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לד'השערזה
כוייבואוצדייקיים
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על

תורהחוטשיחטשה

חתורח,שרדו,משיחאפינורוחעוזינו,גאוומאת

מרזאדמו"רעולם,אוררבשכבח"ג,חקדשים,קודש

זי"עזצללח"השפ~ראאלעזרח~~םמוהר"ר
יע"אוהגלילותמונקאtפשדק"קור"מחאב"ד

תורח,דבריחיים,אורחנימוקיושלום,חיים,אותאלעזרמנחתשו"תסןחמחברבעל

חיבורים.ועודיששכר,שערונדח),מקואות(עלתשובחדרכימאמרות,חמשחתמיד,עולת

"אתוככעייה"קיירושליים
ה'תשנ"טשבט,חודש
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קורשמכתב

ש;יט"אארמו"רמרןכ"קמאת

ראב-ינאוו-יטשל-יב-יחוראמשח
מונקאטשאברק"ק

כס"ר.

יוצאהתורהעלושלוםחייםהספרלראותזשיכנוהכללאדוולשבחעלינו

שמים,כבודאומרוכולוצרופה,אמונהכולוהזההקדושספרחדש.באורלאור

וצדיקד) fב(חבקיקשנאמראחת,עלוהעמירוחבקוקבאא)כד,(מכותבבחינת

יחיה.באמונתו

והדרהודמוסיפיםהםאשרזו,בהוצאהנתוספוטו,נותמעלותכמה

ותשרהחוצה;מעינותיויפצווידהשעלכמרכבהונעשיםע f1זירבה"קז IIאאלתורת

בזכותהאשרהטהורההאמונהכעולםותעוררישראל,כלכלבהקדושההשכינה

אלאלהגאלעתידותהגליותאיובשלח)(תנחומאחז"לשאמרוכמולנצחיםנושע

 .בימינובקרובצדקנומשיחבביאתישראלשלבגאולתולראותונזכהאמונה,בשכר

ושלוםחייםבברכתוחותםהכותב

ראב-ינאוו-יטשי'!ב-יחוראמשח



ייזכרחטיבעל

 Iחמופראחכ,דחרככי Iחכגטידידיטגטדמעלת

פעלווישרזן Iותסדוצקחרודף

כטוכוככעימיםחי"ופארקאשבצלאלמו"ח
שתיחןהשחוגה(ונוזוומנגוו.ת

חטגתיתכמהדור.אזהספה'וקלרארלחו:ע.אלכםכהכד.אשרעל

כיjרםככיגלוכעדכעדםטוכימליץע fזיוחק'חמחרכמרו
כרכיו.תד'רכג.תמל:אםטוט.תושכיםימיםואכרןלה.תרכן
דודןכככי.א.תד'כישוע.תלרו.אתמעלי.אוכהןר.אנג.אפ

.אמןדידוכמהרח

וקטרוכזכרוןכ'ע/ג

אמי

אחיתה
הי/ורשמואלמשהב"דברכהמדת

סיווי/ובה IIנעקר

הי"רשמואלמשהב"דיוטאמדת

ד l/הישמןאלמשהב"ררבקהמרת

אביהאביו
זר tהימנחםמרדכיד l!בשמןאלמשהה l/מו

סיון,ב tיה IIנעדק

ל ttזדודב"דמשהחייםמו"ה

ב'ארדו'נפסד

ע"הזאבב'זדשרהמדת

סיוןי"בנעקר"ה

אמה

ר IIהידובמשהב"דבתי'מדת

סייוי"בנעקר"ה אחיו

ל 1Iזמשהחייםד l/באברהםה IIמן

אמתהצואתר I1יו

תשנ"חמרותי"גיוםתשדיח'נפסד

ר IIהימשהחייםב'ידזאבהב'

הי"רמשהחייםב"דצביהב'

ניסוס"זע IIנלב

אחיה
היי'רשמואלמשהב"דיעקבה I1מו

ע"השמואלמשהב"דישראלמי"ה
ר IIתשמתמוזי'נפסד

אחיתו
ה IIעמשהחייםד IIברבקהמדת

תשדי Iחע IIנלב

ר I1הימשהחייםד l/בלאהמדת
הי'ירמשהחייםב"דבילאהב'

סיןןי"בה I1נעקר

לסובהיזכרוכו
ל I1זדובישראלב"דיהודהיקןתיאלה IIמו

ע"היהודהיקותיאלב"דשרהחי'מדת
ב IIתשלסיוור IIינפסדה



ואורהזכוציאיםהקרזכת

חרשבאורקולםלאורלהוציאשזיכנוקלינוגומרהאליצורהשיתבחובוראהתברךי

ג ffרשכבהקולםאורורבינומורינוארונינוק Ifלכאשרהתורהקלושיום"ייהייםםפר
/י fוקכזי"עממונקאtפשאעלזרמנחתבקלמרו

סיגוtפ-מאראמורקשבקירזי"קהמחברמרופtפירתאחרלראשונהנרפסהקרושהםפר
רברים)במרבר(ויקרא fבוחלקח, ffתרצבשנתשמות)(בראשית fאחלקחלקים,בשני
זובהוצאהאכוראשונה.מהרפסהבצילוםפקמיםכמהלאורציאאזומני ,ש//תבשנת

 :הוואלוטובות,מקלותבהרבהלבאו,באוחרשותפניםיתבךרהשםבקזרת

הקיניםאתהמאירותויפותמרובקותבאותיותמחדשסודרהספרכלא.

הלומר.ערתאתומרחיבותהלבאתומשמחות

ראשוו,ברפוםבהשנפלושגיאותמאותונתקנומחדשהוגההספרכלכ.

קטקיםקשינוכותיבות,ראשיופיקנוחוניקורבפיםוקהדבקיםביזניתזריוחב.

הלימוד.ולבהירותהקניולהבנתהדבריםיארכוןאשרבמקוםמחודשים

ומאמריקושדלמקראימדויקיםמקומותומראיציוניםהספרבפניםהוספנור.
 , • fוכוחסידותוספריל ffהאריזכתבי/ל fחז

רבינומצוהאשרבמקומותשויט"א,ארמו"רמרןכ"קהוראתפיקלה.
לקומתחתוהעתקנולכאז,רבריואתחבאנוהק/,ספריובשארעלייזהמחבר
הפשרה.לםדרהשייכיםהדרבים

במהדוראמופיקזי"קרבינותורתאורבראותםהתלמידיםוינילוהחסיריםישמחווככז
כךבספר/ומתוךהקיוולהקלויסייקויקזרוהללושתיקוניםובוראיבהררה,כלולחרשה
להלהיבהנשמהלעומקוהחודריםהלבאתהמקורריםהקרושיםבדבריוהלומדיםיתרבו

משיחלביאתוהצפייההאמונהאתומחזקוהחסידות,היראהבדרכילהתרבקתשוקה
בימינו,במהרהצרקינו

הקושדבקבודתוהמםייקיםהקוסקיםולכללנועימורוקכוייזיווקהקרשוהמחברמרזזכות

בהוצאתלהמשתרליםהטהורהבצוואתוזי"קהקורבינוהמחברשהבטיחלמהשנזכהזו
 rולהמללכםהשםבקזרתלנמולאוכלואםלהם,יקמודאבותיי"וכותהקדושיםספריו
בראשינוורבינוצרקנומשיחפנילקבלנזהכקרילטובהו/,אקשהבוראיהקליוובקולםטוב

 .וחסדיורחמיוברוברידזבמהרה

ז I1ח/תשבמרחשווחודשראש

א.ס.ת.הוצאת

םובקאטשתוהרארו



כעהיי

צריץ~~לר/ן
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ושלוםחיים
התורחעל

אארילם I.דקרושיםאוכת~בירכתהוחבב"אשר

ישיאם,חדראנש'ם,שפראניהוןישרתשים·

שפיראאלעזרחיים

קשרידיככבתחפנקסשנורנולהסחרברכיבולשזי



אחריםרברים

סדרעלתורהחידושיבזהארשוםיה,ושכינתהואבריךקורשאיחודלשם
שמיבהםלהקראוש;ו"ם,חיי"םבשםוקראתיוהתורה.פרשיות

שכתבתיוכמוא;עז"ר,חיי"םשמיכמספרעולהש;ו"םוגםחיי"ם,
הלכותעלושלוםחייםאותלחיבורימיליואקדמותשהואזעיראבתרעא

שם.עייזומילה,תפילין

להשליםהאדםתיקוןשזהומ"ה,שםפעמיםיועולהוש;ו"םחיי"םונם
מ"הבחינתשהואשבכתבתורהעלפהשבעלהתורהבפירושינפשו

שזהופעמיםעשרבמספרוהואהברכה»,וואתפרשתתוהרלקוטי(עייןאנפיןזעירכ

הקדו"שהא"לבברכתבסידורהכונהוכן .»א/ Iפציירה(ספרכנודעקומהשיעור
אנפיו,זעירבתפארתשהואהכולל),עם(היינומ"השםפעמיםי'גימטריא

 .כנזכרשבכתבתורהבחינתוזהו

במילואומש"הוהנהוה, Iמשתור//תעליתבךרהשםיזכנוהחיבורוהוא

לכויןיתבךרהשםיעזרינווש;ו"ם,חיי"םעולהה"ה)שיוון(מ"ם
עתירותיקשתלמידמהבסינירבינולמש"השהראולמה/ה Iמשבתורת

 .)אב, IIפכרחב(יוקראלחשר

ונזכהלרווחים,ויוציאנושמו,יתבךרכלאדוולפנילרצוואמרינונאו ilה ilו
יריקהטובושמןולהאדירה,תורהלהגדילופרחים,ציציםלהעלות

מאתאשחומתהבחירה,ביתלבניוונזכההמנור:ר,קנישבעתעלעלינו
סלה.אמובימינו,במהרהירושלים,בתוככיהשמים,מןה'

הונחבר

רפשיותסררעלשבתתורתבמאמריבכרונדפסונכתבואשרוחבריס
החלקים,בכלאלערזמנחתת Ilשלוועירא)(תרעאבהקדמותייוכזהתורה,

בניםתפארתלםרפובהחנותיירבתך,השםבעזרתחיבוירנןבשאריוגם
רבנואמרוולאכא!,הוכפלולאוכהבה,אלו,כלע, ffזיהקדשור Ilלאאמו

 .שמויתברךבעזרתוהחדשמוהבאר fאומ/רקבכפילא,

 )?"בח(





ספו

חייס

וסיוס
ספרעל

כראשית





יג

בראשית

לכלבתחילתה.סופהנעוץהתורהכמיכת
ה'שלחואשרוהמופתיםהאותות

עשהאשרוגו',לפרעהמצריםבארץלעשות
אלקיםבראבראשיתשיראל.כללעינימשה
פניעלוחשךובהותהוהיתהוהארץוגו',

אור.ויהיאוריהיאלקיםויאמרוגו',תהום
היתהוהארץבתורהכתיבלמהלדקדקויש
לעניוא)(טז,בחנינהאמרינוהלאוגו',ובהותהו
העולם),בריאת(קודםלפניםמהלישאלשלא
איןהאשפה,עלפלטריןשבבהלמלךמשל
הזכירהצורךולאזיהאשפה,שםשיזכירוכבודו

והאץרבמ"שה'דךראותנוללמדבזה,התורה
 ,ונו'.תהוםפניעלוחךשובהותהוהיתה

 )/זרפקהתפילהשערחייםץע(פרינודעכיויוול
[היא]הזהבעולםהאדםביאתשעיקר

אשרשלו,רנ"נלחלקהשייכיםהנצצויזלתקז
קודםהשבירהמעתעודהםהאלוהנצוצים
הראשוןהאדםנבראולאשרהעולם,בריאת
עץאכילתידיועלבזה,עולםתיקוןלתקן
ונאמרלקלקולו,העולםחןרהורעטובהדעת
ונעשהבעבורך,האדמהארורהיז)כ,(בראשית

הבצוציזעגדשנפלווער,טובהתערובות

האלוהדורותבכלתיקוןשצריכיזעדבחזרה,
 ·בימינובמהרהקץעתעד

שהםוראהעיני"ךפקחל lהאריז'בסידורוהבה
מצרי"םוונוופרעהוז"שהבצוצין.

הבצוציזמקורהיהבמצרי"ם(ששםוגו',

רבואהששיםישראל,כנסתלחלקששייכים
דניםבהשאיןכמצולהועשאוהממצריםשציאו
אתם,עלהרבערבכימפניאמנם ,)בט,(ברכות

צריכיןהיויח),יב,(שטותוגו'ידבחוזקכיוגם

נר"בלחלקהבשאריםהנצוציזלתקזלגליותעוד
משהעשהאשרבימינו).במהרהקץעתעד

כומהאריז"ל).כנןכרהנצוציז,(הםועינ"י,

התורה(בשבילבראשי"ת,ישרא"ו,
ל IIחזשאמרוכמוראשי"ת,שנקראול lIושירא

כראשית/ה I(דרש"יופירוש ,)'הפרקכראשיתרבה(סרד

בתיקוןזאתיתקנווישראלהתורהידישעלרבא)
(לאחדאהארץ,ואתהשמיםאתהגמור).

ומעשיםומצותתורהידיעלואער"א,א ttשמי

הנצוציזלהעלותנזכהארציות"בבחיבתטובים
תהוהיתהוהארץבבחינת)שהםלשורשן,

אוקיםורוחתהוםפניעווחשךובהן

שורשז,הואכמשםהמים,פניעומרחפת



חייסיד

הנסיונותהמהזהועלהקליפות,נדבקוששם
ועלכנזכר.להעלותזעדוללכנןלכררווברורים

ורא"ה.עיני"ךפקחכבחינתעינינויאירוזהידי

או"ר,ויהיאוריהיאוקיםויאמרוז"ש)

כתיקוועינינ"ולהאי"רנזכהכנזכר(כשנתקז
הנצוצות).

יכ)פ"כ,רכה(כראשיתרכהכמדשרי"לוזהו

כתוכהיהמאיררכישלבתורתובפשרתן
שהיהמאיררוכי ,)כג,(לקמזכאלףעורכתנות

שלדחויאמשכאהבחינתמתוקןאצלוכבר
במה ,)כצח,נחתקייוןהרתיקוני(עייןהנחשחטא

בחינתגםמאיררכיכיהנצוציז,נפילתשהחזיר
כדאמרינזפנים,בכחינתאצלוהיואחוריים
מחכראיטפידחדידנאהאיכ)(יג,בעירוביו

וכו',מאחורי"המאי"רלרכידחזיתיהמשום
שגםעדכךכלגדולכחומאיררכישהיההרי

שווסליקוטי(עיי!אצלומתוקניםהיההאחוריים

הנצוציןבחינתהם(והאחוריים ,)חשכתמסכת

נאמרכןעלכנודע),וכוןוחשךוכהותהו

שאיומהכאלף-או'/רכתנותככחינתבתורתו
לתקןעוזככלכנפשינולעבודצריכיםאנחנוכן

כאל"ף,לעשותהכעי"ז,עורכתנותבחינת
ויהיאוו'ריהיזהידיועלהנצוצין,לתקןהיינו
שהוא(מהוראהעיני"ךפקחוככחינתאור,

השממוןהרכים(כעונותינו ,שוממותינועתה)

והעיר ,) mדשכיהנצוציןשלהחורבןהיינו-

עתהניכרהחורבו[כיעליה,נקראשמךאשר
שמךאשרירושליםכעירהתיקוןקודםכיותר

שאמרנווכמיהנפש,החורבןשהיאעליהנקרא
שאיתאמהזהבעניורכהכהושענאכהושענות

ההןוקבשםתקס"א)סימוחייס(אורחמגדיםבפרי

הקדושרבינושלגיסוז'ולקיטוכרגרשוור'
נעליה(תפילתשאומריםמהעלע, Iזיוט Iהכעש/

[היינובנוייה,תילהעלעירכלכראותירהו"ק)
[חלקהאלקיםועירהגשמיים].הבנינים

ושלוסכראשית

רואותיעינינווכו'.עדמושפלתהרוחניות],
הציאניסטעןידיעלכיותרזאתעתה

שכתבנוכמוהאגדוסטעז,וגםוהמיזראחיסטעו

הקדושהלתורתינוניגודהכלכיכארוכהככר
כימינו].כמהרההנסייתגאולהולאמונת

כתנותלתקוכמעשינוזהשתלוילענינינונחזור
בכחכאל"ףאו"רולעשותובעיור 1עו/

שנרבהטובים,ומעשיםומצותהתורה

צד,(סנחררי!ל Iחזןכמאמרהגאולה,להתקרבות

שאין )ח/ Iחפ/ד,תשוכח(הלכותהרמכ"םוכמ"ש ,)כ

שעושיןוכיוןהתשובהידיעלאלאכאדודכן
מהרמוזזהיריועלגנאליז.מידתשוכה
זי/'ע'ך Iוהאלשייוסףהכיתרבותינושתיקנו

הקודשכארץהנסכעלמאיררכימעותליתו
כמסכת(כדאמרינוענינא,דמאיראלהאולומר
רכידהואמאיר),רכיגביא)(יח,זרהעבודה

כאלף/'אור"כתנותזהוכןועלסתם,מאיר
זיו/ע,אבותינווכדךרמאיררבישלכתורתו

ארץחורבןכלומרבישובהחדשיםבדרכיולא
שכתבנווכמווכיצוא,בהקאלאניעןישראל

רבות.פעמיםאחריםבמקומות

שלמה]שס[כעלזי"עהה"קאאזמן"רוהבה

שפירשהשנהכראשמפיושמעתימפה,

רצונועושיו(היינוכבניםאםעולם,הרתכהיום
אז ,)א(לו,בקידושין(כדאמרינןמקום,של

כעכדיםואםבנים,עלכרחםרחמנוכודאי)
(העיןוןעינינואן)מקום,שלצרונועושיו(שאין

עדתלויותלךדחויא),משכאעו"רכתנותשל
לתקןכאמתלשובכלכנו(ותתןשתחננו,
או"רכתנות(היינוכאו"ר,ותוציאכראוי),

יהיכזחז.חכםפיודכרי ,משפטינו )ף' Iכאל

בימינו.במהרההצורךככלשנתקורצוו

הנסבעלמאיררכישלכחוגדולכמהאמנם
ענינא,דמאיראלהאשאומרים



חיים

בנתינת »)םש(זרהעבודהבמסכת(כדא"תא

ווחווי"ע,רבותינוכתיקיורמבעהןינצדקת

ליחסביראמאירורביסתם,מאיררביהתנא

באיןגםכךוביןכךדכיזא»(לו,(כקירושיו

שייסרוזחוכנים,נקראיםמקוםשלרצונועושיו
קרוייםכךוביוכךכיןנן)(ליוםכסליחותהפייטו

(וזחומאיר,רכיכשיטתכרחךכעל.כנים,לך
פנחסרבינואלוקיםאישהקרושרגילחיה

בנינוווכו'כךביןזהנוסחלומרע Iזי'מקארעץ
ןכותלמלציתהשנהככלרצוןלעתהתעוררות

(אותפנחסמררשבספרכמ"שישראלכלבער

ירחםושיטתונ flרמכעהיריעלוהיינומו».
ושבתחנואסרושליםיחוראבימיי flהשעלינו
חנוראיםכימיםכראויתיקנוכשלאנםקורש,
ביומקוםמכלמקום,שלרצונועושיםלהיות

עלשמחלואבכנים,לךקרוייםכךוביןךכ
ירחםכןעל ,)אלכ,(קרישוזמחולבנורובנורו
נאולהבשנתשמויתבךרהרחמןאבעלינו

 .כימינובמהרהוישועה

קמא(המיוראתוהרברבריכברשנרפסכמווגם

כעלאלוקיםאיש.הקרושבשםטן)אות
רביצרקתכישחמציאמחזי"עצביעטרת

כיווהרוב,כגנראפילומועילהנסבעלמאיר
על ,)כ ,וr-זהר(עוכיהלמיעוטאחיישמאירררבי

עלינוינןוכיותומיעוטעונותברובאפילוכו
 ,בצרקתולמיעוטלחוש ,ושיטתוזכותוכח

טוביםושניםימיםלאורךהזהכיוםלחיותנו
במחרהצרקנואלוביאתרמיטבמיליובכל

 :שיראלכללבתוךבימינו

(אותיותקטזראובניבייקוטבראשית.א) ,א(
ספרבשם )'כםימזא"כ

לומרתניו,עליוישבראשיתשלבןהתניו,

ארכהםשלבביתצפהה Iשהקב'שאלמלא
צייהאשרלמעויט)(לקמזיח,בושכתובאבינו

I 

טוושלוםבראשית

הידרךושמרואחריוביתוואתבניואת

לאזאתשלולאל IIנרברפוס),חסר(וכנראח

בביתו,דבריםב'הריהוח],חעולםבוראחיח
במיתברכנוכםהןבשםהבא \t\ן!'בןיבאלכך
הילקוט.לשוןכאןעדכו),קיח,(התליםה'

בשבילהיההעולםבריאתהחנכיהמכווווין,ל
התורהובשבילראשית,שנקראוישראל

ושישמרוהן),פרקרכאשיתרכה(םירראשיתשנקרא

הואהתורחשמירתעיקראבלהתוהר.שיראל
כדרךתורהלתלמורבניושמנרללישראלרק

ולולאכנזכר,אבינובאברהםש IIכמאבותיו,

בעזרתשהארכנווכמוהתורה,קיוםזהאיןזאת

וז"שרוכתי.בכמהבחיבורנויתבךרהשם

ביתובשבי;בראשיתש;[כן]התניומנספר]

וכוןיצוהאשר;מעןאבינואברהםש;

שיוכלוביתםשינהגוהתכליתזהוורקל, IIכנ
הן),בךר(זרעהוברוךבאעליהםלומר

מתנהנה'ביתשיהיה ,'המביתברכנוכם

זהבשבילבראשית,וזהוכראוי.חתורהפיעל
 :כנזכרהעולםנברא

רז"לאמרואלקים.בראבראשיתא) ,א(
ופירושכ)פ"מ,רכתי(פםקיתא

לבריאבמחשבהעלהבתחלהכרא)ה II(יי IIרש

העילםשאיוראההרין,במדתהעולםאת
עירולאהרחמים,מרתעמישיתףמתקיים,

רברני(יכרכוירועחריו.למרתשהקדימואלא
למחסותרזחחרילכאורחכיבעח"י)מזח

שעלה'ל Iלהאריזחייםחעץבריששכתוב
בבריאתלנרכאיולחטיבשמויתבךרברצונו
שמויתברךברציניעלהדבתחלהיחריחעולם,

חרין.במדתולאלבנראיולהטיבכרירק

רלאבמקצתאפילולמביניםיובובאמתאולם
וכי'חראאמרימרכלל,אחדדיסתרי



חייםפז

לנבראיולהפיבשמויתברךרברצונופליני,ולא
היהאםכיהרין,במרתהעולםשבראיריעל
בערשכרשמנעימה(ולאהחסרבצרוןרק

ובהיתרכסופאנהמאהואאומעשינו),

(עהלרבירושלמי(כראיתאבאפיהלאיסתכולי
שמויתברךצרונוכןעלוכנורע, )ג//הא, IIפ

לפניורוחהנחתוזהונסיונות,לנושיהיה
התורהנתןלאכןעל(כישמו,יתברך

וכמבוארובחירה,נסיוןלהםשאיןלמלאכים
הפובותלנומניעואו ,»א(טפ,שבתבש"ס
והטיבכריווהוהריו.במרתהזהבעולם

כשאינםהחסרבפובתיבשוו(ושלא ,ונבראיו
בשכרםשיזכו(כיוןהריו,במרתרקכראי),

כנורכוברוריםבנסיונותהתורהכששמרו

(היינופתקיים,העווםשאיןראחלעיל).
עתההואכאשרהעולםחורבושיהיה

חוצפאוחרוב,הפוךעולםהרבים,בעונותינו
וכרונםחכמינונבאואשרככלוכון,יסני

יאמינולארביםוממילא ,)במט,סוטה j(עיילברכה
אםבנסיוו,יעמרוולא , ])ב II(פיברניאל/ש I[כמ

 ,מעשינויריעלהריןבמרתהפוביניעלאכן
(לרורותהרחפים,פרתעפושיתףכו)על

ופרתשהקריפואואעורוואכאלו).
למרתרקציטרכוהעולםשרוב(כיוו ,הרין

לפיכןועלבמעשיהם,יוכוכשלאהרחמים
ממרתיותרנחוץצוירךמוקרםהואהרובצורך

כנוכר:הריו)

/ל fמהאריזממ//שתיקשירלאבזהריאמאו
לעיל)כנזכרחייםעץ(בריש

כריהעולםלברואשמויתבךרברצונושעלה
חזן/לשאמרולמהסתריולאלנבראיו,להטיב

כיהרין,במרתהעולםלברואבצרונושעלה
תלויאיןסוףהאיןשמויתבךרלמעלהבאמת
אחרברגעשוה.אצלווהווחועתירועברבזמו,

ושלוםבראשית

כמ"שופירוש,מiרתירוץכנורעאחת,ובפעם

בעביוה) IIהה, I1פתשובההלכותרפקים,(שמינהברמב//ם

 ,אחרבומןהכלשבאמתובחירההירעיה
המשנהעלבאבותיו//פהתוספותמ//שוכנורע

יכו/,נתונהוהרשותצפויהכלהכל)ד"המט"ו(פו/ג,
ג, Itפאבותשמואלמדרש(עייןל 1Iזראשוניםובשארי

ועתירוהווהעברנראההארםלעינירקטמ"ו),

בזמן·

בתחלה,התורהסוףנעוץהסמיכותל I1יוזהו
כי)כו(נראהראוישכוועיני

הזמו(שבראשיתאוקים,בראבראשית

כנזכר,אלקיםהריןבמרתהעולםנבראמוקרם
ואיןאחרהכלבאמתאבלוכו'),כךואחר
(שם)ז"לם Iהרמב/ש IIוכמוסתיהר,קושיאשום

מחשבותילאכיח)הנ,(ישעהיהכתיבעלבזה
כנורע:מחשבותיכם

ירושלמי(תרנוםבראשית.א) ,א(
ברא, .)א Iבחוכמת/

אוקיםונםבינ"ה,בחינתשחואבריאה,(לשוו
 .»במה,וי Iדשבמאמרישער j(עייכנורעלבינהרומז
אהוייה,(ר"ת ,היארץויאתהישפיםא'ת

רען/תבינ"הוה Iחכמרמוןבזההריות. Iהרעשם

ב"ןפשי"חגימטריאבה"ו,תה"וכסררו).

ההפכה,בתוךמשיחהחבלישזהוהיינורו"ר,
קורםשהואול, Iרועירובבלבולומבולקה,בוקה

קורםהקלקולהיינוובהו/ו,תה/וובחינתביאתו,

בןמשיחבביאתבימינובמהרהנמורהתיקון

מגורנפקאאלאנהוראליתבקרוב,רור
פניעווחש"ךש Iוון .)אקפד,(זוח"בחשוכוןא

(בראשיתרז"ל(שררשואוקים,ורוחתהום,

המשיח),מלךשלרוחוזהוד)ב, IIפרבה
משיח),ביאתועומרשתלוי(היינופרחפת,

שנמשלובתורהירכו(אםהפים,פניעו



חיים

וכדאמרינו ,»א ,ז(בתעניתכדאמרינולמים
כיי)הן(הושעהכתובעלא) ,ה(בתראבבבא
נזכההתורהירישעלאקבצם,עתהבגוייםיתנו

אמו.בימינובמהרההמשיחלביאת

לעילכנןרכהתורהבתחלתרמוזכןועל
ליהוסמוךכסדרו,רעתבינהחכמה

יהיהזהוכי ,דו"דבןמשיחמספרובה"ותה"ו

/ש Iכמיאמינולארביםאשרמשיחהחבלי

מעשיות,מצותשיעשוהגם ,)ב"יפ(ברניאל
בינהחכמהבמוחשהואבלבהאמונהאמנם
יאמינו,לאבאשרח"והפנםיהיהשםדעת,
הנסיוןוזהולעיל.הנזכרחסמיכותשפירוז"ש
עלהכנחבראשיתוחעולםבבריאתמיד

תכליתו:

חושעיאר'א) ,א//פרבה(בראישתרבהבזבררש

אצלוואהיחל)הן(משליפתחרבה
פדנוג,אמוןונו',יוםיוםשעשועיםואחיחאמון

אמווראמרואיתמצונע,אמוןמכוסח,אמון

(במדבראמרדאתמחהאריפדגונ,אמוורבתא.

אמוןחיונק.אתחאומושיאכאשריב)יא,

ה)ד,(איהכאמרדאתמהחאיךמכוסח,

מחחארימוצנע,אמוןוגו/.תולעעליהאמונים
חדסח.אתאומוויחיז)ב,(אסתראמרדאת

חתיבטיה)ב,(נחוסרכתיבכמחרבתא,אמון

וחואחמררש.לשווכאןערוכו',אמוומנא
נשנבח.פליאהכולו

מהוכןזמנו,בסררחארםנידולעלדקאיל Iוי/
חכםלתלמירמנעוריו,אבותיושיגדלוחו

בניםמגדל(חיינופדגוג,אמוןאלוקים.וירא
ישאכאשרחח"רשם),המפרשיםכמ"ש

עדמיניקתו(שחואהיונק,אתהאוסן

(אזסכוסה,אסוןשנח).י"נבןשנעשח

ותפילין,ציציתבחיובשנהי"נברכשנעשח

דיושלוםבראשית

-כי~חואב)בה,כא(תקייו/ק 1זוהבתיקוניוררשו

חיינוהב,יכסהאשרשמלת//ו ,ו IIלעורשמלתן/ו

באחרעוהיצרתפיליו,חיינולעורו/ו,ציצין/ת,

היצרניגורמפנייותרבכחלפתותואןאליו
להגול Iחנ/חמצותיכסוחוכועלאן,שבאטוב
הה"דוזווש)ותורתו.הןמצותלקייםעליו

(עייזל l/בחאריזש II(כמתווננ,ננויהאמונים

(במדברחכתובעלתמירפשרתבכונתבסידור)
ע IIהתולאתלשרוףהיינותמיד,עולתו)כה,

בבוקרואז ,ת/ 1עולאותיותשהואהמחטאת

כחיריועלחתפילין,לובשיםתמירעולת
ועושח,המצוחגדולהמצוחוחיובקרושתם

ש 1וז/ ,כנזכרהתול//עלשרוףלהתנרביוכלו

עליהלחתגברע 1תול/עלישנעלהע, IIתולעלן/י

ח Ifי(ןהוסוצנ"ננ,אסוןכנזכר).לשרפה
חעיקרשאז ,)א/ Iמכ ,ה/'פאבות(עייןלחופה

חז/ןלשאמרווכמומוצנ"ע,אמוות IIהצניעו
נכנסחלמחכלהיודעיםהכלב)ח,(תכובות

ערוךובשולחו ,ו' Iחוכוןהמנבלכלאלאלחופה
באבןוכן ,)מ"רסימןחיים(אורחצניעותהלכות
אתאימןויהיהח"דוזווש) .)ה/ Iכ(סימוהעזר

לוותהיא)(יב,במנילהרז"ל(שדרשוהדסה,
וזחושנשאח,חיינולבית,שם),(אסתרלבת

דכתיבכמהרבתא,אמוןכרברינו).

רבח)המדשר(ומסייםאמון,סנאהתיטבי

מאוכסנרריאזפבאהאתומתרגסינן

וחשובחגדולחכהונחחמתנותופישררבתא,
ראתכמחי l/רששפירשכמו.מלכי,בחרמרבי
 ,לשונוכאועדבנוייםרבתיעםרבתיאמר

וחיינותובבווא).הקודשעירירושליםעל(דקאי
וישגופא,פלגעודראינןוחלאחחתונתומיום

חזןולשאמרןכמוחרע,חיצרבפניחומהלו

במוחיויתברךהשםלעבורויוכל ,)בסב,(יבמות
בהרמרבווירבתווי,בחינתוזהושלמים,רנרלות

שיוכלכנזכר,בגוייםרבתיצדקנומשיחמלכי



חייסיח

לביאתלחניעחרנצחתכליתעלולעבודלחשוב
אמובימינובמחהרירושליםולבניוצדקנומשיח

אךישרמתיזוכרפשהמצוהכרסעודתעלשמארתי(והו

הנזכר):רכההמדרשרלברישנוגעמההמעט

(ווחו/כחקןבזוחראיתאחנחאור.ויהיג) /א(

קדמאח,אורדאאור,יחיא)קסז,

וכו',שמאלאדאאורויחיוכו',ימינאדאיחו
עמודאאיחודאטוב,כיחאוראתאלקיםוירא

ויה"יוחנחשם.עייןוכו',באמצעיתאדקאים

שכתובמחפיעלויובן ,רח",בגימטריאאו"ר
שלשמעכקריאתציציתפרשתככוותנ(סידרובכונת

שחוא ,ל Iרח'סודבציציתאותווראיתםשחרית)
בניחעלמבכחרחלבחינתוזחוחדינים,חש/ך

חלן,חחשוךבנלותשחואיד),לא,(רימיהוכון

בחינתחוארח"ל,מספראו//רי flויחכןעל
דמלנות//א.דינ/'אשחואחשמאלא

דאטוב,כיהאוראתאוקיםויראוז"ש

בבניןחיינודאמצעיתא,עמודא(יעקב),

ל l/רזשאמרוכמו ,בימינובמחרחעיקבבית

יאירוואזבית,שקראוכיעקבא)פח,(פסחים

כמוונםלבגולם,בניםושבורחלשלעיניח
אלקיםויראו)פי"כ,רכה(כארשיתרז"לשדרשו

לבא,לעתידלצדיקיםשגנזוטוב,כיחאוראת
אמו:בימינובמחרחןחויחיח

(חבדילוטוב.כיחאוראתאלקיםויראד) ,א(
כדרשתלבא,לעתידלצדיקים

וירא»./ה I(דשר"יופירוש ,)ופי"ב,רהכ(כראשיתח//ל

כדרשתבערבוביאשיתמשו(שלאוגו',ויבר,
עליבלבלושלאחיינו ,)ןפ"א,רהכ(בראשיתח/'ל
רקחצדיקים,אתחשרעיםחערבוביאידי

ישחיתוולאיעווולאאון,פועליכלשיתפרדו
ויקראון"ש) .)טיא,(שיעיהקשדיחרבכל

ויוה,קראווחשך'יוםואוראוקים

ושלוםבראשית

אלקיםויקראה) ,ב/ Iפרכה(רכאשיתרז"ל(דרשו

ולחש"ךצדיקים,שלמעשיחןאלויום,ר flלאו
וחיינושרעים,שלמעשיחםאלולילח,קרא
חרשעיםעםחצדיקיםבערבוביאישתמשושלא
כנזכר.ונו')יתפרדורקחחשך,עםחאורשןחו

דן- ,'בבטעםלחבדילבמסורחי"לוזחו
(ויקראואיןדחלילח.וביןחיוםביולחבדיל

וחיינו .חטחרוביןחטמאביזלחבדילמז)יא,
שחואוחלילח,חיוםביןחחבדלחשןחו

וזחוחרשעים,נגדצדיקיםשלמעשיחם
ביןלחבדילחיינו ,וחטחורחטמאביןלחבדיל
 .כנזכרלחשרעיםחצדיקים

ש IIבמבזחאחתפעםחארכתיבמקחלותוחנח

בערבוביאלחשתמשכדאישאיןראח

שמערביוחאגודיסטעוגנדחיינו ,וחושךאור

אובחדריםחנכרים,לימודיעםתורח
עםתורח),(שלאורוזחושלחם. 1סעמינאריע

כלאיםשזחווחמינות),חנכרים(לימודחשך
בפניתחומולזחרקחפוסל.ושעטנןתערובות

שפתללמודיכריחואםחיינולזח,וגםעצמו,
בעונותינוחמרבגלותעודבחיותנוחמדינח
עצמובפניתחומויחיחפניםכלעלחרבים,

כמייש Iולחבדילעצמו,בפניחנזירחחכרחכפי
ביולחבדילואידךדן ,'בבטעםחנ//לחמסורח

שלוחעניןחטעםשזחוחיינווחטחרר,חטמא
לערבוולאכנ"ל,וחחשךחאורביןלחבדיל
משיחחחבליחנסיוןוןחוחתורח.לימודבבית
מלךשלרוחו·זחוממרום,רוחעלינועירחעד

פ"כ,רבה(רכאשיתחמיםפניעלחמרחפתחמשיח
כנזכר:בלבדתורחזחו ,)ד

טובכיחאוראתאלקיםויראיאמראו
וביןחאורביזאלקיםויבדל

קראולחושדיוםלאוראלקיםויקראחחןש



חייס

האורדהאטובא,קשהולכאורהלילה.

האורביןומחלקומפרידמבדילחואבעצמותו
שםוניכרנראההאורשאיושבמקוםלחשך,

ממילא.חשךהוא

שלמעשיהםעלקאיהואכירמוזל I1וי
איזהוולהבחיןבהם,וההתדכקותצדיקים,

(~שע~הטוככיצדיקאמרובבחינתבאמת,צדיק

בדבר~שבבתנוהמ l ~~עו(ח/'ווכוןצכועואיזהו ,)י fג

אתאלקיםויראוז"ש .)ז"נאותקמאמהדוראתורה

אמנםב, I1טוכיצדי"ק(כחינתטוב,כיהאור

ח"ו,ולטעותעצמואתלהונותיכוליוכזהגם
וביןהאורביןאלקיםויבדוכן)על

מכחינתבאמתשהםכנ"ל,(הצבועיםהחשד,
יום,ואוראוקיםויקראוכהו),תהוחשך

אלוו)פ"א,רבה(בראשיתבמדרשל llרז(שדרשו

לילה,קראולחשדצדיקים).שלמעשיהם
כצדיקיםעצמםאתשמראיםהרשעים(אלו
וישמרנו:ציילנוה'כינותם,ולהבדיל ,)ל' Iכנ

(היינוהרקי"ע.אתאלקיםויננ"שז) ,א(
רקאדםכנימטרתשיהיה

באץרם fלעשות/רקי'ועושהםשמים,לעניני

אשרהמיםביןויבדלונו').ש 1'ויע'בחינת

מעלאשרהמיםוביןורקיעמתחת

 ,ז(בתעניתל Iחזושאמרוכמו(היינוורקיע,

נמוך,למקוםגכוהממקוםהולכיםמיםמהא)
להטעותיוכלואמנםוח. Iענועלמורהמיו'םכי

להתערבשלאפסולה,בענוהעצמםאת
ויאמרכלל,עבירהבעובריולמחותולהוכיח

ענוהוזהווכון,לחברייאוכיחכיאנימיכלכו

להשליםרצונולאשרכארציות,ונמוכהפסולה
שלאהרשעיםעםגםואחדאחדכלעם

מתחתאשרמי"םנקראזהוכועללהוכיחם,
הגדולההענוהאולםבארציות.כפניותלרקיע
בארץשאינוכמימהםויפחדייראשלא

יטושלוםכראשית

ידייצאלאעדייןכיבלבוידעאךויוכיחם,
בבחינתיהיהאמנםענוה.בחינתזהוחובתו

רקמרשעיםמתייראאינולרקיעמעלעומד
וכמולשמה,צודקתענוהוזהובשמים.בוטח

"מעלגדולכיב) ,נ(כפסחיםחז"לשאמרו
עללשמה,כעושיוהיינו ,)הקח,(תהליםשמים"

לרקיעמעלבבחינתהענוהלהיותצריךכן
האלוענוותמינישניכיןויבדלוזהושמים.
בנותכ"ו(מלשוןכז,ויהילרקיע).מעל

ולשמהבאמתהיינו ,)זבז,(במדרכ Iוגוצלפחד
 :כנזכרכאמת)כונתושיהיה

זרעמזריעעשכדשאהארץותוצאיב) ,א(

תרין ,'נותוצאכמסורהוגו/.

ותצא(חסר),ואידךמלא.דו,חסר.וחדמלאין

וגוןבאותותמצריםמארץישראלאתעמךאת
להותתןותוצא(מלא),ואידךבא).לב,(ירמיה
 .)ח~ב,(רותמשבעההותירהאשראת

העולמותבריאתשתכליתנודעהנהכייוול
וישראלהתורהבשבילהיהוהאדם

ועיקר ,)'הפדקבראשיתרהכ(סדרראשיתשנקראו

 .דודבןבכיאתשלימההגאולהבשבילהתכלית
הארץ,בביאתרקתלויהתורהשמירתכי

היולאשעברובתיםבשניהראשונותוביאות
והתורהלזמן,רקונםכנודע,שלימותביאות

היינוהתורהמצותורובנצחיות.היאהקדושה

כלר"ערקובנלותבארץ,תלויותמצות/ג Iשמ

החינךו).ספרבהקרמת(עייזכנודעה)ו,(רכאשיתהיום

באדודבןאיןא)סב,(.יבמותחז"ל \אמרווהנה

הואכןואםשכגוף,הנשמותכלשיכלועד
 ,מזוג"יבחיגתוכוהגאולה.להתקרבותבניוום

תלוי(שבזהתשוכהלעשותאפשרשאיכיון
ה"ה) ,ה//פתשובה(הלבותהרמכ"םכמו'שהגאולה,

חסרכעודוגנאלים)מידתשובהשעושיםוכיוו
הואלחי"ישוכעאדיהיבמאןחיי"ם,וכןלחס.



חייםכ

כי ,»)כ ,ח(תעניתבש"ס(כדאמרינודיהיב,

לציוובשובךעינינוותחזינהצפינוינובצפיית
בבניזקינימ'/שנודעוהנהבימינו.במהרה

רש"איא)אותא,מאמרהשתבות(כמאמרייששכר

ביוםלדגיםברכההיינואדם,שבתרגיםר"ת
שם,(שםו'ביוםלאדםברכהככ),א,(כראשיתהן

אלווכל ,)גכ,(שםז'ביוםלשבתברכהכח),
שבתוכןוכח),כהאו(שםורבופרו[הם]הברכות

הפסק,לבליוכו'שבתשכולויוםעדשיחיח
שביעאהביומאותתאדלעילאברכאיןכלוכו

מקמיכןולאחר , Iדיוםעדא)פח,(ןוח"כתליין

תמידיהיהכןפווא),י"ח,שערפרע"ח(עיי!שבתא

וזו'שש"ק.ביוםשנשפעחברכהוזהוהרף,בלי

נשםבסבויייןע"בשבו'ע,השםהואעש"ב,

שבע,בגימטריאסגול]כניקורר ffיוכמיליוהויווה

חסוכותחגבכונתכמ"ש-לעולם,שבעשמביא
וכן .)/אכיוםכר"הכצז,רףשבתירכיכםויור(עיי!

פרוחברכותאלווכלבנים,הואזרעמזריייע
ליוםתנחילנההשבת,יוםהשפעתוכן .ורבו

כנזכרחגאולהלחתקרבותשבת,"חמהשכולו
לעיל.

שבתרגים(ר"תרש"א,הארץותוצאוז"ש

הקלקולבכרשהיהידיועלכנזכר,אדם
לבירוריםהוצרכו )'כרפקהכלליםשערחייםכעץ(עיי!

כך)ואחרמצרים.גלותהיהזהידיועלרבים,

מצרים,מארץייישראואתעמךאתותצא

ראשונח,חגאולהרקאזהיהשלאמשום(חסר,

חאחרונח,הגאולחעדלגליותצריביןהיוועדיין
לעיל[כנזכררב,הערבביםעברכיוגם

הנ m ה//ר(בתחלתהסופהנעוץהתורהבסמיכות
כ"ת(תנחומאביםעברמיכהופסל ,]האירן//ל)כסוירו

מלא,(דןוה,ותתןותוצאכך)ואחרוי).םימ!
שזחו 1דודביתמלכותבהקמתרנותמירייכי

אתבמילואו),חשלימותלתכליתעדעדיבניו

ושלוםכראשית

תחייובניך(ראתמשבע"ה,הותיייר"האשר

רכה(רכאשיתרז"למדשרתשוון'!פירשבנות'ןר,

יהיהשאזהיינוהמתים,שיחיהעדג)ה, ffפל

יאמרקדושבירושליםוהנות"רבציוןהנשאר
לברכהזברונםרבותינוודרשו ,)גרן(ישעהילו

הקב"השעתידהצדיקיםעלא)(צב,בסנהדרין
יותרשחואח IIהשבעעלחמותרחיינולהחיותו,
שבע"הוגםצדק,גואלהביאתהיינומפרנסה,

חשמיניתמדהבחינתשיבאוחיינומלכות,מדת
במהרהרצוויהיכןהעליון),חירותבינה

בימינו:

ותוצאבספרים,מובאפליאהמדרשיב) ,א(
העולםכלנזדעזעוגו'הארץ

דרךעלי"ליוסף.רגלילושהראועדכולו
וא, Iדשהאץרותוצאהמסורהעללעילשכתבנו

א'רם,בת Iשגים Iרבר"תההשפעותכלשזהו

השפעכשיבואחששישאמנם .םש··עיין

והערבלשכינחהמעיקיםחמהחו'ו,לחיצונים
(עיי!בגלותא(הבשרים)לישראלדדחקיןרב

זהידיעללהםויהיה ,)אכן,יבתיקי!הזרתיקוני
תורתנוולדתלנולהרעעודחלילהכח

עינימומחלביצאכיהגאולה,ולעבכהקדושה
כמזמורבתהליםה IIעהמךלדוד'ש I(כמוגון

כיוןוש Iוז . Iוגיגאיהענקתמולכן »ן(עו/ג

העווםכונזרעזעהארץ,ותוצאששמעו

שחיאלהםחשפעריבוי(בשתלךכווו,
עלעילםחירבןיחיה ,ל IIבנדש"אמהשפעת

יייוס"ף,רבויוושהראוערחלילח).זחידי
כמביארלשמאלאנטיליסו"דבחינת(שחוא
בזהשהאריךבמו ,)כטל,(הקדמהזוה'יקבתיקוני

בכמהבחיבוריוזי"עהקרושאאמו"ר

צמצוםבבחינתשמאלאנטילדהיינימקומות,
שבצדלחציוניםהשפעתלךושלאליסו"ד,
וז"ש .קרובולעםוישפיעהראוירקשמאל



חיים

שהואקודשבריתיסודיוסף,רגלילושהראו
מהןדעועדעתםנההזהיריועלרגלים,בין

הנ"ל).מהשש

מרתשהוא ,השלישיביוםנאמרזהוכועל
יוסףרגליל.ושהראוערתפארת,

הרהשבינוובריוותגוףוהיינו ,)ר ffיסו(מרת

להצילנויעמורוזהו ,)ברבכ,ג tlחמהימנא(רעיא
כנזכר:מהיצונים

והאץרהשמיםתולרותאוהר) ,ב(
ל ffיא. ffר I'זעהו-בהברא/ום,

.במנהותהז"לררשתפיעלבפשיטותהכוהנ
בנראהזהועולםביו"ר,נבראהבאעולםב)(טנ,

והתורהישראלבשבילנבראוהעולםבה"ה,
שישמרו ,) tחרפקרבאשיתרבח(סררראשיתשנקראו

כילירעוצריכיםהוה,בעילםהתורהישראל
כריבפרוןרורעצמךהתקורקהואהזההעולם
הבא,העולםמט"ז)פ"ר,(אבותלטרקליזשתכנס
ליכנסקטןשערכביתרקהיאהזהוהעולם

לידעבהברא"ם,א IIזעירהוווהו .כנזכרממנו
רקהיאהו),באות(שבבראהןההעולםכי

והואהבא,העולםלגבירקטנותאזעיר"אמילי
הנרצהלתכליתידועלשנגיעוכריקטןרבררק

כנןכר:

וכילמאכלהעץפובכיהאשהאתרוו) ,ג(
העזונהמרלעיניםהואתאוה

לאשיהגםוותתותאכלמפריוותקחלהשכיל
-יצוריעלזכותללמרמצוהההנויאכל.עמה
אשתו.והוההראשווארםהקב"ה,ל tpכפיו
ה)פ"ר,ברח(רבריסרבהבמרשרמצאתיוהנה

רואמראשתך,לקולשמעתכיאמרולארם

לעברושאמרלובלךרומההררבלמהציהק.
אמרההמרהץ,מושאבאעררברתפעוםאל

כאושלוםכראשית

יהאשלאהזההתבשילאתפעוםאשתולו
באמוריים,אומלהאולתוכוליתןמבקש
המלךלואמרבשפתותיו,מפעםומצאוהמלך

כאןערוכוו,ואכלתתאכלאללךאמרתילא

רבה.המררששלוז

המשילכימלציה,מזהנראהפניםכלועל
אשהכמולאישה,הוהרברי

הארוןשיבאכרישיטעוםלבעלהשאמרה
מלההםריהאשלא ,בהמאכלפובטעםויפעם

הגוופעםלחוהההינמיהכיכןמורייס,או
להםיהיהלאהרעתמעץיאכלולאבאםכי

(הקב/וה)להארוויהיהלאוממילאהציר,תאות

נסיוולהםשאיוכיוזארם,מבניתענוגשום
ממעשירוהנהתאיווממילאהרע,יצרותאות

אוהמלח(יזהילשמים,ועבורתםארםבני
הצירתאותהיינוהמשל,כפישהסר,מורייס
הרעתמעץיאכלואםבלתינסיוןשאיוהרע,

כנןכר).

 ,וזבאנוהעץפובניהאשהותראוז'וש
העץירי(שעלועינים,הואתאוהוני

 ,כנוכרהערצירלתאותיבואובאכילתוהעדת
לתאוה).מהמרתועינולעיני"םתאו//הויהיה

שיכאלריכ(ברעתו,והשניוהעץונחזבר
כלעםכשיתהןקואן ,בריעותיוהיצונההשכלה

זהיליעלכראוי,הוותורתאמונתבמעוןזה
למעלה"ו-ןהורוהנהתויהיהבנסיון,יעמור
היהוהכלועםכנזרכ).לפוכהשהיהכונתה
"שיתהבוראגזירתנגרלהתהכםאיןכיחסרוו,

א.זברתירבהבמרשרוז"שציוה,אשרבמצותו-

הכמתיבזחרוכך-פעם,(בלי ,תאנואווד
לעבורלוהיה(ולאואנות,שמו),יתבךר
חבוראבזירתנברוסברותבפעמיםולאכול
לפובחחיחשכוונתויוןל.אבלכנןכר),ומצותיו

כנ"ל:



ח'י'יםככ

ידועואכל.העץמולינתנההואיכ) ,ג(
יכ)פי"ט,רהכ(רכאשיתהמדרש

בסוףבזהשכתבנומה(עייןעוד.ואוכלאכלתי
שםעיין , fוחלקאלעזרמנחתשו"תהקדמת

ראכריז]).עלוחכל[חסר

והדרוש,לפשוטוקרובנראההפליאהולגודל
כ)(הפ,ביומאחז"לשאמרומהפיעל

לעשותבידרמספיקיןאיןואשובאחטאהאומר
אדםכיכ)יח, r(עריוכדאמרוכמאןתשובה,

עלגדילתשובהובעלהיהגדילחסידהראשון
מעשהלאותוראויהיהלאאשרהלן,החטא

תשובהלהורותכדיאלאהקב"ה,שלכפיוצייר
ןעירא)(תרעאבהקדמתשביארנולדורות,וכמו

חתוחייק),אמחר(כר"ח fדחלקאלעןרמנחתת IIשו

שם.עיין ,)ח"לאותתניינא(המדוראתורהבדברייכן

למלאותאכילתוהיתהלאכיהתנצלזהעל
עלבתשובהשיובכךשאחרחשבוכיתאוותו,

שאיןואשובאחטאבבחינתהואאזכיזה,

ואכלתי Iאלאתשובה,לעשותבידומםפיקיז

כנ"ל,חטאשאינואזשחשביעןעודן',ואוכל
רקזה,עלולשובלחזורצרדאינוכןאם

אז),דמיונוכפיחטאשאינו(כיוןעוד/ן,"ואוכל

ושבבלבלשהנחששחטאלושנודעעד
עולםבתיקוויעזרנויתברךהשםבתשובה,
אמן.בימינובמהרה

קודשבדברילדברינושורשמצאתיועתה
ז"להרמנ"זהראשוניםגדולמרבינו

שילחפוועתהככ)ג,(לקמזהכתובעלבפרשתן
והנהשכתבוכו',החייםמעץגםולקחידו

 ,ממנוהזההעץנשמרבחירהלושהיתהעתה
רלאשצוהמהאלאערשההיהלאמתחלהכי

לשונוכאןעדצרד,היהלאכיממנואכל
הקדוש.

ושלוםבראשית

מהעלשתירץהפשוטפירושמדבריונראח
מעץנשמרלאדלמהלכאורה,שקשה

קודםעדן,מגוגשרוהוולאמתחלההחיים
מעץיאכלשלאכדיהדעתעץעלשנצטוה
תירץ,זחועלמזה.שמרוהועתהרקהחיים,

ורע),(טובהדעתעץשאכלאחריעתהרקכי
כןעלרע),אוטוב(לעשותבחירהלוהיה
החיים,מעץלאכולשלאלשמרוצריכיןהיו
לוהיהלאהדעתעץשאכלמקודםאבל

היהונםבחירהלוהיהשלאוכיוןבחירה,
הקדוש,מלשונול flכנשצוה,מהרקעושה
אכללמהקשהכןאםשנצטווה.מההיינו
להתפתותהניחוהושזהודאיאלאהדעת.מעץ

היהוזהוכנזכר,תשובהלהורותכדימהנחש
הבאים,וחדורותהבירוריםבסדרש Iיתוצרונו

היהשלאכיוןעונש,לומניעאיןכואם
עלאכןהבורא,אחרחן/ולהרהרואיובחירה,

חבראשיתיוצר(שלכפיויצירעלפניםכל
וכנןכר:ברירה,מלציהזהוש) f1ית

האדמהמפריקיןויבאימיםמקץויהינ) ,ר(

הואנםהביאוהבללהומנחה

ואלהבלאל Iהוישעומחלביהןצאנומבכורות
לקיןויחרשעהלאמנחתוואלקיו'ואלמנחתו
חרהלמהקיןאלהןויאמרפניוויפלומאד

ואםשאתתיטיבאםהלאפניךנפלוולמהלך
הכתוביםוגו/.רובץחטאתלפתחתיטיבלא

(ביאורוחיו.דרשוניואומריםצווחיםהאלו
בשו/ןתזעיראבתרעאבעהן/יתמצאהדברים

 , Iוכומפרשיםרובבד/'ח Iדחלקאלעזרמנחת

 :)א(שם)עיין

כצלמוכדמותיויולדוכוןאדםויחיג) ,ח(
פיעלול Iי .ת/ Iששמואתויקרא

הבלאלהווישעומחלבהןצאבומבכורותהואגםהביאוהבללהןמכחההאימהמפריקיןויבא .)א(



בנושלוםבראשיתחיים

לךחרהלמהקיןאלה'ייאמרפנייייפלימאידלקיןייחרשעהלאמנחתייאלקיןואלמנחתוואל
צווחיםהאלוהכתוביםגו'. V'רוץבחטאתלפתחתיטיבלאואםשאתתיטיבאםהלאפניךנפלוולמה

לקין,יכתרךהשםשהשיבמההטענהממיןתשובהשוםזהאיןלכאורההלאכיוחיו,דרשיניואומרים
יהיההאדמה,מפרירש"י)(כפירושהגריעמןשהביאמהמנחתואלשעהלאולמהלוחרהאשרעל
שעהלאכןעללה',חלבכלהתירהמצותשהואכמרהמובחרמןהביאשלאיעןלקןילהשיבית"שלי
לאיאםשאתתטיבלאםשייכיתענןיזהמהאבליחלביהן.מבכירותשהביאהבלאלרקמנחתיאל

הנזכר.רובץחטאתלפתחתטיב

רהנהככולם,רובץבגשמיותשהםה'ומציתהקרבנותבעניןבזהנחלקיהמחקריםהנהכיי~'לו
בדבריםלעבדויתברךהשםרצוןזהיכיהדבריסבירוהאמתייםאלוקיםויראיתורהבעליהמחקרים
בעליאינםהלאהרוחנייםהנבדליםוהשכלייםהמלאכיםיעבדיהיכאשרכילפניי,רוחנחתוזהוגשמיים
לעשותית"שאליויתקרבוקרובועםישראלוהםהחומיריםאדםבנייעבדרהוכאשראולםונסיין,בחירה
עדךולפיהסיגיםריחוקערךלפיית"שלפניוהמעולההרצוךוזהוניחוח,לריחויעלובגשמיותמצותיי
 .כמובןהנסיון

אשרהתכליתכלכיחשבוהמהתורתו,אתלאאמנםה'אתידעואשרהקדמיניםהנכריםוהמחקירם
הגשמייתלבטלמטעםהקרבנותחשבוכןעלהגופניות,ותאותוהגשמיותהארצייתלבטלהיאהויחפוץ

לעילה,ולשורפןקרבן)ילהקריבלהרוגאסורכיויכירויודראדםמבני(כיהבהמייםחייםמבעליהחומריןת
המהישראלמבנילאאשרהקדמוניםהנזיריםושיטותידעותבערךוזהניחוח.רוחלירחהנחתיזהו

דרכיהםכנודעוכיוצא,הזהעולםמתענוגילהתרחקויערותצוירםבמערותוהתבודדוונפשםגופםשסיגפו

יסיפירם.ספריםמפי

הגשמייתלהעלאתה'מצותהקרבןאםהוא,האליהשיטותשניביןמיניהדהנפקאבזהכבריאמרתי
שבמיבחירםהמובחרמןבעשותהלכבדה[י]ראויבעצמותה,מצוההואכןאםהו,אתלעברדנקחוממנו
וסובריםהטועיםוהחוקריםהנזיריםכטעםהגשמיותביטולרקהואיאםלד'.חלבכלטן)ג,(ייקראכמ"ש
הגשמיות.וביטולביזירלראיתהגרועמןליקחראירואדרבאמיניהנפקאאיןכתורה,שלא

בכתביכמבוארהרע,משורשרובו(אשרקיזשהביאמהלהבלקיןביןאזהיההפלרגתאי"ליזהי
 .כנ"לכתורתנושלאהחוקירםכשיטתהגרוע,מןהארמה,מפיר »'דסימןבראשיתהפסיקיםשער(עייןהאריז"ל

כינתהכינית(שערכנודעודעימיהרבינרמשהנשמתשורשנמשךוממנרטוברובר(אשרהב,כןשאיןמה
וישע .)ל"נכ(התורהכדעתהמובחר,רמןלד'חלבכללמה,ביחו,צאבומבבוריתהביא »'הדרישהעמידהחזרת

יא, ,»ה Ifפבראשיתרבה(סדרעולמואתהקב"הבראבשבילה.אשרהתורה(כדעתמבחות,ואלהכלאלהו
כונתוזהוכיישירם,ודרכושהואבדעתוחשב(כיפביי,ויפ'ימארויקיזויחרעשהלאמבחתוואלקיז

עניניושארהשמניםבקררעתודיכריםבחלבלה'חפץאיןכיהנ"ל,כשיטההגרועמןדוקא.להביאלטרב
כןעלכנ"ל,להררותהגרועמןבמכווןהביאכןעלבחרמריות,המובחרמןהמעלהאןיכןאםגשמיים,

מנחתואלשעהולאכונתו,הצדיקלאאשריעבורמשפטומאלהיוכיבמחשבתונדמהבאשרלוחרה
כןועלנכוןדרכךתחשוב(כיפביך,בפלוולמההרהלך,מהקיזא,היואמרהבל).אחיימנחתאלרק
מיניההנפקאהנהכיכסברתך,הואכןלאבאמתאמנםמנחתך.אלשעהשלאבמהלבךיזעףה'על
כשלאנמצאבעצמותותכליתיזהוהמובחרמןהולמציתיצטרכואםכיהאלי,השיטותשניביןעוד

כנ"ליהנזיריםהנכריםלשיטתכןשאיןמהיתורתו,הומצותעשהשלאבמהחוטאזההריהמצותיעשה
ערלםענינימכלעצמיאתלמנועהאפשירבכלושתיהמאכילהיפורשעבירהעברולאישבאחדאם

לפיהוחפץזהיאךאצלם,יקראררחינחתלשלימותהריכלל,הומצרתבמעשהקייםשלאהגםהזה,
מצות(לעשותטתיכ,לאיאםשא,תטוב)ופועלבמעשההומצות(לעשרתת~כ,אםהלארז"ש)דעתם.
השםנגדחטאזה(הריריכץ,חטאת,פתחמקום)מכלכנזכר,ומריותיחמעבירהונמנעשישבהגםעשה

מהעללקיןיתברךהשםתשובת:בזהמכווןנמצאמעשיות).במצותרצונועשרתשנמנעבמהיתברך
הבל,כשיטתרקקיןכשיטתשלאהוכחהמזהגשמיי,בפזע?עשהמצותלעשותשצריכיןובזהלו,שחרה

ואלהבלאלשעהכןיעלהתורה,וכשיטתלה'המובחרמןומחלב~הןצאנרמבכורותצריכיןכןועל
 :ינכרןשפירואתימנחתו,



חייםכר

איתשטבחדש(מאמרשישכרבשערשכתבתימח

ביוההפשרכיבספריםשכתובמהפיעלנ)
שב"ט,לתיבתת IIטבתיבתהחרשים)(שמות

תןאותבמקום ,ט' Iבשבשישש'באותרק

בןשמותשויםהמחט Iב'באותיותכית, Iבrפב/

מותיוררתרגליהת'כיהואוהחילוקהחרשים,
הצריקיםמיתתטבתח),_(בבחינתח,(שמר

ש'אותכןשאיןמהון»,(מאמר-יים fבקרש Iכמ'

כאןואיןחיים,אותתפארת-ת'ותאקויןהשוא-
-להארך~-מקומו

שממנוכנ~וותיובן,לענינינופניםכלועל
כררשה-חז.ו'.להעולםהושתת

למשוךהחייםקווהתחיליא),פי"ד,רבח(במרבר
המיתהעונשאבליומיא,סוףעראחריורורות
מותממנואכלךביוםהראשוןארםעלשגנזר
וזהועולם,לרורותעורנשאר ..יו), ,ב(·תמות
 ,'שחאותיות~שנירמוז
תן,ואות)ממנו.הרורותלקיוםחיים(אות

העונששישארמהת, flמויוררת(שרגליה
ש.יהיהבימינובמהרהקץעתערר//למיתה
הנלויםכלעםוקייםחיישראלמלךלרור
עמו).

רתלתשןשיני/ון,חשניבתפיליורמוזול Iכ __-יזהו.

ר'בתשןואותחיים.אותתפארתקוין,

מלכנורורקוהרביעיקוגםלכלולחיינוקוין,
חיישראלמלךרורשיחיההרביעי),(רגל

כלא) lל~_במנחות_(tכד IIחזשאמרווכמויקיים,

לח,.(שיעהישנאמרימים,--מארד.תפיליןחמניח

ושלוםכראשית

ראש,שלבתפיליווהכוונהיחיו,עליהםהןטז)
עלחיי"ס,בגיספריאאחי"חחוי"חאחי"ח

כנזכר:ראששלבתפיליןשיניווןחב'הםכז

ויולרשנה,וששיםחמשחנוךויחיכא-כד) ,ח(
חנוךויתהלךמתושלח,את

וכו',מתושלחאתהולירואחריהאלקיםאת
חנוךויתהלךשחנ,שס"החנוךימיכלויהי
אלקיםאותולקחכיואיננוהאלקיםאת

ג,'א Iפלחיכלות(פרקיכנורעמפ"טשר(ושנעשה

 .)כקיט,ע iתיקיזחרתיקוני

.הוא-ב-חינתכנורע/פ Iמפכיהרבר,רמןויוול
והואנפ,כ),/ב I-זיח i(עייכביכולעב"דמלכושי

בחמשהכמ"שתעשה,הלאשמכרתבחינת
עלואתחנז)(פשרתשבתתורתבמאמרמאמרות
וגו']השבתיוםאתנשמורח,טו)(רדביםהכתוב

בבחינתמצרים,בארזהייתעברכיוזכרת

וז"ש .»חכ,שמית/ז Iרמכ(עייזתעשה(הלאשמו"ר
שנולדעד ,ארנ"יגימטריאם"ה,ששנותיו
רחמים,מלאזקןבחינתהיה(שהואמתושלח
 .-- ,»א/אנו, I(זרחהמבולאתבימיושעיכבהצדיק

תעשה,לא/ה Iהשסכנגדשס"השנותיוכלוסך
זהבחיבוריועיין ,ל IIכנעבדמבחינתשהם
(ייקראהכתובעלקדושים)ת"שר//חקרשוים,(רפשת

אמ"ושהקדיםתיראו,ואביואמוב)אישיט,

הלאושמירתקדושה,בחינתשהוא ,לאביו
שם.עייזעילאה,עלמאה I1לאבחינת.תשה

בעזרתאפשרבדךרהאלוהרמיזותוכתבתי
 :לקחויוסיףיביןוהמביזיתבךר,השם



חיים

פירשברורותיו.היהתמים·צריקאישט) ,ו(

לשבחרושריומרברתינוישי I1שר

ואלוצריקהיהרירולפי ,לננאירורשיוויש
לכלום.נחשבהיהלאאברהםשלברורוהיה
יררשולמההמפרשיםכלתמהרכברהנה

מהעללננאילררוששייךאדוגםלגנאי,
היה,תמיםצריקאישבפירושהכתובשכתב

בשביליאםעליו.למצואלהםהיהחסרוןרמה
רבהבמרשרמצינוהלאהמביל,רוררורובני
והוכיחםעמםשהתקוטטז) ,ל//פרהברכאשית(עיין

 ,והכוהווקללוהושביזיהיערנפש,במסירת
 .יותרלמיעברליההוהומה

ל ttהאריזבכתבישכתובבמהלרקרקישינם
התפלללאנחכינח)פשרתהבגלולים(ספר

תיקיוהיהרבינומשהכזעלרורובניעל
(שמותונאמררודיבניעלנפשוומסרנשמתו

ח, 1fני 1fמארתיותמחנימספרך,נאמחנילב)לב,

יב),גל,(שםבש"םירעתדאמרתיאתהכיוגם

שהיהנשמתילתיקיושהואבח,בזש"םהיינו
לעילהנזרכרבההמררשרבריולפיגלגולר.

נפשוומסראותםהבוכיחונחהתקוטטהרי

עליהם.

בשם,ירעתיךשכתובעלמהלרקרקישועור
בושםהלאגלגולו,לתיקוונחבושם

כהושלוםנח

נח

יעבורתתורהשלבאהלהישבאםחטאמהנח
שהואיח)יו,(לקמןבכתובכרמצינוולילה,יום tה

בראשית(עייןל flרזשאמרווכמועליוו,לאלכהו
אין[רגםרכר'.שםשלמררשרבביתי) ,ג/ Iפסרהב

להרכיחעניוביו ,דררובניעלתפלהביולחלק
יוסףיעקבתבודלות(ועייןחרהכלבאמתכיארתם,

ראינועצמובפניצריקשהראמיכיזו),פשרהסוף

ממעשיהםכלליורעואינורורו,לבנימוכיח
בתיבתונחכמויושברקעומרים,איךועניניהם

בחטאםיורעהיהאם(כיולומר,ביתרבתוך
ובעלאותם,להוכיחהתורהפיעלמחוייבהיה

הלכהשלאמותרןתוךהביותורקמייריכרחו
ממילאכלום,רורומבנייורעואינובביתו),

מוכיחאםוגםעליהם,להתפללמהיורעאינו
שומעיםמהםאיזהפניםכלשעלונמצאאותם·
להתפלליוכלההואזכותבכחוממילא Iלקולו
אינואםכושאיומהבעדם,יתברךלהשם

לקולו,שומעיםואינםמוכיחםאםוגםמוכיחם
ממילאונות,בזימיניבכלאותומבזיםואדרבא
נחנמצאזכות,בשוםבעדםלהתפללאדיוכל
מהמדרשלעילכנזרכאיתווהכווביזושהוכיחם

ואדבערם,להתפלליוכללאממילארבה,
קושיאהרראושובהמקטרנ,גבר.פיויפתח

מלעשותנחהחסירמהכןאםבנזרכ,לרוכתיה
יותר].למיעברליההוהומהבזה,



הייםכו

עלגדולח,קושיאנקדיםוחכללתרץוכדי
עשרהמ"כ) ,ח"פ(באבותשמצינומח

וקיבלאברחםשבאעדאברחם,עדמנחדורות
אשרנחבןשווםחיחוחלאכולם,כנגדשכר

דרכי(פרקארז/ולשדרשוכמואביחם,ימיעדחי
וגםשלם,מלךצדקמלכישזחו )ז//פאלעיזר

לביתחלכוויעקברבקחחמחואמחותחאבות
לחצילשווםנחשבלאואיךשם,שלמדרשו

אברהם,עדמנחבשבילוחעולםולחתקיים
קיוםעיקרכילומרכרחךבעלנראחאולם

במסירתחעובדצדיקידיעלרקחואחעולם
בעדפניחםעללהוכיחםדורי,בניבעדנפש
זח,בעדחומלחמתוללחוםואמונתו,חומצות
בפניצדיקרקשהיחנחבןשםכושאיןמה

ולחעולםאחלים,יושבחמדשר,בביתעצמו
ללמדםעמחםעסקולאכללחוכיחלא

עלבשבילו,עולםחתקייםלאכןעלולתקנם,
שזחומפנישם,שלמדרשוביתרקמצינוכו
שלוחמדרשבביתחובתורתעבודתורק

בניעםשחתקוטטנחכןשאיומהבמפנים,

רבה.מהמדרשכנוכרלחוכיחם,דורו

ולחוכיחה'מלחמתללחוםזהדרךכיי//לאכן

מיבעיאלאלבניו,נחלמדלאדורובני
לשםגםאךרעים,בעצמםשחיוויפתלחם
בתורחעסקשםכןעלזח,דרךלמדלאבנו
ועלכנזכר,מדרשובביתרקאבלאביו,כנח
כיוןאמרולשבחהדורשיםמרבותינוכן

הוכיחוגםחיתורתולמדבצדקותנחשחתנחג
יותר,למיעבדליחחוחמחכןאםדורו,לבני
שםלבנולמדשלאמהלחסרוןנחשבולא

מרבותינואולם .דורובניאתכןגםשיוכיח

עולםלתקןשהעיקר ,אמרולגאניחדורשים
וכויחרביםאתמזכחבכללזחוחריולחוכיחם,

זחבדרךידרדלבניווגםמי"ח), ,ח//פ(באית
למדשלאנחכןשאיומחדורם,בנישיוכיחו

ושלוםנח

צדיקרקחיחבנושםכןעלכילבניו,וחדרך
למדלאכיכנזכר,מדרש"ובביתעצמובפני

נחכיחגםדורו.בנילחדריךמאביווחדרך
מקוםמכלדורו,לבניוחוכיחמדריךחיחאביו

שלםשאינונמצאלבניווחדךרלומדכשאינו
עלותוחחחואכמתנחםכןעלכיזו,במדח
ישנאוחוכןעלכי Iדורולבנילחוכיחזחדרך

כ)(קח,בכתובותול Iחושאמרוכמו ,וירדפוחו

דמוכחמשוםמתאבניליחדסנימרבנזצורבא
יאוחבניומאחבתכןעלכידשמיא,במילילחי
לאלואתדורם,מבניוכבודמנוחחלחםלתת

למפרעונמצא Iכנזכרלהוכיחזחבדררידריכם
חזח.בדברשלםחיחלאבעצמוחואגםכי

ואאברהםשוברורוהיהיישאוווז"ש

אבינואברחםכיוכוום",נחשבהיה

עובדיעםלחתקוטטנפשושמסרדילא
בואומקוםבכלוכיוצאצלמיחםושיבראלילים,
עודמספר,לאיןרבותפעמיםנפשבמסירת

יח,(לקמזחכתובעליושמעידשבחוחעיקרואת
אשרלמעןידעתיוכייתברךחשםשאמריtפ)

הודךרושמרואחריוביתוואתבניואתיצוה

לבניוגםשידריךחיינוומשפט,צדקחלעשות
דרר"ושמרולחעולםלחוכיחאחריובניוובני
 .דךררק(בלבד)דרכםלשמורכתיבלא ," fה
ודתו, fחדרךבעדהמשמרעללעמודחיינו , fה

ומשפטצדקחלעשותבפרץ,ולעמודגדרלגדור
למדזחולזולתו,ומשפטבמישורלחוכיח
יצחקחיינו ,אחריובניוובנילבניואברחם

שגםנח,כןשאיןמחכן.לעשותובניוויעקב
ועלכנזכר,עצמובפניצדיקרקחיחבנושם
שלבדורוהיחאלונחשבחיחלאזהידי

וז"שחדורות,קיוםלגביחיינולכלום,אברחם
לאבנושםאשררומואברחם,שלבדורו
וכיון .כנוכראברחםעדכללחדירחעמיד

בנושםלמדשלאמחרקבנחחיחשחחסרוז



חיים

כמשהנאמרכועל ,כנזכרדורובנילהוכיח
אותיותנ"חי IIמכיותיקונו,נחנלנולשהיה

נחהריל IIכנקשהולכאורהלעיל,כבזכרמחני
ליההוהומהדורו,לכניבהוכיחונפשומסר

זהעלתיקון,יותרעודצריךומהלמיעכד,
נח,בןם IIשהייבום, IIבשידעתיךואתהכתוב

כנזכרתיקוןצריךזהידישעלמהאריז"לכמ'/ש
תיקןכןועלה, lfערבינומשהידיעללעיל
ואףתורה,ולימדשלמדעווהרבינומשהזאת

בעדבפשוומסרצבורבצרכיעסקכןפיעל
דורו.בני

שציוהע"ההמלךכדודשמצינוי"לוזהו
בדךרהולךאנכיב,ב)א(מלכיםבנולשלמה

לאוכיגרא,בןמשמעישינקוםוכון,האץרכל

קודםלבנולהזהירמזהיותרנחוץדברלוהיה
כיקשרוברוחראההמלךדודאך ,פטירתו
וצדקתוחכמתוכרובגםבנוהמלךשלמה

כךכלימחהולאדורולבנייוכיחלאומעלתו,

עלב)ונו(שבתל I1רזשדשרוכמו ,הראויכפי

ועלונו'הרעאתשלמהויעשו)יא,א(מלכים
שלמהח"ועשאםשלאזרה,עבודהבמותכל
נקראכןעלואנשיו,כבשיומיחהשלארק

אביו,דודמקודםהזהירוזהועלעשאם,כאלו
ככ,אהימים(ררביהמלךשלמהעלנאמר(לאשר

יהיהשלאבאמתחששכןעלמנוחה,אישט)
ונםעכירהכעובריימחהשלאבזהמנוחהאיש

שלאביותרזהמוטלהמךלעלובפרט ,בבשיו
הזהירו)כןעלבכזה,מנוחהלנפשוישים

למחותבידופיפיותוחרבהברזלכעמודשיהיה
ומלכותותורתולהוהמנגדיםכלגנדוללחום

כדךרלהםולשתוקלמחולולאדוד,בית

וחשבשמעיעלוהזהירוומנוחה,שלוםהמבקש
 .חכמתוברובהשאר,עליקישממנוכי

כאןואיובזהעודהארכתיברביםובהגדתי

להארד:מקומו

כזושלוםנח

לדקדקישנח.התהלךהאלקיםאתט) ,ו(
לושאמרנאמרבאברהםלמה

משמעונו',לפניהתהלךא)יז,(בראשיתהקכ"ה

לאברהםלולומרצריךיתברךהשםשהיה
לאעתהעדוכימעתה,לפניושיתהלךאבינו

האלקיםאתנאמרובנחית"ש.לפניוהתהלך
צריךהיהשלאממילאמשמענח,התהלך
שיתהלךככהעלולהזהירולצוותוכביכול
לפניו.

כ)יו,(לקמזאבינובאברהםנאמרהנהכיוי"ל
ארבם)ויפלח II(דרש"יופירשפניו,עלויפול

קודםכיכ)סימזךל(תנחומאדרשתרז"לפיעל
יתברךלפניולעמודיכולהיהלאשנמול
עלכשנצטוהשפירזהפיועלזקופה,בקומה
אלפנים(היינולפני,התהלךלונאמרהמילה

בריתיאתואתהידיעלזקופה),כקומהפנים
יוכלאזעצמו,את(שימולונוןתשמור

היהלאומקודם .בקומתולפניולהתהלך
מצווהשיהיהכדיעצמואתמלאבינואברהם

בנבואתושיעדכיוןהמפרשים,כמ"שועושה

ולאערלנולדכןעלכיככה,עלשיצטוה
כמבוארמהולשנולדנחכושאיומהמהול).

נאמרכןעל ,)הסימ!(נחתנחומאבמדשרבזה
פניםאל(פניםנח,התהלךחאלקיםאת

בקומתו).

חיינועבר,לשוןחתחלךי IIשרשפירש(וזח

צריכיןחיהולאמחול,כךככרשנולד

 :כנזכר)ככחעללצוותו

חארץמלאחכילפניבאבשרכלקץייג) ,ן(
אתמשחיתםוחננימפניחםחמם

ח,א(מלכיםואידךדן. , fגבמסורחוחנביחאץר.

(ואידך) ]ב[ .'חלשםביתלכנותאומרוחננייט)
לדקדקישעצים.שניםמקוששתוחננייב)יזו(שם



חייםחנ

שקארוהוכמוהגאולה,עניןהוא"קץ"דהא
,רבה(איכהרז"לובדשרתפ)יב,(רניאלבכתוב

וכו'הקיציזכלוכלוץק,עתעדהב)פתיחתא
בהתחלתבזהקראוולמהוכיוצא,זצ,ב) r(סהברר

 ."ץק"בלשוןהבמול

במהרההגאולהקץעלדקאיברמןוי"ל
החבליהמהלןהקודםאשר ,בימינו

יהיהאןכיב)(קיב,כתובותבסוףואיתאמשיח,

הגןילהגדוליהיהכך(כלשם,עייןדבזוזי,בזוזי
(אזופנ-י,באבשרכוקץוז"שוהחמס).

וכואהכיהגאולה),קץהגיעשכברידעו
דבןוןיבןווי(כשיהיהוכפניהם,,הוכסהארץ

וקודםמפניהיינו"מפניהם",וז"שכנזכר,

II "כנזכר).חמסהאץרמלאהכןיהיההקץ
חורבן(שיהיההארץ,אתוכשה-יתםוהבב-י

בעונותינורואיםאנוכאשרעולםוהשחתת
במהרהעולםהתיקוןקודםוזהוהרבים,
בימינו).

והבני(כנזכר).דן ,'גוהנניהמסורהיובןובוה

(שוהוהי,ושםב-יתבנותואווכר

זהשרק "הגהביתבניןלתכליתהכנהיהיה
חז"לכדשרתבימינו,במההר"ביתן'נקרא

שביםוכקוששתוהננ-י .»א(פח,בפסחים

בחלימהסימניםכןגםשזהו(היינועצים,
הרעבוןבעתבכתובשםשמייריכמומשיח,

להצרפתיתהיהשלאואליהו,הצרפתיתשל
בצפחת,שמןומעטבכדקמחסלמלארק

ואכלוהוולבניועשיתוהוליוכוןמקששתוהנני

בפירוששםעיין ,ל IIרהרעבוןמגודלומתנו
דגלותשניוע'האלובשניםרואיןאנווכן ,י l/רש

ותיקוניב)עה,/כ Iזיח(עיי!כווה/'קכמבוארנתראה

 .)בי,(הקדמהזוה'וק

(לז,ביחזקאלכמ"שהיינועצים,שנירומןוגם
והיינווגון,אןעץלךקחארס]נבוואתהפן)

ושלוםנח

שהיהואפרים,יהודההמהעציםשנישבחינת

הואוכןישראל.ממלכותבמחנהמחלוקת

שאיעדגדולוההפקרותכעתלבבותפירוד
חלק)(רפקבסנהדריןכדאיתאיחד,לחרבםאפשר
קץסימניהוא'ואן ,)ב)(פמ,סוטהובסוף

במהרהרצוןיהיכן ,כנוכרבקרובהגאולה
אמן.בימינו

 ,לפניבאבשרכלקץשכתבנובמהי"לוכוה
חמס,האץרמלאהכייראו)(כאשר

עלעוד'ל Iיהגאולה).ץקבא(אזלעיל,כנזכר
הגם(חיינוישב,למבולח'י)פב,(התליםהכתוב

לעולם,מכוליביאשלאנשבעשמויתרבךשח'
ר"לושרעותחחפקרותבכחאבלבפועל,חיינו
גואלביאתקודםלהיותישונזהודכזוזיובןוןי
המבול,דורכמעשהישב,למבולה',ון"שצדק.
לעולם,מלךהןוישבקודם)חכהבןהו

בימינובמהרהית"שמלכותוכנוד(שיתגלח
 :כנןכרכולו),העולםכלעללמלוך

מגמראוחואמלאה)בי/ה I(רבוש"ייכ) ,י(

גןרנחתםלאא)(קח,סנהדרין
לכאורההגול.עלאלאהמבול)דור(שלדינם
ושוכבמינםבשאינםשדבקוכיוןדהאקשה

הרבהחמורזהוחריבסקילה,הואבהמהעם
להישבוז.וניתןלאורקשהואמגזל,יותר

אןשחיחוכיוןשמים,בדיניהיהןחוכיל Ifוי
שבטלוהו(עדטפיתקיףדעריותיצרא

בקרוביה,הרעיצרליגרידלאכך,אחר
ב)יא,(חגיגהואמרינו ,»ב(ספ,ביומאכדאמרינן

ביזבפניוביורעריותלגזל,עריותביוהחילוק
רקגןלכןשאיןמהיצריה,נפישבפניושלא
בומגרהאינובפניוושלאיצריה,נפיש'בפניו

עםtפברוניאבאהקב"השאיןוכיוןהרע,היצר

כמעטלהםחיהולא ,)אכ,זהר(עבהדובריותיו



חיים

בביתושיבאםגםמעריות,לחנצלבאפשרות
חנשים,עםוידבריתייחדולאכחתבודדות

זכרולמשכבלקרוביוחרעחיצרחיח[דחא
נפישבפניושלאדגםוכיוו ,]ל"רובהמות
עלד"נםגזרנחתםלאכועלכנזכריצריח

מלמעלחאזזכותמלציתצקתשחיחכיווזח,
לאבפניודשלאגזלעלכןשאיומחעליהם.

חיחכועלחגיגח],ס Ifמש[כנזכריצרהינפשי

אחריםמעותולראותלילךשלאעצחלהם
בחירחלחםשחיחוכיוו ,לגווללחמודשלא

חידיםנ,גזרנחתםזחעלכועלוברירח
יצילנו:

לחדשיוםעשרבשבעחחשניבחרשא) ,ז(
מעינותכלנבקעוחזחביום

בשערעייזנפתחו.חשמיםוארובותרבחתחום

כיל"ב)(אותלמשפטמאזניםכמאמרינושישכר
רומזרהב,תחוםמעינותכלבנקעוחזחביום
עייזוהנהחשנח,דראשימיםבשניהנסיחדעל

מחברתבשם )'ח(אותמרחשוולחודשבמאמרינו
(עייזראשונהרביעהמרחשוזז Ifביכיחקושד,

חזווגשלשניביאחבחינתחוא ,)איותענית
במיאחמתעברתאשחשאיועצרת,בשמיני

נגמרזחולפי ,)בלר,(יבונות[כביכול]ראשונה
מרחשוון.ז llביתולדות)(לבחינתחיחוד

שחואי llרש(פירש ,השביבחרשוז"ש

בשבעהאליעןר),רבילדעתמרחשוו
הזחביוםבמרחשווז),(י"ןיחרש,יוםעשר

נגמר[שאןרבה,תהוםזבעיבותכינבקעו

הכהנשהיתהחשנחבראשחנסירחחתחלת
כנועדעצרתבשמינישםחגברכתבעתלחןיווב

וארובות ,])וטרדשרסוכותעניוהוכנות(שער

בשמיניחנשםברכת(בעתבפתחו,השזבים

זרעלחקיםבבחינתלטובחנגמרוזחועצרת,
לעיל:כנזרכמרחשוו),בי"ז

כטושלוםנח

ויזכורוגו'.נחאתאלקיםויזכורא) ,ח(
במסורחדסמיכידןאלקים

יט,(לקונזואיןרדז.שלמח),במנורתשם(עייז
אתאלקיםויזכורוגו',אלקיםבשחתויחיכט)

ויזכור ]ג[חחפכח.מתוךלוטאתוישלחאברחם
אלקיםוישמע )ר[בכ).ל,(לקונזרחלאתאלקים
אתבריתואתאלקיםויזכורנאקתםאת

כר).ב,(שונותיעקבואתציחקאתאברחם

חיסון'דבתיקוןתלויחגאולחחנהכילומריש
כנודעשיראל,עמונדחימקבץ

 .)אלב,כררישהעוניהד Nכושעה"כ(עיי!ל Ifבחאריז
בחינת(שחואנח,אתאיקיםוי.זכורש Ifוז

וכמי ,)אכ,כפרשתותררהליקוטי(עייזאבאיסו/'ד

לבחמותגםזכותלחםשזכרבזחרש"ישפירש
שימשוושלאלכז,קידםדרכםהשחיתושלא

זח)ידיועלהיסו"ד.שמירתוהיינובתיבה,
יוטאתוישיחאברהםאתאיקיםויזכור

טובחמהקשחלכאורח(כיההפכה,זבתיר
שונאושהיחלוט,בהצלתלאברהםזחחיח
חפרדט)יג, I(לקונלוואמרמעלליו,רועמפני
מעשהסוףאךואימינח,חשמאלאםמעלינא

בוח Ifמשיביאתתכליתעלתחלחבמחשבח
במדרשוכדדשרובלוז/ט,חנציץוחיהוזה ,דיד

פט,(תהליםעבדידודמצאתיר)וכפ"א,רכה(כראשית

לוט.מבנותחיינובסדוט,מצאתיוחיכוכא),
חד'[לו]שחראולאברחםטובחזכרוווןחו

 ,עליונופלתגדולהחשיכחאימחוחנחגליות,
צדקנומשיחיבאשממנולוטאתחצילוכןעל

אתאיקיםויזכורוז"ש)בימינו.במחרה

לאפרקאחקדושחלחשכינחכינוי(חיינורחי,
איקיםויזכורוז/וש) .)אקפז,(זוח"גמגלותאלח

(שנאמרוגו',אברהםאתבריתואת

חחכנחחראשונחחגאולחמצריםבגאולת
ויעקבציחקאברחםברכיתוגםעתידח,לגאולח
אזכורוחארץוגו/,יעקבבריתיאתוזכרתינאמר



חייםל

(בפרשתבסידורכמבוארמלכות,בחינתדודזהו
תושעדודבןביאתידיעלשרקהיינו ,)חעקירח)
ורחמיםשיועהלפקודתלטובהויזכרחהאץר

 :בימינובמהרה

ושוביצואוציאהעורבאתוישוחז-ח) ,ח(
ושילחוגו'המיםיבושתעד

בסודופ/וב)וא 1(פבקרנייםעייןוגו'.היונהאת

שוליחתאדום,הואעשוקליפתשחואהעור"ב
היינוידיובדןוכתבבזה,מרומזכוגםנ'/ח

אחרשכתרב )נ"פ(שםועייןהעור//ב,אתוישלח
בכטילואמיתיבוהנביא(יונווה)באחיזתכך

ידין.בדןשםעייןוכו',להידוע

שןהוהעורב,אתוישוחלי,רנאהרמוןוןהו

אתוישוחכךואחרל. lfכנהקליפות
שמבטלואמת"יב"וירנ"ח(היינוהיונ"ה,
וגו'אויושוביספהוואהנזכר),לקליפה
בא(שבכרוגו',הזביםקווכינחוירע

הארזמוגלוליםולהעבירעולםתיקווהישועה
בררךשסואקחרבחכתיבעלויחיבפרשתבזחברבדינו(ועיין

לחס).ביתחיאאפרת

בספריםהמובאפליאהבמדשרלפרשישוןהו

דכתיבהואהדאהעורב,אתוישלח
אתמרוולאויחשדחשךשלחכח)חק,(תחליס
היינוושוב,יצואהלךהעורבכיהיינודברו.

בעניווטרי)(שקלישוובציואספיקותלהטיל
העורבקליפתהתנברותבעתשןהוהאמונה,

וצירפוויתבררויאמינולאורביםהגאולה,קודם
החשךוהוא ,))בו/יפ(בדניאל/ש I(כמרבים

אורקודםדצפרא,בקדרותאביותרהמחשד

וז"ש .בימינובמההרהמשיחמלךשליומם
חשךשוחהה"רב,העראתוישוח

שהואא IIבכפילויחשדחשך(היינו ,ויחשיך
 .כנזכראוריההיערבלעתרההימארד,חשוך

ושלוםנח

אתמרווואהלן)החשכותבעתזהכלועם
לאזהכלעםשישארו,(שהמאמיניםרברו,

(אס)הובי,טו)(איובכמ"ש ,/הפיאתהמרי

במהרהלאורהיזכנוה'וגו'),איחללויקטלני
בימינו:

נחכיהאלו,הכתוביםהמשךעלי"ועור
המים,התנברותאתראההצדיק

החסדי"ם,מי"םשנקראוהמי"םגבר"והיינו

שנעשהחסד,בחינתהטפההמשכת(שהרא

מו,עואבותל IIלחאדזיחש"סליקוטי(עייזרקיעמיםארר

ודבקוהיסודשקלקלוידיועלכז»עווחגיגח
וז"שלגבורות,החסדיםנהפכומינםבשאינו
שכברהמבולאחריוהנההזבי"ם.גבר"ו
נחוראהחשבעונשו,שקבלוהגבורותנמתקו
מהגליותמזההתכליתשיהיהמהקשדוברוח

הלןהאחרווהגלותראהוהנהעלינו,שיעברו
ל, 1fכנעורבשנקראאדוםגלותוהחשוךהמר

ושוב,יצואויצאהעור"באתוישיחוז"ש

אשראדוםשריכדךרושוב,יצוא(בהתהפכות

וישיםחלקותבשפתיוגון,שואדיברפיהם

שיראלמכנסתהכלאתלעקורבקרבוארבו
אחרובמקוםקצת,חירותיתוופעם ,ו Iח/

ושוב"'יצוא Iבויחזורהטובהמןהוגם 1ירדפנו

ב)קח,(סרחנרזחז"לשאמרווןהבכזביו.בחזרה
 ,ןוגובתעלשחשדוושוב)ציוא(רו/חי 1fרשופירוש
בעוף,אדםלןווגמובובלתיזרדברשהוא
מתבולליםשיהיוישראלשלמצבושראהאלא
מהםעישויותרחכמיםולהיותוהאומות,בין

המה iכעלדיו,ועורכיושופטיםלרופאים
שובאיסזהידיועלמישראל,קצתמתייראים

ןוגו,בתעלשחשדווז"שיותר.עודאותם
מהםהרהבלוקחיםונםבהם,מתבוללבהיותו

לזכותכדינרנ,אלבתהרביםבעונותינו
האומות.אצלבהתמנות



ח'י'ים

דברהואכיאםזוגו,בתעלשחשדורמוזונם
מכלכנןכר,הבטעפיעלאפשרייהבלתי

הבלבוליםכלכמואותנוחושדיםהםמקום
עלילותכמושקר,בחשדותעלינויחפואשר
אלוהו ,משיראלאלפיםשנהתווכיצואדם

ככה ,ל IIרבנכלותיואדוםהואעשודרכיקצות
ושוב.רצואיתהפך

שחשדוהיינו ,ןוגובתעלשחשדול Itיוגם
שקרזהיינובשקרים,זוגובתשהוא

לדבראיךבתחבולותיוידעלאכועלכמוהו,
בחינתהמהרקכיהואובאמת .בלשונועמו
דיברפיהםאשר ,כנ"לם Iאדווקליפתב Iעורו

 ,אבינויעקבחלקכולאשקר,ימיווימינםשוא
כנודע).ובניוכ)ון(מיכהליעקבאמתתתו

הארץ,מעיהזרוניםהמיםיבושתעד

שלימה,הגאולהבעתיההי(שזהו
נצאואזהזדונים,ומיםהדיניםכלשיתבטלו
כועלבימינו,במהרהאדוםמגלותלחפשי
המתהפכיםעםלרברכדאישאיוראה

וב, Iלעורשנמשלואדוםשריהאלווהכזבנים

ולא ,ר"לרעותלבשורותממונהשהוא
נמשלה(שהיאהיונה,אתוישיהלטובות).
והיאיב),ב, IIפשהרייםשירזוטא(משרוישראללכנסת

(סהנרריןחלקבפרקכדארמינובצערומצטערת
שממרטתהיונ//האתשראהודודביואבא)צה,

עומדישראלמךלדדודמינהשמעראשה,
(תקיווזוה"קבתיקוניוכונפשות,ובסכנתבצער

בפטירתורכוספדאידר/במעשהב)קלו,שבעין

יראותלה).להגידהיונ"האתלאמוששלחו
ויא(כנזכר).הארמה,פנימעיהמיםהקיו

אייוותשברגיהיכףמנוחהיונהמצאה

בצערישראלכנסתשראה(היינוהתיבה,אי
חויונההרבים,בעונותינוהואכאשר ,מאוד

מנוח,מצאהלאשיראללכנסתהכתובשכינתה

לאושלוםנח

שבעתעורויחיבנלות).ומטורףמוטרדרק
ימיםשבעלשמיטה,רומן(שהואימים,

א)צו,(סנהדריןוכדאמרינושנים],[שנקראו

שמיטהבכלשאןבא,דודבושביעיתבמוצאי
אייוותבאזה).עלהתעוררותמתחדש
עםשבתערב(היינוערב,יעתהיונה

עיהוהנהאלין).יומיאסוףשהואחשיכה
ס Iמש/ז"לשר/!י(כפירושבפיה,טרףזית

כזית,מרוריםמזונותישהייהב)(קח,סנהדריז

] I מןונותיושקשיזאלומשיחחבליבעתזיינו
דעניותדגלותאשניווהוא ,)אקיח,פסחיס(עייווכו!

(בהקמדהזוה"קבתיקוניכבמוארבתראהדגלות
מהקב"השהוא]יאמיואםכופיעלאף ,)בי,

בהשגחתובהאמונהשיארואןודם,מבשרולא

ובפרטותלכל,ומפרנסזושהואית"ש
קיוכינחוירעשעיור).לאיושבפרטות

עורוייהיהבגורות.נמתקוהיינוונו',המים

היונה,אתוישיחאחריםימיםשבעת

שלאתשובההיונהלושהשיבהכיוו(היינו
הגאולהעלרקהואשביקשהטעהנ,ממיו

לוהשיבהוהיאאמז,בימינובמהרהשלימה
שלחכזעלפרנסה,שלפרטותשלאחרמעניו
צדקגואלהביאתאודותלושתשיברקאותה
צדקגואלביאתשלהזמוזהווההניהיה,מתי
צט,(סהנרירןחלקבפרקכדאמרינוונעלם,טמיר

גליתי,לאלאברי ,)דסג,(ישעהיכלבינקםיוםא)

לאכןעלגליתי,לאהשרתלמלאכיואפילו
ננור,שובאייויםפהויאזה).עללוהשיבה

במהרהויגאלנולגלותנודיויאמרהןירחםעד

בימינו:

ידועוגו/.הניחוחריחאתהןוירחאב) ,ח(

נסתכלט)ד, II(פלרכהכמדרש
סמוךהזהדורעלרמוזי"לשמד.שלבדורו
וכשאריכדניאלכמכוארצדק,גואללביאת



"יים nלב

הנדולותהנסיונותחז"לובדרשותנביאים
צלק,גואלביאתשלפניבדורשיהיהוהנוראים
רבינואלקיםאישהגה/'קבשםבידינווכמקובל

שהבעלמהזי"ע,מרימנובמענדלמנחםמה"ר
האמונה)(גנדר"ללכפירהיסיתר"לדבר
בעזרתביותרחיזוקוצריכיןהגאולה,קודם

העורבאתושילחהתכובעללעיל(יעיין'יתבךרהשם

גויי).

רי/וח(שהואהניחוח,ריחאתה'וירחוז//ש

ביראתוהריח'/וצדקנו,משיחעלרומז

אדםנבחtפאנפנםלאהריחכי ,)גיא,(שיעיההו

סיווחידש(מאמרייששרכבבניוכמבוארהראשון],

שזבר,שיברורונסתני ,»ע lIועחאותדמאמר

 ,כנןכרביאוזוקודםהחשךוהדור(שהוא
הגדולותבנסיונותלצרותנודיויאמרוירחמנו

למעניויאמרלגאלנו),וימהרהאמונהשל
במהרהצרוןיהיכןיתךרב,השםאעשה

בימינו:

רש"יפירששיבותו,לאולילהויוםככ) ,ח(
הבמולימותכלששבתומכלל

ושלוםנח

בשפתישםעייןוכו',המזלותשימשושלא
שישוהזרותוהתמוההמזרחי,בשםחכמים

מנחתשווותבחיבורישכתבנומהעייןבזה.

וכוו,עודישונםבדווהמו'ב)סימןדו(חלקאלעןר

 :)א(שםעיין

חיתכלעליחהיוחתכםוזנוראכםב) ,ט(
שר"יפירשוגו'.הארץ

שכלב»(קנא,שבתמשווסוהואוחתםנ)«דווה

לשומרוצריךאתהאיןחייומובושתינוקזמו
צריךאתחמתהבשןמלךעוגהעכברים,מן

ושואליםתמהיםוהעולםהעבכרים.מןלשומרו
כשמוtפלשנהבןואפילויומובןתינוקדהא

ומוצאיםהעבכרים,מןלשומרוצרדבעריסה
(רוול).רשיעיעכבריהביששכיחיםפעמיםכמה

יומובןקtפזאפילוחידתינוקבפשtפותוי/ול
עכברשליtפתן)שאז(בלילהכשיבא

מידויקיצוויצעקיבכהאן ,)ו'ןח(לנושכו

באה,ממילאוהשמירהיברחוהעכברלהצילו,
מתכשהואהבשןמלךעוגאפילוכזשאיןמה

לאמכסהותחתואוכלולנושכועבכרכשיבא

ימותכלששבתומכללב)פכ"ה,רבה(בראשיתחז"למדרשתוהוארש"יפירשישבותו.לאולילהIוןלם .)א(
ידעומהיכןכןדאםהמזרחיוהקשהלילה.וביןיום rבניכרולאהמזלותשמשושלאהמבול.

בליפרחהואיךששילחההיונהראתהאיךעוודיום.ארבעיםמקץויהיי)ח,(לעילשאמרהימיםמספר
אלאהגלגלים,תנועתהיתהשלאהיינוהמאורותשמשושלאשאמרידמהחכמיםבשפתיותיץראיר.

חודשי"בכלאורהיההכדירחציאלאוכו',חודשי"בכלאורהיהשםעומדהשמששהיהבמקום
הצפוניבצידשהואמהכעין(והיינושם,עייןלשונוכאןעדוכו',חודשי"בכלחשךהיההכדררוחצי
כעת).הדרומיאו

(זאננעןידיעלשידע .ותיץרהימים,מספדיודעהיהאיךלתץרחכמיםבשפתישםשכתבמהאיים
השמשהגיעשלאשכיוןגיחוך,לידימביאזהוהתיבה.בחלוןת mזושהיההחמהכיווןלושהיהזייגעד)
אוהכלי(הזייגע"ר)משמשהיהומההשמשיתנרעתבליזייגעדהזאנעןידיעלכלליודעיןהיוהאיך
וכשנשלמווואגעאופעדעדידיעלשלנוזייגע"רכמואיה"רבהתיבהאזשהיהכינתוואוליהלז.החרט
כ"ה)סימן(ח"גאלעזרבמנחתעניניסבכמהבארוכהבעה"ישבידרתינוכמו ,'איוםשעבדידעשעותהכ"ד
זייגע"רזאנען(רמ"שלערלמים].הירכבדהמתחדשותותחבוליתהמכונרתגסהשמשתחתחדשכלדאין
ודוחק).כנזכר,פעדערידיעלרקממהלכוהשמשצלסימןידיעלהלךרלאזה,שםתיאררבטעותאולי
ידיעלוידעוולילהיוםבדרדהשמשהלכהכשלאגסשעותהכ"דחשבואוליהנזכרלפיפניסכלעול

 :הנזכרמכונה(זייגע"ד)



ח'י'ים

כןעללהצילו,יודעיםואיןכלל,לצעוקיוכל
חדרופניםכלועלהביתכללשמורצריכין

פשוט:וזהכמובו,יבואו,שלאמעכברים

מידאדרושלנפשותיכםדמכםאתוארח) ,ט(
אחיואישמידאדרשנוחיחכל

תריןואךובמסורהחאדם.נפשאתאדרוש

אם'[ואך]יט)ככ,(יחושעואידךדו.פסוק,בריש

רמכם,אתואךיל Iיאחוזתכם.ארץטמאה

רז"לשדרשוכמותפל"ח,לשוודמכ"ם(חיינו
כו),יט,(ויקראחדםעלתאכלולאכ) ,י(בברכות

תשתפכואיךדמכם,עלשחתפללתםקודם
כמ"שוגםהעיקרי.תכליתעללה'נפשכם
,שכלעיךר)ולירושליםד"חאודרשר(ח"אדבשבעירות

מאתולבקשבתפלותנפשולמסורצריךאחד
בעונותיוחגאולהעיכובאלוכייתבךרחשם

רק ,עונותיוידיעלהזהמעולםיסלקוהואז
וז"ש)בקרוב.דידוביומאצדקהגואלשיבא

מהלפוםאחדשכל(חיינוונפשותיכם,
וכמ'ןשנפשותיכ"ם.ערךלפיבלביחדמשער

מהיא)אותיששכר(שערהקדושליוםבמאמרינו

יוםבערבזי"עמריזיזאלקיםאשיהח"קשאמר
אתוענית"םלא)טז,(ויקראחכתובעלהכיפורים
אררוש.שס),עייןוגון,נפשותיכם

ארץטמאהאםואךהמסורחוזווש

אחדשכלבימינושהוא(כמואחוזתכם,
שהואהגשמיותבתאותומדובקיםפונה,לדרכו
בעונותינוכעתבהאחוזיםשאנואחוזתכםארץ

עליחשגזרוחעמים,ארץבאוירבגלותנוחרבים
אץרטמאהש flוז,ויכ),(שתכטומאהזן/לחכמינו

אחדמכלאדרושזהכלועםכנזכר).אחוזתכם
 ,וחשגתודרכוכפייתבךרחשםאלשישוב
אבדשככרמי(היינו ,אררשנוחיהכומיר

בבחינתרקואינו ,חאדםחמדברחלקחלקו
אררשנו,זח)כלעםהבח,טיות,חיהנפש

לגושלוםנח

אחיואישמירהארםומ'יר(לטובח).
פחותחבמדריגהשחואמי(חיינווגו',אררוש

לחזקימישראלהאדםרעחוצריךכך,כל
רעחואתואיש ,ועבודתוותורתוח'באמונת

ובפרט ,)ומ,(שיעהיחןקיאמרולאחיויעזורו
האדםמידוזהוחמינות.שחתמבורלהצילו

שאפשרמיכ)(נד,כשבתכמ"שאחיו,אישמיד

כולוהעולםכלועלוכו',ביתובבנילמחותלו
יוכלשהואשרואיוהיינוכעינם,עליהםנתפס
ממנוכןעלבזח,יחפוץולאולחוכיחםלתקנם

וכנזכר:האלו),חנפשותאתאדרוש

 .'חלפניצידגבורכנמרודיאמרכןבנ;ט) ,י(
(כמדכרואיךדדן. ,'גיאמרבמסורח

ואידך )ג[טלחטות.בספריאמרכועליד}בא,
בה.ילדואישאישיאמרולציווח)פו,(תחלים
פירשחןלפניצידגבורכנמרודיאמרעלוהחנ

ומטעןכפיובריותשלדעתוצד fצידגבוררשווי
הסטראהתגברותוזחועכל"ה.במקום,למרוד
וזחוכך.כלבריותשלעדתולצודאחרא
עמנובניבתוךשישוחדחחהסתהעיקרבימינו

אתומראיםגטוריםכופריםחרבים,בעונותינו

בניאתומייאשיםוחסידיםכפרושיםעצמם

חנסיוזוזהומזימותם,כדרכימחגאולחישראל
וכטו ,יסגיחוצפאדמשיחאבעיקבתאחגדול
חלק,ובפרקכ)(מט,סוטהסוףבגמראדחשב
וכיוצא.

שאומרים ,'הופנ'יצירגבורכנמרורוזווש

ישראל)(ארץלפאלאסטינעליךללחם
חוו',"לפנילשוורמוזוזהקאלאניעס,לעשות
חיחיטרוד,חיינושרtוישפישרכפשוטודאם
·מטותבפרשתכמו ,'הטאחרילומרצריך

השםשלמאחריותשובווכיטו)לכ,(כמדכר
יטרודחיינו ,כמדרבלחניחוויסףיתברך
לשוואבלומצותיו,חןמיפניוצלאתולחטוא



חייםלד

כמשכיותשחואחקודשארץחיינוחו,לפנווי

.תמידאותחדורשאלוקיךח'אשרארץאחלו,
וולפניחיינויב),יא,(רבריםבחאלוקיךחועיני

אתיחטיאזחידיועללשם,לילךחיינו ,"'ח
חרבים).כעובותינורואותעינינו(כאשרחארץ

(שיחיח ,'חוביחובותבספריאוברכןננו

כתלמידיקטגוריאיומיא,בסוףככידחמלחמח
ופירש ,)ב(קח,כתוכותבסוףכדאמרינוחכמים,

יעמדוחובהומלמדיםמסטיניםשחרכחרש"י
מדורכעמלקח IIלחויחמלחמחוזחועליחם,

כדורכפרטרכחערבכתעםטו),יו,(שמותדור

בח,יורואישאישיאוברווציוןחאחרון).

חאחרווככירורציוןכניןבעתשיצטרכו(חיינו

ולבררלכדוקכימינו,כמחרחחאחרונחוגאולח
עומדחואחאיךעצמו,בפניואישאישכל

 ,בדיעותיובדיקחוצריךדרכוותוםבאמונתו
חכופריםחציוני"םככלליחיח[ושלא

חדברואיוחקצייןכלכלוולאשרחחפשים],
 ,)ח lIח ,! llפתשובחחלנות(רמב"םבתשוכחאלאתלוי

אישוז"שלב.ככלחתשוכחצריכיוכועל
שנולדכקטושנתגיירגרכיבה,יורואיש
 .»אבנ,(יבמותדמי

א)יב,(מגיהלבמדרשדאיתאמהפיעלוכן
זה ,)חא,(אסתרואין/שוש Iאיכצרוולעשות

כנסתאנשיראשמרדכיחיינווחמ"ז,מרדכ"י

זחולעומתדקדושח,ירושליםמאנשיהגדולח

גםרבערב(דאיביוחעמלקים,שורשחמןחוא
בזוח"קוכמכוארחרכים,בעונותינוישראלביו
כמחב)קיח,סט(תיקןוותיקוביםב)כח,ווח"א(עיי!

(זהואיש,אישיאוברויציוןפעמים).

מצדחחנעדבחיולד ,ל flכנוחמ"זמרדכווי
חקודש,בארץצדיקים/ו Iלישכימרדכי,

פרשתעמוקותמגהל(עייזלארץבחוץו IIלוכבגדם
אותעמןקיםבבארותשםיעיי!אהל,בלאתילויקח/ח Iרךל

שכיחיזשםכועלכולו,חעולםכלשחואקנר),

ושלוםנח

כלומרהעוליםראיתיעתחאבלביותר.
אחרא,חסטראמצדשחםשמח,היורדים

וזהואחריהם.בניהםבח,יווראשר)ובפרט

יגאלנו:כימינווכמהרחיצילנוח'חגדולחנסיוז

ודכריםאחתשפהחאץרכלויהיא)(יא,
נח(תנחומארז"לדרשואחדים,

לשוןדחיינושפה)(ר"הרשו'יופירשיט)סימז

יןמיאבסוףוכלותרואותעינינווחנחחקודש.
חגאולהקודםכיהלז,חארוךאדוםגלותשל

להתגברר//להכופרים/ו Iהציאניסטעהחלו

אשרחקודשולשווחרעים,מזימותםכדרכי
כחש,למעןשערבאדרתכזחויתלבשוידברו
גדרשםמוצאאתהאיוכיחקודווש,לשוזאינו

יח»,כג,דברים'י Iרש(עיי!קודוושנקרא(שזהערוה

חמקולקליםציו"זבכנותותערובותפריצותרק

כדרךלהםעשוחמחהזחחלשוזוגםביותר.
ותיבותחדשודקדוקחדשיםפעליםלשונותם,
רקחקודש,לשוועודאינואשרכו,חדשות

ללשונםזהשםלהםשקראכמוהעבראי/וש,

וכל ,חנזכרמטעםןי"עחגח"קאאמו/ורכווק

חלן.המרחגלותבסוףחנסיונותביוזח

דן. ,!ד!!אחדיס/!ודבריםבזחהמסורהוז"ש

(פרשתאחדיםימיםעמווישבתואידך

אחדיםכימיםבעיניוויחיונג]מר).כו,תולרות

(דניאלישבראחדיםובימים ]ר[ .)ככט,ויצא(רפשת

זי).לז,(יחזקאלבידךלאחדיםוחיווחד .)כיא,
ללשונותםחארץנפלגהמעתרומזחיינו

אשרתחלהבמחשבחמעשחוסוףבגוייחס,
חלשונותכלביוהרביסבעונותינונתפזראנחנו
ררביםפרשתלויקרושתהקרושבספר(עיי!חאלוחרבים

אדוםגלותחאחרוזהגלותוזהוהיררו),בעברה IIר
ננרייאחרים"יוביםעובווישבתוזוושחלז.
(חיינו ,ובובך(עשו)אחיךחובתתשובאשר

 ,עונותינולכפרשככחית//שהמלךחמתשיחיח



חיים

בעונותינו"ממך//רקהואעשואחיךחמתכי

פשרתיהונתואהבת(עייןבספריםכידועהרבים

אחריםכימיםבעיניוויחיחוישלח».

הרומןרח//לאהבת(היינואותח,באחבתו

רז//לאמרווגם ,)אקפד,(זוח"גהקדושהלהשכינה

עש/ןואיןאמנורחלעלו)פע"ה,רבה(בראשית

סמוךוזהורחל,שלבניה[בני]בידאלאנופל
כנזכר).עשואחיךחמתתשובאשרדעדלהד

שםקאי(שזהוישבר,ייאחרים"ובימים

 ,בפשוטושם)רש"י(עייןהמפרשיםוש Iכמבדניאל
עלנפשםשמסרוהקדושיםהחשמונאיםעל

בסוףהיהשזהישראל,ביתועלהשםקדושת
החשוךגלותנולתחלתלנוהאירומזהיון,גלות

במאמרייששכרבבנישהואכמוהלזהארוך

בעניותנואנחנווגםוע"ע),יחאותב(מאמרחנוכה

שישכר,{שעראורהימיבמאמרמקומותבכמה

הויהיהשאןהיינו(רומזייוחר",וע"ע».יאאות

ואחריםוחיובימינו).במהרהאחדושמו

יוסףעצים,שניםיתייחד"ו(שאזבירד,

קץהכתובעללעילשכתבתימהועייזויהודא,
המסורהבעניןרומז)גרם/ה I(רלפניבאבשרכל

בביאתועתה , fוכועציםשניםמקוששתוהנני

בידךלאחדיםיהיובימינובמהרהצדקגואל
וגו'אפריםאתיצורלאויהודאהגמור,בתיקוו
מגלותלאורהמאפילהבצאתנובי)יא,(ישעהי

רצון:הייכזבקרובכנזכר),הזההחל

אתהולידתרחתרחתולדותואוהכז)(יא,
טובשוחרבמדרשוגו'.אברם

אלובכלל(ותרחשמושהוכפלמיכלז) ,ט"פ(
נולדזההריבזה),שמוהוכפלכישםשחשב

למירבשלמאלכאורה,מאורוקשה .מהול
וישעיהושםנחכגוןהצדיקיםשםשחשכ

דחשבמהוכן ,שפירמהול,שנולדוושמואל

שנולרמשהוכויעקב,בזהתנחומאכמדרש

להושלוםנח

כדיבמכווןמהולנולדלא(ואברהםמהול,

זקנתולעתבעצמוויקייםהמילהעלשיצטווה
וכןחנה),כיל IIויר/ה'האלקיםאתבפסוקלעילמ"ש(עיין

בעימהתרחאבלימים),שמונתבןביצחק
לןה.זכהולמההכא,

ז"להראשוניםבמדרשהמבוארפיעלל ffוי
כיבארהם)ויעשד"חויראפרשתלויקדושת(עיין

עריצחקעםמקודםשרהנתעברהלאלךכ
עצמואתומלהמילהעלאברהםשנצטוה
יתברךתעלומותמהיודענגזרזמנוהיה(כאשר
וז'/שהנמול.מאברציחקשיולדכדישמו),

רראשב/ליוםשחריתקדושתקודםבפיוט
בןלאיזה/ה fלהקבאבינואברהםששאלהשנה

שנולד(ישמעאלהערלהלבןהעקירה),(יעשה
המילהלבןאוערלה),עליהבהיותמאבר
שמויתברךחשבכןעלכנועד.ציחק)(היינו

ובהיותהנמול,מאברמתרחיולדשאברהם
ואתימהול,נולדכןעללכךזכהלאתרח

שפיר:

הפטורה

לאכיתכלמיואלתבושילאכיתיראיאו
לכליפלאהלשוז .)דבד,(שיעיהתחפירי

כיוכלימה),בושה(לשוותכלמיואלעובר,
כן(גםתחפירילאטעם),ונתינת/יען/' l(לשון

הלבנהוחפר'/הבנ)כד,(שםכמובושה,לשון

שלאטעםנתינתשייךהואואדוכיוצא).
ועייןתחפירי,היינותבושישלאמשוםתבושי
לתרץשביקששםבישעיההמלכין/םכפירוש

הפשוט.כפירושארוכההעלהולאולפשר,

מהפיעלבזהלרמזצריכיןכרחךוכעל
מרכותימאחדששמעתי



חייייםלו

שהנניבעתשאמרזי"עוהקדושיםהנדולים
אינניאזעקמימות,שוםכליאמתבדךרהולך

שאיןמה ,הרורמנדולינםאבושולאמתיירא
(ועקלתוזתחבולותבדרךהולךהנניאםכן

מאחדנםומתייראבושהנניאןקצת),

כאןעדעלי,יקשהשלאהפשוטיםמהמונים
יאכיתיראיאיוזוושהקדושים.דבריו

ניראשלאיתבךרהשםשמבטיח(והותבושי,
 ,תכימיואי ,)ו flחבושותלידיעאלאכי

וטובתך,להנאתךי IIרשפירשלך,י;דא-ר)(יב,
 .'האליודברכאשראברםוילך

ןהוכיבזהוספריםבמפרשיםכתבוכברהנה

ההילוךשזהוה flהקבלושאמראםהנסיון,
כלעםוממון,שםבבניםוטובתולהנאתויהיה

וז"שומצותו,הןדברלקייםרקהךלהואןה
עדוטובתו,להנאתוולאהןאליודיברכאשר

הקדושים.דברחיםכאן

הואדיבו"רכילהוסיף,בןהלינראהאולם
 ,'האייוייב"רכאשרון"שקשות,

לצרוורקכךכלנקייחבמחשבחחלד(שחוא
חיהכאלוקשו"ת,בדיבו//ריתברך,חשם

בודאישאןקשות,וגןירותעונשבדרךהליכתו
ובאמתעצמו).לטובתפניחשוםלוחיהלא

רעבוחייגדולותבנסיונותכךאחרנתנסה

ושלוםלך

בניעלינוילעןוושלאבושהלשווכןנם(היינו
תחפירי,יאכיבנו),תלויןהחריאדם,
תחתוחתירותת fחפירו/בדךרנתנהג(שלא

מעתחאמתבדרךרקכנןכר,בתחבולותחבירו

שהלכנוהראשוניםעונותנםאזעולם,ועד
תשכחיעיומיךבושתכיהיינו)כהוגן,שלא

נפרדיםכאלמנה(שהיינואימנותיך,וחרפת
עוי,תזכרייאיתבךר),חשםמאתחווו

 :(כנוכר)

יך

שםנהיהלמצריםוכשהלך ,)ייב,(רכאשיתבארץ
כלאליליםהעובדישאמרועדרעב,כןגם

בגילוליםמודח(שאינוהזההמיןשבאמקום
חנסיונותבעינינוראינונוכןרעב,נעשהשלחם)

\ 
ועדמראשיתלבנים,סימןאבותמעשהבדורנו,

במהרהצדקנואללביאתסמוךהתכלית,
לבררכדיוהואבקרוב],יעןרנוהובימינו,

נםדיברכאשררקשהלךלמפרע,מחשבתו
אחרהנ"לבנסיונות(קשות),דיבווורכשהיה

כך:

בכתביחנהבאץר.אברםויעבורוזכ"ש

קחלהמפהזי"עהגה"קאאזמו"ר
ל Iהארין'דבריפיעלבזהכתבשלהמ]שם[בעל

היינומארצך,לךלךכי(בפשרתז)תורהבלקוטי



היים

ובמיתחס"ד,בחינתוממולדתךנצ"ח,בחינת
ובןההימין).קוכל(כננדחכמ/'ההואאבי"ך

קייםאברהםכיבאר"ץ,אברםויעבראא/זרמן

בגימטריאבאו"ץכי ,הנזכרהכונהלפיכן
הקדושים.דבריוכאןעדחכמ"ה,חס"ינצ"ח

אברהםעליושקיבלהגםי//להעניןוהוא

והיסוריםוהגבורותהנסיונותכלכנזרכ
בביאתןההמשכהזהכלעםאן,לארץבביאתן
הןאת,הארץאתשיורשולןרעוישראללארץ

אחריולבניושיומךשהחסדבקוהיהזהו
לבניחסדיםלהמשיךכדימדתו),(שהוא

כלעולהו"ץבאכזעלהזאת.באץרישראל
כןועלכנןכר,החסדיםשהואהימין,קומרות
הנגב"ה,ונסועהיוךאבוםויסענאמר

הימין,קו/ר 1החסכונתצדשחואם, fררו/חיינו

 :כנזכרלחמשיך

בכתבהנ"לאאזמו"ררבריפיעליאמראו
אברםויעברשלמחשםיר

ח, 1fנצחס"ד/ה Iחכמהימיןקוזווהחנבאץר,

והיסוד,חירכייםדרךלחמשיכןצריךאמנם
ימיוהחסרשיבראכדיר, fיסו/ד fחר//ח Iנצשחיא

שמויתברךטובולהשפיע ,חיסרדדרך ,ממקירו
חורנצח(וחואאברחם,מדתשחואלבריותיו

ב»די,הרקהמ(עייזחק/זוהרבתיקוניש fכמ/יסוד

שןחוחמפורשיםוכתבווגו/,/ק fצרחי"זעל

צדקלמרתלחמשיכויסור,חודנצחהי"ן,ר"ת
(בגימטריאאבו"ם,ויעבווז"שכנורע).

(בגימטריאבאר"ץיסו"י).חו"רנצ"ח

אבחוםשהמשיכזנצ"ח),חס"יחכזכ"ח

 :/ל Iכנשםדרךבחסדו

מברכיך·ואברכחנרוללנויךואעשב)(יב,
אמריא»(פל//טורבחבמררש

לןושלוםלך

שנתברך,ערמאברהםפרהאדםשםלאלויר'
כיצדמאברחם,שנתברךערלושמהולא

נפקדים,וחםעקרותעלמתפללהיחאברחם
לאחונאר/אמרמרוויחים,והםחחוליםועל
אלאחחולח,אצלחוךלאברחםדבר,סוף

לשוןכאןערומרויח,אותורואחחחולח
אצלמרריווח/ם Iמרויחיוהלשוןרחנ.המרשר

בזח/ש fכמלומרצריךשהיחפלא,חיאחחולים
עלמתפללכונפקדים,וחםעקרותעלמתפלל
חרוח'/ח,עניוומחמתרפאים,וחםחחולים

לשוןששיךבחוליםולאפרנסה,בעסקששיך
רפואח.

רז"לשאמרוכמוצחות)דרך(עלוין/ל
לחיישובעאדיחיבמאןב» ,ח(בתענית

ממילאושובעפרנסהשישידיועלריחיב,חוא
[ומאמרשם,וכמבוארחמנפחמחלתמןנצולים

לאהוהוהשלוןמוונא,יהיבחייריהיבמאוהעולםבפישגור

מהוושלווטעםבשינוינמשךוכבראהל, IIחוברשרתנצמא

שכיחשחיחחרעבבעתובפרט .]ל IIהנרתענית

חועילומחלפרנסח,צריכיןוחיואברחםבימי
כךאחרלואיואםשיתרפאמתפללחיחאם

ויחלחישובאזנפשו,ולחחיותלאכולפרנסח

עלמתפללחיחכןעל ,)ע"ל(ברעבויגוע
והחולחפרנסתו],[לצרכימרויחיםוהםהחולים
חואזחידיועל(כנזכר).ומרוין/חאותורואח

שובעאדיחיבמאו ,חנ//לל IIחזכמאמר

זחידי(ושעלדיחיב,חואלחיי(פרנסח)

לעיל.כנזכרוחיים)מתרפאים

ושצריכיזהאמת,רקבלבד,צחותדרךואינו
דנלותדגלותאשניובע'ביותרבימינוכו
אתנטליזכאלוכמת,חשובעבידבהוןבתראה
זוחרבתיקוניחלשוןכמבוארוכו/,נפשיח

בשםנמצאוכוכנועד,ב»י,(הקרמהחקרוש

בחכמתכי/ע Iזיט IIחבעשחקרושרבינו



חייייםלח

חתירותלחתוררבותבתחבולותבאתפלותיו
עלראחולפעמיםישראל,בניולחושעילהציל
שיולירבתפלתולולהמציאקשהרברכיאחר
לחתפללאחרמצרכאכזעלוכיוצא,כנים
חבניםכאוזהיריועל ,ועשרופרנסתוכער

כשעכרוכואחר.מצרהמזלנפתחכאשר
רביםקטרוגיםעליושהיהחולהבערכתפלתו
ומאועשרי,עלהתפללכןעלשנותיו,כמספר
 ,לעילכנזכרדיחיבחואלחיישובעאדיחיב
זי"עהקרושיםררכיועמקומהוכהנה,וכהנה

עב):אותוכחלאברא(עייז

ררשובחר"ו.עשואשרהנפשואתה)(יכ,

עלו»פפ"ו,רבה(כראשיתל IIרז

ושרהאנשיםמגייראברהםשהיהבזה,הכתיב

אשמעינןזחמחלחביווצרדנשים.מגיירת
כנזכר.הגרי"םשםשגיירירייקא,בחרווןשהיה

אםכיארםבניבטבעכיהרמזלימרויש
בשבילארםבניויחרימוהויררפוהו

מרירותמלאלבואזיתברך,להשםעבורתו
מהועניניםמצותלחוסיףעודיחשובולא

ואוכליתומיכלבויחשובאךמחוייב,שאינו
עלעתהחאלו)ורריפותהצרות(בתוךלקיים

מהלחוסיףולאכחיוכא,עליהמוטלפניםכל
הכתובש IIוז •כנזכרכללמחוייבשאינני

אשרהנפשכיושרהאברהםשלבצדקותיו
(גםבהר"ז,לעיל),כנזכר(שגיירובנשר,

ומרינתואביומביתאףו Iבחרו/נרדפיםבהיותם

עורלהוסיףלוומחומצותיו,ח'אמונתבשביל
לרורות .וגםזה,עלכללנצטוהולאלזח,רגים
גריםקשיםכי ,ביחורמצוהזהיהיהלא

מעצמובאאםזולת ,)כמז,(ימבותוכוןלשיראל

והמהמאתנו,ומבקשבלברשמיםלשםוכונתו
ועבודתולאמונתוגויםלהרבותהשתרלועור

ושלוםלך

מרתוזחכנובר),חרי"זבעתגםשמויתברך

אוחבו:אברהם

אזוהכנעניוגו',בארזאברםויעברו)(יב,

ויאמראברםאלח'ויראבארז
מזבחשםויבזהזאתהארזאתאתולזערך

ההבטחהעללרקרקיש .אליוחנראהלה'
לבניושיתולהבטיחו,ית"שכביכולשהוצךר

הארכנורככהרבר(ובגיףהזאת,הארזאת

להבטחתמציאותאיןשבאמתרוכתי,בכמה
הותנהאםטז),(יג,וגו'הארזכעפרזרעךוהיח

יהיהלאהיםכחוליהיואםהלאכזאת,הארז
אחרכללעמודאפילושם,לגורבעדםמקום
ודאיאלאשם,לדורשכןמכל ,לחבירודחוק
ארזא»(בן,בגיפיוחז"לוכמאמרנם,רךרעל

שתתפשט ,)כב,(ירמיהבהכתיבצבינחלת)נחמוה

למהוסמיכותהשייכותמחווגםואכמ"ל).וכו',
בארז.אזוהכנענישאמר

בפירושאאזכו"רשכתבמהפיעלי"לאולם
(לקמןהכתובעלבנים)(תפארתהגדה

יהיהגרכיתרעידועלאברםויאמרבי»טו,
היהמצריםגלותכי·ונו',להםלאבארזזרעך
 ,)א"פהמצותחגשער(פער"חכירועת I1הדעגלות
ידון'עאבינול~ברהםמקודםהזהירכועל

שיתקעושלאבכריבהעדן'ת,שיתקשרתדוזע,

תוכןכאועדלהגאל,ויוכלושם,ח"ובניו
הקרושים.דבריו

[שהואבאר"ץ,אזוהכנבננ"ילומרישוזהו
חס//רמרותהן'ראשיתו Iכנע'קליפ/'ת

מקורםאבינואברהםיתאמץכןעלדקליפה,
שיראלאץרהחורבואחריבניואתלשמיר
 nב"(עיייןבימינובמהרהצדקגואלביאתקודם

ביותרהטומאהתתגברשלא ,)ח IIרסמיןחייסאורח

וירא 1כעלהקודש,בארזשמהכךכל/ו Iח



חיייים

אתאתןוזרעךויאמראברםאוה'

קליפתבעתמעתהתשמרםכז[עלהארץ,
כנזכר.העתידעלדרבהבהכנהכנזכר,כנעו
[היינומזבח[אברם]שםויבןשכתוב]וזה

ככה,[על ,אויוהבראהוה'נפש],מסירת

עלנפשמסירתיצטרכוכיבנבואהלווהראה
מבעלירואות)עיננו(כאשרהבאות,בשניםזה

בכפירתםהאץרמחריביפעוריסטע"ןהבעל
בימינו:במהרהויגאלנוציילנוה' ,]ל"ר

(פירשהנגבהונסועהלוךאברםויסעט)(יכ,
כיוו'ל Iיהעביו .)דרוםלצדי Iרש/

נשיםמניירתושרהאנשיםמגיירהיהשאברהם

שנולדכקטושנתניירוגר ,)דפפ'הרכה(רכאשית
(כמ"שתשובהבבעלכווהוא ,)אככ,(יכמות
כועשובעצמםוהםזצ"ל),שבתאיהר'בוידוי

קדושתמרוביום,בכלתשובהכבעליכןנם
באברהםשנאמרוכמווחסידותם,ענוותנותם

קינו,עםהמתחסדחסידאיזוב)קיד,(ווח/וכאבינו

כראוימאומהעדייןעשהשלאלונדמההיה
הואתלעבודיתחילמעתהרקהבורא,לצרוו

'ל Iזצם Iהרמב'דבריונודעתשובה,בעלבבחינת
צריךתשובההבעלכיוי)רפקפרקיס,(כשמונה
במדתלהתנהניוכלולאהאחרוו,לקצהלנטות
מטהוכדונמתעדיין,חטאשלאמירקבינוני
עלויעמידוהאםאןכימישרו,שנתעקםעץ

לצדעודנהבטבעויתהפךואמצעוישרו
לצדלהופכורכחובעלוצרדעקמימותו,

קועלכךאחרהמטהיעמודואןשכנגדו,
לצדוrפנהשחטאמיוכזהאמצעי,היושר
צרדיתבךוהשםאלשבוכאשר ,שמאל
זהוכועלהאחרוו,בקצהימיולצדלנטות
כלתשובהבדךואבינואברהםעבודתהיה
ונסועהווךאברם.ויסענאמרכזעלימיו,

תשובההבעליכדךו[דרום],ימיןצלדהנגבה,

לטושלוםלך

אותתליתאהמהדוראתוהרכדכרי(ועייזכדברינוכבזכר

 :)ח /Iפ

מראהיפתאשהכיידעתינאהנהיא)(יב,

המצריםאותךיראוכיוהיהאת

אמרייחיוואותךאותיוהרגוזאתאשתוואמרי

וחיתהבעבורךליייטבלמעזאתאחותינא
י l/רשפירשבעבורך,ליייבטלמעובגללך.בפשי
וכידרשוני,ואומרצווחוהואמתנותץלייתנו

 ,כפשוטוח"וזהבשבילהולרהיהאברהם
היפתאשתועלובתבחולהמתנות,לושיתנו
דרכוכלוגםהיא.אחותיעליהשיאמרתואר

עללעילשפירשנווכמובפש,במסירתההי
בחינתהו,אליודברכאשראברםויךלהכתוב

ואופובדרךעצמוטובתלבקששכומכלקשות,
כזה.

דן.במסירה,ב'אמריהואהמסורהוהנה

לשלמהנאאמרייו)כ,א(מלכיסואיךד
ואיךדדן.תרין,במסורהאת"."אחותיהמךל.
ובודעואת"./'אחותילחכמהאמורד)ז,(משלי

כיכ)ל,ךלחשר(זהרבפרשתוהק'הזוהרדברי

וזהולהנוף./ה Iושרלהבשמ"הכיבויאברה"ם

מערותנתייראהנשמה,בחינתאברהם,שחשש

אשהכיייעתיבאהבהמצרים,הואהארץ

תאותביותר(ויעוררואת,מראהיפת

הבחינת(להעביראותי,והרגוהגופניות),
שהואנפרדיבקשלתאוהרקאחד,מכלנשמה
נאאמרייחיו,הגוףשהואואותךהנוף),

לעשותלהנשמה,ישלים(שהגוףאת,אחותי
ייטבומעןלטובה).הנשמהצרכוןרקשניהם,

בהגוףהבשמהבאתהןה(שעלבעבורך,וי
ביומרוםבשמיאשרנפשה,להשליםכדי

נסיוןאיוששםיעוזה,אפשראיהרוחניים

כאשרלהנשמהייטבהנוףידיעולהעד,וציר
עמה).שילים



חייייםמ

[היינודנתבות, I'ותבו I'שרשtוישפירשוזהו

 ,נפשולחלקששייכיםהנצוציזהעלאות
פגחם)פשרתהמצות(שעדל flהאריזבכתביכמבואר

בלתיולאשרהנצוצות,נקראוומתנ"הנחלהכי
להעלותו,אפשראיהגוףתאותידיעלנסיונות

המתנותהנצוציזהעלאותיבואוזהידיועל
ידו].עלכנזכרהאלו

ו, I'יהואותךאותיוהרגוכיהעניוהואוגם

גוברת,הנוקבאאזרכרבלתינוקבאכי
(עייוהק/בזוהרכבמואר ,ר"לתקיפיזריניווהוא

להיותצרדהעיקרכןעלובספרים,א)דלב,א ttח
עםהיסורובשמירת ,הרכרעםבחיבורה

הישועה.יבאזהידיעל ,יחריומלכות

והמסורהאת,אחותיבאאדנריוז"ש

(היינואת,אחותיוהכדנהאדנור

כיהכ'/א»פכ"ב,ביאהאיסורי(הלכותהרמב"םכמו'ש

החכמה,מופנויבלבאלאשולטהרעיצראיו
אילתשהיאהתורהחכמ"תאלשיפנהידיועל

ינצל ,)נקיtפ,תהליםמדרש(עייזחןויעלתאחבים
פירשזהפיועלהיסוד.פגםהעריותחטאמו

המסורהבפשרתןבניםבתפארתז"ייננאאדנו"ר

אחותיה flלחכמאמוראת,אחותינאאמרי

את).

ודנוךנאאדנרינא,אדנריהמסורה/ש Iוז

לחברוהיסורשמירתיריעל[כישודנה,
יחדיו,ונשמהנוףתיקוושהואמלכות,עם

נרחימקבץשהואהגאולה,להתקרבותבאים
בפירוש'ם Iהרבמכתבוחהנ ,ישראלעמו

כיי"ב»יםןדד IIבאא Iמ/י, II(פסנהדריזהמשניות

מזרעורק ,דורמזרערקהייהצרקנומשיח

למלךנאאמריהמסורהוז"שה, IIשלמ
יבאלעילהנזכרתיקווידיעלכיו, Iו'שלמח
יהיכובימינובמחרחבקרוב,צדקנומשיח

רצוו]:

ושלוםלך

באוהנהכייותר,בפשיטותיאמראו

ושםמצרים,הארץלערות
חעריות,לשמירתחיסודתיקוולתקןהצריכו

נסיווובלתימצרים,למרתההפכיתיקווזחוכי
זולתכיהנצוצות,להעלותאפשראיהנינוד

וז"שהבחירה.מעלתאיןחנסיוזהעמדת
כייוננתינאהנהאשתולשרחאברהם
הרעהיצרויתבגראת,דנראהיפתאשה

הנסיוןזהוכועלמהמצריים,לנגרינוביותר
אברהםכיאםדבר,חבעלמצרביותרלננדנו
(שמותחז"לשאמרוכמובנביאות,לשרחטפל
(לנגרהחסדמרתתיקווזהכלעם ,)אפ"א,דבה

(ויקראשכתובנכמובעריותהכתובדקליפחהחסד
אברהםזהומצרים,הואחס"דכיהוא],חםדיו)כ,

רקשתלךחסד,בחינתהטיפהלשמורבעצמו
פןיראחיהכןעלמצוה.לצורךהיסורדךר

כנזכר]בזח,העיקרשהוא[כיוואותי,יה,רגו

ויטב I'יוזבננןאתאהותינאאדנרי

והיינובנביאות,להטפל[שהוא ,בננבורך

וישיתנובגווך,בפשיוחיתהבזכותה]

שיתנו)י Iשר/שפישרוזה(ד"הלעילכנזכרדנתבות,
המבוארומתהננחלהשלהנצוציזמבחינת

בהארין/ול.

הבאיםהנצוציזדאלולחלק,לינראהאמנם
שיוכלאבותיו,בזכותלהעלותולארם

"נחלה",נקראיםאלונפשו,לתיקיולהעלותו
אלוכןשאיןמהווכותן.אבותנחלתהיינו
מאתוומתנה"נקראו ,עצמובןכותשהם

עללהעלותו.בהןשיזכההארםלאותוה, IIהקב
אבות,'זכותלוההישלאאבינובאברהםכו

רקידועלהנצוציוהעלאתהואכרחךבעל
וז'ושבחו.שיזכחה IIמהקבטובהמתנחבתורת

הנצצויזהעלאת[רייקא],יידנתנות",וישיתנו
ה'לעיל.כנזכרנסיונותידיעלהבארבים

בימינו:במהרהויושיענויעזףנו



חיים

דרךעל ./הבשםאברםשםויקראר)(יג,
וכו'לךלךלעילשכתבנו

שהדךרלפישר"יופירש ,וטובתךלהנאתך
חוצךרלכךוממו//ו,ם Iובני'חש"םאתממעטת

זהבלאגםוהלאקשחועדייןוכון.להבטיחו

עללהבטיחוחוצךרוכיהולך,אברהםחיח
אךמיד.חזחעולםחנאתובפרטח"ו,שכר
חיחבש"ם,ת Iר/ובמון,שםבניםאלוגם

בעיניויתקדששיתגדלשמולכבודרקכונתו
חואכיחטוב,ו IIושמשמעויישמעוזכאשרכל,

ם, Iובניוממו"זלוושיהיה ,/חאמונתבעדנלחם
בעולםגםחויו/חישכיחכלידעוזחידיועל

וז"ששמו.יתברךמלכותוכחויכירוחזח,
שםבנים[ר"תבש"ם,אברםשםויקרא

הוי"ה,למען]אצלוחיהזחכלכנזכר,ובמון
שמויתברךשלומציאותוחויותוהכל[שידעו
כנןכר].

שובואחריבל)כא,וירא(כפרשתגםי"לוזהו
חיחןחוכלוחצלח,ובנצחוומפלשתים

מציאתשיכירוכדירק ,עצמולצוךרשלא
שםויקראנאמרכועל ,שמויתברךחרי"ח
[שיכירועולם,אלחויווחכנ/ול],[ר"תבש'ום

ומשפיעוזווחממשלה,כחולועולםאלהואכי
ומזחירשמודיעלמיבפרטכולו,חעולםלכל

(ועייןכנןכריתו'ש]אמונתובעדולוחםומפרסם
ראחיב)לב(שטותחכתוכעלתשאכרפשתכרכירנולקטו

ום): Iכשירעתד Iוגואוטראתח

יחדיו.לשבתחארץאותםנשאוואו)(יג,
ואיךדדן.תרין,נשאולאבמסורח

עלמספרם,דודנשאולאבכ)כז,אחיטים(רכרי
זכרוןבמאמרונדפסכברשאמרנומחפי

כיזי"ע,מראדאמסקחח"קעלבחספדצדיקים
אחד,בכתרמשתמשיםמלכיםשנייחיחלעתיד
שאליןליחמקוםצראדםיאמרלאבבחינת

מאושלוםלך

בחכתיבצביאץרכיוה), Iטפ"ח,(אכותבירושלים
שםעייןגבול,בלתיותתרחביט),ג,(ירטיח

הארץאותםנשאוואוז"שבארוכה.

רורנשאוואבשביל]נחואיהריד,ושבת
מספרקץעתעדייןחניע(שלאובספרם,

יחיחשאזצדקנו,משיחחואבעצמודודמלכות
 :כנזכרגבול)בליאחדלכלמקום

מעלינאחפרדלפנזהארץכלהואט)(יג,
חימיזואםואימינחחשמאלאם

כיבימינוובפרטחכללעיקרנודעואשמאילח.
חמקדש,ביתלבניואפילולשרעיםמצטרפיןאין

וגו',לבנותולנולכםלאג)ר,(עזראשנאמר
אץרישובכנוןבחם,אוחזיםשחרשעיםומצות

לחתרחקצריכיןבימינוקאלאניעןידיעלישראל
עלזצ"לסופרחתםחגאוובשםוכמן'שמזח,

 .בימינוחקודשלשוןחדקדוקחכמת

נאהפררלוטלחרשעאבינואברחםוז"ש
חולךנשאתח ,השובאואם ,ובננוי

ואיובינה,אן]ועבירות,תאותשמאלבדרך
[שאתחהיוביז,ואםממך],אתרחק[וממילא

דתאש(מימינ"וימיןון,שנקראובמצותתופס

ה,ובאיוואשאן]וכחנח).כ)לג,(רכריםלמו

חוקשעשאוחו~שעיםמחמצות[אתרחק
 :כנןכרלחטאתם]כלומרלעבודתם

אשרחאץרכעפרזרעךאתייותםושטז)(יג,

אתלמנותאשייוכלאם
בארץחתחלךקוםימנח,ןרעךגםחארץעפר

בזחוקשחאתננח.לךכיולרחבחלארכח
 ,כךכל·ןרעלריבוידייקאןחדמחטובא,
זחומחמספר,איןכיעדחאץר,עפרכמספר

דייקאביקשלאאבינואברחםאשרחברכח
שיחיחחעולםכדרךרקכזח,רבןועמספרעל
[וממילאאחריו,וזרעובדרכיוכים Yח~בניםלו



ה'יי'ייםכמ

ויתרחבויתרבושהדורותכךאחרפהםיתרבה

(טו,בפרשתןשביקשוכפועולם],דורותכדרך
פיניהנפקאזהפהאבלזרע,נתתלאליהוג)

 ,כזונדולההפלנהבדרךרבלמספרלמבוקשו
הזאת.ההבטחההואתכליתולאיזה

לארכהבארץהתהלךקוםמ/'שוגםכ)

לזרעו[היינואתננה,לךכיולרחבה
הנדול[האדםאברהםיתפעלולמהאחריו],
עינינואשרכזו,קטנהארץבהליכתבענקים]
איננההכלסךולרחבהלארכהכירואות
ודאיאלאבכמות.קטנהרקכך,כלנדולה
צבי,אץרכ)ג,(ירמ~היש Iכמכרחובעל

ס IIבש[כדאמרינן ,נדולבריבוישמתפשטת

עדייוהעיקרכןואם ,]א)(נז,הנזקיופרקניטיו

רקמתפשטתהואדהריבזה,הספרפןחסר

ישראלהיולאואזעליה,יושביןכשישראל
הגדולאבינואברהםלנביובפרטעדייו.יושביו

(פכ//אןסופריםבמסכתכדאיתא [בפסיעותיו,

ולרחבהלארכהשיתהלךרבותאזהמה ,])ט/זמ

במדתה.וזעיראקטנהבודאיהיאהלאכנ"ל,

כתיביח)(טו,בפרשתןלהלןהנהוגםג)
אבינולאברהםה IIחקבשהכטיח

עדמצריםמנהרהזאתהארץאתנתתילזרעך
כלרבותאזהוומהפרת,נהרהנדולהנהר
הזה.השטחכלגםהואמצערארהלאכר,

למספרכזה,קטנהארץיספיקזהמהוגםד)
 ,ל/ Iכנהארץכעפריהיהאשרזרעו

כלרבהמוןיוכלולאצפופיםלעמודגםהלא
כבתיהם.שפהלדורשכומכלשם,כך

מספרלידעזהביקשאבינואכרהםוכיוגםח)
הארץשטחונם ,/ל Iכנודורותיובניו

מסעיבפרשתובשלמאגדולה.אוקטנההאם

ועברהאץרגכוליולצייולסייםצריכיןכפל//ד)

ושלוםלך

שםי IIרשכפירושונו'הנבולונסבונויהנבול

בארץ,תלויותמצותשהרבהמפניאת)זה Iדכ(לד

באיזהשסהארץבחלוקתלצייוחוצררכןעל
לא,אואלוהמצותנוהגיםוכפרישובמקום
איןשעדייובראשית][בחומשבזהכןשאיזמה

כמובן.וישיכההארץבחלוקוכללכללעוסקים

נאהבטה)(טו,בפרשתןעודש fמ/ונםו)

תוכלאםהכוכביםוספורהשמים

ומהזרעך,יהיהכהלוויאמראותם,לספור
כרכלבהפלנההזרעריבויהבטחתנחיצותזח

כנזכר.

(שערשכתבנומהפיעליובןזהכלאולם
לט)אותהסליחותמאמראלולחדשמאמרייששכר

ותחנוניםבסליחותרחמיםמעורריםשאנו
לארבהםלעבדיךןכורבי)לכ,(שמותהלזבהכתוב
ותדבר 1ברלהםנשבעתאשרוליעקבליצחק
וכלהשמים,ככוכביזרעכםאתארבהאליהם
ונחלולזרעכםאתןאמרתיאשרהזאתהאץר
לעולמיהקייםםהתיקוז ffבעולהיינום, I1לעול
ותדברבימינו],במהרהצדקגואל[ביאתעד

וכלהשמים,ככוכביזרעכםאתארבהאליהם
אתןלעיל]כנזכרבשטחה[הקטנההארץ

 ,לעילכנזכרהשמיםככוכבי[המרוביםלןרעכם
ארץשחייהודאיאלאשנחים,יתקיימוואיר
דךרעלבגאולה,לעילכנזכרמתפשטתצבי
במהרהצדקגואל[בביאתלעולםונחלונס],

לעיל].כנזכרבימינו

אבינולאברהםה flהקבשהבטיחמחיובןוזהו

במהרהצדקנואלביאתהאמיתילתכלית
זרעךאתושמתיהנ!ולם,לתיקוובימינו
מופלנמספר[בריבוי , Iוכואשרהארץכעפר

וורהבה,וארכהבארץהתהווקוםכזה].

שמהיהיוואיךהוא,מצעראךכי[ותראה

לעפודגםהלאכמותם,אלפיםאלפירבמספר



חיים

תראהודאיאלאלעיל,כנזכריוכלולאשם
עלצדקגואלביאתשיהיהמזהכרחךבעל
כיוז//ש]כנ'/ל.הצביארץויתפשטנסדךר

לזרעו,ליתנהשמויתברך[הבטיחאתננה,וך
בעצמוהואלקייםכביכולמחוייכוממילא
כמוברית,בנישליחוידיעלאולנוליתנה
יתכרךהשםכיב)(מא,כקידושיןלןדקיימא

אליהו ,שליחיוידיעלוהיינוהתורה,שומר
הצדיקיםודעימיההמשיחומלךהמבשרהנביא

וזרעךכנזכרבפרשתזלהלןוז"שבריתו].בני
בנרמצריםמנהרהזאתהארץאתנתתי

הואמצערנואךפרת,נהרהגרווהנהר

אשררכהמוןעךרלפיהזה,הנכולמאוד

גואלבביאתודאיאלאורעו,שיהיוהבטיח
וזהוכנזכר].נסדרךעלהארץוהתפשטותצדק

הימנהלמעלהשאיןוטובהגדולההבטחה
כמובן:

הואמשפטעיןאלויבואוובווישז)(יד,
שדהכלאתויכוקדש

(בכתבהקרושאאזזבו"רהנהונו'.העמלקי
הנודעדךרעלכזהפירששלמהשםיד)

ספריםושאריהתשוהב)(שערחכמהמראשית

חייםלמה/ורעונותותיקוןהיחודיםשער(עיי!הקדושים

עשהטרםשעושיםומצותהתורהכיןויטאל),

לסטראכחח"ומוסיפיזאזשלימה,תשובה
מהוכסודמהעבירות,עראואשראחרא

ואלנידלכםנירוב) tד(ירמהיהנביאשאמר

בהקדמתזקיניקדושאמנםקוצים.אלתורעו
(וכזלהתירא,פיתחאלהפתחפקודיךדרך
זי//עהקדושכעש//טמתלמידיצדיקיםכמהעוד

יוכלאשרכראיותוהאריךלןה),טוכותבעצות

טרםגםטוביםומעשיםותורהמצותלעשות
תשובתעשהטרםובפרטכראוי,העבירותתיקן

כברכלבוהתשובהעליושקיכלכיוןהמשקל,

מגושלוםלך

יעשהעונותיוותיקוןדקדושה,בסטראהוא

עתיקיז.והדכריםשםעייןכ,ךאחר

בניזאוויבואוומיד][בתשובה,וישובווזווש

[צדקרש,הוא[התורה],משפם

שרהכואתויכוכך]ואחרהקדושה.

כראשםעמלקאשראחרא[הסטראהעמוקיו

חו'ושנעשואחראהסטראוהיינוכנודע,

בשםדכריותוכןכאןעדכנזכר],מעונותיו

שלמה.

הוספות(עיי!זצו'למהחיד"אנודעכבראמנם
כיר)פואותטובועשהמרעלסורא flמהצר

בחינה,איזודרךעלאחדפסוקכשמפרשיז
זהכדרךהפסוקכלכרחןבעללפרשצריכין

משהפסקיה[דלאפסוקחציולאוהמךש,רמז
הואבכאוהפסוקשסיוםוכיון .]ב)יב,ברכות(עיי!

כןעלתמו/ר,בחצצוןהיושבהאמריאתוגם

כעזרתתכליזלהוסיףדעתיענייתלפינראה
עלהפסוק,כסוףהעניןלהמשךיתברךהשם

כיעמלק)ערךיעקבקהלת(עייןבמקוכליםהנודעפי
רעת,הואוגו']זהלעומתזה[אתעמלק

גוייםראשי"תוכסודדקליפה,הכתר][במקום

הכונהסודנודעוגם .)בבד,(במדברעמל"ק
בקדושתושכועות]כיפוריוםהשנה[לראש
רויחיומזוניכניחיילחמשךאי"חכעתכתר

נודעונםרמיטכ.מיליוכלוזכרוןחקודשורוח
משיחנצמחשממנולוטככנותשחיהמהניצוץ
כאזהידישעל ,ר/ 1תמבהריוןוהוונםצדקנו,

והולעומתיהודו'ה.משבטוצדקהנואל
מבחוץלהתלבשע) tl(לאחראהסטראמתבגרת

הלן,הקדושהניצוץיומשךשלאוו 1חולהפריע

שמעוניילקוט(עייזוישב[פרשתבמדרשוכמבואר

ותמרדיהודהמעשהנבי ])ב,'סיטהקהמ,רמז

שרו[הס"מ]שהואוהיינוודיחקן,הס//משבא

פרשתי tlכרשוכמבוארנועמל"ק,עשושל



חייםמד

(דףראובניובילקוטויאבק)דו/חבח,לב(לקמ!וישלח
 .]ל"זהראשוניםובכליצוני)םפרבשםויבאקדו/חקטו

אי"ה,.בבחינתלהתדבקהםגםצרוכועל
גביש I1נוזקושד.ןרעבניםממנושנמשך

לבשרהמלאכיםשבאוושר"הם fאברה/
ה Iאי/אליוויאמרוק, fIיצחמבנוטובההבשורה

אי"המבחינת ,)טיח,(בראשיתאשתךשרה

והניצוץלעיל].כנזכרבניםשנמשך,(בכתר)
תמ"רעדט flלובמנותנמשךהלזהקדוש

[שבישרוהמלאכיםבאוכאשרכועלכנודע,
אשתךשרחאי"האליוואמרואבינולאברהם

(הרשעיםסדוםאנשיבאולוט,אלכנזכר]
בפרשתשכתוב(כמוהביתעלונסבוהקודמים')

באואשרהאנשיםה lfאיואמרו ,»ח(יט,וירא

אחרא),הסטראשליטת(זמןהלילה,אלך

להמשיךאחרא,הסטרא(לצדאלינו,הוציאם
דעוות(מבחינתה, fונעדו .)ו I1חלהם'ה fהאי

וכןאותם.לעיל)כנזכרגוייםראשיתדקליפה,
אי/והכא)(לחוישב(בפרשתנאמרתמרגבי

יתבךרהשםומאתוגו/.בעיניםהיאהקדשה

לצדאזהאי"השנמשךבצרונולטובהנסובב
 .כראויהקדושה

בכלעמלקמחייתגם(היינוונם,בזהוז"ש
וב"באדםובכלעתובכלהדורות

ר"ם(אותיות ,חאפר"יאתועניניו).

אדרחשדמאמרישישכרבני(עייזעפיק[בגימטריא

עמל"קבשורש'שצרו/ה Iאי ,])גררשוגמאמר

בחצצן,(בכחו).היושב,כנ"ל).להמשך
עתתמר(כנגדתפר,עפי"ק).(בגימטריא

כנזכרלהפריעעמלקשלשרושרצהזווגה,
מהמדרש).

עוטדתבתמרוריתו'הלתמררוטזתפרוגם
מכחינתשהוא ,)כ"ח ,ג//פמגיהלירשולמי(עייז

בלילהמרורככונתבסידורכמכוארות, fהמו

ושלוםלך

חיי"ם,להולחטשיךלהמתיקשצריךפסח,
שם.עייןכנודע,החרוסתידיעלחווס,גימטריא

(כט"שעייו"דוע"תכגיטטריאתפ"רוגם

לאשרכזהויורמזתמר»,(עךדיעקככקהלת
שהואאחרא,הסטראראשכבלעם)נאמר

כמקובליםכנודעכחדאחידעמלקככחינת

אותבלעםערךיעקבקחלתעייןבלק,פשותתורח(לקיטי

מספרטן)כר,«במדברעליו/ודע"תויודע ,)ג-כ

ראשיתשלהם,הדעתטקוםשהואתט"ר),
שכאידיועל ,וכנודעל flכנעטלקגויים

כטהרהצדקגואלוכיאתללידתהתכלית
מתחתעטלקטחייתלגמרייהיהאזבימינו,
בקרוכ,כימינובטהרהרצוויהיכוהשטים.

אפשר):כדרךדכרינו(וכלהרטיזותאלווהכן

וירקאחיונשכהכיאכרםוישמעיד-טו)(יד,

ביתוילידיחניכיואת
ויחלקדן,עדוירדוףטאותושלשעשרשמונה
חוכהעדוירדפםויכםועכדיוהואלילהעליהם

בןה,ידועיםהדקדוקיםלדטשק.טשטאלאשר
בןעלכךכלנפשומסרמדועיפלאוכיותר
 ,טעשיוכשכילכאמתשונאושההילוט,אחיו

שכתבתיהמ(ועיי!טעלינאהפרדואטרוהרחיקו
עודולאוגו/).נחאתאלקיםויזכודח IIבדנהבשרפתלעיל
כהתקרבותאחיו,כזההכתוכשקראואלא
 .אחיוכןרקהיהלאכיאםיותר,

שהיהיעןכפשיטות,כזההרמןנראהאולם
שעתידצדקנוטשיחניצוץכלוטכו

אבינואכרהםלזהחששכןעלטטנו,צלאת
הלן,הקדושניצוץשורשלאיבודילךשלאע/וה
ככיאתשיראלישועתיוצמחממנואשר

העולטותכלבנראוזהעלואשר ,גואלינו
ניתןכןלנייילדילדכטרםאטנםזה,לתכלית

כטהרהח)ט,(שיעיחשכטועלהטשרהותהילנו



ח"יים

לידהחבליהואלזהוסמוךמקודםהנהבימינו,
פדותימציאנוצרהומתוךמשיח,בחליהמה

ורוחה.

(הואאחיו,נשבהכיאברםוישמעון"ש "

לצאתועתידהטמוזצדקנומשיחניצוץ
חלקעיקרשןהו ,אחי"וקראוכןועלמלוט,
לתכליתשנזכהע"האבינואברהםשלנפשו
מאדנ"יהכונה(כידועחניכי"ו,אתוירקזה).

עייןרי"ו,בחינתחניכי"ם,מב'תפתח,שפתי

רומזיםוהמה ,בסידורהשנהראשבתפלת
יויר"יביאתו).לקרבכדימשיחחבליהדינים
יל"דטרםובחליםהגבורותשזהו(היינובית"ו,

כדאמרינואמת,עיקו'בלבי"תאזונזכה ,לנו
וכמוביו'ת,שקראוכיעקבא)(פח,בפסחים

[אשד]ב IIיעקב)פס"נ,רחברבאש~ת(עייןרז/'לשדשרו
בביתהיינובכ),בטו(~עהים Iאברה/אתפדה

לביאתוצרונואברהםמגמתיבאאזיעקב
עשרשמונהבית"ו).י Iילידןש IIוזנואלנו,

פעמיםג'עולהשי"ח(היינומאות,ושוש
אחדשלכלאכות,השלשתכנגדשהואק"ו,
יששכרבבניבארוכהוכבמואראחד,קן'ו

כחעמושלקחבא)אות(מאמד~,סוכותבמאמרי
חס"רבחינתהואלכדואכרה/'םכיאכות,הג/

ככונתכסידורשכתובכמונרח"",בגימטריא

שתהיהישראל,עמונדח//ימקבץיואתהכרוך

בעתאמנםשמו.יתברךבחםדוהגאולה
הקטרונ,יהיהוהנוראהגדולהדיוויוםהגאולה
חטאובניךועיקבלאברהםהקב//הויאמר
בשבת(כדאיתאשמךקדושעלימחוויאמרו

ציחקרקלהושעי,יוכלולאוחמה ,»ב(פט,

כואםהדיו,במשפטוצידיקםאזיעמודאבינו

חגאולחועיקרציחק.לכחכרחךכעלצריך
צריךכועלבית.שקראוכיעקבליעקברקהוא

בואללביאתאבות][שלשתקויםהב/לשלשתו,
כסאשהייהדודרביעילרגלשנזכהוכדיצדק,

מהושלוםלך

קינ,(תחליםמכקשיםשאנווכמורגלים,ד'של
ע"ח,המלךדודזהו ,דלמעפרמקימיז)

ואנכיעליורומןכוגםאביון,יריםמאשפות
באשפותויתיבמשיחנויח),מ,(שסואכיוועני

נדיבינדיבים,עםלהושיבידרומי,כשערימנונע
למעלחשיגביחוחיינואבות, /הגנקראיםארץ

ויררף,כנןכר).רגליםד'שלכםאשיהיה

האותיות(היינור"ן,עראחרא),(הםטרא

עליהם,הפילהדיניםתוקףששםדן,מאדנןוי
וגםיד)(טו,ה Iע'אכינןלאברחםשהבטיחווכמו
עויה"םויחוקאנכי).דןיעבדואשרהנויאת

שיחיוהאלוחנצוציזעלעליהם(היינוויו"ה,
עבודתועבדה IIלילת lבחצו/משיח,שלבדורו

השכינה,גלותעלולכקשלהתמרמרבקודש

ולקרבלתקזשיוכלועליהםרחמיםולבקש
גליות,הדולוהראווכאשרצדק,גואלביאת
צרורותוהצרותהלןהמרהאחרווגלותוכפרט
מחב)(גנ,כמנחותשמצינווכמוהגאולה,קודם

ביתחורבןעלוה Iעאבינואברהםשהתמרמר
ה/עובדי(הנשמותועבריו,הואהמקדש).

ויבם,ועבדיו).עמוונקראלחלקוהשייכים
לןה,הזמולילהבחצותשאןאחרא,(להםטרא

שעלשמעובקריאתחצותבתיקוושכתובכמו
נקמהלעשותבידםפיפיותחרבבכונתהמטה,
חובה,ערויררפםבסריור».(עייןונוןגנויים

משמא"ואשררכה).דתהוםהנוקבא(הוא

כירע"ת,בגימטריא(ורמש"קורמש"ק,

ועטראדחםדים,עטראישדעוות·בבחינת

בתרנמשךומשםשמא"ל,בצדשהיאדבגורות
וזהורבה,דתהוםנוקבאעדרכותהשתלשלות

הרדיפםשםעדכנזכר),לדמש"קל flמשמא

כפין,בנושיטמרוושם,ולהשקיעםוהכניעם
ושנןכהקדשי,הרככלישחיתוולאיעווולא

אמו.בימינובמהרהצדקגואללביאת

(שמותואיךדדז. ,/גנשבההמםורהיו/לובזה



חייםמו

כייז)יג,(ירמיחואידךנג]נשבח.אונשברי)כב,

חנצוצו"ת(חוא ,נשב"רחיינו .'חעדרנשבח

בראשיתבפרשתלעיל(ועייזחשביר"חידיעלשחם
ניצוץבאומשםלתחלתח),םופחחתורחבםמיכות

נתייראזח(שעלנשבח,אוחנ"ל).חקדוש
שעתידחניצוץעמוישבחפןלוט,שנשבחמח

פקחבכונת(כמ"שרוא"ח,איןכנ"ל).לצאת
חנצוצות,תיקוןשחואבםידור)(עייזורא"חעיני"ך

כי ,)ו"חבשביחשילךרוא"חאי"ןיחיחופן
זחועלחשכינח).גלות(שזחו ,'חעירנשבח
איךמרחוקעצותע"חאבינואברחםחשב

 :בימינובמחרחבעדנוזחלתקן

נאהבטויאמרהחוצ"האותוויוצאח)(טו,

שלאהיינווגו'.השמימה
(איכותבבחינתרקבניושיחיחיחשוב

ב)כח,(יומאכמ"שהיינופנימיו"ת,ורוחניות)

וכן ,רבומתורתומשקהדולהאליעזרדמשק
או ,)זו, IIפואתחנז(םפריבניםנקראיםהתלמידים

גריםחרבחשגיירבחרןעשואשרהנפש

לושיחיחרק ,)דפפ""רבח(בראשיתבניוונקראו
בחיצוניו"תשנקראבגשמיות,ממשבנים

כנזכר:חחוצ"ח,אותוויוצאוז"שחעולמות.

הבטויאמרהחוצהאותוויוצאיאמראו

אםהכוכביםוספורהשמימהנא

זרעך.יהיהכהלוויאמראותםלספורתוכל
יתברךהשםבעזרתלמעלהכתבנוכבר

חארץכעפרזרעךאתושמתיח II(דבפרשתןבארוכה

הזרעריבויחבטחתנחוץזחמחעלוגו'),
לאיןכךכלרבותאלפיםלאלפיבחפלגה
מספר.

חקדושאאמו"רשכתבמהפיעלל IIיואולם
אומריםאנוד"חח IIלר(דרושיםבניםבתפארת

לחרבותוכו'ותפקדחוזכרתבאחבחנחאתוגםבר"חבזרכונות

ושלוםלך

חעניןשםעיין ,)ם IIחיל IIכחווצאצאיותבלכעפרותזרעו

בניושיחיוחברכחוגודלחחבטחחזחוכי
ננדותורתוח'בעדלעמודנפשםמוסרים
סביבכחולחמחויחיוננרש,כי"םהרשעים

חמהוכןחעולם,אתחיםישטוףלבללים,
תוכןכאןעדכנזכר,הרשעיםנגדנפשבמסירת

הקדושים.דבריו

(ברזאכ"ח,שמו,יתברךלושהבטיח ל"~וזחו
שהואונו',ישראלשמעעילאהדיחודא

במסירתוהיינו ,)איד,ז IIתיקו(חקדמתאותיותכ"ח

 ,זרעךיחיחבכוונות).כמ"שאזשצריכיןנפש
 ,ותורתויתברךהשםבעדנפשם(שימסרו

באמתהיהוכןכנ"ל.בנים)ריבויכדאיולזהו
המזבחנביעלצוארושפשטיצחק .בבנומיד

אחרתנשמחלו(ובאממש,נפשוויצתח
יתמהושלאוכדיזי"ע.כנודע)דכרמבחינת

קאמרזחעלנפש,למסירותכךכלנצרכואיך
הקדושט IIהבעשתלמידיבשםהמקובלפיעל

בהשםשמאמיןמייהיהיומיאבסוףכיזי"ע

מחכתות[ואינוכפשוטו,ישמורותורתויתברך,

בימיו,הבעש"טכמורבותאחפוקרים],רשעים

כך),כלשמאמין(מיבח',וחאמיןוזחו
לצדיקנחשב(יהיחצדקח,יוויחשבח
צריכיןיהיוכןעל .)ל IIכנלצדקהואמונתו

שיהיוברכהוזהוהללו,בעתיםנפשלמסירות
 :כנזכרנפשבמסירתכ"הישראלבני

עייןצדקח.לו.ויחשבחבח'והאמיןו)(טו,
ולשונודבריוובתוךברמב"ן,

חזכותמחמביז"ואינילשונווזחחקדוש,
ומיוכו',אומןבאלקייאמיןלאלמחחזאת,

ושארהאהובהיחידבנואתלשחוטשהאמיז

והנכוןטובה.בבשורהיאמיזלאאיךהנסיונות,
בצדקוכיוחשבבה'שהאמיזיאמרכיבעיני

בצדקתלאפנים,כלעלזרעלויתןה IIהקבשל



חיים

שכךרלושאמרפיעלאףובשכרו,אברחם
חחפאיגרוםפוייראלאומעתחמאוד,חרבח
וכןוכו',חפסקלחואיןחיאח'צדקתכיוכו',

שחשבלא),קי,(תהליםדפנחסלצדקחלוותחשב
חחואבמעשחבשםשבפחווהבפחתולו

חאללוישמורלעולםכיודור,לדורלצדקח
לעולםטכ)טפ,(שםכדרךוחסדו,צדקתובעבורח
חרכמווןרבינולשיוכאועדחסדי",לואשמר

ל. Ifז

קודשבשבתנעוריבימיששמעתיזחויהנח

אברחםמח//רמחח//צ mתובאמירת

לאכרהםחסוכספריזהמעז(חוואוי"עמראדאמסק

פכ//ג,ואתחבן(ספרי/ל Iרזשאמרומחואתחנן),כפשרת

לתלותלצדיקיםשישפיעלאף.בשי/'י)והוכא
מתבתאלאמבקשיםאינוחפובים,במעשיהם

ולכאורחואתחנו.גב)ג,(וכירםשנאמרחנם,
באיםצדיקיםכ)(ין,בברכותמצינוחריקשח

נגדלכאורחיותרטוחוזחובזרוע,ונופלים
שמגיעוכיוןלפעמים,חחסדלעכבחמקפריגים

חפובים,במעשיחםלתלותלהםוישלחם
חדיו,במדתגםבורועבבחינתליטולויכולים

כיוזאחרא,סטראחצדגםיודורכחךבעל
במדתלחםומגיעאץרעימידבמשפטשמלך
משוםאלאחנם.מתנתיבקשוולמחהדין,

עלחחו"א,בע//ת(היח)ואתחנושחתפלח
קודם ,)כג,(צפניהוגו'אתכםאביאחחו"אבעוות

יובלולאואזבימינו,במהרחחמשיחביאת
חדורשפלתמפניובורועחדיןבמדתלבקש
כדיחנם,מתנתלבקשהצורךכןעלורעתו,
ווחלעד,ויועליאןגםיההיחנםמתנתשןהו

ויפללפנחסויעמודלכ)קי,(תהליםשכתוב

כעניכצדקהרקהיינולצדק"ה,לוותחשב
גםודור,לדורלצדקחלויחשבכועלבפתח,
חקדושיםדבריותוכו'כאועדאליו,ביומיא

מזושלוםלך

המהוחוואתחבז),א//יו//הואתחב!פשרתלקמז(עיין

כמובן:בזהוי//עהרמבווןדברידרך

עלנפלהותרדמהלבואהשמשויהייכ)(טו,
גדולהחשיכהאימחוהנהאברם

שוהופכ//ן)ארעןררו/(פרקאז"לדרשועליו.נופלת

חמרחגלותעדישראלגלותמלכיותחד'
במדרשרמוןחשיכחועלחלן.(אדום)האחרוו
כמויוו,מלכותןהוחש"ךו)פו/כ,רכה(רבאשית
אותזגמאמרחנותנ(מאמרישישכרבבנישהאריך

שפיריורמןכןועלוכנודע.נן)אותוממארו, IIוכ

שהקדיםחנכ"ה,נ"ובגימפריאחשכהבןח

חנוכהחנרחיינולמכח,רפואחשמויתברך
שמויתברךלורמןוחכליוו,מלכותלחשכות
 .אבינולאברחם

ןהועוי"ונופו"תהכתובשסייםבמחגם

ר"ל mוחכפיוהצרותהנפילהכיאדו/'ם,
יותרחבראהבפילההםהלן,הגלותבסוף
לילךהלו,יתוםשבדורהצדיקיםמצדקתגדולה

והצרותחמתחפכת,חחרבלחפשלחודהעל
עוי"ר,נופו"תוזחוחרף,בליל IIרסובבים
ה IIחנפילכיצדקובענותאבינואברהםשחשב
בקליפחכחיותרחייבו ,עלי"ותהיהאדוםבסוף

ח'בקדושה,ולבניולושימאשר(מלחבדיל)
בימינו:במהרהויגאלבוציילנו

לאבאץרורעךיהיחנרכיתערירועבי)(טי,
ןאתשחבפיחחייבולהם.

כיטובה,בשורהבדרךעווחאבינולארבהם

אתירגישולאהחשוךגבלותבהיותםנםורעו
לשוביחמחלבבםרקובמבוחה,טביבטצמם

ברכהדרךעלשפירשתיכוכמואבותיהם,לארז
לאחחםובגוייםסה)כח,(וכירסהכתובעל

מרגועשםישראללבניהייחשלאחיינותרגיע,



חייםמח

כיפרזzזתלקמז(עייןלגאולהציפורקהלבומנוחת
זועךיהיהגרכיוז"שההם».ובגייםה IIרתשא

. i 

בחינתבעיניהםיההי(כי.והם,ואבארץ

הננריםעםלהתערבהארץ,כחושבולאגר,
 ,)"ם~ללא"בארץהמהכיוידעוהארץ,יושבי

 :כנזכר:

~לםלאכיהנהשיובורביעיורורזט)(טו,
במשורההנה.עדהאמוריעון

ח~ריםז'(ישב"ו)ועוד ,]דח[ו'מלאישוב"ו
I 

השופטבמיתוההי ]א[בזהשאפרטםכמובתנ"ךיש

:ישבועם m ]ב[יט).ב,(שןפטיםמאבותםושהחיתוישבו
i 

יט).טו~(ירמהיאליךהמהישבו ]ג[ .)יבנ,ב(שמואלאחריו

י~ראלבני ןב~"'אחר )ה[ .)ןכר,(שםלבםבכלאליישבו ]ד[
יבשוו I ]ן[ .)ח,די(שםבלצויושביישבונו] .)הג,(הושע

 iיא).ו,(תהליםרגעיבושוישבואיכיכלמאודויבהלו

כיוו Iלדקדק,ישלכאורהכירמוזליונראה
~ליעןרדר'(פרקאבמדרשרז"לשדרשו

I 

לושנתגלוע"האבינוארבהםבנואתעלן) Iפכ/
אימהוהנהשלימה,הגאולהעדגליות,הדן

I 

בזה Iקמייריולבסוף fעליונופלתגדולהחשיהכ
היה Iשכמורביעידורשישובומצרים,בגלותרק

 ,וכפשוטו.

משיח,שלדורו(היינו ,ביעירורוררמוזוי"ל
!(רקישובו,הרביעי).הגלותסוףשהוא

חלקבפרקס tכהש' ,יגאלותשוב"הידיעל
רקיגאלו!הלזהאחרוןדמהגלות ,)בצד,(סנהדרין

הוברואיןהקיציןכלכלוכיתשובה,ידיעל
I 

בהלכותהרמב/'םוכמ"שבתשובה,אלאתלוי
על Iאלאנגאליסישראלשאיוהווה)ז, I1(פתשובה

נג~ליז.מידתשובהשעושיווכיווהתשובה,ידי
יעיר(לירושליםהנה,בחזרה)יבואוואז

יעו Iכהעדונתאחראבותינו,נחלתהקודש,
I 

דלאבשלימות,כראויתשוב"העשינושלא

ושלוםלך

ש) ffוזהנה.עדוהברוריםהעונותפנםנשלם
הנה.ערהאמוריעוןשוםואכי

בשלימות,להיותצריךהזאתהתשובהאמנם
במלואו(שהייהמלא,[ריו]ישוב/ווכועל

(היינוחסרים,ז'והשארחמלח).מובןובמלא
תשובחעשוככרחלאויחשבוישאלושלאכדי

 ,חועיללאכזפיעלואף ,חאלוחדורותברוב
חמסורחברמזבאזחעלבא.לאדודבזועדייז

והשחיתוישבוהשופטבמותוהיהנא])

חאמיתייםחדורצדיקיכאשר(חיינומאבותם,

למנוחות,חלכוהשםקדושתעלנפשםשמסרו
חותרחכברכייחשבואזלאנחות,עזבוואותנו

יותרעודוחשחיתווכרו,דיןוליתחצרועח

 ,ופשטאךאחריוישבווהעם ]ב[מאבותם).
גזילתמפניחם,חמסהארץכלמלאהכי(חיינו
לעילשכתבנוכמוחדור,וחפקרותמרעחואיש

ופןו,יג),לעיל(עייןחלזחכתובעלנחנפשרת
עצמםאתויטוחמנחיגיםיניחוכןשאםתאמר

ידיעליחשבוואוליההוא,הרעהדורלדיעות
ישבו ]ג[קאמר)זהעללתקנם,שיוכלוזה

ואתהלושנאמרבירמיח,(כמ"ש ,אייךהמה
מחדורשחרשעיםחיינואליהם,תשובלא

האמיתי,וצדיקהנביאלדבריויודוישבוחהוא
ח"ולהודותאליחםתשובלאואתח

המנהיגיעצמםאתיחזיקוואםלדיעותיהם,
שהואחנס fכראויויוכיחוםברזלכעמודאמת
מקוםמכלכזה,פרוץלדורמאודקשהדבר
(שיתעוררובם,ובכיאויישבו ]ד[ינרמו)אז

אחרנה]דלבא).מעומקאבתשובהישראל
המשךבהושעשםש I(כמ'ישראו,בניישבו

מלכם,דודואתאלוקיםה/אתובקשוהכתוב,
קו,רמז(שמואלבילקוטוכושםישובו)ה II(דוברש"י

ישראלאיומנםיאבו/ש fראמרט) lIתקירמןהושע

דברים,השלשהאלושיבקשועדנגאלים
ביתומלכותהמקדשביתובניןשמיםמלכות



חיים

אלוכלזהכקשולאוכיתמוהולכאורהדוד,
כודאיאולםכה,עדנגאלולאולמההדורות,

האומריםם Ilשלמוניהרודפיכתכדורותינוכמו

(וכירםאלךלכיכשרירותוכילנויהיהשלוםאך
ומנחיגיחםהמחחגאולחעליכקשוולאיח),כט,

ולחוץפשפחרקחוא ,שיכקשוואפילווכו',
ישראל,כנישיכואחרוז"שמגמתם.זחוולא

אלוקיםח'אתוכקשו I 'קורםיחיחזחואפנם
כריתחיחשחתשוכחחיינומלכם",דודואת

לאוקמאולאופרנסתם,וגופםנפשםלמנוחת
שיחיחוטרםשלימה,לגאולהמעפראשכינתא
אין ,הנ"לרכריםחשלשחלתכליתחתשוכה
נאמרכועלהראוייח.תשוכחזחואיוגנאלים

חואשעדייןחסר,ישכ"וחז'אלוכפוכזהנם
ישבו ]ו[לאפתו).חתכליתמגמתכחסרוו
חקדושיםכימיםשישוכו(חגםבצוו,יושבי

חסוכותוכימימיראח,תשוכח .וחנור~ים

צלאו flכצל'י Iיושכישראלכניאזשנקראים

ואזשם,יששכרככנישכתככמודמחימנותא,

דכראינוזהכלעםמאהכח,תשוכהיעשו
כוזבאורויבהוויבשו ]ז[כי)המתקיים,

מושיתכערולקליפותגנאי(שזהואויבי,
פויעכרו(כרגערנבנ,יבושוישב"והארץ),

לחרשעיםתשוכהעודיועילולאחעולם,
חסר,ישכואלוכלכןעלוהמינים).הארורים

חתשוכהרק ,לגמריהשלימותכזחאיןכי

כז,וכשיעשוכנזכר.השליפחחגאולהלתכלית
כנזכרמלאשזחוחבה,ישוכ"ורכיעידוראז

דודכןשלכשדורוחשלימותחואשאזלעיל,
לכיאתו~במחרחונזכח ,רכיעידורשנקראכא

 :רצוויחיכזאמןכימינו

כלוירככלידואדםפראיחיחוהואיכ)(טז,
רלפהקשהלכאורח . fוגוכו

נגדו,וועפריםכווו,כלווידאםארםפראיקרא

מטושלוםלך

 ,)אעב,(סנחרריזלחרנוחשכםלהרנךחכאחלא

"ידושיחיהנגרםנפשועללעפורחואומוכרח
שסיפרחנודעמעשחפיעליוכןאולםככל".
שכתכחיותוזי"עעילאידכיאריהכעלהגח"ק
חירשצכימח"רחח"קכימיכרימנוכקודש

לשמורחעיקרצריכיזשאפרזי"ע,חכחו
וכל"אכמריכה,הפתחיליחיהשלאכמריכח
אתלחצילכךאחר(כיחייכ"ז,ז fא'יהודית
לעיל),כנזכרמוכרחחואעליחחכאמידעצמו
מיליןמשתע"כאורךמעשחןחעלוסיפר

כנוויהנניןוטוכאומליצחכפשלרחכמתא
אכלפח.האסףעתואיןכנורע,ן"לכדכריו

בכו,ירופקורםשחהיחיהזהוכישמעאל
ממילא)כךואחרזולתו,אתלצער(שחתחיל

ייפראונקראחחייכחואכ.זעלכיבו,כוויר
כמוכו:ארם",

אשרכנושםאברםויקראונו',רתוטו)(טז,

רשוויפירשישמעאל.חנרילדח

חמלאךדכריאכרחםשמעשלאפיעלאף
רוחשרתח ,ישמעאלשמווקראתשאמר
לשונוכאןעד ,ישמעאלוקראועליוחקודש

ועייןאנרח).(מרשרל Ifרזממדרשוהואהק',
מ'ושוחגנוז)כא"רוקראתר"חיאטז,(לעילכרמכ//ז

להגרצוחחמלאךכיוחנכוןושסייםכזח
פלגשחיותחכעכוריראחחיאכן,שתקראנח

חעניז,לווגילתחארונהלבזשםלקרוא
חכתוכהוצרךלאאכל ,'חרכרקייםואכרחם
ונמצאז/ול.חרמכווןלשוןכאועדבזה,לחארר

שידע ,חז"לדרשתסותרכפשוטוזחלפי
אשרפירששחריחקודש,כרוחזחאכרחם

חמלאךמדברילאברחםלוסיפרחחגר

 .כנןכרכושיקראנו

כפשוטוגםאשרחז"לררשתליישכובלע"ר
זאתירעחקודשכרוחשרקראיחחוא



 ם\'\'חב

זאתסיפרהשהנרלומראפשרדאיאברהם,

מספרהיהכןדאםהמלאך,מדנרילאברהם
ש~חתושאמרהמהכנופואשתולשרהזה

אbמרמהלספרשיראהופשוטהמלאך,מדנרי
דיה, rתחתוהתעניננרתךאלשוניהמלאךלה

! 

עוד Iאותהורודפתמענהשרההיתהכןדאם

אלא ,'המפיהמלאךדברילקייםויותר,יותר
ותחנובים,הכנעהבדנריושבהשחזרהרדאי

אשתוואתאדוביאתאהבתיהנהבאמרה
נתה rעאםנםידיהתחתוהנני[שרח],הנבירה

אז Iכ~רנליה,תחתליפולחננישבתיאותי

אותהתענהואלותקבלהשרהעליהתרחם
כמוכן.כלכך

ש~מרהמלאךמרכרימספרתהיתהאםוגם
פר !:tיולאזרעךאתארכההרכה-לה

וש~אההקנאהעליהמתנכרתהיתהמרוב,
פעםנתעכרהאםמהכינבירתה,מצדיותר

של Iןרעהולדיהיהאםנודע(ולאכלכדאחת
אחתעלבגירתה,ועינתהקינאתהקיימא),

שייכההמלאךמדבריאמרהאםוכמהכמה
I 

שתtבפרתאמרואםמרוב,יספרולאזרעהאת
~שםאודותהמלאךמדברילאברהםןהרק

שו*לההיהאןכילו,תלדאשרלכנהשתקרא
לו Iלהודותותוכרחהמלאך,עודאמרמה

יותרהרבהעורורדיפותצערלהותיגרם
I 

לוסיפרחלאכרחהכעלכןעל ,כנ"למשרה
I 

אבההםזהשידעודאיאלאלאברהם,כלל
ל Iחזווכדרשתלו,שיקראמהשםהקודשכרוח

 r :"ל fוי Iשדשפירש-

כמחשדתמים,והיהלפניהתהודא)(יז,
I 

וחיהיד)סימז(לךתנחומא .

האללא)בכ,כ(שמואלהכתובשאמרזהתמים
!עדהמילה,אתשחיבבתמיםמהודרכו,תמים
פלא,והואהמדרשלשווכאן

ושלוםלך

(היינותמים,והיההמדרשדבריככונתל 1Iוי
והיהכאדם,תמיםנקראשזהוהמילה

ושלימותתמימותמהורכהלהמדרשלוקשה
יתורץאולםמצות,משאריותרהןאתהמצוה

סימןתזריע(תנחומאכמדרשונודעהבמוארפיעל

עקיבאר'אתהרשעטורנוסרופוסששאלה)
מעשיאוארםבבימעשייותר,חביבאיזו

לפביחביבאדםבנימעשילוואמרהקב"ה,
האדםנבראהיהכןלאראםביותר,הקב"ה

כניכמעשיהקכ"השררצהודאיאלא ,מהול
האיהכתובשאמרוזהימולו).שהמהאדם

הכתובוסיוםהמשךעל(קאיררכו,תמים
[היינוצרופ"ה,הןאמרתדרכותמיםהאל

תננולאא)פ"ד,שמואל(מדרשרז'ולכדרשת

מהוכיהבריות,אתכהןלצרףאלאהמצות

שוחטאוהעורףמושוחטלהקכ"הליהאיכפת
כןגםוזהווכו',כהןלצרףאלאהצוארמן

אדם,כניכמעשיה I1הקכשחפץמהמילהראיה

מעשיואתאותםלצרףכדיעליהםצוהלכך
החוסיםיניהואמגןןה]כלועםגופם,
גופם,ונסיונותמעשיהםכצירוף[גםבו,

הרעלהיצרלויוכללאעוזרםהקכ/'האלמלא
לכלהואמגןיתברךהשםוזהוהמונעם,
תמיםזנהווז'וש)כנזכר].שיעןרםבוהחוסים

יותרחובב(שהואהזנייה,אתשחיבב

כנןכראדם,כנימעשישהואבשבילחמילה,
מהמדרש):

פירשתמים.והיהלפניהתהלך'\אמראו
כ)(לכ,ברריםהש"םנשםשד'וי

שהיהכשביללאברהם,ח'אותלושניתוסף
הגוים,ראשאזניםב'עיניםכ'אבריםה'חסר

כלויתמהזה.לוינתןהמילהידיעלועכשיו
ארהעיניםלאבריהמילהעניומהכי ,עוכר

עיניס)שתי(ד"חכר"זבנדריםשםיעייןהאזנים,



חיים

ועדייובזה,מ"שומהרש"אשתי) ה//ר(ותוספות

ידישעלמשוסהר"ןלמוזשגסתבליוצריך

סרסורי.תריוהיינוהרע,מיצרינצלהמצות
מהרקישמעוואזניוולבאעינאדעבירה,

מצותידיעלדוקאזהמהקשהועדייןשצריך,
שקייםמצות,בשאריולאזאת,יתוקןהמילה
התורה.כלאבינואברהם

במורההידועהרמב"םדבריפיעלי/זלאולם
כדיהמילהמצותטעספמ//ט) ,ג//ח(נבוכיס

שעלעניווזהו ,מתאותיוהאברכחלהחליש
אוטםשיהיהוהאזניס,העיניםיתוקןזהידי

ברית(כיפה,ניבולהיינוברע,משמועאזנ"ו
פ"א,ציירה(ספרהלשוןבריתכנגדמכויוהמעור

ויתוקןברע,כללבעיניוה IIיראלאוגם ,)מ"ג)

מהרקהמילה,ידיעלקורשבריתהיסור
 :כנורעמצוהשלצורך

אשתךשרהאבלאלקיםויאמריט)(יז,
אתוקראתבן,לךיולרת

לבריתאתובריתיאתוהקימותייצחקשמו
ואתזהאחרכתבוכז ,אחריולזרעועולם
/י Iרשפירושולפיוגון,יצחקאתאקיםבריתי

ציחק,אתאקיםבריתיואתשכתבבריתי)אתה II(ר

עריצחק,שללזרעומסורהתהאהמילהברית
מלכים(הלכותם IIהרמבלרבריאמנםלשונו,כאן

ישמעאל,בניהמהקטורה,בנישנםח) IIהי, IIפ

רוקאמילההבריתאיןכןאםבמילה,שייכים
הכתוביםכונתזהלפיומהויצחק,שללזרעו
אלו.

ק Iזוהוהתיקונימרברינורעכיברמזוי"ל
היינולשמאלא,נטיליסורב)טו,(הקרמה

אחרא,לסטראלהשפיעשלאלהשמרכרי
לצרנטהושלאירינו,תהיהעלהבריתושמירת
יהיהושלאמצוה,במקוםשלאחווועביהר

נאושלוםלך

יז),כ,(ויקראבעריותהנאמרהואחסרכיבחינת

נבו"ראיזהוזה,עלנבור"הצריכיםכןעל
באבותל IIרזשאמרו(כמויצרו,אתהכובש

מנוטריולהיותתאותיולכבושהיינו ,)}א/ Iפ(מ/,וו

וזהויצח"ק.שהואהגבור"המרתיריעלברית
מרתירי(עלאת"ו,בר'!ת"יאתוהק'!סותי

עלהרע,היצרעלשנתנברבגבור"הק, I /חצ!'
וזווש)קודש.הבריתשמירתיקיימוזהידי

ואתכתבוכןאחר'!ו,לזרעועולםלברית

קודשברית(יקיימויצחק,אתאק'!ם !'ת!'רב

ול: Iכניצחק)מרתעםהיסורבשמירת

ב)(פט,בשבתחז'/לדבריפיעלאמראוי
לעתירהמצדיקיהיהציחקכי

בתכליתהממליץוהוא ,בימינובמהרה
החבליהמהכן(ועלהאחרון,ברורהשלימות

מרתיריעלשהואצרקהנואללפנימשיח
זכאיןשנצאשלימה,הנאולהשתהיההנבורה,

כנורע,הנבורהשורשאבינוציחקיריעל

בטורועיין ,בעהן'ימזהכתבנורוכתיובכמה

שאומריםרפ//ב) r(סימשבתהלכותחייםאורח

הנאולהעלשהואתשרו'ק,ררךעלשבתתכנת
להםאשרקהח)י,(זכרהיכמ"שבימינו,במהרה

ק ttתשרכיב)נה,א /Iזוח(עיי!וירועואקבצם,

וז"שואכמ"ל).נבורה,בחינתהואלמפרע
אתוהקיסותיייצחקשסואתוקראת

לתכלית(הקייםעולם,לברייתאתובר'!תיי

המליץיצחקיהיהאזעולם,בתיקוןהשלימות
ל: 1tכנ(באחרונה) ,לזרעואחר'!ובניו)בער

ברכתיהנהשמעתיךולישמעאלכ)(יז,
א.ותווהפריתיאותו

אברהםביקשאשרכתיביח)(זי,·לעילהנהונו'.

רש"יופירש ,לפניךיחיהישמעאללואבינו
זהעלהקשהוהרמבן'זביראתך.יחיהיחהי)ה /I(ר



חייסנב

ולישמעאלית"ששאמרזהמהכןדאם
I 

כנזכר,אותווהרביתיאותווהפריתישמעתיך

אבדוהםשביקשלמהתשובהזהאיוהלא
i 

 .'הביראתשיחיה

תכרם ז~~ע(רז"למדרשתרש"ידעתלישיבויו,ל
ונת iבכזהעלאברהםביקששבאמתיותנ!),

ו~!שעחוטארקה'יראאינואםכילפניך,יחיה
I 

 ,)ביח,!(ברברתמתיםקרוייםבחייהםרשעיםהלא
א~ינולאברהםליההוהרקלפניך,יחיהואינו
ד~לימאןהאיב)רטו,(זוח//בהזוהו'קכמ"שליןהר
רלאבג~ןיאות,כדקאלפרשוצריךצלותא

I 

 ,ו Ifחהראויכרצונושלאלמקtפרגמקוםליהוב
יהיהשלאיחיהבכונתונכללבןהגםכןועל

על Iלעילשכתבכמוןהמקוייםכןעלרשע,
I 

מלמדטובה,בשיהבתקברטו)(טו,הכתוב

ב~רא(בבאאביובחייתשובהישמעאלשעשה
הן :יראישיהיוישמעאלבניעלאמנם ,)בטז,
מז~הלא[ואבאבקשתו,בכונתעודאינוןה

ש~יןמה .,])א(רק,בסנהדריןכדאמרינובןהברא
פיחושבכללכוגםזהובניוריבוילעניוכן

לוהיו]לאשאםלפניך,יחיהשביקשדבריו
ינן rכדאמכמת,חשיבכוגםזההריבנים

מקוזיםכןעליחיה,בכללואינו ,)ב(סד,בנדרים
אלקיםביראתכושאיומהאחריו,בזרעוזה
~לועלתשובה,שעשהלבדובישמעאלרק

ישמעאללובקשתועלומענהתשובההויפנים
 :כנןכרלפניר,יחיה

שר"יפישרערלתו.בשרבהמויובה)(בז,
ו dכבהפעלובהמולו

י IIשוכיפעמיםכמהכבתנווכברבהבראם.
I 

llt ספרבדרךאינווכון,כמובמ"שרומןל

רקהלשון,וגזירתהפעליםחוקיללמדדקדוק
הי~נונראה,בןהוגםכנודע.בגויהגניןtפובא

נבואכמוהמילה,ידיעלנעשההנמולכי

ושלוםלך

כנפיתחתנכנסשנמולוהגרחשדה,ברחי

בריהונברא ,שנולדכקטןונעשההשכינה,
בהפעוןבהמווןוז"ש .)אככ,יבמות(עייזחדשה

המילהמעתחדשה(בריהבהבראם,כמו

תורהדבריבחיבורנו(יעיי!כנזכרלtפובהוהלאה)
 : )ב/ Iצאותתנייבאמהדורא

הפטורה

נסתרהשיראלותדבריעקבתאמרימה
(ישעיהיעבורמשפtפיומאלקימהןדרכי

תאמרלמההלשוןעלבפשיtפות,ל Iיבו).יח,

ככפללכאורהשנראהיגו',ישראלותדבריעקב
פיעלהינtפבדיוקהכלבאמתאבלהלשון,

(יז,דברכותבןפרק(בסוףחז"לשאמרומה

צדיקיםוהיינובזרוע,ונוtפליםבאיםצדיקים )}ב
שכלוזהוישראל,בחינתשנקראונבוהבמדרגה
ההסתרעלבתפלהומרעישיםצויחיםישראל

החילוקאולםהרבים).(בעוונותינוהנוראפנים
רכות).לשווה If(אמירתאמ"רומהכיהוא
במקשיםנמוכהבמדרגהשהם(מיב, Iיעקן

דברי"ם(לשווותרב"ר,בפתח).כענירכות
נאיםצדיקים ,)זהאזינותנחומא(עיי!כגידיןקשים

במדרגהשהם(מי ,ישרא"ובזרוע),ונוטלים
,ך Iדר/נקרא(היסוד ,ררכ"ינםתר"הזו).גביה

הכתובעלב) ,ב(דקידשויוקמאבפרקכראיתא
מהוי"ה,בעלמה).גבררר"ריט)ל,(משלי

נסתרשהיסודתפארת,אנפיוזעיר(בחינת

ןמאוקי,מתפארת).מקבלשאינוונסתם
מה(גםיעבור,משפטידינים),(בחינת

משפtפיכוגםלישראל,הדיןבמדתשמגעי
וסטראהעולםלאומותהשפעוהולךיעבור,
פניוויאירירחמנויתבררהשם .)ו Ifחא.חרא

כלבתוךבימינובמהרהוגאולהבישועהאלינו
עבינים:



נגושלוםויראחיים

וירא

רז"לררשוממרא.באלניח'אליוויראא)(יח,
/ה I(ררש"יופירשב)פו,צמיעא(בבא

בבעלכתב(וכןחחולחאתלבקרבזח,וירא)
בגימטריאבאלני,ח'אליוויראכיחטורים
נםשפירבןחרמוןלומרונראחחחולח).לבקר

לחמשךבסירורכמבוארחולים,ביקורכונתכן
שםש Iכמ'ובנקורותיו,במילואוש Iלמח'חא'

ואמת,מתיקווחא'ולחמשך ,ת/ Iמוגימטריא

אוי"וכימכויוכןעלשם.עייות, flואמנעשח
ואוב"ת.בגימטריאזנובר"א,באוב"יהוי"ה

רמוןבכאוכיחחולח,אתלבקררשוויוזו'ש

במאמרמזהבבתנו(ובברכנןכרחוליםביקורכונת
 :עור)שם jעיישתכ,תורת

חוליםביקורכונתבזחרמוזי"וועור
שער(עייןל Iחאריז/בכתביכבמואר

על .)ז/ I(ביוריע"במשםשחוא ,)ב,טויחידו.ב,צות

הוי"האוי"וויר"אכירמוזלינראחכו
ב Iע'שםגימטריאוהו"א,זנזנר"אבאוב"י

וי"ויו"ר ,י/ 1חוי"וח"ייו"רכזחובמילוי,פשוט
היינויו"ר,חווי ,וי"ויו"רוי"וייו"ר, ""חת, flרל

בקורכונתשזחווטובו,במליואוע"בשם
בפירושבזחנאמרכןעלחלז,משםחולים

כנזכר:חחולחאתלבקרי IIרש

בשערשכתבפימחעלבזחיאמראו
ספר(עייןל IIלחאריזחפסוקים

איו"ב,ר"תבאלני,ה'אליוויראכיהליקוטים)
/ל Iיחרבריםובפשטותבקורש.לררכושםעיין

אךלכאן,צרותיוויסוריאיו/'בעניומחרקשח
חשםמאתחראשוןחתנלותחיחזחובאשר

שחיחנמול,יחורישנעשחמעתאליויתברך
 ,ג(רחניהנקמאפרקכראמרינולוניםתחלח

ררךמזחשנלמורלבניםסימואבותומעשח ,)א
נפשוענמתיסוריםיריעלנקנחחכלכי ,'ח

לתכליתיגיעוטרםמקודם,רביםובלבולים
ובפרט ,ותורתויבתךרחשםלעבודתחנרצח
צדקנומשיחביאתטרםאליןיומיאבסוף

וחבליםחנסיונותחמחחובימינו,במחרח
ומרים.חקשים

/ל Iכנאיוב(ר"תבאובי,ה'אויוויראש Iוז'

וחבליםחלביסוריזחוחחנמחאריז"ל,
באוב"יונםהרבים).בעונותינונסבולאשר
ב Hובעמוקןתגמלה,יעייןבצד,א I(דוח/בזוה"קדריש

כבורו"תחיינובתוקפ"א,בזחצ"ג)אופזאופנים

וגםצרק.גואלביאתטרםשנסבולקשות

כןועל ,'חפיאתלחמרו"ת(מלשווובובר"א,
הולנגדחעומדיםחיינוממר"א),זקונקרא

שאמרווכמוחצופים,חכלביוחמחותורתו,



חייםנד

יישבוהואוכו'.חדורפניב)(טמ,בסוטחרז//ל
I 

שזחוידעולמעזהיום,כחוםהאחופתח
יחיח Iשאזחגאולח,קודםישראלבנילבניויחיח

ש~מרוכמומנרתיקח,חמחחקב"חמוציא
כ~וו/םוזחו ,)ב ,ג(זרחעבודחבמסכתחז"ל

פת/וחנקראחגאולחומקודםסמוךאךחיו/'ם.
ח~ימניחיינולטרקליז,פתחשחואחאחו/ל,

ול I~חחואעדייווגםביאתו.קודםמשיחחבלי
לבתינו,בנואעדיבגלותנוטרודיזשאנועראי,

I 

פיר 't4בקראוזחולארצנו,קוממיותחפצנולמחוז
וושאכנזכר.חיו"םכחו"ם(של)חאח"לפת//ח
(חרישאנשים,שושהוהנחויראעיניו

i 

 .)ב Hיעציחקאברחםשזחוב)צח,(זוח"אבזוח"ק

שוימחלחגאולחשנצטרך,חיינועויונצבים
עלינושיעמדויחדיו,/ל Iחנאבותשלשתזכות

I 

ושלוםוירא

בפרשחשביארתיוכמולגאולתנו,שנזנח
וני/)אח~ינשבהניארבםוישמע'ה Iרןל(ןלחקודמת

שי"חמאותושלשעשרשמונחביתוילידיענין
יששכרחבניוכרברי 1ק"ופעמיםבובגימטריא

חשלשחנגדנא)אותימאמרתשריחשרו(ממארי
לחגאולחואחדאחדלכלשצריכיזאבות,

 :שםעייזבימינו,במחרחשלימח

כבבארז"ל(ומדרשרש"יבפירושא)(יח,
רןאמרב»(פו,מציעא

ובאחיח,למילתושלישייוםחנינאברחמא
בזחלדקדקשישמח .בשלומוושאלחקב"ח
בעזרתבארוכחביארתיזח,כלוליישבחרבח
חלכותעלשלוםאותבחיבורייתרבךחשם

 :)א(שםעייזז) lסקנ//ה Iרם(סימומילח

פתחיושבוהואהחולה,אתלבקרהקב"השבאלמילתוג'ןביוםאיננובאברהםבמ"שאמרת'י .)א(
נצביםאנשיםשלשהוהנהלטהריחו,שלאכדימנרתיקהחמה'הקב"ההוציאכיהאוהל

ויראמידרש"י,ופירושכ)(פר,מציעאבבאחז"לשאמריכ*יממנו,פירשוושריאסורדחזוהיוכו',עליו
בזה.שייךכךכלהבנהלשוןמהוא)לדקדקוישה~נה.לשוןהנהוירארש"יפירשלקראתם,וירץ

i 

כמובןכמוהובענקיםהגדולאדםיבפרטדיעהברדרךזהאיןהלואואסיר,שריהעניןמהיכ)
אויוםחציאחררקמירלהסירהטובלאאזוכיוצא,ברזקיההמכהלקשיריצטרךאםהרפואה,בדרכי

וזהולמכה.קשהוהמישושתמיד,פעםבכלולדבקהולחזורלהסירהואסורשרילהיותולאשלם,יום
ולמהבעצמם,חובליםזהידיועלומתיירם,וקישירםיסורים,לסביליכוליםשאיןהדעת,קטנידרךרק

ע"ה.אבינואברהםזהעשה

יסוריםאיןכהוגןהמילהעושיןאםהלאראל)ד"הסקכ"זא, I1Jסעיףרס"הסימןשלרם(איתשכבתנוכפ~נ)
 .כךכלביסוריםעודמצטערהיה /oהחולהאתלבקראלובאוולמההג',ביום

לוהיההלאאורחים,הכנסתלקייםישבעוברישאםלראותהאוהלבפתחישבלמהקשהר)
יוםאזוהיהמילתו,ביוםאותםמלאשרכספוומקנתבזתואנשישלחוליםביקורבביתו,רבותמצות

אםלחפשוהלךהביחםולמהתחבושתם,והנחתרפואתםעזלפקחומצטרכים,כואביםאשרלמילתםג'
רביםאנשיםשלחוליםינקורלווכשישהמצוה,מןפטור Iבמצוהעוסקוהלואלהכניסם,אורחיםימצאו
אורחים.ימצאואוליולבקרלילךבפרטאחרת,במצוהלהתעסק!אפילולהניחםלואסורהלואכאלו,

i , 

עושהנדאםשכתבתיכמודבאמתיתברך,השםבעזרתתא rמבחדאזהכלוליישבלפרשישאולם
ונעשה).ר"הסקכ"זשם(עייןלהתיבוקכאבנחשבאיןאזבמהייותבעה'''באומבותכתיקונההמילהמצות
שחלהשלישיביוםהקטןאתשמרחיציומניןבמתניתןא)פר,(שבתבש"סדאמרינןממהתשיבנוואל

משםאךכאב,דישמזהוהריכואבים,בהיותסהשלישי qביוויהיכה)(נראשיתלר,שנאמרבשבתלהיות
בבשרלחתוךשלאלדקדקכהוגןאותםמלולאהלא!שכסבאנשידהתםמעיקרא,לחלקדישקשיא,לא

בהיותםג'ביוםלהרגםלהםבוחשיהיהכדילהחיותם, Iולאלחבלםרצואדרבהכיוכיוצא,העטרה
נעוםדרכידרכיהאשרהתורהכמצותכהוגןלמולכשמזקיקיםכןשאיןמהבחבורתם.וחוליםכואבים



נהושלוםויראח'י'ים

לושנתןרשוויפירשממרא,באווניא)(יח,
נגלהכועלהמילהעלעצה

העולם,תמיהתנורעכברוהנהבחלקו.אליו
שמסרע"האבינואברהםאשרלומרשייךוכי

כאשרועונה,עתבכליתבךרלהשםנפשו
אםמנכריעצהשראלהיההקב"ה,מפינצטוה
הרבריםאיווכוראילא.אויתברךלהשםשימע

בזה.נאמרורבריםרהרבהממש,כפשוטו

באיתשם(עייןליהלעייקדלאהיכאכיבמהירותיתברךהשםבעזרתהאומנותובכליותרולאפחותלא
באירכית).שלרם

לבקרםצריךהיהולאהג',ביוםכברכולםנתרפאוהריכהוגןאברהםאותםדכשמלנמצאזהולפי
חולים,ביקורמצותבוויקייםהקב"השיבראכדיכראבעודנשארבעצמואביניאברהםאלאולדפאותם,

(בפרשתן)שבתתררתבמאמר(רכמ"שאחירר,רלזרעילבנירהדרררתלכלהחוליםרפואתיתמשךזהידיועל
לעולם,רמרפאצדקההיאדשבתרשמשלמילתו,ג'השבתביוםאזהיהכיעולם,סדרחשבןופיעל

אםנסירןלורתהימיד.כךאחרנתרפאאזובבראםרפאל,ובתוכםהמלאכיםגןשיבואורגםשם).עיין
שיביאוכדיאורחיםהכנסתאחריולחפשלהדרמצוהחיובלידיעצמראתיביארחליוכאבובעתגם

כנזכר.לבקרוהקב"ה

לבקרו,הקב"השיבאכדאיהיאשיהיהכללזהוחשבלאענוותנרתימרובע"האביניאברהםאטבם
כרחךיבעלעודנה,נתרפאלאוהואיום,באותואתושבמולוביתואנשיכלשנתרפאוזהמהחשבאך

חוםשהואוראהרכיצוא,וצדקהאורחיםבהכנסתהובמצותאזגםיקייםאםלנפשרנסיוןשזהוחשב
אררחיםולחפשלבקשעצמואתיטריחאםהנסיוןעיקרשזהוחשבכןעלאררחים,יבואורלאגדול

לעשותזהרשאיאםהשיבוהורעיוניוזהכלעםוכאבו.חלירבעתגםכזה)חוםבעתשכיחים(שאינם
ידיעללחבלערדוירכלכמוהו,יסוריםלבעלקשהוהטירחהשההליכהכיוןבהם,ולהטריחלחפשלילך

אםמחוייבשאיןבמקוםנפשולמסוררשאיןאםז"להראשוניםשנחלקומהמעין(רהרימכתר,יותרזה
במקוםנפשרלמסררעצמועללהחמיררשאיאבינוכאברהםגדולחסידואםבנפשו,מתחייבהיילא

דרכים).בפרשתמזהכנודעמחרייבשאין

אורחיםלבקשכעתלהטריח"(לוייאסרראםבמחשבתווטרישקילהייניושיר",ייאסירהריכןעל
שריאןבעצמו).כחובלוהויכאבויכבידזהידיעלשמאלואסורשובחלירמחמתמחייובשאינוכיןו

מצוןתולבקשלרוץחפציהבנפשרוצההןאשובעצמועללהחמירלןשריראםעצמן),על(להחמיר
צערא,ל,הדהויחזייהושם)מציעא(ננאבגמראשאמרו(וזהובמחשבתוינותןנןןpאטרידהיהובזהכנזכר,
לעשות).מהכדתלחשובזהעלהצטערבנפשועצותלשיתיוכלולאבמחשבתוואסורדשירבמההיינר
שיחשובמהלנסירן,זהושגםלחשוביותרבעומקשהביןהיינוהבנה,לשןושהרא '''שר(פירשויאר,
בעצמר,יחברלשלאחלירמחמתלמנועצריךכילהחמירשררצהחלירידיעלהאורחיםמלהכניסלמנוע
הגדילהואשחסידתובררבנפשבמסירותהטיבבדרכרהלךכןעללנסיין.צוריךהיצרעצתזהויארלי

לשוןוזהוכך,כלוטרישקיללהיותרלאלא,אורשאיאםיחשובלבלבקרבוהבעורומצותיוה'לאהבת
רפאלהמלאךידיערלאליוהקב"השבאוכיוןרכנזכר).אורחים(להכניסלקארתם,ויץררק)כנזכר.הבנה
 .לעילהנזכריםהקושיותכלמיושביםיבזה .מידנתרפאלו,ששלח

עלאמטטערראם)(דפוטגדולותבמקראותשםמנחהקומץןבפירןשיישלח)(פרשתעזראבאבןוראיתי
כתבמנחהובקומץלמררבע,שלישיהואכיעזראהאבןכתבכואבים,בהירתםהשלישיבירםריהיהכתרב

(טימושבתבהלכותפסקינןכבראךהטבע,מפניהג'בירםאזקשהכןעלמאדים,שללשבןעג'הרא
הכוכביםבזמןגםכללמזיקלאשרבנמצאיתברך,השםברצוןבזהעתההטבעייםנשתנרכיט)טעיףשלייא

כמובן:בזה



חייםנו

i 

חרבהלאשרכילומרשישעתהלינראהאך
כי iויאמריענוהעולםהאומותמרופאי

ארע I ~ושלאהאדםגוףמבריאתהואהמילה
 ,~גידבאברלהתהוותשיוכלוהאנושיתמחלת

המילה)מצות(היינוהערלההעברתידי .ועל
לאברהםנסיווכללהיהלאכןואםמהם,ינצל

כןעלמילה.מצותשקייםבמהע"האבינו
~שרכיבחשבוממרא,מהנכריעצהשאל

פ~tכותכתוםלוישיבידידווהואממראהנכרי
יעשהאדכימזה,עתהלעתלמנועשכלו
!הזהובאברבבשרולחתוךזקנותולעתכואת
ל~ובתזהיההילאכיונמצא ,בבפשוויסכו

I 

כו', iואדרבאהנכרידברילפיולרפואההגוף
הפסיוזיהיהכןועלבןה,לוישמעלאובאמת

ל~דו.לה'בלתיבכונתומילהמצותויקייםגדול
שיקייםעצתולוהשיבממראהנכריאמנם
היה iזהלאכיאםעצמו,אתוימולהומצות

כלעםןכנזכר,עו'האבינואברהםכונתמטרת
I 

ספיראולאוהבין,ידעלאממראשהואזה
חיהעצתואךוכיוצא,לרפואהשזהוליה

אד Iיהיההו,בקוללשמועכדירקלטובה
~ליושנגלהשכרוןאתהיהכועלשיהיה,
בחלקו.

ע"האביבואברהםעצמואתמלשלאומה
I 

המצותכלשקייםכמושנצטוה,מקודם
'ל fי I .)דפס'הרחכ(בראשיתתורהניתנהשלאעד

ש ffוכ~ועושה,מצווהשיהיהעדשהמתיו
מצווהג.דולאםפלוגתאדהואוכיוןבמפרשים,

כדאמרינןועושהמצווהשאיואוועושה,

'ל fי Iולכאורהיוסף,רבגביא)(לא,בקידושיו

ע"האבינואברהםעצמואתמלדלאממה
כועקכיועושה,המצווהדגדולראיהמקודם,

I 
I 

 iשנצטוה.עדהמתין

מ~ווהשאינוגדולדאמרלמאזדגםל f ו!,אך

ושלוםוירא

מילהלעניןאבלשכר,קבלתלעניןהיינוועושה
רעח(יורחהש"ךמ"שכעיןהוישנצטוהקודם

נכרידאסורהשחיטתטעםלעניןסק//ב)ב'סימו
ברשאינומשוםלפנינו,כהונן--שחטאפילו

כמ"שחןביחה,עלנצטוהדלאכיוןזביחח,
והכישם.עייז ,)א/'מפ"א,(חלוי!התוספתאבשם

כךאחריצטרךפקודם,עצמואתכשיפולנפי
הוידלאברית,דםחטפתחמילחעלכשצייחו

ןביחח,ברשאינוממי(כמומילה,מברנמול
נמוליהיהלאכןואםנצטווה),דלאחייבו

רס"ד).סימושלוםבאותבדברינו(יעייזמקודםכתיקונו

ועושחמצווחשאינודאמרלמאןגםכןעל
תעשחואלשבבןחמקוםמכליותר,גדול

כתיקונח:המצוחויקייםשיצטוהעדעדיף,

מסתפקהיהע"האבינודאברחםי"לעור

גדולועושחמצווחשאינואםבןה,
בשבנמנעהיהכזועלועושה,מצווהאויותר,
בוערכאשהיחכיאםשציטוה,עדתעשהואל
שעדדכיוןלקיימה,למחרמצוהעניזבכללחו
ויפולג)יז,(בראשיתנאמרערלוהיהנמולשלא
השכינחמפנילקוםיכולשלאפניו,עלאברם

למחרלטובתונגיעהלוחיהכוואםשם),/י 1(רש
ה'בפנילקוםשיוכלכדיעצמו,אתלמול

לחכריעמתייראהיחנגיעחלווכשהיחכביכול,
אולישנצטוה,מקודםעצמואתלמולבדעתו

בזהחכריעכוועלכנזכר,נגיעתומחמתחוא
כנזכר:והמתיןעדיףתעשהואלבשב

פישרוגו/.חאהלפתחיושבוהואא)(יח,
מדרשוהואפתח) ח'/ר(רש"י

ושבעוברישאםלראותאגדח)(מדרשרז"ל
הה"קאאזמו"רבזהפירשבביתו.ויכניסם

והיינוקודש,ידכתבשלמהשםבספרוזי"ננ
אדםבנילהחןירומחפשמבקשאברחםשהיה

(עבירות)עוברישאםוןחושלימה.בתשובה



חיים

רבתי(בבי//תבבית/ווויכניסם(בתשובח),ושב

קדמהתשרבהאשרבבראשי/'תהיינוהידוע,

תמונת iכועליכ).פ"צ,טוכשיחר(מרשולעולם
עללרמזלמטהוקולמעלהקוישכיהבי/'ת,

אחידלהיותהיינוהמחברםוהקועולמות,שני
יתברךהשםמצותבעשייתוארעאבשמיא

 ,)א lרל/(סימוחייםבאורחוכמבוארהזה,בעולם
 )ה/ Jהל , Hפ"רעות(הלכות/ם Iהרמבדברינודעווהנה

בקו ,)טכח,(רכריסבדרכיווהלכתליהדסבירא
לנטותצרדאזכברשחטאמיאולםהממוצע,

המחברהקוכועללטובה,הימיזלקוביותר
בשםאאזמו/ורמזהוכתבבימיו.הואב/באות

ש Iוןןבראשית.פרשתהתורהעלשלמה

כאועדכנ"ל),לתשובה,רומןבביתוויככיםס
הקדושים.דבריו

(עלשלוםבאותשתמהתימהלתץרישובזה
א)כהערהעלילהוכא/ז 1סקכרס"הסימומחליהלכות

אחריוחזרכךכלטרחאברהםדלמה
הנחוצותרבותמצותלוהיההלאהאורחים,

עבדיםשין/חהיינו ,יותרהקודמיםאזבביתו

יוולובזהלמילתם. ,הגביוםלרפאותםשמל

בתמירות,טרחואצלםביתובניכברהיהדאלו
מחדשלגיירםערבייםאחרחיפשאבל

(כדאמרינוהשכיהנ,כנפיתחתולהכניסם
ואמרואנשים,גייראבהרםיד)פלווט,רחכ(כראשית

כגרהזאתבעתוהריניתשובהלבעלבוידוי
שזהוכתשובה,ושבעוברוז"שוכו').שנתגייר

כנןרכ:ביותראצלוחשובהיה

אחרלבכםוסעדולחםפתואקחהה)(יח,
עלעברתםכזעלכיתעבורו

נזושלוםוירא

פת I/יואקחה//ש Iמדקדקוהמפרשיםעבדכם.

שהואבמהכי"ואתנה",לומרדצריךלחם,
ליהוהוהמהם,האורחיםיהנולאמזהיקח,

לחם.פתלהםשיתובמה"ואתנה'/למימר

מלאכיםהיודהרימידי,קשהלאבאמתאולם
מהמכלכלללהנותצריכיםהיוולא

כאלועצמםשעשוויאכלו,(ומ"שלהם,שנתן
על ,)כ)פו,מציעא(בבאחז"לשאמרוכמואכלי,

הקודשורוחאבינו,אברהםהגידשפירבן

ואקחה(רק,חם,פתואקחהבפיו,נזרקה

אםלנסותובאושהעיקרבעדיכם,לחםפת
טרודבעודוגםטוב,בצווולהםליתויקח

וכללחםפתכשאקחהממילאביסוריו,
ברצונוטובולבבהרחבהלהםשנתןהסעודה

(יניח,בכם,וםערובןה)בעדם,שיקחבלבד

כןעיכיתעבורואחרודעתם),לבם
ברצונולנסותו(רקעברכם,עיעברתם

להםלתתאבל ,'ל lכנליתויקחאםהטוב
העיקרכואםכלל,צריכיםאיובאמתלאכול

יוכלוובזההטוב,ברצונובעדםשיקחרקבאו
 :כנזכרשליחתם)שעשוכברלילך

וגו'אשתךשרהאיהאליוויאמרוט-י)(יח,
האהלפתחשומעתושרה

בארוכהבזהשכתבתימהעייואחריו.והוא

עלבניםבתפארתונדפסהכתובים,בהמשך
מבןהמסדרנאמרבתורע, fזי/לאאמו"רהתורה

 : )כ(שםעייוהמחבר],

אחרלאמרבקרבהשרהותצחקיכ)(חי,
הנהעדנה.ליהיתהבלותי

התורהעלשלמהשםקרדשידבכתבראיתי

יבירבהקרםיגי'.לקראתםיירץייראעלייבצביםאנשיםשלשהיהבהייראעיביייישאהייםכחים .)כ(
מחנהלפניההילןהאלקיםמלאןייסעיט)יד,(שמיתהכתיבעלבשלח)(בפרשתלייהקיישת

אהבתימראהכשהיהאפסקיישתם,מחמתמישראלגבוהיםהםהמלאכיםיהנהמאחירהם,ייעמידישראל
שבאמרוזהומהמלאכים.למעלהישראלאזסיף,יםבקריעתאזשהיהכמיישראלאתיאוהבישראללעמן



ושלוםויראח*י*יסנח

למעלהשהםישראלמחנהלפנישהולכיםשהמלאכים~שראל,מחנהלפניההולךהאלקיםמלאךויסעאז,
למעלההיושישראלישראל,מדרגתאחר(עמדומאחריהםויעמוקסוף,יםבקריעתאזישראל,ממדרגת

הקדושיl!נ.דבריותורףכאןעדהמלאכים),מן
I 

ערךמפניכמ"ש(היינוישראל,מןלמעלההם~המלאכיםמההעניןדהנה •קדשודבריובהבבת
מכיריםבשמיםששםהיינולה',שמיםהשמיםטז)קטר,(תהדיסכמ"שרוחנייםשהםבעצמותםקדושתם
כבודוהארץכלמלאכי(אםאדםלבנינתןוהארץכן)~איןמה ,'הגדולתוהמלאכיםהנבדליםהשכליים
המלאכיםמעלתוזהורובץ).חטאתלפתחואשרהגשמיבלבושהאמתכךכלמכיריךאיןאבליתברך,

I 
וכאשרונסיוןבחירהבעלישהםלישראלמעלהישזהולבזומתהזה,בעולםודםבשרשהםישראללגבי

להםואיןהרעיצרלהםשאיןהמלאכיםכןשאיןמה .ית~רךלהשםגדולרוחנחתהואבנסיוןיעמדו
I 

משאביניכםישהרעיצרכלוםהתורהבנתינתלהמלאכיםע"קרבינומשהשהשיבוכמוונסיון,בחירה
עלשפחהראתהשהיהסוףיםקריעתבשעתאכן .)א(פט, iשבתבש"סכדאמירנןוכו'ביניכםישומתן
יותרה'כבודומחזההתגלותלהםהיהונמצא .)ב!בשלח(מכילתאבימיויחזקאלראהשלאמההים

תעבדוןממצריםהעםאתבהוציאךיב)ג,(שמרתכמ"ש:התורהלקבלמנתעלממצריםיצאווגםמהמלאכים,
שאצלםכיוןלהמלאכיםיולאישראלבני(לנוהתורה,בלת fשהואסיניהרהזהההרעלהאלקיםאת
המעלותשניאזלישראללהםהיהנמצאכנ"ל).תשובה qלהשהשיבוכמוהרעויצרנסיוןשייךלא

השרת.ממלאכי~דוליםהיוכןעללמלאכים,ישראלביןבההפרש
I 

רבה(ייקראיסורי"םשנקראבאורחי"םעודלהטריחורצולאי bאבינולאברהםנתגלהכאשרי"לובזה
בעיניועצמואתהקטיןכןעלביסורים),ששמחראוכבר(לא~רנסיונותעודיהיהלאכיוחשב ,)בט, Itפכ

כןאםנסיונותלואיןאםכי ,'ההעובדודםבשרשלttולי,המעלהזהמהכןאםכיוחשביותר,עוד
ודםלבשרשישהמעלהוגםה'כבודיותרלראותקרוביםהםכיהענינים,בכלממנוחשוביםהמלאכים
שהםאבשיםש,שהוהבהויארעיביייושאכןיעלכנזכר,עוד hליהיהלאנסיונות,ידיעלה'עובדכשהוא

לומרו \Zשבעתעצמוהקטיןכ"ככנ"לבמדרגה)עלי"ווהמהממנובמעלה(יותרעלי"ו,נצביםהמלאכים
מהמלאכי"םהואפחותכןאםכיוחשב ,'המעבדותהמפריעותנסיונותשהםביסוירם,להטריחושלא
לקראתםויץרלפניהםעצמואתשהכניעארצח,וישתחוהאח,מפתח'קארתםויץרויראכןעלאופן,בכל

כנ"ל.במעלהממנוגדוליםהםכיזהלפיכעתבחשבו

אחריו,והואהאהלפתחשומעתושרהמ"שבפרשתן,כים 1הסמבהכתוביםכבראמרתיכזהובענין
כילאוגו'צחקתילאלאמרשרהותכחשיגו',עדנהליהיתחבלותיאחרילאמרבקרבהשרהותצחק
כיאדם,לבניונפלאותיוחסדולה'יידוח)קז,(תהליםהכתובעליפותהפניםדבריפיעלויובןצחקת.
אשרהטבעיותהנהגיתגםכילו,יראואשרמנסכלליתפעללאיתברךבהשםדבוקשהואמיבאמת
בכחויתברךהשםמאתהכלכיידעיתברךבהשםהדבוקהנההטבע,בדרךיתנהגכיאדםלבנינדמו

יתפעללאכןעלאצלו,המהיחדיויהנסיהטבעדרךשויןית"ששאצלווכיוןהשגחתו,ופרטיתופעולתו
בחסדזהכיידענגלים,בנסיםאתןיתנהגיכיבראןתיאךהטבע.לדרךחץו[דבר]בראיתיהשלםהאדם
השםמאתהטבעבדרךבזהינתהגואדםבניבשאיראשרתמןרגiוכימאוד,עליוגבראשריתברךהשם

החסד(עלחסדולה'יידופירשכןעללטבע,חץובדרךחסחויפליאואצליעולמן,בראכךכייתברך
כנזכר).חסדובעדרקלה'יודןכזעלהנס,במעשהיתפעלו Iלאיתברךהשםגביאבללטבע,חוץהנפלא

מספירםאדםבנילגבירקיתבר.ךהשםלגביאינוהגסנ:קלאותבגידלשמספרים(מהאדם,לבניונפלאותיו
הקדוישם.דבריוכאזעדורוממותו),וגדלותוה'אמ~נתבלבםלקבועכדייתברךהשםבנפלאות

i 

כאשרכןאםשנעשו,הנסיסוכלבביתםשכיחיםמלאכיםהיו!אשרע"האמנושרהגביזהו,פי
ולהתפעלעדנה,להיהיהבלותהאחריכימזהןנתפעלה~בןתתעברזקנתהלעתעודכימהמלאךשמעה
לגבהחסרוןהיהוזהאדם",לבנייינפלאותיורקכמותההשןםמאדםיתברךהשםלגבישייךלאמזה
צחוקשנראהעדהתפעלותבחינתהואצחוקכתרגומו,וחדי(היינובקרב"השרהותצח"קשנאמרכמו

ולפניבקרבה,(רקאחרים,אדםלבנינפלאותיולהגידולא iבקרב"ההיהוזההמפרשים)כמ"שבאברים
I 



היים

שכתב ) j(בפשרתקהלהמפהזי"עלאאזסו"ר
כיטז) ,ס"פ(חייפרשתרבההמדרשדבריעל

עלקשורענ"ןהיהקיימתשרהכשהיתה
שבת,לערבשבתמערבדלוקנ"רוהיההאהל,
שרהומשמתהבעיסה,מצוייההברכהוהיתה

 .כולהוחזרורבקהוכשבאתה ,הניכלפסקו
אחרי(בקבר,בוותיאחרישרהשאמרהוזה

הייתישאניכמו(שיחזרווי,היתהפטירתי),

הברכה,בררלתענו(ר"תערב"ה,בעצמי),
בנה,יצחקלאשתיחזרוהנ"לאלוכלהיינו
רבקה).היינו

הזוה"קדבריפיעל ,/הרכ"תהברכהומ"ש
נוקבאברכו'הדכר,ברוךא)קסב,(זוח//ב

בחינתידיעלהברכהשתחזורהיינועכלן/ה.
כנזכרנוקבאהואא Ifבהה I1(וברכנוקב"א,

אאזמו"ררבריכאןערלרבקה,משרהמזוה"ק),
לעיל.הנזכך

בזוה"קרירן,בענינאנםרמוזעודליובראה
(כד,הכתובעלא)קלנ,א /I(זוחבפרשתו

ועייןאמו,שרההאהלהיצחקויביאהסז)
א)(קלנ,בזהזוה"קעלהחמההאורבמפרש

שנתראההיינובסוף,בה"אה Ifהאהלמ"ש

גטושיוםוירא

בזוה"קעייןונםא, f1הבחינתבאהלשכינה
מ"ששםהחמהובאורא)(קמנ,תולדותפרשת

בסוףה"אשכתובכיוןהיינוהו,לפניואברככה
וכנורעהידוע,הברכההיינוואברככ"ה,בתיבת

חן:ליודעי

כלהעשואליהבאההכצעקתהנא)(יח,
אדעה.לאואם

תייביזלאאםנמיראעמהוןאעבורתרנומו
אםרש"יובפירושאתפרע,לאתייניזואם

·לאואםנהם,אעשהכלהנמררםעומרים
ניסוריןלהפרעאעשהמהאדעהנמררן,יעמדו
 .וי 1הרשלשוןכאןעדאותם,אכלהולאמהם,
והעיקראדע"ה,בתינתמרומןהואאדוקשה

 ,ואדעה/} lשכתבמהלכאורההספרמןחסר
תעלומות,כליורעשמויתנרךתמירהלאכי
יפסקושלאלדייניםללמורלראותשירררק

בפירושלעילכנןכרבראיהאלאנפשותדיני
רש"י.

נא)לא,(ירמיהשכתובמהפיעלנראהואולם
אחרי ,ירךעלספקתיהורע"יאחרי

ישיבואו(הודע'/י),דע"תלבחינתשבאים

בעיניו,חידושיהיהושלאנסמדרךלהתפעלשלאהאלהוכדבריםכנזכר).זהשייךלאיתברךהשם
הקדושים,בדבריישםעיין tוכו/)שרהותצחקיאמראיבדווהיירא(פרשתאלימלךבניעםהכתובזהעלמבוארים

השםהגידכןעלשם.עייןוכי'),שרהאתפקדיה'(דווהבפרשתןרמ"לליקוטיבספרזקיניקדושבדברייכן
ח"ו,צחקהשלאהייניצחקתי,לאהשיבהוהיאכנזכר.שרהצחקהזהלמהשרהלגבילחטאזהיתברך

יעןכצחוק,זהנחשב(שאצלךצחקת,כילאה'ויאמרהבס.בגודלהשמחהמרובונבהלהשבתפעלהרק
כנזכר).יתברךהשםלגבימהנסשנתפעלת

פתחשומעתושרה tהזאתהבשורהמהמלאךשרהשמעהבעתשנאמרמהשפיריובןזהפ'ןונול
שרואיםהואהמלאכיםשמעלתכיוןאלא,הפתח,היהצדבאיזהמיניהנפקאזהומהאחריו",ייוהואהאהל
אדם).לבביבתז(והארץחרמרגךשקרוציאדםבניבבחינתולאלה',שמיםהשמיםבבחיבתית"שכבודו

המלאך(שהבטיחבסיםמהמעשההיאבתפעלהכאשרכןעלכמובן,כללבסממעשהנתפעלולאוהמלאכים
לגבינסיםממעשינתפעלשלאבמעלתךהמלאךמדרגתאחרישרההיאאחריווהואאזנמצאבשליחותו),

אמורפרשתבמסורהעייןנקבה,לגביבוא"ווהו"א(במסורה)כןפעמיםכמה(ונמצאכנזכר.יתברךהשם
בפרשתשנאמרממהולהיפךהחסרוןהיהוזהותאכל).לאהקדשיםבתרומתהואיב)כב,(ייקראהכתובעל

 :כנ"למאחריהםויעמודוכי'מלאךויסעיט)יד,(שמיתבשלח



חייםס

בבנירוכתיבכמהבזה(והאריךבתשובה

בחינתלהםאמשךיארע"ה,וז"שיששכר).
ש ffוזלשוב.ולסייעםתשובהבהרהורית Iרען

וא(בתשובה),תייביןואםאונקלוסתרנום
ופירשכזה.אתרעלחמורריןנזראתפרע,

כררךר"לביסורים,עובותםודברקרשווי

 :כנורעתשובה,בעלי

במסורההבית.עלנסבוסדוםאנשיר)(יט,
(ויקראואידךדן.דן,הבית""על

הביתעל tהוכבודנג]הבית.עלוכפרנג)יר,
הביתעלנקראשמךכינר] .)גן,בהימים(רברי
הקליפותהמהסדוםאנשיכיהיינולח).ו,(שם

קליפהבסודביאתו,קורםשיהיומשיחחבלי
(עייןלוט,מזמןאזהתחילוכאשרלפרי,קרמה
והכלובו'),הלהליגםייןבשקנוה l/(דבפשרתןלהלז
זה).ידיעלרבות,ונסיונותבהעלםבא

בנזילותדבזוזיבזוזי(הואסרום,אבשי/ש tוז

מסכתבסוףכדאיתאהדור,אנשיורעת

משיחהחבליושהוא ,)ב(קיב,כתובות
ח II(ברנחבפרשתלעילבדברינוועייזהאחרונים,

עוהסובבת),(הקליפהבסבו,וגו/).בשרכלקץ
בחינתתהיההאחרונה(שהנאולההבי"ת,

 .»א(פח,בפסחיםכראמרינוביןות,שקראויעקב

תשובהידי(עלהבית,עווכפר[וכמסהדו]
בימינו).במהרההנןלביתונזכהלנויכפר

עובקראשדבךכיהביתעוה'וכבור

ביתביתיכיו)בו,(ישעהישכתוב(כמוהבית,

באיכלויעדוויכירוהעמיםלכליקראתפלה
בימינו.במהרה.רצוןיהיכןאמןעולם),

(בראשיתבמדרשדאמרינןמהלפרששיובזה
בספרים)(כנודער)א, IIפמווילבארפוסרהב

היכןככ),סט,(תחליםעברירורדבצאתי

נעלהמשיחנורורכי(חיינובסרום.דבצאתיו

ושלוםוירא

יראו(כאשרבסרו"ם,מצאנוהו)והיכומאתנו,

כנזכרדבזוזיבזוזיסדוםבבחינתמשיחהחבלי
בקרוב).ויתגלהנמצאהוכיירעואזלעיל,

פרשתרבהבמדרשדאיתאמהל flיוזהו

בנידודהקב"האמרא)(פע"ח,וישלח
(היינופעמים,כמהמקימנואתהאפילו

הנאולהבעדבעדנומלכנודודשכשמתפלל
(שעדייןקם,איניכן)פיעלאףועידן,עתבכל
אנקתכשאראהקם,אביואימתיהזמז),אינו

ו)יב,תחלים(עייןשנאמראביונים,ישודעניים

כשיהיה(היינוצבאות.הןיאמראקוםעתה

ביותר),אביוניםואנקתענייםשודדבזוזיבזוזי

במהרהלנאלנוצבאות fהכביכוליקוםאז

 :כנזכרהזמוהואשאזבימינו

וא"ו,מלאח. fIובקומבשכבהידערואלג)(יט,
תורהבספרנםלמעלהובנקודה

רמוןל Itיוהעניןרש"י.עייןהמסורה,לפישלני
(מוסתרהניצוץ,שיבאמזההיההתכליתכי

והלבשות),השתלשלותאלפיבאלפיומלובש
במהרהויגאלבושיבאדודבומשיחלתולדות

 fוכולאא)(פח,בפסחיםל fחז/ואמרובימינו,

צדקנואלבביאתבית,שקראוכיעק"באלא
יעק"בתפאר//תוןאותוהוא ,בימינובמהרה

ם ffחולהואלמעלההנקודהגם ,)ברמד,ג I(זוח/

וז"ש .)אקר,סטתיקווזחר(תקייניתפארתבחינת

למעלהנקוחרעםו'והנקודההכתברמוז
לביאתהתכליתמטרתשזהוכנזכר,ם) fI(חול

וזהכנזכר.אמתתפארתיעקבבביתצדקגואל
שכבוויעודיהיהשלאובקודב"הבתיבתרמוז

רקהלז,המרבגלותיג),ג,(רותחביקרעד
ב)ה,(עמוסישראלבתולתקו'/םובקודב"ה
{קי,בפרשתוהקדושבזוהרועייןבימינו,במהרה

ותביו:ב)



חיים

עםושככיוכאיהלילהנםייובובשקלד)(יט,
במסורהזרע.מאבינוונחיה

לכינב]דיו).(בפםוקעמושכביובאינא] , fדובאי
שבינב]יד).א,א(מלביםדודהמלךאלובאי
צפוועורינד] .)הש,(ישעיהבחשךובאידומם

הנהכיהעניול Ifיטו).ד,השירים(שירתימוובואי
עיקר ,צדקנומשיחדודביתמלכותנודע

מעשהוסוףהעולמותכלתכליתוזהומגמתנו,
כעתובאהעולם,בבריאתתחלהבמחשבה

לוטבנותידיעלוהעלםבהסתרזהניצוץ
משיחכיומואב,עמרובאוממנוזאת,בהמעשה

ש If(וכמכן,נםשלמהמזרערקיבואצדקינו
 ,י"פ(חלקפרקברשיהמשניותבפירושהרמב"ם

מזרעגםבאהואכוועל ,»ב"ייםורבא"רמ"א
שיומעהתכובעללךבפרשתלעילברברינו(ועייןעמונית

נציוץבאכרחךשבעלרקובי'),אחיונשהבביאברם
שלאכדיכזאת,בהסתרהכזהונוראקדוש
באכוועלולאבדו,לחטפוהחציוניםיתגרו

גדול.בהעלם

[בעלמפהזי"עהבה"קאאזמו"רשהגירוכמו

בא)לח,(לקמזשנאמרהכתובעלשלמה]שם
וגםוגון,בעיניםהיאהקרשהאיהבתמר

בזההיתהלאויאםרוהמקוםאנשיאתשאלתי
הזהשהניצוץהיינומצאתיה,ולאוגו'קרשה
עלובאכך,אחרונשתלשלשבאמשיחשל
והתגלותיותר,[חנזרככותותמריהוחדירי

בעיניהמעשהההיכןפיעלאףקצת,יותר
ידעולאבעצמו,יהורהבעיניוגםמוזר,העולם
היהכוכיאםותשרף,הוציאוהמקורםואמר

ךכ,כלבהעלםובאומצותו]יתרבךהשםרצון
כןצדקנו,משיחביאתקורםעתהשהואנטו

אנשיואמרואתו,נעלמהעיבורובעתמיראז
שגםמצאתיה,ולאוגויבזההיתהלאהמקום
להגואלרמזנמצאה,לאגדו.להחיפושאחרי
ערביאתו,קירםכךכלשיתכסהרורבןצדק

סאושלוםוירא

 ,ח"ויבאולאשאינוויאמרויאמינולאשרבים
ערבימינו,במהרהויתגלהרברובאעתער
ל. Ifהנאאזמר"ררבריכאו

ובאיוכיעמו,שכביובאיהמסורהוזהו

דור,ביתמלכות(היינורור,המוךאו
הלידה,בהשתלשלותשיבאזהיריעלובאילכי
רומםשביבימינו)בטהרהשיתגלהקורםאבל
משיחחבלישלהחשך(זהובהשך,ובאי
יהיהערבלעתנבחינתוהואהתגלותו,טרם
מגורנפקאאלאנהורא,לית ,)ז,וי(זרכהיאור

שישברבשערבדברינויעייואלב,זוח"א(עייןחשוכא

משיחוהחבלי ,)ז IIלאותהבבוריםחגבמאמר

צפוןעורימבחינתהואביאתווהתעוררות

צרכונתשהואצפו"ז(היינוובו',תימןובואי

יתקרבהמתעוררותהגבורותידישעלגבור"ה,
שם)השירים(שירויקויים)בימינו,במהרהביאתו

מגדיו.פריויאכללגנורודייבא

וכל ,ן/ Iיינשקנומקורםהכתובשמתחילוזהו

בחיבתשהואהיי"ז,יריעלהיהזה
המשומרייןבינווה,מבחינתהואוגםגבורווה.

(פער"חלחירותענריזנפקיזרתמוהעליוזיובל
(בהעלם)נסובבזהידיעלכןעל ,)ז/ Iפ/א Iבשער

בימינובמהרהלחירות,טעבדותהנואלביאת
אמז:

תנחומארב ,)ט ,א/'בפ(בפרשתזרבהכמדרש

אושיעארימשםחייארביבר

בוקוריןשאיוושבתשבתכלאיותורגמנא,
וכתבפירשכהונהובמתנותלוט.שלפרשתו

טעריות,העםלהפרישכדימנהנםהיהכךאולי
והואלשובו.כאןעדהאב"אפירשזהורוגמת

כתובמצינוולאשמענולאשמעולםפלא
שלזופשרהשבתבכללקריתספרבשום
טעותלעשותרצוהמפרשיםובשארילוט,בנות



חייםםב

גירםאכפיאבלושנה,שנהבכלדהיינוםופר
כלל.להדבריםפירושאיודילו

הנציץוהנהכיבגויה,טמוזרמווןונראה

וכלזה,ידיעלבאמשיחשלהקדוש
הםהראשוןאדםמימותשהםהנצוציזברורי

ברברינו(ועייןזההקדושניצוץבירורלתכלית
ךלבפרשתוכןוכון,התורהססיכת/ה Iברבראשיתבפרשת

בכתביוכנודעוגו/),אחירנשבהכיאברםושימע/ה Iבר

הנצוציז,בירורישקושדבשבתגםכיל IIהארין

ככחינתהיינווזכה,גבוהיותרבמדרגההואאך

שבתש:כולויוםבבחינתלהיותווהואאצילו"ת,
קריאתדייעלזהוכלאצילו"ת,מבחינתשיהיה

ועדפובהנצוצותמעירובתיקוושהואהתור'וה,

כייךאיןוזהוהראשון,אדםבחפאשהיה

וקריאתותפלותהעבודות[בכלושבת,שבת
שאיןהשבת],ביוםשעושיווםעודותהתורה

שעושיןזה[שכלווט,שופרשתובוקורין

מבחי.נתהנצוצותבירורהואושבתשבתבכל
צדקנומשי"חשלהניצוץששםאצילו"ת,

פרשתושלהמעשהדךרשלוהנצוץשהלך
לופ].של

בירורהיינוהפרש"ה,לשוופרשתו'והעניווגם
מזולליקרלהוציאהערמןהפובוהפשרת

שישתלשלהלזהקדושהנציוץהלזמהמעשה
לפובה.לדורות

אושעיארובשםזהשהביאמהיובןובזה

צריךשהמתורגמןכיוןמתורגמנא,

(ולאהפםוקכונתלהעולםולהםבירלהטעים
שהכתוביחשבושאלוז"שהמלות),תרנוםרק

היתהשזהאלאשנעשה,מכוערהמעשהמםפר
בבירורךכונתהוה ,דלעתידהתיקוןצורך

בכלשהואאצילותגבוהוממקוםהניצוצות
 :לעילכבזכרשבת

ושלוםוירא

מביתאלקיםאותיהתעוכאשרויהייג) ,כ(
אשרחםךדזהלהואמראבי

שמהנבואאשרהמקוםכלאלעמדיתעשי
שאלרש"יפירושעייןהוא.אחיליאמרי
מציבו"שכןרבים,לשוןהתעושלוןעלתתמה
(הישועקדושיםאלקים ,)כלזפ,(לקס!יוםףאדוני

למהקשהעדייוזהכלועםוכיוצא.יזפ),כר,
יחודועלנפשושמtגרע"האבינואברהם

עובדיהעמיםנגדבפרפשמו,יתבךרואחדותו

לאבימלךהגידלמהההם,בימיםאלילים

רשויותלשתיהיינואנפילתרידמשתמעלישנא
למהיפלאהנהכירמוזבראהאמבםח"ו.

כאלוגשמיותלתבחולותאבינואברהםהצפרר
הכללהציליכולהיההלאהוא,אחישתאמר

וייראוופחדאימתהעליהםשתפולנם,דךרעל
שאמרומהנודעאמנםאליהם.מגשתכולם
דומהלארץבחוץהדרכיב)(קיןבכתובותחז"ל
ממשלתתחתשהואהיינואלוה,לושאיןכמי

מאתווהשגחההשפענשפעידםועלהשרים
הקדושים.בםפריםכמבוארשמו,יתברך

(השריאוקים,אותיחתעוכאשרוז"ש

בראשוניםכמבוארכו,שנקראומעלה
שםחננאלרבינוג.וכ,הג,בארשיתגאוןסעדהירביבו(עיין

רבים).לשווהתעואותןקוראכןעל ,)ב rל
לחוץשיראלמארץכשיצא[היינואבי,סבית
הנםייתלהנהגהכךכלזוכיןאיןששםלאץר,
כו]עלמעלה.השריאמצעותתחתלהיותז
עסריתעשיאשרחםרךזחיחואוסר

ויאסרישסחנבאאשר.חסקוםכואו

כרחךבעללאץרבחוץ[היינוחוא,אחי
להנצל],כדיכאלובתבחולותלילךצריכין

וק"ל:

אלקיםליעשהצחוקשרהותאמרו)(כא,
ופירשלי,יצחקהשומעכל



ח~~ם

הרבהח)כברבה(באוש~תאגדהמדרשבשםי IIרש

בזהשכתבנרמהעייועמה.נפקדרעקרות

זעיראתרעאבהקדמההיחלקאלעזרבמנחת
יבאיי!).עלוחבל(חסר,

י f1שרופירוש(שם)רבהבמדרשלומרישוזהו

רישחדשים,לטןאומריםישוגוילמועד
המישרעלהרר"לבפירשושם{עיי!חדשיםלזןאומרים

צרדועדייומקיטעים).חרשיםלט'רה~ינורtכJעם,רבה

כדילטןדאמרלמאןדבשלמאלכאורה,עיון
למאזאבלנתעברה,אבימלךבמיתיאמרושלא
לומרירכלולזןכשתלדעדייוהלאלזודאמר

הואברוךהקדושעשהולמהאבימלך,מבית
זאת,

הבחירהשתהיהכדיהנזכרמטעםויוול
כולומרויוכלו ,כנןכרעדייןחפשיות
נעשהלמה iכדאםתאמרואםלזו.כשתתעבר

שאינםשרעיםעלקשהלאזהולשיקרא,נס
שגםוהגםלעיל.וכנזכרהאמתלידעמבקשים

(שהרילזקוניו,להולידןאתנעשהלאכךאחר
בעודהרבקהבעדוהעתירנתייראאבינוציחק

תולדותבפרשתבדברינולקמןועייןבבערותיה,
שלבדורוהרשעיםמקוםמכלויעתר),וה fבד

ידיעלהנס,להכחישמקוםלהםהיהאנרהם
שישכרבשער(יעיי!אן,כןגםנפקדושאחריםזה

ותשויעתשראש~חכלבפיסקא-קג,קבאותרבשיעבמאמר

 :תשריע)בלגליא

אבהרםויעשויגמלהילדויגר;ח)(בא,
אתהגמלניוםגדולמשתה

בתוספותומובאבמדרשחז"לדרשוציחק.
כישש),ר"הא(קל,דמילהאליעזרר'כפרק
אזועשהמל, )ג' I(הח'ביוםהיינול, tIהגמ

שושרומכאו ,מליתולבריתומשתהסעודה

סגושיוםוירא

בזהעוברכלויתמהמילה.רכיתסעודתמצות
וינדלרקראלרישאיעשהמההלאהפסוק,

שזהואמו,מדדיהגמלביוםהיינוויגמל,הילד
לא(אםהפחות,לכלשבהבערךבודאיהיה
ויעשנאמרכךואחר ,)י IIרשעייןחודש'ד Iכ

קאיזהואםהגמל,ביוםגדולמשתהאנרהם
שנהלאחרוכיכנזכר,נהג/מ-ל]מילתועל

לחןנמולוהלאאותו,מלאותוהגמלאחרי
לומרוקשהמקורם,בקראכמפורשללירתו
אלאכמובן,המאוחרולהקדיםהמקראסרס
דרשוני.ואומרצווחודאי

דהנהמילתו,עלקאיזהגםכיברמזל IIוי
בינתשתכי 'ר([נסידורהאריז"לבכתכינודע

לגלותכדיולפרועלחתוךמצרה ])אקי,מילהמצות
כיב)רמר,ג fl(זוחנודעוהנהאנפיו,דזעירהיסוד

[תפארת].אנפיוזעירליסודרומזהואו'אות
לבחינתשבא(היינוהי,ר,וינר",'ש Iוז

הננר,ייההיתהבתחלהכי ,ו IIבמילתת Iגדלו'

בכונתכנועדיודיןבמילויאיקי"ם,בגימטריא
יעקבקהלת(עיי!דוכתיבכמהנודעוגםהמילה,

מרחיובחינתהואם IIאלקיכיה)איתאלקיםערך
שנתגלהנמצאהערלהובהכרתת, Iדקטנו'
הילדל Iריגד'וז"שחסרים.שהואת IIגדלובחינת
זעיריסודנחינת ,'ו[היינווינס",,כנזכר).

שנכרתויווג,אותיותוגםכנזכר.שנתגלהאנפין
 ,ל flמאותיותוגםהמילווה,עלכריתותיווגעליה
היינוךכ,ואחרל, IIויגמבתיבתנכללזהכל

סשתהאברהםויעשביום]בוהמילהאחרי
כנזכרחן"לכדרשתמילהברית(סעודתנרו"
כנזכרציחק)אתמל]נהווגהגמלביוםלעיל,

לעיל:

במסורהכנה.ואתהזאתהאמהגרשי)(כא,

שכתבתימהעייזוכון.ג'גרש



ושיוםויראחייםםר

למשפטמאזנים(מאמריששכרשערבחיבוריבזה

שם.עייז )ב(ל"ר)אות

בםפריםהמובאפליאההמררשלפרששיובזה
לארץיכנםלאשמשהשרהכשראתה

אנכיגברתישרימפניוכו'שפחהואמרתמשבתי'עלשחקוזימנאבההואב)כ,דט(תיקןוכתיקונים _.)ג(
רחימבאאבאלהתרכתדשירגבעלאףוהאחייבא,דרשעברתאקוב"האמרברחת,

חייבאמלכותאלאעבראאומינאאנאטב,תחתבישגרמתוןאלאהכיעבדתוןלאואתוןבנהועלעלה
עכלייה.וכו',מעלמאדיתאבידועדקדמיחדוהיהאולאמעלמא,

הגרשליחתמעניןזופרשההשבהדראשא'ביוםקוראיןאנואשרעודלשבחטעםתביןומעתה
הקדושיםהתנאיםחכז"לשלקדשן .ברוחנבואתזבזהלעינינוהנהכיישמעאל,בנהעלהקב"הריחםראשר

פרשת(סוףבזוה"קועייןאדם,פראישמעאלמלכותמושלתהקרדשרארץתיבב"אהמקדשבמקוםכי
רביבד"הויצאפרשתהנעלם(מדרשחדשבזיהראמרוניכבר »ח//כפ(אליעזרדרבירבפרקאא)לב,(זךח"ברארא
ביוםגדוללכהןרקלילךאסורשהיהמקוםואותראבבאבהאיהקודשברוחשרואהואמרדבכיעאל)זירא

הרביםבערכיתינוכיכביאתםמקוייםהאלרהמארתבשנרתרעכשיוהסראבים,פגירהםשםיליניהכיפורים
ממשלתם].להםדיויאמדה'ירחםעדוכלותררארתועיננושםהמרשליםהישמעאליםכרמירזההנהיגר
הזאתחייבתאמלכותאדאתאבידעדקדמי,חדוהיהאשלאקוב"השאמרכנזכרזוה"קבתיקונייז"ש

ביררשלים.ה'רעירהקודשבמקום'שםמרשלתהזאתחייבתאהמלכותאזאתבתראהבדראלאשרמעלמא
לזה,שנזכהדידןבמהרהכביכרלבצירןתמליךמתיהדיזעיקראזכיהשנהבראשזהשקוריןהטעםרזהו

מקודםקדמיהחדיהואיןהלזוממקוםמעלמאחייבתאמלכיתאהאישיעבידקמיהחדוהלהיותוצריך
 •במעשיוה'ישמחלא)ק,ד(תהליםהכתובעלכןגםב)פ"כ,רבה(ייקראהמדרשדבריפיעל(רהואכבזכר,

המדינותעלהשנהובראשלעתיד),ישמ"חורקהגארלהעדבעולמועידשמחלאהראבררךהקדושאףכי
רישמעאלהגרעניןכלקוריןכןעלבדין,הארמותושרימרוםצבאעליפקרדהמדלנותשריהיינריאמרבו

ישראלזכותלעוררכדיהתיקונים,כדבריקרוברעםישראלעםכןנהגלאוהואהשמיםמןעלירשרחמו
בעונרתינוידםתחתהראמקומואשרבמהרההמקדשריבנההריםמררםממקוםהזאתהמלכותולהעביר
עלחייפרשתבסרףהטרריםבבעל(וכמ"שכנזכר.קדמיהחדוהיהיהלגמריישמעאלוכשיפולהרבים,
ואכמ"ל).כידוע.נפלאחיוכליח)כה,(לקמןפסוק

יהיהשלאהיינויצחק.עםבניעםהזאתהאמהבןיירשלאכישרהשאמרהמהאזשקוריןוזתו
אליךתאמראשרכלאמרוהקב"ההארץ,וטבורהמקדשמקוםהמוריהבהרישראלבחלקלישמעאלכח

לטענההשנהבראשזאתקוריןכןעלדידן.במהרהרצרןיהיכךזרעלךיקראביצחקכיבקולהשמע
עיררתפרשתשקוירןהטעםהמדרשבשםבמנחה)ד"הא(לא,במגילההתוספותשכתבו(וכעיןכנזכר,בעדכו
העריותלגלותשלא'שציויתנושכשםלניזכותטענתלעוררלהקב"הרמזעושזשישראלהכיפוירם.ביום
עונותינן).ערותתגלהלאכך

באותושכעשהמההעקידהפרשתקוריךיותרבהתגלותעולמותבחינתשהראהשנהדראשב'וכיום
בהרהיוםיאמראשריראהה'ההואהמקוםשםויקראבכתוביותרומפורשכנזכר.המוריההרמקום

שכינתשמהלהתגלרתאלינווישובשיתגלהבעדנררחמיםלעוררהמקדשמקוםהמיריההרהיינריראה,ה'
כמהזההאלרהרשעיםידיתחתובשפלותגבלרתעידנהיהולאלעיננו,יראהביתובבניךיעוזוה'

הרבים.בעונותינו

נב]נדין].הזאתהאמהגרשיסימן ,'גגרשכנה,ואתהזאתהאמהנרשהמסורהשפיריתפרשוכזה

הזאתהאמהרסימנךד.סמיכיב'בנהואת .)'כב,(משליוגו'לץגרש )ג[ .)איא,(שמיתגרשכלהכשלחו
(שהואהאזת,האמהנשרוהיינונא).ג,א(מלכיםבחיקיהשכיבההמתבנהואתנב][דין].נבהואת

אבלהראשית.הגאולהשהיתהמצריםגבארלתזה(שנאמרינרש,נשרכלתכשלהויהיה)ואזישמעאל.
יושברישמעאלהמר,בגלותהארמרתשריא)די,(מגילהאנןאחשירושעבדיאכתיהרביםבעונותינועתה

כןעלהטורים.מהבעללעילכנזכרשלימה.הגארלהיהיהישמעאלוכשיפרלכנזכר,תקודשעלמקים
 , rלנשרבזה)ריקוייםלגמרי.כלהשלימהגאולהיגרש"גרשייכלהאזכנזכרהזאתהאמהגרשכשיהיה
 ..•מצח"קוכו'המצריתהגרבןאתשרהותראט)כא,(בראשיתבתורהשכתובכמולץישמעאל(שנקרא



חיים

ערבנה,ואתהזאתהאמהגרשאמרהשיראל,
עלשולטששימעאלמהכירהיינולשונו.כאן

מקוםמראשווומרוםהמוריחחרמקום

ביתרררכראויילכולאזהיריועלמקרשנו,
אריכותוחואבגלותנו,תפלותנוהקדשיםקודש
דקליפהרנליו rתרושימעאל,ארוםהגלות
עלנסובבןהוכלשישכר,בשערשםכנזכר

היהאםכיישראל,לארץמשהנכנסשלאידי
בספריכמבוארכללחגליותעודהיולאנכנס

שואשרהכשראתהוזו'ש .ל//זהראשונים

הגליות(ויהיהישראו,וארץפשהיכנם
האפהנרשבקשח)כןעלזח,ידיעלהאלו
בהרמקוסלויחיה[שלאבנה,ואתהזאת
רךרתפלותנויתקבלוזהידיועלהקודש,

בימינו:במחרהגאולתינו]וימחרארצנו

שמעהנער.קולאלאלקיסשובעז)(כא,
ואיךדרין.רסמיכי,ג'אלקים

שמעאכןנג]ויתערב.אלקיםשמעסג)עח,(תחלים
עלי"לכא).סו,(שםתפלתיבקולהקשיבאלקיס

תשףחרוש(מארמייששכרבבנישכתובמהפי

(ארבשיתל IIרזררשתעלרן)ארתמלאחותםמארמ

ולישמעאלכ)יו,(רבאשיתרשוויופירושח)ז, Rפמוחכ
ונו',ציחקאתאקיםרביתיואתוגוןשמעתוי

הגבירהבווחומרקללמרמכאואאבר'אמר
ישמעאלזחוגו'ברכתיהנהכתיבהאמה,מבו

סהושלוםוירא

לשונו.כאועדציחק,אתאקיםבריתיואת
דחר:לוחוקשהאבאדרןבמדרשכובתווחייבו

לבריתאתובריתיאתוחקימותינאמרכבר
אקיסבריתיואתשובלמימרליהלמחעולם,
רתוכלקאמרדהכידשרכןעליצחק,את

אמנסהאמה.מבןהנבירהבזוחומרקלללמוד
אלקיבוהבטחתמפורשררכככייןקשהעדייו
עלוחומר,הקלשוביוסיףימחיתומהית"ש,

נקלש Iיתוחסדישזהושישרכבבניתירץכן

בי"גוגי',חס"דא"למדתכנגדחואיחומר
שלמדותיוובכנגדנררשתשחתררחמדרת

ח"י,ראויןאיוישראליחיואסשנסרחמיס],
כועליצחק,עםחבריתהפרתקטרוגוהוי
השפחה,מבןיחימרקלפניסכלעללהסמניע
הקדושים.דבריותוכוכאןעד

מבעלתוחומרקללמכםי)(ילקוטבמדשרוהנה
 ])'נו,(תחליםבנאד"רדמעתי[שימחחנוד

.בשבילואםישראל,בנילדידןק"והבר,היינו
יג)לט(שםשנאמרבריס,אנחנונםגיורתשהיא

כ)(זי,מעילהש"סועייןעכד'/ח.עמראנכיגר
[היינואבאשלשפחהאםמהואמר,רו'שבכה

פעםלאואניפעמים,ג'מלארלהנזדמןהנר],
אוקיםשפעהמסוהרוזו'ששם.עייןאחת,

בעת]הואאםנםזהידי[ועלהנער,קוואו
חדיניםבעת[היינוויתעבר,אוקיםשפע

ואומר ,)יכר, I'(משלוגי'חציםזקיםהיורהכמתלהלהישמעאל,עליא)פכ"ג,רכה(כראשיתרז"לשאמרורכמו
אני).מצח"?הלא

בנהואתישמעאל).בנהואתהזאתהאומה(היינרנבה,יאתרמרזזהשלאחירהמסירה,ירבזבזהיםב
רמתיהם,פגריהםלהשכיבעתידיןמקרםהאישעלחדשבזרהררז"לערדשנבארמהכנזכר(היינוהטת,

השכיבההמתים).הזאתהאומהנביהמתבנהאתוזהוחטאנו,כילנונאאריהריבם.בערנרתינרערישןוכן
וכןיורושלים,ישראלאץרעלי)יבפסק"ר(עזייבנתדב"אכדאמרינוחי"ק,שנקראהמקדש(במקיםבחיק"",
שהראהמקדשבביתשעשומהחיקםאלשבעתיםלשכינינררהשביב)עט,(תהליםהכתובעלחזיתבמדשר

אדרםדקליפהרגליןתריןהםכירחרתנרשעירויכלהמהםרציילנויעזרנרברחמירה'ערלם),שלחיקר
עלבביאררואאמו"ובזהכתברכזשלא), I'פערמ(דפרסלהאריז"לה.גלגוליםספררבישכמ"שרישמעאל,

 :דידןבמהרהשבתרומכוןליבתוברחמיםוישרבשכינתרוישרבראי,לחי~בארהתיקונים



חייםסו

אזשחיחכמור"ל,פניםוחסתרוחגלות
מחילקוטוכנזכרשם,מעילחבש"סחמעשח

ובפרט Iעמךאנכיגרע"חחמלךדודשאמר
בחינתויתעב/'רשחיאמשיחחבליבעת

קלבבחינתרקונבקשמשיח,עםחתעברו"ת
ובכחישמעאל,חשפחח iמבחנבירח iבוחומר

כנז'.זחוחומרבקללחושיענורחמיםנבקשוח
בקויהקשיבאיקיםשמעזח]ידיועל

וינאלנו]ויושיענותפלתנו[יקבל ,תפיתי
 :אמובימינובמחרח

קש"ת.רבחויחיבישמעאלנאמרכ)(כא,
מיניחנפקאלמחפלאחענין

מחזאת,חקדושחחתורחלנו[ש]סיפרחלדידז
נראחאולםבמדבר.אוישמעאלשלמעשחו

סופרחחתםחגאוןבשםמ/'שפיעלרומזלי
בענן,נתתיקשתיאתיג) ,ט(חכתובעלל fזצ/

לךבענןסכותחמד)גן(איכהנאמרחנחכי

אחרימתפלליזאנוזחעלאולםתפלח,מעבור
קדושתךלמעןשמךלמעןעשחעשרחחשמונח
לקבלכדאיםאנואיןשאםחיינוימינך,תורתך

ונו',לךבענןסכותחאומרננורוככרתפלתנו
קדושתךשמךלמעןבקשתנותמלאוחכלעם

שמךקדושתך(רו/ת ,/י Iקשתאתוז//שוכון.

שגנזראחרי(גםבענ//ן,נתתיימינך).תורתך

אלוידיועלתפלח,מעבורלךבענוסכותח
כאועדחתפלות),יתקבלוכנזכר,קשת!!יבר"ת

חקדושים.דבריו

אשרדקליפח,מימיווןיניקתוישמעאלוחנח
רבותבחשתלשלותמבחוץנמךשוחו

עניןווחודקדושח,ימיוממקוםשיעורלאין
חביתחרמקוםעלעומדאשרישמעאל
יעברושםדךראשרחקדשים,וקודשחמקדש

ואתהזאתהאמהגשרה IIכדלעיל(ועיי!תפלותינוכל
כזעלשם),כמצוייןלמשפטמאזניםבמאמרש IIובמבהנ,

ושלוםוירא

קש"ת,נגד)ללחוםחצים,(מורחרובהחיח
קיבולסנולתשהואתורתך,שמך(קדושתך
קשת"י,ולאקש!/תבדיוקרמווולכךהתפילות).

יונקהואמשםיו"ד),ת Iרו(שהואימינ"ךכי

קש"ת.נגדרקכמובן,נגדולוחםואינוממקומו
(לקמ!ויחיבפרשתנאמראבינו.ביעקבכןועל
בצלותימתרנמינןי, Iובקשת/בחרביככ)מח,

הואכיהיו/!דעםבקשתו'ינאמרובבעותי,

לימיו.חסדכלפימטהאנפיו,הועירבשלימות
מראשוןלמרוםלבואבימינובמחרהיעורנווה/

 :אלינושכינתולותבהתנ ,מקדשינומקום

ועייןוצלחתרנוםעולה,עציויבקעג)(ככ,
כמורמווי/לרש/י.בפירוש

מפיששמעזי"ערושהקמאאמו"רששמעתי

געראשרזי"עחייםדבריבעלהקדושרבינו

הרבחלושנתןל 1Iהקוויטבתוךשכתבבאחד
הייתיכשאניואמרבאריכות,רבותבקשות

כתבתילאהקדושיםרבותייאצלתלמיד
ולאלהצלחח,מריםבןחייםרקבהקוויטיו!ל

ונכללתלויה 1Iבהצלחכיכלל,פרטיותבקשות

תורהולימודיתברךהשםעבדותהיינוהכל,
מיניוכלרויחי,ומזוניחייובניבהתמדה,לשמה
ברוחניותוסיבותחצטרכותמיניבכלטובות

השםמאת/ה Iבהצלחחכלנכללוכגשמיות

א)כח,קטן(מועדל Iחו/שאמרומח(וכעיויתבךר,

כאןעדמילתא),תליאבמזלאומוונאבניחיי
הקדושים.דבריו

נוראותסיבותהרבהחיחבחעקידחוהנח

הבעלשהעמידמהלאברהםונסיונות
וח'אמנם Iחו'ילכמדרשיכמבוארנגדודבר
חנסיונות,אלוכלנגדלעמודשהצליחעמוהיה
אחריוולורעולואמיתייתחצלחחהיתהוזחו
בזכותולחחיותםלחאכילםחדורותכלסוףער

שתרגומועויה,עציויבקעוזוישחעקידח.



ח'י'ים

העקידהבידוועלתחשחצליחחיינו ,חוצו
לטובח:

אתהאלקיםיראכיידעתיעתהכייכ)(ככ,
יחידךאתבנךאתחשכתולא

אלקים""אוהבכילמימרליהדהוהקשהממני.
הואולשחטו,בנולהקריבשרצהבןהכיאתה,

כאשאשריתבךר,לחשםחגדולהמאחבתורק
ודמידמונפשוומסרחנפש,בכלותבוערת

"ירארקכתיבולמחיתברך,להשםןרעיותיו

וכ,יתרו(כפרשתהרמב"ןדברילפיונםאלקים".
מבחינתחואעשחמצותכיהנודעיםלאהכי)ר"ח

במהכואםיראה,מבחינתתעשחולאאהבה,
אחבתרקחואה'כמצותבנולחקריבשצרח

יראה.מבחינתולאחו,

לשוןחוא"חשכתן'כירמובדרךלומרויש
 iמונסתלק!!שנחשך!!חעדר,

רן"לבדרשתוידועלח!,שיקריבווחיינוחעולם,
עודחנסיוזוחוכיוספריםן)פב"ורכה(כראשית

ושמע ,חקריבושלאבמחגדוליותרחיח
באמצעעמדובעתוגו',ידךתשלחאללמצות
חןאחבתקודשאשברשפיחגדולחחמצוח

אתויקחלכבותיוכלולארביםמיםאשר
לואומרופתאוםבנו,אתלשחוטהמאכלת

אלתעשחלאמצותוזחומוח,ולמנועלחוור
מדברילעיל(כנןכרחנער,אלידךתשלח

ירעתי .עתהכישפירנאמרכןעלחרמב//ן).
אלקים""ירא(דייקאאתה,אוקיסיראכי

,ואשקיים)במחתעשה,הלאבשמירת
שלא(היינויחירך,אתבנךאתחשכת
למצותששמעחעולם,מןוהחשיכוהעבירן/ו

מבחינתתעשחלאשןהווגו',יךרתשלחאל

כנוכר:אלקים)ירא

יחידואתבנךאתחשכתולאוס"שיכ)(ככ,
ויהי(ד"חלויבקדושתעייןממני.

סוושלוםוירא

שאמרןהעלשכתבמחחאלח)הרכריסאחר

"ממני'),יחידואתבנךאתחשכתולאחמלאך
 ,נשחטשלאןאתנעשחידישעלכלומר
יצחקדבעקידתז)פג"ר,רבח(כראשיתחז"לכמאמר

עדיצחקישחטשלאבוכיםחשרתמלאכיהיו
חכונהכרחוובעלהקדושים.דבריותוכןכאו

חיינוחשכ//ת,ולאכדברינו,ורמזלהפירוש

ידיעלחיהשןהו ,הקריכוולאשחטושלא

כפירושנאמראםכןשאיןמהכנזכר,חמלאך

שלאהיינוונו',בנךאתחשכתולאהפשוט

ןחעלהלאלשחטו,מלחקריבוומנעוחחשיכו
 ,המלאךידיעלממנו'יהפירוששייךלא

למנועזהורק ,חמלאךידיעלחיחלאדלשחטו
כנזכר,העולם)מן(ולחחשיכולהקריבושלא

ל: IIוק

ה'חהואחמקוםשםאברחםויקראדי)(ככ,

בחרחיוםיאמראשריראח

(ישעיחואידךדין. .'גח'בחרכמסורהיראח.ה'

(תחליםואידךנב)ישראל.צוראלח!בהרכט)ל,
 .קדשובמקוםיקוםומיה/כחריעלחמיג)כד,
ביתנבנחהמוריחכהרהנהכילומריש

וחעיקר ,יתכרךהשםמצותפיעלחמקדש
 1חהואמרוםכהרדלעתידחכיתיחיח

וכו/כאבהרםלאא)(פח,בפסחים(וכדאמרינן

לעבודצריכיןזחועלבית),שקראוכיעקבאלא
שיעברווהנסיונותפעולותיובכלנפשבמסירת

במחרהשלימהחגאולחקודםהאדםעל
/ש Iכמיתברך,לחשםבתפלתוובפרט ,בימינו

כיעירך)ולירושלים/ח Iד ,'אדריש"א n (דבשביערות

אוליאםכייום,בכללהתפללצריךאחדכל

יקחוחומעולםאובעונותיו,חואחגאולחעיכוב
חגאולהשתחיחבשבילנפשווימסורחוח

חיחבראשונחכןועלדידן.במחרחשלימה
ועשוהוה,חמוריהבחרבחעקידחנפשמסירות

ב Iעיק/ביתעללהכיןכדיויצח/'קאברח"םזאת



ח-י-יםסח

וציח"קאברה"םמתרווייהוכלול(שהואכנזכר,
לעבורצריכיןהביתזהשעל ,»בקסג,(זוח//א

לבביםסימןאבותומעשהבפש,במסירות
לברוקצריךנפשבמסירותאךההוא,ובמקום
ואםבלבבו,באמתהואאםעצמואתולבחון

לחשובלבבוגאותמפאתעצמואתיטעהלא
ובאמתככה,עלנפשמסירתבמררגתהואכי

איבו.

ההוא,המקוםשםאברהםויקראיז"ש

העקירהבמעשהשהועמרהמורהי(הר

הגאולהעלגםבפשלמסירתמוכולמקום
ההיא).במקוםעבורהלעבור·שישיבושלימה,

הארםז)טז,א(שמואלשכתוב(כמויראה,ה'

הואכואםללבב,"יראה"וה'לעינים,יראה
ראשכנזכר).נפשלמסירותבלבבובאמת
כונה(למטרתיראה,היבהרהיוםיאמר

הנזרכ).

צוראוה'בהרהמסוהרהואזהועל
להגאולהכונתנושאיו(היינוישראו,

קאלאניע"זלעשיתאימפרהילאכולבשביל
לצורלעלותרקוכיוצא,הארמהלעבורת
הרמב"םוכמ"ש ,'הבהרולעברווגואלושיראל
מיואיןרהלוור».פי"א,(עייןמלכיםהלכותבסוף
קרשו,במקוםיקוםומיה'בהריעוה

הואלהגאולהלהגיעהפעולהעיקרכי(היינו
בסהנרריןרז"לשאמרוכמותשובה,יריעלרק

הדרבואיוהקצייןכלכלוב)(זצ,חלקבפרק
הרמב"םכןשפסקוכמובתשובה,אלאתלוי

בגאליןישראלשאיןה) IIה ,ז"פ(תשובהבהלכות

התשובהבעניןאמנםהתשובה,יריעלאלא
אך ,'האלששיובשעהלושאיןארםלךאין

רזהמתהפךכךאחררובפישעלעקארא
גורבהרעהצירכיממררגתו,ונופלשמואחרי
בהריעלהמיז"להצריקיםבשםוזו'ש ,עליו

ושלוםוירא

יקוםומיהעיקר]רקכך,כלרבותאזה[איוה'
קרשובמקום[שיתקיים ,קשרובמקום

הקרושים.רבריהםכאוערשלימה]בהתשובה
יקוםומיה'בהריעלהמיהמסורההמשךיזהו

שלימההתשובהתההישכךקשרו),במקום
 :צרווהייכןאמןרירן,במהרהלגאולהינזכה

זרעךאתארבהוהרבהאברכךבךרכי ) r(בכ,

עלאשרוכחולהשמיםככובכי
ההטבחהזהמהלרקרקישוגוי.ים itשפת

ז~ייק_קר~כובכי Iיתיהר,ן-בהפלגהבניםרביבוי
שפתעלאשרכחולאלא]ןהרי[ולאהשמים,

רקכלל,ןהבישקלאאבהרםוהלאהים,
כררךאחריהםורורותבניםובניבביםלושיהיה

ר"היושלח-(בשדפתברברינועייןאמנםארם.בני

פיעלהזרע)ירביועלכזאתהרצבעתשביקשמהעלא"י
[לראשבניםבתפארתזי"עאאמו"רררבי

וכו'נחאתוגםשאומריםמהעלהשהנ]
חולכמוצאצאיושעימרוהים,כחולצואצאיו

אמנםשם,עייובגשר,כיםהשרעיםגברהים

ה'מלחמתללחוםנפשמסירתצריכיןלזה
נפשםבמסירתהעקירהאחריהיהיזהיותורתי,

לוהובטחכועלויצחק,אברהםשלהגרול
היםשפתעלאשרכחולורעיהםשיההיולזרעו
כבוכרנפשםבמסירתהשרעיםכבגרלעמור

לעיל:

הפטורה

חובקתאתחיהכעתהוהלמוערויאזבר
האלקיםאישארוניאלותאמרבן

לרקרקישטז).רב,(מלכיסבשפחתךתכזבאל

בפעםבאמרהאל,בתיבתהלשוןכפלעל
עלרקאילכאורהמשמעארוני,אלהראשון

והיאבז,בלריתאלישעשטבמיחההעניןגוף



ח'י'ים

אינהלהיותהמקבלתאינהאורוצית,אינה
הואפןזה,לשוואמרהולמה ,חו!ומאמנת
לקבלשלאלשטזחייופהותפתחאז,רצוןהעת

הברכה.

הצריקיםבשםהנורעפיעללומרישאולם
ישועהמבטיחאחרצריקאםכיל, IIז

שלאכריבסור,הרברויחזיקהרבריפרסםאל
רבריהם.כאוער ,ו! Iחוקטרוגהרעעיןיגרום

מקבלתאינהכאלואיוני","אושאמהרוהז
ובפרטעתה,מזהירברושלאעתה,הרבר

וגםהאמינה,בלבהבאמתאמנםבפרסום,
באמת,שמאמנתהטובלבהאתירעהבניא

חיי

ח"ישב\(ר"השר"יפירששרה.חיישניא)(בכ,

עמרווכברלטובה.שויןכולןשרה)
משמיענורמהבן)איתחמנ\םשתפ~(עייןהמפושרים

בתהקורםבריבורכתבשכברכיוןבזה,י Ifרש

וישהרברים.שכפלזהומהוכו',כ'בכתק'
הרבהגה"קבשםששמעתימהפיעללומר
(מלאביהכתובעלזצ"ל,במעלזאשלוםמה"ר

לבוהשיבוגו'לכםשולחאנכיהנהחכ)ב,
שירההנאבותם,עלבניםולבבניםעלאבות
חשקלהםששיהבניםהנעוריםלבנימעלה
שיזהולעומתבכח,הולעבורתאשושרפי

סטושלוםשרחחיי

והאהנזכר),כלשוןבתחבולהאמרה(רק
בשפחתךןתכזבאימירשאמרהראהי

כמובחיים,קיימאשלזרעהילרשיההי
המפרשים.שכתבו

אבינואבהרםשלהטעםלומרשיוזהו
יחיהישמעאללויבתךרלהשםשהשיב

ערלהעליםשרצההיינו ,)ח~די,(לעיללפנז
שילוטשלאכריהפרסום,מקולהברכהעתה
תמימההעולהלירתעלני]קטרוגהערעיז

בניזרעהשושילתאכלוממנוהו,קרוש
יב),בא,(בראשיתזרעלךיקראבציחקכישיראל,

כנורע:

שרה

כאשהילדותרתיחתהרעהצירתאותבהם
הצירכחנחלשאזהזקנהולעתבבעורת.
כחתשותמחמתזהועלומתאלו,מתאות
ועבודהבכחה!מעבדותנתקררבטבעובןקנתו

לבוהשיביהיהשלעתדישכתובוזהגדולה.
תעשההלאבשמירתלהם[שישאבות,

לאשרכראוי,שימרוכיןקנתם,בעתלהאבות
כו[גםבניםעליהיה]זהתאותם,כחנתקרר

בקרבם[שבוערבנים,ולבוגם]הןאת.המעלה
אבותם,עליהיה]ועוזבכחהולעבורתחשק

הקרושים.דבריוכאןערכנזרכ,



חייםע

כווןשרחחיישנירש"יככונתי"לוכזה
בימישישחמעלותרחיינווטובח,שוין

לההיההזקהנ,בימישישנםוהמעלותהנערות
הנזכרכאופוובזקנותהבנערותהשניהםגם

רהאשוין,אינםכןלאראםלטובה,שויןכולן
ןקנתחובימיוחסרונות,מעלותישנערותחבימי
ןה,לפיאחרותוחסרונותאחרותמעלותיש

המעלותשנילטוכחשויוכולםהיוואצלה
כנזכר,יחדיותמידטובות

עלחברוו,היאארבעבקריתשרחותמתוז"ש
חיאר"לדחמיתחבספריםשכתכומהפי

ועלנחירו,עליסודותמחד/אחרמחתגכרות
כינודעוחנההתגנדותם,מפנייתפרדוזהידי

כחותעךרלפיהואוהחמימותחקרירותמזגי
שאיומחבהאדם,אשרעפרמים,רוח,אש,

מזגילטובחשויןכולושהיואמנרבשרחכן
חיים(עייזכנזכרימיהכלוחקרירותחחמימות

כזראםוההנ).ר IIבאבנבגויעלוה IIדשלחפרשתושלום

עלהתפרדותוולאהיסודותהתגברותהגיעלא
ארב"עבקריתשרחותונתכועלןח,ירי

יסודותע llהארכם lמחוברי/שהיו ,חברו"ןחיא

שפרחחה/פיעלרקברפשתן),הק'החייםאור(ועיין
 :למרומיםנשמתח

עקיבאר'ג)ח, IIפנרהכ(בראשיתרכהבמדרש

מתנמנם,והצבורודורשיושכחיה

שתמלוךאסתרראתהמהאמרלעוררובקש
בתשהיתהאסתרתבאאלאמדינותז f1קכעל

עלותמלוךשניםקכ"זשחיתהשרחשלבתה
 ,לכלנורעבןהוהפליאהחזרותמדינות.קכן/ו
 .וחיודרשוניואומרצוווח

(בפשרהררשהבפתיחתאחרפעםואמרתי

כי ,אלורבההמדשררבריעלוו)
כיובטעותלבםבזרוויחשכוחהמווחנה

ושלוםשרהחיי

בטליתיתעטפואמת)(צדיקיוהחכמיםהרבנים
עצמםלטובתרקשלחםומשרהחרבנות
רכרכעלמעשהוזהווהנאתם,לצורכםוכבודם

חכמים.לדבריוהיריעלשימעושלאכרי

בתפארתזי"עאאונו"רמ"שבןהעודונקרים

דבריעלוו)(בפרשההתורהעלבנים
בשורתידישעלבכ)סימוויאד(תנחומאהמדרש
בנהשנזדמןלשרהלהשאמרוחעקידח
נשחטש.לאלומרשסייםוקורםלשחיטה,

היתכותמחווהמפורשיםומתח,נשמתחפרחח

נעצבהשבעולםהגדולההצדיקתאמנוששהר
יתברך,שמוקדושתעלנשחטשבנחבשמעח

שרהכיופירשולשמוח,לההיהאדרבאחלא

רקהבשר,אתהנפשגעלהצדקתהברובאמנו
צערלויחיחיצחקהצדיקשבנהשידעהמחמת
מלבלבלונשמרהכןעלומיתתה,בחעררהגדול

כוועלעצבות,לידיולהביאומעבורתו
בחיים,הזהבעולםעודלהתעכבהתאמצח

מידאמרהנשחטשכנהנאמרכאשראבל

להתעכבמחעלליאיוכואםרגעבאותו
וגעלהיתבךר,השםלמאהביאלךהוהבעולם
הממהרכמונשמתחופרחחהבשראתחנפש

ערחייו,ימיכללזהחפצואשרלרברלפרוח
ןצללחןוח.אאמו"ררבריתוכןכאן

שלאהיחחלאאסתרמלוכתאנונחויוהנה
 ,הלזחטמאהערלתחתלחיותלרצוהנ

טן)ד,(אסתרואמרהפעמיםכמהנפשחומסרה

לההיחתענוגמהוכיאבדתי,אברתיכאשר
אלףיהיואםגםמרינות,ו f1מחקכבחייה
במרירותלהשוחהכליותר,אופחותמדינות
לביתנתפשחכינפשהתככהובמסתריםלבב,

כיולדעתלחשובלהחיחזהכלאךהנכרי,

אבלנפשם,להצילושיועתוישראללטובתהוא
חרגיעחוןהווכו',אדרבאכיעצמהלטובתלא



חיים

לתכליתהואכימלכה,בתורשמחלחיותרוחה
ישראל.להצלתהנרצה

ורורש,יושבהיהעקיבאר'ל IIיוזהו
שאינוהתנשאותעניןהוא(בישיבה

א)(נא,במגילהואמרינו ,הצבורלבנודחושש
חבגווכן ,הצבורכבודמפניעומדשהקורא

יושבבבחינתאמנםבעמידה,זהידיעללדרוש
הצבורןה)ידיועלל. IIכנהעםחשבוודורש

ולאלשמועלבעלשמושלא(היינומתנמנם,
לנומהבאמרםולהבין,·לשמועלהואיכפת
לנוומהלעצמו,דורשדושרוכלהרב,לדרשת
וכדרר ,דבריולהביןמוחנוולשברלבלתת
ורןהרבים,בעונותינובימינוהארציםהעמי

הכירוכאשרודעתםמחשבתםבידעועקיבא

עקיבארןכמאמרלהחכמים,שנאתםוידע
אנשכנווכוןהארזעםכשהייתיtפוכ,כ)(פסחים

להם(שיהיהיעוררן,ביקשבז)עלכחמור,
חכמים).דברילשמוענפשםורגשיהתעוררות

קכ"זעישתמיוךאסתרראתהמהאמר

רקונפשה,רוחהלמורתהיה(הלאמרינות,
תבא .)ל IIכננפשהמסרהישראלטובתלמען

קכ"זשהיתהשרהשיבתהבתאסתר

שלהזהבעולםחיותהכל(והלאשנים,
ורוחה,לבהלמורתלההיההלזהצדיקת
 ,'ל Iהנר Iאאמו'כדבריהבשראתהנפשוגעלה

עבודתישיהיהציחקבנהטובתלתכליתרק
בזהוהיינוכבזכר),עצבבלייתבררלהשם
כמוישראל,בנילההמוועקיבארןלהםהסביר
חובתלמעןרקהזהבעולםשרהחיותשהיתה
היתהיכועצמה,הנאתלטובתולאהתבלית
כללוהבאתהעצמהלטובתלאאסתרמלוכת

שלהרבניתהואבוישראל,הצלתלמעורק
אפםעללהםשהואהדורחכמיהאמתצדיקי
ארלמעזוחיותם,רוחםלמורתחמתםועל

דתוחיןוקהדורוהצלתישראלבניטובת

עאושיוםשרחחיי

והנאתםעצמםלטובת(ולאהקדושה,תורתיבו
שכמם,עלהמשרהיקבלוכנזכר)כלל

לכםנותואניעבדות )כ,'(חוירות ל~/ז.וכמאמרם
בעדנפשםמוסריםשהםוכיוןשררה,ולא

הצבורפניםכלעלמחוייביםכואםהצבור
אתעוררובזהופקודתם,לדרשתםלשמוע

 :כנזכרהצבור

ולבכותהלשהרלספודאברהםויבאכ)(בכ,
וגו/.מתופנימעלאברהםייקם

ולאלהספיהדשבאהעולםקושיתידועהנה
ויקםמידרקבהספידו,עליהאמרמהכתיב

תיצרול IIז(והמפרשיםמתופנימעלאברהם

מאאזמו"רושמעתיבקודש).לדרכםבזה
מפה'ע Iזיזצייה"השימהמח"רהגה"ק

פטירתאחריל"ע)כאכילותשיכ(כעתקהלה
הרבניתזקנתיאמיהואהטהורה,מבחרתו

קדושיםובתחילאשתהמפורסמתהצדיקת
נאמרזהוכיה, IIערבקהפרימאחיהמרת

כימתו,פנימעלאברהםויקםההספדבתורה
 fוכולבעלייהודמבטריוקזכייןבמהנשיהבי

ובפרט ,'הלעבודתשמסייעתו ,)אדי,(כרכות
א)פןןא,רכח(שמותחז"לשאמרואמנוכשרה

שהגידוזהובנביאות,לשרהטפלהיהשאברהם
(אשראברהם,ויקםעליהבהספדוכשבחה

רכח(כראשיתל flחזשאמרווכמוהן,בעכודתקם

זהולו.היתהתקומהעפרוזשדהויקםח)פנ"ח,
והיאלוהיתהידה(עלמתו,פנימננירק)

וע: Iזילזה)הכיאתה

כסףשקלמאותארבעבמםורהטו)(בכ,
 fדהוא".'ןמהובינךיניב

מהימיומדתח)לט,(חתליםואידךדן.במסוהר,

יג,(במיברהואמההארזאתוראיתםנג]הוא.

(זרכהיהאיפהזאתויאמרהואמהואמר ]י[יח).



ח'י'יםעב

בעונותינורואיםאנוכאשרהעניזל ffי .)וח,
כאשרדמשיחאבעיקבתאהנסיונותהרבים

צרורותהצרותהואלוכיאחדכליכירו
ונזכהלה/שישיבוכדיהגאולהקודםסימנים

וצמארעבהוואלובימינו,במההראליה
ומלחמותמרובהוהצטרכותכסףוחסרוו

בהו,וכיצואהזר"לתקיפותוגןירותושערורות
רבותבמקומותחן//לבדרשותןהכלכמבואר

התגברותהיאןהכלועםחוק),רפקסחנדריז(עיין
להשםישובושלאאחראוהסטראהקליפה
בחשךליךלהעיניםאתומסמאכראוייתברך
הןמוובהבליהאולתבשינתולישוועורוו

באמתלבבואללבלשוםמבליותעתועיו,
ןרההעבודהשושרןהוכל ,מאתנוהנדרש

ומאבדהמחטיאהערהצירהואואביןרייהו,

כמבוארהגאולהקודםביותרומתגברהעולם,
הספרים.בכל

כםףשקימאותארבעכשרואיוהרמזחהו

אבד(שהכסףהוא,מהובינךביני

שויםאינםהניירותשטריוגםהכל,ונמאס
מהימיומרתעוןרים).אינםודמיוכלום
אתוראיתםחוזרים).אינם(וימיוהוא,

מאיןהאדםחושב(שבאמתהוא,מההארץ

ותולעהרמהעפרלמקוםהולךאתהולאןבאת
אחריהולכיםכופיעלואף ,)א"טפ"ו,(באות

מהואמרהער).הצירבעצתלבםשרירות
העולםעלנשגבהפליאהבאמתהוא(כיהוא,
כןאת.בעתפניםכלעל Iלהשיובולאאיך
האיפה,זאתויאמרהתשובה)באהןהעל

באמתשנדשרכמוהרע,והיצרהשטו(הוא

(סט,יומאבמסכתבארוכהדזכריהזהפסוקעל
לצירשחבשוהובמעשה ,)א(סד,ובסנהדרין ,)כ

 ', Iלהוצעקוןרהדעבודהלציראוביטלוהרע

העולםאומותלביווגלינומקדשודאחריבהיינו
שם,עייושם),(יומאוכו'בינומרקדועדייווכו',

ושלוםשרהחיי

הרעהצירעצתכןגםבימינוזהשכלהיינו
ה'עינינו),ומסמאביננוהמרקדהשטזהוא

יגאלנו:דידוובמהרהמאתנו,יבערהו

אתברךוה'בימיםבאזקוואברהסא)(כד,

אלויאמרבכלאבהרם
נאשיםלואשרבכלהמושלביתווקועבדו
דסמיכי,תריובמסורהזקווגו'.ירכיתחתיךד

על(שיורדאהרןןקןכ)קגל,(תחויםואיךדדו,
בניא)(כח,קטןמועדבש"סוידועמדותיו).פי

במןל"אאלאתליא,בןכותאלאוומזונאחיי
מום II(נוזלימן"לבחינתוהואמילתא,תליא
מפאנוהרמו/עכמ/'שטי),ד,חשירים(שירלבבוו

 ,)'אסיטןח"גחיכואם(מארממאמרותבעשרהן"ל
ידיעלשלאגםמלמעלהההשפעההיינו

העליווהןק//ושהואמדותיווגשלמעשינו),
בכיכול.

(שהוא ,בכ"יאברהםאתברךוה'וז"ש

השפעותבכלוהיינורויחי,ומןונאחייבני
זקןעברואיאברהםויאמרוזהר)טובות.

החסדבחיבתאברהםשאמר(היינוביתו,

לבגיעבדונקראיםאלווכלהמשפיע,העליוו
העלולבמחינתמשםנשפע ,עצמוסוףהאין
וברוךהואברוךסוףהאיוהואהעילוי,לגבי
בכיהמושימזה).מאדהגבהלמעלהשמו
כנזרכ,טובותהשפעותכל(ששיפעיין,אשר
מבלימזלא,מבחינתלואשרבכלמושלוהוא

באשיםמקודם).התחתוניםמעשיעלשימתיו
כמבוארהכחהואי"ד,(היינוירכי,תחתירך

טו,חנחגידא,ויקראיונתזתרגום r(עיחז"לבדרשת
ירכווישתחתהאותיותכי ,ירכוויתח"ת .)כ

כסדרו],למטהמלמעהלהא/וב[בדרך ]כ-ל-ש-כ[

חייבנינשפעשמהםש"ע,גכימטריאהם

ש"ע}עךדיעקכהקלת{עייןואמ//תממדתומןואנ

שתחתיה//והאותיותירכ//י,תחתוןהוכנודע,



חיים

תחתרמוזכוועלכנזכר).ש"עבגימטריא
ך IIירכיב)tפוכ,(סובחל flהזשאמרוכמוי, fירכ/

השפעשישפיעהיינוה, IIתורדברינקרא

זהוכיהו,באמונתומהזיקיהה IIבתורלעוסקים

הזה.בעולםיתבךרוכבודושמוקידושתכלית

י Iחי/(הואבימים,באזקןואברהם'ש Iוז

בגימטריא(הוא ,;"כבימים).אריכת

יסו"ד(בחינתבכ;וגםבנ"י.היינו)ב"ו,

אררשותחפ"שעניושעח"כ(עייובהאריז"לכמבואר
ואתהישברואלוי ;"כעיני .)אזי,א IIזיחיעייואיט,

טו),קמח,(תחליםבעתואכל"םאתלהםנותו
ב) ,ח(בתעניתחז/'לאמרו(וגםמזונ"י.היינו)
והואדיהיב,הואלחי"ישובעאדיהיבמאן

כוגםהואכןעלהעולמים,/י Iחיסו//דבהינת

חיי).בחינת

אהרןזק"ןואירך Iרזבן,זקזהמסורהוז"ש

מרותהי"גוכרותיו,פיע;שיורר

וזהווכנורע,כנ"לאלוכלנשפעשמהם
וכבנות;בניאשהתקח;אאשרשהשביעו

השפעימשיךשלא(היינווגוו,הכנעני

מבנות ,המקבלאשו'הלבחינתבנושיקבלה
העולםהאומותבררכילהתרבק Iהכנעני

ארצ"יא;אםכיבגלות).עמהםולהתערב
מהש"עהשיוע"השעיקר(היינו ,וכו;רת"יוא;

(תנאהמשיחימותאלאיש"עואין ,כנ"לנהוריו
וכמוושואמןות,ממרתשהוא ,)חחכדבח,אלחיירכי

ואמת"ך,אורךשלחכ)(גמ,הכתובעלבתהלים
העבודהעיקריהיהזהשעלהיינושם,עייו

מולדתנוואלאצונ"ואלשכבאוההשפעה
אמו:בימינובמהרהצרק)גואלבביאת

ע"האבינואברהםשזכהמהבזה.בנורוי";
בשבילהואהשפעות,להמשכת

תחתירךבאשיםוז"שהיסור,מרתששמר

ביותרהחשובהמצוהאצלושהיתהירכי,

עגושלוםשרהחיי

השתמשכזועלקודש,בריתהיסורששמר
בזהמ"שועייז .ט/ fמטיסודבחינתבאליעזר
התורהעלבניםתפארתבספרוזי"עאאמו"ר
יצחקלבנוהנכבדותהיהזהווהחנבפרשתן.
גרולהוטהרהבקרושהאשראמנו,משרה
ש IIכממימיואותהראהשלאאצלה,הזדווג

מראהיפתאשהכיידעתיעתהיא)יב,(לעיל

ח)חסימןלךתנחןמא(עייןחזו/לשאמרוכמואת,

א)לא,(איובכמ"שוקייםחחנ),(ר"חשר"יופירשו

שגםבתולה,עלאתבונומהלעיניכרתירבית
והגם ,)אטז,בתרא(בבאהסתכללאאשתואל

האשהאתלקדשלאא)מא,(קירשויןהזן/לשאמרו

בספרועייןבמפרשיםתירצוכברשיראנה,ער

שןהוכיווטעם)רנךובעל(לחנאוזדר//במרגניתא

כךאחרמוםבהימצאשמארקהטעם

כושאיומהבעיניו,עליוותתגנהכשיראחנ
בהלהסתכלרצהשלאע//האבינואברהם
קורםלראותהלוהיהלמהכןאםלעולם,

 ,לעיניכרתיבריתמ"שבזהופירשהקידושין,
לעולם),בהיסתכלשלאזובבחינהשהוא(מי
הקידושין,קודם(גםבתולהעלאתבונומה
הנןכר).הטעםשייךלראכיוו

ר"ת ,;"כבאברהםאתברךבזהוז"ש

שמירתוידישעלהיינו f;עיניכרתיברית
אלויאמרכןעלהיסוד,בבחינתכזרהיתירה
בריתבחינת ,ירכ"יתחתידךנאשיםוגר'עבדר

ידיעלהפרשהכלוגםכנזכר,היסודקודש
הסמיכותשיוירשפירכנזכר,זומבהינהשליח

שלאחריה:לפרשהזהפסוק

במסורהשמה,תשבלאבניאתרקח)(כר,
כ) rצ(תחליםואידךדו.הו,תשב

משיחךפניתשבאלנכ]דכא.עדאנושתשב
דד"המשיחךפניתשבאלנר] .)ו(קלב,דתהלים

שבערבתפניתשבאלנח] .)רו,כחימיס(ררני



חייסעד

ופירשהמסורה,לשוןכאןעדנא), fבא(מלכים
מיעוטרקשמה,תשבלאבניאתרקי ttרש

סופובניבןיעקבאבלחוזר,אינובניהוא,

לשונו,כאןעדלחזור,

רז"לדרשתעלשאמרתיכמול IIיוחענין
יצחקרש'/יופירושג)פם',רורבה(בראשית

 ,לוכדאילארץחיץואיןחואתמימחעולח
כמחרחלעתידחמצדיקיחיחיצחקכיחיינו

כןועל ,)ב(טפ,שכתכמסכתכדאמרינזבימינו,
בכחינתהזאתגאולתנוטרםחםמשיחחחבלי
במצריםכמוחגאולותשאריכולאגבורה,

כגלותוכיוצאחשיעבוד,קושימקודםשחוקל
דעזראחגאולחקודםדפוריםנסשחיחככל

מהשכלחזאתחגאולהכןשאיומחונחמיח,
הואאזחרבים,בעונותינויותרעינינושנחשכו

קדרותאבבחינתחגאולח,לקירוביותרסימן
יחיחערבלעתוחיחכיותר,חשוךשאזדצפרא

חייםעץבפריל Iחאריז//ש Iוכמ ,)זיר,(זהירכאור

עניא,לחמאדחאבפסקא )'זרפקהמצותחג(שער

עניןוזחואחר,במקוםכזחוהארכבושם,עיין

רז"לשאמרותמימהעולהשהואיצחקשל
איןשלשיטתוחייבולו,כדאילארץחיץשאיו
לחתפללאפילולארץ,בחוץלישארכללכדאי
כדאיאיןחגלותבשעתלאץרחוץצרכיעל

חואשלימח,חגאולחחואחעיקררקכך,כל
אחר.ולא

(חיינושמח,תשבואבניאתרקוזחו

אופןבשוםלארץלחוץיצאלאשיצחק
אבולעיל).כנזכרלוכדאילארץחוץשאיו
בחוץיעקבבניגלות(היינוחוזר,בניבן

עתיבאוכאשרהרבים,בעונותינולארץ
רכאעראנושתשביחיח)חאחרונחחגאולה

ישראלאין(כיארם,בנישובוותאמר
חרמכ"םכמ"שחתשוכח,ידיעלאלאנגאלים
חתשוכחידיועל ,)ה"ה ,ז"פ(תשובחכחלכות

ושלוםשרחחיי

באיםשלימה,הגאולהעלנפשבמסירות
 ,כנזכרוכו/תמימהעולחשהיהיצחקלבחינת

רבה(רותרז//לשדרשודכאעדאנושתשבוזהו

יגיעוכךכדיעדנפש,שלדכדוכהעדר)פ"ו,
כנישובוותאמרזחידיועלמשיח,החבלי
אוויהיה)כנזכר,יגאלובתשובהכיאדם
אוחימיםכדבריוגםמשיחך,פניתשב

כנגדפעמים Iכ(חיינומשיחך,פניתשב

 ,' fהימיםבדברי fl fבפעםרמוזונםמשיחיז,תרין

 tחימים/דברי"בספרויכתבוסודכרמזחיינו

עולםשלמלכוסתםכר), fב(אםתרחמלךלפני
וחיינו ,)ב(טו,כמגילחכדאיתאשםויתכרך
שאיןראינושעברווחדורותחימיםדברישבכל

ביאתשלימההגאולהולעכבלהמתיןתכלית
קדושיהדורותאלובכלחיוהלאכיצדק,נואל
לאזחכלועםכמלאכים,הראשוניםואםעליון
כןאםצדק,הנואלאתלחביאתשובתםאהני

שרקודאיאלא ,נרורותינויעשומחקיראזובי
דיויאמריענהאשרשמויתברךברצונו

אווהעיקר)יגאלנו.בימינוובמהרהלגלותנו,
הרמכ/'םשכתב(כמושבע,רבתפניתשב

פ"א ,"/פ(םנהרריזהמשניותבפירושחלקבפרק
דורמזרעיהיהצדקהגואלכי )ב/ Iייםורבא/'ר

תשבאלוזוושע, fשב/מבוותשהואושלמה,

במהרחמשיחנושיבארקשנע,דבתפני

בימינו).

לב),א,א(פלניסכפרשתוחפטורהכסייםוז"ש

(היינוארץ,אפי"םשבעבתותקור

כנסתבבחינתלמלכות,הרומזשב;/עבת
לארץדבקהנפשנולעפרשחהכיישראל
(סתם, ,ימי"ךיתזעתחיזה)כלועםבטננו.
כפינונפרושולאשמו,יתברךעולםשלמלכו
חמוךארונייחיותאמררק)ח"ו,זרלאל
לבשראפשרוכיקשחולכאורחועוום,רור
לומרבזחשייךלא(וגםלעולם,לחיותודם



חיים

כימ"יום, Iעולימ"יויזכריא)סג,(ישעהיכמ"ש

לעולםחייבו ,)דז, flפרבהויקרא(עיי!עבדימשווח

לאדודדחארבינו,ח IIמשכימ"ישנהק"כעד

דאזודאיאלאשנח),שבעיםרקשנותיוחיו
נמוכחחיותרבמדרנחמלכותבחינתכשהוא
וקייםחוויישראלמלךדודיחיהאזלארץ,

אמןבימינובמחרחצדקגואלבביאתלעולם,
רצון:יחיכז

מנמלינמליםעשרחחעבדחויקי)(כד,
אדוניוטובוכלונו'אדוניו

יוכלואדכיבמפרשיםהדקדוקיםידוע .בידו
במדרשדרשוורזוו,לו'בידו",כזהרכושליקח

בידו,לומסרדייתיקייא)פנ//ט,רבה(בראשיתרבח
כנגדגמליםעשרהאהרז)בגדיבספר(מובאובמדרש

נםיונות.עשרה

תפארתצבית f1בשואאזבו"רדבריפיעלל f1וי
חמדשרעלדברים)(רשומיבהקדמת

ישראלראהמח ,)גקיד,(תחליםוינוסראהחים
העושרנסיווכיבידם,מצריםורכושבאים

תורהעוליפרקושלאהעוני,מנסיווגדולהוא
וזהוויבעט,ישורוןוישמןלגמריצוארםמעל
שמםשינושלאננסיוושעמדובמצריםחיח

זהובעבור ,)ח ,ב/ Iפלרבח(ויקראומלבושםולשונם
בידם,מצריםרכוששראהוינוסראחהים

יוכלשלאבידןום,חואשחרכשוהיינו

רק ,ח"ושולל,לחוליכםלחטותםחעשירות
כרצונםבולעשותבידםהואשהרכושאדרבא

ותורתו,יתבךרהשםלעבודתשראוימההטוב
באורך.שםעייזחקדושים,דבריותוכןכאןעד

זבגזבויגזבויםעשרההעברויקחוז"ש

נסיונות,עשרהכנגדובמדרשארוביו,

בנסיונותלעמודזהבדרךבנואתשלמדוכיוז
ועושרחוןבידולמסוריוכלכןעלכאלו,רבות

עהושלוםשרחחיי

שמסריצחקבפרטבדרכיו,ילךכירכושו,וכל

וכמאמר ,חעשיריבסיוןבחעקידחבעצמובפשו

לאישאשרוכלעורבעדעורב,ד)(איובהכתוב

ארוביוטובוכוכןעלנפשו,בעדיתן
לעשותאדוניוטובכלוובידווויחיהייביר,",

 .כנזכרבנסיונותולעמודיתברךחשםכרצוןבו

רזן/לשאמרו ,דייתיקיבשטרחמכויןוזהו

איג,שס , l/רשיעיי!איט,מציעא(בבאבגמרא

שלאחיינווודא-תיקו",פירושושזחודייתיקי)ר"ה

שבעולםהרוחותכלכיחעניןוזחוממקומו,יזוז
ממקומויזיזוהולאעליושיעברוחנסיונותוכל

כעמודיעמודנפשבמסירתותורתו,חומדרך

 :ועבודתובאמונתוחברזל

יב)ם, flפנרבה(בראשיתרבחבמררשיא)(דב,

צאתלעתערבלעת
חולךשאדםבשעחחונאר'אמרחשואבות,

חואמנבחים,כלביםקולושומעאשהליקח

צאתלעתערבלעתאמרין,אינוןמחמצית
קולחאדםישמעאדכיפלא,והואהשואבות.

מייריואםמבינם,ואדהכלביםשלדיבורם
לאזחחלאוכו',חיותשיחתשמביןבאדם
לעתערב"לעתשיאמרומחרקמחםשימע
שיאמרומחכלאלאבלבד,חשואבות/'צאת

וזמן.עניןבכל

 ,זוגובתחיינואשחליקחשחולךרמוזונראה
שצריךלנפשוחשייכיםהנצוצותחלק

בזחהקדושיםבספריםשכתבווכמולתקנם,

ח, flפסרבה(בראשיתזונובתאצלשחולךישעל
לבתוחשתדלותוחליכחטירחארב(שצריך ,)ב

,להעלותם).לתקנםאיךהאלוחנצוצותזוגו
יתקוושםואחלו,(לביתואצלו,באשזיווגוויש

ולנסועלטלטליצטרךולאנפשוחלקחנצוצין
לחנ"ללתקנםשהרוךבשעהוזהולהעלותם).



חייםעו

נגדו(שיעמדוובבבחים,כיביםקייושובע

לבלבלואחרא,הסזפראצדנפשעןיהכלבים

חןהבדורובפרזפהלז,התיקוןמדךרולהזפרידו
כפניהדורופניהנצוצין,תיקוןסוףשהוא

 .»ב(טמ,סוזפהבסוףל lחז/שאמריכמוב, I1כל

בחיבת(היינואוברין,איבוןובהובציתהוא

מביו'ז,והיינו ,)טג,א(שמואלעבךרשמ"עכי

המתנגדיםהאלוהרשעיםצעקתמקולשיביו
נחוץהואלה'ודרכוגדולעניןהואכילדרכו,
וישמעיבין ,תחכמניומאויביעולם,לתיקוו
זהלעומתזהאתכיבביחתם,מקולבלבכו

עודיתאמץכןעלהנסיוז,וןהוז,יר),(קהלתוגו'
הביגודמכחגדולהנסיוןשהואומה ,ביותר
לאמור,מוהרשהעניןאמרין,איבוןהוא,שלהם

קדרותאהגלות(סוףערב,ועתהוא)זה(כי
לעיל[וכנןרכביותר,גוברהחשךשאןצדפרא

תשבלאבניאתרקבד"הבדברינובפשרתן
השואבות,צאתועתהוא)ובאמתשמה].

הישועהממעיניבששוומיםושאבתם(בחינת

לגמרי,הנצוצותולהעלותלשיאב ,)גיב,(שיעיה
במהרהשלימההגאולהישועתבקרובויההי
רצין.יהיכןאמזאמן),בימינו

הסמיכותזהשלאחרבפסוקלומרשיובןה

השואבית,צאתלעתערבלעתמיד
לפנינאהקרהאברהםאדניאלקיה'ויאמר
"שלשלת",הואויאמרתיבתועלוגו',היום

ובפההקרושאאזובו"רשכתבמהוהבקדם

בפרשתן,התורהעלשלמהשםידבכתבזי"ע
אתואמת·חסדעושיםישכםאםהכתובעל

עלואפנהליהגידולאואםליהגידואדיני
הקרושהז"ווגיר"עלכ" ,שמאלעלאויימ"ז
הואאשריעקב,נולדורבקהציחקשלהזה

מדתחסד,כלפיומטהלדיןחסדביוהמכריע
מדתביןהמרכיעוהואכנודע,התפארת

היהלאיעקבוער(רין),לציחק(חסד)אברהם

ישליםשרחחיי

גיברהחסדפעמיםשקול,חויהמכריע,
מדתיעקבידיעלכושאיומהוכי',ופעמים
אםוזוושכנזרכ.לחס"דונוזפההמכריעאמ"ת
חםרהזה)הזווגיידי(עלעושים,ישכם
האמתשיהיהעיקבשיולד(היינוואובת,

אייתואמ"ת).חס"דויהיהלחסדמצזפרף
יעקבשלאמ"תמדתלהצrפרף(היינוארוני,

כנזכר).חס"רשהואום Iאברהאדונ"ים IIע

עוואפנהויהגירוואואםויהגירו

פעםשקול,יהיהאן(כישובאו,עואויובין
אואברהם,מרתשהואלימי"והמאזניםיפנה

יעקביההיכשלאכנ"ליצחק,כגנדשמא"לעל
בגימrפריאאפנ"הכירמוןוהזוהמכריע).

כנזכר,עדייןמכריעבלתיהיינורי"ן,חס"ר
הקדושים.דבריותוכןכאןעד

צאתועתבערועתלפרשישהעניווזהו
דנבחיוכלביו(ששיהשואבות,

שהיההעיקרוהואהזיווג,נגרהמקrפריגים

אחראהסrפראניגודמפניאליעןרמתיירא

יעקבהןווגמזהשיההימחמתהמקטריגים,

שקראווכיעקבלזפובה,המכרעישהואאבינו
עיקריהיה ])א(פח,בפסחים[כדאמרינןבית

בשושי"ת,ויאוברנאמרכועלהגאולה).
עיק"במדתחוליות] 'ג[פרקיזנ'של(שהוא

ארוניעםחסרועשהונאמרהשלישי).

החסדלמדתיעקבמדת(שציrפרףאברהם,
נאהקרהוז'ושלעיל).כנזכרארבהםשל

בסנהדריזחן"לשאמרודרךעלהיו"ם,ופני
(משיח),מראתיאימתיא)(צט,חלקבפרק

וכיוותשמעו),בקולו(אםהיוםלואמר
בבנ"זצרק,גואלביאתלתכל"תה"השכונתו

ביקשכןעל ,כנזכרהשלשל"תיעקבבית
היום,לפנינאהקרהשמויתבךרמלפניו
היום,בכחינתהגאולההתקרבותשיהיה

כנזכר:



חייס

הטיאליהאמראשרהנקרהוהיהדי)(כר,
שתהואמרהואשתהכדךנא

ליצחקלקבךרהוכחתאותהאשקהגמליךוגם
גומלתשתהאלוהיאראויהיי Iרש'פירשוגו'.

אמרהלמהבזהקשההחנכיוי'/לוכו'.חסדים
אסורהאכך),(אחראשקהגמלךוגםשתה
(ברכותלאכוללבהמתושיתוקדלאכוללאדם

אשקהגמלךמקודםלמימרליהוהוה ,)אמ,
שתירצומהנורקוכברלהארם,תשקהוטרם

קס//זסימויחים(אורחאפריםובידבןה.בפוסקים

קושיןאםביוזהבקניוחילקסקי//ח)אהרבםכמגו
החנמה,בזכותניזוניזאיןאןמקוםשלרצונו
שאיומהקורם,בקצמוהאדםשבאמתנמצא

כהאיהבהמה,בןכותרקגזיוזהאדםאםכן

עיייןאפל//ג,רהב(בארישתרבהרמדשרמקשה

מוקדוושאלכסנררוס )ה//הפ"ב,מעיצאבכאירשולמי
שרנוהאוצרשלהפסקכשראהבמידנהשהיה
במדינתוכזהיארקשאםאזהואואמרקליו,

ואןהאוצר,אתלוויטולשנהיםאתיהרגאן
·אכןריםאםרבתי,(בתמיהשמההמלךשאלוהו
גשמיםירדבמקומכםאםכן)אתםורצוחים

הו,קנהווכאשרתבואות,ויגדלוצמחיםועילה
קייןהבהמות,בזכותרקהוארכחךבקלאמר
בהר).פרשת(רישלבייטבובספרשם

התשרתאמרכיוושפירי"לזהפיוקל
זה),(לאחראשקהנמוידונם(מקודם),

קלהחנמות,בזכותניזוניתשאינהרכחךובקל
וקלוררכה),(בשיטתהאצלהקודםהאדםכן
גומלתשהיאי Iרשופירושלפיבןהראהכו

שלוהאכןריות" Iהיפוךהיינום, IIחסיד

שקל ,כנןכררחנבמדרשראמרואלכסנררוס
בןכותרקנןוניוכרחךבקלכאלומקשיםירי

אםכןשאיןמהקודמת,הבהמהואןהבהמות,

כנ"ל),האכזריות(היפךחסרים""גומלתהיא
 :ונכוושפירואתילבהמה,קודםהאדםכוקל

קזושלוםשרהחיי

הגמליםויפתחהביתההאישבאוילב)(כר,
רהב(בראשתירבהבמררשוגו/,

ןמםהתירויפתח)(ר"הרש"יופירושח)פ"ס,

אחרים.בשדותבדרךירקושלאשלהם
ויתפח)ועניו ה//ר(ברמב"זמובא(שם)רבהובמדשר

אבינואברהםשלגמליוהיולאוכיהקשו,בןה
שם,קייןיאיר,בןפנחסר'שללחמורורומות

רשאניבפשיטותלתרץדקתיקנייתלפיונראה
שהיהיאיר .בןפנחסרבישלחמורו

היהכוקל ,בקצמוהואהחמורקלורוכבקני
תשמשייכמוהלןהחסידותבמדתחמורו

אבינואברהםשלגמליםכושאיומהקדושה,
רקבקצמו,אבינואברהםבהםהשתמשלא
אליקזררקבהםוהשתמשברכוש,שלוהיו
מתורתומשקהדולההיהכיאםאברהם,קבר
אתהקליונאמרמקוםמכל ,)בכח,(יומארבו

ובוראי ,)כI ,כI//נפרבה(בראשיתקברכרין Iוכוארור

בופנחסרןשלהחסידותבקדשותההילא
וכמובן:יאיר,

והנהלביאללדבראכלהטרםאנימה)(כר,
מהומובןאינווגו'.יוצאתרבקה

ו)ו,(אסתרש Iמ'וכפילבי",אל"לדרבהקנין
היינווכוכפשוטו,והואבלבוהמןויאמר

א) ,ז(מגילהבש"סכאדמרינז ,במחשבתו
מנאכולאראםנאמרה,הקושדברוחשאסתר

אפילוהריהמן,שלבלבוהיהמהיעדה
 ,לבו(אלשכתובכיוווידרב,אוויאמרשכתוב

במחשבה.רקןההרי fבלבואו)

התוספותקושיתשפירמיושבזהפיוקל
שס)(מגראראמריאכלעיזר)ר//הב(חצ,בחוליו

אברהםקבראליקזרכניחוששאינוניחושכל
כתיבוהאהתוספותשםוהקשוניחוש,אינו

לאדבאמתותירץוגו',תנחשולאכו)םי,(וקיאר



ם I*l*חעח

וחואאתמיבתששאלחערחצמיריםלחנתן
שלאכיוןניחוש,כללאינוכןראםמאר,רחוק
ולמחכן,עשחולאבלבוכללזחעלסמך

חיינואברחם,עברכאליעזרניחושקראוחו
מזח[ו]ירערבריפולאדזחעלרעתושסמך
כררנילומרשייךואדלעשות,איךחבירור

עשחולאזחעלרעתוסמךשלאחתוספות,
כלל.כן

באמתשחיחכמ"שכנזכרשכתבנומחולפי
במחשבח,רקחיינולבון"אלןןמדבררק

אםורוקאניחוש,איסורשייךלאדבמחשבח
סעיףט /Iקע(סימ!דעחביורחכדפסקינןבפיואומר

שםפעמיםכמחוכןוכון,נפלפתיחאומר )ג//י

ומיושבבמחשבח,לאאבל!וחאומר"בלשוורק

לנכוו:בפשיטות

מחקצת)חצחותדרך(עלבזחעודוי";
לאויאמרלאכוללפניוויישםשכתוב

ויאמרדבר,ויאמרדברידברתיאםעדאוכל
(בתוךכתיבכךואחרוכו',אנכיאברחםעבד

אכלחטרםאנילחם),שחגידרבריםחסיפור

קדושבשםשמעתיחנחכיוגו'.לביאללדבר
אבותעבדישלשיחתויפחכיזי!ועמרבראחד

רבה(בראשיתבניםשלמתורתןחפירוש)(ואמרו

מתורתזרקשיחתןלמדושזחו(חיינו ,)חס, IIפ
מתורתומשקחדולחאליעזרחיינובנים,של
למקוםבניםנקראוחאבותוכן ,)בבת,(יומארבו

ופביוויישםשמו).יתברךרצונושעושים

רברתיאםעראובוואויאמרואבוו

קודם[לאכול]איכללאכיחתפלח,(דברי ,רברי
דקדוקיכלרבימאברחםלמדכו[כיחתפלח),
 ,רברויאמרומצוותן].זןןלחכמינוואיסורי

כדיומיד,תיכףלתפלתךומחררבר[חיינו
לאכולשלאמקפידאתהאםלאכול,שתוכל
אבבי,אברהםעברויאמרתפלתך.קורם

ושלוםשרחחיי

[תפלתבתפלתילמחרמרבילמדתי(ולא
ח'לפניעומדעורנוחוארקכך,כלשחרית]
דבריוכאןעדדרכי),וכןבתפלח,ומאריך

חקדושים.

אבוהטרםאנילפניחםשסיפריןןלוזחו

דבריפיעלחייבובי",ואוייורבר
תנחשולאב)רטו,(זוח//בויקחלפרשתחזוחןוק

תאכלולא(שם)ליחוסמיךכו),יט,(ייקראוגו'
שאסור ·»ב ,י((בברכותרז'ןלשדשרוחרם,על

בלאדאכילמאןחאיכישיתפלל,קודםלאכול
שםעייווכו',ומעונןכמנחשחשיבצלותא

יו/ח).אותקמא(מהדוראתורחדבריובחיבורי

אםעראוכוואמו'שברמזיו,לוזחו

חתפלחקודםאוכל(שלארברי,רברתי
זחועלחקדוש),מחןוחרכנזכרכמנחשואינני
אל"לדבראכלחטרםאביכןגםלחםחזכיר
איסורכאןאיןכןעלבפי,ולארייקא,לבין,

חןחחחמורמאיסורבקיוחנניכנזכר,מנחש

כבזכראברחםמרבושלמדמרתוליעדוזח
לעיל:

ואמתחסדעושיםישכםאםועתהמט)(כר,

ואפנחלידייחגלאואםונוו

מבבותשר'וי(פירששמאל.עלאוימיןעל
עתחיוכלראיךמאורקשחלוט).אושימעאל

קירששכברכיוןאחרים,שירוכיםאללפנות
חמפרשיםבכלכמבוארקירושיובדיןרבקחאת

ייניחוחלאאםכיחפירושואולי·רזן/ל,ודרשות

כיתורח,כדיוינרשחאזאברחם,אצללילך

חיתחשקטהנכיווואוליחתורח,שמרוהאבות
כיוןאביח,חסכמתכרחובעלצריךכןעל

לאואםחי,בתואלחיחעדייומצבשבאותו
וכריןמעיקראחקירושיןבטלוממילאאזיסכים

 :בישראלקטנח



ח-י-ים

הנערהתשבואמהאחיהויאמרנח)(כר,

אזורעשוראוימיםאתנו

ופירושיב)פ"ס,רכח(רכאשיתרבהמררשתלך.
היהרוצההיה,היכוובתואלויאמר)ח II(רי flרש

יפלאוהנחה. 1tעכלוהמיתומלאךובאלעכב

 ,שפירשומחלפיעשוראוימיםלשוובפשיטות
שבה.למימרליהרהוה

חז"לשלמדודבריםכמהמציבורהבהי"לאך
שבועמלאכגוומלבן,אפילוקדםממבהגי

כ) ,ה(קטןבמוערלמדוכן),כט,(כראשיתזאת

בתוםפותוכןבשמחה,שמחהמערביןשאיו

 )א' I(פכלחמםכתבשםשנמאר)ר"חכ ,ן(כתובות
רבקהאתמויברכונשראיוברכתשלמדר
וכהבה .ואמרלבןבזחשברכימח ,)סכר,(כראשית
שאיושהקשורקבתורה,שנכבתיעןוכהבה,

כראיתאתורהמתומקורםרברלמרין
(מעררותוםפותח) I1חג, IIפקטןמוער(עייןבירושלמי

ערוך(שולהןהב"חלמדוכןהג),מחח IIראכ,קטן
לפניהקטנהנשואיבעניורמ"ר)סימןרעחיוחר

במקומנוכןיעשהלאלבןשאמרממחהגרולה,
וכיוצא,טכ,כו)(לקמןהבכירחלפניהצעירחלתת
ויצאבפרשתלא)ואביח II(רברמבווןמפושרוגם

שנחגוימי,מלאוכיכא)טכ,(קלמזחכתובעל
אבילות,בעניוחארמותנכבדימתחלהבהם

שבעתאבללאביוויקשי)ב,(רכאשיתדכתיב
 .ל llזהרמב/'ולשוןכאןעדימים,

דבריפיעלקשהדבאמתכיוןבזה,ל 1tיכןעל
היההיכןובתואלשאמרול ffהנל flחז

בתואלאזהיהכןאם ,והמיתומלאךשבא
רבקחוגםאוננים,וחמחמתמוטלרבקחאבי

בדיני(גםמחוייבתואיננהקטנהבחיותחגם

לחקטניםקועריןמקוםמכלבאבילות,ישראל)
(יוחרערוךבשולחזכבמוארנפשעגמתמשום

תשבשאמרווזהו ,)ט IIכסעיף/מ Iשסימןרעח

עטושלוםשרחחיי

שניםימיםמיעוט(הייבוימים,אתנוהנערה

קבורתאחרעדפביםכלעלשזהוימים,בי
ח ffמערהעולםהאומותאצלכבחוגאביח,

ביוםוהםפרוקבורתומניעונמצאשעות,

אזשנהגואבילות,ימיזןכךואחרהשלישי,

ימיםשבעתאבללאביוויעשכמ"שכןגם
כןנחגוחאומותאצלשגם ,ל I1זמהרמב/וןל l/כנ

עדימיםג/כןואםהקרם,באצרותנכבדיהם

וזחו)ימים,(עשרהחםאבלימי fוזקבורתו

כבזכרימיםעשרהיותר(שבקשועשור,או

 :אביה)אבילותימי fזתוםער

בקשושבתחלהל tז/י l/רשכדברי ;"י-או
שלימחשחבחיינו·ימים,גדולהדבר

אבשעלאבילותחדשיב fי/שהואחודש,י"ב

חז'כלותעדימיםעשרפניםכלועלואם,
עשורדאוי flרשכפירושראם [ ,ל/ Iכבאבלימי

מאודמחדשיםמאודקשחחשדים,עשהרחיינו

וגםממש,ימים.או(שנח)ימיםאושמיח,דכר

להיתנולאאםחדשיםבעשרתתועילמח
לאחדשיםעשרהעלגםחודש,יוובעלרשות
עבדואליעזרכנזכר].ניחאדברינוולפייתנו,

חצליחוח'אותיתאחרואללחםחשיבאברהם
לחתאבלצריכהשאינחבזחלרמזוצרהדרכי,
קרוביםשאינםחינוךברךראפילואבהי,על

שאמרווכמומזולל,יקרמוציאשהואכיוןעוד,
חלקלנוהעורלבןבנותולאהרחליר)לא,(לקמן

לו,בחשבבובכריותחלאאבינובביתובחלה
רוכתיבכמחיתברךחשםבעזרתובחיבורנו

 :מזחעורריברנו

וגו'הגמלמעלותפולאותוותראסר)(כר,
מדרשותתכם.חצעיףותיקח

א Ifלהחירקרמותמדברבםפרמובאפליאח
ורגליועדןמגושבאאותושראתחל, 1fזצ



חייםפ

תרעאבהקרמתבזהשכתבנומהעייןלמעלה,
ובחל(חסר,הוחלקאלעזרמנחתלשו"תזעירא

רבינרתדלוותקטר,איתאחרוהנשנחסורעייןדאבוז,על

כן):ארת

ושלוםשרחחיי

יותרמאמיניםהישמעאליםהםכןעל ,האריז//ל
יתברךהיחידעולםאלקיבאמונת(מהנוצרים)

(עייזז"לחכמינווקרושתותורתוונביאיושמו
לאשרןהכלועם ,)חסעיף ,זנק"וסימודעחיוחדרמ"א
כילהם,מסרםכועלהקליפהמצרהמה
שלאנסייםררביםפעולתויריעליראוכאשר
יריעלפניםכלעליתגלהאזהטבע,כררך

שהבטעולאיתברך,השםאמונתלהם זח~'-'
כלל:כחלהישבלברה

נתולאברהםאשרשיםהפלג,בניוו)(כה,
מעלושילחםמתנותאברהם

פירש.קרם.אץראלקרמהחיבעורנובנוציחק
ועייואצא,(סהנדריורז"למררשתנתן)(ו"הרש"י
(ובמפרשילהם,מסרטומאהשםכישם)שר"י

(סימןחסיריםבספרהנורעפיעל ,"יונםמעשהרהיינוכתבוחכימם)שפתי(עייןרש"י
המשתמשכיכ) ttותתשעתס"טאצלזהההיהדאדקשהולכאורהשדים).
ממעטזהיריעלהשרים,השבעותבקמיעותראחרכיוןבאמת,קשהלאאךאבינו,אברהם

ועייןר"ל,סכנהליריעצמוומביאבזערוכררשתבישיבה,ויושבזקןברורואברהםהיה

כיצ"ה)אותקמא(מהדדואתורהברבריבדברינוויחיר jהסנהדרי'ראשוכריו ,)ב(כח,ביומארז"ל
גםבזהישתמשאבינושציחקרצהלאכועלוצריכיםהסנהדריןהיורשאיםואשרמומחה,

להםוהפילגשיםקטורהבניורקמצוה,לצורךקשואיםונטיעתוכשפיםשריםמעשהלירע
קושדזרעאינםכיטו, ll נז-!גם-אe--ששח--~ __סנהדז:י(עייןחזו/לבדבריוכיוצאעיניםבאחיזת

י,--ערז-;כ;צחקקרארקלזרעו,להתייחסזה), S--bהעובריאתלרוןאדלירע(כרי ,)אזי,
עבורהבש/וסדאמרינןאבינואברהםובפרט

אבינוראברהםזרהעבורהדמסכת(,דיב)זרה

כולםאותםלידעוהוצרך 1הויפירקימאותדן
בנויצחקכןשאיומהולהכניעם.לבטלםכדי

בכגוושישתמשצרהלאתמימה,עולההקדוש
אחריעראברהםאצלויניחוםואםאלו,

כיון ,בלבוויאמרציחקיחשובהלאפטירתו,

אשתמשכועלמוריאבימירושתלישהמה
לבנישמסרםהכתוברייקלזאתכן,גםבהם

בעורנובנייצחקונעיוישיחםהפלגשים
לירושהמותואחריישארושלאהיינו ,י nח

 .הנ"לוכטעםאבינולציחק

קטורה,בניהמההפילגשיםלבנישנתנםומה

לאורחאיותררקריביזרקליפהמימיןרהם
עשושלרקליפהשמאלמצררמהימנותא

ובכתבי ,)בקלג,א tlזרח(עייןבזוחו/קכנורעהשרע

וכמובן:יב),כא,(רבאשית

בניו.וישמעאלציחקאותוויקברוט)(הכ,
ושימעאל)ציחק(ד"חי Iשר/פישר

שעשהמכאוב»(טן,בתרא,בבאמש/וס(יהוא

יפלאלפניו.יצחקאתוהולדתשובהישמעאל
ישמעאלשעשההתשובהכלזהווכילכאורה

הואכיאםלפניו,יצחקאתשהוליךבמה
מצינוהלאבשנים,מיניהקששיהיה(ישמעאל)

העולםהאימותביןנםהנימוסברךרםגכןאת
,~ורתלעניזאולםבשנים,נרולהואכיאם

ממנוצעירכשאחיונםוהתעסקותוהמת

יושבהצעיראחיולהיותומקיםמכלבשנים
והואכעקירתו,יתבךרלהשםנפשוומוסראהל
בכלירוארםפראהזה,עולםבעניניעוסקרק
אביוקבורתבעבינ"כןעל ,בוכלויר



חיים

והואבזהלאחיויותרשידהמתוהתעסקות
תשובהשימעאלרעשהוראיאלאלזה,מקרימו
בפשטותנראהוכו .ררכיובכלמעשיווהטיב
שנאמרטובהשיבהשזהודקאמרבמה

וקבורתוהסתלקותוקורםעורהיינובארבהם,
אביו),(שלחיותובחייםתשובהישמעאלעשה
אתשהקריםמעלתורקחשבזהמהכןואם
זולת.ולאלפניויצחק

(הלכותהרבמ"םשכתבמהפיעליוולאולם

ררכותשובהבעליכיוו')ה"כפ"ז,תשיכה
כאןעד(בעיניהם),ביותרובנזיםשפליםלהיות

שובהממארש'שרכבשערש Iמ'(ועייזהרמב"םלשוז
שאומריםלאותוהשכלמוסרומזה .)כאיתישראל

פאושלוםתולרות

כונתםובאמתתשובה,בעלילהיותשרוצים
חזקהבידלהתמנותהצבורעללהשתרררק

הכלאתלהחריבקודשעםראשיעלולפסוע
חווו.

ישמעאלעשה Wשכתובמהמיושבובזה
כיאםלפניו,ציחקאתוהוליךתשובה

הראיהזהוורקיותר,בשניםובאזקוהוא

נכנעשהואיעןכהוגן,תשובהעשהשישמעאל
אחיובפניגםעצמואתומכניעבעיניוושפל
תשובהבעלבהיותוכןעלבשנים,ממנוהצעיר
זהובעיניו,ונבזהשפלוגםמעשיושתיקו

ל, IIז/ם Iהרמברברילפיהמעולההתשובה

כנזכר:

תוירות
תולרותואלהא)(פס"ג,רבהבמררשיט)(כה,

יגילגילאברהםבןיצחק
כר),בכ,(שמליבוישמחחכםויולדצריקאבי
אחרימוסרדרךעליו/לוכון.גילהאחרגילה

אצלבניםוגידולנעריסהחינוךרואיסאנואשר
ויבעטישורוווישמןיקיימוכי ,עמנועשירי

(בהרבהניכרלאהבעיטהאמנםטו),לב,(ררכים

והתנהגותםבניהםבגירולרקבעצמם,מהם)
במסכתכראמרינןאבותיהם,המהמהיוכיח

ברלרשיעאאפילוקרינןכמאוא)(בנ,סנהדרין
שנאמרקראכהאירשיעא,בררשיעאצריקא

וכדאמרינומחללת,היאאביהאתט)בא,(ייקרא
אבוה,מביהרינוקאשותאכ)(ובןסוכהבסוף

שם.עיין

הנה"קאאזזבו"ראחדפעםהגירוכאשר

קהוהזבפהזצווה"השוזבהזבה"ר

יחשבוכישובה,בשבתמרשרותיובאחר

כרחובעללבנוהאבביןכיבטעותהעולם
וחילוקהיכרהעולםבדרךלהיותצריך

ישראל,מנהגיאווהמצותהתורהבהתנהגות
זהועלפנים,כלעלמעטיותריקלהבןכי

הלאהראשוניםברורותכןהיהאםכיצ.ווח
עשהמצותהיום)(כלע Iרורקלנוישבגלותנו

ר"הקרושיםפשרתעמקוותמגלה{עייןתעשהולא
ולאמצותהרבהובתוכםעו),אופואופניםלתמירי,
כלאצלובפרפשכיחים,אינםשכמעטתעשה
אפילולבנוהאבביןחילוקהיחאםנמצאאחר,

בח,שיקלאובנושיחסרכלבראחרבמצוח



חייםפב

שרידנשארהיושלאנמצאהדורותרובולפי
ישראל.אצלכללהמצותמקיוםחן'וופליט

הכלהתנהגוהראשוניםשבדורותודאיאלא
אבותם,כמוהבניםזה,אחרזהכדורותם

ידיעל ,שלאחריוהדורהוטבעוד(ולפעמים
וכשאביו ,מאכיויותרטוכמוחלושישבנו

כןשאיןמהחכם,תלמידהואלתורהמגדלו
לקבללכלוהיהלאלתורהשנתגדלהגםאביו
א)פן/כ,רכח(ויקראכמדרשז"לוכמאמרםכך,כל

אחדיוצאוכוןהמדרשלכיתנכנסואלף

רבנן,בניןליההווייןרבנןדרחיםומאןלהוראה,
חדשיםרק ,»כ(כג,דשבתכ'בפרקכדאמרינו

מדורהדתלהפוךתהפוכותדורבאו,מקרוב
מעלהכושהמסוהולהסיראחד,בפעםלדור

בינועולםימותזכורז)לכ,(דרביסוז"שפניהם,
רקביניהםחילוקהיהואם ,ודורדורשנות

מקיוםזכרנשארהיהלאכנזכר,קלהבמצוה
רואיןאנוכןפיעלואף ,ח'ןווהמצותהתורה

והמצוותהתורהשומריםקדושיםישראל
היינו ,אכותינוואבותמאבותינולנוהמסורה

הואהאבכילך,ויאםרוזקנךוינדךאביךשאל
 ,לעילכנזרכשינויכליאחריוהבןוכןזקינו,כמו
 fההוהתהפוכותדורעדמעולםהיהכן

הנזכריםע ffזיאא"זדבריתוכוכאועדישמרנו,

לעיל.

האבביופעמיםכםהבאמתכייו/ל,זה,לפי
גםיכירולאהבושתמסוהעודשישלכז

לפעמיםדהו,כלמעטהפרשרקעתה,
אמנם ,ישראלשלבמנהניםאוכמלכושיהם

כדורהיינוהבזזחיגדלואיךכניוכגידול
כי ,לכלניכרהפרשככריחיהאז Iחשלישי

וכנומאביומעטרק(לגריעותא)שינהכנואם

נראהזההרייחדושניהםמעט,עודשינה

שאלהבןקייםאםיוכרבזהורקכבר,לעינים

ושלוםתולרות

מאומה,אבותיומדרכילגרועשלאויגדךאביך
ונמצאמדרכיולגרועשלאינהיגכנוגםאם

 .וקנומהוכנוכבןניכר

אברהםבןיצחקתוורותואוהש ffוז

וידועיצחק,אתהוויראברהם

תולדותלמימרליהדהוההמפרשיםדקדוק
בנומבןדהיינולוםרישולדרכנויעקב.יצחק
יצחק,אתהולידאכרחםאיךניכריעקבשהוא
שלתולדותיהםלבנו,הדרכהלשון(הוליד
ש ffוו .»ופן/ל,רכח(בראשיתטוביםמעשיםצדיקים

ויוורצריק,אבייניוניורכההמדרש

הוא)ואזבנו,כו(היינובוישמחחכם(בנו)

שהואנתבררזקנו(לשמחתניוה,אחרינילה
וז"שכנוכר).כנווכןככנוגילהאחרגילה

בנים,בניזקניםעטרתשםרבההמדרש

עטרתחואבנוכןידיעלבזקנושניכרהיינו
 ,הנוכרהזקןכןהואלאביושהדרזוקנים,

כראוי:הטובבדרך

אלהח)סיםן(תולדותתנחומאבמררשיט)(הב,
אברהםכןיצחקתולדות

הכתובשאמרזהיצחק,אתהולידאברהם

וכליצלחלאעליךיוצרכליכליד)נד,(ישעיח
שםעייןתרשיעי,למשפטאתךתקוםלשון

אינודבריוסיוםלפיגםבאמתאשרההמשך
אתהולידאברהם fוגותולדותלאלהשייכות
קרא,הדךלםיפיהשייכותדאיןובפרטיצחק,

שכתבתרשיעי,למשפטאתךתקוםלשוווכל
דרישיהתימז>לבני{כאגרתוכאגרותיוהרמכוום

בכלישונאים(חיינויוצר,כליכלחואדקרא
לשוו,וכליצלח.לאעליךוחנית)חרבמלחמה

באמונתנולנוהמתנגדיםכופרים(היינו

למשפטאתךתקוםבלשונם),ויתווכחו
ה'עבדינחלתואתהכתובסיוםוזהותרשיעי,



ח-י-ים

יראהאהבהר"ת(את"יפאת"י,וצדקתם

כייעק"ב,יצח"ק'ם 1אברהפדתשהואתורה,

כלבזהנכללוכיב, Iיעק/כנגדתפארתתור"ה

בןיצחקבזרערעשוםישלוטלבלאבות /הג
 ,/הנאוםיעקב)שהואאברהם

לאעליךיוצרכליכלמ"שבפשטותל Iוי/
כנזכרחרבמלחמת(היינויצלח,
אתשהולידאברה"םבזכותזהומהרמב/'ם).

/ש Iכמבאברהם,יעקבכחנשלםכייצחק,
[אשר]יעקבב)פפחנ,רכה(בראשיתרבהבמדרש

אבינוואברהםנב),טנ,(ישעיהאברהםאתפדה

שהצליחכמובמלחפהלהצליחהכחלוהיה
איהוז//שהמלכים.כננדהגדולהבמלחמה

כייכיובזכותואברהם,בןיצחקתוירות

דבריפיועלכנזכר.יציהיאעייךיוצר
הוא iוכמקודם,א)פימו(תנחומאשםהמדרש

הולידאברהםהכתובעלאבהרם)ה II(רי tfברש

דומהיצחקשלפניוקלסתרשצריצחק,את

יצחק,אתהולידשאברהםהכלוהודולאברהם,

פגושלוםתולרות

מאבימלךאומריםשהיוהדורליצנינגד
הכתובעלשפיריובזובזהשרה.נתעברה

וכיזהידישעליצחק,אתהוייראברהם
במרמהאופריםשהיוהרורליצני(היינו 1ישון

אתךתקוםשרה).נתעברהמאבימלך
קלסתרשצרזהידי(שעלתרשיעי,ימשפט

כנזכר.לשונם)ונסתפונסתתמוכנזכרפניו

נחיתזאת[כישעיה]הכתובסיוםי//לוזהו

שפורישיןה'עבדינחלת(שזהו ,'העברי
אבותזכותלולאכיאחריהם,לבניהםהזכות

והעיקר ./ל Iהנמנגדינוגנדלעמודיכולנולא

בזכות(שגםמאתי,וצרקתםהוא)כולנהעל

שמויתברךלנושיתושמיםרחמיצריכיןאבות
מאתי)וצדקתם/ש Iוזוחסד,צדקהבתורת

 :'הנאום

וגו',אשתולנוכחלח'ציחקויעתרנא)(כה,
כזהשכתבנומהעייז

 :)א(ד'אותקמאפהדוראתוהר,דבריבחיבורי

למקום,ממקוםתבואהמהפךזהעתרמהכעתר,צדיקיםשלתפלתןבמשלהלמהיצחקרביאטר .)א(
לשוךכאןעדרחמבות,למדתרגזבותממדתהקב"השלמדותיומהפכתצדיקיםשלתפלתןכך

ממקוםהתבואהמהפךשהעתרבאמרווגםלעתר.שדמהומההמשללהביךוצריכין .)אסד,(ינמרתהגמרא
למקום.

וכיוצא,חוליןרופאכגוןלטובה,לשנותתפלהמועילדאיךהראשוניםשחקרומהפיעלהענןירי"ל
דיןהגזרישנהאזכשיתפללומקודםהרצוןהיהבעצמושזהותירצואמנםח"ו.צרוןכשינויהויהא

מעיקראהיינושם),(יבמותצדיקיםשללתפלתןמתאוההקב"הבבחינתוזהורצון.שיבויואינולטובה,
רצונווזהולטובה,ויתהפךהצדיקיםשיתפללוכדיח"דבתחלהשנגזראושנתעכבאלארצונוהיהכן

כשלוקחיםאמנםהרוח.בהשישלוטכדילמקוםממקוםבגורןהתבואהמהפךהעתרוהנהמעיקרא.העיקרי
שביני(כדילמקומומחזירהכךואחראחרלמקוםזורקההואהעתר,ידיעללמקום)(ממקוםהתבואה

היהלאהאחרלמקוםוהשליכההעתרידיעלבתחלהממקומהכשלוקחהינמצאחרוח).בהישלוטלביני
וזהוכך.אחרלמקומההעתרידי)(עלוישימנהשיחזוררקבקיבעות,השניבמקוםשתשארבכונהרצובו
כךאחרלמקומהשישיבהדעתעלהיינולמקום,ממקוםבגורןהתבואהמהפךהעתרמההמשלשפיר

לאח"ואחרבאופןשנגזררקלטובה,הישועהשיחיחבתחלהית"שודעתוחרצוןחיהנמיחכיכבתחלח,
רצוןהיינויהראשוןלמקומחלטובההדברישיבוהתפלחידיועלשיתפללוכדירקכן.שישארבהחלט
וכנזכר,רצון.שינויואינורחמים,למדתרוגזממדתשמהפכתוזחוכנזכד,הקב"השלחקדום

מהמפנייצחקא"רמקודם,דקאמריצחקדר'מימרותהניב'סמיכותומובןיתכןשפירזח I'ולפ
שהקב"המפניהראשוניםכסברת(והיינרצדיקים,שללתפלתןמתאוהשחקב"המפניעקרדיםאבותינוחיר



חייםפר

אשתו.רבקהותהרהולוויעתרכא)(כה,
דזהן,ויעתרבמסורח

ויעתריד)כא,ב(שמואלואיךרהי).לו(ויעתר
הכ).כר,(שםלארץחוויעתר ]ג[לארץ.אלקים

בי).לג,כהימים(דברילוויעתראליוויתפלל ]ד[
ויעתרזאתעלמאלקינוובנקשהונצומה ]ה[ ,

פעמיםכמה,כתבנוכברוהנהכד).ח,(עזראלנו
שהואאבינויצחקמעלתמעניןי I1בעהבחיבורנו
העומדוהואבימינו,במהרהלעתידהמצדיק
במסכתכדאית~הדיז,במדתלחצדיקנובעדנו
היהיצחקכגנדשהואשני(ובית ,)ב(טפ,שבת

השלישיביתמעיןבהבנותו,דבריםהרבהכו
שם,המפרשיםכמ"שבצורתו,יחזקאלשניבא
חיתוםלאחרהיוצאערבכעניןוהוא ,)ל flואכמ

בחיברוינו(יכ-שכש-םונבהאבותמשארייותרשטרות,

תברא,בכאמםכתבסיוםלעדסמוכיםמאמרמאמרות][מחשה

פחדךתןובכןבכונותמ"שונודעשס}.עיין

מהכלעלנוראושמךהפיסקאשמסיים
וזהו(יעקב),נוראלמדתלהמשיךכדישבראת
שהואחמירשניביתחורכןשזהובכרשכתבנו

הארוךאדוםגלותאחריווהואיצחק,של
ביתהגאולהלתכליתשיגעיועדהלז,וחנורא
כימינו.כמהרהאמתיעקב

אבהרםויתןהכ,ה)(עלילחייפרשתכסוףוזווש

כללו(שמסרלציחק,לואשרכלאת
שלזרעושהםבניוכעדילחםשהואכחו),
כמסכתאמרינןכן·ועלהשלימה.לגאולתויעקב

אברהםשבאהמקדשביתכחורכוב)(נג,מנחות

כני,הםהיכוראשוומרטוככהוצעקאבינו

ולכאורחכביתי.לידידימהאותושאלוהקכ"ה
וחלאבביתי,לידידימההשאלהלהביוקשה

ושלוםתולדות

שיבארקיותרנאהולמילהיות,ראויכן
המקדש,לביתהאבותושאריאבינואברהם

היהשזה(אלאעליו,לבכותחרבנואחריוגם
אברהם,כגנדשהואראשווביתחורבןאחרי

יצחקכגנדשהואשניביתחורבןאחריאו

שלשיי).לביתוהכנה

לידידימהשפירהקב"הששאלוי"לכןעל
ביוותשקראויעקבשלדייקאבבית"י,

לאא)(פח,בפסחיםכדאיתא ,)'גה(בית
שדהשקראוכציחקולאהרשקראוכאברהם

דיידילךאיןכןעלבית,שקראוכיעקבאלא
חלקךקבלתכברכיכלום,עיקבשלבבית"י
יצחקוגםוחרב,ועברחלףשכברראשוןככית

ל, I1הנהג'לביתנסמךציחקביתכי(אלאכן,
כאשרכןועלכנ"ל),המצדיקהואחייהכועל

תקוהלהםישפניםכלשעלאברהםשמע
הגדולה,דעתונחהכבריעקב,בביתבסופן

במנחות.שםכדאיתא

כישהתחלנוהמסורהלדברינבואוכזה

עםאשתירבקהותהרה'ויויעתר

ועבודתותפלתוהיהזהעלאשראבינו,כ flיעק
הואעשו,עמושנולד(ומהתכליתו,לשלימות

האחרווכגלותאלקיםעשהןהלעומתזהאת
הואאדוםגלותשהואצדק,גואלכיאתקודם
צדיקיםכולם[ועמךצדיקים,בבחינת 1עשו

שלוהוסופויסוריםתחלתו ,]כא)ס,(שיעיה
שלימהבגאולהימיםלאורך ,)דפס"ו,רבה(רבאשית
כנוכר.ביתשקראוכעיקבבימינו),כמהרה

אוקי"סויעתרבהמשךהמסוהרוז//ש

צדק,גואלבביאתארץבתיקוו,ארץ,

מהיצחק fוכראחודקאמווזהוכבתחלה).לוצוןשהחדירירקוציןשינויאינייכו'לתפלתןמתאוה
הקדוםברצונוהראשוןלמקומישבאשפירשנוכמו ,'יכ-,"למקיםממקוםגבווןהתביאהמהפרזהעתו

 :נכ"לוכי',שללתפלתזשמתאוהמפנישמו,יתבור



חיים

בחינתמשיחבחבליבתחלתונראהאבל
לאץר,אלקי"םויעתרנאמרכועלאלקים,

יהיהשןהובימינובמהרהרבאהכךאחראבל
המסורה)המשך(ואנמרגמורים.רחמים

ולזהיארץ.רחמים)(מדתהוי"ה,ויעתר
שאמר(וכמוגדולה,ותפלהתשובהצריכין
יבואו .בבכיה'מפייא)אל,(ירמהיהנביא

ויתפיי ) mהמסוון"שאובילם.ובתחנונים
לא(אמנםיו,ויעתרשמו)(יתבךראייו
וסיגופים(תעניותובצומה,רק)בלבד,תפלה
כלעללואפשרישאיזולמישאפשר,למי
תשובה).ובבקשהתיקוניענינישאריפנים

בימינובמהרח(לגאלנויבו,ויעתרמאיקיבו
צרוו):יהיכןאמו

אםותאמרבקרבחהבניםויתרצצוככ)(חכ,

ותלךאנכיזחלמחכו
בבטךנגוייםשנילחהיויאמרהואתלדרוש

יאמץמלאוםולאוםיפרדוממעזלאומיםושני
להםשנעתרשכיווחשבההיאחנחכיל IIיוגו/.
שניהםהםתאומיםאםבודאי , mשנתעבחי

כןעל ,יחיוחכמיםותלמידיצדיקיםהם
ביניחם,מידשהתחילחחתרוצצותעלנצטערח
חכמיםתלמידיביוקטגויראשיחיחלחורות
לזה.ןחומכנחיםצדיקים

חשבהשניהם(כיהבנים,ויתרוצצווז"ש

ולומדימקוםשלצרונועשריםלבני"ם
שעושיןבזמןא)(לו,בקידושיווכדאמרינותורתו,

בקרבה.בנים),נקראומקוםשלצרונו
על(בצטערחאנכי,זהיונהכזאםיתאונר
אנכ"יזהלמהכואם mואמכנזכר,מחלוקתו

אלקי"ך,יחידבלשוולישראל,נאמריחיהה"א
שהיהכמואחדבלבאחדאישהםכאלו
בפירודיהיוואםהתורה,בקבלתבאמת

פהושלוםתולרות

למהכןאםזה,מולזהוהתרוצצותהלבבות
כנןכר)./ך Iאלקיה'אנכייחידבלשוןלחםנאמר

דרשלדרוש(היינו ,'האתיררושותיו
לרבות.תירא,אלקיךחואתעקיבארבישדשר
ון"ש ,)א(ככ,בפסחיםכדאמרינןחכמים,תלמידי
שהייוחכמיםתלמידילרבות ,"/ה"אתלדרוש

ז"לוכמאמרםבןה,זהומוראכבודנוהגים
רבךכמוראחבירךבכודהייב) /Iמי(פןןר,באבות

יה,ה'ויאונרשמים).כמורארבךומורא

חכמים,תלמידישניביןאינוחמחלוקת(שןהו

יאומיםושביבבטבךגוייםשבירק)

(היינויאמץ,מיאוםויאוםיפררוממעיך

חילוקזהוועשו,עיקבההתנגדותשזהו
ולאוםאחרא,·וסטראזדקליפה-זבי~··הקדושה
ז"לכמאמרםנופלןהקםכשןחיאמץ,מלאום
אלקיםעשהןחלעומתןהואת ,)א ,י(במגילה

החתנגדותעלתתמהאלכןעלוי),ו,(קהלת
כנזכר:בינותם)והמלחמה

וגו'בבטנךגוייםשנילההיויאמרבנ)(חכ,
ורביאמץמלאוםולאום

עםישראלב-עדןכותלמליצתי"לצעיר.יעבד
ןוכים,הםנפךשממהכישמו,יתבךרקריבו

שלשרןלמעלהןחמולןהמתלחמיםכשהם
גבותםועלחעולם,חאומותשריכנדישראל

הרבים.בעונותינוכעתאדוםהואעשושלשר
כשזהוה,לעומת(זה ,יאזבזמואוםוואום

ממחאך ,)א ,י(במגילהכדאמרינונופלןחקם
כיווהןה,בעולםגםטובכללנומניענפךש

להחוויאמרהקודשברוחבבנואחשנאמר
ציחקשרבכת(וכיווצעיר,יעבורירבכנזכר).

אתשמכרוכיוןהבכור,עלהכוהנההיאבינו
לךויתוהברכותמניעיםהרילעיקבבכורתו

[מלבדליעקב,כוגםהזהעולםטובכלוגוי,
עולמותביבנחלתכברשחילקוהבאחעולם



חייםפו

שחברכותתאמרואםחנא],עולםיעקבולקח
חלולאבטעותשחיוכיווח"וחליםחהילא

וטבעותבמרמחשחיחכיוןוחמכר,חחילוף

חםכועל ,חבכירנשארעשיכואםעשו,
 ,לנימשועבדיםלחיותצריכיםחעולםחאומות
צעיר,[את]יעבודחבכור],[חואורבכמ"ש

ממחכרחךעלעשו),כטענתיעקב(שחוא
ובעולםחזחבעולםטובכללנומניענפשך

כנ"ל:ישראלבכללחבא

שחואעשוחיינוצעיר.יעבודורבכג)(כח,

שייעקב.לצעיריעבוד ,חככור
לקחתכךכליעקבחפץלמחלחתפלא
ח/(ויאמרחןמאתנאמרשזחכיוןחבכורח,

ואםצעיר,יעבודחבכור)(חיינורבכי)לח,
לאומות,לעבודזחידיעלחו/ובניויצטרכוכו

כגלותחנחעדחרביםבעונותינוחיא(כאשר
חמר).

זחויעקבנישצווחעשוטענתחיחזחוכיוי"ל
לקחעתחוחנחלקחבכורתיאתפעמים,

ממחבטענתחיינולו),כז,(כראשיתברכתיאת

יעקבחואכןאםבכורתילקחאםכינפשך
ואתאותילעבודחואוצרד(חבכור),חרב
שנאמרברכתי,אתלקחועתחולבסוףבני,
חעולםשאומותחיינועמים,יעבדוךכט)(שםכח

דסתריתרתיהואכןואםלו,יעבדועשובני
נםשנהיםלקחםואיךוברכתי,ככורתי ,אחדדי

יחד.

רקלקחכיישראל,בנישללזכותוי"לאולם
חעבודחרקחיינוהבכורח,קדושת

עשובעינימבוזחחיחשזחויתברך,לחשם
לחפוךכושאיומחעדשים,נזידבעדולקחו

איזחובראשונהנולדיעקבשיחיחחמציאות
 ,צעיר·יענודורביקויים .עדייןכןעל ,אפשר

ושלוםתולדות

במחרחישראללבנילאומיםשישתחווחיינו
שבבכורח,וחעבודחחטובחרקולקחבימינו,

 :וכנזכרו IIחהרעחולא

שדחאישצידיודעאישעשוויהיכז)(חכ,

אחלים.יושבתםאישויעקב
איש" Iןפעמיםבןנאמרבעשרמדוענשאלתי

אחדפעםרקוביעקבשדח,אישצידיודעאיש

צדחיחעשוכיבפשיטותוחשבתיתם.איש

ומדקדקצדיקכאישעצמורעושחאביואתבפיר

ופירושי)פס//נ,רכח(כראשיתרז"לכדשרתבמצות,
ציראישנאמרכןעלריצ),יוער(ר"חרש'ןי

שרה,אישכן)שאיומחכנ"ל,לרמרת(בפיר,
בנלרינמררשרעאחר'ן'איש Iחהי(כשדח

אישפעמיםב'נאמרכןעללכל),רמופקר
אחרלאישפעםבכלעצמואתעושחשחהי
כוכפיותם,אישיעקבכושאיומחכנזכר.

כמוכו:לאמיתואחדאישרקחראכועללבו,

כירםמכרחעשראליעקבויאמרלא)(כח,
לתמוחישלי.בכורתךאת

כיוןעציר)יעכורורבכר"חול I(כבלכאורחמאוד

רבקחחקדושחמאמואבינויעקבשמעשבטח

שלמדרשו(בכיתחןמפילחחנידואשראת

יעבוד(חבכור)ורבבכטנחגוייםשניכישם),

יחיחכואםחבכורעשושנולדומאחרצעיר,
(לקמזכמ"שלעבדים,לנויחיחעשושבניכן
מלכיםוחיחוכן)וגר/.עמים(יעבדוךטג)כז,

יעקבכשיקנחכןאםכנ),מט,(ישעיחונו'אומניך

יצטרכוכןאםנמורקניזויחיחחבכורהאת

לבנילעבודח"ויעקבבניחנןןל)חבנואח(כפי
כנזכר.צעיריעבור(חבכור)ורב'ש Iכמעשו,

בבכורותשעבודהכיוןרשווי)(עייןשכתבוומה

לאממילא(ועשילח,נתאיחכןעל



n יייים

עשוויבזבזהלך)כח,(לעילש IIכמלהראויהיה

כזהעשהמרועמקוםמכלהבכורה),את
כשיהיהזרעוועלעליו(חווו)שיעבורלהניח
הוארהעיקרוראיאלאכנזכר.הבכורהוא

בבכורותדהעבודהוכיוןיתברך,השםעבורת

עבורתבערבניוונפשותנפשומסרכןעל
לבניבגלותלהשתעבראפילויתברך,השם
באמתנאמנםיתברך,השםלעבורורקעשו

יעברוךליעקבבברכותכט)כו,(לקמזבמ"ש
שעשוונמצאלברכה,זהגםנתהפךשובעמים,

 :ובניו]הואליעקבשיתעבד

למותהולךאנכיהנהעשור,ייאםלב)(כח,
י"לבכורה.ליזהולמה

סימואבות(מעשיעשוודךרמעשישזהו

בגלותבימינו,הכופריםהרשעיםכדרךלבנים)
הבאעולםשעלשיאמרוהלז,הארוךאדום

בזה,כופריםכיעוד,מיניהנפקאלהםאין
יוכלוימיתושכאשרוהיתולצחוקדרךואומרים

וזהועוד,להםיכאבולאהכלבים,לפנילזרקן
שלהעבורהמהוכיעשוואמרשחשב

שניבנחלתחלקושכבר(שכיוןהבכורה,

[ולאהזה,העולםבללולקחוהואעולמות
באמתשמגיעהתורהפיעלעצהששיחשב

וגםבמפרשים,כנזכרהזההעולםובניוליעקב
מגמתוכלבזהרקאשרבעה/וי],ברברינולקמז

לועורמיניהנפקאזהומה ,תאותווהשלמת
כיוואביו,בירושתשניםפישיקבלבבכורה
לושידהזההעולםוכלכברנתחלקשממילא

בעולםבהבכורהעוריוסיףומהיזכהומהלברי
רקששיקרבנותוהקרבתהעבורהוזהוהזה),

ובזההבא,עולםשכררקלויהיה'לבכורות
הבהעשוויאונרוז"שהאמין.ולאחפץלא

רקהואהבכורה(שמעלתיזכות,הוידאבכי
בכורה,ייזהויונהכשאמות).הבאלעולם

פןושלוםתולדות

חפץשוםליאיוכשאמותהבאעולם(לצורך
הבכורה,אתעשוויבזזה)יריועלבזה,

(כנזכר):

אתןולזרעךלךכיוגוןהזאתבארץנורנ)(כו,
אתוהקימותיהאלהארצותכלאת

והרביתיאביך,לאברהםנשבעתיאשרהשבועה
כלאתלזרעךונתתיהשמיםככוכביזרעךאת

מקורםכיהרקרוקנורעכברוגו'.האלהארצות

"ונתתי"כךואחרלעתיר,לשוו"אתן"אמר
האצרותכלאתלזרעךבכרשנתתיעבר,לשוו
ככוכביזרעךאתוהרביתישכתובמהוגםהאל.

שמענולאמעולםכילכאורה,יפלאהשמים,
כוככיכמודוקאבנים,בהרבהארםשירצה

שמים.

אבינולאברהםהשבועהשניתןכיוויזולאולם
בנילבניוישראלאץרהקב"השיתו

כמ"שהתורה,שישמרומנתעלוהיינוישראל,
וישמורבקוליאברהםשמעאשרעקבבזה

תורהאפילו ,ותורותיחקותימצותימשמרתי
היולאלאץרהראשונותוהביאותפה,שבעל
והתורהוהבטחתוה /fוהקבעולם,לקיום

כרחךבעלכועלנצחיות,כולםזהוהקרושה
גואלבכיאתהשלישיתביאהעלרקהעיקרקאי
התורהבקיוםתלויוזהבימינו,במהרהצרק
תלויותמצות)ג tl(שמהתורהמצותשרוב

(ובגלותבימינו,במהרהצרקגואלוביאתבארץ
(עייןעמוקותבמגלהכראיתאהיום,כלר"ערק

בדjגךמת(עייןוכבורעעו/ן)אופןאופניםקרשוים,שופת

תלויהרברואיוהקיציזכלוכלוחחניךו»,םפר
כהלכותם Ifהרמכוכמ"שכתשוהכ,אלא

 .)ח"ח ,ו//פ(תשובה

עתיד).(לשוואת"ן,ויזרעוידכי/ש fוז
אתוהקיונותיהאי,הארצותכיאת



חייםפח

 ,אביךואברהםנשבעתיאשרהשבועה
ישראלבאץרחתורחבניוששימרומנת(על

השמים,ככוכביזרעךאתוהרביתיכב"ל).
חתורחבעצמזשמקיימיובמחדישאיו(חייבו

אחריםולחוכיחלחשתדלצרדרקחקדושח,
חתורחדגללחקיםחרביםמצדיקולחיות

כתיבוחבחדאפשר.מחבכלתילועלחקדושח
לעולם"ככוכבים"חרביםומצדיקיג)יד,(דניאל
"כונכים",נקראוחרביםשמצדיקיחריועד,

חרביםמצדיקיזערושיחיחחחבtפחחוזחו

ונתתי,ואז)כנזכר.שמיםככוכביונקראו

חרמב"םכמ"שחייבולזרעך,תנתיכבר(כאלו
תשובחעושיושאםה/וה)(פו/ו,תשובחבחלכות

איחורבלי"ונתתי"ומידתיכףויחיבגאליו,מיד

ושלוםתולרות

אתוזרעךבתתי)כברכאלוזחוחריכלל.
שמעאשרעקבוגו'האוהארצותכו

ויקיימובתשובח(שישובווגו'בקוויאברהם

ל: IIכנחתורח)

ושימורבקוליאברחםשמעאשרעקבה)(כו,
 .ותורותיחקותימצותימשמרתי

שבתתורתבמאמרבזחשכתבנומחעיין

 :)כ(בפרשתו

שמעאשרעקבחלזחכתובעליאמראו
משמרתיושימורבקוליאברחם

חאלשיךעמדכברותורותי.חקותימצותי

נשבעתיאשרהשבועהאתוהקימותיהאלהארצותכלאתאתךולזערךלךכירגר'הזאתבארץנור .)כ(
עקבוגו',האלהארצרתכלאתלזרעךונתתיהשמיםככוכביזערךאתוהרביתיאביךלאברהם

הכתובאמרבתחלהכיטובאלדקדקישותורותי.חקותימצרתימשמרתייושמורבקוליאברהםשמעאשר
רנתתיכתובזהשלאחרבפסוקומיועתיו,לשוןייאתן"היינוהאל",הארצרתכלאתייאתןולזרעךלךכי

לארכהבאץרהתהלךקוםיך)יגי(לעילהכתובעלא) ,ק(בתראבבבאחז"לאמרואמנםהןעבר.לשןו
וגו'אתונתתיליצחקמ"שניחאשפירזהולפיבחזקה,ישואלאץראזקנהאבינוואברהםולרחבה,

אחויו,ולזרעולאביולוניתןכברהואכןואםבחזקה,אזוקנאולאברהםנינתהשכברמשוםעבר,לשון
עתיובלשוןהאלהארצותכלאתאתןולזועךלךכישהתחילזהמהכןאםלהביןצויךעוייןאך

כנזכר.

ותורותיחקותימצותימשמרתייושמורבזההכתובעלב)(כח,ביומאל /Iחזשאמרומהפיעלורנאת
מוועבקושיא,והניחאפילר),ד"ה(שםישניםבתרספותותמהתבשילין,עירוביאפילואבינואברהםשקיים
בקידושיןוהנהדרבנן).מצותמשאיר(יותרורבנןקלהמצוההמימראלבעלנראהתבשיליןעיוובידוקא
וכו'עקבשנאמרניתנהשלאעוכרלההתורהכלאבינראברהםשקייםסתםאמרינןבמתניתןא)(פב,

עמווכברפה,שבעלתורהלהביאותורותיבזהרש"יפירשוכןותורותי,חיקיתימצותימשמרתיוישמור
בסוףאגדותבחידושיבמהרש"אועייןבתשילין,עירוביאפילווקייםהדרשרש"יהביאלאמדועהרא"ם
שם.קידושין

לרבותבעימהכולה,התירהכלאבינואברהםשעשהקיוושיןסוףהמתניתןלשוןעללדייקישונם
מהכלעלהמשנהבלשוןיותרשדקדקוהמקומותבכלבש"ס(ומצינוייכולה",יגםייכלןןהתיבדתבאלי
(טימזחשנהראשהלכיתזהבבטוריועייןיכילה),כלבכפילייאדבנןואמריהכאשכןומכללרבית,שבא

כולן.הערלםכלעלמלוךנוסחעלש Iמ'םק'/ג)תקפ'/ב

איפסקאדלאדכיין )'אארתהגדילשבת(מאמריששכרבבניזקיניקדוששכתבמהפיעללינראהאולם
להקל,גםנחבןמכלליוצאולגמריישראלדיןהעולםלאומותלהםישאםהשבטיםביןעדייןהילכתא

אתאבינואברהםכששמרכןעלהשבטים,לשיטתובפרטנחדבןחומריהגםלהיותצריךלחומראאו
(סנהדריןמיתהחייבששבתנחבןבכלליהיהשלאלחרמראמעטהיוסבאמצעמלאכהאיזהעשההשבת

שישמיראברהםגבישייךלאאזהואכזואםהרבה.האחרוניםעודמזהדיברווכןשם.עיין ,)אנט,
יפהומנהלשבתיפהמנה.שיברורכדיכ)(טי,ביצהבש"סכמבוארהיאוהטעםתבשיליזעירוביויקיים



פטושלוםתולדותחיים

אברהם,בזכותרקה 1Iהקבשתלהבמההקדוש
כמוהתודה,שומדה~הלאח"וצי'חקוכ~

מצותיעלר)פס"ר,רהכ(בראטיתל 1Iרזשדשרו
הלאפה,שבעלתורהגםותודותי,חקותי

סמכומכאךאפותאפואשרמאתשםראמרינןב'טעםהך(דבאמתשבת,על rלהכישכחולאליו"ט
יכןמדרבנןרקתחומיןעיריביליהדסביראדלדידןעיקר,איניזההתירה,מןתחומיןלערוביחכמים
לדידןשייךוזהדרבנך),שהיאלרביתא rתבשילעירוביאפילראבינראברהםיקייםיומאמש"סבראה

שלאכדיתבשיליןעירובלעשרתהוצרכוכןעלדהו,כלגםבמלאכהגםבשבתולבשללהכיןלןדאסור
בחבןלחומרתבשבתמלאכהאיזהכרחובעלעשהאבינודאברהםנאמראםכן rשאמהלהכין,ישכח
ישכחאםאפילודהאתבשילין,עירוביטעםגביהשייךלאכזואםאחרונים,כמהכדעתישבותשלא
המלאכהזהיעשהבשבת,מלאכהאיזהלעשותצירךכרחודבעלכיןולשבת,כראוישבתמערביכיןולא

עירוביאפילןאבינואברהםדקייםביומאדאמרינןכיוןודאיאלאכיוצא,אובבישולבשבתסעןדתןלהכין
עיררבלגביההוצרךכזעלישראל,כדיןכןלוהשבתאביבואברהםדשמרהןאכרחובעל , rתבשיל
בחגיגההש"סכדעתוזהויו"ט,שהואשבתמערביוםמבעוולהכיןישכחשלאכדיבטעמיה rתבשיל

מאברהםלאבותלהםהיהלגמירישראל rדדדרכיםבפרשתלמויממבולגריםתחלהאברהםשהיהא) .ג(
בעה"י).אחרבמקיוםמזה(וכתבבילגמריבחבזמכללשיצאגרדקראוכירןראיל,ןאביבר

אברהםשעשהוקאמרהראוןקנאתנאוהאי , rקידרשוסןףומתניתןלישבאמרבןשפירזהילפ~
אפילוחיסרשלאלרברתכנזכרכרלהרגםכלרגר',עקבשבאמרביגתהשלאעדכילההתורהכלאתאביבו
שנרגעבמקרםאפילוכגרןמהתררה,כנזכר)השבהראשבהלכותשםזהבהטרירשכבת(כעיןמעוטדבר

גםישראלכדיןרישראלמשהתררתככלוקייםשמררקמלאכהשוםעשהשלאהיינונח,בןלחומרת
ניגתה.שלאעד

כרלההתררהכלאתאבינרארבהםשקייםאשירבואיתימארבאלאשמעינןזהלפישפירבאזהיבם
כלבמגתיתןהתבאוקאמרדמהלאשמעיבןבתשיליז,עירובילרבותאכנזכרחיינותבשילין,עירוביאפילר
אברהםאותןקייםכןפיאףשבת,לעביןכגוןבחבן rלוקולאשהמהובריםלרבותהיינוכולההתררה
כרחובעלעושהוכשהיהכןלאדאםתבשילין,עירוביקייםכןעוליוטראל,תורתחוקותככלאבינו
ישניםהתוספותקווטיתוגםהקושיות,כלומיווטבכנ"לתבשיליןעירובישייךלאאזבשבתמלאכהאיזה
דוקא. rתבשילעירובינקטלמה

נחבןולאבחזקהקונהישראלורקופסקינןלהם,ישנחבןויןהעולםואבותנאמראםוהנה
התהלךקוםשנאמרבחזקהישראלארץ·אתאברהםוקנהבתראכבבאאמרינןהאיךיוקשהוהבהרנכיר,
אבינולאברהםגמורישראל rוומזהכרחוובעללהם,ישנחבןספקאםכהנ"לבה mרללארכהבאץר
בחזקה.האץראתקנהשפירכןעללגמרי,נחבןמכללויצא

שבפועלכיןועתיו,לשוןאת"ן(היינרהאל,האצרותכלאת"אתו"ולזונזילךכ~הכתריבםהמשךיזהו
בא"ךם IIלארכהנשבנות"אשרהשבונוהאתוהקימות"ויהרשע).משהימרתעדלישראלביתבהלאעויין

שאמרלאברהםוההבטחההשבועהמכח(היביוהאל,הארצותכלאתלזךערונתתיובו',זערךאת 1'והרב"ת
שכברעבר,לשןונתתי rעבהואכרחובעלבאמתזהידיעולחבזקה,שקבארבאץרהתהלךקוםלו

בחזקהישראללאץראברהםשקנאווטעםראיהמביאזהעולישראל,כדיןבחזקהילזרעוליאברהםקנאן
אברהם(וטקייםורתרת",חקיתיםצות~משמרת"רשמורבקייבאהרםשמנואשרנוקבלו).ישישראלרדיז

דבירםגםהייבוכבזכר,כרלוהתירהכלרקייםב)(כח,בירמאזהעלכדאמרינןבתשיליןעירריבאפילואבינו
כזעלמלאכה,וטרםבשבתעשהשלאישראל rכדנח,בןמכלללגמריריצאבח,בןלגביקילאשהוא
כויןבחזקהשקבאוהאל,האצרותכלאת(כבר),נתתיבזהבאמרכןועלכנזכר).בחזקהקנאושפיר

 :רבכרןוטפירראתיישראל,



חייםצ

כנןכרהתורהכולםשמרוהקדושיםהאבות

והרביתינאמרלהלוונםניתנה,שלאעדלעיל
עבדי.אברהםבעבורזרעךאת

ואיןתמימהעולההיהאבינויצחקכייעןוי"ל
ל 11רזשאמרוכמולו,כדאילארץחוץ

העקידהאחרינםוהיינו ,)גפס"ד,רבח(רבאש~ת

תמימה,עולהכדיולשומרוצריךימיוכלהיה
דמתיהירמאןהאיא)בט,(טגילחחן"לאמרווהנה
אונב"ואוב)בא,(ויקראשנאמרהוא,מוםבעל
הריםתרצדוזלמהיז)סח,(תחליםונאמרדק,

קוב'/הלואומרהיהאםכןועליכו',גבנונים
בזכותהאלוהטובותכללויעשהכיליצחק
יכנספוחששהיהומצותיו,מתורתועצמו

 /דעתומגיסהדעתמהרחבתמנהושמץבלבו
ננרעוהרילעולה,ופסולמוםבעלנקראוהרי

הגידכועל ,ח"ותמימהעולהמבחינתמעלתו
בזכותרקלונותוהואזהכלכייתברךלו

ליזהרצריכיז,היהלאביעקבכושאיומהאביו.
יעלהאםגםוקרבו,עולהבחינתשאינובזה
להיותצריךשלפעמיםחסרון,איוכזהבלבו

חיטים(דכריה'בדרכולבווינבהבחינתהצדיק
 :כנודעו)יז,ב

אשרעקברקהכתובשאמרמהיאמראו

והרביתיוכןבקולי,אברהםשמע
הזכירולאעבדיאברהםבעבורןרעךאת

היהלאוכיהמפרשיםשהקשויצחק,בעבור

ובפרטוצדקתו,יראתוזוטרוכי ,ח'/וזכותלו
נפשוויצאההמובחגביעלצווארופשטאשר
היהשעבודתוכיוןאולם .יתרבךשמולמען

הדיובמדתוכשבותניןעליונה,גכורהככחינת
מקטריגיםזהלעומתישמדתוכפיאחדכל

כאהוכאשרכדיו,לפניךיצדקומיגדולים,
עליעקב,לבניהיינויצחקשללןרעוהברכח

אברהם,שלהחסדבמדתרקנתנםכן

ושלוםתולרות

יוכלמיבחסדולהטיבשמויתברךוכשרוצה
בכלנאמרכןעלוחסד,חנםמתבתעללקטרג

 :כנזכרבמדתועבדיאברהםבעבוררקזה

מצותימשמרתיוישמורונו'עקכיאמראו

שבעלתורהזהותורותי.חקותי
א)(פכ,קידושיובסוףרז/'לשאמרוכמופה,

סמוכיו,(דרשתיבזה.ותורתי)/ח I(די Iרש'ופירוש

כגרריצחקוישבהכתובליהוסמיךעם)
היאאחותיויאמרלאשתוהמקוםאנשיוישאלו

כזהפירשלאשתו)/ח I(ד .ל Iן'רש'/יהנהכיוגו/.

גםלפרשישאמנםאשתו.עלכמולאשת'/ו
ונםלאשתו.ששאלוהיינוו, Iלאשת/כפשוטו

ששניהםהיא,אחותייצחק)(היינוויאמר'ש Iמ

כןעלכן,שיאמרומקודםביניהםדיברו
להשיבכיונושניהםלאשתואואותוכששאלו

לאכןועל ,אחותוהיארבקהכיאחדלכל
חתיכהאנפשיחשויאמשוםבזהשיד

בן)(סיטןרמ/'אבתשובותש IIכמדאיסורא,

הוחןקהלעניו )ח/ Iקפסיטןדעח(יורחזהבובטורי

אמרוששניהםדכיוןשם,עייזבשכנותיה,נדה

שפירכןעלהעולם.לפניכןשיאמרוביניהםכז
אתמצחקציחקוהנהויראח)כו,(לקטןש IIמ

נדההוחזקהשידולא ,אשתורבקה
אנשיושיאלוהלשוןושפירשם.עייןבשכנותיה,

מקודםביניהםדברוכןכילאשת"ו,המקום
להםיאמרוהמקוםאנשידכששיאלוכן,גם

היא.אחותי

(חלקאלעןרמנחתבשו/'תכעה"יביארנווהנה
דהךדאבדין)עלוחבלידבכתבעדייוט, IIעסיטןו'

אנפשיהשוויאלעניומקוםבכלדאמרינו
וישובור/ש Iוןדרבנן.רקןהודאיסורא,חתיכה

כמ"שאחריובנוויצחק(אברהםובשוברתי,

חקותיובצותי .)ל Iוכנ'ז"להרמבן/ובפירוש

חן"לכדרשתפהשבעלתורהזהוותורותי,



היים

אנשיוישאווונו'וישבליהוסמיך .)ל II(כנ
היא,אהותיויאמרל, IIכנואשתו,המקום

שויאשייךלאכן,ביניהםשדיברודכיון

איסורהואןהוכלדאיסורא,חתיכהאנפשיה

תיקשידלאלומראופןוהיהל. Iכנ'דרבנןרק
תורהרקהאבותקיימודלאל IIדימשוםכלל,

חכמים,ונזירתפהשבעלתורהולאשבכתב,
ותורותי,חקותימצותיהכתובקאמרוהעל

פהשבעלתורהדקיימוהריפה,שבעלתורה
לומרהוצרךכןעלדרבנן,מאיסורונשמרו
 ,ל tlכנמקודםכוביניהםריברוכיונו',וישאלו

משוםדרבנוהאיסורגםכללשייךלאכועל
והואל, Iכנ/דאיםוראחתיכהאנפשי'שוויא

 :לכתחלהמותר

ב IIעקבתיבתהתרנוםעליאמראו
דבריפיעלף. Iחל'שתירנם

אשרעקבקאערץ)מדפוסח IIע(דףהנדולהקנה
ושמעתורהעקבומהובקולי,אבהרםשמע

ב"ר'ש Iבאתור"השכוהתורה,לקייםאברהם
עולהת, ffכי"למ tlטח"נס tlזו"עה"פד"ץ"קג

'ש Iוזהקדוש.לשונוכאזעדעק'ןב,חלופו

(שהואעק"ב,אותיות)חילוף(היינוחו"ף,
אבינואברהםשלמדכ] IIעקגבימטריא[כ-ע-כ-פתורה

כנזכר):

י"ליצחקשחפרבארותבהש;שהיח)(כו,
יצחקכיבתים.הג'רמוז

הואידוועללעתיד,המצדיקיהיההואאביני
בנייעקבלביתבימינובמהרההגאולההכנת
ככמהכדכרינו(ועייןהואחדוהכל ,)בטפ,(שבת

כועלגבדין),ריחאתוירחרב"הלהלזןבפשרתומקומות
הראשוניםובהבתיםבארות,הג'ומצאחפר

האןהבארנקראכןעלוצרותמלחמותהיה

היחחשניכביתכישטנה,השניובארעשק,

(וחסרוואחראהסטראהתגברותביותרעוד

צאושלוםתולדות

הנכריםבמלחמותוכו'),ותומיםוהאוריםהארוו
במסכתז"לוכמאמרםאן,ישראלעלשמשלו

מוקדון,לאלכסנדרוסשהשיבוא)(לב,תמיד

בזמןהיה(והואהרבים,בעונותינונצחשטנ"א

כןעל ,»א(סט,יומאבש"סכדאיתאשניבית

גםרבוונאמרהנ"ל,לרמז/ה Iשטנשמהקראו
המריבהשהיההיינולרבותגםחיינועויה,
 .כנזכראז'ביותר

השניחבארעלעליחנםרבוי"ל(ונם
עשהזהלעומתזחאתכילרבותא,

מחב,ירוהגדולכלכןעליד),ז,(קהלתהאלקים
שגברהשניובבית ,)אנכ,(סובההימנוגדוליצרו

החמשהעודהיהשלאאחראהסטראידיכבר
והלוחותהקודשהארוווהעיקרשחסרודברים

לאכןאם ,)בכא,(יומאיכוןיתומיםוהאורים
אותולקנאותבמחאחראלהםטראעודהיה
עליחנםורבוקנאוזהכלועם ,כךכלאן

לרבותא).עליה",'/נםאחראהסטרא

קראובימינובמהרההשלישיהביתאמנם
הרחיבעתהכיויאמררחובות,שמה

אלוקיךהןבהניח(והיהבארץ,ופרינולנוהן

כןיט»,כה,(דרכיםוגו'מסביבאויבךמכללך

כעיוראיתי[ושובאמו.בימינובמהרהרצוויהי

 .]ל"זברמבן/ןזה

הוי"ה"הרחיבהשלישיבביתמ/'שאמנם
הקןבווהרדאמרומהפיי"לעלונו",

שלים,שמאהואאלקי"םחו"יכיב)קח,(זוח"ב
חוי"הרקמצינושליםיחודאכייפלאולכאורה

יהי"ההשלימותבתכליתחשלםוחיחודאדנן'י,

ומחוכנורע,יפ"העולההיינווכו',אחדה'
אלקים.לחוי"העניו

הוי"הידיעתיתפשטכירומזיו/לאולם

עלנםחויות,כלמחוחשחואכביכול,
כנודעאוקי"םגימטריאשהואהטב"עבחינת



הייייםצב

בתשובותוכמ"ש ,)'גה'ההוי"ה,שער"א Mאגח(גיתנ

וביארכן,שרשרחכםאותורברעלצביחכם
אלקיותעצםהואהטב"עגםשבאמתשם

מיניה,פנויאתר,ליתמאתוהכלשמו,יתבךר
צשריך ,וב"והוי"ההרחיבוד"ששם.עיין

מציאתויריעתשנרעהקרושהגבולהלרחיב
 ,'ו'ב'והוי"ההטבעעניניבכלגםיתי/ש

הוי/יהשליםשמאוזהואוקייים).(גימטריא

הגאולהלשלימותמשליםשזהואלקי"ם,
התגלותידיעלשלישיביתובניושלימה
ועניןאתרבכלמשלהבכלשמויתברךמלכותו
גבולשיתרחבלנו,הוי"ההרחי/ובוןהו ,כנןכר

כנןכר:ועניניםפינותבכליריעתוהקרושה

העניזמהולדקדקצרדיבאץר.ופרינוופ"ש
שהיהכללמצינולאכילזה,ופריב"ו

עודלוהיהלאובאמתלבנים,עודחפץיצחק
מיירילאשרכיוי"לאחרת.אשהולאבבים
ואמרומהרמב//ו),/ל I(וכנשלימהבגאולהבזה

שיכלועדבארורבואיוא)סב,(יבטותל Iחן/
ופריב"וצריךכןעלשבגוף,הנשמותכל

בביאתגיביתהבניזלקרבכריורביה),(לפריה
הפשט.רךרעלי"לכןצדק,גואל

באר"ץ,ופרינומ//שלהביזצרדיעדייןאך
וגםבארעא,וניפושכתרגומוי"לאולם

עכלו/ה.בארעא,וניפושכתרגומוכןפירשרש/וי

הקרושהבגוללהרחיבל Iכנ/הכונהשןהוהיינו

באץרגםירבתךהשםמציאתידיעת

בארעא,וביפושוזהוהזאת,התחתונ"ה

ביתובניוצדקגואלביאתיהיהוזהו(רייקא).
 :אמובימינובמהרה Iג

כלתם).המהעשו(נשי •ותהיייןלה)(כו,
(שהיורו"ח,פור"ת

 ,ילכורוווחלאיזהררךמורוו'תלהיותרוצים

ושלוםתולדות

והעת).היוםח Ifלרואוהתורהברו"חאם
הצעיריםהבניםדרךכן(כיוורבקה,ויצחק

בימינוהרביםבעונותינולהיותהכלותובפרט
יתחנגו,האדיאבותיהם,הםלוברריהן,מורות

הגונים),שאינםזיווגיםיריעלעולםחורבווזהו
לאורבקהיצחקהאלוהקרושיםשאצלוהגם
כלעלאך ,ל IIכנהרעותכלותיהםלרעהפעלו
כוהיההאלוהכלותשלוצרובםמגמתםפנים

ברורותינוובפרטהשכלמוסרומזה ,כנזכר
הוכאלו,צועירותהצעיריםמןולהזהרלהשמר

ציילנו:

אשרהלחםואתהמטעמיםאתותתןיז)(כו,
עשתהבנה.יעקבבירעשתה

תמרותקחי)יב,ב(שטואלואיךדרן.הי,במסורה

אלהכלואת·נג]עשתה.אשרהלביבותאת
ואתשותיאתזכרנר] .)בסר,(שיעיהעשתהירי

 .)אב,(אסתרעליהנגזראשרואתעשתהאשר
המלךעםהמלכהאסתרהביאהלאאף ]ה[
יב).ת,(שםעשתהאשרהמשתהאל

ברצונונשפעמאתוהשפעבאמתכיי"ל
תנעכברקקרובו,עםלישראלשמויתברך

נסיונותיריועלהרבים,בעונותינולפעמים
השיכםלרעתאתכםאלקיםהימנסהאשר

חבליבימיובפרט ,)ר,'ב(רבריסהואתאורב.ים
וגרולותרבותבנסיונותהאלוהנוראיםמשיח

בתשובהשבנוואםחז"ל,בררשותכמבואר
 )ה/ Iהז, IIפתשוהבהלכותרבמ"ס(עייזכבאליםכברהיינו

אומובאמונתלירעוהעיקרצדק,גואלבביאת
בהשגחתוהןידזהכלכיהימנותא,תקוף

כרימשיחחבלינסיונותוהואית"ש,הפרטיות
הגאולהוהכנתכנזכר,לתשובהלבנולעירר

וישועתקורשהשפענמשךואזבימינו,במהרה

בשיעיהכתיבוהחנהאמוחנ,בזכותהגאולה
בפירוששםעייןושית,שמירליאיןחמהה) f(כו



ח'י'ים

ית//שעשוהההיעונותנוזולתכירש/י

שובעכברקלגוברי,העולםהאוובותהתבטלות
ובהעלינוהובקטרגיאוברשלאכרימהםחמתו
אםונמצאחטאנו,אנחנוגםכיוכון,נשתנו

ממשלתיעבוראןיבתךר,להשםנשובאנחנו
איןאזכיכלה,בהםויעשההארץובןזרוו

כנזרכ.המקטרגמפנילהתיירא

אתהקרושה).(השכינה ,ותתןוז"ש

שעתה,אשרהיה"םואתהמטעמים

שנמךשלח"םמזי"א,גימטריאהוא([לחם]
קושושפעעילאהממזלאהחסריםמטעמי

בנה,יעקבבירוגשמיות).ברוחניות

קרובו).עםישראליעקב,לבניזאת(שמשפעת
אתהקרשוה).להשכינה(כינויתמר,ותתן

מחכמההשפע,השפעת(רךרהיביבות,

רובוזוזהוכנוער,לובלכותומשםאנפין,לזערי
ת"והחמכ'/ה].[בתיבותל"בלביבו"תבתיבות

אלכסון[גבוליי"ב,אנפיו].זעיר[בחינתחיים,
(שלוזעשת"ה,אשרוז'וש)מלכות].שהוא
 ,שפמועשהלאכה)יט,כ(שובואלכמותיקון,
איהכיאתכי)יווערמעשינוכשנתקוהיינו

בהשגחההכלעושה ,ש'/תי(עשתהירי
מהכלעלעךראיועדשבפרטבפרטפרטיות
ושונאינוהעולםהאומותיפלוואזעלינו,שיבא
כנזכר.וכו'נשתנומהקטרוגיההישלאלפנינו
חייבתא).(מלכותאושתי,אתזכרוז"ש)

עייה,ננזראשרואתעשתהאשרואת

המלךיתוומלכותההעולם,מו(להעביחר
 .ממנה,הטובהלערותהית"שעולםשלמלכו
שיראללכנסתרומןהמלכה,אסתרהיא

הביאהיאאףואז) .)בקנפ,(ווח"גהקרושה

עשתה,אשרהמשתהאיהמיכהאםתר

שאמרובאף,שפתחוהשלשהובןהמו,(הוא
המומפלתהיהשבזהא)ב,רבאשתי(פס"זרן"ל

ובוןהובחטעלנופלהוובוזהיריעלשנסובב

צגושלוםתולרות

מחייתוהוא ,)טו,(אםתרעליותלהוהמלךויאמר
במהרהרצוזיהיכזוגו'),גוייםראשיתעמלק

אמן:בימינו

י Iרש'פירשוגו/.יעקבקולהקיוככ)(כז,
קוםתחנוניםבלשוןשמדבר

אבי.יקוםרברקtפנוריאבלשוןעשובאלנא,
נסתרבלשוןשמרברכיוןלרקרקישולכאורה

כבורבררךיותרלכאוחרןההריאבי,ם IIיקו

נא),לשוושאמר(אףקוםבוכחבלשוומובררכ
אהבהדרךאררבהרזתאינו,זהבאמתאך

כשמרבריםובניםלאבותלשיראלוכבור
המתחדשיםכושאיומהנוכח,בלשון[לבאיהם]

בלשוןלאביהםמרבריםעשו)בדךר(והולכים
וז"שממנו).ורחוקעבראל(כמדברנסתר,
בניוכרךרובקשה,נוכחבלשוונאקוםעיקב

בלשוועשוכושאיומהאביהם,אלשיראל
כנזרכ:בנירוכרךרנסתר

ויאמרויברכהובגריוריחאתחרויכז)כז,

אשרשרהכריחבניריחראה

 , n(עלליואיוררן. ,'בוירחבמסוחר .'הברכו

מהפיעלי"להניחוח.ריחאתה'וירחאנ)
לעתירהובצריקכיכ)(טפ,בשבתחז"לשאוברו

יהיהירושעלהיינובאינו,ציח"קיהיה
וישראליערנולאאברהםשאימרועדהישועה,

מרתבמרתוכןועליח),סג,(ישעהייכירנולא
חבלישלהאלווהריניסהיסוריםהואהגבור"ה

הובצרתחג(שערחייםעץברפיוכובבוארובשיח,

וגםשם,עייןלהורענא)אתיבאהאז"לחוכר"יר"ה'ז Iפ

בוכחהה(ובובארנחמולשבתבובאובריששרכבבני
ב)פר,רכחוכ(קולל IIבהאריזנורעהונה .)א mאא,

בגימטריאברבועאלקיםרו,כיח, IIהריכונת

הועםראלקיםהמילוישלאותיותוי"ג ,'ר
הביפעמיםובירי"ח,הריהשושראותיות



חייםצד

מערכתאורמאזרי(עיי!ניח"חגימטריאהכולל]נעם

 Jבשורשהדיביםבמתקיוןהיריועל ,)כאותנו"!

שםעייןהוי"ה,מילואידןה, IIלהויעדכשעולה
בחינתהריחוןהושבת),לילהריח(בכרנתבסידור

הםדיצחקהדיביםואלוכבזכר,ק IIדיצחדיבי"ם
בימינו.במהרהשיבנהיעקבלביתהכנה

בני(שגםבני,רי"חראהויאמרוז"ש

האלוהדיניםח, Iרי'הבחינתצריך[יעקב]

כוועלעיקב,לביתהקודמיםמשיחחבלישל
הנאמרבסודבזה,חשיביכחדהםויעקביצחק

ומסיים , Iוכופחדךתזוככןבכונתבכידור

סודשהואשבראתמהכלעלבוראושמך
(אשרשר"ה,כריחלהמתיקו).כדייעקב

כציח"קשד"הרי"חמבחינתהםהאלוהדינים
והוא ,)א(פח,בפסחיםכדאמרינוה, fIשדשקראו

ברכואשרבי"ת).שקראוליעקבוסמוךקודם
נראיםכיאםיצחקמבחיתנמשיח(והבחלי ,'ה

שנןכהכדיה'ברכואשרלברכההםלדינים,
ח/ןו).לקללהולאלגאולה

הנחוח,ריחאתהיוירחהמסורהוזי'ש

הדיניםשנמתקו'ח Jנחורי"חכונת(שהיא

שהיההעולםתיקוויריעלכנ"ל),בשורשו
אוסיףולאכא)ח,(לעלישנאמרהמבולאחרי
וכנזכר,עשיתיכאשרחיכלאתלהכותעוד
עלהניחוחריחאתהיוירחהכתובקאיוגם

לעילשפירשנוכמומשיח,בחלישלהשנים
רבה(רבאשיתרבההמדרשנח)(בפשרתבמקומו

שלבדורושנסתכלהלזהכתובעל )בtפל"ד,
דבריכונתקשיורהואשפירכועלוכו',שמד

כזה.שכתכניכמיכזחחמסירח

ויגדליד)כר,(לעילבפרשתוהמסורהי"לובזה
מאיד,גדלכיעדוגדלהלוךויךלהאשי

גדלכידי)לח,(לקמזואידךדו.במסורה,ג'גדל

ושלוםתולרות

(איובואידךנג]לאשה.לונתנהלאוהיאשלה
(יצח"קהאיש,ויגרוחיינוהכאב.גדלכייג)ב,

גרוכיערונרוהוווהגבור"ה).במדתו

קשהיוםכלותוקפיםהולכים(שהדיניםמאור,
ב)ריב,(זוחוובבןוה"קז"לוכמאמרם ,ל It-רמחבירו

ישראלושונאיעקתיזכתרעקתיושיחיח
ישכחייתיוכדמשיחאמלכאייתיוכדןיתגברוו

שהצרותוהיינוי,סגבעקתאלישראללוו
שו"ה,גרוכימפני)ר"ל,ותוקפותהולכות

עדיא)מtב,(לקמזשנאמרהמשיח,למלך(רומז
להתגדלןמנוהגיעשכבר , fוגושיל"היבואכי

ואשה,ווניתנהואוהיאולהתגלות).
שנקראתמרעםהשלםהיחודהיהלא(שעדייו

בבחינתמשיחהחבליכוועלמלכות,מדת
ולעתבימינו.במהרהיתגלהכיעדונדלהולך
ז"ל(וכמאמרםהכאב,גרוכיעתה)

והשארוכו',באדודשבודורא)(צז,בסנהדריז

הלבצערוהיאואנחהבינוןכלותעיניהם
במהרהויגאלנוירחמנוה'מאוד),גדולוכאבינו

בימינו:

חושהנהכיהנזרכ,המסורהעלריאדבאו
אדםבחזפאנפנםלאהריח

ובפרזפהקדושים,בספריםכבמוארהראשון

דווהבאותאזמאמרחשווחורש(מאמיריששרכבבני

נאמרכןועלמקומות,בכמהבארוכהירוע)והבה
מחזפאהאחרווהתיקוןשהואצדקנו,במשיח

 .)גיא,(שיעיהה'בירא"תוהריח"והראשוז,אדם

יצח"ק(היינובגריו,רי"חאתוירחוז"ש

שכתובמהובחינתירא"ה,בחינתשהואאבינו

עבודתובבחינתכןעל ,'חת flבירא/ו Iוהריח

ןאתוהמשיך ,לעילכנןכררי"חבחינתהוא
עמושנכנס/י Iרשפישר iכועליעקב),לבני
הריחשלהתיקוןבחינתהיינועדו,גורי/'ח
אחרהראשוזבאדםכר)ג,(לעילשכתובמה



חיים

עו"ן,ן IIמגשגרשוהאוםאתויגרשהחטא

שייךלאכזאםבחטאו,הריחנפגםשלאוכיוו
נכנסכועלכלל,עוןמגןגירושזהבבחינה

תיקווהואויעקבכנזכר,ן Iעוןג"ןרי"חעמו

נאמרכןעלבימינו,במהרהיעקבבביתעולם
'י Iרשפירששוה,כריחיעקבבניריחראה

(עייזמלכותשהואתפוחיזחקלשהואשוה
עםיעקבבחינתלבחר ,)ארדוששבתקבלתכ /Iשעח

הניחוח,ריחאתה'וירחוזהומלכות,
 .כונתוברמןלעילכנזכרבשורשוהריחהמתקת

מלכותמותשהואשו"ה,כרי"חהעניןוגם
חדפואשרעמיםרביםכלבחיקישאתיבחינת

ןה,הסובביםהקוציםהיינונא),טפ,(תהליםוגון

וזהבאהבה,לתוכהנכנסיםכופיעלואף
(שהואהנחיח,ריחאתה'יירחשכתוב

השורש,בתיקוןהמבול)אחריהעולםתיקון
 :רצוןיהיכןאמו

יעקבאתלברךיצחקכלהכאשרויהיל)(כז,
הקוושהחייםבאורכתבוגו'.

כיצער,לשווויהיאומרו"טעםהלשוןבזה
כלברךולאכלהאשרעלמצטערתהתורה

ךכ,אחרלעשושבירךמצינושהריהברכות,
הנשארותהברכותאותםמברךהיהואם

לשונוכאןעועשו",תקותאבוהכברליעקב
ליעקבווקאחסרמרועלהביוצוריכיזהקווש.
ויאיןוכילעשו,שהניומההנשארתהברכה

שיתקיימוהלואיליעקב,שנאמרובברכותלו
בימינו.במהחו

אותםמברךהיהשאםהחייםבאורמ"שוגם

אברהכברליעקבהנשארותהברכות

אבוההיהזהמוועלהביווצריכיןעשו,תקות
כונתויו,לכיאםאלו,יויעלוייקאעשותקות

לאאזליעקבאלוגם.אומרהיהשאםכפשוטו

צהושיוםתולךות

מהליצחקבפיו)הקווש(ברוחלונשארהיה
שאמרממהבפשיטותשנראהכמולעשו,ליתן

עלרקוהשתוקקאבילךהואאוהברכהעשו
להביןצריכיןאךאן,לושהגיווהנשאריםהאלו
עוו.הענין

וק Iהגהבשםששמעתימהפיעלהכונהוי"ל
זיו'ע, rמקאזנמישריםמגיוישרא;מה"ר

ורציכיןהקודשברוחדבירהם(וכלצחותוךרעלשאמר
חכמהאיןכינאראוכנועו)תורחשללאמיהתלימוד

ונביאהגוולההיותרהצויקתנםוכו',לאשה

אתיצחקויאהבנאמראשראמנורבקהכמו

לעשו,וגו'לךויתןהברכותהיהומהוגון,עשו
נחלתמעבירהיהלאפניםכלעלבוואיוח"ו

אהלים,יושבתםאשיבנומיעקבהברכות
היהלעשומ"שהברכותאומרהיהכרחךובעל
כאשרוהיהבהםכתיבומהליעקב,נותנם
עולוופרקתהתורה)עלאחיך(שיעבורתריו
הברכותוישארוצואריךמעלהנלות)(עול

רעבליעלאישוהואהיהשעשווכיוןאליך,
חוטאעשוהיהומיותיכףאזלחטוא,עלול
בנקלוגו'לךויתןעשושלהברכותבאיםוהיו
יעקבעלשלעשומשטמהבליליעקב,מיו
שעשוכיוןמעצמםבאיםהיהכיאביו,ועל

.רבקהשהפכהכמושנעשהוכיוןכנזכר,חטא

ליעקב,ונו'לךויתזהברכותובאוהרברים,את
הברכהשצעק)(כמופניםכלעלשנאמרוכיוו

בארץצויקארםואיןתרירכאשרוהיהונוןאו

כןעל ,)כזו(קהלתיחטאולאטוביעשהאשר
הרבים,בעונותינו'לעשווניתנוהובכותניטלו

ארום)הואעשו(גלותהמרבגלותואנחנו
יצחקכונתבעומקיותרנכוןשהיהוהריאצלם,

הקרושיםרבריוכאן,ערלעילכנןרכבראשוהנ

פולאני"ת,בלשוןזהעל(ואמרבשמו,ששמעתי
התורהבפירושלהציעמקומוכאןאיןאשר
עליונים).ביחוריםרברהיםכלכיאם



חייםצו

עלכיהנ"ל,החייםאורררבימובוןהולפי
נאמרושםעשואתציחקשבךרזה

אלוגםאומריצחקהיהואםוגוי,תרירכאשר

לעשו,תקומההיתהלאהריליעקבהמלות
באיםהיהןהיריועלמיר,חטאשעשוכיוו

כנןרכ:יחריוכולםליעקבהברכותכל

מאורעדגדולהחררהציחקויהררלנ)(כז,
צידהצדהואאפואמיויאמר

פיעלכמיותרנראהבכאו"אפוא/ותיבתוגו'.

המקוםשאלתעליותרלומרויתכן ,פשוטו
פיעלהדבריםכונתובראההוא.אפוא""א-ה
(איובבאיוביב)סימובתואכי(תחנומאהמרשרדברי

הראשוז,אדםשלבאיפתוהייתאיפהי)לח,
(עייזהגלגוליםבשערהאריזו/למררביוידוע
בארוהכ)בדרשוארבשיתהפסוקיםשערועייןגהקימה

הטדשר,כונתזהובאמתאשרהדרבים(פירוש

הראשוזאדםשלבאיפתולירעצרדאחרשכל
אבריםבשאראםטטוחואםבא,הואטאין

וזהווכיצוא,טראשושערותבאיזהוכומגופו,

יוכלאשרבשורשוליחדכיליוטדתואיפתו
תמימהעולההיהאבינווציחקלתקז.וצרד
נשטתו,קדושתלגורללוכראילארץחוץ[י]איז
לכלטרגשיהויהוקרושתו,משושרומאודוגרל
חררהיצחקויחררכןעלנפשו,שורשאחר

איפו"א,זניויאזנר Iזנאורערנרווה

נשמתוושושרהראשוזאדםשל(באיפתו
במרמה,אותי(צלודציר,הצרהואכנו,ל).

באזיונשטתובשושרהחילוקארגיששלא
אםעשוהואאםאכירהו(ולאהוא,איפוא)
כוהיהובאמתעצמו),עלתמהזהכליעקב,
שיגיעוכדיהשמיםמןונתהוהלהיות,צרד

עיקב:לירהרבכות

לכאורהיפלאהלשווהיהי.ברוךנםבל)(כז,
היינוגם,בלשוןאבינויצחקשאטר

ושלוםתולרות

כרוךגםכבלשוולברחנוו) I(חטפלכמורק

השמיםמןהאמתלובורעעתהוהלאיהיה),
שייךולווכון,עדןגןריחיעקבעםרקשנכנס

 .אחריוולזרעוהברכות

ראהכאשראבינויצחקכיל ffיאולם
 ,אבינויעקבמאתהנעשההתחבולה

הגליותסוףעדאדוםמלכותובניועשוכיוידע
יעקבאתח"ורודפיםיהיההאחרונההגאולה

אוטהטכליומיאבסוףוברפטהרבכות,בעד
גאולתנו,טרםבתוכםבגלותשאנחנוולשוז
עלושילח)(שרפתהקדושיםטספריםנודעוהנה

אתגםהשניאתגםוציוכ)לכ,(ללהזהכתוב

זנשה,נואל"םגר"תכיוגו',גםהשלשיי
(שהואזנרדכי,נואלמצרים).-טגלות(שהוא
הגואלשהואזנשיח,גואלופרס).בבלטגלות

ג"ם,וזו'שהלז.האחרוומגלותבימינובטהרה
והקטרוגהגאולותבעתשיהיה(שהעיקר

וזהוובניו,(יעקביהיה,ברוךגנרם).טקודם

לביתית"שבחסרושנזכההברכהתכליתעיקר
אטו:בימינובטהרהאמת),יעקב

(יירכםהנודעהמדשררבריפיעליאמראו
שישארלטהכלו)פ"נ,רהב

שלמברכותיורקהואהןהבעולםאוכלים
צרורהערייויצחקשלברכתואבלבלעם,
ג"ם,וז"שבימינו.בטהרהלבואלעתידוטונחת

יחולו(אןיהיה,ברוךאן)זנשיח.גואל(ר'ות
וטובו),במלואווצאצאיויעקבעלהברכותאלו

 :אמובימינובטהרה

ברכתך.ייקחבמרמהאחךיבאחל)(בז,

טובאי)פס"ז,רהכ(ארבשתיבמררש

ברכתך,ויקחתירתיבחכמתאחיךבאבספרים

ול Iויבחכמה).רש"יופירשאונקלוםתרגם(וכו
כפסוקד"ה(תולוות,יפותבפניםשכתבמהפיעל



חיים

ועיקבשעשומחשבאמת\פרדו)ממעןולאומ\ם

בתבאירקחייבועולמות,שביבנחלתחלקו
חשםמצותויקיימוטוביםשניחםכשיחיח

וחויעולמות,ב'ליטוללחםראויואזיתברך,
 ,עשושלחבאעולםחלקיטולשיעקבחחלוקח

וביוןיעקב,שלחזחעולםחלקיטולועשו
חבא,לעולםחלקלוחיחולאחרשיעשעשו
כפיעולמות fבליעקבויחאחמקחבטלממילא
יפות.חפניםלשוןכאועדצדקתו,

חברכותלעשוליתורצחשיצחקמחוחנח
חשמיםמטלחזחעולםענינישחוא

מחמתחואותירוש,דנןרובחארץומשמני

עלחןחועולםעולמות,ב'בנחלתרבכשחלקו
מדתמדתושחואויצחק ,לעשונפלדיןפי

כדכרינויותרהעניוככיאור(ועייוןחלחחזיקרצחחדין
כד,(רכאשיתהבתוכעלהוחלקאלעורמנחתות Iשוהבקדמת

דאכדיו),עלוחכלחםרהנמל,מעלותפולאותוותראסד)

עשוועםיעקב,עםעדןנזריחכשנכנסאבל
וידעחכירמתחתיו,לושנפתחניחנםריחבא
צדיקחואיעקבכימזח,יצחקכרחובעל

חואועשובאמת,יתבךרחשםמצותומקיים

אתמעשריוחאדבשאלתשרימחומחרשע,
עשושאיווביוןומרמח,כזבזחווכיצוא,חתבו

חחלוקחחיינוהמקחחרי ,'חמצותמקיים
מעיקראלעשושאיןשביון(מעיקרא),בטעות

ויתרמדועכןאםחבא,בעולםשייכותשום
אחיךבאוזחוחזח.בעולםחלקועיקבלו

חכמתפיעלשנתברר(מחתורתו,בהבמת
שחכירוביון .ל ffכנבטעותחלוקחשזחוחתורח,

(ברכתברבתך,ויקחכן)עלכנזכר,יצחקזח
כנזכר:ליעקב)מגיעכוגםחזחעולם

(ד"החייבפרשתדברינופיעליאזבראו
עייז ) tובוגהמלמעלותפולאותוותרא

שעלחיחעשוטענתשכלוכיון[בחנרשם],שם

צזושלוםתולדות

חזחחעולםלבדולושייךחחלוקחפי
פיעלביררשיעקבוכיון ,כבזכרוברכותיח

שםשחבאתיכמוחדרך,אתלושמכרחתורח
חשדחעםפישרוכשלאנםחמפרשים,בשם
חזחחעולםמניעכןנםליעקבנמצאיחד,

 ,תורתובחכמתכזעל ,'חמצותלצורך
ויקחחזח).חעולםנםלוששייך(בירר

כנ"ל:חזח)(בעולםברכתך,

אחתחברכחאביואלעשוויאזברלח)(בז,
דמחקשחונו'.אבילךחוא

חקדיםכברחלאאביו,יברכואםעשוחועיל
שמתיוגבירחולעשוויאמרלחגידבזחלואביו
(כמויעקברבוקנחעבדשקנחומחלך,

רבה(בראש\תל flרזמדרשתהו)(ד"ה '''שרשפירש

מחסוףכלסוףחלאקשחועדייו .»הפס//ו,
לויתןאםיועילומחרבו,קנחעברשקנח
לעשו.ברכח

רהי/ה I(דבזחברברינוחנ"לפיעל ל'"אולם
חחייםחאורדבריפיעלציחק)כהלכאשר

מחחעיקרכיבזחותביושם.עייןחקדוש,

תרידכאשרלחברכחחיינועשושנתאוח
וכיון ,חעיקרשזחוצוארך,מעלעלוופרקת
יחיחולאעולויפרוקממילאשכננדושיחטא

שלאכיוןרבו,קנחעבדשקנחשנאמרמח
לזחרקחעיקרנתאוחכזעלעבד,עודיחיח

בשםל fכנ/ונו',תרידכאשרוחהיאחתחברכח

 :וחבוזי"ע, rמקאןנחקדושחמניד

מעלעולוופרקתתרידכאשרוהיהמ)(בז,
כפשוטורש"יופישרצוארך.

I חתורח.ישראלישמרוכשלאתריד"'כאשר
כןחולפרשלחעמיסישאיךמאודפלאוחוא

עלכשעובריםחכונחואםתריד,כאשרבלשון
כאשרלמימרליחחוחירידח,זחחריחתורח



ח-י-יםצח

אל(שדיברתרידכאשרולא(יעקב),"יריד"

עשו).

צבימה'ןרהגאוובשםהמקובלפיעלויו,ל

אסתרבמגילתהכתובעלל ffזצמברליו
החילותאשרמרדכיהיהודיםמזרעאםיג) ,ו(

יתכוולאלפניו,תפולנפולוגו',לפניולנפול
כאשרוהטבעהעולםדרךדהאכפשוטו,לפשר
מנחמתהיאהרילאשתוצרותיואדםיספר
לפנייותריפולעודאשרעודלקללוולאאותו,

זרשידעחכילעילהנזכרחגאוןוחגידשונאיו.
אשרהמלךשאולמןרעהואמרדכיאשר

(שחיההמוזהאויבנולדאגגעלבחמלתו
שאולשריחםבמההחטארקוהיהאגג),מורע
גםמרדכיאתלהכשילחשבהכןעלאגג,על
לפניעצמואתיפילהמןאשרכעת,בוהכן

בידויפולואזעליוירחםוחידיועלמרדכי
כנזכר(שאולהיהודיםמזרעאםוז"שח"ו,

(היינולפניו,לנפולהחילותאשרמרדכילעיל)
להכשילווובתחבולהשהחלהרשעאגגזקינך

תפולנפולכעת)אתהגםכןעליו,שירחם
תכבושואו .ל flכנעליךשירחםכדי (לפניו,
היהוזהולעיל.הנובררבריכאןערח"ו)אותו
וסריסיעמומדבריםעורםיד)ו,(אסתרמ"שהנס

הרשעהעצתלשמועלוהניחושלאוגו',המלך
ממילאאךומרמה,בתחבולההיהאשרזרש

 ,בשרשןלתקןוצרחמזהנזהרהיהודימררכי
התנפלהמןאשרא)(טז,במגילהכראמרינו

תדרךובמותימןעלואתהקייםוהואלפניו
ועלכלל,עליולרחםרצהולאטג),לג,(דבריס

והגיעלגמריהמפלהלחמןלוהיהוהידי
ישראל.ישועת

(אתתריר,כאשרוהיהלפרשישובוח
זה)ידיעלאולפניו.עצמךלהפילעצמך

שירחםידי(עלצוארך,מעועוווופרקת

ושליםתולרות

בתכויןלאאביבןיצחקכיואםכנוכר).עליך

 ,ישראלבנינגדעשולבניעצחלתתח"ולזה
הקדושהבתורתינוהיטברמוויםהרבריםאך

איךשיראלומוהרתקדומה,אלפיםשהיא
כללבתוךוישמרנויעורנויתבךרוחשם ,ליוהר

ישראל:

להרגךלהרגך.לךמתנחםאחדועשכמ)(כז,
ו,(נמתיהואיךדדין.נג],במסורה

 .)םש(להרגךבאיםולילחנג]להרגך.באיםכיי)
בחמלחמותההרוגותמשיחחחבליבימותהוא
גרועאשרבשלוםמלחמהרמיוישם

ל IIררוצחיםלילהשודדיבאיםכימהמלחמה,
גלותסוףווהוהפקר,ישראלשלדמןובעשה
טרםכחובכלמתגבר(אשראדוםהואעשו

 ,והרנךוומתנחםוו"שלגמרי).נפילתו
באיםוויוהוהרנך,באיםכיובמסורה

והרנך·

כמבוארתשובה,אלאועתה(איןועתה,וז"ש
כלוכי ,)ו(פכווא,בראשיתרבהבמדרש

תלויהדברואיןהלזעשומגלותהקצייןכל
 .בקווישמעבני ,»בצז,(סנהדריזבתשובהאלא
(לחוץחרנה,אחייבןאייךברחוקום
אדוםגלותחואל, IIראףחרוומקוםלאץר
אחרים,ימיםעמווישבתהלז).הארוך
יהיהאזנשובשאםשנים,נקראוימים(היינו

ערוזווש)הלז.המרהגלותאחדותשניםרק

(שהוא)אחיך,אףשובערונו'תשובאשר

מעשנו,לתקןצריכיןשאנחנוירי(עלממך,
צבישו'ןתהקדמת,"בריםברשומישכתבכמו

 .»)'ןכובזהנאנעתיק/ה I(דוי/עלאאמו"רתפארת

אםשהיינועבר,(לשוןושיחתי,ונו'ושכח
משם,ווקחתיךכבר)אן ,'האלתשובו
לשוווהומשם,אתכםלוקח(הייתי



חיים

כנסתאםהקדושהלהשכינהכינויאמנורבקה
(תהילםלעמושלחפדותשפירשתיוכמוישראל,

הפדותכברשלחיתברךשהשםהיינו ,)טקיא,

שנתעכברק ,העליוזמעולםשלימההנאולה
וכשנשובאלינו,עדייובאולאעונותינוידיעל

בימינובמהרהיקוייםאזיתברךלהשם

גםאשכווסהכנזכר).משםולקחתך
כראויישובולאאם(כיאחר,יוםשניכם

הגדולותבמלחמותתקיפותהצרותויהיו
נופליםהעולםהאומותביןאזהאלו,והנוראות
למשחיתרשותשניתןשכיוןביחד,עמםישראל

ס,קמא(בבאח"ומבחיןאינועולםבחורבןח"ו
דשכיחהיכאב) ,ח(בפסחיםוכדאמרינן ,)א

להאריז"לתורהבלקוטי[ועייזשאני).הזיקא
אתאלקיךה'ירחיבואםבד"השופטיםפרשת
המשיחביאתקודםשיהיהמהוכו',נבולך

ציילנו].הןלצלזרחמנאהנוראותבהריגות

התורהורמזהבנואהבפרטותנראהוהמכווו

כיואיךד(דין,ך, l/להרגוהמסורה

ועשוהיינולהרנך),באיםולילה"ךלהרגבאים
ויקחעשווילךוישמעאלאדום(שהואאחיך,

(לשווסתנח"ם,וכו').ישמעאלבתמחלתאת
אתבשקרתוולהושיעם l/לנחשרוצהנחמויה,

ידיעלשיראלארץלהםליתוישראלבני
זהידיועלפעור,בעלצרו/'תכלומרהצהרי'ת,

.מקוייםכאשר ,לעילכנזכר ,ך IIלהרגיההי

(כנזכר ,והרגךכעת).הקודשבאץרבהריגות

ומעולםהזהמעולםמיתותשתיהיינו ,לעיל
[כלומרמהעול"יחייםהנשאריםכיהבא,
ורוכםופחד,ודלותכעניותהנםנולה, ]י' Iיורד

כחייהםרשעיםנפשותיהם,חנרגיםפושעים

 .)ל /Iרונהרגים ,)ב ,ח~(ברבותמתי"םקרויים
כנזכרתשובהאלאועתהאיןוגו',"הועת
(היינושניכ"ם,גםאשכווסהלעיל.

יחדיונתפתואשרצקתמהיראיםנםשנהרנים

צטושיוםתולרות

אתשקראו ,שאולזיורדי I [רשעיםבעצת
ז"לרבותינוצווחוכיאםגולה,עוליעצמם]
ואתחבזפשרתתיונתואהבת(עייזהקדושיםבספרים

ביאתקודםכחומהלעלותשלאבהפטררה)
ושרימלכיאותנויקראואםגםהמשיח,

כאןואיןהרבים,בעונותינוהיהוכזהאומות

דמןעלמצטערהקב"הוגםלהאריך.מקומו
נםוז"שוכו'.וחומרקלשנשפך,רשעיםשל

למעלהמצטעריםוהפושעים,היראיםשניכו'ם,
כעת).בהמרידותבהריגתם

באיםוויו"הכנזכר,וחרגךהמסורהוז"ש

כמ"שהגלות,סוףשהואוהרגך
וגםבוקראתאשומראמריב)(בא,בישעיה

כמ"שתשובה,אלאעצהאיוכןעלליל'/ה,
במהרהשלימהלגאולהונזכה ,כנזכרועתה

אמן:בימינו

אתושכחממךאחיךאףשובננרמה)(כז,

פיעללומרישלו.עשיתאשר
ההווקבשםה)(אותדפרקאכאגראשכתובמה

להכניעמסוגלכיזי"ע,מקארעץפנחסמה"ר
לפעמיםכימהם,לדברשלאולכטלםהרשעים

מהמהקדושהלהקליפותחיותלהםיש
חכמיםהתלמידיבפרטישראל,בנישמדברים

יפקדוולאיזרכושלאאפשראםכועלמהם,
נודעהנהוגםלגמרי,יתבטלוממילאאזאתנו

לבכןפניםאלפניםכמיםכיכ)(כז,במשלי
 ,ססךאחיךאףשובערשכתובוזההאדם.
תשכחזהו ,עליוהשנאהמלבךך l/ממ(אשר
(נםושכחממילא)זהידיועלמלבך.ותסור
אלפניםכמים(כיוו,עשיתאשראתהוא)
כנורכ).זה,אלזההאדםלבכןפנים

כגיטיזז'ולחכמינושאמרומהלומרשיובזה
השכםוכו'עליהעומדיםאדםבניא) ,ן(



ח'י'יםק

בתמידותתורהללמוד(היינועליהם,והערב
מחם,וידברדיכרםלאוממילאולילה,יומם

ידברכשלאונםעליהם,מלבךהשנאהותסיר
מאליהן-כליווהםממילא)כנזכר,מהם

פנחסמה"רהקדושבדברילומרישוגם
שייסדמהלעיל,הנזכריםזי"עמקארעץ

כשלווכרו,שמוומחזכורלפרשתהפייטו

ושלוםויצא

ישראלמבנינםעמווהרשעיםעמלקקליפות

בזוהרכנודעעמלקים,שנקראיםרבהערב

זכורוונמחידי)עליהיה ,)בבח,א /Iח(עייןהקדוש

כלליזכרוהוכשלאקדוש,בוכרוומלחוכירו
לאשמםנמחיהיהזהידיועלקדוש,בזכרוז
לנמריויתבטלומהקדושה,יניקהלהםיהיה

בקרוב:רצוויהיכןדידן),במהרה

ויצא

וי;ייךשב"עסבא"ריעקייבויצ"אי)(כח,

יחודבנימטריאהרנייה.

בסודבסידורכבמוארר,ייג,א;ףהזכירה

מבחינתהאל/ףשממשיכיםונו',לךף Ifהאל
נצוליזזהידיועל ,רג",בנימטריאזכו"ר

משליבמדרשדאמרינומהפיועלמהשכחה,
(משליהכתובעלתתקלח)רמזמשרשמעוניילקוט(עיי!

שהיהיעקבןהאותך,תנחהבהתהלכךככ)ו,

עד ,הניחתוולאאביומביתבתורהמתעסק
 ,הניחתרלאהתורהוהיינוהמדרש.לשווכאן
רמהבדרך,בהיותונםממנונשכחהשלא

וו"שלשכחה.עלולבטירדהבדךרשלומדים
סבאייריעק"בויצ"אבדרךבצייאתוכיברמז

שלו,הזכירהיחודמספרחרנ"ה,וי;ייךשב"ע
כנזכרממנונשכחהולאהניחתולאשהתורה

לעיל:

יעקבוציאהכתובים,בהמשךיאזבראו

שםוילןבמקוםויפגעחרנה,וילךשבעמבאר
וישםהמקוםמאבניויקחהשמש,באכי

והנהויחלוםההוא,במקוםושיכבמראשותיו
והנההשמימה,מניעוראשואצרהמצבסלם

נצבה'והנהבו,ויורדיםעוליםאלקיםמלאכי

ואלקיאבדאברהםאלקיהואניויאמרעליו
אתננהלךעלהישוכבאתהאשרהארץיצחק

לדקדקישהפשרה.המשךוכלונון,ולזרעך
שהיהווחלום/'עלרקהעניוכלשכננהמה

בתחלתווירא(פרשתרבמ"זועייןאבינו,ליעקב
החילוקשכתבמהבצבים»אנשיםשלשהוהנהה /I(ר

להאבותבאמתשהיהומחזהלנבואהחלוםביו
הקדושים.

האלוהימיםעלהמחוהדקאירמז,בדךרוי"ל
הנאולהקודםשיהיההארוךהגלותימי

ה, Ifהקבידיעלאמתיעקבביתבניושהוא
יעקבויצאווהו ,»א(פח,בפסחים(וכדאמרינו



n יים"

עםאנפין,זעיריעק"ב(שהואשבע,מבאר

שבע),בארעךריעקבקהלת(עייזמלכוו'תע ffשככאר

גלותכחינתהואלכרפסיעהציאוכאשר
ונוקבאאנפיוזעירמהיחודכביכולהשכינה
חרנה,ויוךאז)בגלותיוצאוכשהואמלכות.

וכמולהתפשט,ול fרלהחרוזהילוךיש(אז

ביתשחרבמיוםא)מט,(סוטהחן"לשאמרו

מרובה).וקללתומבחירוקשהיוםכלהמקדש
ועללהתפלל,צריכיןכז(עלבמקום,ויפגע

עלוהתפללההכנהאבינויעקכאזעשהןה
שהואגאולתן,טרםכגלותםשיהיהמהבניו
עלהתפלההואהפגיעהכנזכר,בית"ובנין

 ,מקדשנום flמקומראשוומרוםהיינום, flהמקו
ואנחנוהרבים,בעונותינוזריםבידשהואמה

ישיבנועדטמאהאדמהעלאחרבמקום
לאצרנו,קוממיותיבתךרהשםבימינובמהרה

ויון .)ם Ifמקובחינתעלהעיקרהתפלהכןעל
שינהבחינתהגלותבעת(שהואם,ש

תיקי!ודר,תיקיני(עיי!בתיקוניםוכדאיתאודורמיטא,

עדשכביהוחיבי)ג,(רותהכתובעלא)ב,נא

לילהבחינת(הואהשמש,באכיהבוקר).
יב)(נא,בישעיהשכתובכמוהגלות,שנקרא
ובפרטלילה,וגםבוקראתאשומראמר

מאבניחויקאלין).יומיאבסוףהחשכות
במקוםוישכבמראשותיווישםהמקום

הזאתהתורהרקשיורלנושאיז(היינוההוא,
להחזקת ,ימינוואורךחיינוואתכי ,גבלותנו
ובתיםאבניםהמקום,מאבנ"יויקחוזוושכוחנו,

בספר'ש fכמהתוהרותיבותאותיותנקראו

אשרהתוהרבלימודכזעל ,)ר"פ(סוףציירה
ראשוכלוהכניסמוחובתוךמראשותיווושם
ועלכגלותנו,להתחזקנוכלזהידיעלבזה,
ב Ifוישכוזוושצדק,גואללביאתנזכהזהידי

שהואהגלותבמקוםהיינוההוא,במקום
כמ"שרמוזוגםלעיל.כנזכרהבקרעדשכב"י

קאושלוםויצא

ב)קלכ,עתיקי!זהרתיקרני(עייןהקדושיםבספרים

אותיותהיינוכ"ב,י"ש[בוטריקין]רוותישכ"כ

בחינתהגלות(שכלויחיום,כנזכר).התורה,
המעגלא)כחוני(גנ,כתעניתכדאמרינןם, IIחלו

שיבתאתה'בשובא)קנר,(תהלםיהכתובעל

פניםכלעללתקזוצריכיזכחולמים,היינוציוו
םוי"ם,והנההתורה).ידיעלהלזבגלות

כנודעםיב"יבגימטריאונם ,ממו"ן(נימטריא

שעלהיינו ,)אקמטןיוצאתררהסתיר(עייזבראשונים
הממוןידיועלבסינישניתנההתורהידי

בגלותבפרטנפשנולהשליםנוכלהזה,כעולם
הנצוצות,'להעלאתשצריכיםמההאחרון,

התורה.מצותידיעלעדהודרכויבכלולקיים
ועניני(הממוןארצה,מוצבשהוא)הנם

אמנם)בגשמיות.התורהמצותוכןהזה,עולם
זהידיעל(לזכותהשמימה,מגיעוראשו
אפשראישםכיהעולמות,בכלהגמורבתיקון
לנוניתנהולכךוממון,בגשמיותהמצותלקיים

השרת,למלאכישהשיבוכמו ,בסינ"יהתורה
ומתןמשאכלוםכ)(פח,שבתבמסכתכדאיתא

הזהעולםעניניידיועלכנועד,וכו'ביניכםיש
והנההשמימה).מגיעהתורהבשמירת

ממצותונעשיםהנזונים(הםאיקים,מואבי

שלתורהתלמודולימודטוביםומעשים
עומדשאיןמיכאלהמלאךובפרט ,ישראל
הימיםבסוףהוא,אםכיהשרים,ביןבעדנו

עויים .»א(יכ,בדניאלשכתובכמוהאלו,
מתורהומתענגיםנזוניםהם(כיבו,ויוררים

בעולהתלריםהםכןעלשיראל,שלומצות
בספריםכמכוארישראלשלבמעשהיםויורד
כזה.

מהפיעלהעניו,בהכנתעודלומרישאולם
מההנוראיםימיםבמאמרישאמרתי

וחיליחפזוןומלאכיםתוקףבונתנהשאומרים



חייםיבו

עללפקודהדיןיוםהנהויאמרויאחזוןורעדה
וכוי.כריןכעיניךיןכולאכיכריןמרוםצכא

מיוםהמלאכיםירעדומהיפלאלכאורהכי
חטאוולאכחירהבעליאינםהלאהדין,

אפטרופסיןכותהמלאכיהמהאךמעולם,
ויוםהשנהראשכימיויפחרושיראוישראל
באחריתוטובוה'אלופחד"ומלשוו ,כיפור
מעניןשהוא ,)ה ,ג(כהושעהנאמרהימים

הלזלרכרחרדשהואהרברהשתוקקות
יוםהנהויאמרומהר.חיששיתקייםומצפה

השרי[המהברין,מרוםצבאעללפקורהדיו
עיכובהיהידםעלאשראומותשלמעלה

בעונותינועתהעדושנהשנהבכלהגאולה
כניעלקטגוריאמעורריםהמהאשרהרכים,
שלהרעיםמעשיםצייעוכאשראולםישראל.

כניעםעוותעשואשרוכפרטאומותיהם

בריו,כעיניךיזכולאכיבודאי]אןישראל,
שלימהבנאולהשיראליושעוזהידי[ועל

וירערוויצפויחרדוזהועל ,כימינובמהרה
העתהחנכאמרםכמרום,שלנוזכותמלאכי
העולםהאומותשהמהידיעללהושיעוהעונה
כןשיתקייםכנזכרבדיויזכולאושריהם
לפנךיעברוןעולםכאיוכלבימינו].במהרה

א)(טז,השחנראשכמתגיתו[זהומרון,כבני

מרוןככנימאיא)(יח,כגמראשםואמרינו

יעקבהעיןנירסתלפיחוריו","ביתכמעלות
אםכיררכנולפירמוןוהיינווהרא"ש.והרי"ף

באייזכואזכריו,חייביםשיצאוהשריםיפלו
הואעולםחירותחוריןכיתלמעלתהעולם
כימינו].כמהרהשלימההגאולה

שלישית,כסעודההיכלאכביבזמררמוזוזהו

וכלעיריןגנוועראכהאילחדאצבו
המלאכיםעםעתהמתועדים[שאנוגרפין,
דבישעתאהבאיגדפין].כעליקרשייןעירין

ושיוםוציא

המלאכיםכו[עלזעפיז,וליתררעוארעוא
ולעלותאתנולהתועדחפציםהקרושים

וכלזעפיווליתדרעויןרעוארצוזכעתתפלתנו
הגאולהשנפעלהזמןועתהאתכפייז,דינין

ולכסוףלעיל],כנזכרבימינוכמהרהשלימה
הבטיחנו).כאשרבימינובמהרההקץוהיה

ויאמרעייונצבה'והנהלומר]יש[חה

(שאנועייה,שוכ"באתהאשרהארץ

 Iונונפשנולעפרשחהכיהמצבבשפלכעת

יךלעיל).כנזכרהבוקרעדי IIשכבוהוא
הקודשאץרלנו(שישובווזרעך,תאבנה
לברויתבךרהשםלאצרנוקוממיותויוליכנו

יריעללאהנאמנים,שלוחיורייועל

כלכיהאגודיסטע"ז,אפילואוהציאניסטע"ז
אולנכרי,שליחותואיןבואמוןלאברךרןה
כנזכר).רקעמך,מעשהעושהשאינומי

נרר"אמהאבינו,יעקבשאמרההמשךוזחו

והיו"רמהותרגומוהזה,המקום

יעק"ב,מרתנור"א(חיינוהויז,אתרא

יצחקמדתשכלוליצחק,פח"דחואודחיל/'ו
וכנזכר ,כנ'/ליעקבבמרתמשיחהחבליהוא

 ,בנריוריחאתוירחבד"החקודמתבפשרח
וכודובתי,בכמהבדברינווכמבוארשם,עיין

מבוארוכןכעת,הנדפסישועהמשמיעבספר

רבריםשבחמשחא) nהאז l(פותעניתבירושלמי
רקיגאלנולעתירוכןממצרים,אבותינוגנאלו

מתוךחקץמתךואלודבריםחמשהידיעל
ומתוךאבותזכותמתוךצווחהמתוךצרה

יצווחומשיחבחליצרתמתוךוזהותשוכח,
יקבלאבותוכזכותאליו,ושיובומושיענולה'

כימינוחץקהואכברכי ,ויגאלנותשובתינו

חחבלישיהיהמהיעקבשנתייראוהיינואלו,
שנבואעדעלינודעדוהרפתקאותוכלמשיח
ואצלבימינו,במהרההג'ביתבכניוהזחלמקום



חיים

חלו,קדושחמקוםיחיחוטמאיםוריםמיביכמח
כנוכר).הזחהמקוםבוראמהמכויןזהיכל
שבזה(חיינואיקיס,ביתאסביזהאין

[יצחק]אלקי"םעם[יעקב]ת flבייחדמצורף
לתכליתשחםמשיח,חבחליידיעלכבזכר
וזהבימנו).במחרהאלינוביאתוחואחלירח
משיחוהחבליהאלו(הכנותהשוביס,שבנר
השמיםשימחולבחינתלבאשנוכהשערהם

וגו').

תםכשרבעילהבפיוטשאומריםמהיוולובזח
קווץ,לעתלעיל).ככנזרכנורא,מהמקום

משיחבחבלישיתחילחגאולהק"ץ(היינו
(כנזכר).ויירא,חזוגדולים).נוראים

עמךאבכיוחנחהכתיבהמךשי"לובזה
אלוחשיבותיךתךלאשרבכלושמרתיך

אםאשרעדאעזבךלאכיהןאתהאדמה
בביובמסוהרלך.רברתיאשראתעשיתי
חזקז)א,(היושעיאידךדו,נמצא ,תיךאשר

תלך.אשרבכלתשכיללמעןוגו'מאדואמץ
כח)יט,כ(ובלכיםואידךדן.ני,ותיווהשיב

כןךד I'ואנב]בחבאתאשרבדךרוחשיבותוי

באתאשרבדרךוהשיבותיךטנ)(לן,בישעיח

בח.

שורשאלוקויחו(אנכ"י ,אנביוהנהוהיינו
תלוייםמצותתרי/'גאשרהתורה,תנינת

ורוברובא,בתראןליבזחתורחפיועלבזח,
במהרהלארצנושבשובבארץתלויותמצות
חיוםכלע flררקובגלותג, IIשמהמחבימינו

במקוםבמאמרינושביארונוכמו ,)הי,(בראשית

ועליע"ע).וכברכרשרפתושלוםחייס(עייןבעח"יאחר
יחודאעצרתבשמינינשווםמברכיםאנוזה

מצותש"םנלקייםבידינושיהיהכדישלים,
גבאולהשיראללאץרשנשובחתורחרובשחוא
בביושוברתיך .בנמךבימינו)במההרשלימה

קגושלוםויצא

לחיותשנזכהחלןבגלות(בלכתנו ,תיךאשר
איוהשיבותיךוז/וש)חלכת.בדרךשובי

הלכת,בדרךשובי(חייבוהזאת,הארובה

יברים(ספרירז"למררשתרש/'ישפירשוכמו
יח)יא,(יבירםחכתובעלעקבבפרשתבלוכ-י)

היושתגלולאחראף ,רבריאתושמתם
כדימזוזות,עשותפיליןהניחובמצות,מצויינים

אומרהואוכן ,כשתח.זרוחדשיםלכםיחיושלא
והייבועכל"ח.וגו',ציוניםלךהציביכ)לא,(יריוכה
שאףוהרישובי,הלכתבדךרדקראסיומא
לתכליתהםהריבארץתלויותשאיוהמצות
חעיקרלהיותצרויושזהוישראל,לאץרשובנו
מעשינו).כלשלהקוטבוכל

ואירותיך,אשרבביהמסורהרמזוזחו

תשביייובבנןוגו'ובארואובזהזק

אםביאורצריךלכאוהרכי ,תיךאשרבבי
שפישרכמו(תצליח)ל IIתשכילמעןהכיבח
ואימוץ,חחיזוקיועיללאלהצלחהכואםשר"י,

 ,ל Ifבמןתלויוהכלה'מאתחואחכלכי
מדבריכנורעטו), fיהשריים(שירלבבוומו[בוזלי"ם
חיכלאםובאוברובאוברות(עשרהן"למפאבוהרמ"ע

השכלה,לשוותשכילכפשוטוואם .]) Iבסיובוח"א
אםכיואימוץ,חחיזוקיועיללאלזחנםהלא
דברבכללחרולאולעשותאםהעדתישוב
ארם·אשרייותרטובלפעמיםולזהפרטי,
עדיףתעשהואלשבאוליכי ,תמרימפחד
בכלהלאהולילךלבולחןקולאעניבים,בכמה
שצריכיזהומצותעניוחואכרחךובעלפעם,
לתכליתהיינואחור,נסוגחליותולאליךל
ביהושע),שםשמבואר(כמושיראלאץרביאת

יפולשלאנוראיםבסיונותרואיואנולזהורק
כמ"שבדורותינוח"ופניםבהסתרלבנו

ועלבתראה,בדראהייחשכןל flוחכזבתוחי'ק
שלזחתשכיל,למעומארואמץחזקצרויכו

יפולשלאפעםבכללבבולחזקחשכלהצרוי



חייםקר

ולילךגלותא,בתוקףחימנותאתקוףמחאמונח
חמסורחווחו·בחזרח.ישראלארץביאתבררך

חמחנפסרות(מריעותושמרתיך,על
במסורח).(כנזכרתוך,אשרבכוחנסיונות),

בררך(שוביהזאת,הארמהאווהשיבותיך

כנזכר).חלכת

 ,'בוחשיבותיךשחזכרנוחמסורחכזגםוזחו

אשרבררךוחשיבותךתרתיואיןררן,

כנ/זל.חלכת)בררךשוביכמו(חיינובח,באת

ו I"וחשיבותךתרתיאירךנאמרכןשעלל II(וי

מחגלות,שיחזרויריעלחיינובאת,אשרברךר
בןעללרמוןחפסוקפעמיםב'נאמרכןעל

חורבןואחרראשוןביתחורבןאחרחגליות,
אחרישלישיחביתעלחבטיחווזחושני,בית

כנזכר).בןחגלות

,ע"ראעזבךואכיבוחחכתיבשמסייםוזהו

אכרפ"םשםהבטחוובמרת(שנתחןק

ע/'רעריבחןבטחושחוא ,ע"רבגימטריא

שמע,רקריאתרבתיור Iעהואוגם ,)רכו,(ישעיה

אוומחםעקרים,חיווגר Iאח/תלויחשבוח

כברשכתבנווכמושיבא,יוםבכללואחכח
אשרבימינו)במחרחיקוייםואןרוכתי.בכמח

(יקייםוך,רברתיאשראתעשיתיאם

רירו:ובמחרחבקרוביתו/ש)חבטחתו

ררשווגי/.ויאמרמשנתויעקבויקץטז)(כח,

משנתוז)פס"ט,רבה(רבאשיתל IIז

ל IIזחרמב/'ושכתבמחפיעלל IIיממשנתו.

מלמורושיקוםעתבכלכילבנו,חירועבאגרת
שיוכלספרבאותישלמרמחלבואלשיים
יעקבויקץווחושם.עייוזח,לקיים

ז) ,בt//ספרחכ(בראשיתל IIרןכרשרתממשנת"ו,

ברעתוונתעורר rחקמלמורושקם(בשעח
חזח,במקוםחוי"חישאכןויאמרולבו).

ושלוםויצא

חבוראמירעיתחוחבמקוםשלמרתי(מח
יאואנכיעבורתו).ועורתית"שומציאתו

כנ"ל:כעת)ואתלימורי(טרםירעתי,

לאואנכיחוחבמקוםח'ישאכןטז)(חנ,
חקרושאאזמו"רחנחירעתי.

ישאכןבוח,פירשירכתבשלמחשםבספרו
ישכילירעיכולים(אןחזה,במקוםח'

רברבכלארםבנישלבמעשיוחוחבמקום
ואנכי,אם)שמים.לשםחקרושחהשראת
 ,ירעתיואשיחיח).אופןבאיוחעצמו(נגיעת
כאןערעצמו),לטובתפנייהשוםלו(שאין
חקרושים.רבריו

במקוםגםכיבוהלחוסיףרעתילענייתושי
אררבאעצמו,נגיעתשוםלושאיווענין

חרברבעשייתונפשכמסירתנראחאצלוחוא
שאריאוממוןטובתלוחיהוחזולתכיחזח,

באחואוחיריעלאמנםחזח,עולםחנאות
חשראתאצלוישכיבחשבוגאות,לירי

רגלירוחקכאלוחמתגאחוכלכנ"ל,חשכינח
 ,)במג,ברבות(עייןחזוולשאמרוכמוחשכינח,

חשכינח.חשראתוחיריעלאצלואינוושוב

אצלו(ישחזח,במקוםח'ישאכןוז"ש
בבחינת)כשחואחשכינח,השראת

זחבעצמויורע(שאינוירעתי,ואואנכי

אצלווששילגמרי,שמיםלשםכונתושחוא
לידעלואיןמוחגםבוח,חשכינחחשראת

כנןרכ:יתנאח)שלאכרי

אבי.ביתאלבשלוםושבתינא)(נח,
חלשוןעליפלאלכאורח

(סר,ברכות(בסוףרןוילאמרושחרי"בשלום",
"לשלום",לךלויאמרחחימזחנפטרא»

שחרי"בשלום",לךלויאמרחמתמווחנפטר



חיים

 ,)טטו,ב(שמואלבשלוםלךלאבשלוםאמרדוד
לך(בפרשתכונראהוגםל, f1רונתלהיהלך
ואתהאבינולאברהםשהבטיחוטו»טו,(לעיל
טובה,בשיבהתקברבשלוםאבותיךאלתבא
וקבורתופטירתובעתשיהיהמההבטיחווהרי

מזהיוקשההריאמנםהמת).מוכנפטר(דהוי

אל"לשלום/וושבתיאבינויעקבאמרלאלמה
לשלוםשחורכולוהיהבאמתדהאאבי,בית
לשוןאמרולמהסלה,טובובכלובריאחי

fI ."בשלום

תולדות(בפרשתמ"שלכאורהיפלאכזאמנם
מאתווילכובשליםונשלחךםב)(כו
וגםבפלשתים,רקנאמרזהוכיאםבשלום,

כמומצינואךאבינו,יצחקאלכואמרוהמה
מקומועלבלשווגםשאמררבינובמשהכן

בדודוכזבכ),(יחיתרו(בפרשתבשלוםיבא
יט,כ(שמואלביתואלבשלוםבאאשרהמלך

חימים(דבריהימיםבדבריוגםשם,עודוכולא),

המברךבברכתוכןכ, f1בנווכהנהכו,א)יט,ב

דאילתרץישושם . cבשלוםישראלעמואת

לחלקישקצתונם (אחר,בעניולומראפשר
בושלוםוביןבשו"א,ת fהבי/-ב'שלוםלךבין

קשיאקראימהנימקוםמכלבפת"ח),הבי"ת-
מידיקשהדלאנראהבאמתאולםלכאורה.

אלואומראםרקהואכרחובעלדהקפידא
שהיהכמעשהבשלום","לךסמיכותהתיבות

(שמותלטובהלמשחביתרווכןואבשלום,בדוד
לשאריבסמוךאבללשלום,לךשאמריח)ר,

ויובובשלום,בתיבתכללקפידאאיותיבות
בכלהוהבעולםוהשלוםהחייםעלגםשפיר
דמיטב.מילי

דבכות(בסוףאנדותבחידושיהמהרש"אוחנח

לורמשצריךחחיביוחחןלוקכתבשס)
נפלאווררביו ciשם.עייווכו',וביולשלוםלך

קחושלוםויצא

במתכימ"שכמולחבינם,וכיתיולאבעיני
הלוכובדרךרקעתההיינובשלום,לךאומרים
למקוםלהגיעאבלהטובים,אבותיולמקום
בקברכיחמקוח,לשלוםלומרשייךאיזחרנצח

והלאנינחו,סתרא"ימיליוחניורצון,חפץאיו
אבותיולמקוםלבאחגמולבעולםדמייריכיון

וחפץטובהתקוחךלאיועדו,לנוחטובים
מלאכילואומריםושםמזה,יותרהנרצח
(כמבוארמשכבותםעלינוחושלוםיבאחשרת
לשווושייך ,»א(בט,קטומועדמסכתבסוף

לחניחלהגוףונםחנרצח,לתכליתלשלום
אלאלהביו,קשהכועלבקבר,ושלוםבמנוחה

וכותיבות,הב'באלוסנוליותרקדחואוודאי
 .לעילכנזכרלחישאמוריםלשלוםלך

כיבזה,לפלאהקורא)(אהוביתראהועוד

יוחנור'דברכוח"א) ,ג"פ(כרכותבירושלמי
ואמרינובשלום,תבאלצאתגמרתאםיסאלר'
עייןרשות,כנתינתהויכוהדכרכוכיוושם

הואבשלוםתבאהלשוווהרימשח,כפנישם
אלתבאאבינובאברחםל) II(כנשנאמרכמו

עלואףטובח,בשיבהתקברכשלוםאבותיך
ודאיאלא ,בלמ"רלשלוםתכאאמרלאכופי

והויכללקפידאאיןבשלוםלךאמרדלאכיוו
לחיים:ברכח

מצכחשמתיאשרחזאתוהאבןבכ)(בח,

במסורהאלקים.ביתיחיח
גדולהוהאבןםב,כ)(לקמזואידךדן. ,'בוהאבו

/ח Iכר(לעילמאמרנופיעלמובוחבאר.פיעל
בתראהבררארבוהנסיונותכיחב')כחמןשא/'י

בארוכה,לעילוכנזכרהמשיחביאתשקודם

חיכור(חיינואלקי"ם,ת f1בייחיח fונווחאבן
 ,לעילכנזכריצחקאלקיםעםיעקבביתמרת
במהרההתגלותושקודםמשיחחחכלישחוא
בימינו.



ח~~םקו

הבאר,פיעוגדווהוהאבןבמסורהוזהו

קמב,(תהליםע"ההמלךדודכמ"שהיינו
שצריכיןיעןלי,פחטמנואהלךזובאורחד)

(זוח"אבימינובמהרהמלכותהזאתהבארלתקן
דאהבאר,פיעלגדולהוהאבןכןעל ,)בקבא,
בפרשתןבזוה"קכמבוארמשחיתאבןנגףאבן

במאמרינובארוכהוכנזכר ,)בקבא,תורה(בםתרי

ה'שם),עייןי)אותשמחתיבו(זמןעצרתלשמיני
לגאולהונזכהבימינובמהרהלהעבירהיעזרנו
בקרוב.שלימה

מעוהאבןאתויגוהמסורהכןגםי"לובזה
ואידךדן.במסורה,ב'ויגלהבאר,פי

במאמרינוכנ"להיינוכבודי.ויגוט)טז,(תהלים
יעקבכחהואהאבןאתויגלכישמחתינו,זמן

נגףהאבןאתמעביראזשלים,ביחודאאבינו
כבודיהיכבודיויגלהואואזהבאר,פימעל

בימינובמהרהבמעשיוה'ישמחלעולםה'
 :)ע IIזיהקדושלזקיניבפרשתןרכלהאגראבספרקצתזה(ומעין

צמחהקדושבספרלך.אעשרנורעשככ)(כח,
עשרמדרשמביאלצביה'

בזה.שכתבמהשם·עייןהמילה,זולךאעשרנו

נודעכיבזהלומרדעתיענייתלפיונראה
כונתיא)סימןבראשיתפרשתהליקוטים(ספרמהאריז"ל

הםזרועותיוושתיתינוקכישד"י,לשםהמילה
 ,'דהואא'זרועעםוהתינוק ,'שבתמונת

ועל ,'יהואהעטרההיינוהיסו"דאברותיקון
האדםבגוףכתקנתוהשםנעשההמילהידי

שלום).אותלחיבוריבהקרמהשכתבבומה(ועיי!

היינווך,אעשרב"ועש"רהמדרשוז"ש

המילה,--תקנתהשזהוי'האותעש"ר

 .כנזכרוכונתה

רש"ישפירשיכמילחכמה,רימזי'וגם
א)טו,(שמותהכתובעלבשלח)(בפרשת

ושלוםויצא

ומשםהמחשב"ה,שםעליו"דמשה,ישיראז
ז"שכןעלהיסוד,לאברבראשונההטיפהבא

היו"דהמשכת(שהואאעשרב"ו,עש"ר

(לשמווך,היסוד).לאברראשונהמטיפה

חלילה.אחרלמקוםולאמצותולקייםיתברך

המיוה.זווז"ש)

למהכ)(יזןדמגילהב'בפרקחז"לאמרווגם
שהואשמינית,ברכהרפאנוברכתקבעו

שם,עייןרפואה,שצריכהבשמיני,המילהכנגד

חוליםלבקור(בהאריז"ל)הרפואהכונתוהנה

עליסעדנוה'ד)מא,(תהליםהכתובעלהוא

 .יו"דומדו"יעש"ר,מער"שלעשותדו"י,ער"ש
שצריכההמיוה,זורב"ואעשעש"רוז"ש

לעשותאעשרנו,עשרמבחינתבאוזהורפואה.
 :כנזכריו"דבחינתעש"ר,מערש

לדקדקצריכיםלך.אעשרנועשריאמראו
למה,אעשרנ"ועש"רהלשוןכפל

נדרשתעשרעשרנב)(ידראה(בפרשתושם

וגםהוא.למהוכאןשתתעשר).בשביל(עשר
שבאבותבחיראבינויעקבהלאלהביןצריך

מעשר,רקליתןדקדקלמהבמעשיו,וחסיד
שזהוא)ב,(כתוכותועייןחומש.ליתןליההוה

עשיריותשניהיינוכפל,בו,ראעשעש"ררמןו
חומש.הוא

(אגרתזצ"להתביאהרבדבריפיעלעודוי"ל
כ)סז,(כתוכותשאמרומהכיג) IIפהתשוכה

חטאשלאמיהייבומחומש,יותריבזבזאל
וחטאךבפשו,עללכפרכשנותןאבלמעולם,
שיעוראיואזכד),ד,(דניאלפריקבצדקה

השםבעזרתאחרבמקוםמזה(וכתבבו

שמתיאשרהזאתוהאבןוז"שיתברך).

שביתבזמןהיינואוקים,ביתיהיהמצבה

שלהתמידכיחטאים,היהשלאקייםהמקדש



ח'י'ים

שלותמידלילה,שלעבירותעלמכפרשחר
רכחבמרבר(טייזשניוםעכירותעלהערניםנין

אננשרנ"ןננש"רליתודיהיהאזיט),פכ//א,

שישעתהכןשאיןמהלעיל,כנזכרחומשוך
הרכהליתןיוכלהרביםבעונותינוחטאים

 :כנזכריותר,

אוה II(דאל"מלךנועםהקדושבספרכ)(כט,
והנהכשדה)כארוחנהויראיארמ

עדריםנקרא"םהםשהאבותצאו,עדרישלשה
כיהבאר,פיעלגדולהוהאבןוכון,משפיעים

אבונקראיםשהחיצוניםא)םב,זוח"ג(טיי!ידוע

שם.עייזהקדושלשונוכאועדוכון,נגף
הןוה'/קדבריהואזהכלדהלאיפלא,ולכאורה

ח"ודשכחולומר(ואיןזה,כלדדרשבפרשתן
שלתורותיושכתבוותלמידובנוז"להקדושים

אמרשזהולרשוםע f1זיהימיםשבעתאוררביבו
דבריםחידושמשמיענוומההזוה"ק),כשם

עמקוהזההקדושהספרדבריכי(וידועבזה,

כפשיטו,קצתשנראהבמקוםנםים,מני

וכונותהרבהפירושיםבהםישכייביזוהמביו

ק f1בזוהתורהלסתרימיליוירמזוואשרגדולות
יאירה'עךרואיושיעוראיןעדוהאריז/'ל

 ,דבריוסוףעלקאידעיקרוונראהעינינו).
לעתידכילמקומההאבןאתוהשיבושסיים
מןיבוערשהקליפההיינוהרע,הצירשיחט
יוחןרוהכליושאר,שבווהרוחניותהארץ

רצון,יהיכןאמןבימינו,במהרהלקדושה
עכל"ה.

ע 1הרמ'הקדושדברי rכע" ,י"לכונתווהיינו
חקיור(מאמרמאמרותבעשרהע f1זימפאני

כחללההסעודהעישולעתידכיפו'ח)ח"ח,חריו
ולאורלטובויחזורוינקהשיטהרניהנםשל

(ננףהאבן,אתוהשיבווןהוכנודע.עולם

קןושלוםויצא

בשורשולטובשיחזורומקומהכנזכר).
כנזכר:ומקומו

אתוגללוהעדריםכלשמהונאספוג)(כט,
 • fוגוהבארפימעלהאבו

שהיתהלפיליאסףהיורגילים " IIשרפירש
לשונובקדושתשדייקיfולה. 1tעכלגדולה,האכן

ועלכפרשתןכןה'ש fמפיעלהחסידותכרמן

דהאבןהזוה"קדבריפיועלהאלו,הכתוכים
להסירהוצריכיםוכו',נגףהאכןהיינוהלן

מאודרככחהאשראחראהסטראלהעכיר
(משמשהי"ר,רגיויסש ftוזהרבים,בעונותינו

חד,הואועתידיהוהעכרכיהכתוכיםבלשון

כמ"שלעשות,המורג"לבדכרפעמיםכמה
ם) l/רגילי'ו 1שיהיוהיינופעמים,כמהי l/רש

רעהואתאישאלוקיםיראי(יחדויאסף,

לתקנתחבורותולעשותיחדלהתאסף ,יעזורו
לזקינירמ"לכליקוטיש l/נוכמוהעולם,הדת

א)מט,(לקמ!הכתוכעלע tfזימסאסוכהקדוש

אתכםייקראאשראתלכםואגידההאספו
הקדוש"ם]ספריםכשאריוכןהימים,באחרית

האבןשהיתהופילהתאסףנחץווזה
עלהרכים,כעונותינוגיווהאחרא][הסטרא

במהרהלבטלה)יחדרבותכחותצריכיןכן
בימינו:

אתםמאיואחייעקבלהםויאזברד)(כט,
כלוגו',אנחנומחרוויאמרו

ראותלפיכפשוטולפרשהאפשראיהפרשה
שלומתוהמשאמיניהנפקאזהמהכיהמביו,
(אנשיהנכריםהרועיםעםדיכרהאדדכר.ים

שלהקדושההדרךזהוכיהאלו,הבזוייםחרן)
ומצותיו,ה'ררכינלמדשממנהשכאבותכחיר
נפקאולמאיבזההתורההשמיענוזהומה

בכמההזוה"קדבריפיעלקצתיוכןאךמיניה,
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וכמצוייןא)סב,זוח"גועייןבקנא,תוהר(סתרימקומות

הכתוביםעלי)(אותשמחתינוןמןבמאמרינו

לעיל.וכנזכרהאלו,

יתברך,השםבעזרתלדרכנוהרומזוזהו
רועיהמה(להרועיםיעקב,יהםויאמר

בדרא[ובפרטודור,דורבכלישראלומנהיגי
זהעלאשרדמשיחא,עקבתאהזאתבתראה

הקודמיםמדורותהנסיונותכלועומדתלוי
"אעקבתכי ,ל Itזהצדיקיםמדבריכידוע

ם Itעקבימבחינתהנשמותהמהדמשיחא

מחזיקותהמההעקבייםאמנםבשפלה,
ואין ,וד"להקומההשיעורכלאתומוליכים

 ,אחייאותם)ושאללהארך].מקומוכאן
ורעיי,אחייהמהכי"אחיי",קוראם(כראוי

כשמואלבדורוויפתחודור,דורכלמנהיגי
(באיזהאתם,מאין .)}בחכ,שהנה(ראשבדורו

הדור).למצבתאמרוומהעומדים,אתםבחינה

חרו/'ןכינעד(זאתאנחנו,מחרןויאמרו

רבותצרותונסבולר"לבעולםגדולאף
 .)ל IIרנתפסיםצדיקיםהדורובעדבגלותנו
ועלאהבה,(לשוןהירעת"ם,יהםויאמר

וגו').למעןידעתי"וכייט)יח,(לעליהכתובדרך
המלביןש, Iית/אבאבחינתהיינווגו',יבןאת
שםשכתבתינוכמוישראל,שלעונותיהםאת

הםאם ,]ל IIהנעצרתלשמיניבמאמרינו

ויאמרושבשמים.לאבינובאמתאוהבים
יהםויאמראוהבים).(שהמהירענו,

 ,/הלכבודהשלוםטוב(האםיו,השיום
הגםיומיא,בסוףשלוםהעמיםביןשיהיה

כמבוארהגאולהקץוידחהזהידיעלשיומשך
משמיעבספרבארוכהזהכלוכמונאבספרים,
רודפיגדולטעותבזהטעוובאמתישועה,

כלבומירותשפירשתיוכמיהאלו,ם Iהשלמוני/
בכניןהמחכים[המה]הואוהביוכו'מקדש

שיהיהעדביאתוולהמשיךלאחרולאאריאל,

ושלוםויצא

הןאוהבינצדקשייברכןועלמקודם,שלום

שלוםרק(אבלשיום,ויאמרןומיודעיו).

עםבאהבתןרחיוהנהשיהיה)כזה,

רחלשמכונההקדושההשכינה(היאהצאן,

לארץקדשיםהצאןעםתשובהביתעקרת
רקבימינו,נמהרהשמחההבניםאםהקודש

עורהןויאמרזולת).ולאנחפץכזהשלום
(פןהמקנה,האסףעתיאגרוי,היום

השקוגליות).קיבוץהעתעודהגיעלאאולי
ז"להצדיקיםבשם(כמ"שרעו,ויכוהצאן
שופע).פרנסהעתהלעתשנ~שךהיינו

 ,נוכייאאמת).הצדיקי(הרועים,ויאמרו,
בריבר/ולדברהבעלהתגברבזהגם(כי

שקשהעדוהלבהמוחלבלבלכדיהצטרכות,
אלוקים).ויראיתורהלומדיבעדהשפעלפעול
קיבוץ(הואהעררים,כייאספואשרער

(ננף,האבן,אתוגייובימינו).במהרהגליות

מעי .»בקנא,תוהר(סתירהקדושבזוהרוכמבואר

עירנוישראל).כנסת(מלכותהבאר,פי

אמתהצדיקייעסקי(שכאשרעמם,מרבר

ידיעלכאלו,אמתבדיבורימקשיביםחבירים
וכמבוארהגאולה,קירובמעורריםזה

(אותלמשפטמאזניםהשנהלראשבמאמרינו
ישובוןעודמצותיושומריהפיוטעלכ"ז)

נדבריאוג,טז)(מאלכיהכתובדרךיעללבצרון,
ויכתבוישמעהוויקשברעהואלאיש Iהיראי

שישובלעילאמעוררשזהוזכרון,בספר
שעלוזהו 1בימינובמהרהשמויתבךרשכינתו

רחיוהנהלעיל).כנזכרעמם~דברעודנוידי
ושכינהישראל(כנסתהצאן,עםבאהבתו

בימינובמההרצרוויהיכןמקומה),עלקמה
אמו:

ג'ויאמרווגו'.נוכללאויאמרוח)(כט,
פסוקברישבמסורה,
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משחאלויאמרויא)יד,(שמותואיךדדן.בזרקא
ויאמרוא,ב)(בחמהיראיךדנב]קברים.איןחמבלי

שםחשבימןנשארראשרחנשאריםלי
מחפיעלחיינורגו/.גרולחברעהבמרינה

חרררצריקישיאמרוחלזחכתובעלשכתבנו
לחמשךנוכוואעור,שיחיוחאמיתיים

הערריםכויאםפואשרערכראויפרנסה

זחיריועלגליות,קיבוץצרקגואלבביאת

קבריםאיןהדנבויויאדנרואחריחםיחרחרו

ולאתעניתשגזרכ)(חנ,בתענית(כראיתאוגוי,
קברים,לכםחכינותםאותםששאלגשמיםירדו
וכדאיתא ,ר"לרעבשלנפשותסכנתוחוא

דעניותאשניןע'י,כ)(הקדמהזוה/'קבתיקוני

ויויאדנרוואירךבתראח).רגלות
לנסיונותיחיחזחשכל(כנזרכוגו',הנשארים

ולאבגאולחישראלכלליצרוכופיעלשאף
עלומזהירםהמאמיןאמתהצדיקאחרייהרהרו
ככה).

רן. ,'דיאספוהמסורחדרךעללומרישובזה
יקברו.ולאיאספולאח,כ)(ירמיהואיךד

יאספוולאיספדולאוגווהוחלליוהיהנכ]
 .)דט,(עזראחררכליאספוואלילב).כה,(שם

קיבוץהערריםכושיאםפושעדרומז(הוא

למאותהמלחמותהריגתמקודםיהיוגליות,
וואיםפרושואקטלשרהעלאלפים
אויזה)ידיועלישראל.בקברותיקברו
ח'לדברוחררים(המאמינים ,הררכויאםפו
ונזכה ,)'הלוישובומשיחחבלישזהושיראו
בימינובמחרהצרקגואללביאתרירובמהרח

אמו:

קילואתושיאלרחלעיקבוישקיא)(טנ,
הקרושאאזדנו"רחנחויכך.

שרןויפירושעלתככריכבתשלמהשםכספר

עמונכנסתשאינההקורשכרוחשצפהלפי

קטושלוםויצא

זחראחאםגםקשח(ולכאררחלקבורח,
עמונכנסתשאינההקודשורוחבנבואה

עתחלבכותלוהיהלמהפניםכלעללקבורה,
אמרוחז"לכברהלאעמה,התקשרותכשעת
כמ"שחרוח,חדוחכשעתכז)פכ"ז,רכה(בראשית

ה'וינחםו)ו,(בראשיתהכתובעלמינאלחאי
בשעתעתהיזכורולאוכון,חארםאתעשהכי

חעניןאךמיתתו).בעתשיחיחמחהשמחח

עדוטבהרחבקרושחשלחםזיווגהיחשכן
תקברושלאוקבורתוחמיתחיוםאתגםשזכר
הזווג,ענין(שהואלרחל,"עקבוישקש f1וזעמו.
עח,ידדדשו/ד Iוממ"זשערחווב(ע"חל fכהאריז/כמ"ש

עמהיכאשלא(על ,ויכךקולואתוישא .)א)
לבכולשברכריחזווגכעתזחחשכלקבורח

שלמחבשםחקרושיםדבריוכאןערותו),ותא
קורש.ירכתב

הנורעיםהזוה"קרכריפיעלרעתילענייתוי"ל
נחיראמלכיאנפידחןירמאןב)נא,(זרהן/ב

 ,חווורעתווחניסהואחסריחרכולאחשיכ
שלוםמלכאכיזאתולירעלחכיוצריךאמנם
להיותצריךכוועלהריו,וכצרהחםרבצרהוא
שנזרווגחשמחהכעתכןועל , mכרעונילו
שיחיחמההריןבצרגםחשבזוגו,בתרחלעם

יעקבבחינתוזחו . fוכוימיהםאריכותאחרי

קםב,א II(דןהוריןחסרמתרווייחורכליל(חמזווג)

והבו:כנודעב)

ח'/לררשתהנורעפיעלכזהריאמאו
רש"יופירושי)כ, /Iפפרבה(בראשתי

(הללוחכתוכעלשם)ןאקברה(ד"הויחי(כפרשת
אמנורחלכיונוי),מפרןבבואיואניז)מח,

כרילחם,לביתסמוךחררךבאםנקכרה
יככוחחורבואחריבנלותישראלכשיערכו
מקברהתקוםוחיאקברה,עלרחמיםויעוררו
מרום.כשמילהמליץ



חייםקי

זוגובת(היאירחי,יעקבוישקוז"ש

במהרהשיהיהשליםביחודאהאמיתית
הביתעקרתמושיבישמח"ה·הבניםאםבימינו,

הואוזהאמת,יעקבביתשלעיקרהרחל,זהו
[כביכול],ורחלישראלזיווגבעתרצוןהעת
אזעדשיהיוהגליותבצרותנזכרמידאמנם
(פח,בפסחים[וכדאמרינןיעק"ב,ת IIלבישנזכה

ל IIרז(שדרשוויבך,קויואתוישאוז"ש) .])א
עמותקברשלאעלל IIכניב)ע, IIפרבח(בראשית

אםתקברמקוםבאיזהמאיאלאוהיינוביחד,
כרחךובעלהמכפלה,במערתביחדעמולא
כשיעברוהדרךבאםקבורתהשתהיהכדירק

עלגדולהבכיהבכהזהועלבגלותן,ישראל
ביתושיכנועדבניושלגלותןיתארךכךשכל
השםויקייםצדקגואלבביאתיעקב,בית

ושבומקברה][שביקשהלרחלהבtפחתויתברך
 :לגבולםבנים

·שלמבניהשיהיהצפהכאשרריאמאו
שיהרג,יוסףבןמשיחרחל

זהועלשם,עיין ,)א(נב,בסוכהוכדאמרינן
הקודשברוחראהכאשרלבכות,קולוהרים

סמוךוגםל, IIכנבגלותןבניושיסבלוהצרות

זהוכלכנזכר,יוסףבןמשיחבהריגתלגאולתן
עללגבולםבניםושבוהבטחתאחריגםיהיה

ל: IIכנמקברהובכייתהרחלתפלת

רחלאתגםויאהברחלאלגםבאויל)(כט,
מאמרי(שערחייםבעץעייןוגו',

פו'א,רבח(בראשיתל IIרזשאמרומהעניןב)ז,חז'ול

הואג"םכיומבארהן,רבוייןוגמי"זאתי"זיד)

עייןל, IIרחמדתהואא"תותיבתה, IIלאמדת

לאכי(ולפלאאחד.כלמעלתבביאורשם
הנהמפורש)שזהוהכתובזהמרמזהזכיר

רח"יואתי"ן).(גמי"ןא"ת,נ"םויאהב

ושלוםויצא

ביותראהבכןועלשניהם).(מעלתמיא"ה,
בהתגלותההביתעקדתהיאכירח"ל,את

כלולההיאכיפה,שבעלתורהמלכותבמדת
כנודע.ומכולהומתרווייהו

(ר"תמלאהרחלאתנםכיעודורפוז
קודםגמר"אללמודצריכיןכיגמר"א),

זקנינובשםכמ"ש(מלכות),רחלמדתהתפלה
דבריבחיבוריעייןזי"ע,רבותינוהקדושיםועוד

פו'א),אותשםועייזי'וט(אותקמאמהדוראתורה

ה flהקבכרתלאב) ,ס(בגיטיןרז"לשאמרווזה .
פה,שבעלדבריםעלאלאישראלעםברית
וכרתכנזכר,מלכותפהשבעלתורההיינו

המבוארהברי"תלוחותבסודברי"תהקב"ה
הבןמח"ת),סג,פו'וורחללאח(שערחייםבעץשם

בעה"י:הרמיזותאלו

התחתויאפרברחליעקבאףרויהב) ,ל(
פריממךמנעאשראנכיאלקים

נפש,לפעוניעוניןכךוכיידועההקושיאבטו.
רבח(בראשיתחז"לשאמרוממח]ברש"י[שחובאומה
היהלאאבאכאבא,איניאנישאמרז)פע"א,

ממני,ולאמנעממךבנים,ליישאניבנים,לו
אדרבאקשהועדייןז"ל.רש"ילשוןכאןעד
להתפלליוכלהלאבזה,צוררלואיוהואאם

עצמו,נגיעתלושהואאיזכיוןיותר,בעדה
הביתעקרתרחלבעדלהתפללרצהלאולמה

ועודכנגדה,התריסרקביותרלוהאהובה

כאלו.בדבריםעליהשכעס

הירשצבימה"רהה"קדבריפיעלונראה
שאמרבשמוששמעתיזי"ע,מזידיטשוב

ואמרבנים,מחשוכישהיהשלומומאנשילאחד

עםומריבהקטגוריאעפהשיעשהעצהלו
אשתועםגדולהאהבהלוהיהכי(הגםאשתו,

עללוהיהולאלב,וטובתצדקתהיתהוגם
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לזה),היאההכרחפניםכלעלעמה,לריבמה
יריעלרקלסגילה,רקזהעישהכיתרעילא
איתיתענההיאגםכרחהבעלעמהשיריבזה

יכובכנים,יישעיזהיריועלנפש,מריכרךר
חנהשאמרהמהבבחינתמובןוהעניוהיה.

קנאהבכחיבת ,)כלא,(רככותיכי'יאסתראךל
זרעונזרעהונקתההיאטהירהשאםרסוטה

שמאל,מצרח'זחירישעלכח),ה,(כרמכר
וי). ,ז~(תה-?םוכו'בטנםתמלאוצפונ"ך

(שעשחברחי,יעקבאףויחרי"לוזחו
מחמתליקשהשהיההגםקטגוריא,עמה

כריכונתושהיחרקכנזכר,אליהאהבתו
 ,אנכיאיקיםהתחתויאזברבבנים).שתפקד
הואאנפיוןעירכיהאמתבחכמת(כירוע

מרתוהוא ,חסרכלפימטהחסררבבחינת
שהיאנמצאימין,לקוחנוטחאנפיוזעיריעקב
בינ"ה,חשמאליקותחתולאחחכמ"חקותחת
 ,אנכ"יאיקי"םהתח"תוז"שאלקי"ם.שהוא
כנ"ל,נוטההימיוקותחתעיקבאנכיחלא
כלכיוירועאלקי"ם,[חבינה]תחתולא

ריניםמבחינתהואשמיםלשםחמריבה
מריבהיותרלעשותאוכללאכועלאלקי"ם,
כנזכר).אלקיםתחתבמרתישאינניכייוגרולה,
צריכה(ואתהבפן,פריזבזבךזבנעאשר

לאכיןהעלהתנצלכועלבטו,בפרילחושע
ויזכורךכואחרוכנ"ל).יותרלעשותיוכל

השםמאתשנתעיררצרקותיהשןכראיקים,

ופקיהחימין,מצרוזכיותיהצרקותיהיתברך

להלחםיכולהיחלאשעיקב(כיוובבנים,
כנזכר:יותר)עמה

המפרשיםשלהתמוהלגורלריאמאו
נפש,למעוניכךלענותהיתכו

ובפרטנשמעים,בנחתם l!חכמדבריהלאוגם
יותראבינו)(יעקבאהבהאשראמנולרחל

קיאושלוםויצא

דכ,ה/ה I(דהרמב"ורבינובפירושוגםנשיו.מכל
ורנאהלןה.מספיקתירוץלהביןזכינולא )?-

(מהדוראתורהברברישהבאתי[מה]פיעללומר
הסבאזי"עלייבמחוורההווקבשםז) IIסאותקמא

שבאימסוכנתבחולהעשהאשרמשפאלא,
רוולתמיתכילהםוהנירבנותיהלהןכירח

הגירהםשסבלוהלזהצעריריועלבקרוב,
שםעייוהיה,וכואטם,שנתרפאהמירלהם
א) ,י(ברכותס fהשורבריבןהשפישרנוטה

וכוהמלך.שיעיהלחןקיההנביאשאמררמה
ונביאתובחכמתואבינויעקבעשהכיבןהי"ל

עליהשכעסזחיריעלכיביתו,עקרתלרחל
וכןישועתה,עוריתעכבולאתושע(לפנים)

היה:

יונתו,בתרגוםשישכר.שמוותקראיח) ,ל(

לקבלבנויעתידיןוהיכריו
יתוקארבאורייתאעסקיוראינוועלטבארג

שמואתותקראכ) ,ל(ובסמךויששרכ.שמיח

לקבלאבנריעתיריןוהיכדיויונתן,תתוםזבולון,
החילוקי"לזבולון.שמיהיתוקראטבחולק
עלט//בו'ראגלקבלתירגםבשישרכדלעיל

פישר[כזרכלח]וכאןבאורייתא,עסקיודאינוו

רביששכרויוולטןוב.חילו'קלקבלא(תירגם)

ואיןלמעלה,מאורשגבההתררהעסקשרכ
עלמא,בחאימצוהלשרככאריכולוהעולםכל

הבאימצוהשדכרבטעםהעקריםמ"ש(וכידוע

כןעלתורח,לשכרשכןוטכלליכא),עלמא
"שכרוחיינוטבו',"ארגלקבלבשישכרפישר

שכרןלקבלומחרלעשותןהיוםוזהומשלם'ו,
כושאיומההנזרכ).(מטעםא)ככ,(עדיוכי!

להםומטציאראורייתאתמכיושהואבזבולוו
כןעלבתירה,חלקלהםישכועלפרנסה,
שלבהתורהחל"קרקבט,חול"קנאטרשפיר

יששרכ.



חייםקיב

בצאת"ך,ןבלו"ןשמ"ח )ח~גל,(רכר~םוז"ש
התורהלכנודמוציאשאתהבהוצאות

מיד,בותשמחהזהבעולםנםהשכר.שהוא
כדיעור,להרויחצרדי(ןבולוו)שהואינוו

על ,בפרבםתוחכםהתלמידאתלהחזיקשיוכל
כנזכר,בהתורהטבוחלקהןהבעולםשכרוכו

יתברך:השםבעזרתשפירואתי

זבדאותיאלקיםזבדנילאהותאמרכ) ,ל(
כיאישייזבלניהפעםטוב

זבלון.שמואתותקראבניםששהלוילדתי
מצאשלאזכרנ~)(ר"חז"להקדושברמבווזעיין

(ועייןהקודש,בלשוןד Iזב'הזאתלמלהמוצא
ולקצתלפשוטולקרבומאדשנדחקמהשם

בשבילדוקאזהמהלדקדק,ישונםפתרונו).
וכו',ד ffןבוכוןיזבלנים ffבניששהלושילדה

זבלון.שמואתותקרא

הנהכיהענין,ירמזשבסודבפשטיובןאמנם

ושפע,גדולעושרהואברכתוזבולוז
והשפעבתורה,העוסקלאחיופרנסהוממציא

כנועד,ת ffהששימדההיסו"דדרךבאהוא

בסודכביכול,דיקנאמדותג ffמיבאוהיסוד

חכלולשער(עייזבהאריז"לכנודעזקןלואיןסרים
התכליתהעיקרוהאמנםיכ),דרושחעורמספירתעניו

לבטלעילאה,ממזלאהשפעידיעללהמשיך
המבוארבתראהדגלותדעניותאשניןהע'

משיח),בחליהמהי,כ),(והז(חק'זוה//קבתיקוני

 ,בימינובמהרהויגאלנושיבואהגאולהולקרב
במקוםשיהיהכנודעאחדהויהיהההואוביום

(הוי".ההזווגבגימטריאיהיהואזש, ffיתהוי//ה

קודש.בספריכנודעיפ"ה,ערלהאדני)

(יסוד). ,שש"יבןזבולוןבלידתוזווש

/ה Iששכעלאנפיו,(זעירליעק"ב,
דיקנאמדותי"ג(בגימטריאזב"ד,קצוות).

הפעםכנועד).היסו"ד(מדתטו"ב,כנ/ול).

ושלוםויlצא

ליילדתיכיכנןכר).(יעקבאישי,יזבלבי

פעמיםו'[ששה],וגם(כנזכר.בניםשש"ה

שהואה, Ifהויפעמיםב Ifישי"ב,בנימטריאב"ז

ב ffמיהכלולהאילןשורשאנפיןזעיר[יעקב]

ו'וגם .]ראשוניםבמקובלים[וכנודעצירופים,
מדההיינוברי"ת,בגימטריאבבי"ם)פעמים

בבי"םשש"הוז"שקודש.ת flברייסודהששית

 ,ה/ Iיפ(כגימטריאזבלו"ן,שמואתותקרא

בימינובמהרהלעתידנמורהיחודשהוא
מאמרייששרכשער(עייול tlכנצדק)גואלבביאת

לכ).אותכשופרתקעמאמרתשריחורש

] I רבינוהה"קמאדומו"רשמעתי'כאשר

ביוםכישינאוועק tlאבד·זי"עיחזקאל
להמשיךלומסונלהיהזבלו"זנשיאבניסוג'

זמןניסובימיהואואזועשירות,פרנסה

לינאלעתידיןבניסןיהושעכר'הגאולה,
 :והנן] ,)כיא,חשנח(ראשבימינובמהרה

אלקיםאסףותאמרכןותלדותהרגג) ,ל(
שמואתותקראחרפתיאת

כנשואמרתברוילדתיונתןבתרגוסונו'.יוסף
דיוסףבריהיהושעעתידוהיכדיוחסודייתה'

שיראלבנימעלדמצריםחסודאיתלמיכנש
עכלו'ה.לירדנא,מעיבראיתהוןולמגזר

יוסףמדתןהוכייונתןהתרנוםהשמיענו

תיקוכןעלקודש,בריתיסודתיקווהצדיק,
חרפתלהעביריוסף,מזרעשהואיהושעזאת
החופפתהערוההערלהולהסירישראל,בני
ישראלבניאתולמולקודש,בריתהיסודעל

ידיעללעשותאפשרזהשהיההגםשנית,
בחוץעודלקיימהשאפשרמצוהרבינומשה

וכמוכמדבר,הנולדיםישראלכלללמוללארץ,

במצרים.הראשוניםאתשמל

יוסףשהיהיעןיוסף,מבנייהושעזכהזהואך

שמלעדזו,מדהבתיקוןבהפלנההצדיק



ח'י'ים

נתןולאבמצרים,הרעבבעתהמצרייםאתגם
חסרוונחשבשהיה ,בשנימולורקלחמםלהם

ועייומקץפשרתתררהליקרטי(עייובהאריז"ל(במבואר
אךנבריים,המצרייםלהיותםו»צ, IIפרבהבראשית

בחווהפלגתקדושתוברובדעבידלגרמיההוא
העולם,לבלקודשבריתיסודתיקוובמצות

ובסימובהקדמה,שלוםבאותבדברינוועיין
שם:עייזובין),ובמר/זר/ה Iבר Iח(איתרס"ג

וענתהמחר.ביוםצדקתיביוענתהלג) ,ל(

ט)בח,(דבריםואידךרז. ,'ד

יבנהלאאשרלאישיעשהבבהואמרהוענתה
וענתהבא)לא,(שםואיךדנג]אחיו.ביתאת

מפיתשבחלאכילעדלפניוהזאתהשירה
 !'מ!'כשמהוענתהזי)ב,(חשועואידךנר]זרעו.

(סתריהזוה"קדבריפיעלברמזיובונעוריה.
נשמותהיובהכבשיםביואיךל)אקסב,בפרשתןתורח

אותםרועההיהויעקבלהיות,העתידיזישראל
ובסדרבפנימיותם,והשגיחוהדריבם

נצוצותוהעלאתנשמותם,גלגוליהשתלשלות
ביוםצרקתיביוענתהלנפשותם.השייכים
שכריעותבאכיהבא).(לעולםמחר,
מהשלימהבגאולהשבר.ו(לקבל ,יפניך
הוענתעלינו).המוטלהוה .בעולםשתיקנו

סוד(שהואוגו',ואישיעשהככהואמרה

(עייוערטילאיזדאוליולנשמותו'!בוםהחליצה
תיקוזצריכיושאלו ,)בבט,וחליצחיבוםתמיועולת

 ,)גגב,ו(תיקיוזוה"קבתיקוניובמבוארביותר,

עדולתקםנבגלגוללבאשצריכיםוהעיקר
הגאולהתלוישבזהשבגוף,הנשמותכלשיכלו
 .)א) ,ח(זרהעבודהבש"סבדאיתאשלימה

בדרא(שזהויפניו,הזאתהשירהוענתה

שעתההאזינושירתבסוףכמבוארבתראה

כנודע).הנשמותבצוציוהעלאתהצירוףעיקר
יותר.הטוב(שזהוזרעו,מפיתשכחואכי

קיגושלוםויצא

וענתהתורה).ומלמדםבניםלושישלמי
מארץכעיותהנעוריהכימישמה

עתהבןהנצוצות,העלאת(שהיהמצרים,
בימינובמהרההגמור)בתיקווסגיאברבויהיה

אמו·

 , fבמחרביוםהמסורהמחר,ביוםל II !,ובזה

ביוםתתהללאלא)בו,(משליואידךדו.
איןביהיינויום.יולדמהתדעלאבימחר

(לבשאפנהמחר,יוםעלהנצוציותיקוולהניח
יוירמהתרעיאכי .»ו//מפ"ב,(אביתאשנה

אחריםונצוציוברוריםלוישמחריום(בייום,
יום):יולדמהתולדות,בבחינתלהעלותו

עלשתםולאלבדועדריםלותוישמ) ,ל(
(זוח//אנודעההבבי'ל fילבן-צאו

אבינויעקבעבודתגודלואילך)אקסב,תורהסתרי
סוףעדישראלנשמותבהושהיוהאלו,בהצאו

הפרירוהבשביםובבללותן,בשושרוהרורותבל
מצראשרואתהקרושהלצדאשראתיעקב
לבווואשרבלרמוזהיינווהטמא,הרשעלבווו

(בחמשחשבתתורתמאמובחיבוריכוח/ש Jמ(ועייזבו

ונוראהנרולהעבורההיהוזהוברפשתו),מאמרות)
אשרואתיומיא,סוףעדהאלוהנשמותבבירור

בסוףהגמורתיקוולידייבואואשרואתיבחרו
ביווצירוףבנסיוועומדיםעתהולעתיומיא,

בנורע,בימינובמהרהוץ Jקעתערהאומות

פס//ו,רכח(בראשיתול Jרזשאמרומהכסורוהוא

וש Jוזשלוה.וסופויסוריםתחלתוצריקיםו)
שלוה).וסופויסוריםתחלתוות J(רויש"ת,

סופןויהיה(בבזבר).וגו',יברוערריםיו

 :ל/ Iבנומנוחהשכתהגמורכתיקוזשלוה

והקשוריםללבוהעטופיםוהיהמכ) ,ל(
אאזמו"רהנהליעקב.



חייםקיד

קהלהפהאב"דזי"עשודנהדנה"רהה"ק
בזהיד)(כנתשלמהשםהקדושבספרוכתב

בראשהגמראדרךעלללבן,העטופיםוהיה
(שמותוכו/ויקראפניועלהוויעבורכ)(יו,השנה

ציבורכשליחהקביוהשנתעטףמלמדו)לד,
ןמזכללואמרתפלה,סדרלמשהלווהראה

ואניהזהכםדרלפנייעשוחוטאיםשישראל
יהיואםיח)א,(ישעיהכתיבוהנהלהם,מוחל

מורהלב"זדגווןילבינו,כשלגכשניםחטאיכם
והיומרומןוזהוהעונות.כפרתעל

ללבוכדיהקב/וה(שנתעטףהעטופי"ס,

 :ה/ Iעכל(כנזכר), ,ב"ןווהעונות).

ליעקבוהקשורי"םבןההכתובובנ;מכ) ,ל(
בפרשתז)(שםשלמהבשםכתב

תפיליןשלקשרכ)(לה,במנחותהגמראדרךעל
למעלה,ישראלשחייוכדילמעלה,להיותצריך
שלבקשרזהלפיותלוייםאחודיםישראלוהרי

תפילין.של(קשרוהקשודי"ס,וזו/שתפילין.
כנןכר).בןהשתלויים(לישראלויעקב,הוא)

תפיליןשלקשרעניןמהוביאורצריכיזאולם
חםדהואאברהםהנהכיויו/לוישראל,ליעקב

כלולויעק"בשמאל,גבורהויצחקימין,
נתקשרושבוהקש"רשהואנמצאמשניהם,

מחברשהואתפיליושלקשרהואוכןשניהם,
כןעלשמאל,צדושלימיןצדשלהצרועה

תוכןכאןעדיעקב,בחינתתפיליןשלר IIקש
הקדושים.דבריו

הקדושיםדבריועלתבליולהוסיףליונראה
ם IIהעטופיכי ,תרווייהוכלולים ,ל flהנ

ושלוםויצא

כביכולהקב//השנתעטףל IIגדות Iהטלי/הוא

ועלתפילין.שלהקשרהואם IIוהקשורי ,ל fכנ/

חייםאורחערוךבשולחוהמבוארבזהרמוזכן
שלבטליתיתעטףשבתחלהאן)סעיףח IIכ(סימז
בדברינושם(ועייןתפילין,יניחכךואחרמצוה

 ,ב"וייהעטופיםוהיהוז"ש .)חייםבאות
כמ"שכולם,לבני/'םהציצי"תלהיות(שצריך
שאיוהזהבזמןח)סעיףטן(סימ!עדוךבשולחן

בציצית.ף flלהתעטמקודםוהיינותכלת,לנו
(תפיליו)ויעקב,והקשורי"סכך)ואחר

 :ל/ Iכנ

לקחלאמרלבןבנידבריאתוישזנבנא)(לא,
לאבינואשרכלאתיעקב

פירשהזה.הכבודכלאתעשהלאבינוומאשר
חילויעשמח)יך,א(שמואלכמוכנם,עשהרש"י

כמהכתבנו(וכברעכל"ה.עמלק,אתייך
אינואחר,במקוםכמוי l/רש/ש Iמכיפעמים

מיליוירמזוןלמעלהרקהלשון,דקדוקללמד
הרנישולבןבניהמהכיויו/לשיעור).לאיז

נשמותשבהםהכבשים,יעקבשלוקחבמה
(וישראלחיל,ויעשובןהמהזוה"ק,ל Iכנ/ישראל

 ,)])חיכך,(במרברבלקבפרשתש ffנכמחילעושה

 ,בימינובמהרהצדקנואלככיאתיהיהשןהו
מחייתהמצוה(שזהועמלק,אתורייקוייםואז

 :והבו 1בימינובמהרהלעתיד)לגמרירקעמלק

לך.עושהלבןאשרכלאתראיתיכייב)(לא,
בהמשךבזהשכתבנומהעייו

ןולפרשהשבתתורתכמאמרינוהכתובים
 .)א(השםבעןרת

שבת,אלאשמרלאלבןבביתיעקבשהיהזמןכלהתורה,יסורבספרזובפרשהמובאטרשר .)א(
ירשכרש"ימיכאאגדה,(טדרשרז"לשאמרולמהסרתרהראוגםפלא,וחראלשונר.כאןער

בספריםשכתבומהפיעלוי"לשמרתי.מצותותרי"גי)לכ,(כראשיתגרתילבןעםגרתי).ד"הוישלחפרשת
וכונתההמצרהבשורשרקמצותוהרבהמצות.התרי"גאתשםובשדהלבזבביתשמראבינריעקבכי



קטוושלוםויצאחייס

הפרירוהנשביםהנמשך,נהעניזי"לווהו
לחלקששייכיםמה ,(לעצמויעקב

ויתןלבו).חלקבליהקדושיםישראלנשמות
בםידורכמ"ש(היינועקור,אוהצאןפני

המזבחעלאותווישםבהעקידהז'/לקאפילהר'

שם,עייז fישראלנשמותהיינולעצים,ממעל
נפשבמסירתאבינויצחקעםאזשעקדזוהוא

שישמהעקוד,אלהצאופניוז"שהמזבח.על
אלושםשהיויצחקעקידתעםחלקלהם

כנזכר:לבדו)לולקחהנשמות

מהא)קסב,תררהסתרי(זרח"אוכמ"ששם,כולםלקיימםיכוללאבפועלכיבשורשה,לההדומהובפעולה
מצות.בשאריוכיוצאהתפילין,בכונתהמקלותעלאשרהלבןבמחשוףשעשה

וראהעיניךנאשאויאמרוגו'בחלוםהאלקיםמלאךאליויאמריא)לא,(בראשיחמ"שפירשתיוכזה
הכשבים(כילך,עושהלבןאשרכלאתראיתיכיוברודיםנקודיםעקודיםהצאזעלהעוליםהעתודיםכל

הקדרשיםישראלנשמותהירהאלושבהכבשים(שם)בפרשתןתורהבסתריבזרה"קכנודעיעקבהפריד
מלאךאליוהגידמאודעמוק Iהעבודתשםעשהכאשרכןעלשם,עבודתוהיהוזהיעקב,לקחראותם

הטרמאהשורשהאדמילבןיוכלשלאכדיכנזכרבסתרשםוכונתובמעשיר,להלאהגםמארדליזהרה'
ח"ו.מעשיווליקחממנולינקר"ל

העולמותכיהאמתבחכמתנודעוגםדקדושה,ספיררתי'נגדדקליפהספירותי'ישכינודעיחבה
העתודיםכלראה ,'המלאךשהזהירווזהווכתר.ספירות Iמילמעלהעודהםרבררדי"םם lfבקודי/ם Iעקודי

גברהבמחשבהרעומקבהצנעועבודתומצותיושיעשהוברודי"ם,בקודי"םעקודי"םהצאןעלהעולים
דקליפהכתרלעומתוישדקדושהבכתרכימהכתר,למעלהשהםם Iוברודי/בקודי"םעקודי'/םבערלמ,ות

בעולמרתלמעלהלעלותצריךכןעלר, IIחמעברדתוליקחבגדולעמודויוכלמשםליבקיוכללבןאשר
הקדושהמשורשח"והכלאתלעקור(שבקשלך,עושהלבןאשרכלאתראיתיכיוז/ש)מזה.העליונים

ליבק).לבןיוכלשלאבמקוםבקדושהיותרנגדולהעלרתצריךכןעללי,שישהקליפהבכח

ממשבפועללעשותםיכולהיהכשלאא)כד,זרה(עבודהפטירהרחמבאשאובסי"להמציתבכלוחנח
מלאכהשיםלעשותשלאבודאי,לקייםיכולהיהזהתעשה,ואלבשבשבת,שמירתאבלבשדה,שם

דרנבן).איסרר(אפילר

זכררבחיבתבשבתישכיריקא,שמרהשבתאלאלכזבכיתעיקכשמרשלאהמדרששדייקי"ליזהר .
היין,עלזכרהרא)קן,(פסחיםרז/'לשדרשוכמרזכררבחינתרהנהתעשה.בלאשמררובחינתעשה,במצרת
שמירתשמררכןשאיןמהלבן,רנביתבשדהשםלהשיגמאודקשהלקידרשכשרהייןזהמשל)(דרך
קייםבכחבאמתכישטרתי,טצותוירת"נבמדרשלמ"שסותרואינרלקיים.יוכלתעשהואלבשבשבת
במחשבה,שהואתעשההלאשמירתשהואשמרת"ימצותתרי/גבחינתבפרטכנ"ל,מצותהתרי"גכל
מפנימעשהגדולהואבשורשהתעשהלאכיקדושיס)פרשת(ירשושלוםחייסבספרשכתבנוכמו

שאמררוזהובמעשה.הראהעשהוקיוםבמחשבההראתעשהמלאהפורשכןלמעשה,קודמתשהמחשבה
גדולעשהמצרתכייתרובפרשתכתבהרמב"ןכי(הגםמעשה,חמירהתעשהשלאא) ,ן(ביבמותל flחז

תעשההלאשמירתכיכנרדע).תעשהלאדוחהעשהכןועליראה,תעשהלאכז rשאמהאהבהשהרא
והבהנוקבא).בחינתתעשההלאשהראבעלהעטרתחילאשתבסודי"ל(ואוליכנזכר.קרדםבמחשבה
שעשאםיען .שמר"רבבחיבתשמרת"ימצרתרתרי"גלבזנניתדייקשפירכןעלתעשה,לאהראשמר"ר

בעזה"י).אפשרבדרךדברינו(וכלכב"ל,בהעלם

שיעקבהיינו tבו"לבן"אשרכלוגו'התישיסאתההראביוסריסרמ"שי"ללעילהנזכרפיועל
"לבן".אשרכלריסרכןעלעצמן,בפביבקדושההפרידסישראלנשמותיעקב,הפרידרהכשביםאבינו,

 :בולבןשלחלקו



חייםקטז

בתחלתוכןמצבה.שםמשחתאשריג)(לא,
ראשה.עלשמוויצוקהפשרה

היהלאוכיעובר,כלויפלאלהתבונו,שיוהנה
מהרקח"ו,אחרזכותשוםאבינוליעקבלו

האבועלפרוטות)איזה(בעדהשמזששפך
שנתוותדדעבודתוהואיותרוהלא ,'הלשם

הלילות,כלבשדהבתורהועסקשנה/ד Iימעינו

נפשבמסירתועברשםשלמדרשובביתוגם
זהוומהוכהנה,וכהנהכאלורבותשנים

פעמייםחשבןכייצקאשרשמןהמעטהרבותא

זו.בפרשה

רבינובשםוהמקובלהנודעפיעלברמז/ל Iוי
ברמזשאמרזי"עמלובליוהחוזההקדוש

שלהראשוניםימים(הואבא,הפרשיות,על
וח'ז/האחרוניםימים(הואבשיח,פסח).

שבועות).הואתורה,(מתןיתרו,פסח).של
הכיפוריםויוםהשנהראש(הואמשפטים,

לסוכותרמז(הואתרומה,המשפט).ימי

תצוה,עראי).דירתסוכההמשכו,אהלשהוא
וכמו(פורים,תשא,זך).זיתשמן(חנוכה,

הקדמתינ)(יג,במגילהז//לחכמינושאמרו

דבריוכאןעדהמו),שללשקליושקליכם
הקדושים.

בהנךברמיזתאמלתא,בעניותןנימאאנוינם
כסדרןדמרומובראשית),(דסדרפרשייז

פרשתלעיל.הנזכריםטוביםומועדיםימים
כייבי-ך)טו,(רבאשיתכמפורשלפסח,(הואיך,
וענוועבדוםלהםלאבאץרזרעךיהיהגר

ברכושיצאוכךואחרשהנמאותארבעאותם

ויציאתגלותפסחשלבהגדתושהואגדול,

כקככנכווייעמוירמ,כערפמ rסרוכוככמןחסר .)כ(
רוrוכייוירמ"כיכ"כ rסוכחכררכיכוככיכמ

 ,ונו'פרסממעקדיס'מ,כיוספקירמיוכפנככרמפ
זו:נערפכפסומכפקידכערפמכ'וכיוס

ושלוםויצא

לאתורהמתות I1לשבועו[אךכפשוטו).מצרים
גםבראשיתבסדרמיוחדתפשרהבזהנמצא

הואכייעןבדיוקשהואלומרושיברמז,לא
התורהשקיימוהקדושיםלהאבותהיחסספר
מצוהשאינונדולדאמרלמאוניתנה,שלאעד

כדאמרינוועושהמהמצוהיותרועושה

לאכןעלדוכתי,בכמהועוד ,)א(אל,בקידושיו
התורה,למתןביחודמרומזתפרשהבזהנמצא

תורהמתןקודםהיתהעבודתסשכלכיוז
 .)ב(כנזכרועושהמצוהשאינובמעלת

צדיקיםמיתתהכפורים,ליום(רמוזשרה,היי
מטעםשהואוכמו ,)אכח,קט!(מועךמכפרת

וכןאהרן,בנימיתתכיפורביוםהקריאהזה

תמימתאעגלאכהדואמנושרהבמיתת
 .»םש(ל IIחזוכררשת

לבדו,לישראללךויתוברכת(הואתוירות,
שמיניהאחרווויוםסוכותכננר

לישראל fאחדאילאחד,פרשהואעצרת
והואעממיו,שארמןלאפרשאבלחודויה,
כןועלבהברכות,בזהלעשויעקבביןההפרש
 ,)אלב,(זוח"גוכוןדבעימהשאלעצרתבשמיני

רבינושלהכנסתבביתהאלוברכותוקורין
וכותורה.שמחתבלילבקראקאל Iו'/א Iהרמ

קדושותקהליתבכמההכנסתבתיבשארי
מישריםהמגידרבינוהמדרשבביתוכןישנות.

 .)ל fז/מקאזנץי

בזההואכןועלחנוכה,כגנר(חואויצא,
בחיבהשהעבורהראשה,עלשמווציוק

כנזכר).הפרשה,בזהרמוזבשעתהמצוה

בןעמלקמחייתפורים,כגנד(הואוישיח,
באוךר).שםכמבוארעשובןאליפז

נצחפרקיותריןהםופוריםחנוכהולאשר
בכרשכתבתי[וכמובזה,זהוכלוליםוהוד,

בעזרתיששכרבשערופוריםחנוכהבמאמרי



ח'י'ים

גםוישלחכפרשתרמוזכןעליתכרך],השם
שצריכיזיעקב,ירךכףותקעבסורה IIחנוכ

לקמו(וע"וחבוכה,ברכםורכבורער, IIההותקון

בעביוחררתחתיווימלךחכתובעלברברינווישלחבפרשת

חנובח):ערעצרתמשמינישחםשתכותחח'

ואתבשיוכניואתוישאיעקבםויקיד)(לא,

הקריםי IIרשפירשהגמלים.על
לזכריםבקכותהקריםועשולנקכות,זכרים

כניוואתנשיואתעשוויקחו)לי,(לקמושנאמר

שלררכםהואכןכירואותעיבינוה. IIעכלוגון,

הגויים,כחוקותההולכיםהחרשיםוגםהגויים
כשייכהכיןלהבשיםם flהפאררעכליתן

ימין,כצראולמעלה,הנשיםוכהליכה
כימיוהאנשיםואצליבי~_ד~אלשמאל,והאנשים
כיןהחילוקכתורהזהונמארלכךלמעלה,

להבגירשלאכפנימיותהעניןוהואלעשו.יעקכ
עלזהויריםכמלכושיםגםימיועלהשמאל

פרשתישראלאהרב(ע"וכמקוכליםכמכוארזה,
זי/יעמרימנוכמענרליהר'הה"קוכמכתכרברים),
גברתרל"ר)מינקאטשחלחיר"א,עיביםפתחבסר"ס(נרפס

כןעלימין,עלשמאלכמלכושיםההולכים
ישראלרתשזהוכיווכיותרלזיהרצריכין
אכותינו.מימיעורכתורההנאמר

ויכאוככ)חל,(שמיתויקהלכפרשתוז"ש
לתקןשהלכוכיוןהנשים,עלהאנשים

כיותרנזהרוכןעל ,כמררכהגרולחםא
על(למעלה)האנשיםלהיותהמשכוכמלאכת

 :כנזכרהנשים

אשרהתרפיםאתרחלבתננוויט)(לא,
מרכריי flשרפירשלאכיה.

אכיהאתלהפרישח)פט"ר,רחב(רבאשיתל flת
שכתכמהלפיההבנתכוונה.אליליםמעכורת

קיןושלוםוציא

ררכיכרייתאומפרקיישןירכתככשםי flרש

בכורששוחטיםהמההתרפיםכי(פל"ח)אליעזר
כמלחאותוומולחיםראשואתוחותכיםארם

הטומאהרוחשםזהכציץעלוכותכיווכשמים
ומרליקיןכקירונותניןלשובותחתאותוומניחין
עייןוכון,עמהםומרכרלוומשתחויםלפניו
אתשננכהכפשיטותהטעםזהולפישם.

יעקכשיוכלכרילננכםכהכרחוהיההתרפים
מירזאתלולאכילכרוח,כיתווכניאכינו

ושואלומשתחוה,מרליקולכןהיהככרחם
הלךררולאיזהלומניריםוהיהכתרפים,

נפשותםכבתוהיה_~חריורורףוהיהיעקכ,

שלאולפלאיותר,פשוםטעם(והואממש,
ראשונים).המפורשיםזהכתכו

מעכורהאכיהלהצילשאמרוהטעםעלואם
ירעהרהאלפלפלישבתכוונה,זרה

וכתרפים,זרהכעכורהארוקשהואכאכיה

שתצילותאמרואםאחרים,לויעשהוהלא
תגרוםןהירישעלל IIיהלאפנים,כלעללזמן

שישחוטרמיםשפיכותכעוןעורלהכשילולו
וכןתרפים,לעשותאחרככורארםכןויהרוג

זרה,עכורהעלכמורמיםשפיכתעלמצוהנח
זרהעכורהכמואצלוכאיםורושוהוהוא

מצות).מזן(שהוא

ארםמכניככורשימצארערלומרואפשר
ינצלולכיניכינילהורגושיוכל

שלאואפשרהזמן,הצלתוהויזרה,מעכורה
ולשפוך(לשוחטו)להרנושיוכלאחרימצא
אחרןןבפעם IIרקיעכורימצאאםונםרמו,

עתככליעכורכזהכושאיומהכשישחטו,
כשעיוריםריכויכעיןוהויזרה,עכורהעוןעל

שעיכורעתרככלרביצח)בן(רפקהר//ושכתכ

כלועלכןה.עיוןוצריך ,יעכורזרהעכורה

\ 



ם ....חקיח

אתלהצילשחורכחחבפשוטועריפאחאפנים
שלאביתם,ובנייעקבואתבנחואתעצמח
לא(אםחתרפים,יריעל·לוכשיורעיררפם
רקחיחללבולושנורעומחמאתו).תגנבם

אותםשראחאחרלושחגירסיבח,יריעל
כמובן:שחלכורךרבאיןוובורחיםחולכים

ישפטונחורואלחיאברחםאוקיגג)(אל,
אביובפחריעקבוישבעבינינו

ציחקאביובפחררקבזחשנאמרמחציחק.

כחגירלאבינויעקבראחלאשרמובן,חוא
נגרפניוחחציףאשרלבז,שלאחראחסטרא
שמויתבךרעמוחיחכיאםית"ש,מעלח
ואףוגו/,ךלחשמרלוואמרחלילחבחלום

(קורש).אברהםאוהיעתחחנידכןפיעל
 ,)ל fר/זרחעבורחחיינו(חול.נחורואוהי

בגורל ,ר/'לזרחעבורחעםשמיםשםשיתף
'!עקבנתייראכועלשלו,אחרארסטראעזות

כידועיצחק,אביובפחרוישבעמאור

חחיצוניםמבריחדקדושחופחרחגבורחשמדת

חבחינחרקלולקחכועלאחרא,וחסטרא
רשעובעודכזאתבעתומחסחלמגוחןאת
וערומעתחבימינובמחרחיצילנוח' ,לנגרו

עולם:

חכתובעלבםרפים)(מיבאבמררשוהנהגג)(אל,
ירךכמויצחק,אביובפחרזח

מ,(איובשנאמרמילח,בריתעלנשבעיםשחיו
חמדשר.לשווכאןעדישירגי,פחדיוגידייז)

שאמרוכמויתכובאברחםרבשלמאוקשח
מצוחשחיתחח) ,פr//נפרבח(רכאשיתל fז!רבותינו

חביבחוחיתחצעריריעללושבאראשונח
מחירכי,תחתירךנאשיםאמרכועלעליו,
נחסר •••ציחקבפחדשנשבעיעקבכןשאין

הםיום]:

ושלוםוציא

הפטורה

ישראלויעבורארםשרחיעקבויברח
חעלחובבניאשמר,ובאשחבאשח

חכעיסנשמר,ובנביאממצריםישראלאתח'
וגו!וחרפתויטושעליוורמיותמרוריםאפרים
מחוחסמיכותולחביןלרקרקישיג-rפו).יב,(הושע

שמר,ובאשחבאשח,עברשיעקבבשב'!לזח
ממצריםבנביאישראלאתחןשחעלחוכשביל
אפרים.שבטועוןחטאתעלקשחזחבשביל

זחוחשייכותרייקא,באפריםחעולןחמחוגם
לזח.

ד)פןיו,שמואל(מדרשחמדרשררביפיעלוי"ל
ןחוחביתעקרתמושיבידאמרמאולחד

שכתובוזחרחל.זחושמחחחבניםאםלאח,
הבניםאם(רוותבאש"ה,ישראוויעבור

שעיקרכנזכר,רח"לזחוחיינואש//ח,שמחח

רחל).בעררקחיחלבואצלעבודתו
חמתיואשרשנים(חי'/רשמר,ובאש"ה

חפשוטוכפיל, fרח/בשבילרקלבןבביתועבר
שחיחרבינומשח(זחוובנביא,ולבסוף)שם.
ישראואתה'העוהלאח).מזרערק

מחראוי(וחיחנשמר,ובנביאממצרים,

ויוצאיבבניחאתחשכרחלרחללחשלים
רקחיחאבינויעקבכונתלאשרחלציח,

ישכןועלבית,שלעיקרחוחיאכשבילח
חמעלחאשרתמורתזחחשלימולומר

לאחמזרע/ח fערבינומשחחיהממצרים
 .רחלמזרעיחושעחיחלארץחמכניס

הכעיסמרוע)בוח,חושעחבניאוחתמרמר

תמרוריםרחל).מזרע(שחואאפרים,
ייחס(חיינווגו',וחרפתויטושעויוורמיו

מזרעשחמחבשבילאפרים,לשבטרקחתמות
ביתמלכותאצלםלחשליםראויוחיחרחל,



חיים

הוא,כריךלהקדושהכעיםווהמהישראל,
עוןעלהושעכבואותככלשםשנאמרכמו

קיטושלוםוישלח

סמיכותמוכןושפירכיותר).אפריסשtפכ

כנזכר:הדכרים

וישיח

כמסורהעתה.עדואחרגרתילכןעםה)(לב,
יב,(יירבםואךדידו. ,'דעתהעד

ואלהמנוחהאלעתהעדכאתםלאכיט)
ורעהוגו',עלודברצאקוסועתה ]ג[הנחלה.

מנעריךעליךבאהאשרהערהמכלזאתלך
אותםה'ויתןני] .)חיט,ב(שמואלעתהעד

אברהםאתבריתולמעזעליהםויפןוירחמם
ב(מלכיםעתהעדפניומעלהשליכםולאוגו'

כי).יג,

אחרא(הסטראיבןננםהענין,הואכיל IIוי
(ועדייןנננרה,בנרואהרגרנרי,בכלותנו)

כרחךובעלשלימה,כגאולהנושענולא
כמוכעתה,שיהיהעדהשמיםמןשממתינים

ולאכעתה,זכולאא)צח,(םהניריזרן"לשאמרו
אחרכזועלכשזכו,רקשהואלאחישנהןכינו
משיחהחבליהואזכולאוכשהואעתה,עד

לאכילדיעפניסכלעלוצריכיםהנוראים,

יבאולאהעמיםשלוםתכליתמןהיהיה
לאצרנו.קוממיותית"ששיכיאנורקמנוחתנו

המנוחהאובננרהננרבאנרםיאכיוזהו)

דהיינושםשר"ישפירשנוכמוהנהיה,ואי

יךורננהוגו'ורברוירושלים].ישראלאץר
מנננוריךננייךבאהאשרהרננהמכיזאת

צרהעתכיא)(יב,בדניאל(כמ"שבננרה,בנר
רעהעלינובאלאכימעולם,היתהלאכןאת
כלעםחגואל,ביאתקודםשיחיהכןהכןאת

לתשוכח.ונחןקלכינועצמינונייאשלאזח
אונרםה'וינרןבימינו)במחרחויקויים

ננרפניווכנניהשייכםויאוגו'וירהוכם

וכמההריטשנו)ואליעןבנו(שאלנננרה,
יגאלנו:

,ל Iיעשו.מידאחימירנאהציונייב)(לב,
אלוכיי"ר,פעמיםב'מ"ש

וכו'עתיםד IIיולחיפךלטובה,עתיםחי"רהו
ר Iחיןלחפןובידינוכחושיההי ,)וג,הקלת r 'ע(

עתשבסופוכמולטובה,שיהיולרעהעתים
הואשהמלחמהכשיודעיםשלוםעתמלחמה
(יו,מגילהבמסכתוכדאמרינוהגאולה,לצוךר

כריחיא,תאולהאתחלתאנמימלחמהב)
כמשרשלוםמשמעיהואם IIשלועתשיהיה



חייםקכ

וכחנחוכחנחאלחךמךללציוזאומרטוב
לחפוךיתבךרשמוולמקו fבראשוקיניוחחכם
אלומוונקשחבשורשו,נמתקאזלטובח,חכל
ביחדי"דפקמיםבןוחםלטובח,כונםחיו/ד

גוייםנחלתלחםלתתלקמוחגירמקשיו;ח tכ

אלוד IIחינםשיקשוירי(קל ,)וקיא,(תהלים
מקשיוכ"חויחיחגויים,נחלתלחםיתולטובח,

אזבנפשו,יביזולאידקלאואםלקמו),חגיר
אותןקושחכשאינולטובחקתיםחי'ורגם

לחשותקתכגון ,ומצותויתברךחשםכרצוו
ח'ליראתיותרטובפקמיםשכמחלדבר,וקת

טוב,חואתורחבדבריאםלדברוכולחשות,
רקורקתוכוטוב,לאזחחרילחיפוךואם

חריקוריזקושחאינואםלטובח,חי/'דמזשחוא
מצוח,לרנרוכיוצאכלחולקראתויו"טבשבת

שלום,קתוכן ,ר"לותאוותתקרובותלשםרק
וילמרוקמםומתקרבלקמיםשלוםידנותןאם

בשלוםונםבניחםבגידולובפרטממקשיחם,
נחפכואןיקתים,חי"רבשאריוכיוצאחרשקים,

חן/ו.לרוקאלוגם

ב'עשו,מי"דאחימי"ונאחציוניוז/ש

ישראל,לבנילרקחיחיושלא ,י"דפקמים
כ"חויחיחלטוחב,אלוגםשיחפכוואדרבא

לטובח.כולםכנ"לוגו/,לקמוחגידמקשיו

בתחליםח flקחמלךרורשאמרמחי"לובזה

אויבימידחצילניקתותיבידךטו)(לא,
לבירךוחמשךשייכותאיןלכאורחכיומרודפי,
אויבימירחצילניזחיריקל(שיחיח)קתותי

קתיםחי"רחםותי""קתכיחקניןאך ,ומרורפי

מחמלחמה,קתשיחיחחיינו ,ולחיפךלטובח
שונאיחמח ,שונאיוק"חחמלךלדודשררפו

לטובחלחןחמלחמחחקתנתחפךשיחיחחן,

חציוניוז"שכולם.וכזשלום,קתשיחיח
אויבילרקח).קתיםר tחי'(חיינומי"ו,

ושלוםוישלח

ואררבא)לרקח,לייחיח(שלא ,ומרוופי
 :כנזכרלטובחיתחפכו

אםוחכנייבאפןאותואנכייראכייכ)(לכ,

ואידךרן.במסורח,ב'בנים.קל
כפשוטול tי'רוטשח.בניםקלאםדי)י,(הושע
קשואשרחרביםבקונותינורואיםאנוכאשר

ארוםחילומפנישר"י,חקמלקיםרוסיאחילכז
אבינויקקבמתייראחיחחלזקשוחוא

חקרבייםחקורשבארץקתחוכןבבנואתו,

בחריגתםישמקאל)-קשו(שורשחרשקים
ויגאלנווציילנוישמרנוח' Iשיראלבנילאחינו

בימינו:במחרח

דרךקלוגו'.אותואנכייראכייאמראו
גוו')נאהצילני(וזזהלקילשכתבנו

(י"דם tלקכו'אולפושקיםיוודחנותניםכי
בגירולובפרטל, flרחרתחורבוזחוחשלום),

קםביחרבחיותםדרכיחםילמדואשרבניחם
נשמרומזחומצותיו, tחמררכיחסריםילרי

לפניאדונינאיקברמקשושבקשאבינויקקב
לאטיאתנחלחואניביחר),אתי(ולאקברו
(חיינוחילריםולרגללפני,אשרחמלאכחלרגל
כררךתורחללמודבחדרליתנםחילדים,לגדל

חינוכיו).וררכיקשובתקרובותולאאבותינו,
א"סוחכנייבאפןאותואנכייראכיוז"ש

שחואתורחלתלמורחכניםחיינובני"ס,עו
ילכוושלא ,)חא,(משליאמ"ךתורתתטושאל

שלוושרקשומוימתשזחוחחרשים,בררכי
במחרחויקזרנוציילנוח'ריליח,בונראוכל

בימינו:

אותואנכ"ייראכיחכתובקליאמראו
כיבני"ם.קלם tfאוחכנייבאפן

קושיםמחשולק~/זאשררואיואנוחנח



חיים

בשולע"ןארוםממשלתבכח(וזחוחרשעים,
מקוםמכלחממשלה,ם In'מכר~שאינםהאלו

עניניםבכלוחיזוקסיועלחםנותניםחם
[סיוס •••ומשפיליםשמחסריםלברלאכנודע),

וי"ע,רמ,כחררבינוקרדשדיבתכהבפנקסונקרעחסרהעני!

 :בעצםו]יבי!והםשכלי

ונו'.עמךאיפיבחיפבאמרתהואתבי)(לב,

כילעילחנזכרלפיחיינו
אםכימחםלחושעעצחאיובנלותבחיותנו
וגירולחרתסכנחשי , ..תיברת][חסר ..אתיחולכים
ואםמעשיחם,וילמרובנוייםויתערבום I'חילר
סכנת ..תיבות]אזיה[חסר ..אםאזבמלחמחחוא

שפירשכמווגםלעיל.כנזכרר"לממשנפשות
א,(איהבחכתובעלסתריםבקינתז"להגלאנפי

חאומותביןשלוחכשיש ,שלואויביחה)
לחרעאיךמחשבותחושביוחםאזושריחם,
חישועחזאתרקכןעלישראל,אתולחרוג
בו,חיינועמך~יטי"בהיט"באמרתואתה

שנכפלשלישייוםמרתשחואכ, flפופעמים
 , ...וב Iיעקמרתשחואי·יב),א,(בראשיתפו//בכיבו

חגאולחחואא»(פח,בפסחים(וכדאמרינז
 :בימינובמחרחשלימח

איפיו'בחיפ"באמרתואתחמ"שי"לעור

פובכיבונכפלשחואחיינועמך.
חחואביוםוחנח ,חשלישייוםשזחו ,כנ"ל

למפלתשחואיכ/וש,"רבנחשםחכונח

לחאריז'/לחפסוקיםבשערכמוישחרשעים,
חשםלאיששמךמיסן'תשזחושםות)(פרשת
נאמרהשרעיסכחכשמשכריםל flי(וכויכן'ש.

כזעלחנזכר).חשםר"תששברתכחישיר
חשםכושמאירחשלשיייוםבחינתידיעל

יוכלולאעשויפולחרשעים,למפלתחנזכר
(ילוםלאסףכמזמורנאמרכועלח"ו,לולחרע

קכאושלוםוישלח

ונםחצילו/ן,רשעיםןןמירו-ח)בפ,תהליםשלשיי,

קומהתפולוהשריםוכאחדתמותוזכאדםןןאכז

ככלתנחלאתחכיחארץשפפחאלקים
חהוא:יוםשלחנוכרכונהפיעלחגויים",

בשםרש"ישפירשררועליאמראו
ז)ו, l/פערבה(בראשיתרזןןלמדרש

איפיככזכותךחיפיבעמך,איפי"בחיפיכ

יאמרמיכייפלאועדייןעכלן/ח.אבותך,כזכות

 ,זכותיליישאשרמחפאתיפחרתילכיזכיתי
חן'ואםיועיל,אםיורעמיאבותךכזכותוגם
פניםכלועלחפובים.אבותינומעשיאוחזיןאין

יגיעימתיכספריםשכתכוכמולומרצריך
פכ"ה),רהבאליהודבי(תנאאכותילמעשימעשי
וחיינוכזח,זחלהםבנניעחפניםכלעלשיגיעו

חק'חתורחכערללחוםכררכיחםחולכיםאם
נחפוץפניםכלעלוכררכיחםעשו,חםכאשר
ככח.עלחררךאתונפנחלצעור

לנו,שישחזכות(ומחובזכותך,היטבוז"ש
עלחרךרשנפלסאכותך,כזכותאיפיב

ןש Iמזכותנווזחואבותינו,בררכילילךפניםכל

(דאיאבותיך,בזכותאיטיבכזכותם).איפיכ

 :כנזכר)אכותזכותמחנילאחכילאו

ונו'.חיםכחולזרעךאתושמתייג)(לב,
זחמחקשחלכאורח

שונאיומפלתאולחצלחשביקשלכאןשייכות
חזרע,ריכויעלעתחשיתפללכזאת,צרחכעת
בעתעניוזחמחוגםחיח.כניםמחשוכיוכי

זח.עללחתפללכואתסכנח

למפלתחואתכו/חחשםכיחואאחרעניואך
חכתובעלבחאריז"לכמבואר ,שונאיו

כיכסירורוכןרעך,תכ"הלמחיג)ב,(שםות
כיתכ"ה,ס"תהוי"ה,דורשיךעזבתלא



ח'י'יםקבב

וגםהיום,כלרעמאדםנצולזהשםהמכוין
כיז"להצדיקיםומפיהקדושיםבספריםנודע
הרההנךס"תהואכילבנים,מסוגלזהשם

יא).טז,(כראשיתויולדת

וגו',עשומיראחימירנאהציוניוז"ש

שונאיו,למפלתהזההשםמסוגל(שהוא
וכיוןכנזכר.עשוהוארעמאדםולהנצל
בניובעדהתפללכןעלהזההשםשהזכיר

אתושמתישהבטיחהו)מהוהזכירודורותיו,

מרוב,יספרואאשרהיסכחווזרעך

ידיעלכןגםשהואקיימאשלזרע(לפקודת
כנזכר:הלן)הקדושהשם

בזאתצרהבעתאןשביקשמהיאמראו

בלשוןעודוגםהורע,ריבויעל
דבריפיעלוגו'.היםכחולזרעךאתושמתי

בתפלתשאומריםמהזי"עהקרושאאמו"ר
זכרתבאהבהנחאת"וגםהשנהראשמוסף

אתבהביאךורחמיםישועהבדברותפקדהו

מעלליהםרועמפניבשרכללשחתהמבולמי
להרבותאלוקינוהולפניךבאזכרונוכועל

כיהים".כחולוצאצאיותבלכעפרותזרעו
[ו]ישועהופקודהךכ,כלברכהזהמהלכאורה

להרבותוכיהים","כחולזרעושיהיוכךכל
שלהברכהוהואךלו.מספיקאינובלבדזרעו
כעמודועומדיםה'עובדיהמהאםבנים,

תורתינודתבעדבצורהוכחומההברזל
 ,)ככז,(שיעיהננרשבי"םהרשעיםננדהקרושה,

הקרושה,תורתינורתשמירתלהחריבשרוצים
שםל fחו/ככ)ה,ירמיה(עייןנאמרהיםבחולוהנה

 ,לחוץושיטוףיצאשלאגבולולהיותסביבלים
ישועההפקורתלנחשהבטיחוזהוכןעל

שעומרהים/','כחול Iמזרעושיהיהורחמים,

יעמדוכןהים,ישטפושלאהעולםבעדלהגן
כנזרכ,נגרשביםהרשעיםנגדופרזבגדרבניו

ושלוםוישלח

דבריןכאןעדכנזכר,העולםישחיתושלא
הקדושים.

לעילשכתבנומהפיעלתבליובזהוי"ל
היהתמיםצריקאיש/ה Iר(תבחלתו,נחבפרשת

רורובניעםהתקוטטנחכישם)עייןכרורותיו,

גםזהררושמסרמצינולאאמנםהרשעים,
בזהשפירנאמרכןעלשם,עייןבנו,לשם

לשחתהמבולמיאת"בהביאךר"הבתפלת
נחראהכאשרמעלליהם",רועמפניבשרכל
מפניעולםלהחריבכךכלהרשעיםיעשומה
פקורתהיאכיהביןכןעלמעלליהם,רוע

שבניוגדולהיותרנחציותורחמים,ישועה
הרשעיםנגדבפרץיעמדואחריווצאצאיו

 ,כנזכרלזהשנמשלהים""כחולהעולםמחריבי
ההמשך.מובןושפיר

זרעושיחיהבזהיעקבשביקשמהי//לובזה

כאשרהרשעים,נגדלעמודהים'/"כחול

באים,בכחוהרשעיםוכלעשושלכחוראה
אדום,הואעשושלהלזהאחרוןבגלותבפרט
ינצלזהובזכותבניו,בידזהכחשיהיהוביקש

וסייעתו:מעשו

יעקבכיהמגיר),ספר(כשםראובניבילקוט

רבריפיעל/ל Iוינשר.לעשושלח

זימנאבההואכ)קב,/כ I(זוחמשפטיםהזוה"ק

עורבוביאעלגדפהאויתפרש ,'/רשב"יתער
וכון,עמלקיםראינוןושימעאלועשו iראימי
וכון,מינייהוחרשיתארדלאליןוטריף

כלהעשוהואאדוםהגלותועיקרעכל"ה.
כןעלעמלק,בנוובןישמעאלוחותנושעיר
יבאיומיאבסוףכילהראות"בשר"לושלח
יראאוליכןעללגמרי,אותםויכלההנשר
ובביו,יעקבעלכעתיתאכזרשלאלנפשוויחוש

היוםולהטעברה,כיוםינצלזהבזכותאוליכי



ה-י-ים

ידיעלפקודתובבואיט), fגמלאכי(עייןהבא
כנזכר:חנשר

עמואישויאבקלבדויעקבויותרכה)(לכ,
במסורההשחר.עלותעד

לבדוהראויותרכ)מר,(לקמזואיךדדז. ,'בויותר
חמלחמחןהוהנחכיי"לאחבו.ואביולאמו

ירךכףותקעובזהחגלות,זמועלחיהביניהם
חורבונרםוזהוכביכול,ההודשנפנםיעקב
שחואוהארוך,המראדו"םוגלותהמקדשבית
ויאבקוזהום, Iאדוןהואעשושלשרומ Iס'

צדקנואלבביאתהשחרעלותעדעמואיש
המלחמהעומדתעדייואזעדבימינו,במהרה
הקדושים.בספריםוכמבוארההוא,

וייותרואייוךון,וייותרהמסורהוז"ש

שנפרדומחשםו"ח(אותיותהו"א,

(שמיתבתורהכמ"שא, I1מהכסאןואות ,נכי~ול

במחשר/'אוז"שי'וח,כ"סעלידכיטז)יז,
קלב,(תהילםהכתובעלהקדושיםספריםובשאר

 ,]ח"ווגםאןאותנלחכסאוב Iלמושאו"הבי)

כנועד,חויווח]העצםמשמויתווש[כביכוללו/ו

 ,בווינשארו) ,ויותרהו"א,אותיותוזהו
כנזכר).וכ"סמי"קבפירודלבדו(כביכול

א)נ(ישעהישנקראהשכינהנלות(וזהו ,יאסו
לבדובחינתשהואאמכ"ם,שלחהבפשעכם
 ,אהבוזה)כלעם(שבשמים,ואביוכנזכר).
רנאההומרחוקבבחינתשהוארק ,(כביכול

שהוא ,)גלא,(ירמיהאהבתיךעולםואהבתלי

חה"קבשםוכנודעמסותרת,אהבהבחינת

הגדולהמנידזי"עבערדובמה"ררבינו
בנואתהאוהבלאבמשלדרךעלממעזריטש

לאישויהיהשיגדלללמדוורצוההקטו,
פתאוםמפחדיפחדשלאבדעתו,וחזקחמיושב
עצמואתמלבשיכועלודעותיהם,ופתאים

ועושהארבעעלוחולךדובשלבעורהאב

קכגושלוםוישלח

חואהקטזוכשבנובנו,לעומתאיומותתנועות
תסתירולמחאביאתחחלאצועקאזדעחבר

לבר~יומסירחאבואןלחנם,להפחידניפניך
כונתוהיחזחעלכיבנו,אתומנשקומחבק
ללמדואביומאתהכלכיוידעשיכירומגמתו
מפניוהיינוכוכימובן,והנמשלותבונה.דעת

האהבהבמדתוכשהוארחמו,האבכביכולהו

פניוומסתירהחרכים,מוכמציץמסותרת

חיינופנים,והסתרותומעטותבלבושיםכביכול
אזלמטח,שנתגלווווהמאותיותפירודבבחינת

מאתהואהכלכיויודעיםמכיריםכשבניו
ומשגיחומנהלהמנחיגוהואשבשמים,אבינו

במהרהית"שכבודויתגלהואזבפרטות,
אהבו)ואביובבחינתבשורשווהואבימינו,

כנזכר:

חשחר.עלותעדעמואישו-יאבקהב)(לב,
שחעלוא)(צא,חוליובש"ס

חעניוורנאהשם.עייז ,חכבורכסאעדאבק

קםו,(זוח//בתרומחבפרשתחןוה"קרבריפיעל

וחקווגמימיורווזהםעולמותחשוןיכיב)

מחנכרי,מגעשוםאיומימיוובהרו'זמשמאל,
אחיזהלחםשישםמשמאלבחקוןגכושאיו
סנח"הוזהוכנודע.השתלשלותברוב

ישלוטשלאלחמתיקולעשו,קי'ג)(גימטריא
הויכוחשהיחיו'לוןהו .משמאלבהק"גגם

מלךשלאורושהואחשחרןו,עלותעד fןביניחם

כנודע.הלזהמלחמהחולכתאןערחמשיח,
כסאננוק"ג)(גימטריאאב"קשהנניווז"ש

עשועםיעקבמלחמתחיתחשבזהכבוו,
שיהיוכבור,כסאעדכוגםחקןןגאלושיעלו

 :כנזכרמימיורווזכמו

בהאבקווכוועמואישויאבק-יאזכראו

(צא,חוליןס flבששםעודעמו.



חייסקכד

שהוא(היינולו.נדמהכנכריעמובהאבקוא)
הגלותושורשהנכרי"ם,עשושלשרוס"מ

נתלבשהרביםבעונותינום tאדו'הלזהארוך

מאןולחדהנרכים).אומתודמותבתמונת
כתלמידכיעילאברדרבאמשמיהשםדאמר
הצבועיםחכמיםהתלמידיזהו (לו,נדמהחכם

כנודערב,ערבמשירשרשעיםובקרבם

המלחמההיאולנגדםשבהםהקדושיםבספרים
שימרנו).ה'בתוכנו,הםלאשרכבידההיותר

השחר,עוותערעמואישויאבקולזה
המלחמההואאזעדהמשיח,מלךשל(בוקרי
במהרהיגאלנוהימשיח)חבליוזהועמם,

אמז:בימינו

ירכובכףויגעלויכוללאכיויראכו-לב)(לכ,
בנייאכלולאכןעלוגו'

מובאובמדרשוגו'.הנשהגידאתישראל
שלבניוירךבכףנגעכיהקדושיםבספרים

הנהכידרוש,דרועלל Ifויואביהו.בנדביעקב
בגלותנווישראליעקבבנישלהצרותעיקר
חטאתםעלהיםופקדתיפקדיביוםידיעלהוא

כרבאמנםבמדבר,הידועחטאדל),לכ,(שמות

לפניהלזחטאעלה Ifערבינומשה rהמל
ט»פמ"ז,רבה(שמותל ffחזשאמרו(כמות, tהשי'

אמנםלהם.ולאצויתלילך,יהיהלאשאמרת
זרהעבודהעלנצטוושלאיהאלוקשהעדייו

עלנצםווכברהריפניםכלעלסיני,בהראז
שהואנחמבןגרעיולאהראשון,מאדםזה

שיצאולומרואיןשלהם,מצות tמהזראשונה
לקולאדהאתורה,מתןבשעתנחבומכלל

ולנכרישרידלשיראלמידיוליכאאמרינן,לא
אמנם .)א(נט,בסנהדריןבזהכדאמרינןאסןר,

נשניתולאנחלבןשנאמרהדמהתירוץלזהיש
כדאמרינונח,לבןולאנאמר,לישראלרקבסיני
זכותמליצתפישעלוכיוןבסנהדרין,בש"ס

ושלוםוישלח

לארבינומשהרקנצטוההרירבינומשהשל
כלבעדכוואםכולם,ישראלולאלךיהיה

כןגםכללנצטווולאכסינינשניתלאישראל
איכאמינחבומחומרתגםכןאםזה,עלנח

ליענששלאפניםכלעללשמור,להםאיןמידי
שיתוף,ההיהלזדחטאכיוןשי"לנומהזה.על

כראשוניםכמבוארוכוי,הכוחותלהמשךשרצו
סימוארפםישעירשי"ת ,ב//הפ"טמלכיסהכלותרכמ"ס(עייז

השיתוף,עלמצוהנחבןאיהךותליא ,)ח/ Iל
להאריך]מקומוכאןואיןבדרושכזההארכתי

לאכייוראהתכובעלבפרשתזמוב/'ז[יעייז ..הסיוס)(חסר ..

לו]:יכול

כרכושם,אותוויבךרבוכדרשל)(לכ,

צדיקיםבניושיהיה

עלכספריםפירשודהאקשהולכאורהכמותו.
כניו,יךרבכףשנגעירכו,בכףננעכיהמדרש

מדרך(להםותולויכוללאכיויראהיינו
כניו,ירכויוצאי(שהואירכובכףויגעהטוב),

הנסיוזעומדזהשעלנגע,כהםפניםכלעל
בוופגעונגעלויכולוכזהגדול,היותר

שכניהםישראלכמניכרביםהרכים,בעונותינו
כזואםכראוי),התורהבדךרעודיתנהגולא
 .כניובצדקתשרבכוהברהכמהו

יעקבשנצחוהנצחוןמהולהביןצריכיןוגם
שריתכיטג)לכ,(לעילכמ/'שדבר,להבעל

ו flבבנייכשילואםפניםכלעלהלאותוכל,וגו'

גידולרקהואהעיקרוהלאהבאים,בדורות
זהובלתיישראל,ודתתורהלתלמודבניו

 .דברלהכעלנצחווכמהעושה,זומהלשמחה

אוקים,עםשריתכימ"שיו,לאולם

(שמותכמ"שחכם,תלמידנקרא([אלקיס]
אלהיםהואוגםתקלל,לאאלקיםכח)ככ,

יל Iחזמדרשתלעילשכתבנווכמואחרים,



חיים

לו,נדמהחכםכתלמידדאמרלמאזכחוליז
חכם,תלמידבלבושעצמואתשהתלבשהיינו

אחראהסטראכדרךכחש,למעןשערכאדרת
המלכשייםהצכועיםגנדששריתוזהו ,ל ffוכנ
כולוהמהוכאמתחכמים,לתלמידיעצמםאת
ועםאחרים).אלהיםוקראוםומרמהרע

בטכעהתורהבגדשהולכים(כפשוטו,אנשים,

כעזות,הגלויכדרךרק ,הסתרכליאנושיות
אחדהנ"ל,המפלנותאלושנינגדתלחםואם

ומצאתויגעתותוכו.אז)כגלוי,ואחדכסתר
פניםמלחמהכלתיאכל ,)כ,ו(מגיהלכזהתאמיז
לבכושנוכללא ,)ל' fהנאלוכל(גנדואחור
כינצחו,כזהפניםכלעלאבלהזה,ההראת
אלוכלננדלעמודיוכלובניוילחמואם

ולכבשם.עליהםבשררהולשוררהמפריעים

שיחיושברכואותוויברךבמררשוז"ש

כאשר(היינוכמותו,צריקיםבניו

ירישעלוגו',עםשריתכימקורםכתוב
שיהיולפעוליוכלוותורתוהןבעדמלחמה

בכףשנגעדאמרוומהכמותו).צריקיםבניו

בניותועכותלננרעומרכשאיוהיינוכניו,ירך
אבלהתורה,לרךרולהטותםלהרריכם
כמהרהיעזרנוה' ,יצליחובוראיכשילחמו

אמן:בימינו

כיתלוויכןסכותהנסעויעקביז)(גל,
כועלסכותעשהולמקנהו

ל lfזחכמינועמרוככרסוכות.המקוםשםקרא

ופעםסוכות,פעמים fכבזהשנאמרלשוועל
בפסחיםחז"לררביפיעללרמזוישבית.אחד
שקראועיק"בכנגרהג'המקוההכיתכיא)(פח,

הכתיםכיכנורע,וכו'כאברהםולאכי"ת,
נתקיימולאוציחקארבהםשלהראשונים
סוכ"הכחינתנקראוכןעלהרבים,בעונותינו

כנגדוזהוער,עריבביןהיהולאעראי,שהוא

קכהושלוםוישלח

אחל(בחיתנלזמןרקשהיו fובא'בתיםהשני
ת lfביאחרופעםת. ffסוכופעמים fבעראי),

כניושחוא(השלישי),כי"תשקראויעקככגנר
יעקבוזהוכימינו,במהרהשנזכהלנצחערערי

א II(זוחכנודעויצחקאברהםמתרווייהודכלול

(מאמריששכרבשערלסוכותוכמאמרינו ,)בקםג,
י: fבעה'מזהעורכתבנוא)יוםהחגמיי

פינעלוגו'.סכתהנסעויעקביאמראו
זעיראבתרעאשכתבנומה

בר"הה'חלקאלעזרמנחתשו"תהקרמת
אחזתוירוהכתובבפירושמשההתורתלמרנו

ל fי/דאבדי!)].עלוחבל(חסרשםעייועשו,כעקכ
כחידיעלו fעש/גנראבינויעקבשלחםאחרי
השם[הוא'ש fבא"תבחילוף[עש"ן]בפ"ז,השם

ויעק"בנאמרכןעלה. fכסוהשםונשאר ,]ז' Iבפ
עםכס"ההשםה, ffסכת(היינוסכת"ה,נסע

יעקכשהכניעםאנשיםמאות fתכגנר , fת

ונשמטושנפררויריעליעקב,שללצרוונהפכו
וישב)/ה I(דל ffזוי fרשכפירוש ,אחראחר

שיכניעויריועלטו),עחרהכ(בראשיתמהמררש
אליפובןעמלקגוייםראשיתשהואעשואת
הגאולההתקרכותיהיהזהיריעלעשו,כן

שקראו(כיעקבבית,ווויבזבימינו).כמהרה

עשה,ומקנהו .) fגכיתוהיינול, flכנבית

 fהעמכנעייןכןנםהסוכותכחנ(כיסכות,

כנזכר:עשר)שהואעמלקתחתשהםשריס

י Ifברשישראל.אלהיאללוויקראכ)(גל,
יח,(מגילהל ffרןבשםייקרא)(ד"ה

והעניןה. fעכלןאלליעקבקראושהקב//הא)

חייםבעץשכתבמהפיעלהואקצת,להבין
ישזהררךעלוכןלשונווזהפ"א)אבי"ע(שער
שהואהבנראוכיןיתכרךהכוראביןכיככאו

באמצעבחינהשיהרוחניות,הכוללותהבחינה



חייםקכו

לח'אתםבניםא)יו,(ורביםנאמרעליחאשר
ן)נפ,(תהליםאתםאלקיםאמרתיאניאלקיכם,

בשורשוחיינוישראלבניכיחריעכל"ח.וכו',
בוראאחדחלקחםאבינו(יעקב)שיראל

אמצעייםבחינתוחםבנרא,א'וחלק(כביכול,
נטעיםחיושביםבחינתוחםלנברא,בוראבין

בנישעלוכנ"ל·כנודע,ית"ש ...בממלכתועמו
ם IIאלקיאמרתיאניו)נפ,(תהליםנאמרישראל

ליעקבקראוחקב"חרז"לשאמרווןחאתם,
אשרבשורשובקרבואשרחבוראחלקעלאל,
אלקיכם.לח'אתםבניםנקראובניו

ב, IIפפרבהבראשית(עייןת"לשאמרומחל 11יוזחו

בכסאחקוקדיוקנודמותאבינוביעקבב)

עתיקשכבשובדבריםבפרטל 11ואכמכבוד,
דרבפינויאמרושלאצרווויחיית"ש,יומין
ית"שרצונומעושי(ונחיחכרצונושלא

 :ויתעלח)

כשמעםחשדחבןבאויעקבובניז)(לר,

בספרוגו'.חאנשיםויתעצבו

חר"ילחרבפרדסונקראו) IIוח ג//ח(יוסףדברי

עלבזחמאודנתקשחמירושליםז"לשווארץ
ציאו,יעקבובנילמימרליחחרוחחפשט,פי
עייןחשדח,מזבאוולאחשדח,מזנסעואו
ולפרש.ליישבונדחקשחאריך,מחשם

חדךרכיחפשט,לפימידיקשחלאובאמת
חשדחמזבצאתםוגםבשדחבחיותם

שלחזחחמעשחשמעוממילביתם,לבא
רועילברםרקשםחיוחלאבשכם,אחותם

רועיםארביםאזיהעוראוליועמםצאו,
השרהמובנואםכושאיומהומשמשיהם,

אביחםבביתשמעואביחם)בית(הואלביתם
ובנו,שכםעשואשראחותם,שלחןאתחצרח

מובנסעםאובצאתםלומרשייךלאכןעל

ושלוםוישלח

מו(בבואםלביתם,חיינוכבואםרקהשרח,
פשוט:וזהכנזכר,חשרה)

אתנוהםשלמיםהאלההאנשיםבא)(דל,
ויסחרובאץרוישבו

וגו',לפניהםיריםרחבתהנהוחארץאותה
אםכיהשכל,בדרךןאתיתכןאדלפלאחנה
למולעירםאנשיאתלפתותוחמורשכםצרו
כשידורולפניחםטובשיחיחיריעלעצמם,את

זחמהבעירם,שמחובניועיקבהאלוהאנשים
"ויסחרובארץשישבווטוהבזכותלהםלקחו

לסחורמקוםושיידיםרבחתוהארץאותה"
לעשותישאםנפשךוממהרבים,ומתןבמשא

הםיסחרולאלמהחזאת,באץרולהרויחבזח
ובניו)(יעקבזריםלאנשיםיניחוולמחבעצמם,
מחמפיהם,ואוכלמארצםומתוהמשאשיקחו
לסחור,שםמקוםאיוואםלחרויח,הםשיוכלו

ישבוואד ,האלוהאנשיםיעשומהכזאם
אותה.ויסחרובאץר

סימזאבותמעשהכיבפשיטותוודאיאלא
מארצנו,בהגלותנועתהאשרכמולבנים,

ואומות , .. ffאחבביררקהואומתזהמשאעיקר

שאיוובמקוםכמותם,זאתיבינולאאחרים
לנואיןבאמתכיומתו,משאאיוהיודים

לארץבחוץוהאדמהורבם,שרהנחלתבגלותנו
לאשיוגםחנכרים,האדמהלאכרירקלנו,לא

בכפרולישבהאדמהבעבורתלעסוקשירצה
כפרי, iובמגושםנעשחחארמהאתלעבוד

קרובו,עםלשיראלוחתכליתהדרךזוולא
משאגםלעשותיוכלהן.ומקהלותעירובתוך
מ"כ)פ"ב,(אבותאץרררךעםתורהוטובומתו,

ישראלהשונאיכי(אם ,'המתורתיניחולא
בגלותנובהיותנוזהכלעםזה,עלעלינוירעשו
היהוזחאחר),באופובאפשרותאיזכמעט

מקוםשםחיחבאמתכיובניו,יעקבבימיעוד



חיים

עירזחכלועםבתורח,כמ"שלעשותמסחר
לאנכריםאלפיםחרבחשלכזחוגלילגדולח
יעקבכנישיבואוערכלל,מסחרלעשותיכלו
כניובלתיחאץר,אתיסחרווחמחאנשיםי/'ב

כנזכר:למסחראפשראיישראל

כתיב(ולאכית"ו.אליעקבויאםרב)(לה,
רקביתו,כניאו ,כניואל

עיקבכביתחחפציםלאנשיםלדורותנאמר
אשרכיואיון"ש)כימינו.כמחרחאמת

איהיאתהםירועמו).(חמחןיקיםעדבו,

אשרןרח).עכודחמחשכת(היינוהנכר,

לכלמחשבתם,בתוך(מפנימיותבתוככם,

באמתרקח"ו,הטבעחתנהלותשחואיחשכו
לתשובה,אותושמעורריםמשיחחבליחוא
במחרחצדקגואללביאתנזכחזחידיועל

שדביותיכם,והחייפווהטהרוכימינו).

חדתכללתיקווחואחתשובחעיקר(חיינו
זחוומלבושיחם,חנרכימחוקותולחןחר
נקראובנדיםוגםשמלותיכם,וחחליפו

תצא,כיעידכד"התצאכיהליקויטםסו(עייןבחאריז"ל
שיחליפוםחמצותז) f/ט rסימתרומהיקראיר rערי

ונקודבהזח)ידיועל .'חלשםלעשותםלטובח
משיחעםחקושד(לארץאי,ביתובעיה
אתחןובח(כלדבזב"ח,שםואעשהצדקנו).

זחו ,)אמג,(סהנדרי!ל IIתשאמרוכמווכו',צירו
 .)'חלמצותשאינולבנותאותלשברמזבח

שכל(נעדצרתי,ביוםאתיהעונהיאי
אלנקראוכאשרמשיח,חבליחיוחצרותאלו
ויגאלנו).בקרובעיננוחואאןאליוונשובחו

(דרךהיכתי,אשרבררךעדבריויהי

 ,צדקנומשיחביאתלתכליתאלביתהעולח
וכו'.תכיובציווחדשמזבחואן

בררךעדברישיחיוביתולבניהןהירםונם
מרתשלודרךחיינו ,היכתיאשר

קכזושלוםוישלח

זהועל ,)כז(מיהכליעק"באמ"תתתואמ"ת,
[מחשבתהבכר,איהיאתהםירוחזהירם

מעלליציריוכןביםושקריםןרהלעבודהפיגול
כדייקא]בתוככ"ם,אשראיש].

בדבחשבתכם.

בפרקכדאמרינויסו"ד,שהואבדר"ךרומזונם

יט)ל,(משילמחכתוכב) ,ב(דקידושיוקמא

חיסו"ד,מדתלתקןחיינובעלמה,רבגרר"ך
ישראל)עמונדחימקבץיהיחזחידיועל

אמו:בימינובמהרח

וכנודעוגו'.חדרתחתיוויםווךטל)(לן,
רבד,אקכח,זיח//ג(עייןבזוח"ק

שערבפרשתו,תוהרליקוטי(עייזוחאריז'/לא)קבוכ,ב
ב)לז,ג l/פבקדרותרדשושערחייםץעאמא,י f/שובמאמרי

מיתה,בונאמרשלאחד"רחשמינימךלשזחו
ויפלאדמיתו.מלכיוחז'תיקווחחייםמלךוהוא

בא)א ,א(הימיםבדבריבכתוביםדחאלמאד,
כזחז"לי IIרששחכיאוכמוהדד,וימתנאמר

כולםכיכמוסגר ] iשיי l/[שובזחי IIרשכתב(וכו
נקראו).מקומ"םשםעל

חרי"מחגאוןדבריכשנקדים,ל Iיחעניוולהביו
עלכסופוגיטיןבחידושיז"למנור

רכחהמדרשרכריעל(בפרשתן),חתורח
שלאשם)המדרשמכפרשיןעrיאפע',חורחב(בראשית

חשרע,לעשוששלחאבינויעקבעשהיפח
ןחעניוכשבחמפליג(שם)הקןבזוחרוחלא

שיחיחוחיתכוחמשתלח,שעירכעניושעשח
ומתרץוהמדרש,הזוחרביוךככלפלוגתא

עולמותדןבחינתחםיסודותד'שיכישם
שחואחק'חזוחרפיועלפרד/'ס,ובחינת

שאיוטובעניןהואשםחבריאח,עולםבחינת
דבריפיעלכושאיומח .חימנולמעלה
אןכנורע,ציירחעולםבחינתשחואהמררש

ידעאכינן,ב Wוגם Iכוכלטובהמעשהאין



חייםקכח

במקוםשיתוקוכדיחכריחכןפיעלאףמןח,
 .לעילהבזכריםדכריותוכןכאןעדהנעלם,

שלועולםבחינתלפימדבראחדשכלוהיינו
אחדדי.פליניולא

בכתביחנודעפיעללומרשיכזהובדרך
שאתיהואמלכותבמדתכיל flהארין .

וחואנא),פט,(תהרםעמיםרכיםכלבחיקי
ה,(משלימו"תיורדותרגליה ,'תאותכחינת

מלכיןהן'כעניווחנחלכר.פסיעחבבחיתנ ,)ה
מלךחייםבכחינתונתקנושנתכררועדדמיתו
 .)ח//פהכליםשכירת(שערחייםבעץכןנודע ,חד'ר

בהגהות )ח//פהכליםשכירת(שערשםעתחומצאתי

שלאשכמלכותמלכותכין"לצמחמהר"י
שםנזכרולכוחימים,בדברינןכרנתקיימה

דברינוולפיעכל"ח.וכון,חמלכיםבכלמיתח
נודעכי ,יותרחעניויומתקלעילחנזכרים
תורתתורחכיחלימודבכונת/ל Iהאריזבכתכי

תורהליקוטי r(עיאנפיוזעירבחינתהואמשה

(ליקוטיוהודנצחכחינתונכיאיםהרככה),וןאת

נוקבאמלכו"תבחינתוכתוביםתהלים),תוהר
ושם ,)אמט,באתקיווןהר(תיקוניאנפיודזעיר

נתקולאעדייןבמלכותחאנפיןדזעירכבוקכא
(ןעירבתורחשפירכועל ,דמיתומלכיןהן'

בונאמרלא(כפרשתן)החייםעץאנפיו)

בדרביכןשאיומח fהדרבמלךעודמיתח
א flנוקבמלכו"תכבחיתנבכתוביו/םחימים

במךלגםמיתהכונאמרכןעלאנפין,דזעיר
 .לעילכנזכרהח',

ם lfמקומשםעלכירשו'יבדברירמוןוזחו

כתורח,חיינו 1ואחדאחדכלנקראו
חחיים,עזאנפיוחןעירכעולםחואשמקומ"ז

כנו,לי Iשו'שמביאחימיםבדבריכןשאיומה

מקומולפימדבראחדוכל ,כנןכרשמקומו
יאמרשלארצוןוחיייבין.והכמיןכעולמות,

ישלי·םוישלח

יעושימחושביונחיח ,כצרונושלאדברפינו
ויתעלה:שמויתבךררצונו,

שבתבנןמה(עייזהדר.תחתיווימלוךיאמראו
יג)(לא,חכתובעלוציאכפשרתלעיל

ושילחפרשתברמזמצבה,שםמשחתאשר
משמחתפשויותשמונחישוהנהפורים).כגנד

(חנוכהעדבראשית),מפרשת(היינותורה

פרשתהראשון)חנוכההשבתפעםכלשהוא
וישב.

רקהםהעומרספירתימיחנהכיהענין,וי"ל
ן'אדםפעמיםלן'והכונהשבתות,שבע

בחינתשהואהשבועותחגעד ,דמיתומלכיו

וכנודעא)צו,(זוח"גק lבזוח'כמבוארחחיי"ם,עז

מתןואחרי ,)ו"פהעומרםפירתשער(פער//חל Iבהארין'

חכונחלכלכליכוליוחשכועותבחגתורח
חיים,ונותתנשניתנההתורחידישעלהןאת,
מתוקודםכןשאיומההנצצוות,אותןמחיח

עלויצא),בפרשת(וכנ"לבראשיתבספרתורה

חנוכהעדתורהמשמחתשבועות Iחצרויכן

שלאהשמינימלךהד"רמלךכננד ,כנןכר
שמצותחיה Iחנוכועדכנודע,וימתבונאמר

כמבואר ,ר Iהד/בחינתהמהדרי"ןמומהדרי"ן

כןאותג/ממארטבתכםליוחרשי(מאמרייששכרבבני

יביו:והמביןוכנודע,יח)אותוע"ע

חנוכחכאמתכיבןח,רמוןי"וועור

פרקיותריוכא',חםופורים

שערשעה//כ(עייןל IIבהאריןכמבוארוהודדנצח

לחנוכהכמאמרינומןהכתבנוורבכרפ/הפ//רופוריםחנוכה

ןוכפר'גםנמצאכןעלששירכ),שערכספרופורים
ונםחנוכה,סודחחודיעקביךרכףותקע

שמועליהויצוקוכוןמצבהיעקבוציבבפסוק
שרומןמה(מלבדחנוכה,דנרלשמורומן



חיייים

והיינו .)ל//נכלחנוכה[ויצא]הקודמתבפרשה

חנוכהגםבונכללזולפרשההרומןפוריםמפני
בסידורכתבלאשרסוכון/תבזהוגםכנזכר.

 ,הגדוללשמךמלכנווקרבתנולכויוהאריז"ל
בחינתשלםשמושיהיהעמלק,מחייתלזכר
עמלקכיהסוכו//ת,חגוכנגד ,הגדוללשמך

עייןפלטו,הכבודשענניבאותןרקשלטלא
 ,ח/ Iעסימוב'חלקאלעזרמנחתשו"תבחיבורי(ועייןשם

עמלקמחייתשכנגדזובפרשהוזהו ,)'באות

סכות"הנסעויעקבבונאמרכןעל(פורים),
בפרקיש IIכמיעקב,בחינתהסוכותחגשהוא

 ,)ז lתי'(סימוחדשראשהלכותובטוראליעןרדר'
ר"תהואחנוכה,םוכותפוריםשרמוןיםוכיון

(חרגחפס/'חנשאתמועדיםראשהיינופם"ח,

והבן:כנזכר,בזהוכלולרמוזפסח),של

הדרתחתיווימלוךהכתובעלייאזנראו
אשתושוםפעועירוושם

הנהזהב.מיבתמטרדבתמהיטבאל
כתי/'קשלמהשםבספרהקרושאאזזבו"ר
בפרשתכתיבהנהלשונו:וזהכתבבפרשתן
.ובהותהוהיתהוהארזב)א,(לעליבראשית

עלמרחפתאלקיםורוחתהוםפניעלוחושך
כימהאריז"לתורהבלקוטיוכתבהמים,פני

מלכיםדן'השבירההםוחוש'/ךובה"ותה"ו
הבריאהבמקוםונפלודין,בחינתשחםדמיתו,
אותיותמרחפתאלקיםורוחתחום,פנישהוא
הקדושים.דבריו jתוככאןעדרפ"ח,זכ"ת

הד"רדמלךאיתאג) Iפ'חתקיון(שערחייםובעץ
והואקצוות,הששהשהואהחדשמו/ההוא

נכללתובהתיקוז ,שנשברומלכיםהן'מתקן
דבריוכאןעדמ"ה,·בהזונב"ןהנוקבא

הקדושים.

פעועירוושםהדרתחתיווימלוךדהךוי"ל
מיבתמטרדבתמהיטבאלאשתוושם

קכטושלוםוישלח

הקדיםכעין(ובבחינהלןה,תיקוושהואזהב
וימלךר"תתה",כןועללמכה),רפואה
גימטריא ,חש"ךכה"ותה"והדר.תחתיו

תיקוושהואזנטר"ר,כ"תזנהיטכא"ו

גימטריאזהכ,זב"יכנזכר.דמיתוהמלכים
 ,זב"יכ"תוכן .בשורשויקולחמת ,רי"ן

בחתיקיזשכןחכולל,עםתהו"םגימטריא
ויעןכנ"ל,בחזכרבו/תשהיאהנוקבאנכללת

מ"ח,בןכרנכללב/'זשחנוקבאהו~שהכללות

זנ"הגימטריאכא"וזבהיטשכןמכווןכועל
על ,כנ!!לקצוותהששההואמ'!חלהיות ,כ"ן

ר!/תרכוהויו!ה,פעמיםששהגימטריאפע"וכן

פעזניםו'גימטריאהואפעו,עירוושםשל
 ,כ"ןגימטריאפעועירוושםשלוס//תהוי"ה,
לשרנוכאןעדכאמור,קצורתבהששהלכללו
כנןכר.שלמהבשםהקדוש

כיתבלין,להוסיףדעתיענייתלפיונראה
 ,מעשינומתקניםהיינואםבאמת

מקבץבחינתשחואיוס"ף,יסודמדתובפרט

שלימח,לגאולהזכינוכבראןשיראל,עמונדחי
דוד(בביאתהחייםמלךהר"רבחינתוהיה
מיתה,בונאנןרשלא ,)וקייםחיישראלמלך
קטנהכעי/רעיר"ו,ושםבתורה.שהואכמו

לב,(רנריםחז"לכדשרתהגו'/ף,זהיד)ט(קחלת
בובאוכנודעחיסור,במרתף IIהגו.לתקן ,)ב

פ/שעו/לשביואל Iגת IIנרו fבני!גו"ףברמזגואללציוו

יוםף(בגימטריאפע"ו,לואני]).י/דורנ/אםעיקב 1ב

ושםעולמים).!י fחצדיקיסודמרתכנ"ל,
 ,זכהיטכאושלו).חזיווג(שהוא fאשתו
 fהנ"לאא"זכדבריכ"ןזנ"הגימטריא(שהוא

הכלים).שבירתשערסוףחייםבעץוכמבואר
קצתיפלא(דלכאורהזהכ,זביכתזבטררכת
גימטריאזה"כזב"יכיכנזכרמו"ראא"זמ"ש

עולםשחואהד"רבמלךבזהמיירידהרי ,רי"ן
בחסדויבנה,חסדעולםחיי"םמהחפץהתיקון



חייםקל

שהואב, IIזהי IIבמהדי"זמדתיורמזואיךית//ש,

/ל 1יאךכנזכר.בהתיקוזהד//רבמלךמייריכבר

ב) ,י(הק'זהרתיקוניבהקדמתהנודעפיעל
יוכלמאןבתראהדנלותדעניותאשניןע'כי

נטליןכאלוכמתחשובענידאינוןבהון,למיקם
במהרהצדקנואלביאתקודםכןעלנפשי',את

עלהד"ר,מךלאורותנצוצישנתגלהבימינו
דנלותדעניותאשניוהעןהםעדייןפניםכל

יאתהב llזהמצפו"זכיידועוזהו fכנ"לבתראה
(ירמיההרעהתפתחמצפו"זנםאךככ),לז,(איוב

עלהנוראים,משיחהחבליוהכזהח"ו,די)א,
ואיןביתולכלכלבהפרנסהמאדטרודיםכז

זה"במ"יבתמטר"רבתוזהומוצא,לכסף
להמציאאדםשלמזונותיוקשחחביליז,טרד//י

משיחבחבלידי"ןבחינתהואופרנסה,מזון
אמנםלעיל).כנזכרזה"ב/י Iמבגימטריאאשר

דיובבחינתשלימהחנאולחתהיהאזכשנזכה
אבינווציחקחכסף,עלהזה'/במעלתהעליוז

כמבוארנימינו,במחרחלעתידהמצדיק
בפריחעניזביאורוגם .)ב(פט,שבתנמסכת

ספריםובשאריפן/ז)המצותחג(שערחייםעץ

ירפאמן'י(בכחינתמ"ייחיחואזהקדושים,

חזוחרהקדמתכרישכמבואריב),ב,(איהנלך
שיבארו"רבנימטריאזה"ב,ב» ,א(חקדוש

 :בימינו)נמחרחויגאלנו

הפטורה

ונוןלאדוםאלקיםח/אמרכחעובדיהחזיז
יוטיאסוףעדבזה(ומרוטז .)אא,(עיבוהי

חרכיםבעונותינואדוםשיעשומחאלין

אדוםגבלותהעצוריםקרובועםלישראל
דגלותאשניוכעןובפרטחלז),והמרחארוך

וכמבוארבחוו,למיקםיכולמאוכתראהדנלות

ושלוםוישלח

עושיםאשר ,)ב ,י(הק'זוהרתיקוניבהקדמת

כמעטישראלפרנסתליקחורשעותםברמאותם

חםהנזירותכלכיתחבולותם,ידיעללגמרי
יוצאואיוחנבוליםבסגירתונםישראל,בשכיל

מאדישראלוידלסחורחכשוםבאואין
חרבים).(בעונותינו

שיחווחנבול).(בסנירתהגבוי,ערוז"ש
שנתחברו(חממשלותבריתך,אנשיכי

כראשםזאתשעשחהידועוהשרחידועים,יחד

אנשייךיבייהשיאוךובשליחותם).
לעיל.חנזכריםחידועים(הממשלותשיומך,
טמונחשחואחארץנםטונתהיאלאוכאמת

עצמםכעדתופסיםשוטריםכמחכיעליה,
וז"ש)ומעמדם.לכספםהממשלחלטונתולא

תבונהאיןתחתיך,מזורישימויחמו

היאחנצרה).לתכליתהידוע(להשרבו,
חכמיםוהאברתיהונאוםההואביום

מוחזקיםהמהכיאםחיינווגו',מארום

יבאוכאשרגדולים,פוליטיקיזכעלילחכמים
 ,כללעיוויתבזותכונחבהםאיןכייראווגו'

כימינו:במחרח

צריךחיה .)יא,(שםוגו'יעקבאחיךמחמס

מחמסךוהפשוטהקלולבלשוולומר
יעקבכישנראהיעקב,מחמסולאאחיך,ליעקנ
יעקבמחמםכירמזבדרךויוולהחומם.הוא

עבירחנדרךחומסאחיךשיעקב(מהאחיך,

הנזילה)אתוהשיבכךאחרשמקייםאולשמח,
עלואדו/'םהעולם(לאומותבושה,תכםך

יותרחשוביםשלהםהעבירותכיגביחם,
לאהעולםשלאומיתכיוןאדום,שלמהמצות

חחמסחםישראלכןשאיןמהתשונח,מהני
הנזילה.אתוהשיבלעשההניתקלאושלהם

נחכזכייעוים,ונכרתחעולם)ולאומות
 :לעולםונכרתהנזילהעלנהרג



n קלאושלוםוישג"יים

וישב

בארץאביומגוריבארץיעקבוישבא-ב)(לז,

יוסףיעקבתולדותאלהכנעז
 ,'במגוריבמסורהוגו'.שנהעשרהשבעבז

אתהיוחרבאלמגורייז)כא,(יחזקאלואידךדז.

הביתעיקרשהואאבינויעקבהנהכיי"לעמי.
(פח,בפסחים(כדאמרינןלעתיד,שלימהוגאולה,

פח"דאביובמדתעצמוהתדבקזהכלעם ,)א)
 ,חדהכלהואכןכי ,מגור"ילשוןיצח"ק,

ובניןהמשיחביאתקודםוהצרותהמלחמות
יצחק,ככחוגכורותהחכליםידיעליעקכ,כית

וכנזכרהמצות,חגשערחייםעץבפריכמבואר

בפרשתברברינו(ועייןפעמיםכמהבדברינולעיל
וזהורוכתי).בשארוערוגבריוריחאתוירחבר"התודלות

יעקבבניהתיישבותיהיה(שאזיעקב,וישב

ואלהמנוחהאלבארצנולישבשנשובוכחו

(פחדאבי"ו,מגור"יבארץידי)עלהנחלה.
כנזכר).משיחחבלייצחק,

עמי,אתהיוחרבאלמגוריהמסורהוז"ש

(וכדאמרינו ,ר"להאלוההריגותהיינו
הואדגאולהאתחלתאדמלחמהב)(יז,כמגילה

בריתנקםנוקמתחרבשהואויעןלזה).מכוון
תול,ו"תאלהלזההתיקוןכןעלכה),כו,(ויקרא

מעשיםצדיקיםשל(תולדותיהםיום"ף,יעק"ב

תיקוןהעיקרשיתקנו ,)ופ"ל,רבה(בראשיתטובים

וז"ש)האלו.כעתיםקודשכריתהיסודיוס"ף
אמרוטו"כ,(היינושנה,עשרהשבעבן

היסוד,תיקוןשזהו ,)יב,(ישעיהטו"ככיצדיק

ככונתהכיפוריםיוםכלילכסידורשכתובוכמו

כגימטריאשמחהלבלישריוס"תזרוע,אור
לגאולהנזכהזהידיועלכנודע),טו"ב

ישראלעמונדחימקבץבבחינתבימינוכמהרה
כנודע.

וברש"יב)(פפ"ר,רבהבמדרשרומזי"לוזהו
העתידההגאולה(היינויעקבביקש

בשלוהלישביעקב).ביתשתהיהכנ"ל
שלרוגז"ועליוקפץונחת).שלוה(בדךר
בתיקוניכדאיתאלשמאל"א,נטל(יסודיום"ף,

שלרוגז"וכחינתהיינו ,)בטו,בהקרמה(עייןזוה"ק
חבליידיעלרקכרחךבעלשתהיהיוס"ף,
כנזכר.משיח)

דיו. ,'בויקנאואחיו,בוויקנאוהמסורהוז"ש

פלשתים.אותוויקנאוכט)כו,(לעילואידך
הרביםבעונותינוהגדולהנסיוןשזהוהיינו

והעמיםהציאניסטעןמפאתגםבימינו,

הפלשתיםשםעלפאלעשטינ"אשקראוהו



חייםקלב

יד),ז,(קהלתוגו'זהלעומתזהאתאשרכנורע,
בררכיהקורשלארזלשובהררךזהולאאמנם

לה'לשוברקוןכיותיהם,ונימוסיהםפבעיהם
וזהו ,כנןכריסורובחינתהכללעניניובתיקוו

רק ,בימינובמהרההגאולההתקרבותיהיה
ישראללאץרגליותבקיבוזנסררועלנשוב

הובפחכאשרישראלשםעלשנקראת

שמינו:עלונקראהלאבותינו,

אביומגוריבארזיעקבוישבריאמאו

יעקבתולדותאלהכנעובארז
אחיואתרועההיהשנהעשרהשבעבויוסף

כלבןהצייולמהשקהלכאורהכיי"לבצאו.
שהיאיעקבישיבתהיהוהיכןהקורש,ארץכר

והלאכנען,ארזהואוגםאביומנורימקום
הואומההיכושלפניוהפרשיותבכלנורעהוא
ישראל.ארז

גםבזהאותנוהורההקדושההותורהונראה

לבניוייסראבינויעקבכי ,ה'דרוכו
(לישו"ביעקבויש"בוז"שישראל.ארזישו"ב
החורבואחרהעיקרימצותו ,ישראלארז

בי"תנתגלהשיהיהבזמורקהרבים,בעונותינו
{פח,פסחיםס ltהשמדבריכנודעאמת,יעק"ב

מדבריוכירועבי"ת,שקראוכיעק"באלאא)
ישראלארזישובמצותחשבשלאהרמב//ם

השםבעןרתבןהשהארכנווכמוהגלות,בעת
יד,בבתכהןחלקאלעזרמנחתת II(שובתשובהיתברך

חסריוזוכרכשיהיהורקדאכדיו),עלדחכלחסר

וקיימאבניהם,לבניגואלומביא[ואן]אבות

לשלשה,אלאאבו"תקוריואיוכ)טז,(כרבדתלו
נםהיינומתלתא,כלולאבינויעקבכוועל

'ש Iוז ,)כקסב,א II(זיחכנורעויצחקמאברהם

שהוא ,ק"ופעזנים Iבגימפריאויש"ב,

מרברינוכנורעאבות,שלשתקייןהשלשה
תשריחישר(מאמריסוכותבמאמרייששכרהבני

ושלוםוישב

א)לא,(סוהכהש"סרבריעלבא)אותי,מאמר
וכו'],עבריםשי"חלאבוהליהרהויאיתתא

וזהו ,ק"ופעמים Iגויש"במספרהואכזעל
בארץבפרפות)עורוחשיבכנזכר.יעק"במרת

כמ"שפחד,לשיו(שהואאבי"ו,זנבור"י
 ,עמיאתהיהחרבמגירי ,'במגוריבמסירה

בארץהסימז)צייווגםאביו.יצחקפח"רהיינו

(עייןחס"דבחינתהואכנעןכי(כנודעכנען,

 tבזרקליפהחס/'רולעומתובנעני),עדריעקכקהלת

עומרוזהוהקרושים,בספריםכנודעעממיו

כזעלרקרושה),חסרבחינתאברהםלנגדם
 ,אבותיווציחקאברהםמרותביעקבבזהכלול

בררךהאץרישובנעשהתלתיהניובצירוף
הקאלאניעסברךרולאהתורהפיעלאבותינו

דוכתיבכמהבןהשכתבנוכמוהמתחרשים,

יתבךר.השםבעזרת

צדיקיםשל(תולדותיהזתוורות,אוהון"ש
יעק"ב .»ופ/ול,רבה(בראשיתפוביםמעשים

תיקווזהר(תיקוניחרחשבינןוברי"ת/ף t(גויוס"ף,

במרתבזה,(כנ"לעשרה,שבעבו .»בנח,בא
גואלצרקלביאתנןכההיסודשמירתפו"ב

ןה,ומתקניםכשנופריםואז ,בימינובמהרה

והיינו)ערה,ומנהלבישראלמנהינלהיותיוכל

כלל(קשריםבצאןאחיואתרועההיה
ישראל):בני

ןוופרשההכתובים,המשךבכליאמראו
רחנוכה,ביומיפעמיםכמהחל

ב)רו,(זוחןובויקהלפרשתהקדושבזיהרוכנןכר
רמוזלומרישוזהופעמים.כמהברברינוכנזכר

שגימפריאהקרוםבדיבורלעיל(כנזכרריש"ב,
קוין,גןאבותהגןשהוא ,ק"ופעזנים fב

שלוהתיקוזוהואמכולם,כלולאבינושיעק/'ב
זנברריבארץיעק"בוזהו)חנוכה.בימיבירכו

כנען,בארץלעיל).כנזכרציחק(פחדאביר,



חיים

חסדשהואם flלאכרהרומןלעיל(כנןכר

לושצוההארזאתיירשאשרדקדושה,

 ,בניובעדכנע"זארזאתלקנותה IIהקכ
ועייןפעמים,כמהזי)יג,לעיל j(עייבכתובכמבואר

חסדכנעוהואזהולעומת ,)א ,ק(בתראכבא
לעומתזהאתנכעני),עךריעקכקהלת(עייזדקליפה

א'ליוםכפיוטכמ"שיר),ן,(קהלתונו'ןה
תולדותדאכרה"םחס//דאןשהואדסוכות

שפראמריהנותובספרועייןוכו',תאכידכנעו

אברהםכלולכזהוהואבןה),שםהמועדיםעל
 .)כקםג,א II(ןוחמתרווייהוכלולויעקבויצחק,

צדיקיםשל(תולדותיהןתוורות,אוה

יוסף,יעקב .»ופ"ל,רכה(כראשיתטוכיםמעשים

כמ"שחנרכה,מט"טיסודכתינת(שהרא

חנוהכעךריעקכקהלת rעוימקץ,(רפשתהקדוש/ה Iבשל
הואראןחנכ"ה,בגימטריאחנו"ךכיכ)רזמ

עשר"השב"עבבתינתלעיל).כנזרכהתיקרז
ע Iשב/ספיר"ה,גבימטריאה] 1/נשבשנ"ה,

עולם,יסרדצדיקהיינוב, flטומספרה IIעשר

רועההיה .»י,ג(ישעהיטו"ככיק Ifצדיאמרו

נשמותהיההצאו(בתיךבצאן,אחיואת

זי"עלאאמו"רבנים·כתפארת/ש Iכמישראל,
בצאו,אחיואתבדיוקהלןהכתובעלבפרשתו

הנשמותתיקווהואבחנוהככיוהייבושם,עיין

מאמרטתבכםליוחשרי(מארמישישכרבבניכמבואר

במאמריששכרשערבחיבורנוועייןבא),אותכ,

בוההבניאתנערוהואיג».(אותאורהימי

כניאותן(שקוריןאביו,נשיזופהבניואת

ופירושן)פררכה(כראשיתרז"לכדרשתהשפחות,
בתיקוניכמכוארוהיינורכתם),את/ה I(ךי Iרש/

/ה Iאמד Iעב/גבדיבבחיבתא)(פו,ק Iןרה/

כנןרכשהוא/ט Iמטכחיבתשהוא ,ה/ Iושפח

רבתםאתיוסףויבאתנוכה).בתינתלעיל
היההצדיקשיוסף(היינואביהם,אורעה

[סתם]אכיהםאלרעהדבתםכלמעלה

קלנושלוםוישג

יסוד,בחינתהואכישמר,יתברךשכשמים

שער(עיי!הלשוןבריתכגנדמכררוהמעוררברית
לשונםדיכתאתהעלהכועליו),םימזלךהפםוקים
מהכורש"יפירששבשמים).לאביהםלטוכה
שהיהמה(כלרעה,בהםורבריכוושהיה

לרעהלפרשולפתוררעהלדכרהאדםיכול
ספיר"י,(לשוןמספ"ר,היהדיכורם).את

דכתם,אתיוסףויבאבד"הלהלןכזהכמ"ש
רבה,י Iרש'פירשונםבאריכות).שםעיין

 ,)ין,השיירם(שירישניםשפתירובבושון

וחיינוהדרביםבביאורבזחשםביארנו(ובכר

לכףדבםהיהזהידי·ועלאבותם,זכותשהזכיר
הדבריםאלולדברזהלכלשהרצרכוזכרת

אתאהבראווישוד"ל).לשורשו,ולהעלותם
(אריוו,הואזקוניםבןכיבניומכויוסף

שמסרל IIןהרמנ"זוכפירוש ,כתרנומותכיםרב
האלוהרמיןותוהכןשם,עייןתררה,סתרילו

ועשהמספר).איןן IIרמתורהכסתרישהם

תורחכלקוטישכתרככמופסים,כתונתוו
פסקיופסי"ם,ר"תכיכפרשתו,ל flלהאריז
כנןכרתנוכהכתיבתוחיינומט/'ט,יוסףסגרון

יתכרך:השםכעזרתוהבןלעיל),

היינובצאו.אחיואתרועחחיחיאזבראו

בסודכתנוכהפרנסהחמשכת

כזמןלנערותיה,ותוקלביתהטרףותתן
כןעלבסידור,כמכוארחנוכהנרהדלקת
כחנוכהוהואכיסודשהואמט"ט,יוסףבחינת

קדשיסצאואחיואתרועחלעיל,כנזכר
טוכה.בפרנםה

(בחינתוישרא"ו,הכתוכיםבהמשךוז"ש

אה"ב,יעק"ב).יךרתיקווה Iחנוכ'

כמו/שה, I1ואהוכחשוב//המצוה(כחינת

חכיכה) ,כ/ Iהי ,ר"פ(חנוכהבהלכותהרמב"ם

חנוכה(בחינתיוסף,אתהקדוש).בלשונו



חייםקלד

של(תולדותיה//םבני"ו,מכולעיל).כנןכר
והוא ,)ול, IIפרבה(בראשיתטוביםמעשיםצדיקים

כנזכרמצותמשארואהובההחשובהמצוה

ןקנין/ם,מצות(היינוזקוני"ס,ב"ןכילעיל).
נותרגומולשונו),בקדושתבשאילתותכמ"ש
הרומןשמוהיינוליה,הואחכי/וםברארי

הואכנודע].ם"ג·ובחיהנ ,)בפב,(מנחותלחכמןוה
(כתבכתונ"ת,ו"וועשהנרות).(ל"וו"ו,

הןוה"קבשםבפשרתוכהונהבמתנות

כהובגדיאבינויעקבהלבישוהוכיוהמקובלים
פסים).כתונת(ערךיעקבבקהלתועייזגדול,

כהונזןהבגדיעניומהכייפלאולכאורה
שהמשךשפיריורמןןהפיועלליוסן/ף,
שלבשוגדולכהוהבגדיחנוכןוה,יוסווףלבחינת

גדו"ל). rכהוןמתתיהובניהחשמונאי"ם

חנוכהנרידישעל ,ק"ץ(גימטריאפםי"ס,

 ,בימינובמההרגאולההקץויקרבוימשיכו
במהרהצדקגואלבביאתהגנון)אורבהתגלות

אמו:בימינו

ר IIלנרומזפסיוזם,כתנ"תבןהרמוזי"ווגם
 ,כנ//לןקניםמצותשהואה, tfחנוכ

שרומזהיינו ,)חא,(משילאמ"ךתורתתטושואל
תוספות(עייןבזוה"קכמבוארהפשבעללתורה

כתנ"תכועלרן"ל.ודרשתב)רעי,הזיהר
[היינוסו,אלףאמ"ך,גבימטריאפםי"ס,
,רומזאמ"ךוגםלאלף].דאמו/ךהאלףבהחזרת
לברתאמקשטתאמ/ואחנוכה,רנלכונת

כתנ"תמספרזהוכועלבסידור,כמבואר
כנןכר:פסי/ום,

ק"ץבגימטריאפםי"סכיי"וובנור
ז"לכמקובליםנודעכי(כנ/ול),

קץאשרהימיז)קץאיט,כסףשקלמאיתארבע(עייז

חנוכהברנלהלהאירוהיינולמלכו"ת,רומן

ושלוםוישג

התחתוןיחודלקשריסודחודבנצחלמטה
 :כנודעבמלכוו/ת

שנפלהלמרגליותמשלרש"יבפירושא)(זל,
ממשמשאדםהחולביו

המתליותאתשמוצאעדבכברהוכוברובחול
ונוטלמידוהצרורותמשליךהואומשמצאה
הןההפשתניעיקבוישבאחרדרבהמרגליות.

אנאתמההפחמיפשתיםטעוניםגמליונכנסו
לומשיבאחדפקחהיההפשתיםכליכנס
כולואתששורףשלךממפוחיוצאאחדניצוץ

אשמעינומההעניוולהביולשונו.כאועד , Iוכו
משוהאלופים,תולדותשהואיזולבזה,

הנצצויהואהחוו,ביןשנפוהומרגויות

החולצרורותביושהםישראלשלקדושה
ממשמשאיסהעולם).והאומות(הקליפות

הנצצוותבירור(הואבכברה,וכוברובחוו

הרבהידיעלשנתבררעדהנסיונות,ידיעל
בנפהמנופהכמוונעשהלנוליםונסבות

(הואהמרגויות,אתשמוצאערובכרה).

הצרורותומשויךוהפהור).הקדושהניצוץ

הבדילנו(אשרהמרגויות,ונופומייו
והואמהקליפות),נשמותנווביררמעמים
עשושלרביםהאלופיםהנמשלדונמת

פרשתבסוףאותםחשבאשר ,ומשפחתו

רביםנצוציםבתוכםישכיטו-טז),(לו,וישלח
הואהלזאדוםחגלותכועלכימפוזרים,מאוד
הברוריםזמוערךלפימאד,ארוךחיותרהגלות

בניפזוריםןהידיועלצשריכים,מחנצצוות
גלותזהוכלהארץ,כנפותבארבעישראל.
 ,)ז ,ז(בדניאלשנאמרקרנותהעשרשהםאדום
 .ן"לגאווסעדיהרבינובפירוששםשכתבוכמו

ולאאחד(והכלאחרהדברהמשךי"לוזהו
הזההפשתנייעקבוישבפליני),

מלא(הייבופשתן,פננוניסגמויונכנםו



חיים

אחדלכלסביבישאשרועוביותחומריות
ומלאחמגושםאדם(שחואהפחמי,מישראל),

וגו/).אנישחורחה)א,השירים(שירכמן/שעונות,

הפשתן,כויכנםאנאתמה[הפחמי]

אדלחביןיוכללאעבירחובעל(שחמגושם
כאלורבותותאותרבגשמיותלחעביריכולים

בכונתבסידורש IIכמ(הוא ,'אפק"חמעליו).
להעלותם).הנציציןשהואוראה,עינין/ךפק/ןח

שוךממפוחיוצאאחרניצוץוומשיב

העלאתפקחבחינת(חיינוכווו,אתששורף
חכלאתשירףתורהחאורונצוץחנצוצות,

וכמוחפטיש,מתחתהנצוץוהיינוהנ"ל).
יפוצץכפטישא)זו,םבהרירן(עייןחז"לשאמרו

אופניםבכמחתורה,דבריכזבט),בג,(רימיהסלע
חנצוץומעלחחנצציותלחעלאתישודרכים

 :כנןכרחקדוש

במדשרוגו/.יוסףיעקבתולדותאיהב)(זל,
נולדיעקבה)םימן(נחתנחומא

תם,אשיויעקבבז)הכ,(רבאשיתדכתיבמחול,
יעקבתולדותאלחדכתיבמחולנולדיוסף
חמדרש.לשוןכאןעדלאביו,דומחשחיחיוסף

דוקאשיעקבהעניזאפשר)(בדךרל Iיו
שלדיוקנושדמותכיוומחול,נולד(מחאבות)

(בראשיתמרוםבשמיבכודבכסאחקוקיעקב

נפרשכבראזכימתולדה,וזחו ,)בנ, oפפרבה
בשםוש I(כממתולדתו,עשואחראמחסטרא

ז'/ל'י Iרששפירשתולדותבפרשתאחדצדיק
בהפרש"חהיינובפרש/'ה,חאמוריםועשויעקב

והנחואכמ'/ל).בתולדתן,מידלנמרימזחזה
וחקוקכנזכר,תערובותבליגמורקושדיעקב
נולדהיהואםמתולדתו,כשהיהדיוקנודמות

ואם ,ח"וערלחבדמותחקוקחיהאזבערלח
דאםאינו,זהכך,אחראותושמלוכיוןתאמר

שהיההשמאליהרגלחקוקכןנםיהיהכן

קלהושלוםוישג

ירךבכףכךאחרבושנגעוידיעלבוצולע
בימינו),במהרחשלימהחגאולח(עדיעקב,
כך,אחרשנעשהמחחשבינןדלאוודאיאלא
צריךהיהכןעלמתולדתו,בשלימותצורתורק

חואשיוסףוכיוןכנזכר,מחולנולדלהיות
קודשבריתצדיק),(מילתיסודבחינת

נםחמצרייםאתמלהיהכןעלכיבעצמותו,
אומותערליםגםלסבוליכולהיחשלאכן,

 .מחולנולדבעצמוהואכןעלבאצרו,חעולם

חווגמהימבא(רעיאהקדושבזוהראמרולאשרוגם

ויוסף),יעקב(היינוובריתנוףב)רבג,

 :מחולנולדהואגםכןעלחד.חשבינן

אביהם.אלרעחדבתםאתיוסףבאויב)(לז,
יכולשההימהכלרש"יפירש

דובבלשוןדבח,מספר,חיחרעחבחםלדבר
מאדויפלאעכל"ה.י)ז,שהירים(ישרישיניםשפתי
ומסייםבחם,מדב//רבלשוןמתחילכיחלשון

מדב/'ר.חיחלמימרליחוהוחמספ"ר,בלשוז

שפתידובבכמודבחלשוןעלמ"שונם
כיבידינוומקובלאצלינונוערכרבשינים,

אינואחר,בכתובשםכמו/ל Iזרש"ימ/'שכל

דקדוק,בדךרוחפעליםהלשיזחוקידרךעל
לו,ודימהלכאוכןנםשייךשדםהעניורק
מנידבריועמקוומחכמו,לשוןכתבכןעל
(אםשידזחומחחקדושים,בספריםכנוערים

דובבזחעללעוררכפשוטו)חערלשוןחוא
זי"ע).הצדיקים(האבותישניםשפתי

הקדושיםבספריםשכתובמחפיעלליונראח
ע Itזיהקדוש/ט Iהבעשתלמידישל

יהושעור'אליעזררב'מעשחפסחשלבחנחר
שהיוהיינוספירי(לשוןמספרי/וסשהיווכוו

אותוכלמצריםביציאתוסופרים),מטהרים



חייםקלו

להםואמרותלמידהיםשבאועדהלילה
שחרית,שלשמעקריאתןמוהגיערבותינו
כלוכועליונה),במעלהשהואיוםשל(היחוד
משובח,ןה·הרימצריםביציאתר IIלספהמרבה

הקדושים.דבריהםתוכןכאןעד

היסודמדתהדורצדיקשהיהביוסףל f1יוזהו

אחיולכלוטהרהקדושהוממשיךוכולל
למרוחייםכדבריהדבירםופירושל ttלהארזיתותרכלקייטנעיי!

מהלאמרהאשיוישאלהוכפסוקכד"הכפרשתוע ttזימצאנז

דיבוריהםכלמעלההיהכןעלשם],עייותבקש,
נשמתםובשורשאחיוישורוןהשבטישל

שהיהמהכווזוושהקדושים.מאבותיהם

היהרעה,בהםוובר(המקטרג),יכוו

להעלותו(ומלכןמםפ"רהצדיק)יוסף(הוא
בבווכמווזוושצורכו).כפילשורשולקדושה
היהבשורשוהקדושים(האבותישנים,שפתי

ייאווש 1וז .)ל/ Iכנספיר"יבבחינתזאתמעלה

היהןהוקשהדברשהיהמההיינואביהם",

הבניםאביכשהואאבינו,עיקבלפנימביא
להעלותו:כבוד)בכסאחקוקהוצורתוכולם

באמתכיישנים.שפתידובבכמוי"לונם

בהלכותואחיויוסףמחולקיםהיה
רדשוהאתרים(ךררדרכיםבפרשתש 1Iכמרבתות,

מןאברבעניןהפירושלהלכה,בארוכהראש~)
מכללציאואםוכיוצא,נחלבו,~·מפרכסתהחי

ש Iוןועתיקיז.והדבריםלקולא,נםלנמרינחבן
הקדושיםשהאבותישנים,שפתיוובבכמו

עודזוופלוגתאהלכה,בדברכןגםנתעסקו
נחבומכלליצאואם ,אבינואבהרםמימי

לשווואינושם,דרכיםבפרשת'ש 1כמלגמרי
בדברעליהםשנתרעםרק ,ו flחפשוטהרע

שהיהמספ"רהיהכועלופלוגתתו,הלכה
ספוריישהםתורהדברישהואי fספיר/בחינת

אורה:להפיץוטהרה

ושלוםוישב

עלינותמלוךהמלךאחיולוויאסרוח)(לז,
ויוסיפובנותמשלמשלאס

יוולדבריו.ועלחלומותיועלאותושנואעוד

מפניביותראביואהבושלכךחשבוהמהכי
כדרךהיינובפיו,צידלצודיודעשהוא

ימשלואשרבפיהםנפשותהלוקחיםהדרשנים
עלמולךהואזהידיועלומלציות,משלים
תמווךהמוךוז"שלדבריו.וישמעוהעם

(שתאמר ,תמש"ומש"ואםידי)(עלעוינו
אלימלךכנועם[יעיי!ומעשיות).משליםכוגםלנו

תמשלשמלאםעלינותמלוךרונ.לךווימארוכד"הכפשרתו

כבי]:

עלאותושנואעודויוסיפווס"שח)(לז,
חז"לשאמרוכמו .חלומותיו

אחריהחלומותכיכ)נה,(ברכותהרואהפרק
מהרהרהואכיחשבוכויעליומא,הרהירי

בהם,ולרדותלמשוללהתנשאאדהיוםכל
משתחויםהכלכיכזאתלוחלםזהידיועל
לשנאותוהוסיפוכןעלשדהו,לקמתאפילולו
ומהלהםשונאהיאאיךראוכיחלומותיו,על

 :הקדשו]החייםאור[עיי!עליהםחשב

איזהכשמכחישיןהעולםכדךריאסראו
רעיוניהואכיאומריםדרב

שיהיהיחשובדמיונובכחאשרהלז,האשי

וז"שת. 1fחלומורקשהואןאתוקוראיםכזה,
המה(שדכריווברי",,ועוייחוומותיו"עו

ודמיונות):ת. 1כחלומוורק

אתשמרואביואחיובוויקנאויא)(זל,

כחכיידועהנההדבר.

אבותיוזכותאשרהעיקרתלייהיסודקדושת
בעתאביוכיווכונהבאיזהמםייעתו,וקדושתו

לאקנאה(כיאחיו,בוויקנאווזוושהולידו.



חיים

כוחותיובכלעצמואתמייגעשאדםבעניןשייך
למהיענוהוהלאכיההוא,הדברשימצאעד

עצמךאתתייגעאםאתהגםהלאלקבאלך
בזכותהואאםאבלהלז,הדברתשיגכךכל

מתולדתומובטעשהיהכמואבות,קדושת
בבסיוןלעמודזכהכןידיועלהצדיק,ביוסף

יעקבהואלכולםאחדאבוהנהבמצרים,
בזהיותרחגדולבחלקיוסףזכהולמחאבינו,

ואביווז"ש)היסוד.בשמירתמאביובתולדתו
יסוןןדבקרא(דב"ר ,הרב"ראתשמ"ר

חיינו ,)ו//פ ,ג//כשטרטה//כשערפרום(עייןבמקובלים

יסודחדב"ראתשמראביבויעקבשאביוכיון

זהומאבלכולנו,אחדאבוהואקודש,ברית
עלבזח,יותרהואזחנולמחאנחנו,גםנולדנו

כנזכר:אחיו)בוויקנאוכן

שר"יפירשחדבר.אתשמרואביויא)(זל,

יבוא,מתיומצפהממתיןחיח

rפז),וי(איוכוכןאמונים,שומרכ)כו,(ישעיהוכן

עדכאןתמתין,לאחטאתיעלתשמורלא
ל IIזןי Iרשדבריכיכתבנויכבררש"י.לשון

בעומקגםגדוללמכווןרומזאותכלכידוע
הואכישבראהבמקיםאפילוחתורח,סודות

לפרשהלשוןוגזירתהפעליםחוקיחושברק
וחבחעל).מו/שגרםו//הלטיל(עייזכפשוטוהכתוב

גאולתשיתגלחוממתיןמצפחהיהשאביורמוז

למצריםבכנסוידוועליוסף,ידיעלמצרים
שחיובזכותנגאלוזהידיועלחראשון,גלות

ניבאוכאשרחצדיק,יוסףמדתבעריותגדורים

אלקיםיפקדפקדחסתלקותוקודםחצדיקיוסף
משיחיזחתריזיחיחזחידייעליגי/,אתכם
 ,דודבןמשיחיוסףבןמשיחבימינו,במחרח

יוסףמדתקודשבריתיסודשמירתידיעל
שעה//כ(עייןבקרובישראלעמונדחימקבץיההי
 .)בלב,בורשוהעמיוהכוונת

קלזושלוםוישב

י Ifרשפירש ,הרבראתשמרואביווזווש

וכןיבואמתיומצפהממתיןהיה

להתחזקהעיקרלבטחון(כיאמונים,שומר
תשמוריאוכןכנודע).אומןאמונתבמדת

וגםהקדושים,בספרים(כנודעחטאתי,ע;

פעמיםבמחזי"עהקרןשאאמן"רבדברי

אונינאיעברעה//כוישלחבניםכתפארת(עיי!בספריו

פעמיםכמהמתגברדברחבעלכיעכוו),לפני
לפניושמזכירידיעלל"ע,להפילוחאדםעל
לבוייאשזהידיועלשעשח,עונותיורוב

לגמריח"וויפוללבואלויתעצבעודמלהושע
שלאחעצהכןעלשאול,בעמקיזחידיעל

ימנעהושלאכדיה'עבודתבעתעונותיולזכור
בעתמיוחדיםולפרקיםבעתים[רקמשמחח,
כדיונםכנודע],ולתקןולשובלהתחרטשצריך
עונותיורובשיזכרידיעלמבטחון'!מנעחושלא

לקיוויע"האבינויעקבשלמדחדרךוזחכנזכר,
שלאחטאתיעלתשמורלאובטחוןותוחלת
במדתשנתחזקידיועלכלל),בזכרונוישמרהו
ובמחרחחפצנולמטרתנגיעוהבטחוןהאמונה

 :ויגאלנויושיעבודידן

ואחיךואמךאנינבואחבואומ"ש

הלאכיהיינוארצח.לךלהשתחוות
לאידוועליוס"ף,בןמשיחרקיחיחמזרעך
יבואושכולםחשלימותתכליתעודיהיה

כלישתחוודודבןלמשיחרקלו,לחשתחוות
במהרהרצוןיחיוכןכנודע,לאומיםכלישראל
כיטינו.

זה,עלגםאותוקנאוהשבטיםחמחאמנם
כיוןממבו,שציאיוסףבןמשיחעלגם

יחיההחתום)אחרחולך(חכלהגאולחשעיקר
השבטיםובתוך ,כנזכרדודבןמשיחידיעל
יעקבולמהדוד,ביתמלכותשורשיחודחחוא

כנזכר:יוסףאתיותרמחבב



חייםקלח

חקושיאגודלידועלחם.לאכלבורישכה)(לז,
דנואםגםי"ק,שבפיעל

שנפסקחתורחפיעלדעתםלפיכדיןאותו
שכתבווכמושם,שלדינומביתכמקובלאז,

ובשארייפותובפניםא)(דרושדרכיםבפרשת

עודלבםמלאםאיךמקוםמכלמפרשים,
תתעבאוכלכללחיותצריךחלאלחם,לאכול
פוסקיםשחיוסנחדריזוחלאיח),קן,(תהליםנפשם
קט!(מועדחיוםאותוכלפועמיםחיולאלחרוג

ועקרביםנחשיםלבורחשליכוחובוהוגם ,)כיד,
(ככ,שבתבמסכתתנחוםרבכדררישחממיתים

 .)א

חקדושחרבזקיניבשםשמעתיאמנם

כיכינה)יורעיםפר(כעלע flזימלאנצחוט

באילכלושפעמזוןממשדבזחחצדיקאכילת
מצרימח,ליוסףמכירתםפרםכןעלעולם.
שיחיחלעולםשפענמשךיחהיזחידישעל
חמשדכןועלחארץ,עםלכלחמשבירחוא
חמח(כיבסעודחרלישבלחםלאכוללחםלבם
ממשיכיםחסעודחדיישעלחדור),צדיקיחיו

לאחמחכיאם (כנזכר,לערלםומזוןפרנסח
מכירתםידיעלכזחשיסובבאזמזחידעו
אבותשלדרכםחואכךמקוםמכל ,אותו

יודעיםלזחואבריחםלבםשנמשךמחושבפים
חקדוש·זקיניש /tכמיתברך,חשםרצווכןכי

ויראפשרתדכלהאגרא(עיי!בחיבוריוע IIזימדינוב

אליכ)ככ,(לעילחכתובעלאכהרם)שםויכזד"ה
במדרשוגםוכנודע, fוגוחנעראלידךתשלח
שלכליותשתיכיר)פס'וא,רהכ(כראשיתרבח

אותוומלמדותיועצותחיואבינואברחם
חקדושים.דבריוכאןעדחכמח),

(פפ"ר,רבחבמדרשומבואררמוזשזחליונראח

לאכולוישבולשוניוזחבמקומו,בזחזי)
שלעבירתןזעיראבראחוחר'אמרלחם,

לעולם,חואתקוחלעולםחואזכירחשכטים

ושלוםוישג

חעולםבאילכללחס][מאכיללחםלאכלוישבו
רמוזיםושפירמבואריםחדבריםוחריעכל"ח,

בזח:

כיבצעמחאחיואליחודחויאמרכר)(לן,
כיל lfיוגו'.אחינואתנחרוג

ביאתעלחעיקרלחיותצריךחתפלחעניוחחנ
ל flחזשאמרו(וזח ,חמקדשביתוכניוחגואל

תקנום,תמידיוכננדתפלותכ)(כו,בברכות
חתמידיזויחזרושיתקנויחיושחתפלותחיינו

דידבןביאתועלחמקדש),ביתבבניןלמקומו
אמונתנועיקריםנ l1מחיוחוא ,חבטיחנוכבר

בןמשיחעללחתפללצריכיןחעיקררקכטח,
עלחאריז"לבכונת/ש Iכמיחרג,שלאיוסף

בןמשיחכיתכיו,לתיכחמחרחדודוכסא
 .דודכסאחואיוסף

בצ"ע,מהדוד).בן(משיחיהודהוז"ש

 /חגשחםערבית,צחריםבקר/ת I(ר
יום)בכלתפלותחג/צריכיןלמחחנ"ל.תפלות

ממנויבאשלא(יוסף,אחינואתנהרוגכי
כךאחרנתפללמחועל .ח"ויוסףבןמשיח

דמ"ו,אתוכסינוש fוז/כנ"ל.תפלות)חג/
תאכלולאי,כ)(כרכותרז//לשאמרוכמו(חיינו

שזחווכיוןח, IIתפלןחכו)יט(ויקארחד//םעל

כנזכר,ד//םשנקראחתפל//חעיקרשצריכיןמח

יתנלח][שלאוכסינוזחידיעלנחרגחוואם
חעיקרשצריכיןוחיינוח, ltתפלבחינתדמן/ואת

לעיל:כנזכרנפי~נו)לשפוךזחעל

כיייה][כסחךה

ואניאיננוחילדויאמראחיואלוישבל)(לן,
(חיאוישבחנחבא.אניאנח

פפו/ר,רכה(כראשיתחזן/לוכמאמרתשובח,לשון

חרמב"םוכמ"שותעניתו,כשקוחיחעסוקיט)

גנאליןישראלאיןח"ח)ן, l(פותשוכההלכותזזזל



חיים

תשובהשעושיווכיוזהתשובהידיעלאלא
כןעלהרמכ"ם.לשוןכאןעדבבאליז,מיר

דיולאהנאולה,קודםהתשובההואהעיקר
 ,אהיואו )ש/ fוזהרכים.אתלןכותרקלכדו

שאפשר]מי[לכלישראלכני(להחזיר
ויאמר),התמרמרזה(עלויאמרבתשובה).

מתקניםשאיןיסודבחינתיוסף(היינו ,היור

תשובהאינה iכאם(בהתשוכה,איננו,זה).

(להשיבבא,אניאנהואנימספקת).
 :כראוי)בתשובה

גואל/ח fמשי(נקראהיו"רכייאמראו
שכתובוכמו ,ישראלכנסת

משיח[והואם ffאפרילייקירהבןבנ)לא,(ירמיח

(כשאיואיננו,שעשועים).יל"דאםיוס"ף]בז
שלימההנאולהבעדהעיקרכראוימתפלליז

לשווכן(נםאנה,(תפלתי).ואני,בתפלתנו).
הוה fאנוכי)קיח,(תחילםשכתוגכמותפלה,

אניכזה).א fבה/אנהומסורהובכתובהושיעה,

יתבךרוגואלוישראלמלךלפני(בתפלתיבא,
יתברךהשםחלילח],פיףוחלוםכאישיזזח[כלשמו)

שמולמעןכימינונמהרהוינאלנועיזרנו
באהבה:

בניאשרמעשהבזהכתבהישרפרבם

חיהלבקשאביהםבמצותהלכויעקב

וימצאואליו,ולהביאהראשונהימצאואשר
עיקבויקחאביהםאלויביאוהוויתפסוהוזאב
מדועהחיהאללבבמרויאמר , fוכוהחיהאת

פיאת fהויפתחוכו',בנייוסףאתאכלת

וכו'ותעזבדבריםיעקבאתנחםבעבררהחיה

מארץאך ,טרפתיוולאבנךאתראיתילא

כאשרכיאני,נםבניאתלבקשבאתירחוקה
רכו',אנינםכניעםליקרהבנךעםלךקרה

אנהידעתיולאמאתיהלךאשרבניאתלבקש

קלטושלוםוישב

ספרלשוזכאזעדוכו',חיואםמתאםהוא
נסובבצורךולאיזההנסזהלמהויפלאהשיר.
ותדברפיהתפתחוהחיההחיה,שיביאו

 .האלוכדברים

באהבהמקבלהיהאבינויעקבהנהכיל flוי
רקהצדיקים,כדרךיתברךהשםגזירת

לח)לז,(לקמזבאמרולהתנחם,וימאןןהידיעל
ל ffחןשאמרוכמושאולה,אבלבניאלארדכי

מכניואחדימותלאאםט)פימוריגשמא II i ~ת(
מפנימתייראהיהזהידישעלרהיינובחייו,
לשרבוכשצריךעליהם,לשרבוצריךחטאיו

הכללקבלעניןאיןאןחטאיועלבתשובה
לתשובה,לעוררושוהולידעצרדרקבאהבה,

כלשלימהובתשובהעצמואתלסנףוצריך
הראוכזועליעקב,מצטערהיהזהועלימיו,

ותספרפיהאתהחיהשתפתחהשמיםמזלו

בודאיוזהובנה,נאבד(להחיה)להנםכילו
מצווהשאיננהכיווהחטא,יד"עלהיהלא
נןירתרקכיכרחךעלאלאבחירה,בעלולא

ועלהחטא,מחמתולאנבראיועלהואהבורא
גזירתרקשהואכיוובלבויעקביתנחםזהידי

זאתועשוושמחה,באהבהלקבלוצריךהבורא
יעקבשצריךידעוכייעוהשמיםמןנסובב

לראותשישובעדשנהכ"בהזהכצערלהמתין
אלועלומחריכד"חיגישכרפשתכדכריבוחללן r(ועייוסף

חסר ,/חחלקאעלזרמנחת/ת Iשיהבקדמתעתח[חואאכי

הלןהןמובמשךצרוכןעלדנאדיז]),עלובחל
כנזכר:לבבואתלחןק

ותכסמעליהאלמנותהכנריותםריד)(לח,
בפתחותשבותתעלףבצעיף

גדלכיראתהכיתמנתהדרךעלאשרעינים
דקאילומרישלאשה.לונתנהלאוהיאשלה
עלמתרפקתשהיאדוד,ביתמלכותתמרעל



חייםקמ

ביאתקודםובפרט(כביכול),בניהועלדידה
משיחהחבליאשרבימינובמההרצדקגואל

ונידעמאד,מאדומציריםודופקיותקיפיז

שביזבע'ב) ,י(הקדושזוהרתיקוביבהקדמת

חשובענידאינוובתראן'ה,דגלו'ןתדעניות"א

יכולומאןוכו'נפשיהאתנטליזכאלוכמת,
עייןהזוהר,לשווכאועדוכו',בהוולמיקם
שם.

ןמז(שהואאומנותה,בנריותםרוזווש

והכנהואלמנותהגלותהבגדיהסרת
ותכםבימינו).במהרהצדקגואללביאת

פרנסהצריכיור.שראלעמך(ר'ותבצעי"ף,
שביןהע'להמתיקשרצוית'היינוכנודע,

משיחחבליבימיגםפרנסהולהמשיךדעניותא
וחלישתעילוף(לשווותתעו"ף,אלו).ועניות

 .)ע Ifלנגרשהעניותהיינוההשפעה,כח
(מרשרהמדרש(כדבריעינים,בפתחותשב

כנזכר )א//חפי/וג,(כתובותוירושלמי ,)רפחז,שמואל

וזהולראותו,מצפיןעיניםשכלהיינולהלן,
והנשאוהמשיחמלךשלוגו'שעריםפתחו
וכל ,)זכר,(תחליםהבכודמלךויבאעולםפתחי
בימינו).במהרהשיבאיוםבכלמצפיםעינים
יבאמתימ'ון(אלוהתמנת"ה,ררדעואשר

שו"ה,נרוכיראתהכי .»גבו(חבקוקוגו'

שלהוהתגלותגדלותשניכבר(שהגיעו

יא)tכוב,(לקמןשכתובכמוהמשיח,מלךשנקרא
ואוהיאעמים).יקהתולושל"היבואכיעד

היחודעודעדייוהיה(שלאואשה,וינתנה
ישראל,וכנסתנפשהתשתפךכןעלהשלם).
גואלבביאתבימינובמהרהייעזרנויתברךהשם

ישראל:כללבתוךבקרובצדק

סוטהבירושלמיעיניס.בפתחותשביר)(לח,
תכובות'בירושלמיחואוכן ,ר//חא II(פ

שתלתהוכו',חןקיהרביבןהדרש )א//חג, IIפי

ושלוםושיב

(פישרולומצפותהעיניםשכללפתחעיניה
שזהושם)משחופניחערחקרבן(עייןהמפרשים

כלרבון(בתפלה),לפניואמרההקבן'ה).

דברהזה.הביתמןריקםאצאאלהעולמים
העיניםאתלושפתחהעיניםבפתחאחר

כאןעדאני,וטהורהאניפנויהלושאמרה
הירושלמי.לשוו

בפנימיותהעניוכי ,לומרישהדבריםוכונת
היורחיוראחרכ"חבזחבםמוךשכתבתי(וכמיכילו

והנוראהגדולהקדושהניצוץשןהוזלונח)ויחשהב

הלךצדקנו,ומשיחדודביתמלכותהקמתשל
נודעוהנהמאוד,גדולבהסתרכרחךבעל
כמועינ"/'ם,חבארין/,לשנקראהניצוציןבסוד

שתותהוזהווראה.עיני"ךפקחבסודשכתוב

הגדולהנצוץובתוכם(הניצוציז,עיניה,
גואלביאת(הואופת"ח,הלז).והמובחר

פתח/]יושאוי)כר,(תחליםשכתובכמוצדק,

שכובימינו).במהרההבכודמלךויבאעולם
 ,יימצפותכנזכר).(הנצוציזהעיני"ם,
המהיצאוידושעלהלזה,הקדוש(להנצוץ

צדקנומשיחנשמתנצוץשהואלאורו,כולו
התפללה)ןהועלבימינו.במהרהשיתגלה

מןריקםאצאאיהעוומיםכורבון

(פח,בפסחיםחז"לשאמרו(כמוהזה,הבי"ת
שקראוכיעקברקיהיהצדקגואלשבביאתא)
תשיבניאלהזההבי"תמןוןהודי"קא,ת ffבי

במהרההגאולהתכליתעלבתפלתי,ריקם

רביםכוביםוהעהנסיונותהיוכןועלבימינו).
שאמרווכמוח"ו, Iאןולקלקללהפוךשרצו
וז"שוכו'.והרחיק \ס"משבא jכ)י,,(םוטחחז"ל

וישהראתהכנןכר.:עיניה,יןשפתחה

שהייה(כדיהיא,וטהורההיאשפנויה

היתרשערילוופתחהעיכוב,בליהןיווג
שם)חערחקרבן(עייןהמפרשיםשכתבוכמו

עגונתבתלהתירוהיינובןה,בירושלמי



חיים

גואלביאתחלזחקדושחנציוץידיעלישראל
אמזבקרוברצוזיחיכזבימינו),במחרחצדק

סלח:

לזונח.ויחשבחיחודחויראהטו)(לח,
דן.במסורח,ג'ויחשבח

צדקח.לוויחשבחבח'וחאמןט)טו,(לעילואידך
לשכורח.עליויחשבחיג)א,א(שמואלואידך ]ג[

כא)א,(ישעיחואידךדן.במסורח,ב'לזונהוגם
נאמנה.קריהלזונההיתהאיכה

לעילשכתבנומהפיעלחעניןלומריש
גםייונשקנוחכתוב(עלויראפרשת

כלמעיןנעלםצדקנומשיחהתגלותכיחלילח)
נקםיוםח)סג,(ישעיחשכתובוכמויחיח,מתי

חואאשרונוראקדושניצוץוהואוגו',בלבי
השלימותותכליתחיותנפשנווחיותאפינורוח

הקטרוגשמירתמפניכןעלהעולמות,כלשל
תמרידיעלכךואחרלוט,בבנותבהעלםבא
זהכל(עםקצת,יותרבהתגלותיהודהעם
כמוחדבר,נעלםחלזחזיוגקדושתאחרימיד

עלקחלחמפחזי"עמאאזמו"רשםשהבאתי
בזההיתהלאמקומהאנשישהשיבומה

מרובחכלוחכחישוידעולאכיקדשח
ידיעלכךואחרחשמים),מןשזחוהחעלם,

שבעבבתושלמהלדודשהגיעעדבועז,
לבעלמקוםשניתןעדכאלו,רבותבנסיונות

ויכחישויאמינולאשרביםחיינולחלוק,דבר
בדניאלשכתובוכמוצדק,הגואלשלביאתו

ועור).י"בפרק(עיי!בזהרביםבכתובים

(היינוי;זונה,ויחשבהמידאזהיהכןועל
כסתהכיזנות,למעשההדברשחשכו

בבושח,פניחוכסתחהחעלם,מרובחיינופניח
בושתיז)מר,(תחלים'ע"ההמלךדודשאמרכמו

רומזאמנםוגו'.ומגדףמחרףמקולכסתניפני

קמאושלוםוישג

לואחכהאמונת(כיבה',והאפןחמסורח)

רש"ישפירשכמו ,'חבאמונתתלוישיבאיום
(רנריסהכתובעלאלוקינו)חו(ר"חואתחנןבפרשת

שאזוהיינואחד,ה'וגו'ישראלשמער)ו,
ושמואחדה'ויהיההעמיםכלוידעויכירו
בגימטריאעקריםמחי"גאחדוזחואחד,

פעמיםכמהמזהשכתבנוכמואח"ד,

השםבעזרתאחריםובמקומותבזח,בחיבורנו

כיאם(היינוצדקה,י;וויחשבהיתברך).

גואלהביאתכןשיהיהונראהברורדברהוא
בזהחמאמיןלצדקהנחשבכןפיעלאףצדק,

אותןנגדהנסיוןחואשכןיעןבח',כמאמין

מדניאללעילכנזכריאמינולארביםשנאמר
אותן(גםושכורה,נ:ויויחשבה .»ב"יפ(

מאמיןקר,ברוחהמהרביםאמנםשמאמינים,

באמתומצפההמאמיןואותומאמין,ואינו

כמואצלםנחשבאחרים,בלבאמונחומכניס
בדרךמהראוייותרבדבריםומפליגשכור

אמצעי).

(היינוי;זונה,היתהאיכהחמסורחוגם

בעונותינושנהפכהירושלים,נאמנהקריה
הדומיםוהכתותהציאניסטע"ןבידיחרבים

יושוביסטען,אגודיסטעז,מיזראחיסטען,להם
איכחזחכתובומקוייםחמשיח,ביאתקודם

המלה,מובןבמלאנאמנה,קריהלזונההיתה
ותטמאוותבאוציוןבנותידיעלבגשמיותגם
ביאתכןגםומכחישים ,)זב,(ירמיהארציאת

שדהעבודתידיעלרקנס,ידיעלצדקגואל
ישראלבניאתולהדיחלהסיתרוציםוכרם

נגדהנסיוןכןגםוזהוהתכלית),מזהשיהיה
אמןבימינו,במהרהשיתגלהדודביתמלכות

רצוו:יהיכו

אליתבאכיליתתןמהותאסרטז)(לח,
.. I 

בזההכתוביםוהמשךוגו'.



ושלוםושיגחייםקבמ

כ"ח(אותאירהימימאמריששכרבשערעייז

שם:עייז ,)כ(ו l/כ )א(

ועייזעכל"ה.חוזק,עליךחזקתרש/ויפישר
בזה,שכתבמהפצרת)תמח II(רהחייםבאור

עולם,תכוונסוכההמלוכהלוכירבריוובסוף
צריכיזרורביתלמלכותאמנםעכל"ה.

באמתובטחוואומולאמונתגרולהתחזקות
אחיויצאוהנהירוכמשיבויהיגט)(יח,

פרץ.עלךפרצתמהותאמר

ערבוןתתןאםותאמרהצאןמןעזיםגדיאשלחאנכיויאמראלי,תבואכיליתתןמהואתמר .)א(
ויתןבידךאשרומטךופתילךחותמךותאמרלךאתןאשרהערבוןמהויאמרשלחך,עד

(רחל),נוקבאעםאנפיןזעירזיוגחשלם,היחודכיהנודעפיעלרומזי"להנהלו.ותהראליהויבאלה
העיבורימיהםהחורףימיוכלפסח,שלבז'ייילדתכביכילמתעברתהנלקבאוהיאעצרת,בשמיניהלא

שהםופוירםחנוכהזולתחגאיןהחורףימיובתוךעשרה,שמונהבכונתובסידורחייםעץבפריכמבואר
שאמרהשכתובלזחוחשכה.מתיךלניולהאירלהקימנוהחורףבימותההארהמחזיקיםוהםוהלדנצח
ישראלכנסתשתאמר(היינואלי,נתאכיליתתוםה .»בפ"ט,רבח(אסתרכנידעישראלכנסת(שנקראתםר

שםבורמוזוהואריגש),פרשתמשחבלשמחהובאשלרם(בריתבספירםכנורעלהקב"הרומזשחואליהורה
כללהחזיקנוליתתןומהעצרת,בשמיניכביכולעמהומייחדיהוד"ה,הלאלמלכותהרומזר'עםהוי"ה
שםעלנקראופסחהלירה,תהיההפס"חבחג(היינוהצאו,םןעזיםביראלשחאגכיויאםרהחורף).ימות
הצאןאלנאלךשבי)ר"חטכז,(לעילהכתובעלתולדותבפרשתרש"ישפירשכמוהצאן,מןעזיםגרי
ערבוןתתןאםישראל),לכנסתרמז(תמר,ותאםר .»א IIפלבפרר"א(עיזלפס"חשזהועזיםגרימשםליוקח
שיתןהקרישיםהזמניםוהיינוהחורף,ימותעלערבוןלהליתןישראלכנסתשתאמר(היינושלהד,ער
הערבוןיהיווהמהעדרת,לחותובסורעדו"תבמקובליםנקראושהםופוריםחנוכההמההחורףבתוךלה

(זמןחותםד,ואתםרלראתןאשרעהרבוןםהויאםרוזהו)כנזכר.החורףבימותלהחזיקנובעדנוערבים
ופתיליהגדול).כהןשלבחותמ"ומונחשהיההנסהיהחנוכהוגםחנוכה,עדנמשךעצרתבשמיניהחותם

אנכימחרט)יז,(שמרתשנאמרעמלייק,מחיי"תפורי"ם(היינוכיר"ר,אשרוםט"רחנוכה),נרשל(הפתילה
כנסתאמרהכןעלהאלקים,במטהעמלקמחייתהיהכןעלבירי,האלקיםרמטההגבעהראשעלנצב

בפררים.זופרשהשקורזוכמיהאלקי"ם,מט"השהואכנזכריגו'ימט"ךכביכלליתברךלהשםישראל
זמןעללערבןוופוריםחנוכההאלוהמתנותאתשביקשהכמועצרתבשמינישנתן(היינולה,ויתןוזה)

בכתביכנ"לעצרת,בשמיניוהירןוהזיווגבחינת(שאזלו,ותהראליהויכאהפסח).ערהחורףימיהעיבור
האריז"ל).

בוהכיתאשרומטךה)יז,(שמותואידךדן.תרין,ומט"ך(כנ"ל)בידךאשרומטךהמסורהי"ליכזה
יהיהראזכנזכר,מט"ךבחינתופוריםחנוכהזהיהיהפסחשלבשביעיהלידהערהיינוויורמזהיאר.את

כנזכר. fוגוהכיתאשרמטךיריעלפסחשלבשביעיהאותות

בשמאלחנוכהנרבימיןמזוז"המשאילתותהנורעפיעלבירך.אשרומטךופתילךחרתמךי"לעיר
יהיולאפונהשאדםפינות(כלבימיןמזוז"המתחיל,כסדרןרמוזי"לרזהובאמצע.מצויי"ץובעה"ב

בניבבשרקורשחות"םשד"יהשםשהואהמילייהמכונת(כנרדעחותם"ר,היינו .»בטז,(ירמאלימי"ןאלא
מזחה(הלכותוברמב"םא)רנז,ח"גמהימנא(רעיאבזרה/קוכנודעהמזרזהעלהלזהשםשרשוםוזהוישראל,

באמצע).ץ flמציייבעה"בלח)טי.(במדברהציציתוגו'פתי"להכנףעלונתת(הואופת'!ל'ה .)ר"הפ"ח,
 :כנזכרבשמאל)חנוכההנרבושמדליקיז(השמשוטט/ה

להרבעיןבתבספרשכתובמהפיעלהנזכר rענמעיןוישב)(פרשתחנוכהנשבתאמרתיעור .)ב(
ויחיבפרשתןהכתובעלת"ו,הקודשבאץרומנו"כמאווריטשזי"עדובאברהםמו"ההקדוש

וסמוךבערךרקאינםאךחנרכה,ערהשנהמראשחדשיםשלשהשהואחנרכהעל(ררמזחרישם,כמשלש
וכמבוארדדינא,יומאשאזהשנהמראשחדשיםשלשהכמוכמשליישוהיינוכסלו,בכ"ההיאחנוכהכי

תםרזנתהלאםרליהורהוינרהשנה).מראשהריןהתחילואשרהחותםוגמרסוףהואשחנרכהבספרים
ה IIלהקבררמזשהואהמקטריגיםליהוד"השהגידובעתהשנהשבראש(היינולזברנים,הרחהנהונםכלתר



חיים

נפשלמסירותוצריכיןצדקנו,משיחלביאת
וליכנסלפעמים,דחוקהה /Iבפירצולכנס

לזהוחוזקכחצריכיןכןהדחוקהבפירצה

מהי /Iשושכתבוזהאופנים.מיניבכלוללחום

חזקתןה).בעד(ללחוםפר"ץ,עיידפרצת
בנפשולהתחזקחיזוק(שצריכיזחוזק,עייד
כנןרכ.ןה)בעד

מחמת(שם)הקדושהחייםהאורשכתבומה

צרדהיהכןעלראשוחב,יצאהטפהכי
שפירשכמולשפופרת(משלבאחרונה,לצאת
כז>ואירח/ה Iרכו,הכ(לעליתולדותבפרשתי IIרש

תחלה,לצאתדךרלוופרזנתחזקזהכלועם
והואלעיל,כנזכרשסייםומהבדבריושםעיין
דו"ד,ת ftבית 1fמלכולבחינת(כנראה)רומן

קמנושלוםוישב

יתברךברצונוכביכולהראשונההטיפהשהוא
להכ(פירטתחלהבמחשבהמעשהסוףשמו,
 ,)רא, fפ/רבה(רבאשיתבמחשבהעלו(ישראלרריר),

ותכליתבתחלה,העולםנרבאובשבילם
נקודהבימינו),במהרהבאחרונההיהיטובתם

למעלההמלכותבבניןהתכליתעדהראשיות
ל, Ifהאריזבכתביבארוכהזהכלכמבוארלראש

אךאחרוו,ויצאראשוןנכנסהואכזעל
בחינתובעודוהחבליםצרותנודלותינוברא

עליךפצרתשנאמרזהוכןעלהנעלם,עיבור
יהיכןהאחרון,ןמןטרםהנאולהלמהרפרז,

קישוריביןוהמבין ,בימינובמהרהרצוו

במהרההגאולה,בקירוביעןרנוהןהדברים
אמו:בימינו

היאכלתךתמרזנתהטעניהמהריגש),פשרתמשהכישמתהיכאשלרםבירת(עייןלמלכרתררמזד'עםהוי"ה
יהורהויאטר .)ר"חהררעתלתאוותמחרבריםלזנוניםהרההנהוגםרחטאו,זניתמרהנקראישראלכנסת

בראשואזח"ן)פ"ח,מכית(יררשלמיתמותהחוטאתהנפשואמרההדיןלמדתשאלר(כיותשרף,הוציאוה
טוצאתהיארגר').הרציאהכנזכר rדהגזרהשנהבראשיצאח"ואםגםזהכלעםדרינא,יומאהשנה
נמתקחנרכהבימיטרביםהימיםבגמר(היינוהרה,אנכילואלהאשרלאישלאטרחטיהאלושחהוהיא
אנכי .לייול"ו][גימטריאה ttאלאשרלאישלאמרחמיהאלתמרישראלכנסתששלחהיירעלהדיןמדת
של .בחרתמר(מרנחהחותטת,לטינאהרכותאטרתשען).רבהםחנרכהנרותלהליירמחרברתשהראהרה
,יאטרראז)חנוכה.הנרשמדליקיםהשמשנר(הואוהטטה,חניכה).דנר(הפתילהוהפתילים,גדרל).כהן

נתתיהלאכןעלכיאתם).הצדקקררביעםשישראלכביכוליתברךהשם(שיאמרטטני,צרקה'!הורה
ולרה IIשליבאכיעדיא)מט,(לקמזכמ"ששלייה,שנקרהמשיחאתלהםשלחתילא(יעןכני,לוש"ה
אריכותרמחמתבנ"ישלייהרזהריגו',אתהבנ"יצדקנימשיחדודעל ) 1כ,(תהליםנאמריגםעמים,יקהת
באמתאבליצרם,עללהתגבריכלילאראפילההחשךאריכותבגרדלאחראהסטראוהתגבריתהגלרת
הקדרשים.דברירתרכןכאןערצדיקים).המה

כמיחדשים.כהשתלשחדישםכמשלשירהיבזהתכתיבעלז"לברש"ירמוזלינראהזהפיועל
טיבאפשרטשנראהבמקיםגםהקדישבלשינוז"לרש"יכי(יבידעעכלייהמנית,ימשליחכ) ,ט(באסתר

יהידנצחהםיפיירםחנוכהרהבהורביס).רמיסרעניניסעלירניסלסידיתמספרראיןרמזשסבגיייהגביז
ששיןשמןבספרזהעליכמ"שכןגסלהיפךנמצאוגסבהיד,ופוריסבנצחחניכהכיבזה,זהיכלוליס

הה"קכרבריחשריםכטשלשירהילחניכהרמוזוזהוככ).איתאירהימימאמריששכרשעו Uברכר'(ועייןג'חלק
סמוךכסלייבכ"השהיאעיןחרשיסג'בערךרק(הייניחרישם,כהשתלשרש"יפירשזהילפיהנזכר.

כליליסיהירתצחפררים,כמיהראחניכהכי(היינרטנו"ת,וטושר"חאנםת"רכטושלמים),חרשיםלג'
כנזכר).כזהזה

חדשיםג'אדרי/רערכסלרה I1מכהיינרחדשיס,כמשלשכןגםפוריםעדמחנרכהכיעודורטוז

מחבוכהכןוכמיימים,איזיחסריחדשיםשלשהחניכהעדהשנהמראשכיכנ"לרהיבייימים.י'חסר
הזמןהיאכןשכמייכי',באסתרכמוחדשים·כמשלש··וזהוימים,איזייחסרוחדשיםשלשהפוריםעד

כנזכר:לפוריםחנוכהבין



ח"ייםקמר

אתיוסףבירחסהרת Itבשרויתןכב)(לט,

הסהרבביתאשרחאסוריםכל
הנהעושה.היהחואשםעושיםאשרכלואת

קהלהמפההרכזי"עהקרושאאזזבו"ר
איזנאשרהתורהעלירכתכשלמהשם.כספרו

חיבוריוכלעלהטהוהרצוואתופיעלכולולהרפיםישרותלנו

הלןהכתוכעלכתככנרוע],בכתוביםהמהאשר

נקראר"לחירועכחטאהפוגםאשרכנורע
ככורערויהיז)לח,(לעלישכתוככמור"ע,

הנצוצותנצורוןחידיועלוגו',עריחורה
חאלוהחוטאיםשלונשמותיהםהקרושות
הצריקאמנםהקליפות,שריכירכבפשותם
ויקיאנוכלעחילמפיהםכלעםלהוציאפעולתו

לוישחבריתבוטרשהואיריעלטו),כ,(איוב

אלוכירושימסוריתבךרלחשםכתפלתוהכח

מהקליפותלהוציאםהקרושות,הנצוצות
במרתלשרשםומותםלמקלקרושחלהחזירם

 , Iאררשושהחרתפלתעניןהבונות(שערונורע ,היסור

נקראיסורשבחינתשלום)ערךיעקבקהלתועייז

ניתןהבריתעלשקינאפנחסכוועלשלום,

אותלילתיערךשם(עייזנודעוחנהשלום,בריתלו
יתבךר(השםרו,להמחטיאיםהקליפותכי )/ו

וזןושלילי"ת.מחלוותנקראוירחמנו)ציילנו

השרר"בנ(נימטריא ,הכה"רביתשרויתן

ביררע).שנקראולעילכנזכרהקליפותשל
האכוריםכואתעולם),יסיר(צריקיוכף
לקחהצריק(שיוסף ,הכהרבביתאשר

בירו).העשוקיםיהנצוציםהנשמותמאתו

ויוי"ת,זבחו"ת(נימטריאאש"רכ"ווא"ת

עושה,היההואלעיל).הנזכריםהקליפות
לאמלשוועש"ה,הנציצות)כלאת(מתקו,
ונםשתקנו.פירשכה),יט,ב(שמואלשפמועש"ה

שהואשוו"ם,גנימטריאהכולל,עםעש"ה
לרמןהכוללשפירכןהונרמזלעיל,כבזכריסור

כולללשווכל,שנקראהצריקיריעלשהוא

ושלוםוישב

רכריתוכוכאועד ,)אפר,מזתיקי!הזרתיקוני(עיי!

 .לעילהנזכראאזמו"ר

מעשהפיעלבזהרעתיענייתלפיונראה
ר'רוהנה"קכשםבירנוומקובלהירוע

כביתושהגירזי"עמרימנוכמענרלמנחם
זקיניאתבהקיץ)במחזה,(אובחלומושראה
מסאסוכזין'עליכיהוראמשהר'רוהנה"ק

שעומרלוואמרהזה,מעולםשנפטרכעתמיר
ערולנןליכנסרוצהואינוגיהנםפתחעלשם

[כמ"שניהנום,פתחעלאותושהוליכומחמת
בכל )ב/ Iפ ,א/ Iחהריןחיקירמאמרמאמרותעשרה(עיי!

ניהנםפתחעלאותםמוליכיםאשרהצריקים
מעולםררכוהיהוהואערו],לגזבהליכתם

ולאשבויים,פדיוןבמצותלעסוקהזהכעולם
כללושיתנועדמשםהלאהללכתרצה

כניהנם,גדוליםכיסוריםשםשהיההשבויים
לעשות,מהכרתמעלהשלדיןחכיתוישכו
לעילהנזכרמענדלמנחםמהן/רהה"קוסיים
כיבסוף,היהמהכמחזהליהגירכךואחר
הלךולאמכוקשולוונתנוזכהליכמשחהר'
כמוחגיהנםאתוניקושכיכדוערעדןלגן

כאןעדמשם,כולםוהוציאםבמככדת
אשרמהקדושיםאמתרבראצלינוהמקובל
זי/וע.החייםכאץר

ובכלהרורהצריקיוסףעלכונםיורמןוזחו
(גיהנם).הסהר,ביתשרויתןהרורות,

כואתעולם).יסור(צדיקיוכף,ביר
כנזכר(גיהנםהכהר,בביתאשרהאכורים

שם,עושיםאשרכוואתקשיא)ואילעיל.
עכירותשעשומחבשכילנתחייבו(הלא

הוא,התירוץ)זהעלהזה,כעולםשםחמורות
(מלשוועושה,היהעולם).יסור([ה]צריק
כלולקחשתיקולעיל,כנזכרשפמועש"ה

כזכותםיעזרנוכזלתקנם),שלהםעבירות



חיים

במהרהלאורהמאפילהויוציאנוהכללתקן
אמו.כימינו

הויבמימריהשתרגומומהלומרישוזהו
לעיל,הנזכראא"זדבריפיעלמתעביד,

בריתכנגדמכוווהמעו"רבריתכיוהנה

כןעליו),םימזךלפרשתחפםרקיםשער(עייזהלשו"ז
הצדיק).יוםףשלהלשון(בריתבמימרי"ה,

כנזכרמתקזוה Iעוש(היינומתעביר,הוי

לעיל):

הואשםעושיםאשרכלואתיאמראו
הידועפיעלעושה.היה

 fר fרהה"קהצדיקשלבקודשדרכוומקובל

חוטאאשילפניוכשבאזי/וע,מהאניפאליזושא

רצהולאחטאיואתקד·~ו)(ברוחכושהכיר

תשובהועשהחטאתאתהלולומרלביישו
עצמועלהחטאולקחצעקכןעלזה,על

פלוניבמקוםזהבעוןחטאתכיהויזושאואמר
היההואחטאאשרומיוכו/,פלוניובזמז
 ./האלושבבנפשומרגיש

אשרכוואתיוםףהואהדורבצדיקוזו/ש

בערותחטאתם(המצריםשם,עושים

קמהושלוםשב Iiו

עושה,היההואאשר)(אומר.הוא,האץר).

(היינובמימריה,התרנוםוז"שהלז).(החטא
היה(שהראמתבנביר,הוידיבורר).פיעל

במהח"וכשיקראהוי(ולאכנזכר.זאת)עושה
כירזמעולם,עשארשלאדברשעשהשאמר

החטא,עשההואכאלוהויערבותשמטעם
כנםתהדורשאחריותהדורצדיקובפרט

וכנודע):עליוישראל

כזהאונקלוםדתרנםמהפיעל ;,'..וגם
הויבמימריהעושההיההוא

שפתיועקימתבש/וםלודקיימאהיינומתעביד.
שכתובוזהוכיוצא.שבועהלעניןמעשההוי

כנזכרעושה,היההואכנזכר)כרמז(לדרכנו

זי"עוושאר' Iרקדושאלקיםמאשילעיל
 ,האלוהחטאיםעושההיהשהואשהגיד

שהנידרקממש,במעשהאמתזהאיולכאוחר
להתחייבשפתיוכעקימתעצמועלזאת

(רקבמימריה,שפיראונקלוםותרגוםמעשה.
שפתיו,עקימת(זהומתעביר,הויבדיבורו).

מטעםוהואבמעשה),איתעבידכמוהוי

שעשהלאאבל ,לעילכנזכרוכיוצאערבות
כנזכר:ממש



ושלוםמקץחייםקמו

מקץ

רבהבמדרשימים,שבתיםמקץויהיא)(מא,

הואהדאא) ,ט/ Iפפרכה(כראשית

מהעייןלחשך.שםקץג)כח,(איובדכתיב

טבתכסליוחרשי(מאמרייששכרבשערבזהשכתבבו

 ,»ג(כ IIק )כ(ה IIסטן )א(ח/זןוןאותאורהימימאמר

שם:עיין

לחשךשםקץא) ,ט/'פפ(רבהובמדרשהיאורעלעומדוהנהחלםופרעהימיםשבתיםמקץויהי .)א(
קודשובשבתאלו,משיחבחבליבפרטדידןבמהרההגאולהעללהתפללשהעיקר .)גכח,(איוב

מאמרטבתכסלייחדשי(מאמרייששכרבבניכמבוארהעתידהלגאולהוהרגלחינו"ךשהואאלוחנוכ"הוימי
מתעוררים rואבגלותשישביםומהחמשי"ח.מלךשלאורוהתגלותובוהספרים,ובכלעוןד)יטאות tב

הגלותומטירדתהאולתשיבתרקהיאגלותאמוולאפרקאמעפראשכינתאולאוקמאה'אללשובכראוי
מתרדמתכםישביםעוריהשנהבראשהשופרבכרנתד) Ifהפ"ג,תשיבה(הלכןתהרמב"םוכמ"שר"ל,הדעתשניטל
וכו'.האולתמשינת

שנתיי"םורמוזהימים,כלשישניםהאולתמשינ"תוק"ץסוף(שיעשוימים,שנתיםסקץויהירד"ש
אור,ולאבחשךשישניםכנזכרשינ"הלשוךשנתיי"סוגםהגלות,חשכותשלישניםהימיםלרבויימי"ס
רקשהיהכנ"לנגתלה(כיחלם,ופערהלקום).הקץהתעוררותמזהקץויהיההזה,האריךהחלבגלות
השופר,בכובתמהרמב"םוכנ"להזה,עולםתאותוגשמיותהזמךבהבלישעסקומההשניסאלוכלחלו"ם

(שםיששכרבנביוכמ"שהשנה,בראשהכתיבהשהתחילהחותםוגמרסוףהואחנוכ"הכיהרמזוזהו
ראשכמומהשינהלעוררבתחלתוסופוונעוץתשנ"ה,רא"שעולהסתתיה"וכיהרמזטן)אןתדמאמרי,אןת

ציוןשיבתאתה/בשובא)קנן,(תהליסהכתובעלא)כג,(תעניתרז"לשאמרוכמווגםהשופר.בעתהשנה
והעיקרהרבים,בעונותינוכזוארוכהושינההארוךבגלותומכ"שכחלו"ם,רקשהיהכחולמי"ם,היינו

הדברואיןהקיציןכלכלוב)צו,(סבהדרזחלקבפרק/ל Iרזשאמרוכמושלימהבתשובהולשובלהתעודד
א) ,ח(בתראבבבארז"לשאמרוכמינגאליםהתורהובזכותבאמת,ה'לתורתולשובבתשובהאלאתלןי
זהעלעומ"ד(שהדברהיאור,נולנווסרוהנהוז"ש)אקבצם.עתהבגיויםינתוכייא)ח,(הרשעהכתובעל
לעיישראלאיב)כא,ותיקןוזהרתיקנויעויזאקען,ביז,ח"ג(עץבזוה"קכמ"שבתירהיעסקיישראלאם

 .ז(בתעניתחז"לשאמרוכמומי"ם,היאור,שםעלנקראוהתורהבגלותא,עודאשתכחיןלאבאורייתא
עולהמשי"חמלךשלאורילהתגלותרצןועתשהואכנ'/ללחניכ"הרומזהיינילחשך,שםקץוז"ש .»א

נג): .'(משל,אירותורהמצוהב"רכירמוזיזההתירה.יוי

וי"ללחשך,שםקץג)כח,(אירבוכתיבהואהואא)(פפ"ט,רבהבמדרשימים,שכתיםמקץויהי .)ב(
נמשךבחנוכההאורוהנהקאי.לאשיקראקאיקושטאא)(קי,בשבתחז"לובריפיעלעוו

שםהואכהוריךוהש/'ענסים,שעש"הברכתבכובתכמ"שבהוריךש"עבסוובמילואוא"לפעמיםמב'
שופרתקיעתסודמשבת"והקי"ץבחינתשנת""ם,סק"ץוזההתוקע.פניהאר"תבסודואמ"תמדתמבחיבת



חיים

א,(עובידהחכתובעלבזח,עודוומרויש
וביתאשיעקבביתוחיחיז)

ואכלופ],בהפ[ודלקולקשעשווביתלחבחיוסף
כיללחנן/ח,ש ttאניוחפרשנראחחנחכי

 .עצמואתלחפקיעדיאבלבגחליםחואש ltא
ומבעירומאירדולקחואלחב"חאמנם

דבריכחחלאטג)כג,(ירמיהונאמרלאחרים.
שחואחקדושח,חתור/'חחיינו ,'חנאוםכא"ש

מדתהברכה)וזאתתוחדליקוטי(עייזאנפיז(ועיר

(רעיאחקןבזוחרלזוקיימאיעק"ב,(תפארת)

אמנםחד,חשבינוובריתגוףב)דמב,ח"גחמימנא

ולחמשךולדותלחולידחיינוף, ffחגוחתגלות
מדתוזחוחיסוד,(ברית)ידיעלחואלדורות,

ברית(יסודיוסףידיעלשנתגלח(גוף)יעק//ב

(דעיאחדוחשבינובנפשוקשורחונפשוקודש),

יצאטרםיעקבבחינתכועל ,)בדכג,ח//גמהימנא
עלבחתגלותואמנם ,ש/'ארקחואלאחרים

אחריםב flלחלחילחב/'חחואף Iיוס/ידי

צדיקבחינתוזחולדורותיו.התורהולהמשך
לתורתוומדריכםדורובנישמוכיחעולםיסוד

קמוושלוםמקץ

בפרץ,ועומדגדרגודרשמו,יתבךרועבודתו

נבראבשבילילומראדםכלחייבנאשר
ועל ,)א ,לr(סנהדדיזל ffחושאמרוכמוהעולם,

במהיכלתוכפיאחדכללתקזצרךזהידי
בדבריודרכיובכלוכו'למחותבידושיש

באחטאאיוחרביםאתהמוכחוכלומעשיו,
ועל ,])א(פז,ביומאל tחז/שאמרוכמוידו,על

שלחבתכאשחתורחכדרךשנלךזחידי

צדקגואללביאתנוכחולאחרים,לולוכות
מגלותוסוףקץיעשהאשרבימינובמהרח
אדום,

כי"ת,שקראו(כיעק"כיע.ק"ב,בי"ת/ש Iוז

א"ש, .)א(פח,בפסחיםחו"לשאמרוכמו
(כנוכרוהבה,יוםףוביתלעיל).(כנוכר
שםקץת t /ר(וק"ש,עשווביתלעיל).

 , 1אמכ Wכמוקאי,יאשיקראר"תוגםיחושך.
אדוםגלותהיינו ,)א(קד,בשבתבלשונםחז//ל
ולבגדו ,ת/ Iאממדתיעקבשכנגדעשו,הוא

ואביום,בהםוריקוקאי).לאא Ifשיקרעשו,

נהוריןש"עתוקעפניהארתשופרתקיעתסודוזהו ,)ד"הג, flפתשיבההלכית(רמב"םמתרדמתכםישניםעורו

קאילאשיקראר"תל"חךש,ש"םקו'ץדכתיבהואהדאהמדרשדברירומזכןעלואמ"ת.מדתכנזכר
יליןשמתחהנודאיםימיםסוףהואוחנוכהיתבטל.והשקדבחנוכההאמ"תמדתשיתגלההיינול, I1חזכדרשת
כנזכדבזהזהכלולוהודנצחאחת,בחינההםופודיםחנוכהולאשדלעיל.בדבדינוכנזכרהשנה,בדאש
שק"לר"תכי )'''חר"ייך(איתהשקליםמאמדיששכדבשעדבדבדינותראהכןועלבדבדינו,פעמיםכמה
המך,שללשקליוישראלשקליהקב"השהקדיםב)(יג,במגילהדדדשומהפיעלקאילאישקראכןגם.

 :כנזכרבחניכהשכלולפירי"םעניןיזהו

אתהמשקיםשרזכ"רולאהקודמתהפרשהבסיוםכתיבמהלמעלהרגר'.ימיםשנתיםמקץויהי .)ב(
הגבראשריןישכחהן)(ד"הרש"ירפיררשג)פפ"ט.רבה(בראשיתרז"לאמרוכןעלרישכחהו.ירסף

חנוכהבנדשנתגלההאמ"תהיפךשהראהשק"רהייבר ,)המ,(תהליםכז"ברשטידהביםאלפנהולארגר'
צריךהאמתהאימרכיזכרון.ליאיןהשקרןאינשידאמריהיינוכן(ועלואמ"ת,ממדתבהוריןהש"ע
לזכררצריראיןהשקןרכןשאיןמהח"ו.ישנהשלאבאמתהמעשההיההאיךלומדזכרון[לי]להיות
השינהוכןוכו').ואדרבאלזכורלבואלישיםלאכןעלוכמובן,ןכיוצאדעובדאגןפאהןיאיךכלל
שהואמתרדמתכם,ישניםעורןבחינתהואמשנתווכשהקץי .)ג"פר"השער(פרע"חהמוחיןנפילתבחינתהוא
החותםגמראזעדנמשרוחנוכה .)ד"הפ"ג.תשןבההלכיתרמכ"ם(עייןכנודעהשנהבראששופרתקיעתסוד

כסליןחדשי(מאמרייששכרבבניכנודעחשנ"ח.רא"שבגימטריאסתת~ח"וכן(עלהשנה,בראששההתחלה

חל"ם.(נתגלה).יפערח.משנת"ו).הקי"ץ(לשןושנתי"ם,סק"ץויחיוז"שטך».איתדמאמרי.איתבמאמרטכת
 :חנוכה)דנרבהוריןש"עחויו"ת fב(גימטדיא



חייםקמח

במחרחלגאולחושנזכחחעולםמו(לבערם
חזח).חחלחגלותמובימינו

חז"לשאמרומחז flברמחטמינולומריש[וזחו
'י Iשרפירשלוחשות,גחליםא)בז,(פסחים

 ,זועםזות IIמררכוכאלושנראולוחשות)ה II(ר
עליחם,לחבחלחםישלוחשותגחליםהיינו
כילווקיימאכנזכר,להבהיוסףבחינתוהוא
יצריה(ספרהלשוןבריתכנגרמכוווהמעורברית

עםזימרברותכאליליחשותכועל ,)ג"מ ,א/ Iפ
כנןרכ].הלשוזלבריתרומהזו

ולכל;חשך,שםקץרקראסיפאוז"ש

וצלמות,אפלאבוחוקרהואתכלית
בבריאתשמויתברךרצונות IIתכלישזהוהיינו

והאו/'רתהום,פניעלחש//ךשהיההעולם
 ,)וכ, /Iפירכה(כראשיתלבואלעתירלצריקיםגנזו

עתהגבוייםיתנוכיתור/וחהאו/וריריושעל

בבבאחז"לשאמרו(כמויא),ח,(השועאקבצם
בימינובמההרלגאולהנזכהא»כח,בתרא
משיחבחבליהנסיונותוזהוהתכלית,שהוא

אפלאבובמחינתוהואהאור,התגלותטרם
קורםשהיחוחשך,ובחותחומבחינתוצלמות,
טובכיהאוראתאלקיםויראהעולם,בריאת
בימינו,במההרלבואלעתיר ,לעילכנןכר

ריליחוגונראמ Iהס/חיינו(צולמו/'ת,
בחתנרכותבפרטהמחשכות,המבלבלים
שכתוכוכמואליו,יומיאכסוףרןןלחקליפות

ונוצרלאלפיםבתיקוולהאריז"לתשלךבכונת
כהעלאתתיקונםוהזושם),עייזונקה,

 ,כימינוכמהרההגאולהלהתקרבותהנצוצות
(הגאולהתכליתלכל 1לחשךשםקץשיהיה

(מירחוקרשמו)(יתכךרהואשלימה).
תחלהבמחשכהמעשהסוףהעולם,ככריאת
זה).עלחשב

ושלוםמקץ

ויהיחכתובעלרבההמררששכתבוזח
לימיהקץ(שיההיימים,שנתיםמקץ

נתגלה)(אןופרעה,גבלות).האילתשינת
כראמרינןם, Iחלו/בכחינתהכל(שיחיהם, fIח;

חכתובעלחמעגלחוניגכיא)(גב,בתענית
היינוציוושיכתאתהןכשיבא)קבו,(תהרס

ע;המשיח).(כיאתעומר,והנהכחולמים).
היאורוכמולתורה,שנמשלו(מיםהיאור,

נמוך(למקוםגכוהממקיםמיםשנמשך
אורתורהיריועל ,»א ,ז(בתעניתכראמרינו

כמהרהבכיאתוהמשיחמלךשללאורונזכה
 :יכין)הומכיןלשממרת, mכקצאך(רשמתיאמו.בימינו

חלמתיחלוםיוסףאלפרעהויאמרטו)(מא,
שמעתיואניאותואיזופותר

ויעואותו,לפתורחלוםתשמעלאמרעלך
אתיענהאלקיםכלערילאמרפרעחאתיוסף
אאמו'/רקרושמפחשמעתיהנחפרעה.שלום

זי"ע,מלאנצחוטק flחהזקנואביבשםזי//ע

(כן'כ)(נן,בסנהרריזל Ifזחכמינואמרורהנה

הארם),אתאלקיםה'ויצונחרכנימצות
אשתנורעיהנחעריון'ת.ןי 1נילוזהלאמ"ר

חמעשחאמרהכתורח)(וכמ"שפוטיפר

גילויבאיסורעמהלזנותחווובאשהואלהיפך,

וזחכבור.שמוחוכועלכיאיש,אשתעריות
חשבואשר(כפייוסף,א;פרעהשאמר

כביתליתנוושפטוהושקררכריעליוהמצריים
;אמו"ר,ע;יךשמעתיואניחאסורים).

עריוןןח).ה Ifמגללאמן/ר,מבחיתנשאתה

;פתורח;וםשתשמעע;ידושמעתי

עריות(מגלה ,;אמ"ריוסףויעזאותו,
אני,ולאבוערי,הוא)כנזכר.לאמ//רשנקרא

כררשתלאמ//רמנעיוהיאפוטיפראשתרק
והאמנתשמעתהמלךאתהרקכנןכר,חן//ל

הזאתלהזונהשהאמתוהמצרייספוטיפרלרברי



חיים

דורשוהנניעלך,בלביאיוכועלהנןןל,

שווםאתיענהאוקיםכנודך)בשלום
פרעה:

וחכםנבוואישפרעהיראועתהבל)(מא,

זההלאהעולםמקשיםוגון.

נתוליועץוכיהחלוםלפתרווכללשיךלא
כנזכר.וחכםנבוואיששימנהמ"שפרעה,אותו

הרבבשםזי/'עאאמו"רקדושמפהושמעתי

מבעלזאזי"עשלוםמוהר"רהמפורםםהקדוש
ב)(נו,בברכותדאמרינומהפיעלזהשתירץ
(משילשנאמרלחכמה,יצפהבחלוםקנההרואה

שם.עייולבינה,יצפהקניםחכמה,קנהה)ו,
אחרבאופןלפתורהצדיקיוסףצרהלאוהנה

שהוא(כיוו ,)בtפ"ב,רהב(ויקראחז"לשאמרוממה
ז"ל,חכמינודבריפיעלהחלוםלפתורצרה
אברהםשקייםא)(בפ,קידושיובםוף/ש Iוכמ

בניוובניבניווכותבשיליו,עירוביאפילואבינו
הפתרוןכנזכרהגמראפישעלוכיוןאחריו),

שציפההיינוונו/,ןם Iקנישבעוהנהבזה/ש Iלמ

פתרעלכועלמהגמרא.כנזכרובינהלחכמה

קמטושלוםמקץ

הועתובינווה,חכמהעלמוכיחיםשהםהקנים

היינווחכ"ם,נבו"ןאישפרעהירא

(וכושימנהו,להאישיהיהובינ"השהחכמה
וכמובן:פרעהעלולאהצדיק),יוםףעלהיה

במסורהנחנו.אחדאישבני,נוכיא)(מב,

בזהשכתבתימהעיין . fנ

ל lfיוזהובו//הח/אותאוהרימי(מאמריששכרבשער

 : )ר(שםעייןובון)רמ.סורה

אחיוכיעמכםבניירדלאויאמרלח)(כמ,
נשארלבדווהואמת

והורדתםבהתלכואשרבדךראסוןוקראהו
זהבכתובהדקדוקיםשאולה.ביגוןשיבתיאת
ועייוודאי),(לשוואסוווקראהומ"שנםרבו.
ועדייוזה,עלשעמדמההקדושהחייםבאור
ובכאואםוו,יקראנופ"זלעילשאמרמהקשה
ודאי.לשוו

שאולה,בינוושיבתיאתוהורדתםמ"שוגם
וישב(בפרשתלמעלהנאמרבכרוהלא

תעינוכצאןכולנונב]נחנו.אחדאישנביכילנובמסיוה.ב'כולנובפושתןהמסווהלפושיש .)ר(
זבב).ג,(איכהומיונופשענינחנונב]נחנר.אחדאישבניכילביבמסירה,גונחני .)יגג,(ישעיה

צריכין(שהעיקונחנו,אחראישכניכוינומחתא,בחדאויתבארלג).לב.(בזבדברחלוציםנעבורנחנוגג]
רז"לשאמרוכמויג),טי.(שזביתמלחמהאי"ששנקראית"שמקוםשלנביורקישראלבנישאנחנולידע
ולהתנהגמלכנואבינואללשובצויכיןכןועלנחנו,עולםשליחודואח"דאי"שבניוזהו ,)בזבב,(סיטה

ולאכנ"ל.הגאולהקירוביהיהזהידיועל ,)א .'בתראבבא(עייזמקוםשלרציניעושיםנביםבבחינת
כביכולבגלותאוהשכינתאנפשיעלישלוםשיאמרוהדרךזולאהעמיםגבליותתכליתשיהיהלחשוב
בשופר].תקעבמאמרהשנהראשדרושייששכרבשערבזהשהארכנונוכמוהעמים, rבנתחללשמוכבוד
ונדחתאובדות(כצאןתעינו,כצאוכוינוזהו)בגלות,תכליתאיזהשיהיהכנ"להאולתבשינתשחשבנורמה
המשךוזהובקרוב.הגאולהעלעבודתנועיקרהיהשלאבשביללחטאזהוהיהבטעות,חשבנודעתובלי

יקראןאםכיישראל,בניעלזכותוללמדשמים,לרחמינקוהאמנם(בזה.ומרני,פעשנונחנוהמסורה)
לארצנוקוממיותצדקנומשיחלקראתונרץוהזהעולםעוניניהבליכלנניחאזהשמיםמןלגאולהאותנו

ותורתו,ה'מלחמותשלוחמיםחלוציםנהיינו ,/היפניחיוצ"םננוכורנחניוזהו)נפש.במסירותואפילו
באמתוהואהארץבניןיואמרושיבקשולה,ןדאיתוחניכאשוםכלזמננוכרשעידלאהיינו ,'הלפניוז"ש
לאתנויהיה]אזהקודש,באץרתורתולשמוריתברךהשםלעבודמגמתינווכשיהיההקודש,ארץחורכן
כנזכר).חלוציםנעבורנחנוונפשנרלבבנובכלהקודשאוץהואנחלתנולאחוזת(לשובונו',נחיתינואחוזת
רלאאעשהלמענייאמרית"שוקלגאולה,נזכהוזכותנובשלבוולאומרנו,פשענונחנו;כינערואנחנו
 :לעילכנזכרלזה,המסוגליםהאלווצוןימיקדושתבזכותיייןבמהרהרצוןיהיכןמעשינו,ידיעל



חייםקנ

ופירששאולה,אבלבניאלארדכיחל)לז,(לעלי
 )פrסימזויכשתנחומא r(עיל IIרזמרשרתי Iרש/

אםהגבורה,מפיבירימסורזהסימזשאמר

ביהנם,פניאראהלאבחיימבביאחדימותלא
מת,כבריוסףאשרפשוטו)(לפישחשבוכיון
זהמהכואםבחייו,מבניואחרמתוכבר

שיבתיאתוהוררתםהפעםעודבבנימיושאמר

יימא(עייזיריתגיהבםתרתיוכישאולה,ביגון
צווחוראיאלאאחר,גיהבםנוסףעור ,)בעב,

ררשוני.ואומר

כפשוטו,לפשטניםהרנאיםהאלוהכתובים
הקרושיםהאבותכןחשבואחר

הקרושהבתורהכושנכתבכיוןאמנםברעתם,

לריקלאבוראיאמת,מרתוויעקבאמת,תורת
קרשומפהונצנצהשיצאהבנואהוהואהוא,

ברורבפרטהאחרונים,ברורותשיהיהמה

ביתבניןטרםשלימההגאולהטרםהאחרוו
לאא)(פח,בפסחיםוכראמרינןאמת,עיקב

בית,שקראוכיעקבאלאוכו'כאברהם
שםישגבךא)(סד,ברכותבסוףוכראמרינו

הקורהלבעלמכאןכ,ב)(תחילםוכו'יעקבאלקי
שםעיין ,בניובערהקורהבעובישיכנס

נאולתוקודםשיהיהמהובפרט ,""שרבפירוש
 .ממנוחןקמירוגאלויעקבאתהופרהכי

 ,רודובויוסףבןמשיחמשיחיןתריןישוהנה
איןיד)סימזויחי(תנחומאל IIרזברברילוקיימאכי

וןהורחל,שלבנחי[בני]בידאלאנופלעשו
בןיוסףבןמשיחידיעלעמלקמחייתיהיה
משיחגסימותשלאלהתפלל(וצריכיןרחל,

ל IIנחאריןשכתובוכמויחרג,ולאיוסףבו

מקומוכאןואיוכנודע, Jתשכוברבכת

ואיןמתיוסףכייעקבחשבוכאשרלהארך),

כרחךבעלבידונופלעשו(שיהיהרחלמבני
רחל.בןבנימיןמבנירקיומיא),בסוף

ושלוםמקץ

וברווהואיוסף).(זהונת,אחיוכיוז"ש

אסון,וקראהורחל).(מזרענשאר,

שרוהס"מןההשטןאןכיח"ו,וראי(בלשוו

בנימיונגדרקהרברעלנפשויתועשושל
תוכואשרבררךרחל).מןרעפליטהנשאר

בעלהזהבדרךבודאיתלכואתםגם(כיבה,
תשועהיהיהלאכישיורוו,שבטיכלכרחך

הגאולהידיעלרקישורוןשבטיכללבניכם
משיחמקודםמשיחיוהתריווצריכיזשלימה,

היינורחל,מבניפניםכלעלהיינויוסף,בן
יתראתבנימיואתאסכןואםכנזכר,בנימיו

תהיהואךיהיהמהרחל,מזרעהפליטה

עשובניאתשיפילרחלןרעבלתיהגאולה
שיבתיאתוהוררתםהאחרון).ארוםגלות
אברהםהאבותשאר(כישאווה,ביגון

הקודמים,בתיםבהניכברחלקםקבלווציחק
אשרהשלשייהביתכנגריעקבכןשאיומה

כנזכרמשיחיובתריושלימהבהגאולהתלוי
יעקבשלשיבתונקראיומיאבסוףנמצאלעיל,
בכליוןוביתוחלקועלומצפהיושבאשר

בורהואשאולהביגוןהמהובניועינים,
עלהלז),והמרהארוךאדוםהגלותתחתיות

לעיל:כנזכרבנימיןאתלשלוחנתייראכן

האשילפנירחמיםלכםיתושדיואיוי)(מג,
אחר.אחיכםאתלכםושלח

כ)פצ"ב,דבח(בארשיתרז"למדשרתרש"י(פירש
,ף).וכפרשת tיוסהיינובפיו,בנואהשנןרקה

לבקשיהודהכךאחרשהלךי Iרש/פירשויגש
ולמלחמה.ולתפלהלרורוןמוכןוהיהיוסף,את

ומלחמה,תפלהדורווהשלשהאלוכיל IIוי
היהאברהםכיאבות,שלשתכנגדהם
המקוםאלדאברהםצלותאלתפל"ה,הראשון
השםלפנילהתפללבתחלהשםעמדאשר



ח-י-ים

בחינתהיהק tויצח/בכתוב.כמבואריתברך

ש tt.כמהחיצונים,עםגבורתווובכחה, tמלחמ/

ערב,לפנות tוגוציחקויצאסג)כד,(לעליבציחק

ערבולעתהתערובות,לפנותבמפרשיםוכתבו
בחינתהיהויעק"בהחיצונים.שליפת

 ,ולהציללהכניעוכרילעשו,ששלחת tהרורונו/
וזהווכנורע,יולשח)(פרשתהק'בזוהר/ש Iכמ

בזכותיהורה,שהלךומלחמהולתפלהלרורוו
באברהםנםזאתמצינו[ובאמתכנזכר.אבות

כעיואבות)לשלשתראש(שהיהבעצמואבינו
ופירושח)ט, l/מפרהנ(כראשיתרז/לכרשרתזה,

נביויגש»רוחוגניח,כטלילוירא(בפשרתרש"י

למלחמההגשהמצינווגו'אברהםויגשסרום

קנאושלוםמקץ

שלשהמעיןוהואשם,עייזולתפלה,ולפיוס
מרתגםעמולהמשיךחפץהיהויעקב .]ל/ Iהנ
כנורעשר//יל llאבחינתשחואף, ttיוס

יוסףמרתגםעורהזכירכועלבמקובלים,
(מרתורחמי"ם,ינםיתןשי"יוא"יכנזכר,

מחימבא(רעיאחרחשבינוובריתוגוףב) ttיעקמרת

אתינםושיחהאיש.יפגי ,)כרגנ,/ג Iח

כנזכר:ל tlרזכרשרתיוסף,ןהואחר,אחינם

ויאמרבנימיואתאתםיוסףויראטז)(גמ,

מהעייןונו'.ביתועללאשר
אותאירחימי(מאדמיששרכבשערבזחשכתבנו

 : )ה(שםעייז ,)ז l/כ

כיוהכןטבחוטבוחהביתההאנשיםאתהבאביתועללאשרויאמרנבימיןאתאתםיוסףויאר .)ת(
בפרשתןבכאןרמוזכי(מהפוסקים)משהבמטהאיתאהנהבצהרים.האנשיםיאכלואתי

כדכרינן[ועייןשםעייןמצוה,כןגםשםחנוכהלסעודתרמזחנוכ"ה,אותיותוהכ"ן,דטב"חח'כיחנוכ"ה
טבתכטליןחדשיומאמרי ,'כאות ,'אמאמרחשוזחדש(מאמרייששכרבבניוהנה .]'אאותאורהימימאמריששכרשער

עלשניהביתחינוךכיקפד)רמזמלכים(שמעןביהילקוטדבריפיעלכתבחנןבה)לזאתשהיאאאותיבמאמר
תשרי,עדלהמתיןהקב"הצוהמרחשוןבירחשנגמראםראשוןהביתוחינוךבחנוכההיההחשמונאיםידי

עדבמרחשון,יהיהבימינובמהרהלעתידג'הביתכילולהחזירהקב"הועתידמתבייש,חשוןונמצא
לפניפירשובזהלבנימין,כסלווחדשלמנשהדגליםסדרפיעלהואחשוןחדשיהנהדבריו.תוכןכאן

זא"תההואהח'יוםשנקראבזהפירשוגםהנזכר.החדשיםשלשהעלוגו'עוררהומנשהובנימןיאפרים
והרגלחינוךרקהיאחנוכהכיה, 11מנשלנביי 11השמינביוםבושקוריןמפניחנוכההעיקרשהואחנוכ"ה
בבנידבריותוכןכאןעדלזה,ההכנההואוחנוכהמרחשךוחדשהגוהביתחינוךשיהיהעתידהלגאולה
יששכר.

כיחייםבדבריובפרטהקדושיםבספריםשנודעמהנקדיםכאשרבזההכתוברמזיובןזהפייעי
אתאתםיום"ףויארוזהו ,)ז"טארתאררה,ימימאמרשישכרשער(יעייןיוסףבחינתהיסודתיקיןהואחנוכה

כראשית(עייןרז"ל(דרשונית"י,לע,אשרויאמרחנוכ"ה).שלחדשי 11כסלבחדשדגלי(שהואמי"ז, I'נב
השלישיהביתחיניךיהיהחשווןבחרשורייקאלמנש'/האמרכןעלזננש"ה,היהשזהח»פצ"א,רכה

אלאשדהשקראוכיצחקולאהרשקראוכאבהרםלאא)פח,(פטחיםרז"לשאמריוכמוהבית,עיקרוהוא
בי"תשקראוכיעקבהחיניךיהיהבחדשו/ה 1למנש(כיהנית"ה,ם I'האנשאתהנאבי"ת).שקדאוכיעקב

כלכ)מגי(טנהדירן/ל 1רזשאמרווכמוייצרועללהגתברהואהיסודתיקון(כייהכן,טנהוטניחכנזכר).
הכנהשעישוכנ/ול,יסודבחינתחנוכהיהיהזהידירעלוהכן,טבחוטבוחוז'/שרכו',יצרואתהזובח

בשלייהנמצאכברנבייחנךאלקיםלבנימי"ןיוסףשאמרמהוכןחנוכה,ידיעלבימינובמהרהלגאולה

חמהחנוכהימיכיטנ"ת,(בגימטיראאת"י,כינבימי"ז).בחדשושהואלחנוכ"הרימזשזהוספריםיבשאר
בא,(ישעיהדכתיבצהרים,נקראשהואהעתידהלגאולה(יזכרנצהיר"ם,האנשיםיאכל,טב"ת).בחרשגם
כי».לי(שםוגי'שבעתיםיהיההחמהואירביקר,אתאשומראמריב)

 ,ביתרנקראזהוגוביתלאשרמנשה,שהיארז"לודרשיסתם,בית"ועללאשרבתירהנאמרכןוע'
 .להגלותובימניובמהרהנזכהעדי ,)אצט,(סנהרירןוחתוםסתיםה)סג,(שםבלבינקםיוםהואעתידהוגאולה

חנוכהיוהיאמנשה),שהיאגילי(ןחז"לדלעתידהביתעלמירהחדשואשרלמנשהברמ"זהטמינוכןעל



חייםקע

אתחבאביתועללאשרויאמרטד)(מנ,
טבחוטבחחביתחחאנשים

מחעייןבצחרים.חאנשיםיאכלואתיכיוחכן
למנחתזעיראתרעאבחקדמתזחעלשכתבנו

רבאר~ז):עלוחבל(חסרח'חלקאלעזר

עייזוגו'.רחמיונכמרוכייוסףוימהרל)(מנ,

שמותעשרעלי Iרש'בפירוש

שנבלעבלעבנימיו,לושחגידלבניולושיש
וכון,באכסניאשנתגיירנראוכון,חאומותבין

במדרשחואווחוכון,חאומותלביושירדוארד
(לו,סוטחבש"סוכן ,)חפצו'ר,רבח(רבאשיתרבח

 .)ב

כניושםבנימ~זקראראיךלחביו,מאודוקשח
יוסף,אחיושלחאלוחמאורעותשםעל

אכלתחורעחחהיכיברוראצלוחיחחלא
אתוחראואביולעיקבחנידוכאשרלאחיו,

חיחלאדמכירתומעשחובאותובדם,חכתונת
עשווגםשבטים,ט'רקשם(שחיושם,חוא

ליעקבגילחלאח lחקב'ונםזח,יגלישלאחרם
חגידיאד ,)ל IIזי IIירשל I1רזמדרשתכנודע
חאומות,לביןושנשבחבאכסניאאחיושדר
כבר,אכלתהורעהשחיהבודאיקסברכיאחרי
בסוטהאגדותבחידושיא fמהרש/בדבריועייז

בשמותרקהבניםשנקראוקצתשנראחשם,

אולםשמותם.ואסמכתא~טעםלרמואלו

ושלוםמץק

בנימיזכןלושחנידמפורשורש"ירבחבמדשר
ל, Ifכניוסףשלרחמיונכמריזחידיישעלאז,

שדרזהאודעתךסלקאקאוהיחידעואד
ליישב.ומצוהחאומיתביןבאכסניאינשבח

שאמרודךרעלי/זלחקושיאלחומר(ואולי
בא)פפו/ר,רבח(רבאשיתרבחבמדשררו'/ל

שםוכתבולחתנחם,וימאוחל)(לן,חכתובעל
עלתנחומיזמקבליושאיועניועלחמפרשים

אמרכיאםמלבקשו,נתייאששלאחיינוחחי,
אבלהשערח,בדרךהיינואכלתהו,עוהחיה
בנימיןגםאוליכןועלכו,בטחשחשבלא

האומות).לביושנשבהכןחשב

זחובאמתי"לכינתיישבתיעתחאולם
עלתנחומיזמקבליזשאיןמפניהםברא

 ,אצלווקייםזאתמקובלאבינויעקבוידעהחי,
כרחך(בעלאוליאבינויעקבעודנסתפקכןעל

ניטלההקודששרוחוכיווחי,יוסףזח)מטעם
ביניהם,שעשווחרםהשבועהידיעלבוהממנו
נטרףשלאמאמיוואינומאמיוחיחזהכלעם

(ונמצאהשבטים,שאמרוכמומהחיה

וכיוצא),ככחעלשמעוואתחשדכיבמפרשים
בלבואבינויעקבזחשנסתפקכיוופניםכלעל
מעמונלקחשיוסףוכירןלנפשו,מנוחמצאלא

שמעכאשראביו,לפניבנימיווקוניםחבונשאר
יוסףאתבוכרורטרישקילפעמיםכמחמאביו
בנועללהתנחםיוכלשלאמפניוח,בספק

לפשותשכתתירתמאמרמאמררתבחמשהמהשכתבתימה[יעייןככזכובימיכובמהוההעתירהלגאולהוהרגלחיכוך
מקץ]·

י"טאותאורהימייששכר(שערשכתבתימהועייןחורש,בואששחלחנוכהבשבתאמותיוכזה
במאמר(ערייןבפרשתןובהבמרושכנזכולשבתהואוהכןטבחטבוחכיביחראליזמניםלשלשהוכ')
להיותצוירו"חסעורתוגםמשה.מהמטהכנזכוחכוכ"ה,אותיותוהכ"ןעםטב"חשל Iחוגםשכת)תורת

חייםעץבפויהטעםוכמבואוכת"וערשבתעלייתוהנהבלילה,החרשמקרשיןאיןכיביוםבצחוים
היאחורשובואשכת"וערעולהשבתנוכךאחוכישבת,נוקורםחנוכהנומרליקיזשלכךבסירוו
ואששבתהאלוזמנים Iלגנצחכתוחורו"תהכ"זוחכוון,טכחטכוח/ש Iוזבהו"ר.ובחנוכהח Iבנצ'עולה

 :לעילכנזכווכונתםבחינתםחכוכהחורש



חיים

עלכולבניוקראחואגםכזעל ,כנ"ליוסף
לשכוחירכללאשאביורכיווהמאורעות,שם

ודרמקוםבאיזחחואחיכרחךבעלמיוסף
בלבווטמוניםרמוזיםהשמותכלוכובאכסניא,

פולהעולם,גילהלא(אבלשמותם,טעם
כתונתשמצאולחםמאמיזאינוכיאחיויכעסו
במצריםאחרבמקוםרק ,)ברםטבוליוסף

 .ל Iהנ/הקושיאומיושבזה,וגילהסיפרליוסף

ויגש(בפרשתהכתובבטובבזחיתפרשוגם

האחרויצאאבינויעקבשאמרכח)מד,(לקמז

שנאמרמחאמרתיכוכי(היינוואומר,מאתי

מהאצלווההי ,כנ"למסתפקהיהכיאםלי
חנרהרקהכתובתהבאתונםלושאמרו

(רקאךהוא)כרחיבעלזהכלעםואמירה.
אחר.במקוםחישחוא(ולאטרף,טרףכי)זה.

(אדהנח,ערראיתיוולאמדוע)כואםכי
בקצהיחיהאםאפילולהתאפק,יוסףיוכל

[וחטעםכזה,וארוךרבבזמןאלילבואהארץ,

בפרשתכתכנוכברשניםכ"ביוסףשנתאפק

טרףטרףכיוראיאלאבעח"י],בזהריגש
ל. IIכנבעולם)עורשאינו

אזאםכירפשיטארקשהכמומיושב,ובזה

 ,עודלראותויוכללאכועלרמתנטרף
[ועייזהנה,ערראיתיולאכיאשמעינוומה

מהורנאההכתובעלכ)לו,(לעילוישב(בפרשת
שאישכתבי f1רזtבפירושחלומותיו,יהיה

רכיווהשבטים,זהשאמרולומראפשר
בפשיטותושםחלומותיו,בטלוהרישיחרגוהו

שנראחשחוק,ברךרכונתםרחיהלתץריש
לאכאואבלחלומותיו,יהיומהמיתתואחר
ולאכח)מר,(קלמזבמ"שכו,לפרשכלליתכו

שאמרכראמרו,וראיאלאהנה,ערראיתיו
עור],חישאינובלבואצלולראיהרקיעקבזהו

 :ל tlכנכראמרוומיושב

קנגושלוםמקץ

קמ//ובסופוובמסורהמקץפרשתבסוף

לייהיהאמציה,יחזקיהו,(פסוקים)

עברלייהיהעלהסימן/ש Iומסימן.עבד
בפסוקשהואניחא,קמ'/ו)גבימטריא(שהוא

אבללזכור.סימוהואןהיריועלהאחרווהלן
במספרעולים(שחםאמציהיחזקיהומ"ש
הסימןלזהדהריכפשוטו,פלאהוא ,)ו f1קמ

אריחזקיהותיבתלזכורסימןעודצריךעריין
בתולתקו//םהסימולמימרליהוהוהאמציה,
הנורעקוםתיבתשהוא ,)כח,(עמוםישראל
וכיוצא.

תורהברברישכתבנומהפיעלרמוןאולם
הש"סרבריעלז) lfםאותקמא(מדהורא

אמוץבוישעיהאליושבאבחןקיהא) ,י(ברכות
פיעלהבשורה,בןהעונשושיקבלכדי tוכו

וי//ע,משפאלעלייבארין'ר Iמהמחה"קמעשה

שם.עייז

עמהםעשהאיךעובר,כליפלאבזהוהנה
ערשונותבתחבולותכוההצדיקיוסף

אשרהאישפסוקחואהואתהפרשחסיום

לייהיההואבנימיו),(הואבידוהגביענמצא
הואזהוכיאביכם,אללשלוםעלוואתםעבר,

אלכזאתגדולהבצרהיבואואשרהשלום
קשורהנפשואשר ,איננובנימיזוגםאביהם,

התחנואשרתמורלעבדהניחוהו 1בנפשו
נוסףמאתויקחוהולבלהזקןאביהםלפניהם

להלןשכתבתיבמהיתוץראולםינונו.על
היההכלזהוכיאכי)אלעולומחרוח fכר'ויגש(כפשרת
טרםהצריק,יוסףמאתונחוצחעמוקהבכונה

רצוההיהלאחיווגםשנים,ב f1הכבשלמו

יפטרו(ואולימכירתו,עלבזחעונשםשיקבלו
חבאיםמלכותחרוגיעשרהמעונשזהידיעל

שכתבנומעשהוכהאיבנפשותם),אחרהים

 .לעילכנזכרתורהברברי



חייםקנר

הפסוקעלכרמזהסימזהמסורהשהביאוזה
לכאורהיתמהו(אשרהאחרוו,הלז
פסוקוהואכנזכר),כזההצדיקיוסףבעשות

כואשראמציה,יחזקיהו,במספרשהואו flקמ

הויאחיה ffואמציץ ffואמואמוץבןישעיה

כוגםלחזקיהול llרזשאמרוכמו ,)כיו(מגיהל

ומעתה fמגזירתושיופtפרכדי ,הלזמtפעם
 :כנזכרהישועהיתחיל

הפטורה

וגון,נשיםשתיםתבאנהאז fוגושלמהויקץ
ויאמרוגון,החיכניזהאומרתזאת

אתלהתנואדוניכיותאמר fוגוגזרוהמלך
כיראוכיהמלךמפניויראווגון,החיהילד

א(םלכיםמשפtפלעשותבקרבואלקיםחכמת
יאמרופןדבשלמאהעולםומקשיםג,טו-כח).

(וממילאגזורו,לפקודתויסכימושניהםגם
היהלאזהעלהילד),הואלמיידעולאעדייו

תאמרלאהיאכנהשהואהאחתכילחוש,לו
בtפנה,פריעלהאםברחמיבחמלתה ,נזורו
שתיהםגםיאמרואםעושההיהמהאמנם

ושלוםמקץ

 ,הילדאתינזרושלאכחמלתםוגו'להתנו
tפלפיתפשוtפשלההילדשאיוהשניהוגם

כלרםידעולאואז ,גזורותאמרולארחמנות
 .הילדהואלמי

כךכלנתפעלוזומהלתמוה,ישוגםכ)
וגם ,גןרושאמרהןאתמההמצאה

ם flאלקית flחכמכישראושםזהעלכתוב

ולאכךכלעמוקדברזהאיזוכאמתבקרבו,
 .כללוכנבואהת ffאלקיו

א)(,ריכמגילהונודעשנאמרכיוזל Iיואולם
נחשבהואהמלךשלמהכישםי Iכרש/

שזהולומרישוזהושם.עייזנכיאים,מ"חביו
לאיכ)לו(רכריםכתיבהלאנבואהפיעללרוז

קדשוכרוחידעפניםכלעלאךהוא,כשמים
לאששניהםיהיה,לאהאופזשזהווהרגיש

ולבחוןלפסוקיוכלוממילא ,גזורולומרירצו
לזהתסכים fשהאכיון ,גןרובאמרובחכמתו,

הילדכיאנושיכשכלידעוואזתמאז,והשניה
שכתובוזה .שינזרוהותחפוץשלאלמישלה

גםהיינובקרבו,אוקי"סחכזכ"תכישראו

הקודש)(רוחת llאלקיווגםחכמ"השניהם,

והבן:כנזכר,



חיייים

ויגש

וגו/.אדניביויאמריהודהאליוויגשיח)(מד,
בהקדמתבזהשכתבנומהעייז

יחבל(חסר,ה'חלקאלעזרלמנחתזעיראתרעא
דאבריז):על

ח)פצ//ג,רבח(בראשיתרבהבמדרשיח)(מד,

הדאיהודה,אליוויגש

חירשוגנשוגו'הנהבי)ט,(עמיסדכתיבהוא

בספריםהמבוארפיעלי"לוגו/.בקוצר
עניןא)ג,דף ,ט/ Iפכחק//ששערח IIפרע(עייזהקדושים

גאולהסמיכותשהואיהודה,אליוויגש
יוסף,אלנגש(מלכות),יהוהדכילתפלה,

שלמחשסבספר(ונסומלכותיסודסמיכותוהוא
והנהמזח),דיברקחלחמפחזי"ער IIלאאזמיקידשידכתב

תפלתונתקבלהלתפלהגאולההסומךכל
ובבשהה"ררבהבמדרשוזו'ש ,)בקכח,ב II(זוח

המתחילהואהחור"שכיבקוצ"ר,חור"ש
שתקבלכדימקודםוחורשהזריעה,במלאכת

הואותכליתוהגמרבתוכה,הןריעההארץ
וכתיב ,אדמתומפר'!תבואתושקוצרבעת

אמנםכמפתח,חוגריתהללאליא)כא,(מלכיסא
מיד,פיובמענהנענהלתפלהגאולהכשסומך

 .במשאלתווהתכליתהישועהמידהואואז
 ,בקוצר(המתחיל).חורש,ובבשוזןוש

קנהושלוםויגש

אתרעלונענהיחדיוביגשוהתכלית),(הגומר
 :הטובהבתכלית

העודיוסףאביאחיואליוסףויאמרג)(מח,
 ,עוברכליתמהוגוו.חיאבי

וכיחי,אביוכימיהודהעתהשמעכברהלא
וחטאתיאליך,אביאנולאאםלוערבהוא
הפעםעודששאלןהומההימים,עללאבי

בביתובבתייםהיהלאהלאחי,הואאם
שסיפרהדיבורבאותורקחי,הואאםלראות

בביתויושבאשרלאביוערבהואכייהודהלו

יכולולאובנימיו,שמעווועלעליוומצפה
אביואםעודששאלוןהומהוגו',להתאפק

חי.

בתגלהעודהיהכשלאבתחלהכיא)וי'ול
מתוךרקלוונודעיוסף,שהואלחם

בפרטותעודלשאוליראוחיהחי,שאביודבריו
חשלימות,בבריאותהואואםאביושלוםעל
הלבמוהיוצאים(דבריםבשאלתוירגישופן

שכברעתהכושאיןמהיוסף,הואכיוכו')

אםהראשונההשאלהמידשאללחם,נתגלח
גםןקנתו,לעתבבריאתו,עודחיינוחי,אביו

צערוורוב ,'חועבודתבתורהיגיעתו,לאחרי



חייםקני

באבריווזריזחיוחיינוממנו,יוסףמחעלמת
וכחו:ומוחו

יחודחלוכשאמרבתחלחכיי"לב)
אתערבעבדךכיובקשתובטענתו

פןיוסףעדייומתייראחיחכנזכר,וגו'חנער

במרמחרוצח(יחודח)חוארקחי,אינואביו

חואכי ,צועקתוטענתולחשביחלחכחיש
עליוומצפחחיושבאביואללחשיבומוכרח

 :מיתתו)מכחישכועל (זקנתו,לעת

רקעוד,חיאינואביופןמתייראהיהג)

מפנייותרכעתעודמתייראיחודח

יותריענשאזחווומתבנראםיאבייחערבות,

ב)(יא,מכותבמסכתוכדאמרינוממרומים,

כלוואת)ר/הלג,ז(רבריםברכח(פרשתי Iיברש'

מגולגליםיחודחשלעצמותיוחיווכו'ימיי
 ,תנאיעלאפילווערבותבקללחוכו',בארון
יחזירוולאחתנאייקוייםלאאםשכןומכל
כאשרכןעלאביו,לביתפניםכלעלכלל

ינידואןובנימין,שמעוןלחםוישיבלחםנתגלה
ומשליםחיאביוהואאםלאמיתיהאמתלי

כמוושאליו,להביאווישלחבנזבר,בריאתו

בפרשתו:להלאהבתורה

חיחאבינויעקבאשררמן,בדךרי"לי)

בתאותחווונטמעיוסףפןמתיירא

ספריםישאריהחייםבאורבמ"שמצרים,

חכירכאשרשמחחיהכועלהקדושים,
יוסףעודבנייליסיפרוכאשרבאמתבצורתו

לאכיעולמים,ח"יצדיקיסודבמעלת ,ח"י
שפירשנווכמושלו,צדיקיסודבמדתחןןוחטא

ב"ח,בצדקיעומדייסףאניוז"שבפרשתו,בזה

אביהננורולראיח)(במדתי,יוסףאניעדייו
חואכוכיפשוטהלאחווי.יסו"ד(במדת ,ח"י

ושלוםויגש

כןמעולם,ח"ותסתפקוולאבזחמודיםואתם
וברי"תאנפיו][זעירגוףכייוסף,אניגם

ח"גמהימנא(רעיאק flבזוהבדאיתא ,חדחשבינו

ובנודע):ב)רכמ,

לכםלשוםלפניכםאלקיםוישוחניז)(מה,
ולחחיותבארזשארית

דו. ,'גולחחיותבמסורהגדולח.לפליטחלבם
לחמיתאניהאלקיםז)ה,ב(מלכיםואידך

טו).כז,(ישעיהנדבאיםלבולהחיותנג]ולחחיות.

עצםידיעלבא'ם 1חמתיתחיי"תכיידיע
עלוזחוחנוףלתחחי,כלנבנחוממניחנסכא,

בחוטחעצםחואכי ,חיסו"דשמירתידי

יםודכילזהוזוכים 1ליסו"דחנמךשחשדרח
יוסףוזוושעולמים.חןןיצדיקיסודבחינת

וישוחניהברית),שרמירת(דרגא'ק 1חצדי

שמירתדךרלפניכם(להורותיפניכם,איקים
(חיינובארץ,שאריתיכםישוםחיסוד).

שבאהנסכאעצםחואבארז,חשאריתשישאר

וכםות t'ווהחוזחו)חמתים.תחייתממנו

לה'פליטהשישאר(מהגרויה,טה t'יפו
לויאמרקדושוגו'בציוווחנשארבירשולים

'Tצב,(סנהךוי!חלקבפרקרז'ןלודרשו ,)בר,(ישעז

חוזריואיבולחחיותוח IIחקבשעתידצדיקיםא)
בירושליםוחנותרבציוווחנשארשנאמרלעפרו,
חואףקיים,לעולםקדושמהלו,יאמרקדוש
אניהאוקיםהמםורה][ווהקיימיז).לעולם

המתים).תחיית(חיינוווהחיות,יהמית

בגלות(חנדכאיםם, t'ברכאיבויהחיות
חצדיקיםלראותחמתים,לתחייתומחכים

עומדים).ורבותיהםאבותיחם

מסעודתרקנבנהשנסבאמחחרמזיןןלוזח

אמרוחנחכישבת,במצואימלכהמלוח

שם(ומיירישבתבמוצאיב)(יז,במגילחל fחן'

ברמןאךשביעית,מוצאיחיינוחשנים,משבעת



היים

שאזוחייבובא,דודבןשבת)מוצאיעלי//ל
חמתים,תחייתדוד)בוביאת(קודםמידיחיח

בשםב)(כח,תמידעולתבחיבורישביארתייכמי
(ח"כ'ז Iוחרדבאחר)תור"חבק,רי(פסחיםרז"לדרשת

ממשםמוךיחיחחמתיםתחייתכיתתלווט)סיסן

במגילח,שםאמריוחנחחמשיח.לביאת
בא,דידבןשביעיתבמוצאימלחמות,בשביעית

נחניתחמתיםלתחייתשחואחנםכאכוועל
בושאזשביעיתלמוצאירמזשבת,במוצאירק

כנזכר:חמתיםתחייתיחיחואןבא,רוד

אליוואמרתםאביאלועלומהרוט)(סח,
בןחשככתנומחעייןוגו'.

חלקאלעזרלמנחתועיראתרעאחקדמתבםוף
 :דאבדיו)עלוחבל(חסרשםעיין ,/ח

לאדוןאלקיםשמנייוסףבנךאמרהכט)(חמ,
תעמוד.אלאלירדחמצריםלכל

צרוחחראתעמרר,אלאלירחרחוחחלשוז
שיוסףכפשוטולומרחיתכוכידרשוני,ואמר
יעקבלאביוחןחבלשווויצוחיאמרחצדיק
וגםתעמיד/'.//אלוציויפקורחבלשיןאבינו
לפניירידחחיחכןכיאםאלין',"רדחחלשון
כמולמצרים,ישראלמארץבצאתועיקב

לחגידציוחלמחיוסףאמנםל, IIרזשאמרו

תיבותשלשחחכתובועיקםלאביו,כוחבלשון
למימרליחוחוחנקי,שאינולשוולומרשלא
אלי.בא

בנושנעשחיעקבכשמועיוסףידעכיל Iי'אך
ישמחלאמצרים,אץרבכלמושליוסף

למדו,אשרח'מדךרנטחפןוייראכך,כללבו
חכרחוחחיחאמנםלמצריים,מושלבחיותו
ושעלית"ש,חסיבותכלמחמסבבכולחיות

בשםלקמוכנןכרממצריםחגאולחיחיחידו
חכתובעלענאי),למnאחאבבותנ(בסריורל IIחאריז

קנןושלוםויגש

איקיםשמניוז"שזרע.לכםחאבנ)מז,(לקמו
תיראכיידעתי(אמנםזנצרים,יבייארון

ואתמשמרתילךיחיחבשורחיוםולאמזח
לחיות)בצדקותחשובחעולם,חאומותבין

אותילמצואאליתבא(כיאיי,רר"ה
חואחחכרחאךיירידח.בבחינתכןחבחתמנות

ר, Iנןזנו'תא"יוחעולמות)חדורותבסדרכו
חצדיק,בפרט 1עומדולאחולךחואחאדם(כי

 ,ל Iכנ/וחנאולחחגליותלתיקווזחוכשצריכיז
חעת,לחמשיךאוולחתרשללעמוראפשראי

רקלעמור,ולאחדברלמחרצריכיןואדרבא
לםררלחגיעכריחרבר,בתיקוולחלאחלילך
בימינובמחחוחגמור),תיקווערחדורותתיקוו

אמן:

חמרברפיכירואותעיניכםוהנהיב)(מה,

מחמררשרשוויפירשאליכם.
שחואלחםחראחי)פצ//ב,רהב(רבאשיתרבח

ויפלאחקורש.בלשוואליכםחמרברוגםמחול,
בטחשמעושחלאכפשוטואםלכאורח,
למלךחמשנחשמלממחחמפרשים)(כמ"ש

בעלכוואםאליו,שבאוחמצרייםכלאתחזח
פיעלואףמןחובידעםמחול,חואגםכרחך

יוסיףומחיתוןחומחחנח,ערחכירולאכו
 .מחולשחואלחםשחראח

אשיכיורופאיםחאומניםאצלנורעחלאב)
נראיםחנכריםגםרובםבשניםובאגדול
שלוםאותבחיבורנוןחשביארנווכמוכנמולים,

לחוכיח.סימוןחמחכויאםמילח,חלכיתעל

ויכולראהי,אינוחקורשלשוושמדברמחג)
שמרבריםחמלכיםכדרךשלמדולחיות

לשווכיובפרטשלמרום,ידיעלרביםלשונות
קדם,בניבלשונותחמובחרחלשוזחואחקושד

כןח.בחשיבותיחשביחיחמחינם



חייםקנח

הראה I'כונראהן, IIברמטמוןהעניןאמנם

יכירואחיוכיבירעומהולשהואלהם
פנםשלאבראותםשלו,קורשבריתבאות
(מצרים),האץרבערותבהיותוגםבוהעור

ראשתבמעשהטיפיועשרשיצאו[ומה

ובעל ,]ו' fחמאברוולאמאצבעותיורקפוטיפר,
פיכיוגםאחיהם.הצדיקיוסףזהוכרחך

בספרים/ש Iכמהקודש,בלשווהמרבר

חמעורבריתכימווג)פ"א,~הרספר !י"ע(הקדושים

חקוד"שלשוווןוחיינוחלשו'ון,בריתכגנדמכוון
מצואאתחערוה""נדרמוצאשאתחמקוםכל

ו)פכ"ו,,רכה(ויקראל Ifחושאמרוכמוקדושו'ח,

כ)יט,(ויקראקדושיםפרשתברישרש"יופירש

כנודע.

לענותאחיויכלוולאהמררשדכרייובןובןח
להםוחראהלפניהםשפרעעדאותו

פלא.חואלפניהםשפרעוהלשוןמהול,שהוא
שהואדהסימז ,הנןכרקושיאפיעלל ffיאולם
הכירוהולאאםוגםבוראי,מוכחאינומהול
עריסותיהםעציאפילולחםשהגידידיעל

בפרשתרז"למדשרתרש'וי(כפירושבביתם,
בשוםאפשראישוהוי»/אן Iפצרכח(רכאישתמקץ

מביתןכראשרליוסף,זולתלידעלמצריאופן
 ,הכירוהולאכןפיעלואףביתו,וכליאביו

המילח,ידיעלייכירוחושלאשכןכלאםכן
כרחךבעלודאיאלא .ל Ifכנמובחקסימושאינו

היהמקודם,הכירוהושלאמחהנורכלקושיא

לאכיעדלכת,בחצנעחכמתועומקברוב
וכאשרמפניחם,עצמואתלהסתיריכול

שפישרןי"עמרבראחדקדושבשםשמעתי

עמו,וישכרוושיתוול)מג,(לעליהכתובעל
שתולאיוסףאתשמכרושמיוםי Iרשושפישר

עושח,זומחלשמחהקשהוערייןאז,עדיין
ופירשכלל,וידעוחומצאוהולאעדייןהלא

שנעשורייקא,יוסף)(עם"עמו",וישכרוושיתו

ושלוםויגש

וראושחשבומחמיין)(ולאכשכוריםידועל
ואףקרושתו,צורתוראוותהלוכותיובפניורק
פיעליוסף[שהוא]כללחשבולאכןפיעל

כךכלעצמואתלהסתיריכולשחיהמעשיו
בפניהם.

אתשפרעעדאותולענותיכלושלאל Iיווזהו
חיינובפניהם,עצמו)את(שנילהעצמו

עצמואתהסתירחאיךחכללחםשגילח
חסימונםואז ,וחכירוהוהכלהבינוואזמקודם,
לסניףלסימןכןגםמחולשחואלהםשחראח
ברוחשלוהאברעלקדושתוכשראויחשב,
שגילה(היינושפרעזחוולתאבלחכירו,קדשם
עוד),קדושתוחסתיר(ולאבפניהםעצמו)את
כנ"ל:מחולשחואהסימןגםכללמהניחיחלא

להם(שחתגלה)ופרעשחראהי"לונם
חמהדייקא,לחםהיינומהול,שהוא

הכירוישורוןחשבטימדרגהבעליהקדושים
קודש,בריתויסודמילתופגםשלאבמילתו

והכירווראובמצרים,חאץרבערותבהיותוגם

שחואבמילתו)ראובןהבמררגתםחם(רק
 :צדיקאליוסףכראויפנםבליקושדכולו

בררך·תרגזואלאליהםויאמרכו)(מח,
כ) ,י(בתעניתל IIרזדשרו

שלאהלכחבדברתתעסקואלשר"יופירש
אחרדכר(שם)דרשווגםחדךר,עליכםתרגז

שניכיבפשטותל Ifוי .לעירכחמחחכנסו
ברכות(ריושלמיאמרוחנחכייחד,יכונוהמאמרות

סכנה,כחזקתהדרכיםכלכ,א)פםחיםעייןח"ו,פ"ו
זריחתבעתטובבכיוציאטוכבכייכנסכועל

צוחוכאשרומצלי,מניניהתורהאמנםהחמה,

בעלכןעלהלכה,בדברלחתעסקשלאעליחם
אחריילכושלאלעירחנמהחכנסוכרחם

כנזכר.חסכנהמפניחחמחשקיעת



חיים

בתעניתשםבתוספותומובאבמדרשוחנח

הלכה.מדברתפסיקואלתרגוו)אל(ו"ה

תתעסקואלבגמראמ"שעםסתרידלאל IIוי
חיים(אורחזהבהטורידבריפיעלהלכה,בדבר

תורח,בדברילעסו//קברכתעלםק"א)ז, Iמ/ Iסימ

ולאשרחפלפול,חיינותורהבדברי"עסק"כי
ובפרטבדךר,אסוןיקראםפןיוסףיראחיה

רוחלהחיותכןו,רבהמצוחלדברכשחולכים
העולמות,כלחיותתלוישבזהאביהם,יעקב
ומקטרנמתנברדברחבעליהיהפןיוסףחשש
אמנםהתורה,ידיעללשמרםורצה ,ו//ח

שלולבונומחידודוויהנובפלפולכשיתעסקו
יבואופןזהעםזהבפלפולםובפרט ,תורתינו

כמומניו,לאושוב ,ח//וכעסאויוהראלידי
חמץבבדיקתא) ,ח(פסחיםברישחזו/לשאמרו

שייךלאושובמחט,לותאבדשמאהגלבתוך
צוהכןעלנזוקין,אינומצוהשלוחישאמרוהך
עסק),(לשווהלכהבדברתתעסק//ואללהם
באמתאמנםזהב,הטוריכדבריפלפולהיינו

הלכהמדברתפסיקואלהמדרשכדרבי
בדרכםהתורהעליהםשתגוכדי(בפשיטות),

 .ח/'ולטבלהלבםיפנושלא

קשיאלאדמתרץשםס IIהשרברימובוובזח
י Iרש/פישרלעיוני,האלמיוגסהא
דמבעיבמילתאאבלבא.ורחא,ליהבעילמיגרס

סברתינוכפיוהיינועכל//ח.לא,לעיוניליה
חנזכר.

מ"ז) ,ג"פ(באבותחז//לשאמרומחיז/לוזה

זהאילןנאהמהואומרבדךרהמהלך
שהפסיקמפניבנפשי,מתחייבזחהריוכו',

וכיוצא,כפשוטומשניו"תהיינוממשנת"ו,

הלכחמרברתפסיקושלאבררךצריךשזהו
המנוכפשוטושלמרנראהוכולעיל,כנזכר

ברךר,בתורהרעיסוקי) IIסק ,י' Iק I(סימאברחם

קנטושלוםויגש

לאטרורי,אתירילמאבהלכהיעייןלא,אבל

שם:עייו

ויזבחוגו'לואשרוכלישראלויסעא)(מן,
ציחק.אביולאלקיזבחים

רש"יופירושה) ,ר/ Iפצרכה(רכאשיתרבהבמררש

מכבוריותראביובכבודאדםשחייבמכאן

חסרוזהיהמהוכילהביו,עיווצרדוערייןזקנו.
אברהםונכללואבותיולאלקיןובחהיהאם

אחר)(במקוםבפירוששכתובכמואווציחק,

ויצחק.אברהם

(כשרפתהכתובדבריעללעילכמ"שונראה
אבינוליעקבלבןלושאמרבעתציוא)

שיפטו(חול),נחורואלהיקורש,אבחרםאלקי
כתובולאיצח"ק,אביובפחריעקבוישבעביננו
גודליעקברואההיהלאשרכלל,אבחרםשם

 fזל Iרהטומאהבעומקכחווגורללבוחציפות

ללבובחלוםיבתרךהש,םאליוגנלהכיאחרי
(קורש,אברהםאלקיאומרוההישם,כמ"ש
ולשתףמידלומרהתריזזהועםכלית"ש),
וחציפותעזותהנשמענחור,אלהיזרהעבוהד
יעקבנתייראזהידיועל ,כזודקליפהגדול
כייצחןןק,אביובפחן'ריעקבוישבעאבינו

החיצוניםמבריחכנגרולעומתוציחקהפחר

יצחקשלהשמאליהקו(והואוהקליפות,
ועייןהעליון,הפחדהבינהערלמעלההעולה
האז"ל/י Iמרר,/ה Iר/זן Iפהמצותחג(שערחייםעץבפרי

גנדציחקפחדהזכירכועלואכמ"ל),יכון);
ח'ווהכלאתלעקורשביקשלבןורשעתקליפת

ממנוולהנצללחבריחוכדיופגישתו,ברריפתו
כנזכר.

אצלושהיהלמצרי/וםבירירתובזהכאןוכן

לביתירידהכמושבאבותלבחיר
ציחק,אביובהעברשלארךרהמטבחים,



חייםקס

וכומצרימה,תרדאלכ);כו,(לע~לשכתוב'כמו
מפניהדבורפיעללשםשהלךבעתאברהם
והיארבות,וצרותנסיונותשםלוהיההרעב,
שלאשבאבותבח~ריעקבנגדהארץערות
ט, tIפצרכח(רבאשיתרז"לכדרשתמימיו,קרי.ראה

כחיוגו'ראובזג)מט,(לקמוהכתובעלח)

יאיקיזבחיםויזבחכועל ,אוניוראשית
כדינתדבק,יצחקבפחדדייקאיצח"ק,אביו

לשם.שיורדוהזוהמההטומאהבמקוםלהשמר
להזכירשםאזמתייראהיהזהשמפניואפשר
כשמתחבריםהזאתמהמדהכיאברה"ם,חס/'ד

יבואואוליואהבה,חסדבבחינתהמצרייםאל
חסדכידבחינתלאביזריחיוח'/וזהידיעל
כ,(ויקראקדושיםבפרשתבעריות(הנאמרהוא

להשמראביו/ק fציחמדתרקהזכירכועל ,)יז)
לעיל:כנזכר

אעלךואנכימצרימהעמךארדאנכיד)(מו,
(בחולםעלהבמסורהעלה.גם

ואידךדו.עלהגםאעלך ,'גבסוף)והאהלמד
ודודנג]אותה.וירשנונעלהעלהל)יב,(במדבר
ועלוראשיאישחפווגו'הזיתיםבמעלהעלה
השםשאמרשזהוי"ל .)לטו,ב(שמואלובכהעלה

ישראלבנילבניוהבטחהשהואליעקביתברך
עובדארראנכיהדורות,כלסוףעד

הגליותלראשיתיריחד(שהואובצריובה,
עיה(לרבות)גםאעיד,ואנכימצרים).
וירשנובעיהעיה[וכמסוחר]הגליות).(משאר
שחשבוהמרגליםטעותהיהזהו(כיאותה,
כטעותהטבע,דךרפיעללאץרליכנס

משיחחבליצרותבעתודומיהוהציאניסטע"ו
(אותאורהימייששכר][שערבמאמרינוכנזכראלו,
י, fבעה/שלחבפרשתבזהבדכרינווכופא),

במהרהשלימההגאולהתחיחבאמתאמנם
חיינומהבטע,למעלהנסיםידיעלרקכימינו
המשיחמלךידיעללארצנויביאנוה flהקב

ושלוםויגש

ועל,המובטחות.נסיםוכיוצאהנביאואליהו
עלהוכלביהושעחנ"ל][כמסוחראמרוזהדךר

חמרגלים,טענותוביטל,ו,אותחוישרנונעלה
וגםבצורות,והעריםהעם,עזכיאפסשאמרו

חטבעפישעלבטענותוכיוצאוגו',ענקבני
.זחכלאמנם,ישראל,ארץלכבושאפשראי
חשםידיעלנסבדרךשםלבאחושביםאם

וכו ,ל fהנ/טענותםכלבטלהנמצאיתברך,

הואעתהלעתשחםמשיחהחבליאמנםיהיח
ורו"ר[וכו]לגדלותו).ד fדו/התגלותבבחינת

הר/י Iשוופירשהזתי,יים"בובעי"חעי"ח

כה//ר,להםנדמהצדיקיםח"ר,(חיינוחזתים,

ביומיאובפרטחרע,חיצרנגדחנסיונותחם

זתיי'ם, .)א(בנ,סוכהבמסכתוכדאמרינואליז,

 ,)בקח,(סנחדריןכזי/'תמרוריםמזונותיבחינת

מתוקחואשמנואתומוציאיזאותוכשכובשיו

לתכליתישראלצרותחםךכלעולם,ומאיר
תצוחבפרשתרבחבמדרשוכמבוארישועתו,

בתחלתמשיחהחבליהוואלוא)ו, IIפלרבה(שמות

וכמ"שבימינו,במחרחחמלךדודחתגלות
דגאולחאתחלתאנמימלחמהב)(זי,במגילה
(עלובכה,עיהועיוראשואישחפוחוא).
רואיואנואשרחזח,וחורבוישראלצרות

אלו),משיחחבליבשנותחרביםבעונותינו
אנכישחואחגאולהלתכליתזחכלאמנם
ובפרטגליות,משאר(כנ"ל)עלחגםאעלך
שלימחלגאולחשחואחלזחאחרוזמגלות
כדאמרינויעקבבבחינתשתהיהבימינו,במהרה

כועלבית,שקראוכעיק/בא)(פח,בפסחים
ביתוולבניואבינוליעקבמאזהקב"הזחהבטיח
 .בימינובמחרח

מאיב)עז,(שתבחז"לשאמרובבחינתיזהי
שלכרבייתוברשיאמסגיועזיוטעמא

וכנודענהורא,והדרחשוכאדברישאעולם,
בקושד.לדרכוחדרביםבביאורחייםבעץ



חיים

במהרההגמורעולםתיקוןקודםכייובןאמנם
דברישאברייתו,קודםכמוכזגםהואבימינו

בקדרותאהנוראיםמשיחהחבליהמהחשוכא
אור,יוצרש ttוזעיננו.חשכואלהעלדצפרא,

(מקודם)חשך,ובוראהמשיח).מלךשל(אורו

משמיעשלוםמבשר(שהואשלום,עושה
וכמבואראלהי,מלךלציוןאומרישועה

הנביאאליהושגםד)פל"ה,(רתביבפסיקתא
אומריסהרשעיםושימעשלוםיבשרכשיבשר
ךכאחריאמראזלנו,תהיהם 1fשלוושמחים

[והיינואלהיך,מלךלציוןאומרהעיקרויגלה
ולאית"ש,אלקי"ךדייעלציוושלהגאולה

כלועלואכמ"ל],אדם,בנישלהטבעידיעל
שהרשעיםלשווהואהעמיםשלוםפנים

בשלוםאבלכנזרכ,בובהשתמשןשמחים

יהיה)אזיתבךרהשםמלוכתשלהאמיתי
השלם,בתיקוןהכל(יתוקןהכל,אתובורא

חדשה).בריאהבבחינת

לז,(יחזקאלבפרשתןבהפטרהלומרישובזה
ושיבווגו'עליהםמלךרודועבריכד-כה)

(כנזכרליעקב,לעבדינתתיאשרהאץרעל
העתדיהגבאולהביתשקראוכיעקבלעיל

לעולם,לחםנשיאעבדיודודבימינו).במהרה
יהיהעולםבריתשלוםבריתלהםוכרתי(ואז)

ונשיאלמלךמשיחנודודשיבא(לאחראותם,
זולתולאהשלוםיוכואז ,בימינובמההר
במהרהשמויתבךרבחםדולןהונןכהוכנזכר).

אמו:בימינו

רו.במסורה,גןהאזרע.לכםהאבכ)(מז,
ררכךהאמג)טז,(יחזקאלואירך

עםמתערבלאפרזלאכדוהאנג]בראש.
תיקווהיאהעיקרכיוי//לב,מג).(דניאלחםפא

לחמאהאככונתכםידורוכמ"שצריק,היםור
הלז,הכתובעלזרעלכם'א tהבםורעניא

קםאושלוםויגש

הנצצרותיוםףשתיקו ,'וגימטריאהה"אשהיא

שצריכיזהעבודהוזהולמצרים,ירדוכוועל
זהידיעלשנזכהעדהגליות,אלובכללתקן

הנםיוןוהוא ,בימינובמההרשלימהלגאולה
הןאתהתאוהלגמרילבטלכיזה,ידיעלובירור

כדב)(פט,ביומאחז"לשאמרוכמואפשר,אי
כיעתאאשכחאלאמזההרעלהצירבטלוהו

בניהמיולקיוםכרחךבעלונצטךריומא,בת
עדבאדודבןאיןכיהגאולה,ולתכליתארם

ל f1חזשאמרוכמושבגוף,הנשמותכלשיכלו
ולבררלהבחיןהעיקראך ,)ב(פג,ביבמות

אםורומהווהצוךרההכרחמהונפשבמםירות

ית/'שתעלומותוהיודעלרחקו,שצריכיז
בזהעושהאםהאדםנירוןערותאלובמשקל

הכונתהואועיקר ,/ו Iחיחטאשלאהצורךכפי

מצוהלצורךהואאםהפנימיות,הראשיות
שיצאוישראלנשמותהמהשיראלבנישירבו
התקרבותןהידיעלויהיהגוף,ששמומחדר

בימינו.במהרההגאולה

מצותלתקן(שצריכיםזרע,ובםהאוזהו
כונתולטובהאםזאתיכריעוואדהיסוד,

בעומקתלויזהו ,לעילכנזכרמצוהלשם
מראששהיתהכמהבראש,ררבךהארצונו),

גירושיןבהלכותהרמב"םש f1כמ ,ל Iכנ/כונתו

בעצםכימעושה,גטמהניכןשעלהו/כ) ,ב"פ(

שמו,יתבךררצונולעשותורצוננוהישראלילב
יתגלההמונעבהםרתכועלאנסו,צירורק

מתחלה,ורצונומחשבתואמיתתראשית
תשובה,לישראלמהניכוועלעתיקיז.והדברים

בנניכנודעלטובה,מתחלהרצונםבעצםכי
שאיןמה ,)באותו,מאמרתשריחשר(מאמרייששכר

העולם.לאומותכו

למוסף,בפיוטהחורשבפרשתפירשתיוכזה
פעולתםבמרותךנאנדושמלכיותארבע



חייייםקסב

קצבהוערמראשהמהכיהיינוכבראשונה,

זהלעופתזהוהפה ,נתכוונוורשעהלחרבה
האוזהו)כנזכר.בשורשוישראלקדושתנגד
(היינוחספא,עםמתערבואפרזואכרו

ומספר ),גכז(במדברש fוכמ/ישראל,זרעשהוא

שם,ומסרפ)ה l/(די Ifרשכפירושישראל,רובעאת

אומותהערליםבנשמותמתערבלאזהו
הזהבתיקוןליזהרצריכיןכזועלהעולם).

כנזכר:

אלקיםויאמרבמסורה,בפרשתול fי/ובזה
יעקבויאמרהלילהבמראתלישראל

דן,חסרי,בןבמסורה,ד'במראתוגו'.יעקב

צבאואשרהצובאותבמראתח)לח,(שמותואידך

אתיותבא ]ב[מלאיםותריןמועד.אהלפתח
ואידך ]ד[ .)כ,ח(יחזקאלאלקיםבמראותירושלפה

היינוהביאני.אלקיםבמראותב)מ,(שם

ב fיעק/לבחינתנאמריתברךהשםשהתגלות

מצרימהירדובעתהקטנהמדרגה(שהוא

(שהואהויוה,במראתהגליות),ראשית

נאמרכועלללילה,שנדמההגלותחשכות
אשרהצובאןתבמראתצריכין)ואזחסר.

רש"ישפירש(כמומוער,אהופתחצבאן

בנותהצובאות,במראתויקהלבפרשתשם
כשהןבהןשרואותמראותבידןהיהישראל

לנדבתמלהביאעכבולאאותןואףמתקשטות,
שעשוייםמפניבהןמשהמראסוהיההמשכן,

חביביןאלוכיקבלה lIהקבלואמרהער,ליצר
הנשיםהעמידוידיהםשעל ,הכלמועלי

יגעיובעליהםכשהיובמצרים,רבותצבאות
רואהאחדוכלוכו',הולכותהיופרךבעבודת
כךומתרךוכו',במראהבעלהעםעצמה

וז/'שלהו,ונזקקותתאוהלידיבעליהומביאות
שהעמידווזהועכל"ה.וכו',הצובאותכמראות
ולאשרזה,ידיעלישראלמבנירבותצבאות

מבואהוארקהתאוה,גשמיותידיעלהוא

ושלוםויגש

בהיותופניםכלעל ,כנ/'להגאולהלתכלית
נאמרכןעלותאוה,קטנותבבחינתעתה

הואהשליפותבתכליתאבל .חסרבמראת
במרארתיררשומהאתיןתבאבעת)

וגם)כנזכר.התכליתלהיותמלא,(זהואוקים,

שם(ונאמרהביאני,אוקיםבמראות

ירושלימה,יבאובעתדיןבחינתשהואאלקי'/ם

החבליהמהאךכנזכר,מלא'במראות" Iכיאם
לביאתוסמוךקודםשהםהנוראיםמשיח

כמהבדברינווכנזכרבימינו,במהרהירושלים

וןהו ,ישראלביאתלתכליתהואאךפעמים,
כנ"ל:מלא)מראות

הפטורה

וככלובשקוציהםבגלוליהםעודיטמאוווא
מכלאותםוהושעתיפשעיהם

אותםוטהרתיבהםחטאואשרמושבותיהם

(יחזקאללאלקיםלהםאהיהואנילעםליוהיו
פכלאותם"והושעתיהלשוזגכ).דל,

מאדקשהבהםחטאואשרפושבותיהם"

הואחטאואיןוחטאו,בהמושבו"תוכילהבין,

לארץ,בחוץביובאץרביןישבומושבבאיזה
מכלא)לז,(קידושי!ן/'לחכמינושלמדו(ומה

נוהנאםחשדולעניןשבתלעניןמושבותיהם
עניוזהומהנודע),זהולו,אולארץבחוץ

בהמושבות.להחטא

שיהיהפהה'מפיהנביארבריזהוכיונראה

בתחלהכיאלו,ובימינוהבאיםבדורות
שהיהזרהמעבודהבתשובהלהשיבםאמר

ובשקצויהם,בגלוליהםיטמאושלאבימיהם,
ימינועלדיברכךואחרממש,זרה(עבודה
שהתחילו ,האלובדורותלהגאולהסמוך



חיים

[שקראוםפעו"רבעלמצרו"תומטעיםהטועים
המושכו//תיעשוכאלפו//ר],הצהר//ת

יחלישוזהידיועלהקודש,כארץקאלאניע"ז
כימינו,כמהרהצדקגואלככיאתהאמונהכח

וכיןבארץביןזהידיעלעשורעותוהרבה
וביןבנפשםביןישראלבנילאחינולארץבחוץ

משיחביאתקץעתכשיבאזהכלועםבגופם,
כדאיתא(בישוע"ה,אותם,והושעתינאמר)

אלאיש"עאיזח)פכ"ח,(רבחאליהודביבתנא
מושבותיה"ם,מכוגם)המשיח,ימות

לעיל).(כנזכרבהםחטאואשר(הקאלאניע"ן
קדוש).גוי(עםועם,ויוהיואותםוטהרתי

וקוב"ה(אורייתאואוקים,והםאהיהואני

שישמרוידיועל ,)בעג,(זוח"גחדוישראל
הציוניםכדעת[לאהקודש,בארץהתורה

שעושיםכנ"ל,המחטיאיםהרשעיםואביזרייהו

קדוש,ולאנאציא"ז,עםולהיותהמושבות
טפלהואהשמיםמןהק/תורהושמירת

נזכהחתשובהזחידיועללהם],שבטפלים
 :אמובימינובמהרהצדקגואללכיאת

רומזגבור'/ה,גימטריאיעק"ב.ויח"יכח)(מז,

חכמינושאמרומחעלשפיר
למצרים,יעקבבירידתב)פורבח(בראשיתז"ל

חמטבחיםלביתלחוליכחשרצולפרחמשל

קםגושלוםויחי

מקדשיאתונתתישם,בהפטורהי"לעור

משכניוחיהלעולםכתוכ"פ
אתמקרשה'אניכיחגוייפוידעווגו'עליחם
וצריךלעולפ.כתוכ"פמקדשיכהיותישראל

משכניבלשוזכתבלפעמיםהשינוי,מחביאור
ית"שכיומובןבתוכ"ם.כךואחרעליח/'ם,

כל,לעיןעלינושכינתווישרחשמויקדש
באורהיינובימינו,במחרהצדקגואלבביאת
בהאהאזהאךהעולם,כללעיניעלינומקיף
כלולכנוכתוכנ"ומגמתינויהיהאפתליא,

מלכותווהתגלותשכינתוחשראתעלחימים
עויה"ם,משכניוהיהוז"ששמו.יתברך

זהואךבגלוי.שמויתברךכבודו(בהתגלות

(בלבותםבתוכ"ם,מקרשייהיח)כאשר
הגוייםוירעושכתוכ)וזהחאמיתי.ורצונפ

בחיותישראואתמקרשה'אניכי

כנזכרורצונפ(בפנימיותםבתוכ"ם,מקרשי

ועוום,חישועה)יהיחואזככחעללעיל,

רצוזיחיכזעד),עדיקייםחמקדש(בית

 :אמןבימינובמחרח

ויחי

בבחינתשםועכבותוחיותוחיתחכןועל,וכו',
אמרוכיואםכן.לחיותחחכרחשחיאגבור"ח

שניםהטו"בשאלוב)רטז,זוח"א(עייזאחרבמקום
בנחת,לחייונחשביםחיושזהובמצריםשחי



ם I'I'חקסד

קדושתוברובשבאבותבחירבחיותוזחכלעם

לפביוחשביםאלוחיובמצרים,הארזכערות
לגאולתהכבחולהיותםכנזכר,ה lנבור'בכחינת
אמתיעקבביתעדחנאולותולכלמצרים

 :בימינובמהרח

נאאםלוויאמרליוסףלבנוויקראכט)(מזו
נאשיםבעינויחומצאתי

ירכ"ישתחתהאותיותחיינוירכ"י.תח"תיךד

בסודש"ננ,בנימטריאהםכשו"כ)(חיינו

אנפיוזעירדךרנהוריוע lמש'חשפעחמשכת

יננקבויקראזחולמלכות.חמשפיע,להיסו"ד
חמשכה(יסוד)ייוסף,יבנואנפיו),(זעיר

היסודאברהואירכיתחת(ונםנחורין,ע IIמש

ננמרי,וננשיתזהידיועליוסף).מדתצדיק
תתוהאמצעי,קושהואאנפין,זעיריעק"ב(עם

כלפימטהחםרורב ,)כז(מיכחלעיקבאמ"ת
יהיח)זחידיועלד, I1חחםלקונוטחיחיחחסד

אוליזהר)(רקואמ"ת,הס"רננמריוננשית

וטמון,קבור(לשוובמצרים,תקברנינא
יחנושלאהיינום, lfלמצריזחשפעימשיךשלא
ואללחם),ילךולאאחראחסטראמצדמזח

יניענו:זריםיבוזו

חםדעמדיועשיתרש"יבפירושטכ)(מזו

עםשעושיםחסדואמת,

מצפהשאינואמת,שלחםדהיאהמתים
חבורחבסעודתבזחאמרתיגמול.לתשלום
בחסד(חבוסדחקהלהבפהאמת"שלחםד"גמילת
זחטסהזויר"את"חלחיותםל"עחמתיםעסשעושים

אחריפקדותובבואחחבורחמבביואחדאחרכלבהתעםקיתם

ונשיאתכשמירחוחבורתובניעמויתעסקושחנועשריםמאח

גמילתזחנקראואיךוכיצוא),ובחלויתווטכחרתוטמתו
אמרווחלאגמול,לתשלוםמצפחשאינוחםד

דדלייםפדונידםפידב)(כח,קטובמועדל lחז'

ושלוםויחי

י IIרשכפירושחמתעלובכיהבחםפד(קולו,

לתשלוםמצפחזחחריכוואםוכון,ידלובישם)

חמיוסדתחבורחובפרטכו,לונםשיעשוגמול,
ל, IIכנלזח

בומצפחאינושלזחכיוןבפשיטותל lיואכו

נמולותשלוםאז(וששיובושימות,אדם

ויאריךשיחיהאדרכארקעמו),בהתעםקותם

במחרחצדקנואלביאתעדטוביםושניםימים
חחבורהשםשפירנקראזחוכןעל .בימינו
מצפחשאינוכיוואמת,שלחםדנמילת

ואכמ/ול,בזחקצתחארבתי[ועדוכנזכרנמוללתשלום

 :צו]א"יבדווחצופשרתיעייז

שאיבואמתשלדנמווחהךעליאמראו
(טייזודרשונמול,לתשלוםמצפה .

עמדיועשיתהכתובעלזהח)פצו/ו,רבחבראשית
בספריםשכתבומהפיעלואמת,חסד

עיבורבחינתשזהוחלזחכתובעלהקדושים
חיותו,בעתלפעמיםלאדםשבאהצדיקנשמת
אמראבינושיעקבש lוזו Iעבודתולצדקתלסייעו

בעיבורשאזדווג.עמדי,הייבוננמרי,וננשית

הס"רוזוושפטירתי.אחריעמךבשמח

בעיבורחמתים,(עםהמתים,ננםשננושים

תוכוכאןעדאדם)בנילתוךבבואםנשמתם,
חקדושים.דבריחם

שהזחירכיוןחיינואמת,שלחסדזהווז"ש
כעכדיםחוימ"כ)(פ'/אובאבותהתנא

פרם,לקבלמנתעלשלאהרבאתהמשמשים
שאינוזחעלבדעתולהתחזקקשהזהואמנם
לאמדועיחשובחלאכיפרם,שוםמבקש

נפש,במםירתופעולתיעבודתיעלשכרלייניע
זונדולחמצוהשעשיתיעדהנםיונות,·ננד

טובים)ומעשים(מצותחחסדאבלוכיוצא,

 ,לםייעושבאוחנשמותהמתיםעםשעושים



חיים

כואת,פעלהואולאיתבךר,מהשםחסר(והו
כיזה,עלשכרקבלתלושאיןבעצמוויבין

השמיםמושבאולזה,שזכהבעצמוזהלורי

כןעליתברך.השםעבורתלעבורתולסייעו
(ברעתו).וכצפה,שאינוזה)עלנאמרשפיר

כנזכר.זהעינוכוייתשיום

כ)(מט,בסוכהכראמרינןחס"ר,נקראושפיר

שאינהחס"ר,תורתזהולשמ"התורה
וז"שחסר.שלשאינהתורההיאזולשמה
מצפהשאינו(וכנ"ל),וכו'שעושיםחס"ר

לשמה,רקפרס),לקבלמנת,(עלגמוללתשלום
זהובספריםשכתבווכמו ,/הלשםבנוטריקון

וכנזכר:כונקראשפירכןעלחסן'ר,תורת

ממצריםונשאתניאבותיעםושכבתיל)(מז,

ררשובקבורתם.וקברתני

עמיטולזההכתיבעלא)(סה,בנזירחזן/ל
מושבכמתהמוצאאמרו[ומכאןמצרים,מעפר

שםתמהווכבר ,])בסו,(שםתפיפתוואתנוטלו
זהרמהמפרשיםובשארייו'וטבתוספות

הלאממצרים,ונשאתניהלזהכתובעלשייכות
ותפיסתבמצרים,כללנקברלאאבינויעקב
אורקבשםשהתבוססכשנקבררקהואהמת

מה ,לווהסמוךקבורתובעפרמהמתליחה
מצרים.בארץכללנקברכשלאכןשאיו

יוסףעלעורקשהרהאזה,לתץרישאולם
יריעלאביואתהחניטמרועהצריק

רלמהממצרים,לנשאושיוכלוכריהרופאים,
יעקבהקרושאביובגוףרקבווחן'ושיהיהחשש

יעקבביחורנקראאשרשבאבות,בחיראביני,

 ,ה(בתעניתחו"לשאמרוכמומת,לאאבינו
עלהקמחלקט(ועייןבזההמפרשיםעמרווכבר ,)כ

סימן[חיווווםופרחתםוכתשובותופםחיס],פ//ה[םוףמשניות

שם).עייןלש"י],

קסהושלוםויחי

אבינויעקבלאשרמחתא,בחראיתורץאולם
מירגויעתולאחרלולעשותצוהבוראי

רבינוצוואתפיעלישראלבנישנהגיכמו
אצלינוהמנהגזהו(ובוראיו"ל,החסיריהוהר
להניחהקרושים),האבותערקרםמימיהיה
לטהרושיקחוהוערהאץרעלמושכבהמתאת

ירעכיאבינויעקבכוועללקברות,ולהובילו
להובילופרעהשיניחוהוערהזמושיתארך
המפרשיםש If(וכמלקוברו,כנעולארץולנשאו

ליוסף,להשביעוהוצרךזהירישעלהראשונים
אביו,צוואתבקולשומעהיההכיבלאוכיאם
ימנעזהבלתיאשראבינויעקבירעכייען

וקבורעלהנאמרכןועלשרות,יתוולאפרעה
יבוששאזרייקא,השביע"ךכאשראביךאת

מלהעלותיוסףאתלמנועיוכלולאפרעה
ויתארךהשבועה),עללעביראביואתלאץר

והעגלותהמטהשימצאוערימיםכמהזמו
ציאפןהזמןובמשךאחרת,למרינהלהעלותו
שיהיהבאץרויובלעוליחהרקבאורםתבוסת

כיענוותנותו,(מרובצוהכןעלעליה,מונח
המתים)ארםבנישאריכטבעכושיהיהחשש

מונחנביתושיהיהמצרים,מעפרעמושיטלו
הרקביןתבוסתשיקחוכרינקבר),(ולאעליה

ושפיר ,וכנ"ללארץכןנםלהעלותדםאו
(כיוןהקבר,לחפירת(כנזכר)בנזירחז"ללמדו
הימיםבמשךכושיהיהכו,חששיעקבשגם

כנזכר).הארזעלבביתומוטלשיהיה

כלרקבוןשוםח"ובושלטלאבאמתאמנם
אתבשמעוהצדיקיוסףאך ,רהו

הזהיראשרממצריםונשאתניהאלוהררכים
ולפיתבוסתו,אתגםשיקחומותו,לפניאביר

בן'ששילוטיצאיעקבמפיכרחובעלהריזה
חששכןעלהקורש,ברוחדבריווכלרקבון,

פולאץר,והושיובילרבהזמובמשךיהיהמה
רברילפייצאכןכי ,ח//וובזיוורקבווישלוט



חייםקסו

רקהיהשזהובבירורחשבולאאבינו,יעקב
בושולטהיהלאבאמת(כיענוותנותו,מרוב
להורותיעקבחפזונםחלילה,רקבוןשום

רקבוןשישהיכאתבוסתואתשלוקחיםהלכה
אזיעקבלגביהיהוזהו ,ל ffכנבארזמובלע
חששיוסףאבלמעשה),לידיבאולאהלכה

עלאביו,השליטמלפנייוצאהכשגגהזהופן
מזה,להשמרלחונטוהרופאיםאתצוהכן

שפיר.ואתיהכלומיושב

ז)מח,(לקמזהכתובעל lהרמב/'כילפלאוהנה
נקברה,"ולאהלשוזבזהכתבואקברה

מצריםקבורתתהיהכאשרלארזבחוז
נקברשיעקבנאמרהיכןפלא,והואליעקב/'.

בגמרא/ש fלמכןנםכונתוואוליבמצרים,ו fח'

באמתאךכנזכר,ממצריםונשאתניעלהנזכר
במצרים,כללקבורהשםהיהדלא fאינוזה
בטעםשם/ש Iמלעילכנזכרתימאהואוגם

(ואוליוכו',והרופאיםהסמים fדאירחלקבורת
מתלמידזריםידיבושלטואוסופרבטעות
וכסאוזו,לוהרמב"זדברים,להוסיףטועה,

נקיים):

המטה.ראשעלישראלוישתחולא)(זמ,
לפנייעקבכירמוזנראה

עליתרבךלהשםוהשתחוההודהפטירתו
מטתוכילו,נתןאשרבחלקושמחתורא"ש

ישרא"ל,בנינקראיםיהיוובניושלימה,
לבדוסגולהעםרקהעולם,מאומותמובלדים
ופירושכ)מו,(~מכותל 1fחזואמרוהתורה,בקבלת
ו)כד,(שמותמשפטיםבפרשתכאגתנ)ח II(דרש"י

ידיעלאלאהתורהלבריתישראלנכנסולא
רוותוהואשם).(עייןהזאהטבילהמילה

הודהזהועלהרצאה),טבילה(מילהמט"ח
 :כנזכריתךרבלהשם

ושלוםויחי

ב'המטה.עלוישבישראלויתחזקכ)(מח,
ז,(אסתרואיןדדו.במסורה,

עליה.אסתראשרהמטהעלנופלוהמוח)
המטה,עללישבישראלהתחזקותעניוכיוי"ל
הפנימיותכונתוועיקריוסף,שלכבודומפני
וביאתהארזמוהטומאהרוחיתבערידושעל
איןו)ח, IIפערחכ(כראש~תלןקיימאכיצדק,גואל

והוארחל,שלבניהבניבידאלאנופלעשו

(כפרשתו)לקמושכתבתיוכמוהצדיק,יוסףןרע
ביתהיאאפרתבדרךשםואקבהרהכתובעל

המטהעלהמסורהוזו'שבאורך.שםעייןלחם,
המטח,נוווישבישראוויתחזקדן,תרין.

תכליתולמטרתכנזכר.יוסףשל(לכנודו
בואליפזבןעמלק(זרעוחמןשיהיה)הנרצה
(בחינת fאסתרראשהמטהנוינופיעשו),

מפלהשיהיההיינונוויה,שמים)מלכות

בניבידנופלעמלקוזעווועשובימינו,במהרה
 :כנ"לרחלשלבניה

בארזרחלעלימתהמפדןכבואיואניז)(מח,
ארזכברתבעודבדררכנען

היאאפרתבדררשםואקברהאפרתהלבא
ועייןבזה,ורבוידועיםהדקדוקיםלחם.בית
בהקדמתיתברךהשםבעזרתבזהשכתבנומה

ווחלקאלעזרמנחתת Iלשו/ןעיראתרעא

דאכדי!):עלוחכל(חסרבאוךר

ויאמריוסףבניאתישראלויראח-ט)(מח,
אביואליוסףויאמראלהמי

קחםויאמרבזהאלקיםלינתןאשרהםבני
שאמרתיממהקצתאשרוםואברכם.אלינא

בד'זובפשרהבמקהלותבדרשהי 1fבעה
אםטובא,קשהלכאורההחנכיאופנים,

אלה,מיששאלעדהכירםלאאיךכפשוטו
להכירםיכולהיההלאמזוקו,עיניוכנדו(ואם



חיים

סומאכללחיהלאוגםדקלא,עינאבטביעת
עיניוותכחיןא)כז,(כראשיתבציחקשכתובכמו

שנחלשומזוקו,כבדוישראלועינירקמראות,
חיחאפריםוגםחוקנח),לעתאדםבניכדרך
כייוסףלאביוחבידוחואבתלמודלפניורגיל
כבנימכירוחיחוחלאחולח,יעקבזקינואביו
ממש,ובניוביתו

מסקנתכפיחנחכיא)לומר,ישאולם
ישראלדדיו )'א(דרושדרכיםחפרשת

אברחםשחיחובניחם,לחאבותלחםחיוגמור
 ,ג(דחביבחא'בפרק(כדאיתאלגריםתחלח

נחלקוזח'(;ועלבמור,ישראלאחריוובניו ,»א
שישיוסףסברלחומרארקכי ,ואחיויוסף
ומכללקולא,לאאבל[שיראל]נח)(בודיןלחם
כיישורוןחשבטיאחיוכשיטתשנחלטשכן
מקומוכאןואין Iומכרוחואזדנוחו~כזעל

אתבמצריםיוסףלקחכאשרוחחנלחאריך),
חיהזאתולולאלביירה,צריךחיחפוטיפרעבת
עלשבאישראלבוכדיןכנרכיםנחשבו.בניו

שלשח,בפנילחיותצרדוברותחנכרית,
שיגי:.רהיעקב,במני Iבבמצריםלוחיהומהיכז

מצות-:בעתלחויודיעבפניחם,ויבטילח
'ח i ~ב~ i ~~~'(:-דעחביורחכמפורשובירות,הטבילח

אלעזרמנחתשו"תובחיבורי .]'יס"קכש"ךשם[עייין ,'גסעיף

ערפהשבעלתורהקיימווחםחן),סימזג'חלק
יהודיםוב'תבשילין,עירוביאפילוניתנחשלא
לבלותירא(שהיהשם,לוחיחלאיעקבמזער

נשלמוטרםלאביויודעשלאכריחוא,מי
ויגשבפרשתלעילשכתבתיכמושנים,הכ"ב

וגו/),אביאלועלומחרוהכתובעל )בt(מה,

בדיעבדכיערוךבשולחןשםמפורשאטנם
בש"ךשם iעיימומחח,באחדבםסגי

בדיעבדחדחקושעתבלבדו,יוסףחוא ,י IIסק
במצריםאחרבאופןאזאפשרחיהלאכידמי,

קסזושלוםויחי

כיחסתלקותו,טרםאבינויעקבש flוזכנזכר,

ושורששבאבותחבחירללבבונוגעחדברחיח
ואפריםמנשחעלחהלכחלבררוחפץחתורה,

אתנשאלאשרחצדיק,יוסףחחביבבנובני
חריכןאםבן,בפנישלאוביירחפוטיפערבת

ושאלו, Iחולונחשבווכנכריםנכריתבניהמח

פי(עלחמחמחכלומראלח",מי Iועליהם

נתביירחלאלאשרח"ונכריםאםחלכח),
 ,/גבפניאמם

לאואירוסיןכתובהשטרלושחראחומה
מיששאלוהושחשבבמחיוסף,הועיל

אםכיוקידושין,בחופהאמםנשאאםאלח,
אםהגרות,מחניחיחולאנכריתשחיאנאמר

כמובן,וקידושיוחכתובחעמהמחנילאכן
לביירם,ברחךבעלפניםכלעלצריכיםועתח
 ,ובניועיקבישראל,מבניהרבהכאוכששי
לזה),כשריםקרובים(וגםדיזחביתיחיווהמה

בניכמו(ולאהם,בנייוסףלוהשיבזהועל
כמוכנכרים,שרינםשיראלעליהשבאנרכית
ד)ז,(דבריםמחכתובכ)סח,(קידוישןל Iחןןשאמרו

מפניתאמרואם'וכו',בנךאתתסירכי

בן,בפניולאאחדבפנירקאשתיאתשביירתי
יעו)אחר,באופזבאפשריאזהיהלאחנח
ובכאן(במצרים.בזהאוקיםוינתןאשר

ל ffכנעיקב,בניב'למצואבאפשריהיחלא
והריבדיעבד,וכשררמיבדעיבדהדחקשעת

ואז)ישראל.בתכמומגיורתחכשריםבניחם
שראוייםואברכם,אוינאקחםויאמר

כללעורלביירםצריך(ואינובננ"י,לברכה
 :)ר"ח

שיראלויראהלזהכתובעלל ffיעורב]
ודרשואלה,מיויאמריוסףבניאת

וריא)(ד"הי IIרשופירשו)סימןויחיתחנומא(עיין/ל Iחז



הייםקסח

מאפריםלצאתואחאבירכעםשעתירלפי
כענליקשהלכאוהרוהנהממנשה,וכניוויהוא
ןרהעכורההשאריוכןירכעםשהעמירזהב

כ)ו,זרה(עכווהחז"לאמרולמהויהוא,מאחאב
לכ)(שמיתתשא(כפרשתכמרכרהירועכמעשה

אלאמעשה,לאותוראוייושיראלהיושלא
כזאתוכמעשהלרכים,תשובהלהורותכרי

זה.אמרולאוכיוצארירכעם

כמרכרשםכיא)כזה.ישרכיםתירצויםוהנה

מהשהטעום,כטעותראשונהפעםהיה

מהושירעוליזהרככרלהםהיהעתהכושאיו
ועבשה.זרהעבורה

ש IIכמרב,הערברקעשאוםלאשםכיב)

רבהערבעמך,שחתכיז)לכ,(שמות

וכירועענוותנותומרוברבינומשהשהעלה
היההחטאורק ,)אקנמ,התיקיו U'זר(תיקוני/ק fמןוה

 .ישראלכניבהםמיחושלאעל

ואררבאממון,גניעתהיהלאבמרברששםנ)
אתבאשאותווזרקוהתפרקוזהבלמי
 Iוכבורממוולנניעתירבעםלועשהוכאוהזהב,

ציווהוארור,לעירלרנליעלושלאכרי
יותר.נרעאזממוונניעתלווכשישוירושלים,

ביתכמלכותשפנמועלהעיקרוהואועורר)
יבמוסר,הפרטיםכאלו(והארכתירור,
אביבויעקבשאמרזהפניםכלועלואכמ"ל),

זרהעבורהעוןלהםיהיההלאייאוה",זבי
חז'/ל(וכרשדתשיראל,אלהיאלה" Iושאמרו

ט)מט,(ישעיההכתובעלז)פל"א,רבתיפםיקתא(עיין

ועלאברכם.והאידונו/)תשכחנהאלהגם
כקירושיוראמרכמאןהם,כנייוסףענהזה

ונםבנים,קרוייםכךוביוכךביוכיא)(לון

מקוםשלצרונועושיוכשאיוראמרלמאן-
לבסוףמקוםמכלא)יןכותא(כבאעבריםנקראים

ושלוםויחי

אפריםובראשםהשבטיםועשרתתשובה,יעשו

וכשעושיונולים,בראשגליותבקיבוץיחזרו
וכו'[עומרים]תשובהשבעליובמקוםתשובה
ול Iחזוכררשתבנים,נקראיםיהיו ,)כלו,(ברכות
וכו',מעשהןהתשכחנה"אלה"נםכנ"ל

לאבסיניששמעואלוקיה'אנכיו I"ואנכי
אוינאקחםאמר)כוועלתשכחנה.

ואברכם:

פג,קמא(בכאלוקיימאהנהכיי"יעררנ]
שהיונמליאלרןבביתא)

לספרלהםהתירוובניהםהםלמלכותקרובים
המלךיוסףוהנהבעצמו.מלכיםבנישכןמכל

היוכי(אםואפריםמנשהבניובודאיבמצרים

והיראה),התורהברכיעלומנודליםקרושים
בכניכבנדיםכרחםבעלהלכוחוץכלפי

ושאלאבינוליעקברוחלמורתןהותהימלכים,
אזבאוכאשרהכירם,לא(כאלואוה",ייזבי

ויאזברמצרים),שלמלכיםכניבבגדילפניו
בזה,אוקיםוינתןאשרהםבנייוםף

מלכיםכניוהמהבזה,במצריםמלך(בהיותי
 .)ל fכנ/חוץכלפיכוללבושומותריםומוכרחים

שלי(לרךראוי,נאקחםיעקבויאזבר
ובבנדיתורהשלאהליםיושבתםאישלהיות

להיותעירצריכיםאינםהםכיחכמים,תלמירי
(להיותואברכם,באמת).היהוכאשרמלכים
יהורים)בלבושינםאחדבמקוםונדולהתורה

כנןכר:

העתירעלהקודשברוחשצפהעלי"ור]
העונותידיעלכךאחרשחייהוראה

ביתכזמועודהשבטיםנלותכן)(כאופןהנ"ל
שנחתםוטרםבלימורםוהמסגרהחרשטרםאן,

הואפהשבעלתורהוכאשרפה,שבעלתורה
 .ח"ומהםתשתכחפואישמפיאישמקובלרק



חIוןIוןם

אםמסכתות),ו"ו(גימtפריאאו"ה,מיוז"ש

כתורהמחזיקיםיהיוחלציו),יוצאי(הייבוהמה

רכינוממשחפחכעללנוחמסורחפחשכעל
(עושיןהם,בנ"ייוסףויאמרחקכ/'ח.מפי

בני/ום,ונקראוכגלותםנםמקוםשלרצונו

שאמרוכמו[ולדוגמא ,מפדלמדתיוכאשר
עמועוסקשחיחג)פצ//ר,רבה(בראשיתחז//ל

תורחחלכותשאריוכןערופח,ענלחכחלכות
צדקתםנודלוכנודעחם,יחויקוכןפח]שכעל
לעתידשיחזרוחשכtפיםעשרתשלוכחם

כאלדדוכמ/'שנולים,כראשכימינוכמחרח

בר"האנז,חוליוא lרשב/(עייוכתוספותהמובאחדני

אצלםחמקוכלשחיטחחלכותושמןאל)ה//ב

ואברכם,אוינאקחםויאמרואז)וכיוצא.

כנזכר.לכרכח)(שראויים

חכ,במדרכ(רש!!יבלק(כפרשתמ"שאמרתיוכזח

למשחא»פב, i(םבהרירחז"לוכדרשתי)
כודאיחנהכילך,חתירמייתרוכתרבינו
דלאוחיכאשנשאח,קודםרבינומשחגיירח
חואחיינואחד,כפניאפילומחניכודאיאפשר

אישותכשביללנייראסורונם ,כב"לכעצמו
(בםימןדעהביורחשםכמבוארלישאח,שרוצח
חיחאםאפילוכדעיכדשםפסקיבןאלא ,)ח!/םר
גכינמיוהכיכישראל,וחוימחביאישותלשם
נשותיהםשניירורכינומשחוגכיהצדיקיוסף

מצאושלאכיוןלישאושרצואישותלשם
חאלובארצותשםכאפשרותחיהולאאחרת,

יחודיתאחרתלחםחיחולאאחר,כאופן
אמרינוכזחגםכןעל ,ל IIכנלישאכתולדח

חגירות.ומחנידמיכדיעכדחדחקשעת

חשונאיםחשכטיםערעורהיחזהיאמנם

יתרוכתשאמרירבינו,למשחומכזים
גיירחלאכרחךשכעלכיוןהיינולך,חתירמי

נכריתהיאעדייזכןאםבמדיו,שם.נןכפני

קסטושלוםויחי

זחולזכרכנזכר,כןאינוחאמתאךיתרו,·כת
הראשוזכנולובהולדרכינומשחחגיד

(רפשתרמכ"זועייןכמדיו,חהישזחו(גרשום)

וכובמריו)משהאלהויואמריtב) ,ד(הכתובעלשמות

משחקראכזעלז//לראשוניםמפרשיםכשארי

כארץחייתיגרכיגרשום,שמואתרבינו

שםלמצואאפשרחיחולאשט,(כמדיןנכריה,
נםכשרישראלחואכןעלל Iוכנ/לגיירח ,ג

כיאליעזרקראחשנישםואתאמו),מצד

שחואחיינו ,אביושםעלכעןריאביאלקי
(כדבריכמצריםנולדלאשרכמונייחודינחשב

ככרלמצואיכולחיחוכמצריםשם),הרמכוון
לחםחמוחזקתתורחהשומריםיהודיםהרבח

וארא(תנחומאכמדרשכמבוארחקדושים,מאבות

בדבריישעוואל )בt,ה(שמותחכתוב(עלו)םימז
שהיומאכותיחםלהםחיחמגילותכישקר),

יכולוחיחלשכת,משכתכחומשתעשעין
נםחשששוםחיחשלאכפניחםלגיירח

אלקיכילרמזכשמוקראוכןעללכתחלח,
 :כנזכרכמונילכתחלחיחודיחיינואכ"י,

עלוישתימינואתישראלחיוישוי)(מח,
חצעירוחואאפריםראש

עלבנכואתוגדולחעכודחזהוכיל IIיוגו'.
חצרותהיוזהמשכטבאמתאשראפרים,

הרעישווכאשרירכעם,כימיזרהעבודה

וגםאפרים,עלכנבואתם )'ה(מפיחבניאים

יוסףכןמשיחיחיהכימינוכמחרחלעתיד
כפסיקתאכמבואר 1כניחקכ"חוקראומאפרים

וצריךגדוליםיסוריםויסבולא)/זו Iפל(עייןרבתי
וכו',ידינועלימותשלאלהעתיררחמים
ככונתל Ifהאריןוכסידורחייםעץכפריוכנודע

 , Iוכודודוכסאוכוןעירךולירושלים(תשכוו)

ושניחםחנרצחלתכליתחכליחיחחסוףאמנם
כימינו.במחרהחנמורחכתחייחקיימיםישארו



חייםקע

מפני(שהואימינו,אתישראווישוחוז"ש

לארץומכניסהגואלים[ראשיהושע
מאפרים,לצאתשעתידראשונה],בביאה
שר"יופירושו)ס~מזויחי(תנחומארז"לכדרשת

כמהרהלעתידיוסףכומשיחוכןואולם),וח I(ר
יסוריםתחלתז(רו'תויש"ת,כנזכר).כימינו
 ,)רפסוווןרבח(בראשיתל Iחז'כדרשתשלוהוסופו

התכליתיהיהים fהיסוריאלושמכלהיינו

הכונה)כמראשיתכנזכר,שלוהוסופןלטובה
בפשרתבוחוש Iמ(ועיין(כנזכר)אפרים,ראשעי

 :וגוו)פניוהמררבאלוישתהכתובעלבלק

האלקיםויאמריוסףאתברךויטו-טז)(מח,
אכותיהתהלכואשר

יברךרעמכלאותיהגואלהמלאךוגו',לפניו
וגו'אכותיושםשמיבהםויקראהנעריםאת

מתחילכיהקושיאידועהארץ.כקרכלרבוידגו
רקאותו,כירךמהכתיבולאיוסףאתויכרך

באורועייזאותו,ולאכניואתשכיךרכתיכ
עלשעמדיוסףהביתלמרןחתורהעלצדיקים

זח.

לאדםהכרכהזחורקכיכפשיטות,ליונראה
ישועתווזהו ,כניואתכשמברכין

ויברךוז"ש ,/חבדרכיבניוושילכווברכתו,
המוארברכתו),(ומחווגו',יוסףאת

הנערים,אתיברךרעמכיאותיהנואי

תהיה)הכרכהרקכרכתו.זהבניו(ברכת

(שיקראואבותי,ושםשמיבהםויקרא

ולאואבותיו,יעקכשםעלהיהודייםשמותם
הרכיםכעונותינונהוגכאשרהנכריםבשמות

עלובושיםהעושרברכתשחשיגועם,כעשירי
ולשונםשמםושינוישראלשמותעםזחידי

בניושיתנהגוהכרכחעיקרוזהוומלבושיהם,
שמותלהםויהיהועושראושרהישרבדךר

שפירשוכמוודרכיהם,ומנהגיהםאבותיהם

ושלוםויחי

כראשוכרונותבתפלתזי"עהקדושאאמו"ר
כדכרותפקדהוזכרתכאחכחנחאתוגםהשנח

תכלכעפרותןרעולהרבותוכו'ורחמיםישועה
כלוישועחחכרכחומחוחים,כחולוצאצאיו

חיאאךכך,כלכניםריכוילהםשיהיהךכ
יחיחשבניוורחמיםישועהופקודתהישועה

רשעיםכ)בז,(שיעהיכמ"שחים",כחול Ifבחינת

ח,(ירמיחסביבלי"םשםוחו"לוגון,נגרשכים

עלהעולם,ויחריכיעלחשלאשפתו,עלככ)
חרשעיםנגדחים"יכחול Iעומדיםחצדיקיםכן

וזהוכניויחיוהצדיקיםיהםכנזכר,וגוןכים

שמיתעליקראוכשבניווזחוישועח.חפקודת
בקרבירובוירגואן)ודרכיחם,אכותיהם

לרבויפרושירבוכראויהברחכ(הואהארץ,

כנזכר:האץר)בקרב

 fכרקכולם,כמסורהחסרהגא;.טז)(מה,
לציוווכאנא]מלא,גואל

(תהליםחייכימשחתהנואלנב] .)כטג,(שיעיחגואל
 ,בניולטובתל Iחנ'זחכלשגםרומזחיינו .)רקב,

כעולםוישועהפרטיות .גאולהרקהואזהוכל
להתכליתמבואהואכראויוכשיתנחגוחזה,

כןעלבימינו,במחרהשלימהלגאולהלזכות
(רק)בשלימות,אינושעדייןחסר,הגאלכל

הישועה(שזחומיא,גואי,וציוןובא

משחתהגואיוגםותכליתח).כמלואח
שינצלהכאלעולםבבואו(חיינומיא,חייכי,
הנרצהתכליתמלא,כןגםשזהומשחת,

כמלואו):

חמלאךחכתובעללעילשכתבנויבזה
חנערים,אתיבךרעדמכלאותיחנואל

חבניםברכתחוא,האדםטובתעיקרכי

יובוובזהותורתו,יתבךרחשםבדרכישיתהנגו

חכתובעלא)רטכ,(זוה"אבפרשתוק lfהזוהדרבי



חיים

והוןביתפתחחייאר'וגו',הגואלהמלאךזה
יט,(משליוכי'משכלתאשהומה'אבותנחלת

לפיהיינושם,עייזרעה,אשהזורעמכליד),

אלוקיםליראיבניםהנידולהואעיקרכיזה
באשהא)סג,(יבמרתבגמראומצינותורה,ו[לומדי]

הרבהתלויוזהו ,בנינואתשמגדלתדיינו
עלכראוי,ותגדלםה'יראתהיאאםבאשתו,

אשהעלבזהבזוה"קכפשוטודרששפירכז
החוטאכלכירעה,מאשהולשמרךמשכלת,

יראתכועל ,)אב,סוטה(עייזשטותרוחבונכנס
תגדלואןמשכלת,לאשהתתהללהיאאלקים

לעמודאלוקיםויראיחכמיסלתלמידיבניהאת
 :ל' Iכנ.הקדושהתורתינולדתבצורהכחומה

רעמכלאותיהגואלהמלאךריאמאו
בהםויקראהנעריםאתיברך

לרובוידנוויצחקאברהםאבותיושםשמי
בזההנידמדועא]לדקדקוישהאץר.בקרב

ענינוומה'המלאך", Iבאמצעותשתהיההברכה
לכאן.מלאר" IIשל

הלאויצחק,אברהםאבותיושםשמימ"שכ]
בשםנקראולאואפריםמנשה·המה

ואםואפרים,מנשהרקויצחק,אברהםאבותיו

אבותם,בדךרשילכוחיינולעילכמ"שחכונח
ולאאבותם,בדרכישילכולמימרליחחוחחכי

בשמם.שיקראו

לחמשילםחבניםריבוישנקטמחוגםג]
ם. lfלדגי

ו, /Iפדבה(במרבדבמדרשחז"לדכריפיעל/ל fוי
חכתובעלל flזלחמ)(ר'והי ltרשופירושה)

"חמלאר'ןכילשמ"י,תשאלזחלמחל)לב,(לעיל

עכודתולפיחואושמוחשליחות,שםעלנקרא
אכותםכזכותבניםיסמכושאלוז"שופעולתו,

חשםלעכודעצמוזכותלחםאיןאם 1לבד

קעאושלוםויחי

חלילחיחטאואםכיעין,מכלולחשמריתכרך
יגנוב),(כאשרגנכמעשיולפינקראיחיחאז

(כשיכזכוחונףשקרואו(כשיגןול),נזלןאו
וכיוצא.ויחניף)

שםעלנקראשחמלא"ך(כמוהמ,א'~ד,ש Iוז'
חמחשיחיויעזרנוכןכנוול,פעולותיו

מכ,אותיהגוא,צדיקים).חלציחםויוצאי

לדרכיחלצייויוצאיכניייכשלו(שלארע,

הנערים,אתיברךרק)ורעים.עקלקלות
אבותיושםשמיבהםיקרא(אשר)

מעשיחםשםעל(חיינוויצחק,אברהם
שנקראוויצחקאכרחםכמוצדיקים,יקראו

חיינו'וחמלארו',מקודםנקט[ולכךצדיקים),

כנזכר].פעולתוכמושמואשרחמלא"ךכמו
חדגי"ם(כמוהארץ,בקרבירובוירג"ו

לחשועלשחשיבו Cב{סא,ככרכותחז"לשאמרו
כך,חיותנובמקוםומהשנחיות,פיקחאתח

שחוא,כלזיזנזעילאממנותורחכמקוםחיינו
עלנפשםשימסרושליח IIויוכניםיחהיכך

תורחמקוםומקומםמשמרתםעלרקחתורח,

חפרתלגבולאחרלמקוםיכנסיולא ,יעמודו
חמיםזולתיחיושלאהדגיםכמוחיינוחתורח,
 ,ז(בתעניתל IIחזשאמרוכמולתורח,שנמשלח

יתבךר:חשםיעזרנוכוכנודע),א)

יברךבךלאמרחחואביוםריברכםכ) , n(ס
אלקיםישימרלאמרישראל

ניתיברכויונתןבתרגוםוגו'.וכמנשחכאפרים

למימר,דמחולתאביומאינוקאיתישראל
שtפכיאוכמנשחובמניזכאפריםח'ישויבר

עד , fוכודמנשהרבאקדםדאפריםרבאיתמני

כיומאדוקאלמחפירושוצריךחק'.לשובוכאו
מנשח.קודםאפריםזח,מברכיודמחולתא

מחחמנחגנצמחחואמזחכיל IIיוכפשוטו

רוסיאסידוריככמחחנוסחשנדפס



חייםקעב

קחלות),בכמחורייסיובליטאשםחמנחג(וכן
וכון,קידשאשרכברכתחמילחאחרשאומרים

ולמעשיםולחופחלתותריכנסכוכשמסיימים
וכמנשח,כאפריםאלקיםשיימךאומריםטובים
מזמועודהזההמנהגנצמחכפשוטווהוא

שםשעמדמהמיושב(ובזהיונתן.התרגום

ונדחקוהקשהבחומשהנדפםיונתוהפירוש

וכו'דמהולתאביומאהדבריםכונתמהולפרש
כנזכר).

חמילה,בעתזהאומריםשאיןלמנהגנואמנם
ביומאשייכותזהמהלהביוצריכין

דהנהלומרוישוגו'.ישימךלברכתדמהולתא
ביוםולאדמהולתאביומאהשמחהעושים

יוםדאיוהטעםהוארכחךובעל ,לידתו
בנראשלאלוטובדהאכלל,העיקרהולדת

כשבנראהואוהעיקר ,)ביג,(עירוביומשנברא

שמקיימיםהראשונהוהמצוהחו,מצותלקיים

אזעושיםכןעלהמילה,מצותהואבו
עיקרכיולהורות ,מילתוביוםרקהשמחה
ברוחניותרקומגמתוישראלהברתכלית
יוםלא ,וטובתושמחתווזחושמים,וחפצי
הגידוההנהגשמיות,מבחינתרקשהואלידתו,

למנשה,אפריםשחקדיםהטעםאבינויעקב
יהושעשיעמידהגויים,מלאיהיהוזרעומשום
הגוייםכללעינישמיםשםויתקשדהשמש
 ,שמויתבךרמלבדועודאיןכיויראובעולם,

תמיד.·כחפצוהמערכותלשדדובידו

כלוידעושיכירוגדול,חיותרהוחקידושוזחו
בכלוממשלתומציאתואמיתתהגויים

מהאפרים,ידיעליהיהוזהו ,שמויתברך
כלעםגרעוו,יהיהשמזרעומנשהכןשאין

ידיעלהנעשהכמוומפורםםגדולנםאינוזה
זהאיןמקודם,נולדמנשהכיאםיהושע,
התגלותהעיקררקהגשמיות,הלידההעיקר

ושלוםויחי

רמהוותאביומאוז"ששמו.יתבךרכבודו

וכו')עושיןעדייו,השמחה(שעושיןדייקא,

דוישםטעמאוהיינוהגשמיי,לידתוביוםולא
מצותהואשהעיקרמנשהלפניאפריםאת

מקודםנולדמנשהכיאםוכבודו,יתברךהשם
וזוושלמנשה.מקודםאפריםשם(בגשמיות)

וחדדמנשה,רבאקדםדאפריםרבאלמימני
(ולאא, 1tדמהולתביומ/'אעםלהואיתטעמא

 :לעילכנזכרהקדום)לידתויום

אחיךעלאחדשכםלךנתתיואניככ)(מח,
האמורימידלקחתיאשר

בצלותן'יאונקלוםתרנוםובקשת"י.בחרב"י

במקוםהרמזנכנםכרחךבעלבכאוובבעות"י.
וקשת"יחרבוויכיהתרגוםדברילפיהפשט,

איששחואיעקב,ממדתחחיפוךבפשטותחוא

עשוכושאיומהתורה,שלאהליםיושבתם
תליךכליך][נאשאב)כז,(עלילבוכתיב

וקשתך·

כרחךבעלהרמזשנכנסכנזכר,י"לאולם
 1יקהתיאשראביבויעקבבכובת

אחרא).(הסטראהאמורי,מיר(שהוציאו).

עלשמעקריאתבכובתש If(וכמבחרב"י,
בידםפיפיותוחר"בח)קמט,(תהליםהכתוב

אחרא).הםטראלבערונו',נקמהלעשות
חתםבעלמהנאוןהנודעפי(עלובקשת"י,

קשת"יאתיב)ט,(לעילהכתובעלזצ"לסופר
מר)ג,(איהכחכתובדרךעלחיינוו, 1tבעננתתי

אבואולםתפלו/ה,מעבורלךבעב"וםכותה
שמך,למעועשההתפלהבסוףמתפללים

ימינך,למעןקדושתך,למעןתורתך,למען
בקשתינולהתקבלכדאיזהכלידישעל

קדושתךר"תקשת"י,אתוז/ושותפלתנו,

בענוון,נתתיכנזכרימינךתורתךשמך



ח-י-ים

אנואזחתפלחבעדלחוץחענוכשנתכסח
עד ,לחתקבלראויזחידיועל ,חנ"לטזכיריו

ותרגוטובקשת"י).וז"שחקדושים,דבריוכאו

נקראתחרב"ישגם,וחיינוובבנות"יבצוות"י

וזחוחטקטריגים,נגדלוחטיםשאנוחתפלח,
קריאתחיבורחיינולתפלח,גאולחסטיכתסוד

וחואקש"ת).ר"תתפלח(ק"שותפילחשטע
כט"שקש"ת,נקראויסודוטלכות,יסודחכוחנ
ח) IIפי(שמואלאחפסוקיםבשערל IIטחאריז
(יסודודודיחונתוקש"תבסודתורחובלקוטי

בתיקוניוכנודעכחץ,יורחבסודוטלכות),
דקאיםעוליטאחחואבסודכ)כט,יג(תיקווק Iזוח'
תכליתוזחווכון,חצי"םוזריקטגדלאעל

ביטינובטחרחשליטחלגאולחלזכותחתפלח
וטלכותיסודידיעלשלים,יחודאיחיחשאז

וכיוובמור,בחתגלותחשלימותחתכלית
כזעלחיסוד.תיקווידיעלחעבודחשעיקר

שכםוךנתתיואניחכתובשמתחילזחו
בנ;כפשוטו).בכפליםחלק(חיינו ,אחר

לאשרבכפלים,חיסודמדתכי(חיינואחיך,
במקובלים)כנודע ,חוןרואורישראורחוא

לעיל:כנזכרוכו',;קחתיאשר

במדרשוגו'.לכםואגיהדהאספוא)(ובט,
חכתובעלג)(פצ"ח,רבח

שחיוטכאןוכו'יעקבבניושטעוחקבצו

תנחוטארביאטרוכינסן,מלאךוירדמפוזריז
וקשחחקושד.רבוחוכינסןטפוזריזשחיומכאן

חלאבזחלמלאךחקודשרוחביוחחילוקטחו
חקודשרוחטדרגתכןגםחטלאכיםראיית
חוא.

ברקיעשיששעריםחי"בעלרומזל Ifיוחעניו
אחדשעראחדולכלשבטים,ב flלחי

ס"ח)(סמיואברחםבמגןכבמואר ,אחרונוסח

קעבושלוםויחי

כתחילתו,התפילהשער(פער'/חחאריז"לכתביבשם
כדברינווכטכוארעלינו)עביושירחתתפלתשעה//כ

כרכרינו(ועייזכאוךר )א'/י Jסימ א'/ח(אלעזרבטנחת
יו'ככןשכלולארני,ביהכתובעליח)מר,לעילויגש(שרפת

בשםחעולםואומריםשס),עייוהתפחל,כבוסחישטניס
חאשכנזיםשביוחנוסחבשינויאחדגדול

שאלושבחם),חצריקים(חיינולספרדים
שאמרברוךדזטרחפסוקיבתפלחטתחילין

אןכבודלויחיוכשבאיםחודו,טתחיליזואלו
לכבודכשטגיעיםוחיינושוים,כאחדשניחם
כאישחולכיםיחדכולםשניחםאויתברךחשם
שחיורמוןול Iי.וזחודבריוכאועדאחד,

בפנישבטלכלטפוורותבנוסחותלרמזמפוזרים
במחחיינו ,(יחדוכינסו,טלאךובא ,עצמו
אחדבלבכאחדכולםילכושטיםלבכודשנוגע

כנוכר):

חאריו"ל,שלחכולללשערשרומושי//לאו
מישבטים,חי"בלכלוטכנסחכוללשזחו

שסאלעזרבמנחתוכמבוארשבטו,יודעשאינו
תנחומארןובאזי"ע,ינורבותבשםבארוכח

חשערשןחולחםגילחחמלאךדלאואמר,

בשטיםלאדבאטתשבטים,ב IIחילכלחכולל

אבל,תורח,טתוקודםשחיח(חגםחוא,
שלאעדחתורחדךראותםיועצותחיוחכליות
גביז)טפ"ז,טוב(שוחרבטדרשכטבוארניתנח,

לכלכנסומלאךאדכןואםאבינו),אברחם
אברחםבמגןערוךבשולחודחאשבטים,י"ב

בפנינוסחשבטלכלנוסחאותיו'בשישמובא
עלטזח,לשנותלצאתמלאךיוכלואיך ,עצטו

חקושדדחרוחתנחומאלר'ליחסביראכן
אחדלכלשחיחחקודשחרוחחיינוכינסז,
כמבוארתירחשלחקושדרוחוחיינובחם,

שם,עייןק"ה)סיובוחיר"ר(ח/ובחייםדבריבשו"ת

חאמתלכויותורחשלחקודשרוחדחיינו



חייםקעד

לומרשייךלא(ובזהשם,עייןהנבואה),(מלבד
אותםהורההקודשוהרוחהוא),בשמיםלא

לכנסןלכולםהכוללשערבהאריז"לשיש
כאחד.

הימים,באחריתאתכםיקראאשרוז"ש

האחרונותהמאותבשנותהתגלותוכי
זמןהתחלתהואכנודע,והלאה,ה tשלמשנת

(כמ"שהימים""אחריתשנקראהגאולה
שלהכוללשערזהוכןעלבזה),ז"לברמב"ן

שזהוהימים,באחריתשיתגלההאריז"לנוסח
והמביןכנזכר,הכולללשערכינסןבחינתיהיה

יבין:

אשראתלכםואגידההאספויאמראו
לשון(יקר"אאתכם.יקר"א

פרשהבינהביודעיהקדושזקיני,ש tכמקרירות,

קרירות,בדרךהימיםבאחריתשילכווהיינוזו,
ומצותיו,ה'לדתחמימותבליפונה,לדרכואיש
דגלולהריםפרץעושיבפניולגדורלחזק

לטובתאחדכלרקהאמיתית,והיראההתורה
ר,(קחלתכמ"שקרירו"ת,נקראכןועלעצמו,

אתאישכילהםוח"םשניםישכבואםיא)
ותורתו).לה'חזקויאמרויעזורורעהו

אשראליןיומיאבסוף(זהוהימים,באחרית

ותהיכיהאמתלבקשויתאספוידרשולא
ושמעוהקבצומזהיר)כןעלנעדרת,האמת

שנקראוקודשעםפשוטי(גםיעק"ב,בני

אלושמעויעק"ב),בחינתהנמוכהבמדרגה

אנפין,זעירבחינת(ישרא"לאביכם,ישראל
סבא.ישראלהתורהושורששבכתבהתורה

פהשבעלתורההיינו ,ה' tשמיעלשוןושמע"ו
וגםאיש.מפיאישבשמיעה,שנאמר

ר)טו,(שמואלאכמ"שאסיפה,לשוןושמע"ו
ישראלכלשיאספווגו',העםאתשאולוישמע

ושלוםויחי

כיותורתו,ה'דברלבקשחבריםאחדכאיש
הגאולהרקישראללכללאחרתכליתיהיהלא

ידיעלרקוזהובימינו,במהרהשלימה
בהלכותהרמב"םכמ"שותורתולה'התשובה
תשובהעושיןישראלואםחווח)(פןןז,תשובה

כיהעמיםשלוםעללבקשואיןנגאלים,מיד
קטרוגיעוררואדרבאלתכלית,לנויהיהזהולא

במאמריששכרבשערבדרשותנו,ש t[כמח"ו,

ביקשרש"י,ש tוזאנפין].בכמהבשופרתקע

הואהגאולהשיוםהיינווכו',הקץאתלגלות
התירוולא ,)חסג,(ישעיחכתיבבלבינקםיום
בכללותבזההזהירפניםכלועללגלות,לו
משיחחבליבעתהימיםבאחריתשיעשומה
ולעמודבימינו,במהרההגאולהאתלקרבאלו

שהםל"עוצרותהשקריםנגדבנסיונות
כנזכר).הימיםבאחרית

מהראובןבשםכ)ז,(כרכותרז"ל(דרשוראובן
מישראלההפרשהיינוחמי,לבןבניבין

מעשולפרושרצוננושיהיהוהיינועשו,נגד
בניביןמהההפרשופינהצעדבכלולהבין

עמםלהשארהעמיםשלוםלבקשולאוכו',
אלולשובלהתפללרקאצלם,בגלותמתבולל

במהרהצדקהגואללהביאיתברךהשם
דוד,בןמשיח(נקראאתה,בכורינימינו).

אתנהובכו"ראניאףכט)(פט,בתהלים'ש tכמ

אוני,וראשיתכחיארץ).למלכיעליון
מימיוקריראהשלאראשונהטיפה(שהוא
והיינו ,)אעו,יכמותוראשית,(רווחרש"יכפירוש

עלהואצדקהגואלהתקרבותתיקוןשעיקר
נדחימקבץבסודבשורשו,היסודתיקווידי

(שהואעז,ויתרשאתיתרישראל).עמו
שייפין).דכלכללאוכוללםהכוחותכליתר
עלולאהישועהלמהר(שרוציםבמים,פחז
ר"לומגדפיןמחרפים'קצתןרק'תשובה,ידי

לאמדועהמשיחלהביארוצהאםואומרים



חיים

לאאנחנוחלא ,יעבנחוולמחמחר,חישיביאו
לסבוליכוליםשאיווישעור,מעשינונתקן

חעמים,כשלוםזחיריעלורוציםחיסורים,
כמבוארזחיריעלחמשיחכיאתשירחוחגם

לעלותשרוציםמחםושיחקרושים.כספרים
חיינוורומיחז,חציאניסטע"וכתחםכחומח

חטכע,כררךישראללארזולעלותלזכות
וחכלכופריחם,וריעותחכליחם,ככזכיוכיוצא

נבחיבתוימחרועצמואתלחושיעלמחריחשכו
משכביעויתכיתותראוכמים).פחז

במחמאומח,כזחויפעלויותירו(שלאאביך,
חיינוירם,בכחאביךי IIמשכבלחעלותשיצרו

י flשככח'חיא)ב,באתיקיז(עייןבתיקוניםכמ/'ש

גלותא,עלחךראיתמרםי),ב,(רותחבקרער
חקזאתינלושלאחשכיעשבועותושלש
מחשביבכלללחיותשלא[חיינו ,)אקיא,(תכרבות
ירחקוושלאתשובח],וכליתכליתלבליקצייו
חראשוןרש"יכפירושכעונותיחםחקץאת

משמיעכספרכררכיםשבאירנוכמועיקר,

יתעצלושלאוחיינואחר,כמקוםועורשיועח
זחיריועלעונותיחם,עלתשובחמלעשות

שיחשכווכמחכעונותיחם.חקזאתירחיקו

מחגויים,ישראלארזולנחולכחומחלעלות
אז)זחרייעלכי ,כנ"לו flחציאניסטעכרךר

ח"ושמיםשם(שנתחללעוה,יצועיחוות
יריועללשכינח,מרככחלחיותשצרדכמקום

כעונותינומאתנולמעלחעל;;חשכיהניציעזח
חלשםלשובחעיקררקטזיטותנו),וכררכי

צרקנואללכיאתנזכחזחיריועליתבךר
 :אמוכימינוכמחרח

כשבתכפרשתועורכזחואמרתיא)(טס,

שחלויחי)(פרשתקושר
ששיכרכניכעלחגח"קזקינישלרחלולאיומא

באבראכמ"שתבט),"י :M (זיייערכלחואברא

קעחושלוםויחי

ויקראכ)פצ"ח,רהב(כראישתחמררשעלרכלח
לאליעקבויקראאטרר"יכני"ו,אליעקב
חרכריםרמזשםחואופירשכניו,עםלחיות

I /מיחראשונ"חמרחחוא //לאlf וכו',מרותב

בור"אב)שם,(שםחמררשעלשםכתבונם
שמע,לקריאתישראלזכומכאואומראחוי
רחיינואביכם,ישראלאלושמע"וחיינו

שמ'/עבאמרכםאביכםישראלאלו fתשמע/

שם.עייזחקרוש,לשונוכאןערישראל,

יעקבראויקחרכרים,לשלכישולררכנו
 ,בניועםוהיות(ית"ש)ואו,

ויקייםית"ש,אליוצרונםלחטשיך(חיינו

ולאכניועםלחיותוזחובתוכם,ושכנתי
בשםרכלחכארנאשם[וכמ"שמינז,תתפרש
אנושאוקי"ראותיותויקר"אא)ב,(זוח"גחזוח/ק

חעתירחכבאולחיחיחוזח ,])כייב,(ישעהימפן
כזועללחתאחר).עמנושכינתובימינובמחרח

חיינול, fא/שמתחילמרותב flחירמזיתכו

אשרעקריםב flחיכנברכובםחםמרותשחי/'ב

אנחנושבםשיבא,יוםככללואחהכמחםאחר
בימינו,במחרחעלינולמלכותוית"שאליונקוח
אח/'ר.בנימטריאוזחו

ררניבפירשוחנזכרזקינירכריבזחויתכן

לקריאתישראלשזכומכאזרכחחטררש
שיראלשמ"עוגו/,ישראלאלשומע"ושמע

ד»ו,(דבריםואתחנזכפרשתשםשו/'י(שפירש

אלקיולאאלקינורקעתח(שחואאלקינוחו
חולחיותעתיר(חואאחרחןיחהי)חאומות,

עמיםאלאחפךואןכיב,ט)(צפנהישנאמר Iאחר
(זרכהיונאמר ,/חבשםכולםלקריארנורחשפח

חחואכיוםחארזכלעללמלךח'והיהט)ה
רש"י),לשווכאועראחר,ושמואחר fחיחיח

כנזכר,עקריםי"גבביtפמריאאח"רכןואם

בכללואחכהשחואמדית),יייבכבנר(ושחם



ח"ייםקעו

ביאתוציפויאמונתתלויכןועלשיבא,יום
רקכייעזש, flיתאחדותובאמונתהמשיח

שחןנתגלהיחיחבימינובמחרחהמשיחבביאת

כנזכר:אחד

חמסכליאחיםולוישוכעוזח)(מט,
אלבסודםותיחםמכר

באפםכיכבודיתחדאלבקחלםנפשיתבא
כיחענין,י"לשור.עקרווברצונםאישחרגו
לשיטתחיחיוסףאתשמכרומחבאמתחנה

דינובביתאזשדנוחתורה,פיעלחשבטים
רודףחיהלאשרוגםותלמידיהם,ועברשםשל

וחאחרונים.חראשוניםחמפרשיםכמ"ששלחם,

כרוחשכיונוכפנימיותהעיקרחיההעניווגם

למצרים,שירדולהיותצרדשכןהקודש
זהוכללחלאח,וכוהנצצויזבירורשםויחיח
למצרים,וירידתויוסףמכירתידיעלנסובב
עלכח)לז,(לעילוישבבפרשתשפירשתיוכמו

האכילולחםלאכלוישבויז)(פפויר,רבהחמדרש

רבאחהיחבעולםהעיןלמראהאמנם ,וכוו
 ,יהרפנובשנאהכייוסף,אתרדיפתםכאכזריות

מאד,ציערושבאבותבחיראביחםאתוגם

לחטא.נחשבוזהו

בחידושיול fןצ/מגורהרי//םהגאוןכתבוהבה

(בפרשתגיטיזחידושיבסוףחתורחעל
(פרשתחקוחזוהרביןפלוגתאשנראהמחוישלח),

ועייןאפע"ח,רבח(בראשיתרבחוחמדרשוישלח)

ייעקבמעשיהןוח"קשמבארשם),חמררשבמרפשי

שעירבסודלעשוששלחבהדורונותאבינו
חשבואדרבארכה[ו]במדרשוכיוצא,המשתלח

כיופירשלעשו.השלוחיםששלחמהלחסרון
אמנםהפנימיות,בעומקשהםצדיקיםמעשייש

כןעללחסרוו,נחשבחזהעולםעינילמראה
חיהושםואצילותבריאהבחינתשהיאהןוח"ק

ושלוםויחי

אמנםלטובח,גדולחלפעולהנחשבהרבר
עידנחשבכןעלציירהבבחינתשחואהמדרש

 .דבריוכאןעדלחסרוו,זח

חססבויאחיםוווישסעוןמ"שיוולובזה

בסורם,יוםף).(כמכירתסברותיהם,

תבאאולזח).צריכיןסודפיעלכי(אם
בעשייחנפשבחינתדייקא(נפש"ינפשי,

ונשמהרוחבבחינתכיאםלחטא,נחשב
פיעלונחוץגדולדברלחיותיוכללמעלה

 ,כבוריתהראובקחוםזח)כלעםסוד.
באפםביהזה).בעולםועדהבקחל(חיינו
יוסף,(ןהושור,עקרווברצונםאישחרגו

כיאםלחטא,זחנחשבחןהבעולםכועל
כנןכר):סודפיעלצרדהיהבאמת

ישתחוווגי'אחיךיודוךאתחייהורהח)(טמ,

עלקאישהואאבד.בנילך
כירומזוי"לקאתי.מיהוד"חדו"דביתמלכות

חיחבגיטיוא) ,כ(חזוולבדרשתגםרמוזחנח

הרי'וההשםחיינווכו',/ה Iיחודלכתוברוצח

למלכר"ת,רומ"ןד'יחוד//הוחיאדן,בווחטיל

ב)ל,(תחליםחכתובעלבסידורבכונותכמ"ש
ספריםבכלוכנודע ,דליתנוויכיח'ארוממך

הקדושים.

(ונריחחכתובעלקודשבספרימו/שנודעוהנה
כיאחד,חןח f1יהיחחואביוםט)יד,

מחציווכו'שםבימינובמחרחלבואלעתיד

יווק)חפעם(עודתיבתותתמלאי"ק)(שהוא
יחיהאדנזוי{חויווהחזיווגואזיהיווה,שחוא

ליו"ד),ו'שביןחחפרשד'מספרעםיותר
צ"א)עתהשהואבמקום(במספרו,יפ/'היעלה

כנודע·

בגימטריאארנ"ייחורווחכוכשיהיהוזחו

בהוי"ה,כביכולדושחטילחיינוייח,יפ



ח'י'ים

מםפרולחעלותכנזכר),ו'במקוםחיו"ר(כמו
(בחינתיורו"ךואזלעיל,כנזכרח f1יפלמספר

ונו'אחיךרור,ביתמלכותחחו"ר)תיקוז
יתקבצווחשבטיםישראלשכלונו',ישתחוו
יחיחואןב"ח,חמיוחדבשםכולםלקרוא

חכונחשכתוככמולעיל,כנזכרחחודתיקוו
 :ירושליםכונחככרכת

ידראחיךיודוךאתחיחודחריאמאו

כנילרישתחוואויכךבעורף
ויגאלנושיכאצרקנומשיחעלדקאיכיוןאבך.

שלאחריובקראיכדמוכח ,בימינובמחרח
עלכםמורשכתבנו(וכמואונקלוםוכתרגום
חגאולחוזחווגו'),יהודהאריהגורחכתוב

מהד'גאולות,הר'מכלכלולחתחיחהאחרונח
(גלותמצרים,א]כן,שחשבוםישאשרגליות

נאולתעלחכנחוגאולתחכנודע,הראשית
הגדחומפרשיחספריםככלכמ"שחתכלית,

שחיוכיוןהם,(אחדומדי,ככלב]פסח).של

גלותג]חגלות.שנגזרשנחחשכעיםתוריחד
שביתשני][הביתבזמןשחיה(ואפילויוו,

-tוגרשוםחחשמונאיםשכאועדקיים,חמקד·ז

אלעןרמנחתכשו"תברכרינויעייווהפילום,
אדוםנלותד]חדבר).עניו )'ג fכאות ,'יסימז(ח"ד

(וכמ'/שכולם,אתחכוללחזחוחמרחארןו

שהמשיחוכיוןדוכתי),ככמהיששכרכבני

הארבע,מכלשכלולחלזהד/מגלותהגואל

מנ'והנואליםחגליותמקורםפחחשבכועל
כנזכר.חקודמיםגליות

חגואלמככייחוד'/ח(חואיהור"ה,וז"ש
ששיכרבשערשכתכתיוכמויון,מגלות

אתהקצת).כאריכותחנוכחבמאמרייד][כתכ

כפשוטו,חו"רלשוו(יודו"ראחיך,יור"ך
ירךכנועד).בחנוכהחחוו'דתיקווחיינו

קעזושלוםויחי

מלךפרע"הנלות(זהאויביך,בבנר"ף
פרע"ח,אותיותחער"ףגלותשחיחמצרי/'ם
בכתביכמבוארישראלשלחשפעמשםשלקח

אחרויחיכפסוקוישכפרשתתורחילקוטי(עייזחאריז"ל
(זחואביך,בנייךישתחווכאוךר)}.חרכרים

מרדכיידיעלחנאולחשחיחומדיבבלהגלות
(עייזחגולחמעוליחיחבלשוומרדכיואסתר,

משכטחיחוחוא ,)א flמח, IIפשקליםכ flערז,זחנמהי

בזחרש"יפירשכועל ,רחלמזרעבנימי//ן
חרבח,מבשיםשחיושםעל ,אבי"רבנישאמר
לאחמזרעשאיורחל,זרעעמםלכלולחיינו
בבלמגלותמרחלחגואלוזחויהודח,שלאמי

גליותהג'אלובזחנכללוכןועלומדי).
שלימחחגאולחויגאלנושיכאבחנואלוגואלם
כמחרחרצוויחיכוהלז,חר'חכללימנלות

כימינו:

בתחלהי tlרש(פירשיהודח.אריחנורט)(מט,
מלכותחיינואריח,כרואחרנור

משיחחבלייחיולותובחתגיחודח,שחואריר
וישכבפרשתלעילשכתבנוכמוגו"ר,בבחיבת

מגור"יבארץיעקבוישבא)(לז,חכתובעל
פחדחיינובמסורח,חרבמגורישחואאבי"ו

בחינתשחואצרורות,וחצרותחמלחמות
יחיחאבינוויצחקשם,כמבואראביויצח"ק

חחבליבאוכןעל ,)כפט,(שכתלעתידחמצדיק
בתחלחוזחוופחד,דיובחינתכבחינתומשיח
 fביאתוקודםלעילכנזכרחרבמנורינו"ר

חעתידות,נביאותבבחינתארי"ח,כךואחר

 ,)ויא,(שיעהיתבויאכלבבקרח t1אריבביאתו
וגימטריאע"ב,פעמיםג'גימטריאה] flו[ארי

וחיינולעזרתינו,אזהנפכחשחנכורחגבור"ה,
כנזרכ).אזחמצדיקנבורו'חיצח/'קכבחינת

וכלכולחעדת,טירוףידיעל(חיינומטרף,
נתוטר"ףכ)מ, flפרכח(כראשיתרן/ולשדרשוכמו



חייםקעח

ואמרווכו',נתןטירו/'ף ,)חקיא,(תחליםליראיו

חרגלשמחת[עיי!ז)ה Iפזיטאאלחיירבי(תנאכמדשר

שילמדותורחלומדיעלשננזרבחקרמתו],רותעל
טר"ףוגםוכו',הכלכולומתוךהטירוףמתוך
החכליהמההואלוכלר"ל,כמלחמהטירוף
להתקרכותהנצוציםמכרריםןהידיועלמשיח,
עיית,בניזה)ידיעלוזוכיםדוד.כןכיאת

לשרשן).הנצוצותומעליםישראלכני(שעולים
עוןרככחינתעצמםאת(שמכניעיםברע,

משיחועםלותאכגהקדושההשכינהעםדלים
הכריעותכסודרומןכר"ע,וגםצדקנו,

כחינתוהעיקרהעולמות,להעלותכדיכתפלה,
(רוותב"ץ,רולהעלותה).לזוקפהמלכות

הואככחינתואחדכלצדיקים,בינוניםרשעים
ונםאלין.כיומיאוצירופיםרכותכנסיונות

הדכריםכלומצאוךלךבצ"ראותיותרבץ
שמזח ,)לר,(דבריםהימים""כאחריתהאלה

יקראאשראתוהתחילאבינויעקכריבר
כאר"י,לעיל).וכנזכרהימים""כאחריתאתכם
ובחינתגכור"ה,בחינתשהואלעיל(כנזכר
שאןהיינוימיו,מצדהואהחיותמצדאריה

במהרהחגאולחבעתבשורשןהגכורותימתקו

ס"נ,גימטריא(כלבי"אוביביא,כימינו).
לחירון,עבדיונפקיזדתמןהבינהעולםשהוא

החכליהיינוכן,גםמתעריודיניומיהנכיא.ם
שעולהכנזכרחעליוןיובלהואאבלמשיח,

i :בינהעדשלובקוחמצדיקציחקבחינת

חמצותחג(שערחייםעץכפריכמבואר"עילאח,
מ"יכחינת(חיינו ,מ"י .)לחמא)חאבפיסקאז Iפ/

חקדמתכרישחמכואריג)ב,(איכחךלירפא
יובלשהואב)קבמ,חתיקוזן Iתיקו/חוספות(עיי!ןוח"ק

בגאולחעולםרפואתלךירפאזהוחעליון,
שחוארודכית(למלכותיקימנו,שלימח).

יחיכןמעפרח),וינערחשלימהבקומהיהורה
אמן:כימינוכמחרהצרוו

ושלוםויחי

יסורלאבספריםמוכאכמררשי)(מט,
משיחזחומיהודהשבט

יוסף.בומשיחןהורנליומביןומחוקקדוד,כו
בתיקוןתלוידודכןמשיחביאתחנחכיוי"ל

כנודעישראל,עמונדחימקכץחיסוד
כוונתשעח//ככלו,דשכ//ימאמרישער(עייוכחארין/,ל

שבטיסוריאוזהו .)כלב,בדרוש mהעמי

ליהודח).ושכטחעטרה(שיחזרומיהורה,

שיתקנו)ידיעל(יהיחרור,בןמשיחזהו
יוסף,בןמשיחזהו ,רנויומביןומחוקק

רגליוובין ,כנןכרצדיקיסודדיוסףדרגא(היינו
בחינתוחואחרגלים,ביןשהוא"יסוד"חיינו
רמ"ח,בגימטריאמחק"קוגםיוסף.בןמשיח

דכלכללאשחוארגליו,שכיןהאברןהוחיינו
 .)בקע,א Iזוח/(עייוהק'כןוהרכנודעשייפיזרמ"ח

ידיעלהכטחון,(שםע"ר,הכתוב)שאמרוזה
(משיח,שיוה,יבאבילכטוח)נוכלזה

(לשוועמים,יקהתויו .)י'/שרכפירוש
אסיפההיינורש"י,כפירושעמיםאסיפת

לעיל),כנזכרהיסודתיקוןידיעלנדחיםמקכץ
ל IIבהאריזכנורעדודכסאהואיוסףכןומשיח

 :ונוןעירךולירושליםככונת

דךרעל(יוולמיהודה.שכטיסוריאי)(מט,
חכתובעלכסמוךלעילשכתבנו

מ"ישהבחינהיקימנו,מיוגוויהודהאריהגור

תהיהכייחשכוופןךל,ירפאהגאולהחוא
הטכע,כדךרכארץהתישכותהגאולהקודם
קודםתהיחכיאכינויעקכניכאזחעל

הקודשכמקוםנוראהמחזהעורחגאולה
דייעלמקודםוכועתה,הואכאשרומקדש

ר"ללאלקאהכצרועותחרשעיםהמחמדנים
רצועהשב"ט,יסוריאוז"שנפשות.סכנת

משיחחבחליהמההז,ל tרלאלקא"ח,

ירושליםחואיחודהשבטכמקוםמיחוד/וה,



חייס

מורה(זהרגויו,מביןומחוקקכנזכר).

ברית,נקםנוקמתחרבהואכיומעורר

שהואביסודשחטאוהחטאלתקןושצריכין

הואומלךהמחוקקיתנלהואזרנליו","בין
ישראל),עמונדחימקבץבבחינתצדק,הנואל

בשםהבטחוןבמעוזנחזיקזהכל(ועםער

ווובימינו).(במהרהשיוה,יבאכי .)ד"ע

ולודרשב)נה,א II(זוח(בזוה"קעמים,יקהת

בחינתכשיתקנווהיינוקה"ת,ולו"ייקהת,
משיחעםויגאלנויבאמש"המדתאבא,יסו"ד
וילךפרשת[סוףרבהבמדרשכדאיתאצדקנו,
בראשרבינומשהשיבא ])טפ"ט,רבה(דברים

בגימטריאשיו"הוהואאתנו,הגאוליםנולים
לו"י,שהיהרבינומשהלו"יוזהומש"ה,
גליות,קיבוץעמיםיקהתידועלעמים,יקה"ת

שהואלו"ימדתיסו"דלמדתצריכיןונם
מצוה,במקוםשלאילךשלאלצמצםנבור"ה,

יהיכןהקדוש,מקוםהנרצהלתכליתיבא(ואז

 :אמןבימינו-במהרהרצון

שכמוויטוגו'גרםחמוריששכריד)(מט,

עובד.למסויהילסבול
ישחקלאממחצדיתורההלומדיששכרהנה
הדיניםולהמתיקלבטלנדולהעבודהלו

דמלכות"אדינ"אבחינתפה,שבעלמתורה
שבעלתורהפ"המלכו"ת ,)ברבו,(זוח"אדינא

יודעיםלאשר ,)איז,תיקו"ז(חק'כנודעפה
התורהלימודהואהעיקרכיאחרא,הסטרא

בימינובמהרהצדקגואלוביאתעולםלבנין
כנודע.

רבי[בבחינתגרם,מ"ר nיששכרוז"ש

ל"ב(בונתחייםעץבפריכמבוארעקיבא,

עםכשהייתיעקיבארבישאמרמהבעומר)

עיין ,)במט,(פסחיםכחמו"ראנשכנווכו'הארץ

עלהכךעקיבא"'רבישלהנבורותוהיינושם,

--קעטושלוםויחי

ב)(נט,במנחותכדאיתאלפני,במחשבה

ודבריםיתברך,להשםנפשוומסרוכנודע,
(במדברעקיבאלר'נתנלולמשהנאמרושלא

 ..כולהו]מןלעילאהתורהבסוד ,)דפי"ט,רבה
לאמנוחהלו[שאיןהמשפתים,ביןרובץ

יניעתוהיינורש"י,כפירושבלילהולאביום

תורתבמאמרבדברינוועייןוהתמדתה,התורה

זהידיועלמאמרות),(בחמשההלזפ'שבת

התורה.שלישעאורונתגלההדיניםממתיקין
שהואעשושלשרו[הס"מומ"ס,ויהיוז"ש]
[למתקועובר',-הזה].בעולםהלזאדוםבגלות

בשורשו].לטובהולהפגו

יעק"בב"ןיששכ"רכיהרמז,מכויןכןועל
(בסודרי"ן,עםאו"ףבגימטריא

 ,)פ"ו) ,'אשערטלשפע(עייולאל"ףאל"ףהחזרת

ובפרטעשרה,בשמונההמבואראדנ"יבסוד

שפתיאדנ"יבכונ"תהשנהראשבתפלת

ונעשההאל"ףידיעלדי"ןלהמתיקתפתח,
ב"ןיששכ"רמספרוזהושם.עייןאדנ"י,

דמלכותאאל"ף] !"יד[דינ"אלהמתיקיעק"ב
 :יביןוהמביןכנזכר,לטובהבשורשו

תהוםברכותונו'ויעזרךאביךמאונח)(מט,

 ,'נרבצתמסורהתחת.רבצת

 ]ב[תחת.רבצתונו'ויעזרךאביךמאלדן
האפרחים.עלרבצתוהאם ))ונב,(דברים(ואידך

ונו'מבורכתאמרוליוסףיב)לב,(שםואידך ]ב[

התיקוןעיקרשעניןהיינולומרישתחת.רבצת
לייחדוקודש,בריתיסודתיקוולהיותצריך
מתחתהארץעלכחינתשהואמלכות,עם

צפורקןתיקוןיהיהואזמעפרא,לאוקמא
והאםבחינתביפינו,נמהרהצדקנואלבביאת

זוהרבתיקוניכמכוארהאפרחים,עלרבצת
אנפין.בגמהבארוכהא)נא,ר\(תיקווהקדוש



ח'י'יםקפ

אביוכחרק(חיינוויעזרך,אביךמאווזחו

נזדמנחאביושלדיוקנושדמותלו,רגמח
שדרשוכמוצדיק,חיסודושמירתלתיקוןלו

בחינתחמשכתוחוא ,)טסימןושיב(תנחומארז"ל
תחתבחינתומלכות,יסודעםאנפיןזעיראביו
 ,בימינובמחחרחארץכלעללמלךח'וחיח
נדחימקבץבחינתלגאולחזוכיוזחידיועל
דקןמחיכלאצדקחגואלויבאישראלעמו

(כנזכר.האפרהיס,עורבצתוהאסצפור).

מברכ"ת,אמרוויוס"ףידי)עלוזחו
יוס"ףככחינתשמירתו,ידיעלחיסודת II(כרכ

כנזכר,תח/'תרכצתעדיגיד Iכנזכרחצדי"ק

 :אמוכימינוכמהרחשמים)ת 1Iמלכולהתגלות

חוריברכותעלגכרואכיךברכתכו)(טמ,
עייןעולם.גכעותתאותעד

לשוןתאותאונקלוס,תרגוםבשםי IIרשפירוש

ארץמצוקילשוזוגכעותוחמדה,תאוח
לשוןכאןעדלקכלם,וחזקיקתואמושחמדתן

(בראשיתל Iחז'שאמרוכמוחעניןל IIוי .ל 1Iזרש"י
ף, IIליוסאירעליעק"בשאירעמהכלן)פפ//ר,רהב

כדךרציחקמידחכרכותקיבולחיחוכיעקכ
אכיומידלקבלןאמושהכריחתווזיקוק,אונס
בי)כן/(לעליתולדותבפשרתוכמ"שציחק,

קחרקכני",קללתך"עלירכקחלושאמרח
עושרלקכלשחכריחתודכריםהזקקתוזהולי

אירעליעקבשאירעמהוכלחזח,בעולםונכוד
 .כנזכרליוסף

שחזקיקתועולםנבעותנאמרכאןנםכןעל
לא(רחל)אמוכיואםלקכלם,אמו

חנשיםשלחכחאךחזח,כעולםעודאזחיתח
משדלתואמוונכיאות)חאמחות(גםחצדקניות
א)לא,(קירושיןל IIחזשאמרו(כמוכדכרים,
קדושיםפרשתכרישואביו)אמן ה'/ד(י 1Iרשופירוש

ושלוםויחי

חעולםטוכגםלקבלשיוכלבחסד ,)ג)יט,(ויקרא
בעצמותוחצדיקכילזח,חכריחתוכןעלחזח,
ונמאס ,חעושרמנסיוןיראכיכזחחפץאינו

ממשכתאמואךחזחןעולםעניניבעיניו
כאשמשםאימאחסדובסודלזח,ומכריחתו
ככונתכסידורל IIבחאריזכמובאחחשפעח

חפרנסח,באשמשםחגשם,ומורידחרוחמשיב

יבין:והמבין

נזירולקדק"דיוס/'ףלראשתהיינהכו)(מט,
דריעלרמוזיו/לאחיו.

יסודב)טו,תיקו"ן(הק'ק fזוח'בתיקוניחמבואר

כבור/וחצריכיןהיסודבמדתכילשמאלא,נטיל

ר, /I(פבאבותחז"ל(וכמאמריצרו,עללהתגבר
ולחיותיצרו),אתחכובשר fנבו/איזחוא) lIמ

ועל ,ומצותוח/לשםרקקושדבריתחיסוד

שורשבחינתיצה"ק,בגימטריאקיקיייכן

 ,ן/ fבפעמיםמד'כלולוחואדקדושה,חגבורח

בשחריתוצייכאמתבכונתבסידורכמבואר

שלחגדחובכונתשם,עיין ,'ד fקדקבבחינת
ואתןזרעואתוארכ"חג)כד,(יהושעבכתוכפסח

ציח/'ק.אתלו

חיסו"ד(טיפתיוםף,וראשתהיינהוז'וש

,וקיק"י,יוס"ף).ובחינתש, lfמחרא

נזיריצח"ק).שלחגכור"חמדתלעיל(כנזכר
הפרישותכמדתהיינומאחוהי,(דפרישאהיו,

לעיל:כנזכרחיסוד)ושמירת

רז"לדרשוחנחחאטד.גרןעדבאוויי) ,ב(
(ד"השר"יופירושא)(יג,כסוטח

חמאורעשםעלחאטדגרושנקראכזחגרז)
וכשראוישמעאל,ונשיאיכנעןמלכיכלשכאו
עמדויעקכ,שלבארונותלוייוסףשלכתרו
כגורןכתריםוהקיפוהוכתרהים,כוותלוכולס

חקדוש.לשונוכאןעדקוצים,שלסייגחמוקף



חיים

רורהנהכיהאמת,ררךעלרמוןונראה
שאתיבג)סם,(תהליםאמרע"ההפלך

החציוניםיניקתהיינווגו/,ע.מיםרביםבחיקי

(אשרמלכו"ת,ממרתהשתלשלות)רוב(בתר
וגםביחור).חשיביוכחרמיסו"רהשפעתה

גו/'ףכיב)רגב,ח"גחםימאנ(רעיאמזוה"קנורע

אחרויוסףיעקב·כועלחר,חשבינו/ת Iוברי
שוכתר"ושראווןהוויסור,תפארתהם

מלכו"ת).מרתהיסו//ר/ת Iעטר(הואיום"ף,

וארונו(תפארת.יעק'יב,שובארונותווי

מלכותמרתהואאנפיו][ןעיריעק"בשל
יוסףיסורעםכנןכרחשיביוכחרנוקבא,

(כריכתריהםבוותווכויםעזביויחריו).

כגורןכתריםוהקיפוהומשם).לינק
קוציםשהמה(היינוקוצים,שוםייגהזבוקף

עלהתנצלוכאשרלשושנה,הסובביםפכאיבים
יצילנוה'לעיל),כנזכרה ttעהמלךרורזה

אלויביווהמביובימינו,במהרהויגאלנומהם
יתברך:השםבעזרתלנכווהרמיזות

מת.אנכיאחיואליוסףויאמרכד) ,נ(
ס ftבשל flחזבררשת(כירוע

עליו,וסופוי)יב,(זכידחהכתובפיעלאנב,סוכה(עיז

מהימבא(רעיאוזוה"קא)קי,עמודהמדרשיםאצררועיי!

למות,יצטרךיוסףבןמשיחכיב)רעו,ח//ב

שציוהחייםעץבפריל IIבהארזי.נורעאפנם

יוסףבומשיחימותשלאלהתפלללתלמיריו
לוירשוילםבכוותכבסידור(עיין tוכותשכוובברכת

אמנםלזה,ורחמיםתפלהשפהניופשמעעירך),
ברחמים,באהכשהגאולהרקזהכלכיפובן
בומשיחאתלהצילזה,גםלפעוליוכלואז

אזהדיז,כמדתהגאולההואאםאמנםיוסף,
כירוע.לזהתקהנאיןחו/ושגנזרכיוו

זבתאנכייוסף,ב"וח ttמשיהואיום"ף,וזו/ש

יפקיפקיואוקיםפחמת)כנזכר.

קפאושלוםויחי

מדתיריעלתבא·והפקודה(שהגאולהאתכם,
בןמשיחאמנםכנזכר).הריומרתאלקי//ם

נפשומוסרשהואמתן',ן'אנכיזההגיריוסף

 ,וגוויפקדפקדשאלקיםרקלמות,ברצון
(חלקדבשהיערותשכתבכמוהגאולהשתהיה

צריךאדםשכלעירך)ולירושלים/ה Iדאודרשואו

עיכובאוליככה,עלבתפלתויוםבכללבקש
הזה,פעולםליקחומכקשהואירו,עלהגאולה

שכוכלמיד,ישראללבניהגאולהשתהיהרק
עליוןהשמקבלבעצמוהצדיקיוסףבןפשיח
הארץזבןאתכםוהעוהשיהיהרקבצרון,

בשבעאשרהארץאולארץ).(חוץהזאת,
יהיהןהורק(ביוויעקב,ויצחקואברהם

וגמורהשלימהנתינהבימינובמהרהלעתיר
יתברךשבועתוויקייםישראלארץלנושיתו
שעהלפירקהיוהקורמותהגאולותבישמו,

בנודע):עבראשרוזמו

ירי)(עלאתכם.אלקיםיפקודפקויכד) ,ב(
ותקנו)(שתעלווהעויתם,

יוסווף,שלעצמותיו/ו(היינוייי,עצזבותאת

תיקוויריועלהצריק,יוסףיסו//רפרתשהוא
(עייןישראלעמונדחימקבץלגאולהזוביםזה

מגלותובפרט ,)בלב,בדרושהעמידהכרותכשעה"כ
מןה:יגאלנו)הארץערותמצרים

הפטורה

ותכוואביורורבסאעלישבושומה
מהיב). fבא(מכליסמאדמלבותו

שכתבמהפיעלרמוןנראהמא"ד,לשוודנקט
(סחנדריוחלקלפרקהמשניותבפירושהרמב"ם

במהרהצדקנומשיחכייב)יסררבא"דמ"א,פ"י

(וןהושלמ/וה,דורמזרערקיהיהבימינו

ושלמה).דור·מלכותהקםנאשמבקשים



ח-י-יםקפב

אביו,וו"וכסאננוישבושומח/ש Iוז

פזוהרכבורעכשליפותא,סיהרא(שהיה

(שהיהמוכות"ו,ותכו"ן .»ברטמ,כזוה"אהק'

מזרעצדקנומשיחדודהמלכות[הכבת]תכו"ז
כמהרהשיתגלהלעילכנזכרכנושלמה

ושלוםויחי

כמומשיח,וודאדם(רוותמא"ו,כימינו).

פאפרותכעשרהז//למפאבו/ע Iהרפשכתכ
כתיכתהרמזז) lfפ ,ב/ Iההירזהיקור(מאמרמזה

במהרההראשוזאד"םתיקיןאזשיהיהאד"ם),

אמו:כימינו



ספר

חייס

 lשיוסו

עלספר

שטות





קפג

שמות

ויעצמווירכווישרצופרוישראלבניוז) ,א(
האץרותמלאמאודכמאוד

אחיווכליוסףוימתלהכתובונסמךאותם,
אשרלזה,זההשייכותל Ifיההוא.הדורוכל

יוסףשמתבמהתלויזהוכייפלאלכאורה
וישרצופרוישראלובניזה)(בשבילאחיווכל
בספרשכתובמהפיעליובןאולםכנזכר.וגו'
עלפרו)ישראליכניר"ח(כרפשתו,אלימלךנועםהק'

התורההיינוהמים,ישרצוב)א,(רבאשיתהכתוב

עלהשוץרכא)ז,(שםכמ"שבהכנעה,שיהיה
שם.עייזהארץ,

הדרך(רהחנאחיו,וכויוסףויזכתל flיובזה

ואתעולםיסודיהצדיקיםכשרואים
ישיגהרואהכלאזוטהרה,בקדושהעבודתם
כושאיומהבעיניו.ובטלנשברהרוחבקרבו
אחדואםפרוץדורונשארהצדיקיםמותאחרי

עצמואתיחזיקותפלהבתורהקצתיעסוק
דהגםהרבותאוזו/שהנשאר.הזהבדורלצדיק

ישורוןשבטיואחיויוסףהנזכריםשהצדיקים

פרוישראוובניזה)כלעםלעולמם,הלכו
אלימךל.הנועםכדבריהענוה(במדתוישרצו,

(היינו ,בםאו"יויעצםובווירהנו/ל).
הענוה,שהוא ,מאודו/"מאודבמדתשהתעצמו

אמרושלכרג) IIחג, l/פרעות(חלבותהרבמ"ם/ש Iכמ

שפלהוימאוד""מאודר) l/מ ,ו//פ(אכותחכמינו
התורהבמדתכחלהםשהיהוהגםרוח.

רבהבמדרשכמ"שמאבותיהם,מסורותמגילות

ואל )בtח,(לקמוהכתובעלבזהח)ח, IIפרכח(שמית
רקנתגאולאכופיעלאףשקר,בדבריישעו
ותזכואזה)ידיועלהענוה.במדתאחזו

בלקוטי/ש Iכמאמ'/ת,(אותיותאת"ס,הארץ
שאמרוכמוהיינו(כפשרתו),להאריז"לתורה
עלוקיים,עניוקבלהויא)(יר,בסנהדריןחז"ל

[בשבתחז"לשאמרוכמוקיום,לוישזהידי
קייםנשארהאמ"תהיינוקאי,א IIקושט ])א(קד,

לעד):

בןותמלאאתם.האץריאותוכז) ,א(
(כראשיתואיךדדן.במסורה,

המבוארפיעלי"לחמס.האץרותמלאיא)ו,
וכון),כשרכלקץ/ח I(רנחבפרשתלעילבדברינו

הארץותמלאבזהבהאריז"לונודעשם.עייו
יתגלהבעתרמוו(ווהו .ת/ Iאמאותיותם f1את

קודםזהעליהיההבירורוהנסיוןת, ffהאמ
ביתבהבנותבימינו,במהרחצדקנומשיחביאת

 ,)אפח,(פסחיםול Iחזשאמרוכמואמ"ת,יעקב

וגוףבנפשהחומסיםידיעלהנסיוןיהיהואז
(קיכ,כתובותבסוףז"לכמאמרםדבזוזי,בזוזי

האמתבעדשלוחםומיזה,לעומתזהואת ,)כ



חייסקפר

וזווש)חמם.ואנשימקטריגיסגנרויעמרו

חו ,)ל f1כנרבזיזי(בזוזיהזכם,הארץותזכוא
ותורתושמובכודלמעןבימינובמחרחיגאלנו
 :)ן lכ'איתקמאמהדוראתיחרבדבריבדברינו J(ועיי

שלמחשםבםפרזי"ננהקרושואאזמו"ר
אותם.חארץותמלאפירשידכתב

תורה(ליקוטיחקרושיםבםפריםחמבוארפיעל
מחפיעלת, IIאמאותיותם IIאתכיבפרשתו)

וכוןכאברהםלאא)(פח,בפםחיםחז"לשאמרו

תתןו,כ)(מיהכוכתיבבית,שקראוכיעק"באלא

יעקב)(שלבפניוויוציאךכוועלליעקב.ת IIאמ
עלהגלותחתחילזחועללן),ד,(דבריםממצרים

(היינוותזכי"א,ש Iוזויעקב.בזכותלהגאלמנת
י"של"ףהוא,ארו'ץשלמילויהאר"ץ,מילוי)

שחוארחזכי"ם,רי"ןהם"רבגימטריאד"י,

תלתאמחניכלול ,)ארעו,(זוח"בתפארתיעקב,
דרביותוכוכאןערכנודע,ב)קיח,(שם

הקרושים:

תרגוםוגו'.מצריםעלחשרמלךםויקח) ,א(
יוםף.גזרתמקייםדלאאונקלום

שהמלךלומרשייךוכילכאורה,הלשוןויפלא
למלכותהשניגזירתלקייםמוכרחיהיה

שהכםאכיוומםרגבראאיפכאאדרבאשתחתיו,

פיעלי"לאך .)ממא,(רבאישתכתיבממךאגדל
חכתובעלה)א, Iפצורהכ(בראשיתרז"לשאמרומה

לכםיאמראשריוםףאללכוחנ)מא,(בראשית

ועייןלהמצריים,אותםמליוםףאשרתעשו
בר"הסק"ח , lהסעיףרס"ג(סימןשלוםבאותבדרבינו
שם.עייזוכון),רחבוכמדרש

בנישיחיויוםףשידעכיוועורול Iיוהטעם
כועלבמצרים,אצלםגבולהישראל

להםיחיחעצמםאתשימולוזהידישעלחשב
הםגםכאשרשיראלעם[ל]עצםשייכות

ושלוםשמות

ולאעליהםירחמוזהידיועלנימולים,
בשםשלוםבאותשםכמ"שאוישחיתום.
בניפוחששכי )'בררישא II(חדבשחיערות

בגלותאצלםבהיותםחוווהמילהיבטלוישראל
 ,עצמםאתימולוולאהנכריםממעשיוילמרו

המצריים.אתומלמקודםמחשבותחשבכןעל

חדשהמלךמחשבתרשעתהיחשזהול IIיוזחו
לשוןגזר'ותהיינויוםף,גזרתמקייםלאדי
אליעזררבי(פרקבשבתכדאמרינןמילו'ה,

הגוזר,יהודהרביאתשאלתיב»(קל,דמילה
וח Iחמיליום"ף,גזר"תוזחומוח"ל.חיינו

ולאביטל,זחובמצריםחצדיקיום"ףשההניג
עצמו,חמלךעלקאי(ואוליחחוא.חחוקקיים

עצמואתמלהמילהעליוםףגזירתלפיכי
עלחמדינה,חוקבעצמולקייםכדיחמלך,גם
עצמםאתימולוכשלאכרי ,)קייםולאביטלכן

יחיהולאיותר,לשיראלשונאיםחייוחמצריים
בעצמםישראלוגםכלל,עמהםשייכותלחם

כדברי ,ימולושלאהגוייםממעשיילמרו
הנזכר:דבשחיערות

ענותולמעזמםיםשריעליווישיובויא) ,א(
מםכנותעריויבןבםבלותם

עינווכאשררעמםםואתפיתוםאתלפרעה
הדעתגלותהיהבמצריםהנהכיוגו'.אותו

וליקחלחעבירשצרח ,)א Iפ'הצמות,גחשערח II(פע
אלקיאתדעשהואדקדושה,הדעתמישראל

חמהמיליעד ,)טכח,אהימים(רירבועבדחואביך
לעולםבאומהועלמאבותםקדושתםמשורש

רקהנצוצות.ללקטבמצריםעושיםומההזח,
בחתבוללותלהטמעולטמאםלהשכיחםצרח

לחםחםפיקרקוחנהגתם.לאומותםהמצריים
יא,(במרברבתלונותםשאמרי(כמימזווומחיח

חנםבמצריםבאכלאשרהרגהאתזכרנוה)
עלבשבתנווכןהאבטיחים,ואתהקשואיםאת



חיים

טז,(לקמזוגו'לשוכעלחםכאכלנוהכשרסיר
להםולתתאכילהכתאותלהמשיכםכרי ,»ב
המלךכעכורתולילהיוםשיעכרו ,לעכורתוכח

פנימיותועיקרוכיוצא.ורעמסספיתוםלכנות
היהכו,שהתלבשואחראהסטראשלהכונה

מתכליתלעילכנזכרזהיריעללהשכיחם
בפרשהשכתתורתכמאמרינו(כנזכרהצרנה,

והואהראשון,גלותהיהומצריםשם).עייןזו,
תרותליקוטי(עייזיומיאבסוףהאחרוולגלותהכנה
וכומשיח,חכליעלינושהתגכרותצא),פשרת
ולעומתכתשוכה,לשובשצריכיזבימינוהוא
כנילכותומושכתמטררתאחראהסטראןה

ההצטרכותגורל(מפניממוולתאותישראל
ומסחריהעולםכהבלילעסוקוכיוצא),והיוקר

לשוכלכםשיימושלאערניירות,וחלופיממוו
אלאנגאליםשיראלואיוכאמת,ותורתולה'
עלהוות),פ"ו,תשוהנהלכות(רמכ//םהתשובהיריעל

 .כנזכררכרהבעלאותםמטרירכז

וס fמ(כימסי"ם,רישעוירןישימוש fוז'

הזיגויםשערחיים(עץשכח"השלשרחוא
רק)הראוי,מתכליתם ffלהשכיחהיינו ,)ו"פ

כלעכורה(בסבלותבסבוןתם,ענותןומעז
בזןיותעתועיו).הןהעולםכהבליוהלילההיום
אוצרותכתירש'וי(כפירושמסכנות,ערי

וכלומחשכתם.מגמתםכליהיהשןהממון,
כמוהרעהיצר(שנקראופרעה,יהיה)ןה

הפסוקיםכשערבפרשתובהאריז"לשכתוב
ואתפיתוםאתמךל».ייקם(כפםוקתורהולקוטי

 ),פ"א,רהנ(שמותרז"לררשו(פיתוםרעמסס,

יכיוהמשכילשכאמתינו IIה ,בלעותהוםפי
הגשמייםעניניכלכיריעהכרכלויראה

הואועצומותרכותכטיררותכעתשעוסקים

ונכלעכאשפההכלשנעשה ,כולעותהוםפי
וכסףלתהום,ויררכלוםשוהאינוכיכמקומו,

קפהושלוםשמות

וחלופיחלופיהניירותרקכנמצא,אינווזהכ
רעתולפייתחכםאחרוכלהכל,והכלחלופיהן

ירראוזומרינהמניירותהשעריעלהאם
כאמתראינואשרהפוליטי"ק,בחכמתומעמיק

ה'לנגרתבונהואיןעצהואיןהכל,הכלכי
קץלקרככריהעולםשהחריב ,)לכא,(משלי

כלעללמלךהווהיהכימינו,כמהרהמשיחנו
 ,לתשוכתנוכרחךבעלצריכיןבזהוהאץר.
ואף ,)ה//ה(פוון,תשובהכהלכותהרמבווטכמ"ש

לעילכנזונלהתחכםעוריתעקשוכןפיעל
בןהכמ'/שהער,היצרעצתוןהווהבל,לריק
 ,ק' Iכפוליטיחכמיםלעשותן ,//ולנתחכמה//החכ

הכתובמבטיחנוןהכלועםרעתם.לבלכלוןהו
יפרץ,וכזירבהכןאותויענוכאשרכי)

ישאר,עורהאמינהנקורתושורש(כקרושה.

פניםכלעלעלייה,כניהמהמעטיםכיהגם
הנסיוןוגםשיהיה.כמהישארוהבירוריריעל

שונאי(כי ,ישראובנימפניויקוצוהוא)

משיחא,מלכאייתיוכרויתגכרווישראל
ריכ,(זוח//גכלקפרשתסוףהק/בזוהרכמכואר

כימינוכמהרהנצחרירויהיהןהכלעם ,»כ
 :רירןובמהרהכקרובויגאלנו

שמכטיחנוישראל.כנימפניויקוצוי"וינם
האמת,יתגלהלכסוףכיהתורה

כמבוארלריש,רלוותכיוהמפרירקוץהחילוק
היוהראילוויגשר"הויגשרפשת(עייזעמוקותכמגלה

בארוכהיששכרוכבניהדקמונים)כנתוכסו//רנב]

רדשוכמאמראררחרושמאמיר(עייזמקומותככמה

רש"ישפירשכמו ,אחןורשלר/והיינו ,)יאותח,

לעתירכי »)רו,(ררכםואתחנן(כפרשתשם
וזה .אחרה'כיויורוהעמיםכליכירולכוא

האח//ר,שלהקו//ץ(התגלותויקוצו,שכתוכ

גלותרקליפהכתר[שהםהמצרייםגםיורו
 ])א"פ(הגלגוליםבספרשכתוככמומצרים



ם I'I'הקפו

פני"ם(הבחינת ,ישראובנימפניבהגלות).
אחרה'ויאמרוכולםויכירו ,)ל Ifישראבנישל

כנזכר:

כיי"למסי"ם.שריעליווישימויאמראו
הראשוןהגלותהיהמצריםגלות

תצא).רפשתתורחליקוטי(עייזאחרוןלגלותהכנה
ממשלתמררךכירועכפשוטו,כמשמעו(היינו

שלאוארנונותם flמסיבהרביתהירועהמרינה

בניאחינועלושקריםבלבוליםוממשכריבם,
ויגיעםרכושםכלמהםיקחוכיערישראל,

עריויבןומתחלה .)ל"רלחםככרער
ממשלתםשריבעצת(הכלופרעה,וכסכנןת

פיי)פייא,רכח(שמותל flרןשררשופיתום,את

שיראלח"ושיררושכונתם ,בלעותהום
לטמיון)·

וו,נתחכוכ"ההבההכתובלעילשאמרוזה
ספריבבתיגעבילרע"טאותם(שיעשה

רוציםהםבאמתכילטובתם,לאאבלחכמתם.
ירועיםמרוריםענייםישראלבנישיהיו

ויעבירובסמוךלהלןכתובוכן .)ומיועדים
(שררשובפרד,ישראובניאתמצרים

בשפתיהיינור"ך,בפייהכ)יא,(סוטהחז"ל
ולבסוףהחטאות.הממשלותכררךיקחוחלקות

ברשעותקשה,בעבורהחייהםאתויוכררו

במהרהויגאלנויצילנויתברךהשם ,)ל"רגלויה
בימינו:

וונתחכמההבהלעילבמ"שי"לעור
כיוהיה(בקרושה).ירבה,פז

הגרולההמלחמה(הואמוחוכה,תקראנה

אותותשהםהגאולה,שקורםהעולםחורבו
נמימלחמהכ)(יז,במגילהכראמרינוהגאולה,
הסטראיראו,ומזההוא,רגאולהאתחלתא

ושלוםשמות

כפרשת!),תורחליקוטי(עיי!פרעהשנקראואחרא

הואגםונוסףבתשובה).ישראלישובושלא
אחרא).(בהסטראבנו,ונוחםשונאינו,עו

(שמואלואיןררו.בפתחיו,ה'ונלחםובמסורה
הגוייםככלאנחנו[גם]והייבוכ)ח,א

מו,ועלה t(היינו ,מלחמתינואתונלחם[וגו/]

מצריםמארץשיעלוישראלעלשנאמרהארץ"
כשרואהרומןמעצמועלהאבלהקורש.לארץ
ישיבושלאלנפשוויראמשיח,חבלירברהבעל
בררךמסיתםכועלבתשובה,ישראל

מעצמוישראללארץלעלותהציאניסטע"ז
צרק,הגואליריעלבסבררךולאהטבע,בררך
כפיהר.ררךוזהו

אנחנו,והיינו tליהבסמוךהמסורהוז"ש

 tמוחוכתנו'אתונוחםהגוייםבכו

הנביאשמואלהוכיחםאשרבשמואל,שנאמר
המפרשיםוהקשוכו,באמרםרעתםרבהכיאז

הואהלאקדח)פשרתמשחכתדותועייןשםוק Iדו(עיי!
יעוותיצרומלך,לשוםראורייתאעשהמצות

ביאורעיין ,סביבותנואשרהגוייםככלשאמרו
אלעזרמנחתת ttלשוזעיראבתרעאהרברים

פרשתלקמ!(הועתקהיטבותביוי ttבעהב'חלק
שופטנוה'כיהרבריםתמצית ,)ה IIרכג,שופטים

עשהמצותלנר][ששיורקיושעיבו,הואומלכנו
הגוייםככללאאבלמלך,עליךתשיםרשום
ללחוםבפרטלהם,להתרמותסביבותנואשר
ריעהמעיןוזהוהטבע,ברךרמלחמתנואת

בארץישראלמלכותלעשותבימינוהמשובשת
תהיהלאהיהוזאתהטבע,ררךפיעלשיראל
מאיאלאכנזכר,המסוחדהמשךוזהובאמת.

(זרכיהההםבגןייםונוחםהיןיצא ]ג[יההי)

בגוייםמלחמותנוילחםיתברךהשם(רק ,)גוי,
רורויאמרנד]יגאלנו).נסבררךורקכנזכר,

הזההפושתיעםונוחםוגו'שאוואו



היים

ןהדו"דמלכותבבוא(היינולכ),יז,(שמואלא
אשרהפלשת"י",עס"ונלחסישועתנו,יהיה

ילחמוכנודע,פאלאסטינאקראוןהשסעל
להתיישבהןאתהנפסדההדיעההרעיוןעם

במושבותהטבעבדרךבפאלאסטינא
נח]וכיוצא).המעשהחרושתובתיהקאלאניעס
עונו,ונוחםויצאהנגבונוךויתונרונר

משיח,בבחליאחרונותבמלחמותיהיה(שזה
 :בימינובמהרהינאלנוה'יא).(יא,בדניאלכמ"ש

וכןירבהכואותויענווכאשרי) ,א(יכ) ,א(

שוחרבמדרש .יפרוץ

אמרוןדים,שקרעליטפלוסט)פקין/ט,(תחליסטוב

פקודיאצורלבבכלאני .לונתחכמההבה
פליאהוהואירבה.כןאותויענווכאשר ,)סש(
 ,בישראלתלויהיהלאירבהדכןהךדהא
 ,פקידיךאצורלבבכלאנילומרשייךשהיה
הקודשרוחרקויפצרו,שירבוהברירההיהולא

רכח(שמיתרבהבמדרשכדאמרינובזה,בירכן

בעשייתו-ולאהשמיםמןברכהוהואיא),פןןא,

(יכ,סוטהבש"סשמצינומהפיעלי"לאולם
קשהנזירתךלעמרם[מרים]שאמרהא)

טענהלוהיההואכיאםוכו',פרעהמשל
התפשטהאשרבימינווכזלריק-מולידאנילמה

ורביהפריהלמעטהצרפתיםבדרךר"להמינות
מעותלהםשאיזיאמרווכושונות,בתחבולות
ומצריםפרעהטענתכןנםההיוזהולפרנסם.
ובנייעקבחלקכולאיתברך,בהשםבכפירתם
 ,לכלומפרנסהזןיתבךרבהשםהמאמיןישראל
הטף.לפילחםישבעובודאי

שקרעויטפווטובשוחרהמדשרוז"ש

שקר(בטענתוו,נתחכונההבהזדים

ולמעטבניםלהולידשלאורביהפריהלמעט
הכופריםשלשקרכטענת ,ח"וישראלאת

קפזושליםשמות

פריה(כיפקודיך,אצורובבכ:ואניהנו,ל).
התורה,מןעשהמצותהןפגזודיהואורביה

יתברךהשםיעןורןהיימו iכשי,וממילא

כנןכר:לפרנסם),

(סוטחל l/רזדשרוהילדים.אתותחייןיד) ,א(
שהיהי TTרשופירשב)יא,

החייםבאורדקדקומזוו.מיםלהםמספקות
שמספקותבתחלהנאמרלא ; Iשזותיראו)ןח I(ד

מלךדברכאשרעשושלא iרכומזוז,מים
ותחייןלשוןכפלעלרקדשרוורז"למצרים,
מקודס.זאתעשולאלמה

רואיםאםכיהקדושים:ספרים lנודעכיוי"ל
אומצוהאיזהעלמתנברז"ברשהבעל

לקייםזהלעומתיתנברואןלבפולה,תעשהלא
פרטיהבכלשאתביתרזאתעשההמצות

בזהנמיוהכיולהדרה.לחזקהאומץולהוסיף
שהיוומריםיוכבד;נביאות Iראוכאשר

תורח(ילקוטיפרעההואדברהב:עלכימיילדות,
הזכרים,אתלהרוגמתנברמלך)ירקםבפסוקברפשתז
אומץשהוסיפורקהרנום,לא iשדילאהמה

 .כנזכרומזוןנז.יסלהםלהספיק

ח Iר' ~א,(שמותהחייםבאורשכתבמהועייז

 .אותויענווכאשרתיבתעלןז') Iבאותיראו
קמא(מחדזראתורהבדבריזה;נ;לשכתבנוומה

 :שםעיין ,)ג IIלאות

יכלהולאירחיםשלשהותצפנ,הוכ) ,ב(
תבתלוותקחהצפינועוד

הילדאתבהותשסובזפתב,חמרותחמרהגמא

בדברינו(עיין .היאורשפתע'לבסוףותשם
ויראהכתובעלז"לי Tרש'ייברי I :עלבזחבעח"'!

בזוהרעייןאלקים).וידע~'שראלבניאתאלקים
 ,)איב,ב I(זוחןבפרשתןהלז : lחכתועלחק'



"יים nקפח

וכן ,)ה/ Iמאותתניינא(מהדוראתורהבדבריובדברינו

 .דוכתיבכמהעוד

אב(תמוזירחים,שושהותצפנהוי"לוזהו
וואאמנם)הק'.בזהרשםכנזכרוטבת

(אחרי,בזוה"קמכואר(כיהצפינו,עורינוה

אשתכחדדינאבשעתאאיתזמניוכיא)נח,ןב Iזוח

דרשוהשנהראש(עניןהכוללבשערעייןוכןוכו',
כיב)קנמ,(זרחן'בהזוה"קדבריפי'ועל ,)'א

דיניןומהםנייחיןמהםהשנהבכלהחדשים

ולאסוף,לדבראיןכןואםשם.עייןתקיפין,
בכלהאלוכזמניםנם(כיהצפינו,עודיכלה
להצליח,צריכיםהדיניםשליטתשהםהשנה

ידיעלתהיההשמירהרקעצהאיןכןעל
ועידן. iעידבכלתמידומצלידמנינאהתור'ןה

התיב"הת I(רוגס"א,תיב"תווותקחוז"ש)

בספרכמ"שג'מרא,ס'שנהא'ורייתאגמ"א

בפרשתו,זי"ע]מלאנצהוטההוןק[לזקיני,בינהיודעי

ושבעלושבכתבאוריית"אכלולוהיינושם.עיין
איןהואנמר"ארקכינמרא,משנהזהופה,

(בבארז//לשאמרוכמוהימנו,טובהמדהלך

ולהורותלהביןיוכלוידהועל ,)אלג,מציעא
שבכתבבשלימתההתור"הוזהומהמשנה,

הרמ"ח(היא ,בחס"רותחסרהפה).ושבעל
כלשקייםבמספרואברח"םומדתעשיו,

ומצלת ,)אפכ,(קידשויוניתנחשלאעדחתור"ה
אתשעבדוטרםבמצריםאזונםתמיד,

ובזפ"ת,התורח).בקבלתסיניהרעלחאלקים
קרס"הנגב"הצפנ"הבנימטריאת fl(בזפ

בפירושחחמחהאורדבריעלמכווןיס"ה,
ותצפהנוהכתובעלכנ"לבפרשתןהזוה'/קדברי

גבוליחי"במעניןבאורךשםעייזירחים,שלשח
שחםכנ"לונו/,צפנחרוחותוזחוחד'אלכסון,
אתבהותשםאלכסון).נגוליחי"בכוללים
ומפייתורתינו,ומלמדרבינומשה(זחוהיור,

דמשחדרוחאיומיא,בסוףעתחנםחייםאנו

ושלוםשמות

 ,ודראדראבכלבגלותאאבתרייהאתתרך
בתיקוניוכמבוארחכמים,התלמידיעםובפרט
חקדושים.הספריםובכל ,)אקיב,סט(תיקיןזוח"ק

שפת'עווכנזכר).(יומיא,בסוףותשםש) f1וז
למחא) ,ז(בתעניתחזן/ל(כדרשתהיאור,

ממקוםחולכיםמיםמחם, fלמי/חתורחנמשלח
העניורבינומשהובפרטנמוך,למקוםנבוח
לגאולהנזכההתורחידיועלאדם),מכל

בימינו:במחרחשלימה

מחלעדחמרחוקאחותוותתצבד) ,ב(
מדבריידועהנחלו.יעשה

אםחסגירח,מימריםב)(קאןםזבחיחש"ס

אתרואהןרואיןהואןרהסגירה,משהתאמר

קרובאהרןחסגירח,אהרןתאמרואםהנגעים.

וידועהנגעים.אתרואהקרובואיןחוא,

חואקרובנמימשחחדאוביחמניהחקושיא

ולמהביניהם),קורבהחבדל(בליאחרןכמו
חמפורשיםותירצוהוא.קרו"במשהאמרלא

(אןהימיםבדבריחכתובדךרעלדרושבעלי
שבטעליקראובניוהאלקיםאישמשחדי)כג

מחציוהאלקיםאישמשהלחיותחיינו ,חלוי

קורבחאליוליחסראוילאוכון,ולמעלח
כןעלהלוי,שבטעליקראובניורקגשמיות,

משוםובמשהחוא,דקרובבאהרןרקאמרו

לקרבתלייחסולכבודויתכזלאאבלהוא,דזר
פהאלפההןעםידבראשראישודם,בשר
הנביאים.שלרבו ,)חיב,במדבר(עיי!

בעתפרעהדבתבמעשההחלזחוהנה
הנכרית,מןלינקרצהשלאהמצאו

י. IIרשופירושכה) ,א/ Iפרהנ(שמותרז"לכדרשת

(עמדח)אחותו,ותתצבשנאמריוולוזהו

מרחוק.רקקורבהעמוהתייחס(בליסרחוק,
רבינומשהשהואדעו/ת,(בחינתורע"ה,יען)

וו,יעש"הסהבשרפת!».תורהלקיוטי(עייןעווה



חיים

עלןח, Iלדערקאצלוחואעשייחבחינת(גם

ועיין.כנןכר.ודם)לבשרלייחםוראוילאכו
חכתובעלכןדרישהל"ט) ,א"פ(םוטחירושלמי

ברוחןחפםוקמרחוק,אחותוותתצבחלן

הארץמלאחכילדעח,וכו',נאמרהקודש
לאכילו,יעשהמה .)טיא,(שיקהיח'אתדעה

אלםודוגלחאםכידבר,אלקיםח'יעשה
לשווכאועד ,)ז-ג,(קמוסהנביאיםעבדיו

 :שםעייז ,חירושלמי

מךלוימתהחםהרביםבימיםויהיגכ) ,כ(
מוישראלבניויאנחומצרים

מןהאלקיםאלשועתםותעלויזעקוהעבודח
 ,כפשוטוהפירושלחביןעיוןצריךהעבודה.

כןעלמצריםמלךשמתבשבילתלויןהדמה
(ר"הן"לורש"יהעבודה.מןישראלבנייאנחו
א, tIפרכה(שמותרז"למדרש(בשםפירשוימת)

ישראלתינוקותושחטשנצטרעהיינווימת,לד»
כז,שחהיחואאמתכןובודאיבדמם,ורחץ

רחוקחואהלזהכתובפירושבפשטאמנם
מןשיאנחושכתובמהכןאםוגםמאוד.

לאהנזכרלפיחלאכלל,פירושאיוחעבודח,
שהמיתבשבילרקכלל,קשהמעבודחהאנחו
המפרשיםנטוכןעלבדמם.ורחץבניהם

קוריקייןמךלוימתכא"רויהיה tlררמכ"ז(קיי!חראשונים

שמתדחיינוופירשומזח,שם)וספורנוקזראכאכן

 ,רבינולמשחורודףשונאשחיחמצריםמלך
עייןוכו',מצרימחלשובמשחיכולהיהכןעל
חםרחעיקרעדייןזחדלפיקשהאמנםשם.
ממשחהאלובחכתוביםחזכירשלאחםפר,מו

כלל.רבינו

ערלבם(יצראדםבנידרךדהנהוי"ל
תוליור"לצרחאיזחכשישמנעוריו),

לכלוטבעו,חמלךהיינוהמושל,וטובברצון

קפטושלוםשמות

רע,אםטובאםלעשותבעו !tובנירצהאשר
ושריםמלכיםולבבחקבן'ה,רקתלווןזחובאמת

שפרעהבמצריםחיחוכן .)אב:א,משר(עייזבידו

נאמרכןעל ,עמואתושנאמשחאתרדף
כיזהידיעל(וחשבומצרים,מיךוימת
מתכאשרהטבע,בדרךישזועהלחםתהיח
לאעדייוכיראוזהכלועםהרשע,המלך
עלוגלותם.עבודתםגזירתנתכ:טלולאבמתק

ו'!זעקו,העבודהמן'!שראיבניויאנחוכז)

עתחראוכייתבר,ךלהשםרגזצעקו(אבל
יתברךבהשםרקהמלך,במרותתלוישאיו
 )ש/ Iוזשמו..יתבךראליוצעקוכןעללבדו,

העבודה,מןהאיקיםאישועתנוותעי

(כנזכר):

וידעישראלבביאתאלקיםויראהכ) ,כ(
בתוזן'לרש'ןיפירשאלקים.

ובעלעכל"ה.עיניו,חעלים ~ tוללבעליהם
לאמקודםוכיוחיו,דרשוניואומרצווחכרחך

שללבושמויתברךוהלאעליהכו,לבבתן
עלורח.מיווחשגחתולבווהו(כביכול),שיראל

 .קרובועםישראלבניעלרט Iובפמעשיו,כל
אתערותאלחיותצרדשחיהכרחן'"בעלאלא

וכמבוארחיםור,נציוצותבירורבתיקוודלתתא
ובכלפ"ז)המצותחגשקר(רישחייכ;עץבפרי

במצריםחיםודתיקיןועניןים, 1Vחקדוהםפרים

 ,הכלללטובתונפשםלבםשייחדוחיינו
בכלשמויתברךמלכותובכוריושיתגלח
אבותינושלמחמגילותלמרו U1(כמומשלח,
בהםמשתעשעיזשחיחויעקביצחקאברהם

רבהכמדרשכדאיתאבת, tו:.ישבתבכל
חיםו"דעניןוזהיח).פ/הרכה(שמות·בפרשתו

כלעםשייפיז),דכל(בכללאתאו~יעניןשחוא
חואלאשר ,חכלויםודז"קדושההיםודחואזח

(פריהראשונהומצוחג.רולח,חיותרמצוח



חייםצק

/וקיום Iהמיו"קיום I /היינוהכלל,תיקיוורביה}
זהנעשהעצמותאותלפובתולאהעולם//,

הכלללפובתרקהאדםכשיעשהכו .ח"ו
ברוחניותהכלללתיקווובפרפלזולתו,להפיב

כללותבחינתהיסו"דתיקוןזההריוגופניות,
שהשםשמיםרחמייעוררזהולעומתכנזכר,
כולו,העולם/ל Iכעלוחסדוכבודויגלהיתברך
היסוד.כוללדךרהבאיםההשפעותובכל

חייםבעץזו/לוויפאלחייםהר/בהקדמתוהנה

יעקבבקהלתפירושוויעוין )'דאות(כללים
אנפין,זעירשביסודפרקפז"קשםכיק) Iפז/(ערו-

קפ"ז,גימפריאשלשתן,בדעתכלליםג/גלוי
שםועייןחיים.בעץהקדושלשונוכאועד

באוךר.מבוארהעניןיעקבבקהלת

ו"ב,שנתןלשונוקדושתבטחרת/י Iרשוז//ש

הזר(תיקוניכנודעת IIלמלכורומז(שהוא

עלשהואיסו//ד(הואננויחס, .»אבנ,כאתיקיו
יסודזיוג[והיינוליה,סמוךמלכותגבי

(נימפריאו"ב,עויח"םרמוז)וזהוומלכות].
הדעתבכללותהיסוו/דשורששהואפז"ק,

בחינת(היינועינין,חעויםוואכנזכר).

(תהליםהכתובעלבסידורהכונהכידועיסוד,
והיינווכו/,ישברואלדכלעיב/יטו)קתמ,

צנו"ררצו"ןבגימפריאקס"אקפ"ר

בניאתאוקיםויראוז"שוכנזכר.חיסן"ר),

וירע, .)ל I1רכנביסודראייה(בבחיתבישראו,

יד"עוהארםא) fד(כראשיתכמ"שיחו"ד,(לשוו
לעיל),כנזכרלבמלכותיסודיחודהייבווגו',

יביז):(והמביןאוקים

וידעישראלבניאתאלקיםויראיאמראו
עליהםנתןרש"יפירשאלקים.

הזרותוידועעכל"ה.עיניו,העליםולאלב
המנהיגיתבךרהשםוכיבפשיטות,הביןבלתי

ושלוםשמות

נתזלאאזעדופרט,פרפכלעלומשגיח
עליהם.ולביעיניו

בוהלעילשכתבנומהפיעלקצתיובןאולם
וגו/,ירחיםשלשהותצפנהוהכתובעל

 ,ר"לשלפיותקיפיזדיניםשבהםומניםשיכי
שם.עיין ,)ע' Iיעאיב,(זוח"כהזוה"קרבריפיעל

והטומאה,הזוהמאמקורבמצריםהיהולאשר
הדיביםמשליטתשמירהביותרצריכיןהיה

מהם),ונשתלשליםהנמשכיםדרחיקין(מסאביז
הקפבותימישחםהספירהבימיכןועל

הכונותשער(עייןהאריז"לבכתביכבורעוהרינים
חייםעץרפיוכזה,/ה Iדוכ Iידרושהעמרםפירתעניוח"כ

/ז Iתמובימיובפרפ ,)ז IIופפ"דהעומר,םפריתשער

כו'להשמרשצריכיזהחדשיםשהםא"ב,
ביותרכןעל ,)םש(בפרשתובזוה"קוכנזכר
הסתרתיהיהשלאעליהםהשגיחשמויתברך
כתבוהנה .ח"וביותרמסובוהואאןכיפנים,

ד"הא'אות ,'גמארמאיירחדש(ממארייששכרבבני

מדרנות,לב'נחלקוהספירהימישכלעייו)וההנ
ומספר ,בעומ/ורל"גקורםל'ובהיינוב, Iפו/לןוב

האוראןונמשךכברשבמתק 1לאחריוטו"ב
באוךר.שםעייופו//ב,כי

עויחםנתןרמוןלשונובקרושתרש/ויוז"ש

(בימיו"ב,שמו),יתברך(בהשגחתו

תקיפיזהדיניםהמהשאזהעומר,בספירת/ב Iל

ביותרושמירההשנחהצריכיזכועל ,ל Iכנ/
ן Iתמו/חדשי(בימי ,עיני"יחעויםיואכב/ול).

הב/בכיכול,עינין/ובחינתהםשאז ,ב/'א

ולאטז),אז(איהכמיםירדהעיב"יעיבוןים Iעיבי'

אדרבאפנים,בהסתרמהםשמויתברךהעלים

אוקים,וירעלפובה).ביותרההשגחההיתה
והבינםשמרםכןעללנאלם,(שצריך

 :לנאולה)



חיים

ויד"עישראלבניאתאלקיםויראיאזבראו
חחייםחאורפירשאלקי"ם.

נסתריםדבריםוידעוני/)יריא(ר"חחקדוש

דאדרבאמאודןיפלאולכאורחעכלו/ח.שחרעו,
שבחםנסתריםדבריםשמויתרבךפקדאם

עלוי"ללחגאל.כדאיםאינןכןאםשחרעו,
שיערדחיינוזח,ובכתובבפרשתושכתבמחפי

בגלות,עודלחניחםכדאישאיווראחיתו/ש
ונאם](שביסוד),נסתריםבדבריםכברחרעואם

כןעלביותר,יתקלקלועודח"גלחניחםיסף
 :לנאלםעליחםלבכביכולנתןזחבשביל

חלא(וקשחמכאוביו.אתידעתיכיז) ,ג(
כללבותעלומותחכליוערח Iחקב/

ישראלבנימכאוביאתדוקאולאבריותיו,
ט)םג,(שיעהיכמ'/שחענין )ל//יאולםבמצרים.

כביכולואזבכיכול,צר(בוא//ו)לוצרתםבכל

עודיוכללאובצרתינובצערנומשתתףכשחוא
אזשחואכיוןולצערנו,לנולחרעמקטרגשום
(לשווירעת"י,כיוז"ששמו.יתבךרנגדגם

חיינואשתו,חוחאתיד"עוחאדםא)ר,(כראשית

מכאוביו,אתכאחד).וחתחברותזיווג

ואררואז)כנזכר.צרלוצרתםבכל(בבחינת
לא(כיוגו',ויהעיותומצריםמיריהצייו

עודלחארךלומרפחלפצותמקטרגשוםיוכל
שיגאלנורצוויחיוכוכנזכר,וצרותינו)גלותנו

 :בימינובמחרח

וחוצאפרעחאלואשלחךלכחהעתוי) ,נ(
ממצרים.ישראלבניעמיאת

הגשער(דפע"הבחאריז"לחמביארפיעלי"ל
במצריםיונקחיחפרעחלאשרכיפ"א)רןנ,צרת,

בחינתאנפין)(זעירישראלחיוכןעלמחערווף,
ממצריםיצאווכאשרתלת,גותלתשם,עיבור
בחוציאךוגי'חאותלךוזחיכ)ג,(לקונונאמר

צקאושלוםשמות

עלחאלקיםאתתעבדוןממצריםחעםאת
עיבו"ר(בחינתמחעיבור,חיינוחזח,חחר

ר, IIפקיטיכ(שיהרבמדרשכמבוארמרחם,חנשמט

יניקו'ח,לבחינתבאופסח),שללז/ובפיוטי)
בקבלתחשבועותבחגלמוחי"זכךואחר

כבודע.חתורח

יונק(שחואפרעה,איואשיחךוכהוז"ש

ישראלצריכיןעתחלעתכן ל~,מחעורף,
יבואוממנווכשיוציאםר, II'עיבובבחינתלחיות

עמ"י,אתוהוצאלמוחיו).ובםיניקח,לבחיבת
(שחואישראי,מווחיו).ניקח Iי'עייבורת II(ר

ממצרים.מחארזיוול)לעילוכנוכראנפין,זעיר

ח Ifאחידי)ג,(לקטובסמוךזחאחרנאמרכןועל
בחינתברבוע,ח Ifא.חישםשחואאליכם,שלחני

נעלם,עודאזאנפיוחזעירבחיוח;אחוריים,
הג(שערחייםעץבפרי(כנורעעיבור,בבחינת

 .»א Iפוחונצרת

א)קנא,(תחליםע/חחמלך"'ור Iמ"של IIיוזח

חאבות(אלוחחרים,אלעיניאשא
חג'חיינו ,)איא,חשנחראש(עייול Iרזוכררשת

למלכותחשפע(לחמשיךמאיז,מוחיוון).
(אמנםעזרי,יבאמעלח).שלאי//ומבחינת

דרךחיינוראשונות,מג'למשוךכשצריכין
באכךואחרעיבור,בבחינת tשבחואאימ"א,

ועלמוחיוון,לבחינתכךואחריניקווח,לבחינת

בעץכמבוארנוקבא,אנפיו'ר Iלזעבאזחירי
וז"ש)שם.עייןונ"ק),ר"חפ/'אחנםיריז(שערחיים

מ'וחין.י'ניקחע'יבור(רן'ת ,'המ'עםע'זרי

ואץר,שמיםעושחלבחינת)באזהיריועל
וכנזכר:כנורע),ונוקבאאנפיןזעיר(שחוא

שלחניאחי'שיראללבניתאמרהכיר) ,ג(
לבניאמיהרבמסורחאלו'כם.

על(י"לאחהי.אשראחיחוסימךנחו,ישראל



חייםצקב

(עייןמצריםבגאולתחאריז"לשכבתמחפי
בדמייךלךואומרבאורך),פ"אהמצות,חבשעררפע/זח

דמיםתריזבסודפעמים,ב' ,)וטן,(יחןקאלחיי

חגאולחחיחולאשרכולם,טחורדםשנעשח
גדולחקטרוגחיחכןעלידבחוזקבמצרים
אחרוחוצרכוכיותר,סיףיםוכקריעתבצאתם,

בכלעתחשחואכמו ,חעומרספירתלסודכך
עלשמרבריםאלו,זמניםהתעוררותושנהשנח
חגעדימיםבמ"טדמיםהתריזמעשינוידי

שעולהברבועאהי"הבםודוהכונהחשבועות,
בכתביחעומרספירתבסודכנודעד"ם

ידיועל ,)א"פהעומר,ספירתשער(פרע"חחאריזו'ל
אח-'ייח,פעמ-'םאח-''ייחאההי,אשראהיח

שלו IIאלופ[חיותא'שחואאמ"ת,בגימטריא

פעמ-'םי'בגימטריאשחואמ"ת,עםעולם],
חשבועות,חגבחינתוחואאמ"ת,ונעשחו"ם,

אמ"תתתןתפארת,בחינתעליותווכלשמדתו
אשראחי"חוןחוכנודע. ,)כז,(מיהכליעקב
ובחינתם, 11אדחתיקוןעדם, 1ד/ברבוע ,ה' 1אהי

כנזכר).'ת 1אמ

יבניאמוריבן ]ב[המסורה]המךש[וזהו

ו,(לקמןוגו'וחוצאתיח'אניישראי

ד'חחוא,בלילהמצריםגאולת(שחוא ,)ו
ואמר ]ב[כוסות).ד'גאולה,שללשונות
סגרבארץחםנבוכיםישראיבנייפרעח

קורםחיה(שזהו ,)גיד,(שםחמוברעייחם

היהשאזבשלח,בפשרתכמ"שסוף,יםקריעת
לאשרכיפרעחוחשבל, IIכנהקטרוגגודל
היהמקורםכים"ח,-ה IIפבחינתהוא'ח Iפס

וחשבמשם,יצאוכךואחרבגלות,הריבור
עלהיםסגרשערייועליחםלחתגברפרעה

ידיועל .ר' Iחמרבפ"חחבחינחחואחמרבר,

יבנ-'אמרת-'כזעי ]ד[לתקן)צריכיןזח
(ויקראו"םתאבייאמכםנפשכיישראי

אהי/'חרבועריבועד/'םבחינת(תיקוו ,)ביז,

ושלוםשפות

ישראייבביואומרנה]חפעם)ועורכנ"ל.
(היינויד),די,(שםתאכיויאבשרכיו"ם

ולתקנם),לטחרםרמיםתריןדוום,פעמיםב'

יתברך:חשםבעזרתמובןחמסורחחמשךוזחו

מחרר.לררזכריוזחלעולםשמיזהטו) ,ג(
כידר,לדרזכרילוונרשחצטרך

חתורחלחםיתזממילאהבאיםברורותהלא
אךית"ש.שמותיואזלחםוינלההקרושה

משהיעדשזחאחי"ה,אשראחי/'הבזחנאמר

ביאתערגליותבכמחעודשיחיוע"חרבינו
יחיחגאולחכלוקורםבאחרונח,צרקגואל

(פי/וב»ברניאלוכמ"ש.עתהשחוא(כמונסיוז,
יוםבכללובאחכהוחנסיוזיאמינו,לארבים
-'ייגעקרים,מי"גהואצרקחגואלשיבא

(בפרשתרש"יכמ"שוחיינואח"ו,בנימטריא

ח'ישראלשמעהכתובעלד»ו,(וכריםואתחנן
לעתיריחיחכעת,אלקינורק(שהוא 1אלקינו
חעמיםכל(שיכירואחר,ח'צדק)גואלבביאת

בביאתןהולפיאחר),ושמואחרה'וכון
רבתיובר'ר, I1אחהןיתגלחאןרקהמשיח

עמוקותבמגלהכנודעש, Iברי'לחחליפהשלא
כבתובסו"ד ]ב[יהודהאילויוגשד"היוגשפשרת(עיין

מאמרארדחישרמאמרי(עייןיששכרובבניהקדמונים)

ג,(בראשיתור Iורררץ fקו/בסורי)אותח,רדושב

לעלי(עייןבזחברברינופעמיםכמהוכנזכריח),

למשחשגילחזחוכןעל .)ל Iי/נוםבא/זדוישימוד"ה
בגלותעמםשאהיההכתובבהמשךעווחרבינו
וזחיעיםשמיזחשלהםהנסיוןויהיהאחר,
כנזכר:לרי"ש),חרלו'ת(בין 1ו"ריו"רזכרי

העברייםאלקיה'וגוןלקוךלושפעויח) ,ג(
נאנלכחועתחעלינו mנק

 .אלקינולחןונזבחחבמרברימיםשלשתררך
פרעחידיתחתשקועיםחיהלאשרחנח



חיייייים

הקליפותשושרוהמההקליפות,שורשומצרים,

הניחולאאשרפרע"ה,אותיותמהער"ףינקו
מלכותווהתגלותקורשהשפעליררלישראל

הגאולהרברלילךהוכרחכועלש, 1ית/

כךואחרימים, fגעלרקמקורםבתחבולה,
לעולמילגמרינצולוסוףיםקריעתנסיריעל
כנורע.מהםער

אוקיה'לפרעהלומרהוצרכוזהומטעם
ברךררקעוינו",יינקרההעבריים

השםעםושייכותהתעוררותלנוהיה"מקרה"
היינוטוב,היותרכאופויאמרואםכייתכרך,

יתכרךהשםעםכקביעותשייכותלהםשיש
פרעהיכחשיםאזכתמירות,עליהםונגלה
להתחיליוכלו(ולאאתכם,אמתלאויאמר
אוחזםהואכייורעהואלאשרעמו),לרכר
יניחולא ,שלוהטומאהשורשהקליפהככח
התגלותומרוםמשמיאצלםההתגלותלבוא

אחת,פעםנקרהכייאמרוכאשראולםש, ffית
נשתלשלכמקרהאחרפעםאוליכלכויאמראז

לישראל.אחתצינורררךוהארהניצוץאיזה

ויאמרוג) ,ח(בכתובלהלזמיושבבזהוגם
רךרנאנלכהעלינונקראהעכריםאלקי

פואלקינולח!ונזכחהבמרברימיםשלשת
עןראבאבושםעייובחרב,אוכדכריפגענו

לכלולשפחרושחכונחפן>מלתבא//רוימארו(ר/וח

חרכ,אורכרחלילהעליהםשיכאחיהוריםגם
שם,עייזןה,עלהשיגפן) ח//ר(והרמכ"ז

במקרחהתגלותןהגםכיניחא,ולררכינו
כנןכרפרעהיאמיולא!ש Iיתבככורוהתבחרות

במררגהתתאהיראהבבחינתכשהוארקלעיל,
ית"ש,לפניולזבוחמוכרחיםכיכךכלנמוכה

כחרכ,אוכרכרויפגעויענשםפולא,אםכי
פעוחכאןניאולייכנסזחומקרח,כרךרזחוגם

הארהמקרהבררךנשתלשלאוליכילהאמיז,

קצגושלוםשמות

 ,כנזכרהעונשיראתרקזהוגםלישראל,אחר
והכו:

כניוואתאשתואתמשחחויקכ) ,ר(

ארצחוישבחחמורעלוירכיבם
 .כירוהאלקיםמטהאתמשהויקחמצרים
מטחויקחמצריםארצחוישכרשו!יפירש

מרוקרקיםומאוחרמוקדםאיו ,בירוהאלקים
דהאהיינוז"ל,י IIרשלשווכאוערכמקרא,

וישבכך)(ואחרעמו,כירוהאלקיםמטחלקח

שכתכמחלפיגםליונראחמצרים.אצרח
שםחיחחאלקיםמטחרזהלפרש .כסררו

עםעמוכשלקחוכזעלעליו,חקוקחמפורש
תורח,םפרכמוחצנעיוחררךעלכיתוכני
כלינאיםבשיראיםוכרכושבקדושה,רכר
המקוםחיחושםמצרימחכשבא,·רקכליכתור
כועל ,!חכמצותהאותותכולעשותוהזמו
(ושם)מצרים,ארצהוישבשפירנאמר

(ממש,בייוהאוקיםמטהאתמשהייקח

כנזכר:מצותו),לצורר

עלינונקראחעכריםאלקיויאמרוג) ,ח(
ימיםשלשתרררנאנלכח

אוכררכיפגענופואלקינו Iלהונזכחחכמרבר
ואומרצווחחלזוחמקראיפלאהעניובחרכ.
הזהכלשוולחםנאמרלאהלאכי ,ררשוני

וגםימים.משלשתחריכורהיחולאוכלל,כלל
יפגענ!יוולאיפגעו!ר,פולומרצרדהיה

העונשככרהיהוכיוגםול). Iזי IIרש(כפירוש

לאאםמידתתאהעונשאעלומוכומסומו
וכון,לזבוחיזכו

 !ה(מקורםחסמךופסוקעםקצתיוכואולם
אשמעאשרח IIהוימיפרעהשאמרב)

כיב)בנ,(זוח//בהזוחייקרבריפיועלבקולי,



חייםצקד

להודותאופןבשוםרצהלאהוי//הבשם

פרעהינקכיוכבודע ,עצמואתולהכניע
(את ,)א//פדוכ,צית,חגשערח fl(פרעדעו/תמבחינת

הואותפארת ,)יר)ו,(קהיתוגו'זהלעומתזה
כןעלדע/'ת,עדהאמצעיבקועולההוי'וה

הויו'המשםלכתחלהלולומרצרולא
הוד(נצחהאחרונותמספירותרק(תפארת),

ימי"ם,שוש"תירךנאנוכהוזו'שיסוד).

כנודעכנזכר,יסודהודנצחספירות,ג'(היינו

יום,נקראספיר"הכיח)אות "עךראורמאורי(עיין

(לתקן), ,במיברהבנין).ימיז/מבחינת

להעליםשרצו(היינו ,אוקינווה'ונזבחה
יהיהבקרבןשעלייתםואמרו ,לולגלותולא
הנ"ל,ימיםשלשתעד[העבודה]דרךרק

כמובן ,אלקינוהוי"הלבחינתיעלהוממילא
(נםב,בחראוביבריפגבונופןחו).ליודעי

שכלפרעהלפנילומרמיוחדתכונההואןה
מבחינתרקעילאה,יראהבבחינתלאיצרוןה

לאאםלישראליפגענוח//ופןתתאה,יראה
ישיגהואגםוזהובחרב,אובדברכנזכר,נזבח

כפשוטה,תתאהיראהיראיםשהמהקצת,

יאמיזאוליןהועללעיל),הנזכרהעונשיראת
להם.ויתצרה

(ווח//בהק'בזוהרשכתובמהזוככחינהוי/ול

דמטיעדהמשיחביאתקודםעלא)רנח,
הודנצחלבחינתרומזהיינוברגלי'/ו,רגלי"ן
ירגישוהמדרגהפחותיהאנשיםשגם ,יסוד

רקלזולתו),כמוהו(שאיןוהצורך,הצרות
כאן(ואיןבימינו,במהרהצדקגואללביאת

 :להאריך)מקומו

ויעשוהאנשיםעלהעבודהתכברט) ,ה(
רפין,ג'במסורהויעשובה.

יבואובכםלבחכםוכל )'יה,(לקמןואידךדן.
בניויעש"ונג] .'הצוהאשרכל ~אתויעש"ו

ושלוםשמות

כנזכרהרמזי"ל .)בט,(במרברהפסחאתישראל
שרשיתהגאולההיתהמצריםגאולתכילעיל,
תירהליקוטי(עייןהאחרונההזאתהגאולהלסימן
חבליכמוהגאולהקודםהצרותוגםתצא),רפשת
שיהיהמהעללרמזבאוזהי .האלומשיח

האנשיםבווהבובווהתכבובאחרונה

צדק,נואלוביאתה'באמונתעוד(המחזיקים

עםלהלחםהזהוהעולהעבודהעליהםתכבד
וגודלהקמיםורביםוהבלבול,אחראהסטרא
לעמודצריכיןןהכלועם .ר"לפניםההסתר
לקירובותורתוה'(במציתבהויבושןבנסיין),
בוחכםוכוהמסורה)שכתבוזההגאולה.
(עייןשטותרוחבונכנסהחוטא(כיבכם,

כואתויבושןיבואולב)חכםרק ,)אג,סיטה
בניויבושוןה)ידי(ועלהו,צוהאשר

יבאהמשומר(לילהפסח,אתישראו
ופירושב)(יא,השנהבראשכדאיתאלגאולה,

שכתובוכמוהמשומר),ר//השםהשנה(ראשי flרש

התקדשכלילהשירלכםוהיהכט) ,ל(בישעהי
שנעשהידיעללעתידיההיןהופסח,חג

כןאמזיגאלנו),בימינובמהרהכולםהומצות
רצוו.יהי

שקר.בובריישבווואוהקראסיוםוזהו

נב,ב(שמואלואידךדן.במסורה,בוישעו

הגאולהשקודם(חיינומושיע.ואיןישעוכמ)

(שלשקרביבריישבווואובנסיון)יעמדו
הבלדברישיפוצועת,והמכתביפוליטיקה

ותיקווהעמיםלשלוםבקרובשיזכווכזב
ישובולאזהידיועלהטבע,פיעלהעולם

כימושיבו.ואיןישבוויהיה)ואזבתשובה.

משיחהואישראלאתלגאולהמושיעכאמת
פכ//ה,(רבהאליהודביבתנאכדאיתא ,צדקינו

יצילנוה'המשיח.ימותאלאשיעאיןה)
ובמהרהבקרובויגאלנוהנכזבותמדעות

בימינו:



חיייים

שמואשרישראלבנישוטריויכויד) ,ח(
מרועלאמרפרעהנוגשיעלהם

גם ffשלשםכתמולללבזחקכםכליתםלא

ואיךרדן.תרין,ובמסורההיום".גםתמול
תמול"נםישיבןנאלאמדועכז)כ,(שמואלא

דבריפיעללומרוישהלחם.אלהיום"נם
הכתובעלבהרבפרשתהקרושהחייםהאור
ברוךהארוןכי , fוגואחדימוךכיכח)כח,(ויקרא

(תחרםכדכתיבכביכול,אחלצדיקיםקראהוא
בהעירתהיהוהנאולהורעי,אחילמעזח)קככ,

כילכםהטובלהםויאמראדםבנילבות

יערבומהאביכם,שלחומעלנוליםחוץתשבו
 , fוכוהעליונההחברהזולתבעולםהחייםלכם

ליתןעתידיןזהועלממכרו,אתהןיגאלובזה
ומהםישראל,גדוליהאץראדוניכלהדיןאת

לשונוכאוערהעלוב,הביתעלבון fהיבקש
 .לעניננוהקדוש

הרביםבעונותינובימינורואיןאנווזה

אשרזהולעומתאחרא,הסטראהתגברות

יעוררוכיקרשוברוחהחייםהאירהעיר

הגאולהלבקשרקהעולםאתהמנהיגים

הןלשונו,נעימתקדושתלעילוכנזכרשלימה,
ופרנסתהעמיםשלוםלבקשרקאומריםהמה
ויחניפוהזה,עולםבתאותוכיוצאביתם

לתתשירבוכדיאלו,בדבריםאליהםלהבאים
אלול ffהנלפיופשוטיותר,כםףאגורתלהם

הנביאיחזקאלשחשבו(הפושעיםהרועים
ידברוובמרמהלטובתםעצמםאתשרועים

וגונדאדברהבעלהעמידפל//ד»(יחזקאלוכו'
שיובושלאישראלבנילבותלהטותכדידיליה
המהכיאלו,משיחחבליבצרותגםלה'

וכיוצא,לנויהיהשלוםכיוידיחוםיסיתום
האורשכתבכמוהדין,אתליתועתידיןאבל

עלבוןהקב"היכקששמהם(כנזכר)החיים

קצהושלוםשמות

עלועונשםלמכותםשיעורואיןהעלוב,הבית
ל. fר/זה

שונואשרישראובבישוטריויכווזן/ש

כרחךבעל(כיפרעה,בונשיעויהם
פרעהנוגשישהםאחראהסטראהעמידום

בניוממונילשוטריוהעמידו ,לעילכנזכר
בויתםואונדועואונראלו),ישראל
שהעמדנוחקכםהיה(שזהווובז,חקבם

ללבו"זישראלבניוממונילמנהיניאתכם
ועללתשובה,לבותםלעוררהיינוהחטאים,

וכוןחטאיכםיהיואםיח)א,(ישעיחהכתובדךר

היהוזהו ,יגאלוזהידיועלילבינו,כשלג
כתסווכנזכר).ן fללבו/ועבודתכםחקכם

שכן)(כלתונוו,נםמעולם).(מאזשושם,
בעלשנראהמשיחחבלי(שהגיעו ,םהיוגם

נפרקרז//לשאמרווכמוהו,יוםשקרובכרחך

כלם, I1היומראתיאימתיא)צח,(םנחדריזחלק

לחפץורקלתשובה,לעוררואתםשצריכיזשכן
ידיועללהיפך,עושיםואתםשלימה,הגאולה

המסורה)שכתבוזההגאולה.עיכובהואזה
ביאתעיבוב(שזהוישי,בןבאואסדוע

הוחם,אוהיוםגםתונווגםישי).בו

וכידועועשירות,ממוולחםרקשמבקשים
מניקלשבורגזי"עשמעלקאר"רהגה"קבשם

וזהו ,])בי(אותבשופרתקעבמאמרינו[כנזכר

וזהוהרבים.בעונותינובימינוהגאולהעיכוב
פרעה,בוגשיוגו'ישראובבישוטריויכו

יבוקשומהםהדין,אתליתושעתידיזהיינו
היינולעיל,כנזכרבימינובמהרההביתעלבון

ומסיתים,יורדיםהםבעצמםאחראהסטראכי

בעצמםהםומכיםומקטרניםעוליםכךואחר

במהרהיצילנוהוהנ"ל,פרעההנוגשיכךאחר
קמאמחדוראתוהרדדביבםפרבדדבינו(עיייןיגאלנודידן

וכו'):אמוהננחליחהנררחובותד/ח/ד Iלאות



ושלוםואראח'י'יםקצו

וארא

יעקבואליצחקאלאברהםאלואראג) ,ו(
נורעתילאהיי//הושמישריבאל

ואומריםצווחיםהללוהמקראותכינורעלחם.
ז//לשר//יעינינומאורטרחוכבר fררשוני

הקושיותורבו ,ל fרז/ררשותפיועללפרשם

להאבותנתגלהשלאלומרשידאדכיבזה,
מספראיןרבותפעמיםוחלאהויו/ה,בשם
שריבואדכראשיתכחומשבתורהנאמן

אולםהוא.ברוךהוי"הבשםלהאבותיתו/ש
התולהכלב) ,י(בברכותחז/ולררשתפיעלי"ל

וכלאבותיו,בןכותלותוליועצמוכןכות
עצמו,בזכותלותוליןאבותיובןכותהתולה

מייחרחקבו/האיוח)פצ"ר,רבח(בראשיתאמרווגם

שלאכרייו/לוהעניובחיהים,הצריקיםעלשמו
 .רחוכלבאפסח"ויתנאו

בשםומכוניםרמוזיםהאבותכינורעוהנה

והם ,)ברסב,(ורת/וגרגליםר/חיינוהויווה,

היינוהשם,אותיותר/כנגרכביכולהמרכבה
(שםחסרוגם ,)אח,הקדמהוהר(תיקוני(חכמחיי,

מו,ת"אברסב,(וות"גאברחםכנגרב)קבא,עתיקי!

בחיבת ,)ברעט,ח"ג(שםיצחק(כגנר ,'ה .»ב

לגבורהמשםונמשך ,)אקננ,ח"ב(שסבינה

סר,(שםיעקבכנגר ,'ו .»בקית,ג IIח(שםעליונח
(כנגראחרונח,ה' .)א)קעב,ב Iח'(שםתפארת ,)ב

א,ואראכועלכנורע.ב»כו,(שםרור

 ,שר""בא",יעקבוא,יצחקאיאברהם
בזכותלהםשנתגלהחיינודנש"ה),(בגימםריא

לקבלשעתירחלציהם,שיעמורמיוצאימשח,

והגם (האנושי.מובחרוהואלישראל,התורה
ונשמותיחםבמעשיהםראוייםבעצמםחםכי

חנ"למטעםזחכלעםיתברך,שמולנילוי
מש"ח.בשבילרקשחואלהםיתבךרחגיר
רקיריהםעלחתורחניתנחשלאראיהוחא
בורעתי,אהוי"הושדנירבינו).משחיריעל

שהםלהםבחייהםהורעתי(שלא,הם,
כנזכראותיותחר/חוי//חשמיהםבעצמם

בשבילךרקהחתגלותלחםאמרתיכילעיל,
כנזכר).שר/ויא"למספר

כמומשפם,אתושריברשר//יכתבכןעל
שאמרר)פ"ז,רכח(שמרתחז"לשאמרו

עלמשתכחיןולאראבריןעלחבלשמויתברך
מתגלחחואחאבותבזכותרקכיוהיינוחאבות,

כןכביכול,אותםבןכרועליחםוהתאונואליו,
וחג(שחואחויו/חבשםרקכילמשחחגיר

חואבזכותםכנזכר),מלכנורורומשיחאבות
אתושריברחמשפםיזהואליו,החתגלות

כנזכר:

ואלציחקאלאברהםאלואראריאובאו
לאה flהויושמישריבאליעקב



חיים

האבות.אלוארארש/'יפירשלהם.נודעתי

מופרשרהאזה,עלוהרקרוקיםהקושיאידוע
זהומהוגו',אברהםאלואראבכתובזה

שפירשמהוגםהאבות"."אלוי Iרששפירש

נירכתילאלהם,נורטתילאוה Iהויושמירש"י

צרדלשונו,כאןערשלי,אמיתיתבמרתלהם
שבאהכתובהמשךרהנהוי"לוהבנה.ביאור
להאבותכי ,רבינו-למשהלהוכיחה IIהקב

בהתגלותכביכולנגלהלאויעקבציחקאברהם
חרהרולאכןפיעלואףלמשה,כמוכזה

פשטותתמציתוזהוברשוויעייןמרותי,אחרי

לעניננו.הרברים

אלאברהםאלואראחיינוי"ל,זהפיועל
לאהוי"הושוכיוגו'יעקבואליצחק

שגםיעק"ב,טרשהריוקהיינולהם,בורעתי

מתרוייהוכלולשהיחשבאבותבחירעיק"ב
מרתומדתוכבורבכסאוחקוקויצחקאברהם

בזהרלןקיימאןהכלעם(הוי"ה),תפארת

תפארתכיא)קא,םטותיקיןאטג,ביתיקין(תיקו"זהק'

משהכןואם ,מלגאומשה ,מלבריעקב
מלגאושהואמיעקבגדולהבמדרגה

ושפירתפארת.יעקבמדתשל(הפנימיות)
אוכתיתבוכרתלהםנכרתילאי IIרשפירש

שלבפנים IIשלי IIשהואהפנימית,(היינו ,ילש

תתן ,ת/ Iתפאראמ"תשהואאמתי"תמרת

כוגםבזהזהכלעם ,)כז,(מיהכליעקבאמוות

מרתהיינו"מלגאו",ומש"המלבררקיעקב
מיעקבגםגרולהואכוואםשלי),אמיתית
כנזכר.שבאבותובחירהכלול

בקרנייםשמרקרקכמוי IIלרשקשההיהאך

חשבראדירין,ברושםעייןגן),(מאמר

כמההלאתפאר"ת,מרתשהואהשלישייעקב
חשבינורקשלישי,יעקבנחשבלאפעמים
אמנםשם.עייןוכו',אברהםנחשתארם

קצןושלוםוארא

טז,(כרכרתלשלשהאלאאבותקוריןאיןבאמת
והואלאבות,השלישייעקבשובכןאם ,)כ

אלוארארש"ישפירשוזחותפארת.מרת

ואתילשלשה,אלאאבותקוריןואיןהאבו"ת,
בעזרתהנזכרהפירושהמךשכל iובכושפיר
כהםפרצריקיםוברוןכמאמרכרכירנו(עיייןיתברךהשם

באינוריעקכרךתבה IIכראןכהג"הזי"עמאררמאםקצ IIההעל

שם): rעימת,לא

ואליצחקאלאברהםאלואראיאזבראו
לאהוי"הושמישריבאליעקב

ידועהלאכיותמיה,פלאחראלהם.בררעתי
כמהנאמר~אשרהויןוה,משםירערהאבותכי

שנגלהבראשיתבחומשבפסוקיםפעמים
אולםהוא,ברוךוה Iהריבשם/ה Iהקבעליהם

רןיוו"ג,התחברר"תלשרוכןגםהראנרדעת"י
אשתוחוהאתיר"עוהארםא)ר,(כראשיתכמר

רוחניותבבחינתוזיוונחתקשרותוהנהכנורע,

שאיומהועושה.להמצוההמצרהמצרהרא
בחינתבהתירההיהלאהקרושיםהאבותכן

כברהיועשהמצותבשנירקוערשהמצוה

ומילה.ררביהפריהועושיםמצוים

(הואשרי,באלוגוןואראלומרישוזהו
בסירורכנרעדהמילה,כונת/י Iשרשם

ר"ישא"לונםפעמים,כמהוברברינו

וחייםהרפואהשםשהואוכש"ה,בגימטריא

חולים,בקורבכונתבסירורכמבוארלחולה,
כגנררפאנוברכתכ)(יז,במגילה/ל Iרזואמרו
משםונםרפוא"ה,שצריכהוי Iבשמינה Iהמילו

וכמוורבו'ה,פר"היא)חל,(רכאשיתנאמרשר"י

הנזכריםהמצותשניואלובזה,רש"ישכתב
להםי Iונ;ורעתשייךזהועלועשו,שנצטוולעיל

 .לעילכנזכרלהמצוהמהמצוהזיוונבבחינת
אנפיו,זעירבחינת(שהואהוי"ה,ושוכיאבל)



חייםקצח

רבינו).משחידיעלניתושזחושבכתב,תור"ח
עלעליח,נצטוולאחמחוה"ם,בורעתיוא
ומחכנזכר).נודעתילשוןבחםשייךלאכן

ועושח,מצוחאינובבחינתרקחתורח,ששמרו

כנודע:

יצח"ק).(בגימטריאואר"אכייאמראו

זאויצחקאואברהםאו

זוציחקבבחינתאזנתגלח(לכולםיעקב,
ישראלאץרלתתלחםשחבטיחכיוןגבורח,

בבחינתרקלחםנתגלחאזאבללבניחם,
שחרירש"ישכתבכמופנים,חסתר[יצחק],

חשםאמרולאברחםקיימתי.ולאחבטחתי
לארכחבאץרחתחלךקוםדי)יג,(בראש\תיתברך

לאשרחאתלקברראברחםוכשבאולרחבח,
 , fרכוביצחקוכןמרובים,בדמיםרקקרקעמצא

לכולםשנגלחחריי. ffבשרשםעייןביעקב,וכן
בשווותועייןציחק.גבורתשלצמצוםבבחינת

שםעיין ,)ט Iכ'(סימןלאאמר'ירתפארתצבי
(שאמר ,שר"יבאובבחינת)וזחוותבין).

ל ffרזשאמרוכמוחצמצום,בחינתדי,לעולמו
יסודבחינתחואחלזחשםוגם ,)איב,(חגיהג
 ,)ברבנ,א II(חבזוח'ןקכמבוארלשמאלא,נטיל
בריתיסודלמדתשצרדחצמצוםבחינתחיינו

שמירתוחואמצוח,לצוךרשלאבמקוםקודש,
הכ,א IIזוח I(עייחקדושיםבספריםכנודעחברית

קודםחיינו ,וחסתרצמצוםבחינתזחוכל ,)א
חאץרלביאתלחםשחבטיחבמחחגאולח
נעלם'בבחינתאצלםאזחיחבימינובמחרח
חתגלותם, II(רחמיהזי"הושמיוחסתר).

אנפיוחזעירחתפשטותידיעלחחסדים
ניכרתילא(כיוהם,בורעתיואככיכול).

חיינו ,רשןייכפירוששלי,אמתי"תבמדתלחם

חעתידחגאולחידיעלשחבטחתיחארזביאת
מקודםמשיחבחבליחוא ,בימינובמחחו

ושלוםוארא

בפריבחאריז"לשכתובכמוק, lfציחבבחינת

כזידישעלהמצרח)וחגמשערזו(רפקחייםעז
חגאולחתחיחלאשרמשיח,חחבליחמח

חעליוןקושחואציחק,בבחינתבימינובמחרח
שלאוזחושם.עייןדחירות,עלמאוחואבינח,
מדתאמתי"ת,מדתבחתגלותאזלחםניכר
לעתידשיחיחביתשקראוכיעקביעקב,אמת

וזח .)א(פחובפסחיםכדאמרינובימינו,במחרח

ה'אביישראוובביאמורוכןשכתוב)

ואחרגאולח,שללשונות(דיוכוי,זהוצאתי
גאולח(חיינואתכם,והבאתינאמר)כך

בשםלחלז'כנזכרבימינו,במחרחעתיהד
גלותמצריםגלותחיחזחועלחמפרשים).

חמרחאחרוולחגלותודמותתבניתחראשון
בדורבפרטתצא),פרשתתררהליקוטי(עrיחלז

חבליחמחוחו ,רן,לחצרותגברואשרחאחרון

כנזכריצחקמבחינתחגאולחבאלאשרמשיח
יחיחאבינו)(יצחקוחואחיים,עזמחפרילעיל

(פט,שבתבמסכתכדאמרינולעתידחמצדיק
(מאמרינחמושבתבמאמריששכרבבניועיין ,)ב

 .)אאותא,נחהמחמאמראבתמוזחרשי

מקוצרמשהאושמעווואכאונאמרלזח
יצירח,במחינתחוארון'ח(חיינורוח,

שם[ועיין ,)איז,(הקרמהןק Iזוחבתיקוניכנודע

וכוןאליחובפתחואילז)](ר"חראילחיבבאר

בגורח[בחינתקצירוחדחסד],[חואארדחד

זח)ידיועלרו"ח.קוצן'רוזחוכנ"ל,צומצום]

קשחעבורחלחם(חיחקשה,זמעבורה
וכוחנוראות).חנסיונותעםבעצמםללחום

ואנכייח)לא,(ררביסשנאמרחאחרוו,בגלותחוא

חטועיםיחשבוולבל , fוגופניאסתירחסתר
לנומחיאמרומשיחחחבליצרותבראותם
ידיועלח"ו,רעחלתרבותוילכוחואת,ולצרח

עללגמרי.חגאולחמןעצמםאתשייאשוזח



חיים

וגו'ה'וייברבמצריםחציוויכובאזח

ונ;רפרעהוא;ישרא;בניא;ויצו"ם

שאיוישרא;,בניאתוהוציאונצרים

רעתכםושיקולובבחירתכםבכםתלויחרבר
מהגלות,שיצאוחקב"חציוויהוארקהשפלה,

וכןוערעורים,וםפיקותטענחשייךלאזהועל
חגואלשיבאיוםבכללואחכחרקעתההוא
הסמוךכרכיר(יעייןרצוויהיכובימינובמהרהצרק

 .)וגי'אתכסודכ,אתיכר"הלהלז

ויאמרונשהאואוקיםוירברל f1יובזה
בתחלתרומזחיינוהוי"ה,אניאויו

חםאלקים,בחינת~להרינים __ככהפרשח
הגאולהחננתלטובתמשיחחבליבבחינת
(שזחו ,אויוויאמרוז"שאחר.ח 1fחוישיתגלח

שלימח),(בחגאולחהוי"האנישיתגלה)כרי

כנזכר:

שר"יפירשלהם.נורעתילאהוהיושמיג) ,ו(
ר)י, IIפרהכ(שמותל l1חכמזמאגרת

מהוירועשלי.אמתיתבמרתלהםנגליתילא
יתברךחואהלאקורא,לכלהבנהקישוישהוא
ואיך ,)אנה,(שכתאמתוחותמואמתהואשמו

וראיאלאשלו,אמתיתבמרתו) I /ח(גנלחלא

תבינו,אשרפשוטווזהורשרוני.ואומרצווח

האבותלראשבפרט-להאבותית"שהגירכי
ויוםגליות,ור'מהגלות-אבינואברהם

הגירלאונפלאהטובהאחרוויוםהואהגאולה
שאמרוכמווחתום,סתוםוהואיהיה,מתילהם

(ישעיההכתובעלא)צט,(סנהרריזחלקבפרקל l1tח
לאלאבריגליתיללביבלבי,נקםיוםר)סג,

מהגליתי.לאהשרתלמלאכיאפילוגליתי,
ברכה(בפרשתנאמררבינובמשהכושאיו

חאחרוו,היםערהראהואשרכ»דל,(רכרים

היוםרש"יופישריכ)שנז,כרהכ(ספירל Iרז/וררשו

ועלהמתים,תחייתערשיהיהמההאחרוז,

קצטושלוםוארא

רבינו.למשחגנלחהאחרוו"'חיום Iפניםכל
לבבבחיבתוהואגליתי,ללביבבחיבת(ואולי
ארוו ,)חיכ,(כמררכבוארברפהאלפהכביכול

האחרוו).חיוםלונגלהכועלחנביאים,כל

כאברהםלאא)(פח,בפסחיםל I1חזאמרווהנה
וכתיבביןןת,שקראוכיעק'יבאלאוכו'

נבויתיואוז/'שליעק'ןב,אמן/תתתןכ)ו,(מיכה

בוניתהייה),מתיהאחרוו(הקץוהם,

בי"ת,שקארוכיעק"ב(אמ"תאוניתי"ת,

בלבי,הצפוןהאמת(היינושוי,אמו'ת).ב f1עיק
כנזכר,בלבינקםיוםכי'ושלי",ית"שאמר
במצריםשנהמאותר'כמווזמנםהגליותורק

כןפיעלואףלהם),גליתיגליותמר/והצרות
ברש'/יחז'/ל(כררשתמרותי,אחריהרהרולא

מרתבכיכול(שהואהוי"ה,ושוניוזוושבזה).

כנזכר)ביו/תשקראוכיעק"באנפיז,זעיריעק"ב,

;הם:נורעתיוא

אשרחארץאלאתכםוהבאתיח-יג) ,ו(
וירברוגו',יריאתנשאתי

משחאלשמעוולאישראלבניאלכןמשח
לפנימשהוירברקשה,ומעבורהרוחמקוצר

ואיךאלישמעולאשיראלבניהולאמרהו
אלה'וירברשפתים,ערלואניפרעהישמעני
פרעהואלישראלבניאלוציוםאהרןואלמשה
מארץישראלבניאתלהוציאמצריםמלך

וירברהררבים,כפלעלהרקרוקיםירועמצרים.
ישראלבניאלויצוםאהרןואלמשהאלהן

ישראללבניאמרבכררהא,וגון,פרעהואל
אמרכברוגם .בקולושמעוולאלפרעהיגם
ציהולמהוגון,אלישמעולאשיראלבניהן

רבריםהתחרשותבליהפעםעורלהםלומר
כהכפל"לאהחכםאמרהלאחרש,מופתוכלי

שרברתירץז"לורשוויהענין".יתחזקחרברים
העניושהפסיקאלאשניה,בפרשהנאמרהציוי



חייםר

שהןכירשמתךואבותם,ביתראשיכאלה
הלכעלמתיישבאינוועדייווכון,ואהרןמשה

 .וסדרוכדרכולהקורא

אלשמעולאאיךהקושיאוידועמובןוגם
האקשה,ומעבודהרוחמקוצרמשה

האסוריםבביתשהואמיאדםכניכטבעידוע

 ,לחפשישיוציאולויגידואחדכלא,מיושבי
כודאיככה,עלאותותלושיעשהוכפרט
קשהכעבודהיותרשהואמהיכללו,שימע
גאולתו.להמכשרלהאמיויותרבנפשוירצה

באשרבפשיטות,כמובולומרישהעניואולם
מיוםוהצרותהגלותנתגברכיראו
כאמשהמאזהיינומהגאולה,לדברשהתחילו

ובאשרוכו',הןהלעםהרעפרעהאללדבר
ה)יא,(במדברשכתוב(כמופרנסה,להםנתנו
הבשרסירעלבשבתנווגו',הדגהאתזכרנו

חשבוכןעלוכיוצא)וגו',לשובעלחםבאכלנו
ופרנסהובמנוחהבגלותלשיארלהםטובירתר

הרכיםבעונותינועתההראכאשרוכיוצא,

בעתגםכגאולה,יאמינולארביםבדורנו,
כיויאמרוהאלו,הנוראיםמשיחחבליצרות
זהוכלבהבליהם.וכיוצאהעתהגיעלאעדייו
שיבא,יוםבכללואחכהעקריםג lfהיכנגד
מקומוכאןואין.אחרבמקוםשהארכנוכמו

וארא)ביאוויבדווהלעיל(עייןכתבנווכברלהארך.

הכנההיהוגאולתוהא'גלותמצריםגלותכי
דומהכועלכיוגאולתו,האחרוולגלותואות
כנוכר.הגאולהקודםכימינוהוא

רוחמקוצרמשהאושמעורוא'ש Iוז

עלעליהם(שהנכידוקשה,ומעבררה
עורצריולאמהגאולה,לדברשהתחילוירי

רעתם,מחסרוןהיהז!יאבלמהגאולה.לשמוע
ינקופרעההגאולה,חבלילסבולצרושלא

ושלוםוארא

קצרהכןעלכיא) IIפהצמות,חגשער(פרע"חמהעדת
שרוציםוטענועוד,לסבוליכלוולאדעתם
ולעבודולשתותלאכולכמצריםלישאר

משהוירברוטובותיה).הןהעולםבעבודת
שמעוואישראובניהןואמרהוופני

הסטרא(הואפרעה,ישמעניואיךאוי

שנסתמו(היינושפתים,ערוראביאחרא).

אחרא,הסטראנגדלדברפהלוואיוטענותיו,
ולאשמעולאישראלכניאםויקטרגושיטענו
יחתואיךלטובתם,הואאשרגבאולהיאמינו
הגאולה,בכואלהתבטלהםיתצרוואיךהמה
זהועלאחרא.הסטראשללרעתםהואאשר
אוה'וירברכחכמתו)שמויתברךענה

אוציוי).(בדרךויצום,אהרזואומשה

מצריםמוךפרעהואוישראובני

מצרים,מארץישראובניאתוהוציא

אםעודאותםודורששואלשאינו(היינו
כישמויתברךראהלאשר fלהגאליחפצו
בדרךציוהכועלמבינים,ואינםדעתםקצרה
מארץלהוציאםאותםלגאולופקידהמצוה

המהכישמויתברךידעולאשרמצרים,
עלשלהם,הקדושהכשורשכטומניעמוסים

ולאלהגאלגןירהבדךרהומצותישמעוכן
וטענות.ספיקותעוריהיה

יכנסואםאחרא],הסטרא[היאפרעהאלונם
 ,כנ"לויטעוןישיבאןוויכוחים,כטענות

בגאולהיאמינוולאישמעולאישראלכניאם
מלךלפרעהגםצוהכועלהוא,שימעאך

לשמועמוכרחואןופקידה,ציויבדךרמצרים
במקראותכפולואיןנכווזהולפיולעשות),

האלו.

הכתוביםח)ו,(לעליכסמיכותמ"שיוכןוכזה

כי ,/ל Iכנוגו'האץראלאתכםוהכאתי
לשונותדןאלועלככתוהמפרשיםהנה



חיים

ולקחתי,וגאלתיוהצלתיוהוצאתיגאולהשל
המפרשיםותירצוכן,גםוהכאתיכתיכוהא

כמהרההעתידהגאולהעלקאידוהכאתי
שמעווואוגו'והבאתיעלרמוזוזהכימינו.

והכאתי,שיההיקודםהיינוכיוגו/,משהאו

תסרחסופריםחכמתהעתידהגאולהעלדקאי
כסוףחז"לשאמרו(כמוימאסו,חrפאויראי

הגאולהעלומעוררוהמכשר ,)ב(טמןסוrפה
רכים ) i/I: \פ(בדניאל/ש Iוכמנשמעים,דכריואין

 .כנ"למצריםכגאולתשהיהוכמויאמינו,לא

כמסורהרמוןכנ"ל,ציויכדרךויצוםומ"ש
וציוםת)יאןב(מלכיםואידךדו. ,'דויצום

אשרכלויצוםנג]תעשו.אשרהדכרזהלאמר
כריתאתםה'ויכרתנד]לב).לד,(שמותדכר

אלוכלכמוהיינולת).זי,ב(מלכיםלאמרוציום
כשורה,כהודעתלאמצוה,בדרךהםוציום

רקכזהכןשליח,ידיעלשמצוהשאלה,או
מצריםמארץלצאתשיונה,בבליופקידה,ציוי

ל: Iכנ/

אלשמעוולאבזהשכתכנוובמהט)(ון
ומעבודהרוחמקוצרמשה

כןהראיתי ,כנ'/לכגלותלישארשרצוקשה
שםקודשידבכתבדרושדרךעלנחמרדבר

מפההקרושלאאזמו"רהתורהעלשלמה
תטתורתצוואתופיעלרשותנית!לא[אשרזי"עקהלה
כמ"שמדבריולפעמיםבאיאפניםכלועלכולו,תספרלתדפיס

בשארגוםבשמותשובותכמתאלעזרמנחתבחיבורירככ

וע\יזע, /Iזיתק/אאמו"רדמרזבספריוםג ,י l/בעתחיבוריי

שמעוולאומועדים],תתיתועלבניסתפארתבתקדמת
 fהוידברקשהומעבודהרוחמקוצרמשהאל

מלךפרעה iואלישראלכניאלויצוםוגו',
מצרים.מארץשיראלבניאתלהוציאמצרים
היהשמעושלאמהמקודםהאביאורצריך

גרםמהכןאםקשה,ומעכודהרוחמקוצר

ראושלוםוארא

ואהרןמשהאתששלחהשניהזהכשליחות

מקוצרהמניעהיהיהושלאשישמעו,וגו'ויצום
שנתבשראדםלךישוכיקשה,ומעכודהרוח

שם.עייושמח,ואינוטוכהכשירה

ט) II(מדאבות fגכפרקאיתאדהנה'ל lיאמנם

איןחrפאי,ליראתקירםשחכמתוכל
מברrפנוראעיבדיההר'פירשמתקיימת,חכמתו

המצותלקייםכדיהתורהלומדשאינווכל)/ת I(ר

 ,ת(בברכותאיתאוהנהמתקיימת,חכמתואין

וכו',ביסוריםמדכאוכוחפץשהקכ"הכלב)
יאריךןרעיראהשכרו,מהמאהבהקיבלםואם

בידו.נתקייםשתלמודואלאעודולאימים,

א)מטן(פסחיםכהנארכש lמ'כןהלפשרויש

ואמרוגלינא,לאכהנתאנסיבנאלאאלו
לאלהםוהשיבגלית,תורהלמקוםהלאלו

כעלנגליתיאניפירש"יאנשי,כדגליגלאי
כרחי,כעלמ"שכיאורוצריךשם.עיין ,כרחי
תורה.למקוםשגנלהטובהו l (שימיהתהא
שאמרוניחא,הנזכרכרכיתהגמראלפיאבל

שהגלותהשיבזהעלתורה,למקוםשגלהלו
וכיווכאהכה,מקכלושאינוכרחו,כעללוהוא

 ,כידותלמודויתקייםלאכאהכהמקכלשאינו
תלמודוכאהכהקיבלואםרקאמרודהא

יבאאםליהאהנימהכןואםבידו,נתקיים
 .בידויתקייםלאהא ,וילמורתורהלמקום

כןגםרצובמצריםדישראל/ל lיוכזה

אתקיבלוולזהבידם,יתקייםשתלמודם
שמעושלאמאהבה,השיעבודוצרותהיסורים
אכושלאהיינוקשה, r1ומעבןדרוחמקוצר
הקוצרמושיגאלם;להםשאמרמהלושמוע
אהכה,שלמהיסוריםלפרושקשה,ועכודהרוח
אצלם,אהוכהיהקשהועבודהרוחהקצורכי

תלמודםשיתקייםכדימאהכההיסוריםשקכלו
להםהיהאן,התורהקבלושלאאם[כיכידם,



ה'י'יםרב

שהיההקדושיםמאבותינוכתובותמגילות

כראיתאושנת,שנתנכלנהםםשתעשעיז
עליח) ,ה' lפרבה(שמותשמותרבהבמדרש

האנשיםעלהעבוהדתבכדה,ט)(לעילהכתוב
ברוירעצחחפליא.יתברךחשםולזח .]וגון

בניאוויצוםאהרןואומשהאוה'

והוציאמצריםמוךפרעהואוישראו

חיינומצרים,מארץישראובניאת

טונתםרקיחיחלאמצריםמארץשיציאתם
אלויצוםה'מצותיהיח,.רקמהצערוהצלתם

לאאםכןואםכו',לחוציאוגו',ישראלבני
רעחבעצםרעשחוא ,'הפיאתיעברויצאו

בחגלותשיתעכבולטעוזיוכלולאוגםגדולח.
דהאתלמודם,שיתקייםכדיאחבהשלביסוריו

חיסוריםקבלתםמצרעמםתתקייםאםגם
מחמתכרחם,בעלמאתםתפסדבאהבח,

דחאחו,מצותלקייםכדילימודםיהיהשלא
לצאתכשציוםייתברךחשםמצותעליעברו

כדיאינותורתוולימודשחכמתווכלמהגלות),
וכנזכרמתקיימתחכמתואיו ,'המצותלשמור
 iמלפרושיסכימוכרחםנעלכןעללעיל,
דבר"וכאןעדמצרים,וש"עבודרוחחקוצר

כנזכרשלמהשםידבכתבאא'/זשלהקדושים
לעיל:

אלחינו.כהוי/'חאיןכיתדע;מעןו) ,ח(
ואידךרו.במסורה,ד'כהוי"ה

איןנכ]קראנו.בכלאלקינוכחוי//חן)ד,(דברים

חכוי"המינר] .)בב,(שמואלאכהוי//הקדוש

לומריש .)הקיכ,(תהליםלשבתהמבגיהיאלחינו
'ל Iבחאריזונודעע, lצפרד'במכתנאמרזהוכי

 , JJרשבמארמישעריעייןצפרעדד"הסימוןהפסוקים(שער

דקליפהדעיווהצפו//רזחכי[צפרעד]בכונתייחי)

דיע//חהואכיוהעניו ,)ח J1פרבהאלהיודביתנא(עיין

המחפערה,וכחותבטבעהנהגהדקליפהשיש

ושלוםוארא

וכאשר 1ותורתוה/לנגדשהמחאחרא,חסטרא

ידיעל ,בולהכותריע"הצפוןירםכתשלחו
יתברראליורקכיהאמיתי,הדע/'תנתגלחןח

והואפרטית,וחשגחחוהממשלחחכחשמו
בשרשווהואפרטינו,וככלעניננו,בכליושיענו

רויחי.ומזוניחייבני

כה'איןכיתרעומעןחמסורהוז//ש

יתבררמלכותוחתגלות(והואאוקינו,
איוכיחו,אתריע"חחארץכלומלאחשמו,
אויו,קראנובכואוקינוכה'אלקינו).כה'

כייב),ב, IIפרבהדבריס(עייןשםחמדשרכרבריכ

חוארקגלולים,אלמיםהעמיםכאלחילא
 ,אלינופניוויאירתפלתנושומעשמויתבךר
איןחי"י).בחינתוחוא ,ם'/"יחמלרפניובאור

ת"לכדרשוכאוהינו,צורואיןכה'קיוש
כאלקינו,ציי"ראיןצו"ר,איזא) ,י(בברכות
צורחצרודם,בשרבנים,עלחנחשאמרה

וכו',הולדצורתצרהקב"הוכו',הכותלעל
ה'כמי .)"כני"וןהוונשמה,רוחבוונותו

מעפרמקימיובו'ושבתהמבביהיאוקינן

עשירות(ח"יינואביון,יריםמאשפותיו

לןקיימאוגםלעיל.כנזכררויחי)ומזונ'/י
הואלחיוויא, llשובעריהיבמאןב) ,ח(בתענית

חייוזחוחיי,גםבפרנסחנכללכועלדיהיב,
כנזכר:תלתיכולחורויחי,ומזונאבני

גושןאץראתחחואביוםוהפ;יתיייד)כח,
עליהעומדעמיאשר

חואניכיתדעלמעןערבשםהיותלבלתי
שאלתבכרשפירשתידרועלחאץר.בקרב
חשאלחשזהווכון,הזחחלילחנשתנחמהחבן

חכם,חבןכנגדושחיאשאלות,מד'חא'
שאלתפ"ה)תשיבההלבותעוןמכדול(עייןלו'"וקיימא
מהשואלהואכןעלתשובח,חציחכם



ח"יים

חגלותללילחנמשל(גלותחזח,חלילחנשתנח
שחיינוגליות,(שארחלילותמכלחזח),

שנים,ע/רקובבבלשנח,רד"ובמצרים

ולשמחחקץ,בלימאדעדיתאךרחןחוהגלות
שעדייוכיוןממצרים,שגנאלנועושהזומה

בגלות ,)איד,(מגיהלאנואחשורושעבדיואכתי
לזחלעשות.ישומחהלז,והארוךהמר

חלילותשבכלחשאלח),בחציבאחחתשובה
(חיוומצח,חמץאוכליםאנוחגליותבכל

ככ,(סוטהבמדרשל IIזוכאמרם fורשעיםצדיקים
היהולארשעים,בראתצדיקיםבראתא)

באדרתהרשעיםלהתלבשכךכלגוברהשקר
הזח(הגלות)חלילחאבל)צדיקים,שלשער
וכולםבעיניו,ישראישכל(דךרמצה,כולו

בעולם,חשקרגברכךוכלבעיניחם,צדיקים
צדיקהואכיתשובח,עושיםאיןכןועל

ונתאךרחגאולחנתעכבכןועל ,בעיניו
ולאחלז,חרביעיבגלותרקזהווחנהחגלות),
לעיל.כנזכרהקודמיםבגליותכזהשמענו

חנוכהבמאמרישישכרבבנינודעוהנה

דווחבחאותב,מאמרתבטבסליוחרשי(מאמרי

גליות)הד'(רמזר"תגשנ"הכיתשביל)ובזה

גופניו"ת,ה'כל.נ'פשיותש'כליותופניותגו
בכלהגופותבפשטותששעבדומצרי"ם,היינו
שכויו"ת,חגוף.אתחמפרכתעבודחמיני

הואשכלםבחכמתשהגבירויוווו,גלותהוא
בארץ,גברולאמונהולאהפלוספיא,יוןחכמת

בפשיו"ת,ישראל.בניהחטיאוזהידיועל
ובטלוהביתשחחריבו ,בבלגלותהוא

לגלותרומז ,הכ"ונפש.שנקראוהקרבנות
וברנחובארכוהאלוחצרותכלשכוללאדו/ום,

מלכימכללנוחרעוחמההרבים,בעונותינו
צרותמיניבכלרבות,השניםבמךשהאדמה
זאתאמנםחיטב.שםעייןוגשמיות,ברחניות

רגושלוםוארא

חקודמיםגליותבג'המעלחפניםכלעלהיה
בשםלרשעיםלקרואחנףתערובותהיהשלא

ראשיתבמצרים(ובפרטלעיל,כנזכרצדיקים
זי"עהקרושאאמו"רשפירשכמוהגליות,

 ,)ושמותטובלקחמדרש(עייזם fמלבוש'שינושלא

במלבושרשעעצמואתהלביששלאהיינו
עייןכחש,למעןשערבאדרתהיינוצדיק,

בתפארתחשבועותחגבדרושינעמוכיבדבריו

בנים).

על(שגנזרההוא,ביוםוהפויתי/ש Iוז

הגלותשהיהמצריםובגלותהגליות
ג'ופניות(רוות ,גוש"ןארץאתהראשון),

בבלמצריםגלותשהואביפשיות,שוכליות
האלו(בארצותעויה,עומרעמיאשריון).

(תערובות,ערב,שםהיותוביתיבגלות).
כמוצדיקים,בתורתרשעיםלהתלבשהיינו

חתערובותוזהואדו'ום,הד'בגלותעתהשהוא

לעיל).כנזכרהכלמןגרוע

 ,הארץבקרבה'אניכיתרעומעןש Iוזו
גלותבסוףחאלומשיחהחבליכיהיינו

כפירחמחשבותלעוררהמחהעיקראדום,
ודומיהן,ימ"שהבאלשעוויקעזמצדכמול, Ifר

המכחשיים ,ל IIרשמדשלדורוהואאשר

חכמינושנבאווזהו fשמויתברךאלקימציאת

וסיומא ,)ב(טמ,סוטהבסוףקדשםברוחז"ל
כתבווכןדוכתי,בכמהועוד ,)ב(קיב,דכתובות

לקוטיובספרזי"עבעש"טתלמידיבספרי
 ,ל tlרכפירהמחשבותשיבואו fל IIזמהרוון
נגדנסיוןלהםיחיוקטניםלנעריםאפילו

מקודםזאתאמרוהוא fר"לכפירהמחשבות
זהידיעללהתחזקשיוכלוכדיכן,שיהיה

ישכוואםמקודם,זאתראהשהואבאמונה,

ועםבמציאתו,שמויתבךרמאתוהקודשרוח

ומלחמות'גדולותנסיונותעודיהיהזהכל



חייםרד

כאןעדהאמונה,כעניומחשכתםכתוךרכות

דכריו.תוכן

וכמ"שכזה,חיחלאחקודמותכגליותאמנם
שאמרו(ומחחעם,ויאמןלא)ד,(שמות

ומעבודחרוחמקוצרמשחאלשמעוולאט) ,ו(
שבמרירותחמפרשיםשתיצרוכמוחיינוקשח,

ראוכאשרלחם,שאמרובשורחכלדחולכם

רכינו,משהיריעליותרעורהעכודחשתככר
עתעודלאכיחשכופרעחאלכלכתו

כאמיתתכפירהשוםמצינוולאחגאולה),
לאחמןבגזירתככלכגלותוכזית"ש.מציאותו

לכפוריצרםשחשיאםצרתםבכלמצינו
מרדכיעוררםכאשראדרבארקח"ו,באמונתם

שקיעתםמרוכרק ,ונושעוכתפלחנתאמצו
רשעאותושלמסעודתונחנוחתאוחכחשכות

(שםנכריותנשיםלחםוישאווגם ,)איב,(גמיהל
יתברךחשםכעזרתשכיארנו(וכמו ,)אטו,

מחנו).(אותששוןימיבמאמריששכרכשער

ר"ל,גוברתשחכפירחחלזכגאולהכןשאין
ככליתחז"לדרשותלנוישזחולעומת

וספריל lIהאריזוכתכיוזוה"קוירושלמית

לחיזוקמסוריםלכלאשר ,ז"להכעש"טתלמידי
גםחקודמותכגליותכושאין{מהחאמונה,

חצריכולאכיתב//,ןרקבתגלחלאבבלבגלות

ואכמ'/ל).אז,יותרלזח

הארץ,בקרבה'אניכיתרעוסעזוזהו

ער//כ,כחיבתאןחיהלאכן(על

היחלאכיכפירח,אוןמחשכותתערוכו//ת
I 

כןשאיןמחחאץר.כקרבח'במציאותכופרים

נתגלוזהולעומתחלז,הנסיוןשישחלזכגלות
אמיתתומברריםחמחזיקיםחן/'לדרשות

i יתבךרחשםלעיל),כנזכריתכךרהשםמציאת
לטובחחלקנווירכרכימינובמחרחיגאלבו

רקרוב:

ושלוםוארא

ארץאתההואכיוםוהפליתיריאדבאו
כנ"ל,גליותהנ/ר"תגושו.

שכתבמחפיעלער"ב,שםהיותובותי
בסודידיוכדןשםע'יין ,)'בוא'(מאמרבקרנ'יים

חואודודללילח,נמשלחגלותשחואער"ב,

ומדולדליםסחופיםישראלכןעלחקטן,
בסודשםכתבועוד .ר"לעליחםבאיםויסורים

פרשתלעילבדברינו(ועייןעש/'וקליפתשחואער//כ

חואעש"וקליפתוחנחחערב).אתוישלחבסודנח
בג'אבלחלז//ם 1אדוגלותחרביעיבגלותרק

חואעשוקליפתחיחלאחראשוניםגליות
 1חגבש"ן,ארץאתךהפויתיוז"שאדום,

בגלותרקערכ,שםחיותלכלתי ,ל flהנגליות
חשךכוועל ,שלוחקליפחשזחוחד'אדום

בדןשםועייןאורתא,ערכבסורכיותרכו

חשוכא,מנורנפקאאלאנהוראוליתירין,
 ,תאירציוועלחרשלאוררידוכמהרהשנזכח
במהרח ,)זיד,(זכריהאו//ריחיח'ב 1ערלעתוחיח

בקרוב.בימינו

ה'אניכיתרעוסעןחפסוקבסיוםוז"ש

שכתכנודךרועלסמוך,הארץבקרב
ער//ככחינתחשכותכיוחיינוהקורםיה 1כר

לאיעןחקודמות,כגליותכךכלהיחלא/ל Iר
/ם 1שמאיריל I1חזודרשותחתורחאזחיח

(דווחלמעלחוז"שהאמונח.לחיזוקבחשיכ"ח
כנזכר'ח 1רעצפו"רצפרעדכמכתתרע)למעו

חיינו fאלחינוכח/איוכיתדעלמעזלעיל,
איורקשמויתכךר·אליושותףשאיושידעו
חספקלאאכלזולתו,אלקיםואיו ,כמותו
נגרעתחאכושמו,יתברךמציאותובעצם

מידיעתחאורהעדרשהואהער"כ/ת Iחשכ

חדברנאמרכועל fשמויתברךמציאותו
בקרבח'אניכיתדעלמעומציאותוכאמיתת

עלינויגןוח/במקצת,וחבןלעיל,כבןכרחארץ

בימינ.ו:במחרח



חיים

אתכםאשלחאנכיפרעהרויאדבכר-כה) ,ח(
ויאמרבעדי,העתירווגוי

יופףאלרק Iוגומעמךיוצאאנכיהנהמשה
בשםששמעתימהפיעליוולוגוי.התלפרעה
ע Ifזימענדלמנחםמהר"ראלוקיםאישק Ifהגה

היותרהמדההיאהליצנותמדתכימרימנוב,
בדרךעושיןוהכלהאמונה,להכחישל IIרנרוע

זאתהיהאםכיבפערה,היהלאוזהוליצנות.
מכות,העשרנםלומועיליםהיהלאבפרעה

פיעלהכלומכחישומחלישמעבירהיהכי
כומצינוובאמתשמעתי.כאןעדליצנות,
מצריםתאותרעות,המדותכלומצריםכפרעה
שכתובכמוהגאות,ומדתהארץ,וערות

הכתובעלל IIהאריזמכתביהקדושבמחברת
ואנייאוריליפרעהשאמרג)טג,(יחזקאל
אצלומצ"נולאהלצינותמדתאך ,עשיתנ"
לעיל.כנזכר

כן) ,ח(שאמרמצינודהאלתמוהישולכאורה
פרעהיפףאלרקבזהרבינומשה

ל II "אךליצנות,בדךרכןנםשהיינו ,ל IIהת
לך,ישרעותהמדותכלכישאמרודהכונה

 ,התיפשעיו),על(חטאפרעהיוסףאירק
 ,בויהיהלאהליצנותמדתפניםכל(שעל.

בו).שישעונותיועליופףלאוזהו

פרעהשאמרמהצחות)(בדרךין/לוגם

כמוהכ),ח,'(שמותבערי/ן"העתירו

אותוומבקשיםבצדיקהמאמיניםשאומרים

היהלאבאמתפרעהאמנםבעדם,שיעתיר
כעדי"העתירו IIשאמרמהכןעלזו,כמדרגה

אמרכזעלליצנות.בדרךרקלהיותיוכללא
(לבקשהתי,פרעהיוסףאירקמשח,לו

כעדו),להעתירוחניפהליצנותכדרךכמו
כנזכר:

תיראוןiפרםכיידעתיועבדיךהואתל) ,ט(

רחושלוםוארא

כזהנקiפמדועלדקדקישאלקים.הומפני
עללומרוישאלקים.ה Ifחוישמות,השניאלו
כיטג)דרישצאת(עתלעתיםחכינהדבריפי

הנכזבהבדעיהתפשוחכמיםיכלהרשעפרעה
אמרוזהועלטוב,פועלאינוהרעפועלכי

המקלה)פל//ה,רהכ(ויקראלכרכהזרכונםחכמינו

שכאמתהיינוהשמים,מזרכוכיםניתנווהככר

הגבורותאחדמשורשיחדכזהןהכרוכים

והחפדים.

ברד ,הברדכמכתחיחשזחוכיוןיוולוזחו

כר)ט,(לעילרשי'יוכפירושמתלקחת,ואש

שנילושחראוחיינומים,חואוברדאש
שהואומים,חאשביחד,חשמיםמןחפכים

לואמרכזפיעלואףובגורח,חסדבחינת
לאשעדייו ,לבבומקשחכיכראותומשח
ליראהיינואיקי"ס/',הוי"ה"מפניתיראו

הוא(דין)ם IIאלקירחמיםהייו/הכיולהאמין

לעיל:הנזכרשיטתוגנדאחד

/ימפניכזחהמסורהכהקדםיאדבראו

דן.כמסורה,כואלקיםן/חוי//ה

מפניואשתוהאדםויתחבאג,ח)(כראשיתואידך

ט Iהבעש'רבינודבריפיעלל Ifויאלקים.הוי"ה

נקמותאלא)רצ,(תלהיםהכתובעלזי"עהקדשו
כפרילכןמשלפיעלהופיע,נקמותאלהויו/ה
שריוהכינו ,בנסיעתומלךעלאבניםשזרק
במרדכפריהבןזחעשחלאכיושופiפיוחמלך
גדולתמביןולאבערלחיותורקךכ,כלומעל

ולמדוחוחספרלביתנתנוחוכןעלחמלך,
וכאשר fורוממוהווגדלוהוילשונותחכמות
כפריוהבוטובותלוועשוולמדוהוגדלוהו
החטאביותרהביןזהידיעלרוממותוכראותו
זחוחיה ,מאודונתביישעשה,אשרהנדול

לבוונכנעחאבנים,זריקתעללעונשלונחשב
אלשכתובוזחועונש.מיתחמדיןופiפרוחו



חייםרו

יתברך(בחסדיוהופיע,נקמותאלה'נקמות
וידעויכירוזהידיועלאדם,לחבבישמו

מחטאיחםמאודויתביישושמויתברךגדולתו
ויפטרוזה,כלעםטובנמלםוה'עשו,אשר

תוכןכאועדחטאתם),עלהעונשמנקמת
כנורע.הקרושיםרבריו

בנןשהתהלכווחוההראשוןבארםהיהוזח
עליהםשןרחהמןרח(מצדחיום,לרוח

אלקיםהוי'והנאמרכןעלהצלחה,שמש

שמויתברךעמהםשהתהלךירישעלמתהךל,
כילעונש,להםנחשב[רחמים],הוי"הבמרת

 .שעשוחגדולחטאעלנתבישיוזהידיעל
וכפניואשתוהארםויתחבאנאזבר)כזועל

לעיל,כנזכרכז(גםאיקי"ם,הוי"ה
שזבויתברךחוי"הזבפניונתביישושנתחבאו

אלקיםחוי"הןהלהםנחשבואזהטוב,בחסדו
אזיה[חסר ...כנזכר)עונשיןלקבלתהחסדים

אשרהאשהאוברכאשרכךואחר ....תיבות]

טובה,כפוישזהווגון,לינתנההיאעובדינתת

 I'וובוביאלקיכםהןאתעבדווכוח) ,י(

וביכספרים)(מובאבובדרשההולכים.
ג)רכו(תחרםדכתיבהואהדאההולכים, I'ווב
ויוולקרשו.בזבקוםיקוםוזביהןבהריעלהובי

וברבראחדקדושבשםששובעתיובהפיעל

ושלוםנא

י flרשופישר ,)ב,חזרח(עבורחל flחזשאוברוכובו

גנאישלשוןנתת)אשר(ר"חזרחכעבודחשם
היהלאןהולפיש, Iיתןלמקוםכןלדברחוא
הבושהבסבלוזיוצאאינוושובבושה,עורלו

אחרובידנאמרכןעל ,כנןכרהעונשבובקום
זבעיקראהחטאעלזבובשבפועלעבשוזה

 • fוכוולנחשולאשהלאדם

באוזברוחשבפרעהנםכיכזהנםלומרויש
(לעילהרשעיםועוביואניהצדיקחן

צדקותיוננרהבושהחרפתויסבולבז),ט,
ובהזבכותיפטרןה~דיועלשובו,יתבךרוחסריו
ה 11ערבינוזבשהלןאוברזהועלבפועל.

תראוןטרםכיירעתיועבריךואתה

לובדרנתהגעתםלאכיאיקים,הוי"הוכפני
יהיה(שרחובים ,ה' Iהויובפניכןוובושחיראה

ןהידיעלשיופטראלקים,כובקום)אצלו

סוביכותהואכןועלוובכות.הדיןמעונשי
איקים,הוי"הוכפניונו',ויתחבאהובסורה

כנזכר:

בא

ברוךובה"רק IIההבשם(כובדוובני--זי"ע

(ןה ,/הבהריעלהובישאובר ,)ע Iןיןובובעןיבון

לושאיןאדםלךאיזכיכך,כלרבותאאינו
כפינפשולעוררןג) Iובפןןד,(באונ:יטובהשעה

וזביאך) .'האללשובבקדושהובחצבתוובקור



חייס

רחמיםצריכיןזה(על ,קדשובמקוםיקום
לשובבחזרהיפולשלאגדול,והתחזקות
הקדושים.דבריוכאועדלכסלה),

רבינוהחזוקזקיניבשםשמעתיזהכעיווכו

הולולא(יומאע ffזימסאסובליבמשחר fמה/

לאשכט),ו'כא,רפשתקושוכשכתהיוםוילהי
כ)יג,(ימבותתו/לשדרשוא)יו,(וכריםתתגודדו

שלאחיינואגודות,אגודותלכםתעשולא
לבולקשורהקדושה,באגדעצמואתיאגוד
ואחר ,ומצותולעבודתויתברך,השםלרצוו
אתויקשורזהעלויתחרטאחורישובכך

יזהולעיל).כנזכר(וחיינו fוכוהפעםעודעצמו
ציטךרשלאאגרדר"ת,אגרדו"תתעשולא

בעתאלאפעמים,כמהונפשולבולאגיד
קיימאשלקשריהיהיתבךרלהשםשיתק·שר

הקדושים.דבריוכאןעדונכוו,קייםואגודו

אוקיכם,ה'אתעברווכופרעהוז"ש
 .לכובזח,בקראכמפורש ,'חאת(לעבוד

רש"ישפישרוכמו , fחאתועבדוחגבריםנא

 , lfחחולכיםומי"מיפרעהבםשחתגרחוזחר

ראו flהן,אתלעבודכעתרוציםאתםאםגם

שראחרש"יפירש ,פניכם"גנדרעהכי

 ,במדברחידועחטאשלדםכוכבבאיצטגנינות
אתאישוהרגוכו)לכן(לקמזזחאחרשנאמר

מעבודתזחאחרלבםיפולכיוחיינווכו',אחיו
זהועל .'חננדכןאתחטאיעשוואדרבאחו,

הובהריבנוהמיהה"רלבאר)חמדרשבא
חח/וק(כפירושקרשו,במקוםיקוםומי

יקלקלולאקדשו,במקוםשיקוםשחעיקרל flהנ
ומ"יי IIמפרעחבדברישרמוזוזהו ,מעשחו

לחתקייםיעזרנוה/לעיל.כנזכרההולכים)
שלםבלבברצונוולעשותועבודתובתורתו

כניםשוכוכמאמרשישרככשערכזחשתככתיהמ(יעיין

שוככים):

רזושלוםבא

והשתחוואליאלחעבדךכלויריוח)(יא,
חעםוכלאתחצאלאמרלי

רבינומשחאמרשזח(רומזברגלך.אשר
הסטראלראשישראלומךלחקדושחשורש

חגלותחיחמצריםחגלותזחכיפרעח,אחרא
אחרונהלגאולהוחכנחדקליפחמכתרהראשון
וניבאתצא),פשרתתורהליקוטי(עייןבימינובמחרח

 ,מעניךבניכללנווישתחוומחגלותשציאו
 .»די',םישעהי(עייןפעמיםכמחבנביאיםכמפושר

(וכנזכר).דו , Iזוחשתחווחמסורחרומזוזהו

פתחאישוהשתחווי)לג,(קלמזואידך

רקאישכליבקשושבתחלח(חיינואהוו,
ובניאחלווצרכיחפרטיים,לצרכיואחלופתח
רבחערבעםאזבמדברחיהזהכי ,ביתו

יא,(מבוכר fוגוחדגהאתזכרנועודבקשואשר

תכליתאיןכימידוידעויכירוךכואחר ,)ה
והיהנג]בימינו).במחחרשלימחחגאולחרק

בהרוה'והשתחוו fוגויתקעההואביום

והוכונד]יב),כז,(שיעהיבירוש;יםהקורש

כפותבנווהשתחוו fוגושחוחאויד

הארץעםוהשתחוונה]יו),ם,(שםרנויד

חשער(חיינו ,)גמו,(יחוקאלההואהשבנרפתח

 ,בויבואוצדיקיםלחןחשערזחהידועחהוא
מלכות fלחהשערדךררקכיאןוידעויכירו
נו]לחשתחוות).ולילךלבקשצריכיןדודבית

רנויווהרוםוהשתחוואווקינוה'רוממו

(חיינו ,)טשם,(שםשםוחבירונו] ,)חצט,(תחלים

חגאולהבעתיתקיימוחכתוביםאלושכל
מלכותוחדרכבודיתרומםואזשלימח,

מקוםמראשוומרוםקדשולהרוחשתחוו
לעילכנזרכהנבאותהנביאותוכל ,מקדשנו
בימינו.במחרחלעתיד),

בזחמצריםבגאולתעודרמוןזחוכןועל
אף,בחריפרעחמעםויצאחכתובים,



חייםרח

התכליתית,העתידהלגאולהרומזשהואכיון
משיחחבליידיעלהיציאהתחלתיהיהואז

·עץבפרישכתובכמויצחק,גבורותאףבחרי

בכמהשכתבנווכמופי/ו),רוכ,צותחג«שערחיים

ככר).דוכתי

תיראאלואתהי)ל,(ירמיהבהפטוהרש tוזו

מרחוקמושיעךחנניכי , tוגויעקבעבדי

חז"לדרשוזהשעלשבים,מארץזרעךואת
ודרישמת,לאאבינועיקבב) ,ה(בתענית
והיינושבים,מארץזערךואתהלזמהכתוב
כמובית,שקראוכיעק"בהעתידהבגאולה
נקראכןועל .)א(פח,כפסחיםל tחז'שאמרו
האבותמכלוייתרמת,לאאבינויעקב

המתיםתחייתיהיהביתושבזמןיעןוהצדיקים,

ביותרבזהכחוכןעלביתו,אלכולםויבואו
העימדשכלכיוו , Iמת/לא I ,כבחינתלהיית

אינןלהחיותוה Iהקב'שעתידצוריקיםיכי'
חלק(פרקבסנהדריןכדאמרינןלעפרו,חוזריו

 .)א(צב,

ויסרתוייא)שם,(שםהפטורהבסוףוז"ש

ויסרתיךהיינואנקך.לאונקהלמשפט
כזההכהנהמהכימשיח,(הבחליומשפט,
אנקך,ואונקהכנזכר).שלימהלהנאולה

שפסקוכמובתשובה,רקתלוישהגאולה(כיון
רז"לואמרוהויה),(פיוו,תשובהבהלכותהרמב"ם

לשבים,מנקהינקה,לאונקהא)פו,(יומאבש"ס
ויסרתיךתלויוזהושבים,לשאינםמנקהאינו

לעיל:כנזרכ , ...[חםר] ...,משפט

היינותקחו.העזיםומןהכבשיםסןה)(יב,

אושיצרואזיהיקחושלכתחלה
וי"לכזה.החייםאורועייןעזים,אובכשים
פסחכיודין,מחסדכלולפסחכיהעניו

פסחוגםוחסד),חמלה(היינווחמילמתרגמינז

ושלוםבא

המצרייםשלזרהמעבודהנקימהבדרךנעשה
לט,(זוח"בבזוח"קוכמובאכנודע,לצאזשעבדו

זמובמאמרשישכרבשערבארוכחש tI(יכמ ,}ב

צאוהפיוטדבריעלדפסחב'ליוםחירותינו
שם).עיין , tוכוושחטומשכולפסח

(זוח"גחסדלמדתבטבעםנודעכבשיםוהנח
שאמרוכמולדיו,רומוהואועזים ,)בשב,

ברישאמסניועזיןטעמאמאיב)עז,(שתנל ttרז

והדרא tחשוכ'דברישאעולםשלבכרייתו
כבמוארחשוכ"א,בחינתם ttחדיניוהיינונהורא,

«ויקראלחטאתם I1עזישעירובסודבהאריז"ל,
אומצוותוכןעלכהאריז/'ל),כמובאכ)ט,

חסדמתרוייהוכלוללחיותועזים,אובכשים

כנזכר:ודיו

וחנותרבוקרעדממנותותירוו;אי)(יב,

י"ל .תשרופובאשבוקרעדממנו
כמוהתורה,כלכוללתהזאתהמצוהכיהעניו

וכפרטרככה),(ר"המזחבפרשתולקמזשכתבנו
הראשונהבגאולהפסחהקרבןעניוהוראת
הלאזאתלולא(כיאחרונה,גאולחלתכלית

וכנודע),א)וי,(מגילהאנן[אחשורוש]עבדיאכתי

שאינםטועיםונםפתאיםשיהגאולהובעניו
 ,בזמנוממילאושיבאזהעללעבודצריכים
אחכהאמונתכגנדר"לוכפירחשיבושוהוא

בהלכותם Iהרמב/ש tlמונםשיבא,יוםבכללו

אלאנגאליםישראלאיןכי )ה//הז, II(פתשובה
עשה(מצותרובוגםוכו',התשובהידיעל

רקבאץרתלוייםהםהתוהרתעשח)ולא
שביארנוכמו ,כימינובמהרההמשיחכביאת

בארוכהדוכתיבכמחיתבךרהשםבעזרתבכר

בהתחלתו).במרברשרפתושלוםחיים(עיין

המורה(מהפסח,ממנו,תותירוויאוז"ש

שיבא(להמתיןבקר,ערהאגולה).על



חיים

צדק,נואלביאתשנקראבקרבעתממילא
בקראתאשומראמריב)(כא,בישעיהכמ"ש

הדיעה(היינובוקר,ערממנווהנותרוכו').

כנ"ל).בקרעדלהמתיןבלבךשיעלההנפסדה
בביאתרקתלוייםמצותי'שרוב(התורה,באש

הדיעה(לבטלתשרפו,כנ"ל).צדקנואל
ועלומצות,בתורהלהרבותרקכנזכר).הזאת

בימינובמהרהצדקנואללביאתנזכהזהידי
אמן:

הפס"ח,(היינואותו.תאכל"ווככהיא)(יב,
כמ"שהתורה,כלכננדשהוא

לכם.יהיהאחתתורהכט)טו,(במדברבזה

המנילהאתאכולא)ב,(יחזקאללשוןתאכל"ו
שזהוהיסוד,(תיקוןחגורים,מתניכםהזאת).

(עלברגייכם,נעייכםמצרים).יציאתתיקון
חז"למאמרעלז"להצדיקיםבשםשאמרודרך
לושישמהאדםימכורלעולםא)קכט,(שבת
לרנל"ו,ומסנרמנעלהיינולרנלו,מנעליםויקח
לבו).שרירותאחרילילךשרנילהרנילותהיינו

הרעהיצרננד(למלחמהבירכם,ומקיכם
השםלעבודתומתננדיםהמונעיםהרשעיםוננד

בחפזון,אותוואביתםותורתו).יתברך

בספרע IIזיהקרושאאזמו"רכמ"ש(היינו

ב)יד,(ויקראמצורעבפרשתידכתבשלמהשם
מוציאהמצור"ע,תיקוןשזהו[היינותהיה,זאת

ואם ,)אפטןןז,רבח(ויקראל flחזשאמרוכמורע,

אתר,עלולאיתקן,כןלאחרתהיה,זאתאומר
ביוםרק]בו.ננעו[עדייןהמצורע,תורתזהו]

[דאהכהןאלוהובאמיד],יום[באותוטהרתו

היינו .)במט,(זוחןןבשםבזוה"קכדדרישקוב"ה,

דבריוכאוערותודתו],לח'מירלשוב

הקרושים).

לשוב(למהרבחפזון,אותוואביתם(וזהו)
עללהחמיץלהניחולאה'לתורת

רטושלוםבא

את"ושמרתםיז)יב,(שמיתוז"שכנזכר.להבא
המצוותלהחמיץלהניחשלאהיינוהמצות",
רק ,)ופןןט,דפםחאמםכתאבא(מכילתאחז"לכדרשת

רצונו(זהויה',הואפםחוזהו)מיד.לשוב
שמו):יתברך

הכתובדרךעלבידכם.מקלכםיאמראו
בנליתמב)יז,(שמואלאשנאמר

כיאנכיהכל"בהמלךלדודשאמרהפלשתי
דמותםעמלקקליפתכיבמקלו"ת,אליכאת
בפירושטן,(שעראורהבשעריכמבוארכל"בהוא

מלכותיתנלהבעתכימלכנו,דודננדוזהושם),
וזהלנמרי,עמלקמחייתיהיהמשיחנודודבית

כיאנכי,עמלק)(קליפתהכלבהפלשתישאל
להיותצריךכןעלבמקלון'ת,אליבאת

רב,הערבהעמלקיםננדכירכ"ם,מקיכ"ם
ולהכניעםצדקינומשיחביאתננדשעומדים

כנזכר:מקלו"תבחינתידיעל

בזהוכו',לה'הואפסחד"הברש"ייא)(יב,
כלעשוואתםהלשון

וכו',וקפיצהדילונדרךשמיםלשםעבודותיו
ושארל IIמהרשנירסת(לפילעניננוה IIעכל

בפירושהבנהוצריךבזה),רשן'ימפרשי

ר'הה"קבשםשנודעמהפיעלוי"להדכרים.
תחלהמ"שמראפשיטץהעניןזי"עאשרר'

כשירצהכימצרים,ליציאתזכרקדשלמקראי
עליוולהמשיךיתברךלהשםלשובאחד

כתאותכהעדמשוקעוהואמעתה,קדושה

נםכיבזהלכויחזקאזחמודות,ועונות
טומאה,שעריבמ"טמשוקעיםהיינובמצרים

תחלהוז"שהקדושה.למקורבאנואחתובפעם
ליציאתלו),(שיזכירזכרקודש,למקראי

הנדהברישבזהנםומובאלעיל.כנזכרמצרים
לאאמו"רבניםתפארתפירושעםפסחשל



ח~~םרי

העניווזהורחץ).קרשר//ה(בפםקאזי"עהקרוש

מצרים,ליציאתזכרשהואפסחקרבושלכוגם
אללבאאחדבפעםוקפיצה,דילוגבדךד

הקדושה.

עבורותיוכועשוואתםרש"ישכתבוזה

האדםילכלאךתאמר(ואםשוכים,ושם
כלשיהיהאחדבפעםולתקנהבבפשללהע~ז
ריווגררךקאמר)זהעלשמים,לשםמעשיו

כנזכר:מצריםויציאתפסחבחינתוקפיצה,

ויאמרישראלזקנילכלמשהר~קראנא)(יב,
צאזלכםוקחומשכואליהם

ידיכםמשכוא) ,ה//פרפםחא(מםתכבמכילתאוגו'.

ישראללזקנישיאמרלפלאוהואזרה.מעבודה
נדולבזיוולךאיוהלאזרה,מעבודהשיפרשו

ככה,עלויזהירםשיחשדםישראללזקנייותר
ולפרושלמשוךשיצטרכוזרהעבודהבידםשיש

מהעללעונשלהםזהשהיהונראהממנה.
באוואחרא)ה,<עלילשמות(בפרשתשנאמר
כר)םימןשמות(תנחומאבמדרשוגו',ואהרומשה

מאחראחדאחדנשמטושהזקניםרש"יופירוש

שהניעקודםכולםשבשמטועדואהרן,משה
שאמרוזהעכל"ה.ללכת,שיראולפילפלטיו,

וכשכוישראללזקניה l1ערבינומשהלהם
זהשהיתהכיווזרה,וכעבורהיריבם

חסרוופרעהמלפניויראומקודםשנשמטו
ולאזרהמעבודהידיכםמשכוכועלאמונה,

זהוזרהעבוהד(כיבלבכם,אמנהמקטניתהיו

יד,(יחזקאלבלבםשיראלביתאתתפושלמעו
 ,)ו I1חולכאולכאוהנוטהבמחשבהאפילו ,)ה

מפניתיראוולאהגאולהעתהגיעכיותדעו
פרעה.

פיעללומרשיזרה,עבודהשקראוםומה
פ"ד)אקליסעבירת(שערהלבבותהחובתדברי

ושלוםבא

עובדזההריעצמו,טובתדורשאחדאםכי

מהנמיוהכיזרה.עבודהוהיינו ,עצמואת

עצמםנגיעתהיהפרעה,מלפנישיראו
שיראועצמםלסיכתהפרטיותותחבולותם

 ,לעילכנזכרזרהעבודהנקראוזהופרעה,מפני
לפרושככהעלרבינומשההזהירםכועל

מזה:

אתוראהמצריםאתלננוףח'וננברככ)(יב,
שתיועלהמשקוףעלהדם

שנתןא) ,ו//פרבה(רותחז"ל(כדשרתהמזוזות.

כדיומילה,פסחבהםשיתעסקומצותלהם
הנההמצותלעשייתאמנםינאלו.זהשבזכות

נירלכםנירובבחינתנהיהפןעקאדאעדייו
תיקנוטרם ,)גד,(רימהיקצויםאלתורעוואל

כמבוארהקודמים,העונותעלתשובהועשו
התשובה,שערחכמהראשית(עייזהקדושיםבספרים

בדרךביארוכברלרח"וו),העונותתיקי!היחדויםשער

מעכבזהאיןכרחךשבעלבהקדמהפקודך
מקודםלתקןזמוכשאיןובפרטהמצות,עשיית
ועישהכך,אחרלתקזויוכלהמשקלתשובת
עתיקיו.והדבריםמקודם,המצות

פתחליפתחוא)חצ,(זוח//כחז"לאמרווהנה

שיררבה[במדרשמחטשלכחודי
אפתחואניסידקית],הלשוזכ) ,ה//פ(עייןהשירים

שםרבה[במדרשאולםשלכפתחופתחלכם
הך],והיינושםעובריםהמיותשראשיהנוסח

בתשובה.הפתחלפתוחצריכיזפניםכלועל
תשובההפתחלזהגםר//לצרהבעתאמנם

בלבולרובמפניכראוילפתוחבאפשריאין
שמויתברךהבטיחנוכןעלר"ל,והצהרהדעת

ופםההזאת),ובעונהבעתהקדושהבתורתינו

שצריכיותשובהשלהפתחעל(ודלג)ה'
באפשריכשאיומחט,~לכחודוגםלפתוח
לבתעלומותהיועדאןצרורותהצרותמחמת



חיים

בעתאן,וידלגיוותרןהעלגםשמויתברך
 ,)א)ם,קמא(ככאוכוןביומבחיושאינוהמשחית

בעתלנגוףבתיכםאללבאהמשחיתיתוולא
במהרהויעזרנויצילנוה' ,לעילוכנןכרצרה

בימינו:

עלהדםאתוראהוכו'ה'ועבריאטראו
עלהוופסחוגו'המשקוף

לפתוחשצריכיזהפתחעלשדלגהיינוהפתח.
והיה ,כנ//לסידקיתשלכחודהפניםכלעל

במצוה:ףלזהפתחפניםכלעללהיותצריך
להםשנתןומילהפסחהאלווהמצותלשמה,

להגאלזכיתלהםשיהיהכדילהתעסק
היההלא ,»אפ"ו,רכה(רותבמדרש(כדאיתא

שאינםלחלוק(המקטרג)דיןלבעלמקום
שכתובכמוידם,עלשיגאלוכדירקלשמה

עליכם,ופסחתיהדםאתוראיתייג)יכ,(לעלי
(לקמןוכתיבאתכם),לגאולוחמלתי(ותרגומו

היוכרחךובעלבו,יאכללאערלכל ) Mמיכ,
ופסחזהכלועםהפסח,מקודםהמילהצריכיז
אינואםנםכמחט,הלןהפתחעלהןודילנ

יהיכזאותנו,גאלמקוםמכלכך,כללשמה
ברובבימינובמהרהשינאלנומלפניורצוו

וחסדיו:רחמיו

בבנירחםכלפטרבכורכללירשקא)(יג,
הוא.ליובבהמהבאדםשיראל

ל t1זצמפאנוע Ifהרמדברידךרעללומריש

פכ'/אועייןז, Itטפ"א Mהדיןחיקרומאמרמאמרותעשרה r 'ע(

אםנפשךממהכיבעולם,רשותאיוכיכ) Ifופכ
שולחובטור(וכמבוארכראוימצוהלשםמכויז
בכללזההרי ,)/א Iרלסימוחייםאורחערוך

הרילבו,לשרירותרקועושהלאואםמצוה,
מחמצתכלכ)יב,(לעילוזוושיחשב.לחטאזה

מצות,תאכלומושבותיכםבכלתאכלולא

ריאושלוםבא

מחמצת,שהואאוביניהם,ממוצעשאיז

א)יז,(כרכרתל llזכמאמרםהרע,ליצר(שרומז

לאעבירה)והיינומעכב,שבעיסהשאור

מצות,תאכלומושבותיכםבכלאותאכלו.
שאיומצוההואאןהנרצה,לתכליתכשעושה

 .כנזכרממוצערשות

המחשבה(ראשיתבכור,כיייקרש/ש Iוז

(התפטרותכי,פטרהאדם).שרוצה

פוטריד)יז,(משל,שכתובכמופתיחה,שהוא

וכ'צוה,ח'ובהר'שות(רוותרח"ם,מים).

השםלרצוורקמהרשותהמחשבהשיהיה

ייובבהוכהבארםמצוה).יהיהואןיתברך,

ליבהמיותהבחינותנםיקדש(שהאדםהוא,
כנןכר.לבדו),לה/בלתיהוא,

כיוהיההפרשהבהמשךלומרישובזה

ואמרתזאתמהלאמרמחרבנךישאלו
מביתממצריםה'הוציאנוידבחוזקאליו

בדורותבבךשישאלרמוןהיינועבדים.
בבירורנדולכךכלהנסיוןשיהיההאחרונים

וללבןלבררהנפסדות,דעיותועירבובוצירוף
שלאחובה,ואיזהושרות,ואיןהומצוהאיזהו
אתלהטעותהרע)(היצרדיןהבעליחליף
בזה,מצו"השעושהרשו"תבכחינתהאדם,

בספריםשהאריכו(וכמוחוב/'ה,הואובאמת

כיוהיהשכתובוןהככה).עלוהןהירו

בתורהלגדלואתה(שרוצהבנר,ישאיר
זמו(לאחרוכח"ר,באמת).אלוקיםויראת
ח'ובהוכ'צותמח//ררוותוהואיומיא,בסוף

עדכךכלקשה(הנסיוזזאת,וכהר'שות),
ח'ובהוכ'צוהבבחינת ,בביר'ררהאמתשימצאו

(שזהואייוואוכרתלעיל)..כנזכרר'שות
וכוכצריםה'הוציאנוידבחוזקמשום)

בחוזקלהוציאכביכול(והוצךרעבדים,וכבית
בב'ישתקעושלאכדיאז,המקטריגיםננדיד



חייםריכ

נצוציםעודנשארוכןועלח"ו,טומאהשערי
עלשנזכה ,,ל Iהנאלוכיןלכרררביםוברורים

שלימהלגאולהכימינובמהרהזהידי
התכליתהואהאחרוןהגלותשזהוהאחרונה,

הגאולהוכןמצרי"ם,הראשוןמגלותוסוף
מצריםמגאולתהתכליתהעתידה,האחרונה
וכנזכר:תצא),פרשתתהרוליקוטי(עייןכנודע

(היינובכור.כוויקרשיאמראו

יהיההמחשבהככוריראשית

ליפתחובבחינתפניםכלעליתבךר,להשם
כנזכר ,)ג ,ה//פהשיירם(שירמחטשלכפתחו[פתח]

מצריםאתלנגיףה'ועברהכתוב(עללעיל
רעיווכלפטורי(ראשיתרחם,כופטרוגו').
ידי,(ועלראוישבבנישלך).הרצוו,לידת

ובבהמהבארםעניו).בכללהתקדשיזכוזה
לעיל,כנזכרכןגםכהמיות(ככחינתהוא,וי

לךאשרככלהקדושהגדולחוכשיותר
 :לעיל)כנזכראולםשלפתחוככחינת

ושלוםבא

כיןולזכרווידךעללאותךלוהיהט)(יג,
התורהשקראהמהוגו/.עינד

י"לזכרו"ן,כשםראששללתפיליןהקדושה
פ//והכסירה(שערחייםבעץרבינודבריפיעל

דאריךכתפיוכ'שהםעטריןהב'בסודופ"ן)

שםוכתכואמא,כאבאשנתלכשואחראנפין,
הםאלו,כמוחיוישכחינותכמהזן)(בפרק

שהואהששית,רקלהשיגכחכנווישששה,
כאןעדתפילי"ן,מניחיזאנולכותפילין,כחינת
יחודבסודל Iכהאריז/נודעוהנההקדוש.לשונו

שנתלבשואחראנפיודארדכתפיזבןהזכירה
כתפי"ושתיעלכסודוהיאואימא,כאבא

תורהבלקוטישכתוב(כמויב)כח,(שמותלזכרו"ז
תצוה).פרשת

התפילי"ןעלעיניךביןווזכרו"ןשכתובוזה
כתפיומכ'שכאיםהמוחיןעלראש,של
מהעץכנזכרכתפילי"ז,ונתבליםכנזכרלזכרון

יתכךר:השםבעזרתשפירואתיחיים,



ריגושלוםבשלחחיים

---tבשוז

ושבומלחמהבראותםהעםינחםפןיז)(יג,
רו. ,'רינחםבמסורהמצרימה.

וגו'.מנאקתם 1הינחםכייח)ב,(שוטפיםואירך

כשמואלינחםולאישקרלאישראלנצחוגם ]ג[
 .)דקי,(תחליםינחםולאהונשבע ]ד[כט).טן,א

אבלהחיבור,בשב"אשהוי"ו(ר"לוינחםוחר

טובא,איכאההיפוךעלהוי"ובפתחוינחם
וגו'ררכיכםהטיבוועתהיג)כו,(ירמיחוהוא

המוסגרלשרוכאןערהרעה,עלה'וינחם
ה'וינחםוגו'ררכיהםהטיבוועתהבמסורה)

המסורה).לשווכאו(ערהרעה,על

שנקראהרעהיצרעצתזהוכיהעניו,ל 11וי
(עייזל I1האריזבכתבי(כמבוארפרעה,

וכלחדש)מךלירקםבפםוק/ח Iדשמותתוחדליקוטי

רישראלרקרושחמהרעתשינקהספרים),
ערלהטעותםררצח ,)א"פחמצות,חג·שער/ח I(פרע

רבבהערבשלומינותרושםבלבםשהכניס
 ,במרברשהיהמהחיהכוועלעמם,שעלו
ונשובחראשנתנהצעקוסיבהבכלפעםובכל

.הרגהאתזכרנויכו ,)ריר,(במרבריגי'מצרימה

בשבתנווכן ,)חיא,(שםונו'במצריםנאכלאשר

שם'חיוכיאםג)זטז,(לקמזוגו'הבשרסירעל
המפרכתקשהכעבורהומרכיםמעוניםעברים

משושרהשיאםצירםןהכלעםגופן,את

ולזכורהארץ,בביאתלמאןמצריםקליפת
הקליפותמרורבמצריםלישארהגלותאהבת
במקוםגםבכרשכתבתי(וכמוהארץ,וערות

אחר).

מיחמהבראותםהעםינחםפן'ש Iרז

ומבאר(כנזכר,מצרימה,ושבו

בימינמךשןהלאחרכוגםחיהשכוהמסורה
מפנימנאקתםה'ינחםכיהשופטים),

השופטבמותוהיהויוחקיהםיוחציהם

אחריייכתמאבותםוהשחיתוישבו

לוחציהםמפניכי(חיינווגו',אחריםאיהים

מנאקתם,ח'וינחםח'אלצעקוורוחקיחם
במותכי , iשמאחרירזהמירהתהפכואולם

למנוחות,הלכוהרורצריקיחיינוהשופט,
אותוהרריכוהמחאשרלאנחות,עזבוואותנו

במחוזולבואבתשובהלשובמנוחותמיעל
נואשאמרובמותםאולםקרשנו,עירחפצנו
והסיבותהנסיונותהמחכןאשרלסורם,וחזרו

(שהיא ,ישראינצ"חונםזה)כלעםבימינו.
בכחינתשתהיהבימינובמהרההעתירהגאולה

שערוח I(פרעחאריז"ל,בכתביכמביארנצו'ח,

שחיוהראשונותהגאולותכולא ,)'רפרקחחניכח
(כיינחם,ייאישקריאהור).בבחיבתרק

יתברךיקייםובוראילהנחם,הואארםלא



ח~~םירד

בטוחיםנהיהכןועללגאלנו,דברואתשמו
שיובולאשאןהגאולה,מולהתייאשושלא

וואח'נשבננכי)ידעורקכנזכר.בתשובה

לאבותינו,נשבעאשרהארץלנו(לתתינחם,
לנו).ויתנהויגאלנויקוםובוראי

אשרראוי,היותרמיוח"דהרבר(היינווחןור

(סהנררי!חז"לכמאמרהגאולה,תלויבזה
אלאתלויהרברואיוהקיציןכלכלוב)צז,

אלאועתה(איןוננתח,~iרוא)במ~;'ובה,

 .»ופכ"י,רבה(רבאשיתבמררשכמן~~תשובה,

אןררכינוונטיב(כשנתקוררכיכם,חטיבו

חרננחננוה'וינחםיגאלנו),בימינובמהרה
 :סלה)טוכא.ך(ריהיה

(עייןעמו.יוסףעצמותאתמשהויקחיט)(יג,

(ר"הויחיבפרשתשכתבנומה

יפקדפקדהכ)כ,(רבאשיתהכת~~ _?עיפקיר)פקדו
היינועצמותי,אתאתכם---חרעליתםאלקים

עצמותו~ב~ה iJ-_m.'משה~איוס"ףעצמו"ת

םשח--ויקח-וזהושם.עייןיוס"ף,שלוכחו
דבריפיעלהייבווגו'),יוסףננצםותאת

בזה,ז)פתיחתארויהי,מסתבאכשלח(מכילתאהמררש

שכלמשה,זהח)י,(משלימצותיקחלבחכם
לקחוהואמצרים,בביזתנתעסקושיראל
 rלהמלע"הרביברמשהחפץכייוסף,עצמות
 ,שעשוהמצותידיעללגאולהשראויםעליהם

להםשבתבוא)י, IIפרכה(רותבמדשר(כראמרינו

יגאלו),שבזכותםומילה,פסחמצות,השני
גדרל;הקטרוג[יהה]שאזהיםעלבבואםובפרט
להםלקחכזעלמקודם,זאתוהביוידעומשה
מדתו f1עצמותשהואיוס"ף,עצמו"תלזכות

הכתובשהעירכמובהם,ששיל ffכבהיסו"ר,
יווהשבטיהפלואיהחבוניעליהםו)כו,(כמרכר
בריתיסודושמרומצרים,בערותפגעושלא

כדאיםןהובזכותזרעם,וקדושתאבותם

ושלום-כשלח

מצריםמביזתהקטרוגכשחיהכוועללהנאל,
אחרילהוטיםשהםנראהשיראל,שלקחווהים
למקוםלבםלכויןלהםההיוהלאממוו,תאות
תורתו,לקבלסינילהרוינהלםשינאלםית"ש

בהוציאך ] fנוכוהאותךלוזהג,יכ)(שמות(כמ"ש
עלהאלקיםאתתעבדוו.ממצריםהעםאת
עלוןהב,כסףלאסוףלררוףולאהזה),ההר

במרתםע"הרבינומשהעליהםהמליץכו
בחינתוכשהםיוסף,עצמותהיסורבשמירת

לכבודוזהבכסףגםלהםאז-ראויקורשזרע
שיתקוןהידיועלבניו,שנקראיםיתברךהשם
 :ברחמים-וינאלומעליהםהמקטריגיםכל

בקצהבאתםויחנומסכותרים~ר iכ(בי,

ובהמשךוגו'.המדבר

פיעלהדברים,שייכותי"ללהלאההכתובים
במאמרייתבךרהשםבעזרתשאמרתימה

ימימאמרטכתכסליוחיישמאמרייששכר(שטרחנוכה

(רבאשיתהכתובעלוישבלפרשתכה)אותאורה,
(הייבואלי,תבואכיליתתומהותאמרטז)לח,

·אשלחאבכיויאמרעצרת).בשמיניהיחוראחרי
תתואםותאמר(בפסח).הצאן,עזיםמןגרי

החורףימותכי(בפסח.שלחךעדערבוו
חשיכה,מתוךלהאירצוריכיםהלילותארוכים
 ,)רפ"א,השיריםשיר(עייזמשוכהאחריךלכבה

להאירצריכיזהחורףבאמצעקושדבעתרתי
ופתילך(חנוכה),חותמךכתיבזהועללנו),
בפרשתןוכמ"ש(פורים.ומטךחנוכה).בר(של

הנבעהעלעומראנכי fוגועמלקויבאח)(יז,
בימותבסיםהימיהןאלובירי),האלקיםומטה

להארך-מקומוכאוואיןשם,עייןהחורף,

בימותקודשעתותיזמניעורישנםאמנם

ראשבשבטעשרחמשהכגווהחורף,

שבתוגםזה),קורשבשבת(שחללאילוהשבה
הןמועצםאינםאמנםאם(אשרוכיצוא,שירה



ח"יים

הקריאהאבלפסח,שלבן'רקסוףיםקריעת
הצריקיםבשםוכ"רועהזמז,מעוררתורהבספר

ואילךמכאןפ"ב)מ"א,(ברבותהמתניתיןעלזי"ע
לא ,]הןמןאחרשמעקריאתהקורא[היינו

שירה[שבתבתורה,הקוראכאדםהפסיד,

הקריאהןהכלעםהןמו,אינוכיאםוכהנה
וכנורע).בןמנו],כמוהעניו,מעוררת

האחרוןביום(שהיהובםכות,ויםעוון"ש

הואוהלידהשלים,היחוראעצרתשמיני
וכמבוארסוף,יםבקריעתפסחשלבןו

ןהכלעםשמ"ע),כבינתכסרייר(עייזשםל IIבהאריז
בשבתהחורףבאמצעגםוהתעוררותהארהיש

בשבטטו'ווגםפסח,שלון'סוכותביןשירה

אנו)ועתהבסוכות,האתרוגהתעוררותשהוא

שלאחרהחורףימות(המהיים,באתויחנו
בתור"הלהתדבקהזמועיקראןשרקסוכות,
לגירסאאלאאיברידלאהארוכות,בלילות

השוקקה.לנפש ,)אסה, J(עירובי

התוהר,שהואאובת,אותיותיים,אתוזו'ש

 ,)בטו, j(עייבמגילהחז"לשאמרווכמו
בקצ"השלבו).חיזוקעיקרהואובזה

ללילהשנדמההגלו"ת,(שנקרא ,ה.וברב"ר
אחראהסטראמשכןשמםומרב"רארוכה,

לשערכהקומהערפ//ח(עייןבהאריז"לכנודערייל,
ושלחבסוד ,ל IIזהראשוניםומקובליםהשבת)

ואנחנוככ),טד,(ויקראבמרב"רהשעיראת

וז"שהגלות,ימיוקצהבסוףכברעומדים
במהרהשלימהלגאולהסמוךהמדברה IIבצק

לצאתנזכההתורהלימודידיועלבימינו,
לגאולה.הןהמהמדבר

תורהשלמדבעצמוהאדםידעאםאמנם
'ש 1כמלעצמו,טובהיחןיקאלהרבה,

לבויפוללאוגם ,)ן"מ ,ו/'פ(באבותהתנא

רטוושלוםכשלח

באשרבאמת,יתבךרהשםמעבודתלהתייאש
הרעהצירמהתרבגותהבלבוליםנורליראה

יתגאהשלאונם ,ר"להמאוסותוהתאות
וה'וז'ושהנזכר.עולםבתיקוןשעוסקבחשבו
חושבהוא(כאשריווב"ם,;פניהםהו;ך

ההולךהובעבודתיומ"םבחינתכברשהוא
/ל Iרושאמרוצדיקים,שלמעשיהםאלולפניו,

ידעאז .)ה ,כ'/פ(בראשיתפרשתרבהכמדרש

לךבענןסכותה(שהואענן,בעובורכבחינת)

 ,קונולביןבינווהסוךכהמברילענוג,מו),(איכה
אתבניםבתפארתזי"עאאובו"רוכמ"ש

נאם ,)וכח,(כמורבבבוקרתעשהאחדהכבש

צדיקיםשלמעשיהםבחינתשהואאחדיחשוב
מדרגה.שהואיעקי'ב,בסידורהכונהאןבבוקר,

ואתואם]בןה,מתנאהבחינתלהיותוהנמוכה,

לבו[שיפולהערבים,ביןתעשההשניהבכש
שמעורביםהערבים,ביןבבחינתשהוא

הכונהוהואיתחןק,אררבאאןמעשיהם,

יהיהככהעליונה],מדרינהשהיאישראל
תאמיןואלתמיד,בעיניוהמאזניםבמשקל
שכתוב)מהוזהו .)ו l/מפ"כ,(אבותוכו'בעצמך

לעיל).כנזכר(עבודה,הררך;נחותם
אלו,לילהי',בחינתבעיניו(כשהואו;י;ה,

אש,בעובויירע)רק ,ח"וויתעצבלבויפול
ייובם;;כת;הם;האירתורה).(של

יוביש;אהנןכר).משקל(בדךרו;י;ה,

ועובוריוובם.בבחינת)(כשהואהענו,עובוי

לאזהו(כנןכר,;י;הבבחינת)(כשהואאש
העם:;פניתמיד)ימוש

פישררמה.כיריוצאיםישראלובניח)(,די
ומפורסמת.נבוההבנבורהשוו'י

דבריפיעלונראהכונתו.עומקביאורצרד
היינולהוז,אפיקיובלאהאיכ)גפ,(זיח//בהןוה"ק

לחירין,עבדיונפקיןדתמןדחירותעלמאבינה



חייייייםרטן

מצרים,מארץישראלבניעלווחמשי"ם
קוכיידועיחנחבינח.שעריחמשי"םמבחינת

חואובינ"ח ,חו"דעור/וחבינ"חחואשמאל

מגבור//ח.למעלח

ח, ttבינ(חיינוגבו"ה,גבןר"הרש"י/ש tוז

בכונתשכתובכמוגבורח,ושנקראח

בבינ/וח,עיל"חגבורווחבסודבקדושחחסידור
וחוא .לשונוכאועדערציים,גבור"תשחוא

כנזכר).למעלחשחבינחכיוןח, tIמחגבורח ttגבו

שעלדחירות,בעלמא(לחיותחןמפורסמת,
אותו U-ברשמו,יתברךמלכותום ttיתפרסזחידי

ישראל).בנילעםגאולתוידיעלוגבורתוכחו

ובביישראי,בביאחריויררוףוז"ש

ולכאורחרמה,ביריןצאיםישראי
אחריחםשרדףכיוןדחא ,פשוטולפיקשח
ואדרמח,בידחצייאחןחמחוחילו,פרעח
דחאיכיוןחכונחאךכך.כלבטוחיםחיח

ישראלבניעלווחמשיםלחוו,אפיקיובלא
מתעריןדיניומינחח Iחבינ/ועולםלעיל,כנזכר
ואףפערח,מרדיפתחדיניםחיוכועלכנודע,

חירותשחואבינחמבחינתציאוכופיעל
כנזכר.

ידבסתמוחואד ttיכירמ"ה,בי"ררומןוגם

במנחותכדאמרינומקום,בכלל tlשמא
ל. tlשמאבקושחואחיינו ,)כ(לו,רכחבחקומץ

לעתידחחירותגםכירו"ר,בגימטריאי"רוגם
כןגםיחיחמלכנו,דודידיעלבימינובמחרח
עץבפריכמבוארחבינ/'ח,שלדיני"םנמחינת

חחבליחמחוחןזן),(רפקחמצותחגשערחיים

כמ"שלא"ח,נקראחוארמהוגםמשיח.
וזחשוטפים),(פשרתלחאריז"לתורחבלקוטי
בכונתרמ"הי"רונםחבינח.עולםבחינת
חיינותפאר"ת,חואידות, tחגידים)(נטילת

יעקב,בביתשלימחחגאולחשיחיחיעקב,מדת

ושלוםבשלח

חכנחחיחשזחו ,)א)(פח,בפסחים(כדאמרינן

כנ/'ל.בימינובמחרחעתידחלגאולח

אמונ"ח,נחליחנחררחובותביכווחבמדתש tוד'
 tכחויאמינווולא)יד,(לקמזנאמרכועל

זחידיועלוף,סיםקריעתבעתעבדוובמשח
נמחיבתשחואח, tIחאמובבזכותחים,עברו

ידוד,בוצראמוניםחחרוז,שמסייםוזחווח. tכינ

בתורחפעמיםכמחנאמרכןעל ,אב"ית IIר

דברחיינו(חאמונח),בלב,שתלויותבמצות
י ltרששפירשכמוחויווח,אנוויללב,חמסור

שם.

יוולוכו',גבוהגבורהרשווישפירשוכזח

ויסעחכתוב(עלבפרשתזו tחרנמ/מ'וש

מכילתאבשםיט),די(קלמזחאלקיםמלאך
כתיבמקוםככלמחמפניששאלוחודשרב//י

ר'לואמרחאלקים,מלאךוכאןחויווח,מלאך
אלאמקום,בכלאלקיםאיויוחאיבןשמעוו
ובפשטותביאור,צריךועדייןשם.עייןדי"ו,

 , tוכוגבוחמגבורחחנםדבאכיוןי//לחכונח

דיניןומינחכנזכר,בינ"חמדתשחואכנ'/ל
 ,שונאנוולמפלתלעזרתינובאווחמחמתעריו,
 :כנזכרחאלקיםמלאךנאמרכןעל

נאמר(ולאחו.אלישראלבניויצעקוי)(,די
וצעקתם,תפלתםחהימח

(יד,בםמוךמידשנאמרדמחלומרגדולודוחק
במצריםקבריםאיןחמבלימשחאלויאמרויא)

במצריםאליךדברנואשרחדברזחחלאוכו',
וגו/,מצריםאתונעבדחממנוחדללאמר

כייתברך,חשםלפניגםאמרוכאלודברים
לחוציאשידולאוגידופיו,תרעומותרקזח

ממצרים,שיצאוחקדושיםישראלבניעללעז
בשלשתמתוחשרעים[כירשעים,חיחולא
וקשחיתבךר).לחשםכןחשיאמרואפילח],ימי



ח-י-ים

ותפלה,ויצעקולשוןאינוןהווגםכנןכר,א]
מתאוננים.לשוורק

נ)(זי,בפרשתןלהלז,כילדקדק,ישונםב]
להמיתוגו'העםוילןוגו'וצימאנאמר

רבים),לשיוולאיחיד(לשוובני,ואתאותי
רביםבלשווכאונאמרולמהבצמא.מקניואת

העםעליחידבלשוןולאישראל,בניויצעקי
כנזכר.להלןכמוכאחדכולו

תחרישוו,ואתםכאןנאמרלמהקשהונםנ]
יתבךרלהשםגםיתפללושלאמשמע

גורקודםביןיפהתפלההלאלגמרי,ויחרשיו
 .)אטז,השנהראש(עייזדיוגזרלאחרביןדין

תצעקמהלמשחאמריתבךרהשםונםד]
השםאליצעקלאלמהוקשה,אלי,

 .תפלתויפהבודאיהלאיתברך,

להלוכימחתא,בחדאכולןליישבל Ifוי
בלבהיינו ,כאחדכולםלמיםשצמאו

בלשווהתרעמותוהיהכןעלאחד,כאישאחד
לטובתשהיהאםכאןכושאיומה .כנ'וליחיד
אחדכלזהכלעםתרעומות,בדךרעצמן
ןהבמצרים,לוטובשהיהמהבתפלתוהוכיר
הבשרהזכירוןהוהשומים,הבצליםהזכיר
תרעומתובתוה"קלהלןשנמצא(וכמוודגים,

וקנינוודירתוביתוטובתהזכירוזהבמדבר),

יפילוהואוהמצרים,בחרבח"וימותועתה
אחדכלכירבים,לשוןבוהנאמרכןועללים.
בצמאוזלהלןכושאיו(מה ,כנןכרבמצבונזכר
אחד).כאישכולםאחדבפעםהמים

דרךרעמשחובעינייתבךרהשםבעיניאמנם

 ,עצמולטובתרקבתרעומתוכוהתפלה
הכללבעדיתרבךלהשםנפשובהשתפכותולא

תחרישון,ואתםמשהלהםהגידכןעלכולו,
קטרוגמעוררהואועודכזה,בדרךמתפלהגם

רזיושלוםבשלח

בגניעתאחדוכלבפרטות,יתפללכאשרח"ו
למשהיתברךהשםהגידכןועללבד.עצמו
ומדרגתך),כמדתךענוה(בבחינתמה,רבינו

בבחינתתצעקאתה(רקאוי,תצעק

רקעצמך,לטובתיהיהלאוממילאענוותנותך,
רחמים,מעוררהתפלהווהוישראל,כללבעד
בניאורבררק)כנזכר.שיתקוןחמהאבל

ולאאושעים,ואניהים,(לתוך ,ויםעוישראו
הקטרוגחיחןהידיועלכנזכר).בתפלחידברון

 ,א/ 1פכרבה(שמותוכו'זרהעבודהעובדיהללואן,
בניעלכפשוטולפרשאפשראיאשר ,)ז

החובתכמ"שאלאבטן,מניהעמוסיםישראל
לטובתהעושהכיפחד)אלקיסעכדות(שערהלבבות

אתועובדזרה,עבודהכעובדןההריעצמו

שלהםהתפלהעלהקטרוגהיהוןהעצמו,
זרהדעבודהאביזרייהושהיהכנ"ללעצמן,
כנודע,יא)י,(זכריהצרהביםעברכןועלכנוכר,

 :הנ"להדקדוקיםכלמיושבובוהציילנו,וה'

אשרה'ישועתאתוראובו-יצחתיב)(יר,

באורוגו'.לכםיעשה
בתפלה,התציבורומןכיכתבהקדושהחיים
עמך,הנצבתחאשהכו)א,(שמואלאנוכמו

הניכמולכאורהוקשה .])כלא,(כרכותבתפלה

המאמרמסייםהלאכי fניהנןםתראימילי
חריבתפלהשיתיצבווכיוןתחרשיון","ואתם

 ,"תחרישון"בסיפיהכתבולמחבדבור,ןח
אפילוכלל,דיבורבלישתיקהזהשחרי

בלחשיה.

זי'ועחק'ט Ilהבעשרבינודבריפיעליוולאולם

חקדושיםבספריםוכתבוהמקובל,

םכנהר"לישוצרהגדולקטרוגבעתכיבשמו,
מפניבלחש,אפילו ,בדיבורלהתפלל

אןתתפללוכןעל ,ר"לחחטפניםחמקטריגים
לואשרית"ש,מחשבותהיודעלפניבמחשבה



חייםריח

ועלאדם,כניומחשכותעלילותנתכנולכדו
גדולכקטרוגסכנהלךואיומהם.ינצלוזהידי

כןעלסוף,יםקריעתקודםהיהמאשריותר
אולםכנ"ל.(כתפלההתיצבורבינומשהאמר
תהיה(שהתפלהתחרישון,ואתםסיים)
זהידיועלהסכנה,מפניכמחשכה,רקעתה

כנזכר:ינצלו) ,

דרשולאיתנו.כוקרלפנותהיםוישבכז)(יד,
לתנאוה) ,ה//פרבה(רבאשיתל 11רז

וכמסורהכזה.הטוריםככעלועייןהראשון,
יעזרהו)מו,(תהליםואיךדדן. ,'ככקרלפנות
דרניפיעללומריש .כקרלפנותאלקים

שםידככבתמפהזי"עהגה"קאאזמו"ר

מיאתעליהםוישבה'פסח,שללן'שלמה
עלב) ,א(כהקדמהק fהןוה'דבריפיעלהים,

ירפאמישברךכיםגדוליג)ב,(איהכהכתוב
מיוואסוותאקיומאלךדליתתימאואילך,

דכולאסתימאהדרגאהאיודאילךירפא
לשווכאןעדלך,ויוקיםלוירפאכי'קיימא

מווילשברון,רומזהואם flיכיוהיינוהזוה"ק.

 ,מווי·מבחינתישועהשנעשה ,רפואתוהיינו
זי"עהגה"קאאמו"רגםכזהוהאריך

כדברינועייןפסח),של(לז'כניםכתפארת
א) Iי/(אותהיםשפתכמאמרשישכרכשער

שם.עייןמזל"א),(אותאורהימיוכמאמר

יווםאותיותששכוהי"ם,וישבי"לוזהו
ופנותמווי.נעשוהמההנהכחזרה,

המשיחמלךשלכקראורגנלה(אזבקר,
העיקרנאמרההשירהכלכיאן,שהתנוצץ
 .)בצא,(םהנדרי!שייראלאנאמרלאשרלעתיד,
ימלוךהילהעריפתחעתידכלשווומסיים
(לתנאוואיתנו,הפייטן).לשיויעד,לעולם

כיכראשית,כמעשהה I1הקכשהתנההראשון,

ושלוםכשלח

לעולםשקדמודבריםמזוהואמשיחשלשמו
וזוושיב).צ, IIפטובשוחר(מדשרכראשיתכמעשה

(שלבקרופנותאוקיםיעזרההמסורה)

גוגממלחמותמדכרהמןמירוכלהמשיח,מלך
כויםהמווזו'ש)למשיח.קודםשהםומגוג

(תהליםארץתמוכבקווונתןממוכותמטו

(שמותכאפרשתרכהכמדרש(כמבואר ,)זמו,

הגוייםכלהגאולה,סימנישזהויב)פי"ח,רבה
כלאתמרעישואנימעטעודיחרכו,חרכ

 fב(חגיוגו'ממלכותכסאוהפכתיוגויהאץר
צבאותה'ח»מו,(תהליםוז"ששם.עייןככ),

(והיינוסוה,יעקבאוקיונומשגבעמנו

 ,כימינוכמהרהיהיהביתשקראוכיעק"כ
סוףכגמראועיין ,)א(פח,כפסחיםכדאמרינו

עיקב]).אלוקישם[שיגבךהכתוכעלא)(םד,כרכות
שמותשםאשרהימפעוותחזווכו

הארץקצהערמוחמותמשביתבארץ

הקב'/הידיעלשרק(היינו ,)טשם,(תהליםוגו'
כעולם,שלוםיהיהמשיחו,לנוישלחכאשר

עכודהכרישכדאמרינומלחמות,עושההואכי
אנימלחמותה I1הקכלהםשישיב ,)ב ,ב(זרה

מלחמה,אישהןג)טו,(שמותשנאמרעשיתי,
ישלחבעתישכיתם,הואשמויתכרךורק

מלךלציוואומרישועה,משמיעשלוםהבמשר
איןככללהמהמקודםהשלוםועושיאלקיך.
אהניולאנב),מח,(ישעהילשרעיםה'אמרשלום

עינינוכאשר ,ל I1רובהלהלמהומהרקמעשייה
נושעהיםשירתכזכותנקוהכןעלכירואות),
שמויתכךרמאתובימינו,כמהרהלנצחים

 :שלימהבגאולה

מראשתשוריה)פכ"ג,רבה(שמותבזבררש

לומרישראלןכומהיכןאמנה
למאמינים.ראששההיאבינומאכרהםשיחר
והאמתהסודרךרעלהעניוכיאור[ועייז



חיים

 J(סימתפארתצבית Ifבשוע Ifזיאאמו"רברברי

בפרשתוהתורהעלכניםוכתפארת ,) Iבארתג, I1פ

 .]אופניםבאיזה

ר//תאמנה,מראשתשוריכירמוזליונראח

עלרקלהירתצרךהאמונהכיאמ"ת,
דברלכליאמי"ופתיבבחינתרלאהאמ"ת,

אמ'/תבהןאומובאמונתוהיינוטו),ה(משלי

כמקובלאמת,חז"לדרשותוכלאמ'/תוותורתו

ועלבעה"י.לאמתראמתארמואמונתבירינו
אלי,תצעקמחסוףיםקריעתקודםנאמרכו

תורה(ליקוטיל I1בהאריזכמבואראמ"ת,ר"ת

מהשירהנמשךואמת,מדתידיועלבפשרתו),
ת, lIראמהח'מרהממזלארויחי,ומזונאבניחיי

כישד)אז/ה Iר(לקמזבפרשתןבזהשכתבנרוכמו

 ]ה-ה-א-י-ר-מ-י-א['ת Iרהזאת,עדוגו'ישיראז

מ'הח IIהקנשאמרוזהמזו"א.בנימטריא

בלקופיש IIכמאמ"ת,ת IIראיוי,יצעקת

זהכללחמשךוהיינו ,)םש(לחאריז"לתורה
 :כנזכרחשירחבעת

א'תי'שראלויבנימ'שהי'שיראיזא)(טו,
בנימטריאר"תהיזאת.ה'שירה

כיהקרושיםבספריםשכתבררךרעלמזו"א.
ומזונאבניחיינמשךחןאתחשירחיריעל

מזה(וכמדוברהישועות,וכלהים,ביזת ,רויחי
אות j(עייהיםשפתבמאמרינויששכרבשערנם

וא, Iבמזלתלויזהוכליתברך),השםבעזרתכר)

על ,)א(כז,קטןמוערבש"סחז"לשאמרוכמו
 :לעיל)כנןכרבר"תרמוןשפירוהוכו

(יא,סוטהבש"סוגו'.משחישיראזא)(טו,

מיח)פכ//ג,רהב(שמותבמררשוכוב)

מבקשפרעהשהיהאותולחקב"ה,קילוסאמר
בכבודוהקב//חוירדוכו',ליאורלהשלך

וקשהוכוי.וסכוומרחציןטיבורווחותךכביכול

ריטושלוםבשלח

אותםמלאשרנאמרלאדלמהלכאורח
יתברךמהשםמאבותםמצוהחהו(כביכול),

זחוהריעולם,עדזרעווכלאבינולאברחם
לאולמהוסכו,הרחיצםמאשריותרנחוץ
ובעצמובכבודוכביכולהקב"הזאתעשה

עלשהניחוםבמצריםבלדתובשרהבהיותם
שם.רבהבמדרשכבזכרהקב/יה,

ה)סימןתזריע(תנחומאהמדרשדבריפיעלל I1וי
יותרחביבאיזועקיבאלרביששאלו

וחוכיחודם,בשרמעשיאוחקב'והמעשי

(שעושיןורםבשרמעשהכימילחממצות
 ,יותרחביבומצותו),שמויתברךהבוראכרצון
וכיוו .מחולנולרהאדםהיהאןכןלאדאם

ירידמעשיומוכחנשמעהזאתמילהרממצות
משוםלומרישכועלכנזכר,יותרחביבאדם
לחורותכריאז,חקב"חאותןמלרלאשפירןח

אחרשימולםיותר,חביבאדםידימעשיבזה
פשוט:וזהממצרים,בצאתםואהרןמשחכך

בו,(סוטהבמתניתיזוגוי.משהישיראזא)(טו,

אזעקיבארבידרשביוםבוב)

לחן·הזאתחשירהאתישראלובבימשחישיר

עוביזישראלשחיומלמךוכוו,לאמרויאמרו
 ,וררבךברכלעלמשהשלאחריושירה

ר'לאמר.נאמרלכךחהלל,אתכקוראיו
אתכקוריורלאשמעאתכקוריואומרנחמיה
לאהורקנוסבןיהושער'דרשביוםבוההלל,
שנאמרמאחבח,אלאהקבי'חאתאיובעבך
וצריכיןונו/.איחללויקטלני(אס)חוטו)יג,(איוג

שייכותזהמהחדבריםוסמיכותחמשךלהביז
לזה.זה

שירחשאמרוליחסביראעקיבארוכיונראח
עלהוראהחיינוהחלל,אתכקורא

א)(קיז,פסחיםערביבפרקכדאמרינושלעכר,



חייםרכ

צרהכלעלישראלשיאמרוהמצריהללשזהו
ואסרנאסרוכךש flוזממנו.שינצלווצרה

לעתירבקשהגםמזהשיהיההיינו(לרורות.
ונפלאותבנסיםעמנוהקב//השיעמורלרורות
אוסרנחמיהר'ולהושיענו).להצילנוכאלו

נפשבמסירות(היינושסע,אתכקוריו

גרולהסכנהשםהיהבאמתכישמע,דקריאת

קפץעמינדבבוונחשוואז,מהקםרוגונוראה

וצעקצוארו,עדהמיםשבאועדהיםלתוך
(תהליסנפשעדמיםבאוכיאלקיםהושיענו

יהוראמשבטוזכהזהידיועל ,)אזל,סוטתבסט,
היהוכווכו',מעשהסוףכידוד,ביתלכולכות
עלדודביתמלכותןכותהתיסדותבתחלת

עמינדב,בונחשוןשלממשנפשמסירותידי
מלכותוולהשיבדודבןלביאתגםכןעל

ידיועלנפש,מסירותצריכיזבימינובמהרה
בספריםכמבוארשלימה,הגאולהיהיהןה

גמוחד,הצלהשםההילאפניםכל'על ,הק'
רמוןוזהוכנזכר,נפשהמסירותידיעלרק

יואשמע).אתכקוריונחמיהר'שאמר

הודאההואשהלל(מפניההוי,אתכקורין
מסירתידיעלולאהשמים,מושנצולונסעל

בןיהושע fרדרשביוםבונפשנו).

מאהבה,אואאיו"בעבדיאהורקנום

כמובה',ויאמינוה'אתר"תאיו"ב,(חיינו

שס).עייןהשירה,בכונתבסידורשכתוב

(היינואיחו,וויקטוני(אס)הןשנאמר

שפיריןהילעיל).כנזכרממשנפשמסירות

כנזכר.הדבריםבכונתאהדדיהסמיכות

איו"בר"תבאלוני,ידודאליווירארמיזוגם
שהיהבעתוהיינושם,בהאריז"לש IIכמ

המהממרא,שלבחלקוממראבאלוניעוד
לבקששנצםךרהמלוכה,שריהעולםהאומות

תורתלשמורועצתםורשותםהסכמתםעוד
ועלנפש,מסירותצריכיןזהועלומצותיו,הו

ושלוםכשלח

שנקבלםרק ,ר"לאיו"ביסורי iסובליזה
והבירורוהנסיוןהשכינהגלותוזהומאהבה,

לושנתןמה'דמיוניבפועלרמוןוזה ,מאתנו

כוונהגהמילה,עלעצהלאברהםממרא
ועצה,רשיתממנולשאולכבודאבינואברהם

לחןשיתננו ,כנ"לכשיצטרכולבניוסימןזהו
ככללםובהעמנוויסכימוולרחמיםולחסד
ית"שבידוושריםמלכיםלבכיחפץ,אשר

נפשומסירותנסיוןזהואמנם ,)אבא,משלי(עייז

ויושיענויעזרנויתבךרוהשםיביו,והמבין ,כנ"ל
בקרוב.

סוףיםבקריעתאןכילעילהנןכרובזה
זכינועמינדבבונחשוושלנפשבמסירות

בסידורשכתובמהיובן ,דודביתלמלכות

שהואאבן,כמובמצולותירדוהשירהבכונת
דעשייה,מלכותעדשירחדדודביתמלכות

החיצונהמל'שהואבעשייההטומאהירדהכך
ולכאורהלשונו.כאןעדטומאה,שלבעשייה
בהאהאאךהכא,בעימהדודביתמלכות
 ,נופלזהקםכשזהמאזנים,כףבחינתתליא,
יד),ז,(קהלתהאלקיםעשהזהלעומתזהאת

כחהעלינוכנזכרנפשומסירותהשיחדובעת
עושייה,מלכותעלשירדהדודביתמלכות

כמובמצוליתירדילעומתםהמהאזובהעלותם
כנןכר:אבו,

אמרתילשיועה.ליויהייהיזמרתעזיב)(טו,
הנהכימילה,בריתסעודתעל

בזכותב)פ"נ,דוחיי(מסתבאבמכילתאאמרינו
כילפניהם,היםנקרעבשמינישניתנההמילה

המכילתא.דבריכאןעד ,'חבגימםריאא'~ן

פר"ע-י"הפריע"המל-יה,המיל"הככונתוידוע
וזסרתעזיוז"שורפעיה).מילהערךיעקבהקלת(עייז

ויויהי .)ל flכנבכונתההמילה(בכחי"ה,
מהמכילתא):כנוכרסוף,ים(כקריעתוישועה



חיים

וגו'נחלתךבהרותטעמותביאזכויז)(טו,
י"לירד.כוננוארנימקשר

שמע)קריאת(בכרכותאומריםשאנימהעל
ואמרווהמליכוהורוכולםיחרהיםשפתעל
לשעברעלי ffהורולשוווער.לעולםימלוךה'
לפרשיותרנוטהוהואאחר,במקוםמצינולא
האמתעל llהודו llאשררבים,בלשווכמו

וכיוצא.עמו-שבחלקוכמהלחכירו

ידיעלשהיהמצריםביציאתכיהעניוונראה
וראוהזמו,קודםשהיהמחמתבריחה,

שיתגלהיתכךרהשםרצוזאיואובזכותםשאיו
היהכושעלשלימה,בגאולהמלכותוכבוד
כלאחריגםאחריהם,לרדוףלפרעהכח

מאודיראוכוועלנוראות,והמכותהמזפתים
לנוטובכי ,)יה(שמותוגו'ישראלבניוציעקו
גאולהאינולאשריב),(שםוגו'מצריםאתעכוד

הסטראכידכחהיהלאהיה,כודאםשלימה,
הקטרוגוראוזההם,חשבוכולרודפם,אחרא
השםשהושיעםולאחרהים,עלל lfרהגדול
סוףיםדקריעתנסועשהשמולמעןיתבךר
כבודשיתגלהכדיית"ש,הפשוטצרונובשביל
כולםיחרהיםשפתעלאזעד,לעולמימלכותו

ימלוך fהואמרווהמליכוהאמת),(עלהודו

ערלעולמישלימהגאולההואכי (ועד,לעולם
העולםבכלשמויתברךמלכותוכבודשיתגלה
לזמזממצריםובריחהגאולה(לאועד,ולעולם
בלבד).

תביאמוהואהתכליתכיבשירהש fוז'
ושבתךמכוןנחותךבחרותטעמו

דעשייהכמלכות(נםארני,'מקרשח'פעות
גם(היא ,יריךכוננוארני)לשםכינוהואשר

ימווךח'לכדו).ה fהקב'שלידיומעשירקכן
זהאזונתגלהל flכנכולם(הודווער,ועוום

ועד):לעולם

רכאושלוםנשלח

כוננוה'מקשרהופעלתלשכתךזככוזדי)(טו,
 ,'גלשבתךמכוןבמסורהידיך.

זבולביתבניתיבנהיב)ח,א(מלכיםואיןרדו.

חימים(ררכיואיןרנב]עולמים.לשכתךמכוולך
לשבתךמכוןלךזבולביתבניתיואניי,ב)ב

עלנאמרההשירהשעיקרכיוו'ל fיעולמים.
לןוקיימא ,)בצא,סנדהרין(עייןלעתידהתכלית

אלאתלויהדברואיןהקיציןכלדכלוב)צז,(שס

כתשוכה.

מכוןנחותךבחרותטעמותביאמוש flוז

כוננוהומקרשחופעותושבתך

כידיתלוישזהכיוויחשבו(ולכאורה ,יריך
עשהוהואידיוכוננושהמקדשכיוושמים,

תשובתנוצריךומההוא,ידיוופועלויכוננהו
המסורה)קאמרזהעלהמקדש.ביתלכניו

ביתבניתי.ואניוךזבווביתבניתיבנה

דקאי(היינועוומים,ושבתךמכוןיךזבוו

שקראוכיעקבהשלשיי,כיתם flעולמית flכיעל
עוומיםועוומיויהיה) ,)אפח,(פסחםית ffבי

אמרי flבניתואניוכנזכר.יחרבשואער

אדםבניבמעשהשתלויהיינוהמלך,שלמה
הכיתנכנהאזותשובה,ותפלהכתורה

כפיומשוכללכנויהשמיםמוויכאהמקדש,
כנזכר):עכודתנו

לילה][מחזה

מקדשהויווהפעלתלשכתךמכוןיז)(טו,
נקטלמהידיך.כוננואדני

ל flיבכתיב).(גםי ffאדנהשםבמקשרהכתוב

מלךא)יז,(כתרכותלהלכהלזקיימאהנהכי
(תחליםוכתיבמחול,ככורואיוכבודועלשמחל

אקית,(זוח"בוידועגוים.עלאלקיםמלךט)מז,
א flדינאותיותהואאדנישםכיע) fIוע

כיון ,יי fארנמקרש'ש Iוזא. fדינ''א fדמלכות



חייםרכב

עיננו ,ישבתךמכוןוזהוהו,מקדששזהו

שמםה'ומקרשבהיכלו,מקרקריזנכריםרואות
וכיווהרבים,בעונותינועתהעדחרבנומיום

כבודועלשמחלומלךדמלכותא,דינאשהיא
לאימותימחוללאכועלמחול,כבודואיו

חילולוגודלבניו,וגלותביתוחורבןעלהעולם
כועלזה.ידיעלשגרמול /Iרוהכפירההשם
א, /Iדמלכותדינ"אבאותיותהזההשםכתיב

לאומותלמחול(בכיכול)רשותלואיוכי
במהרהויגאלנולעיל,כנזכרבזיונועלהעולם
כמומקדשוביתאתהקודשבהרויבןבימינו,

במהרהצדקגואלביאתידיעלהג'ביתרמים,
בימינו:

בגימטריאד. IIועם Iלעל'ך /Iימלה'יח)(טו,
אלעתידקאידןהוכיוןשיו"ם,

אמתהשלו"םיהיהואזבימינו,במהרה
צליוןאומרישועה,משמיעשלוווםמהמבשר

הטוריםבבעל(וכו ,)זע,(ישעיהאלקיךמלך
שלוםז)א, IIפירהב(במדברנשאבפשרתומהמררש

חמירכהיה'כיוז"שדור).ביתמלכותזה
ימייייךהוי"הבגימtפריא(מוש"י ,ימישי

בנויםגם)מלכותויהיהאן ,וע"דיעוי"ם
הארץכיעיימיךהוי"הוהיה(כולם).
כןשאיזמהכנןכר.ועדיעויםיוניוךאשר

ה'עשו,גבימtפריאהואהעמיםשיי"םבימינו

 :בימינובמהרהויגאלנוציילנו

פביבהtפלשבכתהיתהובבקריג)(טז,
 ,'ובמסורהובבקרלמחנה.

ואיךדקחשיב.המןומעלתחשיכת(היינורן.

(שמכחיחם,תשבעיובבקריב)טז,(שמות

 ]ב[ושובע).ופרנסהמזונותבמשךהמןהשפעת

(שהואאי),וי,(ישעהיתפריחיזרעךובבקר

בנלעהמושהואכיוןיחשבולבללבנים,מסוגל

ושלוםבשלח

ממנויבאלאמזוכך,רוחנימאכלוהואבאברים
ורבופרוכימעלתואשמעינזכועלגשמי,זרע

תפיתיובבקר ]ד[המן).מאכילתבמרבר
בספרים(כירועיד),פח,(תהליםתקדונך

פיובכונתשנורהשאינהבתפלהשהבלבול
ארם.בנינגעיבישין,הזיניןיריעלהואולבו,
כןעלאבריהם,המןכשויכךכןשאיןמה

ונו'יוניךאונורובבקרנה]תקרמך).תפלתי
עצמו,בעד(המןיד),ה,(אסתריוהכיןאשר

בספריםכמ"שאמונה,הואהעיקרכיהיינו

ה lהאמונ'שהואהמןבחינתוזהוהקדושים,

כלמלאיתבךר,השםמאתפרtפיתבהשגחה
:ו"לספיקותשהכניסעמל"ק,נגרבכורו,הארץ

ה'הישז)(יו,בסמוךבפשרתןכמ"שבאמונה,

 , tונווילחםעמלקויבאומיראין,אםבקרבנו

המן,בכחאבריהםשנורככויריכןעלעל
ןהוולבותם,בנפשםהקרשוהאמונ"הונששר

אשרהעץעלהמןתלייתשנמשךעמלקמחיית
תהיהה tlאמוניריעלוגם .כנזכרלוהכין

הואלוכיבימינו,במהרהשלימההגאולה
לארביםי)(יב,ברניאלש /Iכממשיח,החבלי

נו]המסורה)וז"שוגו'.ויצרפויתבררויאמינו

כינוי(היינויד),ב,(שםשבההיאובבקר

 ,)בערה,זוח"ג(עייוהקדושההשכינהלאסתר
הביתעקרתמושיבימקומה,אלשבהלהיות
בימינובמהרהט»קיג,(תהליםשמחההבניםאם

אמו:

משנהלחםלקטוהששיביוםויהיככ)(טז,
כלויבאולאחרהעמרשני

מהפיעלי"ללמשה.וינידוהערהנשיאי
שבתתורתבמאמר·מארמות][במחשהשכתבנו

מלובליזהחוזההקרושרבינובשםאמור)(שרפת
י"בשלחנועללהיותצריךבעיראחרכיזי"ע,
ושאריהאריז"ל,כסררמסוררבשבת,חלות



חיים

במחשבתםעמוויתחברועליויםמכוחעולם
במהויתכללוירמזוהמהובםוכותנר,רעתועל

כמנחגוארי"זכתמונתחלותשתישיקחו
י"ב,גימtפריאוןפעמיםב'חםואלוהעולם,
עלזיוועמשינאוועהה"קארמו"רבשםכמ"ש
עייזוכון,תתעtפרשכינתאהאריז//לזמרנוסח

שם.

לשבתחלות(הכנתהששי,ביוםויהיוזחו
ירי)על(השפעוקטןלמן).זרכקורש

 ,ו' Iואוישני(כתמונתהעובר,שניובשנהוחם

ואח"י, ,)ל IIכנהחלותונאפונתעמרוהמה
כמ"ששהואחלותי"בבכונות(שיתכללו
בגימtפריאהי"גהנימאלהמשיךמהאריז"ל

ד ffלאחעצמםאתהמשיכוזהידיועל ,'ד Iאח

הגרולים(גםהעיה,נשיאיכוויבאוכנ"ל).
כדשרתהמשכה,(לשוו ,ויניי"ושבהם).

בtפליםהיהשכולם(רבינו.וובשה, .)ל//זח

עירכמוהעדהכלונחשבואליו,ונמשכים
רבינומשהרקואשרבמדוב,בהיותםאחת,

חלות,י"בעשההואהבניאיםואדווהרורצריק
ונתכללואליועצמםאתהמשיכוכאחדוכולם

 :כנ"ל)שלהםחלותב'משהנבהלחם

חלקתןר)פ'ה Iא(הוספהבפםיקתאכז)(טז,
שבת,ןולשבעה,

מןיצאוהשביעיביוםויהיכז)טז,(שמיתשכתיב

דתכיבמילה,זולשמנה,וגםללקוtפ.העם
אליהואמרברכיו,ביןפניוושיםכמ)יח,(מלכיסא

אלאלישראלנשתיירולאאלועולםשלרבונו
שירדוזכותוהואכראיכלבר,מצותשתי

והדקרוקיםהפסיקתא,לשווכאזעדגשמים,
רבו.

וז"שהמשפיע,היםודמדתעלרומזכיונראח
(שהואשבת,זוושבעהחוקתן

רכגושלוםכשלח

בשעריכמבוארלבינה,/ת Iהשביעימדהיםוד
 .)ל"זהראשוניםהמקובליםובשאריאירה

העםובןיצאוהשביעיביוםויהייכתיב

שנמשךפרנסההשפעות(המן,ווקוט

ביומאותתאדלעילאובכאיןוכלמהיסוד,
זןושזכנהונם .»אפח,(זוח//בתלייןשבעיאה

ביןפניווישםיכתיבהיסור).(תיקיודביוח,

אויהןאזכרהיסוד).מקום(ששםברכיו,

וישראונשתיירוואאוועווםשורבו-נו

שהםומילה(שבתבובר,ובצותשתיאוא
שיררוזכותןהיאכראי .)ל ffכניםודבחינות
היסור),מהשפעת(פרנסהגשזכים,והם

כנזכר:

לשבעה.חלקתןהפםיקתאעליאמראו
זולשמונהוגםהשבת,יוםהיינו

מילהמצות,השנילזהןהדומיוכימילה.
וריקיםהאץרהעמיכיבפשtפות,בםושבת,

השוtפיםס) I1(הפראלעtפארובפרtפופוחזים,

בתוכםישכי(אםככולם,רובםבאמעריקא
tפבפשותםיאמרוקצת),ונדיביםמאמיניםקצת

אםברעב,ימותואןהשבתאתשימרואםכי

לעבורמדינתווחירותחוקםפיעליוכלכי
ויחללוישקטוולאינוחולאאן,ביוםזהבעד
ובאמת ./ל Iרממשכנכריודינםקושד,שבת

רבה(דוביסעקבפשרתרבהבמררשכדאיתא

לרעתכםתאמרשמא ,דוכתיבכמהוכן ,)ב ,ח//פ
השבתואדרבאאינו,ןההשבת,אתלכםנתתי

שבתעבנובזכותולשמוח,ולשתותלאכולניתן

השבעו.ימותכללחם-נשבע

הואכיהפתאיםיחשבומילהמצותוכן
(וכןבנו,אתלחתךוכשיניחנפשמסירות

ורמאיםהכןביםהמוהליםדייעלצערחוא
כאוואיןבאמעריקא,אומנים,ובפרtפשאינם

לרפואההואבאמתאמנםלהארך),מקומו



חייםרכד

המקובלטובבאומנתוכשעושיןלהילד,וטוב
ואדרבאיזיק,ולאיכאבלאאזהתורהכמצות
אותחיבוריבהקדמהשכתבתי(וכמויועיל,

ומילהשבתמצותהשניאלוכועלשלום).
שהאדםכיוןפניםכלועלכנזכר,בזהגםדומיו
נפשמסירותבזהעושהכייחשובנבער)(איש

 .מנפשוחלקונותןלעיל,כנזכרושבתבמילה
ושמזנה,זגםושבעהחוקתןנאמרכןעל

כנזכר:ענינים,בכללטובתינוהיאבאמתאבל

ויבא(מיד)אין,אםבקרבנוהישן-ח)(ין,

רכה(שמיתחז//ל(כדרשתעמלק,
וגברידומשהיריםכאשרוההי ,»בפכן'ר,

ל IIחזדרשתידועוגו'.ידויניחוכאשרישראל
עושיןמשהשלידיווכיבזה,א)טב,שהנה(ראש

לבןמשעבדיוששיראלבזמןאלאמלחמה,
שכינהעניומהקשהעדייווכו'.למקום

שעיקרכיוןמשה,שלידי"ובלשוןהדברים
ישראל.שלבלבבותבלבתלוי

עםנםיומיא,כסוףהואעמלקמלחמתאמנם
שנקראוישראל,שבתוךרבהערב

נה,בא(תיקיזזוה"קבתיקוניכבמוארעמלקים,
והיהלגמרי,מחייתויהיהמלחמהובנמר ,)א

מסביבאויביךמכלןלאלוקיךהןבהניח

בימינו.במהרהלעתידיהיהכו,כיונו',תמחה
עםאחדכלללחוםהואעמלקמלחמתונם

נפסדותודעיות ,בקרבואשרהרעהציר

 ,ר"לאחראהסטראמצדבעולםהמתפשטות
וכמבוארהרשעתחבולותכלכגנדוללחום
בחליאליןביומיאובפרטהקדושים,בספרים

רצוהדברהבעלהואהרעוהצירמשיח,
שיראלביתאתתפושלמעןזהאתלהכחיש

מררךרקזהכלכיולחשוב ,)היר,(יחןקאלבלבם
במחשבותוכיוצאהזמן,ופנעיומקריהטבע

והבל.אוו

ושלוםכשלח

אםיחשבו(כאשרבקרבנו,ה'הישוז"ש

פרטיתבהשגחהיתרבךהשםמצדזהו

לחשובאין,אםופרט).פרטכלעלבקרבנ"ו
(אזכנזכר,הזמניםתהלוכותבדרךרקזהשכל
(שזהוישראו,עםויוחםעמוקויבאמיד)

וכפירהאוןבמחשבותכנ"לעמלקמלחמת
ג)ח,(אסתרהמלכהאסתרשאמרהוכמו ,ל'/ר

המןל,לפניותתחבוותבךהמןתלייתאחריגם
אתלהשיבשמו,יתבךרעולםשללמלכו

ברפירים,העמלקי).המןמחשב/'תהסרפים
(תנחימאחזו/לכדרשתהתורה,מןירהים(שרפו

כאלואוןמחשבותידיעלכיהכ),סימזכשלח
ורפוחלילההישראליבלבהארסנכבסממילא
התורה).מויריהם

הדור,צדיק(הואמשה,יריםכאשרוזווש

ודראדראבכלדמשהאתפשטותיה
קאמרתשפירה tlמש ,)אקיב,סטתיקיוזהר(תיקרני

(י"ר ,יר"ו .)כ)קא,(שכתחזו/לכדשרת

כחיריםהדורהמנהיגאם ,רו"רבנימטריא

יריםוזיישצדקנו,דו"דמשיח"ךקרולהרי"ם
כיולהוכיח,.ולהודיעםלהזהירלה',ידומשה
השםאלישובווכאשרמשיח,חבלירקזהו

דודמשיחולנוישלחשלימה,בתשובהיתבךר
יניחזכאשר •ישראווגבראז)מלכנו.
מלעוררמתשרלכשהמנהיג(היינוירו,המש
אוליוחושבצדקנו,משיחדורביאתרברעל
להאמיןהחיובבאמת·כי[אםהעת,באלאכי

זמנו],יומאוכלשיבא,יוםבכללוואחכה
דו"דמספרי"דכבחינתמלעבודיניחוכאשר
וירי(כנזרכ).עמוקוגבראז)כנזכר.להביאו
בכדבזה,העוסקהצדיק(היינוכברים,משה

כיכנזכר,רו"די"רכבחיבתבזה,לפניוהררב
זהוואחור,פניםהאמתגנדהלוחמיםרבו

בחינת(היינואב"ז,ויקחוהגרול).הנסיון
הבוניםמאסואב"זככ)קיח,(תהרסש flוכמד, IIדו



ח~~ם

וישבתחתיווישימופינח).לראשחיתח
וחיזוקבישובעליחושיבלחןקו,(חיינועייה,

 ,רורביאתבחינתשלחנסיווזחוכילבו,
(ברביתרז"לכררשתחבוניםמאסואבו.שחוא

חמחבוניר,אלאבנריתקריאלא)סר,
שמתייאשיםחרהבמחםשישחכמיםחתלמירי

וחולשותרעתםקטנותמחמתחגאולחמן
בקשרילעמורותבוהנכחבחםולאיולבם,

כאשרואמונתו,ותורתוחשםלמעןחמלחמח
אליו,יומיאבסוףבימינוחרביםבעונותינוחוא
 ,וחורואהרןכנןכר).לבנולחזקצריכיזכןעל

חלן).חצריקשלותלמיריוחבריואחיו(חמח

(חיינואחר,ומזהאחרמזהביריותמכו

בכללואחכהובתוכםעקרים,הי"גהיאאח"ר
I אח'ימזהשיבא,ייםI פעמיםבןאח"ר,ומזהר

לחזקוחעיקרחיינוהוי"ה,אחרגימטריא
שמי,יתברךהוי"הכחשיתגלהבעבורתו

יהיחכו ,חטבעברררולאהויות,כלמהוה
ושמואח"רהןצרקגואלבביאתלעתיר

להתחזק(העיקראמונה,יריוויהי .)ר'/חא
 ,רו/'רגימטריא'ר Iיבבחינתבאמונה,ככהעל

ש IIכמיאמינולארביםזהעלכי ,ירי"ווהיינו
להתחזקצריכיוזהלעומתכועל ,)ב I(פי/ברניאל
(שישקעהשמש,באערהימנותא)בתקוף

לשמש,חמיניםהעולםאימותשלשמשו
יעייוב"ח,סימובפשרתןתנחומא(עייול IIרזכררשת

ויח,שאן)בןהוכשיחזקי .)'א, IIפלרבהשמות

חרב,,פיעמוואתעמ,קאתיהושע

יחיכולגמרי),אחראהסטראויבטלו(יחלישו
 :אמובימינובמחרחרציו

וגברירומשהיריםכאשרוהיהיא-יב)(ין,

וגברירויניחוכאשרשיראל
וישימואבוויקחובכריםמשהויריעמלק,
מןחביריותמכווחורואהרןעליחושיבתחתיו

רכחושלוםכשלח

חשמשבאעראמונהיריוויהיאחרומזהאחד

א)(בט,במתניתיןחשנחבראשל IIחןאמרווגו/.

בשעהאלאמלחמח,עושיומשהשליריווכי
וערייווכון.למקוםלבומשעבריושישראל

יריםאםבמשה,זהתולהלמהלהביוצריכין
השתעברבוראירבינומשההלאירו,יניחאו

ירוהניחולאתמיר,יתברךבהשםוהתרבק
פעם.בשוםחלילה

הבאים,חרורותעליקאירומזוראיאלא
ברורו··,מנחיגכלכיהאחרונים,בפרט

משהב)קא,(שתבל IIחזשאמרוכמו , iכנקרא

ק II(הלהליעקבאמתבספרועייןקאמר,שפיר
מהאבן) .ה"ר(פוריםבעניול) IIזצבמלענואוואמהר//י

סלקא(בקאהפלוגתאהיהשבזהשכתב
ו)ו,(אסתרש IIמלמררכי,אסתרביורעתך)

כרעתהיינו ,מררכיאתלהלבישבגריםותשלח
צרותכשראובזהשטעוברורותינוצריקיםכמה

כלעםהגאולה,עתהגיעואוליביותר,ישראל
ועלוכיוצא,פרנסהעלרקוהתפללוחשבוזה
עלוכון,מכאןקרחונשארוהץקנרחהזהירי

שיראלישועתלחלבישחיינובגרים,שלחחכו
רעתוכי(מררכי,קבלולאגשמיות,בצרכי
שיראלישועתעלרקלחתפללשחעיקרבאמת

זחאחרבאמתחיחכאשרשלימה,בגאולח
תרמן'יאלמררכיש Iוז'שני).ביתבזמואזמיר

ברררחישועהלחמשרי(חיינווגו',ך IIבנפש

ישועהלעשותהגאולח,במקוםו, IIרמיו

 .עורשםעייןפרטית),

מוסרוזחו ,רו"רבגימטריאי"רכיי/'לוזחו

בבחינתשנקראוברורותינולמהניגים
קרולחרים(שרוצחמשה,ייר"םכאשרמשח,

וגבראן)צרקנו.משיחר] IIי[גימטריאר, IIרו

מתפלליםכאשרממילאענינים,(בכליישרא"
נושעיםבימינובמחרחצרקגואלביאתעל



חייםרכו

וכו'מאתיםובכללחפרtפיים,ארםבניבצרכי
לראשבררשותשביארנוכמו ,)אער,קמא(בבא

יששכרבשערבשופרתקעבמאמרינוחשנח

על)ולעבוד(מלחתפלליניח,וכאשרבעח"י).
כנזכר).(ח"ועמיקונבראז)מלכנו.דורירו

חכוחות(כיכברים,משהויריוז"ש

שאמרוכמיברורנו,מתמעטיםהאמיתיים

בראשכתורןלכרםונשארוחלק,בפרקחו"ל
צרק,נואללביאתועבודתםבתפלתםההר,

ויקחובכרים).בזהידיהםכועלסיוע,ובלתי
כיט)גב,(במיברכמ"שאבות,זכות(הוא ,אב"ן

פט//ו,רבח(שמותחאבותאלואראנו,צוריםמראש

תמכווחורואהרןתחתיו,זישימו .»ז

ותלמיךיושחבריושחחכרח(חיינו ,ביריו
ומזהאה"רמזהבזה).ויחזקוחויתמכו

עקרים,י"גבנימtפריאאחרשזחו(חיינואח"ר,

בכללוואחכהצרקגואלביאתמחםושאחר
זוואמונחבריעהלתמכושצריכיזשיבא,יום
אח"רמזחרמוזוגםכנזכר.אח"ר,מספרשל

בגימtפריאאהרפעמיםב'חיינור, Iאח/ומזח

החצי,יחיהולאשלםשמושיחיהחיינוהוי"ה,
ועלבימינו,במהרהעמלקבמחייתיחהיכאשר

השמש,באעראמונהיריוויהיזה)ירי

חשמ"ש/א Iבשחםאליו,יומיאבסוף(חיינו

וחעיקרחשיכח,עםשבתערבחזה,עולםשל
כמ"שועורתוקף,בכלבזה/ח Iבאמונלחתחזק
צריכיןכןעליאמינו,לארבים )ב//יפ(ברניאל
רורמספרי"ר[ירי//ולחתחזקישראלשארית

ויהוושזח)יריועליתירח.באמונח ]ל/ Iכנ

חרב,ופיעמוואתעמוקאתיהושע

כמ"שרעותיו,לבטלעמלקמלחמת(ושזחו
עולםשלמלכוחמלךלפנילחתפללאסתר
חיינוחמרתא,בוחמומחשבתלהסירית"ש,

חהיורים,ביןשחפילומחשבותיורעותחריעות
לישראלררוחקיןרבערבחע~מלקיםהמחוחן

ושלוםבשלח

א)כו,יב(תיקיו/ק Iזוחבתיקוניכמ"שבגלותא,

והויהמוהמהחכתובשסייםוזחווכנורע).

ורוררורבכלחנסיון(זחורר,מררבעמוק
 :יעזרנוחוכנזכר, .כזח)עמלקבמלחמת

חיינו ,ו/ Iאבויקחוחלזחכתובעליאובראו
חאבנים,עלוראיתוא,טו)(לעיל

הקדושיםואמחותאבותזכותשורשומקיר

מראשמחכתובלעילוכנזכרמחם,חמסורח
וחכונחכפשוטו,חאבניםחיינו ,אראנוצורים

ויש"בוז//שחאמונח.וזחוואמחות,האבותעל
ק"ז,ם IIפעמג'נימטריאזיש"בכיעויה,

יששכרבבניכנורעקוי"ז,ג'אבותחנ'שחם

חש"סדבריעלבא)אותי,מאמרתשריחשרו(מאמרי
שיןןחלאבוחליחרחוחאיתתאא)לא,(סוכה

עויה,קווו).פעמים(גן/ב Iוישוזחועברים.

קוריושאיןוזכותם,חאביתמסורתכח(על
 Iחגוחם ,)בטו,(ברכותלשלשחאלאאבות

לעיל:כנזכר ,)ו"קפעמים

זכרוןזאתכתובמשחאלח'ויאוברוי)(יז,
כייחושעבאזניושיםבספר

חשמים.מתחתעמלקזכראתאמחחמחח
דרמדרבעמלקלחוין'חמלחמחכיירועחנח

אפילולחשובח"ווכיכפשוטו,לחביואיו
זהמולזחלוחמיםב/חואכידחו,כלבאפם
אתלבטלשמויתבךריחפוץאםוחלאבשוח,
יבטלנומרגעקטוחיותרחלקבתוךאזעמלק

הפירושכרחךבעלאלאחעולם.מוויבערנו
ח'בערללחוםבעדנו,לחמלחמחוחכונח
בימינורבחערביחמחותורתו,רתוואמונתו

מלךשלרורועדשחואאליז,יומיאבסוף
ב, Ifפעומלק(מסתבאבמכילתא(כראיתאחמשיח,

מררבעמלקלח'מלחמהחכתובעלבזח,ג)
כז,יבתיקון(עייןזוח"קבתיקוניאותןוקרארר).



היים

מיהודים)(גםעמלקיםרבערבאינוןא)
ולה'בנלותא,(הכשרים)לישראלדדחקיו

נגדם,הקשההנסיוזלנוניתןאשרהמלחמה
עמהם,וללחוםבהםלמחותשצריכין

מןתורהשבכתבתורההמכחישיםומהציונים

היומיבדףודייםהאגבאוואחריהםהשמים,

שלחם,וחחלוצחרי//י-חחכשר/ןע(ובצירוף

טעםמבטליםוחמההקודמים,חציוניםעםיחד
בליהנכריםדףכמורקחגמרא,לימודושכל

וריח).טעם

(הואכספ"ר,זכרוןזאתכתו"כוז"ש

ושיםתורח).בספ/'רשבכת//בתורן/ה

דברפח,שכעלתורה(הואיהושע,כאזני

ואחדאחדמכלונמסרלאוז"ז,מפהחנאמר
בתרא(בבאח IIהלבנכפניהואויחושעלתלמידו,

רעו,(זוח"בכנודעפהשכעלתורהכחיבת ,)אעח,
ושכעלשבכתבתורחכמעוזבחזקוכאשר .)א

מחאח(לשוןאמח"ה,מחהכיאז)פה,
מתחתעמוקזכראתנגד).ולוחמיושמוחין

כנזכררב,ערכהעמלקים(דאיבווהשמים,
ויושיענויצילנוח/חקדוש),זוהרמתיקונילעיל

בימינו:במחרח .

הפטורה

יושביחארורארוה/מלאךאמרמרוזואור

רכזושלוםבשלח

בגבוריםחולעזרתח'לעזרתכאולאכי
אלוכפלעליפלאעוכרכלבכ).ח,(שופטים
חנחכיוין/לפעמים.ב' ,/הלעזרתחתיבות

מחזיקיםשאינםאותןעלקאישזהוידוע
יראיעמוושרידיותורתוח'כעדללחום
נפשיעלישלוםאומריםרקומאמינים,אלוקים

עלפוסחים(וכמוחצדדים,לשניחכיכלחיות
מהר"םמתשובותוכנודעהסעיפים),שתי

וצדיקיגאוניכחכרתשנעשיתמהז"לשי"ק
מקהלותעלאיסורלאסורשלפנינוחדור

אורוזה,מטעם(באובגארין),השטאטוסקווא

כנכורים.חןלעזרתבאולאאשרונו',מרוז

מפאתהנהכילומר,ישהדבריםכפלאולם
ככזה,אניחלשיאמרחנכורחרעחציר

מיפסולה),(ענוהיאמרלימיםצעירהואואם
ואם .'המלחמותללחוםכנכוריםלעמודאנכי
אניוחלשזקןהלאיאמר,כשניםכאכברהוא
אנשיםונגדלמלחמה.לצאתאוכלואוינכר,
אודעתבכםאיןאםכיהתשוכה,באהכאלו

כראשלעמודהמחנהלפנילצאתכח
פהוכעלבכתכתסייעופניםכלעלהלוחמים,

 ,'הועזרתוהיינו ,'הדתכאששיצאולאותן
היועזרתשיצאו)(לאותןולסייעלעזרה

ואיבוהענין,ומוכומדוייק(שופירבגבורים.

כעלהלאתעשו,לאזהגםואםהלשון).כפל
כנזכרמרוזאורוככללבודאיהמהכרחך

 :ח/יצילנולעיל,



ושלוםיתרוהייםרכח

יתרו

מובאבמדרשוגו'.יתרומעוישא)(יח,

שמועהמהצביאורבספר

בפשיטותלומרוישמקושש.מעשהובא,שמע
לכ)טי,כמדבריונתו(תרגוםחז"לשאמרודרךעל

שידעוכדישמים,לשםהמקושששעשה
יתרוכיי"לוהנהבמדבייר.גםהמצותשנוהגים

למדבר,אחריהםובאבמדברלהתניירשבא
לקייםתרצהאםכילוהעמיםשאלתוהיה
בהיותםעודאחריהםהלכתמדועהןמצות

ע"הרבינומשה(ונםןרועה,לאבארץבמדבר
בהעלותךבפרשתשאמרכמולשבח,לוחשבו
יעדתכןעלכיחותנו,ליתרולא)י,(כמרכר
תלויותהמצותעיקרהלאונו/),במדברחנותנו

המצותאיןכיכנןכרחשבוונםלאץר,בביאתם
זהמהכןואםבמדרב,בהיותםכללנוהגות

עדהמתיןולא ,כנזכראחריהםלמדב"ררץ
בכינהזאתעשהויתרו .ישראללאץרבואם
נםנוהנותהמצותכיעולםלבאילהודיעכדי

המקוששככונתבזהנםעשהכןואםבמדבר,

יבאזנעשזניעהשזנהש Iוז'שמים.לשם

כנזכר:זנקוששזנעשה 1,מרבר

אשרכלאתלחותנומשהויםפרח)(יח,
עלולמצריםלפרעההיעשה

(בשםרש"יפירשונו'.שיראלאודות

לבואתלמשוךבי»א, IIפרעמקל(מםבתאלתא I'המכ
פ)(אותחכמיםבשפתיוכתבלתורה.לקרבו
 ,הכלשמעכברהאלו,סיפרלמהכןלאראם

 .דבריוכאןעדיתרו,וישמעא)(יא,כדכתיב
שכברכיוולספרלוהוצךרלמהקשה,ועדייו
לתורה.לבויתקרבזהידיעלהריהכלשמע
הפרטותלושסיפרלומרכרחךבעלאלא
מעשיהכללותרקמקודםשמעלאויתרו
ושימענאמרדהאנראה,אינוזהוגםנסים,

מרבהיכלןן Iוהנהוגון,אשרכלאתונו'יתרו

ונוכחת.כלאתבפרטותהמעשיות,עניניכל

 ,הכליתרודשמעלומרכרחךבעלוודאיאלא
מצריםצייאתשתכליתשמעלאזהרק
התורהקבלתבשבילרקהיהסוףיםוקריעת

התגלותבתחלתשאמרוכמומשה,ידיעל
העםאתבהוציאךיכ)יג,(לעילרבינולמשה

(סיני)ההרעלהאלקיםאתתעבדוןממצרים
וכיוורבינו,משהידיעלהתורה(בקבלתהזה,
להתגיירציטרךשיתרורבינומשהשידע

במהמאומההועיללאכוואםנשמתו,בשושר
יתברךהשםמאתנסיםהמעשייתרוששמע

הואןהכלכישמעלאאםבפרטות,גם
הואנםשיתקרבכדיהתורהקבלתלתכלית
היהזהואמנםכנזכר.התורהלשמירתלהתגייר



חיייים

רבינומשהשלענותנותוומדתרוחלמורת
נקראוהואיידו,עלנעשהזהשכללהודיעהו

לבולקרבכד"אבלזה,ידיעלמשהתורת
(בעניואפשרלאדהויזה,מותרהיהלתורה
כןעל .)ו"חעצמולכבודקמכויוולאאחר),
אתלמשךוכדיכנזכר)י Iורשן(במכילתאנאמר

מוכרחכרחובעלהיהלתורהלקרבולבו
כנזכרמשהלתורתלמשכוזה,כללולספר

לעיל:

הצילאשרהןברוךיתרוויאמרי)(יח,
ומידמצריםמידאתכם

מצרים.ידמתחתהעםאתהצילאשרפרעה
י Iורש/כך,כלהלשוןכפלעלהדקדוקנודע

קרובוי"לחז"ל.דרשתפיעלוכתבבזההרגיש
שלהטומאהכחגודלנודעכי ,לפשוטו
(קהלתאלקיםעשהזהלעומתזהאתמצריים,

גדולהיהכי ,בעכרינוהיהזאתאולםיד),ו,
היהישראלכיבטומאה,יותרהמצרייםכח

שבזכותםמצייתאיזהלהםנתןרקועריהערים
לה),פ"א,רכה(שמותרבהבמדרשכדאיתאיגאלו,

ובעצמובכבודווהוציאםעלהיםהיחסדרק
טומאה,שעריממ"טהמקטריגים)כל(גנד

 .נדוללאורמאפילה

זרהעבודהבכלבקישהיהיתרושאמרוזה
(עייןפרעהמיועציוהיהמקודם,שכעולם

בטומאהכחוגודלוידע ,)טא, l/פרכחשמות
משהשיראל)(מבהיגיהיהולעומתוובכשפים,

הנסיםגודלעליתרוונתפעלבקדושה,ואהרן
אשרה'ברודואמרלהם,שנעשהוהחסד
מצרים.מירואהרו),(משהאתכם,הצי,

אשר(כימצרים,מודפרעהמיר(וביותר)

איןהמצריםעםמידואהרןלמשההצילם
היההמצרייםהעםכילגבם,כךכלרבותא

פרעהוכןזה,לעומתזהישראלבניעםנגד

רכטושלוםיתרו

שהצילהרבותאוזהוכנזכר,ואהרומשהנגד

אשרמצרים).מלךפרעהמידואהרןלמשה
ירמתחתשיראל),(בניהעם,אתהציו

ישראלבניעםולגביהמצריים,(העםמצרים,
המצרייםעםידימתחתשהצילםרבותאהוא

בדיוק.הכתוביםבאוכןועלכנזכר),

מכוהוי"הנרווכיירעתיעתהוז"ש

קדושתכחהיינוזחר,(עבוהרהאוהים,

זהלעומתזהאתכיהגםהוא,ברוךה Itהוי
נראההצילם,כןפיעלואף ,כנןכרוגו'עשה

ובפרטהקדושה,כחיותרגדולכיזהכלעם
ומשדדשמויתברךהויותכלדמהוההוי"ה

חוסיםלהושיעיעשהובצרונומערכות
ממתקוממים):

אתלשפוטמשהוישבממחרתויהיבי)(יח,
יוםממחרתרש"יפירשהעם.

יותרלוהיהלאוכילדקדקוישהכיפורים.
יוםאחרישמייםבעניניולהוכיחםעמהםלדבר

לתקןולהשיבםלמחרתו),(מידהכיפורים
(הגםממונות,בדינילשפוטולאמעשיהם
חוקיאתוהודעתיטו)יח,(שמותכןגםשנאמר

קאיהעיקרמקוםמכלתורותיו,ואתהאלקים
 •לחבירןאדםשביןהדיניםעלהכתוב

יום(פרקבמתניתןלודקיימאכיוווי"ל
אדםשביועכירותכ)פח,(יומאהכפורים

אחריכןעלמכפר,הכיפוריםיוםאיולבחירו
למקום,אדםשביןעבירותהכיפוריםיוםשכיפר
אחדוכל ,לבחירואדםשביועבירותנשארו
 fחבירוננדעבירהעליוואיואתושהצדקיאמר

הוכרחכןעללהיפך,יאמרחבירוולעומתו
ליוםממחרתמידולהכריעלדוןרבינןמשה

לחבירןאדםביןולתקןלהצדיקכדיהכיפורים
כנזכר:



חייםלד

גן )'י(חםרואבא .'"לאאתכםואבאד)(יט,
ז) Iב(ירמיחוא"'ךדרו.במסורח,

אתםואבאנג]חכרמל.ארץאלאתכםואבא
אייאתכםואבאחיינו .)דחל,(שםח'בית

תלויחתורחנתינתאמנם ,תורתובנתינת

חגאולות(כיצרק,גואלבביאתחארץבביאת
מצוותחרבחוגםלזמן,רקחיולאחראשונות

במחרחמשיחככיאתרקיקיימושלאנשתיירו
ורוברובא,בתראזלינובתורחכיבימינו),
ג, flשמחיינובארץ,תלויותג f1מהתרימצות

כנורע ,)ח Iו(בארשיתחיוסכלע ttררקובגלות

תלמדיי,ד"חקדשויםפשרתכעייועמוקותמחמגלח
 .)ע' Iועהבתחלתובמדרבשולוםחייםעייועי,אופואופנים

ארץאיאתכםואבאואירוחמסורחש tוז!

אתכםואבאחקורש).(ארץהכרמי

בית,שקראוכיעקבחמקרש,(בית ,'הבי"ת

מצוותשיחחנכי ,)א(פח,בפסחיםכראמרינו

ככיאתלחתקייםיוכלוואלובארץחתלויות
רקמתקיימיםשאינםמצוותישאמנםהארץ,

וז"שוכיוצא.הקרבנותחיינוחמקרש,נבית

התורהנתינתיתקייםואז ,'הביתאתםואבא

רקתלויזחאמנםככולח).רובחועשייתה
 ,)בזצ,(סבחיררווכוןחקיציוכלכלוכיבתשובה,

ח"ח) ,ז/'פתשובח(לחכותחרמב"םכושפסקוכמו

חתשובח,יריעלאלאנגאליםשיראלשאיו
ש Itכמתשוב"ח,אלאועת"ח(איוועת"ה,וז"ש

שמועאם ,»ופכ"א,רכח(רבאשיתרבהבמררש

(בריתבריתיאתושמרתםבקוייתשמעו

וחייתםבימינו),במהרהלגאולהתזכואזקושר,
בלברישראל(רק , tוגוהעמיםמכלסגולהלי

ארמתו).עלשרויויחיו

(עבריכהביםממיכתייתהיוואתםש ttוז

מוצאשאתחמקום(כלקרוש,ונוי ,)'ח
רהב(ייקראקרושהמוצאאתהשםערוהגרר

ושלוםיתרו

תלויבזהכי ,חיסורשמירתחיינו ,)ופכ/ה

מקבץבחינתבימינו,במהרהשלימההגאולה
לב,ב'דרישהעמדיחבייתנשעה/'כ r(עישיראלנרחי
עלית"שלהמליכוכהניםממלכ/'תשנחיה ,»ב
 .כנ"לקרו"שוגויאליו,עבורתינוירי

אליאתכםואבאהכתובעלשר"יוז"ש
וקרבית(עולם)תרגוםחיינוכתרגומו,

ולאיתבךר,השםלעבורתחיינולפולחני,יתכון
בעבורתקאלאניעולעשותרארעא,לפולחנא

זהיריעלכיישראל,באץרבגשמיותהארץ
ירחיקוחואררבאהגאולה,תתקרבלא

בעזרתאחרכמקוםככרכמ/'שכעונותיהם,

נזכהרקוכ"הפולחנאיריעלורקיתרבך,השם
 :כנזכרבימינובמהרהחגאולהלהתקרבות

ואבאחנזכר,חמסורחעליאטראו
(לפולחנן'יאיי,אתכם

אזיתברךהשםעובריכשנחיהחיינוכתרגומו,

אתכםואבאבימינו).כמחרחלגאולחנזכה
חירושלמירכריפי(על ,הכרמ"יארץאי

(בבלישםבתוספותומובאח"א)(פווא,שכתכרשי

עייזכינונ"י,לשווומלכררהיינוכרמלית)חו 1דארז
מרתשהואתפאר"ת,מרתבינונן!יוהיינושם.

(שהואהוי"ה,ביתאתכםואבאיעק"ב),

כיעק"כא)(פח,כפסחיםכראמרינןיעקן'ב,מרת

והגאולחהראשוזוהגלותל. Itכנכין'ת)שקראו

וגאולהלגלותהכנההיה(ממצרים)הראשונה
וז"שעיק"כ,לביתהשלשייתכיאההאחרונה,

ימצרים,עשיתיאשרראיתםאתם

 ,אייאתכםואבאוגו',ראשונח)(גאולה
כנזכר:כימינובמהרהאחרונהגאולה

באאנכיהנהמשהאלח'ויאטרט)(יט,
ישמעכעכורהענובעבאליך



חיים

נועדלעולם.יאפינובךוגםעפובדבריחעם
יורחערוךובשולחוא)קטז,תברא(ככאבגמרא
מיכיי)סעיףשל"חסימוחלויםביקור(חלכותדעח

חכםאצלילךל"עביתובתוךחולחלושיש
חצטרכותעניניבכלוכןרחפים,עליוויבקש
חקדוש'ט Iהבעשמלתמידיהצדיקיםאצלבאים

חבאיחידכלבעדרחפיםומבקשיםע IIזי
להעםנשמעיםדרביחםזחידיועלאצלם,
וידריכוםועבודחחתורחעליזהירוכאשר

נשמעכאשרומצותוותורתוחובאמונת

להשםיותרוקרוביםזכחתפלתםכיתפלתם,

ג,(איהכנאמרחעםלשארכןשאיןמחיתבךר.
תפלח.מעבורלךבענו/וסכותהמד)

(לכלהענ"ן,בעבאוידבאאנכיהנה/ש fוז
כנזכר).וגוולךבענ/'וסכותהישראל

בךונםעמךברבריהעםישמעבעבור

וכו/בענושסךזחידיעל(כיועוום,יאמינו
חדור·צדיקשחואלמשהלבאמוכרחים
זחידיעלתפלתווכשתתקבלבעדם,להתפלל

וגםותורתו,חובשםדבריובקולהעםישפע
בקולולשמועצדיקיםבאמונתיאמינובך

 :כנזכר ,)דבריהם

מלמד'י Iרשפירשחעם.אלחהרזבןיד)(יט,
חהרפןרקלעסקיופונחחיהשלא

כפשוטו,דאםעובר,כלויתמהויפלאחעם.אל
במדברשםלמשחלוחיועסקיםאזיוחלא
שעםדאשמעינזאליחם,לפנותמצטךרשהיה

לחרבחגעיםכיונראחאליהם.פנחלאזחכל
אתלנונתוולאסיניחרלפניקרבנואלוסיני,

וחשיגרזוהמתושפסקהחיינודיינו,חתורח

ובפרט ,)אקמו,שבת(עיי!ניתנהשלאעדהתורח
נתחדשוישראלכלשלחעדתפקוררבינופשח

חדשיםמוחיוהנבחר,למעמדבהגיעוכברלו
עליונהובמרכבחובנסתרבגנלהוחידושים

רלאושלוםיתרו

וחיחוערך,שעיורלאיןופליאותסודותעומק
לחקטיןודיבורומוחראתלצמצםלוקשחדבר

לבםולקרבחעם,אללדברעצמואתולחנמך
העמילבותובפרטלבם,המושכיםאגדהבדברי
עם.וחפוןחנשיםאלוישראלוביתחארץ

בינורמשההיהשואמומרל IIיוזהו
זחבהטורי(כמ"שועסקי"ו,פונה

'ק I,לעסושמברכין )א/ fסק ,ז/ fמ(סימןחייםבאורח

ולחדשלפלפלחואלעסו"קהיינותורח,בדברי
תורחבדברי ,עסקי"ווזהושם.עייזחידושים,

וחשדיםמלא,ראשוכברשחיחרבינומשחשל
חדשיםפוחיןרגע,ובכלעתבכללבקרים

פיעלאףתורח,ובחידושיעליונותחבפדרגות
לדברפצטךרשהיחבעתלזחפונחהיחלאכו

(חמדרגותההר,מןרקישראל).לבני

פשוטי(נקראוהע"ם,אילפעלה).הגבוחות
לבםלקרבעצפואתחשפילאליחםגםעם,

כנזכר:גדולח)ועבודהרבותאוזחולח',

ו flלעסקיפשהפונחחיחשלאריאמאו
(בפלפול),תורהבדברילעסוק

פשברחפלפולכיאםל. IIכנבזחעמחםלעסוק
פרשתהמצות(שעדבחאריז"לכמבוארהקליפות

שכברכיוןלזחצריכיןחיהלאאך , ) jואתחב
הסובביםהקליפותונתבטלוזוחמתופסקח
(יט,חכתובעלבסמךר)(לקמןשכתבנווכפואותם,

עלוגו',סיניהראללעלותהעםיוכללאכד)
גבוהות,(המדרגותההר,מומידלהםגילהכו

פשוטי(גםחעם,אלוסודות),קבלהעניניחיינו
להס,הסודותלגלותשיוכלואז,נתעלוחעם

כבן',:כבר),זוהמתושפסקהכיוו

חעםיוכללאחואלפשהויאמרכב)(יט,
אתחכיסיניהראללעלות

 .וקדשתוחהראתחגבללאמרבבוחעדתח



חייםלוב

שאינםרקיכולים,הלא ,יוכ"ללאהלשוזקשה
שפירשכמוכבר,ההתראהדברילפירשאים
עלוי"ליוכל".,ולאלשוושייךמהאבל ,רש"י

ויטרי,מחויר(עייוהקדושיםבספריםשנודעמהפי

אתלנונתןולאסיניהרלפניקרבנואלווערו)
פסקהסיניהרלפניבבואםכידיינו,התורה
אתוהשיגוכבר,אבריהםונזדככוזוהמתו

אינםאבריםבהזדככותנודעוהנההתורה,

רצוזשהואמהרקדברשוםלעשותיכולים
כמואבינו,באברהםשהיהכמויתבךר,השם

ירבו/ח Iרבפרשת!רכחלאברא(עייןבספריםשכתבו

אברהםוישלחככ,י)(בראשיתהכתובעלשם)
עתיקיז.והדבריםונו',ידואת

הראוועוותהעםייוכו"ייואשפירוז/'ש

אתהכיממש).יוכלולא(היינוסיני,

ההראתהגבייאונרבנוהערתה

הזאתההתראהידיעלכו(אםיקרשתו,
באבריהםלעשות / Iיוכלו/ולאכברמקודם,

שלאבמקוםסיני,הרעלברגליהםולעלות
וכבריתברך,השםצרוונגדשהואכיוןנצטוו,

סיני)להרבבואםככהעלאבריהםנזדככו
בעזרתמזחעורכתבנוהשכועותלבה(וכמאמרינוכנזכר

יתבךר):חשם

האלה.הדבריםכלאתאלק~םוירברא) ,כ(
פ/הרויהימסתבא(בשלחבמכילתא

ששילפידיין,אלאאלקיםאיןרש//יופירושב)

שרכ,מקבלאדםעשאןשאםבתורהפשריות

אףיכולפורעניות,עליהםמקבלאינולאואם
אלקים,וידברלומרתלמודכן,הדברותעשרת

להביזמהומאודוקשהעכל"ה.להפרע,דייו
\הדברות,בעשרתישעשהמצותואיזה ,כונתו

כברמקשיזהעלהלאואם,אבבכודאם
ב)לט,(קדישוי!ל Iחז/דאמרוממהמורח"יהר"א

ואיובצהד,שכרהמתוהואואםאבדכיבוד
_ L 

ושלוםיתרו

אםשם.עייןוכו!,לונזקקיומטהשלדיןבית
והעלשיהרישבת,שמירתלמצותהכוהנ
העובר.יענשובודאילמחללו,סקילהאיסור

הייועלזכרהולמצותהכונהיו/לאילם
עליהונענשעשהמצותשהיאבקידוש,

במכילתא'ש f(כמריתחא,בעידושלאנם
קשהאכועשה),מצותכללעניןשםומזרחי
בעשרתשנאמרהעשהשמצותמצינודהיכו

עשהמצותמשאריותרחמירהואהדברות

למאןשבת,לעניןפלינילאכאןועדשבתורה,
משוםעדיףהדבורדקודםדעשהליהדסבירא

השםבעזרתבזה(והארכנונצטוובמרהשחוקותהי

יעולאאבלובפלפול},תבשובהאחרבמקוםירבתך
הדברות.בעשרתכתובשהוא

שהוא ,אויקיךה'אנכ"עלדקאייו/לואולי
אלקים,שישלהאמיןעשהמצות

 ,)ו/ Iהא, IIפהתהוויסורי(הלכותהרמב//ם(כמ"ש

פעםמניחאפילויתברך,בהשםדביקותוהיינו
דהוהקשהאךכוללת.עשהמצותוזהואחת,
הודאנכיעשהמצותעלרקלמימרליה

גםהדברות.עשרתעלולא ,בלבדאלוקד
מניחאפילועינשענשדמדינאלומרקשה

שמאמיוכיוןונםאחד,פעםרקהדביקות

יענשושלאזו,עשהבמצותדייתרבךבהשם
יארוה/עיוןצרדכועלפנים,כלעלמדינא

עינינו:

לךיהיהלאוגו/אלוקדה/אנכי )ג-~ ,כ(
במדשרפני.עלאחריםאלהים \

מורשבשםכושרב,יאקלקיט,התליםי Il(עייזשרתנחומא

פתחאלוקד,ה'אנכיהכתובעלבזהתנחומא)
ורבאהשם).(תהליםפתיי"םמביויאירדברד

הואשעיקרכיווהיינופתיים,פביושדקדק

כנודעאזבעיניהםשראו(אפילוהאמוהנ,



חיים

יאמיזפת"יבכלליהיהלאזהכלעםבספרים),
כזב,ומנהיגישקרונביאילמסיתיםדבר,לכל
 .בימינושכיחיםהרביםבעונותינושהם

יאמיןפת/'ייהיהשלאפתיי"ם,מביןוז"ש
ואשכתובוזהטו).יר,(משלידברלכל

לאאלקים(היינואחרים,אוהיםוךיהיה
ישראלומנהיגדייונקראכן),ככ,(לקמזתקלל

אלהיםנקראושקרומנהיגי ,)אסו,(סנדהדיו
יאמינולבלשהזהירוזהוזה),לפיאחרים

חן/ו:בםויתדבקו

הוצאתךאשראלוקיךהןאנכיב-ג) ,כ(
יהיהלאוגו'מצריםמארץ

שםבספרכתב .פניעלאחריםאלהיםלך
זי"עהה"קלאאזמו"רהתורהעלשלמה
אשרמ"שהקשורביםהנהקודש,ידבכתב

עשהלבדזהוכימצרים,מאץרהוצאתיך
עולמיםכלהבוראהואוהלאיתברך,השם

מוחלט,מאיןיש ,חקרולאיןשיעורלאין
מגדיםהנועםדההבוי/,ל .הכלאתומחיה

לאז"להנאוןאביוכשםפירשיא)אופז(בפרשת!,
עומדכשאתהפני,עלאחריםאלהיםלךיהיה
לךיהיהלאיעכודה,בתירההיינו ,/הלפני

להתנדלכוונתךהייהלאאחרים,אלהים
כאועדבזה,זרהעבידהעובדדהויולהתפאר,

דבריו.

נשךאיזהו(פרקמציעאבבבאאיתאוהנה

צצייתנבידכתיבמצריםיציאתכ)(סא,

טיפהביןבמצריםשהבחנתיאנילומרלי,למה
אניככור,שלשאינהטיפהוכיוככורשהוא

אילןקלא .שתלהממיליפרעשעתידהוא
 .לשונוכאןעדחוא,תכלתואומרבבנדו
לתכלת,הדומהדכרהואאילןקלאפירוש
אילוקלאשתולהכמוחבריות,אתומרמה

רלנושלוםיתרו

ואינםמתפללשהוארואיםשהאנשיםכבגדו,

ה'אנכיי"לוזהיהרעים.מחשבותיויודעים
מצרים,מארץהוצאתיךאשראיוקיך

יאכן)עלוכו'.בכורשלטפהבין(שהבחנתי
(לאפני,עואחריםאוהיםוךיהיה
כתורהעוסקשאתהלומרהבריותאתתרמה

 ,)ל"ראחריםאלחיםהואוכאמתובעכודה,
שלמהבשםלשונוכאןעדכנזכר,מבחיןואני

כנזרכ.

אילן'ן/א Iקלתולהל lIכנרז"לשאמרוומה

עלרומז/ל Iיהכריות,אתלרמותבבנדו

וחלקבקדושה,חלקכלולשהואנונה,קליפת
קי"א,רמוזוזהור"ל.אחראבסטרא(להבדיל)
(בנימטריא ,איי"ןכנודע).סמא"ו(בנימטריא

מעוררשהואכנועדארנ"י)הןי"היחןר

לטהור,טמאביןהנזכרקליפהבחינתבדעתו
יצילנו:חו

יאריבוולמעןאמךואתאכיךאתכבריב) ,כ(
טז)א, /Iפ(משליבמדשרונו'.ימך

שבעלתורהאמך,שבכתב.תורחזהאכיך,
ידיעלכיימיך",יאריבון'למעז Iי"לובזהפה.

לבקרים,חידושיםמתחשדיםפהשבעלתורה
נאמרהלחדשעתידותיקשתלמידמחכל

אלובלוהו ,)ר"חפזזב,(ירושלמימסינילמשה
ויתחדשכבינה,למביןלחכםה/בעכודתדרבים

 ,מאודגבהוכיה/בדרכיודרכיםעצותלו
זהוכללעולם,יגמרםשלאעדים,מניועמקו
דהוימעובדאכידועושנים,ימיםלאריכתנורם
זקזשהיהע, IIזימקאזניץהמנידק Iהנה/אצל

היהודיאחדישלחשנחלהעתוככלגדול
קריבובזמן/ה Iלבענאליולבאהקדוש

המנידוהניד ,לבקרולקאזניץמפשיסחא
ואפסווחלשזקןהואלאשרהטעםהקדוש

זמנווהניעעצמושהשליםנמצאכוחותיו,



ח'י'יםרלד

נדולעילויהואוהיהודיהעולם,מןלהםתלק
ודרכיםעצותעתבכלממנוושומעועמקו

שצריךנמצא ,ועבודתוהןבתורתמחודשים

שישליםעדושניםימיםולהאריךעודלחיות
בכלמהיהודיששמעמהלטובההדרךןהנם

הקדושים,לבניוהקדושהטנידהנידכןעת,
דרביכחיכוריכזחשכתבתימח(יקיזעלינוינזזכותם

(חספרדחםפידאמיליומבאמר )ח/ Iנ(אותקמאתוחרמחרורא

עלבןהוכןמזח),מ"שןיזזקבמיאלאכזקגחחז/קדו/'זקל

יקוייםפהשבעלבתורהדרכיםחידושידי
הסטיכותוןהלעיל,כנזכריטיךיאריכוזלמען
יאריכוולמעןפה),שבעל m(תואמךואת
ימיך·

תהיהלאכו)(כג,הכתובעללומרישוזהו

המדרשדרךנעלבארצך,ועקרהמשכלה
ועקרהעקרבךיהיהלאקקכ)(כפרשתרבה

שם.עייןתורה,מדבריעקרהיינויד), fו(דכרים

יהיהרלאתורהדבריעתבכלשיחדשוהיינו
ימיךמספראתזה]ידיועלבוה,ועקרהעקר

במםפרלהשליםעתבכל(שיצטךראמלא,
כנזכר.ותורתו),ה'בעבודתשחידשמהימיו

פסקינןהנזכר)המדשרדברי(לפיכןועל
כיבודכיאם,לכיבודקודםאבכיבוד

שבעללתורהקודםשבכתב,תורההיינואב
דניןאנוועליהבזמן,מוקדםהיאכיפה,

וו"שפה.שבעלתודהשבכתבמהתורהללמוד
בינווה,[חרא]דאאמךא)פח,כ II(זרחהקדושבזוהר

חידושיוהודבר,מתוךדברלהביובינההיינו
פה.שבעלתורה

יוכיךיאריכוןווכעןאוכךאתרמוזזהוונם

אדמ/וה,אר/וץהיינו , fונוהארזנ"הבנו

תורה ,)כפן,נגתיקיןזחרתיקוני(קייןמלכוןותמדת

הזר(תיקוניפהמלכות ,)כרמו,א II(ווחפהשבעל
 :כנודע ,)אקח,םטתיקיו

ושלוםיתרר

הפטורה

כםאעלקץאיןולשלוםהמשרההב;מר
אותהלהכיוממלכתוועלדוד

כולםועדמעתהובצדקהבמשפטולםעדה
 .)ו ,בt(ישקיחואתתעשהצבאות fהקנאת

לשוןהיא"קנאה"דהאלדקדקישלכאורה
(לעובריונוקםקנאכ)א,(נחוםמלשוןנבורה,
 ,וממלכתודודלכםאשייךזהומהרצונו),
הישועהתהיהשןהוולםעדה,אותהלהכיו
הנודעפיעלל flיאכז .ש/ Iיתבחםדושלימה

משיחמחבליחלק)פרק(קייןחז"לבדרשות
קודםדודכםאיכוןבעתשיהיההנוראים

חייםעץבפריוכמבוארבימינו,במהרהביאתו

ליהויהדלאוןול)/י Iמחרר"חז, IIפחצמותחג(שקר

ובבחינתדגבורהמםיטרארקדבא,פורקנא

משיחהחבליהמהוהועילאה,אמאבינה
שישכרככני(וקייןשםעייןציחק,גבורותבחינת

אותא,נחמחנחמרשלתבחומאמראכתמתחשדימאמרי

החושביםומטעיםהטועיםכאותוודלא ,)א
העמיםשלוםיריעלהנאולהתהיהכילאמר,
שהםהאלומשיחבחבלייאמינוולאמקודם,

בתשובה,ישובולאזהידיועלהשמים,מו
פעמים.כמהבדברינוכנזכר

בביאתמדבר(שהואהוכשרה,ווכרבהש fוזו

מקודםכמ"ש ,צדקינומשיחדודבן

"ותהילנובתןבןלנויולדילדח) ,בt(שיקהי
אליועץפלאשמוויקראשכמו,על / fהמשרה

לומרבהמןכןעלשלום.שרעדאבינבור
וחבליההבגורותשהואוך, Iדמנצפסתומהבמן

יהיהשלוםשחושבים(אותויושוים,כנוכר).
(והוקץ,איןהעמים).שלוםידיעלונוןלי

 ,קץאיןןובפסדהדיעהידיעלהנאולהעיכוב
וכלוכנזרכ,ןהידיעלבתשוהבישובולאכי



חיים

(סנחדריזבתשובחאלאתלויחדברואיןחקיצין
,הכיןממ,כתווע,רורכסאע, .»כצו,

משפפ(חיינובמשפט,ו,סערהאותה

צדקח(זחוובצרקה,משיח).חבליחדינים
למענייא)מה,(ישעיחשכתובכמוחו,מאת

(שזחועו,ם,וערמעתהאעשח).למעני
צבאותהיקנאתעולם).לתיקוזונמרחכנח

"קנאח",בלשוןקראוכן(עלזאת,תעשה
לשמושמויתברךשיקנאחגבורות,שחוא

עללמלךחווחיחארץ),ושופפירשעילכלות
בימינו.במחרחדודבכסאחארץכל

חיובל.במשוךיד)(יט,בפרשתןלומרשיובזה
 fו(יחושעואידךדן.בן,במשוךבמסורח

שכתובמחלפיחיינו .חיובלבקרןבמשוךח)
קודםגם(שאומריםאמורפרשתבזוח"ק

קרן,ולאשופרדאבניוכ»צכ,ג II(זוחחתקיעות

אלאתתאח,דינאמלכותבחינתחואקר"זכי
ובצרוךנשופרבתקיעתאזמתפלליםשאנו
עליון,ליובלתתאחדינאלחריםקרננ'/ו,תרום
דחירות.עלמאשופרבחינת

בהר,יע,והמההיוב",במשוךוז'וש

צדקנואלבביאתבירושלים,(חקודש
וחמסורח)חעליון.יובלבימינו,במחרח

שםשכתובכמו(חיינוהיוב"בקרןבונשוך

כמוגדולח,ח Iתרוע'חעםכליריעוביחושע
תרוע"חיוםב)(לג,חשנחבראשרז"לשדרשו

ננוחיחיינו·יבבו'א,יומאומתרגמינזלכם,יחיח
כח)ח,(שוטפיסשכתובכמויליל,ילוליגנח

רלחושלוםיתרו

ר"לגדולחחיללחוזחוסיסרא.אםותיב"ב
משיחחבליידיעלשחואוחצווחח,

ידיועלעולם.וחורבןורותושערבחמלחמות
חעירחומתונפלחשםחכתובמסייםןח

חומתשתפולנגדו,אישחעםועלותחתיח
שבשמים,אבינולביןביננוחמפסקתחברול
בדרבינו J(ועייבמדרגתואחדכללארצנוועלינו
 .»ט/ Iיאותכשופרתקעמארמשישכרבשער

חרמב'וןדבריבכונתמבואריםחאלווחדברים
במשוך)/ח Iדיגיט,(שמותבפרשתוז"ל

חואחיובלבמשוךוח,כתובעלשכתבמח
(פרקיחיחיצחקשלאילו[ושופר]איל,שלשופר

לפי[אכל]וכו'.רש/ילשוו ,)ח Iפלואליעזררדבי
שזחואמרוסוד,לחישחןוחאגדחדעתני]
לשונוכאןעדוכו',ק Iיצח'פח"דחואחקול

פריבשםלעילשחבאתיכמווחיינוחקדוש.
חנזכרעםלמביןחדבריםויתאחרוחיים,עץ

חגכןעלכייתברך,חשםבעורתלעיל
כגנדחואבזח)חתורח(נתינתחשבועות

(חלכותחייםאורחבפורשכתובכמויצח"ק,

בראשוניםכתבווגם .)ז IIתיסימןחשדוראש

כננדלספירחחחמשיםיוםחואכיובמקובלים
וחמביוחבינח.שלחחמשיםשערחעליוןיובל
נתינתחיתחזחעלכידבר,מתוךדבריבין

ביאתרחירותעלמאחעליוןיובלעלחתורח
מצוותרובכי ,בימינובמהרחצדקגואל

בפרשתולעיל(כנזכרבארץתלויםחתורח
אזלינזחתורחומןאלי),אתכםואבאבד/'ה

 :לעילכנזכררובאבתר



ושלוםמשפטיםחייםרלו

משפטים

תשיםאשרהמשפטיםואוהא-ר)(כא,
כהמשךונו'.לפניהם

נוכלהתורהמשפטיהנהכי ,ל I1יהפרשה

צדקנואלכיאתכעתרקככולםרוכולקיימם
ככמהככרשהארכנוכמיכימינו,כמהרה

ה II(ררש"יוז/שצרוע).ר'והלקמז !'יע(בזהמקומות

יוכל(שלאנכרים,יפניויאיפניהםלפני::ים)
לפנינובארצנובהיותםרקזאתלהתקיים
שזהוהעמים,כארץנכריםלפניולא ,ישראל
לשיארתכליתשוםואיןהתורה,לביטולגורם

רקמשיחהחכלילסכולוכדאיביניהם,פה
הדיניםאלויעברוואןלגאולה,שנזכהכדי
לישועתונבא ,כנזכרביאתומקודםשהם

.הגאולה).

של(הדיניםריניא,ואיייןהתרנוםוז"ש
(מהקרמהון,תסרררימשיח).החבלי

שהיוהדיניםכלהמשיחביאתקודםשיחיו

ןהידיעלולחמתיקולסדרזתוכלעתח,עד
כיאתו).אהבתבתוחלתשתקבלם

ההו'קאדמו'ור(חנחעבר"י.עב"רתקנ"הכי

מפיבילדותוששמעהגידע tfזימשינאווע
קודשבשבתע fזי'מראפשיץאשרהר"רק tחהו

משי"ח,בגימטריאעבר"יעב"רכיזה,

יובוולדרכנואז.שמעלאחדבריםוהמשך

מזהירהכתובכיהדבריםהמשךבמתק

משיחלביאתרקמגמתינוכלשיהיחכפרשתו
וז"שומאויינו.נפשנוקני"זיהיהוזהוכנזכר).

 .)ח/ tמשיבמספרעבר"י,עב"רתקנ"הכי

רקשני,אלפיהשית(אלויעבור,שניםשש

(זהוחנם,יחפשייצאובשביעיתכדי)

וחירותחפשישיהיהשבתשכולויוםלתכלית
(אותיותבגפ"ו,אםבימינו).במהרהלעתיד

גופוטובתלמעןלגאולה(שכונתויבא,נו"ף),
יקח(ולאיצאבגפווככודו).ממונוותאות

(כעלההוא,אשהבעיאםרק)מזה.מאומה
 ,)בנב,ותיקו!זהרתקוני(עיי!כביכולדמטרוניתא

אםואומרו/ר Iבאארוניואםוה I(רהחייםבאורוכמ"ש

מעפראשכינתאלאוקמאשכונתווהיינובעל),
ביאתבעתיהיהשזהוותורתו,הוכבודלרומם

ידו(עלעמו,אשתוויצאהאז)משיח.
(תהלים tונוהביתעקרתמושיביתהיהוזכותו

עמווציאהמגלותא,שכינתאלאפרקא ,)טקיגן
לחירות).

רקשהוא(שידעאשה,יויתןארוניואם

העולםאדוןאדוניו,מאתאשהבחינת
שכינתו).והתגלותכבודוחיינושמו,יתכרך
עשהאם(גםבנות,אובניםיוויירה

תעשה,מלאונשמרעשהמצותהרכה



חיים

(כראשיתטוביםמעשיםצדיקיםשלתולדותיהם
מצרתהיינובניתואובניםרזו'ש .)ו ,ל//פרכה

מאתהכלכיידעכנזכר.תעשהולאעשה
עלרצונו.לקייםשזיכהושמויתברךאדוניו

(יעשהואיוניה,תהיהויוייההאשהכן)

בכודשיתגלהשמויתברךבכורובשבילןהכל

 ,בגפויצאוהואבימינו),במהרהמלכותו
הגאולה,טובת~חשובשלאעצמואת(שיפקיר

עצמוטובתלמעןזהעלועובדבהחפץאשר
נפשבמסירתבגפוציאשהוארקבזכותו,או

ובמהרהבקרובצדקהגואלשיבאזהבעד

דידן)·

איוניאתאהבתיהעבריאמראמרואם

חפשי,אצאואבניואתאשתיאת

שאיזבזמןא)(לו,בקידושיןרז"לאמרוהנה(כי
מקוםשלרצונועושיןשאיובניםמנהגנוהגין

איןדאםיפלאולכאורהעבדים.נקראים
המה,רשעיםהריומצותיוהןתורתשומרים

רקה'עבדילומרשישעבדים,נקראוולמה
לומרשיאלאלמקום.בניםבבחינתשאינם

אוהבשאינורק ,ומתפללשלומדמידמיירי
הבןכדרךשכינתו,וכבודיתךרבלהשם
אביולטובתמאוייווכלאביואתשאוהב
לטובתותפלתובלימודוכונתורק .וצרונו
טובתבעדרקעובדשאינוהעבדכדךרעצמו,

הגםעבדים,נקראוכןואםשכרו.קבלתעצמו
עבדיםכמוהםכיומצותיו,ה/תורתששומרים

וזהכנןכר.לאבהבואהבתמדרגתבלתי

אותו(היינו,העבר", tיאמראמראםשכתוב

צרונועושיםשאינםמאהבה,עובדיםשאינם

לגאולהמצפיםאיןוממילאכנזכר,מקוםשל
השם(היינו ,ארונ"יאתאהבתיכנזכר),

ובאמתיתבךרהשםשאוהבכן[שאומריתבךר

התורה(ןחאשתי,אתכנזכר).כן]אינו

רלןושלוםמשפטים

יא»,לא,(משליחילאשתשנקראתחקדושה

תולדותיהןטוביםומעשים(מצותבני,ואת
רק)מצות.ועושהומתפללשלומדצדיקים,של
עללעבודצריך(שאינוחפשי,אצאוא

ירצהאםדוקא,חפשישציאושלימההגאולה
כדרךהעמים,ביןבגלותולהתפללללמוד

העמיםשלוםעלהמתפלליםהפריעדיסטע/'ן
ושכינתוה/אוהבשאינונירכובזה ,העיקר

מלכותו).כבודהיינובכיכול,

יתברךאותושמוכיח(חיינוואיוניווהגישו

(נקראהאוקים,אוומגישו)שמו,

כלומר ,)כסח,א I(זוח/כנודעהקדושהחשכינה

אווהגישובגלותא).חשכינתאאדתראה
וכמודו"ד,ביתת 1tמלכו(נקראהיו"ת,
 .דליתנ"יכיה/ארוממךבכונתבסדיורשכתוב
וזריםדוד,ביתמלכותנחרבאדנאראה

המזוז"ה,אואובנו).משלועבדים
חייס(עץל IIבהאריזכמבוארארנ"י,(בגימטריא

הקדושההשכינהחיינו ,)אן,פ/'רהכלליםשער

כנזכר).

פי(עלבמרצ"ע,אזנואתארוניוורצע
יכרמ//קכרכח,זוח"נ(עייזחבאריז//לחמבואר

כא//תי//האותיות[חילוףמ//צהואמצוווהכישם)

חיים(עייןפעמיםכמחכתבנווכבר .ח/ Iו ]ש/ fב

כלר"ערקגבלותנוכיןע"ע)מכרכרפשרתשולים
תלויותהמצותורובמצות,מהתרי//גהיום

חחיניך),סרפכהקרמת(עייזצדקגואלבביאתבאץר
צדקגואללביאתמשתוקקאי,נואםנמצא

הואבגלותנו,לנוששימצותלר/'ערקומסכים
ו"הבמקוםכימרצ"ע,אותיותמ"צ-ר"ע

ידיעלנחסרזחונכילי"ה,להחזירשצרד
בימינובמהרהצדקגואלבביאתורקעמלק,

תצא)],כיפרשתסוףתנחומא(עייזשלםשמו'יחיה
השלמתבמקוםהריזה,על'עבבדאינווכשהוא



חייסרלח

וגו'לךאלוקיךה'בהניחבוהיהשיהיהוווה
כנזכר,יט)כה,(רכריםעמלקאתזכראתתמחה
וזהכנןכר. ,ע//רהמצותבמיעוטמסתפקהוא

ועברו .)ע/ Iבמצרונו'אדוניוורצעשכתוב

בןבחינתשאינובהחלט(נתגלהועוום,
קרובהרמתוחפץשבשמים,אביואתהאוהב

ומתפללכשלומדגםכזעלמלכותי,כבוד
כנזכר.עבד),בבחינתרקאינומצוותועושה

הןאוהבימקשר,כלבןמירותשאומריםיזה

הם)בן,בבחינתשמויתבךראוהבי(שהם

 :לעילכנזכראריאלבבניןהמחכים

בפרשתשחלשקליםובשבתא)(כא,
עלבזהאמרתימשפטים

וכו'.נשאאדוועלינופניךאורהפיוטדברי
מאוהאי )ב//הפ"א,(ערהלבירושלמיאמרינןדהנה
באפהי,תכולילאסבהיתדיליהדלאודאכיל
 ,לנומגיעאיןוהמצותהתורהכלשכרוהנה

כידוע ,)גמא,(איוכינו'ואשלםהקדימנימיכי
ינם ,)כ , t/Iפכרכה(ויקראבמדרשרן"למדרשת
תהיואל )כ/ Iמ ,א"פ(באבותבמתניתואמרינו

לקבלמנתעלהרבאתהמשמשיןכעבדים
יתבךרהשםבעזרתכברביארנורקוכו'.פרס

תורהבזכותשיהיהלבשק,מציהזהשכרכי
שכתבתימה(יעייןהנאולההתקרבותזומצוהאי

 .)ט IIי/א Iי Iו Iראותהשקילםכמאמריששכרכשער

(שיהיהנשא,ארוזעוינופניךאורוזהו

בהיתנהיהולאפנים,הארתלנו
שלהשכר'לנומגיעכשאיןבאפיהלאסתכולי

כשנבקש)רקשלנו.אינווהואומצות,התורה

ושלוםמשפטים

(שיהיהונשא,נכוזבביתאשאושקו

שנזכהרקומצותבתורהופעולתינומנמתינו
במהרההמקדשביתבניןונשא,נכוןלבית

שכרינו,שיההילבקשמצוהזהועלבימינו,
פניךאורפניםהארתלנויהיהןהידיועל

כנןכר.וכו'),

והמצות).(התורההמשפטים,ואוהוןהו

שיהיה(היינוופניה"ם,תשיםאשר

באפיה,לאסתכוליבהיתולאפניםהארתלנו
עב"רכיתקנהככה)שנעשהזהידיעל

עברן'יעב"דוגםמשי"ח,(גימטריאעבר"י,

ולשמורהןאתלעבודהעבר/'י,ת Iעבוד/כונתו

שניםששרק)יהיההואומצותיו.תורתו

שאמרווכמושני,אלפישית(הואיעבור,
יאכלשבתבערבשטרחמיא)ג,והר(עבורהרז"ל

בערבהששיבאלףכעתעומדיםושאנובשבת,
שבתשכלויום(הואובשביעית,שבת),
(אןחנם,וחפשייצאצדק),גואלבביאת

לאהשבעייבאלףכךאחרשהייהמהעל
לכללצדקהנואלשיבארקהשכר,יבקש

אחרשהייהומהשכינתא,ולאפרקאישראל,
שיהיהומהעצמולטובתהאדםיחשובלאכך

ותורתושמולמעןצדקהנואלשיבארקעמו,
התורהיעשוזהקוטבועל ,בימינובמהרה

בחינתופניה"ם,יהיהוממילאוהמצוות,
כנזכר:אלינו),'ם Iפניהאר"ת

תשיםאשרהמשפטיםואלהריאדבאו
בזהשכתבתימהעייזלפניהם.

 :)א(ה) l/כאותהשקילם(מאמריששכרבשער

בשמוש If(כמזי"עעילאידביארי'בעלהה"קדבריפיעללפניה"ם.תשיםאשרהמשפטיםואלה .)א(
ויד"עישראלבניאתאלקיםיוראכח)ב,(שמיתהכתיבעלזי"ע),משינאוועהה"קאדרמר"ר

הקודמת,הידיעהלזכותלהםלקחכזעלמצידם,בטומאתמשוקעיםשהםשמויתברךכיראהאלקים,
להגאל,הםוכדאיםככהעלעונשלהם'יגעילאכךאםכז,שיהיהמקודםוראהיד"עשמויתברךשהוא
הקדושים.דבריותוכךכאןעדאלקים,ויד"עוז"ש



חיים

שעיקרשכתבנוטהבהטשךבזהריאוכאו

תקנהכילהיותצרדהעבודה
יצאובשביעיתיעבודשניםששעבריעבד

 ,ביטינובטהרהצדקנואלבביאתחנםלחפשי
(בשניםשקליםבפשרתחלזהווהנה

עטלק,טחייתאדר,התחלתשהואהפשוטות},
הזהבחדשונקראיט)יז,(שמותנאטרזהשעל

ידיעלנפנםשבגלותנוה, flיכסעלידכי
וצריךיווה,שםרקנתגלהשלאשרוויעטלק

שיתגלההיינובעטלק,להוי"הטלחטהלהיות
תצא).כישרפתםוףתנחומא(עייןבשליטותהויווהשם

ם, ffלפניהתשי"םאשרם flהטשפטיבזהוהנה

תיבתלאותיותקידםשהםהאותיותהיינו

רלטושלוםמשפטים

בגיטטריאהם ,]ל-ט-ח-ע-ר-ל-ד['ם Iהטשפטי

כ flכהאלטטהטלטעלה(והיינושנ"א,

ופניה"ם,ונו'המשפטיםוז"שכפשוטו).

הטשפטים,לאותיותשלפנהיםטההיינו
(סךכ"ועדטא'טספרשהוא, flשנבניטטריא

עדוהיינובטקובלים,כט"שיחד)הכל
וזהוכשליטות,הויווהטספרכ"וההתגלות

חפשיציאבשביעיתשליטהבהגאולהרקיהיה
לעיל:כנזכר

הטשפטיםואלההכתובעליאוכראו
בספרעייזלפניהם.תשיםאשר

כ"גהמשפטים,ואחל(ר"הכזהחייםדבריהקדוש

לד)לב,(שמרתנאמרזהועלבמרבר,הידועמעשהעללכפרהשקליםטעםאתדניזהיואםוחבח
השקלים,עניןב)(יג,במגילהחז"לשאמררמהפיעלאמנםעתה,עדגלרתנוצררתרזהרלפקדתי,פקדיבירם

שעתידהעולם),שלהבריאה(בדאשיתהעולםוהיהשאמרמילפניכנזכד)הקרדמת(יריע"הירדר"עגלויכי
יתבדךאמרכןעלהגמרא.לשוןכאןעדלשקליו,שקליכםהקדמתילפיכךישדאלעלשקליםלשקולהמן
שלמסעודתושנהנוחטאידיעלרקהיהושקליוהמןגזירתוהנהלשקליו.שקליכםהקדמתיכבראז

יתבדךשגילהכיוןאמנםעונש.להםומגיעזאתשעשובבחירההיהוזהו ,)איב,(מגילהרכו'אחשורוש
העולםיהיהשאמדמילפניוידיעגלויהגמראלשיןכנזכרהעילם,בבריאתיעידהמשכן,קודםאזמקודם
הראכןאםלשקליו,שקליכםהקדמתיזהידירעלהמן,גזירתכךאחרשיהיהמהכנזכדבריאתו)(בעת

 .כנזכרעונשלהםיגיעשלאישראלשללזכותןוזהיהקודמת,הידיעהגילהית"שמרקדם

מוקדם]שהואבישראלם Ifמלפנינכמר(היינו ,פני"ךאורשקלים)לשבת(בפירטמבקשיםשאנווזחו
שללשקליושקליכםהקדמתיבהשקליםהיחשכזכיוןאלינו,הארית"שמאתוכביכולהקודמ"תהידיע"ה

נכרןבביתאשאושקלזה)ידי(ועלנשא.אדוןעלינוידיע"ה)ובבחינתכך,כלהרבהמוקדםבזמןהמן
ערנשלנויגיעלאוממילאהקודמתהידיעהשנגתלהכיןוערנותינו,בעבורהגאולהיתעכבלא(כיונשא,

כנזכר.הגלות)

מצרת .הטעמיבג)איתהשקליםמאמריששבר(שערשהבאתימהל IIהאידזבכתביכןגםלהעמיסישוזחו
וכשיחזרךדיניםבחינתהשערךתשהםלשןרשןךלבסמןהאךרןתלהחזירהשקלמחציתבמצותתשא)בי(פרשת

עליחטאן,שישראלשמייתברךידיעתןהיתהשכןהעולם,בבריאתחקןדמתידיעהבחינתהיינולקדמיתן,
 .כנ"ללקדמךתןכישחזרויתבסמרבזחכן

לזכותלעיררהקודמתהידיעהל ff(כנלפניה"ם,תישםאשרועונשים),(דיניםהמשפטים,ואלהוזהו
נהיה(שלאנכריס,לפניולאלפניהסב)פח, r(גיטל ffחזכדרשתויהיה)מהעןבש,יפטרווממילאישראל.
תסרר,יירועונשים).(דיניםיירניא,ואליןהתרגוםוז"שגזירותם).ימשפטיפליליםאויביניביןעידבגלית

כיכנזכר.והצלתינו)זכותטענתוזהיהקודמ"ת,בידיעה(הייניקרמיחו"ז,לני),לטיברלסדרן(להמתיקן
ישדאלוצריתמשיחחבליבעתולזכיתלרחמיםלעיררצריכיןזהומיש"ה),(בגימטריאערנ"",עכר"תקנח
רציןיהיכןכנ"ל,עבר'''עב"דגימטריאמשי"חביאתעלולעיררנבפשךלעבידתקנהכיהאחרין,בדיר

 :אמןבימינובמהרה



ח~~םרמ

יעלהרבינושמשההיינושכתב,מהוע"נ)ע//א
שכתובוזההפנימיו"ת.וילמרםישראלאת

רמשערכפוםחרוכלהפנימיות,יפניהם,
אמנםרבינו,משהשילמרםמהיבינובלביה

המשפטיםהיינוהעניובחיצוניותריבורבבחינת

לפיאחרכלכןגםיבינוכמשמען,ורינים
הקרושים.רבריותוכוכאןערערכו,

שון'ישפירשרעתיענייתלפילומרישובזה
לפניהם,שתשיםהקרוש)(בלשונו

ערהארם,לפנילאכולומוכןהערו"ךכשלח"ז
הלכהפשטכוללשזהוהיינו .לשונוכאן

רבינולזה(שזחנהערו"ך,ן tבשלח/פסוקה

כןלפניהכוללוזהוהשמים).מןיוסףהבית
ויכוונוייחרוזהפיועלהמשפטים,לפסוק

 :והכןוהנסתר,הפנימיותגםיובזאשר

וציאהלהיעשהלאאלהשלשואםיא)(בא,
העניולומרישכסף.איןחנם

ארם/ה I(והקרושהחייםבאורשכתבמהפיעל
הקרושים,ספריםובשארילרפש)ונראהנא"וששל/

בעלהעל(רקאי ,וויקחאחרתאם
יתכךרהיינוישראל,כנסתהיארמםרנותא,

העולםלאומותהשפעימשד,.אםלברושמו
היאהמקבלתאשהוכחינתהמר,כגלותנוחו'ו

כסותהשארהפנים)כלעללו,יקחאחרת
ינרע.יאומזונא),חייכני(היינוועונתה,

יה,יעשהיאאיהשישואםשכתוכ)(וזה

לגמרי,כמעטול fרשיראלהפרנסות(שנתמעםו

(עיין/ל Iרןשאמריכמיליים,מיוםהצריתורבו
משיחבחליבןמןשיההימהחלק)פקרפנהררין

ירעוןאןועונתה,כסותהשארהניתןולא
חנם,ויצאההגאולה).לןמןקרוכשהגיע
חייםעזכפריל IIמהאריןשכתוככמו(חיינו
שתהיההאחרונהרהגאולה ) Iזקרפהצמותחג(שער

עייןגבורות,ככחינתתהיההיהכימינובמהרה

ושלוםמשפטים

נמכרתםחנםג)נב,(ישעיהשםופירש .םעמושם

שנמכרתםחנ"ם],אחראהסםראנקרא[שזהו

ככסף,ולאכגלותנו,ר"לאחראחסטראאצל

 ,תגאלו ,)ארעז,ח"ג(זוהרכנורעהחסדיםנקרא
כמקוםכנזכרמקודם,משיחחכלישיהיהרק

כמכהעוועיייןח,אותדןמהדוראתהרווכיר(עייןאחר

מקומרת).

(חיינויה,יעשהיאאיהשישואםון"ש

ישראלכנישלהצרותגודלשראיתם
מתגכרים,משיחוהחבליכנזכר,זהכלשנוטל

שתגאלוהעתהגיעכיחנם,ויצאהתרע)אז
איזכנזכר).חנ"םשנקראאחראמהסםרא

כנזכרחסדיםכסףככחינת(שאינוכסף,

השםמשיח),חכלירקזין/ע,הקדושי lIמהאר

גאולהכימינוכמחרהויגאלנויושיענויתבךר
שלימה:

וגו'.לאמהכתואתאישימכורוכיז-ח)(בא,
(עייזהקרושים'בספרים(מכואר

ורנ/נא"דשלשואםד"היא,באשמותהק/החייםאדר

ל tחז/שדרשוכמוהקכו/הזהאישכילפרש)

 ,בתואתיונכורכי .»וםימןצמוער(תחנומא
גפ/ונ,רנהשמות(עייןלגלותשיראלכנסת(היינו

לומרשיוזהוכנורע.ושפחהעכ/ןרבבחינת ,)ה
כצאת(מהגלות),תצאואבזה)עור

אזמקוםשלרצונועושיו(שאינםהעברי"ם,
(לו,כקדישויויהוהדרכיכדבריעכירםנקראו

תשוכח[בהלכותחרמב"םכדבריוהיינו ,)א

יריעלאלאגנאליםישראלאין ])ה"ה ,ז"פ(
ומחואימר).אמרואםונ"הלעלי r(עיהתשובה

(כביכול),ארוניה,בעינירעהאםהסוף)
חו'ום ftרעיישראלאם(כייערה,יאאשר
באריכות .מעשיהםיריעלכל,אדוןכעיני
ועורמעשיהם,ולימרוגנוייםויתערכוהגלות
השםמפיהנביאיםמאמרכידועמהםהערו



חיים

עושיםאינם(כייערה,ואאשריתבךר).

כביכול.עמוחיחורחיינו ,ליעורראוייםואינם
(יפרנןוהפרה,סוף)כלסוףזאת,כלעם
נשבעשכך,'כיוובימינובמחרחלותמחנ

חארץבביאתחעתירחחגאולחעללאבותינו
ועםצרקנו).משיחיריעלשלישיתביאח
ו f1ח(לחלוטיזוונכרה,יונשווואנכרי

יתברךשיעשחכיווחנרנים,חעמיםביןבנלות
חמלכות(בנרבבגרו,כבורו)בעבורשמו

ישראל).(בכנסתבה,שמו).יתברך

מתפלליםשאנומחעלבנרשפירשנווכמו
מכוכריםונחיחקורש)שבתללי(זמירות

מלךחואאתהכירואנוכלובעיניבעיניך
משלדרךעליאה,ךלכינאהלךכיהכבור

(כחיוביציעהגרולמלךשלחילמבניאחראם
בגדוכישלו,(לייטנא"ט)חילהשרלפניעליו)
לוישיבוכינקרעה,המלכות)שלחחיל(בנד
לעשותכדאיאתחוכיהבזויאתהמיחחילשר
רזהותשובח,אינוזהטובים,חרשיםבכדיםלך

בנגריםחילובניילכושלאהמלכותכבור
ונחיחוז"שח"ו.ולחיפךומדולדלים,קרועים

כיחכבור,מלךחואאתהכיוכו',מכוכרים

שמו,יתבךרכבוךדזחיאה,לךכינאחלך
כנזכר.

בה,שמו),(יתברך ,בבגרושאמרוזח

עלינוולבושיוישראל),(בכנסת

להושיענוצרדכזעלככידו.וזחומחסה,לבוש
סלה:אמובימינובמחרחולגאלנו

כערמה.לחרגורעחועלאישיזירוכייר)(כא,
(רבריםואיךדרן,כמסורהב'יזיר

בשמירברלדבריזיראשרחנביאאךב)יח,
מחהורגויותרחכירואתחמחטיאהיינווגו/,

בכעלכתבזה(וכעין ,)חא, IIפברבח(במרבר

רמאושלוםמשפטים

להטותבערמחלהרגושזהווחיינו ,)חטורים
 .'חמררך

רו.חו,רעהו,עלאישחמסורחחמשךויובן
רעהועואישיקוםכאשרכיואיךד

כנ"ל(חיינובו),ככ,(ורכיםנפשורצהו
אתשהורגמההורגו,יותרחבירואתחמחטיא

שלמוני/םחרורפיחמחלכבו,ואמונתנפשו

שלוםעלומברכיםשמתנבאים[פריעריסטעז]
הרברוזהזה,עללחתפללואומריםחעמים,

חבליזהכירוחכם,עלחעולהככליחיהלא
כנילכאתיניאוהמהואםבאמת,משיח

חואכילאמר,ולהסיתם,ה'אלמלשובישראל
הגאולהמעכביחמההלאטבעית,מלחמהרק

חדבראיובאמתכיחגלות,צרותומאריכי
(סנחרריןל Iחז/שאמרוכמובתשובח,אלאתלוי

 )ח/ fח ,ז/ Iפתשובח(חלכותחרמב/'םש Iוכמ/ ,)בצז,

וז"שרבות.פעמיםברברינולעילכנזכר
יקרא,רעהועוושעירנג]חמסורח)

שיקראוהיינווי).ול,(ישעחיארוםעל(שנאמר

לשעיררקשיאמרוישראל,בניאחינולרעחו
שלוםשיחיהארו"םגלותהעולם,האומות
עואישתאונרוכהנר]ביניחם).העמים

המשךושםלח-לח),(גב,בירמיה(שחוארעהו,

אלואישרעהועלאישתאמרוכההכתובים
תזכרולאה'/א Iומש , Iונוח'עחבמהאחיו

ואשלחונו'חייםאלקיםרבריוחפכתםעוד
שלוםכיחיינו ./חמשו'אתאמרולאאליכם

כמבוארה, f1קובקרםמש"אחואהעמים

יהפכושלאהיינו ,)א(קצו,מקץפרשתבזוה/ק
קמיהכביכולמשאושיימוחייםאלקיםרברי
ןה,ולחפוץהעמיםשלוםעללהתפללה flקוב

(משלירעהוננוונהייקגברנח]רק)זחוכי

לחכאיםומכךרמכטיחחלקות(בשפתי ,)חטג,
העמים,שלוםשיהיהשיראלבנימעםאליו
כדילהםחונףוחואלחם,ישבעזחיריושעל



חייםרמב

אבלפדיונותיו,להביאומרביםלבאשיוסיפו
בתשובהלשובלבליומדיחםמחטיאם

מננםכז)עלכנזכר.'הנאולהלהתקרבות
מג,(סנהדרי!וכווצירואתהןובח(כלבחי,מז

והמסיתיםהרע(היצרומות,תקחנו ,»ב

בנילבולהסיתלהדיחשלו,מכתהנזכרים
בעזרתובושנעמודהנדולהנסיוןוזהוישראל,
במהרהשלימה)לנאולהונזכהשמו,יתברך

אמו:בימינו

החטאנקרא(הואפשע.דברכלננוח)(כב,
שזהובספריםכידועהיסוד,פגם

שו"ר,ננוהכתוב)ומפשרהנאולה.מעכב
(דבירםכמ"ששו"ר,שנקראיוס"ףמדת(שהוא

חמור,ננווכנודע).לוהדרשורן'ובכורכ)לב,

ט)ט,(ורכיהואידךדו,תרין,חמורעל(במסורה
וכמ"שבמשיח,שנאמרהחמורעלורובכעני

ישראל).(פזורהשחננובזה).הטוריםבבעל

(שירלכנווכריחשלמותי"ך(וריחשומח,ננו
כנסת(הואאבירח,כוו '1יא».ד,השיריס

 .)הקדושה)תורה(פיוטאובדותצאובקשישראל,

שצריכין(היינוזח,חואכי(עליו)יאמראשר

זה,הואכיולבקש,ולעוררולעברדלאמר

במהרהצדקינומשיחשיבאאתרעלשהוא
שיהיהודחיותהשמטותלרמרולאבימינו,
הואזהכלכיוכיוצא,העמיםשלוםמקודם
יוםבכללובאחכהצדק,נואלבביאתכפיהר
רבותבמקומותכברשהארכנוכמושיבא,

שתיעלהפוסחהאדםיאמרואםבעהווי,

יאמרובפיוארבוישיםובקרברבלבבוהסעיפים
לו).ומחכהמאמיואנכיהלא

שמויתברך(שהואיבא,חאוקיםננרוזווש

אמתאםבזה,ישפוטתעלומות,היודע
יוסףמשיחיו,(התריושניחם,רברבלבבו)
חמורעלרוכבעניבחינתודודשור,בחינת

ושלוםמשפטים

למהרכדיהיסוו/דמרתלתקןצריכיןכיל, IIכנ

עודיהרגשלארנםבימינו,במחרההגאולה
כמ/'שרכו'דרדוכסאבבחינתיוסףבומשיח

אשרעירך».לוירושליםבכויתנבסדייר r 'ע(ל ltבהאריז
ונםבלבבר,חטא(כיאוחים,ירשיננון
ידיומרפהשמתרשלידיעלאחריםהחטיא
המנהיניםובפרטוהתשובה,מהנאולהאחרים
ימוך)וכי(ד/והבהרפרשתהחייםבאורכמ"ש

רכילה)כה,(ויקראהכתובעללשונובקדושת

שנים,ישוםכו)ועלשם.עייואחיך,ימוך
אחריםוהחטיאשחטאחטאוכפלעל(והיינו
י)כו,(משליכמ"שהקב"ה,(זהורננחו,כנזכר).

מהעלהיינוכנורע).תעזובאלאבדורערעך
המחוללשמויתבךרשמיםכבודעלחשבשלא

והואהמר,גבלותינוהרביםבעונותינובגויים
ה'מהגאולה,אחריםידיעודומרפההתרשל

 :אמובימינובמהרהויגאלנויצילנו

רהוהלדקדקישתרחק.שקרברזכרז)(גב,
שקר",תאמר"לאלמימרלהי

מחןירתרחקהלאויזבשארכתבלאומדוע
שלוםודרכימצוהרתוךררכיוווי/,לוכיוצא.

אמרולאכועל ,)בסה,(ימבותלשנותמותר
 .דאפשרהיכאן tתרחק IIברךררקלאו,בלשוו

בלשוןלהשמעינודבאלומרישבאמתאמנם
דהנהתרחק,שקרמדברעשהמצות

 , Tהלי//ח Hפ'ביאהאיסורי(הלכותהרמב"םדבריירוע

מןספקליהדסביראהלי/וב)פו/ט/מתטומאתהלכות

דעתחוית(עייןהאחרוניםוכתבולקולא,התורה
מרדהעשהדבמצותק"י)סימוהסקפביתבקונטרס

משוםלחומרא,התוהרמןספקדהואהרכמן/ם

הובלאו,הומודאי,רקקמיירילארהתורה
לומרישכועלעתיקיז.והדבריםעשה,במצות

תאמרלאלאו,בלשוונכתבההיאםדהתורה
מומותרשקרספקשהואבדברממילאשקר,



חיים

שקר"מדברכשנכתבכןשאיןמההתורח,

מצותבספקגםאזעשה,מצותבלשוותרחקוו

 ,ממנולהרחיקיששקר,בספקכשהואעשה
אלעזרמנחת/ת Iבשוברברינו(ונזנרונכוןשפירואתי

 :שם]עייזוי, Iחסימזבןחלק

ברית(הואתרחק,שקרמדבריאמראו

וצדיקונקיןח)ידיועלחלשוז.
שוחטישהוא ,המעורברית(הואתהרוג,אל

 ,)א(יב,נדחבמסכתכדאמרינןחוווחילדים

שצדיקיםנקייםהמהחטאושלאהילדיםואותו
הבריתותשניומכווניםחטאו).מההצאןאלו
ברית(חיינוולשונופיושומרוגםזה,מולזח

נא,(משלינפשומצרתשומרזח)ידיעלהלשון,
מחטאצרותושאריח"ו,בניוימותו(שלאכג),
במהרחויעןרנויצילנוהוהמעור),בריתשל

בימינו:

ל IIכילפניך.מלאךשולחאנכיהנהב-נא)(נג,
חדורצדיקיהושעעלדקאי

מלאכים,הנביאיםונקראולארץ,יכניםםשהוא
מלעיביםויחיוטז)לו,כהימים(דרכיוש Iכמ

ויהביאךבררךישמרךאלקים).במלאכו/י
מפניוהשמרהכינותיאשרהמקוםאי

ביחושע(כמ"שיפשעכם,ישאיאכיונו'

כמ"שונםיומת).פיךאתימרהאשרכליח) ,א(
מהעלבי)דע/ב Iואר"הכדריש/א I(חדבשביערות

ב) ,ד(בברכותל flחזשאמרומהעלששאלוהו

הלאמיתה,חייבחכמיםדבריעלהעוברכל
זחוגםומלקותבלאוישנוחקב"הדבריעל
כשרוחמחחכמיםשאמרוומחכחתראח,רק

עלוהשיבמיד.מיתחחייבחעובריהיהודם
אחדאםכיהמלך,חצרלהשומרמשלדרך
וכיוצא,השערלעבורדברועללעבוריצרח
מצותעלוכשעובר ,מידאותוימיתזחחרי

רמגושלוםמשפטים

כפיממיתחקליםעונשיםישנובעצמוהמלך
חשומרחילחאישכןשאיןומחחטאו,ערך

לחמיתחלזחכחלוליתןמוכרחיםחממונה
 .לוישמעולאזחבלתיכימיד,

חואכימפניו,חשמרחכמיםבדבריוהנה

ולישאלמחוליוכלולאחפתחשומר
 ,כדברינוביחושעזחרמוזושפירלפשעכם.

יהושוועפניכיודור,דורחכמילכלנלמדוממנו
 ,)אעה,בתרא(בבאל Iחזןשאמרוכמווח Iלבנכפני

שבעלתורחפחמלכותסיהראבחינתוחוא
חיזוקחיינו ,)אדי,זהרתיקוני(הקרמתלחקרינאפח

בכלפהשבעלתורחבעליחכמיםלדברי
כנזכר:חבאיםחדורות

וגו'לפנךמלאךשולח'אנכיהנחיאמראו
אלבקולוושמעמפניוחשמר

 .בקרבושמיכילפשעכםישאלאכיבותמר
למחממנוחכידועביחוסף,עדותכספרכתב

יח),יב,(שופטיםפלאיוחואלשמיתשאלזח

זהרתיקוני(עייזהשליחותשםעלנקראשחמלאך
ישאלאכיכאןנאמרכןעל .)בצא,נותיקין

אחר,שםלוואיןחואדשליחמשוםלפשעכם,
אךעונותיכם.לסלוחולא ,שליחותועלרק

אחרשםלולהוסיףידולאלישהלאקשה
בקרבושמיכיאמרלכןהעון,סליחותשםעל

 .לשונוכאןעד , fוכואחרשםלולקרואואסור

כידבריו,עלתבליולהוסיףכברואמרתי
שמו,כןהואשליחותולפיאשרנמצא

רשאיםאינםכןועללפשעכ"ם,יש"אא I1ל
אשר ,שליחתועביןימתיקיאםכילשבות,
תיבתויחסירולפשעכ"ם,א flיששמויאמרו

ישמלאךכלשם)זהר(תיקונילןקיימאהנהל"א.
האיןשלהקדושיםמשמותמשותףבשמולו

א//לשםלהםישוהידועיםשמו,יתבךרסוף



חייייםרמד

ומעתה .)בקבב,עתיקווזהרתיקוני(עייזשמותםבתוך

לאבתיבתהוא , fוכוישאל"אלוישזהגם
זחוכשיחסירוהקבווח,שלשמו ,ול Iאאותיות

ח IIהקבשלשמוממנוחסרחריא, IIלחתיבה

כנזכר.

שמו),(לשנותבותמראלחכתובשאמרוזה

 ,חמרומזיתברךשמוזחבקרבו,שמיכי
קצת.דרושדרךעלזחו .להחסירוואיו

ד)ב, IIפלרבה(שמותרבההמדרשדברייובןובזח

ישאלאחואאבלהזה,חכתובעל
לוגורמיםשאתםאלאעודולאלפשעכם,
כיכדברינווהיינווח. Iעכלמקרבו,שמישישמט

בעלשמויחיחואןלפשעינו,שישאנבקשאם
שחואל"א,תיבתבלאם, IIלפשעכישאדנחך

שאתםרבהחמדרשוש Iוןל-מככו: IIאאותיות
ל) IIא(שםי IIשמשישמטןהידיעלגורמים

ונכוו.שפירואתימקרבו,

הנהכיבפנימיות,יותרקצתיובוהעניזאמנם

הואכיפירשבקרבי)שמיביה fl(דז"לי Iרש'

רבו.כשםשמו ,שר"יגימטריאמטטרו"ן

בתיקוניכמבוארביצירחהוא'ט Iמטוהנח

ב)צח,סזתיקווכג.,יתיקי!(עייןפעמיםכמהזוה"ק

ובחינתי Iשד'וזה .רואילחיבבארשם iועיי

שייפיו,דכלכללאלתקזאנושצריכיזיסוד
(עייןכנודע'ע Iפשנקראזההריבוהוכשפונמיז

לאחוההנדולולחטאפשע),דברכלעלבר"הלעלי
(היינוו, Iיתירתא"מתיובתאברתשובחמהני

כנודעבריאה)מבחינתעילא'/התשוב"ח
בדברינווכמבואר ,}א{עא,נחפרשתמןוה/'ק

כניםשוכוכמאמרטתב)חודשמאמרייששרכ(שער

אךהשובבי"ם.ימיהאלולימיםשובבים
צדיקיסודהבחינחיצירה,בבחינתכשמתקנים

רקתשובחמהנילאזהועלמקומו,שםכי
כנוכר.עילאהתשובהבריאה,בבחינת

ושלוםמשפטים

(חואופניך,מואךשיוחאנכיהנהוז"ש

מפירושכנזכרשד/ויגימטריאט Iמט'

היםו"ד,נקרא(דר"ךבררך,ושמרך ,)י'/שר

נקניתחאשהעלב) ,ב(קידושיןברישכדאמרינן
י lrשדשםשליסודבחינתוזחודרכים,בשלשח

אשוהמקיםאוווהביאךכנוכר),

מקבץבחינתשנתקוןהידיעל(כיהכינותי,
לבאנןכה ,היםודנצוצילקבץישראלעמונדחי

בימינובמחרהשלימהבגאולהישראללארץ
בדרושהעמידהכוונתשעה"כ(עייןבהאריז"לכנודע

תמואובקיויושמעמפנייהשמו .»בלב,

ואכי ,)ו"חהיסודבמדתלפנום(שלאבו,
תשובה,זהעלמהנילא(כיופשעכם,ישא

תשובהרק /היםודמדתשלןהחטאלמחר'ל

שדי(ושמיבקובו,שמיכיוז"ש)עילאה.
רקחראמטטרר"זשמואשרעולהבו,משותף
כנזכרזחלחטאתשובהמחנילאושםביצירח,

בריאחבבחינתהיינועילאה,תשובהרק
צרוויחיכוכנןכר).מפניוהשמרכועלכנןכר,

 :בימינובמחרחכראוילתקן

כלועשיתבקולותשמעשמועאםכיככ)(בב,
איביךאתואיבתיאדבראשר

לעילשכתבנודרךעלצררד.אתצורתי
כמוי IIשדבשםן] II[מטטריחמלאךזחכיבסמוך
כיידועוחנהבקרבי).שמיכיה II(כרי tlרששכתב

חטאידיעלבאיםל Iר'וחבלבוליםהיסוריםכל
שמועאםכישכתובוזההברית.פנם

חיסוד).שמירתעל(חמזחירבקווו,תשמע
בחינתחוא(כיארבו,אשוכו[את]ועשית

 ,)איד,'א I(זוח iשייפידכלכללאאדבר,אשרכ"ל

ואיבתיממילא)אוכולה.חתורהכוללכועל
(יתבטלוצרריך,אתוצרתיאיביךאת

יחיכזהאלו).המציריםוהצרותהבלבולים
 :אמזבימינובמהרהרצון



ח'י'ים

באגנות.וישםהדםחצימשההויקו)(כד,

ישראלנכנסולארש"יפירש
דמים.והזא//תוטביל//הבמילו/האלאלברית

הזההמטהואתד,זי)(שמותמ"שרמוזבזהיו/ל

עלהאותות.אתבותעשהאשרבידךתקח
בהוציאךהאותלךוזהיב)ג,(שמותהכתובדךר

עלהאלקיםאתתעבדווממצריםהעםאת
וזהכפשוטו).התורהקבלת(היינוהזה,ההר
 ,יגאלוזהידי~שעלהזכותהיינוהאו//ת,לך

בתחלתנאמרכועלהתורה.לקבלשעתידיז
טבילחסילחת II(רהמטווה,ואתהגאולה

התורה).לקבלתנכנסוזהידישעלהזאה,
היינוהאותותאתבותעשהאשרבידךתקח

 :לעילכנזכרהתורהקבלת

ואביחונדבואחרומשחויעי )~-ט(כד,
ויראושיראלמזקניושבעים

לבנתכמעשהרגליוותחתשיראלאלקיאת
שר//יפירשלטהר.השמיםוכעצםהספיר

בשעתלפניוחיתהחיאהספירלבנתכמעשה
שחיוישראלשלצרתולזכורהשעבוד,

חשמיםוכעצםלבנים.במעשחמשועבדים
עד ,לפניווחדוהאורהיהמשגנאלולטהר,

חשנחראשבש"סוהנההקדוש.לשונוכאן
משהויעלחלז,הכתובעלבמתניתוא)(כת,

ישראל,מזקניושבעיםואביהוונדבואהרן
לומראלאזקנים,שלשמותןנתפרשולאולמה

רמחושלוםמשפטים

עלדיןביתשעמדוושלשחשלשהשכללך
ופירשמשה.שלדינוכביתהיאהריישראל
שמאלואומריםוכו'לדוואדםבאשאםרש'!י
נתפרשושלאהשארמוכשלשההואחשוב

בגמרא.שםעייזהק',לשונוכאןעדשמותם,

בזה,הכתוביםסמיכותיובזזהפיועל
כל(אשרישרא"סזקניושבעים

משחשלדינוכביתחואחריבימיוריובית
למה,קשהולכאורהמהמתניתיז,כנזרכוכי',
הראשוניםאםכיביניחםמאוררבהפרשחרי

שכןמכל ,)בק~ב,שתכ(ע~יזוכו/כמלאכים

הולךדורותבשפלותהטהרהובביטולבגלותנו
אתויראוהכתוב)מתרץזהעל .ל/'רוחסור

צרת(שהואהספיר,,בבתכסעשהוגו'

לעילכנזכרובלבניםבחומרוחשעבורחבלות
גלותנובתוקףעתחשגםוחיינורש"י,מרברי
עלשמויתברךלפניוחשובהואובנפשבגוף
ריןביתכלגםהאלו,המריםהנסיונותירי

דינוכביתמישראלשעמרושלשהריןובית
גדולהרורשפלותעךרלפיהואכימשה,של

וכמבואריותר,חשובכןועליותר,חנסיון
ועל .)ד IIבא/ח Iל(תקדמתל IIלחאריזחגלגוליםבשער

,טהר,השסיםכעצםיהיח)כשיגאלוזהירי
עללעיל,כנזכרשמויתבךרלפניווחרוח(אור

גלותנובתוקףשעמרנוהנסיונותמעשהירי
פרשתלע~ל(עייזיגאלנובימינוובמהרהכנזכר).

 :)ב IIעאותגןמתדוראתורתדכרידן,יורחת Iד'נח



ושלוםתרומהחייםרמו

תרומה

פיעללומרישתרומה,ליויקהוב)(כה,
בדבריכברשכתבנומה

החנפיםדברעלנ"ז)אותקמא(מהדוראתורה
מעותשלוקחיםוכיוצא,מהאדמירי/ם
קודששבתמחלליוסורריםמהפושעים

לנפשותםרעהלהםגורםוזהווכיוצא,
שנזוניםבנפעלהפועלכחכיזרעותם,ולנפשות
משומרירקליקחואיושם.עייןהמין,מאותו
בעליוהםמרצונםליתורוציםהםוגםשבת
תורה.

ליי l/רש(פירשתרומה,ויויקחווז"ש
נחוץמצוהלצורךלשמוהיינוי, 1Iלשמ

בהמעותשיעשוכלל,לעצמםולאשמים,לשם
אשראישכומאתוהכלל).נבוהצרכירק

חתורהסיוםב, ffל(היינוב"ו,וירבנו

בשםהקדושאאזמו"רשכתבוכמויתחלתה,
(רקתרומתי,אתתקחויד).כתבשלמה

כנוכר:כוה)מאיש

(מובאמדרשתרומה.ליויקחוריאמאו
הואהדאםרפים)שואריושרבנתיב

 fהאלקינוהןישראלשמעד)ו,(דבריםדכתיב

זעיראבתרעאבזהשכתבנומהנעיין .אחד

בפרשתלומרישובןה , fבחלקאלעןרלמנחת

מיליו].לאלוקיועודוכו',תרומה

אאמו"רמכ"קששמעתימהפיעלי"ל
אבימפיששמעזי"בנ,זצווה"ההקרוש

שמעלקאיקותיאלמוווההקדושהרבהן/האמו

ליויקחוכזההכתובעלמסאסוב,ה flזצללה
אישכלמאתלשמי,ליי Ifרשפירשתרומה,
נתינתכיתרומתי,אתתקחולבוידבנואשר

לב)שיעיהתורהליקוטי(עיי!ל 1Iמהארזיכתבוהצדקה
היאהפרופההיינוהוין'ה,השםלכויןשצריכיז

והיד ,'ההםהנותןמידאצבעותוהה'יו"ד,

שלאצבעותוהןון,הואהנותןשלהפשוטה
הנותן,זהלכויןוצריךאחרונה,הוהיאהמקבל

ואינוהארץועםפשוטאשיהואהנותוואם

לאשיונותןמהנהוכשהואלכוין,זהיודע
משםהיחודלעשותהמקבליכויןחכםתלמיד

אוהווירברשכתובוזהחנותן.בעדנםחוי'

ואמרשכדור).חכםתלמיד(שהואמשה,
לשמ"י,ל"יי Ifרשפירשתרומה,ויויקחו
חעצםשםי flלשחואהוי',לשמןןי(היינו

לשמומכויןכשחמקבלויקח"רחיינוכביכול,
ובו,ירבנואשראישכומאתאן)חריווה.

בכללחנדיבפשוטוארםאישמכלנם(חיינו
פובכלבח'למצותלבושידבנוכיון ,כנזכר



ח'י'ים

החכמים(ואתםתרדזנתי,אתתקהוורצון).

דבריוכאועדכנזכר,תכוונו)המקבלים
הקדושים.

(כנזכרתרוזנה,ייויקחוי"לזהפיועל
הוי').השםליחודיכויושהמקבל

איקינוהוי"הישראישזנעהמדשרוז"ש

מלשוןישראלששמע(היינואחר,הוי"ה
שמ"עהעם,אתשאולוישמ"עו)טו,(שמואלא

שיראלשכלישראל,יחדיו],אסיפה[לשוו
שמכויןומהיחדיו,ומדובקיםלזהזהערבין

מצותלקייםכפשוםולהנותוגםמהניהמקבל
רמזהצדיקיםבשםשכתבוכמוהוי"ה,וזהו ,/ה

הוי'במקוםיורי"ןשנישמדפיסיםלמהבמליצה
הוי'/ההשילובהשםמשםיודיוחשני[והיינו
השם.חםבצירופםיחודיםשניהיינואדני],

הוי'בשםחיחו"דשעושים ,אח"רהוי"הוז"ש

חנותן),בערגםהמקבל ,יחדיושניהםבשם
כנזכר:

בזוה"קכמןושתרומ//ה.ליויקחויאמראו

ו"ה,תר"םהקדושיםובספרים

תחתונה,הן'הלהריםזהכלהיינוהו,תרו"םאו
שלםשמושהייהי"ה,לשםלצרפםווןהאו

במהרהצדקגואלבביאתשהואשלם,וכסאו
קאמר'זהועלישזנ"י.י"יוזו/שבימינו,
הדיינווגו',ישראישזנעהה"רהמדשר

צריכיסשלימההגאולהעלכינפש,מסירות
(ח"אדבשהיערותבשם(כידוענפש,למסירות

בפרקדאמרינומהבסודעיךר)ולריושליםו"האורשו

על)אחמינהי,ולאייתיהכ)צח,(סבהוירזחלק
שמוויתגדל ,כנזכרלהריםתרומה,ליויקחו

 :אמובימינובמהרה

הן,תרוןוםתרומןוהל 11כנכמ"שיאמראו

מלכות),(מדתתתאחח'שהוא

רמזושלוםתרומת

אאזזנו"רקודשידבכתבראיתיזהפיועל
עלשלמה(שםקהלהמפהזי"עהקרוש
למעלההרמהלשוותרומהשהואהתוהר),

ו'יקחוכועלמלכוןזת,מדתשהואתתאה,הוןה

עלוגםזניבו"ת,ר"תבול,זנ'אתתירומהייי
בפרקכדאמרינוהגאולה, iמקרביהצדקהידי

הגאולהעיקרוזהו ,)א ,י(בתראדבבאקמא

שהואמעפרא,שכינתאלאוקמאמקויםשאנו
דבריתוכןכאןעדכנזכר,להרימהתתאהה"ה

 .הנ"לאאזמוןיר

דבריכונתמעומקהםהאלוהדבריםובאמת
וזאתהכתובעלזצ"להרבמ"זמרן

הואהאמתרךרעללשונווזחוגו',חתרומח
לשלמח,חכמהנתןוח'כו)ה,א(מלכיםכמו

מדתשחואחמךל,דשלמחתתאחחכמח(חיינו
וזאתטג)טמ,(רכאשיתכתיבוכןכנודע),חמלכות

(חיינואותם,ויכךראביחםלחםדיבראשר
א I(זוח/בזוה"קכנודעחמלכו"ת,מדתהיאזאת

בכמחא)מ,יט(תיקו!זוח"ק'ובתיקוניא)רמח,

זאןות,בחםשנאמרהאלוחפסוקיםעלמקומות

דיבראשרוז"שמלכות,מדתתתאחח'רחיינו
תפארתחיבורשחואיעקב,שחואאביחם,לחם

היתההומאתכג)קיח,(תהליםוכתיבומלכות),
חמשךשםועייןכנזכר),כןגם(הייבוזאת,

לבבנועםכאשרזיכבו /ה[הקדושבלשובוהדברים
ועתיקטעביותכפיהרכמ"ז,שלהסוויתפרישוחיברולחבר

שמוככוולמעזהאמתוךרעלפביס,כלעלשכסווכפשט

ותורתו]:

שאמרתימהתרומח.ליויקחויאזבראו
שחל(תרומה)בפרשתוקוד

נאמרדחנחתרפן/ג),שעתא(הכאיזכורבפרשת

עמלקשעשחמחיח,כסעלידכיזי,טז)(שמות
צריכיןכוועללו"ח,יווחביןבכיכולפירור

ייויקחובזחנאמרכןעלזאת.לתקן



חייםרמח

וזחוליווח,חו"חשירומוו"ח,תרםתרומה,

וז"שכנזכר.בימינובמחרחעמלקבמחייתיחיח
אלקינוהוישראלשמעת If(ראי"ש,כומאת

לחלקזעיראבתרעאשכבתנומח[ועיי!כנורעאחרהן

חכתוביםועלנפש,מסירותעביובזחאלעזרמנחתמשו"תבן

נפשמסירותצריכיןעמלקלמחייתכיהללו]),
אחרכללומרולאשמע,רקריאתריחורברזא
וז"ש .'חמלחמותללחוםרקנפשיעלישלום
בלב,חתליירברחיאכיובו,ירבבואשר
חעמלקים,נגרללחוםבאמתלח'ירבנואם

בגלותא,לישראלררחקיןרבערבאינין
בין ,»אכז,יב(תיקי!זיח"קבתיקוני(כמבואר

ויגאלנויעזרנוח'בגשמיות,ביןברוחניות
 :בימינובמחרח

בלבוכילבי.ירבנואשרבזחלרמזשיועור
עמלקשיטתיגנרצורקאמתיחיה

למחייתלזחמסוגלאררוחחרשכנ"ל,ברשעתו
חןאתחפרשחלעולםקוריןכו(עלעמלק,
אמרנווכברארר).חרשבתחלתתרומה

ממאראררחשרממאיריששכר(שערלפוריםבמאמרנו
ח,(אסתראסתרשאמרחמחעלכן)אותששיו,ימי
תמחחחמצוחכיחמלך,לפניחרברוכש"רח)
חאותיותחיינוחשמי"ם,מתח'ותעמלקזכראת

 ,]נ-כ-ב-ת[שמי"םאותיותאחר][חיינושתחת

בגימטריאלתתא),מעילאנשפעחיאחא"ב(כי
יו"ראותיות ,ירבב"ובזהלרירווזחי .כש"ר

בגימטריאב"ןפעמים) ' 1' (יו"רחיינוב"ז,

אתתקחואזעמלק,מחייתחיינו /כש"ר
כנזכר:ח /Iיאותיותעםחוווחליחרתרומתי,

פירשבתוכם.ושכנתימקרשליוועשח)(כח,
ולכאורחקרושח.בי"תי IIשר

חמיטלטלאחלחיחרחמשכוכיוועיווצריך
ולאקבוע,שזחוביתשפירש.זחומחבית,ולא

ושלוםתרומח

חתכליתעלרקאיוראי,אלאחמיטלטל,אחל

כיעקבבימינו,במחרחחשלישיביתחשלימות,
וכמו ,]א)(פח,בפסחיםנכראמרינובית,שקראו

חמשכןאתוחקמותבפיסקאלחלושכתבנו
וכו',רש"יוז"שבר"ח

(שמותבפרשתורבחחמרשרברבריי"לובזה
אתםלשונווזחןח,כתובעלב)פל"ר,רבה

בניםא)יר,(רבריסשנאמראביכם,ואניבנים

לבניםכבורוכו',אביכםואניאלקיכםלח'אתם
אצלכשחואלאבוכבוראביחם,אצלכשחם

בניןקניםעטרתו)ין,(משליאומרחואוכןבניו,

 ,בניואצלוישרחשיבאלאבביתעשובנים,
לשווכאןערמקרש,ליועשונאמרלכך

חמררש.

כשחםלבניםבבכוררלמחטובא,לרקרקויש
חמסייע,מקראכללחביאלאאביחםאצל

מקראחביאבניואצלכשחואלאבובכבור
כךכלראיהאיןמשםוגםיכון,זקניםרעטרת

 .ביחדביתםבניעםכשחםדוקארמיירי

יבנייחקב"חחתייחרותעלרקאיי"לאולם
במחרחשלימחחגאולחבעתשיחיח

מקרשליועשיחכתובקאיזחרעלבימינו,
 ,ביחרילאבכשחםלבניובכודכןועל ,ל IIכנ
צריךאיניאביחםאצלכשחםלבניםשבכוררק

לנובכורחוארכןדפשיטאמקרא,ראיחכלל
אמנםבימינו,כמחחואתנושכינתוכשישיב

זחאתנו'ש Iיתשבשמיםלאבינוכבורחואאם

לןח,נזכחלאכיחמנגדיקטרגח"וופושאלח,
(חיינובנים,בניזקניםעטרתכתיבזחעל

בניחם).לבניגואלובמיאאביתבזכות

שיבנחרלעתריבית(חיינובית,עזעווז"ש
טוביםומעשיםותורחחתשוהב,ידיעל
עולתבחיבורישכתבנווכמובגלותנו,שנעשח



חיים

שיבאלאבבעחןןי).דוכתאבכמחועודתמיד

לביתוברחמים(וישובבניו,אצלוישרה
(כנזכר):וכקרשליועשושנאוכרבקרוב),

א)קבו,זמוח"בוא m (ראובניוטבי;קח)(הכ,

ישראלדקיימוכשעח
אתכשראשעתאכחאיופריעח,מילחמצות

ועשואומרדאתכמחמקשדא,כיניחלמחוי/
חנודעפיעלי/ולכתוכם.ושכנתימקשדלי

איזודשאלוה)םימןתזרי,ע(תחנומאחז//למדרשת

(חקכ"ח)מעשיושמו,יתברךלפניויותרחשוב
ראיחממילחואמרואדם,כנימעשיאוכעצמו,

בראשחרילפניו,יותרחביבאדםכנידמעשי
אדםכנימעשישיעשוכדיערלחאדםאת

ממעשיראיהכזגםוזחו .דכריוכאןעדלמולו,
לאשמיםושמיחשמיםית//שאשרחמקדש

אדםכנימעשיכתוךלשכתובחר ,יכלכלוחו
חמקדש.ביתאוחמשכן

וכילהישראלרקייוכובשעהוז//ש

בחיבאדםבנידמעשי(חריופריעה,

(כתחתונים)ביני'לוכהוי'אתבשראיותר).

אדם)כני(מעשיליועשוכר"אוכקרשא,

(כנזכר):בתוכםושכנתיוכקרש,

תכניתאתאותךמראחאניאשרככ;ט)(הכ,

וכוכליוכלתכניתואתחמשכן
מראחלומרצריךשחהיחדקדוקידועתעשו.

שרנאחאות//ך,מראהולאחמשכו,תכניתלך
מחפיעלוי"לאחרים.כפנימשחאתשמראח
חכתוכעלשאמראחדצדיקבשםששמעתי

חאר/'ץאלוגו'מארצךךללךא)יב,(בראישת
אניאשרלומרצרדשחיח ,ך/ Iאראאשר

מיrייקרכיכסגס"כיכמקכיתכס!'רע~ז .)א(
ננס fק"סיככו~!,ייס qרייכ Srככמ~קמווינכ~

י"נכ: fרכיכורכריככמר~כינכ"ממרננו"רככרוכ"ק~כתכ

רמטושלוםתרומה

אראךחיינואךלך.אראחאולך",/'מראח
חארץ,כלכפניאבינו),(אכרחםאותךשאראח

יכירוזחידיועלחטובים,חתנחגותךשיראו
דבריותוכוכאועדודרכיו,ח'אמונתוריעו

חקדושים.

(משחאיתך,וכראהאביאשרככל/ש Iוז

שילמדוחדור,כפניחדור,צדיקרבינו
ואתהוכשכןתבביתאתחטובים).ממעשיו

חמשכו,חואחצדיק(כיכליו,כלתבבית

תעשווכןכנודע).תלמידיוחםוכליו
(לדורות).

(שוטפיםואיךדדן. ,'כתעשווכוחמסורחוד"ש

(חיינותעשו,וכןתראווכוכבידי)ז,

דאתפשטותיחחצדיק,שלמעשיםשתראו
 ,)אקיב,סטתיקי!זר."(תיקוניודראדראככלדמשח

 :כנזכרכדרכיו)ותתהנגולטובחתעשו'/"וכן

לאחכדיםיחיוחארוןבטבעותטו)(בה,
(עב,ביומאממנו.יסורו

לוקח,ארוןכדיהמסיראלעזררכיאמרא)
לאלמחלדקדקצוריךממנו.יסורולאשנאמר
חמקדשביתכגדיאוכלים,כשאריכןאמרו
חאפוד,מעלהחושויזחולאכח)כח,(לקמזכגוו
מצותקייםשלא.רקבלאו,שעוכראמרולא

וכמוכוכחםכששינחכראויחכליםאוחכגדים
 .)א(

ארון,שנקראוחכמיםחתלמידיעלשרומזוי"ל
לחיותוצריכיןחתורח,ובמוחםבחםשיש
ונישא,נושאולהיותאורייתא,תומכי"חכדים"

חכמים,התלמידיומפרנסיםמחזיקיםשחם
רחמיליכעיב)(צב,כחוליול IIרזשאמרווכמו
איתכליא,אתקייםלאעליאדאלמליעליא,על

בתיםהכעליחמהחכדים,חשיכיוכחד
חכמיםחתלמידיעםונושאים,חמחזיקים
כעצמו.חארוו(דוגמת)



ח'י'יםרב

יאהבריםיהיוהארוןבטבעותוזווש

חשיבי,וכחדכאחדשיהיוממנו,יםורו

כאוואיווזבולן,יששכר(וכמולזח,זהמחובריו
הארוזברישהמםירוז"שלהאריך}.מקומו
שחיסרזהשלאהיינובלאו,שעובריוקה,
אלאבלבד,חכמיםתלמידיהחזקתמצות
התורהמחריבובמדתבלאועוברשהוא

התררהדבריאתיקיםלאאשרולומדיה,
 ,דשלהידרבנוברכיחנימאמצילחייתהזאת,

בימינו:במהרהויעזרנוציילנוהו

ואתלבדהיריעותחמשאתוחברתט)(כו,
אתוכפלתלבדהיריעותשש

במסירההאהל.פנימולאלהששיתהיריעה
אתוצויתיבא)כה,(וירקאואידךדו.בן,הששית

רמוזחבהכיל IIיהששית.בשבהלכםברכתי

כבגדהיינולבד,היריעותחמ"שחכתובבןה
וןאותלבדחיריעותוש/'שמחשם,ה'אות

(עלבזההקדושהחייםבאורכמו'שמהשם,
יריעותעשרתעשחחמשכוואתא)(כו,חכתוב

ווי"זהשניכינועדוהנהבתכויו).עודבד'וה

דיקנאתיקוניג ffיממנושנמךשיווב,בסודהם

ש Iמוועייןעילאה,ממזלאוישועותהחסדים
הזמירותפירושל IIזצמחי ffלהרע IIבציס

כפילאבשמיהאתדאיבוןעלל 11להאריז
חלותב Iהי/בסודכפילאחוא/'רשזחרוקלישא,

שם.עייןהי"ג,שנמשך

(חייבוהששי"ת,היריעהאתוכפי'/תוז/'ש

פניזנויאיכבזכר).כפולהוואות
וז"שהשפע.יתמשךשמשם(המשכז, ,האהו

בשב"היכםברכת"יאתוצויתיבמסורה)

מאורי(עייזםפיר"הגימטריא(שנ"ההששי"ת,

ת Iספיר'חיינויסוד,והששי"תסב),אותשערךאור

ג flמהילשםובמךשברכת'/י,אתוצויתיד IIיםו

(שערהאריז"לוש tמבסודהיסוד,דךרמדות

ושלוםתרומה

זקז,לואיוסריסןוטא)אדראפירוששוב//ימאמרי

הברכה),במשךהיסודדרךרקכועלהדיקבא.
כנזכר:

(בתמובתמלמטה.תואמיםויהיובד)(כו,
יהיוויחריובבניבו),המשכן

אימרום).בשמי(מלמעלהראשו,עיתזנים
והטבעתהעיגולים(בבחינתהאחת,הטבעת
מראההמשכוהיהשכוהעולמות,בבריאת
העולמותבניןובסודבראשית,במעשהומוכיח

בימינובמהרההמקדשביתבניו ,ותכליתו
ול). Iכנ

ואידךדו.במסורה,'א Iיויהיוהמסורהש I1וז

שיתגברו(היינורם,ויהיויט)ז,(שמרת

והביתהמשכובניןלבגדאחראהסטרא
'ף 1האלבליהיינום, IIדבבחיבתויהיו Iהמקדש

הבהמיות,ד"םרביעיתשהואם, Iאד/של

המגידבערדובמה"רק ffההבשםוכבודע

תאכלולאכו)יט,(ייקראהכתובעלזי"עהגדול
מחתותאתב)ין,(במדרבואיךדנב]הד"ם.על

יאותויהיובנפשותםהאיוהחטאים

החוטאיםושיהיו ,ל/ Iכנ(היינו ,ישראיבניי

ביתובניוהגאולהרצוולרעיוומתנגדיםחאלה
בבניאיםוכן ,)ב"יפ(בדביאלש ffכמהמקדש,

שיהיההנסיונותמגודלובספריםחז//לודרשות
 ,'האלולשובלהתחזקוהעיקרביאתו,קודם

אלאתלויהדברואיןהקיציןכלכלוכי
התשובההואועיקר 1א)זצ,(סנהדירןבתשובה

כויבתשעה//כ(עיי!כנודעהזימהובטולהיםודתיקוו

נדחימקבץתלויבזהכי ,)בלב,בדרישהעמידה
החיציכ)לא,(במדרבוז"ש) ]ד[ישראל.עמו

הרע),היצר(בגדיצבא,אנשיםמאתכם

שכתבוכמוהזימח,(לבטלמרין,עוויהיו
 .חיסודתיקוןוזהושהביאו,בהשללברש/'ישם

איהרבריויהיונה]המסורההמשךוז/וש



חיים

(מלכיםוגו'קרוביםח'ופניחתחננתיאשר

חביתבניובעתשלמחתפלת(חיינונט),ח,א
 ]ו[חבית).בניולתכליתחואזחשכלוחיבוכו,

(חיינוכר),יח,(ירמהיופניךדבוכשויםויחיו

(פי/וב),בדניאלשכתובכמויאמינולארבים

רביםאשרחז"לובדשרותבנביאיםוכמ"ש
 ]ז[חגאולח).אומובאמונתחחואבעתיכשלו

פניחםאתשדבואשרחאנשיםכוויחיו

(חיינויז),מכ,(שםשםוגורדבצריםבאו

ואינםבגלות,ולשבתלחשארפניהםשמגמת
וברברברעבבבחרידבותולגאולח),מצפים
חרעהזנפניופליטשרירוחםיחי'ווא

נורריםויהיונח]עויחם.זנביאאניאשר

חנסיוןחגלותיהיח(שאזזי),ט,(הושקבגויים

משיח.חבליהיינוביותרעודקשהוהטירוף

ויחיוקראתיוםחבאתנט]זח)ידיועל
אדום,מלכותעל(שנאמרכא),א,(איהככדבוני

ני)בימינו).במהרהויאבדויפלוהמהחיינו
(אתםככ),ג,(משליונפשךחיי"םויחיו

נלךחיום,כולכםחייםאלוקיכםבה'הדבקים

[יא]ואן)בימינו,במחרחצדקנומשיחלקראת
 ,)טז,השירים(שירבתדב"ראעוחאדברתי

כמולנפשך,'ם Iחיייסו"ד ,ב, iחלול(שהוא
קרבאמאניבמאמרינושישכרבשערשכתבנו

בפרקחז"לשאמרובסודשם,עייןאן,אות

ח flחקבשעתידצדיקיםא)צב,(סנהדריןחלק

בבחינתנכלליםרקלעפרן,חוזריואינולהחיותן
וגו',שריךנאויחיועולמים).ח"יצדיקיסיד

חשפעחיינו ,ממנושיונקיםי Iרש'(כפירוש

חיעדלעולמישמויתבךרהמשפיעממקור
וקיים):

אשרכמשפטוחמשכןאתוהקמותל)(כו,

ב/[הראת]בחר."הראית//

חראת// fIאתהלה)ר,(רירכסואיךדדו.כמסורח,

רנאושלוםתרומח

ל flימלבדו.עודאיוחאלקיםחואח'כילדעת
אתשיקומו ,הדבשכןאתוחקזנותחיינו

בתורחמעשינוידישעל ,'חומקשדחמשכן
ביתובניןלגאולחנזכחזחידיעלובתפלח,
הקיציןכלכלוכיבאמתלידעוצריכיןחמקדש.

כ)וצז,(סנהדריןבתשובחאלאתלויחדברואיו
העמיםלשלוםלבוומגמתפניולשוםושלא

ןונפסדחדיעחכיבינותם,בגלותולישאר
פינםוחואחנאולח,ומוחתשובחמומתייאשת

לו"אחכהחואמחםאחדאשרעקריםבי"ג
פוגםבזחחפוגםכןועלשיבא",יוםבכל

חכתובעלי Iרשושכתבוכמו ,'חבאמונת

שיחיחאח"ד,ח'[ונו/]ישראלשמער)ו,(רברים

כמוחנאולח,בזמובימינובמחרחלעתיד
בעזרתאחרבמקוםפעמיםכמחכברשכתבנו

בגימטריא(עקרים),וחי"גיתברך,השם

אח"ר.

לה)ר,(רכריםואידךדן.חראת,חמסורחוןהו

חואח'כיורעתחראתאתח

אמונתאח/'דחיינוזנוברו.בנוראיןחאוקים

אשרכזנשפטושכתובוזחכנזכר.יווג

חתורחמשפטיהיינו{סיני,בה"רחראית

רקעתחכיככולם,רובםיתקיימואןרקאשר
במקוםכברכמ"ש ,)ה(כראשיתו,חיוםכלר"ע
ושלוםחיים(קייןיתבךרחשםבעזרתבזחאחר

 .)כהתחלתו)כמרכררפשת

והבריחכח)כו,(שמותמקודםליחבסמוךון"ש

חקצחמןמבריחהקרשיםבתייהתיכון

ב, flיעקדאב)קקה,(זוח/וכחק'ובזוחרחקצח.אל
לעתידכיא»(פח,(בפסחיםול Iזכמאמרםחיינו

כיעק"בהמקדשחכיתיחיהכימינוכמהרח

בית.שקראו

דו.בלישנא,חסרג'מברחחמסורחכזועל
כרח.נחשלויתועלא)כז,(ישקהיואיךד



חייםרבנ

חיינוברח,בחשידוחללחיג)כו,(איובואידךנג]

יעקב,(שחואמברההתיכוןחבריהזחשעל
חמקדשביתבבניזשלימחחגאולחוחיינו

לשוו(שחואווית"ן,ועובימינו).במחרח
חורש(מאמרייששברבבנישכתבכמודביקות,

אותפנחסמררשועיי!גאותרמהימנותאלצאימאמרתשרי

מלשווזי//עמקארעץפנחסר/חקדושבשם )/ר

חיחודוחיינואלי,אישיילו"חלר)כט,(בראשית

עליואמנםלעתיד.בימינובמחרחחגמור
חקליפח(נח"שבסודבריה,בחשסביב)

בח"שכןועלחופף,ועליחלפריחסובבת
שחקליפותלונינודזחוכימשיזיח,ניכ,טריא

ייאושבלבמכניסיםזחידיועלביאתו,מונעים
שלחםכמוחניגוד,וחיינווחתגלותו,מביאתו
רומזעמוו,מלךנחשעםמלכנודודח'משי//ח

עש",גימטריאשוו"םוכמוככח.עלכוגם
עשחזחלעומתזחאתכי ,)כממאדקדניים(עיי!

מציעאבבבאאמרינוכוועלוי),ז,(קהלתאלקים
עכנאדחדראחפועליםאתבחשיונכ)(פר,

ידישעלחיינובמירוו,שוב"ילמערתסביב
לצאתנזכחחזחרספרותירתוי IIשובחיבור

למערחלוסביבכועללגאולח,מחגלות
וקבירתוחסתלקותושלאחרחיינוא, IIחעכנ
לחמשיךחאיךתחבולותויבקשחנח"שיסובב

עצתםיפריתרבךנחשם ,גלותנוולחארי
(יתבךרירוחווהואיךד)בימינו].במחהר

אתעשחיתבךרחוא(כיבריה,נחששמו),

מתחרטמאשרוחואבריח,נחשחרעהיצר

אשרו)ר,(מיהכשכתובכמוכביכול,עליו
נזכהאשרעד ,»בבנ,(סוחככדאמרינוהרעותי

בימינו:במהרחהאץרמןגלוליםלהעביר

בי"ת,וי,עשומקרשויועשורש"יוז//ש

בפסחיםכדאמרינודוקא,בי"תהיינו

חכוהנעיקרשזחובי"ת,שקראוכיעקבל Ifכנ
 ,ארעיאהו/לולאקבועבי"תהיינווהתכלית,

ושלוםתרומה

בימינובמחרחרצוויחיוכועוד,יתבפלשלא
אמן:

בסוכהחש"סדבריפיעלבזחעורוי";
צדיקיםלבואלעתידכיא)(בנ,

יכולנואיךובוכים,כחר,חרעחצירלחםנדמח

משיחחחבליוחיינוהזח,חחראתלכבוש
אתוהקמותוזוושחנסיונות.וגודלחנוראים

במחרחדלעתידקדושהבית(זחוהמשכן,
חדבריםידיעלאותותקיםכנזכר,בימינו

(עלכמשפטו,יחיח)אבלחגאולח.חמקרבים
משיחחבליחיינווגזירותהמשפטיםידי ,; , 

נדמ,ח(צדיקיםבהז'ר,הראיתאשרכנזכר).

 ,חגחביתכשבוניםמשיח,חחבליכח//רלהם
 ,בנסיונותטובים,ומעשיםומצותתורחידיעל

בזח,לעילמ,"שובחמשךנוראים),ובירורים
-בתוךבימינובמחרחויגאלנוציילנויתברךהשם

ישראל:כלל

הפטורה

אתאעזובולאישראלבניבתוךושכנתי
חיינויו/לבי).ו,א(מלביםשיראלעמי

חשנהבראששחריתלקדושתבפיוטכמו/ש

תתייא"ש,ואלמחרחקשרךחיכלתשכלל
שחאדםכיוןאךנתייא"ש,לומרצרישחיח
עצמואתמתייאשוכשהואממעל,אלקיחלק
שחיינומלמעלה,כיאושחוןונמצאהגאולחמן

מאמדייששרככשעדמחז(ובכתתישמויתךרבחלקו
כוועלבא).אותלמשפטמאזניסמאמדתשדיחרוש

זהידיעלבתוכנו,שכינתושיהיהש IIיתנבקש

בפרשתרש"יכמן'שנעזבנו,ולאנתייאשלא

ולאירפךלאו)לא,(רבדיםחכתובעלויךל
ממנו.נעזבלהיותרפיוולךיתושלאיעזבך,



ם I"I"ח

ידי(ועל ,ישראובניבתוךושכנתיוזווש

יתו(לאיישראו,עמיאתאעזיבואזה)

ממנוומתייאשנעובלהיותבלבורפיוולך
כנוכר:חןןו)

מהוןרהקדושרכינודבריפיעלריאמאו
זי"עהגדולהמגידכערדוכ

שהערמדרראיושאבומהעלממעזריטש,
מחשכתונפסקוכאמצעככרנהלהתפלל
שאיתאמההואכראוי,מלכויודעתרונתערכ

והיכל,היכלככלהאדםאתשדניוא)נח,(זוחןןב

דרךרלעכררלבואוכשזוכההתפלה,תיכותזהי
התפלהמתיבותאיזוהיינוהיכלות,איזה

ירתרזכהשלאאותומדחיזכךראחרכראוי,
כונתונתכלכלזהידיועללכו,מכרינתרנעוכ

שכתוכוזההקדושים.דכריוכאןעדודעתו,

(כעתישראו,בביבתוךושכבתי

וואבתפלתם).יתרכךלהשםהתדבקותם
כנזכר,התפלה)(כאמצעאותם,אעזוב

יהיכווכנכון,כראויכדתלהתפללושבזכה
בימינו:כמהרהרצוו

זיןועהקדושהיהודידכריפיעלאמראוי
(היינושעריםשאומפשיסחא

שערים),בשםבקראוהגדוליםהצדיקים

עולםפתחיוהנשאוזה)ידי(ועלראשיכם.
מהםהקטניםשלהמוחיז(ינשאו ,)זכן,(תחלים

רנגושלוםתרומה

דכריוכאועדפתחים),בשםרקהנקראים

הקדושים.

 ,ישרא"ובב"יבתוךושכבתישכתוכרזה
ונםם, lכניןכחינתהמדרגהגדולי(נקראו

עמ"יאתאעזובוואוה)ידיועלישרא"ל.
ם, lעןכשםהמדרגהפחותי(נקראו ,ישראו

כתוךכשכניעמםינשאושהמההיינו

י lעמוגםאעזובולאהגדולים,הצדיקים
כנזכר:שיראל),

הקדושהחייםהאורדכריפיעליאמראו
(ייקראהכתוכעלבהר)(כפרשת

ונו/,אחיךימוךוכיחכן)וחדויעבא//ןחככח,

לבותיעוררושהמהלצדיקיםקוראשהקכ'/ה
שלימההגאולהרקולבקשלחפוץישראלכני

הגלותבחיייחפצושלאיתכרך,שכינתובשוב

שםעייןוכו',אבארוחתבאיומאתרמרוחק

בניבתוךושכבתיוז"שזי"ע.הקדושבלשונו

לחפוץכתוכנויתכרך(להיות ,ראויש
אעזובוואוה)ידיועלעלינו.ככודובשכינת

רקכהגלותיעובנו(שלא ,ישראועמיאת
כימינו).במהרהיגאלנו

 ,ישראובניבתוךושכנתיי"לובפשיטות
ישראלשנקראוהגדולה(המדרנה

אתאעזובוואבהם).ככודומשכןיהיה

נקראוע"םהכחינת(היינו ,ישראועמ"י

אעוכםלאפניםכלעלשבהם,הפחותים
 :עליהם)מלהשגיח



ושלוםתצוחח"ייםרנר

תצוה

ויקחושיראלבניאתתצוההואתכ)(כז,
ובסוףוגו'.זךןיתשמןאליך

עלאהרווכפרכתיבי)ל,(שמותהפרשה
וגו'.הכפוריםחטאתמרםבשנהאחתקרנותיו

מזוה"קכירועבהתחלה,הסררהסוףנעוץי"ל
רמלכאשושבינאהוארבינומשהכיב)נג,(זוח//ג

רמטרנותאשושבינאהכהוואהרז(בכיכול),
כישושביניזמשניהרךרוהנהישראל).(כנסת

מבקשהואהחתןמצרשושביושהואמי

מצרהכלהשהבטיחווהנרוניאהמתנותותובע
מצרשושביזשהיאמיוכוהחתן.טובתלמען
החתזמצרהמתנותותובעמבקשהכלה
הכלה.לטובת

כןעלרמלכא,שושבינאשהיהבמשהוז"ש
וגו',שמןאויךויקחוית"שלואמר

שיביאוישראלכנסתצלריאמרשהואהיינו
והמנורה,השמוממצותרוחהנחתירועל

שושבינאאהרןזהולעומתתמיר.רנלהעלות
ננויויכפרוגו'אהרןוכפרישראלרכנסת

(לשוווהי,הואקרשיםקר"שורורותיכם
הכרפהימשדאהרושהשושביזהיינוקירושין),

לטובת(כביכול)החתזמצרהקטרתיריעל
עלהברכותכלשנמשךישראל,כנסתהכלה

 :כנורעהקטורתירי

ויקחושיראלבניאתתצוהואתהריאמאו
למאורכתיתזךזיתשמזאליך

שמרים.בליזךרש"יפירשתמיר.רנלהעלות
וגוןאליךויקחוו)ו, IIפלרבח(שמותרבהובמררש

ואנכיתקרא(אז)פו)וי(איוברכתיבהואהרא

היינואלין/ך,ןש Iמלהביוצריכיןהנהיך. Iאע.נ

להשמוצרדהיהלאמשהוהלאמש"ה,אל
ויקחולמימרליהוהוהן, tאהר/רקלהרליק,ןית
אהר//ו.אל

צריקיםגםרואותעינינוכירומזההנאך

נענים,ואינםבצבורהמתפלליםגרולים
סופח(עייןפעמיםכמהחז"לשאמרוכמוהיא
אלאוכו/שכינהשתשרהההיראויב)מח,

לעניןכראמרינווגםלכך,ראוירורושאין
אנז ,)ב(כו,בתעניתנענהואינוהמתפלל
מהאלאבו,רמשגחוליתיומאכוליהרצווחיו

היינויפה,עולהרורושאיןהרורגרולייעשו
הצבור,עוויריעלמתקבלתאינהשהתפלה

בחינתהואציבורשהשליחהארין"לפיועל
כלעוכריםשלומעכרורךרהכולל,יסור

התפלות.

 ,ישראובניאתתצו"הואתהוז"ש
מלשוזתצו/הוגםכך.על(להןהירם

כשתתבחריחריו,חיבורהיינוחרא,/א Iצוות



ח'י'ים

 ,זךזיתשמןאויךויקחוישראל).בניעם
מנחותם IIמשוכירועלחכמה,רומזשמן(היינו

ןכהמחשבתםהייהתפלתםבעתוהיינו ,)ב(חפ,

שכתובוזהכראוי.יתברךלהשםוצלולה
מהאליךשיפיעושהמה ,אויךויקחו

עורבהואכיבמחשבתם,בתפלתםשיתחברו
כנןכרצריקהיסוררךרואחראחרכלתפלת

כפירוששמרים"בויייזךיהיהוזהולעיל.
ופניות).זרותמחשבותבלתיהיינו ,י IIרש

נשברענוהבחינתכתית(ושיהיהכתית,

צריך)זהכיכראוי,יתפללאםגםולבובעיניו
לתכלית(שיהיהתמיר,נרוהעוותומאור

מעלהבשמילהאירתורהואורמצוההנר
והמהכןוכשתעשותמיר},שמויתברךלרצונו
וזהלרצון.תתקבלאןבתפלתםבירךיסייעו
אענךואנכיתקרא(אז)המררששאמר

כנןכר.

בא)(כז,הכתובליהרסמוימהלומרשיובזה
החורבן,(אחרימוער(עראי),באה"ו

עליקראא)(כא,בתעניתל IIחזשאמרורךרעל
ופרוכת,מחוץטו».א,(איהכמוע'/ר

מחוזבגלותהרביםבעונותינו(כשאנחנו
חערות,עואשרפרוכת).שנקראלפרגודא

שנקראתהןאת,התוהררקשיורלנו(ואין

(אזאותו,יערוך .»דםימזפקודיומא M(תנעדו/'ת

להעריכהוהתוהרלהתפלההעיקרצריכין
משהלבחינתושיתחברו ,לעילכנןרכ

 ,ובניואחרזוררא).דראבכלראתפשטותיה
מערב, .)'העובדיהצדיקיםהכהנים(נקראו

(זי,בשיעהיהנביאשאמרכמוהגלות,(שנקרא
 ,'חופניהמשיח).ביאת(שלבקרעריד».

חקתיבתךר).להשםצרויהכותבם(שיהיה

מאתהלן).הארךו(בגלותורורותם,עוום
והצדיקיםתפלתם,(שיעריכוישראו,בני

כנזרכ).ותפלהבתורהיעסקובראשםשלהם

רנהושלוםתצוח

במהרההגאולהלהתקרבותנזכהזהידיועל
 :לעילכנזכרתמידנרלהעלותבימינו

ויקחושיראלבניאתתצוהואתהיאמראו
כנודעוגו'.זךןיתשמןאלוי

שכינתאלאפרקאלהיותצרויעבורתינושעיקר
הגאולהלהתקרבותהיינומגלותא,(בכיכול)

עבודתינויהיהזהועלהמקשד,ביתובנין
בתראבבנאחז"לשאמרוכמוהתוהר,ולימוד

עתהבגוייםיתנוכי )י, M(הושעהכתובעלא) , Mכ
צדקהגואליבאהתורהלימורשבוכותאקבצם,
 .בימינובמהרה

ררךעלבי"ת,(בגימטריאואת"ח,וז"ש
לאא) , M(פבפסחיםחן//לשאמרו

הואבי"ת,שקראוכיעק"באלאוכו'כאברהם
כלזהשעלכנזכר,המקוההשלשייבית

יחדעליונפשמסירותלהיותוצרויינו,מגמת
כלנולראותושנזכהשברוראמתהצדיקיעם

 .בימינובמהרהצדקינומשיחידיעלבבנינו
אתחדא).צוותא(לשוותצו"ה,שכתוב)וזה
לימודיריועלבתורה,(להרבות ,ישראובני

וזהו)בתרא,בבאמגמראלעילכבזכרהתור"ה
מלמדרבינומשה(לגבי ,אויךויקחו

עםודרא,רראבכלעמנווהואתורתינו,
זיתשמןהקדושה).תורתינולומדיהחכמים

כנודעה, IIהתורלחכמ/'תרומושמן(שהואזך,

בליזךערנןןיתושיהיה ,)ב(פה,מנחותמש"ס
התורהרקנפסדות,ורעיותפניותשמרים

(שנהיהומאור,כתיתהאמתיות}.הקדושה

זהידיועלנשרב,ולבכתיתרוחשפלבעיננו
התורהומאורשלימה,לגאולהלנצחיםנשוע
יושיערוחדכאיאתכימשיח,שללאורויאיר

ושהייה)וכנודע.יט)לד,(התרםשמויתךרב

ולחפשהנורע,קשריוגן(יחודנ"ר,וחעוות



חייםרנו

תסיריב».א,(צפניהבנרו"!תירושליםאת
עור).יחרבשלאערעדיבניו(שיהיה

שאנחנועראיאחל(לשווסוער,באה"ווז"ש
התורהרקשיורלנוואיוכעת,מטולטלים

בבחינתבתמירותבהלהגותשצריכיוהזאת,
אנו(כאשרופרכת,סחוץאהלי"ם).יושב

מחוץכמוהרבים,בעונורנינוחמרבגלות
אהרזאותויערוךאז)לארץ.בחוץלפרגורא

(הגלות)סערב .)'העוברי(הצריקיםובניו,
יררתם,עויםחקתמשיח)(שלבקרער

יחיחאשרבימינו,במהרהחעתירבניו(היינו

ירי(על ,ישראובניסאתעולם).בניו
ביתחמקשדחביתויוגמריבנחומצותםתורתם

ושאריתמידעולתבספרשהארכנוכמו , fג
יתךרב).השםבעזרתחבורינו

(שמיתהלזהכתוב(עלהמררשררביי"לובזח
טו),וי(איובדכתיבהואהראר)פלו'ו,רחכ

מגמתינויחיחכאשראעךנ,ואנכיתקרא(אז)

צדקגואלוביאתהמקרשביתלבניזבתפלותינו
רךרוחתפללובחינתוחיא ,בימינובמהרה
שחתפלותמסונלווחומח),ח,א(מלכיסארצם

עיךנ,וה'תקראאזיקויםכועליתקבלו,
(כנזכר):

ואתהא)(סימןתנחומאבוכררש"כ)(כז,

קטןרבינו,ילמדנותצוה,
ואתחלזהזחחשייכותי"לוכו'.נימוללכמח
 ,וגו'שמ"זאלדויקחוישראלבניאתתצוה

בכונתוכנורעבי"פ,השםב"שבא"תשסזכי

לתיקוושמיהרהשםוזהווכו',נסיםשעשהמי
ויקבץנסיםשעשחבמימסייםכו(ועלחיסו"ר,
מיסור)שנפלוניצוצותתיקוושחיאנדחינו
בי"ט,חייונשסז,אוידויקחווזוושכנודע.

קפזהמדרשוז"שקירש.בריתהיסודתיקוו

ושלוםתצוה

יסירתיקוזשחואמילח,במצותניסוווכסה
קורש:ברית

לאורהוכיבאמתכיבפשיטות,יאמראי
כבירו,במשכויתןושצרדהוא

יתןןששחפץאלאלו,שנאירחשמויריעל

והנחלפניו,רוחנחתלחיותתחתוניםבמעשי
סימזתזריק(תנחומאבמררשתוןלאמרומילהנבי

שאםעריף,ורםבשרשמעשימזחראיחכיה)

עלילמ"ש(קיי!נימולנבראהארםההיכןלא
ויקחווו"שוכי').ראובניכליקוטבר"התרומהרפשת

יתברךצריךאינו(ובאמתזך,זיתשסזאויד

וחיעלכנזכר),במעשינושחפץרקשמו,
קפזרבינויוסרנותנחומאחמררשקאמר

יתבךרשחפץמילהכמו(שהואניסוי,יכסה
כנזכר:המילה),מעשיבמעשינושמו

פורים]שושןכו[כשחל

אחדלאהרוקודשבנדיועשיתב)(חכ,
מובוולתפארת.לכבור

ארם,בניונוילתפארתכפשוטוחפירוששאיו
רבות)חשנים(במשךבעיניויובטלאחרכי

שהוארקאחר,באופוולהשניכזה,מלבוש
בעניובוהוי"להקרושה.התוהריסורותנזירת
זהואסתר,מררכיעבורתשחיהפיריםחומו

שבנחשניוחביתאריאללתיקוולאותחכונח
כמ"ש , fגלביתחכנחרקהיחךכ,אחרמררכי

וראיות.בחוכחותפעמיםכמחבעח"יבחיבורנו

 ,אחיךואהרזקורשבנריועשיתוז"ש
תחייתצ,כ»(סהנרירזחלק(בפרק[כמ'ןש

כח)יח,(ברמברשנאמרמנין,חתורחמןחמתים

וחיינוחכחן,לאחרוחותרומתאתממנוונתתם
ח'כבור[שיתגלחיכבור, .]/גביתבבניו

וותפאר"ת,בימינו].במחהרומלכותו
בפסחיםכמ"שבי"ת,שקראויעקן'ב[תפאר"ת



חיים

ב) ,ה(ביומאכראמרינווחיינוכנורע],א)(פח,

אחרוכשיבואוילבשםשלעתירכחונחבבנרי
כנןכר:ובניו

(בפרשתו)ש IIמבזח,עוראזואמרתי

ואתאחיךאהרןאתוהובשת

משי"ח(בחינתאותם,ומשח"תאתובניו

יד"ם,ומואי'תאתבימינו).במחרחלכשיבא
בנימטריא ,]ת/ Iרלר II[יובמילוא"וי"דכיחיינו

צרקנו,למשיח/ם Iחייחחות"םשיבאחות"ם,
חישיראלמלךר] Iיו[בגימטריאר Iרו/בבחינת

כנורעתפארתבחינתחואחותו/םונםיקיים.

וחיינו ,)בסה,בנתקייווהרתיקוני(עייובמקובלים
וי,וכהנואתםוקדשתתפארת).יעקבבית

מלכיםחלכותבסוףחרמב"םש IIכמ(חיינו

גואללביאתחנצרחהתכליתשכלהל"ר)(פי"ב,
וצריקיםחחכמיםשנתאוובימינובמחרחצרק

מניעותבליח'שיעבדוכרירקחואחשלמים,
וכהנ"ואותםוקדשתוז"שמלכיות.ושיעבור

פועלכח/'ןלשוושחואבזחי IIרש'ש fכמוי,

 :כנזכריתברך),לחשםממשעובר

חחשן.קצותונו'חחשועלועשיתבנ)(בח,
לקמזשכתבנומחיריעל

די)תנבשלהמ(שםזצווה"האאזמו"רבשם

ירוש;י"ם,גימטריאקצו"תכיבפרשתן,

ובזחשם.עייזוכוו,משי"חבגימטריאחש"ן

חשושחואחחש"ן,לעניןחשייכותלירבאח
שאמרוכמוחרי"ז,קלקולעלשמכפרחמשפ"ט

אנוזחוחיינוי, Iרשוופירושב)פו,(זבחיםל ffחז

ם ffבירושליכלותועינינוחרביםבעונותינורואין
בחיליזצרקחמשפ"טממקוםתובב//א,ק Iעיח/

תשוב//ח,לעשית(שצריכיזיעת//חבא),א,(ישעיה

אלאתלויחרברואיוחקצייןכלכלוכי
רבחבמררשרז"לורשרו ,)בצו,(סנהוירובתשובח

רנזושלוםתצוה

אלאח ffועתאיוו) ,א' I(פבבראשיתפרשת

מרצחיםחמח)זחכלעםח, IIתשוב
חנורע,/ק fקושלריןחבית(במשפטיחם),

חמחחמינים,יריומחזיקיםשמתחברים

מכאיבוקוץממאירלסילוזוחמחחציונים,
ביאתקורםוזחו , fחורתאמונתלשומר
חציריםאחזוחמרים,חחבליםח ffחמשי

עשחזחלעומתזחואתק, ffעיחבירושלים

וינלחבימינוכמחרחירחמנוערחאלקים
שפירכןעלבימינו.במחרחבתוכנושכינתו
חכתובעלזי/'עאאזמי//רמרבריכנן/לחרמז

 :כנזכרירושליםלעניוחחש//ןקצות

אלמטבעותיוחחשואתוירכסוחנ)(כח,
בפתילחאפורבטעות

חחושויזחולאחאפרחשבעללחיותתכלת
בש"סל fחז/שאמרומחפיעלל fי/ .חאפורמעל

שנאמרחרינים,עלמכפרחשוכיב)(פח,זבחים
עלמבפראפורמשפט,חשוועשיתטו)(חנ,

אפוראיןו)ג,(השרעשנאמרזחר,עבירח

שם.עייןותרפים,

 ,עליולכפרשצריכיןזרחעבורחעוןעניווחנח
ומסכחחפסלעלבזמנינולומריתכןלא

חבליעללאונםאלילים,חעובריעושיםשחיו
חנחיסורפתימיכיחנוצרים,אמונתשלשקר

ברלכלחנורעושקרחכזבעדתםלשיקוץ
מחםחחכםאושלחםחכומריםוגםריעח,
אלאכלל.יאמינולאבלבבםתבונחקצתאשר
פסוליעלרקאי.נצחיותחיאשחתורחכיוןוראי
בעח"ישביארנו(כמושבימינונכזבותרעות

ביאתבאמונת'ו fחלחפוגםבחיבורנו),בכר
ככלוכןיום,בכללואחכחבבחינתחמשיח,

בחםשחפוגםאחן/ר),(בגימטריאעקריםחי//ג

שפוסלתכיוןממש,זרחעבודחכעוברזחחרי
א)(קמב,חוליזבסוףכראמרינובמחשבח,



חייםרנח

ביתאתתפושלמעןה)ומ,(יחזקאלמהכתוב
המשפ"טעלמכפר iוהחש"כלבם,ישראל
כנגדשהואכיוומגמרא,לעילכנזכרודינים
הםמה ,לב"ועלישראלבניומשפ"טהלב,

עקריםי"גבאמונתבלבותםודני"זחושבים
כי ,להאפו"דדבוקלהיותצרדכזעל .וכנזכך

לטובכלבםשידונוהיינוהמשפט,עליכפראם
מחשבתעלהאפו"דיכפראזובאמונה,באמת
זרההעבודהזהו(כילעיל,כנזכרורהעבודה

ושופטיםהחושביםועוו'אוו,במחשבות

האמת).ואמונתבצדקשלא?מחשבתם

לבומשפט(בחינתהחשן,אתוירכםווז"ש

בחינת(היינו ,מטבעותיוכנזכר).

רקאינההכולל/ות,ישועההכוללטבע/'ת

\~תנאכמבוארבימינו,במהרהצדקנואלביאת
ויחברהו)ירכסוהווכנועד,פכן/ז)(רהכ,אליהורבי
עוועלהכפרהבזהו(כיהאפור,טבעותאו

לשניהםוהחיבור,מכפר,שהאפודזרהעבודה

במנחות(כדאמרינותכות,בפתיייהיה)יחד

 ,הכבודולכסאוכו!ליםדומהתכלתכ)(מג,
עליהיהשהחיבורשמיםיראתעלמורה
חש"בעויהיותיתברך).ואמונתויראתו

האפדלתיקיומחשבות(לחשובהאפו"ר,
וואלעיל).כנוכרזרהעבודהתיקוושהוא
אחדקוטבעלכיהאפור,מעוהחשןיזח

 :כנזכר)יסובו

קודשידבכתבבפרשתוראיתיהעניובזהו

שלמה(שםקהלהמפהזי"עאאזמו"ר
קצו"תכיהחשן,קצותרמזהתורה)על

בגימטריאחש"ןירושוים,בגימטריא

קץלעוררק"ץ,לשוזקצו"תוגםמשי"ח.
(כל)מלא/והכייהיהואזמשיח,שיבאהנאולה
ת IIהעדושם ,)טיא,(ישעיהה/אתה Iדע/הארץ

ושלוםתצוח

ושםדעת).ערךיעקבקהלת(עייזכנרעדאהו"ההוא

 ,י lfהוי"רה"יאל"ףהיינומילואי"ם,בד'אהר"ה
ה"א,וא'!וה"אאל"ף ,י I1הוא"רי t1האל"ף

שהראקצו"ת,בגימטריאה"ה,'ו Iוה"הף IIאל
הארץ(כל)ה Iומלאושאזירושוי"ם,מספר

דבריותוכןכאןעד ,כנזכרה/אתדע"ה

לבואלירושלי"םאפשרשאיוהיינוהקדושיס.
יוםבכלהלזלקץואחהכמשי!/ח,ידיעלרק

 :אמובימינובמהרה

הקודשאלבבואוקולוונשמעחל)(כח,
ונשמעימות.ולאובצאתו

ולאובצאתוהקודשאלבבואו(היינודן, ,'נ
ויצאבשלוםשנכנסעקיבאר'והימות,

בפרקאמרינוכדלפרדס,שנכנסומהד'בשלום,
תכליתהיהעקיבאור! .)ביד,(דחנינהד'

(סא,בברכותכדאמרינןנפש,למסירתמגמתו
עלמצטערהייתיימיכלעקיבארבישאמרב)

לביאתונםואקיימנה.לידימתייבאזהפסוק
שכתובכמרנפש,מסירותצריכיזצדקנואל

עירך),וילרושליםר"האדרוש(ח"אדבשביערות

מבחינתשזהופעמיםכמהבדברינווכמרכא

שיהיהרק ,)בצח,(סהבדריןאיחמיניהולאייתי
בעבורצדקהנואלעלנפשנולמסורמנמתנו

כלולקייםבימינו,במהרהשיתנלהשמובכוד
שהוא ,)ה fו(רכאשיתהייםכל!ע Iררקלאתורתו

עמוקותבמגלהשכתוב[כמומצות,המיעוט
והרוב ,])רעאופואופניםתלדימי,ה Ifררקושיםרפשת(עיי!

המשךש Iוז'האץר.בביאתתלוישמ/!ג

נעשהה'ריבראשרכונב]המסורה)

אשרכללקיים(שנוכל ,)זכד;(לקמ!ונשמע
צדקגואלבביאתכנזכר,כולההתורהה/דיבר

פתגםונשמע ]ג[יהיה)ואןבימינו.במהרה

יתברךעולםשל(מלכו ,)כא,(אסתרהמיך
 ,מיכותובכי(לבדו)יעשהאשרשמו).



ח'י'ים

היארבהכיחארץ).כלעללמלךחו(וחיח
מקבל).בחינתשחואמי(חיינוהנשים,וכו

יקרשיתנו(ידעויקרובעויהן,יתנו

רקעצמם,טובתיחשבוולאלחמשפיע,
בימינו).במחרחחשלםחיחודלתכלית

בחינתשחואמי(נםקט"ן,וערוזכגרוו

חארץתמלאכיוידעויכירוחמוחיזקטנו"ת
אמן:בימינובמחרחרצוויחיכן ,)'חאתעדח

הקורשאובבואוקוווונשזכע'יייווגם

שיחיחיזכות.וואובצאתו

ולא fIשלימחחנאולחעלרקבקודשעבודתינו
בנלותלחשארחתכליתיחיחשלאימות",
א)קבו,(תהליםשכתובכמושינח,בחינתשחוא

(כג,בתעניתרז"לשדרשוכמוכחולמים,הייבו
יחיהרקח, ttממיתמס'אחדחואושיבה ,)א

המשךוןהו ,בימינובמהרהחנאולהלתכלית
לעיל:כנזכרחמסורה

(הייבודן,במסורה, tדישאו.וואמב)(כח,

שלפניובכתובשכתובכמו
ערוהבשרלכסותמכנסייםלהםשיהיה

עמונדחימקבץשהואירכים,ועדממתניים

(ירשולמיהבריתמקוםתיקוושהואישראל,בית
ישראלבניעמונדחימקבץהווב),פןוו,יומא

דרושהעמיהרכוונתכ IIשעה(עייזהנאולהלהתקרבות
חכהניםדוקאלאוכיכתבןהועל ,)כלב,ב

ווהבמדרגתו.ואחדאחדכלרק ,'העובדי
כב,(ויקראחטאעוירישאורוא ]ב[שכתוב)

רנטושלוםתצוח

השכינה ,/התרו"םשחואתרומ"ה,(לענין ,)ט

בקדשילמעוליחללוולאכביכול,הקדושה
עללהתפללהיינו ,ו' 1חלחוליןלהוציאםשמים

חלילה).בינותםנגלותולישארהעמיםשלום
 ,)ילט,(יחזקאלהשרהזכןעציםישאורוא ]ב[

שניםו'שיהיחמשיחהחבליבעניוכתוב(זהו
עורישאוווא ]ד[ומגוג).גוגבמלחמות
שנשאר(להתפללכט),לד,(שםהגוייםכוימת
'ה Iעהמלךדודוכמ"שכנזכר.ח"ואצלם
אשרעמיםרביםבחקישאתיבנ)פט,(תהילם

תפלותינושיחיהרקמשיחך),עקבותחרפו
צדקנואלביאתחשלם,תיקוועלועבודתנו

אמן:גימינובמהרה

פירושעייןוגו'.מבניותחתיוהכהןל)(טב,

בזהשכתבנוומה .י tlרש

אלעןרמנחתשו"תהקדמתזעיראבתרעא
 :)א(יתברךחשםבעןרת fגחלק

וחייתיישראלבניבתוךושכנת'ימה-מר)(טב,
כיוירעולאלקים,להם

מארץאותםחוצאתיאשראלהיהםהואני

פירשאלחיהם. fהאניבתוכםלשכנימצרים
אנילשכוומנתעלבתוכם,לשכניי tlרש

רש"יבעימחלהביןוצריכיזעכל"ה.בתוכם,
בעצמםחכתוביםוגםלהשמיענו,בןהז"ל·

שאשמעינזמהעלהלשוןכפלכמונראים
בןה.נםמצריםצייאתמענין

מקומו,אתהממלאבןגדוללכהזלויששאסמלמד tfתחתיי)(י"הרש"יפירשמבניו.תחתיוהכהן .)א(
כהזלשוןכלראיהמכאן tfץ jזעלהכהן)(ר"הרש;ויפירשועודתחתיו".גדולכהזימנוהו

מקוסממלאהואשאסרמוזוהיינועכלייה.לפניו",נמשךתבירניגוןולפיכךממש,עובדפועללשרן
ובאמתהמשמרת,עלעומרולהיותלעבודצריוואינוממילא,וזכהבירושהלוהואכייחשובאלאביו,

שעלוגסמסייעתו,אבותירשזכרתרק ,)בי.(הרריותחז"לשאמררכמרשררה,רלאלכסנותןאניעבדרת
(בעבודתוממש,עוכרפרעלמבניר),תחתיוהמשיח(כהןלשוןשפירשרזהכנ"ל.לבויגבהלאזהידי

לפניו:נמשךבקרבו),לברשנשבר(היינותכיר,שלניניןולפיכךבעצמו),



ח'י'יםרס

מראפשיiפץאשרהר"רהה"קדבריפיעלויוול
לאאמו"רבניםבתפארת(וכמובאע Ifזי

בקידוש)פסחשלהגדהעלזי"עהה"ק
אחדירצה .(כאשרקודש,למקראיתחלה

 ,ונפשועצמועלהקדושהולקרואלהמשיך
עונותיומריבלבויפולופוולiפהרלקדשהיינו
לצייאתזכראן)נפשו,מרתיודעלבלאשר

ערוםהיובמצריםכיעצמואת(יזכירמצרים,

שעריבמ"טוזוהמא,הערוהומקוםועריה

משםיצאואחדבפעםזהכלועםטומאה,
ועל ,גדולואורלקדושהאחתבפעםונכנסו

בקדושה),ולעלותליכנסלבויתחןקזהידי

הקדושים.דבריוכאןעד

גם(היינו ,ישראובניבתוךושכנתיודווש

בתוךאתםהשוכוה'אניבבחינת

והםוהייתי .»ב Jנייימא(עיי!כנזכרiפומאתם

אשראוהיהםה'אניכיוירעוואוקים

ושכנימצריםמארץאותםהוצ~תי

(כמומנת,עלי Ifרששפישרוזהובתוכם.

מנתעלהאומרכלא)עד,(נשיןלןרקיימא
(כנזכרבתוכםושכנידמי).מעכשיוכאומר

לצייאתזכרקרשלמקראיתחלהזהוכי
תיכףכימצריםביציאתהיהכולאשרמצרים,

בתוכםלשכווהקדושהלבחינתנכנסוומיד
 :(כנזכר)אלהיהם,ה'אנייתברך,השם

הפטורה

אתשיראלביתאתהגדאדםבזאתה
אתומדרומעונותהיםויכלמוהבית

הבית·צורתעשואשרמכל·נכלמוואםתכנית,
כלואתצורתווכלומובאיוומוצאיוותכונתו
האלווהמקראותי-יא).מנ,(יחזקאלוגו'חקותיו

ושלוםתצוח

יכלמולמהכידרשוני,ואומריםצווחים
הביתצורתלהםשיגידוידיעלמעונותיהם

הנביאישאלועודותכונתו,ומובאיוומוצאיו
זה,שמעוכאשרמעונותיהםבכרו Ifנכלמאם

יראואםמןהלהםיהיההתעוררותאיזההלא
כמהומובאיומוצאיוהביתבניוסדרישמעואו

הלאורחבו,גדלוומדתוחלונותשעריםיהיו
הבניזבמדידתומהנדסלבונהרקשייךןה

להתחרטמזהלהםיהיהרגשואיזהוכיוצא,
זה.ידיעלמעונותיהםולהתבייש

דרךעלבזה,הכינהנראהכרחךובעל
(הואדוווזמכ"קששמעתי

ע Ifזימביאלאבזעגהקדושהרבהראשוו)חותני
תרומהבפרשתבקושדלדרכועדות)אר!ספר(בעל

שלוכליםובנינימתכיותעניניכלכיותצוה,
לעניןאחדכלרומזהיההמקדשוביתהמשכו
להוסיףשצריךמיכגוןהמדות,בתיקוואחר
ןהמתכותסגולתלוהיהיראה,מרתבלבו

למדתשצרךמייכןהמקדש,בביתןהציוראו
אוענוהלמדתוכןבאחר,סגולתוהיהאהבה
 ,ומרתוהמקדשביתעניניבכלוכהנהשמחה,

היכלןהידיועלאדם,כנימעשילכלרומז
מעשהבהמשכושםשוההיישראלהמחה'

אחזהומבשריהאדם,קiפועולםשזהובראשית
(שנקראאהלשכתובוזהכו).יט,(איובאלוק

דבריותוכןכאןעדבאדם,שכןמשכן),

 .לעניננוהקרושים

לבנילהםהגידכאשרכזהמובושפירכןעל
אתומררוהכיתבניואתישראל

בכונהתכונת/'וככחינת(היינותכני"ת,

מסוגלדברלאיזהחיצוניותו),ולאהפנימית,
באיזהנפשוחסרוןאחרבכללתקןאחרכל

יריועלהמקשד.בביתרברבאיזהאומתכות
אתשהזכירובמהמעונותיהם,נכומוזה



חיים

אחדכלשצריכיזומהלהם,שחסרמהעצמם
ומוצאיוהמקשרביתבבביולמצואבפשולתיקון

כבזרכ:ומובאיו

(פםחיםמש"סהנועד'פיעלבזהבנורוי";
אלאוכו'כאברהםלאא)פח,

ביאתדייעלשהואהג'בי"ת,שקראוכיעקב
(להכותהרבמ"םונתבבימינו.במהרהצדקגואל
עלאלאבגאליוישראלאיוכי )ה//הפ"ז,תשיכה

בגאלין.מידתשובהשעושיןוכיוןהתשובה,ידי

כיחזקאלהנאמרותכונתוהכיתצורתוהנה
השלישי,כי"חעלהואכפרשתו)(כהפטרה

ככרעשומ~נוקצתרקהעיקר, ,)ב I1יעק(כי"ת

הדרבוטעםשם.הרד"קשכתבכמו fשניבבנין

במנחתיתבךרהשםכעזרתככרכתכנויענינו

שם.עיין ,)'גאית ,'יםימןר'(חלקאלעזר

ביתאתהגרארםבןאתהשכתוברזח

רסאושלוםתשאכי

הניחביתשהוא(סתם,הבי"ת,אתישראו

ידםעל(כיסעונותיהם,ויכוסוכבזכר).
רלאחבית,חרבובערבותםבתשובהחזרושלא

הרבים).בעונותינולגאולהערדנההגיענו
לשוב(ככרנכוסו,ואםתכניתאתוסררו

וגו',הביתצורתעשןאשרסכוכתשוכה).

הביתרכניואמותממדתללמודכב"ל(חיינו
כתשוכהלשובאיך fומוסריתברךהשםררכי
אמן).בימיבובמהרהלגאולהלזכות

מהרמ"עכידועאר"ם,בןאתהכתחלהש 1וזו
 Iכ IIחריןחקור(מאמרמאמרותבעשרחמפאבו

וזהוס'שיח,ר'ודאירםר"תאדםכיז) IIפ

תיקיןלתקןצריכיןכיישראללבנישהוכיחם
ח, 1Iמשיכחינתהשלימותלתכליתשיבאאר"ם,

רקיהיהוזחוויגאלבו,בימינובמחרחשיתגלה

הגדכןעלכנזכר,(שלישי)ת lfהכישיכבהמי
 :לעילכנזכרהביתאתלהם

תשאכי

עייזוגו'.ישראלבניראשאתתשאכייכ) ,ל(
אופניםבכמהבזהשכתבנומה

השםבעזרתהשקליםבמאמריששכרבשער
יתכךר:

יריהםאתממנווכניואחרןורחצויט) ,ל(

כפירושוגר'.רגליהםואת

קרושכצירכ)(יט,זכחיםהש"סכשםרש"י

רגלוגביעלהימניתידומניחורגלים,ידים
השמאליתרגלוגביעלהשמאליתוירוהימנית,
ולזרעולובזהנאמרהוארחלאוקשהומקרש.
קיימיםהםשיאמרול flחזרשרותוכללרורות,

ופסקיבש"סמבוארוהאער,לעולמי
םעיףרםימןחיים(אורחערךרובשולחזהראשונים



חייםרסב

שעשחואםנטילח,צריךברגליודחנוגעיח)
חכםתלמידאםידיו,נטלולאאלומכלאחד
תלמידאינוואם ,מידומשתכחתלמודוחוא
ברגליונגעחריכןואםרוול.מדעתויוצאחכם

כךאחרלעשותחולךחיחואיךידיוידיעל
זח.ידיעלעבודח

בעצמויריוךכאחרנוטלשחיחלומרודוחק
בחםחרחיצחבשעתשנגעידיעל

חתורחלמצותןלזולכעיוחויוכםכנוול,ברגליו

לידיו,נטילחעודאחריחושצרךבזגליושנגע
כ)(יג,שבתבמסכתדברי"חכעיןקצתוחוי

תורחשלחטכילותאחרירחציחאוטכילחעל
וכו'.מטחרי'אלולאיאמרושמאשכןרו

חייםאותכחיבורישכתבנומחפיעלא]וי"ל
וכו ,)ר uסקיז Uכוכסימןסקי/ור,ה Uכ(סימן

רס"ה,וכסימן ,ז//יאותסקי"גרס//י(סימושלוםכאות

כתפיליוכגוןחמצוחצוךרשחואדמח ,)ט Iסקי/
ליטולמדינאצריךאינוכמילח,אוראש,של
רךרכזחחנראחוכושם,עייןכך,אחריריו

מצותו:

עלידיחםחניחואוליכיעודוי";ב]
רקממש,נגעולאאבלרגליהם,

(טו,רחגיגח fבכפרק(כדאמרוחמרחפת,כיונח

מיםביוחייתיצופהןומא,בןשאמרבמהא)

חיולאכןועלוכו'),תחתוניםלמיםעליונים
 :ידיחםליטולצריכין

שצריכיןחדכריםאלוכלכיי"ל,אוליואב]
גםחרארעח,רוחמשוםחואנטילח

נטילחצריכיםכוגםנקייםרכליואומנעליואם
שם,ואחרוניםכליםחנושאיכמ"שכך,אחר

שםשוחוראיוזחשייךחיחלאאוליוכמקדש
נטילה.צריכיםהיולאכועלרעחרוח

ושלוםתשאכי

 ,א"פ(תמיד(ברישמצינודלאמחיתיישבוכזח
שםוחשיכישניםשחיובמשמורותא» IIמ

וחלדקםוכשחיהוכסותו,שכיבתןסדרכל
שם,כדאמרינוטבילהצריכיםרבליולחסך
שינתוממקוםמרחקכךכלשחלךונמצא
כליחעמידואםכללנןכרולארבליולחסך

חמים.שופךחיחכליולאיןחיריו,אתליטול

לאחקושדבמקוםרשםמשוםכוגםואולי
לכתחלחמותרוחיהרעח,רוחשורחחיח

שמיסךעדאמותמד'יותרחרבחאפילולחלוך
עיוו:צרךעדייןזחובכלכנזכר,וטובלרגליו

וגוןבצלאלבשםקראתיראהכ-ג)(לא,
ובו'.אלקיםרוחאותוואמלא

דכתיבחואחראר) ,ח//פרחכ(ויקרארבחבמרשר

וישביתח.בנתחנשיםחכמתא),די(משלי

חכתובןחעללמידרשליחדחוחלרקרק
אשרחנשיםוכלכו)(הל,בפסוקנשים),(חכמת

בןח.ולאוכיוצא,לבןנשא

וגו'בצלאלבשםקראתיראחרמוןונראח
דן,למטחאחיסמךבואחליאבואתו

כמבוארוחיינורש"י,כפירוששבשבטיםירוד

חואן IIדכירז)עךריעקכקהלת(עייןבמקובלים
דיכ"אשבשבטים,ירורמלכו"תבחינת

וחואהמלה,שורשו IIדחואכןעל ,א' Iדמלכות

לכלחמאסףורוחמקבלת.נוקבאבחינת
רו Iמרר,חווכהגהותאקצן,זוחו/ג(עייןזחרכמזחמחנות

ומתאספיםמאיריםדמלכותבנוקבאכישם),
חקדושות.וספירותחמדותמחנותכל

ואתוונו'בצ,א,בשםקראתיראהוז"ש

כנזכר).מלכות(מדתין,,מטהונו'

בתבונהבחכמהאיקיםרוחאותוואמ,א

לבר,רעתביבחבחכמחזחדי(ולאברעת,
לחיותצרדרקומוח,בלבחתלויררכשחוא



חיים

האדםנבראלךככיעשיהי,בבחינתהעבודה
בבסיווית"שצרובולעשותהעשייהבעולם
חומריותבתאותמשוקעים·שאנחנויעוהגדול,
(היינודביאכה,בכווז"ש)העשיה.הןה(עולם
זנחשבות,וחשובבפועל).ממשמלאכה

ממש),(בעשייהועשותרק)זה,די(ולא
עולםעניני(בכלוגון,ובנחשתבכםףבזהב
להניעכנזכר,ש fית/לפניורוחנחתזהוכיהזה,
בעשייתלהאירההתחתונה,מלכותמדתעד

ב) IIמא, lfפ(אבותחן"לשאמרווזהית"ש).מצותיו

עמהשאיולבד),התורה(בחכמתתורהכל
העשייה),כמלאכתולקיים(לעשותמלאכה
בטלה.סופה

נשים,הכדבתזהעלרכההמדרשוז!/ש

קא,ב IIזוח(עייןנוקבאמלכותמדת(שהיא

קראהכןעלהתחתונה,חכמהונקרא ,)א
ידי(עלביתה,בנתה .) fנשים!"חכמת

כמדתהאלוהנסיונותידישעלהבירורים
כניויהיה ,ל fכנ!הןהעולםובענינימלכות,

שאמרווכמוהנצוצות,בקיבוץבקרובהבית

וז//שבי"ת.שקראוכיעקבא)(פח,כפסחיםחז"ל
בימינוכמהרהשמים),מלכותשלכיתהכנתה

אמו:

מנוחתי flרשפירששבתון.בתשטו)(לא,

 ,ארעימנוחתולאמרנוע
דהיינושפירשח)(ארתחכמיםשפתיעייןה. lfעכל

ודבריו.לפירושופירושואיןחשובה,מנוחה
הואבשבתכשהמנוחהדהיינובפשיטות,ל Iוי!

ועכודתוממסחרולהפסיקלאדם,כרחוכעל
חכובכיםלצאתומצפחחשבוע,כלבחשמרויח

איןאןלעכודתו,שיחןורקודש·שבתכמוצאי

רסגושיוםתשאכי

רקלנפשו,מרגועמנוחתיוםאצלוהשבתיום
ההואהיוםשיעבורשמצפהארעי/!,!!מנוחת

ארעי,רקעונג,יוםאצלוואינולמלאכתו,לשוב
כןעלכנזרכ,ארעיהמנוחתשיעכורשמצפה
חז!/לשאמרוכמומרגוע,מנוחתלהיותצרד

להיותשצריךו) ,ו/ Iפרבחורשמסתבאיתרו(מכילתא
מהיחשוכולאעשוייה,מלאכתךכלכאלו

מנוחתוזהוהשניה,בשבועלעשותשצרד
כנזכר.מרגוע

עוסקאםכיגיסא,לאידךסבראשי"ל(והגם
ציויבשכילומפסיקומרויחבמסחרו

נפשמסירותהואהשכתביוםשמויתכךר

עםממנוחתו,בשכתמתעגנשהואממייותר

כמסירותהייבושניהם,גםלהיותצריךןהכל
עםכנזכרבחולשמרויחושהגם ,כנןכרנפש

כמועשוייה,מלאכתךכלכאלויהיהןהכל
מרגועמנוחתיתעגנוממילאחז/'ל,שאמרו

 :)א(כנןכר)

עשהמהאהרןאלמשהויאמרכא-כב)(לב,
הכאתכיהזההעםךל

תורתבמאמרבדכרינועייןגדולה.חטאהעליו
מההעניזדוכתי,ככמהיעודשמיני)(פרשתשכrכ

(תרגוםהמשפט,חשןאתונשאבאהרןשכתוכ

עלשיראל).כנידיויתל)כח,(לעילאונקלוס
(יחזקאלמבחינתהלזהחטאשהיה(היינולב"ו,

כים, fכלכ'שיראלכיתאתתפושלמעןח)יד,
כןועלבלכ,במחשבהגםחייב mזעבודה
שמיםלשםכונתושההילב"ו,עלאהרןלקחו

לאכאמתאכלעליהם).ולכפרחטאולהעלות
ביניחםשהיה(בפרטבזח,ראויןשיראלחיו

בנסיוןלהכניסםבנפשםלהסתכורב),הערב

I 

עםמאמרות,בחמשהשבתתורתבמאמרהמחבררבינודמראבספראזהנדפסכברכיאםהנ"ה .)א(
בכאז:ממקומהזזהלאמשנהדבריםתיספת~שבילזהכל



ם I'I'חרסד

כוועלמזה.להנצלושיוכלועמוקהבעבודה
אוובשהויאובראהרן,אחיועלמשהתמה
מצות(תורהחזח,חעםוךעשהמהאחרן

בעיניך .שהוטבועדלךעשומהכךכל

שיוכלוכזהונבוההנדולהבמדרנהלהחזיקם
עייוחבאתכיכנזכר),כזהבנסיוןלהכניסם
טטנה).להנצל(ושיוכלונרויח,חטאח
(לחשובארני,אףיחראיאחרןויאמר

העםאתבטעותאותםהחזקתיכיעלי
הכנסתיםכועלכימדאי,יותרגדולהבמדרגה
אתח .אדרבא)חלז.הנסיוןבצרתבסכנה
ברעכיחעםאתירעתכמוך),(וכמוני

(חיינוונו',איחיםינועשהויאוברוהוא,

רקאמרתיכןועלברעח,שהחזקתים
זהידיעלולעכבםעמםלילךבתחבולות

היהאדלעילרש"יכדפירשממעשיהם),
 :מזהלעכבושמיםלשםכונתו

ייתנוהתפרקוזהבלמילהםיאמרכר)(לכ,
וציאבאשואשליכהולי

דשרוניואומרצווחהזההמקראהזה.העגל
בדבר,חייבהואשאיזתירץוזהמהכיוחיו,

זהבמהםוליקחלהםצוהלמהכואםכי
הזהבשיתךתועלתלבליבאשולהשליכו

מצירםרבהערבישתקוזהידיעלוכיויאבד,
עלל flייל. 1Iראלקותפסללעשותשרציהרע,
נטהלאשרלדורות,נבואההואכירמןדךר

ןהבלקחוזי"עהנדוליםם flמהאדמוריצדיקים
והמהיראים,שאינםמהמוןגםרב,כסףיוטן,

דבריםבזהיעשומחשבותחשביהצדיקים

(הנותנים)ישובוזהידיעלכיוחשביטובים,
'ם Iהאדטיריטהצדיקיםרביםאמנםבתשובה.

שבתטמחלליליקחשאיןוציוחוהחולקיםוע Iזי

זקיניובראשיהםוכיוצא,בפרהסיאקישר

שכתבכטויששכרבניבעלזי"עהקדוש

ושלוםתשאכי

/ה Iרשוטפיםפרשתרכלחאגרא(עיי!הקדושיםבספריו

להצדיקבנפשיזיקהזההטעיתכייערו)חנריםכי
וכןוכו',בנפעלהפועלכחכימהם,המקבל
יחזקאל)(רבינוהרבהקדושאדמו"רעדת

זי"ע.טשינאיוע

הכהןאהרןראה I'כרטיז,ליטרשיוזהו
אתכ»נג,נ tt(זוחישראלדכנסת(שושבינא

זהידיעל(וחשבחוא,ברעכיחעם
התפרקו,זהבימילהםואמרלתקנם).
ייויתנוהרבה).ומעותזהבמהם(ביקש

שוחר(מררשהתור"השנקראבא"ש,ואשייכהו

כט),גכ;(ירמהיש ffכאדבריכההלא ,)זטפ/'ז,טוכ

דבריםבזהלעשותחשבאשרוהיינווכהנה,
ויצאאולם)והדת.התורהלחיזוקטובים
היאלאשרהרבים(בעונותינוהזה,העני
וכדברי ,בנפעלהפועלוכחאחראהסטארטצד
יתברךהשםלעיל),כנזרכצדיקיםועודזקיני

ותורתושמונכודדברעלויעזרנויצילנו
בימינו:במהרהויגאלנו

לה!היוםידכםטלאוטשהויאמרטג)(לכ,
ולתתובאחיובבנואישכי

שאנודךרעללומרשיברכה.היוםעליכם
שכבשכמויתברךלהשםומתפלליםבמקשים
לעשותיחידומבורחמיואתאבינואברהם
כעסךאתרחמיךיכבשוכןשלם,בלבבצרונך
ובטדתהחסדבטדתעטנווהתנהגמעלינו

וה',ירכםמיאובזההואוכוהרחמים.

אישכילהן).שלםבלבבעבודתם(בשליטות
השםמצותפיעל(להורנו,ובאחיובבנו
וזהומקרוביו,רחטיואתולכבושיתבךר
עצמואתמלמסוריותרגדולהנפשמסירות

ברכה,היוםעייכםויתתלשחיטה).
בטדתעמנויתבךרהשםיתנהגזה(בשביל
לעיל:כנזכרמרובה),וברכהוהרחטיםהחסד



ח~~ם

גדולחחפאחהזההעםחפאאנאלא)(לב,
זחב.אלהילהםויעשו

ןהבאלהיש ffמא]ושקהבזה,רבוהדקדוקים

שלהואאםמיהננפקאומהבזה),(בתפלתו
עבודהשהואכיוועפר,אובדילשלאוזהב
זרח.

מהימנאהרעיארבינומשהשחיהכיווב]

אםישראל,כנסתבעדגרמי'דמסר

חפאתםאתםלהעםשאמרמהבשלמאכו
לומרצרךחיחכוהחפא,והגדילגדולהחטאה

חטאםלהגדיללתשובהולעוררםלהוכיחםכדי
היהיתרבךהשםלפניאבל fעותואשרלידע

כיזכות,מליצתבדרךבקודשכדרכולומרלו
אותםהוליךדברשהבעלמפניאנוסים,היו

{עבורהוכו'מעשהלאותוראוייוהיוולאשולל,
חפאהשחפאולאמרולאוכיצוא, ,)כד,ןרה

גדולה.

כיגדולו'ה,ה flחפאשאמרמההלשוןקשהנ]

שוגגיםהיהואםשוגג,הואחט/'א

ה. IIגרוללשוובחפא//הלאמרשייךלא

בדברירבינושכתבמהפיעלזהכלוי/'ל
לנועשהקוםא)(לכ,/ש Iבמ(בפרשת!)חיים

רצהאחדכלכי ,לנ"ולשוןוגםרבים,אלהים,
ומנהיג(מושלזרה,עבודהבעצמולהיות

ש Iוז/שמים,מלכותעולמעליוולפרוקוכיוצא),
ואחר.אחדלכלם ffרבילשוואלהים,ו Iלנ'עשה

אניבבחינתכזמנינורואיואנוכאשרוי"ל
מעכבוןהוואחר,אחרבלשרוצהאמלוך,

החוזההקרושרכינוכשםבידועהגאולה,

הכעשו/פתלמידיספריוכשאריזי/'עמלוכליז
מאמרתשריחרשמאמרישישכרשער(עיי!זי/יעהקרוש

וזהוטו),אותכתראמהדוראתורהררכיס,טגאותרכישע

כונתוהעיקרומנהיגר ffארומולהיות .התאוה

רסהושלוםתשאכי

(בענותינופדיונות,לקכלמהןחכליהנותכרי
לכלזהידיעלולהחניףעולם),מחריכיהרכים

ולהחזיקשכתותמחלליומורדיםהפושעים
אחרכמקוםמזהשכתכנוכמומעשיהם,

קמא(מהדוראדוכתיככמהתוהרדכריכחיכורי

יכולהיהלאכןועלקז).אותוהמדוראבן,אות
שוגגיםאואנוסיםהיוכי rלהמלרכינומשה
ולהיותעוללפרוקשרצוכיוןומופעים,לגמרי
חז//לכררשת rלוקיימאמעות,לקכלמנהיג

מפניחייבועריותבחלביםמתעסקבס,ב)(סנהדריז

מןידיז,כלימופעיוהיהאםגםכועלשנהנה,
כנזכר.ןהוביםלקבלהנאתומפניחייכיו

חטא"ההזההעםחפאשאמרןהכועל
לשווה lחפא'שהוא(היינוגרוי"ה,

רבוהערבדברמהבעלמופעיםשהיושוגג,
כלשוןיקראהוןהכלעםשונים,כאופנים
וחייביזבהזהב,וחפצושנהנומפני//גדולה",
איהייהםויעשווז//ש)כנוכר.גוונאבכהאי

אכןצחות,כדרךי/ולזהכל(כנזכר),זה"ב
כעונותינובדורותינוורואהלהמכיןאמת,הוא

כימינובמהרהויגאלנוויעןרנויצילנוהוהרכים,

אמו:

אשראלהעםאתנחהלךהועתלד)(לכ,
ילךמלאב"יהנהלךרברתי

כגאולותלרורותרומןהעניוכיי"לוגו'.לפנך
מרדכימנהיגםהיהשניככיתהיינוהעתידות,

בכתוכיםכמ"שישראל,לאץרשהנחםבלשז
י ffמלאכא)(טו,כמגילחואמרינןונחמיה,כעזרא

שםקרחהבזיהושערכיולרעת ,מרדביזה
שלמנהיבןכןבםחיינוא, ffעזרזהדמלאב""
(היינוסואניהנה/ש Iוזשני.לביתישראל

לכיתוגםהב'לכיתיפניךייךכנזכר),מלאבי
המליץהעיקרהנה ,בימינובמהרההשלישי
כא)כי,ברניאלש flכמל, flמיכארקכעתכערנו



חייםרסו

וכןשרכם,מיכאלאםכימתחזקאחרואין
יכ,(שםחגרולחשרמיכאליעמורחחואובעת

תקיעתשקורםבררוששחארכנו(וכמו ,)א

שערבספרינוחואחלאחשנח,בראששופר
ועייןלז,(אותבשופרתקעבמאמרי Ifבעחיששכר

מואב'''חנחש Ifוזצז».אותלמשטפמאזניםמאמר

יוך .»איז,כראשיתחשר(זוחרל flמיכא(אותיות
ישראללאץרוביאתנוחגאולח(קורםופניך

 :בערנו)ויעמור rוימלילךבימינו,במחרח

עליחםפקדיופקרתיביוםולר-חל)(לכ,
בןוח"קאיתאחטאתם.

לבישפקודחואיתלטבפקודחאיתא)קם,א II(זוח

כילטובח,ברמןלפרשוישכוועלכנורע. tוכו
שיראלחיולאר,כ)ורח(עכורחרזו,לאמרוחנח

תשובהלחורותכריאלאמעשחלאותוראוייו
שלאעוןאותולחםשחמציאוונמצאלרבים,
לזח),ראוייםחיושלאשאמרו(כמולרצונם,

מזחןשיניעכדירקוחיחעשאורבחערבוגם

תשובחולחורותוחחורבנותחרורותאלוכל
בעדישראלאתלפייסצריכיןכןאם.לרבים, ~

שחיחמחגםכילחם,שחןמינוחמעשחזזו
ןחחטאידיעללרביםתשובחלהורותצריכין

רקחיאחתשובהכיחייבים,אינםכןגםחם

נאמרכןעלאותנו,שחסיתחרעחיצרבשביל
וכמ"ששבראו,עליוםבכלמתחרטשהקב"ח

הרעותי.אשרבנ,כ)םוחכור,(מיכח

חאוחבאבאםמשל,בדךרלהסבירישוגם
בעורןלו)ולחועיללהרריכו(וחפץבנואת

ולהפילןלולסננהנערלחבירןצוהקטו,נער

אםלראותחוצות,פניעלוחביבהבורלתוך
מצואתעצמואתלרחוץבעצמוהבןיוכל

בנו,אתלפייסחאבכךאחרצרדאןהטיט,

ולראותלהבחינוטובתולמעוזחחשבכיראם
אתלרחוץיוכלאםנפשךוממחלחרריכו),

ושלוםתשא I'כ

אחרולפייסולקרבונחמדילדחואהריעצמו
יוכללאואםלטובח.ומדתוכשרונובראותוכך

כחוומיעוטחולשתמפניעצמןאתלרחוץ
בודאיאזעודנה,שנותיומיעוטלפיוהבנתו

ובושהצערלוסיבבלחנםכילפייסו,צריך
חןח.חדברוכוהטיט,לתוךשזרקוחובמח

לאותוראויוישראלחיולאכימובן,והנמשל
רב,הערבידיעללהםוסיבבומעשח

יוכלואםלהכחינםלרבים,תשובחלהורותכדי
צריךכןועלחטאתם,מצואתעצמםאתלרחוץ
לשוביכוליוחיואםביןלפייסם,חקב"ח

ופעולתלקרבוצריכיןוראיאןכראוי,בתשובה
חכללתקןיוכלולאחוווואםאתם,שכרם

צרותנסבולעתהועדבאמת,חואכאשר
שכןמכלכןאםהזאת,המעשהבעדצרורות

לנוסיבבושבחנםאותנו,לפייסשצריכיזיותר
מפניכראוימעצמנולתקןנוכלשלאכיוןןאת,
בישראואנןעלינוגברחרעוהיצרדעתנו,קט

נורא.וחיא

לטב).פקיהד(היינופקריביוםנאמרכןעל
חטאתם,ידי)(עלעויהםופקרת"י

 ,ר"לכאלוצרורותוצרותבושחלהם(שהיה
יפייסכןעלמעשח),לאותוראוייוחיולאוהם
שיועהבפקודתיתברךחשםאותנוןחידיעל

בימינו.במחרחקדםשמימשמיורחמים

עוהעםאתהוויגוףליחבסמוךמידוז"ש
עשהאשרהעגואתעשואשר

חחטאפעםכלוחןכירעורתלהולמחאהרן,
גב,ג ff(זוחדמטרוניתאשושבינאחוקרושבאחרן

ישראלעשאואחרןאםנפשךממחונם .)כ
 .נגפוולמחחטאומח

כמוחיינולישראל,זכותחכתובשחזכיראלא
לשםכונתושחיחכיוןאחרןחטאשלא



חיים

ופירושנ) I,IIפרכה(ויקראחז/'לשדרשוכמושמים,

באשואשליכחוש II(ומחג),ח IIרח(לכ,י IIרש

כונתםחיחשחםכיווחיינוכר),לכן(שמות

חשבכןעלחזחב,שחביאובמהזרהלעבודח
ומהבאש,והשליכולשורפומדינאשפיראחרן
ומעשחידיעתו,בליויומברמוםיונוםהיחשיצא
חטאולאכןכמונגדו).חצליחדברבעל

"חעם"כמ/'ששביניחם,רבהערברקישראל

כדילאהרןחםאתםהשוחכןועלעשאוחו,חם
ועייןחםאתםןמעלחהיה[ושהואלזכותם,

ובשאריתצוחלפרשתשבתתורתבמאמרנו
נעשחזהכלשעםוכיוןכנזכר.דוכתי]

זח,בשבילחעםאתח'ויגוףחרביםןבעונותינו
ישראלכלללפייםש IIיתבכיכולצריךכןעל

לעילש IIלמליחדםמוךשפירכועל ,כנזכר
ל: I1כנלםובחחיינוונו',פקדיוביום

העםאתהעלאליאומראתחראהיב)(לגן
אתחודעתנילאואתחהזח

בשםידעתיךאמרתואתחעמיתשלחאשר
ורמזןבפשטותהדבריםועניןחמשךי"לוגו/.
רש"יופירשיא) ,בII tפלרכה(רכאשיתחז/'לאמרוכי

ממעטתחדךרכיכ»יכן'(כראשיתלך(כפרשת
ולזחשם.עייןמ'מון,ש'םב'ניםדכריםשלש
אייאומראתהראהה IIערבינומשחביקש

אשראתהורעתנייאואתהוגו'העי

צריכיןהדרךעלכי .(לדרךעמיהתשי
בכלוהצלחה,ברכותרבהחולךעםלשלוח
דכריםהנואלוממעטתיחיהושלאכואו,מקום

בש"ס,ירעתיךאמרתואתהוז"ש)הנזכר.

רבריםחשלשחאלוכיממון),שםבניםת II(ר
לאברהםשחוסיפו,כמולנויוסיפואדרבא

 :לםובחהדךרעלעמנוזאתויתנוע"האבינו

אאזמי"רדבריפיעלכזהלחוםיףעורויש
ירכתבשלמהשם(כספרוקהלחמפהזי"ע

רםזושלוםתשאכי

אליאומראתחראחחלזהכתוכעלחתורח)על
מ"בבשםחםחעליותכלכיונו/,אתחעל

חכוללחואית"ץאב"נהראשוןוהשםכנודע,
א"תהע"י iכעלמ"ב,משםכולםאת

חעליותשםדרךכיייץ,יתאב"גבגימטריא
חקדושים.דבריוכאןעדאוותןהע"לבבחינת

שחואנית"ן,בגימטריאחנזכרחשםוהנה

לחם"זנותואתהבםודפרנםח,חמשפיע
והנהעולם,כחונתבבריתוכנודעאכלםאת
עיקרכיראינוחןבש'ןםר"תאלומכל

עניות/'אבתראה)בררא(בפרטהואהנםיונות

(תיקווזוה/וקבתיקוני(כמבוארבתראה,דגלות

מעבירעניותחפרנםחחםרוווהוא ,)כ)בנ,כא

א"תהע"יש IIוז ,)כמא,(עירוכיןקונורעתעל

להםלהשפיעכשיוכלכינות"ן,בגימטריא
השםבדרכיולתקנםלהעלותםיוכלפרנםה,

 :כנודעיתברך

למעןואעדךררכךאתנאהוריעניבי)(לג,
כיוראהבעיניךחואמצא

מקירותשהתפללהתפלה(זהוהזה.חגויעמך
 ,ה/'ערבינומשהמהימנאהרעיאהטהורלבו
בכלומורח~ל~שראללחתפלל~לבלמנהיגוזהו
(היינוררכך,אתנאהוריעניורור).דור

הו,רצוולעשותנפשולטהרמקורםשיזכח
עולםעניניככלגםרעה"וררכ"ךבכללקיים
חייםאורחערוךשולחובםורכמבוארהזה),

בזהח"ונטעהולאנכשלושלאצר/יא) r(סימ
דרכך.איזהוולידע

 ,וארע"ךררכ"ךאתנאהוריעניוז"ש
המהמהשארעדעה"ו,דרכ"ך(ככל

(נם ,בעניךחןאמצאימעזררכך).

לנפשיטובהאחזיקלאכזהואקייםכשאעשה
רצונךלעשותרקנוצרתי,לכךכיוארע ,ח"ו

ת'ולשאמרובבחינהבעיניך;וו Iחולמצא



חייםרסח

אלאכדאי,חיחלאנחאףט)פכ//ח,רבח(בראשית

רקכדאישאיניבנפשישאדעחיינוחן,שמצא

ועבודתך,צרונךלעשותבעיניךח"ןאמצא
כיוראהעשח),עצמיבשבילראויאיניואם
וישמעובידי(חמחזיקיםהזה,הנויעמד

חאמת).בדךראורםאשרתורחלקוללקולי

(כבזכרדן, , fגחסרדרכךחמסורח'ש fוז

תצליחאזכית)א,(יחושעואידךלעיל).
בכלשמיםלשםכונתיבו-שיהיח(חיינוררכד,
אשרבכלאזלעיל,כבזכרודרכנומעשינו

(שביקשחיינו,בררנווגם)נג]יצליח.יעשח
וזחוזח).עללו)קיט,(תחלים/ח Iעחמלךדוד

ואינוחסרשעדייובעצמושידעחסר,דרכך

מאתוחןשנמצארקכראוי,העבודחבשלימות
 :לעילכנזכרשמויתבךר

חומצאתיכיאפואיודעבמהוטז)(לג,

חלאועמךאניבעיניך
חעםמכלועמךאניונפלינווגו'עמנובלכתך
עמךפסוקיבןבמסורהחאדמח.פניעלאשר

עמךתיבתאחדבפסוקבהםשישחיינוועמך,

חחואובעתא)יב,(דניאלואיךדדז.עמך,ותיבת

בניעלחעמדוגו'חגדולהשרמיכאליעמוד
עמך.ימלטההואובעתוגוןעמך

יורעובמהבפשיטותהמסורחרמזי"ל
מכלונויועמדאניונפלינואפוא

ישרחשלאובמח) ח//ד(רש"יכדפירשוגו',העם

וזחוישראל,עלרקהעולם,אומותעלשכינתו
משריחגאולהקודםחקטרוגכןגםיחיח

בעדיעמודהגדולחשרומיכאלהעולם,אומות
שריכלשיהיחחגדולמקטרוגחיינוישראל,
נשתנומהיאמרוכיכנגדנו,למעלחחאומות

זחידיועל ,חטאנואנחנוגםכימאלו,אלו
שלאכדיחעולם,באומותכלחיעשולא

ושלוםתשאכי

י ttרשבפירוששכתובכמועלינו,חדיויעוררו
שמירליאיןחמחחכתוכעלד)(בן,בישעיח

במשפטכירקעצחאיןכןעלשם.עייןושית,
עצמםבפניידונווחםידיננו,אלחגויים

ש flוזאחד.לגוייעשחואותנוועיכירם,ויענישם

במחרחעלינורקשכינתוח /fחקבשישרח
פסוקיםמכ'חמסורחסמיכתזחוכועלבימינו,

 .יכוונואחדלקוטבאלו

ל ttחזכשםי IIרששפירשכזחחמכווןוגם

עלשכינתוישרהשלאא)ז/(ברכרת

לכאן,עניןזחמחולכאורחהעולם,אומות
אדםמכלחעניורכינולמשחליחאיכפתומח

חעולםחאומית(גםחאדמח,פניעלאשר
קםחוייוחנןדר'א)לג,(קדיושיווכמובמשמע,

אפילושלום,לוומקדיםארמאיסבימפני

כנזכר).רכינומשחשכןמכלבשוק,לנכרי
עלרבינומשהשחסתכליוולדרכנוולפי

השלימחחגאולחקודםשיחיחחתכלית
עללפאלעסטינעלילךושירצובימינו,במחרח
כזעלחעמים,ושלוםפעורבעלהצחרת
עלח, tfהקבשלשמוהואשלוםכיחזחירם

חמלחמה,אחריחאומותשלוםלבקשאיןכן
שלום,(שנקראח, IIהקבשלשמיישרה eאךיכי

ורקהעולם,אומותעלשכינתו),בחינתוחיא

יעזרנוכך ,מגמתינוכליחיחחגאולהעל
בקרוב.ויגאלנובימינובמהרח

ז"לחרמב"זרבינושנתחבטמחלומרשיובזח
משפטים,(בפרשתחתורחעלבפירושו

עםחעניוזחמחבארוכחבןח»ובו fבבנ(לעיל

שולחהנניכ)בג,(שמותשאמרמחחמלאך

לשליח,רכינומשחרצחשלאומחוגו',מלאך
פניךאיןאםחקודם)(בפסוקשכתובכמו

ואתחכךאחרשביקשמחוכןוגו',חולכים
באוךר.שםעייןעמי,תשלחאשראתוגו'



חיים

שכתבעזראאבוחרבעל·כתבאשרוגם
כתבוחרמב//ומיכאל,חיינוחלזשחמלאך

זחשמעולאעזרא)אבן(חרבידעשלאעליו
חרמב//ו,רבינודבריחואכןאמת,ינבאולא

פעמיםאלפייותרוחשוביםגדוליםבודאי
בדבריובפרטובנסתרבנגלחשיעורלאיןגבדלו
ואמת.קבלח

אבושחרבשפירלומריש(אולי)בוחאמנם
חמבוארפיעלחאמת,אלכיוןעןרא

דחמלאך .)אזי,בראשיתחדש(זחררחק/בזוחר

(עייזחגדולחכחואליחובחינתחיינומיכאל
הנביאאליחויבאוחוא ,)בבז,ח"גאלרא,זוח//ב

זחוחיינווגםבקרוב,חגאולחקודםלבשרנו
הקטרוגבעתלחצילנובעדנושעומדמיכאל
מחמבוררלך),יעתהה l/ד(לעילכנזכרמשיחוחבלי

חמלאךעל(זחדקאיכיוןחנזכרים,בכתובים

במחרהצדקגואלביאתקודםומבשרמליץ
לטובההשליחחמלאךיחהיוחוא ,בימינו
צרוןויהישיראל,כללבתוךבימינובמהרה

כרצונו):שלאדברפינויאמרשלא

פנוי.עלטוביכלאעביראניויאמריט)(גל,
ואיךדדן. ,/גבמסורה[אעביר]

 ]ב[בארץ.אעביררעחחיחלוטו)יד,(יחזקאל
 .)בבי,(זהירכחארץמןאעבירחטומאחרוחואת

חי//גשחואפנויעלטוביכלאעבירהעניןי"ל
טובותהישועותכלתלוייםשבהםמדות

כמ"שכדאי,ואינוהגוןשאינולמיגםוברכות,
הכתובעלא)ז,(ברבותל tרז'ודרשתבפרשתן

וגם , tוגואחוןאשראתוחנותיגל,יט)(שמות

ויחכוכשיאמינובוה,תלוישלימההגאולה
הי//גכגנדשחםעקריםמחין/גחוא ,לביאתו

מדות.

טוביכיאעביראניויאוכרחמסורח'ש tוז

וומדות).ג ttחי(שהואוגו',פניךעו

רסטושלוםתשאכי

חמלחמות(חיינובארץ,אעביררעהחיה

קודםמשיחחבלישחואהעולםוחורבןוהעזות
רוחואתנזכח)זחידיועלצדק.גואלביאת

בתיקון(שחואהארץוכןאעבירהטומאה

אמן:בימינובמהרחהגמור),

הצו"ר.עלונצבתאתימקוםהבהכא)(לג,
האותיותהצו"ר,ע"להיינו

קפ"ה,הםר, IIצומאותיותןה tלמעלשהם

כמבואר ,ומ"ואי"ףבמילואול flאגבימטריא
 ,)ב IIפהלולבשערח.ייםעץוכפיר(כהרקמהחייםבעץ
המשךבוהכנזכרמדותהי"גאזלונאמרכןעל

יומאאן/ל,שםהםמדותג flהיושורשהכתוב,

(תהליםחיוםכלאלחסדיומין,כולהועלדאזיל
כתבוכו ,)אלא,זיח"ג(עייזבזוה"קכבמואר ,)גבנ,

זהוכןעלחנוכח,בדרשויישראלבעבודת
שורשכנזכרוטובו,במילואוא"לשםגימטריא

מדות:הי"ג

שחאדםרש"יפירש . tוכוחסדבוצרז)(דל,

ש tית'לפניו(היינולפניו,עושה
וכמ"שלפניו),רוחנחתלעשותדייקא,
חסדאיזהוכ)א,(הרקמהזוה"קבתיקוני

הדיןמשורתלפניםשעושהקונו,עםהמתחסד
(כיהעונשין,מפנימתייראולאמחוייבשאינו

יתבךרהשםבעדנפשומוסרהואאדרבא

רוחנחתלעשותחפץרקומצותו),ותורתו
עםהמתחסדחסדבתורתשמויתברךלפניו
בגללבתפלהרחמיםמעורריםשאנווזהוקונו,
וכןלעיל).כנזכר(דייקא,רצונ"ךשעשואבות
נפשבמסירותשעשו(מחאבות,חסדיוזוכר

המתחסדחסידבבחינתעצמו,לטונתושלא
לבניגואלומביאחזה)חחסדובעדקונו,עם

עושהשהאדםחםונוצרווש fו . tוכובניחם

י. Iרש/מפירושלעילכנזכרשמויתבךרלפניו
כנזרכ:אחריו),בניו(לבניואופים,



הייםער

ילךאדניכעיניךחןמצאתינאאםט)(לו,
קשהעםכיבקרבנואדנ"ינא

מציאתבדךרהואאםלדקדקישחוא.עורף
נאיךללומרלהי .הוהשמו,יתברךוחסדחו

רבינןמשהכיל ffויהרחמים.שםבקרבנוהויווה

ערוךשאיוהגדולהענותנותומרובביקשע"ה
שחשב Iבעיניךחןמצאתינאאםאליה
הואשיראללרועהאותוששמיזהשכלבנפשי

במעשיו,ולאית"ש,בעיניוחןשמצאיעןרק
עלוע"ע)אקח,(םנהוריןרז"לש.אמרווכדרך
לאנחאףחן,מצאינחח)ו,(בראשיחהכתוב

בספריםידועוהנהחן.שמצאאלאכדאי,היה
זוכהשאינומישכלזי)יטובראשיתרש"י(עיי!

יעם Iשונאיוכמפלתרואהאינועצמיבזכות
ואםרב,הערבשלעורףקשהאתידעזהכל
ואבירםדתןגכיו Iלשונאיימפלהיהיהלאח"י

מדבריו.ייראיולאכקולוישמעולאאזוכיוצא,
שם(דייקאארני,נאיודביקש)כןעל

מאייביו)להנקםדינ"א,דמלכותאדינ"א ,י Iאדנ/
סגי(ולאהוא,עורףקשהעםכיבקרבנו,

 :כנזרכהכי)כלאו

ושניסינימהרמשהרבדתויהיטג)(לו,

משהבידהעדותלוחות
שזהוירהי)ה II(ושר"יפירשוגו/.ההרמןברדתו

כזהפלפליפותובפניםהכפורים.ביוםהיה

ביוםמההרולהביאםלהוציאםמותרהינאוי
עירובשידאמרכמאןדפסקינו(כיווהכיפורים,

וכתב,ויא».רכיתות I(עייהכיפוריםליוםוהוצאה
שחהרמפניהטעםל fויו :לשונווזהיפותבפנים

(שמותכדכתיבלבדו,יתברךהשםברשותהינ
מונבלשהיהסביב,ההראתוהנבלתיב)יט,

ההר.שהיהלומרישונםלבדו.יתבךרלהשם

והיהאמות,זכארבעבפחותעשרהמתלקט
לרשוlלמרשותההרמןהלוחותלהורידאיסור

rCc.; 

ושלוםתשאכי

הטעינוא) ,ג(שבתכרישדאמרינואלאשיראל,
כלויוצאהכניסאפילוומשקיואוכליזחבירו
היהוכןעקיהר.שהיהבלאכיוופטור,השבת
והיינו ,לירדשהתחילעדלונתנושלאבלוחות
 ,לירדהתחילכשכברההר,מוברדתודכתיב

עדהכיפורים,בייםשהיהרש"ישפירשיוהו

יפות.הפניםלשווכאן

כרשותדינוההישההרשכתבמהיהבה

סביב,ההראתוהנבלתכדכתיבהיחיד,
מוכואינוזהלבדו,יתברךלהשםמונבלשהיה

בגדרמוקףהיהשלאמכיחדעתי,ענייתלפי
השםבציוימונבלרקטפחים 1'1שלמחציה

שאמרכדכתיבלעלות,שלאלאיסוריתבךר
הראללעלותהעםיוכללאה IIערבינומשה
ההראתהנבללאמרבבוהעדותאתהכיסיבי

יתברךהשםופקודתכציוירקהיינווקדשתו,

רשאיו)(איןיוכלולאכועללעלות,שלא
(ועייןגשמייתומחיצהכגדרלאאבללעלות,

משהויאמרהלזהכתובעליתרו)(שרפתעלילשכבתנומה

שאיווכיוןוגון),םיניהראללעלותהעםיובללאהןאל

בפניהיחידרשותאינושובנשמייתמחיצהלו
בעולםלשמורלנונתנהשהתורהכיוועצמו,
בפרטיהוהלכותיהשלנואצריותבמחבניהזה

ודקדוקיה.

דנםהנזכר,יפותהפניםדבריעלקשהכ]
הליכתוכדרךנחירוהטעינואם

עבראיךכןואםאסור,אבלפטירלעילכנזכר
הלוחות.עםבירידתורבינומשהזהעל

אסוראםדגםלתרץ,ישב'הקושיאזהאולם
ומצוהנדוללצורךמקוםמכלמדרבנז,

להורידכזההקב"ה,מאתשהיהכיוו,כזאת,

החשובהכיפוריםיוםהקדושביוםהלוחות
החמירוולא·גזרולאכועלההוא,והנעלה



ח'י'ים

כמקשרשבותאיו(כעיו ,~דולבכהןדרבנועל
וכיוצא). ,)אפה,(פסחים

היהדלאכיוושהקשינובמהגםי"לובזה
היחידרשותהיהלאבמחיצהמוגבל

כיוןככרמלית,דינוכןואםעצמו,בפני
לההר,כללעלולאישראלכללרבואדהששים

ככרמליתשדינווכיווכנ"ל,להםשנאסרכיון
 .כנזכראזנאסרלאכועלדרבנן,רקשהוא

רשותהויבהמחנהלמטהדהאקשהאבל
ואיךרבוא,ששיםשםשהיהכיוןהרבים,

אמות fדמעבירדהויהלוחות,לשםהביא

אזש,עמדלומריתכולא(דהאהרבים,בשרות
ולאבשפוליו,הכיפוריםביוםההרבסוףרק
אמות,ד'אפילואזהמחנהלתוךכללירד

כו).לומרמסתברלאובודאי

סנפירינון,שלהלוחותדהיהכיוול Iי'אולם
באפשריאיואשרסאה,מןשלמשא

אחד,בפרטבידבידיו,לישאםאנושיבכח
כתבוכומשה),בידי(ולאמשהבי"דכמ"ש
הורידאבניםלוחותשניוכו',משהישמח
משאלישאאזיוכלכתיפועלובשלמא ,ביד"ו
הרימוה) ,ר(ביהושעכמ"שסאה,ארבעיםשל
וכדאמרינזשכמו,עלהירדומואחתאבולכם

שלח(בפרשתרש"יופירשא)(לר,בסוטה

סאהמןשלשהיהוישאהו»ה tlרגכיב,(במרבר

אלאאינרכתפרעלאינשדמידליוטונאוגמירי
הוא(אחד)בריוכוראםשם.עייןוכר',שליש
נס,בדרךרקהטבעבדרךואינואפשרותבלתי
אדםבנישלמלאכותהל/יטבכללאינוושוב

כדךרמשלאורגעהטבעבדךרהנהוגים
מזכללחייבאינוושוב ,ידוכלאחרהוצאתו
התוהר.

מהרמשהבררתויהיהכתובשאמרוזה

וי Iשרכפירושהכפוריםביום(שהיהסיני,

רעאושלוםתשאכי

בי"רהערותווחותושנירז"ל.מדרשת
עלהטבע,כדרךאינוכןואם(דייקא,משה,

הכיפורים),ביוםגםלהובילםאזלו,מותרכו
כנזכר.

לוחותושנימשהישמחבנוסחש ffמל ffיובזה
דייקאאחד(ידבידו/והורידאבנים

הגםשבת,שמירתבהםוכתובלעיל),כנזכר
עברואיךשבת,שמירתבעצמםבהםשכתוב

ועלהלוחות,אתבהורידוהשבתלח,ללח"ו

והואבידו,שהורידהקדוםהתירוץהואןה

כועלוטבעם,אדםבנימשאכדרךשלא
לעיל:כנזרכמותר

הפטורה

האתהאליוויאמראליהואתכראות t'ה t'ו
הפסוקזי).יח,א(מלכיםישראלעכרזה

יהמהשלבומיכלבלבוחללהרעדיביאהזה
ונביאיוישראלהשםלכבודדחוכלאפילו
המלאךהנביאאליהונגדובפרטהאמת,נביאי
אשרותורתוהולשםקנאאשרוהקדושחגדול

 .כאלווגדופיםבדבריםהזההבלעילחרפו

א(מלכיםלהלןכתיבחאלוהדבריםאחריועוד
הןוידהקדושהנביאבאליהומו)יח,

אחאב,לפניוירץמתניווישנסאליהואלהיתה
(ובחיםרז"לשאמרומרבכתו,לפנירץכיהיינו

אזשבכי (המלך,לכבודי ffשרופירשא)קב,
כמלך.ובכדואליהו)אללבוונטח

קדושתבזחגםהקוראאהוביתראהועוד

חרפוכאשרהבניא,אליהושלתנותוענו
להשיבלווהיהשיראל/ו,"עורכוקראואחאב
אני(ולאישראו""עוכראתההלאהאמת
ב) ,כ(ביצחבגמראחז"לשאמרונוכמו ,)ו"ח



חייםערב

מילתאחבריהליהדאמרמרבנוצורבאהאי
ממהטפימילתאליהליהדרלא(דבזיובא)

כמופניםכלרעלומשמעחבריה,להידאמר
האמתלהשיבלווההימותר,חבריהלושהניד

ןהכלועםלעיל].כנןכרהואלושאמרכמו
כיישרא,אתעכרתי,א'ויאזכר lהשיבו

מצותאתבעזבכםאבי,ביתואתחאם

שהוכיחווהיינוחבעיים",אחריות"ח'

ושלוםויקחל

ומעשימעשיועלרקוצווחוהתנצלבמשיור
ככולםרובםישראלמלכי(כדרךאביו,בית

השיבולאאבלהרבים),בעונותינולרעה'
כנזכר,ישראלעוכרשאתהעצמותועלבנערה
ויבאיעזרנוהןמזה),ללמודגדוללמוסר(וזהו

אומרבימינובמהרהטובותבשורותלבשרנו

במהרהדודביתבמלכותאלהיךמלךצליוו
 ,אמו:בימינו

ויקה;

בניעדתכלאתמשהויקהוא-ב)(הל,
אלהאליהםויאמרישראל

ששתאותם,לעשותה'צוהאשרהדברים
לכםיהיההשבעייוביוםמלאהכתעשהימים
הדרביםאלהבמסורהוגו'.שבתוושבתקשד

אשרהדבריסאלהו)יט,(עלילואידךדן. , lה

דרישהדבריסאלהנג]ישראל.בניאלתדרב
הדבריםאלהנד] .)א _,א(דבריםסדרסיפרא
אלהנה]טו).כמ,(ישעהיעזבתיםולאעשיתס
רעהואתאשיאמתדברותעשואשרהדברים

ה'דבראשרהדבריסואלהוחדח,טו).(זרכהי
 .)דל,(ירובהייהודהואלשיראלאל

ושלימותהעולמותכלתכליתכיהעניוי"ל
במהרהשלימההגאולהרקהואכריאתן

ובחיבורנוכמאמרינוככרשהארכנוכמובימינו,

ואיוהקצייןכלוכלופעמים,כמהכוגםזה
ועל .)כוצ,(םהנדירזבתשוהכאלאתלויהדבר

התורהדייועלהגאולה,יתקרבזהידי
בתראבבבאכדאמרינולגאולה,נזכהולומדיה

בנוייםיתבוכי ),ח,(הושעהכתובעלא) ,ח(
מסונלהואשב/'תשמירתוגםאקבצם.עתה

שבתשכולוליוםלהגעיהגאולהלהתקרבות
כלבזמראומריםכוועלבספרים,כבמואר
ביוסאריאלבבניזהמחכיםה'אוהבימקשד
ידישעל(היינווכו',ושמחושישוקודששבת

אריאללבניוהמחכים,יזכישב"תשמירת
אמ"תיעקבלביתהתיקוןוגםבימינו).במהרה
בפסחים(כדאמרינובימינו,במהרהלןהשנןכה

לדבר ,)כו,(מיהכליעקבאמ"תתתו ,»א(פח,
מדהכגנדמדהנזכההזידיועלאמת,רק

 .בימינובמהרהיעקבלבית

א,חוגו',משהויקהילומרישוזהו
יהיההשביעיוביוםוגו',הרברים

שבתשמירתעל(הזהירםשבתון,,כם



חיים

תרבראשרהרבריםאוהובמסוהרקודש).

והריהתורה,לימוד(היינוישראו,בניאו
התורהקבלתוגםקודש,שבתשמירתבוה

סררסיפראררישהרבריםאוהולימודה).
ביאתםקודםשהוכיחםמה(היינורברים,

בזהוכןהתורה,שמירתעלישראללארץ
קודשושבתהתורהשמירתידיעלרקבימינו
ון"שבימינו.במהרההארץלביאתנןכה

וואעשיתםהרבריםאוההמסורה)

מקודםשםשכתובכמו(היינועזבתים,

לאבנתיבותידעו,לאבדרךעוריםוהולכתי
לאורלפניהםמחשךאשיםאדריכם,ידעו

ולאעשיתםהדבריםאלהלמישור,ומעקשים
בדךרעוריםשהולכתיר"לעןבתים,

לאורלפניהםמחשךאשים[התשובה],

העולהמדרךלשובלמישורומעקשים[תורה],
הכלל,תיקווהתכליתעיקרשזהוהישר,לדרך

במהרההמשיחביאתבאמונתלאחריםלהועיל
שזהושבתושמירתהתורהולימוד ,בימינו

אשרהנכונההתשובהוזהוהגאולה,התקרבות
עשיתםהרבריםאלהוז"שיתברך.השםיורנו
יעזבנושאלהישועהעיקרשזהועזבתים,ולא

נסוגלהיותשלאוגםאליו,לבבנומלהטות
ולצפותמלהוכיחנלאהלהיותולאאחור

ל 11רפניםוההסתרהכפירהברובגםלגאולה,

עןבתיםולאלבבנוירךלאדמשיח"אבעקבתא

ידישעלולהוכיחשלימה,בתשובהמלשוב
בימינובמהרהשלימהלגאולהנזכההתשובה
רברותבנשואשרהרבריםאוהכנזכר).

כנזכרכזגם(היינורבנהו,אתאישאמת

אישאמתלרברלגאולהלזכותהדרךלעיל,
ב 1יעק/לביתנזכהזהיריועל ,רעהואל
 .)ת 11אמ

אוה'רבראשרהרבריםואוחוחד

נעשהאזכייהור"ח,ואוישרא"ו

ערגושלוםויקחל

ל 11שיראאלהודבראשרנןכהל, Iהנ/כדברים

ישראללחברדו"ד,ביתמלכותיהור"הואל
היחודאשהוא ,'ד Iדומלכותעםאנפיוזעיר

אמן:בימינובמהרהדוד),בובביאתשלים

שקיים]פרשתכו[שחל

בניעדתכלאתמשהויקהלריאובאו
אלהאליהםויאמרישראל

ששתאותם,לעשותה'צוהאשרהדברים
לכםיהיההשביעיוביוםמלאכהתעשהימים
בזה.רבוהדקדוקיםוגו'.שבתוןשבתקודש

לכאן,שבתציוישייכותעניןמהוהעיקרוגם
דוחהאינוהמשכומלאכתכילהןהירואם

 ,דעתךסלקאבקאזההיההאיך·קשהשבת,
בוששיתעשהולאעשההואשבתוהלא
שאיוגרידאעשהמצותהמשכוומלאכתכרת,
בפלפול.להאריךמקומוכאוואיןכרת.בה

אותםשהאסיףיוקהל)(ד"ההרמב"ןמ"שוגם

קשהשם,עייןהמשכומלאכתעללצוום
למהוגםתרומה.בפרשתזהנאמרבכרהלא
כלוהקהילשאסףמצותבשארינאמרלא

ישראל.עדת

איךמיוחדתוהוראהמצוהדהואוראיאלא
ברוחישראלעדתולנהלאנשיםלאסוף

שפירשוכמואלוקים,ויראיהתורהחכמת

שאינוהפעיל,לשוווהואלשונווזהרש"י
פיעלנאספיזהואלאבידים,אנשיםאוסף
קאהיהוכיקשהוצקתעכל"ה.וכו',דיבורו
היהישראלמלךרבינומשהכידעתךסלקא
כמובידים,אנשיםלאסוףבעצמוהולך

אדםלבנילהכריחשהולכיםוו) I(חשוטרים

 .והציויהמשפטליוםלבוא

נצחיותשהואהקרושהדהתורהודאיאלא
בניעדתוהנהלתהקהלתדרכימלמדנו



חייםעדר

וכפיוחרועח,חמנחיגיתנחגאיר ,ישראל
הגדוליםורבותינומאבותינובידינוחמקובל
ומעלותרביםתנאיםצריכיםזי"ע,חקדושים

ד'אלואלו,כלובראשלןחמוכשרותומדות
ישתדלשלאא)לןח.חמעכביםחתנאים

יעשחשלאחיינוחמקשיבים,אנשיםלאסוף
אספולאמרושלוחיואנשיוידיעלגםתעמולח

רק ,)הב,(תהל~םוכו'בריתיכורתיחסידילי
ל IIחומאמרויקויםחשתוות,מדתבעיניויחיח

ומיחרבנות,אתושנאמ"ט) ,א"פ(באבות

בדרכיוילמדםויוכיחםבעדםיתפללשיבואו,
שפעלחםלחמשירחאפשרות,בכלח'

חואה'מאתכיבידעווגשמיות,ברוחניות

נשמתומשושרהמהבפח ,אליושבאו
לו.חשייכים

הואחסידיו,חמחשלומו,לאנשינםב)
ידברוולבבלביבואושלאבאןהרח

אותוארמו"ררקוכיוצא,פוליפיקמחמת
יאמינובאמתבעיניהם,ויופבלהםשיבררו
וישמעוותורותיובתפלותיובאמתנפשםוידבקו
אחרתדיעחאחדלכללחםיהיחולאבקולו,
ו. Iח/וערמומיתבגאוהלכבובסתרפמונה

חמחאםממילא,אליושבאואותןשנםג)
ואשר(בפרהסיא,קודששבתמחללי

מידוישוכויקבלולאאםאזבזה)עסקםידוע
לאאםכימביתו,ויגרשוםירחקוםבתשובה

הפוב.ולררכולנשמתולוח'/ויזיקוכן

אליובאיםאםגםחתנאיםאלוכלאחריר)
 ,בקרבונשברלבויחיחמאליהם

עונותיו,לכפרתרקהואןהכלכיבנפשרוידע
נילו,בניהאלוהאנשיםלפניונשלחוכועל

היהרדיהגה/'קבשםןהכעיןשמענו(וכאשר

כחחלעצמועלןהשאמרע fזי/מפשיסחא

נרוליםוגםלהארך),מקומוכאןואיןמלכותו,

ושלוםויקחל

אתומזכההעדחכלואתמנהלםלחיותממני
(וכמוידו,עלבאחפאאיוןהידיועלהרבים,
ובמסירתל) Ifואכמ ,)א(פן,ביומאל ffחזשאמרו

ינחלם.נפשו

הכתוביםאלוכלויתבארויתפרשוזהפיועל
ונשהייקהווז"ש .ל//זי IIרשודברי

י Ifרששפירשישראו,בניערתכואת

לבאפעולותלעשותבידיםאנשיםאוסףשאינו
ועבורח(בתורהדיבורופישעלרקאליו,
נפשותיהם)מרגישיםהםיתבר,ךלהשם

השמיםמןבודאיהואואןמאליהם,ונאספים
 .)/אבאות(וכנןכראליוהבאים

שלפעםהואת Iעד/תיבתתחתכיהרמןוןהו

If ,"בניהעדתכיככה,עלמורהתביר

בחינתלבבםיחיהאליוהנאספיםישראל
לבםישעבדוורקבקרבם,רוחםבשברתבי"ר,
פובהלהיותיוכלואןרבם,רעתעםורעתם
קאמרןהועל .)'בבאות(וכנןכרלשניהם
הרבריםאוההג')בהתנאי(כנןכרהכתוב

יוניםששתאיתםועשותה'צוהאשר

בוהעושהכווכו'השביעיוביוםיכי'

יקבלולאשבתהמחלליכייימת,מואכה
כנגדשבתשקולהכיאופו,בשוםם l/האדמורי

כהאיופסקינזהתוהר,כלחיינוחרבריס,אלה
(טריוב~זזרהכעבודהליהחמירארשבתתנא
כדפסקינוכנכרי,דינושבת(ומחלל ,)בסט,

 .)'בסימןדעהביורה

(מה ,ר/ Iבהמשהד/)(התנאיעודבאןחועל

בושחלויקהלבפרשתאןשאמרתי
בנ"ירא"שאתתשאכיכנןכר)שקלים

ראשאתשימנוהיינוופקיריה"ס,ישרא"ו

הנצרכח.(בפקודתולפקודיהםישראללבני
וה',נפשיכופראישונתנןיהיה)

יהיהותורתושמוכבודלמעונפש(במסירות



חייס

לאחובעצמםטובתולאופקודתם),נשיאתם
כנזכר:שמיםלשםרקח'ןי,חרבנותאת

טוו.ביריהובחכמתאשהוכיהכ)(הל,
בחינתשחםאותןשגם(חיינו

עםעצמם,טובתרקשחושביםמקבל,אש'וח,
חמקדש,שחואחמשכןלמלאכתעשוזהכל

ותפלהתירחידיעללבנותועתהגםשצריכיז
שחיהמיגםלזחושיתעוררוכראוי,ועבודתנו

נוקבא.מקבלבבחיבתהנחעד

מחייתשהואאדרבחדשהזאג(וחפרשחוקורין

במסכתשר'וישפירשכמווגםעמלק,
שחואוכוי,אדרמשנכנםעלא)(טנ,תענית
חכנה /הזחחחדשוחיא ,יחדיוופסחפורים

השבועות,לחגחגיענועדהספירה,וימילפסח
וחיח·לגמריינוקייםאשרעמלקמחייתוחוא

-(דבריםוגו'אויביךמכללךאלוקיךהןבהניח

והגאולחהמקשד,ביתבבניןחיינויט),בח,
זוח"קבתיקוניכמבוארהשבועותבחגתנמר

 .)א)נח,בא(תיקי!

ו"ה,-מ"ט(הואמטו"ה,ויביאו(וזהו)

הספירח,ימיבפ"טלתקןשצריכין
עמלק,מחייתשחואי"ה,לשםו"חלהמשיך
וכדי Iבלבדי"חכסעלידכיידועלשהיח
שמונשגבלח'אחריוםחשבועותבחגלהגיע
ירי)עלחואוחתיקיושלימח.בגאולהלבדו
ורקעיוכו',ליםרופח(תכלתהתכות,את

שאמרוכמושמים,יראתשחואחכבודלכסא
ר'ות(חוא ,הארגמ"ןואת .»איז,(םוטחחז"ל

יאתכנודע).התפלההמעליםמלאכים
כתולעת,עצמו(ישפילהשני,תוועת
השנ"יוגם .)בטז,קט!(מועדח'ולכררשת
ברובשגם,נוקבא,בחינתשס"ה,גימטריא

ויהיהבאמתעצמואתישפילשיעשהעבורח

ערהושלוסויקהל

עודעשחלאכאלונוקבא,בחינתבעיניו
תר"ה,(בגימטריא ,השיישואתמאומח).

ןהורקהתורה.קבלתחשבועותלחגחכנח
חריכיהדכורא,אות ,'ובלאתורהגימטריא
ועלעצמו),בעיניכנזכרחיינו ,קמייריבנוקבא

אמו.בימינובמחרחחגמורלתיקוןנזכחזחירי

 ,'גבמסורח"בידיה"'לומר';iךמםורהישובזה
זי)אן(איבחואירך(כנזכר).טוובידיחדז

ואולתא),וי(משליואידךב] lבידיח.ציוופרשח
ביריה"ציון"פדשהחיינותחרסנח.בידיח

ידיעללחושיעחעליחלרחםמלפנינולבקש
שכינתאלאפרקאלעילכנזכרעבורתנו,
אמנם)בקרוב.זpכ~מחלנאולהולחביאמגלותא
שפירשתידרךעלתהדסנה,בררי"האוות
בעניןחצילנו)וח Iדוישלח(רפשתאחרבמקוםכבר

עתיםחי"דולעומתזלטובח,עתיםחי"ר
כתיבלעמוהנידמעשיולחיפך,אמנסכ-"ח

חי"דאלוגםלחפוךשיוכלמי ,)וקיא,(חתלים
כ"חיחדיומשניחםחמחאזלטובח,שיחיו
דינים'·שחםחספירחימיוןחולטובח.כולם

חמשכותימיכןגםחמחאמנםתקיפין.

מ"ח,-כ"חבחכמ"ח,ח'שחננוולמינאורות,

וחצלחחחחסדימישיחיולחמתיקןיוכל
בבחינתשחואמיזחולעומתגדולח.

לחיפוך),עתים(חי"דביריה,(אז)אוו"ת,
להפכןממתיקזאינוכי(ח'וו,תהדסנה,

לטובח).

הנזכרים,עתיםחי"דבעניןבזחלומרישוגם
חל//ח)פן/ד,(שביעיתחירושלמידבריפיעל

לוחלקאיוומגוגגוגשניימיכז'חמתכל

תודחרבדיבחיבוריזהוביארנוחבא,עולם
לסבול~כולשאיבו'חייבולייב),אותקמא(מחדורא
ונפילחמיתחבבחינתוהואעוד,בנסיוןלעמור

שםועייןבח~אולח,חלקלואיוכןעל ,ר"ל



חייםערו

להפוךצריכיןכזועל .הירושלמיבמפרשי
מלחמה,עתשהואמשיחחבלישלהעתים

עתהואאזהגאולה,צורךשהואיודעיםאם

ושלוםפקורי

(כיישועה,משמיעשלוםמבשרהיינושלום,
מלךלציוואומרוהשלום),הישועהזאתרק

אמן:בימינובמהרהרצוזיהיכןאלהיך.

פקורי

העדות.משכןהמשכופקודיאוהכא)(לח,
בהיןדאיתפסוקיםז'במסורה

בבארם(כאשרפתח,וחדקמץחדמילין,תריז
בכורתיאת ]א[יתברך).השםבעזרתבזה

(בראש\תברכתיאתיקחעתהוהנהיקח

יעקבשלקחעלעשוקטרוג(זהולו),כז,
בעולםחפצםשיראלכיהזה,עולםהברכות

הואאמנםקטרונו,שורשזהולהנאתו,הזה
וזהוהניצוצות.העלאתלצורךזהכל

קנינומקנהרכשאשר ]ב[המסורה)המשך

דיעקב,הכבשים(היינויח),לא,(שםרכשאשר

היהששם , iלבבמיתארםמפדזבבואו
להיותהעתידיםישראלנשמותבהכבשים
קסב,תורחסתריזוח"א(עיי!הקדושבזוהרכמבואר

זהועלרכש,אשרקנינומקנהוזהוואךלי),א
והתכליתהנצוצותלהעלאתמצריםצייאתחיה

הרביםבעונותינואמנםהבחירה.ביתלבניו
משכןהמשכן ]ג[והיינו)חורבנו,אחריעתה

בזה,רשווישכתב(כמופקר,אשרהערות

למקדשרמןפעמיםבומשכןהמשכו

שלעונותיהםעלחורבניובשנישנתמשכן
העלאתבשבילכןגםוזהועכל"ה.שיראל,
לביוהגלינוכןעלתחתית,מבירהנצוצות
 fבונחרבוהארץ,כנפותבארבעהאומות

לביתשנזכהעדיהרבים,בעונותינוהמקדשות
והתיקוןכנודע,הנצוצותיתלקטוכאשרהג'
מכתבוהמכתב ]ד[ולבנותו)לחזןרלזה

טו),לב,(לעילה,וחותע,חרותהואא,הים

לגאולה,זוכיוזהירישעלתורה,בלימור(היינו
נח]דוכתי).בכמהז"לרבותינושאמרוכמו
(היינו ,)יכז,(ויקראבטוברעאוברעטוב

לבירורווכיןהתורהיריעלכיונו',יחליפנולא
ולאלרעטובשנבחיוביןידיעלהנצוצות,
לקרבהתיקוןונםחלילה.בתערובותנחליפנו
שהואהזכר,יסודבחינתלתקןהגאולה
עויוירכבאשרהמרכבכונו]במחינת)

חטאעלתשובה(ולעשות ,)טטו,(ויקראהזב
ירכבאשרלהמרכבסמוךוזהו ,בשורשוןה

כיבטוב,רעאוברע,טוביחליפנולאכנזכר

הנצוצותליקוטביותר,קשהעבורהזהו



חיים

עצמןאתויבטלויסלקואםכיהיסוד,מבחינת
עור,,נסיוושוםאיןאןהתאוה,מחזלנמרי

פריהלקייםיוכלוולאןה,ידיעלבירורואיו

אתממעטכאלוהיסוד,חורבווזהוורביה,
בבחינתלטעותיכוליואךתיקונו.ולאהרמות

מזהירכןעלמהצורך,יותרבזהכשיחשבורע
אותושיטעהכנזכר,/ע Iברטוביחליפנולא

אשרהמרכבכללבחיבתח"ולבאהרעהציר
צרדזהעלהתשובהונס .ח"והזבעליוירכב

היהמעשהוכימעיקראשיתגלהעדרקלהיות
כיא)(פן,יומאבש/יסכדאמרינודעת,-מבלי

כיהיינומיראה,כאןמאהבהכאושם.משני

דנםשובבים,בניםשובוהוימאהבהבתשובה

שם,שר"יכפירושושובבכמשונעהיומעיקרא

רקאחרתהתשובהמהנילאהלןולחטא

הקדושבןוהרשכתובכמועילאה,תשובה
כןואםיתירתא,תיובתא )}א(סב,נח(פרשת

שובומעיקראלבחינהרקכרחךבעלבזהצרד
טבתחישומאמרייששרככשער(ועייושובביםבנים

שכתבוזה .)אאותשוככםינכיסשוכוכמאמרינו

ט,כ(מלכיסיהואכוכנהגוהוכנהגנז]המסורה)

היינוינהנ,בשנעוןכישםשכתיב(כמו ,)כ

בחינתינהנכשנעוומעיקראהיהכישנתגלה
ונתכפרהתשובהמהניזהידיועלשובבים,

לעיל:כנזכרלגמרי),

חותםפתוחימכתבעליוויכתבול)(לט,
ד/מכתבלה'.קודש

אלהיםמכתבטז)לכ,(עלילואידךדז.במסורה,
(ררכימאליהומכתב ]ג[הלוחות.עלחרותהוא
 .)טלח,(ישעיהלחזקיהומכתב ]ר[יב}.בא,כהימים

ושיבקמצין.ואירךבפתחיו,ראשונהתרין

קלהדעתבהיסחאסורהיה rהצרהנהלומר
הערתהיסחוהעניו ,)איב,(שכתמתפיליןוחומר
כח,(לעילבהציץשכתובממהשינוייהיהשלא

רעןושיוםפקודי

שלאלבדו,לה'בלתיהיינו ,"ה Iלהוי'"קודשלו)
להניחושלאןרה,עבודהלפינולכונתויהיה

הןשיהיהשלימההנאולהמחפץמחשבתו

בפרשתשר"ישכתבכמואח"ר,ושמואחר

ישראלשמעהכתובעלר)ו,(רכריםואתחנז
אחכהמהםואחדעקרים,הי"גושהואוגו',

כמהבמאמרינוכנןכרשיבא,יוםבכללו

עו"ע).ר,איתציפרשתושלוםחיים(עייופעמים

והוי"ה,קורשחותםפתוחיוככתבוז"ש

וככתבכנןכר).פיגולבלי(כונתו

הלוחות(היינוהווחות,בנוחרותאוקים
רדלךהמעשהקודםזהשכתובומההברית,
למעובמחשבה,החטאהיהשאןוגו',ואשכרם
כי ,)היר,(יחזקאלבלבםישראלביתאתתפוש

שכתבמהכידועפונם,זרהעבודהמחשבת

הןה'שמותשנילעניןדי,כ)השנה(ראשהרא"ש

היינוהארם,שיחטאולאחרשיחטאקורם
כמרברהידועבחטאשכתוככמובמחשבה,

שבזהחיינוז, Ifבפתחיהםתריזואלוהנזכר.
התורהעסקדי oiועלהנאולה,לקרבנפתו/ח
יריעלהלוחות,עלחרותאלקיםמכתבשהוא

שאמרוכמובימינו,במהרהלגאולהנזכהןה

ער,רוכת;(זוח"גבכמהלברכהזכרונםרבותינו

עו"ע».א

(שהואיחזקיה,וככת=-יאייהו,מכתב

נשמתביתרודממלכיהנרולהצריק
 ,לבשרנויבאהבניאאליהווהיינוצדקנו,משיח

חםהב'ואלובימינו.במחרהלגאלנו,דודיבן
הגאולחכתו/רנקדותקמ"ץשהואז flבקמצי

 :דידובמהרחשלימה),

מועדאחלמשכועבודתכלותכילכ)(לט,
אשרככלישראלבניויעשו

אאזמו"רחנחעשו.כןמשהאתהוצוח



חייםרעח

התוהר)עלקודשיד(כתבשלמחבשםחקרוש
תלוילעתידביתבניודחנחבוח,פירש

ומעשיםומצותתורחיעשוישראלאםרק
שאינויתבךר,חשםצוונואשרככלטובים,

ואבנים,מעציםשנבנחחוחבעולםביתכמו
ומעשיםומצותתורחידיעלכשינמרוחורק

ווחחבניו.יושלםישראל,לכלחראוייםטובים
אחומשכןעבורתכוותכושכתוב

חיינומועד,אחלחבניןננמר(שיחיחמוער,

ישראובניויעשוידי)עלחמקדש,בית
עשו,כןמשחאתח'צוחאשרכבו

יחיחאזיתברך,חשםשלחמצותכל(שיעשו

ושלוםפקודי

דבריוכאןעדלשונו),כאןעדחבניןננמר
חקדושים.

לעתידחביתבניזעלזחשרמזמחויובן
עלכברשכתבנוכמו ,בימינובמחחר

ח»כה,(לעילתרומח(בפרשתרש"ישכתבמח

לכאורחכיבייית,חיינוונו',מקדשליועשו
אינולמקוםממקוםבענלותחמיטלטלאחל
נאמרונםלעתיד.חביתעלרמוזאלאבית,
שיחיחמחחיינומוע"ר,אחומשכןבזח

צדקנואל(ביאת ,ד' fמועבאכילחננחבעת

אמז):בימינובמחרח



 ·ספר
הייס

שיוסו
ספרעל

ו"קרא





רעט

ויקרא

כיחעניןי"לזעירא.באלףויקראא) ,א(
לאח,בחינתחואמשכן

יונחבכנפיכמ"שרחל,בחינתומקדש

לא"ח,אותיותאח"למקדש).(ערךיעקבוקחלת
 .)ד /Iפז, /Iלשער(עייזחייםבעץכמ"שמבחוץלא"ח

וחנחמבחוץ.שחואבמדבר,חמשכןחיחכןעל
ועייןרכות,לא"חעינ"ייז)כט,(כראשיתכתיב
קודםמתחלחכינח)(פרשתעמוקותמגלח

משניעיני"םוב'ישר,קוחאל"ףחיחחקלקול
כד,א /I(זוחבראשיתפרשתזוח"קועייןחצדדים,

אדםחטאכשתיקנווחנחחאל"ף.בעניוכ)
חתורחקבלתידישעלחנבחר,במעמדחראשון

שנתקןאנכי,באל"ף,פתחכןעלחכל,נתקן
א,חשירים(שירוגו'במסבושחמלךועדכראוי.

א'נעשחבמדבר,חידועחטאידיעליכ),
רכו"ת.לא"חעינ"יבחינתזעיר"א,

מוער,מאה"יוגו'משהאיויקראוז"ש

בזוח"קכמבוארמועד,אח"לעסקיעל
חמשכןאח"ללא"חבחינתושחוא ,)כד,ג /I(זוח

יא"ה.ס"תמשה,איויקראכןועלכנזכר.
עדזעירא,באלףעדייןויקראנאמרכןועל

לחיותרחל,מקדשבבחינתלגמרישתיקנו
(תחליםשמחחחבניםאםחביתעקרתמושיבי

כןבימינובמחרחחגמורחתיקוןויבא ,)טקיג,

דברפינויאמרשלארצוןויחיאמן.רצוןיחי

לחכםותןחרמיזותאלואחיוחבןכרצונו,שלא

חשםבעזרתאפשרבדרךוכתבתיעוד,ויחכם

יתברך·

במ"שחואפשטות,בדרךחעניןלחביןאמנם
מכםיקריבכיארםחכתובבחמשך

בעצמכם,מכםנפש,מסירותחיינויה',קרבן

בספריםכברשכתבוכמויתברך,לחשם
שחואזעיראחאלףנאמרכןעלבזח,חקדושים

חבי"ת,בניןטרםלא"חאח"לבחינתעלרומז
פח,(פסחיםבימינובמחרחבי"תשקראו(כיעקב

עתחוצריכין .כנ"לרח"לבחינתשחוא ,)א)
בעתמשיח,בחבליאלובנסיונותנפשלמסירות

קטנותבחינתזעיר"א,אל"ףבחינתעדייןשחוא
כשיחיחכןשאיןמח .כנ"לוחבליםחדינים
לג,(איוכחכמ"חואאלפ"ךמבחינתרבתיחאל"ף

עלכללמלךח'וחיחחחסדים,יתגלואזלג),
 :אמןבימינובמחרחחארץ

ויקראטו)א, /Iפרכח(ויקרארבחבמררשא) ,א(

מכאן ,'חוידברמשחאל
נבילחדיעחבושאיוחכםתלמידכלאמרו
ממשחולמדצאשכןלך,תדע .חימנוטובח
ישראלאתשחוציאחנביאיםואביחחכמחאבי

תורחוחורידמרום,לשמיועלחוכו',ממצרים
עדולפניםלפנינכנסולאוכו',חשמיםמן



חייםרפ

כאןעדמשה,אלויקראשבאמרלו,שקרא
כמוהפליאהלגודלדרשוניואומרוצווחלשונו.
שידוע.

ר"הי Iרש/(עיי!במפרשיםשכתבומהפיעלל Ifוי
לשוןמשה,אלניקראהכתובעלויקרא)

השכיהנ,עםלדברעצמואתשיכיוהכהנ,
בלעם,אלויקרר)גב,(במרברנאמרובבלעם

ית"ש,שרצהעתבכלומקרה,פתאוםלשון
זירוזיותרצריךהיהבבלעםאדרבאוהלא

הנבואה.לקבלעצמואתשיכיןכדילקרותו
הכפריבבןהמשלדרךעלהטעםחהוותירצו
בהיותוהמלךאליולבאשצרהמגושם,איכר
וכיוצא,ושריםהמלכיםכדרךצידלצודביער
כדיביערשמההדרהאיכרלבית[לסור]ויצרה
שיבאמקודםכלליודיעהולאאזמעט,להנפש
כפריהבןיוכלזהמהכיביתו,אלהמלך
המלך,לכבודהכהנלעשותביערהזההאיכר

שמהשימצאומהלביתו,פתאוםאליובארק
לאכיהלזהאירכיבושלאוגם ,לפניוטוב
הודיעהולאכאשרהמלך,לכבודכראויהכין
משרילשרכושאיןמהפתאום.אליוובא

המלךירצהכאשרהפרתמים,ויועציוהמלך
למעןמקודם,יודיעוהואןוחצרו,ביתואללבא
לבכודהראוייהדרבההכנהלעשותיוכל

יוכלוהיאיעשיר,נכבדשרהואלאשרהמלך,
 ,שלוואכסניאהמלךלדירתכראוילהכיו
ביתלוישכיאםמקודם,והויודיעוכשלא
יהיהלאפתאוםאליוכשיבאאךיפה,וארמון
בלעםכןעלכמובן.המלכותוכבודכרצון

עכורלאיכרנדמההעולםאומותמבניאי
שמויתבךרהמלךכשרצהכןועלומגושם,

הודיעוהולאנביאתו.בהתגלותאליולבא
בלאוכיפתאום,מקרהבדךרויקררקמקודם,

לטהרוזוהמתוטומאתומרוביוכללאהכי
למשהכןשאיומהשמו.יתברךלכבודוכראוי

ושלוםויקרא

הודיעהוזהכלעםקדוש,גוףשהיהרבינו
כןעלכיבטהרה,עצמואתשיכיןמקודם,
וכאשר ,)אסב,(יבמותהאשהמןפירשזהמטעם

צעקופתאוםומריםלאהרןשמויתברךנגלה
יג), rסימצו(תנחומאל IIחזשאמרוכמומים,מים

הכנהצריכיןכןעלודם,בשרהמהלאשר
מקודם,וטהרה

דיעהבושאיוחכםדתלמידהךעלוחנה
לאברהםחסדספרבסוףכתבוכו',

דרשוכיזי"ע,המלאךאברהםמוווה'מהה"ק
וכוןשיועותחוסוא)לא,(שבתבברכותרז"ל

תלמידכועלת, Ifטהרוזהודעוות ,)ולג,(שיעהי

שאינוטהרות,היינודיע/'ה,בושאיוחכם

טומאתכיהימנו,טובהבנילהלטהרתו,טובל
נבילה,מטומאתחמירמגופוהיוצאאדם

טובהבנילהבדיוקכןעלהרמב"ם,וכמ"ש
כאןעד Iמטומאתוקלהטומאתהכיהימנו,
הקדושים.דבריו

אוויקראהמדרשדבריהמשךיובןזהולפי
הכנה(שהוא ,'הוירברסשה

מיםמיםלקרותיצטךרשלאכדי ,לקרותו
אךכנזכר.פתאוםאליוכשיגלהקרי,מטומאת
הקדושהגודללפיאדרבאדהאקשהלכאורה

כאשדבריכההלאא)(בב,בברכותרז"לאמרו
אףטומאה,מקבלאינואשמהבט),בנ!(ירמיה
כופיעלאףטומאה,מקבליןאינןתורהדברי

רננה,בושאיןחכםתוסירכואמרינן)

 ,היסבוטובהבביוהגופו),טהרות(היינו
,קשהולכאורההנזכר.לאברהםהחסד(וכדברי

הטומאתשולטואינוכאש,תורהדבריהלא
ססשהווסרצאהוכיח)זהעלכנזכר,קרי
סרוםושסיוננוהוכו',ההכסהאבי

דבריכה(הלאהשסים,סןתורהוהוריר
כן)פיעלואףשמימיים,עניניזהוכלכאש



ם I'I'ה

וו,שקרא'!ערייפניt;נופנינכנםוא
וחומרקל(מעתחמשה,אוויקראשנאמר
 ,ולטחרלטבולשצרריחפשוטחכםלתלמיד

כאש,כח""דבריחלאלומרבעצמויקלולא
כנןכר.חימנו)טובהבנילחחריבזחמיקלואם
המדרשדבריוחוכחתחמשךשפירמובןוחרי

מהיני'וכטרייקורביבד/הבסמיךלקמז(יעייולנכון
 :יני')ברבמ/םועיי!ה I1ברבזהשתכבתי

 ה//ד(ברש"י ,. fוכומשחאלויקראא) ,א(
ל flחזמדרש iוחואויקרא) .

קריאח,חיתחלחפסקותיכולב) tפי/דרבה(במדבר
ולאקריאחחיתתלדיבורוידבר,לומרתלמוד

ליחןמשמשות,חפסקותחיוומחלחפסקות,
וביןלפרשח,,'פרשחביןלחתבינולמשח'ריוח
מןחלומדלחדי,וטוחומרקללענין,ענין

מחכיעובר,כלוישתומםעכל"ח.חחדיוט,
שיחיחדעתךסלקאבקאנםשייךזח

לואומרשאינוכיוןחלאקריאח,לחפסקות
לחנם.קריאחזחלמחבחפסקחכלום

צרואוהחיותבחינתהואכיברמן,יובןאולם
/כ I(זיחמטיולאמטייד),א,(יחזקאלושוב

חחפסקחכי .ויורדעולחובחינת ,)בטז,
ונפילתירידחקצתבחינתהואמחדיבור
חיחזהכלועםהשומע.מצדהמדרגחוהסתר

כדיקריאח,צריכיןלזהשנםדעתךסלקאבקא
כןעללנמרי,ח"ויפולולאחשומעשיתחזק
הבנואהחשפעתחיינולדיבווור,דרקאשמעינן

חיבה,לשוןקריאהחיתהשמו,יתברךמאתו

והסתרהעלםבחינתשחיאלחפסק"ח,ול~
אתבאקחב)(ככ,וירא(בפרשת[וז"שכנזכר.

ועלכביכול,בעצמו'ח fחקבלואמרוגו',בנך
ציוישהואהנער,אליךרתשלחאל iכ

נאמרזחוחבוערת,אחבחאשגודללחפסקת
לבדשמויתברךמאתוולא ,חמלאךידיעל

רפאושלוםויקרא

העלםבעתאזכייבין],וחמביןקריאח,בדרך

וחמשכחקריאהלשוןשירילאקצת,וחסתר
 .שמויתברךאליו

ויתןמשמשותהפםקותחיוומהוז"ש

פרשהביןוהתבונןומשהריוח

להתעלםשיוכלחיינווכו',והריוטק"ווכוי
עלהאוזן,אתלשברקצתולחתבונוולחתלבש

לשוןרומזשזחווהעלם,חסתרבבחינתירדכן
שצריךוכו'להדיוטוחומרקלוחואחפסק"ח,

שיוכלאליולחתלבשהאוזו,אתלשברבייתר
וה'לבב,בשיםיביןוחמביןכנזכר.להתבונו

 :בעדנייכפרחטוב

מזלהוקרבומכםיקריבכיארםב) ,א(
חצאוומןחבקרמוחבחמה

שכתבתימחעייןקרבנכם.אתתקריבו

כיעולם)איתה II(דשלוםאותחיבורינובחקדמת

פריע"החיתו"ךבגימטריאמ"ראוף

מילח,למצותלהיעשחאלחשלשמציצ"ה,
כיכנודע).ף flלאלא'(בחחזרתרם, Mאוחרא

שם,עייןוה',קרבןמכםיקריב

הבקרמןהבחמחמןחכתובבחמשךוזו'ש

קרבנכם,אתתקריבוהצאןומן

וחגאלותקיימובאשרתחשבושאל(יחיינו
 ,חובתוידיציאכברבקטנותומילחבמצות

אברשייפיןדכלככללאהתיקוןראשיתזהואך
ל flזהרמב"םוכמ"ש ,)איז,א llזוח(עיי!חיסוד
מילח,כמצותחטעםט) lפמ' ,ב/ I(חנבוכיםבמורח

ליזחרצריכיןכןעלחתאוח,כחלהחלישכדי
הבהמיות(שחואוגו',הבהמהמןבמצותו).

ולקיים) ,תאותואתלשבר ,גופותאות

להקריב(כעצמכם,קרבנכם,אתתקריבו
ולעשות ,תאותיובכליתברךלחשםעצמואת

כנזכר:שמו),יתבךרחבוראצרוורק



חייםרפב

אליוחווידברמשחאל·ויקראיאמראו
 .אלדב"ר ,לאמרמועדמאחל

מכםיקריבכיאדםאליחםואמרתישראלבני
חצאו·ומןהבקרמוהבהמהמו fלהקרבן

שחלהחשדובפרשת[אמרתיקרבנכם.אתתקריבו

בזה]ארשרםהררביםרמזהארמררכקצירתריקרא,כפרשת

במדרשוכמ"שודיבו"ר,ה ffקריאבזהוהנה

(ר"הל ffז'י Iרשופירושכ-ג)א, IIפהננים(תורתל lfרז

ולא ,קו"לידיעלחואהקריאהוהנהייקרא),
 .חדבורכןשאיומחחדבור,פרטיכללנאמר

רבו"ר).קו"ו(בגימטריא ,א"וויקר"אש ffוז

כמבואררצו"ן(בגימטריאמש"ה,

קמה,תרומהרפשתם//רהרקיע(זדר."האריזו/לבכתבי

ל f1הקולייחדהיינוצכו"ר,אותיותורצו"ן ,}א
ידיועלבלב,תלוישהואהצרוז,עםודבו"ר

במאירמיששכרכני[ועייזיתבךר,בהשםנתדבקוה

שתכובמהכעניוג)אותשלוםסותכ(מאמרהסובותחג

כחרארוכו"רקו"לילחראצרדא)ג,(הקרמהזרה"קכתיקוני

אויוה'וירברוז"ש)שם].עיין ,'''נראהרין/השהרא

עמוקותבמגלה(כמ"שואמר,מוערמאהו
רומזהואשאהלדהיינומ"כ)(אופובפרשתן

בגלותמטולטלשהואהמקשד,ביתלחורבו
(הוארב"ר,שם).עייןהרבים,בעונותינו

להקרינזפהשבעלתורהפה,מלכותדבו"ר,
(בנים ,ישרא"ובכ"יאו .»איז,הקרמהזהר(תיקוני

ומלכותתפארתחמתחברהייבואנפין,ועירשל
בניסןעתההעניןוזהו .ודבו"רל f1קוביחודא

ישמחוא)פ"א,ניסוחסיריסמשנת(עייןשהצירוף

בחינתיא)צי,(תהליםץ fהאר/ותגלם /Iהשמי

לגאולההמסוגלחורשוהואומלכות,תפארת
כןעל .בימינובמההרהשלםחיחידשיחיה
נאמרןהשעלשמ"ח,בגימטריאר f1רבוקוי'ו
עלקאידןהובמעשיו,ה'ישמ"חלכ)קר,(התליס
כידועבימינו,במהרהצדקגואלבביאתלעתדי

אר"ם,אויהםואמרת .»כבז,(זוח"כמהזוה"ק

ושלוםויקרא

מפאבומהרמ"עכנועדמשיחרורארם(ר"ת

היינו ,)ז"פח"ב,הריויחקורמאמרמאמרות(עשרהול Iן

הלן),בחורשהמשיחלביאתלזכיתכשתרצו
להביא(צריכיןוהי,קרבןמכםיקריבכי

בעצמוולנדורלמעט ,ותאותומנפשוקרבו
תשרכה(הלבותהרמב"םו.כמ"שתשובה,בכחינת

ידיעלאלאנגאליןישראלשאיוה} /Iהז, /Iפ
נגאלין.מירתשובהשעושיןוכיוןהתשובה

הבקרמןהבהמהמןנןכה)אזכווכשנתקו

קרבנות(להקריבוגו',תקריבוהצאןוזכן
צרק)גואלבביאתבימינובמהרההמקרשבבית

כנוכר:

נודעלה'.קרבןמכםיקריבכיארםב) ,א(
בעצמכםמכםהלאכיהדקדוק

אסור,זהולקרבוולחקריבוארםלהרוג
יט,(ירמהיהכתובעלא) ,ר(בתעניתוכראמרינן

מןומ"שיפתח.שלבתוצויתי,לאאשרה)
אינודנחךבעלוהוונו',הבקרמןהבהמה

בעצמכם.מכם

הקדושיםבספריםשכתבוכמווראיאלא
והיינויתבךר,לחשםודמיוחלביולהקריב

בתשובהולהעלותועצמו,שלהבהמיותלקרב
ועיקרכנודע,יתבךרלהשםטוביםומעשים
ביותר,נכשלאשרבעניולתקזהואהתשובח

תשובתצריכיזולזה ,ר!'להצירפיתוישםכי
יקריבכיארםוזוושמרח.כגנדמדההמשקל

וח'.קרבןזחו)מדה,כננדזכדה(ר'יתמכ"ם,

הבהמיותלהקריב(היינווגו',הבהמהמן
כנוכר:יתברך),להשםמפנימיתו

לוורנצההעולהראשעלירווסמרר) ,א(
קדושמפהשמעתיעליו.לכפר

בק'ב'אדרז'ביוםשהגירזי"עאאזכו"ר

בפרשהאז(שחלשמהזיוועדההווקבהלולאקאלוב



חיים

 ז\\ע(רז"לכדשרתכחו(היינוירו,וסמךהזל).

(היינוראש,עי .»בטו,חג\הגזה,בפםוק ~/ Iתתו

העויה,הנפטר).הצדיקשלהמוחיוקדושת
ביוםשחנבכלכעתבמררנה(למעלה

(שיתרצויו,ונרצהזה)יריועלהיארציי"ט.
וקרושתו).בזכותונשמהעיבורבסודמעשינו

בקרושתוהמשתתףהאדם(עלעייו,יכפר
 :כנזכרריליה)בהלולאקברובהשתטחות

כמסורהכמים.ירחץוכרעיובונקרט) ,א(

 )~א,(קלמזואירךדו. ,'הירחץ

ובשרויכבסלאואםנג]ירחץ.והכרעיםוהקרב
לפנותוההינר]יט).זי,(לקמזעונוונשאירחץלא

צדיקישמחנה]יב).כג,(רירכסכמיםירחץערב

חנ,(תלהיסהרשעברםירחץפעמיונקםחוהכי

כיה"ה)פ"ז,תשובההלכותרבמ"ס(עייוידועהנהיב).

בתשובתינו,ועומדתתלוייהשלימההנאולה
רכלכללאהיסודתיקוןהואהתשובהועיקר
וטהרהכנקיותוליזהר ,)אזי,"א mז ז\~ע(שייפיו
עזרא.בבטילתהצוךרוכעת

(שזהובונים,ירחץ.וכרעיווקרבווז"ש

לשרבנפשו,שמקריבהנפשקרבועיקר
קושר,כריתאותבשמירתוליזהרתאותיו,כל

היינו"וקרבו",וזהוכנזכר.מקוהוכבטלית
"ירחץהיסוד.מקוםששם"וכרעיו",פנימיותו.

והקרבואךדיכנזרכ).בטכילהליזהרבמים",
בסתםוהכרעיםהקרבכלשוו(היינווהכרעים,

והרכעיםהקרבכחינתלתקוישראלככללות
חיירבלשווקאמרומתחלההיסוד.שהוא
קשוטמקורםשיהיההיינווערכיוןו,"וקרבו

 .)ב)קן,מציעא(בכאאחרים·קשוטךכואחרעצמך

עונו,ונשאירחץיאובשרויכבםיאואם

רושםכיעונו",/יונשאוה,עוויתקןלא(שאם
בכתביכמ/'שהארם,עלביותרניכרוהחטא

(שהואערב,יפנותוהיהעתה)האריז"ל,

רפגושלוםויקרא

וכפרטשבתא,דמעליפניאהששיאלףבסוף
שלימה,הנאולהקורששבתהיינולערב,סמוך

וגם(כנזכר.במים,ירחץזה).לתיקוושצריכיו
התור"הכיא) ,ז(בתעניתחז//לשאמרוכמי

איםורי(הלכיתהרמב"םוכמו/שם, Ifלמינמשלה

שולטזומתאוההרעצירשאיוא) Iהכ/פכ//ב,ביאה
התורהחכמתהואהחכמה,מופנויבלכאלא
ועליט),ה,(משליחןויעלתאהביםאילתשהיא

עלוגםזה.חטאומתקניםבשמריםהתורהירי
כיסיר,פנםשהואעמלק,למחייתנזכהזהירי

כי(תנחןמאוכויישראלשלמילותיהןזרקהיינו
בפשרתוזיבנ)(ר"הרשוויש IIוכמיא),םימןתבוא

וגו/,בךויזבנ )ח~הכ,(רבריםהכתובעלתצא
היינויט),שם,(שםהןבהניחיהיהעמלקומחיית

אשר)נזכהזהחטאכשנתקוצרקניאלבבאית
שומרצדיקיסוד(בחיבתצריק,ישונח

ברםירחץפעמיונקםחזהכיהברית).

אמן.בימינוכמהרהעמלק),(מחייתהרשע,

ביורתrפו) 1הל ,ג/ Iפ~ביאהאיםורי(הלכותברבמ"םוטייז

בכוןתמיר,ישראלבדרכיניהבתשראינוה
מעיסתהתרומהיתפרשילנדתהשתטבול
ישראל,בררכישניהגגרוכובזה,וכיצוא
אלוהריהמצות,כלועושהלקריושטובל
במגידשםועייועכל"ה.וכון,צרקבריבחזקת
רוקא,לאורנקטרטבילהשכתבמהמשנה
שיודעכוגםשצרדסוברשרכינוכזגםואפשר

אןשהטבילהלפי ,רברלאיזהשטבלווראי
ראםפלא,זהוהריה. flעכלוכו',הברותמעניבי
 ,לקריוטובלשראינוהומחמת/ם Iהרמבכונת
גרות,לשםבטילהלועלתהכןגםהריכןאם
קרירהויההואב)(מה,ביכמותראמרינוחכך

לאוכילויבויהושער'אמרארמאה,רבלה
כןאםשם,משנההכסףוכמן/שלקריו,טבל

בררכי'/שביהגבלשינוביחדןהכלללמה
עכ"להמצות/',כלועושהלקריושטובלשיראל



הייםרפר

אינרהמצרתכלשעושהמהוהלאלעיל,כנזכר
כרינרנתגייראםכילהגררת,מיניהנפקא

קייםלאאםגםרין,ביתלפניוטבילהבמילה
 rמגרזההרימקוםמכלהמצות,כךאחר

התורה.

יבמותם t1להשליהרפשיטאבמהקשהועור
אחרהנה ,לקריוטבללאוכיכנזכר

רקרי,לטבילתורבטלוהא)(ככ,בברכותראמרינן
לה"ג), ,נ//פעשורשבתית(הלבותם ttהרבמפםקוכן

ככל)ישיבותלארשי(תבשותבובאגרותיושכתברק

אבלזו,טבילהבעצמו)(הואביטללאשמימיו
לאכןואםכבר,מקיליזשהיופשיטאלהעולם
עדלקריו,אחרכלשטבלכךכלפשיטא
יכיבתמיהבדךרשם)(יבמיתבגמראדאמרינו

 .לקריוטבללא

דבטליהקודםמיירייבמותרבשווםודאי,אלא
אחדכלעלחובהיהכןואםלטבילותא,

אםלקריו.לטבולעםפשוטיאפילומישראל
כיוולהלכה,למםקנאדמיירים ttהרמבכז

נקטלמהרקרי,לבטילהבטלוהכךדאחר
עם,לפשוטיעידחיובאיבושזהולקריו,שטבל
בוהגכןגםהוילקריטובלאינואםגםדהא
לטהרות,שטבללנקוטלחיוהוהיהודית,ברת
יטמאשלאכרישגנע,מתמטומאתכגון

ואדיאלארחיובא.ענינאוכיוצאטהרות

עניוהזהבשלונובמתקהרמב"םאשמעיבז
שהואיהורית,ורתישראלבררכיגדול

המצות",כלועושהלקריו"שטובלמהעיקרים
כללשמירתלקריושטובלבראשוהנונקט

 ,לעילכבוכרישראל/ובדרכי/ונוהגרזהוהמצרת,
שטבלהבבקבהשםשכתובלמהומדמהו
פסקעזראלטבילתשבטלוהאחרוגםלברתה,
באגרותיושכתבמהומלברבזה.כןהרבמ"ם
טבילתביטללאמימיוכיהרמב/וםותשובת

ושלוםויקרא

מררכיזהרכילהערלםלהזהיררכרי,עזרא
/ה Iבדלעיל/ש Iמ(ערייןלעילכבזכררהמצרתישראל

בושאיוח Iת/בלאמרומכאווכוןמחשאלויקראר l/ברמ

וכו/).עדה

קיררשיובירושלמיל Iחזוררשתרמיזתירבןובזה
ןההריטבלולאשמלנגרהלי"ב) ,נ"פ(

יקשיא] ,לקיררירטבלשלאגרשאיוכשר,
קלה]טומאהלו[עלתהקלה,קדושהלועלתה
[טומאהחמורהלקרושהעזרא),טבילת(היינו

לטומאהזוטבילהלותעלה(אדחמורה],
דi'ירבופשרי[בוזרהמעבררהלפרשיתרחמירא
שיראל,קרושתלשוםוןושןוכיוןהעהר],

נמידהוילקריורטבלכיוןהמפושרים(פירשו
טבילהלועלתה[לפיכךישראל),לקדושת
עליושמקבלמורהזובטבילהשהרילשניהם,

מכאוהריהערה],הקרבןלשרןישראל.דת
דבטילההנו/ללדברינווראיההמךשברמז
ידמהכבתחםר[מבאוישראלת IIלקדושהואלקריו

 :שתיים]אואחתשורהכערך

עניןעלמוםיףזהגםהעוף..מןואםי) ,א(
למעלההאמורכלליתןראשון,

האובו,בפירושהכתובששללפרטיםןולתבו,

העוףשרייקממהעולה,אלאבאעוףשאין
עדוכו',וצאןבקרשבעולתמםדרשיבהעולה
ד"הידא,{ייקראהקרושהחייםהאורלשוןכאו
במ"שכלל,כובתולהביןזכיתיולאהעוף).מוואם

העוףמוישוהלאעולה,אלאבאהעוףשאין
רניררלמעטדבאלומרואיןהעוף.חטאתגם

מההעוף,בעולתרקבעוףשייךלאונירב
ואינוחטאעלבא.דהאהעוףחטאתכןשאיו
זאתלמיכתבליההוהכןראםבנרבה,בא

קרבנולמעטיגי',שלמיםזבחואםפםוקאחרי
בידברקלשלמים,נידבבאאינוהעוףרזה



ם ....ח

דאינוחקוףמיולמקםכןשאיומחלקולח,
חטאתנםשידחאאינו,זחקולח,אלאבא

טקותתיבותחסרוןאיזושיוכנראחחקוף,

קינינויארוח'בחדפסתו,או ..בחקתקתוסופר

בימינו:במחרחקנינינובכל

לאלח'תקריבואשרחמנחח ,כיא-יב) ,ב(
וכלשארכלכיחמץתקשח

ראשיתקרבולח',אשחממנותקטירולאדבש
לריחעילולאחמןבחואללח'אותםתקריבו
בחכנקחלקשרתצריכיןחמצותכלחנחניחוח.
 ,חו'וופניותבגאותנקשיתראםרכאוי,וקנוח

לקולםב)ב,(פסחיםרז"לאמרוחנחרקנדחית.
לשמחשלאשמתוךלשמחשלאאדםילמד
קלדאםובאן)(ר"החתוספותוחילקולשמח,בא
בתחלחמותראז ,לקנתרלומדאינופניםכל

א)קח,(זוח"אבזוח"קשאמרווכמולשמח,שלא
חדוותאליכאחער)(חצירחואאלמלי

דשסקתתא.

יאיה'תקריבואשרהזכנחהכיוזווש

בכלכנודקלגאוח,(חרומזחזכץ,תעשה

למצח,חמץשביוחחילוקבטקםחספרים
חואוחמצחומחמץ,ומנפחקולחשחחמץ

כיכיוז"ש)בקיסח.שנקשיתכמותנמוכח

אשהמזכבותקטירויאיבשוכישאור

יתברך,חשםלפניתכוולאחגאתו(חיינוהי,י
חמתגאחכלכיא)ה,(סרהברן//לשאמרוקד

וגםיחד,לדוריכוליוכביכולוחואאניאין
בהעלותךזוטא(פסקאח"וזרחקבודחקובדכאלו
שחאדםבקת(חיינוראשית,בזקר .»בפי'/ב,

 ,ותורתויתבךרחשםלקבודתמראשיתומתחיל
למתחיליםחז"לשחתירויה',אותםתקריבן

שיבאכרילשמחשלאנםללמודראשיתקרבו
אותם,תקריבוכנןכר),ב)ג,(פסחיםלשמח
יריחיעיויאהזכזבחואיכי)תעדו(אבל

רפחושלוםויקרא

לבא[הרוך]לאזחוכייתבךר,(לחשםניחרח,

יריקלשנקשוומצותחתורחחרנצחלתכלית
חזן/לשאמרולשמחשלאשלומדמחרקגאוח,

שיכויןחיינולשמח,יבאלשמחשלאשמתךו
כרילשמח,שלאלימורובקתבתחלחןאת

אתכשירגיללשמח,ךכאחרללמורשיוכל
 :שמו)יתבךרלרצונובטובקצמו

במררשתמלח.במלחמנחתךקרבן ,כויג) ,כ(
עיייןתזירע,(פוראובניבילקוטמובא

שחואתמל-חבמלחרב"ט)שםורכא"ריצהריסופ
מילחחקניומחופירושוצריךבשמיני.חמילח
ספרבחקדמתשכתבנומחפיקלוי"ללמלווח.

בחינתכיזי"ע)לאאמו//דחבובה(עלאמונחררכי

מחסרכלולוחורנצחחברית,מלאךאליח"ו
חחסרמלאךוחואקנאי,אליחוכיוגבורח,
בריתוכובקרוב,שיוקחומשמיקטובבמשר

וחואוחנוף,הלבלבבורתאמוץצריכיןה IIהזכלי
קייןחקטרה,בהתגלותחסריםלחתגליתחכוחנ
חמילחשחואמל-ח,רמוןוזחובאורך.שם

בבציקתחכונחשחואכמוח, IIבמל-בשמיני,
שניםשחםחמלווח,לתוךותנינתחלח'ים

ולחמתיקחויו"ת), 'נ(מזי"א,בגימטריא
ם Iחלח'חשפקתבתוכחולתתח IIחמלבבורות
זחכלוליםנקשיםןחירי(וקלקילאח,א IIממזל
מןלא,בבחיבתכןגםחמליחכונתוזחובזח).

קלשלוםאותלספרבחקרמתינוכבמואר
גבורו'ח,לבחIןנתחחמתקהוחואמילח,חלכות
ןחיריוקל ,כנו,לחמילחלאומנתשצךיר

כנןכר:בזחזחכלולים

תמלחבמלחמנחתךקרבווכליאמראו
אלקיךבריתמל/וחתשביתולא

ישמל'וח.תקריבקרבךנכלקלמנחתךמקל
ב'חפסוקבזחשנכבתמחקניןקצתלחביו



חייםרפי

השימוש).ת Ifבביהראשוז(הייבומלח,פעמים
כפשוטוכושנתלכטומל"ח iחענימהווגם

עןראכןם mאככהרועייזהראשונים,רכותינו

תשכות).ולא/ה I(רז"לוהרמכ"ןרבית),/ה I(ר

פיעלי"לכפנימיות,העניוקצתלהכיואולם
להטכילשצרויכסידורל lהארזי!דכרי

וה"םכיפעמים,ג'כמל"חהלח"םפתו
הויו"ת,ג'זנזו"אוגימטריאזנוייה,אותיות

להמתיקעליוניםחסדיםממזלאלהמשיכו
שער(עייןשםעייזהמל"ח,שלומריריתחגכורות

אמרווהנההכיצעה).כוונתר Iכא/עקכשרפתהמצות

מזכחקייםחמקדששכיתכןמןא)כז,(חגגיהחז"ל
אדםשלשולחנוועכשיו(כקרכנותיו),מכפר
ח flמלכמקוםמשיח,החכליהמהרהומכפר,

(כמוממרקיו,יסוריםכךהכשר,אתממתיק

יח,(כמרכרוז/וש .)א) ,ה(ככרכותחז"לשאמרו

דו"דביתכמלכותעולם,ח IIמלכריתיט)
שהמהחיינו ,)קרכז)וכל/ה I(רשםון Iהרמכ(כמ"ש

קודםמשיח,בחלימלחכחינתהיסורים
כמהרהכשלימותודודביתמלכותהתגלות
המרכגלותועכידהמצוחדכרכל iוככימינו.

מל"ח,כחינתויסורים,וגכורותכנסיונותהוא

כמהרה(מזל"א),לח"םלכחינתשנזכהעד
כימינו.

עבודה(שהוא ,זננהתךקרבןובווז"ש

שנקראוהמר,וכגלותהזהכעולם
וואתםוה. ,)ל"נכ(בםו"ה,קרכנות).
 ,זננהתךזנעואוקיךבריתזנו"התשבית

הרע,מהצירנסיינותכלתילהיותאפשראי(כי

קרבנךכועושכקדושה).דכרככלוכיוצא
כניועדח I1מלגןפעם(הואזנוה,תקריב

כנזכר).כןלהיותצריךכימינוכמהרההג'כית
שצרויכנגדמלווח,פעמיםג'כזהונרמן

מסידור),ול I(כנפעמיםג'לח'/םהפתלהבטיל

ושלוםויקרא

המוכחכנגרהזהבזמושהואהשלחו!בעת
כנ"ל:קרבנותי"ובכל

כינפשלאמורישראלכניאלדברכ-ה) ,ר(
ה'מצותמכלכשגגהתחטא

הכהזאםמהנה,מאחתועשהתעשנהלאאשר
הכהוולקחיגו/,העםלאשמתיחטאהמשיח
(הוריותחז"לדרשוהנהוגר'.הפרמד/וםהמשיח

מיירירכוכרת,שןדונרכדכרכזהדמייריא)ח,

בשבתהכותבמהנהמאחתשבתחילוללעבין
לאשמתהמשיחהכהווכווכו'.משמעוןשם
רש"יפירושעייןכעדם,להתפלללןשהיההעם

כמחשכהגםגרםהחטאוזהוהחנו).אםוה I(ר

כמחשכתוחכמה,כחינתהכה"זשהמשיך

זרהכעכוהדחמיראושכ"תהעם,לאשמת
שיראלביתאתתפושלמען ,)כסט,(עירוכיו
כועל ,ה! tכמחשכגם ,)היר,(יחזקאלם tכלכ'

החטאולתקןלהוכיחוהקרכןתיקווצריכין
כנודעכפועל),(גסומעש"ה,דכו"רכמחשכ"ה
זנחשכה(ר"תזנר"ם,וז'/שהקדושים.כספרים

דינין).הפ"ר(להמתיק ,הפ"רזנעשה).רכןר
(מהההטא"ת,הנ"ל).(ר"תזנר"ם,מ"שוכן

זהלתקזזנ'עשה),ר'כורב'מחשכהשחטא
כנ"ל:

כמסורההקהל.מעינידכרונבנוםיג) ,ר(
(כמרכרואידךדיו. , tדמעיני

ה,(שםואיךדנג]הערה.מעיביאםוחיהכר)טו,

כא)כח,(איוכואידךנר]אשה.מעיניונעלםיג)
הש"סדכריפיעלל flויחי.כלמעיניונעלמה

כאנשילמחותלושאפשרמיכלכ)(נר,שכת
כאנשיכיתו,אנשיעלנתפסמחה,ולאכיתו
כולוהעולםככלעירו,אנשיעלנתפסעירו
לשווכאועדכולו,העולםכלעלנתפס

(לקמזנאמרזהועלגוונאככהאיאךהגמרא.



ח~~ם

(קדישויוללבחמסורדברמאלחך,ויראתדי)יט,
האדםיאמרפוחאמת,יודעש flיתוהיא ,)בלב,

ניחאבחפקיראובאמתבם,למחותיוכלשאינו
כראוי,מוכיחםראינומנוחחאוחבוחואלחו,

וכיוצא.חעולםלתקןיכולאניוכיואומר

זחועלוגו',הקהימעינייבר.ונעיםוז"ש
על(היינוהוא,הקהיחטאתמסיים

ונעיםבמסורח)וגםמיחו.שלאקחלהמנחיגי
עינישנקראים(חמנהיגיםהעיה,מעינייבר

מי(חיינואשה,מעיניונעיםכנזכר).העדח

 ,אשתוזה ,ביתובניעללמחותבידושיש
ואינוממנוונעלםמחטאתי',יודעשאינוואומר

חאמת(אםחי,כימעיניונעימהכנזכר).כן

תעלומותחיודערקלא,אוידעושלאיאמרו
ורבי(אותיותל IIחוכמאמרהאמת)יועדיתן'ש

עללעתידהדיומדתשיאמר )ב//פעקיבא
לפנךאםדורם,בניחוכיחושלאחצריקים

ומזחגלוי,מילפניחםלחם),ישמעו(שלאגלוי
חי,כלמעיניונעלמחוחיינונודע,איודלפניהם

כנזרכ:שופטנווהואלבבותבוחןית"שוהוא

אשרחטאתועלחכחןעליווכפרבי) ,ח(
על(ו"חרשו'יבפירושחטא.

בדלישכאוב)בז,(רכיתותל flרזמדרשחטאתו)
חפריששאםללמדחטאתו,עלנאמרדלות
דלות,בדליחביותוהאיפהלעשיריתמעות

לכךעשיר,קרבוויביאעליחןיוסיף ,וחעשיר
נאמרלאלמהיוקשחועדייוחטאתו.עלנאמר

יוסיףחעשירשאםבדלות,חטאתו)(עלזה
וכו'.

(עיי!נחלמהערביחנודעפיעלנראחאולם
ספריםומשאריב)ורושחברפרשת

תרדואתחבמ)כח,(וכריםמ"שעלהקדושים
חתחתונחבדיוטארבככששיראלמטח,מטה

רפזושלוםויקרא

לגדולה,ועוליםבחורחקמיםחםשובאז
וגו',נפשנועלפרשחהכיבז)מו,(תחליםוכמ"ש

דייקאבדיוקוזחווגו/.לנועזרתחקומח(אן)

אזמטה).מטה(בחיתנייות,בייינאמר

כנזכר:וכון,ויוסיףיעשיר

(היינולשקר.עליוישבעאשרמכלאי
ביאתוקודםשנשבעחשבועחשחילל

משביעיוב)לו,(נוחז/ןלכמאמרםחזח,לעולם

עלעברוחוארשע,תהיואלצדיקתחיאותו
וברכפיםנקיו)כו,(תחליםוזוושחשבועח.זה

נשבעולאנפשילשואנשאלאאשרלבב
שנשבעהשבועהעלערבשלאחיינולמרמח,

כנזכר.שנולדקודם

דאומאןב)יג,(זוח"גבפרשתובזוחו'קכמ/'שוגם

ביאתוטרם(בשבועח)באומאהליח
הןתורתבשמירתלשקראדלאלעולם

בשושרו).לתקןצריךכועלשם,עייזומצותיו,
דבריחק'בספרש fl(כמבראשו,אותוושים

רבינובשםא)םג,בתואביכפוח IIותצא(פרשתחיים

בשורשושתיקוע flזיאלימלךנועםבעלחקדוש
בימיבידושטפחמהשתיקועדמעשיואת

מוהוראתוהרובירבררכינו(יעיי!אמו)דדיעליניקתו
םימןחייםאורח/א Iכרממקררולזהשכנבתוקב//tבאיתב/

תתאחחה'(חיינווחמישתיו,שם).עיי!שמ//ג,

 ,עייויוסףולחברה).לחעלותח ,עליויוסף
שערחייםעץ(פריחקדושיםבספרים(כמבואר

ז"שוגם .)/חתשובתשובח,חג/)ענףפ//אחיחדוים

(ברכותל IIחזשאמרודרךעלחיינו ,עייוייסף
צדיקיםעומדיותשובהשבעליבמקוםב)ול,

הבעלכוואם ,לעמודיכוליואיוגמורים
יוהואיאשרגמור.מצדיקלמעלחתשוחב
יתננו,שמו).יתברךוחכחחממוולו(כביכול
זריםיוכלולאואזהלז,והתשובח(התיקוז
נותנושחואכיוןבו,ליגעאחראוהסטרא



ח'יI'יIםרפח

לחבירוחובשפרוחמוכר ,לברויתךרבלחשם
בםכןעל ,)בפה,(כתרבותמחולומחלווחזר
חובושטרשיעבוראחראלחספראלחםכשיש

מחתורחלבבותיוכלולאחחוטא,חאדםעל
יתברךלחשםכשיתננווחתשובח,ומצות
ידבכתבזועצחשמובאכמוחשכר,וימחול
חתורחעלשלמחנשם :ב""זאאזזנו"רקורש
משידלאוצוידודנתומו"חחקדושחרבבשם
אמור).(פרשתחתורחעלבניםבתפארתוכוזי"ע,
כמ"ש(חיינו ,אשמתוב"וםיזחר)ובם

(לקמןחתכובעלכתי"קשלמחבשםאאזמו"ר·

זרח,עבותדאלאצו(איןובו'.אתצוב) ,ר(
אותיותי IIרקב(מדרשרז//לשדרשוכמו

ועייןאי),ת,(הושקצואחרחלוחואיל )ח/ Iפקםנות
שיראלבניאתצובכונתל IIחאריזבסירור

הזנ"זפורים,ובכונתבקרבנותחתמידבפרשת

זרחעבורחשחוא ,צ"ובימטריאחכוללעם
ובםזרחלעבודחוחביטולחעמלקים,ראש

הב:וו"ה,תור"תזאתרק)חואעמלקמחיית
לחעלות//וזחממתיקיזחתוהרירי(שעל

ועמלק)זרחחעבורחכחלבפלונזנחכשושרו,
 :אמובימינובמחרח

כלחמזבחעלמוקדחעלחעולחהואב) ,ו(
בו.תוקרחמזבחואשובוןחלילח

ושלוםצו

רע[מוציאחמצורע,תורתתחיחזאתב),וי

אלוחובאטחרתוכיום ,]א)טפ"ז,רהב(ויקרא
 ,])במם,(זוח//גבזוח/'קכמ"שקוב//ח[דאחכחן,

חתורח[דחיינוזאת,לאמרידחחשלאחיינו
חיינוזמו,(לאחרתחיח ,])ז ,ג//פרהב(איהכ

ןמן,לאחרעלוקיומחחתורחעסקשמשמיט
חעיקר]רקרע.[מוציאחמצוערתורתחוא)זח

עצמו].יטחריוםבאותו[חיינוטחרתוביום

תוכןכאןערלעיל)(כנזכרחכחואלוחובא
ביוםכאוגםחכוונחוזחוחקרשוים.רבריו

כנזכר:חבמורבתיקוומיריתקזאשמתו)

צו

רבמזחקרושים,בספריםנתכוכו(בחכחו,

ומסירותבכונתחלחןעולחלקרבןחרברים
חמ"םזנוקר"ה,במ/'שלרמזישוזחונפש).

(חאשזנוקרהחבחינתכשנםחיינוזעירא,

בבחינת[חוא(לבבו),הזנזבח,ב:ותיקר),
עםחמוחיו,בקטנותשחוא ,כנןכרחמ"םןעירא

הו"וה,כוויתחזק]לבויפולאלןחכל
עדעדייו,כשחואחעיניםחשכות(בבחינת

המזבחואשבבחינת)יותרלשלימותשיזכח

(כנזכר):בותוקר

ו, Iפ/כתנים(תורתרז"לררשוונו'.אתצוב) ,ו(
אלאצואיןצו)/ת I(דרש"יובפירושא)

צריךביותרשמעוןר'אמרולרורות,מירזירוז



חיים

המשךי"לכיס.חסרוןשישבמקוםזירוז
בתיקונידקאמרלשיטתו,שמעוןדר'הדברים,

דגלותדעניותאשניןדעןי,ב)(חקרהמווה/וק

חשובענידאינוזבהו,למיקםיבולמאובתראה,
וזהונסיוז (וכון,נפשיהאתנטליוכאלוכמת

דעתעלמעבירשהעניותבתראהבדראהגדול
בניואתלגדליוכלולא ,)במא,עירוביז(עייזקונו

והולךכרצונו,והיראההתורהברכיעל
הכללמויוצאושםפרנסתולצוךרלמרחקים

וחרר(עייזפעמיםכמהבווה"קנאמרוגם ,)ל"ר
דגלותאוישמעוורושצווחבלק)רפשתתרש

אתמשך·

וורורות,מירזירוזאואצואיןוש tוז

זה)ועלהלז.בתראהדראעד(והיינו

ביותרכנזכר),(לשיטתושמעוןר'אמר
(כיכיס,חסרוןשישבמקוםזירוזצריך

גלותבסוףל tר/נתגברשהעניותהאלולדורות

שלאמפתההערהיצרכועלכנזכר,בתראה
באמת,מצוהדברלצוךרהדחוקמכיסוליתו
ושאיוכליל,עולהכמולבדו,לה'בלתישהוא

מטובתוגניעהכבודכךכלבעליםהנאתלו
ביותרוירוזצרדכועללהמנדב),הזהעולם

כנוכר:

תורתזאתוגוןאהרזאתצויאמראו

צו)/ח I(רי tlרשפירשוגו'.ה ttהעול

זירוזצריךביותרא)ו, IIפכחבים(תורתרז"למדרש
בברכותול Iרזאמרוכיס.חסרוושישבמקום

שהםתקנום,תמידיוכנגדתפלו/'תב)(כו,
עומד,ם tlהעולדבריםשלשהעלהנהת, lIעולו

/ם Iחסדיגמילתועלהעבוד'/הועלה Iהתורועל

ויחי(בפרשתאמרתי[וכבר ,)ב/ Iמא, IIפ(אבות

ואמת,חסדעמדיועשיתטכ»מז,(בראשית

ח) ,ו/ Iפצרהב(רבאשיתרז'ולמדרשתי Iרש/שפירש

רפטושלוםצו

אמת,שלחסדהואהמתיםעםשעושיםחסד

קשהולכאורה .גמוללתשלוםמצפהשאינו
גמוללשלםביותריוכלשםאדרבאכיטובא,
ל tlחמדרשתכנודעהעליוז,בעולםכשהוא

מהלגפו,ישראלנמשלולמהא)פמ/הרבח(שמות
איוישראלאףהמתים,עלנשעניםהחייםגפן

המתים,תפלתבוכותאלאונוטעיםנשענים

הלאהגמול,לתשלוםמהםמצפהאינוולמה
מרום.כשמיבתפלתםלהושיעםיוכלואן

שגמילתכיוןצחות)דךר(עלאמרתיאך
בעשיותא)אופנים:בשניהואחסדים

בעדו,להתפללב)והשתדלות.וממווטובות
טובותלעשותבעה"ייוכלבחייםוכשהאדם

יוכלןלאהמתיםכןשאיומהאופנים,בשני

כיוכיוצא,וממוןבהשתדלותטובותלעשות

בעדתפלתםרקכלל,העליוובעולםשםאיו
חסדגמילתנקראלאווהומרום,בשמיהחיים

מסייעהוואינובלבד,בחירןבעדכשמתפלל

חסדנקראכןעלוכיוצא,ממוובהשתדלות
אמת,שלחסדיםגמילתהמתיםעםשעושים

עלשעושיםוזה fגמוללתשלוםמצפהשאינו
חסדיםגמילותנקראאינותפלתםידי

בפועללהיותשצריךלעילכנזכרבשלימות,
ממש].

לתפלהבאמתכילעניננו),(נחזורי/'לוזהו
 ,ב(תעניתבריש(כמ"שעבוד"ה,שזהו

כילתורה,כןשאיןמהלממיז.צריךאינו ,»א
איןואם ,)בכת,(מגיהלצלותאבעישמעתא
לגמילותוכו ,)ז Iמי/נן lIפ(אבותה ttתוראיןקמ"ח

והנהלעיל,כנזכרממווכליאפשראיחסדים
תקט"ו],[גימטריאו"ה Cתמספרביןההפרש

במספרהוא ,]א Iתרי/[גיטמריאתור"הלמספר

חסרי"םגמייו"תלמספרוגםצ"ו.
עבודהביןההפרשכןוגםתורה.שגימטריא



ח'י'יםצר

חסדיםוגמילות .ו//צכמספרחסדיםלגמילות

וזהלעיל.כנזכרממוןכלתיכןגםאפשראי
התפלה,עלזירוזצריךביותרצו,שכתוכ
לוואיו(עני,כיס,חסרוןשישבמקום
וגם ,ח/ fתררממספרר flצמספרלוחסרממון),

מספררקלושאיום, Ifחסדית flגמילוממספר
גםיכולח ffתפלכושאיזמח .כנזכרח flתפל

כמומקובלת,חיאאדרבא ,לחתפללעני
יעטוףכילעניתפל"חא)קב,(תהילםשכתוב

האיב)כמ,באת~קו!והר(תיקוניוכזוה"קוגו',

מרוםשמיעדשעולהוכוי,דעניאצלותא
לזרזצרדכןעליתבךר,לחשםומקובלת
לו,איוב !י~ע(מעניועניויחלוץכרארישיתפלל

(שחראהעולה,תורתזאתוגריצייוטו).

לעיל,כנזכרתקנוםתמידעולתכנגדתפלח
הק'בזוחרשכתרבכמר ,בתפלתויכויןשפיר

בניורוחלבעלהעולחתורתזאתא)כי,ג II(זיח
ויקובלבפשרתו),לעילוכנזכרבמחשבתואדם

במחרהרצוויחיכןאמוכרחמים,תפלותינו
ישראל:כללבתוךבימינו

מרכאבמדרשהערלה.תררתזאתב) ,א(
חעולח,תררתזאתכספרים

אימתיקיסמא,בןירסי fראתתלמידיושאלו
העולה,תורתזאתלחםאמרכא,דודבז

ידרעהנהכי/ל fוידשרוני.ואומרוצררח

במהי)כו,י~קארהפםוקיםשער(עיי!מהאריז/יל
כלשיכלועדבאדודבואיןב)יג,(נרהדאמרו

חדרשגבוף)ה II(ררש"יפישרשבנוף,הנשמות

א)(ןצ,בסהנדריןדאמרומהונםנוף.ששמו

ימותאלפיםשניעלמא,הוישניאלפישית

שיצאו.מחיצאושרבוובעונותינוהמשיח,

זה,עםזהיחדמימרותהשביאלולשלבהיינו
חנשמותכלשיכלועדבאדודבושאיודכיוו

לחלקחשייךאחדכלמתקניםחיוואםשבנוף,

ושלוםצו

באהיחהעליוזלעולםבבואואזשלו,/נ fנר

חיוהנולדותוהנשמותעדו,בנושכרולקבל
ידייעלהנזכר,גוףששמומחדרחשרותבאים

מחדרהנשמרתכיהנאולח,התקרבותהיהזה
הזח.לעולםויבואומחרויכלויתרוקנוהנזכר
ואדרבאבפשותם,מתקניםאיןאםכןשאיומה

הפעםעודשבאיםנמצאומעשהים,מקלקלים
מהחדרחדשותנשמותיוצאיםואיובנלגול

אלפיםשניוןוישחנאולח,עיכובוזהו ,חנזכר
כברשיבאראוישהיח(נמצאחמשיח,ימות

(ומקלקליםשרבו,ובעונותינואך)משיח,
נשמותיוצאיםאיןזהידיועלבעונותינו,

שיצאומה(נשמות)יצאורק)כנזכר,חדשות

בוועדייוגבלגול),הפעםעודובאים(כבר,
דבריוכאועדזח,יריעלבאלאדוד

הקדושים.

אחרכליוכלאדבמפורשיםנמצאכברוהבה
שהואשלו,רנ/'נדרבבןחלוקאלתקן

שלאמהמצותחרכהשיהלאמצות,נ ffמהתרי

לכהן,השייכיםמצותכנוןלקיים,אחדכליוכל
ותירצווכהנה,וכהנחויבוםחליצחמצותאו

ועושיםצרקהשבותניםיריעלכיכספרים
חחואחאכילחובכחבחירו,עםחסדיםגמילות

ח/במצותלומסייעיזאו ,לחבירושנותבים
זומצוחעושהחואוכיוצא,חסריםבגמילות

ביןנמצאזחידיועלאחרת,מצוחחבירואו
עצמואתשכוללרביםחיינוישראלכלל

שעושחחסדיםונמילות(בטובותעמהם,
כולםוביובמצוותם,נםחלקלוישעמהם),

עלכיבספריםתירצוב)מצות.ג I1חתר~נעשו
 ,חאלוחמצוותשלבחלכותהתורהלימורידי

עולהבתורתחעוסקכלא)קי,(מנחותלווקיימא
לבושמשליםזחיריועלעולח,חקריבכאלו
מצות.מחתרי"גנפשו



חיים

קיםמאבןיוםירב'מוןי)פןןו,(אבותמצינווהנה

צרונךרבילוואמראחו,אוםשפגע
קיםמאבןיוםיר'לוואמר ,כמקומנושתוור
זהב,וינריאלפיםאלפילינותן'אתהאפילו
ומהקשחולכאורחתורה.במקוםאלאוראיני
וינריאלפיםאלפייקחשלאליחפשיטאוה

לעםוקשםגםיוכלדהא 1כמקומושידורוהכ
שםלויהיהשלארקולילה,יומםכתורה
וכיוצא,לפלפלחביריואוחתלמידיםחברת

דינריאלפיםאלפילויהיההריוהולעומת
ותלמיויתלמיויםיוילהחזיקשיוכלזחב

שיוכלאותורה,יגוילוהיויועלחכמים,

םךעםחרבהחםויםוגמילותצוקהלעשות
כפשיטות,ידכלאחרוהדחהולמחכזח,רב

אלפיבעוגםתורהבמקוםרקדרשאינו
והכ.דינריאלפים

בןיוםידרןלתרץכרחךבעלודאיאלא
ובוקשחיחועביד,הואלגרמיחקיםמא

ואמרינוכהאיכח,ולםלםללפלפלכתורה
עםקשרבחואביי,ברבהא)(יח,חשנהבראש

והיינוחםדים,וגמילותבתורהואבייבתורח,

העיקר,בהתורהרקמאוובוקחיחרבחכי

אחרות,ממצותפטורהיהכןועל ,עזאיבווכמו
אפילושאמרווהקיםמא.בןיוםיבר'הואוכו

רקולורכי,לשיטתילי(היינו , tlלי Iונותןאתה

איניוהכוירניאלפיםאלפיכנוכר),בתורח

אלפיםבאלפייותריבחרואוליאחרים(כיוכו',
שאיןמהחםדים,ונמילותצוקחלעשותוכו'
נפשי.חשקהבתורהרקאניכו

רביאתתומיריוששאוולומרישווהו
ורקלשיטתווייקאקיסמאבןיוסי

עוםקוכשאינו ,נפשולחשליםיוכלבתורה
עםחםולעשותבצוקהחםויםבגמילות
יוכלולאבמצוותו,חלקלושאיןנמצאאחרים,

רצאושלוםצו

ונמצאמצות,בתרי//גורבנןחחלוקאלחשלים

חושותנשמותבאיםואיןלחתגלגלשיצטרכו
לבא,יחזרוחשינותרקגוף,ששמומהחור

נפשוישליםוכשלאהנאולה,עיכובןחיויועל
יוכללאווחלהתגלגל,ציטךרמצותוג Iבתרי
נוהגתשאינומצותבכמהלעשותאחוכל

שאלוכןואםלעיל,כנזכראחוכלאצל
יצאולא(הלאבא,רורבןאימתיכהונן)

ועיכובהגלותאריכותויתאךרחושותנשמות
חשיכזהועלתכלית).לאיןוהיךיעלביאתו
כלרז"ל(כורשתהעווה,תורתזאתלהם

וכו/,עולההקריבכאלוהעולהבתורתהעוםק

נפשולהשליםיוכלהתורחיויעלגםכןואם
כנזכרבהלכותיהםכשיעםוקכולן,בהמצות

בעזרתונכוןשפירואתי ,)/בהבתירוץלעיל

יתבךר.השם

א)(יח,והרבעבודהואפרינןמהי"לובזה
חנינאר'הלךקיםמאבויוםירביכשחלה

אנימהרכיליהאמרוכו',לבקרותרויוןבן
באמעשחכלוםליהאמרהבא,עולםלחיי

לינתחלפופוריםשלמעותליהאמרליןו,
ליהאמרלעניים,וחילקתיםצדקחשלבמעות

 ,גורלייהיומגורלך 1חלקייחימחלקךכןאם
רבישנפטרעומועטיםימיםחיולאאמרו
[ד/ןה]שם/י Iרשופירשוכו',קיםמאבןיוםי

 ,כממונךותרןוחייתחואילחלקי,יהיהמחלקך
יוםידר/פטירתושקווםוחיינולשונו.כאןעד
ר'במעשהנתקנאענוותנותו)(מרובקיםמאבן

צוקחבמעותכךכלשחחמירתרדיוןבוחנינא
בןיוםיר'גםעםקובתורחמםפיקא,גם

כראויעםקלאפןיוםיר'שחששרקקיםמא,
בתורהווביקתוחשקומרובחםויםבגמילת

כגמילותעמךחלקייחיחאמרכןעל ,כנ"ל
חנינאר'גםכיכממונך,ותרושהייתחםדים,



חייםתב

 , mבתורקעסקשלאמזחנתייראתרדיוןבן
בנמראדמסקינושםעיין ,)ב(יו,שםכדאמרינן

רקחסדים,נמילותתרדיוובןחנינאר'דעביד
לנפשוחששכועללמיעבד,כדבעיעבידלא
דומחבלבדבתררההעוסקכלבכללהואפן

שםכמ"ש ,)ביו,זהר(עברוחאלוקלושאיוכמי
חששולוה .)א(יח,אגדותבחידושיהמחרש"א

דביקתולרובלשיטתוקיסמאבויוסיר'נם

רצחלאכועללעיל,כנזכרביותרבתורח
עולםלושישתרדיוובוחנינאלר'לחבטיח

נפשוומסירתנדלוברובנם ,כראויחבא
חצדקחממעשחלושסיפרידיעלרקבתורח,
לואמרזהועלכנזכר,מממונווויתרשהחמיר

בחלקהיינוכנוכר,רכו'חלקייהאמחלקךכונם

 :חסדיםהנמילות

הנןכר,חמדשרדרךעליאמראוב)
רביאתתלמידיוששאלו

אמרוחרנחבא.דודבןאימתיקיסמאבןייסי

קיסמאבויוסיר'לושאמרזרחבעבודהשם
ןושאומחיודעאתהאיתרויוובוחנינאלר'
 ,ביתואתשהחריבחהמליכוה,חשמיםמו

עלךשמעתיואניוכו',היכלואתושרפה

קחלותומקחילבתורחועוסקיושבשאתח
אניוכו',בחיקךלךמונחתורהוספרכרכים,
אםאניתמהוכו',טעםשלדבריםלךאומר
ועייזבאש.תורהספרואתאותךישרפולא
בןיוסירכיאותושחוכיחבמהרש"אשם

עלסומכיושאיותרדייןכןחנינאלרןקיסמא

חשמיםמושחמליכוחוכןוסכתנכמקוםחנס
וו.לאומה

שםדהאכאמת,מאדקשחלכאורהאמנם
עללחעבירחעכו"ם[ש]נתכוונוהיה

ברביםקהלותלהקחילשלאשגזרובמהחדת
עלנפשולמסורצריךכןואםתורח,ללמוד

ושלוםצו

ובעלקיסמא.בןיוסירכיחוכיחוזחומחוח,
קיסמאבןיוסילרבילהידסביראלומרכרחו

ורה,עבודהדברים,מחשלשהאינודזהכיוו
ללמוריוכלונםדמים,ושפיכותעריות,נילוי

ברביםדוקאולאותלמידים,עםבביתו
כפרט,כאמתאמנםנזירתם.חיקיננדברחובות

הואןהשכלרואיםאנוהרידמשיחאבעקבתא
ואפילוהקדושה,תורתינודתעללהעביר

יורחערוךבשולחוכדפסקינו 1דמסאניאערקתא
צריךהשמדדבשעתאי)סעיףקנ"ז,(סימזדעה

לחעבירנתכווןחרוידבר,כלעלנפשולמסור
ובזכותכנודע,דמשיחאבעקבתאוןהוהדת,על
עלוגםבקרוב.והגאולההבירוריהיהןה

שכתככמונפש,למסירותצריכיזהנאול.ה
טיךר)לוירושלים/ח Iר ,/ארדוש(ח"אדבשביערות

עיכובשאםזח,עלבתפלתואחדכלשיבקש
כדאמרינוהעולם,מויקחהובעונותיוחנאולה

אחמיניה.ולאייתירכהשאמרב)(צח!בסנהדרין

בןיןםירביאתתומיריוששאוןוו"ש

עלנפשלמסורשאיו(לשיטתךקיםמא,
ואוהנס,עלסומכיןושאיןכאלו,דברים

לאואםןה,עלהנסיוןיהיהדמשיחאבעקבתא
הנאולחתתעבכמתיעדיודעמינפשנונמסור
זאתוהםאמרבא.רןרבזאימתי ,)ו"ח

הוא)כושליטתו,התור"הפי(שעלתור"ת
עלנפשולמסורצרךשאינו(להלכה,העווה

קודםהלכחפיעלשיצטרכוומתי ,כנוכראןזח
צריכיןובודאיהעולה,היאזאתיעלההגאולה,

יןכינוח'אז),שיחהיבנסיוןנפשלמסירות
בימינו:במהרהצדקנואללביאת

בבבאול fרודרשתפיעליאמראוג)
הכתובעלא) !ח(בתרא

כיאקכצם,עתחבגוייםיתנוכייא)חו(חושע

לגאולהיןכובגוייםוירבושילמדוחתורחבזכות



ח'י'ים

לפיריוששאלותוז"שבימינו.במההר

להתקרבותנזכה(במהבא,רורבןאיפתי

תורתזאתלהסאפרדוד).ביאתזמו

וזהכנזכר,התורהלימודידיעלהעולה,
פשום.

צובפשרתשחלהגדוללשבתונדרשה

יתברךהשםבעזרתהארכתי

עלהגדוליםלהזהיררבביםמוסרבתוכחת
ישראלבנילילדיתורהתלמודלימודהקטנים,

עלורקאבותינו,כמנהגומלמדיםבחדריםרק
אמו,בימנובמההרלגאולהנזכהזהידי

ימיכיה, ffהעולתור"תהעניוזהוכיואמרתי

ךכואחרהעלייה,ימיבספריםנקראוהנעורים
הירידהימיזהואחרהעמידה,ימיימירבאמצע

שלתורההעולה,תור.ייתזא"תוז"שכנודע.
שיתגדלוהעלייה,בימיהעולהשהואהנערים

יהיהואזישגיחו,זהעלבתורה,מעלהויעלו
כנזכר:בימינובמהרהבא,רורבן

בןאיפתיששאלומהיאמראוי)

(היינובא,רור

אפר .)ל IIכננזכהבמההגאולהלהתקרבות
בספראל Ifז(ודרשוהעולה,תורתזאתלהס

צרדביותרצר)(ד"ה'י Iורשא) ,ו//פכהנים(תורת

בםפריוכתבוכים,חסרוושישבמקוםזירוז

שאיוהמחשבהדהיינוע Iזי/הבעש//טתלמידי

החושיםכלכיהרעיונות,בפניהסוגרכיסלח
ו~אזניםהעיניםכגוןהםוגר,כיםלהםיש

כיותר'כןעלהמחשהב,כושאיזמהוהפה,
 .פיגולמחשבתלחשובשלאזהעלזירוזצריך
ביתאתתפושלמעזזרהבעבירהמצינווגם

גםח//ונענשיםכי ,)היד,(יחזקאלבלבםישראל

הרביםבעונותינובימינווהואהמחשנה.על
אומו,אמונתבמחשבהתלוידמשיחאבעקבתא

הנסיוזיהיהזהעלכי(פי"ב)בדניאלכמ"ש

צרגושלוםצו

מזה,בםפריםוכמ"שיאמינו,לאורבים
לחשובשלאבמאמרינופעמיםכמהוהארכנו

/ב Iמישהואצדק,נואלמביאתולהתייאש

/ש Iוכמשיבא,יוםבכללואחכהעקרים
י Iרש'ש IIוכמ ,)א"הפי"א,מלכים(הלכותהרבמ'/ם

שמעד)ו,(דירבםהכתובעלואתחנןבפרשת
ובזהלעתיר.יהיהאחד,וגו'אלוקינוהןישראל

 .ל f1כנעקריםי"גגימטריא ,אח"ראמונתתלוי
(עלהעולה,תורתזאתכשיתקנו}כןעל
פקודיבזוה"קנוכמ"שלבו,ועלאדםבנירוח
העולה,תורתזאתהכתובעלב)רלט, ב//ח(

שם],עייזוכו',רעהמחשבההאילאתקנא,
הרהורעלשמכפרתעולהוזהוהמחשבה,היינו
בתרגוםוכו ,)בפ"ז,רהב(ייקראל IIחזכדרשתהלב

אדם.בנילבעלהעולההמחשבותהיינויונתו,
רבהומדרש )ז;/ה ,ח"פ(יומאבירושלמיכתבוכן

 .)גז, l/פרבה(ויקרא

עלא)כז,(זוחו/גבפרשתובזוה"קמפורשונם
ישראל,כנ,םתדאתורתזאתזה,פםוק

עלםלקאדאיהורע/'ה,'ה fמחשבדאהעולה
קשוםמארחליהלאםםאהגשרבררעותא

לברליהואםםיאתדםלקאהיאהעולההוא
עכלןןה), fוכובנוראלהלאוקדהובעיגש,

צדקגואלביאתיהיהאז ,כנ"לוכשיתקנו
צרוו:יהיכובימינו,במההר

(תיקוניק fחזוח'רבריפיעליאמראוה)
Jדאורייתאב)כה,יתיקוזזד"ר

לעילאפרחתלאורחימודחילובלאומצוה
יוסי fראתתלמיריוששאלווזהוכגורע.

למה(היינובא,רורבןאימתיקיסמאבן
ישהרי fלתשובהימתינוואםעדייו,באאינו

ומצות,בתורהעוסקיםורבבות-אלפיםבישראל

ויתעבכבזכותם,צדקהנואליבאלאולמה
תורתזאתלחם)השיבזהועלעודנה.



הייםרצד

לעילא,פרחתשיחיחבתורחכשיעסקוהעווה,
כנזכר:לטעלחחעול"חתור"תיחיחואז

שחואחעול"ח,תורתזאתיאזבראוו)
ך l/בששכתבכטוחצדקח,

מלוחת 1I(רטלב"דטשפטים,פרשתהתורהעל

חשוב(הואהבקרעולתוחקי),בשעתועני
כועלדבריו.כאןעדעולה)הקריבכאלו
בא,ווובןאימתיוכו'תומיויושאוו

שהואהג:וו"ה,תורתזאתוהסואמר

כח)א,(ישעיחשכתובכטולעיל,כנזרבחצדקח
וכטאטרבצדקח,ושביחתפרחבטשפטציין

אתשמקרבתצדקחגדולחא)י,בתרא(נכאל llחז
 :ח lהגאול'

לשושובמאמרשאטרתיכטויאזבראוז)
קודשבשבתשחלפורים

ברישלעילבזהדברינופיעלצופרשת
איוב)(נר,בסנהדריןל llחזדרשתעלפרשתן,

ll צוl ' חעמלקיםשורשיחואזרה,עבווהאלא
ר"לספיקותלהטילערומיםבטחשבות
בלבםישראלביתאתתפושלטעןבאמונה,

בטחשבה,פיסלתןרחעבודחכי ,)חיך,(יחזקאל
חיינועמלק,אתלגטריוימחקיכלהוכאשר

גואלבביאתיט),חכ,(ךרכיסוגו'בהניחוחיח

תומיויושאווןחיעלבימינו.במהרהצדק
ווובןאימתיקיסמאבזיוסי'רביאת

נפשיאאריךכיותכליתקץאין(הלאבא,
והםאמרנחכה).מתיועדו,יא),(איובוכו'

ברעותאחעולחיחיינוהעווה,תורתזאת
 ,]/דבאותחקדושמןוהרלעיל[כנןכרדלבא,

שהמהנפסדות,בדיעותאדםבנימחשבתוזחי

וכשיכלוהעטלקים,משורשחמןטחשבת
אןוספיקות,המחשבותאותולגמריויאבדו
מתחתעמלקמחייתהיינובא,דודבןיהיה

כנזכר:לגמרי)השמים

ושלוםצו

מנחות(עייןבש"סובניו.אהרןקרבןזהבי) ,ן(

שאףבזהקרבן)ןחח 11(דוברש"יב)נא,

שהןביוםהאיפהעשיריתמקריביןחהדיוטות

יום,בכלגדולכהןאבללעבודהטתחנכיז
עכל"ה.וגו',תמידמנחהיג)ו,(לחלןשנאמר

מפהששמעתימהפיעלהעניולוטרויש
טצוהברסעודתעלכיזי"ג:,אאמו"רקדוש
החר"קןקנואבי(לסטריזוב),באשלו

אןוהגידביבח),יודעיסרפ(בעלןי"עמלאנצהוט
חחתעוררותאתרואיןאנוכיחסעוהרבעת

בעתמצוחברלחנעשחששיחנפשורגש
אנווחלאראשונח,פעםבתפיליןחתחנכו
כמומצוה,בריוםבכלנעשיםהגדולים
יוםבכלו)פ"ן,ואתחנןזוטא(פסקאל llחזשאמרו

לחרגישוצריכיםכחדשים,בעינךיחיוויום
חתפיליזבעתיוםבכלורגשחחתפעלותזאת

חק.דושים.דבריוכאןעדוחטצות,

להרגישלזה,ןוכחאדםכללאובאמתאמנם
כחדשים,בעיניךיחיויוםכלבבחינת

אולםחדור,וקדושיגדוליסנולהטיחידיאלא
התחנכובעתראשונחפעםרקמרגישאחדכל

דומחוזהוכנזכר,וכיוצאטצוחבברבתפילין
וקדושתומוחוברובגדולשחכחןלמח

ה.חינוךשלהאיפחעשיריתמקריבומדרגתו
כןשאיזמהויום.יוםבכלהדיוט),(דכהן
כןעל ,חתחנכובעתרקמרגשיחדיוטחכחן
והבן:בעבודחהתחנכובעתרקלחקריבצרך

אתהמקריבחצדיק)·(חוא Iהויהבח) ,ז(
מקריב(אשראיש,ג:וות

לבבווטטהרשבשטים,לאבינושיראלנפש
הןחהואישלגבוה,כולהעולחבחינתלהיות

חזקוגוףתאוהובעלמגושםמקורםההי
חואוחצדיק ,/חלעבודתשברושלאובריא



הייייס

הוועבודתכחומתשתהתורהכיחלש,נבר
קרבושהצדיקהאישצרדכןעל 1סנופיוולרוב

הנופניומכחכםלהתפלל,יתברךהשםלעבודת
כחלהצדיקשיתןהצדיקשלבעדושחדו

לושצריךמההלז,האיששלנשמייובריאות
לקיוםלוצשרדמהונםיתברך,השםלעבודת

יחלששלאכמותו,מעיוצאצאילהיותהמיו
 ,ביותרהפשוטלאשיהכחשזהו ,נבורתוכח

(הנשמי,עורשכתוב)וזהלהצדיק.מזהויותן

ריב,הקראשהעווהשל)הגופניחלק
כנזכר),יתברךהשםלעבודתשקרבו(האיש

יהיה:וו(הצדיק),וכהן

ולחטאתלמנחהלעולההתורהזאתלן) ,ז(
ולזבחולמלואיםולאשם

אאזמו"רדבריפיעללומרישהשלמים.
קודשידכתבשלמהשםבספרוזי"עהקרוש

הש"סדבריפיעללומרישכיהלז,הכתובעל
סםלונעשיתזהכהתורה,כיב)(עב,יומא
וזהר"ל.מותסםלונעשיתזכהלאחיים,

ובנרוההוא)(פעםהתורה,ז~תשכתוב

הוא)ופעםחיים,סםלונעשית(זחנוומנחה,
לעיל).כנזכרזכה(כשלאוואשם,וחטאת

איךדעתמלמדתשהתורהשם,פירשב)
שהואלמי ,יתברךהשםלעבוד

יתברךהשםלעבודאדנדולה,במדרגה
למיוגםולמנחה/',לעולה IIוטהרהבקדושה

מן(להצילוולאשם,לחטאתבבחינתשהוא
שעברו),ואשמ'!וחטאותיועלולכפרהחטא

שםנוכתבהקדושיםדבריותוכןכאןעד

ופירוששמע,מאלואחדפירושכיאאזמו"ר
אומשלואיזהוזוכרושאינול, IIזמשלואחד

מזולתו].

זי"עחיד"אהק'שכתבמהכפיפניםכלועל
ועשהמרעלסורחמצר"אהוספות(עיין

רצהושלוםצו

(גםאחדפסוקלפרשיכוליןכיו)פו,אותטוב
אושלפניוהמקראותעםשייכותאיןאם

ולאכולוהפסוקכלשיפרשורקשלאחריו),

דבריעלהכתובלהשליםבזהלומרושימקצתו.
'שכתובמהכנזכרשלמהשםאאזמו"רמרו

ולמלואיםכיוי/ולהשלמים.ולזבחולמלואים

ל) IIיוזהה II(ובזהלעילשכתבנומהפיעלהוא
בזיוסירביאתתלמידיושאלוהמדרשעל

התורהכיוכו',באדודבןאימתיקיסמא

דרבנןחלוקאולמלאותלהשליםהואהקדושה
לקיימםיוכלשלאהמצותבאותונםשלו

וגו',התור"הזאתשכתובווהבפרטות.

החלוקאולהשלים(למלאותמוראים",יירו
עולהבתורתהעוסקכלכיג, flמהתרידרבנז
שישהיינויירושומים",עולה).הקריבכאלו

ובזהבעלים,הנאתונםלשמים,ריחנחתבהם
והגוף,הנפששניהם,חובתידילצאתיוכל

הגאותידיעל ,רוולמותסםיהיהושלא

בתורהרקמתבודדהואכיבלבושיחשוב

עבודהעובדוכאלו ,נדולהיותרעוווזהולבדו,
לולהיותויוכל ,)בפי"ב,בהעלותךזוטאכפםקאזרה

כושאיומהרו/ל,וכו'סםזהידיעלהתורה
 ,)ןג,(משרדעהודרכיךבכלבבחינתכשיתנהג

חייםאורחערוךשולחןזהבבטורי(המבואר
שיששלמים,בחינתוזהו .» 1א(סעיףא Itרלסימו
שמים,לשםוכונתםבעליםהנאתגםכהם
ולמנחהלעולהרקולאשם,לחטאתיהיהשלא

כנזכר:

אהלפתחאלהקהלהעדהכלואתג-ו)כח,
ה/צוהכאשרמשהויעשמועד,

שימועד.אהלפתחאלהעדהותקהלאותו
המרהאחרוובגלותמדוכאיםאנודהנהלומר

נושענולאועדייווארוכות,רבותשניםזההלז
כיאםשמו,יתברךמאתוהאמיתייתכגאולה



חiןiןםצרו

בתשובהתלויהדברואםישראל,אלמןלא
רביםישהלא ,)בצז,(סנהרדיןחז"לשאמרוכמו

ורביםועבודה,בתוהרעוסקיםשלמיסוכן
שאיוהעיקריהחסרווזהואךתשובה.בעלי

למעןה'אללשובאחדכללבםמייחדים
רקישראל,כללישועתשזהוהגאולה,תכלית

 ,לדעתוומאויולצרונועצמומושךאחדכל
עלישלוםלומרהעמיםכשלוםרוצחוזחו

לביזכיתייקייםכייחשוככיחגסנפשי,

חנחעצמי,בפני ,)טב,(משוימחטאתיטחרתי

הארכנווכאשרזה,ידיעלכידוגדולטעות
זכיתמלציתוזחומקימות.ככמחכזחלומר

קורא,חואשרשרידיםאמיתייםלצדיקיםגם
לעיל,כנזכרחגאולחלתכליתומאוייםשרצונם
וכדעתם,כידםיחזיקולאחעולםאםאמנם
עולםדורםשאיוחדורונדוליצדיקייעשומח

הרבים.כעונותינוהגאולחעיכוכוזהויפח,

כולם(שיקחלו ,היהקהערהוכןאתוזו'ש

לחשםאחדכלכאחדכאישכרצונם,

פתחאיחגאולח).לתכליתוצרונויתכרך
שיכנההמקשדביתלכנין(היינומוער,אהי
ויעשואן)ומצות,בתורחמעשינוידיעלרק

ושלוםשמיני

ולתקן)לעשותאזיוכלחדור(חצדיקמשה,
יתברךחשם(לצרוואותן,ה'צוהכאשר

ידיעלוזהוחשלימות),לתכליתומצותו
כנזכר.מועראהיפתחאוהערהותקהו

ויאמרזהאחרשכתובמחלימרישובזה
צוהאשרהרברזההערהאומשה

רצינווזחולעשותןח'צוחשזחויעשות,ה'
יתברךלרצונוחעדחכלתקהלאשריתבךר,

שלימה.לגאולחשמו

ואידךדן. ,'כחעדהותקחלחמסורחוזו'ש
אחד,כאישחעדחותקחלא) rכ(שוטפיס

 .שמויתבךרלרצונואחדכלבאחדכאשיחיינו

שתראודכריםהרבר,זה ]'ח/דב[רש"יוז"ש

לעשות,ח flחקבצונילפניכםעושחשאני
עושח,אניאחיולבכודלכבודיתאמרוואל

הגאולהלצורךשיעשושכדבריס(חיינועכלו'ח.
לכבודאחדכליעשואלחמקדש,ביתובניו

לכבודורקמשפחתו,לכבודולאעצמו,וטוכת
במחרחרצוןיחיכןושכינתו),שמויתכךר

אמו:בימינו

שסיני

חלקתןב)פי//א,רבה(קהלתרבחכמררש
חמלואים~ימישבעתאלולשבעח,

חשייכותמילח.ימישמונתאלולשמוהנ,וגם

ימיחשבעתחנחכיי'ול,לזהזהוסמיכות

ליוםמקויםשחיורקחיחחשיבותומלואים
כלכןעלאליכם,נראחח'חיוםכיחשמיני



ח-י-ים

המשכןמעמידמשההיההמלואיםימישבעת
עדייו,שלימותאןהיהלאכילהורותומפרקו,

שמו.יתבךרכבודולהגלותהשמינייוםבאעד

ר)כא,(רכאשיתע"האבינובאבהרםנאמרוהנה

שמונתבובנויצחקאת,אברהםוימל
לומרצרךיוהיהאלקים,אותוצוהכאשרימים
בארגאזקיניקדושבזהוכתבהשמיני,ביום

ממאדניסוחורשמאמיריששרככביוימל,ר"ה(ויראדכלה
בכלכיהקדושיםספריםובשארייא)איתיב

היהאבינוציחקשנולדמיוםימיםשמונת
לקייםעיניםבכליוןומצפהעומדאבינואברהם
נצפוהכאשרהשמיני,ביוםבנומילתמצות
כאלוימיםהחןכלהיהכןעלית"ש,מאתו
שעה,ובכלעתובכליוםבכלכסדראותומל
שמונתבןנאמרכןעלותשוקתו,רצונופיעל

(עי;ישרןןיכפירושימים,הח'כלדבוקימים

ובןיב)יו,(ארכשיתהכתובעלככ),י,שמיתרש"י
כנודע.זכרכללכםימולימיםשמונת

המלואיםימילזהזהדומיןשפירוזהו
שכינתולגילויהקיויבשבילרקבחשיבתן,

מליהימישמונתוכוהשמיני,ביוםשמויתבךר
כנזכר.

ליבשהיוםבפיוטשאומריםמהי"לוזהו
העולםוהקשונמולים,המהלשמךומבטן

רקמבטן,כשנולדלמדלאיבוהמצוההלא
שמעתכיווהיטבתיישב I'ובזהימים.לשמונת

צרוןם I'לקילמולואביויצפהמידבמטונולד
לשמךבמטןהוישפירכןעליתבךר,השם

כמובן:נמולים,המה

ה'צוהאשרהדברזהמשהויאמר .)ו ,ט(

 .'חבכודאליכםויראתעשו
באורמובאזה,ח)על.פי"כ,רכה(כמררככמדשר
הדרב,זהשכבתתי)אדחכא"רהרדכזהה II(רהחיים

רצזושלוםשסיני

דתימאכמההמילה,עלהדבר,זההואמה
כאןעדיהושע,מלאשרהדברזהר)ה,(יהושע
לשובו.

ע"האבינובאברהםשנאמרכמוהכובהובראה

יז,(רכאשיתפניועלויפולשנמולשקודם
מההשכינה,בפנילעמודיכולהיהשלא ,)ג

(הוא ,הרברזהוז"ששנמול.לאחרכןשאין
תעשו.ה'צוהאשרהמדרש),כדבריהמילה

(בפניכם,הי,כבוראייכםויראזה)ידי(ועל
כברשהיווהגםכנזרכ).ליפולתצטרכושלא
דןרעלהכוהנהואאן,נמוליםשיראלבבי

ועלקושר,בריתהיסודלשמירתלהםמוסר
וכמבוארהשכינה,פנילראותיזכוזהידי

צוהאשרהרברזהוז"ש .)כצג,(ווח"כבזוה"ק

עש"הלאכה)יט,כ(שמואל(מלשוותעשו,הן
כריתהיסודשיתקנ"ושתיקבו),היינושפמו,

כנזכר:וגו',אייכםויראזהידיועלקודש,

וכעדכעדרוכפרוגו'המןבחאלקרבז) ,ט(
ואךדידן. ,/דוכפר[מכסודה]העם.

יז,(כמרבדואיןר ]ג[בעדם.וכפרפסוק)(בהדין

 ]ר[עליהם.'וכפרהעדהאלמההרוהולךיב)

וחצילנושמךבכודדכרעלשיענואלקיעזרנו
י"ל .)טעט,(תהליםשמךלמעןבו I'חטאתעלוכפר
רבשומיזי"עהקרושאאמו"רדכריפיעל

נאנעתיקבד/'התפארת)צבישו"ת(קהתמרדרבים

מרליהשלחא) ,ז(גיטיןהש/וסדבריעלוכוי,

עליהעומדיםאדםבניאלעיזר,לרןעוקבא
הרשעים,בתורשישהקדושהבציוץכיוכו',

חיותכויהיהשלאכעולםדברשוםלך(שאין
מקנאאותו),המחיהית"שמאתוקדושנציוץ

שלורשבשורשםהשייכיםהצדיקיםאל
הם'כיאותםשונאיםהםזהידיועלנשמתם,

אינווכשהצדיקזה,לעומתזהאחד,בשורש
אףעליו,בכעסהםכן,גםנפשםאתמתקו



חייייםרחצ

 ,)אג,(גמיהלחזיונזלייהוחזילאראינהוגבעל
שם.ועייןהקרושיםרבריותוכןכאןער

אהרז,שםעלהעגלשנקראונהיובןולענינינו
הערו/ברקעשאוהובאמתכיאם

שפתיכיז)ה,(מלאכינאונרבאהרןאמנםר"ב,

שושבינאנקראוחוארע/ות,ישמרוכהו/ו

 ,שיראלכנסתהיינו ~)כגג,זוחווג(עייזדמטרניתא
 ,ישראללבניששייכיזנציצויזהיהרבובהערב

לאזאת,להםהיהלאואלוחיותו,היהווהו
חיהלארבינווונשהלישראל,מתקרביןחיו

להםושייכותחיותםניצוץשהרגישרקמקרבן,
נפשותם,עלחסכןעל ,ישראלבניעם

ניהושהואאהרןלחלקשייכיםהיווכשקירבו
ישששםישראל,כנסתרמטרניתאשושבינא

לתקולושייךהיהכןעללחלקם,שייכותלהם
ישמרוכהושפתיכועלעליהם,ולכפרחטאם
ר"ב.ער"בגיונטריאוע"ת,

ובעובעוךוכפרהמזבחאוקרבוז"ש

בערם,וכפרזה),בפסוק(בןהעם,

חטאעלבערםולכפרלתקזצרדשהוא(הייבו
עשאוכיאםלך),קחדווחכ ,ט(רש/ןי/ש Iכונוה,

קצתנפשולשורשששייכיםמפנירב,הערב

ושלוםשמיני

שונאיםהםכןעלכיכנזכר,שבהםבבצוציז
והווךש) IIוזכנוכר.בערםיכפרכשלאלו

יצאכיעויהםוכפרהעוהאומהרה

במחלקותםקרחבפרשת(הנאונרובון,הקצף
זהיריעלשהואואהרומשהעלושנאתם
בערכשמכפריםליזהרצריכיןאךכנזכר,

לטובתכונתויהיהשלאנפשו,לחלקהשייכים
עצמוכבורויתרבהעמו,שישלימוכריעצמו,

מהזהושנתקןוש, iיתשונוכבורלמעןרקחן'ו,

כריאחרים,באנשיםנפשנולחלקבםששייך

אוקיעזרנווז"ש)יתךרב.לפניונחטאשלא
(כנזכר).שמך,כבוורברעוישענו

שמךומעןחטאתינועווכפרוהציונו

לעיל):(כנזכר

ויברכם.העםאלירואתאהרןויווישככ) ,ט(
הןירי//ווקרינויר"ו[תכיכ]

אהרווסמךכא)טז,(לקטוואירךרן.בונסורה,

(שטותהלוחותאתמירווישלך ]ג[ירו.שתיאת
ימחץ ]ח[כז).נמו(יחזקאלירוומלאונד]יט).לכ,

בזהשכתבתיונחעייןיח).ח,(איובתרפיהנוירו

 )א( )/ג(אותהסליחותבונאמריששכרבשער

יתרבך:השםבעזרת

אחדשרישכייג)ארתק.ערךקדמיתבמדבר(הרבארבתיבאלימהזצ//להרמ"קדבריפיעלבזהיי"ל .)א(
ששחטרירסףמכירתעלבהמקטרגשהיהעזים,שעירשלרםימןיבידואחזוכל'ברקיע

רבינומשהובאתמורתו,אילשהעלייצחק,עקידתעללקטרגאילשלדםשמאלרבידבחנם,עזיםשעיר
שהקירבפסחקרבןידידעלפסח,שלשהבשחיטתשמאלמצדהאילאתיהעבירהצאן,בעלשהיהע"ה
עלושעירוכון,דיצחקאילדםמידייהשליךהשמאליתבידווהכהמנא,אמיןעלגבריאלגברמשה

הרוגיעשרהוכרן,הביתשימרישיזרערבייםבחורבןלנפרעעומדתימינובידהדםעדייןיוסףמכירת

שם.עייןזצ"ל,הרמ"קלשרןכאןעדמליכח,

ל, IIכניד)ז,(קהלתזהלערמתזהאתדקדרשה,'להידיםניגלדהמהם ffהידידאליכייןשפיר,בזהי"ל"
בעוה"רעדייןייסףדמכירתימיןהידורקפסח,קרבןדםידיעלובצחוהובמתקכברשמאליידהצדוהבה
כנזכר.הגליתבאריכיתעימד

חשבהאלקיםרעהעליחשבתםאתםכ)ב.(בראשיתכמ"שלזכות,באמתלדוןישיוסףהמכירתיחבה
פפ",ןרבה(בראשיתרבחבמדרשיוסףבמכירתשםןכמביאררב,עםלהחיןתהזחכיוםעשהלמעןלטיבה

מכירתיידישעלהיינירבה.המדרשלשיןכאןעדעילם,באילכלהאכילןלחםלחם,לאכוליישבייו)
מצרי"םגלותצריכיןהיהאשרהעניןפנימייתבסידיכןבמצרי"ם.יוסףידיעלופרנסהשיבענמשך



רצטושלוםשמיניחיים

אקרשבקרבילאמרח'רבראשרהואיג)כי,
פירשאכבר.חעםכלפניועל

שמחונוערתי ,ריברחינןאשר)חוא(ר"חי flרש

אלמג),טג,(שמותבכבוריונקשרשיראללבני

משחלואמר ,במכוכריאלאכככוריתקרא
חביתשיתקרשחייתייורעאחי,אחרולאחרו,

ךב,אוביאוסכורוחייתימקוםשלבמיורעיו
וממרממניגרוליםשחםריאחאניעכשיו

אתתעבררןממציר"םהעםאתבהרציאךרגר'האותלךוזההנבחר,למעמדולבאמשם,הניצרצותלהוציא
יב).גי(שמיתהזהההרעלהאלקים

נמשךהחטאוזהבמדבר,הידרעבחטאיב),איהשיירם(שייוכו'במסיברשהמלךעדכךאחרלאשראן
במצרים,הכשפיםממקורהיולאשרכןגםיד),מימןתשא(נתחרמאביםמיכהפסלעמהםשעברידיעל

העםהגיעוזהירישעלכיוןהכשפים,מקורלמצרי"םיוס"ףמכיר"תולתכליתלטובה.היהלאכיונמצא
ייוסףמכירתחטאלמפרענתעוררמעשהאותוידיועלמעשה,ולאותומיכהלפסלכרחםבעלכךאחר

ידרקבשלימותשולטבקרושהראיןיוסף,במכירתהמקטרגשלימי"ןי"דאותווניעורחוזראזונמצא
ררוש).דרךועלאפשרבווךרקובוינווכלהפסח,יויעלהנמתקשמאל(שלאחו

רוציםשאנחנוהיינויוים),(שתיידירוקרינןאחת),(ידידרכתיבהלוהות,אתוכ~ריו~שלןזהידילנול
דקדרשהידיםשתיכחריחזרןיוס"ףמכיו"תחט"איתוקןוממילאהנזכר,החטאתיקרןולהמשיךלקוות
הלוחו"תהשלכתידיעלרבינרשמשהוכיוןשונאיהם,ולבטללודותכנזכר)אלקיםעשהזהלעומתזה(את

ופקדתיפקריביוםכייד"ו,בתורהכתיבבאמתאבלירי"ו,קוינןכןעלהנ"ל,חטאלבטלרצהמיד"ו
ברחמים.בימינובמהרההעתידהגאולהעדלגמירזהנתקןלאועדייןלי),לכ,(שמןח

היינולהשלוכים,והנוולהההטאתוכנושותליורויכרכםהנוםאליר"ואתאהחוישאנאמרכןיאהר
וכיוןזה,לתיקוןרקשנעשהשםרש"יכפירושהידוע,הנזכרחטאלתיקוןהחטאתהעג"לזהשעשה
אתאהרזוישאוהשלמים,רהעולההחטאתמעשותוירדהנזכר,לכפותהקרנבותרהשליםכראוישנעשה

השתייתוקןזהידישעלידי"ווקרינןמהחטא).ועונשקללהאותומהם(לבטלויכרכם,הנוםאליד"ר
יד"ו,רקבכתובנאמוכןעלגמוו,התיקוןהיהולאאהןו,בגיבמיתתצוהאזהגיעבאמתאבליוים,

הובים.בערגרתינובגלותעודנהואנחנו

אתנוליוהשרו"רונאש[רגן']ההיהעש~רראשנוליד"ל[שתי]אתאהרווסוכןאחירבפרשתכךואהר
עש"והואהשעי"רכיאחיר)פרשתישלרםחיים(עןייאחרבמקוםשכתבנו(כמונרר"ה,אץראלנוונות"םכל
אלעליוהשעי"רנשאהעונר"תאלווכלבעונותינו,הזהוהחלהחשךהאווךהאחרןוגלותאוו"םאבי
ונפש,בגוףלישראלשעשוהגלותודחקותהגזיוותגבודלבגזירתם,זאתגומואדו"םכיגזיר"ה,ארץ

בגרמתו),שהיהראשןעלישראלעונ"תכלויחולוישראלאתהחטיאוזהידיעלהושעה,מלכותבגזיות
 .כנזכרידי"רוקוינןהתיקרן,קודםידוכןגםונאמר

המזבחאתיכפורימיםשבעתשני,הביתקווםבהנבואהשנאמריר"ו,ווכלא"ו(יבחזקאל)כךואחר
השנישהביתוכיוןלכפר),המלואיםימישבעתשהיההמשכןדוגמת(היינוידו,אתומלאואותררטהוו

ידיס.בשתיהתיקוןלהמשיךידי"ר,קירנןואנחנרידו,וקכתיבכןגםגמרר,תיקןועודהיהלא

לעתידעלרומזי"לכן,יננולאוכשכנו~צילןורצתכששותפנה,ו~רר~וכהז(באירב)כתיבכךיאהר
אבלשמצילכו,ית"שהריעה(גדילייצי,ן,שכי),אלפיבשיתשהמה(הצריתצרית,בש"שכיהשביעיאלף

שוםשםיהיה(לאכן,'!ננולאהשביעי)(באלףכשכ"נו,אכן)וח"ל.שוליטתןהקליפותמדווישעדיין
כתיבכןעלשנה,אלפיבשששירפאשמייריוכירןכנודע).לגמיריאבדווהקליפותכלל,אזנכרימגע

באלףשיהיההגמררלתיקוןבקריבלהגיעצפינוובצפיתינוקוראיםאנחנוכיידי"ו,וקוינןיד"ועדיין
וקלהס,שוידעודיהיהולאיכפו,הגלותאריכרתכידקליפה,ידיסשוםעודישלטרשלאהשביעי,

 :בימינובמהרהית"שבחסדומושליםדקדושהידיםהשתי



ח'י'יםש

העםכלפניועלעכל"ה. ,)בפיןוב,רבה(ויקרא
דיועושהכשהקבווהוי Iרשפירשאכבד,

הואוכווכין,ומתקלסמתעלהמתיראכצדיקים
אלממקדשדאלקיםבוראמא)סח,(תהליסאומר

 ,)בקטו,(זבחיםממקודשיךאלאתקראממקשדד
עכלןוה.

וצדיקגאוובשםששמעתימהפיעלויזול
 ,ממקשדדאלקיםנוראשפירשאחד

כדשרתמהעולםהצדיקיםאתכשמסלק(היינו
יחסרואיךכנזכר,כזהי ttרשופירושרז"ל

יתברךלהשםוהעבודהרוחהנחתלמעלה
בעולםכחיותוחלזחנפטרחצדיקעושחשחיח
בעבוחד,נסיוועודאיןלמעלהשםכיהזה,
אךכחכנודע,שכרוקבלתזמורקוהוא

שמויכתרךמאתומתחלקותורתועכודתו
כל ,ותלמידיוקרוביולכניוחלקים,להרבה
תורתוכחלקקרכיתלושישמיקודם,הקרוב

ישלימובכללותוהמח ,ממנושלמדועבודתו
דא[אךרוח,הנחתלמעלהיחסרשלאזה

נכללזהחיהכתחלהכיהצדיק,בפטירתעקא
אצלוללמודומצוינרנשוהיהאחד,באדם

כהיותולאחרים,ולהשפיעמקדושתו,ולהנות
כךאחרכשנתחלקכושאיומהאחד.במקום
מקומונודעלאכנזכר,וחלקיםנצוציולכמה
אבלהוא],איפואהחלקיםמואחדוכלאיה,

למעלה.יחסרלאובכללותונתחלקבעצמותו
ותעצומות,עוזנותוהואישראלאלוזןוש)

ויתחלקלו,(הסביבלעםהצדיק),של(הכח
כרכתככללותיחסר(שלאאלקים,ברוךלהם)

מזה)שמויתכרךאליורוחוחנחתועכודתוחו
הנו'ל.דבריכאועדכנזכר,

גודללאהרומשהשחודיעי"לזהפיועל
 ,וממךממנוגדוליםשהםבניוקדושת

אדרבאכיכזה,לנחמוהיתכויפלאולכאורה

ושלוםשמיני

כיידעבאשריגונו,עלוכאביגוןיוסיףבזה
כמוהם,שאיוכאלווקדושיםגדוליםבניםאבד
לסיפיהשפילאךואהרו,ממשחגדוליםושהם
העםפניכלועלכד"השרן'יבדברידקרא

ממקדשיךאלקיםנוראלעילכנזכר ,אככד
עוזנותוישראלאלהצדיקים),את(כשמסלק
אלקיםברוךלעם,הצדיק),(שלותעצומות

רבראשרחואעווהרבינומשהוז"שכנזכר.

(שסילקםאקרש,בקרבייאמרח'
קרושתכחאמנםחעולם,מוהאלולהקדושים
וממילא ,ישראלכנילעםיתחלקעכורתם
אכב"ר,חעםכיפניועיוזהו)קורם.הקרוכ

ואביהוא,נרכהמהשעשוועבודתו tהככור(כי

אלקים.בריךוכנזכר,העםכלפניעליהיה
שמיםככורפניםכלשעלאחרוששמעוכיוו
פניעלשיתחלקשמויתבךרלפניורוחונחת
וירוםלמעלה),יחסרלאוככללותוחעם,כל

שעלכיוורעתו,ונחהשקטהככר(אזאחרז,
שלריחהנחתלמעלהיחסרלאפניםכל

לאבפרטותבניומיתתשבצערוכיוועכורתם,
לקמוכנזדנ ,ודביקתוקרושתומרובחרגיש

הנחתיחסרלאולמעלהאקרש,בקרכי,ה tבר

כנזכר:רוח)

חסרג'במסורהכקרביאקרש.ביבקריג) ,ו(

לח,(תהליםואיךדדו.בלישנא,
ומיורעיקרביחדלו ]ג[עמר,.מרחוקוקרכייב)

כזהשכתכתימהעייןדי).יט,(איובשכחוני

ותתצבר)ב,(שמותהכתובעלשמות)(בפשרת

(קא,זבחיםהשו'סדכריפיעלמרחוק,אחותו
הנגעים,אתרואהזרואיוהוא,זרמשהב)

כוגםשמשהפיעלאףכיהוא,קרוכאהרו
אףאהרו,כמומרים,שלואחיהקרוכהיה
רבינומשהלגביליחשבשידלאכופיעל

בהשםרביקתולגודלארם,בניקרבותשום



חייס

אחותוותתצבוזוושהפפרשים.כפוושיתבךר

עודשםעיין ,עמוקרבותלהשאיומרחוק,
מזה.

האפשריכפיאחדכללהיותצריךוכו
לאלאמו]לאביוהאומר,בבחינתבמדרגתו

ידעלאבניוואתהכירלאאחיוואתראיתיו
 ,)כrלג,(ררביםינצורוורביתךאמרתךשמרוכי

בעתמכובדה'קדושהכחזבאהרןחיהוכו

יבכיישראלביתוכלאהרו,וידוםבניי,פטירת
הצדיקיםאת fהשרףאשרהשריפהאת

היאאבלואביחוא,נדבהאלוחקדושים
כיאחרו,וידוםבניו)(שהםקרבותיובבחינת

נפשומסררקגשמיות,אחבחרגשלוחיחלא
בר"חבררבינובםמךו(יעייזרגעובכלעתבכללח/
לאמר).חןרבראשרחוא

(כנזכרעמרו,מרחוקוקרבייחמסורהוז//ש

וגםל, IIוכנמרחוקאחותוותתצבבד"ח

עללאחריםומוכיחבאמתה/שעובדמי
קרוביואנשיעםגםנסיונותלוישחאמת,
ובפרטרואותעיננוכאשר ,ביתוואנשי

בזחע"ההמלךדודוכמ"שדמשיחא,בעקבתא
הייתיטוזרעמדו,מרחוקוקרבייב)לח,(תחלים

בחוץראי ,)כrסט,(שםאמילבניונכרילאחי
כוגםש fוז/וכיוצא.יב)לא,(שםממנינדדו

ומייורעייקרובייחרווחעניז)לביאור
(כנזכר):שכחוניי,

פרשתבחיירבביבר(ומקרריראובניילקוטבמדרש
כיי//לננעו.בחראחרןבנייתרו)

 rסימאחיר(תנחומארז//לשאמרומחעםאחדזחו

(בפרקבסנחדריזש f1מוגםנשים.נשאושלאו)

זקניםשניימותומתישאמריא»(נב,מיתותד'

מ"שוגם .הדורננחיגואתחואני ,חללו
שחיחאחדבדרךחדוהכלזרח.אשבחקריכם

שאושלוםשמיני

לומרשידלאזהזולת(כי ,חאלולחקדושים
חדבריםשיהיהכאלופעלהשרפיקדישיםעל

אחרבמקוםשכתבתימהפיעלחןוו),כפשוטז

גדוליםכמחודעתהראשוניםביזבפלוגתא
כשעובדיותרהיאהעבודחשלימותכימחם,
מנצחזחכלועם ,הניגודבכחיתברךהשם
(זי,זרחעבודהחגמראדברידרךעל 1יצריאת
יצריח,דניכוףחיכאכיחונות,אפיתחאניזילא)

באיזהוזי"עהקדושאאמון'רמזחכתבוכבר

פזה.חטהוריםבחיבוריו'ם 1שבחישלמקומז

חיינוזרה,אשבהקרייבםלינראהובזח
פיעלואףזרח,חאשחרע··יצרשגירו

כלחיינוגדולח,עבודהוזהו ,ונצחוחועמדוכו
 .הניגודבכחזה

תויייישא)פיןוב,רבח(יקירארזןולשאמרומחוכז

בכחזחדרךעלחואומקרש,נכנםויייין
מעוררוגםהייו,ץלא)כ,(משליכתיבכיהניגוד,
סוטחגביא)סג,(ברברתחזןולשאמרוכמותאיח,

נכנסוייןשתוייכןעלנזיר,לפרשתשנכמך
בליקדושותבמחשבותזחכלעםלמקדש,
ומוראפחדקשח,ייוחיהכיעוו,חרהור

בכחלעבודגדולנסיוווזהו ,מפיגוח'ממקדש
כזח.הנינוד

ביבמותחז"לאמרוכינשיים,נשאוואוכו
מןאותנושמצילותדיינודנשיםא)(סג,
חזאת,כשמירחבנשיאתוצרולאוחמהחחטא,

ואףהרע,היצרניגודיותרלהםשיהיחכדי
חטא.מחרחורגםלחשמרינצחיהוכןפיעל

הווו,זקנייםשניייימותומתייאמרוכןועל
שוםעודלחםאיןזקני"םלחיותו(חיינו

זחואיןהניגוד,כחאצלםשיךולאתאוח,
(שאנחנוואתה,ואניחעבודה).שלימות

וזחו ,חניגודבכחונעמודעדייו,ימיםצעירי



חייםשב

גדולהעבודה(בדךר Iהרורננהיגטוב).יותר
והעולםהדורלפיכיהחסרון,זהו[אךכןו).
וזהולהם,וכדאיראוישאיוגבוה,דךרןההיה

שלהם].החטא

הרע,יצר(היינובה"ר,אהרןבניוש Iוז

כדאמרינוכהרלצדיקיםלהםשנדמה
עודלהם(לעשותנגעו,בזה) ,)א(בנ,בםוכה

עלואףהניגוד,כחלהרבותכדיגניעתו,יותר
כנזכר.יתבךר)השםכצרוןינצחוהוכןפי

רבינומשהשאמרמהמובןשפירל IIיוזהו

אניעכשיופטירתם,אחריהכהןלאהרן
יהא).ר"ה '''שר(וממךממניגדוליםשהםרואה

דכפשוטוכזה,לומריתכואיךיפלאולכאורה
הנזכראחדכללדעתחטאלהםהיההם

ואהרורבינוומשה ,נשרפוכןועל ,לעיל
כידפרשתמעשהקודםאןשהיה(ובפרט

חטא,שוםלהםהיהלאמריבה)ומיתשא

זהולפיוכו'.גדוליםשהםעליהםיאמרואיך
כנןכרהעולםנגדרקחטאהיהשזהוכיוויובז

כך,כלהניגודבכחללחוםיכוליןשאיןלעיל,
הריבעצמותםאבלכזה,בדרךליכשלויכוליו

לנואיןשאנחנוכיוןוממך,ממניגדוליםהם
בעצמותם,עבודתםגדולהכןאםהניגוד,כח

וכבזכר.

מהעלכנודע,המהרש"אשכתב[וכעיז
במקוםב)לד,(ברבותל IIחזשאמרו

גמוריםצדיקיםאיןעומדיםתשובהשבעלי
מייריתשובההבעליוהיינו ,לעמודיכולים
עבירהבמקוםשהיהרקכלל,חטאושלא

כוועלונסיונם,עבודתםגדולכועלופרשו,
עבירה,במקוםכללהיושלאגמוריםצדיקים

לעמודיכלולאכזה,נסיוןלהםהיהולא
מה(ועייןבשרכםהעליוןעדןבגןבמחציתם

ושלוםשמיני

בזאתשלחולאביובד"חויגשפשרתל.עילבהזשכתתני

 : ]) Iוכו

וביןהטהורוביןהטמאבין;הברי;מז)(יא,
החיהרביןהנאכלתהחיה

קעג)(פי"א,כהניםבתורתתאכל.לאאשר
 ,לטהורהטמאביןהטמא)בין(ד"חי Iרש'ופירוש

כברוהלאלפרה,חמורביןלומרצריךאינו
לך,לטהורהלךטמאהביואלאהם,מפורשים

וביו .רובולנשחטקנהשלחציונשחטבין
לערודצביביןלומרצריךאינוהנאכלת,החיה
כשירהטריפהסימניבה]שנולדביןאלאוכון,

קער),פי"א,כהנים(תודתפסולהםימניבהלנולד]
עכל/'ה.

נוגהמקליפתלהשמררומזכיבעלילנראה
השערהכחוטרקההפרששהוא

ביןש IIון .ו'/חלטומאהלהיפךמקדושה

חציונשחטביןיך,יטהורהוךטמאה

בזהההפרשכיהיינורובו,ונשחטקנהשו

יותרנשחטהשערה,כחוטרקמדינאהוא

ואםוטהורה,כשירהחואחשערהכחוטמחציו

ביןהחילוקוחריומטמאה,נבילחזהחרילאו
ואינוחשעהר.כחוטרקלטחרהטומאה
צביביןאויפרהחמורביןוומרצריך

לכל,שידועחחמורח,עבירחביןחיינווערור,
 ,לכלניכרשחרידקדושח,עשחמצותובין
ההפשרשחואנוגהקליפתעללחןהיראלא
כמובניקל,חןןולטעותויכוליוחשערהכחוט

סימניוזןןשהקרושים.ס~ריםבחרבהשהזהירו

פסווה,סימניבהםונוורכשירהטריפה

עלרומזרקמובן),שאיבולשוןזח(שהרי

פניםשמראחציהוב,בחינתשהואנוגהקליפת
 iכגםמפורשוזהוורע,טובמעורבצד,לכל

הכתובעלקרושיםפרשתבסוףי ffרכשביותר
אצן/ללטמאה,הטחורההבהמהביוהכ)כ,(לקמן



חיים

וכו',הםוניכריןמוברליןשהרילחמורפרהבין
 ,חציולנשחטסימושלרובונשחטביואלא
הרישערה",/ומלאלחציורובוביווכמה

בעזרתלעילהנזכריםכדברינוהרמזמפורש
יתברך.השם

הו,חסרהטהורבזההמסורהיו/לזהפיועל

ביןוהברותםחנ)כ,(לקמוואידךדו.

לעיל(כנזכרוטמאההטהרההבהמה

הטמאננוהטהרוהזהנג]קדושים).בפרשת

הקדושיםבספריםשהזהירו(כמויט).יט,(במדבר

החומשעלהחייםואוצרהברכהבהיכלובפרט
הישרצבימה"רהקדושהרברבובשם

יראהיהשנהארבעיםעדכיזי/וע,מזידיטשוב

מהואנונונה,מקליפתח'וואינואםלנפשו
עוננו.מרובבבשתינו,ונשכבהאבתריה,נעני

שהואמיגםהטמא,ננוהטהרוהזהוזווש

שיטהרלרבים,ררךומורהוארמו"רמנהינ
ןהכלעםהדעת,מימיעליהםויזהטמאים

שגושלוםתזריע

צריךרקלעיל.כנזכרזומקליפהלנפשויחוש
ביו"םוהטמאביוםוהורות ]ד[להיות)
ברור,שהואכיום(היינונו),יד,(לקמוהטה"ר

 .לנמריטהוררקנונה,קליפתכתערוכתשאינו
 ,)וכר,(לקמזהטהרהשווהןננו ]ה[וגם)

תערוךה)כג,(תהליםע/וההמלךדוד(כמ"ש

כיהצדיקיםואמרו ,צוררינגדשלחןלפני

איךשלחזלפניהערכה],[לשוותערוךהכונה
כשלחונוהגיםהםאיך ,צורריגנדהוא

ומנהיגיםלצריקיםבהמכוניםובפרטבאכילתם,
לנפשםויחושוהדויםכלירווזהעלהשלחו,

פושעיםנגדבשלחן,הנהגתםיעריכואםכי
לחששאמנם ,יכריעוהמהבודאיגמורים
כתערוכותיותרצבועאיןויועדמינוגהקליפת

עלשיההי)ביותרליןהרוצריכיזורע,טוב
כמהרהיתברךהשםעיזרנוכןהטהור.השלחן

לביתונזכהבאמת,לעבדולבנוויטהרבימינו,
 :אמוכימינוכמההראמתיעקב

תזריע

תשבימיםושלשתיוםושישיםד)(יב,
מהעייזטהרה.כדמי

נים!]חודש[מאמרישישכרכשערכזהשכתבנו

 :שםעייו ,)א(ז)(אותהתנופהעמרמאמר

רשלשתירםושלשיםרגר'תטמאררתהנרתכימיימיסשבעתוטמאהזכרוילדהתזריעכיאשה .)א(

במסורהטהרה.ימימלאתערתבאלאהמקדשיאלתגעלאקדשבכלטהרהברמיתשבימים
נראה .)הא,(אסתרוגו'העםלכלהמלךעשההאלההימיםיבמלאיתמלאיואידךחסר.י rריתריךובמלאת

שאמריכמרשבועיילמימניומצרהיימיילמימניומציהשברעותיז'שהואהערמרספירתעניזרמיזלי
בבחינתהספירהיימיכלוהמהיעצמי.בפנימרההואשבועבכלשברעותהן'יכל .)איז,(חגיגהרז"ל



ושלוםתזריעחייםשד

הכהזעליהוכפרה'לפניוהקריבוז)(יב,
דמיה.ממקורוטהרה

והיאיח) fב(לקטוואיךד . jר ,/נרמיהבמסורה

כא)כו,(ישעיהואירו ]ג[רמיה.מקוראתגילתה
עלרקאירומזנראהרמיה.אתהארץוגילתה

ישראלכנסתשנקראו 1אלומשיחחבליימי

רבספירםב)צז,(זרח"גבזוה"קונורע .)ז"פהערמרספירת,שער(פרע"חהמרותשבעעלימיםשבעתהשברעות
בחיבתשהראהעומרספירתעניןיא)ארתיבמאמרניןסחרשדמאמרייששכררככנילספירהנשאפרשתלויקרישת(עןיי

הערמרספירתשער(פרע"חהאריז"לבכתבינורעוגםהשבועות.חגערז'פעמיםוז'לבעלה,המטהרתברה
ולאבאנשי"םהעומרספירתמצותלכןוכו',ז"אמפההמקיפיםלאורותהעומרספירתכובתכיפ"א)

הקדוש.לשונוכאןעדשם),זוהר(עייןבנשים

בימימטומאתיבוולטהרנולאתרכיארציררמרותהז'ימים",שכנות"וטמאהזכ"ריוייהשרמזיזהי
בחיבת(שהואוגו',ריתהכרתכימיבבשי"ם.ולאבזכריםרקהעומרשספירתזכ"רורמזהעומר,ספירת

בספירתצריכיןשאזהייבוטהרה,כרמיתשכימיםושלשתיוםושלישםמזוה"ק).כנזכרלבעלההמטהרתנרה
ובאמצע .)םש(ל IIבהאריזכנורעאר"ם, )ה"מ(להירתר"ם,בבחינתהאלייףלהמשירר"ם,מבחיבתהעומר
והכונהוגדולה.מערלהוקדושתווהמעולה,מים mהיוםשהואבערמר","לייגהבבחריוםמאירהספירה

תיקוןהימיםעוראיןזהכלעםוהמתקתו.אלקיםמשםהחילוףשהראאכרט"ם,לשםבערמ"רבלייגבר
יו"םשלשי"םרז"שענינים.בשאירוכירצאשברערת,ערבעראסורהתספררתגםכיהשבוערת,חגערגמור

היוםבהתעלותהדמיםלטהרהמתקהיש(שאזטהרה,כרטיתשכככזרכ),כנוומרל"ג(שהואימי"ם,ושלש"ת
אינוזההכתר,ערשיגיעבניה,חכמהכתרהיינוקודש,(בכלנתנו,לאקירשככלזה)כלועםההוא.

אבלוביבה,חכמהערהספירהיריעלשנשלמואףכי ,)םש(ל flבהאריזכמבוארהשבוערתבחגרקעור
אכרט"ם,[גבימטריא]שהואד, flעלשםהכונהבעומרשבלייג(היינונו"ר,השבועות).בחגרקנמשוהכתר
טהרה, I'יממלאתלזמן) rלהמת rצריכזהכלעם .)יכר.(ישעיהע"רעריבה'בטחובכונותבסידורכמ"ש
כנזכר).השבועותבחגבתמימותהמילוי(שהוא

הספירהשבימי(מלא),האלההימיםובמלאותואירוחסר, rרטהרהימיובמלאתהמסורהרמזוזהו
וז"שהכתר.עדהמוחיןכלתשלמוהוא,מלאשאזהשבועות,בחגשיושלםערמהתמימותחסרעריין

כשושך,הנמצאיםהנוםלכלשמו),יתבררעולםשל(מלכוהמלד,נושההספירה),(ימיהאלהחיטיםוכטלאות
נא)טימןהשערב,רלחח"גרעי"מעליקראןר(עייןבזוה"קכמבוארמלכות,מדתלתיקוןהשבועותבחג(היינו
עבררתינרימיםהמ"טכלולהשבועותבחג(כיקט/ין,עירלטברו//להבירה).שושןמלכותמרתשבקרא
ושבעתבשבועות(היינויימ"ם,שכנותמשתהכנורע).קטנותובחינתגדלותבחינתבהםשישהעומרבספירת

שבעהכל rתשלרמלרשישרכו',עצרתקדשתררהאמרהב)(יז,בחגיגהחז"לרבררשתשלאחריו.ימים
אחרהעלירן,יובלערןג"ןבחינתשבערות(שאזחטלד,ניתזביכ"תכחצרהחג).רקרבנותשמחהלשלמי

בירוניןבעצרתכיז"לגבאיבןלמהר"םיעקבבתולעתועייןבראשונים,כמבוארמהםולמעלהספירותהז'
כבזכר).ערןרגןביבהבחינתוהואהנשמות,עולםהיינו ,)אטז,השנה(ראשהאילןפירותעל

שקיעתערלטהרהמעריבשמשה rשאארור,ייםטבילתשזותגע,לאקודשבכלעלז"לרש"יוחכה
באמצעהמתקהישעידכיהארבעים,ייםשפיררמוזל flילשונו.כאןערוכו',ארבעי"םיוםשלהחמה

פעמיםהי'יכןאנפין,לזעירמ"הפעמיםהיה •לעמרארבעיםייםבכונתכשנשלמיהארבעים,ביוםהספירה
כמביארנשלמוכברואלואחרת,כונהמאזומתחיללנוקבא,ב"ןפעמיםיו'אנפין,לזעירחיותאהי"ה

ונעשהכנזכר,מ"הפעמיםוהי'אהי"ה,פעמיםהי'אלוכשנשלמוכימי,עולהחל/וכרמיזכןועלבכיונות,
העיקראולםבמספרו,אזרומזהואכןעל ,)בו,(בכרררתחלבונעשהנעכררםבסודאד"ם,ר"םמבחיבת
ביוםחלייבלעשותטוהר ..רםהמתקתשישכיוןפניםכלועלבשבועות,תהיינהתמימותבעתנשלם

 :הארבעיםיוםשלהחמהשקיעתעררש"ירמזי"לכןעלארבעים,



ח-י-ים

בןלנויולד(ילדמשיח,כחכל·ייולד"תכחינת
כתשובהלשובועיקר ,»הט,(ישעיהוגו'לנוניתו

באמת,יתכךרהשםלפניולהתקרבשלימה

עויהוכפרהוופניוהקריבושכתובוזה

בזוהרשכתוככמוה, ffקוב(דאהכהן

ימיה,ממקורוטהרה .»במט,ב l(ויח/הקדוש

וחוההראשוזאדםחטאתיקון(שהוא

כמווכו',עולםשלדמושפכההיאבשורשן,
עתהאכו ,)טםימזמצורע(תנחומאל Ifרזשאמרו

(קהלתוגו'זהלעומתזהאתהרכיםבעונותינו
האלוכימיםשיראלכנסתלעומתיד),ן,

התחבולות,ככלמתגרבתר"לכישאחנוקבא
המךל,מאתהרעהאליהםכלתהכיראוכי

צדקגואלכביאתשמו,יתבךרעולםשלמלכו
מהבכללוחמיםהםכןעלכימינו, mכמה

למה/'רלאכרהםבחסדכמכוארלהם,דאפשר
 .והנסיווהבירורעיקרוזהו ,ל Iצזןאזרלאיאברהם
לצדשיטהומיכאמותנו,שיעמודמיכעת,

רוול).אחראהסטרא

מקוראתגיותהוהיאהמסורהשכתבוזה

איזוכעת,הכיררראחרי(שנתגלהימיה,
הסטראצלדטמאד"םדמיה,מקורכחיתנהוא

(היינוימיה,אתהארץוגיותהוגם)אחרא.

 !י~ע(דםבלאהקכרלפתיחתאפשרשאירומז
הקכרפתיחתללשוןרומןהיינו ,)אי,כריתות

הסטראלהרשעיםלהםקבורהשהיאכארץ,
משיחהחכליהןראלוטמא,דםככחינתאחרא
דדיו,כמהרהבקרובהגאולה),ללידתשנזכה

וחסדיו:רחמיוברובצרווהייכו

[במםורה]ממקורדמיה.ממקרוטהרהז)(יב,

מלא.וחדחסרחד ,'כ
כרכוממקהלות(חסר).דןרמיהממקרוטהרה
םח,(תהלים(מלא) iשיראלממקוראדניאלקים

שהושלוםתזרעי

מה"רהקדושרכינוכשםהדיועדרךעל .)ל
עלזי/'ע,ממעזריטשהגדולהמגידכערדוב

היינום, llהדעלתאכלולאכו)יט,(לקמ!הכתוב

דםרביעיתכחינתשהואהתפלה,קודם
שייחדטרםהמתאוה,הבהמיותנפששבאדם,

אלופוא'לצרףותפלה,שמעקריאתכעתלבבו
אלואמונתו,ביחודותושמויתברךעולםשל

אדםיחשוכאםוהנהאדם.כחינתלהיותדן'ם,

ממונובשבילעצמו,לטובתרק .צרכיושאלת
 ,עצמואתכעובדזההרירכיוצא,כבודראר

כזהשכתבוכמו ,'חןןוזרהעבודהוכעוכר

וככלפ"ר)אליקםעברות(שערהלבבותבחובת
צרכימגמתולהיותצריךרקהקדושים,הספרים

טוכתם,למעןמרובים,'ישראלבנירכים,

במהרהשלימהבגאולהכללעיןשיושעו
ורצונווכשהתפלהעמהם,חלקנוושיםבימינו,

לטובהיושערממילארביס,צרכיהראועברדתו
ישראל.ככללבקרוב

ימיה,(הרכעייתממקרוטהרהשכתוכוזה

עצמו,לטובתיחשובשלאהבהמירתדם
לטובתיחשובשלאהנפשאתהכהןויטהר
איניאוקיםברכובמקהוותרק)עצמו.

רכים(שיהיה_במקהלותישראו,ממקור
והיינוומפואר,משובחירבתךשמוככוד

שמה,יבואוגדולקהלשיהיהת, IIבמקהלו
"ממקורבימינו.במהרהגליותקיבוץ

זהורקישראל,טובתמקורוזהוישראו",
הכלל).לטובת

נחשככיבזה,חסרדמיההואממק"רכןרעל
רקתמידיחשובאשרלאישגדולחסרון

למעןרקהתכלית,אינווזהעצמו,טובת
ישראו"ייממקורכןועלישראל.נביכללות
כנזכרכמליואוה,שלימותתכליתשזהומלא,
שערבחיבוריזומסררהעלשכבתתימה(ועייז



חייםשו

עייו ,)ט"יאותחשנחלחשריראשון(מאמריששכר

שם):

(חיינובנע.בויחיחכיאשחאוואישםב)(יג,

חז//לשאמרוכמוחגאות,עוו
בראש,חנגעים).עוןשזחוג)פיו/ן,רבח(ויקרא

בחכמחומוחראן/שלושיש.ברעתו(שיתגאח
צימחמזחישראלבניש 1fראשחואאונפלאח,

בשנים,ובאזקןשחוא(מחבזקן,אוגאותו).

ארם,בניויכברוחוגרותיו,כלעלמלאוזקו
הכהןוראהלכבו).גאיתיומשךזחבעבור
 ,העורזנןעזנוקזנראהווהנההנגעאת

שלחתאותמעוריותרעמוקחקליפח(שזהו
חואוגםיותר,חמורחואגאותעווכיחלב,

 ,לושצריךיכויוולפעמיםולבו,ברעתומושרש
חן,בררכילבוויבגהו)ין,בחימים(ררביכעיו

לחסירח,שקשחרקחקליפחחואזחיריועל
מעורעמוקחואכועלנונח,קליפתבבחינת
וחניכרת,בפשיטותחגשמיותחתאוחחבשר

מבארכועליותר.ורקחעמוקחקליפהוזחו
מראח(חיינורק,צהבשעריבוחכתוב)

אותווטזנאלעיל).כנזכרנוגחחקליפת
הזקןאוהראשצרעתהואנתקהכהן

שהואכבזכר,חטאונמשךשמשם(חיינוהוא,

זקבו).ועלראשושעלגבאותויחשוב

חירועררךעללומרישהוא,ייקנתוזן/ש

פשרתלחארין//לחליקיטיםספר(עייןבספרים

הנג"עחפךבר)גל,(לקמוחכתובעלט)סימ!תזירע,
נג"עאותיותשמחפכיםחיינועינ"ו,את

מקורם,לחיותשמתהפךןו fחעיחואלמפר"ע,
זוחרבתיקונישכתובוכמולענ"ג,נתהפךאז

גםלומרישכועל .)בנח,בא(תיקי!הקדוש
חיינותקן,נעשהפכיםכשמחנתקאותיות

בתשובחכשישובחנתק,שלתיקונושזהו
רכאוי.ויתקז

ושלוםתזריע

וחנחלו)בי,(לקמוזובפרשחכתיבזחואחר

לשערחחנזיבקרלאבעורחנתקפשח
רו. ,'ביבקרלאובמסורחחוא.טמאחצחב
חיינולרע.טובביןיבקרלאלר)בן,(לקמוואיךד

לקליפתרומזהואחצחבשיערכיכראמרו,
חזאתקליפחכיוחיינוחו.ליורעיכמובונוגח,

בינותם,לחפרירמאורוקשחורע,מטובכלולח
י;אהצהב,ישעריבקרי;אחמסורחוזהו

לע~ל:וכנזכרי;רע,טובביןיבקר

עייןוגו'.הנגעאתחכחזוראהל)(יג,

{בחמשחשבתתורתבמאמרינו

זי"עהה"קאאזזנו"רבשםזובפרשחמארמות)

חקרושחאר!!ירבינורבריפיעלקחלח,מפח

יחיח)כיארםבפסוקבפשרתו(עייןתורחבלקוטיזיווע
רואחחוא(חכמןןח),אבאבחיבתחכחןכי

(עי"ו) .עיניוןוחחכ"םובבחינתחבנע,ומתקו

מתחפךואןענ"ג,בתיבתוי),ב,(קחלתבראשו

שם.עייזלענ"ג,חנג"ע

 .בעורחנגעיםחנחכימיליו,לאלוקועור
חרםמרצותמקילקולבאיםל IIרובשר

גםלבוותאותמחשבותיריעלבארם;
במסכתרז"לאמרואמנם ,ל IIררעיםבמעשים

חיינוחנולר,אתחרואחחכםאיוחא)(לב,תמיר
חפסרגםשיחיחמחבנפשומקורםשיחשוב

עצמואתושימור ,חאלותאותיריעלגופו
לשםלא(שחואתאותועלויתגברמקורם
רורביתלמלכותיזכחזחירי.ועלמצוח),
חנגעיםתיקוושחואת, I1שבשכולויוםבבחינת

מעשחסוףוחואשבת),בתורתשם(כנזכר

ועלחנולר,אתרואחלחיותתחלחבמחשבה
בימינובמחרחצרקנואללביאתנזכהזחירי

לגאולהובאחמשומרניסוחרשחזה,בחשר
חלפסחלילמכויושהוא ,בימינובמחרח
כבזכרבאב,תשעחלילשחליוםבאותו



ושלוםח'י'ים תורתתחיוזאת

ערךושולחו(טורבפוסקיםח) ,ג//פרכח(איכחממררש

איתאכילזה,זהוהשייכות ,)/גסעיףתכ//ח,סובי!
(אסתררבהובמדרשו) l/חכ, l/(פברכות(בירושלמי

בכלנולדשמשיחל 1Iרזבדשרתיא»פתיחתארבח,

הואאזזוכים,הרורכשאיואמנםבאב,תשעה

שהיהמעשהכנזכר ,בקטנותומירנעלם
וישמחלעיננויתגלהאזוכשנזכהנטלו,שהריח
לבינו.

בחכמה(כולםחכ"ם,לכחינתנזכחוזהו
ידיועלהקרוש,כזוהרכמבואראתכרורי

שז

התקרבותחואוצירופיםונסיונותהבירורים

(שנראחהרואה,כימינו).במהרההגאולה
 .)כ)צח,(םנחוריזואחמיניהייתיצדק,גואלביאת

 .כנזכרבפסח,נראהבאבבתשעחהנולד,את
ביאתלהתגלותחזמניםאלוחרהואזהרעל
מעשיוולתקןהתשובח,ידיעלצדק,גואל

רוחלעיל.כנזכרד IIחנולאתרואחלהיות
וישמר(כנזכר).ם, 1Iחכמיזכג)קז,(תחרםשכתוב

(כראשיתחדבראתשמ"רראביו(מבחינתאלח,

ויתברננואלו),לימיםויגיעחמחכהאשרייא).לז,
אמו:בימינובמחרחצרון.יהיכו .'חחסרי

תורתתהי'זאת

ביוםחמצורעתורתתחהיזאתב-ג)(יו,

וציאהכחו,אלוהובאטהרתו
נרפאוחנחהכהווראהלמחנהמחוץאלהכהן
הגדולבשבתאמרתיהצרוע.מוהצרעתנגע
אלחיווכי(תנאהמררשדרךעלזו,בפשרהשחל
נקראתלךכוכון,ושבעבירהעובראדםכ)פ',רו
ם 1Iוהרנמהתשובה,זמושהואכיוז ,הגרולשבת
שעיקרלה"כ) ,כ"פ(תשובהבהלכותפסק

תעלומותהיודעעליושיעידעדהואהתשוכה
נוערוגםעור,לכסלהישובשלאשמויתברך

לאוקמאבשביללהיותצרויהתשובהעיקרכי
ןהרייועלמגלותא,ולאפרקאמעפראשכינתא

תיובתא.מהני

(שהיאהוכצורע,תורתתהיהזאתוז"ש

(ויקרארבהבמדרשכדאיתאחוטא,הבעל
טהרתו,ביוםרע).מוציא!שקראוא)פט"ז,רכח

קוב/'ה,(דאהכהן,אווהובא(בתשובה),

בפרשתן.כ)טמ,ג l/(זוחהק'בזוהרבזהכראיתא

השכינהגלותבשביללהיותצרויהעיקראמנם
הק'שהשכינהמהעלולהתעוררככיכול,
אתנובגלותהואשמויתבךרכבורוככיכול

וז"ש)חטאנו.כילנונאאייעובותינו,ידיעל
וכחוץאיכנזכר).ה IIקוכ(ראהכהן,ויצא

אתנושיצאלבר,פסיעחבחינת(חיינוווכחנה,
באמתוכשיתעוררשמו.יתבךרכבודובגלות

והנהקוב"ה).(ראהכהן,וראהזה)יריעל



ושלוםתורתתהיוזאתם tlttltחשח

עליו(שיעירהצרוע,מזהצרעתבנענרפא
שחואשמו,יבתךרתעלומותהיודעהואהכהו
צרעתו,גנענרפאה~ככרלכבוכתוךראה
התשובהידיעלוחטאו,נפשותחלואיהוא

באמתשכונתוכיוועוד,לכסלהישובושלא
אםנדעאיכהכלכנךתאמרוכישמים).לשם
הנסיון ,כנזכרתעלומותהיודעעליויעיד

נפשוומוסרכנסיוועומדאםהוא,לזהוכחינה
ומצותוהותורתכעדיתברךלהשם

 __הונוממונוומפקיר ,כניווגידולכהתנהגותו
שרואיו(ממהלידענוכלאזזהידיעלונפשו,
שכונתושמוינתרךעליוהעידכןכיאנחנו),
כעז;ך"יכזהעודוהארכתיכנזכר.כאמת

ואמג'/ל:לזה,וכהמסתעףכדרשח

נראחכמסורחבכית.לינראהכבנעלח)(ה
ב)לא,(ירזכהיואירודו.כן,לי

ל IIרזשאמרידרךעלי"ללי.נראההומרחוק
עלשככחיוחאיכושמעיוכרכיכ)(יז,כמעילה
כזו,רחוקהסיכהידיעלחישועהלושהזדמז

הנסיבאאמרזהכלועםתמליוו,השדידיעל
לטובתשהיהבתיםכנגעיהיהוכזמקום.מכל

האוצרותשימצאוכדיכזהונתבשרו ,ישראל
ואבניוחביתניתוזידיעלהכנעניים,שהטמינו

כאמצעותרחוקהסיבההואזהכלועםוכוו,
מגולים.חסדיםשיהיולטובהקרובהולאהנגע,

בדרךרקשאמרבבית,וינראהכנגעש Ifוז

גניןטובאלטובההואמהסתםכי/וכנגע",ספק

אוצרשימצארחוקהסיכהידיעלואוליכגויה,
וכיוצא.זהידיעל

הרחמים).(שםהוי"ה,מרחוקכמסורהוז"ש

.כסיכחמרחוק,שהוא(רקוי,בראה

מחראויוהיהכזה).אמצעיםידיעלרחוקה
אהבתיךעולםואהבתדקראכסיפיהשיהיה

/ 

כמהרהמנולים).(חסריםחסר,משכתיךכזעל
אמן:בימינו

נראהכגנעחנזכרהמסורהעליאמראו
כו,(זכגילהרזוולשדרשובבית,לי

האדםכשמתאונןהיינוהמקיש.ביתעלא)
נפשי).(בחלקוי,נראהכנגעבמחשבתו

ככניןנפשיבחלקלתקושצררי(מהבבית,
במעשינותלוישזהו ,בימינובמחרחחבית

שלאכנפשוחאדםומתעוררכייוע,ותשובתינו
בעיניהואכןואםבזה,וחחסיררכאויעשח

מהשם(מרוחקוי,נראהה'מרחוקעצמו)

(עייזרוחושפלדכאאתאשכוואניואזיתברך,
אהבתיךעווםואהבתכו)עלטז).נז,שיעיה
מגולים):(חסדיםחםד,משכתיךכןעו

כשרואיםבבית.לינראהכננעיאמראו
במהרההמקשדביתכניןטרם

היראסיניוחרהנוראים,מש~חחחבליבימינו
 ,)א(עך,.בתראככבאכיאמרינועקרבא,

והואואכמ"ל).אחרבמקוםבזה(ואמרתי
מחוזישבבדיזכז)(יג,בפשרתוש flמבבחינת

שנאמרו, flחמצורעבחינתמושבו,למחנח

שמעוורביקםבמאמרהרביםבעובותינו

{הוספותנדריכלקויםשאומריםזוהו/ק(בתיקוני
חטאנו),כילנונא(או ,»אקנמ,חתיקיווחרתקיוני

ליום,סמוךהגאולהעתהגיעכברידעו-כיאז
ש lfוזהגדול.החשכותצרפראקדרותאהוא

והסתרחושך(בחינתוי,נראההומרחוק

אהבתיךבנווםאהבתכי.)ידעואזח"ו.פנים

בימינובמהרח(שנזכההםד,משכתיךכןבנו

רצוןיהיכזאמוצדק),חגואלשלגרוללאור
בימינו.במהרה

והצרועכמסורח,זכן)(יג,תוריעבפשרתוזווש

יעטח,שפםועלוגו'חנגעבואשר



ושלוםחיים תורתתחיןזאת

יב)מכ,(ירמיהואריךדן.דן,יעטהבמסורה

ע"ה,המלךדוד(הואהרועה,יעטהכאשר
לח,(תהליםצאןממכלאותוהביאורועהשנקרא

צדקנומשיחדיתיב(היינו ,בברואת .»ע

ביןדרומיבשערימנוגעהרביםבעונותינו

 .»אצח,(םבהרריזחלקבפרקכדאמרינןהעניים,
(מלובשיט),קט,(תהילםיעטהכבברוותהי ]ג[

יהיהולבסוףוטמוז,סתוםצדקנומשיחומכוסה
זבורהיעטהברכותבם ]ר[בימינו)במהרה

וחסדובטובוויתבלהלצדקה(המורה ,)זפר,(שם
בקרוב).שמויתבךר

כןואחרילעילהנזכרפיעלבפרשתןיוולוזהו
הכהןיבאכן"ייואחרי ,/בבמסורה

קוב"ה,דאהכהו(היינוהבית,אתוראות

אתלראות ,)במט,ב II(זוחהק/בזוהרכדאיתא

שבאכשםכשנקיים ,בימינובמהרההבי"ת

 ,)אב,(חביכהרגליםבג'ליראותבאכךלראות
כן"ייואחרינב]בימינו).במהרהעתבכלוגם

(שיהיהבי),כז,(דבריםובעדתהאדיהתבא

 :אמובימינובמהרההשלם)היחוד

דאיקריבבי"ת.לינראהכגנעיאמראו
כמבוארהאד"ם,בניןגוף

(וכן ,)א(יב,הקדמתובתחלתזוה/קבתיקוני
הכתובעלא»קב,ןהרתיקוני(הוספתכ"חבתיקון

מעשיבספר(וכןהבית,אתונתץמו)יר,(לקמז

גוףצייראשרחדש)ביתשני,סרפב II(חטוביה

וכאשרבציורו),שםעייןבית,כמוהאדם

ובידיושלואבריםברמ//חופונםחוטאהאדם
לבוומשבריודעהאדםאםאןו, I1חועורקיו

ונפשי).(כגופידי,נראהכנגעבנפשוומרניש

ועלכנןכר.הבניןכלכןנקרא(שהואבבי"ת,
הוא(אםוי,נראהה'זברחוקהמסורה)וה

ידיעלהומאתרחוקובעיניולבובשברוו

שט

ונופו·נפשולתקןיוכלןהידיעלאזעונותיו,
כנזכר:תיקון),לידיולהביא

רביםימיםדמהזוביזובכיואשהכה)(טו,

תזובכיאונדתהעתבלא
תהיהנדתהכימיטמאתהזובימיכלנדתהעל

העי//ן)תחת(בסנוו/לעוותבלאהוא.טמאה

העםב» ,א(חבי(ברשיואידךדן.במסורה,ב'

 ]ב[להבנות.ה/ביתעתבאעתלאאמרוהזה
(שםחרבההזרוב,יתספינים,בכתיבםשלבתאתםלכם[העת

זוה/וקבתיקונישאיתאמהפיעלוי"ל .])דא,

שמעוןר'קם(במאמרא)קנמ,זרתיקו!ן IIתיקו(הוםפות

בגלותאושכינתאנדרי)כלקודםשאומרים
חטאנוכילנו(~ויכנדה,ארתחקתבעלה,לגבי

יהנהבאמרנו),גםהאלובדבריםגופנו,מזדעזע
בתשובהאלאתלויהדברואיןהקציםכלכלו

ננזרהלזהגלותשהיהדמהנמצא ,)בצז,(סהנדריז
א)רע,ב II(זוחבןוה"קכמבוארשהב,אלףעלרק

לאגדולהיוםעודהזן)כט,(רבאשיתהכתובעל
שנה,אלףעלרקשנגןרהמקנה,האסףעת
הבוערהזההיוםוכשנתאךרהקב'/ה,שליומו
רקהואשנה,מאלףיותרהארוךגבלותכאש

א,השריים(שירבצהרים rתרבאיכהבעונותינו,

נדהבחינתעתהשהואונמצאשם,כמבוארז)

 ,/'תע"בלאכברבקדושה,השכינהנלותלבגי
ועדייו ,כנוכרוכו'הקצייןכלוכיהעתאחרי
שיאמרוכאלו,טמאיםופתאיםרשעיםימצאו
ושיובלוהעמים,שלוםוהעיקרלנו,יהיהשלום

וכיוצאחו/ו,עודהגאולהעםלהמתין

וחילולהשכינהנלותבעיניהםונקלבהבליהם,
שיעור.לאיןרבותשניםזהיתברך,שמוכבוד

כביכול).הקדושה,לשכינה(רומזואשה,וזו/ש

זוה"קמתיקוני(כנזכררזבה,זוביזובכי

בעונותינובנלותאהשכינהגלותנקראשזהו
המרהגלות(באריכותרבים,יזביםהרבים).



חייסשי

כלכלובשכבר(היינונרתה,עתביאהוה).

בניתזובכיאו .)ל ffכנהעתאחריהקצייז
בימינם(היינוטומאתה,זובימיכינרתה

ל, flרנרההעתמכונהשהואהנגזר,הגלות
בלשוןשנקראוההתרחקות,הצרותונברו

כימילהקרא)כביכולשנוגעעדטומאה,
לעיל).(כנזרכהיא,טמאהתהיהנרתה

ואיךדרו,כנזכר,גועתבלאהמסורהוש Iוז

עתבאעתיאאמרוהזההעםבחגי

שאחרילעיל,כנזכר(היינויהבנות,הובית
נקראהזה,ום Iהעיאמרועורהצרותאלוכל

בלבותם,רשעיםאוהמררגה,עררפחותיען'ם
זהכלעםצרורות,[בצרות]הגלותאריכותברוב
שישלהבנות,ה'ביתעתבאעתלאיאמרו
תאותאחרכלשימלאוערלהמתיןזמועור
בחנישםשכתובוזהוכיוצא.ביתווכבורלבו
ואמרהנביאחגיבירה'רברויהיהר» ,א(

ספונים,בבתיכםישבתאתםיבםהעת

ה'אמרכהועתהחרב,הזהוהבית

ושלוםאחרי

(הריררכיכם,עיובבכםשימוצבאות

ידיעליתבךרהשםמפיהתוכחהמפורש

זהעלהלאלעיל),הנזכריםכדבריםהבניא
ספונים,בתיכםלבנותלכםהעתכיתאמרו

עתולאחרב.הזהוהביתכבורכם,צרוזכפי
חגואלעםעורשימתינורקלהבנות,לכםעור
צבאותהואמרכהבתשובה.ישובוולאצרק,
בימינווביותר-וזהודרכיכםעללבבכםשימו

בכתובוהאמיתיהעיקריהשכלהמוסר-אלו
בנביאובמסורהבפרשתו,רמוזבתורההנזכר

הנזכר.

רבהבמררשרז"ל(דרשוועתה,וזןוש

אלאועתהאיוו)א, l/(פכבראשית
שימוצבאותה'אמרכהבתשובה).

לתקנם(המקולקלים,ררכיכם,עיבבכםי
וה'בימינו),במהרההוביתיבנהואזבתשובה

בתשובהלשובאליולבבנולהטותיעזרנו
ברובבקרוביגאלנורירזובמהרהשלימה,

 :וחסדיורחמיו

אחרי

במדרשהקודש.אלאהרויבאבזאתג)(טז,
ופםיקתא ) n ,n/lפלרכח(שמותרבה

זכותישמעאלברוחנינאר'אמרך)ז, IIפמ(רבתי

י)יז,(כראשיתשנאמרעמו,נכנסתהיתההמילה
למההעניונראהוגי'.תשמרואשרבריתיואת
המילהבוכותולפניםלפניגדולהכהונכנס

הקדושיםבםפריםשכתבומהפיעלרייקא,
שנכנםכשםהמילה,בעתשאומריםמהעל

ולמעשיםולחופהלתורהיכנסכולברית
מצוהברשנעשהבעתכןאומריםואיוטובים,

הילדעושההזאתשהמצוהכיווהיינווכיוצא,
מברביןעלכוכלל,ופניותזרותמחשבותבלי



חיים

טוביםולמעשיםולחופהלתורהכשיכנסאותו
שהילר(והגםופניות.מחשכותכליכןגםיהיה

עור,אומחשכהלוואיןהמצוהעשוהאינו
אשהכשישאךכשאחרשפירוהעלתיצוו
איגלאיהריאותו,ומללוהבחיבכוויוליר
היהאותושמלוכעתשגםלמפרעמילתא
להאריך).מקומוכאוואין ,לצוונו

לחושישכוראיוהתורההמצוותכלוהנה
גאותעוומחשבתמפנילכבוכפנימית

גרולהכהויכנסואיךציילנו,ה'אחרות,ופניות
ששםכיווולפנים","לפניהמצותאלובוכות

באמתאםולפניםלפניבמחשבתומשגיחיז
לפנינכנסכןעלאחרת.לפניהולאכונתו
כלישנעשה(רייקא),ה.מילהבוכותולפנים

 :לעילכנוכרבמפניםוחרמחשבה

גרלות.השעיריםשניעלאהרוונתןח)(פז,
רו.כמסוחר,ר'חסרגרלות

 ]ג[יגרע.נחלתינוומגרלג)לו,(מבוכרואידי
בגרליאתיעלה[אחיו]לשמעוןיהורהויאמר
יב,(וניאללגרלךותעמורותנוח ]ו[ .)גא,(שופפים

שיהיוגרות,השעיריםשניעוהיינו .)ז

כראיתאוכו'ובמרא"חבקומהשויםשניהם
לעומתזהאתכיהיינו ,)כ(סב,יומאבמתניתיז

להיותצריךכןעליו),ז,(קהלתאלקיםעשהזה
רבינוהגה"קזקיניפירשזהפיועלשויו.שניהם

השניהשעירואתזי"עמסאסובליבמשההר'
זהועומתזהאתר//תעזאז"וכילעזאזל,
עלהרבכהמהיכלכנורעאלקים,עשה

החוםש.

(היינויגרע,נחותינוומגרוהמסורהוז"ש

כואםזה,לעומתזהאתשחואכיוו
ישראלנחלתמנחלתינוח"וכשנגרעיפלא

מעטנשארנוכיר"להגבורותתוקףשרואים
די),ל,(שיעיהוכוןההרראש[על]כתורומהרבה

שיאושלוםאחרי

מהשםנסיונותוהוכיהחפץ,אלתתמהאל
 ,לפריהסובבותר"להקליפהמהתבגרותיתבךר
בימינו.במהחרוביאתומשיחלירתחבליוהוא
העומרספירתימיהאלו,הימיםרוגמתהואוכן

שהואהשבועות,חגימיטרםהרין,ימישנקראו

זהכלועםורחמים,בשמחההשלימותתכלית
שלמזלןימיהאלובחרשיםהאלוהימים

מנחתשו"תיעייזה'(מאמרכקרניםכמבוארשיראל,
לשבועותהכנההםורק ,)ו IIמסימןו IIחאעלןר

בחינתהמהכועלהעליון,יובלבחינתשהוא
במהרהברחמיםהלירהטרםוחבליםבגורות
שמתוהאלובימיםשהיהמהונורעבימינו.

בספריסופישרועקיבא,רבימתלמידיאלףכ"ר
שנפלואלףד Iהכ/לעומתהואכיעיובזה

וז"שפר).צ, Iפ'רכהכראשית(עייןשמעוומשבם

מספר,מתיואניולוילשמעוועיקבשאמר
עליונאספוהעומר],ספירתשסופרים[בימים
שכם,אתשהכויריעלשמעון],[משבטוהכוני

הגבורותהיוהאלוהימיםפניםכלעול .ואכמו/ל

ררבה,הכנההואוהיריועלשמעו"ז,לשבט
 ,בימינובמהרהלביאתומשיחבחליבחיבת

 ,בימינובמהרההשבועותבחגתגמרוהגאולה
שםועיין ,)אנה,נא(תיקון/ק Iזוהכתיקוניכראיתא

מנא I'מהובעייאוכסוכות),ה II(רראילחיבבאר

יהור"ה,ויאמרשכתוב)וזה .)ארנו,(זוח"ג

יהודה).ביתמלכותשלימההגאולה(שהוא

בימיהגבורותנספחואליו(שהואושובעו"ן,
בגרוי,אתיעוהכבוכר).העומרספירת

חבליבחינתבגורליהמהשלך(שהנבורות
ביתמלכותצרקלהגואלררכההכנהמשיח,

בחיבורנולעילוכנזכרקאתי,דמיהוד/הדוד,

ותנוחיהיה)זהידיועלמזה.פעמיםכמה
שזהודניאלבסוף(שנאמרוגרו"ותעובור

המתים),ותחייתשלימהבהגאולהיהיה
 :אמןבימינוכמהרה



חייםשיב

ובעלאשגחליחובחתחובלאויקחיב)(טז,
חפניווובלאח'ובלפניחמזבח

י"ללפרוכת.כוניתוחביאדחקסמיםקטורת
(כליהזנחתה,מ;א;קחגדולחכחוכי

חתלחבותיויק,(שלחבתאש,בח;-יקדש),

ולעבודתו).יבתרךלחשםלבובוערכאשגדול
עבודתוידי(על ,'המ;פנ-יהזנזבחזנע;

וכב,(סהנרריזחן"לשאמרוכמויצרו,אתשזבווח

ומוחובלבוזחקושדאשליקחזכחכןעל ,)ב
ליקח)ןכהןהדייעלוגםיתברך.השםובלפני
(שחקטרתיקה,סזניםקטורתחפניווזנ;א

יראויא) ,,,(תהליםוכוב"ש ,)אכו,(יוובאובשערת

ובצל ,ליראיומחסוראיןכיקדושיוהואת
כונתושיחיחרקיב),ז,(קהלתחכסףבצלחחכמח

יתבךרהשםאשליקחרקבעבודתואן
ון"ש)ועושר.ממוןלחנאתולאלעבודתו,

רקעבודתו(שרנ,יא;פרכת,זנביתוהב-יא

לשםחלבפנימיתלשווביתיי IIלפרכת,/ת Iכוני

כנזכר.לבדו)ח'

חעשירות(נםהקטרת,אתונתןול Iיוגם

ע;שמעשרת).חקטרתידיעללושניתן
נגוה(לצרכי ,'ה;פניתורה).(שלהאש,

קרןוחרמתטוביםומעשיםמצותבועישח

(חיינוהקטרת,ענןוכסהחו).לשםחתורח
עובדאעבודחקטרתבחינתשחואחו,עבודת

העיות,ע;אשרהכפרתאתדאחרן.

כייא!כה,(שובותתריובהבפרשתי Iרש'(כמ"ש

לכתרסימוהואהכפרת,ניתןשעליוזהבהזר
ובי"ב) ,א"פ(באבותל 1Iחזאמרוואובנםתורח,

רקחלף,תורה],כתר[חיינובתגאודאשתמש
חינהשלארמזוהיינובגוה,צלורכישהואמה

שילבשנהרקוחכובתו,תירתיכבודויפרסם
חלומדהעיקר,הואכיעבודתו,בדרכיויכסנח

כדיבכחעישחוחעבודחלעשות,מנתעל
ענווכסחזחיריועלית"ש.רצונולחשלים

ושיוםאחרי

אתיכסחחכפרתאתהעבוהר,שהואהקטרת

העיקררקבזה,יתגאהולאכנזכר,תורההכתר

להשםבעבודתורוחנחתלעשותאצלויהיה
(לאתחיחיזנות,ו;אזה)ידיועליתבךר.
שאמרוכמו ,'ו Iחהמותסםלונעשיתהתורה

רקלשובח,שלאלומדכשהואב)עב,(ימרארז"ל
חתורח),מבנורולחנותוחכמתונאונובנורל

חייםסםיתברךהשםעבורתמשוםוכשילמוד
 :ועבורתובתורתו

בנימטומאותהקושדעלוכפרטז)(טן,
לכלומפשעיחםישראל

אתםהשוכןמועדלאהליעשה.וכןחטאתם
מחכיחהמשך,להביןצרדטמאותם.בתוך

בתוךאתםשוכןמועדשהאהלבשבילדוקאזה
לכלהפשעיםלכפרצרדכו.עלטומאותם,

אאזזנו"ררבריפיעלוי"לשיראל.בניחטאות
(שםקושדידבכתבקחלחמפחזי"עהקיוש

הקודשעלוכפרזהחכ'עלהתרוה)עלשלובה
אתשטמאומח(חיינושיראל,בנימטומאות

טוביםומעשיםובצותשעשוחיינוחקודש,

וגם)וכיוצא.ופניותטוביםלאבמחשבות

בפשיטותשפשעו(ובהחטאתם,לכלובפשעיחם
עדבפועל),תעשחלאועבירותחטאיםשעשו
חקרושים.דבריוכאן

אתםהשוכןזנועי;אה;חהמךשיובןיבזה

לפיקשחלכאוהרכיטזנאותם,בתוד
הקוישבנ;וכפרמקודםכתובלובחזח,

וזנפשעיהםכך)ואחרעשה,המצות(לתיקון
אדרכאהלאחחטאים).(כפרתחפאתם,וכו

שיעשחקודםחחטאים,מקודםלתקזצרד
נירלכםנירובכלליהיחשלאכדיהובצות,

כמ"ש ,)בו,(ירוביהחקוציםאלתזרעוואל
לסטראילךשח"והתשוהב)(שערחכובהבראשית



ח'י'ים

תיקןבטרםשעושהוהמצותהתורהאחרא

שעשה.העונות

(לזקיניפקודיךבדרךזהעלכתבכבראמנם

דיכיבאריכות,בהקדמהזי"ע)הקדוש

השםאללשובבתשובהעליושמקבלבמה
לצדוהמצותהתורהמידילכוואזיתברך,
המשקלותשובתשמו,יתברךלפניוהקדושה

לשובמעתהעליושמקבלכיוןכך,אחריתקו
אתםשוכוית"שהואוהריית"ש,לעבודתו

נפשםוטהרותיקנוטרםנםטומאותם,בתוך

כנזכר.חטאתםעל

בנימטומאותהקורשעווכפרוז"ש

בהמצותשקלקלומה(היינוישראו,

לכל[ומפשעיחםפשעיהםוכוכך)ואחרעשה.

צריךאדרבאדהאלעיל,כנזכר(וקשהחטאתם],

ועלעשה.המצותטרםהחטאיםלתקןמקודם
בתוךאתםהשוכןהכתוב)מתרץזה

עשההמצותלעשותיוכלכן(אםטמאותם,
כיוועונותיו,כללנמרישתיקוטרםגםמקודם
יתברךוהואלעיל,כנזכרהתשובהעליושמקבל

יבואובודאיכועלטומאותם,בתוךשוכושמו
שמו).יתברךלפניוהנרצהלתכליתהמצות

אףטמאתם,בתוךאתםהשוכןרש"יוכפירוש

עכל"ה,ביניהם,שכינהטמאים,שהופיעל
לרצוןוהמצוההתורהפעולתשיבא(ונמצא

טרםטומאתנו,בתוךנםבתוכנו,אשרהשכינה

רצון:יהיוכןלעיל,כנזכרנתקו)

 ·ידיווקרינוידו.שתיאתאהרןומםוכא)(טז,
בשערבזהשכתבנומהעייז

 : )א( )'גאותחםליחות(מאמריששכר

שינושלוםאחרי

עונותםכלאתעליוהשעירונשאככ)(טז,
אתושלחנזירהארץאל

אליעזרדרביבפרקינודעהנהבמדבר.השעיר
אביעשוהואהשעי"ררומזכיובספריםמ) l/(פ

רבח(בראשיתבמדרש(כמ"ששלו,ושראדו"ם
בא"רוגורלח l/רחטז,(ויקראבזהוברמב"זטו)ח, l/פם

שהואהלז,הארוכההרביעיתבנלותבב"ר»אמרו
ביוםולאשרהרבים,בעונותינומכולוקשה

כדאמרינולאסטוני,רשותליהליתהכיפורים
ישראלשללזכותורומזוזהו .)א ,כ(יומאבש"ס

השעירשלשרו(הס"מהשעיר,ונשאכי

אר"ץאועונותםכו.אתעויועשו).

מחמתעונתם,להםגרםשהוא(יעןגזיר"ה,
כלידיעל ] .... [אר"ץעלקשו"תגזירותשגזר
בתחבולותוהאמונההתורהלבטלאדום,מלכי
ראשו).עלהעונותיחולוכועלננדינו,שונות
הפקר(שיעשוהובמרבר,השעיראתושוח

רבהבמדרשכדאמרינןמלכותם,ויבטלוכמדבר
כסאוהפכתישיקוייםיב),פי"ח,רבח(שמותבא

המלוכהותשובככ),ב,(חגיוכו'ממלכות
אמן.בימינובמהרהדוד),ביתלמלכות

הכיפוריםיוםעבודתמצותכןעלכיוי"ל
בעשרתיע"לשלע,באותהואבכללה

חיכלעםבחומשחחייםבאצורועייזחכ,(שמותהדברות

הכהןפעלשלאמהבאמתכיבזח),מ"שחברכח
עדילבניןהשלימותבתכליתבעבודתונדול
אדו"םשלשרוהואהשעי"רמחמתהואעד,

לנמרי,אזנכנעשלאשעי"ר),(אישעש"ו
מאמריששכרשערבחיבורנושכתבנו(וכמו

השעירברחשניביתבסוףנםכיהקדוש),יום

וראשיתלהאריך,מקומוכאןואיןהמדברלתוך

כידועס"מהואושרו ,)ככר,(במרברעמל"קנוים

 :שםבהג"השהעתקנןבמהאהרןןישאבר"השמיניפרשתלעילעיין .)א(



ח-י-יםשיד

(לעושריםלעוראשוהואראובני,בילקוט
בעונותינוהקתדראותעלהיושביםאומות)
בשערבארוכהבדדבינו(כמבוארהרבים,

בט»,טוי-ז(ארתבשופרתקעבמאמריששכר

בראשםאשר , iקתדראילעורומזעכאותוזהו
כילהםישובואדו"ם),הוא(עש/'והשעיר

ראשםעלהואישראלבניעונותכל
ואנחנולעיל,כנזכרגזירתםמחמתובאחריותם

בימינובמהרהשלימהוגאולהלישועהנזכה
אמן:

ואתחקתיאתאתםושמרתםבו)(יח,

קשהולכאורהמשפטי.
לנוכחהיינוושמרתם,שאמרכיוןאתם,הלשון
בסדריובןאמנם/אתם/ו. Iלשווזהוומהלרבים,

העומר,ספירתבימיזופרשהשקוריוהומנים

הקומרספירתשקרחייסקץ(פרי/ל Iבהאריזשהכונה

להיותמר"םלתקןאהיה,רבועלתיקוןא) Iפ/

מ"ת,הואר"םפעמיםי'וגםאר"ם,

להיותעולם,שלאלופוחיותהאל"ףולהמשיך
 .מלכיןזוהבחינתמתקניזןהידיועלאמת.
והגבורות.הדיוימיהםהאלווהימים ,דמיתו
כמוהיסוד,מדתאתכראויכשמתקניזאמנם

הקומרימיקניו/ז Iפ(שםהארין"לבכתכישכתוב
 ,ו"יקבגימטריאעמ"וכיבי)א"מר"הבהג//ה

מכלבעשהואזהאלו,בימיםלתקזשצריכיז

ושיוםאחרי

בידינויהיהאשרקדושות,גבורותהדינים

אתהכובשגבו"ראיןהוהרע,מיצרלשמור
להכניעות Iהגכורווגםיא), 1מפ"ר(אבותיצרו

בחינתוהואבימינו,במהרהשונאנוולהפיל

(קו ,)ברבב,(השמטותלשמאלאבטיליסוד
הגבוהר).

אמ"ת,(אותיותאת"ם,ושמרתם/ש Iוז

כנזכרהעומרהספירתידיעלשהתיקוז
גבורותתיקיו(שהואחקןת"י,אתלעיל).
שכתובכמוקושד,בריתויסודיצחק,

דמילהאליעזררביפרקסוףרידי) ה//ר(בתוספות

שלאחרבברכההמדרש,משםב)קח,(שבת
שם,בשארווחו"קוכו',קידשאשרהמילה

משפט(הואמשפטי,יאתציחק).זהו

בידינו).שיהיהלתקנםלע~לכנזדנהבבורות,
האוה,התןעבןתמכותעשןווא

הנזכרפגםעריותמחטאולהזהר(ולהשמר

העריות).חטאאחריזהשנאמרלעיל,
והג"רגבור"ה),גימטריא(אזרחהאזר"ח,

פעמיםביהיינויצחק,גימטריא(הנ"רהג"ר,

בכחינתלשמאלאשנטלכוגם"היסוד",בתיקוו
הימיםויהיהבתוככם.~שורשו)עותיקגבורה

נטעעולמיםוי Iחצדיקיסודלטובתינו,האלו
לישועהולזכותאויבינו,עלולהתגברבתוכנו,

 :אמןביטיבובמהרהוגאולה,



שטוושלוםקדושיםחיייים

קרושים

ה'אניקרושכיתהיוקדושיםב-ג)(יט,

ואביואמואישאלקיכם,
סמיכותלהביותשמורו.שבתותיואתתיראו

ואביואמולאישוכו',תהיוקרושיםהרברים
וגםבזה.לאביואמוהקריםלמהוגםתיראו.

ררביפיעלי'זלבןה.שבתלשמירתהסמיכות
קרושיםבפרשתו,חתיו)קדשויםח II(דן"להרמבז/ו

מרבריםגםנפשושמירתאזהרתשהואתהיו

כגוןהתורה,ברשותבנליהיהשלאהמותרים,
תמירהמותרותוביאותימיוכלושתיהאכילה

כנורע·

תעשהלאכזעלכיבספריםנורעוהנה
ברישכראמרינןעשה,ממצותחמירא

עשהרלכךהרמבז'זשכתב(הגם-א) ,ו(יבמות

מיראה,גרולהראהבהמשוםתעשה,לארוחה
שמירתרהנה-אחר)במקוםמזהכתבנוככר

הרברבאטרםבמחשבההואתעשההלא
תעשההלאשמירתיעיקרבמעשה,פועללירי
מלעשותבמחשבתושנשמרבמחשבהרקהוא

כךאחרבאעשהוהמצותהאםור,הרבר

חמירתעשההלאכןעלהמעשה,בפועל
למעשהקורמתשהמחשבהכיוזעשהממצות

וחרמותםח IIדקרחפרשתושלוםחייםועיו(עיזכנזכר

יכון).

הלאשמירת(הואתהיו,קרושיםוז"ש
במחשבתולשמוריתירה,בןהירותתעשה

המותרים,רבריםתאותעלאפילולעבורשלא
אמואישליה)רסמוךוןהומהרמב/זן.כנזרכ

עילאיז,ואמאאבא(היינותיראו,ואביו
במוח.המחשבהשמירתשהואהמוחיז,שהוא

כי Iלאביואמובכאוןהמטעםהקריםכןועל
השמירהשהואתעשה,ללארומזאמו

י IIרשבמאמרישער(עיי!כנזכרלעבורשלאבמחשבה
בחינתלאביוקורמתוהיאחויות),אן/שד"חתיקונים

ואתשכתוב)ווהכנזכר.בפועלעשהמצות
י"ק,בחינתהואשבת(כיתשמורו,שבתותי

המקוהבכונתכנורעשבתשלשםשהוא
כןבשבת,עולהששםאו"אי"ההייבולשבת,
ואמאאבאבבחינתאךחיים,עץבפרימבואר

.לאושמורעשה,מצותןכורשבת,בבחינתשי
שמירתעיקרלבארבאבזהולאשרתעשה,

עלבשבת,שמורבחינתשהואתעשה,הלא
שהואשבתהיינו ,תשמורושבתותיאתנקטכן

שמירתהיינו /תשמירוובבחינתואמא,אבא



חייייםשטז

(ועיי!כנזכרהמחשבה)בראשיתתעשההלא
 : ) fבאותזורפשהשבתתורתבמאמרברברינו

עלבזה,לאביואמושהקדיםמהיאמראו
(שערחכמהבראשיתהנודעדרך

הכתובעלהקדושיםספריםובשאריהתשובה)
הקוצים,אלתןרעוואלנירלכםנירור,ג)(ירמיה

חטאיועלבתשובהלשובצריךמקודםכי
תורה,וילמודהמצותיעשהכךואחרהקודמים,

וכו'.הקוציםאלכזורעזה.הריזהזולתכי

מצאפקודיךדרךבהקדמתזקיניקדושנס iאב

בעתכיטהרה,פתחתקוה,פתחבזה

המצותלעשותיוכלבתשובהעצמועלקבלתו
הרבהוהביאלחציונים,הולכיםואינםעשה
כיונמצאשם.עיין ,הארריונםלזהראיות
אביו),(בבחינתעשההמצותלעשותיכולים

אתהמשקל)(בתשובתלגמרישתיקןקודםגם

אמו(בבחינתשעשהוהעבירותנעוריםהחטאת

קדשתהיו,קדושיםשנאמרכאןאמנם .)ל/'נכ

ב,(יבמותחז"לשאמרוכמולךבמותרעצמך
שלאבזההפירושו Iהרמבורבינווכמ"ש ,)א

וחומרקלוממילאהתורה,ברשותנבלגםיהיה

בזהנאמרכןעלמהעבירות,לנמרישיפרוש
לאביוקודםתעשה),הלאמעיקרא(שיתקואמו

לעיל:כנזכרעשה)(מצות

רז"לדרשוונו'.האליליםאלתפנואור)(יט,
שר'/יופירשו)פי"ט,כהביםתורת(עיי!

תורהבדבריבדברינועייןולא.אלמלשוןז"ל
השםבעזרתהדבריםביאורנ"ר)אות fו(המיורא

יתבךר:

לרצונכםלה'שלמיםזבחתזבחווכיה-ז)(יט,
במסורח,ד'לצרונכםתזבחהו.

ושיוםקרושים

נג]זכר.תמיםלצרונכםיט)בנ,(לקמוואידךדן.
 .)כפrשם,(שםלרצובכםלה'תודהזבחתובחווכי

(שםהכהןיניפנוהשבתממחרתלצרונכםנר]
הלכותבסוףהרמב"םדבריפיעלי"ליא).כג,

אףלצרונודהוימעושה,בגט )כ//ה ,ב"פ(גירושיו
בעצמותוהישראלילבמקוםמכלאותו,שכופיו
הכפייהידיועלאנסו,שיצרואלאבזה,יצרה
 .אלודבריוכנודעהמונע,יסירו

המצות(היינושומים,זבחתזבחווכי'ש Iוז

כןעלבעלים,הנאתנםבהםשישלהן

שמשימיםכמותם,שהםשלמים,בחינתנקרא

כביכולשבשמיםלאביהםבעליםביןשלום
יהיו)אבל .)אב,ויקרארשו'י i(עיירז"לכדרשת

טענותבתערובותולא(השלם,ורצונכםוהי,
הזובח(כלתזבחהו,הרע).הצירומחשבות

 .»במג,(םנהיריזרז"לכמאמרוכו',צירואת
בחינת(היינותמים,זכרורצונכםואידך

בחיבתולאהרצון,בשלימותתמיםזכרמשפיע,
פרס).וקבלתעצמוטובתלמעןמקבלנוקבא,
לבךרשצריךתורה,זבחתזבחווכיואידך

וכאשרוטובותיו,יתברךהשםחסדיולהכיר
יתברךלהשםכזהקרבןלהקריבלבובדבה
כנ//ל)(השלםורצונכם,טובותיו)עלתודה

השבתממחרתורצונכםואיךדתזבחו.

רכהכמדרשרז"לכמאמר(היינוהכהן,יניפנו
בזמןתמימות,הןאימתיג)פכ"ח,רחב(ויקרא

רצונווהייבומקום,שלרצונועושיןששיראל

ויניףעצמם,וטובתנגיעתלמעןולאמקום,של
לצרונכםוז"שישראל,קהלרצוואתהכהן
יתברך)להשםשלםברצוןשיהיההכהו,יניפנו
כנזכר.

(היינווממחרת,יאכוזבחכםביוםוזו'ש

בעליםהנאתגםבהםששישלמיםכי
שהואמחר[ישוממחרת,חיוםשכרהיאכל



חיים

בימ'!נו.במחרחחגאולחבתחלתגםזמן],לאחר
יקימנו(שאזהשיישי,יוםערוהנותראבל)
חזיכךו,בתכליתחמתים,בתחייתלפניוונחיה
שלגשמיותחנאותתערובותשייךלאשאז

ואםישרף.תורח)(שלבאשבתים),חבעלי
הואפנו,הש,ישיביוםיאב,האב,

פגולחזחחזךברוחניותאן(כיירצה,,א

חזחעולםתאותתערובותעידירצחולאחיא
שנדבה(מיעולם,לחייאלחרקלעיל),כנזכר
לח'בלתישמו,יתברךם Ifעולמילח"ילבו

לבבנוויטחריתברךהשםיעזרנוכןלבדו),
במחרחויגאלנושלםובלבבבאמתלעבדו

אמן:בימינו

(קירשו~זל IIרזדשריתקום.שיבחוכפנילב)(יט,
זקןיכולי Iרש'ופירשב)לב,

חכמח.שקנחןחזקן,לומרתלמודאשמאי,
שלר"תחואתקום]שיבה[מפניכירומןוי"ל

אלורו'תוכן ,)זיג,(שמותתרחקשקרמדרב
רז"לאמרוחנחכיתשמור.שפתיךמוצאשל

מפניגםקאיחוייוחנודרגא)(לג,בקידושיו

סבאמפנירקזהואמנםוכון,ארמאחסבא

שחואמיאמנם Iנכריהואאםגםפשוטאדם

חדתבעניניבפרט ,בשקריוומדיחמסית

לאבשנים,וכאזקוהואאםנםוחאמונה,
אדרבאכי fולכבדוזקנתועללחוסלומרשייך
 ,עליותכסהולאתחמוללאבכללחואאולי
ושיבתוזקנתובשבילשיכבדוחוזחידיועל

כןעל .ו'/חרביםויכשילושקריולדבריישמעו
שקרמדברשלתקום,שיבחמפניחרוות

כנזכרתשמורשפתדמוצאשלונםתרחק,
ואינושקרושחואמילאפוקילחורותלעיל,
ולכבדולקוםצריכיםאינםשפתיו,מוצאשומר
ברתיחלאנרוריייתידלאהיכאכילעיל,כנזכר

חלילח:

שיןושלוםקדושים

בספריםמובאפליאחבוכררשולב)(יט,
משחשעלהבשעה

תקום,שיבחמפניאומרשחקב/והשמעלמרום,

ליחאמרתקום,שיבהמפנימאימשחאמר
לשונו.כאןעד ,)בה,(עמוסישראלבתולתקום
חיינוישראל,בתולתחקמתכילומרויש

בית,שקראוכיעקבחואשלימח,הנאולח
אמ/'תתתווחוא ,»א(פח,בפסחים(כדאמרינן

ולאאמ"תבמדתלהחזיק ,)כו,(מיכהליעקב
במהרחלנאולהנןכחזחידיעל ,ח//ולשקר

תקום,שיבהמפנימאישאמרוזחבימינו.

(חרוות,יה,ואמרבו).שיופנימיותרמן(מאי

לעילכנזכרוכו',תרחקשקרמדברהנזכר
קוםזח)ידיועלאמת,במדתלהחזיק

במחרחצדקנואלבביאתישרא"בתו,ת
אמן:בימינו

בפרשתוהקדושחןוחרדבריפיעלי"ווגם
מפניחכתובעלב)פו,(זוח"ג

(לשובתקום,שיבח).ימיקודם(חיינושיבה,
צו,(סנהרריז/ס Iבש rלקיימאוחנחבתשובח).

אלאתלויהדברואיוהקיציןכלכלוב)
שנשובזחידישעלליהשאמרוזחובתשובה,

הזקנח,ימיעדלהמתיןנתרשלולאמקודם,
ישרא.לבתולתלקוםבימינובמחרהנזכה

כנזכר.

חזאתהפרשהשקוריומחהדבריםלהביןויש
השבועותלחגהכנההעומר,ספירתבימי

הפסקשיצאנזכהשבולטובח,עלינוהבא
/ק fזוחבתיקוניכדאמרינןמנלותו,שיראלשיצאו

(ד"הראילחיבבארשםועייןא)נהןכא(תיקו!
והימים ,)ארנו,(פנחסמחימנאוברעיאובסוכות),

נפשנולטחרשצריכיןחתשובחימיהמהחאלו
והקרבתםלקייםשנזכחכדיופנםסינמכל



ה'י'יםשיח

במהרהשיבנההמקדשבביתלה'חשדהמנחה
ספירתוימיהבעל"ט,השבועותבחגבימינו

קדושות,והגבורותהדיניםימיהמההעומר

מלכיוז'מבחינתלילהבכללתקןצריכיןובהם
'ח Iפרע(עיי!העומרספירתבכונתכמבוארדמיתו,

ת IIהשבועולחגשנזכהכדי ,)א' Iפחעומרספירתשער

עץא»צו,'ג I(זרחאמורפרשת(בזוהווקשנקרא

הדר,מלךהשמינימלךבחינתוהואהחיים,
במהרהצדקגואלבביאתלעתידיהיהשכו

בימינו.

חגוקודםמפני(היינושיבח,מפניוז"ש

כביכולשנגלהשיבה,שנקרא.השבועות,
[כמבואררחמים,מלאושיבה]נבזקוכזקןבסיני

ושרו'יג)פ"ח,וכחודש,מסבתא(יתרובמכילתא
האריז"לובכתביאשר),ח Iד'ב ,ב(יתרופרשת

בחינתהשבועות],וחגפסחשל fזבכונת
(בתשובהתקום,חיור).תלדודיקני fלבושי

ידיעלהכנהשהםהעומר,ספירתבימי
בחינתשיהיה(לתקזוחררת,כנזכר).חתשובה

(שחואזקן,פניחיי"ם).חשמינימלךהד"ר
וזהוכנזכר,חעליוןזק"זבחינתחשבועותבחנ

חעומר,ספירתימיחאלחבימיםלתקוצריכין
ימי(היינומאוחיך,ויראתבחינת)שחם

חוי',אניכנזכר).נבורחעולחחיראח
הויווחמהלבחינתהא'להמשיך(שצריכיז

 :כנודע)באלפי"ז

כמדרשחדבריםחמשךבזחעורוי"ו
חקנה)מספר(וחואפליאה

תקו"םחיינותקום,שיבהמפנילעילחנזכר
מעשרהר"תנחי"מ,חג"תכח"בבנימטריא

חודנצחתפארת,בגורחחסדביבח,חבמח[בתרספירות

עדמלכותמדתלחעלותחיינומלכות],יסוד
וז"שחבעל"ט.בשבועותחעלהישחואכתןור,
מלכותמדתהיינו ,ישראובתוותקום

ושלוםקדושים

חקדושזוהרמתיקוניכנודעבתולה,שנקראח
קוםוזהולמעלה,לחקימח ,)אלט,יט(תיקוו

למעלחעדממלכותחיינוכנזכר,ישראלבתולת
בסודכנודענוקבין,מיין,וחואבסודבכתר,

זחולעומתקדושה,ברכחיחודר"תיב"ק,
וזחויחוד,ברכהקדושחלמעלהממטהחחוזר
יחרו,ברכחקדושחר"תישראל,בתולתקום

וחכן:

במניאישאישתאמרישראלבניואויא) ,כ(
בשיראלחגרחגרומןישראל

חארץעםיומתמותלמולךמזרעויתואשר
והואיותמ)מות/ח I(רי flרשפירשבאבו.ירנמחו

דין,בביתימותמותצא)כ, I /פ(כהניםמהתורת

אותן.מסייעיוחארץעםדין,בביתכחאיוואם

אחר,[דברחארץ,נבראחשבגינועםחארץ,עם

ידימצותעלחארץאתלירששעתידיזעס]
ראשיתטובא,בזחלדקדקוישעכל"ח.הללן,
ביתמיתתחייביוכלבשאריהזחירלאלמח

יסייעם.חארץעםדין,בביתכחאיןשאםדין,

תיבותעלרז"לודרשובזחששיבחמחוכן
לתכליתשחמחחארץ,נבראשבנינוהארץעם

מקוםובכלהאץר,אתלירשושעתידיוחנרצח
לקרעושמותרלגנאיחארץעםכינוימצינו
בננותכ)מט,(פסחיסחז"לבררשותוכיוצאכדג,

ולאידעולאאשרהארץ""עםוקראוםחמון,
שונאיםואדרבאבתורח,חפצים.ואינםיבינר

(שס)עקיבארבישאמרכמוחתורח,חכמיאת

תלמידלייתומיאמרתיחארץעםכשהייתי
אותםשיבחזהרמהכחמור,ואנשכנוחכם

ךכ.כלכאו

חהעברהכימחתא,בחדאחכלמתורץונראח

שקוץדברהואלמולךבניהםאת
נוראחואכזריותנדולחותועבהכך,כלומגונה
מדורישניביובאשבנולשרוףכמוחושאין



ח'י'ים

בנורא,למתוקדאיונתובתרנוםכדאיתאאש,
(אחריהקודמתבפרשההרמב//זשכתבוכמו

שיעביריםהמולךשןהושנראהבא»יח(לעלי
אותםשנינהוכמובאש,לבניהםוישרפום
זרהועבודההכנעניםבמעשהבפירושהכתוב

 .בנותיהםואתבניהםאתנםכיוכתבשלהם,
ביותרהמצוהכועללאלהיהם,באששירפו
שלאהארז,באימלבןוזרהעבודהלעקור
ועבודההתועבהמומארמהובלבםבידםישאר
האץרעםנםיבינווןההןאת,האדוקהןרח

נודלאתןו),ןרהבעבודהאדוקים(שאינם
החוטאיםהאלה,האנשיםורשעותפתאות

ואתבניהםאתבאשישרפואשרבנפשיתם

זאתשיקיימוהארזלעםזהציווכועלבנותם.
מוולעקורלענושדיןלביתלסייע(מצרונם),
כןעלודיעותם.האלוהרשעיםאתהשורש
לביתאותןמסייעיזהאץרשעמיבזהנאמר

עדכזואדוקהןרהעבודהלעקוראמנםדיו,
השדה),מחית(ירתרבנעריםונהיושנתנשמו

לעבודהמלשרפםבניהםעודירחמולאאשר
רהיו·אחרא,הסטראכחנדולבודאיןרה,

אנשיםלעומתווצריכיןכאלי,מתועביםהרבה
הארז,מוולבערםכנדגו,ללחוםחילגבורי

כיחכמים,תלמידייריעלבאפשריאיןוןה
(סהנרריזרז"לשאמרווכמוכח,מתשתהתורה

יוכלוהפשוטיםהאץרעמירקכןעל ,)ככו,
האלו,החוטאיםהמנושמיםעםללחוסביותר
בסרכהרש//י[ועייןהארז,עמיצריכיזולזה
בקיאיםהיושלאהאץרעמיבד//הב)(טג,

הפרושים,עםידםהיתהוהם ,םלטולבאיסור
עכלו/ה].

(כיהארץ,נבראהשבגיבועםוז"ש

/ה Iלהקבישנבדליםושכלייםמלאכים

שיטושלוםקרושים

ללחוםכדיהשפלהנשמיהזהעולםובראדי,
מסוגליםולזהופשטות,בגשמירתהיצרמלחמת
אתוירששעתיריןעםכנןכר).האץרהעמי

להתדבקולאהתורהלקיים(כדיהארץ,
הקידמים,הארזדריבתועבותולשיאר

 ,לעילהנזכרועבותםבתהאץראתשהחטיאו
ולבערכננדןללחוםהארזעמיצריכיןולזה

אתלירשעתידיזזהידיועלטימאותם,
כנזכר:הארז),

אשרוגו/,ישראלמבניאישאישיאמראו
עםיומתמותלמוךלמןערויתו

הקדושההתורהכיהיינובאבו.ירנמוהוהאץר

מהניבאהקוב"המפירבינומשהבנבואת

נהפךהמלכיותשיהיהאליןיומיאבסוףשיהיה
וכמעטודומיהן,הסאוויעטובפרטלמינות,

וכלציאניסטע"זמיהודיםרבמהערבונםכולם
וסתםוקאמוניסטעזהדומיו,שלהםכתות

המתחדשים.כופרים

 fבביןבנושמעבירהיינו Iשהזכוו"ךוז"ש

אחדמצדהיינו(זדוו),אשמדורות

המול"ךבשמוון"שבשרעתם,הממשלות
ההוא,בעתהמולך" fIלכתלהםשמשתעבדיז

השנימצדאווכיוצא.ק Iרעפובלי/המלכיותאו
המושלי"ם.רובןוהמההכופרים,רבהערב
כנןכרהצדדיםמשניבוערותאשמיני fכוזהו

ולהשתעכדכיניהםלעכורכנויניחואםלעיל,
מאדימררעשניהםנםצדלאיזהיהיהכהם,

ועםעולמות).(משנייוונתוזכותל, IIר
קורא),ה'אשרושרידים(הפשוטיםהארץ,

כידינויחןיקו(שהמהבאבן,ירגזכוהו

הקדושהבתורתינוהמאמיניםהפרושים

 :הקודםבמאמרל IIוכנ ,)ל IIחזוכדשרות



ושלוםאמורחייייםשכ

אמור

רש"יפירשהכהנים.אלאסורא)(נא,
הקטנים.עלגדיליםלהזהיר

בימיאמירפרשתקריאתשקבעוהעניוי"ל
אמורובפרשתהקטנות,ימישהמההספירה

ימישהםויו'יטהמועדיםוכלשבתשמירתיש
בימי(במדבר)פנחספשרתוכןכנידע.הגדלות
כלבמוספיכןנםהקטנות,ימישהםהמצרים
להאיר ,הנזכרמטעםטובים,וימיםהמועדים
והקטנותהדיניםימיבתוךגדלותמבחינת

ג)יב,(רניאל(לשוזיהזהיר,וזוישלהמתיקן.
ימי(מקריאתגרויים,הרקעי).כזוהריזהירו

(בימיהקטנים,נווזו).בפרשההנדלות
בימיםלנולהאירהעומר),ספירתהקטנות

כנזכר:האלו

יטמאלאלנפשאליהםואסרתא)(כא,
והלשוןהעניןמהובעמיו.

אחדכלהלאכיבזה,דקדקובכר I1"בעמיו

ומהומטומאה,ליזהרעצמועלמצוהמהכהנים
בעמי"ו.

(הצדיקיםגרווים,והזהיררמוזאולם
דתעלולהזהירלשמורהממוניםהרבנים

היצרבתועבותבנפשםיטמאושלאותורתו,ה'
חומר,קרצרי.הדעת(קטניהקטנים,נויהרע).

הדורורשעתהיצרמצדלהתפתותהנוחים

יוכיחוםאםכיהכתובקאמרזהועלהפרוץ).
נפשםאתטמאואשרלרביםאואחדלכל

לאבכללותושיראלעםכללעלאךבעונותם,
שנענשוכמוטמאים,המהכיבזיוודבריאמרו

כלוהכללגנדשאמרעלהבניאשיעיההצדיק
ו,(שיעיהיושבאנכישפתיםע"םטמ"אובתוך

וז"ש .)במם,(יטבותרז"למדרשתכידוע ,)ה

ע"םהםכילומר ,בנוזני"ויטזנ"איאונפש
בניבכוללותכייזהירוובזהכנזכר,וכויטמ/'א
יעקבבניואתםהמגינים,צדיקיםשיישראל

כנודע:ו)ג,(מלאכיכליתםלא

הואאלקילחםאתכיוקדשתוח)(נא,
ביוקשדתומקריב.

ההראתהנבלכר)יט,(שמותואיךדדן.במסורה,
צריךה'ועובדישההנניםהיינוי"לוקדשתו.

לתכליתהיסודבשמירתעבודתםעיקרלהיות
עמונדחימקבץבסודלקרהנשלימההנאולה
העמירהנוובתשעה"ננעיי!בהאר.ידו,לוכנודעשיראל,

 .)כלכ, i'כררוש

גדרמוצאשאתהמקום(כליקרשתו,וז"ש
רכה(ייקראקדושהמוצאאתהשםערוה

איקידיחםאתכינזכה)זהידיועל .)ופנ"ר,
המקדשבביתקרבנות(להקריב fבריזנקהוא

בריתוואנשיתלמידיואמנםבימינו).במהרה



חיים

ולשזכורבקוליולשזכועבידולהחןיקצריכים
בונותניםהםןהידיועלמפיו,הנאמרככל
ח"רברוישטנויתגרולבלתורה,שלועוןכח

זכחבירוהגדולכלכיבו,המתקנאיםהחיצונים
 .)אבנ,(סובחחז"לשאמרוכזכו ,היזכנוגדילצירו
ל IIחןשאמרואחיומשל(גדלהווקדשתו,וזהו
בידולהחזיקדגדלות,מוחיווהיינו ,)איח,(ירמא

כנזכר).ותלמידיואנ"שזכסביביו

(הייבווקדשתו,הה"ראתהגביובמםורה

לןההגדולים,אנשיםבקראוההרי"ם
עיםמהפנולשמרוסביבלהגבילוצריכים

חדבמסורהוזהווקדשתו).כנזכרהמתקנאים

כירומזהיינופסוק,·בסוףוהב'פסוקבריש

אמנםפסוק,ברישבעבודתומתחילהצדיק
פסוקלסוףרקלהיותצרדמנמתומטרת

צדקגואלביאתשיהיההימים,באחרית
 :אמורצוןיהיכןבימינו,במהרה

שיראלבניקדשיאתיחללורואטו-טז)(ככ,
והשיאולה/,ירימואשראת

אניכיקדשיהםאתבאכלםאשזכהעיןאותם
והשיא"ולשוועלמאדלדקדקישזכקשרם.הן

קדשיהם,אתם IIבאכלה ffאשזכעו"ןאותם

ומהואשמה,לעוןהשיאובעצמוהאכילהכאלו
בזה.הכונה

הש"סבליקוטיל ffהאריזרבינודבריפיעלל Ifוי
גדולכהןשיוחנומהכיא)טב,(רככות

נעשהולבסוףגדולה,בכהונהשנה fפשימש

נציץובושהיהמאכלשאכלהיינוצדוקי,
בכונתוהעלוהושלאוכיווגדיל,תיקוושצרד
הנציוץאותוהשיאכןעלוכראוי,כדתבאכילה

שםעיין ,ח"וצדוקילהיותלהחטיאוהזה
בכהןדוקאמדועלתמוהשיולכאורהוכנודע.

אולםצדיקים.בשאריולאכזה,אירעגדול

שכאושלוםאמיר

 ,גדולהכהןבפרטהכהן,הואכייעןנראה
אשרוהניצוצותלתקנם,צרךיקדשיםבאכילתו
בעצמותהקשריםאכילתכילשורשו,בקרבם
מההראויה.בכונהכשאכלםשכוומכלזכצוה
הניצוץאז ,ל IIכנבכונהשלאכשאכלםכןשאין

כנזכר.לאשמהיחטיאו

ישראי,בניקרשיאתיחייוויאש Ifון

באכילתןרקצרוייה,כונהבלי(באכליתם
אתלהיות)צרךיובאמתוחילול.חולדרך
לזכעלה).לשושרו(להריזכםיהי,יריובואשר

אתבאביםאשובהעוןאותםוהשיאו

הפשוט,כפירושבאכילתו(לחללןקדשיהם,
ולהאשימםלהחטיאםהניצוץאותםשייאואז
בלשוןכי,(כתיבובקרשם,ה'אניבי .)ל IIכנ

היאית'/שכימקדשם,טעם][נתינתדהא

כליוכלאדבריותיוכלאלזכחשבותחושב
לפינשמתו,לשורששזיtייךלתקןואחדאחד
כלכאכילתויזהרוכועלנפשו,קדושתעךר

 :כנזכרואחד),אחד

וגו'.השבתזכמחרתלכםוםפרתםטו)(כב,
מהעייןרבה,והמדשר

עמרבמאמריששרכבשערבןהשכתבנו

המועדיםפםוקיבכליכןשם.עייזהתנופה,
בשעריבאמקומועלאחדכלבפשרתןטובים

 :שמהלטובה/ה Iאיבזמנוההוא

שמןאלדויקחוישראלבניאתצוב)(כר,
ח)(שםפסוקכךואחרוגו',זךזית

אשהבוויצאי)(שםכךואחר , Iוגוסלתולקחת
הזכההזכועדיםכלההבכיי"לוגון.שיראלית
וימיםדרבנןהמועדיםרזכוזוגםהןאת,כפרשה

זיתשמןאלךיויקחוחבובהדהיינוהטובים,
ב ffישהואסלתולקחתךכואחר(חנוכה).זך

שנמשךדרחמימכילין'ג Iמיהמשהכסודחלות



ח"ייםשבכ

(במאמריששכרבשער/ש Iכמבעומר,בו"ג

הנבחרההואהיוםבמעלותטו)(אותעיניגל
מפרשהחלותב flהיבעניןוכמ/שבעומר).ג I1ל

תורתבמאמרמאמרותחמשהבחיבוריהלז

וגו'ויצאכךואחרשם.עייוזן),(פרחששכת

אמונתננרשהלךהאישאותונגרשהוא
בחיבוריועייןיריו,ורובקרניםוכמ"ש ,היחור

שפגמועמלקמחייתוזהוזו),(פשוחשבתתורת
אםבקרבנוה'הישו)יו,(שמותכמ!'שביחוד,

רמוןכזהוכןעלכנודע,עמלקויבאאיו
בעומרג IIלרמזבזהסמוךכןועלפורי"ם.
שנה,ככלאחרכיוםחליםששניהםלפורים
(סימזחודשראשהלכותערוךבשולחוכמ'!ש

 :כנורעג 11פלברמזא)סעיף , Mתכ"

זכה.לכונההמערכתעלונתתז)(כר,
ואיךדדו. ,/גזכהכמסורה

זכהותפלתי ]ג[זכה.ולכונהסמיםלח)ל,(שמות

מאמרותכחמשהכדכרינועייויט).טו,(איוב

ח)כד,(לעילהכתוכעלבזהשכתתורתכמאמר

חלות,עשרהשתים[אותח]ואפיתסלתולקחת
כסודגרציותריסריונתןהתרגוםדכריפיועל

עקריםג flיכננדושהואחלות,כ flישלאח/!ד

בכללואחכהשלימההגאולהאמונתשכתוכם
תלוישכזהד, Iאח/עיקרשזהושיבא,יום

הגויים,כלביןשמויתכךראח"דהתגלות
וננר ,)דו,(רבריסואתחנזכפרשתרש'!יכפירוש

שלונכזבההמוטעתהרעההואזה

העמיםשלוםעלרקלבקשהפריעריסטע"ז
ח"ו.כגלותולישאר

בונהוהמערבתעוונתתהמסורהוזהו

נימיוהי"גכנגרחלות,הי"כשהיאה,זב
עקרים.מי"געיקרושזהו ,ל flכנאח//רגימטריא

הקטורת,(שהואזבה,וובונהסמיםואיךד

ושלוםאמור

[רשעיםהמתים,ביןויעמוריג)(במרברזי,שנאמר

שלא ,)רפו/ט,רבח(קחלתמתיםקרוייםבחייהם

ותעצרהחייםוכיןהקודש],ובארץהגאולהרצו
שלימהלגאולה(רקזבה,ותפותיהמגפה).

אחרותשיתגלהיתבךר,שמוככורלמעז
שאריבתערוכותולאובארץ,בשמיםמלכותו
במהרהלנצחיםונושע ,)ו"חוספיקותרברים
אמז.בימינו

 ח//ר('ל 1זו flהרמבקרושרבריברמזי"לובזה

והיתהבזה,האלוהכתוביםעלוחיתח)
וזהעולם,בריתומ"שוגו/,ולבניולאהרן
 ,ולבניולאהרןוהיתההאמת,ררךועל IIלשונו,
החייםאתוהיתהבריתיכררךעולם,ברית

והיינוהק/.לשונוכאזער ,"ח)ב,(מלאכיוהשלום
רריקנאמדותיו/גבהמשכתרמייריכראמרו,

ררךנמשכיםוהמההאלו,חלותהי"ביריעל
שוב/וימאמרישער(עייזבהאריז"לכמבואר ,היסו//ד

(יבמותחז"לשאמרומהבםודווטא)ארראפירוש
(בהמשךבזה,וז"שזקן,לואיןסריסב)פז

(יםו"ר ,ברית"יקדישא).רריקנאנימיוהי"ג

(יסורהחיי"ם,אתוהיתהקור"ש).ברי"ת

יסוד,(שנקראוהשוו"ם,עולמים).ח"יצריק
אתלונותןהננייב)כח,(במרברשכתובכמו

וכנורע.שלו//ם),ברית"י

ובניוואהרןוהיתההמסורהוזהו

 ,'גואכלוהוקדוש,במקוםואבווהו
 ]ג[אויביכם.ואכלוהוטו)כו,(לקמזואירךדז.

ואכלהו.יעקבאתאכלוכיכח)י,(ירמהיואירך
שהואחלות/ב Iישלהאכילהלעומתהיינו

הקליפותכחציוניםישפנימה,קדושבמקום
אתאבווביאויביבםואבווהוהסובכים

אחראהסטראהיינוונו',זאבוהויעקב

ה'לרמינוהאורביםשלימה,בגאולההממאנים
 :ויגאלנויושיענורירןובמהרהציילנו,



חייס

עללחםלפרושבמשמרויניחהויב-טז)(בר,
ה l/(ר '''שרפירש ,'חפי

ושםבמיתה.חמגדףאםכללידעושלאויניחהו)
שרקבמקוששלר»טו,(במררבשלח(בפרשת

שלחבפרשת(לקמזבדברינוועייזידעו.לאענשו
הלאשהקשינומהבזהוכו')במשרמאותוויניחור"ה
זכרונםחכמינודרשותוכלכולההתורהכל

 ,בסינירבינולמשהנמסרובמצותלברכה
שתיצרתימהשםעייזזאת,ידעלאולמה

במקושש.

בהר

הנעלםמדרשבשםראובניביוקוטב)(כה,
האץרושבתהתשא)כי(פשרת

להנחילכא)ח,(משילדכתיבהואהדאלה',שבת

שכגושלוסבחר

כתיבדחנחחנושא,לחומרלומרישכאווכן
והיינווכו',במחנהוינצוי)כר,(ויקרא

שהיהכיוואךבו,והתרובזהירעושבאמת

שרחוהוגרולוכעסומריבהמצהיריעל
כיוורעתךסלקאקאוהויכו,גםמשבטו
כןננירעת,בליכמוהויכעסשמתוך

שגםה'מפישתאמרער ,בםשםרהניחוהו

 1אישאישזהכלעםכעס,מתךושהיהזה

וגו',ונוקבכעסז),גםשיהיהמייהיה(היינו

 :יצילנוהומיתה,חייבמגרף,היינו

בשערבזהשכתבנומהעייזוגו',ישאוהבי'

א)אותהבכורים,חגמאמרסיוזחשרו(ממארייששכר

 :)א(

הל',שבתהארץרשבתהרגר',לאמרסיניבהרמשהאלה'רידברתשא)(פרשתהנעלםבמדרשאיאת .)א(
אברהםזרעח)מא,(ישעיהדכתיבאברהם,זהשמערןא"רנא)ח,(משליישאיהבילהנחיל

ישאיהבילהנחילעלדדרישזהעניןשייכרתמהותמוה,פליאהוהואאברהם.זהארהבי,מאןאוהבי.
שמיטה.במצותבהר,בפרשת

מסרדלאדשמיטה.רזאדאש, I1ימהיש,אוהבילהנחילשמעוןר'אמרלשוני,וזהאיתאוכאיררא
ראובניבילקוט'מיבאזהכלהק',לשונוכאזעדוכו',קדישאלעמאאלאעמיך,לשאריתהוןהקב"ה
ורומזדשמיטה,רזאשהואבהר.פרשתעלישאוהבילהנחילהכתיבשמעוךר'דדרישומהבהר).(פרשת

הכתוב.בזהנדרשהאיךלעניניניעדייןיפלאבענינה,

ז"ל,מנחם(לרבינילדרךבצדהשכתבמהפיעלי"ללפשט,ירתרהנוטהבדרךהעניןקצתלהביזוםג
העומרבספירתשבאבעצמוהעניןזהכייידעראשין)פרקהרביעיכללרביעי(מאמרלשינויזהקמאי)מןחד
לקדשאמרוכןשנה,וארבעיםתשעיגו'שניםשבתיתשבעלךיספרתח)כה,(ייקראיאמרביובל,בא

 ,ונכבדגדוללעניןשבאהירהוהנשמות,הגופותחיישהואתירתניבקבלתוכןוכו',שנההחמשיםשנת
האקלומיםז'מיחסיםוהיוגלגליהם.וז'לכתכוכבילז'הנמצאכלכחותמייחסיםהיושהקדמוניםנודעכבר
ממשלהמיחדיםהיומהםאחדולכלאצלם.אלקותהיהכולםדברסוףוכו',אליהםהישובחלקיז'שהם



ושלוםבהרח'י'יםשכר

עדוכו',אליםוז'פירםז'להקריבמזבחותז'לבנותשציוהא)כג,(במדברהקוסםבלעםשראהכמורכו',
תשעשהםהגלגליםבנתועתהקדמוניםלדעתנמשךהיהוזהיכי',הזהבמספרקוסמיםהקוסמיםשהיו

יתניעע,שלאהמניעעללהירותהחמישים,יבשנתחמישיםביוםהקדישהיההעניןזהולפיוכו'.רארבעים
וכחושפעומבלעדימהאפסכחשיםלהםיאיןכרצרנרהגלגליםאתהמניעהיאאשריתברךהשם(ר"ל

עיניךתשאיפןיט)ד,(דבירםראמרוכי',כללמהםאחדשוםלעבידשלאהתררהצותהלפיכךית"ש),
וכןהדעת,זהלמחותבתורהבאימצותיכמהוכי',הכיכביםואתהירחואתהשמשאתוראיתהשמימה

וכןפעמים,ז'הקיפוובשביעיהימיםבשבעתשופריתוז'נהניםז'יריחוובהיקףוכו',המספריםקצת

כלכיבמופת,יודעוזהזולתו,מושלאיןכיולהכירלידעזה,בעתלמסררתהכלוהיובל.הספירהמספר
שאמרררכמרואחרותו,יתברךהשםמציאתיידעזהובדרךמנתענע,שאינוראשוןלמניעצריכיןהגלגלים

כאזעדוכו'",ארציתז'יפתחרקיעים,ז'הקב"הקרעתררהמתןבשעתכט)ב, l/פרבהדבירם(עןייל 1Iרז
בהעתקתו,קצרתיכירתביךהיטב).שםעייןי"גארתהעימרספירתמאמרניסןחדשמאמרייששכרבבני(ומיבאלשונר

שמחתינוזמןמאמרתשריחדשמאמרייששכר(רבשערבעה"יבזהלעניננוונחוץהנצרךהשוררתמביןלקטתירק
מזה).כןגםכתבנרג'ארת

העמ"רמצותתהאאללעולםי)ח, I1פכרבה(ייקראאמורובמדרשג)פי"ח,(רבתיבפסיקתאאיתאוהנה
ימירמזוזהרלשרנו.כאןעדוכר',כנעןארץאתלירשאברהםזכההעמרמצותידישעלבעיניך,קלה

ארהבילהנחילשמעיןר'כדדרישאוהבישנקראאברהם(שזכהאוהב"י,להנח'ילבזה,השבועיתוחגהעמר
(עייןעטןיו(גימטריאי"שבזכות)האץר,אתלהנחי"לשזכהכנ"לאוהב"יאברהםזרעשנאמראברהם,זה

נזכהירםמ"טהעומרספירתידיועלהמררש.מדבריוככזכר ,)רארתשםיששכרובבניכז,איתפנחסמדרש
לה'.חדשהמנחהם 1Iוהקרבתלקייםהשבועותחגהזהרהבעלההקדושהחגשהואיוםלחמשיםלה~יע
כזה,במילריייואוצרות"לתיבתהכיינה(כנראהאמלייא][לשוןבמלוא/ו(יאוצרותיה"םאטל"א.םתיה"ואוצרויזהר)
טן),כג,(ריקראיהוי"החשר"הטנח"חוהקרבתםבגימטיראמ"טמספרעםתי"ר),רא"ררי"שצד"ירא"ואלייףרא"ו
כנזכר).יגי',רהקרבתםלקייםהנעלהלייםלהגיעבזכהמ"ט,במספרעמ"רשהיאי"שידיעלכי

ושבתהוגו',סיניבהרוהאידראהנעלםמדרשבשםל flהנרארבניהילקוטדבריעליוולהעניןוזחו
ספירתרמז(שזהואוהבי,אברהםזערכרכתיבנאחרב,זהשטעוןר'אטריש,אוהבילחנחיללח'שבתהאץר
 "ילספירתלשמיטהאחדוטעםעניןבעצמישזהןלדדךהצדהדבריפי(עלישטיטה,רזאיאכנזכר),העמר

 ,'זפעמיםז'וירבלהשמיטהמספריכן ,'זפעמיםז'יזהולעיל,כנזכרשבעההמספדבבחינתהעומר,
ספירתשהראיש,איהבילהנחילעםלהם,אחדטעםכידשמיטה,רזאדארז"שכנזכר,אחדרכינהלעניך

הש"סדבירפיעללומר(רצהקדיאש,יעטאאיאעטיןישאר'יתהוזהקב"הטסרלראערד)רמפרשהעומר.
ימ"שהעמים,לכלר flלהאיאותםאליקיכםה'חלקאשרהמלךלתלמישכתבוא)בה,זרהעבודהבט,(מגילה
לטורדןבדבריםלהחליקןכדישהואשםרז"לדרשוהעמים,לכלרגי'חלקאשריט)ד,(דבירםבתורהבאמת

השמשוראיתהשמימהעיניךתשאופןמקודםהמתחילהכתיבבזהלטעותמקיםלהםובתןהעילם,מן
בזהלטעיתמקיםבתךהעולםדלאומרתהריהעמים.לכלארתםאלוקיכםה'חלקאשרוהכוכביםוהירח
שכללהוריתכנ"ל,דשמיטהרזאראוזהוהמושלים.אלקותשהםבטעותןלחשובוהכוכביםוהירחהשמש

זהרית"ש,מבלעדוכחשוםלהםואיךית"ש,בכחורקהואוהירחוהשמשהכוכביםמערכותהז'ענין
ממששיששיחשבוהכתוב,בלשרןלטעותמקוםנתןלהםאדרבאכיהעולם,לאומותלידענמסרלא

כנזכר).וכר' rעמלשאריתהוןהקב"המסרדלאוז"שכנזכר,בכוכבים

רביתלמידיבסודי"שמספרהעמ"ר,ימיעניןפ"ז)העימרספירתשער(פער"חחייםעץבפירנודעוהנה
כשהייתיעקיבארבישאמרכחמור,אנשכניבסרדסר).מט,(בראשיתגרםחמר"רמיששכ"רי"שרהראעקיבא,

גרםחמיריששכרטו)מט,(בראשיתהכתיבעלייחי)(פרשתהפסוקיםבשערוכן ,)במט,(פסחיםהאץרעם
שכ"ר,י"שיששכ"ר,עלב)רמב,זרח"אויחיופרשתאקבח,זוח"אציוא(פרשתבזוה"קדדרישי"ליזהושם.עיין
הנ"ללפיהרומזהלז,להכתיבהשייכותמובןזהפיועלי"ש,אוהבילהנחילבא)ח,(משליהכתובעלוגם
חגבליללאהנתעברהמיששכרכירגםיששכר,בחינתעקיבאר'והואהשבועות,וחגהעומרספירתעל

כסליוחדשימאמיריששברבניועייןשלישית,עודד"הויצאאלשי/ךכב,לדשמותיינתןתרגים(עייןכבלדעהשבועות



חיים

בשנחנאכלמחתאמרווכיב-בא)(הכ,
ולאנזרעלאחוחשביעית

לכםברכתיאתוצויתיתבואתינו,אתנאסף
לשלשחתבואחאתועשתחששיתבשנח

חשמיפחשנתעלדקאילומרישחשנים.
שבתשכולוחגאולח,שנתשחואשבת,שנקרא
בפרשתוברמבן'זועייזחעולמים.לחיומנוחח

ונהתאונרווכיחארץ.ושבתחחכתובעל
השביעית,בשנהבשכרינו).(חיינונאבו,

נאסוףוואנזרעואהןחנזכר).(חגאולח
אתכראויתיקננו(שלא ,תבואתינואת

חשייכיםחנצוצותכלאספנוולא ,מעשינו
מחוגםנגאל,ןכותובאיזהנפשינו,לחלק

חגאולח).בעתאותנוכשידונואזנעשח
הששית,בשנהוכסברכתיאתוצויתי

בגימפריאשנ"הכיחיסוד,מדת(חוא

ןח fשנוז"שסב),אותש,עךראורמאורי(עייןספיר"ה

חשםכשיעזרנו ,חיסון'דספיר"תחששי"ת,

במחרחנגאלזהידיועלזה,לתקזיתברך
אמרזח,לתקונזכהזכותובאיזחבימינו.

אברה"סאוק"י(גימפריאועש"ת,חכתוב)

התבואהאתיעק"ב).איק"ייצח"קאיק"י

ספיר"הגימטריאה lשנ'השני"ס,ושו"ש

שנקראואכותשלש"תכזכותחיינו ,כנזכר
כזכותםוראשונות,עליונותומרותספירות

שחואיעק"בלזרעחעיקרוחנח .לחנזכרנזכח
מהשלשח.כלול

,כסברכתיאתוצויתיחמסורחוז"ש

ואידךרז. ,'גברכתיהששית,בשנה

שכחושלוםבחר

אשרברכתיאתנאקחיא) ,וi(בראשית

עצמואתלחצילשיוכל(הייבויך,הבאת
מידם,להנצליעקבברכתשזהווכו',בממוו

נב] .)ו"חחנכריםביוויטמאויטמעושלאכדי
לן),כז,(בראשיתברכתיאתוקחעתהוהבה

הכרכחתחלשעלינוליעקב,יעבודעשו(היינו
להיפךשיהיהולאלבו,משועבדיםיהיווהמה

צאצאיךעווברכתיוחדנג]כנזרכ).ח"ו

יעקבזרעעלהברכחחל(שיהיה ,)גמר,(ישעהי
כנזכר:עתה)עדאבינו

בשנהלכםרבכתיאתוצויתיכא)(בה,
רז.במסורה, fבהששית.

הששיתהיריעחאתוכפלתט)כו,(שמותואיךד
 ,היסודהתכליתהואכיי"ל .חאהלפנימולאל

חשש:"תח flחשנוחואמלכות,למדתבכפל

ב'וחואחקדום),ברבורלעיל(כנזכריסו"ר,
ז"לצמחי flחרבפירושש IIכמון,אותפעמים

דשבתא)בצפראלסעורתא(אסדרלזמירות
וקלישא,כפילאבשמיהאתראינוו ,ל flמהאריז

ג, Iלחיןחלותמחי"בונמשךכפולוןהאותחיינו

אמונתשזחואח"ד,עולחמדות,י"גשחוא
עייזבימינו,במחרהשלימחחגאולחוחמשכת
ונוואובסמוך).אמור(בפרשתלעילכדברינו

חםאחן'ל,שלפנ"יאותיותהאוה"ו,פנ"י
חיינודוי'ד,ב"ןונשי"חבגימפריאכד"ת,

שיקימואח"ל),שלפניאותיות ,י lfפנ(מו"ל

יהיחואזבימינו,במחרחדודכומשיחמלכות
 :אח",ושמואחרחן

לסורשהגיעהשבועות,חגבסורשהואעקיבארביבחינתוהוא ,)האיתגמאמראי,רא,איתהמאמדטבת
ז"ל.קאפילהד'בסירורעייןהחמישים,שער

בגימטריאו IIתנתלארץ,תתנ"וגאילהאחוזתכםאץוובכלריובל,הכתובבהמשךי"לשכתבנווכזה
רשמיטהרזאוהואמהמדרש,לעילכנזכראחיזתכם,אר"ץלירשזכוהעמ"רידישעלחתנופ"ה.ר IIעמ

 :לעילכנזכרויובל



חייםשכו

דידוכיומאכגלותינוגםשרומויאמראו
חייבניהשפעותכללהמשך

יסוד.ברכתהששיתשנהמכחינתרויחיומוונא

להמשיךהיינוהששית,היריעהאתוכפות

גם ,האה"ופנימוואוכנזכרמהי"ג

ואיוארעי,אהלכחינתגבלותעודבהיותנו
 ,ישראלבארץכמשכנותינועודקכועיואנו

ושלוםבחקותי

ויגאלנוכימינוכמהרהיתכךרהשםיעורנו
 :שמולמעןבקרוב

תתנוגאולהאחוותכםארץיכבוכר)(כח,
כזהשכתכנומהעייןלארץ.

חתנופח,עמרממארניסןחושר(מאמיריששכרכשער

 :)כ(י)אות

בחקותי

יעןחוק"ה,כדרך(היינוכחקותןוי.אםג)(כו,

וזהויתכרךהשםכןשצירה

מצותיואתאז)זה.(כדרך ,תוכוחקות'ןי).

להתנהג(כמשמעו,אותם,ועשיתםתשמרו
שאיומהיתבךר).השםומצותהתורהבדךר

(בדךרהטעם,דכרכלעללידעתצרואםכו
ופןמעגלותיה,נעואןחוקים),ולאם Ifמשפטי

מעשייתח"ויטואזהטעם,בעיניךיוטבלא
כדרךכשיקייםכןשאיזמהכראוי.המצות

 .שמויתכרךצרונוונעשהאמרטעםכליחוקה
א)קטו,מציעא(בבאיהודהכר'דפסקינזי"ל(וזהו

 :הנזכר)מחששדקראטעמאדרשינןדלא

שר"יופירשכעתם,גשמיכםונתתיר)(כו,

וידועמהשכתות.בלילי

וי"להקודש.כאגרתאלימךלכנועםכזהשכתכ
איוב)סג,(יבמותל IIחושאמרומהפיעל fעוד
ועלשכגוף,הנשמותכלשיכלועדכאדודכן

נעשיםאשרהעשוקיםכלאתוגו'ושכתיא) ,י(כקהלתלארץ.תתנוגאולהאחוזתכםאץרוככל .)כ(
דמעתהיינו(תתנ"ר).התנופהעמרכגימטריא ]ת-נ-ת-י[השמ"ששתחתארתירתהשמש.תחת

אד"ם.פעמיםכז'חכורנהשהיאכמוהספירה.בימילתקנםוצדיךכשבידה,שנפלוהניצרציםהםהעשוקים.
(עייןחאלוכימיםשנעשוהדיניםוכןלהעלותן,ושצדיך •לכיוןשצירכיןלילה(ככלדמיתומלכיןמז'וכן

איתהתניפהעמדמאמדיששכרשער(עןייזהפיעלכןגםרמוזכנ"לועשוקים .)י"פהעומר,ספירתשערפרע"ח
 .כימינובמהרהויעזרינויצילנוה' ,)ב

באול"חארציות),בבחינתאחוזיםבהיותם(גםאחוזתכם.אץרוככלהעומר,ספירתכימיוקוריןוז//ש
הגאולה)ושיכאתתנ"ו,מספרשהיאהתנופה,עומדהאלוכימיםלגאולהלזכותכתשובה,(תשובותתנ"ו,

 :בימינובמהרהדוד.כןמשיחכהתגלות(התחתונה).לאץר
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ונמאסנפשוומטחרעצמואתשמזכךמיגםכו

ןחכלעם 1ותעתועיוחזחעולםחבליבעיניו
יוכללאודורותבניםולחוסיףורביחמפריח
כדילזחצרדאדרבאלגמרי,תאותולבטל
שבגוף.חנשמותכלשיכלוחגאולחלמחר

עמלים(שתחיווגו',תיכובחקותיאםוז//ש

כ)ו, fJפבבהנים(תירתל IIרזכדשרתבתורח

ובפרטכח,מתשתושחואאם)(ר"הי IIרשופירוש

עםובעיוו.בעומקבתורחמעינוכלשםכאשר
ל f1וכנ(חגשמיותגשמיכם,ו·בתתיזח)כל

עתם,(לצוךרבננת"ם,אלמילך).חנועםבשם
סו(ישעיהאחישנחבעת//ח fחאניחגאולח,עת

עתחואובאמתרבים,לשווייםננתוכתבבא).
צרדבניםכמחאחדלכלרקאחד,וקץ

ואחד),אחדלכלעתם,חיאכועל ,לחעמיד
אמו:בימינובמחרחצדקגואללביאתונזנח

א)כג,(תעניתחז//לרבריבביאורבזחעודוי"?
כישבתווות,בליל"יבעתםרש"יופירוש

חש//סדברילפידחלאטובא,קשחלכאורח

 ,/דלילגםאלאשבתות,לילידוקאלאו(שם)

ישבאמתאשרשבתות,לילירקקחשיבולמח
כ)קהל,כ fJ(זוחק Iחזוח/דבריפילעלחכחלחם

מינח.מתעבריואחרא·וסטראדיניןדכל

חמובאל IIחאריזדבריפיעלל Iי/אולם

רמשנתיכ)יכרניאלהפסקוים,(שערבכתבים

 I/ובעתח/זמוחתחלתכברחואואיללך,ח IIשל

אמריכ)(בא,ישעיחניבאי"לזהועללהגאולה,
רשוויכפירושחגאולח(חיינובוקר,אתאשומר
/א Iאתחלשוזוקשח(עדייו),לילחוגםשם),
לילחעדייוחואאםדחלאחגאולח,כברשבא

את"אלומרשייךלאוחמר),חחשוך(חגלות
כאחלאובאמתחגאולחכברשבא ,בוקר

עתידבלשוולמימרליחוהוחחרבים,בעונותינו
lI ,//ייתי(אויבא//I / בקר.ארמי),בלשוו

שכזושלוםבחקותי

כיוו ,חאלודורו"תעלדניבאיובןולדרכנו
שלו/חמשנתכבראתאדהזמו

צדפרא),(קדרותאלילחעדייןרקוחלאח,
על/'בעתח'ו,זמוכברשחואוכיוומאוד,חשוך

שבתערבחיינו ,ת/ Iשבבחינתכברנקראכן

בערבשבתשלצלירבבבחינתחשיכח,עם
נקראעדייוחשוך·שחואוכיוז ,)ככז,(רבכותשבת

ביאתזמןשחואת, f1שביו"םולאת, Iשב/ל IIלי

 .כ'/עיומם,לאורכברהנגלהואורוחמשיח,

לצורךגשמיותי I(צרכ/גשמיכם,ובתתיוזווש

בננת"ם,משיח).ביאתוחכנתעבודח

כנזכרשבתות,יייי )ש/ fוזכעת.שלנו(חזמן

במחרחויגאלנויושיענויתברךחשם .לעיל
אמן:בימינו

לכאורחוגו/.עולכםמוטותואשבוריב)(בו,
למיזוברכחשייךלא

ומשועבדעבדשאינואוחאסורים,בביתשאינו

עלעולמוטותלואיוממילאואזלאחרים,
דאמרינןצדקינו,משיחעלדקאיונראחצווארו.

(בעונותינועליושנתנוכ) ,ו/ J(פלרבתיבפסיקתא

כילנונאאוימפשענומחוללחואחרבים
(ועייזצוארועלברזלשלוקורותמוטותחטאנו)

כאורךכר)(אותכשופרתקעכמאמריששכרכשערכזה/ש Iכמ

(שמואלבכתובנקראע"חחמךלדודוגם .)י fJכעה

יעקב.אלקימשיחע"לחוקםחגברחואא)גב,ב
ומוטותחקורות(חואמוטות,ואשבורוז"ש

יעקב,אלקימשיח(מעלננויכ"ם,ברזל).של
קוממיות,אתכםואויך .)ל Iעוחוקםשנקרא

 :בימינו)במחרח(וארצנו

במסורחקוממיות.אתכםואו?דיב)(בו,
(דרביםואיךדדן.דו,ואולך

נג)במדבר.שהנארבעיםאתכםואולךטנ,ר)
 .)יב,(עמוסשנחארבעיםבמדבראתכםואולך



חייםשכח

יש .)נכר,(היושעכנעואץרבכלאותוואולךנר]
יהיהקוממיות,אתכםואווךכירומזלומר

זקופהכקומהיהיושאזכימינו,כמהרהלעתיר
וכמורשכינתא,לכהריחינגאכיהמטייליז
יכ)בי,(לעליהכתוכעלכזחרש"ישפירש

האחרוותכליתועלונו,',בתוככםוהתהלכתי
(יוםבזכרבר,שנההארבנניםהמההזה

כאשריומיא,כםוףבנלותנונםיחשבלשנה
הכנחשההיממצריםהגאולחבראשיתהיה

אותןואןוךיחיה)והםוףהתכליתי.להגאולה
לאכרהםשחכפיח(כמוכנננן,ארץבכו
קוממיותויוליכנו,לאכות,ראשון/ה Iעאבינו

בימינו:במהרחלארצנו),

במםורהניחוחכם.בריחאריחריאלא)(בו,

מ.בס ilואי"ןן~.(רו. ,'כאריחולא
שכתבתימחעייוכעצרתיכם.אריחולאה,בא)

מררכימאמרםפרכשםשבתתורתבמאמר

שם(עיין/ל Iזלעפשנערם Iמהר'ק Ifלחה

ניחוחכם,בריחאריחולאהיינובנו),בחקרמת
חריחשיבארלתתאאתערותאעלאמתיןשלא
ותאתערבארקמלמפח,רוחנחתניחוח

עריא),מח,(שיעהיאעשהלמענילמענירלעילא
הקרושים.רכריוכאו

בננצרתיכ"ם,אריחייאהמםורחל Ifיוןהו
בינ"ה,חכמ'והכת"רגימפריאעצר"ת

כחינתכנפשנושנתקןערימתינושלאהיינו
וכרוריםזכיםהמוחיןשהואבינה,חכמהכתר

כיתערובות,שמץשוםכלי ,לברולה'בלתי
והמעורכהשפלבעולםזהיתבררמתייועדמי

פניםכלעלכשנעשהדישיהיהרקהלז,
ןןבחינתשזהו ,יתכרךהשםמצותכמעשה

עםכנזכר,עילאיזמוחיןג'כלאגםתחתונות
בזנהרהזנלזנעלה,יתדבךחשםירחזננוהזכל

בימינו:

ושלוםכחקותי

העומרםפירתימיעלדקאייאזבראו
כפיהדיו,ימישהםהאלו,

נ) /1תצסימזחייס(אורחערוךכשולחוהמכואר
עני!ז, IIפהעומרספירתשערח ll(פרעל I1האריזוככתכי

לחגולצפותלחכותרקוצריכיןהעומר),ימי
כתיקוןזנעשינוידיעלשהואחבעל"ט,חעצרת
אנומהאמנםאלו.חעומרםפירת.בימינפשנו
יומאויוםיוםוככלחיינוומהצדקותינוומה
ייאון"ש .חאלוכימיםגםלישועהנצפהרירן

הנחתשתעשועדניחןחכם,בריחאריח

כםפירתהאלוכימיםמעשיכםיריעלרוח
אמתיזשלאבננצרתיכ"ם,אריחוואהעומר.

כנזכר,מעשינויריעלחתיקוזנזנרעצר"תעד
כימינםבקרוב·ייבימינויושיענומשמיr;נרק

דירן:כמחרחויגאלנוחאלוםפיהר

שכותכ"'-מהפיעלןה,כעיויאזבראו
בחנכיכ)נה,בא(תקיי!בתיקונים

שיראלשציאוגנמרחפםקיהיההעצרת
לחיבבארשםועייזכיזנינו,בזנחרהמהנלות

יוםככללואחכהאמנםוכסיבות),(ר"הראי
הםפירה.כימיגםעקרים)מהי"ג(שהואשיכא

ח"ולהמתיןבננצרתיכ"ם,אריחיואוזי'ש
ניחוחכם,בריחאריחייאעצרת.ער

כמחרהיגאלנורק fכנ"לכמעשיכםשתתקנו
 .כנןכריוםככללואחכחרירן

רן.כן,כריחניחוחכםכריחהמםורחוז"ש

ארצהניחוחכריחמא)כז(יחזקאלואיךד

ויפייםיצרהשזנויתכךרשהואחיינואתכם,

 :כנןכרמעשינוכלאגםמלמעלהאותנו'

כמםורההאץר.אתאניוהשיזבותילכ)(כו,

ואירךרו. ,'כוחשיזנותי

עייןרבים,עזנים[עלך]והשיזנותיי)לכ,(יחזקאל

שיתכטללעתיד,עלרקאישכתבתורתשם



חיים

ייוהשימותייההיואןהמגושם.הארציות

עלהבניאות[בספרי]ש IIוכמרבים",עמים

ס,(ישעהיוגוייחרבוחרבהגוייםכלכיהעתיד
וכהנה:יב),

ופירשהארז.אתאניוהשימותייאמראו

לישראלטובהמדהןוי IIשר

שתהאבארצכם,רוחנחתהאויביםימצאושלא
"מדההלשוןקשהעכל"ה.מיושביה,שוממה
בשורהלמימרליהדהוהלישראל,טובה"
(עייזמצורע(בפרשתהלשוןרש"יכמ"שטובה,

פובה/'/יבשורהכיבתיםבנגעילב»יד,ויקרא

ידיעלשםאצורותשימצאוישראלנתבשרו
מהכיטובה,בשוהראינובאמתוגםהנגעים.

הנכריםשם-ימצאואםלישראלמיניהנפקא
שרוייןאנחנואםלא,אונחתישראלבאץר
לאץר.בחוזובצרותבגלות

(הקאלאניסטעז)עלרמוןהבנואהונראה
החשדיםהמפלגותאלומכלהחלצוים

הדתחורבןגורםשןהוהקושד,בארזר"ל
כתבובאמתהקודש,בארזהאמונהוקלקול
ואתחנופרשתהפטורות)(עליהונתןבאהבת
העולםהאומותפיעלהעוליםאלושלשסופו
ומררעיהיההגאולה,טרםרשותלהםשיתנו

שןהוהארץ,אתאניוהשימותיוןהול. ffר
(בלתישממון .שתהיהשמויתברךרצונו

עויהושממוהאדמה).עובדיהקאלאניסטעז
[ציאניסטעןהחלוצים,אויביכם(היינואויביכם,

וכיצוא], 1ישוביסטע 1אבודיסטעמיןראחיסטען

ואמונתהדתאויביוהמהשיראל,מבנישהמה
שםלהםיהיהבימינו,במהרהצרקבואלביאת
ב"ה,היושבי"םאלו)על!ש 1וזושממה.מפלה

חורבנהוןהוהאץר),שיו/'בלעשות(שחשבו

ימצאושלאלשיראלטוהבמדהןהוכןעל .ר"ל
לריוחשיספיקהאדמהבעבודתרוחנחת

שכטושלוםבחקותי

ילמדושלאלישראלטובה mמוזהופרנסתם,
קליםחלוציםלהיותבעקבותםלילךמררנם
כיוןבןה,שייךלאטובהבשורהולשווכמותם.

זהאיוכאלושרעיםמאחב"ייתפרצושכן
לישראלטובה"!'מדהאךטובה,בשורה
במוימותםלילךולאזה,ידיעלמהםלהשמר

כנזכר:

והריקותיחרב.אחריכםותיוהריקלב)(בו,

ואידךדו.במסורה,תרין

 .ריבליעדברכהלכםוחריקותיי)ב,(ובלאכי
רמוןןהכלכישבתבתורתשםכמ"שהיינו

(בחינתאחריכם,ותיוהריקלברכה,
ואתםהחרב),תהיה(עלהיםחרב,אחוריים).

ייוכם"ותיוהריקהרמזחהונקיים.תהיו

הסטרא"אחריכם",(רקוי,בויעוברכה

חרב):עליהםיהיהשונאיכםם IIהאחורייאחרא

שלא(מהאמונה,בכם.והנשאריםלו)(כו,
בקשרילעמודיכלו

מרךוהבאתיהרע).היצרנגדהמלחמה
שנתתיבלבבםמהמרך(שהואבובבם,
בגדרלעמידיכלושלאדמשיחאבעקבתא
ורביםבמשפחה,ושניםבעיראחדרקהאמונה,

אויביהם,בארצותיחשבו)רקיאמינו.לא
אותם,ורוףהגלות).בארצותהמצב(להטיב

העלי(בקראובוף,עוהקוויפחדו).(בלבבם
כאןכייספרואשרר IIובלעפטעציטיונבע"ןנדף

במדינהוכןלמלחמה,הכןאומרהפוליטיק
[בגלות]לשלוםקוחוממילאוכיוצא,אחרת

כמ"שבעתה,והנהמרפאלעתטובואיו
מנסתונסוןה)דייועלהקדושים.בספרים
[כמוניסה,נפליהתחלת(כיובפוו,חרב

יעמדושלאמפני ,])ב(ובד,בסוטהחז"לשאמרו
במהרהצדקבואלביאתאמונתבבפחוו



חייסשל

רורף,חוא)ית"ש,סוף(חאיןואיז,בימינו).

מיאותנוולבחוןלזכותנוכדיחנסיון(שמראח
בימינובמחרחיעזרנווחואבאמונח),שיעמוד

אמו:

י!/לחרב.כמפניבאחיואשיוכשוולז)(כו,
(בסמוךמ"שבחמשך

קולוכו!בכםוחנשאריםחכתובעלמקודם)
באיםאזכזחכשיאעדחיינווכו!,נדףעלח

כידידים)!(חנראיםואחיםואוחביםעצחחבעלי
ח'קנאתתקנאולאחזחחדברחנחלוויאמרו
שיבזוךידיעלול~ניךלךיזיקכיצבאות,

ואחדוכיוצא,נדףעליעתובמכתביברחובות
 ,חבירושירעישידיעלופניח,נגיעחלושיש
מדרךחלכוושניחםביותר,לבבואתילחיבאז

אשרמשיח,חבליוזחוחממוצע,חדךדחאמת
 .)וז,וכו'(מיכהביתואנשיאישאויכי

לו,שיתן(בעצתובאחיו,אישוכשוווז"ש

מכשול,תתןלאעורלפניעלויעבור
(חיינוחר"ב,כמפניבערמימות).רעחכעצח

ונוןלשמורחמתחפכ"ת!ב Iחחרלחטמבחינת

וזחוחנחש,חסתתחטאאחריכר),ג,(בראשית

ידידו,שחואויחניפובעצותשיבאחחפכ"ח

 ,איזורורףכי)לוונדמחומרמח,כזבבדברי
ועלכאוחבו.נראחאדרבארודפו,חבירו(שאיו

ופניתקומהוכםתהיהוואזח)ידי

שנראיםמבפניםחשונאיםידי(עלאויביכם,
יצילנוחו ,)ל/!נכעצותומשיאיםכידידים

 :בימינובמחרחויעזרנובימינובמחרח

אתואףיעקבבריתיאתוזכרתימב)(כו,

בריתיאתואףיצחקבריתי

כןגםמכאו .אזכורוחארץאזכוראברחם

עליהם,(והנלויםחציאניסטעולדעתתשובח

ושלוםבחקות~

מאמונחויצאושחפלינוומפלגותחכתות
ולבנותלחרוששצריכיןשאומריםחאמתיות),

ידינו,פועלבחריצותבקאלאניעזחארץאת
אתםתזכרווחאץרלמימרליחחוחזחולפי

מחידיכם.ופעולתבחריצותולחעמידחלבנותח
חיינווגו!,יעקבבריתיאתוזכרתיכושאיז

חעליוז,בעולםשחםחקדושיםאבותינונשמות
שיזכירםרוחניעניןוחואח, flבחקברקתלויזחו

ודאיאלאכנזכר.חאץרכןשאיןמחלטובח,
רקשחואחאבותזכרוןכמוחוא,חדדחכל

כןרוחני,ובררךצדקתםובזכותית"ש,מאתו

אזכור,וחאץריקייםבעקבותם,נלךאםאנוגם
פעולתינוידיעלולאלבדו),/ש Iית(חוא

חיינואזכור,וחאץרבחאריז"ל/ש Iוכמחגשמיים,

לגאולחנזכחזחידיעלשרקרוד,ביתמלכות
כתותשלשקרבפעולותולאדוד,בובביאת

הכתובעלחקתברפשתכזחכרברינו(יעיי!חנ"לחכוזבים
חשםנרו/),לעיניהםחסלעאלורכרתםח) fכ(כמררב

אמו:בימינובמחחריגאלנויתברך

ונו'.ראשוניםבריתלחםוזכרתימה)(כו,
דן.חז,ראשוניםבמסורח

וימיםנאשאוכילב)רן(רבריסואידך

ויגדךאביךשאלשקייםמי(חיינוראשונים,
חראשוניםבמנחגלחתנחגלך,ויאמרוזקניך

[רעך]גבוותסיגוא ]ג[ומצותיו),חובתורת

אינו(זחווי),יט,(שםראשוניםגבוואשר

שכתבכמוחטובים,חראשוניםממנחגמשנח

מפיוטיםשחמשנחקיר)(רמןחסידיםבספר

[רעך]גבולתסיגלאעלעוברראשוניםשתיקנו
ממךובנו ]ר[וזחו)ראשונים.גבלואשר

יקוממוראשוניםשממותעווםחרבות

שחחריבוחנחרסותבונח(חוא ,)רםא,(ישעיה

ובונחמתקווחואעולם,מחריביחמתחרשים
כבתחלח).תורחשלעולחלחקיםעולםחרבות



ה~~ם

עט,(תחליםראשוניםעונותינותזכראי ]ח[

שאמרוכמוהרבים,אתשמזכיםזה(בזכות ,)ת

כלא)(פז,וביומא ,)ת"יפ(דאבותה/בפרקחז//ל

וכיוןידו,עלבאחפאאיוהרביםאתהמזכה

לאהראשוניםעונותכועלעוד,חופאשאינו
בריתיהםוזכרתי-אז I [עוד),לויזכירו

כנזכר:ראשונים],

ואםימירנוולאלרעפובביןיבקריאלג)(כו,
ותמורתוהואוהיהימירנוהמר

אחדזקוחכםמתלמידשמעתיוגו/.קודש[היהי]
(ששמעןי//עיששכרבניבעלק flהגחזקיניבשם
עליקרים)דבריםהרבהממנווידעהק'מפיו
מדךרשנתחלפומצותישהנהכיהלז,הכ'

שגזרהשופרתקעיתכגווגזירה,ידיעלעשייתן
מוסף,באמצעבתפלהתקעוכןועלהמלכות,
בהפטורותוכןהשנה.ראשבגמראוכדאיתא

עלבציבור,בתורהיקראושלאשגזרוידיעל
אותומעיןבנביאיםשבתבכלקראופניםכל

מקוםמכל.הגזירהכשנתבפלהוגםפרשה.
במלכיותשופרתקיעתוכןההפפורות,נשארו

הכתובשאמרוזהוכיוצא.שופרותזכרונות

אשרמכלהמצוהשינו(שלאוגו',יזנירנוויא
ואםבעצמותה).ובמרתהבשעתהתקנוה

 ,)ל ffכנגזיהדסיבתידי(על ,יזנירנוהזנר
וגם)מקודם,/ש Iכמ(המצוההוא,והיה

וגםבמוסף,שופרתקיעת(גכוןותזנורתו,

שלאושלוםבחקותי

יאישארו).(שניהםקורש,יהיהההפטורות),

כאןעדמשביהם),אחדגםיבפלו(שלא ,יגאי
הקדושים.דבריו

שכל(הייבוינאי,יאלומךשישליונראה
המצותבסדרמהשינוייםהסיבותאלו

 ,ינאייאהגןירות),ידיעלהואותמורות
כנזכר:לגאולה),זכינו(פרם

ולאיחליפנולאריאמאולג)כז,-י(כו,
פובאותוימיר

והיהימירנוהמרואםוגו/בפובעראוברע

כיהיינויגאל.לאקדשיהיהותמורתוהוא
האחרוןגלותבבירוראמנםוגו',לפנזנתתי
עבירהלעשותפעמיםכמהמוכרחיםהלז

ליכשלשלאליזהרצריכין(אמנםלשמה,
בעצםרעשיהיה ,ח"ועצמואתולהונות
ייאיהייפנויאוזהו .)ל IIואכממעשהו,

בטו"ב,ר"עאובר"עטו"באותויזניר

הזכרואםיחליפנו).לאבעביר"המצו"ה(היינו
עבירהכרחםבעללעשות(שיצפרכו ,יזכירנו
קררש,יהיהותזכורתוהואוהיהלשמח).

דקדושה.לשמההנצוצותיעלומהעבירה(גם
(אבליגאי,יאעד)רקהואזהכלאמנם

יהיהלאאזבימינו,במהרהלגאולהכשנזכה
(יואלשכתובכמופוב,כולורקעבירהצדשום
הפומאהרוחואתוגו',ארחיקהצפוניואתב,כ)

 : »)ביג,(זכריחהארץמואעביר





ספר

חייס

וסיוס
עלספר

כטרכר





שלה

במרבר

 )'וסעיףתכ"ח,סימוחיים(אווחערוךבשולחן

קודםבמדברפרשתקוריןלעולם
יששכר]בנשערבזהשכתבתומה(יעייןהשבועותחג

פיעלבזהעודוי//ל .)'הוו'אותסיוןחשרמאמר
וגו'מתנהממדברא)(נה,בנדריםל IIחזדברי

כמדבר,הפקרעצמושעושהיא),tפכ,(במוכר

המבוארפיועלבמתהנ,התורהלוניתנה
האחרווהפםקכיא)הנ,כא(תקייןבתיקונים

ישראלשציאובימינובמהרהשלימהמהגאולה
השבועותחגביוםיהיהלגמרי,מגלותז

(ר"הובשבועותראילחיבבארשםועייןהבעל"ט,
ובסוכות).ובד"היפקוו

נוזא)(אותהשבועותחגבמאמריכתבנווכבר

ייתייוםף fרב)צח,(סהנרדיןשאמרענין

דחמריה,דכופיתאבtפולאואיתיבואיחמיניה
אחדכלכיאיחמיניה,ולאייתיאמרורבה
יותר,גדולנפשומםירותנםיוןהואאיזוחשב

םבררבהכי .צדקינומשיחביאתבעדלםבול
עוראיחמיניה,ולאייתיהלמותלהםכיםכי

ואםנפשו,בעריתולואשרוכלעור,בער
משיחבעדנפשהמםירתזהוחייוליקחמםכים
בtפולאלחיותכיהוםיףיוםףרבאמנם .צדקינו

שלהרעילהיותצרדשהואדחמריה,דכופיתא
היינוכיבטולא),(דוזהשםרש"יכפירושחמורו,

והצואההחומריותשלהצלבחשכותלחיות

ל IIראזשיתגברוהקליפותשלוחביליזמהצרות
ממיתהיותרגדולנפשמםירתזהמשיח,בחבלי
יששכרבשערבעה/ויבזהוהארכנוכמובז,

לאפניםכלועל .)םש(הבכוריםחגבמאמר
מירקזה,גדולבנםיוזעצמואתלהחזיקיוכל

הכלעליוומקבלעצמו,בעינימופקרשהוא
ארץתורהבחינתשהואשמו,כבודבעבור

 ,ה(בברכותל IIחזכשאמרוהבא,ועולםשיראל
כייםורים,ידיעלאלאניקניתשאינהא»

מצותורובהשבועותבחגשמקבליםייתורה"
גואלבביאתבארץ,תלוייםמצותשמ"גהתורה

היוםכלר"ערקובגלותבימינו,במהרהצדק
לנושיחזירישראי",ו"ארץ .)הו,(בראשית
משיחידיעללארצנו,קוממיותבבואנוה IIהקב

אלובצירוףהבא",ייעווםוהואצדקנו.
יםוריםידיעלאלאבאאינוהריביחדהשלשה

בפרקל IIחזשאמרווזהמשיח.החבליהמה
הואחיימזאימשיח,לגביב)צח,(סנהדריןחלק

חמודות,אשידניאלמיתימןאיהקדוש,רבינו
שרקוהיינווכו',יםוריםשםבלורש"י[ו]פירש

לזה.יםוריםזוכיזידיעל

(שהואבדניבר,פרשתקוריןיעויםוז"ש

ל If·חזכמאמרעצמו,בעיניכמדברהפקר
יםורים,לםבוליוכלזהידיועללעיל,כנזכר

האחרוזהפםקשהואלגאולה,לזכותולהגיע



חייםשלו

לעיל,כנןרכהתורהכקכלתכשכועותיוגמר
חגקודםעצמו)אתלהפקירצרדכןעל

 :(כנזכר)השכועות,

ישראלכניעדתכלראשאתשאוב) ,א(
אכותם.לביתלמשפחותם

לעולם ) Iוסעיףתבחח,סימוחיים(אורחערוךכשולחז
לעיל.כנזכרשכועותקורםכמדכרפרשתקוריו

כשושרםהנשמותכלנתאחדותורהובמתז
ישר"תישראלכראשוניםכנודערכוא,ששים
כשורשאחדוכלותורה,אותיותרבואששים

נצוצותהקדושים,שמותכחינתהואנשמתו

שמותכצירופיכשורשו,למאודערקדושים
כתורה.רמוזיםויחודים

ישראייו,בניערתכוראשאתשאווזו/ש

לתורהאותיותרכואששיםיש(רוות

אבותם,יביתימשפחיתםבנוכר).

כחינת(שהםשמויית,במספ"ר(בשורשם).

ויחודיםבמספריםהרמוןיםהקדושיםשמווות

כחינת(שיהיוזכר,כוהתורה).כתיכות

ישראלכחינתהיינווכר,כחינתמשפיע,

כעכודתםככיכולשכשמיםלאכיהםמפרנסים
יהיהזהידיועלפרס,לקבלמנתעלשלא
נשיאתישראל,כניעדתכלראשאתשאו

ברצווהעכודהלשלימותומוחםראשם
שכאוגלנולים(ככחינתיגוגית"ם,האמיתי).

הדורעדהתורהמשקכלורכוא,מהשישים
וייל).מפאנוע tהרמ/כזה/ש Iוכמהוה,האחרון

שנ"ה,כת"ר).(גימטריאעשרי"ם,מבן

סב),אות tשעךראורמאורי(עייזספירי/ה(גימטריא

השכועות).כחנשעוליםכת"רכחיגת ...שהוא

הנעלהכחגכנוכרלמעלהעלייה i(ןה,ןמעי
נצחכחינת(צכאותצב"א,יוצאכיהוה).

השכועות,כחגלוחותשתיסודשהואוהוד,
ות I(רבישראו, .)ל Iהאריזוככונתכמכואר

ושלוםכמדכר

יצבאןתםאןתםתפקררלעיל).כנזכר
משהד, Iוהו/נצווח(שהםואהר"ן,אתיוה

ואתכםכנןכר).כשכועותלוחותתריוואהרו
וענוהמטה(כחינתימפה,אישאישיהיו

יביתראשאישסיני).כחינתכעצמו,

כמעשירקעצמואת(שיתחןקאבותיו,

כפקודתויפקרם,ןה)ידיועלהטוכים.אכותיו
(כחגסיניבמרברואחד,אחדלכלישועה

 :ט tlהכעלהשכועות)

אכותם.לביתמשפחותםעליירוויתיח) ,א(
/ה 1ר(במדברלויכקדושתעיין

כידועחשר,רברלהםשנולדמ"שכןה,ויתילדו)
ולכךום, Iאמאחרמתייחסיםהעולםשאומות

קדושיםשיראלכושאיןמהם, IIלאומינקראו
אחרילהתייחסזכווכו',התורהשקבלולאחר

לעניננו.הקדושלשונוכאןעדם, tאכיהו

ביהודההנודערבריפיעללהטעיםשיוזהו
כמסימןהעזראבןתניינא(מהווראהנודעים

הולביזכישראלרקכיהמחרב)כמןמהעל/ה 1בסדו
קכלושלאבאומותכזשאיןמההרוב,אחרי

לאשפירכוועלרוב.כתראןלינןלאהתורה,
אביולאודדילמאאביהם,אחרילהתייחסיוכלו
מהאמם.אחרירקברחםכעלוהתייחסוהוא,
התורהשקיבלואחריבישראלכושאיו

שפירכועלרובא,כתרושאזלינזהקדושה,
ונכון:שפירואתיאכיהם,אחריהתייחסו

כמסורההלויים.אתהפקדהואתנ) ,א(
קם,(תהליםואידךדו.בן,הפקד

שימהבשםכתברשע.עליוהפקדו)
שלעומתנודעכיקודש)יו(בתבזי"עיאאזמן"ר

משהדלעומת fלנגדורשעשיהדורצדיקכל
דרושישערחייםעץ(עייןהרשעכלעםהיהרכינו
ולעומתהמו,היהמרדכיולעומתפחו),נקודות



אבותםלביתבאותותדגלועלאיישכ) ,כ(
סביבמננדישראלבנייחנו

 ,מועדהאהלהמרכזלנקודתהיינומוער.לאהל
כ:םתmמטרת"יהיהזהעלרקהמקדש,בית

ומדרשכפירושרש/יהלז,מרכזלנקודת
לבאשיוכלוזהיךד-לע".סימןכפרשתו(תנחומא

עלרקשיתפללו,היינו fi'~אהר I''לחתפלל~פבקורםבוכרברפרשתקורי.ןועווםכי
במהרהלנושישיבהקשרים"~וקושר P .~א-ח-אמריהשרתמלאכידהחנהשבועות,חג

בדרכומחנהוועלדגלועלאחדוכל , יניבtינ-~~_~_~~לתישנוהשמים,עלהוךרתנהח,כ)(תחלים
והןבתורההומאבותיי,שמקובלכפיבקודש,;יח ר~ש--כ)(פח,בשבתואמרוהתורה,
תכליתאבלחסדים,בגמילתאובעבידה:כלים cתשו~כו~,_להם,חזורלמשההקב/'ה
והארוןמועדלאוהלרקיהיהמכולםהנצרה(עייןבמדרשוכ~.גו-םביניכם,שיומתןמשא
ללשהשיבאמרוח)פכ"ו,רכחויקראוע"ע'אפט,שכת ימה.שההגאו

קשהולכאורהביניכם.ישהרעיצרכלוםלהם
שיחשבום IIהשלמוניהחדשים-בבבנ--נt-6-_.אלאהרע.צירביניהםשאיןהחסרוןזה _!!.מר

כבודםילהרבותבגליתנםמלתכליתלהשאר ..ואינוהנסיון,איוהרע,ודאי-רכ-שאין--יצר
שאמרווזהומהמונם:יצילנו'חמם'-~מונם;-היכשמתגברודםהבשרכמוכךכללפניורוח

בדבריכם,הזהרוחכמים )'"ט I(פ"אבאבות-rזז"ל'אולם.כ-..נועד;הרע.דצצנ.הנסיונותעלהאדם
לומריזהרותלמ'דיהם,לפניכשיאמרו(היינולבסוףכיהקדושיםבספריםכתבוככר

שלימה,הגאולהלתכליתעבודתולעבודרקנעשההרעהציראתובצחהאדםכשהגביר
יתנצלוילאהעמים,שלוםרקלימרולאהערהיצרנגדנסיוןאינושובכןואםאוהבו,

למבשרכונתםכימוכיחם,אלבשקרותםחביליןהזהבעולםרשעיםכשישאולם ,עוד
הבאיםהתלמידיםישתושמאהאמיתי).שלוםדפקרשכוכלישראלאפיקורסוהמהדמעיקיז,

משלום.התכליתרק(ששומעיםאחרינם,ישובוןלאבאיהוכל ,)כלח,(סחנוריזמנכריטפי
מעשיהםוילמדיבגוייםויתערבוהעמים,עדייועומדהנסיוןבודאיכןעליט), Iכ(משלי

גלות,חובתויחובוהרעיםמיםממילא)~וישתוהתורהשבתנההטעםמובןישובכנגדם,
שםונמצאהרבים),בעובותינוגנלות(להשארהזה,בעולםהרשעיםלבגדשיעמדולישראל,

 ,דבריילפשרצריכיםכןעלכי ·מתחללשמיםרשעיםאיןבשמיםהשרתלמלאכיכןשאיןמה
לבעלמקוםיתןשלאכתפלה,כיןבתורהכין .כללכאלו

ולביתהאמתלנקודתיזכנווה'לחלוק,דיו

חיים

הפק"רלומרישוזהווכהנה.עשו,היהיעקב
הדור.צדיקימנהיגיםשיהיוהוויים,את

לשונוכאןעדרשע,עויוהפקרולעומתם
הקדוש.

ר)סעיףתכ//ר,(סיטןערוךהשולחומ"שי"לובזה

ככתוכ ,בוכרברפרשתקוריןועוום .וזן/ש

הוויים,אתהפקרהנזכרומסירה

זי'יעאאזמו"רפירוש(כפירשעעויוהפקר

ניתנהזהכשכילכיהשבועות,חגקודם ,)ל I1הנ

שנעמודהשבועות,כחגהקדושההתורהלנו
כימינו:_כמהרהונצל~םהשרעיםאתלנצח

שלזושלוםכמרכר

כזחשבכתנומח(ועייןבימינוכמהרהאמתיעקכ

שכת):תורתבמאמרכשרפתןבדירבנו

היינו-מועד.לאהלסביבמבג"דייאמראו
(בפרשתלעילשכתבנודךרעל

השםאתשעבדואהרןבבניכטורש)'ר"חשטיני



חייםשלח

הראשוניםכדעת ,חניגו"דכחככחינתיתכרך

כחעצמםעלהמשיכוכןועלכן,שסכרוזוול
כחחיהזהידיועלמועד,לאחלחנינוווד

נסיוןידיעליותרוהארוןמועדלאחלהמשכתו
לשםיותררוחהנחתונדול ,לעילכנזכר
סבנ"רון"ששם,לעילכנזכרמזחכשמים
כנזכר.

חשכועותחגקודםכמדכרפרשתשקוריןוזהו

כי ,)רסעיףתב/הסימןחייםאורח.ערךר(שולחן

מקודםנאמרהתורהכקכלתחשכועותכחנגם
חיינוההר,נגוודישראל.שםויחזכ)יט,(שמות

ששםסיני,ההרננדחניגוןוד,כחכעצמםשנירו

יותריחיהחניגידידיועלזוהמתו,פסקה
שמייתכרךלפניורוחונחתוהנסיוןחכחירח

כנזכר:

חויווח,לפניואכיחואנדכוימתר) ,ג(
חויןןחלפניזרחאשכחקריכם

אלעזרויכהולחם,חיהלאוכניםסיני,כמדכר
נפקאזהמהכילחכיווצריכיןוגוו.ואיתמר

כיווואכיחוא,נדכמתוסיכהכאיזהמיניה

חיהומשפחתם,היחססדררקכזהדקחשיכ

לכןכנים,לחםחיהלאשהמהרקלחשובלו
וגםואיתמר.מאלעזררקחיההכהונהכנייחס
הו.לפנידקחשיכמה

ואכיחואנדכקרושתמעלתסדררומזונראה
טעםחויןועלהו,לפניעדהניעיאשר

בפטירתםשעלוחיינובכתר,שהואפןוןר

ושלוםכמרכר

פן"ר.טעםשהוא ,)ח Ifחוי(לפניכת"רבכחינת

כמכוארכתרבכחינתחםבעצמם(והטעמים

טעםשכןמכל ,)ן"פ-ח"פחשעד(עייזחייםכעץ
כיוידועכנודע.למעלה)ככתו'רשהואחפזר

יחידה,בכחינתעוליםחםהצדיקיםבפטירת
מנחםספר(עייןהבאעולםראשהזחעולם[סוף

צדיקיםזכרוובמאמרכמ"שמדבטיא)],לר"מציו!

זי"עהקדושאאזמו"רעלבהספדויןל)בפר'(רווח

ויןל(פושבתתורתכמאמרוגםקהלה,מפח
(רכריםכונאמרח IIערכינומשחכימאח),כןרווח

ועשריןוםןר), iבחינתכת(שהואמאו'חכוב)לא,

(עייזםפיר"ה(כגימטריאשנה]בת"ר.כגיטמירא iכ[גם

עדאזשעלהחיינו ,)סכ)אותש,עךראורמאויר
בפטירתו.כת'ןרספירןןת

אחרילאחרןמשחשאמרמח][יובןזווככחינח
רואהאניעכשיוואכיחואנדכמות

 ,)כפיווכ,רהבויקרא(עייןוממךממניגדוליםשחם

עדשעלוכנזכרבטעמיםרמוזאצלםוחיינו
גבוההיותרהמדרגהשהוא , ...כתוורכחינת

נחשככןעללעיל.כנזכרחויו)לפני(במותם
ובניהםואיתמרלאלעזר'גדוליחוסשפירןח

כזהוקחשיכדודם,ואכיחואנדבמיתתפנחס,

ואביהוא,נדבקדושתמעלתגודלהיחסכסדר

כנזכר:

ונוו,חקחתימשפחותשכטאתתכריתואי

בהחגותבפרשתוכזהשכתכנומהעיין

חקרכד"חכניםתפארתבספרהמסדראמר

 : )א(לוי,מטחאת

כבלעלראותיבאוולאכ) ,ד(הכתובעל(בפרשתן)זצ"לאפירםמחנהוגלבעלהקוושהרבכתב .)א(
הצויקאצלאחובאשפעמיםזי"ע,הבעש"טהקוושרבינומזקינוששמעיומתוהקוושאת

יכמוביה.לאזוהירייועולאכה,ממנימקבלוהואקטנות,בבחינתאזהואוהצויקממעשיו,ללמיו
גםוהתחיללביתוונסעותפילין,בטליתקאוועששתהאותןוראהמפורסם,צויקאצלאחושבאשאירע

(שהקוושהוכו',הקוושאתכבלעתיכף)ולקבלםמעשיו(אתלראותיבואוולאאזהרהוזהרכד.לנהרגכן
 .כאןעוהצויק),אצלאזמכרסה



חיים

לביתהםגםגרשוובניראזttאתנשאככ) ,י(
בניהייובלמשפחותם.אבותם

הגלות).גירוש(שסובלים /גרשון,
אותם,תפקוראבותםביתוומשפחותם

ומהאנומהעצמובזכותכיקרובה.(בישועה

שושי"םמבןאבות).בזכותרקצדקותינו,

שלפושלוםנשא

נשא

שאמרוכמולכווח,שנהשלשים(בןשנה,

לג)פ"א,רחכאיהכ(עייזוהוא ,)א IIמכפ"ח,(אכיתחז"ל

רבינומשהשאמראדניכ"חנאיגרלועתה
שםולהמתיקיז),יר,(כמיכוהמרגליםאחריעווה
בחינתשהואלגאולה,שנזכהבמילואוארני
בזוה"קכנודעהחמשיי//ם,שערהעליוז,יובל

שבטאתתכירתואלוהקודמיםהסמוכיםהכתוביםהמשךהנזכרבפסוקדרכולפישמרומזואובדתי
עלויחיבפרשתרש"ישפירשכמואנשים,אסיפתלשיןהקהת"י(הייניהלויים,ובתוךהקהתיובשפחות
הפעםלד)כט,(שםכמי ,'הברביקיתשהםהצדיקיםנקראיםהלויי"םמתוךעמים,יקה"תילו )'(מט,הכתוב
ויקלקלויכרתושלאעבודתםלראותאצלםכשמתאספיםוהיינוהקדושים,בספריםכנודעאלי,אישיילו"ה
זאתכנזכר).קטניתבבחינתהצנעמעשהכשעושיםלפעמיםבראותםקלות,מעשיללמידהנאספיםח"ו
.אתלעבידוהיאךיכי'.ולאחייםדרכיהנאספיםתלמידיםשילמדובזה(העצהיובותו,ולאוחירלהםנושו
בעבודתשעוסקיםהקדשים,קודשבחינתהגדוליםהצדיקים(היינוהקשרים,קררשאתבגשתםבאמת).ד'
גדולהבמדרגהשאינלמייביןשלאלכת,להצנעבסודות ,ז)כח,(אייבעיטידעולאבנתיבלפעמיםה'

הגה"קזקיניבשםששמעתי(כמוובשאו,ואלנובורתונולאישאישאותםישובויבוארונכיואהדוכמלתם).
הדלרצודיקגדולתלמידיימגדולימתחלהאלייכשבאקודש,זרעספרבעלזי"עמראפשיץאלקיםאיש
נשהיהמתלמידיל,אחדצדיקלרבהדברמסרואז ,'הדרכיללמודבצלולהסתופףחורפיבימיכשהיהזי"ע

רבודרכיבתחילה],נהבאהנפלאתלמידלאלתייראהשהואשנים],הרבהומכברמקידםשםמסתיפף
היינוובני"ו.,אהרזוזהוהענין).ולפיזמן,ובאיזהאופז,ובאזיהוללמודלדקדקאיךלכת,בהצנעכשהם
בידילותומכיםהעוזריםהםבני"לרקהמתחילים,מתלמידיואחדכלעםללמודיוכללאבעצמישאהרן
ילמדיהגדולים,ותלמידיובניוהמה .,נובורתונולאישאותםישמוירבואודרכו.לפיאחדכלעםללמוד

 •ללמודיוכלמהומהתלמידיםאחדכלמשאו,ואלעבודתועלאישלכלהדרךלהםלהורותחבריהם,עם
אחדולכלח"ו,הזהבהדרךהואיתקלקלישלאמהצדיק,ללמודלפניוהואעבידהדרךאיזהויבחרו

דרכיםהרבהלוישישראלשלרבןהקדושהצדיק[כימהצדיק,לושיבחרדרךאיזויבחנומהתלמידים
משאי".ייארלוזהיידעתי,כחיכפיעלייהמשאילשאתלילךיזבלדרךיבאיזולמקום],

הנ"ל,אפריםמחנההדגל(כדבירוובתו,הקישראתכבלנולארותירכאיילאהכתיבאמרזהינול
למעשהלהלכהממנוללמידלבחיר,דרךאיזההתלמידיםיבחנירקמזה,ילמדולאמכוסהכשהקדישה

 :כנזכר)ה'בעבידת



חייסשמ

ש) IIוזהארזי"ל.ובכתבי ,)בער,לבתיקווןחר(תקיוני
אותם,תפקורשנהחמשי"םבןער

הבאכובימינו).במהרההגאולה(בישועת
עליו(שמקבלמוער,באהוועבורהוצבא

 :בימינו)במהרההמקדשלעבודת

בןכיגרשוז.בניראשאתנשאריאמאו

מ"עשבגימטריאגרשוווופעמים

אח"ר,הוי"האוקינ"והוי"הרא"ויש
ק I(חח/זיוועהקדושלדו"זעדתארןבספר[כמן/ש

שזהויעןיובןוהעניובמיאלעבזעג).יאירשרגא Iר

לעיזנתגלהאחדה'חייהשאזשלימההגאולה
בונקוונוהכתובעלרש"ישפירשכונוכל,

לבןהוצרכוולזה ,)רו,(וידבםואתחנן(בפשרת

ביתחורבןאחריהרבים,בעונותינוהגליות
והמרהארוךגלותהכבידוהאחרווראשוז,
צדקגואלביאתער ,שניביתחורבןאחרי

בימינו].במהרה

הם,בםברשו"ןבנ"יראשאתנ.שאוז"ש

שניחורבואחריפעמיםזההמגושרי"ם

פעמיםבןהגירושין,ב'זהידיועלהבתים,
כנזכר,עילאהיחודאבגימטריאכנזכר,'ו Iגרשו

שלישי,ביתבבניואחרהולהתגלותשנזכה
יהיהוזההשמים.מזומשוכללבנוי

אבות,(בזכותאבות"ם,וביתומשפחותם

וונביאאבותחסדיוזיכר )ע/ Iשמו(תפלית'ש Iכונ

התכליתי)הגאולההיינובניהם,לבניגואל
וצבאהבאכווז"שאונן.בימינובמהרה

כדיפעולות,לעשותללחום(היינוצבא,
מוער,באהועבורהועבורשיגיעו)

עבורתזאתוז"שקרבנות).(להקריב
הגלותגירוש(שסובליםהברשוני,משפחות

לקירובה'(עבודתועבורונפשם),בלבם
לסבוללונשאהואכי(הגםיימשא,הגאולה),
ג,(איהבוגוואזעקכיוגםכזה,הגלותאריכות

ושלוסנשא

ההסתרבגודל ,)ופט,(תהילםוגו'עיניוכלו ,)ח
יתחזקוזהכלעםהרביס,בעונותינוכעתפנים

להלאה),עבודתםולעבודהמשא,לסבול
בימינו:במהרהיתבךרהשםויעזרנו

ועבודתעבודהעבודתלעבודהבאכ"מן) ,ו(
עבודהעבודתרשו'יפירשמשא.

משאועבורתוכנורות,בונצלתיםהשירהיא
מיא]עבודות.מינישנישישהעניוכונשמעו.

ונגוניםושיריםזמרבכלימשוררשהוא

שיכסוףכדיבלבוחשקונעוררהואבעבודתו,
מיב]יתבךר.להשםיותרלעבורעודויתעורר
עובדרקבלבו,זהתענוגלוננועגםשחושב
עללעולכונועליו,גרולהוונשאיראהבבחינת
א(חכ,השנהבראשי I1רש(כמוושניתןצוארו

אשרוזהליהנות).לאומצותעללהינות)לאח IIו
עבורהעבודת ,אלועבורותמינישניחשב
והואזה,שלאחרלעבודהעורשונתעוררבשיר,
באהבה.יתבךרהשםלעבודתבלבוגדולחשק

ולעטודטזה,גםלמנועשרוצההבו,והדךר
רקרוחני,תענוגאפילוליהנותשלאבנסיוו
כריעליו,משאבבחינתיתבךרהשםעובד

כנזכר:ומצותויתברךהשםצרוולקיים

תימרוןכדותרגוטווגו/.תרבכוכהככ) ,ו(

שכתבמהדךרעליווללהוז.
גשמיותצרכידגםחייםעץהפריכהקרמת

לשםלהיותצריךעשרהשטונהבתפלתשיש
 .זוהרבכהכונתכפיעליונים,בעולמותהתיקון
והתיקוןזה,ידיעלהשפעכךאחריבאוממילא

בברכתשגםי"ל,וזהוהעניו.בזהלמטהגם
לתיק~זגבוהלצרכיהכהןשלכונתויהיהכהנים
ילבישוכאשר .בדברינולעילכנזכרהשלם,
בצרכישיראלבנישטבךרהצדיקגםדבריו

מה fואמירתובדבריוהלבשהרקהואגשמיות,



חיים

העליוניםגבוהצרכיהואבמחשבתוכןשאין
כיא),דיזהרתיקוני(הקרמתוידועכנזכר.השמים

תתאהויחודאאותיות,וה Iכהואעילאהיחודא
נמשךמשםתתאהוביחודאאותיות,ד Iכ'

 .כביכולכוגםגשמיותצרכילמלכות

תברכועילאה).יחודא(בבחינתכ"ה,וז//ש

(במחשבתכם).ישראו,בניאת

כנזכר).תתאהיחודא(בבחינתכרותרגומו

הלבשהיהיחשבחאמירחהיינווהון,תימרון
כנזכר:הןהעולםבצרכי

בניאתתברכוכההכתובעליאמראו
וגו'.יברכךלהםאמורישראל

בניאתתברכוכהדז ,'ואמורבמסורה

הואהברכהשעיקר(היינווגו',ישראו

איוה)ח, Iפקכ/טובשוחרמררש(עיי!ל /fרזכדרשת

יברכךז)קכח,(תהליםשנאמרמציוו,אלאברכה
ותשיבשלימההגאולהשתהיהמציון,ה'

ב,א(שמואלואידךקשדנו).עירלציווהמלוכה
עויביתואמרתיאמרוגויהינאוםוכןל)

ונו',ופנייתהוכואביך]ובית[ביתך

בביתהקרבנותהקרבתמעלתבגודל(היינו
נב]שם).כמבוארבהםיזלזלושלאהמקשד,
(שיחשבויז),כב,(ירמיהומנאציאמוראמרים

גואלוביאתהמקדשביתבלתיעצמםטובות
ואםנר]הו).כבודושונאימנאציהמהצדק,

וגו'ארוניאתאהבתיהעבריאמראמר

לעילשםשכתבתיכמו(היינו ,)הכא,(שמות
אמר),ואם/ה I(רהלזהכתובעלמשפטיםבפרשת

מקום,שלרצונועושהשאינוהעבדוזהו
בשלוםבגלות,לישארלפניושטובשיאמר

לשמורשיצרהכשיאמרגםלארץ,בחוץהעמים
באץר,נוהניםשאינםמצותחוותורתהמצות

כליתברךהשםבעזרתשםשביארתיכמו
כיאמרתיאמרנה]שם).עייןחפרשחהמשך

שמאושלוםנשא

לאישהקב"ה(שיאמר ,)בטו,(שוטפיםשנאתני
תחפוץשלאשנאתנ"י,כיאמרתיאמרכזה

במהרהשיחיחהגאולהעלכךכלותבקש
שתעשהוהגם ,שנאתנישאתההוא ,בימינו

לקבלמנתעלרקהואלאץר,בחץוה'מצות
בכללהואכןעלוגאות,פניותלשםאופרס,

ונעריאמראמרנו]לעיל}.כנזכרמנאצי
כא),כ,א(שמואלוהנהממךהחציםהנה

שםחפרשהחמשךכלשביארתיכמו(היינו
חירחים(מאמריששכרבשעריתברךחשםבעזרת

לדודיחונתןשזרקהחציםבסודשזח ,)זאות
הפטרת[שחואשםוכמבוארומלכות],[יסור
והלאח,ממךהחציםאמרואםחדש],מחר
פי[עלומלכות,יסודהיחודאיועדייוכיידע

ברחכןעלהאלו],חכתוביםעלהאריז"לדברי
דודביתמלכותחתיקוןושאיןעדייו,אזדוד

לכאןשייךשפירזהולפישם.עייזעודנח,
שחחציםלבואלישיםלאאםכיבמסורה,

דודבמלכותחיחודשאיועדיין,וחלאהממך
כנזכר,שנאתניבכללזהחריכןאםכראוי,

ציוןעללחיותצריךחבקשהעיקררק
איןכילעיל),כנזכרשלימהבגאולהוירושלים,

יעזרנווה'ישראל.לכללאחרתוברכהישועה
אמן.בימינובמהרחלזה

חז"לדבריפיעל ,רש"יבדברירמוזוזהו
 , iשומעיכולםשיהיולחםאמורשפירש

לתלמידיויאמרשלאמבינים,שומעים(חיינו
העמים,שלוםשיחשבוחשלום,עלשיתפללו

וכנןכרוכיוצא,ציוןלשלוםשכונתויתנצלוהוא

עלאישהכתובעלב) ,ב(במדברבפרשתלעיל
עייוכררך)לראוח I(ראבותםלביתבאותותדגלו

צלותאאותכדקאילפרשאצריךוןחושם.
שומעים,כולםשיחיושכתיבוזחתהא.אמאי

אמורלעיל).הנזכרהנרצהלתכליתמבינים
(חיינוובבחלות,בחפזוןתברכםלאמלא,



חייםשמב

בחינתשזהו ,בלברהזהעולםממוןבעניני
עינינוכאשרהימים,בחפזוןמבוהלתנחלה

תבורך),לאואחריתה ,בימינוובפרטרואות,
חלליבתרי(היינושלם,ובלבבכונהאלא

בלקוטישכתבכמושלם,בלבשזהורלבא,
הגאולהעלוזהו ,)ט(רפקז"ללהתניאאמרים
לתכליתשלםמלבהאמיתיותהברכהשלימה

לעיל:כנזכרהנרצה),

 ,'ר[יכרכו]ובמםורהוגוי.ה'יברכךכד) ,ו(

אפםד)סו,(דרכיסואירורן.

ה'יברכךברךכיאביוןבךיהיהיאכי

רקיהיההברכהשעיקר(היינווגו',בארץ

הקרשהרצרקנוהה'יברכךנג] .) •••בארץ

ויאזברונד]וכפשוטו).(כמשמעוכר),לא,(ירמהי

שמשםובועז(ברות ,)דכ,(רותה'יברכךיו

ושיועההברכהרקשזהורור,ב'!תמלכותיצא
שמםייםוזהו .לעילכנזכרישראללכלל

ספרשכל(היינורכותיה,תהלותוכלהמסורה)
רקהםוהתהלות,והתפלותהבקשותתהלים

וביאתורורביתמלכותלהתגלותזהקוטבעל
 :בימינו)במהרהישראללכלל

כנורע(היינוויחנך.אליךפנ'!וה'יארכה) ,ו(
הואעי'יובחינתישכיל Iבהאריז'

עבוישעי"ז,בגימטריאברבועמ'יהשם

המכסההע"בוכשמסיריוהראות,המכסה

מצאונחבסורוהואחן,נשארמהעי"זהראות

ולרחמיםולחסרלח'וןותתננו ,)חו,(כראשיתחן
בספרזהשכתובכמו ,רואנוכלובעיניבעיניו/ך

זי"עלאאמו"רבניםובתפארתאמונהררכי
 ,איידפניוהויארוזהו)מקומות.בכמה

שיסורויריעלכביכול,פניםהארת(שיתגלה
(ישארויהנ"ך,ואז)בינינו,וחוצץהמכסההעב

 :חו>לנושיתוכנזכרחווו

ושלוםנשא

אמרוחנה(כיאליך.פניוה'יאריאמראו
הןוג)א, /Iפ(ערלהבירושלמיחזו'ל

תכולילאסבהיתריליהרלאוראכילמאןהאי
רקהטובלושנותניםכיוןכןואםבאפיה,
כראיהיהלאנחאףובבחינתוחסר,חןבתורת
שםרבהבמררשכראיתאחן,שמצאאלא

הארתבחינתלואיוכןואם ,)טפכ"ח,רבה(בראשית
באפיה,לאסתכוליבהיתכימלמעלה,פנים

אלוקאחזהמבשריאולםלו.המניעשלושאינו
שישארםלבניטובותנותניםשאםכז),יט,(איוב

הנותןמאורנהנהאזואוהבו,אצלוחןלו
להקבו/ה,כביכולרוחנחתישכוואםהטובות,

זכותלוישכוואםבעיניו,חזלהמוצאכשנותן
בהיתלאןהיריועלחן,שמצאלהמקבלזה

פניםכלעללושישכיוובאפיה,לאסתכולי
ה'יא"ריהיה)כןעללו.שמגיעזהזכות

תכולילאסבהיתיהיהולא(כנזכר,פני"ו
חןלך(שיתן ,ויהנדכשיהיה)גםבאפיה,

 :לעיל>כנזרכ

שלום.לךוישםאליךפניוהואישכו) ,ו(
ולאלך,השלוםשיהיההיינו

פשרתהקרושבזוהר(כמבוארהעולם,לאומות
כשישקובו/הקמימטולאכיא)קזצ,א I(חןמקץ

ויעמואתהמברךורקהעולם,אומותביןשלום
סתריםבקינתשכתבוכמובשלום,ישראל"
'(איכההכתוב·עלזי"עגלאנטיאברהםלמה"ר

כיהטוריםבנעלשכתבוזהשלו).איביהה)א,
הרוצה-בשלוםהיינוגנשו,גימטריאשיום
עשו.מבחינתהואבלבר,לישראלולאסתם

הקב"השל(שמושזבי,אתושזכווז"ש
ואני(כלבר).ישראי,בניגנישלום).

י, Iרש'כפירושיריכםעל(אסכיםאברכם,
השלוםשפעילךולאלשיראל.אברכםואני

שלשמולהשיםאסורכיהעולם).לאומות



ח'י'ים

להיותשצריךרקעכו"ם,עלשלוםהקב"ה
וגו'מלךלציוואומרונו',שלוםהמבשרשיבא
בניאסכיםואנישכתובוזה .)זע,(ישעיה

(יומאאותו"מסייעיזלטהר"הבאכייריכם,
בתשובה,לשובאנחנוצריכיןכןעל ,)בלח,
צדקגואלבביאתשלוםלמבשרשנזכהכדי

עלאסכים"ואניכנןכריסייענוה IIוהקבכנזכר,
ידיכם".

ונו',משהכלותביוםויהיליהדסמוךוזהו
ה'סמוךכיהרמןהטוריםבבעלוכתב

למזמוריא)כט,(התילםבשלוםעמואתיברך
סמרךבזהוכן ,)אל,(שםהביתחנוכתשיר

המשכושבןכותהיינווגו',משהכלותלשלום
ועלכנזכר.ישראלעלשלרםשזהושלום,יהיה

שזנח"ה,'ת Iרהבית,חנוכתשירזנןמורכן

כבודיהיב)פן/כ,רבה(ויקראהמדרשדבריפיעל

נאמרלאשמחבמעשיו,ה'ישמחלעולםה'
ערדשמחלאה IIהקבשאףמלמדישמח,אלא

ביתבבניולעתידרקתהיהוהשמח"הבעולמו,
ישראלעלשלוםויהיהבימינו,במהרההמקדש
 Iהנאמר .זהועלעולמו,נבראןהשעלכראוי,

שמנושלוםבהעלתך

התורהבשבילהתורה(ןהויתן,לעמועון
רכה(סררוכוןישראלובשבילראשיתשנקראת

בשלום:עמואתיברךה'פן'ה),בראשית

,ל Iידעואל.בןאליסףגדלבנינשיאכמ) ,ו(
הואהנביאאליהוהנהכי

יפצ"ט,רהב(בראשיתבמדרשכמ"שנ"ד,משבט

(קיר,מציעאבבאבתוספותמובאיב)סימותנחומא

עלשם.עייזבזהפלוגתאעודוישמהן),ו"הב
נשיאוז"שכז.הואדאמרמאןלחדפניםכל

המבשריהיה(שאליהואייס"ף,ג"ריבבי
נדחיואסףאליסףוזהונליות,בקיבוץמקודם

דע"ו-אן,ל,זהידי(שעל ,רבנוא"יבןישראל).
יחידאלשישעולם,באיכלוידעויכירו

במהרהרצוןיהיכושמו),יתבךר(מיוחד

אמו:בימינו

אמרהנביאאליהוכידעואל.בןיאמראו
ישכי/ןידעוכא)יח,א(מוכים

לכוהאלקיםהואה' , Iוגובישראלאלקים
בישראלאלישכירבנו-אי,וז"שונו/,אחריו

כנזכר:נדמשבטשהואידו-,על-נתפרסם

בהעלתך

ביומאונו/.הנרותאתבהעוותךב) ,ח(
שלסיוו)(כ"אדהלולא

אב"דע IIזישלמהמה"רהקדושר IIאאזמוק IIכ

דהנהאמרתי,זהקודשבשבתשחלקהלהפח
הצדיקנשמתעלייתזמזהואהיארצייטביום

מהולכאוחרממנו,שלמעלהלעולםמעולם



ם I'I'חשדמ

יומאהצדיקפטירתיוםאצלינונקראזה
עודמאתנומתרחקהואאדרבאהלאדהלולא,

עולםעדמעולםושנה,שנהבכללמעלה,יותר
בפרטמעלה,שיןהלעומתאךממנו.שלמעלה

ביוםבעירושלוהקדושציוועללהמתכנסים
בשמיבעדנוטובממליץהואכיהסתלקותו,

לגאלנווהעיקרעניננו,בכלולהושיענומרום,
יומאהנעלהיוםמעלתוןהובימינו,במהרה

הקדושים.בספריםכידועדהלולא,

בסוףפשרהלאותוסמךוכתיבמהולמעלה
משהובבואפט)ז,(לעילנשאפרשת

בןהוהביאוגוי,אתולדברמועדאהלאל
(פשרתכנשבתפארת-זי"עהקרושאאמו"ר

שהגידמהוכו',דהלולאביומאבדווהשלח)
לעיל,אאזמו!'ףהנזכרהואהקדושאביובשם

שכתבמההזה),(כהיוםדיליהדהלולאביומא
(היינומועדאהלאלמשהובבואהכתובעל

ודראדראבכלדמשהדאתפשטותאהצדיק,

ביתלהאהלובבואו ,)אקיי,םטתיקוווחר(תיקוני
בחדלאתקטר(היינואתו,לדברחי)לכלמועד
אלפהח)יב,(לעילבבחינתעלמא,לחייקטירא

אליו,מדברהקולאתוישמעבו),ארברפה
ומציעיםאליו,המדבריםישראלבניקול(היינו
אשרהכפורתמעלוהצטרכות),בקשותלפניו
שמכוסהפיעלאף(רוולהעדות,ארוועל

ועליובארוו,המונחעדותהנקראהזה,הצדיק
(אףהכרובים,שנימביזומכסה).כפורתיש

אפילומרומים,בגבהיהואשנשמתופיעל
הקולהארון,מכסהמתחתשומעהצדיקהכי

רוחנפשהתדבקותידיועלובקשות.התנצלות
שהצדיקלהקב"ה,(דהיינואליו,וידברנשמה)
כמובעדםומציעהקב"ה,לפניהדבריםמציע
הקדושיםדבריוכאןעדחיותו),בחיים

דיליה.הולולאיימאשהואדאאזמו"ר

ושלוםבהעלתך

שמתחילהסמיכותהמשךהואזהולפי
(נשמותהנרו"ת,אתבהעות"ך

ובפרטכו),כ,(משליאדםנשמתה'רנהצדיקים

להתדבקצריכיןדיליהדהלולאביומא

ועלוצדקותיהם,תורותיהםולהזכירבמעשיהם,
ם Ifמעליהנרויית,אתבהעלת'יךשנקייםזהידי

המנורה,פנימויאוזה)ידיועלנשמתם.
בזהוכמבואררחל,שנקראישראל(כנסת
יאירו(בפשרתו»,להאריןן,לתורהבלקוטי

להאיראלינו,יאירוספירות 'ז(הנרות,שבעת
להושיענו).משאלותינובכלישראל,לכנסתלנו

כמבוארתורתם,לןכוראנחנוצריכיזאמנם
דריכלאשבתאעניוא)(צז,יבמותסוףי flבשר

ולדבקמפיושמועהואומריםוכון,שמתכנסיז
פנימוי,ןאווזןןשהטובים.במעשיהם

הטהורה)מנורההצדיק,נשמת(הואהמנורה,

להתנהגנפשנולהאירהנרות",שבעתיאירו
בזיכוךעשוהמהאשרכפימדות,בן'

כןויעשון"שחייהם.בימיועניניהםמדותיהם

הואאהרזכיב)בנ,ג II(זוח(כנודעאהרן,

דמלכא,.שושבינאומשהדמטרנותא,שושבינא
שנקראתכנתםישראלבעדמליץשאהרו

המנורהפנימוואוכו)עשהמטרנותא,

עלינומדותמהז'(להאירנרותיה,העיה
כנזכר).

זה"ב,מקשההמנורהמעשהוזהוז/ש

לעילכנזכרהעיקרכירו"ר,(גימטריא
בימינובמהרהלגאלנוחשיהכמתוךלנולהאיר

מקשה,בחינתהואאמנםמלכנו.דו'ןדידיעל
קשו/היוםכלהקשי"ז,משיחחבליהם

מקש/יהוז"שבקרוב,ביאתוטרם ,מחבירו

העיקר.(שהואפרח"ה,ערירכ"הערזה"ב).

ביזשהואצדיק,יסודבחינתהיינו'!רנווה

מנסתרותשיהיהבסתריךרומהם, fהירכיין



חיים

נצוציןהרפ"חהיינופרח"ה,זפ).יט,(תהליםנקני

הצדיקזחידיועלתשובתינו),ידיעללהעלותו
 :אמובימינובמהרהלגאלנועלינוימליץ

אאזובו"רשלסיוז)(כ"ארהלולא[כיוובא
כשנתשחלוב.lכה"ק,זי"נןובהר"שהכה"ק

זה].קורש

(המהם. flהלוייאתוהקרבתו-יא) ,ח(
הדבקיםהצדיקים

אישיילוווהול)בט,(רבאשיתמלשוויתבךר,בהשם
לכלמועדבית(הואובועד,אחוופניאלי).

שיכןהיאאשרמיעןודל flלאחשמחכשבאחי,
 ,ישראובניעדתכואתוחקחותשמה).

נפשובשורשבזכותו,לזכותאליו(השייכים
 ,'חופניחוויםאתוחקרבתונשמתו).רוחו

בפטירתםכשעוליםכנו'ל,חלוייםכןגם(היינו
בניוסובכויתבךר).לחשםמעלהלשטי

ידותכטוכחם,(חיינוידיח"ם,אתישראו

עו .)א)ב,(נררםיבושאוחזיםידשפירשונדרים

בנייסמכווצדקתםבזכותם(היינוחוויי"ם,

רוחניותקודששפעכחלחמשיךישראל,
מהם.נשמהעיבורבבחינתולזכותוגשמיות,

מיכאלרבאכחנא(חואאחרן,וחניףואז)
מזבחעלהצדיקיםנשמותשמקריבהגדולהשר
ה'ופניתנופהוק"ק».אפ,(זוח"אמעלחשל

בנימאתזחבכח(גם ,ראוישבניובאת

צדקותיושיזכרושלומואנשיבפרט ,ישראל
בפרטזהידיעלויתעוררוותורתו,ומעשיו
יהיהזהידיועלהסתלקותו,יוםדהלולאביומא

כשמתדבקיםוגםיתבךר,להשםתנופהלו
בבחינתחו,בעבודתלסייעםלחםיבואבמעשיו

אתועבודוחיושכתוב)וזחנשטה.עיבור

נשמותחולעבדות(יסייעםחי,עבודת

כנזכרנשמה),עיבורבבחינתשיבואוהצדיקים

עלינו:יגןוזכותילעיל.

שמהושלוםכחעלתך

ביומאארוכתי[זההלויים.אתוהברותיר) ,ח(
זי"קאאזמו"רמרו'ק 1בשלרהלולא

פי(עלבהקלותך]פשרתקורשבשבתארבפהווק''ש 1מהר

קהלהמפהזי"עטאאזובו"רששמעתימה
הצריקתאמוטפריתכקתכסטרזיוכ,קטזקלם[כהיותי

דשבוקות,חגכאסרוחיווק,ק"המלאבהצוטרהבביתדמ.פורסמת

אכילותימימז'בקומוהנשהמ,בלוייתקברהקלהךלוכעת

וחבדל"תחכתובעלחגידזו]פברשהשההי/ק Iל
בהשםהדבקיםהלוייםחיינוחלוייןןם,את

לעיל[וכנזכרהרףבליכמעםועבודתויתבךר
וכנדלי"םחולכיםחמחוכאשרחקדום],כדבור
הלוים,ליוהיו(אז)האלו,הלויי'ןםהזחמעולם
בםתרכנפיובחיוןתחתלהקכןןה,ווליון(שהיו

דבריותוכןכאןעדשטו,יבתךרעליוו
הקדושים).

כךואחרהכתוב,חטשךלומרשיובזח
אהואתועבודהוויי"םיבואו

חי,לכלמועדבכית(כעבודתםובוע"ד,
כפיסקאלחלןכנזכררחמיםלהמליץלעבודתם

ואנחנווגו',שנחחטשיםומבוהכתובעל

לסייעזהלעומתמצדנוכובםצריכים
כשעוליםועולםעולםככלדניןכילהעלותם,

הפסוקיםשקר I(קייושנחשנחבכלוכנורע,יותר
וזה .)כקסט,חווגכטז//כ Iזוחעו"קיטוכא,שמואל

אותםוהנפתאותםוטהרתשכתוב)

שנהבכלותנופתםהעלותם(כעתתנופה,
אתכהקלותךכר"הכפשרתולקיל(יק!ייכנזכר)ושנה

 :גוו/)הנרות

לאחרןנתוניםהלוייםאתואתנהיט) ,ח(
ישראלבבימתוךולבניו

טועדכאהלישראלכניעבודתאתלעבוד
ישראלבכנייהיחולאישראלכניעלולכפר

י flרשפירשחקודש.אלישראלבניכגשתננף
כמקרא,שיראלכנינאטרפעמיםחמשה



חייםשמו

אחדכמקראאוכרותיהןשנכפלוחיכתןלהודיע
[וישעכל"ה.תורה,חומשיחמשהכמנין

החמשהשייכותעניומהלכאורהלתמוה
שנאמרכשכילוכיהוה,להפסוקתורהחומשי
לחמשהרומזכועלפעמים,חמשההמספר
מספרנאמרפעמיםכמהוהלאתורה,חומשי
ולארז"ל,ודרשותהקדושהבתורהחמשה
מספרוכותורה,חומשילהןששידאמרו

ד'בשבילששייךנפרשוכילמשל,ארבעה
וכיוצ~].אמהות

אאזזבו"רלכבודבזהואעתיקלומרויש
שלמהשםבספרוזי"עהגה"ק

קודםוהקודששבתאשרהתורה,עליד)(בתכ
כלאשרסיוו),(כ"אדיליהדהלולאיומא

תלייוקודשבשבתותתאדלעילארככאין
ווכותובכחיישועותלהמשדהבעל/'ט,כשבוע

הקדושהצוואתופיעל[ולאשרלטובההשנהכלעל
בשלימותםבתכונתםחיבוירוכלהלרפיםלבואםירהטהורה

מכההודפםתיתבתכיכאשרפרפראותפיםקימהםהלביארק

פעמיםהחמשהאדהלזהכתובעלפעמים],
חומשיהחמשהכנגדמכווניםישראלבני

תורה.

תולדותמבוארבראשיתספרתכונתדהנה

וכלישורוןושכטיהאבותוהשתלשלות
בראשית,א'חומשכנגדווהושיראל,כניעדת

ותולדותו)(ממקורןנתוניםהלויי"םאת[ואתנה
יחוסיוזהוישראל],כנימתוךולכניולאהרו

כךואחרכנזכר.היחסספרישראללויכהו
ישראלכביעכודתאת[לעכודהכתובאמר
שםאשרשמות,ספרכבגדזהמועד],כאהל
אשר ,הכנחרומעמדמצריםצייאתמבוארהוא

א"תכהוציא"ךשמויתברךהכטיחנוזהעל
ההרעלהאלקיםאתתעכדווממצרי"םהע"ם
כתוכוגםהתורה,כקכלתסיניבהר(הוא)הוה

ושלוםבהעלתי

פקודיפרשת(עדמועדאחלעכודתשם
ובנימועד.באהלוגו'לעכודווהוכסופו),

ישראל],כניעל[ולכפרנאמרהשלישישיראל
מעשימכוארשכוויקר"א,ספ"רכנגדהיינו

ואחרישראל.כניעונותלכפרשהםהקרכנות,
שהואננף],ישראלבכנייהיה[ולאכתיככך

הפקודים,חומששנקראכמדכ"רספרכגנד

נגף.בהםיהיהשלאהשקלמחציתליתושציוו
הקודש]אלישראלכני[כגשתכתיככךואחר
כנילבותלקרכמוסרמלאדכרים,ספרשהוא
לארץכניסתוטרםיבתרךלהשםישראל
לאח)(יב,ראה(כפרשתשכתוככמוהקודש,
ונו'היוםפהעושיםאנחנואשרככלתעשון

הודתשמירתעללהוהירםוגו',וישכתם

הזהירםכןעלהקושד,כאץרלהיותוומצותיו
הקודשאלישראלכניכגשתכניסתםטרם

הקדושיםדכריותוכןכאןעדהקודש,למקום

שלמה.כשםאאומו"רשל

דכרילהכיודעתיענייתלפינראהוהפיועל
כוהשסייםקדשובלשווכוהי IIרש

שהכיאמשמערבה".בבראשיתראיתי"ךכ

ואם ,דבריולסיוערקרבההמדרשדברי
רן"למדרשתרקלקוחיםדכריווההריכפשוטו
חז/'לדרשתעללהקשותואיןרכה,כמדרש

לכלחומשלכלהשייכותמהומובןלאאםנם
לפיאבלישראל.כניפעמיםהומאותןאחד
כפשוטושייכותלהןישהריאאומו"רדכרי
לסיוערקרכההמדרשדבריוהביא ,וענינו

והכן:כן,גםשםכתכשכן

מצבאישוכשנהחמשיםוסבןכה) !ח(

עודיעכודולאהעבודה
משמרתלשמרמועדכאהלאחיואתושרת

ללוייםתעשהככהיעבודלאועכודה



חיים

ואיךדדן. ,'כושרתבמסורהכמשמרותם.

[אלוקיו].הןבשםושרתז)יח,(רברים

אאזוכו"רשלדהלולאיומאלככודאמרתי
סייו)(ב"אזי"עוכפהוכהר"שהנה"ק

שנה,חוכשיםווכבןוה.קודשכשכתשחל
בוודבקיםה'עובדים /Iכלויימדכר(הכתוכ
אלי,אשייילו"הדל»נט,(בראשיתלשוןיתברך,
כחינתשהואשהנחמשיםומכודכיקות,שהוא

[כמוהחמשים,שערהעליוןיוכלהכא,עולם
הנזכראלקיםאישאאומו"ראותנושעורר
קריאתובעתפטירתושלפניקודשכשכת
שנהחשמיםוכמןחלזכפסוקתורחכספר
לכנוכמרואנחנושוטף,ובכיחצוכ,כקולוכו',

חדרכיםכפיאן,כונתוהצעיראניגםוידעתי

קודםחשנחרוכקשרוכרוחלנושחגיד
כמאמרחמקצתשכתכתיוכמואז,פטירתו

כיוחיינועליו, >דהספידאכמיליצדיקיםןכרון

ינתרךבהשםחדכוקהצדיקפטירתעניוזחו

וכצבאישובושם)חחמשים].לשערשיכא
שטרחמי(כיעור,יעבורוואהעבורה

ושם ,»אג,זרה(עבורהכשבתיאכלשכתכערכ
אךחזח.עולםשלהעכודהמחיוכחפשי
(הדכקיםאחיו,אתושרתלו),ישזועבודה

 ,וכוערבאהוותלמידיו).שלומוואנשיכניוכו
חי,לכלמועדכיתמועד,לאהלכאים(כאשר
מרום,כשמיכעדםשיתפללמנוחתומקום
כאחלושם ,חסתלקותוביוםשנהככלוכפרט
ומעלהשלו,שכנפשהנפשמשכוהואמועד
אחיואתושרת ,הככודכסאלפניתפלתםאת
עולםמצות(שלועבורהמועד).כאהלכזה

לעשותעלינואך(כנוכר.יעבורואהוח),
כתורתוחטוכיםמעשיוכזכרוולהתדכקזאת

אתך IIכחעלתכפיסקאלעילכנזרכויראתו,
ומכוארנשמתו.לעילוייחהיוןחות, Iחנרו/
טו)יא,(מברברחחומשעלחכרכחכחיכל

שמזושלוםבהעלתך

לככתרת IIרככ"החשםכישמקוכל

עדחנשמותלהעלותמסוגלהואהכתרים,
שכתוכ)וזחככתר.והושיכויןראש,למעלה
(לטובתתעשוהנזכר),השם(בכונתככ"ה

כנןכר),הדכקיםהן(עובדיווויים,נשמתו).

ושםמרום,כשמיכעת(שחםבוכשוכרותם,

פניםכלועלכנזרכ,כמליצותיחםאותנוישרתו
כנןכר),נשמתולעלייתןאתנעשחמצידנו
כקרוכולגאלנולחושעינוכעדנוטוכוימליצו
בימינו.

ושרתואיךדדן. ,/כושרתהמסוהר/ש Iוז

אחיואתושרתחיינואיקיו,היבשם

כעדנולהתפלללעיל(כנזכר ,וכוערבאהי
יוכןאדאמנם ,צרכינוכעדכשמיםשמה

שנים,כמהןחחנפטרלחצדיקשםחתפלח
תהיחצורךולאיוחמגשמיות,ככרחמופשט
כדי)הואעולמיים,צורכיבעדשמהתפלתו
כבודלמען(שיהיהאיקיו,ה'בשםושרת

רצונולעושיטובותחשפעותכשיכא ,אלקיוחן
הדתיתחןקזהידיועלשמו,יתבךרומאמיניו
יהיכוכעולם),שמיםשםויתקדשוהאמונה,

 :אמזבימינובמהרהרצוו

עלמספרימיםהענןיחיהאשרוישב) ,ט(
פיועליחנוה Iחויופיעלחמשכו,

דן.פסוק,רשיוןכמסורחוישיסעו.הוי"ח

מערכהענויחיחאשרושיט,בא)(קלטוואדיך

לאחריתךתקוהויש ]ג[שאחריו.בקר,עד
כנינואומריםאשרויש ]ד[זט).לא,(ירהימ

אומריםאשר[ה]ויש .)בה,(נחטיהוכנותינו

אשרויש ]ו[ .)גשם,(שםוכרמנושדותינו

חעניולומר.ויש .)רשם,(שםכסףלוינואומרים
רשי/ה Iרנא ,ט(חחייםכאורשכתכמחפיעל

כמחבכפלשכתבמחכזה,בזה)והטעםבא"ראשר
הנצוציזכירורלפישחיאוגו/,ושיפעמים



חייםשמח

חרבריםוביאורשם.עייזמקום,בכלשחצריכו
בכונתחייםעזבפרישכתבמהפיעלתביו
כנפותמארבעושלוםברכחעלינווחבאמחר
שחיובאץרמקומותשישחעניוכי .חאץר

אחרבכלמועט,לזמןשיראלכללכלשם
כלשםשהיוויש ,במרברכגוןמחמקומות,

מיעוטשםשחיווישמרובח.זמןשיראלכלל
חכלמועט.זמןאומרובח,ןמושיראל!

ולחעלותולחתבררשצריכיןחנצוציזלפיחוא
כללכלשצריכיןישחחוא,חמקוםמן

נפשולשושרששייךיחירגםוישישראל,
דבריהםותביושםעייולחעלותו,ש"וכל

בביאורחקרושיםספריםבשאריוכןחקרושים,

זח.עניו

(חואהגננן,יהיהאשרויששכתובוזה

זי,(ישעזrחשךענ"ושנקראחגלותבחינת
שחוצזיד),כב,(איובלוסתרעביםבחינתוי),

גלותינו).בחשךשמויתברךאבינולביובינינו
עבודתלעךרשצריכיזמח(לפי ,זכספריזכים

אםחחוא,במקוםשישכמח iחנצוציחעלאת
פיגנ;ויותר).אחדשנחאומספרימים

שמו,יתבךרמחשכותחחושב(חיינוהוי"ה,

חזח,למקוםצריכיזזמןכמחתעלומותיודע
חזח)חמקוםמווחנצוציזהנשמותלחעלות

תיקנום(כשכבר ,יסגנוהוי"ה Iפיוגנויחנו.

בכפליחכתובחשבכןעלמשם).נסעוכןעל
רבים,ימיםוגםימיםחשדאויומיםכפליים,

חופיועליחנוחויווחפיעלכתיבאחרובכל

כיווצורך,ללאיתרשפתלכאורחוחואיסעו.
חופיועליחנוח'פיעלאחדפעםרכתוב
לפיעצמו,בפניעניוהואמקוםכלאךיסעו.
וכמחצריכין,זמןכמחניצוצות,חמחותעךר

עלשכתובוזח .לעילכנזרכמישראלאנשים
זחוכלמחם.אחרבכלוגו'יחנוח'פי

תיקוןחארז,לביאתשנזכחחשלימותלתכלית

ושלוםבהעלתך

אםכיבימינו,במחחרחעתידחבגאולחחשלם
שלימחחגאולחחהיאןחוטאיזחיחלא

כנורע.חאץרבביאתמאזחנצחיותלתכלית

ראשוישואיךדרן.ושי,חמסורחוז"ש

חגלות,(שנקראזכגנרב,הגננןיהיה
לפעמיםחיינויד),(ין,בישעיחשכתובכמו

חנצצויןחעלאותלפיארוך,ולפעמיםקצרזמו
מלך(שלבוקרגנרחזח).חמרחגלותבעת

תקוהוישיחהי)שאןבימינו,במחחרחמשיח

ובבווםבניםושבוה'נאוםואחריתך

החפזעלתתמח·ואלבימינו.(במחרח
הרבים,בעונותינוחלזחארוךחגלותבראותנו

פנינו,כלימחכיסתחחלאבסופנו,יחיחומח
באזחעלחמשיח.ביאתזמואיחורמרוב

אשרוישורח),חמסבחמשךהתירוז

לחשיאם(צריכיםובנותינו,בנינואוזכרים
וישוכיוצא).טובמסחרלחםבככודולעשות

נניח(אךיוכרזכינו,שרותינואוזכריםאשר

ונלךלאץרבחוזלנכריםוכרמנושרותינו
לנוטובחלאצרק,גואלבביאתחקורשלארז
כמו ,וכבורנובעשרנולאץרבחץולשיאר
אזכריםאשרוישחער).חצירטענתשחוא

גואלמביאתחרחחטענתזח(כלוגו',;וינו
כמושני,כביתחאץרכביאתשהיחכמוצדק,

עודעתחחואוכןחכתובים,אלושםשכתוב
הגואלבביאתחשלישיביתבניןקורםביותר

שלאוהדיחםהסיתםיצרםכיבימינו),במהרח
בחבלילאץרבחוץלחשאררק ,'חאללשוב

גנאליםישראלאיןבאמתכיחגםתעתועיחם,
פ"ז,תשיבההלבות(רבמ"סחתשובחעלידיאלא
רקוחושביםמלשובוכשמתרשלים ,)ה"ה

לעילכנזרכחזחעולםותאותשקרלתכלית
צרק,גואלביאתמעכבזחולחגאולח,ולא
כןשאיומחקז,לבליחגלותאריכותוזחו

וישיחהיאזוכנזכר,רכאויחואלכשנשוב



חיים

לנבולם,בניםושבוה'נאוםלאחריתךתקוה
 :אמובימינונמהרהרצוןיהיכואמן

(דהיינולאמר.משהאלה'וירברב)(יא,
בכלדמשהאתפשטותיה

זהר(תיקוניודורדורשבכלחכםתלמידמנהינ

חצוצרות,שתיוךעשה .»אקיר,כטתיקין

בערדובמה"רהקדושרבינר.בשם(כנודע

ליעקברבריומגוי{עייןזי'/עממעזריטשהגדולהמגיד
בשניצורו"ת, !'"צחת, IIחצוצררשתילג),אות

הא') .'העדתאתיהננווצורותודרכיםאופנים

רעז,ג tt(זוחכנודעחס"דבחינת(שהואכס;יף,
ובדברימנוחות,מיעלבנחתלנהלםהיינו ,)א
יתברך.השםלעבודתיקרבוםוחס"דחן

דבריםכלשוןמקש"ה,הב')בדרךולפעמים
להוכיחם ,)ז iכמיהאזינו(תנחומאכנידיום flקשי

השניכאלואותםתעשהעליהם).ולפקוד
(בדרךהער"ה,ומקר"אוךוהיהדרכים),

וומס"עלפעמים).לקרבםחיכהשלקריא"ה
רכינווכמ"שציווי,בדרךכהיינוהמחנות,את

הקדושר flלאאזמוע Ifזיחייםדבריבעלהקדוש
טו)יר,(שמותהכתוכעלזיו'עשלמהשםבעל
מו'היתכךרהשםשהגידינו I'האלי,תצעקמה

 I'בנאלדבר[אבל]אלי,תצעקענוה],[כחינת

'I אח,(כנהדריןלדוראחדדב"ר[בבחינתשראל([, 

ולמסעוז"ששיסעו].ציוויולשוו[בדרךויסעו
כנזרכ:המחנות)

כשהואלאמר.משהאלה'וידבריאזבראו
בכלאתפשטותה"נת I'בחמשה

חכםתלמיד ,)אק,ריכטתיקוו(תיקו"זודורדור
הדברים)נאמרוואליוכנודע.כונקראהמנהיג
מקשהכסףחצוצרותשתיוךעשה

הערהומקראוךוהיהאותםתעשה

 ,'זלךעשהוכמסורההמחנות.אתוומסע

שמטושלוםבחעלתך

עציתיבתלךעשהוי)ו,(בראשיתואיךדדז.
עשהנד] .)חכא,(כמרברשרףלךעשה ]ב[נופר.
כלילךעשה ]ה[ .)בה,(יהשועצוריםחרכותלך

ידךתמצאאשרלךעשהני] .)גיב,(יחזקאלגולה
לךעשהנז] .)זי,א(שמואלעמךחאלקיםכי

 .)בכז,(ירמהיומטותמוסרות

סוףכיאליו,יומיאסוףעלקאיהעניוי//ל
התורהמנותןתחלהכמחשבהמעשה

ביאתקודםהאלו,הימיםאחריתעלית"ש
לתכליתהנסיוןעיקרעתהאשרחמשיח,

מיבימינו,במהרהשלימהלנאולהמות I'השל
תורתווקיוםבאמתה'באמונתבנסיוןשיעמוד

שאמרוכמוזהולעומתשינוי,בליומצותיו
א»(צו,ובסנהדריוב)(מט,סוטהככסוףחז"ל

יסני,חוצפאדמשיחאבעקבתאדוכתיובכמה

וחכמתטו),טג,(ישעיהנעדרתהאמתותהי

ויסובבוימאסו,חטאויראיתסרח,סופרים

בסוףחזו,לשאמרוכמויחוננו,ולאלעירמעיר

שעימדובאדודשבןדורב)(קיב,כתוכות

עלחובהומלמדיםומקטריניםמסטינים
שםעייןשבדור,מיתייםהאחכמיםהתלמידי

בעיראחדימצאאםנםכזעלרש"י.בפירוש
שיעמודלעדתומהנינובפרטבמשפחה,ושנים
עקשותעלייוכיחםכאשרבאמונתו,בנסיוז
 ,ר"לרבהערבגנדויעמדומעשיהםועלדרכם
כןעליצילנו.הוושרעותתחבולותמיניבכל

 ,דבריולכנסולפעמיםלפזרצריךלפעמים
עלכד),ג,(איכהנפשיאמרההוחלקיולהיות

שלהנפסדותמדעותנפשולהצילפניםכל
העתיגיעוממילאוהרע,המובהלהדור

יוכלואז ,אתוהצרקכיהאמתשיתכרר

גלי.ורישבפומביותלהוכיחם

אותליעקבדבירומגיר(עןייבספריםמבוארוחנח

בעררובמה"ררבינוהה"קבשםלג)



חייםשנ

ת IIחצוצרושתילךעשהע, Iזיוהגדולהמגיד
כמולומרישוהעניות. ffצורו Iff'חצשתיחיינו

 ,השקלמחציתכבחינתכספריםשכתכו
חצירקאינועצמוכפניאחדכלכילחראות

עםכשציטרףזולתכלל,כשלימותולאדכר
השתיוזחושלם,שקליחיהחכירוישראלכן

צורחויחיחחבירועםלחתדבקצורותחצי

כדרךהולכיםאינםדורוכשכניאמנםשלימח,

ולהתחכרלסמוךכדאיואיוחראויחישרקו
מניהכעצמויעשחכזעללעיל,כנזכרלדעתם

צורות.חציחשתיוכיח

חצוצרות,שתי(לעצמך),לךעשהוז/'ש
כנזכרכעצמךלךיחיהצורו'/ח(חצןוי

תיבתיךעשהואיךדדין,וכמסורהלעיל).
שלאחצדיקנחכתיכת(שנאמרנופר,עצי

ליכנסנצטוהרקהמכול,דורעםמתחכרחיח
אותןועםכניועםעצמוכפניכתיכחכעצמו

לךעשהחאץר).עלדרכםחשחיתושלא
יוןק(שלחכתשרף,פנים),כלעל(לעצמך

העםכדעותלחתקררשלא ,/חלעבודת
צוריםחרבותלךעשהחזה).כדורהנפרצים

(שנאמרשנית,ישראלבניאתמולושוב

יניחולאקודש,כריתיסודתיקווחיינוכיחושע,
יתכרך,לחשםלשוכמלחזחירפניםכלעלידו

חבריתתיקוובפרטחגאולחחתקרכותשזחו
יסכולכיואםפעמים.כמחכדכרינול llכנ

נולה,כלילךעשהחרבים),כעונותינו

סופריםוחכ~תכנוול,לעירמעיר(שיסוככו

אשרלךעשהפנים)כלועלל. IIכנתסרח

לך(ולחשומעעמך,האלקיםכייךךתמצא
מוסרותלךעשהיחדל).וחחדלינעם

חגלות.ועלצרותעלחנכיא(שהגידזמטות,

חגלות).בסוףמשיחחבחליחמחוחו

לחסכירחסד,(כחינתכסףחצוצרזתש ffוז
ועםלקולו.מקשיכיםלחכריםיפותפנים

ושלוםכהעלתך

חכרזל(כעמודמקשה,ככחינת)יחיהזהכל
 ,דורובניחרעיםלעצתיטחשלאחחזק,ופטשי
ד) , nבמדדני IIרש(עייזרז//לשדשרומקשח,וז"ש

חיינואכרים,אכריםיחכרםשלאאחד,שתחהי
דורובניעםיתחברולא ,כדעתושיתחזק
והיהאותםתעשהשונים).אכריםמכחינת

ככחהמחנות,ולמסעהערהלמקראלך

יעזרינווח/חנזכר),דורךכניותנחיגתעשה

 :כימינוכמחרחויגאלינו

וכראשיוכמועדיכםשמחתכםביוסוי) ,י(

כחצוצרותותקעתםחדשיכם

דרךעלי/לשלמיכם.זכחיועלעולותיכםעל
חקדושרכינוכשםכזחכפשרתזלעילשכתכנו

שתיכיזי/ןע,הגדולהמגידכערדוכמח//ר

דכריכיוידועצורות,חצישתיהואחצוצרות

כפטישמתפשטיםכאלוחקדושיםרכותינו
נצוצות.לכמחסלעיפוצץ

חזוח"קדכריפיעלרמז,כדרךבזחלפרשויש
מ"שב»בא,"ב n (כשלח(כפרשתחנודעים

ולאוכו',נחוריזמלכיאפיוחמיןטפשיןכי
ודינא.כחסדכלולאיחושליםמלכאכיידעוו
בכחינת(שאתםשמחתכם,וביוםוז'/ש

טובבכיכברחכלכילכםונדמחשמחח,
בזמו(כרגן,לובדג-ועריכם,חיום).באותו

צדיקשלדחלולאיומאנקראוכןחלכ,שמחת
דרגל"א,יומא ])א(קבב,יכמותנכסוףזי"ע

כשםדיגלי)תלתא(ד"חשםז"לשר"יכפירוש

כןגםוחיינול, IIזקדמוניםהגאוניםתשובות
חרשיכ"ם,ובראשי .)ם I1מועדיכרמןבכלל

ידמחאלחדשים,ז flומוחיראשי"ם(שחשיגו
 .לעילכנזכרכזוח"קשחזכירטפשיזכחדיולכם
צורו"ת-(חציבחצוצרו"ת,ותקעתםרק)

וחואיא),ב(תחליםכרעדחוגילוכחינתחיינו
כחינתם, fעולותיכןעלעבודותמיניכשתי



היייים

עכורותישוגםלה',כלולכולחעכורח
הנאתבהם(שיששיזביכ"ם,זבחיככחינת)

גשמיותענינילצרףשצריכיםהיינוכעלים,
הקרושים),הנצוצותלהעלותכריועולמיים

חו:ליורעיכמוכן

רעואלבןלחובבמשחויאמרבט-לא) ,י(
נוסעיםמשהחתןהמריני

לכםאתןאותוה'אמראשרהמקוםאלאנחנו
עלפוכרברח'כילךוהפכנואתנולכה

ארציאלאםכיאלךלאאליוויאמרישראל,
אותנותעזובנאאלויאמראלך,מולרתיואל
לעיניםלנווהייתבמרברחנותנוירעתכןעלכי

רבריפיעלכזה,פלוגתתםסכרתיוולוגו'.
נמלעגדוב)ציחקיעקברןק II(להרהליעקבאמתהספר

אסתרביןהויכוחזחוכיאבו)ה II(דפוריםבעניני

בנפשךתרמיאליב)ו,(אםתרבמ"שלמררכי,
צריקים,איזחכרךרחשבחאסתרכיוגו/,

פובתברךרזהמלבישיםאןרצוועתכשרואים
הרברהביומררכיאמנםבגלותו,גםישראלבני

שלימההגאולחרקישועהאיןכי ,לשרשו
אמרכןעל ,»ז I(פבואליהורביבתנא/ש f(וכמ

בעניזוחתלבשותרמיוןברךרבנפשך,תרמיאל
שםעייזלעיל,כנזכרכגלותהןההעולםפוכת
בזה.עורשכתבמה

אנחנונוסעיםעווהרבינומשה/ש Iמי"לוזחו
אותוה'אזבראשרהזבקוםאו

אנחנולשםהקושד,אץר(הואיכם,אתן
רקלזה,מפרתינווכלוצרוו,בלכנוסעים
חפבעברךר[ולאלנו,יתנחיתךרבשחשם
כן)עלואכמוול].ורומיחן,הציאניספעןכפעות

רברה'ןהו)(רקכייךוהטבנואתנויכה

ישראלפובתעיקר(ןהו ,ישראיעיטוב
וא(יתרו),אויוויאזבריתרבך).·חשםמאת

 ,איךזבוורתיואוארציאואםכיאוי

שנאושלוםבהעלתך

יתרומבילתא(עיי!רז"למררשתרש"י(כפירוש
כו)יח,(שמותיתרובפשרתטל)פ"כ,עומלקמםכת

היינו ,משפחתובנילגיירארצו,אללווילך
כךכללמהרפובאיןכילאמר,חשבשיתרו

בינתיםמרויחיםכיהארץ,וביאתחגאולה

גרים,הרבהאלינומתגייריםגבלותכשאנו
לביזישראלגנלולאכ)פן,(פםחיםל Iרז'ואמרו

מהנרים.עלהיםשיתוספוכריאלאחאומות,
אלולחשאריוכלוהגאולה,ימהרואםכןשאיו

מולרתיואלארציאלוזן'שנרחים,חנשמות

מקורם).צריכיןןחולעיל,כנןכרגיוריםלגייר
(אתאותנו,תעזובנאאו(משה)ויאזבר

הגאולהלמהרהנרצה,לתכליתהאמיתיררכנו
אתנובזהותלךהארץ,וביאתבימינובמהרה
הגלות).להאריךאחריםבררכיםולאכררכנו

(הוא ,בזברברחנותנוירעתכןעוכי

לאואלמליהאץר,ביאתלמהרחנצוציזלחוציא
בביאתווגםלארץ,מירבאיםהיוחופאיזחיה
שהיההחורבבותבשביעורגוליםחיולא

ררכנותעככאלכןעלהרבים,בעונותינו
(חואועיני"ם,ונ"ווהייתוגם)כנןכר.

חקרושה,חשכינהכביכול ,רחלשלעיניוום
כנורעוא"ב,תמו"זחשדיםבב'הואשהגפם

ו flלנונםבא).פשרתהמצותטעמי(עייןל Iבחאריז/
לב"ו,מספראלקים,שםשלחריניםשליטת
הן(איכהלנוחיחמחח'זכורבכונתכמבואר

ושיחיחחגאולה,ולעבכלחמתיןאפשרואד ,)א
כניוטרםבהעיני!וםשחואכמוח"והפנםעור

כנזכר.בימינו)במחרחהמקרשכית

בזברבר,·חנותנוירעתכועוכיי"ל[וגם

הגרולהשמחהבעתגםכגלותנו,חיינו
 ~(פםחים fוכויומאחאילאו(איחשבועות,חגשל
ישראלשם(ויחובמרב!!ר,חנותנושזחו ,»כםח,
שהוא ,) Cכיט,(שמותסיניכמרכוורחחרנגר

תמון,חשדבאןחאחרמירסיוו,בחורש



ח-י-יםשנב

חרביםבעונותינובעיני"םפנםבחינתשחוא

כנזכר].

דבר .ישראוננוטוביברחמסורחוז"ש

דבראשרז,ט)(אםתדואיךרדז. ,'בטוב

 ,.שמויתבךרעולםשלמלכוחמלך.עלטוב
וכשיטתוחיחודיבמרדכינאמרשזחו(חיינו

ולדמותהגאולה,לעכבשאיו ,לעילכנזכר
רקכנזכר,גבלותאחרותישועותבחתלבשות

שמו,יתברך-סתםהמוך,ננוטוביבר

הגאולהשמו,יתבךרלפניוטוברקחוא
כנזרכ:שמו)יתבךרכבודווזחושלימח,

ויאמרחאלו,הכתוביםעליאדבראו
רננואובןוחובבמשה

צדק),גר(שחיחמשה,חותןהמייני

ה'אמראשרהמקוםאואנחנונוסננים

חעולםטובכל(חיינווביים,אתייןאות"ו
יתברךכבודושלם l1חמקועיקרשןחוחבא,

חזחובעולםוחתכלית,חיפהוחטרקליןשמו,
 .)ז Iמט/ר, II(פבאבותכדאיתאפרוןדור,רקחוא

אן ,נתגיירשכברכיוןלקרבו,כדיזהואמר
חבא,בעולםחשכרמטובלולומר·מותרכבר

(מז,וביבמותה) IIמ ,א"פ(גריםבמסכתכדאיתא

(םימזגריםחלכותדעחיורחערוךובשולחו ,)א
לדחותווצרועליו,איימוכשבכר ,)בםעיףח, IIדם

חבאהעולםטובוכלשם.כמבוארמקודם,

וכהכנזכר).שכרומתןישראלבשבילרקחוא
בתוך(שנקרבךוך,והטבנו(יחד),אתנו

ונכניסלצדיקים,חמוכניםגדולותחחיכלות
טוביברה'כימטובם).לשבועכזגםאותך

לחטיברשותלחםיש(וממילאישראו,ננו
חבאיםצדקגרילגריםגםיפח,בעיזלאחריני
אוך,וא(יתרו)אויוויאמרכנפם).תחת

לזכותאוכללאכיכך,כללמעלהלמדרגתם

ושיוםבהעלתך

כיב),ויב I /ח(חק'בזוחרוכנודעלמדרגתם,

ונשמתחשכינה,מכנפילמעלהשיראלנשמת
חשכינח.כנפיתחתרקחגרים

חתחתוהנ).(במדרנחארציאואםכיוז"ש

נכריי IIשנולדת(חיינומווית"י,ואו
חנמוכהבמדרנחלשםרקכןעלנר,רקוחנני
אורביבו)(משהאויוויאמראוך,מכם)

אתנותךל(רקאותנו,תננזובנא
חנותנוייננתכןננוכיבמחיצותנו),

ידיועללהתגייר.קורתנובצל(ובאת ,במיבר
פרשתלנו(להורותונניני"ם,ונווהייתזה)

פרשחשייתריתר"ושמונקראשלכךחדינים,

ל Iחזושאמרוכמוחדינים,פרשתבתורה,אחד

ואתחחדיניםפשרתוחייבו ,)ח ,ז/ Iפבדחב(שמות

עינווינקראוונםהעיני"ם.ידיעלשהואתחז"ה
כדפסקינוומוריז,חדניןחםנחדרי"זאלוהעדה
 .)א"הב, IIפישוגגתהלכותם II(דמבדברהעלםפרלנכי

הריבתורהאחתפשרחיךרעלשנוסףוכיון
התורהבנתינתונאמרבתורה,חלקלךיש

נשרים'ו,"כנפיעלאתכםואשאר)יט,(שמות

השכינח,מכנפילמעלהישראלשנשמת
שפרשחוכיוןיב),(תיקןוזוח"קבתיקוניוכבמואר

למעלהכוגםהואחריניתהנ,ידועלאחת
לנושהייתןחידיעלנשרים,כנפ"יל l1ע

ננמנותוךכיוהיהכז)עלכילעיני"ם.
תורווח,אלאטו"ב(איוההוא,הטובוהיה
כיוןהיינו ,)א ,ה(בברכותל Ifחזשאמרוכמו

שחוסיפובתורחבפרשחבתורח,חלקלךשיש
ננמנו,ה'IIןיטי"באשרכן)עלידו.על

 .)נשריםכנפיעלחבאעולם(ובבחינת
תזכהלעילהנןכרמטעםכן(גםיך,וחטבנו

יחד).אתנולזח

חנחלעינים,לנווהייתהכתובבןהדבריומדי
שלמהשםקודשידבכתבבזהראיתי



חיים

זי"ננחוחקמפחלאאזמו"רהתורהעל
רייחרחלולאיומא[שחואבפרשתולעילחנזכר
א)קבב,יכמות(סוףרכש"יכראיתאמפיו,שמועחואומרים

יוםשןחווגאונים,תשוכותכשםרתלאיומאראמרינוחךעל

"ואומירםקכרועלומרחוקמקריכמתכנסיוגרולארםכושמת

חנותנוידעתכןעלכישם],עייןמפיו",שמועח
בלקופיכתבדחנהלעיניס.לנווחייתבמדבר
שיתרוצרוי)ר"חיכיח,יתרו(פשרתלחאריז"לתורח
עתחיתרוותיקוחבל,חואומשחקין,חוא
וליתדיןליתו)פכ"ו,רכח(כראשיתשאמרמה

שסועייןהדיניס,פרשתלואמרעתהדייו,
ואתהאמרהדיניופרשתוההנשתיקו.מהעוד

תחזהואתהע,א)רחיו(רכזיבזוה"קואיתאתחזה,

עלחכמתאולמנדעוכו',אחראולאאתה
עלהחכמההשינשמשהוהיינועכל"ח.בוריח,
הוארקתחזה,ואתהאליונאמרכןעלבוריה,
ואתחרמוזדלכךלומרוישאחר.ולאיחזה

ס ffעינישכןבעיני/'ס),שהוא(בראייה,תחז"ח

יד)כ,(קחלתהכתובמאמרכנועדחכמ"ה,היא

בזהרמוזכןעלונו',בראשועיניווווהחכ/וס

תחזה.ואתה

שהשיבמהיתרועתהשתיקזכןנסי"לובזה
השומרידעתילאאמראחיך,הבלאיעל

לידעתיקןעתהכןעל ,)טד,(רכאשיתאנכיאחי
ננוכיוז"שאליו.ולילךבמדברמשהמקוס

חבותבושירננתכמודומה)לשוו(הואכן
מקוסאיהלידענפשךתיקוןשזהובמרבר,

וחייתכוכמוהבל),בחינת(שהואמשהשל
שהואתחזהואתהשאמרתמהונניבים,ובו

שורשנפשךתיקוזכונסשהואהדיניס,פרשת

במדברחנותינולידעשנצרכתבמהכמוקיו,
 :הקדושיםדבריוכאןעדכנזכר,

קומהמשהויאמרהארוןבנסועויהילח) ,י(

משנאךוינוסואויביךויפוצוהן

שנגושלוםבהעלתך

משנאיך,/'וינוסו"אמרלמהלדקדקישמפנך.
דודכמ"שמשנאך,"וימותו'/אמרלאולמה
לנמרי.יאבדואויבךהנהכיג)צכ,(תחליםמלכנו

הקודשבארץזאתהנידע"ההמךלדודכיל ffוי
דינ"אמלכו//ת,בבחינת ,מכונועלבהיותו

משהכןשאיומה .)כו,(גיטיןדינ"אדמלכות"א
בכלאבתריהאתתרך·דמשהרוחיהה Ifערבינו
חנלותוראה ,)אקיכ,.סטתיקוז(תיקון'זודראדרא

הארון,בנסועוחייבבחינתלישראל,שיהיה

אזעמנו.הולכתוהתורהוארוןשכיהנגבלותנו
(בכבודך,חי,קומחמשחויאמרהתפלל)

יוכלו(שלאאויביך,ויפוצופנים)כלועל
(נס ,ך IIIמפבמשבאיךויבוםולנו),להרע

כלעלפניס,ההסתרמפניכולםימותוכשלא
שאמרוכמוניסה,נפילחותחלת"וינוסו"פניס

משנאיךוינוסוכועל ,)כ(מט,בסוטחל ffחז

שונאישהםיתברךהשםשונאיהמהמפניך,

להשםבכיכולמשנאיךבשםונקראו ,ישראל
כנזכר:ויפוצוינוסויתברך,

אלבלתיכלאיןיבשהנפשנוהועתו)(יא,
מובאמדרש .עינינוהמו

הואהדאוגו',יבשהנפשנוועתהבספרים

אלוקיךה'מהישראלועתהי,יכ)(דרכיםדכתיב
רז"לדשרוהנהכילומרושיונו'.מעמךשואל
אלמעמך,שואלאלוקךהומייהכ)מג,(מנחות
והנהיום.בכלברכותמאהאלאמה,תקרי
כרכהזהכלועםהטעמים,כלבההרנישוהמו
מאמרשתכות(מאמיריששכר(ובבנילו.היתהאחד

שלאכיווברכה,חצריכואםנסתפקג)אותב,
 ,רוחניכולושהיהמפניהנציוצותבירורהיה
ההווקעםבזהלושהיההמדוברשהביאוכמו

וברמ"עזי"ע.מזידיטשובהירשצבימה"ר

עלשברכוכנתכסופו)השבתות(ממאירזי"עמפאבו
מקומוכאןואיןהשמים, iמלחםהמוציאהמו



חייסשנד

צריראינוכשאוכליםא'ברכהובמיןלהארוי).
להםחםרהיהכןואםהפעם,לבררעוד

בשולחושנחשבוכפייום,בכלברכותמהמאה
הנהניז,ברכתעלג)סjניףמ"ו,סימזחיים(אורחערור

שכתובוזהיום.בכלהמזוןברכתפעמיםוב'
יבשה,נפש),הבחינת(היינונפשנן,ועתה

בכלאחדכלשצרויברכות(מהק' ,כיאין
(הגםעינינו,הזכןאיביתימפני)יום.

המואלבלתיאבלהטעמים,כלבושמרגשיים
אחד).וברכהאחדמיוהמןרקרואותעיננו

זכהישראיועתההה"רבמררששפירוז'וש

איאזכה,תקראאי ,איוקיךה'

כנזכר,שצריכיןיום,בכיברכותזכא"ה

השיאםצירם(ככהמזה.יבשהנפשנןועתה

צירוטחבירוהגרולכלככחינתדיעה,לדור
ה'הנפש.טובתלבקש ,)אבנ,(סרהכהימנוגרול

ויגאלינוותחבולותיו),הרעהיצרממזימתיצילנו
 :אמזביטינובמהרהבקרוב

כלאתלשאתלבריאנכיאוכל"איך-טו)(יא,
ואםטמני,בכרכיהזההעם

ושלוםשלח

מצאתיאםהריגנאהרגניליעושהאתהככה
משהשאמרמהברעתי.אראהואלבעינויחו

 ,)ו/ח(הריגההרוגנאהרגניבלשוזרבינו

יוכללאלאשרבנשיקהנפשואתליקחולא
(היינוככ"ה,ואםשכתובומהוכו'.לשאת
רוחנפשלהעלותמסוגלשהוא'ה Iככהשם

הכתובעלבפרשתןברברינולעילכנזכרנשטה,
ללוייםתעשהככהונו'שנהחטשיםומבן

כחושתששנקבה,(לשוזאת,במשמרותם).
כיוהיינוואס), ח//ר(ז"לרש/יכפירושכנקיבה
השםכיביקשענותנותוברוברבינוטשה

כנזכר,ככ"ההשםיריעלנשטתויעלהיתברר
 ,מעשיובשבילהשכרלומגיעבלתיאםגם

[טקבלת],נקבהבבחינתרקשרכואיןוטטילא
הטשפיע).דכרבחינתכמולה,טגעיבלי

רעשרהנפשטסירת(בחינתהרג,נאהרגני

עליותשהואכנורע,בוקביוטייומלכות,הרוגי
 ,ברעתיאראהואיהצריקים).נשטות

הרעיאנפשיהמסרככההפשוט),(כפירוש

שיוליכנוביטינובטהרהונזכהעו IIזימהיטנא

בטהרהצדקגואלבביאתלארצנוקוטטיות
ביטינו:

שיח

כנעואץראתויתורואנשיםלר"חשכ)(יג,
שיראל.לבנינותואניאשר

יריעלנקנורבריםגוא) ,ח(רבבכותאמרינו
הב"א.ועולםל Iשירא'ואץרתור"הם, IIיםורי

קורםטשיחהבחליששינםמהטובןובזה
לארץשבאיםקורםהיסוריםהנההוכיביאתו,
התורהמצותרובכיהתורה,פיעלישראל
שכתבנוכמוצרק,גואלבביאתבארץתלויים



~~ 

ח'י'ים

בשםד"חועכ"פ)במדבר(פרשתאחרבמקוםכבר

 iיעייתלמידי,ר"הקרשויםפשרת(עייןעמוקותהמגלה

נמצאהבא.העולםיהיהואזעי),אופואופנים
תור"הבזה,כאחדנכללויחדיוהשלשהאלו
ידי .עלרקשנקניתהבאועולםישראלארץ

היהזהועלמשיח.החבליזהוכןועליסורים,
לשלחם,לטובהע"הרבינומשהכוונת

כנען,ארץה),את ffתור(לשווויתור"ו

 ,ויתור"ולשווהתורה,פיעללשםשיבואו
שמויתברךשהבטיחנוכמונס,בדךדהיינו

לעולםקדמההתורהכיהבטע,בדךרולא
יב).פ"צ,טוב(שוחרהטבעולדךר

עתהגםלבנים,סימזלאבותשאירעמה(וכל
דיעותנתפשטוצדקגואלביאתקידם

אביזרייהווגםהציאניסטעושלבעילם,נפסדות
לעשותודומיהן,האגודיסטעזאוהמורחיסטעז

יחשבוולזההטבע,בדךרישראלארץישוב
רו'ל,וכפיחוטעותוהואישראל,גאולתשיהיה

רבות.במקומותבאריכותבכרשביארתיכמו

(כיישראו,ובנינותזאניאשרש) fוז!

ארץליתוהבטיחנוכיבכוליתברךהשם
יתבךרוהואלאבותינו,זאתוהבטיח ,ישראל
שמויבתרךעתהוגםהבטע,מולמעלהשמו
כדיוישראל,אץרלנוליתןהבטחתויקיים

הזה,הדרבלוליתזלאחדשמבטיחהתורה
מבנישלוחוידיעלאובעצמו,לוליתנוצריך
אונכריידיעלולאשיראל,היינוברית,
בעל[ולכו]שליחות,רבשאינומומרישראל
ולאשיראל,אץרלנויתןשמויתברךכרחך

שאינםהציאניסטעןאוהנכריםידיעל
היההמרגליםאןגםאולםויראים).מאמינים

שיראלאץרשיירשושחשבוזה,טעותלהם
עלהכתובים,בהמשךכמבוארהטבעבדךר

ענקבניומפניבצורותהעריםמפנייראוכו

שלאהכלהואובאמתלכבשם,יוכלושלא

שנהושלוםשלח

לנוליתנהשמויתברךובצרונוהטבע,כדךר
לעיל.כנזרכ

יושבהואאשרהעריםימההמסורהוז"ש

ה,(ויקראואידךדן.במסורה.ג'"בהבה!'.

 ]ב[בהנה.לחטואהאדםעישהאשרכב)
כייז).ה,(ירמהיבהנהבוטחהיאאשרוהערים

וגםמשיחהחבלילתלותלחטוארגיליובוה
 ,לעילכנזכרהטבעבדרךישראלאץרביאת

שאמרובמהכנזכר,המרגליםחטאהיהוןה

חואאשרהעריםומהואמרובטבע,שתלוי
אותהלדוןישראלארץגבותוןהובהנה.יושב
הוא,צביארץבאמת(כיהטבע,פיעל

כאוואיו ,)א(נז,הנןקיופרקבגיטיןכדררשינו

הואראשוהעריםוגםלהארך).מקומו
באמתכיהטעות,בכללזהכלבהנה,בופח
נזכה .וכו ,במתנתוהןמאתרקהואהכל

קוממיותהארץוביאתצדקגואללביאת
פרשתהקדושןיהר[ועייזאמו.בימינובמהרה

דההואחילאלמנרעיכולתולאא)(עח,נח
לומרריששם.עייןיסתים,עמיקראיהרארעא

בדרך.ישראלאץרמעלתלהשיגשאיוכפשוטו
עייןופתוםעמוקהיארקלעיל,כנזכרהפשוט

וכנזכרהבטע,מולמעלהבקישורונעלהשם,
לעיל]:

י l/רשפירשוגי/.אנשיםלךשלח'יאםראו
םימןברפשתן(תנחומארז"למררשת

והיהשלח.תרצהאםלךמצווהאיניאניה)
לאית"ששהואכיוומצו"ה,ולא/ת fרשירק

תרצה"('יאםשרותרקשאינווכיוומצוהו,

יכשלושלאלרחמיםצריכיזממילאכנ"ל),
שהיהכמוהמרגלים,שלשקרועצתבדעיה

שלוחיא)ח,(פםחיםלןקיימאכישהיה.מה
מצו"השלוחיורייקאוכו',ניןוקיןאינומצו"ה

לווהגידשרמוזהוכועלרשו"ת.שלוחיולא



ח~~םשנו

(בבחינתרשותשלוחירקשיחיחשמו,יתבךר
כןעלכימצוח,שלוחיולאכנןכר),תרצחאם

עלובתפלתובברכתויתאמץרבינומשח
ירשיעךיתבךר)(שחשםי!!קתלמידו,יחושע
י 1יברש/טן(בי,יחוש/!עבשםוקראומרגליםמעצת

 .)ב ,לרסיטתיעיי!שס,

(סת,בפסחיםחז!/לבדברי!ז fברמפמוול flיוזחו

אליעזררבילואמרחמשנחכלשווב)
ויפלא . fלמצוחןשרותראיחמחיחושעזח!'מח

יחושעשםלושחןכירמח ,כפשופוחלשון
וכון,ראיחמח fיחושע! f !ןחמחדבריו,באמצע

חבירושםתנאשחזכירל fחז!בדרבי(ומצינו

שאיןבאמצעלאאבל ,דבריובתחלתלנוכח
חמתניתיזבלשווובפרפ)וחמשך.פירושלו

ומחואות,אותכלכקצרחלשנותחתנאשדךר
למצוח,שרותביןחבחילוקבןחשכתבזח

באמצע. f"יחושע!שםתיבת

כרחךשבעל ,בענינורמוןזחוכיל fי!אולם

וז"שלמצוח,רשותביןישגדולחילוק
בתורחע fיחוש/(חשםיייהושננ",זהמה

משחשחוצךראלאחושע,נקראשכתחלח
לחנצלע, ffיחוששהםלולקרואח ffערבינו
רשותרקמצוחשליחותחיחשלאמפני ,כבןכר
(חלא,מצוה,רשותראיהמהוז/'ש)כנזכר.

דרשותתאמרדאם ,כרחךעלחםחלוקים
חיחמחיחוש/'ע,·זחמחכןאםלמצוח,דומח
מצוחדשלוחיכיוןבתורח,ע ffיחושלשםצריך
ודאיאלאכו,רשותשלוחיונםניזוקיו,אינן

כנןרכ:למצוח)רשותביןחילוקדשי

תרללראביוובאבסעתרושאוברתי[ובתיאדבראו

סירפבעלבפח//קןי"עחקרוש/ר 1ראאזובו

/ר fאאזמושכתבמחפיעלכתי"ק],שלובהשם

לךשלחבפרשתו,שלמחשםידבכתב

ושלוםשלח

ינוןשילחבחמיחאליחות 1f(ראבשי"ם,
בןונחמיחחנביאאליחושמותשחמחמנחם,
חמחמנח"םינו"זח 1fושילמחגואלים,חושיאל
ליחכדאיתדאמרמאןלכל·צדקחגואלשמות
חיוצרשכונתוחיינו .)בצו,(סנהררי!חלקבפרק

חפנימית,רבינומשחכונתונםית"ש,בראשית

חעיקרי,לתכליתחמרגליםשלשליחתםחיח

פעושחמחאלאחקדושים.בספריםוכמבואר
בדרךרקיחהיחקודשאץרשביאתוחשבו

וז"ש)חמח,נשלחוןולמפרחכןעלחפבע,
כבננן,ארץאת .)ח ffתור(לשווויתור"ו,
כאןעד ,)ה ffחתורבדךרחקודשלארץ(שיבואו

 .חנ"ל/ר fאאזמודבריתוכן

סלקאקאחיכובאמתכי fבודיבר fחורוח
ולאאנכיששמעוחלןדיעחלדורדעתך

וקבלו fשמויתברךחגבוהרמפילךיחיח
וכו',ועדימיחואחרןמשחועמםחק',חתורח

אלאישראל.לארץחתורחבדךריבואושלא
לחביאחכאן,רמוןחפנימיותכונחודאי

ומשיחאליחוידיעלהקודשלאץרחשלישית
ת ffבררמז(כאשר ,בימינובמחרחצדקינו

מלבלחצויאלחזחירבאזחועלכנזכר).אנשים
דרךוזחוקאלאניע"ן,לעשותומפעיםחפועים

שוםכלגםועמםימ"ש,חכופריםחציאניספע"ן
במקצתאפילולחםחדומחלחודאיתוחניכא

חקודשאץרלחחריב)(כלומרלחתיישבבזה,

לאושקרחבלשחואומלבדחפבע,בדרך
חחורבנותאלוכלנרמוורקיצליחו,ולאיועילו
חתורח,בדרךכללואינוישראל,בניונוףבנפש
(חלקאלעזרמנחתבשו"תי fבעח'שביארתיוכמו

שאיוז"להרמב//םבדעתואבריו)עליבחלחסר ,/ה
בימינו)במחרחצדקגואלביאת(פרםבימינו

וכברחארץ,ישובמצותכללחרביסבעינותינו
 ,תמידעולתבספרמןחמצקתכוגםנדפס

ופסקחתור"חבדרךאינופניםכלועלואכמ//ל.



ח'י'ים

ולהזהרלהשמרצריכיןכןעל ,כלללהלכה
הקודשלארזלבאונזכהומדעיותהים,מהם
שזהובימינו,במהרהצדקגואלביאתידיעל

הביאהוזהוהקדושה,התורההבטיחנו

כנזכר.התורהדרךעלהשלישית

ע flזילאאזמווורשלמהידשםבכתבעודוז"ש

·העםואתעליהםשצוהבפשרתן,
המעטהרפה,הואהחזקעייה,היושב

וכמוטיניה.נפקאואיןחד(הכלרב,אםהוא
בהנה,יושבהואראשהעריםומהכן)

הארץומהבמבצרים,אםהבמחנים

איןכישקולהכלרזה,אםהואהשמנה
סלה,טובבכללהושיעיתברךלהשםמעצור
לתכליתשישגיחורקרזה,אושמינהבארז

(בדךרויתור"ואותם,ששלחהפנימייהעיקרי
עדל, ffכנכנעןארץאתהקדושה),התורה

 .הנו,לאאזטו'ורדבריתוכןכאן

ברכות(עיי!החתוםאחרהולךהכלכיבזהויוול
הישהאחרונה,בהשאלההעיקר ,)איב,

(בבאחז'ולכדרשתעליהם,שינו(צדיקעץ,בה

לאץרנלךכיישענוומהאין.אם ,»בט,בתרא
שמהה'בעיראמתהצדיקיאשרכעתהקודש

לעולםנסתלקוע flזיהנאוניםהקדושיםהוקנים

הרבים,בעונותינולאנחותעזבוואותנוהבא,
נסתלקטבת) 'ג(החורףבימותהזאתובשנה
הנה'וקהדורבעוןתובווב)הקודש(בעיר

הכהןשאולחייםמוווההאמיתיהנדולהמקובל
גםכמותונהיתהלאכמעטאשרזיו'ע,דוויך

לנוואיו ,אלינוהסמוכיםהקודמיםבדורות
הנואלבביאתישראללישועתרקלחכות
אמן.בימינובמהרהסלהטובוכלדידןבמהרה

זיוועאאזטו"רשלדהלולאביוטאהואולאשר
וכטו'ש ,טפיושטועהשאוטריםכנ"ל,

הגאונים,תשובתבשםא)קבב,יבמות(בסוף'י Iרש

שנזושלוםשלח

הזה,היוםעלדרגלאיומארז'ולדאמרומהעל

בשםט"שעודלהציגטובאמנעלאכועל
ולקחתםבפרשתו,בזהשכתובמהעלשלמה
דךרעלענבים,בכורייטיוהיטיםהארזטפרי

דורוןהמביאכלב)חק,(תכובותחזןולשאטרו

חזוולואמרובכורים.הקריבכאלוחכםלתלמיד

תאנהרואהא) IIהג, Iפ'ירושלמי(עייןבבכורים

ויקחתםודוושוכו'.גמיעליהכורךשבירכה
הארזמפריטשםדורון(שיביאוהארץ,מפרי

הגדוליםחכמיםלהתלטידיהמשובחים,
 ,במדברעמםאזשהיהדיעה,שבדורוהקדושים

(כאלוענבים,בכוריימייהיהזהידיועל
 :כנזכרבכורים)הקריב

בכתבכתובוגו/.אנשיםלךשלח'יאזבראו
ר IIלאאזמושלמהשםקודשיד

תורההלקוטידבריפיעל(בפרשת!),זי"עהקדוש
כתיבלאבאפריםכיבפרשתן,זי"ע)הקרוש(מהאר"י
למטהכתיבמנשהכמטהרקיוסף,למטה
אפריםמשבטהלךהואשיהושעטשוםיוסף,

משה.שלשבטושהואלוישבטבוונתערב
בטקוטואותו,שישלחידשיחנאמרזהועל

כיוןמרגל,הלךלאלוישמשבטלוי,כמקום
כאן.עדבאץר,חלקנטל·לאלויששבט

שלחשלרוותבגימטריאאפרי"םי"ל,וזהו
משהויקראל flיוכזהאנשים.יך
כלקוטיאיתאדהנהיהושע,נוןבןיהושע

אתיתורשרו'ת(בפרשתן)להאריזוולתורה

לא"ה,כםודאותםששלחלא"ה,הואהאץר,
שם.עייוכו,הלכוולארחמרם,עילאהעלמא
לאהכסודלילךמשהכרצוועלהיהושעוהנה
 ,לוווישבטנתעברכווכהיותעילאה,עלמא

יהוש"עבגיטטריאיו"יהוש"ענרמזזהו

שםידככתבהקדושלשונוכאןעדיא"ה,
כנזכר.שלמה



חייםשנח

לעומתשהמחכתבשםתורחבלקוטיוחנח
רחמים,'שחואלאחבסודליךלפקודתם

חדין,בסודחלכוחמחהארץ,אתותוררוות
ח. IIעכלרח"ל,ר"תחמת,ובארחובר"ת

בחינתרחרילחבין,זכיתיולאתמחתיומעולם
כמבואר ,ה' Iמלארפיאדינאיותרהוארחל

בןיוםהואשכןהשנהראשבכונתבםידור

בכונתחאריז"לבכתכישם(עייןהשנחדראש
עלהברכחבחיכלשמצאתיעדחשנה),ראש

ויבאוד'/חבפרשתןזי"ע)הקדושז /I(לחוחחומש

לקמן(ועיי!שםעייןןח,שתירץיותורו)/ה I(דוכון

אמנם):ד Iכא/אותםוישלח/ח Iד

הנהיוסף.בןיגאליששרכ;מטהז)(יג,
תלויחגאולחחתקרבות

ס Iבש/כדאמרינוסגיא,ברביאחתוחרבלימוד

יתבוכייא)ח,(השועחכתובעלא)ח,תברא(ככא
מהימנארעיא(עייןק Iבזוה'וכןאקבצם,עתהבגויים

לאבאורייתאלעיוישראלאיכ)קעח,ג IIח

שער/ח Iפרע(עייןידועוגםבגלותא.אישתכחיז
חייםעץחקדושחחתורחכיכהג//ה) בI /tפיהעמידה

חייםליתןיוכלזחידיועלבה,למחזיקיםחיא
וז"שח"ו.ליחרגיצטרךשלאיוסףבןלמשיח
באהליםלשיבדרכו(שחואיששכר,ומטה

(יגאלו)יגאו,זה)ידיעלבהתמדח.תורחשל

בחייםויגאלנושיבאיוסףבן(משיחיוסף,בן
וקיים),חיישראלמלךדודבןמשיחעםחיותו,

אמן:בימינובמהרה

ש Iי'(חוא)יששכ"ר,ומטהיאמראו

זההכתובעל(כנודע ,שכ'/ר
קנח,א t /ח(וציאפרשתהק'בזוחרtבו)לא,(ירמתי

יששכ"ר),שם'עלא)רtבו,/א t(חויחי.ופרשתא)
אמנםלגבולם.'בניםושבוחןנאוםלפעולתך

במחרהלגבולםבניםושבושיחיחלזח'לזכות

ושלוםשלח

ש IIוכמנפש,מסירותידיעלרקהואבימינו,
עירך)ולריושליםד//חאודרוש !!א~(-'דבשביערות

יום,בכלבתפלתו,נפשולמסוראחרכלשצריך
יסלקוהואןבעונו,דוד iבביאתעיכובאולי

צדקהגואלדודבןשיבאכדיחזה,מעולם
יוסף,בןהגאולה).(שתהיהיגאו,'ש Iוזמיד.

והמביויוסף,בומשיחבחינתנפש,(במסירות

יביו)·

 .מסירותשהיחהעקידהשאחרלרמזיש(וזחו
ל IIאשויטעלג)כא,(כראשיתנאמרנפש,

היינואנשים,וושלחרוותאשלשבע,בבאר
'היההמרגליםבשליחותשמויתבךרכוונתו
בחינתנפשב~סיררתישראלבארץשירצו

וחשבו ...בידם"טעותשנתהוהרקחעקידח,

שלך/ח Iבדלעילכנזכרחטבע,בדרךלירשח
שם).עייןוכוןאנשיםלך

וביןיחוחרבין ,יששכ"רשהעמיד_למטחומח
יהושעוביןיפונהבןכלבביןחיינואפרים,

(חלידח)השבטיםסדרלפילאזחואיונון,בן
כרחךבעלאלאהדגלים.סררלפיולאוכון,
התורחלימודשבזכות ,ל llחנכדברינורמוז

וביןכלבביןחעמירויששכ"ר,שבטכחשהוא
שצרוהמרגלים,עצתנגדשהלכויהושע

ל, IIכנוטעוישראלארץביאתרצוןלהשפיל

מצוותשקיוםכייןה, lהתור/ידישעלרק

לךשלחכפםוק/ל I(כנבארץתלוייזרובוחתור"ח
רובהחואחתורחפיועל ,)ע Iחגמ/כשםאנשים

מעצתינצלהתורחידיעלכןעלככולה,
בשבילישראללארץלבאובחפוץמרגלים,

 :כנזכרחתורח

י"למיכאל.בוסתוראשר;מטהיג)(יג,
חואאשרשבטכיחרמז

לג,(ר~ריםדנכהבפרשתכמ"שבשמ"ז,הברכה



ח'י'ים

ש flוכמרגלו,בשמןוטובלאחיורצוייהיכד)

בארוכה.י flבעהאורה)ימי(מאמר.יששכרבשער

שמוהחשמונאים,בושכבשומכב"יהשםוהנה

זוהרבתיקוניכמבואראשא,דמכביל flמיכאשל

ר flלאאמואמונהבדרכיש flוכמ ,)א(קנ,חדש

אליחובחינתל flמיכאוהואדוכתא.בכמהע flזי
כנודעעליוןלאלכה"ן·אליהו,זהפנחסהנביא,

בחנוכהוהנה ,)בג,תיקו//זהקדמתבכז,זוח"ג(עיין

ביאתעדשנגנזהגנוזאורהתגלותבחינתהוא
אש"ר,ימטהש flוזבימינו.במהרה.המשיח

אור(לשוןסתור,בחנוכה).השמן(שהוא
י flמכבהשם(שהואמיכאי,בןונסתר).הגנוז

 :בחנוכה)כנזכר

הארץאתלתורמשהאותםוישיחיז)(יג,
תורהבלקוטיעייןוגוו.

אתיתורת flרלא"הכי(בפרשתן)להאריז"ל

בסודהלכווהמהעילאה,עלמאשהואהארץ,
עדשהלכוכתיבלכןמלכות,רחלשהיאהדין,
בהיכלועייןל. flרחת flר-חמת,יבארחוב

בפרשתןזי"ע)הקדושז II(לחוהחומשעלהברכה
רפיא,דינאהיארחלדהאאדרבאבזהשהעיר

ראשבכוונתבסידור(עייןהאריז"לבכתביכמבואר
בשאריועודהשנה,ראששלימיםבשניהשנה)

הסוד.דרךעלשתירץמהשםעייןדוכתי,

וי"לכפשוטויותרלהביןהעניזבכונתאמנם
העיקרהקודשהארץטובתכיכידוע

השםבעכודתשםפעםלהרגישבפנימיות,הוא
ארץהיאכיאםהארץ,קדושתידיעליתברך

(בש"סע"הרבינובמשהנאמרודבש,חלבזבת
ליכנסכךכלמתאוההיהלמהא»(יד,סוטה
צריך,הואמפריהלאכולוכיישראל,לארץ
כדיאלאמגשמיות),מטובהלהתענג(היינו
מטובה(היינובארץ,התלויותמצותלקיים

ובפרטהקדושיםבספריםוכנודעהרוחני),

שנטושלוםשלח

כיע flזימוויטעפסקמענדלמה"רק flההבספרי

וקשותרבותנסיונותישלהארץבבואו
אזאלובכלעומדואםובלבולים,וקטרוגים

ומוחובלבוהארץקדושתעריבותנועםירגיש
 .ועבודתובתורתו

אתיתוררבינומשהאותםששלחוזהו
עלמאשהיאיא"ה,ת flרהארץ,
וירגישושיבחנוהיינועילאה,עלמאדאתכסייא

קדושתטעםלבבםוהסתרפנימיותבבחינת
ואז ,ל flכנעילאהעלמאבחינתישראל,ארץ

שמה.ויבואולקראתהירוצובודאי

חמת,יבארחובבחינתהלכוהמהאמנם
דאתגליאעלמאשהיא ,רח"יר"ת

הזהבעולםלראותוכשרצותתאה,עלמא
היהאזישראלארץאתדאתגליאבעלמא
בהנאמרבאמתכיוספיקות,קשיותהרבה

וכדרשת ,)כג,ירמיה(עייןצביארץהקודשבארץ

מחזיקעורואיזהצבימהא)(נז,בגיטיזל flרז

איהגלויועולםהטבעבדרךכזעלבשרו,את
ולאישראל,כללשמהשיהיולהשיגאפשר
בכלה) IIמה, IIפאבות(עייןוכווהמקוםליצריאמר

גואלבביאתלארצנוקוממיותיוליכנוהוענינים,
 :אמןבימינובמהרהצדק

וגוו.רזהאםהיאהשמנההארץומהכ)(יג,

בעניניהשאלותאלוכלוכן
.משהאותםוישלחבפירושונאמרהטבעיים,

היאמההארץאתוראיתםוגוו,אליהםויאמר
כן,להםהגידע"הרבינומשמעדמשהוגווו

חטאומהכןואםהאלו,הטבעייםעללדרוש
נכהועללדרוששלחוםאםבתשובתםוהמה

כז.שםלהםנראהוהמה

מפיחופיעלנשלחוכירמוז,לומרישאך
הארץאתויתור"ובדרךה, flערבינומשה



ח'ייםשס

שמהלתקןרקחיינולעיל,כנזכרתור/חלשוו
שהביאמחוידועחתורח.בדרךולחתנחג
זי"עמלובליןחקדושרבינובשםדכלהבאגרא

אנשיבתוכחאשרוחעםלב) ,-:כ(לקמןחכתובעל
עממיו,בחזןחיודקליפחמדותחזןחיינומדר"ת,

משונים .אדםבניסוכטבבעינודעוחנח

חכליללפיחרבחתלויודיעותיחם,בפרצופהים

שמינח,באץר iככושמח,שנתכדלווחמדינח
ועלכרס,ורחבישמניםאנשיםמגדלתחיא

לחכנעיוצריכיןבדעותיחם,גאותניםחםזחידי
לעצבותיותרנוטיםחמחרזחבאץרוכןדעתם.

בשמחהיותרלבבםלחזקוצריכיןבדעתם,
שבטכלשידעוכדישלחם,זחועלויראח.
בנימדותלפימקום,באיזהשיתיישבומחם
אתושיכינושמחשיבואוחמקוםולפיאדם,
לפיאחדכלבזח,לתקןבמדותיחםעצמם
וחלבישוטעו,חמרגליםחמחאבלמקומו.
ליכבשקשחכיחגדתם,לפיבטבע,רקחדבר

רבינושמשחלאאבלחחסרוו,חיחרזחוכיוצא,
לעיל:כנזכרזחבאופןכןלהםציוהע"ח

במסורהאיןאםאין.אםעץבההישכ)כ\ג,

ח'הישז)יז,(שמותואיךדדן. ,/ד

(שמואלדבראתחאיואם ]ג[אין.אםבקרבנו

החרששמענולי]שומע[אתהאיואם ]ו[ .)ויז,ב

חנזכרפ"עלחיינולג).בל,(איובחכמחואאלפך
חאץרביאתטרםוחצרותחחבליםכילעיל
כלכיוידעובאמונהיעמדואםלנסיוז,חם
טעו(ובזח fלבדיתברךחשםמאתזח

לעיל).כנזכרהמרגלים

צדיק(חיינו fעץבההישלומרישובזח
וכבר ,בזכותועליהםשיכוכשרואדם

בחרבפרשתהקדושחחייםהאורמדברינודע

כיכי)הכ'הווויעבא/ןוכהכה,(ויקראחכתובנעל

צריךהמנהיגהצדיקכיוגו'],אחיךימוך

ושלוםשלח

בעיניהםלימאסדורובניולעוררלחזחיר
באיוחלזבנלותמשוקעיםבחיותנוהחיים
לצפותרקבגלותא,ושכינתאאבארוחת
 ,בימינובמהרחשלימחהגאולהלקרבולעבוד

אםוז"ש)נעמו.כיחקדושיםבדבריושםעיין

אחדוכלאותם,שיעוררכזחצדיק(שאיואין,

לטובתרקנפרדיבקשלבולתאותפונחלדרכו
חחייםבאורש Iוכמ'ומנהיגיהם,המחעצמו,

לבקשחקב"חעתידכאלושממנהיגיםשם
העולםיחשבוזהידיועלחעלוב.חביתעלבוו

היהיש ,)ל"רחספקביםויפלואוןמחשבת
חואאםאלובחבלים(גםאין,אםבקרבנו

אחרויהיחהטבע,בדךררקח"ואוחו,מאת

ושאינונוהג,כמנחנועולםהעמיםשלוםכך
מעצתוכיוצא,שלימהבתשובהלשובצרד
באבותלןקיימאואזותחבולותיו.הרעהציר
לחיותחשתדלאנשיםשאיובמקוםמן'ה) ,ב"פ(
חבליזחוכיככח,עלהעולםלהוכיחאיש,
התורה,בדךרישראללארץלבאכדימשיח
אין,אםשכתוב)וזחשלימה.בתשובחולשוב

רבראתהלעיל),כנזכרצדיק(שאין
בלשוומלומדאיךנואםכנזכר.(להוכיחם
בקצרח),לחםתאמרפניםכלעללימודים,

שמענו.דעת)המורה(צדיקאין,אם

דבריםדיבתלדברשלאפניםכל(עלהחרש,
וטובחאלוחצרותמרובמשיחו,ועלחועל

חעולםונדופיחרופיבדרךולאחשתיקח
אורייתא(חיאחכס"ה,ואאופ"ךכעת).

שעלתוהר,ללמוד ,)אקכא,(זוח//בנפקאמחכמה
אעב,(זיח//גל ffרזכדרשתמהגלותיצאוזחידי

כנזכר,בתשובהולשוב ,)אטו,/ז Jתיקובהקומתועיין
ברובאמן,בימינובמהרהלגאולח)ונזכח

 :וחסדיורחמיו
v" 

סיווכ"אביוםאמרף:יבננב.וויעוככ)כ\ג,



חיים

ה IIזצללהק ttהנהאאזמו"רשלדהלולאיומא

ןהעלודבריופי(על ,זובפרשהשחלזי"ע
(בבאידריםלהחכיםהרוצהבבחינתהיינובננב,
חברון,ערויבאי"לוזהו .»בכח,כתרא

להשתטחהלךשכ:לבב)לר,(סוטחל 1fרזשדרשו

לדרום,רקעלהזהידי(ועלאבות,קבריעל
 ,כבזכרלהחכיםהרוצההתורהדרךשהוא
האמיתי,תכליתעלושכלובעדתולחשובהייבו
ברברינו).לעילכבזכרהבטעיבררךולא

ברוחארוחאאתדבקותבחינתוהבה

שורהששםצדיק, iזקברעלוהשתטחות
שולטשאיןכיוןשילו,יסודותדובמחינתהנפש
ערויבאוז"שחןוו,בנופםכליהבהם

עלדרישבעלי :tהמפורשין(כמ"שחברו"ן,
ארבעבקריתשרהותמתב)כג,(בראשיתהכתוב

מימרוח[אש[יסודיתארבעהיינוחברון,היא

שלאם, 1fמחובריאצלההיוחרבו"ן,היאערפ]]

החוטא,באדםשהואכמובמיתתהנתפרדו

חברוןעדויבאאבותבקברינאמרכןעל
כנזכר).

ש"ם,בנימטריא ,חברו"ןע"רכיי"לוזהו
עץבפריכבמוארמלכות,מרתשהיא

ורחל,יעקבבחינתונםשמע),קריאת(שערחיים
והואחעמהדי),(שערחייםעץבפריכמבואר

יזכנויתברךהשםמלכית,יסודחיבורבחינת
ונזכהתפלותינו,ויקבלעלינויגווזכותולזה

במהרההמתיםותחיירנצדקגואללביאת
אמן:בימינו

אמרוחרבוו.ערויבאבבנבויעלויאמראו
פירשוכוב)(דל,בסוטהול Iחז

קבריעללהשתטחלשםהלךלברוכלבי Iרשו

 ,ישראל~,אלפיראשיעליפלאהעניואבות.
לילךרגשלהו;נהיהלאלמהמשה,ששלחום

שסאושלוםשלח

יצחקאברהםאבותיהם,קבריעלולהשתטח
מגילותלהםהיהבמצריםעוראשרויעקב,

בהם,משתעשעיםשהיוויעקב,יצחקמאברהם

רבהבמדרשכדאיתאלשבת,משבתוקוראיו
תכבדח,ט)(שמותהכתובעליח)פ"ח,רבח(שמות
באוואםשקר,בדבריישעוואל tונו mהעבו

איךאבותיהםקברותלאץרשליחתובהזדמנות
תפארתיהם.המהאשרקברותיהם,יבקרולא

עודוהואבזה,בפרשתוכדאמרוודאיאלא
טעותם,עיקרזהוכיהקדושים,בספרים

הטבע,בררךתהיההארץכבישתכישחשבו

קברתעללהשתטחשייךלאזהעלוממילא
להםישיבולאהמהאשרחשבוכיאבותם,

המהרק , tוכוהארץמהותלירעמקברותיהם
טעותם.היהוזהוהבטעבדךריראו

הואכייהושע,ולאלבדוכלבשהלךומה
השםשיושיעהומשה,רבובברכתבטוח

לתפלותעודצרדואינומרנלים,מעצתיתבךר
הואכיקבורתם,ציוניעלאבותזכותולעורר
ואשרמזולתו,יותררבינומשהבברכתבטוח

כמובו:נפשוקשורההיתהבו

ויאמרמשהאלהעםאתכלבויהסל)(יג,
יכולכיאותהוירשנונעלהעלה

(רבאשיתואיךדדן. . tגבמסורהעלהלה.נוכל

עלהודודנב]עלה.גםאעלךואנכיר)מו,
 .)לטו,ב(שמואלובכהעלהוגוןהזתיםבמעלה

 ,בימינובמהרההארץביאתעלרומזכיהיינו
הציאניסטעןהמה(בימינו)המרגליםכתכי

כתוכןאנשים),ךלשלחבר"חלעיל(כמ"שודומיהן

לגאולחיקוולאאשרחפריעריםטע"זמנחיגי
 .ויניאוככהעליעוררולאזהידיועלשלימה,

לחכותרקבתשובה,מלשובהעםלבאת
בררך,ישראללארץלבאאוהעמים,לשלום
הטבע.



חייםשסב

יכווכיאותהוירשנונעוהעוהוז"ש

כיותורתו,לה'נשוב(אםוה,נוכו
הגאולהאםכיבתשובה,לשובנוכלבודאי
 ,ז'/פ(תשובהבהלכותהרמב"םכמ"שבזה,תלוי
בריותיועםבטרוניאבאהקב"האיובודאי ,)ה//ה

לטהרוהבאלשוב,ונוכל ,)אכ,זרח(עכירה
גםאעודואנכי .»כלח,(יומאאותומסייעיו

דעתינומשפלותירוממנויתברך(שהשםעוה,

ומההעליונה.במעלהיתברךאליווישיבנו
הואדודבוביאתטרםהנסיונות,כעתשהוא

עוהידי)(עלוגו',במעוהעוהורורכו),
משיחחבליוצרותבבכייה(שמתחיליםובכה,

ברנהיבאבאיקצרוברנהבדמעהורעיםוהן

אמו.בימינובמהרה ,»הקניו(תהלים

מזיפונהבזבוכונוןבזויהושעוז"ש

בגריהם,קרעוהארץאתהתרים

רקשישגיחווצווחוקרעו,הבטעיילבוש(היינו
ליתנהרוצהיתברךשהשםכיוןהרוחניות,על

אותנווהביאה'בנוחפץאםוז"שלנו).
השםרצוןהואאם(רקהזאת,הארץאו

יביאאןשמה,תורתולקייםהזמושהגיעיתברך
הוא(היינוינו,ונתנהבימינו)במהרהאותנו

שאינםשלוחיםידיעלולאלנו,יתנהית"ש
אדוגו',אנשים)לךשלח/ה I(ר/ל Iוכנברית.בני

לבאאךימחשבות(לחשובתמרורו,אובה'
השםבאמונתמרידהוזהוהטבע,בדרךשם

 ,הארץעםאתתיראואוואתםיתברך).
ידיועלהטבע.בדרךשמהתבואושלא(כיון
סרהםוהמנוכיהלא)שמויתברךכחו

תיראום:אואתנווה'מעויהםצים

ודרשווגו'.העםאתכלבויהסריאמאו
ולאדיברשכלבא)לה,(םרטהרז/,ל

ליהאמרווקמשתעי,יהושעפתחכייהושע"
בהקדמתשכתבנומהעייןימלל.קטיעארישדן

ושלוםשלח

]חםרה/חלקאלעזרמנחתת lfלשוזעיראתרעא
רבאריז]:עלוחכל

היינווכזכחגביםבעינינוונהילג)(יכ,

בקדושתתמהכברבעיניהם.

(םוטחרז"לדרשתלפידהאובחי)ר"ח(שלחלוי
נמליםואמרוהארץליושבינראוורש"יא)לח,

והעיקרלחגבי"ם.נמלי"םעניןומהוכו',יש
מהכחגבים,וו Iבעינינונהו'ישאמרומהקשה

הלאבעיניהם,המהאךימינאנפקאזה
חגבים.ולאאדםבניהמהובדעתםבעיניהם
(כיבעיניהם,היינואשרלהביןצרךיוהעיקר

בפניהוארנאהאיךלראותרקהמרגלדרךכן
עליהם,רושםעשהלאהאץר,ואםיושבי

למאסריתפשוהואןכימרגל,מעשיעללחשדו
בעיניהם",היינוו'וכוחשבולבסוףוכיוצא),

מהוגםלטפל.העיקראתותפםואגב,דרך
לעיל.וכנזכרהחגבי"םלדמיווהכאבעי

בניראשיכולםשהיוהמרגליםעניזכיוי"ל
לשלחם,בחרוםה'פיועלהמה,ישראל

לומרהיתכוהיו,וצדיקיםכשריםשעהובאותו
ודאיאלאלהיפך.עלכךכלבצרונםשנכשלו

להסיבית"ש,השמיםמןנסובההיהזהכי
ולשונם,דעתםאתולבלכלאחורניתלבם

כךאחרנסובבלהיותכדיכראוישלאשיאמרו
 ,בימינובמהרהצדקגואלביאתעדהגליות

ברצונוזהכלעשהאשרוש Iיתהבורא(ועל

והנה .)ו"חלדברשכןמכללהרהראיןוידיעתו
כאשרעליוזוחסידימעלהלאנשי.~ימניםיש

ויראולעשותו,אךיאחדדברעלמםתפקין
וסטראהרעהיצרלצדינטולאאםלנפשם
וסימניהםבדיעותיהםיבחינואזכיו, tlחאחרא

מתלמידיובפרטהקדושים,בספריםהידועים

רציבאשראמנםזי"ע.הבעש"טהקדושרבינו

להדחותם'(ולבםוףבשליחתם,ולנסותםלבחנם



חיים

להםהניחולאכןעל ,)אמרותםידיעלאן
עללהעמידם(וכריסימן,בשוםלבחרו

שאמרודרךעלנחלבערביכמ"שבחירתם,
"אםהקב/והבשםח)סימובפשרתן(תנחו~~אח/'ל

גםוכנודעבחירה,בבחינתהיינושלזכ/',תרצה

עצהלשיתיעדיולאהקדושים),ספריםבשארי
סימושוםעלתה/~ידםשלאכיוובנפשם,
 ~ל. Itרדעתםובנלבלבנפשם

דייקא,ועינינו(בעצמנובעינינו,ונהיוז/וש

להם(שאיןכחגבי"ם,דעתנו).היינו
כמ"שטהרה,אוטומאהסימןשוםבתורה

על,ויט)ארח(פשרתהתורהעלהתוספותבבעלי
שתמהווקשקשת,סנפירלואשרכלהכתוב

בדגיםכיבןה,מדגיםחגביםנשתנומהעל
מהטומאה,אוטהרהסימניבתורהנאמרו

שם,יהונתןנפש- Iבספועייןבחכנים.כןשאין

יורח(טוש"עופוסקיםא)טג,(חולי!רזן/לובדשרות

נמצאושםשר"יופירשוא)סעיףפח,~םימןועח

כחגבים,וזוושבתורה).לאאבלסימניהם,
יאמרואיךסימנים,שוםלהםאזהראושלא
הטומאהבצדאווטהרח,הקדושהבצדאם

הנהובבואםשהתנצלווזהו ,ר"לאחראוסטרא
ולשונם,'לנפשםיחושוכידיעהמדורגדולים
לבחוויכלוולאמהם,פניםהסתירולאשר
יעלהמהיועדמיכועלכנזרכ,סימובשום

ובשליחותם.בלשונם

בעיננוונהי .'בונהיהמסוהר,י/ןלוזה

כטמ"א.ונהיח)סר,(שיעיחואיךדכחגבי"ם.

ואםידעו,שלאכטמא,הדמיוןכ"ףבדךרהיינו

יעזרנוה' ,ל I1כניגירואךאחראמסטראזהו
במהרה,צדקנואלוככיאתעולםועדמעתה

בימינו:

לאמר'ישראלעדתבניכלאלויאמרוז)(רי,
לתו"ר.בהעברנואשרהארז

שסגושלוםשלח

אותה,לתו"ר)לשוןהתור"ה,בררך(היינו
בכפלשקשהמהד. t~אן/מאו"דהאץרטובה
דבריפיעללומריש ,מאו/ודמאו/ןדתיבת

מדתביותרמעולהכיפרקיס)(שמונחהרמב/ום

בלשווחז"לבדרשותשנקראעדהענו"ה
מאו"ד ,)ו IIמו, II(פבאבותכדתנינומאו"ד,מאו"ד

ליכנסהכונהוזהורו"ח.ל ttשפהוימאו"ד
-מאו/ודשנקרארוחבשפלותהקודשלארז

מהונפשנו,האר"ץפוב"הואזמאו"ד,

נ-tt_Wפ __ 1וזכות"_~גtכחוקההולכיםכושאיו
אןוכלכמום~פאושחז, L'עזותבהסתדרות
ע, tIוחלוצר-בהכשר"jגהמשותפיםהמפלגות

בתוכם),חלקלהםישהאגודיסטעןגם(אשר
בימינו:כמהרהויגאלנויצילנו tה

שאמרומהמא"ד.מא"דהארזטובהז)(,וי

פעמיםב'בלשונםוכלכיהושע
מנתעלממצריםיצאוהנהכיי"לבזהמא"ד.
מצריםגלותבסודוידועישראל,לארזלבא
בסידורשכתובכמוום, tדפעמים tבבסוד

פעמים, tבחיי,כדמיין/ךךלזאומרבכונת

ארםשיהיהום tלדהאלףלהמשךוצריך

שערח IIפרע(עיי!.העומרספירתבכותנכנודע,

ר tמהןןק tההכשםבודעוגם .)א Iפ'חעומרספירת

המדרשדרךעלל IIזצהגדולהמגידבערדוכ
דמיי'םדשפכיקרתאמקמיהויי,ב)בריכת(עיי!

ם tlשבאדהבהמיותד"םרביעיתהיינוכיבנוי/,

שלמאלופן/והאלףחבמשכתלתקנהוצריכין

בסודאדם,בחינתשיהיהשמו,יתכךרעולם
קודםכר),יט,(וירקאהד"םעלתאכלולא

שם.עייזדמכם,עלשהתפללתם

וגשמיותטבעיותכהודעותבאוהמרגליםוהנה
רקהדךר,זולאוכאמתהקודש,מאץר

מןלמעלהשהיאהתורה,בבחינתשמהלבא



ח'י'יםשסד

ף ffהאללהמשיךשמויתברךבצרונוורקהטבע,
מא'ירהארץפובהשאמרווזהולעיל.כנזכר

עםמצרים)(מצייאתד"םפעמיםב'מאי'ר,

מא"ד,מא"דפעמיםב'שהואאחד,בכלאן
עולםשלאלופושלברצונוהאלףבושיהיה
לאץרנבאוובבחיהנורקכנזכר,שמויתבךר

אמן:בימינובמהרההקודש

כיהארץעםאתתיראוואתםאלט)(יד,
מעליהםצלםסרהםלחמנו

הםלחמנוכיהלשוןתיראום.אלאתנווהי
ומהוכלחם,שנאכלםאמרכאלולהבינו,קשה
הש'/סדבריפיעליורמזאולםהדבר.כונת

נשיאשיערמגדלאמריםגביא) ,ח(בחגיגה

קדחהדכרעאאגבהואנחתהשקלהוכו',
בכריתותוכןשם,עייזואייתיתהמזלהואיתרע

עייןמדליה,ומתרעדעתיהחלשאדילמאא) ,י(
אלואתםוכלביהושעלהםשאמרווזהושם.

יהיהשלא(כדיהארץ,עםאתתיראו
שזהמהםשמתיראיםחווו,מזלייהואיתרע
ואיתעראויביומפחדהבאהדעתחלישות
 ,לחמנ'יוכיאז)מהם,תיראווכשלאמזלא.
יהיהלחמנ"והמז/'למזלייא,בגימטריא(לחם

א)(כח,קטןבמועד/ס Iהשוכלשווכנודע,שלנו
םרהם,מילתא)תליאמכזלאומזונאחייבני

ומזלנו),רגלנותחתיפלו(חםמעליהם,צילם
תיראום:אלאתנווה'

אחרתרוחהיתהעקבכלבועבר'יכד)(יד,
אחרת,רוחאליו(שבאעמו.

ברוחא,רוחאאתדבקותידיעלעיבור,מבחינת
סודכידועלהשתטחאבותקבריעלשהלך

האמת).לחכירזכהכןועלהשתטחות,
יתברךהשםשאמר(היינואחר"י,;א iוימל
כביכול,העצםשםהוי"ה,שם"אחריוןי Iאחרו

ושלוםשלח

יר//ו]זיי"!וי"וף llנכבמלואוכוז"ושםאותיותהוא

וזהואחר"י.וימלייאוז"שאר"י,גימטריא

הגשמיותלעינילכאורהשדנאהישראל,.ארץ
אורבדובבחינתהוא,טובלאכיויותוהתא
בקדושת[ועיין ),ג,(איחכבמסתריםאר"יליהוא

פסוקעלשפירשמהאיכהבמגילתהת'עללוי
דינאבבחיתנמלכותבחיתנשהואזה],

טובאהואטובבאמתובמסתריםדמלכותא.

אלוהביאותיוטובו),ויתגלהבגוה,גנוז
יורשנה.וזרעושמהבאאשרהארץ

אתראינוושםבל)בי,(לקמזמ"שי"לובזה
ונהיהנפיליםמןענקבניהנפילים

אשרבעיניהם,היינווכןכחגביםבעינינו

סוףיםקריעתשראואותולהביז,איןכפשוטו
לפניזהמהכןאםהים,בתוךכולםשהשקעיו

ענקאנשיוכיצואביםיפילםאםיתבךרהשם
ודאיאלאאמות.מאהאפילוגבוהיםשהם
ישראל,ארץבבחינתשיההימההנסיוזשראו
וויטעפסקערמענדלמה"רק lfהגהבשםכמ"ש

מלאאצלוהיאמתחלהשמההבאכיזי"ע
כךואחרהקושד,אץרלסבוליוכלולאקשיות

פניםהקודשאץרלומראהבנסיונותכשעומד
שםוז'/שבנפשו.להרגישיכולאשרטעםשל

ממדרגתם(שנפלוהנפילים,אתראינו
ענק,מבנילעיל).כנזכרישראללאץרבבואם
חמהשהעניקוגדוליםאנשיםמקודםשהיו(אם

מןהיו)זהכלועםברוחניות.בקומתם
ונהיהקודש),לאץר(בבואםהנפילים,
וכןגדולתם).(לעומתכחגבים,בעינינו

בהנסיונותשהפחידואז,בזהבעיניהםהיינו

 :יעזרנווהן fשיעברו

כאשרלאאםהוי'נאוםאניחיחכ)(יד,
ידבכתבהנהוגו/.באזנידברתם

(אשרשלמהשם'ע Iזיהקדושר Iאאזמו/קודש



חיייים

דאיתאדךרעלזו)בשביעסיווב//ארליהדהילולאיומא
גנןרהמרגליםחטאידידעלב)(קד,בסנהדריז

ולולאושני,ראשוזהמקדשביתחירבנים,שני
הביאתכבראזן;יחבטעותם,המרגליםדברי
כמונקראהוי"ההשםוהיהקיימת,ביאהארץ

ןה ,לותניבנהואכאשר(ילאנכתב,שהוא
רו"לכדרשתטו)ג,(שמותכתיבלעולםשמי

נקרא,הואנכתבכשהואלאא)נ,(פסחים
טמירבחינתלעלו'ם[.היינובאדנו,שנקרא

שהיאהוי"ה,שםפניםהסתרבבחינתונעל"ם,
בגלותנו]ונסתר tנעלבהויותכלהמהוה
(כפשוטו).שבועהלשו·זאני,חיוווושכידוע).
בדיבורנם(שהואהוי',דיבור).(לשוזנאום

כאשריאאםככתיבתו).הויוהשםנואמים

הוצאתבאונישרברתם(לולאבאזני,רברתם
בשםהקדושיםדברייכאןעדכנזכר,דיבה)

שלמה.

פיעל ,אחרבאופוי"לדעתיענייתולפי
הואישראלנואלכיבסידורהידוע

לתפלה.גאולהסמיכתומלכו"ת,יסו"דבחינת
ח"יצדיקיסו"ד(בחינת ,אניחיוז/וש

פ//המלכו//תדיבו'/ר(הוא ,'הנאו"םעולמים).

בתיקוניכדאיתאלה,קרינזפהשבעלתורה
הואישהדיבי//רא)יז,זהרתיקוני(הקדמתזוהווק

ומלכווות,יסו"דחיבורוהיאמלכות),בחינת

רברתםכאשריאאםהנאולה).(תכלית
נרםוןהולעיל).כנזכרדיבה(הוצאתבאזני,
יגאלנוח/כנזכר,שלימההגאולהאןהיהשלא

 :מינו Iביבמהרה

תעלו(לאתעלואליגו/ויאדנרמא-מד)(יד,
ויעפילווגוותלחמו)ולא

לאומשהה/בריתוארווההרראשאללעלות
מהעלדהנבואה(יו'להמחנה.מקרבמשו

שסהושלוםשלח

הציאניסטעזידיעל·בזמנינווהיהשיהיה
להודאיתוחניכאשוםכללהם,והדומים

בחוזקישראללארץשעלוהמפלגותלהכתות
העמים).עםוללחוםקאלאניעזלעשותיד

ציוי(כנגדההר,ראשאייעיותויעפייו

שהזהירנוואבותינו,חכמינוידיעליתברךהשם
והלכו ,רו'לאחריתםתהיהומרההדרך,זושלא
כלועםבזה.רש//יכפירושועזותחוזקבדרך

הקדושההתורה(היא ,'הבריתוארוזזה)

הזאת),התורהרקלהמאמיניםשיורלנושאיו
הצדיקיםקאמרשפירודורדור(בכלווכשה,

עלוולאזהעלככרוכיאצווחואמת,ומנהיגי
בוכשווכקריאעמהם),גתיחדוולא

ויררומאמינים).הכשרים(ישראלהוכחנה,

ההוא,בה"רהיושבוהכנעניהעוכיקי

לה"רדומההיהובעצתוהרע,הציר(שנקרא
והאומות .)א(נב,בסוכהכדאיתאההוא,

ויכתוםויכוםישראל)בארץהדריםהרשעים
הרביםבעונותינוהיה(כאשרהחרוכה,ער

סמוךהקודשעירבירושליםוההריגותהחרמה

יצילנוחוחאלו),חשרעיםידיעלמערבילכותל
שמולמעזבימינובמחרחויגאלנוויעזרנו

 :באחבחותורתו

פורשלאכיבמשמראותווייניחולד)(טו,
ירועהדקדוקלו.יעשחמה

(כיוזבסיני,רבינולמשהזהנמסרלאלמה
שתלמידמהאפילוופרטותכללותלושנמסר

 ,»ו /1הלב, l/פפאהירושלמי(עייזלחדשעתידותיק

ודברימיתה.ובאיזהשבתהמחללעונשמהו

שישלינראהכועלסלע.יפוצץכפטישתורה
שהמחללרבינולמשהלונמסרשבאמתלומר

משחנסתפקןהואמנםבסקילה,עונשושבת
למאןכ)עח,(סנהדירןל IIרזדבריפיעלרבינו,
כריהיהשמיםלשםכונתומקוששדאמר



חייסשסו

וכיוצא(שבתהמצותכיכולם,וירעויהושימית
ולפיבמרבד.גםבוהגתבאץר)תלויותשא'בז

אררבא , Iה >פיאתלעבורלאשכובתוכיוןזה
כןאםכונתו, >,בפשבמסירותהיהשמיםלשם
יעשהמהפורשיאכיש llוזימיתיהו.לא

יעשהפורשמהכזה"לאבאופורוקאיייי",
בוובאבכהאישמיםלשםשכונתוהיכאלו,

כבזכר.

אררבא ,ימיתיהולאשאםכיוןלהיפך,ל llיאך

המחללאתיענשושלאירעוזהיריעל
לחלליאחראחרכללהםויתיריבמרבר,שכה
טובהמזהיבאלא.אדרבאכןואםקורש,,שבת

רקשמים,לשםבמרברהמצותלשמירת
ל l1יאךלהמיתו.'צריךכןעלכנזכר,,מכשול

הר/תחזיוקזהעל/ירייהיהימיתיהושאםכיוו
כונתולמפרעונמצאויראוישמעולמעןכנזכר,

'נפש,ובמסירותלטובהשמיםלשםהיטבכיון
היתרכעיווזהולהמיתו,שלאמהראויכןואם
תכלית,לבלתיומתהפךהאיסור,בצרכרוך
רספקהספקבזהלומרראויאוליחשבכןעל

ושפטוכר-כה)לה,(מכרברכמולהקל,נפשות
להשםשאלכןעלהערה,והצילוהערה
באמתכי ,שירגמוהומשהאל lהויאמריתברך

ישראלבנילכלמכשוליבאירגמוהולאאם
בואםטרםבמרבר,קורששכתלחלל ,)ו"ח(
וכמוכן.וכנזכר,לארץ

הלשוןעלשקשהמהומיושבהיטבמובןוכזה
לו"יעשה"מהפושרלאכיבארוכה

בקצרהלמימרליהוהוהתיבות),(שלשה
והיהעובשו", 1 'פורשלאכיאחת),(תיבה

תיבותמג'יותרא'בתיבהומובןמפורש

עישהמהבריוקרהכונהוראיאלאהנזכרים,
כנזכרשמיםלשםשכונתומחמתרייקאלו,

לעיל:

ושלוסשלח

פורשלאכיבמשמראותוויניחויאדבראו
קושיתנורעהנהלו.יעשהמה

וחזקוניהתורהעלתוסובעליפירוש(עייזהמפשרים

כולהתרותירעולאאםכן >ר~tכבפרשת!)
ממילאכןאםנירון,יהאמיתהבמקושש"באיזה

תירצוכרחךבעלאלא ,,,)בפ,(סנהררי!פטור
אםגםשעה,בהוראתאזהיההכתוברגזירת

מיתהבאיזההתראהבעתמקורםלופירשולא
יעבשוהו.

כונתםהיתהשזהורמוזלומרישוזהו
 ,בונשונראיתיהניחיכועלכשאלתם,

(לופורש,יאכיעין)הזאת,(בשאלה
ונח/פירשו)ולאההתראה.בעתמהערים
ויעבשוהו).עישו!מיתה(באיזה ,יויעשה
אזשעה(כהוראתוגו',משהאי Iהויאמר

מהערים)לופורשלאאם ..גמ ,)בפזסהנדרי!(עיי!
 :לעיל~-»כבזנר

יונתז(תתוםחן"לררשתפיעליאדבראו
לשםמקוששכילב)טו,במרבר

 ,במשמראיתוויניחווז'/שוכו'.בתכויןשמים
לשםשכונתוכיון 1רבינומשהנסתפקזהשעל
לכבנוכמלואנוכלאדכןאם ,רבריולפישמים
ואיךשמים,לשםהעבירהשעשהלאישלהירגו
ונניחלונשמעאםשכאמתאלאכזאת.נעשה
כןאםשמים,לשםהיהשכותנובאמרואותו
משפטיעשוולאאחרתאמתלאיאמראחרכל

וכבר .ח"והעולםיחרבזהיריועלונשעים,
לבותהמפתההרעהצירכיבספריםכמואר

רק'עבירה,שיעשהלויאמרלאאדםכני
גרולהמצוהכילוויאמרהעבירה,אתשיצבע
פיעלמקובלבאמתאמנםבןה.עושהאתה

זי"ע,מלובליו-החוזההקרושרבינובשםמעשה
כפלסברעתולשקולושצריךנסיוןרברבכלכי



חייס

עושההואמצוהאיזהויתיישביחשובמאזנים

כיוןוז"שיתברך.השםרצווומחבזח

כלעםכובתו,חיהשמיםושםשמקושש
בושיקייםרבינולמשחיתברךהשםחגידזח

אחדכלכןשאםלעילחנזכרומטעםחמשפט,
לשםשכונתוטועוחריתאמרואםכן,יאמר
ליחדחוחחתורחדעתחשיבזחעלמצוח,
שבעלאושבכתבבתורהלהראותאולידע,
שמים.לשםכונתושחיתחחןאתהמצוחפח,

זעירבסוד(שחואמ"ח,פור"שלאכיוז"ש

יעשה,או)שבכת//ב.תורווחאנפיו,

לייו,פח).שבעלתורחעשייח/ת Iמלכו(בחינת

אותכמארמטתבכסילימאמריכנווי(עייזמסכתות ו/'ל(

חמצוחשאיןוכיוו .)מקאריץ)פנחסר'חח"קבשםיב

התורות,משניאחרבשוםנמצאתחןאת

ביח,משגחינןלאכןעלפח,ושבעלשבכתב
ואךרעוכלמכשולמכלישמרנויתברךחשם

סלח:טוב

ואחרילבבכםאחריתתורווואלט)(טו,
זוניםאתםאשרעיניכם

~ןאחרילבבכםאחרימ"שלדקדקישאחריחם.
חלקכפרקחז"לדרשתפיעלוי"לוגו'.

קטזישאבן/רכ)(בנ,ובסוכחא)(קו,בסנחדריז

שאחריחאותיותוחנחוכון,רעכמשכיעיכאדם

 ,]ס-כ-פ[ז 1fעיאותיותואחרי ,]ג-מ[ל"באותיות

אחר"יתתורוולאוז"ש .אב"רגימטריאחם

דייקאאחר"", rעיניכ"סואחר"ילבבכ"ס

והן(יסוד),אב"רשעהושלאחריח"ם,חאותיות
שייפיזדכלזהכללאלתקןויעורנוישמרנו

 :בימינובמחרה

ואחרילבככםאחריתתורוולאאמויאו
שחעין'י Iרשפירש ..וגו'עיניכם

חעבירח,אתעושחוהגון'ף fחומדוחל//ברואה,
חואגוף,לבעיזר"תכירמון/ל Iיווחועכלווח.

שסזושיוםשלח

כושנאמרבמדרב,הידועחחטאחיינו fעג"ל

חוכנודע,בתאותם,לצחק,ויקומוו)לכ,(שמות
יצילנו:

אתכםחצואתיאשראלקיכםח/אבימא)(טו,
בסוף(חנאמרוגוןמצריםמארץ

ז"לוי Iרשופירשחפרשח).כסוףציציתפרשת

חואאני /כ)סא,מציעא(בכארז/'למדרשת

להבחיןעתידהואאניוכו',במצריםשחבחנתי
ואומרבבגדואילןקלאהתולהמןוליפרע
מדועלחביוקשחולכאורחעכל"ה.הוא,תכלת,
ממשתכלתהיאאםח'במצותהדקדוקעיקר

חמורותאחרותמצותשיוהלאאילן,קלאאו

שאיומהמבלעדן,כןגםבדיעבדיוצאיןשאיו
אינוהמקדשביתחורבןשלאחרבציציתכן

מבלעדה.גםויוצאיןתכלתאצלנושכיח

ומראיםהצבועיםעלברמזטמוןאשרוי"ל
חיצרעצתספוןובלבםהןמצותשעושים

בצביעתו),ולהכשילםרבים(להחטיאהרע,
רוצה(וחואקלייא,גבימטריאחסמא'/לשהוא

בחינת)שהואולהראותןאדםבנילרמות
ארנ"י).הויווהיחוד(גימטריאאיליין,

יתברךהשםחמצו'/תנקרא(שחוא ,בבגר"ו

תצאכיחליקוטיםס'(עייזבהארין'/לכנודעהבגדים,
ורוצח .)ו"טסימ!תרומחיקראורעריי!תצא,כיעורכר/'ח

היא,תכותואומרכחש)למעןלהתלבש
כמוחכבוד,לכסאוכוןדומהתכלת(היינו
שהואיג)ר, IIפרכחכמרכרבפט,(חוליזז"לשאמרו

אומר .הואכךבמצותווחפץשמיםירא

אורח,בקרןויעמידניכנוכר),לחתדמות
 :תורהשללאמיתה

/ה I(רצצייתבפרשתרש'/ישכתבמהמא)(טו,

חוטיושמונחישכיתכלת)פתיל

שעברועדמצריםמיציאתימיםשמונחכננד

כתבח)יר,(שמותכשלחובפרשתחים.על



חייםשסח

שירה,אמרובשחריתליס,יררושביעיבליל
קוריןאנולכןפסח,שלשביעייוםוהוא

,עייןלשונו.כאוערהשביעי,ביוסהשירה

מהעייזפניו.עלויפולמשהוישמער)(טו,
תרעאבהקרמתשכתבנו

ה IIכבר Iוחלקאלעזרמנחתת lfלשוזעירא

ראברז]):עלוחבלנחסרקרחבפרשת

ושלוםקרח

שפתמאמרניסןחורש(מאמירשישכרבשערברברינו

השסבעזרתבזהשכתבנומהט)אותהים,

 :)א(יתבךר

קרח

 fבויורעלו.אשראתהוויורעבוקרה)(טז,
ח,(שו,פטיםואיךדרן.במסוהר,

פיעלי"לסוכות.אנשי[את]בהםויוערטן)
(בפשרת!לויקרושתהקרושבספרשכתבמה

ענייתולפיליישב.ובדחקורש"י.בדבריזובסתירהחכמים)ובשפתיבמזדחי(עייןהמפרשיםעמדוככר .)א(
הרמ"עקושיתשתירץזי"ע,רפההדכמהד"שהבה"קאאזמו"דמרןכ"קדבריפיעלי"לדעתי

ה)יבוםממצריםדיצאוכיןור) I1חצ(סימןאברהםבמגןומובאפט"י)ח"ב,הידןחקוד(מאמדמאמרותבעשרה

מתןזמןלספירההחמשיםביוםאומריםאנוואידיום,ב"אהיאוהריתורה.ניתנהבשבתעלמאולכולי
שמפורשמהפיעלאא"זותירץתורתנו).מתןזמןהמיוחדבמאמרינרבזהבעה'''מ"ש(ועייןתורתינו

 tתמוזכתקופתלישראלויוםאורהיההיםעלשעברולילהשאותוג)פי"ר,דבה(שמיחחז"למדרשתונודע

הח'ריוםפסחשלהז'ירםבחשבוהירהימים,שניביןבאמצעחושדושוםהלילההפסיקשלאוכיון
מ"ש(כעיןבנתיים.הפסיקהולאלישראל,אורהיהשהלילהכיוןהשביעי,ליוםעדייןהיינו) .'א(ליום

כןואםדמיא},אריכתאכיומאהשנהראששלימיםשניעניןולהבין)ר/הי"א,דדוש(ח"אדבשביערות
נחשבולא'רקהח'ויוםהז'שירםכיוןממצרים,לצאתםהחמשיםיוםרקהיההתורהנתינתבעתשפיר

ואבר ,)'זהבשבועשבתעדה'(מיוםיום,נ"אוהיהבאמצעלילההיההעולםלאנשיכןשאיןמהכנזכר.
יםבקריעתלילהבעתיוםשהיההזההנסלזכראזמניחשבושהמהמהכפיהתורהנתינתזמןעושים
פיודבריזצללה"ה,דביראא"זכאןעדכנזכר,התורהנתינתבעתהחמשיםיוםרקהואוממילאסוף,
חן-חכס

שירהשאמרוערממצריםמשיצאוימיםח'שנשתהושלחבפרשתרש"יפירוששפירי"לזהולפי
זמןעלשקאיבשלחבפרשתכזשאיןמההים,אלכשירדוהשמינייוםהיההעולםלאנשיכיהים,על

שהיההגדולהנסולזכרפסח,שלהשביעיביוםלקרותישבודאיאזהנס,לזכרבזמנההשירהשקורין
 :ונכןו ,'זליוסכרחדבעלנחשבהואועדייןהלילההפסיקהולאבלילהלישראלאור



ח'י'ים

משהעלקרחעדתחלקולכךכיייקח)ר"ה
נפרץועתההמרגלים,ביאתאחריעדוהמתינו

שהואחשבושבתחלהיעןומחלקותם,ערעורם
בשביללערערכדאיואיןומיעוט,קצרזמןרק

שלוחואחריכזה,מיעוטלזמזממשלה
במדברעכיבםוגנזרשנמשךוחטאםהמרגלים
עללערערשכדאיחשבוכןעלשנה,ארבעים
במדבר,לאץר)(בחוץוממשלתםנשיאתם

יגו'חוסולעולםלאכיהבלזהובאמתאמנם
ולעשותלחלוקכדאיואיןכר),כז,(משר

בפרטהשפל,העולםממשלתבשבילתחבולות,
לאץר-בחוץבהיותם

,ויורעוואשראתה'ויורעהמסוהרוזהו

ארעידירתשהואייםוכות",אנשיבהם

תשבולהיותצריךזהכל.(ועםהזה,בעולם
היינוהתוהר.פיעלא)כו,(סוהכתדורוכעין
וידרשויבקשוהתורהפיעלשהצטרכותרומז
הגאולה,לקירובהצוךרבפרטהאלו,בימיםגם
ואיןגבלות),כעתארעידירתשהואשידעורק

בקר,וו'ושזה.בשבילולחלוקלערערכדאי
ויורעיב».(בא,בישעהיכמו'שהגאולה,(שהוא

הקרושואתרק)(כיוואשראתה'

יתבךרבושיצרה(מיוהקריבאויו,(באמת)

לחנם).לריבכדאיואיןשמו.

בקר,והפוךתוכוושואנשםרשוויוזו'ש

(לישארוערב,גאולה),בחינת(היינו

שהיהשיטתםכפיבשלותם,העמיםביובגלות
עלמגמתוושלוםלעבודשכדאיקרח,לעדת

ואכךכנזכר).לארץחוץוישיבתממשלת
אחדמסוג(כיהזה,הרברוהפיךתיכוו

שלימה,לגאולההקיווינגדמחלוקתםעניוהוא
בנודכדאיהייהשלא[לראות]צריכיזובאמת
נגדזהעללריבבפרטלארץ,חיץוישיבת

לעיל:כנזכריתבךר)השםמצות
I 

שסטושלוםקרח

בקר.להפוךתוכלושלאכשםיאמראו
גנאלי!ישראלשאיוכיון(היינו

בהלכותהרמבו'םכמ"שהתשובה,.ידיעלאלא
הואלבוקרנזכהכןואםהווה),(פווזןתשובה

שלמעשיהםהואבוקר,ידיעל ,ל 1fכנהגאולה
במדרשחזו,לשאמרוכמוכו,כשבעשהצדיקים

יוםלאוראלקיםויקראח)פןוב,רהכ(כראשיתרבה

ולחשךצדיקים,שלמעשיהםאלו ,)האן(רכאשית
וערב,רשעים).שלמעשיהםאלולילהקרא

גםודומיהז,הציאניסטעןהטועיםכדברי(היינו

הטבע,דרךעלהגאולהשתהיההאגידיסטעו,
אינוולזהוממילאהפריעדיסטעז,כדבריאו

הרעהיצרעצתווהבתשובה.לשובצרד
שנקראווכוןשלמעשיהוןהידיעללעשות
הזה,הרברוהפוךתוכווואכךערב).

כזה,תההילאהיהרוחכם,עלהעולה(וכל
שלבמעשיהםכשנלךרקהזה,החפוכהכדעת
הבס),דרךעלשלימהלגאולהנזחנצדיקים

 :אמובימינובמהרה

טענתהנהכיוגו'.ויודעבקריאמראו

הלויםמעלתבבחינתהיהקרח
וכזהכסף,עלהזהבמעלתהיינוהכהנים,על

ועדתושקרחאלאבימינו.במחרהלעתידיההי

הןה,בעילםגםמידכןירצופגהאכלוהי
לווהפכ"גוגלגולים(ספרהקדושיםבספריםכנודע

אותהמאמרתשריחרושממאיריששברבנייעייזורוכ-ה, Iמ

אקרים).וערוך"הבאותאמאמרומחשוווהנה,ר"היא

של(בוקרובוקר,ע"הרבינומשהשאמרוזה
אתה'ויורעבימינו).במהרהלעתרימישח
נועדיםבאמתתהיואתם(כיוו,אשר

הכהניםעלהלויםמעלתיהיוכייותר,במעלה
עתהאבלהחסדים.עלהגבורותבבחינת
אהרן(זההקרוש,ואתהזה)בעולםבימינו
ואת(כנוכר). ,אייוריבוהקכפשוטו).הכהן



חייםשע

עתה(במוקדםאליו,יקריבבויבחראשר

יהיהשהואהזה,בעולםכעתיקריבשאותו
בבחינתהלויים,עלהכהניםומעלתהכהן,
כנודע.כעת)חסד

לו,אשראתח'ויורעבקרשכתובוזה

טז)ח,(שוטפיםואידך .'בויודעבמסורה

סוכותכיהיינוסוכות,אנשיבחםויורע

ומינהדחרות,עלמאעילאה,אימאבחינתהיא
במהרהיהיהשכן ,)בתה,(זיח//גמתעריו'דיביו

בינהבחינתדחירותבעלמאלעתידבימיבו

בשורשובמתקיוכיהחסדים,עלחדיביםמעלת
 :כנודעהלוייםמקורושםחכינהכשורשוטובן

ושלוםקרח

היהשפקחקרחלכם)רבה I 'ר(ברש"יז)(טו,

בדברינועייזחטעתו,עינווכו'

מראראמסקוק Iההעל(הספרצדיקיםזכרווכמאמר

מהה, lבחגובהנרפם),א Iרנ/(רףע'ןאה'דףזי/'ע)

 :)א(בזהשכתבנו

במסורהכהונה.נםובקשתםי)(טז,

מהעיין ,'דוכקשתם

אותאב,תמיוחדשי(מאמרייששכרבשערשכתננו

 : )ב(שם,עייזב)

מנחתםאלתפזאלה'אלויאמרטו)(טז,
נשאתימהםאחדחמורלא

וחנטוספדנייאספדובכריוכיליהאמרמת,לאאבינויעקבייחנןרביאמרב) ,ה(בתעניתאמירנן .)א(
עבריתיראאליאתהי)ל,(ירמיהשנאמררורשאנימקראליהאמרקברייא,וקברוזןנטייא

בחייםזרעימהלזרעו,הואמקיששבים,מארץזרעךואתמרחיקמושעיךהנניכיוכר'ד'נארז;ניעקב
חנטרבכדייכילישהקשהלמהתשיבהז:דמהעוברכלןישתומםהגמרא,לשוןכאןעדבחיים,היאאף

ביאירשםובמהרש"אוכי'אגדותבחירושיברשב"איעייןכל.לעיןאבותייבקבריקברוהיינשאוהווכי'
היטיב.שםעייןלזרער,הואמקישוזהווקיימים,חייםוהמהפסולתבליזרעונתבררשביעקבהענין,וישיב

רק ,)ג fIהפ"ב.ברכרת(ירושלמיחייםנקראיםבמיתתןצדיקיםדהנהירתרשפירשאחדמגאיןלשמנותי

הכתיבעלא)(נב,בסנהדרןידאמרינןמעיןקצתיהיאמתי,שלאאצלםבפרטיתנאמרלאאביתבשארי
אביתם,במררגתגירמתהבניםדרשעתהרייכי',כהןבבתהנאמרמחללתהיאאביהאתט)כא,(ייקרא

המיתה,שלילתאצלםנאמרלאאשרזאתפניםכלעלרעשוישמעאלפעלוהקדישיםבאביתגם,כןעל
לדרכו.חומרכמיןנעיםררושבתוךשמעתיכאןעדשלימה,מטתוהיתהאשרביעקבכמו

ספדובכרירכיעלשהשיבמההתמיההיטבומדוייקמיושבזהפיעלרעתיענייתלפיואמרתי
בחיים.היאאףבחייםזרעומהשביםמארץזרעךואתרכו'רורשאנימקראחנטייאוחנטיספדנייא

זאת,מכחישיהנראההחושהלאכיבגשמיות,יעקבכללמתלאכךכונתוהיתהשלאלישתירץהייני
צדיקיםבבחינתוהיינומת,שלאנאמרכןעלצדיקיםכולםזרעושהיהכיוןכרנתורקזה,לומריהיתכן
במעשיהםאליוררמיןשהמהלזרעו",הואמקיש IIשביםמארץזרעךואתבריוקיזהוחיים.נקראיםבמיתתן
עלבחיים",הואייאףמתים)נקראיםבחייהםאף(דרשעיםצדיקים,שהמהבחיים",זרעו'יימההטובים.

כזה(ומציני .ינכוןהמיתה,'שלילתבלשוןחייםנקראיםבמיתתןצדיקיםבחינתדייקאביעקבנאמרכן
מת).נקראלא.כמותובןשהניחרכלא)קטז.בתרא(בבארז"לבדרשת

שלילתבושיהיההקורשברוחשראה(היינוהטנותר,נוינווכו;היהש.lכיקהקרהלפרשישזהפיונול
וזהי)כלל.מיתהבויקראלאכןעלצריקים,יהיורתרלרותיווראיאלאזה,יתכןאיךוחשבהמיתה,

מההיהזהרקזו.למדריגהכללזכהלאכיטעותהיהזהובאמת .ממנויוצאחנרולחשלשלתארח
בגיהנם),להםנתבצרמקוםא)קי,(סנהדריזחז"ל(שררשויב),כר,(במדברמת"ולייאקרחובניבושיקוים

 :ררו"קראה,מהירערלאשראה,המיתהשלילתאופןהיתהרזה

אלוקיה'אתמשםובקשתםכט),ד(דבריםואידךרין. .'רבקשתםרבמסורהכהונהגםובקשתם .)ב(
אותיובקשתםגג]כט». .ד(ואתחנן(בפרשתנפשךובכללבבךבכלתררשנוכיומצאת

פיעל .)ילי.(יחזקאל-בקשתם-יאתה~פוה--לאוגו'חזקתםלאהנחלותאת-נrזיג).כט,(ירמיהומצאתם



חיים

תפואלבמסורחמחם.אחדאתחרעותיולא
קשיאלתפןאלכז)(רבריםואיךדדן. ,'ג

זאכ~~(איוב.אוןאלתפןאלנג]העם.
חרעא"Hז.נבוצא-ומ-ציח-ע"חרבינומשחשאמר
נגדו,וסרחואזבוד l~לחשחרחכעתגםבעדם,
(עלמנחתם,איתפןאיה'איויאמר

מח/'רק flלחחמרדכימא~רבספרשכתבדךר
(ויקראחכתובעלבחקדמח,ז"ללעטשונמרדכי

שלאחייבוניחוחכם,כריחאריחולאלא)כו!
בוקביןמייןרוחחנחתשיבואעדימתינו

דוכריןמייןשפעשיתנורקמאתנו,מלמטח
אילומרישוזחודבריו).כאןעדמלעילא,

מנחחשיקריבועד(לחמתיןמנחתם,איתפן
בניחמחכימעשיחם,ידיעלחיינומלמטח,

חגונים,אינםומעשיחםלחטואעלוליםאדם
מנחתינוכליגםמלמעלחתרחמנוכןעל

מהםאחרחמוריא )ש/ Iוזכראוי.ומעשינו

שעאושלוםקרח

חוכחקיימתיאניגםכאשר(חיינונשאתי,

מחמתאמנםלמנחינ.בפרטכראוי,וגו'תוכיס
נדולצירומחבירוחנדולבrדיבת-כל Jע~~חם- 1ן

פעלתילאכזח],דיעחבדור ,)אבנ!(סובהחימנו

אתלחגבי"חבאחדאפילואלובשונאיהבם
לאשאמרוזחלמוטב,צלורחולחפכוחומרן'ו

ועלכנזכר.הגבחתינשאת"י,מחםאחדחמו"ר
מהם,אחראתהרעותיויאפנים)כל

[כמו fתוכחתיידיעלח'/וטפיפקיר(שיחיח
שיראלאפיקורסנביב)לה,(סבהרריזל Iחז/שאמרו

לחשינו].עמויתוכחואםטפי,דפקרשכוכל
בחירתםמפניאצלםלפעולקשחפניםכלועל

וגוןתפןאיכןעלכנזכר,ויצרםחקשח
כנזכר).

(מפניהעם,קשיאיתפןאיחמסורחוז"ש

און,איתפןאיכנזכר).יצרםקשח

 ב...עהמרגלים,יייעלנמשךעריתוקרחמחלוקתכיפרשתן)(רישליווהקדושתפרשתן)(רשיהרמב"ןיברי
היהכן_על-לאץר),(בחיץבמיברשנהארבעיםעודשישארילהםנודעכיוי"להקדושים.דבריהםכאן

--.::.: 
להכנםמוכניםשריה __המרגליםחטאקודםכןשאןימהונשיאות,התמנותבשבילריבלעוררלהסכדאי
קצר.זמןבוכית M ~בשביללחלוקלהםכדאיהיהלאמעוטים,ימיםאיזהאחרימיי,לארץ

דקרצוהקודש,ארץמכניסתשנתייאשר,ידנעל(היינוכהונה,גםוכקשתםהמסורה,המשךדזהד
אתמשםוכקשתםרק)שנעסיק.התוח"ק~'מלמדנועיקר :tLL.הדרךזילאאךלארץ,בחיץונשיאיתכהרנה

לאצרושנשובהואיתירתייתברךהשםרצין(לבקשיכ~בפךש,נכיתרשרנוכיומצאתאיקיךה'
המצותמעייטה) tר(בראשיתהיוםכלר"עורקבאץר,תלוייםהםמצותכירובתורתו,בקיוםנעבדוישם

השםורצוןהחפץזהורקכזעלהתורה,מןהואורוברוב,בתרואזלינן ,)ן~כןrn;'סםרבהקדמת(עייןכנויע
היהזהועלית"ש,חפצוזהיכיהקודשלאאץשנשובכדירצינוילעשיתשלימהבתשובהלשיביתברך
אותיוכקשםתיגי').לבבךבכלתדרשנר,כיבעיליבאררחמנאכברדע.הרצוןמראשיתהעילמיתכלבריאת

יחזקאלשםשהיכחיכמי(הייניכקשתם,יא!האכירהואתובויחזקתםיאהנחיותאת(כנזכר),ומצאתם
ביתצאןלטיבתבסאמרןולאעצמסאתררעיסשהיריהרמאיס,הכרזביםהררעיסאתהומפיהנביא

כמילתקנס.בקשתסלאבנפשם].[האובדיםהאבדהראתהנחלהחזקילאכיהכלל,לטיבתישראל,
כה)כה,(ייקראהכתיבעלבהרבפרשתהחייםהאורוכמ"שהפרשה.בהמשךהרבהבכתוביסשםשנמצא

לתיקיוישראלבביעוררושלאישראל,גדוליהארץאדרביהדיןאתליתןעתידיןזהשעלוגו',ימיךכי
בימיני).במהרההשלםתיקוןזילתהלז,בגליתהחייםלהםיעיבלאכיהגאולה,

לטרבתרקעצמנר,לטובתכהרנהגםרבקשתםבבחינתנהיהשלאכנזכר,המסררההמשךירבןוכזה
הנוקבאלבטלוגםיסוד.בחינתלתקןנזכההכלללתיקרןשיעשרידיועלהגאולה.לקירובכנזכר.הכלל

במהרהעולםלגאולתרנזכה ,)אארתשםיששכרשער(עייןכנזכרהיסודבבחינתהמחטאתר"ל,דקליפה
דידן:



חייםשעכ

חשמים),מוכימינוכמחרחלרחמנורק(כנזכר.

שמו:יתכךרכרצונו

אלחערחכלאתקרחעליחםויקהויט)(טן,
כ"ל(חייבומוער.אחלפתח

(הלכותןחבמחטוריכירועככולם,רוכןחערח
כ"לעלמלוךכתפלתג) IIסקב, IIתקפסימזהשנחראש

כול/וו,ול fכמלתשנכפלוככבורך,כול"וחעולם

אפשראיזחרזולתרוכ.רקמשמעזחזולתכי
חיווחיכןממש,כולושחיחכאןלפשר

כריורקריעח,מחרורקוראח'אשרחשרירים

ונשארוככולו,רוכופניםכלשעלוקצף,כזיון
םנולחיחירימיעוטאיזחועורואחרומשח
לחיותשצריךכיוןפניםכלעל ,חחרבראש

.כבורויראזח)לעימתכןעלשוח,חכחירח
חעהר,כלאלכו(נםהערה,כואוה'

וחכן: ,)'חמככורחאמתבתנלח

ותכלעפיחאתחארץותפתחלב)(טן,
ואתכתיחםואתאותם

חנחחרכוש.כלואתלקרחאשרחארםכל
איןלקרח//,אשרחארםכל"ואתחתיבות

חכלחרכושכלואתשנאמררכיוולחם,פירוש
למימרליחחוחבעצמולקרחואם ,ככלל
לומר(ולחמפורשיםשיקרח.אתותכלע
דחנחוי"לכםפו).מקנתעכדיוחיינוכדוחק,

(תחילםכונאמרקרחשלחקדושחחחלקכאמת
שתחזורלעתידיפרח,כתמרצדיקבי)צב,

שליטחאדםשלחרעחלקרקלקדושתו,
כריוקוז"שכקרח,אזחתנכרלולרעכארם
שחטילרעחאד"ם(חלקהאר"ס,כוואת

מחונענש.בכלעזחווקרח,אשרחבחש),
ויררולד)זט,(להלזנאמרואכירםכרתןכןשאין

חרוחניותחיות(נםחיים,לחםאשרוכלחם
חחילוקונודעכמוכןשאולח,ירד)לחםשחיח

כנזכר:ואבירם,לרתןקרחכין

ושלוםקרח

ואתחשריפחמכיןחמחתותאתרםויכ)(ין,

וירםקשדו.כיחלאחזרחחאש
קרןוירםב,י)א(שמואלואיךדדן.במםורה,ב'

לעילחנזכריםרכריבופיעללומרישמשיחו.
עיקרחיחשזחוחיינולו)אשראתהוויודעכקרה II(ד

כמדכר,לארזחוזכחשארתרצולאשרחחטא
אתרםויון"שכנשיאות.שםולחתנחנ

לתאותזחר(אשהשריפה,ונביןהונחתות
הואה,זרההאשואתלארץ).כחוץככור
לכיאתלצפותחעיקררקכנזכר,זרחאש(חיינו
לנאלינו).שיכאמשיחנוככורויתרכחחארץ,
כנזכר:ונשיחוקרזוירםחמםורחוזח

לאאשרלמעןישראללכניזכרוןה)(יו,
מזרעלאאשרזראישיקרכ

כקרחיחיחולאחולפניקטרתלחקטיראחרן
לומרוישלו.משחכירחוריכרכאשרוכעדתו

תוכחתכארוכחשאמרתימחפיעלחעניו
אניכבחינתחמתנאיםחמחנרזיםעלמוםר

ולפםועלראשלחיותרוצחאחרוכלאמלךו,
מראחרבגנדומורח,לרבקודשעםראשיעל

חמחואםחתורח.פיעלשבתמהנראתרא
עלבכורו,עלאכ"רחרבידקדקמדועיאמרו

שכתבמחפיעלחגונח,תשוחבישזח
חכתובעלזצ"ולאאונו"רכניםבתפארת
כדנןתרומתכםלכםונחשבכז)יחלחל!(בפשרת!,

לכםונחשכחיינוחיקכ.מןוכמלאחחנורןמן
אתכםירימו(אםתרומתכםולבכס),(כעיניכס

מןכרנורק)זחוכיתחשבואןומורח.לראש
חתורחמןכיזו,חטחשחרימו(כמוונו',חנורז

 ,)כבח,(קידושי!חכריאתפוטרתאחתחטח

יותרלזאתמעלחאיןכעצמותווכאמת
שחרימוזאתחיתחחומאתאלאמחכרותיח,

מעיקראלחחיחלאכעצמותחאבלאותח,
ונעשיתמחברותיח,יותרחזאתלחטחחטעלח



חיים

ערהחוליו,-האחריםאתופוטרתקרושעתה
הקרושים,רבריוכאן

ישראו,יבביזכרו"זכרמז)הקרא(וזווש

כיכתורה,ן Iזכרו/להםשיהיוירצו(אם

כראמרינומירו,משתכחתלמורוהמתנאהכל
לדלנירצושלאוחיינו ,»ב(פון(כפסחים

.כימחלוקת,ידיעלולהתחזקכמעלותולעלות
זכרוווןלהםיהיהולא ,/אההפכייםידיעתאז

וזאתנאותם,מפניל IIכנישתכחרקכתורה,

זראישיקרבואאשרווכעןלהזהר)ידעו
קטורתוהקטיראהרןוכזרעואאשר

ניתולאהרןשרקלידעצריך(כיהו,ופני
והתמנותהשירותככלוכמוהוהמשרה,

מפנישירצהוזהוהתורה,פיעלשנתמנה
עוכראןכמחלוקת,ולהחזיקעליולחלוקנאותו
שאמרו(כמוובערתו,כקרחיהיהיואעל)

בירהוריברכאשר .»אקין(פנחדרי!חז//ל
וש, Iיתהכורארצוןהיהשכו(כיוווו,וכשה

רקוהוא ,ל/ fכבזהאתלמנותכתורתוומצותו

מאתונסוככשכו Iלעילכנזכרהנורןמוהחטה
רשאיאיןולאחרכנזכר,כרצונושמויתכרך
החולקוכל ,התמנותוזעלולערעדלהרהר

רוחאורמותהנאוהמפנירקזההריומערער,

מחדוראתורחדבריברברינו(יעיי!כנזכרפלנאה)וכדין
לח),אותבתרא

כאשרהכתוכשמסייםמהעוד,לרמןויש
הראשוניםאשרלו,משהכידהןדיכר

הפירושכילו,כתיכתנדחקוורמבןן!)י IIרש(עיין

ן IIזכרודקרארישאעלדקאילומרוישעליו,
פה,שכעללתורהרקצריכיזוזהולעיל,כנזכר

רכאשוזהוכספר,נכתכהשככתכתורהכי

פהשכעלתורהפה,מלכותר II(דיכו ,ריב"ר
(הלכהוכשה,בירהו .»איזן Tתיקו!!(חקרמת

שכתככמימסכתות,(ל"יוו", IIמסיני).למשה

שענושלוםקרח

אות Iבמאמרטבתכפליוחרשי(מאמרייששכרככני

כנזכר:פה)שכעלתורהרהיינויב)

עללעילשכתכנודךרעליאמראו
וכעדתוכקרחיהיהולאהכתוכ

דאתרא.למרא (לו,משהכידה'דיכרכאשר
משמרתעלהממונההרכודראדראוככל
כדרשהאחתפעםואמרתיכנזכר.הן)תורת

אתהמצעריםכריונילהנימוסרתוכחתכזנם
הכתוכעלכעירו,אלוקיםויראאחדנדולרכ

כמחשכתכם(יהיהלכםונחשבבפרשתו
אחדאתירימו(כאשרתרומתכם .)לעצמיכם

נורוכתרומתמנהינ).אולרכהעדהלראש
(קדיושיןהכריאתפוטרתאחתחטה(כמווגון,

מעלההזאתלהחטהאיןכעצםוכאמת ,)בנחן
מאתנסוכככירקהחטים,שארעליותר
אכללתרומההןאתהחטהשיקחויתבךרהשם

כןחברותיה).עללהתנאותלהאיזבעצמותה
להיותצרדוכןאחד,וצדיקנדולבשםנודע
כתיםהכעליאבלכאמת,כדעתוומנהינהרכ

ננדחתירותלחתורולאכקילולשמועצריכיו
להםואםוכיוצא,הרעובלשוןכבודו,כסא
 ,כווכחרולהרבבחירתםכעתהבחירההיה
 ,ח/'וולהורידולחןוריכוליםאיןכךאחראז

וןרון,שרעמעשהזהוכיחיותו,לקפחובפרט
 .ו Iחוהדתוביטולהתורהובזיווהעולםוחורבן

עינינומאורשלהקדושכלשינירמוזל 1Iייזהי
ישהריה IIכדב)(חלןבסיכהל IIזי IIרש

ה, Iתרומ'שלאתרונלעניואכילה,היתרכה
לכםונחשבברמ"זוטמנואמרוזה(שעל

פדיוןשאיןכנזכר),ומנהינהרכעלתרומתכ"ם
והאומרישראל,לאכילתניתרתלהיותלתרומה

וכבר .ל Iז'י IIשרלשווכאןעדהרא,רשע iכ

לחללשיכוליודוקאבזהמרועלבחכמינפלאו



ח"ייםשעד

חריכןשחאומרי l/רשכתבולפדותחתרומח
שמיקלדאורייתאדברבכלכו(דאםרשע,זח
בר~ז~נזכו,וי"לכן).למימרליחחוחאחד,כל

חתרימחאתלפדיתחריצחחיינוכו,שחאומר
ילחלללחעבירחרוצחכן(כמולחוליו,ולחללח
חוא,רשעמשמרתי).וכבודחרבקדושת

לתרוםחרשותלוחיחתרומחחפרשת(וקודם

חרבבבחירתכזוכמובידו,שירצחחיטחאיזח

ה'כנ"ל),ולפדיתולחללוכךאחרולא ,כנ"ל
במחרחנורא,מחומקוםחתורח,בכבודיעזרינו

אמן:בימינו

אמרתילו.משחבידחןדידברכאשה)(יז,
מוסרבתוכחתאחתפעם

גנדשעומדיםמחלוקתאח-תגבו-'חבעליבעיר
בעדחןמלחמותשלוחםדאתראמראחרב

חאיב)(קה,בכתובות(וכדאמרינותוח"ק,דת

דמוכחמשוםמתא.,בניליחדםנימרבנוצורבא
עמנומבניוחפתאיםדשמיא),במילילחו

זחוקוראים fl"שלוםלעשותשצריךאומרים

 ,חקחלרשע"יכלומר ,וחקחלחרבביומחלוקת
חזהירזחועלהרב.לjךםיחניףשלאבשביל
יותרמחלוקתכזחבשלוםיעשושלאחכתוב
שיעשובפסקחרבכחשיחלישוידיעלנדולח,
אשרופוליטיק,חקחלחבענינייתערבשלא
פרטיח,בכלתוח"קדתבעניניזחובאמת

כמווחרשעים,חרבביומחלוקתזחאיוובאמת
מחלוקתאיזחומי"ז) ,ה"פ(באבותל fחז/שאמרו

ואיזחווחלל,שמאימחלוקתזושמים,לשם
ולאועדתו,קרחמחלוקתשמים,לשםשלא
רקואחרו,קרחאוומשהקרחמחלוקתאמרו

יתפרדוהמ'חבעצמו,ו fועדת/ח l/קרמחלוקת

לקרואח"ואבלביניחם,ויתחלקואוופועליכל
חםכאלואחרו,אומשחעםקרחמחלוקתזח

ונחנוז)טז,(שמותש fכמ/ ,ו'/חשויםצדדיםשני

ושלוםקרח

ואחרו ,'חעלאםכיתלונותיכם,עלינולאמח
עליו.תלינוחרא"כימח

אשרוו,ונשהבירהוריברכאשרוז"ש

רבינומשחידיעלחפסקחקב/'חחניד
נגדאו(חלילח),אחדצדוכמודיןבעלשחיח
זחלומרצרדוחיחוקרובו,אחיושחואאחרו
עמם.לעדותהפסולקרובשאינואחרנשיאננד
משהשאיובזחלחוכיחהקב//הרצחודאיאלא
רשאיכןועלקרח,נגדדיןובעלצדרבינו
כלללקרותוראוישאיוופוסק,שליחלחיות

רקמהואנחנו .ל lIכנומשהקרחמחלוקת
ננדהמתפרציםוחםהמלחמח,ולח'חןשלוחי

/ש Iוזנונעים.ואינםכשריםואנחנוותורתו,חן

לחראות(כדי'יו,ונשהבירהוריברכאשר
כמוהפסקנוגעחואכיאםהפסק,זח'ולחוכיח

לעיל:כנזכרחנגיעח),לואינולו,

מטחובואבחראשרהאשיוהיהכ)(יז,

דו. ,/ניפרחבמסורחיפרח.

צדיקנג]צדיק.בימיויפרחז)עב,(תהליםואיךד

בשםששמעתיפיעליג).צב,(שםיפרחכתמר
לג,(שמותחכתובעלזצן,לסופרהחתם'חנאוו

פניםהחסתרשזחו(חיינואחורי,אתוראיתגכ)

שםשנאמרבמדברהידועהלזהמעשהאחרי
חשםטובתשרואיםמהכיתשא,בפרשתזח

אבל)כו.לאחריאחורן'ירקהואוצדקתויתברך
ולאיכירולאבתחלה(מלפניםיראו,לאופני
שחואלחיותראויכוהכלהואאדזה,ידעו
דבריוכאועדיתברך),השםוחסדיטובה

 .חןחכםפיוודברי

זצ'/להקדושמחאר"יהנודעפיעלי'ולוזהו
כתמרצדיקכישם)תהילםהפםקוים(שעי

אבללעתיד,שיפרחחיינוקר"ה,ס"תיפרה,
תיב"תבסופ"ירקשהואחיהחחסרווזחו



חיים

אמתמשהכי , iבסו"ףרקשהכירקר"ח,

בתחלהאבליא),סינזנזקרח(תנחומאאמתותורתו

(תחילםנאמרז.:ש"ה Iבכןשאיזמהעליו,חלק
וובש"ה,ת 1ר'בת, 1הטויוםשירובזמורא)צכ,

בכתבימזמור ' iבאותבסידור(כמבואר

מידהשיגרבינומשהכיהיינו ,)ל 11האריז

מראשהאמתוראשבתחלהתיבותבראש"י
בסופורקשהשיגקרחכמולאסוף,ועד

ובטהובואבחרראששאמרוזהכנזכר.

ליעדהחנטהפ:ר"חכדךרה I1(בתחליפר"ח,
האמת).

(שנאמרצריק,ביובייויפרחהמסורהוז"ש

מזרעלהיותשצריך ,צדקינומשיחעל
חלקבפרקןזרמב"םשכתב[כמודוד,בושלמה
שצריכיזוהיינויווכ)],יסררכא"דמ"אפןן"(סבחדרין

יהיהזהורק ,ת:.ז iהאולידעלכתחלהלעבוד
בימינו.במהרהומלכי'תודודבןביאתמגמתינו
צריקעליו)מר Iשנ~קרחמדבריולאפוקי
לעיל,כנזכרתיכות(בסופייפרח,כתובר

כנזכרלאמיתו'),האפ:תהכירלבסוףשרקהיינו
לעיל:

פרחוהנההעדותאהלאלמשהבאויגג)(ין,
פרחויצאלוילב:יתאהרןמטה

קודשככתבירהtנחשקדים.ויגמול rצויצץ
ברמז,בזהכתבשלמה:(שםזי"גנאאזובו"ר

במהרההעתירההגאולהדהנהפרח,ויצא
במעשיהסישראלשיוציאועדתלויהבימינו

כולםנצוציוח 11רפהקדושותהניצוצותהטובים

 ,י(בתראבכבאאמרינווהנההשבירה,מתוך

ואיתאהגאולה,ז Iאשמקרבתצדקהגדולהא)
דלים,גומ"לוכו',דרדקידאמריא)(קד,בשבת
ח 1פר'ויוצא ) t ~ 1וז/צדקה.היינודגומל

ענין(הואציץ,וי~נץנצוציו)./ח 1הרפ(כשיוציאו

שעהושלוםקרח

כעשבמעירויציצוטז)עכ,(תחילםכמוצמיחה,

יכ) fו(כזכריחכמ"שהמשיח,מלךוהואהאץר,
י IIשרפירשיצמיח,ומתחתיושמוצמחאיש

יציץ ) tכז,(כישעהיכמ/'שהמשיח,מלךשהוא
מספרהיא rצוגםהגאולה.בזמוישראלופרח
בימינו).במההרץ IIהקשיתנוצץהיינוק"ץ,

שקדים,כנזכר).וצדקה'ח 1גמירי(עלויגמו//ל

במקליא-יכ)א,(ימריחכמ"שהגאולה,(ימהרו
י ffרשפירש ,דבריעלאנישוקדכישקר,

ימהרהנזכרזהידישעלהיינולעשותו,ממהר
עדבימינו),במהרההגאולהקץהשם~~י-תבךר

ל. Iהנ/ר 1אאזמו/[של]הקרושיםרבריוכאן

באויהמקרא,בתחלתבזהלהוסיףויש
לתקןנצ"ח,בחינת(שהואונשו/ה,

תיקוןירושליםבונהשןהו ,'ר 1הוהבחינת
וט, Iכשערחיים(עץןל 1בהאריזשכתבכמוההוד,

גבוהות,והקרניםג)ח,(דניאלבסודוכנורע ,)ז"פ

אוההוד).לתקןושיוכלגבוהנצחוהוד,נצח

שיהיהבימינו,במהרה(לעתירהננרו"ת,אהו
שורהשהשכינהלישראלערותהמקרשהבית

 ])כ(כו,בשבתרז"לשדרשו[וכעיובתוכם,
והנהזה).כולםוירעוויכירומקשדו,בבית
גםהניצוצות(שיוציאו ,אהר"ןובט"הפר"ח

מההו"דלמט"הוהואאהר"ז,מרתההו/'רמצר
הרמ/ועשכתבוכמו ,ל/'ר/ד 1דההוהנוקבא

חדין .חקיור(ממארמאמרות··בעשרהזי"עמפאנו

שםמידתונגראהרןזהתיקןשלכךטפ"ו)פ"א,
כנודע.רבאדתהוסנוקבאלמטה

למטהשהואמהאהר"ז,זכט"הפר"חוז"ש
ת I'ובכנזכר).חחוןורבמרתומאהר/ז

ומשםשמאל,צרהגבורהמצד(שהואוי,ו
חייםעץבפריל I1בהאריזכנורעמשיח,החבלי

ששםלוי,לבי"תוהוא ,)ז"פחמצותחג(שער
ת, 1בי/שקראוכיעקבהג/הבי"תלבניוהתכלית



חייםשעו

ויוצאכנודע).א)(פח,כפסחיםרז"לכדרשת
יהיהשאזהנ//ל,אאזמו"רכדברי(וגו',פרח

רצוויהי.כושלימה),וגאולההגמורהתיקוו
אמו:כימינוכמהרה

יביאו.אשרכאצרםאשרכלבכורי )ג~ ,ח~(
כמאמרינועייןבמסורה,ז'

בעזרתבןהשכתבנומהג)(ארתשבתתורת

יתברך:השם

מעשרה'תרומתממנווחרמותםכו-כז)(יח,

ונחשבהמעשר,מו

היקב.מןוכמלאההגרןמוכדגותרומתכםלכם
מצותבפעמילהאריז//לתורהבלקופיעייז

 ,המעשרמווהמעשרהתרומהעניובפרשתן
בשר'/יונודעיו,בחינתהואכיהיפבשםעיין

כיישיר,אןהכתובעלא)טו,כשלח(רפשתן"ל
(ר~שלעילבדברינוועייז ,ה/ Iהמחשבשםעל 1'1

כימעשה,חמורתעשההלאכיקדשוים)פרשת
ת Ifהלשמירתוהיאלמעשה,קדמהמחשבה
ככרוגםלעשות.שלאמחשכ"הבבחינת
ביתאתתפושמלמעוליזהרבדברינוביארנו
 ,ו'/חאוןבמחשב/'תה)יד,(יחזקאלבלבםישראל

הואאןכי ,)זדי,(שמותאיואםבקרבנוהוהיש

דדל/ותתגאבבחינתחלילה,בנפשופוגם

ודרד//רקו"ץבחינתוהיאאח"ר,לעשותה

ושלוםקרח

הד/מספרשביו·ההפרשוהואיח),ג,(כראשית

גמלה(עייזבספריםכנודעקו"ץ,במספרלרי

ועייןהקדמונים,נכתוכא//דנה]ויגשד"היוגשפרשתעמוקות

וכמו ,)יאותחדרושכמאמראררחשרומאמר~~שרככנ~

יששכרבשערבדברינועייןבחיבורישביארתי

 .)כארתעמינחמו(מאמר

וכםמחשכה).(בחינתונחשב,וזווש

כוג"ןותרימו)(כשתפרישותרומתכם,

הנר//ו,מודג"ומספר(כשמפרישיזהגר"ן,מז

הד/בקו"ץהני/לבמחשבהליזהרקו"ץ,נשאר
(כשמפרישיזהיק"ב,מזוכמוא"הדאחד).

ה, I1לאמספרנשאריק//ב,מומלא'/המספר

במחשבהשהיאתעשה,הלאאימאסודשהוא

ר"התיקוניםי 1Iרשכמאמרישער(עייןשימורשצריכה

מחשבה(בחינתונחשבוז"שלהיתו).א"ש

לאגבורה,לאה,(בחינתווויים, .)ל'/נכ
יק"ב,וכתבואתגר"ןכתבואתתעשה).

שזהותעשה,לאשס"הגימפריאיק"ב,(גר"ן
ונחש"בבחינתשהיאתעשה,הלאמעלת

לעיל).כנזכרבמחשב"ה

בנימפריאחצוי"קיוס"ףכילרמזישוגם

היסו"דבשמיר"תמדתולאשרשס"ח,
יסודבבחינתתעשה,לאהשס'/הכלכוללהוא

יתברך:השםבעזרתוהכןהכולל,



שעזושלוםחקתחיים

חקת

רכחכמדרשוגו'.חתורחחקתזאתכ)(יט,

ככ(יט,י IIורשח)ט, tפי'רכה(כמרכר

וכמדרשכנח.צואתותקנחאמותכאפרה),ח tר

(תהליםכחקיתמיםלכייחיכ)ט, ttפירכח(שמית
פעםואמרתיחפרח.וחקתחפסחחקת ,)פקיט,

שחואחכניםגידולעלמוסרכדרושאחת
חאכעלכיוחאם,חאכשניחם,עלחאחריות

(משלינאמראםעלוגםחכנים,גידולחוכנאמר
חז"ל(יכמותואמרואמו,תוגתכסילוכזי,א)

וזוושכנינו.אתשובגדלותדיינוחנשיםעלא)סג,
הפםח,חקייתבחקיייךתמים,בייהיה

ויקחו ,)גיב,(שמיתחאי"שעלחעיקרכושנאובר
כלתלויוכווגו',אבותלביתשח'ש Iאילחם

עלותקנחאמותכאנאמרכפרחאמנםחבית.

יבואוכועלתלוי,כדידחשחואכנח,(חטא)
ויראתלתורחבניחםלגדלליזחרשניחם

 :חימיםכלאלוקים

חפרח.אפראתטחוראשיואסף )כr ,כrי(

ואיךדדו. ,'גואסףכמסורח

ואסףנג]המצורע.(את)ואסףיא)הוב(מלכיס

חבחליעלרומן/ל Iייב).יא,(ישעיהישראלנדחי

במחרחחגאולח(צלורךדיניםשחםאלו,משיח
 ,)ז"פהמציתחג(שערחייםעזכפרי/ש Iכמכימינו,

עדחעולחיצחק,ובצדחגכורותחייחכוכי

חסד,חיינובכסף,ולאחןאת,כגאולחכינח
וכשימתיקוםשם),עייןג)נב,(ישעיהתגאלו

מאתוחנותנםשחואיתכרךחשםכאמונת

ניחוחלריחיעלואזצדק,חנואלמאמינילנסיוו
שמו.יתברךלפניו

ויאסוף)(שיובתיקטהור,אישואםףוזחו

ובחיותא/עםדיניםפ"ר(חוא ,אפייראת

נמתקזחידיועל ,ש' Iיתעולםשלאלופואמונת
עם'ר Iפ(חיאהפרייה, .)ר'/אפאפ"ר,כחינת

שער(עייול Iחאריז'ככתכיכמכוארחממתיקוחן
נמתקיזכשורשז).זחידיועלחקת),רפשתך~צות

חיינוהמצורע,(את)ואםףחמסורח,/ש Iוז

רבהיוקרא(עייזחז"לכדרשתרע,מוציא
חמוציאשיתקנוחתשוכחידיעלחיינו ,)א , trttכפ

אלאתלויחדכרואיוחקיציןכלכלוכירע.
כמחרחלנאולחונזכחוצ,כ)ן(סהנרךי!כתשוכח

ישרא,:ברחיואםףשיחיח)כימינו

אתטחוראישואסף/ש Iכמרמוז ;"יוגם

חואאפ"רבתיבתכיחפרח,אפר

גכורתשיזבתקוחיינואכות,שלשתכחינת
גואלמכיאשיחיחאכות,חזכותידיעלחפרח
אפ"רוזחו.כימינו.כמחרחכקרוככניחםלכני
תעניתכש"סכמובאם, l1אכרחשלאפרו,הוא



חייייםשעח

והצליחושלחמומהזוגםאישנחוםגביא)(כא,
נביעלהצבורציח"קשלו ffאפרונםבזה.

הואב ffיעקונםש. fית'לפניועתהעדהמזבח
פיועל ,פא"רהשורשהייבות, ffתפארבחינת

גאולהעלא)(פח,בפסחיםחז"לשאמרו
וכו' fוכוכאברהםלאבימינו,במהרההעתידה

(בחינתר ffפאוהיינובית.שקראוכיעקבאלא
במתקיןיהיואפ"ראותיותוהוא ,)ת fתפאר/

ביתבבניןלפא"ר,יתהפרהאפ"רציון,מאבילי
בימינובמהרהצרוןיהיכןכנזרכ,אמתיעקב

אמו:

ונכרתהיתחטאולאיטמאאשרואישכ)(יט,
אתכיהקהלמתורההואהנפש

דז. ~'ג fהמקדשבמסורהונו'.טמאה'מקדש

 ]ג[בתוכו.ה'מקדשוהיהי)מח,(יחזקאלואידו

הומקדשאתובנווקומווגוןלבבכםתבועתה

חז"לאמרוכיי"ליט).ככ,אהימים(דרביהאלקים
תלויהדבר'ואיןהקיציןכלכלוכ)זצ, r(םנהרר
בהלכותהרמב"םפסקוכןבתשובה,אלא

אלאבגאליםישראלאיןכיה"ה) ,ז"פ(תשובה
מידתשובהשעושיןוכיוןתשובה,ידיעל

נגאלים.

עונותיו),(בטומאתיטדנאאשרואישש fוז/

ונכרתהבתשובה).(לשוביתחטאווא
הסימן(זהוהקהו,דנתוךההואהנפש

ישראלבכללחלקלוואיןנפשושנרכתה
צדק.גואלבביאתחפץשאינוכיווהקרושים,

ומצותמתורהיבהנ Iהגהביתכיירועוגם

אינושהואוכיוןישראל,שלטוביםומעשים
חלקלואיוכתשוהב,נפשולתקזרוצה

זאת(רקטדנא.ה'דנקרשאתבקדושה)

אחר(כלבתוכו,ה'דנקרשוהיהיעשו),
לתקןכר),ג,(איכהנפשיאמרה fהחלקייקיים
בספריםש Iכמ'לבבו,גנעישיודעאחדכל

ושלוםחקת

ובאיזהלתקןשציטךרמהאחדלכלהקדושים
לשכינהמרכבהיהיהזהידיועלאופן,

כרואחרבתוכו. Iרמקרשויהיההקדושה,

בכללות,לתקויזכוואחראחדכלכשיתקנו
ובנווקודנווגו'ובבכםתנועתהויקיימו)

ומשוכללבנוי(שיבאהאוקים,ה'דנקרשאת
(מא,בסוכהותוספותרש"י/ש Iכמהשמים,מן

ותפלותינותורתינויריעלרקוהיינואו'ב).ד"הא
השמים,מןבנוייבאוכשיוגמרעתה,נבנהיהיה

בארוכהאחרבמקוםבכרשכתבתיכמי

 :אמוביסינובמהרהרצוזיהיכןבעה/'י),

הסלעאלודברתםונו'המטהאתקחח-יא) ,כ(
אתודוגו'מימיוונתןלעיניהם

'כלקוטיל flהאריזדבריפיעלי"לוגו/.הסלע
כימשה,שהכההסלעעניובפשרתזתורה
זעירעםבפניםפניםרחללהחזירמשהכונת

היינוקיים,המדברשדורבזמןאפילואנפיו,

שהיהמהאנפיוועירעםבפניםפניםרחללתקן
אפשרלאכיכזההיהוהטעותבאחור,פניםאז

היינובפנים,פניםשתחזורערכןלעשית
הקדושיםדבריותוכןכאןעדהאץר,בביאת

שם.עיין

הסועאוורברתםמ"שי/ולוכזה

והפירושההוכחהמהוייועיניהם",

(ילקוטיהבאריז"לנודעהנהכידייקא,"לעיניהם"
מאמרבספרבזהוכתברבאשתי)שרפתםוףתרוה

וכןדירבם),פשרתלעטשכעררמרכיר'(להה"קמרדכי

(עייןמקומותבכמהה ffזללהאאמו"רבספרי
רו'פומקנה,דווהמטותהמךש,וי Iאדווהנחכניםפתארת

במילואובני"ןכייעור),יודךדאמינהררכיותאחנן,
המכסהב IIהעוכשמסיריוק"ו,בגימטריא

סתרם IIעבייר)ככ,(איוכבסורמהעי/'ן,הראות

בח"זובסודחן,נשארב fהע/זהוכשמסיריולו,
שם.עייןהמןןן)ברכת(נוםחוכוןד Iובחס/



חיים

ע//הרבינומשהשרצהאפשרבדררין,לוזהו

מכחינתכפנים,פניםלהחזירכמדכרגם

שפירתאעולמתאכסודהקדושה,השכינהרחל
רחו,לשלעיניהלהאירעייני/ון,להדלית

עייזכסידור,צצייתפרשתככונת(כמכואר

ההסתר(היינובאחור,אחוריהיהשלאשם),

השגחההואהעיןוהסתר,חשרבחינתפנים

הע//כשיעכיר·היינושמו),יתכררמאתו

לו)סתרעביםכחינת(שהואהעיןון,המכסה

יתכררככודוהארתיתגלהזהידיועל"כנזכר,
כפניםפניםויהיהמלכות,רחלבכחינתשמו,

העינים.התגלותככחינת

סתרעביםת fl(רהסו"ע,ווברת;באו/ש Iוז

כנזכר.ז Iעי/(במספרועיניה;םוי).

כבחינתהעין,!"מכסהב flהעלהעכירהיינו
ונתןל·עיניהם).שיאיר~רקויו.ס'תרע'כים

מבחינתטוכיםהחסדים(התגלות ,סיסי"ו
ואמרינוודכרתן'ם,נאמראמנםכפנים).פנים

ורברתם)ר"חתשם"גרמז(שמעוניילקוטכמדרש
אחד,פסוקעליואמורוגו',הסלעאלודכרתם

 Iמימיומוציאוהואאחד,פרקעליושנהאו

יקרכוהתורהלימודידישעלהייבועכל"ה.
מימיומוציאויהיהכפנים,פניםלהיותהגאולה
משהכושאיומהכב//ל.המכסהעכולהעכיר

אתדוחקהיינוהסלע,אתשהכהע/'הרכינו
גםכפנים,פניםלהיותהשעהאתודוחקהקץ

ובבחינתלארץ,בואםtפרםבמדברבהיותם
לגבילחטאנחשבןההיהכןעלהיד.חןקת

וה/אפשרבדךרלומרשיכןע"ה,רבינומשה
בימינו:במהרהיגאלנו

היהעו'הרבינושמשהןה,בדרריאזבראו

הגאולהעלהעיקריתכונתו
בפנים,פניםשהייהבימינובמההרהעתידה

שעטושיוםחקת

בגלותבאחוראחורשהואפניםההסתרולבטל
הבחינתלבטליצטרכוואםהלז,והארוךהמר
משיח,בחליידיעלרקהואבאחוראחור

רחלבחינתשנקראולישראל,ר'ולשמכים
כמבואררחו/לנקראוהסלעישראל),(כנסת

ע 1fהסלאתהכ'תו,כןעלתורה,בלקוטישם
אותנוולצרףסיגנולהתםבשבילןהיכל

ה 1fערבינומשהכילמכים,נתונהבכחינת
יתברךאמנםאחר.באופואפשרשאיחשב

מפצירהיהאםכילחט,א,ןהחשבהשמו

אםשגם ,פועל,היהצרוןבעתאזבתפלה,
במדרשדאמרינו(וכמואחד,פרקעליושנה

כעלא)פכ"ח,רבח(ויקראקדושיםפרשתרבה
יקראאחתפרקלקרותרגילהיהתשובה
התורהלימודידיעלהתשובה,והיינושנים),
להתקרבותכןגם[לפעלו]יכוליונחתברוב

ע"הרבינומשההכהכאשראמנםהגאולה.
בפועלישראללכנסתשרומןכנוכרהסלע,
חבליבלתילהגאלעודאפשראיהלז,דמיוני
משיחומחבלידי,יאמריתבךרהשםמשיח,
בימינובמהרהצדקגואלבכיאתלרוחה,ננצל
בדררכאלובדרושיםדברינו(וכלאמז,

אפשר):

לבנים,סימואבותמעשהכייאזבראו
הדעתרבינו,משהמעשיבפרט

כלואשרשמות),פשרתתורח(לקוטיישראלכלשל
השלישיתשלימהלהגאולהההימגמתו

רבהבמדרש/ש Iכמבימינו,במהרההעתידה

הקבויהשהבטיחוט)פ"ט,דחב(ררביםוילךפרשת

קוממיותעתהאותנויוליךשהואככהעל
לקחהיאלאשראמנםבימינו,במהרהלארצנו
טובוברובממצריםבצאתםאתורבהערב

והחורבנותהצרותכלה Iהומהם ,וענוותנותו
הגאולהטרםיומיאבסוףעתהוגםוהגליות,



חייםשפ

בתיקוניכמבוארלישראלררחקיזהמהשלימה,
כןעל .)אכז,יבתקיוו(עייופעמיםכמהזוה"ק
כלל,הואחטאשלאהגםהחסרוז,זהורמוז

שרוציםבמהרב,ערבשלהדעתרנמזאך
פעולותידיעלוהגאולה,הקיבוץלעשותעתה

ופאבריקע"ןקאלאניע"זכמוגשמיות,מעשה
האגודייםוגםהציוניםכדעתהקודש,בארץ

בלבםישראלביתאתתפושלמעןוזהוכנודע,
גואלביאתבאמונתחןיולפגום ,)היר,(יחזקאל

העיודים,הנסיםידיעלצדקינו,משיחצדק
ידיעל ,ר"לדברהבעלהעמידהרשתוזהו

בעונותינוישראלבנישבתוךרבהערבדיעות
הרבים.

אילומרשמוינתךרשציוהרמוזוזהו
היינוכנן,ל,יוסתרבנבים(ר'ןתהסי"בנ,

חלמישהצורולבקועפניםההסתרלהעביר
ישראלישועתלהביאכדיהשפע,המונע

פסוקשיאזבריריבניגאולתן).והתגלות
אחת,זבשנהאושבכתב).תורה(היינואחר,

מהמדרש,לעילכנזכרפה),שבעלתורה(היינו
לגאולהיזכוהתורהלימודידישעלוהיינו
היינוהסלע,אתהכההואאבללעיל.כנזכר

בחינתהחסדיםוהביאגשמיות,ועשיהבפעולה
כדעתטעותחייולצמוחיוכל(ומזהומים,

\ 

עללעיל),כנןרכוכיצוא i.בקאלאנעי"רבהערב
מהע"ה,רבינולמשהלחטאזהונחשבכו

בעצמוהיאכיאםבתחלה,רבהערבשקירב
במהרהויגאלנוירחמנווהיכלל,בזהחטאלא

אמן:בימינו

הזההסלעהמוהמוריםנאשמננוי) ,ח(
רז"לדשרימים.לםכנצויא

אתשמוריםהמוריםוכ)סיפוכפשרתו(תנחופא

אשרהאדםמכלהעניועלמאדויפלאמוייחם.

ושלוםחקת

הלאבןה,עליהםיכעסמדועהאדמהפניעל
בודאיבדעתוחושבהיהבאמתענוותנותולפי
אתמוריםיהיושהמהלהיות,צרוישכן

הקטן,והואממנוהגדוליםהמהכימוריהם,
יורואשרדעתםוישמעיירוהוהמהכועל

לכםנוציאהזההסלעהמומ"שוגםאותו.
רבינומשהנתפעלזהמהלהביו,קשהמים,
אינואשרהסלע,מןמיםיוציאואשרןככל
וכיצוא,ומוסוףיםקריעתכמוןככלנפלאנס

מזה,יותרהגדוליםהנסיםכללהםשעשהוכיוו
המוכךכלגדולהבתמיהבדרךשאלזהמה

כנזכר.וגו'הזההסלע

ברובעווהרבינומשהבאמתכיי"ל,אולם
כיבאמתלחשוביוכלאויענוותנותו

הואזהלמהכןדאםמכל,ושפלהפחותהוא
בואדברפהאלפההשכינה,להשראתזוכה
כיודאיאלאדורו.בנימכליותריא),לג,(שפות
מכליותרהשפלהואבאמתכיבעדתוחשב
אליובבלהזהבעבוררקואדרבאאדם,בני

~שליחותהואזיהירםאםכיית"ש,כבודו
הואכיהוא,וכחומדעתולאכיידעוהקב"ה
הכלאלאכלום,מגרמהיליהליתבאמת
מכתביםכמובילשליח,רקוהואה, IIמהקב

הפחותלונמסרכןועללעבדיו,מהשרוידיעות
היו ,אחרלאדםהיהאםכי ,כנ"לוהשפל
גםהשליחשלודיבורוזכותהואכיחושכיו

כנןכר.כן

מרובעייהרבינומשהאמראשרההמךשוזהו

אתשמוריםהמורים,נאשמרבנצערו,

הלאאותי,וללמדלהורותתוכלווכימוריהם,
אמרולדוגמא (יתברך,השםמפיהואהכל
לכםנוציאהזההסלעהמולהם)והראהושאל
הסלע,מןמים.להוציאאתםתוכלוהאםמים.

 .תוכלו,לאממניהגדוליםאתםואםלא.בודאי



חייס

דיבוריכיודאיאלאחקטז,אניאוכלחאיך
וחואחקכ//ה,מפירקחיאשלילאועשייתי

חלאעצות,ליתאמרואדכןואם .יכולכל
חכלכיאותו,לחורותתמרודויתברךבחשם

 :כנזכרשמויתברךמפיוהוא

חמומים.לכםנוציאהזחחסלעהמןי)כח,
 fג(כראשיתואירךדן.כמסוהר, fג

ממנו.אכללבלתיצויתיךאשרחעץחמויא)
י"לכן). fוב(ובלכיםחיקכמןאוחגרןהמןנב)

הםכייעןח, fע/רבינומשחשחוכיחםשןחו

רקפניםכלעלנסיוו,כדךרולאחו,אתרכו
קשחולכאורהכזח.חרמכ/וןש IIכמ ,/חעםריב

באיםדצדיקיםפעמיםכמחמצינודחלא
דברכות fבפרקכסוףכדאמרינובןרוע,ונוטלים

ןחלפישםכתבהוו)ח II(רוחתוספות ,)ב(ין,

וחיינובאים,עדיךבזרועחןר/וחבפיוטדגרסינו

שצריךאלאבבקשח,ולאומשפטריבבדךר
 .גמורצריקלחיותלזחכרחךבעללחיות

צויתיךאשרהעץהמןהוכיחםולזח
תיקנוחאם(היינווגו',אבייביתי

הגר"ןהמןחראשון).ארםשלחדעתעץחטא
סוכהכיבספריםשכתבו(כמוהיק"ב,מןאו

יחודכחלתקןשצריכיםויקב,גרומפסולתחיא
נתובמאורותכמ'/שדנוקבא,יסורהיאגר"ו,

יסוד/ת Iר/ב Iיקכב).אותר /Iיוובערכתאורובאויד(עייז

שצריכיןדדכורא,יסודשחיאקודש,ברית

תוכלולאכןאםכן,אינםואתםןח,לתקן
ןהכללתקןירחמנוהןכנןכר),ריבבדךרלבא

 :אמןכימינוכמהרחלנצחיםונושע

לסבובסוףיםדרךחחרמהרויסעור)(כא,
נפשותקצראדוםארץאת

ם, IIאדוארץסכוכםעלרומןי"לבדרך.חעם
וחמרחחל pאדו/'םגבלותארוךסיבובעלחיינו

שפאושלוםחקת

ותקצר,הרבים.כעונותינוהןמוכאריכותחלן
במאמרזוח"קבתיקוניכנודעגבורות,(לשון

וחדארוךחד ,)אין,ן /Iתיקו(חקרובתוכו'אלי'פתח
במפורשים,שםכמבוארהדינים,ןחו ,ר/ fצק

העם,נפשעשר».ואליוח /I(רראילחיבבארועיין
והמר(הארוךבררךעם).ופחותי(הפשוטים

חגבורותלסבולהסכלכחלחםאיןאשרחלן.
עלחתמרמרווגםכך,כלאדוםהגלותוצרות

ררךמדועחלן,הגלותברר"ךפניםההסתר
כז)עלנורא.חשםחילולוזוצלחח,רשעים
יתווש,צבאותגואלנוכימינובמחרחנאירחמנו

כללכתךוברתמיםשלימחגאולחויגאלינו
ישראל:

את fחמלחמותבספריאמרכןע;די)(בא,
דרשתידועוגו/.בסופהוחב

המריניםחכמיםתלמידיכ)ל,קדיושיז(עייוחן"ל
זחמתפייסיםולבסוףכחלכחלןחזחונלחמים

כסופח.והכואתוזחושלום,ונעשחןחעם
ל Iלחאריז'תורחבלקוטיהבמואריפלאולכאורח
/ה J/ו-ס Jפחיינובסופ//חוחבאתכיכןח(בפרשתו)

שהואקנ"א,וג"מטריאארב'איקי"םנימטר"א

חקדושים.דבריוכאןעדחדינים,כלכוללת
כסופה,ואהבהשלוםכמקוםכייתכןואד
לןהזח'א Jקנובחינתחדינים,כלמרומןיהיח
ודאיאלאכנןכר.שלוםכשעושיםשידלא

רק ,חז"ללדרשתסותריםאינםל ffחאריזדדכרי
חכמיםתלמיריכיןהשלוםכיומתניםמבארים

 ,)ביט,(כרבותחשםחילולשאיזבמקוםרקהוא
ואמונתחקרושחחתורחומשפטלכבודונונע

עדייןאןלעילכנזכרשנוגעכמקוםאמנם ,'ח
 ,ולתורתולהוא IIקבבחיבתכסופוגםצריך

וכמוכן:

 fחמלחמותכספריאמרכועליאזבראו
חנחליםואתכסופחוחבאת



חייייםשפב

עלב)ל,קדישויז(עיי.זרז"לדברינודעוארנון.
זחחמנצחיםחכמיםתלמידיכיחלז,חכתוב

(וזחולזח,זהאויביםשנעשועדבהלכחלזה
בסופחוהבאת )'המלחמותבספררמוז

כאןעדלזח,זהובתרצואוהביםבעשוולבסוף
חק'.דבריחם

בשםששמעתיהמפיעלשפיר,בזהרמוזוי"ל
ז)טז,(משליחכתובעלל IIזאחדגדול

שגם(היינואויבי"ו,גםאישדרכיחויןברצות

תלמידיוחמחדרכם,ח'בצרותהמחאויבי"ו

(וכנזכראתו.ישליםאן)אלוקים.ויראיחכמים
אוהביםבעשושלבסוףל lIחזמדרשתלעיל

רמוזוז"שדבריו.כאועדלזה),זהוישלימו
(וחיינןאוי"ב.רו'תבסופה,והבאתיקו"ק

כשנםאכןאוי"ב.כבחינתזהעםזהשנלחמים
שיחפוץאיש,דרכיחוי"חברצותחואחאוי"ב

רמוזכןעלדרכיו,אתבכיכוליתבךרחשם
השםכיכנזכר,אוי"בבר"תחשםשלהיו"ד
חכםתלמידלחיותוכןגםהאויבבתוךיתברך

הונחייםו'אתב'סופה )ז~_.ל"בכח'וירא
תיבתחיאבסופ"ח(כיהרא"ב,/ת Iרא'רנון,

להקודםמצטרףבתחלתה,סופ"חבערץבסרפ"ה
רגםאוח"ב).לר"תעתחוגםכבזכר,אויבר"ת

אוהבים,נעשוכיאהב"ה,בגימטריאוה"בכי

 ./ל Iכנלזהזה

ולאדייקא,אוי"במלתעלת lfבררמוזל IIנוי
משמותוכיוצאמנגדואושונאעל
ב Ifאויאמרט)טו,כשמותחכתובדךרעלנרדפים,
ב'גימטריא ,שי"יק Ifאחלאשיגארדוף
שחואחיינופני"ם,אלפני"םפעמים

פעמיםבןבחיבתאת/ק fלחלרוצהשחאוי//ב

 ,לערחואישפני/'םאל/ם fפנייחיחשלא ,ם' fפני
כנ"לבסופחוחבאתכשנעשחכןשאיןמח

תלמידיחב'הםאזלזה,זהאוהביםשנעשו

ושלוםחקת

כח,(שמיתאחיואלאישופניהםבבחינתחכמים
בהלכחלזחזחשמנעימיםבפנים,פנים ,)כ

כאחד]:

ישיראזבמסורחשיראל.שייראזיז-יח)(בא,
אןא)טו,(שמותואיךדדן. , fב

סוףיםבקריעתשהיוכשםהיינומשח.ישיר

טרםחיאכךחשיועה,קודםגדולהבצרה
חמחחמשיח,מלךדודביתמלכותהתגלות
ב/חמהכןעלצרורות,הצרותמשיחחחבלי

בוה.דשויןישיראז

חפריחכאר(ר"חראובני(בילקוטבאר,עייוז"ש
בארהיינובארבזה,כ)אותזחכסרפכשם

מדתשיעלוחיינו ,בא"רעל"ימשיח,דוד
בימינו).במחהרשלימחלגאולהלהביאמלכו/'ת
חקדושים~.חאבות(המחשריםחפרוהבאר

במחוקקהדור).(ראשיהעםנריביכרוה

כדפישרלשטבו,מושךאחד(כלבמשענותם,
לדרכואחדכלהיינוכמשענותם),ח II(רי Iרשו

'הבאר", Iמרכזלנקודתכולםאבל ,'הבעבודת
חמשיחלביאתלחביאשמיםמלכותמדת

חן'/ל(כררשתוגו/,מתנהוזנזנרברבקרוב).

חפקרשהייהא)(נר,ועירוביוא)(חנ,בנדרים

משיח,חבליבזמןבםחייבוכמדבר,עצמובעיני
שיגיחולאיסורים,ידיעלנקנהשיראלוארץ
יעבודרקוחתלאות,המניעותאלוכלעל

בימינו:במהרההגאולה),לצוךר

שריםחפרוחבארלהענובארע;ייז-יח)(בא,
במחוקקהעםנדיביכרוה

(עייזבסמךושכתבנודרךעלוגו/.במשענותם
דודביתמלכותמדתעלדקאיחקורם)/ח Iבר

מעשינוידיעלשצרךוהעיקר.באר,שנקרא
זהידיועלמלכות,מדתלחעלותותשובתנו

 .בימינובמחהרצדקהנואליבא



חיים

וברת(לחעלות ,בארכנוישכתובוזה
(בריבוריוח,ענוובלכות).

באריעלוחו).זהיריעלותורהתפלה
שר"יכפירושהאבות(שחובהשרים,.חפרוה

חסריוזוכרבתפלהתקנווהובהחרפוה),באר(דווה
ובהנישלזחוכו',בניהםלבניגואלוובביאאבות
בניחם,לבניגואללהביאאבותוחסריזכות

ופעולותוובצותבתורחאחרכשיתאובץכוועל
ועוצםכחוכילבבויריםפוחגאולח,הובקרביז

כשנקייםגםוזוושחזה.חחילאתעשחירו
חיינוחובלכות,מרתלחעלותבארעלי

ידערור,בןמלכותידיעלחגאולהחתקרבות
חפרוחבאררק) ,ובכחובזכותולאכי

אבותחסריוזוכרלעיל,כנזכר(חאבותשרים,
לעיל:כנוכרבניחם),לבניגואלומביא

רש"יפירשמלאכים.ישראלוישוחבא)(בא,
מלאב~ם)שיראלושילחוה J(ד

וכו',במשחחשליחותתולחאחרובמקום
לומרמשח,חםוישראלישראלחואשמשח

חנשיאכי ,הרווככלחואחדורשנשיאלך
וצריכיזחקדוש.לשונוכאועד ,חכלחוא

בכפלנראח)(לכאורחשכתבובחלחביו
ואוברחרור,ככלחואחרורשנשיאהרברים,
חכל",חוא"שחנשיאמירזחאחרבכפילא

ומחחדור",ככלח'וא"שחנשיאאמרכברחרי
 .יותרלחוסיףאולרמזבא

חואחנשיאאםלהשמיענורבאלומרויש
נחשבוחדורכחרורנחשב

בריעותהיןכשובתאחדיזזחכלאמנםכחנשיא,
חנשיאאםנעשחמהאךלעשות,מהכדת

קאמרזחעלבסברא,מחולקיםוחדור
יתנהגגוובאשבכהאיחכל",חוא"שחנשיא

והואחכלחואשחנשיאחנשיא,וחפץכרצון
כנזכר:כולםכגנרומכריעשקול

שפגושלוםחקת

עבורישראלאתסיחוןנתןוואבכ)(אב,
 ./דנתןולאבמסורהבגבולו.

לבלכםח'נתןולאג)בט,(רףכםואידךרז.
 .)טםו,(תהליםרגלבולובוטבתוולאנג]לדעת.

בכ).א,(איובלאלחיםתפלחנתןולאנר]

מחזובפרשחשאמרתימחפיעללומריש
ויטבא),כ(במדברבארוםשכתוב

ויאמרםי)(שםמקורםונאוברובעליו.ישראל
נשתחוביובךיואםנעלחבמסלחשיראלאליו
ברגלידבראיורקובכרםונתתיוובקניאני

(עמוםואיךד[רין.במסורח,ג'מכרםאעבורח.

(בכסף)מכרםנג]צריק.בכסףמכרם ])ו fב

ובארו"םשיראלשבקשוחיינוטו).יב,(נחמיהציר
ועלוחגובור,תיקוולתכליתלעבוראזשיניחום
עשוחראתלשפוטציוןבהרמושעיים
מימיךואםשכתובוןחביובינו.בובחרח

חזחובעולם(שנחניתיומקני,אנינשתה
אדום).שלחלקושחואחבחוביותמקבחובחלק

אלינושבאחירענוכו(עלמכרם,!'נתתי
אדום.שלהמרחאחרוןהגלותחזאתהצרח

משיח(חואצרג"ק,בכסףמכרםכן)עלכי
חבזכר.יריעלחואחרביםשבעונותינויוסף,בן

 ,ת' Iשבחילול(חיינוציר,(בכסף)מכרםוגם)
כנגדחואושב"ת ,כפשוםובנחמיחשםכמ"ש

ונםחראשוניםחמקובליםשכתבוכמוחיסו"ר
כלשצריך ,)בבא,יתיקיןז lf(תיקוחקרושבזוחר

רקביובינו).במחרחחגאולהלקירובלתקזזח
חעת[אז]עכשיו,חניעחלא(אם ,רב"ראין

אהימים(רברישכתובכמוחיינור, fIדבמבחינת

מלרשל[רור]דור,ף llלאלצוחר J/דבזט,טו)

יוס"ףב"ןמשי"חבימטריאאו"ףחמשיח,

אברחםאתכרתאשר ,רוי"רב"ןמשי"ח

לישראללחוקליעקבויעמידחלציחקושביעתי
אבותבריתפניםכלשעלחיינועולם,ת f1ברי
בשבתחתוספותשכתבכמותמח,לא



ח'י'יםשפד

למאודאפילותם,רבינובשםשומואל)ר"חא(נח,
לאאבותברי"תאבלאבות,זכותתמהדאמר

ברנויבניהם).לבניגואלומביאתמה
לבאפניםכלעללמהר(שאוכלאעבורח,

 ·הזתיםהרעלההואביוםרגליוןוועמדולזמו
רקאעכורעתהולעת .דודל 11רגככחינת

מנעםכןפיעלואףשם).שנגיעעדכמסלה
 .מעויוראוישויטמלעכוראדום

גלותבסוףעתהלבנים,סימןאבותומעשה
שנםהנסיון,אזשהיהכמואדום,

ששלחורכותכדכריובקשותהפצרותאחרי

ויטעןותענוםכופיעלואףלאדום,ישראל
וזהועדייו).הזזכואזהיהשלא(כיוןשיראל
כאמותנםויתחזקולבםיפוללבלהנםיון

נגדדמשיחא,בעקכתאעתהנםוכולהלאה,
בעונותינושיעמדוהרמיםוההריםהנסיונותכל

גםהנסיוןוזהולבנו,יפוללכל ,ננדינוהרבים
כזה.שר"יוכפירושהככידה,שהמלחמהבסיחון

בוק

חז"לדרשורגלים.שלשזההכיתניכיכח)(בכ,
/ת I(רשר"יופירשט)סימןבלק(תנחומא

רגלים fגהחוגגתאומהלעקורמבקשאתהזח)

איתחכמיםשפתי(עייןבמפרשיםנודעוככרבשנה.

שלומעלתוכזכותונקטלאמדועהדקדוקש)
פיעלוי"לרגלים.שלשרקאחר,דברשיראל
'ק 1כתיבספרזי"ננהקרושאאזסו"רדברי

ישליםבלק

(כנזכר).סיחוןנתןוואהמסורהשכתבוזה

ונו'ובורעתובםחיוואנתן

פטירתוקודםמשה(שאמרחזה,היוםעד

בגודלהיינו ~שיראללארץכניסתםוקודם

 ,במדרכעליהםשעברוהנוראותהנסיונות
ואףתורה.במשנההכתוכיםבהמשךכמפורש

(כאשר ,רגונוומוטנתןוואכו)פיעל
בגודלגםלבנונפלולאכאזכונתנוהחזקנו

וואהמסורה)המשךשכתובוזההנסיונות.

שם.דקרא(כפשטיהואוחים,תפוהנתן

שעמדווהנסיונותהיסוריםגכודלשאיוב

לאלהיםתפלהנתולאזאתוככל ,עליו
מדותיואחריהרהרולאבנסיונותיולעמוד
בדיבורתפלהנתןשלאבפרט ,שזכויתבךר
בנסיוולעמודיתבךרהשםיעזרנוכוחןןו),

ויחזקהאלו,בימיםכפרטהימנותא,תקוף
בימינוובמהרהויושיענו,יעזרינו ,לבנו

יבאלינו:

ש /I(זכלשונווזהבפרשתן,שלמהבשם
זר)(פשרתעזכוקותבמבלהאיתאהנה :לענינינו)
הב'ככחישראלעללהתגכררצהשבלק
(עייןל l1האריזככונתוהנהא"כ.תמו"זחשדים

הראשאיכריכהתחלקותבא)שרפתחצמותטעמי
ב fא'וחדשיזכיווועי"זתמויןזכיהשנה,לחשדי

כנגדוהמלאךשעמדל IIיוזהושמאל.עי"זהוא



חיייים

יי"ז,וכרווםזיוותכרווםהואהכרמים,במשעול
 ,ושמא"וימי"ןבגימטריאיי"ןזי"תובכן

ימיו(עיןל, IIושמאימי"ןז, flעיפעמים fבוהיינו
עללהתגברילךשלאלנגדווהואשמאל),ועין

עמהם,תלךלאשמרומזי"לזהועלישראל.
עד ,שמא"וימי"ןגימטריאתו"ךי"אשכן

הקדוש.לשונוכאו

תמוןחדשי(מאמריששכרבשערכתבנוכברוהנה

גימטריאא"בתמו"זכיה)אותאב

האלובחשדיםהגבורותכייצח"ק,אברה"ם
וקליפותלהבכריםלהןשישמשורשונלקחו

כושאיןמהועשו),(ישמעאלציחקמאברהם
שם.עייןבו,כללאחיזהשוםלהםאיויעקב
כיתי"ז)סימזחדשראש(הלכותבטורבמוארוהחנ

ציח/קם fאבהר/כגנדהםם ffרגליש fהשל/

ועיק"ב.

אומהרבוי"ם,שו"שזההכיתניכיוזווש

אמנםהוכי ,ל IIכנרבויםביהחובבת
שהיאושמא"ל,ימי"זמבחיבתכחלךשיאם

מדבריל If(וכנכנודע,ק flוציחאברה"םבחינת

מדתהלאמקוםמכלשלמה),בשםאאזמו/'ר
גנדתלךראיךאחיהז,שוםבוךלאיויעקב
רגליעק"בכיובפרטם, IIרגליש IIשלשלאומה

דרביבפרקיכמ"שהסוכות,חגנגדי lfהשליש

(רבאשיתבתוהראנמרוגםשם,ובטיראליעזר
הלךעשווגםוכי',סכות"הנסעועיק"ב ) rלג,

רגלים,שלשנגדתלךכחבאיזוכןואםלדרכו,
ל: IIכנהשלשיירגלובפרט

שובויאמרבלעםבפידברהןםוישה)(גנ,
הנהתדבר.וכ"הבלקאל

כרבה(ספרירן"לאמרודהאאחדחכםהקשוני
ונו'כמשהבישראלעודנביאקםולאכח)שגז

באומותאבלקםלאבישראל ,)ילד,(דרביס

שפהושליםבלק

רבינובמשהוהלאבלע"ם.ומנוקםהעולם
נתנבאוהנביאיםשכלב)קבגטמות(ספרינאמר
 Iר Iהדב/'ה Iבזשנתנבאמשהעליהםנוסףה, Iבכ/

בבלעםגםלכאורהלומרצרויהיהכוואם
 .תדברוכ"הנאמרומדועזווה,בלשוושיתבנא

ל flדסלמאןכמול, Iי/הנושא)(לחומראולם

רקממש,דומהדוקאדלאוהדמיוובכ/'ף
כמהישנמיהכיוכןדומין,·אחדועניןבמדרגה

רן"ל,שאמרוכמווכון,רבינומשהביןחילוקים
משהמדרגתאבלהעולם,באומותשקםואפילו

הרבהנדולכרחךבעלבזה)(שנתנבא
הוא,כודודאיכרחךובעלוקדושתו,בעצמותו

אדברפהאלפהח)יב,(לעילבמשהמצינודהא
נופלמצינובבלעםולהבדילשלימה,בקומהבו

עלבנפילהרקשנתבנא ,)רכר,(במרברוגו'
והריאגדה),(מדרשתו/לשאמרווכמוהארץ,

 .כנזכרודאיאלאהרבה,מדרגתופחותה

דךרעלי//לתרבר,וכייהבלשווומ"ש
לקבועבקשוכיב)יב,(רבכותרז"לשאמרו

קבעוהלאמהומפנישמע,בקריאתבלקפשרת
היהמעצמותהפניםכלועלציבור,טורחמפני
(שהואוכ"ה,רמוזשפירכןעללקובעה.ראוי

שיראלשמעפסוקאותיותכ"העילאה,יחואר
 .»א,דיתיקו"זהקי(עייזמדאורייתאקן/ששהוא

כנזכר: ,)ה"כאצלהייה(פרשתותרבר

יחודא,שהואתרברוכ"המ"שייאסראו

שםבריךכושאיז(מהעילאה,
דרךעלאותיות),כ"דשהואמלכותוכבוד

אתלעבוראוכללאהכתובעללהלזשכתבנו
ככיכולת"ש I'הויןבמקוםכישם,עייזהוי'פי

 .דהוכלבאפסלשנותלבלעם,כללכחלואין
יחודאבמקוםוממילאתרבר,וכייהוז"ש

רק .ולקלקללשבותבלעםיוכללאעילאה
ולברכה.לטוהביתבךרהשםכצרוו



חייםשפו

בןהמ"שלויקדושתהקובספרראיתי[שוב

אמתתורתוקדושים,גדוליםדברים
קטנהזבובאניומהענינים,בכלבפיהוהיתה
אךלוי,הקדושתשלקדושתורובלעומת
בספרראיתיטרםלעילשכתבתיהדברים
טוב]:לזכרווזהכלעםהנחתיל Iהנוהקדוש

איתאוגוו.אראנוצוריםמראשכי )כr(כג,

מראשח) /Iתשסרמז(שמעוני,בילקוט
שעתיריזמהראהבלקאמראראנו,צורים

צופהאתהןה) l(הקבלואמרבשטים,לעשות

לעשותשעתיריזמהצופהואניבשיטים
מכפרוהואצורים,חרבותךלעשהבצורים,

אםלהביןוצריךעכל"ה.עבירות,כמהעללהן
הכתוברמזנקטלמההמילה,זכותלהזכיררצה
בניאתמולושובצוריםחרבותלךעשה

הואהלא ,)ב ,ה(ביהושעשנאמרשניתישראל
בריתותיווגפעמיםג lיןבתורהבקראהנאמר

 .)בלא,נרירם(עייזעליהשנכרתו

לקטרגרצהבלעםידיעלבלקכיהעניוונראה
מהון"שהברי"ת,פגםחטאעלעליהם

להםשנתן(כמובשטיס,,עשותשעתירין
שונאאלושלשאלקחיםמשוםעצה,בלעם
מהצופהאנינאמרכןעלהיא),ןימה

צוריס,חרבותיריע,[לעשות]שעתירין

ישרא,בניאתמו,ושובנאמרושם

לןכותןראיההכתובמןההביארייקאשנית,
נמולים.להיותהבריוות,בתיקוןחפציםשהו

שניתלמילעצמואתהניחוכועלכירכאוי,
תורה,שלכדתנתגלההעטרהלהיותלהתקן

להמקטרבמקוםיששעושיוראשונהבפעםכי
כבודבשבילרקהאכילחלוק,דברלבעל
טובהואכימידיםהרופאיםוגםאן,עושה

 ,כךאחרלתקזכושאיומההערלה,חיתוך
שעלהגםוכיוצא,העטרהחוטנתגלהכשלא

ושלוםבלק

מכליחשב,ערלובכללכדתנימולאינוןהידי

להםיגידומקלםמלתקזהקליםנמנעיםמקום
תיקוןגדרופורציםאחר),במקוםכברש It(כמ

כלעלכיכרת,בושישעשהבמצותהבריתו
כילמפרענתגלהזהידיועליש,ספקפנים
במילתבאמתכונתםחןווהיהלאבתחלהגם

וכיוצא,הבריותמפנילצאתכדירקבניהם,
הריכנזכר,כדתשניתכשימולוכןשאיומה

וזהכראוי.הבריתתיקוןשיהיהלטוהבכונתם

עשהמהכתוברקישראלשללןכותןשהביא
ישראלבניאתמולושובצוריםחרבותלך

כנןכר:שנית

יונתןתרגוםוגו'.יעקבעפרמחנסי ),(בב,

דביתחייבאבלעםדחמאכיון
בעפרא 1וטמריעורלתהוןגזריןהויישראל

וכו'.זכוותאלממנייכולמאןאמרדמדברא,
הרבותאמהוכידשרוני,ואמרצווחוזהו

 ,בעפרשנחתכההערלהששמובמהוהשבח
יכוללאעדכך,כללמעלהנחשבלהיות

יכיו.זכוותאלמיסגא

במאמרמאמרות)(בחמשתשכתבנימהפיעלויוול
היהשלאשהעניווו),(רפשהשבתתורת

מצותשמקיימיםמפנילקללם,בלעםיכול

כיבזה,כןגםוזהושם.עייןטעםבליחוקיות
החוקריםאמרובכרבעצמותההמילהעל

אםכיהרופאיםבימינווגםלשבח,טעמים
חלייםמכמהכואחרמצילהואכראויימולו

הערלהשימתכושאיומההזכרים.שלול Iר
(תיקוווזק 1בזוהן(רקחוקיות,מצוההיאבעפר

הואהסודפיעלכ)עח, rלתקוואע,כדתקוו
בתרגוםאמרכועללזה.ילעגווהלציםיסודה),

החייביםגםשמשימיןמהכךכלשנתפעליותנו
בליהמצותומקיימיז ,בעפרהערלהבישראל

מגיןיזהו ,כנזכריטבעםשכלםפיעלטעם



חייס

אםגםרע,מכללהצילםראשלמעלהעליהם
וימררושאלותם,ימלאבחטאתם,חייביםהמה

טעםבליכחקשפעלהםלתתכמרתם,
בתורתשם(וכנזכרלהם,המגיעומשפט

שבת):

אתומספריעקבעפרמנהמייאמראו

'י Iרשפירושעייזישראל.רבע
הויינורב"ע,תיבתעלהתרגוםובשםל llז

עלי Iשו'פירושוגםמשריותן,ע llמארב
שפיררמוזל Iויומהם.היוצאורערביעותיהז

(הכקרמה/ל Iלהאריזהגלגוליםשעררבריפיעל
להרשעכירלשע)צריקביוההפרשעתהובנארר"ה tר

בגלגול,פעמים , Iגרקעמוומטפלמגלגלאינו

(עיי!בגרעםיפעלושלשפעמיםהנאמרכסור
מפעםגםהצריקכושאיןמהטכ),לא,איוב

שם.עייןוהלאה,/ת Iרביעי

מןרעבגלגול(שכאיםישראי,רבעאת/ש Iוז

בגלגוליםשחןרוהצריקים ,קרושוישראל
והלאה,רבעיי/'תופעםמספרגםהקורמים),

בןרערביעי"תבפעםשנולריםרביעותיה"םוזהו
אמרוזהועלנתקנים).שהם(ערמהםהיצוא

אותושלעינונסתמאןהרברעלכיא)לא,(נרה
ואמרקרושים,ישראלעלקנאתומרוברשע,

קרושיםומשרתיו ,)ש"תי(קרוששהואמי

וכון),קרושיםכולםוכוןאהוביםכולם(כמ"ש

 ,כאלוכרכריםתרף)להמציא(ויעייומסתכל
בנחנושכברשחטאו,כאלושפלות(בנשמות

קורש,מזרעולהיותפעמים,בשלשתיקנוולא
ממנו,ירחלבלתימחשבותחושבית"שהוא
לוישוהלאכנזכר.והלאה)רביעיתבפעםגם

צריךולמה ,סגינכוטחרתיוקרושיםמשרתיו
פעמים /גבכרהחוטאיםארםבמנילמשרתו

במהרהעולםבתיקוויוכנויתברךהשם ,/ל Iכנ
ישראל:כללבתוךבימינו

שפןושיוםבלק

בו.מלךותרועתעמואלקיוהיבא)(כג,
דמלכאיבכאיונתובתרגום

 ,/העמואלקיובמסוהרכגויי/.מייבבימשיחא
וגוןשלמהויתחזקא)א,כהיונים(רכריואירורן.
ט)טו,(בהימיםוברברינג]עמו.אלקיווהן

ג) ,א(ובעזרא ]ר[עמו.אלקיוהןכיבראותם

[ורכוותיה ]ה[עמו.אלוקיוהויהיעמובכלמי

הועמומכלבכםמיגנ)]לו,ככהימיםכרכיר
בתים,השנישפיררמוזרנאהויעל.עמואלוקיו

ברברירכותיה(וכןשימה,ויתחזקהיינו

ביתהבונההוא(כיעמו,איקיוה'הימים).

 ,עמואיוקיןוה'עמומכיבכםומיראשוו).
נבנהורשותוירועלאשרבכורש,נאמר(הוא
יונתותרגוםעמן,איקיוה'השני).הבית

השלשייהבית(הואוכון,משיהארמלכאיבכא
במהרהמשיחאמלכאבביאתיבנהאשר

בימינו).

יונתובתרגוםהשלישיביתבבניןנאמרכןועל
עלזהוכיהיינומשיהא,רמלכאיבב"א

בראשרשוינורהנהמקורם,משיחחבליירי
יבב/ואהיינוכח),ה,(שוטפיםב Iותיבוכ)(לג,השנה

בכיותיריעלשהואהיינו ,ילילילוליגנחגניחי
יקצורוברנהבדמעההוורעיםבבחינתמקודם,

בכרשביארנוכמו ,)הקבו,(תהליםוגיויךלהלך

יתבךר:השםבעזרתדוכתיבכמה

ראםכתועפותממצריםמוציאםאוככ-כר)(גנ,

והיא.ותועפותכר"הרש"יעייןלו.
 ,ם~-כתועפותשפירשבי)ח, tIפעטובשיחרממשרד

'"ותרבכחםגבוהיםשהם(היינוהשרים,היינו

אלשאמרמההרבריםקשורויוולמהשרים).

החייםהאורדבריפיעלממצרים,מוציאם
ליליעלרקאיר) tעוובראהבא"ראל/ה I(רהקרוש
כחושנהבכלשנתעוררמצרים,גאולתפסח
(לשוןמוציאםוש Iווהוה.בלליהשיראלשל



ח-י-יםשפח

לילהזההלילהוההנשם.עייןממצריםהווה)
אפליוצרדשאינוכ)קט,פסחים(עייןשמורים
מגואומריםואיןהמטה,שעלשמעלקריאת
מפניאזחששאיןכיבשבת,כשחלגםאבות

ושדים.המזיקיז

כלילשבה(ככלממצרים,מוציאםאו/ש fוז
ואז)החיים.האורמדבריכנזכרשמורים

מכחגבוהים(שהםוו,ראםכתועפות

וןהכנןכר).בהםלשלוטיוכלוולאהשדים

ביעקבנחשואכיהכתובבהמשךשכתוב

גםהנחשיםכח(שהואבישראו,קסםווא

כישראלשולטאינוזהו ,ר"לשלהםמצד iכ
ווישראוויעקביאמרכעתרק)לרעה.
בהשגחתוקרובועם(לישראלאו,פעומה

ואמיד,ליהשסמייוןהולטובה).לבניו
מדשרתרש"יופישרפרף,יאבוערישכב

קריאתידישעליר)סימןכפשרתותנחומא(עייןרז"ל
והיינוהחציונים,אתהורגיםהמטהשעלשמע

הכתוביםוהמשךביעקב,נחשלאכיבחינת
כנזכרממצריםמוציאםאלמהכתובכסדרן

לעיל:

שהיאס"ג,(גימפריאכלבי"א.עםהוכר)(,גנ
דיניוומיהנעליאהאימאבחינת

הבחליהמהוהו ,)ג"סעךרעיבקקחלת(עייןמיתעריז
דחירות,עלמאהיובלהתגלותקודםמשיח
ש ffוכמעילאה,אימאבינ"הבחינתכןגםשהיא
שכופ"ו)ווגצותגח(שערחייםעץבפריל ffהארין
בנ,(ישעהיתגאלובכסףלאמשיח,החבלייהיה

בחינתשהואבימינו,במהרההזאתבגאולה ,)ג
שבחןזהווהיינושם.עייןבינהעדהעולהציחק
שלונסיונותהדיניםבתוקףגםכיישראל,של

כנזכר)ס"גבבחינתביאתהפרםהגאולה
שישארוכמהמהאמונה/ו Iחיפלו(ולאיקום,

ושלוםבלק

שלחפרשתלעיל(עייןוכאר"י,באמונתם).
ליהואאורבדובבסוד , fוגוכלכועבדיבד"ה
שןהושידעוהיינו ,)יג,(איהכם ffכמסתריי ffאר

יתרוחרש(זוחרחסדבחינתשהואארחי,בחינת

במספרוכיאםהמרככה,חיותמארבע ,)אלט,

במסתריםאמנםנבו"ר,גימטריאאר"יהוא

חתירחעללירבקרושת[עייןלהגאולהטובותהוא
ילחואארובריבחלזחכתובכושפירשמחאיכחכגמילת

בלבבם)זהחיןוקידיועלכמסתרים],אר"י
ע"ררק)בעצמו.(ויפולישכבואיתנשא,.

שבוטחיםהיינוכנודע,במספרוהבטחון(שם

יאבוזה)ידיועלשמו.יתברךישענובצור
דבח(רבאשיתבמדרשרז"לכדרשת(היינופרף,

טירו"ף ,)חקיא,(תחליםליראיונתוטר'ןףכ) ,מ//פ

שונותומניעותהדעתכלבולליראיו,נתן
בעונותינותורהלומדיעלשגנןרשםשחשבו
ן f"יאכלוכנזרכ,בלבבםהחיזוקידיועלהרכים,

ור"םהלז).הדעתהטירוף"פרף"ויבטלו
ם ffודבלבאם ffחלליתרי(היינום, ffחווי

שהאריךכמו ,דאפשרמהכליתקנושבתוכה,
 .»/ט(רפקאמריםבליקוטיהתביאהה"קבןה

ושכרושתובחינתשהואבעת(גםישתה,

כמותדיר,היחודשאיו ,)אח,חשריים(שירדודים

הארזי//לבכתביכמבואררעיםאכלובבחינת

בחינתבעתזהכלעםשם),תכובים(ילקוטי
ה/עבודתועובדיםמתחןקיםכוגםשיתה/', fן

הגאולהבימינובמהחרשתהיהבלבבםומצפים
ידיועלתדיר),השלםהיחודחייהואןשלימה,

רחמיוברובצרוןיהיכןבימינובמהחרנושעזה

וחסדיו:

היינווגו'.פניוהמדבראלוישתא)(רכ,
כיבלעםויראהכתוכבתחלת

אמרכועלישראל,אתלבךרהןבעיניטוב
עתה,וואאראנופניםכלעליז)כר, r(לקמ



חיים

קרוב,ויאאשורנושלימה).הגאולה(על
איתוישוגםכרשעתו).כראשיתוניבא(זה

ענלאלקבלופיר"שכתרגומופניו,המרבר
היולאהמעשהשזהווכיוובמדברא,דעבדו
לרביםתשובהלהורותכדיאלאראוייוישראל

הסוףרכחובעלכועל ,)בד,זרחעבודח(עיין
יתבךר,חשםברצוולפובחמזחיחיחוחתכלית

מרצונם,ולאלזח,ראוייןחיולאשחםכיון

(ח"כחזוח'/קכדברירבחערברקעשאוהוולא
בזחכחיבורנוכרכרינו(יעיי!/ל fרזמדרשובכלא)קצח,

אל).משחויאמרר"חתשאבפרשת

וסופויסוריםתחלתז ת//ר(ויש"ת,/ש fוז

תחלתןמעשח,אותוידישעלשלוח,
חנואלויבאלרבים,בתשובחשלוחוסופויסורין
(חלכותחרמב"םכפסקבימינו,במחרחצדק

ידיעלאלאננאליןישראלשאיוחו'ח)פו'ז,תשובח
 .)נגאליםמידתשובחשעושיןוכיוןחתשובה,

וסופןרצוויחיוכז(כנזכר.פניו,המרבראי

שכתבנומח(ועייואמן)בימינובמחרחעתחשלוח
וז"ש):ד"חוגו/,וישתימינואתישראלושילחויחי,בפרשת

משכנותיךיעקבאחליךטובומהח)(כד,
במסורח, fנמשכבותיךישראל.

משכנותיךידידותמחב)פר,(תחליםואיךדדז.

חראלונו'ואמתךאורךשלחנג]צבאות. fח
פיעלי"ל .)גכמ,(שםמשגנותיךואלקדשך
פובודמחב)קח,(סנחדריזחלקבפרקחז"לדברי
מדרשות,ובתיכנסיותבתיעלקאידזהוגו',

מדאייותרלפארשלאליזחרבזחישגםאמנם

כדאמרינווכיוצא,ומנדליםבארמונותבבנינים
וכברמקומות,בכמח )ד/ Iחפ"ח,(שקליםבירושלמי

אלעזרמנחת(שו'/תבאריכותבתשובחמזחכתבנו

זחבבניוכיבפעותלחשובושלא ,)ח//לסימןר Iח'
הוארקחמקדש,כיתבמקוםחתכליתחוא

 ,נפשנולשפוךארצנו,דךרבולהתפללחכנח

שפפושלוםכלק

חרים,מרוםלבניולחניעמגמתינועיקרלכ,ריו
במחרח ,מקשדנוביתומקום ,מאויינוחר

בתיחבוניםחמתחדשיםכטעות(ולא ,בימינו
כיוחושביםתפלתם,לביתלחתדמותהיכלות

החסידיםמכתותימצאווכןתכליתם,כלזחו
בכזה).פועים

הכנסתבית(שהואאהייךטובומהוז"ש

שיחיחרז"ל,מדרשל flכנהמדרש,ובית
זחושלאשידעארעי,אחלבחינתאחלי"ך

גםכימשכנותי"ך,בחינתרקוזהוהתכלית,
ונסיעותם.בחנייתםארעיאוהלחיחהמשכ"ו

צבאות,ה'משכנותיךירירותמהוז"ש)

כביתוללמודלחתפללבידידות(שיאהב
רקשהואידעאבלהמדרש,וביתהכנסת
שיניעוהעיקרכנזכר.ארעימשכובחינת

שםי f(פירש/ואמתך,אורךשיחלהתכלית)

הנביא),ואליחוחמשיחמלךשלאור[בתחלים]
ואיקרשךהראייבואוניינחוניהמה

הקודש),בחרחמקדשבית(לבניומשכנותיך,
 :סלחאמורצוזיחיכןבימינובמחרח

לדקדק,ישלכאורהנפיו.כבחייםו)(כר,
כנסיותחבתיעלקאידחא

לעילדסמוךחכתובעלהיינומדרשות,ובתי
(כדדרשינווגו',יעקבאחלךפובומח

בזה),במתי)חוץח /I(דוברש/ויב)(קח,בסנחדריז

ובתיכנסיותבתיעללומרשיךואיך
בארז,ונבניםקבועיםדבריםשחםהמדרשות

ממקוםוינודושימשכוחיינונפיו,כנחליםשיהיו
שייךהתורהלימודעל(בשלמאלמקום,
עצמו).כנסיותבתיעלולאמעיינותיושיפוצו

דבריפיעלחמדרשביתבחינוךואמרתי
בתיעתידיןב)(טנ,מגילחחש"ס

בארץשיקבעושבבבלמדרשותובתיכנסיות



חייסשצ

כלב) ,א"פ(קחלתרבחבמררשוחנחישראל.
וחיםירושלים,ןח .חיםאלחולכיםחנחלים

רווחים.ומשתחויםצפופיםשעומריםטלאאיננו
חכנסתחביתנטיו,כנחליםי"לןחפיועל
ישראלבארץיקבעולארץשבחוץחטררשובית

ונמשכיםנטיוכנחליםוזחו ,בימינובמחרח
בתי(חיינוהנחלים,כלש fוזולירושלים.

נטי'ןום fכנחלי!שנאמרמררשותובתיכנסיות

ירושלים).(זחהים,אלהולכיםכנזכר),

ליצרארםיאמר(שלאמלא,איננווהים
מכ"ש ,)ב) 1Iמח, Iפ/(אבותבירושליםשאליוחמקום

קרושחבחםשישמדשרותובתיכנסיותבבתי

בירושלים,מקוםאלפיםלאלפילכולםשיחיח
כןשיעור,לאיןיתרחברקמחם,יתמלאולא

אמו:בימינובטחרחצרוןיחי

וזחבכסףביתומלאבלקלייתןאםבי)(בר,
וגו'.חוי!פיאתלעבוראוכללא

אלקיםנאמרלאכאןפי)לעכור/ח I(רי 11רשפירש

שנבאששידעלפיבראשונח,שאטרכמו
אררבארחאמאר,קשחוחואונטרר.ח IIבחקב

יותרגרולחבמררגחשחואחוי!,שםחזכיראם

אםית"ש,חויותכלמחוחוחואאלקים,משם
נטררולא ,יותרעתחגדולכחואדרבאכן

מחקבו'ח.

עח,משפטיםחרקיע(וור"חנודעפיעלי"לאולם
א)פ,רףאןררושחפסחעני!חבללושעריעיי!א

נמךששםאלקי'וםצרופימחקןןככי

ערחרבחחשתלשלותבתרבחשתלשלות
כו,גםבלעםשלכחוושםאחרים,אלחים
לינקכחעורלונתנולאאםאבל

רסןנתנוואררבאאלקים,משםמחשתלשלות
משםלאלישראל,חברכותשיאמרפיו,לתוך
א IIחאגיו(גיתנחטב"עגביטטריא(שחואאלקים

משםרקכנ"ל),כחוומשםגן),חןחהיר"ח,שער

ושלוםבלק

לואיןושםקרובו,עםלשיראלם IIרחמיחוי'

פיולתוךרסןכמורק 1עורבעצמותושייכות
כרצונוולומרלשנותיוכללאוחואכךשיאמר

וזווש .כללשייכותלואין fחויבשםכיכלל,

אנפיןזעירבחינת(שחוא ,ח' fמחקבשנטרר

וחבן:לעיל,כנזכרכחוושאפס ) tחוי

קרוב.ולאאשורנועתחולאאראנויו)(בר,
רן.בן,אשורנובמסורח

חיינו/ל tיאשורנו.ומגבעותט)בג,(לעילואיךד
יכבלעםשחגירחגאולח,עלדקאיכפשוטו
חזמן,רביחוקחיינועתה,ולאאראנו

ביאתמאמונתישראלבנילבותולחרחיק
(וכתבתישיבא,יוםבכללואחכהצדק,הגואל
לחזקחמסורהבאןחועלאחר).במקוםמןח

בכללונחכהאךיברעתינו,נפולולבללבנו,
וכיוצא,כראויטעשינותיקנולאחלאיום,

'ועוובעצורבאפסכילהתחזקצרךיאמנם

חסדיוזוכראבותינובזכותיתבךר,השםיעזרנו

ומגבעות/ש Iוזבניהם.לבניגואלוטביאאבות

היינוהאמהות,אלוי ffרששפירשאשורנו,
ביטינו:בטהרחלזחנןכהואמחותאבותבזכות

ולאאשורנועתחולאאראנויאזבראו
רקקרוב,ולאיהיהאימתיקרוב.

כטאמרםבתשובה,ישובוכשלאו fח/רחוקבזמן
·חדברואיןהקיציןכלכלוכ)צז,(סהנררי!/ל Iז

(חלבותחרטב//םפסקוכןבתשובה,אלאתלוי

ידיעלאלאגנאליםשיראלאיןח) Pהז, 1Iפתשוכה
נגאלים.מירתשובחשעושיווכיוןהתשובח,

א, ff(פבבראשיתרבח(במררשרז/'לאמרווהנח
אראנוש IIוזתשוב//ה.אלאועתווהאיןו»

ה ttעתשנקרא/ה tתשובא l(בל/עת"ה,ולייא

כשעושין(אבלקרוב.ולאאשורנואז)כנזכר.
 :ל) tlז'ם Iמהרמבכנזכרנגאליםמידתשובה



שצאושלוםפנחסח'י'ים

פנחס

הכהן.אהרןבןאלעןרבןפ'ינחסיא)(תכ,
(עייז(רש"י)נהמררש]פירש

שיטולהואבריןא)פכ/וא,בפשרתורכחבמרבר

ןעיראבתרעאבןהשכתבנומהעיין .שכרו

חלקאלעזרמנחתבשו"תאשר)כוחאמנם(ר"ח
 : )א(יתברךהשםבעזרת ,'ב

מיכישכר,שוםמגיעאיןהדי"ןמןבאמתדהאשכרו,שיטזלהואבדי"ןהלשזןעלתמהורכיס .)א(
מ"שנקדיםכאשרי"לאולםוכנודע.ב)פכ"ז.רבהויקראג,מא(איובכתיבראשלםהקדימני

כתררקירושהשייןאיןהדיומןדבאמתפיווס)ח"ב,ידןחקרר(מאמרמאמררתבעשרהל I1ז[מפאני]הרמ"ע
ואילןהללמימותרקבו,לזכותשירצהמילכלזזיתבקרןמינחתזרהכתראבלמלכות,יכתרכהרבה
בירושה.תורהבכתרגםלזכרתותקנהסלסולנהגו

גיסין(עייןהואדרקיעאמלכותאכעיןדארעאמלכיתא(כיבמשלנביןדכאשרלרמרישלזהוהטעם
פרעזידענטעןהשריכימדינה,בכלהמלכיםיוגיחואשר ,»אנח.(ברכרתרבנןמלכיניהומאן ,)אסב,

היוכאשרמדינתםלטובתנאמניםנפשבמסיריתכןכלאינםהרעפובליקבמדינרתמהעםשנבחרים
עידהיאלזרעיפניםכלרעלעיד,יבחריהולאומחרישליאינוהשררהכיחושביעןרבות,מעשיית

עלמגמתוכןעלשיהיה,מהיידעמיאחריוויבאשלושאינו rענעלנפשולמסירותלוומהאינו,
אחריהם,ולזרעםלהםהמלכותהכתרלהםאשרהמלכיםכזשאיןמהממשלתי.בימיהוולאסיףרקהררב

עמםלטובתנפשומסירתעבודתםחלףזהלעומתוגםשלהם.הואוהמדינההמדינההמהכייידעים
מליכההכתרבאמתלהםמגיעכןעלוכירצא,נפשםמסכניםשלוםבעתוגםבמלחמה,ראשוןשיוצאים

קנינהודבדמיםכלים,ומצאבמחתרתבבאב)קיד,קמא(בבאחז"לשאמרוכמואחירהם,ולזרעםלהם
נפשבמסירתהלןאשראמתדברעלמקשיבבמושלוכמהכמהאחתנפשי.-'עלשמסרכיוןלהכלים
ולזרעולילהיותבדמיםקנינהיכואםעמו,וטובתלמגמתרקיישן,ולאינוםלאיחשה,לאתמיד

אחריר.

התנאיםהדוררתרבנישהממיניםשראוכירןתורה,בכתרכןאחרשנהגוהטעםלומרישוכו
רבינו,ממשהלמדוכאשרענין,בכלישראלכללועלדורםבניעלנפשםמסריהקדישיםוהאמןראים

אחריהם.ולזרעםלהםלהיותהרבנותלכתרקנינהוכןעלוכו';נאמחנולב)לב,(שמוחבכתובשמצינוכמו

בןנחשוןשקפץרש"ירפירושא)לך,סרטהרי-,דפי"ג,רבהבמרבר(עייןחז"לשאמרומהיובןיכזה

זרישבלאכסאורעלאחריוילזרעוישראלמלןדודלמלכיתיהרדה·שבטזכולכןהים,לתוןעמינדב
אחירו.ולזרעודודביתלמלכותוקנינהוזכהכןעלהים,לתוןבקפיצתונפשושמסרכיוןיכו',

אחריוילזרעיליתררה]נכתדלהייתואילןהללמימיתשנהגימההנזכרהטעםפיעלמיבןכועל
(סב,הנושאבפרקבכתיבות(כדאמרינןדיד,ביתמלכותמזרעהיהשהללמשוםמאמרות,מהעשרהכנזכר



.חייםשצב

וושלו"ם.בריתיאתלונותזיהבביכ)(הכ,
איךוהנהבמסוחר.קטיעא

בגדוליהדיעותבזהרבוקטיעא,הוא"ולעשות
ום iםתעלאברהםמשנתבספרעייןאחרונים,

בזה,ותמונותדיעותהרבההביאהשלום)(כשער

היינוקצרה,ו'רקלכתובישרבותודיעות
והיינולמטה,להאריכולאאבלמיו"ד,יותר

באמצע).נפסקת(ולאלמטהקטיעא

פנחסהנהכיהרמז,שפירי!ולאלודיעותולפי
(קליוטבמדשרחז"לשאמרוכמואליהו,זה

מציעאנכאוכשר"יו, Iפמ//א 1רפוועייזא I1תשערמזשמעוני

ופל/ה,(רתכיבפסיקתאוכמבוארלאו),/ה Iוכק,וי

הבניאאליהוכיישועה)שממיעכסרפהכלמוכא
משמיעשלוםמבשרויאמרלבשרנוכשיבא
וושלום"שמבשרהשניביוםכשישמעישועה,

ויאמרו fבומשתמשיזשהרשעיםהלשוןהוא
אומרברורבלשוויאמראזלנו,יבאשלום
לישנאדהוא"שלוס'ו,ולאאלהדמלךלציוו

שלוםשהואיחשבופןאפי,לתרידמשתמע
לרשעיםהואמרשלוםאיןובאמתהעמים,

אלקדמלךיהיההשלוםורקככ),מח,(ישעיה
מקץפרשתבזוה"קוכמבוארבימינו,במהרה

ושלוםפנחם

שלוםכששי'ה fקובקמימשאדהואא)(צקז,

עלכוכיס)(קלואיכהעלבגלאטניוכןהעמים,
חהושם,עייןשלואויביהה)א,(איכההכתוב
האומותביןשלוםכששישיראלשלצרתו

בספריםדוכתיבכמהעודוכןושריהן,העולם
לעיל).הנזרכבספרונלקט(וכמבוארהקדושים,

שוו"ס,בריתיאתוונותןהנניוזהו

חיים,אותהוא"והואאליהו,שזהלפנחס
ש"עבבימטריאשהואשוםאותיות(בין

מג,(תהלים fובוואמת"ך/ך fאורשלחזהונהוריו,

הנביא,ואליהוהמשיחמךלרש"ישפירש ,)ג
לאכועלואכמ//ל).נהוריו,מש"עושהוא
למטהיגיעשלאכדירמזלמטה,ו'אותיאריכו
למטהשאחיזתםהעולם,האומותבין ,ם/ Iהשלו

ה,(משרמותיורדתרגליהבחינת(בחציונים),

יניע fוחייםהאותרקבתחתונים,למטהה)
והבןהנזכר"תמונהכפיוהיינובלבד,לישראל
יתברך.השםבעזרת

קנאאשרתחתהכתובהמךשיובוובזה

פירש ,ישראובניננוויכפרואוקיו

ל)יא,(לעליכמואלקיו,בשביללאלקיורש"י
 ,)כח,(זכירהלציוווקנאתילי.אתההמקנא

עמינדבבןנחשוןיויעלוקכן.גםביוושהלמלכותןזכודיוביתומלכיתאביטל,בןשפטיהמזוע ,»ב
ימושל.המלוכהאחוייולזרעולוקנהכןעלנפש,במסירתהיםלתיךשקפץ

בתוכםקנאתיאתבקנאוזכו'הכהןאהרןבןאלעזרבןפנחסהנזכר(וש"י)[המדרש]דביריובןובזה
קנאאשרתחתעילםכהונתבריתאחירוולזרעוליוהיתהשלוםבירתיאתלונותןהנניאמורלכןיגו'

בידו,רמחויקחיתירתו,לה'נפש,במסירתבקנאתוהלךשפנחסהיינוישראל.בניעלויכפרלאליקיו
בקנאתילהריגהנפשוומסרחדרםלתוךשהלךלו,שהיהנסיםכמהב)פב,(סנהדירןחז"לשחשבויכמי
גםעולם,כהונתבריתאחרייולזרעילווהיתהקנהכןעלישראל,בניעללכפרלמעןוגםולעמו,לה'

ולעמו.לה'נפשומסירתבעדאחריי,לזרעו

מכלכנזכר,בירישההואהכהונהשכתראףהיינישכרו,שיטילחיאביר"ז(וש"י)[המדרש]שפירשוזה
לאפנחסךעדלזמרי,שהרגעדפנחסנתכהןלאשםבוית)(י"הוברש"יב)קא,(זבחיסרז"לאמרומקום
יתברךמאתווהלאהמאזקנאוכןעלנפש,המסירתפנחסשעשהכייןרקבירושה,כהינהכתרבאמתהיה
לילהייתשכרוישטילקנינהובדמיםדי"ן,פיעלהואישפיראחריך.לזערוהכהינההכתרליניתןשמך

 :כנזכרשכרישיטילהיאבדי"ן )"'שו([המדרש]שפירשיזה .אחריוולזרעי



חיים

ל ttזי ttרשברבריכיכתבנווכברציוו.בשביל

ברךרשכתבבמקוםגםבגויהיוננוזטובא

בספריםשכתבווכמוהדקדוק,לשוןפשטות
שמקנאאליהוזה.בפנחסשכתובוזההקרושים.

כןעלשלום,המבשרוהוא ,אלקיובשביללה/
שאומריםכמוהעמים,שלוםיחשכואל

כילייהיהשלוםיח)טנ,(דירבםהרשעים
לציוושיאמרשלוםרקונו/,אלךלכיבשרירות

לעיל.כנזכראלקךמלך

כמשה(שנאמר ,ייאתההזנקנאכזנו/ש tוז

ששיובוכזהשלוםרקהיינועווה,רבינו

השםבפקודתהקדושההתורהלשמורלציון
רובכיע"ה,רבינומשהתורתוהיאיתךרב,

כברשכתבתיוכמובארז,תלויותהמצוות
וזה .)פ IIעכח IIדכמדבררפשת(עייןאחרבמקום

(היינוציון,בשביייציון,וקנאתישכתוב)

כנודעציון,שלהפנימיותנקודההיאציוו,
הציאניסטעןכדברישלאוהיינובמקובלים,

זוולאציון,שלוטבעיותבגשמיותלעבור
במהרהויבשרנוותורתו),ה/ררךרקהדךר

אלהךמלךלציוןאומרהנביאאליהובימינו
כנזכר:

שהבאתימהקטעיא,ו tהואורמןריאמאו

שכתבהתמוהנפיעללעיל
תררשלאהיינועליל,כנזכרערקוואבתשובות

דבריפיעללומרוישלמטה.סופהעדהוא//ו
אלעזר,כןבפנחסא) /Iחל(פן/א,ביומאהירושלמי

 ,עמוהולפניםכ)ופ,אחימים(דבירהכתובעל
מיחה,לאגבבעהפלנשבימימיחה,זמריבימי
קטעיאבוא"ורמזזהואוליוהיינושם,עייז

יווהיתהבזמרי,שמיחהבעדלושניתן
וזהועוים,כהונתבריתאחריוויזרעו

היסודתיקוושלוווםבריתאבלהברכה.נתקיים

צשגושלוםפנחס

הוא"ונרמזכןעלזו,עבירהבעוברילמחות
ימיובסוףלאשר ,ם/ 1שלובתיבתבסוףקטיעא

בפלגשהיסודעבירתבעוברימיחהלא
בימינובמהרההכללתקןעיזרנוה'בנבעה,

אמן:

רז"לבדרשותחלוקיםמררשיםכרחך[ובעל
סביראראמרמאןדהךבזה,

דהא ,אליהוזהפנחסראמרכמאןרלאליה
עבירהבעוברימיחהאדרבאהבניאאליהו
דפנחספלינילאואולינפש.במסירותביותר

כתוספותכדמוכחנשמתו,היינואליהו,זהו

בעשרהוכןמחו),ח IIדב(ק,דימציעאבבא

חריוקחור(מאמרל l1זמפאנוע tלהרמ'מאמרות

מיחהשלאבמהלומרישכוועלפין/ח).ד, 1Iח

זהתיקובנבעה,בפלנשימיובסוףפנחס
ואיועבירה,בעוברילמחותבאליהובגלנולו

להארך]:מקומוכאו

ידכתבהקדושהתורהבספרראיתיאמנם

(בעלזיוועמהרצ"אהנה"קזקיניקושד

הוא"וכתובחקדושים),םירפםשוארייששרכבני

הנזכרל t1צזהגרעק"אכרעתלמטה,קטעיא

עשהלמטהורקקצרה,ו'כמווהיינולעיל
כתמונתתהיה(ושלאארוכה,נקוהרכמועוד

נפסקוהיינוקצת),ובגוהארוכהרקחיר"ק

ההפסקסופריםרובשעושיןכמו(דלאלמטה,
כתמונתרקלמעלהשםשמניחיםלמעלה,

לעולםהסתלקותוקורםדבודאיוהיינויו"ד).
במההכהופנחסזהעלושבנתחרטהבא
רמוזכןעלבנבעה,שבפלגכראוימיחהשלא

לעיל)הנזכרזקיניקורשדיכתב(כתמונת
כסוףלמטההיהשזהובוא"ו,למטהההפסק

הנקודההיאבסוףכךואחרלעיל,כנזכרימיו
ימיובנמרלושנמחללהוא"ובחזרהלהשלים

כנזכר:זהעלבתשובתו



חייםשצד

תחתהנזכרז"לי ttרשרבריעליאזבראו
המקנאכמולאלקיוקנא,אשר

במסירותכוונתופנחסשהיהרומזלי.אתה
רפסקינווכמו ,לברולהובלתיזהנפש

-מקודשrו~אתהרילומרשצריךכ) ,ה(בקידושין
שיאמר,י ltלתיבתעלהקפיראשעיקרלווי,
עלמאאכולידאסרהמקודשת,זהוהרי

לביןבינינוהיחורבבחינתוהיינוכהקרש,
ה tקוב'בבחינתשמו,יתבךרשבשמיםאבינו

ידיעלישראל'עמוהמקרששיראלוכנסת
רישראלנוקביומייןובבחינתוקירושין,חופה

 .כביכולשבשמיםלאבהיםמפרנסיו

ומסירותהקינוי(שהיהאתה,המקנאוזווש

עלמאודכולי ,לברולהו(בלתיוי,נפש)

גשמיותהנאהכונתבלתילגביה,אסוריםהוי
(היינווציון,וקנאתיוז"שהזה).עולםשל

(הוא ,בשבי"ולעיל).וכנזכרהפנימיותנקורה
 ,שמויתברךעליוןמצרוןל tשביוהבחינה
 .)הגשםומורירהרוחמשיבבכונתוכנועד
נקורהלתךוכביכוליורר(הואציון,

נפשמסירותיריעלנשפעוממחבהפנימיות,
השםבעזרתיביןוהמביןנוקביו),מייןבבחינת

יתברך:

בתוךהיהלאוהואבמדברמתאביבוג)(כז,
בעדתהועלהנועדיםהעדה

למהלוהיהלאובניםמתבחטאוכיקרח
בהקרמתבזהשכתבנומהעייןוגו/.יגרע

 ,ר~ה(הןחלקאלעזרלמנחתזעירא)(תרעא
·דאכירן):עלוהכל

משהששמעכיוובספרים.מובאבמררש

ונסתלקצלפחרבנותשלדינם
מסתלק,אתהמרינםהקבןוהלואמרמהם,

כז,(להלןשנאמרמסתלק,אתהאיןמריניאבל

ושלוםפנחס

וצריךונו',הזההעבריםהראלעלהיב)
ביאור.

וכלמשהשאמרידיעלכיבפשיטותל ttוי
נעלםכןעלאלי,יביאוןהקשההרבר

חז"לכררשת,צלפחד,בנותמשפטממנו
ויקרבהכתובעלופירושרש"יא)ה,(סנהדרין
ועורויקרכ)./ה Iדהבז,(לקמזמשפטואתמשה

מריבהמיחטאע"הרכינומשהעלחטאחיה
 ,ישראללאץריכנסשלאזהבערעליושנגזר
רינםמשהשמעכאשרכןעל ,במרברוימות
שנסתלק(היינומהם,ונסתלקצלפחרבנותשל

שנטלמפניהלכה,ממנושנעלמהמחמתמריבם
אלי,יביאוןהקשהוהרברשאמרלעצמו,עטרה
הזאתהבושהבעראוליעווהרבינומשהוחשב

יכופרזאת,מהלכהונסתלקממנושנתעלמה
וואמרזה)יריעלמריבה.מיחטאגםלו

אתההרינים).(מעניומריבם,הקב"ה

 iמרי/'ונסתלקממךשנעלם(במהמםתוק,
הריני"םבערונפערמסולקהואצלפחר,בנות

כבגרמדהאלי,יביאוןהקשהוהרברשאמר
מזהונסתלקהריניו/םמעניןנפרעהואמרה

השם,חילול"ריניוו(היינומריבי,אבוהחטא).

ביהאמנתםלאיעןמריבהמיחטאשהוא
שאלוי tרשןכפירושיכ),ב,(במדברלהקרישני

כללעינימקודשהייתיוכו',הסלעאלדברתם
הויכןאם , tוכוסלעמהואומריםהעדה

רבינומשהנרולתלנבימארנשעהר[סביביו
נתכפרשאיןהשם,חילולכעיןבקרושתו],ה ttע

כיאתהלכותרכמ"םאפו,(יומאמיתהיריעלאלא
יתברךשאמררינינקראוזהוחחא),פו,ר'חמקשד

איןיתבךר).שמוקירושמניעתהיינושמו,

ממנושנעלםהבושהידיכעלמםתוק,אתה
לאאםבזהשנאמרכיוןצלפחר,בנותמשפט
בןמתיאר'כדאמרתמותוז,עדונו'יכופר

(יומאהכיפוריםבפרקיוםכפרהחלוקי tברחשר



ה-י-ים

עוהשנאמר;קויים)כרחוכעלכזעל .)אפו,
וכמהרה(כנזכר),וגו'הזההעבריםהראו

יוליכנוה fעורכינומשהאשרנזכהבימינו

פרשתרכהכמדרשכנזרכלאצרנו,קוממיות
 :ט)פו/ט,רבח(ירביםוילך

כשרלכלהרוחותאלהיהויפקודטז-זי)(כן,
יצאאשרהערהעלאיש

הצעילאמרועאחדחכםשאלוניוגו'.לפניהם
הערהעלאיששיקחה Ifהקכלפנירכינומשה

למלאות(היינוותורתו,הוכעדלפניהםלעמוד
כןפנחסאתפטירתו),משהאחרמקום

זמרי,נגרנפשומסירתאתכראותואלעזר,
נפשוחרףאשריותרנפשמסירות 1צריכיוכי

חז"לשאמרוכמולו,נעשונסיםוכמהלמות,
 .)אכפ,(םהניירז

יאמרוכודאיהוא]אתר,עללווהשכתי
למנותרצהלאכיכעיניהםהחכמים

כנחתלנהלםרקכזה,קנאיאשיהדורמהניג
 ,כענוותנותורכינומשהכדךרמנוחות,מיעל
וכיוצא,נחתכדכרילהשיכםלהפושעיםוגם

החנפיםשלקדקדןעלרבכהכיתי[וכאשר
(מתיוראתורד,.,דכריכחיכוריכזה,שטועיזכאלו
היהולכאורהדוכתי].ככמהועודנווז)אותקמא

מאכותישמעתיכאשרסייעתא,קצתלהם
כניכעלהקדושזקיניכשםזי"עהקדושים
נעלךשלח)נ,(שמותהכתוכעלע 1Iזייששכר

רכינולמשההגירשהקכ"הוגו',רגלךמעל
חז"לאמרווהנההדור,מנהיגלמנותוכשרצה

שנשיכתובגחלתוזהירהוי )\"מ ,ב"פ(כאכות
ולחשיתןעקרכת I1עקיצועקיצתושועלנשיכ"ת
יחשיה,עקיצהנשיכהזהוהרישרף,ת IIלחיש

זאתשיסורנעלי"ך,שלהיינו ,נע"ורו'ת
להרריכםרקמידעינישושלאודרכו,מטכעו

הקדושים.ל~ריותוכן~אזעדכנחת,ולהשיכם

שצהושיוםפנחם

דהאכלל,כזההטעםזהלאכאמתאמנם
השםלפניכללהציעלארבינומשה

זהדהלאהעדה,עלתחתיושימנהלמייתךרב
פנחסשעשהמהשמויתכרךלפניווידועגלוי

מדרגתובהדוראחדלכלוכן·נפש,כמסירות
רקשמו,יתבךרתעלומותכיודעומיומעלתו,
אחריושיהיהמילשמוע.רבינומשהשרצה
שמינהומהמקרא,שלכפשוטוהעדהשינהיג
להרהראפילוח"ויהיןמיפינחס,ולאליהושע
יתכךרכראשיתיצררמחשבותלרעתולחשוכ

כטעםלומרדאיוהעיקר,והואועוד,שמו.
לוהטאששהיהמשוםכפנחסרצושלאהנזכר,
הדורמנהיגדהאכלום,סכראאינוזהוקנאי,
ומיחסדוגכורה,מכחינתכלוללהיותצריך
יכולשפירפנחס,כמו fלהקנאיאשכוששי

להתנהגיצטרךדאםהדור,מנהיגלהיותוצריך
הלאיהנלם,מנוחותמיועלכנחתלפעמים

מהבגורתו.אשמדתאתכטכעולצמצםיוכל
קנאותאשכטכעולושאיןמיימנואםכןשאין

גדולהואאם(גםותורתו,ה'מלחמותללחום
ויעשההןמלחמותללחוםיצטרךאםוצדיק)

להיותיוכלהלאןה,כערללחוםאשאןלו
טככעולזהמסוגלשאינו(מחמתזרה,אש

קנאיאשילהיותצרךכזעלוכעצמותו),
כעתעצמואתולצמצםלהטותויוכל ,כטכעו
יתכרךכראשיתהיוצרככונתרק ,כנןכרהצוךר

ולידע,לחקוריוכלמיתעלומותויודעשמו
ל. ffיכפשוטוגםטעמיםלדרוששרותניתןואם

שמויתכרךוצרונוכהן,היהפינחסלאשרכ]
וכתרלכד,כהונהכתרשיהיה[יחח]

כאישיחדיוהכ'אלולצרףושלאלכד,מלכות
אחד.

לוי,שבטלאהמזערפינחסשההיוגםג]
מנהיגאזשיהיהשמויתכךרוכרצונו



ח'י'יםשצו

להרכיתשעליוכיווהבית,עקרתרחלמזרע
בניהבניביראלאנופלעשיוואיןעמלק,זרע
רכחליחרולצרף ,)ר\ iםימויחי(תנחומארחלשל

כישיראל,ביתאתשתיהןבנואשרוכלאה
שבטלאהמזעררורביתמלכותהייהכךא'חר

וכמוויוסף,רחלמזרעזהיהיהכועליהוחד,
ר)ז, tIפצרבה(בראשיתויחיבפרשתרזן,לשאמרו

השמש,אתהיושעשיעמירעיקבשנתנבא

בוומשיחיוסףבומשיחמשיחיותריו(ובסור

יכפר).רחוםוהוארור,

יימאבירושלמירז"לרבריפיעלי"לוגםר]
שלבסוףאלעןר,בובפנחסא) tהלן ,א"פ(

שהבאתיכמומיחה,לאבגבעהבפלגשימיר
לאצרהכועלרמן),א//י ה//ר(בפרשתולעיל
ש) IIיתהמקוםלרעתרעתו(וכיוורבינומשה

להתערביצרהלאימיושלבסוףבמנהיג
עוברעצמובפניצריקיהיהרקעור,ולמחות

להיותצרדהרורמנהיגכיבלבד,וככיתו ,'ה
בכדרעומרהאחרון,היוםערושיבהזקהנעד

יוערוה'ותורתו,הומלחמותלוחםהפוץרנגד
חקרואיול, IIכניוכשרמהטעמיםאיזוהאמת

ית"ש.לתבונתו

בןהיהשפנחסמשוםהטעםי"לעורה]
קייםאזהיהואביוהכהו,אלעזר

אתימנרואםרבינו,משהפטירתאחרינם

הלכותברמ"אמצינווההנאביו,בחייפנחס

הרחיקשמוהר"םזי)סעיףר"מ(סימזראםאבכיבוד

לראששנתמנהבעתאחרלמקוםממניאביו
ויקבלינהנאם[הוא]קשהשרברכיווהציבור,
אבל .ממנואביואיאביו,בפניהואמרות,
מןה,ןהלהרחיקיוכללאהמרברבדורהכא
אםפנחסמבנואלעןר),(שהיהנדילהכהו
(גשיובשווסדאמרינן[ומהומלך.למנהיגיתמהנ

ברברינועיין'יכו',אלעזרהוייהאא)טג,

ושלוםפנחס

ערול tlונר//ה ,'יסימז ר//ח(אלעזרמנחתב[שי"ת]
שם]:עייז ) lראי

יפקודבפרשתו,בזהעידותיואובטז)(כו,

בשרלכלהרוחיתאלקיהו
יביאם.יאשרייציאםאשרוגי'העדהעלאיש
בהרבפשרתהקדישהחייםהאירדבריפיעל
כיכי)הכיוהוריעבאןןרחכחכ,(ויקארהכתובעל

רקצריכיזהמנהיגיםהרירשגדוליאחד,ימןו
ליתמנצלאתרק ,חשקניילעיררלהזהיר
להשיב ,מאויינומרוםלהרולבואהלן,החשוך

אשרון"שית"ש.שבשמיםלאביהםבניםלב
מהגלותרש"י],[כפירוש(בזכיותיוייציאם,

שישובויעוררםישראלשמנהיגהלז,החל
ואשרשיעוררום).ןכיותיויהיהוזהיבתשובה,

(ועייזכנזכרבזכיותיו)ישראל(לאץריביאם,
 : )ל/ lייבזהר fבא/בההשי,ה tרשלחשרפתשוליםחיים

אתךלקחמשהאלהורויאוביח-כ)(כז,
וסמכת ,וגו'נוןבןיהושע

וגו'.עליומהוךרונתתוגו',עליוירךאת
ידךאתוסמכתטז)(פכ"א,בפשרתןרבהבמררש

כמערהמהודךונתתלרנ,מנרכמדליקעליו
הרבריםאלורהאטובאוקשהכלי.אלמכלי

איןהרילנרמנרדכמדליקזה,אתזהסותרים
כמערהכןשאיומהכלום,הראשוזמוחסר
הראשוןבכלינשארלאהריכליאלמכלי
אחר.הכלילתוךמתוכושעירהמהכלום,

 ,רו"רבגימטריאי"רכיהנועדפיעלויוול
בכתרמשתמשיםמלכיםשתיהייהשאן

וכמו/שזי'וע,הצדיקיםבספריככרכמ"שאחר,

ונםחרספירא),(מיליצדיקיםזרכוזהקטזבחיבורי

למשחיתנהפךוהור/ויבחינתהו/ודכיכנודע

עויקר ,בגלותינוהרביםבעונותינו ,)חי,(רניאל



חיים

מלכותיתוקןאזיחו"ר,בבחינתחואחתיקין
בכונחבסירירכמ"שבימינו,כמחרחרורבית

שם.עייזירושלים,כונחככרכת

אתוסזנכתכיכזח,חחילוקחמררשוזן/ש

לעיל).כבזכררו"רבגימשריא(י"ריר"ר,
מלךרורבחינתשלחכחלובשתתז ,עויו

ובר,זנברבמרויקחוא)אזיקיים"חיישראל
בחינתכעיווחיינוכלום,חראשכזמןחסר(שלא

כנזכר.ס,כ)חוליו(עייזוכו'משתמשיומלכיםב'
 ,)ר'/וח(כחינת fזנהור"רונתתכו)שאיזמח

נחפרוחוריבבחינתכשחוא(כגלותנועויו
בוי,אוזנבויכזנערהרק)חואאזח"ו,

חצות[תיקוז]בכונתבסירורחכונח/ש Iכמ(חיינו

חיינונשאו,שחוןכחוריםיג)ה,(איכהחכתובעל
כראוי,חשפעבחםניתןשלאכשבילוחור,נצח
בככירות,נשאושחוןכבחינתחםזחיריעל
זחיריעללשחון,וחמזוןחחשיםמחםחסרכי

ולפיהנשמיים,ורכבברחייםמשל]נבררךחוא

שחסרוכליאלמכליכמערחרקזהחריזה
הו"רבבחינתחואוכאשרכנורע,חראשונים

מלמעלח,חשפעיררלאכאשרכנ"לבגלותנו
וכאשרלמלכו"ת,חקרובוהורבנצחחסרחרי

מחרשחשפעלהניתןולאלמלכות,חורק
כנ"ל.עור)לחשפיע

ררשו ,עויוזנהור"רונתתביחושעוזווש

כפנייחושעפניא)עה,בתרא(כבאל IIרז
ליחרליתמלכותמרתלכנחחיינוהלבנח,
(בסמיכות)ירהועל ,)ארטו,(זוח"ככלוםמגרמיה

וחמביובזח,כמבוארחו"רכחינתמשתמשים

החורתיקווכרכתבימינובמחרהויקוייםיבין,

דבריבחיברוישכתבנןמה(ועייןבקרובחעולםותיקוו

 :יבתרך)השםכעזרתז llקיאותרכיעאהמהרוראתורה

רש"יפירשונו/.יחושעאתויקחככ)(כז,

לקחוכ»(עו,ביומא/ל Iרז(בשם

שצזושלוםפנחס

לעולםישראלפרנסישכרמתווחוריעיכרברים
וכיבזה,שובאקשחולכאורהעכל"ח.חבא,
פרסלקבלמנתעלח"ועוברהיחיהושע
הווכ) IIמה, Ifפ(אכותתנינןוחלאהבא,בעולם

מנתעלשלאחרכאתחמשמשיזכעכרים
שכרלחורעילומרשייךהיחויותרפרס,לקבל
פירותיהןחיינוחןח,בעולםישראלפרנסי
ויוכלולבבם,יתחזקןחיריועלחןח,בעולם
יותר.ככחלחנחיג

צרותאתבוזבויחושעראחכברבאמתאולם
יריעלסכלאשררבינו)(משחרבו

עלחתבצלאשרככתוביםוכמבוארמלכותו,
וגםוכחנח,ר)יז,(שמותוסקלונימעשועורזח

עכרותרקשררה,אינוזחוכייחושעירע

פעמיםכמחל Iחז'שאמרווכמובפש,במסירת
לואיוכשכרוחזחמעולםכןעל ,)אי,(הוריות
מאומח.לקוות

משכרלולומררבינומשחכללצרחלאב}
עושרשהםפירותיחז,גםחזח,עולם

 fרחוכלבאפסחווולכויזחשלאכריוככור

פניםכלעלחגירולכבו,אתחזקלמעןכןעל
כמולבכו,ירךולאשיתחזקחכאכעולםשכר

ואמץחןקליהושעיתכךרחשםלושאמר
 :ו)א,(יהשוע

בחוחיריחלאשילחמיקרבניאתב-ג)(כח,
 ,במוערולילחקריכתשמרו

 Iלחתקריכואשרחאשחזחלחםואמרת

חתוספותרכריפיעלי!!לוגו'.שנחכניככשים
/ל Iמיכאשמלאךומיכאל)ר"הכ ,ק(מנחותסוף

ר Iאאמו/כרכרי(ועייזישראלשלנשמותיהןמקריכ
זה),הכתובעלמ"שכפרשתוהתורהעלכניסכתפארתזי/ע

שצריךבוקכין,מייןככחינתמצירנוחקרכןוחנח

ובפרשחיותנו,בחייםנפשמסירותעליולקכל
כמושלימח,חגאולחעלאלומשיחחבליבעת



חייםשצח

ולירושליםד"הא'דרשוא I1(חדבשביערותשכתב

בפשמסירתעליולקבלאחדכלשצריךעיךר)
צדקהגואלשיבואבשביל ,בתפלתויוםבכל

בתוקףאלובימינושכןומכלבימינו,במהרה
משנתעודהגאולהמועדהגיעושכברהחבלים,

האריז"לנשםכמ"ש!'בעתה",כברהויה f1של
משברעדבניםובאו ,)ביב,דניאלהפסוקים(שער

 .)גלן,(ישעיהאיוללידהוכח

אישים,(היינויאשי,יחמיקרבניאתש Iוזו

תשמרונחוחיריחאנשים).אדם,בני

לקרבןנפשובמסירתעצמו(את ,יייחקריב
כילחננהעת(כיבמוערו,כנזכר).בתפלתו

יחם,ואמרתכנזרכ).הגאולהמועיידבא
תקריבואשרהאשהזחתזכו)זהידי(שעל
בביתכסדרותמידיו(היינווגון,כבשיםיח'

כןאמןביובינו),במהרהממש,בפועלהמקדש
 :וחסדיורחמיוברוברצוזיהי

חלשהואהנוולבפרשהבזהעודואמרתי
ביותרצריכיןכןעלהובצריםבין

שלימההנאולהעלנפשבמסירותאןלעבוד
 ,במועד"ולילהקריבבבחינת ,ביובינובמהרה
(בט,בתעניתכדאמרינןהימיס,לאלורוובןשהוא

ר Iאאמו/בדברי(ועייןטו),א,(איהכמוע"דעליקראא)
 :בןה)התירהעלבניםתכפארת/ע Iןי

בבקר.תעשהאחרחכבשאתד-ו)(בח,

שמשעליוזרחה(בעת
ביןתעשההשניהכבשואתהצלחה).

יהיההצלחתו).שמששקעה(בעתבים,חער
ונפשו,לבובכללה/קרבןיעשהשיהיהאדי

העושר,נסיוןוהקדיםתוביד.מצותיובעשיית

נסיוושזהו ,כנו,ליצליחבעתבבוק/'רהיינו

(דבריםויבעטישורווושימויהיהלבלהעושר

ושלוםפנחס

יותרגדולהואבניו,פניםכלעלאוטו).לב,
כנזכר.הקדימוכןעלהעוני,מנסיוו

וגו/השבתליוםשירבמזמורשפירשתינוכמו
דהאיפלאלכאורהאשר ,)אצב,(תהרם

מעניניכללמייריולאהשבת,ליוסהמזמורכל
בבריאתממלאכתויתבךרושביתתושבת

כעשביציצואשרמהרשעיםמיירירקהעולם,
רז"לאמרוהנהרקוכיוצא,וכוןולהשמידם

{שמות'י Iרשופירושן)פ"ן,דכחודשמסבתיתרו(מבילתא

כלכאלובשבתלהיותשצרדיועשית)ד"הטב,
בוברגועאחדכליהיהכךעשוייה,מלאכתך

ליוםשירהמזמורבאכןעלודעתו.בנפשו
דאגותובלאיםאשראדםבנילרובהשבת
החוזריםמגלגליםהשבועימיכלוצרותוטרדות
אתולחזקלנחמםהכתובבאולזהעליהם.
מנוחשיהיהשלו,במזמורהשבתביוםלבבם

 .הנהנתועלח"ויתרעמוולאלנפשםווברגוע
(ביןעליוז,לשמךולזמרלה/להודותטובוז"ש
בוקרחסדי(היינוחסדך,בבקרלהגידהוא)אם

(צריךואמונתך,או)עליו.הצלחהזרחה
יתברךבהשםוטבחוובאמונהביותרלהתחןק

 ,עיניווחשכוהצלחתושמשלפעמיםשקעהאם
עשור,עלישכתוב)(וזהבלילות.בבחינת)

דעניותא(שריאנבל,ועליעשירות),(היינו
היינו ,)כקיא,(פסחיםחזן/לכדרשתשמיה,כבז'ל

בכנור,הגיוןעליעני).אועשירשהואביו
בפעלךהןשמחתניכיוירע)לה'.(להודות
שהכלחלקועלארנז,(שימחידיךבמעשי
מהכי)הי.פעלאשראתאחרלכללטובה,

אשימחשבותיךעמקומאודה'מעשדינדלו
יוכל(כיזאת,אתיכיןלאוכסיליעדלאכער

אם ,עניהואאםגםבנפשו,לחשובהאדם
לערתולבעליושמורעושרהיה ,עשירההי

כפרוחרואיו)אנוכאשרוגוף.בנפשומפלתו

(אבלאון.פועליכלויצציועשבכמורשעים



חיים

בכללשעריוכל(ומזהעד,עדילהשמדםהוא)
המשךוזהוהאדם,עםיתברךהשםמפעלות
 .]שם)המזמור

בוה),הכתוביםלפירושלעניננו(נמשיך

קכב,(זוח"כלחכמהרומז ' 1' (ועשירית,
הראשוז,ארםשל(באיפתוחאיפח, .»א

הייתאיפהיכ)סימותשאכי(תנחומאל flחזכררשת
ל Ifהאריזוכרבריהראשוו,אדםשלבאיפתו
הפסוקיםשערועיי!ג,הקדהמ(עייזהגלגוליםבשער
שלערכהקדמהחייסץעכארוהב,גדרושבראשית

בנפשובחכמהלהעמיקשצרדוהיינוההקדמות),

לעולםהעיקרבאמהיעללתקן,שצריכיזמה
לבדו).לה'(בלתיסות,עבודתו)ושיהיההזה,

שהםהזה,עולםעניניגם(להעלותומנחח,
מנחהבבחינתהםעולמות,שר/'ישמאלמצד
וגם .)כ(קםו,תרומההקומןוהרכבודע ,ג/'ק

בבחיבתבהיותגםלעילשכתובמהעלרומז
שחשכומבח//הבזמוהייבוביים",חערייבין

נתחזקכופיעלואף ,גלותנובסוףעיננו
בוווחכנזכר).לתקזמזולליקרלהוציא
במנחותל ffחזכמאמרלחכמה,(רומןבשמן,

אותש,עךראורמאורי(עייובספריםוכנודע ,)כ(חפ,

מהושכלובדיעווישכילשיביווהיינו ,) Mמ
בעיניכתית(היינוכתית,כנזכר).לתקןשצרד
חכמהשעריבהשיג'וגםענוה,בבחינתעצמו

שצטושלוםפנחס

נצחר"תחחי"ן,רביעית .)ו//חיתגאהאל
וזהת, ffמלכוהואשלהםורביעיתיסור,חור

חווועמושמתנהגגםו. lfההיות Iרביעישכתוב

יפוללאןהכלעםדינא,א Ifרמלכותבריבא

תמירעוותיתברך)להשםויעבודלכבו
וריחהתורה).פי(עלסיני,בחרחעשויח

יתברךלפניורוח(נחתוח',אשחניחוח
שמו):

בבקרתעשהאחרהכבשאתיאמראו

ביןתעשההשביהכבשואת

שלשמעקריאתעלרומזיםיו/להערבים.
בספריםשכתבומהפיעלוערבית,שחרית

כנסתעםהקבו/הוןווגהיחורבעניןהקדושים

נקניתהאשהבחינתוהוא ,כביכוליש.ראל
פ"א,(קדישוי!כנורעובביאהבשטרבכסףלבעלה

 .)א"מ

ר"תביאה,שטרכסףכילומרישכועל
אחרחכבשאתוז/ושכב"ש.

שלשמעקריאrייחוד(שהואבבקר,תעשח
ואתמלכו"ת).עםכביכולקוב"השחרית,
היינוחערבי"ם,ביןתעשחחשניחכב"ש

שהואת, IIערבישלשמעלקריאתרומןבזה

א»כו,(ברכותומעלההמנחהמפלגיהורהלרו

כנזכר:



ושלוםמטותחייםת

מטות

יבי'.המטותראשיאלמשהברוירב) ,ל(
המשךכלעלשכתכנימהעיין

מאמראבתמתחריש(מאמרישישכרכשערזיפרשה

 :)א(שםעייןב)אותהצמריםימי

הדברזהרש"י(ופירשוגו'.צוהאשרהדברזהלאמרישדאללבניהמטותראשיאלמשהרכר I'ו .)א(
מיעוטהדבר,זהאחרדברהדבר.זהבלשוןשננתבאמשהעליהםמוסיףוכו',ננתבאמשה

מופר,ואיןמותדאיןחלפוואםכאן.הכתובכלשוןהפרהבלשוןובעלהתרהבלשוןשהחכםלומרהוא.
עלאס,רהאשראסרוכלנדדיהכלוקמואותההניאלאלהוהחרישאישהושגזערש"י).לשוןכאןעד

משהאתה'צוהאשדהחקיםאלהעונהאתונשאשמעואחריאותםיפרהפרואםוגו'יקוםנפשה
נקמתאתנקוםלאמרמשהאלה'וידברליהוסמיראביה,ביתבנעוריהלבתואבביןלאשתןאישבין
בזהכאןשכתבמהלהיבןוגםהסמיכות.להביןוציררעמר,אלתאסףאחרהמדיניםמאתישראלבני

הדבר,בזהשנתנבאמשהעניןרש"י

רכלהאגראיעןייא,איתגמאמראכתמחחדשי(מאמרייששכרבבניכתבדהנהרעתי,ענייתלפיונראח
שאמרומהעלממעזריטשהגדולהמגידזי"עבערדובמה"ררבינוהקדושבשםרירכסי)ר"הפקידיפרשת

אמרויהלאוכי'.אישכמערהכרוביםאתבאבתשעהביוםהאייביםשמצאיב)בר,(ירמאז"לרבותיני
הכריביםח"וובהיפרמקום,שלרצינועישיןשישראלבזמןרקהיהלאשזהא)צט,בתרא(בבארז"ל

אדםדחייבותיץרהחורבן,בזמןמקוםשלרצונועישיםאיןאזהיהיהלאמזה,זהפניהםהופכים
אוהבבספרכתביכןהקדושים.רברייתיכןכאןעד .)כסב,(יכמרתלדררשיוצאבשעהאשתולפקיד
זה,כעיןישראל

בעלהנקרארבינוומשהלבינה,שבינידבריםרקמפראינודבעלב)עט,(בדריםלןקיימאוהנח
רמטרניתאדביתאמראהאלקיםאישמשהכ)רלר.(יוהיהקרושבזוהר(ערייןכנודע,כביכולדמטרוניתא

שם).עייןעכלייהיפירנו,יאישהוכו'יקימנואישהכדאבביתי'עבידוכו',כתיבמשהכלתדהא

אתשכבשתילאחרההואבעתפכ//ן)(דכריםהספריבשםרש"יפירשכעת)ד"הככ ,ג(ואתחנןוכפרשת
רבינומשהיכנסשלאשמייתבררמאתוכביכילנדרשהיההריהנדר,הותרשמאאמרתיועוגסיחוןארץ

בכניסה'אךוהיההמקדש,ביתלחורבןצירכיןהיולאשוברבינומשהנכנסהיהיאםישראל,לאץר
דמטרנותאבעלהרבינומשהיכילהיהכןואםכבורע.יבמינר,במהרהלהירתשעתירהשלםהתיקוןראשונה
זהידישעלכביכול,זיגובתישראלכנסתלבינינרשבינןנפש,עיניינדרשהואכיוןהנדר.להפרכביכול
לפקודאדםחייב(מבחינתכנזכרוהפירורהמקדשביתהחורבןנסובבישראללאץרמשהיכנסשלאהנדר
אחרעדהמתיןע"הרבינרמשהוהנהשמעו,בירםרקמפראינובעלארלדרר).שייצאבשעהאשתי
שמייתבררמאתרהנדרששמע(מאזזמןלאחריאזהנדר,היתרשמאאמרו~וג,סחירןארץשכבש
להיהחרישאישהושמעהיא,מלאימקראהבעל,הפרתמהנילאשיבלארץ),משהיכנסשלאכביכיל



חיים

יעשה.מפיוהיוצאככלדרבויחליאב) ,ל(
(שופטיםואידךדו.במסורה.ה/יחל

יחלוהוא ]ב[להלחם.יחלאשרהאישמייח)י,
ישראליחל ]ד[ .)חיב,(שםישראלאתלהושיע

וחבירונח] .)זקל,(תחילםעולםועדמעתהה'אל
תלויהואהנואלביאתכייוול .)בקלא,(שםשם

(עייזל Iהאריז/בכתבישכתובכמוהיסוד,בתיקוז

נדחימקבץבםודכ)לכ,כרדושחעמידחכוונתשעח"כ

כיב) IIמא, IIפציירח(םפרנועדוגםישראל.עמו
גם ..הלשון,בריתנגדמכוווהמעורברית

היוצאבכורברויחוואוז//ששניהם.

ועלהלשון.רביתשמירת(שהיאיעשה,זבפיו

תאושלוםפטות

והוחםיחואשרהאישזבי ) ..נזכהזהידי

 ,ל//רבריתהמחטיאיהאומה(הםעזבון,בבני
אומותשניר)פכ/וא,דחנ(מכדכרחז"לשאמרוכמו
ר//לבריתמחטיאינגדנלחםוכאשרוכון,

ואיוישראל,ישועתיבאזהדייעלזה,ונתקו
דביהתנאכדבריהמשיחלימותאלאישע

והושיעיחווהוא )ש/ Iוז .)ח(פכ/האליהו

ועםכנזכר.צדקגואל(בניאת. ,ישראואת
לתקו,שנוכלצדקותינוומהאנומהזהכל

שלכחורהגםונתקובחרטהכשנפתוחוהעיקר
לבנושמויטהריתבךרוהואקצת,מחט

ביזפינו,ואזשלימה.ב-מהרהבגאולהויושיענו

הואסבלכןעלעונה,אתיכשאשמעואחריאותםיפרהפריאםוגי',נרריהכלוקמואותהחניאלא
 .במרברבערנםונסתלקעוננוונשאישראלכנסתצרת

עלנוסףמשהמעלתשזהרש"ייפירשהרב"ר,ז"ההקריםכרריםיבפרשתיתברךאליישאמרוזחי
רמטרנותאבעלהוהואח)ייב,(במרברביארכרפהאלפהבחינתהרבר,בזהשננתבאהנביאיםשארי

בעלההאלקיםאישמשהראיאשהיפירנו ..יקימנואשההלזהכתובעלויחימהזוה"קל I1(וכנ.בביכולי
רומזשמער,ביוםרקוהיינוהפרה,בלשון'כריני'שבעלברש"י,אחרהרברלפיוגםשם).עיין'ייימטרנותא

ערנה,רמ;-ונאש~~תהפרואםמיפראניושמעוביוםיפרלאשאםזובפרשהאשמעינןוממילאכנזכר,
נררכשהואגםיתברך,נררולהתיריוכללאועוגסיחוןארץשכבשאחרירינוגםרבינומשהירערמזה
שמעו.בירםולאשמעואחרישהראכירןכנזכר,נפשעינוי

רזיוגהתחברותהיינרחרא,צוות"אמלשרןצו"ה(היינוסשה,אתהוציוהאשרחחיקיםאלהוז"ש
שהבעלרגי'לאשתראישביןכמי)החרקיםהןיאלורמטרנרתא,בעלהכבלכילשהואמשה,עםה'כביכיל
כנ"ל.שמערבירםרקמפר

ליארישאימרתקרלבתשמעתישאמרחנהברברברבהא)(ער,בתראבבבאלרמזיש[וכזה
זהומהלך,מרפרלרמרלךהיהסיכסא,חנהברברכליכר',לימפרמישנשבעתיועכשיושנשבעתי

מיבןאךהנרר.מיפראזלימריוכליהםכחרא,תלתאיבמרתברביםחכמיםהירהםהלאעליו,צרוחו
יצריךדמטרניתא,בעלהבבחינתבכחו,אזהיאהיהמהסתםהזה,הקולחנהברבררבהאזששמעכיון

להפרעוריוכלולאזר,מעשהלהםכשסיפרזמניםזמןלאחרכןשאיןמהשמעו",ייביוםאתרעללהפר
הקול].כששמעאליורצוןרעתירםאזהיהשכנראהכירזעליו,צווחוכןעלשמער,אחרי

שעלעטך,אלתאםףיאחרישארלכנינקטתנקוםמשהאלה'שאמרהסמיכרתמרבןשפירכזעל
אףילארץעודיכנסולאיאסףכןעלישמעובירםהפרכשלאהקודמתהסמוכהבפרשההאלוהחקיםפי

המקדש.ביתהחורבןיהיהזהידישעללבינה,שבינרנפשעינרינדירשהיא

קוממיותונשובבארץתהלהירושליםאתוישיםיכונןעדהמצרים,ביןלעולםזופרשהקוריןכןעל
תורהבלקוטי rועי ,)טפ"ט,רבה(דבריסרבהבמדרשכדאיתאבראשינו,רבינומשהיהיהואזלארצינו

רצרןיהיוכןשם,עייןטוס"ה,גימטריאליש"היבואכיעדמשה,הואמשיחכיראחחנז>(פרשחלהארין"ל
 :בימינובמהרה



חייסתב

ראיישיחישטו).יתברךבחסרוחואחעיקר

תשובח,אלאועת//ח(איןונעת"ה,ה'אי
וחוא , ...ו)(פכ"א,בראשיתרבהבמררשכראמרינז

(בתיקוןעוים,ועריושיענו)שמויתברך

אמן:בימינובמהרהקולם),
// 

והמקור,הלשווהבריתבתיקוושכתבנובזהו
לכםבנוכד)לב,(הללןבפשרתול ttי

ט(קהלתהנוףזהקטנה(קי"רלטפכ"ם.ם ttקרי

וכטונוף,לתךוחניצוציושיבואו ,)בלב,נדריםיד,
[כ'ואלבני//ונוו/ףבר"תלציווובאבכונתשכתוב

 .חן/ולמבבאולאו'אני]י'דררכ'אוםב'יעקבפושעו'לשבי
השםיריקלונםגו"ף.בגימטריאט"ףוגם

לחטואשלאהטחשבהשטירתשהיאוי Iטפטפ

כבורקט"ף,בסורוהואחלילה,היסורבקין
הנזכר,שםלכויןהשמובנתינתחנוכהבכונת

שלא(לברוריצנאכם,וגררותזח)יריוקל
תיקוווזהולמקומו,שלאממנוחוצהצלאת
(זהותעשו,ונפיכםוהיוצאהמקור).ברית

 :כנזכר)הלשוןבריתתיקון

אחר tוגוישראלבנינקמתנקוםב)(לא,
רוטזל lי/קמו.אלתאסף

יסורבחינתשהואקווהרבינולמשהזהשנאמר

וכאת'!שראובב'!נקונתנקוםאבא,

שכתובכמוהברית,(מחטיאיהוכריבים,

מהםשינקוםזהיריוקלבסמוך,פנחסבפרשת
תאסףאחרישראל).בני ...יתוקןגנרםוילחם
יקלזוה)קמט,(תהליםהכתוברךר(קל ,עוכךאו

תיקיווזהיטשכבותם,קלירננובכבורחסירים
בכונתשכתובכמיהשכיבהקורםחיסור

קלירננוקליווחסיריקלקאיוגםבסירור.

אלתאסףאחרוז"שכנוער,ופטירתםאסיפתם
אתתרךק"הרבינורמשהורוחהיקמך).

והקיקר ,)בכח,ווח"א(עייןוררארראבכלאבתריה

ושלוםמטות

הקוציםולבקרשייפיז,רכלכללאהיסורבטירת
השםיצילנוהנפש,אתהטחטיאיםהמריבים

 :אמובימינובמההריתכךר

ז, IIפקנ(מטות(בספריושב'!כם.אתםיט)(לא,

אףבריתבניאתםמהכה»

חכמינובלשווהקניורמזיו/לברית,בני.שביכם __ .
המריניםנגרהיסור,תיקוןהיהזההנהכי ,ל//ז

מאמרבחיבורישכתבתיוכמוברית,מחטיאי

מאטרות,בחמשההנרפס(בפשרתז)שבתתררת

ולהוציאללבוולהגקיללטהרכשצרוכוקל
אתםאטרוכןעלמהם,הקרושותהנצוצות

הניצוצותי IIמהשבשמצויאים(מהושביכ"ם,

(בתיקווברי"ת,בניאתםוכההקרושים).

(תוציאוברי"ת,בנישביכ"םאףהברית).

נאמר •••הברית)תיקווצורךשהואמהמשם

קודשידבבתבונטשטששתיםאושורהתסרכאזהמעתיק,

המרבח].

כיקקביקקב,(בחינתוכ"השהוא/ל tיוזחו
ובריתגוף ,)אפח,(פסחיםביתשקראו

/כ Iזוחהמימנא(רעיאבזרה"קכראיתאחרחשבינו

אמ"תתתואמ"ת(אותיותאת"ם, .»ארבג,

גוף(שהואברית,בני .»כז,(מיכהליקקב
יבין:והבמיז ,)ל IIכנוברית

ישראלבנילבאתתניאוזייסהז)(לב,
נתןאשרהארץאלמקבור

רגשים,פסוקרישה/(בטסורה)ולמה ./הלהם

אתתכנרוולמהו)ו,(שמואלאואירךרו.
טו,(שםה/בקולשטקתלאולטחנג]לבבכם.

 ]ה[יח).י,(איובהוצאתנימרחםולמהנד]יט).
הקניו,י"ל .)כה,(משליבזרהבניתשגהולמה

ק"הרבינומשהקללכאורהיפלארבאמת
מרוקהארמה,פניקלאשרארםמכלהקניו

שבטוחציראובןובניגרלבניכךכלחשר



חיייים

 ,כאלוקשיםברבריםשהוכיחםערמנשה,
להםשאמרערבזה,הפרשהבהמשךכמבואר

תרבותאבותיכםתחתקמתםוהנהיר-טו)(לב,

אלהןאףחרוןעלעורלספותחטאיםאנשים

להניחועורויסףמאחריותשובווכישיראל
המההלאהזה.העםלכלושחתםבמרבר
להשארכו,כונתםחיהשלאבאמתהתנצלו
חושיםנחלץואנחנודי)(לב,אמרורקבמרבר,

וגו/.ישראלבנילפני

עלע'/הרבינומשהחששזהגםבאמתאך
כלשהעמיקובמהוהקפירהאלו,השבטים

וטבעיות,גשמיותבעניניומאוייםדעתםכך

טובהמרעהשםשישליררןמעברשבקשועד
משהכונתהיהובאמתוצאנם,לבהמתםיותר
לארץהזההדורכולםשיבואוה Iעורבינו

בדרךלחשובולאיותר,גבוהבבחינהישראל
שלחפרשתלעילשביארנווכמווגשמיי,טבעיי

ומסיתיםהטועיםכתותטעיות(וזהושלח).(ר"ח

המההפריעריסטעואחדמצדבימינו,רוול
טובכיויחשבוהעם,שלוםשלמוניווםרודפים
בגלותלאץרבחץולהשארהזהבעולםלהם
כללצפותולאבינותם,ובשלוםהארץ,בטבע

הציאניסטע"ז,אחדומצרלגאולה.כך
הטבעבררךישראללארץשיבואושחושבים

ומחטיאיםהחוטאיםורשעיםטועיםושניהם

 .)ל"ר

קונתםוהנהעווה,רבינומשהשאמרווה

עשוכהוגו',אבותיכםתחת

ברנעונקרשאותםבשוחיאבותיכם

אובאיבותיישראובנייבויניאווגו',

במההמרגליםטעותהיהשוה(היינוהארץ,

ובאמתהאץר,בטעטלרקכךכלשהשגיחו
התורהלקייםהקורשלאץרלבואהתכלית

לעילוכנזכרהטבע,מולמטלההארץ,לנווינתו

תגושלוםמטות

ינו,ה'נתןאשרמקומות).בכמהברברינו

יתברךהשםלנויתואשרהקורשארץ(דייקא
הלכותסוףברמב"םוכמבוארמשיחו,פיטל

לקבלילכואשרולאחוור),יווא,פרק(עrימלכים

ותחבולותבהקאלאניטז,פטורבטלבוכות
טמאדךרןהוכיבו,ובוטחיםהתוליםהכתות

בטזרתבחיבורינווכמבוארינו,אבותשטרוםלא
טתהגםכןעלרוכתי).בכמהיתברךהשם
טובותמקורםולהתנותלבקשהתחילוכאשר

יותרטובמקוםאיזווגשמיות,הבטטיות

המרנלים,טטותזהוהקודש,מאץרלבהמתם
"ושחתםט"הרבינומשהחששכןטל
כיבמרברון,להניחוטודויסףהוההטםלכל
ידיעלהארץוביאתהגאולהמעכבןהו

גםהנאולהעיכובוזהוכאלו,אוומחשבות
הכתותיריעלהרביםבעונותינובימינו

לטיל.הנזכרים

בנייבתניאוןויונההמסורה,ווווש

אתתכברוווונה(כנזכר).ישראי

בטובותרקולבחור(לחשוביבבכם,

שונעתםיאויונההארץ).כביאתהחומריות

שיראלארץלנוליתן(שהבטיחנו ,'הבקוי
בקולנשמטכאשרהטבט,מןנסלמטלהבדךר
 ,הוצאתניונרחםויונהומצותיו).תורתו
החצובההקדושההנשמההזהלטולם(לבוא
מלובשהזה,השפללטולםהכבורכסאמתחת
תאותעםכשנלחוםרקהואהלז,הטכורבנוף
והתינחשמו,יבתרךצרונושלימותזהוהגוף,

כןשאיןמההנוף.חומריותעםכשלוחמים
והבהמיות,הנוףתאותומבקשיםכשהולכים

תכלית,לאיזו 1הוצאתנומרחםזהלמהכואם
כנזכר).חווומקרושתההנשמהלהורידוכי

נקראבני(הואבזרה,בניתשגהווונה

לעשותשצריהכממטל,אלקיחלקהנשמה



"יים nתד

בזרהלשגות[ולא]שמו,יתברךמקוםשלצרונו
היהוזהכנזכר).הזהעולםתעתועיהמה

פעםבכלשאמרו ,המדברדורחטאמקודם
היינו ,)ריר,(במרברמצרימהונשובהראשנתנה

זהחששכועלהארץ,ביאתעלשערערו
ולתקןמאויינובכלעתהיעזרנווה'מבניהם).

במהרהצדקגואלבביאתהארץלביאתנפשינו
אמו:בימינו

צאןגררותואוכרואויוויבשוטז-ז')(לב,

ועריםפהומקננונבנה

ולמהבד"הבםמךולעילכנזרכ(היינווטפנו.
איוכיוהתנצלוהשיבוזהעלוגו',תניאוז
והגשמיות,הטבעבדרךרקלכנוסת"וכונתם
גואלבביאתהשלשייתבביאהלעתידובפרט
רקנס,בדרךרקוירצויאמינובודאיצדק,

אזראשונה,ביאההארץבביאתעתהלעת
שיוכלוכדיוביתם,בנהיםלפרנסשיוכלויחפצו
התורה.ברכיעללגדלם

שיהיה][כדיומקננונבנהגררות"צאןוז"ש

בביאתובעניו,לפרנסם.וטפינווערים
חושיםנחוץואנחנולעתיד)צדקגואל
הביאונםאםאשרערישראובניופני

מפיבידינושמקובל(כמווכקווכם,או
מעשרתדןבניכיזי"ע).רבותינוהצדיקים

מזיייניםעתהעדשםעומריםהםחשבטים

גואלבביאתומגוג,בובלמלחמתעמנולצאת
ואנחנוהבטיחוכאשרבימינו,במהרחצדק

עלוגוי,חלוציםנעבורנחנווגוןחושיםנחלץ
ישמעואשרעדומצפיםמזוייניםעומדיםכן

במחרהלטובחויבואויצאוכיחשמיםמו
ממנידימעשיותפיעלשמקובל(וכמובימינו.
וצדיקיםמגאוניםהחתומיםוהמכתביםאמת

והמאמיןיביווחמביוזי"ע),ז"להקודמים
יתרבך:

ושלוםמטות

הפטורה

אהבתנעוריךחסדלךזרכתיחיאמרכה
לאבאץרבמדבראחרילכתךכלולותיך

זחדמחלכאורחוקשה .)בב,(דיםהזרועה
לאבארץבמדברהלכואם(כפשוטיח)רבותיה

לחרושומשאחטירחאלהםיהיחולמהזרועה,
המןלהםחיהוהלאלאכול,כדיוכוןולזרוע
ואיזווכוי,וחבארטעמים,מיניכלבושטעמו

היחכשלאזרועח,לאבאץרלכתךהואנסיוו
עלהעניו,בפנימיותוי"לכנןכר.לזרועצריכים

פרצוףכיל"ב)שער ב//ח(חייםמעץהנודעפי

פנים(בליבאחורפניםהיההמדברדור
חקת(פשרתלחאריז/'לתורהבלקוטיועייזבפנים).
זכרונותבתפלתהלזהכתוב.וכונתהסלע),הבכאת
אחריוכתךוז//שחשנה.ראשבמוסף

שחצמחתכידועזרועה,ואבארץבמרבר

פניםמזיווגרקחוא(כביכול)חזרעוהמשכת
ארץבחינתההיבאחורפניםכשהיהבפנים,

הסתרתהיאשאזבאחורפניםוזהה, IIזרועלא
שבהםהצדיקיםכופיעלאףכנודע,פנים
ממדרנתםנפלולאהמדבר,דורדיעהבדור

וזהזרועה,לאאץרבבחינתבהיותםבםומוחם
חו.ליועדיכידועבדולהובחינהנסיוו

הלזדיעחהדורמדועקצת,להביושיכונועל
סוףיםוקריעתמצריםיציאתשראו

אשועמודענועמודושראותורה,ומתו

ומתרעמיםמתאונניםהיואדתמיד,בעיניהם

הסתרהבחינתאולםרבות,בפעמיםעתבכל
זאת,להםנרםבאחורפניםשבבחינתפנים
(סוכהחימנוגדוליצרומחבירוהגדולכלונם
חבחינחזהידיעלפעםכליכלוולא ,}אנב,

תרעומותשלצירםולבטללעמודהנזכר
בעדם]:יכפרהטובוח'וכיוצא,



תהושיוםמםעיח'י'ים

מסעי

ה II(רראובניבילקוטמובאבמדרשא)(גל,
אלהמאמרות)קשרהבשםאלה

גרםשיראלאלהךאלהישראל,בנימסעי
דבריפיעלוי//לשיראל.בנימסעיאלה

כימ) IIראופ!ואתחנןמטו//מ,(פרשתעמוקותהמגלה

[ו]פדס,מדיבבל,/ת fדישראלבנימסעיאלה

כאועדישראל,שלגליותהדיאלואדום,יוו
ר"אשההמשךי"לוזחוחקדושים.דבריותוכן
בנימסעיאלחכימצרים",מארץיצאו
לכאורחויוקשחכנזכר.גליותחד'ת f 'ר(ישראל

כלכברשחצויאומצריםיציאתהיחחלא
זחעלגליות.לד'עודהוצרכוולמחחנצוציז,

יד)בחוזק(מעצמם.יצאואשרחתירוץ)בא

אחריחם,רדפו(וחמצרייםמצרים,מארץ

משוקעיםשחיורקחזמן,נשלםלאלאשר
לחוציאםההכרחוהיחטומאה,שעריבמ"ט

בשערוישתקעויפלושלאכדימיד,מחראז
זהכעיןפירשו[וכברכנודע.טומאחשלחנ'

יצאעםהנהן)בנ,(לקילבלקבפרשתבספרים
עליחםעוררכועל ,הזמזבלאמעצמוממצרים
גליות,חר'כךאחרחוצרכוכוועלקrפרוג].

כנזכר. )ת/ fבר

בלאממצריםכרחםבעלכשיצאוגםוהנה
נתקוהתורהבמתןמקוםמכלחזמן,

אלאגליות,לדןחוצרכולאשובכוואםהכל,
במסבו·שחמלועדבמדבר,חידועחrפאידיעל

דבהערבחזריב),א,השירים(שירריחונתונרדי

וזחגליות.לד'חוצרכוושובוחתערובות,
(שחואישראל,אלוקיךאלההמדרששכתב

מסעיאלהגרםתורה)מתואחריהלןחחטא
ח'לעיל,כנןכרגליות)(הד'ישראל,בני

 :אמןבימינובמחרהיגאלינו

מוצאיחםאתמשהבויכתוב)(גל,

 ,'חפיעללמסעיהם
כפלעללדקדקשילמוצאיחם.מסעיחםואלח

ושמעתימוצאיהם.מסעיהםבכפילאחלשון,
פה"קחגאב"ראאזמו"רקדושמפהבןח

בספריםחנחכיק) IIבתישלמהשםספר(בקלזי"ננ

היהבמדברשהלכוהמקומותכלהלאדקדקו
כןואםאיש,בהעברלאדרךשמם,במדבר

אוהלךמיומקומות,העיירותשםאיפוא fאי
חמקומותכלאתבשמותלקרואשםגרם

חק'החייםחאורדבריפיעלותירצוהאלו.
שאריוכוא)קמ,זוח"בוקיי!אכו,בא"רמסקיאהל ה//ר(

במדברישראלבנישמסעיהקדושיםספרים
ויתכןחהוא,מהמדברהנצוצותלדברכדיהיה
שונות,נצוצותהיוומקוםמקוםשבכללומר

הואשלמעלה,והאורותהנצוצותשכלונודע



חייייםתו

צירופיהםונקודותוtפעמיםאותיותבחינת

שבאומקוםשבכלי"לכןעלושליבתם.וסדרן
שמוכןשםשהיההנצוצותערךלפיבמדבר

וזהווtפעמים.ונקודותתגיןבאותיותשמואת

פרץרמוןאואיתםגכוןההם,הנצוצותבחינת

האותיותסדרעךרלפיכולםכןוכיוצא,
וזהוזו,תיחכנעשהכן , fוכוותגיןונקודות

המקום.שם

מוצאיהם,אתמשהויכתובלומרישוזהו
וtפעמיםהנקודותהאותיות(היינו

(זהו;מםעיהם,ומקום).מקוםבכלשהוציאו
מםעיהםוא;המסעיהם).שמותנעשה

לפיהפה,(מוצאותומוצאיהם,רק)(נקראו

כנזכרוכו'והנקודותהאותיותהנצוציןערך

בשםונקבעונקראולאבאמתכילעיל).
שנכתבוהפהמוצאותעךרלפירקמקורם,
פיוודבריכנזכר,הנצוציזבהעלאתאזונקראו
חן.חכם

ויכתובהיינו ,'הפיע;מ"שבזהליונראה
הפה(מוצאותמוצאיחם,אתמשח

פ"יע;;מםעיהם .)ל IIכנונקודותחאותיות

חפ"ח,מוצאות ,י'/פעלרקחיח(שזחוהוי"ה,
כלחכוללהעצםשםהואחוי"חכן.שנקראו
/ת fחשמוזיווגיערךלפיחיינוהשמות,

להעלאתכשמותןנקראוככחוצירופיחן,
כנזכר:חנצוצות)

בתחת.ויחנוממקחלותויסעוכר)(גל,
דן.בו,ממקחלותבמסורה

י"להו.כרכוכמקהלותכז)םח,(תהליםואידך

מדרכיפורששחואמיכיבפשיtפות,רמוז

חכלללtפובתחושששאינוחיינוהציבורח"ו,
טג,(דבירם fוגולייחיחשלוםעצמו,לtפובתרק
נמוכח.וחמדרגחחפחיתותתכליתוזחויח),

ושלוםמסעי

ומרחיקשנוסע(חיינוממקה;ות,ויםעוש fוז'

בתחת,ויחנואז)כלל.ממקחלותעצמואת
חגשמיותובשפלותהמדררנח(בתחתית
במקה;ותחמסורחוז"שוהtפמאה).המכוערה

במקחלותנפשולדבקהעיקר(כי ,'הברכו
רעהואתואישותורתו,הובעבודתישראל

ישראל),כלללתיקוןרקמנמתוולחיות ,יעזורו
אמו.בימינובמחרההגואללביאתנזכחובזה

תורחבלקוטיהמבוארפיעלרמוזי"לוזהו
מסעותהמ"באלוכי(בפרשתז)ל tlלהאריז

חיאמקהלוו'תכיונמצאמ"ב,שםכגנדחם
כגנדהיא"תחת'וג, lIצתבשם , tצאותכגנד

בבחינתהעוסקכיוחיינוהנזכר.בשםתואות

בבחינתהואלtפובח,חכללעניניחיינומקהלות,
ומקשרחכוללעולמיםחייסודשחואצדיו'ק
עצמולtפובתרקשעוסקמיכזשאיומההכל.
אותכננדכנזכר,תח"תבחינתשהיא ,בלכד

חיינו ,)הה,(משילמווותיורדתרגליהאשרתי,

פנקסו.אתפותחיולצורכו,רקשעוסקמי
חטאבלאוכויואיןבקtפרוגיםנבדקיםועונותיו

לטובתעוסקשחואמיכןשאיןמה .)אבה,(שבת
כוללתבבחינחאזיתברך,שמולכבודחכלל
חtפובלתכליתויפעולסלה,ערכללויאונהלא

 :אמובימינובמחרהדודבןלמשיחוחחיים

וג!'אליחםואמרתישראלבניאתצוב)(לר,
בנחל.ה.לכםתפולאשרהארץזאת

שחראחמלמדה)ג, IIפכרבה(מכדרכרבחכמדרש
דורדורומנהיגיו,דורדורוכו'למשחה I1הקב

לשונוכאןעד ,וצדיקיודורדור ,ופושעיו
הלשוזמהועוברכלויפלארכה.כמדרש
בעומהפושעים ,ופושעיודורדורבאמצע

לומרישאולםהדור.וצדיקימנהיניביןהכא
חמנחיגיםשהראחוכיון ,ישראלבנילזכות

שלודורכזח,שפלדוריומיאסוףעדוצדיקים



חיים

בעצמותו,הצדיקיםנחשביםוכשיהיו ,ר"לשמד
מךלהקב//הלפניבמעשיהםראויםהםמה

לעומתכשנחשבואולם ,שמויתברךעליוו
צריכיםכגנדםושהםשבדור,הגדוליםהרשעים
ז, IIפקנמפות(סרפיבמדרשש lIנוכמעמהם,ללחום

לא,(לעילמזפות(בפרשתבזהרש"יופירושיח)

שכלללמדךהחיל,פקודיעלמשהויקצוףיר»
למחותבידםשישבגדולים,תלויהדורסרחוו
לצדיקיוצדיקיםהמהניגיםנחשבואז ,]ה/ Iעכל

באתהשונמיתיח)יז,א(מלכיםש II(וכמאמת,

מעשירואיןשהיווכו',עוניאתלהזכיראלי
שהראהבהמנהיגיםחשבכועלוכנודע).וכו',

האחרוו,היוםעדרבינולמשה/ה Iהקבלו

דורהרבים).בעונותינואליויומיאסוף(שהוא
(ולעומתופושעיו,דורדורומנהיגיו,דור
דורדוראז)נחשבושפירהפושעיםאלו

באמתהםנחשבו(שכננדםוצדיקיו,

כנזכר:לצדיקים),

בדםאםכיוגו'יכופרלאווארץבל)(לח,
 ,'ד·יכופרבמסורהשופכו.

הזההעוןיכופראםיר)בכ,(שיעיחואידךדן.

(שםיעקבעוויכופרבזאת ]ג[תמותוז.עד[לכם]

 .)ופז,(משליעוויכופרואמתבחסדנר] .)פכז,

עיכובהרביםבעונותינורואיםשאנוהעניןי"ל
שאיןידיעלה~הגלות,ואריכותהגאולה
יבתרך,להשםבתפלהולבנונפשותינושופכים

כיהשלימה,הגאולהבעדנפשבמסירות

המקדשביתבבניויכירוהעתידההגאולה
כמו ,תפילתינוידיעלנבנההשמיםמושיבא

יקראתפלהביתביתיכיז)בי,(ישעיחשכתוב

התורהעלבניםבתפארתבזהועייןוגו',

וגםהלז.הכתובעלבפרשתוזי"עלאאמו"ר
גבאולהח"וחפציםישראלכשאיוהנה

חילולעווהואשובים,זריםדרכיםוחושבים

תזושלוםמםעי

לביתלהגיעלעבודהעיקרורקביותר,השם
(ישראל)וי;ארץבימינו.במהחראמתיעקב

בד"םאםכיכה).עדהדור(עוויכופר,י;א

לאכ)י,(ברכותל IIחזשאמרוכמותפלה,(זהו
קודםכו),יפ,(ויקרא'ם Iהדעלתאכלו

(זהושופכו,דמכ"ם).עלם lIשהתפללת

ה'ולפניא)קב,(תחליםשכתובכמותפילה,
עלבתפלתנונפשינולשפוךהיינושיחו,ישפוך
אםובמסורה,בימינו).במהרההארץביאת

כראויחפצים(שאיוהזה,העוןיכופר

עוסקים .הבזפעבדךררקשלימה,בגאולה
בדרךהקודשבאץר 1קאלאניעבייסוד

וכיוצא,האגודיסזפעזכדומהאוהציאניסזפעו

האמונההירוסאחראהסזפראמצדוהכל
עון(היינותמותון,עדהגאולה).ועיכוב
בפרקחרשבןמתיאר'כדדרשהשם,חילול

הלז,הכתובעלא)פו,(יומאהכיפוריםיום
רק)לעיל.וכנזכרהשםחילולעווושהוא
בביאת(כשיחפצויעקי'ב,עוןיכופרבזא"ת

כמות, IIזאשנקראהבתורה,וירבוצדקגואל

תורה,אלאזאתאיוז)פייג,רבח(איהנל Iז'שאמרו
היינווכון,התורהוזאתמר)ר,(ררביםשנאמר

א) ,ח(בתראבבבאכדאיתאבתורהכשירבו

 .עתה'בגוייםיתנוכיי)ח,(חשועהכתובעל
בימינו,במהרההמקדשביתלבניויזכואקבצם,
בית,שקראוכיעק/יבא)(פח,בפסחיםוכדרשינו

ןכשיובוהקודמים.העונותיכופרוזהידיועל
כמונגאל,ה Iוהצדק/החס"דידיועלבתשובה,

בחס"דשכתוב)וזהבתרא.בבאחז"לשאמרו
ונזכה 1עוןיכופראמ"ת],יעק"ב[ביתואמ"ת

בימינו.במהרהלגאולה

הארץ,אתתטמאויאהכתובשאמךוזה

מהר"םל IIזצהראשוניםגדול(כדברי

תקנ"פ), r(סימקזפותשב"ץבתשובותמרוזפנבורנ



חייםתח

הנוסעיםכיתמיד],עולתבחיבורי[וכמובא
בתורהלעסוקמנתעלשלאהקושדלארץ

כמושבזההריעולטיים,בענינירקועבודה,
(ריפיהנאטרועליהםהקודש,במקוםשםלצים
כדעותוהואארצי,אתותטמאוותבואוב,ז)

לעיל.כנזכר iהקאלאניסטע

בבחינתהארץ,אתתטמאוואוז"ש

אשרכנזכר).אצרםאתותטמאוותבואו

ושיוםמסעי

ארץישובכלומר(בבחינתבה,יושביםאתם
 1'כלעיל),כנזכרהאמתזהאיואבלישראל,

דוקא"(לאוישראובניבתודשוכןה'אני
ביורקהגלות,בזטולדורצרדישראלבאץר
שלצרונוהעושיםישראלכניאלוקיםיראי

(לו,כקידושיוכדאמרינוכניםשנקראומקום,

נזכהטקום,שלצרונושנעשהזהידיועל ,)א)
כימינוכמהרהדודכובביאתשלימהלגאולה'

אמן:



ספר

חייס

סיוסו
עלספר

רכרים



I 
,1 
1 



תיא

רבריס

וגו'.משהדבראשרהדבריםאלהא) ,א(

אלח ח//ר(הקדושהחייםכאור

הקודם,מיעטאלהלשונווזהכתבחרברים)
דברישהםמשה,דיבראשרשאמרלפיפירוש

ממשהמוםרהםתוכחותםפרשכלעצמו,
קללותב)לא,(מגילהל IIזואמרו ,'הפילעובר

ואפילואמרז,עצמומפימשהתורהשבמשנה
נצטוהלאהקודמיןה'מאמריופירששחזרמה

וחשהדברים,חזרמעצמואלאכו,לעשות
עצמומפימשהשאמרכדךרכילומרהכתוב
אמרהקודמיםבמאמריםכןכמוכאלה,דברים
אלהאמרלזה ,דבראיזהעצמומפימשח

אבלמעצמו,דיברמשה,דבראשרהדברים
אפילואמרלאחומשיםבארבעההקודםכל

 .)א(לשונוכאןעדוכו',מעצמואחתאות

לומרוח"ולכאורה,זההקוראלבכלויחרד

מפייצאוכפשוטןשהדבריםולטעות
בעלרבינוהקודשרוחבעלה'קדושגדולגאוו

סרכככ"ן,גסכמכסקדוtגסחייססמורכרכרי .)א(
וכוי,ככtגססומיכוטפססקדוtג:כtגונוס rו

וכווכוי.ס rכסtגסוסו Sוכמכוכפtגומרמסככו Sככפכי
 .)וfז,יכ"לrורכובכלרנ,"סר"כסנסלrו(עייוסרמכ"וכמכ

כפניורrכככימוריtגדכריסכספרכסקדככסוכמכרכנמכ
r גמיוסtכככמככרח"וסומריססדכריסrr לסרייכ)r דכריל:כרל

 .)יrכrוסניסלק"נ 5r"ובסיוב",,כעננסנס"קנ"ובסכrופנס

הקודשברוחםפרוכתבואשרזי"ע,החייםאור

וכמובאזי"עהק'הבעש"טרבינובשם(וכנודע

נר),אספריםמכ,אותחגרולים(מערכתהגדוליםבשם
 )ה//קסימורעחיורח ב//ח(חייםדבריבשו"תוכנודע

בזהעםקנובעניותןאנןוגםשלמה,ניתושווות
החייםאורקדושתגדולתנפרשתי IIנעה

והלא ,)א//יסימןח//אאלעזרמנחתשו//ת(עייןזצלל"ה

בש"סחז"לדרשותנגדכמוחלילההוא
כולההתורהכלאמרשאפילוא)(צט,סנהדריו

ה IIהקבאמרושלאזהמפסוקחוץהשמיםמן
II בזהה'דברכיזהועצמו",מפימשהאלא

ופשוטהגמרא,לשווכאןעדלא),טו,(במדבר
וזהבכלל,דבריםספרגםהיינוהתורהדכל

ברור.

מגילה)(בסוףלעילכנזכרל IIחזשאמרוומה
הקב"המפימשהכהניםשבתורתקללות

אמרו,עצמומפיתורהשבמשנהקללותאמרו,
 )ג//מפרקשיראל(תפארתמפראגמהר"לכמ"שהיינו

בפתיחה)רבריםיעקבבאוחל(מובאמווילנאובהגר"א
משהשלגרונומתוךמדברתששכינהכיוו

נאמרכהניםשבתורתקללותכועלרבינו,
אםמ-מא)כו,(ויקראהקב"השאמרנוכח,בלשוו

כושאיןמהוכו',אלךאניאףקריעמיתלכו
כג-כח)כח,(לקמזשנאמרתורהשבמשנהבקללות

בשםמשהשהגידהיינוכולם,וכו ,'היככה



ח'י'ים.תיב

נוכחבלשווולאשליחות,בדךרהקב"ה
כנזכררגונומתךומרברתשהשכינהלישראל,

יתברךהשםבעזרתשביארנווכמולעיל.
שםעיין ,)ו"ססימןא'(חלקאלעזרמנחתבשווות

 )'גחלקאעלזרמנחת(כסוףמנחהשיריובקונטרס

לומרשייךלאהתורהבכלכיוהגםזה.על
בדבריגםמצינורהאבתוכחות),(כמוןה

שאמרבלשווככולםרובוהראשוניםחומשים
ינקהלאכיז)כ,(שמותגכוןהקב"ה,בשםמשה

ביןחילוקואיןהתורה,בכלכיצוא.וכוונו',הו
שלהכונהזהכלעםהזה.בלשוותורהמשנה
שמהכן,רצוייהבודאיהקדושהחייםאור

צרדהיהלאה I1הקבמפישנצטווהמצותשחזר
שכברכיוןהפעם,עודושליחותשרותלבקש
עללישראלוהזהירוחןרןרק ,ידועלנצטוו
שםשכתבמהגםוכוהראשונה.שליחותשם

להזהירהקב"הבשליחותהיהתורה,במשנה
דבריםספרשהיאכיווישראל,אתולהוכיח
הקב//המפיכולוהתורהככלבקרושתו

לכאורהשנראהאלאמשה,יריעללשיראל
חז"לשאמרוכמוהדבריםבאלהכןהלשון
שבמשנהקללותלעניומגילהבסוףלעילכנזכר
לעלי,וכנזכרתורהמשנהלכלנמיהכיתורה,
 ,ח"וזאתעצמומפירבינומשהאמרלאאבל
הקרושהחייםהאורכונתרכחךבעלהואוכו

כנזכר.

ז"למצדיקיםשמקובלוחםכזקןמפי[ושמעתי
הלשוןזהשנמצאתמוראשר

שיאשרכנזכרהחייםבאוררברים)(בפשרת

לפנינןדקרטעותכן,עלכנוכרח"ובולטעות
(קלמןויךל(פרשתשםבספרוהחייםאורהה"ק

וידברהכתובררכישפישראת»ויוכרח Iוומו,לכ

הדבריםכלשכתבמההדברים,כלאת
כנוערכל,תיבתשםבתורהנמצאלאובאמת
מדהכגנרמרהוהיאבכר.הןאתהתמיה

ושלוםרכריס

שמעתי.כאןעדמשה,שדירבהרכרי"םבלשוו
"ובאמתלןה,צריךאינושכבתנומהלפיאמנם

הקרושהחייםאורבדרכילטעות mזכונהאין
חוןו.עונשזהבערלוהגיעולאלעילכנזכר

"כלהכתובלשוןעלוילךבפשרתשנמצאומה
בכמההתוספותכתבוכברהרברים",

כמז,ברכות(עייןשדרשול 1Iחןדרשותעלדוכתי

וקםהכסףונתןונתן)ו"האקבח,שתכתוספותיעיין

שסתוס'יעיזא ,ג(במגילהוכן ,)בכן,ויקרא(עייזלו
{עייןהעמקבתוךיהושעוילןדררשינןוילן)ו"ח
לאכןהפסוקאשרוכהנהוכהנה ,)בtח, Vתיוש

בקיאיהוילאררבנןאלאכזה,בלשוונמצא
טירדותמרובכלשונםמדויק·פהבעלבקרא

בדיוקשלאלפעמיםוכתבודשרוכןעלגרסיי',
בזהקרהוכןכנוער,בקראדכתיבהלשון

החיים]אורבעללהגה"קוילך)(בפרשת
עתיקין:והדברים

אלהג) ,א/ Iפרחכ(רכריסרבהבמררשא) ,א(
אוכיחךוכר',הדברים

חדאמוראיו,תריןבא),נ,(תחליםלעיניךואערכה
כלאסדוראמרוחדלעינד,כלאעורראמר

עלאתכםמוכיחאינימשהלואמרלעיניך,
מהעלאלאלעשות,עתרייםשאתםמה

עדסוף,מולבערבהבמדברלשעברשעשיתם
בקאגםפלאוהוארבה.המדשרלשווכאו

שעתידיןמהעלאותםשיוכיחודעתךסלקא
באדםוגםככה.עלאותםיחשורוכילעשות,

ידיעהשלהתירוץשייךלאה) tlהקב(זולת
ואיך ,)ח"חה, Iפ/תשוחבחלבותרמב"ם(עןייובחירה

רבינומשהכשירעלומרר I1בקסגםשייך
ככה,עלאותםשיוכיחלעתירשלהםמטחא
פליניבמהוגםעור.בחירהיהיהלאאזוהלא
ל. 11הנאמוראיותרין



חיים

חראשוניםמוסרספרישכתבומחפיעלוי//ל
גדולוכמח"בתשובחלבולעוררל IIז

פניוחחציףאשרעלויתחרטויתמרמרחחטא,
בדבריוכיוצאית"ש,חכבודמלךנגד

שכתבווישולנכו.נפשושיתפךחתעוררות
מתלמידיובפרטו"ל,חאחרוניםמגדולי

ומורקלויחיח.שלזחזי"ע,חקדושחבעש"ט
 ,כנוכרובחרטחנפשוחשבוולחשובמיוחד
תשובח)חבעל(גםיחיחחיוםכלשאראבל

חמוחלח/בשםיבטחרקיתעצב,ולאבשמחח
לגמרי.עונותיויתוקנוכיוסולח

חא/כיחנ"ל,אמוראיותריזפליגייוולובזח
 ,ועיניךכואעוררליחסבירא

בחרטחונפשובלבובעצמושיראח(בלבבך,
ומעשיופנמוגודלעלעתבכלעצמוויעורר
ועיניך,כואםרוראמרוחדשעשח).חרעים

מסודריועונותיושיחיובלבובטוח(שיחיח
עצבותלידייבאשלאכדילטובח,ומחוליו

העתיר,עואותםסוכיחשאיןש fוו/ .)ל IIכנ

לקייםשיוכלח'בשםיבטחחעתידעל(כי
ולחלאח,מכאןבשמחחויחיחומצותותורתו

 ,)כל,(שכתעצבותמתוךשורחחשכינחאיןכי

חמדרשוכדבריחקדושים,מספריםלעילוכנזכר
חאמוראיזמתריודאמרמאובחדבתחלח

וחבן:כנוכר),

במסורחחתורח.אתבארמשחהואי;ה) ,א(
א(שמואלואיךדדן.גן,חואיל

נג]לעם.לואתכםלעשותחןחואילכיככ)יכ,
פירשוחחניא).ה,(הושעצואחריחלוחואילכי

פירשחלשוובשבעיםחתורח,אתבארשוווי
שלחלשוןכיבזח,כתבלויובקדושתלחם.
חקודשולשוושלחם,חיותחואחאומותכל
חתורחשיראלשמעוובאמתישראל.שלחוא

מראשיתוחמביטחקושד,בלשוורקבסיני

תיגושלוםדברים

בגלות,לחיותצריכיןשישראלשראחאחרית,
שעלאומות,שארשללשוובתורחכתבלןח
שחואשלחםובחיותאחיזחלחםיחיחזחידי

שלישראלבכדיחקדושח, mתושלחלשוו
לשונוכאןעדוכו',גנלותתקומחלחיותיוכלו

חקדוש.

אתבארסשההואיוחמסורחל IIיוזחו

זחועלכנזכר.לשוו(בשבעיםהתורה,
ועשותה'הואיוכיחלא)לכאורחיוקשח
ולמחחקודש,(בלשוןועםוו(לבד)אתכם
זחועללשוו.בשבעיםחתורחלבארצריכין
צו,אחריהוךהואיוכי)חמסורחתירץ

קטבותאותיותערכ"ימדרש(עייזזרחעבודח([שהוא]

גלינוזרהעבודחחטאומפנישם,כפשוטופ/יה),
תקומחלנולחיותוצריךאומותחשבעיםביו

לשוןהשבעיםהוצרכוכרחובעלבגלותנו,
ח'הנזכר)לויחקדושתכדרביחתורה,בביאור
כרכרישכתכתיהמ(ועייןאמן.בימינו mבמחיגאלנו

הלםשיהנ"ללויהקרשותדרכיכימ)אותז(המדוראתוהר

שם):עייז ,)אבל,(סוטהקולתכשאניר//הרכש//ימקןר

עייןוגו'.אתכםשאתלבדיאוכל;אט) ,א(
זואומחדייניאיו'י Iרשפירוש

דןשאםאלילים,עובדיחאומותשארכדייני
איוונוולדינואתומטחוחונקומכחוהורג
כדיו,שלאממוונתחייבתיאםאניכלום,בכך

וקבעכג)ככ,(משלישנאמרנתבע,אנינפשות

למח mלכאוויפלאח. IIעכלנפש,קובעיהםאת
איןדינואתמטחאםהעולםאומותבדייני
הדינים,עלמצווחהואנחבוחלאכלום,בכך
חייבזההריזהעלערברראםמצוית,מז'או

היויד).פ"ט,מלכיםהלכותרכמ"ם(עייןמיתח

עלמצווהשהואדחיינורכחובעלונראח
ושכליחם,נימוסיהםכפירקחדינים



חייםתיד

ידיעלשלאהדיןאתמטהאםפניםכלועל
חוותכפיכולונראההנימוסשדרךרקשוחד
בזההישרבשכלהךלולאטעהאפילודעתו,

כפירקיותרנצטווהלאכיכלום,נכךאיו
 ),"לק(סימזיאירחוותבשו"תועייןדעתו,חוות

נםבשיראל,כןשאיומה .) Iט(סימזובתומים
הואשהדיודעתוחוותכפיהדייןחשבאם

ופוסקיםוהש"סתורהדיופיעלאמנםכו,
כלעלהדעת,בשיקולטעהאםגםכו,אינו
נאמרכועלוכון,ממוווחייבהואגזלןפנים

פשוט:וזהכנזכר,וגו'קובעיהםאתוקבע

היוםוהנכםאתכםהרבהאלקיכםח'י-יא) ,א(
אלקיה'לרב,השמיםככובכי

וגו'.פעמיםאלףככםעליכםיוסףאבותיכם
אלקיכתבלאהקודםבפסוקלמהלדקדקשי

העניו,רמזלומרוישאלקיכם.רקאבותיכ"ם
אםגבהוארזיםכגובהאםגםזכותנולפיכי

ובפרטאבותזכיתאולם .יחילהלבכגמול
גבולבלתיהואראשונות) 'ג(אבותמשלשת

הייבוה'ייאוקיכם",מקודםוז"ששיעור.ובלי
היו"םוהנכםאתכםהרבהבזכותכם

רבהבמדרשכדאיתאהטובים,(במעשיכם

יו"םלאוראלקיםויקראח) ,נ"פ(בראשית
צדיקים),שלמעשיהםאלו ,)חא,(בראשית

גדולעניוכןגם-(וזהוורב,השמיםככוכבי

יותראבלבזה,רבה,מדשרעייוככובכים

אוקיה'מבחינת)הברכההואמאודהרבה

יוסףאבות).ורבכת(בזכותאבותיכם,

ברכה(איופעמים,או"ףככםעויכם

 ,)אקסא,(זוח"ארז"לשדרשוכמומאלף,פחותה ,
אותב(ממארחנוכהבמאמרייששכרבבניועייו

שיעורלאיוולמעלהמאלףוזהובאוךר,חי-כ)
מקומוכאוואיומקיףאור[בבחיבתערךולאיז

כו)מ,(ישעהיבכובכיםכתיבכילהאריך].

ושלוםרכרים

מספרלהםישכואםצבאם,במספרהמוציא
גםתליא]בדינאחושבנא[מבחינתוחשבוו
בבחינתברכה,כושאיומהמספרם.לריבוי

כנזכר:עךר)ולאיןשיעירלאיזמאלףיותרנס,

ועוניםחכמיםאנשיםלכםחבויב) ,א(
י IIרשפישרלשבטיכם.וידועים

בטליתומעוטףלפניבאשאםלכםשביכרים
הוא,הגווואםשבטומאזיוהואמייודעאיני

אותו,גדלתםשאתםבומכיריםאתםאבל
לומרשיוידאוימאוד,הלשוןויפלאעכל"ה.
הקודשברוחהכירשלאע"הרבינובמשה
הלאלא,אווהגוןצדיקאםמהו,האדםמהות

ושלאחריוובהאריז"לל Iבחזווגםבבניאיםגם
למיגםהקושד,ברוחוידעושהכירוכןמצינו
שלברבושכומכלכואםמעולם,ראושלא

מפורשכיובפרטע"ה.רבינומשההנביאים

י)פ"ב,עומלקמסתבאירחו(מכליתארז"לבדשרות
יאתהבא»יח,(שמותיתרו(ברפשתי IIשרופירוש

שלהקושדברוחואויהקודש,ברוחתחזה
יוכלורבינומשהואדונםהנביאיםשלרבן

ח"ו.בזהלטעות

רבינולפנישהיהמעשהפיעלרנאהאך
מכירשהיהזן/למלובליוהחוזההקדוש

ברוחועניכםמהותםאדםבנישמותבקוויטיל
חכ),(אותדפרקאבאגראשכתבוכמוהקודש,

פיתקאלפניושהביאומעשההיהאחדופעם
קוראוובעתוריק,האץרעםעגלה,בעלשל

האורמפניהזה,האישהואמיושאלנתפעל
זהכיוחשבובשמו,שראהמצוהשלהגדול

עוסקהיהרגעבאותוכיאזונודעצדיק,הוא

יתומהשהשיאבמהוכלה,חתובמזמוטיהלז
ופיזרתתבישי,שלאחכםתלמידבתענייה

אחתבשעהעולמוקובהושיממובו,כלזהעל
ריקו.כליהיהעניניובשאראבל ,)בי,זהר(עבוהר



חיים

ופניבאשאםח IIערבינומשח'ש Iוז

בחינתטלית(דייקאבזבויתו,וכעוטף
צציית),ה IIד(שעה"כל IIבהאריזכמ"שמקיף,אור

איוואזהחציונים,ודוחהעליומאירושזה
המקיףאורגודלמפניעונותיוכללנראים
מפנילעילחנזכרמעשחוכהאיאותם,שדוחה

נדמהרקעונותיו,עליונראיםלאחמצוחאור
וד"שחקודש.ברוחשעחבאותוגמורכצדיק

ואםוכון,הואזכייורעואיניזה)ידיעל
שגרותםבווככיריזאתםאבוהוא,הגון

ותדעואותושגלדתםבומכיריו(היינו 1אותו
אםויום,יוםובכלכולהחשנהבכלמעשיו

בשבילולאבישראל,ושופטלדייזחואהגון
לפעמים,עליושמאירהבלבדאחתמצוה

אינומדרגתווסדרומחותובתכונתוובאמת

כנזרכ:הגון)

פישרחכמים.אנשיםלכםהבויאמראו
(סרפירז'ולמדרשת(והוארשן/י

נשים,דעתךסלקאקאוכיאנשיםב»פי/וב,דברים
עכל"ח.כסופים,חכמים,צדיקים.אנשיםאלא

דעדייוצדיקים,אנשיםשכתבמחלהביזוצריכיז
ש IIומצדיקים.היינודאנשיםליחמנאידענולא

ובשפתיהפירוש,ידענולאכסופים,חכמים,
בלתיודבריופירש,באיןהנדחקא)(אותחכמים

כלל.מובנים

מההיינואנשי/'ם,מלשווזאתלמדכיוי/ןל
שאמרהיא)א,א(שמואלחנהגבידכתיב

רז"לודרשו ,ם/ Iאנשיזערלאמתךונתתח
וז//שבגובריו.גבראדהיינוב)(לא,כבדכות

דייניםהיינובגובדיו,גברצריקים,אנשים

 ,חילי IIאנשבגובריןגברבצדקתםשיהיוכאלו
מפנייחתוולאכנקבח,כחםתששיהיחולא
 .ותורתוחובעדויעמדוכל

תטוושלוםדברים

חכמתםשברוביו/לכסופים,הכוכיםומ"ש

חכמתםעתבכללהראותיתגאולא
הואחכםאםחמתיחרכל(כיוחריפתם,
/ל Iרןשדרשי[כמו ,ממנומסתלקתחכמתו

אצלושיארלאוממילא ,])ב(סו,בפסחים
בחכמתולשפוטלדוואדידעולאחכמתו

צנועחבושחבמדתכסופי/'םיחיורקחתורח),

ויוכלובקרבםחכמתםישארזהידיועלומעלי,
 :כנןכרבאמת,לדוו

אתחמסואחינועוליםאנחנוהאבכח) ,א(
דיבתוחטאוגו'.לבבנו

(ד"ההרמב"זוכתבהןכיר,לאבעצמםחמרגלים
חמרגלים,דיבתחןכירשלאחטעםהתאנף)ביםג
אמנםעכל"ח.היחידים,בגנאיידברלאכי

חיכאכילחםניחאהלאכיתיקשיעדייו
ויוכיחושיזכירוםזחידיעלכפרה,להםדתהיוי

חמחכאשרבדיעותיהםילכושלאחרביםאת
וכו'.דיבחהוציאו

ברוברבינומשהכידעתיענייתלפייו/לאמנם

עונותםלחשובשלאחשבענותנותו
יתברךשהשםכיוןבדבר,חייבהיהכיאחרי

יתבדראמררקהמרגלים,שליחותצוהלא
לוחיחולאשלח,תצרהאםלךשלחשמו

וכמו ,)ביב,במדרבשד/וי(עייזולשלחםלרצות

קדושתו(מרובכזעלחמפרשים.שחאריכו
חואכיבחשבודיבתם,חשבלאוענותנותו)

 :כנזרכלזחגורםחיה

ד'[לבבנו]לבבנו.אתחמסואחינוכח)(או
 rב(יהושעואיךדדז.במםורה,

אליולבבנולהטות ]ב[לבבנו.וימסונשמעיא)
(איכהכפיםאללבבנונשא ]ד[בח).חוא(מלכים

קול ,אלומשיחחחבליעלרומזיו/למא).בו
וגודלצרורותוצרותמלחמחתרועת



חייםתטז

לגאולההמצפיםשגםעדצד,מכלהשערוריות
צרורותהצרותבלבולומרוב ,ר"לידיהםרפו

ישראללארזהעלותנוטרםוזהולבבנו,נמסו
חכמולוובאמתעולם.לחרותבימינובמהרה
אםכיהימיםבאחריתלאחריתםיבינוישכילו
במסירותונתפללולתורתויתברךלהשםנשוב
ולאצדקהנואליבאבאאזהנאולה,עלנפש
עוד.יאחר

ויטסונשטעבבנו,ואתהטסווז"ש

רק)צריכיןבאמתאבל(כנזכר.ובבנו,
כלוכיבתשובה,(לשובאויו,ובבנווהטות

וכמובתשובה,אלאתלויחדברואיןהקיציןכל
וגם) .)ח"חז, lפ'תשובח(חלכות/ל Iזם IIהרמבשכתב

(כמובשטים,אואוכפיםאוובבנונשא

כלזהכתובעלא)ח,(תעניתרז//לשדרשו

בפש,במסירותהייבו ,בכפובפשוהמשים

בפשבמסירותשנתפללהיינונשמעת.תפלתו
יתברך,שמוכבודלמעושלימחחגאולחעל

,ח Iדא,דרשו(ח"אדבשביערותשכתובוכמו

צדקנואללביאתונזכחצמח»,ואתולירושלים
 :וחסדיורחמיוברובאמובימינובמהרה

רבים.ימיםשעירהראתונסבא-ב) ,ב(

[שעיר]אדוםחגלות(שהוא
וכלותכלית,לבליסובביםשאנווהמרחארוך

בתשובהאלאתלויחדברואיוחקיציןכל
באמתחואהתשובהעיקראמנם .)בצז,(םבחרריז

ויאטרשכתוג)וזהבפנימיותו.דלבאמעומקא
וכםרבבימינו),(לדורותואטר,אויה'

חרע,היצרנקרא(הרהזה,ההראתסב

להםנדמהצדיקיםא)(בב,בסוכהז'/לכמאמרם

הרע,היצרועםסביבשסובביםוחיינוכהר,

ולאהאדם,ינצחופעמיםמנצחחואפעמים
(לבערצפונה,ובםפנורק)התכלית,זהו

ושיוםרבריס

צפוני,הנקראוהואהלב,צפוניותמתוךאותו
ארחיקהצפוניואתכא)ב,(יואלשכתובוכמו

וצפוניותפנימיותאתיטהרווכאשרמעליכם,
יתבטלממילאלבדו,לה'בלתישיהיההלב
בחללבלבהשוכוהרעהצירועצתכח

ליקוטיבתביאבארוכהשנתבארוכמוהשמאלי,
בקרביחלללביבחינתוחייה ,)י(פרקאמרים
דלבאחלליובחתריזשלםבלבככ),קט,(תחלים

התשובהבשלימות,יהיהזהידיועלכנודע),
 :אמןבימינובמהרהצדקנואללביאתונזכה

עובריםאתםלאמרצוהעםואתר) ,ב(
[וגון]עשובניאחיכםבנבול

במסורהוייראומאד.ובשמרתםמכםוייראו

אתממערבוייראויט)טג,(שיעיחואידךדו.הו,

אלקינוהןאלוגוןכנחשעפרילחכו ]ג[הו.שם

אותווייראו ]ר[ .) rז,(מיכחממךוייראויפחדו

גוייםוייראונח] .)חסז,(תחליםארזאפסיכל
מהדרךעללומרישטז).קב,(שםהןשםאת

ל IIזצמבערליוצבימו/זההגאוובשםשכתוב
שאמרהבי) fו(אםרתכמגילהשכתובמהעל
מרדכיהחיודיםמזרעאםלהמו,אשתוזרש

לפניותפולנפוללפניולנפולהחילותכאשר
כזאת,והנשמעהטבע,דברהיפךחואכיוגו/,

עודאשתווכיאישעלצרותיבאכאשרכי
לבבואתולהדאיבלקללובותתגרה

כולנפולהחלכאשרלוולומרבתמרירות,
גדולברשעותזרשעצתהיהזהיאךעוד.יפול
בןעמלקמזרעהיההמוהנהכיישראל,נגד
שחמלידיעללילהבאותובולדאשראגגי
זהידיועל ,)טטו,(שמואלאאננזקנועלשאיל

רחמישנכמרובשבילהואתהצרהכלנהייתה

מזרעאםעצתההיתהעתהנםכועלשאול.
המלך),שאולזרע(היינומרדכי,היהודים
להכניע(היינולפניו,לנפולהחילותכאשר



חיים

כמועלז,שירחםכדיעצמךאתולהפיל
(גםלפניותפולנפולשאול),זקנובימישהיה

עליותקוםזהידיועלעליך,וירחםעתה,
אך .המלךשאוללזקנושהיהכמוותשפילו,

מדבריםעודםעצתם)והפרובלבלוהשמיםמן
המואתלהביאויבהילווגו',המלךסריסיעם

ודעתה),עצתהלגמוריכלה(ולאיד),שם,(אסתר

אלובחינת[ובאמתהקדושים.דבריוכאועד
איכהרבהבמדרשמבוארזהוכעיןהדברים

צוהטמיאשחיקנבוכדנצרכי ,)ח(פ/ה

ישראלישובושלאכדיבערמימתולנבוזראדז
קשים,ביסוריםעליהוזמפלייהאדלאבתשובה

 , iלאלקיחובתשובהכךכלציעקושלאכדי
ננדומנהווחדכדבכראותםיבכושוכאשר

בפהכברשכבשוכיוואברים,אבריםליהעביד
בפרךב)יא,(סוטחפערהאצלעודמצינווכורך,
והבו].רךבפה

מדרגההעם,(היינוהעם,ואתוז"ש

עובריםאתםיאמרצוהפחותה),

אליפןעמלק(שהואעשו,בניאחיכםבנברי
מכםוייראוהעמלקים)עצתוזהועשו,בו

לפניכםעצמכםאתויכנעיומכם,יראו(שהמה
תרחמי(שלאמאורונשמרתםיאז)כנוכר.
לכםהמהיכלוןהידישעלכנזכר,עליהם
כלכיהנאולהקידםעתההואוכוחווו).

להכניעהאופניםבכלינסוהעמלקיםהשרים
כנזכר,עםההמוובפרטישראל,כללתחתם
לשריםוישימוםרכות,ובאופניקשותבאופני

זהוכלחירות,להםיתנוולדמיווהארץבכל
אתשיתיאשווכדיהעמלקי,הרעהיצרעצת

הכתובמזהירןהועלהנאולה.מזעצמם
אצלם,להתדבקשלאמאור","ונשמרתם

לאפרקאשלימהלנאולהלהשתוקקרקוהעיקר
במהרהשמיםמלכותולהקיםמנלותאשכינתא
בימינו.

תיןושלוםדברים

גם(היינוממערב,ןייראוהמסורהוז"ש

 j[ןעיימערב,בחינתשהואהחשוךבמקום

ביתושמחתחחגימימאמרשישכרבשערשבתכתימח

חפכוב)נא,(סוהכשאמרומחעלו)ב-ד(אותהשובאח

םשאתויעדו)יכירושם],עייןוכון,ב IIלמערפניחם

עפרילחכוונםהעיקרי,התכליתרק(ןהוהי,
אבלעצמם,את(שיכניעיז),ז,(מיהכינו'כנחש
הקבווה,(אתממךויראולתכלית)רקיהיה

למלאותאתכם,העולםהאומותלהחניףולא

האומותביולהתבוללכדיהזה,עולםתאות
התורהבביטולןהידיעלתחתיהשאולולירד
כישמו),(יתברךאותווייראורק)ח"ו,

ה'שםאתנוייםוייראוארץ,אפםי

אמן:בימינובמהרהצרוויהיכן(כנוכר),

פעםואמרתיהנןכר.המסורהעליאמראו
נגדמוסרדךרעלאחד

 iהמיזראחיסטעלהםהדומיםוגםהציאניסטעו
הכפירהכדרךהאנודיסטעז,(הצבועים)ובפרט

זהידיועלהקודש,באץרבקאלאניע"זשלהם
גואלבביאתישראלבניבלכהאמונהיכרתו
בימינו,במהרהמשיחנודודכוהשמים iמצדק

גםיזיקאךיועילללאדרכיהםכלוכאמת
קנאתידיעל iהקאלאניע/'בישובהןהבעולם
בעל(לחנאוויהונתובאהבתשכתבוכמוהגויים,

ואתחנן,פרשתהפטורתעלל) IIזצותומיםאורים

וכנודע.

בנבויעובריםאתםהכתוביםבהמשךוז/יש

הלזאדום(גלותעשו,בביאחיכם
לכם,להטיב(שיחשכומכם,וייראוכנזכר).

[לפנים]הכבודיראתמכםשיראוידיעל
עלהחנוףבהמאנדא/'tפכמוושנאציאז,בתורת

ואךהבל,הכלובאמת ,פעו"רבע"להשרידי
זהידיועלכנזכר.האמונהובנפשבנוףלהער
האמונהבחסרווח"והקץאתירחיקו



חייםתיח

ובשמרתםכו)עלכראוי,ןהעלוהתשובה
אגודותלשוםלהתחברשלא(מזהמאור,

הלן, .החופשמזכותהלוקחיםאלווחבורות

אוהלן).השקר'ט Iהמאנדאבתורונקראים

בהאומותיתנרוזהידיעל(כיבם,תתגרו
והיוניםהערבייםהקודשבאץרכעתהדרים

ביומעוררותחרותוקנאהשיעור,לאיוודומיהו
ואכיבעדנו).טובתכליתולבליהאומות

ערבנלות),עתה(לעתמארצם,ובםאתן
בארץהאלו 1הקאלאניע"(כי ,רגוכףמררך
יהיהזהומשם,ישראלבניאתיגרשוישראל
הקדושה,תורתינומהדתשציאואוהסוף.

שנהיםגםאוישראל,לבנייחשבולאוממילא
לריעותא.תרתייהיה

עדאגתד)(מדרשרז"לממדרשו'/לרש"י/ש Iוז

הזתים,הרעלרגלכףדריסתיוםשיבוא
עדהיינווגו'.רגליוועמדוד)יד,(זרכיהשנאמר

ידיעלהשמיםמושלימהלגאולהשיקראונו
לאבימינובמהרההמשיחומלךהנביאאליהו

תחבולותכליועילולאזהוטרםלשם.נלך
האלו),והאגודותהכלביםמיניכלהכופרים

 ,שעירהראתנתתיועשוירושהכי
מאתםתשברואכוכנוכר).אדום(בגלות
מאתםתכרומיםוגםואבותם,בבסף

(יעןרנובגלותאצליהםשאנוושתיתם,בבסף
המהכיאצלם,לקנותבפרנסהיתברךהשם
אנחנוולאהמאכליםומוכריהאדמהעובדי

ברכךאוקיךה'כישיהיה)ורקהגולים.
והרחבהטובה(בפרנסה ,יריךמעשהבבו

צדקנואלביאתעדהצטרכותכללקנות
בימינו).במהרה

ממערבוייראולעילהנזכרהמסורהוז"ש
ודומיהואשכנזהמדינות(המה ,'האת

יש[כןהמערב,מדינותשםעלנקראושהם

ושלוםדברים

אםלתכלית,איננווזהוצחות],דךרעללומר
ולעשותאלקיםכיראילהיותרוציםהמה

ויתבטלהחדשים,בדרכיהקושדבארץסדרים
עלוכנודע,הנסבעלמאירמרביוהידיעל
שכתוב)ווהלעיל.כנזכרמאודונשמרתםכו

בדרךחניפה,בדךר(היינוכנחש,עפריוחכו

בענוהילכובאץריד),ג,(כראשיתתךלגחוךנעל
לדרכיהםמעטמעטאותנולקרבפסולה

שמירהצריךוןהוהקודש.בארץהחדשים

שיהיההעיקררקישראל,לבניהואגדולונסיון
ארץ,אפםיכואותוויראוהתכלית)
מהם).והנצוצותהארץכנפותדןכל(בקיבוץ

האובדיםשיבואוה'שםאתגוייםוייראו

מצריםמארץוהנרחיםאשורבארץ

ושוים,בירהקורשבהריה'והשתחוו

עירלירושליםשיראלבניעמונדחי(בקיבוץ
אמן:בימינובמהרהרצוויהיהכוהקודש),

עשובניאחיכםבגבולעובריםאתםד) ,ב(
רשעיםה /I(רברמב"ןעייןוגו/.

עשובניאחיכםוטעםלשונוווהשכתבאחיכם)
כיאחיםזרעווכלאברהםמןישראלשיחוס

אדומיתתעבלאטעםוזהנמולים,הםכולם
הפלגשיםבנירקהוא,אחדכיח)בנ,(לקמו

מןבאחוה,אינםקטורהבניכלומדיןישמעאל
ןרע,לךיקראביצחקכייכ)בא,(כראשיתהכתוב

עכל"ה.

כי ,קדשודעתוכללכלללהביוןכיתיולא
א)לא,(נדרים/ל Iחודרשתהוכירלאאיך

ובזהעשו,בנילמעטיצחק,כלולאביצחק
סעיףא flתקצסימןחייםאורחערוךשולחו(עיי!הפלוגתא

אםלז)אותהתפיהלנוסחמאמרמאמרותמחשהיעיי!ן,

ועקידתהשנהראששלזכרינובתפלתלומר
שייךשבתפלהכיוזיעקב/',"שללורעוציחק



חיים

ברורהשלוזולומרלהחמירצרריכיזלומר
הקדושהזוהרמדברי(וכנודעעלמא,לכולי
מקוםבכלפסקינולדינאאבל ,»ברמון(ווחו/ג

וציחקאברהםזרעבקראולאעשודבבי
ואיכנודע.יצחקכלולאביצחקל l/חזמדרשת
עשיבנילהאדומיםבזההכתובשקראומשום
כלשוןולפרשלדחוקצריכיזאחיכם,בלשוו

וכשיעורדוכתיבכמהשנפלאהכתובים,
למשיחוה'אמרכהא)מה,(ישע~ההכתוב

להבחתבאמתאבלבכרי,היהכיאםלכורש,
כי IIשכתבמהובפרטכו.לומראיןהקיום
בניאתומיעטעשו,בניעלבמולים/ןהםכולם

זהויצחק),מזער(שאינוושימעאלקטורה
מעולםבמוליםאינםעשובנידהאביותריפלא

גדול:עייוצרזכרחךועלכלל,

וגםואכלתםבכסףמאתםתשברואכוו) ,ב(
ושתיתם.בכסףמאתםתכרומים

רבידדרישהל"ח) ,ב"פ(זרהעבודהירושלמיעיין
ם, Iעכו/בשיולילעניוהלןהכתובעלשמעון

מקייםמהוכו',מברייתזנשתבולאמיםמה
י IIדרשבהךדרשידלאקרא(הךרובהחייא,רן

תשברואוכלמשה)ובפנישםעייןעליו,הקשה
זהדמהוקשהכסף.עליוהרבהלאוואםוכו',

וכיאחריתא,לדשרהקראצריךלמהשאלה,
ליקחשלאלגופיהצריךהלאהוא,מיותר
וכמ"שמלא,בכסףרקמים,אפילואוכלמאתם
יט).ב,(כמדברחקתבפרשת

נצחיות,הואדהתורהכיוזבפשיטותוי"ל
גםכיתכלית,לשוםבאלאהזהוהדבר

אדוםהניחםלאישראלשהבטיחםאלהבכל
למהכןאםכא), fכ(במרברמעליושיראלויט

וכון,מאתםתשברואכלהתנאיםבכלזהנאמר
שהואוודאיאלאובכאו-חקתבפרשתוהוכפל
לכלבירושלמיוטרישקילשפירכןעללדרשה,

תיטושלוםדברים

 ,ממנוללמודקראהךאתאלמאידאמרמאן
פשוט:וןה

מלךסיחוןאתביךדנתתיראהכר-כה) ,כ(
והתגררשהחלוגוןחשבוו

ויראתךפחדךתת[אחל]הזההיוםמלחמה,בו

ישמעוןאשרהשמיםכלתחתהעמיםפניעל
דו. ,'דהחלבמסורהמפנז.וחלוורגזושמעך
ארצואתלרשתרשהחללא)כ,(לקמזואיךד

 ]ר[יב).ג,א(שמואלוכלההחלנג]עניינא).(בחד
תתאחלוגם .)כא,(עוברהיהזההחלוגלות
ז)ג,(יהושעואיךדדן.במסורה, fגאחלפחךד,

אתאחלולא ]ג[ישראל.כלבעיניגדלךאחל
פיעללומריש .)זלט,(יחוקאלעודקדשישם

גמלהעו~יזלכט, IIפירהכבמרבר(עייןבראשוניםהנודע

מאמדאלולחרוש(מאמרייששכרובבניקו)אופןעמוקות

באלול,היהועוגסיחוןמלחמותכיוט),אותזא
עניווהוא Iבאלולתהיהומגוגגוגמלחמותוכן

ישראל,לארזכניסתוקודםהמלחמותראשית
הכניסהטרםומגוג)(גוגהמלחמותסוףעד

 .בימינובמהרההאחרונהגבאולהשיראללארז

ההיוכו').סיחוז(מלחמותדן,במסורה,ש IIוז

בחד(כנןכרארצו,אתירשתרש

המלחמותמתחלת(שזהווכיה,ההיעניינא).
מלחמתשהואכלהעדישראל,לאץרלהכנם

וסוף)התכליתיהיהשאזכנזכר.ומגוגגוג
במהרהממנו(שיגאלנוהזהההיוגיות
כנזרכ).בימינו

עיויראתךפהדךתתאהיבמסורהש l/וז

אשרהשמיםכיתהתהעמיםפני

(שזהומפניך,והיוורגזושמעךישמעון

הגמור.בתיקוןבימינובמהרהלעתידיהיה
כיבעיניגריךאהיאן)יהיהוהעיקר

קרשישםאתאהיייא(ואז)ישראי,



חייםתכ

ביובגלותנוח"ושמיםשםיתחלל(שלאעור,
בגאולהבימינובמהרהשמויתגדלרקהעמים,
שלימה.

אתחרואותעיניךבא) ,ג(פרשתובסוף/ש Iון

ישניאיוקיךחיעשחאשרכי

יביחייעשחכןחאיחחמיכים

(שןהושמח,עובראתחאשרחממיכות

כלכיבימינו,במהרהצדקגואלבביאתיהיה
ממלכותכסאוהפכתיוגוןיחרבוחרובהגויים

כנזכרכיחוערמחחיש IIוזככ).כ,(חגיוגון

שזהועתה),נגמריהיהאזשהחלומהלעיל,
רחמיוברובבקרובדודבולביאתהכנה

וחפריו:

הפטורה

וחםורוממתיגדלתיבניםוגוןישעיהוחזון
יפלא(ולכאורה .)כ-אא,(שיעיהביפשעו

יתבךרלוחרעונוומהבה'פשעומההלא
אולםבחטאתינו).חרעונולנורקחלא ,שמו
בי) ,א//פזזטאהשיירם(שרינמדשר/ל Iחזאמרו

שחואהיינושבשמים,לאביחםמפרנסיזישראל
רצונובניוכשעושיושמויתברדלפניורוחנחת

מהחלזח,שמייהגחזההעולםהתחתוובמדור
פרנסותממעטיןכאלוהויכשחוטאים,כןשאין
דאמרלמאןגםוחנח .כנןכרלפניורוחהנחת
חיינו ,)ככח,השנה(ראשכוחנצריכותאיןמצות

ונחתתיקוניםלעשותאכלחובתו,ירילצאת

ושלוםדברים

עושהאיןזהכימובןעליונים,בעולמותרוח
דעתבלתיחמעשהכשהואחצרי,ךהתיקון

ירעשכתוב)וזהלעילא.פורחתואיוומחשבה,
 ,)גשם,(שםבעייואבוםוחמורקונחושור

בהרגלםהואומציתתורהשעושיםמה(היינו
וחואקחלותיהם,ומנחגיאבותיהם,ממעשי

לשדחלילדמעצמושידעוחמורהשורכמו
רעתכיאם ,קוחנווביתבעליולאבוסולשוב

בבחינתרקהטוביםמעשיהםוכובהם.אין

אבל)כנזכר.בעליואבוםוחמורקונחושור
יאעמיבדעתו).(לחביוירע,יאישראי
כנזכר),חמצותבכוובת(בהתבוננות ,חתבונן

למעלהרוחבחנחתבי,פשעוחםזהידיועל
בימינובמהרחלתקויעזרנוחו ,לעילכבזכר

אמן:

אותו(היינו .)םש(ידע.לאישראלריאמאו
בחינתעליונהכמדריגהשחם

עצמםאתהתקשרולאיר"ע,יאישרא"ל,
(דדכיכראויועבדהואבדאלקיאת/ע fדבמדת
מוחיו,יניקהעיבור(ר/ותעמ"י, .»טבח,אהיימם

יניקהעיבורבמדריגותכראויחלכושלאהיינו
שערחיים(עץ'ל fחאריזבכתביהמבוארמוחין
 ,חתבוב"זיאאפילו)וגםיעיד). ,י/'פהמלכים
בחינתכביכול,האימארחםשחואבינה,(לשון
שכתובכמודקטנות,מוחיןעודשהואעיבור,

א Uפדקטנותמוחיושערחיים(עץהאריז"לבכתבי
ירחמנוחןרכאוי),הלכולאכןגם ,)כ uופ

בימינו:במחרה



תכאושלוםואתחנזחיים

ואתחנן

לאמרההואבעתהוי/ח'אלואתחנןככ) ,ג(
רבה(רבריםבמדשרנודעונר/.

התפללע"הרבינומשהכיובספריםי)פיווא,

מתפללהיהואםואתחנ/'ו,כמניןתפלותתקט"ו

אלאלארץ,ליכנסנענההיהאחדתפלהעוד
השכלמוסרומזהלך.רבלואמר/ה Iשהקב

להרבותשלאבזמנינוהטועיםהאויליםננד
צרותינוברוב(גםשלימה,הגאולהעלבתפלה
ומהיתומהכיבאמרםהאלו),משיחחבלי
עלעשרהבשמונההתפלותעלתפלתינויוסיף
היהאםכיראיהומזהנושענו,לאועדייןככה,
היהאחתתפלהעודמתפללע"הרבינומשה
לךרב(חלילה)נאמרלאשאלינווכיוןנענה,

אלפיםאלפיכמהיודעומיעוד,מלהתפלל
בימינו,במהרהשלימהלגאולהיצטרכותפלות

ה IIתפלבי"תביתיכיז)נו,(ישעיהשכתובכמו

ומישיראל,ת IIמתפלונבנהשיהיהוגו',יקרא

לזה,ישראלמכללציטרכורבמספרכמהיודע
ולשפךולהתפללרבהמצוהכעתבודאיכןעל

פעמים.כמהבדברינווכנזכרככה,עלרקנפשו
בעתאחדפעםימצאואוליהתפלותברוביוגם,
שלימהבגאולהלהענותמסוגלשהוארצוו

אופניםבכללעשותיביןוהמביןבימינו,במהרה
דידן:במהחובקרובשלימהלגאולהונזכה

כםפירם)(הובאבמדרשהוי/.אלואתחנןבג)(גו
עלאלאהוי'אלתקריאל

ל Iרז'שאמרודרךעלבפשיטות/ל Iויהוי/.

א,א(שמואלבחנהשנאמרמהב)(לא,בברכות

פלוליםשעשתההויווה,ל Iעוחנהותתפללי)

נמיוהכישם.עייןבטענותיה,כביכולקונהעם
מהי)פיווא,רכה(דבריםרז"לבמדשרכמבואר

שפירדשרוכןעלע'וה,רבינומשהשטעו
 :כנזכרהויועללומרשצרך

הכונהדךרעלקצת,פנימיבדרךיאמראו
עלקרדשבשבתרבאבקידושא

שהואהוין/ה,עלתתעגנאזיד)נח,(שיעיההכתוב

(כביכול)למעלהשהואואוזועתיקבבחינת
בסידרר.שםעייןאנפין,זעיר(הוייוה)מבחינת

הקודשלארץנכנסע"הרבינומשהוכשהיה
יחידהבבחינתאזשלימההגאולההיה

(זעירהוי"המבחינתלמעלהשהואשביחידה,
איתקריאיהמדרששכתובוזהאנפיו).

לעתידשיהיהמההוי',בנ"יאיאהוי',
"בעתואתחנןשכתובכמוצדק,גואלבביאת

קבציובעתאתכםאביאההואבעתעלההוא",
בדווה i(ועייאמובימינובמהרהכ) fג(צפניהאתכם

זה):שלאחר



חייםתבב

ההראבעתהרי"האלואתחנןיאמראו
בספריםשכתבומהפיעל .רגרו

התפלהרעניניסדרמכאןללמודהקדושים
מכאולמדולמהולכאורהלטובה.וסגולותיה

לסתורמעשההלאשתתקבל,התפלהלצרךר
נתקבלה,לאהדור)(בעוןהזאתהתפלהכי

לאץרהוליכנולארבינושמשהזהידיועל
כנודעוהגליותהחורבנותאלהכלהיוישראל
הקדושים.בספרים

מפיעלומיבימיששמעתימהפיעליו,לאולם
מראדאמסקזיוועאבהרםמהרו'רההווק

משהתפלתכי ,ןובפסוקלאבהרס)חסרספר(בעל
בעתעלההוא~בעתמ"שהיהעווהרביבו
ג,אתכם-(צפניהקבציובעתאתכםאביאההוא

זהועלבימינובמהרהצדקגואלבביאת ,)ב
לדרכובזהקצתאזוהארדהתפלה.פעלה
 .)'רבהומאיזהתכובעלךלרפשתלעלי(עייזבקודש

אמרתיבאבבט"ושחלואתחנןפרשתובשבת,
יששכרבשערשכתבתימהפיעלבזה

(בט"ושאזאי)אותמגלבתרמאמרבאחורש(מארמי

רראשב'ליוםהנסיהרהארתמתחילבאב)
השנהראשבתפלתוהכונהשם.עייןהשהנ,

ובכןהתפלות,בכלשלימההגאולה'עלרק
בקריאתהכנהזהוכועלכולם.וכווכו'ותמלךו
(אביאההוא'בעתוכווואתחנןהתורה

התפלהצרדזהועלל. IIהגכדבריאתכם)
צדקגואלככיאתגליותלקיבוץשנזכהלהתקבל
שנלמדהתפלהעיקרוזהו ,בימינובמהרה
גואלבביאתבבטחיתקבלשזהוכיווממנה,
יוםבכללואחכהעיקרים,מהי"גשהואצדק,

הגאולהלקרביתבךרהשםיעזרנושיבא,

אמו:בימינובמהרה

אתעבךדאתלהראותהחליותאתהכר) ,ג(
מיאשרי"החזקהואתגדלך

ושלוםואתחנז

כמעשיךיעשהאשרובאץרבשמיםאל
ואיךדדן.גן,להראות.במסורהוכגבורותיך

 ]ג[והשרים.העמיםלהראותיא)א,(אסתר
וכגבורותיך .)חר,(שםאסתראתלהראות

קנאתךאיהטו)סג,(ישעיהואידךדו.גי,[במסוהר]

וגבורותדר)קמה,(תהליםואידך ]ג[וגבורתך.

עווה,רביגומשהדהבהבפשיטותיו,ל .יגידו

ידוגודללושיראוצרדהיהלאעצמובשביל
פהבמחינתהיההואכישמו,יתבךרהחזקה

כבודבשבלירק ,)חיב,(במררבבואדברפהאל
ויהיההגויים,ביןבפרטשמו,שיתקדששמים

 ,כביכולהקדושההשכיבההתרוממותבזה
שמו.יתרכךמלכותוכבודשהוא

אתעברואתוהראותהמסורהוזו/ש

בשביל)רקצורך(זהווגו',נרוך
יאמרולמה(כיוהשרים,העמיםוהראות

נכודובקדשויהיהרק ,)יעט,(תהליסוגו'הגויים

והראותוז"ש)והשרים.העמיםהגוייםבעיני

הקדושהלהשכינהרומז(אשר fאםתראת
היינו ,)בקגפ,זוח"ג(עייזהמקובליםבכלכמבואר
כנזכר.יתברך)שמונכודשיהיה

איהואידךדן ,וכגבורותדהמסורה/ש Iוז

לכבודקינא(אשר ,ובבורתךקנאתך
יראבולאאם ,ח"וגנוייםהמחולליתברךשמו
כיואם ,שמויתבךרוהתגלותוכבודואת

הבאיםבדורותובפרטכדאי,שאיניבשבלי
קיב,שבת(עייןוכו'כמלאכיםהראשונים"אםאשר

הדורלפיהמנהיגיםוגםוחסיר,והילך ,)ב
ורוררורזה)כלעםהרבים,בעונותינו
(כמייגירו,וגבוריתיךמעשיךישבח

בסופוהקודשבאגרתאלימלךבנועםשכתב
החג"קעלשהיההמחלוקתעניועל

ודורדורבכלכיודעימיה,זי'ועמבארדיטשוב
הקודםלדורדורהצדיקים,שלמעשךישיבח



חיים

--בדורויפתחבאמתאכלצדיקיהם,ישכח
השםוצרד ,)בכח,חשנח(ראשכדורוכשמואל
גבורתולהראותלהושיע,כבודולמעויתברך
היהזהו .)שהואכמותהמנהיגכיגםוכחו,

רכינומשהמהימנאהרעיאשלזכותמלצית
_.ולטובתותורתו,יתבךרשמוככודלמעןע"ה

 .קרובועםישראל

איההנזרכבמסורהשכתובמהבזהלומרויש
איינוונעיךהונוןוגבורתךקנאתך

יקירהבויט)לא,(ירמיחכמ"שהיינו 1התאפקו

כוהמ"ועליכו'שעשועיםילדאםאפריםלי
ישבחלדורדורכהסמיכותהיינווגו',לומע"י

עלממתיושמויתברךהיהאםכימעשיך,
בזמוגואלבמיאהיההדורוצדקותזכות

בדורותהיינוהקדושים,ורכותינואכותינו

אלאוכו'.כמלאכיםהראשוניםאםהקודמים,
וזהודורנו,עלשמויתברךשהמתיוודאי

השפלדורעדודורדורבכלזכותלמלצית
קנאתךאיהוז"שדמשיחא.בעוקבתאהזה

המ"ובחינת(היינו ,ונעי"ךהונו"זוגבורתך

ישראל),כנסתעלשמויתברךשאמרלו,מע"י
(שנתאפקהתאפקו,הזה).דור(עלאיינו,
הגםהזה,דורעדצדקהגואלמלהכיאית"ש
מצטערהגלותכזמו ,ך/ Iמעיהמו"זבחינתשהוא

ברצונוכיאך)ישראל.שלבצערוככיכול
בדורולגאלנועתהעדלהמתיו'שמויתברך
וגו'ישבחירוררורכיוהגםהזה,

איהכןעללעיל),(כנזכריגירווגבורותיך
עתהשמויבתרךנאהראהוגבורתך,קנאתך

צדקגואלבביאתשמךויתקדשאותותיך
אמו:כימינוכמהרה

ה tבד/ז)פ"ב,רחב(רבריםרכהבוכררשכר) ,ג(

ואףוגו',החילותאתה
עסקלךאיןיכו',כולעשותכיקשמשה

תכגושלוםואתחנז

יומת,הקרבוהזרא,נא)(במרברשנאמרבכהובה,

ויפלאשם.עייןוכון,במלכותעסק·_לךאין
 _··~}iז;לג~ןמקל(לונקרא-מלא-סותרזהדהרימאוד

היהרבינומשהכיוגון,מלךויהי-'כ"שורוז

וכפרטפעמים,כמהל ffחזבדרשותוכו ,מלך
ש fמ/(וכשלמאשם.עייןא)(קב,זכחיםס iבש'
יד)ד,(שמותש lfכמניחא,בכהונהעסקךל fאי

רבינומשהכינגזרומאזהלוי,אחדואהרן
קשהמלךעלאבלהכהו,ואהרוהלוייהיה

כנזכר).

רבינומשהרצהכיהנושא)(לחומרויו/ל

כניושיהיו ,אכינואברהםכמושיההי

השושילתאשהואוכמו ,גדולתואתיושרים
מלךוכדיושלשה,לאכותראשמאברהם
שהמלוכהכ)יז,(שוטפיםמשהכתורתכמפושר

טו)ו,(ויקראנאמרבכהן(וכואחריו,ולזרעולו
למשהניתןלאוזאתוגו'),מכניותחתיוהמשיח
ואתיהמדרשקאיזהועלאחריו,כניושיהיו

שפיר:

אמרשאכרהםהנוול,רבהבמדרששםעור

שיהיוכדיומתבקשאםעולםשלרבונו
אמרלי,תתןברחמיםלאוואםלי,תןבניםלי
דברוהנהךל,מתבקשבדיןחייךהקכ"הלו

הגםכהונה,כמתנותשםעייז .אליוהוי"ה
והניקודרחמים,שלשםשהואהוי/והשכתיכ

ח fl(רזופרשהברמב"זועייזהדיו,מדתם Iאלקיו

וקשההכונה.המתנותלשווכאועדאלוקיםכ),ח'
כתיבוהיכורבההמדרשדבריכפשטלהעמיסו
אלקים.משםכזהשהניקוד

כיכהונה]במתנותשםשכתובנכמוויוול

 ,)ז"יד(ת IIקשודיבורהיינוהו,רב"ר

כרזומים.אםבדיןאםוהיינורחמים,הוי"ה

מלכו"תבחינתהואדיכו"רכילומרישוגם



חייםתכד

דמלכותאדינא ,)אבח,ביתיקיואיו,תיקי//ו(חקרמת
כנודע:א)בח,(ברריםדינא

חייםאלקיכם tבההדבקיםואתםר) ,ר(
שכתובמהעייןהיום.כולכם

הזההכתובעלחרבקים)ואתם ח'/ר(לויבקדושת

כלפיבתהואאלקים,השם.היינואלקיכם,כי
ישראלבשבילהכלהפיבוביםוכלוכו',הסיבות

כלדייקאאלקיכםבה'וז"שבסיבותינו,והכל

דבריותוכןכאועדבשבילנו,הסיבות
הקדושים.

הנודעים'ם tהרמבדבריפיעלעודבזהוי"ל
הואהדביקותכיח) I1פיח"גכבוביםמוהר(עייז

מהכפיהיינוהשמים,מוההשגחהסיבת

ההשגחהעליוכןיתברך,בהשםדבוקשהאדם
דבריותוכןכאןעדלטובה,השמיםמזפרטית

ערך(לפ!ןהרבקIון'ים,ואתםוז"שהקדושים.
מהקדושת(כנזכראיקיכם,בה'הדביקו"ת)

מקבליםאתם(כןהIוןום,כווכםחIוןIוןייםלוי),

מקורשמויתברךעולםשלמאלופוהחיווות
והברכה).החיים

לויהקדושת fהקדושאמריכונתלהביןאמנם
כלסיבתהואאלקיםהשםכיש fבמ/

עללומריותרזהשידלכאורהכיהסיבות,
יבתרךוסיבותהויותכלהמהוההויווה,שם

בחינתשהואאלקיסהשםכןשאיומהשמו,
וצמצום.דיו

עו/ב)ח , Iרח,ירשער/א Iחאגווגינת(עייןכידוע ,יןולאכז

אכזהזםב"ננ,גימטריאאוקIוןייםשהשם

גםהסיבותשכלבבירורולידעלהאמיזצריכיז
ית"שמאתורקהםהטבע,פיעלהרנאות
שיעורלאיושבפרטבפרטפרטית,בהשגחה

צביחכםמתשובתבזהמ"שוכידוע (וערך,

 .)ע fהטב/כבחינתזהשדרשהחכםלעניןמ)(םימן

ושלום iואתחנ

הואלבדוית"שהשגחתושזהוכשמאמיניםואז
חרבקים,ואתםוז/ושבשורשו.הכלנמתק

בה'בזה)במחשבתוכשדבקיםזו,(באמונה

מדרךשהואשנראהמה(שגםאוקIוןכם,

אלקיכוום,הואשמו,יתברךמהויווההואהבטע
 ,ישראלבשבילהכל,הואבשבילכםהיינו

ואזהזה,ועולםהעולמותכלבשבילנושנבראו
(כנזכרחיוםכייבםחיים'!קויים)זהידיעל

לוי):הקדושתוכדברילעיל,

חכמתםהואכיועשיתםושמרתםו) ,ר(

העמיםלעיניובינתכם
רקואמרוהאלההחוקיםכלאתישמעוןאשר

רש/'יפירשהזה.הגדולהגויונבוןחכםעם
וצריך .כמשמעוועשיתםמשנה,זוושמרתם

לאאםכיכמשמעו",ועשיתם IIהלשוןלהביו
זהעלל ttרזמדשרלדרושאולפרשלוהיה
פירששלאבמקוםכמשמעוהואממילאהלא
כלום.רשווי

יחשבולאשרלהורותבאשזהרנאהאולם
הצבועים,חכמיםמהתלמידיוגםההמון,

ואומריםהעולם,אומותחכמתללמודצריכיןכי
שעםשיאמרוהגויים,בעיניהוקידושזהוכי

שגםקרובי,עםשיראלהזההגויובבוןחכם
אחריילכוזהידיועלהיטב,ידעובלשונותם

אתויטמאונרכים,בילדיוישפיקווהיבלוההבל
ויאמרו ,ר//לכפירהבלימודיובנותיהםבניהם

בזה.שמיםשםיקשדוכי

שאמרמליטאז'ולאחדנאוןבשם[ושמעתי
לב»(בכאמור(בפרשתהכתובעל

בניבתךרונקדשתיקדשישםאתתחללורלא
אםכייתר,שפתזההרילכאורהכישיראל,
הנהאך .יחללוהולאממילאשמיםשםיקדשו
כניהםשולחיםאושהולכיםמייאמרו



ח'י'ים

חילולכיאםואוניווערזיטעווט,בנימנאזיווום

בחילולשם,כלימודםכתחלחותורתוחשם
זחידיעלכייאמרואךוכיוצא,קודששבת

וחבלכנוזל,שמיםשםיקדשולמודםכשינמרו

תחללוולאתורהאמרהזהועלפיהם,יפצה
ספרבבתיבניהם(בלימודיקדשישםאת

כפיכינםותורתו,שמיםשםויחללוחנכרים,
ךכ)אחרחשםקידושזחידיעליחיחדבריחם
משלזהכל(עםישראל,בניבתוךונקדשתי

רכחכמדרב(עייזמעוקצךולאזגדובשךלאוכוו
השםבחחילולשמויתברךרוצחואינו ,)יכ, fפ/

זהידיעלחשםלקידוששיבואובשבילנם
דבריו].כאועדדבריחם,כפיכךאחר

 ,יתברךחשםבתורתשעוסקמיכלובאמת
אנישלהם,ספרככתילמדלאכיאם

בכל ,)כ~ח,(משליכתיבערמהשכנתי[חכמה]

מאומותוחפרתמיםהשריםוגםחחכמות.

באמתועוסקחוליראויכבדויחשיבוחוחעולם
ומקוייםרואות,עינינוכאשרומצות,בתורה

עלוינקרא tהשםכיהאץרעמיכלוראובנו
ויראוויראתו),בתורתוהו(שם ,)~חכ,(לקמז

בעיניהם.ולחסדלחןהוויתננוממך

(לימודובשנה,זוושוברתםי ttרשוז"ש

(חיינוכמשמעו,ועשיתם .)ס ttחש

,בפשיטות,כמשמעוחמעשיותחומצותלעשות

וגםחעולם,אומותלחכמותיצטרכומבלי
שיחיחצוועק,וואחלטעחטיגעזמצותלעשות

(דייקא,הואכירק)חעולם,אומותבעינינאח
יעיניובינתכםחכמתכםחו).מצותעשיית

החקי"םכיאתישמעוןאשרהעמים

המשפטים,דוקאולאדייקא,(החקיווםהאיה,
אומותבעינינחשבבזחשכליות,מצותחיינו

במצותנםרקבזה,מודיםהםשגםכיוןהעולם,

צרוושהוארקטעםשוםלחםשאיוחוקים

תכחושלוםואתחנז

עםרקואמרוזח)כלועםיתברך,חשם

(בעשייתנוהזה,הגרויהגויובבוןחכם

תקוףותורתוח'באמונתומחזיקיםח'מצות

כנזכר:כז)נםבעיניהםיובטוזחוחימנותא,

קרוביםאלקיםלואשרגדולגוימי'יכז) ,ד(
 .אליוקראנובכלאלקינוכה'אליו

יעננו )~כ,(תהליםואידךדו.במסורח, fבקראנו

עלחחמוןיתמהולכאוהדכי ,י"לקראנו.כיום
כה'וגו'לואשרגדולגוימיכיחלזהכתוב
הרבחישדהאאליו'ן,קראנו/בכל Iאלקינו

אמנם ."ו Mנעניםואיןאליושקוראיםתפלות
לנויתוכשזוכיםכיבזמן,תלויחעניןיו,ל

ואםדידן.בימינובמחרהבקשתינו,אתבזמנינו

ענייתונמשךנדחהאז ,/ו Iחהקטרוגינרום

שליומוערךלפישבשמיםהזמועדהבקשה
איקינוכה'וז"ששנים.אלףשהואה IIהקב
דןקראנובכלוחמסורהאייו,קראנובכי

העיקרבקשתינו(שזהוהושיעה,ה'ואיןר

ביוםיעננוהמידיתברך)השםשיושיענו

יושיענואליוקראנושלדידן(ביומאקראנו,
בימינו:במחרחרצווחייכןבימינו),במחרה

בתנא(כדאיתאהושיע"ה,הייאזכראו

ישוועאיןה)ח /Iפכ(רבא,אליחודבי
זחושרק ,בניאתוחיינו , Mlfחמשיימותאלא

וכשנתפללישראל,לכלהאמיתיותוה Iהישוע
דבשביערותכמ"שזח,עלרקלבבנווניחד

ספריםובכמחעיךר)וירושליםה fד/אןדרושא II(ח

וזהוקראנו.ביוםיעננואז)הקדושים,

איקיםיואשרגרויגוימיכיחמסורח

(היינובכי,איוקינוכה'אייוקרובים

שהואמח ,)איז,א f(זוח/התכללו"תמדת ,בכ"ל
בימינו).במחרחצדקגואלביאתחכלל,צרכי

בודאיאזזה,עלרק(כשנתפללאייו,קראנו



הייםתכו

שיבאשמו,יתבךראליווקריאתנותפלתנויקבל
(חיינווז"ש_ביו"ם,בימינו).במחרחויגאלנו

בויחושעבר'א)צח,(סהניריןבחלקכדאמרינו
אתיאימתישאלתועלמשיחלושאמרלוי
עיין ,)זחצ,(תהליםתשמעובקולואםחיו"םמר,
מסינו),במחרח(ויושיענוקראנואז)שם.

לעיל:כנזכר

ללמדחחואבעתחוצוחואותידי) ,י(
ומשפטיםחקיםאתכם

עובריםאתםאשרבארץאותםלעשותכם
אותםלעשותכ"םחלשוןקשחלרשתח.שמח
וי"לאותם.לעשותלמימרליחדחוח

אחדכלשצרימפניאות"ם,ועשותכ"ם
יתבךר,חשםרצוולעשותאבריורמ"חלתקן
כמצותבעצמותםיחיובעצמםשחאיבריםעד

חמחשיחיוחרבאים,כנגדמצותחרמ"ח ,/ח

וז"ש ,'חמצותעצם.במדרגתכברבעצמם

אותםכמואתכם,(לעשותועשותכם,
אותם,תחיו)בעצמיכםשאתםחיינובעצמם,

אשרבארץון"שמחם),שמדברח'(חמצות

לארץבחוץכיורשתה,שמהעובריםאתם
ורובןעשחמצותחרמ"חלקייםאפשראי

עלבהקימה),החיניךספר(עייזכבודעבאץרתלוייז
חרמ"חשיקיימורמ"ח,יחיובאר"ץרקזחוכן

בעצמםוןLבtשיזדככועדלעיל,כנזכראברים
כנןכר:ח'מצותרמ"חלחיות

חאלחחדבריםכלומצאוךלךבצרל) ,י(
 fדעדושבתחימיםבאחרית

עוקבתאהאלוחימיםבאחריתחנחוגון,אלקיך
ביןגםומבולקחבוקחעולםוחורבודמשיחא
בניחם,אצלובפרטחזדונות,נמצאוחצדיקים
וכדאמרינזדורם,בניאתיוכיחולאכיובפרט
אלחוגםז)כה,(ישעיהחכתובעלב)(טן,במגילח

ושלוםואתחנז

ובפרטוכנודע.ונו'פלילי'פקו[גוו']שגו[ביין]
ורשעים.חבינוניםאצל

רשעים).צדיקיםבינוניםת fl(ר ,בצ"רוז"ש

האלה;ה.דבריםכלומצאוךלך

גם·מעשהיםכלעללחתווכחעמחם(שתמצא
לע~ל).(כנזכרהימיםבאחריתחצדיקים),עם

לשוב"דקעצח(שאיואלקיך,ח'ערושבת
שיראלאיןכישמו,יתבךרלפניובתשובח
ם fחרמב/ש IIוכמחתשוהב,ידיעלאלאנגאלים

לשובוצריכיז ,»ה IIה ,ז"פ(תשובחבחלכות
בשםששמעתינוכמוהצדיקים,נםבתשובח

שאמרל l1זצמקאמינקאשלוםמח//רחגח"ק
שגם ,)ילר,(תחליםו Ifקדושיח'אתייראו

כןגםצריכיםקדושים,לצדיקיםחמוחזקים
 :ודו"ק]יתבךרחשםמפנילירא

צדיקיםבינונים(ר"תבצר,יאמראו

כוומצאוךוךרשעים),

הימים;(בםוףבאחריתהאלחחרברים

שחואש, IIימר IIחיטלעגזירותכגוןאליןיומיא

ועלומצותיוח'תורתולחפריעם IIחצדיקיעל
ם flחרשעיעלוגםובנפש,בגוףכןגםחבינוני"ם

סביראר"ל,דתםחמירושכבראפילוביותר,
(סנהרירןחואשיראלשחטאפיעלאףכןגםליח
חרמח,עדולחדפםלרדפםחחוקונגזר ,)אמד,

ביאתוקודםמשיחחבלישהואברורוזחו
אללשובחעצהורק 1חאלוחימיםבאחרית
וחרשעיםחקליםרואיםוכאשר [יתברך,חשם
וחילולכפירתםלחםחועיללאכיאשכנזבאץר
 ,]וכו!ואדרבאם fלעכו!וחתדמותםקודששבת
ישראלאיןהן/ה) , tפ"תשובה(הלכותחרמב//םכמ//ש

שעושיווכיוןחתשובחידיעלאלאגנאלים
שכתוב)וזחעכל//ח,נגאלים,מידתשובה

בקווו,ושמעתאלוקיךה'ערושבת

(כנזכר):



חייס

פירשאחד.הןאלקינוהןישראלשמער) ,ו(
ולאעתהאלקינושהואהוי Iשר/

להיותעתידהואאלילים,עובדיהאומותאלקי
אלאהפוךאזכי )בt,ג(צפניהשנאמראחדהו

 ,'הבשםכולםלקרואברורהשפהעמים
אחדה'יהיהההואביוםט)יר,(זכרהיונאמר

שקבעומהמובןומכאןעכל"ה.אחד,ושמו
משיחביאתאמונתוכוןמאמיןאניעקריםביווג

םופרחתםשי/ות(יעrישיבאיוםבכללובאחכה
הרמבווםשכתבכמווהואחיים),אירחחלקםוף

שמאמיןמיכיה"א)(פי"א,מלכיםבהלכות
הרילביאתומחכהשאינורקהמשיחבביאת

שם.עייןמשה,בתורתכופרזה

יהיהלעילכנזכראחןודשה'כיוויובןובזה

ה'שיהיהצדק,גואלבביאתלעתידרק
ולפי ,רש"ימלשוזלעילכנזכרושמואחדאחד

בבחינתפונםזההרילזה,מחכהשאינומיזה
עקריםי"גוהואי"ג,בגימtפריאשהואאח"ר,

יוםבכללו(שאחכהוכוומאמיואנישל
(וכבראמןבימינובמהרהרצוויהיהכזשיבא),

פשרחושלוםחיים(עייזאחרבמקוםעודמזהכתבנו

 :»דאוחצו,

שמעלג) ,כ/ Iפרכה(דרניםרבהבוכררשד) ,ו(

הקב"הכשירדוכו'שיראל
מלאכים,שלחבורותחבורותעמיירדולפיני

מאומותישובחורתו,גבריאלוחבורתו,מיכאל
שבררומהןויש ,מיכאללהןשבררוהעולם

הקב"ה,להובררוישראלאבל ,גבריאללהו
הריכד),ג,(איכהנפשיאמרההוחלקיאמרו
לשווכאועראחר,הןאלוקינוהןשיראלשמע

הועילוומהכפשוטו,נפרשאםוקשההמדרש.
והלא ,הנ"להמלאכיםאתלהורברוהםאם

להיותלעםאותםמקבליםהיהלאהמלאכים
וכילבדו,שמויתברךבכודונגדלאלוהלהם

תכזושלוםואתחנו

אתאחדכללהםלברורבידםהברירההיה
כבודוראואםוגםלעיל.הנזכריםהמלאכים

עוראיוכיוכו'רקיעיםז'שפתחשמויתבךר

צרוולאהתורהלהםהחזירוגםמלבדו,אלוה
לקבליוכלוואיך ,והכירוהוידעווהרילקבל,
לאלוה.מלאךאפילואחר

צרולאהעולםאומותכישהעניווודאי.אלא
ואתלאלוק,שמויתברךאותולקבל

בנסיוןלעמודנפש,במסירותלעבודתורתו
יתברך·.מעבודתולהנותולאהעוני,אוהעושר
כיכ) ,ג(זרה mעבובריש(וכדאמרינן ,שמו

ברחולהםוחםמנרתיקהחמהשהוציאמיד
 ,דניכאייהםשבחרןשישש Iוז'מהסוכה).

מאתואליהםחשפעשיךלבאופורקהיינו
מיכאלשנקראהחסד,צדידיעלשמויחבךר

אבל ~ ,)איכ,ןהרתיקוניהקדמת(עייזכנודעוחבורתו
יעמדולאאזהבגורהבמדתלהםכשירע

כנפיוןלעמוךיכלולאכי ,עודבאמונתם

 ,גבריא"יאתיהםשבחרןוישהעוני.
(וכמו ,)אצט,ח"א(ןהורהגכורהצדשהוא

דבריבחיבורייתברךהשםבעזרתשביארתי

עליהםשיתןוהיינופו»,אוחקמא(מהדיארתורה
עמהםכשיתנהגאבלמלפניו,ויראתופחדואת

שיעמדולהבtפיחיוכלולאאזהחסדבמדת
להם,כשישפיעהעושרכנסיוןבאמונתם

 ,העוניובנפיווגרוליותרהואהעושרשנסיון
ישראיאביוזהב.כסףמרוביבעטושלא
קובחינת(שהואהקב"ה,יהןבחרןהדנה

חסדמחרווייהוכלול ,)אכג,ח"כ(ןהורהאמצעי
שיתנהגמהבכלהיינו ,»אכח,ח"ג(זוהרורין

אוהעושרכבסיוולעמורעלהיםקבלועמהם
ח'/ויבעטולאעמהםשיהיהמהכלהעוני,

(שהוא ,ישראישדנעשכתובוזהמאמונתם.

מתרווייהוכלול ,)אצקר,ח//א(ןוהרתפארתבחינת
 ,אחרה'איוקינוהו}כנזכר),וגבוהרחסד



ח-י-יםתכח

ז,ב(שמואלבארץאחדנויישראלכעמךומי
כב):

מצוךאנכיאשרחאלחחדבריסוה-יוו-ז) ,ו(
לבניךושננתםלבבךעלחיים

בדךרובלכתךככיתךבשבתךבםודברת

ודבר"תחעניומחולדקדקישובקימך.ובשכבך
בשלמאונו',ובלכתן'ךבביתךבשבתךם flב

לימודונסומזוזח,ותפיליןשמעקריאתמצות
ולימור ,בפיושנוניסשיחיותוחדתלמור
אבלצריכין,חכלוכיוצא,לבניותורחתלמור

זחעלד)טו fפל/טוכשוחר(מדרשחז"לררשתחך
כרחךבעלבטלים,נדבריםולאנםורנרת

עםלחמוןאבלחכמים,לתלמירירקנאמרלא
בקריאת ,)חא,(יהושעונו'וחניתנםשיוצאים

חיום,בכליעשומחוערבית,שחריתשמע

יחיווכיבתורח,לרברמחלחםאיןחלא
(כרכותמוחשלמדומחוגםחימים.כלכאלמים

רירך.רובלכת fוכופטורבמצוחרעוסקב)טז,

כפשוטו.פירושצריךכרחךעל

עלעת"ו,ר"תתשמעון.עקבוהיהיכ) ,ז(
ואתחטו)קמה,(תהליםחכתובדךר

רצרי"קבעירנ'/אבעת/'ו,אכלםאתלהםנותו

שמקייםצריקבחינתשחואמיחיינו .)אנח,(זןח"ג

ושלוםעקב

חמקובלוחסירותחעבורחבררכיחעניווגס
חקריאתבכוונתלומרישוי"ע,מרבותינו

חמצותמלברכועלחנצרכים,ביחוריםשמע
ורברוותחפנימיחררךחואבזחשנחשבועשח

ראמרינןוכעיובטליםןשמרברמה(גםבוום,
שם )א//ה ,כ/ fפ(כרכותובירושלמיכ)(יג,בברכות

שמעקריאתבאמצעמדבריםשחיוור fמלכמח

בםןלרברשמותרבםורברתמחךיאמרו
ריבוריךכלאבלאחרים),ברבריסנםוחיינו
מיחורושמעקריאתיחורתכויובס,רקיחיו

נםחיום,כליחיחוזחושמו,יתברךואחרותו
ובקומך.ובשכבךבררךובלכתךבביתךבשבתך
בם,ורברתוריבורי"ךביחוריםרקתחשוב

למינאמרזחדבריך,בכלבצירופיםבכונתך
עסקתלעתידששואליזכיוולו,שאפשר
חואכרחךובעל ,)כפ"י,משלימדשד(עייןבמרכבח

עלבמרכבח,לעסוקחכיברשחואלמירק
שיחיוחולשלריבוריוכלנםנצטוחזחוכן

במחרחויושיענויןכנוחןלעיל,כנזכרביחורים

בימינו:

עקב

חאלחחמשפטיםאתתשמעוןעקבוחיה
לשוןו Iעתוכןעלאותם.ועשיתםושמרתם

(עייזכזרועונוטליםנאיםצדיקיםבחינתרכר,
חשםמצותכשמקייםלו,שמגיעכיון ,)כיו,כרכות



חיים

כמובמעשיוזוכיןכשאיןכןשאיןמהיתברך.

ס,(ישעיההכתובעלא)צח,(סנהרדיןרז"לשאמרו
לאאחישנה,זכואחישנה,בעת"הה'אניככ)
היינו(בעתה),נקב"הלשווהיינובעת"ה,זכו
שהשםרקכנןכר,זוכיוכשאיןמקבלבחינתרק

וכוצדק,הגואלשיבאהבטחתומקייםיתברך
 :והבןבימינו,במהרהרצוויהי

ת II(רתשמעון.עקבוהיהבזהייאמראו

קמה,(תהרםכמ"שהיינוייו,עת

אכלםאתלהםנותוואתהוגוןכלעיניטן)
עולם,יסודצרדי"קעידניה ,עת"ווהיינו ,בעתו'ו

ידךאתפותחואז ,)אנח,(זוח//גבזוה"קכמ"ש

נבסוףחז//לאמרובאמתכיוגו/.ומשביע

אתוקפחתימעשיאתהריעותי ])א(נפ,קידושין

וגו'תשמעוןעקבוהיהיהיהוכאשרפרנסתי,

 ,'ייועתר'/תיתבךר,חשםלמצותשישמעו
ואז) ,שיצטרכובעתבזמנההפרנסהתהיה

יננךונן'וברךונו'אלוקיךהיושמד

שתהיחוגו',אלפיךשנרויצהרךתירושך

כשיצטרכוובזמנובעתווכבודעושרהפרנסה

יא,(לקמן(בפרשתוכתובוכוסלה).טובוכל
פרנסההיינובעת//ו,ארצכםמטרונתתייד»

וכנזכר.

 ,בעת"ויתופריואשרג)(אותהליםברישוז"ש
בתעניתלןקיימאוגםבזמנם./ם Iבניהיינו

דיהיב,הואוי Iלחישובע/'אדיהיבמאןב) ,ח(

חיו'י ,עתו'ומבחינתזהידיעלנמשךכןואם
ומזונ"י.כנ'/י

לךאלוקיךה'ושמרבזהכתבאשרוגם

ע I1נשבאשרהחסרואתהבריתאת

לאבותינוהקכ"השנשבעהיינו ,לאבותי"ך
חקודמיםוהבתיםישראל,ארץאתלנולתת

ושמוהואובפרטהקדושהוהתורה ,נחרבו

תכטושלוםעקב

ובעלנצחיות,הואוהבטחתוושבועתויתברך
נואלבביאתשלישיתביאחעלדקאיכרחך
בימינו.במהרהצדק

רקתלויווחולאבותיך,נשבעאשרוזו'ש

וכשיהיהקודם.אחתשעהיפהבעתו'ו,

אתתשמעוןדמשיח/'א),(בעוקבת'/אעק"ב

ועשיתםושמרתםהאלההמשפטים

איוכיהקדושה,התורהכשנקייםאותם,

וכשעושיוהתשובהידיעלאלאגנאליםישראל
הרמב"םשכתב(כמוגנאלים,מידתשובה

וכנזכר: ,»ה//ה/זו 1(פתשובהבחלכותבלשונו

תשמעוןעקבוהיחהכתובעלייאמראו
חודשראשכשמברכיוהנהוגו/.

השנהלראשהכנהוהואהלזבשבתאלול
תשרישלהצירוףהשנהבראשוהנההבעל'/ט,
עק"ב,לזח),לטובחהכנח(נעשחוהי"ה,

תקיעתסודאלקי"ם,פעמיםב'(גימטריא

ותבונהבינחבסודשחואומעומד,מיושבשופר

תשמעו"ן,פעמים),ב'ם flאלקיבחינת
הברכח.נוסחשחואכמושופר,קול(לשמו"ע

שאולוישמעד)טו,א(שמואלבשאול/ש Iכמוגם
וכתרגומולקבלם,אסיפחלשווחעם,את

שלאחדיניםולכנושלאסוףחיינוואכנושי,
בסודשהואכמובשורשז,ולהמתיקןיתפשטו,
(דיניםהמשפטים,אתאלקי"ם),חבינן/ח

כנזכר).

המשפטים,אתתשמעוןר"תלרמזישונם
בכונתבסידורכמ"שגבוריו,ת"ה(אלייף

בשורשוולחמתיקולכונסווחיינו ,גבוראתח
תזכו(אזועשיתם,ושמרתםהאלה,כנזכר)

רבחבמדרשכדאיתאועשית"ם,לבחינת
שמועאםוחיח ),גו 11פרהבדברים(עייןזבפרשת

כתריםשנילבנושנתןלמלךמשלתשמעו'ו



ח-י-יםתל

ואבדתםכתרים,שניונשמע,נעשההיינווכו',

תשמרופניםכלעלכןעלנעשווה,שהואא'

תשמע'/ו.שטועאםוהיינונשט"ע,שהואהשני

נעש"הבחינתכרנאיבדודאםקשהולכאורה
שהואנשמע,,בבחינתלואהנימהו

מנתעלהלומדדהאהתורה,הלכותשמיעות
שאמרוכמונברא,שלאלונוחלעשותשלא
בחינתיועילמהכןואם ,)איז,(כרכותחז"ל

בלבד.נשט"ע

עשייתהיינושנעשה,לפידהואודאיאלא
מןורוברובובתרנדוועולםהמצות,

בביאתבאץרתלויותהמצוותורוביהתורה,
י,(כראשיתהייםכלר"ערקובגלותנוהמשיח,

ר"הקרושיםפשרת r(עיעמוקותהמבלהכמ"ש ,)ה
עלמבררב).פר'שולוםחייםועייןער,אופןאופנים ,תלמירי

שנקייםהמצותברובבגלותנואנחנואנוסיםכו
בתורתהעוסקהיינונשמ'וע,בחינתרקבהם

 ,)אקי,(מנחותעולההקריבכאלועולה
שאיומהשלומדכנ"ל,ההלכון'תבשמועו"ת

היינוועשית'ןם,בחינתהיינולגאולהכשנןכהכו
כנןרכ,המצותרנובבפועלכןגםנעש"הכתר
אמ"ת).(אותיותאת"ם,בחינת)יהיהאןוגם

הדבראתר IIשטואביו(מלשוןושמרת"ס,

ובניוצדקגואללביאתשתחכויא),לז,(כראשית
כדאמרינואמוותיעקבביתהמקדש,בית

המצותלעשייתשנזכהובחכה ,)א(פח,בפסחים

צדקהנואלבביאתשיהיהכולהוהתורה
 .בימינובמהרה

לזהנבואאלולבחדששנתחילהשופריךיועל
הבאהשנהבראשהריניםשימתקו

יבואטשםכנזכר,ביחבמבחינתלטובהעלינו
כנועדבינן'המבחינתהעליוןמיובלגאולהשנזו
אוקיךה'ושמר .»ז/ Iפהמצותחגשער!פרע"ח(עיין

נשבעאשרהחםדואתהברית;א,תוך

ושלוםעקב

הארץאלכר)נ,(כראשית/ש I(כמואבותיך,

ויעקבציחקלאברהםלאבותינונשבעאשר
בתשובהשנשובידיעלבקרוב),שטהשיביאנו
ונוכהנפשנוונטהר ,אלולבחדששלימה
גאולהושנתהדיניםבהטתקתשופרלתקיעת
ושיועה.

רש"יופירש ,)איח,והר(עכורהל I1רזדרשוכוועל
דששאדםקלותטצותתשמעון,עקב

צריכיןשאזדמשיחא,עוקבת"אהיינובעקביו'ו,

אתהשאיככחמורה,קלהבטצוהביותרליןהר
באבותהתנאכמ"שמצותשלשכרןמתןיודע

באבותההזירדהאקשהולכאוחר .)א"מ ,כ' I(פ
שלאהרבאתהמשמשיםכעבדיםהויוכ) Iמא, II(פ

שכתבטהכסותרןהוהריפרס,לקבלטנתעל
שלשכרןמתןיודעאתה"שאיבאבותבןה

ככחמורה,קלהבמצוהיזהרכוועלמצותו',
להחרראיןשכרן""מתןמשוםןהמטעםהא
כנזכר.כלל

משטפיםרפשתלעיל(עייןשאמרנוכטוודאיאלא
היינופרסקבלתדבשבילשקלים)וכשתבוה Iר

שמקרביומצותשיכיןה,ידיעלהנאולהלמהר
שיגאלנוהןהשכרלבקשמותרןהוהנאולה,
לתכליתועולםתיקוןשהואכיוובימינו,בטהרה

ליוהר iצריכיכוועל ,יתברךהשםורצוו
כיהמצות,בכלדמשיחא,א iעוקבתוו,בעקבי"

לקרביותריוכשר[מצוח)אזיויודעאינך

שמותרטצותשלשרכןטתןוזהוהגאולה,
כנזכר:ולחשובלבקש

דברכ)פו/ג,רבח(דבריםרבהבמררשיכ) ,ו(

אמרוגו',עקבוהיהאחר

דורךואניתשובהלעשותמוכןהכלה I1הקב
שםעיין ,וכו'רגליבעקבאדוםשלגיתה

שהלשוןשכתבמוכן)חכל/ח I(רכהונהבמתנות



ם t't'ח

ממחרתשובחישראלכשיעשווחכונחמגומגם,
לשונו.כאןעדוכון,חקץאתח IIחקב

רקמגומגם.חלשוןשאיודעתיענייתולפי
תשובחלעשותבאפשרישאיוכיוןבדיוק,

כלוזצ,כ)(סהנדריןשאמרוכמוחקץ,תלוישבזח
בתשובח,אלאתלויחדברואיןחקיציןכל

 ,»ה"ה ,ן"פ(תשוחבבחלכות'ם Iחרמבש II(וכמ

לפניךוידוענלויא)יו,(ברכותחז//לשאמרווכיוו
שאורמעכב,מיאלאצרונך,לעשותשרצוננו
כזעלמלכיות,ושעבודמעכב,שבעיסח
(וכמוזועםלחצדיקחחפץח fחקבושלבחסדו

נתתאשרחראשוזחיוםמויכ)י,(דניאלשכתוב

שהכוכיוןונו/).ולחתענותלחביולבךאת
ואביתשובה,ועשותחטוב),(ברצונםמוכן

(זחורנו"י,בעק"באדוםשוניתהדורד

מויבערםדמשיחאא Ifבעוקבתחרביעי,חגלות
בימינובמחרחצדקחגואלויביאחעולם),

אמו:

חאלחחגוייםרביםבלבךבתאמרכייז) , tו
מאשרבקליפחרבים(שחםממני,

מחםתיראלאכ-י---זח'ך··עםבקדושח,אנחנו
דו.(חסר),ב'זרכובמסורחוגו'.תזכרןכר

ילדאםאפריםלייקירחבןיט)לא,(ירמיהואידך

עלעודאזכרנוזכרבודברימדיכישעשועים

חגם ,כפשוטו(חיינווגו'.לומעיחמוכן
ומחצדקותינוומחכזחגרועבמצבשבחיותנו

זחכלעם ,ל' Iכנר"למינונפשייואינחוכחנו
(כפשוטו,אפריםוייקירהבןכמ"ש)חוא

בןבבחיתנאנושאיוחגםבתמיח,בדךר

אנחנוזחכלעםמקום,שלרצונוחעושח
דברימדיכישעשועיםיודאםבבחינת)

מעי,המוכןעועוד,אזכרנוזכרבו

מאוד)חמצבבשפלבחיותנושגםש Ifית(יאמר

 .'הנאוםארחמנורחם

תלאושלוםעקב

עשהאשראתתזכורזכרבמסורח/ש Iוז

ו.?צריםווכוופרעהאווקידהווך

שעריבמ"טחיובמצריםשגם.(חיינוונו/,

כווגאלם,ריחםעליחםיתבךרוחשםטומאח,
קוממיותויוליכנוויגאלנו)שמויתברךירחמנו

אמו.בימינובמחרחלארצנו

חוא Iוומע"יהמו'ש Iמחעניולחביזאמנם
אחזחומבשריכמעיים,חבנירוגמת

(כיחפסולת,במרריםשחםכז»,יט,(איוכאלקי
חואחשתזולצינורחמובחר,הואחזרעלצינור

פרשתל IIזי fלחאר/תורהלקוטי(עייןחפסולת,

תורחבלקוטיכפשרתןוגםחו"ל),עבי! ה//ד(מטות
חירק,כגןברגלךוחשקיתו)יא,(לקמזהכתובעל
'חםוכן ,)ל IIחאריזבכתבידוכתיבשאריוכן

כלעםחאחרונים,בדורותינובימינוחנשמות
לתכליתויביאנויתבךרחשםירחמנוזח

וחסדיו:רחמיוברובבימינובמהרהחגאולה

אלקךיהוכימפניהםתערוץי;אכא) ,ן(
ישונורא.גדולאלבקרבך _. ,

"נבור"גדולבזהבקראנקיטלאלמהלדקדק
כדאמרינוחגדולחכנסתאנשיכמ"שונורא,
ונוראגדילמקורםשאמרודמח ,)כ(סט,ביומא
גבורותיודאיחמשוםרקחיינו"גבורוו,בלא

n "כושאיומחבחיכל"מקרקריזכשנכריס ,ו
חחםחגוייםכלכשיפילכבודוכשיתגלה
כמוישראל,לארץקוממיותויוליכנוויבטלם
לומררכחובעלשייךבזחחכתובים,דמיירי
מחעלדרומזל fיואולםונורא.גבורגדול

י)אותיכמאמרהו//ר(כמאמרייששכרבבנישכתב

דיןחביתכיותפארתך,גדלךלמעןחושענא
מגלה(עייזתפארתבגורהגדולחהםמעלחשל

חס"ד,חואוגדולח ,)ג//קאופוכפרשתועמןקות
החסדיםחםכואםרחמין/ם,חואותפארת

וחלכחהגבורהלנבירובותפארת)(חסך



חייםתלב

למעןהושענאמבקשיםאנוכןעלכרבים,
הגדילכיב)קעtב,(זוח"גונועדותפארת"ך.גדל/'ך
ויעקב,יצחקאברהםבחינתהואוהנוראהגבור

ורחמים.גבורהחסדהיינו

ביםרבבךבותאזברכיבפרשתןוז"ש

אוכואיכההאוהזבזכניהגויים

הלזדיעההדורעללחשובוהיתכווהורישם,
היווהמהאבותיהםתחתלחייםקמואשר

יחושועודכיישראל,לאץרליכנסראויים
ייראואשרלארץ,בכניסתםטבעיותלהנהגה

 ,ישראלגנדבמספרםהםרביםכיהגוייםמפני
ליכנסציינווהואאתנוהאלקיםאםהלא

הכונהודאיאלא .ח"וניראלמהשמהויוליכנו
(היינוזבזבני,האלההגויםרביםכישחששו
ויקטרגולאץריכנסושלאומקטריגיהם,שריהם

 ,ח"וראוייםשאינםישראלעלמעלהשלבדין
וכו',והמצותהתוהרכראויקיימושלאמפני

ושריהםהאלוהגוייםהמקטריגים,רבי/'םוהיינו
ועלמינו,נפישיאינחורבי//םהמההמקטריגים

שכתוב(כמיוהורישם,אוכוואזה)ידי

אםיכי'יעקבוייראאבינוביעקבח)לב,(בראשית

שמאמתייראהיהזהכלעםמובטח,היהכי
שלשריהיינומשכנבדי,והקטרוגהחטא,יגרם
מפיע"הרבינומשהאמרזהעלוכיוצא.עשו

ה'כיזבפניהםתערוץואשמו)יתברך

גם(כיונור"א,גרו""אובקרביךאוקיך

שריהםידיעלחרביםהאלוהגוייםיקטרגואם
גדו/'להםמעלהשלדיןהביתמקוםמכלחן/ו,

רחמים],[שהואותפאר"תחס"דהיינוונור'/א,

הדיןמדתקטרוגשהואהגבורגנדהרוב

רקדייקאנקטכןעלכרוב),והלכהוהגבורה,
מדתנגדלטובהיכריעושהמהונור"א,גרו"ו

אתנוהרביםיהיהזהיריועלכנןרכ,"הגבור'/
והמהנצחרידןויההי ,וכנןכרהרובהיינוהלכה
אמו:בימינובמהרהצרוןחייכןויאברו,יפלו

ושלוםעקב

בהתאכלבמסכנותלאאשרארץ )בt ,ח(
תחסרבה.כלתחסרלאלחם

וצפחתיד)יז,א(מלכיםואיןרדז. ,'גבמםורה

(משליתחםררשעיםובטו ]ג[תחסר.לאהשמו
הציאניסטעזנגרבימינוהנסיוזעלרמוןכה).יג,

לעשותישראללארזtב lהבאיודימיהו,
יחריבוזהידיועלהטבע,בדרו iקאלאניע"

הרביםבעונותינוהקדושהתורתינוודתעולם

כנורע.

(היינובה,כותחסרואשיראלבאץרוזו'ש
שיוכלווקדושתההאץרחיבתמרוב

נחשבלאבעיניויהיהכןעלבה,הולעבוד
כליחסרשלאעדהןה,עולםקניניכללכלום

לקדושתרקכלל,להםויחפוזציטךרולאבה
בטהרהיתבךרהשםלעבודתותכליתההאץר

נה,שירגשימתיקותידידותנעימותועריבות

כלללויחסרולאבעיניונחשבכלאיהיה
כנןכר).

(היינו ,תחםרואהשזבןוצפחתובמסורה

מעשהכהאיאמונהידיעלרק
ידיועלושונמית,ראלישעהשמזצופחת
מעשייריעלולאלגאולה,נזכהאמונה

ובטזבבחינת)המהכיהאלו,הרשעים
שלמרמןנפשם(למלאות ,תחםררשעים
רכיסםלהשביעמשמע,תרתידמיםישראל,
להמתיזיחפצוולאחילולו~שותלהרויחוכיסם

בתשובה,לשובשצריכיזובפרטהגאולה,עד
מהםיצילנוהוכלל),לישמועיצרולאומןה

רחמיוברובבימינובמהרהויגאלנוומןימותם

וחסריו.

ואאשרארץהכתובשאמרמהאמנם

כךואחרוחם,בהתאכובזבסכנות

ברזווגו'ארץבהכותחס,'ואכתיב

כפשוטואםוקשהנחשת.תחצובוזבהרריה



חיים

ברזלבלברהגרועיםהמתכיותחשבלמה
לאונחשתברזללאחרישאםואטוונחשת,
וןהבכסףחשבלאולמהעור,כלללויחסר

ויותר.יותרששווייןומרגליותטובותואבנים

כיהיינו ,ררשוניואומרצווחנדחךובעל
להשגתהקורשלארץיבואו

עניאיו(כיבמסכנות,לאאשרהאמיתיהרעת
(קהלתקניתמהחסרתוראברעת,אלאומסכן

ושם ,)א(מא,בנרריםרן"לוכמאמרבל), ,ו/ Iפרכה

אויראהאמיתי,רעתלהםיהיהישראלכארץ

תאבו .»כקנח,תכרא(כבאמחכיםשיראלראץר
בררשותכנורעסזו"א(גימטריאוח"ס,בח

לאוומןונאבניחייא)(כח,קטןבמוערחן//ל

תלויובזהבמןלןוא,אלאמילתאתליאבזכותא

ואכן)גםהזה,מעולםטובותהשפעותכל
שירגשיהמתיקותמריב(כנן,לבח,כותחסר

כשיבואורקאפשראיזהואךבתוכה.בקרושה

המסורהכפייתברך,מהשםנסרךרעללתוכה
כרךרולאתחסר,לאהשמןוצפחתל ffהב

כליהיהלאאזכיהטבע,ברךרהשרעים
(נקראיםאבני"חאשרארץהב/ול).המעלות

עלוראיתןטו) ,א(בשמותכמ"שהאמהו"ת,
זלפהרחלבלההת II(ר ,ברז"והאבני"ם)

כנזכר,אבניםשנקראוהאמהותההנהוואה,

מגירולשבאהתורהברכיעלקרושתובכח
התורהעלכניםכתפארתפעמיםכהמ/ש Iמכ Jהאמהות

יביאיןיבבחינההרקושםי],םרפיםוכשאריזי//עלאאמו"ר

הרעהציר(נקראוסחרריח,הקושד.לאץר
בסונהחן"לשאמרוכמו ,כהוןרלהםשנרמה

שנקראהנח"ש(כחנחשת,תחצוב .»א(נב,

 ,)כקמח,(זוח"כבזוה"קכמבוארבחש/ות,שםעל

לכללעניןהמשכובמעשיהקרושים,ובספרים
חיינויד),לח,שמות ז'"ע(נחשוותתעשהארניו

רקויבטלוה,הרעמהצירהנחשכחשיחצבו

צריולעשותבואשרהקרישחחלקשישאר

תלנלשללםעקב

כללצורךנסיונות),יריעלגםיתבךר,השם
כסףגםיהיהוממילאהארץ,כיאתיהיהזה

בימילכלום,נחשבולאיןשמה,לרובוןהב
אמו.בימינובמהרהצרקנומשיח

אשרארץהכתובנקטמרועלבארעורויש
נחש"ת,תחצבומהרריהברןלאבניה

שיראל)(ארץהארץותייריחוקריכתבוובאמת

(הלג//ריוסףורבריהארץתבואותבספרועייז

רקכימתבת)עךרג 1פ/הארץתצואותחלקשוואץו,תיוםף

כללנמצאלארייקאנחשוןתהמינערא"לזהו

עתהנעלםנחשןותשרקלומר(ורוחקבימינו,

רעיקרווראיאלאהאחרוו),בנלותברורותינו
שאןלעתיר,שלישיתביאהעלרקקאיופשוטו
וןןושהקושד.אץרשלבגרלותוטובויתגלה

רקהואהקורשלארץהביאהעיקרכילראיה
והכופריםהטבעייםבררךרקרלאברוחניות,

כןעלשמותם,ובחלוקתלאומותםהציונים
וזהונחשת,תחצבוסחרריחראיהמביא

לפנימותהכונהכוועלשם,בנמצאאינורייקא
 .כנ"לנחש"תשנקראהרעהיצרויבטלושיחצבו

ושבעתואבות(שאז)ומסייםוז"ש

חארץ--עואווקידח'אתוברכת

הבןוחרבינומ/'ש,עייןודנתןאשרחטובח

ונם ,)א 1Iויעורוב'ר"הח IIםק ,ח' Iרםימוחיים(אורח

רובוהרשעיםכשבאיםכיהקרושה Ifבשל
אתותטמאוותבואוומקוייםהקורשלאץו
הארץקרושתשפענהפךאז ,)וכ,(רימיהאצרי

רעהתכונהשממשיךלרוע,(הנפך)לפירותיה
חןוו(המטמאיםיושביהםמפנילאוכליהם,

כזועלהיבט.באורךשםעייזלעיל),כנזכר
הקורשלארץכשנחזורבימינו,במהרהלעתיר

אן ,בימינובמהרהצרקנואלביאתיריעל
פירותיה,ועלהארץעל ..לבבכללבךרנוכל

וקרושהטובהתכונהתמשיךבטחאןכי



חייםתלד

(כדיוושבעת,ואכיתוזהופירותיה.לאוכלי
האץר(עלהטובה,הארץעיהחבניז).ברכת

(ולאיך,איוקיךח'נתןאשרופירותיה).
השם ,)ו"חהנפסדיםכדיעותהעמים,ידיעל

כללבתוךבימינובמחרהיגאלנויתברך
ישראל:

הביאניבצדקתי[וגו']כלבכךתאמראיר-ח) ,ט(
חזאתהארץאתלרשתהן

לאמפניך,מורישםחןהאלהחגוייםוכרשעת

אתלרשתבאאתחלנכךוכיושרכצדקתך
אלקיךה'האלההגוייםברשעתכיאצרם

עללכאורהיתמהעוברוכלמפניך.מורישם
בלככךתאמראלכתיכדבתחלההזה,הלשוז

שאינוחיינווגו',האלהחגוייםוברשעתוגו'
כתיבוביהומיניההגויים,רשעתבשבילכונם
הגוייםברשעתאלא)בלשוןרש"י(פירשכי

והריהגויים,רשעתבשבלישהואחריהאלה,
בזההרגיש"ל tי flורשאחדדי.סתריקראיזה

צדקת ,בלבכךתאמראלפירשכןעלכנראח,
לאהיינועכל"ה, ,גרמוחגוייםורשעת

רק[אלא]גרמו,ורשעת[ס]צדקתיששניהם,

בלבד. .הגוייםרשעת

דרשעתדכיוווקשה,מתיישבאינוועדיין

שנזכההמסבבהואזהרקחגויים,

אלכקצרהלמימרליהחוההארץ,לביאת
אתלשרתהןהביאניבצדקתיבלבבךתאמר
אלוקיךה'הגוייםברשעתאםכיהאץר,
זהאתזהסותרהיהולא ,מפנזמורישם
זכותצריכיןדבאמתנראהכרחךעלמאומה.
מהאכווכו',בצדקתישיהיההארץאתלירש
ובפרטלזה,וכאיםשנהיחצדקותינוומחאנחנו

כשיחשבורקשמו,יתברךלפניויצדקמי
אנחנונחשבאזחגוייםמעשינגדמעשינו

זח.ידיעלהארץלביאתונזכהלצדיקים

ושלוםעקב

וגוןבצדקתיביבבךתאמראי"ש tו

עניניםבןשחם(היינוחגויים,וברשעת

היינוהגויים,ורשעתצדקתינפרדים,

כיישראל,לארץלזכותינונחשבשצדקותינו
כנזכרמעשינוכשיחשבוצדקותינואיהבאמת

חאיח,הגוייםברשעתאםכילעיל).
כוידיועללצדיקים,אנחנונחשבים(נגדם
עלצדיקים,בבחינתישראללארץלבאנזכה

יחדשניהםחשיבושפירתליא,בהאהאכן
בפנינחשבאינוצדקותינואךהפסוקים,בשני

ה'לעיל),כנזכרהגוייםרבשעתרקעצמו
לארץנבוא(ואנחנומפניך,מורישםאיוקיך

כנזכר:ישראל)

הארץ.אתלרשתה'הביאניבמםורהר) ,ט(
דו. ,'ד[כמסורח]הביאני

נג]הביאני.אלקיםבמראותב)מ,זקאל M ~(ואידך
הביאנינר] .)רב,חש~רים(ש~רהייוביתאלהביאני

ח'חביאנירמוזוי"ל .)רא,(שםחדריוהמלך
החבלירואיםאנו(אמנםהארץ,אתירשת
הארץביאתקודםצרורותוהצרותמשיח

מפניוזהובימינו,כמהרההעתידהלגאולה

בבחינתהדיומדתלהקודמתהגאולהשזהו
בפרי[וכמ"שמתעריודיניןמינהאשרבינה,

וכנזכרחמצות],חגמשערז'פרקחייםעץ

בונראותש) f1וזמקומות.בכמהבדברינו

וביאת(לגאולהחביאניהדיו),(מדתאיקים, , .
חביאניכנ"ל).משיחהבחליהמההןהארץ,

לנאולה,המשומרו flיי(שהוא ,חיי"ןביתאי
נפקיזדתמוהעליוז,יובלבינהמדתייושהוא
חביאנייהיה)כאשראמנםלחירוו,עבדין
אלפניםכביכולולפנים,(לפניהרריו,חמיו
יראואזבימינו,במהרהצדקגואלבביאתפנים,

רצוויהיכזולגאולה),לטובחהיההכלכי
אמו:בימינובמחרה



חיים

אלקיכםלח'חטאתםוחנחואראטן) ,ט(
ישמסכח.עגללכםעשיתם

אםחלאאלקיכם,לח'חטאתםמ"שלרקרק
חרעלעצמורקחרע,לח'לאחארםיחטא
וחיחמסכח,עגללכם"יעשיתם Iש IIמוגםבזח.

וישלכם/ו. IIומחווגון,ענלעשיתםבאמרורי

עבורת(שערחלבבותחחובתרבריפיעללומר
בשביליתבךרחשםחעוברכי )ד//פהאלקיס

זחו ,עצמווכנורטובתחיינווניאות,פניות

וכ"ם,עשיתםוז/ושזרח.עבורחעובריבכלל

חציוב)(טו,רבציחב'בפרקחז/ולשאמרוכמו

חיינורוכתי),בכמחעור(וכזלכ'/ם,וחציולח'
עשיתםוזחוחזח,עולםיעניניעצמוטובת

בעולם(טובתכםוכ"ם,בשביל)רק(חמצות,
ועלכיוצא,ופניותניאותיריעלחיינוחוח,

כעוברזכסכה"ענוכבחינת)נחשבזחירי

חחובת ..מרברילעילכנזכרזרח,עבורח
חלבבות.

הרר"ךזכןזכהרסרתםחכתובשמסייםוזחו

(שוחלוכמ"שחיינואתכם,הוצוהאשר

ררכךבכלרררעלרל//א)סימוחייסאורחערךו
נםתמירחועוברשנמצא ,)וגן(משלירעהו

כשסרתםאכללכ"ם,בחינתחגשמיותכעניני
חבחינתנמצאיתברך,להשםחוחחרךרמו

כנזכר: ,)ו"ח(ועוזחטאחואלכם

I 

שרקרקנומחאלקיכם.לח'חטאתםומ"ש
ששמעתימחפיעללומרישלעיל,

רבינואצלשחיהע IIזיאאמי/'רקרושמפה

לישנתובעתזי/יעחייםרכריכעלהקדוש
שיתפללבקשתיעיקרואמרפיתקא,~דחסיר
לווחשיכ ,·יו"רעחרליכע"רשryאחירבינו

גםחלאזי"ע)חייםרבריבעלרבינ{(וצווח
ךלשיחיח ,עצמרטובתרק /תחשיבבזח

f 1
1 

תלחושלוםעקב

כן,נםיורעחרליכערשתחיחמעלתר,שלימות
אתלעכודשנזכהרקלכקשצריכיןחעיקררק

(ומחלפניו,רוחנחתולעשותיתברךחשם
כלל).יחשובלאחארםעםשיחיח

/ 

וה'כי)לחטא,נחשב(זחו/חטאתם,וז"ש
ח'עבורתשעשיתם(מהאוקיכם,

(לטובתוכם,(רק)עשיתםאלקיכם)
הןעוברמעלתלכםשיחיחחיינועצמכם,

אתלעבוררקלחפוץצריכיזרקלעיל).כנזכר
ואראשאמרוזחולעיל,כנזרכיתבךרחשם
זאתחרואחבעצמיאנישרקחיינווגו',והנה

עצמםלבנודרקכונתםשאיוחקושד)(ברוח
כמואותורואיואחריםאבלשמים,לשםולא

כנזכר.ח'עובר

-מתלמידיחקדושיםבספריםחובבוארובעיווזחו
-'צדיק Iבעיניולחיותאיןכיזי"ע,חבעש"ט

כחדשיםבעיניךחייחיוםבכלרקזקו",
וזחויתברר.חשםבעבודתמחדשומתחיל

והואא)(סב,בסהנדריזרז"לשאמרומחיורמז
זיבוחזחרלעבודחעבורותר/בפרשתו,/י Iבשר

אםהיינוזקנ"ה,/ת Iרהשתחויה,ניסורקיטור

בעבורח,ומושלםח Ifזקנבבחינתבעיניוחוא
אתעוברזחרעבורחבבחינתחואאןרבנ

(ובבחינתחנ"ל,עבודותבדןכמועצובו,
ןוטאפסקא(עייוזרחעבודחעובדכאלומתגאח
עבורותחר'ואלו .»ב,דסיטהיעייובפי//ב,הבעלותך

להיותיכוליןעתחוגםחמקרשבביתחיו
וכו'יצרואתחזובח(כלזבוח,בקרושח,

טקורתמקטיר(בחינתקטור, .»אבזכ,(סנהדריו

ניסיך,וכיוצא).הצרקחיריעלבעשירות,
השתחויה,יתברר).לחשםנפשו(לחשתפך
שלאליזחרוצריריתברר).חלשם(בתפלותיו

כנזכראחראלסטראזקנחבחינתבעיניויחיה
 :אמןבימינובמחחרויעזרנוציילנוח'לעיל,



ח~~םתלו

דעתיטיוםה'עםהייתםזבזבר~םרכ) ,ט(

דהיהלרקרקישאתכם.
ט"שובפרט .'הגברהייתםטטריםלומרצרד
כגוזמאח"ורהויקשה,אתכם"רעתי"מיום

ויעדםאותםהכירמיוםרהאישראל,בנילרעת
בטתודהאלעולם,טמרים(חלילה)היולא

נפשבמסירותאחדבלבאחדכאשיהיותוהר
לטובה).פעטיםכמהכיוצא(וכןיתברך,להשם
חטאבאותודברהבעלאותםשהתעהומה

יתברךהשםברצוןההיזהובמדברהירוע

שלאב)ו,ורה(עבורהחז/'לשאמרוכמו(כביכול),
כדיאלאמעשהלאותוראוייןישראלהיה

לרבים.תשובהלהורות

כמו ,'העםהייתםזנזנריםהכונהוי"ל
טלךר)פי"ח,רבתיהיבלות(רפקיחז"לשאמרו

כחועםהעבירהעושיםכי ,בכיכולעלוב
אלאעודולאל, IIחזשאמרווכמוית"ש,בכיכול

'ש Iוד •'ו 1חממזריםצורותלצייראותושטטריחים
שעשיתם(היינו ,'העםהייתםזנזנרים

כחובלתיכיוכחן),יתברךהשםעםהעבירות
הזהירםכןעלטאוטה,לעשותאפשראי

 :ככהעלוהוכיחם

בניעלזכותמליצתבררךיאזבראו
רבינומשהרמזרזהוישראל,

באמת,ישראלשלאוהבומהימנאהרעיאע"ה
הקדושיםאמרותיובתוכחותבגוייהגניזטובא

(בבאלוקיימאכיישראל,לכללזכותמליצת
וז"שפטור.בבעליםפשיעהא)פא,מציעא

ומריתם,פשעתםאם(גםהייתם,זנזנרים

מלאכיכביכול,בבעלים(פשיעה ,'העםהיה)
מטעלאלקיחלקבפרטכבורו,האץרכל

ועת"י,זניוםפטור)כןעלקרובו.עםבישראל
 .)ה"ערבינומשהשלשלידע"תבחינת(זהו
 ,'הטפילכםלצוותעטכם(להזדווג ,תנםא

ושלוםעקב

יתברךוהוא ,'הבטצותנתקשרתםהריכןאם

כנזכר.בבעליםשמירהוהויבכם,התקשרשמו
אופןבכלבעדיכם rלהטלאוכלזהידיועל

לטובה):שיהיה

(פרשתהקדושהחייםבאורעתהראיתיוהנה

אםטו)גבז(שמותהכתובעלמשפטים,
ראםאמריובקדושתבזהשהעירעטו)בעליו

ידיעלליפטרלנפשויאטראחדכלבאטתכו
(ית"ש)שבעליוכיווהתורה,עונשימכלזה

התנהכאלודהוישםתירץאךכנ"ל.עמו
השואלפטוריהיהשלאבפירושהטשאיל
בזהכהתנהית"שוכועמו,בעליובטענת
וגםישראל.לבניהתורהואוהרותעונשבצוותו
שואלכלחייבאולישמיםבדינידבאמתתירץ

שם.עייזאדם,בניבדינישפטרוהו

כלרעםדי"ללרברינו,סתירהאיןזהכלועם
הרעיארבינומשהזהרטזזה

אותםבאהבתולישראלבתוכחותיומהימנא
בזהלשונוקדושתלהיותבגוייה,גניזטובא

בפירושהתנהדלאכיוןלשיראל,זכותלמליצת
עלעמו,בבעליוגםשיתחייבוככהעלבתורה

שללטענהשיהיהלשונובמליצתזההסתירכו
לפי(גםטעלה,שלדיובביתלטעלהזכות

שמים)רינילעניוהחייםהאורשלהשניתירוץ
זוטענהבפירושגילהלאלהםאולםכנזכר,

כמיבן.לחטואלהםיקילושלאכדי

האורקושיתעלתירוץדעתילענייתעודל 11וי
יופטר.חוטאכלכןראםהנו,להחיים

אותהשטימאערכךכלבנפשורפגםכיוורי"ל
פניםבהסתרממנונתרחקיתבךרשהשםח"ו,

כיוןעמו,בעליואיןכאלורהויערכך,כל
ש 1כט'העבירה,בשעתמפתהוהרעשהיצר

בביתו,שמו)(יתברךהאישאיןכייט) ,ו(בטשלי

שלא ,בשטותולפוקהלותהיהזאתכןעל



ם ililח

המדבר,בדוראךלשיטתו,ןהידיעליופטר
לאתמיד,ואשענזעמודשראודיע"ה,דור

לעיןלפניהםהולךשהיהכיוןהתירץו,ןהשייך
למליצתלהםהיאוהתירוזלפיכזעלכל.

כנזכרשפירואתיעמו,בעליוכדיודהויזכות,
יתברך:השםבעורתלעיל

פניםישאלאאשרוגי'אלקיכםהוכייז) ,י(
טז,(יברמב"ןעייןשוחד.יקחולא

כוה,לומרלכאורהיתכזדלאתרםג)ואונקליםבא//ד

יתבךר.השםלבגיורבותאשבחבכללאפילו
מצוהאיןא)כא,(םוטהלזדקיימאמהדהיינווי/ול

שוחר,יקחואאשרוז"שעבירה.מכבה

שמו,יתךרבלפניורוחנחתשהואהמצוההיינו

וזהושבשמים.לאביהןמפרנסיןישראלבבחינת
העבירה,עונשבעדשוחדיקחלאשהמצוה

א)כא,םוטה(עייןעבירהמכבהמצוהאיזכי

כנזכר:

תורהבדברישכתבתימהפיעליאזבראו
הש/'סדבריפיעלב)אותג(מהדורא

שעולהחייאדרבבגוהרקאכ)(הפ,מציעאבבבא
מאפטאהה"קדבריפיעליורדת,ואינה

רוחניישוחררקווהושם,עייןוי"ע,ומעזיבוז

מלאשמויתברךשהואה IIלהקבאבל fלמלאך
וקונהמיניה,פנויאתרוליתכביכולהארזכל

שידלאכרחךעלגשמיי,דברבכלגםהכל
דעתך,סלקאבקאאפילומזה,שוחדלפניו

וכמובו:

ושמלה.לחםלולתתגרואוהביה) ,י(
הואחשובודבררש"י(פירש

נתפללזהעלאבינו,יעקבשלעצמושכל
ללבוש,ובנדלאכוללחםליונתןכ)כה,(כראישת

הייתםגריםכיהרגאתואהבתם .)ה Ifעכל

תלזושלוםעקב

קשהונםהסמיכות.להביווישמצרים,בארז
אינומרועהגריס,אתאוהבה IIהקבראםא)

בלבד.(ההכרחיי)ושמלהלחםרקלהםנותן
אישאבינודיעקבבזה,מתוץרלאמיעקב/ש Iומ

אמתצודיקכז)כה,(כראשיתאהליםיושבתם
וכדרךיבכוד,עושרביקשולאבמועט,מסתפק
אבלהמועט,בחלקםששמחיםהצדיקים

להםיתולאמדועהגריםאתאוהבאםה IIהקב
כנזכר.ההרכחיירקולאגדולעושר

ובגרלאכוללחםלהםיתןבאמתואםב)
למהכואםצדק,רגלכלללבוש

וכיהגר.אתואהבתםלקייםאנחנוצריכיו
כיוןנדולבעושרלעשרםלהוסיףאנחנוצריכין
 .כנוכרצרכםכדילהםשיש

אםולבוש,לחםלהםליתורקהכונהואםג)
צדקשהגרכיוןלהזהיר,צרדלאכו

מחיוביגרעולמההכשרים,ישראלבכלל
הנימוסמטעםואדרבא ,ולהלבישולפרנסו
כנפיותחתלחסותבאאשריותרלקרבוצריכיו
בוה.קראצריךלאכןאםומולדתו,עמוויעווב

נסיוןישבזהגםכרחךדבעליוולודאיאלא
לחםגםלוישצדקרגלכלולאובחירה,

עךרלפיהראוייםאלאצרכו,כדיושמלה
(והיודעכונתם,ולפינשמתם,נלגולישורש

לאונםמחשבתם),יודע'ש Iיתתעלומות
גדול,וכבודעושרמהם)להראוי(גםיעשרנו

נרותתהיהלאונםהבחירה,תהיהלאאוכי
וכבודעושרבשבילרקשמים,לשםשלהם
םותר )ו"ח(זהוהריגר,לכלהשמיםמןשיתנו
(ביבמותל Ifזחכמינודבריהיינותורה,לדברי

ביורהפסקינןוכן ,)א"מ ,א//פ(גריםומסכתא)(מז,

לכלכיי"כ»םעיףרם//ח,(םימזנריםהלכותדעה
בזמןשנריםלוולהסבירלולומרצריכיונר

יתנוואםוכו',וכו'ישראלבכללמעוניםהוה



חייםתלח

חריוכבור,עושרכנ"לשזכולאותוגםלחגרים
עושרלחםשנותניםחשמיםמןאותיחיח

רקשמים,לשםשלאלחתנייר,ויבואווכבור
שנותניםיראחאשרחעושר,טובתבשביל
יתברךשחשםנאמרכועל ,'חמאתלחגרים
וגם(בלבר,ושמוהוחםויותתנראוהב

בגרותוכונתםשיחיחכריוכנזכר),לחראוי,
שמים,לשם

עךר(לפיבגורלןעלחאשראותןגםאמנם
לחיותל) IIכנוכונתםוזכותםנשמתן

שאיוחיינוחזח,בזמוחמעוניםחנריםבחלק
אנחנואזצרכו,כריושמלחלחםגםלחם-

לחתכסות,ולבושמזונותזחלחםליתומצוויו
לעיל,כנןכרומיושב

חגריגרעלמחכיחגיחקושיאליישבוכדי
ל I1יחכשרים,ישראלבנימשארצדק

א) ,י(בתראבבבאראמרינומחפיעלשפיר
אםעקיבאלרביחרשעטורנוסרופוסששאל
מפרנסן,אינומחמפניענייםאוחבאלקיכם
מביתובנואתשגשרלאבבמשללווחשיב
שאיומחטובחלומחזיקוחאבמכניסוואחר

א)יג,(זןח//אבזוח"קשנאמרוכיוווכו'.בעבדכן

מחחשכינח,כנפי"תחת"חםחנריםנשמתכי

חתורחבקכלתנאמרישראלנשמתכןשאין
נשרים,כנפי '/לע'/אתכםואשאד)יט,(שמות

בפרשת/ש Iכמוחואבספרים,שכתבווכמו

ופירשונו/,קנועיירכנשריא)יב,(דבידםחאןינו

כניואתונושארחמניחזחשחנשררש'/י

מיאכלכביכול,/'כניו"רקוחיינווכו',למעלח
כנפיתחתחםחנרי"ם,כנוועב/'רבחינתשחוא

פרשתלעיל(עייזכניםבחינתואינםהשכינה

הכתובים).עלא//ידו/הבהעלותך

לאבבמשלעקיבארןשלחתירוץ/ש Iוז

לארבעברוכו',מביתובנואתשחגלח

ושלוםעקב

קאחיחכןראםלחיפך,ואררבאזח,שיד
כיוןחרביםאתלפרנסשלאדעתךסלקא

שנאמרכיון(וגםמפרנסן.אינוח flשחקבשרראיו

ושמלח,לחםלולתתגראוחבשחקבו/חבזח

שחםכרחךבעלזחגםלחםנותןשאיוולאלו
כיוזכןואםאוחבם,ח IIחקבשאיוחנריםמחלק
עלנפרנסם).לאאנחנוגםוכו'לעברשרומח

בגריםביחודמצוחחכתובאשמעינזכן

כנזכרצורכו)כרי(לפרנסםחגראתואחבתם

לעיל:

חטוכחחאץרמעלמחרחואביתםיו)(יא,
ישלכם.נותןחואשר

ח'"אשרבסימנוישראלאץרצייולמחלרקרק
לאאשראואחרתאץרישוכילכםן/,נותן

חכלחהיושחילקושכיכשוזוחלאחו,לנונתן
לנו.שנתןשמויתברךבניאיופיעל

חזחחאחרווברורשיחיחמחרמוןנראחאולם
נכללו(ובתוכםחציונים,קליפת

לנחולשרוציםומןרחיים),ישובייםחאגוראים
גואלביאתטרםקאלאניע"זבתורחארץאת

ישראל,כללאתומריחיםמסיתיםוחםצרק,
חואאשרצרקנואלביאתמאמונתובפרט
חרמב"םש ffכמקדשו,ברוחחארץאתינחיל

בחיבורישחארכנווכמו(פי/וא),מלכיםבחלכות

תשובותליקוטי(עיין fחחלקאלעזרמנחתשווות

ד"הבכח,(לרףתמירעולתבחיבוריוגם ,)ב"יסימז

חמורחחיותרחקללחזחוכןעלאו),עניןעלאך
בה.הטוהארץמעומהרהואבדתםל ffר

חרעחיצרבעצתלזחעצחישלכאורח(אך

יריעלחארץאתולנחוללשובאחראוסטרא
שקר[וחכלחאומות,תחכולתשלחמאנראט

שכתובכמושם,חכאיםלאסוורקוכזב
ואיןואתחנן,פרשתבחפטרתהיונתובאחבת

עללפטוריחשברוממילאלחאריך],מקומוכאן



חיים

ישיבולאאםגםהארץגירושמעונשזהירי
אשררק)הכתובמרייקזהעלבתשובה.

גואלבביאתרקיהיה(וזהויבם,בותןהויי"ה
שמויתבךרלנושיתו ,בימינובמהרהצרק

ושבל,ג)פסוק(לקמזשכתובכמובחזרה,הארץ

(שסהרמב"םוכמ"ששבותך,אתאלוקזה'
 :לעילוכנןכר ,) )'"ה

פירשוגו'.אלהררניאתושמתםיח)(יא,
ג, II(פמהםפריבשםרש"י

במצות,מצוייניםהיושתגלולאחראףח) IIמ

לכםיהיהשלאכרימזוזותעשותפיליוהניחו
כ)לא,(ירמהיאומרהואוכןכשתחזרו,חרשים

בספרינרפסונמצאושמעתיציונים.לךהציבי
עורבשםוכןז"ל,מווילנאהגר"אתלמירי
בגלותהםהמצותאלווכיתמהואשרגרולים,

לאץרכשיחזרוחרשיםהייהשלאכרירק
והלאמצוה,הכשרכמורקוהםישראל,
מצותאינםכנוולכיוצאומזוזהתפיליזהמצות

טעותלעשותהביאוכוועלבאץר-התלויים
מזוזות,עשותפיליוהניחיבמקוםולגרוססופר

בהשערתםואמרומעשר,עשותרימההפרישו

 ]מ"ע[תרומה,הפרישוה"תבר'ותכתובהיהכי

הניחווהרפיסורנ"תוטעומעשרות,עשו

שהואבסוריארמייריוהיינוכנזכר.וכו'תפיליז
גזירהררבנו,תרומהישראל,אץרגלילות

לפרושישכחושלאישראללאץרכשיחזרו
ישראלבאץרהמחוייביםומעשרות,תרומה

צקת.מוסברלכאורהוהואמראורייתא,

בספריהספריםכללשבשמאורקשהאך
זווכו'אלהררביאתושמתםא) IIמר, II(פמ

וכו',תפיליואלווכויאותםוקשרתםתורה,
תלוייותואינוהנוףמצותשהןהשוההצר
כלשארכןלארץ,ובחוץבארזונוהגתבארץ

תלטושלוםעקב

כפשוטו.הפירושבספרישםעייזוכו',המצות

פיסקאעלרקאיהספריעלאברהםזרעובספר
לךהציביכשתגלורנםבמ),(פיסקאשלפניו
חרשיםלכםיההישלאכריונו'ציונים

שם.עייןבזה,י ffרששפירשוכמו ,כשתחזרי

בארץתלויותשאינןממצותרקרמייריהרי
שאינםבסימנםורייקותפיליז,תוחדרחשיב
הגירסאראיןכרחךובעל Iבאץרתלויות
תלויותאלורהאומעשרות,תרומותהפרישו
(בפרשתברמב"ןוגםהתורה.פיעלבאץר
ה) IIיעאצמיתהיאזווכא"רהאץווטתמאר"החכ,(יחאחרי

יח,(לקמזהכתובעלהפסוקבסוףבזהובפרשתו
אלוהספרימרבריכתבוגו')הארץותטמאחכ)

עייןבארץ,תלויותשאיוומזוזותתפיליובלשוו
בטעותהמשבשיםעלתמהניפניםכלעלשם,
כנזכר.גמור

 ,כנזכרהנוףחובתממצותרמיירישכןוכיון
ומעשרות,תרומותאינוכרחךבעל

כרילפינזהתורה,מזשליחותשילואלו
כ»(מא,מקשראשיפרק(רבישבקירושין

למצותואםוכו',מתרומהשליחותרילפינו
מרבריכנורעשליחות,מהנילאשבגופו

(ח"והררב"זבשו'ות[ועיין(שם)רי"רהתוספות

אלו].'י Iורשהספרירבריעלר) Iקנוא Iכוסימו

כרברירהפירושוברורפשוטווראיאלא
עיקרכיאחרי)(כרפשתשםשכתבהרמב"ז

וגםשםעייןהן,באץרליושביםהמצותכל

פעמיםכמהשכתבנוכמוהואכועלבפשרתו,
שצריךהקרושיםבספריםוכבמוארברברינו

לאפרקאכרימצוהבכלומחשבתולבלייחר
בתוככיהחייםלאץרולשובמגלותא,שכינתא
בימינו_בטהרהצרקהנואלבביאתירושלים

לרוגמארבותאראשמעינזהספירכונתוזהו
שאיומצותשהםומזוזהבתפילין(רייקא)



ח'י'יםתמ

כשתחזרוציוניםחםפניםכלעלבאץר,תלויות
 .כנןכרשלימחבגאולחחקודשלארץ

במגלחשחשבמחפיעללומרישונם
אופניםתמלייד,ר"הקרושיםפרשת(עייזעמוקות

רקבארץתלויותשאיועשחהמצותעו)אופז
שמ"ג,בארץוחתלויםבגלות),היום(כלר"ע

אחרינגררדהמיעוtפמקוםבכללןוקיימא
כמונחשביםבארץתלוייםשאינןכןעלהרוב,
בבחינתרקחם ,)ג"מש(הרובאחרינגררים

כנןכר:לארץשתחזרוציונים

 .בוולדכקהוגו'תשמרוושמוראםיכנב)(יא,
וחלאכןלומראפשרי IIרשפירש

בתלמידיםהדבקאלאחוא,אוכלחאש
 ,בונדבקתכאלועלךאניומעלהובחכמים
"בתלמידיםהלשוןעללדקדקוישעכל"ח,

נפרדיםאנשיםסוגישניחםכאלוובחכמים",
למימרליחוהוהוחכמים,תלמידים,מןח,זח

חכמים"."תלמידי

חקדושמהרכהמקוכלמעשהפיעלי"לאולם
לרכושחשיכזי"עמזאליזדודמוווח

אשרזי"ע,אלימלךנועםבעלחקדושרבינו
שבתעלללאבצחוtפבחליכתובדרךרבומצאו
זי'וע,מלובליוחחוזחרבינוהקדושלחרכקודש
(סמוךבלאנצהוtפעודמגורואזחיחאשר

וחיחבארוכח),חעניןכנודערבולמקום
דעתיחלששלאהנ"לדודמה"רחח"קמתיירא

הולךחננילרבוולומרלחשיבוהקדיםמזח,רבו
כמחלאנצחוטלקחלתאצייקילר'לחרב

מימיויחדושותיםלומדיםאנחנולאשרפעמים,
אמנםאלימלך),נועם(בעלחקדושרכינושל

אשרבבוח,שלחודובמתוחוארבינודרכיגכהו
הואכרחךבעלעליולעמודאחדירצחאם

ונמוךלשלחוסמךרחספסלעללעמודצריך
כושלמעלה,לחשלחויגעיומשםממנו,

ושלוםעקב

דוגמתאצייקילר'חרבעםונדברכשנלמוד
דבריולחביולעמודנוכללעיל,הנןכרהספסל

עדותורותיו,ח'דרכיאתנושלומדמחרכינו
חקדושים.דבריוכאו

כןוומראפשררש"י,בדכרירמןי"לוזהו
הדבקאואהוא,אוכוהאשוהוא

לדכק)תוכלזהידי(ועלבתופירים,
אםכןשאיו(מחל, Ifחנכמעשחובחכמים

נדולינקראיםשהםחכמיםבתלמידיאומרחיח
בגדולילדבקאפשראריקשחעדייןהדור,

גדולה,אשכחינתכןבםשחםעליוןוקדושי
בתלמידים,להדכקהיעוצה)עצהזאתכועל

ולדבק)להכיזכמדרגחלעלותיוכלןהידי(ועל
כנזכר:בחכמים

רבינומשחשאמרטו) ,נ'/פ(רכהבמדרש

פומאלולךמעמידאנילחקכ/וה

ע'חריעולםשלרבונואמר,וכו',צדיקים
פנחסואיתמראלעזרואכיחונדבאהרוהןקנים
משההאה Ifהקבלואמרזן,עםעןהריוכלב,

עשהלפניואמרוכון,צדיקיםגועודהוכן
חתחילויעקבציחקאברחםאבות Iגבןכות
שםעייןוכו',המתיםאתאנימשכחאימר

 .'פלמספרחשליםאלוידישעלרבהבמדרש
פניםכלעלעצמואתחשבלאלמהיקשח
הצדיקים.בתוך

אדםמכלענוותנותודמרוכבפשיtפותוי/ול
עצמואתחשבלאהאדמחפניעלאשר

קחשיבדלאוחאחקב"ח,בפניובפרtפלצדיק,
(כיוןחיים,חיחזמןשכלנוןבןיהושעאת

שלאכיווחאבותאודותשםנסתפקושבאמת
דפניכיוול Ifישם).עייואז,עודנהבחייםהיו

ידיעלרק ,)אעה,תברא(בבאלכנחכפנייהושע
כלוםמגרמיחנחשבלאשסמכוועדמשח,
משה.בזמו



היים

אחיהאוקנזכןעתניאלקחשיכדלאוהא
עדחיוהיהמצרים,מיוצאישהיוהשילוני

שכתכ(כמומלכנו,דודשלדינומכיתשהיה

ראה

כרכההיוםלפניכםנותןאנכיראהבו-בז)(יא,
אשרהברכהאתוקללה

תשמעולאאםוהקללהוגו',מצותאלתשמעו
עלתשמעואשרהברכהאתרש"יפישרוגו'.
לשונו,וזהמ"א)(פנ"ר,ובספריתשמעו.אשרמנת

והקללהתשמעוןאשרהכרכהוקללהכרכה
(בראשיתאומראתהכוכיוצאתשמעון,לאאם

לאואםברכה,שאתתיטיבאםהלאז)ר,

יוסיר'שלכנואליעזרר'קללה,שאתתיטיכ
הכרכהתורהאמרהלחשךמיאומרהגלילי

לאאםוהקללהתשמעוןאםהכרנהוהקללה,
מותבא)יח(משליאומראתהבוכיוצאתשמעון.

פירות,אוכלהטוב,אתאוהבלשון,בידוחיים
כנואליעזר fרפירות.אוכלהרע,אתאוהכ
תורהאמרהלחשךמיאומרהגלילייוסי fרשל

מדכרושפתיךמרעלשונךנצוריר)לר,(תחלים
הזלא)יא,(משליאומראתהבוכיוצאמרמה,

רכישלכנואליעזררכיישולם.כארץצדיק
(שםתורהאמרהלחשךמיאומרהגלילייוסי

לשוןכאןעדלמענהו,ה'פעלכלר)טז,
וחיו.דרשוניואומרצווחוהואהמדרש.

תמאושלוםראה

אולילומרישהי"ד).ספרכהקדמתהרמנ"ם

(היינוזקניםהשבעיםביןנחשבואלוכברהוי

פשוט:וזההמובחרים),

והאריךשםהספריפירשאכרהםזרעוכספר

ולתרץ,לבארונדחקשם,דיבורבכל
עדיין,הלכעלמתיישבאינוזהוכלשם.עיין

רבישלבנואליעזררבישרצהזהמהובפרט
וכו',לחשךמיבזהדברבכללומרהגלילייוסי
שאמרוהראשוןהפסוקמתיישבשאינוהיינו

הדכריםאלושכלבפשיטותמשמעוגםלו,
מיבאמרוהנזכראליעזררביכהםשנתוכח

ולפילהם,אחדוהמשךוטעםעניןוכו',לחשך
ובפרט,כללאחדעניןאינןאכרהםהזרעדכרי

יוסירכישלבנואלעזררבידכריזהוכי
רז"לאמרואגדהבדברידבריושעלהגלילי,
אנךחומת[ועייז ,)א(פט,הדםכיסויפרקכחולין

בזת],שבתבמחי"גסימזחימיםברבריזצ"לחיר"אחלגמ'

אחד,קוטכעללפרשןצריךכרחךבעלכןאם
אחוזיםשיהיו ,אחדכדיעהאמריןשלשת
בזה.זהותלוים

אאזמו"דדכריפיעלכעה"יליונראח
כספרוקהלהמפהזי"עהנה"ק

בפרשתן,בזההכתוכעלידכתכשלמהשם



הייסתבמ

לתרץוכתבראייה,בלשווראהמ"שודקדק
בתררהכתבלאלמההקדמוניםשהקשרמהעל

רקוהביהנם,עדןהבוהרוחניים,היעודים

וגר'יבולההארץונתהנהגשמיים,היעודים
והנהטבעיים.עונשיםרכןוכיוצא,ר)כי,(ויקרא

ככ)טו,(במרברהכתובעלב)קעז,(זיח//גהק!בזוהר

הבואלוישלםאדםפועללשונווזהויפלו,
ההואכו',דינאליהלשלמאעלי'תליאעובדא
שמעשהוהיינועכל"ה. ,לוישלםעובדא

י"לזהולפי .וייסרויצערוגופאהעבירה
לוייטיבעצמההיאבופא,המצוהדמעשה
וי,נגו.

עלר)פ"ה,(רבהרותהמדרשפירשתיונוה

ותהיפעךלהוישלםיכ) /ב(הכתוב
אשרישראלאלקימעםשלימהמשכורתך

אשרחסארבאמרכנפיו,תחתלחסותבאת
חידשמהפלאוהואכנפיו.תחתלחסותבאת
באחסאדרבמובוובזהבזה.חסארב

ויעגנהלהייטיבעצמושזהולהשמיענו
ייטיבעצמוהואכנפיו,תחתלחסותבאתאשר
והיאמהעבירה,נעשההואהניהנםוכןלה,

נופאוהמצוההאדם,מייסרתהעבירהבעצמו

שאמרווזההאדם,אתומענגעדןהנןהוא

עבירהושכרמצוהמצוהשכר )ב//מפ/ה(אכות

עבירה.

כמוהיינוראייה,בלשוואנכי,ראהוז"ש
העםכלטז)כ,(שמותתורהבמתןשכתוב

הטבע,כדךרשלאשהואהקולות,אתרואים
שלאשהואהדיבוריםאתרואיםשהיווכמו

היוםופניכםניתזאנכיכןהטבע,כדרך

רוחני,שהואמהועונשהשכרוקייה,ברכה

הברכהאתהכתובוביארהטבע.כדרךשלא
שהואערןהנוטוברהשכרתשמעון,אשר

תשמעו,אשרנופאהמצוההואהואהברכה,

ושלוםראח

גופאמהעבירהזהווהנחינם,העונשוהקללה
קושיותומיושבכנזכר,וכו'תשמעולאאם

אאזמ"ודבריתוכןכאןעד ,לעילהנזכרים
[ובאמת ,לענינינושנונעמהשלמהבשם

לויבקדושתתמצאהאלוהדבריםתמצית

בפרשתו]·

אםהברכההנזכרהספרידבריל IIיוזהו

תשמעון,יאאםוהקייהתשמעון

הברכהבעצמושזהוהנזכרר flאאזמו(כפירוש

ועלוהעבירה.הקללהוכןהך,היינווהמצוה,
היאאומראתהבוכיוצאהספרי)ביארזה

תיפיביאואםברכה,שאתתיפיבאם

עניניםשנישזהו(משמעקייה,שאת

אזתיטיבאםהדיינווהשכר,המצוהנפדרים,

בעדתשאתיטיבלאואםברכה,זהעלשאת
יוםיר'שיבנואייעדרר'אמרקללה).זה

אמרמיכפשוטו,(היינויחשך,מיהניייי

עליה,והשרכהמצוהענינים,שנישהםזה,
תורהאמרההלא)והעונש,העבירהולהיפך
תשמעוןאםהברכהוהקייההברכה

שזהוכנזכר(היינותשמעון,יאאםוהקייה

והמצוהוהשכרתשמעון,אםהברכהבעצמו

כיוצאהעבירה).בעונשוכוהם,אחדנופא

ישון,בירוחייםמותאומראתהבו

אתאוהבפירות,אוניהפובאתאוהב

שנירהםמפורשזה(והריפירות,אוביהרע

לשון,בידוחייםמותוהנמול,המעשהעניבים
אתאוהבחיים,אומותהנמולשזהוומפרש
שזהווכו',הרעאתאוהבפירותאוכלהטוב

ר'שובנואויעזרר'המעשה).שכרפירות

נצורתורהאמרהיחשךמיהניייייוםי

רקולאבעצמו,הרעשזהומרע,היינוישונך
הואהעונשהואכןכיבלבד,זהעלהעונש

אומראתהבוכיוצאכנזרכ).גופאהעבירה



חיים

רהואכןנםכומשמעישו;ם,בארץצדיקהן

המצוה,בערתשלומיוברךרכראחרישולם
רשעכי"אףרקראכסיפיהכמ"שזהולעומת
אחרשיולםהעכירהבערכןנםהיינווחוטא",

הםאןכעצמםוהמעשהשהעונשולאכר,
יוסיר'ש;בנוא;יעזרר'כעצמותם).

כותורהאמרהוחשךמיאומרהנויוי

"וגםדקראכסיפיה(היינוומענהו,ה'פעו

הרשעמעשהשכעשותוהיינורע",ליוםשרע
מיר,שלוהעונשר"ע,ליוםבעצמוזהואז

לעיל).כנזכרהעונשוזהוהערבעצםשהוא
ברןאליעזררןרכריכלהםאחרשפירומעתה

לבררחיינווכו',לחשומישאמרחגלילייוםי
חם,אחרוהשכרשחמעשהחואשהעיקר

וכו'מצוחמצוהשכרבענין'ז Iאאמרכריכנזכר

יתבררהשםבעזרתחכלומיושבלעיל,כנזכר
חומר.כמיו

תמנושלוםראח

אשרחברכחאת'י Iרשכדבריל 1Iיובזה
אשרמנת"ייע;שכתבתשמעון

חאומרא)ער,(גיטיולןרקיימאחיינותשמעון,
כיוחיינורמי,מעכשיוכאומרמנת""על

ונםחמצוח,זחוחברכחכוחואומירמעכשיו

שהם(ולאלעיל,כנזכרתשמעוזאשרחשכר
חתשלומיזחואוחשכרחמצוח,ענינים,שני
עניןוזחו fומירמעכשיוחוארק)ךכ,אחר

כנזכר:בעצמותואחד

שנקטמהלפניכם.נותןאנכיראהכו)(יא,
בתחלתזחוקוריזרא"ה,בלשוו

בדברינועייו ,אלולכשמברכיןאואלול
 ,) )ב(כ' )א(א'~ותהרצווימי(מאמריששרכבשער

שם:עייז

ברכחןוהיוםןולפניכםנותזאנכיראהכו)(יא,
ן'היום",לשוושבקטמהוקללח.

כ II(זרחתלייןשביעאהביומאותתארלעילאברכאןדכלמשוםי"לרא"ה.בפרשתאלו"לטכרכיז .)א(
וכשחלראה,פרשתקוריןאלולחודשראששלאחריובשבועשחלקודש(ובשבת ,)אפח,

קוירןכןעלחודש,דראשב'א'מיוםרקהחדשהתחלתשאזא'ביוםולמחרתוהשבתביוםחידשראש
מזרה"קפעמיםכמהשכתנבוכמובעיוטעמאראה),פרשתחודשדראשאויוםשהראשלפניובשבת
השנה.בסדרומועדובזמנושבתלכלמכווןהיאהפדשיותדקביעותכ)רי,ב II(זיחריקהל

מאמראכתמרזחשרימאמרייששכריבבביהמצות,בטעמיבאפרשתתררהליקוטי(עייןהידועפיעלמזה,ובארה
(איכהמיםיורדהעינ"יעינ"יבבחינתעיני"ם,בב'הרביםבעונותינוהקלקרלואבתמיזדחדשיר)ארתא,
ר"המטרתפרשתבניםתפארת(עןיימאמריםככמהבזההאריךיז"ע)(זצללה"השליט"אאאמו"רוכ"קטז),א,

בלבושיומסתתרמלךבחינתשהואהיינוכר),יט,(אירבאלוקיאחזהמבשריהעניןבביאורוערר)נקום,במד"ר
כוז"וטדה"דשמותרצהבברכתהמצרים rבבלכווןשכ"ג)(פרע"חהאריז"לבכתבימבוארכזעלכביכול,
חסדיםעיניםראייתהסתרתבחינתוהואהוי"ה,לשםוהחילוףומאוחירםהקרדמיםאותיותשהםמצפ"ז,
מסתתרית//שבכברדושהראראולאעיניב"ומגוליםהחסדיםאכןראבבים,עציםעלחמתוששפךנסתרים

הקודמים,השמותהתלבשותבבחיבתיהיהשלא ,)כל,(ישעיהמוריךעודיככףולאכשנזכהולעתידבלבושיו,
ית"ש(הוי"ההוי"הבשוביראובעי"ןעי"ןכיעינים,לב'התיקוןיהיהבעצמוהוי"הרקוכו'והחילוף

 .)חנב.«ישעיהציוןובעצמו)בכבודוהנכבדהשם

גםאומרוהיהעיני'/ובשת'/יסומאשהיהזי,גםאישבחוםעל ])א(בא.[בתעניתרז"לשאמריוןה
אבלואבנים,עציםעלחמתוששפךבסתרים,חסדיםשהםאבתמוזשלשהימיםרמוזהיינולטובה,זו

בימינובמהרהלעתידעדהארו,ןוהגלותוהחורבנותהנוראותהצרותרקמגולים,החסדיםראינולאבעינינו
הבא,בעולםהחסדיםמראותבעינינוסומיםאנועתהלעתאבלבימינו,במהרהלבנווישמחעינינויראו
עלשמברךכשםוכו'לברךאדםחייבא)נד,(כרכותרז"לשאמרוכמולטרבה,יהיהשהתכליתנקוהרק

עיני"ם,בשתיסומאבבחינתאףזו,גםאישבנחוסהיתהזאתומדהטובה,היארעהשתכליתהט~בה,
יודעהואהיהכןפיעלאףארוך.זמןזההגדולהחורבןשנראהאבדתמוזעיבי/'סב'אלוכבחינת



ושלוםואחחiןiןםתמך

לטוב"ה,ז"וג"םעתבכלאימרוהיהבגוייה,גניזרטוב"אעתהשלהטובותגםנסתריתו~ופהוריאה
ראינילאבעיביביאנחבואכןלטוב"ה,שיהיההתכליתעללהמתיןצריךהיהולאטובההיאבעצמישזי,.,
כנזכר,עינינויראילנותתןוישעךחסר"ךה'הראב"רבימיניבמהרהנזכהעריהנזכריםחרשיםהב'באלו
 .חןחכספיורברי[זצללה"ה],לאיושט"אשיחי'אאמו"ררבריכאןער

חרשכי ])בעח,ב II(זרחיתרופרשתבזוה"ק[ערייןבספריםשכתבומהפיעלהטעםליבראהוזחי
אתארוםשהחריבועשושלחלקוהנזכריםחדשיםוהב'יעקב,לחלקונפלעשומירייעקבהצילאלול
עיני"ס fבבבחיבתהפגםשהיהשלפניוחרשיםהב'תיקוןשהואאלולבבואכןעלאז,המקרשהבית

ראיתהךעלתקנ"א)(סימןאברהםבמגןמבוארוהנההמגילים,בחסריוהראיההרביםבעונותינולנושתסרו
וכןמהגמרא,נראהוכזהחרש,כלרהיינואברהםהמגזוכתבבאב,מיביהלישתמיטנכריעםרינאליה
אבילותמחמתכביסהאיסורבוהגיםשהיוצפוריןכאנשירנהגיזחלייר)פ"ד,(תעניתבירושלמיראמרמאןיש
רסבירא .)א"ה ,א"פ(במגילהבזהלשיטתווהירושלמישם.עייןבאב),ט'אחרי(גםכילואבהחרשכל
 )'ןסעיףתרפ"ח(סימןהמחברפסקיכןארר,חרשמהתחלתאפילוהמגילהאתקוראלררךרהיוצאליה
והיינוארר).חורשמראשולאמי"ארקהמגילהקריאתזמןמצינולאבבלירילן(ובש"סהירושלמים Iliב

החרשכלהואכןעליגו'.נהפךאשריהחר"שכב)ט.(אסתרבמגילהרכתיבכיוןלשיטתידהירושלמי
 '''שרופירשימצאונה,בחרש"הכד)ב.(ירמיהרכתיבכיוןנמיוהכיהמגילה.לקריאתחורשמראשכשר
 .כנזכרהחרשכלכיבוסבאיסוראבילותשנהגובירישלמיאיתאכןעלאב,חרששזהו

עמוקותבמגלה(כמ"שמוחזק,שהוארברהבעלויקטרגיטעוןפןאבחרשכללחוששישי"לכןעל
צפוריכאנשיליקיםמוחזק).נשאראלוחרשיםיבב'אלולחרשממנותפסשיעקבק"ז)אופןאופנים(רכ"ב

אבלחירששלשיםייםעורשהיאאלרלחורשרראשא'ליוםיגםאב,החרשכלשהואכנ"לבירושלמי
רבינרמשהשליוםהמ'והתחלתבאלול,שיפרתקיעתהתחלתזמןריעהלחריזהראלול,חורשרראשא'

לאב)שלשים(שהואחירשרראשא'הזהיוםשיהיהאביבויעקברצהלאכןעלבשמים,שהיהע"ה
כןעלאלולחורשראשנקראכברשהיארכירןכנזכר,אלולהחרשמירותפסכןעלחלילה,עשיביר

מצרנר.חררשרראשא'ייםגםשייך

עללעיל,כנזכרתלייןשביעאהבירמארתתארלעילאברכאיןרכלאלולשמברכיןקררשבשבתאמנם
עולם.רערמעתהשמויתברךבחסרירהראי"הנתגלהשעתהרא"הקרריןכשמברכיןאלו"לבתחלתכן

וגו'אלק~כםה'מצותאלתשמעואשרהברכהאתוקללהכרכהה~וםלפנ~כםנותןאנכיאר"הוזהו
בתראהבגלרתפניםההסתרהרביםבערנרתינרהראהעיניםחשכרתעיקרכיוכו',תשמעולאאםוהקללה
זרועבעליזהולערמת ,)כמט.סיטה r(עיוגלותבעיביימאסיחטאייראיתסרחסופריםחכמתאשרראררם,
בשפעהברכהיהיהית"ש,בכברררהראי"הכשיתגלהכןעלחיל,השגרעולםרשלרירשעיםואלוגברו,
אשרהברכהאתוקללהרככההיוםלפניכםניתןאנכירא"הרזהורציבו.עוברילמכעיסיווהקללה ,'הליראי
וכו'מצותאלתשמעולאאםוחקללהית"ש).רצינולעושיישפע(שהברכהאלקיכם,הןמציתאלתשמעו
ממש,רצובולערברירקתלךשהקללה(הייבויעדתם,לאאשראהריםאלהיםאהריללכת Iוכווםרתם

כבזכר.פניס)הסתרת(בבחיבתלהיפךיהיהושלאלגמרי),הרתמןופורשיםזרהעבורהאחרישהולכים
 .)א"יארתאבתמיזחדשיבמאמריששכרשער(ועייןשמויתברךכבורוהתגלותשברא"הרא"הבחיבתוזהי

רו"זרבריפיעלתשמעו.אשרהברכהאתוקללהברכההירםלפניכםבותןאנכיראהאסר IIאו .)ב(
כי ,)ג(איתרפרקאבאגראהמיבאמאניפאליזי"עזושאהר"ררביניקרישאלקיםאיש

כיבאמת,ומצותוה'אהבתלמררגתהגיעכשכברשעשההמצוותעלשכרלקבללחשובלישאיןהגיר
בעצמרזהוכי ,)כ"מפ"ד.(אביתמצוהמצרהישכרבבחינתבעצמההמציהבעשייתכברשכרקיבלהריאז

לךאיןאשרוהחטא,הרעשנאתזהלעימתרכןשם.עייןכנירע,אליוערוךאיןאשרנפלאיותרהתענוג
הגה"קהרבשביארוכמוהאמיתי,להצריקהחטאהואמאשרייתךומתיעבשיקוץירברמרובהקללה
אמרים.לקוטיבחיברריל I1זצהתביא



חיים

בחבליבתראהדראבימינוענינינולפיי"ל
להשםלשובהעיקר ,האלוחנוראיםמשיח
וכמובתשובה,אלאתלויהדבראיוכייתברך
אומזבאמונתוגם ,)כזצ, r(סנהררל I1חזשאמרו

ככללואחכחמהםאשרעקרים,חי"גלקיים
 .אחרכמקוםכרנשכתכתיכמושיבאיום

חז"לשאמרוכמווקווה,ברכההיוםוז"ש

לודאמרא»צח,(סנדהריזחלק(כפרק
כקולואם"חיום"כשיקוים"חיום//דאתימשיח

כרכן/השהואחכרכ//חכותלויעלתשמעו.

חגלותשחואח Iקלל/אוכימינו,במחרחמציוז
משחרבמחכירו,[מרוכח]קללת"ויוםכלח"ו,
כמחרחצדקנואלכיאתעדחמקדשכית

ןחכל .)אמט,(סטוהחן"לשאמרוכמובימינו
וחיוםצפינוכצפיתינו / Iכשיחיח"חיוםרקתליא

יאאםוהקיוהוז"שתשמעו.כקולואם
על(ונםלכיאתו,יצפוכשלאחיינותשפעו,

כשלאגםספק,חיינו ,"םא' Iלשוונקtפזחידי
שיחיואלאצדק,גואלבכיאתח"ויכפרו

כמחשכתם),ר"למספקיםספקבכחינת

בקולונאם]היוםיקיימולאזהידיעלוממילא

תמהושלוםדאח

(נם ,לכיאתומחכהכשאינוונםתשמעו,
משח,כתורתכופרזהחריככיאתו),כשמאמיז

 ,»א Iהלן(פיןןא,מלכיםכחלכותהרמכ'/םש II(כמ

זרחעכודחכעוכדזחוהריעקרים,נ Iכיווגם

אחרי/וללכתכח)יא,(לקמזוז//ש .ל/ Iרממש

כגאולחיחפצוכשלאונםאחרים//.אלקים

לאץר,כחוץחעמיםכשלוםרקישראל,ובארץ
כמואלוקלושאיוכמילאץרבחוץחדרחוי

אלקיםוחיינו ,)כקי,(כתוכותחז/ולשאמרו

א)ח,זחר(עכורהחז"לשאמרוכמווגםאחרים,

זרחעבודחעוכרילאץרשכחוץישראל
בימינוכמחרהויגאלנוציילנוח'חם,כtפחרה
וחסדיו:רחמיוכרובותורתושמולמעו

חברכחאתי IIרששפירשמחכזחעודוי";

תשמעוזאשרמנתעלתשמעו,אשר
חודשכראשחזאתהפרשחקוריןוחנחעכלן/ח.

עקכ)(רפןעמוקותחמגלהוחנחלפניו,אואלול
לנאולה.מסוגלחלזשחחודשל IIכנכתכ

ודלאאליעזרכרכידלאזחדחריקשהולכאורה
יא, ,:י(חשנחבראש(כפלונתתזיחושעכרכי

כתשרי.ולאכניסזלאדאינוכאלול,'ש Iמ ,)א)

אחירשהואאלול,בחדשדנחמתאבשבעהעיני"םבתיקיןאלולעלשרומזרא"הבחינתזהוכזעל
לאהבתשיגיעעדכךכלאהבהבבחינתלהיותצריווהתשובההתשובה,חדשיהואכנזכר,אבתמוזימי
בעצמההברכה(זהיאלקיכם,חימצותאלתשמעואשרחוככחבעיניובאמתשיהיהבאמת,ומצותיוח'

חימצותאלתשמעולאאםוחקללחכנזכר).מזהיותרגדולושכרתענוגלךואין ,'חמצותאלשנשמע
למדרגתלבאיעזרניה'השלם),אדםלגביבעצמיהקללהיזהובעצמותו,הרעשנאתכןגם(היינואלקיכם,
באמת.ועבודתואהבתו

שלחליתהי"בכבחינתוהואנפתחים,מדיתי"גבחינתהיאלטובהעלינוהבאאלו"לחדשוחבח
בדברילרמזישוזהוא"א.דשערינימסיןי"גמןמי"ג,הארהלקבלולהמשיךי"ב,שהםקודששבת
קדושיםבצוציךלכמהמתחלקיםהקדושיםדברי,אשר(כידועדשבתאבצפראלסעודתאבאסדרהאירז"להקדושרבינו

כלחישא,דאתאמרסתריהלןויחזיכיקריהנחזיהשןפריהלןישדריזמניהם),חפציהםלכלידרישיםופיררשים
הקודמיםהחדשיםבב'אשריעןית"ש,כיקריהנחז"ילהייתלראי"השנזכהאלולשלפניזהבשבת(היינן

אלוליכהתחלתכנ"ל,בחסדיילראותזכיניולאכביכול,דרחלבעיניםמיםיירדהעיניעיניהיהבכחינת
יגלההסמיכרת)רזהואלול.בחדששנמשכיםדרחמימכיליןמהי"גשנמשכיית"שמאתרהחסדיםנתגלר

מכיליןמהי"גלהי"בשנמשךלרמזרטעמייהונהמידתריסרהכרנה(שזהררכי',נהמידבתריסרטעמילן
 :יכנזכר)האירז"ליבסידורבכוונותכמברארידרחמי



חייםתמו

התשובה,חדשהואאלולדהחודשכיוןוי"ל
תשובה(בהלכותם IIהרמבשפסקוכיון

ידיעלאלאנבאליודאיןישראלחווח» ,ז"פ(

נבאליםמידתשובהשעושיווכיווהתשובה
התשובה)(ןמואלולהואשפירכועלעכל"ה,

ניםושללהקיציזצריכיםואינםהגאולה,ןמן
היום/ו IIבדיוקשכןכיוןמובןובזהתשרי.או

(חתילסתשמעובקולואםהבאולה,היוםןמועל
בתשובה.לשובהיינו ,)אצח,סנחדרין Iרעייזצח,

אשרוכנתעוהברכהאת"ל tרש"יוז//ש

איןכיששייבובתנאי,.היינותשמעו

ידיעלתבאי)(בדרך / f~'אלאנבאליוישראל
אםשכןובםם, fהרמב/כנזכרמלשוזהתשובה,

עד,(ג~טיזלןוקיימאבבאליו,מידתשובהעושין
"ש tודמי,מעכשיוכאומרמנתעלהאומרא)
יעשואםנבאליו"'/שמיד(מעכשיו)מבתעל

להמתיןצריכיםואינםמהרמב"ם,כנןכרתשובה

כנזכר:ניסואותשריעל

איוי]כר"חשחיראחפרשתקודש[ישנת

וכושמה,ובאתתדרשוושכנוח-ז)(יז,
ןה.אחרהפרשההמשך

שבראשעקכ)(פרשתעמוקותבמגלהעייןהנה
פןוח),צייהר(ספרבתולהמזלשהואאלולחודש
קומיישראללבתולתיתברךהשםיאמר

א)י,(דכריסלמשהשאמרו.כשםמעפר,התנערי
כןהאחרונות,לוחותלקבלההרהאליועלה

לישראל,חדשהבריתהקב"היתולבואלעתיד
 ,)טכ,(חגיובו'האחרוזהביתכבודיהיהבדול

ברוחהקדושיםבדבריושםעייןעכל"ה,
הדברואיוהקיציןכלכלו.באמתאמנםהקודש.

הןהוהחשד ,)כצן,(סנהדריןבתשובהאלא.תלוי

להביאכדילתקןשצריכיזהתשובהחדשהוא
והעיקר ,בימינובמהרהלעולםהגאולה

ושלוםראח

הק'השכינהבעדנפשוולמסורלהתמרמר
מגלותא.לאפרקא

תדרשו,חקדושה).(השכינהושכנו,ש Iוז'

דורשא)ל,השהנ(ראשרן"לשדרשו(כמו

דרישה.דבעימכללדי),ל,(ימריהלחאיולציון
לארץ(נבאשוכה,זבאתהדרישה)זהידיועל

(בתשובתו,טימהוהבאתםוירושלים).הקודש
לח')יביא ,ומדרנתוחלקוכפיאחדכל

עולהבחינתשהואמי(חיינועווותיכם,
יחשח).לאתמידותורתו ,'חבעבודתתמימה

העוסקיםבתיםחבעליחמה(שלמים,וזבחים,
וישהןיראיוהמחשמים, .לשםומתובמשא

שלמים).ןבחיכמוכונםבעלים,הנאתבהם
מעשרצלדקה(ליתןוכעטירותיכם,ואת

בצדקחוחטאךכד)ד,(דניאלוכמ"שכספים,

חנחנה(נדולידכ"ם,תרווכתואתפרוק).
(כרכרתרן"לכמאמרשמיםמיראיותרכפומיניע

בחינת(חיינו,ונדבותיכם,ונדריכם .)}אח,

שחםובדב"ה,בד"רשהואןו,והריעליהרי
וחייבמידלח'ששבמיישבחינות,שני

מיד, fלהקרבוונופונפשועשהכיבאחריותו,
כך,אחרלעשותעליחריעליושמקבלויש
 ,דברוומקייםפנים,כלעלחאפשרותבעת
תאמראלמ"ד)פ"כ,(אכותל fחן/אמרוכיוהגם

אשרמיוםנאמרמקוםמכלאשנה,לכשאפנה
וגו'.לבךאלנתת

חיוצאאלולחזחחחדשבצירוףרמוז'ל fיוןהו

כילניתהיחוצדקהחכ)ו,(לעלימכתוב
ח'לפניחזאתחמצוהכלאתלעשותנשמור
כיחיינו ,)א"מפ"א,אלולחסידיס(משנתאלוקינו

אתשמ"רואביויא)לז,(כראשיתמלשוונשמו"ר,
לקייםשיוכללכךשיניעולצפותלהמתין ,חדבר
לצדקהיחשובזהוגםאלקינו, fחמצותכלאת

בתראה).בדראהןהבזמוובפרטוזכות,



ח-י-ים

חלבכל(חיינווצאנכם,בקרכםובכורות

ה"א,יפנישםואכית"םחמובחר).מולח'
באורחכבמוארשמים,לשםבאכיל//ח(ליזהר
רעחו,ררכדבכלא)סט~ףרל"א(ם~מזחיים

אתלעבוריוכלחחואהאכילחכחשבשביל
עלחובסודובאלכונותשוכח'למיובפרטהו,
משיחבכיושמחת"םבמצקתו).פניםכל

לחתענותלואפשרשאילמי(היינוירכם,
יבאשלאכריוגםוגופו,מזגוחולשתמחמת

התעניתיםידיעלחו/ושחורהמרהלידי
חבעש"טחקדושרבינובשםוכמובאלתשובח,

כריכנזכר,שמיםלשםיאכלכועלזי//ע,
אלקיכם,ה/לפניושמחת"םלקייםשיוכל
אתםלבכ).וטובבשמחהה'אתלעבור

לחןהירוהנשים,אלויעקב(ביתובתיכ"ם,
וכיוצא).פריצותבבגרילילךשלאולחרריכן
לפיי l/רש(פירש ,איקיךה'ברכךאשר

ב) ,ח(בחגיגהרןו/לשאמרווכמוהבא,חברכח

אשראלוקדחוכברכתיז)זפ,(לקמוחכתובעל
ביתבנישהואמרוביםאוכליםחיינולך,נתן

חכללעשותוהיינומרובים,ונכסיםחרבח,

לו,ששימרוביםנכסיםעםשמיםלכבוד
ביתולבניולהאדירה,התורחדגללחגדיל
וירעושיכירוהתורחברכיעלויגולםידריכם

חתקרבותתיקווןחוכלברך),ןרעחםכי
צרוןיחי iכ fותורתו'שמולמעןחגאולה

 :אמובימינובמחרח

המנוחחאלעתחעדבאתםלאכיט)(יב,
נותואלקדחואשרחנחלהואל

(בראש~תואירךדז. ,'רעתחערבמסורהלך.
וגו'צאקוםועתה ]ג[עתה.ערואחרר)לב,

ה'ויחו ]ר[ .)חיט,ב(שמואלעתחועדמנעוריך

עתהעדפניומעלהשליכםולאוגו'אותם
חן"לדבריפיעללומרשירב).יג,ב(מלכיס

תמןושלוםראה

פ"ז,תשיבח(חלכותהרמב"םפסקוכוא)צז,(םנחרריו

אלאתלויהדברואיוהקצייןכלכלוכיח"ח)
איןו)פכןןא,רבח(בראישתחן"לואמרובתשובה,

תשובה.אלאועתה

המנוחהאיעתהערבאתםיאכיוז"ש

וירושליםישראלאץר(זהוהנחיה,ואי
בזח).י l/רשופירושב)פן'א,(םפרירן"לכררשת

שהשם(היינויך,נותןאיקיךהיאשר

יריעלולא ,משיחויריעללנויתנויתברך
אשרוציאביסטעז,העולםאומותנכריםשלוחי

צריךיבתרךוהשםשליחות,ריןלהםאין
וכמו ,האץראתלנולתתשבועתולקיים

מרועיתמהוואםאחר.במקוםכברשכתבתי

כנןרכ,הנחלהואלהמנוחהאלעודבאנולא
בעונותינוקץלאיןכזההגלותבאריכות
שבנו(שלאעת"ה,ערואחרהיינו)הרבים,

ואחרכועלכיכנןרכ,עת"השנקראבתשובה
יבעיורברצאקוםועתהעתה).עד

הרעהמכיזאתיךורעהונויעבריך

(היינועתה,וערמנעריךעייךבאהאשר

כןהרעותאשראלו,משיחוהבחליהצרות
שאמרווכמומעולם,עורהיולאצרורותצרות

ביומיאביותרלהתעוררצריכיןכזעל.חן"ל.
עורלעבכשלאכריבתשובהלשובאלין

ונרעהרחמים,מוח"ונתייאשולאהגאולה,
מיר)יקוייםאןשמויתברךאליובשובנוכי

ימעןאייהםויפןוירחמםאותםה'ויחן

ייאויעקבויצחקאברהםאתבריתו

פניומעיהשייכםויאהשחיתםאבה

יחיוכןרמסוחר),רקרא(לישנחיעתה,ער
אמו:בימינובמהרחרצון

לובתתךלבךבירעולאלותתונתזי)(טי,
לאלמהלרקרקישלכאוחרוגו'.



חייםתמח

פניםכלעלנותניםאםלו,בתתךלבבךיער
אדרבאהלאלבבך,יעראםהחסרוןזהמה
ירעאםיותרנפשומסירותגדולנסיוןהוא
הואכןפיעלואףבקמצנות),(בטבעולבבו
אשרבבטעופזרןשהיאמיכןשאיומהנותן,

הואכיבראהאךלצדקה.הנתינהלובקל
תיקוולהשאיולעשההביתקלאווכעיובחינת
רבריהיהפןיךהשמרש IIוזהעשה,אלא
לאהואואלפן(הייבווגו',בייעייבבךעם

וכאשר ,)אצא,(עירובי!חז"לשאמרוכמותעשה
באחיךעיבךורעהויהרהר)לבבויער

במחשבה(ויעבוריו,תתןויאהאביון,

לויתולאוגםעיבורעהשיההיובמעשה
תתןבתןדוגמתו)לזההתיקוןכוועלבפועל,

יו,בתתךיבבךירעויא(בפועל).יי,
 :(כנןכר)

אלוקד.ה'יברכךהןההדברבגללכיי)(טו,
אפילוי Iרש/ופירוש )ו'(קפי"ז,בספרי

שכרעםהאמירהשכרבוטלאתהליתןאמרת
כשהואוהייבוהספרי.לשווכאןעדהמעשה,
ויחזיקיחיהןהידיעללוליתןלהעבימבטיח
ואוליעצמו,בפנימצוהןהוהרי 1לבבווישמח
ב)ט,בתרא(אנבחז"לשאמרומהבכלל

קשהאולםברכות.ביותר[מתךרב]שהמפייסו
מי"ד) ,א"פ(באבותל IIחזשאמרומהעללכאורה

דכיווהרבה,ועושיםמעטאומריםדצדיקים

להםהיהיותר,טובהלהענילעשותשבדעתם
ההבטחהעלשכרויקבלובתחלהכולולומר

מעט.רקיאמרוולמהוהדיבור,

כשעדייומיירידהתםלתץר,ישכרחךובעל
ךככלליתןיוכלשלאמתיירא

שהואושלימהגדולהטובהלעשותאוהרבה,
מעט,רקיקייםולאהרבהלווכשיטביחמצפה,
יהיהאזעלשותו),יוכלשבודאיבלבבו(הברור

ושלוםראח

תוחלתוכו',נכזבהתוחלתוהעביאצלכךאחר
יקייםכשלאיותרלווירעלב,מחלתממושכה

בכאביההיזהיידישעלכנו,ל,שחשבכמו

מעטרקלויבטיחכןעל ,יותרעודונעצב
לקיים),שיוכלבעה""לברורחושב(אשר

אזבטובה,אויותרלוליתןכךאחרוכשיוכל
עליו,חשבלאאשררבשללכמוצאלויההי
וןההשמים,מןכפולוהמשמחוהבותןושכר

פשוט:

ג'פתוחוגו/.יךדאתתפתחפתחיא)(טי,

בהךחסרתריובמסורה,

לאחדידךאתתתפחתפחיא)טו,(לקמוואדיך[דן.ענינא,

בפתחופתוחיב)ב,(נחיםואידך ]ב[וכו'].לענד

חז"לשאמרודךרעלל Iיומלא. ,ארציךשערי
הגאולה,שמקרבתצדקהגדולהא)י,בתרא(בבא
(שהוא[חסד],ענינאבהךבןתפתח,פתחוזהו

נפתחופתוחזה)ידיועלהצדקה,נתינת
תכליתשזהומלא,וןהו ,ארצךשערי

 :אמובימינובמהחורצוויהיכוהשלימות,

מהקשהעדייןכיבזהלהוסיףבנורויש
וגו'פתוחהב'בפעםשכתוב

הואוכי"באצרך",ולאביוךנלעניךלאחד
הואהלאבאץר,התלויםממצותצדקהמצות
הרמבווןקושיתשקהוגםלאץר.בחוץנוהג

ממ"שהואדהסתירהיחדל)לאכי(דווהבפרשתו

כתבובזהאביוו,בךיהיהלאכיד)(טו,לעיל
תיץרי IIושרהארץ,מקרבאביוויחדללאכי

מקום,שלרצונועושיויישראלשאיןבןמןדזהו
יעשושלאהכתובןהשיבנאתמהוהרמב"ז

מהשםעיין ,חווולעולםמקוםשלרצונו

שתירץ·

שיהיהמהמנבארהכתובלומרשיאמנם
משנהעיקרכיהאלו,האחרוניםברורות



היי-ם-

אחרון,לרורותוכחותומוסראזחרחחואתורח
נצביםפרשתחחומשבסוףשכתובוכמו

בישובמגמתינוזאתרקוחנחוכיוצא,וחאזינו

בניאחינוישבוכירקבגלותנו,ישראלארץ
בארץשםעוסקיםחקורשבארץישראל
צרקתממעותונזוניםותפלח,בתורהחקורש
שתיקנווכמוזי"ע,חנסבעלמאיררבינוהכולל

וברורםז"לוהאלשיךיוסףהביתמרזרבותינו
הגאוניםואחריחםחקרושים,רעחרור

חמחחמינים,מרעתלחוציאע flזיל f1זהקרושים

לחוראיתוחניכאשוםכלואביזרייחו,חציונים
מאיררביחקורשקופתומחרסיםשמשחיתים

וכו', flחלוקהמקבלי IIאותםוקוראיםהנסבעל

רעה,יורה Iב(חלקנזראבניבשו"תנרפס[וגם

ציאולאוכיאלונפסרותכריעותר) Iתנ/סימו
מעותכשמקבליםשיראלאץרישובבמצות

נרולטעותשמהוהואהנס,בעלמאיררבי
ביארנווכבר ,ל flהנחקרושיםרבותינוגנר

ת fשוובחיבוריירבכתביתברךהשםבעזרת

 ,)ן rllכסימו ,/החלקתשובותליקויט(עייןאלעזרמנחת

אותומפיחרבריםשיצאואאמיןולאשם.עיין
אבניספרבעל/ל fזאברחםמח"רחגאוןצריק
נזר].

בךיהיהואכיאפםהכתובשאמרוזה

ישראלבנילאחינופרנסה(שיהיח ,אביןן

עלנעשיתועסקםומלאכתםבתורחחעוסקים
זהאחרהכתובומאמרואחרים).ביתםבניירי

(רריקאהאר"ץ,מקרבאביוויחרוואכי

מאיררבימקופתמקבליםיחיושיראלבארץ
כנזכרותפלה mבתוועוסקיםענייםחנסכעל

רבותינותיקיזהאחרוניםברורותשזהולעיל,
פתחלומרמצוךאנכיכועלעולם),ותיקוו
ןואביןניךועניךואחיךירךאתתפתח

חכתובמזחירבארצ"ך(חיושביםבארצ"ך,

תמטושיוםראה

בעלמאיררביבקופתליתוירובפתיחלחרבות
לעיל),כנזכרישראלארץענייבעדחנס

יתברך:חשםבעזרתחכלומיושב

לאחךי·יךדאתתפתחפתוחיאמראו
מעשהועושחחמצות(במעשי

עניולאשלכם,עני(היינויעניך,עמך).
ידיעלבאוהואוכרמים,שרותהמבקש
וחמהושלוחיחם,ר flפעובעלשלחכשרו'ע
 ,בארצךוואביונךשלכם).ולאענייהם
חסר,פתוחחב'חמסורחוזחולעיל),(כנזכר
ארץלענייוהב'לארץ,חוץלענייהא'(שהם
חםרוהמההנם,בעלמאיררביכוללישראל

פתןחוחג'ול). Iרלחםחסריבגלותעדייו
ביאתירי(עלא, flמלארצך,שערינפתחו

אצרנושערייפתחובימינובמחרחצרקנואל
מלא):חואכועלשלימח,בגאולח

לאחיךירךאתתפתחפתוחריאמאו
לעני"ךרש"יפירשלעני"ך.

בשניעניךיאבלהוא,אחרענילשוזביו"ר
(ראםלכאורהוקשהח. /Iעכלעניים,שנייררין-

לעניצרקהשלחמצוהאיןכאוחאכפשוטו)
ליתו.שיוכלחענייםלכלרקרוקא,אחר

בתפארתזי"עאאמן"ררבריפיעלרמוזויוול
אביוויחלדלאכיר"ה(בפרשתוחתורהעלבנים

פתוחאםכיזחחכתוברקאיוכון)האץרמקרב

לאוקמאהקרושח,חשכינחחיינולענךי,תפתח
שם.עייןכביכול,מגלותאולאפרקאמעפרא

ועניךז"לרש"יחקרושבלשוןרמוזוזחו
 ,)}כסב,כאתיקיו tI(תיקו/מלכות(מרתביו"ר,
יחירחאחר(היינוחו"א,אח"רעניישון

ןואכבורו).שכינתבחשראתשמויתבךר

במחרחיעזרנויתברךוחשם(כמובו),שנים,

אמו:בימינו



ושלוסשופטיםחייסתנ

שופטים

בכללךתתוושוטריםשופטיםיח)(טז,
אלוקדה'אשרשערוי

תיבתכירשן'יפירושעייזלשבטך.לךנותן
ושוטריםשופטיםל,ךתתןעלמוסבשכטי"ך

סרסזהיהרישעריך.ככללשבטיךלךתתן
ן"למפאבומחרמזןעהכללונודעוכו',המקרא

כיר)פר,אותטוברעשחמרעלסורמחרצ"אחוספות(עיי!

המקרא,סרסכדרךרקשיתפרשמקוםככל
עניויכלברמןגםכסדרוהכתובלפרשדרכו

שיהיה.

שכתבדךרעלהמקרארמזבזהגםיוזלכןעל
הקדושים,ספריםוכשארילויבקדושת

שלדיוביתעלרומזיםם ffהשופטיאלוכי

המשפטבימישירכולמשפט,כסאותמעלה
 ,בתפלות'ברחמילאפושיוצריכיןהכעל"ט,האלו

לפניו'ית"ש,במשפטלןכותכדיובתחנונים
בתחילתו,חתפילחשער(ערפ//חהאריז"לבכתכיונודע
אברהםבמגןומובאעלינו)עבין,שחירתתפליתשעח"נ

י"בכבגדברקיעשעריםי"בישכיח) IIס(סימו

נוסחלויששבטולכלהתפלה,נוסחותשבטים
בתפלותיוליכנסאיךעצמובפניושער

השמימה.

דוגמת(שהואושוטרים,שופטיםוז"ש

תפלהידיעללרחמיםוצריכיןלמעלה

(שהוא ,שערי"דבכוודתתןש) flוזכנזכר.

וךנותןאווקיךה'אשרשערים).ב ffי

הי"בהםשבטי"םהי"ב(כמספר ,ושבטי"ך

דגלוועלמחנהועלבנוסחתואחדכלשערים,
כלוכעדכעדובתפלתו)שמיםרחמייפעול

ישראל.

אא"זשכתבמהעםהדרביםויתאחדו

עלשלמהשםבספרוהקרוש
כגימטריאשוט"רכיבפרשתן,וי)(תכ.נהתורה

ולדרכנוכקודש.לדרכובןהוהאריךתפוה,
 ~" 5לם flשעריב ttיה tfהתפלנוסחיעניןעםיוכו

כנזכר'לעיל:ם Ifשבטי

דכרו) ,ח//פדחב(רבדיםרבהרשרמביח) ,זט('

ושוטריםשופטיםאחר

כורןהיהשלישיתוכו',לכסאמעלותששוכוז,
כורן)(היהרביעיתיט),טז,(רבירםשוחדתקחלא

תקוםלאחמישיתנא),(שםאשריהלךתטעלא
אלוקיךלה'תןכחלאששיתנב),(שםמצכהלך
(שםונוןרעדכרמוםיהיהכואשרושהשור

וקשה,שם.עייזהמדרש,לשוזכאועד ,)איז,
הכסאכורןהיהראשונותמעלותהגודבשלמא

כבמואריטושלאומשפטלדיןהשייכיםענינים
משפט,לכסאענינםמהאחרונותהג'אכלשם.



חיים

פצבה,לךתקוםלאוכןאשרה,לךתטעלא
מדינישהואתזבחלאהשישיתובפרט

הקרבנות.

המעמידכיז,ב)(סנהרדיןחז//לדשרתפיעלויןול

אשרה,נטעכאלוהויהגוושאינודייו
עליושיבושלאדהמשפטמענינאשפירוהוי

לאהחמישיתוכן ,)א(הגוןשאינולדייוהכסא
(עייוחז//לשאמרוכמוהיינומצבה,לךתקום

האבותבימיאצליהיתהחביבהמצבהרשו/י)

ועללעבודתם.חוקשעשאוהושנואה,ועכשיו
חכמתלעניןז//להצדיקיםפירשוזהפי

אפילוהחקירה,חכמתלעניווכןהדקדוק,
שנואהזו/ל,הראשוניםהצדיקיםבהשנתעסקו

הכופרים)(המתחדשיםשעשאוהיעתההיא

תזבחלאהשישיתהמעלהוכןלעבודתם.חוק
דכתיבכיוןרע,דברכלמוםבויהיהאשרוכו'

מזבח,לה/נבחרומשפטצדקהעשהב)כא,(משיל

פ"ה,רבה(דרביסבפשרתןרבהבמדרשכבמואר

בעלהדייןיהיהשלאליזהרצריכיןכועל ,)ג
שהזהירומהיותרבדעותיואובמעשיורעמום

יותרגדולהואשפשפטכיוןהקרבן,על
 :ל/ Iכנמקרבנות

פעמיםבו(תרדוף).צר"קצר"קכ)(טז,

עייןחפ"ש,גימטריאצר"ק

חפ/'שהמקובליםבשם )ת' Iחי(ערךהכינוייםערכי

יובלוחירותדחפשעלמאשהואבינ"ה/היינו
ימעזבימינו.במהרההעתידהגאולההעליוו
נותןה"אאשרהארץאתוירשתתחיה

צדקגואלבביאתישראללאץר(שנזכהיך,
סינויחואכדאירש"יופירשביסינו),בסהרח

עלולהושיבולהחיות"והכשריםהדיינים

 ',וrככככס(כזריןוככככו1לב'פרקרוכנ"סעיין .)א(
וכ"ו:ככככזוופנרק

תנאושלוםשופטים

להריגותעודיצטרכושלארמוזהיינואדפתו,
בפרשתול flלהאריזתורהלקוטי(עייןהכל,בני

קודםשיהיחמהמקלםעריבעניוח)(יט,
במהרחויגאלנוויעזרנוישמרנוהוהגאולח),

אמן.בימינו

ביתאחרהלךב)לבן(סנהדריןרז"לשאמרווזה
יובלשחואהגדולדיוביתחיינויפה,דיו
סנהדריובחינתשיהיהדחירות,עלמאהעליוו

היחודהואיפו'חוגםבימינו,במהרהבירושלים
כימינובמהרהאחדושמואחדהןיחי//העליון,

אמו:

הכשריםהדייניםמינויהואכדאייאםראו

אדמתן,עלולהושיבולהחיותז
חדייניםועבודתמגמתיהיהשזהוהיינו

 ,חדורומנהינשופטדיין(שנקראוחכשרים
כמומפונותבדיניודבריםבדיןדוקא[ולא

 ,)ל IIחזבדרשותזחשפצינוכמובזמנינו]שנקרא

לביאתשנזכהאדמתןעללישראללחושיבןרק
באורשכתובוכמו ,בימינובמחרחצדקגואל

אחיךימךוכי'ה Iדכה,כה(ויקראבהר(פרשתחחיים

חארץאדוניצריכיןשזהוהכן»והדויעבא//ד

מגמתויהיהזהושרקדורםכניולעוררלהוכיח
זהועלצדק,גואללביאתאדמתןעללהושיבן
יעשולאאםהדיןאתליתוהמנהיגיםעתידין

העלובהביתעלכוןהקב//חיתכעומהםכן,
יזהיהקדוש).החייםהאורדכריכאן(עד

הפסולים,הדייניםלאפיקיהכשרים,הריינים
כיסםלמלאעצמםאתשרועיםחרועים,חיינו
וצרכינחיצתלבםעלישיפוולאגלותנו,ביפי

'!שראל.

חפ"ש,גימטריאצר"קצר"קלהחמשךוזהו
זהו) ,כנזכרוגאולחהחופש(שהוא

ותשובהותפלותבבקשותזה,(אחרתרדוף
וזהודאפשר).מהכלהדורותיקוןשליפה



חייסתבנ

ושוטריםשופטים,ליח,בסמורחפרשחחתחלת
לצוררשחיא(מחהעם,אתושפטוונו/

ישראל,בניוטובת(לצדקצרק,משפטחעם),
וואמשפטתטהואעצמם).לטובתולא

בעינימשוחדיחיחשלא(חיינושוחר,תקח

רוצחשחיאמחמתאמת,משפטלחטיתעצמו
שטובזחידיעלמר 1וי~ורבי,ומנחיגדייןלחיות
ולאכזחולחשארלארץבחוץבנלותלחיות
כיאתבעתכי[כידעוכקרוב,לגאולהלצפות
כיומחתמנותו],מאן'מחממנוישארלאחנואל

עינייעורהשוחרכיאז)כעצמובוגעבחיותו

(בחשבםצריקים,רבריויםוףחכמים

תררוף,צר"קצר"קרק)כנזכר,גופםלטובת
לעיל):(כנזכר

שופטיםחכתוכשמתחילמהכזחי"ווגם
עלשערי/'ר.ככלירותתוושוטרים

זי/ועחקדושחיחודיבשםשאמרתידרו

שעריםשאוז)כד,(תהל'םחכתוכעלמפשיסחא
חגדוליםחצדיקיםחיינושעריםכיראשיכם,

בשרפתלקילשכתבת~מן:-(ק~יזישראלכנימנהיגי

וזחוהיהדוי).קפי"די Itא/ה Iבדהפטרהקלתרומה

,חיינושערי"ךבכוונו'ושוטריםשופטים

צריוכנזכר,כןו tשנקר~חגדוליםחמנחיגים
לשחדהיינושחד,תקחלאיקיימואםלכדוק
ולחתחברמעלי,דלאאיבשילקרבעצמואת

כנזכרוחאמונחאמתמדרוולחטותלרשעים,
 :אמןבימינוב:מחרחויעזרנוישמרנוח' 1לעיל

עוד.יזידוןולאויראוישמעוחעםובויג)(יז,
סנחדריןמש"ס(וחוא/י Iשרפירש

וממיתיוהרגלעדלושממתיניזמלמדא»(פט,
מייריכרחוכעלדחאעיוווצרירכרגל.אותו
רוחחרציחחאיןביו/'טרחא ,חמועדכחול

הויביו/'טוגם .)אלו,םבהדריז(קייזלהמיתושבת
עלדמתיריולומרודוחקצלוךר.שלאחבערה

ושלוםשופטים

וגםבוראי,אסורלכתחלהזחודחאמתור,ידי
דחיינווראיאלאחמועד.בחוללחמיתושיכוליו
בעלייתבירושליםישראלשאזחמועדבחול
בסנהדריזאמרינודהאקצתעיוווצרדהרגל,

ד) IIהג, IIפיםבהרדיזהלכות(רכמווםכןופסקינןא)(סג,

טועמיןחיולאפיהםעלשממיתיזדיןרהבית
החגמשמחתביטלוכןואםהיוםאותוכל

צריכיןהמוערבחולוגםדאורייתא,עשחמצות
בשרגםרעותולכמהפנים,כלעלפתלאכול

המוקדחולהלכותחייםאורחבנמיוקיביברינו(עו~זויין

תקו/ל).סימז

ממתיניןכוכשאירעהוא,חכתובדגזירתוי//ל
ויראושימעולמעןחמוער,בחוללהמיתו

לעינויחששולאהכתובמגזירתוכןישראל,כל
זמןשימשוופעמיםלהמיתו,כשממתיניםחדין
חראשון.הרגלעדרב

לאא)(םג,ז I'שהסנחדרדאמרורמחי"וב)
רקהיינוהיום,אותוכלטועמיןחיו

החואביוםאותו(וממיתיןחריןשפוסקיןבעת

בזהכןשאיןמהרינו),אתלעבותשלאכדי
חכתובמגזירתרק ,חרגלקודםפסקושככר

צריכיןחיולאאוליכןעלחרגל,עדממתינין
חמועד.בחולחהואביוםלחתענות

חדיז)בגמר(פרקבסנחדריןדאמרינווממה

אותוכיהבקורת]מפניהשסי"זברובנונחםר

לפניויוצאוהכרוזפסחבערבחמיתוחוחאיש
לחווחוחוהדיח,שהסיתידיעלשהומת
י"לחמוער).(בחולממשהרגלעדלחמתין

אשררק(בפרשת"ן)כתיבלאדידיחדבעובדא
ומתצויתיולאאשראתבשמידברלדבריזיר

חרגל,עדשימתינוולאונו',

עיוןוצרדבחבק,הייבובושנאמרומתוחבח,

ידיעלחמיתוחוכישנתפרסםממח



ח"יים

חז"לשאמרומהפיעללומרישזהועלתליה,
וכשהמיתוהונתליו,הנסקליזכלכ)מה,(סנהדרין

הגוייםוסברוכך,אחרנתלהסקילהידיעל
 .היהלאבאמתאךהתליה,ידיעלשהומת

סכנתמחמתכנראהאמנםחנק,רקחייב

מוכרחיוהיובידו,החזיקואשרמהעםנפשות

כועל ,בנקללמהרהאפשרותבכללהמיתו
תליה.ידיעלזה)ומטעם(אוליהמיתוהו

עדהמתינושלאמהכוגםיתישיבאוליובזה
מחמתהיינופסח,בערבוהמיתוהוהרגל

תגגושלוםשופטים

עמושהחזיקימהרשעיםבאפשרותהיהשלא
 :כנזכרהמועדחולערלהמתיויכלוולא

הגוייםככלמלךעליאשימהואמרתיד)(יז,
מהעייןסביבותי.אשר

חלקאלעזרמנחתת IIבשובאורךבזהשכתבתי

 :)ב(יתברךהשםבעזרתזעיראבתעואב'

וגוןחייוימיכלבווקראעמווהיתהיט)(יז,
התורהדבריכלאתלשמור

ה. ttעכל fכמשמעוהתורהדבריוי tרשפירש . tוגו

יבחראשרמלךעליךתשיםשוםסביבותי,אשרהגוייםככלמלךעליאשימהואמרתוכו'תבואכי .)כ(
הרא,אחיךלאאשדנכריאישעליךלתתתרכללאמלךעליךתשיםאחיךמקרבבואלקיךה'

ספרעלהזאתהתורהמשנהאתלווכתבממלכתוכסאעלכשבתרוהיהוכו',סוסיםלוירבהלארק
כלאתלשמוראלקיוה'אתליראהילמדלמעןחייוימיכלבווקראעמווהיתהחלויים,הכהניםמלפני
ימיןהמצוהמןסורולבלתימאחיולבבורוםלבלתילעשותם,האלההחוקיםואתהזאתהתורהדברי

שבקשושאולמלוכתקודםדהאיפלאוהנהישראל.בקרבובניוהואממלכתועלימיםיאריךלמעןושמאל
יורעהגוים,ככללשפטנומלךלנושימהלשמיאלישראלשאמריה)חיא(שמראלכמ"שמלךישראלבני

לאכילשמראליתברךהשםשאמרזהעלוכתובלשפוט,מלךלניתנהאמרוכאשרשמואלבעיניהדבר
הגדולהאףחרוןמהואחרוניםראשרניםהמפרשיםכלותמהועליהם,ממלךמאסואותיכימאסואותך
ככלמלךעליאשימהואמרתבתורהכתיבבאמתהלאהגיוים.ככלמלךעליהםלמנותצרואשרעל

חתם(רעייןמלךליקחהתורהמצותהואכןאדרבהוהריוכו',מלךעליךתשיםשוםסביבותיאשרהגויים
שם).הרד"קבזהקדמווכברקרח.פרשתמשהתררתהתרדהעלסרפר

ם ffהגוייככלואמרושהקדימומחמתזהשאולבימיהיהשהחטאתבא)(בפרשתבספריאיתאוחבח

אשרחגויי"םככלמלךעליאשימהואמרתכןכתיבבתורהגםדהאיפלא, rעדייבאמתסביבותינו.אשר
מלך.עליךתזסיםשוםסביבותי

(שבתרז"למדרשתהנודעפיעלעליהם,ממלוךמאסואותיכייתברךשאמרמההעניןי"לאדלם
אחריתועדהשנהמראשיתישראלבארץאלקיךהועיניאשרמזלן,הואוה'לישראל,מזלאיןכיא)קנן,

שלקרוברעםישראלעלמלךודםתוארלבשרשיהיהבישראלכלללומרשייךאיךיב),יא,(דבריםהשנה
מלכיםמלכימלךשלבשרביטולהשתמשודםבשריעיזואיךמלכנו,הואאבינוהואכביכולהקב"ה
מלאאשריתברךלפניוהמלכותבכבודולהתנהגוגואלו,ישראלמל.ךי)מד.(ישעיהבכתובשנקראיתברך

 .לבדוהואית"שישראלמלךהעליוןמלךבפניושררהוליטולכבודייהארץכל
סעיףתע"ב(סימןפסחהלכותחייםאורחערוךבשולחןופסקינןלמקים,בניםנקראיםאנחניאםאוים

אחדיוכלזהידיעלכןואםמיסב,אינורבולפניותלמידתלמידו,שהואאףאבי"ולפנימיסבהב"ןה)
לפניושררה)חירות(דרךמיסבשהבןהנזכריכדיןכבודו,נגדואינועליון,ברצוןמלךלהתמנותמקרבנו

גדרלה.לוישכשהבןכביכוללהאבהואתענרגראדרבהכן,גםרבוהראשאביראףאביר
אםאלאלגדרלהערלהאיןבש"ס)מקימרתובכמהא)(יד,(בסהדריןשאמררמהפירשתיזחפיועי

גרגותארישאפילוב)צא,בתרא(בבארז"לראמרושבישראללנשיאנתמנהאםדהנהעונותיו.לומוחליןכן
וידועאביו.לפנימיסבבןמטעםכרחךועליתבר,ןכבודובמקוםנשיאיהיהואיךליה,קמוקישמיאמן

בבניאא"ז.וכתבהעולם,לאומותולאתשובהמהנידלישראלי)סימן(האזינותנחומאבמדרשרז"לדרשת
מחול,כבודוכבודועלשמחלראבאבנקראדלישראלהטעםןע"ע)האיתט,מאמרהשבתןת(מאמרייששכר

שעולהדכיוןעונותיו,לומוחליןלגדולההעולהל IIרזשאמררוזהותשובה.הערלםלאומותמהנילאכןעל



ושלוםשופטיםחייםתנר

כביכול.אבלונקראשהקב"האביו,לפנימיסבבןבבחינתשהיאכרחררעליתבררהשםברצרןלגורלה
כנזכר.תשיבהיויעלעונותיולומוחליןכןעלמחול,כבוווכביויעלשמחליאב

הקב"היוירשיושבשהחכםבשעהי)סימןמשלי(מדשרטרבשיחרהמורשיתפרשהזהבוררובלכתך
לעםהשמיעבעתמעטמקרשהכנסתבביתהורשהבעתהישיבהובאמתישראל,שללערנרתיהםמוחל
שם)רש"ירעייןא(מט,סרטהבסרףרז'/ל(ראמררחלילה,יתברךכביוינגולכאירההריימציתייה/תררת

חרלי'שירוהמחמתרקהתררה,לימיובעתעימויםהייגמליא'לרבןועוא)(בא,ג'פרקמגילהיבמסכת
גםרברשהיאאפיליאביילפנימיסביהבןלמקים,בניםנקראיםשאנימחמתאילםלישב).התחילילעם
 ,ישראלשללעינרתיהםמרחלהקב"היוירשיישבשהחכםבשעהיזהילישב.שפיר rיכילכןעל ,כן

מחילהמהניישפירמחיל,כביויכברורעלשמחליאבלמקרם,בניםישראלונקראיםנשמעשיישבומזה
 .ישראלשללערניתיהם

היינרסביבותי,אשרחגוייםככלסלךנוליאשיסחואסרתמלר,מינריופרשתהפסיקיםהמשרי"לוזחו
הגיייםרביםבלבברתאמרכידי)ז,(רבידםורר(כעיןחזה,בלשיןלרמרישראלועתעלשעילהבאם
אמרזהעלהגיים).ככלמלרשנקחכןתאמרשלאשלילה,וררעלהיינימהם,תיראלאיכי/האלי

הוייקחוא,אחיךלאאשרבכיראישלתתתוכללאבואלקיךח'יבחראשרסלךנוליךתשיםשוםהכתיב
והריקריביעםישראלעלמלרלהייתיוםבשריבכולתאיןכילרמררצהתוכל;לאבלשוןנראה

כיסביבותי.אשרהגריםככלבלשוןמלךיאמררשלאלישראל,תשרבהרזהריתברך.בשרביטוכמשתמש
נחלתיחבליעקבעמוהוחלקכןלא ,)חלב.(רבידםאוםבניבהפריורעמיםגברליתיצבהמההגויים

נקראיםשאנחנויעןסלך,נוליךתשיםאחי'יךסקרברקכנזכר.עליהםווםבשרמלךלמניתשייךראין
כנזכר,בניםנקראיםשאנחנוהיינואחיךימקרבכנזכר,רבושהואאףאביילפנימיסבוהבןלמקוםבנים
זהיוייעלאחיושארהמהעליהם,יממרנהגורללהירתלמלר,מקרבםהאחריםיבחררהרמהבניםיאחו
הלאנכרייהיהאםכיהוא,אחיןיךלאאשרנכיראישנוליךלתתתיכללאאבלישראל.מלרלמניתמותר

ואיךגויים,עלאלקיםמלךט)מז,(תהליםבבחינתעילם,שלמלכונגועבויםנקראיםהערלםהאומית
מלךיתבררשנקרא(אףיתברר.כברויבמקיםקריביעםישראלעלמלךהעולםמאימרתנכרילהיותירכל

נקרא~תברךשהואנראהמקוםמכלבעילם,העילםאומיתמלכינמצאיכןפיעלראףגיוים,עלאלקים
שהמהבאדז,האומהמלכייעלבמדיםמריםצבאעלה'יפקידנמצאבאמתרגםעליהם,מלכיםמלך
ישראלמלךשנקראקריביעםבישראלאבל .ייאבדיבאמתיתבטליכןעליתברר,וכביוירצינינגו

חלותשוםשיירלאאזיתברך,לובחרנחלתיחבליעקבכיעליהם,וכביוישמומיחובפרטותכביכול
כנזכר).אביולפנימיסבוהבןבניםשהמהקריביעםישראלמבניזולתישראלעלאחרלמלך

יסוראםכייכו',לבבויסורילאוכי'סיסיםלוירבהלארקכר.אחרהכתיבשמנתהההמשרוזחו
שישראלבזמןכיא)י,בתרא(כבאחז"למאמרוידועמקרם,שלרצוניעושיןאיןבכללח"ייהיהאזלבבו
לבבריסירואםעבוים,נקראיםמקוםשלרצינםעושיםשאיןיבזמןבנים,נקראיםמקיםשלרצינועושין
כןעלכנזכר.להיותיוכללאשנכרייכמו Iישראלעלמלרלהירתיוכלאיךכןראםעבויםבכלליהיה
יסיםיאירךלסנוןושסאליסיןחסצרהסדסורולבלתיוכו'אלק'יךהןאתליראהילסרלסנוןהכתובהתנה

מלכית,בתודשבשמיםאביןלפנימיסבייהיהבןבבחינתיהיהאזכיישראל,בקרבובניוהואססלכתועל
 .מלרמלךבןיבבחינת

מהקשהולאבספרי.כמ"שסביבותי)(אשרהגויםככלשאמרושמואלבימיהחטאשהיהוזהי
היינןשפירשנןמהולפיסביבותי,אשרהגרייםככלמלךעליאשימהואמרתנאמרבתורהוגםשהקשיתי
דאמרךשלאהכתובמזהירבאמתזהועלוכו',הגויםככלהזהבלשוןכןלרמרירצרשישראלרקאורבא,

הגויים,בכלכמוישראלמלרלקרראשייךשלאוייקא,אחי"ךמקרבעליךתשיםשרםהכתיברהזהירכן,
מקוםשלרצונועושיםבכללישיהיהאביילפנילהסבמותראזבניםשנקראיםאחי"רמקרבמחמתרק

ושמיא.בסיעתאלנכןוהנזכרהספידדברישפירואתיומיושבבנים,שנקראים

היינובריתי,אתושמרתםבקוליתשמעושמועאםועתהית'/ששאמרהכתויבםהמשךי'/לוזהו



חיים

אם"כמשמעו",בפירושוכונתומהועיוןוצריך

תיבהבכלכולפרשיוכלהלאכפשוטו,היינו
כזחלעילשכתבתימח(ועייזבתורח,ודיבור

עלרש"ידבריעלשוטרתם)(ר"חואתחנןכפרשת
כמשמעו).ועשיתםושמרתםו) ,ר(הכתוב

לחורותיוכלהמלךדהנחלדייק,דבאול Iוי
אינוהמלכותכבודדמשוםלעצמו,חיתר

חתורהכלמעשיותבמצותחולעבודצריך
ותפיליןצצייתלהניחדחיינוופשוטן,כמשמען

במצות,עצמואתולייגעתוחהוללמודהיוםכל
כמוחוחואתיעבורמלךלהיותוכיויאמר
כועלמעשיות,כמצותולאכלכדולכו

כמצותהתורהכפירושכזחרש"יאשמעינז

כמשמעוחתורחדכריכלאתלשמורהמלך
לעיל,כנזכרמעשיות,כמצות(בפשיטות),

ל: IIוק

אתנדעאיכהכלכבךתאמריכונא-נב)(יח,
אשרחו,דברילאאשרהדכר

יבאולאחדכריחיהולאחוכשםהנביאידכר

חנכיאדברוכזדוןה'דברולאאשרהדכרהוא
אםלידע,חמובחקחסימושזחומשמעונוי.

בזדוןרקח'דברולאאזחדבר,יתקייםלא

תנהושלוםשופטים

חדכריתקייםאםכיומשמעחנביא,דברו

 .'חדברואשרראיחאזהחוא,שדיבר

(יג,ראח(בפרשתלעילדהלאלכאורחוקשח

ונתןונו'נכיאכקרכךיקוםכיכתיכ )}כ

אשרוחמופתחאותובאמופתאואותאליך
לאונו'אחריםאלחיםני.!בדחנלכהאליךדיכר

אוחאותיתקייםאםדנםמשמעוגו',תשמע

 .אליותשמעולאמקוםמכלהמופת

לעבודשאומרמיירישםכיחחילוקונראה
מייריהכאכןשאיןמחזרה,עבודה

וכמועזור,כןחנניהוכמו ,'הכשםשאומר

ובזהכזה.זו,לי IIורשכ)פקע//ח,(סרפיחז"לשאמרו

ואשרכזהכמ"שהדרשעםהפשטמתאים

ההוא,הבניאוטתאחריםאלהיםכשםידכר
חהלכהאתכיוןאפילוא)(פקען/ו,בספריואמרו

וחיינו ,חטותראתולהתירהאסוראתלאסור
מכלוטופת,האותמכוווכאאםכןכמוכןנם

ומתאחריםאלהיםכשםשהואכיוןמקום
חואוכןכשיכוין,אפילושהייחאופן(בכל

פשוט:וןחכנזכר),

עייןגן,תכיובטסורחחדרך·לךתכיןג)(יט/
יששכרכשערבזחשכתבתימח

שם:עיין ,)'טחו )ג( fז(אותהצוווימיבמאמר

חארץכלליכיהעמיםמכלסגולהליוהייתםבניםנקראיםתהיוואזמקוםשלרצןניעישיםשתהיי
עםוסגולתבניםלהקראותסגולתולובחראשריתברךלחלקולו(היינווכו',ת /Iממלכליתהיוואתם
כהניםייממלכ"תיתברך),כבירובמקוסליגסהיינוליייתהיוזהיריועלאביו,לפנימיסבוהבןקרובו

כנזכר:אביולפנימיסבשהבןכייןיתברךכבוריבמקוסגםמלייךלהקראשיוכליקדוש",וגוי

י,(שםאזנךתקשיבלבםתכיןנג] .)יסה.(תהליםתכיביהכןכידגנסתכיןנב]דין. ,'גתכיןכטסירה .)ב(
האריז"לבסידורכתיברהבההשבה,וראשאלולהרצוןימיהימיסאלועלמרומזי"ליז).

 ) nכה,(שםכמ"שרררכןגםנקראתותש~בח •דר"רביםהנותןסז)מג.(ישעיההפסיקבסידאלילכינת

הנוראיסוהימיסהרצוןבימיותינותפל " i;lוהנהורית.תשוב"ה(סליחךת)ורר"ןוכןוכן',בררךחטאיםיורה
כב,ו(תיקיןזוה"קבתיקונישנתוב.ראףשאמדזי"ע,הבעש"טעינינואורהקרושרבינובשםכתבוכבר

הזהבזמןמקוםמכלמזונא,לנוהבחייס,לנוהבככלביןוצווחיךכנישתאלביהכיפוריםביוסבאיסא)
מקארעץפנחסמה"רהקדושבשםכתבןוכזיתבר,ךגבוהצורךשהואכיוןפרנסה,עללהתפללמותר
בעונותינןהעתיסבצוקהאלןבימיסובפרטהאלו,בימיםפרנסהעלמתפללשאינןמיעלשהקפירזי"ע



חייםתנו

בןושלשתארצך.גבולאתושושתג) ,ט~(
א(שמואלואידךדן.במסורה,

מהפיעל/ל tיובאת.מאודתרדושלשתיט)כ,
על )'זאיתהירחים(מאמריששכרבשערשכתבתי
היינומאוד,תרדושלשוות _כיהלזהכתוב
(שתכבגדיםמשלשלי/וומלשוזגדולה,הורדה

המסורההמךשכוגםוזהישם.עייווכון,א)קיג,

שלששהואארצך,גבויאתושישתבזה
וקדמוני),קניזי(קינישלשעדוכוןהירדובעבר
לקוטי(עיי!לזהשנבואעדאמנםלעתיד,שהם
מבחינתמשיחהחבלילהיותצריךכפרשת!)תורה

בגאולהעלייה,לצוךרישראל)(לכנסתירידה
בימינו.במהרהשלימה

,מבחינתמאורתררושישתהמסורהוש Iוז

בטננולארץדבקהנפשנולעפרשחהכי
ואןלעפר,עדירידה(ומבחינתכו),מד,(תהלים

שתהיה , tוגוופדנולנועזרתהקומהיהיה)
יהיהואז ,בימינובמהרהשלימההגאולה
ואז ,ל IIכנוקדמוניקניזיקביעריםהשלש

גדולהבהרחבהגבויך",אתייוהרחבתי
כבודכללעיןויודעשיתפשטהקדושהבגבול

בקרוב:שמויתרבךמלכותו

אתםישראלשמעאליהםואמרג-ד) r(כ
עללמלחמההיוםקרבים

תחפזוואלתיראואללבבכםיךראלאויביכם
ההולךאלקיכםהוכימפניהםתערצוואל

ושלוםשופטים

איןאפילוישראלשמערש/'יפירשוגו'.עמכם
אתםכדאיבלבד,שמעקריאתאלאזכותבכם

זכותבעדלמהלדקדקוצריכיםאתכם,שיושיע
ולהנצללהושעכדאיןבלבדשמעקריאת

במלחמה.

ועייזבאחרונים,שכתבומהפיעלל Iיואמנם
תניינאמהדוראהכהומהר/ויות tבשו

הרמב"םשכתבמהעללו'ה),סימ!הענ~ביס(שער
ולפחודלערוץשלא )ח//נ/ת I(מלהמצותבספר

ויברח,אחורשנסוגשכלשםוכתבבמלחמה,
דהנההעניווהסבירתעשה,לאעלעברכבר

כלעלהקשויד) rכשמותעזרא~ז(עייזהראשונים
אמרהשהתורהמצוהיתכזאיךשבלב,מצות
חומדזהכלעםוהואתחמוד,לא )~כ,(שמות

והשכחהישכחשלאזכירהבמצותוכובטבעו,
אתשיחזקחתורה jשצריבזהיאמרובטע,חוא

פחדתבואהואםבזחוגםהתאוח,נגדלבבו
באומץהפחדעלולהתגברבה'לבטוחיתחזק
 ,לבבואתיחזקאיךולכאורהשס.עייןהלב,
בהןשיבטחידיעלרקכרחךבעלוהוא

אהכת(שערחלבבותהחובתש tlכמ ,ובהשגחתו
והתייראביערהולךשהיהאחדמחסיד )ו//פדן

מפניו,ליראשצריךממיאניבושואמרמחיות,

שמעהקריאתעניןוזהיזולתו,יראהלישיהיה
יתברך·כבידוהארץכלשמלואולידע iלהאמי
לואיןוממילאמיניה,פנויאתרולית ,שמו
זולתו.יראה

הזהבזמןכיהשנה,לראשבדדושיוזי"עהבעש"טהקוושלרבינוטובשםכתרבספרנמצא(וכןהרבים,
בתראהדגלותועניותאשניןב)ע' ,י(בהקדמהזוה"קבתיקוניכן.גםמדימזוכברגבוה,צרכיפרנסההוא
ירחם).יתבררהשםבהם,למיקםיכילמאן

מהשם(מבקשיםתבינ~ה,בובירגנםתביוהזה).בחוושתשוב"הוור(שהואוהד"ר,לדתביןוזהו
בלאאפשראיכיהעולםונתיסדתכיניהכןכיבהרחבה,ופרנסהותירושדגןהשפעתוגנםשיכיןיתברר

ותקשיבכראוי,וללמודלהתפללומוחברורלבהכנותלנויהיהזהיוי(שעלאזניר,תקשיבלבםתביןזה).
 :יעזרנויתברךהשםפרנסה).מחשביתיואגותעירבובבליכשיהיהשפתותינושיח



היים

אתםרא;יששמעא;יהםואמרוז"ש

אויביכםע,,מ;חמההיוםקרבים

תחפזווא,תיראואי;בבכםירךא;

כיקשה,(ולכאורהמפניהם,תערצווא;

שהוארברעלצלוותשיךאופובאיזה
ה'כיקאמר)זהעללעיל,כנןכרבמחשבה
ייראלאכן(עלעמכם,ההו;ךא;קיכם
בכםאיןאפי;וי l/רששפירשוזהמזולתו).

(הייבו ,ב;ברשמעקריאתא;אזכות

כלמלאיתבךושהשםשירעשמעקריאת
 ,זולתוואיוהמיוחריחירוהוא ,כבורוהאץר

יעבורלאזהיריועלמזולתו,ייראלאוממילא
אצלויהיהלאוממילאמפניהם,תערוץאלא
יריעלחוזריהיהולאוגו',תערוץרלאלאו
חטאלויהיחולאהמלחמה,מעורכיזה

 ,ידועליעבששלאכדיולחזורליראשיצטרך
(כנזכראתכם,,הושיעכראיזה)יריועל

לעיל):

קריאתאלאזכותבכםאיואפילוריאמאו
(בפרשתלעילכנזכרהיינושמע.

פירושכפיישראלשמעפסוקכיר» ,ו(ואתחנן
כייתגלההגאולהבעתלעתידשרקשםרש"י

המשיחלביאתהקיוויתלויוממילא ,אחדהן

שאפי,ווז"ששמו,יתבךוואחדותובאחודו

שהואשמע,קריאתאיאזכותבכםאין

במלחמהאתכםלהושיעכדאילגאולה,הקיווי
לגאולהונזכהעניניםבכלנצחדידושיהיה

אמו:בימינובמהרהשלימה

לאמרהעםאלהשוטריםברוורח-ח) ,ב(
לדברהשוטריםויםפווכון,

וגו'.הלבבוךרהיראהאישמיואמרוהעםאל
מיכירש"יופירשא)(מג,בסוטהל IIרזאמרו

ושוטרמרברכהזושלישיושניהאןהאשי

תבזושלוםשו1כטים

מרברשוטרוגו')היראהאיש(מיווהומשמיע,

האישמיזהולמהפלאוהואמשמעי.ושוטר
לאשבידומעבירותומתייראהלבבורךהירא
ומשמיע,מדברהשוטראלאכלל,הכהוירבר
מעניביםיותרהכלהכוללעיקרזהוהלא

וכיוצא.כרםשנטעהפרטיים

וצריךהחסדאישהואהכהוכיברמזונראה

(עייזישראלכנסתעלחסריםלהמשך
למלחמהההולכיםעלבפרט ,)ברני,א IIחזחרר
לרחמיםצריכיםנפשותבסכנתנתוניםאשר

עונותםהואשיעורריאותלאכןעלביותר,
זכותללמדאדרבארקפיו,דרךוחטאתם

דאמר(למאוכןעלכזאת,בעתעליהם
זאתהכהןהגידלאשבידו)מעבירותהמתיירא

 :כנזכרהשוטררק

יחושאזזהישמיעהכהושאםיאמראו

לעבירותגםבלבואחרכל
שפתיוגדולשהכהוכיוובמחשבה,שעשה
עיקרוהואופנול ,)זב,(מלאכידעתישמרו

כיבפרשתלקמו(ועייובעבודתו,במחשבה
לה'היוםהנדתיג)כו,·(לקמזהכתובעלתבא

המביאעלהכהופחדנפלהנהכיאלקיך,
שנתייראעדכךכלרוחשפלונעשהבכורים
יהיהשלאונמצאשם),עייןאלקינו,הומלומר

זאתוהנירהשמיעכןעללמלחמה,שילךמי
רקלדבריויחושוואליולבדוהשוטררק

והבן:הקדושה,תורתינוכדתבפועללעבירות

הפפורה

כיתלכוולאובמנוסהתצאובחפזוןלאכי
ישראלאלקיומאספכםהןלפניכםהולך



חייםתנח

נתינתזחמחכילכאורחויפלאיב).בנ,(ישעיה
ח'לפניכםחוךלכיתצאובחפזוןלאכיטעם

ח'חולראםאדרבאחלאוגו',ומאםפכם
ואשאר)יט,(שמותכתיבכביכולובדידיחלפנינו,
גדולבזריזותחיינונשרים,כנפיעלאתכם

מאוד.

בעיננויפלאלבלומורחרומזזחוכיוי"ל
חרבים)(בעונותינועתחחגלותאריכות

חעונותלתיקוןשזחוכיוןכתיבולזחמאוד,
ברצונוכביכולחנצוציזחיינוחנדחיםוקיבוץ

ושלוםתצא

עדזמופעמיםכמחצריכיןולזחשמו,יתברך
שכתובוזחמקומות.בחרבחחנצוציןשיתוקנו

תוכון,ואובמנוסהתצאובחפזוןואכי

במחרחחגאולחבחפזוןיחיחלאמדועוקשח
ה'ופניכםהוו,כייתרץולזחבימינו,

ישראל).נדחיומקבץ(מאסףומאספכם,
כועלכנזכר,שמו(יתבךרישראו,אוקי
יעזרנוכך).כלחנצצויזלחעלאתחזמוחצוךר
שלימחבגאולחבימינובמחרחיתברךחשם

 :סלחטובובכל

תצא

איבי/'ך.'ל Iעלמלחמחתצאכיי)(נא,
חם/ר Iאיביאותיותעלחאותיות

עלחיינוחן,דל//תעוליםתטאט"כ,אותיות

אלולחרוש(מאמרייששכרבבנישכתבמחפי

דלתןןךדפקנווכרשיםכדליםח)אותא,מאמר

חןוגםלשבים,פתוחחדל"תiריינוכםליחו~),
קגכ,(זיח//גכנודעחו,תשובלתשובח,רומזחוא
 .)א

חרעחצירמלחמתומוחמה,תצאכיוזחו
שכתובכמווגםחלן,חתשובחבחודש

 ,.דליתנ"יכי!ח'ארוממ"ךבכונתבסידור
 ,'~דקנומשיחדודמדתשחואדל"ת,אותיות

משיחנוקרולחריםמגמתינוכליחהיזחשעל
בימינו:במחרח

גןשי"ח,גימטריאשבי"ו.ושביתי)(כא,

וחגכנגדשחוא 1קןןופעמים

וכנודעויעקב,יצחקאברחםמדתחיינוקוין,

רמהימנותא,'זא Jממארתשריחושר(מאמרייששכרבבני

ב)עח,(ח"כחקןכזוחרחנודעפיועלנא),אות

חםאבתמוןחשריכיקז)(אופןעמוקותובמגלח

ויעקבחרבים,בעונותינועשושללחלקונפלו
ותשיבחחרחמיםלחדשאלו"לחדשממנוחטף

במאמרינוכתבנויכברישראל,כנישללחלקו
תמו"זכיה)(אותיאבתמוןלחדשיששנר)(שער



חיים

ועשוישמעאליעןיצח"ק,אברה"םעולהא"ב
רקיעק"בכןשאיומהמחלקם,יניקהלהםיש

שבי"וושביתנאמרכןעלנחלתו.ישראל
בחדששהואכנזכר,ק"ופעמיםג'נימטריא

ויעקב,יצחקאברהםקויםכננדהנ'הלז(אלול)
ממנושחטףוחטיפה,שבייהבלשוןשביוונם

ישזהידיועללעיל,כנזכרמעשואבינויעקב
כנזכר,אבותהשלשתהיינוקוין,הנ'כלכחלנו
הלז.בחדשהתשובהידיעל

צריךומנמתינוותינותפלעיקרכלאמנם
ולאפרקאהמקדשביתלבניןרקלהיות

היצרמלחמתיהיהזהועלמנלותא,שכינתא
ר"תו'מלחמהת'צאכ'יכועלהלז,בחדש
(שירכתלנ"ואחרעומדזההנהבסודייו,כת

ונםכביכול,הקדושההשכינההוא ,)טב,חשירים

השיריםשיררבהבמדרשכנודעמערביכותל
במהרהצדקנואללביאתשנזכהבו),ב, II(פשם

אמו:בימינו

שכתבמהפיעלע"א,ר"תא'יביךע'לוגם
לדודבכונתזצ"לשבתיהר"רבסידור

קתדראיןע'שישאלול,לחדשוישעיאוריה'
מלפניךלהיותוצריךהאלובימיםהשופטים
יתברךא'וזהושם.עייןוכו',יצאמשפטינו

ע"אר"תכוועלהע'.לטובהעלהמכריעשמו
הבןזכאין,ונצאאנחנוננצחובזהא'ויביך,ע'ל

יתברך:השםבעזרתהרמיזותאלו

אויביךעללמלחמהתצאכייאמראו
ושביתבידיךאלוקיהוונתנו

הכתובהרשותבמלחמתרש"י _פירש .שביו
ושביתלומראיןישראלארץשבמלחמתומדבר
תחיהלאב,טז)(לעילנאמרכברשהרישביו,

עכל"ה.נשמה,כל

תנטושלוםתצא

איךיתברךהשםדרכימזהלהביןוהנה
שזהובספריםפירשווכברלעבדו,

להכניסהיצר,מלחמתהיינוהרשו"ת,במלחמת
יתברךהשםלרצוולקדושה,רשו"תהדברי

חייםאורחערוךשולחןבטורוכמבוארותורתו,
דעהו,דרכיךבכליתבאראיךא)םעיףא IIרל(םימן
מפאנוברמ"עוכמגוארהק',הספריםבכלוכו

ועייןפט"זח"אחדיןחיקורמאמרמאמרותעשרח(עייןזי"ע

רשו"ת,להיותאפשראישבאמתב) IIופנפנ"א

למצוהבומשתמשהואאםנפשך,ממהרק
לתאותרקח"וואםהקדושה,בצדזההרי

צריךכןעלאחרא.הסטראמצדזההרינפשו
הפנימיותנפשנובמלחמתהזה"הרשות"לברר

אויכוליםכולםאוהדבריםשרובוחיצוניות,
עלמצוה.לצורךלקדושהלהכניסםמוכרחים

מהמהםליקחשביו"ייושביתמקיימיםכן
(םט,ביומארז"לשאמרוכמו ,'הלמצותשצריך

אשכחולאאזלנמריהרעליצרכשביטלוהוב)
עדבא.דודבןואיןוכו',יומאבתביעתא

וכהנה. ,)בםג,(יבמותשבנוףהנשמותכלשיכלו
בהיתרזהעלמייריבמצותההזאתהפרשהונם
יצרכננדאלאתורהדיברהשלאתואריפת

ולהכניספשרהלעשות ,)בנא,(קידושיןהרע
נפשובמלחמתוזהוהתורה.לצדהתאוה
ומינותזרהעבודהבדיעותאבלבכאלו,

יומיאבסוף(ובפרטהרביםבעונותינושנתפשטו

מקצתיה,ולאמיניהלאנאמרבז~לואלו),

אתתפושלמעןהואכיאסור,בהרהוראפילו
ושימצא ,)חיד,(יחזקאלבלבםישראלבית

כנודע.דחימצאפורהשורשהואזרהדעבודה

הכתובהרשותבמוחמתז"לרש"יוז"ש
ולהכניסםפשרה(לעשותמרבר,

ארץשכמוחמתוכנזכר).י IIבעהבקדושה

הדתמלחמתבזמנינושהואמה(היינוישראו,
צדקגואלביאתמעכביידיעלוהאמונה



חייםתס

חרשעיםחמתנגריםחמחבימינו,במחרח

 ,בכללוערחאגוריסטעןערחציאניסטען
תורחתפוגכןועלחמתועבים,בררכיחם
משמץמחםוליקחלחתפשראיןובזחואמונח,

ישראל"אץר"במלחמתכועלרעותיחם,
בערנוחלוחםצרקנומשיחרקלחיותשצריך
וכמ"שלשבטים,ולחלקחשיראלאץרליקח

יצליחוחואמלבים),הלבות(סוףחרמב"ם

(ליקחשביו,ושביתלומראיןבמלחמותיו),
ספריחםובתיבקאלאניזירונגותיחםמרע

מחם),ליקחאסורמשחואפילוורעותיחם,
(שכירונשמה,כותחיהואנאמרכרכשחרי

מעליןולאמוריריובכללחםר"למיניםשחם
סעיףח, Iקנ/סימןעדה(יורהעררךבשולחןכמבואר

זרקגואלבביאתויושיענוציילנוח' ,»ב
 :אמובימינובמחרח

ירחאמחואתאביחאתובכתה )~(בא,

חחייםבאורעייןימים.

הוסירה)אומרוהוואכא/'ווחשקתואמרה II(וחקרוש

חרשימים)(ירחאלולחורשעלקאישזחו
גברחחטאיםעלבבכיויתורחשישובחתשובח,

 .ישראלכנסתזחואמח,חקב/'ח,זחאביח,

אתובכתחכ)מח,(יכמותחש"סרמזל fי/ובזה
עקיבא fרימים,ירחאמהואתאביח

(ירמהיאומרחואוכןע"א,זחואמחאביחאומר

ימים,ירחוגון,אתחאבילעץאומריםכז)כ,

אומראלעזרבןשמעוןר'יום.שלשיםירח
ואחרשלשים,ימיםשלשים,ירחיום,תשעים

חגמרא.לשוןכאזערשלשים,כו

עקיבא),רבי(כררשע"אזהואמהיו/ל,וזחו
שייךשזחוא iע/חטאלתקןשבכתחחיינו

למעןבבחינתשחטא,מחלתקןואחראחרלכל
אליליםעבורתבלבם,ישראלביתאתתפוש

ושלוםתצא

זרחעבורחעוברכאלוחמתגאחכלואביזריחיו,
וכןוכחנח,וכחהנ ,)ככ, IIפיהכעלותךזוטא(פסקא

כגוןח"ו,אמונחבחסרווזרחעבורחבמחשבת

עקרים/ג 1מחישחואשיבוא,יוםבכללובאחכח
כנזכר).אלול(זחויום,שושיםירחוכיצוא.

חיינויום,תשעיםאומראועזרבןר"ש

חרש(שחואאריאחוריחאריז/,לבשםש lכמ'

(שחואאשחאחוריולאאריח),מזלאב

 ,אלולחרשערמלשובלחמתיןשלאבתולח),
כןואםאב.בחורשעודבתשובחלשוברק
חשבינותשריוגםאלולאבירחיםשלשחזחו
כןעלבקדושח,רובושיצאכיווחחודשכל
כמוחשוווחורשראשעדתחנוואומריםאיו

סררבשםתרס"ט)(סימןאברחםחמגןשכתב

כנזכר:ידחיםשלשחחתשובהזמןונמצאחיום.

חאחתנשיםשתילאישתחייהניכטו)(בא,
לחביוישחפרשח.כלונו',אחיבח

חאיכ)(קה,בכתובותחז"לשאמרודרךעל
משוםלאמתא,בניליחדרחמימרבנןצורבא
במילילחומוכיחרלאמשוםאלאטפי,רמעלי

ליחרסביחכםתלמידדחאיוכידועדשמיא,
רשמיא.במילילחורמוכחמשוםמתאבני

כמיח, 1fחקב(זחואיש,תהיינהכיוז"ש

מלחמחאשיח'כ)מו,(סוטהל 11רזשדרשו

חתלמירי(חיינונשים,שתי .»גטו,(שמות
ישראל,כנסתראשישחםוצדיקים,חכמים
קמו,זוח/'ג(עייןבכיכול'ח Iחקבשלזיוונושנקראו

דלאחכמים(תלמידיאהובה,האחת .)א
חואזחידיועלדשמיא,במילילחומוכח

והאחתכתובות).מש"סלעילכנזכראחובח
דשמיא,במיליאותםחמוכיח(זחושנואה,

אצלםשנואוחואמתאבניליחסניזחידיועל

של(תולדותיחםבנים,ווויורוכנודע).
וגם .)ול, IIפרהכ(כראשיתטוביםמעשיםצדיקים



חייס

אותםהמוכיחכישמים,לשםכונתםשניהם
מיוגםתורה,שלוכרתכראויעושהכוראי

אםאכיישםהלאבלכו,יחשוכמוכיחםשאינו
ויבטלוניוירדפונישונאיםליויהיואוכיחם
יותרוטוב ,צלולבמוחכראויותפלהמתורה
מעצמם,שיוכודבודאיהטובמעשיכשיראו

הענויםשיחשבוכדךרממני,טוביםהםואולי
פעמיםכמהשהואהגםשונים,באופניםבלבם

כדיאותםמטעההרעוהצירפסולה,ענוה
יחרבזהידיועלעכירה,בעורבילמחותשלא

כירניכיכיונו(עיייזכנודעבענוותנותםו ffחהעולם
אותםקוראזהכלעםנחו),איתקמאמהיוראתוהר
המעשיםבני"ם,לוילרובשםשניהםגם

שמים,לשםכונתםנראהשבתחלהכיוזטובים,

האהובהבנים)בשםקוראםכועל
(כנזכר).והשנואה,

והיהוהתכלית)העיקרהכתובמזהיר(אמנם
משפטולתת(להקדיםהבכור,הבן

(היינו;שביאה,תורה)שלכדתהבכורה,
שמוכיחיםחכמיםהתלמידיכמואותם,להוכיח
התורהומזהירזה.יריעללהםשנואשהוא
אתהנחי;ייוביוםוהיההרבר)בחיזוק

שיחשבובעתוקיום,נחל"השלוז(היינובני"ו,
להתקייםיותרראויומצותיולה'ררךאיזה

ובכריוכ;;אהנ"ל).ררכיםמשניולעשותו
השנואהבןפניבנ;האהובהבןאת

האהובהבןמעשילהקרים(היינוהבכור,
הלאבלבךתחשובופז ,'ל Iכנמוכיחםשאינו

מנוחהחכמיםלהתלמידישישיותרטובזהו

לעסוקיוכלזהידיועליאהבוהו,כאשרושמחה
-אחריםעבדלדאוג-לוומהלעצמו,בתוהריותר

בדרכיוכיוצאשלו,שאינוהעולםלתקן
בלבוושיחשובהרע,הצירמזימותתחבולות
כדבריבאמתוהואבזה,שמיםלשםשכונתו
מרבנוצורבאהאיהנזכרכתובותהגמרא

תסאושלוםתצא

 ,טפידמעלימשוםלאמתאבניליהררחזבי
דרחמיהאהובהבואתלבכריוכללאהיינו
יעשהלאכיהכתובומזהירטפי,מעלישזהו
 ,יכירהשנואהבןהבכוראתכיכזה).
להוכיחהתורהדרךשהואיכיר(שזהו

שנים,פי;ו;תתזה)ידיועלנפש.במסירות
שנים,פילהםישהמוכיחיםחכזבים(שתלמידי

אתהמזכהכלא)(פז,ביומאחז"לשאמרוכמו

ישזהיריועלירו,עלבאחטאאיןהרבים
שנצילעצמווזכותאחריםזכותשנים,פילו

(כביכולאונו,ראשיתהואכיכנןכר).מחטא

ראשונה,טיפהבבחינתמהקב";;עולםבכריאת
אתלברואברצונוכשעלהכביכולאונו,ראשית
חיים),עץיוש r(עילנבראיולהפיבכדיהעולם

(כראשיתרבהבמדרשל Ifחןאמרוזהכלועם
רנא)י//הא,(אבראשיתוברש"יטו)פי/וכ,רכה

יריועלהרין,במדתלרבואבמחשבהשעלה
כנילהוכיחכןגםהיינווכו',ממעשיונלמרזה

הייהרקשינאם,ולאהדין,מרתיריעלארם
כז)ועלכתשובה,לשובכרילטובתם,כונתו

תורה)שלזה(לדרךהבכורה,םשפט;ו

כנזכר.

בזבסור"ה;שניא"ה,הבכורהבוהואכוועל
בתיבת'ר fיותורה)בספר(נכתב

שפירי"לורומזהלשון,כדתשלאשניא"ה,
שםעלרומזהואד fיו/לאשר ,שכתבנולזבה

א)טו,(שמותהכתובעלרש/י(כזב"שהמחשבה,

העליונההטיפהוהואבשלח),בפשרתישיראן
עלהבכורה,משפפלו ,אונ"וראשי"תכביכול
נאמרוהואל, IIכנכביכולהעליונהיו"רשורש
 )ד' f(יוכשעלהרומזאולישביאה.בתיבת

י fשר/כזב"שהדיןבזברתלברואבמחשבה

אבלשניא"ה,בחינתהדיומדתוןהובבראשית,
כדיזבםותרת,אהבההתוכחהגםפנימהתוכו

כנ"ל:לנבראיולהטיב



ח'י'יםתסב

עלבניו,אתהנחיווביוםמ"שי"וונם
עלנח)(שרפתלעילשכתבבומהפי

בדורותיו)היהתמיםצדיקט)ו,(רבאשיתהכתוב

דורו I'בנ.עםשהתקוטטשמצינואפילונחכי
שלמדמצינולאבנולשםזהכלעםהרשעים,

נחשבלאכןעלאחרים,אתלהוכיחזהדךר
ל, ffכנאברהםעדמנחדורותעשהרביןבאבות

בבואתלהדריךאישיבקשלאזהכישם.עיין
צרותלוגורםשזהוידעכיאחרים,שיוכיח
מזהירכועלבזה.בנואתאוהבכזעלושנאה,
ילכו,דךרבאיזהבניואתשיצוהשביוםהכתוב
ולאל, flכנעבירהלעוברימוכיחלהיותיזהירן
במילילהומוכחדלאהאהובהבןאתיבכר

לעיל.כבזכר-ד~מיא·

אםמ"ח) ,ב"פ(באבותהתנאבדבריי"לובזה
טוב"התחזיקאלהרבהתוהרלמדת

ב rlfפואיוהטובה,שיהיהלומר(היינולעצמ",ן

 .]א) ,ה(נברכותחז"ל[כמאמרתור"האלא

תנאיל-חיגאילךנפשאיחדאילומרלעצמ"ך,
התורהותלמדתגלהאלא ,)בםח,(פםחים

~·אובתלמידיםאם ,לזולתוולהועיללאחרים
לכךכי-טובים).כאחדשניהםאובחיבורים

עלכישמו,יתבךרבמדותיו(להדביקנוצרת,
לבנראיו,להיטיבכדיית"שעולמויצרךכ

אונוראשיתהואכיהכתובעללעילכנזכר
הבכורה),משפטלווהאדםעולמוביצירת
כנזכר.

הבדולהכנסתאנשישתיקנומהי'ולובזה
ואמונ//ה,אמ"תמנוחתשבתבמנחת

מנוחהובטח,שלוההשקטשלוםמנוחת
כשאיוכיבה,רוצההואשאתהשלימה

תורתינודתהיינוואמונה,האמתהתחזקות

למוטב,להחזירםשמוכיחמיידיעלהקדושה,
שמו)(יתבךרשאתהשלימהמנוחהאינוזהו

ושלוםתצא

לוויהיהמתאבניכשיאהבוהו(בםבה,רוצה
שדמיא),במילילהומוכחדלאמשוםמנוחה

בחיזוק(רקואמונהאמתמנוחתכשיהיהרק

שלוההשקטשלוםמנוחתזהו)תלו,עלהדת
בהרוצההואשאתהשלימהמנוחהובטח,

(כנזכר):

תקחלאוגו'לפנזצפורקויקראכיו)(בכ,
מהוגו'.עייןהבניםעלהאם

ו'חלקאלעזרמנחתשו"תבהקדמתשכתבתי
וחבלנחםרוכווזהלפיובדווהנאה,.שפירבדווח

דאבדי!]:על

נודעובון.לפנזצפורקויקראכייאמראו
כיא)נא,ו(תיקתק Iזוה'מתיקוני

בדוליםרחמיםנתעוררצפורקומצותידיעל
הפשרהבזהמרומזי"לוזהו .ל IIוכנמלעילא

המצוה.זהידיעלשנמשךי IIומזוני IIבני Iחין

 ,יפני"ןצפו"רק"ןיקר"אכ"יכןעל
ף flהאלבהחזרתנ"ז,היינואוףככימטריא

הראשוניםהקדושיםבספרים(כנודעלאל"ף
 ,),'ופשוואטלשפע ,"דךרידצקיםאורחעדזגזשערי(עיין

'ך Iואאלפהישועות,שושר'ף iאלמבחינתששם

ז"ןוגםדמזוני.רוחיומתמןלג),לג,(איובחכמ"ה

וזהולכלומפרנסהוי"ה)א"י(גימטריא
ון,תקחהבני"םואתנאמרכןועלמזוב"י,

שע.לי) , "lפררב!(רבריםרבחבמדשרבזהכמבואר
ייטביפעזומסייםלבנים,זוכיםצפו"רק"ןידי
'!מיםלארךחי"י,שהואיפיי'ם,והארכ"תוד

 :טוביםושנים

במסורהוגון.האםאתתשלחשיחז)(בכ,
טו,(שמותואיךדדו.הו,תשלח

ואידךנג]כקש.יאכלמןחרובךתשלrיז)
תשלח ]ד[יב).ח,ב(מלכיסבאשתשלחבמצריהם



חייס

רוחךתשלחנה] .)ב~פ,(תהל~םיםעדקציריה

לומרישלא).קר,(שםאדמהפניותחדשיבראון

ו(תיקו!הקןזוהרמתיקונילעילהנזכרפיעל
האם,אתתשלחשלחצפורקןמצותכיא)כא,
בניוישראלצרותעלשמיםרחמילעוררהוא

הנדולותהצרותבמרירותבנלות,שמויתבךר
הנאולהולקרבמהרלפדותםהעמים,ביו

בימינו.במהרה

עלרומזהאם,אתתשוחשוחוהוא
 ,)אג,(ישעיהאמכםשלחהובפשעכם

 ,)ברטז,(זוח//בבנלותאכביכולהקדושההשכינה

חרונךתשוחואידךזה.עלצפורקוומצות
אחראהסטראביטול(שזהוכקש,יאכומו

שילוחידיעלשוהו ,בימינובמהרהלעתיד
החבליהמהלוהקודםאמנםלעיל.כנזכרהקו

באש,תשוחמבצריהםשאמר)וזהומשיח,

בחרבובחוריהםבמלכיםשםשכתוב(כמו
תבקע,והרותיהםתרטשועולליהםתהרוג
ידיעלבנלותנוהרביםבעונותינוהואכאשר

הצריםמחיילותובפרטהרשעים,העמלקים
משיח,חבליהנלותסוףהאחרונהבמלחמה

רומן(שהואקצירי"ה,תשוהיהיה)וזהו

בפתחהק'זוהרבתיקונישכתובכמולנבורות,
קצוורחדוכוןואמרא)יז,ז /Iתיקו(הקרמתאליהו

והיינורואי,לחיבבארשםעייוה, Ifנבורנקרא

האלומשיחחבליונבורותצרורותהצרות
בבחינתעודשיהיהעת(בכלי"ם,ערימשכו)

אבל ,בנלותנויג)כ,(איכהשכרךם IIכינדול

כמבואר ,י' Iמדייקא ,)םש(לךירפאי IIמכשיהיה

עולםשהואא)ר,א II(זוחזוה"קהקדמתבריש

שלימהבגאולהלךירפאדחירות,עלמאהבינה
רוחךתשוחיהיה)ואובימינו,במהרה

עולם(בתיקווארמהפניותחרשיבראון
ועלבימינו),במiכרהצדקגואלבביאתהחדש,

תסגושלוםתצא

צפורדקותשלחשלחמצותהואהתכליתזה
כנזכר.בימינובמהרההגאולהלקירוב

רבה(רכריםרבהכמדרשגםויפורשיובןובזה

אםתשלחשלחמהובפרשתו ) 1פ"ו,
המשיחמלךלבואממהראתוומצוהקיימת
קיימתואםוכו',כ)לב,(ישעהישילוחבושכתיב
הנביאאליהואתממהראתההזאתהמצוה

והשיבג,כר)(מלאכישכתובכמווכו',שיבואל tlז

שנןכהרצוויהיכועכל"ה,בנים,עלאבותלב
 :המשיחומלךהבניאלאליהובימינובמהרה

יחדיו.ופשתיםצמרשעטנזתלבשיאיא)(בכ,
 ,'בנצםר]במסורהופשתים,צמר

ישופשתים.צמרדרשהיג)לא,(משליואידךדן.

גדילים )ב~כב,(לקםןלוהסמוךדהבהלומר
דוחהעשהא)ב,(~במרתשורשוזהולך,תעשה

דוחההעשהציציתמצותדבמקוםתעשה,לא
ילפינומיניהאמנםשעטנז,וילבשתעשהלא

יוכל[ר]אזבעידניה,רקתעשהלאדוחהדעשה
דוחהשעשההיינולשמה,העבירהלעשות
שלאחיינומצוהבעתשלאאמנםאותם,

מצוההויתעשההלאעליעבוראםבעידניה,
משוםהמצוהיצאולאבעבירההבאה

העבירה.רעתתערובות

תזרעואט)בכ,(לעילמקודםשכתבמהוזהו

פריהעשוהצבאותהו(כרםכרמך,

שזהוטובורע,(בתערובותכואים,המצוות).

תובשואוו"שכנזכר).בעבירההבאמצוה

כנזכרורעטובהתערובות(היינושעטנז,

יחריו,ופשתיםצמרלעיל),

ואידךדן,ופשתיםצמרהמסורהוז"ש

שדרשינו(היינוופש,תים,צמרררש"ה

 ,לךתעשהלגדיליםופשתיםצמרסמוכין



חייםתסד

בעידניה,רקאבלתעשה,לאדוחהדעשה
בעבירה,הבאמצוההויבעידניהושלא

רק)להיותצרךובאמתברע,טובבתערובות
(בלירע,וואעשה).(המצות ,_?ו~~ת;מג

דרשהוזהוחייה,ימיכיורע).טובתערובות

 :לעיל)(כנזכרוגו'ופשתיסצמר

אתוהוציאוואמההנערהאביויקחטו)(בב,
רש"יפירשוגו'.הנערהבתולי

עכל"ה.עליה,יתבזוהרעיםגידוליםשגדלומי
דהלאעובר,כלויתמהדעתילענייתמובואינו

הבליעלבעלההרעשםעליהשהוציאמיירי
אותיוענשובזהבכתוביםדמסיקכמוהלז,
 ,ישראלבתולתעלרעשםהוציאכיכסףמארד
עליהכתיבולמהונקיה,טהורהבתוכןואם
עליהיתבזוולמההרעים",גידוליםשגדלו"מי

כנזכר.

כיבדורותינו)ונראהמוסר(בדךרוי//ל
כזהוריקבליעלאישהואמהסתם

 ,שנתבררכפובתועלרעשםלחנםשהוציא
בהכרתהאירוסיןקודםלהכירוליההוהכןאם
(כילקדשה,בתולויתוולאובהתנהגותו,פניו

יעשהלאהמוחזקאלוקיםויראתורהבןבודאי
בעלוגםוכו'),ערשםלהוציאכזהכבלה
בהיותוגםפקודם,בונפשהחשקהבתוכרחך

אינוזהזולתכיאלוקים,ליראמוחזקאינו
תהיהולולזכותהבזההתורהשכתבמהזכות

אחריהלאיפיו,כללשלחהיוכללאלאשה
ולאעליהנמאסלהיותצרדהלזהמעשה
בושרצתהודאיאלא .עפולדורתרצה

בתורצוןבזהעשהוהואלעיל,כנזכרמעיקרא
נאמרשפירכןעלהרבים),בעונותינו(כדרכם

ה'עויה,ויתבזוהרעיםגירוויםשגרוו

ישמרנו:

ושלוםתצא

מכלונשפרתאויבךעלמחנהתצאכיי)גב,
ג)פרג"ר,סרפ i(עייבפסיקתארע.דבר

א)ב,זרהעבורה(עייזבמדרשהרע.מלשוואפילו
כמולהסתכל,שלאוהיינומפנוייה,אפילו
אתבונומהלעיניכרתיבריתא)לא,(איובשכתוב

והשטןאויביךעלמחנהוכשיוצאיןבתולה,על
זהאתפתגברים,אחראוהסטראח"ופקטרג

מכוונשמרתליזהרצריךכועלזה,לעומת
שכתובכפוהיסוד,פגם(שנקראר"ע,רבר

 .)'הבעיני'ע Iריהודהבכורערז)לח,(בראשית

ברית(כיהרע,מושוןאפיווהפסיקתאוש 1וז

א, IIפייצהר(ספרהלשוןבריתנגד,מכווןהמעור

מפנוייה.אפיו,המדרש'ש Iוז .»ג/ Iמ

אישבךיהיהכימידליהסמוךכןועל
וגו',;יוהמקרהטהוריהיהואאשר

הקרוש].החייםבאוד[ועייזהנזכר)עניןכןגם(שהוא

הוירחץבמ,ים,ירחץערבופנותוהיה

 ,א(ויקרא.(~רשתבזהבדברינועייןבפסורה,

וכרעיווקרבוהלזהפסורהעלוקרבו»ר"היט

הרשע,בדםירחזפעפיוופסייםבפים,ירחז

ירחץפעמיויקוייםהיסודשמירתידיעל(היינו
אויבינואתולחשפיללנצחהרשע,בדם

בימינו:בפהרחרצוןיהיכןולהפילם),ולהורגם

כאשרועשיתתשמורשפתדמוצארכ)(גב,

הנהוגו'.אלוקיךלהןנדרת

קרושים(פרשתבחיבורנואחרבפקוםכתבנוכבר

שלר"תת'שפור,ש'פתדמיוצאכיומפני)/ח Iר
כאחדושניהם ,)זגב,(שמות'רחקתש'קרמ'דבר

בסודת, IIאפלמדתא'ומכווןבקוטבסובבים
כפבוארשעש//עפעמיםב/והםנהוריו,ש/'ע

שהואשרה),חייתודחליקוטי(עיי!חייםבעז

ש'פתיךמ'וצאשלל tfהבר"תש"ם,תגימטריא
אבא,כנגדאחדהםש"עפעמיםוהב/'שמור,ת



חיים

בעץכמבוארמקירו,שםכיאמא,כננדיאחד

מאמרמאמרותבחמשחברברינו(רעיי!פי]]ר)א IIא(שערחיים

רובתי).בכמחועורמצורעפשרתשבתתורת

ת ff(ברתשמור,שפתיךמוצאמכויוובזה

אבאכננדשחואע, ffשעשנימטריאל ffהנ

יירכת(נימטריאועשי"ת,כנזכר).ואמא

בבחינתחאמתשמירתידיעלכיחיינועויו"ן,

עליוולכתרמשםועוליוזוכיוואמאאבא
האמתשורשכתרבבחינתושםלחם,חסמיך

יתברךחשםשמות)»,חפסויקםשער(עייןוחאמונח

 :אמןבימינובמחרחלזחיזכנו

ענביםואכלתרעךבכרםתבאכיבח)(כג,
תתו.לאכליךואלשבעךכנפשך

תיקוזנראהשהואו/כנפשך",הלשוןלדקדקיש
למלאותבכרםענביםשאוכלזחומחוחנפש,
כמונפש,חייבחםשישדבריםואינםתאותו,

ומחחלב.לתאותרקוכיוצא,וחלבלחם
נפש/וךכ~אתוווחיב,(רבריםבתורחשנאמר

לשווגםנאמרשםפניםכלעלבשר,לאכול
אלאנפרד,יבקששחואלתאו"ח ,"ח ffתאו fו

לתקושיכוליםחיינונפש"ך", ffתיבתגם,שנאמר
צויתך,כאשרוזבחתכשמקיימיםחנצוצות

זביחתחידיעלמחבחמחחנצוצותומעליו
באכילתשיךוזחוחלב,בטחרתואכילתח

בכרםענביםבאכילתכו .שאיומחבשר,
כנזכר.בלבד-כנפש/וירקשנאמר

חקדושמרבינוחנודעפיעלדרמזונראה
מתלמידיובאחדזי"עחבעשו/ט

מאות(כמחחדרךקפציתידיעלשחוליכו
שםשישתחכדישעות)איזחבמשךפרסאות

חנצוצותחירשםלאשרבשדח,בארמי
ועלחנחניזברכתשםויבךרלנפשו,חשייכים

מוכרחהיחכןלאואםאותם,יעלהזחידי

תסהושלוםתצא

ידיעלבארץונדבנעלהתגוללהלז)(התלמיד
בריחוקחלזלחבארלשםשיגיעעדסיבותכמח

 .כנזכרויברךוישתחחמדינות

ענביםואבותרעךבכרםתבאכיוז/וש

מצעדיה'מאתשנזדמו(כיווכנפש"ך,

עליחםויבךרשםענביםשיאכלכדיכוננוגבר
השייכיםנצוצותשמחישאוליבכרם,שם

באכילתואותםיעלהזהידיועל ,לנפשו
ביאתונסובבזהידישעלשמה,כראויוברכתו
הואחעבניםאכילתכןעלרעו,לכרםשמה

היינושם,נפש"ךחלקילצוךרכנפש"ך
חנפש(להשביעשבעך,כנזכר).חנצוצות
תתן,ואכויוואוכראוי).ולתקהנ

ושםשם,לאכלםלביתךבכליך(כשתקחם
חועיללאכזאםבביתך,עליחםתבךר

שמח),באכושעלבכרםשחםלהנצוצות
כנזכר:

אתושמחוכו'לביתויחיחנקיוכו/כי ) ( חכר,

ישמחרש"יפירשלקח.אשראשתו
איתתיח,יתויחדיותתומואשתן,את

שאיזחואטועחאיתתיהעםויחדיוחמתרנם

עכל"ה.ושמח,שלאלאושמחשלתרנוםזה
שכתבוהלשוןכפשוטו,רשו/יבמפשרישםעייז

I איוחוא//,טועחאתתיחעםויחדי/וחמתרנם

מקוםבכלז"לי IIשרעיננומאורשלדרכוזח

אומפשרשאינועללכתובכפשוטושמפרש
עדחודרותבמלותחוא/',"טועחכןמתרגם

בטז·

צריךכיויראחחתורהבדרךז//לכונתוונראח
ישמחהשהבעלחיינואשתו,אתלשמח

ובדברילבמשמחיה/בפקודיוידריכהכרצונו
יותרומכבדחחתורח,פיעלשמותרמהחיבח

עלחכלוכיוצא,ופרנסתהצרכיחבכלמנופו



חייםתםו

עלזי"עהקרושאאזכו"רוכמ"שהתורה,פי
ואנאבכתו,נהשכותביורבותינושתיקנוחנוסח

כהלכותליכייתיכיואפרנםואיזווואוקיראפלח
יהודאין,גובריוכדרךרק(היינויהודאיו,גוברין

אפרנסזהבדרךהיהדות,בדךרשמת~הגיס

ולאבפרנסתי,אשתדלזהובדרך ,ליכייתיכי
הטועהיטעהופו .חו'ובהיתרשאינואחרבדךר

בדרךמתנהגיםשאינםיחודאיוגובריוישכי

עםבחתנחגותולחםיתדמחאשרחתורה
כמירקדחיינוקאמרזחעלופרנסתס,אשתו
לנשיחוןומפרנסיווזניוומוקריורפלחיואלו)

לתיבתפירושאיןכפשוטו(אשרבקושטא,

חלא"אמת",במדתיפרנסהוכיבזח,קושט"א
מדתולאמזומז,כסףפרנסתהלצורכיצריך

גובריוכדךרשיפרנסהיובןובזחבלבד,"אמת"
 ,א/ fבקושטלנשיחוןשמפרנסיןכנ"ליחודאיו

ושלוםתבא

(גמילהל IIחזשאמרוכמוהתור"ה,בדרךחיינו
עדתור"ח),שלגנופחבחכתיבת 1fאמכ)טז,

הקדושים.דבריוכאו

נפרששלאי Iרש'דייקכילומרישובזח

שחואחיינואתתיה,עםויחריושזכח

אשרכרצונה,יעשהועמהאליה,טפליהיח
בדרךשאינוגםאופןבאיזחלשמחרוצית

דעתונשיםכיוכיוצא,בתיאטרוןכגוןהתוהו,

ודייקרש"יקאמרזחועלופרוצות.קלות
ייטועהכן(ועושה)שהמפשרלשונובקדושת

שילךפרוצות,לדרךחתורחמכךרהוא"
שחואחפירושרקאשתו,עצתאחריולחטפל
ולאחתורה),פיעל 1(בדרכואותהישמח
כרצונהחשמחחבדךרעליחטפלשחוא

 :לעילכנזכרומאווייה

תבא

ט fהבעל'תשריצירוף(הואוהי"ה.א-ה)(כו,
 ,א/ Iפר"הללימם'חסידיס(משתנ

שהואחזח,בשבתכברלחכיןושצריכין ,)א
מסכתבסוף,!:כדאמרינווקללותיה,שנהתכלה
תורחשבמשלהקללותקוריולמהכ)(לא,מגילה
תחליה mיזהידיועלוכו',השנהראשלפני
כל~יהיהרקתשרי,בצירוףוברכותיהשנה

ה'אשרהארץ·'\'אותבואכימגמתינו)
בימי,\זזעיקר(לחתפלל ,נותןוךאוקיך

הקדושהלארצנושנבוארקהאלוהנוראים
בתשובהנשובזחידיועלצדק,גואלבביאת
ידיעלאלאנגאליםישראלואיןהאלו,בימים

נגאלים,מידתשובהשעושיווכיוןהתשובה
הווה)}.(פו/ז,תשובהבהלכותחרמב"םכמ"ש

(שתתקזהארזכה,פריכוזכראשיתווקחת

בימיחאדמח,עלבביאתךעבודתךתחלתעד
ביותר,אצריו/תבחינתגשמייםשחםהנעורים

אשר .)ח flחארמפריראשי"תנקראוכןעל



ח"יים

ה'אשרשלך).(מהגוףמארצו,תביא
שכתבוכמושנולדת,(מיוםוו,בותןאוקיו
בתואכינפוד"ה(ברפשתוחייםדבריהקדושבספר

נועםבעלהקדושרבינובשםששמעתי)וכעיונא"ד
שהכהבמההשורשעדשתיקוזי'/עאלימלך

כל(אתושמת,אמו).דדיעלחנקתובימי
אותיותבקודותטעמים(ר/יתבטב"א,זה),

בשםשםחייםדנרי(עייןהקדושיםבספריםכנודע

(בחינתוהוכת,זה)ידיועלמראפשיץ),הה"ק

ה'יבחראשרהמקוםאוומעלה).הולך
שכינתו(בהשראתשם,שמוושכןאוקיו

אשר(הצדיק),הכהן,אוובאתכביכול).
הגדתי,אויוואמרתההםבימיםיהיה

אשרהארץאו·באתיכיאוקיווה'היום

עלי(שקבלתיובו,ותתואבותיבוהו'בשבע
ולעבדושמויתברךאליו\~שובמלכותועול

מעומקכךכלושהתפלהעיה"ק,בירושלים
נושענוכברכאלושרנגישעדבאמתלבבנו
אמנםשלימה,בגאולההקודשארץבביאתבזה
עונותיושמזכיריותפלהעיוןבכללהואאולי
שהתפללכשחושבהיינו ,)אבח,(רבכרתאדםשל

אחר],במקוםמזחכתבנו[וככרכראויבכונה

אמיתיבבפחוזמתפללכשהואלזכותישאיך
באמת.ישראלבישועותשנושעכזה

ח"ולעקלקלותלבואיואםיודעמיאמנם
כהובחינתהצדיקצריךכועל ,כנ"ל

הטב"א,הכהןווקחוזווש)זה,ולתקזלהבחיז
,והניחומידר ,)ל IIכנאותיותנקודות(טעמים

התפלות(שיעלהאוקיר,הימזבחופבי
בכונהעודהיושלאהגם ,/הלמזבחלמעלה

בלשוושתענו(היינוואמרת,ובנביתהראוייה)
קוצרעליתךרבהשםלפניעצמואתהתנצלות
ה'ופניכה)עדעונותינוורובעבודתינו

לעקורכיקש(לכואבי,אובדארמיאוקיר.
קדושושורש~מחשכותכשושרחכלאת

תסזושלוםתבא

כמ"ש ,בתחבולותיובלעםוהוא ,ישראל
מאזעלינוקמיםרביםעודוגםיונתו,התרגום

היושם(וגםמצרימה,וירדעתה).ועד

 ,נשמתינוכשורשמאודקשיםובירוריםנסיונות
 ,ה/ Iדקליפכת"רהגלות,שושרהיהומצדים

אלוכלהאריז/'ל,לרבינוהגלגוליםכספרכמ"ש
להגביהיכולנושלאובאוחרנובעוכרנוהיו

נתחנוומעתהכראוי),הנהעדולשוכהפנ"א
כתשובהויקבלנושיעזרנויתבךרהשםלפני

גאולהבשנתפוכהוחתימהוכתיכהשלימה
 :וחסדיורחמיוברובעולםועדמעתהוישועה

אליוואמרתוגוןהכהואלבאתוג)(כר,
כיאלקיךלה/היוםהגדתי

/'אלקיך",לה'לשוועללדקדקיש·וגוי.כאתי
בזה,כונםעצמואתלכלולן'אלקינו/ו,ולא

מהעלהפוסקיםשכתבומהנודע(וככר
יעןאמת,ם tאלקיכוה/ציכורהשליחדמסיים

הדברויציבבאמ//תכךאחרעצמואתשכולל
בערכית).וכן/עלינו//, Iהזה

ובתחלתבכורים,להביאשבאמיכיונראה
ה/כיתולתוךהקודשהרלמרוםבואו

לחשובונדכהנשברבלבכךכלנתרגשפנימה,
שםהעומדלהכהושאמרעדלזה,יזכהאיך

וה'היזםהגרתיכקושדהואהלשרת
וחרדיראכידייקא,אלקי"ך(היינו ,אוקיו
רחוקהואכיכחשכוו, Iאלקינ/לשוזלהזכיר

רק ,אלקינ//ולקראויתכרךמהשםמאודעדייו
אלקי//ךלואומרהואשמההןאתהעובדלכהו

כנזכר:אליו)קרובשאתה

אתלנוויתוהזההמקוםאלביאנווי )כI(כר,
(אלרשן/יפירש .האץר

אתלנוויתוהמקדש),כיתזההזההמקום
פירושוהךמאודקשהלכאורהכמשמעו.הארז



חייםתסח

לפרשישכןוהלאבלבד,!'כמשמעו!!בתיבת

ושמרתםואתחנן)(ברפשתעמדנוובכרפסוק,בכל
המצוהעשייתהדיינו"כמשמעו!',ועשיתם

בדרך.ולאכפשוטו,כמשמעואבותינוכדרך
שןפטים)(בפרשתיכןעיד.שםעייזו, flחהחדשים

התורהדבריכלאתיט)יז,(לעילהמלךבפסוק
גםדהיינו ,כמשמעול flזרש"ישפירשהןאת,

להיותצריךשהמלךח/'ונטעהלאהמלךעל
בחצנעיקייםח'ומצותמתנח.גנ::ךת~רה,

לזחהחדשים,(חדאמדענ"ע)וכדררובהסתר
לחיותר~---שצרויעינב;:;-מאוראשמעינז
רקשיר~תא--ךכךכ;:~הlבורההמלךשיקיים

כמקובתנבאוכ-iJיונ~-זי/'ע.כפשוטו, ,כמשזכעו

מבע/'לחתנועחשנעשיתבפרשתובןחגם.וכז
בצרון(וקבלוהואגנליא,שרפעו/'ר
[ל]אחב!/ילתתהטמאות),והאגודותחחברות

ידיעלאכןקאלאניעז,ולעשותבאץרלשבת
עדחיאלנולאוהאץרכנודע,שסיתפקרוזה

אשמעינוכןעלבימינו.במחרחצדקגואלביאת
בדראהנסיוזיחיהזהוכיקדשוברוחשר!/י

אבלקאלאניען,לעשות/י Iלאחבשיתנובתראה
שלהם,לפוליטיקאםכיחוא,לנולאבאמת
לההולכיםוגוףבנפששמהנפשותסכנתוהוא

כאןואיןכנודע,ביתםבניעםשמהשב l!ל
אתי;נוויתןפירשכןעללחאריך.מקומו
לנויתויתברךשהשםכמשמעו,(רק)הארץ

גואלבביאתרקיהיח(וןהונכבשוה,הארץאת

האגנלייםידיתחתולאבימינו),במהרחצדק
בתוךבימינובמהרחויגאלנויצילנוחיודומיחם,

ישראל:כלל

עייןשכחתי.ולאממצותיךעברתייאיג)(כו,
בתפארתזי"עאאמו"רבדברי

שדייקמהאקלד)הולפביואמרתו"ה(בפשרתו,בנים

ושלוםתבא

ורגילנהוגוידו"יולשוומעשר,וידוישנקראעל
(עיי!ועוזבומודחחטאיועלמתודהעלומבואר

מקורמצאתיאולםבקווש).ולרכושתריץמהשם
א)(לו,יומאבש/'סחואתהקושיאעלחדבר

ןפיאהשכחהלקטעוןעולהועלה II(רישניםבתוספות

וידוילשוןשייךדמהזהשהקשווירוי)להםשאי!
כדיו,שלאכשעשהרקשזהושני,במעשר

עייןוכו',ממצותויעברתילאכתיבחכאאבל
שם:

אתתקימוהירדןאתבעברכםוהיהר-ח)(כז,

ושדתוגו',האלההאבנים

כלהאבנב.!?אתעלוכתבתוגו'בשי"ד ___אותס.
רש"יפירשחיבט.בארחןאת'זrrגוהחדברי

לשוןבשבעיםשנכתבוכיוולשוובשבעים
בזהברברינו(יעייןזה,כןגםשיבינוחגוייםבעבור

בע'הזאתהתורהאתבארמשההואילבר"הרבירםברפשת

הגוייםיחשבוולבללוי),הקרושתובריפיעלשלון
ועלעלינולמשולבאמתכחלחםישכי

ח"ו.תורתינו

בשי"ר,אותםושרתשפירבזהרמוןכועל
הואזהוצירוףשד'/י,שםצירוףשהוא

עלרםהפסוקיםאלועלוגו'כבודיהיבכונות
יחשבו(ולבל ,כבודוהשמיםעלה'גוייםכל
שמךה/קאמר)ןהעלבכודו,בשמיםרקכי

עלכיייחשבו(לבלודור,לדורןכרךח/לעולם
פנים,חסתרבעתהלןהחשוךבדורפניםכל
ןחעללכלותנו.חעולםלאומותכחח//ויש

בדראגם ,ר/ fודור 11לדוזכרךה/הכתובקאמר

קמנוואנחנוכך,כלכחלהםאיןהלזבתראה
כסאוהכיןבשמיםה'בימינו).במהרהונתעודד

אחרא,בסטראגם(היינומשלה,בכלומלכותו
עלהשנהראשבתפלתל 11בהאריזוכמ//ש

חואפסוקיםהג/'באלח I [משלח),ככלומלכותו



חיים

והוכח,להםשאיוהיינושי"ד],הצירוףכונת
יהיהוזהו ,מארצוויאבדיגוייםעצתיפיר

אמן.בימינובמההרצרוןיהיכוהאחרוןתכלית

השנהראשקודם .זהקוריןי"לכזועל
שקוריןכ)(לא,מבילהבסוףכדאמרינו

שנהתכלהמשיםהשנהקודםראשזופרשה
בסוכותשקוריוחבחינההואכועלוקללותיה,
לשווהשבעיםכנגדפרים,העושלהקרבנות
במדרשכבמוארכחלהםשנותניםושריהם,

שהולכיםובםכר),פכ"א,רתכ(כמררכרבה
פרעצרתשמינילחגשבאיםעדומתמעטים

שליטההיהיושלאישראל,כנגדאןאילאו

נםכןעלישראל,בניעללשוןשבעיםלשרי
קוריווקללותיהשנהתכלההשנהראשקודם
ושיתמעטובכחם,לשוןהשבעיםעניובזה

ובבואכנזכר,עלינושליטהלהםהייהושלא
המלךאתשיראלבניממליכיזחשנהראש

ביוםשמוונשבבלבדושמויתבךרחכבוד
צרוןיחיכווברכותהי,שחנותחלחהוא

 :אמןבימינוכמחרח

אבותינוכםפרים)(מוכאפליאחבמררשו)(כח,
ואנחנוואינםחטאו

חכ,(ררכיםדתכיבחואחדא-סבלנו,עונותיחם
י"לבצאתך.אתחוברוךבבואךאתחברןוו)

מןיציאתךשתחאבזחוי Iשרשכתבמחפיעל
מש"סוהואלעולם,כביאתךחטאבלאחעולם
כשווסחרש"שובהחגות ,)א(קז,מציעאבבא

לאמונתתשובחמכאוכתבשםווילנאדפוס
הגלגולאמונתכפידאםמראהווכנתולגול,חג

ככהעלובאבחטאלעולםביאתושיחלא
כי(מלבדובאמתחטאו.לתקןהזהלעולם
בו),אזבוולאכידבריוזבתוךביכרהספווארסו
לאזבונתסתירהזבזהואיופיהו,יפצההבל

אלו,הש"סזבדבריראיהישואדרבאהגלגול,

תסטושלוםתבא

איזוקשההלאח"והגלגולאזבונתבלאדאם
בלאלעולםבבואךאתחברוךשיריברכה
באכיוהכרחייההוהדברהואהלאחטא,
איברכהבזהשיריולאחטא,בלילעולם
וישהגלגולבסודהאמתלפיודאיאלאקללה.
שביאתוברוךוןהוחשרה,נשזבהלעולםשבא

צריךשאיובוברכהושיחטא,בלאלעולם
ואינוהעבר,בגלגולוחטאיובעדיסוריםלסבול
דקמיהמהרקכך,כלגדולהלעבודהצרד

לתקזבושישמיכושאיןמחהזח,בגלגול
לעולםשבאהעברבגלגולזבעונותיוולסבול

זבתקנם,הואאם(שבםשעברו,-בחטאיםבכר
לו,ורעצדיקא) ,ז(ברכותבגמראבאמרזהעל

רשעהיחחקדוםגבלגולוהיינורשננן'בוצדיק
 .)בספריםכנודע

חטאואבותינוהמדשרדברילומרישובזה
(במקוזבםואנחנן,הזח).(בעולםואינם,

חטאם(בעדסבונו,עונותיהםגלגולם),ואנו
אתהברוךשייךשפירכועלהקודמים).
הזחבעולםשבאלמיברכה(שישבבואך,

צריךשאינוחדשהנשמחחייבוחטא,בלא
לעיל).כנזרכראשוניםעונותלסבול

הכתובעלהל//ג) ,כ"פ(ברכותירושלזביועיין
מחוכו',ברוךזבקוךריהייח)ה,(שמלי

גםיוולנקי.זביתתובשעתכךנקילידתושעת
ברכחבזהשישדהיינוכנוול,תקשידלאכו

שעתואןמקודםגלגולבלאהזהבעולםכשבא
יהיחדרששידכוגםזהועלנקי,לידתו
כ) ,ל(בסוטהרזוולשדרשוכמורבוך,מקוךר

אמרואמושבמעיעוברותעלשיראלממקור
לעולםשיבאברוך,מקורךכוגםוהיינושירה,
(ופשוטלעיל.כבזכרהקודםגלגולבליהזה
שנהכבןשאולבביכ)(ככ,ביוזבאשכתבדמה

פשוט):וזההזה,בגלגולהיינוחטא,שלא



חייםתע

רבוךרבההמדרשדבריעלבזהעודוי";
א"רוכו',לעולםכביאתךבבואךאתה

למותועתללדתעתב)ג,(קהלתכתיבברכיה

מיתתובשעתאףנקילידתובשעתמהיכו',
אתהוברוךבביאךאתהברוךאומרהוינקי,

כנזכרוהכונההז;בדרש.לשיוכאועדבצאתך
ולאחשדהנשמהלעולםכשבאברכהששייך

לתקזיקשהרבהעבידהשצריךהקידםמבלבול
שאיומההקדום,בגלבילוקלקלשעיוותמה
עתבכתובמתץרובזה .כנ//לחדשהנשמהכו

לטובה,עתיםהי/'דמונחשבשהואללדת,
ב)(יג,עירוביןהגמראנגדדהואטובאוקשה

ואדמשבנרא,נברא/ו"שלאלאדםלודטו"ב
אךלטובה.עתיםמהיו/ד/ת Iללדעתחשבו

מספרשנמנומשוםשםכתבוא Iהמהרש

תעשההלאונמצאתעשה,והלאעשההמצות
שלאלווטובמשכרלהפסדקרובכןעליותר,
משנברא.נברא

חכ,יתרו(פשרתהרמבווןדבריפיעלבאמתאך
ערשהבחובתי)ר'שלובמררשובא"רזכורר"ה

רבבאיכותכואםאהבה,שהואיותרחשוב

(משליהכתובפירשתיובזהעשה,המצותיותר

(עייזחייהימיכלרעולאטובגמלתהויב)לא,
לחייםבםמיכהבר"הה IIלםימזאוחלקאלעןרמבנחתברבירנו

ורחץ).אות

נמנולמהכןדאםהש/וסדבריקשהועדייו
וין/למשנברא.נרבאשלאלוטובוגמרו

שהלאהגםחדשה,נשמהשנולדדמיהחילוק
באיכותמקוםמכלעשה,מהמצותרבותעשה
היהכועליותר,וגדוליםחשוביםעשההמצות

יותריזכהעשההמצותשבכחשנברא,לוטוב
הלאוידחהבאיכותרבוכמווהואבאיכות,

שבאונשמותהרובעלנולדולאשראךתעשה.
האריז"לשפירשוכמובגלגול,לעולםכבר

ושלוםתבא

מהציאוהרביםובעונותינוהש//ס,בדברי

והדבריםכנודעבגלגולנשמותכרבשציאו
בגלגולשעוותמהלתקןלושישוכיוועתיקיז,
העשיןחשיבותכךכלישיולאזהעל'הקודם,

מהלאהעביריתלתקןלסבולצשריךמהנגד
עלבמספר.הרבההקודמיםמגלגיליםתעשה

צבאםבמספ"רהמוציאבבחינתובמרונמנ"וכו

שמיםומערכותהכובכיםשהםכו), rמ(ישעתי

ונכסותנגלותורנאיםובאיםוהולכיםהסוככים
שבאוהנשמותנמיוהכיית"ש),דיבורופי(על

ונכסותנגלותבגלגולרבותפעמיםבמספר
כמהבמספרנמנ"ורמוזוזהוובאות.יוצאות

בוונאבכהאיבודאיוגמרואזכנזכר,פעמים

לתקןשצריךכיוומשנרבא,נבראשלאלוטוב
כנ"ל.הקודמיםמגלגוליםהראשונות

אתהברוךרבההמדשרשכתבוזה

לו(שאיזנקי,יירתושיהיהבבואו
הפירושכנזכרהקודמיםמגלגוליםחטאים
ללרת,עתוז"שהנזכר).רהכהמדרשבדברי

דהאל tכנ/קשהולאלטובה,עתיםמי"דשהוא
אתהדברוךדכיוןוכון,נבראשלאלוטוב

חדשה,נשמהשבאהברכההיינו fבכואך

ללדתעתכןעלשבנרא,לוטובגוונאובכהאי
וכנזכר:לטובהעתיםמהין/דנכוובאמתהוא

הנזכרהמדרשעלבקצרהבזהיאסראו
ועתללדתעתדכתיבהואהדא

מכלהחכםאשמעינזזהמהולכאורהלמות.
הגשמייםדהליודיםפשוטהלא(בקהלת),אדם

הואשהברכהדכיוויובןזהלפיאךימותו.
אתהברודבבחינתחשדותנשמותכשבאים

הלידהזהולפיחטא,בליהזהלעולםבבואו
כברשהיהמיכןשאיומההמיתה.קודםהוא

(מבלגולכברמתהיההואכוא.םבגלגול
הלידה.קודםהקדום)



ה'י'ים

עתכך)ואחר(מקודם,וויiו'עתוז"ש

הואמגלגול~זהבאיםשאין'מהומות,
וזהכנזכר,ללידה /קודםהמיתהעתההיפך,

בעולם(לידתךבבואך,אתהברוךשכתוב
אופןעלבצאתך,אתהברוךקודם)הזה

כאמור:חרשותמנשמותשמייריהנזכר

(היינוהדב"ר.אתבךהוב"קיוכא)(כח,

לךיתןיתברךשהשם
 ,ופחשבתךבריבורךמקושרשתהיהדביקו"ת

בעתבפרטבלב,ואחרבפהאחדתהיהולא
ר//ל ,הרב//רעםרביקותלשוןירב//קתפלתך

(היינואתך,כוותועי .)ל 1fכנריבוךר
 ,לבובכלזבהבבונהיהיהבתפלתךשהדבור

ח) 1צוסימ!חייס(אררחבטור/ש Iבמשיהיהעד

עדמתפלליוהיומעשהואנשישהחסידים
לשוובאןעדהגשמיות,להתפשטותשהגיעי
היינואתךכלותועדוזווששם.עייזהטור

מעובנזכר).הנפשכלותהגשמיותהתפשטות
ורשתה,שמהבאאתהאשרהאימה

דךרוהתפללולח)ר,כחימים(דבריכמ"ש(היינו
ארץהארמה,פנימעלבאהושהתפלהארצס,

-tר p כנזכר):לפעלהעדודש

אשרהארמהמעלשכתובבמהעודוי";
דבריפיעללרשתה.שמהבאאתה

ועוד Iוכח 1ד/ ,ח/ Iםקח 1רוסימ!חיים(אורחהב/וחמרו

בזפוכירפירותיה,הארץעלברכתבעניןוי//א)
ישראלוירשביההיתהבתיקונהישראלשארץ

קרושהומפריחיםפולידיספירותיהאזקדושים,
אזרשעיםכשיושביםכןשאיופהבהאובלים,

בבו/ח.שםעייןלרוע,הבלו 1fחשפהנתהפך

לעבודתפירותאכילתידיעלשבאיםוביוז
מעוהכתובשאמרזה iכעליתברך,השם

תעאושלוםתבא

ורשתה,שמהבאאתהאשרהאימה

הנזבר:באופולבםהקדושהבאמשם

ביתשיגלנהאחרואישתארשאשהל)(כח,
תטעכרםבותשברלאתבנה

גנוזיםאשרחברכותררךעלי"ל .תחללנןולא
ואבותינורבותינומפיבי'"';ינו(במקובלבתוכו

בבתבישכתבמהפיעלושמש»,מארר(עיי!זי"ע
הנשמותמהצדיקיםנשמהעיבורבסודהאריז//ל

 / ,ותורתויתברךהשםלעבודתלסייעושבאים
רקוהואבבחופאומהעושהאינוהואאבל

חאלוהנשפותידיעליתברךהשםמתנת
בנזכר.מהצדיקים

\ 

עםהיחוד(שיעשהתארש,אשהוז"ש

זאתאיןאבלבביכול.הקדושההשבינה

עדן,מגן(הבאאחר,ואישרק)בזכותנו

כנ'/ל)אחדגדולמצחיקקדושהנשמה
העץדבריפיועלבתוה"ק,(כתיבישגונ"ה,

בחינותה'שישד) 1פ//ע Iאכידרושי(שערחיים

וחמהוהיכלות,לבושיםגופיםנשמותשרשים
שיעורלאיואחרשבכלופרטפרטובכלכוללים
הפרקובסוףבאורך.שםעייןבחינות,ה'באלו
כוועלוכו', Iהויבושידאצילות/ר Iיוכישם

א/קבחינתוהואהנ"ל,בחינותחמשהם
וזהוהיטיב.שםעייןוכון,יו"דשלבקוצה

ג'ופיםש'רשיםי'ורהנ"ל]נכלר"תישגונ"ה,
בחינותהחמשהיינוהויבלות,נ'שמותו'בושים

כנ"ל,בקוצההיו"דשבשורששורשםעםהנ"ל
ביתלמטה).עדמהשורשלתיקוןשנזכהוזהו

שנקראהמקדשביתלבנין(שנעבודתבנה,
וכמו ,])א(פח,בפםחיםל Iחז/שאמרונוכמובית,

עולתבחיבורייתבךרהשםבעזרתשכתבנו
זי"ע,אאפו"רשלטהרהבחיבור~וגםתמיד
ייתיבבחינתאפילוהביתבבניןכונתנוויהיה
תשבוואהיינו) ,)בצח,(סנחרדי!אחמיניהולא



ח'י'יםתעב

ויהיהישראללכלהמקרשביתשיבנה(רקבו
צדקגואלבביאתשמויתברךלפניורוחנחת

עללהלןשכתבנווכמומקרשו,בביתולעברו
(ביתכרם,וגו').אשרהגרבמ)(כח,הכתוב

וטובותופירותנטועים(לעשותתטגנ,ישראל),
ויאוגשמיות).ברוחניותישראלביתלכרם

ישאררקולחללו,להוציאוכח!!ותחיינו,
ולטובתנוכביכוליתברךהשםכרצוןבקרושה

אמז):בימינובמהרהבכ"י

עליךיעלהבקרבךאשרהגרמג-מד)(כח,
תררואתהמעלהמעלה

להשםועבורהברכהדרךעלי"למטה.מטה
ע"ה,המךלרור(נקראהנרהנהכייתברך,

והואעמך,אנכי"נרןןכי )"בלט,(תחלים/ש Iכמ

(הוא fבקרבךאשרצרקנו),משיחבעצמורור

עלבערנו,קשיםיסוריםסובלבקרבנואתנו

מגניהגנייךיגניהשהוא)מגמתינויהיהכן

היינומא),ב,א(שמואלהגרילדור(בסודמגניה,
שתהיה)אפילוקומה,שיעורבכללמעלה
עלנפשנו(שנמסורמטה,מטהתריואתה
נםעליוויקבלבימינובמהרהלנאלנוביאתו
דבשביערותשכתובוכמומטה,אזכשירר

אחדכלשצריךעירך)ולירושליםד"חא,דדוש(ח"א
אוליאםנפשבמסירותככהעללהתפלל
ועלאחר)כלשלבעונותינוהנאולההעיכוב

אמן.בימינובמהרהלנאולהנזכהזהירי

רורשהואהנר,על(רקאי ,ייוךהוא'ש lוז
ילו"הלד)כט,(בראשיתמלשון ,צרקנומשיח

צרקנושמשיחהיינורביקות,היינואלי,אישי
תיונו,יאואתהרוחו).בדביקותיקרבנו

לשוןעמו,ורביקותשייכותלואיושאתה(הנם
לפיזכינולאקרושתורובולפיכנזכר,תלונ'!ו
כלעםודאין,המורח·אלאליולהתקרבמעשנו

יתקרבבטובוהואכועללו,חכינולאשרזה

ושלום-תבא

יזנב,תהיהואתהיראשיהיההואאלינו).
הויטמ//ו)(פ/הבאבותרז!/לשאמרוכמו(היינו

וכלנסיכיםושבעהצרקנומשיחלאריות,זנב
בצפייתנוזאתשכלכיוןעמו,שיעמרוהצריקים

תחתעפריתננוומיבראשנו,להיותלוצפינו

בימינובמהרהאלינו),שיבארקרנליוכפות
אמו:

עלרקאיונו'.בקרבךאשרהנריאמראו
נאמרוהנה ,כנ"למלכינורור

לארץרבקהנפשנולעפרשחהכיכו)מד,(תחלים
קומהכזה)בשפלותכשנהיה(ואזבטננו,
תוסיף,לאנפלהובכחינת.וגו'.ופרנולנועזרתה

הגר.,וז"ש .)ב,ח(עמוסישראלבתולתקום(אז)

מגניה.מגניהגניידיגניהע"ה)המלך(רור
מטהתריואתהכאשר)זאת,יהיה(ואימתי

לאורומאפילהצדקנומשיחירום(אזמטה,
במהרהצרקנואלבביאתוירוממנויוציאנוגרול

בימינו):

ה'אתעברתלאאשרתחתמז-מח)(כח,
לבבובטובבשמחהאלקד

ה/ישלחנואשראויביךאתועברתכל,מרוב
העונשיהיהכי(כנורע)יפלאהנהונו'.בך

בשמחה,עברושלאבעבוררקכךכלחמור
ועצבים,רואניםהםשבטבעםאנשיםישהלא
וענמתויסוריוטירריןחבילילהםכשישועור
חיאוהתורההלז,המרבגלותבפרטנפש,

לחזקצרדכיהגםלזמנינו,נםונאמרהנצחיות
יתברךהשםבמצותולשמוחלבטוחלבבו

לויניעלבבוחיזקלאאםאמנםועבורתו,
כך.כלנרולעובש

ברכותשהמההאלוהתוכחותכלכמוונראה
זכותלמליצתי"לוזהובנוייה,ננוזות

שכתבמהחארוך,בנלותישראלכללבער



חיים

אוקיךח'אתעב,דתואאשרתחת

זח,כתחתבו,מרובובבובטובבשמחח

אשראויביךאתועביתחתירוץ)חוא

וגו',ובערוםובצמאברעבבךה'ישוחנו

במגילחש IIנכמאנןאחשורושעבדיאכתי(כי

חאויביםידיתחת ]'חעבדיחללולעניןא)(ה
זחומלבדכביכול,בגלותאוהשכינחחצוררים

פרנסתינושנוטליםובצמאברעבחגלותיסורי
לשמוח,נוכלואיךאויבינו),אתאנחנוועובדים

בשמחח,לחתחזקצריכיןזחכלעםכינהגם
בעתובפרטחקדושיםחספריםבכלכמבואר
מליצתחואזחכלעםיתברך,חשםעבודת

כנזכר],יוכלשלאלמיחקדושחבתורתינוזכות
בימינו:במחרחויגאלנוישמחנווה'

במסורחתרגיע.לאחחםבנוייםוסח)(כח,
ואידךדז. ,'דובגויים

ובגויים ]ג[יתחשב.לאובגוייםגכ,ט)(כמדכר
חחםחרביםובגויים ]ד[יב).מר,(תחליםזריתנו

ובנוייםי"לכו).יג,(נחמהיכמוחומלךחיחלא
ובףמנוחיחיחוואתרניעואחחם

מרגועבנלותשםנמצא(כשלא ,רנוך
 ,רנלנולכףבנפשנונרגישמנוחולאבלבותינו
אבארוחתבאיוחאומותביוטרודיםכשאנחנו

בגלותנוטובכללנובחיותוגםית"ש,כביכול
כשחשכינחכלל,לנפשנובזחמנוחנמצאלא

במחרחצדקגואלביאתעדבנלותאחקדושח
דךר(עלרנז,ובשםוךח'ונתןבימינו).
דקרתחמרבנןצורבאחאיא)ר,(תעניתשאמרו

חדורמהניניובפרטלהי,קמרתחיאורייתא
לקץוצריכיזמשכר,עדכניםכאוכישיראו

תשובח,עושיםואיובימינו,במחרחחגאולח
וסכלותחדורעוועלבלבםוירגזוירתחוכועל

ונחוץלחםצריךמחמביניםשאיןרוחם,
חואפניםכלעלחחיפך,ועושיםלנפשותם,

תענושלוםתבא

קוראחואשרשרידיםעודשיחהילברכח
בהרפרשתחחייםבאורועייןככח,עלשירנזו

הכ/)הוודיעבא//דימוךכיד"חהככח,(קיוארחכתובעל

ליתןעתידיןזחשעלשכתבמחאחד,ימךוכי
כנ"ל).ככחעליעוררולאאםחדורגדוליחדין

חמלךדודשאמרדרך(עלעינים,ובויון
כלונפשי,לתשועתךכלתחפא)קיט,(תהליםע//ח

ויצפושייחלוחיינו ,)דםט,(שםלאלקימיחלעיני
גלות(עלנפש,ודאבוןלבדו).יתברךלחשם

שיחיוחגםלברכח,וזחוית"ש.וכבודוחשכינה
כלעלנפשנו,לדאבוןחגדוליםמשיחחחבלי
ולאככהעללבנושידאבחואטובפנים

כנן/ל).חגוייםביןבמנוחחלחשארנתייאש

ובנוייםואיךדדן,ובגוייםחמסורחוז"ש

יצרושלאחשיבות(לשוןיתחשב,וא
ידעו)רקבינותם.ולחשארחאומותביןלחחשב
בכלזרוייםבגלות(שאנחנוזריתנו,ובנויים

צדקגואללביאתנזכחזחידיועלפינח,
ואחהםחרביםובנוייםבימינו).במחרח

חמלךשלמחעל(דקאיכמוחו,מוךחיח
פרקחמשניותבפירושחרמב//ם/ש Iכמוח, Iע

צדקנודמשיחיו/ב)יסורבא"רוא fמ ",ןפ(חלק

מזרעוגםדודמזרעיחיחמלכותושיתגלח
מלכותולחגלותרצוןיחיכןדייקא),שלמח
 :ישראלכללבתוךדידןבמחרחבימינובקרוב

שקודםבשבתזופרשחוכשחיסח)(כח,
בדךראמרתיסליחות,

לאהחםובגוייםחכתובעלוחתעוררותמוסר
גדוללמלךמשלבדרךחנזכר,והמםורהתרגיע

מרובדרכיווקלקלעצריורשיחידבןלושהיח
מלךזחידיועלויבעט,שיורוווישמןעשרו,

סנהדריזעליוופסקוארץיעמידבמשפט
היםתךובנמלרחוקבדרךבגלותאותוללשוח



חייסתעד

לביתלשובראויויהיהודרכיו,מעשיויטיבעד

נעצבוהמלךהימיםברבותוהנהאביו,מלכות
אחדאישרחוקלהנמלשמהשלחבנועל

ורופאחכםההואהאישוהיההמלך,מידידי
ההוא,נמללמקוםובאאחרתממדינהגדול

עלאותוודרשהמלךבןעםתומולפיומסיח
לראותיוכלזהידיועלושלומו,בריאתומצב
מרובאביואהבתשכחלאאםבלבו,מה

למקוםודחוהוגלוהואשרעללבומרירת
בנולוסיפרורופאדאקטרובתורתכזה,מרחק

ידעלא(הבולבבו,נכאתכלאתתומולפי
המלך).לאביוכללומכירידידההואהרופאכי

כברהואכיבנויאמראםכיממילאומובן
במנוחה,וישובגלותובלבבומנוחמצא

יודעוכאשרמלכותו,אביומביתנתייאשלאשר

אשרעלעליויותריכעסאזהמלךלאביוזאת
שלחועלשאינוהגםלבבבטובוהואשכחו,
צרותכלאתהרופאלפניהבןסיפרואםאביו.
הגדולהמלךלאביויחידבןהיהכילבבו

לאזהידיועלמלכותו,וביתמארצווגלוהו
(אשראביו,עלוגעגועיוצערובזכרולישן,יוכל
עלהמדינהמשפטפיעללהגלותומוכרחהיה
אזלאביוזאתיודעוכאשרהסנהדרין),ידי

 .לביתולהשיבולמהרויפעולרחמיויכמרו

אמרישראלבכוריבניכימובןוהנמשל
ית"ש,המלכיםמלכימלךהקב"ה

אדמתינומעלונתרחקנומארצנוגלינווכאשר
ולבנולנפשנומנוחנמצאאםהלזהמרבגלות

אמנםלמעלה.ח"ויותרוכעסקטרוגיהיהאז
השכינהצערכזכרנולישונוכללאאם

לפניוהאהבהלשובגורםזהאזהקדושה,
כןעלצדק,גואלבביאתלביתנואותנווליקח
ו'יו'דודיו'דודיא'ניאשראלולימיבסוף
ולביישנהאנידופקדודיקול ,)בו,השירים(שיר

ושלוםתנא

ל:שוו,לימניחאיננואותוובזכרי ,)בה,(שםער

השנה,ראשקודםלדודילפתוחאניוקמתי
אזמלכותו,ותנשאיזכואםהפסקבואשר

ואיןלסליחות,להשכיםבלילהממטתםקמים
יבואו,בבכירקהלילהכלכמעטישינים

בזכרנולישןנוכללאכיובתחנונים,ובסליחות
ליוםבסליחותשכתובוכמוית"ש.דודנואת
ואשובהאלכהבסליחהתשובהימימעשרתב'
לימניחאינובובזכריוכו',הראשוזאישיאל

למהרלמעלהרחמיםמעוררוזהועכל"ה,לישון
בימינו.במהרההגאולה

תרגיע,ואההםובנויים(לברכה)וז"ש
לישכבהלבומרגועמנוחלנויהיה(שלא

רחמיםלעורריקומורקבגלותנו,·כראויולישן
יגרוםוזהואבינו,מביתגלותנואתבזכרנו

כנןכר:המסורהשפירשנווכפיהקץ),התקרבות

במסורהבוקר.יתומיתאמרבבערוסן)(כח,

דן. ,'דובערבהטורים)בעל(עיין

המשכןעליהיהובערבט,טו)(במדברואידך
בקירליחתרתיוכערב ]ב[וגו'.אשכמראה
בבקרעולותלידודומקטירים ]ב[ .)ןיב,(יחןקאל
עללומרישיא).יב,בהימים(דבריובערבבבקר

בתפארתזי"עזצווח"חאאסו"רדבריפי

מיתאמרובערבהלןהכתובעל(בפרשתו)בנים
ויחשבוכעצבותח"וכשנופליםחיינובקר,יתן

שהואלנפשו,תקנהאיןכיהרע)היצר(בעצת
(כמורשעים,שלמעשיהםער"כ,בחינת
ח) ,ב//פרבה(בראשיתרבהבמדרשרז"לשאמרו

אזלילה).קראולחשךא,ה)(כראשיתהכתובעל
צדיקים),של(מעשיהםבוקר,יתומיתאמר

שעשית,טוביםומעשיםהמצותלעצמךלחזכיר
אליולשובעמדו,עלולעמודבה'להתחזקכדי

בדבריושםעייו ,לעבודתובאמתיתברך
הקדושים.



חייס

(גםובערב,חמסורחחמשךי"לוכזה
ערב,בחינתשחואבנפשוכשיחשוב

אליזיומיאבסוףוהגלותחחשךבימיובפרט
ו)יד,(זכירחאוריחיהערבלעתבחינתשחוא
עויהיהבימינו).כמחרהצדקהגואלשל

חשכינה(השראתאש,כמראההמשכן

ידיעלפנים,וחסתרערבכימינםכביכול
(כתחבולותבקיר,ויחתרתיבובערשיהיה)

ית"ש,כבודוכסאלתחתוחתירותגדולות
ויעתרבל,בי)כחימים(דכריהמלךבמנשהש IIנוכמ
פ"י, rםבחרר(ירושלמיל llרזשדרשולו,ויחתרלו,

בכידוכסאמתחתחתירהלושחתרכ) /1ח
לחגיעאיךבתשובח],להחזירהושמייתברך

הנסיונותבגודלגםלכויפולושלאלהקדושה
הער"כבעתר"לאחראהסטראשליטתשל

והחשך·

מאמרותכעשרהכמ//ש ,בקי"רוכתכ

ערךיעקכקחלת(עייןל IIזצמפאנוע fלהרמ/
קי"רעלא)נח,(רככותחז//לשאמרומהעלקיר)

חיינוחקכ"ה,עליוזבלשווקירכישרומזנטוי,
לעבודתולחגיעאיךועצותחתירותלחתור

בימינו)במחרהנזכהזהידיועלבאמת./ש fית

ב~קרבבקרעווותעויוומקטירים

עלשנזכחחמקדשכית(חיינו.כניזב,ובננר
עולות,לשוזכתיכוגםבאמת.חתשובהידי

שיחיחרקכאלו,בתחבולותנפשושימסור

עולח):כחינתשחואכמולכדו,לה'בלתי

וכערכערביתןמיתאמרבכקריאמראו

דךרעלכקר.יתומיתאמר
מדתלחזכירצרדכ)יא,(כרכותחז"לשאמרו

זחלכוללםהיינוכיים,לילחומדתכלילחיום
ככתכיכמכוארכימינא,שמאלאולאכללאבזה,

ערב,יתןמיתאמרבבקר/ש fוזחאריז"ל,

מיתאמרובערבכיים).ערבמדת(שתזכיר

תעהושלוםתבא

ובברמפחד .)ל' fהנכונהכו,(גםבקריתן
תראה,אשרעינךןממראהתפחדאשר

תפלותיך,ככלויחודיםחכונותכחתגלות(היינו
ומרובגאונומהדרהןפחדכרובותכונם

תראח}:אשרהשגותך

הזאת.הכריתדבריאתושמרתםה)(טג,

עלת, IIחברילשוו(נקט
בפרשתול l/להאריזתורהכלקוטישכתוגמהפי

בשכילהםקללותהצ"חאלוכיקללות)'ה Iצ(עניז
קשתחואביסודנאמרכןעלהכרית,פגםעוו

לכןכח/וץ.חיורהזרעבסודחצים,חיורח
פתאוםץ Iח/כזחקדוש,חץוהפרידוכשחטאו

וזהוקללות.צו/ח ,)הסד,(תחליםמכותםחיו

ועשיתםת) IIהבריאתכששימריםחתיקון

תשכיו"ומען .)ת/'מא(אותיותאת"ם,

וחבאבזה,ליזהרוכמהומחאד(כהשכל
 iכעל .)כלה,(יומאבזחאיתומסייעיולטחר

אתתעבדין),דיכליתדתצלחוזבדילתרגימו
תעשוז:אשרכו

ה.פפורה

ה'אניעציםלגייוהצעירלאלףיהיחהקטן
לומרישככ).ס,(ישעיחאחישהנבעתח

סוטח{בסוףחז"לאמרוהנהכיצחותדרךעל
יסגי,חוצפאדמשיחאבעוקבתאכיכ» ,כrמ(

למלוךרוצהאחדשכלמשיחהחכליוזהו
(בעיניו)יהיההקטןוזוושוכי'.ולהתנשא

לקולו).ישמעואשרהאלף(לשרואוף,
(ימשוךעצום,לגויוביראה)(בדעתוהצעיר

ירקדוצועירי"םושיטתי,דעתולהשפעתחמון
סימן(זחואחישנה,בעתהה'אניאז)שם,

חגאולחיוםוקרוביתבךרהשםשימחר
אמו:כימינובמהרהשלימה),



ושלוםבצביםחייםתעו

כצבים

וגו'.כולכםהיוםנצביםאתםט-יא)(טב,
הרבזקיניבשםשמעתי

כיכינה).יורעיספר(כעלזי"עמלאנצהוטהקדוש
פרקיםבארבעהמ"כ)פ"א,השנה(ראשבמתניתיו

עלבעצרתהתבואה,עלבפסחנדוו,העולם
-בראשנידווואדםהמים,עלבחגהאילו,פירות
בראששנדווהאדםבשבילזהוכלהשנה,
ברישמאמרותבעשרהשכתוב(וכמוהשנה,

(מוכאמהמדרשוידוע ,)פייא)"כ M (דיוחקורמאמר

וזהוהשנה.בראשהיוםנצביםאתםכספרים)

שאלוס'ים,ת'בואהא'ילוא'דם(ר"תאת"ם,
כוגםנכלליםמים,תבואהאילוהשלשה,
בראשהיוםנצביםזה)וכללצורכו,באד"ם
עדלעיל,כנזכרהשנהבראשאדםכיהשנה,

מאזניםמאמריששכרשער(עייזהקדושיםדבריוכאו

מו).אותלמשפט

זקניכםשבטיכםראשיכםלומרישובזה
נשיכםטפכםישראו,אישכווגו'

 .לפוםאחדכלמתפללהשנהבראשכיוגו',
מנהיגישבטיכםראשיכיוהשגתו,מדרגתו

צרכיעלרקהשנהבראשויתיצבויתפללוהדור
בימינו.במהרהשלימההגאולהוהיינוהכלל,

שבשדות,עםוכןנשיכם,טפכםכןשאיןמה

שהםבפרטות,גופםצרכיעלויתיצבויתפללו
 .לעילכנזכרמיםתבואהאילןבכלל

(היינואוקיר,ה'בברי"תועברךוז"ש

שכתובכמוהיסו"ד,מדתברי"ת

הכולל),יסודבחינתציבורהשליחכיבהאריז"ל
הנוראיםבימיםתפלההבעלצדיקהיסודוזהו

הגונים,שאינםגםהתפלותאלולהעלותצריך
צריךהפרטיות,עצמםטובתרקשביקשו

שיתקבלולמעלהה'ביתהעולהדרךלהעבירם
ה'יראתבלבותםוליתןולרצוו,לרחמים
גבוהלצרכיהעיקרכדת,שיתפללוואהבתו
בימינובמהרהביתובבניןשמיםשםשיתקדש

בימינו.במהרהצדקגואלוביאת

ציבורהשליחכ)לג,השחב(ראשחז"לשאמרווזה
לעילכנזכרהיינוחובתו,ידיהרביםמוציא
רקשמתפלליםעם(ההמווהרביםשמוציאים

עללהיות(שיוכלחובתן,מידיעצמן),לצרכי
כדאמרינוח"ו,חובהולימודקטרוגזהידי

לביבאיוא)ככ,ו(תיקוזהקדושזוהרבתיקוני
הבככלביז,וצווחיוהכיפוריםביוםכנישתא

ביקראאשגחיזולאמזוני,לנאהבחיי,לנא
ציבורוכשהשליחשמו,כבודלמעודקוב"ה,
כנזכרלטובהלבםמעוררצדיקיסודבחינת
(פרשתהקדושהחייםבאורשכתבוכמולעיל,
שזהוחכי»וחוריעכא"רימייכיר"חכחכח,(ויקראבהר

ישראלבנילעוררהדורוצדיקיגדוליכלצריכין
ביתובניןצדקהגואלרקמגמתולהיות



תעזושיוםבצביםחיים

חובתן),מידימוציאזהואאזבקרוב,המקדש

כנזכר:

במדרשכולכם.היוםבצביםאתםיט)(טנ,

מהעייזהשחב,בראשהיוםבםפריםמובא

תשרי]חשרו[וכאוכיריששכרבשערבזהשכתבנו

 ,)ב('ד Jמ ,)א(מ"ב(אותלמשפט,מאןניםמאמר

 :מ"ו ,)ג(מ"ה

ישראל,אישכלושוטריכםזקניכםשבטיכםראשיכםאלוקיכםה'לפניכלכםהירםנצביםאתם .)א(
אליקיךה'בבריתלעברךמימיך,שראבעדעציךמחוטבמחניךבקרבאשרוגרךנשיכםטפכם

מהמדרשהביארזהעלונשעןהשנה,ראשדאהיו"םויהיא)רלא,(זיח"גמזוה"קהידרעפיעלי"לרגי'.
הנזכר).המדרשלפיהשנהראשקודםזיהפשרהקוריןל Ifיכן(רעלהשנה,ראשדאהיוםנצביםאתם
כמושבהם,הקטןעדשבהםמהגדרללרמררצההלאמימיהשואבעדעציךמחרטבמ"שהקרשיארידרע
מימיךשואבעדעציךמחוטבנקטולבסוףהשבי,בכורעדהכסאעלהיושבפרעהמבכורבט)יב,(שמרת
הערך.בפחיתותשויםשניהםשהם

לדין,תחלהנכנסמלךןצבור,מלךא)(זט.השנהבראשדאמרינןדרךעלדעתילענייתרמוזאך
חרןןדליפושמקמיאימאןאיבעיתןכן',ישראלעמוומשפטעבדומשפטלעשותנט)ח.א(מלביםשנאמר

וסדראתכם.(לדוןאלוקיכם,ה'לפביכנזכר).השנה(בראשחיום,בצביםאתםהכתןבאשמעינןןזהראף.
ושוטריכםזקניכםרש"יכפירוש(היביוישארל,אישכלושוטירכםזקביכםשיטבכםארישכםהןא)כךהמשפט
החשובוכןבזה, rלדתחלהנכנסביותרהחשובהמלךכיישראל,אישכלכךואחרקודם,חשןבהחשוב
טחנךי,בקרבאשרלבךרנשיםכטפםכעוד)הכתןבןמפרשישראל.אישכלכךןאחרזה,אחרזהקןדם
טחוטברמןז)כןעלערך,פחןתיהתחתונהמדרגהעדהמעלהמראשידהיינןהדברים,תמציתלןמר(ןבא
נקראיםןהקדןשיםהגדוליםהחכמיםהיינוובקלא,בדבורחקלייאחצד"יבשירוהאריז"לכמ"ש(היינועצ!ה
להגיהשישיהם)(ד"הבתןספותב»(יז,דברכותאופרק(בסוףןאמירנןעצי,ךחןטבשזהוחקלייא,חצד"י
באיםוהםחקלא,חצדיהנקראיםוהםבזרוע,ונוטליםבאיםשצדיקיםהיינןבאים",עדיךבזרןעייהןבפייט
שואברעגדןלח).היותרןהמדרגההמעלהןזהןרכדין,בזועררנוטליםבאיםבתחלהוהמהלדון.בתחלה
צדקהלבקשבאיםקדועריה,ערוםואתז)טז,(יחזקאלבבחינתרקןהןאזכרת,לו rשאמי(היינוטיטךי,
חנם,שלהחסדיםלשאןברקכרחךבעלמבקששהןאחסדי"ם,נקראיםמי"ם •מימי"ךשראבש Ifוזיחסד,

טעםנתינתרןמזהיינובברית,עןברלהיןתרש"י(פירשאלוקיך.ח'בבירתלעבךר .)ל Ifכנזכותלואיןכי
מקמיהרארכו'השארכךןאחרתחלה.ילכןשראשיכםהנזכר,כסדרשיהיהלרארתשצירכיןזהשכל

ישזהידיןעל ,)ב,ן(קהלתןגו'בארץצדיקאדםאיןכיבברי"ת,עוב"רלהיןתךרז"שאף,חרןרדליפרש
מקמיתחלה,לדיןנכנסמלךוצבורמלךכןערלכנרדע,הבריתבחטאןבפרטחלילה,בשמיםאףחרין

 :ל Ifכנקרדםחשןבוהחשןבאף),חררןדליפןש
האריז"לדבירפיעליר"לבברית.לעברךומסייםכנ"ל,השנה)(בראשהיום.נציבםאתםיאטראו .)ב(

ביוםכיקצת)יבאירבד"ההדרשור"הדר,שיהכייניתשער(עייןחייםעץופריהכןללבשער
ברחמים,לחייםיצוירןזןכרמ"שוזהוהזה,בעולםבגלגןללחזןרהעתידותהנשמןתכלנדןניןהשנהראש
שחוזירםהזה,כהיוםנפקדלאמיסודוזהרהזה,בעןלםברחמיםלחייםלהחזירםאותםשזוכרהנשמןתהם

הקדושים.דברירתרכןכאןעדהמתים,תחייתמעיןןהראהגלגול,בסרדהזהלעןלםהנשמןת

יים(מאמריששכרבנביןכמ"שיג),ג.ישעיה(עןייעמיםלריבנצ"בהו(בחינתבצבים,אתםי"לוזח
שנבראןלענינינןוזהןעמדיה,כן rשאמהמחדש,יצי"בהיינונצבי"םכישכתבשם rעי )ד,איתתרעוה

וכלםכנזכר).השנה(בראשיהום,ןלהתייצ"ב).לקוםשעתידיןכנזכר,המתיםתחייתמעיןבגלגולמחד"ש
ביוםנדןנןיגדוליםועדמקטניםהנשמרתכל(היינןטיטיך,שובארעונוישטביכםארשיכםאלקיכםתילפבי
הנשמותוהןבדגים,אועיבור,בבחינתרקהגלגולבסידשבאיםהגבוהותהנשמותהןהשנה,ראשההוא

רזהן)כנזכר.לטיבתםהזהבעולםבגלגולעובריםוגו',עציךמחוטבןגרןנשיכםטפכםבחינתהנמוכות
בברי"ת,לעבר"ךוז"שביר"ת,בחינתהיסן"דדרךהנשמןתמעב"רכיבהאירז"ל(כנודעת, Rבבירך Rלערכ

 :כנ"ל)בבריתעוברלהיןתרש"יופירש
הערך,בפחיתותשריםשניהםאלרדהאא)(ארתלעילודקדקניימימיךשואבעדעציךמחטבוט"ש .)ג(



ח'י'יםתעח

בראשחיוםנצביםאתםבזח ;"יעור

אס"ת,אותיותאת"םחשחב.

שחואחשנח,בראשאמ"תמדתלתקןשחעיקר
חתוקע,פניחארתואמ"ת,בחינתתרועחיום

חשחבבראששיפרתקיעתבכינתכמביאר

ת Iאמוודבךרבתפלחואומרים ,)א/ Iפשכ"ו(רפע//ח

לקבלחעיקרליזחרצריכיןכןעללעד,וקיים
חותמושחואית"ש,מלכותועולעצמועל

מחוכלאמת,רקלדברולא ,)אנח,(שכתאמ"ת

יחיחמעשינובתיקוןחשנחבראשעלינושנקבל
באמת,יחיחענינינווכלבאמת,לבבנובתוך

פח,(פסח~םאמתיעקבלביתנזכחןחידיועל
צרון:יחיכובימינובמחחו ,)א

ת'שליכנואילר"תאתםכייאמראו
מלכנודודמ"ש ,ס'לפנד

בימיעתבכלמתפלליםושאנויב),(בא,בתחלים
'שליכנותא'לחיינובסליחות,חאלוחצרון

חתוקעפניחארתבסודפניםהארתס'לפניך
אלפניםכמויחיחוזחו ,כנ"לואמתבמדת
מלפניושיליכנוואלית"ש,אליושנשובפני"ם

במחרחאלינופניוויא"רתפלתנו,יקבלרק
אמו:בימינו

א'ליתיצעקס'חר"תאת"םכייאמראו
"ל Mלחאתורחכלקוטיעוייזטו,די(שמות

בכונתבסידורכמבוארחיינושם),כשלחפרשת

ושלוםבצבים

חחדש,מ"חעלינו,רחםרחמומלךיו"טמוסף
חמקדשביתובניןצדקגואלבביאתחיינו

לזח.חישועחזומבחיחביבאבימינובמחרח
(כשיחיחס"ה,רבינולמשחחקב"חשאמרוזח

לתיקווכשיצטרכוחג'שלימחקודםחגאולח
לא,(דימ~ח(כמ"שאיי,תצעקאז)חחשד,'ח Iמ

ביתביתיכיאובילם,ובתחנוניםיבואוכככיח)
חביתזחשנפעלמח ,)זבו,(ישעהייקראתפלח

ותחנוניםותפלותבבכיותרקבימינובמחרחגן

בקריעתעתחלעתאבליתרכך.לחשםוצעקות
אין(כיויסעו,ישראלבניאלדברסוף)ים

בתשובחולתקזבתפלח,לחארךעתחעת
סוף,יםקריעתבעתאזאפשראישלימח
כי[אםרודפים),ומצריםוסוערחולךשחים
ח)פכ/יא,רכח(שמיתרז"לודשרוחקריב,פערח
רקחיחאךלתשובח,ישראלשללבוחקריב

חתורחקבלתקודםשחיחכיוןאבלחתעוררות,
תעבדווממצריםחעםאתבחוציאךרקחיח

תורח~וטי(עייזק llאקיבחינתחזח,חחרעלוגון

כן'שאיומחלמעיבד,אנאערתידשמות},פשרת
פיעללשובצריכיןעתחצדקחגואלקודם

כנועד].חתורח

כנזכר).אליתצעקס"ח(ר"תאתם,וז"ש
זחעלחשנח,(בראשהיום,בצבים

לזכותחשנחבראשולחתפלללצעוקצריכים
במחרחצדקגואללביאתחחשדח IIממבחינת

בקרוב:צרוןחייכןאמו),בימינו

זי"קכארפה"קזכהר"שתבה"קאאזזכו"ראןלם .כנ"לקטןעודמגדרלהכתרבשיטתכפילחשרבליהרהרה
מדברייהבאתיפניםכלעלקרחיבירייכלעלהטהררהציןאתיכפילהדפיסישררתניתןלא[אשרשלמהשםידבכבת

חז"לדרשתפיעלבזהפירשזצללה"ה]אביימדבייבהביאישליטהרהבחיביריזי"עהגה"קאאמי"רעשהרכןבחיבררנן
וטרבגדרל(הירתרעקיבאררבינבטעירת,קיצץמכולם)הגרוע(הראיאחרלפרדס,נככסוד'ב)(יד,בחגיגה
מים,'מיםתאמרואלטהורשישלאנביכשתגיעושםאמרעקיבאורביבשלרם,ריצאבשלוםנכנסמכולם)

שואברעעצי"ך).חוט"גדהיינרבכטיער"תשקיצץאח"רכי(היניוקציך,זכחוטכהכתובוז"ששם).עיין

והואשטבובים,טיברעשבכרייעםתרביקזכוותואזכי"ם),זכי"םלתלזכריושאזכרקקיאברכיכזכו(היינוזכיזכי"ך
הכותבעלבלקפרשתבניסתבפארת r(רעיחןחכםפיורביררבירוכאןרעררביז,סוףרעררב"וזכירשהכלכו"

 :רבים)במלסיזרעי



חיים

אנ/ה,ר/תהייום.ניצביםא'תםיאמראו

\רא,(יובחכמ"שתפל"ה,שהוא

בשםשכתבו(הגםוכהנה.וכו',ה'אנהע) IIוע

נבאל//ףאנאכיבסידוריו][מובא/ל Iהאריזרבינו

שם.עייואיביהוא,נ'דבאיליהוהואבסוף]
בכלכינשגבה,ותמוהפלאהואמקוםמכל
נמצאהמקומותבכלכוותהליםתנ"ךספר
דרביםהתפלו"תוזהובסוף),בה"אאנה

הנוראיםבימיםישראלבנישמתפללים
 .ל IIכנהשנהבראשוהיו"םהבעל/וט,

ו'וייםביהנים(כל"י)ר"תייקוק.ויפניביולכם

לנואיוהרביםבעונותינוכייישראלים,
ולאבדוכנולויולאבעבודתוכהןלאכעת

שפתינופריםונשלמהרקבמעמדו,ישראל ~
רש"י(כמ"שש, Iממ/עוב"דכה"זבבחינת

לעבודל»כrב,(שמותתצוהפרשתהקדושבלשונו

הצרוןבימיובפרט ,בתפלתינויתברךהשםאת
היינובדוכנם,הלוייםובחינתהאלו,הקדושים

הקדושיםמאבותינוכנהוגבתפלותבניגונם
כאישלעמודבתפלהבמעמדםוישראלזי//ע,
יתברךלהשםנפשנולהשתפךחבריםאחד

וישועהגאולהשנתלהיותותינותפלשיקובל
כנזכרכל'/ית Iר/כןעלבימינו,במהרהקרובה

לעיל.

שעיקר ,י'שראלב'לו'עינית 1fרי 1fכלוגם
עולם,לתיקוןלזכותועבודתינותפלתינו

הנחששהשלדהחטאקודםשהיהכמו
במהרההשנהראשושיהיההעולם,בבריאת
לולאאןשהיה(כמועצרת,שמיניכמובימינו
כןועלהארין//ל).בכתביכמבוארל Iהנוהחטא

התורהשמסיימיםי'שראלביל'ייעיניר'ות
שלים.ביחודאתורהושמחתעצרתבשמיני

זהיכן(ועלכנ/'ל,ייקוקו'פניב'לכםרו/תוזהו
הגלותבעתגם(היינואוקיכם,שמסיימים)

תעטושלוםבצבים

 ,ו 1Iאלקינבחינתהתגלותרקעדייושהואעתה
הכתובעלואתחנן][בפרשתרש"ישפירשוכמו

עלשם,עייןאלקינו,הוישראלשמער)ו,(לעיל
שיהיהולעבודלהתאמץעתהביותרצריכיןכן

ושמואחדהויהיהההואביוםבחינתנתגלה
ראשבמלכיותוכמ"ששם,ברש"יכנזכראחווד

לזהשנזכהרצוןיהיכוהאלו,הפסוקיםהשנה
 :שלימהולגאולהבימינובמההר

היוםעומדעמנופהישנואשראתיכוי)(טב,

דן,ישנובמסורהאלקינו.הולפני

ביונתןישנואםכייrב)יד,א(שמואלואיןדדו.

(שםאותווחפשתיבארץישנואםוהיהנג]בבי.

ישנול 1fוי .)חג,(אסתראחדעםישבונד]בכ).כג,

פי(עלבני,ביונת"ןישנואםביואיןדדז,
יחונתזי~שרכ.אן(שמואלתורהבלקוטיהמבואר

כי ,ודודיהונתובסודהפסוקיםושערודוד)

התשובהעיקרכןועלד, IIיסובחינתיובת"ן
דכלכלל~צדיק ,יסו"דבמדתיובת"ןבבחינת
בסוףמשיחבולביאתנןכהזהידיועלשייפין,
בזכהזהידיועל ,בימיבובמהרהאליויומיא

 ,בארץישנואםוהיהדוד).בןלביאת
וחפשתישצריך)רקדור,בכלצדקנו(משיח
נחפשובתשובהשנתקוידי(עלאותו,

עםישנובקרוב).אלינושיתגלהונמצאהו
(ובינותםהעמים,ביןומפוררמפוזראחר

 ,צדקנומשיחבשמתודורדורבכלנמצא
תורהעולכראויונקבלבתשובהוכשנשוב
אמן):בימינובמהרהלהגלותונזכהומצות

יהיהשלו"םלאמרבלבבווהתברךיח)(טב,
אלךלביבשרירותכילי

על·דקאיל I(יוהצמאה.אתהרוהספותלמען

 ."ואמרלהלן,בפירושכמ"שהזה,האחרווהדור
שנאמרוק?לותהצ"חכיוהיינוהאחרון"הדור



חייםתפ

בסוףהרביםבעונותינומקוייםתבאכיבפרשת

לחשםלשוכוצריכיןחאחרוו,כנלותנויומיא
לנאולחנזכהזהידיועל ,לתורתויתברך
בחלכותהרמב//ם/ש Iוכמ ,בימינוכמהרה

שושרכלכושישמיאמנםהי'ה). ,ז"פ(תשובה
לארביםל, Iר'חמינותהואולענהראשפורה

הואכייחשוברקהנאולה,אותושזהויאמינו
בובגדהזמןאשרטבעיותוצרותמלחמות
בתשובח,ישובלאזהומפניוכיוצא,

וז"ש)שלום,יבאכייחשובובהמלחמות
כיוייהיהשוו"םואמרבבובווהתברך

אשובכשלא(נםונו',אודביובשרירות
נםבינותםשלוםיעשוחאומותכיבתשובח,

לבם,תאותאחריוילכובתשובהישובכשלא
ה'יאבהואבלבבו),נדולטעותיחשובככח

באישוקנאתוה'אףיעשןאזכיווסווח

בימינובמהרההכירור(ויהיהונו',ההוא

שלימהלנאולהונזכהאון),פועליכלויתפרדו
 :אמוכימינובמהרה

כיוםאחרתארץאלרישויכםכז-כח)(טג,
לח'חנסתרות·חזח,

לעשותעולםעדולבנינולנווהנגלותאלקינו
לדקדקישהזאת.התורהדבריכלאת

חוהכיוםאחרתארץאלוישליכםהסמיכות
שפירשובמחונו'.אלקינולה'הנסתרות(עם)
אינועדייןאלקינולה'הנסתרותעלי l!רש

הנזכר.הסמיכותמתיישב

אחרתארץאווישויכםהנהכיויו,ל
קוריןשאנועתבכלהזה,כיום(בנלות)

ראחאשרחאלוהימיםבאחריתגםחזחכיום
היום"עדחאחרוזחגלות.כךכלשיתארךש l!ית

ח'עשהמהעלעוברכליתמהכןועל ,חזה"
שחואכמווגו',וישליכםהואת,לארץככה

עזבואשרעלשיאמרוומההפרשה,המשך

ושלוםבצבים

בפרשתו),לעיל(כבזכרונו'אלקיה'בריתאת
ישיבםואזשלימהבתשובחלשובויצטרכו
הזח.כיוםערבנלותמחשלכתםלביתם

חגלותהאריכותאהבימהכןאםיפלאועדייו
תלויזהאםנפשךוממההזה,
בודאיכמלאכיםהראשוניםהלא ,בתשובתנו

מאתנויותרבאמתולשובלתקןיכוליזהיו
פיעלואףהאחרון,הדורמאודהשפלהדור

יוסיףומהיתוומחבזמנם,משיחבאלאכן
שאיזיתוםדורהזחזמועדהגלותאריכות

יצרךישיאךופןרכאוי.אליולשובמיעוד

מפניכללבתשובחתלוישאינומזהלחוכיח
לביבשרירותכיויאמרלעיל,הנזכרהוכחה
שחואחגלותמאריכותוראייתוכנ"ל,אלך

(בקושיא , 1fהזה"כיוםאחרתאץראלוישליכם

עלאךבשר.עינילעינינומאודהתמוההנזכר
הגאולהשנתעכבמחכימיד,חתשובהבאהזה
(יום ,אוקיבווה'הבסתרותהוא)כחעד

(סנהדריןחלק[בפרקל 1fחוכדרשתכלבי,נקם
אפילוגליתי,לאלאברייגליתיללבי ])אצט,

ןח)כלועם ,גליתילאחשרתלמלאכי

(מהעוום,ערוובביבוובווהבנוות

בנגלותלדעתאנחנווצריכיןלתקןאנושצריכיז
ובנינואנוכראוילהןנשובאםכיופשיטות,

התורהרבריכואתועשותעולם)עד
קריב),ובזמןבענלאלגאולחנןכה(אזיהזאת,

אמן:בימינובמהרהרצוןיחיכז

(שהואאלקינו.לח'הנסתרותיאמראו
 ,חיסודבאברחנסתרות

אלוישליכםשננזרמהיתוקןאןזחכשיתקנו
נדחימקבץתלויכןחכיחןח,כיוםאחרתארץ

 ,)בלב,בדרשוהעמדיהבוונתכ IIשעה(עייזישראלעמו
אתעזבואשרעלכד)כט,(לעליבןה'ש Iוכמ

זהידיועלשייפין,דכלכללאוהואונו/,ברית



היים

בניםגידול(כיבביבו,וייבווהבניותיהיה)
שממנוהיסוד,תיקווכוגםזהותורהלתלמוד

עוים.עריגעי)זהידיועלהכנים,כאו

(כנזכרהזאת,התורהרבריכיאתיעשות

הוכיסוד),חתורהכלשמירתשתלוילעיל

 .בימינוכמחרחיעזרבו

 ,בביב"וויעלשנקודמהקצתבזהלרמוויש
בנינולימודחאחרווהואשהעיקרחיינו

וחדור ,ל Ifכנחואתחתורהדבריכללעשות
לשנותירצוכביבוחרכיםכעונותינוהאחרוו

 ,ולבניב"ועלנקוד iכעלאכותם.מחתנחגות
ממנחגיניחולאקטנחבקודחגםכירומז

לתלמודכנינוגידוליחיחזחדרךשעל ,אכותינו
שלימחלגאולחנוכהזחידיועלכנזכר,תורח

אמו:כימינוכמחרח

י Ifרשפירששכותך.אתאלוקיךחוושבג) ,ל(
שכותךאתוחשיכלכתוכלוחיח

ובקושיגליותקבוץיוםשגדולל Ifיועודוכו',
ממש.בידיואוחזלהיותצרדעצמוחואכאלו
ואתםיב)כן,(ישעהישנאמרממקומו,אישאיש

כגליותואףישראל,בניאחדלאחדתלקטו
מם,ירמיה(עיי!שנאמרכן,מצינוחאומותשאר

לשווכאועדעמוו,כנישבותאתשבתיו)
קוב//חכלפילומרחיתכןפלאוחוא .ל 1fזרשן'י

אוחזלהיותצריךעצמוחואכאלוכקושישחוא
כיווחלא 1כנןןלממקומואשיאישממשכידיו

וכרגעישראל,עמובדחימקכץית"ששיהיח

כמכוארעננים,ידיעלככיכוליכיאםאחד
קיבוץשיחיהכיוו ,ל Ifרזוכמדרשיככתובים

כמווולת,ולאנסבדךרחקכ"חידיעלגליות
עלדקאינאמרואםמקומות.בכמחשכיארנו

ראוישהואמיוהמשפטיםהנצוצות,כירורי

עולםלחייאלחובבחינתישראל,לאץרלקכצו

תפאושלוםבצבים

 .רש"ידדבריסיפיחזחמההלא ,)ביב,(דניאלוכון
שארוכו',חאומותשארבגליותואףשכתכמה

וכמרנחשבוכאיוחלאחכא,כעימחאומות
 .יטולכדקאייםחומדלי

חקדושכלשונוכנוייהגניזטוכאנראהאילם
הקדושותהנצוצותגליותקיכוץככחינת

זחועלאמו,כימינובמהרחשיחיחלמקורו
שזחוהווב)ג, II(פתשוכהחלכותכרכמ"םנאמר

וזכאי,ראוימייתן/ש,דעותאלכמשקלרק

גםקשחוחואלכדו,ית"שרקצרדממילא
זן,להרמ"עש l(כמ'מעלה,שלדיןכיתלפני

בשםפו/ב) ,ג/ Iחהדי!חיקורמאמרמאמדות(עשרה

צמיעאבבא(עיי!חז//לשאמרומהכסודל lfחאריז

חיינוביחנם,פתחעלעובריםשחצדיקיםב)נח,
מעלחשלדיןככיתונחשכנדוןצדיקשיש

בלבושחטאמחחסרווכוישוכאמתלצדיק,
לבדו.חקכ'ןחרקיודעזחוחדקח,מןדקח

דיןככיתרשעכתורתשנדיןמיזחולעומת
זכותויודעיתכךרלבדוהקכן'הרקמעלה,של

שישכמשפטבמ"ששםעייןכקרכו,חטמוו

יתברךהשםרקזה),ידיעלשעושיןצדקהעמו
ואחדאחדכלבידכביכולאוחזחואלכדו

לקיכוץחראוימילדוןמרון,כבנילפניוועורביו
במחרהצדקגואלבביאתומעשיוכנצוציוגליות
אמן.בימינו

כפרטיות(חיינואחר,יאחרתיקפווז"ש

בביכתוכו)אשרואחדאחדכלשל

(חיינוממקומ"ו,אישאישוז"ש .ישראי

אחדכלדיעותאלכמשקלשמויתכרךשידוו
דרחואאשרושעתומקומ"ולפיוכות,לכף

מחפיעלכו,שעומדהנסיוןערךלפישמה,
מה"רכשם(פי"ב)חכמיםאמונתכספרשכתב

שערכחיכורישהבאתיכמוז"לאבוהבשמואל
(משליחכתוכעלב) IIיאותהםילחות(ממאריששכר



חייייייםתפב

הייבוהפלסכילה',משפטומאזניפלסיא}טז,
ככה ,עומדהואמקוםבאיזהתלוישהוא

גםהאדםאתדניווכןהמשקל,כובדיושקל
שלונסיוןלפילתחיהלהטותופל"ס,בבחינת
מעשיו),לתקויוכלאדשם,דראשרבהמקום

ושבתיוכויהאומותשארבנייותואף

משארשגם(היינועמון,בנישבותאת

(יבמותרז"לשאמרווסוא"ב iעמו"כגווהאוסות,

אליוויאמרליהושעמשהויקראז)(לא,
ואמץחזקישראלכללעיני

וגו'.הארץאלהןההעםאתתבואאתהכי
עמאעםתיעולאתאריכתרגומורש"יפירש
אתהכיבפרשתוכתבזה(ולאחרוכו',הדיו

הלבחיןוקדאיזהטובא,קשהולכאורהתביא).
חזקישראלכללעיניליהושעמשהשאמרהוא

שבאזובבחינהכשהואתבוא,אתחכיואמץ

בןכשארוהיינוהןה,העםעם)(היינואתרק

ושררותמינויאינוכמעטוןהועמהם,ישראל
לזה.כךכלהלבחיזוקצריךןהומהכלל,

תורהבדבריכברשכתבנימהפיעלויו/ל
הה"קבשםקב"ח)אותתניבא(מהדורא

מפרימישלאזמאירמה"רקדשוברוחהמפורסם

זי"עשלמהמה"רהה"קלאאזמו"רשאמרןי"ע
המורהבעניונערותובימיקהלהפהאב"ד
צריךואשרהתשובה,בדךרמוחראשרשעות,

ושלוםוילך

ולאעמוומואבי"ת,ולאמוא"ב"להלכהא)םט,
צדקינןמשיחמלכינודודבאוממנועמונית,

הרמב"םשכתבוכמוהמלך,שלמהמזרעיהיה
א IIמפווי,המשניותבפירוש(םנהרריזחלקפרקבריש

הנצוצותכןגםמהםוהוציאיווב),יםורבא//ר

למלךלהביאוראוייםשצריכיןמההקדושים
בימינובמהרהרצוויהיכןלגאלנו),המשיח

אמן:

וייך

אךתרועה.בבחיבתכקרבולבונשברלהיות
בדעתוהרחבהלהראותצריךישראלמנהינ
עצמואתלהכניעולאישראלקהללפבי

ז) "(במדברוז"שבפניהם,חסרונוולהזכיר
ישרקול(בבחינתתתקעו,הקהלאתובהקהיל

הלב(בשבירותתריעוולאויפה),שלם
שם.עייזלפניהם),

בבחינת(תהיה ,ישראוכוועיניוז"ש

והיינו ,כנןכרהקהלאתבהקהילתקיעה
אתה,כיתדע)בלבך(אבלואמץ.חזק

העםאתתבואבמחשבתך),לבךר(כשאתה
ראויואינךכנןכר,הדיןעמאעם(חיינוהזה,

בכלליחדעמהוזתיעולרקמנחיגם,להיות
כנןכר:ישראל)

שבעמקץלאמראותםמשהויצוי)(לא,
בחגהשמיטהשנתבמועדשנים



תפגושלוםוילךחיים

כודאםוכיוצא,אדומהפרהחוקתכמומהם),וי//לוגו',את"התורהתקראוגו'בבואהסוכות
זה,לומרז//ללחכמינוליההוהשנתבםוףרקדוקאהמצוהלמההענין

בירושלמיל llרןשאמרושהואכמוי"לוהנהמדתכ)(מו,בסוכהרז"לאמרוכיהשמיטה,
יהושער/שלבאמוחל//ן) ,א"פ(ביבמותמחןיק,אינוריקןמחןיק,מלאכליהקב/'ה
הכנסתלכיתעריסתומוליכהשהיתהחנניאבווגוו,תשמעשמועוהיהאםא)כח,(לעילשנאמר

גם(ומוכאתורה,בדכריאןניושיתדבקוכשכיל iוכשם,עייןכחדש,תשמעכישושמועאם
 )ח'/מ ,כ//פ(כאבותאשרי)ח II(ריכרטניראכשד!/יחרישהכשעתחירשאדםכ)(לכ,כרכיתכשוום
טעםל ffייןהוילדתו),אשרייהושע fר'עלזכה~תאחתורהוכו!,וקצורןריעהכשעתוןועד
המלךמפיתורהדדכישישמעוכדיהתוהרשטרודיםהשניםבכלשפירכןעלעליה,

שיתדכקוהיינוכעורה,המקוםכקדושתלומדיםאינםכואםוקצירהוזריעהכחרישה
הקושדכמקוםתורההדבריהטףשלכאןניהם(כנזכרכחד"שלשמו"עלקכליכוליםואינם
כיוולמכיאיהםשכריששפירכזעלשמה, :סוכה).ס /Iמש
כו.התורהשציותהמצוהלדכרשהביאוםולמ~ז~ישמע/!ולמעןלומרשייךלאכז'על

טעםרז/'להזכירולאלמה-קצתעיווצרדאךבעבודהשטרודיםהעולם,לרובילמד/!ו
כמצותשהביאוכיוזלתמוהישוגםזה,שהמלךמהלהביוישמעוולאהשנהכלבשהד
אנשיםאלפיםמאותכמהשלרבטףהתורהשנאסרהשמיטהכשנתכושאיזמהקורא.

בכריםמכורכיםלעילכנןדנכיותרקטניםגםכשדה,עבודהוכלוהקצירהוהוריעההחרישה
רביםאואחדיככהשלאאפשריאיקטנים,כסוףכועלהשנה,כלללמודפנאילהםוהיה
קולאתמלשמועהגדוליםאתויבלכלומהםמשנהלפניהםלקרותומצותוהמלךיוכלהשהנ
שלהכימהעלתורהמשנחכשקרראהמלךשלמדוכיוווללמוד,לשמועויוכלותודה,

כשולחוועיין ,»א(מא,כסוטהעץ,(כדאיתא /ל: /Iכנפנוייםשהיוהשהנכלמקודם
במגוהשנהראשהלכותחייםאורחערוך

לכיתאתוליקחשאיוהשל"הבשם-,אכרהם

שמכלכליםכיותרקטניםילדיםהכנסת
חינוך,משוםכהםואיןוהתקיעות,התפלות

מכלבליוכרחךבעלהןבמיהכיכוואם
הואדהלאכו,אירע __שלאלומרואיומלשמוע.
שדרכםקטניםילריםאלפיםביןגדולנסכאמת
והוההןמו,כלכולםוששתקופעםכללבכות

נסיםעשהרכיווח) Iמח, II(פכאבותלחשכוליה
ושיירדתנילומרואיוהמקדש,נכיתשנעשו

שם.לפרשליהכוהוהדאם

והנשיםהאנשיסהעםאתהקה;יכ)(לא,
(והואי /Iרשפירשוגו'.והטף

למהוהטףא» ,ג(דחגיהגקמאפרקמשווס

קשהועדייועכל"ה.למביאיהם,שכרליתובאו,
כיווהיינו ,באילמהדטףהקושיאדלפירוש
זהמהכואםלשמוע,כלוםבמיניםשאינם
מכלכילמכיאיהם,שכרליתושאמרהתירוץ
שמהוכיוויביאוםזהלזכהקשיאמקום-

אםתכלית,שוםלבלתילריקהואשהביאום
לומרודוחק'מבין.ןהכערלמביאיהםכז-השכר

שיכיאוםטעםבליחוקה~כתוב,גןירת eשהוא
(כיווכלל,ויוד~יםשומעיםשאינםאפילולחטף
מאודוהקטניםשדיםיונק~ Rטף~ושככלל

הנשיםעלהמצוהדהיהכיוןלומרשיופשוט
ילדיהולהניחיכלולאכןואםלשמוע,



חייםתפד

משרתתאחדלכלישלכולםדלאוכיוובביתו,
גםוהמשרתותהאומנתוגםלילדיהם,ואומנת

(חבוקריאת·לשמועאזלילךמחוייביםהיוכו
התינוקיניחןמיועלתוהר,משנה[המלך]ברול)

לילךמצוהלהגדולותלהםשהיווכיוובביתו,
[המלך],בררל)(כהוקריאתלשמועהמקדשלבית
כדיבבתיהםילדיהולהניחיכוליםהיוולא
כועלכנזרכ,לפעמיםח"וויסתכנויבכושלא
{קלהתרעדברידעלאמצוהושומרמצוה,הוי

קראיתבעתאןהילדיםבלבלולאכןעל ,)ה,ת
 :קצתעיוןצריךועדייותוהר,משנה

ההואביוםפניאסתירהסתריואנב )ח\(לא,

כיעשהאשרהרעהכלעל
ששמעתימהפיעלי"לאחרים.אלהיםאלפהנ

אישהקדושהרבבבואכיבידינוומקובנל
זולמדינהזי"עמריזיוישראלר llמהאלוקים

אחדבעירהיהאז Iעסטרידמלכותשל
לפרוץהתחילולנו)(הנודעהבגאליציען
אבותינומדרךתוהרשלעולפורקימתחשדים
ליראיהנסיווההיוזהודייטשע"ן),(וקראום
הרשעיםהתחילובאשרכיי, lאחב'אלוקים
במסחרםלהצליחמידהתחילואזעוללפרוק
יר"אמהחסידיםונסעוביותר,עשיריםונעשו

(הנזכר)הזאתהרעהלווסירפול Iהנ'/ק Iלהה

כיהרבים,בעונותינופניםההסתרוגם , :tבעירן

להצליחהחלומידהתורהעלעובריםבהיווזם
יעשולאמדועתמהנוזל Iהנק llההוענהכנזרכ,

מזההלאהאלו,המתחדשיםהכופריםתשובה
שלאית"שמאתופרטיותהשגחהיראובעצמו
יעברוכאשרמצליחיםבהיותםהטבע,כדךר

ומעונים,מדוכאיםאלקיםויראיתורה, jlעל

להיותצרדהיהאזהטבעכדרךהיה(ואם
וישמצליחיז,מהםישכמנהנו,העולםבבטע
ושימצליחיזישאלוקיםביראיוכויתענו,מהם

ושלוםוילך

כאןעדכנזכר,לנסיוזשזהוודאיאלאלהיפך),
הנןכרים.הקדושיםדבריותוכן

ספריייז V (ל lרז'בדברימפורשיםהדבריםובאמת
(לקמזהאזינופרשתל IIזורש'/יי)ג, IIפשכ

ישראלעלדקאיי lר'לדעתארתמו)וכפרר"המגלב,
אםרבבה,ינוסוושניםאלףאחדירדוףאיכה
בעצמושמזההיינווגו',מכרםצורםכילא

ישהטבע,כדךרשלאח"וגובריםשהשונאים
יתברךהשםלהנהגתוראיהמוסרללמוד

כנזכר.והיינושם,עייןפרטיות,בהשגחה

ית"שאנכיאמונת(בחינתואנכי,י"לובזה

פני,אסתירהסתרסיני).מהרשקבלנו
אםכיאסתי"ר,'ר Iהסתבכפילאהכתוב(אמר

ומורדיםהפושעיםכלכילהיפךלעולםההי
מציאתוהתגלותנראההיהאזח"ו,יתעשרו
עלל, IIהנכדבריפניםההסת"רמזהגםית"ש,

לעולם,יהיהלאם fפני/ההסלי'רןהגםכן

איןכןואםאלוקים,היראיגםיצליחוולפעמים
עודיהיהזהוכןעלכנזכר,עודמורכחתראיה

בטבעכיח"ושיחשבוביותרפניםההסתר

אוהיםאופנהכיוז"ש)יתנהג.בלבד
אלח"ויפנוזהידישעל(היינואחרים,
שאינולמיהואאשרזרה,עבודהמחשבת
הנסיוןוזהו ,ש' Iיתבהשגחתוח"ומאמיז

בימינו:במהרהויעזרנויצילנוהוהגדול),

ושמתםהזההתורהספראתיקחכר)(לא,
ה'בריתארוןמצדאותו

ארוןמצדצמר)(ר"הרש"יפישרוגו'.אלקיכם
בתראבכבאישראלחכמיבונחלקו ,'הרבית

מןבולטהיהדףאומריםמהםישב)(יר,
אומריםוישמונח,היהושםמבחוץהארוו

עכל"ה.הארון,בתוךמונחהיההלוחותמצד
דהנהלומר,שינחלקובמהסברתםוהעניו



חיים

התשובהשהעיקרהוברי"תארוומצררמוז

כללאוזהיקירש,ברי"תה"סורמרתלתקז
וארו"זכולו,התור"הככלוהואשייפיז,רכל

ת f1וברי/ף Iנוונםומלכו//ת,יסו"רברי/'ת

כועל ,)אערט,ת//גזהורמחימנא(עריאכחרחשבינו

מצרוגו'התור"הםפראתיקחבזהנאמר

ומהאדהעיקראמנםונו'.ברי"תארוז

ישראל,חכמיבונחלקוהבריתפגםלתקז
שהיאתעניות,פ"ר(הוארייף,אומריםיש

(עץל flהאריזכתביפיעלהלזלחטאתיקוו
מזבויפהיה »/רפרקחכליםשכירתשערחיים

שיעשו(היינומבחוץ,הנוף),(שהואהארוז,

מבחוץנראהשיהיההנםוסגיפים,תעניות

הרבה,וסגופיםהתעניותיריעלהגוףחלשיות
מוכרחיםהמהכימהםימנעאלכופיעלאף

היוחותמצראומריםוישהברית).לתיקון
הבריתתיקוושעיקררומז(הייבומונח,היה

הרמב"םשכתביכמוהתורה,לימוריריעל
שיפנהחיל"ט) ,א//כפ(ביאהאיסוריהלכותבסוף

העריצרואיןחו,ויעלתאהביםאילתאל
חכמתמןפנויבלבאלאשולטעריותשל

בתוךהתירה)חכמתלימוריריועלהתורה,
אשרשבמוחוהמחשבהבתוך(היינוהארוז,

חטאיתוקןזהרייעלהתורה,אלרקפונה
כנזכר).זה

תנחאלומזהמזהגםלהיותצריךובאמת
אךשניהם,יריירצאשמיםויראיךר,

להגרילתורה,תלמורלימורלהוסיףהעיקר
בכלוליזהרלהשליםאםכי , mולהאריתורה

שלהמשקלתשובתלפישצריכיזהתעניות
לפיבאפשרותאיוחלאורעימיח,ז"לחרוקח

בשםשכתבווכמוכך,כלרורנוחולשות
וה' .ברעת,יעשהערוםוכלל, fז'הבעש"ט

בימינובמהרהשמוכבורלמעובאמתיעזרנו
אמו:

תפהושלוםוילך

הה"קכיהנורעפיעלבזהעוריאובראו
אייזיקציחקמוהר"רהמפורסם

מצבתעללחרותציוהקאלובאבר"קזי"ע
שלו)מערהבציוןהיוםעור(וכוהואארונו

I עהלריכע/היה/הואf הר"ף".ע/ולולמר//ו.יו"רר

למרושהואישכילומר,יש/ל fזרבריווכונת
סוגיותבכלאחרממקוםונותןנושאחריף,

וישרבים,פלפוליםיוםבכלומחשרהש/יס,

שאמרוכמובפלפולאחרידקוב"המעלהבזה
כנורעהקליפותמשרבבכחהפלפולוגםל, f1רז

ואתחנז).שרפתחצמות(שערל fבהאריז/

כונתואםכיבדבר,סננהישזהלעומתאך
מכניסהואאזבפלפולו,ח"ולהתיהר

כועלחמור,היותרהגאותעוובתוךהפלפול
לזכותולחשובענותנותוברובהנ"להה"קנזהר
בוראיבזהושיכפשוטו,הדף"על"למדורק
שכתבנומהועייזכלל.עוןחששולאטוברק

כו)מח,(רכאשיתהכתובעלויגש)(פכשרתלעיל
תתעסקואלבדךר,תרנזואלאליהםויאמר

שם.עייןוכו',הלכהבררב[בפלפול]

ארוזמצרהנפש,לתיקוזכאןהרמוזי"לוזהו
מזבויפהיהר"ףעלליכנזכרברית

פשטותבבחינתללמודהיינומבחוץ,הארוז
עמוקיםבפלפוליםולאהר"ף,עללמרן

סביראאחריםחכמיםאמנםפנימיים.כשכליות
(שהיההיוחות,מצרהלימודזהכלדעםליה
 ,)עבריהםמשביללמודפהשבעל mתורמוז
כלהקשיוטימחשרשהואכיוןיותר,עריף

 .כנ"לבמחשבתוהתורהבשכלנפשוולהעמיק

ם IIבשבזחעיריתךרבחשםבעזרתואמרתי

רביאמרתניאא)(קכאןיבמות

בספינהמהלךהייתיאחתפעם ,גמליאל
עלמצטערוהייתישנשרבה,א/וראיתיספיחנ

וכשעליתיעקיבא,רביומנושבה,חכםתלמיר



חייםתפו

לואמרתיכהלכה,לפניודןושיככאליכשה
נזדמןםפינהשלדווףליאמרהעלך,מיכני
עדוכוו,ראשילונענעתיוגוןלגןולוכללי,

הגמרא.לשוןכאו

עקיכאכרכיי)פי"ט,רבה(במדברמצינווהבה

תליםתליוקוזקוזכלעלדורששהיה
שלאודכריםעצומה,וכחריפותהלכות,של
כבודעעקיכא,לרכינגלורכינולמשהגנלו

ענוותנותו)(מרובזהכלעםרכה,מהמדרש
הםפינהידיעלחים,כתוךכםכנהשהיהכעת

התורהחלקעללםמוךצרהלאשנשכרה,

רקאמרכןעללעיל,כנזכרגדולכעיוושלמד
התלמוד)(יםםפינהשלהד"ף)על(למדןד"ף

אמנםהעלהו).התורהכזכות(וזהלי,נזדמן
שהיהמתלמידיועודעקיכארכיעלהיה

נתקוטטוזהכלעםוחריפים,וצדיקיםגדולים

קנטוריאידיועלכזה,זהאחוהנהגוולא
אלףכ"דהרכיםכעונותינונםתלקווקטגוריא

למות,פםקוכעומרלווגוביוםהעומר,כימי
העומר,ספירת rענהכינותשער(עייזכהאריז'ןלוכנודע

שהיההתיקוןועלעקיכא,רכיכםודב) IIידרוש

ושלוםחאזינו

כשעתיקטרגופווחששכעומר,לווגכיום
על(וגםתלמידיו,שלקטגוריאעלהםכנה
מדכריוכנודעל, IIרריתחאכעירןדניולעתיד
שערכהקדמתזי//עוויטאלחייםמהן/ר

יודעשהיהזכאיכןיוחנןרכיעלהקדמות,
כזמוכךאחרשיאמרומהורכא·דאכייהויות

ידענפשולחלקששייךמהוהואהאמוראים,
כאןואיןמזהכתבנואחרוכמקוםמקודם,

וכלעקיבארכיאמרכןעללהאריך).מקומו
ושהב),שנהככלכעומרג II(לל, ffוגגוול

נמתקזהידיועל(ככוונתי,ראשילונענעתי
והכן.ונצילתי),כשורשומראשהקטרוג

רכיעלשכתבמההחפץעלתתמה[ואל
מפניהד"ף,עללמדןכבחינתעקיבא

עםככתוכים,לאפהשכעלתורהאזשהיה
מכלשנכתכהםתריםמגילתאזההיזהכל

בנרשכתבנו(וכמוכםודמהחכמיםאחד

גםשידשפירכןעלכארוהכ),אחרכמקום
מההבחינהעלוגםהדף,עללמדןבבחיבתאז

פה,שכעלתורהגםכשיכתבולעתידשהייה
כנזרכ]:

ה~זינו

ג)יט,(שמותיתרוכפשרתכמו/ש·היינוכנודע,בגוהמדרגה(שהם)השמים.האזינוא-ב)(לב,

יעק~,ביתאלרכות,שלוןאמירהתאמרכה~למידיiך~ינו Iלהלן,כבזכר
לכביכגדייו,קשיםדרביםותגידהנשים..·אלו'קשות'(דיכורואתר'ר~- ..םגולה}יחידיחכמים.



ח'י'ים

ליחידיכינמצאנבוח.במדרנחחםשיראל,
כושאיןמחקשות,דיבורלומריוכלוםגולח
ש f1וזרכות,אמירחצריכיןחארץועמילנשים
בחינתשחםאדםלבניקשות,ואדברחשפיר

חנוטים(חאנשיםהארץ,ותשמעשמים).

 ,פיאמריונשים).חארץעמילארציות,יותר
כנזכר.רכות)(אמירח

כונםאמראדםבניחלוקיחב'אלווכננד
כמטר(חיינו;קחי,כמטריערוף

בוקביזמייןמבחינתובאחנשם"נבורותשחוא

עדמלמעלחיורדטיפחאיןכימלמטח,
ג flחמהימבא(רעיאמלמטחלקראתועוליזשטפיים

במדתנםשזוכיםחכמיםלתלמידיוחיינו ,)כרמז,
כנזכרכןנםקשותלומריוכלולחםחדין,

שבאטל,(בחינתאמרתי,כזפ;תז;לעיל).
ירשולמי(עייזמלמטחזכותשאיולבד,מלמעלח

עםופשוטיחאץרלעמיחיינו ,)א"הפו/א,תענית

עולחטפייםלחיותתורחלאורזכושלא
 ) f1טל f1כדרך"אמרתי//לחםיניעכןעלמלמטח,

כנזכר:

כמטריערוףשכתובמחבזחיאמראו

יוקשחפןחיינוונוי.לקחי

בעליחכמיםהתלמידיכחנרעמדועכיבלבבך
דיבורבחינתואדבר"האליהםכיעדמעלה,
ידיעלכיקאמרזחעללעיל.כנזכרקשות
עם,מהפשוטירוחהנחתיותריבואהנסיון

תורה,לומדיואינםדבקיםשאינםארץ,בחינת
הנסיוןכןועלחו,למצותישמעוזהכלועם
כ'כןועלבספרים,כמבוארבהםיותרנדול

כמזכריערוףבבחינתשחםליחדסמיך
שטפייםעדמלמעלחיורדטפח(שאיןחי,;ק

האץרמבחינתנדולהנסיוןהיינומלמטח,עוליו
חםחכמיםחתלמידיכושאיןמחחמה.אשר

תפזושלוםהאזינו

נעצראינו(וטלאמרתי,כט;תז;בבחינת)

בלאלעולםאפשראיכי ,)אג,(תעניתלעולם
וכמובן:תורח),

חתלמידי(שחםחשמים.חאזינויאמראו
חגבוהחמדרנהבעליחכמים

שמימיים)בעניניםעוסקיםוהם ,יותר

אדם(חבניהארץ,ותשמעואיברה.

 ,פיאמריארציות),בענינישעוסקיםחפשוטים
חכמיםתלמידימדרנותחשניאלו(וכננד

הפשוטים,בתיםוהבעלית, tlבנפחעוסקים
עודביארכנזכר,וארץשמיםבחינות fבשאלו
שיאמרחתורחוסוגבעניןבזהע"חרבינומשה

;קחי,כמטריערףאמר)כןעללחס,

לבריותעצביםבייששהמטר/י Iרש(כפירוש
ואיןיין,מלאבורושחיחומידרכים,חולכי
כן .לחמטרשצריךלמירקמזח,נחניםהכל

יחנולאבזחופלפולאבחילוקאתורה,בדברי
כט;ז;תבסוניין)./ת Iנפחלומדיםרק

כולםיחנואנדהבדבריכןשאיז(מהאמרתי,
שמחיםשחכלכטל,תזל'י Iרשכפירושבעה"י

בנילבותהמושכיםחמהאנדהבדבריכןבו,
ומפרשחלומדים.וחובתיםחבעליהןאדס,
לשוןרש"י(פירשישא,ע;יכשעיריםעוד)
ברוחשחואחפלפולכמוחיינווכו/,סעהררוח

בעח"ינדולבכחבקעותירדוחריםיעלואנשו,
טיפי(חיינועשב,ע;יוכרביביםבעיון).

עלרומזבנחת,יורדוזהורש"י,כפירושמטר
נשמעיםבנחתחכמיסדבריאנדח,תורה,דברי

בתיםחבעליהארץאתשמרוהיז),ט,(קהלת
רומז(ונםלטובה.פרילעשותהאץרועמי

כיכנזכר,סערהרוחלשוןדשאעליכשעירים
 ,מוסרדברילהיותמוכרחאנדתהדרושבתוך

וכמבוארמחדרשה,חתכליתעיקרזחורקכי
אפריםובמטהתכ//ט)םימז(רישאברהםבמנן



חייםתפח

עללהרעישצריכיןכןעלכוה),שוכהשתכ(כדיני
בפרץ,ולעמורגררלגרורעבירה,עוברי

ולאפשעם,ישראלבנילעםלהגירולהוכיח
הנןכרםערה""רוחלשוווזהוח"ו,להחניף
צרדרקרשע,אגרוףלהכותפיוברוחלעיל,
כיוזהו)עיזרנו.ה'שמים,לשםכונתינולהיות
נורוהבואז)שמים,(לשםאקרא,הושם

במהרהלאלקינו,וכבורגודל(יבאואוקינו,

שובהלשבתובררשהרברינו),שיפעלובימינו,
השםבעןרתבזההארכתיזובפרשהשחל

יתבךר:

שאמרנומהמקצתבזהאכתובא-ט)(לכ,

לשבת(בררשהי l1בעה
מוםרבתוכחותזו,בפרשהשחלתרצ//ז)שובה

משענתעלשםמכופעוריםטע"ז,ל /Iהבעננר
צרות)(כלומרהצהר/'תתחבולותרצוץ,קנה
י ffמאחברביםאתלהולדמלונרון,ר fפעו'ל /Iבע

שואבתחבולותלפאלעםטינא,לטבחכצאו
י lוכרש/כדמא,(ישעיהמאפעפעולתםוכלומרוחים,

בםפריםז"לחכמינואותנוהזהירוכיאםשם),
לילךשלאז"להפוםקיםגרולי_ובעליהקרושים

וקאלאניעםפעולותבתחבולותאתם,בררך
 ,)וכ,(ירמיהארציאתותטמאוותבואולקיים
בזמןישראלארץישובמצוהאינושהיאוכיון
שביארנוכמוז"ל,הרמב"םרבינווכרבריהזה,

/ה I ח((אלעזרמנחתבשו"תיתברךהשםבעזרת
רוכתיבשאריוגםתמירובעולת )ו/ Iטםימז

עולםתיקוובםפרקצתנרפםונםבחיבורנו,
המפורםםברברמהצוךראיןוגם ,ל l1ואכמ
בעונותינוהכלמקוייםאשראחרילכל,ונורע
הערביםמאתשםואברוהרגבחרבהרבים

מתחייבזההרילשםוההולךל, 1Iרהפראים
משמע.תרתירמיםובופים),(נפשותבנפשו

בעזרתשאמרנוממהובקצרהקצתואעתיק

יתברך.השם

ושלוםהאזינו

הארץותשמעוארברההשמיםהאזינו

שירתהואתהשירהכיפי.אמרי

בפרשתן,ל fן//ז fהרמברבינוכתבכברהאןינו,

אןמכתבהןאתהשירההיתהואלולשונו,וןה

אחרית,מראשיתשהנירבכוכנים,החוזיםמז

כלשנתקיימומפניבה,להאמיזראויהיהכן
כיואףאחר,רברנפללאהנה,עררבריו
האלקיםלרברילבבכלונצפהנאמיןאנחנו
היהלאאשרביתו,בכלהנאמןנביאומפי

עכל/וה,השלום,עליוכמוהוולאחריולפניו

ולפרטונחמרים,הקרשויםלרבריולבשימו
(פרשתהקורמיםופרשיותבפרשתוראיתיאשר

וזההאחרוו/',וולרוררקבפרטותנאמרובצבים)

והחבליםימניובכלכנראההאחרוו""הרור
כהצהר"תובפרטרבות,והנםיונותמשיח,

גםומקלקלחטףפעו"רהבע"ל(צרו"ת)
יתכןכןעלצרק,נואלבביאתקצתהמאמינים

(כמעט)הפרשהכלכיביאורנו,בעהוןישפיר

מעטונכתובככה,עלמוםרלתוכחתנאמרה
לקח.ויוםיףחכםוישמע

י ltרשופירושכ)פשי/ו,(םפריל tfרןררשתכפיהנה

שהואהתוהר,קיוםעללהעירשהואבזה
ביאתכיממילאומובןער,לעולמיוקייםחי

תורהשלרתבלי(נאציאו)אוםהיינוהארץ,
מנרעהואואררבאכלום,אינוושמירתה,

ארץובפרטהעולם,אתומחריבומקלקל
מארץבבואנומאזהוהרנווכברכנ"ל,ישראל
בשםבררשותינופעמיםוכמהתוב"בהקורש

קונזולאזשהיהוחכםחםראישהירועהשר
י, fמאחבושמהיבואולבלבירושלים,הטשעכי

שלהרעשולמראה)(לפניםאןשנשתקהנם

כהולךזההרישמההבאמקוםמכלהערביים,
הבוערותהנחליםעלקצתשכיםו .אפרעל

עלתעמורלאמשוםזאתוהורענול, IIורשמה
משמע.תרתירמיםרעך,רם



חייס

הוליכואשרעמנו,לרשעיהועילללאזהוכל
מנהינימסחר,מהםועשושולל,אותם

בכלל),האגודיסטעז(גםפעו"ריסטעז,הבעל
אנחנואםגםאמרוכי ,ר"ללטמיוולשםוהלכו

אינםומזהירים,צועקיםהיראיםהרבנים

רקוהואשם,מלילךלמנועלקולנושומעים
ם, 1fשמיי(עניניהשמי"ם,האזינובבחינת

כיעין ,להןהירהרבניםאנחנושיכוליםבאמרם

יעןפרנסה,וחםרוואצריי,מסחרלנואין
דבריהםכפיוכיוצאמהקהלפרםמקבלים
שמיוום)מבחינתרקכןעלהנכזבה,ורעתם

אמנםכנ"ל.להזהירםומוסר(קשותואדברה,
והרשעיםהשוטיםאמרוארציו"ת,מבחינת

צעטטילהשמד[כלומרהצערטפיקא"ט,אשר
אוצרהואכיבידם,רוול]שייוטאדטעזאו

זהב,עפרותשםשייגותו Iתועבו/וכסףנחפד

 jקברורעפרותשהוא·.להםנודעעתהאמנם

אןל, flרשםגהינםפתחעלתחתיהושאול

(האצריותהארץ(גם)ותשמעויאמרו)יודו

רחמי"ם,לשון(אמירהפי,אזבריכנ/ול).
למעןהדברים,נאמרובגופניותגםולטובתם

תפטושלוסהאזינו

הכו)שמבארוכמוהצלתם,ולמעזהתורה
לפירש"י(פירשונו',וקחיכזבטריננרוף
בורושהיהאדםלבניעצבותבויששהמטר

שחשבואותןעתהגםכזוכיוצא,ייןמלא
לקוץהדבריםלהםהיו·ועושרחילשםלעשות
כטותזינודעו)ועתהבתחלה,מכאיב

 ,י Iשר'כפירושבושמחים(שהכלאמרתי,
כימפני)באמת,אתבושהצדקיראוכאשר

ה'ולכבודהתורה,פי(עלאקרא,ה'שם
ה'קידוששיבאהאלו,הדרביםדברנוואמונתו
 .בימינובמהרהצדקגואלבביאתואמונתו

הצור .)א((כנזכר)יאוקינונודוהבוש) IIוז

אומשפטדרכיוכוכיפננוותזבים

(כדרשתהוא,רוישצדיקעווואיןאמונה

ורומןהרין,צידוקשהואא)יה,זרה(עבוהוחז'/ל
כיואם ,למכבירל Iר'שמהשנהרגואותןעל

מקוםמכלשבת,שומריםאינםהיומהםרובן
מצטערשהקב"הא)(מו,בסנהדריןל flחזאמרו

עלוחומרקלשנשפך,רשעיםשלדמזעלגם
שניתזכיוןביניהם,שהיהצדיקיםשלדמן

שהת .»אם,קמא(בבא/ו Iחנוכו/]למשחיתרשות

הנ"ה

ויאמרויבואויהנוראות),הגויליתהצרותגיולמפני(בעיניתיניעמנומפתאיהרבהאוקצתוהנה )א(
בתוכם,והאגווהפעוריסטעןהבעלמנגויאנחני)(הייניאתכם,הצוקכינתגלהעתהאלי

ונתייעצולרפאותו,וקטיריםהרבהוהלכור"למסוכןחולהשהיהמשל,ורךעללהם.בתשובהואמרתי
ולעומתןוכו',אותןיתנואשרכאלו.בתרופותלרפאותואמרו(למשל)מהריפאיםאחווכת.בקונזיליים,יחויו

המהכנגוםשלהתרופותכילזהזהאמרוולעומתןאחרות,תרופותרקיתנוכיאמרוהאחריםרופאים
ואמרוהחולהקרוביובאונפש,עומיםובאוהחולהמצביהורעהאחירםכועתערשיר"ל,נפשותסכנת

והמהאתם,הצוקהיהאיךלהםוסיפרולעומתםהרופאיםבורכיילכואםיהיהשבזשאמרולהרופאים
המסוכןהחילהלהחיותעוולהצילנוכלאולילחשובצריכיזאשרכעתבובריכםלכםלמהואמרועני
במעשיכם.הריעותםאשר

ןנמשלןזי"ע,אבותינןבורךבמקצתפניםכלעלההןלכיםהמנהיגיםאנחנןאםכימובזוהנמשל
ןהזהרנוהנפשות,לרופאיוקראוםה"א)פו/ב,דעית(הלבותזי"עהרמב"םכמ"שלרופאים,החכמיםהמנהיגים

אחירוהלכושנטןבמזיו,קצתאיבשיגגשטעומהמנהיגיםגםהיההקוושהצוולעומתכנ"ל,ךצעקנו
הצוקכיכןיאמרךשם,ר"לוהירגותוהצרההכאבגוולאתההמןובראותםועכשיורזכיתו,פעי"רבע"ל
ןנבזההחולהישראלכללעוולהציליוכלואילילחשיבצריכיןהעיקרלובריכם,לנוולמהאתני,היה

 :בימינובמהרה"גאולה,בשנתויושיענוירפאניהוחילה,א'גוףכמונחשביאשר



ושלוםהאזינוחייםתצ

אותושמויתברךכביכולכי(כפשוטו,וא,וו
סג,(ישעיהכתיבבלבינקםיוםכילו,הרעולא
היינוגאותו,בחרבלהופיעשירצהבעת ,)ר

במעשיהם,שהכעיסוהוכאותןולאגאולתו,
חורבן]נכלומרישובובקראםובחיל,בכחלילך
רורמומםבניוהרעו).בעצמםולהםהארץ
ושוםתוכחהשוםהועיל(לא ,ופתותועקש
המזtרקהנ"ל,להכתותלנגדםשהראוראיות
הואכיורשעתם,באולתםבעקשותםהחויקו

וכיצואועלייה,והתפתחותבארץגאולתם
הוה'תחתיה).שאולוכלומרהברוייה,בלשונם
בבועםלעיל),וכנןכר(כפשוטוזאת,תגמין

אוריית/'אדקביל"ועמאתרגומוחכם,ווא

האומהלהיותאפשרשאי(היינו ,חכימוולא
אורייתאובליהתור"השפירתבלתיהישראלית

שוםיועיללאושימרום,עליהםשקיבלו
התורהבנדתבונהושום'עצהושוםלאומיות

הואהקדושה).בארצינוובפרטומבלעדה,
(פירשויכוננו,עשךהואקנךאביךהוא

אומההיינובאומו"ת,אומ/זהעשךהוא/י Iרש

דקבילוהתור"הבשפיר"תבאומות,המיוחדת

לאומיותרוחשוםיועילולאכנוכר,אורייתא

ימותזכורתורתו).ושפירתשמויתבךרבלתי
אביךשאיורוררורשנותבינועוום

נלךשאנחנו(היינווו,ויאמרוזקניךויגרו
בדרךולאמאבותינולנוהמקובלכדךדרק

במשאותבזכות,היורדיםכתותוגםהחדשים,

 ,פעו"רבבע"לעצמםהתוליםופדוחים,שוא
בדךדלאגםכו,לנוציוולאאבותינוכי

כפו ,האלומהתכותהאגודיםטעןהצבועים
הכתובעלבי,ז)(לעילראה(בפרשתבזהשכתבנו

(זהורל Iתושדרשו ,אמ"ךבואחיךיסיתךכי

שראיתימהוגו'.השמיםהאוינויאמראותורהןהאמ"ךוכון,תשא)ככד \כיפשרתחשר

שלמה""שםקודשבכתכיד f 'אשראחח(םאלהיםנעבדהנלכהפה,שבעל
מיהנהכישכתבפנשרתן,זי"ע"לאאזמו"רהוא iכיתדעבןאתואבותיך,אתהידעתלא

f /',,/ r .->",/' ~ 

אבותיךכייעואחרא,וסטראורהעבודהדךד

מקומוכאוואיןכזה,מדרךיעדוולאהלכולא
בניבהפרירוגוייםעייוןבהנחולהאריך).

העמים(שחלקועמים,גבווותיצבארם
 ,ד IIהפעלקערבונפיועלמשטרם,כפיוהמדינות

אךשלהם,בפוליטיקי"זלהארריצרוניואיו
,ישראו,בניומספרהחלק)כיהעיקר
ושומריםיתבךרהמאמיניםבהשםרק(נחשבו

נחשבו,ל IIישראי Iולבב/הןותורתקושדשבת

בנשמתםמפעלאלקיחלקלהםישכי
ורקלעיל,הנוכריםהרשעיםכולאוהתנהגותם,

שהם(אותונחותו,חבייעקבל) IIהבאלו

ונו'לנוצוהתורהאבותינותכורתמחזיקים
יושבשבאבותבחירויעק/יביעקב,קהלת

יקראווישראלעיקבשפוועלתורה,שלאהלים
צקתכלכמיןלראותיוכלוכןישראל),בני

איךהואהזאת,הקדושההשירהבכלבדעתו
פעור,הבעלהמפלגותכלנגדולהוהירלהוכיח

הלז.האחרווהדורשלהנפסרותדעותוכל

באומקרובחדשיםיז)לב,(לקמזשכתובמהוגם

שאפילושרןןיופירשאבותיכם,שערוםלא

הרואהוכלמכאלו,ידעולאהעולםהאומות
יפלא,ובפשיטותעכל"ה.חיודי,צלםןהאומר

כמוהעולם,מאומותרקהצלמיםלקחוהלאכי
וילמדובגוייםויתערבוהל)קו,(תהרםשכתוב

צלםכיצחות),(בדךדלומרשי jשאלאוגו'.

סימני(אבצייכנונגע'/ז),הצלמיםהיינוחיודי
יהודישלצלםוזהושלהם,טומאה

במהרהויגאלנושימרנוהושלהם,(נאציאנא'יל)
להאזר):מקומרכאזראי!בזה,עור(הוארתכיבימינו



צריךברביםותוכחהמוסררברישאומר

שיאמרהייבולמעלה,ריבוריוולקשרלהעלות
נעשהשיהיה·כרייתבךר,השםבשבילזאת

למצותיוישראלבביששימעויתברךרצונו
הזהעולםמהבלילפרושיתברך,השםמצות

זצווה"האאמו"ררבריפיעלל t1יאולםיתברךבהשםעצמואתולרבקהתחתון,
בר"השם(עיי!לסוכיתבניםכתפארתזי"עהשמים,האזינונאמרכועלומצותיו,ותורתו
יוהן'כאחרסוכותשעשריםמהבר"הונםיבוננהויסןבבהנולשמים).כונתולמעלהרבריו(שיאמר

היהכמעשיוראויההישלאמיהנהכיוכו')בשבילרקעצמו,בשביל(לאואיברה,
(עייזבחאריז"לש flוכמפולטו,כבורארםחענני(חבביהארץ,ותשמעכנזכר).השמים
אותנולזכותית"שצרונוכאשרכועלחנסריור).ברכיםתוכחהאומר(שהנניפי,אמרילמטה).
לטהרהכיפוריםיוםאתמקורםנתןכהסוכהתזווקחיכמטריערוףכמו)ויהיהכנזכר,
לענניזוכיוזהיריועלנפשותינו,עלולכפרמלמעלחהריבורים(שיררואמרתי,כטו

זהזולתכיפנימה,להיותהסוכה,שהואכבור,יעוישראלכניכלבותשורשלהכותלמטה,
לחוץלרחותונמצאבעונותמלוכלךכשהואהרברים(אומראקרא,הישםכיהנני)כי

בפרשחקוריןשאנווזחחסוכח.מקרושתו fח'רק)שמו,יבתרךורצונווכבורוחישםואקרא

 ,מרברבארץימצאהוסוכותקורםהזאתלאלקינונורל(ליתו ,ואוקינונורוהבו
(מלאישימון,יווובתוהובמעשיו).(חפקרשםויתקשרומצותיו,תורתווקיוםכלימור
שחואבמרכרחירועהחטאועונות,חטאיםרבריוכאןערכראוי)ולחללולעברושמים

ישימון,יללובהותחואחרא,הסטראשורשכספרוהואוכזקרשו,מפהששמעתיחקרושים
חירועחטאאחריהיינומציאח,לשוושידובזהבתבניתםחיבוריו[ואתשלמחשםירכתבהקרוש
ש~~אמזהנפשנולטהרית/יששחפץבמרברריאיםביהטהוהר,צוואתופיעללהרפיס!נרכלאלבשילמות

 ,_~~סיוכבבהןאז,למוכלךאותרכ~-י-תהאךנרIכ'זוכ~ןכעלףרב"זי--,'חו", Vעלבזראנתנו
ותשובחבינווהבחינת T-~ו)תם-.יב-ונזזנ-;tי'מקןמות-iורזעב"וtעJם\ן;;ת---בהרבההאכתיוכאשרנפשנו,חיות,

ויוסל, I1כנכיפוריםחביוםמקורם,עילאחעשהובזבות, N"רמיל:.לקייסחםריאלמיהויוכובחיבורינו,
לושאמרהנזכר,החטאסליחתחיההכפוריםאביורקושרכרירבכ.יאובחיבו~ווי-"עאאמון'רוה)(מטעם

סלחתיכ) ,~(במרדכע/והרבינולמשחית"שןע]: fוי
כבורענניחסוכותכךאחרונתזכרברד,

עינוכאישוןיצרנהוזה)יריועלכנזרכ.
על(רקאיירחף,נוזויועוקנויעירכנשר
בסוכותצפורקןבניה,עלרחופפתאימא
בניס),בתפארתשםוכמן/ש ,)בב,ז IIתיקי(הקרמת

לעיל.כנורכ

ח-י-ים

יללובתוהומרברכאץר-יזנצאהרי-יא)(לכ,
יבוננחויסובבנהושיימוו

גוזליועלקנויעירכנשרעינו,כאישווצירנהו
 .אברתועלישאהויקחהוכנפיויפרושירחף
 , fבארץמרבר/"ימצאח"והלשוזעללרקרקויש

"ידםכשרכמלךשסאות.נומצאה t1הקבוכי
וכבשוםבמרכר,השוכועםמציאהשמוצא

תצאושלוםחאזינו

ש flיתהואהלא 1ועמולמרינתווהביאום
והביאנוממצרים,(כביכול)בעצמוהוציאנו

וענז,אשעננייריעללשםוחיליכנולמרבר
מציא"ח.לשוובזחשייךזחומח

(רקאיכנפיי,יפרושחכתובהמשךל t1יובזה
אנפיוזעירבחינתשהואחנש"ר,על



חייםתצב

תיזוה"קהבקרמתכראיתאכהיכלי',ונוקכא
נכללומריתיהן'ראי,לחיככארשםועייו

ישאהויקחהוכנורע).ונוקכאאנפיובזעיר

אנפיוזעירנשרמבחינת(למעלה fאברתועי
מז'כהקפותהכובהרבא,כהושעבאהואכב"ל,
כסירור,כנורעמעלה,שלדחסדעילאיזיומיו
שלים,יחודאשאןעצרת,לשמיניהכנהוהוא

שביטלואחד,ושמואחרה/בחינתאזונתגלה
יתברך.לבדושמוונשגברקככחם,שריםהע/
לרעתהראתאתהכהקפותאןאומריםכזעל
ש) flוזמלכד"ו.עו"דאיווןהאלקיםהואה'כי
אחרפרישראל,כנסת(עםינחנו,בררה'

עדנוואיןככיכול).ממךשאהנהאחד,איל
מלכדו):עודאיוכי(כנוכרנכר,אי

נהגםי Iרש'פירשוגו/.קנועיירכבשריא)(לב,

הןהכנשרוכחמלהכרחמים

עדפתאוםלקנונכנסואינוכניועלרחמני
כדיוכו'ככנפיוכניועלומטרףמקשקששהוא

וקשהעכל"ה.לקבלו,כחכהםויהיהשיעירו
המהאםוכילקכלון',כחכהםשיהיה IIהלשוו

מוכןכרחךוכעללרבזלו.כחכואיןישנים
בכחינתהיינוכניועלמקשקשכיכרמןהנמשל

פעםככלב)ת,השירים(ישרדופקרודיקול
(בכחינתכח,כושיהיהכדילתשובה,לעוררם
שמכואר,וייז),(כמובראדני'ח Iכנאיגרלועתה
גםהישועותלהםשיגיעהיינוכהאריז/ולהכונה

נהמאכליכשמחהויקכלום ,/י Iאדנדינאכמדת

סלהטובכלהריובמרתגםרקרכסופא,
והבו:לקבלם),

ינחנונכר.אלעמוואיוינחנוכדדה'יב)(לב,
טו)יח,(משליואיךדדן.בן,במסוהר

הקדושיםכספריםנודעהנהינחנו.נדוליםלפני
מלאביתה/העובדלפנילהיותצריךכי

ושלוםחאזינו

אאמו"רבזהופירשאיש,איןכאלואנשים,
תליאכהאוהאענינים.ככמהבחיבוריוויו'ע
כנילראותופניותבליבאמתה/עובדהואאם

עליו,המלעיניםמפנייבושלאכןגםאזאדם,
קיט,(תהליםע"ההמלךדודשכתבמהויקיים

אבוש.ולאמלכיםגנרכעדותיךואדברהמו)
 ,בכיתוכדדהוא(כאלוינחנו,בררהווז"ש
ןרה,(עבודהנכר,איעדנואיןזה)יריועל

בהעלותךזוטאפסקא(עייזחזן,לשאמרוכמוהיינו
כיוןורה,עבודהעובדכאלוהמתנאהב)פי"ב,

ולאבביתו,בדדכאלואנשיםמלאבכיתשהוא
אדם).בביבפניופניותגאותשוםיחשוב

(וארברהיבהנו,כרוויםופניבמסורהוז"ש

כיוןאבוש,ולאמלכיםגנדבעדותיך
אדםבניראייתאצלימיניהנפקאשאיו

כנזכר:שיההי),מייהיהבענורתו,

רורכיךבוכל(רוותברר.הויאמראו
היינו ,)וג,(משלירועהו

ל Iבכ/הכתובכררךיתברךהשםכשעוברים
ערוךשולחןבטורכמפורש ,דעה//ודרכי//ך

ומתנומשאושכל ,)אסעיףרל"א(סימזחייםאורח
שמים,לשםהכליהיההנשמיותועוברותיו

הכתובדךרעלהמחברמרןשםשחשבוכמו
הסטראמצד(במנוחהיבחנו,אז)הנזכר,

בויהיה(שלאנכר,אועדנוואיןאחרא)
מתאותהבאותופניותזרה,עבודהמחשבת

דרכיובכלכאשרכזשאיומההגשמיות.עצמו
שמיםלשםכסדרכונתויהיההנשמיים

כנןכר:בפשיטות),

ובנותיו,בניומכעםוינאץה/ויראיט-כ)(לב,
מהםפניאסתירהויאמר

המה.תהפוכותרורכיאחריתווםמווהאראה

הלאת, f1תהפוכודורכישכתובמהלרקדקיש



חיים

בצביעותתהפוכותבבחינתאינםהרשעים

גלוייםשרעיםרובםבדורנורקוהתהפכות,
 .ר"להכלוכופרים

(הביתנגדשובהבשבתבדרשהאמרתיאולם
שרוציםעשו,ביתכלומר)יעקב,

ח"ו,פיהעלהקערהלהפוךהאגוריי"ם
להםאחתררךהמהמקום,בכלולהפיצה

עםאחראהסטראממקורגדולבהתקשרות
 ,בימינובמהרהיספויחריוומורחיםהציונים
הפשוטים,המוןלבלהסיתבוהעושיםוהמה
ההמווכיערחלקותםושפתיערמומתםבררכי
לתלמיר(הוכרים)בניהםללמרשצריכיזבמקום
לכללכשבאווהכלעםתורה,בנילהיותחכם

ללימורריויאמרוהספרמביתיצויאוםשנהיווג

הפרנסהעולכוברמחמתכיבטענתםבתורה,
המסחרררכיללמרםמוכרחיםמצוייהשאינה

זהולעומתוכיוצא.ומתןבמשאולעשות
תוהר,תבלמורמחויביםשאינםבבותיהם
כל .א) כ,(בסוטהבמתניתואמרינוואררבא

תפלות,מלמרהכאלותורהבתואתהמלמר
אררבאובזהרזב"ר),(סיזב!רעהביוהרפסקינןוכן

עשובבתיללמורהוקנות)הבתולות(גםיתנם
נרילמכשוליוצמחמזהאשרם, ffהאגוריי

הואשרהיראיםלהשריריםישראלבכנסת
קורא.

 ,ובנותי"ובני"וזבכעםוינאץה'ויראוז"ש
אחרבכלוהבניתבהכניםשעושיםל II(כנ

כראוי,ילמרולאלזהשנצטוה,ממהההיפך
פניאםתירהויאזברכנזכר).ילמרוולהבנות
זבהאראהכפשוטו,פניםבהסתרמהם,

באחריתיומיאבסוףיהיה(שזהאחרית"ם,

יקרבוהאםבוהיפעלומהואראההימים,
ירחקוהורקלא,בוראיזה,יריעלהגאולה
תהפוכו"תרורכי .)ו"חישראלצרותויתרבו

תצגושלוםהאזינו

להיפךעשואחרבכלובנות,(בבניםהמה,
במהרהציילנו fהלעיל).כבזכרהלימורלעביו

 :ישראלכללבתוךבימינו

מהאראהמהםפניאסתירהויאםר

בניםהמהתהפוכותרורכיאחריתם

קורםהמשיחימותעלרקאיי"לבם.אמוולא
(זבט,סוטהבסוףחז'ולשאמרומהעלביאתו,

מררשיםובכמהחלקובפרקכתובותובסוףב)
כפניהרורופניחייה,ןחוצפאחורבןאזיווווה"ק

ובלישם,רשוויכפירושבושה,שוםבליהכלב
ר"לפניםההסתרואןארם,בניומרותנימוס
ביותר.

מ"ה,אראהמהםפניאםתירהוז"ש

בעתיהיהשזהוהחרש,מ"ה(בחינת

מוסףבכובתכמ"שבימינו,במההרהגאולה
אחריתם,יהיה)ווהועלינו.רחםרחמומלך
מקורםכועלשלימה.והנאולההאחרו"ז(הקץ
תהפוכותרורכיל) IIכניהיההוההאור

והשכלהישרהרעתהיפך(תהפוכותהמה,
עםלהם,ויוכיחויבררואםוגםלחייבו,שצרד

חכמת[בעונות]מקוייםכייועיללאזהכל
פ"ב,(סרטהימאסוחטאויראיתסרחסופרים

ןהכלעםהנאולהסימניכלכשיראונםטמ"ו),
ברעתהמהתהפוכותרירכיזו,באמונהיבעטו

יתבררוי)(יב,ברניאל/ש Iכמובמולבל,היפוך

וגו'.ויצרפו

אלוקיךה'מ"הכירומזאחרית"ם,מ"הוגם
והויב),י,(לעליליראהאםכימעמךשואל

זבהוז"שבאחרוהנ.לעתיררקבאמתיהיה
תהפוכות,רורכילוהקורםאבלאחריתם,

מבלבוליויצלינוירחםה'יר"א,ממרתהיפך
בם,אזבוןואבניםומזימותם),ריערתם

יאמינו/ו)."לארבים(פי"ב)ברנאיל(כמ"ש



ח"ייםתצד

לאעלודרישר)כ, /I(פשבספריבזחכמ"שוגם

ברכתאחריאמואמרושלאאמוזבם
אתחקיםלמעזח)(אי,ירמיחכמ"שחנביא,

ואומרואעולאבותיכם,חןנשבעאשרחשבועח
אמן,לענותבעצמוחנביאשחוצךרחיאמו
אמןלענותחפצםחיחשלאכדאמרוחיינו

קיווילאכישלימחבגאולחכוויקוייםשיתאמו,
יומיאסוףעלנאמרחבנואחוזחוזי,לישועח

 _במחרחויגאלנוויושיענויעזרנוחןוחבן),אלין
 :ותורתושמולמעןבימינו

רש"יפירושעייןעמו,אדמתווכפרמג)(לכ,

(עיי!חספריבשםוגוי)וכפרח /I(כר

נחמיח,ור'יחודחריבשיחרשנחלקוו)ב, ttפשכ

נחמיחורןשיראל,כבנדכולהדירשיהודהר'
יחודחר'וכו',העולםאומותכנגדדושר

אמרתיבר)לב,(לעילשיראלכנגדדורשח
בד"ה(בפשרתו)חחייםחאורוחנחוכון,אפאיחם

חוטאיםחניותםכימומם,בניולאלושיחת
עייזבזה,מחםחואוהמוםבניםנקראולאאז

(כבאיחוחדרבילדעתהואכרחךובעלשם,
נקראומקוםשלרצונועושיודכשאיןא}י,תכרא

 ,)ל"תבשםחחייםבאורזחש I(כמ'עבדים,

ךכוביןךכביושםמאיררבילדעתאבל
דאםלשיטתו,יחודחרביזחולפיבנים.קרויים
כשאיןוכיוןכנזכר,מומםבניובכתובכןפירש

עלבנים,נקראולאמקוםשלרצונועושים
(בחמךשחמקראותכלעליחםפישרכן

נחמיחר'כןשאיומחלפורעניות.חפרשח)
כךוביןךכדביןמאירכרביליחרסביראל I1י

חתוכחחפרשתשפירכועלבנים,קרואים
עלולאחעולםחאומותעלרקופורעניות

 :כמובןישראל,

נון.בווהושעהואוכו'משהבאוימר)(לכ,

ושלוםהאזינו

 :לשונווזחחקדושהחייםחאורכתב
נוובןוחושעהואואמרחכתובוכשחשוום

טו) "(שיעהיאומרודךרעלחיו"ד,חסיר
פירושוצרדוח. Iעכלוגו',חגרזוחיתפאר
למחשפירלוחוקשחבאמתכי ,דכריווביאור

שלחבפשרתעודוחלאחוש"ע,קראוכאן
נוןבןמשחלחוש"עויקראנאמרבי,פז)(במררכ
בחסרוןחוש"עכאןקראושובולמהע, Iיחוש'
ל Iחז/כדשרתשםשקראומשוםואיחיו"ד.

חלאמרגלים,מעצתיושיעךי"חב)לר,(סוהט
עולם.לשםלוונשארנקראיהושעהשםזחו .

אשרכוללת,לישוע"חעודצריךחואחריוגם
ואםכראוי.ישראלכלללנחליושיעוי"ק

חיתפארמשוםחחיים)(דהאורתירצוובשביל
זחוהלארבינו,משהלנגיחיינווכו',הגרזן

יונתןבתרגוםשס)שלח,(בשרפתכבמואראדרבא

קראודיחושעענותנותיחמשחחמאכד

ושייךלענוחמסוגלזחוכןואםביו"ד,יחוש"ע
הוש"עעתחקראוולמחרבו,לגביבעמדויותר

בלבד.

דחויענו"ה,שידלארבולגביכילומרויש
שמשפילרקממש,קצתחואכאלו

גמור,חתבטלותצריךרבולנגיאךעצמו,את
רבךמוראב)קח,(פסחיסחז"לשאמרוכמו

רקרבלוחיהלארבינוומשחשמים,כמורא
וחאשיג)יב,(מבררכנאמרכועלבכיכול,הקב"ח
פניעלאשרחאדם"מכלמאודענ"ומשח
כללגביחיינושלו,שחענווחחיינו ,"ח IIהאדמ
אתמחזיקההיחאדמ"הפניעלאשרהאדם
אדם,בניכלשללגבםוענוחבשפלותעצמו
לאשמיםכמוראשחוארבולנגיהיושעאבל
כןעלהתבטלות,רקלעיל,כנזכרענוהשיד
חענוחבשביללושחוסיףחיו"דכללשידלא

דרביונכוניםלעיל,כנזכריונתןחתרגוםכדברי
יביו:והסביוהחיים,חאור



ושלוםח'י'ים תצהחכרכחוזאת

הברכהוזאת

למומשעירוזרחכאמסיניהיויאמרב)(גל,
סרררכינומשהלמרנווגו'.

כחינתשהואהשכועות,כחגהתורהנתינת

(סימוחורשראשהלכיתכטיר(יכמ/ישגכורה,
היהזהשעליצח"ק,פחרכנגרשהוא » tתיןן

כרמכ/'ו(כמכוארתורה,כמגווהשופרקול
וכמיבשמךו»,ר"היגיט,(שמותשםיתרופרשת

נתינתועניוכעה"י.אחרכמקוםשכתכנו

מרככיםכןעלכיית//ש,כחסרוהואהתורה

בכרכתכושאיומההתורה.נותווה Iהויבשם

המלךשצריךהרין(מרתאלקינו,כנרךהמווו
מרתשוהוכריותיו),וכפרטעכריולפרנס
לגלותהדיןממדתמחוייכשאינוית"שהחסד

והוכנודעארם,לבניקרומהאלפיםמסתריו
ואםלברך),ר"המו'גפו'ו,(ברכותיו'/טמהתוספות

כיוםהתורהכנתינתבדי//ןחס"רכלולהואכז

לדבקאנווצריכיןהשבועות),(חגההוא
במדת ,מתרוייהוכלוללהיותש Iית/כמדותיו

ומדתהרת,ומחריכירצונועוכרינגרהדין

העכורותבכלוכוית/וש,רצונולעושיהרחמים
העניו.לפיכןלהיותצרך

שנאה(שיררהבא,וכסיניח'ויאוכרוז"ש

שכתכמסכתכראמרינןהעולם,לאומות
זה)ידיועלנגרם,הריןבמרתוהיינו ,)ב(פט,

החסרי"םות Iזריח(כחינת ,יזנוזנשעירוזר"ח

חופיעהתורה).מקבליקרוכועםלשיראל
הולידאחרכלורכ'וו,(שפר"ופאר"ן,זנחר
מצותוגם ,)אפט,(שסחזן,לכררשתכךאחרזכר

שער(עייןהחסרמטיפתכוהואורכיהפרהי

הנשמות),עניוונבארכא"רג'ווישבןסימורבאשיתהפסוקים

וכלולאנשים,גבור"תחז"לכררכיונקרא
(כחינתקור"ש,וכרבבו"תואתחמתרוויהיו).

רכבותהשרתמלאכיוגםהחסר,כימיזחכמה
הריומרתשלומהם ,חסרשלמהםכתות,
ואכמ"ל).חז"ל,כרשרותכנוער 1והפחר

 ,יזנור"תא"שחסר),(שהוא ,זניזנינו
תורתינודתכעדלוהטהא"שבחינת(הגכורה
גםוהיינוהתורה),עוכרינגדובוערותהקרושה

 :הנןכרקוטבעלמתרוייהיכלולכז

עמיםחובכאףלמו,דתאשמימינוב-ג)(וג,
תכווהםבידיךקדושיוכל

קישורמהויוולמרכרותך.'ישאלרגלך
לרגלךתכורש"יופירשהדכרים,וסמיכות
נשאומדברותךישאמרגלותך,לתוךהתיוכו
חוככאףועלעכלן/ה.תורתך,עולעלהים

עמים,חיכבאףאחררכר'י Iרשפירשעמים

שהראיתהעולםאומותשלחיכתוכשעתאף
כירם,ישראלאתומסרתשוחקותפניםלאומות



ושלוםחברכחוזאתחייםתצו

דבקווטוביהםצדיקיהםכלכידיך,קדושיוכל
גזרותךמקבליםמדברותךישאוכו',כך

כלרש"יפישרוכתחלהה. Iעכל'וכון,ודתותיך

וכו',אתוגנוזותהצדיקיםנפשותבידך,קדושיו

הצדיקיםנפשותרקוכילדקדקוישעכל"ה.
אתוישראלהנפשותכלהלא ,אתוננוזות
מדרנתולפיואחדאחד(כל ,שמויתכרך

רוחיאפקידביךדו)לא,(תהרםכמ"שוזכותו),

וכנועד.וגו'

שכתבנומהפיעלהדכריםהכמשךוי"ל
ממאריששכר(שערהשנהלראשבמאמרנו

בשר'ןימצינוהנהכיעא)אותלמשטפמאזנים

מצריםלנוויעדוטו» fב(כמורכחקת(פרשת
בצערכקכרמצטעריםשהאבות ,ולאכותינו

אםמאודכעינינויפלאכןעלכיכניהם,
חילולובגודלבצערנויודעיםהקדושיםהאכות
 ,בגלותנונפשנוכדיכוילנויעשואשרהשם
שיתקוואיךרגליהם,תחתידרכודתינוואת
הגאולהולהכיאזאת,ולכטללפעוליוכלוולא

עדטובאזמניםזמוזהימשךומדועכקרוכ,

הנה.

אאסו"רשתירץכמורכחךכעלאלא
הקדושיםדרכיובתוךזי"גנרושחק

 ,חיותובחייםמאודמאודככהעל(שהתמרמר
פניםוההסתרככיכול,השכינהוגלותצערעל

זהיפלאלאכיואמרישראל),וצרותהנורא
לגאולההקדושיםהאבותיפעלולאמדוע

יותרקרוביםבאמתהמה(אשרבימינו,.כמהרה

בחירהלהםאיולאשרשמה),הכבודלכסא
 ,כלבדהזהכעולםרקנתונההכחירהכישם,

הנאולה,לקרכככהעללעכודיכוליםוככאו
כימזהידברושלאלהםיאמרואםשםאכל
חלקכפרקחז"לשאמרו(וכמוהעת,הגיעלא

 ,)וסג,(שיעהיכלבינקםיוםכיא)צט,(סנהורין

השרתלמלאכיגליתי,לאלאבריגליתיללכי
לאבחירה)בניאינם(לאשראזגליתי),לא

עדהקץ,אתלמהרכללולדכרלשנותיוכלו
הקדושים.דכריותוכןכאן

משמעוכןוראיה,חזיוקצריכיםאינםודבריו

 .(חוליוחז"לאמרוכיאםדותכי,ככמה

מכחייהז,יותרכמיתתןצדיקיםגדוליםכ)ז,
למעלהנשגכומעלתםקדושתבערךהיינו
הבניאיםשלרכןממשהגדוללנומיאבלראש,
ועתהשיראל,כללבעדנפשבמסירתשעמד
ודרשו ,»ילכ,(שמיתתשא(בפרשתליהניחה

לופתחה flשהקבככ)סמיותשא(תנחומאל IIרז

וככחינתלמחות,כידוהכחשהיהמשמעפתח,
 ,)כזי,ברכות i(עייבורועונוטליםבאיםצדיקים

וכללהמקדשביתחורבןאחרכןשאיןמה
פכ"ה)(תפיחתאאיכהרבהכמדשראמרינןישראל

לככלפטירתואחרירכינומשהכשהךל
ככרואמרהקולבתשציתהלישראל,להחזירם

ואיןכדאמרן,הרימדי,בוחזראזגזירה,נגזרה

להארך.מקומוכאן

כהכתוכהדכריםהמשךלומרישובזה
;סו,רתאשחסדים).(שהואסיסינו,

דתאשככחינתכנסיונות,התוהר(ניתנה

 ,'ל Iרפניםכההסתרללחוםשצריכיןהשעהר,
גנזנים,חובבאףכנודע).כבור"הא"שובחינת

שלחיכתןכשעתכיותרגדולההצרה(זהו
שוחקותפניםלהםשהראיתהעולםאומות
צרולאשהמהוהגםהנזרכ,רשן'יכפירוש
תחתמדוכאיםמקכלי'ואנחנוהתורה,לקכל

ומדועמזה,גרולהשםחילולךלואיוידיהם,
וכעל ,כנזכרלזההקדושיםהאבותישתקו
הקדו.שים(האבותקרושיוכיהתירוץ)כרחך

כפירושאתוגנוזותהצדיקיםנפשותורבותינו

שמו,יתכרךכידו(שהמה iבירךהו)שר"י,



ושלוםחiןiןם חברנהוואת

עלצוום,לאשררקשם,כללבחירהלהםואין
(הותכוורנויך,תכוישראל),(בניוהםכן)

ישאובשפלות).בנסיונותרגליךלתוך
עליהם,ירבההנסיונות(ועול ,זכרברותיך

יתנוולאבידיך,הםאבותיהםשבשמתמחמת

הגידןהולעיל).כנזכרלהמליץרשותלהם
מהימבאהרעיאפטירתו,לפביזי"ערבינומשה

בשפלותםישראלכללבעדזכותמליצת
האחרוו,בדורשיהיהמהבפרטמלות,ודלותם
בימינובמהרהויגאלנויושיענויתברךהשם

אמז:

קולהושמעויאמרליהודהוזאתז)(לג,
רבידיותביאנועמוואליהודה

דבריפיעליוולתהיה.מצריוועזרלו

שםבספרוזי"עזכפה"קהקרושאאזזכו"ר

מתפללצדקינומשיחדהנהיד,כתבשלמה
ישראל,אתלגאולשיבואהעתשיגיעבעדנו
כבודויתרומםמעפרא,שכינתאהקמתשיהיה

 fבישוהנהענינים.בכלוישראלותורתושמו
תפלתלהתקבלראויבעבורםאשרטענות
גדולצדיקשהואא'משאלתו,ולמלאותהצדיק
דהואועודתפלתו.שיקבלווראויה'וקדוש

כואם ,)אצח,סנהרריז(עייזכנודעיסוריםסובל
שינצלכדיתפלתויתבךרהשםשיקבלמהראוי
יהווה,קווה'שזכעוז"שומכאוביו.מצרותיו

קולשישמעיהודה,משבטצדקנומשיח(שהוא

ישראלבית(אל 1תביאנועזכוואיתפלתו).
שניואמר .בימינובמהרהויגאלםשיבא

תפלתו),לשמועזהידיעלשראויהטענות

גדולוקדושצדיקבכחו(שהואוו,רביויו
תהיה,זכצריוועזרוגם)זכותו.בכחוראוי

לולעזורוראויויסורים,בצרותמעונה(שהוא
עמו),אלולהביאוומכאוביו,מצרותיולהצילו

הקדושים.דבריותוכןכאןעד

תצן

ויאזכרויהורהוזאתדקרארישיהול Iיובזה
ע'/הרבינומשהשביקשןהשגםוגון,

אללהביאותפלתושיקבלודודבומשיחעל
שמיםכבודבשבילהעיקררקהיהכנזכרעמו

עלבקרוב,שיביאוהוטענתועיקרוןהויתברך,
הקדושה,השכינה(שהואוןאת,התחילכו
הקדושזוהרבתיקוניכבמוארכביכול,ת Iזא'

זאו'ת,שנזכרכתוביםכמהעלא)נו,נא(תיקיו
כו,(ויקראאויביהםבארץבהיותםזאתגםואף

נאג,(אינהלביאלאשיבזאת ,)אמ,יטתיקיזמר
דל"תעםיקי"ק(השםויהורה,וכהנה).שס)

עםליחדהועניהדלהמלכותלמדתשרומז
זהודוד,בןבביאתולהעלותהכביכול,בעלה
יהווהקויה'שזכע'ייאזכרטענתו).עיקר

לעיל),הנןכרהטענותב'בשבילעוד(גםוגו',

אמו:בימינובמהרהרצוויהיכו

ראיתיולאולאמולאביוהאומרט-י)(לג,
ואתהכירלאאחיוואת

 ,ינצורוובריתךאמרתיךשמרוכיידעלאבניו
ישימולישראלותורתךליעקבמשפטיךיורו

דרךעלי"למזבחך.עלוכלילבאפךקטורה
משפטוייורוהלאיפלאלכאורהכימוסר,
מורהוגדולרבהיינולשיראל,ותורתךליעקב
דיניודןלהלכהתשובותמשיבלישראלהוראה
הואאםהעיקרבזהכואםומשפטים,תורה

 ,ערוךשולחןחלקיבד'בקימופלאחכםרב
 ,החמישיערוך rבשולחהעולםכמאמרוגם

שיהיהאבלותחבולותיהם,דעלמאמיליהיינו
 ,ואחיובניועםגםשילחוםה'מלחמותלוחם
יאמרווהלא ,גדולמחלוקתבעלזהוהלא

שלוםאישלהיותצריךרבכיבתיםהבעלי
שלוםעושהמסוררים,עיןומעליםהכל,סובל
ומפלגות,הכתותכל,עםומתאחדהכל,עם
 .ביותרומקורביוקרוביועםעודלריבולא



ושלוםחברכחוזאתח'י'יםתצח

בחינתשזהובאפך,קטורהישימוש fמ/וגם

ר fלאדומו/שיךזהוהמעשרת,קטורת

ברכותיולקבלהבאיםכלבעדרחמיםהמבקש
בחינתהואקטרתוגםטוב.כללהםלהשפיע
(כמדברהמגפהותעצרוהחייםהמתיםביןויעמד

ולעצור ,)כ,,ז(ברכותוכו'חיזהלומרהיינויב),יז,

מ.עלהזהוומה ,)כלן,.(סוכחוכו'רעיםטללים
עםגםריברתאיששהראמקודםחשבאשר

אותבלהיותרציךזהוהלאומקורביו,קרוביו
 i 'עלחםרוזשוםלראותושלאבישראלישראל

יאמרוכאשרובפרט,בכללישראלבןשום
בעוברילמחותיכוליוכי(אםמהם,רב"ם

אליהםשיבואוכדיבהם,מוחיוואינועבירה
פדיונותלהםויתנורבותופעמיםהפעםעוד

גדוליtכ).
-

 .ראשבתחלהלהזהירהכתוב _גאזחועל
ואוואדבוואביו·האודברוראשוו,

שטעוכשנודעממנוהזקניםגם(היינו ,ר~יזויו

ואתישראל).בניאתלחחטיאכוזבתברע-ח
ואתלו).בדומיםאחיו(היינו fהכירואאחיר
כפירושוגםממנו,(הצעיריםירע,ואבניו

ילחוםכולםועםביותר,קרוביווכפשוטו,רש"י
שדברוכישנצךר).במקום.נפשבמסירות

ברית(לשמירתינצורו,ו~ריתךאדברתיך
כזהואישלנו).המסורההקדושהתורתינודצ:'

הותורת-עלנפשושמוסרממנושנרא-ח
יורולהיותיוכלובפרץ,בגדרלעמודומצותיו

(רבוישראוותורתךויעקבדבשפטיך

בח,לחפורקרדוםמכויואינובודאיכיומורה),
יחיהובודאיבפש,-במסירותעומד·שחואכיוו

יהיהאםוכןבהוראתו.דשמיאסייעתאלו·
עלומתפללהחסידותדרכימלמדאדומו"ר-

נפשבמסירותשחואכיוןקרובו,עםישראל
לטובתמכויןאינוכו·על ,'המלחמותלוחם
בקשתויעשהה l/שהקבראויכזהואישעצמו,

נסיתושמתחילזהוותורתו,שמוכבודלמען
היינו ,)חלג,(לעלימריבחמיעלתריבהובמסח
אלאלזכות,בזאתחשבוולמהמריבה.מיחטא
יעיאע"הרבינולמשהזכותחיהזהשגם

בזה,עולמותבשנילה'נפשישמסרמהימנ-א
זמןבמאמרשישכרבשערשפירשתיכמי

הךחסלעעלהפיוט)(עללו}(אותשמחתינו
בעדנפשבמסירותכונתוחיחשזהומים,ויצאו

חולךבזחחכתובדבריכלכועלשיראל,כלל
 :לעילוכנזכראחדוקוטבאחדמקוםאל

מהקנאותהנזכרפיעלבזהיאמראו
ומורהלמנהיגלהיותשצריך

חסרבנוידע,לאבנוואתומ"שלישראל.
י tlרשופירוש/ל Iרזדרשתפיעלוין'לכתיב.

ונךהכתובעלבל»כ,(לעילדברים(בפר~ת
רקדמייריכתיב,(חסר) ,/ו Iבנבניוואתאותו

ואתהרמזי"לנמיוהכישם,עייןאחד,מבן
והוא·יחידאחדבןלוישאםכיכתיב,ו iבנ/

בנים,חרבהלושישמא'יותרלטבעואוהבו
כאשרלולשמועירע,ואבנואתזהכלועם
גםצבאותה'קנאתויקנאחתורח,פיעלאינו

 :/ל Iכניצטךראםיחידובנונגד

ראיתיולאולאמולאביוהאומריאמראו
לאבניוואתהכירלאאחיוואת

פיעל .ינצורוובריתךאמרתךשמרוכיידע
בשםמ"א)אות(תניינאתורהברברישכתבנומה

אלימלךנועםבעלאלוקיםאישהקדושרבינו
הקרושהרבזקיביאליובבואשהגידמה-זי"ע

בפעםקודש)זרע(בעלע IIזימראפשיץ
לקבלומאורקשהמיוחסכיראשונה,

זכותעלעצמואתשסומךמפניולהדריכו,
והדבריםהקדושים,רבריותוכוכאועראבותיו,

תורח.בדבריבדברינושםועייןעתיקין,



ושלוםחיים חכרכחוזאת

 ,ראיתיוואוואמוואביוהאומרוז"ש
יחוסוואמואביואתלאידע(כאלו

(כאלוהכיר,ואאחיוואתבקדושה).ומקורו
בניוואתהנכבדה).משפחתוגזעמכירםאינו

תלמידישהםבבניושמתנאהיש(כיירע,וא
וחומרבקלבעצמוהואכואםוחושבחכמים,
רצונושאיןכזהאישאךלו,יאמרקדושאשר
מעצמו,הועובדרקזה,ככלולהתגאותלירע
ויעקבמשפטיךיורולהיות)ראויזהו

באפיךקטורהישימווישראוותורתך

להורותועבודה,(כתורהמזבחך,עווכויו

תצט

ועבודתוהותורתללמודולהראותולדוו
כנןכר):

עייזתצרה.ידיוופעלחילוברדה'יא)(לג,
עלכזהשנתבנאי IIברש

לספרכהקדמתינובדברינוועייזהחשמונאים,
מרומזיםאדזי//ע)לאאמי/ורחניחככקלאמונהדרכי

 :)א(שםעייןכדיוק,הדברים

וכימדמנעלדונחשתברזיכה-כר)(בל,
שירוןכאלאיןדכאך,

לומריששחקים.ובגאותוכעזרךשמיםרוכב

והתפללהיוניםעםלהלחםובני"וחשמונא"ישעתידיןראה.וכו'.תצוהידי"וופוע"לחילייוה'רכ"ך .)א(
ה'בררנאמרלכררבברת.כמהכנגדראלעזרחשמונאיבניי"במועטיםשהירלפיעליהם

שם).עייןח)(פצ"ט,ויחיפרשתרבההמדרשמדברי(רמקרדררש"ילשוןכאןעדתרצה,ידירופועל.חילו
זהידיעל(רנקראומכב"ישםשעליובדגלהלכיונביושהחשמונאינודעכיבזהבעה"יליונראה

משלייהכנרדעממקומ"ו,הוי"הברו"ראמרוהמלחמהכשנצחוממקומו,~דודבכודברורר"תמכבאי"ם),
אופנים).בק"בזצלייה]לאאמו"ראמונהבנדרכי(וכמבוארומהראשונים,אור)תירהפרקתמיד(מסכתהקדוש

הרמזומכווןומדוייקממקומ"ר,הוככריירכררווךבגימטריאר, Ifיר~ופע"יחיי"והיכרווךלינראהכןעל
בתורה.במקוםמלנכון

וגו'"ידיוופועלחילוהובררנאמר"לכרוכתבהזהבלשונובקדושתרש"ידייקדלכרבזהואמרתי
שיירזהוכייקומון",מןומשנאיוקמיומתניםמחץנאמר"לכרלסייםלרש"יליההוההפשוטלפיכי

יונים,רבבותהרבהעםשילחמוהחשמונאים,עלע"הרבינומשהעליהםשהתפללזהפירושלפייותר
בהיותםגםנגדםולקוםלהתגבריוכלולאהיוניםשהשונאיםיקומוןמןומשנאיוקמיומתניומחץוהיינו

באפירקטור"הייישימושלפניולמהיותרשיירתרצהידיוופועלחילוה'בררכןשאיןמהמרובים,
וקטררתקרבנותבהקרבת·המקדשבביתהכהניםשלידיהםופועלעברדתםשירצההיינומזבחר",עלרכלי"ל

חיליירה'בר"רעלרקשפירדייקדרכינררלפיהמלחמות.עלולאוקטררה,אשבכלילהמזבחגביעל
ונצחונםבהלחמםהחשמונאיםכחמרומזושםממקומ"ו,הוי"הכבו"דברו"רעולהזהוכיידי"ו,ופע"ל
זה.אחרשמסייםתרצו'הותיבתוכרןכבודברורשאמרווזההנ"לבשם

במאמרבעה"יאמרתיבמספר,אנשיםי"גשהואואלעזרחשמונאיבניי"בשהיורש"ישמדייקמהיגם
(דרךאמונהדרכיבחיבורהנ"מזצללה"ההקרישאאוכו"רדבריבהקדםהענינים,בביאררדחנוכהא'ליל
רבימו"הוהקדושהגדולרבינובשםאבכי)חבהד"חמשפטים(פרשתחייםמיםבבארשכתבמהפיעלצ"נ)
והמהלר"דשמוהיהסוףי"םבקיעתבעתמשהעםשהיההמלארכיזצללה"הממעזריטשבערדוב

ולהכניעםהאדםאויביאתלרדוףמסוגלהשםוזהמש"הילפנ"ייםבוקעמש"ה,לפניהקו;דמיםאותיות
עניןאאמו"רביארובזההקדושים.דבריוכאןעדגויים,לפניולר"דא)מה,(ישעיההכתובדררעלתחתיו.
הערלםלברואשמויתבררברצרנורעלהנפרשתן),תררה(ליקיטיבהאריז"לכמבראררצוןעולהשהראמשווה

.רנה(נראשיתהדיןבמדתהערלםלברואבמחשבהעלההיהאמנםבהקדמה).החיים(עץלנבראירלהטיבכדי
לר"דרצר"ן,בחיבתמשה,שלפניאותיותלר"ד,והיינוכביכול.קדומההיותרבמחשבההיהוזהטו),פיוונ.
הםרבינומש"הידיעלהתור"השקבלול Ifישראכיהתורהקיבלרשלאהגוייםהיינוכנזכר,גויםלפניר

שנקראמשהרבשבילראשיתשנקרארישראלובשבילראשיתשנקראתהתורהבשבילראשיתבבחינת
היוהםכןעל ,)ד .א"פ(בראשיתרבהבמדרשכמברארלוראשי"תוירא )~כלג.(דבריסכמ"שראשית,

משהלפניהקודמיםואותיותמשהידיעלהתורהיקבלואםהראשוןבתנאילהטיבםהקדוםבראשי"ת



ושלוםחברכחוזאתח'י'יםחק

הרי"ה,באלייםכמכ"המ"יאמררכןעלהיונים.אתהחשמונאיםהכניערזהידירעלגויים,לפניולר"דהיה
בזה).בפניםשם(עייןזי"עזצללה"ההכ"מאאמו"רשלהקדושיםדבריותוכןכאןעדלר"ד,ערלה

ל Ifהאריזבכתבימצינופעמיםכמהכיחנוכה)(בדרושיששרןשמןבספרמ"שערדנקדיםלכאשר
הואוחנוכהבהודוחנוכהבנצחשפוריםלהיפךמצינוזהולעומתבהוד,ופוריםחכמהענףבנצחחנוכה
ושיקיםפרקיןתריהןוהודונצחאחד,הכלכיקשהלאבאמתאך .בדבריושםעייןכנודע,ההודתיקין
שכתבמהפיעלזהעניןבביאורערדוי"לבהדבירם.סתירהואיןתרוייהו,בזהזהוכלוליםחשיבי,וכחד
הראשאהרןכ)רען,(זוח"כשמצינומהעלבראשיתפרשתתורהובלקוטיפ"י)לייכ(שערחייםבעץרבינו

רמדתוושמאל)(בגבררהי Ifלרהיהמשהוכןימיז),(בצדהחס"דאישהואהכה"ןאהרןובאמתבהר"ד,
שמאל,לצדבאלכסוןנמשךומהחס"דשרשושםעלהחסדאישהכהןדאהרןותירץימין.שהראבנצ"ח
עתיקין.והדבריםנצח,עדימיןלצדבאלכסןונמשךומהגבורהלר"ישהיהמשהרכןהו"ד.עדמגיענמצא

מצדושררשוימיןבקרהראנצחכיבזה,זהרכלרליםמעררביםוהרדנצחזהידיעלכיהדבריםותכלית
ששקרליםומש"האהר"ןהואואהר"ןמש"הוהואמימיןהחסדמצדישורשושמאלבקיהידיכןשמאל

יג).פ"ר,ובההשיוים(שיוחז"לשאמרוכמוכזה,זה

ו"ל,דף(ירחיבזוה"קנדרשזהשפסוקלבישמחוקטרתשמןט)כז,(משלישכתרבבמהאמרתיוחנח
רז"לידרשוהנר"ת,אתבהעלתךב)חי(במרבונאמררבאהר"ןהכהן.אהרןעלרוכתי)בכמהיערדח'רףויקרא

(דנרשמןוזהוחנוכה.נריתעלמרומזשזהובראשוניםכהעלותך)פושת(רישברמבן'ןומרבאאגדהבמדרש
המתיםביןויעמרדבד"היג)(זי,קרחבפרשתרש"ישפירשכמומתרוייהוכליל(שהואוקטרתחנרכה)

בזההרארלכךאישרמאתיםחמשיםגםיאביהרנדבנשרפרהקטרתידישעלמליניםשהירהחיים,ובין
הכהןאהר"ןידיעלנעשההקטרתרזהוגבררה,חסדמתרוייהושכלילוהיינוהמגפה.עוצרתשהקטר"ת

דיךחקררמאמומאמרות(כעשוהזצ'ןל .מפאנרהרמ"ערכמ'/שבשמאל,במדתיבהר"דוהראימיןבחס"דשהוא
הנרקבאבעדלעצורהו"דמדתבגבולושהואהקטרת)ידי(עלהמגפהעצראהר"ןלכךכיפט"ר)ח"א.

כנזכר,החסדמדתהכהןדאהר"ןשורשרובאמתח"ו.ותשחיתתפרוץשלאלההו"דבסמרךרבאדתהומא
לבטלהיוניםשרצוטילהשבתחדשר"ת(שמ"חלבישמחהקטר"ת)מדתוזהוכנזכר.דכלילמתרווייהו

בהלכותהרמב"םמ"שיונחובזהשמ"ח.הואכןעלונצחוםחנוכהבימיוכשגבררםאנטיוכרס»,(מגילת
מש"הבחינתרהנהיימילה).'יישבתייחדשר"תשמ"חורמוזהם,שמח"הימישחנוכהה"ג) ,ג"פ(חנוכה
וזהרגבורה.לו"ימבחינתהקדוששרשואולםנצ"ח,ימיןבקומדתווהיינומהאריז"ל,כנ"לרצו"ןהוא

אלאמגבור"הבתחלהנמשךבשררשוהיינו •לר"דשהםמש"הלשםהקרדמיםאותיותעניןאפשר)(בדרך
יישמןר"תכןעלל, IIכנגריםלרדש IIכמהאויביםלהכניעגבררהבחינתשהםאלאגבורהבחינתשהם

אותירתהמהמש"המאותיותלזהוהקודם .כנ"לשלווגימטריאה IIמשבחינתרצו"ןעולהלבישמחוקטרת
משהוהוד,נצחוהםמהזוה"ק,ל IIכנאהרןעלנדרשזהופסרקכנזכר.כביכולהקדומהבמחשבהלר".ז
 .כנזכרוגבורהבחסדבזהזהכלוליםואהרן.

מסיימיםמדותוהי"גמדותיו.פיעלשיורדאהרןזקןהזקןעליורדהראשעלהטובכשמןבזהוי"ל
יפלאולכאורהשבים.לשאינומנקהואינולשביםמנקהינקהלאונקהא)פר,(ירמארז"לודרשוונק"ה,
הריןמדתהואהריכזאםשביםלשאינםמנקהדאינוכיוןרחמיםשלמדותי"גהםהאיךכןדאם

חלילה,תמותהחטאתהנפשואמרהרכו'דשאלוהרחמיםמדתזהוגםבאמתארלםלשביםרקדמנקה
אפי"םמדתישהמדרתבאלרגםאך ,)יפלייא,ובה(שמיתויקבלותשובהשיעשהברחמיואומרוהקב"ה

 .קשישיזשעריןבבחינתשםרבמפרשיםקדישאבאדראכנודעבכרלםוכזהדיזמדתשםשישמהכןוכמו
בירעוושוקלמחשבח"כ» ,ג"פ(תשובחהלכותם flהרמבש IIכמדעותאל(במשקלשמויתברךכביכולאך

(שהואלשביםמנקהבבחינתחסדיורברובברחמיובאמתבתשובהלקבלוראוישהראמילבתעלומות
עלשיררדאהרזזקןוזהו)בזה.זהכלוליםוהודנצחחנוכה(בחינתהטובכשמןוזהוכנזכר),הי"גסוף
אחדלכלית"שומחלקהרחמים,ובמדתהדיןבמדתשכלוליםמדותיופיעלומתחלקשיורדמדותיו,פי

אשראתורחמתיאחרזאשראתוחנותייט)לג,(שמותשםכדכתיב •כראויברצוניאחדולכלמהמרית
כנזכר.רגבירהמחסדכלולכןגםוהיינוארחם,



תקאושלוםחכרכחוזאתחיייים

לעומתוישחסרוזאולםחרע,חיצר[אלצו]שפסקזחלבביטוניםחםחזקנחימידחנח

ה'בעדצבארתלד'קנאתםאתבקנאםהקדרשים,הכהני"םהחשמונאיםהמההמכבאים,אלווכח
אישכה"זיבאמתמספר,איןעדהיםכחילהיוניםרבעםנגדמזעירמעטוהיונפש,במסירותרתררתו
הכה"ן,אהרזבזאלעזרבזפנח'/סמאביהםזרמדתהמררשהלהםוהיתהבזה.הגבור"המדתולבשרהחסד,
אשרתחתאחידרילזרערלועולםכהונתבריתליניתזבזהנפשמסירותבשבילאשרהכהונה,יחסראש
וכמבוארבנפשוועיזגבררההחסד)(אישהכהןולבשהשבט,נשיאזמריבהריגתיג),כה.(במדבדלאלקיוקנא

בחרבםולחמוערזלבשרהכהני"םמזרערהמהרגםאז,לונעשונסיםכמהא)פב. rסנהדר(עrירז"לבדברי
כנזכרפנח"סאביהםארמנרתרתפשרבקרבם,הבעורה'קנאתלמעזרבבות)הרבהנגדמעטמתינס(בדרך
 .)זכזו.(במדברבידררמ"חשלקח

בכחוהחשמונאיםהכהניםשהלכורט"ח,מספרהיי"ח,דכ"ךחילו,הובךרהנזכרבכתוברמיךכןעל
אחדכליחדירוגבורהחסדכלולוהיינוכה"ז,בחינתשהראהחס"דאישאתדכ"םמספררוכ"חרגםרקנאתו
חבוכהדברא"למהכונהנמשךיומיןכולהועםדאזילירמאא"לחס"דאברה"םוכזלר.שצריכיןבמקום
מקאזניץהקדרשלהמגידלחניכה)(דדישישראלבעבודתכמבוארימיםהח'עלגםדחנרכהזהאומיום

כזגםהיינריום,בכלזועםאוזליב)ז,(תהליםמצינוזהילעומתמט),דרךאמינהדדכי(עייוזי"עזצללה"ה
הגבורהמדתכןגםביישאליהוכיאליה"ו,זהפנח"סרז"לאמריכזועלכנזכר,וגבורהחסדכלול
הנביאאליהווהיא ,)ייט.א(מלכיםמהכתוביםכנודעוכו'בידתךאתעזבוכיצבאותאלקילה'קנאתיקנא

טוב,המבשראליהויהיהלבואולעתידלהתגלותו,הראויםהצדיקיםעםללמודובאלישראלהמליץמלאך
לב,ואבירותגבירהצריךמילהלהבריתכיהברי"ת,מלאךאליה"והואוכןגבורה.עםחסדכלרלכןוגם
 .להיעשהלאאלהשלשאםפסולהעבודתרהלבברךשאישהמזוןבברכתבהרחמזהפייטייסדוכז

בגבורה.חסדכלולכןוגםוכו',המפסקתהערלהכריתתידיעלהחסדי"םהגתלותהואהמילהכונתובאמת

בזה,זהומשהאהרןכלל(בזהחסיךר,לאיטואוירךתווכיךאטרוללו"ישהתחלנולכתוביםנבאובזה
נסיתואטרהחס"ד),אישהכהןאהר"ןשהואחסיד"ךלאישכךראחרמש"ה,שהואבלר"ימתחילכי

במיואהרןבמשה/ש Iכמכאחד,ולאהרןלמשהיחדבזהזהכללם(הואוכריבה,טיעלירתבהובטסה
הכירלאאחיולאתראיתיולאולאוכולכאירהאווברלהקדישנו).ביהאמנתםלאיעןיב)כ,(במדבדמריבה
כנזכרהחס"דאנשיהכהניםלהחשמונאיםרומז(הואיבצורוורכיתךאטרתךשוכרוכייערלאו I'בבואת

אחיהםלחמוכזפיעלאףמתתיהומבניבמלחמהמהםכשנפלושגםבד',וקנאההגבור"הבמדתוהתגברר
ראיתיללאולאטילאבילהאווברוזהוהייסיפזי).בשםאמינהלדדכימיליןבאקדמית(עייואחורנוסגורלאובניהם

ומצרהתורהומלחמתהשםלקידוששנוגעבמקיםינו',יבירתךאוכרךתטוברי I'כינו'ר I'הכלאו I'אחואת
מתרווייהו,דכליללעילכנזכרהקטר"תבחינתבאפיהקטור"ה'!טיובוורמוזכבזכר).ממשבפועלנפשםמסרו
 .כנ"להקויםבשניבזהזהכלוליםשהםדחנוכהוהו"דנצ"חבחינתיהוא

ומצותיוהואמונתבעדבביתםלהלחםאורייתא,תומכיוהוד,בצחבחינתשהםבתים,הבעליוצירכיו
בחנוכהובפרטר"ל,וכפירהדברבעלמעשהשזהוהתחדשותיעשוולאאצלם,האמונהקיים/ח Iלנצשיהיה
יתברךאומןבאמינתלהחזיקירקהארורה,הפילוסופיאיוןחכמתנגדלהלחםלזהמסוגלהזמןהואשאז
להאריך).מקומיכאןואיןמוסר,בדבריעודבזה(ואמרתיתורהואורמצוהבנרומצותיושמו

 .לעילכנזכרטטקוט"והוי"הכבו"רברו"דבמספריייר"ו,ופע"לחיל"וה'בר"דהכתובמסייםזהועל
דקאירש"יפירושומדוייקלפניהם.חלליםלרבבותהאויביםשנפלייקימיו,מןומשבאייקמיומתביםמחץ
הקדושיםהכהניםאזשהמשיכולרמזי"גשהיובלשונובןהדייקהי"ג,שהואואלעזרי"בהחשמונאיםעל

זהועלהשמיני,יוםעדא'מיוםחנוכהדנרהכונהשהואכמומים, mשלמדותי"גהחשמונאיםההם
לאירובימינובמהרהישראלכליעלעלינולנצחתשועתםיהיהכןהזהובזמןההםבימיםהישועההיה
ובכלבתורהאורהבקרןותעמידנולטובהופעליםחיללעשותה'תעזרנוכןבקרוב,המשיחמלךשל

מצותיך:



ושיוםחכרכחוזאתחייםתקב

חיינו ,ח/לעבודתחשקונםבטבעושנתקרר

וכמוח'~ערח,דתקודשאשלחבתחמימות
 .אחרבמקום.בחיבוריבכרשכתבנו

עלבברכתורבינומשחוחבטיחם-חכתובוז"ש
שר"יטוביtכ,~וכפירוששיחיוחזקנחחימי

ברוIלונחוש~(ר"הז"לוחרנמן/ורבאך)וכיוכיך(ר"ה

ימיחיינודבאך",ווכימיך Iעלאפשר)גםבא"ר
ימישלכמוונבורתובתוקפויחיוחדואבים

ועוןתוקף(בכלובחשת,ברזווחיינונעוריו,
שכתבו(וכמי ,מבעויךונחשת).ברזלכמי

א)קטנ,(שבתחזן/למאמרעלחקדושיםבספרים

ייקחלושישמחכלאדםימכירלעולם
ננד _ומסגרותנעלי/'םחיינו ,לרגל"ומנעלי"ם

בעבודתתוקפובכלאזגםושיחיחחרגילו"ת,
וחזעשח,במצותחוחיינויתברך,חשם

 ,יבאךוכימיךתעשח).חלאבשמירת
[וכמי ,לעילכנזכרוחרמב"ורש"י(כפירוש
חקדושחרבזקינישלביתומאנשיששמעתי
כימסאסוב,זי"עשמעלקא~יקיתיאלמוחר~ר
בחושענאחסתלקותוקודםחאחרונחבשנח
וקודםע, Ifליסוריםוסובלחלשחיחרבא

שלאלבקשוובנותיובניואצלוחלכוחתפלח

וכי ,חולשתומפניחעמודלפניחיום _יתפלל
תאמרוחלאויאמרויעו ,זקנתוימיחחלו
ווכלוכוןבישנתתנשמחאלחיחשחרברכת

בקרבי)רוחיעוד(כלבקרבישחנשמחזמו
ואתפלל(אודחאלוקי",ח'לפנזאנימורח
 .בי),שנשמתיעודכללישישכחיבכללשמך

ישורוןכאואיןחקדושים].דבריוכאועד

/ל Iרזשאמרומחפי(עלבעזרך,שמיםרוכב

שארכלכיבמתניתיוא)(פב, .קידושיזבסוף
אוזקנחליריבאכשאדםשבעולםאומנות

 .חריבמלאכתו,'לעסוקינולואינויסוריםלידי
משמרתוכו,אינוחתותראבלברעב,מתחוא
גםחיינו ,בזקניתוותקוחאחריתונותנתוכון

בפרנסתו.

בימיגםבעזרך,שמיםרוכבשכתובוזה

ועדנעורזמימיבתורחכשעסקת [זקנתך,

לכל.ומפרנסחזושמויבתךר-וחואעתח],
(חואשחקי"ם,ובנאותושכתוב)וזה

וערסקיזלצדיקיאמודטחניזם flשחקיחשמים,
 ,וזקנותובנערותוטובחבפרנסחבאורייתא

חקדושובזוהר ,)ב(יב,דחגינהב'בפרקוכנודע

כנזכר: ,)}אכו,(ווחן'ג




