשתן םימן

ה( אני איני מצווה לך אם תרצה שלח .והיה
רק רשי /fת ולא מצו"ה ,כיוו שהוא ית"ש לא
מצוהו ,וכיוו שאינו רק שרות )'יאם תרצה"

להם טעות זה ,שחשבו שיירשו אץר שיראל

כנ"ל( ,ממילא צריכיז לרחמים שלא יכשלו
בדעיה ועצת שקר של המרגלים ,כמו שהיה

בדךר הטבע כמבואר בהמשך הכתובים ,על

מה שהיה .כי קיימא לן )פםחים ח ,א( שלוחי

כו יראו מפני הערים בצורות ומפני בני ענק

מצו"ה אינו ניןוקין וכו' ,ורייקא שלוחי מצו"ה
ולא שלוחי רשו"ת .על כו זהו שרמו והגיד לו

מאמינים ויראים( .אולם גם אן המרגלים היה

שלא יוכלו לכבשם ,ובאמת הוא הכל שלא

שלח

ח~~ם

שנו

ושלום

יתבךר שמו ,שיחיח רק שלוחי רשות )בבחינת
אם תרצח כנןכר( ,ולא שלוחי מצוח ,כי על כן

משח רבינו יתאמץ בברכתו ובתפלתו על

אבשי"ם) ,ר 1fת אליחו בחמיח שילח ינון
מנחם ,שחמח שמות אליחו חנביא ונחמיח בן

יחושע תלמידו ,י!!ק )שחשם יתבךר( ירשיעך

חושיאל מחגואלים ,ושיל 1fח ינו"ז מנח"ם חמח
שמות חגואל ·צדק לכל מאן דאמר כדאית ליח

מעצת מרגלים וקראו בשם יחוש!/ע )בי ,טן יברש1/י

בפרק חלק )סנהררי! צו(. ,ב וחיינו שכונת חיוצר

שס ,יעיי! סיטת לר(. ,ב

בראשית ית"ש ,ונם כונת משח רבינו חפנימית,

וזחו י  flל פמוו ברמ !fז בדברי חז!/ל בפסחים )סת,

ב( כלשוו חמשנח אמר לו רבי אליעזר
!'מח זח יחושע מח ראיח שרות למצוחן .fויפלא

חלשון כפשופו,

מח שחןכיר לו שם יחושע

באמצע דבריו ,מח

ןח !

 fיחושע! fמח ראיח וכון,

)ומצינו בדרבי חז!  fל שחזכיר תנא שם חבירו

לנוכח בתחלת דבריו ,אבל לא באמצע שאין

לו פירוש וחמשך .ובפרפ( בלשוו חמתניתיז

חיח שליחתם של חמרגלים לתכלית חעיקרי,

וכמבואר בספרים חקדושים .אלא שחמח פעו
וחשבו שביאת

אץר

חקודש

יחהי

רק

בדרך

חפבע ,על כן למפרח ןו נשלחו חמח ,וז"ש(
ויתור"ו) ,לשוו תור(. ffח את ארץ כבננן,
)שיבואו לארץ חקודש בדךר חתור (, ffה עד כאן

תוכן דברי אאזמו /fר

חנ"ל.

ורוח ח  fדיבר בו  fכי באמת חיכו קא סלקא

דעתך לדור דיעח חלן ששמעו אנכי ולא

שדךר חתנא לשנות כקצרח כל אות ואות ,ומח
זח שכתב בןח חבחילוק בין שרות למצוח,

יחיח לך מפי חגבוהר יתברך שמו

תיבת שם "יחושע!  fבאמצע.

חתורח חק' ,ועמם משח ואחרן ועדימיח וכו',

אולם י!  fל כי זחו רמון בענינו ,שבעל כרחך

שלא יבואו בדךר חתורח לארץ ישראל .אלא
ודאי כונח חפנימיות רמון כאן ,לחביאח
חשלישית לאץר הקודש על ידי אליחו ומשיח

חילוק גדול יש בין רשות למצוח ,וז"ש
מה

זה

יייהושננ",

)חשם

יחוש f/ע

בתורח

שכתחלח נקרא חושע ,אלא שחוצךר משח
רבינו ע  ffח לקרוא לו שהם יחוש  ffע ,לחנצל
כבןכר ,מפני שלא חיח שליחות מצוח רק רשות
כנזכר .וז'/ש( מה ראיה רשות ,מצוה) ,חלא

חלוקים חם על כרחך ,דאם תאמר דרשות
דומח למצוח ,אם כן מח ·זח יחוש'/ע ,מח חיח
צריך לשם יחוש  ffע בתורח ,כיון דשלוחי מצוח

צדקינו

במחרח

בימינו,

)כאשר

f

רמז

וקבלו

בר  ffת

אנשים כנזכר( .ועל זח בא לחזחיר לחצויא מלב

חפועים ומפעים לעשות קאלאניע"ן ,וזחו דרך
חציאניספע"ן חכופרים ימ"ש ,ועמם גם כל שום
וחניכא דאית לחו חדומח לחם אפילו במקצת
בזה ,לחתיישב )כלומר לחחריב( אץר חקודש

בדרך חפבע ,ומלבד שחוא חבל ושקר לא
יועילו ולא יצליחו ,ורק נרמו כל אלו חחורבנות

אינן ניזוקיו ,ונם שלוחי רשות כו ,אלא ודאי
דשי חילוק בין רשות למצוח( כנןרכ:

בנפש ונוף בני ישראל ,ואינו כלל בדרך חתורח,
וכמו שביארתי בעח' fי בשו"ת מנחת אלעזר )חלק
/,ה חסר יבחל על ואבריו( בדעת הרמב//ם ז"ל שאיו

יאדבר ]ובת שאוברתי בסעתרו ביוובא תרללרא

בימינו )פרם ביאת גואל צדק במחרח בימינו(

או

ראאזובו/1ר חקרוש ןי"ע בפח//ק בעל סירפ

בעינותינו חרביס כלל מצות ישוב חארץ ,וכבר

שם שלובה כתי"ק[ ,על פי מח שכתב אאזמו /fר

נדפס גם כו מצקת מןח בספר עולת תמיד,

שלמח בפרשתו ,שלח לך

ואכמ//ל .ועל כל פנים אינו בדרך חתור"ח ופסק

בכתב יד שם

שלח

ח'י'ים

להלכה כלל,

ושלום

שנז

על כן צריכין להשמר ולהזהר

על מה דאמרו רז'ול יומא דרגלא על היום הזה,

מהם ומדעיותהים ,ונזכה לבא לארז הקודש
על ידי ביאת גואל צדק במהרה בימינו ,שזהו

על כו לא אמנע טוב להציג עוד ט"ש בשם
שלמה על מה שכתוב בזה בפרשתו ,ולקחתם
טפרי הארז והיטים יטי בכורי ענבים ,על דךר

השלישית על דרך התורה כנזכר.

שאטרו חזןול )תכובות חק ,ב( כל המביא דורון

התורה

הבטיחנו

הקדושה,

וזהו

הביאה

וז"ש עוד בכתב ידשם שלמה לאאזמווור זי  flע

בפשרתן,

שצוה

עליהם

ואת ·העם

היושב עייה ,החזק הוא הרפה ,המעט

הוא אם רב) ,הכל חד ואין נפקא טיניה .וכמו
כן( ומה הערים אש ר הוא יושב בהנה,
הבמחנים

אם

במבצרים,

ומה

הארץ

השמנה הוא אם רזה ,הכל שקול כי אין
מעצור להשם יתברך להושיע בכל טוב סלה,
בארז שמינה או רזה ,רק שישגיחו לתכלית
העיקרי הפנימיי ששלח אותם ,ויתור"ו )בדךר
התורה הקדושה( ,את ארץ כנען כנ  ffל ,עד
כאן תוכן דברי אאזטו'ור

הנו,ל.

ויוול בזה כי הכל הולך אחר החתום )עיי! ברכות
יב(, ,א העיקר בהשאלה האחרונה ,היש
בה עץ) ,צדיק שינו עליהם ,כדרשת חז'ול )בבא

בתרא ט«, ,ב אם אין .ומה ישענו כי נלך לאץר
הקודש כעת אשר הצדיקי אמת בעיר ה' שמה

הוקנים הקדושים הנאונים זי  flע נסתלקו לעולם

הבא ,ואותנו עזבו לאנחות בעונותינו הרבים,
ובשנה הזאת בימות החורף 'ג) טבת( נסתלק
)בעיר

הקודש

תובווב(

בעון

הדור

הנה'וק

המקובל הנדול האמיתי מוווה חיים שאול הכהן
דוויך זיו'ע ,אשר כמעט לא נהיתה כמותו גם

בדורות הקודמים הסמוכים אלינו,

ואיו לנו

לחכות רק לישועת ישראל בביאת הנואל
במהרה דידן וכל טוב סלה במהרה בימינו אמן.

ולאשר הוא ביוטא דהלולא של אאזטו"ר זיווע
כנ"ל ,שאוטרים שטועה טפיו ,וכטו'ש
רש 'Iי )בסוף יבמות קבב ,א( בשם תשובת הגאונים,

לתלמיד חכם כאלו הקריב בכורים .ואמרו חזוול
בבכורים

)עיין

ירושלמי פ'  Iג ,ה IIא(

רואה

תאנה

שבירכה כורך עליה גמי וכו' .ודווש ויקחתם
מפרי הארץ) ,שיביאו דורון טשם מפרי הארז

המשובחים,

להתלטידי

חכמים

והקדושים שבדור דיעה ,שהיה אז עמם

הגדולים

במדבר,

ועל ידי זה יהיה ימי בכורי ענבים) ,כאלו
הקריב בכורים(

כנזכר:

או 'יאזבר שלח לך אנשים וגו ./כתוב בכתב
יד קודש שם שלמה לאאזמו  IIר

הקדוש זי"ע )בפרשת!( ,על פי דברי הלקוטי תורה
)מהאר"י הקרוש זי"ע( בפרשתן ,כי באפרים לא כתיב
למטה יוסף ,רק כמטה מנשה כתיב למטה
יוסף ,טשום שיהושע הוא הלך משבט אפרים
ונתערב בו שבט לוי שהוא שבטו של משה.
ועל זה נאמר שיח יד ,שישלח אותו בטקוטו
כמקום לוי ,שמשבט לוי לא הלך מרגל ,כיון
ששבט לוי לא נטל· חלק באץר ,עד כאן.
וזהו י"ל ,אפרי"ם בגימטריא רוות של שלח

יך אנשים.

וכזה י  flל

ויקרא משה

יהושע בן נון יהושע ,דהנה איתא כלקוטי
תורה להאריזוול )בפרשתן( שרו'ת יתור את

האץר ,הוא לא"ה ,ששלח אותם כםוד לא"ה,
עלמא עילאה רחמרם ,ולא הלכו כו ,עייו שם.

והנה יהושע עלה כרצוו משה לילך כסוד לאה
עלמא עילאה ,וכהיות כו נתעבר שבט לוווי,
זהו נרמז

הוש"ע יו"י בגיטטריא

יהוש"ע

יא"ה ,עד כאן לשונו הקדוש ככתב יד שם
שלמה כנזכר.

שלח

חיים

שנח

ושלום

וחנח בלקוטי תורח שם כתב שהמח לעומת
פקודתם ליךל בסוד לאח 'שחוא רחמים,

ביערות

רוות ותור את הארץ ,חמח חלכו בסוד חדין,

שצריך כל אחר למסור ,נפשו בתפלתו בכל יום,

ר"ת רחוב ובא חמת ,ר"ת רח"ל ,עכל IIח.

ומעולם תמחתי ולא זכיתי לחבין ,רחרי בחינת
רחל הוא יותר דינא רפיא מלא ,Iה' כמבואר

אולי עיכוב ביאת ב iדוד בעונו ,אן יסלקוהו
מעולם חזה ,כדי שיבא בן דוד הגואל צדק
מיד .וז 'Iש יגאו) ,שתהיה הגאולה( .בן יוסף,

בםידור בכונת ראש השנה שכן הוא יום בן

)במסירות נפש ,בחינת משיח בו יוסף ,והמביו

דראש השנח )עיין שם בכתכי חאריז"ל בכונת

יביו(·

ראש חשנה( ,עד שמצאתי בחיכל הברכח על
חחומש )לחו I/ז הקדוש זי"ע(

בפרשתן

ויבאו

ד'/ח

וכון )ד /Iה יותורו( שתירץ ןח ,עיין שם )ועיי! לקמן
ד /Iח וישלח אותם כא I/ד אמנם(:

בימינו ,הוא רק על ידי מסירות נפש ,וכמ  IIש
דבש !!א~) '-דרוש או ד//ח ולריושלים עירך(

)וזחו יש לרמז שאחר העקידה שהיח מסירות.
נפש ,נאמר )כראשית כא ,לג( ויטע אש  IIל
בבאר שבע ,אשל רוות שלח וו אנשים ,היינו

כוונתו יתבךר שמו בשליחות המרגלים 'היה

)יג ,ז( ;מטה יששרכ יגאל בן יוסף .הנה
תלוי
חגאולח
חתקרבות
בלימוד חתוחר ברביא סגיא ,כדאמרינו בש I/ס

)ככא תברא ח ,א( על חכתוב )השוע ח ,יא( כי יתבו

שירצו בארץ ישראל ב~סיררת נפש בחינת
חעקידח,

שנתהוה

רק

בידם" . .

טעות

וחשבו

לירשח בדרך חטבע ,כנזכר לעיל בד /Iח שלך
לך אנשים וכון עיין שם(.

בגויים עתה אקבצם ,וכן בזוה' Iק )עיין רעיא מהימנא

ומח שהעמיד_למטח יששכ"ר ,בין יחוחר ובין

ח ג קעח ,כ( אי ישראל לעיו באורייתא לא

אפרים ,חיינו בין כלב בן יפונה ובין יהושע
בן נון ,ואיו זח לא לפי סדר השבטים )חלידח(
וכון ,ולא לפי סרר הדגלים .אלא בעל כרחך

II

אישתכחיז בגלותא .וגם ידוע )עיין פרע /ח שער
I

העמידה פי Iב /tכהג//ה( כי חתורח חקדושח עץ חיים

חיא למחזיקים בה ,ועל ידי זח יוכל ליתן חיים
למשיח בן יוסף שלא יצטרך ליחרג ח"ו .וז"ש
ומטה יששכר) ,שחוא דרכו לשיב באהלים

רמוז כדברינו חנllל,

שבזכות לימוד התורח

שהוא כח שבט יששכ"ר ,חעמירו בין כלב ובין
יהושע שהלכו נגד עצת המרגלים ,שצרו

של תורח בהתמדח .על ידי זה( יגאו) ,יגאלו(

להשפיל רצון ביאת ארץ ישראל וטעו כנ  IIל,

בן יוסף) ,משיח בן יוסף שיבא ויגאלנו בחיים

רק שעל ידי התורl /ה ,כיין שקיום מצוות

חיותו ,עם משיח בן דוד מלך ישראל חי וקיים(,

חתור"ח רובו תלוייז בארץ )כנ /ל כפםוק שלח לך
אנשים כשם חגמ(, /ע ועל פי חתורח חוא רובה

במהרה בימינו אמן:

או

יאמר ומטה יששכ"ר) ,חוא(

שכ'/ר,

I

I

י' Iש

)כנודע על הכתוב זה

ככולה ,על כן על ידי התורח ינצל מעצת
מרגלים ,ובחפוץ לבא לארץ ישראל בשביל
חתורח

כנזכר:

)ירמתי לאt ,בו( בזוחר הק' פרשת וציא /ח) tא קנח,

א( .ופרשת ויחי )ח /א רtבו ,א( על שם' יששכ"ר(,

)יג ,יג( ;מטה אשר סתור בו מיכאל .י"ל

לפעולתך נאום חן ושבו בנים לגבולם '.אמנם

חוא

t

'לזכות לזח שיחיח ושבו בנים לגבולם במחרה

חרמז

כי

שבט

אשר

הברכה בשמ"ז ,כמ"ש בפרשת דנכה )ר~רים לג,

ושלום

שלח

ח'י'ים

שנט

כד( יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו ,וכמ  flש

בספרי הה  flק מה"ר מענדל מוויטעפסק זי  flע כי

בשער .יששכר )מאמר ימי אורה( בעה  flי בארוכה.

בבואו להארץ יש נסיונות רבות וקשות
וקטרוגים ובלבולים ,ואם עומד בכל אלו אז

של מיכא  flל דמכבי אשא ,כמבואר בתיקוני זוהר

ירגיש נועם עריבות קדושת הארץ בלבו ומוחו

והנה השם מכב"י שכבשו בו החשמונאים ,שמו

חדש )קנ(, ,א וכמ  flש בדרכי אמונה לאאמו  flר

זי  flע בכמה דוכתא .והוא מיכא  flל בחינת אליחו
הנביא ,פנחס זה ·אליהו ,כה"ן לאל עליון כנודע
)עיין זוח"ג כז ,ב הקדמת תיקו//ז ג(, ,ב

והנה בחנוכה

הוא בחינת התגלות אור הגנוז שנגנז עד ביאת
.המשיח במהרה בימינו .וז  flש ימטה אש"ר,

)שהוא השמן בחנוכה( .סתור) ,לשון אור
הגנוז ונסתר( .בן מיכאי) ,שהוא השם מכב  flי
כנזכר

בתורתו

ועבודתו.

וזהו ששלח אותם משה רבינו יתור את

הארץ ,ר  flת יא"ה ,שהיא עלמא
דאתכסייא עלמא עילאה ,היינו שיבחנו וירגישו
בבחינת פנימיות והסתר לבבם טעם קדושת
ארץ ישראל ,בחינת עלמא עילאה כנ  flל ,ואז
בודאי ירוצו לקראתה ויבואו שמה.

אמנם המה הלכו בחינת רחוב יבא חמת,

בחנוכה(:

)יג ,יז( וישיח אותם משה לתור את הארץ

ר"ת רח"י  ,שהיא עלמא דאתגליא
עלמא תתאה ,וכשרצו לראות בעולם הזה

תורה

בעלמא דאתגליא את ארץ ישראל אז היה

להאריז"ל )בפרשתן( כי לא"ה ר  flת יתור את

הרבה

נאמר בה

הארץ ,שהוא עלמא עילאה ,והמה הלכו בסוד

בארץ הקודש ארץ צבי )עיין ירמיה ג(, ,כ וכדרשת

הדין ,שהיא רחל מלכות ,לכן כתיב שהלכו עד

רז  flל בגיטיז )נז ,א( מה הצבי איז עורו מחזיק

רחוב יבא חמת ,ר flת רח  flל .ועיין בהיכל

את בשרו ,על כז בדרך הטבע ועולם הגלוי אי

הברכה על החומש )לחו ז הקדוש זי"ע( בפרשתן

אפשר להשיג שיהיו שמה כלל ישראל ,ולא

שהעיר בזה דהאאדרבא רחל היא דינא רפיא,

יאמר צר לי המקום וכוו )עיין אבות פ ה ,מ ה( בכל

כמבואר בכתבי האריז"ל )עיין בסידור בכוונת ראש

ענינים ,הו יוליכנו קוממיות לארצנו בביאת גואל

וגוו.

עיין

בלקוטי

-

II

השנה( בשני ימים של ראש השנה ,ועוד בשארי

קשיות

וספיקות ,כי באמת

II

צדק במהרה בימינו

II

אמן:

דוכתי ,עיין שם מה שתירץ על דרך הסוד.

אמנם בכונת העניז להבין יותר כפשוטו י"ל ו
כידוע כי טובת הארץ הקודש העיקר

הוא בפנימיות ,להרגיש פעם שם בעכודת השם
יתברך על ידי קדושת הארץ ,אם כי היא ארץ
זבת חלב ודבש ,נאמר במשה רבינו ע"ה )בש"ס
סוטה )יד ,א« למה היה מתאוה כל כך ליכנס

)יג ,כ( ומה הארץ השמנה היא אם רזה וגוו.

וכן כל אלו השאלות בעניני
הטבעיים ,ונאמר בפירוש וישלח אותם .משה
ויאמר אליהם וגוו ,וראיתם את הארץ מה היא
וגווו משמעדמשה רבינו ע"ה הגיד להם כן,

לדרוש על הטבעיים האלו ,ואם כן מה חטאו
המה בתשובתםו אם שלחום לדרוש על נכהו

לארץ ישראל ,וכי לאכול מפריה הוא צריך,
)היינו להתענג מטובה מגשמיות( ,אלא כדי
לקיים מצות התלויות בארץ) ,היינו מטובה

אך יש לומר רמוז ,כי נשלחו על פי חו מפי

ובפרט

משה רבינו ע  flה ,בדרך ויתור"ו את הארץ

הרוחני(,

וכנודע

בספרים

הקדושים

והמה נראה להם שם כז.

שלח

ח'יים

שס

ושלום

לשוו תור/ח כנזכר לעיל ,חיינו רק לתקן שמה

לחזחיר ולעורר בני דורו לימאס בעיניהם
החיים בחיותנו משוקעים בנלות חלז באיו

באגרא דכלה בשם רבינו חקדוש מלובלין זי"ע
על חכתוב )לקמן :-,כ לב( וחעם אשר בתוכח אנשי

ארוחת אב ושכינתא בגלותא ,רק לצפות

ולעבוד לקרב הגאולה שלימח במהרח בימינו,

מדר"ת ,חיינו חזן מדות דקליפח חיו בחזן עממיו,

עיין שם בדבריו חקדושים כי נעמו .וז"ש( אם

משונים

אין) ,שאיו צדיק כזח שיעורר אותם ,וכל אחד

בפרצופהים ודיעותיחם ,תלוי חרבח לפי חכליל

לדרכו פונח לתאות לבו יבקש נפרד רק לטובת

וחמדינח שנתכדלו שמח ,ככו iבאץר שמינח,

עצמו ,המח ומנהיגיהם ,וכמ' Iש באור חחיים

חיא מגדלת אנשים שמנים ורחבי כרס ,ועל

שם שממנהיגים כאלו עתיד חקב"ח לבקש

ידי זח חם גאותנים בדעותיחם ,וצריכין לחכנעי
דעתם .וכן באץר רזח חמח נוטים יותר לעצבות
בדעתם ,וצריכין לחזק לבבם יותר בשמחה
ויראח .ועל זח שלחם ,כדי שידעו כל שבט
מחם שיתיישבו באיזה מקום ,לפי מדות בני
אדם ,ולפי חמקום שיבואו שמח ושיכינו את

עלבוו חבית חעלוב .ועל ידי זה יחשבו העולם

צרד לשוב בתשובה שלימה וכיוצא ,מעצת

עצמם במדותיחם לתקן בזח ,כל אחד לפי

הציר הרע ותחבולותיו .ואז קיימא לן באבות

מקומו .אבל חמח חמרגלים טעו ,וחלבישו
חדבר רק בטבע ,לפי חגדתם ,כי קשח ליכבש
וכיוצא ,רזח חיח חחסרוו ,אבל לא שמשח רבינו

,ב"פ) מן'ה( במקום שאיו אנשים חשתדל לחיות

ולחתנחג בדרך חתורח .וידוע מח שהביא

וחנח

נודע

טבבעי

סוכ

אדם.

בני

ע"ח ציוה להם כן באופן זח כנזכר לעיל:

מחשבת און ויפלו בים חספק (,ל"ר היש הי
בקרבנו אם אין) ,גם בחבלים אלו אם חוא
מאת חו ,או ח"ו רק בדךר הטבע ,ויהיח אחר

כך שלום העמים עולם כמנחנו נוהג ,ושאינו

איש ,להוכיח העולם על ככח ,כי זחו חבלי
משיח כדי לבא לארץ ישראל בדךר התורה,
ולשוב בתשובח שלימה .וזח שכתוב( אם אין,
)שאין

כנזכר

צדיק

לעיל(,

אתה

רבר

כ\ג ,כ( היש בה עץ אם אין .אם אין במסורה

)להוכיחם כנזכר .ואם איךנ מלומד בלשוו

/,ד דן .ואיךד )שמות יז ,ז( היש ח'

לימודים ,על כל פנים תאמר לחם בקצרח(,

בקרבנו אם אין[ .ג] אם איו אתח דבר )שמואל

אם

שמענו.

ב יז(. ,ו [ו] אם איו ]אתה שומע לי[ שמענו החרש

החרש) ,על כל פנים שלא לדבר דיבת דברים

ואאלפך חכמח )איוב בל ,לג( .חיינו על פ" חנזכר

על חו ועל משיחו ,מרוב חצרות חאלו וטוב

לעיל כי חחבלים וחצרות טרם ביאת חאץר
חם לנסיוז ,אם יעמדו באמונה וידעו כי כל
זח מאת חשם יתברך לבד ) fובזח טעו

ולא בדרך חרופי

ונדופי חעולם

חכס"ה,

אורייתא

מחכמה נפקא )זוח//ב קכא(, ,א ללמוד תוהר ,שעל

המרגלים כנזכר לעיל(.

ידי זח יצאו מהגלות כדרשת רז  ffל )זיח//ג עב ,א

ובזח יש לומר היש בה עץ

f

)חיינו צדיק

ואדם כשר שיכו עליהם בזכותו ,וכבר
נודע מדברי האור חחיים הקדוש בפרשת בחר

אין,

חשתיקח
כעת(.

)צדיק

ואאופ"ך

המורה

דעת(

)חיא

ועיין בהקומת תיקו /ז טו(, ,א ולשוב בתשובה כנזכר,
J

ונזכח לגאולח( במהרה
רחמיו

בימינו אמן ,ברוב

וחסדיו:

"v

נעל חכתוב )ויקרא כה ,כה בא/ןו הווויע הכ' כי( כי
ימוך

אחיך

וגו'[,

כי

הצדיק

המנהיג

צריך

כ\ג ,ככ( ויעו ו בננב .אמרף:י ביום כ"א סיוו

ושלום

שלח

חיים

שסא

יומא דהלולא של אאזמו"ר הנה  ttק זצללה  IIה

ולהשתטח על קברי אבותיהם ,אברהם יצחק
ויעקב ,אשר עור במצרים היה להם מגילות

בננב ,היינו בבחינת הרוצה להחכים ידרים )בבא

מאברהם יצחק ויעקב ,שהיו משתעשעים בהם,

כתרא כח«. ,ב וזהו י"ל ויבא ער חברון,
שדרשו רז 1fל )סוטח לר ,ב( שכ:לב הלך להשתטח

וקוראיו משבת לשבת ,כדאיתא במדרש רבה
)שמות רבח פ"ח ,יח( על הכתוב )שמות ח,ט( תכבד
העבו  mונו  tואל ישעו בדברי שקר ,ואם באו

שהוא דרך התורה הרוצה להחכים כבזכר,

בהזדמנות שליחתו לאץר קברות אבותיהם איך
לא יבקרו קברותיהם ,אשר המה תפארתיהם.

זי"ע שחל בפרשה זו) ,על פי דבריו עלו ןה

על קברי אבות) ,ועל ידי זה עלה רק לדרום,

הייבו לחשוב בעדתו ושכלו על תכלית האמיתי,
ולא בררך הבטעי כבזכר לעיל ברברינו(.
והבה בחינת

אתדבקות

ברוחא

רוחא

והשתטחות על קבר ז iצדיק ,ששם שורה
הנפש במחינת דו יסודות שילו ,כיון שאין שולט
בהם כליה בנופם חןוו ,וז"ש ויבא ער

חברו"ן) ,כמ"ש המפורשין t:בעלי דריש על

אלא ודאי כדאמרו בפרשתו בזה ,והוא עוד
בספרים

הקדושים,

כי

זהו

טעותם,

עיקר

שחשבו כי כבישת הארץ תהיה בררך הטבע,

וממילא על זה לא שייך להשתטח על קברת
אבותם ,כי חשבו אשר המה לא ישיבו להם

מקברותיהם לירע מהות הארץ וכו ,t

רק המה

יראו בדךר הבטע וזהו היה טעותם.

הכתוב )בראשית כג ,ב( ותמת שרה בקרית ארבע

היא חברון ,היינו ארבע ]יסודית ]אש רוח מימ

ומה שהלך כלב לבדו ולא יהושע ,כי הוא

ערפ[[ היא חרבו"ן ,היו אצלה מחוברי 1fם ,שלא

בטוח בברכת רבו משה ,שיושיעהו השם

נתפרדו

כמו

במיתתה

שהוא

באדם

החוטא,

על כן נאמר בקברי אבות ויבא עד חברון
כנזכר(.

וזהו י"ל כי ע"ר חברו"ן  ,בנימטריא ש"ם,
שהיא מרת מלכות ,כבמואר בפרי עץ

יתבךר מעצת מרנלים ,ואינו צרד עוד לתפלות
ולעורר זכות אבות על ציוני קבורתם ,כי הוא
בטוח בברכת משה רבינו יותר מזולתו ,ואשר
בו היתה קשורה נפשו כמובו:

)יג ,ל( ויהס כלב את העם אל משה ויאמר

חיים )שער קריאת שמע( ,ונם בחינת יעקב ורחל,

עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול

והוא

דן .ואיךד )רבאשית

כמבואר

בפרי

עץ

חיים

)שער חעמהדי(,

בחינת חיבור יסוד מלכית ,השם יתברך יזכנו

לזה וזכותו יגו עלינו ויקבל תפלותינו ,ונזכה
לביאת גואל צדק ותחיירנ המתים במהרה
בימינו אמן:

נוכל לה .עלה במסורה

ג.t

מו ,ר( ואנכי אעלך גם עלה .נב[ ודוד עלה
במעלה הזתים וגון עלה ובכה )שמואל ב טו(. ,ל

היינו כי רומז על ביאת הארץ במהרה בימינו,
כי כת המרגלים )בימינו( המה הציאניסטען
ודומיהן )כמ"ש לעיל בר"ח שלח ךל אנשים( ,וכן כת

או יאמר ויעלו בבנב ויבא ער חרבוו .אמרו

מנחיגי חפריעריםטע"ז אשר לא יקוו לגאולח
שלימה ,ועל ידי זה לא יעוררו על ככה ויניאו.

חז Iול בסוטה )דל ,ב( וכו פירש

רשו  Iי כלב לברו הלך לשם להשתטח על קברי

את לב העם מלשוב בתשובה ,רק לחכות

אבות .העניו יפלא על ראשי ~,אלפי ישראל,

לשלום העמים ,או לבא לארץ ישראל בררך,

ששלחום משה ,למה לא היה להו;נ רגש לילך

הטבע.

שלח

חיים

שסב

ושלום

וז"ש עוה נעוה וירשנו אותה כי יכוו

תרעא זעירא לשו  lfת מנחת אלעזר חלק ה[ /חםר

נוכו וה) ,אם נשוב לה' ותורתו ,כי

וחכל על רבאריז[:

בודאי נוכל לשוב בתשובה ,כי אם הגאולה
תלוי בזה ,כמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובה ,ז'/פ)

)יכ,

לג(

ונהי בעינינו

כחגבים

וכז

היינו

(,ה//ה בודאי איו הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו

בעיניהם .כבר תמה בקדושת

)עכירה זרח כ(, ,א ונוכל לשוב ,והבא לטהר

לוי )שלח ר"ח ובחי( דהא לפי דרשת רז"ל )םוטח
לח ,א( ורש"י נראו ליושבי הארץ ואמרו נמלים

עוה) ,שהשם יתברך ירוממנו משפלות דעתינו

יש וכו' ,ומה ענין נמלי"ם לחגבי"ם .והעיקר

וישיבנו אליו יתברך במעלה העליונה .ומה

קשה מה שאמרו ונהו'י בעינינ Iוו כחגבים ,מה

שהוא כעת הנסיונות ,טרם ביאת בו דוד הוא

זה נפקא מינא אךי המה בעיניהם ,הלא

כו( ,ורור עוה במעוה וגו') ,על ידי( עוה
ובכה) ,שמתחילים בבכייה וצרות חבלי משיח

בעיניהם ובדעתם המה בני אדם ולא חגבים.
והעיקר צרךי להבין אשר היינו בעיניהם) ,כי

והן ורעים בדמעה ברנה יקצרו בא יבא ברנה

כן דרך המרגל רק לראות איך רנאה הוא בפני

)תהלים קניו «,ה במהרה בימינו אמו.

יושבי האץר,ואם לא עשה רושם עליהם,

מסייעיו אותו )יומא לח«. ,כ ואנכי אעוד גם

וז"ש ויהושע בז נון וכו ב בז יפונה מז
התרים

את

הארץ

קרעו בגריהם,

)היינו לבוש הבטעיי קרעו ,וצווחו שישגיחו רק
על הרוחניות ,כיון שהשם יתברך רוצה ליתנה
לנו( .וז"ש אם חפץ בנו ה' והביא אותנו
או הארץ הזאת) ,רק אם הוא רצון השם

יתברך שהגיע הזמו לקיים תורתו שמה ,אן יביא
אותנו במהרה בימינו( ונתנה ינו) ,היינו הוא

לחשדו על מעשי מרגל ,כי אן יתפשוהו למאסר
וכיוצא( ,ולבסוף חשב ו'וכו היינו בעיניהם",

דרך אגב ,ותפםו את העיקר לטפל .וגם מה
בעי הכא לדמיוו החגבי"ם וכנזכר לעיל.
וי"ל כי עניז המרגלים שהיו כולם ראשי בני
ישראל המה ,ועל פי ה' בחרום לשלחם,
ובאותו שעה כשרים וצדיקים היו ,היתכו לומר
שנכשלו בצרונם כל כך על להיפך .אלא ודאי
כי זה היה נסובה מן השמים ית"ש ,להסיב

ית"ש יתנה לנו ,ולא על ידי שלוחים שאינם
בני ברית .וכנ /Iל )ר /Iה שלח לך אנשים( וגו' ,אד

לבם אחורנית ולבלכל את דעתם ולשונם,

בה' או תמרורו) ,לחשוב מחשבות אךי לבא

שיאמרו שלא כראוי כדי להיות נסובב אחר כך

שם בדרך הטבע ,וזהו מרידה באמונת השם

הגליות עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו,

הארץ,

)ועל הבורא ית Iוש אשר עשה כל זה ברצונו

)כיון שלא תבואו שמה בדרך הטבע .ועל ידי

וידיעתו אין להרהר מכל שכן לדבר (.ו"ח והנה

כחו יתברך שמו הלא( כי והמנו הם סר

יש ~.ימנים לאנשי מעלה וחסידי עליוז כאשר

צים מעויהם וה' אתנו או תיראום:

מםתפקין על דבר אחד אךי לעשותו ,ויראו

יתברך( .ואתם או תיראו את עם

לנפשם אם לא ינטו לצד היצר הרע וסטרא

או יאמ ר ויהס כלב את העם וגו' .ודרשו

אחרא ח  tlו ,כי אז יבחינו בדיעותיהם וסימניהם

רז,/ל )םרטה לה ,א( שכלב דיבר ולא

הידועים בספרים הקדושים ,ובפרט מתלמידי

יהושע" כי פתח יהושע וקמשתעי ,אמרו ליה
דן ריש קטיעא ימלל .עיין מה שכתבנו בהקדמת

רבינו הקדוש הבעש"ט זי"ע .אמנם באשר רצי

לבחנם ולנסותם בשליחתם) ,ולבםוף להדחותם'

שלח

חיים

אן על ידי אמרותם (,

על כן לא הניחו להם

סימן,

על

בשום

לבחרו

ושלום

להעמידם

)וכרי

שסג

)היינו בררך התור"ה ,לשון לתו"ר( אותה,
טובה האץר מאו"ד ~אן t/ד .מה שקשה בכפל

בחירתם ,כמ"ש בערבי נחל על דרך שאמרו
ח'/ל )תנחו~~א בפשרתן סימו ח( בשם הקב/וה "אם
תרצה שלזכ ,'/היינו בבחינת בחירה ,וכנודע גם

הענו"ה עד שנקרא בדרשות חז"ל בלשוו

בשארי ספרים הקדושים( ,ולא יעדי לשית עצה

מאו"ד מאו"ד ,כדתנינו באבות )פIIו ,מ(, IIו מאו"ד

בנפשם ,כיוו שלא עלתה~/ידם שום סימו
בנפשם ובנלבל דעתם ר Itל~ .

מאו"ד הוי שפ ttל רו"ח .וזהו הכונה ליכנס
לארז הקודש בשפלות רוח שנקרא -מאו/וד

וז/וש ונהי בעינינו) ,בעצמנו ועינינו דייקא,

היינו דעתנו( .כחגבי"ם) ,שאין להם
בתורה שום

סימן טומאה או טהרה ,כמ"ש

בבעלי התוספות על התורה )פשרת ארח ,ויט( על
הכתוב כל אשר לו סנפיר וקשקשת ,שתמהו
על מה נשתנו חגבים מדגים בןה ,כי בדגים
נאמרו בתורה

סימני טהרה

שאין כן בחכנים .ועיין

או

בספ-I

טומאה,

מאו/וד,

תיבת מאו/ןד

יש לומר על פי דברי

הרמב/ום )שמונח פרקיס( כי מעולה ביותר מדת

ואז

מאו"ד,

פוב"ה

האר"ץ ונפשנו ,מה

שאיו כו ההולכים כחוק

וזכות"_~ג__1t

פtt_W-נ

בהסתדרות עזות 'Lם~פאושחז ,כמו כל אןו
המפלגות המשותפים -בהכשר"jג וחלוצר  tIע,

)אשר גם האגודיסטען יש להם חלק בתוכם(,
ה tיצילנו ויגאלנו כמהרה בימינו:

מה

נפש יהונתן שם,

),וי ז( טובה הארז מא"ד מא"ד .מה שאמרו

ובדשרות רזן/ל )חולי! טג ,א( ופוסקים )טוש"ע יורח

יהושע וכלכ בלשונם ב' פעמים

ועח ~םימן פח ,סעיף א( ופירשו שר"י שם נמצאו

סימניהם ,אבל לא בתורה( .וזווש כחגבים,

מא"ד .בזה י"ל כי הנה יצאו ממצרים על מנת
לבא לארז ישראל ,וידוע בסוד גלות מצרים

שלא הראו אז להם שום סימנים ,איך יאמרו

בסוד

שכתוב

בסידור

אם בצד הקדושה וטהרח ,או בצד הטומאה

בכונת זאומר ךל כדמיין/ך חיי ,ב

t

פעמים,

וסטרא אחרא ר"ל ,וזהו שהתנצלו בבואם הנהו

גדולים מדור דיעה כי יחושו 'לנפשם ולשונם,
לאשר הסתירו פנים מהם ,ולא יכלו לבחוו
בשום סימו כנזרכ ,על כו מי יועד מה יעלה
בלשונם ובשליחותם.
וזה י/ןל

המסוהר,

ונהי

'.ב

ונהי

בעיננו

כחגבי"ם .ואיךד )שיעיח סר ,ח( ונהי כטמ"א.

היינו בדךר כ"ף הדמיון כטמא ,שלא ידעו ,ואם

זהו מסטרא אחרא אך יגירו כנI1ל ,ה' יעזרנו
מעתה ועד עולם וככיאת נואל ,צדק במהרה
בימינו:

)רי ,ז( ויאמרו אל כל עדתבני 'ישראל לאמר
הארז אשר עברנו בה לתו"ר.

בt

פעמים

ד tום,

כמו

וצריך להמשך האלף לד tום
כנודע,

בכותנ

ספירת .העומר

שיהיה

ארם

)עיי! פרע IIח שער

ספירת חעומר פ' (. Iא וגם בודע כשם הה tןק מהן tר

דוכ בער המגיד הגדול זצIIל על דרך המדרש
)עיי! בריכת י,ב( הוי מקמי קרתא דשפכי דמיי'ם
בנוי ,/כי היינו רביעית ד"ם הבהמיות שבאד  tlם

וצריכין לתקנה חבמשכת האלף מאלופן/ו של

עולם יתכךר שמו ,שיהיה בחינת אדם ,בסוד
לא תאכלו על הד"ם )וירקא יט ,כר( ,קודם
שהתפללתם על דמכם ,עייז שם.

והנה המרגלים באו כהודעות טבעיות וגשמיות

מאץר הקודש ,וכאמת לא זו הדךר ,רק
לבא שמה בבחינת התורה ,שהיא למעלה מן

שסד

ח'י'ים

שלח

ושלום

הטבע ,ורק בצרונו יתברך שמו להמשיך האל  ffף

הוא אותיות שם כוז"ו במלואו נכ ף וי"ו זיי"! יר//ו[

כנזכר לעיל .וזהו שאמרו פובה הארץ מא'יר

גימטריא אר"י ,וז"ש וימלייא אחר"י .וזהו

מאי'ר ,ב' פעמים ד"ם )מצייאת מצרים( עם

ארץ ישראל .,שדנאה לכאורה לעיני הגשמיות
והתא ויות כי לא טוב הוא ,בחינת דוב אורב
הוא לי אר"י במסתרים )איחכ ג] ,( ,ועיין בקדושת

אן בכל אחד ,שהוא ב' פעמים מא"ד מא"ד,

שיהיה בו האלף ברצונו של אלופו של עולם

ll

יתבךר שמו כנזכר ,ורק בבחיהנ וו נבא לאץר

לוי על הת' במגילת איכה מה שפירש על פסוק
זה[ ,שהוא בחיתנ מלכות בבחיתנ דינא
דמלכותא .ובמסתרים באמת טוב הוא טובא

)יד ,ט( ואתםאל תיראו את עם הארץ כי
לחמנו הם סר צלם מעליהם

גנוז בגוה ,ויתגלה טובו( ,והביאותיו אל

הקודש במהרה בימינו אמן:

הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה.

והי אתנו אל תיראום .הלשון כי לחמנו הם
קשה להבינו ,כאלו אמר שנאכלם כלחם ,ומהו
כונת הדבר .אולם יורמז על פי דברי הש'/ס
בחגיגה ,ח) א( גבי מרים מגדלא שיער נשיא

כפשוטו אין להביז ,אותו שראו קריעת ים סוף

ואיתרע מזלה ואייתיתה עייז שם ,וכן בכריתות

שהשקעיו כולם בתוך הים ,אם כן מה זה לפני
השם יתבךר אם יפילם בים וכיצוא אנשי ענק

וכו' ,שקלה ואנחתה אגבה דכרעא קדחה

ובזה י"ל מ"ש )לקמז בי ,בל( ושם ראינו את
הנפילים בני ענק מן הנפילים ונהי
בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם ,אשר

,י) א( דילמא חלשא דעתיה ומתרע מדליה ,עיין
שם .וזהו שאמרו להם יהושע וכלב ואתם אל

שראו הנסיוז מה שיההי בבחינת ארץ ישראל,

איתרע מזלייהו חווו ,שמתיראים מהם שזה

כמ"ש בשם הגה  lfק מה"ר מענדל וויטעפסקער
זי"ע כי הבא שמה מתחלה היא אצלו מלא

תיראו את עם הארץ) ,כדי שלא יהיה

חלישות הדעת הבא מפחד אויביו ואיתער
מזלא .וכשלא תיראו מהם ,אז( כי לחמנ'יו,
)לחם בגימטריא מזלייא ,המז'/ל לחמנ"ו יהיה

שלנו כנודע ,וכלשוו הש /Iס במועד קטן )כח ,א(
בני חיי ומזונא מכזלא תליא מילתא( הם ,םר
צילם מעליהם) ,חם יפלו תחת רגלנו ומזלנו(,
וה' אתנו אל תיראום:

)יד ,כד( ועבר'י כלב עקב היתה רוח אחרת
עמו) .שבא אליו רוח אחרת,

שהם גבוהים אפילו מאה אמות .אלא ודאי

קשיות ולא יוכל לסבול אץר הקושד ,ואחר כך
כשעומד בנסיונות מראה לו אץר הקודש פנים
של טעם אשר יכול להרגיש בנפשו .וז'/ש שם
ראינו את הנפילים) ,שנפלו ממדרגתם
בבואם לאץר ישראל כנזכר לעיל( .מבני ענק,
)אם שהיו מקודם אנשים גדולים שהעניקו חמה
בקומתם ברוחניות .ועם כל זה היו( מן
הנפילים) ,בבואם לאץר הקודש( ,ונהי
בעינינו כחגבים) ,לעומת גדולתם( .וכן
היינו בעיניהם בזה אז ,שהפחידו בהנסיונות

מבחינת עיבור ,על ידי אתדבקות רוחא ברוחא,
שהלך על קברי אבות להשתטח כידוע סוד
השתטחות ,ועל כן זכה לחכיר האמת(.

)יד ,חכ( חי אני נאום הוי' אם לא כאשר

וימל ;iא אחר"י) ,היינו שאמר השם יתברך

דברתם באזני וגו ./הנה בכתב יד

אחרו  Iי "אחריון שם הוי"ה ,שם העצם כביכול,

קודש אאזמוI /ר הקדוש זי 'Iע שם שלמה )אשר

שיעברו

f

והן

יעזרנו:

ושלום

שלח

חיייים
יומא דהילולא רליה ב//א סיוו בשביע זו( על דךר דאיתא

בסנהדריז )קד ,ב( דעל ידי חטא המרגלים גנןר

שסה

שיהיה והיה ·בזמנינו על ידי הציאניסטעז
והדומים להם ,כל שום וחניכא דאית להו

שני חירבנים ,בית המקדש ראשוז ושני ,ולולא

להכתות המפלגות שעלו לארץ ישראל בחוזק

דברי המרגלים בטעותם ,ן;יח אז כבר הביאת

יד לעשות קאלאניעז וללחום עם העמים(.

ארץ ביאה קיימת ,והיה השם הוי"ה נקרא כמו

ויעפייו יעיות אי ראש ההר) ,כנגד ציוי

ןה

השם יתברך על ידי חכמינו ואבותינו ,שהזהירנו
שלא זו הדרך ,ומרה תהיה אחריתם רו'ל ,והלכו

)פסחים נ ,א( לא כשהוא נכתב הוא נקרא,

בדרך חוזק ועזות כפירוש רש//י בזה .ועם כל

שנקרא באדנו.] ,היינו לעלו'ם בחינת טמיר

זה( וארוז ברית ',ה )היא התורה הקדושה

ונעל"ם ,בבחינת הסתר פנים שם הוי"ה ,שהיא

שאיו לנו שיור להמאמינים רק התורה הזאת(,

שהוא נכתב) ,ילא כאשר הוא בנלותני,

שמי לעולם כתיב )שמות ג ,טו( כדרשת רו"ל

ונסתר בגלותנו[

ווכשה) ,בכל דור ודור שפיר קאמר הצדיקים

כידוע( .ווווש חי אני ,לשו·ז שבועה )כפשוטו(.

ומנהיגי אמת ,צווחו ככרוכיא על זה ולא עלו

המהוה כל הויות נעלבt

נאום )לשוז דיבור( .הוי') ,שהוא נם בדיבור

ולא

וכשווכקר ב

נואמים השם הויו ככתיבתו( .אם יא כאשר

הוכחנה) ,ישראל הכשרים ומאמינים( .וירר

רברתם באזני) ,לולא שרברתם באוני הוצאת

העוכיקי

ההוא,

דיבה( כנזכר ,עד כאן דבריי הקדושים בשם

)שנקרא הציר הרע ,ובעצתו היה דומה לה"ר

שלמה.

ההוא,

גתיחדו

עמהם(,

והכנעני

כדאיתא

יא

היושב

בסוכה

)נב,

בה"ר

והאומות

(.א

הרשעים הדרים בארץ ישראל( ויכום ויכתום

ולפי עניית דעתי י"ל באופו אחר ,על פי
הידוע בסידור כי נואל ישראל הוא
בחינת יסו"ד ומלכו"ת ,סמיכת גאולה לתפלה.
וז/וש

חי

אני,

יסו"ד

)בחינת

צדיק

ח"י

עולמים( .נאו"ם ',ה )הוא דיבו'/ר מלכו//ת פ//ה

ער החרוכה) ,כאשר היה בעונותינו הרבים

החרמה וההריגות בירושלים עיר הקודש סמוך

לכותל מערבי על ידי חשרעים חאלו( ,חו יצילנו
ויעזרנו ויגאלנו במחרח בימינו למעז שמו
ותורתו

באחבח:

תורה שבעל פה קרינז לה ,כדאיתא בתיקוני
זוהווק

)הקדמת תיקוני זהר יז ,א(

ישהדיבי//ר

הוא

בחינת מלכות( ,והיא חיבור יסו"ד ומלכווות,

)תכלית הנאולה( .אם יא כאשר רברתם
באזני) ,הוצאת דיבה כנזכר לעיל( .וןהו נרם
שלא היה אן הגאולה שלימה כנזכר ,ח /יגאלנו
במהרה

בי מינו:
I

)טו ,לד( וייניחו אותו במשמר כי לא פורש
מה יעשח לו .הדקדוק ירוע
למה לא נמסר זה למשה רבינו בסיני) ,כיוז
שנמסר לו כללות ופרטות אפילו מה שתלמיד
ותיק עתיד לחדש )עייז ירושלמי פאה פ ב ,הל «,ו
/l

1/

מהו עונש המחלל שבת ובאיזה מיתה .ודברי

)יד ,מא-מד( ויאדנר יגו /אל תעלו )לא תעלו

תורה כפטיש יפוצץ סלע .על כו נראה לי שיש
לומר שבאמת נמסר לו למשה רבינו שהמחלל

ולא תלחמו( וגוו ויעפילו

שבת עונשו בסקילה ,אמנם ןהו נסתפק משח

לעלות אל ראש ההר וארוו ברית ה /ומשה לא
משו מקרב המחנה) .יו'ל דהנבואה על מה

רבינו ,על פי דברי רז  IIל )סנהדירן עח ,כ( למאן
דאמר מקושש כונתו לשם שמים היה כרי

שלח

חייס

שסו

ושלוס

שימית יהו וירעו כולם ,כי המצות )שבת וכיוצא

או יאדבר ויניחו אותו במשמר כי לא פורש
מה יעשה לו .הנה נורע קושית

שא'בז תלויות באץר( בוהגת גם במרבד .ולפי
זה כיון שכובתו לא לעבור את פי ה  ,Iאררבא

המפשרים

לשם שמים היה במסירות בפש כונתו ,אם כן

בפרשת!( ר~tכ כן אם לא ירעו להתרות כו

<

<,

)עייז פירוש בעלי תוסו על התורה וחזקוני
<

לא ימיתיהו .וז  llש כי יא פורש מה יעשה

במקושש"באיזה מיתה יהא נירון ,אם כן ממילא

יייי" ,רוקא באופו כזה"לא פורשמה יעשה

פטור )סנהררי! פ(,,, ,ב אלא בעל כרחך תירצו

לו ,היכא שכונתו לשם שמים בכהאי בוובא

רגזירת הכתוב היה אז בהוראת שעה ,גם אם

כבזכר.

לא פירשו לו מקורם בעת התראה באיזה מיתה

אך י llל להיפך ,כיון שאם לא ימיתיהו ,אררבא

על ירי זה ירעו שלא יענשו את המחלל
שכה במרבר ,ויתירי להם כל אחר יאחר לחלל
,שבת קורש ,ואם כן .אדרבא לא יבא מזה טובה

יעבשוהו.

וזהו יש

לומר

רמוז

שזהו

היתה

כונתם

כשאלתם ,על כו הניחי איתי בונשונר,
)בשאלה הזאת ,עין( כי יא פורש) ,לו

לשמירת המצות במרבר לשם שמים ,רק

מהערים בעת ההתראה .ולא /פירשו( ונח

,מכשול כנזכר ,על כן 'צריך להמיתו .אך י  l1ל

יעשה יו) ,באיזה מיתה עישו! ויעבשוהו(.

כיוו שאם ימיתיהו יהיה על/ירי זה חזיוק הר/ת
כנזכר ,למען ישמעו ויראו ונמצא למפרע כונתו
כיון היטב לשם שמים לטובה ובמסירות 'נפש,
ואם כן מהראוי שלא להמיתו ,וזהו כעיו היתר
כרוך בצר האיסור ,ומתהפך לבלתי תכלית,
על כן חשב אולי ראוי לומר בזה הספק רספק
נפשות להקל ,כמו )מכרבר לה ,כר-כה( ושפטו

הערה והצילו הערה ,על כן שאל להשם

ויאמר ה  Iאי משה וגו') ,כהוראת שעה אז

)עיי! סהנדרי! פז (,ב גמ ..אם לא פורש לו מהערים(
~«-כבזנר

לעיל:

או יאדבר על פי ררשת חן"ל )תתום יונתז
במרבר טו ,לב( כי מקושש לשם
שמים בתכוין וכו' .וז'/ש ויניחו איתו

במשמר,

אם לא ירגמוהו יבא מכשול לכל בני ישראל
(,ו"ח) לחלל שכת קורש במרבר ,טרם בואם
לארץ וכנזכר ,וכמוכן.

שעל זה נסתפק משה רבינו  1כיון שכונתו לשם
שמים לפי רבריו ,אם כן אד נוכל כמלוא לכבנו
להירגו לאיש שעשה העבירה לשם שמים ,ואיך
נעשה כזאת .אלא שכאמת אם נשמע לו ונניח
אותו באמרו שכותנו היה לשם שמים ,אם כן
כל אחר יאמר אמתלא אחרת ולא יעשו משפט

בארוכה כי לא פושר "מה יעשה לו"
)שלשה תיבות( ,והוה ליה למימר בקצרה

ונשעים ,ועל ירי זה יחרב העולם ח"ו .וכבר
כמואר בספרים כי הציר הרע המפתה לבות

)תיבה אחת( ,כי לא פורש ' 1עובשו" ,והיה

כני אדם לא יאמר לו שיעשה 'עבירה ,רק

תיבות

שיצבע את העבירה ,ויאמר לו כי מצוה גרולה

הנזכרים ,אלא וראי רהכונה בריוק מה עישה
לו ,רייקא מחמת שכונתו לשם שמים כנזכר

אתה עושה בןה .אמנם באמת מקובל על פי
מעשה בשם רבינו הקרוש החוזה מלובליו -זי"ע,
כי בכל רבר נסיון ושצריך לשקול ברעתו כפלס

יתברך ויאמר ה  lאל משה שירגמוהו ,כי באמת

וכזה מובן היטב ומיושב מה שקשה על הלשון

מפורש

ומובן

בתיבה

א'

לעיל:

יותר

מג'

שלח

חייס
מאזנים יחשוב ויתיישב איזה מצוה הוא עושה

בזח

ומח

השם

רצוו

ושיום

וז"ש

יתברך.

כיון

עג"ל

חיינו חחטא הידוע במדרב ,שנאמר כו

f

)שמות לכ ,ו( ויקומו לצחק ,בתאותם ,כנודע ,חו
יצילנו:

שמקושש ושם שמים חיה כובתו ,עם כל

זח חגיד השם יתברך למשח רבינו שיקיים בו
חמשפט ,ומטעם חנזכר לעיל שאם כן כל אחד
יאמר כן ,ואם תאמר חרי טועו שכונתו לשם

מצוח ,על זח חשיב דעת חתורח דחוח ליח
לידע ,או להראות בתורה שבכתב או שבעל
פח ,המצוח חןאת שחיתח כונתו לשם שמים.
וז"ש כי לא פור"ש מ"ח) ,שחוא בסוד זעיר
אנפיו,

שבכת//ב.

תורווח

יעשה,

או(

)בחינת מלכו /Iת עשייח תורח שבעל פח( .לייו,

ו'/ל) מסכתות )עייז כנווי מאמרי כסילי טתב מארמ כ אות

מקאריץ( (.

יב בשם חח"ק ר' פנחס
חןאת

נמצאת

בשום

וכיוו שאין חמצוח

אחר

משני

התורות,

שבכתב ושבעל פח ,על כן לא משגחינן ביח,
חשם יתברך ישמרנו מכל מכשול וכל רע ואך
טוב סלח:

שסז

)טו ,מא( אבי ח /אלקיכם אשר חצואתי אתכם
מארץ מצרים וגון )חנאמר בסוף

פרשת ציצית כסוף חפרשח( .ופירש רש Iוי ז"ל

מדרשת

רז'/ל

)בכא מציעא סא ,כ(  /אני

חוא

שחבחנתי במצרים וכו' ,אני הוא עתיד להבחין
וליפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר
תכלת ,הוא ,עכל"ה .ולכאורח קשח לחביו מדוע
עיקר הדקדוק במצות ח' אם היא תכלת ממש
או קלא אילן ,והלא שי מצות אחרות חמורות

שאיו יוצאין בדיעבד גם כן מבלעדן ,מה שאיו
כן בציצית שלאחר חורבן בית המקדש אינו

שכיח אצלנו תכלת ויוצאין גם מבלעדה.
וי"ל אשר טמון ברמז על הצבועים ומראים
שעושים מצות הן ובלבם ספון עצת חיצר
הרע) ,להחטיא רבים ולהכשילם בצביעתו(,

)טו ,לט( ווא תתורו אחרי לבבכם

ואחרי

שהוא חסמא'/ל גבימטריא קלייא) ,וחוא רוצה

אתם

זונים

ולהראותן שהוא בחינת(

אשר

עיניכם

לרמות בני אדם

אחריחם .יש לדקדק מ"ש אחרי לבבכם ~ןאחרי

איליין,

)גימטריא

)שחוא נקרא חמצו'/ת השם יתברך

הויווה

יחוד

ארנ"י(.

וגו' .וי"ל על פי דרשת חז"ל כפרק חלק

בבגר"ו ,

בסנחדריז )קו ,א( ובסוכח )בנ ,כ( אבן/ר קטזיש

הבגדים ,כנודע בהארין'/ל )עייז ס' חליקוטים כי תצא

כאדם משכיעי רעכ וכון ,וחנח חאותיות שאחרי

כר'/ח עור כי תצא ,עריי! אור יקר תרומח סימ! (.ו"ט ורוצח

אותיות ל"ב [,ג-מ] ואחרי אותיות עי 1fז [,ס-כ-פ]

להתלבש למען כחש( ואומר תכות היא,

חם גימטריא אב"ר .וז"ש ולא תתורו אחר"י

)היינו תכלת דומה וכון לכסא חכבוד ,כמו

אחר"" ,דייקא

שאמרו ז"ל )חוליז פט ,ב כמרכר רכח פ ר ,יג( שהוא

לבבכ"ס ואחר"י

עיניכ"ס r

II

חאותיות שלאחריח"ם ,שעהו אב"ר )יסוד( ,והן

ירא

ישמרנו ויעורנו לתקן זהכללא דכל שייפיז

לחתדמות

במחרה

בימינו:

שמים

וחפץ

כנוכר(,

במצותו

כך

ויעמידני

לאמיתה של

הוא .
בקרן

אומר

אורח,

תורה:

או י אמו ולא תתורו אחרי לבככם ואחרי

)טו ,מא( מה שכתב רש'/י בפרשת צציית )ר /Iה

פירש רש 'Iי שחעין

פתיל תכלת( כי יש שמונח חוטיו

רואה ,וחל//ב חומד  fוהגון'ף עושח את חעבירח,

כננד שמונח ימים מיציאת מצרים עד שעברו

עכלווח .ווחו י /Iל רמון כי ר"ת עיז לב גוף ,חוא

על חים .ובפרשת כשלח )שמות יר ,ח( כתב

עיניכם

וגו'..

חיים

שסח

ושלום

קרח

בליל שביעי יררו ליס ,בשחרית אמרו שירה,

ברברינו בשער שישכר )מאמיר חורש ניסן מאמר שפת

והוא יום שביעי של פסח ,לכן אנו קורין

השס

הים ,אות ט(

השירה ביוס השביעי ,ער כאו לשונו, .עיין

מה

שכתבנו

בזה

בעזרת

יתבךר (:א)

קרח
)טו ,ר( וישמע משה ויפול על פניו .עייז מה
שכתבנו

בהקרמת

זעירא לשו  lfת מנחת אלעזר חלק ו

תרעא
I

כבר IIה

בפרשת קרח נחסר וחבל על ראברז[(:

)טז ,ה( בוקר ויורע הו את אשר לו .ויורע ב
במסוהר,

רן.

ואיךד

f

)שו,פטים ח,

טן( ויוער בהם ]את[ אנשי סוכות .י"ל על פי
מה שכתב בספר הקרוש קרושת לוי )בפשרת!

(.א) ככר עמדו המפרשים )עיין במזדחי ובשפתי חכמים( בסתירה זו בדברי רש"י .ובדחקו ליישב .ולפי עניית
דעתי י"ל על פי דברי כ"ק מרן אאזמו"ד הבה"ק מהד"ש הדכ רפה זי"ע ,שתירץ קושית הרמ"ע
בעשרה מאמרות )מאמד חקוד הידן ח"ב ,פט"י( ומובא במגן

אברהם )סימן חצ  I1ר( כיןו דיצאו ממצרים

יבום

ה(

ולכולי עלמא בשבת ניתנה תורה .והרי היא ב"א יום ,ואיד אנו אומרים ביום החמשים לספירה זמן מתן
תורתינו )ועיין מ"ש בעה''' בזה במאמרינר המיוחד זמן מתן תורתנו( .ותירץ אא"ז על פי מה שמפורש
תמוז t
ונודע מדרשת חז"ל )שמיח דבה פי"ר ,ג( שאותו לילה שעברו על הים היה אור ויום לישראל כתקופת
וכיון שלא הפסיק הלילה ושום חושד באמצע בין שני הימים ,היר בחשבו ירם הז' של פסח ריום הח'

)ליום '.א היינו( עדיין ליום השביעי ,כיון שהלילה היה אור לישראל ,ולא הפסיקה בנתיים) .כעין מ"ש
ביערות דבש )ח"א דדוש י"א ,ר/ה ולהבין( ענין שני ימים של ראש השנה כיומא אריכתא דמיא{ ,ואם כן

שפיר בעת נתינת התורה היה רק יום החמשים לצאתם ממצרים ,כיון שירם הז' ויום הח' רק לא' נחשבו
כנזכר .מה שאין כן לאנשי העולם היה לילה באמצע והיה נ"א יום) ,מיום ה' עד שבת בשבוע '(,זה ואבר
עושים זמן נתינת התורה כפי מה שהמה חשבו מני אז לזכר הנס הזה שהיה יום בעת לילה בקריעת ים
סוף ,וממילא הוא רק יום החמשים בעת נתינת התורה כנזכר ,עד כאן דביראא"ז זצללה"ה ,ודברי פי
חכס

חן-

ולפי זה י"ל שפיר פירוש רש"י בפרשת שלח שנשתהו ח' ימים משיצאו ממצרים ער שאמרו שירה
על הים ,כי לאנשי העולם היה יום השמיני כשירדו אל הים ,מה שאין כז בפרשת בשלח שקאי על זמן

שקורין השירה בזמנה לזכר הנס ,אז בודאי יש לקרות ביום השביעי של פסח ,ולזכר הנס הגדול שהיה
אור לישראל בלילה ולא הפסיקה הלילה ועדיין הוא נחשב בעל כרחד ליוס ',ז ונכןו :

ח'י'ים

ושלום

קרח

שסט

ר"ה ייקח( כי לכך חלקו עדת קרח על משה

או יאמר כשם שלא תוכלו להפוך בקר.

והמתינו עד אחרי ביאת המרגלים ,ועתה נפרץ

)היינו כיון שאיו ישראל גנאלי!

ערעורם ומחלקותם ,יען שבתחלה חשבו שהוא
רק זמן קצר ומיעוט ,ואין כדאי לערער בשביל
ממשלה לזמז מיעוט כזה ,ואחרי שלוח

אלא על .ידי התשובה ,כמ"ש הרמבו'ם בהלכות

המרגלים וחטאם שנמשך וגנזר עכיבם במדבר

ארבעים שנה ,על כן חשבו שכדאי לערער על
נשיאתם וממשלתם )בחוץ לאץר( במדבר,
אמנם באמת זהו הבל כי לא לעולם חוסו יגו'
)משר כז ,כר( ,ואין כדאי לחלוק

תשובה )פווזן הווה( ,ואם כן נזכה לבוקר הוא

הגאולה כנ 1fל ,על ידי בוקר ,הוא מעשיהם של
צדיקים כשבעשה כו ,כמו שאמרו חזו,ל במדרש
רבה )כראשית רהכ פןוב ,ח( ויקרא אלקים לאור יום
)רכאשית אן (,ה אלו מעשיהם של צדיקים ,ולחשך

קרא לילה אלו מעשיהם של רשעים( .וערב,

ולעשות

)היינו כדברי הטועים הציאניסטען ודומיהז ,גם

תחבולות ,בשביל ממשלת העולם השפל ,בפרט
בהיותם בחוץ לאץר-

האגידיסטעו ,שתהיה הגאולה על דרך הטבע,
או כדברי הפריעדיסטעז ,וממילא ולזה אינו
צרד לשוב בתשובה .ווה עצת היצר הרע

וזהו המסוהר ויורע ה' את אשר וו ,ויורע

לעשות על ידי ןה מעשיהו של וכון שנקראו

בהם אנשי ייםוכות" ,שהוא דירת ארעי

ערב( .כך וא תוכוו והפוך הרבר הזה,

בעולם הזה). ,ועם כל זה צריך להיות תשבו

)וכל העולה על רוחכם ,היה לא תההי כזה,

רומז שהצטרכות על פי התורה יבקשו וידרשו

כדעת החפוכה הזה ,רק כשנלך במעשיהם של
צדיקים נזחנ לגאולה שלימה על דרך הבס(,

כעין תדורו )סוהכ כו ,א( על פי התוהר .היינו

גם בימים האלו ,בפרט הצוךר לקירוב הגאולה,
רק שידעו שהוא דירת ארעי כעת גבלות( ,ואין
כדאי לערער ולחלוק בשביל זה .וו'וש בקר,
)שהוא הגאולה ,כמו'ש בישעהי )בא ,יב« .ויורע

או

)באמת( והקריבאויו) ,מי שיצרה בו יתבךר

על הכהנים ,היינו מעלת הזהב על הכסף ,וכז

ה' את אשר וו

)כי

רק(

ואת הקרוש

שמו .ואין כדאי לריב לחנם(.

במהרה בימינו

אמו:

יאמר בקר ויודע וגו' .כי הנה טענת

קרח היה בבחינת מעלת הלוים
יההי לעתיד במחרה בימינו .אלא שקרח ועדתו

אכלוהי פגה ירצו כן מיד גם בעילם הןה,

וזו'ש רשווי נשם שוא תוכוו והפוך בקר,

כנודע בספרים הקדושים )ספר וגלגולים פכ"ג לווה

)היינו בחינת גאולה( ,וערב) ,לישאר

מ Iורוכ-ה ,יעייז בני יששבר ממאיר חרוש תשרי מאמר ה אות

בגלות ביו העמים בשלותם ,כפי שיטתם שהיה
לעדת קרח ,שכדאי לעבוד ושלום מגמתו על
ממשלת וישיבת חוץ לארץ כנזכר( .כך וא

מישח לעתרי במהרה בימינו( .ויורע ה' את

תיכוו והפיך הרבר הזה) ,כי מסוג אחד

אשר

נועדים

הוא עניו מחלוקתם נגד הקיווי לגאולה שלימה,
ובאמת צריכיז ]לראות[ שלא הייה כדאי בנוד
וישיבת חיץ לארץ ,בפרט לריב על זה נגד

במעלה יותר ,כי יהיו מעלת הלוים על הכהנים

מצות השם יתבךר( כנזכר לעיל:
I

יא ר"ה והנה ,ומחשוו מאמר א אות ב ך"ה וערו אקרים(.

וזה שאמר משה רבינו ע"ה בוקר) ,בוקרו של
וו,

)כי

אתם

תהיו

באמת

בבחינת הגבורות על החסדים .אבל עתה
בימינו בעולם הזה( ואת הקרוש) ,זה אהרן
הכהן כפשוטו( .והק ריב

אייו,

)כנוכר( .ואת

חיים

שע

ושלום

קרח

אשר יבחר בו יקריב אליו) ,במוקדם עתה

)טו ,ז( ברש"י 'ר) Iה רב לכם( קרח שפקח היה

שאותו יקריב כעת בעולם הזה ,שהוא יהיה

וכו' עינו חטעתו ,עייז בדברינו

הכהן ,ומעלת הכהנים על הלויים ,בבחינת

כמאמר זכרוו צדיקים )הספר על הה Iוק מראראמסק

חסד כעת( כנודע.

זי'/ע( דף ה' ע'ןא )רף רנ I/א בהנרפם( ,בחגו  lה ,מה
שכתבנו בזה (:א)

וזה שכתוב בקר ויורע ח' את אשר לו,
במסורה

ויודע

'.ב

ואידך )שוטפים ח ,טז(

ויורע בחם אנשי סוכות,

היינו

כי

)טז,

י(

ובקשתם נם

סוכות

כהונה.

וכקשתם

במסורה

',ד

עיין

מה

היא בחינת אימא עילאה ,עלמא דחרות ,ומינה

שכתננו בשער יששכר )מאמרי חדשי תמיו אב ,אות

דיביו מתעריו' )זיח//ג תה(, ,ב שכן יהיה במהרה

ב( עייז שם( ,ב) :

בימיבו לעתיד בעלמא דחירות בחינת בינה

מעלת חדיבים על החסדים ,כי במתקיו בשורשו

)טז ,טו( ויאמר אל ה' אל תפז אל מנחתם

כנודע:

לא חמור אחד מהם נשאתי

וטובן כשורש חכינה ושם מקור הלויים

(.א) אמירנן בתענית ,ה) ב( אמר רבי ייחנן יעקב אבינו לא מת ,אמר ליה וכי בכרי ספדו ספדנייא וחנטו

זןנטייא וקברו קברייא ,אמר ליה מקרא אני רורש שנאמר )ירמיה ל ,י( יאתה אל תירא עברי
יעקב נארז;נ ד' וכר' כי הנני מושעיך מרחיק ואת זרעך מארץ שבים ,מקיש הוא לזרעו ,מה זרעי בחיים
אף היא בחיים ,עד כאן לשון הגמרא ,ןישתומם כל עובר מה ז:ד תשיבה למה שהקשה לי יכי בכדי חנטר
וכי' ינשאוהו יקברוהי בקבר אבותיי לעין כל .יעיין ברשב"א בחירושי אגדות וכי' ובמהרש"א שם ביאיר
וישיב הענין ,שביעקב נתברר זרעו בלי פסולת והמה חיים וקיימים ,וזהו מקיש הוא לזרער ,עיין שם היטיב.
לשמנותי מגאין

בשארי אבית לא
)ייקרא כא ,ט( את
על ,כן גם באבית
כמו ביעקב אשר

אחד

שפירש

ירתר

דהנה

צדיקים

במיתתן

נקראים

חיים

)ירושלמי ברכרת פ"ב .ה (,fIג

רק

נאמר בפרטית אצלם שלא מתי ,יהיא קצת מעין דאמרינן בסנהדרןי )נב ,א( על הכתיב
אביה היא מחללת הנאמר בבת כהן יכי' ,הרי דרשעת הבנים גירמת במררגת אביתם,
הקדישים פעלו ישמעאל רעשו על כל פנים זאת אשר לא נאמר אצלם שלילת המיתה,
היתה מטתו שלימה ,עד כאן שמעתי בתוך ררוש נעים כמין חומר לדרכו.

ואמרתי לפי עניית רעתי על פי זה מיושב ומדוייק היטב התמיה מה שהשיב על רכי בכרי ספדו

ספדנייא וחנטי חנטייא מקרא אני רורש רכו' ואת זרעך מארץ שבים מה זרעו בחיים אף היא בחיים.
הייני שתירץ לי שלא היתה כונתו כך לא מת כלל יעקב בגשמיות ,כי הלא החוש יהנראה מכחיש זאת,
יהיתכן לומר זה ,רק כרנתו כיון שהיה זרעו כולם צדיקים על כן נאמר שלא מת ,והיינו בבחינת צדיקים
במיתתן נקראים חיים .יזהו בריוק ואת זרעך מארץ שבים IIמקיש הוא לזרעו" ,שהמה ררמין אליו במעשיהם
הטובים' .יימה זרעו בחיים" ,שהמה צדיקים) ,דרשעים אף בחייהם נקראים מתים( ייאף הוא בחיים" ,על
כן נאמר ביעקב דייקא בחינת צדיקים במיתתן נקראים חיים בלשון 'שלילת המיתה,
בדרשת רז"ל )בבא בתרא קטז .א( רכל שהניח בן .כמותו לא נקרא מת(.

ינכון.

)ומציני כזה

ונול פי זה יש לפרש קרה שl.כיקה היה וכו; נוינו הטנותר) ,היינו שראה ברוח הקורש שיהיה בו שלילת
המיתה ,וחשב איך יתכן זה ,אלא וראי רתרלרותיו יהיו צריקים ,על כן לא יקרא בו מיתה כלל .וזהי(

ארח שלשלת נרולח יוצאח ממנו .ובאמת זה היה טעות כי לא זכה כלל למדריגה זו .רק זה היה מה
שיקוים בו ובני קרח לייא מת"ו )במדבר כר ,יב() ,שררשו חז"ל )סנהדריז קי ,א( מקום נתבצר להם בגיהנם(,
רזה היתה אופן שלילת המיתה שראה ,רלא ירע מה ראה ,ררו"ק :
(.ב) ובקשתם גם כהונה רבמסורה בקשתם '.ר רין .ואידך )דברים ,ד כט( ובקשתם משם את ה' אלוקי
ומצאת כי תררשנו בכל לבבך ובכל נפשך )בפרשת ואתחנן .ד) כט« .גג[ ובקשתם אותי
ומצאתם )ירמיה כט ,יג(- .נrז את הנחלות לא חזקתם וגו' -יאתה~פוה--לא -בקשתם )יחזקאל לי(. .י על פי

חיים

ושלום

קרח

ולא חרעותי את אחד מחם .במסורח אל תפו
כז( אל תפן אל קשי
',ג דן .ואיךד )רברים
העם .נג[ אל תפן אל .און )איוב זאכ~~
שאמר משח רבינו ע"ח חרעא"Hז.נבוצא-ומ-ציח-

שעא

נשאתי) ,חיינו כאשר גם אני קיימתי חוכח

תוכיס וגו' כראוי ,בפרט למנחינ .אמנם מחמת
ן1ע~~חם J-בrדיבת-כל חנדול מחבירו צירו נדול
חימנו )סובה בנ! (,א בדור דיעח כזח[ ,לא פעלתי

בעדם ,גם כעת שחרח ~לח אזבוד וסרחו נגדו,

הבם בשונאי אלו אפילו באחד לחגבי"ח את

ויאמר אי ה' אי תפן אי מנחתם) ,על
דךר שכתב בספר מא~ר מרדכי לחח  flק מח'/ר

חומרן'ו ולחפכו צלורח למוטב ,וזח שאמר לא

חמו"ר אחד מחם נשאת"י ,הגבחתי כנזכר .ועל

מרדכי לעטשונ ז"ל בחקדמח ,על חכתוב )ויקרא

כל פנים( ויא הרעותי את אחר מהם,

כו! לא( ולא אריח כריח ניחוחכם ,חייבו שלא

)שיחיח פקיר טפי ח'/ו על ידי תוכחתי ] fכמו
שאמרו חזI /ל )סבהרריז לה ,ב( נבי אפיקורס שיראל

l

ימתינו

עד

שיבוא

חנחת

רוח

מיין

בוקבין

כל שכו דפקר טפי ,אם יתוכחו עמו לחשינו[.
ועל כל פנים קשח לפעול אצלם מפני בחירתם
חקשח ויצרם כנזכר ,על כן אי תפן וגון

מלמטח מאתנו ,רק שיתנו שפע מיין דוכרין
מלעילא ,עד כאן דבריו( .וזחו יש לומר אי
תפן אי מנחתם) ,לחמתין עד שיקריבו מנחח
מלמטח ,חיינו על ידי מעשיחם ,כי חמח בני

כנזכר(.

אדם עלולים לחטוא ומעשיחם אינם חגונים,
על כן תרחמנו מלמעלח גם כלי מנחתינו

וז"ש חמסורח אי תפן אי קשי העם) ,מפני

ומעשינו כראוי .וז (Iש /יא חמור אחר מהם

קשח יצרם כנזכר( .אי תפן אי און,

יברי הרמב"ן )רשי פרשתן( והקדושת ליו )ריש פרשתן( כי מחלוקת קרח עריתו נמשך על ייי המרגלים ,ב...ע
כאן דבריהם הקדושים .וי"ל כי נודע להם שישארי עוד ארבעים שנה במיבר )בחיץ לאץר(_ ,על -כן היה
--.::.:
כדאי להס לעורר ריב בשביל התמנות ונשיאות ,מה שאןי כן קודם חטא המרגלים __שריה מוכנים להכנם
לארץ מיי ,אחרי איזה ימים מעוטים ,לא היה כדאי להם לחלוק בשביל ~ Mבוכית זמן קצר.

דזהד המשך המסורה ,וכקשתם גם כהונה) ,היינו על ,ידנ שנתייאשר מכניסת ארץ הקודש ,רצו דק
כהרנה ונשיאית בחיץ לארץ ,אך לא זי הדרך.tLL:עיקר ~'מלמדנו .התוח"ק שנעסיק רק( וכקשתם משם את
ה' איקיך ומצאת כי תרשרנו נכי יכ~בפךש) ,לבקש רצין השם יתברך יתירתי הוא שנשוב לאצרו
ישם נעבדו בקיום תורתו ,כירוב מצות הם תלויים באץר ,ורק ר"ע כל היום )בראשית ר  tה( מעייט המצות

כנויע )עיין בהקדמת סםר (,ן~כן ';rnואזלינן בתר רוב ,ורוב הוא מן התורה ,על כז רק זהו החפץ ורצון השם

יתברך לשיב בתשובה שלימה ילעשית רצינו כדי שנשוב לאאץ הקודש כי זהי חפצו ית"ש ,ועל זה היה
בריאת כל העילמית מראשית הרצון כברדע .ררחמנא ליבא בעי ,כי תדרשנר בכל לבבך יגי'( .וכקשםת אותי

ומצאתם )כנזכר( ,את הנחיות יא חזקתם ובוי ואת האכירה יא! כקשתם) ,הייני כמי שהיכחי שם יחזקאל
הנביא מפי הו את הררעיס הכרזבים יהרמאיס ,שהיר ררעיס את עצמס ולא אמרן בס לטיבת צאן בית
ישראל ,לטיבת הכלל ,כי לא חזקי הנחלה ראת האבדה ]האובדים בנפשם[ .לא בקשתס לתקנס .כמי
שנמצא שם בכתוביס הרבה בהמשך הפרשה .וכמ"ש האור החיים בפרשת בהר על הכתיב )ייקרא כה ,כה(
כי ימיך וגו' ,שעל זה עתידין ליתן את הדין אדרבי הארץ גדולי ישראל ,שלא עוררו בבי ישראל לתיקיו
הגאולה ,כי לא יעיב להם החיים בגלית הלז ,זילת תיקון השלם במהרה בימיני(.
וכזה ירבן המשך המסררה כנזכר ,שלא נהיה בבחינת רבקשתם גם כהרנה לטובת עצמנר ,רק לטרבת
הכלל כנזכר .לקירוב הגאולה .ועל ידי שיעשר לתיקרן הכלל נזכה לתקן בחינת יסוד .וגם לבטל הנוקבא
דקליפה ר"ל ,המחטאת בבחינת היסוד כנזכר )עיין שער יששכר שם ארת (,א רנזכה לגאולת עולם במהרה
דידן:

חיים

שעכ

ושלום

קרח

)כנזכר .רק לרחמנו כמחרח כימינו מו חשמים(,

)ין ,כ( וי רם את חמחתות מכין חשריפח ואת

חאש זרח חלאח כי קשדו .וירם

כרצונו יתכךר שמו:

)טן ,יט( ויקהו עליחם קרח את כל חערח אל
פתח אחל מוער) .חייבו כ"ל
חערח רוכן ככולם ,כירוע מחטורי ןחב )הלכות
ראש השנח סימז תקפ ב ,סק ג( כתפלת מלוך על כ"ל
II

II

חעולם כול"ו ככבורך ,שנכפלו מלת כ fול כול/וו,

כי זולת זח משמע רק רוכ .רזולת זח אי אפשר

לפשר

כאן שחיח

כולו ממש,

וחיכן חיו

חשרירים אשר ח' קורא מחרור ריעח ,ורק כרי

כזיון וקצף ,שעל כל פנים רוכו ככולו ,ונשארו
משח ואחרו ועור איזח מיעוט יחירי םנולח

בראש חחר ,על כל פנים כיון שצריך לחיות

חכחירח שוח ,על כן לעימת זח( וירא .כבור
ה' או כו הערה) ,נם כו אל כל חעהר,

בתנלח חאמת מככור '(,ח וחכן:

ב' במםורה ,דן .ואיךד )שמואל א ב,י( וירם קרן

משיחו .יש לומר על פי רכריבו חנזכרים לעיל
)ד IIה כקר ויודע הו את אשר לו( חיינו שזחו חיח עיקר

חחטא לאשר רצו כחשארת חוז לארז כמדכר,
ולחתנחנ שם כנשיאות .ון"ש וי רם את
הונחתות ונבין השריפה) ,אש זחר לתאות
ככור כחוץ לארץ( .ואת האש זרה הואה,

)חיינו אש זרח כנזכר ,רק חעיקר לצפות לכיאת
חארץ ,ויתרכח ככור משיחנו שיכא לנאלינו(.
וזח חמםורח וירם קרז ונשיחו כנזכר:

)יו ,ה( זכרון לכני ישראל למען אשר לא
יקרכ איש זר אשר לא מזרע

אחרן לחקטיר קטרת לפני חו ולא יחיח כקרח

וכעדתו כאשר ריכר חו כיר משח לו .ויש לומר

)טן ,לב( ותפתח חארץ את פיח ותכלע
ואת

חעניו על פי מח שאמרתי כארוכח תוכחת
מוםר על חמחנרזים חמתנאים כבחינת אני
אמלךו ,וכל אחר רוצח לחיות לראש ולפםוע

חתיבות "ואת כל חארם אשר לקרח ,//אין

על ראשי עם קודש לרב ומורח ,גנד חרב מרא

פירוש לחם ,רכיוו שנאמר ואת כל חרכוש חכל
ככלל ,ואם לקרח בעצמו חוח ליח למימר

ראתרא שבתמהנ על פי חתורח .ואם חמח
יאמרו מדוע ידקדק חרב אכ"ר על בכורו ,על
זח יש תשוחב חגונח ,על פי מח שכתב
בתפארת כנים לאאונו"ר זצ"ו על חכתוב
)בפשרת! ,לחל! יח כז( ונחשב לכם תרומתכם כדנן
מן חנורן וכמלאח מן חיקכ .חיינו ונחשכ לכם

לקדושתו ,רק חלק חרע של חאדם שליט

)כעיניכס ולבכס( ,תרומתכם )אם ירימו אתכם

כארם לרע לו חתנכר אז כקרח ,וז"ש כריוק
ואת כו האר"ס) ,חלק חאד"ם רע שחטיל
חבחש( ,אשר וקרח ,זחו בכלע ונענש .מח

לראש ומורח .אן תחשבו כי זחו רק( כרנו מן

אותם

ואת

כתיחם

כל חארם אשר לקרח ואת כל חרכוש .חנח

ותכלע את קרח) .ולחמפורשיםשי לומר
כדוחק ,חיינו עכדיו מקנת כםפו( .וי"ל דחנח

כאמת חחלק חקדושח של קרח נאמר כו )תחילם
צב ,בי( צדיק כתמר יפרח ,לעתיד שתחזור

שאין כן כרתן ואכירם נאמר )להלז זט ,לד( ויררו

חם וכל אשר לחם חיים) ,נם חיות חרוחניות
שחיח לחם ירד( שאולח ,כמוכן ונודע חחילוק
כין קרח לרתן ואבירם ,כנזכר:

חנורז ונו') ,כמו שחרימו חטח זו ,כי מן חתורח
חטח

אחת

פוטרת

את

חכרי

)קידושי! בח(, ,כ

וכאמת כעצמותו אין מעלח לזאת יותר
מחכרותיח ,אלא מאת חו חיתח זאת שחרימו
אותח ,אבל כעצמותח לא חיח לח מעיקרא
טעלח לחטחח חזאת יותר מחברותיח ,ונעשית

חיים

ושלום

קרח

עתה קרוש ופוטרת את האחרים  -החוליו ,ער

ככני יששכר )מאמרי חרשי כפליו טבת מאמר ב  Iאות

יב( רהיינו תורה שכעל פה( כנזכר:

כאן רבריו הקרושים,

)וזווש הקרא

כרמז(

זכרו"ז יבבי ישראו,

)אם ירצו שיהיו להם זכרוI /ן כתורה ,כי

כל המתנאה תלמורו משתכח מירו ,כראמרינו
)כפסחים )פון «,ב וחיינו שלא ירצו לדלנ

ולעלות כמעלות ולהתחזק על ידי מחלוקת. ,כי
אז ידיעת ההפכיים /,א ולא יהיה להם זכרווון
כתורה ,רק ישתכח כנ IIל מפני נאותם ,וזאת

ידעו להזהר( ווכען אשר וא יקרב איש זר
אשר וא

וכזרע אהרן והקטיר קטורת

ופני הו) ,כי צריך לידע שרק לאהרן ניתו
המשרה,

וכמוהו

שענ

ככל

השירות

והתמנות

שנתמנה על פי התורה ,וזהו שירצה מפני
נאותו לחלוק עליו ולהחזיק כמחלוקת ,אן עוכר
על( יוא יהיה כקרח ובערתו) ,כמו שאמרו
חז//ל )פנחדרי! קין «.א כאשר ריבר הו ביר
וכשה וו) ,כיוו שכו היה רצון הכורא ית Iוש,

ומצותו כתורתו למנות את זה כב ,fל /והוא רק

החטה מו הנורן כנזכר לעיל  Iשכו נסוככ מאתו
יתכרך שמו כרצונו כנזכר ,ולאחר אין רשאי
להרהר ולערעד על ז התמנותו ,וכל החולק
ומערער ,הרי זה רק מפני הנאוה ורמות רוחא

וכדין פלנאה( כנזכר )יעיי! ברברינו דברי תורח מחדורא
בתרא אות לח(,

או

יאמר על דךר שכתכנו לעיל על
הכתוכ ולא יהיה כקרח וכעדתו

כאשר דיכר ה' כיד משה לו ) ,למרא דאתרא.

וככל דרא ודרא הרכ הממונה על משמרת
תורת הן( כנזכר .ואמרתי פעם אחת כדרשה

נם כז תוכחת מוסר להני כריוני המצערים את
רכ נדול אחד וירא אלוקים כעירו ,על הכתוכ
בפרשתו ונחשב לכם )יהיה כמחשכתכם
לעצמיכם  (.תרומתכם )כאשר ירימו את אחד
לראש העדה לרכ או מנהינ( .כתרומת נורו
וגון) ,כמו חטה אחת פוטרת את הכרי )קדיושין

נחן (,ב וכאמת כעצם אין להחטה הזאת מעלה
יותר על שאר החטים ,רק כי נסוככ מאת
השם יתבךר שיקחו החטה הןאת לתרומה אכל
בעצמותה איז לה להתנאות על חברותיה( .כן

נודע בשם נדול וצדיק אחד ,וכן צרד להיות
הרכ ומנהינ כדעתו כאמת ,אבל הכעלי כתים

צריכיו לשמוע כקילו ולא לחתור חתירות ננד
כסא כבודו ,ובלשון הרע וכיוצא ,ואם להם

היה הבחירה כעת בחירתם להרב וכחרו כו,
אז אחר כך אין יכולים לחןור ולהורידו ח'/ו,
ובפרט לקפח חיותו ,כי זהו מעשה שרע וןרון,

וחורבן העולם ובזיוו התורה וביטול הדת חו Iו.

ויש לרמן עוד ,מה שמסיים הכתוכ כאשר
דיכר הן כיד משה לו ,אשר הראשונים

יזהי י 1Iל רמוז כלשיני הקדוש של מאור עינינו

)עיין רש IIי ורמבןן!( נדחקו כתיכת לו ,כי הפירוש

רש  IIי ז  IIל בסיכה )חלן ב( כד  IIה הרי יש

עליו ,ויש לומר דקאי על רישא דקרא זכרו  IIן
כנזכר לעיל ,וזהו צריכיז רק לתורה שכעל פה,

כה היתר אכילה ,לעניו אתרונ של תרומ'  Iה,
)שעל זה אמרו וטמנו ברמ"ז ונחשב לכם

כי תורה שככתכ נכתכה כספר ,וזהו כאש ר

תרומתכ"ם על הרכ ומנהינ כנזכר( ,שאין פדיון

ריב"ר ) ,דיכו  IIר מלכות פה ,תורה שכעל פה

לתרומה להיות ניתרת לאכילת ישראל ,והאומר

)חקרמת תיקו!! Tיזן «.א הו ביר וכשה) ,הלכה

כ iרשע הרא ,עד כאן לשוו שר  IIי ז'  Iל .וכבר

למשה מסיני( II .וו") ,ל"י מסכתות ,כמי שכתכ

נפלאו חכמי לב מרוע בזה דוקא שיכוליו לחלל

ח"יים

שעד

קרח

תרומח ולפדותח כתב רש  /lי שחאומר כן חרי
זח רשע) ,דאם כו בכל דבר דאורייתא שמיקל

כל אחד ,חוח ליח למימר כן( .וי"ל בר~ז~נזכו,

שחאומר כו ,חיינו חריצח לפדית את חתרימח
ולחללח לחוליו) ,כמו כן חרוצח לחעביר ילחלל
קדושת

חרב

וכבוד

משמרתי(.

רשע

חוא,

)וקודם חפרשת תרומח חיח לו חרשות לתרום
איזח חיטח שירצח בידו ,וכמו כז בבחירת חרב

כנ"ל ,ולא אחר כך לחללו ולפדיתו כנ"ל( ,ה'
יעזרינו בכבוד חתורח ,ומקום מח נורא ,במחרח
בימינו אמן:

)יז ,ה( כאש ר דידב חן ביד משח לו .אמרתי
פעם

אחת

ושלום

בתוכחת

מוסר

בעיר אח-תגבו'-חבעלי מחלוקת שעומדים גנד
חרב מרא דאתרא שלוחם מלחמות חן בעד

מח לא עלינו תלונותיכם ,כי אם על ',ח ואחרו

מח חרא"כי תלינו עליו.

וז"ש כאשר ריבר הו ביר ונשה וו ,אשר

חניד חקב'/ח חפסק על ידי משח רבינו
שחיח בעל דין וכמו צד אחד )חלילח( ,או נגד

אחרו שחוא אחיו וקרובו ,וחיח צרד לומר זח
ננד נשיא אחר שאינו קרוב הפסול לעדות עמם.
אלא ודאי רצח הקב//ה לחוכיח בזח שאיו משה

רבינו צד ובעל דין נגד קרח ,ועל כן רשאי
לחיות שליח ופוסק ,שאיו ראוי לקרותו כלל
מחלוקת קרח ומשה כנ lIל .ואנחנו מה רק
שלוחי חן ולח' המלחמח ,וחם המתפרצים ננד
חן ותורתו ,ואנחנו כשרים ואינם נונעים .וז /Iש

כאשר ריבר הו ביר ונשה 'יו) ,כדי לחראות
'ולחוכיח זח הפסק ,אם כי חוא נוגע הפסק כמו

לו ,אינו לו חנגיעח( ,כנזכר לעיל:

דת תוח"ק) ,וכדאמרינו בכתובות )קה ,ב( חאי

צורבא מרבנו דםני ליח ,.בני מתא משום דמוכח
לחו במילי דשמיא( ,וחפתאים מבני עמנו
אומרים שצריך לעשות "שלום  flוקוראים זח

מחלוקת ביו חרב וחקחל ,כלומר רשע"י חקחל,
בשביל שלא יחניף לjךם הרב .ועל זח חזהיר

חכתוב שלא יעשו בשלום כזח מחלוקת יותר
נדולח ,על ידי שיחלישו כח חרב בפסק שיעשו
שלא יתערב בעניני חקחלח ופוליטיק ,אשר
באמת זחו בעניני דת תוח"ק בכל פרטיח,

ובאמת איו זח מחלוקת ביו חרב וחרשעים ,כמו
שאמרו חז f/ל באבות ,ה"פ) מי"ז( איזחו מחלוקת

לשם שמים ,זו מחלוקת שמאי וחלל ,ואיזחו
שלא לשם שמים ,מחלוקת קרח ועדתו ,ולא
אמרו מחלוקת קרח ומשה או קרח ואחרו ,רק

)יז ,כ( והיה האשי
יפרח.

אשר

אבחר

במסורח

בו

יפרח

מטחו
/,נ

דו.

ואיךד )תהלים עב ,ז( יפרח בימיו צדיק .נג[ צדיק

כתמר יפרח )שם צב ,יג( .על פי ששמעתי בשם

חנאוו החתם' סופר זצן,ל על חכתוב )שמות לג,
גכ( וראית את אחורי) ,חיינו שזחו החסתר פנים

אחרי המעשה הלז הידוע במדבר שנאמר שם
זח בפרשת תשא ,כי מה שרואים טובת חשם

יתברך וצדקתו הוא רק אחורן'י לאחרי כו .אבל(
ופני לא יראו) ,מלפנים בתחלה לא יכירו ולא
ידעו זה ,אד הוא הכל כו ראוי לחיות שחוא
טובה

וחסדי השם

ודברי פיו חכם

יתברך(,

עד כאו

דבריו

חן.

מחלוקת קר  /lח ועדת f/ו בעצמו ,המ'ח יתפרדו

וזהו י'ול על פי הנודע מחאר"י הקדוש זצ'/ל

כל פועלי אוו ויתחלקו ביניחם ,אבל ח"ו לקרוא
זח מחלוקת קרח עם משח או אחרו ,כאלו חם

כתמר

יפרה ,ס"ת קר"ה ,חיינו שיפרח לעתיד ,אבל

שני צדדים שוים ,ו'/ח כמ f /ש )שמות טז ,ז( ונחנו

תיב"ת

)שעי הפםקוים תהילם שם(

זחו חחסרוו

חיה

שהוא

כי צדיק

רק בסופ"י

חיים
שהכיר

קר"ח,

רק

ושלום

קרח

בסו"ף,i

משה

כי

שעה

אמת

צמיחה ,כמו )תחילם עכ ,טז( ויציצו מעיר כעשב

ותורתו אמת )תנחומא קרח סינזנז יא( ,אבל בתחלה

האץר ,והוא מלך המשיח ,כמ"ש )כזכריח ו יכ(
f

חלק עליו ,מה שאיז כן בIז:.ש"ה נאמר )תחילם

איש צמח שמו ומתחתיו יצמיח ,פירש שר  IIי

צכ ,א( ובזמור שיר ויום הט1בת ,ר' 1ת וובש"ה,

יציץ

בסידור

)כמבואר

באות'i

מזמור

בכתבי

שהוא מלך המשיח ,כמ'/ש )כישעהי כז,

ופרח ישראל בזמו הגאולה .וגם צ r

(t

היא מספר

האריז(,11ל היינו כי משה רבינו השיג מיד

ק"ץ,

בראש"י תיבות בתחלה וראש האמת מראש

ויגמו//ל )על ירי גמ'1ח וצדקה כנזכר( .שקדים,

ועד סוף ,לא כמו קרח שהשיג רק בסופו

)ימהרו הגאולה ,כמ"ש )ימריח א ,יא-יכ( במקל
שקר ,כי שוקד אני על דברי ,פירש רש  ffי

יפר"ח) ,בתחל I1ה כדךר פ:ר"ח החנטה ליעד

ממהר לעשותו ,היינו שעל ידי זה הנזכר ימהר
השם~~י-תבךר קץ הגאולה במהרה בימינו( ,עד
כאן רבריו הקרושים ]של[ אאזמו1/ר הנ I/ל.

וזה

כנזכר.

שאמר

אש ר

אבחר

בו

ובטהו

האמת(.

היינו

שיתנוצץ

הק  IIץ

במההר

בימינו(.

וז"ש המסורה יפרח ביובייו צריק) ,שנאמר

על משיח צדקינו ,שצריך להיות מזרע
שלמה בו דוד] ,כמו שכתב ןזרמב"ם בפרק חלק
)סבחדרין פןן" מ"א כא"ד יסרר יווכ([ ,והיינו שצריכיז

ויש להוסיף

בזה

ונשו/ה,

בתחלת

)שהוא

הבחינת הו'1ר,

בחינת

המקרא,

וי בא

נצ"ח,

לתקן

שןהו בונה ירושלים תיקון

ההוד ,כמו שכתב בהאריז1ןל )עץ חיים שער כ וט,

לעבוד לכתחלה ולידע הא,iת.:ז ורק זה יהיה
מגמתינו ביאת בן דוד ומלכי'תו במהרה בימינו.
ולאפוקי מדברי קרח שנ~Iמר עליו( צריק
כתובר יפרח) ,בסופי תיכות כנזכר לעיל,

אהו הננרו"ת) ,לעתיר במהרה בימינו ,שיהיה

היינו שרק לבסוף הכיר האפ:ת לאמיתו'( ,כנזכר

הבית המקרש ערות לישראל שהשכינה שורה

לעיל:

בתוכם] ,וכעיו שדרשו רז"ל בשבת )כו([ ,כ
בבית מקשדו ,ויכירו וירעו כולם זה( .והנה

)ין ,גג( וי בא משה אל אהל העדות והנה פרח
מטה אהרן לב:ית לוי ויצא פרח

r

ויצץ צ ויגמול שקדים .הtנח ככתביר קודש
אאזובו"ר זי"גנ )שם שלמה :כתב בזה ברמז,
ויצא פרח ,דהנה הגאולה העתירה במהרה

I

(,ז"פ וכנורע בסוד )דניאל ח ,ג( והקרנים גבוהות,

נצח והוד ,נצח גבוה ושיוכל לתקן ההוד( .או

פר"ח ובט"ה

אהר"ן,

)שיוציאו הניצוצות גם

מצר ההו'/ר מרת אהר"ז ,והוא למט"ה מההו"ד
הנוקבא דההו/1ד ,ל'/ר וכמו שכתב הרמ/וע
מפאנו זי"ע ··בעשרה מאמרות )ממאר חקיור  .חדין

פ"א ,טפ"ו( שלכך תיקן זה אהרן נגר מידתו שם

למטה נוקבא דתהוס רבא כנודע.

בימינו תלויה עד שיוציאו ישראל במעשיהס
הטובים הניצוצות הקדושות רפ  11ח נצוציו כולם

וז"ש פר"ח זכט"ה אהר"ז ,מה שהוא למטה

מתוך השבירה ,והנה אמרינו בכבא בתרא ,י)

וב  'Iת

מאהר/ז

במרתו

חחוןור

כנזכר(.

א( גדולה צדקה שמקרבת אIז הגאולה ,ואיתא
בשבת )קד ,א( דאמרי דרדקי וכו' ,גומ"ל דלים,

ו וי) ,שהוא מצד הגבורה צר שמאל ,ומשם
החבלי משיח ,כנורע בהאריז  I1ל בפרי עץ חיים

פר' 1ח

)שער חג חמצות (,ז"פ והוא לבי"ת לוי ,ששם
התכלית לבניו הבי"ת הג /כיעקב שקראו בי 1/ת,

דגומל

היינו

צדקה.

וז(t~1/

ויוצא

)כשיוציאו הרפ/1ח נצוציו( .וי~נץ ציץ) ,הוא ענין

חיים

שעו

ושלום

קרח

כדרשת רז"ל כפסחים )פח ,א( כנודע( .ויוצא

)כראשית ג ,יח( ,והוא ·ההפרש שביו מספר הד/

פרח )וגו' ,כדברי אאזמו"ר הנ//ל ,שאז יהיה

לרי במספר קו"ץ ,כנודע בספרים )עייז גמלה

התיקוו הגמור וגאולה שלימה(. ,כו יהי רצוו

עמוקות פרשת יוגש ד"ה ויגש נה[ כא//ד נכתו הקדמונים ,ועיין

כמהרה כימינו אמו:

כנ~ ~שרכ מאמר~ חשרו ארר מאמר כ דרוש ח אות (,י וכמו

,ח~) (ג~ בכורי כל אשר כאצרם אשר יביאו.
ז'
תורת

שבת

)ארת ג(

עיין

במסורה,

שביארתי בחיבורי עיין בדברינו בשער יששכר
)מאמר נחמו עמי ארת (.כ

כמאמרינו

מה שכתבנו בןה

בעזרת

וזווש ונחשב,

)בחינת

וכם

מחשכה(.

תרומתכם) ,כשתפרישו ותרימו( כוג"ן

השם יתברך:

מז הגר"ן) ,כשמפרישיז מספר דג"ו מו הנר//ו,

)יח ,כו-כז( וחרמותם ממנו תרומת ה' מעשר

נשאר קו"ץ ,ליזהר במחשבה הני/ל בקו"ץ הד/

ונחשב

דאחד( .וכמוא"ה מז היק"ב) ,כשמפרישיז

מו

המעשר,

לכם תרומתכם כדגו מו הגרן וכמלאה מן היקב.
עייז בלקופי תורה להאריז//ל בפעמי מצות
בפרשתן עניו התרומה

והמעשר מו

המעשר,

עיין שם היפב כי הוא בחינת יו ,ונודע בשר'/י

ן"ל )רפשת כשלח טו ,א( על הכתוב אן ישיר ,כי
1'1

על שם המחשב ,Iה /ועייז בדברינו לעיל )ר~ש

פרשת קדשוים( כי הלא תעשה חמור מעשה ,כי
מחשבה קדמה למעשה ,והיא שמירת הל Ifת

מספר מלא'/ה מו יק//ב ,נשאר מספר לא  I1ה,
שהוא סוד אימא הלא תעשה ,שהיא במחשבה
שצריכה שימור )עיין שער מאמרי רשכ 1Iי תיקונים ר"ה

א"ש להיתו(.

וז"ש

ונחשב

)בחינת

מחשבה

(.ל'/נכ ווויים) ,בחינת לאה ,גבורה ,לא
תעשה(.

כתבואת

גר"ן

וכתבואת

יק"ב,

)גר"ן יק"ב ,גימפריא שס"ה לא תעשה ,שזהו
מעלת הלא תעשה ,שהיא בחינת ונחש"ב

בבחינת מחשכ"ה שלא לעשות .וגם ככר
ביארנו בדברינו ליזהר מלמעו תפוש את בית

במחשב"ה כנזכר לעיל(.

ישראל בלבם )יחזקאל יד ,ה( במחשב'/ת און ,ו'/ח

וגם יש לרמז כי יוס"ף חצוי"ק בנימפריא

היש הו בקרבנו אם איו )שמות די(, ,ז כי אן הוא

שס"ח ,לאשר מדתו בשמיר"ת היסו"ד

פוגם בנפשו חלילה ,בבחינת תגא דדל/ות

הוא כולל כל השס'/ה לא תעשה ,בבחינת יסוד

לעשותה אח"ר ,והיא בחינת קו"ץ ודרד//ר

הכולל ,והכן בעזרת השם יתברך:

חיים

ושלום

חקת

שעז

חקת
)יט ,כ( זאת חקת חתורח וגו' .כמדרש רכח

כינח כגאולח חןאת ,ולא בכסף ,חיינו חסד,

)כמרכר רכה פי' tט ,ח( ורש IIי )יט ,ככ

תגאלו )ישעיה נב ,ג( עיין שם( ,וכשימתיקום

ר ,tח פרה( תכא אמו ותקנח צואת כנח .וכמדרש

כאמונת

מאתו

)שמית רכח פי ttט ,כ( יחי לכי תמים כחקי )תהלים

לנסיוו מאמיני חנואל צדק ,אז יעלו לריח ניחוח

קיט(, ,פ חקת חפסח וחקת חפרח .ואמרתי פעם

לפניו יתברך שמו.

אחת כדרוש מוסר על גידול חכנים שחוא
חאחריות על שניחם ,חאכ וחאם ,כי על חאכ
נאמר חוכ גידול חכנים ,וגם על אם נאמר )משלי
י,א( וכז כסיל תוגת אמו ,ואמרו חז"ל)יכמות
סג ,א( על חנשים דיינו שובגדלות את כנינו .וזווש
יהיה ,בי תמים בחקיייך חקיית הפםח,

שנאובר כו חעיקר על חאי"ש )שמית יב(, ,ג ויקחו
לחם אי 'Iש שח לבית אבות וגו' ,וכו תלוי כל
חבית .אמנם כפרח נאמר תכא אמו ותקנח על

חשם

יתכרך

שחוא

וזחו ואםף איש טהור,

חנותנם

)שיובתיק

ויאסוף(

את אפייר ) ,חוא פ"ר דינים עם א /ובחיות

אמונת אלופו של עולם ית ,Iש' ועל ידי זח נמתק
כחינת אפ"ר(. ,ר'/אפ הפרייה) ,חיא פ 'Iר עם

חן חממתיקו כמכואר ככתכי חאריז'Iל )עייו שער
ך~צות רפשת חקת( ,ועל ידי זח נמתקיזכשורשז(.
וז /Iש חמסורח,

ואםף

)את( המצורע,

חיינו

מוציא רע ,כדרשת חז"ל )עייז יוקרא רבה

)חטא( כנח ,שחוא כדידח תלוי ,על כו יבואו

tכפ (, ,rttא חיינו על ידי חתשוכח שיתקנו חמוציא

אלוקים כל חימים :

רע .כי כלו כל חקיצין ואיו חדכר תלוי אלא
כתשוכח )סהנרךי! וצ,כ(ן ונזכח לנאולח כמחרח

שניחם

ליזחר

לגדל בניחם

לתורח

ויראת

כימינו שיחיח( ואםף ברחי ישרא:,
,כrי) (כ rואסף

אשי

טחור את

אפר חפרח.

כמסורח ואסף ',ג דו .ואיךד

וגם ;"י רמוז כמ /Iש ואסף איש טחור את

)מלכיס ב הו יא( ואסף )את( המצורע .נג[ ואסף

אפר חפרח ,כי בתיבת אפ"ר חוא

נדחי ישראל )ישעיה יא ,יב( .י /Iל רומן על חבחלי

כחינת שלשת אכות ,חיינו שיזבתקו גכורת

משיח אלו ,שחם דינים )צלורך חגאולח במחרח

חפרח על ידי חזכות אכות ,שיחיח מכיא גואל

כימינו ,כמ /Iש כפרי עז חיים )שער חג המצית (,ז"פ

לכני כניחם כקרוכ כמחרח .כימינו .וזחו אפ"ר

כי כו חייח חגכורות ובצד יצחק ,חעולח עד

,הוא אפרו של אכרח  l1ם ,כמובא כש"ס תענית

חיייים

שעח

ושלום

חקת

)כא ,א( גבי נחום איש גם זו מה שלחמו והצליחו
בזה .ונם אפר  ffו של ציח"ק הצבור על נבי

אופן,

המזבח עד עתה לפניו ית'  fש .ונם יעק  ffב הוא

הקדושה,

בחינת תפאר ffת ,הייבו השורש פא"ר ,ועל פי

כשיתקנו כל אחד ואחר יזכו לתקו בכללות,

שאמרו חז"ל בפסחים )פח ,א( על גאולה
העתידה במהרה בימינו ,לא כאברהם וכו  fוכו'
אלא כיעקב שקראו בית .והיינו פא  ffר )בחינת

ויקיימו( עתה תנו ובבכם וגו' וקודנו ובנו
מן השמים ,כמ /Iש רש"י ותוספות בסוכה )מא,

אותיות אפ"ר יהיו במתקין

א ד"ה או'ב( .והיינו רק על ירי תורתינו ותפלותינו

מאבילי ציון ,האפ"ר יתהפר לפא"ר ,בבנין בית

יהיה נבנה עתה ,וכשיוגמר יבא בנוי מן השמים,

יעקב אמת כנזרכ ,כן יהי צרון במהרה בימינו

בארוכה

תפאר(, f/ת

והוא

הקדושים לכל אחד מה שציטךר לתקן ובאיזה
ועל

זה

ידי

יהיה

ויהיה מקרש

רI

מרכבה
בתוכו.

לשכינה
ואחר כר

את דנקרש ה' האוקים) ,שיבא בנוי ומשוכלל

כמי

שכתבתי

בכר

במקום

אחר

בעה'/י( ,כן יהי רצוז במהרה ביסינו

אמו:

אמו:

,כ) ח-יא( קח את המטה ונו' ודברתם אל הסלע

)יט ,כ( ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה
הנפש ההוא מתור הקהל כי את

לעיניהם ונתן מימיו וגו' וד את

מקדש ה' טמא ונו' .במסורה מקדש ה '~ fג דז.

הסלע וגו ./י"ל על פי דברי האריז  flל 'כלקוטי

ואידו )יחזקאל מח ,י( והיה מקדש ה' בתוכו[ .ג]

תורה בפשרתז עניו הסלע שהכה משה ,כי
כונת משה להחזיר רחל פנים בפנים עם זעיר

האלקים )דרבי הימים א ככ ,יט( .י"ל כי אמרו חז"ל

אנפיו ,אפילו בזמן שדור המדבר קיים ,היינו

)םנהרר rזצ ,כ( כלו כל הקיצין ואין הדבר' תלוי
אלא בתשובה ,וכן פסק הרמב"ם בהלכות
תשובה ,ז"פ) ה"ה( כי אין ישראל בגאלים אלא

לתקן רחל פנים בפנים עם ועיר אנפיו מה שהיה
אז פנים באחור ,והטעות היה כזה כי לא אפשר
לעשית כן ער שתחזור פנים בפנים ,היינו

על ידי תשובה ,וכיון שעושין תשובה מיד
נגאלים.

בביאת האץר ,עד כאן תוכן דבריו הקדושים

עיין שם.

וז f /ש ואיש אשר יטדנא )בטומאת עונותיו(,

וכזה י/ול

עתה תבו לבבכם וגון וקומו ובנו את מקדש הו

ווא יתחטא )לשוב בתשובה( .ונכרתה

מ"ש

ייועיניהם",

ורברתם
מהו

או

ההוכחה

הסוע
והפירוש

הסימן

"לעיניהם" דייקא ,כי הנה נודע הבאריז"ל )ילקוטי

שנרכתה נפשו ואין לו חלק בכלל ישראל

תרוה םוף שרפת רבאשתי( וכתב בזה בספר מאמר

הקרושים ,כיוו שאינו חפץ בביאת גואל צדק.

מרדכי )להה"ק ר' רמרכי לעטשכער פשרת דירבם( ,וכן

יבהנ מתורה ומצות

בספרי אאמו"ר זללה  ffה בכמה מקומות )עיין

ומעשים טובים של ישראל ,וכיון שהוא אינו

דווה ומקנה ,רו'פ

הנפש

ההוא

דנתוך

וגם ירוע כי הבית

רוצה

לתקז

בקדושה(

הג I

הקהו,

)זהו

פתארת כנים

נח

דווה א Iוי המךש ,מטות

נפשו כתשוהב ,איו לו חלק

ותאחנן ,ררכי אמינה דךד יו יעור( ,כי בני"ן במילואו

זאת

המכסה

את

דנקרש

ה'

טדנא.

)רק

יעשו( ,והיה דנקרש ה' בתוכו) ,כל אחר
יקיים חלקי ה  fאמרה נפשי )איכה ג ,כר( ,לתקן
כל אחד שיודע גנעי לבבו ,כמ' Iש בספרים

בגימטריא

ק"ו,

וכשמסיריו

הע IIב

הראות מהעי'/ן ,בסור )איוכ ככ ,יר( עבי IIם סתר

לו ,וכשמסיריו זה הע f/ב נשאר חן ,ובסוד בח"ז
ובחס I /ד וכון )נוםח ברכת המןןן( עיין שם.

חיים

ושיום

חקת

וזהו ין,ל בדרר אפשר שרצה משה רבינו ע//ה

שעט

)כמכואר ככונת פרשת צציית כסידור ,עייז

ולבטל ההסתר פנים שהוא אחור באחור בגלות
המר והארוך הלז ,ואם יצטרכו לבטל הבחינת
אחור באחור הוא רק על ידי בחלי משיח,
שמכים ר'ול לישראל ,שנקראו בחינת רחל
)כנסת ישראל( ,והסלע נקרא רחו/ל כמבואר

שם( ,שלא יהיה אחור באחור) ,היינו ההסתר

שם בלקוטי תורה ,על ,כן הכ'תו את הסל 1fע

פנים בחינת חשר והסתר ,העין הוא השגחה

הע//כ

יכל ןה בשביל להתם סיגנו ולצרף אותנו
בכחינת נתונה למכים ,כי משה רבינו ע 1fה

המכסה העיןון) ,שהוא כחינת עבים סתר לו(

יתברך

גם כמדכר להחזיר פנים כפנים ,מכחינת

רחל השכינה הקדושה ,כסוד עולמתא שפירתא
דלית לה עייני/ון ,להאיר עיניה של רחו,ל

מאתו

יתכרר

שמו(,

·היינו

שיעכיר

חשב שאי אפשר באופו אחר.

אמנם

"כנזכר ,ועל ידי זה יתגלה הארת ככודו יתכרר

שמו חשבה ןה לחט,א ,כי אם היה מפציר

שמו ,בכחינת רחל מלכות ,ויהיה פנים כפנים
ככחינת התגלות העינים.

בתפלה ,אז בעת צרון ,היה פועל ,שגם אם
שנה עליו פרק אחד) ,וכמו דאמרינו במדרש

רבה פרשת קדושים )ויקרא רבח פכ"ח ,א( כעל
וז /Iש ווברת;באו הסו"ע) ,ר  flת עבים סתר

תשובה היה רגיל לקרות פרק אחת יקרא

כנזכר.

שנים( ,והיינו התשובה ,על ידי לימוד התורה

היינו להעכיר הע flב !"מכסה העין ,כבחינת

ברוב נחת יכוליו ]לפעלו[ גם כן להתקרבות
הגאולה .אמנם כאשר הכה משה רבינו ע"ה
הסלע ,כנוכר שרומן לכנסת ישראל בפועל
דמיוני הלז ,אי אפשר עוד להגאל בלתי חבלי

וי(.

ועיניה;ם

)במספר עי I/ז

ע'כים ס'תר ויו .רק שיאיר~ ל·עיניהם( .ונתן
סיסי"ו,

)התגלות החסדים טוכים מבחינת

פנים כפנים( .אמנם נאמר ודכרתן'ם ,ואמרינו

כמדרש ילקוט )שמעוני רמז תשם"ג ר"ח ורברתם(

משיח ,השם יתבךר יאמר די ,ומחבלי משיח

ודכרתם אל הסלע וגו' ,אמור עליו פסוק אחד,
או שנה עליו פרק אחד ,והוא מוציא מימיו I
עכל"ה .הייבו שעל ידי לימוד התורה יקרכו
הגאולה להיות פנים כפנים ,ויהיה מוציא מימיו
ולהעכיר עכ המכסה כב//ל .מה שאיו כו משה

ננצל לרוחה ,בכיאת גואל צדק במהרה בימינו

רכינו ע'/ה שהכה את הסלע ,היינו דוחק את

הקץ ודוחק את השעה להיות פנים כפנים ,גם

בהיותם במדבר tפרם בואם לארץ ,ובבחינת
חןקת היד .על כן היה ןה נחשב לחטא לגבי

משה רבינו ע"ה ,כן שי לומר בדךר אפשר וה/
יגאלנו במהרה בימינו:

אמז,

)וכל

דברינו

בדרושים

כאלו

בדרר

אפשר(:

או יאזבר כי מעשה אבות סימו לבנים,
בפרט מעשי משה רבינו ,הדעת

של כל ישראל )לקוטי תורח פשרת שמות( ,ואשר כל
מגמתו ההי להגאולה שלימה השלישית
העתידה במהרה בימינו ,כמ /Iש במדרש רבה

פרשת וילך )ררבים דחב פ"ט ,ט( שהבטיחו הקבויה

על ככה שהוא יוליך אותנו עתה קוממיות
לארצנו במהרה בימינו ,אמנם לאשר היא לקח

או יאזבר בדרר ןה ,שמשה רבינו עו'ה היה

הערב רב אתו בצאתם

ממצרים

ברוב טובו

הגאולה

וענוותנותו ,ומהם הIה כל הצרות והחורבנות

העתידה במההר בימינו שהייה פנים בפנים,

והגליות ,וגם עתה בסוף יומיא טרם הגאולה

כונתו

העיקרית

על

חיים

שפ

ושלום

חקת

שלימה ,המה ררחקיז לישראל כמבואר בתיקוני

על פני האדמה מדוע יכעס עליהם בןה ,הלא

זוה"ק כמה פעמים )עייו תקיוו יב כז(. ,א על כן

לפי ענוותנותו באמת היה חושב בדעתו בודאי
שכן צרוי להיות ,שהמה יהיו מורים את

רמוז זהו החסרוז ,הגם שלא חטא הוא כלל,

אך רנמז הדעת של ערב רב ,במה שרוצים
עתה לעשות הקיבוץ והגאולה ,על ידי פעולות
מעשה גשמיות ,כמו קאלאניע"ז ופאבריקע"ן
הקודש,

בארץ

כדעת הציונים

וגם

האגודיים

מוריהם ,כי המה הגדולים ממנו והוא הקטן,

על כו המה יירוהו וישמע דעתם אשר יורו
אותו .וגם מ"ש המו הסלע הזה נוציא לכם
מים ,קשה להביו ,מה זה נתפעל משה רבינו
כל ןכ אשר יוציאו מים מן הסלע ,אשר אינו

כנודע ,וזהו למען תפוש את בית ישראל בלבם
)יחזקאל יר(, ,ה לפגום חןיו באמונת ביאת גואל

נס נפלא כל ןכ כמו קריעת ים סוף ומו וכיצוא,

צדק משיח צדקינו ,על ידי הנסים העיודים,
וזהו הרשת העמיד הבעל דבר ר"ל ,על ידי
דיעות הערב רב שבתוך בני ישראל בעונותינו

וכיוו שעשה להם כל הנסים הגדולים יותר מזה,
מה זה שאל בדרך בתמיה גדולה כל כך המו
הסלע הזה וגו' כנזכר.

הרבים.

אולם י"ל ,כי באמת משה רבינו עווה ברוב
וזהו רמוז

שציוה

ינתךר

שמו

לומר

אי

הסי"בנ) ,ר'ןת בנבים סתר יו כנן,ל ,היינו

להעביר ההסתר פנים ולבקוע הצור חלמיש
המונע השפע ,כדי להביא ישועת ישראל

והתגלות גאולתן( .בני ירי שיאזבר פסוק
אחר) ,היינו תורה שבכתב( .או זבשנה אחת,

)היינו תורה שבעל פה( ,כנזכר לעיל מהמדרש,

ענוותנותו אוי יוכל לחשוב באמת כי
הוא הפחות ושפל מכל ,דאם כן למה זה הוא
זוכה להשראת השכינה ,פה אל פה אדבר בו

)שפות לג ,יא( ,יותר מכל בני דורו .אלא ודאי כי
חשב בעדתו כי באמת הוא השפל יותר מכל
בני אדם ,ואדרבא רק בעבור זה בבלה אליו
כבודו ית"ש ,כי אם זיהירם הוא ~שליחות

והיינו שעל ידי לימוד התורה יזכו לגאולה

הקב"ה ידעו כי לא מדעתו וכחו הוא ,כי הוא

כנזכר לעיל .אבל הוא הכה את הסלע ,היינו
בפעולה ועשיה גשמיות ,והביא החסדים בחינת

באמת לית ליה מגרמהי כלום ,אלא הכל
מהקב IIה ,והוא רק שליח ,כמוביל מכתבים

מים) ,ומזהו יוכל לצמוח חייו טעות כדעת

וידיעות מהשר לעבדיו ,ועל כן נמסר לו הפחות
והשפל כנ"ל ,כי אם היה לאדם אחר,
חושכיו כי הוא זכות ודיבורו של השליח גם

\

הערב רב .בקאלאנעי" iוכיצוא כנןרכ לעיל( ,על
כו נחשב זהו לחטא למשה רבינו ע"ה ,מה
שקירב הערב רב בתחלה ,אם כי היא בעצמו
לא חטא בזה כלל ,והי ירחמנו ויגאלנו במהרה
בימינו אמן:

היו

כן כנןכר.

וזהו ההמךש אשר אמר משה רבינו עייה מרוב
צערו ,שמרבנ נא המורים ,שמורים את

מוריהם ,וכי תוכלו להורות וללמד אותי ,הלא

,ח) י( שמננו נא המורים המו הסלע הזה
נצויא לםכ מים .דשרי רז"ל
)תנחופא כפשרתו סיפו וכ(

המורים

שמורים

את

מוייחם .ויפלא מאד על העניו מכל האדם אשר

הכל הוא מפי השם יתברך ) ,ולדוגמא אמר

ושאל והראה להם( המו הסלע הזה נוציא לכם
מים .האם תוכלו אתם .להוציא מים מן הסלע,
בודאי לא .ואם אתם הגדולים ממני לא תוכלו.,

חייס

ושלום

חקת

שפא

חאיך אוכל אני חקטז ,אלא ודאי כי דיבורי

חלן כאריכות הןמו כעונותינו הרבים .ותקצר,

ועשייתי לא שלי חיא רק מפי חקכ//ה ,וחוא

)לשון גבורות ,כנודע בתיקוני זוח"ק במאמר

כל יכול .ואם כן אד תאמרו לי עצות ,חלא

פתח אלי' וכו' )חקרובת תיקו ן ין(, ,א חד ארוך וחד

בחשם יתברך תמרודו לחורות אותו ,כי חכל

במפורשים,

הוא מפיו יתברך שמו

I/

צק ,fר/

ןחו

הדינים,

כמבואר

שם

ועיין בבאר לחי ראי )ר ח ואליו עשר« .נפש העם,

כנזכר:

I/

)הפשוטים ופחותי עם( .בררך )הארוך והמר

כח ,י( המן חסלע הזח נוציא לכם מים .חמו
ג

f

כמסוהר ,דן .ואירך )כראשית ג

f

יא( חמו חעץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו.
נב( המן חגרן או מן חיקכ )ובלכים ב ו כן( .י"ל
f

שןחו שחוכיחם משח רבינו ע f/ח ,יען כי הם

רכו את חו ,ולא כדךר נסיוו ,על כל פנים רק

חלן .אשר אין לחם כח הסכל לסבול חגבורות
וצרות הגלות אדום כל כך ,וגם חתמרמרו על
ההסתר פנים ברר"ך הגלות חלן ,מדוע ררך
רשעים צלחח ,וזו חילול חשם נורא .על כז(
ירחמנו נא במחרח כימינו גואלנו צבאות יתווש,
ויגאלינו גאולח שלימח ברתמים כתךו כלל

ריב עם /,ח כמ  IIש חרמכ/ון כזח .ולכאורה קשח

ישראל:

ונוטלים בןרוע ,כדאמרינו כסוף פרק ב  fדברכות

)בא ,די( ע; כן יאמר בספר מלחמות ח  fאת

דחלא

מצינו

פעמים

כמח

באים

דצדיקים

)ין(, ,ב וחתוספות )ר ח הוו( כתב שם לפי ןח
II

דגרסינו בפיוט ר/וח חן בזרוע עדיך באים ,וחיינו

בדךר ריב ומשפט ולא בבקשח ,אלא שצריך

לחיות בעל כרחך לזח לחיות צריק גמור.
ולזח הוכיחם

המן

יביתי אבי

העץ

אשר

וגו') ,היינו

וחב בסופה וגו ./ידוע דרשת

חן"ל )עייו קדיושיז ל ,כ( תלמידי חכמים המרינים
ונלחמים זח לןח כחלכח ולבסוף מתפייסים זח
עם ןח ונעשח שלום ,וזחו ואת והכ כסופח.

ולכאורח יפלא הבמואר בלקוטי תורח לחאריז' Iל

צויתיך

)בפרשתו( כןח כי את וחב בסופ//ח חיינו פ/Jו-ס /Jה

תיקנו

נימטר"א איקי"ם ארב' וג"מטריא קנ"א ,שהוא

חאם

חטא עץ חדעת של ארם חראשון( .המן הגר"ן

כוללת כל חדינים ,עד כאן דבריו חקדושים.

או מן היק"ב) ,כמו שכתבו בספרים כי סוכה

ואד יתכן כי כמקום שלום ואהבה כסופה,

חיא מפסולת גרו ויקב ,שצריכים לתקן כח יחוד

יהיח מרומן כל חדינים ,ובחינת קנ'Jא זח לןה

גר"ו ,היא יסור דנוקבא ,כמ'/ש במאורות נתו

לא שיד כשעושים שלום כנןכר .אלא ודאי
דדכרי חאריז  ffל אינם סותרים לדרשת חז"ל ,רק

שצריכין

מבארים ומתנים כי השלום כין תלמירי חכמים
הוא רק במקום שאיז חילול חשם )כרבות יט(, ,ב

)עייז ובאויד אור ובערכת יו  I/ר אות כב( .יק /Iב ר /Iת יסוד
ברית

קודש,

שחיא

יסוד

דדכורא,

לתקן ןח ,ואתם אינם כן ,אם כן לא תוכלו

לבא בדךר ריב כנןכר( ,הן ירחמנו לתקן כל ןה

ונושע לנצחים כמהרח כימינו אמן:

',ח אמנם כמקום שנוגע כנזכר לעיל אן עדיין

)כא ,ר( ויסעו מהר חחר דרך ים סוף לסבוב
את

ארץ

אדום

ותקצר

ונונע לכבוד ומשפט חתורח חקרושח ואמונת

צריך גם כסופו בחיבת קב IIא להו ולתורתו,
וכמוכן:

נפש

חעם בדרך .י"ל רומן על סכוכם ארץ אדו  IIם,

או יאזבר על כו יאמר כספר מלחמות ח

חיינו על סיבוב ארוך גבלות אדו'/ם  pחחל וחמר

את וחב כסופח ואת חנחלים

f

חיייים

שפב

ושלום

חקת

ארנון .נודעו דברי רז"ל )עיי.ז קדישויז ל ,ב( על
חכתוב חלז ,כי תלמידי חכמים חמנצחים זח
לזה בהלכח עד שנעשו אויבים זה לזח) ,וזחו

חכמים בבחינת ופניהם איש אל אחיו )שמית כח,

(,כ פנים בפנים ,שמנעימים זח לזח בהלכח
כאחד[:

רמוז בספר מלחמות ('ה את והב בסופח

ולבסוף בעשו אוהבים ובתרצו זה לזח ,עד כאן

)בא ,יז-יח( אז שייר שיראל .במסורח אז ישיר

ב,

דבריחם חק'.

f

וי"ל רמוז בזה שפיר ,על פי המ ששמעתי בשם
גדול אחד ז IIל על חכתוב )משלי טז ,ז(
ברצות חוין דרכי איש גם אויבי"ו) ,היינו שגם

אויבי"ו המח בצרות ח' דרכם ,וחמח תלמידי

חכמים ויראי אלוקים .אן( ישלים אתו) .וכנזכר
לעיל מדרשת חז  lIל שלבסוף בעשו אוהבים

וישלימו זה לזה( ,עד כאו דבריו .וז"ש רמוז

דן.

ואיךד )שמות טו ,א(

אן

ישיר משח .היינו כשם שהיו בקריעת ים סוף

בצרה גדולה קודם חשיועה ,כך חיא טרם
התגלות מלכות בית דוד מלך חמשיח ,חמח
חחבלי משיח הצרות צרורות ,על כן חמה ב/
אז ישיר דשוין בוה.

וז"ש עיי באר) ,בילקוט ראובני )ר"ח כאר חפריח
כשם סרפ זחכ אות כ( בזה ,באר היינו באר

יקו"ק את והב בסופה ,רו'ת אוי"ב) .וחיינן

דוד משיח ,על"י בא"ר ,חיינו שיעלו מדת
מלכו'/ת להביא לגאולה שלימח במחהר בימינו(.

חאוי"ב חוא ברצות חוי"ח דרכי איש ,שיחפוץ

באר חפרוה שרים )המח חאבות חקדושים~.

חשם יתבךר בכיכול את דרכיו ,על כן רמוז
היו"ד של חשם בר"ת אוי"ב כנזכר ,כי השם

כרוה נריבי העם )ראשי הדור( .במחוקק

שנלחמים זה עם זה כבחינת אוי"ב .אכן כשנם

יתברך בתוך האויב גם כן לחיותו תלמיד חכם

וירא ח' (ז~_.ל"בכ ב'סופה ו'את הונחיים
א'רנון ,ר /Iת הרא"ב) ,כי בסופ"ח חיא תיבת

בסרפ"ה בערץ סופ"ח בתחלתה ,מצטרף להקודם
ר"ת אויב כבזכר ,וגם עתח לר"ת אוח"ב( .רגם
כי וה"ב בגימטריא אהב"ה ,כי ,נעשו אוהבים

זה לזה

כנ /ל.
I

במשענותם) ,כל אחד מושך לשטבו ,כדפישר
רשו Iי )ר ח כמשענותם( ,היינו כל אחד לדרכו
II

בעבודת ',ה אבל כולם לנקודת מרכז 'Iהבאר",
מדת מלכות שמים לחביא לביאת חמשיח
בקרוב( .וזנזנרבר מתנה וגו) ,/כררשת חן'/ל
בנדרים

)חנ ,א(

ועירוביו

)נר ,א(

שהייה

חפקר

בעיני עצמו כמדבר ,חייבו בם בזמן חבלי משיח,
וארץ שיראל נקנה על ידי יסורים ,ולא שיגיח
על כל אלו המניעות וחתלאות ,רק יעבוד
לצוךר הגאולה( ,במהרה בימינו:

נוי  IIל רמוז בר lfת על מלת אוי"ב דייקא ,ולא
על שונא או מנגדו וכיוצא משמות
נרדפים ,על דךר חכתוב כשמות טו ,ט( אמר אויIfב

)בא ,יז-יח( ע;י באר ענו לה באר חפרוח שרים

ארדוף אשיג אחל Ifק שי"י  ,גימטריא ב'

במחוקק

כרוה

נדיבי

העם

שחוא

במשענותם וגו ./על דרך שכתבנו בסמךו )עייז
בר /ח חקורם( דקאי על מדת מלכות בית דוד

לערחו,

שנקרא .באר ,והעיקר שצרך על ידי מעשינו

מח שאין כן כשנעשח את וחב בסופח כנ"ל
שנעשו אוהבים זה לזה ,אז הם חב' תלמידי

ותשובתנו לחעלות מדת מלכות ,ועל ידי זה
יבא הנואל צדק במחהר בימינו.

פעמים

פני"ם

אל

פני"ם,

חיינו

שחאוי//ב רוצה לחל /fק את בחיבת בן פעמים

פני ,fם' שלא יחיח פני /fם אל פני'/ם איש

I

חיים
וזה שכתוב

ושלום

חקת

שפג

כנוי באר ) ,לחעלות וברת
ובלכות( .ענו וח) ,בריבורי

בגבולו .במסורה ולא נתן /.ד

ירי זה יעלוחו( .באר

רז .ואידך )רףכם בט ,ג( ולא נתן ח' לכם לב

חפרוה שרים) .,שחובה האבות כפירוש שר"י

לדעת .נג[ ולא בתו לובוט רגלבו )תהלים םו(. ,ט
נר[ ולא נתן תפלח לאלחים )איוב א ,בכ(.

תפלה ותורה על

)דווה באר חרפוה( ,והובה תקנו בתפלה וזוכר חסרי
אבות וובביא גואל לבני בניהם וכו' ,שלזח ובהני
זכות וחסרי אבות להביא גואל לבני בניחם,

ועל כו כשיתאובץ אחר בתורח וובצות ופעולות

הובקרביז חגאולח ,פו ירים לבבו כי כחו ועוצם
ירו עשח את חחיל חזה .וזווש גם כשנקיים
עלי

באר

מרת

לחעלות

חובלכות,

חיינו

חתקרבות חגאולה על ידי מלכות בן רור ,ידע
כי לא בזכותו ובכחו ,רק( באר חפרוח
שרים) ,חאבות כנזכר לעיל ,וזוכר חסרי אבות
ומביא גואל לבני בניחם( ,כנוכר לעיל:

)בא ,בא( וישוח ישראל מלאכים .פירש רש"י
)דJוה

ושילח

שיראל

מלאב~ם(

ובמקום אחר תולח חשליחות במשח וכו',
שמשח חוא ישראל וישראל חם משח ,לומר

לך שנשיא חדור חוא ככל הרוו ,כי חנשיא

חוא חכל ,עד כאו לשונו חקדוש .וצריכיז
לחביו ובח שכתב )לכאורח נראח( בכפל
הרברים ,שנשיא חרור חוא ככל חרור ,ואובר

בכפילא אחר זח מיר "שחנשיא חוא חכל",
חרי כבר אמר "שחנשיא ח'וא ככל חדור" ,ומח
בא לרמז או לחוסיף יותר.

ויש לומר רבא להשמיענו אם חנשיא חוא

)אב ,בכ( ווא נתן סיחון את ישראל עבור

יש לומר על פי מח שאמרתי בפרשח זו מח
בארום

שכתוב

)במדבר ,כ בא(

ויט

ישראל ובעליו .ונאובר מקורם )שם םי( ויאמר

אליו שיראל במסלח נעלח ואם וביובךי נשתח

אני וובקני ונתתי ובכרם רק איו דבר ברגלי
אעבורח .מכרם ג' במסורח] ,רין .ואיךד )עמום
ב ([ fו מכרם בכסף צריק .נג[ מכרם )בכסף(

ציר )נחמיה יב ,טו( .חיינו שבקשו שיראל ובארו"ם

שיניחום אז לעבור לתכלית תיקוו חגובור ,ועלו
מושעיים בהר ציון לשפוט את חר עשו
בובחרח

ביובינו.

וןח

שכתוב

ואם

מימיך

נשתה אני ומקני) ,שנחניתי ובעולם חזח
ובחלק מקבח חבחוביות שחוא חלקו של אדום(.
!'נתתי מכרם) ,על כו ירענו שבאח אלינו
הצרח חזאת הגלות חאחרון המר של אדום.

כי על כן( מכרם בכסף צרג"ק) ,חוא משיח

בן יוסף ,שבעונותינו חרבים חוא על ירי חבזכר.
וגם( מכרם )בכסף( ציר) ,חיינו חילול שב ,Iת'

כפשוםו,

כמ"ש שם בנחמיח

ושב"ת חוא כנגד

חיסו"ר כמו שכתבו חמקובלים חראשונים ונם
בזוחר חקרוש )תיקו ז תיקין י בא(, ,ב שצריך כל
זח לתקז לקירוב חגאולה במחרח ביובינו( .רק
אין רב"ר ) ,אם לא חניעח עכשיו] ,אז[ חעת
lf

נחשב

מבחינת דב  fIר ,חיינו כמו שכתוב )רברי הימים א

כחנשיא ,אמנם כל זח כשובתאחדיז בריעותהין
כדת מה לעשות ,אך מה נעשח אם חנשיא
וחדור מחולקים בסברא ,על זח קאמר

זט,טו( דב  /Jר צוח לאל llף דור] ,רור[ של מלר

נחשב

כחרור

וחדור

"שחנשיא חוא חכל" ,שבכהאי גוובא יתנהג
כרצון וחפץ חנשיא ,שחנשיא חוא חכל והוא
שקול ומכריע כגנר כולם כנזכר:

חמשיח ,או"ף בימטריא משי"ח ב"ן יוס"ף
משי"ח ב"ן

רוי"ר,

אשר כרת

את

אברחם

ושביעתי לציחק ויעמידח ליעקב לחוק לישראל
ברי  f1ת עולם ,חיינו שעל כל פנים ברית אבות

לא

תמח,

כמו

שכתב

חתוספות

בשבת

בלק

ח'י'ים

שפד

ישלים

)נח ,א ר"ח שומואל( בשם רבינו תם ,דאפילו למאו

וזה שכתב המסורה ווא נתן סיחון )כנזכר(.

דאמר תמה זכות אבות ,אבל ברי"ת אבות לא

ונו'

תמה ומביא גואל לבני בניהם( .ברנוי
אעבורח) ,שאוכל למהר על כל פנים לבא

וואנתן

חי

ובם

ובורעת

עד היום חזה) ,שאמר משה קודם פטירתו

וקודם כניסתם לארץ שיראל ~ היינו בגודל

לזמו ועמדו רגליוןו ביום ההוא על הר הזתים ·
ככחינת רג11ל דוד .ולעת עתה אעכור רק

כמפורש בהמשך הכתוכים במשנה תורה .ואף

כמסלה עד שנגיע שם( .ואף על פי כן מנעם
אדום מלעכור ויט יש ראו מעויו.

על פי כו( ווא נתן ומוט רגונו) ,כאשר
החזקנו כאזכונתנו ולא נפל לבנו גם בגודל

ומעשה אבות סימן לבנים ,עתה בסוף גלות

הנסיונות .וזה שכתוב המשך המסורה( ווא

אדום,

כמו

שהיה

אז

הנסיון,

שנם

אחרי הפצרות ובקשות כדכרי רכות ששלחו

ישראל לאדום ,ואף על פי כו ענום עןות ויט
שיראל )כיון שלא היה אז הזזכו עדייו( .וזהו
הנםיון

לבל יפול לבם

ויתחזקו כאמותנם

להלאה ,וכו נם עתה בעקכתא דמשיחא ,נגד
כל הנסיונות וההרים הרמים שיעמדו בעונותינו
הרבים ננדינו ,לכל יפול לבנו ,וזהו הנסיון גם
בסיחון שהמלחמה הככידה ,וכפירוש שר"י כזה.

הנסיונות הנוראות שעברו עליהם במדרכ,

נתן תפוה ואוחים) ,כפשטיה דקרא שם.

שאיוב

גכודל

היסורים

והנסיונות

שעמדו

עליו ,וככל זאת לא נתו תפלה לאלהים
לעמוד בנסיונותיו ולא הרהר אחרי מדותיו
יתבךר שזכו ,בפרט שלא נתן תפלה בדיבור
חןןו( ,כו יעזרנו השם יתבךר לעמוד בנסיוו
תקוף הימנותא ,כפרט בימים האלו ,ויחזק
לבנו ,יעזרינו ויושיענו ,ובמהרה בימינו
יבאלינו:

בוק
)בכ ,כח( כי הכיתני זה שלש רגלים .דרשו חז"ל

בשם

שלמה

בפרשתן,

וזה

לשונו

)זכ  I/ש

)תנחומא בלק סימן ט( ופירש שר"י )ר /Iת

לענינינו( :הנה איתא במבלה עזכוקות )פשרת זר(

זח( אתה מבקש לעקור אומה החוגגת ג  fרגלים

שבלק רצה להתגכר על ישראל ככח הב'
חשדים תמו"ז א"כ .והנה ככונת האריז l1ל )עיין

בשנה .וככר נודע במפרשים )עיין שפתי חכמים אית

טעמי חצמות שרפת בא( כהתחלקות איכרי הראש

ש( הדקדוק מדוע לא נקט כזכותו ומעלתו של
שיראל דבר אחר ,רק שלש רגלים .וי"ל על פי

לחשדי השנה ,כי תמויןז עי"ז יזכיווו וחדש א'  fב

דברי אאזסו"ר הקרוש זי"ננ בספר כתי'1ק

הוא עי"ז שמאל .וזהו י  IIל שעמד המלאך כנגדו

בלק

חיייים

ושלים

שפה

במשעול הכרמים ,הוא כרוום זיוות וכרוום יי"ז,

העולם קם ומנו בלע"ם .והלא במשה רבינו

ושמא"ו ,

נאמר )ספרי טמות קבג ב( שכל הנביאים נתנבאו

והיינו ב  fפעמים עי flז ,ימי"ן ושמא  IIל) ,עין ימיו

בכ I/ה ,נוסף עליהם משה שנתנבא בז 'Iה הדב I/ר

ועין שמאל( ,והוא לנגדו שלא ילך להתגבר על
ישראל .ועל זה י"ל שמרומז לא תלך עמהם,

ואם כו היה צרוי לומר לכאורה גם בבלעם

שיתבנא בלשוו זווה ,ומדוע נאמר וכ"ה תדבר.

עד

אולם )לחומר הנושא( י I/ל ,כמו למאן דס  flל

ובכן

זי"ת יי"ן בגימטריא ימי"ן

שכן י"א תו"ך גימטריא ימי"ן

שמא"ו ,

כאו לשונו הקדוש.

I

בכ'/ף הדמיוו דלאו דוקא דומה ממש ,רק
במדרגה וענין ·אחד דומין ,וכן הכי נמי יש כמה

והנה

כבר כתבנו בשער יששכר )מאמר חדשי תמון
אב

אות ה(

כי

תמו"ז

א"ב

גימטריא

אברה"ם יצח"ק ,כי הגבורות בחשדים האלו

נלקחו משורשו שיש להן להבכרים וקליפות
מאברהם ציחק )ישמעאל ועשו( ,מה שאין כו
יעקב איו להם שום אחיזה כלל בו ,עיין שם.
והחנ במואר בטור )הלכות ראש חדש סימז תי"ז( כי

השל f /ש

רגלי ffם

הם

כגנד

אבהר f/ם

ציח/ק

חילוקים בין משה רבינו וכון ,כמו שאמרו רן"ל,

ואפילו שקם באומות העולם ,אבל מדרגת משה
)שנתנבא בזה( בעל כרחך נדול הרבה
בעצמותו וקדושתו ,ובעל כרחך דודאי כו הוא,
דהא מצינו במשה )לעיל יב ,ח( פה אל פה אדבר

בו בקומה שלימה ,ולהבדיל בבלעם מצינו נופל
וגו' )במרבר כר(, ,ר שנתבנא רק בנפילה על
הארץ ,וכמו שאמרו תו/ל )מדרש אגדה( ,והרי

ועיק"ב.

פחותה מדרגתו הרבה ,אלא ודאי כנזכר.

וזווש כי הכיתני זה שו"ש רבוי"ם ,אומה

החובבת בי רבוים כנ IIל ,כי הו אמנם

ומ"ש בלשוו וכייה תרבר ,י//ל על דךר
שאמרו רז"ל )רבכות יב ,ב( כי בקשו לקבוע

בחינת אברה"ם וציח  flק כנודע) ,וכנIfל מדברי

פשרת בלק בקריאת שמע ,ומפני מה לא קבעוה
מפני טורח ציבור ,ועל כל פנים מעצמותה היה

אם שי לך כח מבחיבת ימי"ז ושמא"ל ,שהיא
אאזמו'/ר בשם שלמה( ,מכל מקום הלא מדת

יעקב איו ךל בו שום אחיהז ,ראיך תלך גנד
אומה של שלIIש רגלי IIם ,ובפרט כי יעק"ב רגל
השליש  lfי נגד חג הסוכות ,כמ"ש בפרקי דרבי
אליעזר ובטיר שם ,וגם אנמר בתוהר )רבאשית
לג (r ,ועיק"ב נסע סכות"ה וכי' ,וגם עשו הלך
לדרכו ,ואם כן באיזו כח תלך נגד שלש רגלים,
ובפרט רגל השלשיי כנIIל:

ראוי לקובעה .על כן שפיר רמוז וכ"ה) ,שהוא

יחואר עילאה ,כ"ה אותיות פסוק שמע שיראל
שהוא קן/ש מדאורייתא )עייז הקי תיקו"ז ,די «.א

תרבר )פרשתו הייה אצל (,ה"כ כנזכר:
או ייאסר מ"ש וכ"ה תרבר ,שהוא יחודא

עילאה) ,מה שאיז כו בריך שם
כבוד מלכותו שהוא כ"ד אותיות( ,על דרך
שכתבנו להלז על הכתוב לא אוכל לעבור את

)גנ ,ה( ויש ם הן דבר בפי בלעם ויאמר שוב

פי הוי' עייז שם ,כי במקום הוין 'Iת"ש ככיכול

אל בלק וכ"ה תדבר .הנה
הקשוני חכם אחד דהא אמרו רן"ל )ספרי כרבה

אין לו כח כלל לבלעם ,לשנות באפס כל דהו.

שגז כח( ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ונו'

)דרביס לד(, ,י בישראל לא קם אבל באומות

וז"ש וכייה תרבר ,וממילא במקום יחודא
עילאה לא יוכל בלעם לשבות ולקלקל .רק
כצרוו השם יתבךר לטוהב ולברכה.

בלק

חיים

שפו

ושלום

]שוב ראיתי בספר הקו קדושת לוי מ"ש בןה

ידי ןה אינו נימול כדת ובכלל ערל יחשב ,מכל

דברים גדולים וקדושים ,תורת אמת

מקום נמנעים הקלים מלתקז ומקלם יגיד להם

היתה בפיהו בכל ענינים ,ומה אני זבוב קטנה

)כמ  Itש כבר במקום אחר( ,ופורצים גדר תיקון

לעומת רוב קדושתו של הקדושת לוי ,אך

הבריתו במצות עשה שיש בו כרת ,כי על כל

הדברים שכתבתי לעיל טרם ראיתי בספר
הקדוש הנו  Iל הנחתי עם כל זה לזכרוו טוב[:

פנים ספק יש ,ועל ידי זה נתגלה למפרע כי
גם בתחלה לא היה חןוו כונתם באמת במילת

בניהם ,רק כדי לצאת מפני הבריות וכיוצא,
וגוו .איתא

מה שאיו כן כשימולו שנית כדת כנזכר ,הרי

בילקוט )שמעוני ,רמז תשס ח( מראש

כונתם לטוהב שיהיה תיקון הברית כראוי .וזה

צורים אראנו ,אמר בלק ראה מה שעתיריז

שהביא לןכותן של ישראל רק מהכתוב עשה
לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל

בשיטים ואני צופה מה שעתיריז לעשות
בצורים ,עשה ךל חרבות צורים ,והוא מכפר

שנית כנןכר:

)כג( ,כ rכי מראש צורים

אראנו

I/

לעשות בשטים ,אמר לו )הקב lןה( אתה צופה

)בב,( ,

להן על כמה עבירות ,עכל"ה .וצריך להבין אם
רצה להזכיר זכות המילה ,למה נקט רמז הכתוב
עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני
ישראל שנית שנאמר ביהושע ,ה) (,ב הלא הוא

ישראל הוי גזרין עורלתהון וטמרי 1בעפרא
דמדברא ,אמר מאן יכול לממני זכוותא וכו'.

הנאמר בקרא בתורה ין  lג פעמים יווג בריתות

וזהו

הרבותא

שנכרתו עליה )עייז נרירם לא(. ,ב

והשבח במה ששמו הערלה שנחתכה בעפר,

ונראה העניו כי בלק על ידי בלעם רצה לקטרג
עליהם על חטא פגם הברי"ת ,ון"ש מה

סי מחנ עפר יעקב וגו' .תרגום יונתן

כיון דחמא בלעם

צווח

ואמר

דשרוני,

כי

חייבא דבית

מהו

להיות נחשב למעלה כל כך ,עד לא יכול
למיסגא זכוותא יכיו.

בלעם עצה ,משום שאלקחים של אלו שונא
ןימה היא( ,על כן נאמר אני צופה מה

ויוול על פי מה שכתבני )בחמשת מאמרות( במאמר
תורת שבת )רפשה וו( ,שהעניו שלא היה
יכול בלעם לקללם ,מפני שמקיימים מצות

שעתירין ]לעשות[ ע ,ירי חרבות צוריס,

חוקיות בלי טעם עיין שם .וזהו גם כן בזה ,כי

ושוב מו ,את בני ישרא,

על המילה בעצמותה בכר אמרו החוקרים

שנית ,רייקא הביא מןה הכתוב ראיה לןכותן

טעמים לשבח ,וגם בימינו הרופאים כי אם

שהו חפצים בתיקון הבריוות ,להיות נמולים.

ימולו כראוי הוא מציל אחר כו מכמה חליים
ר Iול של הזכרים .מה שאיו כו שימת הערלה

שעתירין ,עשות בשטיס) ,כמו שנתן להם

ושם

נאמר

רכאוי ,כי על כו הניחו את עצמו למיל שנית
להתקן להיות העטרה נתגלה כדת של תורה,

בעפר היא מצוה חוקיות) ,רק בזוהן 1ק )תיקוווז

כי בפעם ראשונה שעושיו יש מקום להמקטרב

תקוו כד ע ,א תקוו ל rעח ,כ( על פי הסוד הוא

לבעל דבר לחלוק ,כי הא רק בשביל כבוד

יסודה( ,והלצים ילעגו לזה .על כו אמר בתרגום

עושה אן ,וגם הרופאים מידים כי הוא טוב

חיתוך הערלה ,מה שאיו כו לתקז אחר כך,

יותנו שנתפעל כל כך מה שמשימין גם החייבים
בישראל הערלה בעפר ,ומקיימיז המצות בלי

כשלא נתגלה חוט העטרה וכיוצא ,הגם שעל

טעם על פי שכלם יטבעם כנזכר ,יזהו מגין

ושיום

בלק

חייס
עליהם למעלה ראש להצילם מכל רע ,גם אם
המה חייבים בחטאתם ,ימלא שאלותם ,וימררו

שפן

)כג ,בא( הי אלקיו עמו ותרועת מלך בו.
בתרגום יונתו יבכא דמלכא
משיחא מייבבי כגויי ./במסוהר אלקיו עמו /,ה

כמרתם ,לתת להם שפע כחק בלי טעם
ומשפט המגיע להם) ,וכנזכר שם בתורת

רן .ואירו )רכרי היונים כ א ,א( ויתחזק שלמה וגון

שבת(:

והן אלקיו עמו .נג[ וברברי הימים )ב טו ,ט(

בראותם כי הן אלקיו עמו[ .ר] ובעזרא ,א) ג(
מי מנה עפר יעקב ומספר את

מי בכל עמו יהי הו אלוקיו עמו[ .ה] ]ורכוותיה

רבע ישראל .עייז פירוש רש 'Iי
ז  llל ובשם התרגום על תיבת רב"ע ,הויינו

כרכיר הימים ככ לו ,גנ([ מי בכם מכל עמו הו
אלוקיו עמו ויעל .רנאה רמוז שפיר השני בתים,

על

היינו ויתחזק שימה) ,וכן רכותיה ברברי

רביעותיהז ורע היוצא מהם .ויו Iל רמוז שפיר

הימים( .ה' איקיו עמו) ,כי הוא הבונה בית

על פי רברי שער הגלגולים להאריז /Iל )הכקרמה

ראשוו( .ומי בכם מכי עמו וה' איוקין

עמו,

ר ר"ה ובנאר עתה ההפרש ביו צריק רלשע( כי להרשע
אינו מגלגל ומטפל עמו רק ג  ,Iפעמים בגלגול,

)הוא נאמר בכורש ,אשר על ירו ורשותו נבנה
הבית השני( .ה' איקיו עמן ,תרגום יונתו

כסור הנאמר פעמים ושלש יפעל עם בגר )עיי!

יבכא רמלכא משיהא וכון) ,הוא הבית השלשיי

איוב לא ,טכ( ,מה שאין כו הצריק גם מפעם

אשר יבנה בביאת מלכא משיחא במהרה

רביעי /Iת והלאה ,עיין שם.

בימינו(.

וז /Iש את רבע ישראי) ,שכאים בגלגול מןרע

ועל כן נאמר בבנין בית השלישי בתרגום יונתו
יבב"א רמלכא משיהא ,היינו כי זהו על

הקורמים( ,גם מספר ופעם רבעיי'/ת והלאה,

ירי חבלי משיח מקורם ,רהנה רשוינו בראש

וזהו רביעותיה"ם שנולרים בפעם רביעי"ת בןרע
היצוא מהם )ער שהם נתקנים( .ועל זה אמרו
)נרה לא ,א( כי על רבר ןה נסתמא עינו של אותו
רשע ,מרוב קנאתו על ישראל קרושים ,ואמר

השנה )לג ,כ( ותיבו Iב )שוטפים ה ,כח( ,היינו יבב/וא

או

יאמר

מארב  llע

משריותן,

וגם

פירוש

שו'  Iי

t

ישראל קרושו ,הצריקים שחןרו בגלגולים

מי

שהוא

קרוש

(,ש"תי)

ומשרתיו

קרושים

גניחי גנח ילולי יליל ,היינו שהוא על ירי בכיות
מקודם ,בבחינת הוורעים בדמעה ברנה יקצורו

הלך יךל וגיו )תהלים קבו(, ,ה כמו שביארנו בכר
בכמה דוכתי בעזרת השם יתבךר:

)כמ"ש כולם אהובים וכון כולם קרושים וכון(,

מסתכל )ויעייו להמציא תרף( כרכרים כאלו,

)גנ ,ככ-כר( או מוציאם ממצרים כתועפות ראם

)בנשמות שפלות כאלו שחטאו ,שכבר בנחנו

לו .עיין רש"י כר"ה ותועפות והיא.

ולא תיקנו בשלש פעמים ,ולהיות מזרע קורש,

ממשרד שיחר טוב פע  tIח ,בי( שפירש כתועפות ,ם~-

הוא ית"ש חושב מחשבות לבלתי ירח ממנו,
גם בפעם רביעית והלאה( כנזכר .והלא יש לו
משרתיו קרושים חרתיו נכוט סגי ,ולמה צריך

היינו השרים) ,היינו שהם גבוהים בכחם '"ותר

מוציאם ממצרים ,על פי דברי האור החיים

למשרתו במני ארם החוטאים בכר ג /פעמים

הקרוש )ר /Iה אל בא"ר ובראה עו ר( רקאי על לילי

כנ /Iל ,השם יתברך יוכנו בתיקוו עולם במהרה

פסח גאולת מצרים ,שנתעורר בכל שנה כחו
של שיראל בלליה הוה .וו Iוש מוציאם )לשון

בימינו בתוך כלל ישראל:

מהשרים( .ויוול קשור הרברים מה שאמר אל

t

בלק

ח-י-ים

שפח

ושלום

הווה( ממצרים עיין שם .וההנ הלילה הזה ליל

באמונתם( .וכאר"י) ,עיין לעיל פרשת שלח
בד"ה ועבדי כלכ וגו  ,fבסוד דוב אורב הוא לי

לקריאת שמע שעל המטה ,ואין אומרים מגו
אבות גם כשחל בשבת ,כי אין חשש אז מפני

אר  ffי כמסתרי  ffם )איהכ ג(, ,י היינו שידעו שןהו
בחינת ארחי ,שהוא בחינת חסד )זוחר חרש יתרו

המזיקיז ושדים.

לט(, ,א מארבע חיות המרככה ,אם כי במספרו

שמורים )עיין פסחים קט ,כ( שאינו צרד אפליו

הוא אר"י גימטריא נבו"ר ,אמנם במסתרים

וז /fש או מוציאם ממצרים) ,ככל שבה כליל

הוא טובות להגאולה ]עיין בקרושת ליר על חתירח

שמורים כנזכר מדברי האור החיים .ואז(

כגמילת איכח מח שפירש כו חכתוב חלז ריב ארוב חוא יל

מכח

חיןוק זה בלבבם(

כתועפות

ראם

וו,

)שהם

גבוהים

אר"י כמסתרים[,

ועל

ידי

השדים ולא יוכלו לשלוט בהם כנןכר( .וןה

יתנשא .,וא ישכב )ויפול בעצמו .רק( ע"ר

שכתוב בהמשך הכתוב כי וא נחש ביעקב

)שם הבטחון במספרו כנודע ,היינו שבוטחים

ווא קסם בישראו) ,שהוא כח הנחשים גם

בצור ישענו יתברך שמו .ועל ידי זה( יאבו
פרף) ,היינו כדרשת רז"ל במדרש )רבאשית דבח

כ iמצד שלהם ר"ל ,זהו אינו שולט כישראל
לרעה .רק( כעת יאמר ויעקב ווישראו
מה פעו או) ,לישראל עם קרובו בהשגחתו
לבניו לטובה( .וןהו שסמיי ליה מיד ,וא
ישכב ער יאבו פרף ,ופישר רש"י מדשרת

,מ//פ כ( טר'ןף נתו ליראיו )תחלים קיא(, ,ח טירו"ף

נתן ליראיו ,כלבול הדעת ומניעות שונות
שחשבו שם שגנןר על לומדי תורה בעונותינו
הרכים ,ועל ידי החיזוק בלבבם כנזרכ" ,יאכלו fן

רז"ל )עיין תנחומא כפשרתו סימן יר( שעל ידי קריאת

ויבטלו "פרף" הטירוף הדעת הלז( .ור"ם

שמע שעל המטה הורגים את החציונים ,והיינו
בחינת כי לא נחש ביעקב ,והמשך הכתובים

וד  ffם

חווי  ffם) ,היינו תרי חללי  ffם בלבא

כסדרן מהכתוב אל מוציאם ממצרים כנזכר

שבתוכה ,יתקנו כל מה דאפשר ,כמו שהאריך
בןה הה"ק התביא בליקוטי אמרים )רפק /«.ט

לעיל:

ישתה) ,גם בעת שהוא בחינת שתו ושכרו
דודים )שיר חשריים ח(, ,א שאיו היחוד תדיר ,כמו

),גנ כר( הו עם כלבי"א) .גימפריא ס"ג ,שהיא
בחינת אימא עליאה ומיהנ דיניו
מיתעריז )עיין קחלת עיבק עךר (,ג"ס והו המה הבחלי
משיח קודם התגלות היובל עלמא דחירות,
שהיא גם כן בחינת בינ"ה אימא עילאה ,וכמ  ffש
הארין  ffל בפרי עץ חיים )שער גח ווגצות פ"ו( שכו

בבחינת אכלו רעים כמבואר בכתבי הארזי//ל

)ילקוטי תכובים שם( ,עם כל זה בעת בחינת
ן  fשיתה ,'/גם כו מתחןקים ועובדים עבודת ה/

ומצפים בלבבם שתהיה במהחר בימינו הגאולה

שלימה ,ואן חייה היחוד השלם תדיר( ,ועל ידי
זה נושע במהחר בימינו כן יהי צרון ברוב רחמיו
וחסדיו:

יהיה החבלי משיח ,לא בכסף תגאלו )ישעהי בנ,
(,ג בגאולה הזאת במהרה בימינו ,שהוא בחינת
ציחק העולה עד בינה עיין שם .והיינו זהו שבחן
של ישראל ,כי גם בתוקף הדינים ונסיונות של

בתחלת הכתוכ וירא בלעם כי

הגאולה פרם ביאתה בבחינת ס"ג כנזכר(

טוב בעיני הן לבךר את ישראל ,על כו אמר

יקום) ,ולא יפלו ח /Iו מהאמונה כמה שישארו

)לקמ rכר ,יז( על כל פנים אראנו ווא עתה,

)רכ ,א( וישת אל המדבר פניו וגו' .היינו

ושלום

כלק

חיים
)על הגאולה שלימה( .אשורנו ויא קרוב,

שפפ

לכ,ריו עיקר מגמתינו לחניע לבניו מרום חרים,

מאויינו,

מקשדנו,

)זה ניבא כראשיתו כרשעתו( .וגם ויש ת אי

חר

המרבר פניו ,כתרגומו ופיר"ש לקבל ענלא

בימינו) ,ולא כטעות חמתחדשים חבונים בתי

דעבדו במדברא ,וכיוו שזהו המעשה לא היו
ישראל ראוייו אלא כדי להורות תשובה לרבים
)עיין עבודח זרח ד(, ,ב על כו בעל רכחו הסוף
וחתכלית יחיח מזח לפובח ברצוו חשם יתבךר,

היכלות לחתדמות לבית תפלתם ,וחושבים כי
זחו כל תכליתם ,וכן ימצאו מכתות החסידים

כיון שחם לא חיו ראויין לזח ,ולא מרצונם,

ולא עשאוהו רק חערב רב כדברי חזוח'/ק )ח"כ
קצח ,א( ובכל מדרש רז /fל )יעיי! כרכרינו כחיבורנו בזח
בפרשת תשא ר"ח ויאמר משח אל(.

וז /fש ויש"ת,

תחלתז

ת//ר)

ומקום

בית

במחרח

פועים בכזה(.

וז"ש מה טובו אהייך )שהוא בית הכנסת

ובית המדרש ,כנ  flל מדרש רז"ל ,שיחיח
אחלי"ך בחינת אחל ארעי ,שידע שלא זחו
התכלית ,וזהו רק בחינת משכנותי"ך ,כי גם
המשכ"ו חיח אוהל ארעי בחנייתם ונסיעותם.

וסופו

וז"ש( מה ירירות משכנותיך ה' צבאות,

יסורים

שלוח ,שעל ידי אותו מעשח ,תחלתן

כבית

בידידות

)שיאהב

וללמוד

לחתפלל

יסורין וסופו שלוח בתשובח לרבים ,ויבא חנואל

הכנסת ובית המדרש ,אבל ידע שהוא רק

)חלכות

שיניע

צדק

במחרח

כפסק

בימינו,

חרמב"ם

בחינת

משכו

ארעי

והעיקר

כנזכר.

תשובח פו'ז ,חו'ח( שאיו ישראל ננאלין אלא על ידי

להתכלית( שיח אורך ואמתך) ,פירש f/י שם

חתשובה ,וכיון שעושין תשובח מיד נגאלים (.

]בתחלים[ אור של מלך חמשיח ואליחו הנביא(,

אי המרבר פניו) ,כנזכר .וכז יחי רצוו וסופן

המה ינחוני יבואוני אי הר קרשך ואי

שלוח עתח במחרח בימינו אמן( )ועייו מח שכתבנו

משכנותיך) ,לבניו בית חמקדש בחר הקודש(,

בפרשת ויחי ,ושילח ישראל את ימינו וישת וגו ,/ד"ח וז"ש(:

במחרח בימינו כן יחי רצוז אמו סלח:

)כד ,ח( מה טובו אחליך יעקב משכנותיך
ישראל .משכבותיך נ  fבמסורח,
דז .ואיךד )תחלים פר ,ב( מח ידידות משכנותיך

ח  fצבאות .נג[ שלח אורך ואמתך ונו' אל חר

קדשך ואל משגנותיך )שם כמ(. ,ג י"ל על פי
דברי חז"ל בפרק חלק )סנחדריז קח ,ב( דמח פובו
וגו' ,דזה קאי על בתי כנסיות ובתי מדרשות,
אמנם גם יש בזח ליזחר שלא לפאר יותר מדאי

בבנינים בארמונות ומנדלים וכיוצא ,כדאמרינו

)כר ,ו( כבחיים נפיו .לכאורה יש לדקדק,
דחא קאי על חבתי כנסיות
ובתי מדרשות ,היינו על חכתוב דסמוך לעיל
מח

פובו

אחלך

יעקב

וגו',

)כדדרשינו

בסנחדריז )קח ,ב( וברש/וי )דI/ח חוץ במתי( בזה(,

ואיך

שיך

לומר

על

בתי

כנסיות

ובתי

המדרשות שחם דברים קבועים ונבנים בארז,

שיהיו כנחלים נפיו ,חיינו שימשכו וינודו ממקום

בירושלמי )שקלים פ"ח ,ח (ד /בכמח מקומות ,וכבר

למקום) ,בשלמא על לימוד התורה שייך
שיפוצו מעיינותיו ולא על בתי כנסיות עצמו(.

ח' ר סימן (,ח//ל ושלא לחשוב בפעות כי בבניו זח

ואמרתי בחינוך בית חמדרש על פי דברי

חוא חתכלית במקום כית חמקדש ,רק הוא

חש"ס מגילח )טנ ,ב( עתידין בתי

חכנח להתפלל בו דךר ארצנו ,לשפוך נפשנו,

כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ

I

כתבנו מזח בתשובח באריכות )שו'/ת מנחת אלעזר
I

בלק

חייס

שצ

ושלום

ישראל .וחנח במררש רבח קחלת ,א"פ) ב( כל
חנחלים חולכים אל חים .ןח ירושלים ,וחים
איננו טלא שעומרים צפופים ומשתחוים רווחים.
ועל פי ןח י"ל כנחלים נטיו ,חבית חכנסת
ובית חטררש שבחוץ לארץ יקבעו בארץ ישראל
במחרח בימינו ,וזחו כנחלים נטיו ונמשכים
לירושלים .וזו fש כל הנחלים) ,חיינו בתי
כנסיות ובתי מררשות שנאמר כנחלי!  fם נטי'ןו
כנזכר( ,הולכים אל הים) ,זח ירושלים(.

חוי' רחמי IIם לשיראל עם קרובו ,ושם אין לו

שייכות בעצמותו עור  1רק כמו רסן לתוך פיו
שיאמר כך וחוא לא יוכל לשנות ולומר כרצונו
כלל ,כי בשם חוי  fאין לו שייכות כלל .וזווש
שנטרר מחקב ,fח' )שחוא בחינת זעיר אנפין

חוי (t

ושאפס כחו כנזכר לעיל ,וחבן:

)בר ,יו( אראנו ולא עתח אשורנו ולא קרוב.
במסורח

אשורנו

בן,

רן.

והים איננו מלא) ,שלא יאמר ארם צר לי
חמקום שאליו בירושלים )אבות פ I/ח ,מ 1Iב(  (,מכ"ש

כפשוטו דקאי על חגאולח ,שחגיר בלעם כ י

בבתי כנסיות ובתי מדשרות שיש בחם קרושח

חזמן,

שיחיח לכולם לאלפי אלפים מקום בירושלים,

ואיךד )לעיל בג ,ט( ומגבעות אשורנו .י /tל חיינו
אראנו

ולא

עתה,

חיינו

רביחוק

ולחרחיק לבות בני ישראל מאמונת ביאת

ולא יתמלא מחם ,רק יתרחב לאין שיעור ,כן

הגואל צדק ,אחכה לו בכל יום שיבא) ,וכתבתי

יחי צרון בטחרח בימינו אמו:

מןח במקום אחר( .ועל ןח בא חמסורה לחזק

)בר ,בי( אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזחב
לא אוכל לעבור את פי חוי! וגו'.
פירש רש 11י )ר /ח לעכור פי( כאן לא נאמר אלקים
I

לבנו ,ולבל נפול ברעתינו ,אךי נחכה לו בכל
יום ,חלא לא תיקנו טעשינו כראוי וכיוצא,
אמנם צרךי להתחזק כי באפס עצור 'ועווב
יעזרנו השם יתבךר ,בזכות אבותינו וזוכר חסדי

כמו שאטר בראשונח ,לפי שידע שנבאש

אבות וטביא גואל לבני בניהם .וז /Iש ומגבעות

בחקבIIח ונטרר .וחוא קשח מאר ,רחא אררבא

אשורנו ,שפירש רש  ffי אלו האמהות ,היינו

אם חזכיר שם חוי! ,שחוא במררגח גרולח יותר

משם אלקים ,וחוא מחוח כל חויות ית"ש ,אם
כן אדרבא כחו גדול עתח יותר ,ולא נטרר
מחקבו'ח.

בזכות אבות ואמחות נןכה לזח בטהרח ביטינו:

או יאזבר אראנו ולא עתח אשורנו ולא
קרוב .אימתי יהיה ולא קרוב ,רק

אולם י"ל על פי חנודע )וור" חרקיע משפטים עח,

בזמן רחוק ח f/ו כשלא ישובו בתשובה ,כטאמרם

א יעיי! שער חבללו עני! חפסח ררוש אן רף פ ,א(

ז /Iל )סהנררי! צז ,כ( כלו כל הקיצין ואין ·חדבר

נמךש

תלוי אלא בתשובה ,וכן פסק חרטב//ם )חלבות

בחשתלשלות בתר חשתלשלות חרבח ער
אלחים אחרים ,ושם כחו של בלעם גם כו,

תשוכה פ1Iז ,ה Pח( אין שיראל גנאלים אלא על ידי

כי

אבל

מחקןןכ

אם

צרופי

לא

נתנו

אלקי'ום

לו

עור

שם

כח

לינק

התשובח ,וכיון שעושיו תשובח מיר נגאלים.
והנח אמרו רז'/ל )במררש רבח בראשית )פב א,
ff

מחשתלשלות משם אלקים ,ואררבא נתנו רסן

ו« אין ועתווה אלא תשוב//ה .וז  IIש אראנו

לתוך פיו ,שיאמר חברכות לישראל ,לא משם

ולייא עת"ה) ,בל l /א תשוב /tה שנקרא עת  ttה

אלקים )שחוא גביטטריא חטב"ע )גיתנ אגיו ח א

כנזכר .אז( אשורנו ולא קרוב) .אבל כשעושין
תשובה מיד נגאלים כנזכר מהרמב 'Iם ז  tlל(:

II

שער חהיר"ח ,חן גן( ,ומשם כחו כנ"ל( ,רק משם

ח'י'ים

ושלום

פנחס

שצא

פנחס
)תכ ,יא( פ'ינחס בן אלעןר בן אהרן הכהן.
פירש נהמררש[ )רש"י( )עייז

במרבר רכח בפשרתו פכ/וא ,א( ברין הוא שיטול

שכרו.

עיין מה

שכתבנו

בןה

בתרעא

ןעירא

)ר"ח אמנם כוח אשר( בשו"ת מנחת אלעזר חלק
',ב בעזרת השם יתברך (א) :

(.א) רכיס תמהו על הלשזן בדי"ן הוא שיטזל שכרו ,דהא באמת מן הדי"ן אין מגיע שום שכר ,כי מי
הקדימני ראשלם כתיב )איוב מא ג ,ויקרא רבה פכ"ז .ב( וכנודע .אולם י"ל כאשר נקדים מ"ש
הרמ"ע ]מפאני[ ז  I1ל בעשרה מאמררת )מאמר חקרר ידן ח"ב ,פיווס( דבאמת מן הדיו אין שיין ירושה רק כתר

כהרבה יכתר מלכות ,אבל כתר תזרה מינח בקרן זזית לכל מי שירצה לזכות בו ,רק מימות הלל ואילן
נהגו סלסול ותקנה לזכרת גם בכתר תורה בירושה.
והטעם לזה יש לרמר דכאשר נבין במשל )כי מלכיתא דארעא כעין מלכותא דרקיעא הוא )עיין גיסין
סב(, ,א מאן ניהו מלכי רבנן )ברכרת נח«, .א אשר יוגיחו המלכים בכל מדינה ,כי השרי פרעזידענטען
אינם כל כן במסירית נפש נאמנים לטובת מדינתם כאשר היו

שנבחרים מהעם במדינרת הרעפובליק
מעשיית רבות ,יען חושב כי השררה אינו שלי י ומחר לא יבחריהו עיד ,רעל כל פנים לזרעי היא עיד
אינו ,ומה לו ולמסירות נפש על ענ שאינו שלו ויבא אחריו מי יידע מה שיהיה ,על כן מגמתו על
הררב רק לאסיף הוו בימי ממשלתי .מה שאין כז המלכים אשר להם הכתר המלכות להם ולזרעם אחריהם,
יידעים כי המה המדינה והמדינה הוא שלהם .וגם לעומת זה חלף עבודתם ומסירת נפש לטובת עמם
שיוצאים ראשון במלחמה ,וגם בעת שלום מסכנים נפשם וכירצא ,על כן מגיע להם באמת הכתר מליכה
להם ולזרעם אחירהם ,כמו שאמרו חז"ל )בבא קמא קיד ,ב( בבא במחתרת ומצא כלים ,דבדמים קנינהו
להכלים כיון שמסר נפשי'-.על אחת כמה וכמה במושל מקשיב על דבר אמת אשר הלן במסירת נפש
תמיד לא יחשה ,לא ינום ולא יישן ,רק למגמת וטובת עמו ,אם כו קנינהי בדמים להיות לי ולזרעו

r

אחריר.

וכו יש לומר הטעם

שנהגו אחר כן בכתר תורה ,כירן שראו שהממינים

רבני הדוררת התנאים

והאמןראים הקדישים מסרי נפשם על בני דורם ועל כלל ישראל בכל ענין ,כאשר למדו ממשה רבינו,
כמו שמצינו בכתוב )שמוח לב ,לב( מחנו נא וכו'; על כן קנינהו לכתר הרבנות להיות להם ולזרעם אחריהם.
יכזה יובן מה שאמרו חז"ל )עיין במרבר רבה פי"ג ,רי,-ד סרטה לך ,א( רפירוש רש"י שקפץ נחשון בן

עמינדב לתון הים ,לכן זכו ·שבט יהרדה למלכית דוד מלן ישראל ילזרעו אחריו רעל כסאו לא ישב זר
יכו' ,כיון שמסר נפשו בקפיצתו לתון הים ,על כן זכה וקנינהו למלכות בית דוד ולזרעו אחירו.

על כו מיבן על פי הטעם הנזכר מה שנהגי מימית הלל ואילן להיית נכתד תררה[ לי ילזרעי אחריו
כנזכר מהעשרה מאמרות ,משום שהלל היה מזרע מלכות בית דיד) ,כדאמרינן בכתיבות בפרק הנושא )סב,

שצב

.חיים

ושלום

פנחם

)הכ ,יכ( הבב י נותז לו את בריתי שלו"ם .וו

)צקז ,א( דהוא משא קמי קוב 'fה כששי שלום

איך

העמים ,וכן בגלאטני על איכה )קלו כוכיס( על

לעשות הוא"ו קטיעא ,רבו בזה הדיעות בגדולי

הכתוב )איכה א ,ה( אויביה שלו עיין שם ,חהו

)כשער השלום( הביא הרבה דיעות ותמונות בזה,

צרתו של שיראל כששי שלום בין האומות
העולם ושריהן ,וכן עוד בכמה דוכתי בספרים

ודיעות רבות יש לכתוב רק ו' קצרה ,היינו

הקדושים) ,וכמבואר ונלקט בספר הנזרכ לעיל(.

קטיעא

במסוחר.

והנה

אחרונים ,עיין בספר משנת אברהם על םת iום

יותר מיו"ד ,אבל לא להאריכו למטה ,והיינו

קטיעא למטה )ולא נפסקת באמצע(.

וזהו הנני

נותן

וו

את

בריתי

שוו"ס,

לפנחס שזה אליהו ,הוא הוא"ו אות חיים,

ולפי דיעות אלו י!ול שפיר הרמז ,כי הנה פנחס

זה אליהו ,כמו שאמרו חז"ל במדשר )קליוט
שמעוני רמז תשע  I1א ועייז רפו/1א פמ I/ו ,וכשר"י נכא מציעא

ק,וי כ ו /Iה לאו( ,וכמבואר בפסיקתא )רתכי פל/ה ,ו

מוכא הכל כסרפ שממיע ישועה( כי אליהו הבניא

כשיבא לבשרנו ויאמר מבשר שלום משמיע
ישועה ,כשישמע ביום השני שמבשר וושלום"

הוא הלשון שהרשעים משתמשיז בו  fויאמרו
שלום יבא לנו ,אז יאמר בלשוו ברור אומר
לציוו מלך אלהד ולא "שלוס'ו ,דהוא לישנא
דמשתמע לתרי אפי ,פן יחשבו שהוא שלום
העמים ,ובאמת אין שלום אמר הו לרשעים

)בין

אותיות

שום

שהוא

בבימטריא

ש"ע

נהוריו ,זהו שלח אור /fך ואמת"ך ובו ) fתהלים מג,

(,ג שפירש רש"י מךל המשיח ואליהו הנביא,
ושהוא מש"ע נהוריו ,ואכמ//ל( .על כו לא
יאריכו אות ו' למטה ,רמז כדי שלא יגיע למטה
השלו ,Iם /בין האומות העולם ,שאחיזתם למטה

)בחציונים( ,בחינת רגליה יורדת מות )משר ה,
ה( למטה בתחתונים ,רק האות חיים ו  fיניע
לישראל בלבד ,והיינו כפי תמונה הנזכר" והבן
בעזרת השם יתברך.

ובזה יובו

המךש

הכתוב

תחת אשר

קנא

ישראו ,

פירש

ואוקיו ויכפר ננו בני

)ישעיה מח ,ככ( ,ורק השלום יהיה מלך אלקד

רש"י לאלקיו בשביל אלקיו ,כמו )לעלי יא ,ל(

במהרה בימינו ,וכמבואר בזוה"ק פרשת מקץ

המקנא אתה לי .וקנאתי לציוו )זכירה ח(, ,כ

«,ב מזוע שפטיה בן אביטל ,ומלכית בית דיו זכו למלכותן ביוושה גם כן .וק על יוי נחשון בן עמינדב

שקפץ לתיך הים במסירת נפש ,על כן קנה לו ולזרעו אחויי המלוכה ימושל.
ובזה יובן דביר ]המדרש[ )וש"י( הנזכר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן זכו' בקנאו את קנאתי בתוכם

יגו' לכן אמור הנני נותן לו את בירתי שלום
לאליקיו ויכפר על בני ישראל .היינו שפנחס
יכמי שחשבו חז"ל )סנהדירן פב ,ב( כמה נסים
לה' ולעמו ,וגם למען לכפר על בני ישראל,
לזרעו אחריי ,בעד מסירת נפשו לה' ולעמו.

והיתה לי ולזרעו אחירו ברית כהונת עילם תחת אשר קנא
הלך בקנאתו במסירת נפש ,לה' יתירתו ,ויקח רמח בידו,
שהיה לו ,שהלך לתוך חדרם ומסר נפשו להריגה בקנאתי
על כן קנה והיתה לו ולזרעי אחריי ברית כהונת עולם ,גם

וזה שפירש ]המדרש[ )וש"י( ביר"ז חיא שיטיל שכרו ,הייני אף שכתר הכהונה הוא בירישה כנזכר ,מכל
מקום אמרו רז"ל )זבחיס קא ,ב( וברש"י )י"ה בוית( שם לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי ,ךעד פנחס לא
היה באמת כתר כהינה בירושה ,רק כיין שעשה פנחס המסירת נפש ,על כן קנאו מאז והלאה מאתו יתברך
שמך ניתן לי הכתר הכהינה לזערו אחריך .ישפיר הוא על פי די"ן ,בדמים קנינהו ישטיל שכרו להיית לי
ולזרעי אחריו .יזה שפירש ]המדרש[ ("'שו) בדי"ן היא שיטיל שכרי כנזכר :

חיים

ושלום

פנחס

בשביל ציוו .וכבר כתבנו כי ברברי רש  ttי ז ttל

צשג

ברךר

למחות בעוברי עבירה זו ,על כן נרמז הוא"ו
קטיעא בסוף בתיבת שלו,1ם /לאשר בסוף ימיו

פשטות לשון הדקדוק ,וכמו שכתבו בספרים

לא

בפלגש

הקרושים .וזה שכתוב בפנחס זה .אליהו שמקנא
לה /בשביל אלקיו ,והוא המבשר שלום ,על כן

בנבעה ,ה' עיזרנו לתקן הכל במהרה בימינו

ננוז

טובא

בגויהיו

גם

במקום

שכתב

אל יחשכו שלום העמים ,כמו שאומרים
הרשעים )דירבם טנ ,יח( שלום יהיה לי כי

בשרירות לכי אלך ונו ,/רק שלום שיאמר לציוו
מלך אלקך כנזכר לעיל.

בעוברי

מיחה

עבירת

היסוד

אמן:

]ובעל כרחך מררשים חלוקים בדרשות רז"ל
בזה,

דהך

מאן

ראמר

סבירא

ליה רלא כמאן ראמר פנחס זה אליהו ,דהא
אליהו הבניא אדרבא מיחה בעוברי עבירה

)שנאמר כמשה

ביותר במסירות נפש .ואולי לא פליני דפנחס

רבינו עווה ,היינו רק שלום כזה ששיובו

זהו אליהו ,היינו נשמתו ,כדמוכח כתוספות

לציון לשמור התורה הקדושה בפקודת השם

בבא

בעשרה

יתךרב ,והיא תורת משה רבינו ע"ה ,כי רוב

מאמרות להרמ' tע מפאנו ז  l1ל )מאמר קחור חריו

המצוות תלויות בארז ,וכמו שכתבתי כבר

ח ד ,פין/ח( .ועל כו יש לומר במה שלא מיחה

וז /tש כזנו הזנקנא אתה

יי,

מציעא

וכן

)ק,די ב ד IIח מחו(,

1I

שכתוב( וקנאתי יציון ,בשביי ציון) ,היינו

פנחס בסוף ימיו בפלנש בנבעה ,תיקו זה
בגלנולו באליהו למחות בעוברי עבירה ,ואיו

ציוו ,היא נקודה הפנימיות של ציון ,כנודע

כאו מקומו להארך[:

במקום

אחר

)עיין רפשת כמדבר ד  IIח עכ (.IIפ

וזה

במקובלים ,והיינו שלא כדברי הציאניסטען
לעבור בגשמיות וטבעיות של ציון ,ולא זו
הדךר רק ררך ה /ותורתו( ,ויבשרנו במהרה

בימינו אליהו הנביא אומר לציון מלך אלהך
כנזכר:

אמנם

ראיתי בספר

תורה

הקדושה

כתב

יד

קושד זקיני הנה"ק מהרצ"א זיווע )בעל
בני יששרכ שוארי םירפם חקדושים(,

כתוב

הוא"ו

קטעיא למטה ,כרעת הגרעק"א צז  t1ל הנזכר

לעיל והיינו כמו ו' קצרה ,ורק למטה עשה
עוד כמו נקוהר ארוכה) ,ושלא תהיה כתמונת

או יאמ ר רמן הואו tו קטעיא ,מה שהבאתי

חיר"ק רק ארוכה ובגוה קצת( ,והיינו נפסק

לעיל על פי התמוהנ שכתב

למטה) ,דלא כמו שעושין רוב סופרים ההפסק

בתשובות ערקווא כנזכר עליל ,היינו שלא תרר

למעלה ,שמניחים שם למעלה רק כתמונת

הוא//ו עד סופה למטה .ויש לומר על פי דברי
הירושלמי ביומא )פן/א ,חל א( בפנחס כן אלעזר,

יו"ד( .והיינו דבודאי קורם הסתלקותו לעולם
הבא נתחרט ושב על זה פנחס הכהו במה

על הכתוב )דביר חימים א ופ ,כ( לפנים הו עמו,

שלא מיחה כראוי בפלג ש בנבעה ,על כן רמוז

בימי זמרי מיחה ,בימי פלנש גבבעה לא מיחה,

)כתמונת כתב די קורש זקיני הנזכר לעיל(

עייז שם ,והיינו אולי זהו רמז בוא"ו קטעיא

ההפסק למטה בוא"ו ,שזהו היה למטה כסוף

שניתן לו בעד שמיחה בזמרי ,והיתה יו

ימיו כנזכר לעיל ,ואחר כך בסוף היא הנקודה

I/

ויזרעו אחריו ברית כהונת עוים ,וזהו

להשלים בחזרה להוא"ו שנמחל לו בנמר ימיו

נתקיים הברכה .אבל ברית שלווום תיקוו היסוד

בתשובתו על זה כנזכר:

חיים

שצד

פנחס

או יאזבר על רברי רש  ttי ז"ל הנזכר תחת
אשר קנא ,לאלקיו כמו המקנא
אתה לי .רומז שהיה פנחס כוונתו במסירות
נפש זה בלתי להו לברו ,וכמו רפסקינו
בקידושין ,ה) כ( שצריך לומר הרי את -מקודשrו~

לווי ,שעיקר הקפירא על תיבת ל  ltי שיאמר,
והרי

זה

מקודשת,

דאסרה

אכולי

עלמא

כהקרש ,והיינו בבחינת היחור בינינו לבין
אבינו שבשמים

ושלום

יתבךר שמו ,בבחינת קוב' tה

וכנסת שיראל המקרש 'עמו ישראל על ידי

חופה וקירושין ,ובבחינת מיין נוקביו רישראל
מפרנסיו לאבהים שבשמים כביכול.
וזווש המקנא אתה) ,שהיה הקינוי ומסירות

יב( עלה אל הר העברים הזה ונו' ,וצריך
ביאור.

וי  ttל בפשיטות כי על ידי שאמר משה וכל
הרבר הקשה יביאון אלי ,על כן נעלם
ממנו משפט בנות ,צלפחד ,כררשת

חז"ל

)סנהדרין ה ,א( ופירושרש"י על הכתוב ויקרב
משה את משפטו )לקמז בז ,ה ד /Iה ויקרכ( .ועור

חיה חטא על משה רכינו ע"ה חטא מי מריבה

שנגזר עליו בער זה שלא יכנס לאץר ישראל,
וימות במרבר ,על כן כאשר שמע משה רינם
של בנות צלפחר ונסתלק מהם) ,היינו שנסתלק
מריבם מחמת שנעלמה ממנו הלכה ,מפני שנטל
עטרה לעצמו ,שאמר והרבר הקשה יביאון אלי,

נפש( וי) ,בלתי להו לברו ,ודכולי עלמא

וחשב משה רבינו עווה אולי בער הבושה הזאת

הוי אסורים לגביה ,בלתי כונת הנאה גשמיות

שנתעלמה ממנו ונסתלק מהלכה זאת ,יכופר
לו גם חטא מי מריבה .על ירי זה( אמר וו

של עולם הזה( .וז"ש וקנאתי וציון) ,היינו
נקורה הפנימיות וכנזכר לעיל( .בשבי"ו ) ,הוא

הבחינה שביו tל מצרון עליון יתברך שמו,
וכנועד בכונת משיב הרוח ומוריר הגשם (.

הקב"ה

מריבם,

)מעניו

הרינים(.

מםתוק) ,במה שנעלם ממך ונסתלק

אתה

מריi'/

בנות צלפחר ,הוא מסולק ונפער בער הריני"ם

הפנימיות ,וממחב נשפע על ירי מסירות נפש

שאמר והרבר הקשה יביאון אלי ,מדה כבגר
מרה הוא נפרע מענין הריניו/ם ונסתלק מזה

בבחינת מיין נוקביו( ,והמבין יבין בעזרת השם

החטא( .אבו מריבי) ,היינו "ריניוו חילול השם,

יתברך:

שהוא חטא מי מריבה יען לא האמנתם בי
להקרישני )במדבר ב ,יכ( ,כפירוש רשן tי שאלו

)כז ,ג( אביבו מת במדבר והוא לא היה בתוך

דברתם אל הסלע וכו' ,הייתי מקודש לעיני כל

העדה הנועדים על הו בעדת

אם כן הוי

ציון,

)הוא

יורר

כביכול

לתךו

נקורה

העדה ואומרים מה סלע

וכו ,t

קרח כי בחטאו מת ובנים לא היה לו למה

]סביביו נשעהר מאר לנבי נרולת משה רבינו

בהקרמת

ע  ttה בקרושתו[ ,כעין חילול השם ,שאין נתכפר

)תרעא זעירא( למנחת אלעזר חלק הן ,ר~ה)

אלא על ירי מיתה )יומא פו ,א רכמ"ם הלכות כיאת

והכל על ·דאכירן(:

חמקשד פו,ר' חחא( ,וזהו נקרא ריני שאמר יתברך

יגרע

וגו./

עיין

מה

שכתבנו

בזה

שמו ,היינו מניעת קירוש שמו יתבךר( .אין
במררש מובא בספרים .כיוו ששמע משה

אתה מםתוק ,כעל ידי הבושה שנעלם ממנו

דינם של בנות צלפחר ונסתלק

משפט בנות צלפחר ,כיון שנאמר בזה אם לא

מהם ,אמר לו הקבןוה מרינם אתה מסתלק,

יכופר ונו' עד תמותוז ,כדאמר ר' מתיא בן

אבל מריני אין אתה מסתלק ,שנאמר )להלן כז,

חשר בר  tחלוקי כפרה בפרקיום הכיפורים )יומא

ה-י-ים

ושיום

פנחם

שצה

פו(. ,א על כז כעל כרחו ;קויים( שנאמר עוה

אמנם כאמת לא זה הטעם כזה כלל ,דהא

או הר העברים הזה וגו' )כנזכר( ,וכמהרה

משה רבינו לא הציע כלל לפני השם
יתךרב למי שימנה תחתיו על העדה ,דהלא זה
גלוי וידוע לפניו יתכרך שמו מה שעשה פנחס
כמסירות ·נפש ,וכן לכל אחד בהדור מדרגתו
ומעלתו ,ומי כיודע תעלומות יתבךר שמו ,רק
שרצה משה .רבינו לשמוע מי שיהיה אחריו

בימינו נזכה אשר משה רכינו עו fה יוליכנו

קוממיות לאצרנו ,כנזרכ כמדרש רכה פרשת
וילך )ירבים רבח פו/ט ,ט( :

)כן ,טז-זי( יפקוד הו אלהי הרוחות לכל כשר
איש על הערה אשר יצא
לפניהם וגו' .שאלוני חכם אחד מרוע לא הצעי
משה רכינו לפני הקכ Ifה שיקח איש על הערה
לעמוד לפניהם כעד הו ותורתו) ,היינו למלאות

שינהיג העדה כפשוטו של מקרא ,ומה שמינה

אלעזר ,כראותו את מסירת נפשו נגר זמרי,

ליהושע ולא פינחס ,מי יהין ח"ו אפילו להרהר
ולחשוכ לרעת מחשבות יצרר כראשית יתכךר
שמו .ועוד ,והוא העיקר ,דאיו לומר כטעם
הנזכר ,שלא רצו כפנחס משום שהיה אש לוהט
וקנאי ,זה אינו סכרא כלום ,דהא מנהיג הדור

מסירות נפש יותר אשר חרף נפשו

צריך להיות כלול מכחינת חסדוגכורה ,ומי

למות ,וכמה נסים נעשו לו ,כמו שאמרו חז"ל

ששי כו אש קנאי לה  fכמו פנחס ,שפיר יכול

מקום

וכי

משהאחר

צריכי1

פטירתו(,

את

פנחס

כן

)םהניירז כפ(. ,א

והשכתי לו על אתר ,א[ הו כודאי יאמרו
החכמים כעיניהם כי לא רצה למנות
מהניג הדור אשי קנאי כזה ,רק לנהלם כנחת

על מי מנוחות ,כדךר משה רכינו כענוותנותו,
וגם להפושעים להשיכם כדכרי נחת וכיוצא,

]וכאשר הכיתי רבכ על קדקדן של החנפים
כאלו שטועיז כזה ,כחיכורי דכרי תורד) ,.,מתיורא
קמא אות נווז( ועוד ככמה דוכתי[ .ולכאורה היה

להם קצת סייעתא ,כאשר שמעתי מאכותי
הקדושים זי"ע כשם זקיני הקדוש כעל כני
יששכר זי1Iע על הכתוכ )שמות נ ,ח( של נעלך

מעל רגלך וגו' ,שהקכ"ה הגיר למשה רכינו
כשרצה למנותו מנהיג הדור ,והנה אמרו חז"ל

כאכות ,ב"פ) (\"מ הוי זהיר בגחלתו שנשיכתו

נשיכ"ת שועל ועקיצתו עקיצ I1ת עקרכ ולחשיתן
לחיש IIת שרף ,והרי זה נשיכה עקיצה יחשיה,

וצריך להיות מנהיג הדור ,דאם יצטרך להתנהג
לפעמים כנחת ועל מי מנוחות יהנלם ,הלא
יוכל לצמצם כטכעו את מדת אש בגורתו .מה
שאין כן אם ימנו מי שאין לו כטכעו אש קנאות
ללחום מלחמות ה' ותורתו) ,גם אם הוא גדול
וצדיק( אם יצטרך ללחום מלחמות הן ויעשה
לו אן אש ללחום כער ןה ,הלא יוכל להיות
אש זרה) ,מחמת שאינו מסוגל לזה טככעו
וכעצמותו( ,על כז צרך להיות אשי קנאי
כטכעו ,ויוכל להטות ולצמצם את עצמו כעת

,

הצוךר כנןכר רק ככונת היוצר כראשית יתכרך

שמו ויודע תעלומות מי יוכל לחקור ולידע,
ואם ניתן שרות לדרוש טעמים גם כפשוטו י ffל.
כ[ לאשר פינחס היה כהן ,וצרונו יתכרך שמו
]יחח[ שיהיה כתר כהונה לכד ,וכתר
מלכות לכד ,ושלא לצרף אלו הכ' יחדיו כאיש
אחד.

רו'ת נע"ו  ,היינו של נעלי"ך ,שיסור זאת
מטכעו ודרכו ,ושלא עיניש מיד רק להרריכם

ג[ וגם שההי פינחס מזער לאה שבט לוי,

ולהשיכם כנחת ,עד ~אז תוכן ל~ריו הקדושים.

וכרצונו יתכךר שמו שיהיה אז מנהיג

ח'י'ים

שצו

פנחס

מזרע רחל עקרת הבית ,כיוו שעליו להרכית
זרע עמלק ,ואין עשיו נופל אלא ביר בני בניה
של רחל )תנחומא ויחי םימ(, iר\ ולצרף יחר רכחל
וכלאה אשר בנו שתיהן את בית שיראל ,כי

א'חר כך הייה מלכות בית רור מזער לאה שבט
יהוחד ,על כו יהיה זה מזרע רחל ויוסף ,וכמו
שאמרו רזן,ל בפרשת ויחי )בראשית רבה פצ tIז ,ר(
שנתנבא

עיקב

שיעמיר

היושע

את

השמש,

)ובסור תריו משיחיו משיח בו יוסף ומשיח בו
רור ,והוא רחום יכפר(.

ר[ וגם י"ל על פי רברי רז"ל בירושלמי יימא
,א"פ) הלןtא( בפנחס בו אלעןר ,שלבסוף
ימיר בפלגש בגבעה לא מיחה ,כמו שהבאתי

לעיל בפרשתו ה//ר) א//י רמן( ,על כו לאצרה
משה רבינו )וכיוו רעתו לרעת המקום ית IIש(

במנהיג שלבסוף ימיו לא יצרה להתערב
ולמחות עור ,רק יהיה צריק בפני עצמו עובר
',ה וככיתו בלבד ,כי מנהיג הרור צרד להיות
עד זקהנ ושיבה ער היום האחרון ,עומר בכדר

נגד הפוץר לוחם מלחמות הו ותורתו ,וה' יוער
האמת איזו מהטעמים יוכשר כנIIל ,ואיו חקר
לתבונתו ית"ש.

ה[ עור י"ל הטעם משום שפנחס היה בן
אלעזר הכהו ,ואביו היה אז קיים
נם

אחרי פטירת משה

ושלום

רבינו ,ואם ימנר

ב]שי"ת[ מנחת אלעזר ר//ח) סימז ',י ר//ה ונ ל ערו
tl

ראי(
l

עייז שם[:

)כו ,טז( ואוב ותי עיד בזה בפרשתו ,יפקוד

הו אלקי הרוחית לכל בשר

איש על העדה וגי' אשר ייציאם יאשר יביאם.
על פי דברי האיר החיים הקדיש בפשרת בהר
על הכתוב )ויקאר חכ ,חכ באןןר והוריע הכי כי( כי

ימןו אחד ,שגדולי הריר המנהיגים צריכיז רק
להזהיר ילעירר חשקני ,רק צלאת מנלית
החשוך הלן ,ולבוא להר מרום מאויינו ,להשיב

לב בנים לאביהם שבשמים ית"ש .ון"ש אשר
ייציאם) ,בזכיותיו ]כפירוש רש"י[ ,מהגלות
החל הלז ,שמנהיג ישראל יעוררם שישובו
בתשובה ,וזהי יהיה ןכיותיו שיעוררום( .ואשר

יביאם) ,לאץר ישראל בזכיותיו( כנזכר )ועייז
חיים שולים שרפת שלח ר ,tה השי בה באf /ר יבזה י (lל: /

)כז ,יח-כ( ויאוב ר הו אל משה קח ךל את
יהושע בן נון

וגו',

וסמכת

את ירך עליו וגו' ,ונתת מהוךר עליו וגו'.
במררש רבה בפשרתן )פכ"א ,טז( וסמכת את ידך

עליו כמדליק מנר לרנ ,ונתת מהודך כמערה
מכלי אל כלי .וקשה טובא רהא אלו הרברים

סותרים זה את זה ,דכמדליק מנר לנר הרי אין

את

חסר מו הראשוז כלום ,מה שאיו כן כמערה
מכלי אל כלי הרי לא נשאר בכלי הראשון
כלום ,מה שעירה מתוכו לתוך הכלי אחר.

הציבור ,כיוו שרבר קשה ]הוא[ אם ינהנ ויקבל

רו"ר,

פנחס בחיי אביו ,וההנ מצינו ברמ"א הלכות
כיבוד אב ראם )סימז ר"מ סעיף זי( שמוהר"ם הרחיק

אביו ממני למקום אחר בעת שנתמנה לראש

ויוול על פי הנועד כי י"ר בגימטריא

שאן הייה שתי מלכים משתמשים בכתר

מרות ,הוא בפני אביו ,אי אביו ממנו .אבל
הכא בדור המרבר לא יוכל להרחיק ןה מןה,
הכהו נדיל )שהיה אלעןר( ,מבנו פנחס אם

בחיבורי הקטז זרכוז צדיקים )מילי חרספירא( ,ונם

יתמהנ למנהיג ומלך] .ומה דאמרינן בשווס )גשיו

כנודע כי הו/וד בחינת והור/וי נהפך למשחית

טג ,א( יהא הוי אלעזר 'יכו' ,עיין ברברינו

)רניאל י(, ,ח בעונותינו הרבים בגלותינו ,עויקר

אחר ,כמ"ש ככר בספרי הצדיקים זי'וע ,וכמו/ש

חיים

ושלום

פנחס

שצז

חתיקין חוא בבחינת חו"ר ,אזי יתוקן מלכות

כרברים וחוריעי מתו שכר פרנסי ישראל לעולם

בית רור כמחרח בימינו ,כמ"ש בסיריר בכונח

חבא ,עכל"ח .ולכאורה קשח שובא בזה ,וכי

ככרכת כונח ירושלים ,עייז שם.

יהושע היח עובר ח"ו על מנת לקבל פרס

וזן/ש חמררש חחילוק כזח ,כי וסזנכת את

יר"ר) ,י"ר בגימשריא רו"ר כבזכר לעיל(.

עויו  ,בשתתז לו חכח של בחינת רור מלך

ישראל חי יקיים" אז חוא( במרויק זנבר ובר,
)שלא חסר מן חראשכז כלום ,וחיינו כעיו בחינת
ב' מלכים משתמשיו וכו' )עייז חוליו ס,כ( כנזכר.

בעולם הבא ,וחלא תנינן )אכות פ ה ,מIIכ( הוו
If

כעכרים חמשמשיז את חרכ שלא על מנת
לקבל פרס ,ויותר היח שייך לומר לחורעי שכר
פרנסי ישראל בעולם חןח ,חיינו פירותיהן

בעולם חןח ,ועל ירי ןח יתחזק לבבם ,ויוכלו
לחנחיג ככח יותר.

)כחינת (,ר'/וח

אולם באמת כבר ראח יחושע בו בוז את צרות
רבו )משח רבינו( אשר סכל על ירי
מלכותו ,וכמבואר ככתובים אשר חתבצל על

)חיינו כמ /Iש חכונח בסירור בכונת ]תיקוז[ חצות

זח ועור מעש וסקלוני )שמות יז ,ר( וכחנח ,וגם

על חכתוב )איכה ה ,יג( כחורים שחון נשאו ,חיינו
נצח וחור ,כשביל שלא ניתן בחם חשפע כראוי,
על ירי זח חם כבחינת שחון נשאו בככירות,

עכרות

מח שאיז כו( ונתת זנהור"ר

f

עויו )כגלותנו כשחוא בבחינת וחורי נחפר
ח"ו ,אז חוא רק( כזנערה זנבוי או בוי,

כי חסר מחם חחשים וחמזון לשחון ,על ירי זח
חוא נבררך משל[ ברחיים ורכב הנשמיים ,ולפי

זה חרי זה רק כמערח מכלי אל כלי שחסרו
חראשונים כנורע ,וכאשר חוא בבחינת הו"ר

בגלותנו כנ"ל כאשר לא ירר חשפע מלמעלח,
חרי חסר בנצח והור חקרוב למלכו"ת ,וכאשר

חורק למלכות ,ולא ניתן לה חשפע מחרש

לחשפיע עור( כנ"ל.
וזווש ביחושע

ונתת זנהור"ר

ירע

יחושע

כי זחו

אינו

שררה,

רק

במסירת בפש ,וכמו שאמרו חז' Iל כמח פעמים
)הוריות י(, ,א על כן מעולם חזח כשכרו איו לו
לקוות מאומח.

ב{ לא צרח כלל משח רבינו לומר לו משכר
עולם חזח ,גם פירותיחז ,שהם עושר

וככור כרי שלא יזח לכו חווו באפס כל רחו

f

על כן למען חזק את לכבו ,חגירו על כל פנים
שכר כעולם חכא שיתחזק ולא ירך לבכו ,כמו
שאמר לו חשם יתכךר ליהושע חןק ואמץ
)יהשוע א ,ו( :

עויו ,

ררשו

רז  IIל )כבא בתרא עה ,א( פני יחושע כפני

)כח ,ב-ג( את קרבני לחמי לאשי ריח בחוחי
תשמרו לחקריכ לי במוערו,

מגרמיה כלום )זוח"כ רטו(, ,א ועל ירה )בסמיכות(

ואמרת לחם זח חאשח אשר תקריכו לח

הלבנח ,חיינו לכנח מרת מלכות רלית ליח
משתמשים כחינת חו"ר כמבואר בזח ,וחמביו
יבין ,ויקויים במחרה בימינו כרכת תיקוו החור

ותיקוו חעולם בקרוב )ועיין מה שכתבנן בחיברוי דברי
תורה מהרורא רכיעאה אות קי llז כעזרת השם

יבתרך( :

I

ככשים כני שנח וגו' .י!!ל על פי רכרי חתוספות
סוף מנחות ,ק) כ ר"ה ומיכאל( שמלאך מיכא /Iל
מקריכ נשמותיהן של ישראל )ועייז כרכרי אאמו /ר
I

זי/ע כתפארת כניס על התורה כפרשתו מ"ש על הכתוב זה(,
וחנח חקרכן מצירנו ככחינת מיין בוקכין ,שצריך

)כז ,ככ( ויקח את יחושע ונו ./פירש רש"י

לקכל עליו מסירות נפש בחיים חיותנו ,ובפרש

)בשם רז /Iל ביומא )עו ,כ« לקחו

בעת חבלי משיח אלו על חגאולח שלימח ,כמו

שצח

חיים

ושלום

פנחס

שכתב ביערות דבש )ח I1א דרשו א' ד"ה ולירושלים

לב ,טו( .או על כל פנים בניו ,הוא גדול יותר

עיךר( שצריך כל אחד לקבל עליו מסירת בפש

מנסיוו העוני ,על כן הקדימו כנזכר.

בכל יום בתפלתו ,בשביל שיבוא הגואל צדק
במהרה בימינו ,ומכל שכן בימינו אלו בתוקף
החבלים ,ושכבר הגיע מועד הגאולה עוד משנת
של  f1ה הוי כבר !'בעתה" ,כמ"ש נשם האריז"ל
)שער הפסוקים דניאל יב(, ,ב ובאו בנים עד משבר

וכח ללידה איו )ישעיה לן(. ,ג
וזו  Iש את קרבני יחמי יאשי) ,היינו אישים,
בני אדם ,אנשים( .ריח נחוחי תשמרו

יחקריב יי ) ,את עצמו במסירת נפשו לקרבן
בתפלתו כנזכר( .במוערו) ,כי עת לחננה כי
בא מועייד הגאולה כנזרכ( .ואמרת יחם,

)שעל ידי זה תזכו( זח האשה אשר תקריבו
יח' כבשים וגון) ,היינו תמידיו כסדרו בבית

המקדש בפועל ממש ,במהרה ביובינו( ,אמן כן
יהי רצוז ברוב רחמיו

וחסדיו:

נוכמו שפירשתי במזמור שיר ליום השבת וגו/
)תהרם צב(, ,א אשר לכאורה יפלא דהא
כל המזמור ליוס השבת ,ולא מיירי כלל מעניני
שבת

ושביתתו

יתבךר

ממלאכתו

בבריאת

העולם ,רק מיירי מהרשעים אשר יציצו כעשב
ולהשמידם וכון וכיוצא ,רק הנה אמרו רז"ל
)מבילתא יתרו מסבת דכחודש פ"ן ,ן( ופירוש רש 'Iי }שמות

ב ,ט ד"ה ועשית( שצרדי להיות בשבת כאלו כל
מלאכתך עשוייה ,כך יהיה כל אחד בוברגוע
בנפשו ודעתו .על כן בא המזמור שיר ליום
השבת לרוב בני אדם אשר ובלאים דאגות
וטרדות וצרות כל ימי השבוע מגלגלים החוזרים
עליהם .ולזה בא הכתוב לנחמם ולחזק את
לבבם ביום השבת במזמור שלו ,שיהיה מנוח

ווברגוע לנפשם ולא יתרעמו ח"ו על הנהנתו.
וז"ש טוב להודות לה /ולזמר לשמך עליוז) ,בין

ואמרתי עוד בזה בפרשה הנוול שהוא חל
בין הובצרים על כן צריכין ביותר

לעבוד אן במסירות נפש על הנאולה שלימה

במהרה ביובינו ,בבחינת להקריב לי במועד"ו,
שהוא רוובן לאלו הימיס ,כדאמרינן בתענית )בט,

א( קרא עלי מוע"ד )איהכ א ,טו() ,ועיין בדברי אאמו /ר
I

אם הוא( להגיד בבקר חסדך) ,היינו חסדי בוקר

זרחה הצלחה עליו .או(

ואמונתך) ,צריך

להתחןק ביותר באמונה וטבחוו בהשם יתברך

אם שקעה לפעמים שמש הצלחתו וחשכו עיניו,
בבחינת( בלילות) .וזה שכתוב( עלי עשור,
)היינו עשירות( ,ועלי נבל) ,שריא דעניותא
כבז'ל שמיה ,כדרשת חזן/ל )פסחים קיא(, ,כ היינו

ןי /Iע תכפארת בנים על התירה בןה( :

ביו שהוא עשיר או עני( .עלי הגיון בכנור,
)להודות לה' .וירע( כי שמחתני הן בפעלך

)בח ,ד-ו( את חכבש אחר תעשה בבקר.

במעשי ידיך ארנז),שימח על חלקו שהכל
לטובה ,לכל אחר את אשר פעל הי .כי( מה

הצלחה( .ואת הכבש השני תעשה בין

נדלו מעשדי ה' מאוד עמקו מחשבותיך אשי

חער בים) ,בעת שקעה שמש הצלחתו( .יהיה

כער לא יעד וכסיל לא יכין את זאת) ,כי יוכל

אדי שיהיה יעשה קרבן לה /בכל לבו ונפשו,

האדם לחשוב בנפשו ,גם אם הוא עני ,אם
ההי עשיר ,היה עושר שמור לבעליו לערתו
ומפלתו בנפש וגוף .כאשר אנו רואיו( כפרוח

העושר לבל יהיה ושימו ישורוו ויבעט )דברים

רשעים כמו עשב ויצציו כל פועלי און) .אבל

)בעת

זרחה

עליו

שמש

בעשיית מצותיו תוביד .והקדים נסיון העושר,

היינו בבוק'/ר בעת יצליח

כנו,ל,

שזהו נסיוו

חיים

ושלום

פנחס

שצט

הוא( להשמדם עדי עד) ,ומזה יוכל לשער בכל

אל יתגאה (.ו//ח רביעית חחי"ן ,ר"ת נצח

מפעלות השם יתברך עם האדם ,וזהו המשך

חור יסור ,ורביעית שלהם הוא מלכו  ffת ,וזה

המזמור

שם( [.

)נמשיך לעניננו

שכתוב רביעי Iות ההי lfו .גם שמתנהג עמו חווו

לפירוש

ועשירית''1 ) ,

הכתובים

בוה(,

רומז לחכמה )זוח"כ קכב,

«.א חאיפח) ,באיפתו של ארם הראשוז,
כררשת חז  flל )תנחומא כי תשא סימו יכ( איפה היית

בריבא רמלכותIfא דינא ,עם כל ןה לא יפול

לכבו ויעבוד להשם יתברך( עוות תמיר
חעשויח בחר סיני) ,על פי התורה( .וריח

ניחוח אשח וח') ,נחת רוח לפניו יתברך
שמו(:

באיפתו של אדם הראשוו ,וכרברי האריז Ifל

בשער הגלגולים )עייז הקדהמ ג ,ועיי! שער הפסוקים
בראשית

דרוש

ג

כארוהב,

ץע

חייס

כהקדמה

שלער

ההקדמות( ,והיינו שצרד להעמיק בחכמה בנפשו

מה שצריכיז לתקן ,יעל מה בא העיקר לעולם
הזה ,ושיהיה עבודתו( סות) ,בלתי לה' לבדו(.

ומנחח) ,להעלות גם עניני עולם הזה ,שהם
מצד שמאל שר'/י עולמות ,הם בבחינת מנחה
,ג'/ק כבודע מןוהר הקו

תרומה )קםו(. ,כ

וגם

רומז על מה שכתוב לעיל גם בהיות בבחיבת

או

יאמר

את הכבש אחר תעשה בבקר
ואת

הכבש

השבי

תעשה

בין

הערבים .יו/ל רומזים על קריאת שמע של

שחרית וערבית ,על פי מה שכתבו בספרים
הקדושים בענין היחור וןווג הקבו/ה עם כנסת

יש.ראל כביכול ,והוא בחינת האשה נקנית
לבעלה בכסף בשטר ובביאה כנורע )קדישוי! פ"א,
(.א"מ

ייבין חער ביים" ,הייבו בזמו מבח//ה שחשכו

על כו יש לומר כי כסף שטר ביאה ,ר"ת

ואף על פי כו נתחזק

אחר

עיננו בסוף גלותנו,

כב"ש.

וז/וש

את

חכבש

בשמן) ,רומן לחכמה ,כמאמר חז ffל במנחות

תעשח בבקר) ,שהוא יחוד קריאrי שמע של
שחרית ,קוב"ה כביכול עם מלכו"ת( .ואת

)חפ(, ,כ וכנודע בספרים )עייו מאורי אור עךר ש ,אות

חכב"ש חשני תעשח בין חערבי"ם ,היינו

והיינו שיביו וישכיל בדיעו ושכלו מה

בזה רומן לקריאת שמע של ערבי  IIת ,שהוא

שצרד לתקן כנזכר( .כתית) ,היינו כתית בעיני

לרו יהורה מפלג המנחה ומעלה )ברכות כו ,א«

עצמו בבחינת ענוה ,גם בהשיג'ו שערי חכמה

כנזכר:

להוציא

מ(,M

יקר מזולל לתקז כנזכר( .בוווח

חיים

ת

ושלום

מטות

מטות
,ל) ב( ויר בר משה אל ראשי המטות יבי'.
עיין מה שכתכני על כל המשך

פרשה זי כשער שישכר )מאמרי חריש תמת אב מאמר

ימי הצמרים אות ב( עיין שם (:א)

(.א) ו  'Iרכר משה אל ראשי המטות לבני ישדאל לאמר זה הדבר אשר צוה וגו') .ופירש רש"י זה הדבר
משה ננתבא וכו' ,מוסיף עליהם משה שננתבא בלשון זה הדבר .דבר אחר זה הדבר ,מיעוט

הוא .לומר שהחכם בלשון התרה ובעל בלשון הפרה כלשון הכתוב כאן.
עד כאן לשון רש"י( .ושגזע אישה והחריש לה לא הניא אותה וקמו כל
נפשה יקום וגו' ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו ונשא את עונה אלה
בין איש לאשתן בין אב לבתו בנעוריה בית אביה ,וסמיר ליה וידבר ה'
בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמר ,וצירר להבין הסמיכות.
רש"י

ענין

משה

שנתנבא

בזה

ואם חלפו אין מותד ואין מופר,
נדדיה וכל אסר אשר אס,רה על
החקים אשד צוה ה' את משה
אל משה לאמר נקום את נקמת
וגם להיבן מה שכתב כאן בזה

הדבר,

ונראח לפי עניית רעתי ,דהנה כתב בבני יששכר )מאמרי חדשי תמח אכ מאמר ג אית א ,יעןיי אגרא רכלה
פרשת פקידי ר"ה רירכסי( בשם הקדוש רבינו מה"ר דוב בער זי"ע המגיד הגדול ממעזריטש על מה שאמרו
רבותיני ז"ל )ירמא בר ,ב( שמצאי האייבים ביום תשעה באב את הכרובים כמער איש וכי' .יהלא אמרו
רז"ל )בבא בתרא צט ,א( שזה לא היה רק בזמן שישראל עישין רצינו של מקום ,ובהיפר ח"ו הכריבים
הופכים פניהם זה מזה ,יהלא היה אז אין עישים רצונו של מקום בזמן החורבן ,ותיץר דחייב אדם
לפקיד אשתו בשעה שיוצא לדרר )יכמרת סב(. ,כ עד כאן תיכן רבריי הקדושים .יכן כתב בספר אוהב
ישראל כעין זה,

והנח קיימא לן )בדרים עט ,ב( דבעל אינו מפר רק דברים שביני לבינה ,ומשה רבינו נקרא בעלה
דמטרוניתא כביכול כנודע) ,עריין בזוהר הקרוש )יוהי רלר .כ( משה איש האלקים מרא דביתא רמטרניתא

דהא כלת משה כתיב וכו' ,עביד בביתי' כדא אישה יקימנו וכו' יאישה יפירנו ,עכלייה עיין שם(.
וכפרשת ואתחנן ,ג) ככ ד"ה כעת( פירש רש"י בשם הספרי )דכרים פכ//ן( בעת ההוא לאחר שכבשתי את
ארץ סיחון ועוג אמרתי שמא הותר הנדר ,הרי שהיה נדר כביכיל מאתו יתברר שמי שלא יכנס משה רבינו

לאץר ישראל ,יאם היה נכנס משה רבינו שוב לא היו צירכין לחורבן בית המקדש ,והיה 'אך בכניסה
ראשונה התיקון השלם שעתיר להירת במהרה יבמינר ,כבורע .ואם כן היה יכיל משה רבינו בעלה דמטרנותא
כביכול להפר הנדר .כיון שהוא נדר עיניי נפש ,שבינן לבינינר כנסת ישראל בת זיגו כביכול ,שעל ידי זה
הנדר שלא יכנס משה לאץר ישראל נסובב החורבן בית המקדש והפירור כנזכר )מבחינת חייב אדם לפקוד
אשתי בשעה שייצא לדרר( .אר בעל אינו מפר רק בירם שמעו ,והנה משה רבינר ע"ה המתין עד אחר
שכבש ארץ סחירן ו~וג ,אמר שמא היתר הנדר ,יאז לאחר זמן )מאז ששמע הנדר מאתר יתברר שמי
כביכיל שלא יכנס משה לארץ( ,שיב לא מהני הפרת הבעל ,ימקרא מלא היא ,ושמע אישה יהחריש לה

חיים

ושלום

פטות

תא

,ל) ב( יא יחל דרבו ככל היוצא מפיו יעשה.

ידי זה

יחל ה /במסורה .דו .ואידך )שופטים
י ,יח( מי האיש אשר יחל להלחם[ .ב] והוא יחל

בבני עזבון) ,הם האומה המחטיאי ברית ,ל//ר
כמו שאמרו חז"ל )מכדכר דחנ פכ/וא ,ר( שני אומות

להושיע את ישראל )שם יב(. ,ח [ד] יחל ישראל

וכון ,וכאשר נלחם נגד מחטיאי ברית ר//ל

אל ה' מעתה ועד עולם )תחילם קל(. ,ז נח[ וחבירו
שם )שם קלא(. ,ב יוול כי ביאת הנואל הוא תלוי

ונתקו זה ,על דיי זה יבא ישועת ישראל ,ואיו
ישע אלא לימות המשיח כדברי התנא דבי

בתיקוז היסוד ,כמו שכתוב בכתבי האריזI /ל )עייז

אליהו )פכ/ה (.ח וז (Iש /והוא יחו והושיע

שעח"כ כוונת חעמידח רדוש כ לכ ,כ( בםוד מקבץ נדחי

את ישראו ) ,בניאת .גואל צדק כנזכר .ועם
כל זה מה אנו ומה צדקותינו שנוכל לתקו,
והעיקר כשנפתוח בחרטה ונתקו גם כחורה של

וז//ש וא יחו רברו בכו היוצא

מחט קצת ,והוא יתבךר שמויטהר לבנו

זבפיו יעשה) ,שהיא שמירת רבית הלשון .ועל

ויושיענו בגאולה שלימה.ב-מהרה ביזפינו,ואז

עמו ישראל .וגם נועד )םפר ציירח פ א ,מ ב( כי
II

II

ברית המעור מכווו נגד ברית הלשון..,
שניהם.

גם

נזכה(..

זבי האיש אשר יחו והוחם

לא חניא אותה וקמו כל נרריה וגי' ,יאם הפר יפר אותם אחרי שמעו יכשא את עונה ,על כן סבל הוא
צרת כנסת ישראל ונשא עוננו ונסתלק בערנם במרבר.
וזחי שאמר אליי יתברך בפרשת כרריםי הקרים ז"ה הרב"ר ,יפירש רש"י שזה מעלת משה נוסף על
שארי הנביאים שננתבא בזה הרבר ,בחינת פה אל פה ארכר בי )במרבר יב ,ח(י והוא בעלה רמטרנותא
.בביכולי )וכנ I1ל מהזוה"ק ויחי על הכתוב הלז אשה יקימנו  .יאשהיפירנו רא משה איש האלקים בעלה

'ייימטרנותא עיין שם( .וגם לפי הרבר אחר ברש"י ,שבעל 'כריני' בלשון הפרה ,והיינו רק ביום שמער ,רומז
כנזכר ,וממילא אשמעינן בפרשה זו שאם לא יפר ביום שמעו אניו מיפר ואם הפר רמ;-ונאש~~ת ערנה,
רמזה ירע משה רבינו גם רינו אחרי שכבש ארץ סיחון ועוג לא יוכל להתיר נררו יתברך ,גם כשהוא נרר
עינוי נפש כנזכר ,כירן שהרא אחרי שמעו ולא בירם שמעו.

וז"ש אלה חחיקים אשר ציוה הו את סשה) ,היינו צו"ה מלשרן צוות"א חרא ,היינר התחברות רזיוג
כביכיל ה' עם משה ,שהוא כבלכיל בעלה רמטרנרתא ,יאלו הן החרקים כמי( בין איש לאשתר רגי' שהבעל
מפר רק בירם שמער כנ"ל.

]וכזה יש לרמז בבבא בתרא )ער ,א( ברבה בר בר חנה שאמר שמעתי בת קרל שאימרת ארי לי

שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי יכר' ,כל בר בר חנה סיכסא ,היה לך לרמר מרפר לך ,ומה זה
צרוחו עליו ,הלא הם היר חכמים רבים יבמרתב תלתא כחרא ,הם יוכלי לימר אז מיפר הנרר .אך מיבן
כיון ששמע אז רבה בר בר חנה הקול הזה ,מהסתם היה היא אז בכחו ,בבחינת בעלה דמטרניתא ,יצריך
להפר על אתר ייביום שמעו" ,מה שאין כן לאחר זמן זמנים כשסיפר להם מעשה זר ,לא יוכלו עור להפר
אחרי שמער ,על כן צווחו עליו ,כירז שכנראה היה אז ירם רעת רצון אליו כששמע הקול[.

על כז שפיר מרבן הסמיכרת שאמר ה' אל משה נקום נקטת כני ישארל יאחר תאםף אל עטך ,שעל
פי החקים האלו בפרשה הסמוכה הקודמת כשלא הפר בירם שמעו י על כן יאסף ולא יכנס עוד לארץ י אף
שהיא נדיר עינרי נפש שבינר לבינה ,שעל ידי זה יהיה החורבן בית המקדש.

על כן קורין פרשה זו לעולם בין המצרים ,עד יכונן וישים את ירושלים תהלה בארץ ונשוב קוממיות
לארצינו ואז יהיה משה רבינו בראשינו ,כדאיתא במדרש רבה )דבריס רבה פ"ט(, ,ט

ועי r

בלקוטי תורה

להארין"ל )פרשח ראחחנז< כי משיח הוא משה ,עד כי יבוא ליש"ה גימטריא טוס"ה ,עיין שם ,וכן יהי רצרן
במהרה

בימינו :

חייס

תב

מטות

חעיקר חוא בחסרו יתברך שטו( .יחי יש ראי

אי ה' ונעת"ה) ,אין ועת//ח אלא תשובח,
כראמרינז במררש רבה בראשית

יתברך

שמו

יושיענו(

ושלום

)פכ"א ,ו( ,...

וער עוים,

בטירת היסור כללא רכל שייפיז ,ולבקר הקוצים
המריבים הטחטיאים את הנפש ,יצילנו השם

יתכךר במההר בימינו אמו:

וחוא

)בתיקון

קולם( ,במהרה בימינו אמן:

)לא ,יט( אתם ושב'!כם) .בספרי )מטות פקנIIז,
כה« מה אתם בני ברית אף

//

ו בזה שכתבנו בתיקוו הברית הלשוו והמקור,
י  ttל בפשרתו )הללן לב ,כד( בנו לכם
קרי  ttם לטפכ"ם) .קי"ר קטנה זה הנוף )קהלת ט
יד ,נדרים לב(, ,ב שיבואו חניצוציו לתךו נוף ,וכטו
שכתוב בכונת ובא לציוו בר"ת נוו/ף בני//ו ]כ'ואל

. __.שביכם בני ברית ,יו/ל רמז הקניו בלשוו חכמינו
,ל//ז כי הנה זה היה תיקון היסור ,נגר המרינים
מחטיאי ברית ,וכמו שכתבתי בחיבורי מאמר

תררת שבת )בפשרתז( הנרפס בחמשה מאטרות,

קל כו כשצרו לטהר ולהגקיל ללבו ולהוציא

ו'לשבי פושע ב'יעקב כ'אום י'דרר ו'אני[ ולא למבבא חן/ו.

הנצוצות הקרושות מהם ,על כן אטרו אתם

וגם ט"ף בגימטריא גו"ף .ונם קל ירי השם

ושביכ"ם) ,מה שמצויאים מהשב  IIי הניצוצות

טפטפ Iוי שהיא שטירת הטחשבה שלא לחטוא

הקרושים( .וכה אתם בני ברי"ת) ,בתיקוו

בקין היסור חלילה ,והוא בסור ט"ף ,כבורק

הברית( .אף שביכ"ם בני ברי"ת) ,תוציאו

בכונת חנוכה בנתינת השמו לכוין שם הנזכר,

משם מה שהוא צורך תיקוו הברית( ••• נאמר

וקל ירי זח( וגררות יצנאכם) ,לברור שלא
צלאת חוצה ממנו שלא למקומו ,וזהו תיקוו

המעתיק ,כאז תסר שורה או שתים ונטשטש בבתב יד קודש

ברית המקור( .והיוצא ונפיכם תעשו) ,זהו

תיקון ברית הלשון כנזכר(:

המרבח[.

וזחו י /tל שהוא וכ"ה )בחינת יקקב ,כיקקב
שקראו

בית

)פסחים פח(, ,א

גוף

וברית

חשבינו חר כראיתא בזרה"ק )רעיא המימנא זוח /Iכ

אחר

רבג«. ,א את"ם) ,אותיות אמ"ת תתו אמ"ת

)לא ,ב( נקום נקמת בני ישראל וגו

י l /ל רוטז

שנאמר זה למשה רבינו קווה שהוא בחינת יסור

ליקקב )מיכה ז«. ,כ בני ברית) ,שהוא גוף
וברית כנ(, IIל והבמיז יבין:

שכתוב

)לב ,ז( ייסה תניאוז את לב בני ישראל

בפרשת פנחס בסמוך ,וקל ירי זה שינקום מהם

מקבור אל הארץ אשר נתן

וילחם גנרם יתוקן  ...בני ישראל( .אחר תאסף
או עוכך ) ,קל רךר הכתוב )תהלים קמט ,ה( יקלזו

להם /.ה ולמה )בטסורה( ה /ריש פסוק רגשים,

רו .ואירך )שמואלא ו ,ו( ולמה תכנרו את

חסירים בכבור ירננו קל טשכבותם ,וזהי תיקיו

לבבכם .נג[ ולטח לא שטקת בקול ה) /שם טו,

בכונת

יט( .נד[ ולמה מרחם הוצאתני )איוב י ,יח([ .ה]

בסירור .וגם קאי קל חסירי קליוו ירננו קל
אתתרך

ולמה תשגה בני בזרה )משלי ה(. ,כ י"ל הקניו,
רבאמת יפלא לכאורה קל משה רבינו ק"ה
הקניו מכל ארם אשר קל פני הארמה ,מרוק

אבתריה בכל ררא וררא )עיין ווח"א כח(, ,ב והקיקר

חשר כל כך לבני גר ובני ראובן וחצי שבט

תאסף אל קמו.
אבא,

נקום

הוכריבים,

חיסור

נקונת
)מחטיאי

קורם

השכיבה

בב'!

'!שראו

הברית,

כמי

כמו

שכתוב

t

וכאת

אסיפתם ופטירתם כנוער ,וז"ש אחר תאסף אל
קמך(.

ורוחהי

רמשה

רבינו

ק"ה

חיייים

ושלום

מטות

תג

מנשה ,ער שהוכיחם ברברים קשים כאלו,

ברברינו בכמה מקומות( .אשר נתן ה' ינו,

כמבואר בהמשך הפרשה בזה ,ער שאמר להם

)דייקא ארץ הקורש אשר יתו לנו השם יתברך

)לב ,יר-טו( והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות

טל פי משיחו ,וכמבואר ברמב"ם סוף הלכות

אנשים חטאים לספות עור על חרון אף הן אל

מלכים )עrי פרק יווא ,חוור( ,ולא אשר ילכו לקבל

שיראל כי תשובוו מאחריו ויסף עור להניחו
במרבר ושחתם לכל העם הזה .הלא המה
התנצלו באמת שלא חיה ,כונתם כו להשאר

בוכות בטל פטור בהקאלאניטז ,ותחבולות
הכתות התולים ובוטחים בו ,כי ןהו דךר טמא
לא שטרום אבות ינו ,וכמבואר בחיבורינו בטזרת

במרבר ,רק אמרו )לב ,די( ואנחנו נחלץ חושים

השם יתברך בכמה רוכתי( .על כן גם טתה

לפני בני ישראל וגו./

כאשר התחילו לבקש ולהתנות מקורם טובות

אך באמת גם זה חשש משה רבינו ע'/ה על

השבטים האלו ,והקפיר במה שהעמיקו כל
כך

דעתם

ומאויים

בעניני גשמיות

וטבעיות,

עד שבקשו מעבר ליררן שיש שם מרעה טובה

יותר לבהמתם וצאנם ,ובאמת היה כונת משה
רבינו עו  Iה שיבואו כולם הדור הזה לארץ

ישראל בבחינה גבוה יותר ,ולא לחשוב בדרך
טבעיי וגשמיי ,וכמו שביארנו לעיל פרשת שלח
)ר"ח שלח() .וזהו טעיות כתות הטועים ומסיתים

רוול בימינו ,מצד אחד הפריעריסטעו המה
רודפים שלמוניוום שלום העם ,ויחשבו כי טוב

להם בעולם הזה להשאר בחץו לאץר בגלות
בטבע הארץ ,ובשלום בינותם ,ולא לצפות כל

כך לגאולה .ומצר אחד הציאניסטע"ז,
שחושבים שיבואו לארץ ישראל בררך הטבע
ושניהם

טועים

ורשעים

החוטאים

ומחטיאים

(.ל"ר

הבטטיות

וגשמיות,

איזו

מקום

טוב

יותר

לבהמתם מאץר הקודש ,זהו טטות המרנלים,
טל כן חשש משה רבינו ט"ה "ושחתם
לכל הטם הוה ויסף טוד להניחו במרברון ,כי
ןהו מעכב הגאולה וביאת הארץ על ידי

מחשבות אוו כאלו ,וזהו עיכוב הנאולה גם
בימינו בעונותינו הרבים על ירי הכתות

הנזכרים לטיל.
ווווש המסורה,

ישראי

יבבכם,

ויונה

)כנזכר(.

)לחשוב

תניאון

יב

בני

ווונה תכברו את

ולבחור

רק

בטובות

החומריות כביאת הארץ( .ויונה יא שונעתם

בקוי ',ה )שהבטיחנו ליתן לנו ארץ שיראל
בדךר נסלמטלה מן הטבט ,כאשר נשמט בקול
תורתו

ומצותיו(.

ויונה

ונרחם

הוצאתני,

)לבוא לטולם הזה הנשמה הקדושה החצובה
מתחת כסא הכבור לטולם השפל הזה ,מלובש

כה

עשו

בנוף הטכור הלז ,הוא רק כשנלחום עם תאות
הגוף ,זהו שלימות צרונו יבתרך שמו ,והתינח

ונקרש

ברנע

כשלוחמים עם חומריות הנוף .מה שאין כן

הארץ) ,היינו שוה היה טעות המרגלים במה

כשהולכים ומבקשים תאות הנוף והבהמיות,
אם כו למה זה מרחם הוצאתנו  1לאיזו תכלית,
וכי להוריד הנשמה מקרושתה חווו כנזכר(.

ווה שאמר משה רבינו עווה,
תחת

אבותיכם

אבותיכם

בשוחי

והנה קונתם

וגו',

אותם

וגו' ,ויניאו יב בני ישראו יבותי בא או

שהשגיחו כל כך רק טל בטע האץר ,ובאמת
התכלית לבוא לאץר הקורש לקיים התורה
וינתו ,לנו הארץ למטלה מו הטבע ,וכנזכר לעיל

ווונה תשגה בני בזרה) ,הוא בני נקרא

הנשמה חלק אלקי ממטל ,שצריהכ לעשות

n

תד

"יים

ושלום

מטות

צרונו של מקום יתברך שמו] ,ולא[ לשגות בזרה
המה תעתועי עולם הזה כנזכר( .וזה היה

הפטורה

מקודם חטא דור המדבר ,שאמרו בכל פעם
נתנה ראש ונשובה מצרימה )במרבר יר(, ,ר היינו

שערערו על ביאת הארץ ,על כו חשש זה
מבניהם( .וה' יעזרנו עתה בכל מאויינו ולתקן
נפשינו לביאת הארץ בביאת גואל צדק במהרה

כה אמר חי זרכתי לך חסד נעוריך אהבת
כלולותיך לכתך אחרי במדבר באץר לא
זרועה )דיםה ב(. ,ב וקשה לכאורח דמח זח
רבותיה )כפשוטיח( אם הלכו במדבר בארץ לא

זרועה ,ולמה יהיח להם חטירחא ומשא לחרוש
ולזרוע וכון כדי לאכול ,והלא חיה להם המן

בימינו אמו:

)לב ,טז-ז'( ויבשו אויו ואוכרו גררות צאן

שטעמו בו כל מיני טעמים ,וחבאר וכוי ,ואיזו

נבנה ומקננו פה וערים

נסיוו הוא לכתך באץר לא זרועח ,כשלא היח
צריכים לזרוע כנןכר .וי"ל בפנימיות העניו ,על

וטפנו) .היינו כנזרכ לעיל בםמךו בד"ה ולמה

תניאוז וגו' ,על זה השיבו והתנצלו כי איו
כונתם ת"ו לכנוס רק בדרך הטבע והגשמיות,
ובפרט לעתיד בביאה השלשיית בביאת גואל

בפנים( .ועייז בלקוטי תורה לחאריז'/ל )פשרת חקת

וירצו רק בדרך נס ,רק

הבכאת הסלע(. ,וכונת הכתוב הלז בתפלת זכרונות

צדק ,בודאי יאמינו

לעת עתה בביאת הארץ ביאה ראשונה ,אז
יחפצו שיוכלו לפרנס בנהים וביתם ,כדי שיוכלו
לגדלם על ברכי התורה.
וז"ש גררות"צאן נבנה ומקננו ]כדי שיהיה[

וערים וטפינו ,לפרנסם .ובעניו בביאת
גואל צדק לעתיד( ואנחנו נחוץ חושים
ופני בני ישראו ער אשר אם הביאונם

או

וכקווכם,

הצדיקים

)כמו

שמקובל

בידינו

מפי

רבותינו זי"ע( .כי בני דן מעשרת

פי הנודע מעץ חיים ב//ח) שער ל"ב( כי פרצוף

דור המדבר היה פנים באחור )בלי פנים

במוסף

ראש

חשנה.

וז//ש

אחרי

וכתך

במרבר בארץ וא זרועה ,כידוע שחצמחת

והמשכת חזרע )כביכול( חוא רק מזיווג פנים
בפנים ,כשהיה פנים באחור ההי בחינת ארץ

לא זרוע  IIה ,וזה פנים באחור שאז היא הסתרת

פנים כנודע ,אף על פי כו הצדיקים שבהם
בדור דיעה דור המדבר ,לא נפלו ממדרנתם
ומוחם בם בהיותם בבחינת אץר לא זרועה ,וזה
נסיוו ובחינה בדולה כידוע ליועדי חו.

עומרים שם עד עתה מזייינים

נועל כו שי להביו קצת ,מדוע הדור דיעח הלז

לצאת עמנו למלחמת בוב ומגוג ,בביאת גואל

ים

סוף

ועמוד

אש

חשבטים הם

צדק

במהרח

בימינו,

כאשר

הבטיחו

ואנחנו

שראו

ומתו

תורה,

יציאת

ושראו

מצרים

עמוד

וקריעת

ענו

נחלץ חושים וגון נחנו נעבור חלוצים וגוי ,על

בעיניהם תמיד ,אד היו מתאוננים ומתרעמים

כן עומדים מזויינים ומצפים עד אשר ישמעו

מו חשמים כי יצאו ויבואו לטובח במחרה
בימינו) .וכמו שמקובל על פי מעשיות ממנידי

בכל עת בפעמים רבות ,אולם הבחינת הסתר
פנים שבבחינת פנים באחור נרם להם זאת,
ונם כל הגדול מחבירו יצרו גדול חימנו )סוכה

הקודמים ז"ל זי"ע( ,וחמביו יביו והמאמין

נב{, ,א ולא יכלו כל פעם על ידי זה חבחינח
הנזכר לעמוד ולבטל צירם של תרעומות

יתרבך:

וכיוצא ,וח' הטוב יכפר בעדם[:

אמת

והמכתבים

החתומים

מגאונים

וצדיקים

ח'י'ים

ושיום

מםעי

תה

מסעי
)גל ,א( במדרש מובא בילקוט ראובני )ר ה

הכל ,ואם כו שוב לא חוצרכו לדן גליות ,אלא

אלה בשם קשרה מאמרות( אלה

על ידי חrפא חידוע במדבר ,עד ·שחמלו במסבו

מסעי בני ישראל ,אלה אלהך שיראל גרם
אלה מסעי בני שיראל .וי//ל על פי דברי

נרדי נתו ריחו )שיר השירים א ,יב( ,חזר הערב דב

וחתערובות ,ושוב חוצרכו לד' גליות .וזח

המגלה עמוקות )פרשת מטו//מ ,ואתחנן אופ! ר מ( כי

שכתב המדרש אלה אלוקיך ישראל) ,שחוא

אלה מסעי בני ישראל ד /fת בבל ,מדי ]ו[פדס,

חחטא הלן אחרי מתו תורה( גרם אלה מסעי

יוו אדום ,אלו הדי גליות של ישראל ,עד כאו
תוכן דבריו חקדושים .וזחו י"ל ההמשך "אש ר
יצאו מארץ מצרים" ,כי אלח מסעי בני

בני ישראל) ,הד' גליות( כנןכר לעיל ,ח'

II

II

ישראל 'ר)  fת חד' גליות כנזכר .ויוקשח לכאורח

חלא היח יציאת מצרים שחצויאו כבר כל
חנצוציז ,ולמח הוצרכו עוד לד' גליות .על זח
בא חתירוץ( אשר יצאו )מעצמם .בחוזק יד(
מארץ

מצרים,

)וחמצריים

רדפו

אחריחם,

לאשר לא נשלם חזמן ,רק שחיו משוקעים
במ"ט שערי טומאה ,והיח ההכרח לחוציאם
אז מחר מיד ,כדי שלא יפלו וישתקעו בשער
חנ' של טומאח כנודע] .וכבר פירשו כעין זה
בספרים בפרשת בלק )לקיל בנ ,ן( הנה עם יצא

ממצרים מעצמו בלא הזמז ,על כו עורר עליחם
קrפרוג[ .ועל כו חוצרכו אחר כך חר' גליות,
בר (fת /כנזכר.

יגאלינו במחרה בימינו אמן:
)גל,

ב(

ויכתו ב משה

את

מוצאיחם

למסעיהם על פי ',ח
ואלח מסעיחם למוצאיחם .שי לדקדק על כפל
חלשון ,בכפילא מסעיהם מוצאיהם .ושמעתי
בןח

מפה

קדוש

אאזמו"ר

חגאב"ר

פה"ק

זי"ננ )בקל ספר שם שלמה בתי IIק( כי חנח בספרים

דקדקו הלא כל המקומות שהלכו במדבר היה
במדבר שמם ,דרך לא עבר בה איש ,ואם כן
אי  fאיפוא שם העיירות ומקומות ,מי הלך או

גרם שם לקרוא בשמות את כל חמקומות
האלו .ותירצו על פי דברי חאור החיים חק'
ה//ר) אהל מסקי בא"ר אכו ,וקיי! זוח"ב קמ ,א( וכו שארי

ספרים הקדושים שמסעי בני ישראל במדבר
היה כדי לדבר הנצוצות מהמדבר חהוא ,ויתכן

והנה גם כשיצאו בעל כרחם ממצרים בלא

לומר שבכל מקום ומקום היו נצוצות שונות,

חזמן ,מכל מקום במתן התורה נתקו

ונודע שכל הנצוצות והאורות שלמעלה ,הוא

חיייים

תו

ושלום

מסעי
צירופיהם

וז' fש ויםעו ממקה;ות) ,חיינו שנוסע ומרחיק

וסדרן ושליבתם .על כן י"ל שבכל מקום שבאו

את עצמו ממקחלות כלל .אז( ויחנו בתחת,

במדבר לפי ערך הנצוצות שהיה שם כן שמו

)בתחתית

חגשמיות

את שמו באותיות תגין ונקודות וtפעמים .וזהו

המכוערה והtפמאה( .וז"ש חמסורח במקה;ות

אותיות

בחינת

ונקודות

וtפעמים

המדררנח

ובשפלות

בחינת הנצוצות ההם ,גכון איתם או רמון פרץ

ברכו ',ה )כי העיקר לדבק נפשו במקחלות

וכיוצא ,כן כולם לפי עךר סדר האותיות

ישראל בעבודת הו ותורתו ,ואיש את רעהו

כן נעשה תיחכ זו ,וזהו

יעזורו ,ולחיות מנמתו רק לתיקון כלל ישראל(,

ונקודות

וכו ,

ותגין

f

שם המקום.

ובזה נזכח לביאת הגואל במחרה בימינו אמו.

וזהו יש לומר ויכתוב משה את מוצאיהם,

וזהו י"ל רמוז על פי המבואר בלקוטי תורח
להאריז tlל )בפרשתז( כי אלו המ"ב מסעות

שהוציאו בכל מקום ומקום(; .מםעיהם) ,זהו

חם כגנד שם מ"ב ,ונמצא כי מקהלוו'ת חיא

)היינו
נעשה

האותיות

שמות

הנקודות

מסעיהם(.

וtפעמים
מםעיהם

וא;ה

כגנד אות

צ ,t

בשם צת lIג" ,תחת'ו היא כגנד

)נקראו רק( ומוצאיהם) ,מוצאות הפה ,לפי

אות תו בשם הנזכר .וחיינו כי העוסק בבחינת

כנזכר

מקהלות ,חיינו עניני חכלל לtפובח ,הוא בבחינת

ערך הנצוצין

והנקודות

האותיות

וכו'

לעיל( .כי באמת לא נקראו ונקבעו בשם

צדיו'ק שחוא יסוד חי עולמים חכולל ומקשר

מקורם ,רק לפי עךר מוצאות הפה שנכתבו

הכל .מה שאיו כז מי שעוסק רק לtפובת עצמו

ונקראו אז בהעלאת הנצוציז כנזכר ,ודברי פיו

בלכד ,שהיא בחינת תח"ת כנזכר ,כננד אות

חכם חן.

תי ,אשר רגליה יורדת מווות )משיל ה(, ,ה חיינו

ונראה לי בזה מ"ש ע; פי ',ה היינו ויכתוב
משח

את

)מוצאות

מוצאיחם,

הפה

חאותיות ונקודות כנ(. IIל ;מםעיהם ע; פ"י

הוי"ה) ,שזחו חיח רק על ,י'/פ מוצאות חפ"ח,
שנקראו כן .חוי"ח הוא שם העצם חכולל כל

השמות,
וצירופיחן,

חיינו
ככח

לפי

ערך

נקראו

זיווגי

חשמו /fת

כשמותן

להעלאת

חנצוצות( כנזכר:

מי שעוסק רק לצורכו ,פותחיו .את פנקסו

ועונותיו נבדקים בקtפרוגים ואין וכוי בלא חטא
)שבת בה(. ,א מה שאין כן מי שחוא עוסק לטובת
חכלל לכבוד שמו יתברך ,אז בבחינח כוללת
לא יאונה לו כל ער סלה ,ויפעול לתכלית חtפוב
וחחיים למשיח בן דוד במחרה בימינו

אמו:

)לר ,ב( צו את בני ישראל ואמרת אליחם וג!'
זאת הארץ אשר תפול לכם בנחל.ה.
כמדרש רבח )מכדרכ רבה פכ ג ,ה( מלמד שחראח
II

)גל ,כר(

בתחת.

הקבI1ה למשח וכו' דור דור ומנהיגיו ,דור דור

ויסעו ממקחלות

ויחנו

במסורה ממקחלות בו ,דן.

ופושעיו ,דור דור וצדיקיו ,עד כאן לשונו
כמדרש רכה .ויפלא כל עובר מהו הלשוז

ואידך )תהלים םח ,כז( כמקהלות כרכו הו .י"ל
רמוז

בפשיtפות,

כי

מי

שחוא

פורש

מדרכי

באמצע

דור דור

ופושעיו,

פושעים מה בעו

הציבורח"ו ,חיינו שאינו חושש לtפובת חכלל

הכא בין מנהיני וצדיקי הדור .אולם יש לומר

רק לtפובת עצמו ,שלום יחיח לי וגו ) fדבירם טג,

לזכות בני

כיון שהראחו חמנחיגים

יח( ,וזחו תכלית חפחיתות וחמדרגח נמוכח.

וצדיקים עד סוף יומיא דור שפל כזח ,ודור של

ישראל,

חיים

ושלום

מםעי

תז

שמד ר"ל ,וכשיהיו נחשבים הצדיקים בעצמותו,

השם ביותר ,ורק העיקר לעבוד להגיע לבית

מה הם ראוים במעשיהם לפני הקב//ה מךל

יעקב אמת במהחר בימינו .וי;ארץ )ישראל(

עליוו יתברך שמו ,אולם כשנחשבו לעומת
הרשעים הגדולים שבדור ,ושהם כגנדם צריכים
ללחום עמהם ,נוכמ  lIש במדרש )סרפי מפות פקנ ז,

י;א יכופר) ,עוו הדור עד כה( .כי אם בד"ם

תאכלו

יח( ופירוש רש"י בזה )בפרשת מזפות )לעיל לא,

שהתפללת lIם

יר« ויקצוף משה על פקודי החיל ,ללמדך שכל
סרחוו הדור תלוי בגדולים ,שיש בידם למחות
עכל [,Iה /אז נחשבו המהניגים וצדיקים לצדיקי

תפילה ,כמו שכתוב )תחלים קב ,א( ולפני ה'
ביאת הארץ במהרה בימינו( .ובמסורה ,אם

אמת) ,וכמ  IIש )מלכים א יז ,יח( השונמית באת

יכופר

כראוי

אלי להזכיר את עוני וכו' ,שהיו רואין מעשי

בגאולה שלימה ,רק בדךר הבזפע .עוסקים

וכו' ,וכנודע( .על כו חשב בהמנהיגים שהראה
לו הקב /Iה למשה רבינו עד היום האחרוו,

הקודש

בדרך

הציאניסזפעו

האגודיסזפעז

וכיוצא,

)שהוא סוף יומיא אליו בעונותינו הרבים( .דור

והכל מצד הסזפרא אחרא הירוס האמונה

דור ומנהיגיו ,דור דור ופושעיו) ,ולעומת

ועיכוב הגאולה( .עד תמותון) ,היינו עון

אלו הפושעים שפיר נחשבו אז( דור דור

חילול השם ,כדדרש ר' מתיא בן חרש בפרק

באמת

יום הכיפורים )יומא פו ,א( על הכתוב הלז,

II

וצדיקיו,

)שכננדם

נחשבו

הם

לצדיקים( ,כנזכר:

)זהו תפלה ,כמו שאמרו חז  IIל )ברכות י ,כ( לא
הד 'Iם

על

על

)ויקרא יפ ,כו(,
דמכ"ם(.

קודם

שופכו,

)זהו

ישפוך שיחו ,היינו לשפוך נפשינו בתפלתנו על

בייסוד

העון

הזה,

קאלאניע1
או

)שאיו

באץר

כדומה

חפצים

ושהוא עוו חילול השם וכנזכר לעיל .רק(
בזא"ת יכופר עון יעקי'ב) ,כשיחפצו בביאת

)לח ,בל( ווארץ לא יכופר וגו' כי אם בדם
שופכו .במסורה ·יכופר ',ד
דן .ואידך )שיעיח בכ ,יר( אם יכופר העון הזה

]לכם[ עד תמותוז[ .ג] בזאת יכופר עוו יעקב )שם
כז(. ,פ נר[ בחסד ואמת יכופר עוו )משלי פז(. ,ו

י"ל הענין שאנו רואים בעונותינו הרבים עיכוב
הגאולה ואריכות הגלות ,ה~ על ידי שאין
שופכים נפשותינו ולבנו בתפלה להשם יבתרך,
במסירות נפש בעד הגאולה השלימה ,כי

הגאולה העתידה יכירו בבניו בית המקדש
שיבא מו השמים נבנה על ידי תפילתינו ,כמו
שכתוב )ישעיח בי ,ז( כי ביתי בית תפלה יקרא

גואל צדק וירבו בתורה ,שנקראה זא  IIת ,כמו

שאמרו ז'Iל )איהנ רבח פייג ,ז( איו זאת אלא תורה,
שנאמר )ררבים ר ,מר( וזאת התורה וכון ,היינו
כשירבו בתורה

כדאיתא

בבבא בתרא

על הכתוב )חשוע ח ,י( כי יתנו 'בגויים

,ח) א(

עתה .

אקבצם ,יזכו לבניו בית המקדש במהרה בימינו,
וכדרשינו בפסחים )פח ,א( כיעק/יב שקראו בית,

ועל ידי זה יכופרו העונות הקודמים .ןכשיובו
בתשובה ,ועל ידי החס"ד והצדק I /ה נגאל ,כמו
שאמרו חז"ל בבא בתרא .וזה שכתוב( בחס"ד
ואמ"ת ]בית יעק"ב אמ"ת[ ,יכופר עון  1ונזכה

לגאולה במהרה בימינו.

וגו' ,ועיין בזה בתפארת בנים על התורה

לאאמו"ר זי"ע בפרשתו על הכתוב הלז .וגם
הנה כשאיו ישראל חפצים ח"ו גבאולה
וחושבים דרכים זרים שובים ,הוא עוו חילול

וזה שאמך הכתוב ויא תטמא את הארץ,

)כדברי

גדול

הראשונים

זצ  IIל מהר"ם

מרוזפנבורנ בתשובות תשב"ץ קזפו )סימ rתקנ"פ(,

חיים

תח

מסעי

ושיום

]וכמובא בחיבורי עולת תמיד[ ,כי הנוסעים

אתם יושבים בה) ,בבחינת כלומר ישוב ארץ

לארץ הקושד שלא על מנת לעסוק בתורה

ישראל ,אבל איו זה האמת כנזכר לעיל(,

כ '1

ועבודה ,רק בעניני עולטיים ,הרי זה כמושב
לצים שם במקום הקודש ,ועליהם נאטר )ריפיה

אני ה' שוכן בתוד בני ישראו ")לאו דוקא
באץר ישראל צרד לדור בזטו הגלות ,רק ביו
יראי אלוקים כני ישראל העושים צרונו של

הקאלאניסטע iכנזכר לעיל.

מקום ,שנקראו כנים כדאמרינו כקידושיו )לו,

ב,ז( ותבואו ותטמאו את ארצי ,והוא כדעות

וז"ש ווא

תטמא

את

הארץ,

בבחינת

ותבואו ותטמאו את אצרם כנזכר( .אשר

א(  (,ועל ידי זה שנעשה צרונו של טקום ,נזכה
לגאולה' שלימה בביאת כו דוד כמהרה כימינו
אמן:

ספר

חייס

ו סיוס
עלספר

רכרים

I
,1
1

תיא

רבריס
,א) א( אלה הדברים אשר דבר משה וגו'.

אור החיים זי"ע ,ואשר כתב םפרו ברוח הקודש

ח//ר) אלח

)וכנודע בשם רבינו הבעש"ט הק' זי"ע וכמובא

חרברים( כתב וזה לשונו אלה מיעט הקודם,

בשם הגדולים )מערכת גרולים ח אות מכ ,ספרים א נר(,

פירוש לפי שאמר אשר דיבר משה ,שהם דברי

וכנודע בשו"ת דברי חיים ב//ח) יורח רעח סימו (ה//ק

עצמו ,שכל םפר תוכחות הם מוםר ממשה
לעובר פי ',ה ואמרו ז  IIל )מגילה לא ,ב( קללות

ושווות נית שלמה ,וגם אנן בעניותן עםקנו בזה
נעה  IIי נפרשת גדולת קדושת אור החיים

שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרז ,ואפילו
מה שחזר ופירש מאמרי ה' הקודמין לא נצטוה
לעשות כו ,אלא מעצמו חזר הדברים ,וחש
הכתוב לומר כי כדךר שאמר משה מפי עצמו
דברים כאלה ,כמו כן במאמרים הקודמים אמר

זצלל"ה )עיין שו//ת מנחת אלעזר ח//א סימן (,א//י והלא

 IIאלא משה מפי עצמו" ,זהו כי דבר ה' בזה

משח מפי עצמו איזה דבר ,לזה אמר אלה

)במדבר טו ,לא( ,עד כאן לשוו הגמרא ,ופשוט

הדברים אשר דבר משה ,דיבר מעצמו ,אבל

דכל התורה היינו גם ספר דברים בכלל ,וזה

כל הקודם בארבעה חומשים לא אמר אפילו

ברור.

כאור

החיים

הקדוש

אות אחת מעצמו וכו' ,עד כאן לשונו (.א)

הוא חלילה כמו נגד דרשות חז"ל בש"ס
סנהדריו )צט ,א( שאפילו אמר כל התורה כולה
מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב IIה

ומה שאמרו חז  IIל כנזכר לעיל )בסוף מגילה(

ויחרד כל לב הקורא זה לכאורה ,וח"ו לומר

קללות שבתורת כהנים משה מפי הקב"ה

ולטעות שהדברים כפשוטן יצאו מפי

אמרו ,קללות שבמשנה תורה מפי עצמו אמרו,
היינו כמ"ש מהר"ל מפראג )תפארת שיראל פרק (ג//מ

גאוו גדול קדוש ה' בעל רוח הקודש רבינו בעל

ובהגר"א מווילנא )מובא באוחל יעקב רברים בפתיחה(
(.א)

כרכרי סמור סחייס סקדוtג כמכ גס סרכככ"ן,

ו rס כtגונו סקדוtג :וטפס סומיכ ככtגס וכוי,

כי ככפ Sככו רמס כפtגומ כו וכמ  Sוסו סtגס כ rס וכוי .וכו
כמכ

סרמכ"ו

)עייו סנסלrו "סר"כ רכובכלרנ ,יכ"לrו ז(. ,וf

וכמכרכנמכ כסקדככס כספר דכריס יtג כימור רrככ כפניו

 rס tגמיו סדכריס סומריס ח"ו ככמככר rכ rייכ )לסר:rכרל דכריל
כrופנס נ"ובס נסנס"ק כענ יוב"" ,,ובס  5rלק"נ כrוסניס (.יr

כיוו ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה
רבינו ,על כו קללות שבתורת כהנים נאמר
בלשוו נוכח ,שאמר הקב"ה )ויקרא כו ,מ-מא( אם

תלכו עמי קרי אף אני אלך וכו' ,מה שאין כו
בקללות שבמשנה תורה שנאמר )לקמז כח ,כג-כח(

יככה ',ה וכו כולם ,היינו שהגיד משה בשם

ח'י'ים

.תיב

ושלום

רכריס

הקב"ה בדךר שליחות ,ולא בלשוו נוכח
לישראל ,שהשכינה מרברת מתךו רגונו כנזכר

בלשוו הרכרי"ם שדירב משה ,עד כאן שמעתי.
אמנם לפי מה שכבתנו אינו צריך לןה" ,ובאמת

לעיל .וכמו שביארנו בעזרת השם יתברך
בשווות מנחת אלעזר )חלק א' סימן (,ו"ס עיין שם

לטעות בדרכי אור החיים הקרוש

אין כונה זm
כנזכר לעיל ולא הגיע לו בער זה עונש חוןו.

ובקונטרס שירי מנחה )כסוף מנחת אעלזר חלק ('ג

על זה .והגם כי בכל התורה לא שייך לומר

ומה שנמצא בפשרת וילך על לשון הכתוב "כל

ןה )כמו בתוכחות( ,רהא מצינו גם בדברי

בכמה

הרברים",

כבר

כתבו

התוספות

דוכתי על דרשות חן 1Iל שדרשו )עיין ברכות מז ,כ

חומשים הראשונים רובו ככולם בלשוו שאמר
משה בשם הקב"ה ,גכון )שמות כ ,ז( כי לא ינקה

יעיין תוספות שתכ קבח ,א ו"ה ונתן( ונתן הכסף וקם

הו ונו'. ,וכו כיצוא בכל התורה ,ואין חילוק בין

לו )עייז ויקרא כן(, ,ב וכן במגילה ,ג) א יעיז תוס' שס

משנה תורה בלשוו הזה .עם כל זה הכונה של

ו"ח וילן( דררשינן וילן יהושע בתוך העמק }עיין

שמה

תיוש Vח(, ,ב tוכהנה וכהנה אשר פסוק כןה לא

שחזר המצות שנצטוו מפי הקב I1ה לא היה צרד

נמצא בלשוו כזה ,אלא ררבנן לא הוי בקיאי

לבקש שרות ושליחות עוד הפעם ,כיון שכבר

בקרא בעל ·פה מדויק כלשונם מרוב טירדות

נצטוו על ידו ,רק חןרן והזהירו לישראל על
שם שליחות הראשונה .וכו גם מה שכתב שם

גרסיי' ,על כן דשרו וכתבו לפעמים שלא בדיוק
הלשון דכתיב בקרא כנוער ,וכן קרה בזה

במשנה תורה ,היה בשליחות הקב"ה להזהיר
ולהוכיח את ישראל ,כיוו שהיא ספר דברים

)בפרשת וילך( להגה"ק בעל אור החיים[

אור

החיים

בקרושתו

הקדוש

ככל

בודאי

התורה

רצוייה

כולו

כן,

מפי

והדברים עתיקין:

הקב//ה

לשיראל על ירי משה ,אלא שנראה לכאורה
הלשון כן באלה הדברים כמו שאמרו חז"ל

כנזכר לעיל בסוף מגילה לעניו קללות שבמשנה
תורה ,הכי נמי לכל משנה תורה וכנזכר לעלי,

אבל לא אמר משה רבינו מפי עצמו זאת ח"ו,
וכו הוא בעל רכחך כונת האור החיים הקרוש
כנזכר.

,א) א( במררש רבה )רכריס רחכ פ ,א /ג( אלה
I

הדברים

וכר',

אוכיחך

ואערכה לעיניך )תחלים נ ,בא( ,תרין אמוראיו ,חד
אמר אעורר כל לעינד ,וחד אמר אסדור כל
לעיניך ,אמר לו משה איני מוכיח אתכם על
מה שאתם עתריים לעשות ,אלא על מה
שעשיתם לשעבר במדבר בערבה מול סוף ,עד

כאו לשוו המדשר רבה .והוא פלא גם בקא

]ושמעתי מפי זקן וחםכ שמקובל מצדיקים ז"ל
אשר תמור שנמצא זה הלשון

סלקא דעתך שיוכיחו אותם על מה שעתידין

)בפשרת רברים( באור החיים כנזכר אשר שי

לעשות ,וכי יחשור אותם על ככה .וגם באדם

לטעות בו ח"ו כנוכר ,על כן טעות נןדקר לפני

)זולת הקב  tlה( לא שייך התירוץ של ידיעה

הה"ק אור החיים בספרו שם )פרשת ויךל )קלמן

ובחירה

)עןיי רמב"ם חלבות תשוחב פ I/ה(, ,ח"ח ואיך

לכ מו ,ווIח ויוכר את« שפישר ררכי הכתוב וידבר

שייך גם בקס  I1ר לומר כשירע משה רבינו

את כל הדברים ,מה שכתב כל הדברים

מטחא שלהם לעתיר שיוכיח אותם על ככה,

ובאמת לא נמצא בתורה שם תיבת כל ,כנוער

והלא אז לא יהיה בחירה עור .וגם במה פליני

התמיה

הןאת

בכר.

והיא

מרה

כגנר

מדה

תרין אמוראיו הנ 11ל.

חיים

ושלום

דברים

תיג

וי//ל על פי מח שכתבו ספרי מוסר חראשונים

אחרית ,שראח שישראל צריכין לחיות בגלות,

ז  IIל לעורר לבו "בתשובח וכמח גדול

לןח כתב בתורח לשוו של שאר אומות ,שעל

חחטא ,ויתמרמר ויתחרט על אשר חחציף פניו

ידי זח יחיח לחם אחיזח ובחיות שלחם שחוא

בדברי

חלשוו של תו mחקדושח ,בכדי שלישראל
יוכלו לחיות תקומח גנלות וכו' ,עד כאן לשונו

נגד

מלך

חכבוד

ית"ש,

וכיוצא

חתעוררות שיתפך נפשו ולנכו .ויש שכתבו
מגדולי חאחרונים ו"ל ,ובפרט מתלמידי

חבעש"ט חקדוש זי"ע. ,שלזח יחיח לו רק ומו
מיוחד לחשוב חשבוו נפשו ובחרטח כנוכר,
אבל שאר כל חיום יחיח )גם חבעל תשובח(
בשמחח ולא יתעצב ,רק יבטח בשם ח /חמוחל
וסולח כי יתוקנו עונותיו לגמרי.

חקדוש.

וזחו י  IIל חמסורח הואיו סשה באר את

התורה) ,בשבעים לשוו כנזכר .ועל זח
יוקשח לכאורח חלא( כי הואיו ה' ועשות
אתכם )לבד( וו ועם )בלשון חקודש ,ולמח
צריכין לבאר חתורח בשבעים לשוו .ועל זח

ובזח יוול פליגי תריז אמוראיו חנ"ל ,כי חא/

תירץ חמסורח כי( הואיו הוך אחרי צו,

ועיניך ,

)]שהוא[ עבודח זרח )עייז מדרש ערכ"י אותיות קטבות

סבירא ליח אעורר כו
)בלבבך ,שיראח בעצמו בלבו ונפשו בחרטח

ויעורר עצמו בכל עת על גודל פנמו ומעשיו
חרעים שעשח( .וחד אמר אםרור כו ועיניך,

)שיחיח בטוח בלבו שיחיו עונותיו מסודריו
ומחוליו לטובח ,כדי שלא יבא לידי עצבות
כנ(. IIל ווf /ש שאין סוכיח אותם עו העתיר,
)כי על חעתיד יבטח בשם ח' שיוכל לקיים
תורתו ומצותו ויחיח בשמחח מכאן ולחלאח,
כי אין חשכינח שורח מתוך עצבות )שכת ל(, ,כ

וכנזכר לעיל מספרים חקדושים ,וכדברי חמדרש

בתחלח בחד מאו דאמר מתריו חאמוראיז
כנוכר( ,וחבן:

,א) ה( הואי; משח באר את חתורח .במסורח

חואיל גן ,דן .ואיךד )שמואל א

יכ ,ככ( כי חואיל חן לעשות אתכם לו לעם .נג[
כי חואיל חלו אחרי צו )הושע ה ,יא( .וחחנ פירש
שוווי באר את חתורח ,בשבעים לשוו פירשח

לחם .ובקדושת לוי כתב בזח ,כי חלשון של
כל חאומות חוא חיות שלחם ,ולשוו חקודש
חוא של ישראל .ובאמת שמעו שיראל חתורח

בסיני רק בלשוו חקושד ,וחמביט מראשית

פ/יה( ,כפשוטו שם ,ומפני חטא עבודח זרה גלינו

ביו חשבעים אומות וצריך לחיות לנו תקומח
בגלותנו ,בעל כרחו הוצרכו השבעים לשון
בביאור חתורה ,כדרבי חקדושת לוי הנזכר( ח'
יגאלנו

במחm

בימינו אמן) .ועיין המ שכתכתי כרכרי

תוהר )המדורא ז אות מ( כי דרכי הקרשות לוי הנ"ל שי הלם
מקןר רכש//י ר//ה שאני תכ קול )סוטה בל(, ,א עייז שם(:

,א) ט( ;א אוכל לבדי שאת אתכם וגו' .עיין
פירוש

רש 'Iי

איו

דייני

אומח

זו

כדייני שאר חאומות עובדי אלילים ,שאם דן
והורג ומכח וחונק ומטח את דינו ונוול איו
בכך כלום ,אני אם נתחייבתי ממוו שלא כדיו,
נפשות אני נתבע ,שנאמר )משלי ככ ,כג( וקבע

את קובעיהם נפש ,עכל  IIח .ויפלא לכאו mלמח
בדייני אומות העולם אם מטח את דינו אין
בכך כלום ,חלא בו נח הוא מצווח על הדינים,
או מז' מצוית ,ראם ערבר על זה הרי זה חייב
מיתח )עיין רכמ"ם הלכות מלכים פ"ט ,היויד(.

ונראח בעל רכחו דחיינו שהוא מצווה על
חדינים רק כפי נימוסיהם ושכליחם,

חיים

תיד

ושלום

רכרים

ועל כל פנים אם מטה את הדין שלא על ידי
שוחד רק שדרך הנימוס נראה לו כו כפי חוות
דעתו ,אפילו טעה ולא הךל בשכל הישר בזה
איו נכך כלום ,כי לא נצטווה יותר רק כפי

המוציא במספר צבאם ,אם כו יש להם מספר
וחשבוו ]מבחינת חושבנא בדינא תליא[ גם
לריבוי מספרם .מה שאיו כו ברכה ,בבחינת

נס ,יותר מאלף לאיז שיעיר ולאין עךר( כנזכר:

חוות דעתו ,ועיין בשו"ת חוות יאיר )סימז (",לק

ובתומים )סימז ט (.
I

מה שאיו כן בשיראל ,נם

חשב הדיין כפי חוות דעתו שהדיו הוא

וידועים לשבטיכם .פישר רש  IIי

כו ,אמנם על פי דיו תורה והש"ס ופוסקים
אינו כו ,גם אם טעה בשיקול הדעת ,על כל
פנים גזלן הוא וחייב ממוו וכון ,על כו נאמר

שביכרים לכם שאם בא לפני מעוטף בטליתו
אבל אתם מכירים בו שאתם גדלתם אותו,

וקבע את קובעיהם וגו' כנזכר ,וזה פשוט:

עכל"ה .ויפלא הלשון מאוד ,דאוי שיוי לומר

אם

,א) י-יא( ח' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום
ככובכי השמים לרב ,ה' אלקי
אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וגו'.
שי לדקדק למה בפסוק הקודם לא כתב אלקי
אבותיכ"ם רק אלקיכם .ויש לומר רמז העניו,
כי לפי זכותנו גם אם כגובה ארזים גבהו אם

כגמול הלב יחיל .אולם זכית אבות ובפרט
משלשת אבות 'ג) ראשונות( הוא בלתי גבול

ובלי שיעור .וז"ש מקודם ה'ייאוקיכם" ,הייבו
בזכותכם

הרבה

)במעשיכם

אתכם

הטובים,

והנכם

במדרש

כדאיתא

היו"ם

רבה

בראשית ,נ"פ) ח( ויקרא אלקים לאור יו"ם
)בראשית א(, ,ח אלו מעשיהם של צדיקים(,

איני יודע מי הוא ומאזיו שבט ואם הגוו הוא,

במשה רבינו ע"ה שלא הכיר ברוח הקודש
מהות האדם מהו ,אם צדיק והגון או לא ,הלא

גם בבניאים וגם בחזו  Iל ובהאריז"ל ושלאחריו
מצינו כן שהכירו וידעו ברוח הקושד ,גם למי

שלא ראו מעולם ,אם כו מכל שכו ברבו של
הנביאים משה רבינו ע"ה .ובפרט כי מפורש

בדשרות רז"ל )מכליתא ירחו מסתבא עומלק פ"ב ,י(
ופירוש שר IIי )ברפשת יתרו )שמות יח ,בא« יאתה

תחזה ברוח הקודש ,ואוי ברוח הקושד של
רבן של הנביאים ואדונם משה רבינו יוכלו

לטעות בזה ח"ו.
אך רנאה על פי מעשה שהיה לפני רבינו
הקדוש החוזה מלובליו זן/ל שהיה מכיר
בקוויטיל שמות בני אדם מהותם ועניכם ברוח

ככוכבי השמים ורב)- ,וזהו גם כן עניו גדול

הקודש ,וכמו שכתב באגרא דפרקא )אות חכ(,

ככובכים עייו ,מדשר רבה בזה ,אבל יותר

ופעם אחד היה מעשה שהביאו לפניו פיתקא

הרבה מאוד הוא הברכה מבחינת( ה' אוקי

אבות(.

יוסף

של בעל עגלה ,עם האץר וריק ,ובעת קוראו
נתפעל ושאל מי הוא האיש הזה ,מפני האור

)איו

ברכה

הגדול של מצוה שראה בשמו ,וחשבו כי זה

פחותה מאלף ,כמו שדרשו רז"ל )זוח"א קסא(, ,א

הוא צדיק ,ונודע אז כי באותו רגע היה עוסק

אבותיכם,
עויכם

,

,א) יב( חבו לכם

אנשים

חכמים

ועונים

)בזכות

ככם

או"ף

ורבכת

פעמים,

ועייו בבני יששכר במאמרי חנוכה )ממאר ב אות

הלז במזמוטי חתו וכלה ,במה שהשיא יתומה

חי-כ( באוךר ,וזהו מאלף ולמעלה לאיו שיעור

ענייה בת תלמיד חכם שלא תתבישי ,ופיזר

ולאיז ערך ]בבחיבת אור מקיף ואיו כאו מקומו

על זה כל ממובו ,ושי קובה עולמו בשעה אחת
)עבוהר זהר י(, ,ב אבל בשאר עניניו היה כלי ריקו.

להאריך[.

כי כתיב בכובכים )ישעהי מ ,כו(

חיים

ושלום

דברים

תטו

ופני

ומ"ש הכוכים כסופים ,יו/ל שברוב חכמתם

וכעוטף בזבויתו) ,דייקא טלית בחינת
אור מקיף ,כמ"ש בהאריז IIל )שעה"כ ד ה צציית(,

לא יתגאו להראות בכל עת חכמתם
וחריפתם) ,כי כל חמתיחר אם חכם הוא

ושזה מאיר עליו ודוחה החציונים ,ואז איו

חכמתו מסתלקת

]כמו שדרשי רן /Iל

נראים כלל עונותיו מפני גודל אור המקיף
שדוחה אותם ,וכהאי מעשח חנזכר לעיל מפני
אור חמצוח לא נראים עליו עונותיו ,רק נדמה

בפסחים )סו([, ,ב וממילא לא שיאר אצלו

וז 'Iש משח

רבינו

ע  IIח

שאם

בא

II

כצדיק גמור באותו שעח ברוח חקודש .וד"ש

על ידי זה( ואיני יורע זכי הוא וכון ,ואם

ממנו,

חכמתו ולא ידע אד לדוו ולשפוט בחכמת
חתורח( ,רק יחיו כסופי'/ם במדת חבושח צנוע

ומעלי ,ועל ידי זה ישאר חכמתם בקרבם ויוכלו
לדוו באמת ,כנןכר:

הגון הוא ,אבו אתם וככיריז בו שגרותם

אותו ) 1היינו מכיריו בו שגלדתם אותו ותדעו
מעשיו בכל חשנה כולה ובכל יום ויום ,אם

,א) כח( אב ה אנחנו עולים אחינו חמסו את
לבבנו

וגו'.

וחטא

דיבת

חמרגלים בעצמם לא הןכיר ,וכתב הרמב"ז )ד"ה

הגון חוא לדייז ושופט בישראל ,ולא בשביל
מצוה אחת בלבד שמאירה עליו לפעמים,

םג בי התאנף( חטעם שלא חןכיר דיבת חמרגלים,

אינו

כי לא ידבר בגנאי היחידים ,עכל"ח .אמנם

ומחותו

ובאמת בתכונתו

וסדר מדרגתו

עדייו תיקשי כי הלא ניחא לחם כי חיכא
דתהיוי להם כפרה ,על ידי זח שיזכירום ויוכיחו

הגון( כנזרכ:

או יאמר הבו לכם אנשים חכמים .פישר
רשן/י )והוא מדרשת רז'ול )סרפי

את חרבים שלא ילכו בדיעותיהם כאשר חמח
הוציאו דיבח וכו'.

דברים פי/וב ,ב« אנשים וכי קא סלקא דעתך נשים,

אמנם יו/ל לפי עניית דעתי כי משה רבינו ברוב

אלא אנשים צדיקים .חכמים ,כסופים ,עכל"ח.

ענותנותו חשב שלא לחשוב עונותם

וצריכיז להביז מח שכתב אנשים צדיקים ,דעדייו
לא ידענו מנא ליח דאנשים היינו צדיקים .ומ  IIש

אחרי כי היה חייב בדבר ,כיון שהשם יתברך

לא צוה שליחות המרגלים ,רק אמר יתבדר

חכמים ,כסופים ,לא ידענו הפירוש ,ובשפתי

שמו שלח לך אם תצרה שלח ,ולא חיח לו

חכמים )אות א( נדחק באיןה פירש ,ודבריו בלתי

לרצות ולשלחם )עייז שד/וי במדרב יב(, ,ב וכמו

מובנים כלל.

שחאריכו חמפרשים .על כז )מרוב קדושתו
וענותנותו( לא חשב דיבתם ,בחשבו כי חוא

וי/ןל כי למד זאת מלשוו אנשי'/ם ,היינו מה

חיה גורם לזח כנזרכ:

דכתיב גבי חנה )שמואל א א ,יא( שאמרה

ונתתח לאמתך זער אנשי ,Iם/
כבדכות

)לא ,ב(

דהיינו

גברא

ודרשו רז"ל

)או כח( אחינו חמסו את לבבנו] .לבבנו[ ד'

וז//ש

בr

בגובריו.

במםורה ,דז .ואיךד )יהושע

דיינים

יא( ונשמע וימס לבבנו[ .ב] להטות לבבנו אליו

כאלו שיהיו בצדקתם גבר בגוברין אנשIIי חיל,

)מלכים א חו בח([ .ד] נשא לבבנו אל כפים )איכה

ולא יהיח תשש כחם כנקבח ,ולא יחתו מפני

בו מא( .יו/ל רומז על חחבלי משיח אלו ,קול

אנשים צריקים,

גבר בגובדיו ,היינו

כל ויעמדו בעד חו ותורתו.

תרועת

מלחמח

וצרות

צרורות

וגודל

חיים

תטז

רבריס

השערוריות מכל צד ,עד שגם המצפים לגאולה
רפו ידיהם ר"ל ,ומרוב בלבול הצרות צרורות

נמסו לבבנו ,וזהו טרם העלותנו לארז ישראל
במהרה בימינו לחרות עולם .ובאמת לו חכמו
ישכילו יבינו לאחריתם באחרית הימים כי אם
נשוב להשם יתברך ולתורתו ונתפלל במסירות
נפש על הנאולה ,אז בא יבא הנואל צדק ולא

את

ו בבנו,

ונשטע

ויטס

ובבנו) ,כנזכר .אבל באמת צריכין רק(
והטות ובבנו אויו) ,לשוב בתשובה ,כי כלו

כל הקיצין ואין חדבר תלוי אלא בתשובה ,וכמו
שכתב הרמב IIם ז /Iל )חלכות תשובח פ'lז(. ,ח"ח וגם(
נשא ובבנו או כפים או או בשטים) ,כמו

שדרשו רז//ל )תענית ח ,א( על כתוב זה כל
המשים

בפשו

בכפו,

הייבו

במסירות

בפש,

תפלתו נשמעת .היינו שנתפלל במסירות בפש

על חגאולח שלימח למעו כבוד שמו יתברך,
וכמו

שכתוב

אותו מתוך צפוניות הלב ,והוא הנקרא צפוני,
וכמו שכתוב )יואל ב ,כא(

ואת הצפוני ארחיק

מעליכם ,וכאשר יטהרו את פנימיות וצפוניות
הלב שיהיה בלתי לה' לבדו ,ממילא יתבטל

כח ועצת הציר הרע השוכו בלב בחלל
השמאלי ,וכמו שנתבאר בארוכה בתביא ליקוטי
אמרים )פרק (,י וחייה בחינת לבי חלל בקרבי
)תחלים קט ,ככ( ,בלב שלם בחתריז חלליו דלבא

יאחר עוד.

וז"ש הטסו

ושיום

ביערות

דבש

)ח"א דרשו א ,ד ,Iח

ולירושלים ואת צמח« ,ונזכח לביאת נואל צדק
במהרה בימינו אמו ברוב רחמיו

וחסדיו:

כנודע( ,ועל ידי זה יהיה התשובהבשלימות,
ונזכה לביאת נואל צדק במהרה בימינו אמן:

,ב) ר( ואת העם צו לאמר אתם עוברים
בנבול אחיכם בני עשו ]וגון[
וייראו

מכם

ובשמרתם

מאד.

וייראו

במסורה

הו ,דו .ואידך )שיעיח טג ,יט( וייראו ממערב את

שם הו[ .ג] ילחכו עפר כנחש וגון אל הן אלקינו
יפחדו וייראו ממך )מיכח ז,

(. r

[ר] וייראו אותו

כל אפסי ארז )תחלים סז(. ,ח נח[ וייראו גויים
את שם הן )שם קב ,טז( .יש לומר על דרך מה
שכתוב בשם הגאוו מו/זה צבי מבערליו זצ  IIל
על מה שכתוב כמגילה )אםרת ו בי( שאמרה
f

זרש אשתו להמו ,אם מזרע החיודים מרדכי
כאשר החילות לנפול לפניו נפול תפול לפניו

רבים.

וגו ,/כי חוא היפך דבר הטבע ,והנשמע כזאת,

)שהוא חגלות אדום ]שעיר[

כי כאשר יבא צרות על איש וכי אשתו עוד

חארוך והמר שאנו סובבים לבלי תכלית ,וכלו

תתגרה

לבבו

כל חקיצין ואיו חדבר תלוי אלא בתשובה

בתמרירות ,ולומר לו כאשר החל לנפול כו
יפול עוד .אך זהי היה עצת זרש ברשעות גדול
נגד ישראל ,כי הנה המו היה מזרע עמלק בן

ה' אוי ואטר) ,לדורות בימינו( ,רב וכם

אגגי אשר בולד באותו לילה על ידי שחמל

,ב) א-ב( ונסב את

הר

שעיר

ימים

)םבחרריז צז(. ,ב אמנם עיקר התשובה חוא באמת

מעומקא דלבא בפנימיותו .וזה שכתוג( ויאטר

בו

לקללו

ולהדאיב

את

סב את ההר הזה) ,הר נקרא היצר חרע,

שאיל על זקנו אננ )שמואלא טו(, ,ט ועל ידי זה

כמאמרם ז'/ל בסוכה )בב ,א( צדיקים נדמה להם

נהייתה כל הצרה הואת בשביל שנכמרו רחמי

סביב ועם היצר הרע,

שאול .על כו נם עתה היתה עצתה אם מזרע
היהודים מרדכי) ,היינו זרע שאול המלך(,

זהו התכלית ,רק( פנו ובם צפונה) ,לבער

כאשר החילות לנפול לפניו) ,היינו להכניע

כהר ,וחיינו שסובבים

פעמים חוא מנצח ופעמים ינצח האדם ,ולא

חיים

ושלום

דברים

ולהפיל את עצמך כדי שירחם עלז ,כמו
שהיה בימי זקנו שאול( ,נפול תפול לפניו )גם

ןייראו

וז"ש המסורה

תין

)היינו

ממערב,

גם

במקום החשוך שהוא בחינת מערב] ,ןעייj

עתה ,וירחם עליך ,ועל ידי זה תקום עליו
ותשפילו ,כמו שהיה לזקנו שאול המלך .אך

השובאח )אות ב-ד ו( על מח שאמרו )סוהכ נא ,ב( חפכו

מן השמים בלבלו והפרו עצתם( עודם מדברים

פניחם למערIIב וכון ,עיין שם[ ,יכירו ויעדו( את ש ם

מח

שבתכתי

בשער

שישכר

מאמר

ימי

חחג

ושמחת

בית

עם סריסי המלך וגו' ,ויבהילו להביא את המו

הי) ,ןהו רק התכלית העיקרי ,ונם ילחכו עפר

)אסתר שם ,יד() ,ולא יכלה לגמור עצתה ודעתה(,

כנחש ינו' )מיהכ ז ,יז() ,שיכניע את עצמם ,אבל

עד כאו דבריו הקדושים] .ובאמת בחינת אלו

יהיה רק לתכלית( ויראו ממך )את הקבווה,

וכעין זה מבואר במדרש רבה איכה

ולא להחניף האומות העולם אתכם ,למלאות

צוה

תאות עולם הזה ,כדי להתבולל ביו האומות
ולירד שאול תחתיה על ידי ןה בביטול התורה

בתשובה דלא יהא מפלי עליהוז ביסורים קשים,
כדי שלא ציעקו כל כך בתשובה לאלקיחו,i

ח"ו ,רק( וייראו אותו )יתברך שמו( ,כי

הדברים

)פ/ה

(,ח

נבוכדנצר

כי

שחיק

טמיא

לנבוזראדז בערמימתו כדי שלא ישובו ישראל

ארץ,

אפםי

נויים

וייראו

את

שם

ה'

וכאשר יבכוש אותם בכר כד חד מנהוו ננדו

)כנוכר( ,כן יהי צרוו במהרה בימינו אמן:

עביד ליה אברים אברים ,כיוו שכבשו כבר בפה
רך ,וכו מצינו עוד אצל פערה )סוטח יא ,ב( בפרך

או יאמר על המסורה הנןכר .ואמרתי פעם
אחד

בפה רך והבו[.

וז"ש ואת

העם,

הפחותה(,

צו

העם,

מדרגה

)היינו

יאמר אתם

עוברים

בנברי אחיכם בני עשו) ,שהוא עמלק אליפן
בו עשו ,וזהו עצת העמלקים( וייראו מכם
)שהמה יראו מכם ,ויכנעיו את עצמכם לפניכם

כנוכר .יאז( ונשמרתם מאור )שלא תרחמי
עליהם כנזכר ,שעל ידי ןה יכלו המה לכם
חווו( .וכו הוא עתה קידם הנאולה כי כל

השרים העמלקים ינסו בכל האופנים להכניע
תחתם כלל ישראל ,בפרט ההמוו עם כנזכר,

על

דךר

מוסר

נגד

הציאניסטעו וגם הדומים להם המיזראחיסטעi
ובפרט )הצבועים( האנודיסטעז ,כדרך הכפירה

שלהם בקאלאניע"ז באץר הקודש ,ועל ידי זה
יכרתו האמונה בלכ בני ישראל בביאת גואל

i

צדק מ השמים כו דוד משיחנו במהרה בימינו,

וכאמת כל דרכיהם ללא יועיל אך יזיק גם
בעולם הןה בישוב הקאלאניע i '/על ידי קנאת
הגויים ,וכמו שכתב באהבת יהונתו )לחנאוו בעל

אורים ותומים זצ ל( על הפטורת פרשת ואתחנן,
II

וכנודע.

באופני קשות ובאופני רכות ,וישימום לשרים

וז/יש בהמשך הכתובים אתם עוברים בנבוי

בכל הארץ ולדמיוו יתנו להם חירות ,וכל זה

עצת היצר הרע העמלקי ,וכדי שיתיאשו את
עצמם מז הנאולה .ועל ןה מזהיר הכתוב
"ונשמרתם מאור" ,שלא להתדבק אצלם,

אחיכם בבי עשו) ,גלות אדום הלז
כנזכר( .וייראו מכם) ,שיחשכו להטיב לכם,
על ידי שיראו מכם יראת הכבוד ]לפנים[
בתורת נאציאז ,כמווש בהמאנדאt'/פ החנוף על

והעיקר רק להשתוקק לנאולה שלימה לאפרקא
שכינתא מנלותא ולהקים מלכות שמים במהרה

ידי השר בע"ל פעו"ר ,ובאמת הכל הבל ,ואך
להער בנוף ובנפש האמונה כנזכר .ועל ידי זה

בימינו.

ירחיקו

את

הקץ

ח"ו

בחסרוו

האמונה

חיים

תיח

ושלום

דברים

והתשובה על ןה כראוי ,על כו( ובשמרתם
מאור) ,מזה שלא להתחבר לשום אגודות
וחבורות אלו הלוקחים מזכות החופש .הלן,

לומר על דךר צחות[ ,וזהו איננו לתכלית ,אם
המה רוצים

להיות כיראי אלקים

ולעשות

סדרים בארץ הקושד בדרכי החדשים ,ויתבטל

תתגרו בם) ,כי על ידי זה יתנרו בהאומות

על ידי וה מרבי מאיר בעל הנס וכנודע ,על
כו ונשמרתם מאוד כנזכר לעיל .ווה שכתוב(

והיונים

יוחכו עפר כנחש) ,היינו בדךר חניפה ,בדרך

ודומיהו לאיו שיעור ,וקנאה ותחרות מעורר ביו
האומות ולבלי תכלית טוב בעדנו( .כי וא

על גחוךנ תךל )כראשית ג ,יד( ,באץר ילכו בענוה
פסולה לקרב אותנו מעט מעט לדרכיהם

אתן ובם מארצם) ,לעת עתה בנלות( ,ער
מררך כף רגו ) ,כי הקאלאניע" 1האלו בארץ
ישראל יגרשו את בני ישראל משם ,זהו יהיה

שמירה

ונקראים בתור המאנדא 'Iט השקר הלן( .או
הדרים

הקודש הערביים

כעת באץר

החדשים

בארץ

וןהו

הקודש.

צריך

ונסיון גדול הוא לבני ישראל ,רק העיקר שיהיה
התכלית(

ויראו אותו כו אפםי ארץ,

הקדושה,

)בקיבוץ כל דן כנפות הארץ והנצוצות מהם(.

וממילא לא יחשבו לבני ישראל ,או גם שנהים

וייראו גויים את שם ה' שיבואו האובדים

הסוף.

או

שציאו

מהדת

תורתינו

יהיה תרתי לריעותא.

בארץ

וז /Iש רש"י ו'/ל ממדרש רז"ל )מדרש אגתד( עד

שיבוא יום דריסת כף רגל על הר הזתים,
שנאמר )זרכיה יד ,ד( ועמדו רגליו וגו' .היינו עד

שיקראונו לגאולה שלימה מו השמים על ידי
אליהו הנביא ומלך המשיח במהרה בימינו לא
נלך לשם .וטרם זה לא יועילו כל תחבולות
הכופרים כל מיני הכלבים והאגודות האלו(,
כי ירושה ועשו נתתי את הר

שעיר,

)בגלות אדום כנוכר( .אכו תשברו מאתם
בבסף ואבותם ,וגם מים תכרו מאתם

בבסף ושתיתם ,שאנו אצליהם בגלות )יעןרנו
השם יתברך בפרנסה לקנות אצלם ,כי המה
עובדי האדמה ומוכרי המאכלים ולא אנחנו

הגולים .ורק שיהיה( כי ה' אוקיך ברכך
בבו מעשה

יריך ,

)בפרנסה טובה והרחבה

לקנות כל הצטרכות עד ביאת נואל צדק
במהרה בימינו(.

אשור

והנרחים

והשתחוו יה' בהר

מארץ

הקורש

מצרים

ביר ושוים,

)בקיבוץ נדחי עמו בני שיראל לירושלים עיר
הקודש( ,כו יהיה רצוו במהרה בימינו אמן:

,ב) ד( אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו
וגו./

עיין

ברמב"ן

)ר I/ה רשעים

אחיכם( שכתב ווה לשונו וטעם אחיכם בני עשו
שיחוס ישראל מן אברהם וכל זרעו אחים כי

כולם הם נמולים ,וזה טעם לא תתעב אדומי
)לקמו בנ ,ח( כי אחד הוא ,רק בני הפלגשים
ישמעאל ומדין כל בני קטורה אינם באחוה ,מן
הכתוב )כראשית בא ,יכ( כי ביצחק יקרא לך ןרע,

עכל"ה.
ולא ןכיתי להביו כלל וכלל דעת קדשו ,כי
איך לא הוכיר דרשת חו /Iל )נדרים לא ,א(
ביצחק ולא כל יצחק ,למעט בני עשו ,ובזה
הפלוגתא )עיי! שולחו ערוך אורח חיים סימן תקצ א סעיף
fl

וז"ש המסורה הנזכר לעיל וייראו ממערב

ן ,יעיי! מחשה מאמרות מאמר נוסח התפיהל אות לז( אם

את ',ה )המה המדינות אשכנז ודומיהו

לומר בתפלת זכרינו של ראש השנה ועקידת

שהם נקראו על שם מדינות המערב] ,כן יש

ציחק לורעו "של יעקב ,'/כיוז שבתפלה שייך

חיים

ושלום

דברים

לומר צרריכיז להחמיר ולומר שלוז ברורה
לכולי עלמא) ,וכנודע מדברי הזוהר הקדוש

תיט

מאן דאמר למאי אתא הך קרא ללמוד ממנו,
וןה פשוט:

)ווחו/ג רמון «,ב אבל לדינא פסקינו בכל מקום

דבבי עשו לא בקראו זרע אברהם וציחק
מדרשת חז  /lל ביצחק ולא כל יצחק כנודע .ואי
משום שקראו הכתוב בזה להאדומים בני עשי

בלשוו אחיכם ,צריכיז לדחוק ולפרש כלשון
הכתובים ,שנפלא בכמה דוכתי וכשיעור
הכתוב )ישע~ה מה ,א( כה אמר ה' למשיחו

לכורש ,אם כי היה בכרי ,אבל באמת להבחת
הקיום אין לומר כו .ובפרט מה שכתב  IIכי
כולם הם במולים/ן על בני עשו ,ומיעט את בני

קטורה ושימעאל )שאינו מזער יצחק( ,זהו
יפלא ביותר דהא בני עשו אינם במולים מעולם

כלל ,ועל כרחך צרז עייו גדול:
,ב) ו( אכו תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם
מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם.

עיין ירושלמי עבודה זרה ,ב"פ) הל"ח( דדריש רבי
שמעון על הכתוב הלן לעניו בשיולי עכו I /ם,
מה מים לא נשתבו מברייתז וכו' ,מה מקיים
רן חייא ,רובה )הך קרא דלא דרשי הך דרשב IIי

הקשה עליו ,עיין שם ובפני משה( אוכל תשברו
וכו' ,ואם לאו הרבה עליו כסף .וקשה דמה זה

שאלה ,למה צריך קרא לדשרה אחריתא ,וכי
מיותר הוא ,הלא צריך לגופיה שלא ליקח
מאתם אוכל אפילו מים ,רק בכסף מלא ,וכמ"ש

,כ) כר-כה( ראה נתתי ביךד את סיחון מלך
חשבוו וגון החל רש והתגר
בו מלחמה ,היום הזה ]אחל[ תת פחדך ויראתך

על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון

שמעך ורגזו וחלו מפנז .במסורה החל ',ד דו.
ואיךד )לקמז כ ,לא( החל רש לרשת את ארצו
)בחד עניינא( .נג[ החל וכלה )שמואל א ג ,יב([ .ר]
וגלות החל הזה )עוברהי א(. ,כ וגם אחל תת
פחךד ,אחל ג  fבמסורה ,דן .ואיךד )יהושע ג ,ז(

אחל גדלך בעיני כל ישראל[ .ג] ולא אחל את
שם קדשי עוד )יחוקאל לט(. ,ז יש לומר על פי
הנודע בראשונים )עיין במרבר רהכ פיIIט ,לכ עו~יז גמלה
עמוקות אופן קו( ובבני יששכר )מאמרי חרוש אלול מאמד

א אותז וט( ,כי מלחמות סיחון ועוג היה באלול,

וכן מלחמות גוג ומגוג תהיה באלול  Iוהוא עניו
ראשית המלחמות קודם כניסתו לארז ישראל,
עד סוף המלחמות )גוג ומגוג( טרם הכניסה

לארז שיראל גבאולה האחרונה במהרה בימינו.
וז IIש במסורה ,דן) ,מלחמות סיחוז וכו'( .ההי
רש ירשת את ארצו) ,כנןכר בחד

עניינא( .ההי וכיה) ,שזהו מתחלת המלחמות

להכנם לאץר ישראל ,עד כלה שהוא מלחמת
גוג ומגוג כנזכר .שאז יהיה התכלית וסוף(
וגיות ההי הזה

בפרשת חקת )כמדבר ב ,יט(.

וי"ל בפשיטות כיוז דהתורה הוא נצחיות,
והדבר הזה לא בא לשום תכלית ,כי גם
בכל אלה שהבטיחם ישראל לא הניחם אדום
ויט שיראל מעליו )במרבר כ כא( ,אם כן למה
נאמר זה בכל התנאים אכל תשברו מאתם וכון,
והוכפל בפרשת חקת ובכאו -אלא וודאי שהוא
לדרשה ,על כן שפיר שקיל וטרי בירושלמי לכל
f

)שיגאלנו ממנו במהרה

בימינו כנזרכ(.

וז  /lש במסורה אהי תת פהדך ויראתך עי

פני העמים תהת כי השמים אשר
ישמעון שמעך ורגזו והיו מפניך) ,שזהו

יהיה לעתיד במהרה בימינו בתיקון הגמור.
והעיקר

יהיה

אן(

אהי

גריך בעיני

כי

ישראי) ,ואז( ייא אהי את שם קרשי

חיים

תכ

דברים

עור) ,שלא יתחלל שם שמים ח"ו בגלותנו ביו
העמים ,רק יתגדל שמו במהרה בימינו בגאולה
שלימה.
ון /Iש בסוף פרשתו ,ג) בא( עיניך חרואות את

כי

חמיכים

עשח

אשר

חאיח

חי

כן

איוקיך

ישני

חי

יבי

יעשח

חממיכות אשר אתח עובר שמח) ,שןהו

יהיה בביאת גואל צדק במהרה בימינו ,כי כל
הגויים חרוב יחרבו וגון והפכתי כסא ממלכות
וגון )חגי כ ,ככ( .וז  IIש מחחי וער כיח כנזכר

לעיל ,מה שהחלו אז יהיה נגמר עתה( ,שזהו

הכנה לביאת בו דוד בקרוב ברוב רחמיו
וחפריו:

ושלום

רוח בעולמות עליונים ,מובן כי זה אין עושה
התיקון חצרי,ך כשהוא חמעשה בלתי דעת
ומחשבה ,ואיו פורחת לעילא .וזה שכתוב( ירע
שור קונחו וחמור אבום בעייו )שם שם(, ,ג

)היינו מה שעושים תורה ומצית הוא בהרגלם

ממעשי אבותיהם ,ומנחגי קחלותיהם ,וחוא

כמו השור וחמור שידע מעצמו לילד לשדח
ולשוב לאבוס בעליו ובית קוחנו ,אם כי רעת
אין בהם .וכו מעשיהם הטובים רק בבחינת

שור קונחו וחמור אבום בעליו כנזכר .אבל(

ישראי יא ירע) ,לחביו בדעתו( .עמי יא

חתבונן,

)בהתבוננות בכוובת חמצות כנזכר(,

ועל ידי זה חם פשעו בי ,בחנחת רוח למעלה
כבזכר לעיל ,חו יעזרנו לתקו במהרח בימינו
אמן:

הפטורה

חזון ישעיהו וגון בנים גדלתי ורוממתי וחם
פשעו בי )שיעיה א(. ,כ-א )ולכאורה יפלא

או יאמ ר ישראל .לא ידע (.םש) )היינו אותו
שחם כמדריגה עליונה בחינת
ישרא"ל ,יא יר"ע ,לא התקשרו את עצמם
במדת ד /fע את אלקי אבד ועבדהו כראוי )דדכי

הלא מה פשעו בה' ומה חרעונו לו יתבךר
שמו ,חלא רק לנו חרעונו בחטאתינו( .אולם

היימם א בח«. ,ט עמ"י) ,ר/ות עיבור יניקה מוחיו,

אמרו חז /Iל נמדשר )שרי השיירם זזטא ,א//פ בי(

היינו שלא חלכו כראוי במדריגות עיבור יניקה

ישראל מפרנסיז לאביחם שבשמים ,היינו שחוא
נחת רוח לפניו יתברד שמו כשעושיו בניו רצונו
במדור התחתוו העולם חזה הגשמיי חלזח ,מה

מוחין המבואר בכתבי חאריז 'fל )עץ חיים שער
)לשון בינה ,שחוא רחם האימא כביכול ,בחינת

שאין כן כשחוטאים ,הוי כאלו ממעטין פרנסות

עיבור ,שהוא עוד מוחין דקטנות ,כמו שכתוב

הנחת רוח לפניו כנןכר .וחנח גם למאן דאמר

בכתבי האריז"ל )עץ חיים שער מוחיו דקטנות פ א
ופ(,uכ גם כן לא הלכו רכאוי( ,חן ירחמנו

לצאת ירי חובתו ,אכל לעשות תיקונים ונחת

במחרה בימינו:

מצות אין צריכות כוחנ )ראש השנה כח(, ,כ חיינו

המלכים ,י'/פ יעיד( .וגם אפילו( יא

חתבוב"ז,

U

חיים

ושלום

ואתחנז

תכא

ואתחנן

ונר ./נודע במדשר )רברים רבה

)גו בג( ואתחנן אל הוי ./במדרש )הובא כםפירם(
אל תקרי אל הוי' אלא על

פיווא ,י( ובספרים כי משה רבינו ע"ה התפלל

הוי ./וי /Iל בפשיטות על דרך שאמרו רז' Iל

תקט"ו תפלות כמנין ואתחנ'/ו ,ואם היה מתפלל

בברכות )לא ,ב( מה שנאמר בחנה )שמואל א א,

עוד תפלה אחד היה נענה ליכנס לארץ ,אלא
שהקב /Iה אמר לו רב לך .ומזה מוסר השכל

י( ותתפלל חנה עו Iל הויווה ,שעשתה פלולים

,ג) ככ( ואתחנן אל הוי/ח' בעת ההוא לאמר

עם קונה כביכול בטענותיה ,עיין שם .והכי נמי

ננד האוילים הטועים בזמנינו שלא להרבות
בתפלה על הגאולה שלימה) ,גם ברוב צרותינו
חבלי משיח האלו( ,באמרם כי מה יתו ומה
יוסיף תפלתינו על התפלות בשמונה עשרה על
ככה ,ועדיין לא נושענו ,ומזה ראיה כי אם היה
משה רבינו ע"ה מתפלל עוד תפלה אחת היה
נענה ,וכיון שאלינו לא נאמר )חלילה( רב לך

הכתוב )שיעיה נח ,יד( אז תתעגנ על הוין/ה ,שהוא

מלהתפלל עוד ,ומי יודע כמה אלפי אלפים

בבחינת עתיק ואוזו שהוא למעלה )כביכול(

תפלות יצטרכו לגאולה שלימה במהרה בימינו,
כמו שכתוב )ישעיה נו ,ז( כי ביתי בי"ת תפל  IIה

מבחינת )הוייוה( זעיר אנפין ,עיין שם בסידרר.

וכשהיה משה רבינו ע"ה נכנס לארץ הקודש

יקרא וגו' ,שיהיה נבנה מתפלו  IIת שיראל ,ומי

יחידה

כמבואר במדשר רז"ל )דברים רכה פיווא ,י( מה

שטעו משה רבינו ע'וה ,על כן דשרו שפיר

שצרך לומר על הויו כנזכר:
או יאמר בדרך פנימי קצת ,על דךר הכונה
בקידושא רבא בשבת קרדש על

היה

הגאולה

שלימה

אז

בבחינת

יודע כמה מספר רב ציטרכו מכלל ישראל לזה,

שביחידה ,שהוא למעלה מבחינת הוי"ה )זעיר

על כן בודאי כעת מצוה רבה להתפלל ולשפךו
נפשו רק על ככה ,וכנזכר בדברינו כמה פעמים.
וגם ,ברובי התפלות אולי ימצאו פעם אחד בעת

אנפיו( .וזה שכתוב המדרש אי תקרי אי

בביאת גואל צדק ,כמו שכתוב ואתחנן "בעת

רצוו שהוא מסוגל להענות בגאולה שלימה

ההוא" ,על בעת ההוא אביא אתכם ובעת קבצי

במהרה בימינו ,והמבין יבין לעשות בכל אופנים

אתכם )צפניה ג  fכ( במהרה בימינו אמו )ועיי iבדווה

ונזכה לגאולה שלימה בקרוב במהחו דידן:

שלאחר זה(:

הוי' ,איא בנ"י הוי' ,מה שיהיה לעתיד

חיים

תבב

ושלום

ואתחנז

או יאמר ואתחנן אל הרי"ה בעת ההרא
רגרו .על פי מה שכתבו בספרים
הקדושים ללמוד מכאן סדר רעניני התפלה
וסגולותיה לטובה .ולכאורה למה למדו מכאו
לצרךר התפלה שתתקבל ,הלא מעשה לסתור

]במסוהר[ גי ,דו .ואידך )ישעיה סג ,טו( איה קנאתך

כי התפלה הזאת )בעון הדור( לא נתקבלה,

וגבורותד

אל

ובאץר

בשמים

יעשה

אשר

כמעשיך

וכגבורותיך .במסורה להראות גן ,דן .ואיךד

והשרים[ .ג]

)אסתר א ,יא( להראות העמים

להראות את אסתר )שם ר(. ,ח וכגבורותיך
וגבורתך.

יגידו.

ואידך )תהלים קמה ,ר(

[ג]

יו,ל בפשיטות דהבה משה רביגו עווה,

ועל ידי זה שמשה רבינו לא הוליכנו לאץר
ישראל היו כל אלה החורבנות והגליות כנודע

בשביל עצמו לא היה צרד שיראו לו גודל ידו

בספרים הקדושים.

החזקה יתבךר שמו ,כי הוא היה במחינת פה

אולם יו,ל על פי מה ששמעתי בימי עלומי מפי
ההווק מהרו'ר אבהרם זיווע מראדאמסק

)בעל ספר חסר לאבהרס( בפסוק ןו ,כי תפלת משה
רביבו עווה היה מ"ש בעת ההוא~ על בעת
ההוא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם)-צפניה ג,

(,ב בביאת גואל צדק במהרה בימינו ועל זה

פעלה התפלה .והארד אז קצת בזה לדרכו
בקודש )עייז לעלי רפשת ךל על התכוב הומאיז '(.רב

אל פה אדבר בו )במררב יב(, ,ח רק בשבלי כבוד
שמים שיתקדש שמו ,בפרט בין הגויים ,ויהיה

בזה התרוממות השכיבה הקדושה כביכול,
שהוא כבוד מלכותו יתרכך שמו.
וזו/ש המסורה

נרוך

והראות

וגו',

)זהו

עברו

את

רק

צורך

את

בשביל(

והראות העמים והשרים) ,כי למה יאמרו
הגויים וגו' )תהליס עט(, ,י רק ויהיה בקדש נכודו

ובשבת ,פרשת ואתחנן שחל בט"ו באב אמרתי

בעיני הגויים העמים והשרים .וז"ש( והראות

בזה על פי מה שכתבתי בשער יששכר

)אשר רומז להשכינה הקדושה

את אםתר

f

)מארמי חורש בא מאמר בתר מגל אות אי( שאז )בט"ו

כמבואר בכל המקובלים )עייז זוח"ג קגפ(, ,ב היינו

באב( מתחיל הארת הנסיהר ליום ב' רראש

שיהיה נכוד שמו יתברך( כנזכר.

השהנ ,עיין שם .והכונה בתפלת ראש השנה

רק על הגאולה' שלימה בכל התפלות ,ובכן

וז /Iש המסורה וכגבורותד,
קנאתך ובבורתך ) ,אשר קינא לכבוד
שמו יתברך המחולל גנויים ח"ו ,אם לא יראבו
את כבודו והתגלותו יתבךר שמו ,ואם כי

להתקבל שנזכה לקיבוץ גליות ככיאת גואל צדק
במהרה בימינו ,וזהו עיקר התפלה שנלמד

בשבלי שאיני כדאי ,ובפרט בדורות הבאים

ותמלךו וכו' וכו כולם .על כו זהו הכנה בקריאת
התורה

ואתחנן

וכוו 'בעת

ההוא

)אביא

אתכם( כדברי הג IIל .ועל זה צרד התפלה

ממנה ,כיוו שזהו יתקבל בבטח בביאת גואל
צדק ,שהוא מהי"ג עיקרים ,אחכה לו בכל יום
שיבא ,יעזרנו השם

יתבךר לקרב הגאולה

במהרה בימינו אמו:

,ג) כר( אתה החליות להראות את עבךד את
גדלך ואת י"החזקה אשר מי

דן

ואידך

איה

אשר אם הראשונים" כמלאכים וכו' )עיין שבת קיב,

(,ב והילך וחסיר ,וגם המנהיגים לפי הדור
בעונותינו הרבים ,עם כל זה( רור ורור
ישבח

מעשיך

וגבוריתיך

יגירו,

)כמי

שכתב בנועם אלימלך באגרת הקודש בסופו
על עניו המחלוקת שהיה על החג"ק
מבארדיטשוב זי'וע ודעימיה ,כי בכל דור ודור
שיבח מעשךי של הצדיקים ,דור לדור הקודם

חיים

ושלום

ואתחנז

תכג

ישכח צדיקיהם ,אכל באמת יפתח --בדורו
כשמואל כדורו )ראש חשנח כח(, ,ב וצרד השם

אין ·_לך עסק במלכות וכון ,עיין שם .ויפלא

יתברך למעו כבודו להושיע ,להראות גבורתו

מאוד דהרי זה סותר  -לונקרא-מלא _··~{iז;לג~ןמקל)

בכהובה ,שנאמר )במרבר א,נא( והזר הקרב יומת,

זהו היה

ויהי'-כ"שורוז מלך וגון ,כי משה רבינו היה

מלצית זכות של הרעיא מהימנא משה רכינו

מלך ,וכו בדרשות חז  ffל כמה פעמים ,וכפרט

ע"ה למען ככוד שמו יתבךר ותורתו._ ,ולטובת
ישראל עם קרובו.

בש' iס זכחים )קב ,א( עיין שם) .וכשלמא מf /ש

וכחו ,גם כי המנהיג כמות

שהוא (.

ויש לומר בזה מה שכתוב במסורה הנזרכ איה
קנאתך וגבורתך הונון ונעיך איינו
התאפקו 1

היינו כמ"ש )ירמיח לא ,יט( הבו יקיר

לי אפרים אם ילד שעשועים יכו' על כוהמ"ו
מע"י לו וגו' ,היינו כהסמיכות דור לדור ישבח
מעשיך ,כי אם היה יתברך שמו ממתיו על
זכות וצדקות הדור היה במיא גואל בזמו
אכותינו

ורכותינו

הקדושים,

היינו

בדורות

הקודמים ,אם הראשונים כמלאכים וכו' .אלא
ודאי שהמתיו יתברך שמו על דורנו ,וזהו

למלצית זכות בכל דור ודור עד דור השפל

אי fךל עסק בכהונה ניחא ,כמ  lfש )שמות ד ,יד(

ואהרן אחד הלוי ,ומאז נגזר כי משה רבינו

יהיה הלוי ואהרו הכהו ,אבל על מלך קשה
כנזכר(.

ויו/ל )לחומר הנושא( כי רצה משה רבינו
שיההי

כמו

יושרים את גדולתו,

וגבורתך הונו"ז

איינו) ,על דור הזה( .התאפקו) ,שנתאפק
ית"ש מלהכיא הגואל צדק עד דור הזה ,הגם
שהוא בחינת המו"ז מעי ,Iך /כזמו הגלות מצטער
ככיכול בצערו של ישראל .אך( כי ברצונו

יתברך שמו להמתיו' עד עתה ולגאלנו בדור
הזה,

והגם

כי

שפיר:

)היינו בחינת המ"ו

מע"י לו ,שאמר יתברך שמו על כנסת ישראל(,

רור

וכמו שהוא השושילתא

מאברהם ראש לאכות שלשה ,וכדיו מלך
כמפושר כתורת משה )שוטפים יז ,כ( שהמלוכה
לו ולזרעו אחריו) ,וכו בכהן נאמר )ויקרא ו ,טו(
המשיח תחתיו מכניו וגו'( ,וזאת לא ניתן למשה
שיהיו כניו אחריו ,ועל זה קאי המדרש ואתי

הזה בעוקבתא דמשיחא .וז"ש איה קנאתך

ונעי"ך ,

אברהם

אכינו,

שיהיו

כניו

ירור

ישבח

וגו'

וגבורותיך יגירו )כנזכר לעיל( ,על כן איה
קנאתך וגבורתך ,הראה נא יבתרך שמו עתה

אותותיך ויתקדש שמך בביאת גואל צדק

עור שם במדרש רבה הנוול ,שאכרהם אמר

רבונו של עולם אם מתבקש כדיו שיהיו
לי בנים תן לי ,ואם לאו ברחמים תתן לי ,אמר

לו הקכ"ה חייך בדין מתבקש ךל ,והנה דבר

הוי"ה אליו.

עייז שם כמתנות כהונה ,הגם

שכתיכ הוי/וה שהוא שם של רחמים ,והניקוד
אלקיו  Iם מדת הדיו ,ועייז ברמב"ז פרשה זו )ר ח
fl

ח' אלוקיםכ( ,עד כאו לשוו המתנות הכונה .וקשה
להעמיסו כפשט דברי המדרש רבה והיכו כתיב

שהניקוד כזה משם אלקים.

כמהרה כימינו אמו:

ויוול נכמו שכתוב שם במתנות כהונה[ כי
,ג) כר( בוכררש רכה )רברים רחב פ"ב ,ז( בד t/ה

אתה

החילות

וגו',

רב"ר

הו,

היינו

דיבור

קשו IIת

(,ז"יד)

ואף

הוי"ה רחמים ,והיינו אם בדין אם כרזומים.

משה כיקש לעשות כו יכו' ,אין לך עסק

וגם יש לומר כי דיכו"ר הוא בחינת מלכו"ת

חיים

תכד

ושלום

ואתחנi

)חקרמת תיקי//ו יו ,א תיקיו בי בח(, ,א דינא דמלכותא

ואז כשמאמינים שזהו השגחתו ית"ש לבדו הוא

דינא )בררים בח ,א( כנודע:

נמתק הכל בשורשו .וז/וש ואתם חרבקים,
)באמונה זו ,כשדבקים במחשבתו בזה( בה'

,ר) ר( ואתם הדבקים בה

t

אלקיכם חיים

)שגם

אוקIוןכם,

מה

שנראה

שהוא

מדרך

כולכם היום .עיין מה שכתוב

הבטע הוא מהויווה יתברך שמו ,הוא אלקיכוום,

בקדושת לוי ח'/ר) ואתם חרבקים( על הכתוב הזה

היינו בשבילכם הוא הכל ,בשביל ישראל,

כי אלקיכם ,היינו השם .אלקים ,הוא פיבת כל

שנבראו בשבילנו כל העולמות ועולם הזה ,ואז
על ידי זה '!קויים( חיים כייבם חיום )כנזכר

והכל בסיבותינו ,וז"ש בה' אלקיכם דייקא כל

לעיל ,וכדברי הקדושת לוי(:

הסיבות וכו' ,וכל הפיבובים הכל בשביל ישראל

בשבילנו,

הסיבות

עד

כאו

תוכן

דבריו

הקדושים.

,ר) ו( ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתם

וי"ל בזה עוד על פי דברי הרמב 'tם הנודעים
)עייז מוהר כבובים ח"ג פי I1ח( כי הדביקות הוא

סיבת

ההשגחה

מו

השמים,

היינו

כפי

מה

שהאדם דבוק בהשם יתברך ,כן עליו ההשגחה

פרטית מז השמים לטובה ,עד כאן תוכן דבריו

ובינתכם

לעיני

העמים

אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק

עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה .פירש רש'/י
ושמרתם

זו משנה ,ועשיתם

כמשמעו.

וצריך

להביו הלשון  IIועשיתם כמשמעו" ,כי אם לא

הקדושים .וז"ש ואתם הרבקIון'ים) ,לפ!ן ערך

היה לו לפרש או לדרוש מדשר רז  ttל על זה
הלא ממילא הוא כמשמעו במקום שלא פירש

לוי( ,חIוןIוןיים כווכם הIוןום) ,כן אתם מקבלים

רשווי כלום.

הדביקו"ת( בה' איקיכם) ,כנזכר מהקדושת

החיווות מאלופו של עולם יתברך שמו מקור
החיים והברכה(.

אולם רנאה שזה בא להורות לאשר יחשבו
ההמון ,וגם מהתלמידי חכמים הצבועים,

אמנם להבין כונת אמרי קדוש ה  fהקדושת לוי

כי צריכין ללמוד חכמת אומות העולם ,ואומרים

במ f/ש כי השם אלקים הוא סיבת כל

כי זהו קידוש הו בעיני הגויים ,שיאמרו שעם

הסיבות ,כי לכאורה שיד זה יותר לומר על

חכם ובבון הגוי הזה שיראל עם קרובי ,שגם
בלשונותם ידעו היטב ,ועל ידי זה ילכו אחרי
ההבל והיבלו וישפיקו בילדי נרכים ,ויטמאו את
בניהם ובנותיהם בלימודי כפירה ר//ל ,ויאמרו

שם הויווה ,המהוה כל הויות וסיבות יבתרך

שמו ,מה שאיו כן השם אלקיס שהוא בחינת
דיו וצמצום.

אכז יןול ,כידוע )עיין גינת אגוו ח /Iא שער רח,יר  ,Iח עו/ב(

כי יקשדו שם שמים בזה.

שהשם אוקIוןיים גימטריא הזםב"ננ ,אכז

]ושמעתי בשם נאון אחד ז'ול מליטא שאמר

צריכיז להאמיז ולידע בבירור שכל הסיבות גם

על הכתוב )בפרשת אמור )בכ לב«

הרנאות על פי הטבע ,הם רק מאתו ית"ש
וערך ) ,וכידוע מ"ש בזה מתשובת חכם צבי

רלא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתךר בני
שיראל ,כי לכאורה הרי זה שפת יתר ,כי אם
יקדשו שם שמים ממילא לא יחללוהו .אך הנה

)םימן מ( לענין החכם שדרש זה כבחינת הטב(. f/ע

כניהם

בהשגחה פרטית ,בפרט שבפרט לאיו שיעור

יאמרו

מי

שהולכים

או

שולחים

ח'י'ים
בנימנאזיווום

ושלום

ואתחנז

תכח

ואוניווערזיטעווט ,אם כי חילול

חשם יתברך ,ועם כל זח( ואמרו רק עם

חשם ותורתו כתחלח כלימודם שם ,בחילול

חכם ובבון הגוי הגרוי

)בעשייתנו

שבת קודש וכיוצא ,אך יאמרו כי על ידי זח
כשינמרו למודם יקדשו שם שמים כנוזל ,וחבל

מצות ח' ומחזיקים באמונת ח' ותורתו תקוף

יפצה פיהם ,ועל זה אמרה תורה ולא תחללו
את שם קדשי )בלימודי בניהם בבתי ספר
חנכרים ,ויחללו שם שמים ותורתו ,נם כי כפי
דבריחם יחיח על ידי זח קידוש חשם אחר ךכ(
ונקדשתי בתוך בני ישראל) ,עם כל זה משל
וכוו לא זגדובשך ולא מעוקצך )עייז כמדרב רכח

הזה,

חימנותא ,וזחו יובט בעיניהם נם כז( כנזכר:

,ד) ז( כ 'י מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים

אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו.
קראנו

בf

במסורח ,דו .ואידך )תהלים כ ~( ,יעננו

כיום קראנו .י"ל ,כי לכאוהד יתמהו חחמון על

הכתוב חלז כי מי גוי גדול אשר לו וגו' כה'

פ /כ(, ,י ואינו רוצח יתברך שמו בחחילול השם

אלקינו /Iבכל קראנו אליו'ן ,דהא יש הרבח

נם בשביל שיבואו לקידוש חשם על ידי זה

תפלות שקוראים אליו ואין נענים " Mו .אמנם

אחר כך כפי דבריחם ,עד כאו דבריו[.

יו,ל חענין תלוי בזמן ,כי כשזוכים יתו לנו

f

ובאמת כל מי שעוסק בתורת חשם יתברך,
אם כי לא למד ככתי ספר שלהם ,אני
]חכמה[ שכנתי ערמה כתיב )משלי ח(, ,כ~ בכל
חחכמות.

השרים

וגם

מאומות

וחפרתמים

חעולם יחשיבוחו ויכבדו לירא חו ועוסק באמת
בתורה

ומצות,

כאשר

ומקויים

עינינו רואות,

בנו וראו כל עמי האץר כי שם ה  tנקרא עלוי
)לקמז חכ) ~(, ,שם

הו בתורתו ויראתו( ,ויראו

ממך ויתננו הו לחן ולחסד בעיניהם.
וז"ש רש  ttי

ושוברתם

חש (. ttס

ועשיתם

זו

ובשנה,
כמשמעו,

בזמנינו את בקשתינו ,במחרה בימינו דידן .ואם

ינרום

ח /Iו,

הקטרוג

אז

נדחה

ונמשך עניית

הבקשה עד הזמו שבשמים לפי ערך יומו של
הקב  IIה שהוא אלף שנים .וז"ש כה' איקינו

בכי קראנו אייו ,וחמסורה בכל קראנו דן
ואיןר ה' הושיעה) ,שזהו בקשתינו העיקר

שיושיענו השם יתברך( המיד יעננו ביום

קראנו) ,ביומא דידן של קראנו אליו יושיענו
במחרה בימינו( ,כן חיי רצוו במחרח בימינו:

)לימוד

או יאזכר הי הושיע"ה) ,כדאיתא בתנא

)חיינו

דבי אליחו )רבא ,פכI/ח ה( אין ישווע

לעשות מצות חו חמעשיות כמשמעו ,בפשיטות,

אלא ימות

מבלי יצטרכו לחכמות אומות חעולם ,וגם

הישוע Iוה האמיתיות לכל ישראל ,וכשנתפלל

חמשי,Mlf

בניאתו,

חיינו

שרק זחו

לעשות מצות וואחלטעחטיגעז צוועק ,שיחיח

וניחד לבבנו רק על זח ,כמ"ש ביערות דבש

נאח בעיני אומות חעולם ,רק( כי הוא )דייקא,

)ח  IIא דרוש אן ד f/ה וירושלים עיךר(

ספרים

עשיית מצות חו( .חכמתכם ובינתכם יעיני

ביום

הקדושים,

אז(

יעננו

ובכמח

קראנו.

וזהו

החקי"ם

חמסורח כי מי גוי גרוי אשר יו איקים

האיה) ,החקיוום דייקא ,ולא דוקא המשפטים,

קרובים אייו כה' איוקינו בכי,

)היינו

חיינו מצות שכליות ,בזח נחשב בעיני אומות

בכ"ל ,מדת התכללו"ת )זוח /א יז(, ,א מח שהוא

העולם ,כיון שגם הם מודים בזה ,רק נם במצות

צרכי חכלל ,ביאת גואל צדק במחרח בימינו(.

חוקים שאיו לחם שום טעם רק שהוא צרוו

קראנו אייו) ,כשנתפלל רק על זה ,אז בודאי

העמים

אשר

ישמעון את

כי

f

היים

תכו

ואתחנז

יקבל תפלתנו וקריאתנו אליו יתבךר שמו ,שיבא
ויגאלנו במחרח בימינו( .וז"ש_ביו"ם) ,חיינו
כדאמרינו בחלק )סהנירין צח ,א( בר' יחושע בו
לוי שאמר לו משיח על שאלתו אימתי אתי
מר ,חיו"ם אם בקולו תשמעו )תהלים חצ(, ,ז עיין
שם .אז(

קראנו

ושלום

)ויושיענו במחרח מסינו(,

כנזכר לעיל:

]ביין[ שגו ]גוו'[ פקו פלילי' ונו' וכנודע .ובפרט
אצל חבינונים ורשעים.
וז"ש

בצ"ר ,
לך

)ר flת בינונים צדיקים רשעים(.

ומצאוך

ה.דברים

כל

האלה;

)שתמצא עמחם לחתווכח על כל מעשהים גם·

עם חצדיקים( ,באחרית הימים )כנזכר לע~ל(.
ושבת ער ח' אלקיך) ,שאיו עצח "דק לשוב
בתשובח לפניו יתבךר שמו ,כי אין שיראל

,י) די( ואותי צוח חו בעת חחוא ללמד

נגאלים אלא על ידי חתשוהב ,וכמ IIש חרמב f/ם

ומשפטים

וצריכיז לשוב

אתכם

חקים

לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים
שמח לרשתח .קשח חלשון לעשותכ"ם אותם
דחוח ליח למימר לעשות אותם .וי"ל
ועשותכ"ם אות"ם ,מפני שצרי כל אחד

לתקן רמ"ח אבריו לעשות רצוו חשם יתבךר,

בחלכות תשובח

,ז"פ) ה «,ה
II

בתשובח נם הצדיקים ,נוכמו ששמעתי בשם

חגח"ק מח//ר שלום מקאמינקא זצl1ל שאמר
את

ייראו

קדושי Ifו

ח'

)תחלים לר(, ,י

שגם

חמוחזקים לצדיקים קדושים ,צריכים גם כן

לירא מפני חשם יתבךר ודו"ק[ :

עד שחאיברים בעצמם יחיו בעצמותם כמצות

/,ח חרמ"ח מצות כנגד חרבאים ,שיחיו חמח
בעצמם

כבר במדרגת

ועשותכם,

)לעשות

עצם .מצות

אתכם,

',ח

כמו

או

יאמר בצר,

וז"ש

אותם

)ר"ת

רשעים(,
חרברים

בינונים

וך

צדיקים

ומצאוך

כו

האלח באחרית הימים;)בםוף

בעצמם ,חיינו שאתם בעצמיכם תחיו( אותם,

יומיא אלין כגון גזירות חיטלע  IIר ימ IIש ,שחוא

)חמצות ח' שמדבר מחם( ,ון"ש בארץ אשר

על חצדיקי IIם ולחפריע תורת ח' ומצותיו ועל

אתם עוברים שמה ורשתה ,כי בחוץ לארץ

אי אפשר לקיים חרמ"ח מצות עשח ורובן

חבינוני"ם גם כן בגוף ובנפש ,וגם על חרשעי  flם
ביותר ,אפילו שכבר חמירו דתם ר"ל ,סבירא

תלוייז באץר כבודע )עייז ספר החיניך בהקימה( ,על

ליח גם כן אף על פי שחטא שיראל חוא )סנהרירן
מד(, ,א ונגזר חחוק לרדפם ולחדפם עד חרמח,
וזחו ברור שהוא חבלי משיח קודם ביאתו
באחרית חימים חאלו 1ורק חעצה לשוב אל
חשם יתברך ] ,וכאשר רואים חקלים וחרשעים

,י) ל( בצר לך ומצאוך כל חדברים חאלח

באץר אשכנז כי לא חועיל לחם כפירתם וחילול

דf

וכו! [,

כן זחו רק באר"ץ יחיו רמ"ח ,שיקיימו חרמ"ח

אברים כנזכר לעיל ,עד שיזדככו וןLב tבעצמם
לחיות רמ"ח מצות ח' כנןכר:

באחרית

חימים

ושבת

עד

אלקיך וגון ,חנח באחרית חימים האלו עוקבתא
דמשיחא וחורבו עולם בוקח ומבולקח גם בין
חצדיקים נמצאו חזדונות ,ובפרט אצל בניחם,
ובפרט כי לא יוכיחו את בני דורם ,וכדאמרינז
במגילח )טן ,ב( על חכתוב )ישעיה כה ,ז( וגם אלח

שבת קודש וחתדמותם לעכו! fם ואדרבא

כמ//ש חרמב//ם )הלכות תשובה פ" ,tהן/ה( אין ישראל

גנאלים אלא על ידי חתשובח וכיון שעושיו
תשובה מיד נגאלים ,עכל//ח ,וזח שכתוב(
ושבת

ער

ה'

אלוקיך
)כנזכר(:

ושמעת

בקווו,

חייס

ושלום

ואתחנו

תכז

,ו) ר( שמע ישראל הן אלקינו הן אחד .פירש

היה הברירה בידם לברור להם כל אחד את

שר I/י הו שהוא אלקינו עתה ולא

המלאכים הנזכרים לעיל .וגם אם ראו כבודו

אלקי האומות עובדי אלילים ,הוא עתיד להיות

יתבךר שמו שפתח ז' רקיעים וכו' כי איו עור

הו אחד שנאמר )צפניה (ב,tג כי אז אהפוך אל

אלוה מלבדו ,וגם החזיר להם התורה ולא צרו
לקבל ,והרי ידעו והכירוהו ,ואיך יוכלו לקבל

ונאמר )זכרהי יר ,ט( ביום ההוא יהיה ה' אחד

אחר אפילו מלאך לאלוה.

עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ',ה

ושמו אחד ,עכל"ה .ומכאן מובן מה שקבעו
ביווג עקרים אני מאמין וכון אמונת ביאת משיח

באחכה לו בכל יום שיבא )יעrי שי/ות חתם םופר
םוף חלק אירח חיים( ,והוא כמו שכתב הרמבוום

בהלכות מלכים )פי"א ,ה"א( כי מי שמאמין
בביאת המשיח רק שאינו מחכה לביאתו הרי
זה כופר בתורת משה ,עיין שם.

אלא וודאי .שהעניו כי אומות העולם לא צרו
לקבל אותו יתברך שמו לאלוק ,ואת

תורתו לעבוד במסירות נפש ,לעמוד בנסיון

העושר או העוני ,ולא להנות מעבודתו יתברך·.
שמו) ,וכדאמרינן בריש עבו mזרה ,ג) כ( כי
מיד שהוציא חמה מנרתיקה וחם להם ברחו
מהסוכה( .וז'  Iש שיש שבחרן יהם

דניכאי,

ובזה יובן כיוו שה' אחןוד כנזכר לעיל יהיה

היינו רק באופו שיךל חשפע אליהם מאתו
יחבךר שמו על ידי צד החסד ,שנקרא מיכאל
וחבורתו כנודע )עייז הקדמת תיקוני ןהר יכ(, ,א ~ אבל

זה מי שאינו מחכה לזה ,הרי זה פונם בבחינת

כשירע להם במדת הבגורה אז לא יעמדו

אח"ר ,שהוא בגימtפריא י"ג ,והוא י"ג עקרים

כי לא יכלו לעמוך כנפיון

רק לעתיד בביאת גואל צדק ,שיהיה ה'
אחד ושמואחד כנזכר לעיל מלשוז רש"י ,ולפי

באמונתם

עוד,

של אני מאמיו וכוו )שאחכה לו בכל יום

העוני.

ויש

שיבא( ,כז יהיה רצוו במהרה בימינו אמן )וכבר

שהוא

צד

כתבנו מזה עוד במקום אחר )עייז חיים ושלום פשרח

שביארתי בעזרת השם

,ו) ד( בוכררש

שבחרן יהם
הגכורה

את

גבריא"י ,

)ןהור ח"א צט(, ,א

)וכמו

יתברך בחיבורי דברי

צו ,אוח «:ד

תורה )מהדיאר קמא אוח פו« ,והיינו שיתן עליהם
את פחדו ויראתו מלפניו ,אבל כשיתנהג עמהם

רבה )דרנים רכה פ ,Iכ /לג( שמע

במדת החסד אז לא יוכלו להבtפיח שיעמדו
באמונתם כנסיון העושר כשישפיע להם,

שיראל וכו' כשירד הקב"ה
לפיני ירדו עמי חבורות חבורות של מלאכים,
מיכאל וחבורתו ,גבריאל ובחורתו ,יש מאומות
העולם שבררו להן מיכאל ,ויש מהן שבררו

להו גבריאל ,אבל ישראל בררו להו הקב"ה,
אמרו חלקי הו אמרה נפשי )איכה ג ,כד( ,הרי
שמע שיראל הן אלוקינו הן אחר ,ער כאו לשוו

המדרש .וקשה אם נפרש כפשוטו ,ומה הועילו

אם הם רברו להו את המלאכים הנ"ל ,והלא
המלאכים לא היה מקבלים אותם לעם להיות
להם לאלוה נגד בכודו יתברך שמו לבדו ,וכי

שנסיון העושר הוא יותר גרול ובנפיוו העוני,
שלא יבעטו מרוב כסף וזהב .אבי ישראי
הדנה בחרן יהן הקב"ה) ,שהוא בחינת קו

האמצעי )ןהור ח"כ כג(, ,א כלול מחרווייהו חסד

ורין )זוהר ח"ג כח«, ,א היינו בכל מה שיתנהג
עמהם קבלו עלהים לעמור כבסיוו העושר או
העוני ,כל מה שיהיה עמהם לא יבעטו ח'/ו
מאמונתם .וזה שכתוב שדנע

ישראי ,

)שהוא

בחינת תפארת )ןוהר ח//א צקר(, ,א כלול מתרווייהו
חסד וגבוהר {כנזכר( ,הו איוקינו ה'

אחר,

תכח

ח-י-ים

ושלום

עקב

ומי כעמך ישראל נוי אחד בארץ )שמואל ב ז,

וגס חעניו בררכי חעבורח וחסירות חמקובל
מרבותינו וי"ע ,יש לומר בכוונת חקריאת

כב(:

שמע ביחורים חנצרכים ,על כו מלבר חמצות

,ו) ו-ז( וה-יו חדבריס חאלח אשר אנכי מצוך

עשח שנחשבו בזח חוא חררך חפנימי ורברוות

חיים על לבבך ושננתם לבניך
ודברת בם בשבתך ככיתך ובלכתך בדךר

בוום) ,גם מה שמרבר בטליםן וכעיו ראמרינן
בברכות )יג ,כ( ובירושלמי )כרכות פ ,כ( /א//ה שם

ובשכבך ובקימך .יש לדקדק מחו חעניו ודבר"ת

לכמח מ fור שחיו מדברים באמצע קריאת שמע

ב  flם בשבתך בביתך ובלכתן'ך ונו' ,בשלמא

יאמרו מחך ורברת בם שמותר לרבר בםן

מצות קריאת שמע ותפילין ומזוזח ,ונס לימוד
תלמור תוחד שיחיו שנוניס בפיו ,ולימור

וחיינו נם ברבריס אחרים( ,אבל כל ריבוריך
יחיו רק בס ,תכויו יחור קריאת שמע מיחורו

תלמור תורח לבניו וכיוצא ,חכל צריכין ,אבל

ואחרותו יתברך שמו ,וזחו יחיח כל חיום ,נם

f

חך ררשת חז"ל )מדרש שוחר טוכ פל /טו ד( על זח

בשבתך בביתך ובלכתך בררך .ובשכבך ובקומך

ורנרת נם ולא נדברים בטלים ,בעל כרחך

תחשוב

בם,

לא נאמר רק לתלמירי חכמים ,אבל לחמון עם

בכונתך בצירופים בכל דבריך ,זח נאמר למי

שיוצאים נם וחנית ונו' )יהושע א(, ,ח בקריאת

שאפשר לו ,כיוו ששואליז לעתיד עסקת
במרכבח )עיין מדשד משלי פ"י(, ,כ ובעל כרחך חוא

f

שמע שחרית וערבית ,מח יעשו בכל חיום,

רק

ביחורים

וריבורי"ך

ורברת

חלא אין לחם מח לרבר בתורח ,וכי יחיו

רק למי שחוא בר חכי לעסוק במרכבח ,על
כן זחו נצטוח נם כל ריבוריו של חול שיחיו

טז ,ב( רעוסק במצוח פטור וכו  fרובלכת רירך.

ביחורים כנזכר לעיל ,חן יןכנו ויושיענו במחרח

כאלמים כל חימים .וגם מח שלמדו מוח )כרכות

על כרחך צריך פירוש כפשוטו.

בימינו:

עקב
,ז) יכ( והיה עקב תשמעון .ר"ת עת"ו ,על

וחיה עקב תשמעון את חמשפטים חאלח
ושמרתם ועשיתם אותם .על כן עתו Iו לשון

נותו להם את אכלם בעת'/ו ,בעירנ'/א רצרי"ק

רכר ,בחינת צדיקים נאים ונוטלים כזרוע )עייז

)זןח"ג נח(. ,א חיינו מי שחוא בחינת צריק שמקיים

כרכות יו(, ,כ כיון שמגיע לו ,כשמקיים מצות חשם

דךר חכתוב )תהלים קמה ,טו( ואתח

חיים

ושלום

עקב

תכט

יתברך .מה שאין כן כשאין זוכין במעשיו כמו

יתברך ושבועתו והבטחתו הוא נצחיות ,ובעל

שאמרו רז"ל )סנהרדין צח ,א( על הכתוב )ישעיה ס,

כרחך דקאי על ביאח שלישית בביאת נואל

ככ( אני ה' בעת"ה אחישנה ,זכו אחישנה ,לא
זכו בעת"ה ,היינו לשוו נקב"ה )בעתה( ,היינו

צדק במהרה בימינו.

רק בחינת מקבל כשאין זוכיו כנןכר ,רק שהשם
יתברך מקיים הבטחתו שיבא הגואל צדק ,וכו
יהי רצוו במהרה בימינו,

או

והבן:

עת ייו ,היינו כמ"ש )תהרם קמה,

טן( עיני כל וגון ואתה נותו להם את אכלם
בעתו'ו ,והיינו עת"ו ,עידניה צרדי"ק יסוד עולם,
כמ"ש בזוה"ק )זוח//ג נח(, ,א ואז פותח את ידך

ומשביע וגו ./כי באמת אמרו חז//ל נבסוף
קידושין )נפ([ ,א הריעותי את מעשי וקפחתי את
פרנסתי ,וכאשר יהיה והיה עקב תשמעון וגו'

שישמעו למצות חשם יתבךר ,ר'/ת עת 'ייו,
תהיה הפרנסה בזמנה בעת שיצטרכו ,ואז(
ושמד

הי

אלוקיך

ונו' וברך

בעתו'ו ,יפה שעה אחת קודם .וכשיהיה

עק"ב )בעוקבת'/א דמשיח'/א( ,תשמעון את

המשפטים

ייאמר בזה והיה עקב תשמעון) .ר  IIת

ונן'

וזו'ש אשר נשבע לאבותיך ,ווחו תלוי רק

יננך

תירושך ויצהרך שנר אלפיך וגו' ,שתהיח
הפרנסה עושר וכבוד בעתו ובזמנו כשיצטרכו

וכל טוב סלה( .וכו כתוב )בפרשתו )לקמן יא,
יד« ונתתי מטר ארצכם בעת//ו ,היינו פרנסה
וכנזכר.

אותם,

האלה

כשנקיים

ושמרתם

התורה

ועשיתם

הקדושה,

כי

איו

ישראל גנאלים אלא על ידי התשובה וכשעושיו
תשובה מיד גנאלים) ,כמו שכתב הרמב"ם
בלשונו בחלכות תשובה )פ /זו «,ה//ה וכנזכר:
1

או ייאמר על הכתוב והיח עקב תשמעון
וגו ./הנה כשמברכיו ראש חודש

אלול בשבת הלז והוא הכנה לראש השנה
הבעל'/ט ,והנה בראש השנה הצירוף של תשרי
והי"ה) ,נעשח הכנח לטובח לזח( ,עק"ב,
)גימטריא ב' פעמים אלקי"ם ,סוד תקיעת
שופר מיושב ומעומד ,שחוא בסוד בינח ותבונה

בחינת

אלקי  flם

ב'

פעמים(,

תשמעו"ן,

)לשמו"ע קול שופר ,כמו שחוא נוסח הברכח.
וגם כמ /Iש בשאול )שמואל א טו ,ד( וישמע שאול
את חעם ,לשוו אסיפח לקבלם ,וכתרגומו
ואכנושי ,חיינו לאסוף ולכנוש חדינים שלא

וז"ש בריש תהלים )או ג( אשר פריו יתו בעת"ו,

יתפשטו ,ולהמתיקן בשורשז ,כמו שהוא בסוד

היינו בני /Iם בזמנם .וגם קיימא לן בתענית

חבינן/ח

)דינים

,ח) ב( מאן דיהיב שובע'/א לחי Iוי הוא דיהיב,

כנזכר(.

ואם כן נמשך על ידי זה מבחינת עתו'ו ,חיו'י
כנ'/י ומזונ"י.

אלקי"ם(,

את המשפטים,

ונם יש לרמז ר"ת תשמעון את המשפטים,
)אלייף ת"ה גבוריו ,כמ"ש בסידור בכונת

וגם אשר כתב בזה ושמר ה' אלוקיך לך

אתח גבור,

וחיינו לכונסו ולחמתיקו בשורשו

את הברית ואת החסר אשר נשב  I1ע

כנזכר( האלה ,ושמרתם ועשיתם) ,אז תזכו

לאבותי"ך  ,היינו שנשבע הקכ"ה לאבותינו
לתת לנו את ארץ ישראל ,והבתים חקודמים

במדרש

רבח

וחיח אם

שמוע

נחרבו,

והתורה

הקדושה

ובפרט

הוא

ושמו

לבחינת

ועשית"ם,

כדאיתא

בפרשת ז )עיין דברים רהב פ11גו

(,

תשמעו'ו משל למלך שנתן לבנו שני כתרים

ח-י-ים

תל

ושלום

עקב

וכו' ,היינו נעשה ונשמע ,שני כתרים ,ואבדתם

ואבותיך) ,כמ /Iש )כראשית נ ,כר( אל הארץ

א' שהוא נעשווה ,על כן על כל פנים תשמרו

אשר נשבע לאבותינו לאברהם ציחק ויעקב

השני שהוא נשט"ע ,והיינו אם שטוע תשמע'/ו.

שיביאנו שטה בקרוב( ,על ידי שנשוב בתשובה

ולכאורה קשה דאם איבדו כרנ בחינת נעש"ה
מהו אהני לו ,בבחינת נשמע ,שהוא
שמיעות הלכות התורה ,דהא הלומד על מנת
שלא לעשות נוח לו שלא נברא ,כמו שאמרו

שלימה בחדש אלול,

ונטהר נפשנו

ונוכה

לתקיעת שופר בהטתקת הדינים ושנת גאולה
ושיועה.

חז"ל )כרכות יז(, ,א ואם כן מה יועיל בחינת

ועל כו דרשו רז  I1ל )עכורה והר יח(, ,א ופירש רש"י
עקב תשמעון ,טצות קלות שאדם דש

נשט"ע בלבד.

בעקביו'ו ,היינו עוקבת"א דמשיחא ,שאז צריכין

אלא ודאי דהוא לפי שנעשה ,היינו עשיית
המצות ,עולם נדוו בתר רובו ורוב מן
התורה ,ורובי המצוות תלויות באץר בביאת

המשיח ,ובגלותנו רק ר"ע כל היים )כראשית י,

(,ה כמ"ש המבלה עמוקות )עי rפשרת קרושים ר"ה
תלמירי ,אופנים אופן ער ,ועיין חיים שולום פר' מבררב( .על

כו אנוסים אנחנו בגלותנו ברוב המצות שנקיים
בהם רק בחינת נשמ'וע ,היינו העוסק בתורת

עולה כאלו הקריב עולה )מנחות קי(, ,א
בשמועו"ת ההלכון'ת שלומדכנ"ל ,מה שאיו
כו כשנןכה לגאולה היינו בחינת ועשית'ןם ,היינו
כתר נעש"ה גם כן בפועל רנוב המצות כנןרכ,
וגם אן יהיה בחינת( את"ם) ,אותיות אמ"ת(.

ושמרת"ס) ,מלשון ואביו שט IIר את הדבר
)כראשית לז ,יא( ,שתחכו לביאת גואל צדק ובניו
בית

המקדש,

בית

יעקב

אמוות

כדאמרינו

בפסחים )פח(, ,א ובחכה שנזכה לעשיית המצות

והתורה כולה שיהיה בביאת הנואל צדק
במהרה

בימינו.

ליןהר ביותר בטצוה קלה ככחמורה ,שאי אתה
יודע מתן שכרן של מצות כמ"ש התנא באבות
)פ ,כ' (.א"מ ולכאוחר קשה דהא ההזיר באבות
I

)פ א ,מ Iוכ( הוי כעבדים המשמשים את הרב שלא
II

על טנת לקבל פרס ,והרי ןה כסותר טה שכתב
בןה באבות "שאי אתה יודע מתן שכרן של

מצותו' ,ועל כו יזהר במצוה קלה ככחמורה,
הא מטעם ןה משום "מתן שכרן" אין להחרר
כלל כנזכר.

אלא ודאי כטו שאמרנו )עיין לעיל רפשת משטפים
ר וה וכשתב שקלים( דבשביל קבלת פרס היינו
I

למהר הנאולה על ידי ןה ,כי שי מצות שמקרביו

הנאולה ,ןהו מותר לבקש שכר הןה שיגאלנו
בטהרה בימינו ,כיוו שהוא תיקון עולם לתכליתו
ורצוו השם יתברך ,ועל כו צריכי iליוהר
בעקבי" ו ,עוקבתוiא דמשיחא ,בכל המצות ,כי
אינך יודע אזיו ]מצוח( יוכשר יותר לקרב
הגאולה ,וזהו טתן שרכן של טצות שמותר
לבקש ולחשוב כנזכר:

ועל יךי השופר שנתחיל בחדש אלול נבוא לזה
שימתקו

הרינים

בראש

השנה

הבא

רבה

,ו) יכ( במררש

)דברים רבח פו/ג ,כ(

דבר

עלינו לטובה מבחינת ביחב כנזכר ,טשם יבוא

אחר והיה עקב וגו' ,אמר

שנזו גאולה מיובל העליון מבחינת בינן'ה כנועד

הקב  I1ה הכל מוכן לעשות תשובה ואני דורך

)עיין !פרע"ח שער חג המצות פ «.Iז /ושמר ה' אוקיך

גיתה של אדום בעקב רגלי וכו' ,עיין שם
במתנות כהונה )ר /ח חכל מוכן( שכתב שהלשון

וך ;א,ת הברית ואת החםד אשר נשבע

I

ח  't'tם

ושלום

עקב

מגומגם ,וחכונח כשיעשו ישראל תשובח ממחר

תלא

וז /Iש במסורח זכר תזכור את אשר עשה

חקב IIח את חקץ וכון ,עד כאן לשונו.

וך הו אווקיד ופרעה ווכו ו?.צרים

ולפי עניית דעתי שאיו .חלשון מגומגם רק
בדיוק ,כיון שאיו באפשרי לעשות תשובח
שבזח תלוי חקץ ,כמו שאמרו )סהנדרין זצ,כ( כלו

ונו,/

)חיינו

שגם .במצרים

חיו במ"ט

שערי

טומאח ,וחשם יתבךר ריחםעליחם וגאלם ,כו
ירחמנו יתברך שמו ויגאלנו( ויוליכנו קוממיות
לארצנו במחרח בימינו אמו.

כל חקיצין ואין חדבר תלוי אלא בתשובח,
)וכמ  IIש חרמב 'Iם בחלכות תשוחב ,ן"פ) «,ה"ה

אמנם לחביז חעניו מ 'Iש המו מע"י וו  Iחוא

וכיוו שאמרו חז//ל )ברכות יו ,א( נלוי וידוע לפניך

אחזח

רוגמת

חבני

מעיים,

כ ומבשרי

שרצוננו לעשות צרונך ,אלא מי מעכב ,שאור

אלקי )איוכ יט ,כז« ,שחם במררים חפסולת) ,כי

ושעבוד מלכיות ,על כז

לצינור חזרע הוא חמובחר ,ולצינור חשתז חוא

בחסדו של חקבו fח חחפץ לחצדיק עם זו )וכמו

חפסולת) ,עיין לקוטי תורה לחאר f/י ז IIל פרשת

שכתוב )דניאל י ,יכ( מו חיום חראשוז אשר נתת

מטות ה//ד) עבי! חו"ל( ,וגם כפשרתן בלקוטי תורח

את לבך לחביו ולחתענות ונו .(/כיון שהכו

על הכתוב )לקמז יא ,ו( וחשקית ברגלך כגן חירק,

מוכן )ברצונם חטוב( ,ועשות תשובה ,ואבי

וכן בשארי דוכתי בכתבי חאריז (, IIל וכן 'חם

דורד ניתה שו אדום בעק"ב רנו"י) ,זחו

חנשמות בימינו בדורותינו חאחרונים ,עם כל
זח ירחמנו חשם יתבךר ויביאנו לתכלית

שבעיסח מעכב,

חגלות חרביעי ,בעוקבת  Ifא דמשיחא יבערם מו
חעולם( ,ויביא חגואל צדק במחרח בימינו

חגאולה במהרה בימינו ברוב רחמיו וחסדיו:

אמו:

ו ,tיז( כי תאמר בלבךב רבים חגויים חאלח
ממני) ,שחם רבים בקליפח מאשר
אנחנו בקדושח·· ,עם כ-י---זח'ך לא תירא מחם

,ן) כא( י;א תערוץ מפניהם כי הו אלקךי
 ._ ,בקרבך אל גדול ונורא .יש

לדקדק למה לא נקיט בקרא בזה גדול "נבור"

ןכר תזכר וגו' .ובמסורח זרכ ב' )חסר( ,דו.

ונורא ,כמ"ש אנשי כנסת חגדולח כדאמרינו
ביומא )סט(, ,כ דמח שאמרו מקורם גדיל ונורא

ואידך )ירמיה לא ,יט( חבן יקיר לי אפרים אם ילד

בלא "גבורוו ,חיינו רק משום דאיח גבורותיו

שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על

חוא כמ"ש( הבן יקיר וי אפרים )כפשוטו,

, nו" כשנכריס מקרקריז בחיכל" מח שאיו כו
כשיתגלה כבודו כשיפיל כל חגויים חחם
ויבטלם ויוליכנו קוממיות לארץ ישראל ,כמו
דמיירי חכתובים ,בזח שייך בעל רכחו לומר
גדול גבור ונורא .אולם יו fל דרומז על מח

בן

שכתב בבני יששכר )כמאמרי הו//ר מאמר יכ אות י(

חעושח רצונו של מקום ,עם כל זח אנחנו

חושענא למען גדלך ותפארתך ,כי חבית דין
של מעלח הם גדולח בגורה תפארת )עייז מגלה
עמןקות כפרשתו אופו (,ג//ק וגדולח חוא חס"ד,

)יאמר ית  Ifש שגם בחיותנו בשפל חמצב מאוד(

ותפארת חוא רחמין/ם ,אם

החסדים

רחם ארחמנו נאום '.ה

)חסך ותפארת( רוב לנבי הגבורה וחלכח

כן חמו מעי לו וגו') .חיינו כפשוטו ,חגם
שבחיותנו במצב גרוע כזח ומח צדקותינו ומח

כחנו ואינחו נפשיי מינו ר"ל כנ ,Iל' עם כל זח
בדךר

בתמיח,

חגם

שאיו

אנו

בבחיתנ

בבחינת( אם יוד שעשועים כי מדי דברי
בו זכר אזכרנו עוד ,עו כן המו מעי,

כו חם

חיים

תלב

ושלום

עקב

כרבים ,על כן אנו מבקשים הושענא למען
גדל'/ך ותפארת"ך .ונועד )זוח"ג קעtב ,ב( כי הגדיל

לחם לא תחסר כל בה .תחסר

הגבור והנורא הוא בחינת אברהם יצחק ויעקב,

במםורה ',ג דז .ואיןר )מלכים א יז ,יד( וצפחת

היינו חסד גבורה ורחמים.

השמו לא תחסר[ .ג] ובטו רשעים תחםר )משלי

וז"ש בפרשתן
הגויים

כי

תאזבר

האוהזבזכני

בו בבך

ר בים

איכה

אוכו

והורישם ,והיתכו לחשוב על הדור דיעה הלז
אשר קמו לחיים תחת אבותיהם והמה היו

ראויים ליכנס לאץר ישראל ,כי עוד יחושו

,ח) (ב tארץ אשר לא במסכנות תאכל בה

יג ,כה( .רמון על הנסיוז בימינו נגר הציאניסטעז
ודימיהו ,הבאיtlב לארז ישראל לעשות
קאלאניע"  iבדרו הטבע ,ועל ידי זה יחריבו
עולם ודת תורתינו הקדושה בעונותינו הרבים
כנורע.

להנהגה טבעיות בכניסתם לארץ ,אשר ייראו

וזו'ש באץר שיראל וא תחסר כו בה) ,היינו

מפני הגויים כי רבים הם במספרם גנד ישראל,

וקדושתה שיוכלו

מרוב חיבת האץר

הלא אם האלקים אתנו והוא ציינו ליכנס
ויוליכנו שמה למה נירא ח"ו .אלא ודאי הכונה
שחששו כי רבים הגוים האלה זבזבני) ,היינו
שריהם ומקטריגיהם ,שלא יכנסו לאץר ויקטרגו
בדין של מעלה על ישראל שאינם ראויים ח"ו,
מפני שלא קיימו כראוי התוהר והמצות וכו',

יהיה כלא נחשב בעיניו ולא יחסר לו כלל

והיינו רבי'/ם המקטריגים ,הגויים האלו ושריהם

כנןכר(.

המקטריגים המה רבי//ם אינחו נפישי מינו ,ועל
ידי זה( וא אוכו והורישם) ,כמי שכתוב
)בראשית לב ,ח( ביעקב אבינו ויירא יעקב יכי' אם

כי היה מובטח ,עם כל זה היה מתיירא שמא
יגרם החטא ,והקטרוג משכנבדי ,היינו שרי של

עשו וכיוצא .על זה אמר משה רבינו ע"ה מפי
יתברך שמו( וא תערוץ זבפניהם כי ה'
אוקיך בקרביך או גרו"" ונור"א) ,כי גם

אם יקטרגו הגויים האלו חרבים על ידי שריהם
חן/ו ,מכל מקום הבית דין של מעלה הם גדו'/ל
ונור'/א ,היינו חס"ד ותפאר"ת ]שהוא רחמים[,
הרוב

גנד

הגבור

שהוא

קטרוג

מדת

הדין

והגבורה ,והלכה כרוב( ,על כן נקט דייקא רק
גרו"ו ונור"א ,שהמה יכריעו לטובה נגד מדת
"הגבור' /כנןרכ ,ועל ירי זה יהיה הרבים אתנו
הלכה היינו הרוב וכנןכר ,ויההי רידן נצח והמה
יפלו ויאברו ,כן חיי צרון במהרה בימינו אמו:

לעבוד הו בה ,על כן יהיה בעיניו לא נחשב
לכלום כל קניני עולם הןה ,עד שלא יחסר כל

בה ולא ציטךר ויחפוז להם כלל ,רק לקדושת
האץר ותכליתה לעבודת השם יתבךר בטהרה
ועריבות נעימות ידידות מתיקות שירגשי נה,

ובמסורה וצפחת השזבן וא

תחםר ,

)היינו

רק על ידי אמונה כהאי מעשה

צופחת השמז ראלישע ושונמית ,ועל ידי
אמונה נזכה לגאולה ,ולא על ירי מעשי
הרשעים האלו,
רשעים תחםר,

כי המה בבחינת( ובטז
)למלאות נפשם מרמן של

ישראל ,דמים תרתי משמע ,להשביע רכיסם
וכיסם להרויח ולו~שות חיל ולא יחפצו להמתיז
עד הגאולה ,ובפרט שצריכיז לשוב בתשובה,
ומןה לא יצרו לישמוע כלל( ,הו יצילנו מהם
ומןימותם ויגאלנו במהרה בימינו ברוב רחמיו
וחסריו.

אמנם מה

שאמר

הכתוב

ארץ אשר וא

בזבסכנות תאכו בה וחם ,ואחר כך
כתיב וא תחס ',כו בה ארץ וגו' ברזו
וזבהרריה תחצוב נחשת .וקשה אם כפשוטו

חיים

לשללם

עקב

תלנ

למה חשב המתכיות הגרועים בלבר ברזל
ונחשת ,ואטו אם יש לאחר ברזל ונחשת לא

השם יתבךר ,גם על ירי נסיונות( ,לצורך כל
זה יהיה כיאת הארץ ,וממילא יהיה גם כסף

יחסר לו כלל עור ,ולמה לא חשב כסף וןהב
ואבנים טובות ומרגליות ששוויין יותר ויותר.

וןהב לרוב שמה ,ולאין נחשב לכלום ,בימי

ובעל נדחך צווח ואומר ררשוני ,היינו כי
יבואו לארץ הקורש להשגת
הרעת האמיתי אשר לא במסכנות) ,כי איו עני
ומסכן אלא ברעת ,ורא חסרת מה קנית )קהלת

משיח צרקנו במהרה בימינו אמו.

ויש עור לבאר מרוע נקט הכתוב ארץ אשר
אבניה ברןל

ומהרריה

תחצב

נחש"ת,

ובאמת כתבו חוקרי ותיירי הארץ )ארץ שיראל(
ועייז בספר תבואות הארץ ורברי יוסף )הלג//ר

רכה פ ,Iו /בל( ,וכמאמר רן"ל בנררים )מא(, ,א ושם

תיוםף שוואץו ,חלק תצואות הארץ פ1/ג עךר מתבת( כי רק

כארץ ישראל יהיה להם רעת האמיתי ,אוירא

זהו המינערא"ל נחשוןת רייקא לא נמצא כלל

ראץר שיראל מחכים )כבא תכרא קנח«. ,כ תאבו

בימינו) ,ורוחק לומר שרק נחשןות נעלם עתה

בח וח"ס) ,גימטריא סזו"א כנורע בררשות

ברורותינו בנלות האחרוו( ,אלא וראי רעיקרו
ופשוטו קאי רק על ביאה שלישית לעתיר ,שאן

בזכותא תליא מילתא אלא במןלןוא ,ובזה תלוי

יתגלה טובו בגרלותו של אץר הקושד .וןןוש

כל השפעות טובות מעולם הזה ,גם כן( וא
תחסר כו בח) ,כנן,ל מריב המתיקות שירגשי

לראיה כי עיקר הביאה לארץ הקורש הוא רק

חן//ל במוער קטן )כח ,א( חיי בני ומןונא לאו

ברוחניות ,רלא רק בררך הטבעיים והכופרים

בקרושה בתוכה .אך זהו אי אפשר רק כשיבואו

הציונים לאומותם ובחלוקת שמותם ,על כן

לתוכה על רךר נס מהשם יתברך ,כפי המסורה
הב  ffל וצפחת השמן לא תחסר ,ולא כרךר

וזהו

מביא

ראיה

וסחרריח

תחצב נחשת,

רייקא אינו בנמצא שם ,ועל כו הכונה לפנימות

השרעים ברךר הטבע ,כי אז לא יהיה כל
המעלות הב/ול( .ארץ אשר אבני"ח )נקראים

שיחצבו ויבטלו היצר הרע שנקרא נחש"ת כנ"ל.

האמהו"ת ,כמ"ש בשמות ,א) טו( וראיתן על

ושבעת

האבני"ם(

ברז"ו ,

וז"ש ומסיים

)ר IIת בלהה רחל זלפה

ואה ,הו ההנ האמהות שנקראו אבנים כנזכר,

ואבות

)שאז(

וברכת את ח' אווקיד עו חארץ--
חטובח אשר נתן וד ,עיין מ'/ש רבינו הבןוח

בכח קרושתו על ברכי התורה שבא מגירול

)אורח חיים םימו ר ,Iח' םק  IIח ר"ה וב' עור וי(, 1Iא ונם

האמהות  Jמכ /Iש כהמ פעמים כתפארת כנים על התורה

בשל  Ifה הקרוש כי כשבאים הרשעים רובו

לאאמו"ר זי//ע וכשארי םרפים הרקושםי[ ,בבחינה ןי יביאי

לאץו הקורש ומקויים ותבואו ותטמאו את

לאץר הקושד .וסחרריח) ,נקרא הציר הרע

אצרי )רימיה כ(, ,ו אז נהפך שפע קרושת הארץ

שנרמה להם כהוןר ,כמו שאמרו חן"ל בסונה

לפירותיה )הנפך( לרוע ,שממשיך תכונה רעה

)נב«. ,א תחצוב נחשת) ,כח הנח"ש שנקרא

לאוכליהם,

חןוו

על שם בחש/ות ,כמבואר בזוה"ק )זוח"כ קמח(, ,כ

כנזכר לעיל( ,עייז שם באורך היבט .ועל כז
לעתיר במהרה בימינו ,כשנחזור לארץ הקורש

ז'"ע) שמות לח ,יד( ,חיינו

על ירי ביאת נואל צרק במהרה בימינו ,אן

שיחצבו כח הנחש מהציר הרע ויבטלוה ,רק

נוכל לבךר בכל לב  ..על הארץ ועל פירותיה,

שישאר חלק הקרישח אשר בו לעשות צריו

וקרושה

ובספרים הקרושים ,במעשי המשכו לענין לכל
ארניו

תעשה

נחשוות

כי

אן

בטח

מפני

יושביהם

תמשיך

תכונה

)המטמאים

טובה

חיים

תלד

ושלום

עקב

לאוכלי פירותיה .וזהו ואכית ושבעת) ,כדיו
ברכת החבניז( .עי הארץ הטובה) ,על האץר
ופירותיה( .אשר נתן ח' איוקיך יך) ,ולא
על ידי העמים ,כדיעות הנפסדים (,ו"ח השם
יתברך יגאלנו במחרה בימינו בתוך כלל
ישראל:

ו" tש אי

תאמר

בצדקתי

ביבבך

וגון

וברשעת חגויים) ,היינו שחם בן ענינים
נפרדים,

צדקתי

ורשעת

היינו

הגויים,

שצדקותינו נחשב לזכותינו לארץ ישראל ,כי
באמת איה צדקותינו כשיחשבו מעשינו כנזכר

לעיל( .כי אם ברשעת הגויים חאיח,
)נגדם נחשבים אנחנו לצדיקים ,ועל ידי כו

,ט) ר-ח( אי תאמר כלבכך ]וגו'[ בצדקתי הביאני

נזכה לבא לארץ ישראל בבחינת צדיקים ,על

חזאת

כן הא בהא תליא ,ושפיר חשיב שניהם יחד

וכרשעת חגויים האלה חן מורישם מפניך ,לא

בשני הפסוקים ,אך צדקותינו אינו נחשב בפני

כצדקתך וכיושר לנכך אתח בא לרשת את

עצמו רק רבשעת הגויים כנזכר לעיל( ,ה'

אצרם כי ברשעת הגויים האלה ה' אלקיך
מורישם מפניך .וכל עובר יתמה לכאורה על

איוקיך מורישם מפניך) ,ואנחנו נבוא לארץ

לרשת

הן

הארץ

את

ישראל( כנזכר:

הלשוז הזה ,דבתחלה כתיכ אל תאמר בלככך

וגו' וברשעת חגויים האלה וגו' ,חיינו שאינו
נם כו בשביל רשעת הגויים ,ומיניה וביה כתיב
כי )פירש רש"י בלשון אלא( ברשעת הגויים

,ט) ר( במםורה הביאני ה' לרשת את הארץ.
הביאני

]כמסורח[

',ד

דו.

האלה ,חרי שהוא בשבלי רשעת הגויים ,והרי

ואידך ~)Mזקאל מ ,ב( במראות אלקים הביאני .נג[
הביאני אל בית הייו )ש~ר חש~רים ב(. ,ר נר[ הביאני

כנראח ,על כן פירש אל תאמר בלבכך ,צדקת

המלך חדריו )שם א(. ,ר וי"ל רמוז חביאני ח'
ירשת את הארץ) ,אמנם אנו רואים החבלי

זה קראי סתרי אחדדי .ורש  flי " tל הרגיש בזה

ורשעת חגויים גרמו,
ששניהם,

צדקתי

עכל"ה,

ורשעת]ס[

היינו

גרמו,

לא

]אלא[

רק

רשעת הגויים .בלבד.

משיח

והצרות

צרורות

קודם

ביאת

הארץ

לגאולה העתידה כמהרה בימינו ,וזהו מפני

שזהו הגאולה קודמת לה מדת הדיו בבחינת
דרשעת

בינה ,אשר מינה דינין מתעריו ]וכמ"ש בפרי

שנזכה

עץ חיים פרק ז' משער חג חמצות[ ,וכנזכר

לביאת הארץ ,חוה ליה למימר כקצרה אל
תאמר בלבבך בצדקתי הביאני הן לשרת את

בונראות

ועדיין אינו

מתיישב
רק

חגויים,

זה

וקשה,

דכיוו

הוא

המסבב

בדברינו

בכמה

מקומות.

וז  f1ש(

 , .איקים) ,מדת הדיו( ,חביאני )לגאולה וביאת
הארץ ,הן המה הבחלי משיח כנ"ל( .חביאני
האץר ,כי אם ברשעת הגויים ה' אלוקיך
ולא היה סותר זה את זה

אי בית חיי"ן) ,שהוא יי  flו המשומר לנאולה,

מאומה .על כרחך נראה דבאמת צריכין זכות

שהוא ייו מדת בינה יובל העליוז ,דתמו נפקיז
עבדין לחירוו ,אמנם כאשר יהיה( חביאני
חמיו הרריו) ,לפני ולפנים ,כביכול פנים אל
פנים ,בביאת גואל צדק במהרה בימינו ,אז יראו
כי הכל היה לטובח ולגאולה( ,כז יהי רצוו

מורישם מפנז,

לירש את הארץ שיהיה בצדקתי וכו' ,אכו מה

אנחנו ומח צדקותינו שנהיח וכאים לזה ,ובפרט
מי יצדק לפניו יתברך שמו ,רק כשיחשבו
מעשינו

נגד

מעשי

חגויים

אז

נחשב

לצדיקים ונזכה לביאת הארץ על ידי זח.

אנחנו

במחרה בימינו אמו:

חיים

עקב

,ט) טן( וארא וחנח חטאתם לח' אלקיכם
עשיתם לכם עגל מסכח .יש

לרקרק מ"ש חטאתם לח' אלקיכם ,חלא אם
יחטא חארם לא לח' חרע ,רק לעצמו חרע
בזח .וגם מ  IIש Iיעשיתם לכם" עגל מסכח ,וחיח

שלימות מעלתר ,שתחיח עחרליכער יור נם כן,
רק חעיקר צריכין לכקש רק שנזכה לעכוד את
חשם יתברך ולעשות נחת רוח לפניו) ,ומח
שיחיח עם חארם לא יחשוב כלל(.
/

רי באמרו עשיתם ענל וגון ,ומחו  IIלכם/ו .ויש

וז"ש חטאתם) ,זחו /נחשב לחטא ,כי( וה'

לומר על פי רברי חחובת חלבבות )שער עבורת
האלקיס (ד//פ כי חעובר חשם יתבךר בשביל

ח'

פניות וניאות ,חיינו טובת וכנור

עצמו,

זחו

בכלל עוברי עבורח זרח .וז/וש עשיתם וכ"ם,
כמו שאמרו חז/ול בפרק ב' רבציח )טו ,ב( חציו

לח' וחציו לכ'/ם) ,וכז עור בכמח רוכתי( ,חיינו

טובת עצמו יעניני עולם חזח ,וזחו עשיתם
)חמצות ,רק בשביל( וכ"ם) ,טובתכם בעולם
חוח ,חיינו על ירי ניאות ופניות כיוצא ,ועל
ירי זח נחשב כבחינת( ענו זכסכה" כעובר

עבורח

כנזכר

זרח,

לעיל

מרברי  .חחובת

אוקיכם,

אלקיכם(

)מה

עשיתם

שעשיתם

)רק(

עבורת

וכם,

)לטובת

עצמכם ,חיינו שיחיח לכם מעלת עובר הן

כנזכר לעיל( .רק צריכיז לחפוץ רק לעבור את

חשם יתבךר כנזרכ לעיל ,וזחו שאמר וארא
והנה וגו' ,חיינו שרק אני בעצמי חרואח זאת

)ברוח חקושד( שאיו כונתם רק לבנוד עצמם

ולא לשם שמים ,אבל אחרים רואיו אותו כמו
עובר ח' כנזכר.

וזחו ובעיו חובבואר בספרים חקדושים מתלמידי -
חבעש"ט זי"ע ,כי אין לחיות בעיניו 'צדיק -
I

חלבבות.
וזחו שמסיים חכתוב סרתם זכהר זכן הרר"ך

אשר צוה הו אתכם ,חיינו כמ"ש )שוחלו

ערךו אורח חייס סימו רל//א( על ררר בכל ררכך
רעהו )משלי גן (,ו שנמצא

עובר חו תמיר נם

כעניני חגשמיות בחינת לכ"ם ,אכל כשסרתם
מו חרךר חוח להשם יתברך ,נמצא חבחינת
לכם חוא חטא ועוז (,ו"ח) כנזכר:

ומ"ש חטאתם לח' אלקיכם .מח שרקרקנו
לעיל ,יש לומר על פי מח ששמעתי

I

ושלום

תלח

זקו" ,רק בכל יום חייח בעיניך כחדשים
ומתחיל מחדש בעבודת חשם יתברר .וזחו
יורמז מח שאמרו רז"ל בסהנדריז )סב ,א( והוא
בשר /Iי בפרשתו ,ר /עבורות לעבודח זחר זיבוח
קיטור ניסור השתחויה ,ר /Iת זקנ"ה ,היינו אם

חוא בעיניו בבחינת זקנ Ifח ומושלם בעבורח,
רבנ אן חוא בבחינת עבורח זחר

עובר את

חנ"ל,

)ובבחינת

עצובו,

כמו

בדן

עבודות

מתגאח כאלו עובד עבודח זרח )עייו פסקא ןוטא
הבעלותך פי//ב ,ב יעייו סיטה «.ב,ד ואלו חר' עבורות
חיו בבית חמקרש וגם עתח יכולין להיות
בקרושח ,זבוח) ,כל חזובח את יצרו וכו'

מפה קרוש אאמי'/ר זי IIע שחיה אצל רבינו

)סנהדריו בזכ«. ,א קטור) ,בחינת מקטיר טקורת

הקדוש כעל רכרי חיים זי/יע בעת שנתו לי

בעשירות ,על ירי הצרקח וכיוצא( .ניסיך,

חסיר ~ד פיתקא ,ואמר עיקר בקשתי שיתפלל
רבינו שryאחי עחרליכע"ר ·יו"ר ,וחשיכ לו

)לחשתפך נפשו לחשם יתברר( .השתחויה,

)וצווח רבינ} בעל רברי חיים זי"ע( חלא גם

בזח תחשיב  /רק טובת עצמר ,שיחיח ךל
1

1

f

)בתפלותיו חלשם יתברר( .וצריר ליזחר שלא
יחיה בעיניו בחינת זקנח לסטרא אחרא כנזכר
לעיל ,ח' ציילנו ויעזרנו במחחר בימינו אמן:

ח~~ם

תלו

ושלום

עקב

,ט) רכ( זבזבר~ם הייתם עם ה' טיום דעתי

אם כן הרי נתקשרתם בטצות ',ה והוא יתברך

אתכם .יש לרקרק דהיה

שמו התקשר בכם ,והוי שמירה בבעלים כנזכר.

צרד לומר טטרים הייתם גבר '.ה ובפרט ט"ש

ועל ידי זה אוכל

שיהיה לטובה(:

"מיום רעתי אתכם" קשה ,רהוי ח"ו כגוזמא

לרעת בני ישראל ,רהא מיום הכיר אותם ויעדם

לא היו )חלילה( טמרים לעולם ,דהא בטתו
תוהר היו כאשי אחד בלב אחד במסירות נפש
להשם יתברך) ,וכן כיוצא כמה פעטים לטובה(.
ומה שהתעה אותם הבעל דבר באותו חטא
הירוע

במדבר

זהו

ההי

ברצון

השם

יתברך

)כביכול( ,כמו שאמרו חז'/ל )עבורה ורה ו ,ב( שלא

היה ישראל ראויין לאותו מעשה אלא כדי
להורות תשובה לרבים.

וי"ל הכונה זנזנרים הייתם עם ',ה כמו
שאמרו חז"ל )רפקי היבלות רבתי פי"ח ,ר( טלך

עלוב בכיכול ,כי עושים העבירה עם כחו
בכיכול ית"ש ,וכמו שאמרו חז  IIל ,ולא עוד אלא

שטטריחים אותו לצייר צורות ממזרים ח'1ו• וד 'Iש
זנזנרים

הייתם

עם

',ה

)היינו

שעשיתם

העבירות עם השם יתברך וכחן( ,כי בלתי כחו

אי אפשר לעשות טאוטה ,על כן הזהירם
והוכיחם על ככה:

או

יאזבר בררך מליצת זכות על בני
ישראל ,רזהו רמז משה רבינו

ע"ה הרעיא מהימנא אוהבו של ישראל באמת,
טובא גניז בגוייה בתוכחות אמרותיו הקדושים

להטל r

בעדיכם בכל אופן

והנה ראיתי עתה באור החיים הקדוש )פרשת

משפטים ,על הכתוב )שמות גבז טו( אם
בעליו עטו( שהעיר בזה בקדושת אמריו ראם

כו באטת כל אחד יאטר לנפשו ליפטר על ידי
זה מכל עונשי התורה ,כיוו שבעליו )ית"ש(
עמו כנ"ל .אך תירץ שם דהוי כאלו התנה
הטשאיל בפירוש שלא יהיה פטור השואל
בטענת בעליו עמו ,וכו ית"ש כהתנה בזה
בצוותו עונש ואוהרות התורה לבני ישראל .וגם
תירץ דבאמת בדיני שמים אולי חייב כל שואל
שפטרוהו בדיני בני אדם ,עייז שם.

ועם כל זה אין סתירה לרברינו ,די"ל רעם כל
זה

רטז

זה

משה

רבינו

הרעיא

מהימנא בתוכחותיו לישראל באהבתו אותם
טובא גניז בגוייה ,להיות קדושת לשונו בזה

למליצת זכות לשיראל ,כיון דלא התנה בפירוש

בתורה על ככה שיתחייבו גם בבעליו עמו ,על
כו הסתיר זה במליצת לשונו שיהיה לטענה של

זכות לטעלה בבית דיו של טעלה) ,גם לפי
תירוץ השני של האור החיים לעניו ריני שמים(

כנזכר ,אולם להם לא גילה בפירוש טענה זו
כדי שלא יקילו להם לחטוא כמיבן.

מליצת זכות לכלל ישראל ,כי קיימא לו )בבא
מציעא פא ,א( פשיעה בבעלים פטור .וז"ש

וי  11ל עוד לעניית דעתי תירוץ על קושית האור
החיים הנו,ל ראם כן כל חוטא יופטר.

ומריתם,

רי"ל כיוו רפגם בנפשו כל כך ער שטימא אותה

היה( עם ',ה )פשיעה בבעלים כביכול ,כי מלא
כל האץר כבורו ,בפרט חלק אלקי מטעל
בישראל עם קרובו .על כן פטור( זניום ועת"י,
)זהו בחינת דע"ת שלי של משה רבינו (.ה"ע
א תנם ) ,להזדווג עטכם לצוות לכם טפי ',ה

ח"ו ,שהשם יתבךר נתרחק ממנו בהסתר פנים

זנזנרים הייתם) ,גם אם

פשעתם

כל כך ,ער רהוי כאלו אין בעליו עמו ,כיון
שהיצר הרע

מפתהו בשעת העבירה ,כט' 1ש

בטשלי ,ו) יט( כי אין האיש )יתברך שמו( בביתו,

על כן זאת תהיה לו לפוקה בשטותו ,שלא

ח  ililם

עקב

ושלום

תלז

יופטר על ידי ןה לשיטתו ,אך בדור המדבר,

בארז מצרים ,ויש להביו הסמיכות .ונם קשה

דור דיע"ה ,שראו עמוד ענז ואש תמיד ,לא

א( ראם הקב  IIה אוהב את הגריס ,מרוע אינו

שייך ןה התירץו ,כיון שהיה הולך לפניהם לעין

נותן להם רק לחם ושמלה )ההכרחיי( בלבד.

כל .על כז לפי תירוז וה היא להם למליצת
זכות ,דהוי כדיו בעליו עמו ,ואתי שפיר כנזכר
לעיל בעורת השם יתברך:

ומ /Iש מיעקב לא מתוץר בזה ,דיעקב אבינו איש

,י) יז( כי הו אלקיכם וגי' אשר לא ישא פנים
ולא יקח שוחד .עיין ברמב"ן )י טז,
בא//ד ואונקלים תרםג( דלא יתכז לכאורה לומר כוה,

אפילו בכלל שבח ורבותא לבגי השם יתבךר.
וי/ול דהיינו מה דקיימא לז )םוטה כא ,א( אין מצוה
מכבה עבירה .וז"ש אשר וא יקח שוחר,

היינו המצוה שהוא נחת רוח לפניו יתךרב שמו,

בבחינת ישראל מפרנסין לאביהן שבשמים .וזהו

שהמצוה לא יקח שוחד בעד עונש העבירה,
כי איז

מצוה

מכבה

עבירה

)עיין םוטה כא ,א(

כנזכר:

תם יושב אהלים )כראשית כה ,כז( צודיק אמת
מסתפק במועט ,ולא ביקש עושר יבכוד ,וכדרך
הצדיקים ששמחים בחלקם המועט ,אבל
הקב IIה אם אוהב את הגרים מדוע לא יתו להם

עושר גדול ולא רק ההרכחיי כנזכר.

ב( ואם באמת יתן להם לחם לאכול ובגר
ללבוש לכל רג צדק ,אם כו למה
צריכיו אנחנו לקיים ואהבתם את הגר .וכי
צריכין אנחנו להוסיף לעשרם בעושר נדול כיון
שיש להם כדי צרכם כנוכר.
ג( ואם הכונה רק ליתו להם לחם ולבוש ,אם

כו לא צרד להזהיר ,כיון שהגר צדק
בכלל ישראל הכשרים ,ולמה יגרע מחיוב

לפרנסו ולהלבישו,

ואדרבא מטעם הנימוס

או יאזבר על פי מה שכתבתי בדברי תורה

צריכיו לקרבו יותר אשר בא לחסות תחת כנפיו
ויעווב עמו ומולדתו ,אם כן לא צריך קרא בוה.

בבבא מציעא )הפ ,כ( בגוהרקא דרב חייא שעולה

אלא ודאי יוול דבעל כרחך גם בזה יש נסיון
ובחירה ,ולא לכל רג צדק יש לו גם לחם
ושמלה כדי צרכו ,אלא הראויים לפי עךר
שורש נלגולי נשמתם ,ולפי כונתם) ,והיודע

)מהדורא ג אות ב( על פי דברי הש'/ס

ואינה יורדת ,על פי דברי הה"ק מאפטא
ומעזיבוז וי"ע ,עיין שם ,ווהו רק שוחר רוחניי

למלאך  fאבל להקב IIה שהוא יתברך שמו מלא
כל הארז כביכול ולית אתר פנוי מיניה ,וקונה
הכל גם בכל דבר גשמיי ,על כרחך לא שיד
לפניו שוחד מזה ,אפילו בקא סלקא דעתך,

כי או לא תהיה הבחירה ,ונם לא תהיה נרות

וכמובו:

שלהם לשם שמים ,רק בשביל עושר וכבוד

תעלומות ית 'Iש יודע מחשבתם(,

ונם

לא

יעשרנו )גם להראוי מהם( עושר וכבוד גדול,

שיתנו מן השמים לכל גר ,והרי זה (ו"ח) םותר

,י) יה( ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה.

לדברי תורה ,היינו דברי חכמינו ז  Ifל )ביבמות

)פירש רש"י ודבר חשוב הוא

)מז ,א( ומסכת גרים ,א//פ) (,א"מ וכן פסקינן ביורה

שכל עצמו של יעקב אבינו ,על זה נתפלל
)כראישת כה ,כ( ונתן לי לחם לאכול ובנד ללבוש,
עכל(. Ifה ואהבתם את הרג כי גרים הייתם

דעה הלכות נרים )םימז רם//ח ,םעיף י"כ« כי לכל

נר צריכיו לומר לו ולהסביר לו שנרים בזמן
הוה מעונים בכלל ישראל וכו' וכו' ,ואם יתנו

חיים

תלח

ושלום

עקב

לחגרים גם לאותו שזכו כנ"ל עושר וכבור ,חרי
יחיח אות מן חשמים שנותנים לחם עושר
וכבור ,ויבואו לחתנייר שלא לשם שמים ,רק
בשביל טובת חעושר ,אשר יראח שנותנים
לחגרים מאת ',ח על כו נאמר שחשם יתברך

ולאלו שאיו נותן לחם גם זח בעל כרחך שחם

אוהב נר ותת וי וחם ושמוה )בלבר ,וגם

מחלק חנרים שאיו חקב  IIח אוחבם ,ואם כן כיוז

לחראוי ,וכנזכר( ,כרי שיחיח כונתם בגרותו

שרומח לעבר וכו' גם אנחנו לא נפרנסם( .על

לשם שמים,

נשמתן וזכותם וכונתם כנIIל( לחיות

בחלק חנרים חמעונים בזמו חזח ,חיינו שאיו
 -לחם גם לחם ושמלח כרי צרכו ,אז אנחנו

מצוויו ליתו לחם זח מזונות ולבוש לחתכסות,
ומיושב כנןכר לעיל,

צדק משאר בני ישראל חכשרים ,יI1ל

שפיר על פי מח ראמרינו בבבא בתרא ,י) א(
ששאל טורנוסרופוס חרשע לרבי עקיבא אם
אלקיכם אוחב עניים מפני מח אינו מפרנסן,
וחשיב לו במשל לאב שגשר את בנו מביתו
ואחר מכניסו וחאב מחזיק לו טובח מח שאיו
כן בעבד וכו' .וכיוו שנאמר בזוח"ק )זןח//א יג ,א(
כי נשמת חנרים חם "תחת" כנפי חשכינח ,מח

שאין כן נשמת ישראל נאמר בקכלת חתורח
)שמות יט ,ד( ואשא אתכם '/לע' /כנפי נשרים,
בספרים,

כמ /Iש

וחוא

בפרשת

חאןינו )דבידם יב ,יא( כנשר עייר קנו ונו ,/ופירש
רש'/י

שחנשר

חזח

רחמני

ונושא

את

כניו

למעלח וכו' ,וחיינו רק '/כניו" כביכול ,אכל מי
שחוא בחינת עב'/ר כנוו חנרי"ם ,חם תחת כנפי
השכינה

ואינם

כנים

בחינת

)עייז

לעיל פרשת

בהעלותך דו/ה א//י על הכתובים(.

וז /Iש חתירוץ

בזח שחקבו/ח אוחב גר לתת לו לחם ושמלח,

של

אשמעינז

חכתוב

מצוח

ביחוד

בגרים

ואחבתם את חגר )לפרנסם כרי צורכו( כנזכר

לעיל:

)יא ,יו( ואביתם מחרח מעל חאץר חטוכח
אשר חו נותן לכם .יש

לרקרק למח צייו אץר ישראל בסימנו "אשר ח'
נותן לכםן ,/וכי יש אץר אחרת או אשר לא

וכדי ליישב חקושיא חגי כי למח יגרע חגר

וכמו

שרראיו שחקב  flח אינו מפרנסן) .וגם כיון שנאמר

כן

אמנם גם אותן אשר עלח בגורלן )לפי עךר

שכתבו

שיד זח ,ואררבא לחיפך ,ראם כן חיח קא
סלקא דעתך שלא לפרנס את חרבים כיון

רן

עקיבא

נתן לנו חו ,חלא זו שכיכשו ושחילקו חהי חכל

על פי בניאיו יתברך שמו שנתן לנו.

אולם נראח רמון מח שיחיח ברור חאחרוו חזח
נכללו
)ובתוכם
חציונים,
קליפת
חאגוראים ישוביים ומןרחיים( ,שרוצים לנחול
את חארץ בתור קאלאניע"ז טרם ביאת גואל
צרק ,וחם מסיתים ומריחים את כלל ישראל,
ובפרט מאמונת ביאת נואל צרק אשר חוא
ינחיל את חארץ ברוח קדשו ,כמ  ffש חרמב"ם

בחלכות מלכים )פי/וא( ,וכמו שחארכנו בחיבורי

שווות מנחת אלעזר חלק ח ) fעיין ליקוטי תשובות

סימז (,ב"י וגם בחיבורי עולת תמיר )לרף כח ,ב ד"ה

אך על ענין או( ,על כן זחו חקללח חיותר חמורח
ר ffל ואבדתם מהרה מעו הארץ הטו בה.

)אך לכאורח יש עצח לזח בעצת חיצר חרע

וסטרא אחרא לשוב ולנחול את חארץ על ירי
חמאנראט של תחכולת חאומות] ,וחכל שקר

וכזב רק לאסוו חכאים שם ,כמו שכתוב
לאב

באחבת היונתו בחפטרת פרשת ואתחנן ,ואין

במשל

שחגלח את בנו מביתו וכו' ,רבעבר לא

כאן מקומו לחאריך[ ,וממילא יחשבר לפטור על

חיים

ושלום

עקב

ירי זה מעונש גירוש הארץ גם אם לא ישיבו
בתשובה .על זה מרייק הכתוב רק( אשר

תלט

המצות וכו' ,עייז שם בספרי הפירוש כפשוטו.

ובספר זרע אברהם על הספרי רקאי על פיסקא

הויי"ה בותן יבם) ,וזהו יהיה רק בביאת גואל
צרק במהרה בימינו ,שיתו לנו יתבךר שמו

ציונים

הארץ בחזרה ,כמו שכתוב )לקמז פסוק ל,ג( ושב

כשתחזרי,

ה' אלוקז את שבותך ,וכמ"ש הרמב"ם )שס

הרי רמיירי רק ממצות שאינן תלויות בארץ

('"ה (,

וכנןכר

לעיל:

שלפניו )פיסקא במ( ,רנם כשתגלו הציבי לך
ונו'

כרי שלא

רחשיב תוחד ותפיליז ,ורייק בסימנם שאינם

)יא ,יח( ושמתם את ררני אלה וגו' .פירש
רש"י

הםפרי

)פמIIג,

מ ח( אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות,
II

הניחו תפיליו עשו מזוזות כרי שלא יהיה לכם
חרשים כשתחזרו ,וכן הוא אומר )ירמהי לא ,כ(

הציבי לך ציונים .ושמעתי ונמצא נרפס בספרי

תלמירי הגר"א מווילנא ז"ל ,וכן בשם עור
גרולים ,אשר תמהו וכי אלו המצות הם בגלות
רק כרי שלא הייה חרשים כשיחזרו לאץר
ישראל ,והם רק כמו הכשר מצוה ,והלא

אחרי )יח חכ ,ר"ה וטתמא האץו כא"ר זוו היא צמית יעא  IIה(

ובפרשתו בזה בסוף הפסוק על הכתוב )לקמז יח,
חכ( ותטמא הארץ וגו'( כתב מרברי הספרי אלו
בלשוו תפיליו ומזוזות שאיו תלויות בארץ ,עיין
שם ,על כל פנים תמהני על המשבשים בטעות
גמור כנזכר.

וכיון שכן רמיירי ממצות חובת הנוף

בעל

התלויים באץר -ועל כו הביאו לעשות טעות
סופר ולגרוס במקום הניחי תפיליו עשו מזוזות,

בקירושין

כי היה כתוב בר'ות ה"ת הפרישו תרומה[ ,מ"ע]
עשו

מעשרות,

וטעו

והרפיסו

הניחו

תפיליז וכו' כנזכר .והיינו רמיירי בסוריא שהוא
גלילות אץר ישראל ,תרומה ררבנו ,גזירה

ובעל

באץר על פי התורה .וגם ברמב"ן )בפרשת

המצות תפיליז ומזוזה כיוצא כנוול אינם מצות

הפרישו תרימה עשו מעשר ,ואמרו בהשערתם

I

כרחך ראין הגירסא

הפרישו תרומות ומעשרות ,רהא אלו תלויות

לואלו

רנ"ת

לכם

וכמו שפירש רש  ffי בזה ,עיין שם.

תלויות באץר

בשם

יההי

חרשים

כרחך

שי

אינו

שליחות

)רביש

תרומות

מז

פרק

אשי

כנזכר,

ומעשרות,

התורה,
מקשר

כרילפינז
)מא ,כ«

רילפינו שליחות מתרומה וכו' ,ואם למצות
שבגופו לא מהני שליחות ,כנורע מרברי
התוספות רי"ר )שם( ]ועיין בשו'ות הררב"ז )ח"ו

סימו כו א קנו ר( על רברי הספרי ורש 'Iי אלו[.
I

I

אלא ווראי

פשוט

וברור

רהפירוש

כרברי

כשיחזרו לאץר ישראל שלא ישכחו לפרוש

הרמב"ז שכתב שם )כרפשת אחרי( כי עיקר

תרומה ומעשרות ,המחוייבים באץר ישראל

כל המצות ליושבים באץר הן ,עיין שם וגם

מראורייתא ,והוא לכאורה מוסבר צקת.

בפשרתו ,על כו הוא כמו שכתבנו כמה פעמים
ברברינו

וכבמואר

בספרים

הקרושים

שצריך

אך קשה מאור לשבש כל הספרים בספרי

לייחר לב ומחשבתו בכל מצוה כרי לאפרקא
שכינתא מגלותא ,ולשוב לאץר החיים בתוככי

תורה ,וקשרתם אותם וכוי אלו תפיליו וכו',
הצר השוה שהן מצות הנוף ואינו תלוייות

ירושלים בביאת הנואל צרק בטהרה בימינו_

)פמIIר ,מ IIא( ושמתם את ררבי אלה וכו' זו

בארץ ונוהגת בארז ובחוץ לארץ ,כן שאר כל

וזהו כונת הספיר ראשמעינז רבותא לרוגמא
)רייקא( בתפילין ומזוזה שהם מצות שאיו

ח'י'ים

תמ

ושלום

עקב

תלויות באץר ,על כל פנים חם ציונים כשתחזרו
לארץ חקודש בגאולח שלימח כנןכר.

ונם יש לומר על פי מח שחשב במגלח
עמוקות )עייז פרשת קרושים ר"ה תמלייד ,אופנים

כשנלמוד ונדבר עם חרב ר' אצייקיל דוגמת

הספסל הנןכר לעיל ,נוכל לעמוד ולחביו דברי
רכינו מח שלומד אתנו דרכי ח' ותורותיו ,עד
כאו דבריו חקדושים.

אופז עו( המצות עשח שאיו תלויות בארץ רק

וזהו י"ל רמן בדכרי רש"י ,אפשר וומר כן

ר"ע )כל היום בגלות( ,וחתלוים בארץ שמ"ג,

והוא אש אוכוה הוא ,אוא הדבק

וקיימא לן בכל מקום דהמיעוtפ נגרר אחרי
הרוב ,על כן שאינן תלויים בארץ נחשבים כמו
נגררים אחרי הרוב (,ג"מש) חם רק בבחינת

ציונים שתחזרו לארץ כנןכר:

)יא ,נב( כ י אם שמור תשמרוו וגו' ולדכקה בו.
פירש רש  IIי אפשר לומר כן וחלא

אש

אוכלח

חוא,

אלא

הדבק

בתלמידים

בתופירים) ,ועל ידי זה תוכל לדכק(
ובחכמים כמעשח חנIfל) ,מח שאיו כן אם
חיח אומר בתלמידי חכמים שהם נקראים נדולי
הדור ,עדיין קשח ארי אפשר לדבק בגדולי
וקדושי עליון שחם בם כן כחינת אש גדולה,
על כו זאת עצה היעוצה( להדכק בתלמידים,

)ועל ידי ןה יוכל לעלות כמדרגח להכיז ולדבק(
בחכמים כנזכר:

ובחכמים ומעלה אני עלך כאלו נדבקת בו,
עכל"ח ,ויש לדקדק על הלשון "בתלמידים
ובחכמים" ,כאלו חם שני סוגי אנשים נפרדים
זח מןח ,תלמידים ,וחכמים ,והוה ליח למימר
"תלמידי חכמים".

אולם י"ל על פי מעשה המקוכל מהרכ חקדוש
מוווח דוד מזאליז זי"ע שחשיכ לרכו

רבינו חקדוש בעל נועם אלימלך זי"ע ,אשר
מצאו רבו בדרך בחליכתו ללאבצחוtפ על שבת
קודש לחרכ הקדוש רבינו חחוזח מלובליו זי'וע,
אשר חיח אז מגורו עוד בלאנצהוtפ )סמוך
למקום רבו כנודע חענין בארוכח( ,וחיח

במדרש

רכה ,נ'/פ) טו(

שאמר משח רבינו

לחקכ/וה אני מעמיד לך מאלו פו

צדיקים וכו' ,אמר ,רבונו של עולם חרי ע'
הןקנים אהרו נדב ואכיחו אלעזר ואיתמר פנחס
וכלב ,הרי ען עם זן ,אמר לו הקב Ifה הא משה

הוכן עוד גו צדיקים וכון ,אמר לפניו עשה
בןכות ג  Iאבות אברחם ציחק ויעקב חתחיל
אימר משכח אני את המתים וכו' ,עיין שם

במדרש רבה שעל ידי אלו חשלים למספר '.פ

יקשח למה לא חשב את עצמו על כל פנים
בתוך הצדיקים.

מתיירא חח"ק מה"ר דוד הנ"ל שלא יחלש דעת

וי/ול בפשיtפות דמרוכ ענוותנותו מכל אדם

רבו מזח ,והקדים לחשיב ולומר לרבו חנני הולך

אשר על פני האדמח לא חשב את עצמו
לצדיק ,ובפרtפ בפני חקב"ח ,וחא דלא קחשיב

לחרב ר' אצייקיל לקחלת לאנצחוט כמח
פעמים ,לאשר אנחנו לומדים ושותים יחד מימיו

של רכינו חקדוש )בעל נועם אלימלך( ,אמנם
גכהו דרכי רבינו וחוא דובמת שלחו בבוח ,אשר
אם ירצח אחד לעמוד עליו בעל כרחך הוא
צריך לעמוד על חספסל סמךר לשלחו ונמוך
ממנו ,ומשם יגעי לחשלחו שלמעלה ,כו

את יהושע בן נון שכל זמן חיח חיים) ,כיון

שבאמת נסתפקו שם אודות חאבות כיוו שלא
היו בחיים עודנה אז ,עייו שם( .י Ifל כיוו דפני

יהושע כפני לכנח )בבא תברא עה(, ,א רק על ידי
משח ,ועד שסמכו לא נחשב מגרמיח כלום
בזמו משה.

היים

ושלום

ראה

והא דלא קחשיכ עתניאל כן קנז או אחיה
השילוני שהיו מיוצאי מצרים ,והיה חי עד
שהיה מכית דינו של דוד מלכנו) ,כמו שכתכ

תמא

הרמנ"ם כהקדמת ספר הי"ד( .יש לומר אולי
הוי כבר אלו נחשבו בין השבעים זקנים )היינו
המובחרים( ,וזה פשוט:

ראה
)יא ,בו-בז( ראה אנכי נותן לפניכם היום כרכה

וכספר זרע אכרהם פירש הספרי שם והאריך

אשר

בכל דיבור שם ,ונדחק לבאר ולתרץ,

תשמעו אל מצות וגו' ,והקללה אם לא תשמעו

עיין שם .וכל זה אינו מתיישב על הלכ עדיין,

וגו' .פישר רש"י את הברכה אשר תשמעו על

ובפרט מה זה שרצה רבי אליעזר בנו של רבי

מנת אשר תשמעו .ובספרי )פנ"ר ,מ"א( וזה לשונו,

יוסי הגלילי לומר בכל דבר בזה מי לחשך וכו',

כרכה וקללה הכרכה אשר תשמעון והקללה
אם לא תשמעון ,כיוצא כו אתה אומר )בראשית
ר ,ז( הלא אם תיטיב שאת ברכה ,ואם לא

הפסוק הראשון שאמרו

וקללה

את

הברכה

היינו שאינו מתיישב

לו ,וגם משמע בפשיטות שכל אלו הדכרים
שנתוכח כהם רבי אליעזר הנזכר באמרו מי

תיטיכ שאת קללה ,ר' אליעזר כנו של ר' יוסי
הגלילי אומר מי לחשך אמרה תורה הכרכה

לחשך וכו' ,ענין וטעם והמשך אחד להם ,ולפי
דכרי הזרע אכרהם אינן ענין אחד כלל ובפרט,
כי זהו דכרי רבי אלעזר בנו של רכי יוסי
הגלילי ,שעל דבריו בדברי אגדה אמרו רז"ל

וחיים ביד לשון ,אוהב את הטוב ,אוכל פירות,

כחולין פרק כיסוי הדם )פט(, ,א ]ועייז חומת אנך

אוהכ את הרע ,אוכל פירות .ר  fאליעזר כנו
של ר  fיוסי הגלילי אומר מי לחשך אמרה תורה

חלגמ' חיר"א זצ"ל ברברי חימים סימז י"ג מח שבתב בזת[,

אם כן בעל כרחך צריך לפרשן על קוטכ אחד,

)תחלים לר ,יר( נצור לשונך מרע ושפתיך מדכר

שלשת אמרין כדיעה אחד ,שיהיו אחוזים

והקללה ,הכרנה אם תשמעון והקללה אם לא
תשמעון .כיוצא בו אתה אומר )משלי יח בא( מות

מרמה ,כיוצא בו אתה אומר )משלי יא ,לא( הז

ותלוים זה בזה.

צדיק כארץ ישולם .רכי אליעזר כנו של רכי

יוסי הגלילי אומר מי לחשך אמרה תורה )שם

ונראח לי כעה"י על פי דכרי אאזמו"ד

טז ,ר( כל פעל ה' למענהו ,עד כאן לשון

הנה"ק זי"ע מפה קהלה כספרו
שם שלמה כתכ יד על הכתוכ בזה בפרשתן,

המדרש .והוא צווח ואומר דרשוני וחיו.

הייס

תבמ

ושלום

ראח

ודקדק מ"ש ראה בלשוו ראייה ,וכתב לתרץ
על מה שהקשר הקדמונים למה לא כתב בתררה

והקללה העונש והנחינם ,זהו מהעבירה גופא

רק

אם לא תשמעו וכו' כנזכר ,ומיושב קושיות
הנזכרים לעיל ,עד כאן תוכן דברי אאזמ"ו
בשם שלמה מה שנונע לענינינו] ,ובאמת

)ויקרא כי ,ר( וכיוצא ,רכן עונשים טבעיים .והנה

תמצית הדברים האלו תמצא בקדושת לוי

בזוהר הק! )זיח//ג קעז ,ב( על הכתוב )במרבר טו ,ככ(

בפרשתו[·

היעודים

הרוחניים,

הבו

עדן

והביהנם,

היעודים הגשמיים ,ונתהנ הארץ יבולה וגר'

ויפלו ,וזה לשונו פועל אדם ישלם לו הבוא
עובדא תליא עלי' לשלמא ליה דינא כו' ,ההוא
עובדא ישלם לו ,עכל"ה .והיינו שמעשה
העבירה גופא יצערו וייסרו .ולפי זה י"ל
דמעשה המצוה בופא ,היא עצמה ייטיב לו
וי,נגו.

תשמעון והקייה אם יא תשמעון,
)כפירוש אאזמו  flר הנזכר שזהו בעצמו הברכה

והמצוה ,היינו הך ,וכן הקללה והעבירה .ועל
זה ביאר הספרי( כיוצא בו אתה אומר היא

ונוה פירשתי המדרש רות )רבה פ"ה ,ר( על

הכתוב /ב) יכ( ישלם הו פעךל ותהי
משכורתך שלימה מעם אלקי ישראל אשר

באת לחסות תחת כנפיו ,אמר רב חסא אשר
באת לחסות תחת כנפיו .והוא פלא מה חידש
רב

וזהו י  IIל דברי הספרי הנזכר הברכה אם

חסא

בזה.

ובזה

מובו

דרב

חסא

בא

להשמיענו שזהו עצמו ייטיב לה ויעגנה
אשר באת לחסות תחת כנפיו ,הוא עצמו ייטיב
לה ,וכן הניהנם הוא נעשה מהעבירה ,והיא
בעצמו העבירה מייסרת האדם ,והמצוה נופא
הוא הנן עדן

ומענג את האדם ,וזה שאמרו

)אכות פ/ה (ב//מ שכר מצוה מצוה ושכר עבירה

עבירה.

אם תיפיב שאת ברכה ,ואם יא תיפיב
שאת

קייה,

)משמע

שזהו

שני

ענינים

נפדרים ,המצוה והשכר ,הדיינו אם תיטיב אז

שאת על זה ברכה ,ואם לא תיטיב תשא בעד

זה קללה( .אמר ר' אייעדר בנו שי ר' יוםי
הניייי מי יחשך) ,היינו כפשוטו ,מי אמר

זה ,שהם שני ענינים ,המצוה והשרכ עליה,

ולהיפך העבירה והעונש ,הלא( אמרה תורה
הברכה

והקייה

הברכה

אם

תשמעון

והקייה אם יא תשמעון) ,היינו כנזכר שזהו
בעצמו הברכה אם

תשמעון ,והשכר והמצוה

נופא אחד הם ,וכו בעונש העבירה( .כיוצא

בו אתה אומר מות וחיים ביר ישון,
אוהב את הפוב אוני פירות ,אוהב את

וז"ש ראה אנכי ,בלשוו ראייה ,היינו כמו

הרע אובי פירות) ,והרי זה מפורש רהם שני

שכתוב במתן תורה )שמות כ ,טז( כל העם

עניבים המעשה והנמול ,מות וחיים ביד לשון,
ומפרש שזהו הנמול מות או חיים ,אוהב את
הטוב אוכל פירות אוהב את הרע וכו' ,שזהו

רואים את הקולות ,שהוא שלא כדךר הטבע,
וכמו שהיו רואים את הדיבורים שהוא שלא
כדרך הטבע ,כן אנכי ניתז ופניכם היום

פירות שכר המעשה( .ר' אויעזר בנו שו ר'

ברכה וקייה ,השכר ועונש מה שהוא רוחני,

יוםי הניייי מי יחשך אמרה תורה נצור

שלא כדרך הטבע .וביאר הכתוב את הברכה

ישונך מרע,היינו שזהו הרע בעצמו ,ולא רק
העונש על זה בלבד ,כי כן הוא העונש הוא

הברכה ,הוא הוא המצוה נופא אשר תשמעו,

העבירה גופא כנזרכ( .כיוצא בו אתה אומר

אשר תשמעון ,רהשכר טוב הנו ערן שהוא

חיים

ושלום

ראח

הן צדיק בארץ ישו;ם ,כומשמע נם כן רהוא

תמנ

ובזה י 1Iל כדברי רש 'Iי את חברכח

אשר

ישולם אחר כר ברךר תשלומיו בער המצוה,
ולעומת זה כמ"ש כסיפיה רקרא "אף כי רשע
וחוטא" ,היינו נם כן בער העכירה שיולם אחר

תשמעון ,חיינו רקיימא לן )גיטיו ער ,א( חאומר
"על מנת" כאומר מעכשיו רמי ,וחיינו כי

כר ,ולא שהעונש והמעשה כעצמם אן הם

מעכשיו ומיר חוא כו חברכח זחו חמצוח ,ונם

ר' יוסי

חשכר אשר תשמעוז כנזכר לעיל) ,ולא שהם
שני ענינים ,חמצוח ,וחשכר חוא חתשלומיז

פעו ה' ומענהו) ,היינו כסיפיה דקרא "וגם

וזחו ענין

כעצמותם(.

ר' א;יעזר בנו ש;

הנויוי אומר מי וחשך אמרה תורה כו

תשמעון

אחר ךכ ,רק( חוא מעכשיו ומיר

שרע ליום רע" ,היינו שכעשותו מעשה הרשע
אז זהו בעצמו ליום ר"ע ,העונש שלו מיר,
שהוא בעצם הער וזהו העונש כנזכר לעיל(.
ומעתה שפיר אחר הם כל רכרי רן אליעזר ברן
יוםי חגלילי שאמר מי לחשו וכו' ,חיינו לברר
שהעיקר

חוא

שחמעשה

והשכר

אחר

חם,

f

אחד בעצמותו כנזכר:

)יא ,כו( ראה אנכי נותן לפניכם .מה שנקט
בלשוו רא"ה ,וקוריז זח בתחלת

אלול או כשמברכין אלול,

עייו

בדברינו

בשער יששרכ )מאמר ימי הרצוו ~ות א' (א) כ' (ב) (,
עייז שם:

כנזכר מרכרי אא 'Iז בענין שכר מצוה מצוח וכו'

כנזכר לעיל ,ומיושב חכל בעזרת השם יתברר

שכתב

ייע;

מנת"

אשר

)יא ,כו( ראה אנכי נותז לפניכם ןוהיוםןו ברכח
וקללח .מה שבקט לשוו ן'היום",

כמיו חומר.

(.א) טכרכיז אלו"ל בפרשת רא"ה .י"ל משום דכל ברכאן רלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין )זרח כ
פח(, ,א )ובשבת קודש שחל בשבוע שלאחריו ראש חודש אלול קורין פרשת ראה ,וכשחל
ראש חידש ביום השבת ולמחרתו ביום א' שאז התחלת החדש רק מיום א' ב' דראש חודש ,על כן קוירן
בשבת שלפניו שהרא יום או דראש חודש פרשת ראה( ,וטעמא בעי כמו שכתנבו כמה פעמים מזרה"ק
ריקהל )זיח ב רי ,כ( דקביעות הפדשיות היא מכוון לכל שבת בזמנו ומועדו בסדר השנה.
II

II

ובארה מזה ,על פי הידוע )עיין ליקוטי תררה פרשת בא בטעמי המצות ,יבבבי יששכר מאמרי חשרי תמרז אכ מאמר
א ,ארת ר( דחדשי תמיז ואב הקלקרל בעונותינו הרבים בב' עיני"ם ,בבחינת עינ"י עינ"י יורדה מים )איכה
א ,טז( ,וכ"ק אאמו"ר שליט"א )זצללה"ה יז"ע( האריך בזה ככמה מאמרים )עןיי תפארת בנים פרשת מטרת ר"ה
במד"ר נקום ,וערר( בביאור הענין מבשרי אחזה אלוקי )אירב יט ,כר( ,היינו שהוא בחינת מלך מסתתר בלבושיו
כביכול ,על כז מבואר בכתבי האריז"ל )פרע"ח שכ"ג( לכוון בב המצרים בברכת רצה שמות טדה"ד כוז"ו
מצפ"ז ,שהם אותיות הקרדמים ומאוחירם והחילוף לשם הוי"ה ,והוא בחינת הסתרת ראיית עינים חסדים
נסתרים ששפך חמתו על עצים ראבבים ,אכן החסדים מגולים עיניב"ו לא ראו שהרא בכברדו ית//ש מסתתר
בלבושיו ,ולעתיד כשנזכה ולא יככף עוד מוריך )ישעיה ל(, ,כ שלא יהיה בבחיבת התלבשות השמות הקודמים,

r

והחילוף וכו' רק הוי"ה בעצמו יהיה התיקון לב' עינים ,כי עי"ן בעי"ן יראו בשוב הוי"ה )הוי"ה ית"ש
השם

הנכבד בכבודו ובעצמו(

ציון

»ישעיה נב(. .ח

וןה שאמרי רז"ל ]בתענית )בא([ .א על בחום איש גם זי ,שהיה סומא בשת'/י עיני'/ו והיה אומר גם
זו לטובה ,היינו רמוז שהימים של תמוז אב שהם חסדים בסתרים ,ששפך חמתו על עצים ואבנים ,אבל
בעינינו לא ראינו החסדים מגולים ,רק הצרות הנוראות והחורבנות והגלות הארו,ן עד לעתיד במהרה בימינו
יראו עינינו וישמח לבנו במהרה בימינו ,אבל לעת עתה אנו סומים בעינינו מראות החסדים בעולם הבא,
רק נקוה שהתכלית יהיה לטרבה ,כמו שאמרו רז"ל )כרכות נד ,א( חייב אדם לברך וכו' כשם שמברך על
הט~בה ,שתכלית רעה היא טובה ,ומדה זאת היתה בנחוס איש גם זו ,אף בבחינת סומא בשתי עיני"ם,
כבחינת אלו ב' עיבי'/ס דתמוז אב שנראה החורבן הגדול זה זמן ארוך .אף על פי כן היה הוא יודע

חiןiןם

תמך

ושלום

ואח

וריאה ו~ופה נסתרית גם הטובות של עתה רטוב"א גניז בגוייה ,והיה אימר בכל עת ג"ם ז"ו לטוב"ה,
שזי ,.,בעצמי היא טובה ולא היה צריך להמתין על התכלית שיהיה לטוב"ה ,אכן אנחבו בעיביבי לא ראיני

באלו הב' חרשים הנזכרים ערי נזכה במהרה בימיני הראב"ר ה' חסר"ך וישעך תתן לנו יראי עינינו כנזכר,
ער כאן רברי אאמו"ר שיחי' לאיושט"א ]זצללה"ה[ ,ורברי פי חכס

חן.

וזחי בראה לי הטעם על פי מה שכתבו בספרים ]עריין בזוה"ק פרשת יתרו )זרח ב עח([ ,ב כי חרש
II

אלול הציל יעקב מירי עשו ונפל לחלק יעקב ,והב' חדשים הנזכרים חלקו של עשו שהחריבו ארום את
הבית המקרש אז ,על כן בבוא אלול שהוא תיקון הב' חרשים שלפניו שהיה הפגם בבחיבת ב  fעיני"ס
שתסרו לנו בעונותינו הרבים הראיה בחסריו המגילים ,והנה מבואר במגן אברהם )סימן תקנ"א( על הך ראית
ליה רינא עם נכרי לישתמיט מיביה באב ,וכתב המגז אברהם רהיינו כל החרש ,וכז נראה מהגמרא ,וכן
יש מאן ראמר בירושלמי )תענית פ"ד ,חלייר( רנהגיז כאנשי צפורין שהיו בוהגים איסור כביסה מחמת אבילות
כל החרש אב כילו )גם אחרי ט' באב( ,עיין שם .והירושלמי לשיטתו בזה במגילה ,א"פ) (.א"ה רסבירא
ליה רהיוצא לררך קורא את המגילה אפילו מהתחלת חרש ארר ,יכן פסק המחבר )סימן תרפ"ח סעיף ('ן
ב Iliם הירושלמי )ובש"ס רילן בבלי לא מצינו זמן קריאת המגילה רק מי"א ולא מראש חורש ארר( .והיינו
דהירושלמי לשיטתי כיון רכתיב במגילה )אסתר ט .כב( יהחר"ש אשר נהפך יגו' .על כן הוא כל החרש
כשר מראש חורש לקריאת המגילה .והכי נמי כיון רכתיב )ירמיה ב .כד( בחרש"ה ימצאונה ,ופירש '''שר
שזהו חרש אב ,על כן איתא בירישלמי שנהגו אבילות באיסור כיבוס כל החרש כנזכר.

על כן י"ל שיש לחוש כל חרש אב פן יטעון ויקטרג הבעל רבר שהוא מוחזק) ,כמ"ש במגלה עמוקות
)רכ"ב אופנים אופן ק"ז( שיעקב תפס ממנו חרש אלול יבב' חרשים אלו נשאר מוחזק( .קים לי כאנשי צפורי

בירושלמי כנ"ל שהוא כל החרש אב ,יגם ליום א' רראש חורש אלרל שהיא עור יים שלשים לחירש אב
א' רראש חורש אלול ,יזהר לחר ריעה זמן התחלת תקיעת שיפר באלול ,והתחלת המ' יום של משה רבינר

ע"ה שהיה בשמים ,על כן לא רצה יעקב אביבו שיהיה יום הזה א' רראש חירש )שהוא שלשים לאב(

ביר עשי חלילה ,על כן תפס מירו החרש אלול כנזכר ,רכירן שהיא כבר נקרא ראש חורש אלול על כן
שייך גם

יים

א'

רראש

חררש

מצרנר.

אמנם בשבת קררש שמברכין אלול רכל ברכאין רלעילא רתתא בירמא שביעאה תליין כנזכר לעיל ,על

כן בתחלת אלו"ל כשמברכין קררין רא"ה שעתה נתגלה הראי"ה בחסריר יתברך שמו מעתה רער עולם.

וזהו אר"ה אנכי נותן לפנ~כם ה~ום כרכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלק~כם וגו'
והקללה אם לא תשמעו וכו' ,כי עיקר חשכרת העינים הרא בערנרתינר הרבים ההסתר פנים בגלרת בתראה
ראררם ,אשר חכמת סופרים תסרח ייראי חטא ימאסי בעיבי וגלות )עי  rסיטה מט(, .כ ולערמת זה בעלי זרוע
גברו ,ואלו רשעים רשלרי עולם השגר חיל ,על כן כשיתגלה הראי"ה בכבררר ית"ש ,יהיה הברכה בשפע

ליראי ',ה והקללה למכעיסיו עוברי רציבו .רזהו רא"ה אנכי ניתן לפניכם היום רככה וקללה את הברכה אשר
תשמעו אל מצית הן אלקיכם) ,שהברכה ישפע לעושי רצינו ית"ש( .וחקללה אם לא תשמעו אל מצות וכו'
וםרתם וכו  Iללכת אהרי אלהים אהרים אשר לא יעדתם) ,הייבו שהקללה תלך רק לערברי רצובו ממש,
שהולכים אחרי עבורה זרה ופורשים מן הרת לגמרי( ,ושלא יהיה להיפך )בבחיבת הסתרת פניס( כבזכר.

וזהי בחיבת רא"ה שברא"ה התגלות כבורו יתברך שמו )ועיין שער יששכר במאמר חדשי תמיז אב ארת (.א"י

(.ב) או IIאסר ראה אנכי בותן לפניכם הירם ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו .על פי רברי רו"ז
איש אלקים קריש רביני הר"ר זושא זי"ע מאניפאלי המיבא באגרא רפרקא )אית (,ג כי
הגיר שאין לי לחשוב לקבל שכר על המצוות שעשה כשכבר הגיע למררגת אהבת ה' ומצותו באמת ,כי
אז הרי קיבל שכר כבר בעשיית המציה בעצמה בבחינת ישכר מצרה מצוה )אבית פ"ד(, .כ"מ כי זהו בעצמר
התענוג יותר נפלא אשר אין ערוך אליו כנירע ,עיין שם .רכן לעימת זה שנאת הרע והחטא ,אשר אין לך

קללה מרובה ירבר שיקוץ ומתיעב ייתך מאשר הוא החטא להצריק האמיתי ,וכמו שביאר הרב הגה"ק
התביא זצ  I1ל בחיבררי לקוטי אמרים.

חיים

דאח

י"ל לפי ענינינו בימינו דרא בתראה בחבלי

משיח חנוראים האלו,

ושלום

תמה

תשמעו ,ונם כשאינו מחכה לכיאתו,

)נם

העיקר לשוב להשם

כשמאמיז ככיאתו( ,חרי זה כופר כתורת משח,

יתברך כי איו הדבר תלוי אלא בתשובה ,וכמו

)כמ  IIש הרמכ'/ם כחלכות מלכים )פיןןא ,הלן«, Iא

שאמרו חז I1ל )סנהרר rזצ(, ,כ וגם באמונת אומז

וגם כיו  Iנ עקרים ,והרי זח כעוכד עכודח זרח

לקיים חי"ג עקרים ,אשר מהם אחכח לו ככל

ממש ר .Iל /וז//ש )לקמז יא ,כח( /וללכת אחרי

יום שיבא כמו שכתכתי כרנ כמקום

אחר.

וז"ש היום ברכה וקווה ,כמו שאמרו חז"ל

)כפרק חלק )סנדהריז צח ,א« דאמר לו
משיח דאתי "חיום //כשיקוים "חיום" אם כקולו
תשמעו .על כותלוי חכרכ//ח שהוא כרכן/ה
מציוז במחרח כימינו ,או קלל I /ח שחוא חגלות

אלקים אחרים .//ונם כשלא יחפצו כגאולח

ובארץ ישראל ,רק כשלום חעמים כחוץ לאץר,
חוי חדר בחוץ לאץר כמי שאיו לו אלוק כמו
שאמרו חז/ול )כתוכות קי(, ,כ וחיינו אלקים
אחרים ,וגם כמו שאמרו חז"ל )עכורה זחר ח ,א(

ישראל שכחוץ לאץר עוכרי עבודח זרח
כtפחרה חם ,ח' ציילנו ויגאלנו כמחרה בימינו

ח"ו ,כל יום קללת"ו ]מרוכח[ מחכירו ,משחרב

למעו שמו ותורתו כרוב רחמיו וחסדיו:

בימינו כמו שאמרו חן"ל )סטוה מט(. ,א כל ןח

וי"; עוד כזח מח שפירש רש IIי את חברכח

תליא רק כשיחיח"חיום  /Iכצפיתינו צפינו וחיום

אשר תשמעו ,על מנת אשר תשמעוז

אם כקולו תשמעו .וז"ש והקיוה אם יא

עכלן/ח .וחנח קורין הפרשח חזאת כראש חודש

תשפעו ,חיינו כשלא יצפו לכיאתו) ,ונם על

אלול או לפניו ,וחנח חמגלה עמוקות )רפן עקכ(

ידי זח נקtפ לשוו ",Iםא' חיינו ספק ,גם כשלא

כתכ

לנאולה.

יכפרו ח"ו בכיאת גואל צדק ,אלא שיחיו

ולכאורה קשה דחרי זח דלא כרכי אליעזר ודלא

כמחשכתם(,

כרכי יחושע )כפלונתתז בראש חשנח :,י) יא,

וממילא על ידי זה לא יקיימו היום נאם[ בקולו

מ 'Iש כאלול ,דאינו לא כניסז ולא כתשרי.

כית חמקדש עד כיאת נואל צדק כמחרח

בכחינת

ספק

מספקים

ר"ל

א( (,

כנ IIל שחחודש

חלז מסוגל

על כז זהו בחינת רא"ה שרומז על אלול בתיקין העיני"ם בשבע דנחמתא בחדש אלול ,שהוא אחיר
ימי תמוז אב כנזכר ,יהוא חדש התשובה ,והתשובה צריו להיות בבחינת אהבה כל כך עד שיגיע לאהבת
ח' ומצותיו באמת ,שיהיה באמת בעיניו חוככח אשר תשמעו אל מצות חי אלקיכם) ,זהי הברכה בעצמה
שנשמע אל מצות ',ח ואין לך תענוג ושכר גדול יותר מזה כנזכר( .וחקללח אם לא תשמעו אל מצות חי
אלקיכם) ,היינו גם כן שנאת הרע בעצמותו ,יזהו הקללה בעצמי לגבי אדם השלם( ,ה' יעזרני לבא למדרגת
אהבתו

ועבודתו באמת.

וחבח חדש אלו"ל הבא עלינו לטובה היא בחינת י"ג מדית נפתחים ,והוא כבחינת הי"ב חלית של
שבת קודש שהם י"ב ,ולהמשיך לקבל הארה מי"ג ,מן י"ג נימסין דשערי א"א .וזהו יש לרמז בדברי
רבינו הקדוש האירז"ל באסדר לסעודתא בצפרא דשבתא )כידוע אשר דברי ,הקדושים מתחלקים לכמה בצוציך קדושים

ופיררשים ידרישים לכל חפציהם יזמניהם( ,ישדר לן שןפריה נחזיה כיקריה ויחזי לן סתריה דאתאמר כלחישא,
)היינן בשבת זה שלפני אלול שנזכה לראי"ה להיית נחז"י כיקריה ית"ש ,יען אשר בב' החדשים הקודמים

היהבכחינת עיני עיני יירדה מים בעינים דרחל כביכול ,ולא זכיני לראות בחסדיי כנ"ל ,יכהתחלת אלול
נתגלר החסדים מאתר ית"ש שנמשכי מהי"ג מכילין דרחמי שנמשכים בחדש אלול .רזהו הסמיכרת( יגלה
לן טעמי דבתריסר נהמי רכי') ,שזהר הכרנה דתריסר נהמי רטעמייהו לרמז שנמשך להי"ב מהי"ג מכילין
דרחמי י כמבראר בכוונות יבסידור האירז"ל יכנזכר( :

חיים

תמו

ושלום

ראח

וי"ל כיון דהחודש אלול הוא חדש התשובה,
וכיון שפסק הרמב IIם )בהלכות תשובה

להתמרמר ולמסור נפשו בעד השכינה הק'
לאפרקא מגלותא.

,ז"פ) חווח« דאיןישראל נבאליו אלא על ידי

התשובה וכיוו שעושיו תשובה מיד נבאלים
עכל"ה ,על כו שפיר הוא אלול )ןמו התשובה(

ןמן הגאולה ,ואינם צריכים להקיציז של ניםו
או תשרי .ובזה מובן כיון שכן בדיוק  IIהיום/ו

על ןמו הבאולה,היום אם בקולו תשמעו )חתילס
צח ,ז רעיי Iסנחדרין צח(, ,א היינו לשוב בתשובה.
וז//ש רש"י " tל את הברכה עו וכנת אשר
בתנאי

תשמעו .,היינו

ישראל נבאליו ~'אלא /

ששייבו

כי

אין

וז' Iש ושכנו,

)השכינה

חקדושה(.

תדרשו,

)כמו שדרשו רן"ל )ראש השהנ ל ,א( דורש

לציון איו לח )ימריה ל ,די( ,מכלל דבעי דרישה.

ועל ידי זה הדרישה( זבאת שוכה) ,נבא לארץ
הקודש וירושלים( .והבאתם טימה )בתשובתו,
כל אחד כפי חלקו ומדרנתו ,יביא לח'(
עווותיכם) ,חיינו מי שהוא בחינת עולה
תמימה בעבודת ',ח ותורתו תמיד לא יחשח(.
וזבחים) ,שלמים ,חמה חבעלי בתים העוסקים

)בדרך תבאי( על ידי

במשא ומתו לשם .שמים ,והמח יראי הן ויש

התשובה ,כנזכרמלשוז הרמב f/ם ,ובם שכן אם

בהם הנאת בעלים ,נם כו כמו ןבחי שלמים(.

עושין תשובה מיד בבאליו ,וקיימא לן )ג~טיז עד,

)ליתן

צלדקה מעשר

)דניאל ד ,כד(

בצדקח

f

ואת וכעטירותיכם,

א( האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ,ו" tש

כספים,

על מבת )מעכשיו( '/שמיד נבאליו" אם יעשו

פרוק( .ואת תרווכת ידכ"ם) ,נדול חנחנה

תשובה כנןכר מהרמב"ם ,ואינם צריכים להמתין

מיניע כפו יותר מירא שמים כמאמר רן"ל )כרכרת

על תשרי או ניסו כנזכר:

ח{(. ,א ונדריכם ונדבותיכם) ,חיינו ,בחינת

וכמ"ש

וחטאך

הרי עלי והרי ןו ,שהוא בד"ר ובדב"ה ,שחם

]ישנת קודש פרשת ראח שחי כר"ח איוי[
)יז ,ח-ז( ושכנו תדרשו
המשך

ובאת שמה,

וכו

אחר

ןה.

הפרשה

הנה עיין במגלה עמוקות )פרשת עקכ( שבראש
חודש אלול שהוא מזל בתולה )ספר צייהר פןוח(,
יאמר

השם

יתברך

לבתולת

ישראל

קומי

התנערי מעפר ,ו.כשם שאמר למשה )דכריס י ,א(

שני בחינות ,יש מי ששב לח' מיד וחייב

באחריותו ,כי עשה נפשו ונופו קרבו לה  fמיד,
ויש שמקבל עליו חרי עלי לעשות אחר כך,
בעת חאפשרות על כל פנים ,ומקיים דברו,
והגם כי אמרו חן f/ל )אכות פ"כ ,מ"ד( אל תאמר

לכשאפנה אשנה ,מכל מקום נאמר מיום אשר
נתת אל לבך וגו'.

ועלה אלי ההרה לקבל לוחות האחרונות ,כן

וןהו י 'fל רמוז בצירוף חחדש חזח אלול חיוצא

לעתיד לבוא יתו הקב"ה ברית חדשה לישראל,
בדול יהיה כבוד הבית האחרוז ובו' )חגי כ(, ,ט
עכל"ה ,עיין שם בדבריו הקדושים ברוח
הקודש .אמנם באמת כלו .כל הקיצין ואיו הדבר

מכתוב )לעלי ו ,חכ( וצדקה תהיח לני כי
נשמור לעשות את כל חמצוה חזאת לפני ח'
נשמו"ר ,מלשוו )כראשית לז ,יא( ואביו שמ"ר את

.תלוי אלא בתשובה )סנהדרין צן(, ,כ והחשד הןה

חדבר ,להמתין ולצפות שיניע לכך שיוכל לקיים

הוא חדש התשובה שצריכיז לתקן כדי להביא

את כל מצות ח  fאלקינו ,וגם זה יחשוב לצדקה

והעיקר

בתראה(.

הגאולה

לעולם

במהרה

בימינו,

אלוקינו )משנת חסידיס אלול פ"א(, ,א"מ חיינו כי

וזכות,

ובפרט

בזמו

הןה

בדרא

ח-י-ים

ושלום

ראה

תמן

ובכורות בקרכם וצאנכם) ,חיינו כל חלב

)םנחרריו צז ,א( וכו פסק הרמב"ם )חלכות תשיבח פ"ז,

לח' מו חמובחר( .ואכית"ם שם יפני ה"א,
)ליזהר באכיל//ח לשם שמים ,כבמואר באורח

ח"ח( כי כלו כל הקציין ואיו הדבר תלוי אלא
בתשובה ,ואמרו חן"ל )בראישת רבח פכןןא ,ו( אין

חיים )ם~מז רל"א סט~ף א( בכל ררכד רעחו,

ועתה אלא תשובה.

שבשביל כח האכילח חחוא יוכל לעבור את

הו ,ובפרט 'למי שוכח לכונות ובא בסוד חו על

וז"ש כי יא באתם ער עתה אי המנוחה

כל פנים במצקתו( .ושמחת"ם בכי משיח

ואי הנחיה) ,זהו אץר ישראל וירושלים
כררשת רן"ל )םפרי פן'א ,ב( ופירוש רש  /lי בזח(.

ירכם) ,היינו למי שאי אפשר לו לחתענות

מחמת חולשת מזגו וגופו ,וגם כרי שלא יבא
לידי מרה שחורה חו/ו על ידי התעניתים
לתשובח ,וכמובא בשם רבינו חקדוש חבעש"ט
זי//ע ,על כו יאכל לשם שמים כנזכר ,כרי
שיוכל לקיים ושמחת"ם לפני ה /אלקיכם,
לעבור את ה' בשמחה וטוב לבכ( .אתם

שכתבתי כבר במקום אחר .ואם יתמהו מרוע

ובתיכ"ם) ,בית יעקב אלו הנשים ,לחןהירו

לא באנו עוד אל המנוחה ואל הנחלה כנןרכ,

ולחרריכן שלא לילך בבגרי פריצות וכיוצא(.

בעונותינו

אשר הי איקיך נותן יך) ,היינו שהשם

יתברך יתנו לנו על ירי משיחו ,ולא על ירי
שלוחי נכרים אומות העולם וציאביסטעז ,אשר
אין להם רין שליחות ,והשם יבתרך צריך
לקיים שבועתו לתת לנו את האץר ,וכמו

באריכות

הגלות

כזה

לאין

קץ

)פירש רש  /lי לפי

הרבים ,היינו( ואחר ער עת"ה) ,שלא שבנו

חברכח הבא ,וכמו שאמרו רןו/ל בחגיגה ,ח) ב(

בתשובה שנקרא עת"ה כנןרכ ,כי על כו ואחר

על חכתוב )לקמו זפ ,יז( כברכת חו אלוקד אשר
נתן לך ,חיינו אוכלים מרובים שהוא בני בית

עד עתה( .ועתה קום צא ורבר עי יב

עבריך ונוי ורעה יך זאת מכי הרעה

חרבח ,ונכסים מרובים ,והיינו לעשות חכל

אשר באה עייך מנעריך וער עתה) ,היינו

לכבוד שמים עם נכסים מרובים ששי לו,
לחגדיל דגל התורח ולהאדירה ,ולבני בית
ידריכם ויגולם על ברכי התורח שיכירו וירעו

הצרות והבחלי משיח אלו ,אשר רעות כןה
צרות צרורות לא היו עור מעולם ,וכמו שאמרו

אשר ברכך ה'

איקיך ,

כי חם ןרע ברך( ,וכל ןח תיקוו חתקרבות

חגאולה למען 'שמו ותורתו כi
f

במחרח בימינו

יחי צרון

אמו:

חן"ל .על .כז צריכין להתעורר ביותר ביומיא
אלין לשוב בתשובה כרי שלא לעבכ עור
הגאולה ,ולא נתייאש ח"ו מו הרחמים ,ונרע
כי בשובנו אליו יתברך שמו אן יקויים מיר(
ויחן ה' אותם וירחמם ויפן אייהם ימען

)יב ,ט( כי לא באתם עד עתח אל המנוחח
ואל חנחלה אשר חו אלקד נותו
לך .במסורה ער עתח ',ר דז .ואירך )בראש~ת
לב ,ר( ואחר ער עתה[ .ג] ועתה קום צא וגו'

בריתו את אברהם

ויצחק

ויעקב

ייא

אבה השחיתם ויא השייכם מעי פניו

ער עתה) ,לישנחי רקרא רמסוחר( ,וכן יחי
רצון במהרח בימינו אמו:

מנעוריך ועד עתח )שמואל ב יט(. ,ח [ר] ויחו ה'

אותם וגו' ולא השליכם מעל פניו עד עתה

)מלכיס ב יג ,רב( .שי לומר על פי דברי חן"ל

)טי ,י( נתז תתו לו ולא ירע לבךב בתתך לו
וגו' .לכאוחר יש לרקרק למה לא

חיים

תמח

ושלום

ראח

יער לבבך בתתך לו ,אם נותנים על כל פנים

אחר כך אצל העבי תוחלתו נכזבה וכו' ,תוחלת
ממושכה מחלת לב ,וירע לו יותר כשלא יקיים

הוא נסיון גדול ומסירות נפש יותר אם ירע

כמו שחשב כנו,ל ,שעל יידי זה יההי בכאב

לבבו )בטבעו בקמצנות( ,ואף על פי כן הוא
נותן ,מה שאיו כן מי שהיא פזרן בבטעו אשר

ונעצב עוד יותר ,על כן יבטיח לו רק מעט
)אשר חושב לברור בעה"" שיוכל לקיים(,

בקל לו הנתינה לצדקה .אך בראה כי הוא

וכשיוכל אחר כך ליתן לו יותר או בטובה ,אז

בחינת וכעיו לאו הביתק לעשה שאיו לה תיקוו

יההי לו כמוצא שלל רב אשר לא חשב עליו,
ושכר הבותן והמשמחו כפול מן השמים ,וןה

עם יבבך בייעי וגו') ,הייבו פן ואל הוא לא
תעשה כמו שאמרו חז"ל )עירובי! צא(, ,א וכאשר

פשוט:

מה זה החסרון אם יער לבבך ,הלא אדרבא

אלא העשה ,וז  IIש השמר יך פן יהיה רבר

יער

לבבו

ויהרהר(

ורעה עיבך באחיך

)טי ,יא( פתח תפתח את יךד וגו ./פתוח ג'

)ויעבור במחשבה

בהך

האביון ,ויא תתן יו,

במסורה,

חסר

תריו

ובמעשה שיההי רעה עיבו וגם לא יתו לו

ענינא] ,דן .ואדיך )לקמו טו ,יא( תפח תתפח את ידך לאחד

בפועל ,ועל כו התיקון לזה דוגמתו( בתן תתן
יי) ,בפועל( .ויא ירע יבבך בתתך יו,

ואידך )נחים ב ,יב( פתוח בפתחו

שערי ארציך ,מלא .יו Iל על דךר שאמרו חז"ל

)כנןכר( :

)בבא בתרא י ,א( גדולה צדקה שמקרבת הגאולה,

לענד וכו'[[ .ב]

וזהו פתח תפתח ,בן בהך ענינא ]חסד[) ,שהוא

)טו ,י( כי בגלל הדבר הןה יברכך ה' אלוקד.

נתינת הצדקה ,ועל ידי זה( פתוח נפתחו

בספרי )קפי"ז( ,ו' ופירוש רש I/י אפילו

תכלית

אמרת ליתן אתה בוטל שכר האמירה עם שכר

שערי ארצך,

וןהו

שזהו

מלא,

השלימות ,כו יהי רצוו במהחו בימינו אמו:

המעשה ,עד כאן לשוו הספרי .והייבו כשהוא
מבטיח להעבי ליתן לו על ידי ןה יחיה ויחזיק
וישמח לבבו  1והרי ןה מצוה בפני עצמו ,ואולי
בכלל מה שאמרו חז"ל )אנב בתרא ט ,ב(
שהמפייסו ]מתךרב[ ביותר ברכות .אולם קשה

ויש בנור להוסיף בזה כי עדיין קשה מה
שכתוב

בפעם

הב'

פתוח

וגו'

לאחד לעניך ולאביוךנ "באצרך" ,וכי הוא
מצות צדקה ממצות התלוים באץר ,הלא הוא

לכאורה על מה שאמרו חז  IIל באבות ,א"פ) מי"ד(

נוהג בחוץ לאץר .וגם שקה קושית הרמבוון

דכיוו

בפרשתו )דווה כי לא יחדל( דהסתירה הוא ממ"ש

שבדעתם לעשות להעני טובה יותר ,היה להם
לומר כולו בתחלה ויקבלו שכר על ההבטחה

לעיל )טו ,ד( כי לא יהיה בך אביוו ,ובזה כתב
כי לא יחדל אביוו מקרב הארץ ,ושר  IIי תיץר
דזהו בןמן שאין יישראל עושיו רצונו של מקום,
והרמב"ז תמה שיבנא ןה הכתוב שלא יעשו

דצדיקים

אומרים

מעט

ועושים

הרבה,

והדיבור ,ולמה יאמרו רק מעט.

ובעל כרחך יש לתץר ,דהתם מיירי כשעדייו
מתיירא שלא יוכל ליתן כל ךכ
הרבה ,או לעשות טובה גדולה ושלימה שהוא
מצפה ,וכשיטביח לו הרבה ולא יקיים רק מעט,

אמנם שי לומר רהכתוב מנבא מה שיהיה

)הברור בלבבו שבודאי יוכל עלשותו( ,אז יהיה

ברורות האחרונים האלו ,כי עיקר משנה

רצונו של מקום לעולם

חווו,

עיין שם מה

שתירץ·

היי-ם-

ראה

ושיום

תמט

תורח חוא אזחרח ומוסר ותוכחות לרור אחרון,

לחרבות בפתיח ירו ליתו בקופת רבי מאיר בעל
חנס בעד עניי ארץ ישראל כנזכר לעיל(,

וחאזינו וכיוצא ,וחנח רק זאת מגמתינו בישוב

ומיושב חכל בעזרת חשם יתברך:

וכמו

שכתוב

בסוף

חחומש

פרשת

נצבים

ארץ ישראל בגלותנו ,רק כי ישבו אחינו בני
ישראל בארץ

חקורש

שם

עוסקים

בארץ

חקורש בתורה ותפלח ,ונזונים ממעות צרקת
הכולל רבינו מאיר בעל חנס זי"ע ,וכמו שתיקנו
רבותינו מרז הבית יוסף והאלשיך ז"ל וברורם
רור

רעח

חקרושים,

ואחריחם

הגאונים

הקרושים ז  f1ל זי  flע לחוציא מרעת חמינים ,חמח

חציונים ואביזרייחו ,כל שום וחניכא ראית לחו
שמשחיתים ומחרסים קופת חקורש רבי מאיר

בעל הנס וקוראים אותם IIמקבלי חלוקה  flוכו',
]וגם נרפס בשו"ת אבני נזר )חלק ב  Iיורה רעה,

סימו תנ /ר( כריעות נפסרות אלו וכי לא ציאו
I

במצות ישוב אץר שיראל כשמקבלים מעות
רבי מאיר בעל הנס ,והוא שמה טעות נרול
גנר רבותינו חקרושים

הנ flל,

וכבר ביארנו

בעזרת השם יתברך בכתב יר בחיבורי שוו fת

מנחת אלעזר )עיין ליקויט תשובות חלק /,ה סימו rכ (,ן
ll

עיין שם .ולא אאמין שיצאו חרברים מפי אותו

צריק חגאון מח"ר אברחם ז /fל בעל ספר אבני

או יאמר פתוח תפתח את יךד לאחךי·
)במעשי חמצות ועושח מעשה

עמך( .יעניך) ,היינו עני שלכם ,ולא עני
המבקש שרות וכרמים ,והוא בא על ידי
חכשרו'ע של בעל פעו  flר ושלוחיחם ,וחמה

ענייהם ולא שלכם( .וואביונך בארצך ,
)כנזכר לעיל( ,וזחו חמסורח חב' פתוח חסר,

)שהם הא' לעניי חוץ לארץ ,והב' לעניי ארץ
ישראל כולל רבי מאיר בעל הנם ,והמה חםר

עדייו בגלות חסרי לחם ר Iול( .וחג' פתןח

נפתחו שערי ארצך ,מל  flא) ,על ירי ביאת
נואל צרק במחרח בימינו יפתחו שערי אצרנו

בגאולח שלימח ,על כו חוא מלא(:
או יאמ ר פתוח תפתח את ירך לאחיך
לעני"ך .פירש רש"י לעני"ך
ביו"ר לשוז עני אחר הוא ,אבל עניךי בשני
יררין -שני עניים ,עכל  I/ח .וקשה לכאורה )ראם

כפשוטו( חא כאו אין חמצוה של צרקה לעני

נזר[.

אחר רוקא ,רק לכל חעניים שיוכל ליתו.

וזה שאמר הכתוב אפם כי וא יהיה בך

אביןן) ,שיהיח פרנסה לאחינו בני ישראל

ויוול רמוז על פי רברי אאמן"ר זי"ע בתפארת
בנים על חתורה )בפרשתו ר"ה כי לא יחלד אביוו

חעוסקים בתורח ומלאכתם ועסקם נעשית על

מקרב האץר וכון( רקאי חכתוב זח כי אם פתוח

ירי בני ביתם ואחרים( .ומאמר הכתוב אחר זה

תפתח לענךי ,חיינו חשכינח הקרושח ,לאוקמא
מעפרא ולאפרקא מגלותא כביכול ,עיין שם.

בארץ שיראל יחיו מקבלים מקופת רבי מאיר
כעל חנס עניים ועוסקים בתו mותפלה כנזכר
לעיל ,שזהו ברורות האחרונים תיקיז רבותינו
ותיקוו עולם( ,על כו אנכי מצוך לומר פתח

וזחו רמוז בלשון חקרוש רש"י ז"ל ועניך

יתבךר שמו בחשראת

תפתח את ירך ואחיך ועניך ןואביןניך

שנים) ,כמובו( ,וחשם יתברך יעזרנו במחרח

כי וא יחרו אביוו מקרב האר"ץ) ,רריקא

בארצ"ך) ,חיושבים

בארצ"ך מזחיר חכתוב

ביו"ר) ,מרת מלכות )תיקו tI/תיקיו כא סב{(, ,כ
ישון עני אח"ר חו"א) ,היינו חאחר יחיר
שכינת

בימינו אמו:

כבורו(.

ןוא

חייס

תנ

ושלוס

שופטים

שופטים
)טז ,יח( שופטים ושוטרים תתו לך בכל
שערוי אשר ה' אלוקד

י ffב

נותן לך לשבטך .עייז פירוש רשן'י כי תיבת

ושבטי"ך ,

שכטי"ך מוסב על תתן ל,ך שופטים ושוטרים

שערים ,כל אחד בנוסחתו על מחנהו ועל דגלו
יפעול רחמי שמים בתפלתו( כעדו וכעד כל
ישראל.

תתן לך לשבטיך ככל שעריך .יהרי זה סרס
המקרא וכו' ,ונודע הכלל מחרמזןע מפאבו ן"ל

כנזכר .וז  flש( תתן וד בכו
שערים(.

אשר

שערי"ד ,

ה' אווקיך

)שהוא

נותן וך

)כמספר הי"ב שבטי"ם הם הי"ב

)עיי! חוספות מחרצ"א לסור מרע רעשח טוב אות פר ,ר( כי

ככל מקום שיתפרש רק כדרך סרס המקרא,

דרכו לפרש הכתוב כסדרו גם ברמן יכל עניו

הקרוש

בספרו

שם

שלמה

על

התורה )תכ.נ וי( בפרשתן ,כי שוט"ר כגימטריא

שיהיה.

על כן יוזל גם בזה רמז המקרא על דךר שכתב
בקדושת לוי וכשארי ספרים הקדושים,
כי אלו השופטי  ffם רומזים על בית דיו של

מעלה כסאות למשפט ,שירכו בימי המשפט
האלו הכעל"ט ,וצריכין לאפושי ברחמי בתפלות' ,
ובתחנונים כדי לןכות במשפט לפניו'ית"ש,
ונודע בכתכי האריז"ל )ערפ//ח שער חתפילח בתחילתו,
שעח"נ תפלית שחירת עבין ,עלינו( ומובא במגן אברהם

)סימו ס IIח( כי יש י"ב שערים ברקיע כבגד י"ב

שבטים נוסחות התפלה ,ולכל שבט יש לו נוסח
ושער

ויתאחדו הדרבים

עם

מה

שכתב

אא"ז

בפני

עצמו

איך

ליכנס

בתפלותיו

השמימה.

תפוה ,והאריך בןה לדרכו כקודש .ולדרכנו
יוכו עם ענין נוסחי התפל  tfה י ttב שערי  flם ל"~5
שבטי Ifם כנזכר'לעיל:

,זט)' יח( ב מ ר רש רבה )רבדים דחב ,ח//פ ו( דכר
אחר

שופטים

ושוטרים

וכוז ,שש מעלות לכסא וכו' ,שלישית היה כורן
לא תקח שוחד )רבירם טז ,יט( ,רביעית )היה כורן(

לא תטע לך אשריה )שם נא( ,חמישית לא תקום
לך מצכה )שם נב( ,ששית לא תןכח לה' אלוקיך
שור ושה אשר יהיהכו מום דכר רע ונון )שם

יז(, ,א עד כאו לשוז המדרש ,עייז שם .וקשה,
דבשלמא הגו מעלות ראשונות היה כורן הכסא

דוגמת

ענינים השייכים לדין ומשפט שלא יטו כבמואר

למעלה וצריכין לרחמים על ידי תפלה

שם .אכל הג' אחרונות מה ענינם לכסא משפט,

וז"ש שופטים

ושוטרים,

)שהוא

חיים

ושלום

שופטים

תנא

אדפתו ,היינו רמוז שלא יצטרכו עוד להריגות

לא תטע לך אשרה ,וכן לא תקום לך פצבה,
ובפרט השישית לא תזבח שהוא מדיני

בני הכל) ,עיין לקוטי תורה להאריז  flל בפרשתו

הקרבנות.

)יט ,ח( בעניו ערי מקלם מה שיהיח קודם

ויןול על פי דשרת חז//ל )סנהרדין ז,ב( כי המעמיד

דייו שאינו הגוו הוי כאלו נטע אשרה,
והוי שפיר מענינא דהמשפט שלא יושיבו על
הכסא לדייו שאינו הגון (,א) וכן החמישית לא
תקום לך מצבה ,היינו כמו שאמרו חז//ל )עייו

הגאולח( ,הו ישמרנו ויעזרנו ויגאלנו במהרח
בימינו אמן.

וזה שאמרו רז"ל )סנהדרין לבן ב( הלך אחר בית

דיו יפה ,חיינו בית דיו הגדול שחוא יובל
העליוו עלמא דחירות ,שיהיה בחינת סנהדריו

רשו/י( מצבה חביבה היתה אצלי בימי האבות

בירושלים במהרה בימינו ,וגם יפו'ח הוא היחוד

ועכשיו שנואה ,שעשאוהו חוק לעבודתם .ועל

עליון ,יחי//ה הן אחד ושמו אחד במהרה כימינו

פי

זה

פירשו

הצדיקים

ז//ל

לענין

חכמת

הדקדוק ,וכן לעניו חכמת החקירה ,אפילו
שנתעסקו בה הצדיקים הראשונים זו/ל ,שנואה
היא עתה שעשאוהי )המתחדשים הכופרים(

חוק לעבודתם .וכן המעלה השישית לא תזבח
וכו' אשר יהיה בו מום כל דבר רע ,כיון דכתיב
)משיל כא ,ב( עשה צדקה ומשפט נבחר לה /מזבח,
כבמואר במדרש רבה בפשרתן )דרביס רבה פ"ה,

(,ג על כו צריכין ליזהר שלא יהיה הדיין בעל
מום רע במעשיו או בדעותיו יותר מה שהזהירו

על הקרבן ,כיון שפשפט הוא גדול יותר
מקרבנות כנ :Iל/
)טז ,כ( צר"ק צר"ק

)תרדוף( .בו פעמים

צר"ק

עיין

גימטריא

חפ"ש,

ערכי הכינויים )ערך חי (ת' בשם המקובלים חפ'/ש
I

היינו בינ"ה /שהוא עלמא דחפש וחירות יובל

העליוו גאולה העתידה במהרה בימינו .ימעז
תחיה וירשת את הארץ אשר ה"א נותן

יך) ,שנזכה לאץר ישראל בביאת גואל צדק
בסהרח ביסינו( ,ופירש רש"י כדאי חוא סינוי

הדיינים

הכשרים

להחיות"ו

ולהושיבו

על

אמו:
או יאםר

להחיותז ולהושיבו על אדמתן,
שזהו

היינו

חכשרים

ופנרק זו ככככ וכ"ו:

יהיה

)שנקראו

מגמת

ועבודת

דיין שופט

חדיינים

ומנהינ

חדור,

]ולא דוקא בדין ודברים בדיני מפונות כמו
שנקרא בזמנינו[ כמו שפצינו זח בדרשות חז(, IIל
רק לחושיבן לישראל על אדמתן שנזכה לביאת
גואל צדק במחרח בימינו ,וכמו שכתוב באור
חחיים )פרשת בהר )ויקרא כה כה ,ד 'Iה כי ימךו אחיך
בא//ד והדויע הכן«

שזהו

צריכין

אדוני

חארץ

להוכיח ולעורר כני דורם שרק זהו יהיה מגמתו
להושיבן על אדמתן לביאת גואל צדק ,ועל זה

עתידין המנהיגים ליתו את הדין אם לא יעשו
כן ,ומהם יתכע הקב//ח עלכון הבית העלוב
)עד כאן דכרי האור החיים

הקדוש(.

יזהי

הריינים הכשרים ,לאפיקי הדיינים הפסולים,
חיינו חרועים ,שרועים את עצמם למלא כיסם

ביפי גלותנו ,ולא ישיפו על לבם נחיצת וצרכי
'!שראל.

וזהו להחמשך צר"ק צר"ק גימטריא חפ"ש,
)שהוא

(.א) עיין רוכנ"ס פרק ב' וככככו1ל ס)כזרין ככככ ',וr

כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים

החופש

וגאולח

כנזכר,

זהו(

תרדוף )אחר זה ,בבקשות ותפלות ותשובה
שליפה ותיקון הדור כל מה דאפשר( .וזהו

חייס

תבנ

ושלום

שופטים

חתחלת חפרשח בסמור ליח ,שופטים ,ושוטרים
ונו /ושפטו את העם) ,מח שחיא לצורר

חעם( ,משפט צרק) ,לצדק וטובת בני ישראל,
ולא לטובת עצמם( .וא תטה משפט ווא
תקח שוחר) ,חיינו שלא יחיח משוחד בעיני

ידי מתור ,דחא זחו לכתחלה אסור בוראי ,וגם
שיכוליו לחמיתו בחול חמועד .אלא וראי דחיינו
בחול חמועד שאז ישראל בירושלים בעליית
הרגל ,וצרד עיוו קצת דהא אמרינו בסנהדריז
)סג ,א( ופסקינן כן )רכמוום הלכות םבהרדיז פי  IIג ,ה  IIד(

עצמו לחטית משפט אמת ,מחמת שחיא רוצח
לחיות דיין ומנחיג ורבי ,וי~1מר על ידי זח שטוב
לחיות בנלות בחוץ לארץ ולחשאר כזח ולא
לצפות לגאולה כקרוב] ,כידעו כי בעת כיאת

לאכול פת על כל פנים ,ולכמה רעות גם בשר

חנואל לא ישאר ממנו מאן'מח ומחתמנותו[ ,כי

ויין )עו~ז ביברינו בנמיוקי אורח חיים הלכות חול המוקד

בחיותו בוגע כעצמו אז( כי השוחר יעור עיני

סימז תקו/ל(.

חכמים

ויםוף

צריקים,

רברי

)בחשבם

לטובת גופם כנזכר ,רק( צר"ק צר"ק תררוף,
)כנזכר לעיל(:

וגם י"ו כזח מה שמתחיל חכתוכ שופטים
ושוטרים תתו ירו ככל שערי'/ר .על
דרו

שאמרתי

בשם

חיחודי

חקדוש

זי/וע

רהבית דין שממיתיז על פיהם לא חיו טועמין
כל אותו היום ואם כן ביטלו משמחת החג
מצות עשח דאורייתא ,וגם בחול המוער צריכין

וי//ל דגזירת חכתוב הוא ,כשאירע כו ממתינין
להמיתו בחול חמוער ,למען שימעו ויראו

כל ישראל ,וכן מגזירת הכתוב לא חששו לעינוי
חדין כשממתינים להמיתו ,ופעמים שימשו זמן
רב עד הרגל חראשון.

ב( י"ו רמח דאמרו שהסנחדר'Iז )םג ,א( לא

מפשיסחא על חכתוכ )תהל'ם כד ,ז( שאו שערים
ראשיכם ,כי שערים חיינו חצדיקים חגדולים

חיו טועמין כל אותו היום ,היינו רק

מנהיגי כני ישראל )ק~יז מן -:שכתבת~ לקיל בשרפת

בעת שפוסקין חרין )וממיתין אותו ביום החוא

תרומה

קל

הפטרה

בד /Iה

א  Itי

קפי"ד

היהדוי(.

וזחו

שופטים ושוטרים ונו' בכו שערי"ך ,חיינו

חמנחיגים חגדולים שנקר~ tו כן כנזכר ,צריו
לכדוק אם יקיימו לא תקח שחד ,היינו לשחד

את עצמו לקרב איבשי דלא מעלי ,ולחתחבר
לרשעים ,ולחטות מדרו אמת וחאמונח כנזכר
לעיל  1ח' ישמרנו ויעזרנו ב:מחרח בימינו אמן:

)יז ,יג( ובו חעם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד.
פירש שר /Iי )וחוא מש"ס סנחדרין

)פט ,א« מלמד שממתיניז לו עד הרגל וממיתיו
אותו כרגל .וצריר עיוו דחא כעל כרחו מיירי
כחול חמועד ,רחא ביו'/ט אין רציחח רוחח

כדי שלא לעבות את רינו( ,מה שאין כן בזה
שככר פסקו קודם חרגל ,רק מגזירת חכתוב
ממתינין עד חרגל ,על כן אולי לא חיו צריכין
לחתענות ביום חהוא בחול חמועד.
וממה דאמרינו בסנחדרין

)פרק בגמר חדיז(

נונחםר ברוב השסי"ז מפני הבקורת[

כי

אותו

חאיש חמיתוחו בערב פסח והכרוז יוצא לפניו
שהומת על ידי שהסית והדיח ,וחוח לחו
לחמתין עד הרגל ממש )בחול חמוער( .י"ל
דבעובדא דידיח לא כתיב )בפרשת"ן( רק אשר
יזיר לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו ומת
ונו' ,ולא שימתינו עד חרגל,

שבת להמיתו )קייז םבהדריז לו(. ,א וגם ביו'/ט הוי

וחבח ,ומת שנאמר בו הייבו בחבק ,וצרד עיון

חבערה שלא צלוךר .ודוחק לומר דמתיריו על

ממח שנתפרסם כי חמיתוחו על ידי

ח"יים

שופטים

תליה ,ועל זה יש לומר על פי מה שאמרו חז"ל
)סנהדרין מה ,כ( כל הנסקליז נתליו ,וכשהמיתוהו
על ידי סקילה נתלה אחר כך ,וסברו הגויים

שהומת על ידי התליה ,אך באמת לא היה.
חייב

רק

חנק,

אמנם

כנראה

ושלום

מחמת

סכנת

נפשות מהעם אשר החזיקו בידו ,היו מוכרחיו

להמיתו בכל האפשרות למהר בנקל ,על כו
המיתוהו )אולי ומטעם זה( על ידי תליה.

ובזה אולי יתישיב גם כו מה שלא המתינו עד
הרגל והמיתוהו בערב פסח ,היינו מחמת

תגג

שלא היה באפשרות מהרשעים שהחזיקי עמו
ולא יכלו להמתיו ער חול המועד כנזכר:

)יז ,יד( ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים
אשר

סביבותי.

עיין

מה

שכתבתי בזה באורך בשו  IIת מנחת אלעזר חלק
ב' בתעוא זעירא בעזרת השם יתברך (:ב)

)יז ,יט( והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו וגון
לשמור את כל דברי התורה
וגו  .tפירש רש tוי דברי התורה כמשמעו  fעכל  ttה.

(.כ) כי תבוא וכו' ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי ,שום תשים עליך מלך אשר יבחר
ה' אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תרכל לתת עליך איש נכרי אשד לא אחיך הרא,
רק לא ירבה לו סוסים וכו' ,והיה כשבתר על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר
מלפני הכהנים חלויים ,והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמור את כל
דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם ,לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין
ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל .והנה יפלא דהא קודם מלוכת שאול שבקשו
בני ישראל מלך כמ"ש )שמראל א חי ה( שאמרי ישראל לשמיאל שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים ,יורע
הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לני מלך לשפוט ,וכתוב על זה שאמר השם יתברך לשמראל כי לא
אותך מאסו כי אותי מאסו ממלך עליהם ,ותמהו כל המפרשים ראשרנים ואחרונים מה חרון האף הגדול
על אשר צרו למנות עליהם מלך ככל הגיוים .הלא באמת כתיב בתורה ואמרת אשימה עלי מלך ככל
הגויים אשר סביבותי שום תשים עליך מלך וכו' ,והרי אדרבה כן הוא מצות התורה ליקח מלך )רעיין חתם
סרפר על התרדה תררת משה פרשת קרח .וכבר קדמו בזה הרד"ק שם(.

וחבח איתא בספרי )בפרשת תבא( שהחטא היה בימי שאול זה מחמת שהקדימו ואמרו ככל הגויי  ffם
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אשר סביבותינו .יבאמת עדי יפלא ,דהא גם בתורה כתיב כן ואמרת אשימה עלי מלך ככל חגויי"ם אשר
סביבותי שום תזסים עליך מלך.

אדלם י"ל הענין מה שאמר יתברך כי אותי מאסו ממלוך עליהם ,על פי הנודע מדרשת רז"ל )שבת
קנן ,א( כי אין מזל לישראל ,וה' הוא מזלן ,אשר עיני הו אלקיך בארץ ישראל מראשית השנה ועד אחרית

השנה )דברים יא ,יב( ,איך שייך לומר כלל בישראל שיהיה לבשר ודםתואר מלך על ישראל עם קרובר של
הקב"ה כביכול הוא אבינו הוא מלכנו ,ואיך יעיז בשר ודם להשתמש בשרביטו של מלך מלכי מלכים
יתברך שנקרא בכתוב )ישעיה מד .י( מל.ך ישראל וגואלו ,ולהתנהג בכבוד המלכות לפניו יתברך אשר מלא
כל הארץ כבודיי וליטול שררה בפניו מלך העליון מלך ישראל ית"ש הוא לבדו.

אוים אם אנחני נקראים בנים למקים ,ופסקינן בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח )סימן תע"ב סעיף
ה( הב"ן מיסב לפני אבי"ו אף שהוא תלמידו ,ותלמיד לפני רבו אינו מיסב ,ואם כן על ידי זה יוכל אחד
מקרבנו להתמנות מלך ברצון עליון ,ואינו נגד כבודו ,יכדין הנזכר שהבן מיסב )דרך חירות ושררה( לפני
אביר אף שאביר הרא רבו גם כן ,ראדרבה תענרג הוא להאב כביכול כשהבן יש לו גדרלה.
ועי פי זח פירשתי מה שאמרר )בסהדרין )יד ,א( ובכמה מקימרת בש"ס( אין ערלה לגדרלה אלא אם
כן מוחלין לו עונותיו .דהנה אם נתמנה לנשיא שבישראל ראמרו רז"ל )בבא בתרא צא ,ב( אפילו ריש גרגותא
מן שמיא קמוקי ליה ,ואיך יהיה נשיא במקום כבודו יתבר,ן ועל כרחך מטעם בן מיסב לפני אביו .וידוע
דרשת רז"ל במדרש תנחומא )האזינו סימן י( דלישראל מהני תשובה ולא לאומות העולם. ,וכתב אא"ז בבני
יששכר )מאמרי השבתןת מאמר ט ,אית ה ןע"ע( הטעם דלישראל נקרא אב ראב שמחל על כבודו כבודו מחול,
על כן לא מהני לאומות הערלם תשובה .וזהו שאמרר רז  IIל העולה לגדולה מוחלין לו עונותיו ,דכיון שעולה

חיים

תנר

שופטים

ושלום

לגורלה ברצרן השם יתברר רעל כרחר שהיא בבחינת בן מיסב לפני אביו ,שהקב"ה נקרא לו אב כביכול.
יאב שמחל על כביוי כבווו מחול ,על כן מוחלין לו עונותיו על יוי תשיבה כנזכר.

ובלכתך בורר הזה יתפרש המורש שיחר טרב )מדשר משלי סימן י( בשעה שהחכם יושב יוירש הקב"ה
מוחל לערנרתיהם של ישראל ,ובאמת הישיבה בעת הורשה בבית הכנסת מקרש מעט בעת השמיע לעם
תררת ה /ימציתיי הרי לכאירה נגו כביוי יתברך חלילה) ,ראמרר רז'/ל בסרף סרטה )מט ,א רעיין רש"י שם(

יבמסכת מגילה פרק ג' )בא ,א( ועו רבן גמליא'ל היי עימוים בעת לימיו התררה ,רק מחמת 'שירוה חרלי
לעם התחילי לישב( .אילם מחמת שאני נקראים בנים למקים ,יהבן מיסב לפני אביי אפילי שהיא רבר גם
כן ,על כן יכיל
ומזה שיישב נשמע ונקראים ישראל בנים למקרם ,יאב שמחל על כברור כביוי מחיל ,ישפיר מהני מחילה
לערניתיהם של ישראל.
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שפיר לישב .יזהי בשעה שהחכם יישב יוירש הקב"ה מרחל לעינרתיהם של ישראל,

וזחו י"ל המשר הפסיקים ופרשת מינרי מלר ,ואסרת אשיסח נולי סלך ככל חגויים אשר סביבותי ,היינר
באם שעילה על ועת ישראל לרמר בלשין חזה) ,כעין ורר )רבידם ז ,די( כי תאמר בלבבר רבים הגייים
האלי יכי /לא תירא מהם ,הייני על ורר שלילה ,שלא תאמר כן שנקח מלר ככל הגיים( .על זה אמר
הכתיב שום תשים נוליך סלך אשר יבחר ח' אלקיך בו לא תוכל לתת איש בכיר אשר לא אחיך חוא ,הוייק
נראה בלשון לא תוכל; רצה לרמר כי אין יבכולת בשר יום להיית מלר על ישראל עם קריבי והרי
כמשתמש בשרביטו יתברך .רזהר תשרבה לישראל ,שלא יאמרר מלך בלשון ככל הגרים אשר סביבותי .כי
הגויים המה יצב גברלית עמים בהפריור בני אום )רבידם לב(, .ח לא כן חלק הו עמו יעקב חבל נחלתי
ראין שייך למנית מלך בשר וום עליהם כנזכר .רק סקרב אחי'יך תשים נוליך סלך ,יען שאנחנו נקראים
בנים למקום והבן מיסב לפני אביי אף שהוא רבו כנזכר ,ימקרב אחיך היינו שאנחנו נקראים בנים כנזכר,
יאחו מהבנים יבחררהר האחרים מקרבם למלר ,להירת גורל יממרנה עליהם ,המה שאר אחיו יעל יוי זה
מותר למנית מלר ישראל .אבל לא תיכל לתת נוליך איש נכיר אשר לא אחיןיך הוא ,כי אם יהיה נכרי הלא
האומית הערלם נקראים עבוים נגו מלכו של עילם ,בבחינת )תהלים מז ,ט( מלך אלקים על גויים ,ואיך
ירכל להיות נכרי מאימרת העולם מלך על ישראל עם קריבי במקים כברוי יתברר) .אף שנקרא יתברר מלך
אלקים על גיוים ,ראף על פי כן נמצאי מלכי אומית העילם בעילם ,מכל מקום נראה שהוא ~תברך נקרא
מלך מלכים עליהם ,רגם באמת נמצא יפקיד ה' על צבא מרים במדים יעל מלכי האומה באדז ,שהמה
נגו רציני וכביוי יתברר ,על כן יתבטלי באמת ייאבדי .אבל בישראל עם קריבי שנקרא מלך ישראל
כביכול בפרטות מיחו שמו וכביוי עליהם ,כי יעקב חבל נחלתי בחר לו יתברך ,אז לא שייר שום חלות
למלך אחר על ישראל זולת מבני ישראל עם קריבי שהמה בנים והבן מיסב לפני אביו כנזכר(.
וזחו ההמשר שמנתה הכתיב אחר כר .רק לא ירבה לו סיסים וכי' ילא יסור לבבו יכו' ,כי אם יסור
לבבו אז יהיה ח"י בכלל אין עושין רצוני של מקרם ,וידוע מאמר חז"ל )כבא בתרא י ,א( כי בזמן שישראל
עושין רצינו של מקים נקראים בנים ,יבזמן שאין עושים רצינם של מקום נקראים עבוים ,ואם יסיר לבבר
יהיה בכלל עבוים ראם כן איך יוכל להירת מלר על ישראל  Iיכמו שנכרי לא יוכל להיות כנזכר .על כן
התנה הכתוב לסנון ילסר ליראה את הן אלק'יך וכו' ולבלתי סור סד חסצרה יסין ושסאל לסנון יאירך יסים

על ססלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ,כי אז יהיה בבחינת בן ייהיה מיסב לפני אבין שבשמים בתוד מלכית,

יבבחינת בן מלך מלר.
וזהי שהיה החטא בימי שמואל שאמרו ככל הגוים )אשר סביבותי( כמ"ש בספרי .ולא קשה מה
שהקשיתי וגם בתורה נאמר ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגריים אשר סביבותי ,ולפי מה שפירשנן היינן
אורבא ,רק שישראל ירצר לרמר כן בלשון הזה ככל הגוים וכו' ,ועל זה באמת מזהיר הכתוב שלא דאמרך
כן ,רהזהיר הכתיב שרם תשים עליך מקרב אחי"ך וייקא ,שלא שייך לקררא מלר ישראל כמו בכל הגויים,
רק מחמת מקרב אחי"ר שנקראים בנים אז מותר להסב לפני אביי ישיהיה בכלל עושים רצונו של מקום
שנקראים בנים ,ומיושב ואתי שפיר דברי הספיד הנזכר לנכןו בסיעתא ושמיא.
וזהו י'/ל המשך הכתויבם שאמר ית'/ש ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ,היינו

חיים

ושלום

שופטים

תנה

וצריך עיון מהו כונתו בפירושו "כמשמעו" ,אם

דברו

היינו כפשוטו ,הלא יוכל לפרש כו בכל תיבה

שדיבר החוא ,אז ראיח אשר דברו '.ח

ודיבור בתורח) ,ועייז מח שכתבתי לעיל כזח

כפרשת ואתחנן )ר"ח שוטרתם( על דברי רש"י על
הכתוב ,ר) ו( ושמרתם ועשיתם כמשמעו(.

וי Iול דבא לדייק ,דהנח המלך יוכל לחורות
חיתר לעצמו ,דמשום כבוד המלכות אינו
צריך לעבוד חו במצות מעשיות כל חתורה

חנביא,

ומשמע

כי

אם

יתקיים

חדכר

וקשח לכאורח דהלא לעיל )בפרשת ראח )יג,
({כ כתיכ כי יקום כקרכך נכיא ונו' ונתן

אליך אות או מופת ובא חאות וחמופת אשר
דיכר אליך נלכה ני!.בדח אלחים אחרים ונו' לא
תשמע וגו' ,משמע דנם אם יתקיים חאות או

המופת מכל מקום לא תשמעו אליו.

כמשמען ופשוטן ,דחיינו להניח צציית ותפילין

ונראה חחילוק כי שם מיירי שאומר לעבוד

כל היום וללמוד תוחה ולייגע את עצמו במצות,

מיירי

עבודה זרה ,מח שאין כן הכא

ויאמר כי להיותו מלך יעבור את חו כמוחו

שאומר כשם ',ה וכמו חנניה כן עזור ,וכמו

ולכו כלכד ולא כמצות מעשיות ,על כו

שאמרו חז"ל )סרפי פקע//ח ,כ( ורש  IIי זו,ל כזה .ובזה

התורה כמצות

מתאים הפשט עם הדרש כמ"ש כזה ואשר

המלך לשמור את כל דכרי חתורח כמשמעו
)בפשיטות( ,כמצות מעשיות ,כנזכר לעיל,

ידכר כשם אלהים אחרים וטת הבניא ההוא,
ואמרו בספרי )פקען/ו ,א( אפילו כיון את חהלכה

וק  IIל:

לאסור את האסור ולהתיר את חטותר ,וחיינו

אשמעינז

רש"י כזח כפירוש

נם כן כמו כן אם כא מכווו האות וטופת ,מכל

)יח ,נא-נב( ו כ י תאמר כלכבך איכה נדע את
הדכר אשר לא דברי חו ,אשר
ידכר הנביא כשם חו ולא יחיה חדכר ולא יבא

מקום כיון שהוא כשם אלהים אחרים ומת

)בכל אופן שהייח אפילו כשיכוין ,וכן חוא
כנזכר( ,וןח פשוט:

הוא הדכר אשר לא דברו ה' כזדון דברו חנכיא

)יט /ג( תכין לך חדרך· בטסורח תכיו גן ,עיין

ונוי .משמע שזחו חסימו חמובחק לידע ,אם

מח שכתבתי בזח כשער יששכר

לא יתקיים חדבר ,אז לא דברו ח' רק בזדון

במאמר ימי הצווו )אות ז ( fג) חו '(,ט עיין שם:

שתהיי עישים רצןני של מקום ואז תהיו נקראים בנים והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל חארץ
ואתם תהיו לי ממלכ  I/ת וכו') ,היינו לו לחלקו יתברך אשר בחר לו סגולתו להקראות בנים וסגולת עם
קרובו והבן מיסב לפני אביו ,ועל ירי זה תהיו לייי היינו גס לי במקוס כבירו יתברך( ,ייממלכ"ת כהנים
וגוי קדוש" ,שיוכלי להקרא מלייך גם במקוס כבורי יתברך כיין שהבן מיסב לפני אביו כנזכר:
(.ב) כטסירה תכין ',ג דין .נב[ תכין דגנס כי כן תכיביה )תהלים סה(. .י נג[ תכין לבם תקשיב אזנך )שם י,
יז( .י"ל מרומז על אלו הימיס ימי הרצון אלול וראש השבה ,רהבה כתיב בסידור האריז"ל
כינת אליל בסיד הפסיק )ישעיה מג .סז( הנותן בים דר"ר• ותש~בח נקראת גם כן ררר כמ"ש )שם כה(n ,

יורה חטאים בררך וכן' ,וכן )סליחךת(ורר"ן תשוב"ה הורית .והנ  "i;lתפל ותינו בימי הרצון והימיס הנוראיס
כבר כתבו בשם רבינו הקרוש אור עינינו הבעש"ט זי"ע ,שאמד .ראף שנתוב בתיקוני זוה"ק )תיקין ו כב,

א( באיס ביוס הכיפורים לבי כנישתא וצווחיך ככלבין הב לנו חייס ,הב לנו מזונא ,מכל מקום בזמן הזה

מותר להתפלל על פרנסה ,כיון שהוא צורך גבוה יתבר,ך וכז כתבן בשם הקדוש מה"ר פנחס מקארעץ
זי"ע שהקפיר על מי שאינן מתפלל על פרנסה בימים האלו ,ובפרט בימיס האלן בצוק העתיס בעונותינן

תנו

חיים

ושלום

שופטים

,ט~) ג( ושושת את גבול ארצך .ושלשת בן

עמכם וגו' .פירש רש'/י שמע ישראל אפילו אין

במסורה ,דן .ואידך )שמואל א

בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד ,כדאי אתם
שיושיע אתכם ,וצריכים לדקדק למה בעד זכות
קריאת שמע בלבד כדאין להושע ולהנצל
במלחמה.

כ ,יט( ושלשת תרד מאוד ובאת .י /tל על פי מה
שכתבתי בשער יששכר )מאמר הירחים אית ('ז על

הכתוב הלז כי _ ושלשוות תרד מאוד ,היינו
הורדה גדולה ,מלשוז משלשלי/וו בגדים )שתכ
קיג ,א( וכון ,עייו שם .וזהי גם כו המךש המסורה

בזה ושישת את גבוי ארצך ,שהוא שלש
בעבר הירדו וכון עד שלש )קיני קניזי וקדמוני(,
שהם לעתיד ,אמנם עד שנבוא לזה )עיי! לקוטי
תורה כפרשת!( צריך להיות החבלי משיח מבחינת

ירידה )לכנסת ישראל( לצוךר עלייה ,בגאולה
שלימה במהרה בימינו.
וז Iוש המסורה ושישת תרר מאור ,מבחינת

אמנם יו Iל על פי מה שכתבו באחרונים ,ועייז
בשו tות

מהר/וי

מהדורא

הכהו

תניינא

)שער הענ~ביס סימ! לו'ה( ,על מה שכתב הרמב"ם
בספר המצות )מל /ת (ח//נ שלא לערוץ ולפחוד
I

במלחמה ,וכתב שם שכל שנסוג אחור ויברח,
כבר עבר על לא תעשה ,והסביר העניו דהנה

הראשונים )עייז ~ז עזרא שמות כ יד( הקשו על כל
r

מצות שבלב ,איך יתכז מצוה שהתורה אמרה
)שמות כ ~( ,לא תחמוד ,והוא עם כל זה חומד

כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו

בטבעו ,וכו במצות זכירה שלא ישכח והשכחה

)תהלים מד ,כו() ,ומבחינת ירידה עד לעפר ,ואן

חוא בטע ,יאמרו בזה שצרי jחתורה שיחזק את

שתהיה

לבבו נגד התאוח ,וגם בזח אם תבואהו פחד

יהיה( קומה עזרתה לנו ופדנו וגו ,t
הגאולה שלימה במהרה בימינו ,ואז יהיה
השלש ערים קבי קניזי וקדמוני כנ IIל ,ואז

יתחזק לבטוח בה' ולהתגבר על הפחד באומץ
הלב ,עיין שס .ולכאורה איך יחזק את לבבו,

ייוהרחבתי את גבויך" ,בהרחבה גדולה

והוא בעל כרחך רק על ידי שיבטח בהן

בגבול הקדושה שיתפשט ויודע לעין כל כבוד
מלכותו יתרבך שמו בקרוב:

ובהשגחתו ,כמ  tlש החובת חלבבות )שער אהכת
דן (ו//פ מחסיד אחד שהיה הולך ביער והתיירא

מחיות ,ואמר בוש אני ממי שצריך לירא מפניו,

)כ  rג-ד( ואמר אליהם שמע ישראל אתם

שיהיה לי יראה זולתו ,וזהי ענין הקריאת שמע

קרבים היום למלחמה על
אויביכם אל יךר לבבכם אל תיראו ואל תחפזו

להאמי iולידע שמלוא כל הארץ ·כבידו יתברך
שמו ,ולית אתר פנוי מיניה ,וממילא אין לו

ואל תערצו מפניהם כי הו אלקיכם ההולך

יראה זולתו.

הרבים) ,וכן נמצא בספר כתר שם טוב לרבינו הקווש הבעש"ט זי"ע בדדושיו לראש השנה ,כי בזמן הזה
הוא פרנסה צרכי גבוה ,וכבר מדימז .גם כן בתיקוני זוה"ק בהקדמה ,י) ב(ע' שנין ועניותא דגלות בתראה
מאן יכיל למיקם בהם ,השם יתברר ירחם(.

וזהו תבין לד והד"ר) ,שהוא וור תשוב"ה בחווש הזה( .תביו רגנם בי בו תבינ~ה) ,מבקשים מהשם
יתברר שיכין וגנם השפעת דגן ותירוש ופרנסה בהרחבה ,כי כן תכיניה ונתיסד העולם כי אי אפשר בלא
זה( .תבין לבם תקשיב אזניר) ,שעל יוי זה יהיה לנו הכנות לב ברור ומוח להתפלל וללמוד כראוי ,ותקשיב
שיח שפתותינו כשיהיה בלי עירבוב יואגות מחשבית פרנסה( .השם יתברך יעזרנו :

היים

ושלום

שו1כטים

תבז

אתם

משמיע ,ווהו )מי האיש הירא וגו'( שוטר מרבר

קרבים היום ,מ;חמה ע ,אויביכם

א; ירך ;בבכם אי תיראו וא ,תחפזו

ושוטר משמעי .והוא פלא למה זהו מי האיש
הירא ורך הלבב ומתיירא מעבירות שבידו לא

וא; תערצו מפניהם) ,ולכאורה קשה ,כי

ירבר הכהו כלל ,אלא השוטר מדבר ומשמיע,

באיזה אופו שיך צלוות על רבר שהוא
במחשבה כנןכר לעיל ,על זה קאמר( כי ה'

הלא זהו עיקר הכולל הכל יותר מעניבים

וז"ש ואמר

א;יהם

שמע

יש רא;

א;קיכם ההו;ך עמכם) ,על כן לא יירא
מזולתו( .וזה שפירש רש  /lי אפי;ו אין בכם
זכות

א;א

קריאת

שמע

ב;בר,

)הייבו

קריאת שמע שירע שהשם יתבךו מלא כל
האץר כבורו ,והוא יחיר המיוחר ואיו זולתו,
וממילא לא יירא מזולתו ,ועל ירי זה לא יעבור

אלא תערוץ מפניהם ,וממילא לא יהיה אצלו

לאו רלא תערוץ וגו' ,ולא יהיה חוזר על ירי
זה מעורכי המלחמה ,ולא יהיח לו חטא
שיצטרך לירא ולחזור כדי שלא יעבש על ידו,
ועל ירי זה( כראי ,הושיע אתכם) ,כנזכר

לעיל(:

או יאמ ר אפילו איו בכם זכות אלא קריאת
שמע .היינו כנזכר לעיל )בפרשת
ואתחנן ,ו) ר« כי פסוק שמע ישראל כפי פירוש

רש"י שם שרק לעתיד בעת הגאולה יתגלה כי
הן אחד ,וממילא תלוי הקיווי לביאת המשיח
באחודו ואחדותו יתבךו שמו ,וז"ש שאפי,ו

אין בכם זכות איא קריאת שמע ,שהוא

הקיווי לגאולה ,כדאי להושיע אתכם במלחמה
שיהיה דידו נצח בכל ענינים ונזכה לגאולה
שלימה במהרה בימינו אמו:

,ב) ח-ח( ור ברו השוטרים אל העם לאמר

הפרטיים שנטע כרם וכיוצא.

ונראה ברמז כי הכהו הוא איש החסד וצריך

להמשך חסרים על כנסת ישראל )עייז
זחרר ח א רני(, ,ב בפרט על ההולכים למלחמה
II

אשר נתונים בסכנת נפשות צריכים לרחמים

ביותר ,על כן לא יאות שיעורר הוא עונותם
וחטאתם דרך פיו ,רק אדרבא ללמד זכות

עליהם בעת כזאת ,על כן )למאו דאמר
המתיירא מעבירות שבידו( לא הגיד הכהן זאת
רק השוטר

כנזכר:

או יאמר שאם הכהו ישמיע זה אז יחוש

כל אחר בלבו גם

לעבירות

שעשה במחשבה ,כיוו שהכהו גדול שפתיו
ישמרו דעת )מלאכי ב(, ,ז ופנול הוא עיקרו
במחשבה בעבודתו) ,ועייו לקמו בפרשת כי
תבא על הכתוב ·)לקמז כו ,ג( הנדתי היום לה'
אלקיך ,כי הנה נפל פחד הכהו על המביא
בכורים ונעשה שפל רוח כל כך עד שנתיירא
מלומר הו אלקינו ,עיין שם( ,ונמצא שלא יהיה

מי שילך למלחמה ,על כן השמיע והניר זאת
רק השוטר לבדו ואליו יחושו לדבריו רק
לעבירות בפועל כדת תורתינו הקדושה ,והבן:

הפפורה

וכון ,ויםפו השוטרים לדבר

אל העם ואמרו מי האיש הירא וךר הלבב וגו'.
אמרו רז IIל בסוטה )מג ,א( ופירש רש"י כי מי

כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכוו כי

האשי האן ושני ושלישי כהז מרבר ושוטר

הולך לפניכם הן ומאספכם אלקי ישראל

חיים

תנח

ושלום

תצא

)ישעיה בנ ,יב( .ויפלא לכאורח כי מח זח נתינת

יתברך שמו ,ולזח צריכין כמח פעמים זמו עד

טעם כי לא בחפזון תצאו כי חוךל לפניכם ח'
ומאםפכם וגו' ,חלא אדרבא אם חולר ח'
לפנינו ,ובדידיח כביכול כתיב )שמות יט ,ר( ואשא

שיתוקנו חנצוצין בחרבח מקומות .וזח שכתוב

אתכם על כנפי נשרים ,חיינו בזריזות גדול
מאוד.

וי"ל כי זחו רומז ומורח לבל יפלא בעיננו
אריכות חגלות עתח )בעונותינו חרבים(
מאוד ,ולזח כתיב כיון שזחו לתיקון חעונות
וקיבוץ חנדחים חיינו חנצוציז כביכול ברצונו

כי וא בחפזון תצאו ובמנוסה וא תוכון,

וקשח מדוע לא יחיח בחפזון חגאולח במחרח
בימינו ,ולזח יתרץ כי הוו ,ופניכם ה'
ומאספכם) ,מאסף ומקבץ נדחי ישראל(.
אוקי ישראו) ,יתבךר שמו כנזכר ,על כו

חצוךר חזמו לחעלאת חנצצויז כל כך( .יעזרנו
חשם יתברך במחרח בימינו בגאולח שלימח
ובכל טוב סלח:

תצא

)נא ,י( כי תצא למלחמח ע 'Iל איבי'/ך.
חאותיות על אותיות איבי /Iר חם
אותיות תטאט"כ ,עולים דל//ת חן ,חיינו על
פי

מח

שכתב בבני

יששכר

)מאמרי חרוש אלול

מאמר א ,אות ח( כדלים וכרשים דפקנו דלתןןך

כםליחו~(i ,ריינו דל"ת פתוחח לשבים ,וגם חן
חוא רומז לתשובח ,תשוב חו ,כנודע )זיח//ג קגכ,
(.א

שעל זח יחהי כל מגמתינו לחרים קרו משיחנו
במחרח בימינו:

)כא ,י( ושבית שבי"ו .גימטריא שי"ח ,גן
פעמים

קןןו 1

שחוא כנגד חג ו

קוין ,חיינו מדת אברחם יצחק ויעקב ,וכנודע

בבני יששכר )מאמרי חושר תשרי ממאר 'Jזא רמהימנותא,

אות נא( ,ועל פי חנודע כזוחר חקן )ח"כ עח ,ב(
ובמגלח עמוקות )אופן קז( כי חשרי תמון אב חם

וזחו כי תצא ומוחמה ,מלחמת חציר חרע
בחודש חתשובח חלן ,וגם כמו שכתוב

נפלו לחלקו של עשו בעונותינו חרבים ,ויעקב
חטף ממנו חדש אלו"ל לחדש חרחמים ותשיבח

בסידור בכונת ארוממ"ך ח' כי! .דליתנ"י,
אותיות דל"ת ,שחוא מדת דוד משיח '~דקנו,

לחלקו של כני ישראל ,יכבר כתבנו במאמרינו
)שער יששנר( לחדש תמון יאב )אות ה( כי תמו"ז

חיים

ושלום

תצא

א"ב עולה אברה"ם יצח"ק ,יען ישמעאל ועשו
יש להם יניקה מחלקם ,מה שאיו כן יעק"ב רק

והנה להבין

לעבדו,

מזה

דרכי

וכבר

תנט

השם

פירשו

יתברך

בספרים

איך

שזהו

ישראל נחלתו .על כן נאמר ושבית שבי"ו

במלחמת הרשו"ת ,היינו מלחמת היצר ,להכניס

נימטריא ג' פעמים ק"ו כנזכר ,שהוא בחדש

הדברי רשו"ת לקדושה ,לרצוו השם יתברך

)אלול( הלז כננדהנ' קוים אברהם יצחק ויעקב,

ותורתו ,וכמבואר בטור שולחן ערוך אורח חיים

ונם שביו בלשון שבייה וחטיפה ,שחטף ממנו
יעקב אבינו מעשו כנזכר לעיל ,ועל ידי זה יש
לנו כח כל הנ' קוין ,היינו השלשת אבות כנזכר,

)םימן רל א םעיף א( איך יתבאר בכל דרכיך דעהו,
זי"ע )עיין עשרח מאמרות מאמר חיקור חדין ח"א פט"ז ועיין

על ידי התשובה בחדש הלז.

פנ"א ופנ ב( שבאמת אי אפשר להיות רשו"ת,

אמנם כל

תפל ותינו

עיקר

II

וכו בכל הספרים הק' ,וכמגואר ברמ"ע מפאנו

II

ומנמתינו

צריך

להיות רק לבנין בית המקדש ולאפרקא
שכינתא מנלותא ,ועל זה יהיה מלחמת היצר
בחדש הלז ,על כו כ'י ת'צא ו'מלחמה ר"ת
כת ייו ,בסוד הנה זה עומד אחר כתלנ"ו )שיר
חשירים ב(, ,ט הוא השכינה הקדושה כביכול ,ונם

כותל מערבי כנודע במדרש רבה שיר השירים
שם )פ ב ,בו( ,שנזכה לביאת נואל צדק במהרה
II

בימינו אמו:

רק ממה נפשך ,אם הוא משתמש בו למצוה
הרי זה בצד הקדושה ,ואם ח"ו רק לתאות

נפשו הרי זה מצד הסטרא אחרא .על כן צריך
לברר "הרשות" הזה במלחמת נפשנו הפנימיות
וחיצוניות ,שרוב הדברים או כולם יכולים או
מוכרחים להכניסם לקדושה לצורך מצוה .על
כן מקיימים ייושבית שביו" ליקח מהם מה
שצריך למצות ',ה כמו שאמרו רז"ל ביומא )םט,

ב( כשביטלוהו ליצר הרע לנמרי אז לא אשכחו
ביעתא בת יומא

וכו' ,ואין בן דוד בא .עד

שיכלו כל הנשמות שבנוף )יבמות םג(, ,ב וכהנה.

וגם ע'ל א'יביך ר"ת ע"א ,על פי מה שכתב
בסידור הר"ר שבתי זצ"ל בכונת לדוד

ונם הפרשה הזאת במצותה מיירי על זה בהיתר
יפת תואר שלא דיברה תורה אלא כננד יצר

ה' אורי וישעי לחדש אלול ,שיש ע' קתדראין

הרע )קידושין נא(, ,ב לעשות פשרה ולהכניס

השופטים בימים האלו וצריך להיות מלפניך

התאוה לצד התורה .וזהו במלחמת נפשו

משפטינו יצא וכו' ,עיין שם .וזהו א' יתברך

בכאלו,

ומינות

שמו המכריע לטובהעל הע' .ועל כו ר"ת ע"א

שנתפשטו בעונותינו הרבים )ובפרט בסוף יומיא

ע'ל א'ויביך ,ובזה ננצח אנחנו ונצא זכאין ,הבן

אלו( ,בז~לו נאמר לא מיניה ולא מקצתיה,

אלו הרמיזות בעזרת השם יתברך:

אפילו בהרהור אסור ,כי הוא למען תפוש את
בית

אבל

בדיעות

ישראל בלבם

עבודה

זרה

)יחזקאל יד(, ,ח

ושימצא

דעבודה זרה הוא שורש פורה דחימצא כנודע.

או יאמר כי תצא למלחמה על אויביך
ונתנו הו אלוקי בידיך ושבית
שביו .פירש_ רש"י במלחמת הרשות הכתוב

וז"ש רש"י ז"ל במוחמת הרשות הכתוב
מרבר) ,לעשות פשרה ולהכניסם

מדבר ו שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית

בקדושה בעה  IIי וכנזכר(.

שכמוחמת ארץ

שביו ,שהרי כבר נאמר )לעיל ב,טז( לא תחיה

ישראו) ,היינו מה שהוא בזמנינו מלחמת הדת

כל נשמה ,עכל"ה.

והאמונה על ידי מעכבי ביאת גואל צדק

חיים

תס

במחרח

בימינו,

חמח

ושלום

תצא

חמתנגרים

חרשעים

ואביזריחיו ,כל חמתגאח כאלו עובר עבורח זרח
וכן

חציאניסטען ער חאגוריסטען וער בכלל,

)פסקא זוטא הכעלותך פי IIכ(, ,כ

בררכיחם חמתועבים ,ועל כן תפוג תורח

במחשבת עבורח זרח בחסרוו אמונח ח"ו ,כגון

ואמונח ,ובזח אין לחתפשר וליקח מחם משמץ

באחכח לו בכל יום שיבוא ,שחוא מחי/1ג עקרים

רעותיחם ,על כו "במלחמת אץר ישראל"
שצריך לחיות רק משיח צרקנו חלוחם בערנו

וכיצוא .ירח שושים יום) ,זחו אלול כנזכר(.

ליקח אץר שיראל ולחלקח לשבטים ,וכמ"ש
חרמב"ם )סוף הלבות מלבים( ,וחוא יצליח
במלחמותיו( ,אין לומר ושבית שביו) ,ליקח
מרע ותיחם בקאלאניזירונג ובתי ספריחם
ורעותיחם ,אפילו משחו אסור ליקח מחם(,
שחרי כרכ נאמר וא תחיה כו נשמה) ,שכירו

וכחהנ

וכחנח,

ר"ש בן אועזר אומר תשעים יום ,חיינו

כמ' lש בשם חאריז,/ל אחורי ארי )שחוא חרש

אב מזל אריח( ,ולא אחורי אשח )שחוא

בתולח( ,שלא לחמתין מלשוב ער חרש אלול,
רק לשוב בתשובח עוד בחורש אב .ואם כן

זחו שלשח ירחים אב אלול וגם תשרי חשבינו
כל חחודש כיוו שיצא רובו בקדושח ,על כן

שחם מינים ר"ל חם בכלל מוריריו ולא מעלין
כמבואר בשולחן עררך )יורה עדה סימן קנ /ח ,סעיף

שכתב

«,ב ח' ציילנו ויושיענו בביאת גואל זרק

חיום .ונמצא זמן חתשובה שלשח ידחים כנזכר:

I

במחרח בימינו

חקרוש

חמגן

אברחם

)סימן תרס"ט(

בשם

סרר

אמו:

)בא ~( ,ובכתה את אביח ואת אמח ירח
ימים.

איו אומרים תחנוו עד ראש חורש חשווו כמו

עיין

חחיים

באור

)ו  IIה ואמר וחשקת כא'/ו הווא אומרו הוסירה(

שזחו קאי על חורש אלול )ירח ימים( חרש

)בא ,טו( כ י תחייהנ לאיש שתי נשים חאחת
אחיבח ונו' ,כל חפרשח .יש לחביו
על דרך שאמרו חז"ל בכתובות )קה ,כ( חאי
צורבא מרבנן דרחמי ליח בני מתא ,לא משום

רמעלי טפי ,אלא משום רלא מוכיח לחו במילי

חתשובח ,שישוב ויתורח בבכי על חחטאים גבר
אביח ,זח חקב'/ח ,ואמח ,זח כנסת ישראל.

דשמיא ,וכידוע דחאי תלמיד חכם רסבי ליח
בני מתא משום רמוכח לחו במילי רשמיא.

ובזה י f/ל רמז חש"ס )יכמות מח ,כ( ובכתח את

וז"ש כי תהיינה ואיש) ,זח חקב 1fח ,כמי

אביח

ואת

אמה

ירח

ימים ,ר

f

עקיבא

אומר אביח ואמח זח ע"א ,וכן חוא אומר )ירמהי

כ ,כז( אומרים לעץ אבי אתח וגון ,ירח ימים,

ירח שלשים יום .ר' שמעון בן אלעזר אומר
תשעים יום ,ירח שלשים ,ימים שלשים ,ואחר

כו שלשים ,ער כאז לשון חגמרא.

שדרשו רז  11ל )סוטה מו ,כ( ח' אשי מלחמח

)שמות טו«. ,ג שתי נשים) ,חיינו חתלמירי
חכמים וצדיקים ,שחם ראשי כנסת ישראל,
שנקראו זיוונו של חקב 'Iח בכיכול )עיין זוח'/ג קמו,
(.א האחת אהובה) ,תלמידי חכמים דלא
מוכח לחו במילי דשמיא ,ועל ידי זח חוא
אחובח כנזכר לעיל מש"ס כתובות( .והאחת

וזחו יו/ל ,ואמה זה ע"א )כררש רבי עקיבא(,

שנואה) ,זחו חמוכיח אותם במילי דשמיא,

חיינו שבכתח לתקן חטא ע i /א שזחו שייך

ועל ידי זח סני ליח בני מתא וחוא שנוא אצלם

לכל אחר ואחר לתקן מח שחטא ,בבחינת למען

כנודע( .ויורו וו בנים) ,תולדותיחם של

תפוש את בית ישראל בלבם ,עבורת אלילים

צדיקים מעשים טובים )כראשית רהכ פ  IIל(. ,ו וגם

חייס

ושלום

תצא

תסא

שניהם כונתם לשם שמים ,כי המוכיח אותם

ררחזבי ליה בני מתא לא משום דמעלי טפי,

כוראי עושה כראוי וכרת של תורה ,וגם מי

היינו לא יוכל לבכר את בו האהובה דרחמי

שאינו מוכיחם יחשוכ בלכו ,הלא אכיישם אם

שזהו מעלי טפי ,ומזהיר הכתוב כי לא יעשה

אוכיחם ויהיו לי שונאים וירדפוני ויבטלוני

יכיר ,

מתורה ותפלה כראוי במוח צלול ,וטוב יותר

כזה( .כי את הבכור בן השנואה

)שזהו

יכיר

דרך

שהוא

התורה

להוכיח

דבודאי שיוכו מעצמם,

במסירות נפש .ועל ידי זה( ;תת ;ו פי שנים,

ואולי הם טובים ממני ,כדךר שיחשבו הענוים
בלבם באופנים שונים ,הגם שהוא כמה פעמים

)שתלמידי חכזבים המוכיחים יש להם פי שנים,
כמו שאמרו חז"ל ביומא )פז ,א( כל המזכה את

ענוה פסולה ,והציר הרע מטעה אותם כדי
שלא למחות בעורבי עכירה ,ועל ידי זה יחרב
העולם ח  ffו בענוותנותם כנודע )עיייז כיכיונו כירני

הרבים אין חטא בא על ירו ,ועל ירי זה יש
לו פי שנים ,זכות אחרים וזכות עצמו שנציל

כשיראו מעשי הטוב

תוהר מהיורא קמא אית נחו( ,עם כל זה קורא אותם
גם שניהם בשם ילרו לו בני"ם ,המעשים
טובים ,כיוז שבתחלה נראה כונתם לשם שמים,
על

כו

בשם

קוראם

בנים(

האהובה

והשנואה) ,כנזכר(.

הבן הבכור) ,להקדים ולתת משפט
הבכורה ,כדת של תורה( ;שביאה) ,היינו

להוכיח אותם ,כמו התלמידי חכמים שמוכיחים
שהוא שנוא להם על ירי זה .ומזהיר התורה
בחיזוק

והיה

ביום

הנחי;ייו

את

בני"ו) ,היינו שלוז נחל"ה וקיום ,בעת שיחשבו
איזה ררך לה' ומצותיו ראוי יותר להתקיים
ולעשותו משני ררכים הנ"ל(; .א יוכ; ובכר
את

בן

האהובה

בנ;

פני

בן

השנואה

הבכור) ,היינו להקרים מעשי בן האהובה
שאינו מוכיחם כנ 'Iל ,ופז תחשוב בלבך הלא
זהו טוב יותר שיש להתלמידי חכמים מנוחה

ושמחה כאשר יאהבוהו ,ועל ידי זה יוכל לעסוק
יותר בתוהר לעצמו ,ומה לו לדאוג -עבד -אחרים

לתקן

ראשית אונו ,כביכול כשעלה ברצונו לברוא את

העולם כדי להפיב לנבראיו )עי rיוש עץ חיים(,
ועם כל זה אמרו חןIfל במדרש רבה )כראשית

שעלה במחשבה לרבוא במדת הרין ,ועל ירי
זה נלמר ממעשיו וכו' ,היינו גם כן להוכיח כני
ארם על ירי מרת הדין ,ולא שינאם ,רק הייה
כונתו לטובתם ,כרי לשוב כתשובה ,ועל כז(
;ו םשפט הבכורה) ,לדרך זה של תורה(
כנזכר.

ועל כו הוא הבו הבכור ;שניא"ה ,בזבסור"ה
)נכתב

בספר

תורה(

יו 'fר

בתיבת

שניא"ה ,שלא כדת הלשון ,ורומז י"ל שפיר
לזבה שכתבנו ,לאשר יו f/ד הוא רומז על שם
המחשבה) ,כזב"ש רש/י על הכתוב )שמות טו ,א(

אן ישיר בפשרת בשלח( ,והוא הטיפה העליונה
כביכול ראשי"ת אונ"ו ,לו משפפ הבכורה ,על
שורש יו"ר העליונה כביכול כנ IIל ,והוא נאמר
בתיבת

שביאה.

אולי

רומז

כשעלה

)יו (fד'

בדרכי

תחבולות מזימות הציר הרע ,ושיחשוב בלבו

בבראשית ,וןהו מדת הדיו בחינת שניא"ה ,אבל

שכונתו לשם שמים בזה ,והוא באמת כדברי

תוכו פנימה גם התוכחה אהבה זבםותרת ,כדי

כתובות

שאינו

הנזכר

שלו,

האי

וכיוצא

וברש"י

בראשית

)א א ,י//ה רנא(

במחשבה לברוא בזברת הדין כזב"ש שר f/י

הגמרא

העולם

בכריאת עולם מהקב";; בבחינת טיפה ראשונה,

רכה פי/וכ ,טו(

)אמנם מזהיר הכתוב העיקר והתכלית( והיה

הרבר(

מחטא כנןכר( .כי הוא ראשית אונו) ,כביכול

צורבא

מרבנו

להטיב לנבראיו כנ"ל:

ח'י'ים

תסב

ושלום

תצא

ונם י"ו מ"ש ביום הנחיוו את בניו ,על

רוצה בה) ,בם כשיאהבוהו בני מתא ויהיה לו
מנוחה משום דלא מוכח להו במילי שדמיא(,

הכתוב )רבאשית ו ,ט( צדיק תמים היה בדורותיו(

רק כשיהיה מנוחת אמת ואמונה )רק בחיזוק

כי נח אפילו שמצינו שהתקוטט .עם בנ 'Iדורו

הדת על תלו ,זהו( מנוחת שלום השקט שלוה
ובטח ,מנוחה שלימה שאתה הוא רוצה בה

דךר זה להוכיח את אחרים ,על כן לא נחשב

)כנזכר(:

פי מה שכתבבו לעיל )שרפת נח( על

הרשעים ,עם כל זה לשם בנו לא מצינו שלמד
באבות בין עשהר דורות מנח עד אברהם כנ  ffל,

עיין שם .כי זה לא יבקש איש להדריך את בבו
שיוכיח אחרים ,כי ידע שזהו גורם לו צרות

ושנאה ,על כז אוהב את בנו בזה .על כו מזהיר
הכתוב שביום שיצוה את בניו באיזה דךר ילכו,
יזהירן להיות מוכיח לעוברי עבירה כנ  flל ,ולא
יבכר את בן האהובה דלא מוכח להו במילי
ד~מיא· כבזכר לעיל.ובזה י"ל בדברי התנא באבות ,ב"פ) מ"ח( אם
למדת תוהר הרבה אל תחזיק טוב"ה
לעצמ",ן )היינו לומר שיהיה הטובה ,איו rפו lfב
אלא תור"ה ]כמאמר חז"ל נברכות ,ה)

א( [.

לעצמ"ך ,לומר חדאי נפשאי לך יגאי ל-ח תנאי
)פםחים םח(, ,ב

אלא

תגלה

לאחרים ולהועיל לזולתו,

ותלמד התורה

אם בתלמידים ~·או

בחיבורים או שניהם כאחד טובים( .כי -לכך

נוצרת) ,להדביק במדותיו יתבךר שמו ,כי על
ךכ יצר עולמו ית"ש כדי להיטיב לבנראיו,
כנזכר לעיל על הכתוב כי הוא ראשית אונו

ביצירת עולמו והאדם לו משפט הבכורה(,
כנזכר.

ובזה י'ול מה שתיקנו אנשי כנסת הבדולה
במנחת

שבת

מנוחת

אמ"ת

ואמונ//ה,

)בכ ,ו( כי יקרא קו צפור לפנז וגו' לא תקח
האם על הבנים וגו'.עיין מה
שכתבתי בהקדמת שו"ת מנחת אלעזר חלק ו'
בדווח .שפיר נאה ,ובדווה לפי זה וכוו נחםר וחבל
על דאבדי![:

או יאמר כי יקרא קו צפור לפנז ובון .נודע
מתיקוני זוה'  Iק )תיקת ו נא ,א( כי

על ידי מצות קו צפור נתעורר רחמים בדולים
מלעילא

וכנIIל.

וזהו י"ל מרומז בזה הפשרה

חין  Iי בנ IIי ומזונ IIי שנמשך על ידי זה המצוה.

על כן כ"י יקר"א ק"ן צפו"ר יפני"ן,
ככימטריא אוף נ"ז,היינו בהחזרת האל  flף
לאל"ף )כנודע בספרים הקדושים הראשונים
)עיין שערי גז עדז אורח ידצקים דךר  ",שפע טל שווא ',(,ופ
ששם מבחינת אל 'iף שושר הישועות ,ואאלפ 'Iך
חכמ"ה )איוב לג ,לג( ,ומתמן רוחי דמזוני .וגם ז"ן

)גימטריא א"י הוי"ה(

ומפרנס לכל וזהו

מזוב"י ,ועל כן נאמר ואת הבני"ם תקח ון,

כמבואר בזה במדשר רבח )רברים ררב! פ" ,lי( שע.ל
ידי ק"ן צפו"ר זוכים לבנים ,ומסיים יפעז ייטב
וד והארכ"ת יפיי'ם ,שהוא חי"י ,לארך '!מים
ושנים

טובים:

מנוחת שלום השקט שלוה ובטח ,מנוחה
שלימה שאתה הוא רוצה בה ,כי כשאיו

)בכ ,ז( שיח תשלח את האם וגון .במסורה

תורתינו

תשלח הו ,דו .ואיךד )שמות טו,

הקדושה ,על ידי מי שמוכיח להחזירם למוטב,

ז( תשלrי חרובך יאכלמן כקש .נג[ ואידך
במצריהם תשלח באש )מלכיס ב ח ,יב([ .ד] תשלח

התחזקות

האמת

ואמונה,

היינו

דת

זהו אינו מנוחה שלימה שאתה )יתבךר שמו(

חייס

ושלום

תצא

קציריה עד ים )תהל~ם פ(. ,ב~ נה[ תשלח רוחך
יבראון ותחדש פני אדמה )שם קר ,לא( .יש לומר

תסג

זה התכלית הוא מצות שלח תשלח דקו צפור
לקירוב הגאולה במהרה בימינו כנזכר.

על פי הנזכר לעיל מתיקוני זוהר הקן )תיקו! ו
כא ,א( כי מצות קן צפור שלח תשלח את האם,

הוא לעורר רחמי שמים על צרות ישראל בניו
יתבךר שמו בנלות ,במרירות הצרות הנדולות
ביו העמים ,לפדותם מהר ולקרב הנאולה
במהרה בימינו.

השכינה הקדושה כביכול בנלותא )זוח//ב רטז(, ,ב

ומצות קו צפור על זה .ואידך תשוח חרונך
יאכומו כקש) ,שזהו ביטול הסטרא אחרא

לעתיד במהרה בימינו ,שוהו על ידי שילוח

הקו כנזכר לעיל .אמנם קודם לוה המה החבלי
משיח ,וזהו שאמר( מבצריהם תשוח באש,

)כמו שכתוב שם במלכים ובחוריהם בחרב
תהרוג ועולליהם תרטש והרותיהם תבקע,
כאשר הוא בעונותינו הרבים בנלותנו על ידי
העמלקים הרשעים ,ובפרט מחיילות הצרים
במלחמה האחרונה סוף הנלות חבלי משיח,
וזהו

פ"ו (1 ,בפרשתו מהו שלח תשלח אם
קיימת מצוה וו את ממהר לבוא מלך המשיח
שכתיב בו שילוח )ישעהי לב ,כ( וכו' ,ואם קיימת
המצוה הזאת אתה ממהר את אליהו הנביא
ז  tlל שיבוא וכו' ,כמו שכתוב )מלאכי ג,כר( והשיב

והוא שוח תשוח את האם ,רומז על
ובפשעכם שלחה אמכם )ישעיה ג(, ,א

יהיה(

ובזה יובן ויפורש גם כמדרש רבה )רכרים רבה

תשוה קצירי"ה,

)שהוא

רומן

לנבורות ,כמו שכתוב בתיקוני זוהר הק' בפתח
אליהו )הקרמת תיקו I/ז יז ,א( ואמר וכון חד קצוור

נקרא נבור  Ifה ,עייו שם בבאר לחי רואי ,והיינו

הצרות צרורות ונבורות חבלי משיח האלו
ימשכו( ער י"ם) ,בכל עת שיהיה עוד בבחינת
נדול כי  IIם שכרך )איכה כ ,יג( בנלותנו ,אבל

לב אבות על בנים ,עכל"ה ,כו יהי רצוו שנןכה
במהרה בימינו לאליהו הבניא ומלך המשיח:

)בכ ,יא( יא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו.
צמר ופשתים ,במסורה נצםר[ ',ב
דן .ואידך )משלי לא ,יג( דרשה צמר ופשתים .יש

לומר דהבה סמוך לוה )לקםן כב( ,ב~ גדילים
תעשה לך ,וזהו שורש )~במרת ב ,א( עשה דוחה
לא תעשה ,דבמקום מצות ציצית העשה דוחה
לא תעשה וילבש שעטנז ,אמנם מיניה ילפינו
דעשה דוחה לא תעשה רק בעידניה] ,ר[אז יוכל
לעשות העבירה לשמה ,היינו שעשה דוחה
אותם ,אמנם שלא בעת מצוה חיינו שלא
בעידניה ,אם יעבור על הלא תעשה הוי מצוה
הבאה בעבירה ולא יצא המצוה משום
תערובות רעת העבירה.

וזהו מה שכתב מקודם )לעיל בכ ,ט( וא תזרע
כרמך,

)כרם

הו

צבאות

המצוות( .כואים) ,בתערובות טובורע ,שזהו

מצוה הבא בעבירה כנזכר( .וו"ש וא תובש

כשיהיה מ  IIי ירפא לך (,םש) דייקא מ ,Iי' כמבואר

שעטנז,

בריש הקדמת זוה"ק )זוח  IIא ר ,א( שהוא עולם

לעיל( ,צמר ופשתים יחריו,

הבינה עלמא דחירות ,ירפא לך בגאולה שלימה
במהרה

בימינו,

ואו

יהיה(

תשוח

רוחך

יבראון ותחרש פני ארמה )בתיקוו עולם
החדש ,בביאת גואל צדק במiכרה בימינו( ,ועל

העשוה

פרי

)היינו

וז"ש המסורה

התערובות

צמר

טוב

ופשתים

ורע

דן,

כנזכר

ואידך

ררש"ה צמר ופש,תים) ,היינו שדרשינו

סמוכין צמר ופשתים לגדילים תעשה לך,

חיים

תסד

ושלום

תצא

דעשה דוחה לא תעשה ,אבל רק בעידניה,
ושלא בעידניה הוי מצוה הבא בעבירה,
בתערובות טוב ברע ,ובאמת צרך להיות רק(

גב ,י( כי תצא מחנה על אויבך ונשפרת מכל
דבר רע .בפסיקתא )עיי iסרפ פרג"ר ,ג(

?_,ו~~ת;מג )המצות עשה( .ווא רע) ,בלי

אפילו מלשוו הרע .במדרש )עייז עבורה זרה ב ,א(
אפילו מפנוייה ,והיינו שלא להסתכל ,כמו
שכתוב )איוב לא ,א( ברית כרתי לעיני מה אתבונו

צמר ופשתיס וגו' )כנזכר לעיל( :

על בתולה ,וכשיוצאין מחנה על אויביך והשטן

תערובות טוב ורע( .כי ימי חייה ,וזהו דרשה

פקטרג ח"ו והסטרא אחרא פתגברים ,את זה

)בב ,טו( ויקח אבי הנערה ואמה והוציאו את

בתולי הנערה וגו' .פירש רש"י

מי שגדלו גידולים הרעים יתבזו עליה ,עכל"ה.
אינו מובו לעניית דעתי ויתמה כל עובר ,דהלא
מיירי שהוציא עליה שם הרע בעלה הבליעל
הלז ,כמו דמסיק בכתובים בזה וענשו אותי
מארד כסף כי הוציא שם רע על בתולת ישראל,
ואם כן בתו טהורה ונקיה ,ולמה כתיב עליה
"מי שגדלו גידולים הרעים" ,ולמה יתבזו עליה
כנזכר.

וי//ל )בדךר

לעומת זה ,על כו צריך ליזהר ונשמרת מכו
רבר ר"ע) ,שנקרא פגם היסוד ,כפו שכתוב
)בראשית לח ,ז( ער בכור יהודה ר 'Iע בעיני '(.ה

וז1וש הפסיקתא אפיוו מושון הרע) ,כי ברית

המעור ,מכוון נגד ברית הלשון )ספר ייצהר פ א,
II

מ «.Iג /וז 'Iש המדרש אפיו ,מפנוייה.

ועל כן סמוך ליה מיד כי יהיה בך איש
אשר וא יהיה טהור מקרה ;יוה וגו',
)שהוא גם כן ענין הנזכר( ]ועייז באוד החיים הקרוש[.
והיה ופנות ערב ירחץ במ,ים ,ירחץ הו

מוסר

ונראה

בדורותינו(

כי

מהסתם הוא איש בליעל וריק כזה
שהוציא לחנם שם רע על בתו כפו שנתברר,
אם כן הוה ליה להכירו קודם האירוסין בהכרת
פניו ובהתנהגותו ,ולא יתו לו בתו לקדשה) ,כי
בודאי בן תורה וירא אלוקים המוחזק לא יעשה
כבלה כזה להוציא שם ער וכו'( ,וגם בעל

בפסורה ,עיין בדברינו בזה ~).רשת ויקרא ,א)

יט ר"ה וקרבו« על הפסורה הלז וקרבו וכרעיו
ירחז בפים ,ופסיים פעפיו ירחז בדם הרשע,

)היינו על ידי שמירת היסוד יקויים פעמיו ירחץ
בדם

הרשע,

לנצח

ולחשפיל

את

אויבינו

ולהורגם ולהפילם( ,כן יהי רצון בפהרח בימינו:

כרחך בתו חשקה נפשה בו פקודם ,גם בהיותו

)גב ,רכ( מוצא שפתד תשמור ועשית כאשר

אינו מוחזק לירא אלוקים ,כי זולת זה אינו

נדרת להן אלוקיך וגו' .הנה

זכות מה שכתב התורה בזה לזכותה ולו תהיה

כבר כתבנו בפקום אחר בחיבורנו )פרשת קרושים

לאשה לא יוכל לשלחה כל יפיו ,הלא אחרי
המעשה הלז צרד להיות נמאס עליה ולא
תרצה לדור עפו .אלא ודאי שרצתה בו

ר /ח ומפני( כי מיוצא ש'פתד ת'שפור ,ר"ת של
I

מ'דבר ש'קר ת 'רחק )שמות גב(, ,ז ושניהם כאחד

סובבים בקוטב ומכוון א' למדת אפ  IIת ,בסוד

מעיקרא כנזכר לעיל ,והוא עשה בזה רצון בתו
)כדרכם בעונותינו הרבים( ,על כן שפיר נאמר

בעז

שגרוו גירווים הרעים ויתבזו עויה ,ה'

גימטריא ת ש"ם ,ר"ת הב  tfל של מ'וצא ש'פתיך

ישמרנו:

ת 'שמור ,והב /פעמים ש"ע הם אחד כנגד אבא,

ש'/ע נהוריו ,והם ב /פעמים שעש//ע כפבואר
חיים

)עיי! ליקוטי תודח חיי שרה(,

שהוא

חיים

ושלום

תצא

תסה

יאחד כננד אמא ,כי שם מקירו ,כמבואר בעץ

)התלמיד הלז( להתגולל בנע ונד בארץ על ידי

חיים )שער א  IIא פי[[ר( )רעיי! ברברינו בחמשח מאמרות מאמר

כמח סיבות עד שיגיע לשם לחבאר חלז בריחוק

כנזכר.

תורת שבת פשרת מצורע ועור בכמח רובתי(.

חמדינות וישתח ויברך

ובזה מכויו מוצא שפתיך תשמור) ,בר  ffת

וז/וש כי תבא בכרם רעך ואבות ענבים

הנ ffל נימטריא שעש ffע ,שחוא כננד אבא

כנפש"ך) ,כיוו שנזדמו מאת ה' מצעדי

כת ייר

גבר כוננו כדי שיאכל ענבים שם ויבךר עליחם

עויו"ן ,חיינו כי על ידי שמירת חאמת בבחינת

שם בכרם ,אולי יש שמח נצוצות השייכים

אבא ואמא זוכיו ועוליו משם לכתר עליוו
חסמיך לחם ,ושם בבחינת כתר שורש האמת

לנפשו ,ועל ידי זה יעלה אותם באכילתו

ואמא

כנזכר(.

ועשי"ת,

)נימטריא

וחאמונח )עיין שער חפסויקם שמות(« ,חשם יתברך

יזכנו לזח במחרח בימינו אמן:
)כג ,בח( כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים
כנפשך שבעך ואל כליך לא תתו.
יש לדקדק הלשון ו/כנפשך" ,שהוא נראה תיקוז
חנפש ,ומחו זח שאוכל ענבים בכרם למלאות

וברכתו כראוי שמה ,שעל ידי זה נסובב ביאתו

שמה לכרם רעו ,על כן אכילת חעבנים הוא
כנפש"ך לצוךר חלקי נפש"ך שם ,היינו
חנצוצות כנזכר( .שבעך) ,להשביע חנפש
ולתקהנ כראוי( .ואו כויו וא תתן,
)כשתקחם בכליך לביתך לאכלם שם ,ושם

תבךר עליחם בביתך ,אם כז לא חועיל
להנצוצות שחם בכרם שעל כו בא שמח(,
כנזכר:

תאותו ,ואינם דברים שיש בחם חיי נפש ,כמו

לחם וחלב וכיוצא ,רק לתאות חלב .ומח
שנאמר בתורח )רברים יב ,כ~אתוווח נפש/וך

) (
כר ,ח

לאכול בשר ,על כל פנים שם נאמר גם לשוו
ו  fתאו ", ffח שחואלתאו"ח יבקש נפרד ,אלא

את

כי וכו /נקי יחיח לביתו וכו' ושמח את
אשתו אשר לקח .פירש רש"י ישמח
אשתן,

ותתומו

ויחדי

ית

איתתיח,

,שנאמר גם תיבת  ffנפש"ך" ,חיינו שיכולים לתקו

וחמתרנם ויחדי עם איתתיה טועח חוא שאיז

צויתך,

זה תרנום של ושמח אלא של ושמח ,עכל"ה.
עייז שם במפשרי רשו/י כפשוטו ,והלשון שכתב

חנצוצות

כשמקיימים

וזבחת

כאשר

ומעליו חנצוצות מחבחמח על ידי זביחתח
ואכילתח בטחרת חלב ,וזחו שיך באכילת
בשר ,מח שאיו .כו באכילת ענבים בכרם
שנאמר רק כנפש/וי -בלבד כנזכר.
ונראה דרמז על פי חנודע מרבינו חקדוש
חבעשו/ט

זי"ע

באחד

מתלמידיו

/Iוחמתרנם ויחדי עם אתתיח טועח חוא ,//איו

זח דרכו של מאור עיננו שר IIי ז"ל בכל מקום

שמפרש כפשוטו לכתוב על שאינו מפשר או
מתרגם כן "טועח חוא ,'/במלות חודרות עד
בטז·

שחוליכו על ידי קפצית חדרך )כמח מאות

ונראח כונתו ז//ל בדרך חתורה ויראח כי צריך

פרסאות במשך איזח שעות( כדי שישתח שם

לשמח את אשתו ,חיינו שהבעל ישמחה
כרצונו וידריכה בפקודי ה /משמחי לב ובדברי

מי באר בשדח ,לאשר שם חיר חנצוצות

חשייכים לנפשו ,ויבךר שם ברכת חנחניז ועל
ידי זח יעלה אותם ,ואם לא כן היח מוכרח

חיבח מה שמותר על פי חתורח ,ומכבדח יותר

מנופו בכל צרכיח ופרנסתה וכיוצא ,חכל על

חיים

תםו

ושלום

תבא

פי התורה ,וכמ"ש אאזכו"ר הקרוש זי"ע על

חיינו בדרך התור"ה ,כמו שאמרו חז  IIל )גמילה

חנוסח שתיקנו רבותינו שכותביו בכתו,נה ואנא

טז ,כ( אמ  1fת כתיב בח גנופח של תור"ח( ,עד

אפלח ואוקיר ואיזוו ואפרנם יתיכי ליכי כהלכות
גוברין יהודאיו) ,היינו רק כדרך גובריו יהודאין,
שמת~הגיס

בדךר

היהדות,

בדרך

זה

אפרנס

יתיכי ליכי ,ובדרך זה אשתדל בפרנסתי ,ולא
בדךר אחר שאינו בהיתר חו'ו .ופו יטעה הטועה
כי יש גובריו יחודאיו שאינם מתנהגים בדרך

חתורה אשר יתדמח לחם בחתנחגותו עם

אשתו ופרנסתס ,על זח קאמר דחיינו רק כמי

אלו( רפלחיו ומוקריו וזניו ומפרנסיו לנשיחון
בקושטא) ,אשר כפשוטו אין פירוש לתיבת

קושט"א בזח ,וכי יפרנסה במדת "אמת" ,חלא

צריך לצורכי פרנסתה כסף מזומז ,ולא מדת
"אמת" בלבד ,ובזח יובן שיפרנסה כדךר גובריו

כאו דבריו הקדושים.

ובזח יש לומר כי דייק רש'  Iי שלא נפרש
ושזכח ויחרי עם אתתיה ,חיינו שחוא

יהיח טפל אליה ,ועמה יעשה כרצונה ,אשר
רוצית לשמח באיזח אופן גם שאינו בדרך
התוהו ,כגון בתיאטרון וכיוצא ,כי נשים דעתו

קלות ופרוצות .ועל זח קאמר רש"י ודייק
בקדושת לשונו שהמפשר )ועושה( כן ייטועה

הוא" מכךר חתורח לדרך פרוצות ,שילך
ולחטפל אחרי עצת אשתו ,רק חפירוש שחוא
ישמח אותה )בדרכו
שחוא

1

על פי חתורה( ,ולא

טפל עליח בדךר חשמחח כרצונה

ומאווייה כנזכר לעיל:

יחודאיו כנ"ל שמפרנסין לנשיחון בקושט ,fא/

תבא
)כו ,א-ה( והי"ה) .הוא צירוף תשרי הבעל' fט

הנוראים האלו רק שנבוא לארצנו הקדושה

)משתנ חסידיס מם' ללי ר"ה פ ,Iא/

בביאת גואל צדק ,ועל ידי זח נשוב בתשובה

(,א ושצריכין לחכין כבר בשבת חזח ,שהוא

בימים האלו ,ואין ישראל נגאלים אלא על ידי

תכלה שנה וקללותיה ,כדאמרינו בסוף :!,מסכת

התשובה וכיון שעושיו תשובה מיד נגאלים,

מגילה )לא ,כ( למה קוריו קללות שבמשלה תורח

כמ"ש חרמב"ם בהלכות תשובה )פו/ז ,הווה({.

לפני ראש השנה וכו' ,ועל ידי זה יmיה תחל
שנה וברכותיה בצירוף תשרי ,רק ~יהיה כל

ווקחת זכראשית כו פרי הארזכה) ,שתתקז

עד תחלת עבודתך בביאתך על חאדמח ,בימי

מגמתינו( כי תבוא או הארץ·'\' אשר ה'

הנעורים שחם גשמיים בחינת אצריו/ת ביותר,

אוקיך נותןוך ) ,לחתפלל \,זזעיקר בימי

על כן נקראו ראשי"ת פרי חארמ (. flח אשר

ח"יים

ושלום

תבא

תסז

תביא מארצו) ,מהגוף שלך( .אשר ה'
אוקיו בותן וו) ,מיום שנולדת ,וכמו שכתב

התרגום יונתו ,וגם עוד רבים קמים עלינו מאז

בספר הקדוש דברי חיים )ברפשתו ד"ה נפו כי בתוא

ועד עתה(.

היו

נא"ד וכעיו ששמעתי( בשם רבינו הקדוש בעל נועם

נסיונות ובירורים קשים מאוד כשורש

אלימלך זי'/ע שתיקו עד השורש במה שהכה

ומצדים היה שושר הגלות ,כת"ר דקליפ ,Iה/

בימי חנקתו על דדי אמו( .ושמת) ,את כל

כמ"ש כספר הגלגולים לרבינו האריז'/ל ,כל אלו

זה( ,בטב"א) ,ר/ית טעמים בקודות אותיות

היו בעוכרנו ובאוחרנו שלא יכולנו להגביה

כנודע בספרים הקדושים )עיין דנרי חיים שם בשם

הפנ"א ולשוכ עד הנה כראוי( ,ומעתה נתחנו
לפני השם יתבךר שיעזרנו ויקבלנו כתשובה
שלימה וכתיכה וחתימה פוכה בשנת גאולה
וישועה מעתה ועד עולם ברוב רחמיו וחסדיו:

הה"ק מראפשיץ( ,ועל ידי זה( והוכת) ,בחינת

הולך ומעלה( .או המקום אשר יבחר ה'
אוקיו ושכן שמו שם) ,בהשראת שכינתו

ישראל,

והוא

בלעם

בתחבולותיו,

וירד מצרימה,

)וגם

כמ"ש
שם

נשמתינו,

כביכול( .ובאת או הכהן) ,הצדיק( ,אשר
יהיה בימים ההם ואמרת ,אויו הגדתי

)כר ,ג( ו באת אל הכהו וגון ואמרת אליו

היום וה' אוקיו כי באתי או· הארץ אשר

הגדתי היום לה /אלקיך כי

בשבע הו' ואבותיבו ותת ובו) ,שקבלתי עלי

כאתי וגוי .יש· לדקדק על לשוו לה' '/אלקיך",

עול מלכותו \~שוב אליו יתברך שמו ולעבדו

ולא ן'אלקינו/ו ,לכלול את עצמו נם כו בזה,

בירושלים עיה"ק ,ושהתפלה כל כך מעומק
לבבנו באמת עד שרנגיש כאלו כבר נושענו
בזה בביאת ארץ הקודש בגאולה שלימה ,אמנם

)וככר נודע מה שכתבו הפוסקים על מה
דמסיים השליח ציכור ה /אלקיכו tם אמת ,יען

אולי הוא בכלל עיון תפלה שמזכיריו עונותיו
של אדם )רבכרת בח(, ,א היינו כשחושב שהתפלל
בכונה כראוי ]וככר כתבנו מזח במקום אחר[,

איך יש לזכות כשהוא מתפלל בבפחוז אמיתי
כזה שנושע בישועות ישראל באמת.

אמנם מי יודע אם איו לבו לעקלקלות ח"ו
כנ"ל ,על כו צריך הצדיק בחינת כהו
להבחיז ולתקז זה ,וזווש( ווקח הכהן הטב"א,
)טעמים נקודות אותיות כנ(,IIל מידר ,והניחו

שכולל את עצמו אחר כך באמ//ת ויציב הדבר
הזה /Iעלינו ,//וכן בערכית(.

ונראה כי מי שבא להביא בכורים ,ובתחלת
בואו למרום הר הקודש ולתוך כית ה/
פנימה ,נתרגש כל כך בלב נשבר ונדכה לחשוב
איך יזכה לזה ,עד שאמר להכהו העומד שם
לשרת אה הו כקושד הגרתי היזם וה'
אוקיו ) ,היינו אלקי"ך דייקא ,כי ירא וחרד
להזכיר לשוז אלקינ I/ו ,כחשכו כי הוא רחוק

עדייו מאוד מהשם יתכרך לקראו אלקינ//ו ,רק
לכהו העובד את הן שמה הוא אומר לו אלקי//ך

ופבי מזבח הי אוקיר) ,שיעלה התפלות
למעלה למזבח /,ה הגם שלא היו עוד בכונה
הראוייה( ובנבית ואמרת) ,היינו שתענו בלשוו
התנצלות את עצמו לפני השם יתךרב על קוצר

)כר( ,כ Iוי ביאנו אל המקום הזה ויתו לנו את

ופני ה'

)אל

עבודתינו

ורוב

עונותינו

עד

כה(

אוקיר .ארמי אובד אבי) ,לכו כיקש לעקור
את חכל כשושר ~מחשכות ושורש קדוש

שאתה קרוב אליו( כנזכר:

האץר.

פירש

רשן/י

המקום הזה זה כית המקדש( ,ויתו לנו את

הארז כמשמעו .לכאורה קשה מאוד הך פירושו

חיים

תסח

ושלום

תבא

בתיבת !'כמשמעו!! בלבד ,והלא כן יש לפרש

בכל פסוק ,ובכר עמדנו )ברפשת ואתחנן( ושמרתם

על שנקרא וידוי מעשר ,ולשוו וידו"י נהוג ורגיל
ומבואר על מתודה על חטאיו ומודח ועוזב )עיי!

המצוה

שם מה שתריץ ולרכו בקווש( .אולם מצאתי מקור

כדרך אבותינו כמשמעו כפשוטו. ,ולא בדרך

חדבר על הקושיא חואת בש'/ס יומא )לו ,א(

החדשים ח  flו ,עייז שם עיד .יכן )בפרשת שןפטים(

בתוספות ישנים )ר  IIה ועל עולה עון לקט שכחה ןפיאה

בפסוק המלך )לעיל יז ,יט( את כל דברי התורה
הןאת ,שפירש רש"י ז  flל כמשמעו ,דהיינו גם

שאי! להם וירוי( שהקשו זה דמה שייך לשון וידוי
במעשר שני ,שזהו רק כשעשה שלא כדיו,

על המלך לא נטעה ח'/ו שהמלך צריך להיות

אבל חכא כתיב לא עברתי ממצותוי וכו' ,עיין

מתנח.גנ::ךת~רה ,ומצות ח' יקיים בחצנע

שם:

ועשיתם

"כמשמעו!',

הדיינו

עשיית

ובהסתר וכדרר )חדאמדענ"ע( החדשים ,לזח

אשמעינז מאור עינב; -;:ר~---שצרוי לחיות

שיקיים המלך שיר~תא--ךכךכ;~:הlבורה רק
כמשזכעו ,כפשוטו ,כמקובתנבאוכiJ-יונ~-זי'/ע.

.וכז גם בןח בפרשתו שנעשית חתנועח מבע'/ל
פעו'/ר שר אגנליא) ,וקבלוהו בצרון

)כז ,ר-ח( והיה בעברכם את הירדן תקימו את

האבנים

האלה

וגו',

ושדת

אותס ___ .בשי"ד וגו' וכתבת על האבנב?!.את כל
דברי 'זrrגוהח חןאת באר חיבט .פירש רש"י

בשבעים לשוו וכיוו שנכתב בשבעים לשון

חחברות והאגודות הטמאות( ,לתת ]ל[אחב!/י

בעבור חגויים שיבינו גם כן זה) ,יעיין ברברינו בזה

לשבת באץר ולעשות קאלאניעז ,אכן על ידי
זה יתפקרו שס כנודע ,והאץר לא לנו חיא עד

ברפשת רבירם בר"ה הואיל משה באר את התורה הזאת בע'

ביאת גואל צדק במחרח בימינו .על כן אשמעינו
שר!/י ברוח קדשו כי זהו יחיה הנסיוז בדרא

בתראה שיתנו לאחב /Iי לעשות קאלאניען ,אבל

באמת לא לנו חוא ,כי אם לפוליטיק שלהם,
והוא סכנת נפשות שמה בנפש וגוף לההולכים

ל !lשב שמה עם בני ביתם כנודע ,ואין כאן

מקומו לחאריך .על כן פירש ויתן י;נו את
הארץ )רק( כמשמעו ,שהשם יתברך יתו לנו
את הארץ ונכבשוה) ,וןה יהיח רק בביאת גואל

צדק במהרח בימינו( ,ולא תחת ידי האגנליים

ודומיחם ,חי יצילנו ויגאלנו במהרח בימינו בתוך
כלל ישראל:

שלון על פי וברי הקרושת לוי( ,ולבל יחשבו הגויים

כי יש לחם כח באמת למשול עלינו ועל
תורתינו ח"ו.

על כו רמון בזה שפיר ושרת אותם בשי"ר,
שהוא צירוף שם שד'/י ,וצירוף זה הוא

בכונות יהי כבוד וגו' על אלו הפסוקים רם על
כל גויים ה' על השמים כבודו) ,ולבל יחשבו
כי רק בשמים בכודו ,על ןה קאמר( ה /שמך
לעולם ח /ןכרך לדור ודור) ,לבל ייחשבו כי על
כל פנים בדור החשוך הלן בעת חסתר פנים,
יש ח//ו כח לאומות חעולם לכלותנו .על ןח
קאמר הכתוב ה /זכרך לדו  11ר ודו ,fר /גם בדרא

בתראה הלז אין להם כח כל כך ,ואנחנו קמנו
ונתעודד במהרה בימינו( .ה' בשמים הכין כסאו

)כו ,יג( יא עברתי ממצותיך ולא שכחתי .עיין

ומלכותו בכל משלה) ,היינו גם בסטרא אחרא,

בתפארת

וכמ//ש בהאריז 11ל בתפלת ראש השנה על

בנים )בפשרתו ,ו"ה ואמרת לפבי הו אקלד( מה שדייק

ומלכותו ככל משלח('I] ,באלח הג /פסוקים חוא

בדברי

אאמו"ר

זי"ע

חיים

ושלום

תבא

תסט

כונת הצירוף שי"ד[ ,היינו שאיו להם כח ,והו

דאם בלא אזבונת הגלגול ח"ו הלא קשה איזו

יהיה

ברכה שירי ברוך אתח בבואך לעולם בלא

תכלית האחרון כו יהי צרון במההר בימינו אמן.

חטא ,הלא הוא דבר ההוה והכרחיי כי בא

יפיר

עצת

גויים

ויאבדי

מארצו,

וזהו

ועל כז י"ל קורין זה .קודם ראש השנה
כדאמרינו בסוף מבילה )לא ,כ( שקורין

פרשה זו קודםראש השנה משים תכלה שנה
וקללותיה ,על כו הוא חבחינה שקוריו בסוכות
הקרבנות של העו פרים ,כנגד השבעים לשוו

ושריהם ,שנותנים להם כח כבמואר במדרש
רבה

)כמררכ רתכ פכ"א ,כר(,

ובם

שהולכים

ומתמעטים עד שבאים לחג שמיני עצרת פר
או איל אן כנגד ישראל ,ושלא היהי שליטה

לשרי שבעים לשון על בני ישראל ,על כן נם
קודם ראש השנה תכלה שנה וקללותיה קוריו
בזה עניו השבעים לשון בכחם ,ושיתמעטו
ושלא הייה להם שליטה עלינו כנזכר ,ובבוא
ראש חשנה ממליכיז בני שיראל את המלך
חכבוד יתבךר שמו לבדו ונשבב שמו ביום
חהוא ותחל שחנ וברכותהי ,כו יחי צרון
כמחרח בימינו

אמן:

חטאו

לעולם בלא חטא ,ושי ברכה בו שאיו צריך
לסבול יסורים בעד חטאיו בגלגולו העבר ,ואינו
צרד לעבודה גדולה כל כך ,רק מה דקמיה
בגלגול הזח ,מח שאין כו מי שיש בו לתקז
ולסבול זבעונותיו בגלגול העבר שבא לעולם
בכר בחטאים שעברו) -,שבם אם הוא זבתקנם,
על זה באמר בגמרא ברכות ,ז) א( צדיק ורע לו,
צדיק בו רשננן' היינו גבלגולו חקדום היח רשע
כנודע

בספרים (.

ובזה יש לומר דברי המדשר אבותינו חטאו
ואינם) ,בעולם הזח( .ואנחנן) ,במקוזבם
ואנו גלגולם( ,עונותיהם סבונו) ,בעד חטאם

הקודמים( .על כו שפיר שייך ברוך אתה
בבואך) ,שיש ברכה למי שבא בעולם הזח

)כח ,ו( במררש פליאח )מוכא כםפרים( אבותינו
ואינם

לעולם בלי חטא ,ולא שירי בזה ברכה אי
קללה .אלא ודאי לפי האמת בסוד הגלגול ויש
שבא לעולם נשזבה חשרה ,וןהו ברוך שביאתו

בלא חטא ,חייבו נשמח חדשה שאינו צריך

לסבול עונות ראשונים כנזרכ לעיל(.

ואנחנו

עונותיחם סבלנו ,חדא -חוא דתכיב )ררכים חכ,

ועיין ירושלזבי ברכות ,כ"פ) הל//ג( על הכתוב

ו( ברןו אתח בבואך וברוך אתח בצאתך .י"ל

)שמלי ה ,יח( יהי זבקוךר ברוך וכו' ,מח

על פי מח שכתב שר Iוי בזח שתחא יציאתך מן

שעת לידתו נקי כך בשעת זביתתו נקי .יוול גם

חעולם בלא חטא כביאתך לעולם ,והוא מש"ס

כו דלא תקשי כנוול ,דהיינו שיש בזה ברכח

בבא מציעא )קז(, ,א ובהחגות חרש"ש כשווס

כשבא בעולם הזה בלא גלגול מקודם ואן שעת

דפוס ווילנא שם כתב מכאו תשובח לאמונת
חגלגול ,ווכנתו מראה דאם כפי אמונת הגלגול

לידתו נקי ,ועל זה גם כו שיד חדרש יהי
מקוךר רבוך ,כמו שדרשו רזוול בסוטה ,ל) כ(

חלא שי ביאתו לעולם בחטא ובא על ככה

ממקור שיראל על עוברות שבמעי אמו אמרו

לעולם הזה לתקן חטאו .ובאמת )מלבד כי
ארסו הספוו ביכר זבתוך דבריו כי לא אזבוו בו(,

שירה ,והיינו גם כו מקורך ברוך ,שיבא לעולם

הבל יפצה פיהו ,ואיו זבזה סתירה לאזבונת
הגלגול ,ואדרבא יש ראיה זבדברי הש"ס אלו,

הזה בלי גלגול הקודם כבזכר לעיל) .ופשוט
דמה שכתב ביוזבא )ככ ,כ( בבי שאול כבן שנה
שלא חטא ,היינו בגלגול הזה ,וזה פשוט(:

חיים

תע

ושלום

תבא

וי"; עוד בזה על דברי המדרש רבה רבוך
אתה בבואך כביאתך לעולם וכו' ,א"ר
ברכיה כתיב )קהלת ג ,ב( עת ללדת ועת למות

יכו' ,מה בשעת לידתו נקי אף בשעת מיתתו
נקי ,הוי אומר ברוך אתה בביאך וברוך אתה

בצאתך עד כאו לשיו הז;בדרש .והכונה כנזכר
ששייך ברכה כשבא לעולם נשמה חשדה ולא

מבלבול הקידם שצריך עבידה רבה יקשה לתקז
מה שעיוות וקלקל בגלביל הקדום ,מה שאיו
כו נשמה חדשה כנ//ל .ובזה מתץר בכתוב עת
ללדת ,שהוא נחשב מו הי'/ד עתים לטובה,

בדברי

הש//ס,

ובעונותינו

הרבים

ציאו

מה

שציאו כרב נשמות בגלגול כנודע והדברים
עתיקיז ,וכיוו שיש לו לתקן מה שעוות בגלגול
הקודם ,על' זה לא ישיו כל כך חשיבות העשין
נגד מה צשריך לסבול לתקן העבירית מהלא
תעשה מגלגילים הקודמים הרבה במספר .על
כו נמנ"ו ובמרו בבחינת המוציא במספ"ר צבאם
)ישעתי מ  rכו( ,שהם

הכובכים

ומערכות

שמים

הסוככים והולכים ובאים ורנאים נגלות ונכסות
)על פי דיבורו ית"ש( ,והכי נמי הנשמות שבאו
במספר פעמים רבות בגלגול נגלות ונכסות

וקשה טובא דהוא נגד הגמרא עירובין )יג ,ב(

יוצאות ובאות .וזהו רמוז נמנ"ו במספר כמה

דטו"ב לו לאדם "שלא נברא/ו משבנרא ,ואד

פעמים כנזכר ,אז וגמרו בודאי בכהאי בוונא

חשבו עת ללד /Iת מהיו/ד עתים לטובה .אך

טוב לו שלא נברא משנרבא ,כיוו שצריך לתקן

המהרש Iוא

כתב

שם

משום

שנמנו

מספר

המצות עשה והלא תעשה ,ונמצא הלא תעשה
יותר ,על כן קרוב להפסד משכר וטוב לו שלא
נברא משנברא.

הראשונות מגלגולים הקודמים כנ"ל.
וזה שכתב

המדשר

רבה

ברוך

אתה

בבואו שיהיה יירתו נקי) ,שאיז לו
חטאים מגלגולים הקודמים כנזכר הפירוש

אך באמת על פי דברי הרמבוון )פשרת יתרו כ ,ח

בדברי המדרש רהכ הנזכר( .וז"ש עת ללרת,

ערשה

חשוב יותר שהוא אהבה ,אם כו באיכות רב

שהוא מי"ד עתים לטובה ,ולא קשה כנ t/ל דהא
טוב לו שלא נברא וכון ,דכיון דברוך אתה

יותר המצות עשה ,ובזה פירשתי הכתוב )משלי

בכואך f

חדשה,

לא ,יב( גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה )עייז

ובכהאי גוונא טוב לו שבנרא ,על כן עת ללדת
הוא באמת נכוו מהין/ד עתים לטובה וכנזכר:

ר"ה זכור בא"ר ובמררשו של ר' בחובתי(

ברבירנו מבנחת אלעןר חלק או םימז לIIה בר"ה בםמיכה לחיים
אות ורחץ(.

ועדייו קשה דברי הש/וס דאם כן למה נמנו
וגמרו טוב לו שלא נרבא משנברא .וין/ל

היינו

הברכה

שבא

נשמה

או יאסר בזה בקצרה על המדרש הנזכר
הדא הוא דכתיב עת ללדת ועת
למות .ולכאורה מה זה אשמעינז החכם מכל
אדם )בקהלת( ,הלא פשוט דהליודים הגשמיים
ימותו .אך לפי זה יובן דכיוו שהברכה הוא

החילוק דמי שנולד נשמה חדשה ,הגם שהלא
תעשה רבו מהמצות עשה ,מכל מקום באיכות
המצות עשה חשובים וגדולים יותר ,על כו היה
טוב לו שנברא ,שבכח המצות עשה יזכה יותר
באיכות ,והוא כמו רבו באיכות וידחה הלא

הוא קודם המיתה .מה שאיו כן מי שהיה כבר

תעשה .אך לאשר נולדו על הרוב נשמות שבאו
כבר לעולם בגלגול ,וכמו שפירש האריז"ל

בגלגול א.ם כו הוא היה מת כבר )מבלגול
הקדום( קודם הלידה.

כשבאים נשמות חשדות בבחינת ברוד אתה

בבואו לעולם הזה בלי חטא ,ולפי זה הלידה

ה'י'ים

ושלום

תבא

וז"ש עת וויiו' )מקודם ,ואחר כך( עת
ומות ,מה שאין' ~זהבאים מגלגול הוא
ההיפך ,עת המיתה קודם  /ללידה כנזכר ,וזה

שכתוב ברוך אתה בבואך) ,לידתך בעולם
הזה קודם( ברוך אתה בצאתך ,על אופן
הנזכר שמיירי מנשמות חרשות כאמור:

תעא

האימה אשר אתה בא שמה ורשתה,

משם בא הקדושה לבם באופו הנזבר:

)כח ,ל( אשה תארש ואיש אחר שיגלנה בית
תבנה רלא תשב בו כרם תטע

ולא תחללנן .י"ל על ררך חברכות אשר גנוזים
בתוכו )במקובל בי'"';ינו מפי רבותינו ואבותינו

)כח ,כא( יו ב"ק הו בך את הדב"ר) .היינו

שהשם

יתן

יתברך

לך

זי"ע )עיי! מארר ושמש« ,על פי מה שכתב בבתבי
האריז//ל בסוד עיבור נשמה מהצדיקים הנשמות
שבאים לסייעו לעבודת השם יתברך

ותורתו/ ,

ופחשבתך,

אבל הוא אינו עושה פאומה בבחו והוא רק

ולא תהיה אחד בפה ואחר בלב ,בפרט בעת

מתנת השם יתברך על ידי הנשפות חאלו

תפלתך ירב//ק לשון רביקות עם הרב//ר ,ר//ל

מהצדיקים בנזכר.

דביקו"ת שתהיה מקושר בריבורך

ריבוךר כנ(. 1fל עי כוותו אתך) ,היינו
שהדבור בתפלתך יהיה בבונה זבה בכל לבו,
עד

שיהיה

במ /Iש

בטור

)אררח חייס סימ! צו 1ח(

שהחסידים ואנשי מעשה היו מתפלליו עד

שהגיעי להתפשטות הגשמיות ,עד באן לשוו
הטור עייז שם .וזווש עד כלותו אתך היינו
התפשטות הגשמיות כלות הנפש בנזכר( .מעו
האימה אשר אתה בא שמה ורשתה,

)היינו כמ"ש )דברי חימים כ ר ,לח( והתפללו דךר
ארצס ,ושהתפלה באה מעל פני הארמה ,ארץ

ר p-tודש עד לפעלה כנזכר(:

וז"ש אשה

תארש,

היחוד

)שיעשה

עם

השבינה הקדושה בביכול .אבל אין זאת
בזכותנו

נשמה

רק(

ואיש

קדושה

אחר,

מצחיק

)הבא

גדול

מגן

אחד

עדן,

כנ'/ל(

ישגונ"ה) ,כתיב בתוה"ק ,ועל פי דברי העץ
חיים

)שער דרושי אכי /Iע פ1/ד(

שיש

ה'

בחינות

שרשים נשמות גופים לבושים והיכלות ,וחמה

כוללים ובכל פרט ופרט שבכל אחר לאיו שיעור
באלו ה' בחינות ,עיין שם באורך .ובסוף הפרק

שם כי יו /Iר דאצילות שי בו הוי  Iוכו' ,ועל כו
הם חמש בחינות הנ"ל ,והוא בחינת א/ק
בקוצה של יו"ד וכון ,עיין שם היטיב .וזהו

וי"; עוד במה שכתוב מעל הארמה אשר

ישגונ"ה ,ר"ת נכל הנ"ל[ י'ור ש'רשים ג'ופים

אתה בא שמה לרשתה .על פי דברי

ו'בושים נ'שמות הויבלות ,היינו החמש בחינות

מרו הב/וח )אורח חיים סימ! רו 1ח םק ,Iח /ד 1/ח וכ  Iועוד

הנ"ל עם שורשם שבשורש היו"ד בקוצה כנ"ל,
וזהו שנזכה לתיקון מהשורש עד למטה( .בית

וי//א( בענין ברכת על הארץ רפירותיה ,כי בזפו
שארץ ישראל בתיקונה היתה וירשביה ישראל

תבנה) ,שנעבוד לבנין בית המקדש שנקרא

קדושים ,אז פירותיה פולידיס ומפריחים קרושה

בית ,נוכמו שאמרו חז I /ל בפםחים )פח([, ,א וכמו

בהאובלים ,פה שאיו כן כשיושבים רשעים אז
נתהפך שפה ח 1fו הבל לרוע ,עיין שם בבו/ח.

שכתבנו בעזרת השם יתבךר בחיבורי עולת
תמיד וגם בחיבור~ טהרה של אאפו"ר זי"ע,

וביוז שבאים על ידי אכילת פירות לעבודת

ויהיה כונתנו בבנין הבית אפילו בבחינת ייתי

השם יתברך ,על כ iזה שאמר הכתוב מעו

ולא אחמיניה )סנחרדי! צח(, ,ב היינו( ווא תשב

\

ח'י'ים

תעב

-תבא

ושלום

בו )רק שיבנה בית המקרש לכל ישראל ויהיה

אלינו( .הוא יהיה יראש ואתה תהיה יזנב,

נחת רוח לפניו יתברך שמו בביאת גואל צדק

)היינו כמו שאמרו רז!/ל באבות )פ/ה טמ//ו( הוי

ולעברו בבית מקרשו ,וכמו שכתבנו להלן על

זנב לאריות ,משיח צרקנו ושבעה נסיכים וכל
הצריקים שיעמרו עמו ,כיון שכל זאת בצפייתנו

ישראל( ,תטגנ) ,לעשות נטועים ופירות וטובות

צפינו לו להיות בראשנו ,ומי יתננו עפר תחת

לכרם בית ישראל ברוחניות וגשמיות( .ויא
תחיינו ,כח!!ו להוציאו ולחללו ,רק ישאר

כפות רנליו רק שיבא אלינו( ,במהרה בימינו

הכתוב )כח ,במ( הגר אשר וגו'( .כרם) ,בית

אמו:

בקרושה כרצון השם יתברך כביכול ולטובתנו
בכ"י במהרה בימינו אמז(:

או יאמר הנר אשר בקרבך ונו' .רקאי על
רור מלכינו כנ"ל ,והנה נאמר
)תחלים מד ,כו( כי שחה לעפר נפשנו רבקה לארץ

)כח ,מג-מד( הגר אשר בקרבך יעלה עליך
מעלה מעלה ואתה תרר

בטננו) ,ואז כשנהיה בשפלות כזה( קומה

מטה מטה .י"ל על דרך ברכה ועבורה להשם
יתברך ,כי הנה הנר )נקרא רור המךל ע"ה,

עזרתה לנו ופרנו .וגו' .ובכחינת נפלה לא תוסיף,
)אז( קום בתולת ישראל )עמוס (.ב,ח וז"ש הגר,.

כמ /Iש )תחלים לט"( ,ב כי "נרןן אנכי עמך ,והוא

)רור המלך ע"ה( יגניה גנייד מגניה מגניה.

רור בעצמו משיח צרקנו( ,אשר בקרבך ) fהוא

)ואימתי יהיה זאת ,כאשר( ואתה תרי מטה

אתנו בקרבנו סובל יסורים קשים בערנו ,על

מטה) ,אז ירום משיח צדקנו ומאפילה לאור

כן יהיה מגמתינו שהוא( יגניה גנייך מגניה

גרול יוציאנו וירוממנו בביאת נואל צרק במהרה

מגניה) ,בסוד דור הגריל )שמואל א ב ,מא( ,היינו

בימינו(:

למעלה בכל שיעור קומה ,אפילו שתהיה(
ואתה תרי מטה מטה) ,שנמסור נפשנו על
ביאתו לנאלנו במהרה בימינו ויקבל עליו נם
כשירר

אז מטה,

וכמו שכתוב ביערות

דבש

)ח"א דדוש א ,ד"ח ולירושלים עירך( שצריך כל אחד

להתפלל על ככה במסירות נפש אם אולי

העיכוב הנאולה בעונותינו של כל אחר( ועל
ירי זה נזכה לנאולה במהרה בימינו אמן.
וז 'lש הוא ייוך ) ,רקאי על הנר ,שהוא רור

משיח צרקנו ,מלשון )בראשית כט ,לד( ילו"ה

אישי אלי ,היינו רביקות ,היינו שמשיח צרקנו
יקרבנו

בדביקות

רוחו(.

ואתה

יא

תיונו,

)כח ,מז-מח( תחת אשר לא עברת את ה'
אלקד בשמחה ובטוב לבב
מרוב כל ,ועברת את אויביך אשר ישלחנו ה/
בך ונו' .הנה יפלא )כנורע( כי יהיה העונש
חמור כל כך רק בעבור שלא עברו בשמחה,
הלא יש אנשים שבטבעם הם רואנים ועצבים,
ועור כשיש להם חבילי טיררין ויסוריו וענמת
נפש ,בפרט בגלות המר הלז ,והתורה חיא
נצחיות ונאמרה נם לזמנינו ,הגם כי צרד לחזק
לבבו לבטוח ולשמוח במצות השם יתברך

ועבורתו ,אמנם אם לא חיזק לבבו יניע לו
עובש נרול כל כך.

)הנם שאתה איו לו שייכות ורביקות עמו ,לשון
תלונ'!ו כנזכר ,ולפי רוב קרושתו לא זכינו לפי

ונראה כמו כל התוכחות האלו שהמה ברכות

מעשנו להתקרב אליו ·אל המורח ודאין ,עם כל

ננוזות בנוייה ,וזהו י"ל למליצת זכות

זה לאשר חכינו לו ,על כו הוא בטובו יתקרב

בער כלל ישראל בנלות חארוך ,מה שכתב

חיים

ושלום

תבא

תענ

אוקיך

לברכח שיחהי עוד שרידים אשר חו קורא

בשמחח ובטוב ובב מרוב בו ,כתחת זח,

שירנזו על ככח ,ועיין באור חחיים פרשת בהר

אשר

על חכתוב )קיואר כח ,הכ ד"ח כי ימוך בא//ד הוודיע הכ(/

ישוחנו ה' בך ברעב ובצמא ובערום וגו',

כי ימךו אחד ,מח שכתב שעל זח עתידין ליתן
חדין גדולי חדור אם לא יעוררו על ככח כנ"ל(.

)ה א( לענין חללו עבדי ['ח תחת ידי חאויבים
חצוררים והשכינח בגלותא כביכול ,ומלבד זח

ובויון עינים) ,על דרך שאמר דוד חמלך

תחת
חוא

אשר
חתירוץ(

וא

עב,דת את

ועבית

את

ח'

אויביך

)כי אכתי עבדי אחשורוש אנן נכמ  IIש במגילח

ע//ח )תהלים קיט ,פא( כלתח לתשועתך נפשי ,כלו

יסורי חגלות ברעב ובצמא שנוטלים פרנסתינו

עיני מיחל לאלקי )שם םט(, ,ד חיינו שייחלו ויצפו

ועובדים אנחנו את אויבינו( ,ואיך נוכל לשמוח,

לחשם יתברך לבדו( .ודאבון נפש) ,על גלות
חשכינה וכבודו ית"ש .וזחו לברכח ,חגם שיחיו

כמבואר בכל חספרים חקדושים ובפרט בעת
עבודת חשם יתברך ,עם כל זח חוא מליצת

חחבלי משיח חגדולים לדאבון נפשנו ,על כל

נהגם כי עם כל זח צריכין לחתחזק בשמחח,

זכות בתורתינו חקדושח למי שלא יוכל כנזכר[,
וה' ישמחנו ויגאלנו במחרח בימינו:

פנים טוב חוא שידאב לבנו על ככה ולא
נתייאש לחשאר במנוחח בין חגויים כנן/ל(.

וז"ש

)כח ,סח( ו בנויים חחם לא תרגיע .במסורח
ובגויים

',ד

דז.

ואידך

)כמדכר גכ,ט( ובגויים לא יתחשב[ .ג] ובגויים
זריתנו )תחלים מר ,יב([ .ד] ובגויים חרבים חחם

לא חיח מלך כמוחו )נחמהי יג ,כו( .י"ל ובנויים
חחם

וא תרניע ווא יחיח מנוח ובף

רנוך ) ,כשלא נמצא שם בנלות מרגוע
בלבותינו ולא מנוח נרגיש בנפשנו לכף רנלנו,
כשאנחנו טרודים ביו חאומות באיו ארוחת אב

חמסורח

ובגויים

דן,

ואיךד

ובנויים

וא יתחשב) ,לשון חשיבות שלא יצרו
לחחשב בין חאומות ולחשאר בינותם .רק ידעו(

ובנויים זריתנו) ,שאנחנו בגלות זרויים בכל
פינח ,ועל ידי זח נזכח לביאת גואל צדק
במחרח בימינו( .ובנויים חרבים חהם וא

חיח מוך כמוחו) ,דקאי על שלמח חמלך
ע Iוח ,כמ /Iש

חלק

חרמב//ם בפירוש

",ןפ) מ וא בא"ר יסור יו/ב(
f

חמשניות

דמשיח

פרק

צדקנו

שיתגלח מלכותו יחיח מזרע דוד וגם מזרע

שלמח דייקא( ,כן יחי רצון לחגלות מלכותו

כביכול ית"ש ,וגם בחיות לנו כל טוב בגלותנו
לא נמצא מנוח בזח לנפשנו כלל ,כשחשכינח
חקדושח בנלותא עד ביאת גואל צדק במחרח

בקרוב בימינו במחרח דידן בתוך כלל ישראל:

בימינו( .ונתן ח' וך שם וב רנז) ,על דךר

)כח ,סח( וכשחי פרשח זו בשבת שקודם

שאמרו )תענית ר ,א( חאי צורבא מרבנן דקרתח

בדךר

סליחות,

אמרתי

אורייתא קמרתחי להי ,ובפרט מהניני חדור

מוסר וחתעוררות על חכתוב ובגויים החם לא

שיראו כי כאו כנים עד משכר ,וצריכיז לקץ

תרגיע והמםורה חנזכר ,בדרך משל למלך גדול

חגאולח במחרח בימינו ,ואיו עושים תשובח,

שהיח לו בן יחיד יורש עצר וקלקל דרכיו מרוב

על כו ירתחו וירגזו בלבם על עוו חדור וסכלות

עשרו ,וישמן שיורוו ויבעט ,ועל ידי זח מלך
במשפט יעמיד ארץ ופסקו עליו סנהדריז
ללשוח אותו בגלות בדרך רחוק בנמל תךו הים

רוחם ,שאין מבינים מח צריך לחם ונחוץ

לנפשותם ,ועושים חחיפך ,על כל פנים חוא

חייס

תעד

ושלום

תנא

עד יטיב מעשיו ודרכיו ,ויהיה ראוי לשוב לבית

ער )שם ה(, ,ב ובזכרי אותו איננו מניח לי ל:שוו,

מלכות אביו ,והנה ברבות הימים והמלך נעצב

וקמתי אני לפתוח לדודי קודם ראש השנה,

על בנו שלח שמה להנמל רחוק איש אחד

אשר בו הפסק אם יזכו ותנשא מלכותו ,אז

מידידי המלך ,והיה האיש ההוא חכם ורופא
גדול ממדינה אחרת ובא למקום נמל ההוא,
ומסיח לפי תומו עם בן המלך ודרש אותו על
מצב בריאתו ושלומו ,ועל ידי זה יוכל לראות

קמים ממטתם בלילה להשכים לסליחות ,ואין

את דודנו ית"ש .וכמו שכתוב בסליחות ליום

מה בלבו ,אם לא שכח אהבת אביו מרוב

ב' מעשרת ימי תשובה בסליחה אלכה ואשובה

מרירת לבו על אשר גלוהו ודחוהו למקום

אל אישי הראשוז וכו' ,בזכרי בו אינו מניח לי

מרחק כזה ,ובתורת דאקטר ורופא סיפר לו בנו

לישון עכל"ה ,וזהו מעורר רחמים למעלה למהר

לפי תומו את כל נכאת לבבו) ,הבו לא ידע

הגאולה במהרה בימינו.

כי הרופא ההוא ידיד ומכיר כלל לאביו המלך(.
ומובן ממילא כי אם יאמר בנו כי הוא כבר

מצא מנוח בלבבו בגלותו וישו במנוחה,
לאשר נתייאש מבית אביו מלכותו ,וכאשר יודע

זאת לאביו המלך אז יכעס יותר עליו על אשר
שכחו ,והוא בטוב לבב הגם שאינו על שלחו
אביו .ואם סיפר הבן לפני הרופא את כל צרות
לבבו כי היה בן יחיד לאביו המלך הגדול
וגלוהו מארצו ובית מלכותו ,ועל ידי זה לא
יוכל לישן ,בזכרו צערו וגעגועיו על אביו) ,אשר
היה מוכרח להגלותו על פי משפט המדינה על
ידי הסנהדרין( ,וכאשר יודע זאת לאביו אז

יכמרו רחמיו ויפעול למהר להשיבו לביתו.

ישינים כמעט כל הלילה רק בבכי יבואו,

ובסליחות ובתחנונים ,כי לא נוכל לישן בזכרנו

וז"ש )לברכה( ובנויים ההם וא תרגיע,
)שלא יהיה לנו מנוח ומרגוע הלב לישכב
ולישן ·כראוי בגלותנו ,רק יקומו לעורר רחמים
בזכרנו את גלותנו מבית אבינו ,וזהו יגרום
התקרבות הקץ( ,וכפי שפירשנו המסורה כנןכר:

)כח ,סן( ו בער ב תאמר מי יתו בוקר .במסורה
)עיין בעל הטורים( ובערב ',ד דן.

ואידך )במדבר ט,טו( ובערב יהיה על המשכן
כמראה אש וגו'[ .ב] וכערב חתרתי לי בקיר
)יחןקאל יב(. ,ן [ב] ומקטירים לידוד עולות בבקר
בבקר ובערב )דברי הימים ב יב ,יא( .יש לומר על
פי דברי אאסו"ר זצווח"ח זי"ע בתפארת

בנים )בפרשתו( על הכתוב הלן ובערב תאמר מי

והנמשל מובן כי בני בכורי ישראל אמר
הקב"ה מלך מלכי המלכים ית"ש,
וכאשר גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו
בגלות המר הלז אם נמצא מנוח לנפשנו ולבנו

שאמרו רז"ל במדרש רבה )בראשית רבה ,ב//פ ח(

אז יהיה קטרוג וכעס יותר ח"ו למעלה .אמנם

על הכתוב )כראשית א,ה( ולחשך קרא לילה( .אז

נוכל לישו כזכרנו צער השכינה

תאמר מי יתו בוקר) ,מעשיהם של צדיקים(,

הקדושה ,אז זה גורם לשוב האהבה לפניו

לחזכיר לעצמך המצות ומעשים טובים שעשית,

וליקח אותנו לביתנו בביאת גואל צדק ,על כן

כדי להתחזק בה' ולעמוד על עמדו ,לשוב אליו
יתברך באמת לעבודתו ,עייו שם בדבריו

אם

לא

בסוף ימי אלול אשר א'ני ו'דודי ו'דודי ו'י
)שיר השירים ו(, ,ב קול דודי דופק אני ישנה ולבי

יתן בקר ,חיינו כשנופלים ח"ו כעצבות ויחשבו
)בעצת היצר הרע( כי אין תקנה לנפשו ,שהוא
בחינת ער"כ ,מעשיהם

הקדושים.

של רשעים) ,כמו

חייס
חמשך

וכזה י"ל

ושלום

תבא

ובערב,

)גם

יתן בקר ),גם כו כונה הנ (.fל' מפחד ובבר

בחינת

ערב,

אשר תפחד ןממראה עינך אשר תראה,

ובפרט בימי חחשך והגלות בסוף יומיא אליז
שחוא בחינת לעת ערב יחיה אור )זכירח יד ,ו(
של הגואל צדק כמחרה בימינו( .יהיה עו

)היינו כחתגלות חכונות ויחודים ככל תפלותיך,

כשיחשוב

המשכן

חמסורח

תעה

בנפשו

כמראה

אש,

שחוא

)השראת

גדולות וחתירות לתחת כסא כבודו ית"ש,
נוכמ  IIש במנשה המלך )דכרי חימים כ בל,בי( ויעתר
לו ,ויחתר לו ,שדרשו רז llל )ירושלמי םבחרר rפ"י,
ח 1/כ( שחתר לו חתירה מתחת כסא בכידו

יתברך שמי להחזירהו בתשובח[ ,איך לחגיע
להקדושה ושלא יפול לכו גם בגודל הנסיונות

של שליטת הסטרא אחרא ר"ל בעת הער"כ
והחשך·
וכתכ

)טג ,ה( ושמרתם את דברי הכרית הזאת.

)נקט לשוו חברי  IIת ,על

פי מה שכתוג כלקוטי תורה להאריז  /lל בפרשתו
)עניז צ 'Iה קללות( כי אלו הצ"ח קללות הם בשכיל
עוו פגם הכרית ,על כן נאמר ביסוד חוא קשת
חיורח חצים ,בסוד זרע חיורה כח/וץ .לכן
כשחטאו והפרידו חץ חקדוש ,כז ח I/ץ פתאום

חיו מכותם )תחלים סד(, ,ה צו/ח קללות .וזהו
חתיקון

כששימרים

את

את"ם,

)אותיות

(.ת'/מא

הברי IIת(

ועשיתם

ומען

תשכיו"

)כהשכל אד ומח וכמה ליזהר בזה ,וחבא
כמ//ש

כעשרה

מאמרות

להרמ f/ע מפאנו זצ  IIל )עיין קחלת יעקכ ערך
קיר( על מה שאמרו חז//ל )רככות נח ,א( על קי"ר

נטוי ,שרומז כי קיר בלשוו יוז על חקכ"ה ,חיינו
לחתור חתירות ועצות איך לחגיע לעבודתו
ית /fש באמת .ועל ידי זה נזכה במחרה בימינו(
ומקטירים

השגותך אשר תראח{:

חשכינה

כביכול נם כימי ערב וחסתר פנים ,על ידי
שיהיה( ובער ב חתרתי וי בקיר) ,כתחבולות

בקי"ר ,

ותכונם

כרוב

פחד

הן

מהדר

גאונו

ומרוב

עויו

עווות

בבקר

כi

לטחר מסייעיו איתו בזח )יומא לה(. ,כ על
תרגימו בדיל דתצלחוז ית כל די תעבדין( ,את
כו אשר תעשוז:

ה.פפורה

ב~קר

ובננר ב) ,חיינו.כניז כית חמקדש שנזכח על

הקטן יהיח לאלף והצעיר לגיי עצים אני ה'

ידי חתשובה באמת .וגם כתיכ לשוז עולות,

בעתח אחישהנ )ישעיח ס ,ככ( .יש לומר

שימסור נפשו בתחבולות כאלו ,רק שיחיח

על דרך צחות כי הנה אמרו חז"ל }בסוף סוטח

בלתי לה' לכדו ,כמו שחוא כחינת עולח(:

,כrמ) כ« כי בעוקבתא דמשיחא

חוצפא יסגי,

וזהו החכלי משיח שכל אחד רוצה למלוך
או יאמר בכקר תאמר מי יתן ערב וכערכ

ולהתנשא וכי' .וזווש הקטן יהיה )בעיניו(

תאמר מי יתו כקר .על דךר

ואוף) ,לשר האלף אשר ישמעו לקולו(.
והצעיר )בדעת וביראה( לגוי עצום) ,ימשוך

יום כלילח ומדת לילח כיים ,היינו לכוללם זח
בזה ,ולאכללא שמאלא כימינא ,כמכואר ככתכי

חמון להשפעת דעתו ושיטתי ,צועירי"ם ירקדו
שם ,אז( אני ה' בעתה אחישנה) ,זחו סימן

חאריז"ל ,וז /fש בבקר תאמר מי יתן ערב,

חגאולח

שאמרו חז"ל )כרכות יא ,כ( צרד לחזכיר מדת

)שתזכיר מדת ערב כיים( .ובערב תאמר מי

שימחר השם יתבךר וקרוב יום
שלימה( ,במהרה כימינו אמו:

חיים

תעו

ושלום

בצבים

כצבים
)טב ,ט-יא( אתם נצבים היום כולכם וגו'.
בשם

שמעתי

הרב

זקיני

וז"ש ועברך
ברי"ת

בברי"ת
מדת

ה'

אוקיר,
כמו

היסו"ד,

)היינו
שכתוב

הקדוש מלאנצהוט זי"ע )כעל ספר .יורעי כינה( כי

בהאריז"ל כי השליח ציבור בחינת יסוד הכולל(,
וזהו היסוד צדיק הבעל תפלה בימים הנוראים

העולם נדוו ,בפסח על התבואה ,בעצרת על
פירות האילו ,בחג על המים ,ואדם נידוו בראש -
השנה ,וכל זה בשביל האדם שנדוו בראש

צריך להעלות אלו התפלות גם שאינם הגונים,

במתניתיו )ראש השנה פ"א ,מ"כ( בארבעה פרקים

השנה) ,וכמו שכתוב בעשרה מאמרות בריש
מאמר חקור דיו
כספרים(

אתם

)" Mכ פייא( (,

נצבים

וידוע מהמדרש )מוכא

היום בראש השנה.

וזהו

שביקשו

רק

טובת

עצמם

הפרטיות,

צריך

להעבירם דרך העולה בית ה' למעלה שיתקבלו
לרחמים ולרצוו ,וליתן בלבותם יראת ה'
ואהבתו שיתפללו כדת ,העיקר לצרכי גבוה
שיתקדש שם שמים בבנין ביתו במהרה בימינו

את"ם) ,ר"ת א'דם א'ילו ת'בואה ס'ים ,שאלו

וביאת גואל צדק במהרה בימינו.

השלשה ,אילו תבואה מים ,נכללים גם כו
באד"ם לצורכו ,וכל זה( נצבים היום בראש

וזה שאמרו חז"ל )ראש השחב לג ,כ( השליח ציבור

השנה ,כי אדם בראש השנה כנזכר לעיל ,עד
כאו דבריו הקדושים )עייז שער יששכר מאמר מאזנים
למשפט אות מו(.

ובזה יש לומר ראשיכם שבטיכם זקניכם
וגו' כו איש ישראו ,טפכם נשיכם

וגו' ,כי בראש השנה מתפלל כל אחד
מדרגתו

והשגתו,

כי

ראשי

שבטיכם

לפום .
מנהיגי

הדור יתפללו ויתיצבו בראש השנה רק על צרכי
הכלל ,והיינו הגאולה שלימה במהרה בימינו.

מוציא הרבים ידי חובתו ,היינו כנזכר לעיל
שמוציאים הרבים )ההמוו עם שמתפללים רק

לצרכי עצמן( ,מידי חובתן) ,שיוכל להיות על
ידי זה קטרוג ולימוד חובה ח"ו ,כדאמרינו
בתיקוני זוהר הקדוש )תיקוז ו ככ ,א( באיו לבי
כנישתא ביום הכיפורים וצווחיו ככלביז ,הב
לנא חיי ,הב לנא מזוני ,ולא אשגחיז ביקרא
דקוב"ה ,למעו כבוד שמו ,וכשהשליח ציבור
בחינת יסוד צדיק מעורר לבם לטובה כנזכר
לעיל ,וכמו שכתב באור החיים הקדוש )פרשת

מה שאין כן טפכם נשיכם ,וכן עם שבשדות,

בהר )ויקרא כח ,כח ר"ח כי ימיי כא"ר וחוריע חכי« שזהו

יתפללו ויתיצבו על צרכי גופם בפרטות ,שהם

צריכין כל גדולי וצדיקי הדור לעורר בני ישראל

בכלל אילן תבואה מים כנזכר לעיל.

להיות מגמתו רק הגואל צדק

ובנין בית

חיים

ושיום

בצבים

המקדש בקרוב ,אז הוא מוציאז מידי חובתן(,

מובא בםפרים

היום בראש

תעז

השחב,

עייז

מה

שכתבנו בזה בשער יששכר ]וכאוכיר חשרו תשרי[

כנזכר:

מאמר מאןנים למשפט) ,אות מ"ב (,א) מ 'Jד (,ב)

)טנ ,יט( אתם בצבים היום כולכם .במדרש

מ"ה (,ג)

מ"ו:

(.א) אתם נצבים הירם כלכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל,
טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שראב מימיך ,לעברך בברית ה' אליקיך
רגי' .י"ל על פי הידרע מזוה"ק )זיח"ג רלא ,א( ויהי היו"ם דא ראש השנה ,ונשען על זה הביאר מהמדרש
אתם נצבים היום דא ראש השנה) ,רעל כן י  Ifל קורין הפשרה זי קודם ראש השנה לפי המדרש הנזכר(.
רידרע הקרשיא מ"ש מחרטב עציך עד שואב מימיה הלא רצה לרמר מהגדרל שבהם עד הקטן שבהם ,כמו
)שמרת יב ,בט( מבכור פרעה היושב על הכסא עד בכור השבי ,ולבסוף נקט מחוטב עציך עד שואב מימיך
שהם

שניהם

שוים

בפחיתות הערך.

אך רמוז לעניית דעתי על דרך דאמרינן בראש השנה )זט .א( מלך ןצבור ,מלך נכנס תחלה לדין,
שנאמר )מלבים א ח .נט( לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל ןכן' ,ןאיבעית אימא מקמי דליפוש חרןן

אף .ןזהר אשמעינן הכתןב אתם בצבים חיום) ,בראש השנה כנזכר( .לפבי ה' אלוקיכם) ,לדון אתכם .וסדר
המשפט כך הןא( ארישכם שיטבכם זקביכם ושוטירכם כל איש ישארל) ,היביו כפירוש רש"י זקניכם ושוטריכם
החשוב חשןב קודם ,ואחר כך כל איש ישראל ,כי המלך החשוב ביותר נכנס תחלה

לד r

בזה ,וכן החשוב

קןדם זה אחר זה ,ןאחר כך כל איש ישראל .ןמפרש הכתןב עוד( טפםכ נשיםכ לבךר אשר בקרב טחנךי,
)ןבא לןמר תמצית הדברים ,דהיינן מראשי המעלה עד מדרגה התחתונה פחןתי ערך ,על כן רמןז( טחוטב

עצ!ה )היינו כמ"ש האריז"ל בשירו חצד"י חקלייא בדבור ובקלא ,היינו החכמים הגדולים ןהקדןשים נקראים
חצד"י חקלייא ,שזהו חןטב עצי,ך ןאמירנן )בסוף פרק או דברכות )יז ,ב« בתןספות )ד"ה יהם( שיש להגיה
בפייט ייהן בזרןע עדיך באים" ,היינן שצדיקים באים ונוטלים בזרוע ,והם הנקראים חצדי חקלא ,והם באים
בתחלה לדון .והמה בתחלה באים רנוטלים בזוער רכדין ,ןזהן המעלה ןהמדרגה היותר גדןלח( .רע שואב
טיטךי) ,היינו מי שא לו זכרת ,ןהןא רק בבחינת )יחזקאל טז ,ז( ואת ערום ועריה ,קד באים לבקש צדקה
יחסד ,וז  Ifש שראב מימי"ך• מי"ם נקראים חסדי"ם ,שהןא מבקש בעל כרחך רק לשאןב החסדים של חנם,

r

כי אין לו זכות כנ (. Ifל לעבךר בבירת ח' אלוקיך) .פירש רש"י להיןת עןבר בברית ,היינו רןמז נתינת טעם
שכל זה שצירכין לרארת שיהיה כסדר הנזכר ,שראשיכם ילכן תחלה .ןאחר כך השאר רכו' הרא מקמי
דליפרש חרןר אף ,רז"ש להיןתך עוב"ר בברי"ת ,כי אין אדם צדיק בארץ ןגו' )קהלת ,ן (,ב ןעל ידי זה יש
חרין אף בשמים חלילה ,ןבפרט בחטא הברית כנרדע ,ערל כן מלך וצבור מלך נכנס לדין תחלה ,מקמי
דליפןש חררן אף( ,והחשןב חשןב קרדם כנ  Ifל :
(.ב) או יאטר אתם נציבם היום) .בראש השנה( כנ"ל ,ומסיים לעברך בברית .יר"ל על פי דביר האריז"ל
בשער הכןלל ופרי עץ חיים )עיין שער הכיינית דר,שי ר"ה דרשו ה בד"ה יבאיר קצת( כי ביום
ראש השנה נדןנין כל הנשמןת העתידות לחזןר בגלגןל בעולם הזה ,וזהו מ"ש זןכר יצוירן לחיים ברחמים,

הם הנשמןת שזוכר אותם להחזירם לחיים ברחמים בעןלם הזה ,וזהר סוד מי לא נפקד כהיום הזה ,שחוזירם
הנשמןת לעןלם הזה בסרד הגלגול ,ןהרא מעין תחיית המתים ,עד כאן תרכן דבריר הקדושים.
וזח י"ל אתם בצבים) ,בחינת הו נצ"ב לריב עמים )עןיי ישעיה ג .יג( ,ןכמ"ש בנבי יששכר )מאמר יים
תרעוה אית (ד ,עי שם שכתב כי נצבי"ם היינו יצי"ב מחדש ,מה שא כן עמדיה ,וזהן לענינינן שנבראן

r

r

מחד"ש בגלגול מעין תחיית המתים כנזכר ,שעתידין לקום ןלהתייצ"ב( .יהום) ,בראש השנה כנזכר( .וכלם
לפבי תי אלקיכם ארשיכם שטביכם ונוי רע שובא טיטיך) ,היינן כל הנשמרת מקטנים ועד גדולים נדןנןי ביום
ההוא ראש השנה ,הן הנשמות הגבוהות שבאים בסיד הגלגול רק בבחינת עיבור ,או בדגים ,והן הנשמות

הנמוכות בחינת טפכם נשיכם ןגרן מחוטב עציך וגו' ,עוברים בגלגול בעולם הזה לטיבתם כנזכר .רזהן(

לערכ Rך בביר Rת) ,כנודע בהאירז"ל כי מעב"ר הנשמןת דרך היסן"ד בחינת ביר"ת ,וז"ש לעבר"ך בברי"ת,
ופירש רש"י להיןת עובר בברית

כנ"ל( :

(.ג) וט"ש מחטב עציך עד שואב מימיך י ודקדקני לעיל )ארת א( דהא אלר שניהם שרים בפחיתות הערך,

ח'י'ים

תעח

ושלום

בצבים

בראש

מוסף יו"ט מלך רחמו רחם עלינו ,מ"ח חחדש,
חיינו בביאת גואל צדק ובנין בית חמקדש

שחעיקר לתקן מדת אמ"ת בראש חשנח ,שחוא

במחרח בימינו יבא מבחיחב זו חישועח לזח.

יום תרועח בחינת ואמ"ת ,חארת פני חתוקע,

וזח שאמר חקב"ח למשח רבינו ס"ה) ,כשיחיח

חשחב

קודםחגאולח שלימח חג' כשיצטרכו לתיקוו

)רפע//ח שכ"ו פ (,א /ואומרים בתפלח ודבךר אמו  Iת

מ 'Iח חחשד ,אז( תצעק איי) ,כמ"ש )דימ~ח לא,

וקיים לעד ,על כן צריכין ליזחר חעיקר לקבל
על עצמו עול מלכותו ית"ש ,שחוא חותמו
אמ"ת )שכת נח(, ,א ולא לדבר רק אמת ,וכל מח

ח( כככי יבואו ובתחנונים אובילם ,כי ביתי בית

תפלח יקרא )ישעהי בו(, ,ז מח שנפעל זח חבית
גן במחרח בימינו רק בבכיות ותפלות ותחנונים

שנקבל עלינו בראש חשנח בתיקון מעשינו יחיח
בתוך לבבנו באמת ,וכל ענינינו יחיח באמת,

וצעקות לחשם יתרכך .אבל לעת עתח בקריעת
ים סוף( דבר אל בני ישראל ויסעו) ,כי אין

ועל ידי ןח נזכח לבית יעקב אמת )פסח~ם פח,

עת עתח לחארך בתפלח ,ולתקז בתשובח

(,א במחחו בימינו כו יחי צרון:

שלימח אי אפשר אז בעת קריעת ים סוף,
שחים חולך וסוער ומצרים רודפים(] ,אם כי

או יאמר כי אתם ר"ת איל ת'שליכנו
ס'לפנד ,מ"ש דוד מלכנו
בתחלים )בא ,יב( ,ושאנו מתפללים בכל עת בימי
חצרון חאלו בסליחות ,חיינו א'ל ת 'שליכנו
ס'לפניך הארת פנים בסוד חארת פני חתוקע
במדת ואמת כנ"ל ,וזחו יחיח כמו פנים אל

פערח חקריב ,ודשרו רז"ל )שמית רכח פכ/יא ,ח(

;"י בזח אתם

עור

חשחב.

כמביאר

בכינת

נצבים

את"ם

תקיעת

חיום

אותיות

שיפר

בראש

אס"ת,

I

פני"ם שנשוב אליו ית"ש ,ואל שיליכנו מלפניו

רק יקבל תפלתנו ,ויא"ר פניו אלינו במחרח

חקריב לבו של ישראל לתשובח ,אך חיח רק
חתעוררות ,אבל כיון שחיח קודם קבלת חתורח
חיח רק בחוציאך את חעם ממצרים תעבדוו

וגון על חחר חזח ,בחינת אקיllק )עייז ~וטי תורח

פשרת שמות{ ,ערתיד אנא למעיבד ,מח שאיו כן'
קודם חגואל צדק עתח צריכין לשוב על פי
חתורח כנועד[.

בימינו אמו:

וז"ש אתם) ,ר"ת ס"ח תצעק אלי כנזכר(.
בצבים היום) ,בראש חשנח ,על זח

או יאמר כי את"ם ר"ת ס'ח תיצעק א'לי

צריכים לצעוק ולחתפלל בראש חשנח לזכות

)שמות ,די טו עוייז כלקוטי תורח לחא " Mל

מבחינת מ  IIח חחשד לביאת גואל צדק במחרח

פרשת כשלח שם( ,חיינו כמבואר בסידור בכונת

בימינו אמו( ,כן חיי צרון בקרוב:

רהרה ליה לחשרב כפי שיטת הכתרב מגדרל עוד קטן כנ"ל .אןלם אאזזכו"ר תבה"ק זכהר"ש כארפה"ק זי"ק
בכבת יד שם שלמה ]אשר לא ניתן שררת להדפיסי כפי ציןאתי הטהררה על כל חיביריי קר על כל פנים הבאתי מדבריי
בחיבררנן רכן עשה אאמי"ר הגה"ק זי"ע בחיבירי טהרה שלי בהביאי מדביי אביי זצללה"ה[ פירש בזה על פי דרשת חז"ל
בחגיגה )יד ,ב( ד' נככסו לפרדס ,יאחר )הרא הגרוע מכולם( קיצץ נבטעירת ,ררבי עקיבא )הירתר גדרל וטרב

מכולם( נכנס בשלום ריצא בשלרם ,ורבי עקיבא אמר שם כשתגיעו לאנבי שיש טהור אל תאמרו 'מים מים,
עיין שם( .וז"ש הכתוב זכחוטכ קציך) ,היניו כי אח"ר שקיצץ

בכטיער"ת דהיינר חוט"ג עצי"ך( .רע שואב

זכיזכי"ך )היינו כזכו רכי קקיאב שאזכר לתלזכריו זכי"ם זכי"ם( ,ותוא זכו תרביק שבכרייעם רע טיב שטבובים ,והוא
כו" הכל זכירש ררב"ו רע סוף ררביז ,רע כאן רבירו ורביר פי חכם חן )רעי  rתבפארת בניס פרשת בלק על הכותב
יזרעי במלס רבים( :

חיים

ושלום

בצבים

או יאמר א'תם ניצבים הייום .ר/ת אנ/ה,

תעט

עתה שהוא עדייו רק התגלות בחינת

אלקינ 1Iו,

שהוא תפל"ה ,כמ"ש )יובח א\ ,ר

וכמו שפירש רש"י ]בפרשת ואתחנן[ על הכתוב

וע IIע( אנה ה' וכו' ,וכהנה) .הגם שכתבו בשם

)לעיל ו ,ר( שמע ישראל הו אלקינו ,עיין שם ,על

רבינו האריז /Iל ]מובא בסידוריו[ כי אנא נבאל//ף

כן צריכין ביותר עתה להתאמץ ולעבוד שיהיה
נתגלה בחינת ביום ההוא יהיה הו אחד ושמו

מכל מקום הוא פלא ותמוה נשגבה ,כי בכל

אחווד כנזכר ברש"י שם ,וכמ"ש במלכיות ראש

ספר תנ"ך ותהלים כו בכל המקומות נמצא

השנה הפסוקים האלו ,כו יהי רצון שנזכה לזה

אנה בה"א בסוף( ,וזהו התפלו"ת דרבים

במההר בימינו ולגאולה שלימה:

בסוף[ הוא איליהו נ'דב איביהוא ,עייו שם.

שמתפללים בני ישראל בימים
הבעל/וט ,והיו"ם בראש השנה כנIIל.

הנוראים
)טב ,וי( כ י את אשר ישנו פה עמנו עומד היום

ביולכם ויפני ייקוק .ר"ת )כל"י( ביהנים ו'ויים

יישראלים ,כי בעונותינו הרבים איו לנו

כעת לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא
~ ישראל במעמדו ,רק ונשלמה פרים שפתינו
כה"ז

בבחינת

עוב"ד

ממ I/ש,

)כמ"ש

רש"י

בלשונו הקדוש פרשת תצוה )שמות כrב ,ל« לעבוד

את השם יתברך בתפלתינו ,ובפרט בימי הצרון
הקדושים האלו ,ובחינת הלויים בדוכנם ,היינו
בניגונם בתפלות כנהוג מאבותינו הקדושים
זי//ע ,וישראל במעמדם בתפלה לעמוד כאיש

אחד חברים להשתפך נפשנו להשם יתברך

שיקובל תפל ותינו להיות שנת גאולה וישועה
קרובה במהרה בימינו ,על כן ר I /ת כל'/י כנזכר

לעיל.

וגם כל י ר ת ו'עיני ב'ל י'שראל,
1f

1f

שעיקר

תפלתינו ועבודתינו לזכות לתיקון עולם,
כמו שהיה קודם החטא שהשלד הנחש
בבריאת העולם ,ושיהיה ראש השנה במהרה

לפני הו אלקינו .במסורה ישנו דן,
דו .ואיןד )שמואל א יד ,יrב( כי אם ישנו ביונתן
בבי .נג[ והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אותו )שם

כג ,בכ( .נד[ ישבו עם אחד )אסתר ג(. ,ח וי 1fל ישנו

דז ,ואיןד בי אם ישנו ביונת"ן בני) ,על פי

המבואר בלקוטי תורה )שמואל .אן כ י~שר יחונתז
ודוד(

ושער

הפסוקים

בסוד

יהונתו

ודוד,

כי

יובת"ן בחינת יסו  IIד ,ועל כן עיקר התשובה

בבחינת יובת"ן במדת יסו"ד ,צדיק כלל~ דכל
שייפין ,ועל ידי זה נןכה לביאת משיחבו בסוף

יומיא אליו במהרה בימיבו ,ועל ידי זה בזכה

לביאת בן דוד( .והיה אם ישנו בארץ,
)משיח צדקנו בכל דור ,רק שצריך( וחפשתי
אותו) ,על ידי שנתקו בתשובה נחפשו
ונמצאהו שיתגלה אלינו בקרוב( .ישנו עם
אחר מפוזר ומפורר בין העמים) ,ובינותם

נמצא בכל דור ודור בשמת משיח צדקנו,
וכשנשוב בתשובה ונקבל כראוי עול תורה
ומצות נזכה להגלותו במהרה בימינו אמן(:

בימינו כמו שמיני עצרת) ,כמו שהיה אן לולא
החטא הנו  Iל כמבואר בכתבי הארין//ל( .ועל כן

)טב ,יח( והתברך בלבבו לאמר שלו"ם יהיה

ר'ות 'ייעיני ביל י'שראל שמסיימים התורה

לי כי בשרירות לבי אלך

בשמיני עצרת ושמחת תורה ביחודא שלים.

למען ספות הרוה את הצמאה) .יו Iל ·דקאי על

וזהו רו/ת ב'לכם ו'פני ייקוק כנ'/ל) ,ועל כן זהי

הדור האחרוו הזה ,כמ"ש ,בפירוש להלן "ואמר .

שמסיימים( אוקיכם) ,היינו גם בעת הגלות

הדור האחרון" והיינו כי הצ"ח ק?לות שנאמרו

חיים

תפ

ושלום

בצבים

בפרשת כי תבא מקויים בעונותינו הרבים בסוף

את ברית ה' אלקי ונו' )כבזכר לעיל בפרשתו(,

יומיא כנלותנו חאחרוו ,וצריכין לשוכ לחשם
יתברך לתורתו ,ועל ידי זה נזכה לנאולח

ויצטרכו לשוב בתשובח שלימה ואז ישיבם
לביתם מחשלכתם בנלות ער כיום הזח.

כמהרה

בימינו,

הרמב//ם

וכמ /Iש

בחלכות

תשובה ,ז"פ) הי'ה( .אמנם מי שיש כלכו שושר
פורה ראש ולענה הוא חמינות ר' Iל ,רבים לא
יאמינו שזהו אותו הנאולה ,רק יחשוב כי הוא

מלחמות וצרות טבעיות אשר הזמן בגד בו
וכיוצא ,ומפני זה לא ישוב בתשובח,
ובהמלחמות

יחשוב

כי

יבא

שלום,

וז"ש(

והתברך בו בבו ואמר שוו"ם יהיה וי כי

בשרירות ו בי אוד ונו') ,נם כשלא אשוב

בתשובח ,כי חאומות יעשו שלום בינותם נם
כשלא ישוב בתשובה וילכו אחרי תאות לבם,
ככח יחשוב טעות נדול בלבבו( ,וא יאבה ה'
סווח וו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש
ההוא

ונו',

)ויהיה

הכירור

במהרה

בימינו

ויתפרדו כל פועלי און( ,ונזכה לנאולה שלימה
במהרה כימינו

אמו:

·חזח,

עוד מי לשוב אליו רכאוי .ופן ישיאך יצרך

לחוכיח מזה שאינו תלוי בתשובח כלל מפני
הוכחה הנזכר לעיל ,ויאמר כי בשרירות לבי
אלך כנ"ל ,וראייתו מאריכות חגלות שחוא
וישליכם אל אץר אחרת "כיום הזה

,

1f

)בקושיא

הנזכר התמוה מאוד לעינינו עיני בשר .אך על
זה באה חתשובה מיד ,כי מח שנתעכב הגאולה
עד כח הוא( הבסתרות וה'

אוקיבו,

)יום

נקם כלבי ,כדרשת חו 1fל ]בפרק חלק )סנהדרין

)טג ,כז-כח( רישויכם אל ארץ אחרת כיום
חנסתרות

ועדייו יפלא אם כן מה אהבי האריכות חגלות
הזה ,וממה נפשך אם זה תלוי
בתשובתנו ,הלא הראשונים כמלאכים בודאי
היו יכוליז לתקן ולשוב באמת יותר מאתנו
הדור השפל מאוד הדור האחרון ,ואף על פי
כן לא בא משיח בזמנם ,ומח יתו ומה יוסיף
אריכות הגלות עד זמו הזח דור יתום שאיז

לח'

אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות
את כל דברי התורה הזאת .יש לדקדק
הסמיכות וישליכם אל ארץ אחרת כיום חוה
)עם( הנסתרות לה' אלקינו ונו' .ובמח שפירש
רש  !lי על הנסתרות לה' אלקינו עדיין אינו
מתיישב הסמיכות הנזכר.

צט([ ,א ללבי גליתי לאבריי לא גליתי ,אפילו
למלאכי חשרת לא גליתי ,ועם כל ןח(
והבנוות

ובו

וובביבו

ער

עוום,

)מה

שצריכיז אנו לתקן וצריכין אנחנו לדעת בנגלות
ופשיטות ,כי אם נשוב להן כראוי אנו ובנינו

עד עולם( ועשות את כו רברי התורה
הזאת) ,אזי נןכה לגאולח בענלא ובזמן קריב(,
כז יחי רצון במהרה בימינו אמן:

ויו,ל כי הנה וישויכם או ארץ אחרת

או יאמר הנסתרות לח' אלקינו) .שהוא

)בנלות( כיום הזה ,בכל עת שאנו קורין

חיסוד,

חנסתרות

באבר

כיום חזח גם באחרית הימים חאלו אשר ראח
ית  !lש שיתארך כל .כך חגלות חאחרוז "עד היום

כשיתקנו זח אן יתוקן מה שננזר וישליכם אל
ארץ אחרת כיום חןח ,כי כןח תלוי מקבץ נדחי

חזה" ,ועל כן יתמה כל עובר על מה עשה ח'

עמו ישראל )עייז שעה כ בוונת העמדיה דרשו ב לב(, ,ב
II

ככה לארץ הואת ,וישליכם וגו' ,כמו שחוא

וכמ 'Iש בןה )לעלי כט ,כד( על אשר עזבו את

המשך הפרשה ,ומה שיאמרו על אשר עזבו

ברית ונו ,/והוא כללא דכל שייפין ,ועל ידי זה

היים

ושלום

בצבים

תפא

יהיה( והבניות יבו וי בביבו) ,כי גידול בנים

וכון )דניאל יב(, ,ב הלא מה זח סיפיח דדברי רש"י .

לתלמוד תורה זהו גם כו תיקוו היסוד ,שממנו
כאו הכנים ,ועל ידי זה יגעי( ער עוים.

מה שכתכ ואף בגליות שאר חאומות וכו' ,שאר
אומות מח כעי חכא ,חלא כאיו נחשבו וכמר

יעשות את כי רברי התורה הזאת) ,כנזכר

מדלי חו איים כדק יטול.

לעיל שתלוי שמירת כל חתורה כיסוד( ,הו
יעזרבו כמחרח

בימינו.

אילם נראה טוכא גניז כנוייה כלשונו חקדוש
ככחינת קיכוץ גליות הנצוצות הקדושות

ויש לרמו בזה קצת מה שנקוד על וי בביב"ו,

למקורו שיחיח במהרח כימינו אמו ,ועל זח

חיינו שהעיקר הוא חאחרוו לימוד בנינו
לעשות כל דברי חתורה חואת כנ Ifל ,וחדור
האחרוו כעונותינו חרכים כביבו ירצו לשנות

נאמר כרכמ"ם חלכות תשוכה )פ ג ,הווב( שזחו
II

רק כמשקל אל דעות יתן/ש ,מי ראוי וזכאי,

מחתנחגות אכותם .על כ iנקוד על ולבניב"ו,

ממילא צרד רק ית"ש לכדו ,וחוא קשח גם
לפני כית דין של מעלה) ,כמ' lש הרמ"ע זן,ל

רומז כי גם בקודח קטנח לא יניחו ממנחג

)עשרה

בשם

אכותינו ,שעל דרך זח יחיח גידול כנינו לתלמוד
תורח כנזכר ,ועל ידי זח נוכה לגאולח שלימח

חאריזlfל כסוד מה שאמרו חז//ל )עיי! בבא צמיעא
נח ,ב( שחצדיקים עוברים על פתח ביחנם ,חיינו

כמחרח כימינו אמו:

שיש צדיק נדון ונחשכ ככית דין של מעלח

מאמדות מאמר

חיקור

הדי!

ח ,Iג/

פו/ב(

לצדיק ,וכאמת יש כו חסרוו מח שחטא בלבו

,ל) ג( ושב חו אלוקיך את שכותך .פירש רש Ifי
חיח לו לכתוכ וחשיכ את שכותך
וכו' ,ועוד י  Ifל שגדול יום קבוץ גליות ובקושי
כאלו חוא עצמו צרד להיות אוחז .בידיו ממש
איש איש ממקומו ,שנאמר )ישעהי כן ,יב( ואתם

תלקטו לאחד אחד בני ישראל ,ואף כגליות
שאר חאומות מצינו כן ,שנאמר )עיי! ירמיה מם,

ו( שבתי את שבות כני עמוו ,עד כאו לשוו
רשן'י ז  1fל .וחוא פלא חיתכן לומר כלפי קוב//ח

דקח מן חדקח ,זחו יודע רק חקכ'ןח לבדו.

ולעומת זח מי שנדין כתורת רשע ככית דין
של מעלה ,רק הקכן'ה לבדו יתכךר יודע זכותו
חטמוו כקרכו ,עיין שם במ"ש כמשפט שיש

עמו צדקה שעושין על ידי זה( ,רק השם יתברך
לכדו חוא אוחז כביכול ביד כל אחד ואחד

ועורביו לפניו כבני מרון ,לדון מי חראוי לקיכוץ
גליות כנצוציו ומעשיו בביאת גואל צדק במחרה
בימינו אמן.

שחוא כקושי כאלו חוא עצמו צריך להיות אוחז

וז"ש תיקפו יאחר אחר) ,חיינו כפרטיות

כידיו ממש איש אשי ממקומו כנןןל  1חלא כיוו

של כל אחד ואחד אשר כתוכו( בבי

שיהיח ית"ש מקכץ בדחי עמו ישראל ,וכרגע

ישראי.

אחד יכיאם ככיכול על ידי עננים ,כמכואר

שידוו יתכרך שמו כמשקל אל דיעות כל אחד
לכף וכות ,לפי מקומ"ו ושעתו אשר חוא דר
שמה ,לפי ערך הנסיון שעומד כו ,על פי מח

ככתובים וכמדרשי רז Ifל ,כיוו שיחיה קיבוץ
גליות על ידי חקכ"ח בדךר נס ולא וולת ,כמו

וז"ש איש איש ממקומ"ו) ,חיינו

שכיארנו בכמח מקומות .ואם נאמר דקאי על

שכתב כספר אמונת חכמים )פי"ב( כשם מה"ר

ראוי

שמואל אבוהב ז"ל כמו שהבאתי כחיכורי שער
יששכר )ממאר הםילחות אות י ב( על חכתוכ )משלי

כירורי

הנצוצות,

והמשפטים

מי

שהוא

לקכצו לאץר ישראל ,ובבחינת אלח לחיי עולם

II

וילך

חיייייים

תפב

ושלום

טז ,יא{ פלס ומאזני משפט לה' ,כי הפלס הייבו
שהוא תלוי באיזה מקום הוא עומד ,ככה

םט ,א( "להלכה מוא"ב ולא מואבי"ת ,עמוו ולא
עמונית ,וממנו בא דוד מלכינו משיח צדקינן

יושקל כובד המשקל ,וכן דניו את האדם גם
בבחינת פל"ס ,להטותו לתחיה לפי נסיון שלו

בריש פרק חלק )םנהרריז בפירוש המשניות פווי ,מ א

בהמקום אשר דר שם ,אד יוכל לתקו מעשיו(,

בא//ר יםור יווב(,

הנצוצות

ואף בנייות שאר האומות וכוי ושבתי

הקדושים מה שצריכין וראויים להביא למלך
המשיח לגאלנו( ,כן יהי רצוו במהרה בימינו

את שבות בני

עמון,

)היינו

שגם

משאר

יהיה מזרע שלמה המלך ,וכמו שכתב הרמב"ם
II

והוציא

האוסות ,כגוו עמו" iוסוא"ב שאמרו רז"ל )יבמות

מהם

גם

כן

אמן:

וייך
)לא ,ז( ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו
לעיני כל ישראל חזק ואמץ

להיות נשבר לבו כקרבו בבחיבת תרועה .אך
מנהינ ישראל צריך להראות הרחבה בדעתו

פירש רש"י כתרגומו ארי את תיעול עם עמא
הדיו וכו') ,ולאחר זה כתב בפרשתו כי אתה
תביא( .ולכאורה קשה טובא ,דאיזה חיןוק הלב

לפבי קהל ישראל ולא להכניע את עצמו
ולהזכיר חסרונו בפניהם ,וז"ש )במדבר " ז(
ובהקהיל את הקהל תתקעו) ,בבחינת קול ישר
שלם ויפה( ,ולא תריעו )בשבירות הלב

הוא שאמר משה ליהושע לעיני כל ישראל חזק

לפניהם( ,עייז שם.

כי אתה תבוא את העם הןה אל הארץ וגו'.

ואמץ כי אתח תבוא ,כשהוא בבחינה זו שבא

רק את )היינו עם( העם הןה ,והיינו כשאר בן

ישראל עמהם ,וןהו כמעט אינו מינוי ושררות
כלל ,ומה ןה צריך חיזוק הלב כל כך לזה.
ויו/ל על פי מה שכתבני כבר בדברי תורה
)מהדורא

תניבא

אות

קב"ח(

בשם

הה"ק

המפורסם ברוח קדשו מה"ר מאיר מפרימישלאז

וז"ש ועיני

כו

ישראו ,

)תהיה

בבחינת

תקיעה בהקהיל את הקהל כנןכר ,והיינו
חזק ואמץ) .אבל בלבך תדע( כי אתה,
)כשאתה לבךר במחשבתך( ,תבוא את העם
הזה) ,חיינו עם עמא הדין כנןכר ,ואינך ראוי

להיות מנחיגם ,רק תיעול עמהוז יחד בכלל
ישראל( כנןכר:

ןי"ע שאמר לאאזמו"ר הה"ק מה"ר שלמה זי"ע

אב"ד פה קהלה בימי נערותו בעניו המורה

)לא ,י( ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע

שעות ,אשר מוחר בדךר התשובה ,ואשר צריך

שנים במועד שנת השמיטה בחג

וילך

חיים
הסוכות בבוא וגו' תקרא את"התורה וגו' ,וי//ל
הענין למה המצוה

דוקא

ושלום

רק בםוף שנת

תפג

מהם( ,כמו חוקת פרה אדומה וכיוצא ,דאם כו
הוה ליה לחכמינו ז//ל לומר זה,

השמיטה ,כי אמרו רז"ל בסוכה )מו ,כ( מדת
הקב'/ה כלי מלא מחןיק ,ריקן אינו מחןיק,

והנה י"ל שהואכמו שאמרו רן ל בירושלמי
ביבמות ,א"פ) חל//ן( באמו של ר /יהושע

שנאמר )לעיל כח ,א( והיהאם שמוע תשמע וגוו,
אם שמוע כישו תשמע כחדש ,עיין שם ,וכi

בו חנניא שהיתה מוליכה עריסתו לכית הכנסת
כשכיל שיתדבקו אןניו בדכרי תורה) ,ומוכא גם

כשוום כרכית )לכ ,כ( אדם חירש כשעת חרישה
וןועד כשעת ןריעה וקצור וכו! ,תורה זכה~תאח

כשד!/י יכרטנירא )ר ח אשרי( כאבות ,כ//פ) (ח'/מ
'על ר  fיהושע אשרי ילדתו( ,יןהו י  ffל טעם

ll

II

התוהר כדי שישמעו דדכי תורה מפי המלך
עליה ,על כן שפיר בכל השנים שטרודים
כקדושת המקום כעורה ,היינו שיתדכקו
כחרישה וזריעה וקצירה אם כו אינם לומדים
כאןניהם של הטף הדברי תורה כמקום הקושד
ואינם יכולים לקכל לשמו"ע כחד"ש )כנזכר
 :שמה ,על כז שפיר יש שכר למכיאיהם כיוו
מש ס סוכה(.
I/

'על כז לא שייך לומר למען ישמע!/ו ולמ~ז~

שהביאום לדכר מצוה שציותה התורה כו.

ילמד!/ו לרוב העולם ,שטרודים בעבודה
בשהד כל השנה ולא ישמעו להביו מה שהמלך

אך צרד עיוו -קצת למה לא הזכירו רז'/ל טעם
זה ,וגם יש לתמוה כיוז שהביאו כמצות

קורא .מה שאיז כו כשנת השמיטה שנאסר

התורה טף רב של כמה מאות אלפים אנשים

החרישה והוריעה והקצירה וכל עבודה כשדה,
והיה להם פנאי ללמוד כל השנה ,על כו כסוף
השהנ יוכל המלך ומצותו לקרות לפניהם משנה
תודה ,ויוכלו לשמוע וללמוד ,כיוו שלמדו

מקודם כל השהנ שהיו פנויים כנ ל:
I/

)לא ,יכ( הקה; את העם האנשיס והנשים
והטף וגו' .פירש רש I/י )והוא

משווס פרק קמא דחגיהג ,ג) א« והטף למה

באו ,ליתו שכר למביאיהם ,עכל"ה .ועדייו קשה
דלפירוש הקושיא דטף למה באי ,היינו כיוו
שאינם במינים כלום לשמוע ,אם כו מה זה

התירוץ שאמר ליתו שכר למכיאיהם ,כי מכל
מקום -קשיא לזכה זה יביאום וכיוו שמה
שהביאום הוא לריק לבלתי שום תכלית ,אם

כז-השכר למביאיהם כער ןה 'מבין .ודוחק לומר
שהוא גןירת ~כתוב ,חוקה בלי טעם שיכיאום
לחטף אפילו שאינם שומעים ויוד~ים כלל) ,כיוו
שככלל טף~ו Rיונק~ שדים והקטנים מאוד

גם קטנים כיותר כנןדנ לעיל מכורכים בכרים
קטנים ,יאי אפשר שלא יככה אחד או רבים
מהם ויבלכלו את הגדולים מלשמוע את קול
המלך כשקררא משנח תורה על הכימה של
 /עץ),כדאיתא כסוטה )מא«, ,א ועיין כשולחו
ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה במגו
אכרהם  ,-בשם השל"ה שאיו ליקח אתו לכית
הכנסת

ילדים

קטנים

כיותר

שמכלכלים

התפלות והתקיעות ,ואין כהם משום חינוך,

ואם כו הכי במי הן בעל כרחך מכלבליו
מלשמוע .ואיו לומר שלא _ אירע כו ,דהלא הוא
כאמת נס גדול בין אלפים ילרים קטנים שדרכם
לבכות כל פעם וששתקו כולם כל הןמו ,והוה
ליה לחשכו כאבות )פIIח ,מIוח( כיו עשהר נסים
שנעשו נכית המקדש ,ואיו לומר דתני ושייר

דאם כוהוה ליה לפרש שם.

e

ופשוט שי לומר כיון דהיה המצוה על הנשים
לשמוע ,ואם כן לא יכלו להניח ילדיהו

וילך

חיים

תפד

ושלום

בביתו ,כיוו דלאו לכולם יש לכל אחד משרתת

להיפך( ,אלא ודאי שזהו לנסיוז כנזכר ,עד כאן

ואומנת לילדיהם ,וגם האומנת והמשרתות גם

תוכן דבריו הקדושים הנןכרים.

כו היו מחוייבים לילך אז לשמוע קריאת· )חבו
ברול( ]המלך[ משנה תוהר ,ועל מי יניחן התינוק

בביתו ,וכיוו שהיו להם להגדולות מצוה לילך
לבית המקדש לשמוע קריאת )כהו בררל( ]המלך[,
ולא היו יכולים להניח ילדיהו בבתיהם כדי
שלא יבכו ויסתכנו ח"ו לפעמים כנזרכ ,על כו
הוי מצוה ,ושומר מצוה לא ידע דבר רע }קלהת
(,ה,ת על כן לא בלבלו הילדים אן בעת קראית
משנה תוהר ,ועדייו צריך עיון

קצת:

ובאמת הדברים מפורשים בדברי רז'  lל ) Vייז ספרי
פשכ ג ,י( ורש'/י ז IIל פרשת האזינו )לקמז
II

לב ,מג ר"ה וכפר ארתמו( לדעת ר'  lי דקאי על ישראל
איכה ירדוף אחד אלף ושנים ינוסו רבבה ,אם
לא כי צורם מכרם וגו' ,היינו שמזה בעצמו
שהשונאים גוברים ח"ו שלא כדךר הטבע ,יש
ללמוד מוסר וראיה להנהגת השם יתברך
בהשגחה פרטיות ,עיין שם ,והיינו כנזכר.

ובזה י"ל ואנכי) ,בחינת אמונת אנכי ית"ש
)לא( ,ח\ ואנב י הסתר אסתיר פני ביום ההוא

על כל הרעה אשר עשה כי
פהנ אל אלהים אחרים .י"ל על פי מה ששמעתי
ומקובנל בידינו כי בבוא הרב הקדוש איש
אלוקים מה  llר ישראל מריזיו זי"ע למדינה זו

שקבלנו מהר סיני( .הסתר אסתיר פני,
)אמר הכתוב בכפילא הסת 'Iר אסתי"ר ,כי אם
ההי לעולם להיפך כי כל הפושעים ומורדים

יתעשרו ח"ו ,אז היה נראה התגלות מציאתו
ית"ש ,גם מזה ההסת"ר פנים כדברי הנ IIל ,על
כן גם ןה ההסלי'ר פני f/ם לא יהיה לעולם,

של מלכות עסטריד  Iאז היה בעיר אחד
בגאליציען )הנודעה לנו( התחילו לפרוץ
מתחשדים פורקי עול של תוהר מדרך אבותינו

ראיה מורכחת עוד כנזכר ,על כן זהו יהיה עוד

)וקראום דייטשע"ן( ,וזהו ההי הנסיוו ליראי

ההסתר פנים ביותר שיחשבו ח"ו כי בטבע

אלוקים אחב'  lי ,כי באשר התחילו הרשעים
לפרוק עול אז התחילו מיד להצליח במסחרם
ונעשו עשירים ביותר ,ונסעו מהחסידים יר"א

להה /Iק הנ' Iל וסירפו לו הרעה הזאת )הנזכר(

בעירן,t:

וגם ההסתר פנים בעונותינו הרבים ,כי

ולפעמים יצליחו גם היראי אלוקים ,ואם כן אין

בלבד יתנהג .וז"ש( כי פנה או אוהים
אחרים) ,היינו שעל ידי זה יפנו ח"ו אל

מחשבת עבודה זרה ,אשר הוא למי שאינו
מאמיז

ח"ו

בהשגחתו

ית ,Iש'

וזהו

הנסיון

הגדול( ,הו יצילנו ויעזרנו במהרה בימינו:

בהיווזם עוברים על התורה מיד החלו להצליח
כנזרכ ,וענה הה  llק הנ Iזל תמהנו מדוע לא יעשו

)לא ,כר( יקח את ספר התורה הזה ושמתם

תשובה הכופרים המתחדשים האלו ,הלא מזה

ה'

אותו

מצד

ארון

ברית

בעצמו יראו השגחה פרטיות מאתו ית"ש שלא
כדךר הטבע ,בהיותם מצליחים כאשר יעברו
על  jlתורה ,ויראי אלקים מדוכאים ומעונים,

רבית ',ה נחלקו בו חכמי ישראל בכבא בתרא
)יר ,ב( יש מהם אומרים דף היה בולט מן

)ואם היה כדרך הטבע אז היה צרד להיות

הארוו מבחוץ

אומרים

בבטע העולם כמנהנו ,יש מהם מצליחיז ,ויש
מהם יתענו ,וכו ביראי אלוקים יש מצליחיז ושי

מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון ,עכל"ה.
והעניו סברתם במה נחלקו שי לומר ,דהנה

אלקיכם וגו' .פישר רש"י )ר"ה צמר( מצד ארון

ושם

היה מונח,

ויש

ושלום

וילך

חיים

תפה

רמוז מצר ארוו ברי"ת הו שהעיקר התשובה

או יאובר עור בזה על פי הנורע כי הה"ק

לתקז מרת ה"סור ברי"ת קירש ,וזהי כללא
רכל שייפיז ,והוא ככל התור"ה כולו ,וארו"ז

המפורסם מוהר"ר ציחק אייזיק

וברי f1ת

זי"ע אבר"ק קאלוב ציוה לחרות על מצבת
ארונו )וכוהוא עור היום בציון מערה שלו(

חשבינו כחר )עריא מחימנא זהור ת//ג ערט(, ,א על כו

/Iהוא היה עהלריכע f/ר יו"ר ולמר//ו .ע/ול הר"ף".

נאמר בזה יקח את םפר התור"ה וגו' מצר

וכונת רבריו ז /fל יש לומר ,כי יש שהוא למרו

ומה

חריף ,נושא ונותן ממקום אחר בכל סוגיות
הש/יס ,ומחשר בכל יום פלפולים רבים ,ויש

ברי'/ת

יסו"ר

ארוז ברי"ת

ומלכו//ת,

ונו'.

ונם

אמנם

נו /Iף

העיקר

אד

לתקז פגם הברית נחלקו בו חכמי ישראל,
תיקוו לחטא הלז על פי כתבי האריז  flל )עץ

בזה מעלה דקוב"ה חרי בפלפולא כמו שאמרו
רז  f1ל ,וגם הפלפול בכח משרב הקליפות כנורע

חיים שער שכירת חכלים פרק «/ר היה בויפ מז

בהאריז f/ל )שער חצמות שרפת ואתחנז(.

יש אומרים רייף) ,הוא פ"ר תעניות ,שהיא

הארוז) ,שהוא הנוף( ,מבחוץ) ,היינו שיעשו
תעניות

וסגיפים,

הנם

שיהיה

נראה

מבחוץ

חלשיות הגוף על ירי התעניות וסגופים הרבה,

אף על פי כו אל ימנע מהם כי המה מוכרחים

לתיקון הברית( .ויש אומרים מצר היוחות
היה מונח) ,הייבו רומז שעיקר תיקוו הברית

על ירי לימור התורה ,יכמו שכתב הרמב"ם
בסוף הלכות איסורי ביאה ,א//כפ) חיל"ט( שיפנה
אל אילת אהבים ויעלת חו ,ואין יצר הער
של עריות שולט אלא בלב פנוי מן חכמת
התורה ,ועל ירי לימור חכמת התירה( בתוך
הארוז) ,היינו בתוך המחשבה שבמוחו אשר

פונה רק אל התורה ,על ריי זה יתוקן חטא
זה כנזכר(.

ובאמת צריך להיות גם מזה ומזה אל תנח
יךר ,וירא שמים ירצא ירי שניהם ,אך

העיקר להוסיף לימור תלמור תורה ,להגריל
תורה ולהארי ,mכי אם להשלים וליזהר בכל

התעניות שצריכיז לפי תשובת המשקל של

אך לעומת זה יש סננה בדבר ,כי אם כונתו
להתיהר ח"ו בפלפולו ,אז הוא מכניס

הפלפול בתוך עוו הגאות היותר חמור ,על כו
נזהר הה"ק הנ"ל ברוב ענותנותו לחשוב לזכותו

רק "למדו על הדף" כפשוטו ,ושי בזה בוראי
רק טוב ולא חשש עון כלל .ועייז מה שכתבנו
לעיל )פכשרת ויגש( על הכתוב )רכאשית מח ,כו(
ויאמר אליהם אל תרנזו בדךר ,אל תתעסקו
]בפלפול[ בררב הלכה וכו' ,עיין שם.
וזהו י"ל הרמוז כאן לתיקוז הנפש ,מצר ארוז

ברית כנזכר עללי ר"ף היה בויפ מז
הארוז מבחוץ ,היינו ללמוד בבחינת פשטות
למרן על הר"ף ,ולא בפלפולים עמוקים
כשכליות פנימיים .אמנם חכמים אחרים סבירא
ליה דעם כל זה הלימוד מצר היוחות) ,שהיה

רמוז תוm
עריף יותר ,כיון שהוא מחשר קשיוטי כלה

שבעל פה ללמוד משבי עבריהם (,

ולהעמיק נפשו בשכל התורה במחשבתו כנ"ל.

חרוקח ז"ל ורעימיח ,חלא איו באפשרות לפי

ואמרתי בעזרת חשם יתךרב עיר בזח בש  IIם

חולשות רורנו כל כך ,וכמו שכתבו בשם

רבי

הבעש"ט ז' fל ,וכל ערום יעשה ברעת .,וה'
יעזרנו באמת למעו כבור שמו במהרה בימינו
אמו:

יבמות

)קכאן

א(

תניא

אמר

גמליאל ,פעם אחת הייתי מהלך בספינה
וראיתיספיחנ א /שנשרבה ,והייתי מצטער על
תלמיר חכם שבה ,ומנו רבי עקיבא ,וכשעליתי

חיים

תפו

ושלום

חאזינו

ליכשה כא ושיכ ודן לפני כהלכה ,אמרתי לו

כיום לווג כעומר ,וחשש פו יקטרגו כשעת

כני מי העלך ,אמר לי דווף של םפינה נזדמן

הםכנה על קטגוריא של תלמידיו) ,וגם על

לי ,וכל גןול וגוןל נענעתי לו ראשי וכוו ,עד

לעתיד דניו כעירן ריתחא ר  IIל ,וכנודע מדכרי

כאו לשון הגמרא.

חיים

מהן/ר

וויטאל

זי//ע

כהקדמת

שער

הקדמות ,על רכי יוחנן כן זכאי שהיה יודע
והבה מצינו

)במדבר רבה פי"ט ,י(

כרכי

עקיכא

הויות ·דאכיי ורכא מה שיאמרו אחר כך כזמו

שהיה דורש על כל קוז וקוז תלי תלים
של הלכות ,וכחריפות עצומה ,ודכרים שלא
גנלו למשה רכינו נגלו לרכי עקיכא ,כבודע
מהמדרש רכה ,עם כל זה )מרוב ענוותנותו(

גוול וג  ffל) ,ל IIג כעומר ככל שנה ושהב(,

שנשכרה ,לא צרה לםמוך על חלק התורה

נענעתי לו ראשי )ככוונתי ,ועל ידי זה נמתק
הקטרוג מראש כשורשו ונצילתי( ,והכן.

כעת שהיה כםכנה כתוך חים ,על ידי הםפינה

שלמד כעיוו גדול כנזכר לעיל ,על כן אמר רק
ד"ף )למדן על הד"ף( של םפינה )ים התלמוד(
נזדמן לי) ,וזה כזכות התורה העלהו( .אמנם
היה על רכי עקיכא עוד מתלמידיו שהיה
גדולים וצדיקים וחריפים ,עם כל זה נתקוטטו

האמוראים ,והוא מה ששייך לחלק נפשו ידע
מקודם,

וכמקום

אחר

כתבנו

מזה

ואין

כאן

מקומו להאריך( .על כן אמר רכי עקיבא וכל

]ואל תתמה על החפץ מה שכתב על רכי
עקיבא כבחינת למדן על הד"ף ,מפני
שהיה אז תורה שכעל פה לא ככתוכים ,עם
כל זה ההי אז מגילת םתרים שנכתכה מכל

ולא נהגו אחוה זה כזה ,ועל ידי קנטוריא
וקטגוריא נםתלקו כעונותינו הרכים כ"ד אלף
כימי העומר ,וביום לווג כעומר פםקו למות,

אז בבחיבת למדן על הדף ,וגם על הבחינה מה

וכנודע כהאריז'ןל )עייז שער הכינות ענ rספירת העומר,

שהייה לעתיד כשיכתבו גם תורה שכעל פה,

דרוש י ב( כםוד רכי עקיכא ,ועל התיקון שהיה

כנזרכ[:

אחד

מהחכמים

כםוד

)וכמו

שכתבנו

בנר

כמקום אחר כארוהכ( ,על כן שפיר שיד גם

II

ה~זינו
)לב ,א-ב( האזינו השמים) .שהם( מדרגה בגוה

כבזכר להלןi I,ך~ינו ~למידי
חכמים .יחידי םגולה{  ..ואתר'ר~) -דיכור 'קשות'

כנודע· ,היינו כמו/ש כפשרת יתרו )שמות יט ,ג(

כה תאמר אמירה שלון רכות ,אל בית יעק~,
·.אלו הנשים .ותגיד דרבים קשים כגדייו ,לכבי

ח'י'ים

ושלום

האזינו

תפז

שיראל ,חם במדרנח נבוח .נמצא כי ליחידי

בבחינת( תז; כט; אמרתי) ,וטל אינו נעצר

םגולח יוכלו לומר דיבור קשות ,מח שאין כו

לעולם )תענית ג(, ,א כי אי אפשר לעולם בלא

לנשים ועמי חארץ צריכין אמירח רכות ,וז  f1ש

תורח( ,וכמובן:

שפיר ואדברח קשות ,לבני אדם שחם בחינת
שמים(.

ותשמע

הארץ,

)חאנשים

חנוטים

יותר לארציות ,עמי חארץ ונשים( .אמרי פי,
)אמירח רכות( כנזכר.

יותר,

וכננד אלו חב' חלוקי בני אדם אמר נם כו
יערוף

כמטר

או יאמר חאזינו חשמים) .שחם חתלמידי
חכמים בעלי מדרנה חגבוהח

)חיינו

;קחי,

כמטר

שחוא נבורות חנשם" ובא מבחינת מיין בוקביז

מלמטח ,כי אין טיפח יורד מלמעלח עד
שטפיים עוליז לקראתו מלמטח )רעיא מהימבא ח ג
fl

רמז(, ,כ וחיינו לתלמידי חכמים שזוכים נם במדת

חדין ,ולחם יוכל לומר קשות נם כן כנזכר

לעיל( .תז; כזפ; אמרתי) ,בחינת טל ,שבא

מלמעלח לבד ,שאיו זכות מלמטח )עייז ירשולמי
תענית פו/א(, ,א"ה חיינו לעמי חאץר ופשוטי עם

שלא זכו לאור תורח לחיות טפיים עולח
מלמטח ,על כן יניע לחם "אמרתי //כדרך  f1טל

( f1

כנזכר:

והם

ואיברה.

עוסקים

ותשמע

בענינים

הארץ,

שמימיים(

)חבני

אדם

חפשוטים שעוסקים בעניני ארציות( ,אמרי

פי,

)וכננד אלו חשני מדרנות תלמידי חכמים

חעוסקים בנפ  tlת ,והבעלי בתים הפשוטים,
שאלו ב  fבחינות שמים וארץ כנזכר ,ביאר עוד
משה רבינו ע"ח בזה בענין וסוג חתורח שיאמר

לחס ,על כן אמר(

יערף כמטר ;קחי,

)כפירוש רש /Iי שהמטר יש בי עצבים לבריות
חולכי דרכים ,ומי שחיח בורו מלא יין ,ואין

הכל נחנים מזח ,רק למי שצריך לחמטר .כן
בדברי תורה ,בחילוקא ופלפולא בזח לא יחנו
רק

חלומדים

נפ /Iת

בסוניין(.

ת ז;

כט;

אמרתי) ,מה שאיז כן בדברי אנדה יחנו כולם
בעה"י כפירוש רש 'Iי תזל כטל ,שחכל שמחים
בו ,כן בדברי אנדה חמה המושכים לבות בני

יאמר בזח מח שכתוב יערוף כמטר

אדס ,הן חבעלי בתים וחו חלומדים .ומפרש
עוד( כשעירים ע;י ישא) ,פירש רש"י לשון

בלבבך כי מדוע נרע כח התלמידי חכמים בעלי
מעלה ,עד כי אליהם ואדבר"ה בחינת דיבור
קשות כנזכר לעיל .על זח קאמר כי על ידי

רוח סעהר וכו ,/חיינו כמו חפלפול שחוא ברוח

או

לקחי

ונוי.

חיינו

פן

יוקשח

אנשו ,יעלו חרים ירדו בקעות בכח נדול בעח"י
בעיון(.

וכרביבים ע;י עשב,

)חיינו

טיפי

עם,

מטר כפירוש רש"י ,וזהו יורד בנחת ,רומז על

בחינת ארץ ,שאינם דבקים ואינם לומדי תורה,

דברי תורה ,אנדח ,דברי חכמיס בנחת נשמעים

ועם כל זה ישמעו למצות חו ,ועל כן הנסיון

)קהלת ט ,יז( ,שמרוה את הארץ חבעלי בתים

נדול יותר בהם כמבואר בספרים ,ועל כן כ'

ועמי האץר לעשות פרי לטובה) .ונם רומז

דסמיך ליח שחם בבחינת יערוף כמזכר
;ק חי) ,שאין טפח יורד מלמעלח עד שטפיים
עוליו מלמטח ,היינו הנסיון נדול מבחינת האץר

כשעירים עלי דשא לשון רוח סערה כנזכר ,כי
בתוך הדרוש אנדת מוכרח להיות דברי מוסר,
כי רק זחו עיקר חתכלית מחדרשה ,וכמבואר

אשר חמה .מח שאין כו חתלמידי חכמים חם

אפרים

הנסיון

יבוא

יותר הנחת

רוח

מהפשוטי

במנן

אברהם

)ריש םימז תכ//ט(

ובמטה

חיים

תפח

האזינו

)כדיני שתכ שוכה כוה( ,על כן צריכין להרעיש על
עבירה,

עוברי

לגרור

ושלום

גרר

האזינו

ולעמור בפרץ,

ולהוכיח להגיר לעם בני ישראל פשעם ,ולא
להחניף ח"ו ,וזהו לשוו "רוח םערה" הנןכר
לעיל ,ברוח פיו להכות אגרוף רשע ,רק צרד
להיות כונתינו לשם שמים ,ה' עיזרנו .וזהו( כי
שם הו אקרא) ,לשם שמים ,אז( הבו נורו

השמים
אמרי

וארברה

פי.

כי

ותשמע

השירה

הואת

הארץ
שירת

האןינו ,כבר כתב רבינו הרמב /fז ן f/ל בפרשתן,

וןה לשונו ,ואלו היתה השירה הןאת מכתב אן
מז החוזים בכוכנים ,שהניר מראשית אחרית,

כן היה ראוי להאמיז בה ,מפני שנתקיימו כל
רבריו ער הנה ,לא נפל רבר אחר ,ואף כי

ואוקינו) ,יבא גודל וכבור לאלקינו ,במהרה

אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לרברי האלקים

בימינו ,שיפעלו רברינו( ,ובררשה לשבת שובה

מפי נביאו הנאמן בכל ביתו ,אשר לא היה

שחל בפרשה זו הארכתי בזה בעןרת השם

לפניו ולאחריו כמוהו עליו השלום ,עכל/וה,

יתבךר:

שימו לב לרבריו הקרשוים ונחמרים ,ולפרט

)לכ ,א-ט( אכתוב בזה מקצת מה שאמרנו

בעה  l1י

)בררשה

לשבת

שובה תרצ//ז( שחל בפרשה זו ,בתוכחות מוםר

ננר הבע  I/ל פעוריםטע"ז ,שםמכו על משענת
קנה רצוץ ,תחבולות הצהר'/ת )כלומר צרות(
בע  I/ל פעו' fר מלונרון ,להולד את רבים מאחב ffי

כצאו לטבח לפאלעםטינא ,בתחבולות שוא
ומרוחים ,וכל פעולתם מאפע )ישעיה מא ,כד וכרש /י
l

שם( ,אם כי הזהירו אותנו חכמינו ז"ל בםפרים

אשר ראיתי בפרשתו ופרשיות הקורמים )פרשת

בצבים( נאמרו בפרטות רק וולרור האחרוו ,'/וזה

"הרור האחרוו" כנראה בכל םימניו והחבלי
משיח,

והנםיונות

רבות,

ובפרט

כהצהר"ת

)צרו"ת( הבע"ל פעו"ר חטף ומקלקל גם
המאמינים קצת בביאת נואל צרק ,על כן יתכן
שפיר בעהוןי ביאורנו ,כי כל הפרשה )כמעט(

נאמרה לתוכחת מוםר על ככה ,ונכתוב מעט
וישמע חכם ויוםיף לקח.

הקרושים ובעלי גרולי_ הפוםקים ז"ל שלא לילך

הנה כפי ררשת רן  tfל )םפרי פשי/ו ,כ( ופירוש רש  ltי

בררך אתם ,בתחבולות פעולות וקאלאניעם
לקיים ותבואו ותטמאו את ארצי )ירמיה כ(, ,ו
וכיון שהיא אינו מצוה ישוב ארץ ישראל בזמן

בזה שהוא להעיר על קיום התוהר ,שהוא
חי וקיים לעולמי ער ,ומובן ממילא כי ביאת
הארץ ,היינו אום )נאציאו( בלי רת של תורה

הזה ,וכרברי רבינו הרמב"ם ז"ל ,כמו שביארנו

ושמירתה ,אינו כלום ,ואררבא הוא מנרע

בעזרת השם יתברך בשו"ת מנחת אלעזר ח)) /ה

ומקלקל ומחריב את העולם ,ובפרט ארץ
ישראל כנ"ל ,וכבר הוהרנו מאז בבואנו מארץ

I

םימז ט (ו /ובעולת תמיר וגם בשארי רוכתי
I

בחיבורנו ,ונם נרפם קצת בםפר תיקוו עולם
ואכמ  l1ל ,וגם אין מהצוךר ברבר המפורםם

ונורע לכל ,אחרי אשר מקויים הכל בעונותינו
הרבים בחרב הרג

ואברו שם

מאת הערבים

הקורש תוב"ב וכמה פעמים בררשותינו בשם

השר הירוע איש חםר וחכם שהיה אז קונזול
הטשעכי בירושלים ,לבל יבואו שמה מאחבו fי,
הנם שנשתק אן )לפנים ולמראה( הרעש של

הפראים ר 1Iל ,וההולך לשם הרי זה מתחייב

הערביים ,מכל מקום הבא שמה הרי זה כהולך
על אפר .שכיםו קצת על הנחלים הבוערות

בעזרת

שמה ור IIל ,והורענו זאת משום לא תעמור על

בנפשו )נפשות ובופים( ,רמים תרתי משמע.
ואעתיק

קצת

השם יתברך.

ובקצרה

ממה

שאמרנו

רם רעך ,רמים תרתי משמע.

חייס

ושלוס

האזינו

תפט

וכל זה ללא הועיל לרשעי עמנו ,אשר הוליכו

התורה ולמעז הצלתם ,וכמו שמבאר הכו(

אותם שולל ,ועשו מהם מסחר ,מנהיני

יננרוף כזבטר וקחי ונו') ,פירש רש"י לפי

הבעל פעו"ריסטעז) ,גם האגודיסטעז בכלל(,
והלכו לשם לטמיוו ר"ל ,כי אמרו גם אם אנחנו

שהמטר יש בו עצבות לבני אדם שהיה בורו
מלא יין וכיוצא ,כז גם עתה אותן שחשבו

אינם

לעשות שם חיל ·ועושר היו להם הדברים לקוץ

שומעים לקולנו למנוע מלילך שם ,והוא רק
שמיי 1fם,

מכאיב בתחלה ,ועתה נודעו( תזי כטו
אמרתי) ,שהכל שמחים בו כפירוש שר' Iי,

באמרם שיכולים אנחנו הרבנים להןהיר ,עין כי

כאשר יראו שהצדק אתבו באמת ,מפני( כי

אין לנו מסחר אצריי ,וחםרוו פרנסה ,יען

שם ה' אקרא) ,על פי התורה ,ולכבוד ה'

מקבלים פרם מהקהל וכיוצא כפי דבריהם
ורעתם הנכזבה ,על כן רק מבחינת שמיוום(
ואדברה) ,קשות ומוסר להזהירם כנ"ל .אמנם

ואמונתו דברנו הדרבים האלו ,שיבא קידוש ה'
ואמונתו בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

הרבנים

בבחינת

מבחינת

היראים

האזינו

ארציו"ת,

ומזהירים,

צועקים

השמי"ם,

אמרו

)עניני

השוטים

וז  IIש( הבו נודו יאוקינו )כנזכר( (.א) הצור

תזבים

והרשעים

פננוו

כי

כו

דרכיו

משפט

או

אשר הצערטפיקא"ט] ,כלומר השמד צעטטיל

אמונה ואין עוו צדיק ויש ר הוא) ,כדרשת

או טאדטעז שייו רוול[ בידם ,כי הוא אוצר

חז'/ל )עבוהו זרה יה ,א( שהוא צידוק הרין ,ורומן

נחפד וכסף תועבו I/תו שייגו שם עפרות זהב,

על אותן שנהרגו שמה ר'  Iל למכביר ,ואם כי

j

רובן מהם היו אינם שומרים שבת ,מכל מקום

ושאול תחתיה על פתח גהינם שם ר  flל ,אן

אמרו חז  flל בסנהדרין )מו ,א( שהקב"ה מצטער

יודו ויאמרו( ותשמע )גם( הארץ )האצריות

כנ/ול( .אזברי פי) ,אמירה לשון רחמי"ם,

גם על דמז של רשעים שנשפך ,קל וחומר על
דמן של צדיקים שהיה ביניהם ,כיון שניתז

ולטובתם גם בגופניות נאמרו הדברים ,למען

רשות למשחית נוכו [/ח /Iו )בבא קמא ם«. ,א שהת

אמנם עתה נודע ·.להם שהוא עפרות קברור

הנ"ה
(א) והנה קצת או הרבה מפתאי עמנו )בעיניתיני מפני גיול הצרות הגוילית יהנוראות( ,יבואו ויאמרו
אלי עתה נתגלה כי הצוק אתכם) ,הייני אנחני( מנגוי הבעל פעוריסטען והאגווה בתוכם,
ואמרתי בתשובה להם .על ורך משל ,שהיה חולה מסוכן ר"ל והלכו הרבה וקטירים לרפאותו ,ונתייעצו
יחויו בקונזיליים ,וכת .אחו מהריפאים )למשל( אמרו לרפאותו בתרופות כאלו .אשר יתנו אותן וכו' ,ולעומתן
רופאים האחרים אמרו כי יתנו רק תרופות אחרות ,ולעומתן אמרו זה לזה כי התרופות של כנגום המה
סכנת נפשות ר"ל ,ערשי כועת האחירם יהורע מצב החולה ובאו מים עו נפש ,ובאו קרובי החולה ואמרו
להרופאים שאמרו שבז יהיה אם ילכו בורכי הרופאים לעומתם וסיפרו להם איך היה הצוק אתם ,והמה
עני ואמרו למה לכם בובריכם כעת אשר צריכיז לחשוב אולי נוכל להציל עוו להחיות החילה המסוכן
אשר הריעותם

במעשיכם.

והנמשל מובז כי אם אנחנן המנהיגים ההןלכים על כל פנים במקצת בורך אבותינן זי"ע ,ןנמשלן
המנהיגים החכמים לרופאים ,כמ"ש הרמב"ם זי"ע )הלבות דעית פו/ב ,ה"א( וקראום לרופאי הנפשות ,ןהזהרנו
ךצעקנו כנ"ל ,ולעומת צו הקוושה היה גם מהמנהיגים שטעו בשיגג אי קצת במזיו ,שנטן והלכו אחיר
בע"ל פעי"ר רזכיתו ,ועכשיו בראותם ההמןו את גוול הכאב והצרה והירגות ר"ל שם ,יאמרך כן כי הצוק
היה אתני ,ולמה לנו לובריכם ,העיקר צריכין לחשיב אילי יוכלו להציל עוו כלל ישראל החולה ןנבזה
אשר נחשבי כמו גוף א' חילה ,הו ירפאני ויושיענו בשנת "גאולה ,במהרה בימינו :

חיים

תצ

ושלום

האזינו

וו וא) ,כפשוטו ,כי כביכול יתברך שמו אותו

דךד עבודה ורה וסטרא אחרא ,יעו כי אבותיך

לא הרעו לו ,כי יום נקם בלבי כתיב )ישעיה סג,

לא הלכו ולא יעדו מדרך כזה ,ואין כאו מקומו

(,ר בעת שירצה להופיע בחרב גאותו ,היינו

להאריך( .בהנחו עייון גויים בהפרירו בני
ארם יצב גבווות עמים) ,שחלקו העמים

לילך בכח ובחיל ,ובקראם ישוב נכלומר חורבן[

והמדינות כפי משטרם ,ועל פי הפעלקערבונ IIד,

הארץ ולהם בעצמם הרעו( .בניו מומם רור
עקש ופתותו ) ,לא הועיל שום תוכחה ושום

ואיו צרוני להאררי בפוליטיקי"ז שלהם ,אך
העיקר

גאולתו ,ולא כאותן שהכעיסוהו במעשיהם,

כי

ומספר בני ,ישראו,

החלק(

ראיות שהראו לנגדם להכתות הנ"ל ,רק המזt

)נחשבו רק המאמיניםבהשם יתבךר ושומרים

החויקו בעקשותם באולתם ורשעתם ,כי הוא

שבת קושד ותורת הן ולבב I/י ישרא  IIל נחשבו,

ועלייה ,וכיצוא

אלקי מפעל בנשמתם

גאולתם

בארץ

והתפתחות

כי יש להם

חלק

בלשונם הברוייה ,וכלומר שאול תחתיה( .הוה'

והתנהגותם ,לא כו הרשעים הנוכרים לעיל ,ורק

תגמין זאת) ,כפשוטו וכנןכר לעיל( ,עם בבו

אלו הב  IIל( יעקב חבי נחותו) ,אותו שהם

ווא חכם ,תרגומו עמא דקביל"ו אוריית'/א

מחזיקים תכורת אבותינו תורה צוה לנו ונו'

ולא חכימו) ,היינו שאי אפשר להיות האומה

קהלת יעקב ,ויעק/יב בחיר שבאבות יושב

הישראלית בלתי שפירת התור"ה ובלי אורייתא

אהלים של תורה ,ועל שפו עיקב וישראל יקראו
בני ישראל( ,וכן יוכל לראות כלכמין צקת

לאומיות ושום 'עצה ושום תבונה בנד התורה

בדעתו בכל השירה הקדושה הזאת ,איךהוא

ומבלעדה ,ובפרט בארצינו הקדושה( .הוא

להוכיח ולהוהיר נגד כל המפלגות הבעל פעור,

הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננו) ,פירש

וכל דעות הנפסרות של הדור האחרוו הלז.

שקיבלו

עליהם

ושימרום ,לא

יועיל שום

רש /Iי הוא עשך אומ/זה באומו"ת ,היינו אומה
וגם מה שכתוב )לקמז לב ,יז( חדשים מקרוב באו

המיוחדת באומות ,בשפיר"ת התור"ה דקבילו

לא שערום אבותיכם ,ופירש שרןןי שאפילו

אורייתא כנוכר ,ולא יועיל שום רוח לאומיות

האומות העולם לא ידעו מכאלו ,וכל הרואה

בלתי יתבךר שמו ושפירת תורתו( .זכור ימות

אומר ןה צלם חיודי ,עכל"ה .ובפשיטות יפלא,
כי הלא לקחו הצלמים רק מאומות העולם ,כמו

עוום בינו שנות רור ורור שאי אביך

ויגרו זקניך ויאמרו וו) ,היינו שאנחנו נלך

שכתוב )תהרם קו ,הל( ויתערבו בגויים וילמדו

רק כדךד המקובל לנו מאבותינו ולא בדרך

וגו' .אלא ש שי לומר )בדךד צחות( ,כי צלם

החדשים ,וגם כתות היורדים בזכות ,במשאות

j

חיודי היינו הצלמים )אבצייכנונגע'/ז( ,סימני

שוא ופדוחים ,התולים עצמם בבע"ל פעו"ר,

טומאה שלהם ,וזהו צלם של יהודי
)נאציאנא'יל( שלהם ,הו שימרנו ויגאלנו במהרה

כי אבותינו לא ציוו לנו כו ,גם לא בדךד
הצבועים האגודיםטען מהתכות האלו ,כפו
שכתבנו בזה )בפרשת ראה )לעיל בי,ז( על הכתוב

בימינו )הוארתכי עור בזה ,ראי! כאז מקומר להאזר(:

כי יסיתך אחיך בו אמ"ך ,שדרשו תוIל )זהור
חשר פשרת כי\ תשא(ככד וכון ,אמ"ך ןה תורה

שבעל פה ,נלכה נעבדה אלהים אחח)ם אשר
לא ידעת אתה ואבותיך ,בןאת תדע כי הוא

או יאמר האוינו השמים וגו' .מה שראיתי

בכתכיד קודש "שם שלמה"
"לאאזמו"ר זי"ע פנשרתן ,שכתב כי הנה מי

'
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ח-י-ים
שאומר

רברי

מוסר

ושלום

חאזינו

ותוכחה

ברבים

צריך

והביאום

למרינתו

ועמו

1

תצא

הלא

הוא

ית  flש

להעלות ולקשר ריבוריו למעלה ,הייבו שיאמר

הוציאנו בעצמו )כביכול( ממצרים ,והביאנו

זאת בשביל השם יתבךר· ,כרי שיהיה נעשה

למרבר וחיליכנו לשם על ירי ענני אש וענז,
ומח זח שייך בזח לשוו מציא"ח.

רצונו יתברך ששימעו בבי ישראל למצותיו
מצות השם יתברך ,לפרוש מהבלי עולם הזה

התחתון ,ולרבק את עצמו בהשם יתברך
ותורתו ומצותיו ,על כו נאמר האזינו השמים,

אולם י t1ל על פי רברי אאמו"ר זצווה"ה
זי"ע כתפארת בנים לסוכית )עיי! שם בר"ה

לשמים(.

יסןבבהנו יבוננהו ונם בר"ה מה שעשרים סוכות אחר יוהן'כ

)שיאמר

רבריו

למעלה

כונתו

וכו'( כי הנה מי שלא ההי ראוי כמעשיו היה
ואיברה) ,לא בשביל עצמו ,רק בשביל
השמים כנזכר( .ותשמע הארץ) ,חבבי ארםחענני כבור פולטו ,וכמ  flש בחאריז"ל )עייז
חנסריור( .על כו כאשר צרונו ית"ש לזכות אותנו
למטה( .אמרי פי) ,שהנני אומר תוכחה ברכים
כהסוכה נתן מקורם את יום הכיפורים לטהר
כנזכר ,ויהיה כמו( יערוף כמטר וקחי תזו
ולכפר על נפשותינו ,ועל ירי זה זוכיו לענני
כטו אמרתי) ,שיררו הריבורים מלמעלח
כבור שהוא הסוכה ,להיות פנימה ,כי זולת זה
למטה ,להכות שורש כלבות כני ישראל ,יעו
כשהוא מלוכלך בעונות נמצא לרחותו לחוץ
כי הנני( כי שם הי אקרא) ,אומר הרברים
ואקרא שם חי וכבורו ורצונו יבתרך שמו ,רק(

ח' fו מקרושת חסוכח .וזח שאנו קורין בפרשח

)ליתו נורל לאלקינו

הזאת קורם סוכות ימצאהו בארץ מרבר ,
)חפקר במעשיו( .ובתוהו יוו ישימון) ,מלא

שמים לעברו ולחללו כראוי( ער כאן רבריו

חטאים ועונות ,החטא חירוע במרכר שחוא

חקרושים ששמעתי מפה קרשו ,וכז הוא כספרו
הקרוש כתב יר שם שלמח ]ואת חיבוריו בתבניתם
בשילמות אל נרכל להרפיס! על פי צוואתו הטהוהר ,בי ריאים

שורש הסטרא אחרא ,תחו ובהו ילל ישימון,
ובזה שיד לשוו מציאח ,היינו אחרי חטא חירוע
במרבר שחפץ ית/יש לטהר נפשנו מזה ש~~א

בחיבורינו ,וכו למיהוי חםריא לקייס מיל .:ר"Nבות ,ובז עשה
)מטעם וה( אאמון'ר וי"-ע בחיבו~ו רבכ.יאו רכרי רקוש אביו

עילאח מקורם ,ביום ח כיפורים כנ I1ל ,ויוס
הכפורים חיה סליחת החטא הנזכר ,שאמר לו

הבו נורו ואוקינו,
כלימור וקיום תורתו ומצותיו ,ויתקשר שם

אנתנו עלבזר Vףרב"זי',--חו" ,על ןכ זוכ~ ךנרIכ' ~-י-תהא אותרכ למוכלך אז~~_ ,סיוכבבהן,
חיות ,נפשנו ,וכאשר האכתי בהרבה מקןמותi-ורזעב"וtעJם\ן;;ת~- ---ו(תם.-יב-ונזזנt;-י'Tבחינת בינווה ותשובח
וי ןע[:
f

ית"ש למשח רבינו ע/וה )במרדכ  ~,כ( סלחתי
כרברד,

)לכ ,י-יא( -יזנצאהר כאץר מרבר ובתוהו ילל
שיימוו יסובבנהו יבוננחו

צירנהו כאישוו עינו ,כנשר יעיר קנו על גוזליו

ירחף יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו.
ויש לרקרק על הלשוז "ימצאח"ו בארץמרבר/

ונתז

אחר

כך

חסוכות

ענני

כבור

כנזרכ .ועל ירי זה( יצרנהו כאישון עינו

כנשר יעיר קנו עו נוזויו ירחף) ,רקאי על
אימא רחופפת על בניה ,קן צפור בסוכות
)הקרמת תיקיIIז ב(, ,ב וכמן/ש שם בתפארת בניס(,

כנורכ לעיל.

,f

וכי הקב t1ה מצא אות.נו שס כמלך כשר "ידם

ובזה י t1ל המשך חכתוב יפרוש כנפיי) ,רקאי

שמוצא מציאה עם השוכו במרכר ,וכבשום

על חנש"ר ,שהוא בחינת זעיר אנפיו

תצב

חיים

ושלום

חאזינו

ונוקכא כהיכלי' ,כראיתא הבקרמת תיזוה"ק

אנשים ,כאלו אין איש ,ופירש בזה אאמו"ר

ועייו שם ככאר לחי ראי ,יהן' מרית נכללו

ויו'ע בחיבוריו ככמה ענינים .והא כהא תליא

בזעיר אנפיו ונוקכא כנורע( .יקחהו ישאהו

אם הוא עובד ה /באמת בלי פניות לראותו כני

עי אברתו ) fלמעלה מבחינת נשר זעיר אנפיו
כב"ל ,הוא כהושעבא רבא ,הכובה כהקפות מז'

אדם ,אז גם כן לא יבוש מפני המלעינים עליו,
ויקיים מה שכתב דוד המלך ע"ה )תהלים קיט,

יומיו עילאיז דחסד של מעלה ,כנורע כסירור,

מו( ואדברה כעדותיך גנר מלכים ולא אבוש.
וז"ש הו ברר ינחנו) ,כאלו הוא כדד בכיתו,

ונתגלה אז בחינת ה /אחר ושמו אחד ,שביטלו

ועל ירי זה( אין עדנו אי נכר) ,עבודה ןרה,

הע /שרים ככחם ,רק ונשגב שמו לבדו יתברך.

היינו כמו שאמרו חזן,ל )עייז פסקא זוטא בהעלותך

על כז אומרים אן כהקפות אתה הראת לרעת
כי ה' הוא האלקים איוון עו"ד מלכד"ו .וז  flש(

פי"ב ,ב( המתנאה כאלו עובד עבודה ורה ,כיון
שהוא בכית מלא אנשים כאלו בדד בביתו ,ולא

ה' ברר ינחנו) ,עם כנסת ישראל ,פר אחר

יחשוב שום גאות ופניות בפני בבי אדם(.

והוא הכנה לשמיני עצרת ,שאן יחודא שלים,

איל אחד ,שאהנה ממך ככיכול( .ואין עדנו
אי נכר) ,כנוכר כי איו עוד מלכדו(:

וז"ש במסורה ופני כרווים יבהנו) ,וארברה

בעדותיך גנד מלכים ולא אבוש ,כיון

שאיו נפקא מיניה אצלי ראיית בני אדם
)לב ,יא( כבשר עייר קנו וגו ./פירש רש'  Iי נהגם

בענורתו ,יהיה מי שיההי( ,כנזכר:

כרחמים וכחמלה כנשר הןה

רחמני על כניו ואינו נכנס לקנו פתאום עד

או

שיעירו ויהיה כהם כח לקבלו ,עכל"ה .וקשה
הלשוו  IIשיהיה כהם כח לקכלון' ,וכי אם המה

כשעוברים השם יתברך כררך הכתוב בכ I/ל

שהוא מקשקש ומטרף על כניו ככנפיו וכו' כדי

ישנים אין כו כח לרבזלו .וכעל כרחך מוכן
הנמשל כרמן כי מקשקש על כניו היינו בכחינת
קול רודי דופק )ישר השירים ת ,ב( ככל פעם
לעוררם לתשובה ,כדי שיהיה כו כח) ,בכחינת
ועתה יגרל נא כ 'Iח אדני )כמובר ,וייז( ,שמכואר
הכונה כהאריז/ול היינו שיגיע להם הישועות גם

כמדת דינא אדנ /Iי ,ויקכלום כשמחה כלי נהמא

רכסופא ,רק גם במרת הריו כל טוב סלה

יאמר הו ברר) .רוות בוכל רורכיך
רועהו

דרכי//ך

דעה//ו,

ג,

)משלי

(,ו

היינו

כמפורש בטור שולחן ערוך

אורח חיים )סימז רל"א סעיף (,א שכל משאו ומתנו

ועוברותיו הנשמיות יהיה הכל לשם שמים,
וכמו שחשב שם מרן המחבר על דךר הכתוב
הנזכר,

אז(

יבחנו,

מצד

)במנוחה

הסטרא

אחרא( ואין עדנו או נכר) ,שלא יהיה בו
מחשבת

עבודה

זרה,

ופניות

הבאות

מתאות

עצמו הגשמיות .מה שאיו כז כאשר בכל דרכיו
הנשמיים יהיה כונתו כסדר לשם שמים

לקבלם( ,והבו:

בפשיטות( ,כנןכר:

)לב ,יב( ה' כדד ינחנו ואיו עמו אל נכר .ינחנו

)לב ,יט-כ( וירא ה /וינאץ מכעם בניו ובנותיו,

במסוהר בן ,דן .ואיךד )משלי יח ,טו(

מהם

לפני נדולים ינחנו .הנה נודע כספרים הקדושים
כי צריך להיות לפני העובד ה /בית מלא

ויאמר

אסתירה

פני

אראה מווה אחריתוום כי רור תהפוכות המה.

יש לרקדק מה שכתוב כי דור תהפוכו  f1ת ,הלא

חיים

ושלום

האזינו

תצג

בצביעות

המה) ,בבנים ובנות ,בכל אחר עשו להיפך

והתהפכות ,רק בדורנו רובם שרעים גלויים
וכופרים הכל ר"ל.

לעביו הלימור כבזכר לעיל( .ה  fציילנו במהרה
בימינו בתוך כלל ישראל:

הרשעים

בבחינת

אינם

תהפוכות

אולם אמרתי בדרשה בשבת שובה נגד )הבית
יעקב,

כלומר(

בית

שרוצים

עשו,

האגוריי"ם להפוך הקערה על פיה ח"ו,
ולהפיצה בכל מקום ,המה ררך אחת להם

בהתקשרות גדול ממקור הסטרא אחרא עם
הציונים

ומורחים

יחריו

יספו במהרה

בימינו,

והמה עושים בוה להסית לב המון הפשוטים,
בררכי ערמומתם ושפתי חלקותם ער כי ההמוו
במקום שצריכיז ללמר בניהם )הוכרים( לתלמיר
חכם להיות בני תורה ,עם כל וה כשבאו לכלל
יווג שנה יצויאום מבית הספר ויאמרו רי ללימור

בתורה ,בטענתם כי מחמת כובר עול הפרנסה
שאינה מצוייה מוכרחים ללמרם ררכי המסחר

ויאםר

אסתירה

פני

מהם

מה

אראה

אחריתם כי רור תהפוכות המה בנים

לא אמוו בם .י"ל רקאי על ימות המשיח קורם
ביאתו ,על מה שאמרו חז'ול בסוף סוטה )זבט,
ב( ובסוף כתובות ובפרק חלק ובכמה מררשים
וווה"ק אזיו חורבן ןחוצפא חייה ,ופני הרור כפני

הכלב בלי שום בושה ,כפירוש רשווי שם ,ובלי
נימוס ומרות בני ארם ,ואן ההסתר פנים ר"ל
ביותר.

וז"ש אםתירה

פני

מהם

אראה

)בחינת מ"ה החרש ,שזהו

מ"ה,

יהיה בעת

תוהר,

הגאולה במההר בימינו ,כמ"ש בכובת מוסף
מלך רחמו רחם עלינו .ווהו יהיה( אחריתם,
)הקץ האחרו"ז והנאולה שלימה .על כו מקורם

ואררבא אמרינו במתניתו בסוטה כ ),א( .כל

האור הוה יהיה כנIIל( כי רור תהפוכות

המלמר את בתו תורה כאלו מלמרה תפלות,

המה) ,תהפוכות היפך הרעת הישר והשכל

וכן פסקינן ביוהר רעה )סיזב! רזב"ר( ,ובזה אררבא

שצרד לחייבו ,וגם אם יבררו ויוכיחו להם ,עם

יתנם )גם הבתולות הוקנות( ללמור בבתי עשו

כל זה לא יועיל כי מקויים ]בעונות[ חכמת

האגוריי  ffם ,אשר מזה יוצמח מכשול נריל

סופרים

)סרטה פ"ב,

בכנסת ישראל להשרירים היראים אשר הו

טמ"ו( ,נם כשיראו כל סימני הנאולה עם כל ןה

קורא.

יבעטו באמונה זו ,כי ריר תהפוכות המה ברעת

ולעשות במשא
בבותיהם

שאינם

ומתן

וכיוצא.

מחויבים

ולעומת זה

תבלמור

וז"ש וירא ה' וינאץ זבכעם בני"ו

ובנותי"ו,

תסרח

ויראי

חטא

ימאסו

היפוך ובמולבל ,כמ /Iש ברניאל )יב ,י( יתבררו
ויצרפו וגו'.

)כנ IIל שעושים בהכנים והבנית בכל אחר
ההיפך ממה שנצטוה ,לזה לא ילמרו כראוי,

וגם מ"ה אחרית"ם ,רומז כי מ"ה ה' אלוקיך

ולהבנות ילמרו כנזכר( .ויאזבר אםתירה פני

שואל מעמך כי אם ליראה )לעלי י ,יב( ,והו

זבה

יהיה באמת רק לעתיר באחרוהנ .וז"ש זבה
אחריתם ,אבל קורם לוה כי רור תהפוכות,
היפך ממרת יר"א ,ה' ירחם ויצלינו מבלבולי

מהם,

בהסתר

פנים

כפשוטו,

אראה

אחרית"ם) ,שזה יהיה בסוף יומיא באחרית

הימים ,ואראה מה יפעלו בוה האם יקרבו
הגאולה על ירי זה ,בוראי לא ,רק ירחקוהו

ריערתם

ויתרבו צרות ישראל (.ו"ח כי רור תהפוכו"ת

)כמ"ש ברנאיל )פי"ב( רבים "לא יאמינו/ו(.

ומזימותם(,

בנים

וא

אזבון

בם,

תצד

ח"יים

ושלום

האזינו

וגם כמ"ש בזח בספרי )פש כ ,ר( ודריש על לא

כתב

I/

אמוזבם שלא אמרו אמו אחרי ברכת

וכשחשוום חכתוב ואמר הוא

חיתפאר חגרזו וגו' ,עכל Iוח.

קראוכאן חוש"ע ,וחלא עוד בפשרת שלח
)במררכ בי,פז( נאמר ויקרא משחלחוש"ע בן נון
יחוש' Iע ,ולמה שוב קראו כאן חוש"ע בחסרון

לישועח זי ,וזחו חבנואח נאמר על סוף יומיא

במחרח_

חיו"ד .ואי משום שקראו שם כדשרת חז I/ל

בימינו למען שמו ותורתו:
.
)כרI/ח וכפר וגוי( בשם חספרי )עיי!

פשכ ב ,ו( שנחלקו בשיחר רי יחודח ור' נחמיח,
tt

ר' יהודה דירש כולה כבנד שיראל ,ורן נחמיח

דושר כנגד אומות העולם וכו' ,ר' יחודח
דורשח כנגד שיראל )לעיל לב ,בר( אמרתי
אפאיחם וכון ,וחנח חאור חחיים )בפשרתו( בד"ה

שיחת לו לא בניו מומם ,כי חניותם חוטאים
אז לא נקראו בנים והמום חוא מחם בזה ,עייז
שם ,ובעל כרחך הוא לדעת רבי יחוחד )כבא
תכרא י ,א{ דכשאין עושיו רצונו של מקום נקראו
עבדים) ,כמ' Iש זח באור חחיים בשם (,ל"ת

אבל לדעת רבי מאיר שם ביו ךכ ובין ךכ
קרויים בנים .ולפי זח רבי יחודח לשיטתו ,דאם
פירש כן בכתוב בניו מומם כנזכר ,וכיון כשאין

עושים רצונו של מקום לא נקראו בנים ,על
כן פישר עליחם כל חמקראות )בחמךש

וצרד פירוש

וביאור דכריו ,כי באמת חוקשח לו שפיר למח

חיינו כדאמרו שלא חיח חפצם לענות אמן
שיתאמו ,ויקויים כו בגאולח שלימח כי לא קיווי

)לכ ,מג( וכפר אדמתו עמו ,עיין פירוש רש"י

וחושע בן נוו

חסיר חיו"ד ,על דךר אומרו )שיעהי " טו(

חנביא ,כמ"ש ירמיח )אי ,ח( למעז חקים את
חשבועח אשר נשבע חן לאבותיכם ,ואעו ואומר
אמו חי שחוצךר חנביא בעצמו לענות אמן,

אלין וחבן( ,חן יעזרנו ויושיענו ויגאלנו

חאור

החיים

חקדוש

וזח

לשונו:

)סוהט לר ,ב( י"ח יושיעך מעצת מרגלים ,חלא
זחו השם יהושע נקרא ונשאר לו לשם עולם.
וגם חרי חוא צריך עוד לישוע"ח כוללת ,אשר
י"ק יושיעו לנחל כלל ישראל כראוי .ואם
בשביל תירצוו )דהאור חחיים( משום חיתפאר
הגרזן וכו' ,חיינו לנגי משה רבינו ,הלא זחו
אדרבא כבמואר )בשרפת שלח ,שס( בתרגום יונתן
כד

חמא

משח

ענותנותיח

דיחושע

קראו

יחוש"ע ביו"ד ,ואם כן זחו מסוגל לענוח ושייך
יותר בעמדו לגבי רבו ,ולמח קראו עתח הוש"ע
בלבד.

ויש לומר כי לגבי רבו לא שיד ענו"ה ,דחוי
כאלו חוא קצת ממש ,רק שמשפיל
את עצמו ,אך לנגי רבו צריך חתבטלות גמור,
כמו שאמרו חז"ל )פסחיס קח ,ב( מורא רבך
כמורא שמים ,ומשח רבינו לא חיה לו רב רק
הקב"ח בכיכול ,על כו נאמר )מבררכ יב ,ג( וחאשי
משח ענ"ו מאוד "מכל חאדם אשר על פני
האדמ ",IIח חיינו שחענווח שלו ,חיינו לגבי כל

חפרשח( לפורעניות .מח שאיו כן ר' נחמיח
י I1ל רסבירא ליח כרבי מאיר דבין ךכ ובין כך
קרואים בנים ,על כו שפיר פרשת חתוכחח

האדם אשר על פני חאדמ"ה ההי מחזיק את
עצמו בשפלות וענוח לגבם של כל בני אדם,
אבל היושע לנגי רבו שחוא כמורא שמים לא
שיד ענוה כנזכר לעיל ,רק התבטלות ,על כן
לא שיד כלל חיו"ד שחוסיף לו בשביל חענוח
כדברי חתרגום יונתן כנזכר לעיל ,ונכונים דרבי

)לכ ,מר( וי בא משה וכו' הוא והושע בו נון.

חאור החיים ,והסביו יביו:

ופורעניות רק על חאומות חעולם ולא על

ישראל ,כמובן:

ח'י'ים

ושלום

וזאת חכרכח

תצה

וזאת הברכה
)גל ,ב( ויאמר הי מסיני כא וזרח משעיר למו

וזר"ח זנשעיר יזנו) ,כחינת זריח Iות החסרי"ם

וגו' .למרנו משה רכינו סרר

לשיראל עם קרוכו מקבלי התורה( .חופיע
זנחר פאר"ן) ,שפר"ו ורכ'וו ,כל אחר הוליד

גכורה) ,יכמ/יש כטיר הלכית ראש חורש )סימו
תיןן « tשהוא כנגר פחר יצח"ק ,שעל זה היה

זכר אחר כך כררשת חזן,ל )שס פט(, ,א וגם מצות
פרהי

קול השופר כמגוו תורה) ,כמכואר כרמכ'/ו

הפסוקים רבאשית סימו בן וויש ג' כא"ר ונבאר עניו הנשמות(,

פרשת יתרו שם )שמות יט ,יג ר"ה בשמךו« ,וכמי

ונקרא כררכי חז"ל גבור"ת אנשים ,וכלול

נתינת

מתרוויהיו( .ואתח וכרבבו"ת קור"ש) ,כחינת

התורה הוא כחסרו ית//ש ,כי על כן מרככים

חכמה כימיז החסר ,וגם מלאכי השרת רכבות
כתות ,מהם של חסר ,ומהם של מרת הריו

נתינת

התורה

שכתכנו

כחג

כמקום

השכועות,

אחר

שהוא

כעה"י.

ועניו

כחינת

בשם הוי Iוה נותו התורה .מה שאיו כו בכרכת

ורכיה

והפחר

הוא

כנוער

כו מטיפת החסר )עיין שער

כרשרות

חז"ל,

ואכמ"ל(.

המווו כנרך אלקינו) ,מרת הרין שצריך המלך
לפרנס עכריו וכפרט כריותיו( ,שוהו מרת

זניזנינו,

החסד ית"ש שאינו מחוייכ ממדת הדין לגלות

)הגכורה בחינת א"ש לוהטה כעד דת תורתינו

מסתריו אלפים קרומה לבני ארם ,וכנודע וה

הקרושה ובוערות נגד עוכרי התורה( ,והיינו גם

מהתוספות יו'/ט )ברכות פו'ו ,מו'ג ר"ה לברך( ,ואם

כז כלול מתרוייהי על קוטב הנןכר:

כז הוא כלול חס"ר בדי//ן כנתינת התורה כיום
ההוא

)חג

וצריכין

השבועות(,

אנו לדבק

כמדותיו יתI /ש להיות כלול מתרוייהו ,במדת
הדין

נגר

עוכרי

רצונו

ומחריכי הרת,

ומדת

הרחמים לעושי רצונו ית/וש ,וכו בכל העכורות

צרך להיות כן לפי העניו.

1

)שהוא

חסר(,

א"ש

יזנו,

ר"ת

)וג ,ב-ג( מימינו אש דת למו ,אף חובכ עמים
כל קדושיו בידיך והם תכו

לרגלך 'ישא

מרכרותך.

יוול

מהו

קישור

וסמיכות הדכרים ,ופירש רש"י תכו לרגלך
התיוכו לתוך מרגלותך ,ישא מדברותך נשאו
עלהים עול תורתך ,עכלן/ה .ועל אף חוככ

וז"ש ויאוכר ח' וכסיני בא) ,שיררה שנאה

עמים פירש רש 'Iי רכר אחר אף חיכב עמים,

לאומות העולם ,כראמרינן כמסכת שכת
)פט(, ,ב והיינו במרת הרין נגרם ,ועל ידי זה(

אף כשעת חיכתו של אומות העולם שהראית
לאומות פנים שוחקות ומסרת את ישראל כירם,

חיים

תצו

ושלום

וזאת חברכח

כל קדושיו כידיך ,כל צדיקיהם וטוביהם דבקו

ללכי גליתי לאברי לא גליתי ,למלאכי השרת

כך וכו' ,ישא מדברותך מקבלים גזרותך

לא גליתי( ,אז )לאשר אינם בני בחירה( לא

ודתותיך וכון ,עכל'  Iה .וכתחלה פישר רש"י כל

יוכלו לשנות ולדכר כלל למהר את הקץ ,עד

קדושיו בידך ,נפשות הצדיקים גנוזות אתו וכו',

כאן תוכן דכריו הקדושים.

עכל"ה .ויש לדקדק וכי רק נפשות הצדיקים
ננוזות אתו ,הלא כל הנפשות ישראל אתו
יתכרך שמו) ,כל אחד ואחד לפי מדרנתו

ודבריו אינם צריכים חזיוק וראיה ,וכן משמע

וזכותו( ,כמ"ש )תהרם לא ,ו( ביךד אפקיד רוחי
וגו' וכנועד.

ככמה דותכי ,אם כי אמרו חז"ל )חוליו .

ז ,כ( גדולים צדיקים כמיתתן יותר מכחייהז,

היינו בערך קדושת מעלתם נשגכו למעלה
ראש ,אבל מי לנו גדול ממשה רכן של הבניאים

וי"ל הכמשך הדכרים על פי מה שכתבנו

שעמד במסירת נפש בעד כלל שיראל ,ועתה

במאמרנו לראש השנה )שער יששכר ממאר

הניחה לי )בפרשת תשא )שמית לכ«, ,י ודרשו

בשר'ןי

רז IIל )תנחומא תשא סמיו ככ( שהקב  flה פתח לו

)פרשת חקת )כמורכ ב  fטו« ויעדו לנו מצרים

פתח ,משמע שהיה הכח כידו למחות ,וככחינת

ולאכותינו ,שהאבות מצטערים כקכר בצער

צדיקים באים ונוטלים בורוע )עיי iברכות זי(, ,כ

כניהם ,כי על כן יפלא כעינינו מאוד אם
האכות הקדושים יודעים בצערנו ובגודל חילול

מה שאין כן אחר חורבן בית המקדש וכלל

מאזנים למשטפ אות עא(

כי

הנה

מצינו

ישראל אמרינן כמדשר רבה איכה )תפיחתא פכ"ה(

השם אשר יעשו לנו כדיכוי נפשנו בגלותנו,

כשהךל משה רכינו אחרי פטירתו לככל
להחזירם לישראל ,שציתה בת קול ואמרה ככר

ולא יוכלו לפעול ולכטל זאת ,ולהכיא הגאולה

נגזרה גזירה ,אז חזר בו מדי ,הרי כדאמרן ,ואין

כקרוכ ,ומדוע ימשך זה זמו זמנים טובא עד

כאן מקומו להארך.

ואת דתינו ידרכו תחת רגליהם ,ואיך שיתקו

הנה.

ובזה יש

אלא כעל

רכחך

חק רוש

זי"גנ

כמו
בתוך

שתירץ
דרכיו

המשך

לומר

הדכרים

כהכתוכ

אאסו"ר

סיסינו) ,שהוא חסדים( .אש רת ;סו,

הקדושים

דת

)ניתנה

התוהר

כנסיונות,

ככחינת

אש

)שהתמרמר על ככה מאוד מאוד בחיים חיותו,

השעהר ,שצריכין ללחום כההסתר פנים ר 'ל,

על צער וגלות השכינה ככיכול ,וההסתר פנים
הנורא וצרות ישראל( ,ואמר כי לא יפלא זה

ובחינת א"ש כבור"ה כנודע( .אף חובב גנזנים,

מדוע לא יפעלו האבות הקדושים לגאולה
כמהרה בימינו) .,אשר המה באמת קרובים יותר

לכסא הכבוד שמה( ,לאשר איו להם בחירה
שם ,כי הכחירה נתונה רק כעולם הזה כלבד,
וככאו יכולים לעכוד על ככה לקרכ הנאולה,
אכל שם אם יאמרו להם שלא ידברו מזה כי
לא הגיע העת) ,וכמו שאמרו חז"ל כפרק חלק
)סנהורין צט ,א( כי יום נקם כלבי )שיעהי סג(, ,ו

I

)זהו הצרה גדולה כיותר כשעת חיכתן של
אומות העולם שהראית להם פנים שוחקות
כפירוש רשן'י הנזרכ ,והגם שהמה לא צרו
לקכל התורה ,ואנחנו מקכלי' מדוכאים תחת

ידיהם ,ואיו ךל חילול השם גרול מזה ,ומדוע
ישתקו האבות הקדושים לזה כנזכר ,וכעל
כרחך התירוץ( כי קרושיו )האבות הקדו.שים
ורבותינו נפשות הצדיקים גנוזות אתו כפירוש

שר"י ,הו( בירך

i

)שהמה כידו יתכרך שמו,

חiןiןם

וואת חברנה

ושלום

תצן

ואין להם בחירה כלל שם ,רק לאשר צוום ,על
כן( והם )בני ישראל( ,תכו ורנויך) ,הותכו
לתוך רגליך בנסיונות ובשפלות( .ישא
זכרברותיך ) ,ועול הנסיונות ירבה עליהם,

על משיח בו דוד שיקבלו תפלתו להביאו אל
עמו כנזכר היה רק העיקר בשביל כבוד שמים

מחמת שבשמת אבותיהם הם בידיך ,ולא יתנו

יתברך ,וןהו עיקר טענתו שיביאוהו בקרוב ,על

להם רשות להמליץ כנזכר לעיל( .ןהו הגיד

כו התחיל וןאת) ,שהוא השכינה הקדושה,

משה רבינו זי"ע לפבי פטירתו ,הרעיא מהימבא

זא'  Iת כביכול ,כבמואר בתיקוני זוהר הקדוש

כלל ישראל בשפלותם

)תיקיו נא נו ,א( על כמה כתובים שנזכר זאו'ת,

ודלותם מלות ,בפרט מה שיהיה בדור האחרוו,

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם )ויקרא כו,

השם יתברך יושיענו ויגאלנו במהרה בימינו

מר תיקיז יט מ(, ,א זאת אשיב אל לבי )אינה ג ,נא

אמז:

שס( וכהנה( .ויהורה) ,השם יקי"ק עם דל"ת

מליצת

זכות בעד

)לג ,ז( וזאת ליהודה ויאמר שמע הו קול
יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב
לו

ועזר

מצריו

תהיה.

יוול

על

פי

דברי

אאזזכו"ר הקרוש זכפה"ק זי"ע בספרו שם

ובזה י Iול רישיה דקרא וזאת ויהורה ויאזכר
וגון ,שגם ןה שביקש משה רבינו ע'/ה

שרומז למדת מלכות דלה ועניה ליחדה עם
בעלה כביכול ,ולהעלותה בביאת בן דוד ,זהו
עיקר טענתו(' .ייאזכר שזכע ה' קוי יהווה

וגו') ,גם עוד בשביל ב' הטענות הנןכר לעיל(,
כו יהי רצוו במהרה בימינו אמו:

שלמה כתב יד ,דהנה משיח צדקינו מתפלל
בעדנו שיגיע העת שיבוא לגאול את ישראל,

)לג ,ט-י( האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו

שיהיה הקמת שכינתא מעפרא ,ויתרומם כבוד

ואת אחיו לא הכיר ואת

f

ינצורו,

שמו ותורתו וישראל בכל ענינים .והנה יש ב

בניו לא ידע כי שמרו אמרתיך ובריתך

טענות אשר בעבורם ראוי להתקבל תפלת

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו

הצדיק ולמלאות משאלתו ,א' שהוא צדיק גדול

קטורה באפך וכליל על מזבחך .י"ל על דרך
מוסר ,כי לכאורה יפלא הלא יורו משפטוי
ליעקב ותורתך לשיראל ,היינו רב וגדול מורה

וקדוש ה' וראוי שיקבלו תפלתו .ועוד דהוא

סובל יסורים כנודע )עייז סנהרריז צח(, ,א אם כו
מהראוי שיקבל השם יתבךר תפלתו כדי שינצל

הוראה לישראל משיב תשובות להלכה ודן דיני

מצרותיו ומכאוביו .וז"ש שזכע ה' קוו יהווה,

תורה ומשפטים ,אם כו בזה העיקר אם הוא

)שהוא משיח צדקנו משבט יהודה ,שישמע קול

רב חכם מופלא בקי בד' חלקי שולחן ערוך,
וגם כמאמר העולם בשולח rערוך החמישי,

תפלתו( .ואי עזכו תביאנו ) 1אל בית ישראל
שיבא ויגאלם במהרה בימינו .ואמר שני
הטענות שראוי על ידי זה לשמוע תפלתו(,

יויו רב וו) ,שהוא בכחו צדיק וקדוש גדול
וראוי בכח זכותו .וגם( ועזר זכצריו תהיה,

)שהוא מעונה בצרות ויסורים ,וראוי לעזור לו
להצילו מצרותיו ומכאוביו ,ולהביאו אל עמו(,
עד כאן תוכן דבריו הקדושים.

היינו מילי דעלמא ותחבולותיהם ,אבל שיהיה
לוחם מלחמות ה' שילחום גם עם בניו ואחיו,

הלא זהו בעל מחלוקת גדול ,והלא יאמרו
הבעלי בתים כי רב צריך להיות איש שלום
סובל הכל ,ומעלים עין מסוררים ,עושה שלום
עם הכל ,ומתאחד ,עם כל הכתות ומפלגות,
ולא לריב עוד עם קרוביו ומקורביו ביותר.

ח'י'ים

תצח

ושלום

וזאת חברכח

וגם מ f /ש ישימו קטורה באפך ,שזהו בחינת

למען כבוד שמו ותורתו ,זהו שמתחיל נסיתו

קטורת המעשרת ,זהו שיך לאדומו f/ר

במסח תריבהו על מי מריבח )לעלי לג(, ,ח היינו

המבקש רחמים בעד כל הבאים לקבל ברכותיו

חטא מי מריבה .ולמה חשבו בזאת לזכות ,אלא

להשפיע להם כל טוב .וגם קטרת הוא בחינת
ויעמד בין המתים והחיים ותעצר המגפה )כמדבר

שגם זה חיה זכות למשה רבינו ע"ה יעיא
מהימנ-א שמסר נפשי לה' בשני עולמות בזה,

יז ,יב( ,היינו לומר זה חי וכו' )ברכות (,כ,,ז ולעצור

כמי

זמן

טללים רעים וכו' ).סוכח לן(, ,כ ומה זהו מ.עלה

שמחתינו )אות לו{ )על הפיוט( על חסלע הך

אשר חשב מקודם שהרא איש ריברת גם עם

ויצאו מים ,שזהו חיח כונתו במסירות נפש בעד

קרוביו ומקורביו ,הלא זהו רציך להיות אותב
ישראל בישראל ושלא לראות שום חםרוז על

'i

בשער

שפירשתי

שישכר

במאמר

כלל שיראל ,על כו כל דברי חכתוב בזח חולך
אל מקום אחד וקוטב אחד וכנזכר לעיל:

שום בן ישראל בכלל ובפרט ,כאשר יאמרו

רב"ם מהם) ,אם כי יכוליו למחות בעוברי

או

עוד הפעם ופעמים רבות ויתנו להם פדיונות
גדוליtכ(.

לישראל .ומ"ש ואת בנו לא ידע ,בנו חסר
כתיב .וין'ל על פי דרשת רז /Iל ופירוש רש  tlי

ועל זח גא_ הכתוב להזהיר בתחלה ראש .

)בפר~ת דברים )לעיל כ ,בל« על הכתוב ונך

עבירה ואינו מוחיו בהם ,כדי שיבואו אליהם

-

וראשוו ,האודבר ואביו· וואדבו וא
ר~יזויו ) ,היינו גם הזקנים ממנו כשנודע שטעו

ברע-ח כוזבת לחחטיא את בני ישראל( .ואת
אחיר וא הכיר ) fהיינו אחיו בדומים לו( .ואת
בניו וא ירע) ,הצעירים ממנו ,וגם כפירוש

רש"י וכפשוטו ,קרוביו ביותר ,ועם כולם ילחום
במסירות .נפש

במקום

שנצךר(.

כי

שדברו

יאמר בזה על פי הנזכר מהקנאות
שצריך להיות למנהיג ומורה

אותו ואת בניו

בנ/Iו,

)חסר( כתיב ,דמיירי רק

מבן אחד ,עיין שם ,והכי נמי י"ל הרמז ואת

בנ i/ו כתיב ,כי אם יש לו בן אחד ·יחיד והוא
אוהבו לטבעו יותר מא' שיש לו חרבה בנים,

ועם כל זה את בנו וא ירע ,לשמוע לו כאשר
אינו על פי חתורח ,ויקנא קנאת ה' צבאות גם

נגד בנו יחידו אם יצטךר כנ /ל:
I

אדברתיך ו~ריתך ינצורו) ,לשמירת ברית

דצ ':תורתינו הקדושה המסורה לנו( .ואיש כזה
שנרא-ח ממנו שמוסר נפשו על  -תורת הו

ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא

ומצותיו לעמוד בגדר ובפרץ ,יוכל להיות יורו

ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו .על פי

)רב

מה שכתבנו ברברי תורה )תניינא אות מ"א( בשם

ומורה( ,כי בודאי אינו מכויו קרדום לחפור בח,

רבינו הקדוש איש אלוקים בעל נועם אלימלך

דבשפטיך

ויעקב

ותורתך

וישראו

כיוו ·שחוא עומד במסירות בפש ,ובודאי יחיה

זי"ע מה -שהגיד בבוא אליו זקיבי הרב הקרוש
זרע

קודש(

בפעם

קשה

מאור

לקבלו

-

-

או יאמר האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו

לו· סייעתא דשמיא בהוראתו .וכן אם יהיה

מראפשיץ

זי IIע

אדומו"ר מלמד דרכי החסידות ומתפלל על

ראשונה,

כי

ישראל עם קרובו ,כיון שחוא במסירות נפש

ולהדריכו ,מפני שסומך את עצמו על זכות

לוחם מלחמות ',ה ·על כו אינו מכוין לטובת

אבותיו ,ער כאו תוכו רבריו הקדושים ,והדברים

עצמו ,ואיש כזה ראוי שהקב  /lה יעשה בקשתו

עתיקין ,ועיין שם בדברינו בדברי תורח.

)בעל
מיוחס

חיים
וז"ש האומר ואביו וואמו וא

וזאת חכרכח

ראיתיו,

)כאלו לאידע את אביו ואמו יחוסו
ומקורו בקדושה( .ואת אחיו וא הכיר) ,כאלו
אינו מכירם גזע משפחתו הנכבדה( .ואת בניו

וא ירע) ,כי יש שמתנאה בבניו שהם תלמידי
חכמים ,וחושב אם כו הוא בעצמו בקל וחומר
אשר קדוש יאמר לו ,אך איש כזה שאין רצונו
לירע ולהתגאות ככל זה ,רק עובד הו מעצמו,

ושלום

תצט

ועבודתו

ולדוו ולהראות ללמוד תורת הו
כנןכר(:

)לג ,יא( ברדה' חילו ופעל ידיו תצרה .עייז
ברש  IIי

שנתבנא

כזה

על

החשמונאים ,ועייז בדברינו כהקדמתינו לספר
דרכי אמונה כקל חניחכ לאאמי/ור זי//ע( אד מרומזים
הדברים כדיוק ,עיין שם (:א)

יורו משפטיך ויעקב

)בל ,כה-כר( ברזי ונחשת

ותורתך וישראו ישימו קטורה באפיך

דכאך,

וכויו עו מזבחך) ,כתורה ועבודה ,להורות

רוכב שמים כעזרך ובגאותו שחקים .יש לומר

זהו

ראוי להיות(

מנעלד
אין

כאל

וכימד
שירון

(.א) רכ"ך ה' חילייו ופוע"ל ידי"ו תצוה .וכו' .ראה שעתידין חשמונא"י ובני"ו להלחם עם היונים והתפלל
עליהם לפי שהיר מועטים י"ב בני חשמונאי ראלעזר כנגד כמה רבברת .לכר נאמר ברר ה'
.חילו ופועל ידיר תרצה ,עד כאן לשון רש"י )רמקרדר מדברי המדרש רבה פרשת ויחי )פצ"ט ,ח( עיין שם(.
ונראה לי בעה"י בזה כי נודע שהחשמונאי ונביו הלכי בדגל שעליו שם מכב"י )רנקראו על ידי זה
מכבאי"ם( ,ר"ת ברור בכוד ~דוד ממקומו ,כשנצחו המלחמה אמרו ברו"ר הוי"ה ממקומ"ו ,כנרדע משלייה
הקדוש )מסכת תמיד פרק תירה אור( ומהראשונים) ,וכמבואר בנדרכי אמונה לאאמו"ר זצלייה[ בק"ב אופנים(.
על כן נראה לי כרווך הי חיי"ו ופע"י יר~  Ifר ,בגימטריא כררווך ככרייר הו ממקומ"ר ,ומדוייק ומכוון הרמז
לנכון במקוםמ בתורה.
ואמרתי בזה דלכר דייק רש"י בקדושת לשונו הזהב וכתב "לכר נאמר ברר הו חילו ופועל ידיו וגו'"
כי לפי הפשוט הוה ליה לרש"י לסיים "לכר נאמר מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון" ,כי זהו שייר
יותר לפי פירוש זה שהתפלל עליהם משה רבינו ע"ה על החשמונאים ,שילחמו עם הרבה רבבות יונים,
והיינו מחץ מתניו קמיו ומשנאיו מן יקומון שהשונאים היונים לא יוכלו להתגבר ולקום נגדם גם בהיותם
מרובים ,מה שאין כן ברר ה' חילו ופועל ידיו תרצה שייר יותר למה שלפניו ייישימו קטור"ה באפיר
רכלי"ל על מזבחר" ,היינו שירצה עברדתם ופועל ידיהם של הכהנים בבית ·המקדש בהקרבת קרבנות וקטררת
על גבי המזבח בכליל אש וקטררה ,ולא על המלחמות .רלפי דרכינר דייק שפיר רק על בר"ר ה' חילייר
ופע"ל ידי"ו ,כי זהו עולה ברו"ר כבו"ד הוי"ה ממקומ"ו ,ושם מרומז כח החשמונאים בהלחמם ונצחונם
בשם הנ"ל וזה שאמרו ברור כבוד וכרן ותיבת תרצו'ה שמסיים אחר זה.
יגם מה שמדייק רש"י שהיו י"ב בני חשמונאי ואלעזר שהוא י"ג אנשים במספר ,אמרתי בעה"י במאמר

ליל א' דחנוכה בביארר הענינים ,בהקדם דברי אאוכו"ר הקריש זצללה"ה הנ"מ בחיבור דרכי אמונה )דרך
צ"נ( על פי מה שכתב בבאר מים חיים )פרשת משפטים ד"ח חבה אבכי( בשם רבינו הגדול והקדוש מו"ה רבי

דוב בער ממעזריטש זצללה"ה כי המלאר שהיה עם משה בעת בקיעת י"ם סוף היה שמו לר"ד והמה
אותיות הקו;דמים לפני מש"ה ,בוקע ים לפנ"י מש"הי וזה השם מסוגל לרדוף את אויבי האדם ולהכניעם
תחתיו .על דרר הכתוב )ישעיה מה ,א( לר"ד לפניו גויים ,עד כאן דבריו הקדושים .ובזה ביאר אאמו"ר ענין
משווה שהרא עולה רצון כמבראר בהאריז"ל )ליקיטי תררה נפרשתן( ,רעלה ברצרנו יתברר שמו לברוא הערלם
כדי להטיב לנבראיר )עץ החיים בהקדמה( .אמנם היה עלה במחשבה לברוא הערלם במדת הדין )נראשית .רנה
פיוונ .טו( ,וזה היה במחשבה היותר קדומה כביכול .והיינו לר"ד ,אותיות שלפני משה ,בחיבת רצר"ן ,לר"ד
לפניר גוים כנזכר ,היינו הגויים שלא קיבלר התורה כי ישרא Ifל שקבלו התור"ה על ידי מש"ה רבינו הם
בבחינת ראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראר ראשית רבשביל משה שנקרא
ראשית ,כמ"ש )דבריס לג~( .כ וירא ראשי"ת לו כמבראר במדרש רבה בראשית .א"פ) (,ד על כן הם היו
בראשי"ת הקדום להטיבם בתנאי הראשון אם יקבלו התורה על ידי משה ואותיות הקודמים לפני משה

חק

ח'י'ים

וזאת חברכח

ושלום

היה לר"ד לפניו גויים ,רעל ידי זה הכניער החשמונאים את היונים .על כן אמרר מ"י כמכ"ה באליים הרי"ה,
ערלה לר"ד ,עד כאן תוכן דבריו הקדושים של אאמו"ר הכ"מ זצללה"ה זי"ע )עיין שם בפנים בזה(.
לכאשר נקדים ערד מ"ש בספר שמן ששרן )בדרושי חנוכה( כי כמה פעמים מצינו בכתבי האריז  Ifל
חנוכה בנצח ענף חכמה ופורים בהוד ,ולעומת זה מצינו להיפך שפורים בנצח וחנוכה בהוד וחנוכה הוא
תיקין ההוד כנודע ,עיין שם בדבריו .אך באמת לא קשה כי הכל אחד ,ונצח והוד הן תרי פרקין ושיקים
וכחד חשיבי ,וכלולים זה בזה תרוייהו ,ואין סתירה בהדבירם .וי"ל ערד בביאור ענין זה על פי מה שכתב
רבינו בעץ חיים )שער לייכ פ"י( ובלקוטי תורה פרשת בראשית על מה שמצינו )זוח"כ רען ,כ( שאהרן הרא

בהר"ד ,ובאמת אהרן הכה"ן הוא איש החס"ד )בצד ימיז( ,וכן משה היה לר  Ifי )בגבררה ושמאל( רמדתו
בנצ"ח שהרא ימין .ותירץ דאהרן הכהן איש החסד על שם שרשו ומהחס"ד נמשך באלכסון לצד שמאל,
נמצא מגיע עד הו"ד .רכן משה שהיה לר"י ומהגבורה נמשך באלכסןו לצד ימין עד נצח ,והדברים עתיקין.
ותכלית הדברים כי על ידי זה נצח והרד מעררבים רכלרלים זה בזה ,כי נצח הרא בקר ימין ושררשו מצד

שמאל יכן היד בקי שמאל ישורשו מצד החסד מימין והוא מש"ה ואהר"ן הוא אהר"ן ומש"ה ששקרלים
זה כזה ,כמו שאמרו חז"ל )שיו השיוים ובה פ"ר ,יג(.
וחנח אמרתי במה שכתרב )משלי כז ,ט( שמן וקטרת ישמח לב שפסוק זה נדרש בזוה"ק )ירחי דף ו"ל,

ויקרא רף ח' יערד בכמה רוכתי( על אהרן הכהן .רבאהר"ן נאמר )במרבו חי ב( בהעלתך את הנר"ת ,ידרשו רז"ל
במדרש אגדה ומרבא ברמבן'ן )ריש פושת כהעלותך( ובראשונים שזה מרומז על נרית חנוכה .וזהו שמן )דנר

חנרכה( וקטרת )שהוא כליל מתרוייהו כמו שפירש רש"י בפרשת קרח )זי ,יג( בד"ה ויעמרד בין המתים
ובין החיים ,שהיר מלינים שעל ידי הקטרת נשרפר נדב יאביהר גם חמשים רמאתים איש לכך הראר בזה
שהקטר"ת עוצרת המגפה .והיינו שכליל מתרוייהו חסד וגבררה ,רזה הקטרת נעשה על ידי אהר"ן הכהן
שהוא בחס"ד ימין והרא בהר"ד במדתי בשמאל ,רכמ'/ש הרמ"ע מפאנר .זצ'ןל )כעשוה מאמרות מאמו חקרר דיך
ח"א .פט"ר( כי לכך אהר"ן עצר המגפה )על ידי הקטרת( שהוא בגבולו מדת הו"ד לעצור בעד הנרקבא
דתהומא רבא בסמרך לההו"ד שלא תפרוץ ותשחית ח"ו .ובאמת שורשר דאהר"ן הכהן מדת החסד כנזכר,
דכלילמתרווייהו כנזכר .וזהו מדת הקטר"ת( ישמח לב )שמ"ח ר"ת חדש שבת טילה שרצו היונים לבטל
)מגילת אנטיוכרס« ,וכשגבררם בימי חנוכה ונצחום על כן הוא שמ"ח .ובזה יונח מ"ש הרמב"ם בהלכות
חנוכה ,ג"פ) ה"ג( שחנוכה ימי שמח"ה הם ,ורמוז שמ"ח ר"ת ייחדש 'יישבת יימילה( .רהנה בחינת מש"ה
הוא רצו"ן כנ"ל מהאריז"ל ,והיינו מדתו בקו ימין נצ"ח ,אולם שרשו הקדוש מבחינת לו"י גבורה .וזהר
)בדרך אפשר( ענין אותיות הקרדמים לשם מש"ה שהם לר"ד• היינו בשררשו נמשך בתחלה מגבור"ה אלא
שהם בחינת גבורה אלא שהם בחינת גבררה להכניע האויבים כמ  IIש לרד גרים כנ  IIל ,על כן ר"ת יישמן

וקטרת ישמח לב עולה רצו"ן בחינת מש  IIה וגימטריא שלו כנ"ל .והקודם לזה מאותיות מש"ה המה אותירת
לר".ז במחשבה הקדומה כביכול כנזכר .ופסרק זה נדרש על אהרן כנ  IIל מהזוה"ק ,והם נצח והוד ,משה
ואהרן .כלולים זה בזה בחסד וגבורה כנזכר.

וי"ל בזה כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו .והי"ג מדות מסיימים
ונק"ה ,ודרשו רז"ל )ירמא פר ,א( ונקה לא ינקה מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינו שבים .ולכאורה יפלא

דאם כן האיך הם י"ג מדות של רחמים כיון דאינו מנקה לשאינם שבים אם כז הרי הוא מדת הרין
דמנקה רק לשבים ארלם באמת גם זהו מדת הרחמים דשאלו רכו' ואמרה הנפש החטאת תמות חלילה,
והקב"ה אומר ברחמיו שיעשה תשובה ויקבלו )שמית ובה פלייא(, ,י אך גם באלר המדרת יש מדת אפי"ם
וכמו כן מה שיש שם מדת הדיז וכז בכרלם כנודע באדרא קדישא רבמפרשים שם בבחינת שערין קשישיז.
אך כביכול יתברך שמו )במשקל אל דעות כמ  IIש הרמב  flם הלכות תשובח ,ג"פ) ח"כ« מחשב ושוקל בירעו
תעלומות לב מי שהרא ראוי לקבלו בתשובה באמת ברחמיו רברוב חסדיו בבחינת מנקה לשבים )שהוא
סוף הי"ג כנזכר( ,וזהו כשמן הטוב )בחינת חנוכה נצח והוד כלולים זה בזה .וזהו( זקן אהרז שיררד על
פי מדותיו ,שיורד ומתחלק על פי מדותיו שכלולים במדת הדין ובמדת הרחמים ,ומחלק ית"ש לכל אחד
מהמרית ולכל אחד ברצוני כראוי• כדכתיב שם )שמות לג ,יט( וחנותי את אשר אחרז ורחמתי את אשר
ארחם ,והיינו גם כן כלול מחסד רגבירה כנזכר.

חיייים

וזאת חכרכח

דחנח ימי חזקנח חם טונים לבבי זח שפסק

ושלום

תקא

]אלצו[ חיצר חרע ,אולם חסרוז יש לעומתו

וכח אלו המכבאים ,המה החשמונאים הכהני"ם הקדרשים ,בקנאם את קנאתם לד' צבארת בעד ה'
רתררתו במסירות נפש ,והיו מעט מזעיר נגד עם רב היונים כחיל הים עד אין מספר ,יבאמת כה"ז איש
החסד ,ולבשר מדת הגבור"ה בזה .והיתה להם מררשה מדתה זר מאביהם פנח'/ס בז אלעזר בז אהרז הכה"ן,
ראש יחס הכהונה ,אשר בשביל מסירות נפש בזה ניתז לי ברית כהונת עולם לו ילזרער אחידר תחת אשר
קנא לאלקיו )במדבד כה .יג( ,בהריגת זמרי נשיא השבט ,ולבש הכהן )איש החסד( גבררה ועיז בנפשו וכמבואר
בדברי רז"ל )עrי סנהדר  rפב .א( כמה נסים נעשו לו אז ,רגם המה מזרער הכהני"ם לבשר ערז ולחמו בחרבם
)בדרך נס מתי מעט נגד הרבה רבבות( למעז קנאת ה' הבעור בקרבם ,רתפשר ארמנרת אביהם פנח"ס כנזכר
שלקח רמ"ח בידר )במדבר כזו(. .ז

על כן רמיך בכתוב הנזכר בךר הו חילו ,דכ"ך היי"ח ,מספר רט"ח ,שהלכו הכהנים החשמונאים בכחו
רקנאתו רגם רוכ"ח מספר אתדכ"ם איש החס"ד שהרא בחינת כה"ז ,והיינו כלול חסד וגבורה יחדיר כל אחד
במקום שצריכין לר .וכז אברה"ם חס"ד א"ל ירמא דאזיל עם כולהו יומין נמשך מהכונה א"ל דבר חבוכה
מיום או זה דחנרכה גם על הח' ימים כמבואר בעבודת ישראל )דדיש לחניכה( להמגיד הקדרש מקאזניץ
זצללה"ה זי"ע )עייו דדכי אמינה דרך מט( ,ילעומת זה מצינו )תהלים ז ,יב( אוזל זועם בכל יום ,היינר גם כז
כלול חסד וגבורה כנזכר ,ועל כז אמרי רז"ל פנח"ס זה אליה"ו ,כי אליהו יש בי גם כן מדת הגבורה
קנא קנאתי לה' אלקי צבאות כי עזבו את בידתך וכו' כנודע מהכתובים )מלכים א יט(, .י והיא אליהו הנביא
מלאך המליץ לישראל ובא ללמוד עם הצדיקים הראוים להתגלותו ,ולעתיד לבוא יהיה אליהו המבשר טוב,
וגם כן כלרל חסד עם גבורה .וכן הוא אליה"ו מלאך הברי"ת ,כי להברית מילה צריך גבירה ואבירות לב,
וכז ייסד הפייט בהרחמז בברכת המזון שאיש רך הלבב עבודתר פסולה אם שלש אלה לא יעשה לה .
ובאמת כונת המילה הוא הגתלות החסדי"ם על ידי כריתת הערלה המפסקת וכו' ,וגם כן כלול חסד בגבורה.
ובזה נבא לכתובים שהתחלנו וללו"י אטר תווכיך ואוירך לאיט חסיךר) ,בזה כלל אהרן ומשה זה בזה,
כי מתחיל בלר"י שהוא מש"ה ,ראחר כך לאיש חסיד"ך שהוא אהר"ן הכהן איש החס"ד( ,אטר נסיתו
בטסה ירתבהו על טי וכריבה) ,הוא כללם זה בזה יחד למשה ולאהרן כאחד ,כמ /Iש במשה ואהרן במי
מריבה )במדבד כ ,יב( יען לא האמנתם בי להקדישנו( .האוובר לכאיר ולאוכו לא ראיתיו לאת אחיו לא הכיר

ואת בב 'Iו לא יער כי שוכרו אטרתך ורכיתך יבצורו )הוא רומז להחשמונאים הכהנים אנשי החס"ד כנזכר
והתגברר במדת הגבור"ה וקנאה בד' ,שגם כשנפלו מהם במלחמה מבני מתתיהו אף על פי כז לחמו אחיהם

ובניהם רלא נוסגו אחור )עייו באקדמית מילין לדדכי אמינה בשם הייסיפזי( .וזהו האוובר לאביל ולאטי לא ראיתיל
ואת אח  'Iו לא הכ 'Iר ינו' כ 'Iטוברי אוכרךת יבירתך ינו' ,במקים שנוגע לקידוש השם ומלחמת תורה ומצרה
מסרו נפשם בפועל ממש כבזכר( .ורמוז '!טיובו קטור"ה באפיה בחינת הקטר"ת כנזכר לעיל דכליל מתרווייהו,
יהוא בחינת נצ"ח והו"ד דחנוכה שהם כלולים זה בזה בשני הקוים כנ"ל.
וצירכיו הבעלי בתים ,שהם בחינת בצח והוד ,תומכי אורייתא ,להלחם בביתם בעד אמונת הו ומצותיו

שיהיה לנצ /Iח קיים האמונה אצלם ,ולא יעשו התחדשות שזהו מעשה בעל דבר וכפירה ר"ל ,ובפרט בחנוכה
שאז הוא הזמן מסוגל לזה להלחם נגד חכמת יון הפילוסופיא הארורה ,ירק להחזיק באמינת אומן יתברך
שמו ומצותיו בנר מצוה ואור תורה )ואמרתי בזה עוד בדברי מוסר ,ואין כאן מקומי להאריך(.

ועל זה מסיים הכתוב בר"ד ה' חיל"ו ופע"ל יייר"ו ,במספר ברו"ד כבו"ר הוי"ה טטקוט"ו כנזכר לעיל.
מחץ מתבים קמיו ומשבאיי מן יקימיו ,שנפלי האויבים לרבבות חללים לפניהם .ומדוייק פירוש רש"י דקאי
על החשמונאים י"ב ואלעזר שהוא הי"ג ,דייק בןה בלשונו שהיו י"ג לרמז שהמשיכו אז הכהנים הקדושים

ההם החשמונאים י"ג מדות של  mמים ,כמו שהוא הכונה דנר חנוכה מיום א' עד יום השמיני ,ועל זה
היה הישועה בימים ההם ובזמן הזה כן יהיה תשועתם לנצח עלינו יעל כל ישראל במהרה בימינו לאירו
של מלך המשיח בקרוב ,כן תעזרנו ה' לעשות חיל ופעלים לטובה ותעמידנו בקרן אורה בתורה ובכל
מצותיך:

חיים

תקב

ושיום

וזאת חכרכח

שנתקרר בטבעו נם חשקו לעבודת ח ,/חיינו

יתפלל_ חיום לפני חעמוד מפני חולשתו ,וכי

חמימות לחבת אש קודש דת ח'~ערח ,וכמו

ויעו ויאמר חלא תאמרו

שכתבנו בכר .בחיבורי במקום

אחר.

וז"ש חכתוב וחבטיחם -משח רבינו בברכתו על
חימי חזקנח שיחיו טוביtכ~,וכפירוש שר"י

)ר"ה וכיוכיך רבאך( וחרנמן/ו ז"ל )ר"ה ברוIלונחוש~

בא"ר גם אפשר( על Iווכימיך דבאך" ,חיינו ימי

חדואבים יחיו בתוקפו ונבורתו כמו של ימי

נעוריו ,וחיינו ברזו ובחשת) ,בכל תוקף ועון

כמי ברזל ונחשת( .מבעויך ,

)וכמי שכתבו

בספרים חקדושים על מאמר חזן/ל )שבת קטנ ,א(

לעולם ימכיר אדם כל מח שיש לו ייקח
מנעלי"ם לרגל"ו ,חיינו נעלי'/ם ומסגרות_ ננד
חרגילו"ת ,ושיחיח גם אז בכל תוקפו בעבודת
חשם

יתברך,

חיינו

חו

במצות

חחלו ימי זקנתו,

ברכת חשחר אלחי נשמח שנתת בי וכון ווכל

עשח,

וחז

זמו שחנשמח בקרבי )כל עוד רוחי בקרבי(
מורח אני לפנז ח' אלוקי") ,אודח ואתפלל
לשמך בכל כחי שיש לי כל עוד שנשמתי בי(. ,
עד כאו דבריו חקדושים[ .אין כאו ישורון

רוכב שמים בעזרך) ,על פי מח שאמרו רז /Iל

בסוף קידושיז ) .פב ,א( במתניתיו כי כל שאר
אומנות שבעולם כשאדם בא לירי זקנח או
לידי יסורים ואינו ינול לעסוק במלאכתו ',חרי .
חוא מת ברעב ,אבל חתותר אינו כו ,משמרתו
וכון ונותנת אחרית ותקוח

בזקניתו,

חיינו גם

בפרנסתו.

וזה שכתוב

רוכב שמים בעזרך ,גם

בימי

בשמירת חלא תעשח( .וכימיך יבאך,
)כפירוש רש"י וחרמב"ו כנזכר לעיל] ,וכמי

עתח[- ,וחוא יבתךר שמו חזו ומפרנס לכל.

ששמעתי מאנשי ביתו של זקיני חרב חקדוש

וזה

)חוא

מוחר~ר ~יקיתיאל שמעלקא זי"ע מסאסוב ,כי

חשמים ,שחקי  flם דטחניז מו לצדיקיא וערסקיז

בשנח חאחרונח קודם חסתלקותו בחושענא
רבא חיח חלש וסובל יסורים ל  Ifע ,וקודם

וזקנותו,

וכנודע בפרק ב' דחגינה )יב(, ,ב ובזוהר חקדוש

חתפלח חלכו אצלו בניו ובנותיו לבקשו שלא

)ווחן'ג כו{(, ,א כנזכר:

זקנתך ] ,כשעסקת בתורח מימי נעורז ועד
שכתוב(

באורייתא

ובנאותו

בפרנסח

טובח

שחקי"ם,

בנערותו

