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לכלחדפיי השנה ולמועדים מוכים
דרוישים נפלאים ,מדבש מתוקים ,שבעתים מזוקקים,
שבעים ממקור נאמן ,מוזלים מן לבשן ,רב רבנן,
הנאון החסיד האמתי קדוש ד' בוצינא דנהורא אספקלריא המאירה

מוהר"רטלבנק אלימלך

זצללה"ה

אב"ד מכמה קהלות ומנוחתכבודו בק"קדינןב
הוא הנברהקיםעול התורה,הרביץתלמידים הרבה ,אשר התאספוחדשים
לבקרים לקראת מוסריו ,ולשמוע אמריו כי נעמו ,דרוש דרש כמין
חומר אסף כל מאמרים הקדושים כהט"ם ומדרש וזהר הקדוש
השייכים לחדש ולטבת ומועד וצרפם בכור הבחינה
יפרך"םבדרךנפלא מאד וחקקם
לנלותמסתריהםעלפ
על לוח בלשון צח למשיתענג כל קורא בו,זי"ע

ח ל ק שני
ישא לאור מחדש בעזהי"ת באותיותמאירותעינים ובחנ"המדויקה

פעיה"קיררשלבן תובב"א

שנת הדב הק'צביאלימלךמהינוסזיע"א לפיק

מהדורה שלצמית מתוקנת
שנת חש"ן לפ"ק

ב

בני יששכר
מאמרי חדש תשרי
מאמר א
מוות הטרש
בוידובר מהות החדש,וצירוף השם השולטבוועניניקדושתו,

ובוברואתעולס.

א)צירות שם הנכבד המאיר בחדש הזה תשרי ,הוא
צירוףדהי"האגיוצאמסופיתיבותהפסוק
פרעה ,טאחסידים מסכת
יטשלתיכ סו)ויראו אתה
 48 8"5והחדש הזהעלפי סדרהדנלים מיוחס
ליי"
ל
"מ (שעף שיה שער ה מה ).וההואשביעי בנסיעת
אפרי
הדנלימכידוע (במדגר ב יחג והנה שבפ אפרים אינמ
יכתים לומר שי"ן ימנית כנודע ממעשה דיפתח
(9או יב זגכי שן מרמזת לשלשה אבותב) בנודע
(ת"ז פוג והנה (וח"ג רפב) ניסן חנ הפסח הוא בסוד
תמד לאכרתםימיך מה שאיןכן תשרי ובפרס רוהט
השנה מדת הדין יצחק ,ולהיות שבפ אפרים ננד

שיי

 )8יחז  1144מאמר ג סימן  8שוטררוף והי"ג מודא דיז,
הה המשד למה שבוהה לקמן שחדש הוא ובפרס האש השנה

שי

אנאדיז

יה

ב) שיש ג'קויוקויגיז חסדאברהם ,קו שמאלגבורהיצחק,
קו אאמר תיארת ינקב ,ש"כ שי" 1ימנית שהנקודה בקו
י
יטען רומז לנשה ושיץ ונמשלי שהנקודה בקו חשסשי
8שרוסולדין ,ושתןלששי למשרידת תחלתס'חהליפ.
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פדח הדץ מצחק
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=י
מא
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על ק אעמערים

דווקא זשו 9נפט ג4

ב) תשרק ענין שם
שכתבתי במאמר ב' (סימן למ"ר)
תש"ר ןנ9פשייח) עשרה פעמים טל"ך ,שיעור קומת
התשובהבינה שנקרא מלך העולם (ע"" תשא ט).
ואות הי' רמז לחכמת התורה (81שב שש 4עיץ ושם
מה שכתבתי וחבץ.
נ)מאומרלך,רעשך"יעמהנקודותבנימפרי' תתק"ס,
סוד מקוה פהרה לישראל תתק"סלונין
שיעור מקוה ,כאשרכתבתילך קשיעור
לבריה
י
פ
י
ב
א
ו
ה
בתתק"ס,
(על פי הירהטלמי (תרומות פ"י ה"ה)
ומנין השעות של חארבעיםיוםימי רצת הם נם בן
" ת ק0
תתק"ס ,כאשר כתבתי בסוד מה שנאמר(ייפ
י סיפא פה ):מה מקוה מפהר את
מקוה ישראל י"
הפמאימאף הקב"ה מפהר אתישראל ,רצ"לבפעולת
הזמן בעצמו סחפתו לפהר כמו מקוה פהרה ונעשה
האדםכבריח חדשת,וחנהלפיהדברים האלה,תשר"י
הנקודות עמ האותיות בנימפריא תתק"ס ,וכבר
ידעת קנקודותבבינה תשובהעלאה,אותיות במלכות
תשובה תתאה ,להורותב' התשובותמצפרפימ לפהר
את ישראל ,רפוש דחטנח מלכוותיום חנפורימבינה.

החדש הזה תשרי,עיין

עימ

מאמר

מה

בנבי

מאטריחדרםתשרי,מאמי
מאמר ב

ב,יוםהכסא

י2,ישכר

יום הכסא
נוידובר כמהעניניםמענין ראש השנה ,וכמה מדרשות חז"ליתפרשובענין
הזה ,וכמה לשונות התפלות מאנשי ננסת הגדולה ,ויתפרשוענינים מאיכות
הדין הקדושכידיעיהטובהעלינו ,ונקרא המאמריוםהכסא.
א) רא"ש השנ"ך 4כן נקרא היום ההוא בדברי
רבותינו בתורה שבעל פה
ב) ,וכן הוא שם המורנל כפי כל ישראלא) ,הנה
(ר"-
להיות היום ההוא יום הדין והנבורה ,ושיעור קומה
של כל מדה הוא עשרהויצירה פ"א),וגינה עשרהפעמים

אלהי"ם בניממריא ר"ש השנ"ה ,רק שניתוש
בראש השנה א' ,המרמזת לאלופו של עולם המחיה
את כל באי עולם העובריםלפניו כבני מרון(י-
ה סו)

ב) אם באועדים מן המנחה ולמעלה (התקינושיהיו)
נוהנין אותו היום קודש ולמחרקודים
והנה בזמן הזה שאין בית המקדש קיים נוהנין בכל
שנה שני ימים בקדושת ראש השנה אפילו בארץ
ישראל וכדפסק הרי"ף ז"ל (ביצה ה עיין בפרי עץ
חיים שכ"ד טפ"ו) בזח שבית המקדש היהקייםהיו
יכוליןביום אחדלתקןפנימיותהעולמותסוד הנשמות
וחיצוניות העולמות סוד עולמות הכל ביום אחד,
משחרב בית המקדשאין כחבידינו לתקן ביום אחד
וצריכים ב' ימים ,עד כאן דבריו ,ולפי זה נראה לי,
דנם בזמן שבית המקדש היה קיים כשבאו עדים
קודם המנחה וקדשו בית דין את החדש אז היה
יכולת לעשות התיקון ביום אחד ,מה שאין כן אם
ה ל),
(י-

"

כשבאו עדים מן המנחה ולמעלה שהוא (ז".ג
שעתא דדינא ,אז היו צריכין ב' ימים כנ"ל

קב)

והנה מה שכתב מרן בפרי עץחיים שהעולמות הם
ב' בחינות בחינת נשמה ובחינת עולם ,יש
לכוין הדברים הללו בסדר נשמ"ת כלחי ונברך וכו'
בבחינת נשמ"ה ,ואחר כך ממיימין מן העול"ם חלד

העול"ם אתה אל הוא בחינת עול"ם ,והנה ישראל
א) עייז תחלת דרסת חרטב" 1לר"ח ד"ה ובלחלח.

ב) עטןלקו"שתניא נ"ב"8ז

מחוייבין לתקן העולמות בבחינת נשמה ובבחינת
עולם,עלכן תמצא ישרא"לבניממריא נשמ"ה עול"ם,
) תקעו בחד"ש (בשעת
והוא הנרמז בכתוב (תהלים פאי
חידוש העולם בכל שנה) שופ"ר1ייי',1כי חק לישרא"ל
הוא וכו' כנרמז בשם ישרא"ל עול"ם נשמ"ה ,הכל
י השופר בכסה ליום חנינו,
ישראל על יד
ין הנלוח נם כן נרמז ,תקעו בחד"ש (ב' חדש
ק
מ
תל
וע
ימ
נז
היינו ב' ימים דראש השנה ,ואמר הטעם) כי ח"ק
לישרא"ל,צריכין לחקיקה מחדש כל מה שנרמז בשם
ישרא"להיינו נשמ"ה עול"ם ,ועלכןצריכין ב'ימים,
וכמבואר בדברי מרן
יאין מהסור ליראיו (תהלים
נ)יראך אתי"י קדותיוכ
לו ק ,לכאורה יקשה ,דהרי זה מקרי על
מנת לקבל פרס ,והנה ארמוז למשכילים,ידוע שורש
היראה מכח הצמצום הראשון כביכול(,כי הנה יראד
שחח
הוא צמצום ,ואהבה התפשטות כנודע (עי"
פ"ה)) ,והנה (מגרש ש"א ח-א פ"א) הצמצום הראשון
כביכול הגם שמשם שורשהדיןידחוכי הוא לטובת
העולם (ובהמד נדול),כי לא היה באפשרי להעולמות
לסבול הבהירות מבלעדי הצמצום ,והנה ידהו
למשכיליםכ) שאי אפשר לומר באין סוף ב"ה שום

השתנות ח"ו ,וכבודו ממלא כל עלמין כמקודם
הצמצום ולית אתר פנוי מיניה ,רק הצמצום הוא
בערך עולמות ,והבן ,והנה הירא מאיזה דבר הוא
מהמת חסרונו ,אבל הירא אתי"י הנה הוא משורש
צמצום הראשון ,וכמו שהצמצום הוא בלאשינוי ובלא
חסרון רק הסתרה מהעולמות לכובתםבכדישיתקיימו
ע להאדם
אבל הוא כביכול לא הפתנה ,כמוכן לאיגי
הירא אתי"י שום מחסור רק הכל לסובה ,והיראה
י נותן לו כח הקיום ככושל קב
שהוא ירא אתי"
י תלאה הקולמום
,
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חומפין שאמרו רז
ידיד
לפררן הדברים ואתה תשכיל

שומר

בני

תטמריחרשתשרק פטרנ,יוםהנסק

ד) שדבור כל עצמותיו אחת וכו' (תוכים לד כא)" ,ט

להתבונן ,וכי את העצמות בלבד שומר
הש"ילהצדיק הלאגם את הבשרוהגידיןוהדםישמור,
ונראה לפריט ,שהוא מלשון וישע" מא כב) הגיטו
עצמותיכם שפירוטו טעטתיכם ,וכן נמצא בלשון
הו"ל ~יודיע לא ).שנים שנתעצמו בדין ,וזה יתפרש
גם כן בכאן( ,תהייה שם כ) רבות רעות צדיק ,היינו
המקפרגים עליו ובפרפ ביום הדין ,ומכולם יצילט
י"י ,שומר כל עצמותיו ,היינו פענותיו מה שהוא
ממליץ ופוען בעדו ובעד ישראל ,אחת מהנה לא
נשברה ,שלא ישברו בדחיית שום טענה מפענותיו,
ודי בזה
ה) שתפרשעוד שומר כלעצמותיו וכו' ,דהנה אמרו
רז"ל (ב"ר סה סו) משל לקרחוקוו
ץנ)4
שהיועומדין בשעת הגורן ונפל עליהם המוץ ,הקרח
אףעלפי שנפלעליו המוץ מעבירידיו עלפניו ועל
ראשו ונשאר נקי ,אבל הקווץ כל מה שיעבירידיו
על ראשו ,ביורשה מסתבך המוץ בשערותיו ,כך יעקב
א"א תם איש חלק אף על פי שמתלכלכין בעונות
כל ימות השנה ,כשמניע יו
ם הכפורים עקת סו ל)
כיביום הזה יכפרעליכם וכו' ,אבל קשו איש שעיר,
(כשמגיעיום הכפורים מסתבך ביותר) ונשא השעיר
עליו את כל עוטתם וכו' (שם כב4ולהביןתעניןנקדים
לך מה שכתב הרב הגדול בעל גור אריהג) בענין
מה דקיימא לן (קהויו ט) באוראל הקב"ה מצרף
מחשבה פוצה למעשה אבל לא מחשבהרעה ,ובאומות
העפם הוא להיפך ,והנה כתיב ודברים לב ד)
אמונה ואין עול צדיק "1טר הוא ,ופירש ,דהנה יו
חילוק בין עצם למקרה,כי העצם יתמיד ,מה שאין
כן המקרה הוא לפי שעה ,והנה גבראל הם בעצם
זנוב]כי במחצב הקודש חוצבו ,והנה הםבעצםמוכנים
בתמידות לתורה ולמצות ואינם מוכנים בעצם אל
הרע ,והרע אצלם רק במקרהשאינו מתמיד ,ובאומות
העולם הוא להיפך ,שהרע אצלם בעצם משורש
הקליפות ,ואם יארע להם מקנטה הטוב הוא במקרה,
ל כן בישראל כשמחשב לעשות מצוה כיון שהוא

אי

ב*)פי' בעל וגשר

ג) וצח ישראל פ"ב ד"ה רקטור ,ושכ"א ד"ה הסיבה הר' .ושיש
שעז אבסומרג'סימןח.
ד) סייןכסלו טבת מחטרדסיטקלט.

יששכר

עצם לו ,אנן מהדי שהיה רוצה לגמרה במעשה רק
שהיה לו מקרה המונעת אותו ,וכשמחשב דברי רע
אין מצרפין לו למעשה כי הרע אצלו מקרה %א
יתמיד הדבר,ואנןסהדיכי לא יחפוץ לגמרה במעשה,
ובאומות העולם הוא מן ההיפוך אל ההיפוך ,והוא
ענין הכהטל במדרגם בקרה וקווץ ,יעקב ,העצמיות
שלו מוכן אל הפוג ,ואפילו נפל עליו המוץ אינו
מדובק בו ומעביר ידיו ומסירו ,מה שאין כן עשו
הוא קווץ מוכן אל הרע ונפל עליו המוין ומסתבך
ביותר ,והנה מה שהקב"ה מצרף למעשה מחשבתן
של גבראל לטובה ,מחמת שהם מוכנים בעצם אל
הטוב ,ועל כן (ברכות  )1חשב אדם לעשות מצוה
ונאנס ולא עשאה מעלין עליו כאילו עשאה ,הנה

ודאילאוגלאפיןווין,דיונ
םשהעצם של כל אחד

מגבראל מוכנים אל הטוב ,עם כל זה הנה יש לך
נאדם] שהוא מוכן לעשות התורה והחצות בפשטות,
ויש לך אדם שבהכנתו ובעצמיותו הוא מוכן לעשותן
על דרך הסוד ,ויש שהוא מוכן ליחודים וכיוצא,
וזהו שאמר אצל הצדיק ,שומר כל עצמותיו (הש"י
שומר כל העצמיות של הצדיק) אחת מהנה לא
נשברה (והתורה והמצוות שלא זכה לגמרן בעשיה,
הנה הש"י כהטלם לו כאילו עשאן ,ולא די שמשלם
לוכאילו עשאןעל דרך הפשופ ,אלא גם זאת שכהטלם
לו כאילו עשאן בפועל בכוונות ויחודים על דרך
הסוד) ,כיון שעצמיותו של הצדיק מוכן לכך ,הנה
הש"י שומר כל עצמותיו
ו) במררשי-
ם ב ו) אמר משה לפני הקב"ה ,רבוא
של עולם כשתהא רואה בניך בצער
ואיןמי שיבקש עליהם רחמים מיד ענה אותם ,אמר
לו הקב"ה ,כהנה,חייך בכל שעה שיקראו אותיאני
אענה אותם דכתיב (תחם ד ז) כי"י אלקינו בכל
קראנו אליו ,עכ"ל ,הדקדוקים רבו(עיין בספר בינה
לעתים מחש 0א קלע ב)),חויהרי משה ביקש כשלא
יהיה מי שיבקש עליהם רחמים אף עלפי כן יענה
אותם הקב"ה ,והש"י השיבו כשיקראו אותי אני
אענה ובזולת קריאה לא ,כ' מהו הלשון הזה שאמר
כהנה מיד ענה אותם,ג' למה אמר הש"י אני אענה
אותם תיבת אני מיותר ,ונראה לפרוט על פי מה
שקבלנוד 4כשהאדם מתיירא להתפלל מחמת שחושש
פן בבואו להתפלליבואו המקפריגים לקטרג על
תפלתו

ב*בי

מאטריהדשתשרקמאמרב,יוםהכסא

תפלתו אם ראוי זה האיש שתקובל תפלתו ,וח"ו
עליד
י זה יבוקר פנקסו ,אזי יותר טוב למפר שבחו
ם
ו
ק
של ט
ן
ו
ד
י
נ
ב
אם
המצפרהדהיינו יצפרך להתפלל
על רפואה לא יתפלל דרך תפלה תיכף ,רק "2בח דרך
שבח להבורא עולם שהוא רופא חולים ,ובמחשבתו
יכוין להמשיך רפואה להנרצה ,והבורא עולם היודע
תעלומות לב (מהשאיןכן המלאכים) הנה הואיעשה
בקשתו ,והמעם הוא,כיון דטזכיר שבח הבורא שהוא
פועל הישועה הזאת,מי הוא שיקפרגעל הדבר הזה,
הנה כל המלאכים מסכימים והקב"ה עושה כפי
מחשבתו של הכהשבח להמשיך ישועה להנרצה

רלד*ערזי

זהו שתקנו חז"ל (למדוהו מן המקרא) (ברכות
לב)לעולםימדר אדם שבחו של מקוםתחילה

ואחר כך יתפלל,דכיון שמסדר שבחו של מקום ,לבחול
כשמשבח את הבורא שהוא רופא הולים ,הנה כל
המלאכים עונים אמן ומסכימים לשבח הלזה ,הנה
הגם כשאחר כך יבא המבקש לבקש ברחמים על
הרפואה במו פיו שוב לא יקפרגו המלאכים ,דהוה
ח"ו כנוגע בכבוד המלך ובשבחו כאשר ירצו ח"ו
למנוע הרפואה אגור זה כרגע וטבחוהו שהוא רופא
חולים ,והנה להיות הש"ייודע אשר שוב לא יקמרגו
המלאכים נם בעת הבקשה הנה הוא ית"ש עונהו גם
בטרם יקרא בתפלה ובקשה ,רקעונהו מקודם ובמרם
יקרא היינו בעת סידור בשבח ,וזהו שביקש בנטה,
רבונו של עולם כשתהא רואה בניך בצער ואין מי
שמבקש עליהם רחמים(,דהיינושאיןמיראוי לבקש
עליהם רחמים שלא יתיירא מן המקפריגים) ,מיד
ענה אותם( ,היינו מיד במידור השבח קודם התפלה,
ובזה ידוקדק נמי לשון ענה אותם ,דקשה במקום
שאיןקריאה לא תצדקענייה ,אבלהיאקריאהנעלמת
בסידור השבח) ,וזהו שהשיב לו הש"י ,בכל שעה

שיקראו אותי (היינו אותי בלבד ,היינו בעת סיפור
השבח קודם הבקוה ,וכגנח המספר בשבח גם כן
במחשבהעל המבוקש ,וזהאינומכיר בקריאה הזאת
רק הבורא ית"ש) ,אני אענה אותם ,כי אני הוא
היודע תעלומות שהנרצה הוא למסדר השבח להיותם
נעזרים בדבר המצפרך להם ,והבן
וכסלוטבת מאמרבסימןלז
") שיי

ו) שייןסטלו טבתהנ"ל.

*) שיןמגיד הקלוסה דףיט ש"ב

"עטשכו

ז) דיש לפרש עוד ,על פי מה שכתבו המפרשים
(נישחחבצווי מלחמתמדין ,הנה אמר הש"י
למשה (גפדגר לא ב) נקום נקמת בנ"י "טרא"ל מאת
וכו' ,ורהטה אמר לבני ישראל (שם ג) החלצו מאתכם
י במדין,והענין הוא,
אנשים לצבאוכו' לתת נקמתי"
,
ו
נ
כי כך היא חובתינו וכך יפה ל
ו
"
ח
בהגיע איזה
ב
י
י
ו
צער לשונאי ישראל ,הנה יח עיקר מגמותיה
בהתאמצות התפלה ובמעשה יהיה בעבור כבוד
הש"י,כיכשישח"ואיזהצערוכו'שכינה מה אומרת
וכו' (ממגג סוג הש"י מניח את שלו ועושה ופיעל
הישועה בשביל ישראל( ,וכבר דברנו מזה באריכות
במקומות שוניםה)) ,על כן הש"י אמר נקום נקמת
י וכו'
בני ישראל ובחנה אמר לישראל לתת נקמתי"
(וכביכול כמים הפנים לפניםו))(,עיין מה שכתבתי
בדרתני קריעתים סוף) ,ולדעתי זהו ש"פ לפרש גם
כן במדרים הלזה ,אמר משה לפני הקב"ה ,כשתהא
רואה בניך בצער ואין מי שמבקש עליהם (דייקא)
רחמים( ,כי תגדל צדקת הצדיקים שבדור שיבקשו
רק עבור צער השכינה כביכול) ,מיד ענה אותם,
(רצ"ל אתה תענה אותם,ותודיעלבאיעולםשקישית
הישועה למענם ,כמושהיה אצלהים (שמותיד ל)ויושע
י"י ביום ההוא את ישראל וכו' (שהודיע שהיתה
הפצועה לסעף ישראל) ,וירא ישראל את מצרים מת
על שפתהים(כיאילו היתה הישועה רק למען שמו
ית' ,למה הוצרך הים לפולטן על שפת היםלעיני
בני ישראל ,אלא על כרחך בכדי שיראו ישראל במו
עיניהם שעשה הש"י למענם) ,וזהו שהשיב הש"י
למשה ,חייך (רצ"ל כמו שהיה בחייך אצל הים),
בכל ופעה שיקראו אותי (דייקא ,היינו שיקראו
בדבר ההגע אותי יקרא דשכינתא),אני אענה אותם
(דייקא,היינו אעשה הצרועה למענם ,ויתוודע הדבר
לבאי עולם כי פעלתי הישועות למענם %חיבתם),
ודי בזה

יועומדלדתעמים(שצ"ג3ס,להבין
ח)נצבלריבי"
החילוקביןנצבלעומד(בכהיפפלשוןהקודיה

בהכזביהקדחי)* 4נראהלי ,נצב ,הואהשייצב מחדש,
היינו אם אחד יחטב וטחדש רוצה לעמוד נקרא נצב,
י וכו',
כענין כנמותיר יג) התיצבו וראו את ישועתי"
היינוהתיצבו מחדש,ועומד,היינו כשכברעומדמכבר,
כענין (בראשית יח כנ) ואברהם עודנו עומד לפניי"י,
(והנה

בני

ששףהעשתשרק גמרגעםהכסא

(והנה "פ סתירות לזה הכלל ונכתב אצלנו כדרושי
ן שם) ,והנה לפי הקדמה הלזו ,פובן
חנוכה ,עיי
ק
ו
פירוש הפס
ל
ע
י מה שסיפרו לנו חז"ל (סטודץ
פ
ים) במעשה השמעוןבן שפח אצל עבדאדינאי מלכא
דקפל גברא ודיינוהו בסנהדרין ,ואמר לו שמעון בן
שפח לינאי מלכא עמוד על רגליך ויעידו בך (כי
עבדו כממונו הייט כשורו וחמורו) ,והשיב ,לא כמו
שתאמר אתה אלא כמושיאמרוחבריך ,וכבשופניהם
בקרקע ,אמר להם ובמעון בן ופח ,בעלי סח,שבות
אתם יבא בעל מחשבות ויפרע מכם ,בא ניריאל
וחפן על גבי קרקע ,באותה שעה אמרו ,המלך לא
דן ולאדנין אותו ,לא מעיד ולאמעידין אותו ,הנה
לפי זה "פ לפרוט הפסוק הנ"ל ,נצב לריבי"י(היינו
כשבא לשפוטו את ישראל ,כביכול יושב על הכמא
וצבא השמים וכו' ,והנה הביתדין של טעלה דנין,
והנה גבראל הםעבדיו,וכביכולצריךלהתייצב מחדש
להעיד בפניו אותן המעידים ,והנה לבעבור זה בסל
הדין דכביכול צריכין לצוות לעמוד ,מה שאין כן)
לדיןעמים הוא עומד מתחילתוומעידין המקפריגים,
(ותדעידידי שכל זה הוא דרך דיברה תורה כלשון
בני אדםואין להאריך)
ועלפי זה נראהלי לפורט נוסח הפיוס (והוא מאנשי
כנסת הנדתה),היום הרת עטםוכו' אם כבנים
אםכעבדים אםכבנים רחמתוכו' ,ואםכעבדיםעינים
לך תלויות וכו' (מוסף לר"ח 4הנה ואם כעבדיםעינינו
וכו'אין לו ביאור לכאורה ,ולפי הנ"ל יתפרש ,ואם

כעבדים עיניה לך תלויות ,רצ"ל אם דנין אוהבו
בבחינת עבדים ,אין לנו מציאות בפני עצמנו לדון
אותנו ,רקעיניט לך תלויות שארטט אדוניה והארת
צריך לעמוד להעיד בג וזה אי אפשר לומר למלך
הכבוד ,ואם כן בפל דינא עד שתחננו ותוציא וכו',
כל אלה הדברים כוזבתי מדעתי,להיותיייודעיםכי
י נביאו (ישעי ם כה)
חפץ חסד הוא ואומר לנו שיד
ץ לאו 8פ
את8למעןתצדק5 ,וה)"ף
1

מפי

הי

ימן צ41

פכי

פ) האפרש לך עודפירשו אחר בנוסח הפיופ הנ"ל
היום הרתעתםוכו'ואםכעבדיםעיניט
לך תלויות וכו' ,שאין להדברים האלה ביאור וכמו

שכתבתי לעיל ,ויתבאר הדבר עלפי דברי הנמרא

ין2שכר

כחלק ופורץ צב  4רעו רבנן בשעה שהפיל נבוכדנצך
לחנניה מישאל ועזריה לכבשן האש ,אסרלו הקב"ה
ליחזקאל לך והחיה מתים בבקעת דורא ,באו עצמות
ופחו לו לאותו רשע עלפניו ,אמר מה איבן ,אמרו
לו ,חבריהם של אלו מחיה מתים בבקעת דורא ,פתח
ג לק אתוהי כמה רברבין וכו' מלכותיה
ואמר
נפ
לים וכו' ,עוד שם ,מאן נינהו מתים שהחיה
מלכותולע
יחזקאל ,אמר שמואל אלובני אדם שכפרו בחתיית
הסתים וכו' ,ר' ירמיה בר אבא אסר אלו בני אדם
שאין להם לחלוחית של מצוה וכו'
בספר פרשתדרכים ((דהר כה)דרך ארוכה) למה
החיההש"ידוקאאנשיםרשעים כאלה,ופירש
הוא ז"ל ,דהנה ישראל באו אזלפני יחזקאל ואמרולו
(ס11ריוקי")עבד שמכרו רבווכו'יש לזהעל זה כלום,
השיב להםהש"י(יחומי כלב)והעולהעלרוחכםוכו'חי
אני נאםי"י וכו' ,והנה במסכת קידושין ).1%פליגי
ר' מאיר ור' יהודה ,צברים יד א) בנים אתם לי"י
אלקיכם ,בזמן שאתםנוהנים מנהגבנים אתםקרויים
בניםאין אתם נוהגים וכו' דברי ר' יהודה ,ר' מאיר
אומרבין כךובין כך אתםקרוייםבנים ,והנה במסכת
סנהדרין(לט ).אמרליה ההואמינאלר' אבהו,אלקיכם
כהן הואכי קא קבר לכהנה בנשי פבל וכו',וכיזבו
הא דלא הקשה האיך קבריה הא
התוספות (ד"ה
כהן אסור וכו'ב
,מאכ
יהרום דישראל נקראו בנים ,והנה
תחיית המתים היא עלידי הקב"ה בעצמו דכתיב
י בפתחי את קברותיכם ,וכמו
(ש *%91שכיאניי"
ש 5א") אני %א
שנאמר (שטת יב " 0אניי"
י "11
השליח ,ואם כן אז שאמרו ישראל עבד שמכרו רבו
וכו' והיתה סברתם לפסוק כר' יהודה בוסן שאין
עוטים רצתו של מקוםאינםקרוייםבנים רקעבדים
~בד שמכרו רבו וכו' ,לבעבור זה הנה ההל"י החיה
י הקב"ה
אז את המתים רשעים גמורים ,והוא עליד
בעצמו ,וכביכול הוא כהן והאיך וכו' ,אלאעל כרחך

עיין

טכחמזהדהלכהכר'מאירביןכךוביןכךקרויים

בנים,והבן לאיצוייר בשום פעם באופן אחר,דחפיו
ן שםבארוכה,
החיברשויןאחריםבןיתקרילאביו,עיי

והנה לפי זהישלפריט בטפח הפיופ אם כבנים אם
כעבדים ,אם הלכה כר' מאיר או כר' יהודה יצתה
לך להושיעם ,אם כבנים דהלכה כר' מאיר ,הנה
רחמים כרחם אבעל בנים ,ואםכעבדים דהלכה כר'

יהודה

בנני

מאמריחדשתשרי,מאמרב,יוםהכסא

יהודה ,הנה אףעלפיכןעינינו לך תלויות וכו',ואין
אנחנו כאותו הדור שבאו בימי יחזקאל לפעון עבד
שמכרו רבו וכו' ,ובאו בעלילות פענהזו לפרוק עול,
אבל אנחנועינינו לך תלויות עד שתחנינו וכו'

י) אמר אביי ,השתא לאמרת סימנא מילתא ,יהא
ל לאכול בריש שתאוכו' (כריתות ,)1
אדםרגי
להבין הדברים למהיהיה כזאת שיהיה הסימן מועיל
לאיזה פעולה ,ואביי חש לה לריש שתא ,הלא הכל
י עשה בשמים ובארץ,
כגזירתו ית"ש כל אשר חפץי"
והנני אומר לך את אשר עם לבבי ,עלפי דברי הרב
הקדוש מורינו הרב ר' דוב בער זצ"ל (ממד תריו ויעקב
טה קרב ד-ה והנה אסרו) ,על הא דאמרו רבנן (ר"ה לב)
בראשית נמי מאמר הוא ,הנה הקשו ,למה לא נאמר

ויאמר כמו באינך ,והמביר הרב הקדוש הנ"ל ,דהנה
מאמר לא יצוייר לנו כי אם עלידי אותיות ,והנה
האותיות גם כן נבראו ,כי מהיכן נתהוו הלא האין
סוף ב"ה הוא בוראם סלכם ואדונם ,והנה האותיות
נבראו קודם ,וכיון שנבראו האותיות היה גילוי
התפשמות המאמרות,עלכןבאינך תשע נאמרויאמר,
מד שאין כן בבריאה ראשונה נאמר שיאשי"" ")
בראשית ברא אלהים א"ת,היינו האותיותמן א' עד
ת' ,ואי אפשר להכתב בדבר הזה אמירה,כיון שלא
היועדייןוזה אשריצאו ראשונה ראשיתגילויים,עיין
שם בדבריו
הנה המשכיל על דבר לדעתי יתבונן שהוא סוד
הכחינה ראשונה בחינת כתר (שאינו נרמז
כאות רק בקוצו של יו"ד ולח"גי)) שהוא השורטט
להחכמה הקדומה (הנרמזת באותי')כי החכמהמאין
תמצאהיינ נחיב) ,ותשביל ממוצא הדבר ,כטרטרידבר
איש אל רעהואיזה דבר הנהעלידי אותיות הדיבור
כהסכילו את אשר עם לבבו ,מה שאיןכן כאשראינו
מדבר עמוכגון שתבירואינומבין את לשונווכיוצא,
הנה מראהו וכהרכילועלידי איזה סימן ,הנה הסימן
הוא למעלה מן הדיבור ,הוא דבר שלאיכול להתלבש
בדיבור ,הבן הדבר ,כי באם מתיילד באדם איזה
חכמה משורש חכמתו ,הנהעלידי שמלבישובאותיות
דבורו כהרכיל את תבירו חכמתו בהתלבשותו מה
ז) שרב ד8רקאסיוףוסו

יששכר

שאין כן כשמהכיל את חבירו מבלי התלבשות רק
עלידי סימן ,והנה תתבונן בזה ,למה קראו למרדכי

פתחיה,על שהיהמביןשכליית האלמיםעלידיסימן,
כמובא בדבריהם ז"ל (טיחות טה),עלכן קראוהו פת"ח
י"ה ,כמו שידעת(ז"4ג שם) שםי"ה מורהעל המחשבה,
פת"ח ,נקודת הפת"ח הוא בחכמה (הזז קנס) פיה
פתחה בחכמה (סשה לא בו) ,הבן הדברים הנעלמים

והנה תתבונןידידילפי זה דבר נחסד ,רהטנה שלימה
שנינו (רוה כה ) בראשונההיו משיאין טשואות
(להודיע קידוש החדש מהתחדשות הירח סוד מלכות
פה ותורה שבעל פה קרינן לה (ת"זיו),והיומודיעין
הדבר עלידי סימן ,להורות סוף המעשה במחשבה
תחילה שהוא סוד הסימן ,ואםעיני שכל לך תבין
שגם בסודמיעוטהירח נשאר נקודההעיקריתבחינת
כתרה כי לשם אין מגיע הפגם כנודע) ,משקלקלו
הבייתוסים (שלא היו מאמינים בתורה שבעל פה,
ן ככוונת האריז"ל בכונת ברכת המינים (פרע-ח
עיי
ש"ס פתם) שתקנו אחר כך כשקלקלו המינים ונתהווה
איזה פגם גם בנקודה העיקרית בעוה"ר ותקנו
ברכת המינים לתקן ,הנה תבין נם בכאן ,משקלקלו
הבייתוסים שלא היו מאמינים בתורה שבעל פה)
התקינו שיהיו השלוחין יוצאין (וידכרי במו פיהם
מקודש החודשכעין שתקנו לומד בפ"ה בדכת וכו',
ואם תשכיל עוד,ענין שליחות (וההל סשה לב) שורטט
של"ח הואי"גהויו"ת ,להשפיע מןי"גתיקוני דיקנא
להאיר לשופינה דאית בה י"ג עלין (זח"א א)),ישו
הדבריםויאירועיניך בכמהענינים
דכןערצוןבין והתבונן ,סוף מעשה נקרא מילתא ,סוד
דבור בלשוןהקוונט מלכות פה ותורה שבעל
פה קרינן לה ,וראשית המלהטבה נקרא סימן בלי
התלבשות בדיבור ,והנה סוף מעשה במחשבה תחלה,
על כן סימנ"א סילת"א הוא יחוד נפלא בכלשיעור
קומה בהעלות כל הדברים לשוררכם ומתמתקים כל
הדיניםכיעוזוחדוה במקומו,וזהו שאמראביי השתא
דאטרת מימגא משתא יהא אדם רגיל לאכול ברי"ש
שת"א וכו' ,הננחלת בריאתעולם פוב מאד להמתקת
הדינים על ידי סימן ,ומן הסימן בא לידי דיבור,
והעד הנאמן על זה ,תקיעת שופר מבלי דיבור רק
בקול לשמוע קול שופר ,הבן הדברים ברוחב לבז4

ואציגה

ב32י

מאמריחפשתשחהמאמרב,יוםהכסא

יא) למציגה לפניך דקדוק חדש,
ברפט שתא ולא אסר בראש השנה,

מה שאמר אביי

נראהלי ,להורותלנו דוקא בכניפת השנה בראשיתה
בלילה הראשונה( ,הגםדעבדינן תרייוסי)איןצריך
לפיטן בלילה שניה( ,הגם דבעל פה"ק ח) כתב לערוך
בשלחן הפימנים גם בלילה שניה ,לא קחזינן לרבנן
קשישאי דעבדו הכי ,ולא א"טתמיפ חד מהפופקים
קמאי לוסר לנו זאת רק בלילה הראשונה) ,ונראהלי
הפעם ,דהנה (פרע"ח שב-ד פ"א) בלילה ראשונה היא
בחינת לאהוליל ב' בחינת רחל ורחל מסרה הפימנים
ן עוד במימן ב"ב
ללאה (טפלה ע) הבן,עיי
יב) כטה שנוהגין לאכול ראש כבש בראש השנה
(ע" שו"ע או-ח תקפו) ,יש פטך (עפ"ז)  %1זהו
טה שכתוב בתרגום המיוחם ליונתן (ש16ת א סו),
בתחלת גלות מצרים ראה פרעה בחלום כל ארץ
מצרים בכף מאזנים וטלה אחד בכף שניה והכריע
הפלה כל ארץ מצרים ,והנראה להתבונן למה הראו
לו פלה במאזנים ,ונראה ,דהנה (ינודה פיה)ניסן מז"ל
פל"ה בגימפריא ו"ה פעמים ו"ה ,תשרי מז"ל
מאזני"ם בגימפריא י"ה פעמים י"ה(עיין זה בסגלה
עסוקות (אופן ק"ו)) ,והנה בגלותהיה הפירוד בעוה"ר,
ובעת הגאולה נעשהיתודאשלים,כעניןשאנואומרים
בכל המצות ביחודא שלים שם י"ה בו"ה וכו' ,על כן
הראו לפרעה מזל פלה עם סזל מאזנים שזה הוא
היחוד השלם בעת הגאולה ,וכןיהיה לעתיד במהרה
בימינו כהטיח בן אפרים (חדשו הוא תשרי סזל
טאזנים) עם כהטיח בן דוד הוא טיהודה (חדשו הוא
נימן מזל טלה) ,על כן בראש השנה ליחדא שם י"ה
בו"ה ולקרב הגאולה ,לזכר זה אנו אוכלין בהגיע
זמן מזל מאזנים ראש כבש מזל פלה ,ואי"ה יתבאר

יג)נוהגיך

עוד

לפבול פרוסת הטוציא בדב"ש (מ"א תקש

סק-א)1 ,דב"שן בגי13פריא א"ב הרחט"ן או
א"ב הרחמי"ם (עיין בכונת סי כסוך אב הרחמן
(פת"ח שכ-ה ח"ו)),וי
ש לרכוז בדברי שלמה (טבלי כה טז)
דב"ש מצאת אכולדי"ךפוריד האוחזת בשופר ,אשר

")

סאיומלןי רצס""לו עבודתהקודיי

כי כן כתב

012

גמורה באצבע

ט) עיף ספר גופתצופים לר"ת מקאריץ סדנא חנינאסימן קיג,
אגרא דפרקאבטופוסימןטז

יששנר

ה

י"ר משלמת ש"ו (דב"ש) מן שופ"ר למנין ש"ך,
י ש"ך ופ"ר כידוע (שפ
ומתמתקים עלידי השופרדינ
שמו פ-א) ,הבןואי
ן להאריך בכאן ס)

י (תהלעדקל א),
יד)קטיך המעלות המעמקים קראתיךי"

אמרו רז"ל (ששלטי טעוריז פ"י ה-ב) במנשה
כשעשה תשובה קרא מקודם לבל הע"ז ואחר כך
קרא להש"י ,ואמר אם לא תענני אני אוטר כשם
שאלו אץ בהם סכהט וכו' ,אזי באו המלאכים ופתטו
כל החלונות והש"י פתח לו פתח כביכול כחתירה,
והנה בא בתשובתו זאת בעלילה ובזרוע ובעל כרחו
כביכול ,ואף עלפי כן פתח לו הש"י פתח התשובה,
ותשובה כזאת נקרא עומק,כי טאד עמקו מחשבותיו
ואין משיג טאין ולאין תועיל תשובה הבאה בזרחן
בעלילה באין זכות לאדם והוא לכבודו ית"ש ,וכסו
שאמר מנשהאני אומר כשם וכו' וח"ואין זה כבודו,
ואמרו רז"ל (מאדוין קא) שלשה באו בעלילה,קיןעשו
מנשה ,באין סענה בזכות ,רק באובשייה ונתקבלו
דבריהם ,וזהו שיש לרמז ,ממעמקים קראתיךי"י,אני
י שתעננו מן עומק ,הגם שבידינו זכות
קראתיךי"
אין ,עם כל זה כבודךהיא שתקבלנו ותעננו,וזה הוא
שנקרא עסק כנ"ל ,ח1לכן עם"קראשיתיבותעשו
מנשהקין ,ונרמז ,כשם שנתקבלו דבריהםבאין זכות
רק לכבודך ,כן תקבלינו וכו/
פו)
(וק"ת נט ח) (על הפפוק
בחדש
השביעי
באחד לחורט (ויקרא בג גו)) ,ר'חייא כך
אבא בשם ר'לוי פתח( ,תדרים סג ק אך הבלבני אדם
כזבבני ם במאזנים לעלות הטה מהבל יחד ,בנוהג
שבעולם מה הבריות אוסרותאישפלונינווראפלונית,
אך הבל בני אדם ,פלונית תנשא לפלוני ,כזב בני
איש ,הסה סהבל יחד ,אמר ר'חייא עד שהםעשויין
הבלבמעי אמן הם יחה עד כאן לשונו ,המדרש הזה
אוסר דרשוני וחיו ,דקשה מהו הפתיחה ,ואיך חט
שייכות בזה לבחדש השביעי באחד וכו' ,וגם איכות
זיווגים איך נרמז כקרא ,וגם אוסרו כפול פלוני ישא
פלוניתפלונית תנשאלפלוני,ונראה ,רבאלדייקאוסרו
בחדש ומצביעי באחד לחדש ולא אסר באחד לחדש
השביעי,ואומראניבמורא,ידוע (שע"ח שכ"דפ"א)איכות
הב' ימים דראש השנה יום הא' בחינת לאה דינא
קשיא יום ב' בחורת רחל דינא רפיא( ,והנה ענין
נישואייעקבעם לאהורחלידוע שכללנטיותיובעולם
הזה

בהידרש

בני

טמריחדשתשרי,יטרנ,יוםהכסא

הזה היה דוגמא עליונה לאורזת עליונים
ח"ב)) ,וידוע פתורתינו הקדחתה
נישואי
(נ"י
יעקב עם לאה מיקרי זווגו הולך אצלוכי היא באה
אצלו בלא הודע,נישואי רחלמיקרי הולך אצל זווגו
י הלך מביתו עיקר בשבילה ואמר (בראשית כס יה)
כ
אעבדך שבעשנים ברחל וכו'*)
(ן*" של"4

סח ג)

*) הג"ח

ולטשאץליפ יונעם במפלאות תסים דרים,כי לא נסתוינו
בבצרה בסניז המצות לחוק להשתדל בעתה
" פ"ק( ,והיא רק  %הבשות
השבהאהיןםבלחאידנםת מלמאיהלא(ע"ע"לשי"
י עוסקו בעבודת הש"י ,הבן),
"
מה שאיז כן על הוראה שההן בחינת רחל %ס) ,נצטוינו
במצוהממניז תרי"ג שברים כ קפאןל"יאלקיך תירא,וידוע
לך דגרי רז"ל וירושלמי שבת א ג) סןה שקמיתה יראה עטרה
לראשה ,עשתה ענוה עקב לסוליתא ,והשם הטוב יכפר,
(עין סיון נאמר  1סיטן א4

להנזקבזמן שבית המקדשהיהקיים(,עלפי התורה)
לא היה ראש השנה רק יום אחד(עיין מה
שכתבתי לעיל סימן ב') כי היו יכולין לתקן כל
התיקוניםביום אחד ,וכהיום מוכרחים אנחנו לעשות
ן בכתבי האריז"ל מרע"ה שכ"ד סופ"ד),
ב' ימים(עיי
ן מה שכתבתילעיל אות ב' מסוד נשמה עולם),
ועיי
הנה יום א' הוא בחינת לאה ויום ב' בחינת רחל,
והנה גם כלזווגי הנשמותנמרין בראש השנה ,והנה
מישננזרעליושילך אצלזוונו,כפי הנראהננזרעליו
ביום ב' בחינת רחל ,ומי שנגזר עליו שזוונו תבא
אצלו ,נגזרה עליו מבחינת יום א' לאה וכנ"ל (כן
נראה והשם יודע) ,והנה מי שזווגו בא אצלו נקרא
בן אדם,כי גם באדם הראשון זווגו באת אצלו כמה
דאת אמרההמיית ב כב) ויבאה אל האדם,ומי שהולך
אצלזוונו נקראבן אטט ,כדכתיב ושסות ב א)וילך אטט
מביתלויויקח וכו' ,ובלשון רז"ל וקדושיןב ).דרכו של
איש לחזור וכו'
והנה ביאר בעל המאמר לפי זה הפסוק ,אך הבל
כני אדם ,מה שאומרים בשכלם פלוני חטא
פלונית שבאת אצלו ,זה הבל כי אינם יודעים זה
בשכלם,וכן מהשגוזרים בשכלםפלונית תנשאיפלוני
שבא לכאן ,כזבבני איש,כי אינםיודעים זה בשכל
אנהטי ,אבל הוא במאזנים לעלות ,זה נעשה הכלכפי
מה שעלתה הנזירה במזל מאזנים תשרי ראש השנה,
המה מהבל יחד ,עד שהם עשויין הבל במעי אמן

יששנר

כבר נגזר עליהם באותו ראש השנה אחדותם איך

י הפתיחה הזאת אומרו
יתאחדו ,ובזהיונח לנועליד
ב"חדש השביעי ,לרמז ב' חדש השביעי ,אחד לחדש
השביעי נחלק לב' ימים( ,ואפילו בזמן המקדש ,ב'
בחינות ב' חידושים) ,ב"אחד לחובט ,ב'מיני אחדות
הם בעסק נשמות המתחדשווע וחט שמתאחדים על
ידי שהולך אצלזווגו,ויששזווגווכו'כענין הב'ימים
וכנ"ל ,והשם הטוב יכפר,ויחי רצון שלא יאמרפינו
דבר שלא כרצונו.
פז)נמרכז רוהט השנה  4אמר ר' כרומפדאי אמר
%י
ר' יוחנן ג' ספרים נפתחין בראש השנה
וכו' ,צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים,
רשעים וכו' ,ואחר כך בברייתא ,תניא ,בית שמאי
אומריםג' כתותליוםהדין(פירש"י,כשיחיו המתים),
אחת של צדיקים נמורים ,ואחת של רוצעים נמורים,
ואחת של בינונים (ופירש"י ,רשעים גמורים רובם
עונות,בינונים מחצהעל מחצה) ,שכאורה מן התימא
על רש"י ז"ל ,למה לא פירש כן לעיל בנ' ספרים
דראש השנה ,ופט לומרכי שםאי אפשר לפרש כן,
לחיים
דהרי אמרו צדיקים נכתבין ונחתמין
לרגי
של מעלה,
אה
לב
והריקחזינן כמהצדיקים נתבקשו בחטי
וגם קחזינן רשעימ אשר אין חרצובות למותם ,על
כרחך צריך לומר דשם הוא הפירורי ,צדיקיםשייט
בידם מצות כאלה אשר מניע לעושיהם חיים ,ש"ט
טצות פרפיות אשר שכרם אריכותימים רטנים,ויין
עבירות ענשם ההיפוך ,בענין הזה יוחשב בראש
השנהצדיקים רשעיםבינונים ,נראהלי לדעתר"ט"י,
ועיי
ן בשל"ה(יתו חיעסויים עמוד הדיו פרק כ4

פו"ב)קטבם (טז,).בינונים (ליום הדין)יורדין לניהנם
ומצפצפיןועולין וכו' ,בית הלל אומרים,
ורב חסד מפה כלפי חמד ,ועליהם אמר דוד (תהלים
קטז א) אהבתיכיישמעי"י אתקולי(תחנוני),ועליהם
אמר דוד כל הפרשה כולה ,מהראוי לתת לב האיך
נשמע מכאן דקאי על בינונים ,ונראה דכהטום הכי
מסיים ועליהם אמר דוד כל הפרשה כשה ,והכונה,
דמהראוי לדקדק בפסוק מהו זה שאמר קשי תחנוני,
ק %תחנוני מיבעי ליה ,אבל יתפטפט קולי לשח קל
וריענונילשון נח( ,אל תתמהעל זה,כיכן הוא דרכם
ז"לבמדריכות להבקי בשונרא דרבנן),והיינו ,אהבתי

בני

משריחרש תשף,מאמרב,יוםהכסא

יששנר

כי אטמע(ויבין כביכול)י"י ,אתקולי תחנוני (אשר
הזכיות הםקליםונחים,ואינםיכוליםלהכריע בכובדם
את הכף השניה) ,כי הטה אזנו (אזנו לשון מאזנים,
טפה את הכף מאזנים)לי (לטובתישיכריעוהזכיות)

כ) מנתנ

ח"י)2טם" ,).תנא ,ר' ישמעאל אומר מעביר ראשון
ראשוןוכן הוא המדה ,לאנודעפירוש הנך
ג' תיבות ,ונראה ,דהנה בית הלל קאמרו ורב חסד
סטה כלפי חסד ,הנה אמרו שזה החסד בא מסדת
ורב חסד מדה הששית שבי"ג מדות (שמית לו  ,)1אם
כן בית הלל קאמרו שכך הוא מדת ורב חסד להטות
כלפי חסד ,ור' ישמעאל סבר ורב הוא לשון ריבוי,
ואיןריבוי פחות כהגלשה כמה ראת אמרימים שנים
רבים שלשה (כתובות עה ,).ואם כן מדת ורב חמד הוא
כך ,שהחסד הוא שאינו מחשיב את העונות רק
כשהם בבחינת ריבוי ,היינו משלישי ואילך ,אבל
ראשון ראשון מעביר ,וזהו שאמר וכן הוא המדה,
רצ"ל מדת ורב חסד זאת הוא פעולתו ,נראהלי
ההגה אכתוב לך פרפרת ,בברכת ברוך שאמר יש
י"ג ברוך נגדי"ג מדות כמו שכתוב בכונות
(פרע"ח ש"ו ח"ד) ,והנה ברוך מרחם על הארץ הוא נגד
מדת ורבחס ,4הנה סרח"ם ראשי תיבות מדת רב
המד ולעביר ,סייעתא למה שאמר ר' ישמעאל כן
הוא המדה ,והנה מה שדרשו פירוש מדת רב חסד
ולא פירשו שאדי המדות ,נראה לי ,להיות רב חסד
ממתיק הב' בתי דינים קשיא ורפיא כידוע (שם ש=א
ג"ח) ,על כן ר"ב חמ"ד בגיטטריא לא"ה רח"ל

דלא ] עמי הארצכם ואחשבה
דהנה ברכת על נטילתידים ואשר יצר נתקנו משום
שאחר השינה נעשה האדם כבריה חדשה ,וכמו
שאמרו רז"ל (ש-1ס תהלים בה) בכונת הכתוב (איכה ג כה
חדשים לבקרים רבה אמונתך ,שהאדם מפקיד נשמתו
1כ ,1ומחזירה לו וכו' ,והנה ענין השינה הוא כדי
שיתחדש האדם ויומשך לו חיות חדש ומוחין זכין
ואמד הרב הקדוש מהר"מ
סקארעץ זצוק"ל ומורש פנחס ז ,נופת צופים קפח) שבכל
הנבראיםיששינה,ואפילוהמיםישינים ואם לאיישנו
תקלקלו רק שהמים יש להם חיות מעט קטינים
ט ,הכל (רצ"ל כל הנבראים) כפי חיותו שינתוי),
מ
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ם
) הג,א
.
סרובה על כל הנבראים יאוחהלי הקטן דלבעבורזה
כמע"ח שי-ח פרק ביט)
הואישןיותר מכולםכדי
מצוה לישז בשבת גם ביום,
שיתחדש יותר*) ,כי
בשינתו הוא מוסר נפשו
חיות רק
לבאר העליון ,כסוד מנשמה אחת אזי די לו

ים) גמרא ,תעמת יכ) היכי דמי סתנסנם נים וכו'
ולאידע לאהדורי סברא ,בפריעץחיים
שער ראש השנה (פ-ב) זה לשונו ,אמנםענין תקיעת
שופר ביום ב' הוא ,אףעלפי שנתעוררהזעיראנפין
מן השינה עלידי השופר ,עם כל זהכיון שלאהגיע

נסירה במוח שהוא חכמה וכו' ,עד שביום ב' ננסר
החכמה וכו' ,אחר שנתעורר המוח שהוא חכמהאין
עוד שינה ,עד כאן לשונו ,והנה לפי זה תבין שאין
נקרא שינה אם קורין לו ועונה שזה טבחינת חכמה,
לאהוו0:ביא שוהסנח;.ח נינה
הום

שאעי:ני

י)

דו שטת פעויסעי

1

ישראל בכל מקומות סושבותם בגליות,

שיברך השליח ציבור
נטילתידים ואשריצרואלקי נשטה שנתתוכו' בבית
הכנסת ברבים ,הגם שאפשר לוסר שזה להוציא את
ןבהאש השנה בדכות)

,

ג:ב:תל:ם

חדשים לבקרים רבה צגלילן
ט
2
%
:
ראשי תיבות רח"ל שהיא נשמותצריכיןלישןגםביום,

נראהלי
הבא"ר שהיא בראשי
תיבות בידך אפקיד רוחי') ,וגם מלאכים ירט

ב:?:::מך2ן ):
:
ב
:
אק'איי::ןסיד
ע"ר) ,לכך ממו שכתב
אני "ןנה ולבי

מלאכים יחפזון

ן

בראש רוחי ראשי תיבות בא"ר,

השנה בסוד דורטימא ,וכתבע (ממותאים") בגמרא

ולכך ראש השנה באמצע,

ט

%:מיבע

ליה

(נראהלי פירושו,היינובין למימר חד פסוקא דרחמי
שנה לשנה או באמצע שנה כגוןינתע אפקידרוחי ,והגה

דמניסןמנען אי~2קיהזה לשון חפלת
למגיזהחדשים'
ת
י
ע
צ
מ
א
ה
ד
י
לחדשים)'נק
מלשון רחם היא הבאר

ינגסותסגג
ים

"ן:,ב מ:א

ם דשא רפוא חידתית העקמות פטש ,כמבהיר כל
זה

בני

מטריחרשתשרי,מאמרב,יוםהכסא

זה בכתבי האריז"ל (פרעיח שכ"ד פ"ד) ,ותדע נשמ"ה עול"ם
בגימטריא ישרא"ל) ,והעצה היעוצה להאדם להיות
במוד דורמיפא להתחדש הוא כך ,שיקמין עצמו כל
מה דאפשר עד שיוחשב לאין ,והוא במוד מוחין
דקמנות ,והוא מוד בכם"א שהוא מלכות שהוא דין,
ומזה יומשך לו חיות זכים וברורים לו ולממונו ולכל
מה שיש לו ולכל הנלוים אליו ,עד כאן דברי הרב
הקדוש הנ"ל ,ומעתה תתבונן מנהגן של ישראל,
כיון שבראש השנה יש שינה כביכול ,ונעשין כל
ישראל אחר כך כבריה חדשה ,ונפוטך לישראלמוחין

חדשיםוחיות חדש,עלכןצריכין לברך ברכת נמילת
ידים ואשר יצר ברבים ,הבן הדברים*)
*) הג"ה
 5הדברים הנ"ל יתפרש מפסוק הדשים לבקרים רבה
אופנתך,על מץהחידוש שמתחדש האדםבכל בוקר,
על מץ זה מתרבה הבפגה בהחדם,כי יוחמך להאדםחיות
קדושיותר
כא) ראית איש חכם בעיניו תקוה לככיל ממנו
(טשלי כן יב 4להבין הדבר אבאר לך את
אשר מצאתי כתוב דברי הרב הקדוש מהר"פ זצוק"ל
הנ"ל (אתץ שפר סו) ,דיבר בקדשו ,שומ"ה בניממריא
ש"ך( ,ונראהלי דכן בלשון העולם נקרא נע"ר הוא
גםכןבגיממריא ש"ך),ולכך אמר התנא (פהיג) מופב
אהיה שומה כל ימי וכו' כי הוא המתקת הדינים,
היינו כשאדם שופהבעיניו ומחשב את עצמו כאפם
וכאין ,הגם שעושין עמו שלא לפי כבודו ,הוא אוסר
בלשוןבני אדםח,ועלידיכך הואמפרידביןהשינים
(האימת הם ע"ב) ננד ל"ב נתיבות חכמה ,הם כנגד
ל"ב אלהי"ם דמעשה בראשיות והם ש"ךדינין(היינו
כי כל אחד כלול מעשרה) ,והמתקתם הוא באות א
של אדנ"י (כי ש"ך הם ה' נבורוועהיינו ה' פעמים
די"ן בגיממריא ש"ך ,וכשנפוטך לכלדי"ן א' מתהווה
אדנ"י ,על כן נקלטה מן ש"ך שכ"ה ,וזהו שכתב
האריז"ל יא) אשרי העם שככ"ה לו (תהלים קטך סו)
שעוניין מן ש"ך שכ"ה) ואהי"ה (לא ידעתי כונת

*

ש) עיףסגיהיטוקוטויצאיה
וףיזע"א.

ע"ג ,וצטטיקהל משא 5רק ט,

יב) וטו נחתתצופיםסימן קכג
ע)שזיזאוד מאסרבסימןר"ח ,ושטן אגרא הכלהמקזק"גשאית
יב*) ערץ ר"היא סומא.

יששכר

הרב בזה) ,כי בהברת הא' בין השינים מפריד בין
הדינים וממתיקם ,וזה כלל גדול בראש השנהיב),
וזה יוכל להעשות על ידו כשיבא לידי כך( ,ורצה
לומר ,האדם בעולם הזה כשבא לידי כך שמחזיק
עצמו לאין ,וכנהוג לומרח ומפרידבין השינים ,הנה
עלידימעשיויוכל להמתיקהדינים) ונמתקיםהדינים
של כל העולם ,כמו שהוא אינו כחטגיח על כבודו
באות א כמו שכתבתי לך ,ואות א' מורה על אלופו
של עולם,וזהו העיקר של המיתוקוכו' ,והבן( ,ונראה
לי כשמפרידביןהשינים כנ"ל הנה ישאר ק"מ למעלה
ק"ם למסה ,והוא פדיון נפשו בהמתקת הדינים על
י שם הוי"ה העולה ק"מ בהכאת הריבועיג) ,אבל
יד
החכםבעיניו הוא בבחינתדינים במוד ל"ב נתיבות
חכמה( ,וכל אחד כלול מןי' בגיממריא ש"ך ,נראה
לי) ,ולדעתי זה המוד נרטז בפמוק הנ"ל ,והכהטכיל
יבין הדבר לאישורו ,והכל נעשה על ידי מעשינו
ותנועותינו בכונת המתבונן
ן מה שכתבתי (בטיטן י"א)בענין המימנים
כב)עיי
שממרה רחל ללאה ,ומה שיש לי לומר
בהנהו מימנים ,על פי מה שידענו בכונת האריז"ל
(בשמונה עשרה בראש השנה (פרץ"ח שכ"ה פ"ו)) בכונת
לדור ודור המליכו לאל ,הכונח ל"א הם מימני רחל,
א"ל הוא מימני לאה ,והנה לאה שמה בה"א ,סימני
נקבה ,אבל הלס"דוהאל"ףמהראויהיה לקרותהאל"ה
כימימן לאה הוא א"ל ,אבל רחל מסרהמימנים ללאה,
וכלדברינו בדרך אפשר.
ם
כנ) מהשנוהגין בכל תפוצות ישראל
ובמפר
אומרים הקהלעם השליחציבור ,מהשאין
כן בזכרנו ומי כמוך ,נראה לי דהנה (ברטת לד) נ'
ראשונות דומה כעבדוכו' ,מהשאיןכן בנ' אחרונות
דומה לעבד הנופל פרם מרבו ויוצא והולך לו ,והנה
השליח ציבור הוא הנומל פרם בעד כל הציבור,
על כן בנפלו הפרם הנה כל אחד אומר עמו ונופל
חלקולחיים ולשלום ,כן נראהלי
כד) עדרתן ביהומף שמו בצאתו על ארץ מצרים

שפת לאידעתי עצמון(ההלים טא  41הנה
להביןהעניןאיך בעבור שנקרא יהומף בצאתו מבית
האמורים,שנירעמףלו אות ה' מקדושתהיוםיג*) ראש
השנהיום המלכווך על כן שמע שפת אוטר לאידע,
ודריסתהו"ל 5%1הלז):ידוע ,והנראהלי לפרשעלפי
מה

בני

סרסרחרשתשרי,מאמרב,יוםהכסא

יששנר

על היאור ,ש כן מה שאמריוסף ועתה ירא פרעה
איש נבון וחכם ו"טיתהו וכו' הוא שייך לפרוטון,
וזה הוא פירוש הפסוק ,עדות ביהוסף שמו בצאתו
ל ארץ מצרים ,כיהוסף לו אות ה' בצאתו על
ארץ מצרים ,על כן שפת לא ידעתי אשמע ,הבין
תיבת שפ"ת שאמר לו פרעה שפתיתר הוא ,והשיב
לו ,תיבת שפת מה ששמעתי ממך לא ידעתיו ,רק
עומד על היאור ,וזה פתרונו ועתה ירא פרעה א"ר
נבון וחכם וישיתהו וכו' וכמו שכתבתי לך51( ,ץ 4עש

מה שכתוב בזהר ש"א קצו) אשר פרעה היה מחליף
ליוסף כמה ענינים בדברי החלום ,ויוסף היה מבין
שהוא חילוף( ,ופרעה רצה להפעותו ולא רצהשיבין,
קל כן אמר לו בהקדמה ובהשטיח מא סו)ואני שמעתי
עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו ,רצ"ל אינך
במדריגת דניאל שתדע החלום והפתרון ,רק תשמע
חלום לפתור וכו' ,על כן אין עליך לפתור רק מה
שתשמע ממני) ,ואחת מהנה שהחליף ,דכתיב (שם א)
ופרעה חולם והנה עומד על היאור ,היינו שראה
"אאפחשטן
שהוא עומד במקום היאור ,דהנה היאור מזין את
כה) במדרש פרשת אמור ((1ק"ר פרשה כ"מ ק),
ארץ מצרים ,ובשנות הרעב היאור במל ממלאכתו
ופרעה יעמוד במקומו לזון את הארץ במה שיעמיד
בכל המוספין כתיב והקרבתם וכאן
איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים וחיבוט את
(במוסף ראש השנה) כתיב העטיתם אשה ,הא כבטד,
ארץ מצרים בשבע שני השבע (שם לג 4ודבר זה לא אמר להם הקב"ה לישראל ,בניי מעלה אני עליכם
יהיה עלידי פרעה בעצמו רק עלידי אותו האטט כאילוהיום נעשיתם לפני ,כאילוהיום בראתי אתכם
אשר יבא מכחו ,כמו היאור שהחש עבטה פעולה בריה חדשה ,הדא הוא דכתיב (ישע" סו כב)כי כאשר
השמים החדשים והארץ החדשה ,עד כאן לשוט,
כוללת בהשקאה והאיש צריך לחרוזםולזרוזן,ובזית
והנה מהראוי לתת לב לדבריהן הללו ,א'כחשי נפקא
זה פעית היאור לריק ,כן הוא בדבר הזה שראה
פרעה בחלומו והנה עומד על היאור ,היינו במקום לן למיבותא אם הקב"ה בורא אותנו בריה חדשה
היאור,דהיינו שהואיעשהפעולה כוללת במהשיפקיד ולא נאמר מתם שהש"י מוחל לעונותינו,ט'מניןלנו
איש נבון ,ואותו האיש יעשה הפרפייוע ועוד נרמז לדרותי כן מן ונעטיתם אנטה וכו' ,הלא זה קאי על
בדבר החלום ,עומד דייקא על היאור ולא יקוטב %א הקרבן של מוסף ולא על ישראל ,ונראהלפריטעלפי
הולך ,אבל הרמז הוא שכל עמידתו וקיומו הוא רק
מה שאמרו חז"ל בזבחים (ש ).מריםמי המנירה וכו',
חלק
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ד
ו
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כ
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ו
ד
ג
הקב"ה,
ה
ל
,
ר
מ
א
ש השוה(יק"ת מקץ סח) יאוך הוא בחינתבינה מבין
ן
ה
כ
אני אני
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ו
ה
ר
י
ג
מ
מ
תראה
ה
נ
ה
דבר מתוך דבר ,הנה הפתרון ,מי שיהיה מבין דבר
כביער הקב"ה נקרא כהן,
מתוך דבר לפתור לו חלומו הוא יהיה הפקיד ,ועל וכן תמצאעוד בנמרא (פמ~הז לט).דניאל ההוא מינא
ידי זהיהיה לפרעהקיום ועמידה ,ובאם לאו כל ארצו
אלקיכם כהן הוא כי קבר ליהטה במאי הבל וכר,
יהיהלדימיון,והנהפרעההיה חכםבאיצטגנינות %א (וחנהלדעתיתיבתכהןהןהסהסרסזיםעלהאחדות
רצה לומר זהליוסף ,ואמרלו ~חשית מא ת)הנניעומר
באלפ"א בית"א דאפב"ח המצורףלקץטיריות(סויה ונ
ת
ו
י
ת
ו
א
ו
המה
ל שפת היאור ,וחש פן יתבונןיוסף בעצמו שראה
ן
"
ה
כ
מיוחדים בלי בן זוג ,וכן
ברשפה
בחלומו שעמד על היאור ,אזי הקדים לו לאמר ,אני הקב"ה כהטבח לכנמת ישראל מתה"ש א סו) הנ"ךיפה
שסעתיעליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו,היינו רעיתי,יה-איז כא)גוי אח"ד בארץ,ודי בזה כעת),
אתה אינך פותר רק מה שתשמע השינך במדריגת כיי
ן 4יש דילה פ' צו לד ,.ויחן בסן מטפר ה ס" ז נהג-ת
דף קרע"ש
דניאל להבין החלום בעצמו מה שלא תשסע ,אבל
יוסףהביןעלידי אות ה'שניתומףלו (מקדורותהיום
במאסרי הפורים פירשת הא דאמרו בגברא
(8אה
ו
ל
א
ש
)
ע
ה
ן
כמו שכתבתי לעיל) הבין מה שלא נאמר לו ,ועל כ
את
ו
י
ד
י
מ
ל
ת
ר' שמעת בן
יוחאי ,מפני מה נתחייבו שונאיהם של גבראל וכו',
אמר לו ושם לג) דעתה י"א פרעה איש נבון וכו'
ו"ןיתהו וכו' ,דקשה וכי ליועץ למלך ששוהו ,אבל
אמר להם אמרו אתם ,אמרו מפני שנהם ממעודתו
הבין דעל כרחך מדהראו חלום כזה לצרעהעל כרחך
של אותו רשע ,אמר להם אםכן אותן שבשרטןוכו',
הואכדישיעוטה לזהאיזהפעולה,ובודאי ראה שעמד עד שאמר להם ר' שמעוןכןיוחאיפפני שהשתחוו

יצה

לצלם

בני

חדשתשרי,מאמרב,יוםהכסא

שמי

לצלם בימי נבוכדנצר ,אמרו לו (תלמידיו) וכי משא
פנים "ט בדבר ,אמר להם הם לא עשו אלא לפנים
וכו' ,דקשה מאד,א' הנה נם לסברתם קשהוכי כחטא
פנים וכו' '3 ,מה זה שהקשו וכי כחטא פנים יש
בדבר ,אין זה כחטא פנים רק כיון שעשו תשובה
בצום ובכי ומספד הרק ואפר אין לך דבר שעומד
בפני התשובה ,וכתיב (הושע כ) שובה ישראלעדי"י
אלקיך דרשו חז"ל ("%ש הושע סימן הקלב) אפילו כפרת
ע ע)
בעיקר ,ופירשנו שם במסכת מנילה ,דהנה ידו
בשעת מתן תורה נעשה חיבור כביכול קוב"ה עם
כנסת ישראל כעין חיבת חיתונים ,כענין שאמר
הקב"ה (שמות ים  )1ואתם תהיו לי וכו' וגוי קדהט
(כענין ורחשיו ה) הרי את מקודרות לי ,וכסו שאמר
הנביא (הושע ב כא) וארשתיךלי לעולם) ,והוא ענין
מפורסם בכל כתבי הקדשאיטר כנסת ישראל נקראת
כאשה לדודה ,וח"ו בעבדם לעבודה זרה (לא תהא
כזאת בישראל) נקראת כאשתאיש שזינתה ,כמבואר
הדבר בכל ספרי הנבואה ,עד אשר זאת היתה עצת
משה כשבאו ישראל לידי אותה מעשה ,הנה שיבר
את הלוחות בכדי שיהיה להםדיןפנויה כמו שאמרו

י

רז"ל (גיר מג א),עד שנתן להם הקב"ה לוחות שניות,
והנהלפי המבואר בנמרא דכביכול הקב"ה נקרא כהן,
הנה (הבדש-ו א) אשת כהןאפילוזינתהבאונסאסורה
לבעלה ,ולא מהני תשובתה להתירה לבעלה ,על כן
תלמידי ר' שמעון בןיוחאי לא רצו לומר שנתחייבו
שונאיהם של ישראל על שהשתחוו לצלם ,דאם כן
הוה זנות ח"ו וקשהוכי משא פנים יש בדבר להתיר
כנסת ישראל לדודה ,הגם שיש תשובה על החטא
אבלדין התורהאינויכף להשתנות ,אבללפי סברתם
שהחטאהיהעלשנהנומסעודתווכו' ,הואעון בעלמא
ואינו זנות ,דאינו נקרא זנות רק עון עבודה זרה
((מכות נד) דאנכי ולא יהיה לך מפי הנבורה שמענו
בשעת הקידושין),וכיון שהואעון בעלמא לזה בודאי
מהני תשובה שעשוואין כאן משא פנים ,הנה על זה
השיב להם ר' שמעון בן יוחאי ,הם לא עשו אלא
לפנים אף הקב"ה וכו' ,היינו מפאת נשמתם ושכלם
לא רצו לעבוד עבודה זרה ,רק מצד גופם השתחוו

י

יד) עכז מגלה עמוקות ריש  '5בלק,ועיין רקדנכן ס5ר 148קנה

של קידושין
ש) אולימרמזכאן גר"תאש"ה

יששכר

באונס ,אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים,היינו
כיון שכבר ננזרה עליהםגזירה ונחתם הדבר בפבעת

המל"ך סתם כביכול מלכו של עולם
ג ק,
(אסתר רב"
ומה שנשארובחיים אחר כך הנה פנים חדשות באו
לכאן ולא שייך האיסור רק לפנים הראשונים ,וכעת
כנסת ישראל פנים חדשות ובריה חדשה ,וטהורה
היא כנסת ישראל לבעלה ,וקצרתי בכאן (והדברים
ארוכים אצלנו ברחב ידים בענין הם לא עשו אלא
י מה שכתבו התוספות בפסחים (ע דיה
לפנים עלפ
חמיה) שהצלם לא היה עבודה זרה רק אנדרטאוכעין
עבודה זרה,ואין כאן מקומו)
ר23ערעה יתבאר לך דברי המדרש הנ"ל ,דבכל
הקרבנות של המוספין כתיב והקרבתם
אשהלי"י ,ובראש השנה נאמרועשיתם אשה ,להורות
דנעשין כבריה חדשה ,דבשעת המשפט כשעוברין
לפניו כבני מרון הנה כשנמצא ח"ו שמץ עבודה
זרה אצלשונאי ישראל (הנםשאינו עבודה זרה ממש,
הנה נמצא כמה ענינים שהם על פי התורה כעין
עבודה זרה כמו שאמרו רז"ל כח"א כו) כל הכועס
כאילו וכו' (סגהדרץ צב) כל המשנה בדיבורו וכו',
ן בחובת הלבבות בשער יחוד המעשה (יש ת"ד)
חקיי
בענין עבודה מזוייפת דהוה כעבודה זרה ,ובפרט
עוןחילולהשםח"ו)אםכןהוהכזנותח"ו,והגםשהוא
באונס תוקף הנלוח והיסורין ,הנה הקב"ה כהן הוא
ואשת כהן שזינתה אפילו באונס אסורה לבעלה ח"ו
ולא מהני תשובה לזה ,הנה אלקינו סרחם ,כשישראל
עושין תשובה בראש השנה ובעשרתימי תשובה הם
נעשיןכבריה חדשה,כידועלך (סרע"ח שב-ד פ"א) דבראש
השנהחוזרים כל הדברים לשורשן כמו בשעת בריאת
העולם ,וידוע לך (שם פ"ב) סוד התרדימה הנה נעשין
כבריה חדשה ופנים חדשות באו לכאן ,וזהו הנרמז
ועשיתם אשה לי"י קרי ביה אנטה ,כביכול כנסת
כהראל נעשית כאשה חדשה לדודה וטהורה היא,
(ההלים קמה סו)64שרידמעם שככהלואשריודעםשי"י
אלקיו ,סו)
כו)על הדברים האלהיובן לך ברמז לשון הזהב
של חז"ל ,והוא מקובל בתורה שבעל פה
לפניו
עולם
(ר-ה 8ז ).בראש השנה כל
כבני מרון ,הנה לכל הפירוטביאםי שאמרועו
יט ,עוד
יר
רמ
בנ
ב
טעמא בעי למה ליה למימד לשון כבני מרון ,על

פי

כרחך

בני

משויחרשתשרי,מאמרב,יוםהכסא

כרחך לומר שהוא ענק נעלם ,ויש לדקדק אומר כל
באי עולם ולא אמר כל העולם או כל יושבי תבל
או כל שוכני ארץ ,אבל אגיד לך את אשר עם לבבי,
צונוי"י אלקינו ית"ש בעשה ולא תעשהלקיוט שמו
ית' ,דהייט למסור את עצמנו למיתה בבוא מכריח
להבריח לעבודה זרה ,והוא בלא תעשה (ויקרא כב לב)
ולא תחללו את שם קדשי ,ובעשה (שם) ונקדשתי בתוך
בני ישראל ,ועל פי חשבון הרמב"ם במנין המצות
(וסוניין דעלטא כוותיה אזלי) הנה המצוה הזאת ולא
תחללו וכו' מצוה רצ"ו (מנין מרו"ן) ,והמצות עשה
שלאחריה ונקדשתי בתוך וכו' (למסור נפשו בפועל
על קדורות שמו) היא מצוה רצ"ז ,וכבר ידעת שאין
שום דבר במקרה בחורתינו הקדושה למה דוקא
במנין ומפקד הזה בא לנו בושרה מצות קידוש השם

האך%3ך לך ,דהנה כתיב (שזקרן א ע) והחיות רצוא
הטוב (הנה בתיבת רצוא האל"ףאינה נקראת
במבפא) ,ואבאר לך את אשר עם לבבי ,יהי י"י
ע (יומס פו)
אלקיךעמךותבין דבר מתוך דבר ,הנהידו
ארבעה חילוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש ,עבר
ה ושב ,לאזז כחטםעדשמוחלין לו,
אדםעל מצותעיט
על לא תנוטה ,תשובה תולהויום הכפורים מכפר,על
כריתותומיתותביתדין ,תשובהויוםהכפוריםתקין
ויסורין ממרקין ,חילול השם (שהוא כעובד עבודה
זרה ח"ו) ,כולן חולין ומיתה ממרקת דכתיב (ישע"
כני) אם יכופר העון הזה לכם עד וכו' ,הנך רואה
אשר התשובה לבדה לא מהני לגמרי רק על מצות
את
עשה ,וקשה דהרי קיימא לן (קדושץ טס) המקדדי
האשה מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור
מקודשת שמא הרהר בתשובה ,הנה ונמצא רשע
גמור כהטמע אפילו נמצא בידו עבירות חמורות
כריתותומיתותביתדיןוחילול השם ,ולאלוהעבירות
לא מהני תשובה לחודה ,ואיך נוכל לומד מקודאין
שמא הרהר בתשובה ,ומאימהניליה תשובה לחודה,
והנה במקום אחר  )15הארכטבזהובכאן נאמרבקיצור,

ש

מז) תחלתס' דרך פקךדיד ,וש"ניסן תאמר ד דרוש ט והר"ח,
דף פ"ז ע" ,3ולקמן טאמר ד דרושי סערןכס.
יז) פ" ,בפסוקי מלהיות זכרותה שחטטת בתחלה אומרים
ככתוב בחירתך ושישייקד הנביאיםכניב לטור ובדברי
קדשךבחית לטמר ושחר כך אומרים טומר.

יששכר

ח

זה לשון הזהר (פרוטון במדבר דף קכ"א ).דרזא רמלה
דאיתחובין דלא מתכפרןעד דאתפפר בר נש מעלמא,
הדא הוא דכתיב אם יכופר העון הזה לכם עד וכו',
והאי יהיב נרמיה ודאי למוחא ומסיר נפשיה להמוא
אתר וכו' (רצ"ל מקבל עליו מסירות נפש) כמאן
דאתפמר מן עלמא וכו' ,וכדין קוב"ה מרחם עלוי
ומכפר ליה לחוביה ,עד כאן לשונו ,הנך רואה
שמסירת הנפש בכה באמת ,שמקבל
כפי הטצוה
שנצפוה ולא תחללו וכו' ונקדניתי וכו' אתחשיב
כאילו מסר נפשיה בפועל ,ואפילוהיהבידועוןחילול
השם (שהוא כעובד עבודה זרה) דכתיב עליה אם
יכופר העון וכו' מתכפר ליה ,והפעם הוא כנ"ל
דישראלכביכול נתקדשובקידושין לדודה ,והנהבזנות
ח"ו אחרי אלהי נכר הארץ נאסרים ח"ואפילו באונם
(דכביכול קובייה כהן נקרא) ,ש כן איט מתכפר
העון עד שפק"פ צורה ולבש צורה אחרת בגן עדן
חלוקא דרבנן ,אבל לפי דברי הזהר ,כיון שמקבל
האדם על עצמו מסירת הנפש בכח ,אתחשיב ליה
כאילו מסר נפשו בפועלונקיי
ה בחיים חיותו כבריה
חדשה ,זהו הענין והחיות רצוע הטוב ,החיות רצוע,
כשמוסרים נפשם בהסכמה אמתייתכאילווכו' ,ושוב,
אחר כך חיות חדש מאלופ"ו של עולם ונקלטה כבריה
חדשה(,תבין ,הא' בתיבתרצואאינה נרגשת במבפא,
והוא מורה על אלופו של עולם ,ויתבאר לפנינו),
על כן מצות לא תעשה ולא תחללו וכו' הוא ברורה
במספר רצ"ו ,ואחר כך מצות עשה ונקדשתי וכו'
במנין ומספר רצו"א באל"ף מאלופו שלעולם שנשפע
לו חיות חדש ,הטו"ב,שנקיטה כבריה חדשה ,ואפילו
ח"ו יש בידו חפאים גדולים (דכתיב בהו אם יכופר
העון וכו') מתכפרים כית שנקלטה האדם כבריה
חדשה ,וטעתה תתבונן הרמז ,כל באי עולם (היינו
עול"ם מלא כזהעי"ןו"ו לס"ד מ"מבנימפריא מרו"ן
רצ"ב הנהבאי עולם) עובריםלפניוכבני מרו"ן רצ"ו
נשנש] מצות קידוש השם ולאויהללו ,וכשתתמלא הו'
של עול"ם גם בא' בנימפריא כאו"א מצות עשה
ונקדשתיוכו'(עייןכל זהעניניםנפלאים בספרברית
כהונתעולם (אלו של יצחק פל"ד 4הנה טחב שם ,שהוא
מה שאומרים אחד כך ת) בכל פעם במוסף ונטם"ר
ן שם) הוא סוד
בהוספת האל"ף על תיבת מרו"ןעיי

שיי

החיות רצוא חטוב שנעשים כבריה חדשה על ינץ
מסירת

בני

משריחדשתשרי,אאמרב,יוםהכסא

מסירת הנפש בכח אתחשיב וכו' והש"י מתרצה
לישראל ,והבן
ם
נ
ש
ר
פ
י הדברים הנ"ל ית לדעתי כן
כז) עלפ
מדרש סתום אשר רבים תמהו עליו,
(הובא בספר כסא דוד יח* מז) להרג הגדול מו'
חיד"א זלה"ה),וזהלשונו ,בשעה שעקד אברהםאבינו
את יצחק בנו ,אמר ,רבונו של עולם תןלבני קנטרת
י תשובה ,עד כאן לשוט ,והוא לפלאיאג והנה "8
ימ
לומר שהיה להם הדבר בקבלה ,וסמכו קבלתםאקראי
ובראשית בג י0ויקיא אברהם וכו'י"י ירא"ה,היינו
המתקת הנצורות רי"ו (בנימפריא ירא"ה) בימים
ההם בזמן הזה ,אבל יתפלא כל משכיל למה שאל
אברהם המבוקש הזה דייקא בשעת עקידה ,אבל
לדרכנו הנ"ל יומתק הדבר ,דהנה אברהם אבינו
בראותו מעשה העקידה אשר צוהו הש"י לעקוד את
יצחק בנו החביבעליו יותרמחייו ,והנה היתה בזה
מסירת הנפש של העוקד והנעקד באהבת בוראם,
והנהעלידי הסכמת נפשם באמת עלתהלפניו ית"ש
כאילו נקלטה הדבר בפותל ,הנה הבין אברהם אבינו
מזה שטר מסירת הנפהק בכח והטוב לפני הש"י כמו
מסירת הנפש בפותל ונעשה האדם כבריה חדשה,
וממילא אפילו אותן העונות דכתיב בהו אם יכופר
וכו' עד וכו' כלהק אתכפרן במסירת הנפש ,והנה
התשובה מקובלת ביותר בעשרתימי תשובהכי אז
חוזרים כל הדברים לשורשם ,והם קנטרהימים בסוד
היו"ד מחשבה חכמה (זח"ב קס ).1כולם בחכמה קלטית
(ההלים קד כר 4יהנה בהוספת היו"ד על שנ"ה הוא
שינ"ה (שס"ה)בסודהכשדימה (הם לא )1בידךאפקיד
רוחי וכו' ממירת הנפש) ,על כן סגולת התשובה
באלו קנטרהימים מהני אפילו לעבירות דכתיב בהו
אם יכופר וכו' עד וכו' ,כי באלו הימים בצירוף
התשובה הנה הואמסירת הנפש (כמו שבתבתילעש)
בכח כמו בפח ,ונפהרים ישראל מכל סיב וחלאה
כקפן שטיד ,וזהו שאמר אברהם בשעת העקידה,
רבוא של עולםכית שאני רואה שטר מסירת הנפש
בכח ההטוב לפניך כמו בפועל ,ועתה תןלבני קנטרת
ימי תשובה וכנ"ל ,הבן.
 4ל טנ
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יששכר

כח)ריר1ב18י,ט עוד המדוקט הנ"ל ,עלפי מה דידוע

מכתבי מרן האריז"ל
(פרע""
מענין קלטרתימי תשובה בהם סוד הנסירה כנודע,
ליחן כלהדינים והגבורות לנוקבא והחסדים לדכורא,
ואחר כךעלידיהיחודפניםבפנים מתמתקיםהדינים
י החסדים ,הנה הדברים ארוכים בכתבי מרן,
עליד
ק
י
ת
מ
ה
ל
ם
י
נ
י
ד
ה
ד
י
ק
ע
ה
ם
ג
דפחד
והנה סוד
היה כן
י חמ"ד אברה"ם (בנימפריא ש"ך ה'
יצחק עליד
פעמיםדי"ן,הבן) ,ומעתהיומתק הדבר שאמר אברהם
י תשובה,
בשעתהעקידהשיתן הש"ילבניוקנטרתימ
י החסדים נקלטה
ותהיה התמתקות הדינים על יד
י אברהם אבינו,
בכל שנהמענין עקידת יצחק עליד
ובזה תתבונן מנהנ אבותינו תורה היא ,אומרים
בעשרתימי תשובהויפיופים וסליחות בכל יום מן
קיטרתימי תשובהענין העקידה ,הבן
כט) לףוך בשנותו את פעמולפני אבימלךוינר,טהו
וילך(תהלים %א) ,ה8להתנווני,א'הגם שרצה
להודיעט אימתי אמר המזמור זה ,למה ליה לסיים
ויגרהטהו וילך ,הלא המעשה שהיה מפורסם בכתוב
ושמ"א ס5 ,0ן למהכינה בכאן את אכהה בשםאבימלך,
על כרחך לומר ש" 8איזה רמז בדברים זולת הפשפ,
ואקדים לך את הנראה לענ"ד ,דהנה כבר כתבנו כמה
פעמיםיה מה שכתבו המקובלים (שער הליקוטים ההלים
נ סו) כל הנגורה שאדם לומד בעודו תטע,יונק ממנו
הספרא אתראעד שיעשה תשובה מקודם ,כמו שאמר
" ד נ)נירו לכםניר ואלתזרעו אל הקוצים,
הנביאירי
ם
י
כ
ו
ר
א
ו
נ
ל
צ
א
(והדברים
י )0בענין הרהור תשובה),
ואקדים לך מהדידוע ,התורההיאכביכול חכמתו של
יוצר בראשית (א"ב קמר) אורייתא מחכמה נפקוס
הראלית א א) בראשית בחוכמתא( ,ההליםקיאי) ךאשית
חככנה (זרא ע )0והתשובה היא בחינת בינה ל"ו**
י ק שובה ישראלעד הוי"ה אלקיך,היינועדהוי"ה
י
בניקוד אלקי"ם (פ"י"ג והנה החכמה נקרא אבא
כידוע~""ג ת).ובינה נקרא אימא ונקרא מלך העולם
כידוע(סיע"" *4ב *8א),עלכן (פרט חמדים ר4ח ב ה)בכונת
אבינו מלכנו,אבינו ,הוי"ה בניקוד פת"ח (מולי לא ט)
י (ת"ז
פיה פתחה בחכמה ,מלכבו ,הוי"ה בניקודציר"
ר
קכ)0בי"ההוי"ה צוךעולמיםציירעלמין ,וכב ידוע
לך גםכןד'חלקי פנת"א קטעמים הם בחכמה אבא,
נקודות הם בבינה שך העטם ,תהו שאמר לדוד
*ל"ד)

כשנותו

בני

מאמריחדשתשרי,מאמרב,יוםהכסר

בשנותו את מעמ"ו ,בעת ששינה את המעמים(היינו
שיהיו הנקודותקודמים),דהיינולפניאב"י מלך,היינו

קודם שעסק בתורה שהוא בבחינתאב"י ,אבא חכמה,
עסק בבחינת מל"ך ,עסק מקודם בתשובה ,בינה
מלך ,אז ויגרשהו וילך ,היינו שנירש לסטרא אחרא
וילך לו אל ארץ נזירה ולא היה לו יכולת לינק מן
הקודש( ,נםהאריז"ל (פרע-חשי-ח פתי) דרשכןוינרשהו
לס"מ) ,והנה בפסוק אינו מזכיר אתמי נירש ,דהנה
הםכי לאלהזכיר לאישסעעלפיך כתוב,כן נראהלי

י שזה הוא הנרמז בקריאת שם החדש
ל) ןנו4אהל
,
י
"
ר
ש
ת
ו
ב
ת
ו
י
ה
ל
'
י
ימי
הנה מתפשטת התשובה מלך בשיעור קומת עשרה,
עשרה פעמים מל"ך בגימטריא תש"ר ,הוא שיעור
קומת התשובה סלך ,ואות הי' רומז לחכמה היינו
תורה דאורייתא מהכמה נפקת ,וזהו תשר"י ,מתחילה
תש"ר תשובה ,ואחר כךי' תורה ,הבן( ,ועיין מה
שכתבתי עוד במאמר א')
לא) 3רזפלת אבינו מלכנו ,זכור כי עפר אנחנו,
הנהוג לומרזכור בקמ"ץנ*4ואיו לזה
ביאור לכאורה ,ומובן הדבר עלפי מה שבחב הרב
דיו ח"א פהב) בפסוק
הקדוש בעל עשרה מאמרות("?קוי
(ההלים קג יד)כי הוא ידע יצרנו זכורכי עפך אנחנו,
ופירש בו,כי הוא ידע יצרנו הזכוך בתורה שקדמה
אלפיםלעולם,כי כאשרעדייןעפר אנחנו רצ"ל כאשר
היינועדיין בהעפר קודם להויה כבר היתה התורה
ומבואר בה (ברגשית ח כא)כייצר לב האדםרעמנעוריו,
עד כאן דבריו ,ולפי זה נם בתפלה הנ"ל אנחנו
אומרים ,אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתינו,
ואחר כך אומרים זכורכי עפר אנחנו וכו' ,היינו על
פי מה דסבואר בזהר מהן ח"ג קיב) ברא דמלכאעייל
ן שם,וזהו שאמר
בכלחדרין ובכלתרעין בלא רשועיי
זכורכיעפר אנחנו ,כברנזכר בתורהבעודהיינועפר,
היינו בהעפר ,כבר נזכר שם (דביים ע א) בנים אתם
לי"י אלקיכם ,וכיון שאנחנו בנים ,פתח כל שערי
שמיםוכו' ,רהבןעייל בכלתרעין דמלכא,כן נראהלי
התשובה,

לב) אמר משה בתפלתו (נסובר גז סו) יפקוד ד' אלקי

הרוחותוכו' ,ודרשובו חז"ל (גטדב-ר כא סו)

י )4שיאמגדיש סלענה.

):

צ"ל צדיקים שחם טשטשם

י~טשכר

ט

כל המבקש צרכי ציבור כאילו בא בזרוע ,עד כאן
דבריהם,יש להתבונן אמרם בלשונםכאילו באבזרוע,
הוה להו למימר כאילו בא בחוזק או בעוצם וכיוצא,
ונראהלי לפרש ,דהנה הבא להתפללעל הציבור הנה
על כרחך צריך להעלות במחשבתו שהוא בדרנא
דצדיק ,הצינור הכמופיע אל הדור ,דבזולת זה בהאיך
אופן יעמוד לפני בוראו להתפלל על הציבור והוא
אינו ראוי להתפלל על עצמו ,ואיך יעלה זה האדם
במחשבתו שהוא בדרנא דצדיק הלא אין צדיק וכו',
ובפרם איש שפל ופחות מלא וכהדוק; בתוך תאוות
העולם ,הנה אפילו יעמיסו עליו בני הדור להתפלל
עבורם בחושבם שהוא צדיק ,הנה כל אישיודעננעי
לבבו ואיך יתרצה להם להתפלל עבורם ,אבל יתפרש
לי הדבר,עלפי מה ששמעתי בשם קדוש אחד מדברי,
בפסוקגזברים ו ח)ומינוי נדול אשרלוחקים וכשפמים
צדיקים( ,הנה על פי פשוטו אינו מובן ,האיך יפול
לשון צדיקים על חוקים ומשפמים ומוכרתני לומר
מצודקים) ,ופירש הרב הקדוש הנ"ל ,דהש"י יש לו
בתוךבני ישראל עמו צדיקים שהם חוקים ,וצדיקים
ודהם משפטים ,כמו שיש בתורה מצות שהם משפמים
מובנים על פי שכל ,ויש בתורה מצות שהם חזקים
מבלי טעם ,כן נטע הש"י בישראל נשמות כאלו שהם
צדיקים ומשפטים גא) מובן בשכל שהם צדיקים ,קורא
רכונה שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותא
לנפוציה ומסתפק במיעוט וכיוצא ,וישנם נשמות שהם
צדיקים בנזירת הש"י על דרך החוקים ,אינו מובן
מפני מה נקרא לזה צדיק ,ולמה בני הדור מחזיקין
אותו לצדיק( ,אבל הכל הוא מאת הש"י ,כי הוא
בורא כל הנשמות רבון כל המעשים אשר נעשים
תחת השמש ,הבן) ,ולפי זה שיעור הכתוב הוא כך,
ומינוי נדול אשר לו חקים וכשפמים צדיקים ,רצ"ל
הצדיקים של אותו הנוי קדוש הם כשופטים ,ונם
ישנם צדיקים חוקים מבלי טעם ,והוא ככל התורה
הזאת,היינודמיון התורה ש"ט בה חוקים וכבטפטים,
(כי נשמות ישראל הם אחוזים באותיות התורה
(ז""
חת קח)) ,כן שכזעתי והרחבתי קצת הדברים
ד5פ ,ןן 4אפרש לך דברי חז"ל הנ"ל ,דהנה אמרו
חז"ל (גרנות 3 )1תפילק דמארי עלמא כתיב
הפסוק הנ"ל ,היינו ומי גוי נדול אשר לו חקים
ומשפטים

בני

ים

משריחרשתשרי,מאמרב ,הכסט

ומשפמיםצדיקים ,ואמרו רז"ל (שק נשבעי"יבימיע
*5ע" סב ח)זו סערה,ובזרועעוזו אלותפילין(דמיטרי
עלמא),והנהזה שיש לפרשדברי חז"ל הכאומר הנ"ל,
המבקש צרכי ציבור ,והנה צריכין על כרחך לומר
שהוא בדרנאדצדיק,והנהיפול לב האדםעליובהאיך
אנפין אקום להתפלל על הציבור ,יודע אני בעצמי
שאין בי לא לערה ולא עבודה וכף ,הנה על זה

הוכיחו רז"ל מן התורה שלא יאמר אדם כן ,דכל
המבקש על צרכי ציבור כאילו בא בזרוע ,הייע
בתפילין (דמארי עלמא) ומה כתיב בתוומינוי
אשרלו חוקים וכשפמיםצדיקים,היינו כנ"ל שקטנם
צדיקים שהם כחוקה מבלי פעם ,והנח להם לישראל
אם אינם נביאיםבני נביאים הם,ויודעים הם ברוח
י אשר בקרבם אשר נשמת האיש הזה הוא מדרנא
י"

נדי

דצדיק ומעמיסיםעליו להתפלל בצרכי ציבור ,ואף
עלפי שאינו צדיק בכוספם ,הנה הוא צדיק בחוקה,

"ץ

הבן.

י תתבונן היפב מה שאמרו רז"ל בנמרא
רעלפ
(בנטת שס4כימינוי אשרלואלקים
קרובים אליו וכו' ,ומי נוי נדול אשר לו חוקים
וכשפמיםצדיקים ככל וכו'( ,אלו הבי פסוקים)דמיין
להדדי הם בחד ביתא ,ומה הואהדמיון,ולפי דבריע,
אחפרלו אלקים קרוביםאליו,
דהפסוקכימינוי

נדי

ייהבעידןעקתיה(,הרישמדבר
דת
נו
מתרגמינןלקבלאצל

מענין התפלה שנתקבלה מישראל) ,ואחר כך אמר
ומיעי איטרלוחוקים וכשפמיםצדיקים וכנ"ל,
ומתקבלת התפלה אף על פי שאין הצדיק צדיק
בחוטפם רק צדיק בחוקה ,וזהו שאמרו חז"ל דהנך
פסוקידמייןלהדדי והם בחד ביתא,והבן

נדי

לנ) ללראשדץשנה כלבאי עולםעובריןלפניוכבני

מרק (ד"ה 0ז 4.בנמרא ך" ).חבא
וכולם נסקרין בסקירה אחרץ עד כאן דבריהם ,והוא
לתימה ,וכי זו היא דבר חדש בראש השנה דוקא,
הלא כל הנבראים שבכל העולמותאין להם כחהקיום
בכל זמן ועידן רק מהשנחוע היפעו וחיותו שהוא
טחיה אותם בלי הפסק ,ובהסיר ח"ו השפע מאיזה
בריה תתכפל הבריה הזאתוהיה כלא היה ,אם כן
בכל זמןועידן כל באי עולם נסקרין בסקירה אחת
ומהו החידחט בראש השנה ביום הדין ,ואנב נדקדק

הנישכר

עוד בלשת התנא בכהטנה ,בראש השנה כלבאיעולם
וכו' ,למהליה למיסר בלשון כל באיעגלם ולא אמר
כל הנבראים או כלהיצוריכן
ןץנה אפרש לך את אוטרפירשנו (אגראדילה וירא קיץ).
במקראי קודש אצל אברהם בהתפללועל מדום
בשעתהדין ,הנה נאמר שםשימשיתיח כקוינש אברהם
ויאמר האף תמפה צדיק עם רשע חלילה לך מעשות
וכו'צדיק עם רשע וכו' חלילה לך השופפ כל הארץ
וכו' ,והנה מה ש"ט לדקדק במקראי קודש הללו הוא,
א' מאי הוי מלקא דעתא דאברהם חסידא קדישכן
איטר הש"י ח"ו ימפה צדיקים עם רשעים,ומי חשוד
קוב"ה וכו',ג'יש להתבונןייתור לשון,כיון דכתיב
האף תספה וכו' למה אמר שוב חלילה לך מעשות
כדבר הזה להמית צדיק וכו' ,ועל כל פניםהויליה

למימר בקיצור חלילה לך תקשות כזאת,ג' אמרו
שוב והיה כצדיק כרשע הוא ייתור לשת לנמרי,
ד' ב'כפי"ן כצדיק כרשעאין להםביאור(,הכי) נהם)
כד ב ,רושע ר ט)
שנמצא דמיוע בכתבי הקודש(ישעי
כעם ככהן ,בכל מקום צריך ביאורכי לא דבר ריק
הוא ,רקצריכין להבין ב' דמיונות זה כזה וזה כזה
עלכן נאסרב'כפי"ן,ה'אוסרושובהלילהלך השופם
כל הארץ וכו' ,למה תיאר השי"ת בשם שופם כל
הארץ ,וחנראה ,דהנה הצרפית אמרה לאליהו (טל"ח
יז ש)באתאלילהזכיראתעוני
,ופירשורז"ל(פסיקהא
ג ק שאמרה,עד שלא באתאליחייתי נחשבתלצדיקת
בערך הרשעים ,וכשבאת אצלי הנה בערכך כרשעה
אחשב ,הנה דעתלהבין בזהחסדיהש"י אשריחשוב
האדם לצדיק בערך הרשעים ,הנם שאיע צדיק
באמיתי כשסעריכין מעשיו ננד הרשע הנה בערכו
צדיק הוא לצדיק יחשב ,והנה בערך רוממות נדולדל
י חובתו ננד בוראו,
ית"ש אין שום נברא יוצאיד
האדם
ל
וצבא מרום לא זכובעיניו ומכ
ן
כ
ש
הארציי
שוכני בתי חומר ,אבל הוא ית"שאינודן את האדם
אלא כערך הארציים הנומה אחר תאות החומריית
כי בעפר יסודם ,ובהעריך איזה אקט פרמי אנטר
כובש תאוותובצד מהיותרמשארי האאטיםהחוסרים
הנה לצדיק יחשב.
רבטערצדץנבאלביאורמקראיקודשהנ"ל ,אמראברהם,
האף תם8הצדיקעםרוצע(רס"ל
שהוא
י
ו
ו
א
צדיק בהצפרפותעם הרשע,היינוכשסעריכיןמעשיו
עד

בני

מטריחרשתשרי,מאמרג,יו
םתרועה,דר"חא

נצר מעשה הרשע הרי הוא צדיק ,הגם שאינו צדיק
נסור באבנן) הלילה לך מעשות וכו' להמית צדיק
עם רשע וכו'(היינו כנ"ל ,אותו שהוא רק צדיק כזה
בהצטרפות עם רשע) והיה כצדיק כרשע (רצ"להרי
אם תעשה כזאת הנה יהיה הצדיק כרשע והרשע
כצדיק ,דהנה הצדיק לאיהיהלוקיוםלהצדיק ולצאת
ידי חובתו ננד היוצר כלכי לא יצדקלפניו כל הי,
ואםכן לאיהיהלצדיקקיום כמולרוצע ,והרשעיהיה
לו תענוג כמו להצדיק שמאמין,כיון שגם הצדיק לא
יקוה להצמדק ,הנה מוסב לובין כךובין כך ליהנות
מן העולם הזה בהיתר ובאיסור) הלילה לך השופט
כל הארץ וכו' (רצ"ל הלא אתה הוא השופט כל
הארץ ביהד כדי להעריך מעשה צדיק שיהיה רק
צדיק בהצטרפות עם הרשע ,וגם מעריך מעשיהם
שהם ארציים שוכני בתי חוסר,עלכן אסר השופט
כל הארץ) הבן ,ומעתה תתבונן את אשר נילו לנו
הכמינו ז"ל ברוה קדשם ,תנא וכולם נסקרין בסקירה
אחת ,בכדי להעריך מקנטה ישראל נגד האומות
בהצטרפות ,וכן הצדיקים בהצטרפות רשעים הנה
יחשבו לצדיקים וה' ית"ש יצדיקםביוםהדיןומוציא
לאור מחפפיהם ,אסן,כנ)
לד)  780:2עקרידינים חקה הדת או"ח) (סימן לס"ד
אות א' בשםפרי הארץ),מי שבא לבית

ןשםבאגראנכלהביהרבסור.
נב)שיי
כג) עזיזשתי

המד מערסת ר"הסימן באות  %ד"הוהנהדברי הרב

יששנר

י

הכנסת אחר שבירך התוקעויטמע התקיעות,עיין
שם שחייב לברך אחר כך ,כיון שעדיין תקיעות
דמעומד לפניו,עיין שם ,מיהו הא קמבעיא לי ,אם
לא שמע הברכות וגם לא שמע התקיעות מיהטב,
ושסע התקיעות טעוסד בלא ברכה ,והנה אהר כך
רהבה לתקועבפני עצמו להשלים המאה קולות שפי
הקבלה ,אם יברך עליהם ,וצריךעיח בדבר.
לה) שכ! (אות ד') בשם שו"ת קול אליהו ,יהודאין
לו לתקועעל סדר הברכות של מוסף דהוי
הפסקה,עיין שם ,פליאה דעת סמני ,הלא זהועיקר
המצוה המצווהעלינו לתקוע דוקא על סדר הברכונך
ותקיעות מייטב אינז אלא תקנה ,וגם כן תקיעות
בלחש מיקרי תקיעות יהיד כיון שכל יהיד מתפ%
בפני עצמו ,ומיהו "ט לוסר ,שאף עלפי כן התוקע
תוקעלהוציא הציבורידי הוכתם,ויהיהאיךשיהיה,
הפסק הזה הוא דבר תטיחכק.
לו)לטם כספך הנול (אותיתידוסישריטתועתיםהלים
עתים שוטה ונשא אחרתעליהאין למנותו
לשליה ציבור לימים הנוראים וכו'( ,הקרא סו ה) וכפר
בעדוובעדביתו,בית אהד אמר רחמנא %אב'בתים,

עיין שם בשם הרב שבותיעקב (ה"מ סף כק ,הנה כתב
סתםימים הנוראים ,והנה וכפרבעדוובעדביהדאיש
רק בכהן גדולביום הכפורים,וצריךעיון (ן5ן סגרשדי
חמדמערוב ראשהשנה ןטן % 1ח1עיפש).

מאמר ג
יום תרועה
נוידובר כמהדרדסיםמענינימצותשופרכידה'הטובהעלינה
ונקרא המאמריוםתרועה.

דרגש א'

לתקיעת שופר
א) מדרש (הק"ר כס  0בחדש השביעי באהד לחדש
' יהודה נר נהמן פתה
(ויקרא כג כד4י
המלש חו)עלהאלקיםבתרועהי"י שופר,בשעה
קה
בן
שהקב"ה יחטב ועשה לכסאדיןבדי
יוא עולה,מאי

עיה

טעמא איקים בתרועה ,ובשעה שישראלנומלין
את שופרותיהן ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא
שופר,
דק ויחטב בכסא רהסים דכתיב י*י
ק
ב
יך עליהם
ומתמלא עליהם רחמים ומדהם עליהם והופ
מדת

בני

םתרועה,דרוש א
מאמריחרשתשרי,מאטרג,יו

מדתהדין עמדת הרחמיםאימתי בחדש השביעי,עד
כאן לשונו ,מה שיש להתבזקן ,א' מה הוקשה לו עד

שהוצרך לפתיחה לתרץ קושייתו ,ב' אומרו בשעה
שהקב"ה ירטב ועולה וכו' ,יוגנב מיותר דאין לו
ביאור ,ג' אומרו בדין הוא עולה ,הנה הוא קודם
לתקיעת שופר ,והראיה מן הכתוב עלה אלקים
בתרועה ,הנה נאמר בכתוב שהעליה בדין הוא
בתרועה ,ד' אומרו עומד מכסא דין ויושב בכמא
רחמים ואחר כך אמר ומתמלאעליהם רחמים ומרחם
עליהם והופך עליהם מדת הדין למדת הרחמים ,מה
הוא החילוקבין כל אלה הלשונות הכפולים,ה'מיומו
אימתי בחדש השביעי ,זה אין לו גיזרה.

לרץנרארק

רבא לדקדק למה לא אמר הכתוב כמו

באינך (במ"ו יום לחדש השביעי ,בעשור
לחורט השביעי ,הוה ליה למימר גם בכאן) באחד
להיסט השביעי ,למה אמר בחדש השביעי באחד
לחדש ,ועוד בא לדייק ,בתורהעומדיי כס א) לא נאמר
רק יום תרועה יהיה לכם ואינו מבואר באיזה כלי
,ונםתקיעהאינו מבואר והוצרם ללמוד שופר
יריעו
שבעל
פה,
ותקיעה ממקום אחר עלפי ימודי תורה
ם
י
י
מ
מ
ת
נם בא לבאר הממיכות לפרשה הקודמו
אני
הוי"האלקיכםומרטץילבממיכורע בחדשהשביעיוכו'
להנהליישב כל הנ"ל פתח לה פיתחא מהכא ,עלה
שופר ,הנה התחיל
אלקיםבתרועההוי"ה
בהשםב
ינכבד ,וגם התחיל
קה
בשם אלקים זממיים
בתרועה וממיים בקול שופר ,על כן דרש לה בזה
האופן ,להיות דבתורה אצל ראש השנה לא נאמר
שופר ולא תקיעה רק יום תרועה ,הטופר ותקיעה
למדו ממקום אחר בימודי תורה שבעל פה ,ומעמא
בעי ,אבל הוא לרעתי ,רהתורה למדה דעת לישראל
בזה ,במה שביארה התרועה בפירית ,והשופר
והתקיעה הניחה ברמיזותיה שילמדו ישראלעלידי
ימודי התורה שבעל פה מלכות פה ותורה שבעל פה
קרינן לה (ת"זיז),כיהיום ההואיום המלוכה להמליך
מלך העולם על כל העולם כמו שאומרים ותמלוך
אתה הואי"י אלקינו לבדךעל כל מעשיך ,זה היום
תחילת מעשיך ,וברא את העקם בכדי שיקרא מלך
א) שהויגל ישרה בארכת בבייצא דקרזיעהא ,רצהז אגרא
דגלהוישלהומציגש"א.

יששכר

כי אין מלך בלא עם ,ונברא העולם בשביל ישראל
י מלכים (שגתסו),
אשר המהימליכוהו ש ק נקראובנ
(הבן מאד) ,הנה התורה לא ביארה רק התרועה,
וקראה את עצםהיוםיום תרועה ,התרועה מורהעל
אימת הדין גנוחי גנח ויילולי יילול (ר"ה לד  4והוא
התחלקות הקול לקולות קצרים ,מורה על הצמצום

ידעת

ח"ה)
שהואדין (פת"ח שב"ו סוס"ב) כאשר
(ן"" ש""
ן (מצרי אור נערכת סף
מעניןבוצינא דקרדינותא א),ומעני

סי ע"ד)אותיות מנצפ"ך המצמצמין אתהתיבהשבאין
במוףהתיבה,והדבריםעתיקין,כללו שלדבר,התרועה
מורה על הדין ,וזה ביארה התורה שקראה את עצם
היזםיזם תרועה ,שעצם היום הואיום הדין ,ורמזה
לנו התורה ברמיזותיה אשר נלמוד מעצמינו עלידי
יסודי התורה שבעל פה שופר ותקיעה ,להורות לנו
שעלידי מעשינו יתהפך מדת הדין למדת הרחמים,
דהנה שופר מרמז לתשובה עלאה בינה אשר שם
ן בשורשן כנודע כמע"ח שכר פ-ק,
מתמתקים הדיני
ן שופר כענין שפרה (שמות א סו) שמשפרת את
ישו
ד (סוטה יא) הבן ,וכן על זה מורה התקיעה קול
הי
פשומבאורך(מבליצמצוםכתרועה)רמזלהתפשפות
הרחמים (מבלי צמצום)
רלפי זה תתנונן ,התרועה המורה על הדין ,הנה
זה מבואר בתורה על עצם היום שמתחיל
בעצםבדין ,והשופר והתקיעה המורהעל התפשטות
הרחמים אינו מבואר בפירוש ,רק התורה רמזה לנו
שנלמדהו אנחש מעצמנו ,להורות לנו שזה תלוי
במעשינו שעל ידי מעשינו אנחנו גורמין להמתיק
הדין ולהתפשמות הרחמים.
ההן ש"ט לפרש במקראי קודש לדוד (תרצים פא ק
תקעו בחדש שופר להנה הזכיר תקיעה ושופר
מה שאינו מבואר בפירוש בתורה אצל ראש השנה,
על כן אמר) בכמה ליום חגינו (רצ"ל אני אומר לך
את הדבר הנעלם ומכומה בתורה ביום החג הזה
שאינו מבואר לא תקיעה ולא שופר ,ואמר מעם מה
שכימתה התורה הוא) כי חוק לישראל הוא (אותו
החוק נממר לישראל שיפעלו הם התפשמות הרחמים
ה מורה התקיעה והשופר ,על כן צריכין הן
ששי
ללס"ד הדברהזהבעצמן ,מהשאיןכן התרועה המורה
ש הדץ והמשפם שהוא מהש"י עצםהיוםיוםהדין,
זה מבוארבפיראט בתורה,וזהו שאמר) משפסלאלקי

יעקב

בני

מאמריחרשתשרי,מאמרג,יו
םתרועה,דרים א

יעקב (שכן אמר התרועהבפירכם בתורה ,והתקיעה
והשופר ילמדו ישראלכי חוק לישראל הוא)
ךזדץ 1פירוזם הפסוק שהתחיל בעל מדרגם לפתיחה,
עלה אלקים בתרועה ((ב"ר לג ד) אלקים מורה
על דין ,הנה זה עצם היום נקרא יום תרועה שהוא
הוראת הדין כמו שכתבתי לעיל ,אבל מתהפך הדין
לרחמים על ידי ישראל ,וזהו שאמר) הוי"ה בק%
שופר (קול,היינו קול פשום תקיעה ,וגם שופר מורה
ל הרחפים ,אלואינןמבוארין בתורה רק לומדים וה
ישראל ,להורות שנמסר להם) בשעה שישראלנומלין
שופרותיהן (דייקא) ותוקעין (דייקא) לפני הקב"ה,
עומד מכסא דין ויושב בכסא רחמים ,וזהו שאמר
הוי"ה (מורה על רחמים) בקול שופר ,הקול פשום
והשופר אינן מבוארין בתורה ונמסר ללימוד של
ישראל להורות שעלידי מעשיהם נעשה זה הענין

ודלנ
ה דוקא זה החודש מיוחדלדין ,דחנה (פרחח ש"מ

נ"ב ע"ד)י"בצירופיהוי"ה הם ,בכלחדרםצירוף
אחד ,בחדיש ניסן ראש חדשים הוי"ה כסדרה מורה
רחמיםנמורין,ובתשריחדשהשביעיהצירוףהשביעי
והי"ה,יוצאמסופי תיבות (ברגשיתיב )10ויראואוהלה
שרי פרעה ,הצירוף הזה מורה על דין ,השם הזה
בצירופו כשתרבע אותו כזה ך' "1וןוש"יךדץי"וץ
בנימפריאדי"ן(,עיי
ן במפרברית כהונת עולם (נאמר
ם
י
ר
ב
ילו שליצחק פ' מרש)ד
,
)
ם
י
ר
ק
י
ל
א
ר
ש
י
ש
כ
ו
מהפכין
מדתהדין לרחמים הנה מתהפךהצירוףשיהיההוי"ה
כסדרה כמו בניסן( ,והוי"ה כסדר גם בריבוע
בניממריא חמ"ד ,הבן) ,על כן תראה בתורה במקום
שנרמזצירוף זה השם תיכף נרמז הוי"ה כסדר ,והוא
בסופי תיבות שרי פרעון ויהללך אותקן סופי תיבות
הוי"ה כסדרכינעריה זהתיכףעלידי מעשה ישראל,
וזהוגםכןהוי"הבקולשופר,הבן
ךמץך אשר שמעתי בשם חכם אחד ,על הא דאמרו
חז"ל נ"ר ב מ) דהמלאכים שואלין להקב"ה
אימתי ראים השנה ,וכהשיב הקב"ה אני ואתם נשאל
לישראל ביתדין של מאה ,דקשה ולמה לא שואלין
בחדשים אחרים ,אך הוא ,בכל חדש רואין הארת
השם הנכבד כסדר הצירוף השייך לאותו החדש ,מה
ב) עדןיחסחיש מחמר אסימז ד ,וף לח ש"ג

ישכשך

יא

שאין בן ביום ראש השנה הנה הצירוף הזה הוא
והי"ר3וישראלעלידימעשיהןמהפכיןלחסדורחמים
ומאיר כסדר כמו בניסן ,ש כן שואלין המלאכים
אימתי ראש השנה ,והנה בל חדש בלול מן בל הי"ב
צירופים ,על כן נקרא חד"ש מנין י"בצירופי הוי"ה
מנין יש"בב) ,אבל אף על פי כן עיקר ההארה מן
הצירוף השייך לחדש ,ואינך כלולים בו ,וזהו שאמר
במדרש ,בשעה שהקב"ה יש"ב (היינו הארת י"ב
צירופים כנ"ל) ועולה על כסא דין (היינו שמתעלה

ומאיר ביותר צירוף השביעי היוצא מסופי תיבות
ויראך אותלל שרי פרעה ,הנה) בדין הוא עבה,
ואחר כךעלידימעיריהן של ישראל מתהפך לרחמים
וכסדרההיוצאמסופיתיבותשריפרעותויהללךאוה"ע,
י קול השופר נעשה שם
וזהוהוי"ה בק %שופה עליד
הוי"ה כסדר
ומבאך המדרש ,האיך הואהעניןעלידי ק %השופר
להתהפך לרחמים ,אמה שהוא עלידי קול
השופר שהוא הבל ,כביכול נתמלא הוי"ה ברחמים,
כי מילוי שם מ"ג הוא הב"ל ,מוצאפי הוי"ה יחיה
האדם (דירים ח ג) ,שם מ"נ בניממריא מחי"ה בסוד
(פתיח ש% 1-ס"ה) ואתה מחיה את כולם,וכיון שנתמלא
כביכ %ברחמים ,אזי הוא ית"ש מרחם עליהן
זאת וער אחרת ,שהופךעליהם גם מדתהדין למדת
הרחמים(היינו שם אלקים הנזכרבעלייה עלה
אלקים ,הופכו גם כן לרחמים ,כי מילוי אלהי"ם
ביודי"ן בגיממריא ברחמי"ם ,ומסכים גם מדת הדין
לרחם עליהן ,והנה נלמד זה מן התורה ,הפרשה
שלפניה מסיימת אני הוי"ה אלקיכם ,הרמז ,אני
הוא הוי"ה רחמים אשר הייתי מתחילה אלקיכם
בדין ,תוכלו אתם לפעול להפוך לרחמים) אימתי
בחודש השביעי (שאז צירוףךהי"ה צירוף השביעי
מתיבת חד"ש המורה מספרו לי"ב צירופין) באחד
לחדרם( ,תוכלולגרוםעלידימעשיכם שיתהפךלצירוף
האחד ,היינו השם המיוחד צירוף הראשון) ,וזהו
שסיים בעל המדרגם ,אימתי בחדש השביעי ,על כן
נבתב בחדש השביעי ואחר בך באחד לחדש ,הבן

ב) סל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נם הרים
תראו ובתקוע שופר תשמעו ("שי" ש גא
הנה אין שמיעה נדולה מן הראיה ,וכיון שבראות

עינים

בס

מאכר

מטריחדשתשרי,מאמרג,יו
םתרועה ,דרש ב

עיניםיראו הצרועה למהלן לשמיעה ,והנראהעלפי

יסודות הבמילין בהעעק"ם להרטהוות כבריה חדשה,

והוא כעק מסירת הנפש בקריאת שמע,בין והתבונן
ג) שבהקר בזהר ("4א ק)18שאין להתוודות ולהזכיר
חפאים בראש השנה בפופיו רק ב0ת"ר

מה שכתב הרב בספר ברית כהונת עקם
ממק פ"א) ,טופ"ר במילואו שי"ן וא"ו פ"א רי"יט
בגימפריא תתקס"ד,מניןיהודאעלאה שמ"ע שרא"ל
(בזולת השמותהוי"האלהינ"והוי"ה שהםבנימפריא
ב'פעמים מז"לסודןנוצר חסדונקהבנימפריאעכו"ם
הב"א) ,והנה שמ"ע שרא"ל אח"ד בנימפריא
תתקס"ד שופ"ר במלואו כנ"ל,וזושיש לפרש ,כתקוע
שופר תשמעו ,תכוונו יחוד שמע,וענין כוונת יחוד
שמעלפי הנ"ל (כנ"ל) דהנה אמרו בירושלמי (תחזיות

במחשבה'),ובכתביהאריז"ל (ולע"השכ"יסיפ"ג)מבואר
ד' סדרי תקיעות לכפר
על ד' ראשי עבירוות ולרשתי נרמז הדבר בתורה,
מה שאמר שר
היית תקיעות מירכב,
2:%סנאגמזכיר
לכפר עלעון עבודה זרה
ולבפליצראדעבודח זרה ,מלבד שכל זה מיותר ,אבל

ע 1פ'נשופי) .דהה במקוה מחק'סיחק,

א גש=;ת אל,

(אלו ש5

או1ה1אנד,
ם"אשר חטא וכאשר יתחרפ ההד]ליכנם במקוה
סודמ מרובעתרמז לאימא קד"טא ,ומתקפל בה תלת
נו תלת כעוברבמעי אמו ,וטתבמל כמעפ ממציאות

שההבלי; בהחקי אשי

גומה בפילה גן כנעשה

אל %עדיום הכפורים הן המה מקוה טהרה לישראל,
הלא המה תתק"ם שעותומתהויןכבריה חדשה (כמו
שכרובתילעיל (מאמר א סימן ג) במה שאמך ר' עקיבא
בכהונה (ימס פה) אשריכם ישראל וכו' מקוה ישראל

י"י וכו'),וענין הביפ %כתתק"סכי הואי"ופעמים
ששים,כי כלבריהיש בה ד' יסודות ,וכליסוד כלול
מכולם הרי י"ו יסודות ,על כן צריכין י"ו פעמים
ששים ,וזה נםכןבמילוי שופ"רבנימפריא תתקם"ד,
הנה תתקם"ד הוא כנ"ל ,והוספת ד' הוראת הד'
ג)

9יד אל %מאמר אסיקו ט,יעה מאמד 8סימן ג,איר

ז1
מאמרגסימ

עיבה ושההזיה.

ה דע שר
יהנ

וקודם השנקבל ,לבפל
יצרא דלשון הרע ,והנה והנה העם ההוא היה ראש
נ1זה עשו;עוש.ם בק %ש מ  %ה ~ מ
8

הושעיה ,חד אמראי זו אומה כאומה הזאת ,בנוהג
שבעולם אדםיודעשישלודין,לובששחוריםומתעפף
שחורים ומנדל זקנו שאינו יודע האיך דינו יוצא,
אבל ישראלאינןכן ,אלאלובשיםלבניםוכו'ואוכלים
הגותים ושמחים,יודעין שהקב"ה עהשה להם נמים,
עכ"ל ,הנההקושיאמפורסמותדנראהמדבריירושלמי

י
מגיא
רי

דיבור ,הסכי לא להזכיר אמר שר המשקים את חטאי
ל"ז'נ :חנם
היום בדיבור ,ובראה לי,
דיבעבור זה נמסר ד' העי מתרח כעת להזניר

גן
:

פעמים

בםת"ר ,יבהם כז

(ען8י

כ פ טקץ קנ"ג

עיד"

05אנטריעשה פסל ומסכהוכו' ושם בסת"ר ,הנהזה
בגמול יצרא דעבודה זרה בסתר
ולא בדיבור,
ואידך (שס כ8גז)איטר תלדכי תאכלם
קכו
בו
י' בסת"ר ,הנה
הוא
ופרא דקפיכותדמים,ואידך (שמ4ביביב)כי
אתהעשית בסת"ר ,שאמרנתן לדוד ,הנה הוא

ביי

י
יצרא דנילוי עדיווג ואידך יבהם כז כד) מכהבריעמ
הו
במת ר' הנאמר ש"תהרע(,כיון) נם) הצורך לבפל

דרוש ב'

ד) ירד2,למי (ף 9"" 8= 8אמר ר' סימון ,כתיב
יבהם ד ה)ומינוינדול אשרלוחוקים
וכחופפים צדיקים וכו' ,ר' חמא בי ר' חנינה ור'

1כפ1

מ

יצרא דשפיכות דמים ,לאוחז שהעמתריואחרני,
המשק

כל נהיצהן)(הנצחייך הללו במת"ר

הזה דמצוה להתנהנ בשמחה ולא יחרד מאימתהדין,
ן נראה בהיפך ,דאמרינן (ו"ה לב)
והנה בתלמודאדיר
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,רבונו של עולם
מפני מהאיןישראלאומריםלפניךשירה(הלל) בראש
השנה ויום הכפור ,אמר להם ,אפשר מלך יושב על
כסא דין וספרי חיים וכו' פתיחים לפניו וישראל
אומרים שירה ,הנה מזה נראה דצריכים להיות חרד
מאימת הדק ,וגם בזאת זה ,וכי מלקא דעתך שכל
ישראליהיו בפוחים שלאיניעאליהם שוםדיןוהרי
אנו

בני

מאמריחדשתשרי,מאמרג,יוםתרועה,דרושב

אנורואין בכליום כמה אנשים וכו'( ,וכבר עמדועל
זה הרב בעל יפה מראה ובעל בינה לעתים (עת האטף

דרוש ב)) ,ועוד מהראוי להתבונן דרשת ר' סימון
מהפסוקומיגויגדול אשרלוחוקים ומשפפיםצדיקים
וכו' ,הלא אין בפסוק שום רמז לדרשתו ,והנה בעל
יפה מראה ורבים אשר עמו שינו הגירסא והביאו
הפסוק (דבוש ד ז) כי מי גוי נדול אשר לו אלקים
קרובים אליו וכו' ,מיהו בכל ספריהירושלמי הגירסא

כנ"ל וקשה לשבש כלהמפרים.
תערהטבה לדעוך עלפי מה שכתב הרב בעל עשרה
מאמרות (במאמרחיקורדי
ן חלקא' (פיס))
בענין הא דקיימאלן (קחשק ס) אם ר1ב1זכיותמיקרי
צדיק בדיש ,ואם רובו עונות וכו' ואפילו מחצה על
מחצה ,כובש גהטא מעביר ,הנה קשה הלאקיימאין
(ביק נ) כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו' כי מלך
הכהטפפ הוא (פשלי כס ו) ומלך במשפפ יעמיד ארץ,
ואיךיהיה דבר ויתור לעונות לויהיה שהם מועפים
ק הזכיונך ואמר הרב הקדוש הנ"ל ,כשהמשפפ הוא
על דרך כהכפפי התורה לא נקראויתור(כי כך הוא
חובתם של ישראל ,כיון שהם בני בנים של וזורה
הנה להם יאתה כפטפטי התורה) ,והנה כשהרוב
זכיות הנה קיימא לן במחפפי התורה (שטת כג ב)
אחרי רבים להפועל וכן אפילו במחצה על מחצה
הנה מדה פובהצריכהלהיות מרובה ממדתפורעניות
טי "5טנ 4ואם כן בשגם לפורעניות אחרי רבים וכו'
הנה מזה תפדל המדה פובה כובש תשא מעביר,
(ועוד נראה לי ,במשפתי התורה בעולם הזה ,בדבר
השקול בספק לכאן ולכאןאין מוציאין מיד המוחזק
אפילו בדיני ממונות (חי"ר סחה נ"ב) ,הנה כשהכף
מאזניםשקולים הוה כדבר השקולומטין לזכות),עיין
שם בדברי הרב
מקמןאי קשיא הא קשיא ,האיך אנו אומרים לפניו
ית"ש(וידוי תום נתק אנומלאיעון ואתה מלא
רחמים ,איך יתואר הדבר הזה אפילו כשאנו מלאי
עת ח"ו הש"י יתמלא עלינו ברחמים ויסלח לנו,
הלא זה ודאי איע על פי כלשפמי התורה ואם כן
מיקרי ויתור ,אבל יתפרש הדבר גם כן עלפידברי
ד) עיע תפוז אב מאפר ד מעט ד ,שלול טומר בטימןיא,
כסלו טבתמאמרדסימןמאמה.

ישמ

יב

הרב הקדהט הנ"ל (שם מהבג בפסוק ("טה א ק) לכו
נא ונוכחה יאמרי"י אםיהיו חפאיכם כשנים כשלג
ילבינו ,הנה דקדקנות מהו נא לשת בקשה ,האיך
יצדק הדבר שיאמר התובע לטעבע בבקשה ממך-נלך
ונתוכח בדין ותראה שבודאי אתה תזכה בדין ואם
כן למה יבקש ממנו שילך עמו לדין ,ויתפרמט הדבר
(עלפידברי הרב הנ"ל,פי') אםיהיוחפאיכםכשנים
כשלג ילבינו שהוא על פי הדין והלכה בהחפפי
התורה( ,סנהדרין גה) עניועיטיך באים לדין אומרים
לעשירלבויך כמותו או הלבישתו כמותך ,והנה הש"י
ב"ה דימוהו הנביאים (ת"א ז ס) לבוזריה כתלג חיור,
והחופאים בעוה"ר לבוזרם אדומים כשנים (מן תוקף
הדינים הנעשים מן העונות) ,הנה הבורא ית"ש
כשעומד כביכולעמנו להיות כבעלדיןכביכולכלנובע
עם הנתבע ,הנה להבורא ית"ש אי אפשר לומר רק
החלוקה הזאת הלבישהו כמותך ,הנה עלפי כבטפפי
התורה הדין הוא שיסיר הש"ימעלינו הלבושי שנים
שהם העונות וילבש אותנו מחלצווע ואם כן אפילו
ח"ו אנו מלאיעון,כיון שעלפי כהטפפי התורה הוא
שיסיר הש"י מעלינו את העונותאין כאן ויתורכיון
שכתורה הוא,עלכן הבורא ית"ש כחפץ להצדיק עם
זו אפילו ח"ו תלאי עת ואי אפשר לורנר רק עלפי
כהטפפי הגזורה ,הנה מבקש מעדתך לכו נא (בבקשה
מכם) ונוכחה (כביכול אהיה בעל דינכם כתובע עם
הנתבע,אז אהיהיכול עשות בלאויתורכיון שכתורה
הוא,הדין הלבישהו כמותך,עלכן) אםיהיו חפאיכם
כשנים כשלגילביע
ועלפי זה פירשתי הפסוק (שעף נ ט) קרוב מצדיקי

מייריב אתי נעמדה יחדמי בעל בפטפטי יגש

אלי ,הדקדוקים רבו ואין להאריך ,ופירוטנו ,דהנה
הקב"ה כביכול הוא הדיין הוא העד הוא הבעלדין
(חטת ד כב) ,הנהביוםהדין כאשר יבואובני האלקים
להתייצב עלי"י ,ויבואו ח"ו לסדר פעיותיהם נגד
ישראל ,הנה הש"י הואהדייןולפניויעמדו לכחטפפ,
הנה כשיבוקר ח"ו הפנקס הנה בהכרח הוא ח"ו
עשות טשפפודין,כי מלך הבהטפלו הוא,ואיןויהגר
רק כשיהיה על פי כהטפפי התורה איזה המצאה,
הנה אומרים ישראל ,קרוב מצדיקי (היינו המצדיק
שלי בוראנו ית"ש הואקרובי,כי אנחש עמוסיםמני
בפן ,ועלפי התורה קרוב איעיכול להיותדייןבין
לזכות

בני

מאמריהרשתשרי,מאמרג,יו
םתרועה,איוש ב

לזכותונוי (8רמ -0ט) ,על כן)מייריב אתי (לפניו
ית"ש ,אבל) נעמ0ד"ה יחד(היינו כביכול ית"ש יעמוד
עמי להיות בעלדיני כתובע עם הנתבע ,אז כשיהיה
כך) מי בעל כפטפטי ינש אלי (להיות בדומה לי,
וילב"טני כביכול ממלבושיו ,ויסיר מאתנו הלבושי
שנים,ויאמר ראההעברתימעליךעוניך והלבש אותך
מחלצוועוזהיהיהעלפי כלטפפי התורה כלאויתור)

ועוד אקדים לך את אשר שמעתי בשם כבוד דודי
זקני סבא קדישא מוה"ר בהגולם זושא זלה"ה ה),
כפסוק (תהלים פא ד) ונקעו בחדש שופר וכוי כי חוק
לישראל הוא וכו' ,הנה נראה שאומר מעם לשופרכי
חוק לישראל וכו' ואינו מובן ,ואמר הרב הקדוש
הנ"ל,כשהש"י רואהכביכולפענותהמקטרינים,והוא
ית"ש רוצה להושיע את ישראל ולזכותם ,והנה הוא
ית"ש מלך בחוטפםיעמיד ארץ ,ושואלים המקמרינים
מה טעם יש בדבר ~הושיע לישראלכיון שאין זכות
ח"ו ,אזי אומר הש"י כתורה וכמנטפם הוא ,כיון
שישראל מקיימים מצות שהם חוקים בלא מעם,
הכהטפט צדק הוא מדה כננד מדה לזכותם ולהקטיעם
מבלי פעם ,וזהו שאמר ,תקעו בחדש שופר וכו' כי
חוק לישראל הוא (חוקה מבלי פעם ,והוא הנעשה)
משפט לאלקי יעקב (כן הוא הכחטפפ צדק ,כיון
שמקייטים ישראל בחוקה מבלי פעם ,אזי הכנטפם
הוא שיוושעו מבלי פעם) הבן

ועל

י זה פירשתי פירוש הפיוט (מושיומים גוחנים)
פ

(והוא כמדומה מאנשי כנסת הנדולה) ,באין
ר מ %מניד פשע ,תניד ליעקב דבר חזק
מליץיינט

וכנטפם ,וצדקנו בחוטפם המלך הכפטפט ,לא נודע
פידוחן של הדברים ,ולדרך הנ"ליובנו הדברים בטוב
טעם,באיןמליץיינטר מולמניד פשע (ופענותהמניד
פשע הסה חזקים ,וסקפרנ שאיז כאן זכות להושיע,
והמליץ כאשר אינו מוצא פעם לדברי מליצתו,אזי
אתה השי"ת) תניד (להמקפרינים) ליעקב דבר חוק
וכבטפט (רצ"ל ליעקב הנם שאהטיעם בחוקה מבלי
טעם ,הנה כפטפט הוא,כיראוי הוא להם במדה כננד
מדה,להיותנם הםמקיימיםחוקיםמבלי טעםראויים
להוושע מבלי פעם ,ואז) וצדקנו בפטפט המלך

") פיזסמי

טבתסימרדרימזמאוגךסזמז.

יחכר

הכהשפמ (רצ"ל הנם שאתה מלך הכהפפמואי אפושר
לעשות דרך ויתור ,אבל באופן זה הנה בפטפט הוא
ותוכל כביכול לצדקנו בכהטפט אתה מלך הכבטפט
ואין כאןויתור) הבן הדברים
ההן אשר פירשנו (כקו טבח מאסר ד סימן מא) בתורה
(במדבר יש ב) זאת חוקת התורה אשר צוהי"י
לאמר ,הלאמר מיותר כמו שכתבתי שם ,ולדרך הנ"ל
מובן ,זאת חוקת התורה אשר צוהי"י (בחוקהדייקא
מבלי פעם ,הוא בכדי) לאמר ,שיהיה הוא ית"ש
יכול לאמר ולהשיב מענה להמקטרינים ,מהראוי
להושיע לישראל מבלי טעם ,וכתורה וכשטפט הוא
כיון שהם מקיימים מצות בחוקה מבלי פעם
פעם דברי חז"ל במדרשיהם
דבזה ננון נם נן
זס
ופ
(הק"ר כש ג)במב
יוק (תהלים מז ו) עלה אלקים
בתרועה וכו' בשעה שהקב"ה יהטכ על כסא דין
בדיןהואעולהוכו' ובשעהשישראלנופליןשופרותיהן
וכו' עומד מכסאדין ויחטבעל כסא רחמים(עיין מה
שכתבתי בדדהט א') והוא כמו שכתבתי ,בתחילה
כביכול כשיווצב על כסאדין בדין הוא עולה ,היינו
לשפוט בדין ,והנה באין מליץ יווצר וכו' ח"ו ,אזי
כשישראל נוטלין שופרותיהן (והוא חוק לישראל,
כמו שאמר הכתוב (ההלים פא ד) ונקעו וכו' כי חוק
לישראל הוא) ,אזי עומד מכסא דין ויחטב על כמא
רחמים (כאמור שהוא כבטפט לאלקי יעקב) ,כיון
שישראל מקיימים חוקים מבלי טעם,ראויים לנטועה
מבלי טעם וכתורה וכלפטפט הוא.
להעיקה נבא להתחלת המאמר שהתחלנו ,ומי נוי
נדול איטר לו חוקים ומשפטים צדיקים,
הוקשה לר' סימה ,האיך יתואר על חוקים וכפטפוטים
לקרותם צדיקים ,ונם אם נפרש מצודקים ,הנה זה
יתכןעל כבטפטים,היינו כשנבחין בשכל נתבונן אשר
ןהשכלצדקתם
הואההט"מ צדק ,אבלהחוקיםלאיבי
כי לאישינ שמץ מנהוכי חוקה הוא,ונם מהשייכות
בזה לנשותהנוי או לקטנותו ,לא הוהליה למימר רק
ומי נוי אשר לו חוקים וכו' ,אבל לפי כל דברינו
הנ"ל מובן בטוב פעם ,דחנה הוא ית"ש בהנטותו
במדת החסד לישראל ,הנח מדת החסד נקרא נדולה
יהנדיה והנסורה וכו'),
(כד3צזיב וזהב ש קא) לךי"
אז ישראל נקראיםנוי גדול שמתנהנ עמהם במדת
הגדולה

בנבי

מאמריחרשתשרי,מאמרג,יוםתרועה,ביושב

גונדולה ,ואמר לפי הנ"ל ,מינוי נדגל (מי הוא עוד
נוי כזה אשר יתכהנו עמו במדת הנדולה ,ובאיזה
אופן יתנהנו עמו במדת הנדולה הלא מלך המשפט
הוא ,אמר) אשר לו חוקים וכבטפטים צדיקים (רצ"ל
אשר לו מצות בחוקיםועלידי זה כאשר יתנהנועמו
במדת הנדולה הוא כהטפמ צדק כי ראוי לכך מדה
כננד מדה על פי התורה ,ותעמיק בדבר ,חוקים
וכבטפטים צדיקים ,החוקים והמשפטים צדקו יחדיו,
הבן ,ונםעלפי דרך הראשוןה*) ,והוא,כיון ש"טלנוי
הנכבד הלזה כפטפטי התורה,אזי יתנהנו עמו עלפי
כפטפטי התורה בתכלית מדת הנדולה נםבאין בידו
זכות ,והוא כמו שכתבתי לעיל בפסוק נעמדה יחד
מי בעל כפטפטי וכו' ,והוא כביכול הש"י בעל דיננו
ואוסרים לו הלכישהו כמותך ,והוא על פי התורה
אם יהיו חטאיכם כשנים כשלנ ילבינו וכו' ,וזהו
שאומר בפסוק הלזה חוקים וכשפמים צדיקים) ככל
התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום (רצ"ל
הנם שאני מתנהנ עמכם במדת הנדולה והחסד שהוא
חוקה מכלי מעם ,עם כל זה הוא משפס כפי הדק,
חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת וכו' כפי
דרכי נתיבות התורה,וכיון שהואעלפידרכי התורה
אין כאן ויתור) ,וזהו שאמר ומי נוי נדול וכו' ,מי
הוא עוד נוי כזה שיהיה אצלו המנולה הזאת ,כי
בכל האומות אם יש כפטפט ודין איך יצוייר חסד
ונדולה ,ובאם יש חסד ונדולהאיןדין ,אבל בישראל
שפיר יצוייר חסד ונדולה במשפט צדק ואמת ,וזהו
שייסדהפייט(שחייתים  1דר-ה) ואתה במשפט תעשה
צדקה ,ממילא לפי זה תבין היטיב ,אשר הדרוש
שדרשו איזו אומה כאומה זאת וכו' ,לובשין לבנים

וכו' ,יודעים שהקב"ה עושה להם נסים ,הנה נדרש
שפירעל הפסוקומינוינדול אשרלוחוקיםוכהטפטים
צדיקים ,והוא דרהט נחמד על הפסוק הזה כאשר

יתבאר

וזענה אמירת ההללאומרים ישראלעל כלנם שנעשה
להם,ענין נ"מ הוא לשון הנבהה והתנשאות,
כמה דאת אמר (ישעי סגי) הרימו נם וכו'( ,שם י
ח )1
כנשוא נם הרים וכו'( ,שם ה כן,יא יב) 1נ12א נםלנוים
ה*) ע"פ דרך העשרהמאמרותהנ"ל.
*) פירושמנהג.

יששכר

ינ

וא' ,הס מט כסיאלעמים אריםנסי ,מורהללשוןנס"י
על דבר שהוא ננבה חוץ לנבול ומדה ,הן דבר שהוא
חוץ לטבעי נקרא נם למעלה וחוץ מן נבול הטבע,
הן דבר שהוא לם4ה מן השכל וכיוצא ,והנה מלאכי
השרת בראותם הנם שנתבקר פנקסיהם של ישראל
בשעתהדין עם כל זאת הש"י מנטיעם ועומד מכסא
דין ויושב וכו' ,הנה הוא דבר למעלה מן נבול הדין
והכהטפט והשכל ,אזי יחייבו מלאכי השרת שיאמרו
ישראל הלל כמו על כל נם ונם ,והש"י כחטיב להם
אפשר מלך יה"ב על כסא דין וכו' וישראל אומרים
שירה ,אין מחוייבים בזה לומר שירה כיון דאין זה
נם חוץ לנבול הדין והכהטפט ,כי החסד שאני עבטה
עמהם בדין וכפטפט יחוייב להם בשמרם כפטפטי
התורה וכנ"ל ,ומה נם בשמרם חוק"י התורה כנ"ל
יחוייב הדבר בדיני התורה להקטיעם בחוק"ה מבלי
טעם ,זה הוא התשובה למלאכים ,אבל ישראלביודעם
י חובתם
את רבונם ויודעים את אשר לא יצאויד
בתורה ומצות וח"ו חטאו והעוו ,ועם כל זהיודעים
אופיאי) של אלקיהם 12הואירחםוייעט
ה עמהםנמים
דייקא ,שכפי הוראת מעשיהם ח"ו לא יזכו בדין
וצבא המרום לא זכו בעיניו ,ומה שמח"י מרחם
עליהם להנטותם לחסד והוא חוץ לנבול הוא נסי,
הנה הנם שהםמחוייבים להיות הרדים מאימתהדין,
עם כל זה הםמחוייבים להראות שמחה,ביודעם שהם
ממקבלי התורה ויעשה הש"י עמהם טצדקי להושיעם
בחסד עלי
מ כהטפתי התורה וכפי האמורלעיל ,והכל
באמת והכל בדין ,הבן הדבריםכיאי אפשר לבאר

נעלפי

זהתבין מה שאמרו רז"ל(ירושלמיחגיגה פ"א ה-ז)

בפסוק אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו (ידם"
ס יא) ,דרשו בו ,הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו,
והוא תמוה ,אבל עלפי הנ"ל ,כי כל הענינים הנ"ל
שהקב"ה מתנהל עם ישראל הנה הוא עלפי מדת
המשפט לבעלי התורה עלפי התורה ,אפילו אם ח"ו
עוברים על כמה וכמה מצות ,וח"ו "טבידם עבירות,
אףעלפיכןכיון ששומרים את התורה,היינוכענין
דבר חשוב שהאדם שומר אותה הנם שאינו נהנה מן
הדבר ההוא עם כל זה שומר אותה מחמת חשיבות
הדבר ,וכענין שתמצא באחאב ומל"ג כ) הנם שהיו
הדורעובדיך עבודה זרה ,עם כל זההיו מכבדין את
התורה

בני טמרייש

תשוק טטרג,יו
םתרועה ,דרא ב

התורה ונצחו אז המלחסה עם בן הדד (מהזדין קב),
דכיון שישראל מראים חשיבות התורה ומשפמיה,
הנה סתנהנ עמהם הש"י עלפי כשפמי התורה ,מה
שאיןכןכשאין התורה חשובה אצלם,דהיינובהביאם
כשפמי ישראל ח"ו לפני ערכאורע או ח"ו התכים
בחוקתהנוים ונימוסיהם בדברשאין היצר פכריחם,
או בהמנע ח"ו בניהם מן התורה ובלמדם לשונות
הנוים וכיוצא ,הנה בזה מראים ח"ו שאין התורה
השובה בעיניהם ,הנה אנשים כאלו פראים בעצמם
שאין להם חלק בתורה ,ואפשר הם מן כתות הערב
רבהמבזיםתלמידיחכמיםותלמידיהם ,והמהשונאים
את התלמידי חכמים יותר מסה ששונאים אומות
העולם את ישראל ,הנה אנשים כאלו לאימנעעבורם
ן את עסו בחמד
ח"ו מוכות ישראל ,והש"י ידי
להנסותםלתחיהולישועה ולרחמים ,והכל בחמד והכל
בדין עלפי הוערה כנ"ל ,והאנשים החמאים האלה
בנפשותם לא ישפמום במשפמי ישראל כי בקשו
להתדמות לנויי הארצות ,והתורה אינה חשובה
בעיניהם לשטרהעל כלפנים בחשיבותו וזהו שאסרו
רז"ל (אבות פ" 1ב) בבת ק%שיוצאת מהר חורב ומכרזת
ואוסרת אוי להם לבריות מעלבונה של רירה ,הבן
הדבר ,והנה הש"י כחפץ להצדיק עםזו ,אטר,הלואי
אותי עזבו ותורתי שסרו ,בי אז אני יבול כבישך
להמות כשפמיהם לחסדעלפי הרהרה

דלפידברינו הנ"לתבין
ל
ע
סה
אבדה
הארץ וכו'ו)
בפסוק (עמיה ס הס
דבר זה נשאל לחכמיםולנביאים ולמלאכי השרתולא
פיר,טוהו ,עד שפירשה הקב"ה בעצמו וכו' ויאסר ה'
על עזבם את תורתי וכו' ,אסר רב יהודה אמר רב
ן כל
שלא בירכו בתורה תחלה ,והוא דבר סתסיהעי
רואה ,היתכן שבשביל חמא זה אירע דבר נדול כזה
גם כ
ן מאסר חז"ל (ג*מ פה)

ולא מפני העבירות החסורות שצעקוהנביאים בזמן
ההואעון עבודה זרהונילוי עריות ההפיכות דמים,
ונם למה לאיכלו החכמים והנביאים ומלאכי השרת
לידעלפריט הדבר עד שפירשה הקב"ה בעצמו ,אבל
יובן הדברעלפי הנ"ל,כיאפילו אם ח"ו ישראל "ט
בידם עבירוות הנה בבוא זמן הדין הנה זה דרכו
ו)

ציץתיוו מאמר חטימרז.

שכר

ית"ש להתנהג עמהם ברחטים עצות טרחזק שפי
משפמי התורהויצאובדימום,עלכן לאיכלו החכמים
והנביאים ומלאכי השרת לידע סה זה היה בשעת
החורבן שלא נעשה להם כדבר הזה ,עד שפירשה

הקב"ה בעצסו ,דהנה החתנהנות שהקב"ה ית"ש
סתנהנעםישראל בעצותעלפי כשפמי ההגרהכנ"ל,
הוא דוקא כשעל כל פנים הרהרה חשובה בעיניחם,

אפילו ח"ו יש בידם עבירות הוא מהכרח תאוות
היצר ,סה שאין כן בעזבם את התורה לילך ח"ו
בניסומי הנוים וכחטפמיחם ומלבישיהם ולשוטתיהם
וכיוצא דברשאיןהיצר מכריח ,הלא זה יורה שאין
התורה חשובהבעיניהנע הנה לא יתדט בעצות הללו
עלפי הרהרה כשח"ל,הבן,והנה הברכהשסברכיןעל
התורה תחלה הוא אשר בחר בנו טנל העמים וטען
לנו את תורתו ,הנה היא ברכה ושבח לנותן התורה
על אשר נתן לנו דבר חשוב כזה ,הנה סי שסברך
תחלה (בלב שלם ובנפש חפיצה) זה יורה שהדבר
הזה חשוב בעיניו ,סה שאין כן מי שאינו סברך
סורה שאין הדבר דיבוב בעיניו ,הנה ח"ו בבוא
לכחטפמ ידקדקעסועל כלמעשיו ולאיתדן במשפמי
בניבניה של תורה,והוא אשרפירשה הקב"הבעצסו,
הבן.
י גלל הדברים הנאסרים למעלה ,יונח לנו
ועלספ
ד
ו
מ
ל
ת
ב
י (ר"ח ח"ד ה"ה)
ל
"
ז
ר
ר
מ
ו
ח
כ
ירו,טלס
רב כחטרשיא בשם ר' אידי ,בכל הקרבטת כתיב
ו בכל הקרבטת הסומפין כתיב (נמדיר כה)
חמא(היינ
שעירעזים אחד לחמאת) ,ובעצרתאין כתיב חמא
ואלא שעיר עזים אחד) ,אסר להם הקב"ה ,מכיון
שקבלתםעליכםעול הרהרה מעלהאנים כאילו
לא חמאתם,חייט עלפי הנ"ל ,אם נקבלעליטעול
התורה הנה הש"י ישפומ אותנו ברחמים על 8י
כחטפמי התורה ,דהיינו אפילו ח"ואין זכות ואפילו
אנו סלאיעון ח"ו אף עלפי כן יעשה עמנו הש"י
על פי כחטפמי התורה ,וכביכול יעמוד עמנו לדין
ולבושיה טזלנ חיור ,ועלפי כחטפמי התורה כביכול
הוא לוסר לו הלבישהו כסותך ,הנה יסיר סק~יט

הבנדים המתשעים כשנים וילבישטבנדיישעומעיל
צדקה ,וזהו שאסר טעלה אני עליכם ,מעלה דייקא,
עליכם דייקכן (היינו לבישת בנדי ישע עליט ,על
דרך (הקראים אס ובנד כלאיםושעטנז לא השלהעליך)
אז

בנבי

םתרועה,דר"חג
מאמריחרשתשרקמאמרג,יו

ואזתחיוכאילו לא חפאתם*),ויקויםבנו (ישע" א יח)

אםיהיו חפאיכם כשנים
כסטלגילבינו ואםיאדימו
כצן~ע כצמריהיו,עוונלצם,א דאזל(סגדמבדךגנ שןמ
לגלימא מעל כתפיה ליזמר
בדימוסויחננוכימי
) הע"ה
.

תטהתבין מה שאמרו רז"ל

יחכר

ט

ורטוב ירחמט לנאלנו וליזל,דכיוןדקבילעל שצמו
נאולת עולם במהרה דיני "שורדו הנה שקלוב
ד זה
מא'

יגי

בימינו אמן.
אבי,עי
מעליוהבגדיםהמתולעיםכשניםוילבישטצמחלצותויכפרו
כלעונותיו,הבן.

דרוש ג'
ה)ירר,טלמי (תש 8שמ -5א ה-ג 4אמרר'סימון,כתיב
(ההלש ם  )1רבות עשית אתהי"י אלקי
נפלאותיך וכו' ,למועבר רבותקלטית אתה וכו' ,מכאן
ואילך נפלאותיך ומחשבותיך אלינו ,והנה אין מן
הצורך להאריךכיהעניןאינו מובן כלל(,עייןבעין
יעקב (בפ" הכתב) וביפה מראה פירושיהם) ,ולדעתי
יתפרש הענין בסוד ראש השנה ענין התפלות
והתקיעווע הנה למתבונן בכתבי מרן האריז"ל (פת"ח
שכ"י "5א)יראה אשר בראש השנהחוזר הכלבעולמות
לקדמווע כעין בריאת העולם ,ובפרפ תבין הענין
בבנין המלכות (ממליכין אלקי עולם ברוך הוא וברוך
שמו) ,וידוע סוד הדבר נמסר לישראל עם קרובו
בענין מצות השופר ,בסוד עורו ישנים מתרדמתכם,

יעל הרמב"ם ז"ל ואמר (הל' תשובה
כאשר נחה רוחי"
ך
ר
ו
ע
ל
הישניכן ויציבא
פ-ג היד) בנזעם השופך שהוא

מילתא דנאעלפי דרך האמתלעוררמהשינה מקבלת
המוחין מחדש כנודע (פת"ח שם "5ג4יהכל נעשה על
ידי מעשינו ,בריאת העולם מכ"ט מחוטט עלידי

התעוררות השופר ,והוא הנרמז בתורה
יום תרועהיהיה לכם ,דהנה קודםביאת ישראל ,הנה
היתהפעיתהיום בכל שנהנתנטית מעצמהעלידיו
ית"ש ,ואחר כך כאשר נתן לנו הש"י את תורתו,
יום תרועהיהיה לכם ,כאילו מכחט בעצם כל סקפטי
המונד כ 5א)

התחדשותהעולסותנעשהעלידינו.

שתעמיק עוד ,יום תרועה לשת ("טע" נד יט) רועה
התרקעה הארץ ,היינו נסירה ,נסירת
המלכות (נקראת הארץ (מ"אג ,".הנה הפירוט,יום
הנסירהיהיה לכם עלידי מעשיכם ,וכן "טלפריט
יום תרועה ,לשת ריעות וחיבור ,התחלת מעשה
לקרב ולהג"א החיבור פנים בפנים ,הואיהיה לכם,

הכלתלוי במעשיכם ,והנה אתה רואהלפי זה ,פעולת
היום להתהוות בריאת עטם מחדש הוא על ידי
מעשינו,ואיךהיה קודם שקיבלו ישראל את התורה,
הנה היה עושה הש"י בעצמו כביכול הפעולה הזאת
בכל שנה ושנה ,הספיק מחשבתן של אוראל כמו
בשעת בריאת העולם שהספיקה מחשבתן של ישראל
לאתערותא ,כמו שאמרו רז"ל (נ"ר א ד) כהראל עלו
במחשבה,שינרמו הם כלהפעולותבמעשיהן,הספיקו
מחשבתןלמייןנוקבין קודםעטייתן,וכהיום שננמרה
עטייתן ,הנה נתגלה שגם מחשביכן של ישראל
הצליחה לפעולה ,הבן הדברים ,זהו שאמר ר' סימון,
רבות עשית אתהי"י אלקי ,לשעבר אתה בעצמך
עשית ,ואמרי"י אלקי ,להיותך אלקי היינו סיבתי,
וידעת בידיעתך שבהמשך הזמן אעשה רצונך
במצותיך לנרום התחדשות העולמות בכל שנה ,מכאן
ואילך הנה נתוודע כי נפלאותיך (וגם) מחשבותיך
(מאז ומקדם קודם ביאתנו לעולם (הבא) הזה]) אלינו,
הבן הדבר שאמר דוד דייקא הפסוק ,שהוא מרכבה
למלכות (ז"איס) ,ונפשו יודעת מאד ענין פעולת
ישראל ביום זה.
אהבה מקנטר הפסוק למה שלמעלה (ההליפ מ ה) אשרי
י מבפחו ,שכל מעשיו הוא
הנבר אשר שםי"
ם
י
נ
ו
י
ל
ע
ת
ל
ו
ע
פ
ם
ו
עבור כבודו ית"ש לנר
בגבהי
מרוסים,ולא פנה אלרהבים קטמי כזב(,היינו שלא
יהיה מן אותן הכתות שאמרו עליה
ם בזהר (ת"ז כב)
צווחין ככלבים הב לנא מזונא),כי העיקר לשום כל
מגמתו להגדיל מלכות שמים ,כי הנה רבות עשית
וכו' ,וכהיום כל נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כנ"ל,
ומיהואהפתי אשרידע שכלעיקר התהוותהעימות
מתהווים על ידינו ,איךיניח הפועל הזה ויתפתה
לפרפים קפניםההווים ונפסדים
וזהו

בנני

מאמריחרשתשריןמאמרג,יו
םתרועה ,שחטר ה

חתושיש לפרש (ההלים פס 0ז)אשרי העםיודעי תרועה,
(וכי כלהנוים אינםיודעיםלהריע כמו שהקשו
חז"ל (ויק"ר כס ד) ,אבללפי הנ"ל יתפרש,יודעי תרועה,
היינו יודעים סוד התרועה להתהוות התחדשות
העולמותולהנדיל מלכותשמים,תרועה,ריעותוחיבור
קוב"ה עם כנסת ישראל),י"י( ,רצ"ל שהתרועה היא
להתחדשות העולמות אשר המה מעשה י"י,כי עד
עתה רבות עשית אתה י"י ,ממילא העם היודעים
זה) באור פניך יהלכון ,כל הליכתם ועשייתם הוא
להתהוות אור פניך יחוד פנים בפנים ,ולא יתפתו
אל רהבים ושפי כזב להיות צווחין וכו'( ,ההלים שם
ט ק) בשמךיגילון כלהיום ובצדקתךירומוכי תפארת

יששכר

עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו ,ולמה זאת להם
להיותם מבקשים הפרמים הקפנים כנזכר ,ממילא
יהיה להם כל פוב עולם הזה והרמת קרן בן שמן,
כיון שינרמו על ידי מקיטיהם התחדשות העולמות
והנדלח מלכות שמים ,מי הוא אשר יעמוד ננדם
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ,הלא הם עיקר
המציאות ,הלא שרפים ואופנים וחיות הקודש יהיו
בעוזרם ,ויאמרו להיוצר כל,אבינו שבשמים תהא לך
קורת רוח מישראל בניך ,תביאמו ותפעמו בהר
נחלתך ,ותתנדל ותתקדש ותתרומם על כל ברכח
ותהלה

דרושדי
ו) דירןסאטש עוד אשרי העם יודעי תרועה וכו'
כס ד)
(חדרים פס מז) ,דקדקו רז"ל(יי
אלאק"ייודעים
וכי כל הנוים אינם יודעים להריע וכו',
לרצות את בוראם בתרועה ,והקושיא מפורסמת מה
היא הריצוי ,אםמפנישמקיימין מצותיו של הקב"ה
שצוהלהריע ,אםכן הואהדיןבציציתותפליןוכיוצא
נאסריודעים לרצות את בוראםוכו' ,ונראהלי לפרש
י מה שכתב בספר חובות הלבבות (שער אהבת 11
עלפ
י ואוהביו,
ד
י
מ
ת
א
ו
ה
ה
ב
שממר
-5ז)
מימני יראיי"
ואחדמהמימנים המובהקים אמר ,תראהפניהם שעלה
עליהם האור וכשתעמוד על הלבבות תראה לבבות
נשברות לאלקים ,רצ"ל פניהם הם אדומים כאור
מחמת תשוקתםלייצרם ובוראם ,ולבבותיהם נשברות
לאלקים מפחדו ומוראו ועל אשר אינם יוצאיםידי
חובתם בעבודתו ית"ש ומצותיו ,והנה הואמימןאיש

הישראלי האמיתי ,אבל כל האומות אין
המימן ,כי הנוי אפילו בעבטה איזה מעשה תצוה
כנת צדקה וכיוצא נבה לבבו בחשבו לצדקה מא"ע
להש"י ,והנה הסימן הזה רמוז בתרועה,כי התרועה

להם זה

הוא הברה מהבל הלב קולות נשברורג יורה על לב
נשבר ,ופני התוקע מתאדם (עיין בכונת האריו"ל
(פרע-ח ששהו )8-5כונת הארתפני ההנקע),וזהו שאמרו
רז"ל יודעים לרצות את בוראם בתרועה ,שעלידי
רמיזת התרועה מרמזים לבוראם ראה נא מהבינינו
לאומות ,וסימנינו מימן התרועה כמו שאמר ההוא
חמיד ,תראה פניהם שעלה עליהם האור דמיוןפני
ההרקע ,וכשתעמודעל הלבבות תראה לבבות נשברות
לאלקים דמיון תנועת התרועה מהבל הלב ,וזהוי"י
באורפניךיהלכון,הבןכיקצרתי.

דרוש ה'
ז)דיתפרש עוד אשרי העםיודעי תרועה
) מה
מזג כבר כתבתי לעיל ודרוש י
שהתעוררו חז"ל ופירשו יודעים לרצות וכו' ,וקשה
מה אולמיה דהרועהיותר מכל המצוות ונראה לפרש
כפשופו ,בפעם השופר שהוא בלא דיבור ,והנה
הקש הוא קודם לדיבור והוא כח הדיבור ,רישיון
(ההמס 5ט

קי

וקודם התעוררות הדיבור יתחתך קול ההבל מכנפי
ריאה המתעורר מן הלב אנטר הואמכהייך הרצון מן

הפוח ,אם כן הקול היא כהליכת הרצון להדיבור,
והנה נאסר בתורה (ננדנד כס )8יוםתרועהיהיה לכ"מ,
רצ"ל להנאתכם ולפובתכם כמו שכתוב בזהר ("4א

ק)4יחיב עיסקא לסיתקע בסטופר ,היא עצה נפלאה

עו

בנבי

מאמריחדשתשרי,מעטרגיוםתרועה,דדינו

אפילו עלפי כשופו להתעוררות הרחמים על גבראל
ביום הכהטפת לאלקי איום הוא יום הרת עולם ,הנה
בריאת העולמות היה כביכול בהתעוררות מחשבת
ישראל וזח-אכר ).ישראלעלו במחשבה ,הוא המחשבה
הקדומה כביכול אשר מחשבתן של ישראל היה
לבחינתמייןנוקביןכביכול לאתערותא דלתתא ,הנם
שלא היו ישראל עדיין במציאותן הנה לפניו ית"ש

עבר ועתיד יחד( ,כי עבר ועתיד המה נחלקים רק
בזמן ,מה שאין כן למעלה מן הזמן) ,הנה התעוררות
מחשבתן של ישראל היה לבריאת כל העולמות
והנבראים אשר בתוכם ,וכביכול גבראל נקראים
(יה-א ד כג) המה היוצרים יושבי נפעים עם המלך
במלאכתו ,אם כן כיון שהמה יסוד הבריאה המה
שורש הכל והם עיקר המציאותן והנה זאת התורה
אשר שם משה ראשית אמריה תאמר (בראשית א 04
בראשית ברא 1כ( '1פסק"ז א ח) בשביל השראל שנקראו
ראשיות (ר"ה לב ).וברחהטיזן נמי מאמר הוא ,ולא
מפורמט בו מאמר כי לא יצדק לומר בו מאמר ,רק
ראשיות המאמר ,הייה כביכול רצח ומחשבה אשר
היה בשביל ישראל ,הבן
תלבה ביום הקדשן והנורא הזה יום הרת עתם,
אשר כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרון
(ר"הב.ג המרחם עלבניוילודי שכקטועים ,יהב עידנא

2,4שכר

פו

למיתקע בשופר,יוםתרועהיהיה לכם ,לכם להנאתכם
ולפובתכם ,כאשר יתעוררו ישראל קול בלא דיבור
הוא כחטיכת הרצון קודם לדיבור כמו שכחבתילעיל,
כביכול באתערותא דלתתא אתער עובדא דלעילא
(זח4א פח) ,ויסתמו פיות המקפריגים בהתעורר הענק
אשר ישראל עלו במחשבה ורצון ,תעלידי שהםהיו
ן כינ ,היה בריאת כל
במחשבה ורצה השיי
העולמוועואין מקוםלמציאות כלבריהבזולת חטראל,
ממילאמי הוא מהנבראים אשר יפצה פה לקפרנעל
עיקר המציאות מהנבראים ,הנהבזית העיקר ח"ו
אין מקום לשום נברא ואיך יקפרג הפפל על עיקר
מציאותו,ואז קול שופר עתכייעלמתעוררים רחמים

על גבראל עיקר המציאותן בהתעורר הרצה השיט

הקדום אשר ישראל עלו ברצונו ,וזהו והטרי העם
יודעי תרועה ,על ידי שרועצם מתעורר בחינה
המהשבההוא הדעת אשרהוא התנלותהרצהכלינול,
וזהו שאמר יודעי תרועה( ,ויראתי להרחיב דיבור
מזה מבלי קבלה) ,וזהו שפירוטו חכמינו ז"ל,יודעים
לרצות את בוראם בתרועה,עלידיהחינקה כעעעורר
רצון בוראם ,הוא הרצון הקדום כביכול עטר גבראל
עלו ברצונו כביכול ,לאקיטהכן לכלגוי ,אשרי העם
שככה לו

דרוש ר
ח)ןיתפרשעוד(תדרים פטטז)אשריהעםיודעיתרועה
י"י באור פניך וכו' ,הנה ידוע מה
כס קוכי כל הגוים וכו' ,ועוד
שהתעוררו רז"ל
(ויקדי
מהראוי להבין מהו הסיוםי"י באורפניך וכו' ,והנה
נאסר על פי מה שאמרו בגמרא (י4ה לד ).אתקין ר'
אבהו בקמרי תקיעה וג' שברים ותרועה ותקיעה,
(דמספקא לן מהו התרועה האמורה בתורה,איגנוחי
גנח(היינושברים),איילוליילול(היינומריעבקולות
קצרים) ,על כן עביר תרווייהו) ,ומקשו דלמא גנוחי
ננח וקמפסקא תרועהביןשבריםלתקיעה ,וקא מחוץ
דהדר תקע תש"וע ומקשו דלמא ילולי ילול וקא
מפסקא שברים בין תקיעה לריגועה ,ובוטני דהדר
תקעתר"וע רק דמספקאלןנמי שמאבעינןהוווייהו,
שכן תקע גםכן תשר"קקעיין שם בנמרא ,הקושיא

מפורסמות הנה ר' אבהו אתקין זאת בדורות
האמוראים בעבור הספק דלא שעינן מהו התרועץ
האמורה בתורה,וכי מלקא דעתך שנשכח מכלישראל
מה הוא תרועה( ,קושיא זאת מצאתיגםכן להראב"ד
ז"ל בספר תמים רעים (4מן לש)) ,ועוד הרי ששכחן
בזהר הקדשן (זח 14צט ).שהוא מהתנאים ,וגם ברעיא
מהימנא (שק משק לצד שאה ימללו בכל הסדרים
תשר"ת תש"ת ותר"ועהרידכדכןמיצרךצריכי,וכך
היו נוהנין בכל ישראל כטשז היו לגוי קדשן ,ומהו
התקנה שהתקין מחדש ר' אבהו בקסרי*)
*) הנקה
8ה
תטש נטולפי תפשט וההלכו
ש15
שבפטמתי במטמני
ע (פטםר טבל בפרד"ס דרושב'עד פ ענו))
חדשניי

ויירוהכמטיבר.

אך

בני

מאמריהרשתשרקמאמרג,יוםתרועה,

רעש1

יששכר

אך הוא ודאי אשר כך היו נוהנין מימות עתם חריג
ה דבר שלא
י
כ
ר
ו
פ
ידי יגיעותם בתורח מכוונים
דכיהו מיצרך צריכי ,ור' אבהו ביאר הדבר

בהסרח בביאור ,וישראל על

מהיכןיצא הדבר ,ואמר שהוא משום הספק,ואתקיןזה
בתקנה נמורה,להורות דבאמתאיןזה ספק רקדכולהו
מיצרך צריכי כאושר יתבאר ,והוא ,כאושר תתבונן
בכמה מצות אשר "ש בהן ספיקות אופן עשייתם,
יקשה למה לא ביארה לנו התורה בפירורו ,אך הוא
נסיבה מאתהש"י אשרישראליפלפלו בדברויסתפקו
י זה יעשו מספק כל
אםלעיטות כך או כך ,ועליד
האופנים המועילים דכולהו מיצרך צריכי בנבהי
מרומים ,ואםכן ישראל בפלפולם בתורה מכוונים אל
י זה מעוררים מדת ואמ"ת מדה
האמוג ועל יד
השביעית שבי"נ מדות ,הוא סוד הארת פנים תרין
תפוחיןקד"שיןה "-ש"ג "5ק,וזה מקרי הקב"ה נושא
פני"ם לישראל (ובאור פני מלך חיים) ,וזהו אשר
ביארנו ולבהות ג  1דף ט) בנמרא (ברכות כ ):אמרן מלאכי
השרתלפני הקב"ה ,כתיב עברםי יק אשר לא נשא
פנים מפני מה אתה נהשא פנים לישראל דכתיב
במיכר  1כו)יושאי"יפניואליך ,אמר להם הקב"ה,וכי
לא אשאפניםלישראל,אני כתבתי מבמם" ת) ואכלת
השבעת וברכת וכו' ,וחם מדקדקים על עצמם עד
כזית עד כביצה ,הדברים תמוהים ,דהנה המלאכים
שאלומפני מה אתה נושאפנים לישראל (ורמו קראי
אהדדי) ,ונשיאות פנים מקרי בהנתן לאדם דבר מה
שאיןמניעלו,ובכאןהשיב הקב"השמניע להם השכר
הנדולבעבורשמדקדקיןעל עצמם,וכיוןשמגיעויאות
להם השכר ,זה לא מקרי נשיאותפנים והדרא קהשיא
לדוכיזא למהכהזיב נשאי"יפניואליך,ועלפידברינו
הנ"למובן ,דהנה בתורה לא נאמר רק ואכלתורובעת
וברכת ,וחנה באו ר' מאיר ור' יהודח ודקדקו מהו
שביעה ,ואמר ר' מאיר ,ואכלתן שיעור אכילה בכל
מקום בכזית ,השבעות זו שתיה ,ור' יהודה אמר,
אכילה שיש בה שביעה היא כביצה ,הנה מצאו
דברי חפץוכוונו הלכה לאמתה בתורת אמת*)

"

הנ"ט

דשים עד לעצמו ,דהרי מי שנצטרך אלף זהובים ,ובא
אחד ונתן לו טשפז זהובים,וכי לא יצטרך להתזת
שהחדק שבהלחבירו של שנחן לו מאה זזצביו 4כן הצע
בנידון ז,8וכי לאיצטרך להחזתכלש"יעל שנחןלוכזית
וכטרמה.

אל האמוק

סעוררים בנבהי מרומים מדת ואם"ת תרע תפוחין
קדישיו סוד הפנים כבישך אורפני מלך (חיים) ,זה
מקרי הקב"ה נושא להם פנים ,וזהו שהשיב הקב"ה
להמלאכים,וכי לא אושא פנים לישראל,אניכיזבתי

ואכלת השבעתוכו' דברים סתומים ,והםמייגעים את
עצמםלכוין הלכה לאמתה ומדקדקים על עצמם עד
כזית עד כביצה ,וכיון שביניעותם בתורה מכוונים
אל הזשמוגאזיסעורריםומאירים סדת חשם"ת שהוא
י פניו אליך*),
כביכול סוד הפנים ,וזהו ישא י"
הכינמיבנידוןדידן ,הגה
*) הס"ה
ביום הקדהש הזה אשר ההוש"ר לפי זה בברכת
ם (בטיבר 1
כהני
ספרי חיים וספרי מתים כה)קשרי"5פניוגליד
ו,הש"י
פתוחים לפניו ית"ש ,יאיר להם אור פני דיהצ
מדת ואמ"ת ,כדי שעל חץ
והקב"ה רוצה להאיר זהשנלולכויןלהלכהבאלמג
עליהם אורפניו מן מדת וזור (שם ט) ויחנך ,החונן
להדס דעתשיטין הדעת אל
ואמ"תאורפנימלךחיים ,האמת להלכה,וכיון שישפט
הנה כתב בתורתו למצות להלכה לאמתה של תורת
היום דברים סתומים,יום אמת ,הנה שוב (שט מ)יצא
י"ישניואליך ,שתפעהטרדת
תרועה יהיה לכם ,לכם והמ"ת נשיאת פנים באור
דייקא ,אתם תפרשו פני מלך חיים ,הבן הדבר

ותחקורו מהו התרועה ,הנה באו ישראל וחקרו מן
מה דמתרגמינן יבבא (והתרגום נתקבלבסיני) ,והנה
ג)מןותיבב
לאידעו נםכן מהו יבבא ,ולמדוהו(י"8י
אם מימרא (שוטשים כ כח) ,שהואלפיהענין דאנת הלב
((שק מדוע בושש רכבו לבוא) ,וישוב נסתפקו אם
י זה בא
גנוחי ננח אוילוליילולאורשרווייהו ,ועליד
להם לחלמה (דספיקא דאורייתא לחומרא) לצאת כל
הספיקות לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת ,וכוונו אל
האמת דכולהו מיצרךצריכי בגבהי מרומים,ועלידי
זה טעוררים טדת ואמ"ת אורפני מלך חיים ,ובזה
תתבונן בסעפ קם במזנת האריזאל (פיעו" שב"ו ירא)
לכוין בהארתפני התוקע אל מדתואם"ועוזהו שאמרו
אתקין ר' אבהו בקיסרי וכו',היינו שהתקין לתקוע
תשר"ת תש"ת תר"41דהקשינולעילוכי מלקאדעתך
שנשתכח התרועה מישראל ובא החש והתקין מחדש
וחזינןבזהרוברעיאמהימנאכיהומדרי ,אבלבדורות
האחרוניםהיה מתייראר' אבהושיעשו כל אלה ש
דרך הטפכן ובא הואהיתקין לתקנה גמורה ,להורות

שאין

בני

מאמריההשתשרי,משמרגי
םתרועה,דיש

שאין כאן ספק דכולהו מיצרךצריכי ,רק הש"י עקשה
כן למובתינו וכתב דברים סתומים ,בכדי שאנחנו
נחקור בשכלנו להבין אמיתת הדברים ונכוין אל
האמוק וישאי"יפניואלינו אורפני מלךחיים

ולא אוכל להתאפק מלבאר בקיצור מה שכתבתי
במאמרי חדשניסן (מאפר ד דבש ב דף ט ע"ד)לפי
חפשפ ,הא דאתקיןר' אבהו (מחדש ,ומה חידשלנו),
דחנה לכאורה כית שתוקעיו כל הסדרים בחכום
דמספקא לן מהו התרועה ,הנה לפי זה אם יארע
לאדם שידע בודאי שתקע תשר"ת תש"וג אבל
מסתפק אם תקע תר"וג הנהלפיהדין לכאורה פפור
מלתקוע דהוה ספק ספיקא ,אם תקע ,ואם תמצי
לומר לא תקע אפשר יצאידי חובתו באינך סדרי,
עלכן בא ר' אבהו ואתקין לתקנה נמורהשאיןיוצא
בשום אופןידי חובת המצוה דאורייתא עד שיתקע
כל המדרים ,על כן מי שמסתפק לו אם תקע איזה
סדר ,צריך לחזור ולתקוע ,דהוה רק ספק אחד
דאורייתא,עיץ מה שכתבתי שםותבין

ומעתה נשובה ונחקורה ,למה באמת פסק ר'
אבהו כזאת הלא החש באמת ספק ספירט
דאורייתו 4ואומר לך ,דהנה הראשוניםז) חקרו,כיון
רכלמילי דרבנן נפקא לן מן לא ונסור וכו' אם כן
למה יהיה ספק דרבנן לקולא ,ותירצו ,דכן חתנו
רבנןשיהיו התקטת וההוספות שלהם מפיקא
'
ג
ל
ו
ק
ל
ואנחנו בעניינו אסרנו ועניטתא שהיו מצווים בזה
שפי התורה ,דהנה אמרו רז"ל במדרשויק"
ר כד )8
ש
י
קדישים תהיו ,יכלכסוני ,תלמוד לומדכיקד אני
י"יקדישתילטליה סקדהשתם,עדכאן,והרזלכאורה
מדרש תסוה ,דאיך מלקא דעתאליציר חוסרשיהיה
קדיש כשסו ית' ,ואמרתי לבאר זה ,דהנה קיימא לן
כח"ב קנא)אורייתא סחכסהנפקוסבראשיתבחוכסתא,
וכמו שאמרו רז"ל(ביי ט ה) נובלת חכמה שלמעלה
*)הס"ת
חורה*) ,והנה החכמה
נקרא קדש כמבואר בזהר ע8
" 5הדם
שנהמם
ושק בפסוק ואנשי קדש שריפא ולא חטשו ,הנח

נבי

ז) שיק לחט מששה כלכ"א פשהס שרשו 88ב.
ח) שטן ט 18משפר ד ששל כשעש ,דרבן 8ע פשה דף נש
ומבאהב:

1

"עטשכר

טז

תהיוןלי ,והנה כתב הרב מפרש נבל לשון נובלות
עיר וקדיש בעל אור שקבלו היערה שהוא מן
דנובלות חסשנ
החיים בספר החפץ,
החכמים שמתקנין תקנותומאירין בתורתן להשתגל,
נשמותיהם מאירותמן החכמה,עלכן נשיאוחכמים,
שפקבלין פן החכמה( ,כן הבנתימדבריודברי קדש),
ובזה יתבאר לך דבריהן ז"ל
הנ"ל ,קדושים
י
נ
ר
ד
מ
ב
תהיו (תקבלו הארה מן
החכמה
הנקרא קדש ,ותוכלו
לתקן תקנות ומצותלישראלכית שתקבלומן החכמה
שהחש מקום התורה ,ואם כן יהיה דבריכם הורה
שלימה) ,יכול כמוני (חייט שיהיה מפק דבריכם
כספק של תורה הנאסרה מפי מסיני) ,תלסוד לומר
כי קדושאניי"י ,קדושתי למעלה סקדהשתכם (ומפק
תורה להחמיר וספק דבריהם להקל)
בכאן הנה נאמריום תרועהיהיה לכם,היינו
שייך לכם ,כל מה שתנזרו אומר בחית
התרועה ,הוא בחיוב עלפי הוצרה חשין כאן ספגן
על כן אתקין ר' אבהו בקמרי לתקנה נסורה כל הג'
מדדים ,להורות דכל הספיקות הן דאורייתא ממש,
ממלא אם יארע לאדם מפק אם תקע איזה סדר,
לאנידון אוהד לספק ספיקא רק ספק אחדשדאורייתא
וצריך לחזור ולתקוע ,הבן הדבר.

יהנה

וכנערצתיתפרשלךהכהסב,אושריהעםיודעיתרועה
(אשר באמתהםיודעים מההחשתרועה,ואת
זה מחסתהספיקווג רקשכוונו אל האמת(דכלהאכנע)
ניסכל בכמהן מיצרךצריכי ,ומה שכתב השי"ת דברים
סתומיםוהםימציאוהעניניםעלידימפיקותשנתגידו
י שיכוונו ביניעתם אל
להם,כי רצה הש"י שעליד
ו
י
נ
פ
ם
ה
י
ל
האסת להלכה ,יאר הש"י א
ר
ו
א
ר
ו
א
פני
י באור פניך יהלכון ,מה שכוונו
מלך חיים ,וזההי"
י פלפולם החש כדי להאיר אליהם אור
להלכה עליד
פניך ,וזהו שאפר הש"י בהוההו יום תרועה יהיה
לכם ,אתםתמציאובשכליכם להלכה מה החשהתרועה
ותכוונו אל האסת להלכה,ויארי"י באורפניואליכם
מדת חשאית באור פני מלך חתם ,כענין שהודיעו
לט חז"ל (סמלוץ צו ).בהההש איורא דשמה קושפא
דלא שכיב אינש בלא זימניה ,מפני שנשפע אליהם
הארת ואם"ת שהוא אורפני מלךחיינהחייםורחמים
ושלום לט ~כל גבראלעדעתם.

וישיש

בני

שאמריחדשתשרי,מאמרג,יוםתרועה,דיושז"
דרוש ד

פ) לירזפע14ט עוד אשרי העם יודעי תרועה וכו'
(תהלים פס טו 4דהנה כתבו בשם ר'
מעדיהנאון ס 4טבע השופר להחרידהתינוק ,והתינוק
אינו מתפעל כל כך צרעתו מן שום קול כלי זמר
וחצוצרות כמו מן השופר ,מתפעל בדעתו ומחריד
בשמעו ,יש להתבונן בזה ,ענין ראש השנה הוא
שינה (שס"ה שנ"מ) כביכול הסתלקות המוחין דנדלות
למעלה לאם הבנים תשובה עלאה ,ומצות השופר
לעוררמןהשינהולהביאהמוחיןדנדלות(,והוא שנחה
י על הרמב"ם ז"ל ,ואמר (הלבות תשובה פ"נ ה"ד)
רוחי"
בטעם מצות השופרעל דרךעורוקטינים מתרדמתכם,
סודי"י ליראיו) ,והנה לבעבור זה הנה הוא לפבע

יששכר

קיים גם בעקם הזה טבע
התינוק שאין לו מוחין דנדלות וירגיש כאילו היה
נדול ,הבן הדבר ,וזהו ש"ט לפרש ,אשרי העםיודעי

קי

השופר מתפעל בו

ידי התרועה בא להם הדעת),י"י באור
תרועה
פניך יהלכון ,שנופל עליהם חרדה ומחמת החרדה
פ"א) ,וכל
נתאדם הפנים בהארה כנודע
יכי(פחה" שניי
מה שהאדם עושה הנה כב
ן נורם כן למעלה,
י צלך ,כמו הצל כל מה
כדכתיב (תהלים קנא ה)י"
י התקיעה שמתאדם
שהאדם עושה וכו'י 4הנהעליד
ומאיר אור פניו של אדם ,הנה נורם עלידי מעשיו
להאיר למעלה מדת ואמ"ת אור פנים אורפני מלך

(שעי

חיים

דרוש ח'
י)ויתפרשעוד (תהלם פס סו)אשרי העםיודעי תרועה

וכו' ,וקשה קושיית רז"ל (ויו"ד כס קוכי
כל הנוים אינםיודעים להריע ,ויתפרש הדבר עלפי

מנהג אבותינו תורה היא,
מה שתתבונן
י
כ
ש
ת
ו
היינושנוהנין בכל תפוצותישראל לדרושאיזה דרוש
קודם תקיעת שופר ,וטעמאבעי ,ואם נאמר דהטעם
הוא לעורר הלבבות לתשובה ,לא היה מהראוי לנהוג
להקשות ולרוחץ בדרך דרוש ,רק להודיע לעם בכלל
ובפרט סמהשצריכין לשוב ,וגם ביותר היה מהראוי
לדרוש קודם תפלת החזרה בכדי שתטיבו העם אחר
כך בשבירת לב באמירת הפיוטים ,ונראהלי עלפי
מה שכתב הרב הקדוש מהר"פ מקארעץ זצוק"ל ,אמר
כך (שדש פאס דף יא אות ה 4בנלות,הזעיראנפין היא
בסוד תרדמה ומזה נמשך הקושיות( ,נראה לפרש,
הקושיא היא כשאין האדם מבין בדעתו והדעת היא
בקטעת והשינה היא גם כן קטנות המוחין ,על כן
מבחינת שינה נמשכו הקושיווג נראה לי) ,ואי"ה
במהרה בימית כשיבוא משיה צדקנו אז יתעוררו
המוחין ותהיה כל התורה ((ת"ז ).1זעיר אנפין נקרא
הלרה) ברורה ,עד כאןדברינו והנה לפי זה תמצא
ס)

שהו שדרש פנחס דףיא אותח.

י) שיןגיסןסומרדדף סשהש"ג השרהח.

טוב טעם למנהגן של ישראל ,דהנה כברידעת הת-ה
שכיק בראש השנה סוד תרדמה ,ומזה באה הקושיא
מודדינא קשיא,ולזהנצטוינו במצות השופרלהכחטיך
המוחין (וכמו שכתב הרמב"ם שהוא על דרך עורו
ישנים וכו') ,והנה כשמתעוררים המוחין מתבטל
הקושיות ומתהוים תורה ברורה כדברי הרב הקדוש

הנ"ל

רמזה יש לפרש הפסוק אשרי העם יודעי תרועה,
רקודם השופר הוא מוד תרדמה קטנות הדעת
בהסתלקותהמוחין(,והוא נםכן בסודאחורייםכידוע
(שפ פוק כ) תרדמ"ה בגימטריא ט' פעמים ע"ב עם
הכולל) ,ואחר כך עלידי מצות השופר מתעוררים
המוחין ונכחטך הדעת ומתהוה אור פנים ,ותבין
הדברים ,כשאדם לומדאיזה הלכהואינומבין בדעתו
מהמת איזה קושיא הנה הוא עם ההלכה בדמיון
אחוריים ,ואחר כך כשמתרץ ,צהבו פניו כמבואר
לשת זה בנמרא (יר"ם קיגל דאו הוא בחינת פנים
בפנים,וזהו שאמר הפמוקיבחש ה חפניםבפנים דבר
י עמכם בהר,היית שאזהיומבינים הכלעלבוריו,
י"
ועתה תבין,אוסרי העםיודעי תרועה ,ופירשו רז"ל
את בוראם בתרועה,
(ייננ ש ח יודעים
יריהם נם כן אינם מובנים כסו שכתבתי לעיל
(ודב

יייננ

ידעתי

בני

משריהרשתשרי,מאמרג,עםתרועה ,דרת ט

מהשש,ידעתי" 1לפרשדבריהם,יודעי"םמתחיכים
הדע"ת עלידי התרוע"ה בהתעוררות המוחין ,וזהו
י המוחין נקראים רצון (ע"ח שכ"ג
יודעי"ם לרצו"וע כ
(טאמף
ם
י
מ
ע
פ
פ"ק (כמו שכתבתי כמה
גיסן קיט))כי
הרצוןהואבמוחין ,הבן,ועלידיזהמתורציםהקושיות
(דינא קשיא) מן ההלכה ונתהוה בחינת אור פנים
עם ההלכה כנ"ל ,וזהוי"י באורפניךיהלכון ,שתהיה
להם ההלכ"ה (הכל"ה העליונה (תהלים סח כה) הליכות
י מלכי בקדש) בבחינתפנים בפנים ,והשם המוב
אי"
יכפר ,ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו

כזהו שיש לפרוטפירורי הכתוב(פשי טז סו) באורפני
מלך חיים ,רצ"ל להאירפני מלךצריכיןחיים

יששנר

ע

היינו מוחין שנקראו חיים כידוע מכונות התפלין
כלע"ח ט"ופ"י)(אהי"ההוי"ה אהי"הבניממריאחיי"ם
הוא סוד חב"ד מוחין) ,דבזולת המוחין דנדלותאין
אור פנים ,ובהעדר אור פניםאין התורה ברורה ו"1
בהלכה קהליותואיבעיווג והנה תתבונן ,דאליהו הוא
ן בזהר (פינחס דף רל"ח) פנ"י ת"ס ,ח"ם
פינחסעיי
הוא חיי"ם בניממריא כנ"ל ,ועלידי זה אור הפנים,
וזהו פני חם ,והנה בהניע עת ההמתר נאמר ביה
(ט!*א ש ינ) ועם פניו באדרתו ,וכיון שנסתר אור
הפנים של פינתם (פני חס) הוא אליהו הנה נשאר
ספיקות קושיות ואיבעיות ,הנה בהניע עת דודים
כמהרה בימינו ,בא יבא ועשבי יתרץ קושיות
דאיבעיות דסלקו בתיק"ו ,הבן הדבר הנחמד.

דרוש ט'
יא)עור אדרתי לך (תהלים פט טז) אוררי העםיודעי
תרועה ,קהויית רז"ל ידוע ומה שתרצו
על זה ,וכבר אמרנו לעיל ,אשרלפי הפשר דבריהם
אינם מובנים( ,ועיין עוד מה שכתבתי בדרה1ים
הקודמים) ,והנה אפתח אנא פתחא לנפשאי.
במדרש תהלים (מזמור ט בשט) השבעתי אתכם בנות
ירה1ליםוכו' אם תמצאו אתדודי מהתנידו
לו שחולת אהבהאני (שה-ש ה ח)אניאיניחולימעים
ולא חולי ראה ,1וממהאני חולה מאהבתו ,עכ"ל ,הנה
הרב הנדול מהר"ש אלנזי ז"ל בספרו אהבת עולם
(עטוד עבודה דף גד) דקדק על דבריהם ז"ל ,למה אמרו
אניאיני לאחולימעיםוכו',הריבאמור שחולת אהבה
אני שולל כל מיני תלאים ,ומפרוט הוא ז"ל ,דהנה
כל דברי שיר השירים הם כדברי חושק על תשוקתו
ודברי החשוקהעל החושק ,והנה בכאןדברי החשוקה
בחליה והחשוק הרחיק ממנה נדוד ,והנה יש אתנו
ימעיים ולא
להלכה (נדוים טא)אין מבקרין לאלחי
לחולי ראש ,והנה אומרת החשוקה בחליה ,אם תמצאו
אתדודי לא תנידו לו רק חולת אהבה אני ,ועלידי
זהיבא לבקרני ולאיהיהחו"ששושאנימןחולימעיים
או
ראש (שאין לבקרם) ,והנמחל ,מה שאני
מבקש שיבא דודי אלי ,אין כונתי במבוקשי מחמת
ימעיים,היינו למלא נפשיכי ארעב
שאני חלהחי

חיי

בנודל הדחקות ועניות של

גבראל ,כי

האומות

מפשימים עורם מעליהם ,הגםכי באמת אניחיה

נם על זה,אין מבוקשי בביאתדודי עבור זה,היית
שיבא ויבשרני בכמן וזהב ואדרכמונים ,וכן אין
מבוקשיעבורחולי ראש,היינו מהשאניצריךלהיות

כפוף ראש לפני האומות ,ומעבידין אותי בעבודת
פרךבנזירות קשותעד שראשי כבדעלי,ונודלבזיוני
בהעדרכבודי בל ארום ראשי ,והנה באמתאניחיה
נם על זה ,אבל לא בעבור זה אבקש שיבא אלידודי
להרים ראשי בכבוד ,רקעיקר מבוקשי עבור אהבתו,
כי דודי נסע וננלה מני ואני מתנענע על אהבתו,
וזהו עיקר החולה ,כי אם תאמרו לדודי שאני חולי
מעייםהיינו העדר פרנסה ,אוחולי ראשהיינו העדר
כבוד ,הנה לא ירצה לבא לבקרניכענין ההלכהאין
מבקרין וכו' ,עד כאן תוכן דבריו
הכלדץ לפי זה ,יכלד הכנסיה הקדחנה (או כנסת
ישראל בעד בניה) הוא כך ,הנם שזהו דבר
שאינו נרצה כל כך בבקשתיט לצורך עצמנו,וכענין
שאמרו בתקוני זהר (ננ ).כל המד
לנרסייהו
י
י
ד
ב
ע
ל
הב
א
נ
ל
מזונא וכו',
עברין ,צווחין וכו' הב לנאחיי
ולית דנומל חמד עם שכינתא וא' ,הנהלפי הדברים
הנ"ל מתרצת זאת כנסת ישראל בדבריה ואומרת,
הן אמתשאניבתפלתיהנני צועקתעלהחולאיםהללו
הנ"ל

ריי

משמייהרשתשרי,לאמרג,יוםתרועה,ויושט

י ראש
הנ"ל,חיינוחולימעיים (העדר פרנסה),וחי
(העדרהכבוד) ,אבל זאתהיהלי מחולת אהבהלהיות
דודי נסעמני זה כמה וארכוהימים ,דהנה כשיארע
ח"ו לאדם חולי הלב מחמת גודל הגעגועים שהלב
חושק ומתנענע ,הנה כשיתמשך הדבר ימים רבים
הגה יומשך מזה תלאים רבים ,להיות הלב עיקר

נשכין החיים ,על כן כשיארעחולי בלב ,כשיתמשך
הדבר יומשך כטה חלאים רבים ח"ו לרגוש ולמעיים,
הנה כשיבא ח"ולידי כך הנה מתבלבל בדעתווישוב
לאידע מחולאתהעיקריות והנה הוא צועק על כאב
הענפים ,ראשוהמעיים,כי כבר האבלבל דעתו השכח
העיקרחשינו מבחין ,והרופא החכם המשכילעל דבר
יראהויבחיןמהיכן באו החצאיםהזרים הללו,ויראה
ויבין שורש הדבר שהוא חולי הלב בעצבון מחמת
חשוקה ונענועים ,הנה יראה הרופא לשמח את לבו
ולהמיר הגעגועים ,להראות לו דבר שהוא מתנענע
יכיוצא ,וממילא יתרפא מחמאיםהזרים.

שיי

להנה דרשת חז"ללפי זה היא מוכרחת מן הפסוק,

שהרי לא נאמר אם תמצאו את דודי חסידו
לו שחולתוכו' ,רק נאמר מהתגידולו,דכהשמערופאו
ותזהרו בדבריכם מה תגידו לו ומה שלא תגידו ,על
הרב הנ"לוכפיפירושינו,
כן דרשו כנ"ללפי
י
ר
ו
ר
י
פ
ק
ע
ו
צ
ל
ע
ו
ם
י
י
ע
מ
ש חולי
דהגם שבאכטז אני
חולי
ראש כנ"ל ,זשבל זה הכל באלי מהגעגועים שבלב
חולת אהבה ,מזה נתמשכו גםכן חלאיםזרים,וכית
שנתארך הזמן בחצאים הללו ,שוב לא אדעביןימין
לשמאל,עלכןאני צועק רקעלחולאים הללוהזרים
החיצוגיס ,על גן אתם בנות יררטלים ,אל תקשרנו
לומר לדודי כל חמד דעבדין לגרמייהו הוא דעבדין,
איים(עישר)ועלחולי ראש
דהריצועקים ש
(כבוד),כי כל זה באלי מחולת אהבה וחולי הלב
מדאגת הגעגועין ,והנה בדורות הקודמים שלא היו
רחוקים כל כך מזכרון גדולת השראל ומנבואה ומבית
המקדש,והיוזוכריןעדייןעיקרן של דברים ,ולאחיו
מתמללים כל כך עלצורכי הנוף רקעל עיקרהעניז
להתגדל כבוד הש"י וממילא יתוקד הענפים ,אבל
אסחטכיון
שנתרחקתבכשלאףכךהמולאכריכוותשהיצטלליימ,יחיי
הנלוח הכבד הזה ,ו
השוב
אין אטזוכריןחולי הלב(כי נתבלבל דעתנו קפנות

חיי

שכר

י יתורצו ובית קדשנו
הדעת) להתגעגע ש י"
י ומזוני ,אבל
א
נ
ל
חג
ותפארתנו ,ואנחנו צועקים
חי
אלו החולאים באו לטמעיקרהחיאותכיאילוהית
אוףפניו ית"ש מאיראלינו,היה ממילא רפואה לכל
החולאים,כי הוא חלקנו צור לבבא,כי אנחנובניו
עמומים מני במן ,כאשר יאיר פניו אלינו לאורו
ניסע ומך ,וממשאיחיהלנו כל פוב סלח,וכמו שאמר
הכלשורר (תהלים סג ק כן בקוונט חזיתיך לראותעוזך
וכבודך,כי פוב הסדךוכו',כן אברכךבהיי וכו' ,כמו
חלב ודשן תשבענפשיוכו'
ם
ע
ה
עלפי הדברים האלה נבא לבאר אשרי יודעי
תרועהוכו',והנה דקדקורז"לוכיכל האומות
וכו' ,ופירשו ,יודעים לרצות את בוראם בתרועה,
וקשה מהו הריצוי בתרועה יותר מכל המצוות וגם
מהו המיום באור פניך וכו' ,ועלפי הדברים הנ"ל
יתפרשו הדברים ,דהנה בתורה מתם נאמר תרועה,
לא איתפרש מהו התרועה ,וחכמי ישראל על פי
קבלתם בתורה שבעל פה (אשר היא עמנו בנלות
כנודע(ת"ייז ).מלכות פה והורה שבעל פהקרינן לה)
פירשו ,תרועה,ברישאגנוחיגנח (כאדםהגונח טלבו)
והדרילולי ילול (כאדם הבוכה ומקשן קשות קצרים
סמוכין זה לזה אבל לא מלבו,עייןברש"י) ,לרכשעל
הדבר הנאמר לעיל ,דקרה לנו המקרה הזה ,ברישא
נתחי גנח מכאב לבחולי הלב חולון אהבה התקועה
בלב ,אבל בהמשך הזמן כשנתרבה ונמשך החולאת
בעוה"ר ,הנה נמשך מזח חצאיםם רחקותועניות
וכובד השעבוד ראשומעיים וצרות תכופות,עד

חיי

שנתבלבל שטנו ושכחט עיקר החולאת ואנהה

צועקים הב לגא חיי
ולזה
רמז ילולי ילול קולונל קצרות ממרבית
וו
ה
,
ן
י
ב
יי שכחטחעיקרבדורותהללומגורלהישורין
הכא כ
שנתבלבל דעתם ,אבלעצמיותינו בלב איש רק חולת
אהבה ,שאנחש מתנענעים ש י"י ,ישרשר יתיאח
אורפניואלינו נשכח כל חמדת תבל ,רק זה תהיה
כלכליוויינו התגלותאורפניואליט,וזהושיש לפרש,
אמורי העםיודעי תרועה ,כמו שפירשו רז"ליודעים
לרצות את בוראם בתרועה,היינו מרצים את בוראם
ומזמי וכיוצא בכל צרכי הגוף,

בענין התרועה ,שלא יוחשב להם לחסרת אהגה מח
שהםמתעשין הבלנאחייומזתיוכו'השינםבמשללים
על חעיקר ,הנח ספצים את בוראן בתרועה ,היית

הריצוי

בני מצףיש

תשרי פ8רגי
םתרתקוישי

הריצוילפני חבורא שקרה לטדמיון התרועה,ברישא
גנוחי ננה מן הלב כנ"ל ,אבל בהכחשך הזמן הדר
ילוליילול נשכח מאתנו העיקר מנודל הכאב ובלבול
הדעכן על בן הדר ילולי ילול על צרות התכופות
בעוה"רסנודל המכאוביםהזדים ,אבלי"י באורפניך

שכר

יהלכק ,אבל כמהשר ופראה להם אור פניך ,זה %

תשוקתם חישקם אחרי ישייכו ,לאורו ניסע תלך
ונאמר (ישען כה ט) הנה אלקיט זה קותו לוויהשיעט
י קוינו לו ננילה תשככנה ב5שועחו במהרה
זהי"

בימינו.

דרוי'

יב)41שי,ש לך עוד(תאיים פט סו) אשרי העםיודעי

תרועה ,זה לשת המדרש
אמר ר'יאשיהוכי אומות העתםאינןיתעין להריע,
כמח קינים 5ש להן ,כמה מלפנים 5ש להן ,כמה
בוקינים 5שלהן ,ואתה אומראהשריהעםיודעיתרועה,
לרצות את
אלא אפשרי העם אלו ישראל
י
י
ע
ד
ו
י
ש
ד
מ
ו
ע
בוראם בצרועה ,מה עהשה הקב"ה
מכסאדין
ויחשב על כסא רחמים ,עד כאן ,כבר ביארנו הענין
בפנים שוניהן והשווא נימא ושרמוז לך מה החש
הענץושהקב"העומד סכסאדיןויושבעל כסארחמים
י מצות התרועה ,הנה התרועה קהות קצרים
עליד
כל אחד בפני עצמו לצמצום שיתהוו כלים שונים,
דבשביל זח היה הצמצוםבבדי שלא יתכפלו
י
לך
יל
חכלמ
והמוקיעה פשופה רמז להתפשפות אור פני
חיים להחיות העימות כל אחד מקבל לפי כהו,
ומערטלריבץ מה שאמרורז"ל(ב"ריב )15עלה במחשבה
לברחש אתהעתם במדתהדין ,למהעלה כך במחשבה
(כיק ושראה שאין העקם מתקיים) אלאכדישיהיה
(הנ"ר כס ד)

צטצוםויתהווהכלים שלהעולמות(הואסודהתרועה
כנ"ל) ,הבן הדבר ,וראהשאין העולםבחוקייםושיחץ
עמו מדתהרחמים הואסוד פשופהלאחריה,והקדימה
למדתהדין הוא סוד פשופה לפניה ,דבה ישראל עם
קרובו ביום הרת עולם יודעין לרצות נען בוראן
בתרועה,בי בתורה לא נאמר אלא תרועה (ב18ברסם א
יום תרתה יהיה לכם ,לכםשייך הלימוד איך וכנע
הנה ישראל עם קרובו למדו על פי כללי התורה

פשופה לפניה ,ופשופה לאחריה ,הנהיודעים לרצות
אתבוראם בתרועה ,הנההש"יעומד מבמאדיןויהשב
על כסא רחמים כעין בריאת העתם ,וראה שאין
העתם מתקיים בדין שיתף עמו מדת הרחמים
והקדימה למדת הדין ,ואגעה ונביןכי קצרתי מפני
היראה ,ובזה תבין לפורשוהשרי העםיודעי תרועה,
יודעי לשק התהברווע מלשק (מששית ד מאוידע אדם,
רצ"ל עהשים חיבור אל האירועה הנאמרת בתורה
בפירוש ,והמה מחברים עמה פשופהלפניה ולמטריח,
הבן הדבר.

מאמר ד
נריה תשובה

נויוגר דרהאם לכלחפציהם ,לשבתתשובה,הלעשרתימי תשובה,
ומאלת התשובהוסגולתה ,הפורש כמהעניניםבפסוקי התשובה,

ובפרטבפרשתשודבהרריששראשלרשאמיהושעי

ב4

לתשובה

איופץ א) אמרר' חמאברביחנינא,נדולה
א)נינש
תשובח שמביאה רשאות לעפם שנאמר
(משע ע ק אנשא משובתם שחבם נדבה,עדכאן,הנח

5ש להחבשן במאמר הזה ,א' דדתהכפי הטנאה ר'
חמא בא להנדיל כהלת התשובהבעיני באי עתם,
יזחיומשך להם
בכדישיקפצועלהעבני אדםההיד
הפוכה

בנבא מאמריהרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה ,חושא י2,שכר
הטובה המופלגת היא הרפואה שאמר ,וכבר למדונו
חז"ל לאבות א ג) אל תהיו כעבדים וכו' אלא על מנת
שלא לקבל פרם ,והנה התשובההיא גםכן מצות עשה
אחת ממנין תרי"ג (מ "חינוך שסד) ואיך יהיה לנו
רנטות לעשותהעל מנת לקבל פרם ,הגם שיש להשיב
על זה ולומרדאין כוונת בעל המאמר שיעשה האדם
תשובה לכוונה זו ,רק אף עלפי כן הוא ז"ל מודיע
שכרה כמו שאמרו במקום אחר(יומספו )גדולה תשובה
שמקרבת את הגאולה ,וכן בכמה מצות ביארו רז"ל
בגמרא ובמדרשים מתן שכרןכי האמת עד לעצמו,
זה יתכן בשארי מצות עשה שיוכל האדם לפטור את
עצמו ממנה באיזה זמן,וכעני
ן ר' קטינא (טיחות מא)
דשאל למלאכא מתיאליטה המצוה,כי היה מסתפק
בזה,והודיעו רז"ל גודל שכר מצותציציתבכדי שלא
יפמור האדם את עצמו ממנה ,וכמו שאמרו רז"ל
ברוטנה (אבות ב א) הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה
שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות ,מה שאין כן
מצות תשובה דלאסני בלאוהכי,דכיון שחמק האדם
לפני הש"י באם לא חטוב עומד בחפאו וירד לשחת
ח"ו ,ומאד גדלו חסדי הש"י על האדם שמקבל פיוס,
מה שאין כן לפני מלך בשר ודם כמו שאמרו רז"ל
בגמרא שם ,ב' אומרו רפאות ולא אמר רפואה,
ג' הביא לראיה מפסוק ארפא כבטובתם ואינו ראיה,
כי אם מפרש טשובתם לשון תשובה הנה הפסוק
מוכיח לפי זה שירפא את התשובה ולא שהתשובה
תביא את הרפואה,ד' למה הניאסיום הפסוק אוהבם
נדבה ,ה' מהראוי להתבונן בכלל המאמר מה חידש
לנו בעל המאמר זמה כזונתו ,באם הכונה אם יש

חלילה במציאות חולאים על שונאי ישראל בעשותם
תשובה יתרפאו מחליים ,זה אין צריך לפנים ,דכיון
י התשובה,
דהבמיחנו יוצרינו לנקותינו מעון עליד
והנהקיימאלן (שבת 1ה).איןיסורים בלאעון ,האודאי
דהימורים ילכו להם ועל ראש שונאי ישראל יחולו

שהראה לפרש עלפי הקדמה ידועה( ,כתבה הרב
החסיד המפורסם בספר סידורו של שבת
ושורש הראשון 11ף ד)) והוא ,החילוקבין חסד לרחמים,
חסד נקרא זה שהאחד מתחסדעםתבירו ועבטה עמו

א ח

ט

ט תחי

ח

ף ף

טובה בלי הקדמת בקשה מהמקבל הפובה ,ורחמים
נקרא כאשר הוצרךלרחמים מבקש מאת המהטל לרחם
עליו ,והמודול מקבל בקשתו ומרחם עליו ונותן לו
סבוקשו(,עיין כל זה בדברי הרב הנ"ל,בעניואליעזר
עבד אברהם ,במה שניסה את רבקה כבהצר תוסיף
להיפיב מה שלא שאל ,היינו שתאמר גם לגמלך
אשקה היא האשה אשר ראויה ליכנם בבית אברהם
איש החסד) ,ונראהלי ראיה לזה ,דהנה חסיד נקרא
המתחסד עם קונו (וח"ב קע) ,היי 13שעמקה לפנים
כהדורתהדין,היינו שמוסיףעלהציווי לעשותה ביתר
שאת ,והנה לפי זה תבין למה נקרא מדת החסד
בדברי נבואה לשון גדולה ,כדכתיב (דה"א כס ט0לךי"י
הגדולה והגבורה וכו' ,דהכוונה לשון גדלות ויתרות,
נותן יותר מהמבוקש ,הבן הדבר 1511 ,נים
טיטן ד דף פ "1ב4

מאמר ג

רזץנזץ
עיקר התשובה על פי התורה הוא פשפשי
במעשיו אשר הכעיס את הש"י בעברו רצונו,
ותיכף כל מה שמוצא בבדיקתו מעשה אשר לא מזבה
יקיים מצות ביעור מביתו ומרשותו ,היינו לעזוב
החטאלגמרי ולהתוודותלפניוית"שעל העבר ולבקש
רחמיםשיכפרויסלחאל פוב וסלח,והנה כאשריבדוק
האדם בחורין ובסדקין עד מקום שידו מגעת כל מה
שחטא והעוה מיום היותו על האדמה ,אף עלפי כן
האדם יראה לעינים ,ואין בכח האנדרי שיזכור כל
המעשים אשר חלפו ועברועליו להתחרט ולהתוודות
עליהם ,על זה אמרו בזהרהקדיש (ח"ג קצה)(וברעיא
מהימנא) בודק עד מקום שידו מנעת והשאר סבפלו
בלבוודיוא),כי עלידי התשובה על הנזכרות הש"י
יסלח גםעל הנשכחות אשר לאביקשעליהםבפירוש

סליחה ,הגם שמכל מעשה חטא ועון נמשך חלאה
לנפשו ,וצריך לכל מכה בפני עצמה לרפאותה
בתחבושת התשובה ,הרחצה במים טהורים (היינו
דמעותעיניו)הנוזליםמןלבנון(רהיטי מוחא,לבנו"ן,
ל"ב נתיבות חכמה,נו"ןשעריבינה),ועלאיזה חפא
ועוןשאינו עוסק ברפואות הללומאיןיהיהלו רפואה,
הנה אף עלפי כן הש"י ירפאהו בתורת חסד ונדבה
ל מה שלא שאל וביקש ממנו ,והנהעוד אקדים לך
שכתבוהמקובלים (פד1שחששהו "8ה)שהעולם נקרא
בעה
'לם לשון העלם והסתרה,להיות שמתשם ומסתתר
ו
3תוט

בני

מאמריחפשתשרי,מאפר דוגדולהתשובה,חיש ב

בתוכו האלקיח כמו שכתוב (ישע" מה סו) אכן אתה
מסתתר ,ובזה תבין שכל בחינת הסתרה והעלם
נקרא עולם
דבבה ננא לפרש המאמר ,אמר ,גדולה תשובה(היי%
שישנה בכח התשובה ממדת הגדולה והחסד)
שסביאה רפאזת (הרבה) לעולם (אפילו לדברים
הנעלמים והנסתרים ,היינו שיש בתשובה מנולה
בחיגת גדלות החסד הנקרא גדולה ,שמתגדל ומתחמד
בלי הקדמת מבקש ,ולפי זה בא בעל המאמר לחזק
ידים הרפוטןוהוא לבליאמר האדם אשר כבר נשתרש
באלפים חמאים זה עידן ועדנים ,הגה יאמר ,הלא
עונותי רבו כחול הים ואיך אפשר לשוב בתשובה
שלימה ולהתוודות ולבקש רחמים ,הלאצריכין לפרם
החמא כמו שאמרו רז"ל (יומק פו) ואםכןאייגעלריק
ימה זה להבל אייגע כיון שהוא אצלי דבר שאי
אפשר ,לזה אמר בעל המאסר ,גדולה תשובה (שיש
בה ממדתהגדיה והחסד) שמביאה רפאות (הרבה)
עצם)אפילולדברים הנעלמים אשר לא ביקש הבעל
תשובה קמיהן פליחה בפירכה% ,א עסק ברפושכן
להסירן מחלאת נפשו ,רק כאשר ישוב בתשובה על
הנזכרות תרפאהו התשובה נם על הנשכחותן ושמא
יאמר האדם אםכן למהזהלי פשפוש מעשיםלהזכיר

אי

 9מ

יפ

את נפשי מן העונות ולפרש החמא ,הלא מזב שלא
לפשפשויהיו בכלל הנשכחות ואבקש סליחה בסתם,
וזה מעוות והרי זה דומה לשניבני אדם שיש להם

חצאים נסתרים בפגימיותנג ואינם מרגישיםעדיין

הכאב עד לעת וקנותם וכיוצא ,והנה נתרשלו
מהתבקש רפואהמפני העדרידיעתם,עד אשרהניעו
הכאב מאד
ימים אשראין להם בהם חפץ,כי
אשרגדי
לאחדמןהחולים
ואין רפואה למכתם,והגהאירע
הנ"ל עלתהלואיזה מכהבחיצוניותגופו אשר למראה
עיניו ישפות שהוא צריך לרופא מומחה ,הגה בבוא
האיש אל הרופא שישתדל לרפאוה%מן המכה הנראית
ן בתכונת גופו ,אמר לו,
לעין ,הנה הרופא היהמעיי
זאתהנגעהנראיתבחידתיותהיא הנקלהשברטקלואיו,
כיישלועקולאיםרביםבפנימיותן הנההרופא המומחה
כהשתדל ומרפאהו גם על הנסתרווע מה שאין כן
השני שלא השתדל כלללילך אל הרופנו,וזהו שהביא
בש המאמר ראיה לדבריו ,שכן הוא סגולת התשובח
היינו ארפא כלטובתם,היינו הדבר שבשבילה שבתם
אלי זה בודאי ארפא ,זאתועוד אחרת אוהבם נדבה,
אראה להם אהבתי בתורת נדבה וחסד לכפר גם על
מה שלא נוצודע לכם ולא פרמתם בוידוי ותשובה,
ודי בזה להשכיל ש דבר

דרוש ב'
לתשובה מתוכחה
ב)אמרו חז"ל (שו"ת משליי ד-ה "8ר ישמעצל) כשהחכם
יושב ודורש הקב"ה מכפר לעונותיהם של
ישראל ,עד כאן*) ,ומעמאבעי ,גם למה אמרויה"ב

ן:%:ב:

ט"י:ב~:נמ"
%ו,ד:

%תשובה דהוהה ( %יב)
בעשיה ,רמז ביצירה,
דברנם
דרוש בבריאה ,סוד
*ו כל
מאצילות ,והנה שמ"ב תוטס שן ,יקשה
הו

מ"
ת"-
הס,%גג
" .יב ",,

)*8עין שטדהגלגליםהקדמהיז ,עמדהמצוהבהתחיחו,ועלז

הכסא,עלכןקריאת שסע רז"ל(ספני דבתם )8כל מקום
וברכותיה שהוא תפלת שנאמר דברים הוא לשוו
הבריאה הוא בישיבה פרשת אלה שוברים וכר),

נגגב:::ם צ:מ41בב1
לשון קיחהכין

אימא עילאה תשובה
עילאה מקננת תמן,וכיח
הארת
יתמן היא אתר
הנתוב(צפ"%נו)תקוה שסד,
(שמצווה)

[)%דבר?ו:%ןס

ישהירייתי%4:ייבז-מ
בבריאה ,הגה יגיע עד

אונף דתשובה,

י

לכפר עתות בשעה שהחכם

הנה 'ח"ב

תזרש

שצמרו

הקב"ה

ננד משמייחרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה ,דרשב ישכר
הקב"ה פכפר לעונותיהם של ישראל ,ואםעיני שכל
לךתשכילותדע אומרם כשהחכםדייקא,יחטבודורות
דייקא ,הבן הדבר ,ממזייזואטי מ סי%י,י
ףקים ע"ג)
ג) וירוב4:טש עוד כשהחכם יחטב ודורש ,דר"ש
בניממריא ז' פעמים חמ"ד ,וזה כל

פרי מעשינו להפוך הגבורות לחסדים ובזה תלוי
כפרתינו ,והנה ה' גבורות הם ,וכללותם ביסוד

וכללווכם במלכות הםז',וכן בחסדים ,תתבונןבכוונת

ימי הלולב (פרעני ירט פ"נ) להוריד החסדים ,בין
והתבונן.

עניןמצותתוכחהלהדורש

ד) כתיב",ת ש ק הוכח תוכיח אתעמיתר
ו חמא ,הנהדרושו חז"ל פדמז טז)
תשאעלי
%א

הסמיכות אבל רושותניתן לדרהט ,וחט לדקדק גםכן
אומרו בכאןעמיתך ,וחז"ל פירשוהו במקום אחר (נ"מ
ט)עם שאתך בתורה ומצוום ובכאןאי אפשר לדרהט
כן ,דהרי כבר ענתה מדתהדין על זה ושטת ות ).אם
לפגיך גלוי לפניהם מי נלוי ,ומחויב האדם להוכיח
אפילו לרשע שנראה בדעתו שלא יקבל תוכחתו( ,הן
באמתש"ש בזהעמקי הלכות שלא שבררועלסוריים
לקמןכמוני ,דהנה אמרו רז"ל (יבמות טה) כשם שמצוה
לומרדבר הנשמעוכו',וכן אמר שלמה (משל ס ח) אל
תוכח לץוגו',תעיין בהגהותמיימתיות בחלכותדעות
(ט-ה הל זגיהיה איך שיהיה ,בכאןאי אפשר לפרוט
כן להמעיין בשימות הנמרא (שבת שק בענין מה
שאמרה מדת הדין בשעת חורבן הבית ויצאה
הגזרה עלידי זה וממקדשי תחלו) ,והנה לדעתי
נראה כך ,דהנה מוכח מדברי חז"ל (סוגדתן צח) כל
מי שחמאחבירועלידו הואנענשעלידו ,כמו שאמר
הקב"ה על ידך נמרד דואג האדומי על ידך נהרגה
טבעיר הכהנים ,ומה חמא דוד בזה ,אלא על כרחך
כיתשמגיע לאיזה אדם מישראל תקלה עלידו יקבל
הוא איזה עונש( ,כענין השוגג שצריך כפרה דכית
שבאת תקלה על ידו לא לחנם אירע לו כן ,הבן),
והנה המוכיח בשער בת רבים הזליחיד הן לצבור,
הלא ירתע לאחוריו המוכיח ויאמר אם לא ישסע
השכח לדברי עונשו כפל ומכופל( ,ובפרם לדעת
הסמ"קיממן  5מנהבמנין המצות עשה ולא תעשה
*) כניטה שבסרטעמיתך שכתובבגז עם שאתר בהורה ומצות
היעף שמחשב בושרה ומצות מטוך ,לנצעקי אשר לא וערש
ישראל הנם; ,וגכללם כתות אצרב רבמינים ואפיקורסית
גפבח*ר לקמןסוףסימןה' בהברה ,ושחן תבאדבי שללערכש
%ף פרק הה

ממנין תרי"ג מנמשי  )%ומלתם את ערלת לבבכם
מצות עשה לשמוע להמוכיח ,חערפכם לא תקשו עוד
אזהרתלאומישאיששומעלהמוכיח,ואםכןכשהבעל
עבירה לאישמעלדברימוכיח הנהיתוסתעלעונותיו
מצות עשה ,וכפרם בימים
עבירת לאו

פצ
ביל
ום
הקדושיםתלויי
יומדיםעדיום הכיפורים להכריע
לצדק בכף מאזנים ,הנה יכול המוכיח לגרום ח"ו
הכרעה וכו') ,והנה מורא העלה על ר14ש המוכיח 8ן
לא יקבלו תוכחותיו וינרום תקלה ח"ו,ויהיה גם לו
כמו חמא שונג שצריך כפרה ,ולהסיר המורא הזאת

טר"ש המוכיח ,אמר תכותב במצות תוכחה הוכח
הוכיח אתעמיתך(,עם שאתךבתורה ומצות*)ונכנסת
בערכות כמוהו כסוך,וכי מלקא דעתך שלא תוכיח
את עצמך כן בהכרח שתוכיח לחברך ,ומה שאתה
מתייראפן לאיקובלודבריךוח"ויוכסףעלהנוכחים
איטמה ורושע ותבא תקלה על ידך ותצמרך לכפרה
על כל פנים כמו חפא שוגג שצריך כפרה ,תלמוד
לומר) ולא תשא עליו חמא ,הנה הבסיח הש"י
בתורתו שש דבר זה לא תשא חמא,כיון שכתורה
עשיתלקיים מצות עשה הוכח תוכיח.
ה)תטעין הנ"ל ,הבסחת התורה הוא הוכח תוכיח
את עמיתך ,אני מצוה אותך להוכיח עם
שאתך בתורה ומצווח וכמוך כמוהם עמדו רגליכם
על הרסיני ,והנהכסיני נאמר סוטות כ סו) וכל העם
רואים את הקתות דרשו חז"ל (טטלשק רואים את
הנשסע ,והנח כבר דקדקנו ,בכל הנימים היה הנס
חוון למבע לצורך איזה ישועה הנצרכה לשעתה,
ובכאן על מה קלשהי"י ככה פועל נסיי כזה ,על
כרחך הוא לצורך( ,וכבר דברנו מזה בדרכים שונים
במאמרי חג השבוערת (סגן טימר ה ,וףקפי ,".ומה
שנאמר כעור הנה ישראל עם קדהט אמרו נקלטה

ונשמע

ריי

מאשיההאתשרי,מאמר קגחעא תשותק דרתב

ונשסע ,ופירשוהו חז"ל (ו"יצש ל5י ג" 0נקלטהתיכף

מה שאתה מצוה ,תשסע אחר כך בכל זטן וערוץ
מאת חכמי הדור ונקבל מוסרם ותוכחתם (כי הם
דברי אלקים חיים מבוש ,כל אחד כפי מח שקיבל
מסיני מן נדול ולא יסף (דבים ה ים) דמתרנמינן
פסק) ,והנה פעל ועשה אז הפועל נטועותשיהיו
רחשים את הנשסע ,דחנה ראיהבעין שהאדם רחשה
אתה דבר ,חנה החש אצלו דברודאי בלא ס5ק ,והדבר
שאדם שומע מאחרים שמסארים לו איזה דבר הלא
זח אינו דבר חרשי אצלו כמו ראיה מוחשיית בעין,
וזהו שפעל הש"י בנסאיטר במעמד הנכבדהיורואים
את הנשסע ,בכדי שיהיה נושאר לפבע קיים בזרע
ישורון שעמדו רנלם ורנלי אבותיהם על הר סיני,
שתהיה השמועה מן חכמי הדור בכל זמן ועידן
פועלת אצלםכמוהראיהמוחשייתודאיותוכמו שראו
עיןבעין במעמד הנכבד ,וכל מה שיאמרו להם חכמי
הדור תהיה ודאית אצלם כמו שראו במעמד הנכבד,
וכןיהיה אצלםדברי המלמדמוסרכאילוראובעיניהם
ממש הדברים שיוצאים מ5י המוכיח והמלמד סוסר
שהם דברים צודקים ואמיתיים (ע"ז שבחות דףיד ע"ש

יא קי

רמערצדץיתפרש המקרא ,הבצחת התורההוכחתוכיח
אתעמיתךעם שאתך בוערה ומצות ,וכמוך
כמוהועמדורנליכםעל הרסיני,ולאתתיירא שתהיה
סיבה שיענש חבירךעלידך כאשר לאישסעולדברי
תוכחתך ,ותהיה נם אתה צריך כפרה על חפא כמו
בשוגג כמו שכתבתילעיל ,הנה הבפיחה התורה ולא
תשא עליו חפא ,כיון שהוא עמיתך בתורה ומצות
תמדו רנליו נם כן על הר סיני ,נשאר לפבעקיים
אצלולהיותרואים את הנשסע,ובודאי"טסעלדברים
כאילורואיםעיןבעין ושכרךיהיהנכוןלפניי"יעד
עתם*).

*) הג"ח
חן שאשו מתפשלופיט שורש הנה לא שסטורגליצגותיו
של הרסיני להיותרואים את הנשסוף ואם כןחיא
מן כתות השרב רב ושרט בכללשגירד ,ואםכןאיט בכלל
ב) עיין ס' בקרנססימו קכג-קל ,ושרז אה4טת סחוצ"אסימן
ם 8ג שזג
ש"ז ,דרךרקודיךסוף פלית לב ,אגרא רכלהדירי
ב*) בסטרא ד5רקא סימן בטאו מגיא ושת בוש וצמוק מטר"ש
ונשמרביום ושמרש.
פקארלין זצלח"ח

הייי

שמ

כ
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הנן.

 0הענב אפרש לך עוד הירהט אחר ,כאשר נדקדק
בכפל לשת הוכח תוכיח,עלפי מה דמקובל
בידינו מאתתלמידי הבעש"פזללה"ה ב4אפילוהצדיק
כשרואה איזה עבירה באיזה אדם הגה זהודאי איש
הזמין השי"ת אשר הוא יראה שחח
במקרה,
העבירה ,על כרחך החש ש"ט בידו נם כן שמץ מח
מדוגמת אותה העבירה ,והראוהו מן השמים בכדי

ימה

שיפשפש במעשיו,ומידרומתלמידי הבע,טשפשאירע

שראה באחדשחיל שבת בפרהסיא ועמד כהשתומם
למה הראוהו כזאבן ופשפש במעשיו דעל כרחך "פ
בידו עון כזה ,פשפש ומצא ששסע מקרוב זילותא
דתלמיד חכם (נקרא שבת כאמור בזהר (ת*ג כס)).
חטתק ,והמשכיל יתבונן כן בכל הענינים ,דהקב"ח
זה יתפרש הכתוב הוכח
מדקדק עם חסידיו,
תוכיח את עמיתך ,היינו שתהיה נם אתה מוכח
כאשר תוכיח את עמיתך ותפשפש במעשיך,
תשאעליו חפא ,רצ"ל לא תשא את החפא רקעליו,
אבל תבין אחטר נם אתה מצפרף להוכחה ,ותפשפש

יפי

יא

במעשיך ותשוב אלי"י כמוהו כמוך ותזכו שניכם

לחיי עולם בזה ובבאו
ז) עוף אומר לך ,על פי מנזמר רז"ל שהוטפלנו
בהתחלת הדרות ,כשהחכם יחטב וזזרש
הקב"ה מככר לעתותיהם של "טראל ,יתבאר הדבר
על פי מה שפירשתי נשיא חה 4י5ן  089בפסוק
שהתוהשךקינא
הנאמרלפינחס (הואאליהו (מש

לאלקיו ויכפר על בני "טראלקע".
(כפצר כה ע 4הידושו

חז"ל בנמרא ה15הז ראויה שתחא הכמרח חזו
ן שם במרק
מכפרת והתכת עד פקצס"כל הדורונםעיי
(חלק) נהטרפץ] ,והן אבצע שמדברים סיסמים ,והצה
לשסע אוזן שסעתי נח ש"ט מדרש חז"ל (על פי
ואליהו אמר (6מש
הדברים שאסרו בזהר"*ש
"ו בריתך וכו' ,אסרלו
םב
יז
יס ק קנא קנאתי וכו'כי ע
הקב"ה על שאמר עזבו בריתך כצפרך החש לחיות
שומרים
אשל כל ברית מילח ויבא להעיד
כאשמר
י) והאמר
אש
דר
הברירו והנה שמעתי ש"ט באיזח
אליהו ,רבוט שלעולם,כיתשטרתישאני מקנאהמש
אוכל לסבול חפא ועת ,פן יהיה אבי הבן המכניס
לבריתבעלעבירתהמשאוכללפבול,וכהשיבלוחקב"ח

עי

"נח

בנבי מאמריחדשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה,דרוםג יאכן
הנה אכפרלועונותיו ,ואמרעודפליהיו הבעל ברית
והמוהלבעליעבירות,ודח2יב הש"י אכפר להם נםכן,
ואמרעודפןיהיוהעומדים שםבעליעבירות ,והשיב
הש"י שיכפר לכל העומדים בברית ,כך שסעתי ש"2
באיזה מדרש ולא ראיתיו ,אבל ראיתי במפר אחד
כתב נם כן ששמע בשם המדרש שכל העומדים אצל
כסא של אליהו מתכפריןעונותיו,ולפי הדברים הנ"ל
פירשתי בפרשת פינתם (הוא אליהו) תחת אשר
קנא לאלקיז( ,על ידי זה) זינפר על בני ישראל,
שאמר להש"י הנה מדתי מדת קנאה לאלקים ולא
אוכל לסבול בעל עבירה ,הנה עלידי זה הבסיחו
הש"י לכפרעל כלבני ישראל העומדים בברית ,וזהו
שישלפריט נםכן בנמראדירן,ראויה שתהיה הכפרה
הזו מתכפרת והולכת עד סוף כל הדורות.
והנה לפי זה אנן נמי נימס ,הנה נצטוינו במצות
עשה הוכח תוכיח את עמיתך ,והנה מורא

קלה על ראש המוכיח פן לא יהיה דבריו נשמעים
להחומאים ,ויוסף על חמאתם פשע שיעברו על עשה
(ומלתם את ערלת לבבכם) ועל לא תעשה (וערפכם
לא תקשו עוד) ,הנה מבסיחו הש"י ,בעת אשר ישב
וידרוש לשם שמים הנה הש"י יכפר עונות ישראל
הנה ממילאאין כאן עונות ,והוא הנלמד מפסוק הוכח
תוכיח את עמיתך (שישובו מעונותיהם ,והנה יש
פחד פן ח"ו לא ישובו ויתוסף על חמאתם ,ויהיה
המוכיח סיבה לשיתענשו ויניע נם להמוכיה עונש
על שנענש תבירו על ידו ,ויהיה צריך על כל פנים

כפרה כמו השוננ כמו שכתבתי לעיל ,תלמוד לומר)
ולא תשאעליו חמא,כי אכפרלעונותיהם תיכף קודם
התשובה ,וזהו שדרשו ,בשעה שהחכם יושב ודורים,
(תיכף באותו שעה) הקב"ה מכפר לעונותיהם של
ישראל,וכיון שכן הוא נדרכו בביתדין של מטה ,כן
מסכימים בביתדין של מעלה ,הבן

דרוש ג'
ח) רמלי"י אלקיך וכו'חיברים ל ו) ,להבין מהו מילת
הלב ,דהנה הלב משאוה לכל דבר שבעולם
הערב  17בהיתר ובאיסור ,והנה דברים האסוריםעל
י התורה חיותן משלש קליפות הממאות כנודע (ע-ח
פ
ה
ר
ו
ת
ה
ל
ע
ם
י
ר
ת
ו
מ
ה
ם
י
ר
ב
ד
ל
ב
א
,
)
ו
פ
שנ"ט
כגת
פי
מאכל היתר וכהזקה וכלפנל ודבורים וכיוצא 3כל
ענינים שהם רנטות ,הנה חיותן מקליפת נונה שהיא
אמצעיתבין קודש לחול ,ונקרא בזהר (ח ) 1-מיקלא
צ"

שהוא כמו כמוקל הנומה לכאן ולכאןג) ,והנה באכול
האדם דשם שמים בסעודת מצוה ,ואפילו בסעודת
הרשות אםיהיה כוונתו לשם שמים כדי שילך בכח
האכילה ההיא לעבוד את הש"י ,הנה החיות שהיה
במאכל ההוא מקליפת נונה נכלל בקדש ,ואם כוונתו
בהיפוך לתאוהעולמיית ,הנה (משלייח א) לתאוה יבקש
נפרד(היינו מבקשפירוד),כינכללהחיותבנ'קליפות
י ויעלה התיזת אל
הממאות עד אשר ישוב אלי"
הקודש ,והנה מצות המילה מורה ע
ל זה( ,ת"ז יא)
ג) ע"ז חלק א דף לו ע"א,ועיין אגרא דבלה חקת דף ס' ע"ד
ד) עכז דרך כקוויך טמע ב חלק חטחש1ה אות "

כורתין הערלה אשר יש בה נ' נלדים,
קליפות הממאותשצריכה כריתהובימוי 34מריואמור
ליהנות מהם ,מה שאין כן הקליפה הר' היינו עור
הרךפורעין אותו עד העמרה (הרומז למלכות) לכללו
י) ,וממילא תכין כעת מה יטהבמיחנו
יאולצרנהוקוודמרלי
י אלקיך את לבבך,היינו שיתהוה לנו
י"
בלב דמיון מצות המילה שלא יתאוה הלב בשום
אופן לדבר איסור המתהווה מל נ' קליפות הממאות,
ולא תזכרנה ולא יעלה על לב ,ונם דברי הרשות לא
יתאוה הלבכי אם בדבר המצמרך לשם שמים ודו"ק,
י אלקיך בכל
והאריך אומרו אחר כך לאהבה אתי"
לבבך ובכל נפשך,כי בכל דברשנעסיקבענינייקודר
לאיהיה בהם שום תערובות אהבה אחרת רק למען
אהבת הש"י ,והוא אומרו למעןחייך,כי כבר ידעת,
נ' קליפות הממאותהן המה הצריכים ביטול וכריתה
לנמרי ונקראים מות ,ובביפרי
ם לעתיד כתיב (ישע"
כח ח) בלע המות לנצח ,וקליפת נונה יתבמל ממנה
הרע ,והמוב יתברר ויוכלל בקדים ,ואם כןאין כאן
רקחיים ושלום לכל ישראל ,וזהו שאמר למעןחייך,
הוא ננד ג'

הבן.

שובה

בני

משריחרשתשרי ,מאמרד,גדולהתשובה,דיושג

פ) שלבהישראלעדי"יאלקיךוכו' ורושעיד ב),נוכלל
דאיכא תשובה שאינה מגעת עד הש"י
ואינומובן,וגם הנתינת טעםכי כשלתוכו'אינומובן,
דודאי אם אין עת אין צריכין לתשובה ,והנראה,
על פי מה שאמרו רז"ל "%ר פו יס) שאמר הש"י
לראובן ,אתה פתחת בתשובה תחילה ,חייך שבן
בנך עומד ופותח בתשובה תחילה ומנו הושע שנאמר
י אלקיך ,הנה מהראוי להתבונן,
שובה ישראל עדי"
הלא כמה בעלי תשובות שקדמו לראובן אדם וקין
וכיוצא ,והנראה ,דהנה איתא בזוהר הקדוש ("4אוים)
דעלעון פנם הברית איטמועיל תשובה ,והקשובעלי
הקבלה והמומר ה הלא תלמוד ערוך בידינו מחשלנו
שמ פ"א היא)איןלך דברשעומדבפני התשובה,ותירץ
בעל רב"טית חכמה (שער הקוושה פרז) (והסכימו עמו
י הקבלה) ,שכוונת הזהר היא דהנה (ז""ג קטב)
בעל
אית תשובה תתאה (היא בחינתהי אחרונה תשובה
ה' תשוב) ,ואית תשובה עילאה (תשוב ה' עלאה,
היא בחינת בינה נקראת הוי"ה בנקוד אלהי"ם),
וכוונת הזהר ,דעל פנם הברית אינו מועף תשובה
תתאה רק תשובה עילאהעיין שם ,והנה תשובה
עילאה נקרא תשובה תחילה ,שהיא תחילה וראשית
בדרנין דתשובה מלמעלה למפה,והגםהן אמת שאמרו
רז"ל (שבת2ה).כל האומרראובן חמאוכו' אלא שבלבל
וכו' ,על כל פנים כיון שהכיזוב מעלה עליו כאילו
וכו' ,על כן בעשותו תשובה הוצרך לתשובה עי1אה
הנקרא תשובה תחילה כנ"ל ,והנה הכתובהעידעליו
שקיבלו רז"ל
(ברגשית לז כס)
שש3וילששבקוראוולבתןענזיכית'ו,,וכס
יכן החש פתח
אם
(ב"ר שם)
בתשובה תחילההיינו תשובהעילאה אשר לא שמעט
ן בתורה מעת בריאת העקם ,ועוד אקדים לך,
עדיי
סתםעת נקרא בדברי רז"ל בירושלמי ובמדרשיםעל
פנם הבריות (וכתבו המקובלים בזה להיות העבירה
הזאת נעשית בהרגש כל רט"ה איברים ,והנהחיה"
" 1סדות ).%עו"ןבמילוי כזהעי"ןו"ו ח"ןבגימפריא
רמ"ח) ,ומעתה תבין מה שאמרו רז"ל ,אמר הקב"ה
לראובן אתה פתחת (8תח) בתשובה תחילה (היית
תשובה עילאה כנ"ל)חייך שבן בנך פותח בתשובה
ה) שיןשענה ששרחביתית שת  9קדושה,חריגס' אור לישרש

דרושא'כאריכות.

ישמ

כא

תחיה ומנו הושע שאמר שובה ישראל עד הוי"ה
אלקיך ,ר"%4ל אתה מוכרח לשוב תשובהעילאה שהוא
הוי"הבניקודאלהי"ם ,ואמר הפעם,כי כשלתבעוניך,
היינו סתםעון הוא חפא ופגם הברית כמו שכתבתי
ל לך תשובה תתאה רק תשובה
לעיל,ועל זה לאיחיי
עילאה ,וכמו שפתר הרב בעל ראשית חכמה דברי
הזהר כמו שכתבתי לעיל( ,ע 15יבהם טענים סיחורם
סירןיד דף לו4
נפלתי
ט עוד שובה ישראל ע"ד הוי"ה אלקיך,
י)1ירזכפר,
עד ,הוא לשון התקשרות ,מלשון (טווב
לא התקשר מעדנות כיסה ,הוי"ה ,רמז לזעיר
ל
א"נפין (ז""ג קטס 4אלקי"ך ,מלכות שמים נוקבאדזעיר
אנפין %ם רסס11 ,).ץנה עלידי החפא בעוה"ר גורפים
ח"ופירודבין הדבקים,ועלידי התשובה(הייט תשוב
ה') גורם החיבור והקישור ,וזהו שובה ישראל עד
הוי"ה אלקיך ,רצ"ל שתשוב בתשובה שהמוקשר
הוי"ה עם אלקיךהיינוזעיר ושקביה ,ואמרכי כשלת
בעונך ,על ידי העון נרמת לשונאי ישראל נפילה
וכשלון מאינרא רמא וכו' ,ונפרד היחוד בעוה"ר,ועל
ידי התשובה תייהד הדודים והריעים ,הבן ,והשם
הפוב יכפר.
יא) היתפרמט עוד שובה גבראל עד הוי"ה אלקיך,
עד שהש"י יהיה מייחד שמו
להקרא אלקיך כמו שאומרים אלקי אברהם,וכן פתח
דברייאיר בנתינת התורהאנכיהוי"ה אלקיך ,ואמרו
בזהר חדש (יתרו מט) שנפורח אות מ' סיממה של שם
אלקי"ם ונעשית ך' להקרא אלקי"ך (כמה דאת אמר
(תהליםנז)אלקיםאלקיךאנכי),והכונהלדעתי ,ם
הש"י שהבחירה נתונה ביד האדם להיות כאבות
העולם ,שיתייחד הקב"ה שסו עליו להקרא אלקי
פלוני ,הטכני ונאמר האיך אפשר זה כית שחפאתי
 ,זהו שאמר הנביא כי כשלת בעציך,
לפניו ית"ש
העת לישראל הוא רק טכשול במקרה ואינו בעצם
כמו שנתבאר במקום אחר סימרבס" ה 4וכשתשוב

שיי

תהיה צדי%ק1י
מעיקרו.
יב) 41אמך עוד שובה ישראל עד הוי"ה אלקי"ך,
י"ר לן ק אלקים הואדין,הוי"ה רחמים,
הנה כשהאדם חוטא הוא ח"ו תחת מדת הדין,
וכשישוב בתשובה מהפך מדתהדין לסדת הרחמים,
וזהו

323י
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וזהו שובה ישראל ,כל כך בתשובה שלימה תשוב,

עד הוי"ה אלקיך ,עד שיתהווה מן אלקיך(היינו מן
הדינים הנתונים עליך ח"ו ,יתהפך) הוי"ה רחמים,
והענין הוא שישוב בתשובה מאהבה וביראת
הרוממות ,כי בעשותו תשובה מיראת העונש הנה
מבואר בזהר(י" זה.א יא) שמעורריןדיניםעל שונאי
ישראל ,על כן הזהיר שתהיה התשובה מאהבה
וביראת הרוממות אז יתהפכו הדינים לרחמים

יג) נואמך עוד שובה ישראל עד הוי"ה אלקי"ך,
הנהגת הטבע שהש"י מנהיג בה את
עולמו הוא עליד
י שם אלהי"ם בגימטריא הטב"עוג
והנהגה הניסיית בשידוד המערכה הוא עלידי שם
הוי"ה המהווה כל הויות משדדם כרצונו ,והנה
בהנהגה הניסיית אין מסתפק שהוא בהשנתתו
וינולתו ית"ש שהוא הפועל ישועות ,מה שאין כן
בהנהגת הפבע ,מי שאינו שלם באמונה ,מעלה ח"ו
בדעתו ספיקות שהוא בזולת השגחה ועזבי"י את
הארץ ,וכוכבי השמים וכמיליהם מנהיגים בטבעם,
ונפרט בראותודרךרשעים צלחה( ,והנהאחייוריעיי,
הגם שלפי הנראה לדעתינו נדמה שאנחנו נקיים
מדיעותהכוזביותהללו,עם זהמישישיםעיניועל
דרכיו באמת ימצא כהנה וכהנה,דהיינו ההשתדלות
העצום בעסק הפרנסה בהיתר ובאיסור וכן בשאר
ענינים וכן בעמק התורה והעבודה בפניות שועות
ילאה הקולמוס לכותבם ,כי מי שסאסין באמת
בהשגחתו ית"ש ,על כל דרכיו וכל צעדיו יספור,
והוא בוחן לבות וכליות ,כשיודע האדם כל זה לא
יתעסק בכל אלה ,וכברהדיבור של חיבהמצויבינינו
ובין החברים המקשיבים בכל עידן ועידן בנידון
הדברים האלה ,שקדו על דלתי האמת ,והש"ייהיה
בעזרינו) ,וכל אלה המברותודמיונותהכוזגיות באים
אל האדם מחמת שהעבירות מכסים את אור השכל
הישראלק אבל בשובו בתשובה שלימה ,יאיר אליו
אור השכל הישראלי ויראהעיןבעין השגחתו ית"ש

כי

ו)
גנת אגוז חלק א שער ההותה ה ע"ג פרדס שי"ג פ"נ,
ראשית חכמה ששר האהבה "8ז

עייי

ואכר

בכל עניני הטבע ,בין והתבונן ,וזהו שאמר שובה
ישראל עד הוי"ה אלקי"ך ,עד אשר תראה אשר
אלקי"ךהיינו הנהגה הטגעיית הוא הוי"ה,כי בתוך
ההנהגה הטגעיית שהוא בשם אלקי"ם מסתתר שם
הוי"ה ,הוי"ה הוא האלקים (טי"א י5 8פ וכתיב ("4ע"
פה סו) אכן אתה אל מסתער( ,והדברים ארוכים,
וקצרנו במאמריםכיידועים הם לאנשיבריחינו אחפר
עלימו תטוף דברינו) ,וזהו שאמר כי כשלת בעונך,
כי העון היה לך למכשול ונתקלת בו לחשוב מחשבת
חוץ להתעסק בטבעיים ,בחוטבך כחך ועוצם ידך
ירוטה לך חיל ,על כן כהיום תשוב אלי"י ורחמך
ויאירעיניך ותראהכי הכל בהשגחה נפלאה,יהיי"י

אלקינו עמת.
יד) 1יאמך עוד שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך ,זה
לשון רבינו יונה בשער התשובה (שור א
סיפן א) החבאך בתורהכייעזוך השי"ת לשבים כלהפר
אין יד טבעם כחטגרע ויחדתי בקרבם רוח (חדישה)
טהור להשיג מעלת אהבתו ,עכ"ל ,הבן הדברים ,הגם
שהתשובהצריכהלהיות מעומקא דליבא באהבהעזה
לי"י ,עם כל זה להיות האדםעדיין מהשוקע ברופא
הנה החמא מכסה את אור הנפש ,והשכל לאיתפעל

באהבת בוראו בהתגלות לבו כמו שמתפעל באהבה
עולמיית ,דהיינו על כל פנים כאהבת אשה ובנים,
עם כל זה כיון שמסכים בלבו ומתחיל לשוב ועוודה
כל מה שהוא בטבעולפי ערכו ,יעזרהו הש"י ברוב
אסלתו ויתגלה לו אהבת בוראו ,ויעשה תשובח
גאהבה עזה תשובה עילאה ,וזהו שובה "טראל עד
יהיית מה שהוא
י"יאלקיך,איןלך לשוב אלאעדי"
כמבעך ,והש"י יעוררך כאהבה ,כי (כעת) כשלת
בעוגך והחטא מכבה את האהבה ומעוור אתהעין,
על כן האדם יעשש את שלו על כל פנים לשוב כפי
טבעה והבורא כליעורר את האהבה ,וכתבו תלמידי
געךט"פ בשם רבם (מגך דפייו לעקב סיפן קא ,ק"ג)
שההשתדלותמן האדםאיש רקלהשינעבודה מיראה,
והשי"ת נפלחלו האהבהכי(קידישיזב).דרכו שלאיש
וכו',כי כברידעתיראהבחינת נוקבא ואהבה דכורא,
והכן.

שובה
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כב

דררש ד'

יאלקיךוכו' (הושעיד ב) ,כבר
סו)שונהשיאלעדי"
מבוארים הדקדוקים בדרושים הקודמים,
ויראה לפרש ,דחנהקייטאלןז) דזה כל האדםלקיים
יכן נשלםשיעור קומתו
תרי"ג מצות שבתורה,ועליד
ויוגמר לו הלבויו חלוקא דרבנן להתלבשות נשמתו
בבואימי התשלום ,ובאם יחסר אחת מרמ"ח עשין,
הנה יחסר אבר מהחלוקא דרבנן ,ונם אבר אחדאינו
מתוקן בנשמתו בשלימות ,וכן בלאוין בשמרו כל
הלאוין אזי יצטלמו כל הנידין הרוחניים שבנשמתו
ובהחלוקאדרבנן,ובהיפךח"ווכו',והנהיש להתבונן,
בשלמא בקיימו רמ"חפיקודין רעשה יצטלם השיעור
י עשייתו בקום ועשה ,אבל השלמת
קומה על יד
יעשייתו ,והנה הוא
ו
מ
ל
כ
י
י
ל
ע
ך
י
א
ה
השס"הנידין
יד
שב ואל תעוצה כמו קודם הבראו,ותינחעוד ,בשלמא
כשבאדברעבירהלידוופירש ממנהמפנייראתהש"י
ואהבתו ,הנה זה נקרא מעשה,היינו חסימת התאוה,
מה שאין כן עבירות שלא נזדמנו לו ,או נזדמנווהיו
במניעה שלא היה יכולתבידולעוטות העבירהאפילו
אם היתה סותרת ,האיך אפשר לזמר שיתוקןעלידי
זה שיעור קומתו והנה לא עשה כלום ,אך זה הוא
מחסד הבורא ית"ש עליציר כפיו ,אם האדם פורש
מןהעבירות אשרמזדמניםלידווישביכולתו לעשותם
בלי מונע ,כנה לשון הרע ורכילות וקנאה הטנאה
וכהנא ומונן שלא באמונה ורבית ועזן הברית ח"1
וכיוצא אשר אין לו מונע ואין בחטה בפני הבריות
שאינם יודעים מגל אלה ,ואף עלפי כן הוא פורמט
מכל אלה מפני גזירת היוצר ב"ה וב"ש ,אזי הש"י
ברחמיו יחשבלו למעוטהאפילו שמירת אותןהלאוין
שלאנזדמנולידו ,או שהןבמניעה ממנו מחמת בושה
כנון זנות וגניבה וכיוצא ,מה שאין כן כשעובר על
ז) עמו ע"ח שערנ' ע"ד ,שערי הקדושה לרח"זוישר ט ,תחלת
שער המצות ,שער הגלגלתם הקדמהיא-יז
ה)עיין דרך מקודיך הקדמה ב סימן ד ,וערץ סטן מאמר
סיסן כב
*) נראה שנסר כאן הוחץ צ"ל כן ,מהשאיןכן אםהיית שבר
של הלאויןהססניים ברשותך ,הנה לאדי שיחסר לדקישור
קומתך מהגידין אשר הםכניד הלפליז שדגרת חליהן ,אלא
גם תחסר לך נאוותןהלאוין שלא עברתדליהן,כי רק מחסת
השדר הודשאת סחפת בושה זה היה הסיבה אור מנשת
ישות הס'

הלאויןהמצויים ברשותו ,הנה לאדי שהחמירשיעור
קומתו מהגידין אנטר הם נגד אותן הלאוין ,אלא
שנחסר גם כן שיעור קומתו נם מאותן הלאוין שלא
נזדמנו לידו ,כי מה שלא עומאן הוא מחמת שהיו

במניעה ממנו מחמת העדר הזדמנות או מחמת בושה
וכיוצא,דהרי כל שכן הוא ,אם לאפירוט מחמת אהבת
הבורא ויראתו מאותן העבירות שאין יצרו תוקפו
כל כך ,מכל שכן שאינו פורש מאותן שיצרו תוקפו,
ומה שלא עומאן הוא מאהבתו את עצמו שמסוה של
בושהעלפניו אנטריהיה לבוז וכיוצא(,ע=זירופירו
הקדמה ב).

נגנזה פירשנוז*) מקרא קדש בפרשת עקב
ה א) ,כל המצוה אשראנכי מצוךהיום תשמרון
לעשות ,אשר נתחבמו המפרשים מהו כל המצוה,
וגם מהו תשסרון לעשות ,שמירההיא בשוין לעשות
הואבעשין,ולפי מה שכתבתייונח ,כל המצוה,דייקא,
אשראנכי מצוךהיום,דייקא,תשמיעלשיווקהיינו
שהשמירה תיחשב כלוטיה בעת אשר תשמרו כל
המצות,היינו כשתפרשו מן העבירות בעבורציוויי,
אשראנכימצוךהיום,היינו שתפרשומאותןהעבירות
המצוייםבלימונעאזייוחשבולעוטיהנםאותןמניעת
העבירות שהן במניעה בזית ציוויי ,מה שאין כן
בהיפךוכנ"לאזיגם אותן שלא עברתםיוחמרוממנין,
פנה0

הבן( ,עהיקמז

דדץנה האיט אשר נשתקע בעונותהמצויים ולא חסם
תאותו מחמת פחדי"י ,הנה כשרוצה לעמוד
על נפשוולתקןשיעור קומתו,צריך לתקןגםהשיעור
קומה אשר הם נגד הלאוץ שהיו במניעה ממנו,כי
מה שלא עברעליהם לאהיה מאהבת הבורא ויראתו
רק מאהבתו את עצמו וכנ"ל ,שנלמד הדבר מכל שכן
אםעברעלהעבירותשאיןיצרו תוקפו מכל שכןוכו'

י ייתך

אי

סרסרזסימן ה כהתה)

שובה חטראל מכל העבירות התלצוץ הכשחרבן
על פי הוערצו עד הוי"ה אלקי"ך ,עד אהטר
תערוך לפכיךי"י אלקיט %א היית עובר העבירה
סחמת י"י אלקיך אהבתו ויראתו ,אז אינך צריך
ןשיעור קומה ,מהשאיןכן*) אותו הל94
לשובהיתק
אוטו מנעת עשות אבל לא מ84הבת הבורא ,רק
שהבתך

בנבם מאמריחרשתשרי,מאמרד,גדמהתשובה,דרתן" יששכר
מאהבתך את עצמך ,זה צריך תקון לתקן שיעור

קומה ,ואמר הפעם ,כי כשלת בעונך בדבר שאין
יצרך תוקפך כל כך ,מכל שכןשהייתעוכרעבירות
שיצרך תוקפך אם לא היה לך מניעה ,והאיך יוחשב
זה לקפויה לתקן שיעור קומתך להקרא ישראל
בשלימווע וזהו שובה ישראל וכו' וכנ"ל ,הבן מאד
הדברים,והש"ייזכנו לשובאליו באמתובתמים.
מז) נואמך עוד שובה ישראל עד וכו' ,הנה כתב

הרמב"ם (בהלכות תשובה פ"ב ה"ב)
וז"ל ,ומה הוא התשובהשיעזוב החומא חמאוויסירנו
ממחשבתו וינמור בלבו שלא יעשה עוד וכו' ,וכן

יתנחם על העבר וכו' ,ויעיד עליו היודע תעלומות

שלא חטוב לזה החמא לעולם ,עכ"ל ,נראה הכונה
שהתשובה צריכה להיות מעומקא דלבא שמתמרמר
מאד על חמאתו אשר חפא ,והבוחן לבות וכליות
היודע תעלומות לב הוא לבדויודע ויראה ללבב אם
חרמתו הוא אמיתיית מעומקא דלבא ,והחש היודע
ועד הואיעידעליו ,וזה שאמר שובה גבראלעדי"י
אלקיך ,עד אשר השי"ת הבוחן לבות וכליות יהיה
כביכוליכוללהעידעליך,כי הואיודע מחשבות אדם
זתחבזלזתיז ,ואמר הפעם ,כי כשלת בעונך ,ובקל
תוכלח"ולחזורלסורך אם לאתהיה תשובתך בחרמה
נמורה מעומקא דלבא,עדשיעידעליךהיודעתעלומות
שננמר בדעתך שלא תשוב עוד לכסלה בשום אופן

דרוש ה'
פו"ב) שלבה גבראלעדוכו' (הושעיד ב) ,כבר מבואר
בדרושים הקודמים מה שיש לדקדק,
ונראה לפרש ,עד הוא לשון קישומין ,מלשון (יהזקא%
טז קעדיעדיים,והנהעלידימקלטיםפובים שלישראל
עתויןק"טומין לשכינה כביכול ,באמרה (ז""גיג)חזי
במאי ברא אתינא לקמך ,ועל ידי העבירות ח"ו
מסירין הק"טומין ,וזהו ש"ט לפרש ,שובה ישראל
עדי"י אלקיך ,תשוב את הק"טופין שלי"י אלקיך
כביכול,כי כשלתבעונך,כי כשלתהקישומיןוכביכול
הסירות אותן בעונך ,על כן מופל עליך לתקן.
ח"י) נואמך עוד שובה ישראל עד וכו' ,והנה (עכ"ד
כג) זהו ויכוח הש"י כביכול עם
כנסת ישראל ,ה' יתברך אומר (אאר ז) שובו אלי
וריטובה אליכם,היינו שאנחנונפריח הפתח ונמציא
את עצמנואליו ונחברגזיזין דפרזלאעד שנקרב את
עצמנואליוכביכול ,וכנסת ישראל אומרים הרכה ה כא)
השיבנוי"י אליך ונשובה ,רצ"ל שהוא ית"ש יקרב
אותנואליו להשיבנו ברחמיםכענין (שה"ש א קמשכני
אחריך נרוצה ,והנה"ט לפרש גםכן ,שזהו (נ"ר פדים)
שאטר הקב"ה פראזת ,אתה פתחת בתשובה תחילה,
חייך שבן בנך (הושע) יפתח בתשובה תחמה,
והקפליא מפורסמת הרי מצינו אדם וקין ,אך הוא,
באדם וקין פתח הקב"ה תחילה לעוררם בתשובה,
מהרואיןכן ראובן הוא פתח תחילה,והיה זה שכרו

י

י אלקיך,
ההטעבןבנו פתח ואמר שובה אוראלעדי"
אפילו אם חס הגלום הש"י איש פותח ומקרב אותך
יאלקיך,
אליו תשובעדהניעךאליווזהו שאמרעדי"
והבןכי קצרתי
עוד שובה ישראל עד וכו' ,על פי מה
ים)
שכוכב החסיד בש חובת הלבבות
שהחסידים הראשוניםהיו שבים בל ימיהם בתשובה
אפילועלעבירה אחת ,ואבארלךדבריו קצתבביאור,
דחנה ידוע ,עלפי כשפמי התורה בדין בסטת הכל
לפי המבירט והמתבייש (ל"ק פג ,).אם המבירט הוא
אטט שפל ,הבקטת המניע ממנו הוא מרובה אשר
שפל כזה יהיה מבייש ,וכן המתבייש אם הוא אדם
נדול בקטתו מרובה ,מהשאיןכן אם הוא אטט שפל,
ממילא אם המבייש הוא איש שפל מאד ,והמתבייש
הוא אטט גדול מאד ,תנדל התשלום כחשדכי הבקטת
מרובה ,וככה תתבונןבכלענינים,המכעיסעםהנכעם
לפייסו הכל לפי ערך הארציים מצמרךלפייס ,והנה
ונדולתו,
נדולת אלקינו ית"ש אין סוף
י
ת
ו
מ
מ
ו
ר
ל
והאדם בריה קפנה מעוסה בדעת מכעיס אותו ,הנה
אפילו אם יחיה כמה אלפי אלפים שנה לא יזלל
לצאתידי חובה בפיוס את אשר הכעיס את היוצר
כל ,והנה העבירה מעוור אתעיני האדם% ,א יוכל
להשבונן ולהתפעל כל כך בגדולת אלקיט ית"ש,
וכאשר האדם שב בתשובה ,הנה יאירועיניוויבין
ונשכיל

יירשתן

בני

מתמייהתשתשרי ,סעוד,גדשהתשנה,

ורוש1

ויסכיל יותר את מי הכעיס ,כי יתבונן בגדולתו

ורוממותוית"שכפי שכלו ,הנהלפי זה לא תספיקלו
תשובתו את אשר שב אתמול,כי אתמול לא היה

יודע כל כך גדולתו ורוממותו ית"ש ,וכהיום שהאירו
עיניוצריך תשובה מחדש ,והנה כלחטר שב בתשובה
מחדש ,הנה מאירין עיניו ביותר ולא תספיק לו
תשובה חקודמת ,ואפילו אם יחיה גבר שנין אלפין
לאיבא לתכלית גדולתו,עלכן מצפרך כלימיולהיות
בתשובה אפילו על עבירה אחוח וזהו שאמר הכתוב
(ים" לאיט)כי אחרישובי נחמתיואחריהוודעי וכו',
הבן הדבר ,וזהו שאמר הנביא שובה ישראל עדי"י
אלקיך ,שצריך אתה לשוב בתשובהכפי ערךגדית
י"י אלקיך ,ותהיה כל ימיך בתשובה,כי בכל פעם
י התשובה מה שלא השגת אתמך,
תשיגיותר עליד
וזהו שאמרכי כשלתבעונך ,שהעון סימא אתעיניך
%א השגתגדית בוראך כל כךעד אחרי שובך ,וכן
בכליוםויום כל מה שתשוביותרתשיגיותר ותצפרך
בהקדמה).
לתשובה ,הבן( ,ישןידך

איי

כ)רישומךעוד שובהישראלעד1כ,'1עלפי מה שכתב
י
הרב הקדהט בעל עשרה מאמרות("הי
דץ ח"א פסכן) בעסק ד' חלוקי כפרה המבוארין בנמרא
וייסח  ).%עבר אדם על מצות קלטה הטב לא זז משם
עדשמוחליןלו ,עבר אדםעל לא תעשה הטב ,תשובה
תולה ויום הכפורים מכפר וכו' ,ואף עלפי כן נם

שכר

מ

בהגיע יום הכיפורים אית מכפר רק עם התשובה,
ואמר הוא ז"ל המעם ,עלפי מה שכתב החסיד בעל
חובת הלבבות(שעיעבית האלקים פרק ד ד"ה וכבר ההיאר)
שכלעניניםשבעים וכל התנועות של האדםאין לך
אלאציווי ואזהרה,ואין שום דבר רשומן רק כלרגע
ורגע איזה תנועה שהאדם עבטה או שהוא במצוה
עליו או שהוא עבירה ח"ו ,על כןישים האדםעינא
פקיחאעל כלרצועותיולהבחין את המעשה והתנועה
אשר הואעיטה אם הוא בנדר הציווי ,ובאם אינו
בגדרהציווי אם כן הרי הוא באזהרת עבירה ,ואמר
הרב בעל קלטרה מאמרות הנ"ל,דלפי זה האדם בעת
עשותו העבירה כיפל נם כן מצות עשהכי אם לא
היה עבטה המוקשה ההוא היה עיטה מעשה אחר
שהוא מצוה ,הבן הדבר ,על כן מצפרך לתשובה על
כיפול מצות קלטה ,ויום הכפורים מכפר על עבירת
לאתנוטה,ולפיזה הנה כברידעת
ברבורת בבה"ס
(;4י"
י ).שהמצות עשה הם מספרא דחסדים הוי"ה ומצות
לא תעשה מספראדגבורותאלקים,וזהו שאמרהנביא,
שובהניראלעדהוי"האלקיך ,תצטרךלשוב בתשובה
עד שתפיים את שם הוי"ה ואת שם אלקי"םכי לא
על מצות קלטה בלבד עברת והפלת ,רק כי כשלת
בעונךעון מכ"ט ,עברת על לאוין ובעברך על לאוין
הנה כפלת אז גם כןועטין ,על כן תצפרך לשוב עד
הוי"האלקיך ,הארכנובזה במקום אחר (תמת אססימר ה
סימן ו ,קרא ע"ד ,דרך פקודך -של"ת ט"ו בסוסונן

דרושו'
כא) צנמררש רה"ש *8ב רם תקוב) וטובה הטיפל עד
הוי"ה אלקיך הישעי ב 4בשם רבי
מאיר תני ,עד הוי"ה עד שהוא במדת הרחמים ,חום
לאו אלקי"ךעד לאיתעבידסנגוריאקפנוריא,כוונתו
י אלקיך ,וכי סטנה תשובה
גם כן לתרץ מהו עדי"
שאינה מגעתעדהוי"ה,עלכןביארר'מאיר,דהנביא
הכי קאמר ,בודאי התשובה מועלת להאדם תמיד,
עם כל זה איט דומה התשובה בעתרצת כשהרחצים
שברים אז הוא בקלות התשובה ,מה שאין כן בזמן
התגברות הדינים ,וכוונת הנבהר בתיבת עד מלשת
בעוד,חייטבע"דהוי"ה מדת רחטים,כי כשתתעצל

חם הגלוםבזמן הרחמים ,כשיתהווה ח"ופעיתהדין
אלקי"ך הוא מדתהדין,מייודע אםיהיה לךסייעתא
כל כך לתשובה ,ולפי זה ,זהו מה שמפרש הנביא
אחר כך (שם ק קחו עמכםדברים הט1ב 1אלי"י ,דקשה
מה הן הדברים ,ונם מהו הנרצה אומרו שנית הטובו
אלי"י,הרי כבר פרטה שובה ישראל,ונם הנה לם4ה
אמר עד הוי"ה אלקיך וכאן של הוי"ה ,ולפי הנ"ל
יונח ,הנהיעץ הנביא למהר ולהחרט התשובה בעוד
הרחמים גוברים קודם שיתגבר מדת הדיק והנה
קיימאלן(הציים ס תשב אנושעד דכא,עד דכדוכה

י

?1ל נפש 9דושלס 1ה11ה  1א 4חוז?ט1בהמלשיי
ן בכלזמן
קיזז

בני משי

חמשתשרקפרפרד,גולהתותבהחישו

האכר

מחמת רוב עבירותועתוין ויצפרךלייסר את גופו
לכתשו מזוהמיותו ומי יודע אם יעמוד בזה.

תיק ,אם כן מהו הרבותא לנו בעוד שהרחמים
גוברים ,אך הוא ,דהנה ידוע") שכמה וכמה בני
אדם טועים בענין מצות התשובה" ,ט מי שסובר
כי מצות התשובה הואבריבוי התעניתים וסיגופים,
ש"פ לפרש בדברי ר' טאיר בפירושו לדברי
וישמי שסוברבריבויאסירתתהליםוסליחותוכיוצא,
הנביא שובה אוראלעדי"יאלקיךבעודשמאיר
ק
הנה כל אלה טועים בזה מאד,כי כל אלה המה ר
ח
"
י
ו
ה
ם
י
מ
ח
ר
ב
ת
י
א
מ
(
לער"ה פתקנה)גלי שבים פתוחים
סעיפיםומניפים לתשובה בשעתה ,אבלעיקר התשובה
כוונים,כימייודעפן כשבבר ח"ו מדתהדין ואז לא
,
א
ת
ע
י
י
ס
ה
י
ה
י
ו
ה
ז
ו
א
היא חרפה גמורה בלב,גונח ומתמרמר מעומקא דלב
י כשלת בעוניך ,מלשת (כתוגות
כ
ו
נ
ת
נ
י
ל
ש
ו
כ
ל
שבהם
החלש,
ו
נ
י
י
ה
ס
י
על כל פרס חטאועוןופשע אשר חטאוהעוהוהכע
ל
ע
רצ"ל ידי
"
ד
פ
את בוראו ,והוא מודה ומתוודה לפני בוראו על כל עונך בעוה"רכביכול נתחלש מדת הרחמיםומוכן חס
פרט ,ועוזב את העונות אשר גידו ,ומקבל על עצמו הגלום להתאברות ההיפך ,ואז ח"ו לאיהיה סייעתא
באמת שלא ישוב עוד לכסלה בשום אופן שבעים
מלעילא,ואזאפילו אם תרצה לשוב לא תוכל להתחרט
אפילויגיע הדבר עד נפשו ,אבל כל זה צריך להיות יקבל מעומקא דלבא ,עד אשר תצטרך לכתש את
באמת ובתמים טעומקא דלבא,כי בהיות האדםיודע הגוף בסיגופים ,וזהו שפירש ,מפני מהאני אומר לך
שכך הואהדין של תשובה ,הגה אפשר שיאמר כזאת כזאת ,הלא תשובה בכל עת מהני ,לזהסיים הנביא
לפני בוראו ,אבל אין הדבר מעומק הלב באמת החילוקים ,לזה אני מזהירך שתמהר התשובה :זמן
ובתמים ,הן בנידון החרטה על העבר והן בנידון הרחמיםכי קחו עמכם דברים הלובו אלי"י,היינו
הקבלה על העתיד ,וזה כא לאדם מחמת שנתעכר בזמןהרחמים כשתשובואלי"י,דיליקח עמכםדברים
אצלו אור הנפש הכהשכלת מחמתעביות החומר %א דבריוידוי ודברים כבהרים ותיכף יתפעל הלב לשוב
תעשה הנפש פעולתה נגוף ,כמו הנר שאינו יכ %באמת ,כי אז ימינו פשוטה לקבל שבים ומסייעין
להאיר אל הפתילה מחמת זוהמא שנדבק גפתילה,
להשב מן השמים ,אמרואליו כל תשאעון וקח טוב,
והנה מן הצורך לנער ולכתש הזוהמא מן הפתילה
הנהבעלי הפשפ אמרודהויכאילו נכתב כלעון תשא,
ו
נ
ח
נ
א
ו
א
ל
,
ן
כ
ם
ג
א
ל
למה
עד שחטוב האור ויתאחז בפתילהוהיו לאחדים ,והנה
נכותב
מהו וקח טוב,
נדע
אם הכוונה שהש"י יקבל מאתנו המעשים מוכים,
זה הואענין הפיגופים לכתש חומריות הגוף בכדי
שתעשה הנפשפעיתה,ותהיה התשובה באמתהיינו
קשהומיחשיד קוב"הוכו' ,אך"טלפרוש ,דהנה אסרו
עיקרי התשובה הנ"ל ,אבל אין הסיגופים עיקרי רז"ל דודא פו) גדיה תשובה שזדונות נעשים לו
התשובה ,הבן הדבר
כזכיונךורמינן מהא דאמרושנעשיםכשגגונךותירצו,
ן
א
כ
מאהגה
ה
א
ר
י
מ
)
ת
ו
י
כ
ז
כ
(
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כ
,
)
ת
ו
ג
ג
ש
כ
(
והנה
ההגה בזה "ט חילוקים שוגים ,דחנה בעת רצון
ורחמים כאשר ימינו ית"ש פשוטה לקבל ידוע אשר גם השוגג צריך כפרהועדיין חפא הוא,
שבים ,הגה"ט להשםסייעתאדשמיא,ותיכףכשיונמר ובזה ידוקדק בנוסח שלנו בתפלתאבינו מלכנו ,מחה
בוראו ,והעבר פשעינו וחטאתינו וכו' ,שדקדקו האחרונים
בדעתו לשוב ויתחילבוידוי והתנצלות לפני
הנה הש"י ממקומו יפן אליו ברחמים להאיר אור (עיין בפרי מגדים ("8"1"*1י א"א ס"ק ק) הלא פשע
הנפש בחוטר הגוף ,ויתפעלו איברי הגוף ותהיה מרד הואוכיון שימחה הש"י את המרדים מכל שכן
התשובה אמיתיית טעומקא דלבא ,ולא יצטרךלייסר החטאים שהם שננווה אבללפי הנ"ל ישח ,דהנה
הגוף בסיגופים שונים ,מה שאין כן ח"ו כאשר מדת בעשיית תשובה מיראה נעשים טן הזדונותיגניבו
הדין מתוח ,הנהאין להאדםסייעתא כל כך והקטרוג ואחר כך כשעטפה תשה מאהבה הנה נסחים גם
גובר ,והגם שירצה האדם לש"כ ,הנה החומר מוגע השגגות שנשארומן רהטם הפשעים ,והנה זאת עצת
הנביא הושע באסרו שוגהישראלעדוכו'בעוד מדת
הרחמים גובר ,דהנה אזי תהיה תשובתך מאהבה
ח) ישפיקורדשרהךניפאקודאייךרתבהחקמדשמנה,ה.הוספותמחטיאסיטיה
י
ש
מ
ש
ש
חסד
אהבת
ל
ע
יהתעוררותעליוןבסייעתאדשמיא,
יד

היי

ותרוויח

בני ט8ףישתשרי ,ששוד,גושהתשונה,דרשז ישכר
ותרוויח בזה שתאמראליו ית"ש כל תשאעח ,רס"ל
תשא אתהעון מכלוכל שלא ישאר ממנואפילורווכם
שננווט ואדרבא וקח פוב ,שיתהווה זכיות ויתחשבו
העונות להשבון זכיות ,מהשאיוכן אם תמתין ח"ו
להתגברותוכו' ,הנם שתשובאליו ית"ש ,הנה תשוב

כד

מאימתהדין והנה ההש תשובה מיראה ,הנה לאיכודר
העת מ %וכל ,כי יהיה רישומו ניכר כעון השתם
שצריך כפרה,ועוד ביארה בזה שאר הפסוק ונשלמה

שיים

שפתיט ,ויתגאראייה,מרע  744סוף דרוש ה ,דרך
פקודיך בחקרסה4

דרוש
כב) שובה ישראל עד וכו'יועשן ע כבר נתבאר
לעיל הדקדוקים ,ועתה נאמר מה שכבר
טעהבפו הקדמוניםט) בעסקיסודי התורה התאמתות
הידיעה ובהירה,הידיעה כמאמתה לטעלפי התורה,
כענין שנאמר (שמות ג חקואניידעתיכי לאיתן אתכם
מלך מצרים להלוך זם',זכו בכל ההורה וכל ספרי
נביאים מלאים מידיעת הבורא ית"ש בעבר והוה
קתיד מן כל הנבראים ,הנם שהחש ית"ש פשופ
בתכלית הפשיפזוג זהזאוידיעתו ודעתו אהד,והאיך
נוכל לומר יודע את זה ואת זה ,אבל מובן הדבר
להכהטכילים,להיות שהוא מהוה אתכלהויות,וכבודו
מלאעולם,וליתארירפנוימיניה,ובכלמקום מתכשפת
הוייתו ,ממילא מידיעתו את עצמו כביכוליודע את
כל הנבראים ,על כן תתייחס הידיעה לשם הוי"ה
ס"ה ,והנה אם היתההידיעה מוכרחת שובאיןמניע
שכר ועונש לנבראים,כי העון לאיתייחס להםכיון
שהם מוכרחים מהכרה ידיעתו ,אבל מיעודי התורה
שכר ועונש ,נתאמת לט כי הבהירה הפשיית,
ויתייחסו המצות והעבירות לנבראים היינו מין
האנהשי,כיון שהבהירההפשייתברצונםהשיןהידיעה
מכרהוג על כן דינו ית"ש דין אמת לייעד שכר
קונש ,והנה הדין מן שם אלקי"ם והחש המורה על
הבהירה כי באין בהירה אין דין ,על כן אלו הב'
שמותהוי"ה אלקי"םמוריםעל אמיצכןשניהיסודות
הללו ידיעה ובהירה ,הנם שהשכל האנהטי קצר
מלהשינ ב' הענינים יהד ,הנה התורה הודיעה לנו
מהר"מ
אמיתיית ב'הענינים,וזהו שאמר הרב
נדי
שטת ג חק
הק
האגיז בספרו אלה המצות (פצה  00בפסו
השני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך,
(הרי ידיעה ,הטמא תאמר אם כן לא תתחייב לו

י"

ט) ש"ץאדרמשטרידרושא

עונש שידיעתו מכרחת שוע ,לזה אמר) ולא ביד
הזקה(,ידיעתואינה מכרהתאותוביד הזקהובחירתו
הפשייתו ש ה) כבלהתי אתידי והכיתי וכו' ,עד
כאן תוכןדבריו.
דבקה יתנארו נם כן דברי הנביא ,שובה ישראל עד
הוי"האלקיך,עדאיטר יתאמתלךב'הענינים
ידיעהובהירה ,אשרעלזה מורהיהודב' שמותהנ"ל
הוי"ה אלקי"ם כסו שכתבתי לעיל ,וזהו שאמרכי
כשלתבעתך,העונותיתייחמולךכיקףשיתבבחירתך
והידיעה לא הכריחה אותך,וזהו שאומרים בטף נמר
ש מאפר
יוםהסליחההוי"ההחשהאלקייםוהבן,טחה4י

י

טישים

טעוד שובה גבראלעדוכו' ,והנה נאמר
כנ)דייעמט*,
אשר הכמים הנידו ברוה קדשם הלא
בספרתם ,כמה סיבופים יסגף את עצמו לכל חפא
קון להתם הלאתזוהטתהמקפרנ שנעשה %ידיהעט
ההעבירו מן העולםיכפלו ,תם להתם הלאת זוהמת
י הנאת העונווג הגם שהתצות
נופושנקיטה עליד
ל
א
ב
ו
ש
ל
סתם
עשה של תשובהמן ההורה הוא
הש"י
ההתודות לפניו סעומקא דלבא ש  %הפא קת,
יהתהרפ מאד באמתעלהעברהעזובהעתונםויקבל
בדרושים,
על עצמו על העתיד כמו שכהבתי
עם כל זההסינופיםנצרכיםלפעם הנ"ל ,והנה כאשר
האדם הלשהשיטיכשלסבולסינופינג(ובשרפבדורות
הללו אהגר תשכוהינומן כובד הנלוחוהיסורין),עם
כל זהיקיים האדם מצות עשה דאורייתא לשוב אל
הש"י כמו שכתבתי לעיל ,והבנ"י יקבל תשובתו,כי
הש"י יודע ועד שאין בכהית לטבע סיגופים ,וזהו
ש"ט לפרש ,שובה ישראלעדי"י אלקיך( ,ולאימנעך
טעשות תשובה מה שאין אתה יכף לקבלסיגופיכן
י כשלת בעתך ,דרך (סיבות פד)
אין זהמניעה)כ

לעי

עי

יט

בני םשףהישתשרי,מאמרד,גדעהתשונה,דיושז יששכר
שבהם היינו החלש ,והכוונה על ידי

יתש לכרבל
העונות שבכל דור נחלשים הכחות ,ונתארך המיות
בעונות ,ואין בכח ויכמת לקבל סינופים ,על כןדי
לשוב סתםכפי המצווהעלינו בתורה ודבוש ל ב) הטבת
י אלקיך אפילו בלא סינופים ,וזה שאמר אחר
עדי"
כך קחו עמכם דברים(וידוי דברים בלבד) ושובו אל

י"י וכו' ,והשי"ת יקבלנו בתשובה שלימה.

כד)דירזפר,ט עוד שובה ישראל וכו' ,על פי
שאמרורז"ל (בתנחומאפויטתהאזינו
מה

ר)) כתיב המדבר  1כו) חטאי"י פניו אליך ,וכמזיב
ניבויםי יו) חשר לא "ןא פנים ,עשה תשובה נושא
פנים,יכול לכל ,תלמוד לומר אליך,אליך ולא לאומות
העולם עכ"ל ,הרי שלא מהני תשובה רק לישראל
ולא לאומות העולם ,וכן פסק הקדדם הנאת הרמ"ע
מפאנו (עשיה מאמרות מאמר חיקורדין ח"ב ש"ג) והמבי"ט
ובית אלקים שער התשובה פרק יג-יד) ,ופילגשו המחברים
הראשונים קהפעם,דקייסאלןעלפי התורה ולתובותי
ז)
מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחי ,ועל כן לא
מהני לנוים תשובה על פי התורה ,חטאני ישראל
דאשתנו למעליותא דכתיב (דבתם א)בנים אתם לה'
אלקיכם ,ונקראים עמוסים מני בפן והש"י לנו אב,
ואב שמחלעל כבודו כבודו מחול ,אבל לאומותהעולם
נקרא השי"ת עליהם מלך כדכתיב (תהלים סו ס) מלך
אלקים עלנויםואין כבודו מחול( ,ובזה יתורץ שפיר

י

קושיית המבא בזהר ה"נ צה) כפסוק(וימיהי ז)מי לא
ייראך מלך הגוים ,הקשה שםוכי קוב"ה מלך הנוים
ן שם דרכו והלוכו בקודש,
הוא ולא מלך ישראלעיי
דללפי הדברים הנ"ליתכן שפירלפי פשומז והארכנו

במקום אחר (סגן מאמר ב סימן ה)) ,והנה הא דמלך
שמחל על כבודואין כבודו מחול הוא דוקא נשחפא
החופא ננדו במזיד דאז הוא פגם לכבודו ,מה שאין
כן כשהחפא הוא בשונג יכה המלך למחול ,ואם כן
חפאיםבשוגגובאונסמהני תסובהנםלאומות העקם
עלכן מקבלים מהם קרבנות

להנה ידוע (יום דאית תשובה מאהבה ואית
א"
פו
ה ,והנה תשובה מיראה הוא
תשובה מיר
בבחינתעבדהמתייראמאדונוומלכו ,ותשובה מאהבה
ז מאמר בסימן ה דף קנח ע"ג
י) עמוסי

הוא בבחינתבן המתנענעעל שהרחיקעצמומןאביו
וזוכר אהבתואליו הטבאליו באהבה ,וזאת התשובה

לאתצויירבאומותשאינםבמדרגתבניםלעתם,והנה
תשובה נפיחת] היא בבחינת שם אדנ"י דינ"א
יבני ומלך ,ותשובה
דמלכותא (טשלי גד כא)ירא אתי"
מאהבה היא בבחינת הוי"ה אלקיך תשובה עילאה,
הוי"ה בניקוד אלקי"םכידוע (ז""1י) ,ובזה "פ לפרש
דברי הנביא ,שובה ישראל,כיון שאתה ישראל ואתה
בן הנה מהני לך התשובה ותוכל לשוב בתשובה
מאהבה ,עד הוי"ה אלקיך ,שבזאת הבחינה אתה בן
כדכתיב בנים אתם להוי"ה אלקיכם ,ואמרכי כשלת
בעונך,עון מזיד הוא ,ובמזיד הוא מנם בכבוד המלך
ואינויכוללמחוויעל כבודו,עלכן באומות העולם לא
מהני להו תשובהעל המזיד ,אבלכיון שאתה ישראל
בן ,ותוכל לשובעדהוי"ה אלקיך ,הנה תעורר אהבת
האב לבנים ,ואב שמחלעל כבודו כבודו מחולוימהול
ויסלח ויכפר
כה) דירזפרש עוד שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך,
ק
דהנה אנחנו מבקשים (שעף מעשעי
ותמלא כל השמות וכו'ויתוקנו כל הפנמים שפנמתי
וכו' ,הנה נראה ,הנם שהשב עבטה תשובהואין לך
דבר שעומדבפני התשובה,עם כל זהצריכיןלפעול
שיתמלאו הפנמים אשרנעבטו בעולמות אשרמאירים
בם חיות השמות הקדישים ,והחפאים נרמו כל זה,
ומהיכן מתמלאים הפנמים ,הוא עלידי הארת אור
ן כל זה
חדש מאור אין סוף למלאות הפנמיםנעיי
בסידור מהרש"ז ז"ל (שעינחיילרני ע"ד)) ,והנה צריך
י תפלותיו ומעשיו ,וכמו שאנו
השב לעורר זה עליד
מבקשים ותמלא כל השמות וכו' ,וזהושיים לפריט,
י אלקיך ,עד שכביכול ישוב גם
שובה ישראל עדי"
וכו' ,היית השמות הקדושים שפגמת בהם ישיב
כביכול על ידי הארת אור חדיר ,ואמר המעם ,כי
כשלת בעוניך ,כביכול החלשנו אור הקדישה ,על כן
שובה ישראל עד י"י אלקיך ,ואי אפשר להרחיב

הדבור בזה.
ועלפי זה יתבאר לך נםכן פסק הרמב"םז"ל בעסק

השב שכתב (הלטת תשובה ה"ה ה"נ) ויעיד עליו
היודע תעלומות וכו' ,וקשה למה צריכין כבייקל

לעדותו ית"ש הלא אס ח"ו שוב יחמא האדם הנה
השובהמהני בכלזמןועידן,חול של עתהבאנואיטר

הש"י

בנבי מאמריחרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה ,דרתח י8כר
הש"י ימחקויסלחויכפרעל כל מה שחפאטוהעוינו
ופשענו ואנחנו מתחרפים ומתודים על זה כאמור
בתורה (הקרא כו מ )8והתוודו את עתם וט' ,ולפי
האמור יתכן דכיון שהתשובה צריכה להיות לתקן

כה

שמלאות הפגמים,ומילוי הפגמים הוא מאוראין סוף,
על כן התשובה צריכה להיות מבלי מוץ ולאו דוקא
עד היום הזה בלבד ,וזהו שיעיד היודע תעלומות
וכו' ,הבןכיאי אפשר לפרש

דרוש ת'
כו) שובה קראל עדוכו' ונושע ז ב),עיין בדרסטים
הקודמים מה שפירשנו ,והן היום נדקדק
בהמשך הפרשה אמר שם (ק קחו עמכם דברים הטובו
י אמרו אליו כל תשא עון וקח פוב ונשלמה
אלי"
פרים שפתינו ,והנה מה שיש לדקדק הוא ,א /אומרו
קחו עמכם דבריםעל כרחך הואוידוי דברים ,אם כן
לפה חזר לופר אפרו אליו וכו' ,כהטמע אחר הוידוי
שוב יאמרו דברים הלו ,ט /כל תשא עון ,הוהליה
למימר כלעת תשא ,ל ,מהו הנרצה אומרו וקח פוב,
ד /ונשלמה פרים שפתינו מהו הכוונה לכאן ,והנראה
על פי מה שנקדים מה שכתוב במדר עבודת יום
הכפורים (וקרא  10ו) וכפר בעדו ובעד ביתו ,פירש
רש"י והוא מהגמרא (יוטס ל) מתוודה עליו (היינו
הכפרההיאהוידוי),וכן הוא בתרגום המיוחםליונתן
ויכפר באישתעות מילייא ,היינו בדברים בלבד ,זה
נפמר בתורה ירבעל פה מזעיקך הכפרה הוא וידוי
דברים ,וגם מהמקרא הוא מוכרע ,דאילו היתה
ההקרבהעיקר הכפרה ,הוהליה למימרוהקריב אהרן
וכו' לכפר בעדו ,דבכל מקום עיקר הכפרה בזריקת
הדם וכאן לא שחפ עדיין ,אלא על כרחך לומר
שהכפרה הנאמרת בכאן הואענין אחר והוא המקובל
בתורה שבעל פה שהיא הוידוי ,והנה נמסר הדבר
בתורה שבש  "( 8ש מלנות פה ותורה שבעל פה
קרינן לה ,לומר שצריך להוצודות את אשר חפא
יפשעינו וחפאתינושכינה טה אומרת
שיי,כי יד
קלניוכו',וכתיב(ישן"נא) בפשעכם שולחה אמכ"ם*),

י

*) הס"ה
ח18תיבות דבגדי כהתם

[אבנט מששת טמא
מכנרכןשיןבליקוטיחקיהן

טושטש משוטטרפשליש

1מוף משר קמיט קף,הולע"טי
ן
טפלה שבקקות ט'טויי לוןייז.

הפרים ,דאם כן הוהליה למימר לכפר כמו שכתבתי
לעיל ,על כרחך לופר דעיקר הכפרה הוא הוידוי
והקרבת הפרים הוא השלמה ,והנה מצינו בדוד
כשאמר לו נתן הנביא (ש"ב יב ז) אתה האיש ,הנה
התודה דוד תיכף ואמר חפאתי ,ונתבשר תיכף על
ידי הנביא גםי"יהעביר חפאתך וכו' ,ואףעלפיכן
מצינו שנענש אחר כךבבניו ובלקיחת המלוכה ממט,
ומצינו בדברי רז"ל (מהדרין קז ,.תדב"א "6ב) שסיגף את
עצמו כמה עתים וימים בתעניות וסינופים שתים,

ימה כזאת כיון שנתבשר גםי"י העביר

חפאתך,

קבלת הקדמונים (פרד מישרים

אבל הוא (כפי
י העביר חפאתך,
טרגורא בתרז)) ומהנביא אמךלו גםי"
היינו העביר החפא מלפניו ,וכן המקמרג הנברא על
י החפא שהוא עומד ומקפרגהעבירו הש"ימלפניו,
יד
אבל לא נמחה לגמרי ,על כן סיגף דוד את עצמו
במינוחים וטונים להמחות העון ותמקטרג מכל וכל
בכדי שלאיהיהרישומוניכר כלל
'8

מקץ

י הדברים האלה תתפרש פסוקי התשובה
לעל פ
שהתחלנו ויתורצו הדקדוקים ,שאמר זה
הנביא בדרך עצה להבעל תשובה לברוח קדשו) ,קחו
עמכם דברים (רקוידוי דברים בלבד) ,ושובו אלי"י,
(והנה מורא יעלה על ראשיהם הריוידוי דברים לא
יועיל רק להעביר החפא והעון אבל לא להמחותו
לגמרי ,ויצפרך אחר כך לסיגופים שונים כדאשכחן
בדוד ,הנה לזה אמר הנביא) אמרו אליו (אל הש"י)
כל תשאעון (רצ"ל ,לגמרי מכל וכל תשא את העון
שלא יהיה רישומו ניכר ,לא כמו שהיה בדוד רק

העברה והיהעדיין רישומו ניכר והוצרך לסיגופים,
ואנחתאין בנו כח ובפרפ בחלישות עול הגלותאין
בנו כח לסינופים ,ואמר בשענה) וקח פוב (אין פוב
אלא תורה (ברכות ).4כמה דשת אמר (ט"מ ד ב)כי לקה
פוב

בני פ8יישתשרי,מאמר קגדולהתשובה,חדושט יאכר

פוג נתתי לכם תורתי וכו' ,והכוונה ,קח מה שלמדנו
מן התורה ,שאמרה התורה בלשונה לשון וכפר על
וידוידברים בלבד ,והקרבתהפריםאינה רק השלמת
הכפרה מדלא כתיב והקריב וכו' לכפר וכו' כמו
שכהבתי לעיל ,וכיון שההקרבה הוה רק השלמה
מבים ע ).ה8י1רי מצוה אינו מעכב הכפרה ,והן נם

היוםשאין לט פרים) ונשלמהפרי
ם שפתינו (ב"מ צ)
עקימת שפתיים הוה מעשה ,כמו שהבפיחנויוצרינו

(ויקרא ו לז) זאת הוזקרה לעולהוכו' כל העומק בתורת
עקה וכו' בתורת חפאת ום' (שטתקי 4נדבךאלקי13
יקום לעולם ימחול וימלח ויכפרבוידוי דברים בלבד,
אשרי העם שככה לו

דרוש ט'
מ) גמרא אסא  ).1,אמר ר' יוחנן גדולה תשובה
שדוחה את לא תעננה שבתורה שנאמר
9תרג ק לאמרהןישלח א"ש את אשתווהלכה מאתו
והיתה לא"ש אחר הישוב אליה עוד הלא חנף רטתנף
הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם
י"י ,הקושיא מפורממתש 4הלא כשזנתה המטרשת
מותרת לחזור לבעלה אשר שלחה ,ובכאן נאמר ואת
זנית וכו' ,ונראהלי,עלפי מח שכדבב במפרי יסרם
לב א) עמידה כגמות ישראל לומר לפני הקב"ה ארגה
כתבת לאמר הן ישלה איש וכו' ,אוסר להם ,כלום
כוזבתי אלא איש ,והלא כבר נאמר הצדעיש ס4כי אל
אנכי ולא איש,וכי גרושים אתםלי בית ישראל כה
אמרי"י איזה ספר כריתות אסכם עכ"ל ,הנה "ש
להשבונן ,הלא אנפט סברכין ש מ המצות אשר
קדשט במצותיו ,היינו כביכול מצותיו ממש ,אשר
הוא ית"ש מקיים אותם ,והוא ית"ש קידש אוחגו
במצותיו ,וכמו שהקשו (ב"ריא  )8האיך הש"י מוריד
גשמים בשבוט וגם שאלו (שאריזים).כי קבר למשה
במ"ר פבל ,הנהלפידברי הספרי "ש לחורץ הכל,כי
אנכי ולא א"ש ,אלאעל כרחך לומר שהש"ימקיים
מצות התורה בקדישתו באיזה ענין נעלם מאתנו,
כענין שאמרו שיטת ז).מגין שהקב"ה מתפלל וכו',
(שם ז ).מנין שהקב"ה מניח תפילין ,אך הוא ,דחנה
במצות לא תעשה הלזו נאמר בתורה (דסץס כו ק
כי יקח א"ש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן
בעיניו וכו' וכתב לה וכו' ,דהנה כל זה מיורנו דהוה
ליה למיסר אם לא תמצאחןאנטהבעיני בשה וכתנ
לה וכו' ,אך הוא לדעתי ,דהנההיהנלויוידועלפניו
ית"ששעתידיןישראל לחפואותילחםויחפאו בנלות

חי

יש) שיץרששדוד'5שטענן.

גם כן ,והנה הוה ח"ו כא"ש אחר ,והגם שנתובו אחר
כך אל י"י הנה דין הרהרה הוא לא יוכל בעלה
הראשון וכו' ,על כן הכתיב הש"י בתורתוכי יקח
איש אשה וכו' ,לדקדק מזה שהדק הזה איט נוהג
רק בסי שקרוי איש ,מה שאין כן בסי שאיט קרוי
א"שהדיןהוגש כזנות בעלמא בפטיה שאחרישזינתה
רשאי לקחתה,כי גם הגירושין אינםגירחשיןכי גם
גירושין לא נאמר רק במי שקרוי א"ש ,תהו שאמר
הש"י והלא כבר נאמר כי אל אנכי ולא א"ש וכי
גרושים אתםלי בית ישראל וכו' ,הבן הדבר ,אםכן
זהו שאמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא
תעננה שברברה ,שהשכיב הש"י מאז בתורה בלשת
כזהבכדי שתהיה מועלת התשובה ,הבן הדבר ,ובזה
תבין סה שאסר הנביא על העתידנציע סי")ביום
י וכו'5( ,יז שבתות משפר ז
ההוא וכו' תקראילי איש

אע ה טח צאי

8

טפב
י
י
מעליהםיאכלו,
4

כה)אמרןצדיקכי פובכיפרי
לרגוערעכיגמולידיויעילה
כובן הדבר על פי מה שראיתי אחד קדיש מדבר

אוי

לו 9שע" גי4

י

בכתביו ,הנה נאמר רופות ק ופרעה הקריב ,ודרגשו
בו חז"ל לחוו"ד כא ד) שהקריב את ישראל לריטובה,
ומלקא דעתך אמינא להיות פעולת הרשע הקריבח
את ישראל לתשובות הנה יקבל הרושע איזה שכר
על זה ,הגם שכוונתו היה להרע להצדיק בעשייתו
עם כל זה מעשיו גרמועשייתפירות לפובה,והפרי
אוטר צמחה מעשייתו הנה פובה לבתאל ושליחו
לרפרופה ,הנה אמר הנביא שהדבר הזה לאיהיה ,רק
אוי לרוצע רע ,הייטאוי לו על הרע אהדר עוטה,כי
ידיו(אוטר עשה ,כ0יעשתלו ,יהרולוששכר
ג
יעשייתו נצמח פשה,
עמלוידבר חצמיחה אשר יד
הנח

עי

ויש

במ פטרחרשתשרי ,פעוהגטהתשבה,טישי יששכר
וחנה לי הקפן קשה להשבונן מהיכן מלקא דעתך
שישיםלו שכר ש שעתו הלאכוונתוהיתה ברשע
בסרבלם"ש* 4אך מובן הדבר ,מדחזינן שהדבר הזה
נ)
י מה שאמרורז"לבמגילה(י
נהונלענין הפוט,עלפ
אמר ר' אלעזרמזשי דטזיב (שוב לו ו) לאיגרע מצדיק
עיניווכו' בשכרצניעותשהיתה בה ברחל זכתהויצא
ממנה שאול,עיין שםהצניעותברחל שמסרההמימנין
ללאה,ופירוש כש"י ,והואצניעות שלאיתפרסם הדכר
שמסר לה סימנים עכ"ליכ 4אבל לפי דבריו קשה
הדבר ,שהרי בנמרא אמרו בזה הלשון ,אמרה רחל,
השתא מיתכספא אחותי עמדה ומסרה לה מיפנים,
הנה לפי דברי הגמרא ,זה היה פעמה בכדי שלא
תתבייש אחותה ,וזה גמחות חסד לא מפעםצניעות,
והנראה לי ,דהנה בלא זה קשה מה כהטמיענו ר'
אלעזר דבר חדש שהש"י אינו מקפח שכר העהשה

מצוה ומשלם לו כגמולו ,הנה זה מאמונת התורה

ש*) שירוש בשלושת רקלששיתרע
יב) שלזריחדודאים שם

כן

ויסודיםידוע לכל אשר בשם ישראל יכונה ,אך הוא,
דר' אלעזר דרגש דבר חדש ,לא יגרע מצדיק עינו,
היינו אם הצדיק מחכוין לעשות מצוה ,ולפעמים
עלידי אותה מצוה נמשך ממילא עוד איזה מצוה
אשר הצדיק לא כוון אליה ,אף עלפי כן ישלם לו
הקב"ה גם בעד אותה המצוה שנמשכה ממילא,
ונלמד הדבר מרחל הנה היא היתה כוונתה שלא
תתבייש אחותה והוא מצות נמשות חסד ,ונטשך
מזה נםכן מדתהצניעות ,הנה שילם לה השי"ת גם
כן מדת הצניעותן ומעתה מובן קישור הפסוק הנ"ל
בפופ מעם ,אמרו צדיק כי פוב בי פרי מעלליהם
יאכלו ,בעשות הצדיק פוב ,הנה יאבל נם הפירות
אשר צמחו מעשייתו ממילא הגם שלא כוון אליהם,
אוי לרצוערעכי גמולוכו' וכנ"ל ,הגם שנכורך סמנו
דבר פוב שהקריב לתשובה ,הבן

לבזה יש לפרש טוות ד ב) שכר מצוה מצוה (אבל
לא שכר מצוהעבירה)וכן שכרעבירהעבירה
לא שכר עבירה מצוה ודי למשכיל

דרושי'
כם) אכט 8דוד (תהמם לש 8ק ואל תצלמפי דבר אמת
עד מאדכי למחפפךיחלתי ,חנה הנתינת
פעםכי למחפפךיחלתיאינו מובן,ואען ואומר ,הנה
זה לשונו ,כגונא דא
בתקוני זהר (תיקון ג'
"
:
"
ך
עמודא דאמצעיתאדאיהוהוי"ה לא א"טתמודעלנביא
וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ"י וכו' ,תאחזי כל
מזשן דנפר אותגריתדיוקניהרשים בשכינתאוצדיק
(נקרא) ,ומאן דאישתדל באורייתא דיוקניה רשים
בעמודא דאטצעיתאעכ"ל ,הנה מזה "ט להתבונןדאי
אפשר להשיג מהיכלות בתורה אפילו כהשתדל בה
כשעדיין לא תיקן חפא הבריות ואהילו פשפיות
התורה דהיינו לטין הלכה לארגזה איתיכול אפילו
הואלמדןגדול,דהריעמודאדאסצעיתאלדרגא דאסת
(5צא  1ק תתן אמת ליעקב) לא א"טתמודע אפילו
לנביא אלאבהיכליההייתשכינתא ,והנה מאןדנפיד
אות ברית רשים בשכינתא ,פהוששין כן מאן דלק
בתורה ,והנח טון
נפיר ח"ו אף פי

ש שכעתדי

דמשתדל רפשים בעמודא דאמצעיתא ,אף עלפי כן
הרי עמודא דאטצעיתא לא א"טתמודע לנביא וחוזה
אלא בשכינתא ,על כן מהראוי להרהר בתשובה
בחרפות על עת הברית קודם לימוד התורה ,והשם
הפוביכפר ויסלח הבן הדבר

דבקה
מבט
י
כ
ד
ק
ל
א
ו
נ
י
י
ה
ה
נ
פ
ק
(
תקרב
ד
י
ע
הטף)
כ כי
להלחם עליה (להפות איברי הגוף וכוחותיו וחוטיו
אל התורה) וקראת אליה (מרשילה) לשלום (היינו
ע (ל"ז
רופאה מתחילה לתקן דרגא דברית שלוםכידו
קנז והיה אם שלוםשענך (שתראה שאתהנענהמן
מדת השלום) ופתחה לך(יפרישו לך אורות החכמה
בתורה15( ,הי
 8ט) פיה מתחה בחכמה ,בראשית
דרשט

קב) בדרך רמז הפרשה גובהם

"

בחוכמתא ,ראשית חנמה ,ונקודת הפתח ההא ניקוד

קנט 4וכן ר11ש האותיות חלף ((שעב לנ לק

החכמה (ה"
ואאלפך חכמה) הנה ראשית הברתה בפתח ,וזהו

ופשייה

בנבי מאמתחדשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה,דרושי יחכר
ופתח"הלך,יושפעלך חכמה בתורה),ואם לא תשלים
עמך ועפתה עמך מלחמה (שעדיין יצרא דעבירה
אצלך בחימום ,לא השלמתעדיין מדת ברית שלום)
וצר"ת עליה ,תשתדל לעשות תשובה עילאה דרגא
דכינה נקודתצירי (ת"ז שם),עיין בראשית חכמה(שעי
הקוויה פרק יז) שכזנב ע
ל הא דאמרו בזהר (""א הס )
דלפגם הברית לא מהני תשובה ,והקשה הרי קיימא
לן(ירושלמי פאה א א)שאיןלךדברשעומדבפני התשובה,
ותירץ דרצה לומר דתשובה תתאה לא מהני רק
תשובהעילאה,ולפיזהתבין מה שאמר וצר"תעליה,
ממקום נקודתצירי תשובהעילאהבינה נקודתצירי,

מענין הזה תוכל להתבונן הדבר אשר הוא כמה
י ההמון ,אשריהיה לפעמים אקט
פעמים נפלאבעינ
מפורסם בתורה ובעל שכל צח ולא יוכללכוין הלכה
לאמתה ,זלפעסים אזמר פשפ איזה הלכה בהיפזך
הנראה לעין ,ופוסק דין היפך מן המבואר לתינוק
שלמד ספר ,והוא,לפישעדיין לא תיקן חפא הברית
ולא הרהר בתשובה (על כלפנים) קודםהעיון,עלכן
אי אפשר לו להשינ האמת (הוא דרגא דעמודא
דאמצעיתא) ורואה ח"ו היפך האמת הש"י יצילנו.

יוקנ
ה כבר כתבנו כמה פעמימינ) בענין ד' חילוקי
כפרה (יומט פו) שהיה ר' ישמעאל דורש
(והלמדא כזווגיה) ,עבר אדםעל מצות עשה רטב לא
זז משם עד שמוחלין לו ,עבר על לא תעשה הטב
תשובה תולהויום הכפורים מכפר ,עבר על כריתות
ומיתת ביתדין תשובהויום הכפורים חוליןויסורין
ממרקין ,חילול השם ח"ו כולן אולין ומיתה ממרקוע
הנך רואה כי לא על כל העבירות מהני התשובה
לבדה ,והנה קשה על זה מגנטנה שלימה וקידושין מט).
המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא
רשעגמור(כהטמעאפילונמצאואצלועבירות חמורות
כריתות ומיתת בית דין) מקודשות שמא הרהר
בתשובה ,ולפי הנ"ל מאי מהני תשובה להודא על
כריתותומיתתביתדין ,אך הוא דהא"ט הנלבב בעת
אשר יתמרמר בלבו באמתעלעונותיווחפאיוופשעיו
לנגד הש"י ,ומתבונן בשפל מצבו נגד תמים דעווע
ואיך עקר את נפשו היקרה החצובה מתחת כסא
יג)

5מלשי

מאמר בסימןכו

הכבוד ,והשליפ עליה הספרא אחרא אלהים אחרים,
הנה תקפןבעיניו כלהיסורין ומקבל אותםעל עצמו
בתם לבבו ,בלבד שיתרצה לשם הנכבד ו"טוכ נפשו
מני שחת ,ובתם לבבו מתאווה אל היסורין בכדי
להסיר חלאתו ,הנה איש כזה תיכף מתכפרלועלידי
התשובה ,הגם שהדיןדין אמת ומצפרך אלהיסורין,
הנה הש"ייזמיןלויסורין קליםכגון הכטיפידולכיס
וכו' שחשבו חז"לליסורין וכיוצא שחשבו חז"ל תגמז
טז) ,אבל הכפרה ננמרת תיכף,כיון שהבעל תשובה
בתם לבבו קיבל ש עצמו כברהיסזרין ,נחשב כאילו
היה בפועל,וכענין הנאמר בדניאל(ייב)ומיום שנתת
אל לבך להתענות נשמעודבריך

דמעתהיאירועיניך מה שאמר דוד ואל תצלמפי

דבר אמתעד מאד( ,הגם שלחטאכיה שהוא
מן כריתות ומיתת ביתדין לא תוגמר הכפרה עד
קבלת היסורין ,והנה כל זמן שחמש הברית אינו
מתוקן אינו יכול לראות האמת בדרכי התורה ,הנה
אמר)כי למשפפיךיחלתי ,רצה לומר ,הנהאני מצפה
אל הימורין ,והוה כמו שקיבלם בפועל ונמר הכפרה
הוא תיכף ,וכענין הלכה המקדש את הרהטה וכו'

והבן.

ל) ונזדעף ויצא נדף קסג) חסידה ברושים ביתה
זוכו',
(תהלים קד ת)באינת שיתבניזעיאי
אמאי אקרי חסידה ,אלא האי עלמא עלאה אףעל נב
דטקבא איהי קרינן לה דכר ,דכד אתפשפ כל פובו
וכל נהירו מיניה נפיק ובגין כךדאיהי חסידה נפיק
מינה חסד ,עכ"ל ,הרי לפניך דאימא עילאה תשובה
נקראת חסידה(עיין במקדש מלך בשם הרם"ק) ,על
כן תמצא פוב פעם במה שכתבו הפוסקים (ומט"חסיטן
תדק שיש לנהוג במילי דחסידי בקלטרתימי תשובה
(הגם שאינו נוהג אותן החומרות כל ימות השנה)
דאו הארת תשובה מאימא עילאה הנקראת חסידה,
הדעתי יש לפרש מה שאמר דוד (תהלים פו ב) ושבזרה

נפשיכי חסידאני ,רצ"ל להיות שאני חסיד ,על כן

ן התאוסר
יניקתי מן תשובהעיאה חסידה ,יי
בענביו בלא מגעגוי ,על כן שמרהו
ישי ,ויוצא לנו
ספ
תנ
גםכן מזהמי שמתנהנבמילי דחסידי"ט לו שמירה
יתירה הבן מאד.

גדיה

בנני מאמריחרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה,חדושיא יטכר

לא)נדדלו
 ,תשובה שאפילויחיד ששב מוחלין לכל
העולם כולו (עטף פו) כוזב הרב הקדוש
בעל עשרה מאמרות(חויךדיו פ"א פחחהיינושמוחלין
לכל העולם הערבות ,עד כאן דבריו ,שכאורה גם זה
תמוה ,דכיון דשב אין כאן חמא אין כאן ערבות,
ודאי אם הלוח כחולם הערב פמור ,ונראה באפשר,

כז

דהיית דהתשובה ששב החומא ,מכפר גם ש מי
שחיה בידו למחות המא מיחה חןל מי שלא הוכיח,

הנה הםעברועל מצות עשה (וקטיט מ) הוכחתוכיח
והוא חמאבפניעצמו ,הנההיחיד החומא ששב,כולם
נתכפרו ,והוא נפז בעזרת השם יתברך ועט געש
חטא טת ט4

דרוש י"א
לב) שו12דץ גבראל עד

וכו',

וכבר דברנו לעיל

הדקדוקיםופירשנובכמהאופנים,וכעת
החסיד
להרב
נאמר על פי
גדלי
מה"אשזמלצלהא"תהיבמפרו ה
פי(ומיכת
דבש
המפורמם מו' חיד
נ סימן ב) הקשה עלפיהדיןאיךכוידוי דברים בלבד
יכופרעון הא קיימא לן בכל התורה (קוושין נס) דלא
אתי דבור ומוופל מעשה*) ,וניחא ליה ,עלפי מה
שאמרו רז"ל(סויה נ)אין
*) הר"ת
אדם הופא אלא אם כן הן אמת שהוא דרך דרהט,
ואף עלפי כןיש
נכנסבורוח שפוטן והנה להשיב על"הקידה וקושיא
בשובו אל הש"י מגרש מעיקראליטא,דכויןדגזירת
דגחוב ועט ,הש"י הבטיח
רוח שפות וקונה
דעות דבתשובה הוידה דברים
וחוה מעשה דאהטהשי בלבדיבטלומאיטה העונות
גופיה,והוידוי הואדיבור ,כעבין שאיור הנביא ירושע
ידג) קחועמכםדבריםושובו
והדבור עם מעשה בודאי ום",יתבאראי"ה,אבל בשת
מבמלין מעשהגרידא,עד יש להתקטע אם כן ליגמר
כאן דבריו עיין שם .כגניהלכלהתורהכולהדצתי
ויבור ומבסל מעשה ,רגל
ובאלה הדברים יתפרש כרחך מדלא גמרינן,דקיימא
לנוגםכןפריטת התשובה לן בכל התורה דלח אתי
שהתחלנו ,שובה גבראל דיבור ומכסל מעשה ,על
כרחך צריך לומר דהדיבור
י כשלת בכאן הוה מעקיה ,וכמו
עדי"י אלקיךכ
שבהגרדוב.
בעוניך ,רצ"ל ,ינובה
גבראל עדי"י אלקיך (החונן לאדם דעת כדכתיב
יבהם ר לט)וידעכן היום והשבות 8ל לבבךכי הוי"ה
הוא האלקים וכו' ,וכן אמר הנביא וטע" נ ק הוי"ה
אלקים נתןלי לשתלימודים לדעת) ,ואמר,כי כשלת
בעונך ,רצ"ל בודאי תהני לך תשובה,ואין מיחוש
לומר חלאאיןדיבור מבפל מעשה,כי כשלת בעתך,
הוא העק ובועת עשיית העק דעת חסרת
שישפות שרה עמך ,והן היום בהסיעך
כח
מרו
ו

המכשי

הייט הרוח שפוגע קחו עמכם דברים הטובו ט' ,ואז

דיבור וטעשה בודאי מבפלים מעשה גרידא.

רש לומר עוד ,דהנה החופא נקרא
ל כבהמות וכו',
מט טס אדםביקרולאיביןנכחי
והנה בשובו שב לתואר אדם ,הנה א"ןהני גופיה
ודאי הוה מעשה( ,והנה הרב הנ"ל (שם סימן קהביא
מעשה באחד שקראוהו בחלום בהמה הטאל לחכם
על זה ואמר לו שהוא על שמכר ספר הזהר ,ותיבת
בהם"ה ראשי תיבותיבהם טו י)2בנערתי הקדש טן
הנית) ,והנה אנן בדילן נמי ,החומא נקרא בחמה
שם ראשי תיבות הנ"ל שהולכתהקדישה מן טפו
ונכנסת תחתיו הספרא אחרא ,והנה בשובו מגרש
הממרא אחרא וכביכין בוטכיותו הקוונט ,אין לך
מעשה גדול מזה ,ועם הדבור בודאי מבפץ מעיטה
גרידא ,ובזה גם כן יתפרקו קחו עמכם דברים הטובו
אלי"יכנ"ל,גראסלי.

בהמה( ,תהלים

י

לג) דט 124הגדול מו' חיד"א הנ"ל כוזב בספר הנ"ל
(דעיכת  1סימן קק על מה שדרגשו חז"ל
כ0 8אין ועתה אלא תשובה ,כתב באפשר ,התשובה
ד אשר הפריד בחפאתו ,וכהו שאמרו ממג
הואלייח
קכנ) תשובה תשוב ה' זה נרמז נתיבת ועת"ה,כיו'
רומז לתפארת ע"ת רומז למלכותן ה' לבינה ה'
י התשובה עד כאן
עילאח והוא יחוד גמור עליד
דבריו ,ואני בעניי אמרתי על זה יחוד אחר ,דעך
ידי התשובהנעשיןמוחיןדגדלותמניבאואימאלזעיר
אנפין וניתנין לטקביה ,והנה המוחין מאבא ואימא
הםהוי"ה אהי"הוכלוליןמינשרה,הרי הםי'פעמים
הוי"ה י' פעמים אהי"ה בנימפריא ע"ו 7ומעתה
תבק היחוד ועת'ה ,מן הויזעיר אנפין נמשך עות
אל
(בור

בנבי מאמריחרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה ,חץשיב יחכר
אל ה' ,והשם הפוב יכפרבעדינו ואל יאמרפינו דבר
שלא כרצונו(,יי
ן סטן מאטר ב סימן ה דף קכחע.ג בהגפה)

לעור תבק ,ע"ת רומז לחמדים וגבורות,כי הואמנין
יה"י או"ר (רל"ב)ויה"י או"ר (רח"ל) ,צמצום

נרמזבויהי אור ,התפשמות נרמזביהי אור ,כמבואר
הדבר בדברי הינוקא בריה דדב מפרא בזהר תרומה
(ח"ב קסז) ,וזדך וטרשךדוד (תהלים לד ב) אברכה אתי"י
בכל עת,בין בחמדיםבין וכו' ,והנהעלידי התשובה
נעשה היחודביןזעיר ונוקביה ומתמתקים הגבורות
דנוקכא עלידי החסדים דדכורא ,והבן ,וזהו ועת"ה
רמוז לתשובה,בין הו' והה' נעשה ע"ת שלום ,והשם
הטוב יכפר בעדנו
לד) עלך כתב הרב הנ"ל (שם) ,ולפי פשומו רמז
ועת"ה לתשובה,כיתיכףבהרהורי תשובה
באותו רגע יפרד מהקליפות ויתחבר בקדושה ,וזהו
קת"ה ,כלומר עתה כמו רגע בהרהור תשובה תיכף
עביר ומהני עד כאן רבדיו ,ובזה יונח לך ההלכה
ערוכה בכהונה שלימהמיומין מס ) המקדש את האשה
על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור מקודרות
שמא הרהר בתשובה ,ובענין הזה שמעתי מדברי
כבוד אדמו"רפירוט פשומעל מה שאמרו המקובלים
(זח"ג קפה) מ"י נקרא עולם התשובה,כי יש לשאול
על הבעל תשובהמי הואכיתיכף נהפך לאטט אחר
וכקמן שנולד
יד) עיין ספר נגיד ומצוה דף קפה שהן ראשית חגמה ששר
התשונה פרק ה ועיין ששר רוה"ק תיקוןי
ז דףיט ,סוטנת
חסידים מסכת תשובה פרקזסימן א

לה)עור

כתב הרב הנ"ל (במערכת אות ת' (ממז )9

בעל תשובה מתנוצץ בוניצוץ משה רבינו
ע"ה ,והוא במפר חרדים (פרקי הכשוגה פוק ז) (כח"ה
רבינ"ו בגימפריא תרי"ג ,ונחשב לו להבעל תשובה
כאילוקיים כל התרי"ג מצות,ומסייע לוניצוץ והטה
רבינולקיים כל התרי"ג מצות מהיום ההוא ומעלה),
יזה כתבעוד הרב הנ"ל (במערבתאותב'(ס"הס))
ועלפ
שעל
ו
ב
ת
כ
ר
מ
ל
ן
כ
א
ב
ק
ו
ע
ה
י
ה
ש
ל
ע
ב
תשובה
כנודע
,
ק
"
ו
ו
ר
ג
ו
א
ל
(סנתדרין
לרזיו ליה כבר בתיה,ועיין שם
למהכינו לכחדהרבינו בדבר הזה ברבתיה,ולי נראה
לפי פשופו ,דהנה הבעל תשובה שמתנוצץ בו ניצוץ
משה רבינו ע"הלסייעו לתורה ולעבודה ,הנה צריך
להשתדל להחזיק אותו הניצוץ שלא יברח ממנו על
ידי מעשיו ח"ו ,והואכענין בתיה שהחזיקתו לכהנה
ליחן אווע למינקת ולגדלו אחר כך ,הבן
לו) סטרן האריז"ל כתביה ראשי תיבות תשוב"ה
תענית שק ךאפרבניה הספד ,וכתג הרב
הנ"ל (שם סימז ח) להיות שבדור החלש הזה (ובפרם
בגליותינו הכבדיום אחריום)אין כל אדםיכוללקיים
כל זה ,לפחות צריך ליזהר בקצת דברים המקיימים
התשובה ,והם גם כן נופריקון תשוב"ה תורה קטבת
וידוי ברטה הכנעה עד כאן דבריו ,והנה כבר כתבנו
בעניינורעעדישזימן כקבעסקיהתעניותוהסיגופים,
לבליפול לב האדםעליו ,לומרכיק שלאיכוללקיים כל
אלה לא תקובל תשובתו ,כי תיכף בקלטות תשובה
כתורה עביד ומהני והדברים ארוגים אצלנו במקום
אחר ,שקימת מ דררפקותיך)

דרושי"ב
י אלקיך ,הנה כבר דקדקנו
לז) שדבה גבראל עדי"
וכי "ם תשובה שאינהעדי"י,ויש לפונט
עלפי מה שכתבו הראשונים והאחרונים סו) דמתנאי
התשובה שיהיה מאמין בה ,היינו שיהיה מאמין
שהתשובה מכפרת אפילו הרבה לפשוע אלפי אלפים
רבבותפעמיםעדאיןסםפר,ואפילוביקשמחילה מאת
ט) שהויטב"ם הלטת שגגות ת"ג הק ,שו"ע או"ח סקותרמיז
סעיף וי ומע"ה ,ועטן לשיא תניא אגרת התשוגע פלא

הש"י כמה פעמים ואחר כך חזר למורו בכל פעם ,אף
עלפי כן המוב וסלח יקבלהו בתשובה ,ואלמדך דעת
בזהלקרבהעניןאל השכל,דהנה סדת בשרודם אםיש
לו איזה מדה פובה ,היית שהוא רחמני ומעביר על
מדותיו למלוח ולמחול לכל המכעיסו ,הנה עם כל זה
כשיתמיד המכעיסיום אחריום להכעיסו ,הנה יופסק
מאותו האיט הפוב המדה מוכה של רחפנות ולא
ירצה שוב למחול ,הנה בזה "ש חילוקים שונים ,זה
האיש רחמני ביותר ויאריך אף ביותר ,אבל על כל

פנים

נבי משעלץחהטתשריזמאמרד,גדולאתשובה,חישיג יטכר
ט נבול,כית שהבשר ודם
פנים לכל מדת בשר ודםיי
בעצמו הוא בעל נב %ותכלית,עלכן נם לכל צדותיו
"ט נבול ,מה שאין כן מדת הש"יכיון שהוא ית"ש
בלי נבול ותכלית ,ונם מדותיואין להם נב ,%ואםכן
כיון שהוא רחום וחנון ופוב ומלח ,לכל אלה המדות
ותכליות ואם כן אל יפול לב אדם
ענלםיוכןהאאייךןנבי
אשאפני לשובאליו ית"ש בתשובה ,הנה
זה כמה פעמיםהייתי מתמרמר על אפאתי ובקשתי
מחיה והבפחתי להש"י שלא אחפאעוד ולא אחזור

כח

בהם ,הטוב זה כמה מעמים חזרתי למורי ,ואיך שוב

בתשובה ,הנה לא השמר תאדם כן,

יקבלני הש"י
דכיון שחש"יאינו בעל נבול ותכלית נם מדותיואין
להם נבול ,וזהו ש4ט לפרש שאמר הנביא בפסוקי
התשובה ,שובה ישראל (ותדע) עדי"י אלקיך,היינו
י"י אלקיך הוא לעולמי עדבלי נבול ותכלית ,אםכן
יקבלך בודאי בתשובה בכל זחןועידן ואפילו שנית
הרבה מאד ,הפוב ומלח ימחול וימלח ויכפר

דרושי"ג
לח)שונה טיש
י
ע
א' וכי "ט תשובה שאינה מנעת עד
י אלקיך וט' ,הנה נדקדק,
י"

הש"י ,ג' מהו הנתינת פעםכי כשלת בעונך ,ודאי
אם אין עונות אין צריך לתשובה ,ג' מהו אחר כך
קחו עמכם דברים הטובו אלי"י ,והנראה עלפי מה
דידוע 3וסא ט)ד'חילוקי כפרה של ר' מתיאבן חרש,
הנה תשובה לבדה אינה מחללת רק לכיפול מצות
עשה ,אבל לעונות צריך לחלוקי כפרה כידוע ,אבל

המנולה לזה מה שאמרו בזהר (""ק פרשת במדבר
(שסב) שעלידי הממירות נפש האמיתי בלב בשעת
קריאת שמע איתחשיבליהכאילו טפר נפשובפועל
על קדודות שמו ית"ש ויחודו ואחדותו ,ואמרו שם
דחלילו אותן העבירות שנאמר עליהם 3שע" בנ ע)
אם יכומר העון הזה לכם עד וכו' ,הכל מתכפר על
ידי העדות הזח שמעיד האדם בשעת קריאת שמע
ומקבל על עצמו טמירות נפש בכח( ,והנה ולח"ב קס)
בקריאת שמעאותיותע"דרברביןלהורותעל העדות
הזה) ,ובזה פירשנו (4עש חנא טפח טטעח בפסוקי
התורה מניט ג כס) ונשב בגיא מול בית פעור ועתה
גבראל שמע אל החוקים וכו' ,הנה יראה עין כל
רואה שאינו מובן קנטור הענינים ,נם מהו ועתם
איזה זמן בא לשלול ,והנראה על פי מה שכתבו
המקובלים (שער הלקוסיםחוריםנ סו) שכל התורה ומצות
שהאדם עומק בעודו רשע המה לא לרצון ואדרבא
וכו' ,וכמו שאמר הנביא (יגס" ד קנירו לכםניר ואל

טז) ביץסעומאסרבסיסז ה ףש"ינ

תזרעו אל הקוצים ,ולפי זה מה יעלנה האדם קודם
שרטוב וקודם שקיבל ד' חילוקי כארה ,וכי מלקא
דעתך שיתבפל מן וערה ומצוות אבל הסגולה לזה
תשובה נרידתא בכל זמןועידן קודם שיעסוקבאיזה
מצוה ותורה ,ואם תאמר הרי תשובה גרידתא לא
מהני רק לביפול מצות קיטה ,הנח המנויה היא
הקריאת שמע בממירות הנפש בצירוף התשובה כסו
שכתבתי לעיל בשם הזהר ,וזהו שנאמר ונשב בניא
מ %בית פעור ,והיה בעוה"ר עון חילול השם ,חול
זה כתב אם יכופר לכם העון הזה וכו' ,ואם כןבין

דיןלדין איך יעסקו בחוקים ומצפפים הלא כתיב
נירו לכם ניר וכו' ,אבל המנולה לזה תשובה עם

קריאת שמע בממירות אנפש ,וזהו שאמר ועתה
כהראל (כמו שאמרו רז"ל (44ר כא ו)אין דעתה אלא
תשובה,בירשתיהענין במקום אחד שהש ט עשן לולא)
תעשה תשובה(כיון שאתה בהראל ,דלאומות העצם
לא מהני תשובה כט שכתבתי כמה פעמים בשם
י הטמקיםסק) שסע(ונם תצרף
המפריוכן פסקונדי
לזה שמע,היינו שמע בהראל דקריאת שמעבממירות
נפש ,תצרף כל זה) אל החוקים ואל הככופפים ,הבן
הדגר.

דלפיזהיש לפרשדברי הנביא ההטע ,שובה כאראל
עד י"י אלקיך ,רח"ל קלשה תשובה ,ונם
תצרף,עדי"יאלקיך,היינואותיותע"ד שהםרברבין
בקריאת שמע ,להורותעל עדות שאתהמעידעלי"י
אלקיך בממירות הנפש כידוע ,ואמר חמעם למה לא
תספיק התשובה לבדה ,הנה אמרכי כשלת בעתך,
דהחשובה

נ32י מאמריחרשתשרי,מאמרד,גדולהתשובה,דרושיד יטכר
דהתשובה אינה מועלת רק על ביפול מצות עשה,
ואתה כשלת בעונך ,לא תעגנה כריתות ומיתות בית
דין ועל כולם חילול השם ,על כן אתה צריך נם כן

לממירות הנפש בקריאת שמע ,אז קחו עמכם דברים
(בעלמא) הטובו אל י"י (ולא תצפרכו לסיגופים
ויסורים) ,והבן

דרוש י"ר
לפ) מאגמך עוד ,שובה ישראל עד וכו' ,יש לפריט
עלפי מה שכתב הרב הנדולמו' חיד"א
זללה"היז) ד' חילוקי כפרה אינם רק להשב מיראה,
אבל השב מאהבה אין צריך לד' חילוקי כפרה רק
מתכפר הכל בתשובה לבדה ,כתב כן בשם נדולי
הקדמונים (ולא נודעלי מקומו איה ,ומוניות הש"ס
לא נודעו במסילות הללו ,אבל כיון שפסק כן רב
מובהק בדורו בביתדין של מפה ,פוסקין כן להלכה
בבית דין של מעלה) ,והנה ענין שב מאהבה כתב
המהרש"א זללה"ה זבח-א יונא פו) שעבטה ענינים
ותירים יתר עלציווי התורה והוא ויתור ,הנה יש
לומרכיוןויהוא עושה דרךויתורעם השי"תכביכול,
הנה כתורה הוא שהש"ייעשהעמו נםכן דרךזיתזר
ומתכפרלו הכל בתשובה לבדה')
*) הג"ח
מס) המקדש את
ובזה יתורץ מה ושיפסק להלכה
האשה על מנת שאש צדיק(גקמדוורשיונמצא רשענפיר
ז וחלול השם) מקודשת,
(אפילו כריתות ומיתת בית די
שמאהרהר בתשובה(היינו בתשובהד,ידועה תשובהמאהבה,
הבן)

אדבר קדמות מערכת תסימויח ,ובמתרוה סאת קדתה
יז)
שם ,וע"ן ספר דברי חכמים שער התשובה מי"ג ,ועין
דבריםאחדיםדרוש1דףכ"ט ויי"ש
יח) עיין ראשית חכמה שער הקזזשה פרקיז

עייי

דרזדן יתבאר לך שובה ישראל עדי"י אלקיך,היינו
הוי"ה בניקוד אלקים שהיא תשובה עלאה
תשובה מאהבה,ואמר הפעם,כי כשלתבעונך,עבירות
נמורותנדולות ,ותשובה תתאה לאמהני רקעלבימול
מצות עשה ,עלכן הנךצריך לתשובה עילאה,וכיון
שאתה שב בבחינת תשובה עילאה תשובה מאהבה,
הנה קחו עמכם דברים (בשש)ישובו אלי"י,ותיכף
יכופר הכל
מ) 1ירומע14ט עוד על דרך הנ"ל ,עלפי מה שכתב
הרב הקדתה הנ"ל (כסא דוד דרוש ס דףלה).
דלומד תורה לשמה אין צריך לד' חילוקי כפרה*),
*) הנ"ה
והנה (זח"געג ).כל התורה

הנכבד ,ואם כן תורת כיוון שפסק כן הרב הגדול
אמתהוי"ה תמימה,והיא הגהלמאבדכוותיה בביתדין
של מעלה.
ענין לימוד בערה לשמה,
ק
ם
צ
ע
ב
כבודו ית"ש,
שבלימודו הנה הוא נדב כביכול
וראו כל עמי הארץכי שם הוי"ה נקרא עליו ,וזהו
שיש לפריט ,שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך ,עד
אשר דהום הוי"ה יהיה נקרא עליך להיות אלקיך,
היינועלידילימוד תורתהזי"ה תמימה ,זאמר הפעם,
כי כשלת בעונך ,עונות ממש וכנ"ל ,אבל כשתלמוד
תורה הנה קחו עמכםדבריםוכו'

מאמר

בס פפמרהדשתשרי,משמרה,העוךהמקדש ,הרשא ישכר

כפ

מאמר ה

סינרך המקתך
בויבשודרושים לכלחפציהםליוםח'מימי התשובה ,הוא הנקראבפיבני
ישראל
,יוםי"גמדות,ובוביוםהתחילובניישראללחנךאתבית המקדשבימי
שלמה
ו
ב
ו
ל
ל
פ
ת
ה
שלמה
תפלתועל כלישראלבזמןשיהיההביתבנוי,וגם
על בלהאסןשיהיוישראלבארצותאויביהם,ההשהיוםהמסוגל מאדלתשובה
ולתפלה ולקרשה בתורה בפרשיות הקרבנות,כאיטריבואר בדרסטיםהבאים
לפנינו,ונקרא המאמרהזהחינוךהמקדש.

דרוש א'

א)רי4מנ
א אדכר לן צלותיה דשלמה מלכא
ל
כ
ב
א
נ
מ
ח
ר
ה
ר
ט
י
ע
ה
,טאנהנו
עכ"ק4
נוהגים לומר ,אנו מבקשים שיזכור לנו קיימיה או
זכותיה ,ובשלמה אנו מבקשים שיזכור לנו צלומיה,
וזה תמוה ,וכי לא התפלל כל אדם שום תפלה עד
שלמה ,מצינו בכהנה רבינו תפלה (שמות לב יא) ויהל
משה(,וגרים טכו)ואתפלל אלה' ואוסר( ,שטגכג)ואתחנן
אלי"י ,ומצינו בפנהמ (תדפיס קו ל)ויעמוד פנהמויפלל,
ודוד בתהלותיו אמר תפלות בעד כל ההראל לאין
שיעור ,ומה שנראהלי ,דהנה שלמה בתפלתו בשעת
התהלת חינוך בית המקדש ,היינו ביום ה' לימי
התשובה ,אמר (ש"א" פ)כייהרתו לך (רצ"לכאיטר
עמך ישראל יהפאו לך) ושבום שוביהם אל ארץ
אויביהםוכו' והשיבו אל לבםוכו' והתפללואליך דרך
ארצםוכו' הטמעת השמים וכו' להיותעיניך פתוחות
אל תחנת עבדך וכו' ,הנה יקשה דהוה ליה למימר
להיות אזניך קשובות וכו' ,דבקבלת התפילה תצדק
לשון שמיעה לא ראיה ,אך הוא לדעתי ,דהנה חילוק
יש בין הפט הראיה לההל השמיעה ,דהנה הלט
השמיעה הוא התעוררותמן הדברהנשמע אל השומע,
והוא איתערותא דלתתא ,ובחוש הראיה הוא להיפוך
איתערותא דלעילא מן הרואה אל הנראה א) ,והנה
שלמה בתפילתו אז ביום התהלת החינוך ,ביום
שהתחילו להקריב קרבנות בבית המקדש ,אשר
הקרבנות הן המה ריח ניהוה איתערותא דלהעעא,
ומהיום ההוא וטעתה נאמרו הקרבנות בבמותלעולמי

(הפלת

א) עיזוכסלוסבת משמרדסיטןקט.

עד ,כי עד היום ההוא הגם שלא היה באיזה זמן
מקום קבוע לקרבנותהיומקריבין בבמות מהשאיןכן
מהיום ההוא והלאה לדורות עולם ,בזמן שיש בית
המקדש מקריבין קרבנות ,וכאשר הבית המקדש
בחורבנו בעוה"ר ,הנה הקרבנות במלינןואיןלנו כה
לעלטות איתערותא דלתתא כל כך ריה ניהוה לי"י,
הנה באותו היום התפלל שלמה ,כאשריהיו ישראל
בארץאויביהםויהיוהקרבנותבמיליםואיןאיתערותא
דלתתא כל כך,אזתועיללישראל איתערותאדלעילא,
זהו שאמר להיותעיניך פתוהות ,כמו שכתבתילעיל
אשר הבט הראות מורה על איתערותא דלעילא ,וזהו
שאנחנו מבקשים רהמנא אידכר לן צלותיה דשלמה
מלכא ,הבן.
ההגה ביום הנבהר הלזה ,יום הלעלוע הינוך בית
המקדש(הואיוםהשמינילימי התשובה),אנטר
בו התפלל שלמה התפלה הזאת ,ואז הוא התהלה
להול ההגמחה שהבמיה הקב"ה לאברהם (מ"א לח)
שאמר להקב"ה פן יחפאו בניי ותעשה להם וכו',
תינה בזמן שבית המקדש קיים ,ובזמן שאין בית
המקדשקיים מה תהא קטיהם ,והשיבלו הקב"ה כבר
תיקנתי להם סדר הקרבנות וכו' ,והנה אין מקום
להבטחת הקב"ה לאברהם עד היום ההוא ,כי עד
היום ההוא לא היה זמןריק מן הקרבנווק או במקום
קבוע או בבסה ,אבל מהיום ההוא והלאה נאסרו
הבמות לעתם ,והלה תפלת אברהם בזמן שאין בית
המקדש
יהיה להם קרבנות מה תהא עליהם,
והבפיח הקב"ה כבר תקנתי להם מדר הקרבנות וכר,
והנה אמרו הוקל במדרש (פס"ד  1ה) אףעלפי שנשלם

יא

הבית

בנני טפסריודשתשרי,מאמרה,חימדהמקדש,חישב יאכר
הביתבירח בול הוא מרחשון ,המתין הקב"הבחינוכו
עד ירח האיתנים ירח שנולד בו אברהםעיין
והואלדעתי מטעם הנ"ל ,אשרלו הבטיח הש"י אשר
קריאת סדר הקרבנות תהיה במקום הקרבנזתבפועל,
עלכןיום ההוא הוא מסוגל לקריאת פרשת הקרבנות
ולהועודות קודם קריאתן כדרך שהיו מתוודין על
הקרבגווע והקב"ה מכפרעונותיהן שלישראל,ומעביר
אשמותיהם בכל שגה ושנה,וירחי"י אתריחהניחוח,
שם,

(עפוית

פקחיך בהקדמה).

ב)ד%זזקסון תפלת שלמה ביום הזה (מל"א ח בג)י"י

אלקי ישראלאין כמוך אלקים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחור נראהלי ,להיות היום הזה
בסודהנסירה עומקרום ועומק תחתכידועלמשכילים
מרו"ח ש 14שפ"ו),ונודע מכוונתהאריז"ל (שם שב-ד ד"ה)
שבכל יום מימי התשובה צריכין לכוין בתפלה,
ב) שהו סיורר ר' שבתי תפלת שחרית דף מז ע"ב ובוערותצבי

חפארחשם.

ג) ע"זגימטריא ח

הנסירה השייכת ליזם ההוא ,על גן בו ביום פתח
שלמה בתפלתו בלשון הזה ,הבן
י אמר לשכון בערפל (סלא"ינ4
נ)אז אמר ולמהי"
להבין אומרו בלשון אז ,נראהלידהיום ההוא
שהתחיל חנוטתהביתהיהיום ח'לימי תשובה ,שאז
הוא נסירת המלכות בבחינת נצח והודב),וידוע דכל
הגאולותהגורמים השראתהשכינה (מלכות) בישראל,
היהעדהיוםכלהגאולותבבחינתהוד,ולעתידבמהרה
בימינו תהיה נאולה נצחית בבחינת נצח(עייןבפרי
עץחיים שער חנוכה (שי"ג סופ"ה) ,אםכן כל הגאולות
הם בבחינת נצח הוד ,והנה היום הזהיום ח'לימי
התשובה אשרבו נסירת המלכות בנצח הוד ,אז אמר
י אמר לשכתוכו' ,והר לפרגןעוד לשת אז,
שלמהי"
יום ח' לימי התשובה ק ,בו עומק רום ועומק תחוה
חיבורעייונים ותחתונים ,על כן התחילה השראת
הידכינה למפה ביזם זה ,וזהו א"ז אסר שלמה
בגימטריא ח' ,א"זיום א' דראש השנה עםז'ימים
חאחרים ,והבן

דרושבי
ד)י"י אמר לשכון בערפל (שם 4תרגם יונתן,י"י
איתרעי ,היינו רצה ,ופירש כזאת כי לא

מצינו במקראניאמר,ובספרי (ססעחאיבבו;)אמרווהיכן
אמר (1קר 8ח קכי בענן אראה וכו',ויונתן לא רצה
לפרש כן דשם קאי עלענין הקטורת ,על כן פירש
י"י אמר ,הכוונה על הרצון ,היינו עלה ברצונו כן
מבראשיות הגם שאינו מבואר כן בפירוש כתורה
(כאשר יתבאר אי"ה להלן) ,והא דאפקיה בלשון
אמירה,להיות שבעתשנתנלההרצון הוה כמואמירה
שמגלה הדברים שבלב ,ויתבאר בסמוך אי'ה
י"י אמר לשכון בערפל ,תרנם יונתןי"יאיהיעי
לאשראהשכינתיהבירושלים,עקבותיו לאנודעו
איךיכונהלירושליםערפל,ונראהעלפי מהשכתבתי
לעיל דהוקשה לו היכן אמר הש"י לשכון בערפל,
על כן לקח לו ברוה קדשו דרך אהרוס והוא ,דהנה
(נ"ר ע סז)ירז,טלימ נקראתכן על ום שני צדיקים,
אברהם קראה יראה (בראשיה בג ע)ויקרא אברהם שט

י יראה ,על שם השראת השכינה
המקום ההואי"
במקום הזה ,ונקראת (ושלי לח) קטת חיל יראת ה',
ילחיים,מורא
ודא הוא אתר למדחל( ,שםט כקירחיתי"
מלכווץ (שם סד סק ירא אתי"י בני ומלך ,ירא"ח
בגימטריא גבור"ה,כי (ע"ח שער לד)בנין המלכות מן
הגבורות ,והן אתווןיר"ו שבתיבת ירושלים ,שם בן
נח קרא שם המקום וגלם ונוטית י )8ומלכי צדק
מלךקפלם,ובצירוףב' השמותנקראירושלים,וניתוסף
בה אות י' (ת"ז מא) מורה על התחשבה ,להורות
שמבראשית עלה במחשבה להשראת השכיגה יראה
במקום הזה ,והנה המתקת נבורות המלכות (ירא"ה
נבור"ה) הוא ביחודא שלים שם הוי"ה עם שם
אדנ"י ,והנה היחוד השלם כשתרבע אותיותיתחשב
' פעמים א' ,ה' פעמים ד',
על אותיות אדנ"י כזהי
' סך הכל בנימפריא ש"פ,
ו' פעמים נ' ,ה' פעמיםי

י

ן במגלה עמוקות (פרשתנח) ול"'ט מאז"ת אמה
נעיי
אורך התיבה ,חמשי"ם אטה רחבה ,דטלשי"ם אמת
קומתה

גנבי מאמריחרשתשרי,מטמרה,חינוךהמקדש,דיושג יטכר
קומתה ,כלהשיעוריםבנימפריא ש"פ קומרומז הדבר
בזהר פרשה הנ"ל),ועיין בקרניים (מאפי ב) ופירוש
קידין ,אשר הוא סוד הסוכה ,סוככים אותיותהוי"ה
אותיות אדנ"י זה על נבי זה אות כננד אות,
ומתרבעים זהעם זה ,והם ש"פצינורות (בסוד סוכת
שלו"ם עם ד' אותיות בנימפריא ש"פ) ,והנה היחוד
הנ"ל סוד ש"פ בגימפריא של"ם עם הופפת אות
י
' יתודא שלים( ,ומבואר אצלינו (אגדני פנתם עב) אצל
רות אמה של מלכות שאמר להבועז (תת ביב) ישלם
י פעלך ותהי משכורתך שלימה ,הבן הדבר) ,והנה
י"
יחודא שלי"ם בניממריא ערפ"ל חטת הגטך סוגרו
ערפ"ל סוכתו ,הרז סוד ערפל בנטעת היחוד ,הבן

י

ובארוחעמוקים שםסימןמה ,זעקוניסומאמר חסיפוט
ד) שיי
דף קה"א,וטח אב שטרינתמגקישה עו
עק טל היחג

י

ל

מאה ומעתההרי שלך לפוך ,יחוף"םירובסוד שם
ירא"ה שקראה אברהם סוד הגבור"ה ,ובסוד שלי"ם
נמתקוהדיניםעלידי החסדים ,ומעתה תתבונן,י"י

אמר לשכון בערפל,י"י איתרעי לאשראה שכינתיה
י ומהדר נאונו
בירושלים ,וקצרתי מפני פחדי"

ה) דץנה ביום הזה יום ח' לימי התשובה התחילה
חנוכת הביתבימי שלמה ,ובוירדה אש מן
השמים לבית עולמים כמו שנאמר בדברי הימים (ב,
ז אג נראה לי יומא קא נרים ,ביום הזה הנסירה
במדת הודה 4ובמדת הוד נאמר (הם4ם בס ז) קולי"י
חוצב להבות אש(,עיין מה שכתבתי בדרסטי חנוכה
יבילו סבת מאמר ד סימן קכח) קטניכן להלל ולהודותכי
הוא תיקת ההוד ,ונעשה הנם במנורה בלהבת אש),

הבן.

דרוש ג'

 )1פסיקתא,י
ץ ח"ב קצה ויזבח שלמה את זבח
השלמים (מל"ט ח סג) לפי שנאמר קח
מאתם והיו לעבוד את עבודת אהל מועד (בחשכת
המשק (בשונרז ה) כתיב כן) ר' חמא ברחנינא אמר
בבית עקמים הקריבום (לחנוכנו בית עולמים) ,אמר
ר'לוי טעמא דר' חמא מהכא ויזבח שלמה את זבח
השלמים ,אמר ר' מאיר עד עכשיוהיו קיימות ולא
הוממו %אהזקינו %אהפריפו ,והלאדברים קלוחומר
ומה העגלות שהיו נדבקות במלאכת אהל מועדניתן
להם הויהשיהיו קיימות לעד ,ישראל שהם דביקים
בהקב"ה ש אחת נמה וכמה שנאמרויבהם ד ק ואתם
הדבקיםבי"י אלקיכםחיים כעכם היום,עכ"ל .הנה
נראה לפרשדיוק המדרש ,שבא לתרץ בדרשתואומרו
בשלמה ויזבח את זבח ה"שלמים בה"א הידיעה,
כן דרשר' חמא(עלפי קבלתו בתורה שבעל פה)
להיות שנאמר בחנוכת המשכן (במדבר ז ב) ויקריבו
י פוש ענלות
הנשיאיםוכו'ויביאו את קרבנםלפניי"

י
י)

עייז שה"ש רבה טרשהוסימוישרי חנט הכטסופירשגו
דשיסה אתזבח
אתהפסוקבדגריהימיט (ב,ז ה)ויזבחהמי
הנקר ,עניש

צב הסני עשר בקר וכו' ,הנה קרא המקרא לאלו
הענלותוהבקר בשם קרבנות ,משמעשהקריבום ,והנה
נאמר אחר כך שהיו למשא כלי הכהסכן ,חרחר כך
אמר הש"י קח מאתם והיו לעבוד את עבודת וכו',
הוה ליה למיסר והיו למשא כלי המשכן ,על כרחך
י באיזה זמן% ,א
נשמע מהמקרא שהקריבוםלפניי"
נודע באיזה זמן ,על כן דרש ר' חמא עלפי קבלית
שהקריבוםבביתעולמים לחנוכתבית המקדש,עלכן
הו),
כתיב בשלמהויזבח אתזבח השלמים בה"אהידיע
להורותהידועים מאז ומקדם אותן שהביאו הנשיאים
לחנוכת המשכן.
ההגה באר'מאיר לבארלנו למה היתה כזאתשניתן
כח הקיום לבהמות הללו ת"פ שנה עד
שיקריבום בבית עקמים ,כי היכי דנלמד מהם קל
וחומר ,ומה אלוהבקרים שהם בהמומן
שנקרבו
לעבודהניתן להם כחהקיוםעד ם בביתעקמים
אשר שם עבודה עממית ,ממשא הוה כאילו ניתן
לבהמות הללו כח הקיוםעולמיים מכל שכן ישראל
שהם דבקים בהקב"ה (עלידי מעשה המצות) על
אחת כמה וכמהמדהיו קאמים לעתם ,שנאמר ואתם
הדבקיםוכו',ונתבונן מזה שהשארת הנפש וההצלחה

האי

האחרתה

נבי מאמריחרשתשרי,מטמרה,חינוךהמקדש,דרושג ישכר
האחרונההיא רקמעבודתהש"י במעשה דוקא,והדבר
הזהיסודמוסדלכל התורהומצותיהלעשותה במעשה,
לאפוקי מדעת הפלומופים אשר בנפשם דיברו וחקרו
האיך תהיה השארת הנפש וההצלחה אחרונה
י מעשה מונשמת בעולם הזה הנפסד,
מקויימתעליד
ן בדברי הרב הגדול בעל גור אריה (תפארת ישדוף
עיי
אשך
שחק
ק
כיאיןלהבים
ז
ג
ר
י
ו
פר יד4
עיי
הםו'נשבמאומ
תרירק אל המצוה
א
י
ה
ה
י
ש
ע
ב
מה שהמצוה
מ
המצוה ב"ה אשר רצונו דבוק בהמצוה,וכיון שהאדם
בעשותו המצוה דבוקברצון המצוה הנה הוא דביקות
נפשובחיי החיים ברוך הוא עד כאן דבריו ,חטיעיז
טים פרק נף באריכות).

רכ12ר קדםאצלינו (שרזדבלהאחרילט ע"ג)בביאור מאמד
נב א) בדרושת הפסוק
רז"לבסדיסט אחרי(יק"י
איזבחועוד את זבחיהם וכו' ,ר' נחמיה
~קידיז ו)יל
פתח (קהלת ה ח)ויתרון ארץ בכל הוא ,אפילו דברים
שאתה רואה אותן יתרון לתורה כנון ציצית תפילין
ומזוזה בכלל מתן התורה הם עכ"ל ,והדברים תמוהים
מאד ומבוארים אצלינו במקום אחר (טעיז גנים ט"ב
בשרה) וכאן נבאר בקצור ,דהנה המצות הללו ציצית
ותפילין ומזוזה נראים כמו יתרון לתורה ,דהיינו
י לס) וראיינם אותו
ציצית נאמר בהם מעם המרבד
ס
ונכרתם את כל מצותי"י ,אםכן נראהשאין למצוה
הזאתצריכותבפני עצמה ,רקעשייהלזכרון המצות
על ידה ,והנהיוכל האדם לומר שהוא בעלזכרון בלא
סיטן ,אושיקיר
ה לעצמוסיטן אחרלזכירה,וכן הוא
בתפיליןומזוזה,ודברים מז ג)למען תזכור אתיום צאתך
וכו' ,ופן יאמר האדם ויצדד צדדים ח"ו לפמור את
עצמו מעשייה אותן המצות בפועל ,באומרו שאין
העשיה בפועל מצמרכת רק שיהא זכרון להערה ,ואם
כן הםיתרון לתורה כנ"ל,חלילהלומרכן,רקמחויבים
אנחנו לעשות מצותיו בפועל ממש כאיטר צוהי"י
אלקינו,ועשייתןהיאהיא ההצלחה האחרונה והשארת
נפשותינו בחיים ,והנה אותן החוקרים המציאו מעם
למצותעלפי שכל האנושי ,בבואם למצות הקרבנות
אמרו שהש"י צוה תצות הקרבטתבכדי שלא ישחו
עוד את זבחיהם לשעירים איטר היו מורגלים בזה
במצרים,וראיינכם מפסוק ולאיזבחועוד את זבחיהם
לשעיריםוכו' ,ססילאלפיזהסי שהוא בר דעתואינו

הולך אחר ההבלים תפולמעליוחיוב הקרבנות,חלילה
לוסר כן,כיענין המצות הם דביקות בחיי החיים,
ואין מבוא ומעמד ומצב לשכל האנושי לבואלתכליים
שכל אלקי ,על כן קבע רבי נחמיה הנ"ל דרשכם
בפסוק ולא יזבחו עוד וכו' ,ופתח לה פיתחא מפסוק
ויתרון ארץוכו',אפי'דברים שאתה רואהאותןיהרון
לתורה וכו' וכנ"ל ,להורות נם כן עלענין הקרבנות,
הנם שאי אפשר לךלצייר בשכל למה ליה להקב"ה
י הארץ ומלואה (החלים
לצוות על הקרבנות הלאלי"
י וכו' (שס ג ינ),
ך
ל
ט א 4ואם ארעב לא אומר כיל
ותרצה לומר הפעם הוא ולא יזבחו עוד וכו' וכנ"ל,
ממילאמישאינו עסוק בהבליהםאינו זקוק לקרבנורע
חלילה חלילה לומר שזה הוא תכלית המעם ,רק
המצות אנו סחויבין לעטותם בזעמיה סכת,כי לא
נביס אל נשמיות הסצוה אלא אל רצון המצוה ב"ה
הנדבק במצוה,וזהו שאמריקיא אסוברפ"י)ריר!ניחוח,
נחת רוח לפניו ית"ש שאמר ונעבטה רצונו ,וכיון
י עשיית המצות,
שהאדם דבוק ברצון העליון עליד
הנה דביקות נפשו בחיים לעד ,ולזה קרבן ראשון
שהביאונשיאיישראלניתן להם כחהקיום ,הגם שהם
בהמות מוגשמות בעולם הזה הנפסד ,עם כל זה
נתקיימולהיות דבוק בהםהרצון שאסר ונקלטה רצוט,
ולהורות לבני ישראל שהקרבטת הם טצות בעצם,
והם מיצרךצריכי לעולם עלפי שכל אלקי ,על כן

הראה הקב"ההפיעלהנסיי הזה בבהמות הקו,והבן.

רוצן שאמר ר' מאיר בפסיקתא הנ"ל ,והלא דברים
קל וחומר וסח העגלות וכו' ישראל שחן
יי
בהקב"ה (בקנאותן רצון יוצרם במצות מעשיוד
ת
ן
קה
בוש
הןרצונוית"ש),על אחת כמה וכמה (שישארוקיימים
לעד) ,כדכתיב ואתם הדבקים בי"י אלקיכם חיים
כולכםהיום ,רצ"ל(וזהו)זדוני) שאמר באותןהנשיאים
קח מאתםוהי"ו(בהויה)לעבוד אתעבודת אהלסחגד,
י באהל
מהווייתם וקיומם נדע לעבוד את עבודתי"
ו
ר
סועד בקרבנות וכיוצא בעשיה מטש ,ויכי וידעו
שאין להניס אל גשמיות המצווך אלא להיות רצץ
המצוה במצוה ,הנה הדביקותברצון הואהחיים לעד,
ואתה המעיין למהר עיני שכלך והתבונז בדברים
היקרים הללו,ויהיי"יאלקינועטנו.

תהלים

בנבי מאמריחרשתשרי,מאמרה,חינוךהמקדרןדרגןד י8כר

5א

דרגש ד'

ז) תהלים (קפיפל פ') למנצח אל שוטונים עדות
לאסף מזמור וכו' לפני אפרים ובנימין
ומנשה עוררה את גבורתך הבה לישועתהלנו,להבין
לפה פרפ הכיפורר אפריםובנימין ומנשה ,ונםסידר
אותם שלא כסדר הילדותן ,ויטלא כסדר חנייתן
לדנליהן ,ונם מה שייכות שירה זו אל שוטונים הם
הבני קרח ,ואסף מבני קרח היה המשורר ,ונראה
לפריטעלפי מה שאמרו חז"ל (פסה  1ה)רבית המקדש

בימי

שלמה נשלם במרחשון (כמו שהוא מבואר

במקרא (מל"חי לח) בירח בול ,ופירשו חז"ל שד"א
מרחשון) ולא חינכו אותו (על פי רוח הקדש) עד
תשרי (כמבואר נם כן בכתוב (שם ח ב)ירח האיתנים)
ואמרו חז"ל שהמתין הקב"ה עד בא החדש תשרי
ירחשניד בו אברהם ,וכן המשכןבימי משה נשלם
בכסליו,המתין הקב"העדבוא החדשניסןירחשניד
בו יצחק ,נמצא נתבייש חדש כמליו,שילםלו הקב"ה
בבית שני בימי ההשמונאים ,וכן במקדש ראשון
שנשלםבמרחשוןולאחינכוהועדתשרי,עתיד הקב"ה
לשלם במרחשון במהרה בימינו בבנין בית המקדש
שיבנה במהרה בימינו ,זה תובן דברי המדרש שם
(ונשיש מלכים סימן קפד) ,הנה נראה לפי זהכי חינוך
הביתלעתידיהיה במרחשון(,כיבניןהעתיד במהרה
בימינו יעמוד לעד לעולם ,ולטוב אין תשלומין אחר
למרחשון רק בשעתחינוכובבנינו במהרהבימינו*),
(עין הרוז

רה"

*) הג"ח
חשאא רבהאית ביה ,עלפי מה שכתוב מפשע ק ובקשו
 9אלקיהם ואת דוד מלכם ,דחי~ק מלכות
אתי
בית דוד היה במרחשון ,כשעשה ירבעם את החג בחדש
השמיני החדש אשר בדא מלבו
יבלגג וככן ששמעתי
מכבוד מרן אדומת מהרס"מ ז(ממףל"5ריגוב] זצוק"ל ,ששל כן
י רוב כל התחלותגזירת המלכות הוא במרחשוז ,חבא,
עלפ
אכי בחדש הזה מרדו ישראל במלכם ואמרו (9ם מז) ראה
ביתך דודזג הנה בעבור זה בעת ההיקון במהרהבימית
יהיהחינוךהביתגםכן במרחשון,ונראהלי,ופולכןנקרש
חדש בול ,ממני והבית אשר יתחנך בו יכון ,חעא נגד
יעקב שקיאוהבית הסחים פח4.וכתיב (פראז ס תתן אמת

י

ז) עיץאירא ד8רקאסימןקמא

ליעקב ,קחטטא קאי ,והנה ף-ר  8ז) אמ"ת היא ראש חוך
סוף ,כן בנ"ל הוא בהורת אמת ראש תוך סוף ,טת
ראשית התורה ,ף דגתון אפצע התורה ,אותל'סוף התורן
ברא
ולשי זהתבין גם כן מה שבשררבקרביים החדש
מלב"ו בו"ל,הבן.

1

יהיר

יזהידוקדק לך בפסוק ( 8-18ח טה) ורעש שלמה
רעלפ
בעת ההוא את החנ וכל ישראלעמווכו'

לפני הוי"ה אלקינו שבעתימים הטבעתימים ארבעה

עשריום ,הנה בעת ההוא מיותר ומה בא לשלול ,אבל
לפי הנ"ל בא לשלולבנין העתיד,וכןאפילוביתשני,
אשראין חינוכם בתשרי ,והנה לפי זה תבין ,תשרי
בברהיה בזחינוך הביתבימי שלמה,ובסלושילםלו
הקב"ה בביתשניבימי החשמונאים שאז הואעיקר
חינוךביתשני,כיבימי עזראעדייןהיועבדיםלבני
ס ק
פרס כמו שאמרו שם אנשי כנסתהנדיה
=
"
(
כי עבדים אנחנו וכו' ,ומרחשת הוא המקווה שיהיה
חינוך הבית לעתיד במהרה בימית ,הנה אלו הג'
חדשים (אהגר הם נרמזין בראשי תיבות (הדיפם ת ה)
תמ"ך אשורי במענלותיך וכו') הם מיוחסים על 6י
סדר הדנלים ,תשרי לאפרים ,מרחשת למנשה ,כסליו
לבנימין ,וכזלם הם בניה של רחל נקראת (יח" 8קפ).
עקרת הבית (ב"ר עא ב),עלכן בלהחינוכים של הבית
הן המה רק בחדשיםהמיוחסיםלבניה של רחל הבן,
והנה עדת קרח התנבאה חנה עליהם (בהולידה את

י ממיתומחיה
שמואל שהוא מבני קרח לשמ 84ב ו)י"
ויעל,שעתידין לעלזתבבנין הנ' שיהיה
מוריד
שנא
י נם כן זמן התחיה ,ורמז האריז"ל (שער
ין
באותו ב
הפסוקים) במקרא (תהלים צב יקצדיק כושלייפרזק10פי
תיבות קר"ח(שתוליםבביתה',היינוביתהנ' שקראו
קקבביות לא כראשון שהוא ננד אברהם שהוא קראו

הר% ,א כשני ננד יצחק שקראו שדה ,נראה לי),
והנה בבנין העתיד כבר ישתלמו כל החינוכים של
הנ' חדשים המיוחסים לבניה של רחל עקרת הביות
ואזהעלו עדת קרח ,ובזה פירשנו (חשון שטר 0 8יא ס)
כו ק
בפוב מעם מה שנאמר בתורה בעדת קרח(בנדבי
ותפתח הארץ וכו'ויהיו לנס ,ומפרשי התורה דברו
בזה הרבהענינים מהוויהיו לנס,ולפידברינו יומתק
הדבר ,דהנה י"בהדקיי השנה נקראו עלידי י"ב

אותיות

בנבי

מאמריהרשתשרי,מאמרהצומםרבי יששכר

אזתיזת פשזפזת כפבהשר במפריצירה ()"-0הן המה
הו"ז המ"י לנ"מ עצ"ק ,אם כן אותיות לנ"ם בהם
נבראו הנ' הדשים ,תשרי (ל) ,מרחשון (נ) ,כמלו (ם),
וזהו שמרומז בתורה ויהי"ו לנ"ם יהיה להן הויה,
בעת אשרישתלמובחינוךכלהג'הווטים שבהןאתוון
לנ"מ,וזהתיתלםלפידברינובהינוך האחרק בסהרה
בימינו במרחשון אשר הוא בחדש המיוחם על פי
מדר הדנלים למנשה*)

*) הס"ה

עיט מה שכתבתי במטמרי חמאה (סאו טבתיאמריב)בעניו

מהשקוקאיןליוםהאחרוןדהנוכהזאתחנוככןשקודאין
אז בתורה נשיאלבני מנשה עד זאת הזוכת המזבה ,שהוא
עיקר השיטך המטוה ,ותבק לשם מה שאמר עסף (בח"כית
מא מ0כינשניאלקים וכר ואתכלביתאביעייזשם.
ה) יפן סערהגלגולים (דרוס 5רשס"טלא) טרקגג ,לה ,מד ,מה
ט) עחן חרוז אב מטמר ג פיסן יא ,מטמר ה סטן א ,השון
מטמר אסימן ב

יגה

ש

ק קרה רצה להנביר נבורות של הלויס
ההסדים של הכהנים ,והנה בזמן כנשה אכלה
פנה אבל לעתיד במהרה בימינו יהיה כן במעלה
הנבורות על ההסדים כמעלת הזהב על הכמף על כן
אז יתשו עדת קרה ט 4וזהו שאמר אמף מבני קרה
י קרהכנודעכיו"טהאלים 8ה4
נבואה אלשהטנים שהןבנ

לפניאפריםובנימין ומנשה,היינו כשישתלמובהיתך
כל השבמים הנ"ל,היינו תהילה אפרים בבית ראהטון
שנתחנך בתשרי המיוחם לאפרים ,ואחר כךבנימין
בביתשניבימי ההשמונאים שנתהנך בכסלו המיוהם
לבנימין ,הטהרכךמנשוהבבניןהג'שיתחנךבמרחשון
המיוהם למנשה,אזעוררה אתגבורתך,היינוהגבורות
שיהיו כמעלה על ההסדים כמבדת קרה ,אז
ויעל
לישועתה לנו,שיינטעו עדת קרה מוריד
כנבואת הנה ,יהא רעוא נזכה לבנק בית המקדש
א
יזמן התחיה במהרה בימינו אסן% ,קחיווסימי

יכה
שאי

א ת טופ

מאמר ו
צובא רבא
בוידוברעניניםהרבהמןיוםהקדהטיוםהכפורים,והרבהפסוקיםמןפרשיות
יפורשובוכידיניהטובהעלינהונקראהמאמרההואצומארבא.

א) אמר הנביא 3שע" ט י 0כמו הרה תקריב ללדת

תחיל תזעק בחבליה כזהיינו מפניךי"י,
הנה הוהליה למימר כמו הרה היהטבת על הכהחבר
תחיל וכו' ,שאז הוא עיקר ההבלים והצירים ,והנה
הרב הקדוש בעל נועם מנדים האבד"ק מארניגראד
י פירושו ,דהנה (גדה לא)
זצוק"לפירוט (בסוף הספר)דהכ
ר',טמ31ח דרש מעמא דקרא,מפני מהציותה התורה
לילדת להביא קרבן ,דבשעה שכורעת לילד היא
נשבעת שלא תזקק לבשה ,ואהר כך עוברת על
שבועתהעלכן מבהנה קרבן ,והנהזה דרכה כלהיום
כאמפר שוב ששעבר וכורעתלילדישוב נשבעת כנ"ל,

ואהר כך מהטת שבועתה הטוב מביאה קרבן ,וזאת
היא מאמר הנביאעבור כנמת ישראל ,כשהופאיןבני
י אדםאיןצדיק בארץ וט',
אדם להש"ימיתת ז סכ
,
ה
ב
הנה בהגיעימי התשו ובפרפ יום הקדושיום

הכיפורים ,וינהו בני ישראל אחרי י"י ,ומבמיהין
להש"י שלא ישובו עוד לכמלה ,והנה אחר כך שוב
הומאין הטוב שבין אליו ,כן הוא בכל שנה והש"י
מוחל להם ,וזהו שאמר כמו הרה תקריב (היית
מקרבתקרבן) ללדת (עבורלידתההיא מקרבת קרבן,

והוא לבעבור) שקיל תזעק בהבליהלעי

שהיללה

השבועה אשר זעקה בשעת הבליה ,וזה כשפמה %
הימים כנ"ל) ,כןהיינו מפניךי"י,כי נם אנחנו זה
דרכנו כל הימים כמו האטטה הנ"ל ,זה ותכן דברי

הרבהקדיש הנ"ל.
קל  1זה פירשתי בדרך צחות פירהט הפסוק
ג  05אל האשה אמר הרבה
(תחש"וכו',פירשובומשיונע עצבונך
ארבהעצבונךוחרונך
בנים ,והרונך צער הרית ,והנק
ה"לפי זה
הצועארגיד
יכסדר ,ופירשנו דהכי קאמד ,הרבה ארבה
שלא

טבי

בני

מאטיהרשתשרי,משמרהרומשרבא

עצבתך זה עצבון וצער חבלי לידה ,ואף עלפי כן
ארבהגםכןהרונךשתתאוה אחרכךלהתעבר,ומפרש
הכתוב ,כי בעצב תלדי בנים ,ואף ש פי ק ואל
אטטך תשוקתך כנ"ל ,והוא(היינו אישך הנ"ל א"ש
הישראלי) יובטל בך ,יקח אותך להיטל ולדוגמא,
באומרולפני הש"י בעת שובו בתשובה שמר ,כמו
הרה תקריב ללדת וכו' כן היים וכו' וכנ"ל ,והבן.
ב)41יעסט1ש עוד במו הרה תקריב וכו' ,דחנה כחבו
המקובלים (8רע*ח שי"ג פיד) כל יולדנו
שבעולםהוויין להע' חבלים בחדיש התשיעי (בפוך
(ז""ב קים) שבעיםקלין דראמת אילתאעילאהעלכן

יוכו')א*),והנה
שבעיםתיביןבמזמור(תהליםכ)יענךי"
(ט"ב ק8ס) היולדת כשאינה יולדת למקופוצין רק
ממלאתימי הריונה ,הנה כל החבליםאיטר מט לה
בחדיש התשיעי המח באין לאפ לאפ שינן מתעשין
אותה כל כך ,מהשאיןכן כשמקרבתזמןלידידהיום
אויומים בחודש התשיעי ,הנהבאין לה כל החבלים
תכופין יחד זה אחר זח יגדל כאבה וצערה עד מאד,
ינביאיו ךשע" 8ג בו) ספר
והגה הש"י אמר לנועליד
אתה למען תצדק ,הנה נתן לנו רושות להמציא איזה
מעגה שתהא מנינה ומצלת %איוכל הקפרוג למצוא

מקום ויתעורר חרצוף על כן מןאה כנסח ההראל
את לבבה לשעתלפניו ית"ש ,כמו הרה תקריב ללדת
(היינוכמו הרה שמקרבתזמןלידתהויולדתלמקופעין
אשרציריה והבליה תכופות מאד) ,כן הייט מפניך

י"י (הנםכי ארכו לנו הימיםימיענייה ומרודיה),
ראהי"יוהכיפה ותאמרדילצרותינו,הןקרבוהימים
יפיהרצון נחסח בסתרכנפיך ובצלךנתלונן
ג)ויוצמט4ןט עוד כמו הרה תקריב ללדת וכו' ,דהנה
יארע לפעמים אשה שאינה ממהרת
תולדותיה פעם אחר פעם ,הנה בעת לידתה הנם
שהיה לה חבלי לידה בלידות הקודמים ,עם כל זה
כית שכבר ארכו לח הימים נשכחו ההבלים מלבה,
והנה שוב אחר כמה שנים בבוא זמן לידתה אינה
מתפחדת כל כך תיכף בהשתלום הרגש החבלים ,מח
שאיןכן אוטה שהיארנילהלילדבסמיכותפעם אחר
פעם ,הנה עדיין לא רהט מזכרונה צער החבלים
הראחטונים והגיונו השניילל הנה אהיה כזאת תיכף
א*)יטו שהשדשרקאסעערהט

"עטעטכטר4

לב

בהוטץלת הצירים מוטץלת לצעוק ,כי נפשה יודעת
מאד בצער שהיה לה בלידה הקודמות וזהו ש"ש
לפרש במאמר הנביא ,כמו הרה תקריבללדני(חייט
שמקרבת ומטהרת הילדותיה פעם אחר פעם ,אשר

אשה כזאת זה פבעה)
(תיכף כשתתחל
בהרגשת איזה חבל) תזעק בחבליה (תחתיל תיכף
לצעוק בהרמת קול ,כי זוכרתעדיין צער החבלים
שעברו עליה) ,כןהייט מפניךי"י ,שבעוה"ר הצרות
תכותת זו לזו ,ועד לא נשכחים הראשונת מלבט
נקרבים האחרותעדישקיףויראי"יבעניעמוויאמר
די לצרותיהויחיש פדותיט במהרהבימית אסן
ט שתשרשעוד כמו הרה תקריב
וכו' ,דהוה
ללדני
יארעלפעמים אנטהאיטר פבעה להוליד
כצער וחבלים גדולים ,אגל להיות שישבעיר מילדת
בקיאה וחכמה גדולה ,תיכף בהגיע חבל לה ,לשועה
המילדת השתדלות נפרץ והעליפה זכר בנחוץ כזאת
אירע לה פעם ושתים ,והנה הרהטה הזאת בראותה
ההכמה וההשתדלות הנמרץ של המילדות אזי שוב
לאעלה מוראעל רגושה,כי בפחה בהמילדתהבקיאה
קובה בפחתה מהש"י %א התפללה אליו ,והנח
האשה הזאת בכל זמןועידן אשר קרבוימילידידה
לקחה את המילדת לביתה ,ותיקש כחוטר בא חבל
לההמילדוןהבקיאהעיטתה אתפעיתה ,והנהלהיות
שהאשה הזאת סמכה את עצמה על המילדת
התפללה להש"י ,מה קלטה הש"י ,מיהרזמןלידרים,
והמילדתנסעה אזמהעיר,אזי האוטח הזאת בראותה
שאחזתה ציריה ,הבינה הדבר שהיא על שעזבה
בפחונה מהש"י %א התפללה ומסכה את עצמת
לחכמת חמילדוע אזי האשה הזאת תלתה עיניה
למרום וצעקה אלי"י והש"י שלחעזרה מקודש,ובזה
יתפרש לט דברי הנביא ,כסו הרה תקריב ללדת
(אשר תקריב זמן לידתה בלא הודע ,ואזאין סמיכה
על המילדתכי נסעה מביתה) ,כןחיינו מפניךי"י,
דהנח הצדיקים שבדור הן המה המידות הבקיאות
להסיר החבלים ,והנההיינו בפוחים גבל זמן קית
להקל מעלינו חבלי כהטיח עלידי ועפלת הצדיקיכן
יוכו'
והגה בעוה"רנתקייםבנויבהה כ 8מ 0והפלהי"
(שבת קלח ):הפלאהזואינייודע מה היא ,כשהוא אוסר
ויוי" גס י) העי יוסיף להפליש וכו' ואבדח חכמת
חכמיו וכר"יכ"ר א לס) הוה אוסךזן מיךטע הצדיקים,

תחי

יא

הנה

323י

מאמריחרשתשרי,מאמרו,צומםרבא

הנה לקח הש"י למרום את המילדות הבקיאות ,וקרה
לנו כמו הרה אשר תקריב בקרבת הזמן ללדת ,כיום
איטר לא עלה עוד על דעתה ללדת ולקרוא למילדת
בקיאה ,אזאין מנוםכי אם להשים בהש"י במחוננו
ולקרוא לצור ישענו וכשנבנו ,אתה שומע תפלת כל
פה קבל תפלתנו ברצון ,וסמיכות לזה ,בעוד היו
אבותינו במצרים אמרו המילדות (שית א ים)כי לא
כנשים המצריות העבריותכי חיות הנה ,וסוסהי
ט)
משולים להיות השדה שאינם צריכים למילדות ,כי
כל אחד מישראל ראוי להתפלל אל הש"י ,והש"י לא
בזה ולא שקץ ענותעני ובשועואליו שמע
ה)*)איתא במפר בעשרה מאמרות
דיו""אי"ג)
(חיקוי

דמהראוילהתוודותדרךאל"ףבי"תודרך

ן שם המעם א ,ונראהלי הרמז בתורה,
תשר"ק,עיי
מה שכתוב (ויקרא ט ס) והתוודו א"תעונם ,רצה לומר
יתוודו דרך א' ודרך ת' כנ"ל.

ו)נרחיץלי מוכח מהנמרא ,שכלריוח והפכוהמניע
לאדםבנעטרתימי תשובהעדיום הכפורים

הוא מנזירת שנה שעברה ,ואמינא לה מהא דאמרו
בבבא בתרא (דף יו"ד) דבני אחתיה דרבייוחנן בן
זכאי ,חזארבייוחנןכןזכאי בחלמא (ופרש"יכמוצאי
יום הכפורים ,עכ"ל ,ודבריו מוכרחים כאשר פירשנו
במקומו) דבעי למיחזור שכע מאה דינרי ,משינהו
(שקלמינייהו לצדקה) ,פש נבייהו שיבסרדינרי,כי
סמא מעלי יומא דכיפורא שדר דבי קיסר נקמינהו,
ן שם,
אמר להורבייוחנןבןזכאי לא תדחלסוכו'עיי
הרילפניך כמו שכתבתי

אציגהלפניךאיזה גרגרים בפרשת חובתהיום
מתחילת הפרשה.
ז) וירשע י"י אל כחטה אחרי מות שני בני אהרן

בקרבתם וכו' (תקרא סו א) ,הנה כבר דברו
המפרשים מהו הדיבור ,אם הוא הנאמר לו אחר כך,
דבר אל אהרן אחיך ואל יבא וכו' ,הנה נכתב אחר
כך אמירהבפני עצמה ,ויאמרי"י אל והטה וכו',על
כרחך הדיבור הראשון הואענין אחר ולא נודע מהו,
א) עיד ראשית חכמה שער התשובה סופ"ה תיק אגד"פ סי'
מט ,ר %ישרה אות 1
ב) עין שט מאמר חיקורזין ח"ב מכ"ג
*) זהתתימן שפך למאמרזווידוידברים

יששכר

והנראה ,עלפי מה שהביא הרב הנדול חיד"א ז"ל
(בסא דוד דרוש ס לז) כזדתה חז"ל (ע-ש גרא תשיט) מה
לשונו,כיון שהשכינה יורדת לסמה לארץניתן רשות
למחבלים לחבל עכ"ל ,והוא תמוה ,ועוד אמרו רז"ל
(פסיו שסיגי) תנאאיסי בן יהודה אומר לא מתו נדב
ואביהוא אלאבשביל שאמרוישראל לאירדההשכינה
לסמה,כיון שמתו נדב ואביהואידעו שהשכינהירדה
לסמה ,והוא נם כן תמוה ,ופירש הרב הנדול הנ"ל,
י מה שכתב הרב הקדוש בעל בעשרה מאמרות כ)
עלפ
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בן
(כבנטפם ביתדין של מעלה) כשהשכינה לסמה הוה
כביתדין של סמה ומענישים מבן י"נ ,והנה אסרו
חז"ל (ע" ש"ע אופן צ)בני אהרן לא היובני כ' ומזה
ידעו שהשכינהירדה לסמה,וזהופירוש המדרש הנ"ל
כיון שהשכינה ירדה לסמה ,ניתן רנטות למחבלים
(היינו לממהרים לענווה מבן י"נ) לחבל ,וכתב הרב
החיד"א ז"ל הנ"ל דבזה ניחא קלטית מהר"ל ספראנ
שהקשה,איךבןי"נעדכ'דאינו בר כרת(דהואעונש
בית דין של מעלה) מייתי חמאות והרי קיימא לן
(הוויות ח ).כל שזדונו כרת שננתו חמאת (ופחות מבן
כ'איןזדונו כרתדאיןמענ"טין בביתדין של מעלה),
ולפי הנ"ל לא קשה מידי ,דבזמן שכית המקדש היה
קיים היתה שכינה בתחתונים ואז היה נם בן י"נ
שנה בכרועעד כאן לשון הרב הנדול הנ"ל( ,ע1%ידבר

קדחות וערכהע' אות ס ,דבשלפי מערבתיע

טתבז).

רוכזה יבואר לך פירוש הכתוב הנ"ל ,דהנה לעיל
מיניה כמזיב (ויקרא סו לא) והזרתם את בני
ישראל ממומאתם ,היינו בני ישראל אפילו הבנים
מבניי"נ שנה ומעלה שנקראבן,ולאימותו בטומאתם
(במיתהבידי שמים) ,ולא יקשה לךהריביתדין של
מעלה אין מענ"טין עד כ' ,לזה אמר בסמאם את
משכני אשר כתוכם,כיון שהשראת השכינה בתוכם
מענישין ככחטפ 6ביתדין של ממה ,וזהו שאמר אחר
י אל כנטה אחרי מות
כך בסמיכות הפר12ה ,וידברי"
שני בני אהרן ,שלא היו בני כ' ,אמר אליו הש"י,
שהסיבה היא בקרבתם לפני י"י וימותו ,היינו
שנתקרבולפניי"י השכינה שהיא כעת למאה,עלכן
וימותו,כימענישין ככופפםביתדין של ממה ,והשם
המוב יכפר בעדנו ,והנה הוא להקדמה על הנאמר
אחר כך ושם ט ק בזאתיבא אהרן אל הקודש,היינו
השכינה

בני

פ8רחרשתשרי,מאפרהצובארבא

(חץ * 1השכינה שנקראת זא"ת ,בה יבא אל הקודש
כי היא שוכנת בתחתונים ,ואמר זה להקדמה ,תדע
שהשכינה בתחתונים מפפירת בני אהרן ,התבונן
בדבר
ח)בזאתיכהו אהרןוכו' (1קי 8מז ק ,תירנם בתרנום
המיוחס ליונתן בהדא מדה ,רצ"ל מדת
זא"ו 7היינו מדת מלכות שמים,כי זה הוא השער
לי"י ,וכשהיה הכהןמכויןבעבודתהיוםלשיעור קומת
הקדש ,בזאתיבאוכו' השערוהכניסה

פ)בנרי קדש הם (הקרא סז ק ,תירנם יונתן לבושי
קת-טאהינון ברם בלבושי דהבא לא יהא
עליל כו' ,נראה דדר,ט ייתור לשון כנדי קדיש הם
לאפוקיאחריני ,וחט לומרבנדי קשט הם,היינו אותן
הבגדים שלאנזכרעלידם רקהקדשיה שהםבנדילבן,
ונזכר על ידם רק הקדישהלבהייה כתלנ חיור (דנ"א
ז  40מה שאין כן בנדי זהב יש חקחט להיזכר ח"ו
מעשה הדברהידוע במדבר.
י)וברועע עדתבני חטראליקחוכו'(יקיא סז ה) ,ואחר
כך והקריב אהרן את פר החפאת אשר לו
וכו',הוכרחליקחשיהיומוכנים תחתידונם הקרבנות
של ישראל קודםשיקריב קרבנות שלו,שהרי קרבנות
צבור קודמין לקרבנות יחידכי חביבין הצבור לפני
הש"י ,אךדבכאן בהכרחההששיקריבקרבנותיו קודם,
בכדישיבאזכאיויכפרוכו',הנהבכדילהורותחביבות
ישראל לפני הקב"ה ,הקדים קיחת קרבנותיהם קודם
שיקריב קרבנותיו ,בכדי שיכירו וידעו אשר פעם
הקרבתקרבנותיו במוקדם הואבכדי שיבאזכאיוכו'
יא)דכסע4בעדווכו' (ויקרא סו )1פירשורז"ליומ
ס ש)
ההשהוידוי שבזה הוא הכפרה ,וכן תרגם
יונתן ויכפר באישתעות מילייא,עיין מה שכתבתי

במאמר ו)נדיה תשובה (דבש )8שייך לכאן,עיין
שם ותרווה צמאונך

יב)ולקח אתשניהשעירים והעמיד אותםלפניי"י
(ויקרא טז זג הוה ליה למימר ולקח את

ג) ע"מ  719קזת לכ' סנחפוייתזמנוחי
קאיר חגרה9י
אחרי ,ובקתתת9י '9אחרי.
ד) עייזאו-רמשומרדריסןג.
ד*) "9שתשיו כשתשבתחיצוז
לנשלה שהשגהדגיגה.
ס,

9ייא

יששכר

לנ

השעירים,מניינא למהלי ,הס לומר,עלפי מה שאמרו
רז"ל (במג-ר כג ס) אצל אליהו נאמר (פ8-5יח ט)ויקחו
את הפר אשרנתן להם(אליהו),אמרו ,שלארצה הפר
לילך ,באמרו אני ותכירי נתבדלנו באבוס אחד והנה
הוא יתקרב להש"יואני לעבודה זרה ,ואמרלואליהו
לך,כי כשם שיתקדש שם שמים עלידי אבירך כן
יתקדשעלידך ,ונאמרכיכן הוא בכאן,כיון שהאחד
יהיה לעזאזלפן לא ירצה להתקרב,זהו שנאמר ולקח
אתשני השעירים ,הכהןהפצוין את זאת צריך ליקח
את שניהם בדברים כמו אליהו ,והעמיד אותם לפני
י"י ,לומר להםאין כאן בית מיחוש ,כיון שעלידי
שניכם יתקיים מצותיו ית"ש ,ומי יבא אחר הסלך
וכו'.
ינ)
אהרן עלשניהשעירים נורלות (יקוא סז חג
לפידעת כמהספרידייקניםג)שניהשעירים
בראש עמוד ,ונראהלי לומר פעם,עיי
ן במידור הרב
החסידהמפורסם מהרש"זז"ל(9עיהפורים בטופו)המצוה
הזאת היא בנורל דייקא ,כי נורל היא באין פעם
כעיןאין פעם בבחירה רק חפץורצון ,שמסכיםכרצון
אל אשריפול לו הנורל מבלי פעםד) ,והנה כשישראל
עושין בעולם הזה דבר מעשיי (להש"י) ברצון ,אזי
כביכול מעוררים הרצוןהעליון (זח"א כד) "1טראלעלו
במחשבה( ,מחשבה היא חכמה מ"ח קם) וישראל עלו
במחשבה ,נתעלו למעלה מן המחשבה שהוא הרצון
מבלי פעםד*) ,כשעלה ברצונו ית"ש לכרוא העולם
ישראל עלו במחשבה ,בראשית ברא אלקים (בראשית
 8 8וברפ"ק בשביל ישראל שנקראו ראשיות הם עלו
במחשבה כנ"ל שהוא הרצון,ואין פעםיאשיו
 ,והנה
י מעשיהם הרצון,אין לבקש
כשישראלמעורריםעליד
פעם למה הוא ית"ש מתחסד עמהםלהושיעם ולנאלם,
כיון שהםברצוןואיןפעםברצון,וזהו שדרשו במדרש
(נ"ר צח ב) בחיק יופל את הנורל ומי"י כל משפפו
(מפלי טז לג) זה נורלו של יום הכפורים ,הבן הדבר
כנ"ל) ,ועלידי זה נשממים כל פיות המקפריניםכי
אין שאלהואין תשובהואין לבקש פעם ,כלזההבנתי
מדבר* הרב הנ"ל בקצת תוספת ביאור שכתבתי לך
הנ"ל ,ומעתה תתבונן ,מה שנמסר
עלפידברי
ריהםמדנרוכרי
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דניהן

בראשית

בבבי

יחרשתשרקמאפרהצימוררגש
בנימי

ירה) ברשתית ברא אלקים
חייט האותיוו 4הנם
ישראלעלו
במחשבה,
הבן

א"י

יד)רכסניבעדו ובעדביהד (ויקרא טז יא 4באה הקבלה
בחירה שבעל פה ושבעות יג ).ביתו הם
הכהניםשכי
ם נקראים ביתו (כסח דאת אמר (חלים
ים) בית
,
)
ן
ר
ה
א
ם
ע
מ
ח
נ
ה
ו
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ל
כעי למה נכתב
שבכתב
ה
ר
ו
בפירוש בת
וכפר בעד הכהנים,דאין כאן
אריכותלשת ,ולמה נכתבביתו,וצריכיןאנחנו לקבלת
תורה שבעל פה שהכוונהעלהכהנים,ונראהלילומר,
דהנה כתיב (שמות  8נ)8ויחיכי יראו המילדות את
האלקים ויעש להם בתים ,היינו בתי כהוגה ולויה
ומלכות כמו שדרשו רז"ל (סוטהיא 4:ומהראוי להתכונן
מהו המדה כנגד מדה בשכרהיראהיצאו מהםכהנים
ומלכיםה) ,ואבאר לך ,דהנה בית נקרא ,כאשר איש
פרמימסויים תצאממנוכהטפחהנדולה,וכולםיתייחסו
עדעולס לדורותםעל שם אביהם הסמויים הלזה ועל
כינוייו יקראו ,כמו שתמצא עד היום משפחת
ראפופורם משפחת שפירא וכיוצא ,הנה לדורותעולם
כל צאצאימעיו של הראשון הסמויים כולם נקראים
על שמו ,נמצא שם הראשון נזכר לעולם וזה נקרא
בית ,כענין הנאסר לדוד (*מזב ז יא) ובית יעשה לך
י"
י הנה שמויכון לעולס ,כמו שאמר הנביא ר"מ" כא
יק
ת
י
ב
ן
נ
י
ד
ד
ו
ד
ה
כ
אמר
,
'
ו
כ
ו
ר
ק
ב
ל
ן
כ
ו
י
"
י
בתי
זכההונה נקראים בית אהרן וכן בית הלוי ,והנה לפי
תבין שהוא סדה כננד מדהכי היראה הוא קיום
של כל הנמצאים,כענין שאסרו רז"ל (שבתלא).ואפילו
הכיאי יראתי"י היא אוצרואין וכו' ,וכמו שהביאו
לטשל מן קב חוממין שמעמיד ונותן כח הקיום אל
התבואה( ,והדבר ידוע עוד למשכיל ,היראה היא
בחינת צמצום,כי הירא מצמצם אתעצמו,
וידוע(ש""
*" 8ע 9ב) מן סוד צמצום הראשון ,כביכול ציטצם
אורו להתהוות מקום פשי לעמידת העיסות שלא
יתבטלו מן בהירות אורו ית"ש ,אםכן הצמצום הוא
כח הקיום והדבר המעמיד את כל העימותו ומן
הצמצום באה מדת יראה ,על כן יראה היא כח
הקיום) ,ממילא ת
אתבין שהוא מדה כננד מדה,ויהיכי
יראו המילדות
,
ם
י
ק
ל
א
ה
והיראההיא כח הקיום,

יה

ה) *יי
זנקעמאמרדדרושי ,נאדחסוד.

ו) שייןגלענתיתיגח 8סו ,ושחןליל שסקופ פ8םר 8ס" %נ

וששחר

עלכןוהיהזה שכרםויעש להםבתים ,שנשאר שסותם
לקיום לעולם ,על כן נם כלהפריטה הלזו נאמרה נם
כןעל שם אהרן,כי נשאר שמוקייםלעדבית אהרן,
וזהו שאמרוכפרבעדוובעדביתו,והכוונהעלהכהנים,
ובאה הקבלה הלזו בוערה שבעל פה שהוא בחינת
מדת מלכות פה
י") ותורה שבעל פה קרינן לה,
י
"
1
ודא איחו אתר לסידחל (טש 4כד כא)ירא אתי"יבני
ומלך( ,שם לא) אשת חיל*( ,טיט גק יראתי"י לחיים,
על כן האיש הירא אתי"י הנה הואבחייםבי שמו
יכוןלעד לעולם,כי ביתייעט
ה לוי"י( ,ב"ר מס ח) וכל
ה
נ
ה
ו
ו
י
נ
ב
ת
המניח בן וכו'כאיו לא מו
ד
ע
ל
לעולם
על שמו יקראו ,על כן נמסר הדבר בתורה שבעל פה
דייקא (מדת מלכות יראה) ,ביתו הם הכהנים אשר
יקראו על שמו בשכר היראה תורה שבעל פה ,וזהו
התחלת הפרשה בזאת יבא אהרן אל הקדש ,וא"ת
היינו שכינה והטת חיל יראתי"י ,ושכרו אתו וכפר
בעדו ובעד ביתו ,הם הכהנים אשר יקראו לעד על
שסו בית אהרן ,התבונןויונעם לך.
מ 0דד)שעיך אשר עלה עליו הגורל וכו' יעמד חי
וכו' (וקרא טז ק ,הנה מהראוילהתגונן,
בודאיכיוןשאינו מצוה לשוחצובודאייעמדחי ,אבל
תתבונן ,דהנה צוגו יוצרנו ליחן את ם
הוה
ב
ו
פ
יששורחאדל,אלוההנםה"םא,ותויעולתידי זה יתהפך להמליץ ש
אל שבשמו הוא החיות שבג
מן הנהירו דקיק שבא מן הקדש ,ומזה אין קפרוג
אבל הקמרונהוא רקמן כחב'אותיות מ"מ
י
י
ד
י
ת
ע
ש
(
להתבפל במהרה בימים כידועו"
 ,והנה (ז""ג ט)
על ידי השעיר הזה שיוחסין לו לשוחד מתהפך
המקמרנ הזה להיות לצד אחר (פרד" 8פפי41היינו אצל
הפנגוריםלהמליץ מום ,והנההיפוךאתוון ס"ס כא"ת
כ"ש הם אתוון חשי ,והנה הוא היפוך מן אתוון
השמאלייםלימיגיים ,וזהו שרמזה ההורהיעמדח"י,
והפה כשמתהפכת האתוון להיות ח"י ,ואחוון אפל
הם מבחינת הקודש ,נשאר נם הוא לאלקינו להעיד
על
מ"פא"לח"י (וכבר כתבתי (מע מאמריבח"ן ב)ברכני
ת
ר
י
פ
ס
ימי
העומר קודםיום מתן תורתיט וכח
געשית לו משם חיים) ,והנה הוא בניממריא מ"מ,
וכאשר נם הוא ססליץ פוב הנהיאיע אחר כך על
ישראל מן שער החמשיםיובלהעלית לכפר עליהם,

תהויעמדח"ילפניי*י לכדרשיי,יע4
והתודה

322י

מאמריחרשתשרי,משמרהצומקרבא

פז) תקשורהעליו את כל עתות בני ישראל וכו'
ופלח ביד אטט עתי המדברה ,ונשא
הננעירעליו את כל עבותם אל ארץ נזרהויצלח את
השעיר במדבר (וקוא טז סרכג"1 4פ לדקדק,דהרי כבר
נאמר הקלח ביד אישעתי המדברה ,ונםלעיל כמזב
ן מה
המדברה ,וכאן במדבר בבי"וג ונראה י
שאמרו בטדרץש והוא בילקופ (אחרי סיפן תקווץ ננשא
השעירעליו את כל עונותם מלמד שביום הכפורים
נופל הקב"ה כל עונות ישראל וכהשים אורזם עלנבי
הס"מ וכו'עיי
ן שם ,וכן כהשסע במדרש (נ"ר מה י4
ופיררו הפעם הרב מוה' אליהו אשכנזי הביאו הרב
הצמח דוד(הביא כל זה הרב הגדולחיד"אז"ל במפר
דבש לפי (פריכת כ טת ב)) ,דהוא על5י מה שכתוב
בחוטן כהשפפמימן כ"פ(סיט ב4דהעדים שאמרו שקר
העדנו (הגם שכננד הבעלדין אינם נאמנים דאינו
חוזר ומניד ,אבל הם) נאמנים על עצמם וכפולסים
פכיתם ,והנה אמרו רז"ל מרדאר ט"ו ,זמר סג ).אשר
ביום הכפורים כשמביאים לפלוני הדורון ,אומר
להקב"ה "ט לך אומה בארץ כסלאבי השרוץ ואםכן
הוא מודה שכל מה שהעיד כל השנה שקר העיד,
והנה הש"י הוא הבעל דק,ולנגד הבעלדיןאינוחוזר
ומניד ,והנהצריך המקפרג לשלםמביתו,היינו שחטא
עונותםעליו וישראל נשאריםנקיים ,עד כאן דבריו,
ולפי זהיש לומר ,שזה הוא הרמז ונשא השעירעליו
וכו' הדלח אתהשעיר במדב"ר,בשביל הדבור,הואיל
שדיבר עליהם דלפוריא כל השנה על כן ישאעליו
את כל עונותםכי נאמן הוא על עצמו וכנ"ל.

אי

יז) אלשלש שמרו ישראל ב' שבתות מיד ננאלק
~נח לחש ראיתי בספר אחד קדהט
מדבר(טים מסתם פאסודד"הוביה8ירווט4היינוכדאיקלע

יששנר

י

ב' שבתותביחד,היינודאיקלעיום הכפורים בשבוץ
ונראה לפרש ,שהוא על דרך ששת כריח)ויחזו את

האלקים ויאכלו וישתו ,ומתרנמיא והוון חדין
בקורבניהן דאיתקבלו ברעוא כאילו אכלזי,טתנ עד
כאן ,והנהיום הכשרים הואיום שאקבואכילה ולא
שתיה ,ואםכןאין כאןעוננ שבוץ אבל כשמתקבלים
הקרבית שליום הכמורים ברצון ,אם כןיש תענונ
כמואכילההטתיה ,אםכןישכאןשמירתב' השבתות,
שביתותיוםהכפוריםבעיטי,הטביחות שבתבאכילה,
וכןבנלותינו(הישו ק ונשלמהצרים שמתיה ,כאשר
י
נתבשר מן הש"י שנתקבלו ברצון ת5לתיט במקום
הקרבטת לרצוןלפניי"י,ויען ויאסר סלחתי ,אםכן
יהיה שביתות ב' השבתות ביחדהעיטי והעתק אז
מיד נגאלין ,כן יאמר השי"ת במהרהביסים.

יח) במפרעקרידינים נעקרי הדיהן (חלק אורחחיים

סימן ל"א אותו') ,המתענה תענית חלום
בערביוםכפוריםצריךלמיתבתעניתלתעניתו,
מה שכתב ונשמת) כהנאת בנימין (פק צק ראם הל
תענית ציבור למחרתו אינו עתה לכאן ולכאן וכו',
אמנם להרב כנסתהגדיה וכו' דעתה תעניתציבור
ן שם ,ונראה לי לדעה זו דאם
לזהיזה וכו'עיי
מתענה תענית חלום בשבת תשובה יום ח' דימי
תשובהדאיןצריך למיתב תענית לתעניתו ,דאכילה
הטתיה שלערביוםכפוריםמיקריתעניתכמו שאמרו
רז"ל (גרכותח ).כל האוכל הטותהבתשיעי מעלהעליו
הכתוב כאשו מתענה תשיעי ועשירי ,וזזם כן הוה
כתענית צבור ,ועוד נראהלי יותר מזה ,דאםאירע
לוחלוםבערביוםכפוריםדאיןצריךלהתעננתתענית
חלום ,דאכילה הטתיה נקראים תענית ביום זה מן
התורה.

יפי

בני

משרייש

תשרי,מחמרגףדףדנרים

ששכר

מאמר ז
וידוי רברים
בו יתבארעניני מצותהוידויביום הכפורים ובעשרתימי תשובה,וכן בכל
הימים אשר השב נותן אל לבו לשוב ,רק להיות עיקרהוידוי מצותהביום
הקדוש הלזה ,על כןיחדתי לזה כאן מאמרבפניעצמו ,הגם שמבואר כבר
כמהענינים במאמר (ד) גדולה תשובה,עם כלזהלהיותהוידוי הוא מצות
היום,עלכןהצגתי כמהענינים פה,וקראתי שם המאמרוידוידברים.
א)דכפר בעדו
ל
ע
ה
ר
פ
כ
ה
ר
ק
י
ע
ש
ח
ה
ש
פי
הוא הוידוי
ת
ו
א
(
) נדולה תשובה
התורה,עיין במאמרי
כ0
ותמצא שםדבריםנחמדים כפרשת התשובה,ולהורות
נתן,שעיקר הכפרהבוידויהאמיתיות,עיין שםותבין
' (ויקרא טז יז) ,דרשו חז"ל וזומא לו)
וכו

ב) במררש (ויקרא רבה פרשה נ' (י5ו ג)) אמר ר'

ביבי בר אביא ,כיצד אדם צריך
להתוודותערביוםכפורים,צריך לומר מודהאניוכו'
כלרעשנעטיתילפניך בדרךרעהייתי עומד וכל מה
שנעטיתי לא אעשהעוד כמוהו,יהירצוןמלפניךי"י
אלקיואלקי אבותי שתמחולליעל כלעונותי ותסלח
י על כל חפאתי ,עכ"ל א4
לי על  %פשעי ותכפרל
ל
כ
ת
י
ר
י
פ
ה
ומן הראוי להתבונן מהו
רעשקיפיתי
י עומד ומהו ההפצלות הלזה,
לפניך בדרך רעהיית
ונראהלי הפירהטעלפי מה שכתב הרב הגדול בעל
נור אריה ישדיך מי"א ד"ה כתיב הו)על הא דקבלו
(וצ"

חז"ל (ושישע לט ):בישראל הקב"ה מצרף מחשבה
פובה למעשה ,ורעה אינה מצפרפה למעשה ,ובגוי
הוא להיפוך ,וקשהוכי כבטא פנים "ט בדבר ,ותירץ,
דעצם תנפש בישראל הוא פוב בעצם והרע ח"ו הוא
אצלו במקרה ,והנה ידוע דהמקרה אינו מתמיד רק
הוא מקרה לפי שעה ,מה שאין כן עצם הוא פבע
קיים ,והנה נפשות אומות העולם הוא בהיפוך ,רע
בעצם ואם תמצא בהםאיזה פוב הוא במקרה,עלכן
הנה ישראל אשר עצם שלו הוא פוב,כיון שמחשב
לקלטות פוב ,הגם שלא גמר במעשה להוציא הפוב
א) שיין אפל מאמר אסימןגדףקנזע"ג

ב) עייןחזיזאב מאטרג סעףחדץ קט.
ג) עצןדגריםאחדיםדרושלאדףקדדיהד.

ההיאמן הכח אל הפועל,אנןמהדישהיה אנוס בדבר
ואילו לא היה אנוס בודאי היה גומר מעשה הפוב
ההוא דהרי היא דמגצם שלו ,ואם יחוב ברע ח"ו,
אנןסהדישאינו רוצה כשלימות לעוטות המקלטה ,רק
שהיהלולפי שעה טחשבה רעה,ועלכן כלזמן שלא
גמר במעשהאינו מצורף לעול,ובגוי הוא להיפוךב4
ולפי זה תתבונן ,בגבראל אפילו עוורה מעשה רעח
בפועל,כיון שאין זה עצם שלו ,הנה הוא רק שהיה
בעת ההוא במקרה רעה,ואין זה בעצם כמו לאומות
העולם( ,ונראהלי ,דבעבור זה לא מהני תשובה רק
לניראל ולא לאומות העולם (הנ"ומא הסויגו ד) כאשר
כתבתי זה כמה פעמים ,וכמדומה שגם הרב הגדול
חיד"א זללה"ה כתב כןג) ,ויתבאר אי"ה) ,ולפי זה

תשבוק ,שוהופירושהזירוי טאמרו במדרש ,כל רע
שעשיתי בדרך רעהייתי עומד,היינו אוהיה מקרה
יאין הדבר בעצםלי,עלכן כל מהשעשיתי לא
ליכ
אנוטה עוד כמוהו ,והבן ,ואגב נפקא לן המדרש
דסבירא ליה סדר הוידוי מחילה לעונווע סליחה
לפשעים ,כפרה לחפאים ,ואם ירצה הגוזרנאריך בזה
במקום אחר,ובירושלמי נטףיונא)מבוארהוידויבלשון
אחר ,ואי"ה יתבאר

ג) בוזלמוףאדידו חט לז) גפקא לן לשוןהוידוי
ביום הכפורים בלשון אנא ,כדכתיב

בתפלת כהגה (שמות לב לא) (כשבאו ישראללידי אותה
מעשה) אנא חפא העם הזה וכף ,ונפקאלןנמי כחטם
שצריך לפרפ הח"א כמו שאמר משה (שס)ויעשו להם
וכו' (יוטח סו) ,ואם כן נפקא לן הלכותהוידוי שהיא
עיקרה של תשובה מן הטעשה שאירע לאבותינו
בטדבר ,המא דבר ריק החש,חסין דברמקריי בהורה,

"נל

בנבי

מאטריחרשתשרקמאמרגהדוידברים

אבל הוא חמלמד לאדם דעת שלאהיו ישראלראויים

לאותה מעשה רק הוא להורות תשובה לרביםוע"ז דק,

על כן כהנם יצאה הוראה לכנסת ישראל סדרהוידוי
שהיא עיקרה של תשובה
ד) הנה נוסח הוידוי שאנחנו נוהנין להתוודות,
המסודר לנו מאנשי כנסת הגדולה הוא,

סרט ממצותיך וממשפטיך הטובים וכו' ואתה צדיק
ש כל הבאשינוכי אמתעשית וט' מה נאמרלפניך
וכו' ,הנה מה ש"ט להעיר בנוסח הוידוי הזאות
א' אומרו מה נאמרלפניך וכו' ומה נספרלפניך וכו'
הלא כל הנסתרות והננלות אתה יודע ,טחו הכוונה,
אם הטונה לומרלפניו ית"שאיןאנחנוצריכים לפרט
פרטי החטאים כי הכל גלוי לפניך ,אין זה טענה
מספקות דכיון שצונו הש"י במצותיו לפרפ החטא,
שמדוהו מאדוןהנביאים באומרו אנא חטאוכו'ויעשו
להם וכו' ,הנה מחויבים אנחנו לעשות המצוה כאשר
צונוי"י אלקינו בכל המצות ,שאין אנחנו מחויבים

לחקור למה צונו מצוה כזאבן (הנם שמצוה בידינו
להמציא מעמים למצותלפי שכלנו ,אבל חלילה לכפל
איזה טצוה בעבור שלא נוכל לטצוא לה פעם),כי
המצות הם שכל אלקי ומי יבא אחר המלך וכו'

(הארכנו במקום אחר (אדר מאגרי דרוש א)) ונם כןאי

אפשר לפרוס כן כוונת לשוןהוידוי הנ"ל ,דהלא כבר
פורטים החטאים מקודם באמירת אשמנו וכו' ,וכן
אחר כךעל חטאוכו',על חטאיםוכו'כידוע,ב' קשה
מאמרינו אתה יודע וט' אין דבר נעלם ממך וכו',
ובכןיחי רצון מלפניך
וכו' ,הוא דברשאינו
י
ח
מ
ת
ש
ה
ז
ה
ז
ב
ר
מ
ו
ל
ל
י
א
ו
ה
שאתה
מובן כלל,האיךתלוי
יודע
ם
'
ו
כ
ו
וכו' ואק דבר נעל סמך
ש כן תמחול וכו',
ג
' בסוףהוידוי דעל חטא אנו אומרים פסוקיבהם ש
)
ח
כ
ת
ו
ר
ת
ס
נ
ה
ו
נ
י
ק
ל
א
ת
ו
ל
ג
נ
ה
ו
וכו' לעשות את
לי"י
ל
כ
דברי התורה הזאות ופירוש הפסוק אינו מובן,
וכבר דרשו חז"ל (שהדהו מג) לענין ערבות ,ומה
שייכות לומר זה בכאן ,וגם פשט הפסוקלפי פשופו
לא נדע
אבארלך את אשרעםלבבי,בענין דבר הכמום
אשר חקרו בו רבים בענין הצדקת משפטיו
ית"שעםבריותיו,הנהעלפי התורה הוא,כיהבחירה

דדינה

ג*) שחזימיי
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מ

חפשיית בידינו ,על כן הוא ית"ש מענפה לעוברי
מצותיו ומשכיר לעררי רצוט ,כמבואר הדבר לעין
כל בתורה ובכל פסוקי הנבואה ,והנה נם זאת היא
שפי התורה ידיעתו ית"ש ,צופה ומביט עד סוף
כל הדורות כל פרטיות מעשיהם ,כענין שנילה
לאברהם יצחק ויעקבענין חורבן בית חטקדש עבור

העונווע כמו שדרשו רז"ל (נמיה לא) שאמר לאברהם
כשאין בית המקדש קיים ילמדו פריכיות חקרבנות
ומעלהאניעליהםוכו'ואנימוחללהםעלכלעוטתיהם
וכו',וכן הראה לו שעבוד סלכיות בנלל העונווע כמו
שדרושו רז"ל (ביר מר סק בפסוק (ברוחית פו הס והנה
אימה וכו',וכן הראה ליצחקויעקב כמו שדרשו רז"ל
(ב"ר סה בג ויק-ר כס ב),ועוד מבואר הדבר שלהידיעה
בפירוש בתורה ונמות ג ים) ואני ידעתיכי לא יתן
אתכם מלךמצריםלהלוךוכו' ,אםכןהידיעה מבוארת
בתורה מ 4והנה עלפי שכל האנחני הדברים הללו
נראים כסותרים,כיון שישידיעת אםכן בחכרח הוא
שיעשה האדם כפי מה שיש בידיעתו ית"ש ,אם
כןאין שכר ועונש ,והנה תראה שכל ההערה מליאה
מענין שכרועונש ,אםכןעלכרחך"5בחירהוכטבואר
בתורהבפירוש מבחם ל 5ו) ראהנתתילפניךהיום את
החיים ואת הטובוכו' ובחרתבחיים,וכיוןשהבחירה
חפשיית אם כן אין אנחט מבינים ענין הידיעה,
הנה על כרחךצריכין לומר הנם ש"טידיעה עם כל
אין הידיעה מכרחת והבחירה חפשיית בידינו,
וכמו שפירש בזה פירוט נכת הרב הגדול מהר"מ
חאגיזזללה"הבספר אלה המצות(יצוה טסבפסוקהנ"ל
שהבאתי ,ואניידעתיכי לאיתן אתכם מלך מצרים
להלוך ולא ביד חזקה ,הנה אלו התיבות המא ביד
חזקה אק להם ביאור ,ופירש ההש ז"ל ,ואניידעתי
כי לאיתן אתכם וכו' ,ואף שפיכן ביד חזקה,
י חזקהעליושיהיה מוכרח לעשות כזאת מחמת
איןיד
,
י
ן
י
א
ידיעת כי ידיעתי מכרחות והוא בבחירתויכש
עשות כרצונו ,עד כאן דברי הרב הגדול הנ"ל ,ובזה
יתכן מאד אחר כך אומרו ושלחתי אתידי והכיתי
אתמצריםוכו',דכיוןשאיןהידיעה מכרחתוהבחירה
חפשיית על כן יש שכר ועונש ,והנה חתאמתות
הידיעה ובחירה ב'העניניםביחדאינםמובנים לשכל
האנושי,וילאהרעית תאדםלהעמידם בהשכלת השכל,
כי שכל האנחי* ישפוט ,אם יש ידיעה אין בחירה

יב

יא

מם

בני

מטריחמשתשרי,מחמרז,ידוידברים

ואםיש בחירהאיןידיעה ,והנך רואה התאמתות ב'

הענינים עלפי התורה האלקיח ,וכבר חקרו על זה
דורות הקודמים ,גם בזוהר חדש
אמרו שהוא מהנסתרותלי"יאלקינו,ואין מבוא לשכל
האנושי להשיג זה ,אבל בהכרח הוא להאמין את
שניהםעלפייסודי התורה בדרך אמונה ,והנה החסיד
בעל חובות הלבבות (שער עבודת הזיקים מ"ח) הוסיף
ביאורבדברים האלה ,באמרו הלאאנחנויודעים מדרך
הפוג להיפים ,ממילא בודאי אילו היה יודע הש"י
שהואלפונותינושנשיגבשכלינומאמתיותב'הענינים
הנ"ל בודאי היה מודיע לנו ,אלא על כרחך כשלא
הודיע לנו הש"י זה בהשגת שכלנו רק באמונת
התורה הוא,כי הש"ייודעשאין זהלנו לפוגהלידע
הדברים האלה בהשגת שכלנו רק על פי אמונת
התורה
ם
י
נ
י
נ
ע
אנחנו בעניינו חקרנו כמה
להתוודע
ולהגלות מהו הפוכה לנו שנאמין הדברים
הנ"לעלפי אמונת התורהדייקא ולא בהשנת השכל
הכהסכיל ,ואחת מהנה נאמר ,דהנה כתיב אצל שבחי
התורה (פשלי  1ננ) בהתהלכך תנחה אותך (בעולם
הזה) בשכבך (בקבר) תשמור עליך והקיצות (לזמן
התחיה) היא תשיחך וביטח כא) ,הנה הם הג'דינים
שדנים את האדם בזמנים שונים ,בעולם הזה בראש
השנה ויום הכפורים וכיוצא,יעולם הבא כשתאדם
בקבר והנשמה בעמםהעליון,ויוםהדין הגדוללעתיד
בזמן התחיה מ"א יב ב) אלהלחיי עולם וכו' ,ובכל
הדינים והמשפפים תעמוד התורה ותמליץ פוג על
עוסקיהשיצאובדימוס ,והנה כלהעונשים כבר כתבנו
לך שהיאעלהיותנובעלי בחירה,כי בזולת הבחירה
אין עונש ואין שכר ,והנה הבחירה אינה מושגת
בשכל כיון שנתאמת לנו הידיעה ,רק מוכרחים אנו
להאמין בחירהוידיעה באמונת התורה ,ונאמר ,דעל
כן העלים הש"י השגת השכלבענין זה ,רק להאמין
עלפי התורה ,כדי כשיבואו ישראל לדין ,הנההדין
והכהטפפ הוא עלידי בחירתם( ,כי בזולת הבחירה
אין דין) ,הנה נזכר לפניו ית"ש איכות אמונתם
בידיעהובחירה שהואעלפי אמונת התורה,כי השכל
לאישיג זה רק האמינו הכל עלפי התורה ,אם כן
הם בני תורה ,על כן התורה תמליץ פוב בעדיהם
בכחטפפ עולם הזה והעולם הבא המעתיד ויוצאים
(בסופו תקונים קוא).

יהנה
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בדימוס,כיכןהבפיחנוהשי"ת בהתהלכך תנחה אותך
וכו' וכנ"ל ,אםכן מה שהעלים הש"י את השכל הזה
מאתנו ,הוא לפום לנו כל הימים ולהוציא לאור
כצופפינו בכל זמןועידן
רעמכן הבא נבא לבארפירושהוידוי שהתחלנו בפתח
הדרוש ,והוא ,סרנו (בבחירתנו) ממצותיךוכו'
(כי לאהיינו מוכרחים בדברכיאיןידיעתך מכרחת
אותנו) ואתה צדיקעל כל הבאעלינוכי אמתעשית
(משפפ אמת) ואנחנו הרשענו (בבחירה בלא הכרח),
מה נאמרלפניךוכו' הלא כל הנסתרותוהנגלות אתה
יודע ,אתה יודערזי עולם וכו' (רצ"ל נם זאת אנו
מאמינים שאתהיודע כל הנפתרות והנגלות וכלרזי
עולם ,ואםכן זאתהיא אמונתינועלפי התורה אשר
שניהעניניםאמיתייםהידיעהוהבחירה ,הגם שהשכל
אינוכהגיג זה) ,ובכן(כית שכן הוא שאמונתינו בזה
עלפי התורה ,אם כןבני תורה אנחם ,על כן)יהי
רצון מלפניך שתמחול וכו' ,כהבפחתינו שהתורה
תעמוד לע למליץ פוב בכל הכחופפים ונצא בדימוס,
וזהו שמסיימיםבוידוי בפסוק הנסתרותלי"י אלקינו,
(רצ"ל דברים הנסתרים שאינם מובנים בשכל ,איכות
השכר ועונש המבואריםלעיל בפרשה,כי הרי אצלו
ית"ש היא הידיעה ,וזהו שאמרלעיל בפרשהיביים
פי) והיה בשמעו את דברי השלה הזאת והתברך
בלבבו לאמר שלום יהיהלי כי בשרירות לבי אלך
בתוקף לבבי ,כי יודע אלקים ולא יהיה עלי עונש
כי מוכרח אני בעשייתי ,והנה באמת הדברים אינם
הוא
הוא ,רק הם לי"י ם
מובנים האיך
יודע הצדקתהדין בזה) ,והנגלותלגזולבנינועדעולם
(רצ"ל שכליות הננלים הודיע הש"י לנו ולבנינו עד
עולם ,ולמה לא הודיע לנו גם הנסתרות הנ"ל ,הוא)
לעשות אתכלדברי התורה הזאת ,הואכדי שתיעשה
דברי התורה שתמליץ פוב בעדינו בשעת הדין
והסשפפ ,הבו העניןכי לא יכולתי להאריך נכתב,

ימה

(וע"ז אדר מאטרידרוש א4

ה)עלפי הדברים הנ"ל ,תתבונן מהשייסדהפייפן

בתפילות ראש השנה(שהיתליוםא'),חלילה
לך מדבר בצדקה מעשות משפפ בלא צדקה ובמקום
כהטפפאין צדקהוכאין משפפ"ט צדקה ואתה במשפפ
תעשה צדקה לשפופ תבל במעשה הצדקה וטכון
כסאך משפט הנדקהעדכאן,והנה לכאורה טה שאמר
וט

בני

שטרחרש תשףןמשררז,ידףדנתכם

ואתה במשפם תעשה צדקה הה %אינו כעפם בשכל,
דהאיךיהיו שני הפכיים במשא אחד ,כאשר אמר
הפייפן בעצמו במקום משפםאין צדקה ובאק משפם
" 8צדקה,ולפי האמוריתכןשפיר ,דהנה הש"י כחפץ
להצדיק עם זו ,אפילו לא יזכובעיניו בדין וכהשפפ
רוצה לעלצות עפהם צדקה ,והנה הוא נקרא טוך
המשפם( ,טיס ט ק ונלך בכתופםיעמיד ארץ ,הנה

המגיד מראשית חרוצה בתקנת בניו העמוסים מני
ב8ן,פעל ועשה אשריסודי הדתשניההפכייםבנהמא
אחדידיעה ובחירה אינם מהשנים בשכל ,רקהודיע
אותם לבניו בתורה ,וישראל מאמינים בהם שפי
התורה,והנה כאשרמניעזמן המשפפלשפוםעלאחשר
י זה ח"ומניע להם
עברו חוק בבחירה ,אוצרעליד
עונש במשפם ,הנה נזכר שישראל מאמיניםבידיעה
י התורה באמונה ,אםכןבני תורה הם,
ובחירה שפ

תבני תורח הנה הוא הבמחה בהתהלכך תנחה אותך
וכו' וכנ"ל ,וסר מאתם הדק והעונש ומתנהנ עמהם
בצדקה ,והצדקה הח %בכתופם אמתכיתשהןמאמינים
שניהפכיים בנהשא אהד שפי התורהידיעהובחירה,
והיהזה שכרםשניהפכייםבנהשא אחדככשפםוצדקם,
זחו שאמרהפייסן במקום משפםאין צדקהוכו' ואתה
במשפם תעשה צדקה,הבן.
ך הנלע"ד הפוכה הנדולה אחשר
והנה עף זאתאוזיי
קושהוהש"י לגבראלעם קרובו מה שלאהודיע
לשכל אנושי האיך צדקו יחדיו הידיעה והבחירה,
והשכללא"8ינזה רקמחוייביםשפי התורה להאמק
כל זה ,ואומר ,הנה תשכילותדע ,בזההיםנדול ורחב
ם תלמוד שלט תמצא בו כמח פעמים (פשעם ק).
ידי
מלתא דאתיא בקל וחומר מרח וכתב לה קרא ,המש
מצתכןבהשום סדהמהי"ג פדותלומר מלתאדאתיא
בנזירהשוהאו בכ %טרפ פרחוכתב לה קרא(,הנם
שחר"ן ז"ל וטיים נ) כהב באיזהו סקוסן אנב דוחק
איזה קושיא ,טלתא דאתיא בנזירה שוה פרח וכו'
לאמצינוכן בגל הש"ס) ופעמאבעי,דמחראוי להבק
בסדת קל וחומר למה נאמרמלרטשדאתיא בקלוחומר
מרח וכו' למח לן לקרא כית דאתיא בקל וחומר,
ב' אם כך הרז המדה מאיזה פעם ,למה ישתנה בזח
מדת קל וחומר סולארי חמדתך ונראהלי ,דחנה כל
הצדות משהעדה נדרכות בהן המח מקובלים מסיני,
%א גששם אותם השכל בזקת הקבלה ,אבל צדת קל

"עטשכר

ט

וחומר (אפילו לא היה מקובל) הרזשכליי נםבמילי
דעלמא,והנהבכדישנדע שהתורההיארצונווחכמתו
ית"ש למעלה מן השכל ,ש כן שתא דאתיא בקל
וחומר (שהוא שכלי) מרח וכתב לה קרא מן התורה,
להורות שהתורה היא למעלה מן השכל %א יתערב
חקירות שכל אלחשי ,הבן כי דבר נחרד הוא
למשכיל*)( ,ע5ז אדרגימרי ורוש א4
*) אג"ח

שאזף"3ז א ן "חג בשק
"ק%
"
המצוה אשראנכימצוך העם תשבצוןוכו',השה דקדקו
מאי בל ,וגם אשר אנני מצוך ,ז"ר לויותיסיבעיא לטך
ונטישתי ,דהנה יש בתורה מצות שמעעת וואיז הרכל

חי

""

מחייבם ,רק הם בחוקוגזירה מן השירג תעביו"שיודע
כעסיהם,ויש רשותשכלית אורר השכלמכזיבםואפילו לא
ביתרה התורה כאויבים לשמרם ,כגון אישר וניבה ונזל
ושץיותוכעצב,הנההזעיראששרועכלהמצוהאשי*המצות
השסליות שהשכלמחייבם לא תשסתם סמאת מה שהשכל
מחייבם ,רק מצאת אשר חנפי מצוך ,שהתורההיא למשלה
מן השכל ,ומעתה חצין ביותר מה שכתבתי לד בחנים
נגניז מדת קל ואומר דסרח וכתב ל קראק
415ה הבן9(,יז54י
פאור ב סימן
ההגה דץ ומשפם הוא עלפי שכל ,שמהטייב האדם
עונש כך וכך על שעבר עבירות כך וכך,וכן
הרז בכל הכהשפמים ,אבל צדקה וחמד החש לכהנהמן
השכל,והנהתתבונןעוד ,טדתקלוחומר שהואשכליי
נקרא בכל הש"ס דק ,כמאמרם בכמה מקומות והלא
דק הו"ל וכן דיו לבא מן חדק וכו' "%8ים שם4כי
השכל לא פמפום רקדין וכהטפפ ש כל דבר ,עלכן
מילתא דאתיא בקל והוסר שהחש שכליי וההד דין,
פרח וכתב לה קרא מן הוערה ,והתורה היא למעלה
מן השכל וצרת חסד ,והחסדחואלמעלהטן השכל*).
*) ח"ח
הרחשה בפאור במקום אחר בשוק (טיקי
 8כסשיה פתחה
בהשג ה %5מדת קלתימרושהיא חכמה חשמל,
מתת ש יאטטדט החשיב שן ט
הש"
ו
"ש חילשא ט הטל בסי"טיחשד %זי

חי

*

"

המנה חבק נםכןלפי זה ,טדת קל וחומר נקרא דק
כמו שכתבתי ,הנההיא המדה הרפשתהבישנ
סתות שההורח נדרשת בהן (הש תוזכו הנה נגדו

בוערה שבכתבבי"ג טדות המדה
ההששתהההייאאשי
ש

בנבי

מאמריחרשתשרי,טימרז,רדוידברים

שהיא חמד נמור ,כמה דאת אמר (תהלים גב ג) חסד אל
כל היום ,וזהו נרמז נם כן מלתא דאתיא בקל וחומר
שהואדין ,טרח וכתב לה קרא בתורה שבכתב (נכתב)
שהוא חסד כנ"ל הבן ,על כן מי שהוא בעל תורה
מקוים בו ,בהתהלכךוכו' ובשכבךוכו' והקיצותהיא
תשיחך ,בכלהדיניםביז בעולם הזהובין בעולם הבא
בין דין דלעתיד ,הנם שהדין נותן כך וכך והוא על
פי השכל כמו שכתבתי ,הנה התורה שהיא תורת
חסד למעלה מן השכל,וכיון שהנפש הוא מבני תורת
חסד הנההדין נותן שיתנהנו עמו בצדקה וחסד ,וזה
שיסדהפייטן ואתה במשפם תעשה צדקה
והנהעלפי כל הדברים הנ"ל ,תבין ביתר שאת מה
שכתבנולעיל (ד"ה זהה עוד) ,הש"י ברוב רחמיו
כחפץ להצדיק עם זו ולהתנהנ עמהם במדת החסד
שהוא למעלה מן השכל ,שהשכל הוא כהטפט ודין
להענדם להעוברים על רצון המלך בבחירתם ,הנה
בעסק השרר ועונש נופיה העלים הש"י השכל הזה
פןבעלי השכלאיךיצדק שכרועונשעלרוע הבחירה,
כיון שיש ידיעה אצלו ית"ש על גל פרטיותענינים
מה שהיה ומה שיהיה ,ובני ישראל מאמינים כל זה
על פי התורה תורת חסד שהיא למעלה מן השכל,
ממילא הכהטפמוהדין נותן למחול להם כל עונותיהם
ולהושיעם בצדקה וחסד ,ועתה תבין גם כן נוסח
הוידוי שאנו אומרים וכמו שכתבתי לעיל ,והבן

ו) התבונן עוד ,כתיב (בראשית סו ו) באברהם אבינו
והאמיז בי"י ויחשבה לו צדקה ,נסמר
והאמן חסרי' ,נם ויחשבה לו צדקה,אינו מובןלפי
פשוטו ,והנה כבר דברנו בזה באריכות (אדר סימרי
דרדס א) שהש"י הבטיח לאברהם דבר שלא עטיננו
בשכל ,והוא ב' הפכיים ,דהנה אמר אברהם (בראשית
י אלקים מה תתןליואנכי הונך וכו' ,והנה
שם כ-ד)י"
י אליו לאמר לא
,
י
ת
ו
א
ר
ב
ד
ה
נ
ה
ו
ש
ר
ו
י
י"
בן ביתי
יירשך זהכי אם אשר יצא טטעיך הואיירשך ,והנה
במקומו דברנו באריכות וכאן לקצר באתי ,א' קשה
מהיכן שפם אברהם אשרבןביתואליעזריהיהיורש
שלו ,ומה שייכות יש לו לעבד לירש את אדונו,
ט' קשה קראו דכה1ק אליעזר (יוטס כח) דולה וכהנקה
סתורת רבו לאחרים ,מה לו לספר שבחו כעוץ
נ' אומרו והנה דברי"י אליו לאמר וכו' ,ולא כתיב

יששנר

ויאמר אליוי"י וכו' ,כהטמע הלשק ,והנה דברי"י
י אמת הדבר
אליו לאמר,על מה שאמר הוא אמרלוי"
כאשר אמרת ,אבל לא יירוטך זהכי אם אשר יצא

ממעיךוכו',והאיךיצדקו הדברים,ד' למה אמר אשר
יצא ממעיך %א אמר בנך הואיירשך
המודיעך בקיצור ,דהנה אברהם ראה באיצפננימת
שלו או ברוח הקדש אשר אליעזר יהיה
יורדו אותו ,והוא כי אליעזר נתנלנל בכלב בן יפונה
ג כנ)
כידוע מכתבי מרן (לק"ת ה 5שרה לו)עלכן(כטיברי
כלב הלךעד חברון אל אדונו אברהם ,והנה (שם ע סח
הבטיחו הש"יוקיים אשריתנולו את חברון לאחוזה

(שופטים א כ) והנהירוט און חברון לטם מקום כבודו
של אברהם ,על כן ראה אברהם אשר אליעזר יורש

אותו ,וראה אשר הוא דיה ומשקה מתורת רבו
' ואמר (סוסה לה)
לאחרים,כי (כטופריג ל)ויונס כלבוכו
ה לנו בן עמרם ,הנה מכל זה שפם
וכי זו בלבדקיט
,
ו
ת
ו
א
אברהם שכבר ח"ואין לו בן לירוט
והנה דבר
י אליו לאמר ,אמת הדבר כאשר אתה רואה ,אבל
י"
לא יירוטך זה כי אם איטר יצא ממעיך ,חהנה דבר
י"י אמת ,שבאמת אליעזרייורט את אברהם עצמו
היים מקום כבודו ,אבל לא אליעזר זה,כי אם אותו
אשריצאממעי אברהם,היינו כלבבןיפונה שנתנלנל
בו אליעזר ,הנה בבוא דבר אלקינו הנה ידעו הכל
י אמות אבל אז כשהשיב הש"י לאברהם,
איטר דברי"
הנה השיב לו ,אמת הדבר כאשר ראית אשראליעזר
יירוטך ,רק לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך
וכו' ,הנה הם ב' הפכיים בנהמא אחד ,הנה הנם
שהדבר לא היה מובן אליוכי הוא היפך השכל ,עם
כל זה האמיןבי"י ,והנה כתיב האמן חסרי',כי(ז""כ
קבה)היו"ד מורהעל החכמה ,הנה האמיןבי"י מבלי
חכמה ושהכלת השכל ,רק באמונה שהיא למזללה מן
החכמה,עלכן האמן חסרי' ,המורהעלחסרון והעדר
החכמה ,והנה אמר אחר כך ויחשבה לו צדקה ,דהנה
אדם המחזיר לחבירו פקדך אנטר הפקד אתו זה לא
מקרי צדקה דמחזיר לו את שלו ,מה שאין כן מי
שנותן לחבירו את אשר לא נתןלו ,רק מפרדס כהטלו
ונותןלו זהמיקרי צדקה ,והנהמי שמאמין רק בדבר
שהשכל והדעתמחייב ,הנה השכל והדעתניתן לאדם
בפקדון מהחונן לאדם דעת הנה זה מקרי דמחזיר
להש"י פקדונו ,מה שאיןכןמי שמאמיןעלפידרכי
התורה

בני

טסרחבשתשרי ,טמרז,מדףדברים

התורהאפילו מה שהוא מנגד להשכל,כנתב'הפכיים
בנושא אחד ,הנה זה נחשב לצדקה מן האדם שנותן
להש"י ,וזהו שאמר באברהם ויחשבה לו צדקה,כיון
שהאמיןבי"י דבר שהוא למעלה מן החכמה והשכל,
הנה דאובה לו הש"י שנותן לו אברהם צדקה ,הבן
הדבר*).
*) הג"ח
ש שאסרו חז"ל (ב"ג י ).גדולה צדקה שמקרבת אפ
חי
י מח שאמרו (תטומא בשלח
ל
ש
ש
ר
פ
ל
ש
י
ו
ג
ו
ל
ו
א
ג
ה
פ
סימן קאיןישראלנפטלין אלא בזכות אמתה,והאמונההיא
למשלה מןוהוכל,והואכביכול צדקה להקבסה וזעאגדולה
צדקה שמקרבת את הסגולה,הבן.
ז)חורגה לפי זה ממילא רווחא לן שכמילתא ,הוא
מהשייסדהפייסן ,במקום כחטפםאין צדקה
וכו' ואתה במשפם תעשה צדקה,כי הכחטפם והדין
מחייב לעשותעמנו צדקה,כיון שאנחנו מאמיניםעל
פי התורה ידיעה ובחירה ביחד דבר שהיא למעלה
מן השכל והחכמה ,אם כן כביכול אנחנו נותנים בזה
צדקה להש"י כנ"ל ,אם כן הדין והכחטפמ מחייב
שיעשה הש"י עמנו צדקה וימחול לעונותינו וינאלנו
במהרהבימינו גאולתעולם ,ומעתהתבין גםכן נוסח
הוידוי על דרך שכתכתי לעיל ,והבן

ח)דעזבנלנןעוד בגמרא ראש השנה ע) כורש החמיץ
דאשכחן במקרא דהנדבה שהתנדבלבנין
בית המקדש אמר(עזיא 1י)דיליהוי [תו']מצליןלחיי
מלכאובנוהי,ומקשינן,ומאןדעבידהכי לאומעלייתא
הוא ,והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיהיה
בני וכו' הרי זה צדיק גמור ,והתירונו ,כאן בישראל
כאן באומות העתם ,ופירש רש"י ,ישראלאינו קורא
תגר אפילו וכו' מה שאין כןגוי קורא חגר ,ואם כן
לפי זה ,זהפרי מעשה ישראל ,נותן להש"י במצותיו
כך וכך ,וסתנה שנותןבכדי שימלאו משאלותיוויתנו
לו כך וכך,ואפילו לאהיהכפי תנאואינו קורא תגר,
אם כן זה הוה ננותן צדקה להש"י ,ואם כן מהראוי
לישראלשיהיה זה שכרם כלהימים,היינו דגםדתנאי
התנת הש"י (הקרא ט ק אםבחוקותי תלכווכו' ונתתי
וכו' וישבתם לבמה וכו' ורדפתם את אויביכם וכו'
ונתתי משכני בתוככם,וכן כלהיעודים המוכים הנה
הם בתנאי,עם כל זהכיון שזה מנהג ישראלשנותנין

יששנר

להש"יומתניןתנאי,ואףעלפיכן אםח"ואיןממלאין
כמגאלותיומקיים מוצא שפתיוואינו קורא תגר ,הנה
גםהיוצר כל הוא אלקינו ,הגם שתנאי התנהבתורית
עמנו אשר כלהיעודים הטוביםיתןלנו בתנאיקיום
מצותיו ותורותיו ,עם כל זה הגם שלאקיימנו התנאי
מגיע לנו כל היעודים הטובים בצדקה ,והצדקה היא
במשפם,כיכןכשפמינוכלהימים,וזהושייסדהפיימן
ואתה במשפם תעשה צדקה,וזהשיסדו גםכןוצדקיה
במשפפ המלך הכהטפמ.
ה
ל
ו
ד
ג
י זה נתבונן מאמר חז"ל (ב"בי)
צדקה
רעלפ
שמקרבת את הגאתה שנאמר (ישע" א כו)ציון
במשפם תפדה הסביה בצדקה ,דלכאורה יקשה דהרי
נאמרציון במשפט תפדה,ולפי כלהדברים הנ"לאתי
שפיר ,דחנה כתיב (שם ט בה) ספר אתה למען תצדק,
הכוונה הוא המלך הכחטפמ הנה הוא בכהטפמיעמיד
ארץ ,ובהכרח הואנכיכולשיהיה הכל בכחטפמ,ואיך
יצדקו קרוצי גהטיו בכחטפמ קדהט ,והנה זאת עצתו
ית"ש לבניו ,ספר אתה למען תצדק ,מבקש הש"י
מאתם שיסדרו מענותיהם על פי הותרה איטר להן
מגיע צדקה במשפם ,כענין כל הדברים שכתבתי
לעיל שהצדקה הוא עלפי משפט ,וזהוציון בכחטפט
ונפדה ,אין מבהו לקרב הפדות והגאולה רק עלפי
הכנטפם כי מלך בבחטפמ יעמיד ארץ ,הנה ושביה
בצדקה ,היינו השבין אליו בזמן המשפם מסדריך
מענותיהןאיךיחוייב להן צדקה ,ובטפטפם הוא,וכיון
שכביכול גם הם עושין צדקה אם כן צדקה מקרבת
את הגאולה במהרהבימינואמו.
מ)מנוטההוידויעל המא שהמאהלפניךבוידוי פה,
אינו מובן ,וזה לשון הרב הגדול חיד"א
זללה"ה בספרו דבש לפי (מערכת אות ו' סימן ב')
תכליתוידוי הואשיכיר החמא(,נראהלי,היינו שבכל
חמא ועון שימצא בפשפהטו במעשיו יכירוהו כמה
הוא נדול,כגון (ש"אכו)כל הטעםכאילועובדעבודה
זרה10( ,סה ד) כל המתייהרכאילו באעל כלהעריורע
(בים 2ח)המלביןפני תבירו ברביםכאילו שופך דמים
וכיוצא,הרילךדברים כאלהשכיחיןבכלזמןבעוה"ר,
ובאם האדמ לאיכיר אותןמי הם ומאיזה סוג הם לא
יכיר לשובכי נראין קטנים בעיניו ,וכן לשון הרע

(ערכיו סו) וכקול כג' ראשי עבירות הנ"ל ,וכן (2דהיג).
המוציא זרע לבמלה ח"ו ,וכן אמרו (מהדחן צג) כל

המשנה

בס

ממייששרי,מאמי

ז,ידרדברים

הכרטנה בדבורו כאילווכו' כל זהצריך השביהכיר.

הבן הדברים ,נ"ל) ,ולפני מי חפא( ,היינו שיחשוב

בנדולתו ית"ש ובשפלות האדםכי הכללפי המבייש
והמתבייש כנ"ל) ,ויתבייש מאד ויתחרפויעידעליו
היודע תשימות שלא יחפא עוד ואל חטוב לכמלה,

וכטס שנתב] הרמב"םבה' תשובה ה-ב ש"ב)( ,כברכתבנו
דברי הרמב"ם לדעתינוו) במאמרי השבתות
פירוטי
(טעה ם סיטן ג ד 5לא ע"ד) ובנשמרי ראש השנה (לטל
סנטר ו דרוש דסיטן סו ,ורושזסיטן כה))ויכוין להתוודות
קל בל בני ביתו על מה שחפא בנלנול זה
ובגלגולים אחרים ,וחטער בעצמוכי הואחייב מיתה
על שהכעיס לסלך הכבוד ועבר על מצותיו ,ובחרדה
ורעדה בא לבקש שימחול לו הסלך ,וטאבו ז"ל ("נעה
הלטת השוגה)דזהו מה שתקנו ש חפא שחפאנולפניך
בוידוי פה ,כלומר שהתוודה בפה מן השפה שחוץ
%א בלב ,וצריך להיתודות על הוידוי שלא התוודה
כהונן ,ושיהיו פיו ולבו שוין( ,ונראה לי שזה היה
פעם קדמונינו שלא הנהיגו לומר וידוי איטמנו וכו'
בכל יום בבתי כנסיות רק בבתי מדרשות לתלמידי
חכמים וזקנים ,אבל למרבית המון עם המתפללים
בבית הכנמת לא היו מנהינים אותם לומר הוידוי
בכל יום ,דחששו להיותן פרודין על המחיה
הכלכלהואינםמפנים את לבםלאיכות ומהותהוידוי,
והנה כאשר יתוודו בהרצות שפתים
בל עמם,
ב
ת
י
מ
ל
הנהיוסיפו ש חפאתם פשע,ויצפרכו
תענית
לתעניתםהיינווידוילוידויינו רק בתענית צבור אז
לבם נשברה ומפנין את לבםלעניןהוידוי אז אמרו
כל הקהלוידוי ,והנה עתה מקרובהנהיגולומרהוידוי
בכל יום כל ההמון בכל בתי כנמיווע הנה הכהטכיל
רטוב אל לבו להתוודות כהונן ואז פוב לו,ודי בזח
להשכיל) ,ויכוין שמתוודה בכ"כ אותיות לתקן מה
שפגם בכ"ב אותיות ה( 4היינו כללות התורה כולה

שיי

חיל

יבם

זניסזמאמרדדדחטיאדףצו 4"1
ד) עיי
 )1עיין ראשית הכסה שער המשזבה סחנה ,עשרה מאמרות
טטרחיקורדיו ח"א ר"ג ,ועלזיציל משכר 1סימזה.
ו) עיין הקדמתס'דרךפקודיךסימןז.

יששכר

יסודהכ"כאזתיזת) ,קודיכוין ושארהחפאיםילאיט
זוכר יוכללבוידוי זאתכי הכל נכלל בכ"ב אותיות
(עיין ברעיא מהימנא החיג קנה)בענין שאמרו רז"ל
(יסתם ה) בבדיקת חמץ בודק עד מקום שידו מנעת
והשאר מכפלו בלבו ודיו),ויכוין לקיים טצות עשה
להתוודות ולשוב בתשובה כי מצות צריכות כונה,
ובפרט מצות עשה דאורייתא ,וגם הוא טצות עשה
שבדיבור דגם בטצות דרבנן אינו יוצא בלא כונהו4
ודע שפי חשבון הרמב"םבמנין הטצות הנה טצות
עשה שלהוידוי באה בתורהבמנין שס"ה ,נראהלי
שפי מה שאמרו רז"ל (יוטע כ) השפ"ן בגימפריא
שם"ד לרמזדביום הכפוריםליתליה רשות לאמפוני,
הנה כן הוא בענין הוידוי ,כשהאדם מתודה שנבה
תעלתו למנין שם"הכענין יום הכפורים ,ואז
י
"
פ
ר
ה
חלף הלך לו בזמן שהחייב מודה ועוזב הבן הדבר,
העתקתי לך כל הדברים האלה עם קצת תוספת
דברינו אלה למראה עיניך ,להיותן דברים נצרכים
לכל האנשיםכנילי,ביןוההבונן.

י)ששני מותםעללבך (שה"ש ה 41יכה הדבר,מילוי
לעב כזה מ"רי"ת בנימפריא חות"ם,עיין
במוךדברי המבאבמחופפים(ו""בקיד14.יש לומרשזה
אחד מן הפעמים שמכיןעל הלב בשעתהוידוי
יא) 1י44מ"רי"י מלחת"יכדברייך שטינר ע כ 4הנה
הוא בנימפריא שלף ל"ז ,ועם הי"פ
אותיות בנימפריא שלף נ"ו ,הוא כמנין השמות
י כוונת האריז"ל (מרע"ה שער כ"ט
שצריכיןלכוין (עלפ
*5ק)בכריעותוזקיפות דשמובה עשרה,דהיינו באבות
תחילח ,ןטמקעהן קם"א וגם הוי"ה פשופה ,ובזקיפה
ע"ב הוי"ה פשופה ,ובאבות לבסוף ,בכריעה קם"נ
הוי"ה פשוטה ,ובזקיפה מ"נהוי"ה פשופה ,ובהודאה
תחיה ,בכריעה קנ"א הוי"ה פשופה ,ובזקיפה ס"ה
הוי"ח פשופה ,לבמול ,בכריעה קם"א הוי"ה פשופה,
ובזקיפה ב"ן הוי"ה פשופה ,מך הכל בנימפריא שלף
נ"ו ,רטזנכתלמישמכוין כנ"ל ,הפוב ומלח ימלח לו
כדבריו,ודי בזה.

טמר

רוי מאמריחרשתשרי,מטמרח,קדחטתהים יששכר

לח

מאמר ח
קרחטת היום

נוידובר כמהעניניםמענין קדושתהיום הנכבד והנורא ההוא,ויבוארובו
כמהענינים מדברי רז"למענין קדושתו ,ואגב יתבארו בו כמהענינים מן
נוסחהתפלות,ונקרא המאמרקדושתהיום.
א)רמבנבי יששכריודעיבינהוכו' (דה"איבלב),יתפרמט
עלפי האטור בזהר ויקרא (דף פ"ו ע"ב),
תאנא בשעתא דמתבפמן דינין הכלפין רחמי ,כל
כמורא וכנירא רגב בקיומיה ומתבדכאן כולהו כחדא,
וכד תייבין כל חד וחד לאוצריה ומתברכאן כולהו
כחדש ומתבסמא אמא בקלדיפי נליפין ותייבין
לספרהא,כדיואיקרי תשובה שלימה ואתכפרעלכחש,
דהא אמא בחדוותאשלימתאיחבאדכתיב (תהמםקיגט)
אם הבנים שמחהוכדיןאיתקרייום הכפורים דכתיב
ביה (וקראטזל)לגוהר אתכם מכל חפאתיכםעכ"ל,עיין
בדברי מרן האריז"ל (פרץ-ח שכיד) 11זפך 12הכטרמךכפי
רוחב בינתך ,ובקיצור הענין הוא ,כל עשרת ימי
תשובה הוא השלמתשיעור קומת מלכותשמיםכנודע
מענין הנסירה ,עד בא יום הנכבד והנורא נתנלה
בחינת בינה אימא תשובה עילאה יובל הוא ויטבו
בנים לנבוליהם ,והנה נודע (ה"נקבי ).תשוב"ה היא
תשוב ה' ,והנה בכל קנטרת ימי תשובה כל פרי
מעשינו בהערה ומעשים פובים ותשובה שלימה היא
עדיין בבחינת תשוב ה' תתאה שיעור קומת מלכות
שמים ,מה שאין כן אחר כך כבואיום הקדרם,אזי
תשוב"ה תשוב ה'עילאה תשובהעילאהבינה ,והנה
עשרתימי תשובה נקראיםעתים(,עיין בכתבי קודש
להרב הנדול בעל נור אריה (תפארת ישראל פכיה)מפריט
תיבת עת במקראי קדש הוא הזמן שבין העבר
והעתיד) ,והנה ידוע עשרתימי תשובה הוא הזמן
שבין העבר והעתיד אחרית שנה וראשית השנה,
שנה נקרא כך על שם שנ"ה ימים ,והנה שס"ה הם
ימות החטה ,אף עלפי כן נקרא בלשון הקומט שנה,
כי העשרהימים הםבין העברוהעתיד ,אםכןשפיר
יכונה לעשרתימי תשובה בשם עתים( ,נם עתי"ם
י תשובה מלנות בסוד
ברש ראשי תיבות עשרתימ
הנסירה תשובה' תתאה),והגהנאמרבהעמדתמלכות

בית דוד שהוא מרכבה למלכות שמים ,הנה באואליו
אז מבני יששכר (ההמכילים בחכמות התורה וכל
רז לא אניס להו)יודעי בינה לעתים ,הן המחברים
י תורתן בינה אל
(יודעי לשון חיבור כנודע) עליד
העתים ,בחינתיום הכפורים אל עשרתימי תשובה,
והנה תתבונן ,חיבור בינה עם עתים ,היינו מספר
בינ"ה עתי"ם בנימפריא א"ם הבני"ם שמח"ה
הללוי"ה ,והוא הנרמז בזהר שהבאתי לעיל דהא
אימא בחדוותא שלימתא יתבא דכתיב אם הבנים
שמחה וכדין איתקרי יום הכפורים ,הבן
ב)והיתה לנם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור

לחריטתענווכו'כיביום הזהיכפרעליכם

וכו' (ויקיא טז כס) ,מהראוי לתת לב למה לא נתבאר

היום הנועד תיכף בהתחלת הפרשה ,רק הפטישה

מבארת בתחילה העבודה של היום ,בלא הודע איזה
יום הוא ,ואחר כך הזכיר אתהיום כלאחריד ,והנה
היא קפליאעצומה ,הלא תראה בכלמועדיי"י מקראי
קדש הזכיר הזמן המונבל תחלה ,ואחר כך מפרש

העבודה שלהיום,וכאן הואבהיפוך,ונראהלי הפעם,
שהוא להתוודע ולהגלות מעלת קדודות היום שהוא
בבחינתבינה עלמא דאיתכסיא תשובהעילאהעולם
הבא ,על כן אין בו אכילה ושתיה ,על כן מעלימין
את שםהיום להורות שהוא מן עגם הנעלם למעלה
מן הזמן ,זמ"ן בנימפריא מ"ה ב"ן ,והיום ההוא הוא
בחינת בינה ס"ק סוד (פת"ח ט"ו פוח) ואתה מחי"ה
(בנימפריא ס"נ) א"ת כולם אשר עם אות ת' שהוא
סודהרשימה לכלהיצורכמו שאמר (שזקן טטוהתוית
ש5
תיו(,עיין כל זה בספר נריח כהונת עתםמעי
יצטק פ"ח)) ,הנה מחי"ה עם הח' הוא סודפעיתהיום
חתימ"ה(עיין בספר הנ"ל) ,הנה שם ס"ג הוא למעלה
ק הזמן שהוא מ"ה ב"ן ,על כן בעבודת היום נעלם

"זק

בנני

מאמריחרשתשרהמאמרח,קדושתהיום

הזמן של היום ,להורותלנו קדושתהיוםבאיזה מקום
מורה עבודתו במקום למעלה מן הזמן ,הבן הדבר

רמנה תמצא נםבתורה שבעל פה ,המסכתא המדברת
מענין מצותהיום לא נקרא שמהעל שםהיום
יוםהכפורים(כאינך שבועפסחים ,ראש השנה,סוכה)
רק נקראיומא,להורות קדושתהיום הוא ממקוםנעלם
ראוי להסתירו,עלכן מנהגאנשי מעשה שלאלהזכיר
שמו כל כך בפשיפות באיזה דברים ,רק כשמזכירים
מענינולאיזה הצמרכותקוראיםאותו סתםיום הקדוש,
י בזה להשכיל( ,עין ברכה משולשת פתיחה למסכת
וד

יששכר

והנהלפי פשומויש לומר,דאי הוה תנא בשםבלוותי
(בשם שהיה בבית ראשון) ,מלקא דעתך אמינא דוקא
בבית ראשוןהיוצריכיןפרישה,שהיהבקדשי קדשים
הארוןוהיהבו קדושהיתירה ,מהשאיןכןבביתשני,
ובפרם לריש לק"מ דלמד להמסיני שהיה בו קדושה
יתירה ,לזה אשמעינן התנא דנם בבית שני שככר
היה שם הלשכהפרהדריןצריכין גםכן פרפרה,מיהו
כל זה לא הונחלי,דודאי גם כביתשניבימי יהושע
בן יהוצדק השמעון הצדיק לא היהעדיין שם הלשכה
פרהדרין רקבלוופי ,והבן ,ונראהלי ,דאשמעינן בזה
חיבתעבודת הקודשעל ישראלאפילועלאותןשאינן
מהוגנין כל כך ,דהנה הלשכה היתה נקראתפרהדרין
מפני שהכהנים מתחלפין ומחליפין אותה בכל שנה,
הנה מן התימא האיך השתדלו הכהנים להתמנותן
הלא ראוכי בנפשם ההא ,והנה רופאה שאףעלפיכן
מסרו נפשםעל העבודה הגם שלאהיומהוגנים כלכך,
הנה מזה יתבחן חיבת עבודת הקדש על ישראלעם
קרובו ,והוא לריח ניחוחלפניי"יעדעולם

יומס"
12 )3משנה הפב ).שבעתימים קודםיום הכפורים
וכו' ,כתבו התוספות ("1ה שבעת) חט
מקומות ששונה המנין ברישא כמו בכאן כו' ,ואיכא
דוכתא דתנא מניינא לבסוף וכו' עיי"ש ,נראה לי,
דהתנא דייקנא הוא ושונה בכאן החשבון ברישא
ואחר כךעצםהיום,כי (ז""אמו ).כל חושבנא בסיהרא
הוא ,והנהיום ראש השנה היא בחינת מלכות שמים
רכל חושבנא בה תליא( ,עלכן יאמרו הסנדלים בואו
ן
ד
נ
ש
כ
ו
)
ה
א
ל
ס
מ
י
*
(
ע
ה
י
ה
)
מתכויןלהזות לאלמזהה
חשבון (במדבר כא בז)וכן כלהימים שאחרריה
ט השנה
הא לסמה אלא כמצליף,עיי
ן ברש"י %ס
לתקן עולם במלכותן ובהניע יום העשור הוא סוד
 %ד"ה
כתב ולשון כמצליף לאנודעלי ,עכ"ל,
בינה לטעלהמן הזמן והחשבון ,כאשר כתבתי במקום
ראה זהבמנכשי
ם
ו
ג
ר
ת
ב
ס
ח
ו
י
מ
ה
ק
ו
ס
פ
ב
ן
ת
נ
ו
י
ל
יבהם
מצאתי
אחר(פין מנמרדסימן )0סודועבדולעולם הנאמרבעבד
עברי (צמות כא  41הנה קבלורז"ל (קחשעסו ).שהואעד גה ג)ארבעיםיכנו לאיוסיף,ארבעיןיצליףוחסיר חד
ילקיניה וכו' ,והנה נראה שרוצה לפרש מה שנכתב
היו
אבל בינה דמפיק עברין לחירות נקרא לעולם,כי
הי
בתורה ארבעים ,וחז"ל קבלו שהוזו רק ל"פ ,ולמה
ה
ל
ע
מ
ל
ן
מ
,
ן
ו
ב
ש
ח
ה
ו
ן
מ
ז
ה
,
ן
ב
ה
ל
ע
ן
כ
התנא
דייקנא שונה הזסן והחשבון תחילה ,היינו שבעת נכתב ארבעים ,ומבירא ליה שהמכה האחרונה אחר
ימים קודם וכו'(,היינו הומן והחשבון) ,ואחר כךיום מספר ל"מ לאיכה במעשה רקכעין מחשבה,יפהידו
הכפורים עצםהיום שהוא למעלה מן הזסן והחשבון ,להלקות ולאיורידידולגופיה להלקותו ,ולשוןיצליף,
הבן היפב ותנשקידי החכמים ,ברוך שבחר בהם היינו יעילה בידו כמו צלף שענפיו מתפשפים עד
כמעם סמוך לארץ (כמו שאמרו רז"ל (שגת קנ) באותן
ובמשנתמ( ,והן גתם כשהשת יו8*8 48
מנא"
חסיד שעלה אצלו צלף שיהיה גדר לשדהו) ואף על
ד)"ש
מ הא ב ,).מפראפין כהן גדול מביתו ללשכת פיכןאינומניע לארץ ,וזהו שאמר המתרגםארבעין
,
ן
י
ר
ד
ה
ר
פ
ה
נ
ה
אמרו בנמרא (שם ח)בלוומי יצליף
קבלתוחסיר חדילקיניה ,ונראהלי דלמדו זה עלפי
היתה נקראות אך אחר כך(בביתשני) נשתנה שמה,
המסורה ,נמסרה ארבעים ב' ריש פסוקא ,א'
מתוךשמחליפין אותה בכל שנהכפרהדרין הללווכו' ,דין ארבעים יכנע ואידך (ההלים צה ק ארבעים שגה
כשההנכיהםנים הנדהים לאהוציאו שנתן,שהיובביתשני אקום בדור וכו' ,הנאמרעלדור המדברשנגזרעליהם
שאינם מהוננים שנתמנו שיד
י ממת ,והנה ארבעים שנהיום לשנה (במדבריד לג) ,והנה גם לשם
"8להתגונן ,התנא למה קראה בשםהזהשהואלננאי,
לא היה אלא ל"פ שנה.ששילוח המרגליםהיה בשנה
הא קראה בשם החשוב שהיה לה בבית ראשון ,השניה ,אך נחשב להם השנה הקודמת שכבר היה

הגזירה

בס

ש

8

י

הנזירה במחשבת כמו שכתב רש"י שםילק ,והנה
נלטד בממורח ,כמו לשם נחשב המחשבהבמניןלהיות
מוכםלארבעים,כמוכןכאןבמלקותיהיול"פבמעשה,
וממפר המוכםלארבעיםיהיח רקכעץ מחשבההיינו
יצליף כנ"ל ,וזהו לדעתי נם במשנתינו (כמננדנא)
לא היה מתכוין וכו' אלא כמצליף כנ"ל( ,יזו ברכה
טשולשת מסכת טלקות ח"ג "8ק.

ו) וכילן שבאנו לכלל זח לדבר מעניני

המלקווץ

אבאר לך בזה דבר נחמד להבין עלפי
הנ"למעם למהצוההש"י כזאתלהלקותל"פ בטעשה
ואחר כך בבוא למספר מ' ימהידו להכות %איוסיף
במעשה( ,הנם שאין לחקור על מצות אלקינו ית"ש
כי כן עלה ברצונו ,עם כל זה מצוהעלינו כל מה
שנוכל להשיג במעמי המצות עלפי דרכי התורה,
תהיהלרצוןלפני הש"י הנם שלא נוכל לבא לתכלית
מעמיהן) ,ונאמרבזהעלפידבריהזוהר (פרשת תשא
דף ק"ץ ).אמר ר'יומי לאו הוה אבא רחמן שבטי
כקב"ה וכו' ,ואף ש נב דאנזיםוארים רצועה אתאת
אימא ואתקפת בדרועיהימינא וקם רצועא בקיוסיה
%א נחית לתתא ולאאיתעבידבניןדבעימא חראהוו
הרווייהואיהודאנזים(וארים רצועא)ואיהי דאחידת
בימיניה ,ואי תימא מנלן ,ממלה דאיהו באיתנליא
דכתיביכטות לב  )1לך רדכי שחת עמךשרי לארמא

רצועה ומשה דלא הוהידע ארחא דאימא שתיק,כית
דחמא

קוב"ה כך אנקיד ליה ובמוט ביה ואמר (שם).

ועתה הניחה לי ,סיד ארניש והטה ואחיד בדרועיה
דקב"הדכתיב (וםהסזכור לאברהם דאדרועיהימינא
ובנין כך לא נחית רצועה ,ואי תימא אימא דאיהי
רנילה לאחדא ברצועה דמלכא אן הוות דשבקת מלה
לסיטה וכו' ,בכה רבי שמעת ואמר חד מלה מאינון
מילין דלחישולימנו ראפ מתיבתא דננתארעדן דלא
אסרו באיתנלייא ,מלה דא מתרא איהי חשיסא לכו
בני רחימאי וכו' ,אסרו לי בלהישו ואנא אימא
באתגליא וכו' ,חוכא דעבדו עמא דלבר (ערכ רב)
ואשתתפו ביה עמא קדישא ,באימא תאבו דכתיב
(שם ק קום עשה לנו אלהים וכו' ,ובנץ כך אימא לא
הוות תמן וט' ,ובנין דאבא הוהידע רחמנו דאימא
וארהא דילה אמרליהטה וכו' ודא החש דלהישולי
בלחישו דלא חזי לנלאה דברא לאינדעויחסי דהא
רצועה אעעתקנתוידחל תדיר ,אבל רנרוויהו בעימא

ש ה א ש

לפ
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דא ובעימא חדא ,עכ"ל ,הנך רחשת רכך החש אורחא
דמלכאדאגזים שהריםרצועת,חכימא קד"פא (מלכות
שסים) אחידת ברצועה שלא להניחה לרדת לסמה
להכווץ הבן הדבר ,והוווייהו בעיפא חדא*).

*) הג"ח
תטה שושט ה 81דש 1 =88ערס ,בפרשת שלח בשלוח
המדגלים ,אמר סשה (בפיטר יו יק ושתה יגרל 2א
כחאדני כאשר דברת לשמר ,הבהיש לדקדק מון ועתה
איזהזמו בא לשלול,פ' 110הלאושר,גי פ%התירושיגדל
נא כחאדנ"י וכף,ופירשת פידבריד,זהר הנ"ל,להיות
שבחטא העגל אימא לחהית תמןמפני הפגם ,ולא חקהפי
שיאחז בו-צועף דמלכא בכח כביכול ,שד שהקב"ה אנקיד
לסהרהבנפישיביןהוא מאמרזכור לאברהם הש81ברצושה
דמלכא ,תצה עתה בחטאהמרגלים שלא ההת הפגם באישת,
אמד סה 81ועתה (שאין הפגם באימא כמו שהקת בחטא
ויעגל אשד אימא קדישא לח הוות תמן ,אבל כעת שאין
המשם במנשא ,תנה) יבדל נא כח אדנים (כנהוג בכל זמן)
כששר דברת (אלי בזמןיו
ן שנ"ל) לששך ושינו ונדברת
אלי הניחהלי בכדי שאביו לאמר זכורלאברכים ,הגהאין
מן הצורך לוהכי אימא קדי17א תתחח ברצועה כמנהגה
כביכול ,הב4

יל

שי

ודינד
ן "פ להתבונן ,הנם שהמוך הזה לחרשוליה לר'
שמעון במתיבתא ,עם כל זה בהכרח החש
שיהיה הדבר הזה מרומז בתורה ,כי קוב"ה כל
ממפירין דיליה וכלננזיןעילאיןנלי לת באורייתא,
חשומר אני שבכאן נרמז המוך הזה ,ממפר ארבעים
הנה הואבמנין האל"ףבי"ת אותמ' ,ואות מ' נרמזת
בטלכותאימאקדישא(עיי
ן במפרמאוריאור(טעימת ט
,
א
כ
ל
מ
ד
ז
מ
ר
ה
נ
ה
אות א)) דאחידת ברצועה
הש"י
בתורתו ,במחויב מלקות בהניע למספר מ' ,הנה
המלקה מרים הרצועה בצווי המלך ,ואימא קדישא
הנרמזת באות מ' אחידת ברצועה ,ש כן ארבעין
יצליף ,הבן כשאין כאןעדיין ממפר ארבעים שהחש
ס' יכה המלקה ,רמז כשח"ו אימא קדישא לא הוות
תמן מחסת הפנם ח"ו הנה וט' ,מהשאיןכןבהניע
לממפר מ' הצליף כי אימא אחידת ברצועה ,והבן
הדבר אשר בתודה שבכתב הנה כתיב ארבעיםיכנה
ובתורה שבש פה נמסר שלא יכה מספר הארבעים,
ותרווייהו בעימא חדא ,הבן הדבר ויצעם לך ,ו"פ
לדבר בזה אריכות וקצרותבענץר"מ פסוק דפמקיה
עזרא

נ32י

שתשרי,טימרט,שמותהחג
מאמריחי

עזראא 4להורותן שיופסק הדין תיכף מבראשית על

ידי

מספר מ' ,ועת לקצר(,יק כרכה טהט~שת מסכת פלקות
פ"נ מ"י)

) כיצד היתה תפלתו
ז) במררש (אחרי פרשה כי)
של כהן נדול ביום הכפורים בצאתו מן
הקודש ,אומריחי רצון מלפניך שתהא השנה הזאת
וט' ,שנת זול שנת שובע שנת משא ומתן ,עד כאן,
הנה הנם שהיה מתפלל תחילה שנת זול ,עם כל זה
הוצרך להתפלל שנתשובע,דהרי אמרר'יוחנן"עגיה
יט ).נהירנא כד הוינא פליא והוו נפתני נפוחי כפן
מדליתאיסר,עלכן הוצרך להתפלל שנת שובע ,ושוב
היה צריך להתפלל שנת כהנא ומתן ,דעלפי הרוב
עיקר המשא ומתן הוא היוקר ח"ו ,ובשעת הזולאין
משא ומתן כל כך,על כן הוצרך להתפלל הנםשיהיה
זול ,עם כל זהיהיה שנת כהואומתי.

ח) נטמין לומר בתפלת נעילה (וכן בעשרת ימי
תשובה) יחביאנו צל ידו תחת כנפי

א)  "8שמסוק

ארבעים יכש ,ועשן בטשנה (מכוה

כב) כמהסלזק"
יוכו' שנאמר במספר ארבעים,וביי"ש
יו
חת
תו
יזמא

בדשא שזהב'פסוקיםודרשרנזכמרזדכתיב במספרארבעים,
עזרא במכווזיהורות וכו'
וזיע שכתב כ
י"
סי
אזעד"פבסק
ג ה"ה מאירין שם שד' היא שם
ב) פ" אג' שבות
ח"ן שזהרומז אלהשכינה
זהגוית מהרמ"א על "זוה"ק בראשית דףיג ע"ב
ג) עיי

אי

יששכר

השכינה ,והוא לפלאבעיני,כי תחת כנפי השכינה
הוא רק נשמות הנרים ,מה שאין כן נשמות ישראל
עלכנפי השכינהג),והואלתי אתפיכבודמחורצי הרב
הקדדם המקובל מהרצ"ה זצוק"ל ,ואמר שנוכל לפרש
הכונה על צל המוכה אשר מצותה אחר יום הקדרם
צילא דמהימנותא ,השחזה אנכי אשית לבי לפריט
ברמז ,צל ידו,היינומילוי י"ד,כי המילוי של האות
הוא דבר המתחייב כמו צל אל הנוף שאינועיקריי
ובא ממילא ,והנהמילויי"ד נזה ו"ד ל"רע הנה הוא
בנימפריא חמ"דדי"ןורחמי"ם (בהוספתהוא"ו כצדע
(פדע*ח ש"ח פיט) ואלקי יעקב) ,ולפי זה מובן הדבר
לפריט
 ,יחביאנו צל ידו ,היינו הנ' קווין הנ"ל אשר
הם נכהטכין תחת כנפי השכינה ,כנועם שי"ח סוד
וכו' ,שי"ח בגיממריא נ'פעמים ק"ו ,הבן מה שכתוב
בתורה (בראשית ב ה)וכלשיח השדה פרםיהיה בארץ,
"בח"כית ט 4
(פיז טתיש
פ)ד14רכנ1ז עוד ,תחת כנפי השכינה ,האותיות אשר
תחתאותיותננ"ףחייטאחריהן הלאהן
אותיות למ"צ ,הנה הםנימפריא ק"פ,בגיממריא ע"ב
ס"ג מ"ה ,המה מאירין אל השכינה שם הד' ב"ןב4
והנה תחתכנפ"יהשכינה,ב'כנפי השכינה,ב'כנפים

ב' פעמים ק"פ ,בניטפריא ש"ס ,ה' פעמים חס"ד ,ה'

חסדים נמשכין אל השכינה למתק הדינים

מאמר ט
שמות החנ
בוידוברמעניןשמותהחגהסוכותבתורהובדברירז"ל.

א)החג הזה נקרא בתורה (וקיא גג  )%חנ הסוכות,
על שם המצוה הנעשית בחנ הזה,ומיהויש
להבין למה נקרא בלשון רבים סוכות ולא בלשון
יחיד חנ הסוכה( ,בשלמא חנ המצותיש לומר בלשון
רבים ,על שם דהנם דיוצאין בכזית מצה ,עם כל זה
יום מוב הוא ומחוייבין בלחם משנה כמו שכתבו
התוספות בפסחים (שי ,).וכן חנ השבועות על שם
שמונין הרבה שבועותעד בוא החנ ,אבל חנ הסוכות
פעמא בעי) ,ויש לומר על שם דנפקא לן (סוכה ).1
מנין הדפנות והסכךמןנ' בסוכות הנאמר שם בתורה

היקיא שם סב-מג 4על כן קראתו התורה סוכות לשון
רבים להורות לנו דנלמד הלכות הדפנות והסכך מן
לשונות סוכות הנאמר הרבה פעמים שם בתורה,
קוד "ט לומר ,דחנה מי שמקיים מצות סוכה יזכה
לעתיד לסוכה של לויתן ולהחופות שעתיד הקב"ה
לעשותלצדיקים ,כמושימדהפייפ(שתייתליים יהובות)
חופות בחופות בחליות אחוזות עד כסא הכבוד
מואחזווע ואמרו רז"ל (וכד"ר כא סב) אפילו הצדיקים
לאיהיו כל אנפין שוין וכל צדיק נכוה מחופתו של
חבירו הגדול ממנו,עלכן נקרא החנ בלשון רבים חנ
הסוכות

י

ננץ

טקטיהרשתשרי,מאמרט,שמותהתג

השטת שאק חזנה אחת דומה לחברתה,ועודעיין

בכתבי מרן האריז"ל הויכח שכע פיד) שכה רמז לאור
מקיף,ונ"ט כטהבחינותבעניןאורמקיף,עלכן נקרא
' אותב').
חג ה10טתבלשוןרבינהנעיין בסנטרי

ב) בהנרי חז"ל נקרא חג המוטת בשם חנ מהנע
סטות 4 9ת כק
כעב
טדהרם רלטיש*י
או"מקז ע"ג תראהלי הטנה
שה א רמז על
שהוא ממירת (שד סד יק ובמחתה יתארהו שהוא
העיעל הסובב את המרכז ,על כן נקניא חג המוכות
חג מתם,ועוד יתבאראי"ה.
ג) נחטא בהערה חג הזה חגהאסיף(שיות סז 4הוא
כי
י זהר (ב)
לדעתי עלפי טה שאמרבתיקונ
בכל ארור ובכל ממלל צריך לכונא דיבורא באדנ"י,
קול בהוי"ה ,וליחדאלון כחרא ביחודא דאיהויחיד
נעלם דםחברלוןומייחדלון כחדש,וביהצריך הכונה
דלא תליא למיסר ביה קול ודבור אלא מחשבתאחג
שת ש) ט"ב ,שאם יתכוץ אדם
ן בכסא מלך
עיי
יששי
קביההרי נאמר בכל קראטאליו
בתפילועלזעיר ו
(ולא למדווריו) ,ואם יתפלל אדם לאין סוףלית קול
ודבור תפימא ביה כלל(ולייט מחשברטש שגימא ביה
כלל רק מחשבתמציאותו מכחפעיותיו) ,אבלעיקר
התפלהלזעיראנפין בכח אור א"ם שבהרכו נשמתכל
החיים ,אםכן קול דבור,זעירונוקביה,הוי"האדנ"י
(בנימפריא מוכ"ה),והכונהליחידנעלםבועכן נשמת
כל הנשמווע (הוא הנרמז בקדושה השורה בפוכה,
על כן (סוכה ס ).אפילועצי המוכה המה מוקצים אל
הקודרו) ,וזהו הפירהט לשם יחוד קוב"ה הטכינתיה,
היינו אנחנועהטין המצוה הזאת לעשות הכנהלזעיר
י ההוא
ונוקביה שיתייחדו ,וענין יחודם הוא עליד
פמיר ונעלם( ,כי כאשר יהיה להם ההכנה יאיר
עליהן מהפמיר ונעלםשיתייחדו ביחודא חדא,עיין
שם באריכות) ,הנה תתבונן,אי" 1מו"ףהוי"האדנ"י
בגימפריא רחמי"ם,כי עלידי תפלה כזאת מתעורר
שורש הרחמים ,ותהבונן מה שאומריםביום המשפפ
שנשמעקינו במרום קול שופר ,שוסע ק %תרועת
עמו ישראל ברחמים ,והואיום משפפ לאלקי יעקב,
כשמ"פבגימפריא קתל(זעיר) דבו"ר (טקבאוהעיר)

א) ימו חפשדשרקאפשום.

יששנר

מ

כונ"ה (לאין מוף) ,ותהמתן בחושבן קק"ל ושב"ר
וכונ"ה בניספריא אם"ת ,תתן אמתליעקב אשרטטע
מוכוחה ,הוא חג האמיף אוטר בו כקומפק כל הקולות
והדבורים של כלדהינה וחטר לאהיועל הכונה הנ"ל,
ובקיים האדם מצות מוכ"ה(בגימפריאהוי"ה אדנ"י,
שהוא) ק %דבור ,והקדושה העליונה שורה בתוכה
הוא בסוד הכונה ,הנה הוא מאסף קו"ל ודבו"רוכונ"ה
בגימפריא אם"תליעקב אהטרנסע תכורטס,הבן.

ד)דינד
ן כתבתי לך מוכ"ה בנימפריא הוי"ה אדנ"י
כמו שכתבו המקובלים (8ת4ח שנץ "5ד 4הוא
בחינת קול דבור( ,ועל כן נקרא חג האמיף כמו
שכתבתי כממוך),ותביןלפיזה שעלכן נקרא החנ
זמן שמחתינו ,קו"ל דבו"ר בנימפריא שמ"ח,כי הוא
עיקר השמחה ביחוד ק%עם דבור ,ותבקלפי זה מה
שאמרו רז"ל מדושנני חגיגה ב 01וזזיוהדביים שכזחים
כנתינתםממיני,כיבמיני נאמריבטשדיקקולדברים
אתם שומעים ,הבן ,ותבין גם כן בגמרא (בחבת ס):
במעשה דר' ברונא פעם אחת ממך נאקה לתפלה
(הוא יחוד קול ודבור) ,ולא פסק חוכא מפומיה וכו',
דהנה הואענין חנ ה10כות נקראזמן שמחתינו כנ"ל,
והנה נרמז הדבר בתורה (ביבשיה לג ת) ויעקב נמע
מושתה ויבן לו בית וכו' ,כבר ידוע אותיות נקרא
אבנים ,ותיבות נקרא בתים כמבואר במפר יצירה
("8%י 4אם כן כל אותבמילוי נקרא ביוץכיס שהוא
במילוי אםכן הוא תיבה ,הנה טן ד' אותיותיעק"ב
כשבונים בתיג היית האותיות במילואן כזה יו"ד
עי"ןקו"ףבי"ת,הנחהואבגימפריא תשם"ח שמח"קק
ההא הרמזויעקבנמע מוכותה(כשמגיעיך לחגמוכוחן
אז) נקטנה מן שםיעקבהייט סילואם זמן שמחתית,
והנהיחודהוי"האדנ"יבקו"לדבו"רבנימפריא אם"ת
תתן אמת ליעקב ,הבן הרמיזות האלה ,פרפראות
לחכמה,שיו 4פש"4א  444שש"י ,קמאע"ש

הערצבונןלפי הנ"ל ,מה שאמר דוד (זה"ב צס ).שהו14

מרכבה למלכות שסים אדנ"י דינא
דמלכותא (תה*ם מז ה)שויוניהוי"הלנברי תמיד(,אני
מרכבה לשם אדנ"י,ונטויתי הוי"הלננדיהייטיחוד
הוי"האדנ"י),כימימיני בל אמופ (טקבאהואבחינת
שספל ודכורא בחינת ימין ,זהו שאמר כי מימיני,
כשאני דבוק סיסין ,בל אמופ ,הב 4והנח אמר אחר
ע)

בנע

מאטיחרשתשרי"מטמר קולאדמהימנותא

כך) לכן שמח לבי (בהיבגר קו"ל דבו"ר בניממריא
שמ"ח) כענין היחוד הנעשה במצות סוכ"ה (הוי"ה
אדנ"י) נקראזמן שמחתינו ,הבן הדברים ודרדר וקבל
שכר ,ועוד יתבארו הדברים אי"ה במאמרים הבאים
כיד ה' המוכהעלינו.

ה)עור נראהלי ,נקרא החנ הזה זמן שמחתינו ,הוא
פי המבואר במדרש(י"ר גגיק(פרועהכו)
ויצאקין (בחטאת ד 0ז)מהיכןיצאוכו'יצא שמח ,כמה
דאת אמר ושטח ד ע) ונם הנה הוא יוצא לקראתך
וראך הבמח וכו' ,כיון שיצא פנע בו אדם הראשון
אמר לו מה נקיטה בדינך אמר לו קוריתי תשובה
ונתפשרתי וכו' ,תשובה הוא בחינתבינה כנודע (ש"ג
קגב) ,מטם סודיי
ן הכטומריין הכהצמח ,על כןכיון

ש

קיטה

יו

שקין תשובהנמשך שמחה,והנה %ם סט),יום
הכפורים הוא תשובהעילאהנינה ,הנה החנ שלאחר
יום הכפורים זמן שמחתינו ,ובפרם לפי דרשת חז"ל
(ויק"ר פרשה ל סימן ב)שענין הר'מינין בחנ הוא סימן
בידינושיצאנובדימוס כאשר יתבאראי"ה במאמרים
הבאים ,הנהיתכן שפיר שהוא זמן שמחתינו.

יששכו

 0אמרו רז"ל ן ק חייב אדם למהר את עצמו
טח
ברנל,ולמדו
"ומדכתיב (הקרא ש ח)ובנבלתם
לא תנעו,אי אפשר לומר דהוזהרו ישראל שלאלינע
בנכילה והרי אפילו כהנים דחמירא קדושתייהו לא

הוזהרו על הנבילה ,אלא מהאנימקיים ובנבלתם לא
תגעו ,ברנל ,ולפי זה תיבת ברנל נחסר טן תורה
שבכתב ונמסר בתורה שבש פה ,שעמאבעי ,ונראה
לי ,דהמעםדבעינן מהרה ומבילה ברנל הואדכביכול
השכינה הקדושה מתמתעל ישראל,על כןנתחייבו
ישראל להתראות פנים בעזרה (שמות  %מ) יראה כל
זכורך אתפני האדח (ולא כתיב אדנ"י) ,ואמרו בזהר
(ח-א ב ).דאזדיינת במאני דכורא וכו' ,והוא להשפיע
לישראל רב מוב,עלכןמחוייבים ישראל להיותםכלי
מוכשר לקבל מהרה,והנה כברידעת שבחינתשכינה
השוכנת עמם אפילו בגלות היא תורה שבעל פה
מלכות פה ותורה שבש פה קרינן לה,עלכן נסמר
תיבת ברנל בתורה שבעל פה ,הוא להורות מעם
המהרה לישראל ברנל הוא עבור שהתורה שבעל פה
חופפת עליהם כל היום ,הבן ,כן נראהלי.

מאמרי

צלא דמהימנותא
נוידוברדרסטיםלכלחפציהםמעניןמצותסוכה,ויצורףלזהענין
שמחתביתהשואבה,וסגולתהמצוהלהשגתרוחהקדש,
ונקרא המאמר צלאדמהימנותא.

א) אמך הרב הקדחו המפורסם מהר"פ מקארעץ
זצוק"לא) ,נקרא החנ מוכות מלשון (מגלה
ע)סוכה ברוח הקדש ,ונראהלי ,דבזהידוקדק בפסוק
(דברים ט יג) חנ הסוכות תעשה לך וכו' ,לך דייקא,
שתהא אתה סוכה ברוה הקודש ,ואמר עוד הרב
הקדוש הנ"ל ,דלבעבור זה אנו אומריםזמן שמחתינו
בחנ הסוכות (עיין מה שכתבתי לעיל במאמר מ')
בשביל שהיה בחנ המונות זמן שואבה שמשם היו
שואבין רוח הקדש ,עד כאן דבריו ,נראהלי כוונתו,
תבת לו ) שהשכינה אינה שורה מתוך עצבות אלא

י

י

שץיוטף שטרימן ט ,שיש הטס דף גה טת ד

שמחה (ענק (ימוב ג ק ושה כנק המנק
ותהיעליו רוח אלקים ,ונראהלי עוד ,דלבעבור זה
אומרים זמן שמחתינו ,היינו שהזמן הוא ממות
לשמחהכענין (שבת קבב ).שמחת לב אשה ,הכלה כבר
מוכנת ליחודא שלים בשמיני עצרת והוא בחנ בתוך
חופתה והכליזדעין 3לה וכו' (שט לג) ,על כן סגולת
הזמן בעצמו יכול לפעול השנת רוח הקודש ,ואתה

מתי

תבין.

ב) ערך אמר הרב הקדתם זצוק"ל הנ"ל א) ,מעם
מנולת רוח הקדש בחנ הסוכות דייקא,כי
כל המלאכים והנשמות באין מן יחוד הוי"ה אדנ"י,
ונט מלאכים ונשמותמן הוי"ה,ויש מלאכים ונשמות
מן

בוני

,טומר קצל4דטהיטנותא
מאמריחדשתשיי

מןאדנ"י,וצריכיםלהיותכלוליםכניניהם,וכהטיע"טה
(האדם)יחוד הנ"ליבא רוח הקדשעדאין חקר ,וזהו
העיקר לייחד החיבור הנ"ל ,והנה מוכ"ה בניממריא
הוי"ה אדנ"י כ"ו ה"מ ,לכך כשמקיימין מצות מוכה
יוכל לבאלידי רוח הקובלט,עד כאןדבריו ,ואומר לך
ידידי הנלע"ד ,הכשכילעל דבר בכתבי מרן האריז"ל
(פרע"ח שט"ו ל"ד) 13צות מוכה היא בחינת אור מקיף
העלית מן בינה תשובה עילאה ,והנה נאמר בתורה
(הקרא כג טב5.ג) ב' פעמים מכנן הסך כפעם אחת מלא,
כי ישנו אוד מקיף אשריקיף להכהטפיע לבדו ,ורטט
אשריקיף למקבל לבדו ,ולזה ב' פעמים מכת חמר,
וישה אשריקיף לשניהם יחד ,סוד (שהיש ב ו)1ימי13
תחבקני ,לזה פעם אחת מוכת מלא ,מוכ"הבניממריא
ן כל זה בכתבי מרן ותבין ,ונראה
הוי"ה אדנ"י,עיי
ם
י
כ
ל
מ
בא
לי הקטן ,דהנה בחינת רוח הקודש לבני
מענין אור מקיף אשר יקיף לשניהם יחד הוא סוד
החיבוק,כי אחר החיבוק הוא דביקות רוחא ברוחא,
ולכך כשמקיימין מצות מוכה מלא כנ"ל,יכולין לבא
לידי רוח הקדש ,הבן
לזה תמצא שהיו מתקנין תיקון נדול בשמחת בית
השואבה(יכהוא)שיהיויכוליןגםהנשיםלהיות
בשמחת זו~ ,מה כזאת ,יתקנו שלא יבואו הנשים
לעזרה ,אך הוא הכל דונצק עליונה ,רוח הקוונט בא
מאור המקיף הכולל לשניהם ,וזה נקרא תיקון נדול
מבחינת הגדול"ה ויסינ"ו תחבקני ,ולבעבור זה נם
כן מצות מוכה (יכה כח ):תשבוכעין תדורועםביתו
זו קלטתו ,והנה קשהלי ,לכאורהלפיזה מהראויהיה
שנם הנשים בפני עצמן יתחייבו בטצוה זו ,כיון
שסטנו אור אקיף מיוהד למקבל לבד ,וכפו שכתבתי
לךדברי פרן ,אבללדעתי הצעירהיש לומר ,דאףעל
פי כן הכל יתייחם להמקתם ישראל והזמנים ,כי
תיכף בשעת הקידהטין נותן החתן להכלה אור מקיף
כהטלו ,ותיכף שיוחדת לו ונאמרה וכו' ,מכל שכן אחר
החופה והיחודיתחייב בשארה כמותה וכו' ,זהו מה
שנראהלי ,והשם המוביכפר,וכלדברינו בדרך אפשר
כאשר כחבתי כפהפעמים,ויהירצת שלאיאמרפינו
דבר שלא כרצונו*).

י

)8
ש5ר
טז ,ס' מדרש פנחס דףכה .אות ד
ב) שייקקזששדאיטראיקרחשחצס
טף
יו
ר
יגדש",8ושחודרדסנושרגא 5רקה
*) רגלישרה 8צת ל לקהה

ישי

יששכר

ט

*) הג"ח

הדברים תביז היטב למה נקרא חג הסוכות לשון
רבים ולא חג הסוכה ,עתן מאמר ט' (מא 48

נ) ערך אמר הרב הקדוש הנ"לא) ,זהו הפירוש
(ב-ב עה ).סוכה של לויתן ,מלשון חבור
השמות הנ"ל ,וזהו פירוש הפסוק רוכל ג  )8ונבאו
בניכ"ם ובמתיכ"ם ,והנה תביןידיד הקורא ,עלפי
מה שכתבתילעיל דמבחינת אור מקיף הכולללזעיר
ונוקביה מזה יבא רוח הקודרי,ועל כן ההבמחה הוא
לבני מלכים ונבאובניכם ובנותיכם ,הבן הדברוינעם
לך באוב פעם ודעת ,ואומר לך עוד את אשר עם
לבבי ,בסוכה של לויתן ,לוית"ן בניממריא מלכו"ת,
ותמצא בפרקי שירה (פרק א) שירת הלויתן הוא הודו
לי"י כי מוב כי לעולם חמדו (ההלים קז  48ונתבאר
אצלנו במקום אחר*)טעם לאמירתהלויתןשיר הזה,
י מהשנמצאבכתבימרןהאריז"לכלע"ח
הואעלפ
י
"
ש
בכוונת ברכת אבות בשמונה עשרה,נומלחמדים
פתח

מוכיםוקונה הכל שהואמוד חמ"דבניממ'ע"ב (נקרא
בזהר(""ג רכז)ע"ב נשרים ק) ,והנה ע"במיניחסדים,
י"זהעליונים הםבסודמו"בהננוזשאי אפשרליהנות
מהםעדייןעדלעתיד במהרהבימינו,ונ"ההתחתונים
הם הקנויימ ליהנות מהם העקם ,וזהו שאמר גומל
חמדים טובים( ,החמדים אשר הם מנין מו"ב הייט
י"זהעליונים ,המה מומריםומובדליםמן העולם ,והוא
מלשון (בראשית כא ח)וינדל הילד ויגמל,היינו שהומר
מיניקתשדי אמו) ,וקונה הכל(מנין הכ"ל נ"ה) המה
קנויים אלהעולם,עדכאןהבנתימדברימרן,ותתבונן,
מו"ב כל"ה הוא מוד חם"ד נמור ,נגמר ונשלם כבחטר
נמשך המו"ב (הנננז בו מובו) אל הכל"ה,ותיאבונן
לפיזה,שירתהלויתן שהואמוכןלעתיד לבאכשיהיה
היחוד והחיבור ליהנות מכל השלמת החמד ,הנה
אומר בשירתו הודולי"יכי פו"ב ,יתפרמטכי מלשון
כאיטר ,רצ"ל כאשרעדיין מוב הואמיוחדבפגיעצמו
בגניזה ,רצ"ל בזמן הזה ,נם כן הודולי"יכי לעטם
חמדו ,כי במהרה יתגלה וישתלם כל שיעור קומת
חסדליהנות ממנו כלבאיעולםכשיהיהיחודאשלים
פו"ב כל"ה כנ"ל.

לשנוץמעין השלפת החמד הוא בחינתשפיני עצרת,
(81יא סד ):שאל מאי דבעי וטיב ליה ברברת
חמד

בנבי

מאמריחדשתשרי,מאמר קצלחדמהימנותא

חסד נסור סבלי טעם ,כי אמר החכם אין מעם
ברצון ,היינו בהמשכת הרצון ,ותתבונן מה שאמר
דוד סוד המלכות ,בהספדועליהונתןבן שאול (שהיה
בו נשמתמשיחבןיוסףג) ,שאמרלדודושמ"אכגיז)אנכי
אהיה לך למשנה ,והוא סוד יסוד יוסף הכהופיע)
(שם-ב א מ) הפלאתה אהבתךלי מאהבת נשים ,והנה
יש לדקדק דהוה ליה למימר נפלאתה אהבתי לך
מאהבת וכו' ,ונם כן לא יתכן לקדוש י"י כמוהו
להמשיל ולהדמות אהבת צדיק לאהבת נשים,וראיתי
להרב הנדול בעל צרור המור (בראשית ד"ה אל האשה),
פירש זה המאמר נפלאתה אהבתךלי(,היינו אהבתך
שאהבת אותי הוא בדרך פלא ,שידעת שמניע לך
חסרון עלידי שמלכותך תבא אלי ,ועם כל זה נדלה
אהבתך אלי ,והנה הוא) מאהבת נשים,היינו מסונ
אהבת נשים ,כי מה שהאדם אוהב את הנשים הוא
גם כן בדרך פלא ,ביודעו שהיא מכחשת כחו וחילו
ומתחלש על ידה ,ועם כל זה רודף אחריה ומבקש
אהבתה ,ובזה יונח לך הדקדוקים שדקדקנו לעיל,
כי תנדלביותר אהבתהכהופיע אל המקבל (פסחיםקיב).
כייותך ממה שהענל רוצהוכו' ,והנה הרב הנ"ל דבר
בקדשו בדרך פשם ,אבל סודי"יליראיו ,אהבתהיסוד
הכהושיע למלכות הוא בדרך פלא ,ממקום פלאהעליון
מקום הרצון אין מעם ברצון ,הבן הדבר ,ומעתה
תתבונן נם כן סוכה שללויתן לשוןחיבור ,הבן מאד

ד)עוד אמר הרב הקדודן הנ"ל ק סוכ"ה נופריקת
סומך לעוזר כל הנופלים וכו' ,וכל סי
שכהטפיל עצמו כאילו נופל ,הקב"ה עוזרו ופעמידו
ומחזיקובידימינו ,וזה דוקאלמי שהואבעיניו חשוב
נאין ,נדאיתא בנמרא(עיי1כיןיג)מי שמשפיל עצמו
הקב"ה מנביהן ,עד כאן דבריו ,תתבונן הדבר ,סוכת
דוד הנופלת הקב"ה מחזיק בידימינ
ו סוד (שה"ש ב )1
,
ן
י
א
כ
ו
י
נ
י
ע
וימינו תחבקני ,מי שהוא חשוב ב
אי"ן
הוא סוד הרצוןהעליון מבלי פעםכיאין מעם ברצון,
והוא סוד(תהלים קנא א)כ!איןיבאעזרי,ודי בזהלהמבין
כשותא דרבנן.

ג) עיין מען מאמר אסימןי בסופו
ד) אמרי ששרסימןיח
ה)

שםסימןכ.

ח") גימטריא מלב"ש

ה) עדך אמר הקדים

יששכר
הנ"ל ק סוכה מלשון שררה

ונסיכותן ולכן אנו יחובק בסוכה צלף

דמהימנותא ,ורוב סוכות בשווקים וברחובות ,ואין
אנו יראים כהוום דבר ,להראות מהימנותא שאנו
יושבים כנסיכים עלמא דחירות ,כמאן ינצח קרבא
וכלי מלחמתו בידו וכו' ואינו ירא כהוום אדם ,עד
כאן דבריו ,ובזהיונ
חלנו מה שנתקשו הפוסקים (מג-א
אוזח ס" חרלז סק"ק על מה שעבוין הסוכות בשווקים
וברחובות,לויהיה שישראל מוחלין ,אבל חלקהגוים
מי ימחול ,ולפי הנ"ל יונח ,כיון שאנחנו אז שרים
ונסיכים מסוד עלמא דחירות ,אז כל האומותנקראים
לנועבדים ,מדונמתביאת המשיח שאמרו רז"ל (ולרובין
8ג)כיון דאתי כמטיח הכל עבדים לישראל ,והנה מה
שקנהעבד קנהרבוינהים פס)עלבלאין השש לעשות
המוכותבשווקיםוברחובות,להורותסוד הסוכהעלמא
דחירווב
ו) עד
ך אמר הקדיש הנ"ל ק
ה
נ
ה
בשלחן ערוך חשן

משפפ (ימן ס סעיף ג בח"ה)קיימא לן להלכה,
בהתחייב אדם את עצמו ליתן לאחד מזונות ,אין
הלבושים בכלל מזונווע אבל התחייב בפרנסה,
הלבושים בכלל,ואנויושבים בסוכהזכרלענני הכבוד
שהיו במדבר בזכות אהרן (נפוזר א ב 4והעננים היו
מנהצין את בגדי ישראל ולכך לא בלו שלמותיהם
(שוס תדמים כג 4והם (העננים בעצמם כנ"ל) כמו
לבהטים ,ולכך פוב לכוין בסוכות (שהוא זכר לענני
כבוד ,וגם הוא סוד אור מקיף מלבוש כנ"ל) שם של
ע"ב ונקודו סנליקן תחת כל אווו שהוא בנימפריא
(עם הנקודות) שב"ע"ט (כן הוא בכוונות האריז"ל
(פרע"ח שכ"ח פ"א)),כי מאחר שאנועיטים זכרלעננים
שהם מלבהטים כל שכן מזונווע (רח"ל אם השי"ת
מלביש אותנו ,כל שכן שהתחייב את עצטו לזון
אותנו),עד כאןדבריו בקצת תוספותביאור שכתבתי
לפניך.
י מצות סוכה אנו ניזונים מכח קל
ולפי זה ,עליד
וחומר ,אם הקב"ה פורם סוכת שלום עלינו
אור מקיף מלבוש ,סכל שכן שהוא התחייבות לזון

אותנו ,והנה (רש פיס קל וחומר בתורה שבעל פה
הוא המדה הראשונה מןי"נ מדות שהתורה נדרשת,
מכוון נגד המדה הראשונה מן הג מדות של רחמים
הוא מדת 8קל ,ונראה לי יבזה תמצא פוב פעם
בכוונת

בנבי

מאמשיחרשתשרק

משמי

בכוונתחאריז"ל (שקלכוין שם א"לבצירי ,והנה שם
א"ל טורה על חסד כסה דמע אסר(85יים גב  9חסד
6ל כלהיום,כיהש"י מכלכלחיים בחסד ,והנהבאים
לנו המזוטת עלידי קל וחומר המעורר מדת אל
חסד ,בכדי שיזון אותט בחסד אפילואין לנו זכות
ח"ו,וכבר קדםמאסריט פשק חטהבראשיהיה ס"קוכהקל
וחומר הראשון שבתורה הוא מה שנשאו הדשאים קל
וחומר בעצמן ,ולמה עשה תיוצר בראשית כן% ,א
אמרבפירוטלמינהו,עד שיצפרכולהוליד קל וחוסר,
והוא ,להיות הדשאין הסטון הראשון שנברא בעתם,
י לימוד קל וחומר
הנה נתהווהפעיתברייתן עליד
כדי שיהיה המזון עלידי חסד 6ל ,ועל כן נקראים
הדשאים הלט"ב הוא שם ע"ב (בנימפריא חמ"ד)
בניקודסנלי"ן נקודת החסד,סך הכלבנימפריאעש"ב
שב"ע (ינהם ק 5ו) 31תתי עש"ב בשדך וכו' ואכלת
ושבע"ת)איטר הוא הכוונהבימי סוכות,וענניםהיו
בזכות אהרן (אטט חסד כנ"ל,ועיין בכתבי האריז"ל
(צרח שנ 84י"ג)) יהוא מברך את ישראל בשלו"ם
בנימפריא חשם"ל ,מלבו"ש (שם שעד העפיה פיכס הבן

הדבר היפב.

ז)כית שבאנו לכלל זח בסוד הסוכה שהוא בחינת
אורמקיקו אדברה וירווחלי להבק במעפ
קפ מהשגילולנוחז"ל(ימןנסשעתיד הקב"הלנמות
אתהטיםבנצותסוכה,ויוציא הקב"ה חמהמנרתיקה,

וכל אחד יבעפ בסוכתו ויצא ,והקשו בנמרא ,והלא
באופן כזה ישראל נסי פפורכי (תכה בו ).ממפער
פטור מן הסוכה ,ורהטני ,ישראל בעופי מי מבעפ,
עיין שם,כי זה מדרך ישראל חנם שהוא פפור ,עם
כל זה רצונו ומאווייו לקיים מצותיו ית"ש ,והוא
ממילי דהמידי לקלטות יותר מהמתפרך בחומרות
יתירות נם מה שלא נצפווה ,מה שאק כןנוי ,הנם
שבהכרח יבואלקיים איזה מצוה ,תהיהעליו כטמוא
%א יעושה רק ההכרח המופלשיי ,יחיגק
י
ב
נ
ל
ח
ר
ו
שיות לפפור את עצמו ממנו יברח ממנה כב מן
עבודה קשה.
מקקה מהראוי להטן לב ,מה הוא ונטבח אל האדם
שעלטה מצות ביתרת ונחומרות יותר ממח
שנצפוה ,ואבאר לך ,דחנהידוע  8"5שנביגף א) בכל
0

שץנאי קם ואמה .יץ
5טדפיסיה דףגח-סט.

שחחשקא ט9 9ג חק

ןהלשדמהי8נותא

יששכר

מב

המזתחיטטתבכתםישא פחסי
שינק
י לתבת
טפט",השר
פטמי הש מה שאפשרלחיי
שן

האור

תנחל שאי
אפשרלהלכהלכליולכסאבשרל טושעפקעף האי
נעשה אור מקץנטיב
י
א
ה
ממי לכלי ,טתחתע ,הנה האור השימי אשר היה

יכול להיות מונבל בהעילה שוב איש יכול להיות
מונבל בהעלול ,ומקבל הכלי של העלול בהרכו מה
שיטל להגביל ,והאור הנדול ביותרנקישה שוב אור
מקיף ,וכן הוא בכל העולמות ובכל האורות עד בוא
ההשתלשלות אל נשמת האדם בעקם הזה 41הנה
חלק הנשמה שיכטה להיות מונבל בכלי נכנסתהוך
הגוף ,וחלק האור הנדולשאי אפשר לו להיות מונבל
בכלי נעשה אור מקיף אל הנוף ,וכבר ידעת כי
רוחניות איט מתחלק ואיש נעתק ססקום למקום

רק מתרבה ,אם כן אור הפנימי של האדם חוא
רמ"חאיבריםוכן האורמקיף ,והאקטהישראליצריך
להיותמאירעלידי המצות רם"חאיבריםהפנימיים
וכן רם"חהמקיפים ,וחואפוד (1רם" 5ח ש)חבןיקירלי
אפרים וכו' רח"ם ארח"מנו וכו' ב' פעמים רם"ח,
והנא סוד בדברי רז"ל (גרכוה ט ).הרוצה לקבלעליו
עול מלכו"ת שמים שלימה,כי פעם אחד רם"ח הוא
מספרחצי המלכו"רעוב'פעמים רם"ח מספר סלכו"ת
שסיםשלימה,הגן.
ודץנדז ביאת האדם אל עולם הזה להאיר רם"ח
י רם"ח מעשה המצות
איברי נשמתו עליד
שמקיימים בעולם הזה ,והנה לכל מצוה "ש נבול
מונבל אופן עשיירטה כהלכותיה זה כשר וזה5סי,
אבל דקדוקי המצות מה שכל אחד מישראל מדקדק
בחומרות לעשותן באופן היותר גאות לזהאיןנביל
מוגבל,כיזהכלשמירבכךוכךוזה מדקדקיותר,למיטל
מצווןכוצה ,תנהנבולהכהווה הואלזימורמןהחילוץ
החש
הן החיפים הן הקמח וכן האפיה ,הנה
בםי
נ
אם שמר כנטעת פחינה (לדעת רוב הפוה
י
ק
ס
(חוי"
 "0הרק) ובשעת אפיה לא הניח העיסה בלא עסק
ח"ימינופיןהריזה מצה כשרה לאצוה ,ואם לא שטר
ברשעתפחינה אוהניחהעיסת בלא עסק כנ"ל נמולח
לטצוה ,הנה זה הוא
התצוה ,אבל
י
מישפכ
המדקדקבמצותהש"יבאהבה,מדקדקלשמורה
ים
הח
י פוסקים כן הוא
משעת קצירה (לדעת כמה
י
ד
נ
הלכהואיש מצד החומדא),וכעסקהאציה לבל תשחה

גבי

העיסה

ב31י

מאמריהמשתשרי,מאמרי,נלאדמהימנותא

העיסה כרנע ,והמדקדק יותר ,מכין לכל מצה כלים
י שכל
אחרים וכדומה חומרותלאין משער ,תדעידיד
זה לא דברריק הוא ,ואל תדמה בדעתךשאין זה מן
הצורך ,רק תתבונן אשר כל החומרותומילידתסידי
בכל המצותמיצרךצריכי מאד לנפשהישראלי לקבלת
עול מלכות שמים שלימה כנ"ל*) ,דחנה כל מצוה
*)הנזיה
מיוחדתלהאיראיזה אבר
נשמתו ,הנה על ולרעתי זון הלשון המורגל
באיברי
בדברי רז"ל מצות
יעשיית המצוהבפועל ומעתרם טובים ,מצות הם
יד
בנבול כפי הדין המונבל הנעשים בגבול כנ"ל
ומעשיםטובים הם החומרות
מאיר אור הפנימי של ומילי דחסידי מבלי גבול
כנ"ל
אותו האבר ,שהאור
הפנימי הוא נם כן מונבל בנבול הכלי ,ועלידימילי
דחסידי והחומרות שעושה בהמצות יותר מן הדין
המונבל,וזה הואמבלינבול(כי כל אחדיכול להחמיר
ביותר) ,הנה עלידו מאיר אור המקיף שבאותו אבר
שהוא נם כן אינו ננבל בכליז) ,וכל מה שמדקדק
האדם ביותר ומחמיר ביותר באופני עשיית המצוה,
הוא טאיר ביותר ברחוק את האור מקיף ,ותדע שעל
י הארת אורמקיף בורחים כלהחיצונים כמה ראת
יד
י נקרא
אמר (דנהם כה ק וראו כלעמי הארץכי שםי"
עליך (דייקא ,אור מקיף את איש הישראלי) ויראו
ממך ,והטעם שמתייראים החיצונים מן אור המקיף,
ן להם מקיף בסוד הכתוב (בראשית
כי הם חיצוניםואי
ג ק והנחש היה ערום ,ודי בזה לכחטכיל ח)י)
*) הנ"ה

ועל5י זהתבין מה שחמר הרב הקדוש מאר"פהנ"ל זצוק"ל
(מדרש פנחסיז) ,אשריכול האדם להתבונןהמבחן
מה בק ישראל לטי ממנהגיהם ,דמנהג ישראל שהבגד
ד5לען (דבקרא סו~י"ק ש אלי"ן דצ"ל בלשון אשכנז) הוא

להם בגד כבוד ולבוש יקר ,וכשועלך איש נכבד לבית
הבנסת או אפילו אל בית אדם חשוב הולך דוקא מלובש
בבגד העלטןכי זה כבודו ,ואצל הגוים הוא בהיפך ,אהילו
כשהוא מלובש שזיוה בגד עלוץ שקוריו אייב"ר רו"ק
מחמת הער וכיוצא ,בהליכתו לבית שרים נכבדים מפשיט
מעליו את הבגד העליוןכי הוא להם לחרטך ואמר הרב
"הרשל מ "יהפגדקחל ק *שאופף תפ
במזם וששרתם ,מה ושק בן ועתם אץ להם מק( 9םו
שכתבתי לך בסוד והנחשהיה ערום) ,הבן.
ז) שין שםבכנפייונה ,ובענת אלם פרק 1
ותאמריאסי18ח,כסיע טבתמאמרדסיטןסו,נס
ח) שהןיקמ

וששכור

דמעתהבין תבין את אשרלפניך ,שלא תמצא בכל
האומות מי שיעשה איזה מצוה בדקדוק
ובמילידחמידי,אפילו אם תמצא אחדמריבוא רבבות
שישמור מצות בני נח ,הנה לא ישמור רק דבר
המצטרך בהכרח ,אבל לא יחמיר בחומרות ומילי
דחמידי בשום אופן ,כי החומרות מילי דחמידי הם
מפאת אור מקיףוהגויםאין להם מקיף ,עלכן אפילו
אםיעשואיזה מצוה ,יעשו רק בדרךעול וכחטא כבד
מה שהוא בהכרח ,ולכשימצאאיזה טצדקי לפפור את
עצמו מן המצוה ותהי להם לשמחה.

ץתבין למה דוקאיהיההנסיון לאומות במצות
ךבנעיוו
מוכה ,והואעלפי מה שכתבתילעיל דמצות
מוכה הוא בחינתאורמקיף ,והנה במצוה הזאת שהוא
בחינת אורמקיף בזאתיבחנו מהבין ישראל לאומות
העולם ,והנה כאשריקבלו לעשות המצוה הזאת הנה
הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה ,והנה באמת מצטער
פטור מן המוכה ,אבל ישראל הנם שהוא פטוראינו
מבעטואינו בורח מן המצוה ,רק אדרבא מבקשעילה
וסיבה לקיים מצותיו בתוספת ,כי ישראל יש להם
אורמקיף ,מהשאיןכןהנוים הם מסטרא דממאבותא
והנחש היה ערוםאין להם אור מקיף ,ומעשיהם נם
בקהויית המצוות הוא רק מה שהוא בהכרח לעול
ולמשא,ותיכף כשמוצאיןעילהוסיבה להפטרמבעפין
במצוה ובורחין ,וזאת היא המבחן ,הבן הדבר

ח) שגב אזדיעך את הנראה לענ"ד ,מהיכן שמעו
רז"ל שהמבחן והנסיון לעתיד מה בין
ישראל לבין הנויים יהיה במצות מוכה ,הנם שכל
דריסותיהםהיו מקובלות אצלם ברברה שבעל פה כל
אחד כפי מה שקיבלה נשמתו בעמדהבמיני ,עם כל
זה כל דבר בתורה שבעל פה מיבעי ליה סמיכות

בהירה שבכתב ,ונראה לי שהיה להם בקבלה זה
ברמיזת הממורה ,נמסר ב' פעמים ויודע,
א' (נסדרי
י את אשרלו,ס' (שופטים ח טז)ויודע בהם
" ה)ויודעי"
יאנשיםהמקיימים מצות
אתאנשימוכוחן רצ"לעליד
י את אשר לו ,והוא דבר נחמד ,ובפרפ
סוכהויודעי"
בהבינך היפב מה שכתבתי לעיל ,שמובן הדבר ש
י מצות מוכה את אשרלו ית"ש ולא לסטרא אתרא
יד
שאין להם מלבהם אורמקיף,ועלכן לאיכוליםלקיים
מצות מוכח הרומזת לאורמקיף ,ומעתהביןוהתבונן
קבלת

במ

משףודשתשרי,משפי

קבלתחכמינוז"ל הם אמת ותורתם אמתברוך שבחר
בהם ובמשנתם( ,ן5ן עטש דגלה קרח 2ס.)).

)6על הדרוש הנ"ל,תבין נםכן מה שאמרו רז"ל
(ברכות אמרומלאכי השרתלפני הקב"ה,
רבונו שלעולםכתכ
"ב בך(דבריםי ט) אשרלאישאפנים
י
וכו' מפני מה אתה נהמא פנים לישראל דכתיב (במדגר
 1ט) ישאי"יפניו אליך ,אמר להם הקב"ה,וכי לא
אבטא פנים לישראל ,אני אמרתי ודברים ח ק ואכלת

פי

י,צלעדמהימטתא

יששנר

מנ

תשערנה "ט להתבתק כות 'מכש מנהנ ישראל בכל
המצחק למה בחר השוי להוצב למלאכים
שקא ממצות ברכת המזת ,ואפשרלי טמר,על  1מה
"עזב החוספחז יום פוב בברכתן (ףו וי"א למה
בברכת התורה אומרים ברכו את הף"ה ~סם החמד
והרחמים) ,ובברכת המזון אומרים נברך אלקינו שם
הדין,ותירץ ,דהוא כפטוםדהמזוןלכלחי הוא,שאפילו
מצד מדת הדין מהראוי ליתן לבעל חיים מזון כיון
שהוא ית"ש בראם ,מה שאיןכן נתינת התורה הוא
מצד החסד הנמור ,כי אין זה מצד הדין להודיע
לבריותיו מממירין דיליה עד כאן דבריוק ,ולפי זה
ניחא דהש"י ברוב רחמיו רבותא קאמר להו למלאכי
השררן רבותייהו דישראל שאפילו במצות ברכת
המזון שהדין נותן שמחויב אני כביכול לזת את
הבריות ,עם כל זה מדקדקים על עצמם לברך הזן
אתהעולםכולובפובובחןובחסדוברחמים,ומדקדקים
לברך נםעל מה שלאצויתים ש מית ונניצה ,מכל
שק סארי מצורר

ושבעת וברכת והם מדקדקים ש "מם עד כזית
וכביצה ,והקושיא עצומהעל זה,דהרי המלאכים רמו
קראי אהדדי ,ומהו התירוץ על זה ,סמה נפשך ,אם
מניעלישראל שכרנדולבעבור דקדוקם במצות ברכת
המזון ,אםכן זה לאמיקרי נשיאותפנים ולמה נאמר
ישאי"יפניו אליך ,ואםאינומניע להם במשקל אל
דעות שכר נדול כל כך על זה ,והקב"ה נותן להם
יותר מהחיוב בנשיאות פנים ,הדרא הקושיא הא
כתיב אשר לא ישאפנים סתם כהטמעאפילו לישראל,
(וכבר דברנו בזה באריכות במקום אחרס) בפנים
)אלקיםי"יעוז תנועתי מנותה לראשיביום נשק
שונים ,אבל דברי חז"ל נדרשים לכל הפציהם),ולפי י
הנ"ל יתכן כפשומו ,דהמלאכים בראותם איזה מצוה
(תדהים קמ ") עיין בדברי מרן האריז"ל
שיארע שמקיים בן נח כמו שמקיימים ישראל ,ולא (פרע"ח שכ"ח פ"ר)סוד הסוכה הואבחינתהמקיף מאימא
ניתן להבן נח שכר כל כך כמו להבן ישראל ,והשבו עעאה ,והנה בחינת מקיף "פ לזעיר אספין ,ובחינת
שהואכעין נשיאתפנים כדכתיב חטאי"יפניואליך ,מקיף לנוקבא ,ובחינת מקיף לשניהם נם יחד ,והנה
והקשו הרי כתיב אשר לא ישא פנים סתם וכהטמע יום הראשוןהואיום פוב מקרא קודש,כיביום שאחר
אפילו לישראל ,והשיב להם הקב"ה,דאינו דומהקיום יום הכפוריםנכנמיןהפנימיים דאימא ממאה למעלה,
המצות שישראל עושים בדקדוקים וחומרות שונות עד בואיום הראשון דחנ נכנס הפנימי המעולה אור
ומבקשיםעילה להעמיסעליהם המצות גם במה שלא ההסד ,וגם כז מתחש מקיף התשטון דחסד ,והנה
נצפוו ,ש כןמניע אליהם שכר נם כן יותר מהראוי זה נקרא חיבוק סוד וימיט תחבקני( ,והחיבוק הוא
לערך המצוה המונבלות בעצמה כפיהדין המוגבל ,לצורך הנשיקה כנ"ל) קוב"ה עם כנסת ישראל אשר
וזהוובאמר חטאי"יפניואליך,כי בהצהב רקהציווי יונמר היחוד השלם בשמיני עצרתן (כמו שכתבתי
ה (פש 1ע סרה") שאמרו רז"לבהיטלם (סוכה
המונבלות הנה לאיניע על זה שכר כל כך והוה שי
"
כנשיאות פנים ,אבל במרעע אשר לא ישא פנים רק
ת,
8ך
בבקשה ממך עשהליסעודה קפנהכדי שאהנה ממ
שמניע להם נם כן ש היתרון שעהטים יותר על
רצ"ל רק סעודה קפנה כדי שלא נאריך בהנאת
הציווי ,מה שאיןכן אומות העולם כנ"ל ,וזהו שאמר המעודה כי אני רוצה ליהנות ממך בקירוב בשר
הקב"ה והם מדקדקים ש סמקכי עלידי היתרת כביכול (ישע" ל כ) ולא יכנף עוד מוריך) ,וזהו אלקים
מאיריןאורמקיףעל עצמםמכהי.
י"יעוז תנועתי (התטעהשלי הוא כשטעהווה היחוד
השלם ,ש ק) סטתה לראשיוצויתלנו טצות מוכה
ס) שבת
דלחןות מאסר גט"סז  1דף ס,ניסן מאמר ד דבוש ג ששד לסוכך ש ראשיט דייקא) ביום נשק ,חייט התחלת
דףסח.:
המצוה הואדייקאביום ח"ולחודששגאז נקראחיבוק
וסטם א סעעוא,,את משטי דודסז ח,
ק ו5ןראש חד*
לצורך

בנבם

מאמריחרשתשרי,מטמר קצלאדטהימנותא

לצורך הנשיקה,ויחי רצון שלא יאמרפינו דבר שלא
כרצונווכלדברינו בדרך אפשר (עטו עטשיפרקא ס" שכס)

יא) מעשה בכבי עבדו של רבן גמליאל שהיהישן

תחת המפח כסוכה וכו' (טוה לא,).עיין

שם שהתפארבו רבן גמליאל ,נראהלי,להיות שכתב
י היה גלגול
הרם"ז בערכיהכינויים (דיש לפי ס ז)סיב
חם,בירור הפוב שבו,עלכן נקרא פבי,ולפי זה ,הנה
קם) מוכה הוא מוך היהוד השלם
כבר ידעת טת""
הנה וכמדהן קח) חם חפא ששיכתן
הוי"ה אדניי ,ו
בתיבה בעתאיסורהיחודוהזיווג ,ולתקן זה הנההיה
פבי ישן תחת המפח בסוכה ביודעו שהוא עבד ולא
לו לגרום היחוד ,הבן.
בתיבה עצמה רמוזים אופני המחיצות,
יב)
יש מי שעושה למצוה מן המובחר ד'
מחיצות כמו אות ם שיש לה ד' מחיצות ,ויש מי
שעושה ג' מחיצות כמו אות כ שיש לה ג' מחיצות,
ויש מי שעושה ב' מחיצות והשלישית פפח והוא
כסו אות ה ב' מחיצות כהלכתה והשלישית פפח,
כן כתב הרב הנדולחיד"א זצלה"ה (דבשלפי ס לג)בוכם
ספרקדמון כתביד ,הנך רואה שמסודר בתיבת סכ"ה
כסדר ,בראשונה ד' מחיצות ואחר כך וכו' ,להורות
אשרימי שמדקדק לעשותד' מחיצות,ויש לזה נםכן
סוד.
ולחקור על מה
יג) חקדמדניכם אחזו
עשה שער לדרוסי
י ככה( ,חעמח ס ).ג' מתנות
י"
פובות נתן הקב"ה לישראל במדבר ,מן ובארוענני
כבוד ,הנה צוה הש"י זכרלענני הכבוד בסצזת מזכה,
י פשופו,
ולאעוטהכן במן ובאר ,והנה נראהליעלפ
ה
עלפי מה שכתב הרב הנדול חיד"א זללה"
ש
ב
ד
(
לפי
ב ג) בשם הרב צמח דוד ,דגם הבאך היה בו מעם כל
המשקיןכפי רצון האדם ,כמו שהמן היה בו פעם כל
המאכלים ,אםכןכיון שנצמוינו בשמחת החג בבשר
ן סטאר מפעמים ,הנהיש זכר למן ובאר ,הנה זהו
ויי
לפי פשוטו ,אבלעדייןאין זה מרווה צטאוננו.

סכ"יע

יד)רסנכןראיתי לחרב הגדול מו' חיד"א הנ"ל
י
ר
פ
ס
ב
ראש דוד (ריש פ' אטור) כתב בשם הרב
החסיד מרחיים כפוסו ,דהמן ובאר הלא המה לחם
ומים שהן הכרחיים לחיי האדם ולא הוה כל כך

יששכר

תוספת מוכה ,אבל מה שהקיפן הש"י בענני כבוד,
חיבה יתירה נודעת להם בתוספת פובה ,לזה צונו
הש"י במצותיו לקלטות זכר רק למתנה הלזו ,באמרו

ית"ש (וקרא בג סקכי בסוכות ההטבתי אתבני ישראל
וכו' עד כאן דבריו ,ועלפי זה נבאר ,מהשסיים שם
בפסוקדברי הש"י בפעם המצוהכי בסוכות הושבתי
את בני ישראל וגו' ממצרים אני הוי"ה אלקיכם,
והוא על פי מה שדקדק הרב הנדול בעל תוספות
יו"רזצ"ל בססטזברכזת(פ"זי"ג) למה בבררת התורה
אומרים ברכו אתהוי"ה ובברכתהמזוןאומרים נברך
אלקינו (הבאתיו לעיל (סיטז ואמר דחנה לזונינו
ולפרנסינו ,הדין והכהטפפ נותס
"לזון את כל בריותיו
ן
אשר ברא לכבודוכיון שהוא בראנו ,על כן מברכין
בשם אלקים הוא שם הדין והכהטפפ ,מה שאין כן
נתינת התורה ,אין שום דין וכהטפפ שכליי מחייב
שהש"י יגלה מספיריןדיליה חסד שעשועים לבריות
קטנים בעולם העשיה ,אבל הוגש מצד חסדו הנדול
אשר מתחסד עם ישראל עם קרובו ונתן להם את
תורתו ,על כן אומרין ברכו את הוי"ה שם החסד
והרחמים ,זה תוכן דברי הרב ז"ל ,ובזה יתכן שפיר
מה שנאמר בסוכות תשבווכו'כי במוכות ההטבתי
וכו' וההר תוספת פובה מצד החסד ,לא כאינך מן
ובאר ,שזה מזון לבריותיו שהוא מצד הדין והנמטפמ
השכליי,וזהושסיים בפסוקאני הוי"ה אלקיכם( ,קאי
על ראשית הפסוק למעןידעו דורותיכם)היינוידעו
דורותיכםכי במוכות ההטבתי וכו',היינוענני כבוד,
וידעו עלידי זה כי אני הוי"ה אלקיכם ,היינו חוץ
לזה שאניכחילים ונותן דבר שהוא מצדהדין שהוא
מן שם אלקים ,אלא שאני גם כן מתחמד עמכם
בתוספת פובה מצד החסד והרחמים שהוא מן שם
הנכבדהוי"ה,עלכןתדעו בזהכיאניהוי"ה אלקיכם,
הבן הדבר,ועיין בספר ראש דוד (שם) פירש נם כן
קצת מעין זה אבל בדרך אחר ,יתכן שפיר לפי זה
גם כן אומרו למען ידעו דורותיכם ,ולא אמר למען
תזכרו כמו בשארי מקומות ,ועל פי הנ"ל יתפרמט
היפב,היינו לסען ידעו דורותיכם שצויתים במצות
סוכה ,כי בסוכות ההטבתי וכו' היינו ענני כבוד,
ויקשה להם למה לא צויתי לעשוים זכר למן ובאר
ויכירו וידעו כי אני הוי"ה אלקיכם ,רצ"ל אשר
מהראוי להשבונן בטובותיו ית"ש איזה מן הפובות

הדין

בני

פשרחדשתשרק פטר קהלאדמהימטתא

הדין והשכל מחייבם ,ואיזו מן הפוכות הם בבחינת
חפרוחיבהיתירה,וידוף להפריש בברכתם והודאתם
להש"יכי פוב,עלאיזהמן הפובותיודוויברכו בשם
אלקים,ועלאיזהמן הפובותיפארו בשם הנכבד ב"ה,
כי נברעלינו חפרו ואמתהוי"ה לעולם ,חלל זהיפול
שפיר לשתידיעה לדורות שידעוהדין וההלכה בזה
הבן.
פ0י42ב1
א
"
ד
י
ח
החסיד מו'
ה
"
ה
ל
ל
ז
(חא חד
י
ד
נ
ה
שא הפעים לט עוד פעם מן ובאר ,למה
לאצונו הש"ילקישות להם זכר ,וצתו בטצוהלקישות
זכר לענני כבוד ,הגה כהב בשם הרב החסיד מר
יהודא חאבילייו זללה"ה ,להיותענני כבוד היו רק
ישראל מיוחדים בפובהכי ("דש שפ ).הערב רב פלפ
אותם הענן ש 4מה שאין כן מן ובאר נם הערב רב
נהנו מהםעד כאןדבריו,וכי ישאלךבנך ,למה באמת
ממחבת מן ובאר נהנו נם הערב רב מה שאין כן
ממחבתענני הכשי ,הנה לדעתי אפשר לצרף טעם
זה נם כן עם פעם הרב מהר"ח הנ"ל חללפי הדרך
שכתבתילעיל,והיינו,להיותמן ובאר הםלמזוןלחיי
האדם בהכרח כלחם ומינן וכביכול זה מחייב הדין
והמשפפ השגלי אשר הש"ייתן לבריותיו שבראם
מזונות לחיותם ,על כן נם הערב רב שהם נם כן
בריותיו ית"ש נהנו מן המן ובאר ,מהשאיןכןענני
הכבוד ,שהוא בחפרגדול האהבהוחיבהיתירדנודעת
לישראל בבחן שהלביש אותםבענני כבוד ,הנה בזה
לא זכו הערב רב.
ו
ע
ד
הנהלפי זה יומתק נם כן למעןי דורותיכם (לא
אמר תזכרו),היינודרין בתראידקיימין הערב
רב עלייהו כלי חטם ודחקין לון בגלותא (כמבוילר
בזהר (ה" 4סב" ,הנה יכירווידעובני ישראל שלא
יהיה לחם התחברות עמהם,כי החיבה יתירה של
הש"י הוא רק לישראל,על כן בפוכות ההרבתי (רק)
אתבני ישראל וכו',אני הוי"ה אלקיכם הנותן לכם
תופפת פובתו וחמדו חוץ מהשמחייבהדין והטשפפ
השכליי ,מהשאיןכן הערב רב ,הנם שנהנומן המן
ונאר ,הוא מחמת שהמשפפ מתחבלזת אתבריותיו,
מה שאין כן תופפת החפר הוא ענני כבוד לא זכו
הערב רג,עלכן לא נצפויט בטצוה לזכר רקלענני
ק)

שה שת תצוח פשיפ.

הלמשכנך

מד

כנוד ,לזה קיימו וקבלו רז"ל שנם לעתיד במהרה
בימינו יהיה המבחן לאומות העתם במצות פוכח,
ועוד יתבאר אי"ה
פז) עז
ך דרש הרב הגדול מו' חיד"א (יאש דפ שק
בשם הרב מו' ישועהזיי"ן זללה"ה ,להיות
י תלונורנם ותרעומתם
המן ובאר ניתן להם עליד
,
ם
1
4
ם
צ
אחשר בקשו אוכל לסוומים ל
מח
שאיןכןענני
כבודניתן להם מבלי שאלה מארזם רק בפובו חנדול
ית"ש,עלכןלאניתןלהםזכרלמןובאר רקזכרלענני
כבוד,עד כאןדבריו ,ובזהיתכן נםכןפירוש הפסוק
לטעןידעודורותיכם ,כל הדורות הבאיםיכירווידעו
י בפוכות ההטבתי את בני ישראל מבלי שאלה,
כ
וידעוכיאניי"
י אלקיכםהיודע בפובתכםיותרסכנם
לכן לאנגלעי לכםזכרלמן ובאר ,שבקשתם לאכלה
פגה ולא המתנתם עד דנפקתא מבי סלכא המיהב,
והנה הוא דבר הכרחי ללמד דעת לכל דורות הבאים
להשליךעל הש"י יהבם ,הואיפפיק להם כל ערכיהם
בכל עניניהם באופן יותר פוב תאורו
פו"ב) דשא לענות גם אני חלקי ~ומר פעג מה

נשתנה זכרענני כבוד מן מתנת מן
ובאר ,ידוע הוא (תמית ש ).דמתנת המן היה בזכות
סשה על כן לא נפפק עד שנננז אורה והבאר היח
בזכותמריםעלכן נפתלק הבאראחרי פפירתה (עד
שחזר בזכות טשה) ,ענני הכבוד היה בזכות אהרן
כן נפתלקו אחר פפירתו כמה ראת אמר (בשטר
כ כס)ויראו כל העדהכינוע אהרן וכו' ,וקבלו חז"ל
(הוג)אלתקריויראואלאוייראו,והנה כשבאוישראל
ליד
יןא(ושהמודחמעשהויהקיחדוטערהדםבמדברו,יצחךנה היה עלידי
אהר
לב ח
וא' וכו',והנההיה
מהראוי לפי זה שיפתלקו ח"ו הענני כבוד שהיו

י

בזכותו ,אבלידוע הח 1מה שאסרו רז"ל (ע" ד) לא
היו ישראל ראויים לאותה סעשח אלא היה הדבר
בכדי להורות תשובה לרבים ,ואםכן זכות גדש חוא
לדור המדבר מה שעל ידם גשמית מצות התשובח
בכל דור ודור ובכל שנה השנה וגפרפ לעת מצוא
י התשובה ,והנה תביןלפי זה גם כן מה
נעשרתימ
הא
דקשה לכל
,
ל
י
כ
ש
ה
כ
א
מ
י
י
ק
לן(18יץ זי) בהמתן של

צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים

עצמן לא כל שכן דכתיבישי
ש ב רגלי הסנריו

"

קי

בני

טמריחרשתשרי,תאמר קצלאדמהימנותא

נחמור ,והנה היוצר כל הוא אלקינו איך לא שמר
י שלאתגיע התקלה הזאת
רגליתמידו אהרן קדושי"
על ידו ,הגם שנודע אשר אהרן למוגה נתכוין כמו
שאמרורז"ל (ס(הדריןז),עםכלזה הנה באתה לגבראל
תקלהעלידו ,הגם שהיתה כוונתולהציל את ישראל
כמו שאמרו רז"ל ,הלא אין מעצור להש"י להושיע
באיזה אופן אחר ותתקיים כוונת אהרן ולא תארע
תקלה עלידו ,אבל עלפי דבריהם הנ"ליתכן שפיר,
כיון שלאהיו גבראלראויין לאותו מעשה ,רק היה
הדבר בכדי להורות תשובה לרבים ,אם כן זכות
נדול הוא להם שעל ידם נקלטה התשובה בכל ימות
עולם ,ומגלגלין זכות עלידי זכאי אהרן בחיר י"י,
וכאשר יתבאר במעם
והנה לדעתי יש לומר ,מה שנתהווה המפעל הזה
(היינו הוראת תשובה לרבים) דוקא עלידי
הדור ההוא ,הואעלפי מה שאמרו רז"ל (סוסה ג)אין
אדם חומא אלא אם כן נכנס בו רוח שמות ובורח
ממנו הדעת ,וכאשר רוצה לשוב בתשובה הנה החונן
לאדם דעתישיבאליו הדעת ,כמו שכתוב(יימס לא )"1

כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הוודעי ספקתי וכו',
וכתיב ליבמם ד לס)וידענוהיום והשבות וכו'( ,על כן

תמצא ברכה הראשונה מן הברכות האמצעיות
בשמונה עשרה הוא ברכת הדעת ,אחר כך ברכת
התשובה ,הבן) ,והנה שסות ט) הדור ההואהיו
דורדעה ,ומשההיהרו4עעם"אשר נשמתומןסוד הדעת
ויבהם  %יא) אוטר ידעוי"י וכוי (והערב רב בפגמם
אמרןיצמות לב א)כיזהכהיה הא"בוכו' לאידענווכוי,
והתעוררו הרוח שמות דעת דקליפה ,ער"ב ר"ב
בגיממריא דע"ת) ,והנהלהיות הדור ההוא דור דעה,
נתהווה המפשל הזה (להורות תשובה להשיב הדעת)
י הדור ההוא
דייקאעליד
י אהרןדייקא אשרלו
ל
ע
דגם נתהווה המפעל הזה יד
ניתנה הכהונה ,וכתיב (פלחה ב 0בי שפתי כהן
יתמרו דעות לעל כן עבודת הכהונה תלויה בדעות
על כן מחשבה אחרת פוסלת בעבודה ,על כן אמר
הנביאיושע ד )1כי ארטט הדעת מאסת ואמאסך מכהן
לי),וכיון שאהרן קדהטי"י נבחר לעבודת הדעוך על
כן שלד הזכות הזה של התשובה (למען דעת דורות
הבאים) דוקא על ידו ,להדרות להם הדעת (אוטר
י הרוח שמות) ,והחונן הדעת
מסירים מקרבם עליד

"לטש23ר4

יחוננם ברחמים ,וכענין שכתב החסיד רבינו יונה
(שעף תשובה ש"א א)וזהלשונו ,התבאר בתורהכייעזור
הש"י לשביםויחדיר בקרבם רוח פהור להשיג מעלת

אהבתו
להנהענני הכבודהיו בזכות אהרן ,הוא הכהן אשר
ישראל משיגים הדעת עלידו(,עייןבעירובין
(2ד) כיצד סדר המשנה ,משה למד כו' שנה מתחילה
לאהרן פרקו)כענין האמורכי שפתי כהן ישמרו דעת
ותורה יבקשו מפיהו ,והנה ענני הכבוד המה היו
מבדיליםבין קדש לחולבין ישראל לעמים (ואפילו
בין ישראל לער"ב ר"ב בגיממריא דע"ת דממרא
אתרא רוח שמות) ,וההבדלה הוא עלידי דעת,כי
וירושלמי ברמת ה ג) אםאיןדעת הבדלהמנין,הבן מאד

1לןעועהתביןהיסב את אשרדברנו בהתחלתדברינו,
מה שלא נסתלקוענניהכבודאנטרהיובזכות
אהרן אחר השעשה ההוא,כי אדרבא לאהיו ישראל
ראוין לאותו מעשה רק למען דעת דורות הבאים
כנ"ל ,ונתגלגל הדבר עלידי אהרן דייקאכי שפתי
כהןישמרו דעתכנ"ל ,אשרעלכןעלידוובזכוועהיו
ענני הכבוד להבדיל בדע"תבין ישראללעמים כנ"ל

יעולה

י שכל לך ,בקל תוכל להתבונן את
אםעינ
אשר צונו יוצריה ית"ש לעיטות דוקא זכר
לענני הכבוד (מה שאין כן בשאר המתנות) ,ודייקא
בימימ ההם בזמן הזה ,אחר עבורימי התשובה,כי
הנה הוא הוראה עצומה והבמחה רבה לישראלינוחמו
בכפלים ,בצוות אותם הש"י מצות סוכה למעןיזכרו
את אשר הקיפן הש"יבענני כבוד בזכות אהרן ,ולא
י אותה מעשה הנה הוא הוראה עצומה
נמתלקועליד
ק
ר
אשר לאהיו ישראלראויין לאותה מקנטה להורות
תשובה לרבים ,להיותן בפוחים ומאמינים בכל זמן
ועידן אשר הש"י יקבלם בתשובה שלימה וזכות הוא
י אהרןדייקא ,שהוא
לדור דעה ,ונתגלגל הזכותעליד
מסוגל לגרש הרוח שמות מישראל ולהשיג הדעת
וכנ"ל ,ומעתה אחרעבורימי התשובהנתן להםהש"י
מצות סוכה זכר לענני כבוד ,בכדי שיהיו ישראל
בפוחיםוכלזמינים אשרהש"ייקבלם בתשובהשלימה,

מתעורר בלבם אהבתוית"ש,וישיבו אל לבםבדעת
ובתבונה לעבוד אתהש"י בכל עת בלב תפש ומאד,

י

בני
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יששכר

1

על כן נקרא מצות סוכה בזהר (""י קג ).צלא
דמהימנותא ,אמונת אומן אשר הש"י מקבלינו
בתשובה שלימה.

(כן כתבו הקדמוניםיק) ,אםכן אלו הד'מיניןנקראים
שרבימו של מלך ,וזהו הוראה שאנחנו נקראיםכנים
והש"י נקראעלינו אב ,דאי לא חיטא הכי ,ותאמר
שאנחנועבדים והש"י נקראעלינו סלך ,הלא(וחריריו
כב ).אסור
להשתסות כשרציפו של מלך ,ונואיךצווי
ליקח אלו הד' מינין שהם נקראין שרבימו של סלך
מטעם הנ"ל ,אלא על ברחך מלאנחנו כשתשטין
בהרשימו ,הוראהועדותהואשאנחנובנים והאית"ש
אבינו ,ונתקבלה תשובותינוכי אב שמחל על כבוזץ
כבודו מחול ,כן כתב הרב הנדול מו' חיד"א זללה"ה
בפעם הד' מינין
5( ,ע הרש
פרשת אפור עמוד שמא,

היהב.
ח"י) אשכה נא ואראה עוד לבאר פעם למצות
יוצרנו אשר צונולעיטות זכר לענגי
כבוד ולאעיט
ה בן למן ובאר ,ונאמר על פי אשר
הקדמונים פסקו להלכה( ,והוא עלפי דברי הספרי
(ט"ומא הנועו ד)) אשר מצות התשובה על המזיד לא
מהני רק לישראל ,לא עשהכן לכלגוי ,וכתבו במעם,
שהוא עלפי מה דקייטא לן להלכה וכתובותיז ).מלך
שמחל על כבודואין כבודו מחול ,והנה כתיב (תדגים
פז ט) מלךאלקיםעלגוים(,יזמייז)מי לאייראך מלך
הנוים ,שהוא ית"ש לא נקראעליהם רק בבחינת מלך
ומלך שמחלעל כבודואין כבודומחי ,מהשאין כן
ישראל נקראים בנים (ב"ב י) כמה דאת אמר יבהם
קבנים אתםלי"י אלקיכם(,היינו סיבתכם),ואנחנו
ע
מומים מני בפן כביכול ,והקב"ה נקרא עלינו אבכמה
יאבינווכו'(קדוחיו
דאת אמר(ישע" סג טז) אתהי"
לב) ואב שמחל על כבודו כבודו מחי( ,עיין מה
שכתבתילעילבמאמרי התשובה(טימרד ורושזטימן מץ
בפסוק שובה ישראליב)) ,והנהבכדילהוכיח לכלבאי
עתם שנתקבלה תשובותינוכי אב שמחל על בבודו
כבודו מחול,צונוהש"י אחרעבורימי התשובהליקח
ביום החנ הקדדם הזה ד'מינים ,ואלו הד'טיניןאין
שום שלימה לשר עליהן רק כביכול דהט"י כעצמו,

ממילא לפי זה ,אנןנמי ניטא במצות סוכה ,כתיב
(שטת מ לד)ויכםהענן 1כ '1מלא את המשכן,
י שלמה (מליף ק
וכן כתיב בבנין בית עולמיםבימ
אמר שלמה "
י אז
י אמר
והענן מלא את ביתי"
י"
,
)
לשכון בערפל (שהיאענן
ב
י
ת
כ
ן
כ
ו
ושטות כיה)וכהגה
ננש אל הערפל אשר שם האלקים ,וכן כתיב (זחל"ם
יה קוים שמיםוירדוערפל תחתרנליו ,אםכןכבישך
הענן והערפל נקרא שרבימו וסוסו כשיכף ,והנה
הושיב הא ית"ש בענני כבוד את ישראל ,הרי
משתמשים בשרביפו וסוסו כביכול ,מזה מוכח
שישראלנקראיםבניםוהש"ילסואב,חולכן ממתנות
מן ובאר נהנו נם הערב רב ,מה שאין כן מןענני
כבוד לאנהנוכיהענן פלא אותם כמו שכתבתילעיל
(סימו סו) בשם הרבהחסידמו'יהודאחאבילייו,להיות
הענן שרבימו של מלך ואינם רומאים להשתכחו
בשרבימו של מלךכישראלשנקראיםבנים ,והנה צוט
הש"יגיסים ההם בזמן הזה מצות סוכה ,למעןידעו
דורותיכטכי בסוכות הושבתי וכו' ,ומוכח דנקראים
בנים ונתקבלה תשובתם ,וזהו שסיים אני הוי"ה
אלקיכס,היינוסיבתכ"םהעמוסיםמניבמן ,כמה דאת
אמר בנים אתםלי"י אלקיכם ,ואב שמחל על כבודו
כבודו מחול ,לא עשהכן לכלגוי.

וכפערזדץ תתבונן אשר הודיענו הש"י זה בתורתו
הקדושה ,אמרה למעןידעו דורותיכם(יא
אמרה למען תזכרו רק למעןידעו) ,הוא אשר כתבתי,
שנעשה הוראהזו(היינו הוראת התשובה)דייקא ש
י הדור דעה,ועלידי אהרן שפתי כהן נטמרו דעת,
יד
להורות תשובה אשד על ידה יוסר הרוח שמות
ותתרבה הדעת אחרי הוודעי ספקתי וכו' ,ויכירו
וידעוכיאניהוי"האלקיכם,כענין שנאמרוידעתהיום
והשבות אל לבבךכי הוי"ה הוא האלקים וכו' ,הבן

יג) עחזסיח מאטר בסיבן הדף קנח"1ג.
ע) עתו ס' סדר הים שהגת הלולב ד-ה שוד וטמעתי ,מגלה
שמוקותלסוגות.
יד) ש"ץח"ד לאברהם מתון דנ"ר נח ,שאך סה"ת  '8אצור
דף ט ע"ר

די

ופרשת בהר עקוד שם*פ4

ים)כפדף,ט

פליאה (הונא בספר כסף נבחר ( 1שסולק)

וזה לשונה איוב היה קורא תנר על
היסורין עד שהראהו הקב"ה דפנות הסובה שתים
כהלכתן ושלנטיתאפילו מפח עכ"ל",ט ל-1טעלפי
שכתבו הראשוניםי)(ומעין זה במפר בעל העקדה
בפסוק

בנני

מאמריחרשתשרי,מאמרי,צלחדמהימעתא

אמור שער א פ-ז)) בפסוק (תהלים לס ו) הנה מפחות
(י
י האדםנרמזים במפחות המוכה ,כל
נתתימי ,רמזימ
עניני עמקי העולם שהאדם מתעמק בהן הלא המה
נחלקים לנ' חלקים (מע"מיתייהיב להון) עוב ערב
מועילכידועטה ,והנה החלק המוב והמועיל ישתרטט
בהם האדם כל צרכו ,אבל חלק הערבלחיךואינו לא
מוב ולאמועילמהראוי להאדם הנלבב להתרחק ממנו
ולא יקח ממנו רק ההכרח ,לזה בא רמז המוכה אחר
התשובה ,אשר חמא האדםונפוטך אחר הערב בעקם
יבימי התשובה ,הנה נתן לע
הזה ,והנה שב אלי"
אז הש"י מצות מוכה לרמוז להאדם שלאידמה האדם
את עולם הזה לעיקר הביות רק כאורח נמה ללון
באהל כמוכה בכרם ,על כן שיעור המוכה ז' מפחים
כנובה עשרה מפחיםהריע' מפחים ,רמזימישנותינו
בהם שבעים שנה ,הוא הנרמז הנה מפחות נתתימי,
והנה המצוה הוא בדפנות שתים כהלכתן ושלסטית
אפילו מפח ,רמז על ג' חלקי עמקי עולם הזה ,מוב
ומועיל יתנהנ עמהם כהלכתן ,הטלפנית היינו ננד
הלק הערבדי אפילו מפח,היינו לא ישתמש ממנו
רק ההכרחי ,ולא יחוש ליסורי עולם הזה שאינם
ערבים עליו ,רקביודעו שהםמועילים לנפש לכפרת
עונותיווכיוצא יקבלם בסברפניםיפות,ובזה תתבונן
פירוש המדרשאיובהיה קורא תנר עלהימורים עד
שהראהו הקב"ה דפנות המוכה ב' כהלכתן ושלסטיון
אפילו מפח,ודי בזה
י בצלו יחיו דנן ויפרחו כגפן וכו',
כ)
ייטב
בפרשת
הוא הנאמר
התשובה דההטע
(י ח 4הנה להתבונן מהו היושבים בצלו הםייצובו,
ונם מהו הבמתת דנן ונפן דייקא להשכים ,והנראה
על פי מה שכתב כבוד הרב הקדות נאון ישראל
וקדודיו בעל המחבר מפר קדושתלוי זצוק"ל שישת
"אזיט4על מה שדרשוחז"ל בפמוק(ייקרןכג מ)ולקחנים
לכם ביום הראשון (חכימא אפוי כב) ראשון לחשבון
עונות ,ואמר,דחנהרז"ל 19מאפו):רמו מתניתאאהדדי,
מה דתנו רבנן נדולה תשובה שזדונות נעשים להם
כשגגונך ובמקום אחר אמרו זדונות נקלטים להם
כזכיונם וניחא להו ,כאן בעבטה תשובה מיראה
(נעשים כשננות) ,וכאן מאהבה נעשים כזכיונך כל

יישובו

ט) ש"ץ כוללות אשיםסיט המג

יששכר

עבירה שעשה יוצהב לו בחושבן כמצוות ולפי זה,
הנהבימיםהקדישים ראש השנה ועשרתימי תשובח

ויום הכפורים ימים הנוראים מאימת הדין הנפש
תבחול ,הנה ישראל עשוין תשובה מיראה ונעשין
הזדונות רק כשננווה ואחר כך הנה ישראל עומקין
בחנ במוכה וד' מינים לעבוד בהם הש"י בשמחה
וזמן שמחתינו הנה זה נקרא תשובה מאהבה ,הנה
מחשבין את העונות כמה וכמה היו בכדי לסנורגם
במנין המצות לזכיות ,על כן יום הראשון של חנ
נקראיום הראשון ראשון לחשבוןעונותעדכאןדברי
קדמנו ,ועטן ארר מאמר 1סימן ח)

הץנוץקיימאלן וברכות לג) בכל הברכות שתקנו חז"ל
על כל דבר פרסיי ,הנם דברכת שהכל נהיה
בדברוהיא ברכה כוללות עם כל זה לכל דבר החשוב
תקנו ברכהפרמייתפרי האדמהפרי העץפרי הנפן,
והנהקיימאלן (שם לח) דכל הפירותאין להם חשיבות
הברכותהפרמיית רק כשהםבעינייהו ,אבל אם נשתת
מכמותשהיוואינוניכרמציאותהראשון ,הנה אשתנו
לנריעותא ואבדו חשיבותן וברכתן שהכל ,מה שאין
כן דנן ונפן ,אם נשתנו נשתנו למעליותא ונתעלו
במעלת הברכות מיוחדות המוציא לחם מן הארץ
(לדנן) ,ובורא פרי הנפן (לנפן) ,וזהו מה ש"ט לפרש
בדברי הנביא רטובו (בתשובה)ייטבי בצלו(היינו
בצלאדמהימנותאצלסוכה,דאזהוא התשובה מאהבה
ואשתתלמעליותא לתוספת מוכה וברכה,עלכן)יחיו
דנןויפרחו כנפן ,דהנהובי תריכי הדדידמיין אשר
שינוייםנורם להם תוספותעילוי,כן התשובה מאהבה
שמתהפכין הזדועת לזכיות מחרה ואחסנה קדש
(ישע" ס ש 4הבןהדברים.
כא)
סוכה(דףל"אע"א)ההיא מבתאדאתאי
לקמיה דרב נחמן ,אמרה ליה ,רפט
ההוו
נלותא וכולדורבנןדבי רפט נלותא במוכהנזי
ישבו ,צווחה ולא אשנת בה רב נחסן ,אמרה ליה,
אירעעא דהוה ליה לאבוהא תלת מנשה ותמני סרי
עבדי צוותא קמייכו ולא אשנחיתו בה ,אמר להו רב

בניברא

נחמן,פעיתאהיא דאואיןלה אלאדמיעציםבלכד,
עד כאן ,וכמש"י ,לאבוהא ,לאברהםאבינוילידיביתו
ג' מנשותוי"ח עכ"ל ,מהראוי להרעבתן בדברי האנשה
הזאת למה ייחמה את עצמה אחר אברהם אבינו
במקום

בנני

מאמריחףשתשרי,מאמר קעלאדמהימנותא

במקום הזה ,ונם נידלה מעלת אברהם אבינו במה
שהיה לו שי"א עבדים ,ואם היא שלא בהשכל דיברה
למה הביאו חז"ל דבריה בנמרא ,ונראה לפרש דבריה
בדברי חכמה,והואעלפי מהשפירשתיבפסוק הנאמר
בהנר (סרבנית בא סו) ותשלך את הילד תחת אחד
השיחים ,למה כהטמיענו שהשליכה אותו תחת אחד
השיחים ,אבללדעתיהוא ,דהנה אברהםאבינו בצאתו
למלהבה לקה עמו שי"ח עכדים כמבואר בתורה (שם
י),עיין כמנלה עמוקות (סףפ לך ,ההלהגן אופן צד) ,הוא
להורות על זכות נ' אבות נ' רנלי המרכבה נ' קוין,
אברהם קו החסד יצחק קו אדין יעקב קו הרחמים,
ונחמד הדבר לדעתיסו ,)4דהנה היה זה בשעה שיצא
להציל את לופ שהיה בוניצוצי המלוכה של דוד רגל
רביעי ,הבן,על כלפנים בעבורזה לקח שי"חעבדים,
להורות על נ' פעמים ק"ו בנימפריא שי"ח ,והנה
הנר כאשר ראתה את ישמעאל במכנה השליכה אותו
תחת אחד השיחים ,להורות ,לויהיה שאין לו זכות
כל הנ' קוין כגבראל שיצאו מיעקב ש"ט להם זכות
כל הנ' אבות שהם מרכבה לנ' קוין ,עם כל זה יש
לו זכות אחד השיחים,היינו אחדמן השי"ח קו אחד
אברהם ,וכדאי הוא שישמע צעקתו בעת צרתו ,והנה
שמע הש"י צעקתו וכמו שאמר המלאך להנר (שט כא
יז) כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם,
רצ"ל אףעלפישאינו אחוז רק בקו אהד באשר הוא
שם ,כדאי הוא שאשמע צעקתו ,והנה הרהטה הזאת
מזרע אברהם יצחק ויעקב ,כאשר צעקה ולא נענתה,
אמרה בחכמה ,איתתא דהוה ליה לאבוהא שי"ח
עבדים,להורותעלנ'קוין,צוותאקמייכוולאאשנחיתו
בה ,הלא ישמעאל נשמע צעקתו אףעלפי שלא היה
לו אלא זכות קו אחד הוא אברהם ,והבן
דממרצא הדבר תשכיל עוד ותדע ,אמרו בזהר (""נ
פ) וי"י הולך לפניהם יומם בעמוד ענן
(דא אברהם) ,מילה בעמוד אנט (דא יצחק) ,ללכת
יומם ולילה (דא יעקב),ועיין שםענן הראשון נקרא
יומם (ולאיום)יומא דכולהויומידכולהוןכליליןביה,

י

סי*) עטןאםלבינהלהרמ"זאותו'עא 11ייןוההברכהברכופ
פ"א מ"א ,לקומי שהרמ"א פי חפ
סימן מד
שרמ
מאמר  8סימן ח"י ,אדר
טז) עיין
"אסר ה חות ו,ועיין
8ל~ווים אבותסיסןלו
דבריםנה

יז) צ"ל "רס"ע חרא בספר עשרה מאמרות מאסר חיקורדין
ח"א מ"ב ,סובא האגרא דשרקא סעד טזיידיש כל הסנין

י
ששנר מי
יום

על כן יום הראשון דחנ הוא פוג (מה שאין כן
אינך) ,הוא ננד ענן הראשון אברהם איש החסד
דכליל כולהו ,והנה באברהםכתיב (שם כקהרימותי
ידי אלי"י אלעליון וכו' אם מחום ועד שרוך נעל
ואם אקח מכל אשרלך ,לא רצהליהנותמן מהשאינו
שלו ,והנה הרהטה הזאת כאשר צעקהשיהובים במוכה
נזולה והוא היפך מדת אברהם ,והנה סוכה הוא זכר
לענני הכבוד דאזלי בזכות האבות כמבואר בזהר
הנ"ל ,ואברהםכלילעמיה כל שארהקויןיומא דכלהו
יומי,עלכן אמרה כנ"ל ,הבן
יי"י ישובון וכו' הגמחת עולם וכו' ששון
כב)רופדי
ן ואנחה (ישע" לה ק,
הטמאהסטינוונסוינו
הנהיש להתבונן מהו הנרצה בשמחתעולםעל הראש,
ונם מהו הכוונה שפטינו ששון הגמחה כאילו רודפים
אחריהם וישינום ,ונם מהו הכפל ששון ושמחה ,ונם
כיון שאמר מקודם שישובו לציון הטמאת עולם על
ראשם מהו הצורך אחר כך להשינ ששון ושמחה,
ונראהלי עלפי מה שכתבתי כמה פעמים  )10שאין
בלשוןהקיוט שוםדבר לכפלה,ומה שכתבוהמדקדקים
ש"ט שמות נרדפים וכהטמעות אחד להם זה אינו,
דבהכרח יהיה איזה חילוק כנטמעות וניניהם ,כנון
עזרהוישועה ,אימה ופחד,אויב הטונא ,ששון הכמחה,
הנה נראה לי ,ששון ,הוא מה שהאדם מתעלס רטש
על דבר המקווה,ביודעושיבאלואיזהישועה ופוגה,
על דרך הנאמר בבקשת המשורר (תקים גאיד) השיבה
לי ששון קטעך ,ודרשוחז"ל(ס"1דריז כב)שביקש שרטוב
אליו רוח הקוונט ,ואיך נרמז בכאן רוה הקודש ,אבל
הנרצה הוא ,שביקש סהשי"ת שיהיה לו ששת מן
הישועה,היינו כשיתוודעלו ברוח הקדש אשר קרובה
ישועתינו לבחש הנה יהיה לו ששון ,הכסחה היא,
בהניע לאדם פעולה הנרצית אשר חשק בה כענין
ודביים בו ה) הכמח את אשתו אשר לקח כבר ,ותבין
לפי זה הפסוק סיע" כה ס) ואמר ביום ההוא הנה
אלקינוזהוכו'זהי"יקויתלו(והן באהיוםשקוינוהו,
על כן) ננילה ונשמחה בישועתו*)

י

ט הג"ח

נפורד זח חילק הסמ"ק ז"ל ט)בין שחוק לשמחה ,ל8י זה
צריכין לחלק איזה חילוק ששוו לשחוק ,יש
לומר ,תרהיבו הם התעלסות עלהקיוי ,אבל ששון עיקר
חוש בלב ,הטרוק נראה בתטעתהאיברים ,כן נראה לה

ביי

תהו

312י
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חוע פירפר הפסוק לפי זה ,ופדויייני ישובון ובאו
ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם( ,השמחה
עולמית לא ששון בלבד שהוא רק קיווי ,אבל כיון
שכבר רטובולציון תהיה שמחהעולמית ,דהנה ששון
נפסק בבוא הדבר המקווה ,אגל שמחה הוא על דבר
שכבר בא הנהזהאינו נפסק ,ואמרעל ראשם ,שתהיה
ניכרת השמחה על תנועת איבריהם) ,ששון ושמחח
סריגו (ואז תהיה להם השגח להבין החילוק שבין
ששון לשמחה) ,ונסויגון ואנחה זהו ההיפך,כייגון
נאמר על הדאגה מדבר המפחיד שלא יבא ,ואנחה
ח"ו בבוא הדבר לפועל ,חנה כשישיגו ששון ושמחה,
ינוסויגון ואנחה.
ועקצץלפי הנ"ל תשכיל ,למה בחג המצות לא נאמר
שמחה בתורה רקבחגהשבועותובחגהסוכות,
דכבר ידוע לך (מרע"ה שב-ב פ"א) דענין הנרצה בחג
המצות לא נגמר עד יום חג השבועות בזמן מתן
חורתינו ,על כן באה מצות הספירה לספוריום אחר
יום ומתגדלין המוחין חדשים בכל יום עד שנשלם

שירוך קומה ביום מתן תורתינו ,הנה חג הפצות
הוא רק בחינת ששון קיווי אל הנרצה ,ובבוא חג
השבועות תאוה נהיה,אזי גובהם מז יא) ושמחת לפני
י"
י ענקיך ,ובפרט בחג הסוכווע הנה נאמר בתורה
ם
ש
(
ג
ח
ת
ו
כ
ו
ס
ה
תעשה
שבעת
ם
י
מ
י
5
י
ך
ל
באספך
מגרנך ומיקבך (הן כפשוטך והן כמדרשו שפירשנו

מיפ"כ מ"פ ראה) שמאסף האדם מה שאמר בגרונו,
היינו כל התיבות והאותיות שאמר שלא בחווגה,
וזהו הנרצה באספך מגרנך ,ומיקבך,היינו הניצוצות
הנדחות אשר נדחו ח"ו עלידי הטיפין דאיזדריקו
למגנא מן ברית המעור נקרא יקבי ,)8כמו שידעת
בזמר שיסד מרן האריז"לושעי הכועח דף עב ע"ס כבטח

זיתא דכיא וכוי ,וידעת ש) יק"ב בגימטריא הוי"ה
אלקי"ם והוא ראשי תיבות יחוד קדושה ברכה
(זח"ב קסז 4.ואם כן החג הזה הוא חג האסיף שנאסף
כבר כלהניצוצין שנדחו הן עלידי ברית הלשון הן
י ברית המעור ,ותביןלפי זה מה שרמזו חז"ל
שיד
(טכה יב ).בפסולת גרן ויקב הכתוב מדבר ,ש כן
י אלקיך שמחה על הדבר
נאמר בו ושמחת לפניי"
יח) עירמטה"אורושרנתע"דנו.
יט) עשןמטוריאורשוםכד.

יששכר

שכבר בא ,שכבר נתקן הדבר עלידי תשובתינו ,והן
היום מתאספים הכל אל הקדש ונפרוס עלינו סוכנן
שלס,עלכן הסוכם מן פסולתגר"ןויק"ב (בנימטריא
שס"ה)
ךעועהלפי הנ"ל ,חובהעלינו לבאר למה דוקא בחב
הזה אנו אוסרים זמן שמחתינו ולא בחג
השבועות שגםבו נאסר דטמחוע ונראהלדעתי ,דהנח
י אלקיך וכו',
בחג השבועות כתיב הנמחת לפניי"
מה שאין כן בחג הסוכות כתיב ודברים סזי) ושמחת
בחגך ,ולהבין זה נראהלי עלפי מה שאמרו בגמרא
ברכות (ה) אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר
פפא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם,
מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לאבירו מוכר עצב
ולוקח שמח ,אבל הקב"ה אינו כן ,נתן להם ההערה
לישראל ושמח ,שנאמר (טפלי ד ב)כי לקח טוב נרעלי
לכם תורתי אל תעזובו ,והנה מה שיש להתבונן
במאמר הלזה ,א' היכן מבואר בכתוב ששמח הש"י
(ועיין שם ברש"י ז"ל),ב'הרי הוא אוסר נתתי לכם
לשון מתנה ,ובסתנהקיימאלן (ב"ב טה)אליבאדכאי
עלמאגם בבשרודםנותןבעיןיפהנותן,אבליתפרש
הענין כך ,דהוקשה לבעל המאמר דהפסוק סותר את
עצמו ,דהתחילכי לקח טוב וכו' והנה לקחהיא לשון
מכירה ,ומסיים נתתי לכם לשון מתנה ,על כרחך
הפירפר כך ,דלעולם הירטה התורה לנו דרך מכירה,
חלף עבודת אבותינו אברהם יצחק ויעקב ,וחלף
שסבלנו בכור הברזל במצרים להוציא כחטםהניצוצין
הקדושים שהיו יחטם במצרים ,אבל הקב"ה גתגה
להם דרך מתנהכדי שתהיהבעיןיפה ובנפש שמחה,
(וזהו שאמרו במדרש הב"ר ח  )1כשניועה התורה
לישראל נם יושרה וצדקתהניחגה עמה ,ולאנשתייר
ממנה כלום בשמים ,כדכתיב ובהם ל יב) לא בשמים
היא ,והכל מטעם שנתנה דרך מתנהבעין יפה),וזהו
שאמר הכתוב כי לקח טוב ,דבאמת התורה באה
להם דרך לקיחה ומכירה ,והנה נתתי (אותה) לכם
רירתי דרך מחגה,היאבכדישתהיהבעיןיפה ובנפש
שמחה ,ובזהיונח לנו גם כן מה דקשה ,הא דכתיב
במשה (תהלים  80ים) עלית למרום שבית שבי לקחת
פתנוו7והרי כתיב (ישף סו ט) הנונא מתנותיחיה,
והתורה היאעץחייםלמחזיקים בה,ולפי הנ"ליונח
וכפיר ,דבאבעע סכורה היא לנה אבל הקב"ה נחגה
דרך

בני
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דרך מתנה בעין יפה ,ובזה אזדא לה נמי מענות
המלאכים שמענו (תהלים ח ב) זזנה הודך על השמים
ובאו במענת ודינא דבר מיצרף ,אבל כיון שנתן
הקב"ה דרך מתנה הרי במתנה לאשייךדינא דבר
מיצרא ,ושו"עויו"ט ס" קעה טנ"ד4
ממילא לפי זה ,ביום מתן חורתינו היא שמחת
הקב"ה ,נתן התורה לגבראל ורומח ,וצונו
יזצרינז וגומחת לפני י"י אלקיך ,היינו שנשמח
בשמחתו ית"ש ,מה שאין כן בחג הסוכות נאמר חג
הסוכות תעשה לך וכו' ושמחת בחגך,היינו שנשמח
בחג שלנו ,הוא הנקרא חג הסוכותשצונו הש"ילישב
בסוכה וכר לענני הכבוד ,והנח כבר כתבנו (0ימ7יי)
שהקשו הראשונים ,למה צוה הש"י דוקא זכרלענני
הכבוד ,ולא צוה לעשות זכר למן ובאר ,והנה כבר
כתבנו ( "0סו) שכתב הרב הק'מו'חיד"א זללה"ה בשם
הרב החסיד מהרי"ח ז"ל,דענני הכבודהיו רקישראל
במוצה זאת מיוחדיכן אבל הערב רבהיו חוץלענני
הכבוד ,מהשאיןכןמן ובאר גם הערב רבהיוניזונים
מהם ,והנה קשה באמת למה מן טן ובאר נהנו גם

הערב רב ולא מןענני הכבוד(עיין מה שכתבתי

לעיל) ,ונראהלי לומר ,דחנהמן ובאר הםבחינתמזון,

ענני הכבוד הם בחינת מלבהטים,וקיימא
מה
י
י
א
ש
לן בר' יהודא (בבא בחרא (ט)) בודקין לכסותואין
בודקין למזונות ,על כן למזונות לא בדקווניזונו גם
הערב רב מן המן ובאר ,מה שאין כן לכסות בדקו
ונמצאו ישראל (שה-ש ד ז) כלך יפה רעיתי ומוםאין
בך ,והערב רב נבדקו ונמצאו כהן פגומים זנשארז
ערומים
לזה מצות סוכה הוא בכל שנה ושנה דמיון ענני
הכבוד הוא אחר יום הכפורים ,להורות שכבר
נבדקו גבראל והם נקיים מכל עון וסינ וחלאה והן
סלאיז מצות כרימון ,לזה באברות יסךעלינו ותחת
כנפיו נחסה לרטב במתר עליון( ,ד' פעמים דופ"ן
ן בס'בריתכהונת
בצירוף סכ"ךבגיממריא סת"ר,עיי
עולם ~גת שלם פ"א)) ,והנה היהוב במתרעלית,היינו
בסוכה כנ"ל ,יזכה אוטר בצל שדי יתלונן( ,צל נקרא
מלוי האות,כי כמו הצל מתחייב מל האדם ממילא,
כןהמילוי מהקייב מןעיקר האוות והנה המנלוי של
שד"יהואי"ן ל"תו"דבגימפריאפוכ"תדו"ד,ממילא
כךיתפרמטהכיתב (הגלש צא קיה"ב
שית,מי

כי

במתי

יששנר

ט

שמקיים מצות סוכה הנקרא סתר כנ"ל ,הנה לעתיד
בצל שדי יתלונן ,יזכה להתלונן בסוכת דוד) ,וזהו
שיש לפרוט המעם הנאמר בתורה (יקרא כג סק למען
ידעו דורותיכםכי בסוכות(ענני הכבוד) ההטבתי את
בני ישראלדייקא ולא הערב רב,כיבניישראלנבדקו
ונמצאונקיים והלבשתים בכפות ומלבהטי כבוד וא',
וידעו זאת לדורותיכם ,היינו דורות הבאים כאיטר
תשבז בסזכזתכי הואסימן שבדקתי אתכם ויצאתם
במשפם בדימוס נקיים מכל סיג ,וזר לא יתערב
בשמחתכם ,כי הלכה היא בודקין לכסות וכמו
שכתבתילעיל.

וזהו שציונו הש"י בחג הקדהט הזה הטטפת בחגך,
חנ שלך ,שהוא שמחה לך ,נקרא חנ הסוטות
על שם הסוכה המורה על הלבולטין שהלבנט אותך
הש"י מחלצות ,ובודאי בדק אותך הש"י ונמצאת
שלם מכל מום,ולוליזה לא הלבעטךהש"יבזהכאיטר
לא הלבסט את הערב רב במדברבענני כבוד ,ובזה
יונח לך אשר דוקא בחג הזה אומרים זמן שטחתינג
דבחגהשבועות נאמר הטטחתלפניי"יאלקיך,כביכול

אנחטמחוייביםלשמוח בשמחתהש"יוכמושכחבתי
לעיל ,מה שאין כן בחג הזה הגמחת בחגך הוא זטן
שמחתינו וכנ"ל.

כג) לטבעת ימים תחוג לפני וכו' כי יברכךי"י
אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך

ם סו טו 4הנה כבר אמר (שם ע)
שמחיבוי

והיית אך
הגמחת בחגך ושוב למה אמריגמחת אך שמח( ,וכבר
דרשו בו רבותינו (פסז'ים עא ).ולפי הפשפ לא נדע),
וגםאכיןורקיןמעומין (ירושלט בססות ס"ס ב"ז) ומה בא
ל (סיט סק
למעם ,והנראה ,עלפי מה שפירצותילעי
בעניןששון הקמחה ,שהששתהיאהקיווי אשראנחנו
מקוים אשר הש"ייהיהבעזרינווב"פועחגג והשפחה
היאעלהישועהשכבר באה,והנהכעתבזמןשמחתית
הגם שהשמחה היא על המוכה שכבר באה ,שהש"י
מחל לנו ביום הכפורים על כלעונותינו ופרס סוכת
שלום עלינו ,וכן גם כן שהוא זמן האסיף כפשופו
וכמדרשו כנ"ל ,עם כל זה טחוייבין אנחנו גם כן
להתנהנ כששת אל הנטועה המקווהלנו במהרה ,עת
אשר נבואלצית ברנה הטמחת ע~מעל ראשית,על
כן בשמחת השואבה מחשאטי מתא ד"ה ח"א) שסהטמ
שואבין רוח הקדש נאמר ("ח" ע  0הטאבתם מים

טח

בני
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בששון,כימחוייבין נםכן בששוז,כיעדיין לא נגמר
שמחת עולםעד אשריבואיום המקווהלי"י ותהיה
ו שמחה לא ששון,וזהו שאמר (שס
שמחה שלימההיינ
יקוינו (וננמר לנו
ה
ז
ו
כ
ו
א
ו
ה
ה
כה ואמרביום
י"
המקווה) ,על כן ננילה ונשמחה בתנועתו ,וזהו שיש
לפרסם בתורתינו ,הנמחת בחנך וכו' כמו שכתבתי
שבעת ימים תחונ וכו'כי יברכךי"י אלקיך
בכל תבואתך ובכלוכו' הנה שסחההיא ,אבלצריכין
אנחנו כעת נם כן לששון כבפחונינו עליום המקווה
כיעדיין לא השננושלימותינו,והנההבפיחנויוצרינו,
כאשר שבעתימים תחוג וכו' ,אזי והיית אך שמח,
תזכה לזמן המקווה אשר לא תצפרך אז לששון רק
י קוינו לו
לשמחה,כי יהפלם מאווייך ותאמר ,זהי"
ננילה ונשמחח בישועתו

"
עי,

סוף ששף") דבערב סוכות
כד) כתב האריז"ל
יש להרב(ושתע*"בצדקה דאו שיי
ת רחל
הנקראת צדק ,עד כאן ,והנה זאת טצאגו ראיתי
להרב הנדול החסידטוי חיד"א זללה"ה בספרו כסא
דוד מחש ז נו ).הביא מדרש חז"ל (5ף %חףר פכ04וזה
לשונו כשיצאו ישראל מטצרים כרתו ברית לעדשות
חסד זה עם זה ,עד כאן ,והוא לפלא ,ופירים הרב
הנ"ל בשם הרב מהר"א מיוחם זללה"ה,עלפי מאמר
אחד במדרש רות(ינה ה ק אמך ר'אביז באויאה
כמה כחן של צדיקים וכמה גדולה כחה של צדקה
וכמה נדול כח של גומלי חסדים,שאיןחסין לא בצל
כנפי הארץ ולא בצל כנפי שחר ולא בצלכנפי'פכהפ
וכו' אלא בצלו של מלך מלכי המלכים הקב"ה ,הדא
הוא דכתיב (והליס לו ה) מה יקר חסדך וכו' ובצל
כנפיךיחסיון,עד כאן,ופירש בזה,כנפים הם השרים
של מעלה,ומשמעינןר'אביןכיבשי שקה ונמילות
חסדיםאינם מתגהניםעלידי שר אלאעלידו ית"ש,
וחייט דבצאת ישראל ממצרים כרתו ברית לעשות
חסד זהעם זהבכדי שלאיהיה הנהנתםעלידי שום
י הש"י ב"ה בעצמו,וכןזכו (ש14תי
ג כא)
שר רק שיד
וי"י הולך לפניהם יומם בעמודענן וכו' ,והנה (פי4
סו נ 0דבר בעתו מה מוב ,מצות הסוכה זכרלענני
הכנוד,וי"י הולך לפניהפיומם בעמוד עט אשר זכו

ט רש נדי9א,%פ*

*

שארש ,ףןטפא

יששכר

י הצדקה וחסד 1טק%כ %קיבהעליהום
"פראל עלי

על (ש מהראף בחנ הזהביחער להתנהנ בצדקה וחסה
שז בצל כנפיו ית"ש נחסה ונתלות בלי שום שר
אטצעי רק הוא ית"ש באכרתו ימך עלינו ,עד כאן
תוכן דבריו ,על כן בא אברהם אבינו לישראל בחנ
הסוכות שהואהיה הנומך חסד הראשוןונרמז בתורה
לוקיו מ סג) כל האזרח וכו' הוא אברהם (ב"כ סו) כן

דלילייה

נראהלי (9קלעיי

סמן כא4

מצאנו פוב פעם ודעת ,למה אומרים בחג
הסוכות דייקא זמן שמחתינו ,דחנה
כשנעשה אותו מעשה במדבר ,אמר הקב"ה לכהיה
(שמות לב ב) מללחתי לפניך מלאך וכו'כי לא אעלה
בקרבךוכו',ונאמר שם מ)וישמעהעם את הדברהרע
הזה ויתאבלו ,הואהיפך השמחהדכתיבבהובישראל
(שה-ש א ק כמשכני אחריך (דייקא) נרוצה נוגף] נגילה
ונשמחה בך (דייקא %א באמצעות השרים) ,והן
היום חג הסוכות זכרלענני כבוד,וי"י הולך לפניהם
יומם בעמוד ענז אגפר זכו ישראל עלידי הצדקה
וחסד ,אנו חומים בצלכנפיודייקא ולא בצל השרים,
ננילה ונשמחה בך(דייקא)
ולפיודע הנה טצות סוכה זכר לענני כבודחיך
הש"י לפנינו בלא אמצעות שום שר ,הוא
הנרצה נם כן למעם ד' מינים שצוה הש"י ליקח
בימים ההםבזמן הזה ,הנההקדמוניםנ) כתבובקבלה,
ש %אותן הר' מיגים אין יזמן עליהם שום שר
(שיאמר לו נדל כן נראה לי) כדרך שאר המינים
(רק הםנדלים בהשנתתו ית"ש) ,והוא הוראת נפלאה
לישראל שאינםנתונים תחת השרים(,ותביןלפי זה,
בזמן שאמר הש"י במדבר נושפות לג ב) ושלחתי לפגז
פחדו (הנה אנכי שולח מלאך לפניך) וכו' ,אמר או,
כי לא אעלה בקרבך ,אמר לשון אעל"ה ,ראשי תיבות
הדס,ש קאלוהדיסיניםנרמזים
אתרונערבה
בראשית החורה ,בר%שיח בשביל ניראל שנקראו
ראשיות הנה שםנסמרבי"חרבתיבנימפריא אתרו"נ
ן *%ש דגלה
ערב"ה לול"ב הד"ס,הבןויתבאראי"ה(,יי
בגששיתז4.
כה)8,1יפןיסד ש מצות מוכה מחה"ידם  9ד"
מ 4ש 9חשרי אנחריעשה זאבן יחשב
לו כשמר כל ההגרה הזאות לא מגאתי מבואר זה

ליב

בדברי

ריי
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בדברי חז"ל ,אבע שפי דברים הנ"ל יובע הדבריכן
דחנה כתב הרב
מו' חיד"א ז"ל (גס 4וע דרוש ז
י
ד
נ
ה
טות הצדקה וגמחות
כחזסעד"גי)םפמעכםללמהסהצנושותגנואהוגנרתשיי
האדם
ה
כ
ז
אשר
הש"י
בעצמו כביכוליהיה סתרו ומנינו ,דהנה כתיב (שטיפ
קיד  )6פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד,היינו,
כמו שאין עבירה מכבה תורה כןאין עבירה מכבה
מצות הצדקה ,מה שאין כן שארי המצות "ט יכולת
בידעבירה חקו לכבותה בקפרונ איזה מלאך מקפרג
זה ,כמו שאין יכמת ביד מלאך מקפרנ לכבות
המצוה של צדקה ,כן נם שכרה בלי שוםשינוי רק
עלידי חקב"ה בעצמו ,ופירש הרב הנ"ל בזה כוונת
רז"ל (הנ"ר כה ב) 2משמר 1בשם ר' ח"א בך אבא
עתיד הקב"ה לקלטות צל וחופה לבשי סצות (היית
צדקה שנקרא סתם מצוה בירהטלסי הוסה 8שז ה"ה
ומדרשים) אצלבעלי תורהבנןעדן דכתיב(קדיתזיב)
כי בצל החכמה צל הכסף ,והכונה כמו שבעלי תורה
איןעבירה מכבה תורה,כןבעלי הצדקהאיןעבירה
מכבה צדקה ,וכמו שאלו חוסים בצל כנפיו ית"ש,
כמו כן בעלי צדקה ,והנה הסוכה הוא הוראה חכר
לענני הכבוד ,להורותו אשר הש"י בעצמו הולךלפני
מחנה ישראל בלא שום אמצעי ,ש כן המקיים סצות
מוכח יחשב לו כשמר כל התורה הזאת.
י הדברים הנ"ל ,לפי מה שמבואר דמצות
עלפ
הצדקה נורמת אשר הש"י בעצמו הולך
לפני מחנה ישראל ואינם נמסרים לשר ,הנה הוא
כמבואר בפסוק משע" נס  )0והלך לפניך צדקך כבוד
י"י יאספך ,רצה לומר בכבודו ובעצמוכביכין ,וזהו
שיש לפוהקנםכןבפרהטתאדיומאנובריםלגי)0ולזבולון
אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך ,רצ"ל
אתה זבולון כית שיששכר באהליך ואתה פפרנסג
הנה בצאתך למסחרוכיוצא הולךלפניך הש"יכביכול
בכבודו (בלי מסירה למלאך) ,הנה מזה בא שמחה
וכמו שכתבתי לעיליזדמן כק פעם למה אומרים זמן
שמחתינו.
כו) נב14ף עוד פעם למצות צדקה ביותר בחנ הזה,
זכור תזכור את אשר כתבתי לך לעיל

יפי

כא) עפוישי

מאמר ד שחט זסימן כד,ויי
ן מעז מאמר ב

סימן הדף קכ0ש"ג.

יששנר

מח

(סמו תא) אחד מן הפעמים מה שטנאה לי לתרץ
קהלית הראשונים למה צוה הש"י לעשות זכרלענני
הכבוד(שהיובזכות אהרן)ולאקלטהכןלצוותלעשות
זכר למן ובאר (שהיו בזכות כהנה ומרים) ,והוא על
פי דברי הקדמונים דתשובה מהני רק לישראל ולא
לאומות העולם (והיא מדברי הספרי (תמעיט האזיע ק
כאשר כתבתי כמה פעמים ס ,)0וכתבו הפעם ,דהרי
קיימאלן (כתובות ת) מלך שמחל ש כב1ד1אין כבודו
מחול ,ש כן לא מהני תשובה לאומות העתם ,מה
שאיןכן ישראל כתיב בהו (דבריםיד 04בנים אתםלי"י
אלקיכםוהש"י נקראעליהם אב (קחשעלב).ואב שמחל
ש כבודו כבודו מחול ,והנה הסוכה היא זכרלענני
הכבוד וקיימא לן ה(הדרין כב ).במלך אין רוכבין על
סוסוואין כהטתמשין בשרבימו ,והנה כתיב ושגות כי)0
וכהנה ננש אל הערפל אשר שם האלקים ,וכתיב (שמ
ים ס) הנה אנכי בא אליך בעב הענן ,ועוד פסוקים
אחרים ,הנה הענן חוט כביכול כענין במלך בשר
ודםהרוכבשסוס,והאיךהיו ההראלשהאין להשתמט
בענגי הכבוד ,אלא על כרחך שהם נקראים בנים
והש"י נקרא עליהם אב,וכיון שהם בנים מהני להו
תשובה ,ש כן אחריום הכפורים צוה הש"י לעשות
זכר לענני הכבוד ,בכדי שיאמינו ישראל בכפרתן
שנתכפר להם עלידי התשובה ויום הכפורים ,והנה
(ב"בי ).פורנוסרופוס הרשע שאל את ר' עקיבא ש
סצות הצדקה מלך ם
את עבדו וכו' ובא אחד
ופרנסו הלא מתחייב למלך,והשיבור'עקיבא ,ישראל
נקראים בנים ואב שכעס על בנו וכו' ובא אחד וזנו
ופרנסו שכרו כפול ומכופל ,ואם כן מן מצות צדקה
נם כן מוכח שאנחנו נקראים בנים ,ונם כן מן סצות
ד' מינים שהם נקראים כביכול שרביפו של מלך
שאין שולם שיהם שום שר רק כביכול השנחתו
ית"ש כמו שכתבנו לעיל (סימן כ"ד) ויתבאר אי"ה,
אםכן שפישניםעדים(היינו מצות סוכהוד'מינים
שהם המצות הנוהנים רק בחנ הזה) או שלשהעדים
(היינו בצירוף טצות צדקה הנהונה בכל זמן ועידן,
עם כל זה בהתעסקו במצות צדקה בחנ הזה ,הנה
חום המשיש הוא ,ועל פיכים) יקום דבראיטר
אנחנו נקראים בנים ,והש"י מקבלנו בתשובה ומוחל
ש כבודו ואב שמוחלעל כבודו כבודומחי,כןימהר
לנאלנו במהרהבימינואמן.
ובזה

בני

שמריחרשתשרי,מאמר קצלחדמהיטמתא

גנזה יתבאר לך נםכןדברי המדרש שהבאתילעיל
(תפן=) כשיצאו ישראל ממצרים כרתו ברית
לעשות חמד זה עם זה עכ"ל ,ונראהלפריט עלפי
הנ"ל ,דהנה כתיב ףשעף ים א) הנהי"י רוכב על עב
קל ובא מצרים ,הנה כביכול ראו אוהו ישראל רוכב
על עב וענן ,והנה קיימא לן במלך אין רוכבין על
מומו ,ואםכן האיךהיה אפשר להם להשתרטטבענני
הכבוד ,על כן כרתו ברית לעשות חמד זה עם זה,
וזה הוא מכח שנקראיםבניםוכמז שהשיבר'עקיבא,
והקב"ה למו אב ,על כן וי"י הולך לפניהם יומם

בעמוד ענן ,הבן
כז) בירד,טלמי (סוכה פ"ה ה"ב) אמר ר' יהושע בן
חנניא כל ימים של שמחת בית
השואבה לא היו פועמין מעם שינה כל עיקר( ,וכן
כתב בבבלי (סוכה פ).בשנוי קצתעיין שם) ,והאתני
שבועה שלא ארטן נ' ימים מלקין אותו ויישן מיד,
מתנמנמיןהיו,עד כאן,יש להתבונן ,למההיועהטין
כן להצפער בזמן שמחתינו ,ונם מאי קא משמע לן
ר' יהושעבןחנניא בזה ,והנראה,עלפי מה שכתבנו
בדרושי דאש השנהרעע מאמרבסימןים)על מה שכתוב
כנמרא (תענית יב) היכי דמי מתנמנם נים ולא נים
וכו' דקרי ליה ועני ולא ידע לאהדורי מברא ,הנה
נוידע לאהדזרי סברא נקרא מבין דבר מתוך דבר,
שהוא מן מוח בינה ,וכשאינו יכש לאהדורי סברא
המוח בינה ישן ,הנם שהמוח חכמה ניעור ,והנה
כב) פי' כמו שכהב נספר עשרה מאמרות (חיקור דין ח"ד
פט"ז) וז"ל לפיכך כשט שבן דוד מחולל מפשעינו כד בן
אפריס ירקד על אשת וא' ,ימשיגיע עד שערי מות וט',
אז בן דוד וכל קדושים עמו יבקשו עליו רחמיט ויחיוזע
וכו' ע"שש ,וכתג עו"ש נסוף הפרקשיונה בןאמיתי עתעא
משיח בןיוסף וזעא בן דשרפית אשר החיה אליהו ,ותתבונן
עד כמה פעמים הגיע עד שערי מות ,ופ" שט ביד יתודא
(אות נו) שבתחלה היה יהונתן בן שאול שנהרג במלחמה,
ואח"כ נתגלגל ביונה בן אמיתי שהוא בן הצרפית שלא
שהרה בו נשמה בחליו עד אופד החימר אליהו ,זאת ועוד
אחרת הוטל אל הים אשפותו מים עד נפש ,ומשיח בןיוסף
גלגולו היקרותןויגיע עד שערי מות אלא שמח"כ יחיוהו
כנ"ל ,וכ"כ בעמק הפלד (שער עולם התוהו פמ"ו) שדוד
משיחא יהפלל עליו ויחיה אוהו ויהיה המשגה למלך
טףב),
האמיתי ,ועיין לעיל חדש אלול (מאמר א
שיין מגלה עסוקות ואתחנן אופן רנב (הףד ברגל פטרה
י טוטל מת ואח"ם עתיד הקב"ה
מערכה סהייח) שידי
לדמזיוהו ,וזוע הכונה בכאן "שגעשה בו כמו הדשיתיטרי
ויהוא ימי "דין" דהמנו כל הדינים הללו רגיל ,ואח"כ
תעםלתהיה שנקרא רוח הקדש

סיסי

יששכר

תתבונן בכוונת מרן האריז"ל בדרהטי ראש השנה
נ"ב) בנבהי מרומים כשמוח חכמה ננמר
וסיעי" שכ"
מייקרי שינה,על כן אק שופר רק בב'ימים
שוב לא
דראש רהטנה,עלכן נם באטט הישראלי כדקריליה
ועני הנם שאינויכש לאהדורי מברא לא נקראשינה
רק תנומה ,והנה (יחשוף שם ה"נ) בית השחשבה 0שם
היו שואבין רוח הקודש ,וכבר ידעת (ז"פ פ ).רוח
הקדש בחינת מלכות ,והנה (שם תו) אבאימד ברתא,
על כן כשהיו צריכין לדמםינ רוח הקודש לא נתנו
שינה למוח חכמה ,כן נראהלי חושם האוב יכפר

כח)עדףבירהטלמי (פנה פ"ה ה"מ) אמרר' יונה,יונה
י רנלים הוה ,ונכנס לשמחת
בן אמתימעי
בית השואבה הסרתהעליו רוה הקודש ,ללמדךשאין
רוח הקודש שורה אלאעל לב שמח,עד כאן ,לא תדע
מהיכן למד זה ,ונם אמרו ללמדך הלא לא נודע
הלימוד מן הכתוב ,ונראה באפשר ,דלמד לה מדכתיב
(מל"ב יד כה) יונה בן אמתי הנביא אשר מנת החפר,
למה לו להשמיענו מהיכן היה ,על כן דרורו עלפי
קבלתם ,הנביאאנטר מנת החפר ,נבואתו היתה אשר
חפר אותה ומצאה מן גתהיינובית המקדששמנמכיו
ן וכמו שנאמר בפמוק (ישעי ה ב) ונם יקב חצב
שםיי
בו ףרושלמי שם ת"ד ה" )1זה מזבח ובית המקדש ,ומה
שמייםבירהטלמי ~מדךשאין רוח הקדש שורה אלא
על לב שמח ,לכאורה האיך נלמד זה מכאן דילמא
מעשה שהיה כך היה ,ונראה דלמד לה מדהיהיונה
תלמיד אליהו (ז""ב קנז( ).שהוא בן הצרפיתשהחייהו
אליהו ירפא פלח)) ,אחרכךהיה תלמידאלישעויקלחו
למשוח את יהוא (פל*ב ס א וברפא) ,ואף עלפיכן לא
מצינו לו נבואה עד ירבעם בן יורהט מלך ישראל
(שםיד כה) ,על כרחך לומר מפנישאין השכינה שורה
מתוך עצבותעד אשראירע שממר נפשולעלות לרנל
ובא לשמחתבית השואבה אז שרתהעליו רוח הקדש,
ונראה לי עוד צורך הודעה זו ששרתה עליו רוח
הקדש בשמחת בית השואבה ,ידוע (מרע ואתחע יפן
רז ,הנ) יונה בן אמתי הוא כהניח בן אפרים ,והנה
אפרים עלפי סדר הדגלים חדושו הוא תשרי ,על כן
נעשה בהשיח בן אפרים כמוחדריו תשרי שהואימי
הדיןכב) ,וכברידעת רוח הקורט נקרא תחיה כדכת*ב
(בראשית מה כז)ומטתירי
חיעקב אביהם ,הבן הדבר(,שיז

ליש "4איף

ב"ה ע4ג4

נמרא

בס

פפרחדשתשף,מאמר קצלקדמהימנותא

ב )6נכאץא (1נה נ ).אתמר ר' יהודה ורב עינא ,חד
תני שואבה והדחגי חשובה ,מאןדחגי
שואבה לא משתבש דכתיב ("אךינ ק הסאבתםמים
בששט' וסאן דחגי השובה לא כשמנכש דאמר ר'
נחסן מצוה השובה היא ובא מממפתימי בראשיות
נראהפלונתייהו האעלתיבתביועמאן דאמרדמתני
בית השחעבה הו 14על שם דכןזיב הטאבתם מים
בששת' ש כן קאמר בית השואבה,היית אות בתת
המצורפת אל שאיבת המים ,היינו הבי"ת מצרפת
את הששון כמאמר הכרעב כששטננ4ימאן דמעני
בית החשובה םצוה השובה היא ובאה משהפתימי
בריגשית ,כי והשיתין נבראו כחפשת ימי ברחופית
(מהא סט 4.וכן הוראת תיבת בי"תנד 4ונראה לי,
היינו בי"ת רבתי נמסרה בהתחלת התורה ,והא
בניממריא אתרו"נ ערב"ה לול"ב הד"ס דכתיב בהו
(וקרי ט  )8ושמחתםלפניי"י אלקיכם וכו' ,וזהובית
החשובה ,רצ"ל שמחשבין מספרה כה 4ויבואר אי"ה,

ל)1ייזניתיז

יששנר

(ייזלי
ל סוף שעט כד4

%7נה סג) באו לעזרת נוים

י
שם תיקףנדי,עיין בנמרא ו
יה
ננ
תקה
(שם
מ)

קראו לזה תיקט נדולהמא אמרו סתםוכונים נזוזפרא
וכו' ,אבל להיות שמחה זו תיקט לשמחה והילות
יוחלפו ועברו על האדם כל ימות היפנה בפוסחה
שאינה של מצוה ,ובפרם על עט הזעת שבאה על
י זחות הלב כמה דאת אמר (שת קוב ).שמחת לב
יד
אשה ,והנה בחנהקדיש הזה השמחה היא בהתהוות
הזוונ העליון כביכול עלידי מצות סוכה וד' מינים,
הנה שמחתינולפניי"י לכפר בפרפיותעל עקהזנובו
ע הוא (שעף
על כן היה ניסוך המים לפני י"י ,ידו
לרשו ה 8-ש"ב)כימיסודהמיםבאיםכל האהבות
וקדחו"
והתענונים לאדם,כי המים מצמיחים כלמיני תענונ,
כג) פ 4תיבת "5ית" הבצודות אל דושואבה הוא אהל '5
הסתעף לתיבתוששין ,ומהמז גז1שצריך לשאוג בשמאל
כד) פי' שתיבת בי"ת סורח של ששתימי ברזלנית ,ומפרשאיך
ו1א שגז כתב ,ותלסייעבית רדאר וכף שנמסרה בהתחלת
היערהשקאישל ששתיסיבראשית.
כה) פי ש"ת החשובה הוא מלשון חשבון שמחשבין מספרה של
תיבתביתשישא בגימטריא ככ"ל
ט) מובן ע" 8הנ"ל (בסימו ל) שמזג דהדחש הזה הואגפרסית
לנפר שלשון וטת.
בז) שאו ח"ג קפח ובמקדש מלך שם ,ת"ז לא ,לקוסי תורה
גפשפיושצצות פרשתבושר שט

מם

ומים מורה על אהבה ,הנה מנסכים את המיםלהני
הש"י להורות שמכפלים כל אהבות רעות ו %עסקי
תענוני עתם הזה עד אהבתו יתברך שמו ,על כן
בעזרתניטים מתקניםתיקון היית מדתהנדי"ה

נדי

וחסד שהוא אהבה ,הבן( ,עץ לעץ 1מן ב)

לא)ולבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן וכו'
כוזבוהוזוס'""1סבליםוזיכוך דלאחשיב
נמי כרננת ,ואני אומר חנא דייקנא הוא ,דייקא
מכנסיכהנינו מבגסים מכפריםעלעריות כמו שאטר
בנמרא כסמם פ ).8ואבנםעל הרהור הלב ,טהשאיןבן
כתנת מכפר על שפיכות דמיםבו) כמבואר בנמרא
(1כה סג)

מש).

לב)אעטה היתה בוררת החיפרו לאור בית השואבה
(1כה ג 44היודע מודו מרד ברירת חנ"ה
ב"באותיות מ4היינוניצוצותהנדחים לבררםמעים
התוהו לעולם התקט' ודייקא אשה היא מבררת
בשמחה זו ,שהיא מצוה חשובה ובאה מששתימי
זה אזדא לה קושית התוספות
אש)1
בראשיות
""1

יפי

עיין שם.

לנ) בנלשת המשנה ונמרא אפקיה לסוכה כלשט
עליה ,כמו שאמרו (פונה בו) העלום
לסוכהוכיוצא ,ומעמאבעיועיין בראית(פיק בסימן ח
שכשזב המעם ,ומראה לומר פעם על פי דברי מרן
האריז"ל סיע"" שכש פ"ק דמצות סוכה הוא מקיפי
אמא עלמא עילאה תשובה עילאה ,עלכן רז"ל אמרו
בכל פעםעל המצוה הזולשוןעליה,כן נראהלי
לד) אבאר לר עוד פעם למצות צדקה ביותר בחנ
סימן כ"ד
הזה(עיין מה שכתבתי
כ"ו) ,ואבאר לך מאמר רז"ל ,והחש שאמרו (נ"ב י)
נדולה צדקה שמקרבת את הנאתה שנאסר משע" א מ)
צית במשפם תפדה הצביה בצדקה ,עד כאן ,הנה
לכאורה יש להתפלא על הראיה הזאות דחנה כתיב
כרישיה דקראציט במשפפ תפדה ,ונראהלי לבאר,
עלפי מה ומאמרו בנמרא ראש השנה מ)(על כורות)
מנלןדאחמיץ (שאמר צדקתושנתזלבית המקדש)
די להוון מצליןלחיי מלכאובנוהי (רא"ל ולא קעביד
לשם שמים) ,ומקשי ומאן דעכיד הכי לאומעליירנא
הוא ,והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה

לעי

ש

בני
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בני וכו' הרי זה צדיק נמור ,ופרקינן לא קשיא ,כאן
בישראל כאן באומות העולם,עיין ברש"י
נאו) דהישראל אינו קורא תגר וכו',היינו אפילואין
ממיבין לו אף על פי כן צדקתו (שנתן על תנאי)
עומדת לעד (הגם שלא נתקיים תנאו) ,והנה כיון
שישראל זה דרכם כל היום ,הנה מהראוי אשר כזה
יהיה כשפמםלפניי"י ,הנם שהש"י תנאיהיודבריו
(וקרח ננ ק אם בחזקתי תלט 1כ '1ונתתי 1כ '1ואם לא
תשמעו וכו' ,אבל כשישראל מקיימים צדקתם אף
עלפי שלא נתקיים התנאי ,הנה זה שכרם בכתופם
אשר נם הש"י מקיים דברי צדקותיו אף עלפי שלא
נתקיים התנאי*)
*) הג"ח
הש עומר ,דלבעבור זה מותר לנסות את הש"י בצדקה
ובמעשר כבן שאמר הכתוב בציווי מז הש"י
(טלאם ג ק הצנוני נא בזאפ ,ואמרו (תעמתט ).עשר בהביל
שתתעשר ,דהיה הש"י כאשר חפץ להצדיק עם זו ,והנה
%ס ד ס"ה

המלך המשפט הוא מלך במשפטיעמיד ארץ ,מה עשהי"י

ברוב חסדו ,התיר וצוהליחן צדקה על תגאי ,ודגה ישראל
זה דרכם אפילו הש"י מאחר להם התנאי ,אף עלפי כן
אינם קורים חגר וצדקתם עומדת לעד ,הנה עלפי הכבטפט
הוא אשר הש"ייקייםצדקותיווהבטחותיואפילוישראל לח
קיימוהתנאי(,עכז לעץ מאמרזסימןח).
והנה כלו כלהקיצויןואין הדבר תלוי אלא בתשובה

(סוהדריןצז4.כיוזנאיהיודבריהש"י

כבפיס ל )4

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה וכו'
והשבות אל לבבך בכל הנוים וכו' ושבת עד י"י
אלקיך וכו' ושב י"י אלקיך את שבותך וכו' ושב
וקבצך מגל העמים וכו' ,אבל כשישראלנותנין צדקה
וכנ"ל ,ואף על פי שהש"י מאחר הסובה אינם
מהרהרים ומקיימים נדרם ודבריהם וצדקתם עומדת
לעד ,הנה עלפי הכהטפת הוא אשר נם הש"ייקיים
הבמחתו מה שהבמיח ושב וקבצך מכל העמים ,הנם
שלאקיימנועדיין התנאי ושבת עדי"י אלקיך ,הנה
נקיים אחר כך ,כמו שאומרים ישראל בתפלתם (סיכה
ה כא)השיבנוי"יאליך (מקודםתקיים הבמחתך ואחר

יששכר

כך גם אנחתנקיים) ונשובה ,הנה זהו שדרשו רז"ל
נדולה צדקה שמקרבת את הנאמה ,וראייתם ציון
במשפם תפדה (אבל הנהעלפי הכחטפם הנהצריכין
לתשובה מקודם ,הנה אמר) לטביה בצדקה ,עלידי

הצדקה וכנ"ל ,הנה הנם שאיחרנו מצות התשובח
חנה נקיים אחר קיבוץ גליות כאמרינו השיבנוי"י
אליך ונשובה ,והוא כלחטפם על ידי צדקה ,הבן,
ומעתה הרי שלך לפניך טעם נחמד ונעים למצות
הצדקה בהנ הסוכות אחר עבור ימי התשובה ,ופן
ח"ו תשובתינו לא היתה כהוגן פחמת מבד הנלות
י אלקיך ,הנה
ודברי השי"תהיו בתנאי רטבת עדי"
נותנים צדקה וכנ"ל ,הנה כלחטפם הואלגאלינו נאולם
עולם הנם שלא נתקיים התנאי ,ירוצו דברינו אלה
לפניהיוהבים כסאותלכופפם,וכןיאמר השםלגאלינו
גאולת עולם בסהרה בימינו אמן.
לה)הנה במצות סוכה לאכול ברעכהכזית פתבלילה
הראשון הוא חובהוסיכה בז) ,ונלמדבגזירה
שוה מ"ו מ"ומן חנ המצות ,וכברידעת מה שכתבתי
כמה פעמים שאין זה במקרה בתורה לכוה נלמד
בגזירה שוהדייקא ,ונראהליבכאן ,דהנה מדתגזירה
שוה מעורר בנבהי מרומים מדת רחו"ם ,והנה אמרו
רז"ל (תנחומא אמור כנ) שמיום הראשון דסוכות הוא
ראשון להשבון עושת כמו שאמרו רז"ל מכאן ולהלן
חויטבנא ,והנה לבעבור זה נלמודתיכף מצות התחלת
היום בגזירה שוה ,וגזירה שוה מעוררת מדת רחו"ם,
וכתיב (תהליך עח לח) והוא רחום יכפרעון ולאישחיתו
והבן
לו)אבושר לךעוד מעם להרבות מצות צדקה בסוטות
על פי מה שכתב הרב החיד"א זללה"ה
(כסא דוד דרוש ז כז ע"ג) ככוו שאין עבירה מכבה תורה
כמוכןאיןעבירה מכבה צדקה(,עלכן צדקה נקראת
בירושלמי (סוט" פ-ז ה-ד) 1במדרשים (יק"י גה ב) סתם
מצוה ,כי היא מצוה לעטם ,צדקתו עומדת לעד
כנ"ל (סיטז כה)) ,והנה לפי זה להיותיום א' דסוכות
הוא ראשון לחשבוןעונוועמרבוין בצדקהואיןעבירה
מכבה אותה,כןנראהלי
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מאמר יא

ית חיש
ידוברבומעניןמצותד'מיניםבחג הקדושהלזה,ויפורשוכמהענינים
מדבריהב"לבעסקהמצוה הפתוסגולתה,ושםהמאמר צתחיים
עלפידבריחז"לשיתבארובסמוך.
א) חותרך חז"ל (הקיר ל ב)ענין ארבעה מינים בחג
הקדש הלזה ,אמרו בהיטלם ,להרבהבני
ילפני המלךולאידעו מאן נצחדינא,
אדםשהיונידונין
כשהיו רואין אחד שיצא וסימן בידו מבית המלך,
יודעים דין נצח ,כך ישראל ואומות העתם נידונין
בראש השנה וכו' ואינם יודעים מאן נצח דינא,
כשמגיע יום ראשון דחג וישראל יוצאים עם הר'
מינים הללו הכל יודעים שהם נצחו הדין ,זה תוכן
דברי חכמינו ז"ל ,ומהראוי להתבונן,איך הואהענין
שהארבעהמינים הללודייקאיהיולסימןמבית המלך,
דהנהעלפי הכחסלשהביאו ,אותו האטטשיצאבסיטן
ואותחיים מלפגי הסלך ,על כרחך הכלמכירים שזה
חותם המלך ותקח מבית המלך ,מה שאץכן בנמשל,
היינו מצות ד'מינים הללו מהו הטימן ,ונראהעלפי
אשר חכמים הגהץ ואבותיהסיפרולנועלפי קבלתם
הלא הואבטפרי המקובליםהראשונים )8אשר ארבעה
מינים ה~ואין שר שהפ עליהום רק הם מתגדלים
בהשנתתו ית"ש בלי אכרתי ,ססילא סימנא מלתא
ניתן לאות חחם לישראל עם קרובו שהם גםכןאינם
תחת ממשלת השרים ,וכתיב בהם (תרם ך ק ואתם
הדבקים בהוי"ה אלקיכםחיים כולכםהיום.
ב)ו23ב2ילאימחאלן שמעהטעאעלפי מה שהארכנו
בזה כסה העמים נ 4עלפי מה שאסרו
רז"לבמפרי (תטמאהדיהן ד4דיאומות העתם לאמהני
תשובה רק לישראל ,וחכמינו כצן הקודמים הפעימו
לנו טעם ,להיותדקיימאלן (ותובותיז) מלך שמחלעל
כבודואין כבודו מחה ,על כן עלפיהדין לא סהני
תשובה ,אבל זה ההש דוקא לאומות העטם ,דבה"י

א) עיע ס' סדר העם טפחת חלתם שלח שש"ששי("תטוחע
חמיזר11ן '8אטור.
יטר ב סיט ח ,חרה לשיג מאמר ו דרוש ז
ג)
וא
סעודמ

עיי

סימן3ד.

נקרא עליהם מלך דכתיב (תהלים מן ס) מלך אלקיםעל
טים ,וכתיב ר"מ"י ז)מי לא ייראך מלך הגוים ,מה
שאין כן בישראל כתיב ומהש ע ק בנים אתםלי"י

אלקיכם וכו' ,והש"י לנו אב( ,קדושין לב ).ואב שמהל
על כבודו כבודו מחול ,עלכן מהני לישראל תשובה,
והנה להיות לסימן ואותחיים אנטר אנחנו נקראים
בנים ,הנהקיימאלן במלך (ונתדין כב).איןרוכביןעל
סוסו,ואין כהטועמשין בשרביפו ,הנה כביכול אלו הד'
מינים נקראים שרבימוכיון שאין שר שולפ עליהם
בשרביפו ,על
כנ"ל ,והאיך אנחנו רשאים
להשתכחי
כרחךצריך לומר כמטום שאנחנובנים והש"ילגו אב,
וכיון שהוא כן סימוא מלתא שנתקבלה תשובתינו
כי אב שמחלעל כבודו כבודו מחול ,וזהו (וקרא כג ש
ולקחתם לכםביום הראשון ,הבן,ועיין מה שכתבתי
באריכות במאמר ח צלא דמהיסנותא (1מו ט4

ג)לדללן היבש פסול (סוכה כם),עיין ברא"ש;"8מ"פ
יבשמקריכשהלביןפניו כסוףוהייתיראיה
מירהטלמי (סוכהי"גי"א)דשמע לה(דיבשפסול) ס5מוק
(ההים ק15יז) לא המתים יהללויה ,וכתב הרא"ש אף
על5י דגמרא דירן פסל ליה מפעם הדר (רצ"ל ופט
לפסול אפילו לא הלבין פגיו כמת) ,אף על פי כן
ראיה גדולההיא,עד כאן ,והנה לכאורה שוודא דסרן
הרא"ש ז"ל לא ידענא ,דכיון דתלסודא דידןפליגי
אירהטלסי הלכיסא כד2לסודא דידן ובפדפ לקשמיר,
ומראה לי סודי"י ליראיו ,ומרן הרא"ש ז"ל גברא
דמאריהסייעיה לכוץ אל האמוץ דבאסת חד פעמא
היא ,דהנהידוע (וכע"ח שננם קיא לול"ב בגיספרהש
חיי"3ע שהואממשיךחייםמןדעתעליוןלנוהאפריון,
חלל כן ישק צריך להיות חלל ביט לכותל( ,חל"ל
בגימפריא חיתם) ,על בן בחטטעלבן כפת כסול כמו
שכיזבבירושלמי ,והוא הפעםעצטו שנתלמודאדידן
דבעיע הדר ,טד הדר הסלךהשמיני שלא נאמר בו
מיתה

בנני

מאמריחרשתשרי,מטמרסגאותחים

מיתה בתורה שראשית לו לס) ,הוא סוד

קצי דיג)

(
וענ"ש"ארוחיים
התיקון ממיתת האבירת מלכין קדמאין
וקיימין ,ואם כן לא פליני התלמודיים אהדדי ,הבן

הדבר.
שכים פ"א) סוד
ד)ועוף
אומר לך דברים בנו( ,פגע"-
הלולב הוא סוד צדיק *סוד עולם ,זהזא
נקראחי בסוד אברחי ("מ"ב כב ב)ובניהו בןיהוידע
בן איש חי ,על כן לולב כשהלבין פניו כמת פסול
כמו שכתב בירושלמי ,והוא עצמו פעמא דתלסודא
דידןדבעינן הדר תבת קגב) הדרתפניםזקןנ*),כימי
שיש בו בחינת יסוד חי יש לו הדרת פנים ,על כן
נאמר ביוסף (בראשית לס ו)ויהי יוסף יפה תואר ויפה
מראה סוד הדרת פנים זקן ,ואם כן לא פליני
התלמודיים אהדדי ,ברזך ונבחר בהם ובכהונתם
ה) שנא יבש פסול ור' יהודא מכשיר ,אמר רבא
מחלוקת בלולב ,דרבנן סברי מקשינן לולב
לאתרונ מה אתרונ בעי הדר וכו' ,ור' יהודא סבר
לא מקשינן לולב לאתרונ ,אבל באוערונ דברי הכל
הדרבעינן וסוכה לא().עיין גטם בממ"י ךתומפות פעם
פלונרעען) ,ונראה לי ,דרי יהודא סבר דלא מקשינן
לולב לארטרוב ,דאתרונ דוקאבעינן הדר שהוא בחינת
נוקבא בסוד (תעמת לא).אין אשה אלא ליופי( ,הגם
שמוד האתרונ הואגםכן בדכוראכמו שכתבהאריז"ל
שנ-ס נ"ב)עם כל זה בחינת טקבא היא כידוע,
(פרע"
י"נת מלכותבדכורא"(,תףלג")ומלךביפיותחזינה
ובח
עיניך) מהשאיןכן לולב,ורבנןסברימקשינן ,דבלולב
נטיבעינן הדר הדרתפנים זקן וכמו שכתבתילעיל,
וכדאשכחן ביוסףויהייוסף יפה תאר וכו' ,והמשכיל
יבין והשם הפוב יכפר.
ו) עוף בנמרא (סוכה לג ).מכפשי דהאי כפת תמרים

וכו' ,וחיטא כופתא ,אמר אביי

( %*5ג ט)

דרכיהדרכי נועם וכו' ,ואחר כך בהדס מקשי בגמרא
(שש ואימא הירדוף ,אמר אביי דרכיה דרכי נועם,
רבא אמר מהכאמכי"" ק האמת והשלום אהבו,עיין
שם ברש"י ותוספות למה נפר רבא עד הכא %א
אמרכן נם כן בלולב ,ונראהלי ,דהנה אמת רמז לנ'
המלדם
בדי הדם חסד נבורה תפארת
שס"ט
(פועי"
פ"א"
מ)עיר מ"ב קט ע"נ
ג*)עיןטיש טהטסימושל.

יששכר

דרנא דיסוד הוא רמוז בלולנ ,על כן נפר רבא עד
דמדכר נם כן מעניני הדס ,ויצדק על שניהן האמת
והשלום אהבו ,והבן
ז) שברכסן על נמילת לולב דייקא ולא על נמילת
אתרונ וכיוצא ,כתב האריז"ל
(מרע""
ש=ם=ג) משום דלולב רמזליסוד אברהסזליד ממשיך
השפע מן דעתעליון לנוהאפריוןג*),עיין שםדבריו
הקדושים ,ולדעתי נרמז הדבר הזה במסורת התורה,
נמסר ב' פעמים וליוסף ריש פסוקא( ,בראשית מא ג)
וליוסף יולד( ,דברים לג יק וליוסף אמר מבורכת ,כבר
רוו ).יוסף הוא בחינת יסוד אבר הסעיד
ידעת
(זחי
השפע מן ריש דרנין עד סוף כל דרנין ,וזהו
ממשיך
שנמסר ררם פסוק וליוסף יולד על כן וליוסף אמר
מבורכת ,רצ"ל להיות יוסף יסוד ראש לתולדה ,על
כן הוא ראש לאמירת הברכה ,ודי בזה

ח)עדך שםבנמרא (פשאלז)מוליךומביא מעלהומוריד

וכו' זאת אומרת שירי

טצוה טעכבין את

הפורענות ,נראהלי,עלפי מה שכרובתילעיל (מאמדי

סיטן ז) ממור הארת אוד מקיף של הנשמה המאירה
על נוף האדם ,ובשטיית המצוה
שהואכתבקכנלהיעונלבופלי,גבי
אבל
ההלכה ,מאיר אוד הפנימי
בשטיית הטצוה ביתר שאת ובחומרותומילידחסידי,
וזהמבלינבולולייעורכי כל אחדמחמירכפישירצה,
הנה הוא מאיר אור המקיף ,שהואאינו מונבל בכלי,
וכל מי שמקיים המצוה ביתר שאת מאיר ביותר
למרחוק האור מקיף ,ומהאור מקיף בורחיןימ
ק
הסקפרינין וכל הקליפות כמה דאת אמר הבהטנ"
וראו כל עמי הארץכי שםי"י נקרא עליך דייקא,
היינו אור המקיף שהוא על האדם ,והנה החומרות
ומילי דחמידי שישנם בכל המצות הם נקראיןשירי
מצוה,וזהו שאמרשירי מצוהטעכבין אתהפורענותו

כי אינס יכמין התבילי פהירין לנשח אל האדם
מגודל הארת האור הסקיף.
פ)מתניתין (סט 8מ) מקבלת אשה מיד בנהומיד
בעלה ומחזירתו למים וכו' ,הנה הנם
שהוצרך התנא להשמיענו דלא מיקרי איסור פלפול
לנבי אוטה הנם שאק זה טצורטת ,עם כל זה "ט
להושבוגן למה אמר בלשת חיוב פלבלת אוטה וכו'
כאילו לא מני בלאו הכי ,ונם למה ליה למיסר מיד
בנה

בני

מטריהאשתשרי,מאמרי4ג שתחים

כנה ומיד בעלה ,הוהליה למיסררובאי אשה להחזיר
וכו' ,ונראה לבארעלפי דברי כונת האריז"ל במצוה
ןכי הלולבומיניו
הזאות חח לשוט קופ"ח שכיס "8ס)די
הןז'חמדים חמתפשפין בטקבאדזעיר,והזעיר שהוא
אדם מנענע החמדים האלו ומעלה אותן עד הדעת
י נענוע זה הם סקבלין הארה
דאיר אאין ,ועליד
וחשםואזאנו מורידק הארה אל הטקבא שהוא בחזה,
תכן בכל הולכה והבאה שחגענע הלולב תגיעהו עד
החזה שלך להאיר לרחל המתחלת פרצופה משם,
עכ"ל ,הנה תתבונן בזה,כי אנשה פפורה מן מצות
הלולב,כי הזעיר דייקא שהוא אדם מנענע החסדים
האלו ומניעה לטקבא והנוקבא מקבלות אם כן מה
נחמד הדבר שאמר התנא כן בלשון חיוב ,מקבלת
האהוה וכו',דהייט אחר קיום המצוה מקבלת האשה
מיד הדכורא ,ואומר אני ברתוק הסביןיבין נם כן
סוד ומחזירתו למים חכל לדוגמא עליונה ,וארמוז לך
מוד אור ,טים ,רקיע ,הנה בהיות עדיין השפעת
החמדים בסוד הדעת דדכורא נקרא אשר ,ואחר כך
בנתינת האור מן המשפיע אל המקבל מחזירתו
לבחינת מי"ם ,ואחר כך מתהווה רקי"ע ,ויראתי
להרטיב הדבור ,והמשכיל יבק מוד ה' פעמים או"ר
ביום הרששת בסעירה בראשיות וה' פעמים מי"ם,
וה' פעמים רקי"ע ביום ב' ,והוא מוד (תהלים לנ ס)כי
מיג רקיע(,עייז בזהר
הוא אסרויחי ,אם"ר
במחמר ההוא יטקא בריה דד'
תרומה ח"ב
"
4
ק
י שכל לך ,תורבתןדברי התנא
מפרא) ,ומעתה אםעינ
מקבלת אופה וכו' ובחזירתו לטים ווצ' ,וכל דבריט
בדרך אפשר ,והשם הפוביכפרויסלח.

איי,

ת סו ).אמר ר' נחמן אתרונ שנפסלה
י) נמקשיריי
אסור לאוכלה ,להיות
אתרונ מרמז לבחינת מלכווץ ובחינת כלכות בכל
מקום היא טקבא ש ט אסר לשון נקבה,ודי בזה.
(פוסח שב"ס נ"ב)

יא)לדיעבונן

ל0ה בחרו להזכיר דוקא ב' שסות

חללו (מן ע"ב שסות(היי וטס פרג

הייטאני והו ,ונם טדאומרים בתחלהאני ואחר
ג"והו על כרחך הכונה על שם המ"פ המא על
פך
כ
הראשת שהוא נם כן כמוהו ,ופעפעבעי ,הנה ראה
זה מצאתי בם8ררזיאל,אנ"יציורוכת"י ,וח"וציורו
ודי"ו,לפיזהאנ"יבנימפריאאלהי"נעוה"ובנימפריא

"עטקטכנרש

נא

הוי"ה ,ולפי זה הכונה במה שבחרו הכ' שמות הללו
מספרציורן הוי"ה אלהי"ם ,הנה מן שםהוי"ה נעשה
לנו ניסים ננלים ,ומן שם אלקי"ם השועות נסתרות
מלובשין בפבע ,כידוע (8וד 0שהב פיס אלהי"ם
בנימפריא הפב"ע ,הנה מבוקשינושיעשהעמנוהש"י
ניסיםננליםוניסיםנסתרים (טספרב' השסותבציורן
י פ"ד)יעננו
הוא בנימפריא יב"ק כידוע (4ת-ח שעדי
בזיום קראנו),ולפיזה יצדקעלשמזכירין תחלה השם
אנ"י כי מבקשין תחלה על ישועות נמתרות על כל
פנים ,ואחר כך מבקשין נם כן עלנימים ננלים; ,ע"ז
ברכה 0ה%4שת סוכה סרק ד סשה ה4

יב) %41מך לך עוד,תעייןבפרי עץחיים (שעריום
הכפורים ה"ה)) מה שאומרים בנעילה

הוי"ה הוא האלקים ,ולכאורה הוהליה למימר אלקים
הוא הוי"ה,עיין שם הפעם להיות עליית המלכות
הוא קודם ואחרכך בשעתהנעילהוכו',עלכןאומרים
הוי"ה הוא האלקים ,ולפי זה בחנ הקדוש הזה דלא
שייך הפעם הזה שבתפלתנעילה ,אומריםאנ"י קודם
המרמזבציורו לשםאלקי"ם ואחרכך שםוה"ו המרמז
בציורו לשם הוי"ה,וכי היכי דלא ליתחזי ח"ו וכו',
אין אומרים כך בפירוש רק מרמוין הדבר כב' שמות
הללו,ויהי רצון שלא יאמרפינו דבר שלא כרצונו*)
*) הג"ח

נמחש (טכה פה ).גמיעת פטירתן מה הן שמרים וכה ר'
אליעזר אומר לי"ג ולך מזעזע ומקשו בגמרא מ84
ע"נ) והא קא כהטתהף גום שמום ודסר אחר חדף ,מכאן
תוכחת מנולה ם טלא לומר סמו שנהתגין השולם לומר
לסר ששקרה לותיזה טובה ,אומר לו,והכ"י ושכח ששולי
הגובחהזויגוזה ח10דדושי משתתף שםשסרםודבר אחר,

הצגתיושתבכאןלמשוישרתןהצרפו.

ינ) על8י מה שכמבאר הף 18ס) כונת הלולבומיניו
להחשיך החסדים סו הדעת לכנסכן
השראל ,על כן כרכרה וכמצוה ליפול הלולב ומיניו
במוכה ,שהוא זכר לענני הכבוד שהיו בזכותו של
אהרן הכהן (א"ש החמד) דכתיב ביה (פ6שמ ס ז)כי
שפתי כהן ישמרו דעוך ואתה תבין מה שכתב בזהר
חדש פרשת הללדות (ינ) חנ המוכות לקביל אהרן,
דבזכותיה הוו אזליו אישן שבעה עננקיאפיין
ישראל במכווג ובנין כך אינת עבדק מוכה וכה
וכד

ש

בני

גאותחים
מאמריחרשתשרי,מאמרי"

וכדאילין שבעה מיתוספן בברכאן ,כלעלכטש בשלימו
מניא ,עכ"ל ,ותיאבונן היטב בדברי מרן האריז"ל
(פין"" שכ"לל יראו נטרים ונתמחו ,בראותם חמ"ד
י"י טעולם ועד עטם על יראיו וצדקתו לבני בנים
לשומרי בריתו ולזוכרי פקודיו לקקנותם.
יד) בנוסח ביכה אחרונה של הלל ,יהללוך וכו'

וחמידיך צדיקים עושי רצונך ,איט
מובןג 4דהגהצדיק הוא עושה המצותכתיקונןעלפי
הדין וההלכה ,וחסיד נקרא המדקדק לקסטות לפנים
כהדורת הדיןומילי דחסידי ,ויתכן לפרשו בהלל של
חנ הסוכות שצרינין לאומרו עם נטילת הדי מינין
~נענע ע"ג נענועים מנין חם"ד להכהטיך החסדים
כידועמרן "-שכ"טפ"נ),הנההעיטיםכןנקראיםחסידים
להיות שמכהטיכין החסדים ,וכמו שאמרו כח"ב קיד)
איזהו חסיד המתחסד עם קונו ,אבל ישראל מנהול
תשוקתם למצוה ,אין ממתינין במצוה הלזו עד זמן
אמירת ההלל ,ובפרט שרוצים לקיים המצוה בתוך
הסוכה כמו שכתבתילעיל (סימן יג) ,הנה מברכין על
המצוה קודם התפלה בסוכה ,ומנענעים ח"ינענועים
כדין ,אםכן הם צדי"קנענועים ,אם כן נקראים בזה
החסידים גםכן צדיקים על שממהרין לעשות רצונך
סו) מנהג אבותיה תורה היא ,אחר שגומרין מצות
הלולב בהלל וההטענות והקפות ,מסירים
הלולב מידםומכריזין בקול רם (פליט ח ס) למען דעת
%עמי הארץכיהוי"ה הוא האלקיםאיןעוד ,וטעמא
בעי ,והראהלי לומר טעם גזה עלפי פה שפירשתי
בפרשת שופטים ועניש ת ג)כי ימצא בקרבך וכו'
וילךויעבוד אלהים אחריטוכו' ולשוחט או לירח או
לכל צבא דהטמיםאיטר לאצויתי הנה תיבות אשר
לאצויתיאינומובן ,וחטבזה מקום חםושלוםלטענות
י הטובה
האפיקורסים(,וכברדגרוגזהרבותינוכידי"
עליהם (פגעה ם)עיין שם) ,ואנחנו בעניינו פירשנו

ג 4שיקשבחותמטמרחסימןב.
ד) פיז רניט נחי שהאדםינ נ

יששכר

בנה (אמש ח"א שטפש קא) דהגההיטילת הטעות של
עבודה זרה בדור אנקש ,באמרם שמן הראוי לכבד
יעבוד לכוכבי השמים וכמיליהםלהיותן שרי המלך
שהש"י מסר בידם הנהנת העתם ,וכמבואר הדבר
ברמב"ם רטט הלכות עבודה זרה ,ולכאורה מהראף
להתבונן למהיהיה זה כאיסור ,הלא זה מכבוד המלך
שעובדין ומכבדין אתשריוועבדיך אבלונביןהעגין,
דחן אמת מחוייבין לכבד את שרי המלך בסיהם
ובהיבלותיהם ,מקום שאץ שם המלךבכבודו ובעצמו,
אבל העובד את שר המלךבהיכל המלך הנהנתחייב
ראשו ,הלא רופאהאוריהההחיעל שאמרבפנידוד

(שח"ג ש הסואדוני יואבנתחייבכידוע הבת ט),ולפי
זה צא ובדוק מקום שאין שם כנוד מלכותו ית"ש,
הלא מלא כל הארץכבודוולית אתרפנוימיניה,ומי
שמכבד ועובד איזה דבר חוץ מכבודו ית"ש הלא
הוא כופר בדבר זה והוא נדירה נ
י זה
אתמוהרמהצ,ותי,פ
יקשה לך אםכןאיךאנו מכבדין
היינו
תשמישי המצות מחבגין ומנשקין אותן ,הלא הח4
בפני המלךובהיכלוואיןעוד מלבדו ,זהאינו קהטיא,
דכיון דזהו מצוה שנצטוינו מפיו ית"ש ,הנה אמר
ונעשה רצונו ,אם ק רצונו כביכול מלובש בהמצוה,

וכמו שהארכנו במקום אחר וסד"כ שס 4ובזוהר הקדדם
(ח"ב פה ):קורא ומכנס להמצותכביכול איברק דמלכא,
כי כביכול כח המצוה ברוך חח 4מלובש גהמצוה,
מה שאין כן העוכר ומכבד אח צבא השמים שאין
בזהציווי מאת הש"י הנההיאכפירהוכמו שכתכתי
לעיל,וזהו שאמר הכתובאולכל צבא השמיםאיטר לא
צויתי ק ,הבן,עלכן מנהגאבותינו תורה היא כאשר
אנחנו טשתעשעיםומכבדין את מצותד'מינים אשר
נתןלנוהש"י באהבהוגזמן שמשתינך הנה לאהצלה
ש אנט ח"ו שמותרלעבודאיזה דגרזולת הבורא
ית"ש ,חלילהחלילה להעלותזה שיב
 ,רק מה שאנו
מכבדין את המצות על כי נח המצוה ברוך הוא
מלובש גה ,והחש אוטר קדשנו במצותיו וכוט זה,
שכן בנמר המצוה אט
ותומרים למען דעת
יזי
רא
כו
כלעמי הארץכי הוי"המה
ה
יאלקיםאיןעוד ,הגן.

יב

ש

בני

מ8רהיש תשף ,פשוינ,חותםמלש

22,4טכיר

נב

מאמר יב
שתם מלא
נוידוברמענינייוםהושענא,והואיום גמרההתימהכפי המקובלבישראל,
וכמבוארבזוהרהקדחיח"י ם 4ידוברעודענינ
יםהמהלקאפ.ותביוםהזהובששי
יומידהג ,תקרא המאמר הות
א)קימאלן בדבר החשובבעינן הותם בתוך הותם ,לפני הקב"ה,רבונו שלעולם,עליוניםותהוענים שלך

אין לך דבריישו
ב בעולם כישראל,
על כן הנם שנחתמו להיים ולישועה ולרחמים ביום
הסליחה ,עם כל זהצריכיןעדיין חותם תוך חותם
ביום ההשענא ,ואמרו חז"ל (ע"ז כס ).בדבר ההשוב
הנשלה ביד גוי דבעינן הותם בתוך הוחם דכולי
תאי לא מרחי ומזייפי ,הוא הדין בנידת הכשרפ
הקדהש העליוןכיון שננמר לפובה הותם תוך הותם,
שוב לא פרחי הקליפות והמקפרינים לקפרנ ולומר
ח"ושינרום ההפא,הבן הדבר.
והנה לשת הז"ל שאמרו הותם תוך הותם %א אמרו
ב' התימוך הבנתי טדברי הרמ"ז ז"לא)מילוי
תיבת הות"ם החש נם כן בנימפריא הות"ם דהייט
(ת' א"ו א"ו מ') בנימפריא הות"ם ,ונראהלי דזהו

שימדהפייפן (שישא לעם מ חהר"ת) אמוניםובינונים
התום הותם מלא,היית הותםבמטוי הוא הותם תוך
הותם,הייה הותםדיוםהכפורים והותםדיום הושענא
רבה ,ויציבא מילתא נםלפי דברי הכווטת של מרן
האריז"ל (ולע"ח פראופ"י) הווזםדיום הכפורים הם נ'
שמות אהי"ה במילחשן ,היינו קם"א קנ"א קם"נ
בגימפריא הות"ם עם הכולל כידוע ,והותם דיום
הושענא רבה הוא מילואי השסות הנזכר בזית
הפק"פ בנימפרהש ודצ"ג ש כן נקוא הותם תוך
הותשחשי"ה יתבאר במאמרי
קיהודא שלים(ניפו ק
עודמענין הזה בפסוק ביה"ש" 0שימני כהותם ש
לבך8 ,רע שתש ופרקאסיפן שצ4

י יי

ב)פסיכצעא (תם ק אחא בשם ר'יומי בר
חנינא ,בשעה שעלה משה למרום שמע
קשו של הקב"ה שיחשב הנוסק בפרשת פרה תשומר
אליעזר בני אוסר 5רה בת שתים וכו' ,אטר סשה
א) יש 4חרקה חמוש גשם וששלביטוי שוח אלף סג"1ח.

ואתה יחשב ואומר הלכה כהשמו של בשר ודם ,אסר
לו הקב"ה ,עתיד צדיק אהד לעתוד בערמי ועתיד
לפתוח בפרות פרה תחילה ,ר'אלינער אומר פרה
בת שתיםוכו' ,אמרלפניו ,רבונו של עטם,יחי רצה
שיצא זה מהלצון ,אמר לו הקב"ה ,הייך שיצא זה
מחלציך ,הדא הוא דכתיב (שפת ש ק חשם האהד
אליעזר ,שם אותו המיוחד אליעזר ,עכ"ל ,הנה כל
דרוכת הפסיקתא הו 14לתרץ למה אמר הכתוב חשם
האהדאליעזר ,הוהליה למיסר השםוהשני וכו' ,אבל
קשה הדבר מאד להבין ,דפנה לויהיה שהיה הדבר
בקבלהאצלםשכךהיההסעפנהוזההואהרמזבתורה,
אף על פי כן יש לתמוה הפלא ופלא בחנו השהשק
הנמרץ שהשק כנשה שישא זה מחלציו על אוסרו
פרה בת שתים וכו' ,ועוד רבו כמו רבו הדקדוקים,
אינןנעלמיםמעי
ן כלכהשכיל 188 ,שנוא ד8רקאהיפן שכ41
ונרעפו,לי דהנה  "8חו"ש הנאות נהג פוהק כעזם ר'
אלינער החש ר' אלסטר
ר'אליעזרבן
י
ד
נ
ה
הורקטג וידוע (ז"" שיא 9ג) דבעבור זה נקרא ר'
אליעזר
על שהיה נלגול ראובן בכור ישראל
י
ד
נ
ה
%
צ
י
נ
ש
ח
ה
על כן
מן נזירת עשרה הרוני שכות
(שהיו נלטלי שכפים שמכרו את יוסף) רק טעפפ
והשליכוהו אל הבורוניצול אחרכך (כמבחשר בממכת
עבודה זרה (סו"
ף (נרשפת  6כק
 ,כמו שפסק על יומ
השליכו אותו אל הבור וכו' למען הציל אוהו וכו',
השארי דהשבפים שמכרוהו נתנלנלו בקושרה הרוני
מלכות וקבלועונשן על שנרמוליוסף אבידת עשרה
פיפץ דאזדריקו לטגגא (ת"ו ה50 ,קי 4.כן כ14שר
סיפר רבןיוחנן בן זכאי רבו של ר' אליעזרשבין,
הנה שיבהו מאצת ב הס בורמיד ונאיט מאבד פיפה,
כמ שכתבתי במקוש בעזרתהש"י ונהה פשוש אדח
שש 4יהנה להיות ר' אליעזר נלנול ראובן שפושת
בתשובה

עי

בני

מאטריחישתשר,ממי

ינ,חותםמלש

בתוטזבה תחלה (נסו וטאסרז חו"ל (גיר פ"ד יט) אסר
הקב"ה לראובן אתה פתחת בתשובה תחלה חייך
שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה ומנו ההטע
ד דיוש ג
וכו' ,נתבאר לעיל ב
דירעוזשךי התשובה (סימי
ל
סימן ט" ,והנה ר' א
נלנולו של ראובן הבעל
תשוכח ,הנה לו יאחה לפסוקהדין וההלכה שלזמני
ועיתותי התשובה כאשר יתבאראי"ה

ההגה ג' זמנים להפסקותהדין כביתדין של מעלה,
היינו בראש השנהיכתבודוביום צום כפור
יחתמון ,ובהושענא רבה נמרהחתימהמסירתהפתקין
כמו שכתב בזהר (ח"ג ל ,)8אם כן הואכעין ביתדין
של מטה אשר נעשהענינם בכתיבה וחתימהומסירה,
(מה רבוטעוניךי"י כולם בחכמהקלטית ,חכ"םראשי
תיבות התימה כתיבהכלסירה) ,והנה אלו הנ' זמנים

אשר קבעם הש"י לתעיבה חתיטה מסירה לפתוח

פתח לשביס ,הלא המה לדעתי ננד הנ' מוחין אשר
האדם חומאעלידם,כי(סיפה ה)אין אדם חוכא אלא
אםכן נכנס בו רוח שפות שלא שמר שכלו בהכמתו
ובינתו ודעתו הלא המה תלת חללי גולנלתא אשר
גדיוש 48
הם במוח ,כתבנו מזה במקום אחר(4די פ5י

בהנה כבר כתבנו במקום אחר (ית נאמי ב סים
על האדקאסרירבנן בשלשהימיהנביהאנטר
כחטה הוסיףיום אחד מדעתו (שגת פז).כי הש"י אמר
וקדשתםהיום ומחר ,וכחטה אמרהיונכונים לשלשת
ימים ,ואמרו בנמרא מאי דרש ,ואמרו דרש וקדשתם
היום ומחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו,
והקשו בתוספות ד"ה 19ק אם כן היקש הוא וניתן
לדרושוהאיךאמרוהוסיףמדעתו,וכתבנו מזהבדרסטי
חנ השבועות (שם) ,דהנה יש להתבונן איזה טעם
למה לא אמר הש"י בפירוט שלשה ימים ,אך החש
לדעתי ,דקבלת התורה היתה צריכה להיות בחכמה
בינה ודעת ,וידוע דבהינת היעת אינו כלי בפני
עצמו רק הוא נכהטך מן חכמה ובינה להשפיע בתוך
המדות( ,והדברים ארוכים לא עת האסף פהיעוין
בדברינו בדרסטי חנ השבועות) ,והדעתשייךליהטה
נשמתו מן סוד הדעת (ל-ת שסות מ) אשרידעוי"י
וכו' (דגרי לד י) ,על כן בחינת הדעת (הנכהטך מן
חכמה בינה) צריך הוא להטוטיך לישראל ,על כן
אמר הש"י בו בלשון (לא בפירוש) וקדשתם היום

)1
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ומחר (ננד בחינת חנפה ובינה) ,זטשה מזד דמעת
המציא מזהיום שלטטי הוא נגד בחינת הדעת ,וזהו
שאמרו כהטההוסיףיום אחד סדעת"ו,והבן.
יוצא לט מזת שההערהומצותיהניחנו בחכמהובינה
ודעות ובחינת חכמה ובינה שתים זו שסענו
בפירוטמפי הנכורה,ובחינההשלישיתבחינת הדעת
ניתוסף עלידי כהטה שהמציא זה מדברי דהט"יכי
כהטה הוא סוד הדעת כנ"ל ,והנה כשיעבור האדם
ח"ו על דברי תורה ,ניתן מאתו יתברך ג' זמנים
לשבים ,כתיבה ,חתימה ,וםסירה ,ננד חכמה ,בינה,
ודעות
רמנהידוע דמר4הט השנה מתחעיןימיהדין לשפופ
תבל בצדק ובם"טרים ,מישרים הם מנצפ"ך
כנודע (ז"" והיש פא) (דינים ה' נבורות) בנימטריא
פ"ר,וכשתמרקםלה'חלקיםשוים כל אחד מהחמשה
נבורות בנימפריא נ"ו (החש סוד נ"ו ה' פעמים
המחכרים בפסוק (שלש  1ט)וימינועם המצורףלשיר
שלפגעים ,והםויהי טעםי"יאלקינ"ועלינ"ו ומעשה
ידי"3ו כוננה עלינ"ו ומעשה ידינ"ו) ,והמתקתו על
ידי שנכשך הא'לכל אחדטהנ"וונעשהז"נבנימפריא
הוי"ה שם החסד והרחמים ,בסוד הכחוב א"ל
י"ה ויאר לנ"ו ,נמצא נתהווה מן פ"ר פרה ,נמצא
"י
טו
ה
פרחהחשסוד המתקתהדיניםלגלכן שמהרתפסאימ),
פיזילק נשטר פשו קסיט נשטר 1סיי "0 ,קטןחיי

י

פ5רגיט

ז4

ההגהלפי זה תתבונן ,כשעלה כהטה למרום שמעקעו
ראובן
של הקב"ה שאמר בשםר'אליעזר
(נלהננ~ה רמז
הבעל תשובה תחלה) פדה בת שתים,
בדברים המתקתהדינים להתהוותמן פ"ר פר"ה ,הנה
החש רק בת שתיםהיית ב' פעמים ,בזמן הכתיבה
בהסחט השנה ובחתימהביום הכפורים ,ואחר כך אם
יביא כלאילי נביות וכו' ,והש"י השמיע זה לכהנה
סוד הדעת ,כדי שהחש יוסיף עוד זמן אחד מדעתו
וכנ"לבימי הנבלה,אזי ביקש כהטה שהוא סוד הדעת
שיצא ר' אליעזר בעל המאמר הזה מחלציו ,ויהיה
בו בחינת הדעות ויתארך עוד זמן אחד לתשובה
~המתקת הדינים ננד בחינת הדעות ומהרצה לזה
הש"י,כי לבעבור זהוהטמיע זה הש"י לכהטהוכענין
הנאמר בסתן תורה ,הדא החש דכהיב פטם האחד

*ין

בני

משריודשתשרי ,שטריב,חותם8לח

אליעזר ,וארכאניתןלשבים להמתיקמעליהםהדינים
עד יום הושענא רבה בממירת הפתקין
למעתה תתבונן ,מה דאפליגו בגיטין (בג )אי עדי
חתימה כרתיאיעדי ממירה כרתי ואיפמק
להלכה עדי ממירה כרתי ,כן להלכה גם כן בגבהי
מרומים ,כמו שאנחנו פומקין ההלכה בביתדין של
מטהכןפוסקים גםכןבביתדין של מעלה,וזהושיש

לפרש בפמוק(תייש פו ה)כי חוק לישראל (מה שנקלטה
אצל ישראל לחוק והלכה) ,הוא כהכפם לאלקי יעקב

(פומקים כן הלכה בגבהי מרומים)
ורישי
ן לפי זה החולקים במשנתינו בזאת ההלכה,
הלא המה ר' מאיר מבירא ליהעדי חתימה
כרתי,ור'אליעזרמביראליהעדי ממירה כרתי ,והנה
התוספותיו"פ (כסין פ"נ סיד)הסארי מחבריםאחרונים
הגיהור' אלעזר(היינור' אלעזרבן שמוע) ,ולכאורה
פעמם היוד דהרי פמקו בגמרא עדי ממירה כרתי,
ואי נרמינן ר' אליעזר ,הרי אמרו בכמה מקומות
(שנה שו) ר' אליעזר שמותי הוא ,על כן גזרו אומר
דנרמינן ר' אלעזר ,ועל פיהם הוגה כן בדפוסים
דברינו הנ"לאיןצריך להגיה ולשבש
החדשינו
ת
ו
הנומחא
א
ו
ה
,
ת
ו
נ
ש
י
ה
א
ו
ה
אדרבא
ר' אליעזר
(הגדול) דאמר פרה בת שתים כנ"ל ,וביקש משה
רחמים שיצא מחלציו והמכים הקב"ה עלידו ,על כן
י ממירה כרתי והלמדא כוותיה( ,יזו אפש
פמק עד
הצבא רעעשכיק
ומעתה מה שהקדמונים מיליה תחלת טוף ר"ה) אפנתו
מימנא מטס צ ה) ארי"ה שאגמי לא יירא,
ראשי תיבות אלול ריהט השנה יום הכפורים
ה~שענא רבה ,הנה אנןנמי נימא ,כתיב"ה חתימ"ה
ממיר"ה בגימטריא ארי"ה בהחזרת השל"ף לשל"ף
(כנודע במוך הפסוק שברים לב ל) איכה ירדוף אחד
שלף ב 4וזהו שיש לרכה גם כן (ההלש כב כב) הקטיעני
מפי אריה ,שלא יקפרגו המקפריגים בג' עתים אשר
ממפרן ארי"ה ומקרני ר"מים וכו' היינו מהתחלת
ראש השנה עד החתימה בנערתיום הכפורים ר"מ
שעוורוכן מהחתימה הזאת עד התחלתליל ההטענא

יפי

י בזה9( ,ץ אמש דפהף סוסן שכחך
רבה,וד

ב) שייןנוצריגןיד
ן אורהצדיקים דרךו' ,שפצ סל ש"צ פגו
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ט

נ)כלדץ שאנחשמתפלליןבימים הללובלשון ההטענא,
וכן קורין ליום גמר החתימה יום ההטענא
רבה ,נראהלי ,דהכוונההיא ההטע נ"א,היינותקטיע
לנו לקבל צעקתינו בנ"א ימים מן ראש חדש אלול
עד היום ההוא ,וגם כן הושע נ"א ,תקטיע לנו ביום
הנ"א ,יום נטר החתימה מטירת הפתקין לטובה
ולרחמים ולחיים המללום ולגאולה שלימה לישראל

אמן.

ד) טעם קרוב לפשוטו מה שנוהגין לקלטות הקפות
בחג המוכות ,וגם (פכה מה ).בבית המקדש
היו
את המזבח ,ובפרפ ביום ערבה הנקרא
י
י
פ
י
ק
מ
אצלינו יום הושענא רבה ,הנה מרן האריז"ל כוכב
בכוונות (מרו"ח שכ"מ פ-ו) כל ההקשתלכוין שם א"ל
במילואו כזה אל"ף למ"ד בגימטריא הק"ף ,ואבאר
לך את פטרעם לבבי ,הנה הבפיח השי"ת לאברהם
אבינו (נפשיתיז ים) אבל שרה נוטתך יולדת לך בן
וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו
לברית עולם לזרעו אחריו ,ולישמעאל שמעתיך הנה
ברכתי אותווכו' תחתיולגוי גדש ,ואתבריתי אקים
את יצחק וכו' ,ובדרשות חז"ל (י"ר מז ה) (הביא זה
גםכןרש"יבפירוטו (במאשרתיז כ) )0אמרר' אבא מכאן
למד קל וחומר בן הגבירה מבן האמה ,כתיב הנה
ברכתיאותווהפריתיאותווהרביתיאותוזהישמעאל
וקל וחומר ואת בריתי אקים את יצחק ,עכ"ל ,הנה
על כרחך דרשתר' אבא הוא ,משום דהוקשהלודהרי
כבר נאמר והקימותי את בריתי אתו לברית עתם
וכו' למה ליה למישר שוב ואת בריתי אקים את
יצחק ,על כן פירש דהכי קאמר ,תוכל ללמוד קל
וחומר בן הגבירה מבן האמה ,אבל אכתי לא נדע
למהלן הקל וחומר,כיון שכבר מפורש הדבר הבפחת
אלקינו ית"ש ומה יתן ומהיומיף שוב הקל וחומר,
ונראהלי שזהו הבמחה גדולה מאלקינוית"יםאלקינו
מרחם ,אשר הבמיח לאבינו לאברהםאיך יחגהג עם
זרעו של יצחק ,דהגה ההבמחה הקודמת שאמר לו
הש"י והקימותי את בריתי אתו לברית עתם לזרעו
אחריו ,היינו זרעו המיוחם אהריו יתנהגו אחריו
בתורה ומצות ומעשים פובים ,והנה אם ח"ו באיזה
זמן לא יתנהגו אחריו לילך בדרכיו בתורה ומצווך
הנה יש חשש ח"ו להפרת הברית ועל כל פנים
לעונשים ח"ו כמבואר בתורה אם בחקותי תלכווכו'

חים

בני

יששכו

משריחרשתשרי,מאמריב,חותםפלא

ואם לא תשמעו וכו' ,הנה היוצר כל הוא אלקינו
הסרחם  4בניו העמוסים מני בפן ,שוב הבסיח
הבפחה שנית ולישמעאל שמעתיך הנה ברטטי
והפריתי והרביתי קל וחומר ואת בריתי אקים את
יצחק,היינואפילו אם ח"ו אם לאיהיהבניועמוסים
בתורה ומצות ,הנה נלמד קל וחומר מישמעאל שהוא
בן האמה ואינו בן תורה ומצות קל וחומר מעתה
לבן הנבירה ,וקל וחומר ניתן לדרגש עלפי התורה

והנה כברידועלךעלפי
קבלת רבותינו אשר הי"נ מדות שהתורה
נדרשת בהםהן המה מפתחותמכווניםלעורר ולפתוח
הי"נ מדות של רחמים ,וכל מדה ומדה שימדוד האדם
בלימוד התורה שבעל פה מעורר כננדו המדה בנבהי
מרומים המבוארים בתורה שבכתב א"ל רחו"םוחנון
ונו' ,וכמו שכתב הרב החסיד הקדהפ מהרד"ב זצוק"ל
(מרד דבריו ליעקב סי 4קנז) אשך כחטהרבינו ע"ה ביקש
(משבריביג) א"ל נא רפא וכו' ,השיבודביקי שילמוד
יזהיעורר מדת א"ל,
קל וחומרואביהירקוכו',עליד
וכבר ידעת (ז""ג קלס) שם א"ל הוא המדה הראשונה
מן היקנ מדוות והוא מה שנאמר (תהלים גב ג) חסד
י הקל
כל היום,כי הוא חסדעליון בל ימופ ,ועליד
וחומר שהוא המדה הראשונה שהתורה נדרשת
מעוררים א"ל חסידעליון.
ובזה תבין ,המלאך אמר להנר (בדאיית מז"א) וקראת
שמו ישמעאלגי שמע הוי"ה אלענייך ,הנה
לפי הטעםהוי ליה לקרותו שמעאל שכבר שמע ,לא
ישמעאל ,אבל לפי הנ"ל יתכן שנקרא "פם"ע א"ל,
שעלידו "פמעאל בכלזמןועידן צעקתישראלאפילו
מה שכתבתי כמהפעמיםג)

אי

צעקתם ותעורר עליהם רחמיך הרגים להושיעם
ולנאלם נאולחעולם ,הנהעלידי הקל וחומרמעוררים
מדת א"ל שהיא החסדעליון ויסכרפי המקפרינים,
כיון שנתעוררים הרחמיםהעליונים זקן טלא רחמים,
על כן שם א"ל במילואו ופובו בנימפריא הק"ף,
שהוא הקף ושטירה מן כל המקפריניםומן כלשונאי
שנה סוף
ישראל,וזהו שאומרים בטסח הסליחות
(ע
ד" 4אבן) א"ל מל"א רחמים ,ואתה
תשבריין.
דמעתה אחרי הודיענוי"י אלקינו את כל אלה,בין
תבין את אשר לפניך ,הנהבימי התשובה
הן המהימי הדין לשפופ תבל בצדק ,הנה ישראל
עם קרובו מסדרים מענותיהם ,והנה בנבהי מרומים
בעת הטשפפ הנה "טמיימינים ומשסאתים ,ונתבקר
פנקסיהם של ישראל ,הנה קודם מסירת הפתקים
והפסקים לבעלי וכו' ציונו היוצר בל הוא אלקינו
המרחם על בניו זרע עבדיו אברהם יצחק ויעקב,
הנהצונויזוכהגה ).להקריב בחנ הקדרם הזהע'פרים
בשבילע' אומותליחן להם כח הקיום ,והנהעלידי
ה אגחגובניו ית"שיש לנו לפעון קל וחומר הניתן
י
לדרגש ,באסרינו ,רבונו של עולם אם לעוברי רצונך
ם וצוית לנו להקריב קרבנות עבורם
אתה חסעייה
ל
ק
,
ם
ו
י
ק
ה
ר
ס
ו
ח
ו
ך
י
נ
ב
ל
להם
ח
כ
בכדי ליתן
עייפי
רצונךילידי שקטועך על אחת כמה וכמה שתרחם
עליהם אפילו חס ויחלום אינם ראויים לכך ,הנה על
4די הקל וחומר מעוררים מדת א"ל שהוא במילותו
הק ף הטמירה מז כל המקפרינים ,הנה הקל וחוסר
הזהלמדיזואין כשיבין ,והוא מנהנ ההקפות בכוונת
שם א לבמילויגיסמריא
)
הק ףשאנחנועוטים בחג
 18כדברים דבלה תוכל

מ:::םננגנ: :ני:ן::
יהפעוע"י הקל וחומרמן ישמעאל ,באמרם ,רבונו של
עתם אם לישמעאל שהוא בן האסהואינוסבני תורה
ומצות ואדרבאוכו' הנה שמעתצעקתו הנם שלאהיה

:2:מג:יוייא

עיסךקי השסרי"זיאלעסך

שי

אשר (כרטב גז) ריקנין שבהם מלאים מצות כרימת
והם מבני הנבירה 4 ,אחת כמה וכמה שתשמע
ג)

קיץ ראשחיש מאמר דפיסן ג דף טה עוג בצרוחב.

שי
* צ""

4

הע פרים בשביל הע' כי ערבהאיז בה לא טסם
אוסות' כביכול אנחנו רי"'לנשרית588י1פיז
באים בזרוע מכח הסל הנהיצתהלנו ה"טועח פגת

ויד

קונ

וחם 4.שאהפך נ
 ,א
הכל לרחמים ולישועה לדורותתפילוח"ופיזבידעו
מצות ומצשים טוביםכנ"ל.
לכנסתישראל וכשתקטע
הש"י עם כנסת ישראל ביום השמיני ,אק שפן ואק
יוזעם ורככהלו.
פגערע,אופי
אפרש

פ..א

בבבי

מאמריחרשתשרי,מאמריבעחותםמלא

אפרש לךאיזהגרגרים בתפלות שאנחנו נוהגך
לומרבהקפה,קמאקמאדמטילידיכידה'

הטובהעלינו.

ה) בהקפה ראשונה אוסרים ההטענא למען אמיתך,
לכאורה לאנודעפירהטו ,תראהלי,עלפי
מה שאמרו רז"ל בסמוק (בראומה ד בג) 51אמר למך
לנשיווכו'כי שבעתיםיוקם קקימךשבעים הטבעה
ודרשו רז"ל (ב"ר בג ד ,ע8ן רפ"י) נוהיו נוטיו פושטות
ממנומפנינזרתהמבי 1אמר 1מה אעילידו
ת לבהלה,
,
ת
ו
ר
ו
אמר להן למך ,ומהקין שהרג נתלהלוז' ד אני
שלא הרגתי על אחת כמה וכמה שיתלולישביעיות
הרבה ,וזהו קל וחומר של שמורג דאםכןאין הקב"ה
נובה את חובו ומאמת את דבריו ,אלו דבריהם ז"ל,
והנה תתבונןלפי זה ,הנם שהקל וחומרניתן לדרהט
עלפי התורה,באופןכזה לאמהנימידי,כיון שבהכרח
הוא כביכול שטר הש"י יאמת את דבריו ,ולפי זה,
זה הוא בקשתינו ,הנם שח"ואיןאנוראויים לקטועה,
עם כלזה הושענאלמען אמיתך,כיון שכבר הבמחתנו
כל הבפחותוהייעודים עלידי הנבהרים ,הנה כביכול
בהכרח הוא יטתאסת את דבריךכי (במרבר בג ים) לא
איש אלויכזבובן אדם ויתנחם ההוא אמר %א יעשה
וכו'*)

') הג"ח

ין2שכר

מ

אמיתך ,למען מדת ואמת שהבמחתנו ,חטאי"יפניו

אליך ,והבן.
ז)וכלעין הנ"ל ,בגאלו אבותינו ממצרים )." 8"4
בכח דהום (ש 818גי) אהישה 4הטראהי"ה,
היינו כ"א פעמים כ"א מספרו אמ"ת (ע"" שס"ס 4"8
והנה דרשו חז"ל (בינות ט)פירפה אחיה אשר אהיה,
אהיה עמהם בשעבוד זה (ואנאלם) וכן אהיה עמהם
בנליות (ואנאלם) ,והנה הוא הכמחת הש"י ,וזהו
שאומרים הושענא למען אמת"ך ,היית אהי"ה אשר
אהי"הבניממריא אם"תכנ"ל.
ח)ערר יתפרש הושענא למען אמיתך,כיון שהיום
ההוא יום החותם ,הנה (שנ 8ט ).החותם
של הקב"ה אם"וג ממילא ביום החותם יזכרלפניך
לעמת כל הייעודים המוכים שהבמחתנו יוצרעו על

ידי נביאך.

מ) למען בריתך ,הנה ומאשית ס ט) נשבע הקב"ה
שלא יהיה עוד המים למבול ולא יכרת
כל בשר ,וכרתברית עם כל בשר ,וכאשריהיההענן
הארץ ונראתה הקשתבענןוזכרתי אתכריתי אשר
ביני וביניכם ונו' ,הנה לפי זה הנה מועיל כריצוע
הבריתאפילויהיושונאינומחוייבים כליה כמו בדור
המבול ,הנהיועיל לזה זכרון כריתתהבריום וזהו גם
כן מהשאנומתפלליםההטענאלמעןבריתך,אפילו אק
בידינוזכותח"ו ,הלאלזהיועילכריתתהברית שכרת
עמנו ,ובפרם בכריתת ברית בין הבתרים לאברהם

י

תטה תביז גם ק טעם פשוט למצות שרבה מנהגנביאים
וכמו שכתבתילעיל שרבהאין בה לא טעם ולאריח,
להורות אפילו אין בט מצות ומעשים טובים כל כך הרי
הבטחתנו עלידיהנביאים.

אבינו.

ו) ןי1עסט4ש עוד החטענא לשען אמיתך ,עלפי מה
שפירשתיבדברי חז"ל (ברכותב).וכאמר
הקב"ה למלאכים וכי לא אחטא פנים לישראל ,אני
אמרתי ואכלת הטבעת וברכת והם מדקדקים על
עצמם עד כזית וכביצה(עיין בדרהטי השבתות
(סטי
גיטו)ובדרהטי ראש השנה שקטטר גדישוסינן ח)
י מה שכתבתי שם,
כלהענין),ובקיצור אומר לךעלפ
מדה השביעית שבי"נ מדות הוא מדת ואמון הופ
כביכ %סודאורפנים אורפני מלךחייםתריןתפוחין
קדישיךכנודע והע"ח שי"א "8ח 4והנה הדברים ארוכים,
כשח"ואיןזכותלישראל ,הנה הקב"הנבטא להםפנים
היינומן מדת ואמת אורפני מלך,וזהו ההטענאלמען

יא) במנקמה שניה אנחנו מתפללקעל בית המקדש
אבן שתיה ,בית הבחירה וכו' ,דהקפה
שניההיא ננדיצחק ננד עמוד העבודה ,והוא נתקרב

י
)למען נדלך ותפארתך,נ'דיינים הם (כנ"ע אוע ש4
מדת הנדולה (חסד) ,וסדת הגבורה (דין),
ומדת התפארת(רחמים),והנה מדתהנדולה והתפארת
הלא המה חמד ורחמים והסהרבינו ננד מדת הדק,
והלכה כרבים ,וזהו הושענא לסען נדלך ותפארתך,
כל
הללו אנו אומרים בהקפה ראשונה
הנה המענווי
שהוא ננד אברהם אטט החמד ,לעורר החסד אפילו
באיןזכויך הנה יש לנו מענות לעורר החסד מונת
חנם וכסו שנתבאר.

עשה

בני

מטריחרשתשרי,באמריב,חותםמלט

לעולה בעצמו להש"י ,והוא אשר עתיד להעליץ מוב
בעדינו במהרהבימינו כמבואר בנמרא ושבת פט) אשר
יחשוב חשבון עם הש"י,כי(ע "-שהה פ-ה) השבון הוא
בחינת צמצום,והוא מדתו מדתהנבורה שהואצמצום.

יב)אומרים בהקפה זו שבחי מקום המקודש ,אבן
שתיה ,בית הבחירה ,הכל לשבח ,אבל
אסרינו נרן ארנן מהו השבח ,ואדרבא ,אבל תדעכי
לא בסקרה היה הדבר שהיה מקום המקודש לעבודה
מקוםנרן בתחלה ,להורות שבכאןהיא מקום השראת
הכבוד כביכול רנ"ב איברין וכו' עם המפתח שאמר
ר'עקיבא במסכתבכורות (0ה) הוא רנקנ,וכן תתבונן
רות המואביה כשרצתה להעמיד מלכות בית דוד
באת אלבועז אלהנר"ן (פות נ4הבן הדבר
ינ) בדץקפוץ שלישית ננד יעקב אשר נקרא שמו
ישראל ,אנו ששירין שבחי האומה
הישראלית בני ישראל ,ובנבהי מרומים ננד מדת
תפאר"ת "טרא"ל.
יד) קלמרים בהקפהזו נאה וסורה דמת"ה לתמ"ר,

יש

לפרקט,הכנסתישראלהקדושההלזו
הנה החש בדומה לתמר ~תו של יהודה ,עם היות
שנתפרשה מבית יהודה ,עם כל זה היתה מהדרת
ומחזרת אחריו להעמיד ממם המלכות ,כן כנסיה
הקדישה עם היות שהיא נשה וסורה מבית אביה,
עם כלזההיא מתדמית לתמר שהיא מהדרת ומחזרת
להעמיד מלכות שמינע וזה ממוקשם כל הימים.

פ0ריפ
ט לפרש ,דמתה לתמר ההרונה עליך ,נרדמת

לתמר הנ"ל שאמרה(סוס"י) מופב שאשליך
עימי לתוך כבשן האהד ולא אלבין פניווי
ל יהודה
ברבים ,כל הכנסת ישראל הקדושה נידמת לתמר
החרונהעליךואינה רוצה בשוםאופןכביכין להלבין
וכו' לכפור ח"ו אפילו בשינוי ערקתא דמסאני,
ובהעסיק יותר ,דמתה לתמר הנ"ל ,דהנה (גרסות לב).
ד) ציץ הלאטת מהרנ"אסיפן קפו ,אנהק דפרקא סימן קסנ

יששכר

הש"י כעצמו כביכול אומר (סיכה ר 81 )1מטך הרעותם
היינו שברא היצר הרע המחפיא אוחרו ,עם כל זה
הכנסת ישראלהקדודיהאינםלוקחיםזה לסבראלוזיר
אתה גרמת לנו ,רק אומרים ואתה צדיק על כל וכו'
כי אמת עשית ואנחנו הרשענו ,הרי זה כענין תטר
שמסרה עצמה לכבשן האש %א אמרה ליהודה אתה
נרמתלי,עד שאמריהודה בעצמו צדקה ממני ,ואתה
הבן.
פז)יהיףה ליחדך(עיין מה שכתבתי להלן במאמר
ויק יחודא שלים (סיס נ) בורם סידור
מהרש"ז ז"ל) ענין ההקפות דשמיני עצרות שהן
בבחינתיחידהמקיפיןשאין בהם התחלקות,עיין שם
ותביך
יז) כבמטה בנולה לומדת יראתך,ידוע מה שכחבו
בשם תלמידי הבעש"פ (מטויפריז ליעור
סימן ס) ,דכל מה שיארע להאדםיעלה בכונכם להש"י,
רואה דבר הנאהב אשר נפשו של אדם בהתבוקק לדבר
הזה ואוהבו ,יבין שמזכירין לו מדת אהבה ,ויעלה
זאת במחשבתו לאהבת הש"י למדת אהבה וחסד,
וידבק באהבתו ית"ש ותתכפל האהבה החיצוניות
ויעלה את הניצוצין הקדושים אוטר בתור האהבח
החיצונית מניצוצי השבירה להש"י ,וכן ברואה דבר
מאוייםהיינו ברואהאיזהנויאואיזהמרדיוסוכיוצא
המאיים עליויבין וילסוד עלידי זה יראתו ית"ש,
ויעלה זאת למדת היראה ונכורה ,והדברים ארוכים
אצלנו במקומות הרבהד) נאמרו ונשט בסוד חבירים
מקשיבין המבינים בהעלאת נצוצין הקדושים שנפלו
בשבירה שצריכיןבני ישראל להעלותן מן התהו אל
התיקון,נעיי
ן מה מה שבתבתי במאמריז' נחמתות
בפסוק (שע" פ סק הןנורינור אפם מאותי,עיי
ן שם

ותבין)

מדלשיש לפרש ,כבהרה בנולה ,מה שהכנסתישראל
הקדושה היא בנתה ,ו" 8להם בכל פעם אימה
ופחד מן הנוים הכובשין
אותן ,עלידי זה

ודוהח
לומדת יראתך,
ייהדבר.
קן
ב

מאסר

רוי

מאשףחרשתשרהמאמריג ,טמאשלים

יששכר

ומר יג
יתקרא שלים
בוידוברמעניןיומאתמירתהדחג,נקראיוםשמיניעצרת ושמחתתורה,
והוארגלבפניעצמוכמושאמרוחז"להיכה מז4.ויתבאראיעה,
ונקראהמאמרהזהיחודאשלים.
א) רז"ל (שפ גה) נחגו פעם למה בכל ישי החנ
מקריביו הרבה פרים וביומא תמינאה פר
אחד איל אחד ,ואמרו במשל למלך שעלטה") סעודה
לכלעבדיו כמהימים,ליום אחרח אמר לאוהבו עשה
ן שם דבריהם,
לי סעודה קשנהכדי שאהנה ממך,עיי
הנה יש להתבונן ,אדרבא כיון שהוא אוהבו אצלו
אדרבא מהראוי להנדיל ולהאריך עמו בסעודה יותר
ויותר,ונם מהו הטעםכדי שאהנה ממך ,אבלהכהרכיל
על דבר סוד שמיני עצרת הוא עיקר יום הנרצה
ליחודא שלים (כ"גיע  4וזהו הנרצה עשהלי סעודה
קפנה ,שלא להאריך בהנאת הסעודהכי אני מבקש
לקרטועהסעודהבחפזון,כירצוניליהנות ממךכביכין
בקירוב בשר %איתערבזר בשמחתיט ,הבן הדבר נ4
ב) ענץ שמיני עצרת הגמחת תורה ,מה שאמרו
בזהרמי"א סו)ובעודדאיהו עם מלכא שאל
מהרבעיויהיבליה ,ונםענין ההקפותשנוהניןביום
ההחש ,הבנתי מדברי הרב
החסיד המפורסם
י
ד
נ
ה
ל
"
צ
ז
ממעלטה
(שעד
טריט הרבר'שניאורזלמן
י
ל
ו
ל
ע
ה
כל המצות מתהוים(על האדםנםכן) אורותמקיפים,
אך החש בחינת אור מקיף צרפי מקיף החוזר,הייט
האור שלא יכילט הכלי יוחזר להיות בבחינת מקיף
ש הטי( ,כתנתי במקום אחר  0הנרצה במאמרם
ז"ל מצות ומעשים פובים ,הייט המצות ודקדוקי
ן שם),
המצות אשר מתהווה מזה אור מקיף,עיי
ף
והוא דמית בחינת חי"ה ,אשר החש מקי פרפי
לכל מדרינה בפני עצמה ,הייט לנפ"ש בפני עצמה,
לרו"ח בפני עצמה ,ינשם"ה בפני עצמה כנודע,
אבל הס אור מקיף כללי אשר הוא מקיף מתחלתו,

_-

עטן פדחש תמשמא שמםסו.

א)
ג)
ג) עמו

עחו ששר פרטנר,תשרי 5א8ר צע ששחמט אותח.

יקי

85טר
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היינו מתחית הארתו ,ומקיף הכל בהשוואה
דמיון בחינת יחיד"ה המקיף הכל ביחד לכל חלקי
נר"ן*)(והיא באה כהנטשה של מצוה) ,והואעניןיום
שמחת תורה ,להתהוות
*) הע"ה
נדומה ענין
המקיף ד*כללי מן כללות שפא
מטציטבטלית של
בסייוע המצות ולכל
מצוה הנהוג אצלנו ,ונאיט
התורה ,עד כאן דברי כעין מלבושבחיציך אברהם
קדודו ,ולדעתי הוא סוד להקיףכלאבריםבפניעצמך
ההקפות שעביין ביום רק על הסלבושקם דגצשים
בחיתוך אברקם עוד "ט
שמחתתורהלרמזהמקיף למעלה כעזם מלבוש עליון
הנ"ל ,וזהו שאמרו בזהר בלא חיתוך חברים ,ומהשפן
סגוף ביחד ,ותבין ל5י
(על יום הזה) ובעוד זה מה שמברכיז להתעטף
דאיהועם מלכאודאל מה בציציוג ועטירה לא נזכרה
בוצרנו הב4
ויהבליה ,טסלחק

*

ימ

רבעי

כי

כגואלותיו בלי גבול וצמצום ,כמו אור מקיף הכללי
שאינו ננבל %לאפילו בבחשך ההקלקות הבן כלפד
הדבר הזה הנכבד*)

*) הח"ה
ה
מ
ו
ר
פ
א
ש
בגמרא
ל5י מה שכתבתי באגף הממוסג תבזו
ליזעה ממ) חוטא דלא ש"ס שדראאריכא וסר ,א8ר
לאנסיבותוכן
עדהוום פתשט5עבטלית
עאצדתיהנשואין ,וטימאנתבצעיץ ולוי מדהשנ
ישכתבור שהע"ח
הסכוכה תבדקדיבהעניןהשנעוףסורחעלאור מקטהכולל
בחינת עדרה תטמר הוצא בא מן שסחה של מצוה,מביית
ש):והשרוי בלא אשה שרף בלא שסטרו ושגתק"ג) קופאת
לב אוטה ,נרשהלייהבן.
דמעתה החסונן דבר מתוך דבר ,מנהנ אבותינו
תורה היא שביום זה אין חשבון ומסרר
אלהעיי
םלקריאת ההקרה (שףע  8"1ממן מהש מע-ה4
כית שהארת היום מבחינת אור מקיף הכעי אל
החורה,ממילאאין והשבת,ועחמין מהשעהגין
תינק אחר סיום התורח ביום זה מתחיין תיגע

נבי

בבט"שית

בני שיייש

יששכר

תשרי,מחמריג,יחויבשלים
בבראשיתלנענו סופה בתחלתה,כיאיןסיוםונבי ,ומעתה רמז לך נם כןענין החותם בההצענא רבא,

הבן הדבר היפב.
נ)בשמיני עצרת הואיום שמחת הורה(י""ג יט4
הנהמסיימין התורה באותל'ומתחילין
באותב',להיותיום ההואיחודאשלים קוב"ה וכנסת
גבראל כמו שכתבתילעיל (סימן  )8רמיזתדברי חז"ל
כדי שאהנה ממך (תבין שמת"ת ל"ב וכו') ,והנה
אמרו בזהר (סוף מאמרי הסבא בכהטפפים ("4ב ))
קי
פתח ר'חייא ואמר (שה"ש ח קשימני כחותםעל לבך
וכו' ,בשעתא דאתדבקת כנסת ישראל בבעלהאיהי ד) אמרו רז"ל (תערה ד) אמרה כנמת גבראל לפני
הקב"ה הושעי ק ויבא כגשם לנו ,אמר
אמרת שימני כחותם ,ארחא דחותם כיון דאתדבק
בההוא אתר דאתדבק שביקביה כלדיוקניה ,אףעל הקב"ה (שם )1אהיה כמל לישראל ,נראהליהחילוק
נב דההוא חותם אזיל הכא והכא ולא קיימא תמן בין נשם לפל ,נשם אתערותא דלהטעא (ופגית ש)אין
והא איתעבר מיניה כל דיוקניה שביק תמן ותמן לך כל מפה מלמעלה שאין מפיים עולים כננדה
מלמפה ,לאפוקי מל הוא אתערותא דלעילא ,על כן
קיימא,אוף הכא אמרת כנסת "ןראל,כית דאתדבקנא
נ
ח
ב
ח
ס
פ
ה
שהאתערותא
א
ו
ה
ל
ע
שלא
ידי מעשיש
בך כלדיוקניליהויחקיק בך דאףעל נבדאיזיל הכא
ק
ר
בחפזון כידוע ופרע-ה שג"ח פ* 48אז מתפללין על
או הכא תשכחדיוקני חקיק בך ותדכרלי ,עד כאן
,
ל
מ
ה
מה
נ
ח
ן
י
א
ש
ן
כ
ת
ו
כ
ו
ס
ה
ת
ו
ר
ר
ו
ע
ת
ה
א
ו
ה
ל
ע
לשונו ,ומעתהביןתבין את אשרלפניך,ביוםהיתודא
ידי
ו
נ
י
ט
ל
ק
מ
תשובה
ם
י
ב
ו
פ
ם
י
ש
ע
מ
ו
ומצווךמתפלליך תפלת
שלים הנה אמרת כנסת גבראל ,אף על נב דאיזיל
נשם.
הכאאו הכא (ובפרפבימי הגלות)שימני כחותםעל
לבך ,ולרכת זה כשחותמי"ן ומסיימין התורה ביום
ה) נכטאא היום ההוא בפי כל ישראל שמחת תורה,
היחוד הזה באות ל' ,תיכף מתחילין באות ב' ,הוא
ושמחיםביום ההוא עם התורה ,נראהלי
החופרם על ל"ב ,ותמצא מעדנים לנפשךמילו ל"ב
יפניך :עלפי דברי הזהר (פרוטת אמור דף ק"ד ע"ב) וזה
כזה מ"ד י"ת בנימפריא חות"ם ק ,הרי שלךל
שימני כחותם על לבך ,פשומו ומלואו אז ותהלם קמה) לשונו ,ועל דא נתיב עצרת ,תרשמו כנישו ,וההוא
הללוהו בתו"ף ומחו"ל ,תו"ף הוא ל"ב כמלואו ומובו יומא יעקב איהו רישא לחדוותא וכל אישןאהצפיזין
חדאיןעמיה,ועל דאכתיביבוים לג כס)אשריך כהראל
לם"דבי"סס והוא החות"םעלל"ת והואזמן המחו"ל
לעיל שאין לו ראש וסוף מי כמוך(,ועלכןקורין בתורהביום הזה פרשה זאת),
מקיף הכללי כמו שכ
דבמזיבתוזיהמחול שהוא סביב סביב ,וכתיב (ישע" מס ג) ויאמרליעבדי אתה ישראלאישר
בהרטהלקורע והוא
וכענין כעצלם ז"ל שאמרו (תענית לצ ).עתיד הקב"ה בך אתפאר ,עכ"ל,וכיו
ן דיעקב מדת אמת (פ"א ז כ)
תתן אמת ליעקב ,הוא התורה תורת אמת( ,שא ).80
עשות מחו"ל לצדיקים,בין והתבונן
בריך רחמנא דיהיב לן אורייןתליותיי וכו' יעקב
ד) יפויסו מאמרזסימוי.
שלישי לאבהןה),על כן שמחיןביום הזה עם התורה
") עקשנית השמרזסיא טףג ,דף כהע"ד
ונקראהיוםהזהיום שמחתתורה.

שימני כחותם על לבך ,היינו ע"ל וקודם
ליום הנועד שמחברין את הל' עם אות הב' ,וביותר
צודק למה שאמרו בזהר (ח"8יכ)שעיקר נמר החותם
ננמרביוםשמיני עצרת בתפלת מוסף ,הנם שהרם"ע
ז"ל (עשרה ושמרוה ח"ףרדין חיב פכ*ז)כזיאן בזה ודעתו
שפעות סופר הוא בזהר ,קשה לשבש כלספרי הזהר
שבידינוואין לזה הכרח

י

יליות

בני פצוייש

מרחשכן פ8ר גמהותהחדש

יששכר

מאמרי חדש מרחשון
מאמר א
מדצת החדש
בויוברמהותהחדשמרחשתןוצירוףהשםהמאירבזההחדש,

ומזלזה החדש,ושארענינים.

א) פרוה השם הנכבד המאיר בזה החדש הוא
ומדך" ,יוצא מפסוק פרשת תבא

(דשם

י ("8א השהם פנכה
ט 1שק ודב"ש היו"ם הז"הי"
חשון ומאיו ש"א א 4התימתהללובנימפריאי"ו הויסת
ובנימפריא ב' פעמים יצח"ק ,ויתבאר אי"ה.

ב) במפריצירה (פע ):המליך אותנ'בריח וקשרלו
כובר וצרפן זה בזה ,וצר בו עקרב בעולם
ומרחשת בשנה ודקין בנפש זכר ונקבה ,עד כאן,
להבק במעד קפ,כית דהטליך אותנ' בחוש הריח
מהו השייכות יצירת מרחשת לחהט הריח ממזל
עקרב וליצירתהדקין באדם (בנפש זכר ונקבה).

רהבהעיין
י (במאמרי חדש תשרי
מאמר9מה):שחכיהטךבתילע
המקדש דרושד') בפסוק(תהלים
פ קלפני אפריםובנימין ומנשה עוררה את נבורתך
ה לישועתה לנו (הוא במזמור שאמרובני קרח),
יכ
ונאמר בכאן בקיצוב ,דהנה קשה א' מהו הנרצה
שבחרובני קרח בתהלתם הנך שלשה שכפיםדייקא,
 '8מהו כוונתם לעורר את הנבורות לפני השבפים,
הלא יותר פוב לעורר החסדים ,ג' מהו שסייטו
ה לישועתה לנו ,איך תלויה ישועתם בהנך נ'
יכ
שבפים,ד'הזכירו את הנ' שבפים הללו שלא כסדר
תולדותם ולא כפדר הדנלים ,וכוזבנו עלפי הקדמה
ידועה במדרש (רס"ר ו ה) הכחטכןשקיטה כנטה הנה
נוטלם בכסלו ,וצוה השי"ת להמתין בחינזבז עדניסן
ירח שניד בו יצחו והיה כמלו מתבייש הטילם
השי"ת שכרו בחיטך בית שני בזמן החשמופים
והחש לדורותימי חטכה( ,והואהיהעיקרחינוךבית
שני,כי מה שחנכוהובימיאנשי כנמתהנדיהעדיין

היועבדים למלכי פרם כמו שאמרו שם פז= ס ס)כי
עבדים אנחנו ובעבדותינו וכו' ,כן נראה לי) ,והנה
בית ראשון שבנה שלמה נשלם בחדור הזה מרחשון
ח בול(ופירוטו חז"ל (ושא
כמבואר בכתוב ( 1 "1לה)יר
שם) שהוא מרחשת,ויבואר להלן אי"הענין שם בול),
והנה על פי רוח הקדש לא חינכו שלמה עד ירח
האתניםתשרי,והיה מרהשקמתבייש והבפיח הש"י
לשלם שכרו לעתיד במהרה בימיט בבנין הנ' ,עד
כאן תוכןדברי המדרש הובא בסקופ מלכים (רפז קפד)
ן שם ,אםכן נראה מבואר מזהדחינוךביתהג'
עיי
במהרה בימיט יהיה במרחשת ,אם כן חינוך כל
השלשה בתים הם באלו הנ' חדשים ,תשרי (בית
ראשון) ,מרחשון (בנין עתיד) ,כסלו (ביתשניסיטי
ההשמונאים שזה עיקר חירכו כמו שכתבתי לך).
ההגהאלוהנ'חדשיםעלפי סדרהדנלים אל השבפים
הלא הם מתייחסים תשרי לאפרים מרחשת
למנשה כמלולבנימין(שעיי טרה שוח מה  4והנה תמצא
לפיזהחינוך כלהנ'בתים המהבחדשיםהמתייחמים
יהיא נקראת עקרתהבית (נ"ר עא ק
לבניה של רחלכ
הבן(( ,תחרם ט ק תמ"ך אשורי במעטותיך בל נמושו
פעמי ,תם"ך רוהטי תיבות וששרי לנרחשת כסלו,
כשיושלמו חיטך הבתים של אלו הנ' חדשים אז לא
ימופופעמי).
יצא לט מכל זה,חינוךהבית המקווה במהרהבימינו

יהיה בהדה הזה מרחשת,יצמא רבהאיתביה
עלפי אלטר שמעתי מפי כבוד אדום"ו הרב הקדחט
פהרם"ם נמהמוטב] זצוק"ל ,אשדעינינו רואים ,כל
הנזירות המתחדשות על שונאי ישראל מן המלכיות

וכן נתינת הממים השרטניווע התחלוק תמיד מן
מרחשון

11ני

סומריחרשמרחשון,מאמר,8מהותהחדש

מרחשון ,ואמר הפעם ,שבחודש הזה היתה המרידה
במלכות בית דוד (מ"ג יז מה וימליכו את ירבעם,

((שם א ,יג לג) ויעש ירבעם את החנ בחדש השמיני
בחדש אשר בדא מלב"ו,בו"ל ,נראהליכאיטר יתבאר
אי"ה) ,על כן נזירת המלכיות במרחשון ,עד כאן
דברי קדשו

טקמןלפי זה תתבונן ,להיות שתפאו ישראל ואמרו
אז בחדש זה (שם מז) ראה ביתך דוד ,על כן
בעת התיקון במהרה בימינו ,הנה ימלוך מלך בית
דוד כהטיח צדקנו ,וירחונך הבית במרחשון ,ויתוקן
העולם במלכותן והנהלפיזה ,מדרהחינוך של הבתים
היה בתחלה בית ראהטון בתשרי המיוחם לאפרים,
וביתהשניבכמלו חדשהמיוחםלבנימין,ובית המקווה
במהרה ביסים נזכה לראווע יהיה חינוכו במרהשק
חדש המיוחם למנשה

דעוך אקדים לך ,ידועי) מחלוקת קרח היה ,דהנה
כהן הוא בבחינת חסד ,והוא במעלה על הלוי
שהוא בבחינת נבורה ,על כן הלוים המה כהטרתים
בעבודתם אל עבודת הכהנים כדי שיהיה הגבורת
החמדים על הנבורורע והנה קרח שהיה לוי רצה
להיות בםק~העל אהרןשהיה כהן ,הנה רצהלהגביר
הגבורות על החסדים ,והנה באמת לעתיד במהרה
בימינו יהיו הנבורות במעלה על החסדים כמעלת
הזהב על הכסף ,אלא קרח אכלה פנה ,עלכן לעתיד
יתעלה קרח ,וכמו שכתב האריז"ל סיע"" סיף שטי)
צדיק כתמר יפרה (תהלים צג יג) סופי תיבות קרח ג4

וגהוק תביז מה 'שכתזב בחזרה מלדגך ט ק ותפתח
הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קרח וכו'
באכול הלהט את החכוכים ומאתים אישויהיו לנ"מ,
הנהויהיו לנםאינו מובן ,אבל אקדים לך ,הנה הי"ב
אותיות פשומות הו"ז חפ"י לנ"ם עצ"ק אהטר בהן
בצרו הי"ב הדשים כמבואר במפר יצירה ט"ה 4הנה
ג' אותיות לנ"ם בהןנוצרו הנ' חדשים תשרי מרחשון
כמלו כמבואר במפר יצירה (שס 4והנה כבר כתבתי
שהחינוך של כל הנ' בתים המה בנ' חדשים הנ"ל,
וכאשר יונמר חינוך של הנ' בתים של הנ'חדישים
)8

ה

עלז לשיל תשרי מאמר ה דרתן דובהירה ח
שטיפזאגסצרגסשזש סשרהטשהאסשזא

יוטשכר

י אותרת לנ"ם ,אזיקנו עדת קרח
הנ"ל ובוצרעליד
הויה וקיום ,וזהו שרמזה התורה ויהי"ו לנ"ם ,הבן.
דלפי זה,זהו שהתפללובני קרח,לפניאפריםובנימין
ומנשה (שזהו מדר של אלו הנ' שבפים בנ'
חדשיהן כנ"לכפי מדר חיטך הנ' בתים ,בית ראשון
בתשרי מיוחם לאפרים ,בית שני בכמלו מיוחם
לבנימין ,ובית המקווה במהרה בימינו יהיה חינוכו
במרחשתשהואמיוחם למנשה,אז)עוררה אתנבורתך
(אזיהיו הגבורות במעלהעל החסדים כסברת קרח,
ועלכןיתעלואזעדת קרח,וזהושאמר)ולכהלישועתה
לט ,הבן
ומעתה נחזור לענק ,בנין הבית לעתיד במהרה
בימינושיהיהעלידי משיח צדקת הבאמן
דודיהיה הינוכו במרחשת ,שאז פנמו ישראל ואמרו
איןלנו חלק בדודוכו' ראהביתךדוד ,הנהבו בחדש
יהיה התיקת ויתוקן העתם במלכותו
דהנה ידוע מענין חטא אדם הראשון אשר נתפגם
העולם על ידו ונרם מיתה לו ולכל העולם

(זחת רם ,).והנה תלת
דיליה נרמז ברגושי
י
י
ל
ו
נ
מ
ח
י
ש
מ
ד
ו
ד
ת
ו
ב
י
ת
אדם
תיבות אד"ם ,ראשי
(אי

הלוקוסים האזיע סז ,).הנה כאשר ימלוך המלך הכהזיח
הוא אדם בעצמו ,אז יתוקן חפא אדם הראשון ואז
יבולע המות לנצח כידוע ,והנה במלך הכהטיח נאמר
(ישעויש ג)והריחו ביראת ה'היינו חרט הריח ,ונראה
לי הפעם ,דהנה אצל חפא אדם הראשון נאמרו שם
א האשה וכו' ויאכל
כל החהטים( ,גששית ג ו-ח)ויחי
וישמעו וכו' ,חוץ חוש הריח שלא נזכר שם במעשה
ההוא ,ממילא לאנישתכהטובובפועל ההואולא נתפגם
כל כךכאינך החושים ,הנם שקיבל פנם מחמת שהוא
תצורףבנוףעם שאר החרטים,ם כלזהכיון שהחוש
הזה בפני עצמו לא הפעיל בפועל ההוא הנה לא
נתפנם כאינך,עלכן נםהיום הואאינונופני כאינך,
והוא דבר שהנשמה נהנה ממנו כמאמרם ז"לשירית
מג)*).

).

חנ"ה

8יזהיונח לט מאמרםז"לבברכות (שה,מניןשמברגיו
על הריח דכתיב (תהמם ט ו) כל הנשמה תהלל,
איזהו דבר שהנשמהנהניתמכפוואוןהגוף טעהמגעוהוי

ווי

אומר זה הריח ,שד כאן ,טעה שקשרה קשח מאד שמדם

ז"ל פחז שממרכין על אריח ,הלא בריש שמשתיןמין
אמקו

בני שפףיש
שהי

מ%שץ ,ממרתו %8תההדש

בטשםלכל הבדשת דסבראהוא שורליהנות מהעולם

818בלאברבועהצלכןכל188סקיםהראשטים משתרטים ק

היתד**תן טעם למהאיןותרכין על הזעוגועל שפיעת
ק1ל שרב פרק בשירוכלי זמר דכיוז דסברא הואיאסור
ליהטת וכו' ,ואם כן מהו זה דהוצרם לחשש איזה לימוד
מניןשמהרכיןעלהריח,הצלפיהנ"ליונח,עלפי מהדידוע

לשער מנצות עקב מא ):ז'טעמ הברכות הוא לברר הסוס מן
הרע בכלעניני העולם שנתערב הכל הבחיבת עץ הדעת
טוב ורוע ואין להאריך בבאן ,וזהו שאמרו
סברא
"וי
הואאסורליהטתוכר,נהנה סלקך דעתךאמינא
תי
וכ
ן שחוש
הריח לא נזכר באכילת עץ הדעת אץ צריך לנרדהכי לא
צרצרךב
יה בירור ,על כן הוצרך לר*ביא ראיה דאף עלפי
ך
ן
כ
כ
ר
ב
ל
8ף
ל
ע
א
ו
ה
כן מיצר צריכי
כי
פי כן פועלגופני
ןהבירור הגולל מענעי הרפ"ק
בדייאינר ,הצודאוצבטיבי

ניצוצין קדמאין,ואיןלהאריך.
תתבונן נם כן סוד הבשמים במוצאי שבת,
ובמקום אחרק הארכנו בזה ,על כן בעת
תיקוט של אדם הראשתבכהטיחצדקנו כמהרהבימינך
זה החהטיהיה למעלה לראשוהריחו ביראתי"י ,ואז
י מלך
יתוקן העולם לגמרי מן זוהמת הנח"ש עליד
המהכי"ח (חהטבנאדדין וכו'),י"י מל"ךי"י טל"ךי"י

הטיה

ימל"ךגנימפריאכנ"ל.

דומעתה נחזור יעניש ,המליך אות נ' בריח וכו'
וצרביה עקרב בערם (הוא המזל של חדר
מרהבות) ,עקר"ב עק"ר ב' ,רמזעיק"ר בי"ת המקווה
יהיה בחדש הזה חינוכו ,נם עקר"ב בנימפריא דו"ד
כהטי"ח אשר בחדש מרחשוןיהיה התיקון אשר פנסו
גבראל באמרםאיןלנו חלק בדודוכו' ראהביתךדוד,
י אלקיהם ואת דוד מלכם במהרה
הנה יבקשו אתי"
בימינו אפ4
הכרמוז לךעוד נם כן ,בריאתהדקין בנפש,כי הנה
ישראל בפגמם ונתחלקו במריבה על טלכות
בית דוד ,הנהירבעםבן נבם החפיזם חטאה נדולה,

ואמר הנביא שיה
ד ה) חבור עצבים אפרים
י
ש
ה
הנח לו ,אבל כשחלק לבם עתהיישסו לטםי ב 4הנה
במהרהבימיטבזמןהתיקתהעיקרהחששיהיוישראל

יסהרה אתק 50רמז
ג) יתומ"רשהאבדכיםנז.בחיא,ועזודדי
ח ן  % 818011ח  ,%חץ דד5יהך
ס*צ א חלק חףגורסיפן  ,1אגרא זזפרקאסימןקצז.
ד) וחיןסיע טרטר דסיטן  8דף קלה ,אדרמאפר אסימןי.

"

וי) קו1ש פא1טיתאשם.

יששכר

מ

באחדות ואץ שפן תצן פגע רע ,וזה רמיזת הדקיק
שכל אחד מדובק בחבירוומניןעלחבירו( ,הלא תדע
אפילו להלכה ,ש פי הדי
ן וההלכה (שו"ע ע"ד מו 0
כשניקב אחד מהן לחבירו כשרכיחבירומניןשי",
על כן בריאתהדקיןמרסזיןעל האחדות,ועוד טמאה
לי לרמוז ,על פי חשבת הרמב"ם במנין המצותד*)
הנה מצות קפרת שהוא פודהריח הוא בהורהבמנין
ד"ק ,הבן ,והשם המוב יכפר בעדינו ,וכל דבריע
בדרך אפשר ,ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא

כרצונו
נ) הנה כתבתי לך עלפי פדר הדנלים החוטט הזה
יתייחס למנשה ,הנה נברא אתו עמו חחט
הריח כנ"ל ,והוא דבר שהנשמה נהנה ממנו ,על כן
יתייחם החדש למנש"ה אותיות נשמ"ה,וביתשחיש
הריח נבראעם החדש הזה,עלכן נם בנח בצאתוסן
התיבה בחדש הזה ,כתיבביה וגששית ח טסוירחי"י
אתריח הניחוח ,הבן
ד) ד2הףץט הזה נקרא במקרא ירח
ב%
א
"
ל
פ
(
1
לח4
נראהליעלפי הדברים הנ"ל ,דהנהלפי
מה שכתבתי דנראה טדברי רז"לחינוךבית המקווה
בית השלישייהיה בחדש הזה מרחשון ,והנהידוע
מה שאמרו רז"ל(סיחים פח וכמהרנ"אקיקבית הראשון
ננד אברהם שקראו הר המע נתקיים ,ביתההנני נגד
יצחק שקראו שדה %א נתקיים ,בית השלישייהיה
במהרה בימינו ננד יעקב שקראו בית ויהיה קיומו
לעד (כענין הנאמר (שע" ב ה)ביזה יעקב לכו ונלקה
באורי"י)דכתיב (%גהז ק תתן אסחליעקב ושטי).
קהטמאקאי,ניתן אמתליעקב שהא(ז"0אי
ז)בבחינת
תפארת קו האמצעי טלל קו הימין חפר לאברהם
וקו השמאל פחד יצחק ,ש ט נקרא אם"ת אתוון
שבימין
ואמצע באל"ף בי"ת ,הנה לפי זה
י
א
מ
ט
מ
תבין,
ן
ו
י
כ
ו
נ
א
שבחדש
ה
ז
ה
מקוים שיהיה בוחינוך
הביתהשליטי אמתליעקב כללות כלהקוין ראשסוף
אבטלה על כן נקרא ההדש הזה בו"( רחצן (התורה
בץ אטצע (ההערה ו' דלחת) סוף (ההערה ל') ,ובזה
תבין נם כן סדר חיטך של הבתים בנ' חדשים של
בניה של רחל (עקרת הבית) ,הלא הסדר הואחינוך
בית ראשת שהואנגד אברהםימיןהיה בחדש תשרי
המיוחס לאפרים ראש הדנל שהואימיך לחיטךבית
שנישהואנגדהצחקקושמא%הייבחרשבמלוהמיוחס

לבנימין

בנני

מאמריחרשמרחשון,מאמר אומהותהחדש

לבנימין סוף הדגל ,ובנין העתיד שהוא נגד יעקב
קו האמצעי (הכולל כולם) הנהיהיה במהרהבימינו
בחדשהאמצעי מרחשוןהמיוחם למנשה שהואאמצעי

יששמ

בו"ל ראשוסוף ואמצע התורה כמו שכתבתי) קהטפא
קאי לא יהרם ולא יחרב לעולם ,הנה עלפי הדברים
האלה תבין מה שרמז שלמה (9עת ד יב) 1החופ

לדגל( ,ובמקום אחר (מקו טבת מאמר יב סימן א) דברת הכשיולש לא במהרה ינתק ,חו"פ כהטול"שהיינו ג'
באריכותדזהו שאמריוסףבלידת מנשה (בראשית מאנא) פעמים חו"פ בגימפריא הד"ם אשר זכינו לריחו,
נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בי"ח אב"י ,והנה ידוע (פת"ח שכ"י פ"י) הד"ס בגימפריא חיי"ם
כי
עם הכולל מן אלופו של עולםחיי החיים ברוך הוא
הייה בית יעקב,אין כאן מקומו להאריך) הבן.
כמו שכתוב (דבהש ד ד) ואתם הדבקיםבי"י אלקיכם
רבזזץתבין הנאמר בברכתיעקבלבנייוסף (שם מח יק
חיים וכו' ,הבן הדברים
ם
וישלה ישראל אתימינו וקטתעל ראש אפרי
ו) בנמרא %ימת ד)מפני מה לא נאסרה נ' באטרי
ם
י
וכו' שכל אתידיוכי מנשה הבכור,והנהכלהמפריט
מפני ש"ט בה מפלתן של שונאי ישראל
השתדלו להבין מהו הנתינת פעם,כי מנשה הבכור,
שנאמר %מוס ה ב) נפלה ולא וכו',ואפילוהכי חזרדוד
ה
ואדרבא ,ולפי הנ"ל יתכן שפיר ,דקשה
למהם לביאמיצנוו ,וסמכה ברוח הקודש שנאמר (חלים קמויה סומךי"י
י
ר
פ
א
יעקב ליחן את מנשה בשמאלו ואת
לכל הנופלים ,עד כאן ,הנה תיבונך אפילו הכי,אין
מנטה
באמת
למה הוצרך לשכל אתידיו ,אבל הוא
י
כ
להם ביאור ,גם אמרם וסמכה ברוח הקודש,וכי עד
ה
י
ה
י
ך
ו
נ
י
ח
ה
ם
ל
ו
הבכור ,והבנין העתיד החשוב מן כ
השתא לא ידענו אשר כל דבריו ברוח הקודתי ,אבל
בחדש המיוחם לו חדש האמצעי ,והוא יהיה בדגל ידועים הדברים מדרסטי חנוכה שכתבתי להלן
האמצעי ,לזה אמר הכהסב שכל אתידיו (ולא החליף
במאמרים כמה פעמים (כסלו טבת מאמר ב סימן מז ,מאפר
את מנשה לשמאלו)כי (באמת) מנשה הבכור והוא יבסימן א) ,נקרא שם המועד חנוכה שהואחינוךוהרגל
בחשיבות ,אבל שם את אפרים לפני מנשה לענין לנאולה האחרונה העתידה ,ותנה בזמן הנם דחנוכה
הקדימה כנ"ל ,וברכובימינו מפעם הנ"ל ,הבן ובטען זה היה אחרי פפירת נביאים האחרונים חגי זכריה
מעדנים לנפשך ,והאדכתיב (שט)וישם אתאפריםלפני ומלאכי ונפסקה הנבואה (יומי ט  4והתנוסס הש"י
מנשה ,היינו לענין הקדימה בזמן ,כי חינוך בית עמנו בנרנסיי,והוא הארהמןאורהגנוז (אשר האדם
דסופולדרמטי ברעות ס"אה,))4-
ראשון אשר היה בחדש המיוחם לאפרים ,הוא היה מביפבומסוףהעולםוע
מוקדם בזמן ,מה שאין כן החיתך של עתיד ,בחדש והיא היתה מתנה פובה מן הש"י שנקבע לדורות כל
המיוחם למנשה הואעתידלהיולט אבליתעלה במעלה ימי עניינו ומרודייך בגלות הארוך הזה שנפסקה
יווסר מכל הבתים ,וזהו שתמצא שגם הבית ראשון
הנבואה ,ומן הארה ההוא על כל פנים אינו נפסק
נשלם במרחשון ולא חנכוהו עד תשרי ,ברוך המגיד רוח הקודש ,והכל מן הארה ההוא הארת נר חנוכה
מראשית אחריות להיות האמת הוא דעיקר חשיבות
הארה מן אורהנגוז,עדכי יצמח צמחצדיק במהרה
הבית אשריקויים לעד הוא הבית אשריהיהחינוכו בימינוויהיה החיעך בחדש מרחשת סוד הריח( ,כמו
במרחשון ,אבליעקבאבינו שם אתאפריםלפני מנשה,
שכתב בספר יצירה -%ה) המליך אות נ' בריח וכו'
ם
על כן המתינו בחיטכו עד חדש תטרי המתייח
וצר בו עקרב בעתם מרחשון בשנה וכו') ,דבר
לאפרים ,הבן.
שהנשם"ה נהנית ממנו ולא הגו"ף( ,נשם"ה אותיות
מנש"ה חדשהמיוחם למנשה,גו"ףבגימפריאחנוכ"ה,
ה) אתר שביארנו לך אסטר חדש הזה בו בחינת
הריח,ובויהיהחינוךהביתלעתידבסהרה ויתבאר אי"ה) ,על כן תמצא סרחשו"ן בגיספריא
ביסים על ידי משיח אשר בו נאמר חחט הריח אר"ח נשם"ה (ואותיות סרחשו"ן מורכבים סן רי"ח
נשם"ה) ,והנההסגיה בזה כלימיעניינובבר חנוכה
והריחו ביראת י"י ,והבית הנבנה במהרה ביסים
בחדש כסלו הארה מן האור הגנח כלימי הפסקת
יהיה נגד יעקב שקראו בית ,והוא יהיה בנין עתם,
כי יעקב מדתו אמת תתן אמת ליעקב ,בו נכללים הנבואה שעל כל פנים לא נפסק רוח הקודש ,ורוח
נקרא גומא
הראש והסוף ואשנע( ,על כן גם החדש הזה נקרא הקודש ההש בהלבשת מלכות
"
ר
י
מ
ט
ו
קדישא
דף מא ע"א שרוחההנוקט באאיחודהויתההעדנא.
*) עשן

למי

ש

בנני

מאשיחרשמשהשת,מאמר 4מצצתהחדש

קד"טא,
ס הענייה בגיטפריא גו"ף ,עד אשר
יהיה ההיעך במהרה ביטיע בחדש טרנטון סוד
הריה כנ"ל דבר שהנשמה נהנית טטע ולא הנוף,
אז כתיב ("ש %ג א אשפוך את רוחי ש כל בשר
ונבאו בנינם וגנותיכם.

עלכן נקראים הנפלאות נ"מ,כי הדש כסלו נברא
באות ס' כסו שכהסב בספר יצירה ושק
המליך אות ס' בשינה וכו' וצר בהם קשת בעולם
וכסלו בשנה וכו' ,והנה מרחשון הנוצר באות נ'
כנ"ל ,בו התהילה הנפילה בעוה"ר והיתה הטריבה
במלכות בית דוד (מ-א לג) ויענש ירבעם את ההנ
בחדושהשמיני החדש אהגר ברא מלב"ו (בו"ל כנ"ל)
ונוטרו %ם סו)איןלנו הלק בדוד ראה ביתךדוד ,הנה
בעוה"ר בחדש הזה התחילה הסיבה לנפילת אותנ:
ומינה לדורות אחרונים להפסקת הנבואה ,אבלהש"י
ברוב רחמיו נתן בסתנה בהדש כסלו אות ס' הארה
מן אורהגנוז שש כלפנים לא תפסיק רוח הקדש כל
יעניינווטרודינו ,ש ע נקרא הנפלאות נ"ם ,אות
יט
'
ס
ה
,
'
נ
ת
ל
י
פ
נ
ל
ת
כ
ט
ו
ס
ת
ו
א
ם
נ
ן
כ
א
ל
ה
כ
ו
נ
ה
ד
ניתן
ש
ק
ר
ב
ע
ת
נ
ל
ה
א
ו
ב
נ
בדברי
בש פה  % %נש 4בי
אדרבא כל מתנתה הוא לכל ימי הפסקת הנבואה
שיהיו ישראלצופים על כלפנים ברוה הקדש עדכי
יבא זמן ונבאו בנינם ובנותיכם ,על כן אסרו רז"ל
דוד לא רמז נ' באשרי ספני ש"ש בה טפלתן וכו',
כי הנה ההדש הנוצר באות נ' ,בו התהילה הטרידה
במלכותו ואסרו ראה ביתך דוד ,וזה היתה נסיבה
סאת הש"י שתופסק הנבואה בדורות האחרונים,
ואמרו אפילוהכי הזר דוד וססכ"ה (באות ס') ברוה
י האדח נר העכה בהדש כמלו הנוצר
הקדש ,שעליד
ק
ס
פ
ו
באות ס' לא י
ל
ע
ל
כ
ה
ו
ר
ם
י
נ
פ
הקדיש עד אנטר
יאלקיהם
נזכה בטהרהבימינו("ושי ג ה) 1בקש 1אתי"
ואת דוד מלכס ,אזיהיה החינוך בהדש טרחשון ,אז
יקויים ונבאו בניכם ובנותינם השפכתי רוהי על נל
בשר במהרהבימינו אמן.

י

ז)כתיב במנירתיוסף (בחושית  6כה4יחטאועיניהם

ויראו וכו' וגמליהם נחבאים
עיי
ן ברש"י (והוא טרז"ל 3ג"ר פ"ר סו))טפני טה פרמם
נכאת וכו',

") שרז געש השה משהע ששי ,שששש 9יש.

יששכר

מ

הכותב את בנשאם להודיע טחן שכרן של צדיקים,
שאין דרכם שלערביים לשאת אלא נפפועפרןשריהן
רע ,ולזה נזדטע בשטים שלא יוזק וכו' ,עד כאן
לשוע,והנה כלכהרכיל "טתוטם ,הנה בזההיה נשטר

בהשנהה עליוניות שלא יריה ריח רע ,והנה נסכר
לעבד והכוהו פצעוהו הערביים ,והיה משתפה ש
קבר אסו כמבואר בספרהישר (פיש0ואיה שמידתו,
אבל היה הדבר בגזירת אלקירע והנה בזה לבדו
נשמר שלא יוזק מריה רע הוא לפלא ,ונאסר בזה
שיובנו הדברים ש פי דבריע הנ"ל ,אשר אנחנו
רואים אשר כל הנזירות והשעבודים והסמים בגלות
ההל הזה התהלתן בהדש סרהשון (הוא חדש הריח
כנ"ל) ,והוא להיות הטרידה במלכות בית דוד היה
בזה ההדש כנ"ל (פתן ב) ,על כן כל נזירות הטלכיות
התהלתן בזה ההדוש עדיגאלינו נאולח עולםויהיה
חינוך הבית בזה ההדש( ,והוא תיקון טה שאסרו
י הכהשיה הבא
ראה ביתך דוד),ויהיה ההינוך עליד
מדוד (והוא תיקון על שאמרואין לנו הלק בדוד ,אז
יאלקיהם
בטהרהביטינו נאמר (משעג ה)ובקשו אתי"
ואת דוד סלכם) ,ויתבפל שעבוד מלכיורע והנה הדש
הזה כבחינתהריה כטו שכתבתילעיל ,גם בנח נאסר
בחדשהזה(בראשית ה טסדירהי"י אתריההניחה,עלכן
נאסרבכהניה (ישע" א ג)והריחו ביראתי"י ,והוא דבר
שהנשסה נהנית מטנו וכו' ,והחדש הזה טיוחם
למנש"ה (אותיות נשם"ה) בןיוסף*)

יע"

*) הע"ה

מה שכתבתי לעיל (סימן ו) הנוכ"ה בגיטטריא

ותפה
גו"ף ,אשר במרכו מאירה דבשמה בהסתר ,והגה
ההמכה הזאת של גוף המסתיר הוא מאיר עד כייהיה
בפהקה בימית ההיתך לעתיד בהדש (המעהס למנש"ה)
נשסה ,ובו מהעת הריה דבר שהנשמה נהנית ממש ולא

הגוף.
י נלותינו התהלת
דולמן תשכיל ותיאבונן ,כל יט
הגזירות הם בחדש הזה ,תבין פזה הפסולי
עדותן הנה מצות קריאת שסע שצונו הש"י היא

נקראת עדותןשמהוייבין אנהעלהעיד בנליום על
יהודו השהדווה ית"ש ,על נן אותיות ע"ד המה
רברבין בפסוק היהוד יתהם  1ק להורות ש הנ"ל
ש"בי4ומי שהוא
לעדות הנה מצות קריאת
י
ס
פ
ר
ו
ס
א
ו
שטע שלו לאיקובללרצת"א (ברווהכה).
לקרות
קריאת

בנני מאמריהדברכסלופבועמאמרטגמהותההדשים יששכר
קריאת שמע במקום ש"טריחרע ,הבןהדברים ברמז
מועפ ,והנה במהרה בימינו יתבמל מן העולם הריה
רע ,ויבא הריה מוב עלידי כחטיה צדקנו והריחו
ביראתי"י ,כשתבין כל הנ"ל ,הנה לנבוןניקל דעות
הנה יוסף היה הראשון שנכנס לנלות ולשעבוד,
ובהזיפו(היינו הדש המיוחם למנשהבנו) שבובחינת
הריה יוגמר השעבוד ותהיה גאולת עולם במהרה
בימינועלידיכהטיהצדקנודכתיבביהוהריהוביראת
י וכו' ,הנה בתהילת הליכת יוסף בנלות שמרו
י"
הקב"ה מן הריה רע ,ובמהרהבימינו יתבסם העקם
בריה פוב בחדש המקווה אשרבויהיההחינוךהבית
במהרהבימינו אמן.
ן ההלומות אשר הלם יוסף ,כהזיב (בראשיה
ה)בעני
לז ט) ויהלום עוד הלום אחר וכו' והנה
השכ"טוהירהוכו'ויספר אלאביו ואלאחיווכו' ,הנה
אומרו הלום אהר ,תיבת אהר מיותר ,ומי לא ידע
כי אהר הוזו ,ועוד מהראוי להשבונן ,מדוע חלום
הראשתסיפר רקלאחיו ,והלוםהשניסיפר נםלאביו,
והנראהלפריט,כי ההלום הזה הוא הלום אהר ואיש

מענינוושל הראשת,כי הראשוןהיה פתרונו שיתמנה
למושל ושקליפ במצריםויבואואחיו 1ישתה 11לו,וזה
היה בסיבת התבואה שיבואו לשבור בר ממצרים,
על כן היה ההלום בעומרי השדות של תבואות ,ואז
לא השתהוו לו רק אהיו ,וההלום השני הוא הלום
אהר ,וההלום הוא בצבא מרום השמש והירה את
אשר תהיהאור הלבנה כאור ההמה הכנהעללעתיד
במהרה בימינו ,הנה בהדפו היינו הדש המיוהם
לבנו מנשה ,הוא הדש מרחשון ,בויהיהחינוך הבית
לעתיד ,ואז (ישע" סו טסיבא כל בשר להשתחוותלפני
י"י בהר הקדש ,ויבואו נם כן יעקב ורחל ושבפי
ספורת להשרטהוווע וזהו שאמר שמתהוים ל"י,היינו
בהדגש המניע ומיוחם לי לבני היינו מנשה ,והנה
הלום אהר הוא ,על כןסיפר נם אלאביו זה ההלום,
כי (פיטום 8ח) הבית השלישי ננדיעקב שקראוביוע
והנה להוציא מלב אהיו ,אמר יעקב בתימא( ,בחאפר
לזי) הבוא נבוא וכו' להשרטהוות ל"ך,כיאין הכונה
רק בחדשך ,על כן ואביו שמר את הדב"ר,כי היה
משכיל על דבר.

מאמרי הדשי כסלו טבת
מאמר א
מתת ההדשים

נו ידובר מענעצירופי שמות הקדש של החדשים הנ"ל ,ומהות החדשים,
ולהיותימי הנוכה המה מהוברים בש' הדשים הנ"ל על כןהיברתים ביהד,
ויתבאר אילה במאמרי חשכה.

א) צירוף

השם הנכבד המאיר בחדש כסלו הוא

ויוורוה (ששט טפם טסט 8שת סאו=ח=ק

יוצא מהששי תיבות הפפוקויראיישבכלארץהכנעני
ונף בפרשתויחי(נחושיתנהסאצלאבלושליעקבאביט
א) גאז ר"ה " עשב ,ל5י דשת ר-א בתשרי שזו אסות .ושזיז
תחי  '8ת

כשנפמן במערת המכפלה ,ולפי הקבלהבידינו היה
הדבר בכפלו בימי התכה,כי יעקב אסף רנליו אל
המפה ביום א' דמוכווע כ5י הקבלה שבידית מן
הרמז בשמוק (שם לג ה)ויעקב נסע סכת"ה ,העולמים
השבעיםיום בחנוכה8אעלכן נרמז שםהצירוף של
הדש כסלו ,נראהלי,ויתבאראי"הבמיסוידרוכה.

ציץ

בנבי

מאמריהרשיכסלופבו4מאמרב ,סרתורה

קצירוף השם הנכבד ולחריט פבת הוא דרה"1

(משנת שדהם תסכת סבת שב יוצא ממופי
תיבות הפסוק (תהלים  %קנדלולהוי"ון
ט"את 5ונרוממה
שמך יחדו ,נראהלי להיות זה החדש נם כן סצזרף
לימי חעכה עם החדש כםלו ,וניתנו הימים להודות
%הלל ,הנה נרמזצירוף השם שלהחירט בפסוק נדלו
לה'אתי ונרוממה שסויחדיו ,ויתבאראי"ה במאמרי
חנוכה.
 0בטפר יצירת ט"" 1ש) המליך אות ס' בשינה
וקשר לו כותר ,וצרפן זה בזה ,רצר בהם
קהטת בעולם וכמלובהינה וקיבה בנפש זכר ונקבה,
עוד שם (מק) המליך אות ע' ברונו וקשר לו כובר
וצרפן זה בזה ,וצר בהם נדי בעקם ומבת בשנה
וכבד בנפו זכר זנחנה ,עד כאן ,הנה ידובר בזה
אי"ה במאמרי חנוכה ,הנה אלו הס' חדשים היו
ממונלים מברב"טית לנר מצוה הנה מם"ך עי"ן
בניספריא נ"ר,ויבואר אי"ה להלן
קכסללבמילתנוכזהכ"ף מם"ך לם"דו"ובנימפריא
א"ב הרחמי"ם,וזהו שתקנובנוסח ההודאה
ואתה ברחמי"ך הרבים וכו' ,ויבואר אי"ה לפנינו
להלן.

יששנר

ט

ה)כשל"ובניספריאב'עם"ד,רמז,נ,מןבראשי"ת
עמד להם לישראל התחלת התזרה (זאב
9כא).אורייתא מחכמה נפקת (פט %כד ק בחכמהיבנה
בי"וע הנם והיה הדורמעפיזכיות ולאהיה כל כך
איתערותא דלרווא ,עם כל זה היא שעמדה להם
איתערותא דלעילא להיות (א" 8נד ).ישראל עלו
במחשבה בחכמה הקדומה ,וזהו שאומרים בנוםח
ההודאה ואת"ה (בנימפריא בי"ת) ברחמיך הרבים
עמד"ת להם וכו' ,ויתבאר להלןאי"ה.
ו בטאמרים הבאים ( )"1הנס של
ו) כםלהעייןיהל
אור המנורה אשר בחדש הזההיה מבחינת
ן שם מה שכתבתי בשם
אור הנעזשנננז בתורה,ועיי
כן נתקנו ל"ו נרות
הרוקח (הינות דעכה רכה)
עז
נ
יכרו בתורה ,הוארמיזת
כננדל"ואורונרומאורותושט
אור הננוו ששימש ל"ו שעות לאדם הראשון ואחר
כך נננז ונתכסה בתורה ,ולדעתי ש ק שם החדש
ושהאיר בו הארה מן האור הננוז ומכוסה בתורה)
נקרא של"ו ,כ"מ ל"ו,כיסוי ל"ו אור ונר ומאורות
נתנלה ההארה בחדש הזה ,ומצורף לאור הזה פב"ת,
או"רכי פו"ב.

מאמר ב
אור תורה
בו ידובר מענין הנס דחפכה ,ורמיזתו בפסוקי התורה ונבונים וכתובים,
מהבארו בהם כמהעניניםעלפי כמה הקדמות,ויתבאר אשרהנס הזה רמז
לאור תורה אשררצוהיונים לבטל,והש"י הפרעצתםוליהודיםהיתה אורה
זותורה,ונקראהמאמראורתורה.
א) נם דחפנה לא ניחן למרעב (כמו שאמרו רז"ל

 8 %כ ,))4רק הוא בבחינת תורה שבעל פה,

והפעם יתבאר לסנינו אי"ה במאמרים הבאים כיד
י הפוכה עלטם ,אבל על כל פנים ליכאמידי %א
י"
רמ"אבאורייהא תורה שבכתב,עלכן אבאר מקודם

כמהעניינים ברמתה ובדרך הדרש בפסוקים ברערה
ובנבהריםבעניןהנםדחעכה,ובעניןהנרמצוהשתקנו
החכמים בעלי רוח הקודש שבדור ההטו לדורות

עולם לזכרוןלבני ההראללפניי"י עד עולם,ויתבאר
שהאור החש מבחינת אור הננוז על כן הוא בתורה

רק בנניזה ,ויתבארו בצירוף מאמרי הזוהר הקדהט
()259 8"8איטר נרבת בו שמציל מדינה של ניהנם
ומסונל להחיית המתים.

בר84שייעידוע %קתריע"וראשית)דבתיבתבראשית
התחלת התורח "ט בתיבה תש"ך
צירופים

בנבי

מאטריחדשיכמלופחת,מאמרב,אורתורה

צירופיםא,וכברידועמהקדמוניםכ)דבתש"ךצירופים
אלונרמזים מצות התורהוסודותיהדאורייתאודרבנן,
וכל מה שעתיד להיות ,ולא נעלם סכל הכלרכילים
דבריהתיקוני זהר כ*) ,והנה נם אנחנובעניינו רמזנו
ם בתש"ךצירופים (אגראדולה
בראשיתיבות הרבהעניני
כהתחלתם ,ושכבנו שם (אות קרב-ק בראשי"תיצורףיר"ת
בש"א ,ישועה רבה תהיה בזמן שימלוך אנפיוכס
(הוא היה הסלךיון הרשעה שדחק את גבראל ורצה
להעבירםעל דתוהש"י נקם את נקמתם),ועודבצירוף
יר"ת שב"א ישועה רבה תהיה שינצחובני אהרן,
ואייהלהלןתתבונן למהרמזתי לךהעניןבבראשי"ת
ב) כתב הרבעיר וקדרם אשר דבריו דברי קבלה
וקבל מאליהו ז"ל הלא הוא בעל הרוקח
מלכות חוכה ס" רקה) ,וזה לשונו בפרשת אסור אל
הכהנים ,התחיל שבתורנלים פסח ועצרת ראש השנה
ויום הכפורים סוכות (וקרא כג י) וידבר כהנה את
סועדי ה' אלבני ישראל ,ומסיךליה (שם כד ב)ויקחו
אליך שמן זית זך כתית למאור ,רמז לחנוכה שמן
זית מצוה מן המובהר ,עכ"ל ,ונראהלי ,ללשם נאסר
צ"ו א"ת בנ"י ישרא"ל ,בניספריא בים"י סתתיה"ו
ב"ן יוחנ"ן כשתוסיף הכולל ,והוא דבר נחסד כאשר
כבר השסעתיך (חשת א ק שאלו הנ' חדורים תשרי

מרחשון כסלו המה מסוגלים לחנוכת הבית,כי הן
הסה החדשים המתייחסים לבניה של רחל (עקרת

הבית) אפרים מנשה בנימין ,והנה כסלו לבנימין,
והנהג) מה שהמקובליםנוהנין להוסיף הכולל במקום
המצפרך מקובל היא בידם במסיכה על המקרא
שברברה (כרגעית 8ה וקאפרים ומנשה כראובן הכמעון
יהיו לי ,והנה ראוב"ן ויטמעו"ן בניספריא אפרי"ם
סנש"ה כשתוסיף הכולל על ראובן שמעח ,ססילא
א) עיין ספריצירה פרק ד משגה טז ,ועשןלקוטי תורה בראשית

ז ע"א
ה עמוקות
ב) עייןריקאנטי פ' בראשית א בשם הזהר,וע"זמגי
פ' ויגש סו ע"ג
בי) בכלתיקוןצירוף צהרבתיבתבראשית
ג) עיין דבש לפי מערכת ג אות ל"ד,ועייןסיון בינ
ד) עיין השמטות הזהר ח"א רמ"ד .ועיט ר"ה רות ק"ג ועיין
דגל מחנהאפריםפ' בראשיתד"הויראאלקיםבמטס הבשכ"ט,
ועייז ס' מאור עיגול פ' שמות ד"ה והמהה
ה) עטז הידושי מהרמ"א שטף הספר דף ל"ש ע"א
ו) וייןלקמןמטמרד'סימןקיד.

ף,טיטכנרט

נפקא לן מן התורה דבר זה מן אפרים סנשה ,והנה
החנוכה הזאתבימי מתתיהויהיהלבניסין שהוא כסו
אפרים ומנשה ,הגם שלא היה גאולה שליסה ,עם כל
זה נחשב לחינוך כסו החנוכים הגדולים שבחדשי
אפרים וסנשה ,על כן נצטרך להוסיף בכאן הכולל
שהוא נלמד מן אפרים וסנשה ,ולאיהיה הדבר הזה

קלבעיניך

נעדר אומר לך דברנכון,צ"ו א"תבנ"י "טרא"ל הוא
יותר אחדסן מספרבים"יסהעזיה"וב"ןיוחנ"ן,
להורותכי האור ההוא אשר ניתקןבימי מתתיהובן
יוחנן הוא הארה מן האור שנברא ביום הראשון
(כאשר אכתובלךלהלןאי"הוזעתח) אשר האורהנסיי
בימים ההםבזמן הזההיה אורניסייוהאירסן הארת
אור הננוו,וכן ההא למחסרת בכל שנה ושנה) ,והנה
האור הננוז נגנז בתורה כמו שכתבתי כסה פעמים
ספי קדסונינו ז"לד) ,ועל כן האור ונר מצוה רומזים
לתורה (ז""ג קמה) אורייתא מחכמה נפקוס והנה רצו
היונים לבטל את ההערה אור ,ועל כן נקלטה הנס
בשמן רסז לחכמה ,כסו שאסרו רז"ל (ונחות פה) כל
מקום ששטןזיתמצוי שם הטכסהמצויה ,שמדוהומן
הסקרא (שמ"נ ב) והפלח יואב תקועה ויקח משם
אשה אכסה( ,משםדייקאכי (מגחות שם) תקועה אלפא
לשמן) ,ונעבטה הנס בסנורה נם כן רסז לחכסה (נ"ב
כה ).הרוצה להחכים ידרים( ,יונא לג) וסנורה ם
(אותו הרוח ההאתסידאורבקיץ ובחורף ,סהשאיןכן
שאר הרוחות) ,הנה ידוע מ"ש ) אות א' רסז
לחכסה כסה דאת אסר (שוב לג לג) ואאלפ"ך חכם"ה,
קל כן רובין לפי זה ,בים"י מתתיה"ו ב"ן יוהנ"1
עם א' (הייה עם הארת הא' שנעשה בימיו) ,הוא
בניספריא צ"ו א"תבנ"י ישרא"ל( ,אז) ויקחו אליך
שמןזית זך כתית לסאור
נ)לעלפיהדברים האלהתביןלפרי
ט בגמרא (שבת כ)4
והיכן צונו ,ר'אויא אסר מלא תסורוכו'
ר' נחמיה אטר שאל אביך וינדך זקניך ויאמרו לך,
והנה ידוע מה דהקשוה) מאי שנא דהקשה הש"ס
בכאן יותר משאר מצות דרבנן היכן ציות ,וחט "ט
להתבונןבטאיפליניר'אויאוא'נחמיה ,0ונט לפרש
ש פי הדברים הנ"ל ,דהיה סקובל בידם כקבלת
הרוקח ז"ל ,דנרטזת המצוה בהורה בפרשתאמור אל
הכהנים ,הסם נאמרונרמז נםכן הסועדאהטר ירשרש

י

יו

ש

י

בנבי

יששנר

מאבדיחדירכסלומבת,מאמרג סרתורא

ידי הכהנים והמצוה אשר תתחדש ,וכסו שרמז
הרוקחז"ל ,צו אתבניישראלוממיךליהויקחואליך
שמן זית זך ,וכמו שרמזתי צו את בני ישראל
בנימפריא בימי מתתיהו בן יוחנן ,והנה המקשה
שהקשה היכן ציונו היא משום דהיה נם כן מקובל
בידו הרמז הנ"ל בסדר אסור אל הכהנים צו את
בני ישראל בנים6ריאבימי מרטעיהובןיוחנן,עלכן
שפיר שייך לברך וצונו ,אבל הוקשה לו ,כיה
דקבלתינו הוא טןצו אתבניישראלבנימפריא כנ"ל,
הרי חסר אחדוצריכים להוסיף טלל ומהיכן נרמזלנו
הומפיר הכו %בחשבון ,הנה אמר ר'אויא מלא תמור
סכל הדברים איטר ינידו לךימין ושמאל ,רמז לנו
הטחובהענין שאמריעקב בעתעשייתו סימק שמאל
ובשמאלימין ,ואמרעל שספל שהואימיןוכו',דהיינו
באפרים ומנשה ,חשם נאמר (בראשית מה ח) אפרים
ומנשהכראובןחטמעוןיהיולי,ובהשם בארהשפוסיפין

הכולל ,והדבר הזה צודק לחנוכה %מור חדשו של
בנימין בחנוכית מן אפרים ומנשה כנ"ל ,ר' נחמיה
אמר שאל אביך ויגדך ,היית הפעם הב' שכתבתי
עלל מה שמקובל להוסיף אחד על מספר בימי
מהגביהו בן יוחנן ואז יעלה למספר צו את בני
ישראל ,הוא להורות הוספת הארת א'בימי מתתיהו,
היינו (שיג ת ).תארת החכמה נקרא אבא ,ואאלפך
חכמה ,וכמו שכהבתילעיל( ,פפפיאדאורייתאפבין
אעת) ,וזהו שאסר שאל אבי"ך ויגדך ,הייט הארת
אבא חכמה,וכן זקניךויאמרו לך ,תנושקלב).זקןזח
שקנה חכמה.

ד)ערך כהב הרב הקדוש בש הרוקח ז"ל(יפו חטר
וזה לשונו ,ואמר (שם בפרשת אמור (הקוש
כו ב-ק) להעלות נר (81חך כך) יערוך את הנרווה

ללמדלילה הראחטונה נר אחד ואחר כך נרווע עכ"ל,

אנןנסינימא ,שם נאסר ,כתית למאו"ר ,בניספריא
זר"ע ,הוא שאמרו רז"ל תבה גג) הרניל בנרהווין
ליה בנים תלמידי חכמים ,והנה כמה מהראשונים
(ישא והס"ה אפסרו לה על נר חנוכות כית שבכאן
רטז נר חנוכה ובמו שכתב הרב הקדחש הנ"ל.

ה)ערך כהב הרב הקדוש הנ"ל (ס" רכ"ה 4סמך שמן
ונרותלסוכווע מה סוטתח'ימים אףחנוכה
ח'יטים ,ומעתה אזדאלהוקושייתהפוסקים (בקאי"ה

ם

יסה

קבעו נםביום הראשחיום פוב והדלקה
 1יה)
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לילפי דודאי
חכמי הדור כשקבעו המצוה לדורות האיר הש"י אח
עיניהם למצוא הסמך בתורה ,והנה ראו שהסמיך
ה"12י פרשת הנרות לסוכותהבינו ברוח קדשם שהוא
כדי ללמוד טסוכות ח' יסיט ,וזהו הנרצה במנית
אומרם ז"ל לשנה
תענית (פיק ט ובנמרא ושבה
"כף בשנה ראשונה,
אי
אחרת קבעום וכו' ,ולמה לאכת
אבל הוא באמת בשנה הראשונה ידעו גם כן מן
ממינת התורה שצריכין לעשות שהדליק ח' ימים,
אבל לאידעו מהיכןיתחילו הח'ימינן דסברו דלמא
תדלק המנורה פ'ימיםויהיו ח'ימיםניסים ,ואםכן
קביעות הח' ימים יתחילו מן יום כ"ו דכסלו ,אבל
אחר כך כאשר ראו דהמנורה לא דלקה רק ח'ימים
ואףעלפיכן סמיכת התורה סרטושצריכין להדליק
ולקבוע מועד ח'ימים,על כרחךרצון הש"י שנםיום
הראשוןיעשויום פובוידליקו ,ואם כןמתחילין הח'
ימים מןיום כ"ה ,על כן קראו לימים האלה חתכה
חנ"ו כ"ה ,להורותשירטקילוהימים מןיום כ"ה ,וזהו
שצודק שפיר בנמרא (שם) מאי חנוכה ומפרש דתנו
רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינת וכו'
לשנה אחרתדייקא
לשנה אחרת קבעום וכו',
קבעום הוא מפעם הנ"ל ,על כן קראו שסוחנוכייה
חנ"ו כ"ה כנ"ל.
ו)זיתזך כתית למאור להעקות (הקים כו טיהקי
תיבות בנימפריא בהל"ל והשס"ה כלשת
הש"ס (שבה שם 4הנה כתב הרב הקדחש בעל הרוקח
הנ"ל(סיפורכיהן אשר בפסח ההודאה"ש קכ"התיבות
כמנין כהני"ם ,ואיני יודע שסחתו( ,ואי"ה אפרש
במקומו המאמר (ישפר דסימו 404ולפי נוסחתינו הוא
עד סיום תיבת להודות פ"פ תיבות מנין חטכ"ה
שהוא ההודאה שקבעו רקלימי חשכותומסיים אחר
כך ~הלל לשמך הגדול,הייט להורות שצריכים נם
כן לומר ה %הנאמר בכל המועדים ,ובזה תמצא פוב
מעם למה"ששיטי בהודאה מלשון הנמרא מצת שס4
שבנמרא אמרו בה %והודאה ובפסח ההודאה אמרו
להודות ולהלל( ,ויתבאר אי"ח במקומו במאמר הנ"ל

ימה

(טיטן
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נוסחתינו ק
דאה צ"ב תיבות סנון
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הש
המגוץ כפי
הל"ל והודא"ח ,והנה בצירוף פסח הטים
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בנבי

יששכר

מאמריחרשיכסלוטבת,מאמרב,אורתורה
ן מלכות
י"ו תילוין הנה "ט ק"ח תיבין  41נראהלי לרמז על מלכותרכיעיוע והנהעוד בהשלמת מלכותיו
ריבוי האור כי טוב ,הייט ריבוי אותיות מו"ב זה שלישית האיר לגו הש"י במעט קט מן האור ההוא
זה (כנהוגבין המקובלים) כזה ,ט' פעמיםו' הוא
אחר שנפמקה הנבואה,בכדישיעמודלנו האור ההחש
ת
ו
ל
ג
ב
החל
ה
נ"ר ,ב' פעמים נ"ד הוא ק"ח כממפר תיבות ההודא
הזה במקום נבואה ,כי ("ינהיב) האור
כנ"ל ,ולרטז

י

שהמצוה הזאת טצלתמןדינה שלגיהנ"ם
בגיפפריא ק"ח ,ויתבאראי"ה.

ז) עוד כתב הרב הקדוש הנ"ל (רימז ינ"ה 4זא"ת
חנוכ"ת המזב"ח (גמתד ז פד) בגימטריא
זא"ת יהי"ה בים"י החשמונאי"ם ("שיתהם) עכ"ל,
ואומיף לומר ,זא"ת חנוכ"תבנימטריא א"ל מתתיה"ו,

ויתבאר אי"ה

ח)עוך כתב הרב הקדוש הנ"ל (סירו ב"ה) תקנו ל"ו
נרות כננד האור הראשון ששיכהט לאדם
הראשון ל"ו שעות כמו שאמרו רז"ל בפסיקתאח),
וכתב עוד (שם) ,שעל אות פ' של (גראפית א  0וירא
ןס),
אלקים את האור כי טו"ב יש על הס' ד' תני
להורות ד' פעמים ט' היינו רמז אל ל"ו נרות של
חנוכה,עיין שם עוד בדבריו ,והנך רואהידידי דברי
עי
ר וקדיש שבל דבריו דברי קבלה מפי אליהו ז"ל,
,
ר
אמ
שהארת
המצוה נר חנוכה הוא מהארת אור
הגנוז(,וממילאתביןכיוןשבימיהנםבזמןהחשמונאים
דלקההמגורהבאור שלאכטבערקבנס,והנההמנורה
רמוזה לחכמת התורה (כ"ג גה) הרוצה להחכיםידרים
(ע"א לו) ומנורה בדרום ,אםכןעל כרחך האורה באה
טן האור הננוו שנננז בתורה),וכיון שנקבע לדורות
ברוח הקודש הואמפנישידעו בכל שנה יתנלה האור
ההוא( ,עיין עוד במימן י"ב) ,על כן קראו ליפים
האלה חנוכה ,שהוא חינוך והרנל על לעתיד נאולה
העתידה ,שאז יתגלה לנו האור הגנוז בשלימווע
כמו שאמרו רז"לייג
היב)וננזולצדיקיםלעתיד לבא,
א
ל
כדכתיב (ישע" ס ים) יהיה לך עוד השמש לאור
יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' לאור
עולם ,והנה זהיהיה אחר שתשלם הגלות החל הזה

ז)  151לקמן סטן ח"ד ,ומאסר ד' סטן א וסערן סד.
ח) 1ין הלכון ברוקח ,ועמן כפסיקתא (פרשה ג' סיוע ג')
שחטבו "גיסות הם וכראשה הוא חנוכת טיולם ,ומה גדא
החטכם היא האור שהאיר בשבעת ען בראשית .הרץ
ירחטלסי פרסות 5רק ח' הלזמההי של"ו ששות שימש לאדם
ומהששון1 ,לגן תקט לץנרותבתססה.
ש)
נספרויעין (המשם וסוף ספר בשל הסריס ההדש)

יין

אותט'.

הזה אדםמביטבו ממוץ העתםועדמופו,עלכן נקרא
נרחנוכה,נרחינוךוהרגללאורעולםבנאולההעתידה
שיתגלה אורהגנוז נאמרביה שיקשית א קיה"י אן"ך
(רל"ב ,ע"ב מ"נ ס"ה ב"ן) ,וזהו והיה לך הוי"ה
לאו"ר עולם ,היינו השם הוי"ה בר' מילואיו כנ"ל
בגימטריא יה"י או"ר ונננז בתורה ,והנה נר חנוכה
חתוך והרגל להאור ההוא ועל כן הוא ממונל לתורה,
על כן (שבת כ )1הרניל בנר זה (אמרו לשון הרגיל
מרגיל אתעצמו לאורהעתיד)הוייןליהבניםתלמידי
חכמים.
ומתוק האו"רלעיני אחרירואי בדברי הרב הקדהט

הנ"ל ,כמזב (ס" רצד ),זנקנו ל"ו נרות (כננד
השעות ש,טיכהט האור התשטון כנ"ל) כננד לשה
אור ומאורות ונר נזכר בתורה ל"ו פעמים עיי"ש,
הוא מח שכתבתי שהאור הגנוז נננז בתורה (והוא
ששימש ל"ו שעות נגדמנין ה' פעמים אור שנזכר
בתורה ביום א' בגימטריא שלף ל"ה ובהחורת
שלף לחלף (מור הכתוב (דגשם לב ל) איכהירדוף אחד
אלף)הגה הםאל"הבגימטריאל"קוהנהנגנזבתורה),
ם
היוונים לבפל התורה אנטר בה אור הננוז
הלזה ,הנה הש"י החטמם להאיר להם בנר מצוה
ותורה אור הוא אור התורה מן הארת אור הנגח,
ועל כן נזכר בתורה ל"ו פעמים אור ונר ומאורות
כנ"ל,ועלכן תקנול"ונרוות(חילים קפד סו)אשרי העם
שככה ל"ו
ט)
,
ל
"
נ
ה
מה שכתב הרב הקדיש
שעל האות
ט' של האורכי טוב "ט בה ד'תנין לרמז
על ל"ו נרותד'פעמים מ' ,הנהאומיףעלדבריו ,הנה
שארי האותיות של טו"ב הם ו"בבגימטריא ח' ,לרמז
ח'יומין דחנוכה ידליקו ל"ו נרות ,ומה שנחלקו
הח'ימים לאותו' ולאותב' ,הוא לרמז שמדריגות "ט
באותןהימים,כייום א'ויום ח' רבויתיראאית לחו
כמו שכוכב המהרי"ל ז"ל ("וכות כעכה) ש"ט שנהגו
י מה
שלא לעשות בהם מלאכה ,והפעם נראהליעלפ
וככתב הארט"ל (ומע"ה שפס ח"ד)
בהדלקותהנרות
אל הי"נ מדוותהיינוביום א' למדה הראשונה "8ל,

יהנה

י

לכויי

ובליל

בנני

ממטרחרחרכסלומבדגמטמרב,אורתורה

ובלילב' רחמםוכו',עדבליל ח'מןנהצ"רעד ונק"ה,
ש טיום ראשת אית ליה רבו יתירא שהוא המדה
ההמשונה שהוא א"ל ,כתיב (היר"ם נב ג) חמד א"ל
כל היובן והנה ט48ש יט ).ממדת החמד כהזם שורש
הכהנים אנשי החסד אוטרעלידם נעשה הנס( ,והנה
מדה הראשונה כחה בכל המדוות כאחזר תדע ק
בתפילין חט בהם ת"ג תיבותכמניןי"ג פעמים א"ל,
הבן),ויום הח' גםכן רבואיתייהבליה שבומאירין
יטל יתת נט"ר הק"ה ,על כן בתיבת
מזל
פו"ב יתחלקו הח'ימים לשתי מערטת אותו'בפני
עצמוואותב'בפניעצמוכנ"ל

שייז

י) המגה כשבאתי לכלל זה ,הנה אומר לך הדבר
אנטר מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת
הקודמים ,אשרבחנוכה"טמקוםלעוררפקודתעקרים
עוקרות כעין ראש השנה ,הנה לדעתי עיקר הענין
עיקר המגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל זאת
חנוכה ,אשר כוונתו מן נוצ"ר עד ונק"ה מזלעלית
קנן כח)וכגיחייומזוני לאו בזכותא
ומזל תחתון(,פועי
,
א
ת
ל
י
מ
א
י
ל
ת
ל
ע
א
"
ל
ז
מ
ב
ף
א
ו
אלא
תליאמילתא
פי
י חנוכה,ורובין מתוך הדברים
כןיש לרמז על כלימ
שיתבארו להלן אי"ה ,ואומר לך כעת מתתיה"ו
בגימפריא רא"ש השנ"ה,ודי בזה כעתש).
יא) בחלחל שראה נבוכדנצר ופתר לו דניאל ,הנה
שם מבחשר זהב רמז למלכות בבליושע
ב  )85אנת הדאריטהדי דהבא ,כסף מלכותמדי ופרס,
נחשת רמז למלכותיון נקרא נחשת ,וכן דרשו רז"ל
בכמה מקומות (וע"ו8א הריטה ו) ויתבאר אי"ה ,והנה
כתב הרב הקדית בעל הרוקח ז"ל (סימליכ"") פרשת
ופרוסה מסיימת בתיבת נהדקת (שטת מז ש) רמז

למלכות ית' ומתחיל תיכף

(שם

ק ואתה תצוה את

י) 5ץ שסית מאמר ב
בדרושלחיגה.
יא) עייז לקמן מאמר דסימן צ
יב) בייןמאמר דסיסז?.
ע) עחןיקץ מאסר ד סטן צ סטו בל סימן א דרם יש
כאן שחשת כמה תיבזק ,ץד חסמתעמיה חצרה שבעל פה
רחל שקרת רבית רמוש גשורה" ובזה תבין ההמשך חגסת
נשיםוסח
יד) ומיק זהוישבמהילי ט א חטם לא נסמנו סיבת "נשים"
והוא נלקח כרסוק אחר שםיד א,ועייזויקרא רבה פרשה
 '8שסרבי שסובא גנב בזהמלשון.
יא א,

סיסי

ושלקוי

ג,

שחן מס' יברח? מאהיל

יששכר

ט

תוכו' ,רמז שבמלכות
בני ישראלויקחואליך שמןיי
ית יתקט הנר מצוה ,עד כאן עיי"ש ,והנני מומית
דלפי זה יתכן חשתה תצוה את בני ישראל סופך
לצוות (כפירש"י),דעיקרהציווי היה בפרשת אמור
אל הכהנים ,החם נאמר (הקרא כד א) צ"ו א"ת בנ"י
שרא"ל בגיטפריא בימ"י סתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן עם
הכיל וכמו שכתבתי לעיל (סף ב צ) ,גחש"ת ראשי

תיבותנרחנוכה שםתדליקו

יב) הץנדץ כתבתי לך לעיל (סימן ח' וסימן פ') עג
אשר נר חנוכה הוא מבחינת אור הגטז,

וכתבתי לך בזה דבריעיר וקדדה בעל הרוקח ז"ל
שקיבל מאליהו ז"ל בממיכות מן דברי תורה עם
הפרפראות שחנן הש"י אותנו ,הנה אוסיף שניתידי
דברי קדהטעליון קרוב לזמנינו מפורמם ברוח קדשו
ה"ה הרב הקדיש מורינו הרב ר' פנחס מקארעץ
זצוק"ל ,בכדישיהיו הדברים קשורים אל לבך וענדם
על גרגרותיך ותדע עדהיכןמגיעקדישת נר המצוה
הזאת והפוכה הגדיה הנפלאה אנטר הפליא הש"י
בחמדו לבניו הקדישים במצוה הלזו.

הנה אמר הקדיש מהר"פ הנ"ל (מצאתי בכתבי
תלמידיו (מדרש טהס אותא)),ל"ונרות שלחנוכה
הם כנגד ל"ו מסכתותכי התורה אורעד כאןדבריו
(הנכתבים מפי תלמידיו) ,ונראהלי לבאר שפי מה
שכתבתי (0שו ה) דהיונים רצו לכפל חכמת התורה

שנקרא אור (ובתוכה גטז האור הראשון כנ"ל)
ולהגביר חכמות החיצוניות הנקרא חשך (מפני שכל
החכמותהחיצוניות המה כמעות נגד חכמת התורה
וכתיב (שעת ב י) כסיל בהשך היך ,מה שאין כן
חכמה נקרא אור (שם ח א) חכמת אדם תאיר פניו,
ן נקרא דחסך כמו שאמרו רז"ל (ב"ר
על כן מלכותיו
ב  )4בפמדק (בראשית א ב) והאיץ היתה תהו (בבל),
פני תהום (מלכות
ובהו (מדי) ,וחשך (ית)'
הרביעית),על כלפנים מלכותית נקרא חשךויתבאר
אי"ה בארוכה) ,והנה בעת הישועה ליהודים היתה
ן חכמת התורה (נ"נ גה)
י המנורה (סי
אורה ,עליד
ועלכן(יונאלג).מנורהבדרוםיג),
ם
י
הרוצהלהחכ ידריכ
(עיי
ןכלקומי תורה להאריז"לפריטת בהעלותך (במעמי
דמית)) ,חכמות (נשים) בנתה ביתה חצבה עמודיה
שבעה"נ) ,ונעשה הנם בשמן הפהור כמו שכתבתי

ש

,יל

בני

מטריחחט4כסלומבת,טומרב,חורתורה

עיל (סיוע נ) כל מקוםיישמן זית מצוי שם ההכמה
מצויה( ,וישלח יואב תקועה ויקח כחטם אשה חכמה,
כי תקועה אלפא לשמן ,ואםעיני שכל לך תבין
מה שלקח יואב דייקא אשה ולא איש) ,והנה נפוטך
שם"ן החכם"ה אל המנור"ה היא על דרך הכתוב
י כולם בחכמה
בפסוק (תהלים קדכי) כ!ה רבו טרשיךי"
יאלקיךדורסט
קלטית מלאההארץ(דייקאאר"ץ אשרי"
י אלקיך בה וכו' הגחם יא יכ))
אותה תמידעיניי"
קניניך ,הוא סוד (ישגכגי) אבא יסד ברתא ,על כן
תמצא מוב פעם ודעת מה שבימים ההם בזמן ההוא
לקחו הכהנים הנדולים את הטלכורע דחנה כבר
ידעתטו) כהן גדול רמז לחכמה ,ויירשו המלכות
לעת כזאוע סוד הכחוכת השמן אל המנורה הוא סוד
תורה שבעל פה,על כן ניתקן לדורות ל"ו נרות ננד
ל"ו מסכתות שבתורה שבעל פה המפורשת').

*) הג"ח
חיה תתבונןגודלהאיסור והפגם הנצחה בנפשמי שעוסק
ח"ו בשהוק  00הקרס"ז (בגש0ריא שס" 0איטר
דומציאההקליפהבימישליטתהיוניםל"וקלפיםזה לשומת
זה שרצו לבטל על מי זה התורה הנתונה בשיט בל"ו
מסכתות משדשון ואצו להגביר הכמות החיוץנעוג לא
באל"מ הלק "טקב ,לדוהיםחיתה אורה ץ)זו תורה ,ואתה
דעלד.
המנהעלפי הדברים האלה תתבונן ,בנוסח ההודאה
אומרים ,ואחר כך באובניךוכו' והדליקו נרות
בחצרות וכו' ,מהו השייכות להודאה שהדליקו נרות
דייקא ,יאמרו סתם שעשו עבודה בבית המקדש,
עלפי הנ"ל תבין ,ואבאר לך את אשר רמזנולעיל,
וישלח יואב תקועה (שהוא אלפא לשמן על כן שם
החכמה מצויה) ויקח משם אשה חכמה (דייקא המא
איש חכם) והוא דבר נפלא ,דהנה יחשב רצה אז
לפייס את המלך דוד שהוא (4"1א צ ).0מרכבה למדת
מלכות ,והנה מדת מלכות היא בחינת טקבא כידוע
(תא פט ,תמה קלה ,).והנה כשנתמלאת ח"ו בדינין
סו) סבורי אור משרכת אות כי סיטן ס ,ע"ש יצטרר נתיב
גשם האריז"ל.
0ז) עיץהס'בינתימחאודרךבינהיץע"א.
ת) ר"תגימטריאל"ו ,טל"ח מלאל"מ.

יח) שיין בנת יוסף סי' תפש ,ש"ז שם ס"ק ח' ,וששן לקט
מאפריא
יט) עיץלציל הערה ד

יששכר

ונבורווע כשנמשך לה סוד והטמן תכמה מתמתקים
הדינין ,והנה על פי מנולה זו עשה יואב כשרצה
לפייס את המלך שלח למקום השמז,ויקח כגטםאוטה
חכמה דייקא ,הוא סוד הכשכת השמן (חכמה) אל
י זה נמתקין הדינים של
המנורה (מלכות) ,ושיד
המלכורע והנה בכאן כשמיהרו הבית המקדש ורצה
הש"י להודיע להם שכבר נמתקו הדינים דסלכווע
נזדמן להם עבודה הראשונה הדלקת המנורה בשמן
הפהור,אז נתבשרווידעוכי בבר נמתקודיניד"מלכות
כמנולתיואבבפייסו למלך,הבן.
רמעועדץ יתורץ לך נם כן במוב פעם מה שהקשו
הראשוניםוהאחרוניםיה) מההיה הנסביום
י עיקר לעקף
הראשון ,ועלפי הדברים הנ"לרוביןכ
הנס היהביום הראשון מה שהזמין להם הש"י שמן
מהור לעבודה הראשונה בכדי לבשר להם שנמתקו
דיני המלכווע וזהו שאומרים בהודאה ,ואחר כך באו
יחנוכה,
גניךוכו'והדליקו נרותוכו'וקבעו שמונתימ
שמונת דייקא ,להודות ולהלל וכו' ,כי רוב תודות
להש"י נם ביום הראשון שנתבשרו שנמתקוהדינין
באו"ר5ני מל"ךחיי"ם.
ן (בסימן ח') מה שכתבתי בשם הרב הקדוש
ינ)עיי
בעל הרוקח ז"ל שכתב שתיקנו נר חנוכה
ל"ונרותנגד האור הראשון הנטזששיפוטל"ושעווע
והנהכן מצאתי נםכן בכתבי התלמידים של הקדוש
מהר"פ זצוק"ל (עטןטיסןיכ) ,והנה כעת אבאר לך את
אשר עם לבבי ,האור הראשוןהיו מביפים בו מסוף
העטם ועד סופו כמו שאמרו רז"ל ושמגת יג ).ונבזו
הקב"ה לצדיקים והינן נבזו בתורה כמו שכתבו
קדמוניםבעלי רוח הקוונטיט(4יכל מה שהאדםרואה
בכל פעם דבר חדש בתורה הוא מהאור הנטז),
על כן נקרא התורה או"ר ,חלל כן ישב יב) חכם
י ההערה
(בחכמת התורה) עדיף מנביא ,כי עליד
יתנלה לו אור הנטז בכל פעם ,וכל אחד כפי עסקו
י אור הננוז יכול להביפ בבל
קמלו בתורה ,ועליד
פעם נסתרות מסוף העולם וכו'( ,מהשאיןכן הנביא
לא בכל פעם תתנלה לו הנבואה) ,והנה לבעבור זה
רואיןהצדיקים ראיהרוחניות למרחוק נםבעימות
העליונים כל אחדכפי השנתובתורהוכפי מהשמשינ
שםמאותוהאורהרוהטההננוז,והנההימיםהרשעים
רצו לכפל התורה אור שטר בה נננז חאור המבטוך
הנח

בנבי

מאטריחדירכסלומבת,מאמרב ,סרתורה

הנה בעת הצטטהליהודים היתה אורה בנם להראות

התנכרות אור התורהאיט
ר האור הראשת נגוז בה,
ל כן נתקן ל"ו נרות ננד אור הגנוז ששיבוט ל"ו
שעוור וכבר כתבתי לךלעיל

לבזזך יתורץ נם כן קהויית הראשונים והאחרונים
למה תקנו להדליק ~הודותביום הראשוןהרי
לא היה הנם רק מיום ב' ואילך ,אבל הוא שתקנו
להדליק להודות ~הלללי"יכי פובעל התגברות אור
התורה שבהנננז האור הראשוןוהאיר לישראל באור
הניסיי הזה ,הבן הדברים ,ועל כן מוסיפין והולכין
כבית הלל ,להורות  %מה שמוסיף האדם ימי
התעסקות בתורה יתרבה לו האור הגנוז ,ופהרידים
יוסיף אומץ 10וב ת ט).

י)

ותשכיל ותדע לפי זה למה הנם דחנוכה לא
ניתן לכותב בדברי נבואה כשארי
הניסים (כמו שאמרו רז"ל (זוטא כס ,)).דהנה הנם הזה

נקיטהבזמן הפסקתהנבואה,וכדי שלאיאסרוישראל
ח"ו אבדה חקותינובאין חזק נפרץואיןנביא וחוזה,
הנה עשה הש"יבזמן ההוא את הנס הזה להורותעל
מלי
ת התורה שהיא עדיפא מנבואה ,ועל ידה רואה
ש
ל
כ
ת
ו
י
נ
ר
ס
נ
ה
ל
ע
י האורהננוז בה,
האי הישראלי
יד
ה
ז
ם
נ
ה
א
ל
הנה לבעבור
ה
ז
ה
ניתן לכתוב בדברי
נבואה,כי זה כל עיקרו של הנם להתוודע ולהגלות
אשר שנבה מעלת אור התורה ברבו יתירה מדברי
נבואה ,והבן הדבר
פו) ועדך תבין לפי זה ,לא ניתן לכיזוב הנם הזה
באותיוועכי הוארומזלאור הראשון קודם
שנגנזבהאותיווע אברם1ו)והיוהדברים האל"ה(אל"ה
ל"ו נרות נגד האור הראשת ששימש לאדם הרפשת
ל"ו שעות,וגם אל"ה בהחזרת החלףלטלףבגימפריא
ה' פעמים או"ר הנזכרים ביום ריפטת של מעשי
בראשית וכמו שכתבתילעיל) אשראנכי מצוךהיום
על לבבך" 4*1הבן הדבר ,ועוד יתבאר אי"ה.

פז)עדך

אמר הרב הקדוש מהר"פ זצוק"ל (פורש טש

שת א שנגל חשכה בשעת הדלקת הנרות
נתנלה האור הגנוז והיא אורו של מלך הכהטיח עד

 ,יהד רק
יט*) ס" גס חטרהשסה"תבתיבתאיה
שתוטס

בלבמ*בסתי

יששנר

צ

נחן דבריו ,ונראהלי רמז הדבר עלפי דברי התורה
כפי מה שדרשו חז"ל (ב"ר ג ה)(יתבאראי"ה בארוכה)
(שטחית א ב) והארץ היתה תהו (בבל) ובהו (מדי)
וחשך(יון)עלפני תהום (אדום) ורוח אלקים מרחפת
וכו' זהו רוחו של מלך הבהטיח ,וסמיך ליה ויאמר
אלקים יהי אור ,הנה היא בריאת האור הריהטת
שנננז ,והנה כבר כתבנו 10ת ח')(יתבאר אי"ה) שעל
כן קראו לימים האלה חטכה לשת חינוך (כמו
שמחנכין הנערים למצות קודם הזמן של החיוב כדי
שיכירו וידעו בעת החיוב) שהוא חינוך להגאולה
שוטניה אחר מפלת מלכות ההוטעה ,ועל כן נעשה
הנם באור ההיא אור הננוזמעין אור העתיד אור של
מלך הכהטיח אור הגנוז שיתגלה כשלימות במהרה
בימינו ,וההד ברמז הכתוב (תהלים קוב ס)(יבבתך להלן
אי"ה(סיפרג 1סן ד))כהניך (החשמונאים) ילבשו צדק
(מלכות לשעתה) וחסידיך ירננו (בהלל והודאה) (שם
ת) שם אצמיח קרן לדוד(היינו אור של מלך הבהטיח

וקאתי מבית דוד) וזהו שמסיים (שם) ערכתי נר
לשטיחי וכו' ,הבן הדבר.
ת) מטו"ב הדבר להבין לפי זה בנוסח ההודאה,
כשעמדה מלכות יו
ן וכו' ,למה תקנו
בלשוןעמידה ולא אמרו נתנברו או שלטו ,אבל תדע
עלפי כתבי האריז"ל ,כתב סקוסי תורה רבא קה) הצלם
דקליפה היא כך ,מצרים
דקליפה) ,בבל (חב"ד
י
ח
כ
(
שבה) ,פרס ומדי ב'ידים חסד וגבורה לכןחמיהיב).
מינייהו מלכי ומינייהו איפרכי,יון (תפארת שבה)

אדום וישמעאל(רנלין דקליפה) ,והנה תתבונן,להיות
ית בחינת תפארת שבקליפה ,הנה בהינה תפארת
כתל כל הגוף ,ממילא היה בה גם כן כח מלכות
הרביעית שהוא בחינתרגלין ,על כן בפפלתהנעילה
נם באורמעין אורהעתידשיהיה כעת מפלת מלכות
אדום ,שיתגלה אז בשלימות אור הגנוז אשר ממנה
יבהק אורו של מלך הכהטיח ,על כן תקנו בהודאה
לשת כשעמד"ה מלכותיון וכו' שהיה בה גם כן כח
הרנלין ,על כן בעת הישועה באו בניך לדביו וכו'
והדליק"ו נרו"ת וכו' ,מעין דוגמת הנאולה העתידה
במהרה כיסחה ,הפי זה תבין גם כן למה תקנו
בנוסח ההודאה כשעמדה מלכותית הרשעהעל עמך
חטראל,ובנוסח ההודאהדפורים תקש כשעמדעליה"ם
וכו' ,המא אמרועל עם"ך "פרא"ל ,אבל בדקדוק גדול
אמרו

בני

מטריחרשיכסלוטבוגסיטרב ,שרהורה

ףעטשכר
"יד

אמרו בבאן על עמך גבראל,דכיון שמלכותיון היא
בממפחא נט) ומע שטו
שהוא נצבה
תפארת דקליפהנינוד לתפארת ישראול ,הנה עמדה למלפת שמש משע נא ק) ה 4תכבה את נרישראנ
עלעמך מרא"ל,ונםלהשכיחם הערת"ךדייקאשהיא על כן סך הפכים (למבארו לברצה בגמזה) הם
תפארת גבראל סוד התורה ,הבן הדבר.
תתקצ"ב נגימפריא עוול מלכו"ת שמ*"ם ,הואהיום
ח"י) קצהלפי מה שכתבתי לך לעיל (טיש ה) בשם המקווה לי"י (ישע" טי) והלכו נוים לאורך ומלכים
הרבעיר וקדדה בעל הרוקח ז"ל שהאור לנונהזרחך,ויעבירהש"יהנלוליםמןהארץוחאלילים
הניסייהלזהוא הארחמןהאורהננוז,וכןנראהתדברי כרות יכרתון לתקן עקם בסלנות שדי,יכירווידעו
הנאק הקדרה מהר"ל מפראנ בספרו אורחדרם (כאשר כליהובי תבלכי לךוככרע כל כרך תשבע כל לשת
ירנבאד אי"ה),וכן כוזב הרב הקדדם מהר"פ זצוק"ל וכף ,ויקבלו כולם את עול מלכורכך ותמלוך עליהם
טהרה לעולםועד ,והואבגימפריא באו"ר ש"ל מל"ך
וכמו שכתבתי לך ,ועוד הוסיף הקדות הנ"ל לומר,
,
ח
"
י
ט
ה
כ
ה
ל
ע
אשר
ו
ד
י
ו
ל
ב
ק
י
כל באי עולם עמל
שבכל חנוכה בשעת הדלקת הנרות מתנלה (הארה
מלכו"תשמי"ם משבנאדדיןכחושבנאדדץ תתקשח
ק) האור הננוז והוא אורו של אלך הכלטיח וכמו
ן
י
נ
מ
ם
י
כ
פ
ה
ם
י
ר
א
ש
נ
ה
ה
כ
ר
ב
ל
ה
ז
י
נ
נ
ב
תתקצ"ב,
וטעתה
שהבאתי דבריו בסמוך ,והנני אופר לך עוד דברים
המשיבים את הנפש ,הנה הקשוהראשוניםואחרונים תשכיל ותדעדברי חז"ל (ת"זוי)שדדויו ~וששיח  4ג
למה תקנו ח'ימים חנוכה ,הרי הנם לא היה רק ו' יה
י אור ,זה אורו של מלך הכהטיח,וואוין מה שאמר
ו
ח
ד
ק
ה
מהר"פ
ל
"
ק
ו
צ
ז
ר
ט
ו
א
ל
כ
ב
שנה
ה
נ
ש
ו
ימים ,והרנההעמים נאמרועל זה ,נם אנחנובעניינו
בימי
כשעת
ה
כ
ו
נ
ח
הדלקת
ת
ו
ר
נ
ה
נהנלה (הארת) האור
אמרנוועניש כמה מעמים ,והנה כעת אומר לך עוד,
הנהידחמןהזהר(""ח ק)35וסתלסחהאדידןדברכתא הגתווהואאורו של מלך הכהטיח ,יהא רעוא שנזכה
דלעילאאינהפחותה מאלף*),ואםכןבכאן כששרתה במהרהבימים להאורהנערב ההוא(טישלאב) מה רב
פובך 4הטר צפנתליראיך.
הברכההשיישעל הפך
*)
כלפנים לאהיהפחות פלש אחרדם"
(שנטת ד ק
בתבתי ישם לזזן יפ)ההעץ
לפי כל הדברים הנ"ל תבין מה שכתפחי
מאלף ,ואם כן לפי זה ושצם דמס8ר 5לף ועצ בלל
ל
ע
ך
ל
כן קראולימים האלה חנוכה שהוא
הפךהפצעי לא היה לו גבול ,הבספר 5לף הצה תוש
יה כלא היה חוזר לפלףגשםבןזמש דבר חיטך לנאמה האחרונה אחר נלות שעיר אחזר אז
כהתאונן והי
ששיןלו
געלאתזף(,ותחנונן יתנלה עיקר האור וכמו שכתבתי לך (וישיז 4והנה
כי נתכפל בשל '5תצל כ ויברבאלפ"
ן בכ"ר עד טצ"נץית"האבהוח"יו"אק לפי זה נקויה הנם בפ"ך ,פ"ך בך' רבתי דאי"ק
תקנוח'ימים,הבןהדבר,
בכ"רבנימפרי14שעי"ר.
פ' מאות ותשעים ותשעה,
~פי זהכיק שבאנולידי ושוב המר משלים מספר
מחקר הלז ,בעל כרחך 4לףגאהבז) ,ושלבן תסבא כ) וזץנה תמצא פופ מעם
שתקנו ל"ו נרות
הברכה לא היתה פחותה מהצבלרחכיהתשבירך יצחקלישוב
לברך למי שעלטה לאבותינו ולט את בל
מ פסיש בה קי"א
משלף פכינו והנה ניקח שתיות כנץ תיבת חליף ,הניסים האל"ה ,כבר בתבתי לך (טימן ק אלוה רמז
מהם שמונהפכיםלהאיר להודות שיצא ס
בןלי יגמבוותלת לה' פעמים אור הנזכרים במעשי בראשית אצל אור
י
5
תקף כנ"ל (
הגנוז ,כי ה' פעמים או"ר בנימפריא שלף ל"ה,
כשמונתימיחנוכה,והנה
מתה"ש נזוהר שם)
ת
ר
ז
ח
ה
ב
ו
הטלף לחלף (סוד הכתוב (דוהם לב ל)איניק
נשאר לברכה ברכת עטם אשר אור צדיקים ישמח
נמהרה בימינו בנר ישראל שהיא הרומז לטלכות ירדוף אחד אלף סוד החשבון הכללי מבלי גבול כמו
שכתבתי לעיל (וטס)בבג הנה הוא אליה מנין ל"ו,
(כמו שבגרידעת ס(0פרעי" ש"שפ"י)הג'יהודין שגה
ה
ז
ו
ז
מ
ב
ו
ם
ו
ע
ר
ת
פעם לשבח לסה תקש נם גיוס
צ) יץשויי ט עת אסא
תמדצדד"דש דקדךו ,ששש של ששד  8הראשון ,הנה כתבתי לך דהברכה העליונה אינה
פרקו ,ועשן לקש
סער ונאציים
גא
פחותהטןשלף ,ומכללא כשהתחילה הברכה הועמס
ע)) עיץ ס8פץ חשבתם סטראסיטןד.
ר
ו
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ת
נ
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%8
עשחג
אחד טלר ,ובשארי הימים בחטליסין ל*ה להשלמת

י

יסה
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ה'פעמים

בני

םפףישיכם15פכהפשמי

ה'פעמיםאוו-הנזכריןבמעשיבראשיהן אל"היעמדו
לברך את *שראל ,ועוד יתבאר אי"ה

בא) הנה העדתי לך שלשה עדים נאמנים אשר
הארתאורהנוכההואמבחינתאורהננוז,
הלא המה הרבעיר וקדיש בש הרוקח ז"ל אשר
דבריו מקובלים מאליהו ז"ל ,וכן מדברי הרב הגאת
מהר"ל מפראנ(יובאודבריואי"ה לקמן)ידועדבריו
נאמרו ברוח הקודש והיה משתמש בספר יצירה,
והרב הקדוש אשרהיה סמוךלדורותינו מפורמםברוח
קדשו הרב מהר"פ זצוק"ל מקארעץ ,על כן היא
מצוה שנרמזת בתורה לשנגנז בה האור) בננהה,וכן
בזהר הקדוש לא תמצא מדבריםמעניני נר חנוכה
(רק פעם אחד (ש"א רלח ).מוזכר שם נר הנוכה דרך
י) אי"ה אביא
העברה בעלמא כק וכןמבפתעקוםניהנז"הלר(י
שהוא מן בחינת
דבריהם להלן)יהוא
אור הנטו ,וקראו לימים האלה הנוכה שהוא חינוך
לגאולההעתידה שיחגלה האורהננוז,וכלימיעניינו

ומרודינו כהתרסקה הנבואההאירהש"ילנו הארת
אורהננוז בתורהעלידי מצותנר חנוכה,וכברידעת
שהאור הנטז מביפין בו מסוף העולם ועד סופו,
והארת נר הטכה היא הארה מן האור ההוא במעת
קפ% ,לידה אנחנויכפין להביפ בתורה אשר האור

נגוז בה ,הבן ,והנה לבעבור זה הדורות שהן ממוכק
לנאולה התחילו הכמי הדור לדבר מעניני המצוה
הזאת מה שלא שיערו הראשונים והוא סוד כמוס.

והנה אדברה וירווהלי איזהענינים מדברי הזהר
הקדרם הסכת הנסע ,בזהר פרשתחיי לדף
קל"א ,).אמר ר' חזקיהאי חיטא דכל טפין דעלמא
יקומתמתערתמעפרא,איטןגופיןדאתנפיעובנשמתא
חדא (רצ"ל כשהנשמה היתה מנפגלת כמה פעמים
) מה תהאמינייהו ,אמר ר'יוסי אינק
בכמהנופיי
א הוו כמה
טפין דכא זכו %א אצלתוהריאינתכי
דהוו עץ יבש כהאי שם הנינסי בההוא זימנא,
וטפא בחמאה דאהשפע ואצלחובשל שרש כדקאיאות
ה4ם,ההיהכתיבל"מ" ט ח)והיהכעץ שהמלעלמים
הר' והיה שהו ר 14תוי ,דעבד איבץ ונפע שרשין
ל הההא נופא קדם4פח דלאעבד
ואצלח כדקאיאורוווי

ט) יין פקק מישס.,

ב ,שדתורה

ייטשכר

פ

איבין %א נפע שרשין(יא זכה %א אצלח) כתיב
י יבוא מוב
(שם ו) והיה כערער בערבה ולא יראהכ
וגזי ,יבא מזב דא תהיית המתים ויתנהיר ההוא
כי
י 6וב)
נהורא דומין לאנהרא להן לצדיקייא (אורכ
דחותנגיזקמיהמיומאהכהברי שםדנתיב המוית
 ,קוירא אלהים את האורכי פוב,וכדיןזמין קוב"ה
לאחייא מתייא וכתיב (פלאה ג ק וזרחה לכםיראי
צדקהונו'(( ,ט5מי ס הנדקה תציל מפוגע
שמי
ככהדי
ין יתנכר פוב בעלמת וההוא דאתקרי רע
נ"ל),שו
יתעבר מהקמא כדאמרן ,וכדין אינה נופין קדמאי
להוו כלאהוו(כיון דלאנהירעלייהו ההוא פובואין
מציאות רק למוב ,הבן ,נ"ל) ,אמר ר' יצחק זמין
קוב"ה לארקאעלייהו על אינת טפין רוחין אחרנין
זכאן בהוןיקומון בעלמא כדקא יאותוכו' ,עכ"ל
ואי
יעיי"ש ,נראהמזהכיאפילואותןנופין שלא אשתלמו,
הנה זמין קוב"ה לארקא עלייהו רוחין אהרנין מן
האור הגטו ושנקרא פוב)להחיותן בזמן התהיהנעת
יבא מוב) ,והנהר'יצהק התנהבתנאיא"י זכא"ן,
כי
ומחיכן יזט לאור הנטו הזהכית דלא השלימו את
הפוב השייך להן ,הנה נראה אם קיימו מצות נר
חנוכה שהוא הארת אור הגנוז כמו שכתבתי לעיל,
ע עליהן רוחהיים מן האור הנטז האור
הנהיישפ
פוב ובפובו חיינ"ו ,וזהו שנקרא הדלקת הנרות
כי
בלשת הסבה מרטת לז)בהפיבו אתהנרוגעהבן הדבר,
(וירכיןלפי זה (חמאס קכי עמך מקורחיים באורך
לי
בראהאור).

כב) ועל 8י הדברים האלה תמצא פוב פעם על
שסק
קהויית המהשתים מניתש
למה לא תקנוספיקאדיווש בחטכהויהיוימי חנוכה

י

'6ימיש הץפי כל הדברים הנ"ל תבין ,דהרה צורת
ה '6כפוף רנלהימיני לתוכה להורותחובךנניזבגווך
(כהמסת א קוירא אלהים את האורכי פובוננזו(עיין
בזהר הקדמתברונטית"".
,ובנר חטכה נתמהגבוי
ניצוצי אור הנתז,עלכןאיןעושים חטפה פ'ימים
באותפ'הנניזה ובחנוכהישגבוי הארה כטבואר
בי

לעיל.

הלמען יתאמתו לך כל הדברים הנ"ל 4ף8ר
כנ)נהנ

בחינת הארת נר חטכה החש הארה מן
שר הגנוז ,על כן נקרא חטכח חיטך אל הגא%ח

האחרתה שיתגלה חתורכי פזב בשליחיות ולעתיק
לך

יך

בני

טמרוחדשיכסלושבת,משמרב ,שרתורה

לשת הזהר הקדדם פרשת מקץ (דף ר"נ ע"ב),
ר'חייא פתח ואמר (טלשמ ג כ) וזרחה לכםיראי שמי
שכחם צדקה ומרפא בכנפיה ,תא חזי זמין קוב"ה
לאנהראלתלישראל ההוא שכחטאדנניז קוב"המיובא
דאתברי עלכטש מקמי כנטיעי דעלמא כמה דכתיב
(א"כ לח סו) וימנע ממוטעים אורם ,וההוא נהוראנניז
ליה קוב"ה דכד נפיק בקדמיתא הוה נהיר מסייפי
למש עדסייפי עלמא,כית דאסתכל בדריה דאנדש
ובדריה ותפלנה ובכל אינון חייביא
ובדריה
נניז ליהדלמהבהי
וא נהורא,כיון דאתא יעקב (ואתדבק)
(נ"ל דצ"ל ואתאב"ק) בההוא ממנא רברבא דעשו
אכיש ליה בירכא דיליה והוה נכי ,כדין מה כתיב
(כראשית לב לב) ויזרח לו השבוש ,מאן שכמם ההוא
שכחשא דנניז בנין דאית ביה אסוותא לאתסאה ליה
י בההוא שסבוא דכצזיב נשם
מארכובתיהולבריראריס
לג יח) ויבא יעקב שלם ,שלם בנופיה דאתסי,ועל דא
זמין קוב"ה לנלאה ההוא שכחטא ולאנהראלוןלישראל
דכתיב וזרחה לכםיראישמי שכחם צדקה,כאשי שבוש

צדקה דאשכחטאדיעקבדאתפיבים,ומרפאבכנפיה,
דבההוא שמשא יתמת כולהו ,בנין דבזמנא דיקומון
ישראל מעפרא כמה חנרין וכמה סומין יהון בהון
וכדין קוב"ה ינהיר להון ההוא שכחטא לאתסאה בה
דכתיב ומרפא בכנפיה ,וכדין יתנהיר ההוא שמשא
מסייפיעלכאשועדסייפיעלכאש ולישראליהאאסוורנא
ועסיןעובדי עבודה זרה ביה יתוקדון ,אבל לגבראל
מה כתיב (ישן" ות ח) אזיבקע כשחר אורך וארוכתך
מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבודי"י יאספך
עכ"ל,הכשכילעלדברי הזהרהנ"ליראה כמה הלכולא
נברוותא איכא לכשרון מהנהו מילין לבחינת האור
דחנוכה ,שהוא בבחינת האור השמש צדקה ומרפא
שהאירליעקב לרפאותכףירכו( ,כברידעת(ז"יגי)38
שעלידי זה שננע הס"מ בכףירךיעקב נפנם ההו"ר
ועל כן נסתלקה הנבואה בביתשני והיה תמורתו
האור הנערב של חשכה שהוא מהארת אור הגנוז
שהאדם צופה ומביא בו מסוף העולם וכו') ,הנה
חנוכה הוגש תיקון מה שבע הס"ם בכף ירך יעקב,
הנה ניתקן להודעתיהלל ,הנה האור דחנוכה הוא
דמיון השמש צדקה ומרפא ,א"ז (רומז אל ח'ימי
חנוכהמניןא"ז)יבק"ע(מבחינתיעקב) כשחראור"ך
אור הגאז וארוכתך (רפואתך) מחרה תצמח.

22,4טכנר

כד) בחקרויחי (דף רח"לע"ב) אמרר'יהודחכתיב
(1ש 4לא טס תירא לביתה כתל"גכי
כל ביתה לבורו,שני"ם ,האי קרארבי חזקיה חברנא
אוקיםכיה דאמרדינאדחייבי דניהנם תריסרירחיף
כלנאמינייהו בחמה וכלנאמינייהו בתלנאוכו'והיכן
מ"שתלמי נפשייהו בשלנ וכו' ,יכול אף ההראל כן
תלמוד לומר לא תירא לביתה כהטלנ מאי מעמאבגין
שני"ם אל תיקרי שנים אלא שנים
רכל ביתה
יי
וד
ב
ל
עה,ציציתותזויין ,מזוזה ונר חנוכה
כנון מילה ופר
וכו' עכ"ל( ,הוא פעם האחדמוזכר בזהרמןנר חנוכה
יקיום מזוזה
ויותר מזה לאידעתי),הנך רואה שעליד
ן ישראלמןדיןניהנם( ,ובזה תמצא
ונר חנוכהניציי
פעםלנוסחתינו בהודאה עם נוסחעלהניסים"ם בהן
ק"ח תילוין מנין ניהנ"ם ,לרמז מצות חנוכה מציל
מן ניהנםועיין מה שכתבתי לעיל (סימן ו') בענין
ריבוי הפוכעיי"ש),ומהראוי להתבונן מהואימייהו
משארי המצות ,ונראה לפרש על פי מה שאמרו
בנמרא (שנת כנ) דאיפלנו בנר חנוכה אי בימין אי
בשמאל,ופסק הש"ס הלכתא בשמאלכדי שתהאמזוזה

יא

בימיןונרחנוכה בשמאל (רצ"לויהיה מסובב במצות),
וקשהעלזה הפעם ,דהנה בשאילתותדרםאחאי אמר
שם דנם המאן דאמר דסביראליהבימין שעמא רבא
איתליה,דימיןהואילואיתעבידביה מצוה חראוכו',
ומאן דסבירא ליה בשמאל אמר המעם כדי שמהא
וכו' ונר חנוכה בשמאל כמו בתלמודא דירן ,ואם כן
לפי זה מהו ההכרעהשהכריע התלמוד הלכה בשמאל
כדי שתהא מזוזה וכו' ,הא נם מאן דאמר מימין
כעמא רבא אית ליה ובכמה מקומות משתמשין
בתלמוד בזה הפעם.
ונשפץלי עלפי מה שאמרו בזהר פ' וישלח (דף
קע"ד ע"ב) פתח ואמר מהר לג כק אם "פ
עליו מלאךמליץ אחדמניאלףוכו'פדעהו מרדת שחת
וא' ,תאחויכהאי קרא תשכח ברירא דמקה ,כתיב
אםישעליו מלאךאי לאכמזיביתיריאשת הוא ,אבל
מלאך מליץ אחדסני אלףכהזיב ,ומאןאיהו דא הוא
סלאך דממנא עמיה דבר גש בסמר שמכלא דכתיב
מצדך אלף ודא הוא ספרא דשמאלא
(תה4ט צא ז)
,
ך
נ
י
מ
י
מ
ל
ב
א
אחד
ה
ב
ב
ר
ו
ה
י
ר
דכתיכ בת
מני אלף
דא הואיצר הרעדאיהו אחדמצינון אלף דהוו למצר
שמאלאבגין דאיהו מליקלעילא תפיל רשו ,חלל דא

יפי

ריי

ם8מםריחךשרכמלופברקמאמרב ,טרהורה

באורח קשוא וכו'כדין איהו סליק
אי בר גש
ואיתעביד סניגורא ואמר קמי קוב"ה זכו עליה דבר
נשכדין קוב"ה אמר פדעהו מרדת שחתעכ"ל.

אזי

לפי זה רווחא לן שמעתתא דיסקו בש"ס
ב8מיל*4
להלכה נר חנוכה בשמאלכדי שתהא מזוזה
בימין ונר חשכה בשמאל ,דכית דעבדינן מצות גם
בשמאל אז ההוא מלאך אחדמני אלף העומד בשמאל
סליק ואיתעביד סניטריא ומלמד עליו זכות ואומר
קוב"ה פדעהו מרדת שחוץ וזהו שאמר בזהר הנ"ל
לא תירא לביתה כהדלג(דינה שלניהנם)כחשי ולעמא
כי כל ביתהלבויו שנים אלתיקרי שנים אלא שנים
מזוזה ונר חנוכה ,דהלמזא נר חטכה בשמאל בכדי
שתהא מוזהבימין ונר חנוכה משמאל בכדי דההוא
ילמדעליו זכות
העומד
מלאך
אחדש"מיניממארלעףין בסטיןבש
במעשתים הזה ,וכן יאסר
ויצילהו ה
הש"י פדעהו מרדת שחת בעטם הבא,וכן הואהענין
בציצית ותפילין ,הנה תפילין בשמאל ,וגם כן מילה
ופריעהאי אפשר לפרועכי אםבסיוע השמאל ,ואז
ההוא מלאך אחד סני אלף מלמדעליו זכות ואומר
הקב"ה פדעהו מרדת שחוץ וכן הוא בהסח הברכה
אחרהמיה ,צוה להצילידידות שארנו משחת למען
בריתו אנטר שם בבשרךכי קודם הפריעה הספה
הוא בעור ולא בבשר ,מה שאין כן כשטרעין נקענה
הברית בבשר מבהט שמגלה העפרה.

ן יהודה שלח לפניו אל יוסף להורותלפניו
כה)ואי
נשנה (בראוית פו כה" 4ט להתבונן למה
שלחלפניו(1דר,ט11ןרז"לידם (בארצה ק,וגםלדבריהם
ז"ל קשה למה שלח אתיהודהדייקא) ,גם גשנה הוה
ליה למיסר לגשן( ,הנם יבשת י ).1ומבמשם לס"ד
במשתילה מפיל הכותב לפעמים ה' בסופה ,עם כל זה
כעמאבעיהמש דברריקההש).

1נרא71דחנהידוע %קךחפי חשש)דגלותהריקשתגלות
מצרים חיה כדבר שרשי לכל הד' גליותמן
הד' מלכיות אהגר הנבידו קללם " 1ח ,%גל אחד
ק תרסבכיהםהיה מננד לאות אחדמן השםכביבל
השם הותה ב"ה אשר ישראל דבקים בועץידי
כר) 81ץ שריקוחכציוותיץ1ש.
כה) 8מ" ט5גי.

ידידבשי י

יץט1טכר

ן

מעשיהם כמה ראת אסר (דייש ד ד) ואתם הדבקים
בהוי"ה אלקיכם וגו' ,ונלוח מצרים מננד לבחינה
עליונה היא קחתו של יו"ד שהוא שורש לד' אותיות
הוי"ה כנודע ,וזהו סוד ונפות א יב) ויקוצו מפניבני
ישראל ,והבן ,אם כן בגלות מצרים היו כלולים כל
הד' נליוו 7וזהו סוד (שפ ט כקויהי בימים הרבים
כמבואר כמנלה עסוקותסחרבי"םראחטי תיבותרומי
השורש יפלו הענפים
ת מדי ,והנה
בבל י
נ
ב
פימוסד בהורתיט הקדושה
ממילא ,על כן החטם יסוד
זכרת יציאת מצרים שבזה אוקטע מכל הנליוו 7והנה
בעל גוראריה 2ר מצוה)עניןהדי
כתב הרבהגדי "ט כח (בי
י וכח נפשיי וכח
טלכיוו 7דהנה באדם
שפני
שגליי וכחעליון הכולל כולם( ,ולייבא מילרנאד"א
להפועם מעץ החיים (שער מ) כח הגופניי הוא נפש
הדוממת שבאדם ,נפוציי הוא נפש הצומחת שבו,
שכליית נפשהחיונית שבו ,כח הכולל נפש המדברת
שבו ,נראה לי) ,והנה מלכות בבל היה מננד לכח
הנפשיי ,דהנה הם היו המכפלים הראשונים את
עבודת בית המקדש היית הקרבנות והקרבנות הם
תקנות הנפש כמה ראת אמר(היש נ ק ונפשכי
תקריב,מדיהיהמנגד לכחנותניי(שהיוחפציםללובד
הגופות גזרו (אתר ג הס להשמיד להרתיאבד וכר),
יון היה מננד לכח השכליי שהיא כורתינו (שהיא
עיקר החכמה המיישרת השכל ,הם רצו בחכמתם
חיצוניות הפילוסופיית לבשלם מחכמת ההורה),
ומלכותהרביעיתהיא סק המדקא ורמס הכלא,והיא
הסננדת לנפים הטללת דקץיתית סטר היא כומת
כל הכחותוהיא מחברתאותם1 ,ט 1טתהרביעית
מנגדתלנוףולנפשחמטכל,הרעו לטמכלמלכי האדמה,
(ותמצא שבתחלת ממשלתם עליט בעוה"ר בקלו
הקרבנותבחינת נפש כנ"לבענין בבל ,ואחר כך קמו
על הנוטת להשמידוכו'גזרו מאן דלאקמיל יתקרזל
כמו ואמרו בנסרא (משיו 0ת) כמה וכמה נזירות

הממדיותאשרשפטנמיםדםקדחני 11תבאמונת
חימה,ירא ה' וקטפות ,ארץ אל תכסי דמם ואליהיה
מקום לזעקתםעד תזקיףוירא ה' מן השמיםוינקום
נקמתם ונקמת הורהו הקמת דם עבדיו ,הנה זאת
ההשכעיןעשיית מלכותמריאושרנזר למשמידוכוי,
ואחר כך ביטחה זה קמו עליט בניגוד כח ששכליי
שלחורתיטומננדיםשהנובחכמותחידתיותשפחות
נכריות

בני

מסרי ההלכמלופסת,מאמרנ,שרתורה

נכריות צידוניות חתיות מואביות כנודע ,עד אחשר
בעוה"ר נלכדו ברשתם כמהאלפים נפשותונדחווהיו
לחרפות עולם ,הוא סוד הבירור האחרון בעקבות
משיחא אשר כמעם כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא
הוסף ,ובמהרה יאר הש"יאלינו ברחמים אור שפעת
יקרת כבודו כמה דאת אסר (ישען ס ים)והיה לךי"י
לאור עולם ,הנה בבחינה זו המלכותא חייבתא הוא
כעת בדונמת מלכות יון ,מזה תדע אשר המלכות
הזאת בה כח הנ' מלכיות הראשיות בבל מדי ית,
בתחלה היו מננדים בבחינת בבל שבהם ,ואחר כך
תנינוד אל השכל של
בבחינת מדי ,וכעת בבחינהי
ה
ר
ו
ת
ה
ל
פ
כ
ל
ההערה בחכמותחיצוניותלחייבם
ח"ו)

ודענה הד' מלכיות הם הקמים בכת הקליפות על
ישראלרוצים לגמל האחדותח"ו,והםהנורמים
שאיןיחודו ואחדותו ית"ש בהתנלות לכלבאי עולם,
וגבראל גוי אחד הם הדבוקים באחדות כמה דאת
אמר מרים ד ד) ואתם הדבקים בהוי"ה וכו' ,על כן
המלכיות הם ארבעה שהם מן בחינת עלמא דפרודא
פירוד לארבע קצוווע(וזהו שאמר הכתוב (תהלים טה וק
ויראו יושבי קצוות מאותותיך) ,וישראל הם נקודה
האמצעיוע וכבר ידעת בחינת אמצע מוחד לכל
הקצוורג וכשינרמלו כל המלכיות ישוב הכל לנקודת
האחדות כדכתיב (וט" ג ט) אז אהפוך אלעמים שפה
ברורהיחד לקרוא מלם בשםהוי*ה,וכתיב (זמי
והיההוי"ה למלךעלכל הארץביום ההואיהיההוי"ה
אחד ושמו אחד ,ואז תשוב המלוכה לבית ישראלנוי
אחד בארץ הדבקים באחדותהוי"ה ב"ה וב"ש ,הנה
הוכן הדברים האלה המה דברי הרב הנאון בעל נור
אריה זלה"ה עם הרחבתהענין בביאור דבריה אלה
כאשר הםלעיניך ,ונראהלי שעל כן טלכות ישראל
הוא מן יהודה ,שיש בשמו אותיות השםהוי"ה אחד,
ועוד נוסף בשמו אותד' להורותכי מלכותניראל
מאחדת בפרסום לכלבאיעולם אחדות השם המיוחד,
ומקרבת ומאחדת הפירוד סוד עלמא דפרודא שנרמו
הטלכיות יושבי קצוות הלא הסה ד' קצוות וכמו

י

ט)

שכתבתילעיל
לצה ידע (פיז מא) דלעתיד לבא במהרה בימיע
תהיה התחלת הנאתהעלידיוהשיחבןיופף,
5יס" אי)8והיהביתיעקב אשוביתיומף להבהובית

יששנר

עשו לקש ,ואחר כך תחיה נמר הגאתה כשלימות
יכהשיחבןדוד הבאמיהודהותבוןבידו המלוכה,
עליד
ת
ו
כ
י
ט
מ
ח
ל
ו
א
נ
ד
ו
מ
ת
י
א
לתפלה,
ומעמא רבא
ביה
יזהנציבו לאחדות
והבן,כי הואהיחודהנמור ,ו%יד
כל הנפרדיםויהיההוי"ה אחד וישראלעם קרובונוי

אחד.
ובזה תשכחותבין ,בהתחלתהנלותהשרשיית כאשר
בא יעקב מצרימה וראה שהוא גלות שרשיית
לכל הד' גליות ,הנה את יהודה שלח לפניו אליומף
(כנ"ל ב' טשיחין) ,להורותלפניו(היינושיורו הדרך
לפניו היינו לכל ישראל הכלולים בו ונקראים על
שמו גבראל) ,נשנה( ,המה כתותד' מלכיות אשר הם
בממרא אתראמננדיםלארבע כחות אשר הםבקדיחת
גבראל בסוד נפשותיהם ,והוא נשנ"ה) ראשי תיבות
נופניישכליינפשייהכל,הכ"להיינומלכותהרביעית
הכילתכים והיא ננדיית לנפש הכוללרע חשל כן
מתננדת לנוף ולנפש הושכל וכאמור לעיל ,ובימול
ישבי"חבניממריא נשנ"ה,
מלםיהיה בשלימותעליד
ומערפל זוהמת נה"ש בגימטריא כנ"ל אוסר ממנו
כח המלכיות ,ואזיהיה במהרה בימינו הוי"ה לסלך
על כל הארץביום ההואיהיההוי"ה אחד ושמו אחד,
עלכן ועי"ה סל"ךהוי"ה מל"ךהוי"ה ימל"ך נם כן
בניממריא כלכי"ח כנ"ל ,הנה לכל אלהקימה יעקב
אבינו הכנה דרסה תיכף בהתחלת ביאתו למצרים
נלות שרועיי ,הנה את יהודה שלח לפניו אל יוסף,
מודרוחין משיתין סוד ממיכת נאולה לתפלה יחודש
שלים הוי"ה אחד ושמו אחד ,וזה יתפרש עוד אי"ה
להלן בפסוק כח מעשיו הניד לעמווכו'*).

*) הג"ש
ג
ה
נ
מ
ה
א
ו
ה
אשר
חמה תגיז 5מצ אבותעו תורת
ביבי
חנוכה (אשד ושא חימד לנבולה העתידה במוש8-
וגצך שכתבתי לר גמת פשעם) טשחקיז הנשרים
ע ברן
הקורין שמעת
בביחמתיייכת עץ הרוגעתוע"
י
ת
ו
צ
ק
גשנ"הבפיריך שת אחד לכל רחת והעץ הזה מתגלגל על
נקודת קוטב ברכז השתחשי ,להורות שהסלכעת הללו
ד~מרוסהין בתיבת גשנ"ה כנ"ל המנגדיט ספעעדם בקצש"ע
הבה כולם סובבים של ראשרכז נקודה האמצשית ישראל
דגסמהדיםהקצש"עשלכן מקהוותסובבים של הסדכן חשלם
יתבטלו אל המרכז 0מ נהפוך אל ומום שפה גרודהיתד
לקרוא מלם בושם הה",8ואז תתבטללגררי מוחשת שה"ש
נגיססדיא גשנ"וע ) 5ושי"ה מל"ך הע"ה פס"ד ער"ה

י"1ך

בנני

יששכר

מאתריחדירכסלותבת,נאמרב,אורתורה
קפל"ד(בגימטריאכנ"ל) ,ההיהיהבבהקתוהכי"ח(בגימטריא
של ישראל אשריקיימו מצות כאלוהשייכים אל כל

כנ"ל) שלקיט במהרה בימעו אפ 3והנה הממג הזה היה
מקודם נהוג בישראל דוקא בחתיכת ע"ח ,על שם הנאסר

בנבואה ליחזקאל (הנא הפטרה לפרשת ויגש תלע יהודה)
ז סק
י
בן
י
ללי"זהשר~תה וכה וואלתקהח ש"ץאדםאחדקחולכדחועב"דעלאיחודלויכסח"ובףעחל
שף
וקרב אותם אחד אל אחד לך לע"ז אחד וכר ,וכל הענין
שם עדוענפי דו"ד מלךעליהם עיטש,בין והשגועבפנים
מה שכתבתי בפסוק השתיהודא שלח אל מסףתריןמשיתין,
סמיכתןגאולהלתפלותהבהנ79טההוראהזודוקאבע"זמבהט

כים)כידמדםעץ השדה,וכבדידועלך81רע"ה שכ"אח"ז) שם
דויזי
ה בגימטריא ע"פ בכפל האותיות ביחודם כידועסו),
הבן הדבררם

כו) דוץמימ היו הלוך וחסור עד החדש העשירי
בעשירי באחד לחדשהנאוראחטיההרים
(בדגימת ח ה 4הנה קיימא לן וכאר לג ק לפי החשבת
לסטירי זה חדש אב לסטירי למרחשון שגו התחיל
הנשם ,וחטלהימנונן למה גכרנב בלשת כזה והוהליה
לכועב בחשבת החדשים הנמנים מניסן או לפי סדר
השנים דמתשרי מנינן וכמו שהתחיל בפיעל הזה
לקרוא למרחשון שני ,אך הוא לדעתי ,דהנה בכל
פערת הש"י בשמים ובארץ רצונו ית"ששיהיה הכל
י אתערותא דלרעעא ,והנה בבריאתשמים וארץ
עליד
שלא
א
ת
ו
ר
ע
ת
א
ז
א
ה
י
ה
דלתתא
ם
ד
א
אי 0הנה
(כי
הספיק מחשבתן של ישראל שקדמה למעשה בראשית
להיות לאתערותא דלועצא,כי עלה הכששבתו ית"ש
האיך יהיו חטראל מקיימים מצות וטעשים פונים

קלידי זה כביכול היה אתערותא להבריאה שעלה
במחשבהכביכול מה שיקבלתענוג מן מצותומעשים
פובים של ישראל ,האודאי אשר לכל הברואים אשר
ברא הש"י במאמרו לכולם הספיקה מדהטבתן של
ישראל ,הוא ית"ש היודע איזה מן המצות של תורה
שייכותלברואים כאלה,היינו להלקטיךחיותלנבראים
שנבראו במאסראי ועלה במחשבתושישראליקיימו
מצות כאלה ובאתערותא הלזו ברא את ברואיו
שבמאמר א' ,וכן איזה מן המצות שייכות לחיות
לנבראים במאמר שני שה במחטבתו אשר ישראל
יקיימו אלו מצותוכן כ~מ הכל בהתעוררות מחשבתן
ט) עצןאדרמאמרבאותח"י.
טרח
בו) עצן ס' ששרי גן 171
צדיקיט 5תח ג דרךג.

מ

המעשים ,הבן ,והנה בכאן במבע הנה נחרב העולם
והגזירה היתה אפילו על שפחיית הארץ ג' מפחים
של עומק המחדחטה 1נ*ר לא ז) ,והנה בהתעוררות
הרחמים בעת הרצון הנה היה מן הצורך גם כן
לאתערותא דלהעזא במחשבתן של ישראל ,והנה
כביכול הפעולה הראשונה היה מן הצורך שתתראה
היבשה ,והנה היה מן הצורך לאתערותא דלתרנא
במחשבתן של ישראל אנטר ישראל יקיימו מצות
בראיה ,והנה בעשירי באחד לחריט הוא ראש חדש
פבתמקיימים חטראל ב' מצות בראיה,הייה קידהט
החדש בראיה תליא מילתא (ר"ה כ) כזה רא"ה וקדש,
ומצות נר חנוכה לראות"ן בלבד ,וגם מברכין על
הראיה ,ובמחשבה הלזו כביכול שעלה במחשבתו
ית"ש אשר בעשירי באחד לחדשיקיימו חטראל ב'
מצות בראיה ,זה נתהווה כביעה לאתערותא דלרעזא
שיהיה מציאות ראיה כעולם ,נראו ראשי ההרים
ונתראה העולם היינו היבשה ,וזהו שרמזה התורה
(הגם שלפי פשופו מוכרחיןלפריט שהוא אב ,עם כל
זה הוא מרמזי תורה) בעשירי באחד לחדש (רצונו
לומר עלידי זכות מצות הראיה הנעשים בעשירי
באחד לחובט עלידי זה) נראו ראשי ההרים ,הבן
כנ"ל ויתבאראי"ה להלן רמסן כח)במזמור אשאעיני
אל ההרים
'
כז) עמקני מנשיקות פיהו וכו
ח
י
ר
ל
שמניך פובים
שמן תורק שמך על כן וכו'
י הריהט
י
"
1
א ג 4כאן ,הט לדרותברמיזהעלי
ד חנוכה ,דהנה
ו
מ
כ
(
הנם דחנוכה כבר היה בגמר הנבואה
שכתבנו
לעילוטיטן ח)) ולאניתן לכתוב ,ונעשה הנס בשמןכי
שמן בכל מקום שיפול ונכנס הגם שהורק מכלי אל
כלי הנה נשאר רוטטם והרהטם אינו מסתלק ,כמו כן
הוא מה שאמרו רז"לכז) לא זזה שכינה עד שעשתה
רושם ,והנה אז כבר הגיעה זמן ההמתר והסתלקות
דיבור השכינה פה אל פה עם הנביאים ,והנה לבל
יחשבו ישראל ח"ו אגדה חקותינו ,נעשה בהסתלקות
הנבואהנס בשמן שעהטה רהטםואינו מסתלק הרהטם,
ואמרו בשם הרב הקדוש מחר"פ מקארעץ זצללה"ח
דעלידי הרחטום של הנשמה שנשארתבגוף הוא סוד
הבלא דנרמי עלידי השארת הרשימו תהיה תחיית
המתים  "4%שה" "5ש והנה כפו כן הראה הש"י
נפלאותיו

עי

בני

ה"1כטליטבת,מאמי

ששף

ב ,שרתורה

י השמן העבטה רהטנו להורותו הגם
נפלאותיועליד
שנסתלקדיבור הנבואה מןחנביאיגעם כלזה נשאר
כידינו תרימוהיינו רוח הקדש( ,והאור ההוא היה
מהארת אור התורה שנגנז בה האורכי מום ,ומהאור
ההוא יש כח להביס מסוף העולם ועד סופו ,וכבר
הארכנו בזה ,ועוד נדבר אי"ה) שהחש נוהג ככל עת
עד ימות הבהטיח ,שעלידי הרשימו יהיה רדויית
המתים ותשוב הנבואה ביתר שאת כדכתיב (עול ג ק
ונבאו בניכם ובנותיכם.
שיש לדרהט בפסוק מאמר כנסת ישראל,ישקני
פנשיקות פיהו ,אחכה אשר אזכה עוד ישקני
מנשיקות פיהו דיבור פה אל 8ה כמאז ומקדם,כי
מוכים וכו' ,ומובמח אני בזה ,כי לריח שמניך

היי

שובים*) ,ריח השמנים
המהמוביםלי ,הרמז מה לריח שיהיה בימי משיח
ט ק
משצג י
שקףשיתלי בגמר הנבוא
זי
ה וכףב"גחיןשמניךו
ג
יק
רב
טו
ט
נס בשמן ,זה הריח מוב
ק
לי להורותכמו שמן תור
,
ך
מ
ש
ק
ר
ו
מ
ה
ו
מ
כ
שמן
אל
איזה סקוס נשאר רהטם ,כמו כן שמך הטדברבי
כנבואה השאירבי רהטם ,כןעימות אחכוך,כי
מחכים ישוב לאיתנם כמאז ומקדם כענין תחיית
המתים שתהיה במחרהבימיה.
*) הגהץ

עי

ההגה חמאה רמז נכת ,לריח שמניך טובים רוהטי
תיבותמנין נ"ר חטכ"ה ,ותראה עוד ,דהנה
לפי מה שכורכתי 4פידברי חז"ל (נ"ר ב ק חשךזו
מלכותיון שבקשו להגביר חכמות חיצוניות (שהיא
במילותנגד חכמת החורה),יכפל חכמה האמתיית

4ט

יון

חכמת התורה,
נקרא מלכות חשך (9את ב ע)
,
ך
ל
ו
כסיל בחשך ה
ה
מ
כ
ח
ה
ו
א
ר
ק
נ
אור (שם ק חכמת

"

אדםתאירפניו
,עלכן בעתהישועה הנה (ת44שקין ק

זרח בחשך אור לישרים (כאשר יתפרש עוד אי"ה),
והראה השי"ת נפלאותיו (ש4י ח טז)ליהודים היתה
אורה ((פטלה טזן זו וצורה) במנורה הנתונה בדרום
(גשנ גה ).הרוצה להחכיםידרים (כי צד הדרום הוא
תמיד אוראפילובימים הקצרים ,והנה תראה מלכות
י
ת תוקף ממשלוחם לצד הצפון שהוא תסיד רהטך ולא
ר
ו
א
ו
ל
י
פ
א
ם
י
מ
י
ב
,
)
ם
י
כ
ו
ר
א
ה
והראה הקב"ה הנס
בשמן הרומז לחכמה ,כל פקורשיוטמןזיתסתוי שם
מ*) ששח שזע"8וצח תטשאחר.

החכמה סמויה

י'טקטכני4

כט שדרשו (מנהות 8ה!)מז מש"ג ע ק

וישלחיואב תקועה(דייקא) אשה חכמה(,כי תקועה
אלפא לשמן) ,הנה תשכיל הרמז בפסוק הנ"ל,לרי"דש
שמני"ך מובי"ם הנה סופי תיבות חכ"ם ,ואמצעי
האותיותמנין חש"ך,ורוהטיתיבותמניןנ"ר חנוכ"ה,
חשתההבןכי לא דברריקהחש.
כח)
למוללות 4הטאעיני אל ההרים מאין יבא

,טיר

י עלטה שמים חצרץ
עזרי ,עזרי מעםי"

(תהלים 9ש א 4להתבונן מהו הנשיאות אל ההרים ,ונם
למה תיאר אתהש"י בכאן בשבח שעשה אתהשמים
י עשתה זאת,
וארץ ומי לאידע בכל אלהכיידי"
עיי
ן מה שכתבתי לעיל (בסימן כ"ו) בפסוק הראשית
ח ה)והמיםהיו הלוך וחסורוגו'בעשירי באחדלחדיש
בראו רוהטי ההרים ,ולפי הדברים שנתבארו שם
אשרוט לך הפסוק במוב מעם,שיר לם4ורעשיר החש
ייתברך,
למעלותןשלישראלאיךנדלהספקותןלפניי"
כי הנח כל האומות כשמתפרכים ל"טועח
ם
ע
אחד
נגד חבירו הנה יבוקר פנקסיהם ,אם "ט בידם איזה
זכות ראוים להוושע ,ובאם לא יסמא לחם זכותאין
להם תשועה ,מהשאיןכןישראל כשצריכיםלישועה
הגם שח"ואין בידם זכות שיזכו לנם ,הנה תעמוד
להם זכות המצותשעתידין לעשות אחר הישועהכי
למודים הם בכך ,וכמו שהיה בבריאת עתםשעדיין
לא היו ישראל במציאות שיפריחו טסות 01עשים
פובים ואף על פי כן עלטה במדהטבהע ית"ש מה
שעתידין ישראל להפריח מצות ומעשים מובים היא
שעטדה להתעוררות ם
עתם ,וכמו שאמרו רז"ל
מ"ש כון ישראל
במחשבה ,בראשית (ברבורת ח א
יגרש") בשביל ישראל שנקראו ראשיות וכן אחר כך
בזמן המבול מהשהיהמןהצורךלהאהילעולם מחדש
שיתראורהיטיההרים עלתה כמחשכח זכותשיקיימו
ישראל טצות בראיה נר חטכם וקידהט החדש וכמו
שכתבתי לעילסימן כ"ו ,וזהו שאמרשיר
שירלמעלותן שלישראל ,אשאעיני אלהתרים,הייט
כשאסתכל אל ההרים שנראו בזכות מה שעתידין
ישראל לקוטות כהטות בראיה (כאוטר חוכחתי זח מן
התורהלעי ,ואתבטן בזהכי)מאיןיבאעזרי(מאין
ואפפ יבאטרי,אפיו אםאיןבידי זאת אף פי

4י

לבימוי

עי

יעיטה שמים 141רץ,
כן יבא טרי,כי)עזרי מעםי"

שגם השמים השרץ נבראו בזכות ישראל הגם שלא

היה

בני

פמרחך11יכפוטבת ,םםרב ,צרתורה

היהעדיין זכותבידם רק בזכות סהשעתידיןלעשובו
תהו מעלת גבראל ביחודדייקא,ועיין סה שכתבתי
) ה%והיאה(ידע 5א סה שתקנו בהודאה
במאסרי
חשתהביחסיך הרבים עסדת להםוכו' השחר כך באו

בניך וכו',עיין שםותבין.
ם
י
ר
כפ)ראפ לפרש עוד אוצאעיני אל הה
'
ו
כ
ו
עזרי
מעם ה' עוודה וכו' ,ונבא לדקדק כסה
דקדוקיכןא' סהו הנרצה נשיאתעין אל ההריםלענין
העזר ,ב' לסה אסר הכיפורר דרך שאלה ותשובה
מאיןיבאעזריעזרי מעם ה' וכו',נ' לסה תיאר את
הש"י בכאןבבריאתשסים הורץ ,ונראה לפרש ,דהנה
כתיב (מאש נפ חופה לעזרתי ה' תשועתי ,ולסה
א
שינה שעזרה לתשועה,וכבר קדם מאסרנוסליפשי
לישתה,
 "0הבתנינו הס"יטור קשר)שו)הילוקביןעזרה
לשון עזר יצדק  %העזרה סבלי בקשה סוקדסת
שכנעזר ,כמה ראת אסר (מהש כ קישלחעזרךמקודש,
קדש הוא דבר הנבדל סוד החכמה מחשבה ,ותשועה

יח

היאכשמושיעהמהסיעאחר בקשתהנרצע ,כמה דאת
אטרינהר כנ גז) צעקה הנערה המאורשהחליןסהפיע
לה ,הנה תראה שלשת תשועה הוא אחר הצעקה

והבקשה.
ובתהנתגונן פסר חז"ל שאסרו ופרטת ).1כל הקובע
אלקי 84גרהם בעזרו (ופירוש
מקום
י
נ
ל
פ
ת
ל
וכש"י כדרך שהיה עוזר לאברהם) ,ואברהם אביט
סנלן דקבע סקום שנאסר (מששות ש מ) ודפכם אברהם
בבוקר אל המקום אשר עבד שם וכו' ,והנה על זה
יתפלא כלמעיין ,לויהיה שמוכח סהפמוק שאברהם
אביט קבע מקום ,אבלמהיכן נשמע שכלהקובע סקום
יהיהאלקי אברהםבעזרו כדרך שהיהעוזר לאברהם,
כי מח שהיה דחש"י עוזר לאברהם כי עוד הרבה
ו לאין כנפער ,הלא תראה שלסדו
זכות היו אצי
כלנזקיה (ברכות ה ).שצריך המתפלל להסיג פניו אל
הקיר,וכי בשביל זה נאמר שהססיבפניו אל הקיר
יזקור הקב"ה כדרך ונהיה עוזר לחזקיה ,תראה
דיה שפיר ראיה ,דהנה לושם נאמר וכפכם אברהם
בבקר אל הסקום אשר עסד שם וכו' ((שם ).1ואין
עקידה אלא תפלה),חרחרכך(בראשיתים נקףהי בשחת
אלקים אתעריהככרוטכוראלקים אתאברהם וחפלה
אעםלופכטווך ההרנטה ,והנה הקהתה רבה,הדי כבר
נשמר באריכותענין חצלתלום ,שיהד

יו

וששטיחיי

יששנר

פ

דהש"י זכר את אברהם וצדקתו הפלח את לום הנם
שלאהיה מבקשעליו אברהם בת8לרע ,נשמעשהש"י
עזר לאברהם נםעל דבר שלאהיה מבקשעליו ,ולסה
כשסיענו זאת בתורה ,על כרחך להורות שנם אנחנו
בניו נשתדל לילך בדרכיו ונזכה לזאת המעלה( ,רזה
ענין כל מעשה אבות הנזכרים בתורה ללמוד
ממדותיהם) ,והנה אנחט לא נדעאיזה סדהממדותיו
נרםלזאת,שמעינן מדססכההתורהלכאןעניןקביעות
סקום שקבע אברהם ,נשמע דזאת הסדה וההנהנה
שנהנ אברהםשקבעסקוםלכופלתוהיאהנורםשהש"י
יעשה סבוקשובלי הקדמת תפלה,ונצפירדייקינן כל
הקובע סקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו ,בעזרו
דייקא ,כסו שפירשט לעיל לשון עזר בלא הקדמת
מבקש( ,ומעמא רבא אית ביה ,דהנה קביעות סקום
לניפלה הנה הסקום ההווש נקבע לאותיות התפלה,
והנה היא כעין שרמום לאותיות התורה דלמדוהו
(58עה טז) מן (קהלת יכ ק בקהצ שלכוה למצוא דברי
חפץ,היינו המחשבה מרםנילויהאותיות שלזה רמז
השרמום ,וקביעות מקום הוא נם כןדברי חפץ מרם
נילוי האותיותוהווש מרמזעל המחשבה ,והנה הקובע
סקום ,והיה זה שכרו שבמרם יבא לבקש בדיבור
באותיותיתן הש"י סבוקשו ,הבן היסב)')

*) חנ"ה

שרז מה שכתבתי לעיל שנץ הבטיתמגים
לחשלני

ח8ד

אבאר לד משלת קמוטת סקוםלתס"ח,דינאספצים

להשא להד"םכי הוא מקומו של שולםואיו השולם מקדט,

ישורות ש זה שאיו ח"ושינוי רצון והבורא ית"שא"צ
אלושוו ,רק מהשיששינף על קץ התפלה
טשתנה
הבההכלמרהצ
יעלידי שהוא מקומו שלעולםוהכל במעשבה
וא
ו
הקדומה ורצון הקדום שעלה ברצת ית"ש כשיתפלל השדם
ל כך וכך ,הצה הצב רצון הקדום
בהבעה זו כך וכךיפשי
בלי שום שהמי ,הב4
תדידו ,עזרה נקרא מבלי בקושה וגדועה
ושארליניד
בהקדמת בקשה,וזהווצתיקט בברכתקריאת
שמע ,עורת אבותינו אתה החש סערם סנן ומהפיע

להםולבניהם אחריהם בבלדורודור,פייט לאבותיט
שהיו צדיקים נדהים הנה היית עזרתם נם במרם
התפשו אליך ,אבל אסחט בניהם אחריהכג על כל
פנים אחר התפלה"פלנופרועהכי ארטןמנןומושיע
לבניהם אחריהם בכלדור ודור,וזהו שאסר המשורר
חדפה

בני

ממשרי חשוכסלוממח,מאמרב ,טרתורה

י תשועתי ,רצ"ל הנה
(מעשל" נ5חיטה לעזרתיי"
אחר
התפלה
אתהי"יתשועתיעל כלפניםלהקטיעני
ובקשה שזה נקרא תשועה כנ"ל ,והנני מבקש ממך
חיטה ומהר להיות עזרתי,היינו לעזורלי נם קודם
הבקשה והתפלה שזה נקרא עזרה*) ,וכמו שכתבתי

לעיל
ובוזה תמצא פופ פעם ודעת על מה שאמרו רז"ל
ב)שהקפידהש"יעליהושע שלאביקש
ועליזי
רחמים על יצרא דעבודה זרה כדרך שבקשו בימי
עזרא,יש להתבונן ,למה לא הקפידעל כל הדורותמן
יהושע עד עזרא ,ונראה שהוא להיות שני ראשי
הדורות הללו שמותיהן נרם ,יהושע מלשון ישועה
ש כל פנים אחר התפלה ,והנה לכאורה שם עזרא
היה מסונל נם בלא תפלה ,יש לומר שנרם החפא
והוצרכו לתפלהלהימסרהיצרהרעבידם,וכמושאסרו
רז"ל וברכות ד ).ראויים היו ישראל ליעשות להם נם
בימיעזראוכו' אלא שגרם החפא.
דעתה פא אל הביאור ,אשאעיני אל ההרים פשקי
 15קהרים הם האבות כגודע (ושא ו ב)שמעו
הרים את ריב וכוי ,והנה הכוונה ,אסתכל בעיני
לערוךמעשיננד טעשה האבותוכאין נחשבומעשי
ננד מעשיהם ,אך אמרתי בלבי) מאין יבא עורי
(איזהזכותיהיהבידיבדומה למעשהאבותינושאהיה
ראוי שיהיהלי עזר בלי מבוקש ותפלה פרם יקראו
וכו' ,זאתארטיב אללבי)עזרי מעםי"י עטה שמים
חורץ ,דחנה עוטה הש"י את השמים וארץ מבלעדי
איתערותא דלתומא בלי בקשה ותפלהכי אדםאין,
קם כל זהקוטהוחידש הכל בחמדו ופוצו ,הנה לזאת
אאמין בפוצו הנם שבידי זכות אין כמעשי אבוקע
עם כל זה הואעזרי בזולת תפלה ובקשה.
ובזה מצאנו פוב מעם ודעת על מה שתקנו לנו
בברכת אבות מלךעוזרומושיע ,בתחלהעוזר
תשחרכךומהגיע ,ובברכת הודאה"טועתיעקזרתינו,
י (א"ב
והחש בהקדים מה שפירש הרב בעל מעשיי"
טשו שהש פ שטותד"ה)בפסוק("חך א ט) ס)9והיה פרם

*) 5יו אתלס אסיעיםבשביואיי.
ממסיימן ה ,אדר מאמר הסימןו.
כח*)עייז מאסר ד
כח) שהוכליחרואיםנטתיס הטתסו.

כס) "8המילוי לבדגלי ושטחתהוש"ץסגלהשמהיתויצאלא.

העט~ט23רט

יקראו וכו' עוד הם מדברים( ,פירש ,כי הם אינם
יודעים שכבר עניתים ומדברים עוד בתפלה) ואני
אשמע (ומקבל תפלתם כי ערבים עלי דברי דודים
הנם שכבר הסכימה דעת עלית לעזור להם קודם
התפלה) ,על כן בברכת אבות אומרים עוזר ומושיע
כי כן היה דרנא דאבות עזרת אבותיה אתה הוא
ן מה
מעולם מנן ומרביע להם שבניהם וכו' ,עיי
שכתבתילעילורוביןהיפב ,מהשאיןכןאנחנומודים
להש"י בהודאה ,הנה בקיאים אנחנו במעשינו שאין
אנחנוראויים לזה בצדקותינו שיהיהעוזר הש"י לנו
נם קודם התפלה ,רק הוא ("טועתינו בודאי אחר
התפלה כי כן הבפיחנו יוצרינו שלא ישיב פנינו
ריקם) ,אבללהיותהש"י פובומפיג לכל ,וכמו שברא
וחידש הכל בפוצתוכדילהיפיםלבריותיו ,הנה ברא
הכל מבלי אתערותא דלתתא מבלי תפלה ,מבחינת
פוצתו זאת יתמשךעלינו טובה כזאת בכל זמן אשר
הש"י(הוא)ניהיה]נםכןעזרתינו(נםכן)מבלי הקדמת
תפלה כשהשעהצריכה לכך,כמושכתבתילעילבענין
הנם דחנוכה (עיין מה שכתבתי במאמר (ח הלל
והודאה (מא סז) עמדת להם וכו') ,וזהו שאומרים
האל ישועתינו (תמיד) ועזרתינו סלה (הוא נם כן,
והוא מפאת שהוא) האל העוב ,הבן הדבר5( ,יז נקע

מאפר ד דרושיגע"דהירווו ,דף קאע"ד ,זלזל פאטר אטיטןיריח,
ה סיט 41
שדדשחטי
י אל ההרים משטו"מ ט ד)
ל)ןיש "רשעוד אשאעינ
המלכיות נקראו הרים ,ה"ר בנימפריא בב"ל
סד"ייו"ן אדו"םס" 4וכברידעת כל אחד כלול מכולם
ולכךנקראוהרים ,ואמר ,כשאשאעיני ותסתכלבעניני
המלכותהמהטליםבי,ואני רואהכי לאתשענומעולם
עדיין תשועה שלימה שלא תהיהעוד אחריה שעבוד,
מזה אתבונן שכל העזר שהיהליעדהיום)מאיןיבא
עזרי( ,ואבאר לך) מאי"ן הם אותיות הנשמים של
סש"ה והם בניספריא סיכא"לכס) ,והנה הש"י אסר
לבלטה ושמות לב לס הגה מלאכ"י(בגימפריא מיכא"ל)

ילך לפגיך ,והשיב (שם לג ס8 0מ אין פניך הולכים
וכו' ,ומפני מה לא רצה ,יתבארעלפי האמור בזהר
מ"ג הש 0רפאניי"י וארפא ירט" ת ע) (למה ליה
י רפאל
למיסר וארפא),כי כשהרפואה באה עליד
ורצוןקונו,
וסיתותו ,הנה הוא מלאך לקוטות
י
ר
ו
ח
י
ל
ש
הנהרפואתואינהבפוחהלעולמיעד,כירצויומאייו
לעשות

322י

מאמריחדשיכמלוטבדגמאמרב,אורתורה

לעשות עוד רצון קוט בשליחוות מה שאין כן
כשהרפואה היא עלידי הש"י בעצמו היא רפואה
י (אתה
בטוחה לעולמי עד ,וזהו שנאמר רפאניי"
בעצמך) וארפא (רשאהעממית).
שפירשנו 0הראח"א מאח) במאמר כהנה בקריעת
ים סוף ,אומרו ונמותי  00התיצבו וראו את
י אשריעשה לכםהיוםכי אוטר ראיתם את
נטועתי"
מצריםהיום לא ושמיפו לראותם וכו' ,הנה תיבתכי
לנתינת מעם אינו מובן בכאן ,ועל פי הנ"ל מובן
הדבר היטב ,שאמר להם כהגה וראו את ישועתי"י
(דייקא לא עלידיסיאך ולא עלידי וכו' רק הש"י
בכבודו ובעצמו ,מאין הרעבוננו זה)כי אשר ראיתם
וכו' לא תוסיפו וכו' הנה היא נטועה עצמית ,מזה
תשפטו כי לי"י הישועה ,הבן הדבר היטב ,וזהו

היי

שאמר משה אס אין פניך התכים וכו' ,שלא רצה
שילך מלאך (אפילו מיכאל הגם (ז"0ב רגד ).שהוא
אפוטרופא רבא דישראל ,עם כל זה מלאך הוא ,והנה
כשנגנזכהיה בא מיכאל כמו שאמרו רז"לושייב
ק סג)
עתה באתי וכו' לפשע  8ע),על כן אותיות הנעלמים
של כהגה הוא אלי"ן כגימטריא מיכא"ל,וכן בפושטת
תצוה לא נזכר שם כחטה" ,ט בה ק"א פסוקים מנין

מיכא"ל ,להיות כשנעלם משה בא טיכאל ,תמצא כל
זה במגלהעמוקות (ששןגז)) ,מחן ר%ישי
ם מערכת מ משהק

שאמך חבהשורך ,כאשך אשאעיני אל החרים
(המלכיות כנ"ל ,ואראהכי הגם שהיהלי עזר
בכל פעם עם כל זה לא היהלי עזר ערמים ,טזה
סאיתכבא"ולח,כיאבעלדבהמידואםי)המאי"ןיבאעזרי(הייטעלידי
בימינו אשריהיה)עזרי מעם
י"י וכו' ,אז שוב אליתן למופ רגליךוכו'כי תהיה
נטועהעצמייות הבן.
לא)עיי
ן מה שכתבתי (במימן כ"ח ,בפסוק (בראשית
 %כח) האתיהודה שלחוכו') שהדימלכיות
המה מנגדים לקדושת ד' אותיות הוי"ה ,והנה *ונח
בזה מה שיש להתבתק הנה במצרים נקבעיום טוב
עלפי התורה חג הפסח ,ובהצלתישראלטנזירתסדי
ניתקןיום טוב כוריג ובהצלהסית ניתקןיום טוב
חשכה,הכי"ח במהרהכיסינובנאיה האחרונהיהיה

הוי

י)

*

4

ש"זשי מאפר ג 0זשג דלח ושה זה באש"ף.

וששכור

מז

בודאי קביעותיום טוב כדכתיב (מעם ב א)סני יהודה
סניך ,ובהנצל ממלבות בבל לא נקבע שוםיום טוב,
%פי הנ"ל יונח ,דהנליות המה ניגוד לאותיות השם
כנ"ל ,ובעת הגאתה הנה היתה הנאולה מן אותיות
הנ"ל ,והנה נאולת מצרים ננד קוצו של יו"ד כמו
שהיה בנינוד הנליות (שגות א יב) ויקוצ"ו מפני בני
ישראל ,ובנאולה מבבל הנה הוא מבחינת יו"ד מן
שם הנכבד ,נמצא נאולת מצרים ונם הצלה מבבל
הוא מבחינת אות אחד ,על כן מפלת בבל גם כן
היה בחנ הפסח ,כמו שיסדהפייסן והיה של 5ס 0שמץ
פוחתה) צפה הצפית ערוך השיחן בפסח ,ועל כן
סני למצרים ולבבל יום טוב אחד ,כן נראהלי.
לב) ערן לעשותלי"
י הפרו חסרתך (תהלים קים שו4
ע"תבגימטריאקנ"ה הס"טרמזלימיחנוכה
ופורים ,חנוכה בקנ"ה ,להודות ולה ,%פורים (בושתם
משתה הגמחה ,בשני עתים הללו הפרו תורתך,כי
(ממיה נ) מבטלין תלמוד חשרה למקרא מגילה ונר
חנוכה,עיין במאמרי
) הלל והודאה (סימן קט"ז)

עיקרהענין.

לג)בינן בוערים כעם וט' הנוטע אוזן הלא ישמע
ז כמאסר
אםיוצרעיןוכו'(חשים צד ה-ש4עיי
)5הללוהודאה(סימן קפ" 0דרף 8נחמדעלימיחנוכה
שהם כחדשי כמלו טבוע הלא הם בחינת אזן עין,
ן שם.
עיי
לד) כל דץנשמה ולה %ראשי תיבות בגימטריא
חנוכ"ה פורי"ם( ,חטכה תבה כא) הנהניתן
לה%יהודונתופורים (58להי ).קריאתהזוהלילא),

והוא השם תכ"ה המסונל להכות שהכניע הרשעים,

ובזה השם הכה משה את המצרי ,ואלו הב'טרנדים

מסוגלים להכניע הרשעים ,והבן%1( ,ן מק דד ע" ,ע"ג
בהייה ר5ע ר1ל ישוא מערכת כ כהיתם

לה)העגה אלו עשרהימינימים ב'ימי הפורים ח'
ימי חנוכה"ם בם ר"מ שעותוהןססונלין
לבטל קליפת עמל"ק %פליק  "1ר"מ) ק(( ,במדבר כד כ)
ראשית גוים) הוא הדעת דקליהם אוטר כל העצות
רעות והתקוססות על עזראל כאים מפאת הדעת
דסטרא אתרא הוא עמלק ,על כן צוה הש"י לזכור
בדעתיטומהשבתינו מעשהעמלקועלידיזהיתכפלו
עצת אויבות וכל הקטיםעלינו והן אלו קנטרהימי

ניסים

בני

טמף ההןכמלופתת,מאמרב ,טרתוהה

נימים נםכן לטל דעתם,ולפי זה הנה תתבונן ,הס'
מחודים הללו הם בבחינת נצ"ח הו"ד בניסמריא
קם"גננד שםהדעוך הוא נהטפנקאדחתיםביהשמיא
וארעא את השמים ראת הארץ ר"ת אהו"ה הוא
שם הדעת בטילואו ןיסשוי יידהו) בגימפריא קם"נ

בגיממריא אצב"ע ,הבן
לו)ריקו
ע צררוני מנעורי יאמר נא ישראל (תהלים
שם א),יש להתבונן ,אם הכונה שאומרת
כנסת ישראל לפני הקב"ה רבים הם הצוררים אשר
צררו אותי גםמימי הנעורים עדהיום ,אםכן רבים
צררונימיבעיליה,כיוןדקאי שדירותוהמוןרשעים
רבים ,ותיבת רבתאינו מורה על רבים רק הצרירה
הואברבומניא ,והנראה לפרש,עיקרהצרירה וקנאתן
הוא על המדה שטר "ט לי מימי הנעורים ,היינו
אמונת אומן שלי אהטר זהפבעיסימי הנעורים ,כמו
שאמרהש"ילנביא~ים" ב ב)זכרתי לך חסדנעוריך
וכו' לכתך אחרי וט' ,והאמינו בי"י אשר בודאי
יספיק להם  %צרכיהם במדבר על כן גם צדה לא
עשו להם ,והיו ס' רבוא אנשי הצבא וסף ונשים
כפלי כפלים ,והנה אמונה היא ירושה לע מאגותיע,
(תז-ח קוא).אמונההיא למעלהמן החכמה והואבחינת
כתו ,והנה (ע"ש תשע תקש) בזכות אמונה נגאלו
אבותינו ססצרים לנמות ד ל) 0ויאמן העם ,ובזכות
אמונה אנועתידין להגאל במהרהבימינ
ו (תהרס צב ק
ואמונתך בלילות ,וזה תפארתינו וכלי מלחמתינו
באמרם אליט  %היום ב %הצרות והחלאות אשר
עברו על רוהטינו איה אלקיכם ,ואנחנו כבטיבים להן
הנה זה עומד אחר כתליע ימהרויחיש מעשהו ,והנה
זעהברהוןעידןועידניםואנחנו לאנושענובעוה"ר,עלידי
מרכיןלהיצראוהדועל המדה הזאת המומבעת
בטמימי הנעורים מדת אמונה ,באמרם אלינו אתם
מחזיקין באמונתכם איה איפה תקותכם ,וזהו רבת
(ברבומגיא)צררונימנעורי (רצ"ל בסבת המדהאיטר
ישלימימי הנעורים חסדנעורים היא אמונה)

לז),טיר המעלות אלי"י בצרתהלי קראתיויענני
י"י הצלה נפשי משפת שקר מלשט רמיה
(טרשי,קכהואה4ליחהט לדקדק אומרו אלי"י בצרתהלי
י בצרתה
לקי,ראשתו בצרתה למיסר כמדרקראתי אלי"
בצרהמיבעיליה,ג' מהו הנרצה אחר

יששכר

כךי"
י הצילהנפשי כהטפת שקרוכו' ,והנהמה ,דחנה
ו
כתבנ
כמה
,
ם
י
מ
ע
פ
ר
ט
מ
נ
כ
האדם
מתפלל מחמת
ו
ל
שצר על איזה דבר הנוגע אליואינו במוח בכל
פעם שתקובל תפלתו ,מח שאין כן כשמתפלל לצורך
גבוה,כי בעת היצר לאנט פדראלי טיפי ).שכינה
מה אומרת קלני מראשי וט' ,וגפרפ בעת היצר לו
מחמת הצורר הנה זה ח"ו העדר כבודו ית"ש באמור
(ש"4א קעםי"י אלהוכו' ,וכשמתפלל האדם באופן
בזה,היינו שאינו חהטש לצערו רק על צער השכינה
כביכול ,בפוח הוא שלא תוחזר תפלוש ריקם ,ומעמא
רבא אית ביה גם על פי פשופו ,דחנה כשמתפלל
האדם לצורך עצמו הנה יש מיימינים וכשמאילים
ויכול להטת שועגברח"ו מדתהדין שמאל ,מהשאין
כן כשהאדם מתפללכביכולעלישועתוית"ש,שיתגלה
מלכוהם ותהיה יתודא שלים לחבר הדודים ,מי הוא
זה ואי זה הוא אשר יקפרגו על זה ח"ו ,בודאי %
צבא מרום
כאחדיעידוןויגידון מהראוי שתקובל
תפלתו של המתפלל

יי

כין

ןבנרבר הזהפירשנובדבריכהיהרבינוע"ה ,בערפלה

ראשונה של ישראל אצל הים בעת צאתם
סטורים כתיב הטת ע טס ויצעקו בני ישראל אל
י ויאמרו המבליאין קברים במצרים לקחתנו וכו',
י"
ויאמר כהטה וכו' אל תיראו התיצבו וראו את ישועת
י ילחם לכם
והאווינ"םת אשר יעשה לכם היום וכו',י"
ו
ב
תחר"טת ,דקשה מה חלשתהתיצ וחריהש"י
אמרשיסעו ,נם מה שאמר להם ואתם תחר"טון הלא
יותר מום שיתפללו ,נם הוא התפלל עד שאמר לז
הש"י (שם) מה תצעקאלי וכו' ,אך הוא לדעתי ,הוא
הדבר אטר דברנו ,דהנה הש"יכביכול מקפידביוריו
ש אר הבנים מן המגיע לכבודו ית"ש ,כדאשכחן
בירבעם 51לישיג ק כששלחידו אלהנביאוכמושאמרו
רז"ל לע-ש 48ג ימו רא 4ממילא לפי זה מן החובה
עלינו להיות אהבתינו אליו ית"ש גם כן באוא זה
(פשי מ אס וכמים הפנים לפנים וכו' שאנחנו לא
נקפיד מהמניע אלינו רק על המגיע לכבודו יתיצג,
וזהו שתבטא אשר הש"י אמר לבהנה (במיבםי
א ב)
נקום נקמתבני ישראל מאת המדיניכן וסשה אסא

לישראל (וק החלצובסדכקח,שתוכהםבןו.כו' לתת גקכטןי"י
והגה

בני שטףי9

כסט 8טוושמרגתורתורה

המגה אשל הים היה התפלה הרקבונה שהתפללו
אוראלבצארים ממצריכו חנה אמרו אל כהשד
(שסותיו ש 0המבליאין וכו' ,הנח זה יורהכי אימת
מותנפלחשיחם וחששועלצערם והתפלועלהנונע
אליהם ,ולאכן החש מדר התפלההאמיתייתמןאנשי
האמוץ שחם מניחים את סעטד ומצב שלהן קילו
אם תיארו ח"ו באותן מצב אינם מקפידין ,השינן
מקפידין רק ש השכינהכביכולועל כבודשמים,
ההו אשר למד אותן כחטה ,התיצבו (רצ"ל מהשבו
לכם בתפלתכם שאינכם חחטשין להתעלות מהמצב
י (רח"ל זאת
איטר או"ם כעת) ,וראו את נטועתי"
איטרריפאולפעול בלעלועכם קטועתי"יכביכולצדיק
ה לכם היום (רצ"ל והש"י הוא
ונקטע) ,אשרייעט
כביכוליניח את שלו ויעשה בשבילכם ,הבן) ,ואמר
י"יילחםלכם(הואית"שילחם לכםלכבודכםובשביל
מהשתנעאליכם),חשתםתחר"טת(טוה,הייטמהנונע
אליכם ,רק ההופללו על הנונע לכבודו יתיש וכנ"ל).

קי

ועזבון כשהשרידע האדם כל זה ,הנה אפשר חשפשר
שיאסר בתפלוע במו פיו ,רבתו של עולם
איני חהטשלכבודיולצערי רק ש הנוטאייך
כביכול ,אבל הבוחן לבבות הואיוטדעשי
אם אמתנכון
הדבר שחרדל בלבו צער והשכינה כביכול יופשר טן
צערו ,ובאם ח"ו הדבר הזה אינת אמיתיית בלב,
הנה חפאלי"י מה שדיבר לכניושפין שקרלישון
רמיה הנהיותר פובלווהשתיקה,וזחו הנראה לפרוש
בכאן ,אלישי בצרתחלי קראתיולענני ,רצ"ל כשאני
סתת %אל הדבר הטנע אלי"יכביחיל ,אז קראתי
ויענניבודאי כנשל ,תהו שאמר בצרתהלי,כי כש"ט
לאוראל ח"ו אטה צער הנה שכהנה מה אומרתוגעי,
הבן ,וכיח ושאנייודע כל זאת אפשר לומר כן במו
י הצלה
פיו בתפלה והאמת אינה חהו שאסרי"
טשי משפת שקר מלשת רמיהן וכנ"ל ,הבן הדבר.

לז*) 11ך 8וב לחמדאל וכו' חשני כמעפ נפיו רנלי

(החמם עג א 4נואה לפורש
שטס 1ע) הטכה וטרים הם בחינת נצח הוד ,נקראו
בשםרגליןהמעמידין אתהנוף,ומחזיקילומדי הורה
ברכס ,ההע"ח

*) רעע*פשי.
5ט)שייונשיי
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יששנר

1

הם כבחיטת הללו ,חש"ו בחעדרמחזיקילומדי וערה
אין קיום ח"ו,וימי הצרות דהמןויונים היה מחמת
העדר מחזיקי לוטיי חורה ,ובזמן ח"טועה ונאפה
נתקט הב' מועדים הללולוגיקת המדדת התו ,ש ט
תיקנו חז"ל בשתי לרעדות התו להרבות בצדקת
ותדע מה שאמרו רז"ל בזהר (ש"ג ר"ג ).שהם"ם
שננע בכףירךיעקב ,היש שנגע בתמכיןדאורייתא,
נמצא כב' מועדים הללו הוא תיקת לירך גבראל
מבא שנט הם"ם בכףירכו ,חהו שנאסר א"ך(רופשי
תיבות אדר כמלו) הם פוב לטרפך כפשופו ,ונם
לגבראל מבאוכו',חשני כמעפנמיורנליוכו' ,בהעדר
המועדים הללו ,ובהעדר מחזיקי לומדי וערה ,עד
שנתקנו הב'מועדים לפוב לקטרגל.
ןחנייושן ב כט 4אמור אל זרובבל פדרן
לח)2ננ12ואי
יהודה לאמראני מרע"ה את השסים
ואת הארץ,והפכתי כמא ממלכות והשמדתיוכו' ,הנה
נראהודאי דהנבחשה הזאת נאמרה ש מפלת מלכות
ית ,ולמה נאמרה דוקא אל זרובבל ,וגםמיום הנבחשה
ביום ההחש נאום י"י צבאות אקחך זרובבל בן
שאלתיאל עבדי וכו' הכמתיך כחותםכי בך בחרתי
נאםי"י צבאווג הנה  "8ט ).פפלתיתהיהרי"ג
ע"
שנה לבנין בית שני ,הנה דוחק לוסר אושר זרובבל
היהעדיין בחיים ,הלא היה בן יכניה סלך יהודה
והיה קרוב לש' שנה,ונםאפילו נאמרשהאריךימים
כל כך ,מהו הכבוד והגדולה שנקיטה אז לזרובבל,
אדרבאניפלה הנדולה מזרע דוד וניתנה לכהניםבני
לוי ,אבלעלפידבריטניחא ,נאמרלו בבשורה ,בעת
זרובבל (שהחש ממלכות
אשר תהיה מפלתית
בית דוד וממנו יצמח קרן מלוכה באחריתם כשמתיך
כחותם (והוא כמו החותם שאיטגוף האדםעצמו רק
י החותםזוכרין את האדם ,וכמו שביקשה כנמת
עליד
ם
ת
ו
ח
כ
45
ש
גבראל לדודה מטיש" ו)שימני
ן בסבא משפפים (ש"ב 9ד,)).
ו
מ
כ
ש
ח
ה
ו
עיי
שכתבתי
לך (משמרי 1סו ק דאדרבא חנם הזה נעשה חיטך
למה שיהיה כשלימות הנדלות למלכות בית דוד
הנכחכח בקון ,ש ט ניה 91ט נ"ר ש ט פ"ך,
וכמו שכחבט בפירוט הכותב (שמט קוב טז) כהניה
אלברט הטע וכו' שם אצמיח קךן לדוד ערכתי נר
לכחכחי ,הממפת נ"ר פ"ך בנימ8ר"ש קרתן ,החש

ינקי

ינך

ש

הוראה

בנבי
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הוראה על מלכות בית דוד שנמשח בקר"ן (כאשר
נתבאר אצלנו כמה פעמים במאמרים הללו) ,וזהו
שסייםחני נבואתו ,אקחך זרובבל וכו'כי בך בחרתי
(היינו %אבכהנים למלוכהכיזהו רק מלוכה לשעתה
ותוספת סובה ,על כן נעשה להם נם בפך ,פ"ך
בגיממריאימל"ך ,מהשאיןכן קר"ןבניממריאימל"ך
ם וע"ד וכמו שכתבתי כמה פעמיםלב) ,ועל כן
לעליי
ת
ע
ד
י
שס"ס ל"ד)
ר
ב
כ
,
ת
ו
א
ב
צ
ם
ו
א
נ
סיים י"י
ה""
אלקי"ם צבאות הוא הו"ד ,הוי"ה צבאות הוא נצ"ח,
והנה כתב האריז"ל (פרע"ה שריס פיו) שכל הגאולות
י מדת הוד ,על כןהיו כל
שהיו עדהיום היה עליד
הגאולותעלידי אשה כמו שכרובתי להלן ,מה שאין
כן לעתיד במהרה בימינו גאולה נצחיית תהיה על
ידי אור הנצח ,ובזה יתבטל מהקליפות והאומות
נצחם כמו שנאמר (ישע" סג ק1יז נצחם עלבגדי ,וזהו
י צבאות ,שזה יהיה בשלימות כזמן
שסיים נאםי"
שתהיה הגאולה בשם הוי"ה צבאווע נעימותבימינך
נצח (תרפים מז יא)

לס)רגוזה תמצא טוב טעם ודעת למה שנהטלהפטיר
בחנוכה (זכרף ב יד) רני ורומחי בת ציון,
ו שייכות כלל לחנוכה ,ואי משום
דלכאורה איןי
זכרת המנורה ,מהראוי להתחיל (שם ו א) "1טב המלאך
וכו' ראיתי מנורת זהב וכו' ,אבל זכור תזכור את כל
הדברים הנ"ל,עריכת הנרהיזה הנם שבעת הדלקתו
למפה אףעלפיכן נר יקרא,היינו השפעה מכל הג'

יחורים (הוווהאדנ"י,הוי-ה אלהטט,הוי"ה אתהה) לקשביספכם
נ"ר (פרשה ש"ס פ-ד 4הוא חינוך למה שיהיה במהרה
בימינו בזמן התפשפות המלכות הנקראת נר ישראל,

כמו שאמרולדוד נאמיב כאיז)ולא תכבה אתנרישראל
בכל שיעור קומה ,אור הלבנה כאור החמה ,כל הג'

יחודים בשלימות ובפיעל (איוב לה ז) בר"ןלג*) יוקד
כוכבי בוקר ,וכבר כתבנו (לקמן לאטרגסימן ד)דלבעבור
זה לא נתקנו הימים האלה למשתה משמחה ,כי
דוקא במלכות בית דוד נאמר בה"א יב ס)כי שמחה
בישראל,וישבת קוב ).שמחין לב אשה( ,טשלי לא) ענטזן
לב) ענןאגרא דולחבדולחיגע".8
לג) עייזשבתותסימראסימןד
לג*) ל"ז אותרת נ"ר
לד*) יראההיא גחינת סלמת טקבא.
ט) ע"ז*חזשםרגסצןגיטסרטסשןג

הששכו

ח%יראתי"ק חםטאירא אתי"י בע מיךש* 4מ
דא הוא אתר למידחל ,הבן הדבר) הן הימים האלה
המהימיחינוך למהשיהיה אחר כך ,וזהו שם האור
נ"ר חנוכ"ה ,נר החינוך לנר ישראל מלכות בית
דוד ,אשר תהיה שמחה בישראל ,על כן מפפירין
בחנוכה רני הטטהי בת וכו' ,רנ"י שיהיה נ"ר
בשלימות ,הכמח"יכי אז תהיה שמחה בישראל

י

מ)רמאדןתבין גםכן שם בנבואתזכריה ב)ראיתי
והנה מנורת זה"ב (בנימפריא דו"ד) כלה
וגלה על ראשה וכו' ,ואען ואומר וכו' מה אלה וכו',
ויען וכו' זה דברי"י אל זרובבל ~אמר לא בחיל המע
בכח כי אם ברוחי אמרי"י צבאווע מי אתה הר
הגדוללפניזרובבל לם"שורוהוציא את האבן הראשה
תשואות חן חן לה( ,וזהמיום ההפטורה) ,הנה מלבד
שכל דברי הנבואה הזאת סתומה ,אבל גםכן לאנדע
מהשייכותחזיוןהמנורה לגדולתזרובבל%,פי האמור
יצדק מאר ,הראה הש"י לנביא ענין הנם שיהיה
במנורה ,שיהיה ב'זיתים ~יה סוצ9ים לתובה שמן
ק השמים ,להורות תעשה הנסים שיהיה במנורה
שתהיה דיקת בנס ,וממנה תהיה הוראה ובשורה
בןיכניה המלך) לא בחיל
למלכות בית דוד
אם(בזררווחביב
,י(כמו שכתבתי לעיל ,שכל
ולא בכח כי
הנם הזה הואחינוך והוראה לנאולה האחרונהשיהיה
לעתיד במהרהבימיט בהלוך סלך לדוד) ,עלכן היה
על סנינו של דוד צורת ם לי 4ואמר הנביא ,כמו
שהמנורה הזו דקקת מבלי תת שמן בכח האדם ,כן
דברי"י אל זרובבל לא בחיל ולא בכחכי אם ברוחי
אמרי"י צבאווע כמו שכוזבתי לעיל הה) שזהיהיה
כאשר תהיה הגאולה עלידי הוי"ה צבאותויתייבם
לנצח וינבהו
לפגי זרובבל למנטור,
השמרעוד,מי
אתהזה,הרדההנגהדי
(שמחר סו ד) כל המלכידת
יתפרשלפי
נקראו הרים ,ה"ר בגימטריא בב"ל מד"ייו"ן אדו"ם,
וחיוה רביעאה הוא הר הגדול,כי ארכהלנו הנטועה,
(עובד" א כא) ועלז מושיעים בהרציון לשפומ את הר
עשו והיתהלי"י המלוכה,כי מלוכתעיטוניגודכביכול
לסלכותא קדחטא(כענין שאמרו (תנטיף סתם תצא)אין
השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של
עמלק הבא מעשו) ,על כן (ששות סו מ 5הוי"ה יסל"ך
לעלם
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מאמריחרשיכסלופבת,מאמרבואורתורה

על"םוע"דבנימטריאשע"ו,עלכןכשיעלומהניעים
לשפוט את הר עשו אז והיתה לי"י המלוכה ,הבן
הדבר,ותביןנםכן מהדקיימאלן (עה1ת פ"ח ס"ז)אליהו
יבא במהרה בימינו לעשות שלום בעולם ,שלו"ם נם
כןבנימטריאהוי"ה ימל"ך לעל"םחב"ד,עש"ו המננד
נקרא שונא שלו"ם (חללים כח ו) רבת שכנה לה נפשי
עם (עש"ו) שונא שלו"םלח) ,והנה (שהז"ר א מב)ביום
שים תשעל) אליהו
עלות אליהו בסערה השמים
(ע""
הוא פנחס אשר לו ברית שלום ,בוביום הועמד מלך
באדום הוא עש"ו השונא שלו"ם ,חהטבניה דדין
כחהטבנאדדין זה לעומת זה ,וכשיחזור ויבא אליהו
במהרה בימים ללשות שלום ,תתבטל מלכות עשו
הנביא ,אתה הר
השתא שלום ,וזהו
שאמרותבנימטמרייא ה"רוהואהגעדשי
ו
(עשו הכולל כל הד' סלכי
הנדי)לפני זרובבל(היינו מלךהכהטיח שהואמזרעו)

לם"טור (כי תתבטל מלכותו ונדלותו בהתפשטות
מלכות שמים הוי"ה ימל"ך לעל"ם וע"ד בנימטריא
שלו"ם כנ"ל) והוציא את האבןהריהטה(היינו (תהלים
קיר גא) אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה,יוציא
אותה אלהריהם פינת יקרות ולא כסו ערנה ,הדלקה

במקומה בעינן כנ"ל) תשואות חן חן לה
חן אשה על בעלה ,וחן המקום על יהטביה בארץ
הקדישה במהרהבימינו אמן

(סוסה מז)

רבה
מא) טרש שם
משמןרשהטוזב (שעת ז א 4במדרכי
קהלת
ג) מנלן מדוד שנאמר
ופ
יס
י הארצותוי"י נתן את
ל
סכ
(="א יז) ויצא שם דוד ב
פחדו על כל הנוים ,חביב שם פוב מכהונה ומלכות,
שכהונה ומלכות בטלו הנם טוב לא בטל ,עכ"ל,
יתפרסו עלפי האמור(סירו ס) שעלמנינו של דודהיה
חקוק צורת המנורה ,והנה נאמר בדוד (דנ"א י
ו ח)
ועשיתי לך שם כשם הנדולים אוטר בארץ ,היינו

י

שתהיה מלכותו מרכבה למלכות שמים הנקרא ש"מ
(י""גת"().בנימטריאהוי"השד"יצמצום והתפשמות),
עלבן בתהלים ק' פעמים ש"ם ,ננד התורה שיש בה
ק'פעמים שמי"ם(כן הוא במנלה עמוקות %ריר
"
.
א
י
סודהיחוד (אנות פ*ב ש"ב)וכלמעשיךיהיו לשם שמים,
והנהעלידי שמן הטוב שנעשהנם לחשמונאים נעשה

לו) שיחפזזסיגשלדל"פי18י"ל

ל")

ומהשת שאס סדש".8

יש~ט23ר*

מם

להם באחדותב' הכתרים כהתה ומלכות ,והנה תראה
שלא נמשכה מלכותם ונם כהונתם כי נתבטלה
משפחתם לנמרי (ניב ג ):וכל האומר מרבית חשמונאי
וכו' ,וכל זה מפני שמלכותם לשעה היתה ולא היה
מרכבה למדת ש"ם ,מה שאיןכן לדוד נאמרועשיתי
לך שם,אזי נשבעי"י לדוד אמת וכו' (קהפפא קאי)
עד עקםאכין זרעך וכר ,על כן היה חקוק על מניט
של דוד צורת המנורה ,להורות שעל ידי המנורה
יתוודע דמלכותביתדוד הוא מלכותעולםבזה העולם,
וזהו שאמר שלמה בחכמתו ,טוב שם משמן טוב ,שם
הטוב דדוד טוב משסן הטוב דחשמונאים שירשו
כהונה ומלכות עלידי שטן הטוב ,ויום וכו' מיום
הולדו ,רצ"ל יום המות שלהם טוב סיוםהידו,בי
ביום שניד השמן הטוב ונמשחו בכהונה וטלכורנ
הנה סברובני העולם שח"ו יש ביטול למלכות בית
דוד ,מה שאין כן יום שנתבטלה משפחתם ידעוכי
מה שנשבעי"י לדוד אמת לא רטוב ממנה ,ונתקדש
שםשמיםעלידי החשמונאים,וזכותהיא להםשידעו
עלידם למפרע אשר מלכותם הוא רק חינוך והוראח
למלכות בית דודשיהיה לעתיד במהרהבימינו
מב) רמז מן התורה לנר מצוה בשמן,
ובנייצהר(הייה התולדההיוצאמןהיצהר
הוא השמן) ,קר"ח ונפ"נ וזכר"י ראשי ה.בות זק"ן,
היינו כונתי"נתיקונידיקנאשצריכיןלכוין בהדלקתן
ומע"ח *י"ס פ"ד 4וסופי תיבות חנ"י,היינו ביום הח'
משלימין כל הי"נ תיקונים מן נוצ"ר עד ונק"ה ,וזהו
חנ"י ח' י"נ ,וכן הנביא שהתנבא על מפלת מלכות
יון הוא שמוחניל 41ואטצעי התיבות ת"קבנימטריא
ב' פעמיםנ"ר.
(*שת 00 1

מנ) סטיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים נם יחד נשמן הטוב וכו',
ומסיים אחר כך,כי שם צוהי"י את הברכה היים
עד העתם (תהלים קלג) ,יש לפרוטו ברמז ,על פי מה

שאמרו במדרש מקץ(י"ר צב ו) ,עובדא הוה בדרומית
מן חדפונדקי ,והוה קאים רב"טזונוי(בנדיו)בליליא
ואמר להת (להאורחים) דהוו תמן קומו פוקו לכון
דלווייתא אנא עבדא (רצ"לאני רוצה ללוונו אתכם),
והות נפקי וליסטייא קדמין להון ומקפחין עליהון
חולין ומפלנין עמיה ,חד ומנא אזלר' מאיר ואתקבל
תמן

בנבל
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תמן ,קם ולבשזוגוי ,אמרליה קום פוק לךדלווייתא
אנא עבדא ,אסרליה איתלי אח ואגאיתיב ממכי
ליה (רצ"ל"טלי אחואני ממתיןעד עתבחשו) ,אמר
לו ואן הוא ,אמר לו בכנ"טתא ,אמר לו ומה שמיה
ואנאאזילוקריליה ,אמרלוכי טוב ,כל ההואליליא
אזיל ההחש פונדקאהצווחעל תרעא דכנ"טתאכישוב

י מוב ולא הוה שום בר נשעני ליה ,בצפרא קם
כ
ר' מאיר הטוי חמריה דייזיל ליה ,אמר לו ההחש
פונדקא אן הוא ההוא אחוך דאמרית ,אמר לו הא
י מוב,
אתאליה (בראשית 8י)וירא אלקים את האורכ
עד כאן ,והנה "ט להתבונן,איך אמר ר' מאיר דבר
שאינו אמוח ונראה לפרש ,להיות שמו מאיר לשון
אוד ,ובתורה נאמדביחדאורכי שוב ,הנה הםאחים,
י בפיהם אמוק ומדת ואם"ת הוא מדה
ודבר י"
ר
א
י
הארת
ם
י
נ
ב
השביעית סוד
(ולע"חשיצו *8א 4י"י
פניואורפני מלך ,והנה נרמז מה מוב ומהנעים שבת
י מוב,
אחים ,חייט האחים שאמר ר' מאיר אורכ
כשמן האוב יורד וכו' ,היינו כמו שהיה בימי הנם
דחנוכה בשמן המוב בא האור ,והמשכיל יפרש כל
המזמור במרחב עלפי הקדמה הלזו ,ותתבונן ,כשמן
הפוב יורד על הזקן זקן אהר"ן ,בניממריא באו"ר
כ"י פו"ב ,ומטייםכי שם צוהי"י את הברכה ,על
דרך מה שאמרו בזהר חדש (בראשית ים) בקדרותא
דצפרא פוב הוא לברך את ישראל ,והואבגזירה שוה,
נאמר באור וירא אלקים את האורכי פוב ,וכתיב
ילברך אתישראללז4
התם (במוברכד א)כימזובבעיניי"
וזהושרמזבכאןכי שםצוהי"י אתהברכהעלישראל

מעתה ועד עטם.

מד) נמשההיה רועה את וט'וינהנ את הצאן אחר
המדבר ושסות ג ק" ,ט רמז לפי מה
שכתבתילעיל(סימן כ"ה) בתיבתגשנ"המרומזין כל
הד' מלכיווץ והנה סצריסהיה גלותשרשיי לכל הד'
גליונך הנה נאסרבכחדהוינהג אתהצאן אחר המדבר,
אחראותיות מדב"ד הםאותיות גשנוה ,הב4
י ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך וכו'
סח)כ

ויירש זרעך את שעראויבי
ו (בהנשא כב ט4
ל
כ
,
ד
טיחרבי אומדזו תרמו אשרי מי

במדרש"4י

יז)

עטו שטפתסימרגסימוהדףחת"ד.

"עטשכר

שהחש רואה במפלתה של תרמוד ,וההא לפלא,מהיכן
שפפושהחשתרמודהמא כללשונאיישראל,והנראה
י מח שכתברוט"י בפרשתבחקותי (הקרא כו פס
פ
ד"ה חילוקביןאויב לשונא,אויב ההא מבחוץ תשיט
יה"ב בקרבנו ,האונא החש אנטר בקראט הםיהובים,
והנה לבן הארמי כשבירך את רבקה (בהברא סד ס)
אחותינו וכו' ,נאמר ויירש זרעך את שער שתאיו
(מבפנים) ,מה שאין כן כאןאויביוהיינו אותן שהן
ןנר ,מה
מבחוץ ,והנה כתיב (טוב לש לב) בחוץ לאילי
שאין כן תגמוד החש מבחוץ תמיד,כי (עצית אין
"טרות
טר
מקבלין נרים מן התלמודיים דכאן הן מן הט
%יח) נרקת
באין מן הזנובן זונה מתרנמינן
(משש"מותחיצוניות
ברא יוצאת בחט' והנה תראה כל חכ
זה שמם אשר יקראו להן חיצתיוו7אין להן מברש
לבוא אל היכל המלך פנימה חכמת התורה ,ותתבתן
כינה אותן החכמות בשם
אשר שלמה המ
חכמבתפי
חשהלךזוב
קת ברא פעם בחרן ופעם
(פש 4ז ק
בה
ברחובוו 7ומעתה הרי שלך לפניך ,מדכתיב בכאן
ויירש זרעך את שעראויביו,הייטמי שהחש תמיד
ט בכלל בחוץ
גרים מטנוחיי
בחוץ (שאין
ק
מ
בליי וכאמררביטהקדושדדגכה
ןנר),וההא
לאילי
י
ת
מ
ר
ת
הוא דאין מקבלין גרים מן התרמודיים( ,העוד אבאר
לך להלןאי"ה).
והנה בהתגברות מלכותיון הרשעה ,כבר כנבתי
לךשלישיםשעיקרכונתםהיהלהגבירחכמות
חיצוניות לעזוב ח"ו חכמת התורה כבודה בת מלך
פנימה ,הנה בהתטםם הש"י עמנו להכניע הקליפות
ן פליםופיא החיצוניותן הנה ליהודים היתה אורה
יו

עי

עי

זו תורה ,דגר מצוה ותורה אור ,להתוודע ולהגלות
מעלת חכמת התורה,וכיאיןלנו חלק ונחלה בחכמות
החיצוניות והתורה לא תחמר כל בה ,אפילו כל טה
שכשיגים בראיה מוחשית או בראיה שכליית הכל
יש ראיה בתורה בביאור ,מעתה העוסק בהערה מבק
מאליו כל החכמוו 7הנה לזכר זה (ולםג%ה לחגביר
חכמת התורה %הכניע החיצוניות) ,תקנו נר מצוה
הלזה א"להוי"הויאר לט בכל דורודור,ולא נתפרעה
ח"ו לפיתויי הזונה חיק צרה נכריה( ,והנר מצוה
הלזה היא מגולה לזה)% ,כן תקט בנר מצוח השה
8ט"כא"העליקו 5תחביתו מבחוץ ,רמזשיצלידי
האור היחמש מבית גבראל וצימחמאירין נםלחיץ,

עי

חיי12

בנבי

מאמריחדירכסלופבת,מאמרבואורתורה

הייט כל מה שמהרג בפבע החכמות חיצוניות הכל
נכללבהתירההקדישה,ובנינן ושק מצותהעדדכליא
רינלא דתרמודאי,היינו התרמודיים אשר הן מבחוץ,
נרים שהן ממזרים מנפקת ברא יוצאת
ראין
מקמב
יהתבונן ,מהבמתת הש"י לאברהםויירש
יה
לת
ע
חוץ ,ו
זרעך את שער אויביו ,דרש רבי זו תרמוד ,אשר
המצוה המצווה להניח בשער ,הוא זה מצותה עד
דכליא רינלא דרשרמודאי ממזרים חכמות חיצוניות
וכל כבודה בת פלך פניפה ,וכעת קצרתי פאפס
הפנאי
ומעתה תתבונן את אשר אמרו רז"ל ביבמות (יז).
עתידין ישראלדעבדין יומא מבא כדתריב
תרבוד,יו"ם פו"בבגיממריא חכם"ה ,כאשר יתבמלו
התרמוזיים שהם ממזריםפיתויי הזתה נפקת ברא
חכמתחיצוניות ותתפשט חכמת התורהעל כל הארץ,
אזעתידין ישראל לקלטותיום מוב להתגלות החכמה

ןבפוסקים (סושרד ארח ס" תרעל)עכשיומדליקין
סו)עיי
בפנים ,כאשר תחנונן מה שכתבתי לעיל
ן אויב לשונא ,הנה עכשיו (0%ה מס):
(סק החילוקבי
בעקבות משיחא חוצפא יסגי ,ורשעים אשר בקרבנו
הם יושבין הן הם המתגברין על חכמת התורה
ולומדיה ,והנה מדליקיך בפנים לבמל כחם וחכמתם,
הבן.
מז) לריח שמניך ועובים (שריש א נ 4כבר הארכתי
בז) ראשי תיבותבגימטריא
לךלעיל
סי
י
ס
(
תי כמה פעמים ,נקרא חנוכה
נ"ר חנוכ"ה ,וכבר כתב
הוא חינוך לגאולה האחרונה כמו שיבואר במאמרים
להלן ,ועוד כתבתי כמה פעמים ("שון פשור א נימן נ)
בשם חז"ל ,חנוכת הביתלעתידיהיה במהרהבימינו
בחדש מרחשון ,והחדש ההוא בו כח חוט הריח כמו
שכתוב בספר יצירה (-8ה) המליך אות נ' בריח וכו'
וצר בו וט' מרחשון בשנה וכו' ,והחדש ההואעלפי
סדר הדגלים מיוחם למנש"ה אותיות נשם"ה ,איזהו
דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוףהוי אומר זה
הריח (חרטתסג),והנהחינוךהביתלעתידבזמןהמשיח
יהיה בחח"ד הרי"ח שלא נתפגם כל כך באכילתעץ
)שעלכן נאמר
הדעות וכהבנו בארוכה במקום אחריה
יח) י5זהטוו ספסר א כעש ב ,אדר סא8ר אסימןי.

יששכר

במשיח והריחו ביראת י"י ,והנה ההש יום המקווה
במהרה בימינו ,ונר חטכה החש חיטך לאור העתיד
בבנין הבית השליטי ,הנה("יזך נ ח) בית יעקב לכו
ר ג  "0מה)
ונלכה באורי"י ,וכבד כתבנו ( "0סגייפא
להדלי"ק נ"ר חטכ"ה בגיממריא או"ר חד"ש ,וזהו
הנרמז ,לריח (להיותינו זוכים לביאת כהטיח שנאמר
בו חהטהריחוהריחווכו',ולחינוךהבית בחדשהריח,
הנה) שמניך מוכים (הייט מסוגל לזה הנםהנעירה
בשמן ונקבע לדודות עולםעד ביאת המשיה במהרה
בימינו),ועוד יתבאראי"ה,עלכן תמצאידיםורגלים
למנהג גבראלקוריןליום אחרת דחטכה זאת חנוכה,
דאז קורין נשיא לבני מנשה עד זאת חנוכת וכו',
להורות רזה הואיום המקווה החנוכהשיהיה במהרה
בימינו בחודש המיוחם למנשה,וימי חטכה הללו המה
חינוך לחנוכת הבית שיהיה במהרה בימינו ,על כן
תמצא גם
נקרא אותו היום זאת חנוכה,
בפסיקתא (יא 4ק דורש נשיא לבני מנשה קודם
ו מאמייבא
לשארי הפרשיותיעי
מח) ומבזדך אומר ויקם לך ועל דרכיך ננה אור
()וזנ נה 4ההוא קרא לאו רעפיה

יזה

=

מיפיהולאוסיפיהרישיה,נראהלילפרש,עלפי סח
שאמרובפסיקתא ורס"ר 3א)בעניןנרחנוכהוזהלשונו,
לא יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים (הייט נר

חטכה וכיוצא) הואיל ואינם מן התורה ,אמר לו

הקב"ה לאובני ,אלא כל מה שהםגוזריםעליךקיים
שיז ש) עלפי התורה מטר יורוך ,למה,
שנאמריבי

שאףשי הם גוזרין שנאמר ותגזור אומר ויקם לך,
עכ"ל ,הנה תתבונן בשכלך ,כשישראלמקיימין מצות
חכמים ונזירתם ,הנה (אדא ולה ).באתערותא דלתרנא
יתער עובדא לעילא אשר הש"ייקיים גם כן גזירות
חכמי הדורותשגוזריןעליו ,וזהו שיש לפרוט ותגזור
אומרויקםלך,ועלדרכיך(רצ"לעל הדרךהזה שאתה
נוהג לגזורגזירות על הש"י ,הנה על דרך הזה) נגה
אור (הוא מצות נר חנוכה ,היא המצוה האחרונה
שתיקנו חכמים ,וכאשר ישראלמקיימין גזירתם הנה
גם הש"ייקייםגזירתם)

מם) בנברש~ץ זכריה (ס יק ועוררתי בניך צית על
בניךיון ,הנה מהראוילהישבונן למה
נקרא לגבראלעל שם מקומם,וליוןעל שם הטלדוהע3
גם

בס

טמריחרשיככלוטבת,מאמרב,אורתורה

נם מה הוא הלשוןועוררתי ,הגה תתבונן מהשכתבתי
) הלל והודאה (סימן קנ"א) ,כחטם תדרשנו
במאמרי
לסובהואין מן הצורך לכפול הדברים
נ)עדון בנבואתזכריה בהפמרת שבת חנוכה ,נאמר
הנבואה ליהושע בן יהוצדק (שם ג ז) ונרגעי
ן העומדים האלה ,הנה פירשו בזה לס)
לך מהלכיםבי
המלאך נקראעומד ,שעומד תמידבמדריגה אחוג מה
שאיןכן הצדיק כל מה שמוסיף אומץ בתורה ועבודה
ומצות הולך סמדרינה למדרינה נקרא מהלך,ופירוטו
בזה הפסוקהנ"לשהבמיחוליהושעבןיהוצדקשיהיה
מהלךבין העומדים הם המלאכים ,אבל אףעלפי כן
יקשה מהו הלשוןונתתי לך מהלכים ,הוהליהלמיסר
ותהיה מהלךביןוכו' ,אבל אומרוונתתי לך מהלכים
כהטמע מהלכים אחריםזולתי ,והנראה לפריט ,עלפי
מה שאמרו בגמרא רבעת צו) שהקפיד ר' יוחנן על

תלמידו רן אלעזר שלא אמר שמועה מפיו ,והקשה
שם מאי כולי האי ,ותירצו דעל דבר זה ביקש דוד
גם כן (תהדם מא ה) אגורה באהלך עולמים בשתי
עולמוו 7דכשיאמרו שמועה מפיו שפתותיו דובבות
ן שם
בקבר כדכתיב ושה"שז ק דובב שפתיישנים,עיי
בגמרא ,והנהמהראוילדעות מהו הנאה להנפמר אהטר

שפתותיו דובבוו( 7הגם שאמרו שם כנמדא ככומר
ן שם ברש"י ובתוספות),
של ענבים אינו מובן,עיי
והנראה ,דהנה כתיביבהםו חקהיובןלע,טווזםודרינו
)היום לקטנותם ולמחר לקבל שכרם ,ממילא
בז(ע"י
ם
ת
ע
ב
ה
ז
ה
ה
ר
ו
ת
ד
ו
מ
ל
ל
שהאדם
מרבה
מה
כל
אזי
יתרבה שכרו לעולם הבאבגןעדן ,ובצאתומן העתם
הזה הנה יתדן למיתן שנר כפי רבות וערתו ,אבל
אין לו עודקווי שיתרבה שכרו יוהבי( ,הגם שבעולם
הבאבנןעדן נםכן הנשמותלומדים תורה ומחדשים
דאורייתא ,אין בזה תוספת שכרו ,דהתורה
שלומדים בנן עדן בלא גוף של עולם הקמטיה הנה
אדרבא זה הוא שכר הרוחניי של הנשסווק זוכים
לחזותבנועםי"יזיו השכינה בהשגתרזיןדאורייתא,
י לימוד זה תוספת שכר בכל פעם ,רק מה
ואיןעליד

י

רזיי

לט*) שכשמידעאיטרים שטוחת פ5עטועי שחטף לאטדמ12ט.
לט) זיין שאמה מסרח חולין פרק 2רטשיח נהג"" ,כפז
דרושיבנב.
מ) ופזאדרמאמרגסיטןיד.

וי
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שלומד האדם בהיותו בנוף ניתוסף שכרו בכל פעם),
ועל כן כלימיחיי האדם בעקם הזה נקרא מהלך,
מהשאיןכן בצאתומן העולם הזה נשארעומד ,שאץ
לו עוד קווי שיתעלה במדריגה בכל פעם ויתוסף
שכרו ,רק כפי הנפסקעליו בעת צאתו בזה הטעמך
נשאר עומד

יהנה

בגמרא אמרו (שבת זח)על הזונ והעינבל (הוא
פעמון שמקשקש ומשסיע קח) שהוא מחא
הייבו מקבל צומאה ,ואפקא לה מן (בסובר לש בו) כל
דבר אשר יבא באש ,אפילו דיבור יבא באש ,רצ'ל
אפילו כלי שאינו ראוי להשתמש רק לדיבור,היינו
שכהטמיע קול,מיקריכלי ,ואמרו %ק כשנימלהפנימי
המקשקשהחיצון ממאעדייןדעדייןכלי הוא ,ואמרו
בגמרא למאיחזי ,ואמרו שם (ם( ).הוא נםכן אליבא
דר' יוחנן) לפי הממקנא ,שכן ראוי להקישו עלנבי
כליחרם ,שםבאר"י,ומיקריעושהמעיןמלאכתו
י דבר אחר,
הראשונה ,הנם שעבטה מלאכתו עליד
סיקרי עושה טעין מלאכתו ושם כלי עליו ,נמצא
בנידוןדירן ,הגוף כל מה שמדבר בתורה בעולם הזה
י הנשמה הפנימיית אשר בתוכו ,מוסיף אומץ
עליד
בכל פעם ,אבל כשנימל הפנימיייה שוב אינו ראוי
לדיבור ,והנה כשתלמידיו אומרים שמועותמפיו הנה
שפתותיו דובבות ומיקרי עושה טעין מלאכתו
הראשונהעלידי דבר אחרונלי מיקרי ,נמצאמיקרי
בכל פעםלס*) שהגוף לומד ממש בדיבור בעולם הזה
וניתוסף לו בכל פעם שכרו בעולם הבא ויתעלה בכל
פעם רוחו ונשמתו בגן עדן ,וזה הוא שנתחבבעגיו
דוד המלך ע"ה ,אגורה באהלך עולמים שיאמרו
שמועות מפיו ,ולזה הקפיד מאד ר' יוחנן על שלא
אמרושמזעותמפיו,וזהושהבפיחליהוידעבןיהוצדגה
ונהירילךמהלכיםובעולם הבא,היינותלמידיךבעולם
הזהשעדיין הם מהלכים נתתי אותם לך,היינו נם
אתה מהלךעלידם כשתהיה)ביןהעומדים האלה (אף

עיין

עלפיכן כשיאמרותלמידיך המהלכים שמועותמפיך
תהיה נם אתה מהלך ונסוע ממדרינה למדריגה) הבן
הדברפג ע"ז במאמר ג' (מאמר נר מצוה סימןי"ג)
דוהו שאסרו במצותנר חנוכה הרמוז למעלת החורה
(שגה כא ):כבתהאיןזקוקלה,ומעתהתבין מהשייטת
"ט לזה הענק להפשירו בחנוכה,בין והתבחן.

בית

בני

יכפחפנה טמרנ% ,רתורה
טמרהשי

נא)בית יעקב לכו ונלכה באור ל"י (ישע" ב ה4עייז
מה שכתבתילעיל (במימן מ"ז) אשרבנין
הבית העתיד המקווה במהרהבימינו הוא נקראבית
ץקב,ונפים א ).לא כאברהם שקראו הרביתראשון,
ולאכיצחק שקראו שדהביתשני ,אלאכיעקב שקראו
ביתבנין המקווה במהרה בימיט ,והנה כבר כחבנו
בעניןהחינוך ,ש  1הנמצא לרז"ל אשריהיההחיטך
בחודש מרחשון ,וחיטך בית ראשון מימין אברהם
היה בתשרי ,ועיקר חיטך בית שני טשמאל יצחק

אטר הוא מצד הנצורה ונאסר בו לנמשית כז א)
ותכהיןעיניו מראווהעלכןהיהבו הועברות מלכות
ית שיניקתם מן מדת הצפון ,וצד הצשן הוא תמיד
חדשך כמו שכתבתילעיל (סיפן כז 4ורצו לבטל חכמת
התורהאורולהנהירהכמילותחכמותהחיצוניותכמיל
בחוורך הולך ,והנה הפול נטועות האיר לנו מתוך
י הוי"ה ברוך
החנטך ויאמר אלקיםיחי אור ,אורי"
הוא,והייטיה"י ש"ר (מפטיש)רל"בד'מילואיהוי"ה
ברוך הוא ע"ב מ"נ מ"ח ב"ן ,והוא הארת אור הננוז
המקווה לעתיד במהרהבימינו ,מן הארת האור הזה
ניתן לט למזכרתלהנותמן הארתהאור הזהעדבנין
בית יעקב במהרה בימית אז יתכלה כל מום האור
הנצץ,עלכלפנים תקחלך ,שהארתהאורהזהדחנוכה
נקרא או"ר הוי"ה בניספריא רנ"ל ,שעלידי קיום
המצוה הזאת רגלינו תעמוד בם"פור בבית יעקב
במהרה בימיה ,תהו שנרמז כדכדי הנביאים ,בית
ץקג חייט בית חג' כנזכר לעיל ,לכו ונלכה באור
י מצות נר חתכה שהיא אור
הוי"ה ,היית יד
ה
ז
ה
הוי"ה ,והנה תתבונן אשר הארת האור
נהגלח
מהנך החושךהיינו בביתשני תשר הוא ננד יצחק

ש

יץטשכר

4

תאמר בו ותכהיןעיניו מראוות והנה אמר המלך
החכם ברוח קדשו (קהלת ביג)וראיתיאני ש"פיתרון

לחכמה מן המכלות כיתרון אור מן הההפך ,היינו
דוקא האור הבא מתוךהחיטך ,ותתבונן בזה ,וקץכן
(שנה ש)יצחקיהי
ה המליץלעתיד בפסוק (ישע" סג א)
ל
ע
גבראל
כי אתהאבינווכו',ומליצתוומהיה
שקיימו
מצוה זאתיתרת אור מן החווטך ,הבן הדבריםויהיה

מעדנים לנפשות העטמווג ותבין ,אשר החשבונות
של מצוהיהיהיצחק המחשב,כי חשבון הוא סמפרא
דנבורה ,שהוא צמצום
בחשבת המנבע כל
בי
נכ
ור
דבר ,ועל כן גם נוסח הב
ה של נר חנוכה יושמף
ויעבור עלפי חשבון,כענין שכוזב מרן האר"י ז"ל
(פת"" שית פיק להדלי"ק עם הכוץ בניממדיא ע"ב
מ"נ מ"ה דייקא,כי הוא רק הארה מן האור הכולל
אשר יתנלה במהרה בימיט ,הראהלי ,נ"ר רמז לשם
ן שם ,והנה הם הר' שמות
ב"ן מלכותנרישראל,יעויי
,
ד
ו
ע
ר
ב
כ
ו
אשר חשבונםיה"יאו"ר ,כוזבתילך אשר
והשבת להדלי"ק נ"ר חטכ"ה בניממריא או"ר חד"ש
והואבחסרון הכולל כמושכנקבבולעיל,וזהושאורורים
אור חד,פ עלציון תאיר ונזכה טלט וכו',הייט עם
הכיל אור חדש במלואוואובו ,הבן הדבריםהיקרים.

נב)עיי
ן מה שכתבתילעיל (בטפסר הזה אות ב')
בשם הרוקח זלה"ה ,סמך הכהסב ויקחו
אליך שמןזיתזך לפרשתמחצדים ,רמז לחטכה שההר
ן מה שכתבתי שם,
נם כן למחצד מתקנת חז"ל,עיי
והנהלפי מה שכתבתילעיל יומתק לך ,או"דהוי"ה
הרמוז לנר התכה הנה החש בנימפריא רג"ל ,על כן
נסמך לפרץ14זרגלים.

מאמרנ'

בני פרףישי

כם15פסומאמרגנרמצוה

יששנר

מאמר ג

נר מטה
נויוברמענינידבריחז"להדיניםוהתקנותשתיקנובנרחנוכהברוחקדשם,

ונקבעבדבריהםבבחינת תורה שבעלפה הנקראמצוהכנודע ( 1""1סאואבאר
לךלפי קט שכלי טעם כל דבר ודבר ,ונקרא המאמר הזה נר מצוה ,ואגב
יתבאר בזה טעם כמה מנהמם שנהגו ישראלבימים האלה ,וטעם קביעות
הימיםבחדשיםהאלובימיםהללוכיודאילאבמקרהההש,והותייארעעינוו
ויתבאר כמהעניניםנפלאיםמדבריחז"ל בתלמודאדידהובתלמודירושלמי,
ותוספתא ,ומסכת סופרים ,ושאילתות דרבאחאי.
א) בגמרא %נ 8פ)מקשינן מאי חנוכה ,דתנורבנן
בכ"ה בכסלויומי דחנוכה תמניאאינון,
דכשנכנמויונים להיכל סמאו כל השמנים ,וכשגברה
מלכות בית חשמונאי ונצחום מצאו פך אחד מונח
בחות 10של כהן גדול ולא היה בו להדליק אלאיום
אחד,ונעבטה נם והדליקו ממנו ח'ימים ,לשנה אחרת
קבעום ועשאוםימים שובים בהלל והודאה ,עד כאן,
הנה יתפלא כל כהרכיל הא דשאלוכחשי חנוכה ,וכי
מלקא דעתך דממדרי הש"כ לאידעו עד היוםמענין
חנוכה הנקבע בגבראל ר"ז שנה קודם חורבן הבית א)
(ע"זמנין או"ם) ,וכבר מכרו נפשםניראלעל המצוה
הזאת כמבואר בירושלמי (סוכה ס"ה ה"א) ובמדרשים

(פהשחא בית"רסיון ד4יהנה נרחה,דצריכיןלפריטמאי

הנוכה ,מהו השם הנוכה,היינו למה נקרא שם המועד
הזה חנוכה ,והשיב דתנו רבנן ,בכ"ה בכסלו יומי
דחנוכה וכו' ,והנהיש לפרשלפי זה ,דהשיב המסדר
הש"ם על כן נקרא שם המועד הזה חנוכה רצ"ל
חנ"ו כ"ה,ורפ"יז"ל נראהדמיאן בזה,דהרימםיימין
בברייתא קבעום ועשאוםימים פובים בהלל והודאה
אבל לא לאסור במלאכה אם כן לאשייך לומר לשון
חנו ,על כןפירש"י ז"ל דהשואל הקשה מאי חנוכה
על איזה נם קבעוהו ,ונם זה לפלא לומר שנשתכח
הנם מן הדורות עד שנצפרך לשאול מה היה הנם,
(ואי"ה יתבאר גם כן דברי רש" 1ז"ל בדריסותינו
להלן) ,ועוד לפי זה אנחנו לא נדעעדיין מהו שם
חנוכה ,והנה גם בלשתהברייתאיש להשבונן אומרם
א)

151ע"זט,.חסיומגלהשצעקותאושןסו.

לשנה אחרת קכעוםוכו' ,למה לאקבעולדורות בשנה
המהטונה תיכף בראותם הנם יתקנו שיהיו הימים
ימים פונים לדורות ,ונם"פ להתשתן כלשח קבעום

ר5יץ2ין כל זה נקדים מהשפיותינ
ו (פשו ד סיפן צק
כשח ההודאה ואחר כך באו בניך וט'
והדליקו נרות בחצרות קדשך ,והדברים תמוהין,וכי
בחצרהיתה המנורה עומדתוהריבהיכלהיתה,וטובין
י דברי הזוהר הקדחט (פ' לך (ח"א צד!))
הדבר עלפ
על הפסוק (החלים מה ה) אשרי תבחר ותקרב ישכון
ן שם
תצריך נשבעה בפוב ביתך קדהט היכלך,עיי
ותבין ,דרכון חצריך,היינו נה"י ,בפוב כיתך,חייט
חג"וע קדוש היכלך ,הייט חב"ד ,והנה כתב מרן
האריז"ל בכוונת נר מצוה טיען" שחש  )18הכוונה
לג' יחודדו הוי"ה אהי"ה (חב"ד) הוי"ה אלהי"ם
(חג"ת) הוי"ה אדנ"י (נה"י) ,הנה הג' יחודדו
בגימפריא נ"ר ,וכתב עוד מרן האריז"ל (שם) בשבת
ויום פוב "טעליה לשכינה גחנ"ת וחב"ד ,מה שאין
בן בנר חטכה נשארת במקומה בנה"י (אשר שם
יחודהוי"האדנ"י)ומאירין לה ממשםהעליון מחנ"ת
וחב"ד אשר שם תרין יחודין הנ"ל (הוי"ה אהי"ה
הוי"ה אלקי"ם והוא הנר מצוה כנ"ל) ,ועל פי זה
רובין ההלכה הרווחות מה שתקנו (שנת נך חטכה
ט"האדקיימא
אין מפלפלין ממקום למקום ,ונםכןתבין
לן להלכה  9%הדלקה עושה מצוה ולא הנחה ,ואי"ה
יתבאר במקומותשונים,
זה שפיר תקנו בדקדוק
בטםח ההודאה,והדליקו
ת
ו
ר
נ
,
ך
ש
ד
ק
בחצרות
בחצרות
דייקא בנח"י (המכונים חצרות כמו שכתבתי

יפי

בשםיעי

גנבי

מאמריחרחרכסלופבד4מאמרגונרמצוה

בשם חזחר) ,אשר לשם מאירין לה ממקום הקודש
במצות נר חנוכה*).

"

חגתה

אמה תנבוט הא דשאלו בגמרא (על הברכה אשר קדשנו
במצותע חטט) משא ששוהיכן צחצ ולא שאט כן
בבל המצות דרבנן ,חד מבואר הוא בכתנת הברכות
וי
ד
עו
יס
פי
ש"ח "5ב) וצונו ,ביסרי ,והוא סוד הארה הבספרת(ב
באסהמכותא דבלשייסרן,וכאןהוא רקבבנ"י ,עלכן שאל
וחיכן צוט ,לזה השיבו דגם חהרלקה במקווצה בשהם עם
 %זה לא תסור מכלהדברים אתוריגמז לך(יסמיכו לך)
וסו' ,ולחד מאן דא8ר משאל אביך (חסמה) ויגדך(יסוריך
לך) זקניך (חב"ד) ויאמרו לך ,נראהלי ,הרר רצון שלא
יאמרפיט דבר שלא כרצתצ.
דשן5י הדברים האלה,תבין גם כן בטסת הוצדתה ולבשו
שסיגתיגו חטכה חלו ,לא אמרו ותקט ש ועשנו
אלח ולבשו ,וחבץ ל5יחי"ל ,דשאני נר חניתת משחרי
ברות מצוחם

אשיי

הדברים האלה ,דחנה בזמן הנפ הנה מתתיהו
כחן נדולובניו תקט החו"ד (כמהשר יתבאר),
ההכר ההוא הנה הדליקו אז הנרות בכונה ההוא
(חייט חדלקח בנה"י רק הכהשכת הארה מחב"ד
וחנ"ת) ,אבלכיה שכבר ניתקן חהו"ד ,לאידעו אם
בשנים האחרותהבאותשובעלידי הארה הזאתתהיח
למלכות שמים חעלאה ממקומה לקדוש העליון חנ"ת
חב"ד כמו בשבתותוימים פובים ,או תהיה במקומה
ויתמשך הארח למפה למקום קביעותה,וכיון שראו
ברוח קדשםנם לשנה האחרתשאין להעליה ממקומה
זה שאל
רק הארה נמשכת אליה,אזי קבעוה,
ההשואל מאי חטכה ,מהו השם חנוכה ,ומפרש ,דחפו
רבנן בכ"ח בכסלו וכו' ולשנה האחרת קבעום בע',
שהקביעות תהיה בנרביפים הללו ויתמשך הארת
הנ' יחודים למקום חנייתה בלא העלאה ופלפול
מסגפם למקום ,וחנההנייחודים הנ"ל אושרנימפריא
שלהן נ"ר ננ"ל הנה "פ בהם כ"ה אתוון.

י5י

פעפ אלקרישת שפ חטמה
עלכן קראולימים האלה חטכח ,חנ"ו כ"ח ,שכל
חכ"ה אהוון אהגר מרומזין ביחוד נ"ר "8
להםחנייה בטקומח,והדים הפוביכדר.

ין2שכר

עב

פעם פ
ב)
מה שכתבתי במאמר ב' (אור הורה סימן
ן שם ל5י הדברים מהו שאלת
ה') ,ועיי
הנמראמאי חטכה,ומפרשונןבנמדאדהרורבנןבכ"ה
בכסלווכו' לשנה האחרת קבעום וכו' ,משום דבשנה
הראשונה לאידעו אם בכל שנה תתחח הארה מן
יום כ"ח ,ומברו שתתחיל ההארה מן יום כ"ו ,עד
שבשנה האחרתידעו שההארה מתחלת מןיום כ"ה
ן שם ותבין,
וקראו שם המועד חנוכה חנ"ו כשה,עיי
ואין מן הצורך לכפול הדברים.

עיין

פעם ג
נ)
עוד מה שכתבתי במאמר (ג) אור תורה
סימן ח' ותבין שם חטכה ,שהארת אור
הניסיי הזה הוא מהארת אור הננוז שנננז בהורה
אור ,והנה האור הננוז אדם יכש לטריפ בו מסוף
העקםועדסופו ,והנה משנפסקה הנבחנהבכדי שלא
יאמרו ישראל ח"ו אבדה תקותיט ,הנה 5על ועשה
הש"י להאיר להם במעפ קם מן האור הנטו בתורה
והאור ההוא מתנלה לט להאיר בכל שנה חפניה
והיא לנו במקום נבואה כמו שכתבתילעיל במאמר
הנזכר ,והנה המעם מן האור הזה שמתגלה לנו ,הוא
חיטך לנאולה האחרונה שיתנלה לנו אור הגנח
כשלימות כמו שהיה במעשה בראשיות וכמו שנאמר
בנבואה (מפעה ס הפ לאיהיה לךעוד ההשמשוכו'והיה
י לאור עולם ,והאור הזההניסיי אגשר הוקבע
לךי"
לדורות הוא כמו שמחנכין את הקפן בקולטתו מעט
מעפ בכדי שיעמוד על עמדו בנדלוהו ,על כן קראו
לימים האלה חנוכה ,ולהנר מצוה הזה נר חנוכה,
לשת חיטך והרנל להאור העתידבנאיה העתהץד
במהרה בימינו ,ובזה יצדק לך נם כןעניו השאלח
בנמרא מאי חנוכה ,רצ"ל בוהו השם הזה חנוכה,
והשיב דתנו רבנן בכ"ה בכסלויומי דחנח2ה תמניא
אינה וכו' ,לשנה אחרת קבעום וכו' ,רצ"ל דבשנה
הראשונה כברו שהאור הזה היה רק נס לשעה ש
שהיונים הנקראים חשך רצו להשכיח (והנ"ך שכ"ח)
חכמת התורה ולהנביר חכמותישיתחחיצוניות חוש
כסילות (%48ח ב יק כסיל בדהרך חולך) ,על כן בעת
הישועה האיר לנו הש"י אורהניסיי מן אור ההורה
באמצעות

עיין

בני

פטףחדתו כטףטבת,מאמרג,נרמצוה

באמצעות המטרה והשמן וכמו שכתבתי לך כסה
פעמים ,אבל לאידעו בבירור אשר האור ההוא שוב
יתנלה בכל שנה הגנה ,אבל לשנה אחרת כשראו
חכמי הדור כרוח הקדש אשר האור ההוא שוב נתנלה
בגבהי מרומיםויש הארה גם למפה מן האור הננוו,
הנההבינו שנקבע הדבר לדורות במקום נבואה ,והוא
חינוך לגאלה העתידה במהרה בימינו שיתנלה אור
שבעתהימים,עלכן קראולימים האלה חנוכה ,הבן,
ן עוד מה שכתבתילעיל מאמר הנזכר סימן ח'
היי

וסימןי"ח
הבה כתבתי לך שלישים פעם לקריאת שם חנוכה,
והנר מצוה נקרא נר חנוכה,ועוד יתבאראי"ה

ד) צהבה אבאר לך ,אמרו רז"ל בישונם
וכשנברה מלכות בית חשמונאי ונצחום
מצאו פך אחדוכו'וקבעום ועשאוםיסיםמוכים בהלל
והודאה ,הנה יש להתבונן למה לא תקנו משתה

(שבת נא)

הנמחה כמובפורים ,ומתוךדברינו יתבאר לך גםכן
טעם למהנקיט
ה הנס בפך דוקא,ועוד יתבאר לך מה
דקשה על הצדיקים החשמתאים האיך קבלו עליהם
המלוכה הלא ידעו אשר נשבעי"י לדוד אמת וכו'
מצרי כמנך וכו' (שלש קלב קק ,וגם חכמי הדוךאיך
קבלו עליהם מלכותם להסב המלוכה מזרע דוד
ולקובץ בזה

אען ואומר ,הנה אמרו רז"ל
י
"
ש
מלכותית אמרה לישראל כתבו לכם על
קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל ,ופירוש
הדברים לא נודע ,והבראה בזה ,עלפי מה שאמרו
רז"ל (,,ש ""ב ק"( )1כשכפרו ישראל במלכות בית
דודהיהכעי
ן כפירה באלקות) כמו שדרשו דה"בי טז)

ב ה)

איש לאהלי"ך ישראל איש לאלקי"ך וכר ,ובמהרה
כימינו בזאת תהיה גאלתם העשן ג ה) ובקשו אתי"י
אלקיהם ואת דוד מלכם ,והמעם איך " 8שייכות
למלכות בית דוד דייקא זה הכבוד ונדתה,כי דוד
הוא סוד רנל רביעי מלכותא קדושא היינו שהוא
*) הס"ה
מרכבה למלכותשמים*),
ממשא הכפירה במלכות ובזהתזיז 8השאיורו רז"ל
בית דוד יחשב לכפירה בשזרה אלאלמלכיביתדוד.
וכו' ,והודאה במלכות בית דוד הוה הודאה נמלכות
שמים*).

יששכר

ש"ג"ש

תטה תבין מה שחז לא רצה לסולל לשמעי (כי"א
את שלמה להרגו ,ולמה לא מהל לו ,ונף
וצוה
יעם מלר שמחל על כבודוחין כבודו מחך
לט
אפשר לומרשי
דהרי כל הימים שהיה בבריחה לאהיה חרא מלר ,כמו
ונאמרו רז"ל ירושלמי ר"ה "5א ה"מ) שהיה מתכפר כהדיוט
בקרבה עלז פרשת דרגים ירושי סו  4אבל הוא מסעם
אשר שמעי כפרלגמרי במלכותביתדוד,דיגה כל ישראל
על כלפניםהמליון את אבשלום שהואזרעו של דוד ,אבל
שמעי אמר (שפרג טז ח) והטיבי"יעליך את כל דסקבית
שאול אשר מלכתתחתיו ,הנה כ5ר במלכותביתדוד שהוא
מרכבה למלכות שטת ,התפקידה במלכות בית דוד היא
כפירה וכר ולאהיה במץלמהרג

ב ה)

והנה מיום שמינו מארצנו עלידי נבוכדנצר מלך
בכל ובמלה מלכות בית דוד ,עוד לא שבה
המלוכהעדאיטריהפוךוהכ"י אלהעמים שפה ברורה
יחד לקרוא כולם בשם הוי"ה ,והיה הוי"ה למלךעל
כל הארץ ,על אותו הזמן נאמר ובקשו את הוי"ה
אלקיהם ואת דוד מלכם ,והואיהיה אחר כלהנליוונ,
היינו בבימול מלכות הרביעית אדום ,והנה עד סוף
מלכותיון (הגםשיצאו מבבל לארץ ישראלובנובית
המקדש,עםכלזה) לאהיוחפשיםמןהשעבודלגמרי,
והיו משועבדיםלמלכימדי ופרס ,ומהם לקחו המלוכה
תוהיו רוצים שיכפרו ישראל לנמרי במלכות
מלכיי
בית דוד ,בזה תהיה ח"ו הכפירה לנמרי וכו' כאשר
אבאר לך בסמוךאי"ה.
השנוץ אמרו רז"ל (*טעה ע) דוד הללמה שנמשחו
בקרן נמשכה סלכותס ,שאשויהוא שנטשחו
בפך לא נחתכה פלכותנג ומהראוי להבין מהו הרמז
בפך וקרן ,כבר כתבנו במקום אחר
ב טילו לה)
(ואטי
קמ"ן ננימפריא ימל"ך לעל"ם וע"ד ,מורה על קיום
המלכות לעד ,ומורה שהוא מרכבה למלכות שמים
דכחיב (שטה  %יקי"י ימלך לעלם ועד ,מה שאיןכן
פ"ך בנימטריא ימל"ך בלבד ,מורה רק על מלוכה
לשעתהואינה מקויימתלעד ,והנה דודשנכוסח כקרן
מן הסתם (הקרן] שהיו מהטחין בו היה קרן השור,כי
עיקר שבחהקרןהואכהזורכענין שנאמר (תה*ם סטיב)
שורפרמקריןמפריס
ו
ב
ח
לשנוץ מלכותית אמרה לישראל כ
ם
כ
ל
על קרן
השוראין לכם חלק וכו',היינושהיו אומרים
להם שיכמרו לגררי במלכות בית דוד,היינו בביאת

ט"

צעני

מאטריחדשךכסלופברקנאפרגנרפרוה

משיח הבא מן דוד במהרה בימינו אחר כלות כל
המלכיורן ובזח לא יהיה להם ח"ו חלק וכו' ,כענין
שאמרו רז"ל איש לאהליך ה8רז1ל א" 8לאלקיך וכו',
ת כתבו לכם,כי מלכותא רדוד הוא
והיואומריםביש
מוד תורהשבעץ פה (תקיז ט) מלכות פה ותורה שבעל

פהקרינן לה,והנההכפירה הואכפירה בתורה שבעל
פה ,על כן היו אומרים כתבו לכם דייקא ,רק מה
שבכתב החש אמרן והבן ,והנההיוצר כל הואאלקינו,
בעת הנשטה הראהלישראלעםקרובוהענין המקווה
במהרהבימיט,עםהיות שלאהניעעדייןזמן החזרת
המלוכה לדוד (כי זה יהיה בביפר עשואזי הוי"ה
ימל"ך לעל"ם וע"ד כגימפריא שע"ו) אז יהפוך אל
עמים שפה ברורה וכו' ,והיה הוי"ה למלך על כל
הארץ ,ובית דוד (שנכוסח בקר"ן בנימפריא ימל"ך
בכל"ם ק"ד)יהיה נכון לפני הוי"ה עד עולם ,והנה
כעתבביפריוןעדיי
ן לאהגיעזמן החזרת המלוכה
לדוד ,עם כל זה
הראה
ם
ה
ל
ז
א
הש"י ענין המקווה
לעתיד גמהרח בימינו ,על כן הראה הש"י אותותיו
בפךליתן השלוכה לחשמונאיםלפישעהכמושכתבתי
לעיל,כי פ"ךגגימפריאימל"ך אבל לא לעל"םוע"ד,
כיהשחזר הטלוכהלבעלים לדודולזרעועדעולם,והנה
קר"ן טמן על הפ"ך ממפר נ"ר ,על כן כאן נומףעל
מציאתפךנם של הגר ,להורותעל הקרןהיינו מלכות
ביתדודשיהיה במהרהבימינו ,והנהלפיזה אדרבא,
קהענין הזהאיודע להםכקיום טלכותכהשיח הבא
מןדוד במהרהבימינו,הבןהדבר.
טהר שאמר דוד ברוח הקודש (תשש קלו ס) כהניך
(היינוהחשסונאים)ילבשוצדקעתי"זת).היינו
מלכווץ שיקחו המלוכה לשעתה) וחמידיך ירנט
(בהלל והודאה) ,וביקש ,בעכור דוד עבדך אל תשב
5ני כהשיחך(,חייט שביקש השאל כחשת הש"י שלא
ישיבפני כמטיחו,היינו שלא ימכרו ח"ושאין משיח
לקטרגלכהייראושהכהנים לקחוהמלוכה ,והנהביקש
דוד שלא נשיב 5ני כהשיחו ויועודע לכל עריכתן נר
לבן "8י סה8יחו) ,תהו שאטר אחר כך נשבעי"י
לדוד אמת לא רטוב ממנהסתריבתנךוכה,והנהמיים
ברוח הקודש וכחניה אלברטישע (בגדי יוטעהייט
בנדי מלכות  144וחסידיה רנן ירנט (בהלל והודאה,

4י) שההימי

ד מ %ש דא טרש

ישש23וש

ענ

הנה) שם אצמיח קרן לדוד (היינו בהומפת נם של
נ"רעל פ"ך הנה יתהווה קר"ן ,לרמזעל דוד שנכוסח
בקרן ,וזהו שאמר) ערכתי נ"ר בהומפהעל פ"ך ,הוא
להטיחי(היינו להורותעל כהטיח אלקייעקב שנובטח
בקרן וכנ"ל) ,אויביו אלביש בשת (שהיו אומרים
כתבו לכםעל קרןיפטור ,כמו שנתבארלעיל)ועליו
יציץ נזרו ,הנזר והעדות

פעםא' פה שה 55דהוהה לא 5הץן לכתוב
הנה יצא לך מכל דברינו הנ"ל פוב פעם למה נם
דחנוכה לאניתןלכיזוב רק הוא בתורה שבעל
פה ,שהרי היונים בקשו שיכפרו במלכות בית דוד
שהוא מוד תורה שכעל פה מלכות פה ותורה שבעל
פה קרינן לה ,על כן אמרו כתבו לכם כנ"ל ,על כן
הנם הזה שהיה בזמן הישועה לא ניתןלכיזוב רק
הוא בדרגאויתורה שבעל פה

טעםא' לסחהסליאו את הדהשסתאיפ
ותתבונן פעם על מה סמכו את עצמם החשמונאים
ליקח מלוכה לעצמםכית שהמלוכהשייכת
לבית דוד ,וגם חכמי הדור ש ממכו את עצמם
מ"
להמליכם ,והוא על שמצאו פ"ך שמורה על מלוכה
לשעתה בגימפריא ימל"ך ,והומפת נם נ"ר על פ"ך
יהיה קר"ן ,הנה נרם על מלוכה עולמיית שתהיה
לבית דוד שנמשח בקר"ן בגימפריא ימל"ך לעל"ם
וע"ד

טעםא'עלמציאת פך ריקא

וגם כן תתכונן פוב פעם למה מצאו בנם וריקא
כלי ששמו פך ,נרמז על מלוכה לשעתה ,פ"ך
בנימפריא ימל"ך כנ"ל.
15עםא'עללשון הודלח
רק
וגסכן תתבתן למה תקנוהימים האלה להודאה,
כי הודאה הואעלועמיעז פוצה מןהרגעי ,נלמד
מן לאה אמנו ומאמרה בלידת יהודה (גהירת ט 6א
הפעם ארה אתי"י ,והוא ש שנטלה יותר מהמגיע
לה ,והוא תוספת פובה הנה אטרח לשת הודאה,וכן
הוא בחנוכה ניתקן לשה הודאה ש תועת 8בה,
דהגם שלאהגיעעדיין זקן טלכותיחודהעד שתכלה
מלכות אדתה עם כל זה הע50ת פובהניחן לישראל

ש

בנמ

משטףהרווכסטפביעמאפרגנרמצחת

נם בזמן מפלת מלכותיה סכוכה לשעתה ,על כן
ניתקן לינק הודאה הסורה על היספת פובה

פעםט'ש*ת"יאה

שתהיו משים על מלכותבית דוד במה שרצוהיונים
שיכפרו ,וכאן בזמן הנטועה ניתן להם אות
ומופת על זה בהוספת נ"ר על הפיך כנ"ל ,רמז על
צמיחת קרן לדוד ועריכת נר לבן סטי ,הנה אז הודו
כאחד ,וזהו לשון הודאה.

כים

פעפא' למה לא תקשוהטתה הכמחה
דנםכןתבין למה לא תקנו כהטרפו השמחה,כי שמחה

לאשייכה רק בטלכותביתדודכדכתיבבדברי
הימים(9,יב פ;) בעתשהמליכו אתדודונם הקרובים
ן השמן ונקר וצאן
וכו' מביאים לחםוכו' וצמוקיםויי
לרובכי שמחהבישראל,וכן בשלמה (פ"א דכ)אוכלים
הגותים ושמחים ,ומעם הדבר דלא שייכא שמחה

אלא במלכות בית דוד ,הוא כי במלכות בית דוד
מרכבה למלכות שמים וכתיב (9יז שנת ק(ד ).שמחת
לב אשה( ,פטלי כס) אשתחיליראתי"י( ,שם ט כהירא
אתי"י בני ומלך( ,הבן מה שרכנתי לך).

טעםד'לקריאתוטפהניצח

ןבאלה הדבריםתבין פעםרביעייעי
קסימן א' ב'

נ') למה קראולימים האלה חנוכה ,שבכאן
היה רק מלוכה לשעתה ונרמז בה המלוכה המקוימות
והוא כמו חינוך שעושין לקפן בכדי שידע להתנהנ
בגדלותו ,על כן קראולימים האלה הנוכה.
וירזסצרש בזה נם כן מה דשאל ממדר הש"מ צאי
מה שכחבתי לעיל מימן א'
חנוכה
ב' נ') ,דשאל השואל מהו שם השכה ,והשיב דתנו
רבנן בכ"ה בכסלווכו'כהטנכנםוהיוניםוכו' וכשנברה
מלכות בית חשמונאי וכו' לא מצאו אלא פך וכו',
והנה במנילת תענית (ט"ו) כתבו,ידבית חשמונאי,
ובנמראשינו לכתוב לשון מלכורן להורותעל המכוון
הנ"ל ,להיות שמצאו פך ,הבינוברח קדריםאישר
יה לחשמחנאים
מן השמים הוא ליחן מלוכה לשעוט
שממרו נפשם עלקדישת השם,ונקיטה הנם בהדלקת
הנר להורות החזרת השוכה לעתיד לבקרים למי
שנכוסח בקרן כמושכוצותילעילערפתינרלמשיחה

יעיין

ייטשכר

(ובזח תבין מה שכתבנו לעיל מאמר (ח אור תורח
סיכל פ"ז ,בשם הקדחה מחר"פ שבשעת הדלקתנר
ן שם),
חתכה החגלה אורו של סלך הכלשיח,עיי
קרכיומלטבעה הנם בפך ,להורות שהוא רק מלוכח
לשעתה (והנחזר המלוכח לבעליה) ,וחמלוכהלושעתח
חוא תוספת פוכח,והואחינוך למלכותשמיםשלימה,
כי הנה במלכות הלזה מקבלת מלבות שמים חארח
במקומה ומינח בהתפשפות בשיעור קומתה (כמו
שפירשתי (שטו ג במסח התודאה והדליקו טוות
בחצרות קדשך) ,מהשאיןכן בשכותביתדודיהיה
יחשששלים בהתפשפותכלשיעור קומח(,חרזיאמרו
גלהנוים 5שע" ב )4ביתיעקבלכו שלכה באףרהוי"ה

עי

בנימפריא רנ"ל ,כמו הארתיום סור ,הבן),עלכן
נקראיםהימים האלההנזכריםונעשים בכלדור,ימי
חטכה ,כמוהחינוךשערשיןזקפןוניעשה הדבר הזח
בנדלווע,עלכןשיטבנמראמתיבתידלתיבתשכווץ
כדי לחביב תשובהעל שאלתמאי הטכה לשקהיתך
תהרנל למלכות מלךהכהטיח,ואי"היבוארעוד (מאפרי
טען א)בעניןיעקב ששכחפכיםקפליםהלזרבעבורכן
חבן.

ה)נ"ר חנוכ"הבנימפריא של"פ ,לחורות ש
גי בימים ההם תתן למלכות רק בחריע
שליפה המש מלוכה,כי מלוכה לשעתח שליפהיקרא
ה במחרהבימינולמלכות
לוגחינוךלמלוכהאישררטיי
קראו לה ,במווכאמרולדוד
תכבהראי
(בשימת"בדוכדא)",אוושלראנרתי
אתנרישראל,והנחכבר שסר
תשנה ענין חשנה חיטך לנאולה חאחרוזזג וכמו
שמחנבין את הקפן אף עלפי שאין שכלועדיין
כשלימות עם כל זה החינוך הוא לחיות לו לעזר
לכשיהיהגדול ,הנה הגאתה האחרונה במהרהביםיט
תהיהאור הלבנהכאור ההמה ותתפשפ שכותשמים
בנדלות בכלשיעור קומה(,ותהיה נקראתנרישראל
כמו שאמרולדוד כנ"ל),והנה כבר כנצבט ישע א
חב"ד הואהוי"האהי"ה ,חנ"תהוי"מ
ילהי"ם,
לא
ה
נה"יהוי"האדנ"י שלשתןבנימפריאנ"ר כמו שכתב
האריז"ל ,רק שכעתבנר חנוכה מקבלת הארח הזאת
כשהיא בקפצתעדיין במקומה למפהוהואכעיןחיטך
למהשיהיהבנדלותבהתפשפותשיעורקומתחשכות
ביתר שאוג ויהיה אור הלבנה כאור החטה ,הבן
הנ"ל,

יחי

תדברחיפב.

י

בצי

כשגף חהןכסופבת"טטרגנרסשה

פקם ללשה קשח ח סעלחי סחן
י כהנסק המה ערו לבת
ו)חזנה נששה הנס עליד
ה
ר
ו
ש
ב
,
ה
ז
ה
א
ו
ה
ו
חשראל החיתך
לבני

לטה שיהיה במהרה ביסיט אחר כלות גלות
אחשתר
יזדן דחנה הכהנים הללוכפי הנראהבודאיהיו
לאה
מזרע פינחס הש אליהו ,אשר הש"י נתן לו ברית
שלום שיבא במהרה בימינו לבשרינו בשלום ,ש ק
ביום שעלה אליהו בסערה השמים בוביום עמד מלך
לאדום כמו שאמרו רז"לבמדיי
ש שיר השירים מ 41
ומזהנדעשביוםבו11ו בחזרה במהרהבימינו ,תתבטל
המלוכה מן אדום וההחזר העטרהליחסנהויוצמח קרן
לבית דוד ,תהו שאנואומרים בברכת הפטרה שמחט
י אלקיט כאליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד
י"
משיחךכי הא בהא תניא ,ממילא תתבונן ,דלבעבור
זה נם החינוך לנאולה האחרונה נעשה נםכןעלידי
הכהנים מזרע פינחס הוא אליהו ,אשר הוא יהיה
המבשר למלכות שמים שלימה במהרה בימינו אסן.

י

הנה נחן ביארתי לך כמה טעמים לכל הנהו
מילי אנב נררא ,אבל יתבאר אי"ה כל אחד
במאמרבפני עצמג
ז)תקנוחז"ל הדלקהעושה מצוה %א הנחה שבת גבג
הנהשפינתנימרןזלה"ה"ש לפרש המעם
שפי מה דמקובלבידינו ק ששמנינו של דודהיה
מצוייר צורת הסנורה(,עיין בספר תורת העלה למרן
מהרמ"א ז"ל (ח" 8סופק)) ,וסוד הדבר נראהלי ,דחנה
סוד המנורה החש סוד נוקבאדזעיראנפין רחל (מלכות
בית דוד) ,וז' נרותיה הוא סוד בנין נופה מן ה'
נבורות המתפשפים בחנ"ת נ"ה שבה מחסדעד הוד
ונכלים ביסודה חשחר כך במלכותה כידוע מכתבי
מרן (לקיהבהבלחתך כטעהם"צ4וז'איפייןהנתייםבנייתיה
הם ה' חסדים המתפשטים בה באופן הנ"ל ,והנה
מנינו של דוד להנביר הנבורות על שונאי ישראל,
בשביל זה היה מצוייר עליו צורת הסנורה (טוד
סלכותא דיליה) בז' נרותיה (סוד ה' נבורות כנ"ל),
זוהו שאסר דוד (חאגים כהכי אתה תאירנרי וכו'
י"
בך ארוץנדודוכו'
ב) עחן לעיל מאמר 1שיטן מ-מא.
ג)

שק אסירש

יע1טכך

טלר חשית שחרית דף קפד חמץ שגרא

קד

ועתה תחנונן גם כן ,נשנברהידבית חשמונאי ש
מלכותית נעשה נס באור המנורה ,שכאורה
הנה זה הנס לאהיה מצטרך לענק ה"שחעה ,אך הוא,
דהנה מלכות יון הוא בחינת חששך כמו שאמרו
רז"ל (כור  1ד) בפסוק (במשיח  8ב) והארץ היתה תהו
ובהו וחשךוכו' ,והתגברות שלהם בהתנכרותהדינים
ן במגלהעמוקות ש)).הוד החשך
דפהדיצחקכעיי
אכ"
~חדרת מ א)ותכהיןעיניו מראות(
,
'
ו
ו
ר
ש
א
נ
ו
הששי
נברעלינו חסדו ,הנה נכהטכו האורות שהם החסדים
בנרות שהםהנבורווג והנה לכלבניישראלהיהאור,
אור מהחסדים,והדינים והנבורות נמשכו להחגבר ש
שונאיה,והנה להוראהעצומההלזונעבטהנסבמנורה,
והנה כל זמן שלא האירו האורות שהם החסדים

בנרות המנורה ,אז היההדין ונתגברו הערלים ,אך
כאוטר האירו האורווח נבר חמדושינווהויכם זכרח
זהלדורותעולםבימיהנסיםהללו,שכן הדלקהעישה
מצוה דוקא תליית האור בגר ,והבן.

ותתבונן מעתה אשר הוא מקובל בידינוג) לומר
מזמור ט"ז (אלקים יחננו וכו' יאר פניו
וכף בכלנוים"טועתיך) בצורת המנורה,והבן
ח) עוד טעם למה שתיקנו הדלקה עוינה מצוה,
נתבאר במאמר (ק הלל והודאה מן סימן
מ"טעדסימן נ"ב קחנו משם,קיניך שיםעליו,אין
ן שם הדברים ברחב
מן הצורך לכפול הדברים,עיי

ידים.

ט) איפסק נם כן להלכה (שי*צ

ס" הועג ס"א)
"*18

פתילות השמנים שאמרו חכמים אין
לריקין בהם בשבוק מדליקין בהם כחנוכה ,ופעמא
בעי למה לא תיקנו בנר מצוה ימה לתקן דייקא
פתילות השמנים טוביםויפים מאירים היטב לטצוה,
ונראה לי ,דהנה פתילה השמן רומזים לגוף ולשכל,
דהנה הפתילת הוא דבר מכהטיי דבר עב ,רמז לנוף,
(ויציבא מילתאעלפידבריחכמי האמת פתתה נקרא
המלכותכמו שנתוב בספרמאורי אור (מעהא פיתי)
כינעשית פתתהלאחוז בה אור הדכוראעכ"ל,וכבר

יזקת (זחת כי המלכות נקרא שפא קדושא ,טרה
תתבונן אשר יכונה לנוף פתילה) ,השמן רמז לחכמה
(כן הוא בספר הנשל (ומדכת 14ח
דבר שבדחשאי
אמרישפיע ב) ונשלח יואב תקועהוטיחק"
ח
כמה דאת
משם

י""

י

י

בנבי

מאמריהרשוכסלומבת,מאמרג,נרמצחת

כהיםאיטה הכמה( ,סיטת סג)כי תקועה אלפא לשמן
ש כן שם ההכמה מצויה ,עלידי השמן מאירה
הפתילה (ויציבא מלתא במור (זח"ג רע) אבא ימד
ברתא) כמו השכל המזקיר לנוף ,הסלמה הזהיר (קהלת
ח ס) בכל עתיהיו בנדיך לבנים (רמז לאיברי הנוף
שהם מלבושי השכל של הנשמה) ושמןעל רוהטך אל
יהמר (התבוננות נשכל בתורה ועבודה) ,והנה כבר
אמרתי לך כמה פעמים ,שהנר מצוה הלזה ניתקן
לטעלתהרירה שרצוהיונים לבפל,והאיר להם הש"י
אורנמיי מן אור הננוו שבתורה ,והנה כל ההלכות
שאמרו בנר מצוה הלזה הכל רמז למעלת הכמת
התורה ,והנה בכל ההכמות שבעולם אם אין בכלי
הנוף הכנה לזה בכהאי אפשר לו לעמוק בהם ,ומכל
שכן אם אין לו הכנה בשכל ,כנון הכפריי ש"ט לו
שכל עב אי אפשר לו לעסוק בעסק ההנמות ,מה
שאיןכן הכמת התורה ,הנה התורה (טסה א ס 0בראש
הומיות תקרא (שם ס ד)מי פחזי ימור הנה המר לב
אמרה לו ,כי מנולת התורה בעסוק האדם בה היא
מחכימת הפתי אשר לא היה נופו ושכלו לזה ,ואין
לאדםתירוץ בהתבפלו מהכמת התורה ,באמור הכמה
ודעת לא נתנו לו מן השמים ,כאשר אמר אהד מן
ההמוניים לאליהו(עיי
ן בתנא דבי אליהו(זיסא פי-ד)),
על כן תיקנו בנר מצוה הלזה (הרומז לאור תורה)
להכשיר בה אפילו פתילות שאינם דולקים יפה ,רמז
לגוףשאין לו הכנה לזה האור ,ונם כשר שמן שאינו
נמשך אחר הפתילה ,רמז לשכל עב שאינומזכיר כל
כךלאיבריהנוף ,אףעלפיכן הכליוכשרלאור תורה,

הבן.
י)עדךירמוז לדרך הנ"ל,אפילו לאפיהרעדייןנופו
י הפארגם
ונפשו מהלאתם אשר קיבלועליד
אלימנע אתעצמו מעמק התורה ,הנם שמבוארבדברי
רבותיט המקובלים
הלקוטים תהלים ג סק
שהאדםהנעאוממנקיםבע(וי
שכל התורה
ו
ד
רשע הוא הלילה
מומיך כה למפרא אהרוס ,ואממטה אקרא (יהד" ד ג)
נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים ,אף עלפי כן
אליפול לב האדםעליולמנוע עמק החשרה,כי כוונת
רבותינו הוא דוקא בעמוק בתורה שלא בחרפה
מהעוטת שקדמו ,והוא קורא הטונה ובועם וט' ,אבל
אם הוא מודהועוזב ומתקרב אל החשרה אדרבאהיא
תלמדהו דעת איך לשוב ימהר ננעי נפשו וגופו

ו**1-יגאי

ח טת

ף שזד כח טיב

יששמ

ג סק רופש בשרן
(יתי
מנקר תותבימי
וכבר הארכנו בזה במקום אהר
ד

(גיסן יאמר

עלומע,
דרוש ס,

דף פז מגג 1זה 1רמז פתילות הנמנים וכו' ,הבן

יא) איפסקא הלכתא (שו"ע או"" ס" תרעג ס"ס) כבתה
אין זקוק לה ,ועל זה נם כן יתפלא
האדם למה הקילו כל כך בנר מצוה הלזה ,ולפרסומי
נימא יותר היה מהראוי לתקן שיהיה זקוק לחזור
ולהדליקה ,ונט לומר דנם בזה רמזו סקלת הכמת
התורה (הרמוזה בנר מצוה הלזה) על כל חכמות
שבעולם ,דהנה כל ההכמות שבעולם כשאדם עומק
בהן ולאיכויןהענין האמיתי בעיונו ,יתקלקלהענין
הנרצהויניעתעיונולריק ,ואדרבא קלקלהעניןוהזמן,
מה שאין כן הכמת התורה ,באהבתה תשנה תמיד*)
בעמקו בתורה לשמה אפילו לא כוון את ההלכה
קוב"ה הדי בפלפולא ,אמרו רז"ל (שיצ"ר ב יק שנים
שעמקו בתורה זה אומר בית אב של הלכה וזהאינו
אומר בית אב של הלכה וכו' ,ואפילו פפפייא
דאורייתא פבין (יה"4למי %ף ברכותן (וידוע הוא
למשכילים אשראפילו רק העמק בלבד שהאדם עוסק
באותיות התורה נורםיהודיןעילאין בנבהי מרומים,
אפילו לא כוון את ההלכה ,ואפילו טעה ,כבר אמרו
הו"ל(ועין סב)אין אדםעומד  %דבר ההלכה אלא
ם כן נכשל בה),ירמז זה תקנו בנר טצוה הלזה
(הרמוז לתורה) כבתהאין זקוק לה ,לרכת שכןהו"ל
סעיד
ת עמק התורהאפיו לאכוון את ההלכה להאיר
ו
כ
שיל
ם
י
ב
ר
ק
ו
ק
ז
ו
ר
ו
א
ל
ן
י
א
לה ,ופט לו שכר כמו
עהוממאקיור לארץ ולדרים כדת וכמלכה ,ויצטלם עלידי
בחכמת התורה אור נפשו ,והש"י ישמוררנליו
מלכד ,ואפילו בהכמת הקבלה אוטר חקו האדם לא
יכוי
ן אל האמת הנה תפמר שערות ראשו פן וכו',
ל
ע
ן
כ
ת
נ
ו
ו
כ
ש
האדם
ו
ק
מ
ו
ע
ב
אף פי כית
בתורה לשם
שמים לא יההט,אפילוישעה לשעה קלההש"יינחהו
במענלי צדק ,פוק הזי בפמק הנאת מהר"י דלמחשש
שדגש פצץ הוחקבעמק הדפוס שלפפרי הזהר ,ותתבתן

היפב.

יב)ונר"טץלי ,דלבעבור זה אחר שלימת מלכותית

סורבו המחלוקת ופלונתות בהלכות עד
שבמחברו סדרי הבוטניות במלונאות וכן התלמוד
יהיונה זאת להורות
בפלונתותוכהנא ומתן,וסיעןי"
מה

322י

יחדותיכמלופבו4מאפרג,נרמצוה
סימטר

מהבין חכמת ההערה לחכמת החיצוניות ופלםופיא
היוניות שהתורה כל ההוגה בה ועוסק בה אפילו לא
כוון את ההלכה ירצהלפניי"י ,מהשאיןכן בשארי
החכמות וכנ"ל
יג) עוד אפעים לך מילתא בפעמא ,מה שאמרו
בהלכות נר מצוה הזאת כבתהאין זקוק
לה,ויוצאיןידי חובת הנר הזה נם בבבתה ,הוא נם
כןעלפי הקדמה הנ"ל ,שהנר מצוה הלז רמז למקלת
התורה ,דחנה אמרו בגמרא ("שות ).%ר'יוחנןהקפיד
שלא אמר ר' אלעזר שמועה מפיו ,ואמר שהוא
דבר שביקש עליו דוד (תהלים מא ח) אגורה באהלך
עקמים היינו ב' עימומו כי גם כשנפפר התלמיד
חכם אםאומרים שמועהמפיושפתותיו דובבותוכו',
ומהראוילידעמהו הנחתרוח להנפפר אשרשפתותיו
ן שם בגמרא),ונראהליעלפי מה שאמרו
דובבות(עיי
בגמרא (שבת דף נ"ח ).זוג שיש בו עינבל מקבל
פומאה דמקרי שפיר כלי ,ונפקאליה מדכתיב (מצטך
י 8ס 5כל דבר אושר יבא בלהט וכו'אפילודיבוריבא
וא',הייתאפילוכלי חזאתשאינהעשויה רקלדיבור
חיינו לקשקש להשמיע קול ,אחר כך אמרו בגמרא
(שם)אפילו ניפל העינבל פמא ,ומקשועל זה בגמרא
למאי חזי ,ומסיק שם אליבא דר' יוחנן שכן ראוי
להקישו גביכלי חרם ,ופירש רש"י וכהטמיע ק%
כבתחלה ולא כפלליהממלאכית הראשונהוכו'עיין
שכ 4הרי לך לחלכה כל כלי שכפל ממלאכתו אם
אפשר שתעשהמעין מלאכה הראהשחנה בצירוף כלי
אחרת שפירמיקרי כלי ,וחנה התלמיד חכם הצדיק
בעסקו בתורה כלימיחייו כל מה שעוסק בכל פעם
יותר ניתוםף לו שכר בכל פעם ,אבל כשכושליםימי

י

ש

חייו וחקך לנן עדן ומשטיפ הנוף הנשמיי שחוב
הכלי ,הנה הגם כי גם בגן עדן עומקים הנשמות
בתורה ,מזה אק לו בכל פעם תוספת שכר ,כי
(ייומן כס) היום לקשותם ומחר לקבל שכרם ,כי
יכלי הנשסה שהחשהנוף*),
קושיה לאמקרי רקעליד
*) הד"ת
נקרא הצדיק בעתם
ק אם:תגלגל שוב הצדיק
י
חבא
הזה חולך המעולם
יטעם עמידי)יזה
"
א
ו
נשש%פדם
טט ,ש%
 9ט ושב ישא ביש
טה שאף שמ
 9ד ש ד ף תצח טשו
של שצם שו ושיט ,חט ש מ א1
וחח דצטה תשא הש לטדבהי העףבעתם

יזה

*

טים

ויועי

יששכ2ר*

עה

הזה כמו בח"ה הגם 'שוא עלידי דבר אחרמיקרי
עטהמעין מלאכתוריטונה ,הנה ניתוסף שכרו בכל
פעם גם אחרפפירתוונקרא מהלך,זהו שאמרליההטע
בן יהוצדק (~כיה ג ז)ונתתי לך מהלכיםביןהעומדים
האלה ,וחוא כמו שפסק ר'יוחנן בשבוץניפלהעינבל
כית שראוי להקררו על גבי כלי חרם ועררה מעין
מלאכתו עלידי דבר אחר מיקרי כלי ,על כן ש
התשל דוד אנורה באהלך עולמים ,וזהו שהקפיד ר'
יוחנן על שלא אמר ר' אלעזר שמועה מפיו ,הבן,
(י
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י"

" נשמת אדם
כ מ) ,והנה כשנפמר
הצה נרי
ני
ינכבה הנר מן(טה9
וף וחלך לסקוסו ,והנח
האדם
בנר חנוכה הרומז למעלת התורה תקנו להלכה כברנה
אין זקוק לה,כי גם אחרכביית הנר מן העתם הזה
נחשב לו לימוד התורה מה שהתלמידים לומדים
שמועותיו ,הטפתותיו דובבות כאילו הוא בחיים,
וניתוםף שכרו בכל פעם כמושהיה בשעת הדלקתנר
הנשמה אצל הגוף,והבן.

יד)איפקתיהלכה

אסור להשתמש לאורה (שו"ע 8"%

 "0תדעג  48*0הנהעלפיכתבימרןזלה"ה
(פדע"ח ש"ט פ"ר) הפעם ההש ,להיות אט סמשיכין לה
האור השק למסה למקומה ,חטם קרוב ליניקת
החיצונים,וחי"טינן שלאיבואו ח"וליהנות מן האור
העליון ,על כן אסור ליהנות לאורה ,והנה אבינך
הדברלפי קפ שכלי ,דכית שהגוף נהנה ,בכל הנאת
הנוףנותן מקום להנאתהחיצתיע(עלכןצריךהגוף
לחיבופ הקבר להתם פשעאושר נהנההנוףמן העקם
הזה לשער בקטלים זקתה כק ,רקהצדיקיםאישר לאנהנו
מן העתם הזחוכעניןרבינו הקדוש (טענות קו).אינם
צריכיםלחיבופ הקבר),עלכןחי"טינןכשיהנה האדם
מן האור הזה ,פן יתן מקום להנאת החיצונים וח"ו

יהבמן האורהעליון ,ובזה תתבתןדעתבעל המאור
וסייענהישנתפיק ב הלנות אעסה)דגשיי** להו דתשטיש
אצוה וקדישה מותרכי לאו ליהנותניתנוחשין בזח
חלק להנאת החיצונים,ידעת הרעף ומייעת
ו (שם)
גם תשם"טי סצוה וקדישה ,הגוף נהנה בקובייתן,
חעירקאינת חשר עבודתם לצורך נכוה לבד ,כברא
דאוטתדל בתראבויוהימיהדרחיםלתיתירטורמיה,
והדבריםארוכים להסבעים מוך העבודה האטיתתרנ

י

בנבי

מאמריחרשיכמלופבת,מאטרג,נרמצוה

סו)דעדז ,4אסור
לנטרה,להבין הדבר בשכל
י
ח
כ
ת
ש
ה
ל
ו
נ
ק
י
ת
למה
חומרא זאת בנר חנוכה חומרא
יתירה מן נר
שבת
ם
ו
י
ו
,
ב
ו
מ
ה
נ
ה
ו
ל
ע
ן
כ
ו
מ
ר
ב
ד
ה
פי
אשר ביארנו כמה פעמים בארוכה דמלכותיון נקראו
השך כמו שאמרו רז"ל (ב"י ב ה) כסיל בחשך הולך
וקהלת ב יד),כי רצו להגביר חכמות החיצוניות חכמת
יון (אשר הם כסילות נגד חכמת התורה) ורצו לבמל
חכמת התורה,על כן בשעת הנם ובראשית א ג) ויאמר
אלקיםיהי אור ,נעשה הנם במנורה המאירה בדרום
צד שכולה אור כל ימות השנה (ונם מזמן ההוא עד
חורבן הבית עמד הבית או"ר שנה) רמוזה לחכמת
התורה,עלכן המנורה בדרום (ב-ב כה)הרוצה להחכים
ידרים ,ונתקן הנר מצוה זה לדורי דורותלהגביר אור
התורה וחכמתה ולבטל חכמות החיצוניות חכמתיון
כאשר יתבאר ,על כן ושבת כנ) הרגיל בנר (הרי"ף
ובעל הלכות גדולות אסברוה על גר חנוכה דייקא)
הוויין ליה בנים תלמידי חכמים ,וכיון שהנר טצוה
הלזה רמז יתורה ,זהו שרמוזה בהלכה הזאת אסור
להשתמש לאורה ,להורות הרמז שאסור להשתמש
וליגונות מכבוד התורה( ,אנות פ"ר ס"ה) אל תעשם
עמרה להתגדל בהם ולא קרדום לחתוך בהם ,הא
למדת כל הנהנה מכבוד התורה וכו'
דהד4פ הנרמז כפסוק (משלי  1כנ)כינר מצוה ותורה אור
ודרךחיים תוכחות מוסר ,רצ"ל הנר מצוה הנה
הוא רמוז לאור תורה ,והדרך שישיג חיים עלידי
י התוכחת מוסר שנלמוד מסנה,
התורה הוא עליד
היינו מה שאסרו
לאורה נלמוד מזה תוכחת
להשתכבי
מוסר שלא ירצה האדם ליהנותמן כנוד התורה והנה
י התורה דרך חיים ,אבל כל הנהנה וכו'
ישיג עליד
גומל וכו' ,מה שאין כן אותן שאינם נהנים ישיגו
אורחות חיים
טז)איפטקא הלכתא (שחע או"ח ס" תרעד ס"א)
יי
מנר לנר,כיון שהנר מצוה רממזד
ר
קו
יא
לל
תורה ,הנה רמז זאת ההלכה מדליקין מנר לנר ,כך
היא דרכה של תורה ,מוסיף האדם אומץ בה משכל
לשכל ,ואפילו אלף שנים יחיה ויבלה זמנו בתורה,
ככל שעה ימצא שכל חדש מהמושכל ותעוסק ,והנה
בכל חכמות כשיתחכם האדם באיזה חכמה והוא
יחיד בדבר חכמה הלזו הנה הוא חשוב ,טה שאין

יששמ

כן כשמהכיל השכל של החכמהלאחריםהנה מתרבים
חחכמים בדבר חכמה הלזו ויאבד הריהטת חשיבותו
כיון שכברנתרבוהחכמים כמוהו ,מהשאיןכן בחכמת
התורה אדרבא כל מה שמוסיף תלמידים תתרבה
כבודו ותפארתו ,ומכל שכן שלא יאבד חשיבותו
הראשון רק כמדליקנר מנר והראשוןאינו חסר כלום,
על כןאין האדם מתקנא בתלמידי בדברי תורה כמו

שאמרו רז"ל (סנהדרין קה) בכל אדם מתקנא חוץ מבנו
ותלמידו ,וזהו דאיפסק להלכהמדליקין נר מנרוליכא
בזה כפטום ביזוי מצוה ולא כהרום אכחהטי מצוה,
הבן הדבר
יז) גרזנה פלוגתא היא (שבת כב) אם מותר להדליק
מנר לנר על ידי קינסא ,ודוקא בדליכא
חשש שלאידליק הנר מצוה מהקינסא ,אכל אם איכא
חשש שיכבה הקינסא פרםשידליק הנר לכולי עלכהש
אסור ,הנה לפי הנ"ל הא דמדליקין מנר לנר רכה
דכך הוא דרכה של תורח,להוליד שכל טשכלעדאין
תכלית ,והנה אם מדליק עלידי קינסאהיינו שרוצה
להוליד שכל מהרכל על ידי הקדמת איזה חכמה
חיצוניות,עיי
ן בתשובת הרמ"א (יש ז) שהביא מרן
ה
ז
י
הרמ"א ז"לא
ה
י
א
ר
ו
ט
ס
י
ר
א
ו
י
ר
ב
ד
ל
ה.ווני,
מדברי
עיין שם אשר הרב הגדול מהאש"ל ז"ל הרעיש עולם
ומלואה על הדבר הזה ,וגזר אומר שאפילו במקום
הפינופת אין להרהר בהם ,ודברי הרמ"א ז"ל שם
נוסים במה שנצמרךלדברי תורה מותר( ,וכמו שכתב
הרמב"ם ז"ל (פאר הדודפיגש פא) ,כרעב ,שלקח שפחות
נכריות לרקחות ולפבחוח ולאופות בגדי להראות
העמים והשרים אתיופי בת המלך) ,הנה לדעת זה
הוא רמז הפלוגתא בגמרא בהלכהזו אם מותרלהדליק
י קינסא ,וגם המתיר לא התיר אלא
מנר לנר עליד
בדליכא חשש
שכתב
ל
ע
,
ל
"
נ
כ
ה
מ
א
ו
ה
ו
הרב
פי
החסיד מהר"י יעב"ץ בספרו אור החיים ופיק ס י)
טחב ,מי שהאיצטומכא שלו בריאה ,יכול לאכול
לפעמים אפילו מאכלים הגסים ומפסידים ,ואעם
מזיקים לו ,מה שאין כן מי שהאיצמומכא שלו אינה
חזקה כל כך ,צריך שמירה יתירה ,לזה כתב שם,
שאיןלהביאראיה מהרמב"םז"לשנקיטהלונס כדבר
שלא היו מזיקים לו החקירות בחכמורע (והוגש מעץ
הנאמר באברהםאבינו טרטרתי
ט ק ע קוירד אברם
מצרימה וכו' ,והשל אברם ממצרים ונוי ,וכמו שכתב

בזוהר

גנבי

יכסלופבו4
משפץחדשי

מאמי

4נרמצוה

"משכר

ש

בזוהר ס"א שח)עיי
ן שם) ,אבללעולםיגש חשש סכנה
בדבר שאם ירצה
החכמות
ן
ת
ו
א
ב
כדילהגיע בהן אל
ש
דבריתורה " 8חשש שסטארח"ונבוךבאותן החכמות
%איני
ע למתת חפצו ,והוא הנרצה ברמז הדברים,
ק
י
כשתסל
ר
נ
מ
ר
נ
ל
י קעםא דוקא באין השש
שיד
כנשל ,מהשאיןכןביש חשש,ועיין שם בדברי הרב
החסיד מהר"י יעב"ץ לבל יאמר האדם אני אקרא
%א אפהעיין שם ,הבןהדברים.
יח) תקנו חז"ל במצוהזו מהדריםישבתסח.ג גם לא
כינו אותם בשם מדקדקים אוותיקים רק
מהדרים ,והנראה ,דהנה כהב האריז"ל ("8ךה מ"ט
ל"ד) כ
הארתל הנאקותשהיו מימות עתם הכלהיהעלידי
מדת הוד ,על כן כל הגאולות היו בצירוף
איטה אמטרנקלשה הנם שידה(,כי הו"ד הואבבחינת
נוקבא איהו בנצ"ח ואיהי בהו"ל) ,ש כן
י בתיה בת פרעה,
מצרים התחמה להתנוצץ שיד
שגם
בצאתם מגלות
ובמימראהיתהדבורה(,ונראהלי
בבל בעת שנהרנ כלמוקצר נאמר בטפר דניאל מ; ק
אשר אהשת בלסהשצר יעצה אותו להביא את דניאל
לפרקר לו כתיבת המלאך (שם ל) ביה בליליא קפל
הלממצר) ,פרםומדישידי אשזר,ימןעלידייהודית
כמדע הזויע ש"ט ס" תו"ע סרב במנהג אבל הגאולה
העתידה במהרהבימיה בצאתנו מנלות אדום תהיה
ם
נ
ה
הדק
(שם יתאים נר
י הארת נצח( ,מהיות זה לעומת זה כתיב בהו
שיד
ששזפהיתקנו מהדריכפ
א" 8וביתו ,עם כל
ן
לשע" ט קוי
יומהדרים מן
זנצחםעלבנדי ,שתתכפלנצחוןהאומות)
ש כן תהיה גאתה נצחייו( 4וזהו מה שנראה לי ,המהדרים מומיפק והולכק ,רמזו םבן מקלת התורה
ירעל כן כל השירות היה לשון נקבה שירה ,ולעתיד הרמתהבנרמצוההלזו,ומעלת חכמתהתורהעל %
בטהרה בימיט אז יחסר השיר הזה לשת זכר ,הבן שארי החכמווק דהנה כל החכמות כששוסע אדם
ן שוב לא נשאר בחוב איזה מהרכל מחכם אחד וטנפם הדבר בשכלו שוב
הדברים) ,והנה אחר נלותיו
ף אומץ בה,
שיט רק הגלותהארוךהזהשתהיה הגאתה במהרה איןמן הצורךלו לחזורעליהכי לאיוסי
מח שאק כן דברי תורה אם שמע איזה שכל מרבו
י הנצח,והנהכתיב (תטעםצוו)הודוהדר
בימעועליד
לפניו ,הוד כפשופו ,הד"ר ההא נצח*) כנודע (שע"ה אם יחזור הוא שייסוד
ו כמופיו יתוסף בה אור
ש"1 1ש 4על כן תקנו
ויתבונן בשכלועודאיזה מושכלנולד מהשכל הראשה
 )8וש"ת
,
ו
ב
ר
מ
ן
נ
ו
ג
ת
ת
ו
ר
ה
ו
ז
כ
(
ה
ז
ת
י
ש
א
ר
ב
ן
י
נ
ע
נהטד ששמע
בנאיה הזאת מהדרים,
לפי
(קצ"בו תאחזיהאי
מה שנמצא בגבר
לתאא מאן דאםתכל במהדאייף מרביה וחמיליה בההיא
ה
להיות שהירטב הגאול (בחית פ ):שאמרה
י ממכעירימהי,ולא דברריק חוכמתא יבק לאיתוספא בההיא רוחאיחידדם ,וכן
האחרונהשנעשיתעליד
ה
א
ר
נ
ו
ש
ר
ש
ל
4
ש
1
ז
ם
י
ד
ק
ה
ב
ם
ע
פ
ל
כ
ב
ר
ז
ו
ח
ש
ו
ד
פ
י
י
יתוסף בשכלו אור חדש,
ש
ההו"ד ,והוטפלו להמשיך
דברי הבהגנה בסגרי טףרה
ה כידברי תורהחיות הנה ום%ידות בכל פעםאותיות
ת
ו
א
בפעולת נר מצוה הזה ("8ה4כשליד ה'בשיא
ופעמים חדשים מתוקים טדבש וטפת צופים ,תהו
ח שץ פחת ט ש ע א ,ית שא % 9 8ש 4
שתקט בגר מצוח חלזה הדטוז לתורה היאק בנד

שית

י

י

הגאתההאחרונהשתהיה
לו
וי ,בו
כם
י טלה בעול
יוניסן בשנה
במהרה בימיט י
ז בנפש זכר עקבה,
ד ,ורגליעי
ר
הנצ"ח שנקרא הד"
ודקדקט לשם (גהק ישמר א
)
ה
ן
ט
י
פ
ונקרא המדקדק
מהשיחסותישלרגל
במצוהזו מהדר,שכובוינותתור ימין בשיחוףיצ
ל 5י הנ"ל
יונות רגלימין ,הוא הרומז
להמשיך גאלה יתירה לנצ"ח אשר על חץ תהיה
מכל הגאולות היינו הנאולה האחרונה ששיה
ביתקנו(,יש"והשיה פג)בכיסן
מבחינת הד"ר ,הבן,חרוד נגאלווברעעעתויןלהנאל,
ואו תופה עיקר השיאה
יתבאר אי"ה
בנפלשתי(4יימ" סז ע) הנה
יסים באיםוכו' ולא יא
אםמר עודחיי"י
אשרלההעולאהשראתבני
י יא חשד הע
א
הבי
ויכשףר,אולתהמאמצסירניוםרכיהראתמח
צרים טפללסיפורנאכלה אשוטט
(תה"ש  ;9ג)שירולו זמרולושיחו בכל נפלא1תיו ,אםכן
בעת פעולת רגלימין פימותגיבונךנצח אזתהיההשיחה
בכלנפלאותיהבניסןיתרשתמצריםטפטים 181לההאחרתה
ממשווץתבתי הד"ר הוא נצ"ח ,זוע הנרמז
שיקרית ,ולגי מה שכ
בדברי רז"ל
,
י
ל
י
מ
א
ו
ה
ו
ר
ב
ד
;
ם
י
ח
נ
"91ץ מה
שכתבתי במשטרי חג הפסוק ותבין עוד שמהנשמר הזה
מבהדוריסללייצאפפי אקוה ולתא קשת רב נתמן ,תתבוע
על פי הדקרים שכתבנו שכל הגאולות הע על מץ אשה
(מתחינת עו"ד שספל) ,ונדטהג;) 1חתתאבדנ"א לאשכיחא,
כי אשה חין לה שק והתובעת בשה יוראת וכף ,על כן
השיחה תהיה מכחשת רגל ימין כשתהיה הנאולה בנצח
(בחעתדבוראימין),וזהושרמזה הששהילתא מהשהקטירה
שלא נתנו לה מן כוס של צרכה הניתן בימות ואמדה
בלשונהממהדורימילי ,הבןהדבר.
יפ) עוד אבאר מה שתקט במצוה הלזו מהדרים,
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בני

טמריהטויכסלופסת,מאמרג,נרמצוה

יששכר

אייו וביתו אחד מדליק בשביל כולם( ,היינו כמה
תלכידיםשומעים הלכה סרבםויוצאיםבזהידי חובת
תורתם כי שומע כעונה) ,והמהדרין נר לכל אחד,
(היינו כשהם מהדריםוחוזריםעל ~ימודםיתוסף אור
לכל אחד בפני עצמו ,מוליד כל אחד שכליות חדורים
ערבים ומתוקים לנפש ולנוף ,תתעננ הנפש בתוספת
אורה כמו שכתב הרמב"םמי שלא פעם פעם התרת
הספיקות לא טעם טעם מתיקותמימיו) ,והמהדריןמן
המהדרין מוסיפין והולכין,היינו רמז בתורה כל מה
שחוזר גם על מה שחזר כבר מוסיף והולך ומוליד
אור חדש( ,ולדעת בית שמאי פוחתין והולכין נמי
כא) כלצלתה כשתשקע החמה עד שתכלה רנל מן
ניחא ,דסבירא להו דלרמז הזה מהראוי לפחות בכל
השוק (שבת כא  4הנה הזמן הזה ניתקן
יום ,כי כל שכל שנולד משכל הוא כמדריגת עילה
לנר מצוה הלזה ,הוא הזמן הממוצעביןהיום והלילה,
ועלול ,וכלעלול פחות מהעילה,עלכןיש לרמז בדבר
פוחתיןוהולכין ,להורותכי כל שכלמוליד שכל,הבן) ,ובפרם לדעת המסכתסופרים ת"כ ה"ד) דתגא משקיעת
ולזה תמצא אותיות שנכתבה בהן חורתינו היינו החמה,ועיי
ן בתום' זבחים (.%
פכם ומגחות (כ דיה
ד""
מסל) כל היבא דתנא משקיעות פירוטו מתחילת
אותיות אשורית הן המה מאידים,כ באומרך אות
יוד ב' אותיות השקיעה ,הנה תתבונן בדברי רז"ל (שם צט)דניאל
א הנה על כרחך תוליד במאמרך ע
ההוא מרבנן כנוןאני שלמדתי כל התורה כולה מהו
נמשכים מן אות א הן המה אותיות ל"ע ,וכן אלו
תמוד חכמותיוונית (היא הפלסופיא הפבעיית אשר
האותיותמולידים עוד אחרים עדאין סוף ,מה שאין
כן לשונות הנוים שמסבירים בהם חכמתם הם אינם הנחש כרוך בעקבה) ,ואמרלו כחיבגיהות א ח)והגית
מולידיםכיאותיותיהם הםאבצכידוע,וכןשמעתי בויומם ~ילה ,צא ובדוק שעה שאינהמ:היוםואינה
קהליה(והיא אי %בנמצא,כיאפילוהזמן הממוצע
מכבוד אדמ"ו הרב הקדהט מהרס"מ 81המ%טזצוק"ל
קצתו מן היום וקצתו מן הלילה) ,הנה על פי זה
בפסוק (יחזקא לו כהוהסירותי את לב האבן מבשרכם,
היינו אותיות לשונותהגוים הם אבנים שאינםבונים רובין,כי הנר מצוהניתקןזכרוןלבני ישראל לחכמת
תורתם ,כי אור שכל האראל היא למעלה מן חכמת
בתים*ג(ותניןבזה מה שאמרובזוהר האבקב) אחר
איסתריס ולא עביד פירין) ,מה שאין כן אותיותינו השבע( ,ען כן היה הנס באור שלא כתבע) ,חלילה
הקדישים % ,אחת בונות בתים אל"ף בי"ח וכיוצא ,לבןישראללהשקיעשכלווחכמתובחכמותהחיצוניות
כאשר רצו היוונים ,וזהו שתיקנו בנר מצוה הזה
ותבין שארית הכתוב לדעתו
שם) 131זתי לכם
לב בשרהיינו לבהמוליד( ,ש
בשר91ניקרא אברהמוליך (הרומז לחכמת התורה לפעלה מן הפבע) כשתשקע
כי
החמה עד שתכלה רנל מן השוק ,שהוא זמן מטמע
אבר שאין בו עצם רק בשר ,ומה נעים בזה דרשת
חז"ל (""א 9ה) לב לעשות בשרה111 4תה הבן (9מ בין היום והלילה ואף עלפי כן אז נוהג הנר מצוה
(הרומז לתורה) ,להורות צא ובדוק שעה שאינה מן
שכש אחא עטן תק.
היום וכו' דאפילו זמן הממוצע קצתו מן היום וקצתו
נ) עוד "ט לפרש ,תקנו במצוה זו מהדרים (לא
ק הלילה,ואין לך רשותלהבליל ממנה דכתיבוהגית
אמרו מדקדקים או ותיקים) ,הנה נתבאר
בויומם
שהמצוה הזאת מרמזת לאור ההערה שרצו הישים
לבשל עלידי חכמתם החיצוניותן על כןנקינה הנם כב) אכסנאי אמ מדליקין עליו בביתו אינו חייב
בנר חשכהובאיןמדליקיןעליובביום
בשמן הרומז לחכמה (שפ*נ ק וישלח יואב תקועה
חייב להשתתף בפרופה (שבת כג 4ידוע מה שאמרו
ראשאידש מטפר בסיבי דף מ4ובקירחז.
בזהר ה"" קשש)מעגין (יואשיה לב כו)ויגע בכף ירכו
") 4שש"טזזאלקסיי
*
ט דקלה טחלת '8בהטריח
ותקע

ויקח משם אשה חכמהכי (בנהות פה) תקועה אלפא
לשמן על כן שם החכמה מצויה ,והנה (תהלים קלג ב)
וטמן השוב יורד על הזקן (קדושין לב) זקן זה שקנה
חכמה ,והנה הדרת פנים זקן זה שקנה חכמה ,כי
(קהלת ח א) חכמת אדם תאיך פניו ,וזהו הדרת פנים
(וקרט ש לב) והדרתפני זקן ,על כן נקראו המדקדקים
ביותר מהדרים ,וכשתבין כל זה ,תבין סוד כוונת
האריז"ל (פרע-ח שי"ג ס"ד)לכויןי"גוריקוני דיקנא בנר
חנוכה כל יום למדה מיוחדות וגם בברכתה יש י"ג
תילוין,ועוד יתבאר להלןאי"ה(עייןבסימןכ"ז)

טי

איה

י

בנני

מאמריחדשיכמלופבת,מאמרג,נרמצוה

ותקע כףירך יעקב וכו',היינו שננע הס"מ בתמכין
דאורייתא ,אםאין ח"ומי שיסמוךהבעלי תורה חס
הכלוםנופליסוד התורה,ואלוהמועדים חנוכהופורים
הם ניתקנו לתקן נצ,ח והו"ר בשם נקראים תסכין
דאורייתא ,כי אורייתא הוא סוד התפארות חלל כן
במועדים הללו כמצוה להרבות בצדקה ביותר כדי
לתקן המדות מה שפנם הם"ם בננעו לתמכין
דאורייתא ,הבן הדבר ,והנה לדרכינו נר מצוה הלזה
רמז לאור תורה ,וכל הלכותיונונעין להלכות התורה,
הנה תקע אורח ההשך למסחר ואית עוסק בתורה,
הנה אם מדליקין עליו בבירם ,היינו שהוא עוסק
בסחורה כדי להחזיק בניו בבי רב ויספיק צרכיחם
כענין כמה סייעי בזהר הקדוש (ה"נ עב) שאמרו
שבעבור זה עוסקים במסחר כדי להחזיק בניהם
לתלמוד תורה ,וזה נקראסדליקיןעליו בביתו,היינו
שבניו עוסקים באור התודה בביתו וסמוכין
דייקא( ,וזה נקרא סךליקי"ןעלי"ו בביתו) הנה ארם
כזהאיתחייב להשתתף,כי החזקתבניולתלמודוערה
קודמין לכל אדם ,מה שאין כן סוחר שאין מדליקין
עליו בביתו(,היינושאיןלובנים כאלו בביתו לנדלם
לתלמוד תודה) ,צריך להשתתף בפרומה ,היינו
להשתתף עם לומדי תורה במעות שנותנים להם
כענין זבולון ויששכר ,ויזכה להיות חלקו עם שומרי
התורה ועומקים בה חלק כחלק יאכלו ,לרמזזה תקנו
בנר מצוה הלזה הלכה הזאת ,הבן.
לחייבת בנר חנוכה שאףהיא היתה באותו
כג)אעפי
הנס (שבת נב 4הנה הנס היה החזרת כתר
תורה ליחסנה ,על כן ניתקן הנר מצוה הלזה רמז
לאור תורה ,והנההיזריז לגי) נשים פמורות מתלמוד
וערה ,אבל וברכות יו ).הני נשי במה זכיין ,כנידול
בניהם לתלמוד וערהונפריןלנברייהו עד ראתי מבי
רב ,על כן "פ להם זכות בתלמוד תורה ,אם כן הנס
נם להם מנפךשייךוהיו נםכן באותו הנס,הבן

שיי

כך) מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן
השוק ,ועד כמה עד דכליא רינלא
דרפרבוודאי (סבת כא 4.הנה קיבלו הנאונימ (מהי שש
שהואשיעורחצי שעה ,והנה מהראוי להתבונן למה
לא אמרו מוגם כחפתשקע החמה עד חצי שעה ,וגם
מהו זח שנהנומימן למימןהיינו ריגלא דתר0ודאי,

יששנר

עז

ונראה לרמז עלפי מה שכתבתי כמה פעמיםבענין

נר חשכה ,ניתקן לרמז אור חכמת התורה
יהמלי
ת
בק
וו
חכמותהחיצוניות הנקרא (ב"ר ב ה) חשך זהיון
ב יק כסיל בחשך הולך (סלך הנפח מקום החשך),
והנה בזמן שהיה חזון נפרץ,היינו נבואה למעלה מן
המבע והשכל ,לא היה כל כך חשש סכנה מחכמת
המבעיית החיצוניותו כית שהיה נבואה והנהנה
ניסיית למעלה מן המבע והשכל ,מה שאין כן
כשנסתמה הנבואה וההנהגהעליונה מוסתרת במבע,
יש חשש סכנה שלאימוח"ואחרי חכמותהחיצוניות
י אור חכמות התורהאין לחהפ,
במבעייוע אבלעליד
והנה בזמן שלימתהיונים כבר במלה הנבואה (בסוד
(בראשית לב כו)וינע בכףירכו ותקע כףירךיעקב וכו',
הירך דרנא דנבואה ותשש כחה של נבואה
תיבזהר (פ"א קוא) ,ואז התחילוהיונים להתנכר
לר
חא
תו
יב
אמ
כ
בחכמות חיצוניותו על כן נעשה הנס בהארת אור
הלז דרנא דנבואה) והנה רצוהיונים להנביר חכמות
החיצוניות (המבעיים ,באמרם שהכל הוא במבע
בתנועתהנלנליםמבלי השנחה,עלכןיו"ןבניממריא
נלנ"ל) שנקרא חשך ,ולבמל חכמות התורה איפר
לאורהניסע ונלך,על כןהיה הנס באור ,רמז לתורה
אור ,ובמנורה בדרום ,ובשמן כמו שכתבתי לעיל,

(סימוי4

ה מי שמבין באמת שכל ההנהנות המבעיית
יהב
המורנלות הם עלפי התורה בהשנחה ,הנה

נם בהולכו בשוק למסחר וכיוצא לא רפים מנמתו
י הדבר הזההשינ מבוקשו ,רקכפי השתדלותו
שעליד
ו
ש
ק
ו
ב
מ
ל
ע
י המסחר
ת
ו
צ
ט
ו
כן השינ
בוערה
יד
ן מה שכתבתי (סימר ד ס" פ 4ארר מאמר א
וכיוצא(,עיי
ס" ה) על כאומרם ז"ל (ביצה סו) הרוצה שיתקיימו
נכסיו יסע בהן אדר) ,הנה א"צ כזהאין צריך כלל
להתהלך בשווקים וברחובות למסחר וכיוצא,כי הנם
שרצווו ית"ש שיתנהנ הכל מלובש במבע ,עם כל זה
יומין לו הש"י הענין הנרצה גם בביתו ,וכזה הית
העניןבאוכליהמן מפרבר א ח)שמוהעםיקמו ,שמותא
נקפיבליבייהו כאסור בזהר (""ב סב  4על כן הוצרכו
למירחורע מה שאין כן לצדיקיםירד חסןלפני פתח
אהליהם כחצי קומת איש ,שלא יצמרכו אפילו לשוח
קומתם,ועיקרמירחותויגיעותבאיםלאדם מצדשהוא
מאמיןעריץ כמבעיית וחכמותחיצוניותו בהתחכמו

שעל

נס

טאמריחרצףכסלומבושמאמרג,נרטצחת

שע ידי זאת הפוזלה יבא לז מבזקשו זה הללידי
ילה אחרת מבוקש אחר ,הוא האיש הצריך
פעו
להשתדלות ויניעות ,על כן במהרה בימינ
ו תנה לב)
עתידה הארץ שתוציא נלומקאות וכלי מילתויהיה
הכל מוכן ולא יצטרכו למסחר ,וזהו שאמר הנביא
(זכו"יד כא) ולאיהיהכנעניע"ד בביתי"י וכו'היינו
שלאיהיועודמותריםבשווקיםוברחובווגכייתבפלו
הפבעיית וחכמת החיצוניות ויכירו וידעו כל באי
עתם כי כל מעשי איש ותהביותיו ממור בחפץ

הבורא ,לא יומיף ולא ינרע האשתדל בחכמתו רק
בפי זכותו בחכמת התורה כןיהיה

להנה כל החכמות החיצוניות הם מן הנפילים עז"א
ועזא"ל אשר הםהפעו את העקםבדור המבול
כנודע כוח"ט ק"ו ( 4והמה יושבים בתרמוד תחתהרי
חשך ,על כן טלכותיון שעמקו בחכמות חיצוניות
ןנא מה שאמרו
נקראים חשךוכמושבתבנולעיל),עיי
בזהר (""ב קיב)בענין שלמה שבנה את תרמיד,עיין
שם שנמע בכל עת לתרמוד (פרח באויר ובכל מקום
שעבר דרך שם אתחשיך שמשא להיות שנמע להרי
חשך)ולמד שםכל ההכמותהחיצוניותשהיוסצפרכים

לו להראות אתיופי בת הטלך היא התורה ,וכמו
שאמר הרמב"ם על עצמו שעמק בשארי החכמווג
אמר שלקחם לשפחות לרקחות ולמבחות ולאופות
עיין שם(,עיין מה שכהבתילעיל (במימן פ"זוי"ז)
י קינמא,
בענין מדליקין מנר לנר ,ואי מותר עליד
ותבין מה שאמרו בזהר שנם שלמה בנמעו חתם את
כסאו בגושפנקא דשמא רבאכי מוראעל ראשו ,ומה
יעשואזוביקיר הלא חלילה בנפשם הוא) ,וכמושהיו
המנהדרין שנשרין ט)צריכין ללמוד נםכישוף.

1זד)4ו שרמזו חז"ל בתקנתם המצוה הזאת (לרמז אור
תורה ולבפל חכמותחיצוניות) מצותה טשתשקע
החמה(,היינו מעת הפמקתהנבואהונימיםנגלים שאז
התחילה החשש מכנה מחכמותהפבעים),ועד שתכלה
רנל מן השוק במהרהבימינו לאיהיהעודכנעני,כי
יכירווידעו והשתדלות באיזה חכמהבעניני משא
ומתןוכיוצא לאינרע %איומיף רקעלפי סדר הנהנת
ההערה ,והנה אמרו עוד עד כמה ,רצ"ל עד אימתי
יתמשך הענין ,אמרו עד דכליא רינלא דרשרטודאה
הם אותן החכמות שהם מתרמוד שהם החיצונים,
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ובמהרהיתבפלואותןההכמונהוהאליליםכליליחלוף,
י לכדו
ונשנבי"
ובהעמיק יותר ,רנ"ל רמז לחכמה ובינה (שכן %
ההכמות ובינות נשפעת טחכמה ובינה
בטולה
ר נרמזין בב' שמות נחכרה
העליוניםאיט
אשה"
ש"ט
ל
"
נ
ר
א
י
ר
פ
מ
י
נ
ב
קם"א
פ"41
יוה"כ] ע"ב
(פר'"-
ממילא כל החכמותובינותמכונים רנ"ל) ,ורמזו כנ"ל
עד שתכלה רנל מן השוק.
ל
ע
ן
כ
ם
נ
,
ר"ט לרמז בדברי הנמרא הנ"ל
כה)עו
פי
מה שכתבתי שהנר מצוה הלז ניתקן לאור
תורה ,וכברידעת (רטטנו צמא ומא"ב כ"ח) שאקהיערה
מתקיימת רקבמי שמוחופנויוריק מהרהודיעבירה,
וכל מה שהאדם מפנה מחשבתו וחכמתו מהרהורים
יביע שכלו בחכמות התורה ,ובהיפך ח"ו כשמפנת
לבו לבמלה בהרהורים רעיםאזי התורה מתרחקת
ממנו %איבאלעמקימודותיה,וההא דברידועאיןמן
הצורך לראיונם 5וק חזי במפרים הקדישים ותמצא
כולן טלאין מזה ,והנה בא הרמז לחז"ל בנר מצוה
הלזה הרמוז לתורה,סצותה(,מצותעיון חכמתההערה
לה,טינ המאור שבה) ,כהיתשקע החמה( ,השתשקע
החמימות מלב אנט ,היינו חיסום התאות המתאוה
לעבירוות אז כשזה נופל זח קם) ,ועד שתכלה רנל
מן השוק( ,נמר הענין ותכלית ההימנה שבה יהיה
כשתכלה רנל מן השוק לגמריהיית כשיוחמק היצר
הרעמן העקם),וכמוושאבאר ,רנ"לבנימפריאיוס"ף
במילואו ומובו (יפו  1"1טפר פאק הגרית קדו מרוסו
ביומף ,והנה במילתנו בגימפריא רנ"ל סוד פעולת
המוחין בנימפריא ע"ב קס"א ההא מפחסו ,והבק
(עטותט).כיאיןוכו' אלאלדעות בהתעוררותמדהטבת
המוחין ,הטוקיכונה לנוקבא בלשוןנקיה ,כמו שאמרו
באביגיל(טמיריד)נליאלירוקה ,ואמרל5י זה,תכלית
ההשנהיהיה כשיופמק היצר הרע לנמרי מן העטם
א יתאוה
כמו שהיה קודם החטא אדם הריהטתוי
הרנל לשוק וזהו שרמז עד שתכלה רנל מן חשוק,
והנה שאלעד כמה,רא"לכיזהאיאפוטרטמרשיכלה
לנמרי דאיצפריך להדוח דמצוה הנולם כמנהנו נוהנ
נם לעתיד ואיצפריך היצר הרעלעובט* כמו שאטר
הזוהר הקדהט (""א ק ,06והשיב עד דכליא רינלא
דרשרמוד*4י ,אמרו רז"ל כבפות טז).אין מקבלכן גרים
ק התלמודייםכי כולן בחזקת טסטרים טחונת שהן
טחפק
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נואפך ,וזהו שאמראין הכתה שיכלה הרנל ויופסק
לנמרי ממלאכתו נם ממצוה ,רק שיכלה רנל
דרנרמודיים,היינו להתאוות לאיסור כתרמודיים ,בזה
ב פי0וא א) עד שתסלק
יתבאר לשון הפסיקתא חרש"
דוב הרנל מן השוק ,כמו שאמרו רז"לוהסירותי את
לב האבן מבשרכם (יאקים לו כו)כי פבע האבן חם
מקצתו חם כתו ,וכזאת הוא בזמן הזה ,כיון שמו
הצורך להשתמש למצוה להיות חם מקצתו אז חם
כתו להתאוות נם לעבירה ,צתתי לכם לב בשר אמרו
רז"ל (זרא עה) לב הוות בשר רצ"ל רק למצוה
לעשות בשרו) ,וזהו עד דכליא רינלא דרשומודאי
המתאוין לחיבור רנל ודיוק לעבירה ,מה שאין כן
חיבור רנל ורווק למצוה לא יתכפל לעשות בשר אחד.
ד4טטמדז לך (תהלים צב יקצדיק כתמריפרח,

ק

תמר היתה כונתה לשמים לחבר רשנ"ליו5י"נוק

למצוה לעשות בשר אחד ,רנ"ל שו"ק בהוספת אח"ד
בנימפריא תם"ר ,אשר ממנה יצא חופר מנזעישי
משיח צדקנו אשר בימיו יסיר הש"י את לב האבן
מבשרינו במהרהבימינו אמן.

כו) אמרך רז"ל מחשלני חגיגת ב ב) שהיוגה מלכות
יון אומרת לישראל כיזבו לכם על קרן
השוראין לכם חלק באלקי ישראל וכו' ,הדבר מופלא
ומכוסה ויתבאר אי"ה הנעל"ד ,ושפי פשופו נראה,
דהנהנזקי השור בשן ורנל לא נשתנהדיןהנויסדין
ישראל ,אבלנזקי קרן נשתנהבין תםביןוכו' משלם
נזק שלם ,ודרשו לה מן שור רעהו וכו' ,ודרשו חז"ל
על זה (2יק לה) ראהויתרנויםיבקוק גו)התיךממונן
לישראלעל שלא רצו לקבל את התורה ,הנה מלכות
יון רצו לבפל את התורה מישראל ,הנה אמרו כתבו
לכם על אותוהדין דקרן השוראין לכם חלק ואז לא
ישתנהדינםסדיננו,ועל זההדין דוקא חיתה קנאתם
כנודע מרז"ל (שם) מהנך סרדיופין וכו' ,אחר כך
מצאתיכעין זה כמנלה עמוקות (מקץ ( 0ע"ת) ומשנה
לא זזה ממקומה.

כז)עיין

מה שכתבתילעיל(סיטןי"חי"פכ')פעמים
למה שתיקש במצוה הזאת מהדרינק הנה

י) ישע

ה .המק הששחישסימר ב
עטז סשהי
טוו
מםק"ולבוכים(גיבנתי) אשח דכא.
שיבין
סימוי דף סנ ש"א,
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עת

אפרוש לך עוד( ,בראשיה א ב) והארץ היתה תהו וא'
דרשו חז"ל ת"ד ב ה) תהו (בבל)ובהו(טדי) וחשך(יון)
עלפני תהום (מלכותהרביעיתשאין לה חקר כתהום)
עד כאן ,והנה נאמר אחר כך ורוח אלקים מרחפת
וכו' ,ואתמר ביה משמיה דהאריז"ל ע"ת בראשית ג):

מרחפת ס"ת רפ"ח ,הייה רפ"ח ניצתין דאשתארו

בסוד המיתה הכבירחממלכין קדמאין ,ומהם"טחיות

לקליפות ולאומות העולם ,וכל אומה המושלת

כשישראל מוציאין בלעם מפיהם היינו ניצוצות
הקדושותאזי תתכפלחיותן ומכהטלתן,עלכן תמצא
נם בזה אוב פעם להדלקת חצי שעה שהוא רפ"ח
י גניבות א )8
עתים כמו שכתבתי על פי הירושלמ
ותוספתא במאמר(")שריביששכר ( "0ד"01 ,יב,יד ,סו),
וכברידעת ט4ה שע )1"5דסודהתיקתועלייתהניצוצין
מן השבירה הוא בחינת מלך הח' ממלכין קדמאין
הנקרא הד"ר בתורה ובראשית לו לס) ולא כתיב גביה
מיתה הדבירהכאינך,ונםכתיבנביה (ש)0וגטם אשהד
מהיפבא"ל בנימפריא מ"ה ב"ן כנודע להבאים בסוד
י"י ,והנה כתיב(תהיית קמם ס) הדך הוא לכל חסידיו,
היינו העולטים מצות לפנים כנטורת הדין גורמים
להעלאת ניצוצות הקדישות מן התהו אל התיקון
הנקרא הדר ,הנהבביטול מלכותיון הרשעה הנרמזת

המצוה בתורה (נחושית א  9ויאסר אלקיםיהי אור,
אתמר לגבייהו דעותי המצוה לפנים כנטורת הדין
מהדרין ,נורמין נם היום עלידי המצוה להאיר אור
הדר לניצוצי השבירה הנרמז בזמן ההדלקה משך
רפ"חעתים,זהו הנרמז(תך,ו"ם קט )":הדך כבוד הודך,
חנוכה הנרמז בהוד ,להודות ולהלל ,ודי בזה לאשר
קרבת אלקיםיחפצת
כח)עדר אומר לך מה שתקנו במצוה זו מהדרים
(לא אמרו מדקדקין אוותיקין) ,הואעלפי
המדרש (ב"רג ד ,יאש בראשית א ד)ר'יההטעבןיהוצדק
שאללרבי שמואל ברנחמני ,אמרלו מפני ששמעתי
עליך שאתה בעל אנדה ,מהיכן נבראת האורה ,אמר
לו מלמד שנתעמק הקב"ה בשלמה לבינה והבהיקזיו
הדרו ממוך העולם ועד סוט ,ואמר ליה בלחישות
אמר ליה מקרא מלא הוא (אקי"ם קד ב) עופה אור
כשלמה ואת אמר לי בלחישה ,אמר ליה כשם
ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה בלחישה ,עכ"ל,
הנה הנם שהמדרש הזה צריךביאור רחב ויתפרש
אם
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אם ירצה החונן לאדם דעותעל כל פנים יתבאר לך
עלפי סח שכתבתילעיל (מאסר ב טיסן ח) שהנם דנך
חתכה הוא מבחינתאורהננוז ,והנה אמרו במדרשים
הנ"ל שהתהוות האור ההוא מבראשית ,היה מאשר
הבהיקזיו הדרווכו',עלכן תקנומהדרים,הבןהדבר.
דערגד 2לפי זה תבין ,הנה נשתנה נם דנרות מכל
הנימים ,שכל הנימים היו לצורך הישועה
המצפרכת לשעתה ,מה שאין כן זה הנם היה אחר
הישועה ,והנה עם היות מאד עמקו מחשבותיוואין
מבוא לבשר ודם להבין מחשבותיו ,עם כל זה מצוה
עלינו להמציא בשכלנו פעמים לנפלאותיו כפי קפ
י התורה ,גסה ראת אמר (ההליט
שכלנו על פי יסוד
קה ב) ושיחן בכל נפלאותיו ,והנה מה שכתבנו לקמן
כבמאמר (ק הלל והודאה) בדרךדרהש בנוסח ההודאה
ואתה ברחמיך הרבים עמדת וכו' ,כביכול הש"י
עמד להם להיות עמהם לבעלדין שמצותו בעמידה,
והדין הוא על פי ההורה בזיתית לא ).עני ועשיר
באיםלדין אומריםלעשיר אולביי
שוכו' או הלבישהו

כמותך,יהנ
ההש"יכילשעומד עמעלהיות לבעל
ה
י
ש
ה
ב
ש
דיןינטע  1ט
כתלנחיוור מקיים בנוהדין
להלב"פהו כמותך ,ועל כן אמר הנביא (ישע"

א ש)

אם יהיו חפאיכם כשנים כשלנ ילבינו ,הנם שאין
בידינו זכות ח"ו אף עלפי כן אין זה ויהור כיון
שהואעלפיכהצפפי התורה(עיין שורשהענין במפר

בעשרה מאמרות (שטר מקורדין ח"אפייט))כמו שנתבאך
הכל בארוכה ,וזהו שאמר עמדת להם וכו' ,הנם
שלא היה בידם זכות כל כך,קישיתכביהול הישועה
באופן שעמדת להם להיות בעל דינם ועמדת להם
י זאת הפצדקי מן
בלבושך שהוא כתלנחיוור,עליד
הדין היה להעביר מעלינו הלבושי שנים ולהלבנתנו
מחלצווע והנהלהודיע חיבת אבלבנים אשרהישועה
באת להם מצד לבוטניו ית"ש ,הנה הראה להם הנם
באור שהיה שלא כמבע ,רק מאור הנבדלנימיי אור
שלמוללה שנברא זה האור סמה שנתעפף הקב"ה
בשלמהלבינה (הואגירמתהילקיח)והבהיקויוהדרו
וכו' ,והנה היה הנם הזה באור ההוא להודיע לבניו
חיבתו אליהם ,גם בהעדר זכות ח"ו עלפי הכהשפפ
הנה יעמוד להם לכחצען באודן הנ"ל מצד

ו) יי
ןתשויסימרחסי18נ

לבהטי
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י את
האורה ,והרבה ריוח והצלהלפניו ולא יפוגוי"
עמו בעבור שמו הנדול אשרי העם שככה לו אשרי

העםשי"י אלהיו*).

*) הג"ח
ו
ל
כשתתבטנו כל זהתבין מה שאמר ר' שמואל בר טוטצי
זההסודבלחיצה כשםשקיבל בלחישא,והואעל
דרך שחמרר'שמעוןבנהר קשקיבלבלחישהזחהסודדמלכא
ופטרומתאתרוהיהובעיטא חרא,זיהודאגזיםואריםרצועה
להלקאתואימא דאחידת ברצועא דמלכא ,ע5זגוםבזהרכי
תשא (""ב קצ)וצימר שקיבל הדבר בלחישה בבדי שלא
יתוודעלגניםויבטחו על זה ולא ישתדלו במוראו ועבודתו
ית"ש,ומעתהנתגלהלנוגםכן מה שקא תקע גטשח ההוהדר
הנס רטיות רק הנס של הוקצעה ,בץ שתבונןכי אפשר
לפרש( ,ע15סימר ד סח-עא4

אי

כס) ךבטץ תמצא פוב מעם מה שהנס הזה לאניתן
לכתוב*) ,דכיון שהוא מסוד אור הננוז

אור הראשון שהבהיק

.
) הח"ה

מאור מעפהלבושיהונננז צויו בצמ"ה הסמוכה,ותביז

לצדיקים,
י
ב
:
והנניזה הוא ניתן
בתורהבאותיותיה,שכל לנצדותבשדתהננירי,עיין

מפי

מקהי

שם.
הנס הזה כיון שהוא
ם
ד
ו
ק
ל
מהבהקת הלבוש כביכו
הגניזה ,על כן לא
נכזיב באותיות שהוא קודם להתגלות האותיווע על
כן הם ל"ו נרות כננד אור הננוזששיכים ל"ו שעוות
וכסו שאמרהקדומומורינו הרבר' פנחסז"ל,וכןהוא
בדבריעיר וקדיש בעל הרוקח ז"ל ,יהי רצון שלא
יאמרפית דבר שלא כרצונו( ,ע5זסימר ג סימן ח4
ל)עוף תקנו במצוהזומהדריןומהדריןמן המהדרין,
ביארת דרוש ארוך ונחמד במאמר (ה) שרי
י מאמר חז"ל (סוף עוקשו)
ביששכר (מימן יו"ד) עלפ
ק
י
ד
צ
עתיד הקב"ה להנחיל לכל
ק
י
ד
צ
ו
ש"י ע~מווע
דרשהו כהשם לכאן ונלאתי לכפול הדברים.
לא) נף חנוכהוכהניחה למעלה מעשרים פמולה (שגת
כט 4.נראה לי ,דהנה היונים רצו להנביר
חכמותחיצוניותולבפל חכמותהתורה,ובעתהפצועה
הנה ליהודים היתה אורה במנורה נר מצוה ותורה
אור חשמן הבל רמוז לחכמת התורה כאשר כתבע
כמה פעמים ,והנה כבר ידעת מה שכתב האריז"ל
(ורעשו ששד חע5ע"בי"ס)בענין ברכתחסינים שניתקנה

בימי

בני תשריי9

סלומבת פ8רג,נרמצוה

בימי רבן נמלהשל ופרטת 0ח 0שהוא לתקן
י
ת
כ
שסים,כי קודם שנתגברההמינות לאהיה כח בעוטת
מלכות

לפנום הכתר %א היו אופרים ברכה וו ,אך אחר
שנתנברח המינות בעוה"רהניע הפנם נםעד כתרה
וניתקן ברכה זו לתקן כתרה ,וכבר ידעת (זהיג רפק
ולשרים הוא סוד נוצר,כי בסדר אור ישר ואור חוזר
הנה כתר הוא העשרים ,ונם עשרי"ם בניממריא
כת"ר ,ומעתה תבין ,הגם שתגבורת היונים היה
מיטוט ובמיטת הפנם מניע עד לכרכרה חם הגלום,
עם כל זה ישראלקדישים לא נתפהק למיטת וטמרו
נפשםעל הדבר ולאהניע הפנםעד לשם,עלכן לזכר
זהחיוב הנחת נר חנוכה לסמה מעשריםדייקא.
לב)דעוך נראהלי הפעם ,דחנה")תרי"ג מצות הם
דאורייתא וז' מצות דרבנן להשלים מנין
כת"ר ,ש ט ט"ו אותיות בעשרת הדברותךתרי"נ
עד אנטר לרעך ,ותיבות אשר לרעך ננד ז' מצות
דרבנן ,כל אות מורה ש שיה אחת כפי המדר
שניתקט בזמן ,והנה הסתוה הזאת היא האחרונה
בזמן והיא המשלמת לכתר ,על כן למעלה מעשרים
פסיה,עשרי"םבניממריא כת"ר,ונם האותהאחרונה
של עשרת הדברות רומזת למצוה זו היא אות ך'
מורהעל הקלסת הכתר,עלכן למעלהטןך' לאקיא
ידי חובתם,כן נראהלי.

לנ)נ84מך בפרשתבהייי

4יי" ,בג קד'פעמים

מטרה ,ב' פעמים חסר ובי פעמים מלא,

נראה לי ,להיות המנורה רמוזה לתורה שטר בה ד'
חלקיםפרדיים ,וחנה הם ננד ד'עימותאבי"ע ,והם
דרהט סוד ננד בריאה אצרות  40לשם אץ אחיזה אל
הקליפווע נככוב לעומתם ב' פעמים מנורה מלא ו'
אות חיים ,פשר רמז נגד עשיה יצירה ,לשם "8
אחיזה אלהחיצונים,הנה נכתב מנרהב'פעסים חסר,
שכך מעשה המטרה נם כן ד' פעסים בתורה.

עיין

במגלה עמוקות (בהשיחך  .1ד"ח חטת צורת
לד)
המטרה ,ראש הנרהאמצעי רומז לאותי'
שבשכן נוף הבפורהו' ,נ'קנים שצדה האחד הוא ה'

")
ש

ח  8ש 9 8 4וט.
שץ ששר ששלש במקף בקדמה ת ,ובז' טרד וסתה

משחלאן,

יששכר

עם

צורתה ,אשר צורתה נ' ווי"ן ,וכן נם כן נ' קנים
מצדה הב' ,ובזה נשלם השם ,והנה צורת השם לפי
זה הואעולה מספריב"ם ,הוא שםהע'מןע"בשמווט
ש ק נעשה נם דמנורה בחדש מבת אשר הוא
ן(כידוע מכתבי האריז"ל הרויח שכיד ח"ד)),
בבחינתעי
ץלכן נתקוה משה במעשה המטרהעד שראהבעין,
וכןממוךלזה השםהוא שם רא"ה,והנה כתבהאריז"ל
(שם שי"ג פ"קלכוין בתיבת להדלי"ק בניממריא ע"ב
מ"ג ס"ה (עם הכיל)עיין שם ,והנה בהדלקתיט
לזכרת המטרה אשר נעשית בצורת ממפר השם
הנ"ל ממפרו ג"ן ,הנה נשלמו ד' שמות המאירים
בכללות עולמות אבי"ע ,מובן הדבר למשכילים,יחי
או"ר בנימפריא ד' שמות הנ"ל ,עוד יתבאר אי"ה
לה) מה שדקדקו קדמונינו (איתרת וף חטמה למה לא
תיקנו מפיקא דיומא בחנוכה ,נראה לי
המעם ,דאנן בקיאי
ן בקביעא דירחא רק (סשה ד!)
דשלחו סתם הזהרו במנהנ ,והמעםנראין לי ,דהנה
יום מוב הוא מקרא קדש ,קדש רמז לחכמה ,בכליום
מוב נשפע השפעות קדהטת החכמה לנשמות ישראל,
יו"ם מו"ב בניממריא חכם"ה ,והנה צריכין השראל
י מוכשר לקבל זאת החכמה ,והנה (כ4ב קנה)
להיותכל
אוירא דארץ ישראל מחכים ,ש קאחישבני ישראל
הנופםכליכנכשרלקבלהחככנו,
דריארץישראלנקיט
מהשאיןכן הדרים בחוץ לארץ עופץ האויר מחכים
ואיןכלי מוכשר לקבל אור החכמהצריכץ לחתעוד
יום אחד שפי תקנת חכמים שנקראו חכסים ש
שמקבלין אור החכמה ,ממילאיהיהיום מוב מוכשר
להארת החכמה ,והנה זה הואביום מוב דאורייתא,
מהשאיןכןיום מובהניתקןמןהחכמיכן הנה אנפט
יכתים לקבל ההארהבזמןהעיקרי,כית שכליתמותו
של המועדניתקןמן החכמיםהיונקים הארת החכמה,
נראהלי ,ואתה תבק,
מק
ד דבש ב בטץ4
(9ץ מאמי

לו)שלכוזבמזוזהבימי
ןונר חשכה בשמאל (שבת כב4
במאמר ה) אור תורה(מימן כ"ד),
מיוסד שם הדרגםעלפידברי הזהר(""א99ו).בפסוק

עיין

9יב לג כק אם ישעליו מלאך מליץ אחד מני אלף,

וכנטם תדרשהו לסובהלכאן.
לז)עדךמזוזהבימץונרחנוכה בשמאל,עיי
ן במאמר
 )8ה%והיאה(פיסןניח ג"פפ') ותרווה
צמאתך

בנבי

מאסףחושףכסלומבת,מאמרג,נרמצחת

צמאונך ותמצא נחת,ועיין שםדברי הנסרא ומסכת
סופרים השאילתות דרב אחאי

לח) 1ח31נך לךעוד מעםנכון לכל אחד מהאמוראים
דפליניאי נר חנוכהבימיןאי נשתפל,
דהנה (שעריירה ה טה):ב'חדודים הללו כסלו מבת
שעי
עלפי סדר הדגלים כסלו לבנימין ומבת לדן ,והנה
" 8לומר ,מאןדסביראליהגר חנוכהנימין ,סברליה
כיון דכסלולבנימין שמאנריםבןימין ,ב"ן רומזעל
נ"ר כפי כוונת האריז"ל (פת"ח קף" 8פ )14להדלי"ק
בניממריא ע"ב ס"נ ס"ה (עם הכולל) ותיבת נ"ר
רומז לשם ב"ן(עיין מה שכתבתי לעיל ונימןיי)),
והנה רמז ב"ן (הוא נ"ר) ימי"ן ,ומאן דםבירא ליה
בשמאל ,סברליהכיוןדמדליקין נם בסבת(,ובויחול
תמידיום הנקרא בישראל זאת חנוכה ,יתבאר אי"ה
במאמרו) והואמתייחס לדן ,וכתיבביה (מחקית סו נק
ובני דן חשי"ם ראשי תיבות חנוכה שמאל ימין
בגזוזה ,והוא פרפראות לחכמה ,ואי"ה להלן עוד
יתבאר לך מעמים למה מזוזה בימין ונר חנוכה
בשמאל.
לס)ירבע העני
ן להלכה בדורות הקודמים (8י""8 8
שכא מא) נר חנוכה מדליקו מבחוץ בפתח
הסמוך לרשות הרבים ועכשיו מדליקין בפנים בביות
עיין בספרעוללותאפרים (8לק ב עמ' סו מאמר רצו)כיקב
נם כן שם ברמיזת נר חנוכה לאור וערה ,וכתב הנה
אמרו רז"ל בברכות (מב) אם ראית דור שהתורה
חביבהעליה פזר ,שנאסר(פילי ש בו) ה 8מפזר וכו'
ואם ראית דור וכו' כנס ,שנאמר(הייים קיר קם) עת
י הפרו תורתך( ,כבר כתבנו (ושמר ב ס" לב)
לעשותלי"
ע"ת בניממריא קנ"ה המ"מ רמז לחנוכה ופורים),
לפיכך הדורות הראשונים שהיתה התורה חביבה
בעיניהם היו מניחין נר חנוכה הרומז לאור תורה
מבחוץ על דרך (פש 4ה מז) יפוצו מעיטותיך חוצה,
אבל הדורות הללו שנתמעמה התורה ~ומדיה וכו',
וחכמי הדוראין להם כח להשיב לאיש מדרכו הרעה,
ואדרבא אם לא יחניף לו וכו' אין לו תקומה ספני
הקסיםעליוןויקימועליועדי שקרוכו'ויבזוהובעיני
ההמון,עד שכלדבריוהנכוחיםאינםנשמעיםלזוללים
וכו' ,המשכילים בעת ההחשיכריכו ידיהם מלהאיר
בתורתם ברוחם כל חוצורע מניח נר מצותו בביתו

ין2שכר

ודיו להשיב מעץ אנשיבירח לבד,עד כאן לשת הרב
שם,ולפידהרי חרב מובן הא לאסרו בנמראישנתמ).8
ונשעת הסכנה מניחו ש שיחנו ודיו ,תיבת ודיו
הנ"ל מובן ,דהנה אמרו רז"ל (שם 0ת)
מיותר,
ם לאיצא מפי הקב"ה דבר למונה וחזר בוחוזן
מעי
כו' ממקודשי תחלו,כי אמרה מדתהדיןלפני הקב"ה
רבתו של עולם אםלפניךנלוי (שלא יקבלו תוכחה)
לפניהםמינלוי ,והנהלפי זה,אפילו אם מראהבעיני
האדם שלא יקבלוחביריו תוכחה ,אףעלפיכן החש
מחויב לעשות אתשלו ,אכלמצינו סתירהלזהבדברי
חז"ל באמרם (טחותסה ):כשםשמצוהלומרדברהנשמע
כך מצוה שלא לוסר דבר שלא נשמע(,עיין ברמב"ם
מ 4חית *8ו)ונישאי כליו) ,וצריך לומר ד" 8חילוק.
דהיינו כשהמוכיח כבר בחןוהוכיחעד הכאהונזיפה
וקללה שוב מצוה שלא להוכיח ,והנה עלפי הרמז
הנ"ל אסרו רז"ל בנר חנוכה ,ובוצעת הסכנה,
שהרשעים יורדים לחיי המוכיחים ומביאים אותם
וכיצא ,עאעלידיזהלידיבזיק
לידי סכנה
הדתוכיוצא כנהוגבזמנינו סכתהאפיקורסיםהמורדי
אור ,מניחעל שלחנו,היינו להאיר רק להפ5וכיםעל
שלחנו ודיו ,היינו שלא יחסיר לעצמו מצד דברי
חז"ל שאמרה סדתהדין אםלפניךנלוי וכו' ,רק
דכים דשעת הסכנה היאמניחועל שלחט כנ"לחשין
להחמירודיו בזה.
במאסר  %אור תורה(סימן ס"ו) ותבק מעם
מ)
מה ועכשיו 5ךליקין בפנים.
מא) המעם שאסור ליהטת מן נר חנוכה ,נראהלי
לוסר ,דהנה חקרו הקדמוניםעל מעופה
לאברהם אריגו שהאכיל למלאכים בשר בחלב ,והוא
לא אכל כי קיים כל התורה ,והנה קשה הרי נם
ב"שש אמור ,ו" 8לוסר ,שאחד מאנץשיו שהיו נרים
תושבים בישלו ,ולא הוה נםכן ב"ששנוי ,אבל קשה
הרי נם בהנאה אםור והאיך האכת למלאכים והנה
נהנה ,וכמדומה שראיתימי שכתב דכאמיקרי הנאה,
כיתשידע שהם מלאכים חשינםצריכים לאכילה,ואי
קשיא הא קשיאלי,הרימיקרי הנאה ,שעשהכןכדי
שיהא סניה להערה ,הייט לקבל את התורה ה4א
יהא פתחון פה למלאכים לקמרנ כסו שאסרו רז"ל
ישבת פ 4.8אם קאין לך הנאה נדולה מזו,ו" 8לומר,
דהתורה ומצות לאו ליהדות ניהרו ,טום כןלפי זה

יפי

בשיית

עיין

ניו

בנבי

מאמריחדשיכסלוטבועיאמרגונרמצוה

בין תבין ,דחנה בנר חנוכה נר מצוה הרמוז לאור
הערהאיןנחנין מאורהכי הורה ומצות לאוליהנות
ניועו.
י חנ"ל תבין נם כן מה שהביא מרן
מב) עלפ

הרמ"א ז"ל בשלחנו בשם הכלבו (ט8-
 40חין טיק דנוחנין לאכף מאכלי חלב בחעכה,
ומהראוילהתבונןכי לא דברריק הוא ,ואם הואמפני
שהאכילהיהודית אתהאויב מאכלי חלב לא במקרח
נפל מעשהנימים ,ונראהליעלפי מה שכחבתי כמה
פעמים ,שהיוונים רצו לבפל את התורה מישראל
ולהגביר הכמתחחיצוניורעוהנה כאשרהבגוסםהש"י
עטם הראה לנו נפלאותיו במנורה ובשמן ,הרמוזים
לחכמה יהורה מז השמים ,והנה הימים האלה הם
כעין נתינת התורה ,והנה קנת פח) בשעת נתינת
התורהבסיניעמדוהמלאכיםהקדושיםבשמיםואמרו
(ההלים  8ב) זזנה הודך על השמים ,והנה רצו לכפלנו
מן התורה ,והנה המגידמרב"טית אחרית פעל ועשה
מרוהט מקדם שבאו הטלאכיםלבית אברהם והאכילם
בשר בחלב ,והיה זה למענה עליהם שאכלו הבשר
בחלב בביהר של אברהם השינםראויים לתורה כמו
שאמרו רז*ל במדרשיהםהייאטסיטור  40והנה מתחלה
כתיב ולרחשיה קז) האל הבקר רץ אברהםוכו'וימהר
לקסטות אוהב ,ושוב נאמר (ו9ויקח חמאה וחלב ובן
הבקר וכף ,הנהצירףמאכלי חלב אלבן הבקרבכדי
שיהיה למנעהלבניו לקבלת ההערה,תגלכן לזכרזה
נוהניןלאכולמאכלי חלב בחנ השבועות קוהנהלזכר
זה שבימימ האלה הוא כעק נתינת התורה ,הנה
נעשההנםנםכןעלידימאכלי חלבשהאכילהיהודית
י זה
אתהאויב שרצה לבפל חותרה מישראל,ועליד
היה התחלתהנםליהודיםהיתהאורהזוהורה,ומנהנ

אבותיה הורההי"ג

מנ) אומר לך עוד על הא דאיפסק להלכה מזוזה
בימקונר חעכה בשמאל,ופירשו המעם

כדישיהיה מסובב במצווך וקשההרי נם מאן דאמר
בימין פעמא רבא אית ליה,יסיג הואיל השתעביד
ביה מצוה חדא וכו'( ,כמבהיר בשאילתות (בדשנות

יי

סיטן לק) ,ונראהליצ"ט ,פי מהשכוזוב בספרשערי
פסוק (תשים לא  9מה רב פובך
אורה ושער 1
שד"

ט משטףד"5ט.81
י) שיץסי

ייטשכר

פ

אשר צפנתליראיך ,ש"ט בצפת (טדת הגבורה) רב
פובוועכי כל הפוכות והשפעות הנשפעים סלטעלה
כשמנעת חהשפעה למדת הצפתמעיינים שם בדין
אםראויה ההשפעהלירד,וכפוטראותו האטט הנשסע
בעבורואינו ראוי ,אז מעכבים אוהו ההשפעה שם,
על כן יש שם צמתים פובות רבונם וזהו שאמר מח
רב פובך וחטר צפנתליראיך,כי נשארו שם בצפך
ן שנץ
ננזי נסתרות והם צפונים ליראים ,והבןעיי
מס"ה חיד"א זלח*ה
ההפי זה פירש הרב
י
ד
נ
ה
95ע" מ  )1אומר לצפוןתני ולתיסז אל תכלאי,עיין
שם ובשלפי  1יב) ,ומעתה נחמד הדבר דאיפמק מזוזה
בימיןונרחנוכה בשמאל ,והפעםבכדישיהיה מסובב
בחצותבימין ובשמאל ,בכדי אשר מדתהימיןיוריד
תמיד השפע שלהחמדים ,ומדת שמאל לאימנעהשפע
%איצפין אוהו,ועיין מה שכתבתילעי.

מד)כגמרא הנ 8ננ)מאי מברך אשרקדשנובמצותיו
וצונו להדליק נר חנוכה ,והיכן צום,
ופליני בה אמוראי ,חד אמר יבהם לב  0שאל אביך

וינדך (ח"ב קכא ).אורייתא מחכמה נפקרע ש"נ רצן
והחכמה נקרא אבא ,ודברי חנפים הם נשמות
המקבלים הארת החכמה אםכן דבריהם תורה הוא,

ח
י
שידך אמר רבים יז
יגידו יגידו ישפיכו החכמה,
00

תקוף 6ן הדבר שטר

(נשא %ד 0הנדה
לך,
מז
היא בחכמהכענין (4ונ ש 0וינדלך תעלומות חכמה,
והנה נראהלי,כיאלוהשלודבריאלקיםחיים,רסונים
י אתך
דבריהם במקרא אחד ,והחש ובהם כח !0יצוי"
את הברכה ,רס"ל יצוי"י ,על דבר הנתקן מאתך
חשינו מבואר בתורה ,אףעלפיכןיצויעי אועז את
הברכה ,לברך בברכהאיטר קירטע במצותיו וצתו,
והיכן יצוה יעי ,אסר באסמיך,הייע מן פשק שאל
אביך חכמה אבא דבר הסטי סןהעיןדרכיה כתיב
מעב כח יב) והחכמה מאין תמצא ,ובכל והשלחידיך,
היינו לא תמור מכל הדברים כחטרינידו לך לאליד
ימין המאליד שמאל ,ומה נכבד הרמץ הזה בדיוקעל
נר חנוכה ,יצוי"י אתך את הברכיה בנימפריא
יה*י או"ר.
מה) תמה הברכה להדליק נר חנוכה,לפי מה שכחב

האריז"ל (פיערו שי"ג "5ד) לכוין תיבה
להדלי"ק(עםהכולל)בנימפריאע"בסיג משה(ותיבה
נ'!4

בננס

מאמריחרשוכמלופבת,מאמרג,נרמצוה

נ"רהכוונהעל באן ,ותלםבנימפריאיה"י אזאר) ,הנה
צריכקלהוסיף כוללעל תיבת להדליק,ולפי זהיעלה
מספר תיבת להדלי"ק נ"ר חנוכ"ה בנימפריא או"ר
חדיש,להורותשההא הארהמןהאור חדש אשרהש"י
יאירעלצית במהרהבימיט ,ואףעלפיכן הוא חסר
אחד ,להזרות שעדיין חסר מאתנו האור עד וממר
יתנלהבציון במהרהבימינו ,והנס הזההיה לשעתה
הארהמאותוהאור,וניתקןלדורותלקבל הארהמאותו
האור לפוב לנו כל הימים ,נם כלימיכהיך נלותינו
עדינאלנו גאולתעולם במהרהבימינו אסן
סו) בשאילתות דרב אחאי (ברגשית סיגן לק ,מזוזה
בימין ונר חנוכה בשמאל ובעל
הביתמצוייץ (בציצית) באמצע,עד כאן ,והוא לפלא
סטי שייטת לציצית בכאן ,ונראה לי על פי מה
שבתבתי לך כמה פעמים ,מזוזה היא מצוה ,ונר
חנוכהרומזתלרירהאור,העיין מהשכיזב הרבהקדיש
המפורמם בגבראל מהרש"ז ז"ל בסידור שלו (תילת
י המצוה היא עליית המקבל אל
שער התוכר ,),עליד
י ההערה היא ירידת הכהופיע אל
הכשפיט יד
ע לךמכוונת התפלה (ולע"ה ש"ז פשט)
המקבל ,והנהידו
בהיכלקדודיקדומים הנה המקבלעולה לשםוהמשפיע
יורד לשם ובאים אל האמצע ,והאמצע המחבר אותם
היא התפלה( ,כידוע (שם) אדנ"י שפתי תפתה וכו'
שהואבהיכלקדודיקדורים הנההיא תפלה אריכתא),
ן שם באריכות דברי הרב הקדוש הנ"ל
והנהעיי
לדרכו דרך הקדרם ,פי דברי הרב הזה אנן נמי
ניסא ,כית שהפוזהח1י
היא מצוה (ונורמים על ידה
עליית המקבל),ונר חנוכה תורה(עלידההיאירידת
המשפיע),הנהבציצית"טבחינתתפלהכעניןשנאמר
(שעש קב א תפלהלעניכי יעפוף ,על5יכוזבי מרן
(ולע"ה שי"א וכ"ג) יתעפף בציצית קודם שיאמר ואני
הפלתי ,והנה חמאה עוד אשר בציציה יש בה ב'
הבחיטוא דכתיב בהו ממדגר סו לט) 1ר84יוצם אונע
י (הייט תורה שבהניונה
ולכרתם את כל מצותי"
זוכרק את כל המצות הנאמרים בה) ועשיתם אותם
(היינועשיית המצות) ,אם כן הציצית הם אמצעים
לצערה ולטווה ,על כן בעל הבית טרויה באמצע
ה מתהווהיחודאשליבו
הץ י

יעי

יי

"ש) 1"1יהר רשמי

צש..

יששנר

מז)והנהטיוי"הנ"ר חטכ*הוציצי"ת(בוא"והחיבור
ן מה
טפעם הנ"ל) בניממריא אל"ף,עיי
שכתבתי במאמר ש) אור תורה(סימן כ"ד) ובמאמר
)4הלל והודאה(סימןא') בשםהזוהר(מ"חקעי).בפפוק
(ו4וג לג טס אםישעליו מלאך מל"ח אחד סני אלף,

דא הוא מלאך דממנאעמיה דבר נש מספר שמאלא,
ל מצדך אלף ,ודא הוא ספרא
דכתיב (תגלים צ 4ז)ימי
דשמאלא דכתיב בתריה ורבבה מימינך וכו' ,כדין
ן שם
קודשאבריך הוא אמר פדעהו מרדת שחותעיי

ותבין

מח)ננמרט 4ושנת גא) מניחהעל פתח ביהר מבחוץ,
מראהלי לבאר הפעם,עלפי מהשכוכב
כבודמחותני אור ישראל וקדושו הרב מו"הלוייצחק
זצוק"ל (קד91ת לף קל קוותה שליוחת) ,פעם למהמדליקין
ביום ראשוןכיח שלא היה הנס דנרות ביום רארטק
תת א",)0וכתג
רקנמההצלה(כמושכתבהפ"ז
(ט*"
דסטרההכירווידעו
דעושיןזכר בנרות ,דכשראו הנס
ה בזכות הנרוות דהנה %
שנם הנם דהצלה נקיט
הקרבנות היו כפלים בזמן ששלפו היונים על בית
המקדש ,כי אי אפשר להקריב קרבטת חוץ לביוץ
אבל מצות הנרות הנם שהיו בפלין בבית המקדש
עם כל זה היו מצות הנרות נרות מצוה חוץ לביות
היינו נרות שבתויום פוב,והיא שעלתה לאתערותא
י זה היה נם 3ן
דלתתאלריחניחוחלפניי"י,ועליד
ההצלה,על כן,נםביום הראשוןשהיה רקנם דהצלה
ן שם,
עתוין מצות ההדלקה בנרות,עדכאןדבריו,עיי
ועל פי הדברים האלה רובין למה תקנו מניחה על
פרטה ביתו מבחוץ ,להורות רעלידי מצות הנרות

שקיימו חוץלביותהיא שעלטהלריחניחוח ונתהווה
הנם.
פפ) כתבו המקובלים הראשונים" ,0לוקח נלי שמן
כהיקל מ"ד דרה"ם ,ולהדליק ממט כל
הח' לילודן(היינו ח' שכהוים עם ל"ו נרות) ,ומנולה
היא להנצל מהריגת ד"ם,עיין שם ,הנראהליעלפי
מה שכהבתילעיל במאמר (נ) אור הערהלפיסן
ןעל אות פ' של (בדבשית א ק
בשם הרוקח ז"ל ,ד'תני
וירא אלקים את האורכי פוב ,הדי תגק רומזים ד'
תעמים פ' בנימפריא ל"ו ,רמז על ל"ו נרות דחטכה
שהם הארת אור הגמז ,וכתבתי שם(ישו ק דשארי
אותיות פרב הם רב הסהשגימטריאה',רמז ח'

ה"

עי
יטי

בני פ8רחדודנמלותבתןמאמרד,הללוהודאה ליששכר
זה סם8ר פו"ב בחשבק חנק
ימי חטכם ,אם קלפי
החש ח"ד ,והנה שפיכת דמים החש נקרא רע ,כמה
דמע אמר ובהםיג 0ובערתהרעמקרבך,והנההיונים
הרשעים שפכו הרבהדמים מישראל,הן המההרעים
והחפאיכג והש"י האיר לישראל הפוב הננוז ,והפו"ב
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בניפפריא ד"ם כנ"ל,כצליל מהרינת דם ,והנה אומר
לך עוד ,ד"ם אד"ם בנימפריא חנוכ"ה ,והנה וירא
אלקים את כל אשר עשה והנה פו"ב (בנימפריא
הנ"ל מנין ד"ם) מא"ד אד"ם ,בכאן נרמז הסיד,
ואתה תבין

מאמר ד
הלל רצחנה
נו תתפרשההודאה המדוקנתלנולהודותבימיחנוכה,ויתפרש כמהפסוקים
קנא בתהלים הוא הללויה אודהי*י וכון,

בהלל,ויתפרש קפיטל
ונקרא המאמר הללוהודאה.

א) כתב הרב הנד %המקובלעירוקדית בעל הרוקח
ז"ל (ימן וסוג " 8ננומח ההודאה קכ"ה
תיבותמניןכהני"ם% ,אנודעלי נומחתו,ואני אפרש
כפי הטמחא שבידיט מנהנבני אשכנז ,ושומר,כפי
הנומחאשבידינו ההודאההיא ע"בתיבוסו והנהעד
מוף תיבות להודות החש פ"פ תיבות מנין חנוכ"ה
שניתן להודותןומסיים אחר כך ולהלל לשמך הגדול,
היינו חוץ ההודאה החדשה מחויבים נם כן לומר
ה %הנאמד בבלהמתעדים.
להנה בכל נומח ההודאהיש צ"ב תיבותטנין הל"ל
והודא"ה ,וטשתצרף טמח על הנימים הנה "8
בו ל"ותיבין*) הנהיהיה מךהתיבין ק"ח,מודריבוי
האור כי פוב ,חייט
) הס"ה
.
כשמחשבין תיבת פו"ב 5י תיבות ועל הנפלאות,
הרשים מקלוב באו
בריבוי ,הייט פ' פעמים
'
ו'הואנ"ד,ב'פעמיםנ"ד
%א בשום
בנימפריא ק"ח ,משתש טסחאישנה,עלכןאינו רק
תב 4
לאכ) מהמ"בטוב"ךאחשר
צפנ"ת ליראיך,היינו רמז ריבוי הפוב אשר צפנת
נר חנוכה בשמאל צפת ,יתבאר אי"ה) ,והנה ק"ח
בנימפריא ניחנ"ם ,לרמז שבקיום מצות נר חנוכה
ן מה שכתבתי במאמר (ח
ינצלמדינה שלניהנם,עיי
) בשם הזוהר ויחי (דף
אור תורה (סימן כ"ד).
רל"ח ע"ב) אמר רב יחודה כתיב (טית לא ס 0לא

י

*)

**
א
81י

.
,ש 8י

תירא לביתה כהטלנכי כל ביתה לבוים שנים ,האי
קרא רבי חזקיה חברנא אוקים ביה ,דאמר דינא
דחייבי דניהנם תרימר ירחין ,פלנא מנייהו בחמה,
ופלנאמנייהו בתלנא וכו',והיכן מ"טתלמיגפשייהו
בשלגוכו',יכול אףישראלכן ,תלמוד לוטר לאתירא
לביתה כהטלנ ,מאי טעמא בנין דכל ביתה לבוש
שנים ,אל תקרי שני"ם אלא שני"ם בגון וכו' מזוזה
ונר חנוכה,עיין שם,ועיין שם מה שכתבתי מאי
אתמיה דמצוה הזאת מן שארי המצווך עלפידברי

הזוהר כרשת וישלח (רף קע"ד ע"ב) ,פתח ואסר
(שוב לג כק אם ישעליו מלאך מלפן אחד מני אלף
וכו' פדעהו מרדת שחת כו' ,תא חזי בהאי קרא
תשכח ברירא דמלה ,כתיב אםישעליו מלאך,אי לא
כתיב יתיר יאות הוא ,אבל מלאך מליץ אחד מני
אלף כהזיב ,ומאן איהו ,דא הוא מלאך דממנאעמיה
דבר נש במפר שמאלא,דכתיב(תהלים צא ז) מצדך
שלף ,ודא החש מפרא דשמאלא דכתיבבתריה ורבבה
מימינך ,אבל אחדמני אלף דא הואיצר הרע דאיהו
אחד מאינון אלף דהוו למטר שכחולא ,בגין דאיהו
מליק לעילא ונמיל רשו ,חול דא אי בר נש אזיל
באורח קשופוכו'כדיןאיהומליקואתעבידסנינוריא
ואמרקמי קוב"ה וטעליה דבר נש,כדין קוב"ה אמר
פדעהו מרדת שחוק עכ"ל ,והנה איפפקא הלבתא
מווזהבימין תרחנוכה בשמאל,וביוןדבעשית המצוה
בשמאל ,אז ההוא מלאך אחרמניאלף העומד בשסעך
איתעבידמניגורשושומר קוב"ה פדעהו מרדת שחוץ

יפי

הרי

322י

תאמריחדשוכסלומבת,מאמרד,הללוהודאה

הרי שלךלפניך ,דמצות נר חנוכה מצלתמדיןניהנם,
ונרמז נםכן במה שכתבתילעיל ,מה רב מובך(ריבוי
האורכי מוב כנ"ל מובבריבוי) אשר צפנתוכו'ניתן
האור של נר חנוכה בצפוןהיינו שמאל בכדי להנצל
מן ניהנם הניתן בצפון ,ש כן לרמז זה מנין תיבות
ההודאה ק"ח מנין ניהנ"ם ,רמז אשר המקיים מצות
נר חנוכהינצל מןדינה של ניהנם,עיין מה שכתבתי
לעיל במאמר (קנר מצוה(סימן מ"ווסימן מ"ז)ותבין
ענין נחמד

ועתה נבא לבאר נוסח ההודאה המתוקנת מן
הסנהדריןביתדינו של חשמונאי ,אשררובןמן
שבט יששכריודעי בינה לעתים כאשר יתבאר
א"ה.
ב)ועל הנמים .ועל ,כן צריך להיות בוא"ו,כי קאי
אדלעיל מודים אנחנו לך וכו' שחיינו וט'
קלנסיך שבבליוםוגו' חלל הנסים וכו',וכן בברכת
המזוןנודהלךוכו'.

על דרך הפשט

הנסים .הנה להדבר הנקיטה מאת השי"ת מזנבה
למעלה
הפשמממןהרהאפלבעמןנקתרוארןבלושנסון ה
יפינה
תס
שלקחה
והוא לפי
שהוא סונבה למעלה מן הספינה ,והוא כמו הנס של
הספינה ששידויתווסף להתהלך בם"טרים ולהוליך
הספינה במענלי צדק ,כן עלידי הדבר הנעשה שלא
כמבע יוודע כי ידי"י עשתה זאוג ויתוודע לנאי
עולם להתהלך במישרים ולהיטליך יהבם שי"י ,כי
הוא יתברך שמו מנהינ את המבע כרצוט ,והוא
ית"ש משניח וכל יכול על כל פרס ופרס ,והוא
הנאמר בכל פעםבניסי מצרים (שמיתי ב) וידעתםגי
נם,

אני הוי"ה.

על דרך הרמז

נכליא נס ,על דרך שאמרו רז"ל (ברטה ד) מפני מה
לא נאמרה נ'באיטרי מפני שיש בהספליהם
שלשונאי ישראל שנאמר(עמים ה ב) נפלהוכו' ,אפילו
הני חזר דוד וסמכה ברוח הקודש שנאמר (תהודם קטה
י לכל הנופלים ,אם כן לפי זה אות נ'
יק מומךי"
(בתיבת נס) מרמזת ש עת הצרה לשונאי ישראל,
יאותס' הסמוכה לה (שאותהנ' נסמכהאליה בקריאה

"עטשכ2רט

במבמא) רומזת לסמיכתהנפילהלנרום"טועח והצלה
לישראל ,כן נקרא הישקהנס5(,יז מש טרטר א  "0ח4

ש

על דרך הדרש
נקרא נס ,כשהש"י עוטה פלאענין שלאעלה ברצון
טופר
מחשבת האדם,כעניןשפירשנו(5יז
"
י 4בנמרא מנילה (יג)בימים ההם אדי יה"ב

ומרדכי
טפו
בשער הטלך קצף וכו' (אסתר ב כא) אמר ר' חייא בר
אבא אמר ר' יוחא הקציף הקב"ה אדון על עבדיו
לעשות רצון צדיק ומנו יוסף ,שנאמר (בראשית טא יב)
הסם אתטנערעבריוכו',עבדים ש אדוניהם לעשות
נסלצדיקומנו מרדכי,דכתיב מחתר ב כב)1י11דע הדבר
למרדכי ונו' ,עד כאן ,והנה לא נעלם מעיני כהסכיל
מה דקשה ,א' מה חידש לנו ר' יוחנן בזה המאסר,
ב' למה ביוסף אמר לקלטותרצון צדיק ובמרדכי אמר
לקוטות נס לצדיק ,ועוד דקדוקים אחרים שכתבנו
במקומו ,אבל יתבאר הדבר עלפי מה שכתב הרב
החסיד בש חובת הלבבות
עבודת האלקים פיו)
י
ע
ש
ו
בנדר העבד הנאמן בעבודתו לאדונה ישב %א
כפסוד %אילךכי אם בהפקת רצון האדה יחפוץ
כי אם רצונו,עיין שם ,נמצא העבדאיןלו רצוןבפני
עצמו כי האדון הוא הבש הרצת שלו ,נמצא האדון
יש לו רצון והעבדאין לו רצון ,והנה הפועל קטועות
בקרב הארץ עבטה נפלאותיונפי המצמרך לנל פעם,
והנה יוסף היה בבית האסורים ,והנה היחטב בבית
האסוריםבודאי מחשבברצונו ומחשבתו לצאתמממגר
אסיר ומבקש שיה ,הנה הפועל קטועות כשעלה
ברצונו להזמין לו ישועה ,הנה הקציף אדון (שהוא
בעלרצון)שעבדיובכדילהפיקרצוןהצדיק שמבקש
ברצונו להוציאו ממסנר אסיר ,מה שאין כן כשהזמין
הש"י הכנת הישועה למרדכי במעשה דבנתן ותרש,
הנה הדבר הזה לא היה במחוטבה ורצון של סרדכי
כי לאידעעדיין מן שום דבר ,אכל המניד מרב"טית
אחרית הואידע דבר אשר לא עלה ברצון ומחשבת
מרדני,והזמיןלוישועה בדונמא כזה שהקציףעבדים
שאינם בשי תון על אדוניהם ,הורה הש"י בזה
שמזמין ומכין נס לצדיק,היינו דבר שלא שהעדיין
ברצון ומהשבה של הצדיק ,וזהו שהביא לראיה מל
הפסוק ויוודע הדבר למרדכי ,היית מרדכי שהיה
הבץ הדבה כשראה שהש"י עושה
צדיק וחכם
י
ד
נ
בכאן

יא
יא

בלני

תאפריחדי
רכסלופבדעמאירד,הללוהוגשה

בכאן בכל נפלאותיו ההיפוך מן הנעשה ביוסף,הבין
שזהו הכנה לנם דבר שלא שנוודעעדייןואינו עולה
ברצון ,וינד (המהקר הזה) לאסתר המלכה( ,על כן)
ותאמד אטמר למלך וכו' ,דלכאורה קשה הלא הדין

הוא בנכרי וע"ז בו ).לא מורידין %א מעלין ולא היו
רשאין להצרו ,אך לפי הנ"ל יונה ,שהבינו שהיא

נסיבה מאת הש"י ,והבן ,כלל העולה מכל דברינו
אשר לשון נם הכוונה דבר שהוא מונבה למעלה מן
הרצת דבר שלא עלה במחשבת האדם.
הנדן בלשת הקדש יקרא להפלא נם,עלפי מה שכתב
האריז"ל (ן* 8שעי הכלליס פ"א) נ"מ בניממריא
ס"האדנ"י א 4הנה הואיהוד שםהוי"העם שםאדנ"י,
השם הוי"ה במלואו בנימפריא מ"ה ,יורה על מדת
דכורא בהתפשפווג השם אדנ"י מדת נוקבא בלא
התפשפווג והנה נראה ,לעתיד במהרהכימינו אשר
תהיה אור הלבנה כאור ההמה אזי נם מדת נוקבא
תהיה בעת היהוד במילוי תרע"א (נראה לי) ,והנה
מ"ה תרע"א בנימפריא תשי"ו ,ויתכפלו דבר ונוקבא
דקליפה
בריה נחש עקלתון (ב' פעמים נה"ש
י
ה
ד
נ
,
ה
א
ר
נ
ה
,
)
ו
"
י
ש
ת
א
י
ר
בנימפ
ל
כ
המלכיותהרשעים
וכפי
העומדים לננד ישראל המה יונקים מהנחשים הנ"ל,
(תמצא בבלעם ממדבר כד א) ולא הלך כפעם כפעם
לקראת נחשים ,ונמצא במפרי המקובלים הראשונים
(ליעני שושנה בסוגך קרגיס) בפנוע האדם ככלביםעזי
נפש יאמר "טבי תשי"ו עצמוחפ') ש כל פנים נם
בנפלאות הנעזרים עד
,
היום הלא יקרא להם נ"מ היגה נדאהכי מלכות יו"ן
בע"ן דבתי לחי"ק
בנימפריא מ"ה אדנ"י,
י) פה ש חתעג:טרו  ,8"0תקחבידך ס' ומשאר '8תוסיף
בה' של שם ח"ה ונעשה נ' ובזה מרומז הישיא שלים
ב)
זום (מז ע"א) וז"ל א-ד מן אדנ"י הכא סליק
להגנן ורזא כטלה ואד יעלה סן הארן ,וערן אגרא דבלה
לראשית (כס שיג) חףל אדן מרטז לפק' מלכות רטשן

חעא כנגדסיס

העד ט שם ס"8
סמו ס' לד לד צ' ש"א ,ס'איש וה' אהדו ,והוא

מזכי

גשרש
ב*) והןאדרמאמרגמהחטג
ס% /

דחנהענין הנטועה נעשה בע"ד גם כז בגימסריא
על ידי יהוד וחיבור
הדודים היינו זעיר פעמים רה"ש ,על כז

בו

ג

היו טכן5פהיינקיס

ונוקביה ,לזה מרומז בהתדברותם ,גם על הגשרם
גזרוגז ר'8של
בתריןאתווןנם,והנה שם
אדנ"* בנימפריא ס"ה8 ,יו גם בן גסותו הגת
הנה אות ה' מן שם הנ"ל ניתומף על ס"ה ונעשה
נ'ח* 4נראהלי ,הוא סוד ובמשהת ב ק "81דיעלהבע
הארץ ,א"ד מן אדנ"י בגימפריא ה' הוא כנד היהוד

צת

השלםב4

על דרך הסוד

.

העטשכר

פב

י

הניראה

שמל

נ)ועל הפורקה פורקן ,הוא לשון שהבום של ישועה,
(שסות ע ל) ויושעי"י מוזרנמינן ופריקי"י,
ונוברים כב בו)ואיןמושיע לה מתרגמינןציתדפריק
יכ
,
ה
ל
ה
מ
ל
ו
תקט
,
ם
ו
נ
ר
ת
והנראה ,דהנה קשה
בלשת
הלא נסים הרבה נעשו לישראל ולא תיקע לזכרת
לדורות לקלטות הימים שאירע בהם הנם יום פוב
כמו שתיקנו בחנוכה ופורים% ,מה לא עשו לזכרת
נס דיההטע בהעמדת ההמה ,ונם דאמא ,ויהושפט,
וחזקיה וכיוצא (ע8ו לק"ן סידן ה 4אך הוא ,דהנה כל
י שמתנלה
נם ונטועה הנעשה לישראל הוא שיד
י זה מתהווה
איזה אורעליון בשמים ממעל ,ועליד
הנם בזמן הצורך ,והנה לפעמים בנזירתהיוצר נקבע
הנם בשמים ממעל ,היינו שנקבע הדבר אחשר בכל
שנה השנה כהניע הזמן הזה שוב נתנלה האור הההא
כשמים ממעל כמו שהיה בפעם הראשת ,והנה על
פי נבואה ורוה הקחתםידעו אםהיה הנם רקלשעריה
לא קבעו יום פוב לדורווג מה שאין כן אם נודע
לישראל אשר זה האור נקבע ויהגלה בכל שנה הנה
קבעו ום פוב לדורונך (ו תבאר אי"ה לקטו טק קלב)
בפסוק (שלש קש ד)זכרקףשהלנפלאותיו וכף ,ובמאסך
חז"ל (מסלהז).שלחה אסתרלחכמיםקבעונילדורותב*4
והנה האור המחגלה בשעתה בעת הצטרכות הקטועה
הוא עיקר ההתנלות ,ומה שמחגלה ככל שנה אחר
כך נקרא זכר ידורווג כענין הכהסב זכר עשה
לנפלאותיו חהא מלשון זכר הכהשפיע ומוליד בדומה,
שכן בכל שנה מסנה האוד השאיר ההאכעין מקבל
מהאור העיקרי הנעשה נעת הישועה ,וזהו הנאמר
(ההמט קו ק זכרו נפלאותיו וכו',הייתליתן להם כה
המשפע שהיומולידים ככל פעם נדומה ,והנה לשון
וזרנוםהיא כצרניתללשנן הקדשוההן כמקבל מלטל
הקדש

בני מטריחדשיכפלוטבת,מאמרד,הללוהודאה יששכר
הקדו ,והנה הנם אשר נתנקה בזמן המצמרך נקרא
תשועה בלשון הקודים ,אבל האזר שמתנלה בכל שנה
ושנה הנה הוא כמקבל כנ"ל נקרא בלשון תרגום
פורקן ,ויתבארעוד אי"ה לקמן נמק ננוסחעשית
"
תשועה גדולה ופורקן וכש
ו'
יש לפרש,על הנסים,היינו נסים נגלים נראים
לעין כל שהם מוגבהים למעלה מן המבע ,ועל
הפורקן ,נסים הבאים מלובשים במבע ,על כן פורקן
הוא תרגום,כי תרנום הוא לבופט המקראג) ,זיתבאר
טא) ולעמך ישראל עשית
אי"ה בנוסח ההודאה
יורקןכהיום הזה
תשועה גדולה
יפ
(0ו
רש לוסר עוד ,על פי מה שאמרו בגמרא מומה
ינ)יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קדשי
הקדשים שהוא אומר נצחו מליא דאזלו לאגחא קרבא
באנמוכיא וכו' ,וכתבו אותה שעה וכוונו ,ובלשון
ארמי היה אומר ,עכ"ל ,ופירוט רש"י ,נצחו מליא
וכו' שהלכו פרחי כהונה בני בית חשמונאי להלחם
עם היונים לפני יום כפור ונלחמו ביום הכפורים
ושמע יוחנן כהן גדול כשהיה עובד עבודת יום
הכפורים,עכ"ל ,והנהלפיזה ,הרוכלתהתיזעהבנצחון
ש אג"ת
למלכות יון היה ביום
הכפורים') וגמרהישועה הנם שנראה שהמעשה הזאת
לא היה באותה השנה
בחשכה,העלבונן הדברעל של הנס דברותכי זה היה
הזהר (ת"ז ז)ג*) אימא עדיןבימי יוחנק והישועה
פי
העיקריתבפריקתעולמלכות
עילאהעדהודאיתפשמרע יון והנס הנעשה בנרות זה
הבןזה,וזהושיסדהפייסן היה בימי מתתיהו בנו ,עם
בינה (דייקא) אימא ,כל זה לא במקרההוא.
בני
ימי שמתה קבעו שיר ורננים ,הבן הדבר.
והנה נתבשרו ביום הכפזרים בלשח תרגום ,יו
לומר ש פי דברי הארה"ל בענין קד"ט,
ןכי תרגום הוא
וזה לשונו (פוע"ח שער הקדישים "8ו)די
אחוריים (רצ"ל תרגו"ם בגימפריא פ' שמות הוי"ה

יעדך

באחוריים ,הייטי' י"ה יה"ו יהו"ה בגיממריא עם
הגולל רנרגו"ם) ,לכן הוא מכניע הקליפות כשאומרין
קדיש בלשון תרגום ,עכ"ל ,ונראה לפענ"ד להתבונן
בזה במעם קם ,דחנה יניקת הקליפות הוא מבחינת
אחוריים כמאןדשדילשנאוי בתרכחפוי ,והנה הארת
נ) ערומגיהורוקות'8מטו"ממז.

ג*) שטודסקיםנתמדיםעניניההכת ד.

סיסי

חטראלמבחינתפנים,והנה כשנתגדלה ההארהיומשך
נם לבחינתאחוריים ונתוודע לקליפותכי חפץ הש"י
בישועת ישראלונכנעים,עלכן אנחש אומרים יהגדל
ויתקדש שמיה רבא וא' ויצמח פורקניהוכו'בחייכון
וכו',ואומרין זה בלווח תרגוםשיכנעו הקליפות(,ואי
אפשר להרחיב הדבור והש"י יודע האמת ודברינו
בדרך אפשר) ,וזהו לדעתי (תהלים קב יק אתה תקום
תרחםציון ,תרח"ם בגיממריא פ' פעמים ע"ב כנ"ל
סוד התרגום ,ועלכן נתבשרו בלשון תרגום,ולפי זה,
תתבונן גם כן מה שאומרים על הנסים העיקרים
בהארת אורפנים שידי היחוד השלם כמבוארלעיל
כונתתיבתנס,ועלהפורקן בתרנוםשנכנעיןהקליפות
וכנ"ל,ואין להאריך ,ויתבאר אי"ה להלן עוד בנוסח

ההודאה כנ"ל
ד) ועל הנבושש יש לפרש על פי מה שאמרו
בגמראבסיפור הנס תבתכא ).מצאופך אחד
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ,הנה יש להשבונן
למה דוקא מצאו פך ומא כלי אחר ,ומעשה נסים לא

בסקרה הוא ,וגם מה שהיה טונת בחותמו של כהן
גדול הוא לפלא,וכי מלקא דעתך שהכהן היה
חותם את השמנים ,הרי על זה היו ממונניד
ישהיו
ן
מספקין יינות שמנים וסלתות (שקמם ינק ואחשבה
לדעת ש פי דברי מרו האריז"לבמעיטה של המו,
גילה לנו מרן זלה"ה (פרע-ח ש"ס פץ) אשר המןהיה

יונק כחו מן הנבורות הקשים( ,הנה נודע אותיות
סנצפ"ך הם ה' נבורות) ,היינו המן הרשע היתה
יניקתו מן שמרי הגבורות הראשונות מ"נ דמנצפ"ך,
והארורה זרשמן צ' דמנצפ"ך,וחכמיםהיועציםלומן
פ"ך דמנצפ"ך*).
*) הנשה

ושרגא מלתא דבק והטועמים מעץ החים
"8י) אימא שאלפא עד הוד הנתפשטטת" ",וכבר ירעם
ם שס"ה דרוש ט)מההמויה גבורות מתקשטיםמז חסד שד
יש
הצד ,הסוד ואימא מסחטם בתפארת ,ומשםמתחיל החגלות
שער המללש

האסמה אבא ,של כן "8ךעירא גבורות של נצ"ח ועו"ד,
לשם הואינחר התגלות טר ההכמה ,של כן גם הקליפות
שיטקים %שפיהגבורות למטה בחהטנעת,אותןשיניקתן
מן נבורות פיך ,הן המהחסמים להרש חכמותחמיטניו4
צבן הדבר היטב ואשם דשצב יגפר,הים רצון שלא יאפר
פטצ דבר שלא כרצות,וכבר קדםמממריטאוטרכל דברטצ

בדרךאסוטר.

והנה

בני

פטר חטוכסלו ממלמאמררז %לוהודשה

והנהכבר כתבנו,עיקר התגברותהיוניםהיהלהיוונם
ניגוד לחכמת התורה ורצו להנביר חכמות
החיצוניות חכמת יונית') ,הנה כפי הנראה היתה
יניקתםמןשמריהנבורות
*) ה"ה
פ"ך דמנצפ"ך (כאיטר מס 4ש נח להגביר את
עצמםבזהמחמתהפגם
לטישו דעת מן נערתו שנגע הס"מ בכףידך יעקב,
של מרן האריז"ל כנ"ל) ונפגםבחינתהי"ד
( ,ב-ק צג)
ובהדי הוצא לקי גרסא1 ,ל
י
ש
י
חמ
נבורות נצ"ח והו"ד כמו כן תמצא שהשלף ה
שכתבתי לך בסמוך ,ח3ל מדתהוד 50כהאיקכל
ם
י
ה
ה"ה סודינטףי") וההן
כן בעת אשר הש"י בהפךשליוכו'נהפךמןהי"ד
התנוסס עמנו בעת ה"ה ,ונקדם החורבן עוד
הישועה,האירלנובקו"ש קע"ב שנים באלף הרביצי
(סוד שירשית ג סט ואתה
חכמותהתורה ,הנהמצאו השופנועק"נ)כיבהדיהוצא
וכר.
פךדייקא ,וחתום בחותמו
ן
מ
ק
ל
ו
מ
ן
ט
ר
ו
י
לוג
של כהן נדול דייקא ,כ שכתבתי
(ט14רי אור כ ס) כטגן חדירה בנצח ,כהן סתם ח בחסד,
בחכמה ,שכןהיה הפךהניסיי הזה חתום
כהןבחנוד
תט
בדרך נס נפלא ,הבן מאד
יו של כהן

נדי

הלעלטה ישעם לחיכך מדבש ונופת צופים על נוסח
ההודאה שאנחנו מודים ועל הנבורות
הקדהטות פ"ך דמנצפ"ך ,שהאיר הש"י לנו ונתכפל
הכטות החיצוניות ולכל בני ושראל היה אור ,ולפי
זהונבין במעש קפ הא דאמרו רז"ל תולע צא ).בעת
אשר יעקב אבינו נאבק עם השר שחזר על פכים
קרנים ,ורמזו במאמרם לשון רבים פכים,כי פ"ך ב'
אותיות והמה בנצ"חוהו"ד כמושכתבתילעיל ,והשם
האוב יכפר.
ה)ועל התשוזךת 4כבר קדם מאמרינו החילוקבין
ר במקום אחר ד*)
עזרה לישועה 3ינחבא
בארוכה) ,ישועה ,הוא דוקא אחר הבקשה והצעקה
שצעק האדםשיושיעולומן הצרה,והבעליכולתעוורה
מבוקשו ומצעו מיד צר ,זה נקרא ישועה( ,כענין
שכתוב (טרש כב ט) צעקה הנערה המאורשהוזיין
תדב שג חריע כפת"ח ששד השרים בסוג
י) פיז
בששמאי
יקחת שוויהם במו"ס טרגים יט
לטהרתה,
"
יישרא סטטיסט כ כהן
של
וג
ש"ג מזגגה ,ושיין ר
ד) יק41ל שטראיטק1ףקשזיא סי"חשלמשו

בסשוסג
ק תקמיח 919ת אשן

%

1 0קסשי ט4מ"מ1ק נ

שבשכר

%

מקטיע לה ,אלמון שהקטועה היא אחר הצעקה) ,מה
יכולת עתר להמצפרך
שאין כן עזרה הוא
י
ב
ה
ש
כ
מבליצעקה ומבוקש(,כעניןושופפםה כקאורומרוזוכו'
כי לאבאולעזרתוכו'מבלי מבוקש,הבן),והנהכתבנו
הרבה פעמיםכי נשחפה הנס הזה מן הנס דפורים
(יפורש להלן בנוסה ההודאה (5פו סק) ,כי בעת
הזעם במלכותמדי בגזירת המן הנה מבוארבמגיה
י בצום ובכי ומספד
מה שצעקו בני ישראל אלי"
והרעישוכל העולמותותעל תפלתם השמים ,מהשאין
ק בכאן לאהניחוםהיונים להתאסף ולצעוק כמבואר
ביוסיפון (כמו שכתבתי לך להלן (שם) בנוסח ואוטה
ברחמיך הרבים עמדת להם וכו' ואחרי כן באובניך
וכו')
אףעלפיכן נמצאבדברירבותינוה) במדרשים
(ע 15ממלתשסינוס)שהחשמונאים קודםהליכונם
למלחמה התפללו ,מי שענה לשמואל במצפה הוא
יעננו ,ופעמא בעי למה הזכירו דוקא את שמואל,
י דברי מרן האריז"ל "5ח שליה
ונאמר ,הנהידועעלפ
מנה המ"מ בהאבקו עם יעקב ותקע כף ירך
ש"
ס
יאזי נפנם מדת הוד ,והנה אטע פג) נצח והוד
קדב
יוע
מהם יניקת הנביאים ,על כן נפסקה הנבואה לנמרי
בהאלף החמישי שהיא נגד הוד ,והנה הנצח לא נפנם
(רק בהדי הוצא וכו' כנ"ל (סימו ה) ,וגם נצח ישראל
לא ישקר ,וזה אמר שמואל הנביא ורמ"א סו כ8ג והנה
ההוד אף על פי שנפנם ,בהכרח היה איזה תיקת
י שמואלי),כי אמרו רז"ל (ברנות לא) ודרוטוה
שיד
מהפסוק (תשמפ צם ו)שמשקולהיה שמואלככהיה ואהרן,
היינו שהיתהנבואתוסן נצהוהוד 1ףטר בהםסתומים
משה ואהרן ,והנה המה החשמתאים באו לתקן את
ההוד,עלכןניתנוהימים האלה להודותולהלל,ניתקן
ח' ימים כי הוד מדה הח' מע"ה לרומא ,על כן
המטמונאים בתפלתם הזכירו את שמואל מי שענה
לשמואל במצפה וכו' ,והנה כאלטרהיו להם אחר כך
הנס בפך ,שהם המה אותיות אשר המה בנצח והוד,
הנה הבינו אשר נתקבלה תפלתם שהראו להםמעין
דונמת תפלתםמי שענה לשמואל במצפה הואיענש,
ככהיה ואהרן אנטר הם
היינו שמואל היה
שוק
ד,
מרכבה למדת נצח וה
י הנה הביט אשר נתקבלה
תפלתם ,וזה נקרא ישועה שהוא אחר התפלה ,וזהו
שאנומודים ד3ל התשתווע הבן

היגה

בוני

מאשףחדשיכסלופבת,מאמרד,הללוהחתה

ה82לאזהנ כבר כתבנולעיל

)1לעל
ימ
ויתוואי מינרט
נרסינן לה בכל נוסחאות הי(שסנ
נרסינן לה אפשר הואשייך להודאה דפורים ,ואי"ה
שם נתבאר

א טשנה) דלא

יששנר

ולא נחם אלקים וכו' ,כביוטלעדיין לא היתה נחמה
לפניו על אותן שמתו בשעבוד מצרים ,ועל אותן
הילדים אפטר הההלכו ליאור ,עד ששילם להם הש"י
ן שם,
סדה במדה והמשיך את מצרים לתוך הים,עיי
לפי זה,עלכיוצא בזה אנחנומודים נם בכאןעל הנס
הזה ,לאדי שהצילנו מכףאויבינו ,אלא שנםהיהלנו
יהיונים,כי ראו
נחמהעל אותן שנאבדו מהרנועליד
במפלת השונאים ומה ששילם להםדהט"י מדה במדה,
(עייןביוסיפון (ט"ו)בענין מפלת אנמיוכס בתחלואים

ז) רעל המלחסות (נוסח אחר ,הנהמות) .רבים
מהאחרונים כתבוז) שלא יאמרו ועל
המלחמות ,וטעמם דאפילו חרב של שלום לא טוב,
כמו שהבמיח הש"י בתורתו (וקרא כו ו) וחרב לא
תעבור וכו' (תענית כב) אפילו חרב של שלום ,ונראה
רעים).
ל
לידאי כהוום הא לאאיריא ,דהכוונה הוא הודאהע עוד יאמר ועל הנחמות ,עלפי מה שכתבנו לעיל
מלהמות הש"י שנלחם בעדנו דרך מלחמה בכדי
זה כמה פעמים בראיות הקדמונים הקדקדים
ק
ן מה
להודיע חיבת אב לבנים ,על דרך שכתבנו בפסו שהארת אור חשכה מן אור הנקז ,וחנהעיי
(שמות כה) ויאמר מצרים אנוסה מפני בני ישראל
שכתבתי לך במאמר (ט) אור תורה (טףרימז מש) בשם
יה נלחם להם במצרים ,חנה נמסרנלסם
כיהוי"
ו אותןחנופים דלא אצלתו,
בקה"ץ הזהר ,דלזמן התחיהאפי
שם
ר
א
ו
ב
מ
ה
נ
ה
ד
,
י
ת
ש
ר
י
פ
ו
,
ק
ו
ד
ק
ד
ה
ם
פ
ו
ת
כ
שלא כ
עתיד הקב"ה לארקא עליהח רוחא דחיי והוא מן
ת
ו
ל
ו
ב
ח
ת
מלחמה
עמם
נ
ה
נ
ך
ר
ד
ב
ן שם מה שכתבתי שהוא לאותן
בפרשה ושש"י
האור הננוז ,עיי
(שמותי כ)ויסעעמודהענן מפניהםויעמוד מאחריהם שיקיימו מצות האור ההוא בנר מצוח ,ואםכןלפי זה
ויהי הענן והחשך וכו' ויסר את אופן מרכב
בשרותוידום נחמה הוא על אותן הרבה מישראל אשר נהרנובידי
וינהנהו בכבדות ,והוא הכל בדרך מלחמות
היונים ,הנה הפועל קטועות האיר לנו לדורות עולם
שצריךיעשות בתחבולות מלחמה כדי להתגברעל
יזה
בחכמות אורהניסיי שהוא מהארתאורהננוז,אוטרעליד
שונאו ,והנה הש"י לא הוצרך לזה לעשות
רביםמישיני אדמתעפריקיצו וקהלנדולישובווהוא
ה
ו
ו
ה
מ
ש
ותחבולות כית שהוא ית"ש נקרא הוי"ה
נחמהנדי
ה*)
כל הויות בכל עת ורנע ,ובהסיר הוויתוהיפעו מהם
*) הג"ח
כרנעיהיהאין ואפס ,ואםכןאיןמןהצורךלרטץבולות
וגחלפי מהשכתבתילדכלהנ"ל,הנה תקש המשהלשוטת
בחכמה ,אבל הש"י קלטה דרך מלהמה להודיע חיבת
ו מה
מן הר מלתיוג וטד השתישח גתתמצרים,שיי
אב לבנים ,וכן הואבפיוט אחרון של פסח ונודם קדושה)
שכתבתילפיל (באמר בסירו טה4
ויחנו אלה נוכח אלה מחנה אש מול מחנה קש וכו'
עיין שם ,על כן כתיב נלסם בקמ"ץ שהוא נקודת ח)שעשיתלאונותינואקטים ההעבנסןהזח.בימים
ההם בזמן הזה ,הנה הוא כפל לשון,
כתר למעלה מן החכמה (ת"ז קוס) ,לך:3ך שלא הוצרך
כביכול לעשות מלהמה בחכמה ותחבשה ,רקלהודיע ועוד בזמן הזה מורהעלזמן ההווה,ועלזמן המוקדם
ן שדרשו חז"ל (שמות
חיבת אב לבנימ העמוסים מני בטן אשר הם עלו מהראוי לומר בזמן ההוא ,כעני
במחשבה הקדומה (אשרעל זה מורה נקודת הקם"ץ) ,ים ק ביום הזה באו מדבךסיני ,מדלא קאמר ביום
ואם כן לפי זה נם בכאן אנחנו מודים על המלחמות ההוא ,הנה דרשו נרעש יא רס"ב) כל יום ויום יהיו
אנטר הש"י נלחם עם היונים בשביל ישראל דרך בעיניך כחדשים ,עלכןשפיר קאמרביום הזה דקאי
מלחמה(עיין ביוסיפו ,)7וכל זה לחיבת ישראל כמו
הזמן ההווהכעותוכןהניאהבנוסח ברכתשהחייט
שנתבארלפנינו ,ואףעלפיכן ,מאן דנרסעל הנחמות וקיימנו והניחנו לזמן הזה ,דהכותה על הזמן ההווה
לא מישתביש ,והואכענין שדרשו חז"ל ("עשחי
ק א'
כעתלפנינו.
כמז רכו) בפסוק יזמות ע יז)ויהי בשלח פרעה וכו' ה,גה לבאר זה אקדים לך לבאר מאסר אחד
בשאילחית דרב אחאיגאון(תישח וישלהב חה
 ,ריין לקוום מהרו"ח ח"ג סדר חטרהקיץ.:
ז

י

כפלותבת ,טמןי
,הללוהחהשה

בני טפףישי

לשטו ,שאילתא ,דמחייבין דכית ישראל לאודויי
ולשבוחי קמי שמיא בעידנא דמתרחיש להו ניסא,
הנה ש סחךאין שונת הגאון להשמיענו דבאותו
הזמן שצריכין ישראל לישועה ולנם והש"י מושיעם
בנפלאותיו שיצמרכו אז להודותו רזה פשימא ,וגם
אם נאסר דואת היא כוונת הנאק ,הוה ליה לחביא
י ראת
ראיה מפסוקיותר מפורש(תפיים סיד)חנטיי"
י משונאי מרוממי וכו' למען אספרה כל מהלוכיך,
עני
ועוד פסוקים רבים ,וגם הוהליה לגאון לומר בלשונו
כד מיוזרחיש להו ניסא ,ואמר בעידנא ,אבל הוא
להורותדמחוייבין להודות בכל שנה בזמןשאירע נם
מפורמם בשנים קדמוניותן וכאשר יתבאר לך להלן,
ואמר הגאת לראיה ,דכתיב (שם קת) העלו את ה' כל
גוים שבחוחו כל האומיםכי גברעלינו חסדו ,אפו
י כל גוים ,אלא
כהוום דגברעלינו חסדו הללו אתי"
הכי קאמר ,הללו אתי"י כלגוים מה דעביד עמכת,
וכל שכן אנן דגבר עליט חסדו ,הנח דרשת הפסוק
הזההיא גםכן בתלמודאדירן פסחיםאיה  4והנהעל
פיפשומואינומובן ,דהקלוחומראריכאהוא,דאדרבא
כיון דאגן למוסדים בניסים שב לנו הדבר כהנהגת
הטעואין אנחםחייבים להודותעל כלנםונם ,מה
שאין כן תאומות כשיארע להם איזה נטועה הוא
להם ענין חדת כמו פרי חדשה וצריכין להודותן
ובישראלאיןכאןחידות ,אבללפי מהשכוזבנודכוונת
הגאוןאינהעלזמן ההוה שנעשה הנס ,רק שהשנים
המאוחרות אחר הנם,כשיניע הזמןשאירעביום כזה
נגמחוייבים להודות ברוך שעשהנמיםבימים תהם
וכו',הנהלפיזהיונחשפיר
ואקדים לר ,דחנה כמה וכמה נסים נעשו לישראל
ולא נקבעו לדורות להודות ולהלל ביום
ההוא בכל שנה ושנה ,כנת (קעקע ק יום שהעמיד
ם סקלתסנהריכ( ,בסובר
יהושע אתהשכמש ,יקויו
(טעי מהנסיםשנקבעולדורות

פי)תחליארנתוכיחיא,ויש
אפילואינן מבהקרין בתורה כגת חנוכה ופורים פיז
0עע ג 4אבל הוא ,דהנהישועהונםהואשידישהפקת
קטועותמאיראיזה אור חדש בשמים ממעל כם6ירות
י זה מתהווה הישועה ונם בארץ
עליונותן חשליד
מתחוח והנה רטט נס וישועה שההתגלות האור
בשמיםממעלהוארקלשעתובעת הצטרפתהנטחנה,

יששכר

פ~

וסטנם נימים אשר נעשו בחיבה יתירה לישראל,
איטר האור ההוא הנגלהבשמיםמספץבעתהצמרכות
הנסנקרעוהימים האלה לדורותבגזירתהיובר ,אשר
שוב בכל שנה הסנה בהגיעהיום החוא שוב מהגלה
האורההואכמובשעתהנפ,שכןנקבעוהימיםהאלה
לזכרון לדורות להודותלי"יכי חובכי לעולם הסדו,
והנה בזמן הטטאה ,הנה כשמבואר בדברי הנבואה
באיזהיום בשנה ובחדש טזהווה הנס,נדע שהחגלות
האוריהיה בכל שנה נטנהבזמן הזה ,וכמאיטמבואר
בדברי הנבואהיום הנס ,לאהיה ההתגלות רקלשעתו
ולאנקבעלדורונם והנה זה כוונתהגאתבכאןבאומרו
בעידנא דמתרחיש ולא אמר דאירנרח"ט ,משום
דאיתרחיש משמע כבר איתרח"ט ,אבל באומרו
בעידנא דסיתרחיש ,משסע עד היום מחוחיה הנם
בזמן הזה ,הבן הדבר.
דמעתה יתבאר לך ראיית הנאת מן הרסוק הללו
אתי"י כלגוים וכו' ,דהנה כשהארעאיזה
ישועה לגוים,כגון חמש ס ז) פלשתים מכפתור ,וארם
מקיר ,הנה התחוטטות הישועהאין רק לנטעה ,אבל
מעולם לא נעשה ישועהלנוי וממלכה אנטריהיו להם

הארת הישועה ב %שנה רטנה בבוא הזמן ההוא,

אבל בישראל טביב (תהדם קיא ק זכר עלטה לנפלאותיו,
היינו עהטה השקילנפלאותיוכענין כח הזכר הםץיד
ד בדומה הארה ההוא
בדומה ,כן יום הישועהמיי
בכל שנה ,וכןכוזיב ט"*א סו טס זכרו נפלאותיו וכר
זרע ישראל עבדווכו'איטר בהםדייקא טהג המנהג
הזה שיהיו הנפלאות מהידים תארה חהוא לדורות
עטם ,ואנה זה נקרא התגברות ההסד חומת לעולם
י כל
טית קד ).קו'טמא קאי ,וזהו שאמר הטו אתי"
גוים מהדעביד עמכת ,הגםוכהיה נטועה רק לשעת
ההגברות שר על שר ואומה ש שמה ברצת הגוזר,
י לעולם
וכל שכן אנן דנבר עלינו חסדו ואכרזי"
שנתהוולנוניסים בהתנכרות החסד אשריהיה אמת
י לעולם ,אשר ככל שנה יתנלה האור הנערב ההוא
י"
לפעולישועות בקרב הארץ ,זההרימועךלפניך,
להבין נוסח ההודאה שהצטית לאבותינובימים ההם,
וגם הםההווים בזמן חזה בכל שנה הכנה ,ובזהתבין
נוסח הברכה שמברכין בולעת הדלקת הנרות שעשה
ניסיםלאבותינובימים ההםבזמןהזה,שהביאהלבוכי
ז"ל (אויה ס"כיעי) נופחלוזירובעפש הזה(וכןכטמאתי

יפי

בסידורי

בנבי

מאמריחפשיכמלומבת,מאמרד,הללוהודאה

במידורי המפרדיים) ,ותמהו האחרונים על זה
תרפב טחה)ונאיןלגירמא הזאתפעם,ולפי מה שכתבתי
(טונו

יונח ,אבל על כל פנים העיקר הוא כנירמתיט,כיון
שאומרים שעשיות וכן בברכה שעשה ,הכל לשון
עבר,היינו שפעל פשל הישועות מכבר מאז ומקדם
בשעת התגלות האור בגבהי מרומים שיתנלה האור
נםבזמן הזה ,הבן הדברים

פ)ולפי זהתבין פוב פעם ודעת האדתנינן במסכת
מופרים (סדק כ הל ג) אמוך להדליק בנר
גטן*) ,הנה אם הפעם הוא רק כהווםביזוי מצוה,
יקשה הלא נר שבתויום
פוב גםכן מצוה הוא ולא לא נמצא זה בתלמודא זרדן,
אבל"ט להוכיח זה מהא
מצאנוחומראזו,והנראה ,דתניא ושבת כג) עששית
שהוא עלפי מה שקבלט (פירש רש"י,כלי גדול של
נפש ,בהך זכוכית)שהיתהדולקתמערב
מרבותינוטחי
שבת למוצאי שבת מכבה
א
ר
ו
ק
ה
את
דינא (סמלה ת).
ומדליקה ,וקונה למה נקמו
המנילה למפרע לא יצא ,ובטשית ולא אמרו נר שהיה
דולק מערב שבת ,אלא על
פירשולנורבותינו(ברמז) כדרך כהוום דסתם נר בכל
הקורא את המגילה מקוס הוא כלי של חרס,
ואסור להדליק בו כשכבר
למפרע ,היינו שממפר הדליקו בו מעם אחת ונראה
וקורא רק מעשה שהיה שהוא ישן כמבואר כאן
למפרע זה כמה שנים ,במסכתסופרים,כןנראהלי
וסיגו מבין אשר וה הנםהיינו התנלות האור שוב
מתגלה בכל שנה,עלכן נתקן לזכרון לדורות קריאת
המגילה ,אשר כל השמות והאורות הנרמזין בה שוב
יתגלו ,הנהמישאינומבין זה ואיט מאמין ,רק קורא
י חובתו ,והנה זאת
למפרעמעיטה שהיה ,לא יצאיד
ההלכה במנילה היא אשר נכתבה במפר ,ופעולת
התגלות אור הנם בנבהי מרומים נעשה על ידי
קריאתה ,והנה חנוכה לא ניתנה לכתוב כמו שאמרו
בנמרא (טמא כס ).ופעולת התגלות אור הנם נעשהעל
י הדלקת הנרוות הנה לרמז זה גםכן תיקנו אמור
יד
להדליק כנרישן לרמז כנ"ל,שאיןלהדליק רקבשביל
מאי דהוה מעשה שהיה ,רקצריךלהדליק מחדשכדי
שיתקה האורגם עתה במצות ההדלקה,ודי בזה

י) בימי

מתתיחג (ראיתי בנומחאות המפרדיים

מתתיה ,וכוונתם מחמת שכן נזכר השם

ח) ש"ז ש"חבש29ים קל

יששכר

הזה בדבריהימים ף ,ס לא ,סו ה38 4לאין לזה הכרח,
ויתבאראי"הכי לא במקרה הוא
כרקבך המקובלים(ע"דישלפיע ס)כלהנמים והנפלאות
י שם מ"ב,
שנקלטו לישראל הכל נעשה עליד
וזהו (חזיים ק 6ק לעחטה נפלאות נדולות לבד"ו
בגימפריא מ"ב ,עד כאן דבריהם ,ונראה לי ,רהנה

כמעשה ולראשית עלידי שם מ"ב ,כידוע ודרדס יכ-א
ספק מן ב' כראשיתעד ה' של ובה"ו נרמז שם מ"ב,
עלכן כל התהוותהויה חדשהמן שם מ"ב,ונראהלי,
דלבעבור זה תקנו בהודאת חנוכה ופורים בימי
מתתיהו,בימי מרדכי ,נרמז בהתחלת ראשי תיבות
שם מ"ב ,ואחשבה לדעת דזכות התורה היא הפועלת
נימים שלא כמבע ,דהנהגת התורה הוא למעלה מן
הפבע,ונם (נאד א א) התורההיתהכביכולכלי אומנתו
של הקב"ה במעשהבראשיותעלכן כל התהוותהויה
חדשה נםכןעלידי התורה ,וכל שידוד המערכהעל

י התורה הוא ,הנה תטצא התחלת ב' המערות
יד
בכתב ובעל פה בראשית מאימתי שם מ"ב ,ודברת

מתתיוי.

ב"מ.

נבר כתכתי לך דכל דברנימיי לא
יא)
במקרה הוא,
להרנבונז ,הינחיל בימי מתתיהו% ,א זכר אחר כך
מסט כלום,על כרחך הכוונהעל השם מתתיהו שהיה
ט הדור ההוא ,ולא לחנם הוא ,ואען ואומר,
נקראריה
עלפי האמור בזהר חדשח) (מגזע אופן סח) וזה לשוט,
איתבדרין ישראל לד' רוחות לקביל ד' גליותן אות
הד בגלותא עמהת ,כבבל אותי' ,במדי אות ה',ביון
אות ו' ,באדום אות ה' אחרונה,עיין שם ,אם כן
אחר גלותיון שנשלם תיקף ג' אותיות יה"ו ,על כן
היה שם רומם הדור אשרנעבטה הנם והגאולהעלידו
מהטעיה"ו ,רצ"ל מהעג יה"ו ,שהנשמה הזאת הבאה
בדור ההוא ,מחנה לעטם להשלים החפץ הנרצה,
עדכי בהשלמת הנלוח החל הזהיהולםהתיקון הבדול
והיה הוי"ה למלך על הארץ ביום ההחש יהיה
הוי"ה אחד הרמו אחד,עלכןעד השלמת מלכותטדי
ניתנו הנימים לטחוב,כי עד שם היה התיקון לאות
ז במפר
ה' ראשונה שהיא בינה נקראת כתב3עיי
מאורי אור (ושיכת כ סחן לק 4מהשאיזכן במלטתיון
הנם דחנוכה לא ניתן לכיתוב ,רק לכללה עםהירה
שבעל פה סוד ה' אחרונה אהגר תהולם בסהרה

ובפרפ בכאן יש

יה

בימית
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מאמריחדשיכסלופברקמאמרד,הללוהודשה

בימיט ,ש כן קראו לימים האלה חנוכה ,הואחינוך
והרגל לגאולה העתידה בטהרהבימינו,עלכן (בהרזית
א ח ויאמר אלקיםיהי אור הנדרש במדרש ס) על
אורו של מלךהכהטיח באחריתהימים כאשר תתכפל
המלכותהרביעיתהנרמזת (ספחות א ב) בשפני תהום,
והנה הקדים הש"י לעשות הארת האור בנם עלידי
נר מצוה הלזה ,בכדי שיהיו הדודים באחדות כמו

הריעיםד"א מחשרשין לעלמין ,ועוד יתבאר אי"ה

יב)ועו
ד תקבל שכרעל הדרישה שם מתתיהו ,הנה
הדק
ם
ה
קומת
ר
ו
ע
י
ש
י'
"5ת ואשב א).
פעמים אלהי"ם בגימפריא רעז"ם ,מוד (שיפש" יח
קווצותיו תלת"לים ,ומתמתקים ומתהפכים לרחמים
עלידי הכחטכם והארת האל"ף פלא עליון רחמים
רבים ,ומזה מתהווה פלאות לישראל( ,דרש נא כיום
י במפרי הרב הקדית מנלה עמוקות (חקה
את דברי"
אברהם
מה) ,אשר זה היה מגמת
בהתגוררו בארץ
פלשתי"ם(בגימפריא תת"ס כנ"ל)שיעור קומתהדין
ג ט) אחדהיה אברהם,הכהניך
להמתיק ,הנה(יחטיאי
א' לתת"ם) ,הנה באחרית הימים אשר יושלם כל

התיקוןבגלות החלהזה,הנהיהיוהב'גואליםתרין

סשיחין נחמי"ה ב"ן חהטיא"ל מנח"ם ב"ן עמיא"ל
חהטבנם תתם"א( ,אשר לזה אמרה רחל אמט בלידת
יומף(ברישא ל כ 0אמףאלקים ,אם"ףבפירבתילחי"ק
בכ"ר הנה הוא העזם"א ,דכשנולדיוסף הנה "פ כבר
ן כל
טציאותלראיין השיחקכי יהודה כבר נולד,עיי
זה בדברי הרב הקדית הנ"ל) ,והנה להיות הימים
חאלה נזכרים שעשים בכל דור ודור ,זה שמם וזה
זכרם חנוכה חיטך לגאולה האחרתה ,הנה היה שם
ראשהדוראמטרעלידונקיטההנםמרטזיה"ו,רעזס"א,
מניןהנשריןכחטיחין נחשלים האחרונים אשרעלידם
יהיה גמר התיקת בהתמתק כל קומת הדק עלידי
אל"ף פלאעלית ,כןנתהנומתחיין בהודאה לומר
בימי סעזתיהו ,וממיימים וקבעו שסבת ימי חטכה

עי

אלו ,שמגש נרים חיטך לנאולה האחרונה במהרה
בימינו אמן.

ט) עיקרביע ברא בראשנה אב.
') ו ף ח א  9מ ש ת ק סשן ט

 0 9ץ ליץ
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יסד
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הפמוק (שיש
ג) ומהמלתן לן ז
"
תהלתההוביר"מהזידברפיויברך כשל" ס
בשר
שם קדשו לעקם ועד ,תהלת הוי"ה ידבר פי,בימי

חנוכה ,תהל"ת הוי"ה בגימפריא רטזם"א מנק
י זה ויברך כל בשר שם קדוחו
מתתיה"ו ,ועל יד
לעולם ועד ,בגאולה האחרונה ,כשיתנלו הב'כחטיחין
בגיממריא תהל"תהוי"ה,יברךכי בשר ,כנמתישראל
נקרא היפ"ה בנשי"ם בגימפריא בש"ר הוא בשר
קדים ,ותתכפל מלכות אדו"ם וישמעא"ל בנימפריא
בש"ר פמא,עיין כל זה במגלה עמוקותיו ,והיתה
לי"י המלוכה,ועיין בדרשותיט במגילת אמתרבענין
ארו"ר הם"ן (בש"ר פמא) ברו"ך מרדכ"י (בש"ר
קשט)( ,מוזנח  )1וחייב אדם לבמומי וא' ,ועיין
בתוספות ש) שכתבו שלאידע לחשוב חשבונות ,הבן

הדבר(,ייןיטש מאמי
לך עוד ,הנהיב) שם התרין כחטיחין
יד)
גואליםהאחרוניםנחמי"הב"ןחהטיא"ל
מנח"ם ב"ן עמיא"ל הם בגימפריא בי"ת המקד"ש,
הואבנין השלישי אשריקויים לעולם ,והוא הנקרא

י"י4מדז

"יי

בסימן ב ,דף ס).

ביוץ (ח8ש )."8לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק
שקראו שדה אלא כיעקב שקראו ביוע והוא יהיה
בית המקדש ,והנה ראש הדור אשר על ידו נעשה
הנם ויצאו לפועל ימי חנוכה חינוך והרנל לגאולה
האחרונהאיטריהיהבניןבית המקדש האמיתיקיים
אד ,הנה היה שם הצדיק הזה מתתיה"ומנין בי"ת
המקד"ש ,הנהמתחיין בהודאהבימי מתתיהו ,ואחר
כך אומרים ופהרו את מקדשך וא' ,הבן הדבר כי

קצרתי
פו)ואומךלךעוד דברנחמד ,שם בש הנם מתתיהו,
הוא על ם מה שידעתסעירתיג) אכילת
זית קשה לשכחה ,וכחב האריז"ל (יק"ת עקג ובבהמ"ד,
) הוא דוקא האוכלו בלא טונה המצפרכוע אבל
צ"
האוכלו בכוונה הוא פוב לזכירח ,והנה טונת זית
הוא א"ל אלהי"ם מצפ"צבגימפריאזי"ועויוצאיםמן
ישח פהק
נ' אותיות יה"ו ,דהיינו כידוע לך גפרני"
ז' שמות המרגלא מן ז' ברכות שמתה עשרה של
שבתיוצאים מןז' אותיות אהי"ה יה"ו ,וטונת הג'
ברכות אחראית הם ג' שמות הנ"ל אשר ממפתן
זי"ת ,יוצאים מן ג' אותיותיה"ו הנ"ל ,ומעתהבין

טיז

322י

מאמריחרחרכסלומבת,מאמרדו

תבין ,כשעמדה מלכותיון וכו' להשכיחם חורתיך,
כי מלכותיון היא חשך כמו שכתבנולעיל ,ויתבאר
להלן אי"ה חש"ך שכ"ח ,והש"י פעל הנס עלידי
שמן היוצא מןזית אשר זה כזונתו לזכירהנ' ומות
היוצאים מן יה"ו ,על כן היה שם הכהן גדול אשר
הפךהיה חתום בחותמו מת"תיה"ו.
וכלערשן תתבונן ,הנס המופלא הזה שמצאופךשהיה
חתום בחותמו של כהן גדולנהירהיה שמו
מת"ת יה"ו ,דודאי לא היה המנהגכן שיהיה הכהן
גדול חותם השמנים ,דעל השמנים ויינות וסלתות
היו ממונים וגזברים לספק הטצמרך ,אבל הדבר הזה
היהניסיי ,שהפך הזה שטצאו היה חתוםעליו שם
הכהן גדול מת"ת יה"ו להורות על הכוונה הנ"ל,
מתת הש"י מן ג' אותיות יה"ו להפר עצת היונים
שחשבו להשכיחם התורה ותהי להיפך ,זכרון לבני
ישראל עד עולם ,הבןכי נחמדונעים הוא
ובועתה לא יקשה לך מה שהקשו הפוסקים(יק נ"י

ט"" תשק מההיההנםביוםהראשותכי

הלא תראה שהיה נס נפלא שהיה חתוםעל הפך שם
כהן
מת"ת יה"ו ,דבר שלא נראה %א נשמע
מעולם ,ומאתהש"יהיתה זאו4בדוךהמפליא פלאורב

נדי

מז)ורזרזבונן לפי זה ,מה שכתבתי לעיל (במאמר
(ח אור תורה סימן י') מתתיח"ו
בניממריא רא"ש השנ"ה ,אשר הוא יום הזכרון,
אשר הוא מסוגל לזכירה לעקרים ולעקרונך והנה
סקזבל סרבזתינזנזחי נפש אנטר נםימי חטכה המה
במנולה מעין זה ,והנה על פי דברינו הנ"ל תשכיל
ותבין דבר מתוך דבר ,אשר גםהימים האלהנזכרים
תשטים בכל דור ודור ,הבן מאד ,ועוד יתבאר אי"ה
במעמי יום השמיני הנקרא בפי כל ישראל זאת
חנוכה.
יז) ס)ד"צ 2הדבר לשמוע שם מתתיהו ,הנה בנס
דפורים תקנו משתה ושמחהוהואעבודת
ההשם ,וחנוכה תקנו להודות ולהלל הואעבודת הקנה,
יג) עזיז מאמר בסיטן לב ,הקטןסימןקטו
יד) שעז דרך בקחתך ט4%ת לד חלק הדיבור סימן ג
סו) והןהש"יסי"פ שלה (ד"ה הכרתם)וכריי
ס ומראריה שט,
וסטו כן א-ל כאז והחשבון ופא בנמשח ח"ד בשם ס55הט
חט שתשגעהואסכין.

%מיאה יששכ2ך

שיהיוישניהם כשנעבדים לעבודת הש"י ,ועלפי זה
פירשתייג) רמז הפסוק (הסוים קיק קנו) ע"ת לעשות
לי"י הפרותורתיך ע"תבגיממריא קנ"ה וש"ס ,דחנה
בימי אחשורהט פגמו בושם שנהט מסעודתו של
אותו רשע (טועהיב 4.והטופ הוא כחגופני ששידו
ניזון הנוף ,על כן היתה הגזירה על הנופוו 4וכאשר
עזר הש"י לעמו קבעו חז"ל יום פוב ברוח הקודש
סעודת מצוה בהשם,ובימיהיונים פגמו בלשון הרע
ובימול וטרה שהפנם הוא בקנה ,והיתה הגזירה
לבמלם לגמרי מן התורה ותפלה שהן בקנה% ,א
רצו לאבד הנודות דוקא רק הנפשותן כי הדיבור
בקנה הואפעיה נפשיית ,כסה
שה"ש ה 0
דחתאמ
ילנפשחיה
האדם
נפשי יצאה בדברו (ב85שיה ב ז)ויהי
סתרנסינן לרוח מסללאיד 4וכ4מ8ר עזר הש"י לעמו
קבעו יום מוב במצוה להודות %הלל בקנה ,ואם כן
ב'המועדים הללוניתקטלזכרת לשעבד ההשם והקנה
להיוורא עולם ב"ה ,והמה מסוגלים להניח יטומטם
ליסוד מוסד לכל השנה ,על כן אמרו חז"ל (מילח ג)
מכפלין תלמוד תורה עקרא טגילה (והוא הדין
לשמחת פורים) שנר חטכה ,כי בהשתעבד הושח
והקנה לאח"י תתקיים התורח בלי מצע ,והדברים
הללו ארוכים וקצרתי בכאן ,וזהו רמז הפסוק הנ"ל,
עת לעשות לי"י ,כשיניע זמו הע"ח לששות לי"י,
היינו קנ"ה הש"מ בניסמריאע"ה אז הפרו כורתיך,
כימבמלין תלמוד תורהבשבילם.
ר
ב
והנה כשעטדה מלכותיון על ישראל ,כ כוכבתי
סימו ב של דרך החוד)
לך כמה פעמים(יין
י
נ
ל
עמדו בחכמתם החיצוניות הכמתיון לכפל חכמות
התורהיהנביד חכמות החיצוניות חכמת יק ,והוא
מבחינת נהות (בחרמת ג ק והנחשהיה ערוםוכוי,על
כןיו"ן בנו"ן רבתי דאי"ק בכ"ר בניממריא תשי"ו,
סוד ב' פעמים נחש דכר ונוקבא דקליפה ,בריח
הילננדם
דד
נחש עקלתון ,והנה ראש הדור אשר ענמ
ונקיטה הנסעליד
והיה שמוכטזתיה"ומניןהמטי"ושו4
טסף בשמומנין קנ"ה ,שניתקןעלידו שעבוד הקנה
להש"י להודות ולהלל לשמך הגדול
(וכששובםלפי שעה לסזכרר 4קר"ן השו"רבניממריא
מהעזיה"ו).
 8" .להתנונן ,בטמח ההודאה חשורים
יח)בןיוחנף
לאייחסו את מרדכי לומר מרדכי בן

יאיר

בנבי מאמריחרשיכסלופבת,מאמדדוהללתצדנה יוטשכר
יאיר וכו' ,ולמה יחסו בכאן את מתתיהו ,ונראהלי,
עלפי מה שכתבתי כמה פעמים ,במה שאמרו רז"ל
שיהית י ).נדולה עבירה לשמה כמצוה וכו' ,והנה
נכתבאצלנו  05בהאדקיימאלן (טו"מג מ)מיום שאמר
הקב"היברש ל ט) ראה נתתילפניךהיום אתהחיים
וכו' לא נעלזה שום דבר רק עשיית האדם כעצמו
פעית הטצוה לעורר הפוב והחיים והשלום ,ומנולת
העבירותלעוררהרעח"ו,והנה בהצפרך האדםלעורר

הרע על שונאי ישראל והצוררים המעיקים לישראל
הנה כגזיזה סגולה ונהיה זאת הפעולה ,אם עלידי
עלויית המצות שיעוטו ישראל הנה מנולתן לעורר
י עבירות הרי אסור לעננותן ,והנה
פוב ,ואם עליד
קבלנו מרבותיט
ש
י
ו
(
ו
נ
ת
א
,
)
ר
ח
א
ך
ר
ד
ת
ל
ו
נ
מ
ש
הדבר
הזהנקריח עלידי ענירה לשמה,כי מנולתעשיית
העבירה לעורר הרע ,אבל להיות העבירה לשמה,
יהעבירהיהיה לפובת
הנה הרע הזה המתעוררעליד
ישראל כמו המצות,כי יכלה הרע ההוא את צורר
ישראל(,עיין מה שכתבתי בספר אנרא דכלהפריטת
ראה ~וההלכו]).

1הנה יוחנן כהן נדול קלטה כעין עבירה לשמה
(סוסה סו) במה שכיפל הודיית המעשר ,הנה
הואבישל מצות שטחדאורייתאועוטהזה לשםשמים,
וזכותו בזה עמדה לבנו אחריו בהתעוררות הרע
עלריהט רשעים הישים בעת המצפרך,עלכן נרגום
בהודאה בימי מתתיהו בן יוחנן דייקא ,לומר ראה
והכן נדלות העבידה לשמה ,הוא יוחנן שעשה לשם
יבנו מצוה
שמיםבביפיו ההודאה ,נמשך הדברעליד
לישראל להודות ולהלל לקטמו הנדול ית"ש.

%

יפ) שתשרשעוד אומרובןיוחנןדייקא ,הנה קבעו
י חנוכה ,והנה הקשו מה
שפונתימ
הי
ה הנסביום הראשון ,הנה כבר כתבנו ( "0ד  "01ט)
שמציאת ה5ך כעצמו היה נס מפורסם שנשארקיים
ומונח בחותמו של כהן נדול ,דבר כזה אשר לא היה
מן הדרך והמנהג לקטות כזאת שיחתום כהן

נדי

סז) עטזגיסו מאסר ד דדושזדףפב .דרוש ם דף 8ס,אגרא
דבלה בראשנה נה.
ט) צ"ע סלוקיך תורח גט במשטי "סצחט ,חיץף 4ששר
ר"ה "8ד ,טן
סימן קטו שחדט מסלט הוא משיגח

י'

אזז שטאל.

פלקמי

%

אתפכי השמץ והנה נשאר הפך הזהוהיה לנס ,והנה
השארת הפך היה בעת הזעת מזה נשמע שגם בעת
הזעם מצפה הש"י לחתנינו המטינום המאיישן שומר
ישראל ,הנם שנדמה שכעת הזעם הטו בהסתרצנים
והואכעין תנומה ושינה ח"ו ,אבל הנך רואה וטבעת
הזעם השאיר הש"י את הפך בנס בכדי שיהיה לנס
ולששת הלשמחה לישראל ,הבן הדבר היפב

והנהיוחנן כהן
(שסחסו).ביפל את המעוררים,
י
ד
נ
ה
מ
ל
ה
ר
ו
ע
ר
ס
ן
י
ר
שהיו אומ
ם
צ
ו
ר
ת
(
)
ו
כ
תרטן
וכו' ,והיה זה שכרו מתתיהו בט ,שממעשה הנס
שנעשה לו נתודע לבל אשר לאינום ולאיישן שומר
ישראל ,רק נם בעת הזעם מצפהלחננינו,עלכןקבעו
שמונתימי חנוכה,כי עיקר הוראת פלא הנם הזה
היהכיום ראשון ,הבן הדבר.

כ)1יין8ר
ש עוד ,להיות יוחנן כהן נדול
בימל את הנוקפים,שהיו ממרפיןלענל
בין קרניוכדי שיפזל לו דםבעיניו ולא יראה ,והנה
כיפל זה מפני שנראה כבעל מוםכיון שאינו רואה,
והיה זה שכרו מתתיהו בט ,עלידו נראה אור ,זרח
בחוטך אור לישרים ,ונם חדש כסלו בשיעור קומת
הראש הוא בחינתעין ת) (שמאל דדכורא) ומזההעין

(סוסה שב)

יצא אורלישרים

כא)ויתפרשעוד ,דהנה הוסח שקעדימיו שליוחנן
היהפפיש מכהבירושליםבמועדועמד
הוא וכיפלה ,הנם שהוא דבר האבד ,עם כל זה כיק
האנושא מילתאאיכאזלזול למועד ,הנההיה זה שכרו
עלידי מתתיהו בנו,ניתקן מועד אחרבפרסומינימא
ואוושא מילתא,ויש לומר שעלכן נהנו שלא לקלטות
מלאכה בשעת פרסומי ניסא בהעלקת הנרוות
כב)1יין8רקט עוד ,דהנה בימי יוחנן (שם סו) אין
אדםצריך לשאולעל הדמאי הניקחת
מעם הארץ שאיט בן תורה ,והיה זה שנרו עלידי
מתתיהובנו,ליהודיםהיתה אורהזו תורה ,בנר מצוה
ותורה אור בתנבורת חכמת התורה עלידי השמן
(הרומז לחכמה כמו שכתבתי כמה רעמים) ,והיה
חתום בחותמו של כהן נדול (הרומז לחכמה),

והדליקוהו במנורה בדרום 4ףג סז ):הרחנה להחכים

ידרים

אחרי

322י

כסלופבת,מאמרד,הללוהודאה
שמריחדשי
י
2
כ
ש
ש
י
שיטת אףע?פישאינוהנת
הנה יונעם לחיכך ,בן וחנותי

כנ) אחרי כל הדברים הנ"ל
יוחק שמאנריםלשוןחנינה,שהיא סדה
הנ'וחנת ,נראהמן התורה אשר המדה הזאת ממונלת
לבנים ,כמו שאמר יעקב כנחמיה לג ה) הילדים אשר
חנ"ן אלקים את וכו' ,ובנימין שלא היה אזעדיין
בעולם הנהברכויוסףבחנינה (שם סג כס)אלקיםיחנ"ך
בני ,והנה עוד זאוג כברידעתיך") אהגרי"נ מדות
שהתורה נדרשת בהן בתורה שבעל פה מכוונים ננד
הי"געליונים בתורה שבכתב ,והנה תראה המדה הנ'
המכוונת ננד וחנון (הממונל לבנים כנ"ל) הנה הוא
מדתבנין אב ,הנה עמוד והתבונן(,בנין האב)יוחנן
(לשון חנון) נרם זה לבניו,כי הש"י לא קיפח שכרו

בכל מה שעשה לכבודו ית"ש ,וכסו שביארתי לך

לעיל
כד)יירצד
ץעוד אומרובימי מתתיהובןיוחנןדייקא,
הוא ש פי מה שכתבתי כמה פעמים,
שבנם הלזה לא היה אתערותא דלתתאכי הדור לא
היוצדיקים כל כך ,ונם לא הניחוםהיוניב להתאסף
ולצעוק אלי"י בצום ובכי ומספד כמו שעשו בימי
מרדכי ואסתר ,ואםכן לאהיהאיתערותא דלתתא כל
כך לישועה ונם ,והיה הדבר כעין מעשה בראשית

שהמפיק מחשבתן של ישראל (מה שיסנלו אחר כך,
כמו שאמרו רז"ל (ל"ו א ה) הכרחלעלו במחשבה ,הנם
שלאהיועדיין במציאות המפיק מחשבתן שלישראל
מה שימנלו אחר כך ,כמוכן היהמעין אותה דונמא
במעשה הנם הלזה ,שהמפיק מחשבתן של ישראל מה
שיסגלו אחר כך בעת הישעה ,על כן אמרו בהודאה
זו ואחר כך באו בניך וכו' ,מה שלא אמרו בהודאה
דפורים מה עשו הבנים אחר כך ,ויבואר אי"ה להלן
ברחבידיםבענין הנםדמנורה,ובענין השמח דהודאה
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם וכוץ,
והנה שם ראש הדורהיה מתתיהו שמא נרים( ,שלש
י אשר שם שמות בארץ
סו לכו חזו מפעלותי"
(נחפת ז) אל תקרי שמות אלא שמוות שם מתתיהו
הייט מת"תי"י ,לחורות מתת אלקים במתנה בלא
התעוררות מעשה התחתונים כל כך,והיה בן יוחנן,
להורות על מתנת חנםכענין מדת וחנון (שטת לג ים)

"

יח) עיץשלולמשמרבסיוטזדףקורשישג
יט) שזיזמצתשמורים ששרתעליזגתתנו.

את אשר אחק

ז).

וכר.
ה עוד אומרו בן יוחנן דייקא ,הנה אמרו
כה)ריתוכ
בנמרא לולא כס ).שהנם הזה (וכל מצות
הלכות נר חנוכה) לא ניתן לכותב רק הוא מבחינת
תורה שבעל פה ,וכבר ידעת התורה שבעל פה חוא
מה שאין הצדוקים כעדין בה ,והנה (ברטה ס).יוחנן
*) הס"ה
כהן נדול*) שיכהו '8
שנים בכהונה נדולה הנה יש להסתפק אם הוא
שתו עחט עכזבמ"מ
יבמוף וכו' ,הנה להיות ברכות (פ ).אבל דברעו
הספקהשישר ,ואפילו
שאףעלפיכלהיהצדיק
רינאמר שזה וצא ,רחוק
באד
ם
נמור והיה שניאה לחי לוסרוהצר ח"ו בששהלנמדי
ן בכתבי צדוקי,רק71יהדברזהגערן
שעה( ,ועיי
שגהצךוהבן.
האריז"ל (פרע"ח קל"ב פ"א)

שהדבר הזה באלו מחמת
בנפילת אפים ,הנהריטבונן שהיה זה רקכעין מהצנה
לנדול וקדחם כמוהו הבן,עלכן) הנה בא מרטעיהו בט
ותיקן מצוה בתורה שבעל פה והאירנרותיהלדורונך
וזהו שסיימו בהודאה וקבעו שמונתימי חתכה אלו
להודות ההלל לשמך וכו'דייקא ,בסוד הכהסב 45ס"ג
יקויקי
אטט)
ץ דוד שם ,דרשובו בזוהר הקדושמ""
"מלכותא קד"טא סוד הורה שבעל פה ,ובזה נעשה
תיקון נדה להפנם עאיריע תצדיקעיניו וברא מזכה
אבא ,והש"ייודע האמת ודברינו בדרך אפשר.

כ0ועוד ארמוז לך ,יוחנ"ן כה"ן נדו"ל בנימפריא
אריא"ל שם הקולמו"ם (בנימפריא כנ"ל)
לתעיבהיס 4ומיוחנן כהן נדולואילך לאניתן לכבאב,
עלכן לא כוכבו את הנם בכתובים רק הדליקונרווח
אריא"ל לשון אור ,וכבר כנובט שהוצרך מהגביהו
לתקן מצוה בתורה שבעל פה אשר לאורה נסעונלך.

כז)כצער
ן הרב הקדית בעל הרוקח ז"ל מלטת נטשה

סילו רכה) בפרשת אמור אלהכהנים(היש
כג סו) התחיל שבת ורגלים פסח ועצרת ראש השנה
ויום כפורים מולוות (וסיים) וידבר כהנה אתמועדי
י"י אלבני ישראל ,וםםיךליה (שם סו ב)ויקחואליך
שמן זית זך כהית למאור ,רכז לחטכה שטן זית
מצוה מן המובחר ,עד כאן לשוט ,נראח לי ,דרום
נאמר ח"ו א"ת בנ"י גמראא בנימפריא שלף ק'
כמנץ

בני פ8רחושוכמהסבה ,טמר קחללוהתשה יששכר
כמנין בינתי מהטעיה*ו ב"ן יוחנ"ן עם הכולל ,והנה
מה שהוא חסר א'עיי
ן מה שכתבתי לעיל במאמר
ן
מ
י
ס
ו
(ג)אור תורה(סימןב'
נ') ותתןמעדנים לנפשך,
ומעתה תבין למה אומרים בהודאהבןיוחנןכי נרמז

כן בתורה.
כח) ותתבונן עוד ,אמרו בנמרא סופה לב) יומנן
שמע בת
כהן
מבית קדש
י
ד
נ
א
ח
נ
א
ל
ו
ל
ז
א
ד
הקדשים נצחו פליא
קרבא לאנפוכיא
גו'וכתבו אותה שעהוכיוונוובלשוןארמיהיהאומר,
ופירש רש"י ,נצחו מליא וכו' שהלכו פרחי כהונה
בניביתחשמונאי להלחםעםהיוניםלפנייוםהכפורים
ונלחמו ביום הכפורים ושמע יוחנן כהן
(זה)
י
ד
נ
מה
כשהיהעובד עבודתיום הכפוריםנעיי
ן שכתבתי
עיל סימן נ') על כן הזכירו את יוחנן כהן נד%
בהודאה
כס)הנהאמרובגמרא (*ק4סו)תקנוי"נהשתחוואות
בבית המקדש ננדי"נ פרצות שפרצומלכי
ת בבית המקדש וכשגברו החשמונאים נדרום ,הנה
י
כתבנובמקום אחר(ברכה משולשת שקל'פ"י מ"ג)דהר,טעים
היונים בטונה פרצוי"נ פרצות שלא הניחו לישראל
לעורר הי"ג מדות של רחמים ,והנה החשמונאים
החזירו עפרה ליחצנה,ואיןכאן מקומו להאריך ,והנה
מהטעיה"ו ב"ן יוהנ"ןי"נ אותיות לכוונה הנ"ל.

קי

י כהניםבנילוי,
ל)כדשן.נקוטה הנס והנטועה עליד
עיי
ן בזוהר ("8ג הטה) ובמקובלים (ע" 8שליה
ן הס"מ שנאבק עם יעקב אבינו הלאשרת
טפת)בעני
ו
כ
ר
י
ל
ע
ב
ק
ע
י
י זה
לב סקוינע בכף ותקע כףירך
יד
נפנם אור ההצד( ,על כן נפסקה חנבואהבשיק
החפישי שהוא ננד חו"ד שנהפך וט' כלהיום דו"חן
קוד קודםבשלףהדיבחינת נצ"חכיבהדיהוצאוכו'
כמו שכתבתי כמה פעמים) ,והנה הנס דחנוכה היה
לתקן אור ההפד (הארת הנרות הוא מהארת אור
הננוז כמו שכתבתי כמחפעמיםוהוא במקום נבואה
כמו שכתבתי כמה פעמים) ,על כן ניתקן להלל
%חודוו 4והנה המלאך שנאבק עםיעקב בא לקפרנ
אותו להיות שאמר (טפשית כ 8סט עשר אעשרט לך
4

4

נ) ש"וישטטשטרמטשןנ
כא) שיק 44ע טוטושט.

פז

%אעיטר אתבניע הנה עמדיעקב ועיטר אתבניו
ונפללוי בנורל לחלק חש"י כמבואר כל זה בתרנום
המיוחסליונתן (שט  %סקובדברי חז"ל כ 4והנה תבק,
תחלתאביקתוהיהעל שלא החריש המעשרמהבנים,
ובהפרישו את לוי למעשר הנה היה תיקון ,והנה
בעת התאבקו ותקע כף ירך יעקב נפנם ההו"ד ,על
י הכהניםבני לוי,
כן תיקת אור ההו"ד היה עליד
הבן הדבר היפב,וניתנוהימים להו"דותיהלל

לא) עוף אפרש לך פעם,כי כפנם ההו"ד דקדושה
הנה נתנכר ח"ו הו"ד דמפרא אתרא זה
לעומת זה( ,לזה תמצא בעוה"ר עיקר החסררות
האומות על ישראל בשמדות וגזירות כבשוטת היה
באלףהחמישיהו"דכלהיוםדו"חכמושאמרהכהסב
אנשי ח)והודי נהפךוכו' ,ומה שקדם החורבןוהגלות
עוד קע"ב שנה קודם אלף החמתני בסוד הכתוב
(גבישית ג סו) ואתה תשופנו עק"ב הואכיבהדי הוצא
וכו' כמו שכתבנו לעיל ,ובעונותינו שרבו המטו מה
שיצאו נם מן אלף הששי) ,והנה הז' עממין שכבשו
בניישראל הם חג"תנהי"ם דטפרא אתרא ט 4וסדרם
מקובלבידינו מפי כבוד אדומ"ו הרב הקדוש כק"ש
מו'יעי"צ[פיובלע)זצוק"ל,הכנעני חסד דספרא אחרא,
החתי נכורה ,האמורי תפארות תפריזי נצח ,החוי
הוד ,היבוסי יסוד ,הנרנשי מלכורן ותנה תחוי הוא
י אביקת חס"מ
הוד דספרא אחרא שנחגבר עליד
עםיעקב ,הנה המלחמה הראשונה להתגברעלהחוי
(הוד דספרא אחרא) ההיאורץה,מתנכרים בזה שמעוןטוי
בשכם החוי נשיא
והנה ריהוטי י" "8ה
ם
י
ר
מ
ו
במצוה א
לו גמור ,אבל שמעת אבד
העמלתתח
מ
ויבשפים,להיות בשכםקינאעלהזנותוכשיפים
ק
ר
,
'
ט
ו
ר
א
ש
נ
ו
ה
ל
ע
מ
ה
ת
א
ז
ה
ל
ע
,
י
ו
%
ם
ג
ן
כ
בכאן
תיקון אור ההו"ד יהחשבר על הוד דספרא אחרא
י הכהניםבנילוי המשתיל בנטוה ,ובזה
הוא עליד
רובין כוונת הקליפהיון
 ,בעת התגברותםנזרו (שנבוח
י ):בהגלה הנשאת וכו' תבעל לפפסר הטפלה ,וההא
כעניןשקיטההחויבמעשהדינה,והכהניםהחשמונאים
בנילוי בהישברם (נטיהן 5ם) גזרו  %בת טל נכר
לששות משמדת לכהשמררב

לב)ועוקש

בה שלהטיה ,נעשה חנם ש חי מנהג
הגה בוש%חי
ומבני פנח ( 4ט ט ט 4

ניתן

בנבי

מאמריחרשיכסלומבת,מאמרד,הללוהוותה

ניתןלו בריתשלוםשיהיה הוא המבשר שלום במהרה
בימינו בנאקה האחרונהנעיין שם בתרגום המיוחס
ליונתן) ,והנה נקראהימים האלה חנוכה שהואחינוך
והרגל לגאולה האחרונה נאשר כתבתי לך כמה
פעמים ,ועוד יתבאר אי"ה ,והנה אמרו רז"ל במדרש
(שהש-ר א ו)ביום שעלה אליהו (ההע פנחס) למרום בו
ביום הועמד מלך לאדום (הוא עש"ו שונא שלו"ם
חויטבניה דדין וכו') ,ממילא היום שיבא פנחס הוא
אליהו בהחזרה לבשרנו בשלום תתבמל מלכות עשו
שונא שלום והיתה לי"י המלוכה הוא יום המקווה
לי"י ,והנה להיות הישועה הזאתבביטים מלכותיון
היהכעיןחינוךוהרנללגאולההעתידה במהרהבימינו
שיבא פנחס אליהו לבשרנו בשלום ,על כן הנס הזה
נעשהעלידי הכד,נים מורע פנחס ,הם המברכים את
בני ישראל בעלזם ,ונעשה הנם בנרהיא שלום בית

כמו שאמרו רז"ל

(שבת כג )

י בקדש ,טעם שנעשה הנס עלידי כהנים,
לג)ררגניע
(והוא דרך חידוד פממיא דאורייתא
סבין) ,הנה כתבו הראשוניםגג) פעם שנפלו
י
ת
ר
ש
י
ז' עממין מן הע' אומות ,מפני שיש להם בעולם הזה
דין בנות ונוטלין רק עישור נכסים ,ולעתיד במהרה
בימינו יירשו הכל כדין בניס ,ועוד כתבו טעם היות
שניתן לאברהם אבינו הכהונה וניתן לו המעשר (כי
יוצאיןידי חובה בנתינת מעשר לכהן ובפרט כשאין
בןלוי ,נראהלי) ,וכתב הרב הנדול מו' חיד"א זלה"ה
ודבש לפי מלרכת א אות ב) דנפקא מינה בין ב' המעמים
אי מצי לסלקינהובזוזי ,דאי המעם כהוום
הוא
י
י
נ
ע
ל
,
י
ז
ו
נ
ב
ה
ז
כ
ו
מעשר לכהן לא מצי ל0לקינהו
אמרתי
טוב טעם על מה שאסרו רז"ל (ב"ר צח יב) אשר כל
השבמים הניחו בארין ישראל יתידות הארץ( ,היינו
שהניחו מן האומות בחלקם בארץ וישימם למם עובד
והורש לא הורישום) ,מה שאין כן יששכר לא הניח
יתידות הארץ ,ואמרתי המעם ,דסברת הכיבמים
וכהניחו אותם ולקחו מהם מם ,הוא ,סכרו דירושתז'
הוא ממעם עישור נכסים על כן יכולין לסלק אותם
בזוזי ,על כן נתנו את הכנעני למס (שופטים א כא)
כב) מיין שדמט"ר א לז ,ילקוט סוף יחזקאלסי' שסג.
בג) הייןאייר מאמרגסימן וזו"נ
גד) 1ייזסגלהצמוקותואתעגןאופןרנג.

"

יששכר

והורש לא הורישום מן הארץ ,וסברת יששכר דנם
בעולם הזהדינםכבנים,דאי הוהלנוהדין בנוותהרי
כתיב בתורה (יבהם ש ים) %מדתם אותם את בניכם
(קי"רז ) %א בנותיכם ,והנה יששכר הוא העיקר
העוסק בתורהדןדיןזה מדנתןלנו הש"י את התורה
על כרחךדיננו כבנים ,ממילא על כרחך טעם נתינת
ארץז'עמסיןלנו הוא מפעם כהזנהואי אפשר לסלק
אותם בזוזי ,על כן לא הניחו יתידות הארץ ,והנה
מלכותיון עמדו על ישראל להשכיחם התורה ,וכיון
שאין עסק התורה ח"ואין כאן הוכחה שארץ ישראל
דוקא של ישראל ,כי יכולין לומר שניתן להם ארץ
ישראל ממעםעישור נכסיםויכולין לסלק אותם בדבר
אחר ,על כן בשעת הנס שחזרו ישראל לתורתם נר

י

י כהניםדייקא,
מצוה ותורה אור נעשה הנמעליד

להורותגוניתן להם הארץ מטעם כהונה ושלהם היא
עד עולם 151( ,בסיתות התחבר ולי"א "1ס דבש לפי בססנו
דברים נושוימ4

דגני
ה תמצא טוב מעם במה שכתבתי לךגג) לדעתי
שעל פי החשבון נראה לידת יששכר היה
בכסלו חנוכה ,ש ק שבט יששכר לא הניחו יתידות
הארץ ,והנה המנהדרין שהם יצטבט יששכר הם היו
מביתדינו של חשמונאי המה תקנו ההודאה ,ויתבאר
אי"ה להלן (מאמר ה סיסז  0בענין מה שאמר יעקב
קנטר אפשרנו וברין עישורין היינו חוכים ,והנה
כשנאבק המלאך עםיעקב בקטרגו על מעשר הבנים
ם לעבודה,ובכדישיהיה חומש
הנהנתן אתלוייוכי
נתן את יששכר לרירה ,וכוכבתי שם בשם הנדולים,
מעשרהיא בסוד ה' אחרונה ,וחוטט בסוד ה' ראשונה
בינה ,והנה יששכר ניתן לחוכים ,על כן יסד הפייטן
י שמונה
(יסר מנוו צור) בני בינה (היינו ישומכר)ימ
קבעו שיר ורננים ,וכיון שהם היו הקובעים שיר
והודאה ,הנה בדקדוקהזכירו הכהונה בהודאה להורות
על סברתם כנ"ל ,הבן.
לד)לאנני מוסיף חוכים ,נעשה הנס עלידי כהנים
בנילוי,ישלהבין הדברעלפי מה שכתב
במגלה עמוקותס ).פרשת (וישב) (מקץ ס "1ק גלות
יון היה לתקן חטא מכירתיוסף ,מל"ךיו"ן בגימטריא
יום"ף( ,ונראהלי עוד ,המלך התיטע הזה היה שמו
אנטיוכ"סכמבוארביוסיפון,הנההואנםכןבניממריא
יוס"ף

בני

פפההדשיכסלופסת,מאמרההללשידאה

יום"ף זה לעומת זה) ,והנה יוסף היה בן זקונים בר
י (ב"ר פך )8
חכים חואליהכי זקן זח שקנה חכמה,כ
חכמת התורה שלטד יעקב מן שם ועבר מסרח לו,
והנה (תהמם קה ה) לעבד נמכריומך למצרים שטר שם
הם חכמות החיצוניותו הנה מחפנם הזה נתהווה
באחרית מלכות יון נקרא חשך חכמות חיצוניות
חכמתיוןכסילכחושךהולך,והנהרצולהנבירחכמות
חיצוניות ולבטל חכמות התורה ,הנה בעת הישועה
ויאמר אלקים יהי אור ,ונעבטה הנם בשמן (הרמז
לחכמה כמו שכתבתי כמהפעמים) ובמנורה העומדת
בדרום (נ"נ כה) הרוצה להחכיםידרים
רעל כן תמצת טוב פעם למח שקליה יהודא
למימרפסיה בזה הנם שנעשה מלכות

אחרתלפי שעה,להיות שהואהיההיועץלמכירת

יוסף,ואתיא כמאן דאמר בנמרא(סינוריוו)בוצעברך
(תהליםי קקאיעליהודהשקיטה פשר,עלכן לאהיה
הנם שידוכי לא היה באפשרי לברך על הנם אם
היה נעשה עלידי יהודה,כיהיכי דלאליהוי בוצע
ברך ,הסכת הטמע דברי חכמים וחירותם.

יהנה

י ששתק באמורלו שמעוןאחיו (ברגשית לז כ)
לו
ועתה לכו וכו' ,הנה כעת מסר נפשועל חכמת
התורהועל ישראל ,קנה שם טוב קנהלעצמו ,המלוכה
לפי שעה ושם פוב לדורותיו בנר מצוה ותורה אור,
וסיפור ההודאה בימי מהגביהו בן יוחנן כהן נדול
הבאמבנילוי לתקן חפש מכירתיוסף,הבן.
לה) רמאלה הדברים תמצא טוב מעם
ט"ח הו
מ הנ"ע) מה שנהנו העניי(ם
ממילסבב על
ט ו) רובם שלעניים מן שבם
הפתחים בחנוכה( ,נ"רי
שמעטשקיללאוריםיעקב (מששית שז) אחלקםביעקב

ואפיצםבישראל (ע"שהיא קנה)להיותסופריםומלמדים
עניים ,והנהנודעמ"-ג רלו) מדתיוסף הואיסודברית
קחץט פתח הנוף כמו שכתב בזוהר (""ב ל ).בפסוק
(שטות יכ כק ופסח יקי על הפתח ,זה פתח הנוף,
והנה שמעון שאמר ועתה לכו וכו' על יוסף שהוא
פתח הנוף ,הנה רצה לאבד צינור הכחטפיע פתח
הגוף ,ש כן כעת החש מקבל על הפתחים בסיבובו,
כה) עיףב81יד כדג שםשש"ל שאןסגד,הריץמיקוותשושנים
במו"ס קרסום זץיטש"י ,וכא' רגלישיחסחט,טע כ בהן
גדול

יששנר

פה

והנה שבםלוי שתיקן תפאו בעת ההחש במה שממר
נפשו כנ"ל ,הנה על ידו זרח אור לישראל בפתחי
בתיבני ישראל,ושמעון לא מסר נפשו לתקן כמולוי,
על כן נהנו העניים (שהם ברוב) מן שבם שמעון
לסבב על הפתחים לקבל ,והוא כעין הצדקת הדין
וקיבול מאהבה ובזה יתכפר עונם ,הבן הדבר.

לו) נררל .נעבטה הנם עלידי כהן נדול ,כבר ידעת
(פטף 4ור משרכת כ אות ס) כהן הדיור רומז
בנצח ,כהן מתם בחמדנהג כהן נדול בחכמה ,והנה
מלכותיון רצה לבמל חכמת התורה ולהנביר חכמות
החיצוניות חכמת יון (כאשר יתבאר להלן ברצות
י כהן נדול הרומז לחכמה
השם) ,הנה הנם עליד
(זח" 8קכא ).אורייתא מחכמה נפקרו התחלת התורה
בראשית מתרנמינן בחוכמתא (חילים קש י) רב"טית
חכמה,ויתבאראי"העודלהלן
לז) ועוף יהבאר לך בירור שאון אמריץ בנמרא
(שנת נא ).מצאו פך אחד שהיה מונח
בחותמו של כהן נדול ,הנה הנם לאהיה במקרה,יש
להתבונן ,למה מצאו פך דוקא ולאכלי אחרוג נםיש
להתבונן ,למההיה חתום בחותמו שלכהןנדעדייקא,
וכי מלקא דעתך שכךהיה המנהנ שהכחן הנדולהיה
מחתים השמנים ,ונם אם תמצי לומר שכך היה
המנהנ למה כהטמיענו החידודו ,הוה ליה למיסר סרנם
מצאו הפך חתום ,ואחשבה לדעת דברי הכמים
וחידותם ,דחנהנילהלנו ם האריז"ל במולשה דהמן
(פיעו" שהש פ"ו) שהוא היה יונק (כנטמרי הנבורות)
הנבורות הקשים(נודעכיאותיות מנצפ"ךה'נבורות
הם) ,היינו הוא היה יונק משני נבורות הראשונות
מ"נ דמנצפ"ך ,והארורה זרשמןצ' דמנצפ"ך,וחכמיו
היועצים לו מן פ"ך דמנצפ"ך ,הנה תראה שהחכמים
הרעים המתחכמים בחכמות חיצוניות המה יונקים
מן שמרי הנבורות דאותיות פ"ך דמנצפ"ך*)5( ,יז
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פתים בתפארת (דזע"ר אנפין) ומוטם והלאה מתחיל
מתגלות ההצמח אבא ,שלכן בנ"ך שומאגבורות נצח חוד
משם

בני

טמףהרשיכמלופצת,מאמרל,הללוהורשה

משם יותר התגלות החכמכן של כן גם הקלעית שיונקים
מן שמרי הנטשות שתןשיניקתן מן גבורות פ"ך הן המה
חממם להרע לנכפות עולטותחייכניות ,הבן הדברויסב

להנה כבר כתבט עיקר התגברות היונים היה
להיותם נינוד לחכמות התורה ורצו להגביר
חכמות חיצוניות יונית*) ,הנה היו בודאי יונקים
*) הס"ה
משמרי הנבורות פ"ך
להם להגביר

והת /כית

את
כח
השה
עצמם בזה מחמת
הפנם שנגע הס"מ בכףירך
יעקבונפגםההע"ד (ש-ג רמ)4
ובהדי הוצא וכה ,של כן
תמרח שהאלףהחמישי מדת
הע"ד כל היום דצ'ה סוד
ינטעי ח)והו"די נהפךשלי
למשחית ונהפך וח"ד לדתה,
תקדם החורבן עוד באלף
הרביעי קע"ב שנים בסוד
(גיאית ג סו) ואתה תשוננו

נבורות נצח
שהיה להם התנכרות
חכמותחיצוניותכדחזינן
בחכמיויועצי המן כאשר
למרט מתורתו של מרן
האריז"ל כנ"ל ,ומעתה
כעת התגומם הש"יעמלה
גם בזמן הישועה מצאו
פך (דקדושה) דייקא ,עק"ב כי (ב-ק צב ).בהדי
הוצא לקי כרבא.
וחתום בחותמו של כהן
נדול דייקא ,כמו שכתבתי לעיל כהן הדיום בנצח
כהן סתם בחמד כהן
בחכמה ,להורות לנוכי
דירן נצח ,הש"י האיר אור החכמה וכשבמלו חכמת
ית חכמת החיצוניותן ובזה תבין ביותר גם כן מה
היה הנס ביום הראשון ,כי זה עיקד הנס שמצאו
פך כנ"ל וחתום בחותמו של כהן נדול הרומז לחכמה,
הבן הדבר ,וטעתה תבין שפיר נם בנוסח ההודאה
מה שהזכירו שהנס נעשה עלידי כהן נדול דייקא,
ז מאמר  1ס" א ,מאמרי טה א)
ועוד יתבאר אי"ה( ,עיףיקמ

נדי

לח) תשמונאי.

מצאתי כתוב בספר דבש לפי

(מערכה ח שת ז) מהרב הנדה מו'

חיד"א זלה"ה,ההטמונא"ייאשי תיבות חדש שבת
מילה (הם הנ' מצות שרצו היונים לסמל כמו
שמבואר במדרשי חז"ל (עגן פתלת אנסיובוס),ונם (צ"ל
ונם) נרות אותםיקיימו,ועיין מה שכתבתי במאמרי
ט הדש (סימר כ סיפן  1דף טא).ונענין הנ' מצות אלו
ריה
שרצו היונים לבמל ,ונראה לי ,שיש לרמז גם כן
בראשי תיבות חדש 2,בת מילה אמרויונים ועתה
נתקנו,ועיין (שם] במאמרי ראש חדש מה היה כוונת
היונים ברצותם בפרמית לבמל הג' מצות הללו,שהיו
רהטים להגביר אלו השלשה כוכבי לטע הסורים על
הדיןהיינו לבנה מאדים שבתאי ,והמה נכנעים אל

יששכר

י הג' מצות הטו,
ישראל להנהנת התורה ש יד
י מצות
,
ה
נ
ב
ל
ל
ע
י מצות וטבוע
יד
שבתאי ,עליד
קידחת החדש ,מאדים ,עלידי מצות מילה ,ודברה
מזה במקומו (שם וף סב ע"ד) בפסוק (בראשית לגיה)ויבא
הקב של"םרפוטי תיבות הג' כוכבים הנ"ל ,אק כאן
מקומולהאריך,הנהלפיזה"טלרמזעוד,ההטמונא"י
האשי תיבות הדש (החש לבנה) שבתאי וקאדים
והמה נכנעין אל ישראל ,הנך רחשה שהכל לא היה
במקרה ,הבן*).

*) הג"ש
נרמזהעניו הא בפסוק אחד בנצרה (שצלת  1טסובנייצהר
קרח ונפגוזכרי ,רמוובנייצהר (רח"ל ההשלדות של

היצהר ,החט בשת נס השמן בעף חשמוגאעג הלא הם)
קר"ח (רשמניתיבות קדושת האש הדש) ונפ"ג (אתונןגפ"ן
דרגאדיוסף סוד הברית,רעליה נאפר ות"א כרעשית  08סב)
כגופן דנשהב ,וכמו שנאמר בחלום שר המשקים (בראשית
מ ט) והגה גפן לפני ,שראה בחלומו גפן היעו יוסף הוא
לפנת) וזכר"י(דייט שברע נאמרביה נשמות ב ח) זכור את
יום השבת).

לם)841נ2נ אבאר לךעוד ,נקרא הכהטפחה חשמונא"י,
י מה שאמרו רז"ל (ביבקי)
נראהלי,עלפ
הנחטא אשהצריךשיבדוקבאחיה,והוכיחוזה מאהרן
הכהן שטת  1כקויקח אהרן את אל"טבע בתעמינדב
אחות נחשון ,הנשיא ההעשון שבעזראל ,ולא דבר
ריק החש שנלמד הדבר דוקא מאהרן הכהן ,אך הוא
להורווע שנשא אהרן אחות נחשון שממט יצא חומר
מבזע נטי המצליח למלוכה ,על כן זכובניו באחרית
על כל פנים למלוכה לשעתה בימי החשסונאים ,על
כן חשמונא"י בניממריא נחשו"ן עם הכולל ,להורות
שנכללו נם המה במלוכה ,להיות שבאים נםכןמזרע
עמינדבבימי נחשון ,אבל הוא רק מלוכה לשעתה כמו

שכתבתילעיל

מ) לבזוק תבין המסורה ,בתורה נמסרה וכהן ארשף
חשס"ף,היינו תיבת וכהן אחד ר"מ פסוק
(ויקרא כביא)וכהןכייקנה נפשקנין כמפוהייהאוטהר
שהואקנין כספו ,ואחד סוף פסוק(יצא ב ו) מלךוכהן,
להורות שיני שהכהן בראשיתו נשא אשה שהחש
קנין כמפו ,אזי נתהוה אחר כך באחרית מלך וכהן
בימי החשמונאיםניתן להם מלוכה לשעתה ,ויתבאר

יה

עוד אי"ה

ובניו

בני פתהי9
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מא)ובניו .אנחחי
ת באוהו הנם כהן גדת הרמוז
לחכטהבפושכהבתילעיל(סיטןלו4וגניו
על כלפנים נחשביםלכהז מונם (רפוז לחמד) ,ולכהן
הדיופ (הרפוזלנצח) ,הנה הכלהיה בהשגחהעליתה,
להורותלבני ישראל נודל הגם ומאיןהיו כלהנימים
האלה ,דהנה הנצחון שנצחו את אויביהם ונמסרו
רביםבי
דסעפיםוכו' הנה החש בחעתנצ"ח ,והנה ס)
עיין במפרמידורו של שבתףייש אענף קביאךהחילוק
בין חמד לרחסיכע כי רחמים הוא ,כשמרחם אחד
על חצירו תותן לו פבוקשו המצפרך לו ,וחמד הוא,
כאשר טחן לו יותר פמבוקשו דבר שלא עלה על
דעת המבקש ,ופירש בזה מה שאפר העבד (בכושית
ן ע) והיה הנערה אשר אומר אליה הפי נא כדך
ואשתה ואמרה שתה אדשי וגם גמליך אושקה (הנה
היא יותר מהמבוקש) ,היא האשה אשר הוכיחי"י
לבןאדוני(ראויההיאליכנםבביתו של אברהם אנט
החמד כפו שנאמר (פכהז ח חמד לאברהם,עיי
ן שם),
והנה באותו הזמן
נטועות ממר רבים ביד
מעפים תצחו
,
ם
ה
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דבר שהיו
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מבקשיםהשה זאתעל לבם לנצח אויביהם ,אבל
אחר כך הנה הפליא חמדו הש"י ביותר עם ישראל
עם קרובו ,בהראות להם נס הסנורה להאיר לחם
י פבחינת אור הננוז כסו שבתבת
לדורותיהם נרניפי
הנה הוא דבר שלא עלה על לב והוא יותר
סמכוקש הנה הוא בבחינת חמד כנ"ל ,והנה הנם
שנעשה בשמןדייקכןובפךדייקא,והיהחתוםבחותפו
של כהן נדולדייקא ,תעשה הנם במטרהדייקא ,הוא,
כיהיוונים רצו לבחל חכמות התורהורצולהנביר
חכסותהחיסוניות תכפתיוני 71והנה כאשר התנומם
הש"י עם ישראל עם קרובו ,הנה נעשה להם נם
י שטן רמז לתכפה כפו שאסרו רז"ל (מטית פה).
עליד
כל מקום שגשמןזית מצוי שם החכמה טצויה ,כמה
דאת אמר ושטיט ק 51שלח יואב תקועהויקח משם
(דייקא) אוטח חכמהכי תקועה אלפא לשמן ,ונעשה
הנס בפך הרומז לחכטה כפו שכחבתילעיל כפפוך
(מינק ל"ז),והיה חהוםבחוחינו של כהן
אושר

הדהי

איי,

י

י

נדי
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רומז לחכמה ,תעשה הנם בסנורה בדרום הרוצה
להחכים ידרים ,הבן ,ועוד יתבאר אי"ה.
אודי הדברים האלההרי שלךלפניך ,בדקדוק נפלא
ביארו ולסנהדרין בית דיט של כשמינאי
בהודאה שנתקנה לדורות שהיה הדבר הנפלא ההוא
ביפי פהעעיהו כהן נדולובניו ,לרטזעל חכמנה חמ"ד
נצ"ח שהישומם הש"י עם ישראל עם קרובובימים
ההם בוטן הזה פכל הארות השו ,השתה הבן.

פב) בנובח ההודאה דפורים ביארו מקום הנם
בפרפותבשהדןהגירה,ובההתשההזאת
לאביארו ,וטנאה ,דהנהבפודיםאיןאומרים הלללוכד
פעמא (טילהי).דאין אומרים שירה על הנם שבחוץ
לארץ*),עלכן בההודאה
*) הגט
דטריספורפיםמקוםהנם רקעל2ס שבארץישראלשם
מקום השדצת ושכיצא
כשחשן הבירה ,על כן נקראהל"לבגימטריא אונע
אין אומרים הלל ,ובכאן סוד הכחוב (דה* 8סו לס
פפייפין להודות ולהלל והל"ל ל"ע ,יחמא שלים
(ברו"ח שזו סיב) ,על כן קום
וכו' פפילא פובן שנעשה בהזשקראה שרטים מקום הגם
שהיה בשושןהגירזו
בארץ ישראל ,והישבונן
פה שכתבנולעיל שהיה
ל
ע
ם
נ
ה
ידי כהן נדולובניו
הרומזים ש חכם"ה חם"ד נצ"ח בנימפריא נאר"ץ

מג) ע1ך תתגונן ,קבעו שפתתיפי חנוכה ,שס"ת
בחיבור בלהימיםיחד כנודעכו) ,הנה הם
קצ"ב שעות כממפריהודייהבנימי"ן ,הנה מורה על
הנם שנקוטה בבית הפקדש מקום שהוא כשותף
בחלקו של יהודה ובחלקו של בנימין ,ועוד יתבאר

אי"ה.

מד)כשעמדה(סיטתיולילאתיקנולשתהחגברות
או שליפה וכיחיא רק תקט לוסר
כשעמדה ,ואוסר על פי דברי סרן האריז"ל ,הנה
כתבמס הצלםדקליפההואכך,טצרים(כתרדקליפה),
בבל (חב"ד שבה) ,פרםומדי (ב'ידים חמד גבורה),
(יס (נטיה יבםסינייהו סוכיומינייהו איפרכי),ית
(תפארת שבח) ,אדום ה"טסעשל (רגלין דקליפח),
ת תפארתדקליפה ,והתפארת
חשלפיזה הנה להטתי
כשל  %הטף ,פם"מש היה בה נם כן כח מלכות
הרבעות שהחשבחריערנלין,עץכן במפלטה נעשה
2ס

בנבי

מאמריחבטיכסלומבת,מאמרדןהללוהודאה

נם באורמעין דונמא דלעתיד אורו של מלך הכהטיח
אור הננוו ,ש כן אמרו כשעמדה מלכותיון שהיה
בהם כח הרנלין נם כן ,על כן בעת הישועה באו
בניךוכו'והדליקונרותסעין דונמת הנאולח העתידה
("ח" ס יט) והיה לךי"י לאור עולם במהרהבימינו
אמן.

מה)ונראהליעוד ,שהואבכוונהמיוחדת מה שתקנו
באלו ב' ההודאות דחנוכה ופורים לשת
ע מה שכתוב בזהר (ח"ג רפה)
עמידה ,ואומר ,דהנהידו
הסוד שחטמה לב לג)כי נגע בכף ירך יעקב (הס"ס
בהאבקו עמו) ונפנם ההו"ר ,והנה נצח והוד תרין
פלני נופא ובהדי הוצא וכו',עלכן נסתלקה הנבואה
זמן רב כל כך בנלותינו נלות אדום,איטר שרו הוא
הס"םאיטר נאבק עם יעקב וננע בכף ירכו ,וכבר
יגש פ"קכי הנהו תרין מועדים חנוכה
ידעת
(סחף"
קנו החכמים הלא המהתיקוני נצח והוד,
ופורים שתי
תהוברמז מה שאמרורז"ל (ב"ביכ ).חכםעדיףמנביא,
כי הנבואה (הבאה מנצח והוד,מימין ומשמאליניקת
י הפנם,
הנביאים נצח והודוכו') הנה נסתלקהעליד
וחכמים ברוח קדשם עשו ותקנו לשם ולתהלה הנהו
תריןמועדים לתקן נצח והוד
רחץלשון הזוהר (ה"נ)וישלח קע"א ע"א) ,ומאןדלעי
באורייתא ולית מאן דסמיך ליה ולא אשתכח
מאןדאפיל מלאילכיסיה לאתתקפא,על דאאורייתא
משתכחא בכל דרא ודרא ,ואתחלש תוקפאדאורייתא
כליוכחש ויומא,בגין דליתלוןלאינון דלעאן בה על
מה דסמכין ,ומלכו חייבא אתתקף בכל יומא ויומא,
תא חזי כמה נרים חוכא דא ,ובנין דלית מאן
דאסמיך לאורייתא כדקא יאווה איתן ממכין חלשין
ונרסין לאתתקפא לההוא דלית ליה שוקין ורנלין
(דכתיב ביה שחששית ג ע) על נחונך תלך כדלקמן)
י אלקים אל
לקיימנו עלייהו ,פרטו ואמר ויאמרי"
הנחשוכו',כחשיעלנחונך תלך ,דאתברוסמכיןדיליה
וקציצורנלויוליוןליהעל מה דקאים ,כד ישראל לא
בעאן לסמכא ליה לאורייתא אינוןיהבין ליה סמכין
הדוקין לקיימא ולאהטעקפא בהו ,תאחזי כמהעקימו
וחכימו אתחכם בההוא ליליא ההוא דרכיב נחש
(היינו הס"ם הנאבק עם יעקב) לקבליה דיעקב ,דהא
איהו הוהידע דכתיב (שם כו טס הקע ק%יעקב 1כ,'1

חפי פסיק קליה דיעקב,כדין והידיםידי וא',בנין

יששכר

כך אסתכל לכלמפרין לאבאשאליהליעקב המאפסקא
קליה וחדש ליה תקיף בכולא דרועין מספרא דא
ומספרא דא ושינון תקפין נופא דארטעקף בינייהג
וחמא תוקפא דאורייתא דאתתקף בכולא כדין (שם
לב בו)וירושכי לאיכול לו ,מה עביך ,מידוינע בכף
ירכו דאתחכם לקבליה ,אמר כיון דאתברו ממכיו
דאורייתא מיד אורייתא לא אתתקף וכדין יתקיים
מה דאמר אבוהון הקול וכו' והידי
ם וכו'( ,ש 5כז מ)
וחיה כאשרתרירוכו' ,ובראאיתחכםלקבליהדיעקב,
דהא בנין דאיתבר חילא דאורייתא אזיל ואתעקף
 ,וכד חרש דלא יכול לה לאורייתא ,כדין חל"כ
קיטו
תוקפאדאיתןדסמכין לח,וכד לא ישתכח מאןדסמיך
לאורייתא ,כדין לא יהא הקול קול יעקב ויהוןידים
ידי עשו ,וכד חמייעקבהכי כדסליק צפרא ,אתקיף
ביה ואתגברשיה וט' ,עכ"ל,הדי שלךלפניך,לומדי
תורהבעצמם הםבבחינתזרועות(עתם)ונוף(העולם)

היינו בחינת חנ"וע והתמכין דאורייתא המפילים
מלאי לכיסם ונותנים להם פרנסיכם המה בבחינת
שוקיןורנלין אשרהנוףנשעןעליהם והםבחינתנצח
והוד (איטר מהם יניקת הנביאים ,תה סוד שאמרו
רז"ל (ירטת  ).%כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא
למפילמלאילכיסם שלוכלמידיחכמים ולמהנהתלמיד
חכםמנכסיו ,אבלתלמידיחכמים עצמםעיןלא ראתה
אלקים זולתיך) ,והנה זה היה עצת הס"םוינע בכף
ירכו לבמל ח"ו מישראל תסכין דאורייתא שהם
בבחינת שוקין ם אשר כל הנוף נשען ש"ג

ידי זה בעוה"ר מתכפלת התורה ,והמלכיותאנטר
שליפטים מן ס"מ ונרהט דאתמר ביה על נחונך תלך
להם ח"ושוקיןורנליןויש להםעמידהבעוה"ר
נ(וותבנזי
ה
י תתבונן מה שאמרו רז"ל (היי הקהת כה כ5
כהלזה קם זהוכו').
ממילאלפי כל הדברים הנ"ל ,תבין שבדקדוק בדול
תקש בלשון ההודאה כשעמדה מלכותוכו'
(וכן בפורים כשעמדעליהם וכו') ,ובפרפות הוא הב'
מועדים השו אשר תיקנו לתקן נצח והוד ,בחינת
שוקע ורגלין דקדקנה אשר הס"ם צנם בננעו בכף
ירך יעקב ,הנה אנחנו מודים להש"י ומספרים
בהודרותינו איך קודם הקטועה היה בעוה"ר עמידה
לשונאינו,כיניתןבעחה"רשוקיןורנליןלההו 14דאתמר
ביה על נחונך תלך ,ואחר כך בעת הישעה עמידה
וקיום

מי

בני

פצוי חשושלופצת,מאמךדוהללחתולית

וקיום לגבראל ,והטפיל רשעים עדי ארץ ,וגבראל
יכוה לעד לעולם ,עלפי הדברים האלה אדרוש לך
אי"ה במקומו מה שאסרו בגמרא מתא כא):עד שתכלה
ונל מן השוק ,ובזה יתבאר לך תקנת חז"ל להרבות
בצדקה כב'מועדים הללו,להיותמןתמכיןדאורייתא
לכונן את התורה ולמעדה בצדקה ,הבן הימם.
.עםהיות שעלפי כשומו אומרו מלכוות
מ0מלכריו
היינו שלא המלך לבדו עמד עליהם רק
הטלך עם כל עבדיו וטריוויועציו וכל בני מלכותו,
עם כל זה עוד דבריםבגו ורשותניתן לדרורו ,ואומר
לך ,מלכו"ת בגיממריא ב' פעמים רמ"ח ,ההנה לכל
אחד מישראל "ט אורפנימיואורמקיףיכל אחדיש
בחינת רמ"חאיברים (והארכתיבדברים במקום אחר
(תשרי פאורי סימןז" ,והנה מזון הנשמות בנן עדן
(היינו הארה פנימיות) הוא מן התורה שלמד בעקם

הזה ,והמלבושים חלוקא דרבנן לטקיף הוא טמעשה

יששמ

רצונם ומגמתם היה להשכיח הרירה ,זה היה ורמם
בספרא אחראיו"ן בגימפריא גלג"ל ,הבן
מח)יתן נקרא כן שם המלכות הרשעה הזאות דהנה
קמו לבמל חכמת חתורה שהגביר חכמות
חיצוניות חכמתיון ,והחג מבחינת נחש דכתיבביה
מחמאת ג ק והנחש היה ערום ,והוא מבחינת דכר
תוקבאשבקליפה ,נחשבריחונרהטעקלתון,ב'פעמים
נח"ש בניממריא תשי"ומניןיו"ןבנין רבתיהחי"ק
בד"ר(,עיין מה שכתבתילעיל ,שם ראש הדורשעמד
לנגדם ונעלזה הנסעלידו הוא מהטזיה"ו נוסף בשמו
מספר קנ"ה ,על כן ניתקן מועד זה להודותיה%
שהוא פעמת הקנה,עיין מה שכתבתי לעיל (סימן
ד "סודר
מו"ב) ותבין) ,חרץסימו ב עליי
25185יך וטן
מם)עלעמך "טף8ל וכףעד 81חר 5ך
הנה מהראוי להשבונן ,בטפח ההודאה

דפוריםתקנוכשעמדעליהםהטןוכו'% ,א תקטלומר

כשעמד המן הרשע על עמך ישראל,כי הוא באמת
המצות  ,)%והנה האדם שלומד תורהומקיים המצות
כשלימות הוא אור מלכות שמים שלימה ב' פעמים כעין שפת יתר ,דבאומרו כשעסד עליהם קאי על
אמ"ה ,בסוד הכתוב(יימ" לא ש הבןיקירלי אפרים שלכהיהשאושריםעלהניסיםוכו'שעוריתלזנבותינו
וכו' רח"םארחמנ"ווכו',והנה מלכות הרשעהדקיימין וכו' בימי מרדכי וכו' כשעסד עליהם וכו'היית על
על ישראל לבמלם ח"ו מן התורה ומצות נקראים אבותינו הנ"ל ,הנה גם בכאןהיה מספיק שיאמרוכן
טלאת הרשעה ,והנה מלכותית הרשעה שעמדהעל כשעמדהעליהם מלכותיוןוכו',ימה תקנו לפרםעל
ישראל להשכיחם תורתך שהעבירם חוקי רצונך הנה עמך ישראל ,ואנב נדקדק עוד (הגם שיתבאר אי"ה
במקומו) ,אומרו בכאן ואתה ברחמיך הרבים עמדת
קראו אותם מלכות הרשעה ,הבן וקצרתי בכאן.
להםוכו' מהולשוןעמידה,ועוד נדקדק ,הנה בהודאה
טז) חרשנה.יון ,זה שמם לדראוןיחרפוועיונן דפורים לא נאמר רק סיפור הנטועה שנתלה המןעם
בגימפריא גלג"ללג זה היה כל מגמרכם בניו אבל לא נאמר מה עשו אחר כך בני ישראל,
להשכיח מישראל התורה ,רק להאפין שאין שום ובהודאה הזאת אמרו ונוחר כך באו בניך וכו' ופנו
הנהגה למעלה מן הנלגלים והכל הוא במבע הנלנלים
את היכלך וכו' ומהרו וכו' והדליקו נרוות
וייפיפת הכוכבינו והנה אנחנו בני ישראל בעת
צגותינו ממצרים נצטוינו במצוה הזאת %פת ש ג) והנה להבין כל הנ"ל הנה אדברה וירוחלי
יהמנורה,
החדש הזהלכם ,מסורבידכם ,החדש הואגלגל הלבנה ההגדוגבחולחקוי,הנסדחנוכהגעשהעליד
איטר הוא הוא הנלגל הקרוב אלינו ועל ידו נקוטה
הנה בודאי לא במקרה ההא ,ועוד נשובה
ונחקורה מה נשתנה הנס הזה מכל הניסים ,שכל
שפימת כל הכוכבים ,והנה הוא מסורבידיט עלפי
התורה ,הבן מאוד,ועיין מה שכתבתייש) במאמרי הניסים שנעשו לישראל היה הנס לצורך הישועה
5יא קכיאין כאן מקומו להרחיב
וההצלה ,והנס הזה דחנוכה לא היה לצורך הקטועה.
ראש חדש (אפ
ילכות הזאת מצד הספרא אחרא אשר
הביאור ,והנה ט
והנה לבאר כל הנ"ל ,אקדים לך מה שכתבותלמידי
הבתה"פ לאנסים תוים פקע קמה)על האיאמרו
נח
יש  % 1818זש%ן לקיל משפר נסימןכד.
לכ)ס) ששמיזוסשי
ט"
ג
רז"ל (ב*15ר  15ד)דנוזקיטה משח במעשה המנורהעד
לש) שלז2יטסומר 2פסן ב

ית

בני

טמריה"1נמלופתת,מאמרד,הללווידאה

שהראהלו הקב"ה מנורה של אש ,ומהראוי להתבונן,
למה נתקשה כנטה במעשה המנורה יותר מן כל
מלאכתהמשכן,ועודיקשה,דהנההש"ייודעתעלומות
לב ,וכית שידע הקב"ה אשר כחטה לא יהיה יכול
י ראיה,
להבין מועך האמירה והדיבור רק על יד
למה אמרלו הש"י מתחילה באמירה ,למה לא הראהו
תיכף מנורהעשויה,אבל הוא,להיות דמלאכתהכמטכן
ננד מעשה בראשיות וכמו שאמרו רז"ל פורטת טע)
יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים
וארץ ,ממילא מובן אשר למלאכת הכחטכןהיוצריכין
לידע צירופי מעשי בראשיות והנה עשרה מאמרות
הן במעשה בראשיתכי בראשיתנמי מאמר הוא כמו
שאמרו רז"ל (ר"ה לב) ,ומהראוי להתבונן למה לא
נאמר ויאמר כמו באינך ,והוא ,להיות שהוא מאמר
עליון שאינו מתגלה,כי בחינת המאמר אצלו ית"ש
הואבחינתשפעו המתנלה אלהנבראים,כדמיוןהכהטל
באדםשיאמרו [שהשן מגלהלאחריםפנימיותלבו,והנה
מועטה המנורה נגד המאמר הראשון בראשית ,דלא
נאמר ביה מבואר ויאמר ,שאינו בבחינת גילוי
לנבראים ,על כן נתקשה כנטה במעשה המנורה

באמירה(,והיוצא %הדאאלקי,13ברצותושיביןמשה

שמעשה המנורה ננד המאמר הראשון דאינו מבואר
בו ויאמר כנ"ל,כי אינו מהסג הנה אמר לו הש"י
באמירה ולא השיג ,אזהבין כחטה שהוא ננד השאמר
הראשון בראהטירע והבן ,ואי"ה יתבאר להלן וסיטן נ)
ביתר שאתבענין מה שאמרו רז"ל חיטא כס ).חתכה
לאניתן לטחוב).
ולקנה במאמר הראשון בראשיות שם (זח-א נד) עלו
ישראל במחשבה( ,יתץ בראשית ט א) ברוהטיכן
בשביל ישראל שנקראו ראשיות עם היות שלא היו
במציאותעדייןלהפריח מצותומעשיםפובים,המפיק
מחשבתן שלישראל מהשיפריחו אחר כך ,והנהידוע
בעת הצרה והזעם כשעמדה מלכותית ,לאהיויכולין
ישראל לכפל הנזירה ידי תתובה ומעשים פובים
ותפלה וצעקה (כאשר עשובימי מרדכי ואסתר),כי
סמכותיה ביחלו אורזם מן המצות %א הניחו אותם
להרנאמף ,ובעבור זה לא היה איתערותא דלהעזא (כל
כך לשימפיק לתשועה ולגאולה) ,רק היה הנם כעין
מהנשה בשבטית שהמפיק טו"טבתן של ישראל טה
שימנלו אחר כך מצות ומעשים טובים ,והמחשבה

ש

יששכר

הזאת היא שעמדה להעלאתמיין נוקבין איתערותא
ה הנם במנורה שנתקשה בו כהנה
דלהעזא,עלכןנקיט
להיותה נגד המאמר הראשון בראשיות שנם שם
המפיק מחשבתן של ישראלשיפריחו אחר כך מצות
ומעשיםאובים ,הבן מאד ,והנהחכמיישראל שבאותו
הדור ,ביודעם כל זה ברוח הקושט שהצרועה היתה
באופן כזה ,הנה בבואםלבית המקדשהעריכו עבודה
הראשונה הדלקת המנורה ,והש"י התנומם עמהם נם
במציאת הפך ,והאיר להם בנר באריכת זמן הדלקתו
שלא כמבע,לידע ולהודיע חיבתו לבניושקיטה להם
ישועה מעין מעשה בראשית ,היינו שהיה לבחינה
איתערותא דלתתא (הוא בחינת מיין נוקבין) מה
שיסגלו אחר כך מצות ומעשים טובים בעת הישועה,
הבן מאד.
1בנערזוץ תתבונן ,בלשון ההודאה אמרו כשעמדה
מלכותיון הרשעהעל עמך ישראלדייקא,
שטר כביכול זה דרכך עמהם לחוננם בשביל העתיד
(כמו שהיה במעשה בראשית בשביל ישראל שימגלו
אחר כך מצות) ,וזהו שאמר ואתה ברחמיך הרבים
עמדת להם ,היית עמדת על אופנם ופבעם ומנהנם

אשר אחרהישועהיודו לשמךכידוב,והיאשעמדה
להם הגם שלא היה בידם זכותעדיין ,עשית עמהם

מעין

מעשה בראשיות וכביכ %אתה עמדת להם,

אתה ערבת בעדם ובשבילם לפני מדת הדין אשר
אחר כך יעבדוך ויודו לשמך ,על כן אמר אחר כך
בהידמה אשר כן עשו זרע ישורון ,ואחרי כן באו
בניך וכו' והדליקו נרות וכו' ,עשו עבודה הראשונה
בנרות המנורהדייקא ,להורותהישועה באיזהבחינה
היה כי ידען והבינן ברוח קדשם כי ביד הדור
זכות אין כל כך ,רק לי"י הישועה מעין מעשה
בר"מט,ת*) מהשאין כן
*)"ג"ה
בנם דפורים לא הוצרכו על פי זה תפרש הכתוב
להזכיר בהודאה מה עשו ( ,תילים ט)ש"יהקטועם
בנ,
אחר הנטועה ,להעלאת מוין מקבין) ,זל
כי תעישררא
יקודם הישועה עמך ברכתיך סלה ,מה
וממפר ותעל שמברכת
צום ובכי
שועתם אל האלקים,הבן.
הפסק ,הבו

ן

ידלן:ם

לברץיתפרשלך הכהסב(חימםעביח)ברוךי"יאלקים
אלקי ישראל עבטה נפלאות לבדו וכו' ,דקשה
מה

בגי כשטף חףןכצומכתמטשרהיל

טחתה

אשהשגר

צא

פז משמקר חעאי ףש עשה ושפות לבת ,ומ והנה קודם אמירה צריכים להיות אותיות כמציאות
הוא הפתי אשר יאמין ש"ש מסייע ח"ו ,אך הוא ,לדיין לאהיוהאותיותבמציאותוהנהנבראו במאמר
הראשי ,וזהו שנאסר (טששית א ק בתמטית בך8
כאשר "ש איתערותא דלהעזא בפעולת מצוה ומעשים
מבים ,הנה הוא ית"ש ימהר ישועה ויחדם גאתה חלקים א"תהיים האותיווע ש ק ננוט ויאמן
שידי מעשה "שרל ,אבלכשאיןאיתערותא דלתתא במאמר הראשתכי לא היו אותיווע עד כאן דבריג
ח"ו בזכיות (אף שפי ק (טא ע סק לא יפגשי"י והנה במאמד הקדום הלזה בריאת האותיות זה היה
י מחשבוק של ישראל ,גבראל
מחשבה
אתעמו) הנה
עמה נפלאותלבדונביאךבלי ליד
איתערותא ,וההאשי"תיערותא דלתוזא הוא שהוא אלקי בשבע ישראל שנקראו ראשיוע הגםשיאהיועדיק
ישראלשעלו בהחשבה בראשיתהבריאה,קודםשעשו במציאותממילא לאמינלועדיין מצותומעשיםפובים,
מצות ומעשים פובים הפיק מחשבתן למה שיעשו המפיק מחשבתןלמיין גוקבין כשעלו במחשבה מה
שיוקמו אחר כך נחת רוח לפניו כשיהיו במציאווע
אחרכך בעת הבראם ,הבן הדבר
והנה בנם דחנוכה נעשה הנם במטרה דייקא,כי לא
נ)איאובהעוד לבארלךהעניןביתרשאתזובממיכות היו יכולין אז למנל מצות ומעשים פובים המטוב
הדברים ש דברי חז"ל ובנימפת ביאור
בתשובהכי לא הניחוםהיונים ,והמפיקלמיין נוקבק
הענין הנ"ל.
לבחינת איתערותא דלהעזא טחשבתן של ישראל מה
רז"ל בזמרא גימא כשחימ
ה נמשלה אסתר שעלהלפניו ית"ש מהיצבת ישראל מה שימנלו אחר
ה
ל
י
ל
ה
ף
א
השחר
ף
ו
ס
לאילת והשחר מה אילת
כך ,ש ק אנו אומרים בהודאה מה שעשו ישראל
,
ח
י
ש
מ
ה
ת
א
י
ב
ם
ד
ו
אמושרסוף כלהנימינו (רח"ל ק זמן
אחר הישועה ,מה שאין כאן בהודאה דפורים וכמו
דבימי כהשיח במהרה בימיט הנה כתיב (טנא  1ש) שכתבתילעיל ,אםכןהיה הנם דחטכהדמיס המאמר
כימי צאתך מארץ טהרים אראט נפלאות) ,ומקשו הראשון בראשיוע על כןנקיטה הנם במטרה שפי
(מה בשם הלמידי הבעש"ט
והאיכא חטכוע ומשניניחרה לככובקאמרינן( ,רס"ל מה שכתבתי
אמוזר ניחגהלכיזוב הנם במפר באותיות מה שאק שעשיית המנורה ננד המאמר הראשס בראשית אשר
קנס דחטכה לאניחגהלכיזובהנם במפרבאותיות),
לא נכתב בו ויאמר ,ש ק "קשה משה באמור לו
ם
י זה שורש
ל
ע
והנה מהראוי לבקבוק למה באסת לא ניתן הנ מעשה המטרה באותיווע והבין יד
המנורה הוא נגד המאמר הראשון שאיט מלובש
דחטכה לכרוב בין הכרעבים (כמו הנם דמדדכי
ואפזר) ,והנראה שפי מה שכחבט
דמשום באותיות וכמו שכתבתי בשם הרב הקדוש מורינו
ל
כ
ר
ו
ד
ה
הכי נעשה הנם במטרה דאו לאהיו
ראוי
הרב דוב בער ז"ל שלאהיועדיין אותיות במציאווע
ם
י
נ
ו
י
ה
כך ,תם בזמן הגזירה לא הניחום
להתאסף
ובזה המאמר הוא ראשית גלוי האותיווע הנה בזה
תשכל ותדע ,כיק שבנר דחנוכה המפיק נם גן
לשוב בתשובה בצוםובכי וממצד (כמו בזמן מרדכי
אם
 1שק לךכנום את כלהיהודים וט'),
מחשבתן של ישראל כמו במאמר הראשס בראשיוע
וקאסלתארת
ק
ר
י איתערותא דלתתא למיין נוקבין,
שה
הי
הטע ק נעשה הנם במנורה וכש שכתבתי לעיל,
היפיק לסי נוקבין מחשבתן של
שיעשו והנה במאמר הראשת נכתב ויאמר,כי הוא פרם
יןש"י אחרהישועה כמו אשר
במעשה
איבראשיות נילויאותיווע ש ק גם הט דחטכה לאניתן לכותב
נחתרוח לה
ל
א
ר
ש
י
ו
א
ר
ק
נ
ש
ל
י
ב
ש
ב
בראשיתנמי מאמרהוא,והוא
באותיווע בין והשבוק ויונעם לחיכך מדבש תופת
צופים.
ראשיות והנה לא נכתב ויאמר במאמר הראשנן,כי
הוא במחשבה שאיט מתלבשעדיין באותיורנ
נא)עלפיהדברים הנ"לרובין
( ,בסובר ח נ)
את הנרות מחוגמינן בהילקותך ,והנה
והנה כעתאפעים לך הדברים שפי מרי מרן הרב
הקדחם מורינו הרב דוב בער זזנוק"ל ,הנח אפקיה להדלקה בלשת בהעלותך ,והנה דרשו רז"ל
ן שתהא שלהבת עטהמאייה ,והנה
כתב קשיש י1יפ שוע דקלום לא נכוית לינת טנ)דמיינ
 ,להיות
ש"כלאמירהההכייאבאותיווע מעם לדבר מובן עלפי מה שפירשתלעי
יי
ויאמר במבשר הרופס,כ
שורש

יא

שי

אישרו

לעי

לעי

יא

בהייי

בני

האטריתעטיכמלופצת,מאמרההללודידתה

שורש המנורה נגד המאמר הראשון באין אותיות
עדיין,חשז הספיק מהשבתן של ישראל הגם שלאעוטו
מעשים פובים עדיין ,הנה כביכול התנוצץ ניצוצי
אורה לבריאתהאותיותמאליוכביכולבליאיתערותא
דלתתא בפועל ,על כןבעינן במצות המנורה שתהא
שלהבתעולה מאליה ,והבן
רוכזהנביןגםכן מה שדרשו (במדבר הג) 51עשכןאהרן
(רפ"י שם) להגיד שבחו של אהרן שלא שינה,
והוא לפלא מהו השבח הנדול הזה שהוערה כנטבחת
לאהרן שלאשינה ,ומהו המלאכה הגדולה הזאותולפי
מה שכתבתייונח ,משבחת התורה מעשה אהרןויעש
כן אהרן אל מולפני המנורה העלה נרותיה ,רצ"ל אל
מול ונגד פני המנורה ,היינו לנגד הדבר שמרמזת
המנורה בשורשההעליוןהיינו מאמרהעליון הקדום,
לנגד זה העלה נרותיה שתהא שלהבת עולה מאליה
(שם) כאשרצוהי"י אתכגטה ,ונתקשהבציוויבאמירת
האותיותעד שהראהווכמו שכתבתילעיל,וזהולהגיד
שבחו של אהרןוכו'.
נב)לבודןתבין גםכן האדקייטאל
ן להלכה (שבת כב)
הדלקה עבטה מצוה %א הנחה,כי הנחה
היא מעשה האדם ,מה שאין כן ההדלקה האדםאינו
עושה כלום בדבר הנדלק רק האור נאחז מאליו
ושלהבת עולה טאליה ,וכן היהענין הנם שלא חיו
יכולין לעשות מקנטים לאיתערותא דלתתא ,וכביכול
נתגלה אור הנס מאליו ,על כן נעשה הנם במנורה
וכמו שכתבתי לעיל ,על כן הדלקה עושה מצוה %א
הנחה ,והבן
נג) הכבאף לךעוד טעם מה שתקנו בהודאה הזאת
לומר כשעמדה מלכות וכו' על עמך
ישראל ,ובנוסח ההודאהדפורים לאנזכר שם ישראל,
אבל להיות יון הוא בחינת תפארת דקליפה (כמו
שכתבתי לעיל מימן מ"ר) ניגוד לתפארת ישראל
בקדושה ,לזה בדקדוק תקנו כשעמדה מלכותיון על
עמך ישראל דייקא ,ועל כן קמו להשכיחם תורתך
דייקא ,שהוא תפארתישראלסודהתורה,וכמו שדרשו
לב) שמז שם בטפר נתיך
כח"בי"ס נההש ,ט
י
תביינה להרמיז דף ,.8ועיייןשראל
שם משתיוג ועלז 08
קשל
דגש

לפימשרכתימיסוה
לג) עייןחומתאנד בלק 1נ.

יקטשכר

במסכת שבת
") בריך רחמנא דיהיב לן אוריין
י
תליתאי לעם תליתאי וכו' ,הבן הדבר היפב

נד)וירזפרש מה שתקנו כאן בהודאה כשעמדהוכו'
על עמך ישראל ,מה שאיןכן בהודאת

דפורים כשעמד עליהםהיינו על אבותינו שאומרים
בעל הנימים ,והוא ,דהנה המן הרשע עטר לאבד
הנופות ח"ו ,והנהעדיין לאהיינו אנחנו בעולם רק
אבותינו ועמד על אבותינו ,מה שאין כן מלכותיון
עמדו לבפל תורה ומצות ,והנה הגם שלאהיינובעתם
כברהיהלנו חלק בתורהכי (תדושא טנקיםג)  %נשמות
ישראלעמדועל הרסיני
נח) האבאר לר עוד את הנמצא כתוב ביתר שאת
ממה שכתבתי לעיל ,והוא ,דהנה אמרו
רז"ל (שהו"ר לה") זהב זה מלכות בבל ,כסףזה מלכות
מדי ,נחחטתזו טלכותית ,וכן הוא בחלום נבוכדנצר
ימשל ב לב 4והנה הוא בבחינת תפארת שבקליפה,
והנה כבר ידעת (זה"ג וטח ):במרכבת הקדותה מדת
תפארת היא עיקר שיעור קומה ועולה עד למעלה
ופתפשפ בכלהקצוווק ומדת תפאר"ת בקדושה נקרא
ישרא"ל כמה ראת אמר("ת" פ ק ישרא"ל אשר בך
אתפאשר ,והנה בכתבי האריאל (פכיי סי מערכתי
סיטןל)וכשכילבגדלות שם"טרא"לשהיארוהטיתיבות
כל השיעור קומה ,כח"ב חג"ת נהי"ם בנימפריא
"טרא"ללב 4והוא לרמז כמו שכגזברי לך ושפארת
חמדאל הואעיקרשיעור קומת הקודכן ומתפשפ בכל
הקצוות ועשה עד וכו' ,וטזה תשכיל ,קליפסוית הוא
נדחותבקליפה ,הוא תפארותכי כמף וזהב הםבחינת
חמד נבורה ,נחשת החש מבחינם תפארות אם כן
יון הוכש תפארת שבקליפה ,וטעתה תבין שבדקדוק
גדול אמרינן בטמח ההודאה כשעמדה מלכותיון
עלעמך אוראל ,שקנאתםהיהעל שם הנכבד ישראל,
12הוא מורה אחיזתם בקודש בכל השיעור קומה
וכנ"ל.
י מה שכוזב לק
נו) מעפשך לומר כפשופו ,על פ
ש לט
הרב הגדול מף חיד"א אהיהיב
י  01בשם המפרשים פירזת הפסוק (בפריר טד") מה
פובואוהליךיעקב(יעקב נקרא הגוףהפדראלי ,ואמר,
הדברים הטושים לגוףיהיהארעי כאהל),כשבנווניך
ישראל("טראלההא נשמתח"טראלי,ואמר,שהדברים

הנונעים

בני פטהישיכהופתח ,סטרדוהללוהודאה יששכר
הנונעים אל הנשמהיהיה דרך קבע),ולפי זה ,בדקדוק
גדול אמרינן בנוסח ההודאה כשעמדה מלכות ית
על עמך ישראל דייקא ,שכוונתם היה רק לאבד
הנשמעה והנההיה זהבהיפך מןגזירת המן,כי המן
עמד רק לאבד הנופווע ש ט בעת החרקה תקנו
שם שמחת הנוף לאטל ולשתותן ובנם הזה דחטכה
תקנו רק שמחת הנשמה להודות ולהלל,וזהודאמרינן
בנוםח ,ואחר כך באו בניך וכו' וקבעו שמונתימי
חנוכה אלו להודות ולהלל דייקא מפעם הנ"ל.

נז) לוץשכיחם תויתך .תקנו לומר להשכיחם ולא
אמרו לכפלם או להפרם וכיוצא,
והנה לבאר כל זה ,נקדים מה שאמרו במדרש רבה
מנחשית ב ק דרורו בזה הלשון( ,בראשית א ב) והארץ
הירזה רשו וכו' ר' שסעת בן לק"מ פיער קרייא
בסלכיווע תהוזה מלכותבבל שנאמרלדד"דכסראיתי
את הארץ והנה תהו 1"(,לפרש,וגהו,היינושהחריבו
4עעהבית שעמדת"י שנהוהחריבואותו בשנתתי"א
מני
ן תה" ,0ובהו זה סלכות מדי שנאמר (אסתר  1ה)
ויבהקו להביא את הטן( ,דרשו ויבהיל"ו לשון בה"ו
ת שהחשיכה עיניהן של
ל" ,0וחברך זה מלכותי
ישראלבנזירותיהן,שהיתה אומרתלהםכתבולכםש
קזז השור שאין לכם חלק וכו' ,על פני תהום זה
גלות מסלחת הרושעה שאין להן חקר כמו התחום,
מיד ויאמר אלקיםיהי אור זה אורו של סלך הכהשיח,
עכ"ל ,הנה לא הביא החנא הדורש שום ראיה
מהכותב ש חושך שיתגנהליון כמו שהביא באינך,
והנראה לומר ,דהכונה היא ,דכיון דרצו לכפל
מהאמונה שהיא חכמת התורה בראשית בחוכמתא
ורצו להנביר חכמות חיצוניותיוניות הנה החכמה
נקיא אורכענין הכבעבמישת ח א) חכמת אדם תאיר
פניו ,הנה תראהאפיו הםוטא
עלפי החכמה
והשכל ,ונמצאבדברי חז"ל (בחובות קח) רואהאני את
דברי אדמת,כי השכל והחכמה הוא המאיר והרואה,
ובהיתך בכסילות הנה נקרא חשך כמה דאת אמר
משה ב יק כם5ל בדושך הולך ,והנה כל החכמות
חיצוניות הן חמהכסיותלפני חכמת התורה שהיא
עיקר החכמה חכמתאלקייםעלכן המלכותיון שהן
המהחבטותחיצוניותחץטיצ
ולבפל חכטתחהערח
והקש  ,714וחכטותחחיצומותהן המהכס"~וע הנה

היך

ט

לבעבור זה נקרא מלכותיו
ן רחשךכסיל ברחשך הולך,
כן נקרא בדניאלויש ו) מלך הצפון,כי צד הצפת
הוא תמיד דהרךבין בקיץובין בחורף ,ח1ל כן בעת
הצרועה נעשה הנם במערה שהחשבדרום שאותו הצד

ש

הוא תמיד אורבין בקיץבין בחורף.

חשמעיני שכל לך ,הנהריפאה נם בנפלאותיציאת
שכש פ"ק מכה הס' אשך
מצרים ,הנה
(פת""
המטה מן חכמה דסלכות שמים הטוה מכה של חושך,
ואבדה חכמתמצרים ושמותי כסולכלבניישראלהיה
אור ,ותטצאבמדרגני חז"ל(1יז ש"ץאי"ה ס" 8ק" 8ס"מ)

בעת שהעתיקו התורה ללשתית בימי תלמי הסלך
5ת,היהנ'ימיםדחסך בעולם ,הנה מכל אלההענינים
תבין דבריהם ז"ל והשר סלכותית נקרא דחטך ,שכן
בעת הנתקה נעוה הנם במטרה הרומזת לחכמה
היאאור,הרוצהלהחכיםידרים ,מטרהבדרורןונקהלה
הנם בשמן ,כל מקום מחשמן זית מצף שם החכמה
סמויה ,כמה דאת אמר ותגלח יואב תקועה (אלפא
לשמן) ויקח משם (דייקא) אשה חכמה ,והיה הפך
חתום בחותמו של כהן נדול הרומז לחכמה (כמו
שכתבתי לך כמה פעמים) ,ונעשה הנם בחדש כמלו
והשר לדרכינו הוא חודש שנולד בו תישכר בש
חכמת התורה כאשר יתבאר לך,ודייקא בכ"ח בכסלו
(באשר יהבאר לך להלן אי"ה) ,ותבין גם כן ,אהגר
ש כן אחרי הנם הזה כשהיתה מפלה למלכותית
שההר חכמות חיצוניות הנקראים חשך הנה נשאר
עוד עמידת בית אלקינו או"ר שנים ,כי הנם היה
רי"נ שנה לבנינו ,וביתשני עמד ת"ך שנה ,הבן כל
אלה הדברים*).

ש"ג"ח

ח1ד תמצא בדברי חז"ל (8פי  )45אשר אלכסנדרפיקדון

מלך טן ביקש שצא מחסמי הלרזם באסרו בשיגב
דאזילנא וסח ,ואסוולו לאיעילת המפסקושוי חשך ,ואסר

5הו לא סגי דלש מדלתאכי באטנא וששו לובי ממשקתו

יץנה

בחיטך.

יוצא לנו מ %זה ,אשר סלכותית כל כחם
ומבהטלתם הוא בבחינת חשך והוא שכחת
התורה ,כמו שאמרו לההוא חנא לאיומו מת ).פפני
מה שטערטעיה דמרוכו' ,ואמר דיממאאינתבבחינת
ע השכחה,
אור ,מה שאיןכן בבחינת חבשך הגהיני
ש"ך

323י

מאמריחרשיכסלושבת,מאמרד,הללוהודאה

יששכר

חש"ך שכ"ח
היסב מה אתנון דדין כאתוון דדין ,ועל כן תבין נם)לעלפי זה נבא לבאר מאמר מתמיה בשאילתות
שתקנו בנוסח ההודאה בו בלשון כשעמדה
(בהרשית סיטן סג והוגש ,מזנן דאמר כימין
מלכותיון הרשעה (שהיא
חשך) להשכיחם תורתך ,הואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא וכו' ,ומאן דאמר
על כן ויאמר אלקיםיהי אור בסנורה בדרום ובשמן
בשמאל כדי שתהא מזוזהבימין וכו' ,הלכתא מאי,
הרמוז לחכמה ,וכחדש כמל"ו כנ"ל ,והיה חתום
תא שמע (~קת כבל ),נטמרתםמצותיועשיתם אותם,
בחותטו של כהן גדול
דייקא הרוטז לחכמה הכל כנ"ל ,ובאו חכמים ופירשו ועשו מייג לתורה ,והנה לית
הבן
נגר וברנגרדיפרקיניה ,גם הגאון מה"ר"טעי'ברלין
נח)ולהעבירם מצקי רצונך ופו /הנה תקנו בתורה הניח בצריךעיון ,חללפי הנ"ל מובן ,דהנה ושמרתם
מצותי לא יתכן לשון שמירה רק בלא תעשה לא
לשון שכחה ,ובמצות לשון העברה,
ת
ו
צ
מ
ב
,
ה
ש
ע
ל
ע
ן
כ
ו
א
ב
ם
י
מ
כ
ח
,
ו
ש
ר
י
פ
ו
ו
נ
י
י
ה
כי
והנה להבין כל זה אקדים לך ,אמרו חז"ל בפמק (שבת
כא) הלכה נר חנוכה בשמאל (הפתח) ומזוזה בימין ,אורמקיף הוא שמירה ,כמו באדם בעטם הזההלבוים
והנה באמתאיפלנו בזהאמוראיופסקובגמרא להלכה הוא שמירה להגן מן הקור והחום ,כן האור מקיף
הוא שמירה שלא יתאחזו בו החיצונים כנודע (כנמ
כמאן דאמר בשמאל ,והכרעתם הוא מבואר בגמרא
כדי שתהא מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל (רצ"ל יינה בג היינו דכתיב נטמרתם מצותי ועשיתם וט',
יקלויית המצות תעשו אור מקיף לבנט
ויהיה מסובבבמצות) ,והנה בשאילתות הראשית ס" כו) היינו עליד
מפרשגםכןפעמאדמאןדאמרבימיןהואילואיתעביד לשטירה אל האורפניטי הוא התורה ,וזהו שאסר,
ביה מצוה חדא (מזוזה) ליתעביד ביה טצוה אחריתי ובאו חכמים ופירשו,היינו הפרישווהבדילו מצות נר
(נר חנוכה) ,והנה לפי זה אינו סובן הכרעת הגמרא חנוכה הרומזת לתורה אוד פנימי ,מן המזוזה אשר
בשמאל כדי שתהא מזוזה בימין וכו' ,הלא גם מאן היא מצוה רומזת אל לבנט מקיף ,וזהו ועוטומיינ
לתורה ,כי הסייג והגדר הוא מקיף הטומר את מה
דמכר להבימין מעמא רבהאיתליההואילואיתעביד
שבפנימיות,כן נראהלי.
ביה וכו' ,וכפרט שהמעם הזה טשתמשין בו בש"ס
מ)נעלפי הנ"לפירורנו בפוב פעם ,הז דתנו רבנן
בהרבה מקומות ומהיכן שפם ממדר הש"ס שהמעם
בממכת
ק
ר
פ
(
ם
י
ר
פ
ו
מ
כ
ה
ז
ו
ז
מ
ח)
בימין ונר
הזה כדי שתהא מזוזה וכו' הוא יותר מרווח ,ונראה
בשטתך
ה
כ
ו
נ
ח
לקיים מה שנאטר (שג"ש ז ז) מהיפית
לי ,דהנה מזוזה מצוה הוא ,ונר חנוכה רמז לאור
ומה נעמום מה יפית בטזוזה ומה נעמת בנר חנוכה,
תורה (אשר רצו היונים לבשל) אוי הגנוז בתורה
ה
נ
ה
ק
ו
ס
פ
ב
ן
י
א
ה
ז
ה
ם
ו
ש
ז
מ
ר
ורמיזה למזוזה ונר
כאיטר הארכנו בזה כמה פעמים,וידוע ות"ז קא)דישון
,
ה
כ
ו
נ
ח
ה
א
ר
נ
ה
ו
ל
ע
הנשמות בגן עדן הוא מעסק התורה שהאדם לומד
פי הנ"ל ,דהנה יפית הואיופי
בעולם הזה ,ולבושי הנשמותבגןעדן (הנקרא חלוקא הנרגש 4ידי חוט הראות כיחיט הראות מכיר
דרבנן הוא מעסק המצות שהאדם עומק בעולם הזה ביופי ,נעמת נעימה החש לשק מתיקורן הוא הנרגש
(ע"ח שכץ פ"ק לד)) ,הנה לפי זהבין המקיף והפגימי 4ידי חרם הטעם ,ההש המרגרט אוכל ש"ט בו פעם
"ט הפסק כלי ,עלכן מהראוי להפמיק שתהא הפתח מתוק לחיך ,והנה הקב"ה נתנבח לכנסת האראליפית
במראה ונעמת בטעם ,ומהראוי להבין מהו הנמשל
מפמקתבין מצות הללו,כי מזוזה היא מצוה ורומזת
ה
ל
א
ק
ו
ו
ק
ו
ל
ח
ת
ט
י
ח
ב
לאור מקיף הוא הלבחר ,ונר חנוכה רמז לאור תורה בשתי
ועלפי הנ"למובן ,דהנה
מזון פנימי ,וכיון שגזירת הכתוב הוא מזוזה בימין על ידי מעשה המצות החש לבהט הנשמות חלוקא
רוססיא) ביתך דרך ביאתך4 ,כן תינתן הנר חנוכה דרבנןבגןעדן והלבנט זה שבחוביופי המראה ,הץ
י עמק התורה זה מזק הנשמות בגןעדן והמות זה
בשמאל ,על כן הכריע בגמרא נר חנוכה בשמאל ,יד
ו
ח
ב
ש
ת
ו
ק
י
ת
מ
ב
ת
ו
ס
י
ע
מ
,
ם
ע
פ
ה
ה
נ
ה
ו
לפי סח
נראה לי ,ובשיפות הגמרא ("ידושו סהרצ"א) דברנו מזה
ה
ז
ו
ז
מ
ה
ו
צ
מ
ת
י
י
ט
ר
פ
תר חנוכה רמוזה
שכתבתי
בדרך אחר5( ,ע מטר ב סף כד4
לחכמות התורה( ,על כן  %ט ט ).הרגיל בנר חטפה
יי
) שמז סיט סו
הצוייןליהבנים תלמידוחכטים) ,והנה הכתוב טשבח
סה

לעי

גלני

מאמריהרשיכסלומבתימאמרההללוהודאה

מה יפית הוא שבח הלבהט הנעשה מן המצוות ומה
נעמת הוא שבח אור הפנימי למזון הנשמה הנעשה
מן התורה ,והנה הכתוב לא כללם ביחד לומר מה
יפית ונעמת ,רק אמר מה יפית ומה נעמת ,הנה
מוכח ,בהזדמנותשתיהןביחדמהראוי לכל אחדמדור
בפני עצמו ,ומדקאמר מהיפית תחלה ואחר כך ומה
נעמת ,הנה מוכחמזוזהבימין שהוא תחלה,וגרחנוכה
בשמאל ,הבן ,רצ"ל שמהראוי ליחן קדימה לפעולת
הלברש הבא מן המצוה לפעולת הסת הבא מן עסק
התורה.
ומעתה יפתחו לך שוערי אורה הנאמר בהודאה
כשעמדה וכר להשכיחם תורתך מהעבירם
מחוקי רצונך ,שמרו בתורה לשון שכחה,כי בהעדר
התורה ח"ו שהיא המון הרוחני (המועד הלבכענין
המזוןהנשמיי וסעדו לבכם) נקרא שכחת הלב,כענין
הכתוב (שלש מע)נשכחתיכמתמלב,ובחוקיהמצות
אמר לשון העברה והסרה,כי בהעדר המצות ח"ואין
לבוכי וחלוקא דרבנן ,והנה בבגדים ולבושים שייך
לשון הסרה כענין שנאמר (ומ" נ ד) הסירו הבנדים

הצואים וכו' ,הבן הדבר.
מא) חדקי רצתך .מהראוי לתת לב,וכי על החוקים
בלבד רצו להעבירם ,ואם הוא כן באמת
צריך להבין מה היתה כונת הקליפה להשתדל
להעבירםעל החוקיםדייקא ולאעל המצות ש"ט בהם
פעם ,וגם מהראוי להשבונן ,מה שתיקנו הלשון לומר
חוקי רצונך ,כחטמע שהחוקים דוקא הם רצון הש"י,
הלא כל המצות הם רצונו ,והוה ליה למיסר סתם
ולהעבירם חוקך ,והנה יונעם לחיכך עלפי הדברים
אשרפירמוט (תוה מאמרג דרוש ב ד"ה ועתאקדיר) בטסה
הפיופ (בראש השנה ויום כפור) ,והוא ,באין מליץ
יושר מול מגיד פשע תגד ליעקב דבר חוק וכחטפפ
וצדקינו בכחטפפ המלך הכחטפפ ,הנה הדבריםתמוהים
יכלכהרכילתחזינהמפטרים,
וקשיםלהולמם כאשרעינ
ופירשת הדברים ,ש פי או שמעתי בשם הרב
הקדהט חסידא קד"טאדודיזקיני מבא קד"שא מו"ה
טשים זושא זצוק"ל בפסוק(ההיים פא ח תקעו בחופש
שופר וכו'כי חוק לגבראל הוא כחטפפ וכו' ,ופירוט
הוא ז"ל ,דחנהיש בתורה מצות שכליווח וגט מצות
בחוקים לאנודעפעמן והשפן והאומות העתםמונין
את ישראל טה המצוה הזאת ומה 8עם "ש בת

יששכר

ט

וישראלכשיבין להם חוקה הוא ,והנה לכאורה השכל
האנהטי ידמה שיותר היה פוב אילו הודיע הש"י
פעמי החוקים ,אבל פובה נדגלה היאלישראל כאשר
י (ז"פ מד).
מקיימים מצות בחוקה מבלי פעם ,והואכ
באיתערותא דלתתא איתער עובדא לעילא ,אשר נם
ה עמהם אות לפובה בחוקה מבלי פעם,
הש"יייעט
והוא כאשר יתעורר הכהטפפ להטט לאיש כפעלו הנה
מתעורריםהמקפריגיםח"ובחיפהטפנקסיהם ,באסרם
אשר חם דשלום ישראלאינן ראויים שיצאו בדימוס,
ושואליםמאיזה מעם הםראוייםלישועה ,והנההש"י
נקרא מלך הכחטפפ (משלי כס ד) מלך במשפפ יעמיד
ארץ ,אבלכיון שישראלמקיימים מצות בחוקהמבלי
פעם אזי כביכול זאת פענח הש"י עבורם ,אשר
ראויים הם לנטועה מבלי פעם וזה כהכפפםכיון שנם
הם מקיימים מצותיו ית"ש בחוקה מבלי פעם ,וזהו

שאמרתקעובחח,-טשופרוכו'כיחוקלישראל(,החוק
הנקידה בישראל) ,הוא כחטפפ לאלקי יעקב (כן הוא
הכחטפפ לאלקי יעקב בחוק מבלי פעם יצאו בדימוס
ביום המשפפ) ,עד כאן דברי קדשו בקצת תוססת
ביאור.

ובזה פירשנו (שק הפסוק נברבר ים מ) זאת חוקת
התורה אשר צוהי"י לאמר ,הלאמר מיותרכי
כבר נאמר לאמר ,ונם נאמר דבר אל בני ישראל,
ויתפרש פי הנ"ל ,זאת חוקת התורה אשר צוה
י"י (ר"ל בעבור זה צוה דהט"י מצות בחוקה ,כדי)
לאמר(היינו כדי שנם הוא כביכוליהיה יכול לומר

ש

להמקפריניםעל ישראל שיאמרו מאיזה מעםיהטיעם
היא ובן
הלאאין זכות ח"ו ,יאמר להם הש"י
משפפםכיוןשמקיימים מצות בחוקהוהיה זה שכרם

יש"י

להקטיעם בחוקה מבלי מעם).

ובזה תמצא פוב מעם בנם דקריעת ים סוף ושמות
י אל כחטה מה תצעקאלי דבר
00ויאמרי"
אלבני ישראלויסעו (לתוך הים) ,הנה מלבדשצנין
הדבר סובן מה שאמר הש"י מה תצעק אלי ,הלא
לסייצעק ,הלא הוא ית"ש הפועל "טועווע אבלעוד
ת זה מהרריי לההבוק ,למה עשה כאשת הוא
זי
ית"ש אחסר צוה שיסעו מקודם להטךנלי הים חרחר
כךיבקעהיםלפניהם ,הלאלפי אומדן דעתעיני בשר
שיבקע הים קודםשיסעו שלא יתבהלו בנסעם לחוך

י

הים
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היםויהמוגליו ,אבללפי הנ"לינעמולחיכך הדברים,
דהנה ידוע מאמר רז"ל לד*) און אשר נתהווה אז
קטרוג גדול מאד מהמקטריגים באמרם מה נשתנו
אלו מאלו הללו וכו' והללו וכו' ,והנה מלך בכהטפמ
יעמיד ארץואין מקום להצלה ח"ו ,מה עשה חפחעל
ישועות ,אמר למשה במצוה דבר אל בני ישראל
וימעו ,הנה הוא מצוה בחוקה מכלי טעם דלמה להם
לימעלתוךגליהים ,אבלהוא,כשיקיימוישראל מצות
בחוקה הנה באיתערותא דלתתאיקיים הש"י נם כן
חוקה ויהטיעם בנפלאותיו מבלי פעם ,וראויים הם
להוושע בחוקהכיון שגם הםמקיימים מצות בחוקה
דוהך שימדהפייטן,באין מליץ יושר מול מניד פשע,
(כה תעשהעון נושא) תנד (להמקמרג המגיד
פשע) ליעקב דבר חוק וכלטפט (אשר ליעקב הגם
שבאה להם הישועה מאתי ובדיבורי בחוקה ,אף על
פי כן כפטפט הוא להם ,וכה משפטםכיון שמקיימים
מצות בחוקה,וזהושממיימים) וצדקנו במשפם המלך
הכפטפט( ,רצ"ל הגם שאתה מלך המשפט תבא אליט
ישועתך בצדקה ,והצדקה הוא משפטכנ"ל)והבן.
ומעתהנחזורלעניננו ,הנההיוניםהרשעיםהן המה
העומקים בחכמות חיצוניות חכמת יונית
הפילטופיא הארורה ,הן הטה אשר הלבישו הטצזת
שבתורהבמלבושיםזריםוהמציאוטעמיםזריםלמצות
התורה בחכמה מזויפות באמרם שכל המצות רק
המצאה לאיזה מושכל ואין מן הצורך לעשיה בפועל
דייקא ,כאשר מבואר מברותיהם המזוהמיות (במפרנו
מעין גנים) ,והנה לסברותיהם אין לך בתורה שום
דבר בחוקה ,והנה זאת היא עצת הקליפה שלא
יקיימו ישראל מצות בחוקה ,להיות תכלית ישועת
ישראל בקיימם מצות בחוקה אז תבא להם השטעה
בחוקה גם אםאין זכות בידם ,על כן הבורא ית"ש
זה רצונו שיקיימו ישראל סתות בחוקה דוקא ,כי
רצונו להושיע את ישראל בכלעידן ועידנים וכנ"ל,
וזהו שתקנו בנוסח ההודאה שרצו היונים הרשעים
להעבירם מחוקי רצונך ,רצ"ל רצו להעבירם מחזקים
אוטר הם רצונךיותר מהעדות והמשפפים,כיעלידי
החוקים קרובה ישועת ישראל לבא ,הבן.
לה)שיק זודם קש ע"ב ,ועתן ילקוס שסטתי בשלח רמז רלד,
ילקוסהתבני כשלחלוע"ע
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מב) עדך אבאר לך אומרו חוקי רצונך ,הנה מצאתי
במפר דבש לפי (מערכת ח צית כו) לחרב
מו' חיד"א זלה"ה בשם מפר אשד הנחלים,
הנ
יוא התשובה,עיין שם( ,הגםשאינייודע מהיכא
חקדה
קא נפקאליה,עם כל זה נאמן רוח הואובודאי נפקא
ליה מאיזה סדרור חז"ל) ,זלפי זה הן הן הדברים
הנאמרים בהודאה ,דהנה בזמן מרדכי ואסתר הנם
שנתחייבו שונאיהן של ישראל ,הנה הרעישו את
כל העולמות בתשובותיהם בצום ובכי וממפד הרק
ואפר ,מהשאיןכן בגזירותיון לאהיויכוליםאפילו
להתקבץוהיו מתחבאים בנקרתצורים ובמחילתעפר
כי לאהניחוםהיונים להתקבץיקוצות תשובה(עיין
ביומיפון),וזהו שאמרשעמדועליהםהיוניםלהשכיחם
התורה ולהעבירם חוקי רצונך ,היינו חוק התשובה
שהיא רצון הש"י,וזהו שאמר ואתה ברחמיך הרבים
עמדת לעם ,עמדת כטחון בעדם דמה שאין עברין
תשובה הוא מחמת שהוא בעת צרתםשאינםמניחים
אותםהיונים ,אבל אחרכך בעת הנטועהבודאייעשו
נחת רוחלפניו יתיש,וזהו שאוסרים בנוסח ההודאה
ואחר כך באובניך וא',היינו שעשוכפי טענתהש"י
כבישךלפני הביתדין של מעלה ,הבן הדבר.
מג)ואתהבמהסיך הרס"ב ואתה,היהמגי לשיאמר
וברחמיךהרבים,ואומרו ואתה,ישלפו"מ
עלפי מה שכתב בפליאה ,תת"ן חדרים "ט בגיהנם,
וכשהצדיק עובר דרך הגיחנם הנה תק"ף חדריםיש
להםלממונים אשר שםיש להםעדיין בושהמתלמידי
חכמים ובעלי תורה וזקנים ,על כןאין פחד כל כך
להצדיק ,מה שאין כן בהדרים האחרים הם ר"ע
חדרים (שאין שם ברטה וכו') ,והש"י ם עם
הצדיק מלאך אחד ו על מצחו שם את"ה
י
שכתגכועתלבזה הרב הקדושמורינוו
צב
יר
נה
ן מה
מהם,עיי
שכקטון כהשומטרפאליע ומו"ס קרנים כב ),בפמוק מהלם
כגד)נםכי אלךבני"א צלסו"ת (ןמ"א אסמת)בגימפריא
תק"פ) לא אירא ר"ע (נם מן ר"ע חדרים לא אירא)
כי את"העמדי (שם את"ה כנ"ל,ועיין מה שכתבתי
במאסרי השבתות (פתר" 0ף" דד כח ע" ,)9הרי לך
שהשם את"הממונללעמודנגדהרעיםבחציפותשאין
להם בסטה מןבשי תורה ,והנהלפי זהיש לרמז נם
כן בנוסח ההודאה שעמדה מלכותית הרשעה %
עמך ישראל להשכיחם תורתך ,חציפות מופלנות

באין
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באין בסטה מן התורה עומדיה ,ועל כן תמצא לרז"ל
נחשתזו מלכותיון (הבאתילעילסימן נ"ה),וכן הוא
בחלום נבוכדנצר ,והוא מורה על חציפות על דרך
הכתובשיעף פח קובנצחך נחהטה,וכביכולהש"י חוקק
על ישראל להאיר בפניהם שם את"ה ,וזהו שאמר
ואתה ברחמיך הרבים( ,וכן אומרים בנוסח ההודאה
דפורים) ,ופט לרמז הדבר בהירה ,פרשת תרומה
מסיימת בתיבת (שכוה כז יק נחשת שהוא רמז על
מלכות יון ,וסמיך ליה (שם כ) ואתה תצוה (תחבר
עמהם לצוותא) את בני ישראל תחבר עמהם שם
את"ה ,ואחר כך נרמז מצות נר חנוכה ויקחו אליך
שמןזיתזך ,וכמו שכתבתילעיל (מאמר ג סטן ב) בשם

הקדחם הרוקח ז"ל
ט לרכה הדברים הללו בפסוקים שכתב הרב
סד)ויר
הקדהט מהר"ש מאוסמרופאליע זללה"ה
(ההלים בג ד) גםכי אלך בגיא צלמות לא אירא רעכי
אתהעמדי,וקאיעל העברת הצדיק דרךגיהנם נחקק
עליו הארת שם את"ה,וכןבנםדפורים,וכמושאומרים
בנוסה ההודאות בשניהם ואתה ברהמיך הרביםוכו',
הנה נרמז הדבר גם כן במזמור הנ"ל ,אומרו (שם ה)
תערוך לפני שלחן ננד צוררי דשנת בשם"ן ראשי
(רמז לחנוכה)כום"ירוי"ה(רמזלפורים (מגלהז)חייב
אדם לבסומי בפוריא) ,והבן ,וכיון שעל פי דברינו
נעשה הנם זה הארה מעין הארה הנעשה לצדיקים
בעברם דרךגיהנם ,מעתה לא נפלאת הוא ולא רחוקה
היא את אשר כתבנולעיל (סטן א) שעל כן בהודאה
(כפינוסח שלנו)יש ק"ח תיבות(בצירוףעלהניסים),
להורות כלהמקיים מצותחנוכהניצולמלדיןניהנ"ם,
וכמו שרמזו בזהר (""א רלה) לא תירא לביתה כסטלג
כי כל ביתה לבהט שנים ,אל תקרי שנים אלא שנים
מזוזהונר חנוכה ,הבן
מה)דלפי הנ"ל תמצא טוב פעם למה שאמר הרב
הקדהט מהר"פ מקארעץ זצללה"ה (מורש
סרס א) שבכלהלילותיש לסתום אתהחלונות בתחילת
הלילה ,דאיתא בזהר ("ינ רנה ).שבלילה ומרעין דגן
עדן סתומין וכגרעין דלבא דאינוןעיינין מסתתמין,
י הלב כמו שאמרו פיז טח)
(רצ"ל העינים הם שער
שורייקי דעינא בליבא תלי ,על כן אז בלילה נופל
שינה על האדםוהעינים שהם שערי הלב מסתתמין
כיון שנםשערינןעדן מסתתמין) ,אבל בהשכהאין
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ט

לסתום את החלונות (בשעת הדלקת הנרות) ,עד כאן
דברי קדשו הנ"ל ,ונראה מדברי קדשו,כי בחנוכה נם
בלילה (בשעת הדלקה) תרעין דנן עדן פתוחין ,ואט
לרמז זה בפסוק בהלל (תחלים קיח יט) פתחולי שערי
צדק (תרעיןדגןעדן) אבא בם אודהי"ה(היינובזמן
ההודאה בחנוכה),ולפיהנ"למובן הדבר,כיון שסגולת
חנוכה להנצל מדין גיהנם ,אם כן לבעבור זה תרעין
דגןעדן פתוחין ,הבן*).
*) הס"ה

ןאין לסתום את החלונות בנטעת
תהרהלי גם שפיהיי
ההדלקנו כשן שעל פי ווין הוא להדליק בחוץ
משום פרסומי ניסא ,ובטלו זה בעבור הסכנה ומדליקין

בפנים ,על כלפנים מהיאפשר למירבד לפרסומיניסר

עברינן,כן נראהלי.
סו)עוטרי
ך להם בעת ?רתפ רפת את ריפפ רנת

את דתם נקמת את נקמתם .לבאר לשת
עמידה ,לדעתי הוא עלפי המזומר בזהר (פריטתחיי
דף קכ"א ע"ב) (יוק א סו) ויעמוד הים מזעפו הית
שאה (מלכות שמים) ,מאי ויעמוד דקאים בקיומיה
כדקא יאות בעמידה איהו ,כד רוגזא שכיך בשעתק
דדינא שריא בעלכחש ההוא בי דינא איהו כאתתא
דמתעברא וקשיא לאולדא וכד אולידת שכיך רונזא,
הכי נמי כד דינא שריא בעלמנו לא שכיך ולא גה
עד דאתעביד דינא בחייביא כדין הוא נייחא דיליה
למיקם בדוכתא שלים ולמיקם בקיומיה הדא הוא
ש ק 1באב1ד וכטעים רנה עכ"ל ,ומעתה
דכתיב
י
ת
פ
(
מדת
ם
ע
ז
ה
,
ך
י
נ
פ
ל
המלכות
שבשעת
ביןתבין את אשר
הוא כביכול כאשה המקשה לילד ואין לה מנוחה,
וכביכול אינה יכולה לעמוד על רנליה,כי (סוטהי
ט)
ירכותיה מצפננת כאבנים(יריכותיה הם בחינת נצח
והוד(ת"ז ואחרהלידהיכולהלעמוד,והנהכשנקיטה

להם הנםיז"
במנורה (הרומזת לרחל מדת מלכות
5ע"
בנעלותך כביה"מ)) נזזבשר 1כי נמתקו דיני המלכות
(וכביכול יכולה לעמוד) ,והנה עמידה הוא בבחינת
נצח הודיסוד,עלכןנר חנוכה מצותה למפה מעשרה
בבחינת נצח הוד יסוד וכש שכתב האריז"ל (מרע-ה
ש"ט ע"ד),וזהו שאמך ואחד כך באובניךוכו' והדליקו
נרות בחצרותוכו' בחצרותדייקאכמו שכתבתילעיל,
וכמו שאכתיב אי"ה במקומו(יט צב) בחצרות נקרא
נה"י ,הבן.
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מז)דיתנאר עזד אומרו לשון עמידה ,השנב יתבאר
אומרו בלשון בעת צרתם ,ונם יתבאר
אומרו בנ' לשכנוע רבת,דנוע נקמוע ויתבארעלפי
מה שכתבתילעיל(מימן מ"א) אומרושהעבירםחוקי
רצונך מהו הנרצה שרצו היונים להעבירם החוקים
דייקא ,ונם אומרו רצונך כהטמע שהש"י רוצה ביותר
בקיום החוקים מן שארי המצוום וכתבתי לך בשם
דודי זקיני מבא קדישא מוריש הרב כנטולם זומיא
ז"ל ,שבשעת הדין והיחטפם אפילו ח"ו אין זכות
כל כך להכריע ולזכות את ישראל בכופפם עלפי
המעם ,והנה הש"י נקרא מלך הכהשפפ (משלי כס ד)
מלך במשפם יעמיד ארץ ,הנה כביחל הש"י טוען
בעדישראלראויים הם לזכותם מבלי מעםכיון שהם
סקייסיםחוקיםמבלי פעםוהכפיפם כך הואלישראל,
על כן החוקים הם רצתו ית"ש ביותר כדי שיהיה
יכול לזכות את ישראל אפילואין בידם זכות כל כך
עלכן היתה מנמתהיוניםלהעבירםמן החוקים,עיין
ןתשיי מחמר ג והש ב
מה שכתבתי שם באריכוות(ויי
שטויס
ומעתה יובע לך הדברים ,דהנה בזה נשתנו דין
ישראל מדיני האוסווע כי האומות
כשמצמרכין לישועה הוא דוקא כשיהיה מעם בדבר
כשיהיה להם איזה זכוכן סה שאין כן ישראל כיק
שזה מבעם ומנהנםלקיים חוקים מבלי מעם,ראויין
הם להוושע בדרך חוקה סבלי מעם ,וזהו שאסר
בהודאה ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם( ,רצ"ל
עמדתעלאופיים וסנהנם שזה דרכם כל היוםלקיים
חוקים הנם שכעתאינםמניסים אותםהיוניםלקיים,
תהו וכאמר) בעת צרתם ,כצ"ל סה שאינםסקייסים
כעת הוא מפני שהוא עת צרתם ,וזהו נם כן עמדת
להם כביכול ,כדין המוען שהוא בעמידה ,וזה היה
מענתך שהוא בעת צרתם*) שהיונים אינם מניחים
אותם ,ש כן רבת את
*)"ג"ה
" ל ז)
ריבם4ה שאיםמניחים הי שיש לפרש(ידי
ועת צרה היא ליעקב
אותם לקיים החוקים ,וממנהיוושע ,רא"למן העת
דהנח

י

רש פ 8קק

צרה וצמה הוא ולמצועה,

(הני
מריבים כיבביחולהש"יטוען בעדם
החוקיםהמים
כי זה דדכם כל העםלקיים
את ישראל באוסרם מה החקם על כן מגראף
המצוה דכאת ומה מעם שיוושעו בחוקד4חטהשאינם
מקאמים כעת דביקים וצא
4ט בה ,ואםכן) דגת את עלכי הוא עת צרה ,הבמם

יששכ2ר*

דינם (היינו דין הנוהג אישמניחים שתםדיהשיב
הדברים דשלזנ
בישראללהושיעם בחוקה רוחס'רבי
סבלי מעם הנם שלא היו יכולין ישראל אז לעורר
איתערותא דלתתא בקיום החוקים הנה מצדם לא
י כך) נקמת את נקמתם ,ברוך האל
יבצר ,ועליד
הפושיע').

*) הג"ח
8עת צרתם,ח"אמיוחר לאשדה ,הארשטעלשי סה שכתב
העטיש 0מ) להיות דגברה וסטרא
האריאל
ים טובים מעט שעושים עתה הוא חשוב
עי
הצ
אחרד עתה ,וספ
כהרבה שעשו התנאים בזמניהם עד כאןדבריו,חית שיש
לפרש גם כז בכאן ,ואתה ברחפה הרבים עמדת להם,
החט טענת בעדיהם (כדק פסוען בעמירה) ,וטו ההזה
הטענות בעת צרתם ,מה שזרז ביד ישראל מעשים שבדם
הרבההואלהיות שהוא בעת צרתםבתגבורת הסטראכחרא,
ומעט מעשיםסיבים שעושים נחשב כהרבה בעתהכהזיע
ועודיתפרשלהלןתיבותהללו.
שעודעמדתלהםוט'לשתעסידהסחו,
מח)רירזפר
י 0ה
הנה אפדת לך בדרך דרש עלפ
שפירשת (תמוז ש מאפר דסימן ק בפסוקוישע"ג  )8קרוב
כהזריקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל כחופפי
ז במפרישים ,בשנם הפסוק
ינש אלי ,הדקדוקיםיעוי
ל
ע
,
ם
ע
מ
בעצמואין לו ביאור סו
ר
ו
צ
י
ק
ב
ר
א
ב
נ
ו
פי
סה שהקשה הרבעיר וקדיש מהרם"ע זלה"ה בספרו
בעשרה מאמרות הקור הו הוא פיס)על האדקיימאלן
(י"" ת) בעתהדין שלמעלה כשיש רוב זכיותמיקרי
צדיק ,ואפילו מחצה על מחצה רב חמד מסה וכו',
כובש ,נושא ,מעביר ,לכל סר כדאית ליה ,והקשה

הרב הנ"ל הרי קיימא לן (ב"ק נ) כל האומד הקב"ה
ותרן הוא וכו' ,והרי מוותר סיעות העונות ואפילו
המחצה ,ותירץ דלא סיקרי ויתור רק כשהואימחצה
שלאעלפידרכי התורה ,מהשאיןכן כשהואעלפי
דרכי התורה לאסיקריויתור ,והנה "שבדיני התורה
(שפת בג ק אחרי רבים להמות והולכין אחר הרוב,
(וכן במחצהעל מחצה מפק נפשות להקל,וכןבדיני
מסועת אין סוציאין סיד המוחזק ,כן פירשתי שם
דבריו ,והמפרש פירש שם קצת באופן אחר ואתה
תבחר) ,הנה כל זה לאסיקרי ויתורכי עלפי דרכי
הוערההואהניתנהלעלמורשה,ואיקשיא האקשיא,

הנה אנחש מבקשים אע סלאיעת (ואף עלפי כן)
%

3ני

מאמריהרשיכסלוטבת,טימרדוהללוהודאה

ואתה סלא רחמים הנה זה נקרא ויתור ,ופירשתי
הענין נם כן על פי מה שפירש הרב הנ"ל בפסוק
("חד א יה אם יהיו חפאיכם כשנים כשלנ ילבינו
י ומטפפי התורה (שבועות לא).
וכו' ,שהוא גם כןעלפ
עניויעטי
ר באולדין אומרים לעשיר לבולט כמותו או
,
ך
ת
ו
מ
כ
הלבישהו
ל
ע
והנה ידי עונותינו הנה ח"ו
לבושינו אדומים כתולע וכשנים ,והוא ית"ש כתיב
ביהיגש ז ט) לבוזזיה כתלג חיור( ,הנביאים מדמים
לשבר את וכו' והוא ידע למקובלים) ,ממילא
כשעומד כביכול הוא ית"ש עמנו לדון כדרך הבעל
דין כביכול ,הנה כביכול עלפי הוערה הוא בהכרח
להסיר הבנדיםוכו'מעלינוולהלבישנו מחלצותבלובן
ועדי עדיים ,ואם כן מוסרים מעלינו העונות עלפי
התורה ואין כאן ויתור ,וזהו לכו נא ונוכחה יאמר
י (כרכות ס) 3א הואלשון בקשה ,וקשה מהו המבוקש
י"
מאתו ית"ש שנתווכח עמו ,כיון שמפיים אם יהיו
חפאיכם כשנים בשלנילבינו אםבןהרי אנחנו נזכה
בדין ,אםכן למה לו ית"ש להתווכח עסעכיון שחפץ
לזכותים ,אך הוא עלפי דרוש הנ"ל ,בשבאים בני
י לקפרנולהזכיר העונות ח"ו,
האלקים להתיצבעלי"
ואם כן מקרי כביכול הש"י אזדיין ,וישראל עם כת
המקפרינים בעלי הדין ,הנה באופן כזה אי אפשר
לוודאו (בי (פילי כס ר) מלך במשפפ יעמיד ארץ),
רק עלפידיני התורה לא מיקרי ויתור ,והנה הש"י
כחפץ להצדיק עם זו ,אז אומר הש"י כמבקש לעמו
ישראל לכו נא ונוכחה יאמרי"י,היינו נתווכחהיחד
ויהיה כביכול הש"י בעל דין עם עמו ישראל ,ואז
הנם שימחול ויסלח ויכפר לכל חפאתינו ועונותינו
ופשעינו לא מיקרי ויוער כי כתורה יעשה ,כית
שכהטפפ התורה הוא הלב"טהו כמותך ,אז כביכול
בהכרח הוא עלפידיני התורה שהש"ייסירמעלינו
הלבולטי שנים וילביש אותנו מן לובן השיח המלבן
עונותינו ,הבן הדבר.
רעל '!5קץפירוטנו הפסוק הנ"ל בפוב מעם ,אומרת
כנסת ישראל ,קרוב מצדיקי (רצ"ל
המצדיק שלי הוא ית"ש כביכול הוא קרובלי מצד
מחצב נשמתי כי אנחנו עמומים מני בפן ,על כן)

יה

מייריב אתי (לפניו ית"ש שיהיה הואדיין כביכול,
הלא הוא קרובי ואינו יכול להיותדיין כביכול ,אבל
נעמדה יחד כדטיח הבעל דין ,היינו שיהיה כבימך

יששכ3רט

צה

הוא ית"ש הבשית ,אז)מי בעל כהכפפי ינש אלי
(רצ"ל מדין התורה הואמי שהוא בעל כהטרפי הוא
יגש אלי להיות בדומהלי כביכול) ,ואזיסירמעלינו
כל בלויי הסחבות וילב"טנו בנדי הטע ונהיה נקיים
ומהורים.
רחץ הוא מה שיש לפרוס בנוסח ההודאה ,ואתה
ברחמיךהרביםעמדת להםבעת צרתם,כשראית
כבישעשבעונותינו הרבים נתמעפוהזכיונךוכשיהיה
הוא ית"ש בבחינתדיין אי אפשר לוותר כנ"ל ,על
כן עמדת להם בדומה להם ביחד להיות בעל דינם,
ומצותבעלדיןבעמידהנביעה,ואז הלבשתם מחלצות
וכנ"ל ,להיות הש"י חפץ להצדיק עם קרובו כמו
שאמר הכתוב (ושע" מג כח) ספר אתה למען תצדק,
עד כאן מצאתי את לבבי לדבר בפפפיא דאורייתא
דברים כאלה,יהיולרצוןאמריפי
מפ) עלפ
י דברינו הנ"ל הנני אומר לך דבר נאת
,
ל
ב
ו
ק
מ
ו
הנה תקנו במצוה זו מהדריכן
הנה לא קראום מדקדקים או ותיקנן רק מהדרים
(9יז פתן ג ממל כ 48נראהלי שהוא עלפי המדואט
(י"ר ג ק ר' שטעון בן יהוצדק שאל לר' שמואל בר
נחמני ,אמרלומפניששמעתיעל.ך שאתהבעל אנדה
מהיכן נבראת האורה ,אמרלו מלמד שנתעפף הקב"ה
בשלמה (לבינה ,נירסת הילקות ~חסרת א ד)) והבהיק
זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו ,ואמר לו בלחישה,
אמרלו מקרא מלא הוא(הדגים קד ם)עדפיה אדר כשלמה
ואתאמרהליבלחישה ,אמרלו כשםשקבלתיבלחישה
כך אמרתי לך בלחישה ,עכ"ל ,הנה הנם שהמדרדר
הזה צריך ביאור בנסתרווע על כל פנים יתבאר לך
עלפי מה שכתבתי לך כמהפעמים שהנסדנר חנוכה
הוא מבחינת אור הראשון אור הננוו ,והנה תראה
שאמרו במדרשם הנ"ל שהתהוות אור הראשון היה
מאשר הבהיקזיו הדר"ווכו',עלכן תקנו בנר חנוכה
שהוא מבחינת אור ההוא מהדרים ,הבן הדבר.

שועתה הסכת הטמע ,הנה נשחרה הנם הזה דנרות
מכלהנמים ,שכלהנפיםהיולצורךהישועה
המצפרכת בעת ההוא ,מה שאין כן זה הנם דנרות
היה אחר הישועה ,והנה עם היות מאד עמקו
מחשבותיו ואין מבוא לנברא להבין מחשבותיו ית',
אף עלפי כן המצוה עלים לחקור בטבלאותיו ית"ש
~הוגמא

ב32י

טמריחרחרכסלופבת,מאמרו,הללוהודאה

יהואשעלפייסודי התורה פעמיםכפי שכלנו כמה
דאת אמר (תה"ש קה ב)שיחו בכל נפלאותיו ,והנה על
פי האמור בסמוך השתה ברחמיך הרבים עמדת להם
וכו' כביכול בעמידה כמצות הבעל דין ,חללידי זה
בהכרח היה להסיר מעלינו הלבוזרי שנים ולהלביש
אותנו מחלצותלבניםמבחינתלובןהמלביןעונותיהם
של ישראל*)כי לבושיה
*) הננה
ית"ש כתלנחיורעל דרך הטלפי זהתבין מה שאמרו
חז"ל במדרשיהם (ז"ש
(שבתית לא) עני ועשיר רלה)לאתירםלביתה משלם
באים לדין וכו' ,והנה מדין שלניהנם,כיכלגיתה
להודיע חיבת אב לבנים לבוש שנים אל תקרי שנים
אלאשניחגהבןהדברויונעם
אוטר הישועה היתה להם לך(5יזליל מאסרבטימן בד4
באופןכזה,היינו שלאהיה חדורראוי כל כךלישועה
רק הש"י עמד להם בתורת בעלדין מבהטיה כביכול
טזלנ חיור ,חללידי זה היה עלפי התורה להסיר
מעלינוהבנדישנים שהםהעונות ,והנהלהודיעלבניו
החיבה הזאת הנה נעשה להם אחר כך נם באור

שהיה שלא ומבע ,רק מאור הנבדל ניסיי אור

שלמעלה ,שנברא זה האור סמה שנתעמף הקב"ה
בשלמה לבינה והבהיקזיו הדרו וכו' ,היה הנם הזה
להודיע לבניו חיבתו אליהם ,נם כהעדר זכות עלפי
המשפם ח"ו הנה עומד הש"י להם להיטען באופן
הנ"ל בעמידה כביכול באור מעמה לבנטו ,והרבה
ריוח והצלהלפניו ולאימי
שי"י אתעמו בעבור שמו
ם
ע
ה
ו
ל
שככה אשרי העם
הנדול(,האיים קש; א)איטרי
שי"י אלקיו
ת
ע
עא)ובמן תמצא מוב מעם וד
מה
שהנם הזה לא
ניתן לכתוב,כיון שהוא מן סודאור הננח
אור הראשון שהבהיק מאור מעמה לבחטו ,ונננז
לצדיקים והנניזה הוא בתורה באותיותיה לה 4על כן
הנם הזה כית שההר מהבהקת הלביש כביכול קודם
הנניזהעלכן לא נכתבבאותיותשהוא קודםלהתנלות
האותיווע על כן נם אנחנו אין מזכירין הנס הזה
בהודאה באותיווע על כן הם ל"ו נרות כמו שכתב
הרב הקדרם בעל הרוקח ז"ל והרב
סהר"פ
י
ר
ו
ד
ק
ה
זצוק"ל כזבדאורהננוו ששיפוטל"ושטעותבפני אדם
הראשוןל 41והבן

יה)

שחולשולמשסר בהשרה ב

*) שייןישל מאסרבסימןח-ס-יג.
ח) יץ חיש ששג דשנתסימן ט ובטוחני שם חשן רט.

עב)ובזה

4עטשכרט

תמצא פעם נכללהדין שכתבוהנאונים ל5
(וההל נםכן במדרש תנחומא (ושח שמן כס))

מה שנשת"ך מן השמן ביום השמיני עבטה מדורה
ה18רפ 1במקומו,
הנ"ל ההא המעם כית שהוא
מסיד א1ת 1האוד שהבדילו הקב"ה לעתיד לבא אסוך
להשתבח בו בחול ,עד בא יום המקווה לי"י (ישע"
ס בם)והיה לךי"י לאורעולם ואלקיך לתפארתך.

יפי

ענ) עוד יתפרש לשה עמדת להם וכו' ,עלפי מה

שפירשנו (תשה פיטר ב סיטן ה ס) פירוש
התפלה בראש הסטנה (והוא כנשנשי כנסת הנדולה),
היוםיעמיד במשפםוכו' אםכבניםרחמינו כרחם אב
על בנים ואם כעבדיםעינינו לך תלויות וכו' ,והנה
החלוקה דאם כעבדים אינו מובן ,והנראה שהוא על
פי דברי חז"ל (מתדריו ים ).במעשה דשמעון בן שמח
בעבדיה דינאי מלכא דקמל נברא ,השמר שמעון בן
שטח לינאי ,ינאי המלך עמוד על רנליךויעידו בך,
כי העבדאיןלו מציאותבפני עצמו רקעיניו תלויות
אל האדון ,ואםכן מהשדנין את העבד זההיקרי
שדנין את האדת ומצמרך המלךלעמוד( ,והנה באותה
שעה אמרו המלך לא דן ולאדנין אותו),וזה תתבונן
אומרו אםכעבדיםעינינולךהלויות,שאיןלנוטציאות
בפני עצמו וכביכול על פי משפמי התורה יצמרכו
לומרעמודוכו'ויעידו בך(והכל הוא לשבר אתהאוזן)
וממילא בפל הדין.
יןך2
ר שחט לפרש בנוסח ההודאה ,ואתה ברחמיך
ם
י
ב
ר
ה
ט
ו
ע
י
מ
ך
ת
ו
א
ר
ב
(
הזכות) עמדת להם
(רצ"ל בשבילם עמדת) באומרך כביכול שאין להם
מציאותגפני עצמםכי הםעבדיך ואתה אדוניהםומן
הצורךלעמוד,ועלידיזה נתבמל כלהדין ,השם המוב
יכפרבעדינגיהיולרצוןאמריפי.
עד) עדך אפרש לך הנך נ' לשונות שתיקנו לומר
בהודאה רבת וט' דנת וכו' נקמת וכו',

ובודאי לא דבר ריק הוא (עיין מה שכתבתי לעיל
כמק פ)) ,האקדים לך ,דהנה כתיב (ברבורת לגי")ויבא

יעקב שלם ,דרשו הו"ל (והובאברשויי ז"ל) שבת
"
ג
ל
שלם בנופו שלם בממונו שלםבתורית,עד כאן ,וכתב
הי"ד
הרג הקדושמהר"מממאוס
פורפאליע ושעטישושטי
ך
בת"ס קרמם גד ע"ד) ,דכוא (בסורה נבוכים) דשבעה
כבבי לכת שצ"ם חנכ"ל ,ד' מהם מורים על הפוכה

והם

בני

פררחדודכסלופבו4מאמךד,הללוהחהשה

והם חנותך (עשה למען גצח*ך ,כן נראה לי) ,וגי
להיפך שבתאי (לגוף) לבנה (להערה) מאדים (למסת),
וזהו שנאמר ויבא יעקב שלוים נופריקון שבתאי
לבנה וקאדים ,וזהו שאמרו רז"ל נגד שבתאי שלם
בגופו ,נגד לבנה שלם בתורתו ,נגד מאדים שלם
במסונו ,עד טוןדברי קדשו ,והנה תראה ,צוט הש"י

לקדש החדש ,ואמר חטת ע ק החדש הזה לכם
מ )4מסורבידכםאפילושוגגיה מומעין,מזידיה והנה
הוראת הלבנ"ה כפי המולד באיזה זמן החש ,והנה
הגם שהמעד הואביום זה ובשעה זאת מותר לבית
דיןלהקדיםאו לאחר הננחלת החדשכפי הנראה להם,
~סובר כח יד) זא"1ן עולזן חדש ,זא"ת היא התורה,
כמה ראת אמרינהם ד גש) וזאת התורה ,אםכן הגם
שהוראתה לפעמים מורהעלאיזה היזק בתורה,בית
שעלפי התורה היא מסורהבידיט .הנה אדרבאהיא
מסייעת אותנו אל התורה ,מיומו פ )4לא איברי
מיהרא אלאלגירסא,וכןמאדי"םשחוראתועלהזיקות
י מצותהמיה דמים תרתי משמע,
הממת הנהעליד
עלידי הדסים סבפלים ההיזק של הדסיםהייטמנטן
שהוא הוראת מאדים ,וכן שבתא"י שהוראתו היזק
הגופוו 4הנה מה שנתן הש"י שבת לישראל הנוה
לענג הגוף ,הנה מבמלים הוראת שבתאי.
(ר""

דמערטץ

תבין מה שנמצא
שכרכוס) שהיוניםלהריזתיה גזירתם בתחיה

במדרשםלח) (פגעת

לכפלנ' מצות אלה חדש שבצגמילה,היינוכי שונתם
ג' מצות אלה (המורים על ביפול ג'
היה
כוכבישםבב
י הנה ח"ו עטלפו ג' כוכבים אלה על
מ)
יה
אל
שונאי ישראל לרעה וישלפו הם בגופם וממתם
ותורתם ,הבן הדברים האלה שכל בנושבתםהיה על
י ג' אלה בקשו לעקור את הכל,
הכע כלו ,חשליד
וזהושישלפריט בהודאה ,כשעמדה מלכותיון הרשעה
עמך ישראל (היינו הטחת) להשכיחם תורתך
(היינו התורה) ולהעבירם חוקי רצונך (עלידי היזק
הממוןכי (הרימז מא ).עניות מעביר על דעת קונו),
וזהו ואמר ואהה ברחמיך הרבים וא' רבת את
ריבם ננד מה שעמדו על סמונם,כיריבשייךבדיני
ממוטת יבהם בה א)כי יהיה ריבבין אנשים ונגשו

י

י")

יפזלשילסימו לש
לט) שיץחסיוואשוזפקים של
'
ס
מ
סנילי

וכטדסח.

"עטשכמט

צו

וכה ,דנת אוזדינם ננד מהיועמדו טעותם שזה
דעי נפשוו 4נקמת את נקמתם ננד מה שעמדו על
תורתם (-קרא בו כה) חרב טקמת נקם בריות ושטרח
נקרא ברית כמה דאת אסר 5סהפ 3ח סח אלהדברי
הבריות הבן חדברים והחש דבר נחמד.

עי

י הדברים הנ"ל תמצא פוב 8עם מח
עה) עלפ
שהקביעות שלימי דרוכה החש תסוד
בפרשת מקץ ,דשם כתיב ביה ביוסף (מששית פ לס
וחמש את ארץ מצרים ,חם"ש רגושי תיבות חדש
שבוק אשר תיכף בגלות הראשת עמד יוסף
לכהטען להחזיק בג' מצות חלה בכדי לכפל הוראכן
הג' כוכבים הנ"ל וכמו שכוזבתי לך ,ועוד יתבאר

מיה

אי"ה.
) מ לשיטת הללו רבת דנת נקמת ראשי תיבות
עי

נד"ר ,שהוא בדרגא ליובל דמפקא עבדים
לחירורו רשע"יד כז)ה' צבאותיעץומייפר,מי,חדשי
יפר כמו שכתוב בזהר (ת"ו 9פב4עלכן בהודאהנרמה
בראשי תיבות ג' לשוטת הללו נדויר.
עז) גן לשוטת הללו רבת רנת נקמת הוא ראשי
תיבות דודאים נהרו ריח ,שהחש על לידת
יששכר כאשר יתפרש לך במקומו אי"ה (פשט ח 5י8צ

ונ וכשההד חשת לקצרהציין בסמוך.
עת) ממרת גט-ם חלשיךורסיספידסקפיש,
ידד טהוריכן ורשעים שוד
ושמטיפס8
צדיקים,הדים8דדעוסקיתורתך .אמר חמשה לשוט41
"ם לומר נגד חכהטה אותיות חטכ"ה ,וביותר "ט
לומר,לעיל אמרג' לשונות רבת דנת נקמת נגדג'

אותיות הל"ל ,וכאן אמר חכהטה לשוטת נגד חכהטה
אותיות הודא"ה.
םביר וסו /הנהגבוריםביד חלשים הוא
עם)ונמכחשיב
לפלא ,וכן רבים ביד מעפים ,אבל
פמאיםבידפהוריםוכןרשעיםבידצדיקיםוכןזדים
ביד עומקי תורתך מה החש הפלא ,וכי הפסחים

והרשעים והזדים מחויבים להיות בפבע יותר חזקים
קהפהוריםוהצדיקיםוהעופקים בתורהותהילהיפך,
ר דרגשהלפ)
ובכדי להבין כל זה אקדים לך אתאיפ
במסכתמנילה רש)רבנהמןבריצחק פתח להפירנחא

י בימי אחשורהט) מהכא (השוס
לההוא פרשרנא(ויח
קטר ב)לוליי"יוכו' שהיהלנו בקוםשינו אדם ,אדם
סלךזה המן ,הנה הוקשהלולכחה*וזה (אותר א א)

יא

ויאי

בשבי

מאפףחישדכסלופקת,מאמר קהללתצדנה

ויהיבימיאוחשורהש תלה הזמן נאחשורהשכאילוהיה

קדשו ס4

והחש כדברינו

כבר מפורמם אצלנו ,המא נאמר לשת כזה רק במקום מהש,כי בקוםעיינ
ו מלך
שנעשה הויה חדשה בזמן ההוא ,דכזית זה הוה בקליותרונפול
טרא
י
י
ש
ליה לפידוח בשנת שלש לאההטורוש מלך פרסעיטה
ופחד (גם בהעדר זכות

כהשתה וכו' ,ש כן פתח רב נחמן בר יצחק הפיתחא
הזאותוצריךלהישבונן מה הואתירוצו ,ומהו הנפקותא
אם הקם הוא מלך או א"ש פשוט ,והנראה דהענין
החש רכל בחינת מלך אפילו במלכי אומות הרשעים
י
ש תקוע בתוכוניצוץ מורא מלכותשמיםכי מלכותו
בכל כהשלה ,הגםשהניצוץ הקדהש תקוע ומשוקע מאד
בדעכו ,עם כל זהכית ש"ש בו אתה ניצוץ מטלכות
סוד מורא מלכות ,בקל יוכלו אוראל לבטל גזירות
(אפילואין בידם זכות כל כך) בהתעורר יראתם מן
הש"י אזי שידי זה מתעורר נם כן אותו הניצוץ
דמורא מלכותאישר שקוע בתוך מלך ההוא ,ויפול
פחד ומוראעץ המלך ההוא הגוזר ,ומתבטלתהגזירה
ועני
ן הזהתשכילותדע,דהנה ט84שיאענף ב)בצמצום
הראשוןכביחלצורךבריאתהעימותהיהנדי
להקרא מלך ,כי אץ מלך בלא עם ,אם כן היה
הצמצוםהראהשתבבחינתמלשווע והצמצום הוא שורש
הדץ והיראה כנודע (שם שי 8-פ 48-ואותו הצמצום
הרוהטת לצורך בריאת העימות במחשבה הקדומה
היה כשביל ישראל שנקראים ראשית ,על כן כל
בחינת מלכות יהיה מי שיהיה תפול עליו מורא
מישראל,רוביןהענין ,תהו שאמרורז"ל תבותנ ב)הוי
מתפ %בשלומה של מלכות ,שלימותה וחיותההיינו
התקוע בה ,שאלמלא מוראה ,רצ"ל המורא
ניצוני
התקוע בה,א"ש אתוכו' ,הבן

קבלתי מפה קדהש אדומ"ו הרב הקדהט מ'יעי"צ

זצוק"ל מנוחת כבודוכלובלין ,דלבעבור זה
הגרנשי עמד ופנהמפני ישראלכי אלוהזיעממין הם
נגדחנ"תנהי*ם דמטרא אחרא,והגרגשישהואבחינת
המלכות דסם'א ,והוא מלשון וביב צא)ייג
ש נרגווזא

מ
מ
,
ב
י
ג
,
ס
י
:
ויי
עמד ופנה מפני ישראל

).

%

מה שנראה לק

88

כי נפלעליו מורא מלכות כיז)כי החרם תחרימם וכח
דקדהשה ,עד כאן דברי שיבוסו נחשר צוך ל"י
)8

זייןלילסיטולא.

בישראלכלכך) ,מהשאין

כן בקום אדם ולא מלך
שאיןבו שוםניצוץ מורא
מלכותהנההואבבחירתו
לא יחזור מאיתו,
והישועהמידו לפלאיותר
יחשב ,חהו שחלק הכבשוררענין ישועתו ית"ש לבי
י שהיה לנו יאמר נא ישראל ,הוא
חלקים ,לוליי"
הענין בקום עלינו מלך שתפולעליו בצד מה אימת
ישראל כנ"ל ,עם כל זהלוליי"י שהיה לנו לא היה
חוזר בבחירות לבד ,והענין דהרני
י פלא ,לולי
נ
ר
ו
י
י"י שהיהלנו בקומשינו אדם ולא מלךראיןבוסיוע
כלל סבחיררו ,ש כן אינו מסיים בכאן יאמר נא
גבראל ,דאינו טפל עליו פחד גבראל רק לוליי"י
שהיה לנו וכר ,ונם על פי פשוטו יובנו הדברים,
בקוםעלינו מלך חהטש נם כן לכבודו שלא יקראולו
מלכותא קטיעא כמו שאמרו רז"ל והסמום פז) כהא
נחתי ובהא סלקי ,אם כן "ש סיוע בבחירתו גם כן
בצד מה ,מה שאין כן אדם שאינו מלךאינו חחטש
י וכו' והוא
כ %ואין שום מיוע מהבחירה לוליי"
לפלאיותר ,וההר הפתיחה שפתח רב נחמן בריצחק,
שעל כן אמר וינוי בימי אחשורהש ,שבימיו נתהוה
הויה חדשה נסיותר נפלא מןהניסים הקודמים ,והוא
כי קםשעי אדם מלך ,ואףעלפיכןעזרנוהש"י
ברוב רחמיו
ם
ג
לעלפ
י הדברים האלה נבוא לבאר בכאן בנוסח
ההודאה ,מסרת נבורים ביד חלשים ורבים
ביד מעטים הואיינו
 ,אבל אינך מהו הפלא ,ויונח
,
ל
"
נ
לך שפי הרבדים ה דהנה עיקר הנכורה כאין
מורא לבב ולא תפול אימה ש הנלחם אז יתחזק
בחדשיו ,מהשאיןכן כשנטל בלבבואיזה אימה הנה
יחלשוחושיו ,והנה כבד אמרתי לה בקוםעלינו מלך
תפולעליואימה בצד סחמשניבחיטת ,האחד,
י
פ
ת
ש
אימה מחמתניצוץ פהרה של קדהשה התקועבו
ומתיירא ממורא מלכותאישר (ז"8א כו ).גבראל עלו
כמהשבה 9שש  1ס 0המההיוצרים*ושבינפעים עם
המלן

יא

יזו

בני

שסףחףוובסלוטבת,מאמרדוהללוהודאה

המלך במלאכתו ,ומבהינה השנית
עליו אימה
י
פ
ת
דלק ליקריה ליה מלכותא קפיעא ,וחפץ דליקרי ליה
צדיק נזהר סהטפיכת דם זכאי ,הנה מזאת המחשבה
יחלשו חתניוכי המההטבה פועלת בחףטים ,מה שאין
כןמי שאין בו ניצוץ טהרה ממורא מלכוות וגם לא
יחווט להקרא צדיק הנה יפעול בחושיו מבלי מורך,
והנהבימיהיוניםהרשעים הגם שהיה מלכםאנטיוכם
הרשעשחיקטמיא,עם כלזהעיקרהנזירותוהרשעות
בירהטלים ובערי יהודא היה עלידי שרי צבאזתיז
הרשעים (כמבואר ביוסיפון) ,ועמהם היתה מלחמות
החשמונאים ,הנה אלו הרשעים היו טמאים לגמרי
שנאין בהם ניצוץ פהרה ממורא מלכות ממרכבה
טהורה ,ונם כן רשעים לנמרי לא יחתנו אם יקראו
למלכם טלכותא קמיעתא ,והנה הצדיקים כהניי"י
החשמונאים פהורים לגמרי מורא שמים עליהם,
וצדיקים לגמרי יחהטו מאד לשפיכת דמים ,על כן
בפבע הוא שהפתאים הרשעים יהיו מתגברים ח"ו
והטהורים הצדיקים בהיפוך ח"ו ,ותהי לפלא ,נמסרו
הממאים ביד מהורים ורשעים ביד צדיקים
*)עט) התגה זדים ביד עוסקי תורתך אינו מובן
ביותר ,שזהואינו דבר והיפוכו ,דמה
שייכות "ט זה לזה לענין הניבוד ומהו הפלא כנ"ל,
ואומר לך קצת באריכות עלפי מה שכתבנו ,נעשה
י אור (הטמן ומנורה)כי מלכות
הנס בחנוכה עליד
ן נקרא חשך כמו שכתבתי לעיל (סימן נ"ז) בשם
יו
מדרש חז"ל ,והטעם שהם טצד הקליפה מננדים לכח
השכליי שבישראל,איטר חכמת ישראלהיא רקעלפי
חכמת התורה ,והיונים המה בחכמתם החיצוניית
חכמתיון מננדים לחכמת התורה ,ועמדו על ישראל
להשכיחם התורה ולהגביר חכמת החיצוניותו
והגה חכמה נקרא אורכענין שנאמר (קהלת ח א) חכמת
אדם תאירפניו ,והנה תראהאפיו הסומאילך
י החכמה והשכל ,והנה כל
בחשיכה כאורה עליד
החכמות חיצוניות הם כסילות נגד חכמות התורה,
וכמו שמכנה אותה שלמה(ממיי ט יג) אשת כסילות
הומיה וסוררות על כן נקראים חשך ולא אור ,והנה
מלכותיתברצותם לבטל אור חכמת התורהשהגביר
*)

סשה פעפעתסכוייו

יששכר

מ

חשך ,חכמות החיצוניות נקראים חשך וכסילות (קדרת
ג ע)כסיל בחושךהולך*),
*) הג"ש

ביטל הלא תראה החנמה הגדולה
על כן כאשר הש"י
שבסטרא אחרב הוא
ל
י
ס
כ
ה
המנגד שהוא
חכמת הכשפים ,עיקר
בחשך ,ואור החכמה פעולתם בחשכת לילדן
שבישראל בתורה ועבודה נתקיים לעד( ,גראפית א ג)

ויאמראלקיםיהיאור( :אסתר ח טז)ליהודים היתה אורה
(מלה סו ) זו תורה הרמוזה במנורה בדרום הרוצה
להחכיםידרים צדשאינו מתחשך בקיץ ובחורף (כמו
שכתבתי לעיל) ,עלפי נם למעלה מן הטבע ,וכאשר
תבין עוד ,דהנה יון מננדים בחכמתם חכמות
החיצוניות טבעיות לחכמה הישראלית חכמת התורה
למעלה מן המבעיית ,והנה כאשר רצו היונים לבטל
ת"ו את התורה ולהנביר חכמות החיצוניותמבעיית,
הנה בעת הישועה ליהודים היתה אורה (זו תורה)
שיא כטבע ,להורות שאין לישראל חלק בשכמיית
הטבע (ואפילו שפיטת המזלות (שבת קנו) אין מזל
לישראל) ,רק הנהגות ישראל הוא למעלה מן השכל
והמבע והמזלורע והוא באור התורה שהיא למעלה מן
השכל והמבע ,והנה כל החכמות הם אצל התורה
כעבדים אצל אדוניהם ,שהעבדעוזב שכלו ודעתו וסר
אל השכל ולמשמעת האדון ,והנה היונים הרשעים
רצולהמליך אתהעבדעלהאדון ח"ו ,הנהפעל הפועל
ישועות (תרפים קיח בו) א"ל הוי"ה ויאר לנו בנם שלא
י זה נתנכרו ישראל ונתגמלו
כטבע ,הבן ,ועל יד
חכמות החיצוניות מן ישראל לגמרי עלידי החומית
התורה החצובה מפי הש"י למעלה מן הפבע
עלמן נקראים הימים האלה (עלפי החכמים ברוח
הקדש) לזכרון לבני ישראל עד עולם בנר
מצוה הלזה הרמוז לתורה או"ר להאיר בזהעיניהם
החל הזה
של ישראל ,כי בכל דור ודור גם ם
ובפרט בעקבות משיהא במלכות הר' (הכוללת כמו
שכתבתי לעיל) עומדין עלינו בחכמות ההיצוניות
מבעיית( ,ובפרט לעת כזאת בעקבות שניחא שהוא
ן שבהם כמו שכתבתי לך שם) ,והנה הנר
בחינתיו
מצוה זכר לאזר ישראל הנענשה שלא כפסע( ,ובפרם
ביודעךאיטר היא מבחינת אור הגנוז כמו שכתבתי
לך ,הנה הוא) זכרוןלבני גבראללפניי"י,ומי אשר
חפץבי"י ובנערתויחליף אפיתחאוכו' ,ואםבעל נפש
י שכללך ,תןעיניךבימים האלה בנר מצוה,
אתהועינ

ויאר

312י

מאמריתדשאכסלותבת,מאמרד,הללוהותשה

ויאר אור שכלך בתורה ,ותביןכי נר מצוה ותורה
אור( ,ע19יקבן מאמר חסימןא).

ומעתה יתפרש לךוזדיםבידעוסקי תורתך ,דהנה
זדים הם העושין בכונה ומחשבת השכל
והחכמהאנושייותכי העושה נלא דעת וחכמה שוננ
יקרא ,והעושה בדעת וחכמה אנושיית יקרא מזיד,
(וזהו פירוש (שמות יח יא)כי בדבר אהדר זדו עליהם,
שחשבו עליהן בחכמה ומחשבה ורצון ,הבן) ,והנה
היונים שרצו בכונתן ונמחשגתן וחכמתן הפמאה
בחכמות החיצוניות ומבעיית לבמל את ישראל
מן חכמות התורה ,ולהנביר החכמות החיצוניות
והמבעיות הנה נקראים זדים ,היית פעולתם היה
נכונה ופעית הדעת ברצון ,והנה הדיבור בתורה
נקראת לימוד ודיגור ,מה שאין כן מלהטבת התורה
בעיון נקראעוסק(עיי
ן במ"ז (,1ח ס" מז ת"א)
י
ט
ו
ר
י
פ
ב
הברכה לעסוקבדברי תורה) ,והנה נאמר אצל התורה
( 411ה ים) נאהבתה תשנה תמיד ,מחמת מחשבת

עסק התורה כאהגה תהיה תמיד שוגג ככלעניני

מעשיך ,הנם שתעשה איזה עמק בעניני העתם לא
תהיה המעשה בכוון המחשבה,כי מחשבתך תהיה
משוספת באהבת התורה(( ,עירובין נד ) אמרו על ר'
אלעזר שהיה עומק נתורה בשוק העליון וכו') ,על
כן תבין אשר הנוסח הנ"ל הוא שפיר דבר והיפוכו
ותהי לפלא ,היינו זדים אחמר פעולתן (געשיית
טלחמתן) במחשבהוזדון נכונת הלב למעשה הנפעל,
ממרת ביד עומקי תורתך אשר לנם קשור באהבת
התורה ,ופעולתן בדברעולסיי הנפעלגידן הואכעין
שוננכענין הנאמר נאהבתה תשנה תמיד ,והא לפלא
אשר נמסרו במלחמה הזדים הפועלים בכונה ורצון,
כידעוסקי התורה אשר כונתן משופפת נתורה ,הבן
הדבר
פ)נלךעשית שם גדול וקרחם בעלםך 4נדול וקדוש,
תקנו אלו ב'גינויים דייקא ,הנה אפרש לך
עלפי המקובל מרבותינו ז"ל מא) כשנעבטה לאדם נם
והוא בזכותו זוכה לראות גמפלתאויביו ,אך אםאין
הנם וההצלה בזכותו רק בזכות אחרים וכיוצא ,הנה

י אבל אי 4זוכה לראות בעצמו במפלתאויביך
ניצ
מא) סומאניסז מאמר גסימןי דף 2ב ,סא8ריגסיסן ה ,דף
קכא ,.אדר פא8רזסימןיא ,מאמר
טמישיא.

יששכך4

אבל אם היא שעת תנבורת החמד והרחמים אפילו
אין הנס וההצלה בזכותויכול בעצמו לראות במפלת
אויביו ,וגזה
פירשוהראשוניםז"ל בפסוק (שאש ם ק0
ק
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ם
ק
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כ
(
"טמח צדי כי
בעצמו מפלת
אויביוה)צ,דיוקיאמר אדם אךפרי לצדיק (היינו זה ודאי
פרי
וגזכותו ,דאילו לא היה הנם הזח בזכותו
לא
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ה
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ו
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מבש
לסי סוככת נ חות סו)מסייםפירוש
ת
י
ר
א
ש
הפסוק) אךיש אלקים שופפים בארץ (רח"ל
דאי אפשר לומר דלעולם אין זה זכות צדיק ,והא
דכוא בעצמו חזה נקם הוא לבעבור שהיה תגגורת
מדת החמד והרחמים ,לזה ממיים) אך "ט אלקים
שופפים בארץ (רצ"ל דמיירי כשרואין שמדת חרץ
מתוחה לשפופ תבל ,על כרחך מה שראה הצדיק
בעצמו הנקם הוא פרי זכיותיו) ,והנה בני ישראל
בהודאתם להש"י בחשכה ופורים הנה מודים שזכו
בעצמם לראות הנקטה באויביהם ,אבל אינן תעין
בזכותם רק עבור הגבורת החסד וחרחמים ,הנה
אומרים ואתה ברחמיך הרבים ,דהנהאיןביתדין
פחות כחולשה ,וכביכול ביתדין של טעלה חסדדין
רחמים היינו חמד נגורה תפארת ,הנה סדת החסד
מיימין לזכותן ומדת הנכורה כשמאיל לחובה ,ומדת
התפארת מדת רחמים הוא מכריע ומפה כלפי חסד,
והלכה כרבים חסד ורחמים ,ומם"מא תתבונן אומרו
ואתה ברחמיך הרבים ,שעל ידי הרחמים הנופים
גלפי חמד ,הנההמיימינים לזכות המה הרבים והמה
הנוברים שהדין ושלכח כרבים.
ש 1הדברים האלה בין תבין בנוסח ההודאח %ך
עשית שם
י וקדיש בעולמך ,דהנה כבר
ד
נ
כתבתי לךלעיל
ו
"
ס
ן
מ
י
מ
(
)
ך
י
א
ו
בנוסח האתה וכו'
,
'
ו
עמדת להם וכ שלא היה חדור ראוי כל כך
לאיתערותא דלתתאכפי כלהעניניםשכורכתילךשג4
רק הש"י עמד להשען להם באיתערותא דלע"מש
(עיין הימס מה שכתבתי לעיל) ,והנה אף עלפי כן
היו רואים בעצמם מפלת אויביהם כענין שאומרים
ממרת נכורים וכו' ,וכיון שלא היה הדגר בזכותה
ש מחך הוא בעבוד בסבורת חחטד (נקראנדי,
כמה ראת אמר 11אא בפ ש8לך 1"1הגדולה) והרחם*ם
(מדת תפארת נקרא קדוש ,כמה דאה אטר ("חך
כס סק והקדישו את קדוש יעקב ,רחש קם 0יעקב
חטמם

בנבי

מאמריתהמיכסלופבדגמשמרד,הללוהודאה

חתום במדת תפארות תקרא קדהט כמה דאת אמר
(ההמט כב ק ואתה קדהטיחטב תהלות ישראל ,תפארת
ישראל,וכן ברכנן אתה קדהט (אתפהק הואננדיעקב
החתום בתפארת),והנה תתבונןהיפב ,דמהשאומרים
וקדהט בעולמך ,שהבינו הכל
עשית שם
שהיה זה בעבור תנבורת החסדוהרחמים ,הבןהיפב

יך

נדי

פא) ולעמך ישראל והטית תיקועה גדולת ופורקן
כהיות הזח .יש להתבונן ,א' אומרו
תשועהנדיה,ב' הנהלשון תשועה הואלשון הקודש,
ופורקן הוא לשת תרנום של ישועה,ג' אומרו כהיום
הזהאיןלוביאור ,והנראה לפרש,עלפי מהשפירשנו
ה לנפלאותיו חנון ורחום
בפסוק (תהלים קיש ק זכרקיט
ם
י
ט
ה
ע
י"י,יש לדקדק ,א' הוכר לנסים הנה
ישראל,
ולמה אמר זכר שטח (הש"י) לנפלאותיו ,ב' אומרו
חנון ורחוםי"י מהו הרחמנות בזכר אשר נקיטה,
ג' מהו חנון ומהו רחום ,והנראה לפרש ,עלפי מה
שפירשנו בנמרא אומרם ז"ל שבת גא) לשנה אחרת

ם פובים וכו' ,וקשה למה לא
קבעום שתאוםימי
עשאוםהיוםפובתיכף בשנה הר4הטונה בראותם נהב]
(ונזרו) ניטח] כן ש הדורונך (נם מהו לשה קבעום
שהוסיפו בש"ס על לשת התנא במנילת תענית),
וחנראח ,דחנה הקשו ההמשתים  )8למה לא קבעויום
פובעל כלהנסים שנקלטו לישראלכנון מלחמות אסא
ובנו יההטפפ עם הכהטיים ואדומיים ,יההטפפ תקע
בשופר והם נפלוחיים,וחזקיה עם סנחריב ,וביותר
דוד עם נליוע והנראה בזה על פי דרך האמת,
דהנה הנס

בא מעים

הנבדל ,דהיינו בהתנלות

בהארה איזה אור מספירות עליונות בנכהי מרומים
י זה נפש הנס בעקם הזה שלא כמבע,
אזי שיד
והנה סטנם נסים שהמאצר ב"ה מנלה אותו האור
רק לשעה המצפרכתשיינטעו ישראל הנתונים בצרה
ח"ו ,אחר כך יתננז האור כמקדם ,והנה זה נקרא
רחמנותן שראה ית"ש בעני ישראל וריחם עליהם
י זה יתפרדו כל
ונילה האור בהטביל בניו חלליד
ו
י
נ
ב
ל
פועלי אק ,ולפעמים עבטה הש"י נס
שידי

התנלות איזה אור ,הטוב התנלות הזה אינו שסק,
רק בבל שנה חסנה בהגיע הזטןהנמיי התא חוזר
האור ההיא לחושלות בגבחי מדומים כעין זמן
הישועה ,חד נקרא חנינה טחות חנה דהנה בכל

*) "1ואיחיתיף

מהקף

אגפהאדוש"

דאשוטש

יששכר

צח

שנה הסנה אין צריכים לתשועה כזאת שהוצרכו
בזמן הנס ,אבל דהש"י לחיבת בניו חוננם במתנת
בכל שנהויננה להנלות
חנםשיהיה להם הזמן
עליהם אור פניו ,והנה בתיבת זכר בלשון הקברט
שרשו הוא כהטותם זכרהייהכהטפיע ,והנה זכר הוא
השפעה מהמשפיע ,כי בהעשות איזה פעיה הנח
אחר הפעיה יוסר כח הציור מהמחשבה המציירת
הפעיה ,ואחר כך לעתים רחוקים (שייר) נייר]
במחשבתו זכר המעשה את אשר כבר נקלטה,ומהיכן
באהציור הזה ,הוא מכח ההשפעה הראשונה שנשפע
עוד כח חירור
בציור בעת העשות הפעיה
נם אחר כךוזוכר את אשר נעשה כבר,עלכןהכהופיע
שבכלמין מהנבראים המוליד בדומה נקרא זכר ,הבן

קבי

מייד

הענין.

י ההקדמות הללו יתבאר לך ,דבנם
הקלוץ על יד
(שטר ראו חז"ל) שטר התנלות האור הוא
רק לשעה בעת הצפרכות הישועה ,לא קבעו יום
פוב לדורות לזכרון ,אבל כאשר ראו שנקבע האור

ההואבנבהימרומיםשיתנלה בכל שנה הטנה,קבעו
יום פוב לדורות ,והנה בזמן שהיתה הנבואה משמשת
יחנו זה תיכף בשעת הנס עלפי נביא ,מה שאין כן
בנס דחנוכה לאידעו אם הנס הוא קבוע לדורות אם

רק אור לשעתה ,על כן לא קבעו ליום פוב לדורות
תיכף בשנה הראשונה ,רק לשנה אחרתהשכילוברוח
הקדיש וידעו שטר שוב נתנלה האור דאשתקד,כי
נפשות הצדיקים מרנישין בהתנלות אור בנבהי
מרומים כנודע,עלכןאז קבעום ועשאוםיום פובוכו'
קבועלדורונךוהבן,והנה כבר כחבט שהדברהבהשפיע
והמעיד בדומה נקרא זכר ,וזהו פירכם הפסוק זכר
עשה לנפלאותיו (היינו הש"י קטטה זכר לנפלאותיו
שיולידו בדומה בכל שנה דמית הפלא הראשת בזמן
הקטועה שנתנלה האור כמו כן בדמיון בכל שנה
וכו') ,חנון ורחום י"י ,כמו שכתבם לקרל שהפלא
הנקלטה בזמן הקטועה זהו מפאת רחמנות יתואר בזה
הש"י רחום ,ומה שהוסיף חסדו שיתגלה האור בכל
שנה זהו מתנת חנם ויתואר בזה הש"י הנק ,הבו
הדבר.
ובזה ישנצו שסח ההודאה ,שעמך גבראל קלטית
תשועהנדיחופורקןכהיום הזה ,דהנה תרנום
הוא מצרניתללוטת הקחתן והוא נקרא כמקבלכו
הקחתה

במ

שמר*חרשיכסלומבת,מאמרד,הללוהוזתה

השדש ,והנה התנלזת האור בשעת הישועה והנם
נקרא בלשון הקודש תשועה ,והיא תשועה נדולה
שנעשה בזמן ההוא ,והארת האור בשארי השנים
הבאים אחר כך הנה הוא כמקבל מהארה הראשונה
נקרא בלשון תרנום פורקן,וזהו שאמר תשועה נדולה
(בזמן הנם) ופורקן (לשארי השנים) בהיום הזה (הא
דקמן שבכל שנה נתנלה האור ,ומובן) ,ומתוק האור
לזכי הראות ולפטרי לב שמחה בנר מצוה ותורה אור,
כיליהודים היתה אורה נם בנבהי מרומים ,הבן.

פב)ריר~באך לך עוד תשועה גדולה ופורקן ,עלפי
אשר כתבתי לעיל (מימן נ') בענין

יוחנן כהן נדול ששמע קול מבית קודש הקדשיםביום
הכיפוריםבלשון תרנוםנצחופליא,עיין מה שכתבתי
שם ותבין
פנ) ערך אבאר לך תשועה נדולה ופורקן בדרגת
יותר ארוךלפרסומי כיסא ,והואעלפי מה
שחקרנו ,מפני מה קבעו הנם דחנוכה ופורים זכרון
ו כן בשארי הנמים ,והנה הנם
לדורות עולם ולאקיט
שכבר כתבנולהיות שראואיטר האור של הנם יתנלה
בכל שנה ,אף עלפי כן פעמאבעי למה דוקא באלו
ה הפועל נטועות ככהבכדילקובעםלזכרון
הנמיםקיט
לדורונם ולאקיטה כן בשארי הנסים מזמן יציאת
מצרים ואילך ,והנראהלי בעניננו ,דהנה כל הנסים
עלידי שידוד המערכה שלא כפבע כברהיו ישראל
מלומדים בזהעלידינמי מצריםוכיוצא ,והנה כאשר
הניעזמן הפסקת הנבואה ,והעולם מתנהנ רקעלידי
נמים נסתרים בפבע כעין הסתר פנים ,והיה נלוי
וידועלפניוית"ש אשרזהעידןועידניםיצפרךהעולם
להתנהגעלפי נמים נמתרים עד עת קץ כמו שהוא
כעת בנלות ההל הזה ,והנה יש חשש שיאמרו על
הנסים הנסתרים שהם בפבע מבלי כהזניח ח"ו ,על
כן נקוטו נמים הללו זכרת לדורות עולם ,להתוודע
ולהנלות שבכלעתהש"י מתנומסעמנובנמיםנפתרים
בהשנתתוית"ש ,כאשר אבארלךלהלן מתוךדרותינו

עזה תבין מה שאמרו חז"ל בנמרא מנילה לא)רבי
יוחנן פרטו לה פסחא להא פר,טתא(ויהיבימי
אחשורוש) מהכא (חדרים צח ק זכר חמדו ואמונתו
מב) ש"זנ"ע מאטר"8סימו א ,סמן מאמרוסיגת נ

יששכר

לבית גבראל ראו כל אפסי ארץ את נטועת אלקינו,
אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי
מרדכי ואסתר,עד כאן,והדברים האלהצריכיןביאור,
 '8מה הוקשהלבעל המאמרעד שהוצרךלפתוחפרטי,
 '8מהו המפתח שעשה לפתח בביאור הפרשה ,ג'
אומרו אימתי ראו כל אפסי ארץ את נטועת אלקינו
בימי וכו' והוא פליאה נשנבה,וכי לא ראו עד היזם
נמים נדולים ונוראים בשידוד המערכה נסי מצרים,
וקריעתיםסוף,וירדן,ועמידתהשכ"טליהושע ,ומפלת
סנחריב ,והשבת השמש לחזקיה ,וכיוצאלאין משער,
אך יתפרש הדבר לדרכינו הנ"ל ,דהנה עד היום
שהיתה הנבואה מצויה בישראל והיו נסים ננלים
בשידוד המערכה,ומי הוא הפתי אשר לא יתבונןכי
ידי"י עשתה ואות אך כעת הנה הניע זמן הפמקת
הנבואה ,והתחיל העולם להתנהנ בנסים נמתרים
בפבע ,הנה יש חשש שיאמרו קמני אמנה כי הכל
נקיטה בפבעמבלי השנחת משניה ח"ו ,והנה להוראה
עצומה הלזו להתבונןכי כלנסי הפבע וכל הישועות
בפבעים
בהשנחתו ית"ש הוא הפועל
שננח
יה הנם הזה
הט
קל
הה
כנ
להנהינם כרצונולישועת ישראל ,ה
לזכרון לדורות להנצל מאיש שונה ופתי
רבוען תתבונן מה שאמרו רז"ל (יומס כס) למה נמשלה
אסתר לאילת השחר ,מה אילת השחר מוף
הלילה אף אסתר סוף כל הנסים ,והנה איך אפשר
לומר סוף כל הנסים ,הרי הש"י מתנוסס עמנו בכל
ומן הן הן נבורותיו ומראותיו שה אהדבין וכו' ,אך
הוא ,שהנסים הנהונים אתנו עד עת קץ המה נסים
מלובשים במבע ,והנה גם הנס דאסתר היה בלבישת
שמ"ב פ"א) דהנה לכל
הוא
הפבע מבלי שידוד ,אך (ע""
המדרינות שונים יש אמצעי ביניהםמג) ,כנון בין
הדומם לצומה "ט אמצעי,היינו האלמוג יש בו שני
העניניםהיית כח הדומם וכח הצומח,וכןיש אמצעי
בין צומח לחי ,ובין חי למדבר ,וכן לכל הענינים
כידוע כל זה ,והוא להורותכי אל אחד בראן ,יוצר
אחד יצרן (ולא יאמרו מי שברא זה וכו') ,והנה
תחבוקכן נם כן בזה הנם ,כאשרהניע זמן הפמקת
הנמים נגלים בשידוד והניע זמן ההנהנה בנמים
נמתרים ,הנה הנם דאמתר היה ממוצע ,והנם שהיה
הנם נמתר מלובש בפבע ,עם נל זה היה בו כח נם
נגלה כמו בשידוד המערכה ,כמו שאין ממתפק בנם

הנעשה

בני טמריחיווכסלופשועמשמרד,הללוהודאה "עטשכר
י עשתה זאוע כמו
הנעשה בשידוד המערכהכיידי"
כן לא היה באפשר להסתפק גם בנס הלזה שיאמר
איזהבן דעת שנעשה רק בפבעסבלי השגחתכשגיח,
רק כל באי עולם הכירו וידעו שהוא בהשגחתו
הנפלאה ית"ש
כדמיון שמשלו הקדמונים במיטל ,פעם אחת
הקוש* חלה אטט אחדעד למאדחולימסוכן,ונתייאשו
כזאת
כל הרופאים סמנו באסרם כי לרפאות
צריכים לסמים הנמצאיםבאיי הודו ,זה רחוק אלפים

חיי

פרסאות מכאן ,ופכנת היסים ומדברות אשר יצטרך
האדםלנהוגנסיעתו לשם ,זה כסהשנים ,ומעולםאין

עובר הטב כחטם לכאן ,זאת ועוד אחרוק הגם שכבר
היה בנמצא אלו המסים בכאן,אין בנמצא בטדינות
הללו שוםאיש חכםוסבין שיהיהיודעאיך להתנהם
בתיקונם ,רק לשמע אוזן נשמע שיש בערי אספסיא
(רחוק סכאן פ"ו סאות פרסאות) רופא חכם מחוכם
במלאכת תיקת המסים האלה ,הנה גם לזה צריך
האדם לבלות זמן כמה שנים בסכנות בהליכה וביאה
והבאת החכם לכאן ,והנה להיות כל הענינים האלה
אינםרטנתחוקהאפשרילהמציאםלכאןכרגע,והחולה
ההוא לא נשארבו רק קיסמאדחיותאליום אויומים,
על כן נתייאשו הרופאים וכלבני ביתו ססנו ואסרו
צביתו ליה זוודתא ,עודם מדבריםבענין הזה ,והנה
ק %נשמעאיך שבאה ספינהמאיי הודו ובתוכה אותן
הססים שאסרו הרופאים ,ותהי לפלאבעיני כל ,מה
י דבר שלא נשמעמעים שתבא לכאן
זאת עשהי"
ספינהמאיי הודו שלא כדרך הליכונה ,ובזכוכה אותן
הססיםבדוקאאיטר לאנראוולאנשמעומאותןהססים
במדיתת הללומעים,כי אינםמניחים אותם לצאת
יהפיךלסדינה אחרוץ(להיותהממיםהללו הםכמעפ
מחיים מתים) ,עודם תמהים על הדבר ,והנה איש
מבשר שבא לכאן רופא מומחה מערי אספסיא והוא
יכוללהחיותהשפים למותוהם כמעפקרוביםלזיבולא
בוזרייתא ההשיכיל להחיותם שידי הממים מאיי
הודו ,ותהום כלהעיר הטפפו כולםאין זהכי אםיד
י עשתה זא"ז להמציא רפושה לההולה המסוכן
י"
לשעה ,הגם שהיה הכל בטבע מבלישידוד המערכדק
עם כל זהמי הוא זהואי זה הוא הכסילהפרזי אחסר
יגיד בסופיושהיה המצאת כל הדברים הכו כרנע
מבלי השגחתמשגיח.

צפ

כן הוא הענין (אלפי אלפים ורבוא רבואות פעמים
ביתר שאת לאין סהטער) בנידון הנס דאסתר,
הנםשהיה הכל בתבע,עםכלזהבהתבונןכלהענינים
י זה
שנתהוו בהכנה לזה הנם שנהרגה סטתי ועליד
נכנסה אסתר ,ויאהב המלך את אסתר ,ואין אסתר

מנדת סולדתה ,ונכתב בספר הזכרונות הגדת מרדכי
מן בגתן ותרש ,ואחר כך בלילה המצטרכת לנטועה
שהיו נתונים בסכנה גדולה נדדה שנת המלך ויאמר
להביא מפר הזכרונותוימצא כתוב אשרהניד מרדכי,
ונתהווה הדבר בעת וברגע אשר בא המן אל בית
המלך לאסר למלך לתלות את וכו' ,וכלהעניניםלאין
סהטער למדקדק בכל דבה שנתהווה הכל ברגע
המיוחדת המצפרכוג הנה כלסי ש"טלו מוח בקדקדו
והחש עודת בטדרינת הי מדבר ,לאיכי
ל לשפופ
שהיה הכל סבלי השגחת המשגיח אשר סיבב כל
אלה הענינים להקטיע את ישראל ,רק בודאי כלסי
שהואעדיין בדעות "טפופתיכף בשמעו את המעשה
י עשתה זאת ,ונמצא
אשר נעשה,אין זהכי אםידי"
כי הנס הזה הגם שהיה נס נסתר בפבע מבלישידוד,
עם כל זה היהלו גםכן מעלת וסגולת נס הנגלה,כי
כל באי עולם הכירו וידעו כי ידי"י עשתה זאוע
ונתגלה לכל כי הוא יתברך שסו מנהיג הפבעיים
כרצונו והפצו והשנתתו ,והסיבה שנעשה הנס הזה
באופן כזה ,הוא כסו שכתבנו לעיל ,להיות שהנם
הזה היה ססוצעבין הנגליםלנסרניים והיה בו כח
ב' הקצווועהיינו שהיה נס נסתר מלובש בפבעבלי
שידוד ,ואף עלפי כן היה בו סגולת נפ נגלה ,וזהו
וכאמרו רז"ל למה נטלטלה אסתר לאילוץ השחר וכו'
אסחר סוף כל הנסים,הייםסוףנסיםנגלים והרשלנו

הנסרניים.

7111הריטבונן מה שאסרו רז"ל (מטעה"ט ).נקרא ספר
ונקרא אגרת ,דהנה תתבונן במגילה זו אין
נזכר בה שם הנכבד הוי"ה ב"ה ,כי על ידי שם
הוי"ה הן המה הנסים נגלים ,כי הוא המהווה כל
הויות וכשדדם כרצונו ,סה שאין כן נסים הנעשים
בהלבשת הפבע הן המה מעשי אלקיט ,הוא אלקים
הפושל ישועות בקרב הארץ ,היינו בהיך הארציים

הפבעיים8( ,חש ש"ש "8ט) אלהי"םבגימפריא הפבקע,

והנה להיות שהגס הזה לא היה בשידוד המערכה
יכן,כיון שכל
לאגזיר בה דחפם הנכבד ,אך אףעלפ

באי

בנבי

יששכר

מאמריתהמיכסלוטבת,מאמרד,הללוהודאה
י עשתה זאת ,נרמז
באי עתם הכירווידעוכיידי"
וכיוצא ,רק נשוב אל לבבנו לומר הלא לבעבור זה
כה שמות הוי"ה בראשי תיבותוסופי תיבות כנודע עיט
ה הש"י הפועל הנס הזה (שנתהווהבימי מרדכי

חין-ח שטס פ"ו) ,על כן נקרא ספר ,מצד בחינת שם
הוי"ה הוא שם הנכתב בספר ,ונקרא אנרת הניתן
לקריאה ,מפאת שם הנקרא*) ,וזהו הנרצה פתיחת
בעל המאמר ,דהוקשה לו
י)הגייה
ז בדרושיפורים (אדר טנף
ויהיבימיאההטורויט למה התי
ה סימן ח) מה שכתבנו
תלה הימים נאחשורהט,
שםיאבתענין מה שתקנו זמני
וכי אחשורהטמפורמםלנו קר המגילהזמניםשונים
במקרא לומר לנו מה לפרזים וכפרים דהםגלויים,
מורים על מעלת נס הנגלה
שהיה בימיו ,והיה סגי שהיה לנס הזה ,הנה מתחיל
לומר בשנת שלש הזמןמןיוםי"א נגדאותיות
לאחשורויט מלךפרסקלטה ו"המן השם(כגימטריאי"א)
שנקרא נגלות ,כמה ראת
משתה ,ואומרוויה
יבימי אמר (דגרים כס כח) והעלות
משמע שנתהווה איזה לגוולבנינו,פירשו בו (חק-ז
קנס"1 ).ח נגלות ,ולמוקפין
הויה חדשה בימיו מה שהםמכוסיםמוריםעלמעלת
שלא היה עד היום ,על נס הנסתר ,שהנס הזה נקבע
כן פתח להפיתחאלההוא ביום ט"ו (בגימטריא י"ה)
מן השם שה 0נסתרות ,הבן
פרשתא מהכא ,זכר חמדו הדברמאד,עייןשםבדרושים
וינעם לנפשך
ואמונתולביתישראלראו
כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו אימתי ראו וכו'
ישועת אלקינו בימי מרדכי ואסתר ,דהנה עד היום
היה ישועת הוי"ה נסים נגלים כענין שנאמר (שמית
יג) התיצבו וראו את ישועת הוי"ה וכו' ,מה שאין
כןבימי המן נתגלהלבאיעולםישועתאלקינ"ו,היינו
הצטווחה שהוא מלובש בטבע דשם אלקים ,שנם
הטבעיים מתנהנים בהשנתתו הנפלאה ,וכל באי
עולם הכירו בזה הנס שהוא בטבע הוא ממעשה
אלקינו והשנתתו הנפלאה ,וזהו שאמר ויהי בימי
אחשורוש,הויה חדשה נתהווהבימי אחשורוש,היינו
שראו כל באי עולם ישועת אלקינו שעד היום לא
הכירו רק ישועת הוי"ה ,הבן הדבר
הנדף
רממדצא הדבר תשכיל ותדע שמן הצורך
היה
לקבועימי הנס הזה לזכרון לכלבאי עולם,
כדי שנשכיל ונבין ונדע כלימי נלותינו שכל ענין
הנהנתינובפבעהכל בהשנחת הבורא בפרטות ,כאשר
נראה בנלות החל הזהאיך הש"י מפיר עצתאויבינו
ורבים קמיםעלינו ואףעלפיכן אנחנוח.יםוקיימים,
לא נתפתה לומר ח"וכי הוא בטבע שהמנטל הרשע
חזר מנזירתו מחמת איזה טעם שהיה לו בטבע

י

ואסתר) הוא סוף נסים הננלים והתחלת הנסתרות,
ועיטה הש"י באופן שיתגלה האור בכל שנה כדי
שנקבעהיום טוב לדורות המתנהגים בכל זמן בנסים
נסתרים ,ונדע מזה כמו שהנס הזה הגם שהיהטבעיי,
אין ספק לשום בר שכל רק הכל הכירוכיידי"י
עשתה זאת ,כן יהיה לנו הנס הזה לעדות לעולם
אשר כלענינים טבעיים נמתרים הכל הוא בהשנחת
הכל יכול ,רק שהוא בדרך נסתר,כי הזמן נורם עד
אשר יבא זמן ההתנלות בנסיםננלים כמו שהבטיחנו
(פשה ז סו)כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

ועלפיזהפירשנו
ישמיאסימן חס)רמז מה שאמרו
י
ה
רז"ל בגמרא (ביצה (סו)) הרוצה שיתקיימו
נכסיויטע בהן אדר שנאמר (תהדם צג ד) אדיר במרום
י"י ,והענין תמוה ,ופירשנו ,דהנה נסי חדש נימן
המה נסים נגלים שנתגלה אז לבאי עתם שידוד
המערכה עלידי שם הוי"ה ,ובזה בודאי לא יפול
הספק לשום בן אדם כמו שכוכבנו לעיל ,אבל נסי
אדר המה נמתרים בטבע ,אך עםהיות שהיה כטבע,
עם כל זה היה באופן כזה שלא היה מסתפק בו שום
בן אדם כמו שכתבתי לעיל ,וזהו שרמזו הרוצה

שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר ,היינו יטע וישים
בתוך נכסיו השכל הנשמע מן חדש אדר,כי העוסק
בסחורה ובנכסים ויאמר כחי ועוצםידי עשהלי את
החיל הזה ,כי היה הדבר בטבע שבחרתי במסחר
פלוני ובמקוםפלוני הנה לאיתקיימו נכסיו ,אבל אם
ישים אל לכוכי השגחת הש"י מלובש בטבע ,והוא
המסבב לדבר הזה כעין המעשה דחדש אדר ,הנה
יתקיימונכסיו ,וזהו שהביא לראיהאדיר במרוםי"י,
הגם שהנהגת הטבע הוא טן שם אלקי"ם ,עם כל זה

הוי"ה הוא האלקי"ם והכל הוא מהשגחת שם הנכבד
הוי"ה המהוה כלהויותכרצונו,הבן.
המנה תמצא אשר בשביל זה הקפידו חז"ל לקבוע
היום טוכ הזה באדר הממוך לנימן וריקא
(פשיה ) מיסמך גאולה לנאולה עדיף ,היינו לסמוך
ענין ההשגחה והגאלה הנסתרת לגאולה הנגליתן 8ל
אחד בראןיהור אחדיצרן,וזהנרמז ברמז הללהמצרי
י הלטועה נ"אוכד' ולצליחה נ"א
(תהלים קיח כום אנאי"

י

רחשי

ריי

בטומריחדירכסלומכח,מאדרד,הללוהודאה

ראשי תיכות נים; אדר ,היינו ההציעה והצליחה
בשתי ההנהנותהןהנהנתנמיניסןהנגלים,הן הנהנת
נסי אדר הנסחטים.
פד) עד הנה דברט בענין הנס דאדרימי הפורים
אשר (שתי ש מ 8זכרם לאיסוף טזרעם.

לערוך נשוב לדבר מענין הנס דחנוכהאיטר נקבע
גם כן לעד לעולם לזרע ישורון ,דהנה הנס
דפורים שניכר לכל באי עולם ישועת אלקינו אמפר
נם בפבע הוא ישועתו והשגחתו" ,ט לומר שהוא
בעבור שקטועלינו לכלותינו ח"ו מנער חלד זקן וכו',
וזה הוא דבר המננד גםלפבעייוע גם דעתהנימוסיי
ימאס זה לאבד אומה שלימהעל לא חמס בכפם ,אבל
בהתננדם לדת התורה לא להרוג נפשותכאיטר היה
בימיהיונים שזה היה כל מגמתם להפר חוק התורה,
בזהלאנתוודעעדייןבפרפוםלבאיעולםשגםבהסתר
פנים הש"י מתטסס עמהם ,ובאם יגזרו ח"ו איזה
נזירה לבפל חוק מחוקי התורה והש"י יסבב להפר
ן מעשה דר' ראובןבןאיצפרובילי (פעלה
עצתםוכעני
ב
ב
י
ס
ת
ו
י
ש
ע
ת ).וכמה מ
ל
"
ז
ח
בפבע
שהש"י
בדברי
להפרהגזירה ולבטלה ,לאנביןונדעכיידי"י עשתה
זאתכי לא נקפצה נס בשידוד המערכה ואין ראיה
משדפורים מפעם הנ"ל ,הנה לפרסוםזהפעל הבורא
כל וזכר קלטה לנפלאותיו להתגלות אור הנס דחטכה
נםכן בכל שנהכדי שנקבעהיום פוב בכל שנה,כדי
שנבין ונשכיל ונדע שגם בהסתר פנים הש"י עומד
למשען לנו ,והוא המפיר עצתהיועצים רעות על דת
התורה ,כמו שהיה בנס דחטכה שכבר היה בחינת
הסתר פנים באין חזת נפרץ ,והש"י עזר לעמו נגד
כתהיונים הרשעים אשר רצו להעבירםמחוקי תורת
י"י,עלכןחוץהישועה שעשההש"ילישראל שנמסרו
רבים ביד מעפים וכיוצא (אף עלפי כן כל זה יש
לומר שהוא בפבע) ,הנה הכגוסס נס במצוה דמנורה
הרומזת לחכמת התורה כמו שכהבתי לעיל כמה
פעמים ,ומעתה תשכיל ותדע קביעות ימי הנסים
האלה (חנוכה ופודים) לעד לעולם לזרע תפורק,כדי
שנבין תשכיל שגם בהסתר פנים השם ית' משגיח
קעוומתנוסס עמטהן בעסקקיוםדחינו דת חתורה,
הן בעסק קיום נפשותיט ,ובזה הבין אשר בימי
הסוריםנצפוינוטפיחז"לבאכילחהצתיהקיוםחיות

וששכו

הנוףעם הנפש,וימי חנוכהניתגו להלל ולהודותקיום
החיות בדת התורה ,ואתהדעלך
י הדברים האלה אפרוד לך הפסוק (תהלים
5ה) עלפ
ס
ס
ו
נ
ת
ה
ל
ס
ג
ב
ו
ז
ו
ב
ך
י
א
ר
י
ל
ס
)1
מפני
קשפ סלה ,והנה "ט להתבונן ,א' טהו להתנוסם,
ב' מהו קשפ סלה ,ג' הנה דרינו על זה חז"ל (ע"ש
ח"ב תשבוז) קשפ סלהכדי שהטעקשפ מדתהדין
י
ל
ל
ו
ע
ב
זהאינו מובן כלל ,והנראה לפרוסעלפי מהשכיזבנו
לעיל ,דלבעבור זה קבעו נס חטבה ופורים לדורות
מה שאיןכן בשארי הנסים ,הוא מפני שראו שהאור
הזה שנתגלהבימי הנס הוא עתיד להאיר בכל שנה
י ככה בנסים האלה מה
הצנה ,ומהני מהקיצה י"
שאין כן בשארי הנסים ,הוא מפני שכבר הגיע זמן
הסתרפניםשיהיההעולם מתנהנעלפינסיםנסתרים
בפבע (עד עת קץ במהרהנימינו) ,ונט חשש שיתלו
כלהענינים במבע %א בהשגחת הטשגיח הכליכול
ברוך הוא ,על כן נקבעו ימי הנסים הללו לדורות
זכרתלבני ישראל ,דהנה הן המה נסים פבעיים ואף
על פי כן לא יכחישם הרעיון שהוא מבלי כשגיח
כמו שכתבתילעיל,עלכן נקבעו לדורונך בכדי שעל
י זה יוכר לכל כי נם נסי הפבע הם בהשגחת
יד
משניח ,וזהו ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו
דייקא ,אלקי"םבנימפריא חפב"ע,עלכןקיצה הש"י
ככהשיתנלהאורהנסיי הזה בכל שנה,בכדישיוקבע
הזכרון לדורות עולם אמיתיות ההצנחכם והנהגית
בפבע כרצתו ,וזהו נתתליראיך נס להתטסס,היינו
הנס נעשה ונרעל להתנוסס שוב ב %שנח בזמן
ההוא ,והפעם ,מדני קשפ סלה ,קשפהיינו קושפא
תרנום של אמורהיינו בכדי שיוכר האמתמי חוט
הפועל בפבע ,ואמר קשפ בהרגום %א אמר אמת
בלשון הקחתי ,כי תרגום הוא לבהם המקרא ,ורמז
בזה ,חגם שאמיתיות השגחתו והנהגתו הוא בלבנת
הפבע כמו שמתלבש המקרא בחרטם ,עם כל זה
י הנסים המתנוססים בכל
ניכר האמתלעין כל עליד
שנהונקבעולזכרתכנ"ל.
וכצדן מתקו בזה דברי חז"ל מאני קשפ סלה כדי
שתתקשפ מדתהדין בעקם,והואדבריט מטש,
דישועת הובנה מדת הרחמים מקרי בנסים ננלים
בשידוד המערכה נהתנלורע ונטועת אלקיט מקרי
בנמים נסתרים ,ואלקים הוא מדת הדין כנודע השה
והנה

בנבי

שאמריחרשיכסלותבת,טימרד,הללוהודאה

ואתחנן סוט בו) ,ד,ץנןץ כהיקשט בזה נם מדת הדין
שניכר שנם כהנהגת שם אלקי"ם הש"יפועלישועות

בקרב הארץ ,ואתה הבן
רמערןה יתבאר לךביותר מה שתקנובנוסח ההודאה
ולעמך ישראל קלטית תשועה גדולה( ,בזמן
הנם היתה תשועה גדולה בהתנלות לכל ,כי הגם
שהתשועה היתה קרוב לטבע ,עם כל זה בזמן ההוא
י עשתה זאת וכמו שכתבתי),
ניכר לכל כי ידי"
שהוא
ה
ע
ו
ש
ופורקן (תרגום של ת
לבוש כמו שכתבתי
לעיל,היינו שנתוודע עלידי זה שנם בלבושי המבע
שם השגחתו ית"ש בכל זמן ועידן) ,על כן נקבעו
הימים לדורות ,כי ראו רצונו ית"ש שיאיר האור
בכל שנה בכדישיהיה זכרוןלבני ישראל כנ"ל ,הבן

פו) עוף
אבאר לך בדקדוק נפלא מה שתקנו בלשון
ההודאה תשועה נדולה ופורקן כהיום הזה,
אשר תיבות כהיום הזה לכאורהאין להם ביאור כל
כך( ,הנם שכבר כתבהלעיל מעם ,עם כל זה כפלים
לתושיה) ,ואקדים לך מה שכתבתי לךכענין קריאת
שם חנוכה ,עלפי מה שאמרו בגמרא (שבת כא) מאי
חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלויומי דחנוכה תמניא
אינוןוכו' לשנה אחרת קבעוםוכו',ופירש רש"י ,מאי
חנוכה ,על איזה נם קבעוה עכ"ל ,דאי אפשרלפריט
כפשומו מהוימי חנוכה,דהריימי חנוכההיוקבועין
בישראל כמה מאות שנה קודם סידור התלמוד ,אבל
גםלפירושרש"יאין אנחנומבינים לשון השואלמאי
חנוכה ,ונם כן באמת יקשה מהו השם הזה חנוכה
מהו הנרצה בזה השם
הנה ככר קדם מאמרינו (מאמר ב סימן ה) הנם הזה
דנרות התהלת הנם ביום כ"ת כסליו ,והנה
דברנמיי אינו במקרה ,והנה הגאון בעל גור אריה
כתב (גר מתה בג ע"א ד"ה ורבד זה)כי ככ"ה אלול התחלת
בריאת העולם ,ובו ביום נברא האור הראשון ,והנה
אז הוא הזמן שהיום והלילה שוים ,ואחר כך מתחיל
האור להתמעפ עד רבע שנה ,אשר אז הוא האור
בתכליתהמיעוט,ומןאז והלאה מתחילהאור להתגדל,
והנה רבע שנה הוא בכ"ה כסלו ואז היה הנם באור,
עד כאן דברי הרב הקדוש הנאון הנ"ל ,והנה אנחנו
לא נדע ,הרי האור הראשון שנברא ביום א' נננז,
והמאורות לא נתלו עדיום ד' ,ונם הא דקמן שהיום

יששכר

אינו מתחיל להתנדל מן יום כ"ה כסלו רק מזמן
התקופה ,אבל תדע אשר רוח י"י דיבר בו בחרב
הקדוש הנ"ל,והשכילברוח הקודדו אשרהאורדחנוכה
הוא מן האור הננוז שנברא ביום הראשון
וכערן אבארלך מה שהוא מןהצורךלהדרוש שאנחנו
מדברים בו ,ראה זה מצאתי בספר תולדות
יעקביוסף (פרשת מקץ 4כתב ,שמצא בספרליקופי אור
(לא ראיתי בספר הזה) על הא דפסקו חז"ל בנמרא
(ר"ה כח) כד כהדכא תקופת פבת עדי"ובניסן עברוה
להאי שתא ,ומקשין כל העולם הרי בקביעות שלנו
הוא כן על פי רוב בשנים הפשוטות ,וכתב בספר
י ב'
הנ"לכי ב' הנהנות הן בתקופות ,כנודע עלפ
החשבונות היינו תקופות דר' אדא ותקופת דמר
שמואל ,ותקופות דר' אדא המהיותר מקובליםבעיני
חז"ל אבל העלימו אותן מן הפעם הכמום אתם (על
דרך (שה"ש ב ק השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו'),

תקופות שבפרהסיא הן תקופות דמרריטואל ,והא
דפסקו חז"ל כד כהדכאוכו' הואעלפי חשבון תקופת
דר' אדא ,וכתבעלזה הרב הקדוש בעל תולדותיעקב
יוסף ,החילוקבין תקופות הללו הואי"איום( ,עלכן
מתחילין השתנות הימים והלילות י"א ימים קודם
לתקופה שלנו) ,והנה חשב הרב הנ"ל בחשבוןעלפי
סדרי העברונות דבשנת הנם דחנוכה היתה תקופת
פבת ז' בו ,ממילא י"א ימים קודם ,הם חשבון
תקופות דר' אדא והיה בכ"ו כמלועיי"ש*)
*) חנ"ה
שיו מה שכתב שם הרבלפי דרכו ,ונרשהלי ,מהשהצניפו
חז"ל חשבון תקופות דר' אדאויד באפשרשדיזשבון
ההוא נחשבבתליית האור שננקז ,על כן גנזו חז"ל גם כן
החשבון עד עת קץ שיתגלה האור הגנוז ולכלבני ישראל
יהיה אור (ישע" ס קוהלכוגויס לאורך

דרגה יהיה איך שיהיה ,הנה ליל כ"ה כסלו היתה
אז הלילה יותר נדולה וארוכה והתנכרות
החשך על האור ביותר ,והנה כבר כתבתי לך אשר
מלכותיו
ן נקרא דחפך כמו שאמרו רז"ל (ב"ף ב ד)
וחשך זה מלטתית' וכל מה שמתנכר החשךביותר
ת בהתנכרות ביותר,כי כל
על האור היתה מלכותי
מכחילתם בבחינת דחפך ,והנהיום כ"ה כסלוהיה אז
יום התנכרות החשך בתכלילם וההלהיום אשר שברו

אויבי

בננה מאמריחדשיכסלוטבת,מאמרד,הללוהחהשה ף,טשכר
אויבי היהודי
ם (הם הישים) לשלופ בהם (אסתר ם א)
ונהפוך הוא אוטר עטלפו היהודים המה בשונאיהם,
ואז באותו הזמןדייקא מחמשית א קויאמד אלקיםיהי
אור דייקא ,בזמן מלהטלת החשך כח יון בחכמות
חיצוניות (הנקרא חשך כמו שכתבתי לעיל) ,ביה
בלילההדייקו המנורהבדרום (נ"ב כה)הרוצהלהחכים
בחכמתפתי-הידרים(להכניע מלכותיון מלך הצפון
אשר בצד זה החטטךתמידיי) ,ונם נעשה הנס בשמן
דייקא ,הרומז לחכמה דייקא ,ותצלח יואב תקועה
ויקח כנטם אשה חכמה דייקא( ,טנפת פה)כי תקועה
אלפא לשמן על כן שם החכמה שצויה ,על כן היה
הנם אז בכ"ה כסלודייקא ,והוא הפלגת הנס הנפלא
(הדבים מז קיודוךעמיםאלקים.
ולסף זה אזדא להקינטית הפוסקים (כ" תו"ע) שהקשו
מהוהנםשנעשהביוםראשון,כי כאשרתתבונן
בדברים הנ"ל אדרבא עיקר הנילנת הנס היה ביום
הראשון ,הנדיל דהט"י עמנו נפלאותיו להקטיענו

להתחיל הדלקת המטרהבליל החשכהביותרדייקא,
הואיום אשר שברווכו' ונהפוך הוא ליהודים היתה

אורה זו תורה (טמעה סו ) ויצאו מאפילה לאור גדול,

הבן הדבריםויונעם לך מדבש ונופתצופים.
רב:זד
ץ נכון גם כן מה שאמרו רז"ל ושבת כא) לשנה
אחרת קבעום וכו' ,למה המתינו עד שנה
ן מה שכתבתי שם לעיל) ,וכעת נאמר,
האחרת(עיי
הגם שנסכים שידעו ברוח הקודש שהנם שנתגלה
האור בגבהי מרומים נקבע לדורות שיתנלה האור
בכל שנה ,עם כל זה לא קבעו היום פוב בקביעות
בשנה הראהטונה כי לא ידעו אימתי יקבעו ,אם
יקבעו שהיום פוב יהיה מתחיל תמיד בכל שנה מן
יום האחרון של תקופת תשרי ,שאזהיאליל הארוכה
ביותר שפי תקופת החמהכי זה היהעיקר הפלגת
הגס כמו שכתבתי לעיל ,או לא ישתנה סדרימי זה
היום פוב כשארי המועדים הנקבעין לימות הלבנה,
ויתחיל היום פוב הזה תמיד מןיום כ"ח כסלו כמו
שהיה בזמן הנם% ,א באולידי בירורידיעה הזאת
עד לשנה האחרת אשר זכי הראות ראו אור נצח
והוד סחגוצץדייקאביום כ"ה כסלו הנם שלא היה
אזליל הארוכה ,אז הכירווידעוכי חפץ הש"י שלא
לשנות הסועד הזה משארי הסועדים הנמנים ללבנה

ובפעוםבקביעות.

ט

רהטעם שנקבע לדורות הארת האור בגבהי מרומים
ביום כ"ה כסלו לחוטטי הלבנה ,הוא כמו
שכתב הרב הגדול הנ"ל ,שהוא רבע שנה בדקדוקמן
יום התחלת האור הגנוז בעת בריאת העתם ,ובא
להודיע לנו שהארההנימיית הוא מן אורהגנוז וכמו
שכתבתי לעיל כמה פעמים ,ועוד אבאר לך אי"ה
פעמיםשוניםכפי אשר חלקלנו הש"יבבינה.
עלכן קראולימים האלה חנוכה ,להורותעל הדבר
לזכרון,דייקאמיום כ"היתחילו תמידהימים
פובים האלה ,וזהו חנוכה חנ"ו כ"ה ,ולפי זה מה
ש"ט לפריט כונת הש"ס ,מקשה מאי חנוכה ,רא"ל

למה קראוהו חנוכה ,ומפרש דתנו רבנן בכ"ה בכסלו
וכו'( ,והיו מסופקים באיזה זמן יתחילו הימים הפו,
אםעלפי תקופת ההמה אםלימי הדשי הלבנה כנ"ל,
על כן) לשנה אחרת קבעום וכו' לימי הלבנה ביום
כ"ה דייקא ,על כן קראוהו חנוכה חנ"ו כ"ה ,והוא
דבר נחמד
רלפי כל הדברים הנ"ל תבין מה שתקנו בנוסח
ההודאה ולעמך ישראל ועטית תשועהגדיה
ופורקן כהיום הזה דייקא ,היינו יום כ"ה לחובטי
הלבנה,ועלכןראשיתיבותכהיוםהזהראשיתיבות
כ"ה,ועוד יתבאר להלן אי"ה.

פז) שוחרי טן באו בניך לדביר ביתך .בהתחלה
התחיל כשעמדה וכו' ש עמך ישראל,
וכן אחר כך ולעמך ישראל עשית וכו' ,ובכאן אמר
באו בניך דייקא ,ונראה לפרש על פי פשופו ,ש
כו ק תה לשונו ,מה
פי דברי המדרש בשלח ושפמי
כתיב (ש9תיז ז) הישי"י בקרבנו אםאין ואחר כך
ויבא עמלק ,וכי מהענין זה אשל זה ,כהטל לתינוק
שהיה רכוב ש כתפו של אביו וכו' ,ואחר כך ראה
תבירו של אביו אמר לו ראית את אבא ,אסר לו
אביו אתה רכוב על כתפי ואתה שואל עלי ,הריני
משליכך ויבא שתונא וישלופ בך ,כך אמר הקב"ה
לישראל ,אני נשאתי אתכם על ענגי הכבוד ואתם
י בקרבת וכו' לפיכך יבא השונא
אומרים היש י"
וישלופ בכם ,הוי ויבא עמלק ,עכ"ל ,והעגין מובן,
הש"י עשה עמהם נסים שלא כמבע מה שאי אפשר
לשום בר דעת להכחדם רק הכירווידעוכיידי"י
קנטרנהזאועואףש  1טהאמפמוף עשרבקרבוחקרו

בחקירות

בנבי

מאמריהרשיכסלופבועמאמרדוהללוהושטה

בחקירות באפשר כל זה עושה כחטהעלידי המצאות
הפבעיווק כדרך המנהנ של הפלסופים חוקרים
המצאות לנסים האלקיים,וזהו ששאלו ונסתפקו הפט
י בקרבנו וכו',כי באפשר כל הדברים הללו נעשו
י"
י חכמות פבעיות ,והנה נענשו ויבא עמלק,
על יד
ובכאן בשבחם של ישראל דיבר ותהי להיפך,היונים
הארורים רצו להדיח את ישראל מאמונת התורה
ללמדם חכמתחיצוניותפבעייוג והנהעםשהש"י לא
קלטה להם (במלחמתם עם היונים) שום נס בשידוד
המערכה ,רק אפשר להלבנת הענין בפבע לפעמים
נמסר נבור ביד חלש ורבים ביד מעפים ,עם כל זה
באו בניך וכו',היינו ידעו שהם בניך ואתה אביהם
) (תהלים מד ק
(ולא שאלויש אבאבינינו ,רקידעוכי
בידך נוים הורשתו הבן.
לבזה תמצא פוב פעם מפני מה לא נזכר נס דנרות
בהודאה,כי בשבחם של ישראל דיבר ,אשר
תיכף לנס הנצחון הנם שאפשר להלבישהענין בפבע,
עם כל זה באו בניך וכו',וידעו שזה הוא בהשנתת
אביהם אתהי"יעשיות (מהשאיןכן הנס דנרותאין
חידהט כל כך שהכירו וידעו כי יד ה' עשתה זאת
כיון שהוא שלא כפבע) ,הבן הדבר ,ברוך הבוחר

בעמו ישראל

פח) עדר אבאר לך אומרו לשון בניך ,הנה חז"ל
הנידובמדרשיהם (מפלתאנסיוכוס)אשרעיקר
ן (בהתחלה) היה לבפל מישראל נ'
מנמת מלכותיו
טצות חדש מילה שבת ,וכבר כתבנולעיל (ס" לח ,עה
מעם לזה מה היה כוונתם ,וכעת אומר לך מה שכתב
הרב הנדולמו'חיד"א זצלה"ה(הישדוד פ' מקץ) דפעמם
היה דעל ידי נ' מצות אלו ניכר שישראל נקראים
בנים ,מצות שבת מוכיח שישראל נקראו בנים ,דהנה
(ספודכן זח)נוי ששברן חייב מיתה ,והמעם משום
דמשתמשבשרביפו של מלך,הש"י שבת מכלמלאכננו
ביום הזה ,על כן ויברך אותו ויקדשהו נקרא קד"ש
לי"י ,והמשתמט בשרביפו של מלך חייב מיתה,
וישראלשומרים את השבתמשוםדנקראובניםוהש"י
לסו אב ,מילה אות ברית קדש ,אמרו (בתקוני) זהר
(ח"י קטה)דאינפריןבריתאקרוןבנים,קביעות החדש
מג) שהן אבודדהם הלכות חתכה ,ובבוערי הושעם של ההמ"ג
הלכות חסכה דףח"וסרצ"א.
מג*) מרמזביה"חנוכה"בגימטריאס"ט.

יששכר

מורה שנקראובנים,דהריהש"יבעצמוכביכול שומר
הקביעותשקובעיןהבנים (ר"הכה ).אתםאפילושונניך
אתםאפילווכו' (והואעל דרך האמור בזהר (ת"אקםשז)
דודברי אפילו במאניןדילי לא אשתרטט רק במאנין
דילך) ,וכתב עוד הרב הנ"ל ,דבזה מתורצת הקהטיא
שהקשו רבותינו הקודמיםעל מה ככה עשו ביתדינו
של חשמונאי לקבוע המועד ח' יסים הלא לא חיה
הנס רקז'ימים ,אבל הוא,כירצושיהיונרמזיןבימי
הנטועה הללו כל הנ' מצות שרצוהיונים לבפל ,והוא,
דהנה"טבימים הללו ראש חדש הטבותוקבעו שמונת
ימים לרמז על מצות מילה שניתנה לשמונת ימים,
ובזהתירץנםכן מה שהקשו 8ה למה לא תקנוספיקא
דיומא לנליותלימי חנוכה ,כפטום דאו היתה נפסדת
הכוונה שכיוונו לרמז דוקא ח' ימים ,עד כאן תוכן

דבריו.

הנה לדרך זה יאיר לנו נתיב להבין אומרו בכאן
ואחר כך באובניך ,רצ"לבניך הםבניבחוניך
נשארו על עמדם בתואר בנים ,ואנב יתורץ בזה
י חנוכה ,דקשה מניינא למה
אומרו ,וקבעו שמנתימ
לי,נם אומרוימי חנוכהאלו,תיבת אלואיןלוביאור,
(ואםירצה ה' נדבר מזהבעניניםוטונים),ולפידברים
הנ"ל יתכן שפיר כמין חומר ,היונים רצו לבפל
מישראל אלו הנ' מצות בכדי שלאיהיה להםויאר
בנים ,הנה בעת הקטועה אמר ,ואחר כך באו בניך,
נשארועל עמדם בתוארבנים ,ואמרלבעבורזהקבעו
שמנת ימי חנוכה אלו ,שמנת דייקא ,בכדי לרמז
מצות מילה ,ואלו דייקא ,ש"ט באלה הימים שבת
וראש חדש.
פ"פ) (מה)חנוכ"ה) ,ואבאר לך עוד אומרו ואחר
כך באו בניך וכו' ,והדליקו
נרות וכו' ,והנראה לי ,שהוא עלפי כוונת האריז"ל
הרו"ח שיש פ-קלהדליקנרחנוכה,להדלי"קבנימפריא
ע"ב ס"נ ס"ה עם הכולל שיומשך לשם ב"ן שהוא
מלכות שנקרא נ"ר ,ובת מז) ונקראו ישראל בני
מלכים ,וזהו שאמר ואחר נך באובניך וכו' והדליקו
נרות ,והבן,וכיון שמתחברים אלו השפות הארבעה,
הנה (יונת אלם ב"ה)יה"י או"ר (בנימפריא ע"ב פ"נ
מ"ה ב"0ויה"י או"ם (בגימפך5א רח"ל מלכותשמים
שמאירים בה הד' שמות הנ"ל) ,וזה היה כותתבית
דינם של חשםונאים כשהדליקוהנרווח הנה "ט לזמר

לבעבור

בני

מטריחרשיכסלופסת,מאמרדו %לוהודאה

לשעבור זה היה נרהנמיידויק ח'ימים דייקא ,כנגד
מנין האותיות של חשבון המספר של ד' שמות הנ"ל,
היינו כשהם במלכות הם בחשבת,כידוע מכתבי מרן
ז"ל (ע"ח שצד פיה) כל חהטבנא בסיהרא הוא (ז"4ג רב)
(עלכןיאמרוהמהטליםבואוחשבון(במדברכאבז)),והנה
כשהם בחשבון ע"ב ס"נ ס"ה ב"ן הם רק ח' אותיות,
לעומתן היה האורהנסיי ח'ימיםיה"יאוייר ,ומעתה
לא תקשה לך גם כן מה היה הנס ביום הראשון,
(דהרי הוצרכו לתקן ח'ימים כנ"ל),ונםכן לא תקשה
לך למה לא תקע ספיקא דיומא ,הבן הדברים
על כן קראו לימים האלה חשכה ,חינוך לנאולה
העתידהשיתנלה במהרהבימינוהאורהננוז
דנאמרביהיה"י או"ר (ד' שמות הנ"ל)ונגנז בתורה,
וכעת הוא הרגל וחינוך עלידי נר טצוה ותורה אור
הלזה ,עלכן הנר הזה מסונל לתורה ,והרניל בנר זה
זוכה לבניםבעלי תורה (שבת כג  4ש כן תיאר נם כן
אתישראל בהודאה ואחר כךבאובניך,כביכול הש"י
קיים מקודם מצותנר זה ,ונתהווהבניםבעלי תורה

1מתוק האורלעין רואה בדברי הקדרם בעל הרוקח
זלה"ה ,כתב (ממן יכה) וזקנו ל"ו נרות כננד
לשון אור ומאורות ונר נזכר בתורה ל"ו פעמים,עיין
שם ,הוא מה שאמרו שהאורהננוזנגנז בתורה,עלכן
יש בתורה ל"ופעמים לשון אור ,שהואנגדאורהננוז
דכתיב ביה ה' פעמים או"ר בגימפריא אלף ל"ה
ובהחזרת טלף לחל"ף (בסוד הכתוב איכהירדוף אחד
אלף) והנה הם אל"ה ל"ו ,והנה כשרצוהיונים לבטל
אור התורה הנה הש"י התנוסס עמהם להאיר להם
בנר מצוה ותורה אור הוא התורה מן האור הנתז,
על כן תקנו ל"ו נרות ,באד בניך לדביך ביתך,
ראשי תיבות בנימפריא ל"ו ,סופי תיבות ל"ו
אור"ה מד),היינו הנזכר בתורה ל"ו פעמים לשון אור
כמו שכתב הרוקח זלה"ה וכנ"ל

צ)דפנןאגעהיעלך 81הרו את מקשטךוהדליקונרות.
אינו מובן לכאורה מה דוקא זאת העבודה,
הריבודאי גם העבודות אחרות עשו בבית המקדש,
מד)
חוש כשתחשוב הס"ת עם התיבות הוא משטריפ
םאויבותחוקרגן.
רהגמןשובכוןילץקופ"חי
מד*) ערןישילמאטרבסימןיב.

~עטשכר

ץ

ואקדים לך ,דהנה אמר הקדשו מהר"פ מקארעץ
זצוק"ל (מדרש פנחס סימן א) ל"ו נרות של חנוכה הם
כננד ל"ומסכימות (תלמוד בבלי) ,עד כאןדבריו מד*),
ונראה לי לבאר על פי מה שכתבתי דהיונים רצו
לבפל חכמת התורה שנקרא אור ולהגביר חכמות
החיצוניות הנקרא חשך ,והנה בעת הישעה ליהודים
היתה אורהעלידי המערה סוד חכמת התורה תורה
שבעל פה רחל עקרת הבית רמוזה במנורה (עיין
בדברי סרן האריז"ל בלקופי תורה פרשת בהעלותך),
(פשו ע א) חכמות נשים בנתה ביתה חצבה עמודיה
שבעה ,ונעשה הנס בשמן הפהור הרומז לחכמה כמו
שכתבתי לעיל מה שאמרו רז"ל ובגחות פה ).כל מקום
ששמןזיתמצוי שם החכמה מצויה (שמ"ביד ב) "1טלח
יואב תקועהויקח משם אשה חכמה,כי תקועה אלפא
לשמן( ,ואםעיני שכל לךתבין מה שלקחיואב משם
אשה חכמה דייקא ולא איש חכם) ,והנה נמשך שמן
החכמה אל המנורה ,הואעל דרך (ההלים קר כד) מה רבו
מעשיךי"י כולם בחכמה עשית מלאה הארץ (דייקא,
יבהם ש יב) ארץ אשרי"י אלקיך דורש אותה תמיד
עיניי"י אלקיך בה),קניניך ,הוא סוד (א"נ רט) אבא
יסד ברתא,עלכן תמצא פוב פעם למהשבימים ההם
בזמן הזהירשוכהניםנדולים את המלכות ,כברידעת
(טפף %ר כ ט) כהן גדול רמז לחכמה ,וירשו המלכות
לעת כזאת רמז הבהכריז השמן אל המנורה תורה
שבעל פה ,על כן ניתקן ל"ו נרות ננד ל"ו מסכתות
שבתורה שבעל פה המפורשת').

*) הג"ח

חטה תתבוע גודל האיסור והפנם בגרש הנעשה משחוק
הקרט"ן (בגימטריא שס"ן) אשר המציאה הקליפה
בימי שליטתהיונים ל"וקלפים זה לעומת זה ,שרצו לבטל
על מץזה התורה שבעל פה המפורשת הנתתב במים בל"ו
מסכתוהע ורצו להגפת חכמות החידתיות לא כאלה חלק
נעקב,ליההים היתה אורהזותורה.

ה יתבאר לך מה שבהארו בנוסח ההודאה
היפערנ
והדליקו נרווה עלפיאיטר רמזנו לך לעיל
מה ששלחיואבתקועהויקח כחטם אשה חכמהדייקא
(ולא איש חכם) והוא דבר נפלא ,דהנה יואב רצה
אזלפייס את המלך דוד שהוא מרכבה למדתסיכות
(ש"א צט ,).והנה מדת מלכות היא בחינת נוקבא (ת"ז
ט 4וכשנתמלאת ח"ו בדינים ,כשנבריך לה סוד

השמן

322י

מנמריחדירכמלוסבת,מאטרדוהללוהודאה

השמן חכמה מתמתקיםהדינים ,הנה עלפי מנולהזו
עשה יואב כשרצה לפיימ את המלך ,שלח למקום
השפןויקחכנטם אשה חכפהדייקא,הוזומור המשכת
י זה
השפן (חכפה) אל הפנורה (מלכות) ,יד
נמתקים הדינים של המלכורע והנה בכאן כשמיהרו
בית הפקדש ורצה הש"י להודיע ולבשר להם שכבר
נפתקודיני המלכווץאזיהזמין להםעבודה הראשונה
הדלקת הפנורה בשמן הטהור ,אזי ידעו כי כבר
נפתקו המלכות כמגולתיואבבפיוס למלך,וזהו שפרס
בהודאה ,ואחר כך באובניךוכו' והדליקו נרות וכר,

חיל

הבן.

ומעתה יתורץ לך גם בזה קהויית הפוסקים
 "0 ""%תרעו הקשו פה היה הנס ביום
הראשת,ועלפי הדברים הנ"ל ,הנהעיקר הנסביום
הראשת מה שהזפין להם הש"י שמן מהור לעבודה
הרפשתה בכדי לבשר להם שנפתקו הדינים ,וזהו
שאומרים בהודאה תשחר כך באו בניך וכו' והדליקו
נרות וט' וקבעו שמונתימי וכר שמונת דייקא,
כי רוב הודות לו ית"ש גםביום הראשון שנתבשרו
בהפתקת הדינים באור פני מלך חיים
4* ,
צא)היתבאר לך עוד (וההאמעין הנ"ל) ,עלפי פה
שפירשתי בפסוק (שלש שש ק הנה
לא ישם %א ירטן שומר ישראל ,הנה הגם שהענין
החש לשבר את האוזן ,להורות שהש"י איט מסיר
השנחתשפירתו פישראל אפילו כרנע ,עם כל זה"ט
להתבונן ,דהנה העופה ההשנים ולאנים ושינה הוא
שינת קבע,וכיון שאפר הנה לאינום פכל שכןשינה
(נא

דלא ,והמראה ,דהנה אפרו בנפרא (תעמתי) היכי

דפי מתנמנםנים %א נים וכו' דקריליה וענה הנך
רחשה העופהפיקריהיכאדקריליהועני,הטינההיכא
דקריליה ולאעני ,והנה בעת שהיתה הנבחשהמצויח
בעולם ,הנה בעת הלחץ ח"ו היו הנביאים קוראים
להש"י והחש יענם ,כמו יהושע במלחמותעי ענהו
הש"י %5וע ק קום לך וכו' ,וכן שפושל במלחפות
פלשתים (שפ"אז ט)ויענהוי"י ,אםכן בעת הצרה ח"ו
הוא כדפית תנופה כביכול שהיה נדפה ח"ו כהסתר

י

מנים ח"ו הסתר ההשגחה ,אבלכיון דקריליהועני
לא יכונה הדבר לשינה נם בעת הזעם רק להרומה
*)

כל הרעעמובא תטל טשפרבסי*יבשיחש.

יששכר

כית דקרי ליה ועני ,על זה אפר נעים זפירווג הנח
לא ינום ,גם בעת הזעם שהיה נדמה לך (גם בזמן
הנבואה על כל פנים) כרפיון תנומה חלילה ,הנה לא
ינום ,שגם בעת הזעם לא הומר ההשגחה מעל ישראל
כרגעומציץפן החרכים לשומרם ולהצילם ,זאתועוד
אחרת רבו יתירה ,גם בעת ששתם כל חות ואין
נבואה לישראל ,הנה הגם שבכל צרה הוא יתלש
מצילת פכף כל אויביה הקמים עלית ,עם כל זח
פיקרי שינה דקריליה המאעני ח"וכיתשאין מענה
בפינביאכהיקלחמןהש"י לומר לט כה אטר*"יוכו',
אם כן יתמשל הדבר לשינה ח"ו בעת הזעם ,לזה
אפר ולאיישן ,שגם בהעדר הנבואה שידומה הדבר
לבחינת שינה ,אין הדבר כן ,שגם בעת הזעם לא
ממיר השנחתו מאתנו לרחפת בכלעידןועידנים.
נת
ץ בא ברמז דברי חז"ל בנר דחטכה ,נאמי טח0
כשנכנסו יונים להיכל פרשו כל השמנינו לא
אפרו נפמאו (שלא בפכוון) רק סמאו בכתה,ומאין

יאיןישאר 8ךאחד מתחבחותמו שלכהןנדי,

י
להסתיבעתרהזעםשניתן כע
די

מהם הפך הזה
יעשריה זאת
כרחךידי"
רשות
שיהיה לנס ,הנך רחשה שגם
להיונים ליכנס להיכל והיתה עת צרה ,הנה באותו
הפעםהשגיחהש"ילחנננווהמאיר הפךלגאולהולנס,
והנה בזסן ההדל כבר היה בחינת שינה כי כבר
נסתמה הנבואה ,הנך רחשה איטר לא יישן שופר
ישראל וכנ"ל.
ובזה נמצא גם כן פוב מעם להנס שליום הראשת
כי הוא הנם הפופלגיותר מאינךיופי,כי הנס
דאינךיופי כבר היה בעת הרצת ,מה שאין ק פה
שהסתיר הש"י הפך הזה להשאירו לנס,זההיה בעת
הזעם ,הבן הדבר אשרזהיורהעל השנחה המופלנת
אוטר נם בעתהזעםיחכהי"ילחנננוולהושיעה.
רבץ פובן בנוסח ההודאה ,תשחר כך באו בניך וכר
ומהרו את פקדשך והדליקו נרות וכו' ,הנה לא
הזכירו הנם דנרותשהדליקו מהפך ח'ימים סתם
והדליקו נרות וכו' ,אבל הטונה אותרו ומהרו את
פקדונך ,כ* לאהיה דבר בבית המקדש שלא הוצרך
למהרה,כיהיונים פמאו הכל בכוונה כנ"ל ,ורףעל
 *8כן והדליקו נרוות ממשארת חצך ,זח נם יותר
נסלא שנם בעתהזעםיהיה מצפההש"ילזמן החמלת

יק

בני מ8ףייכסלופבו4משמר ק מץוהוזנח יששכר

וש שכתבתילעיל,עלכן קבעו שמונתימי חנוכה,
כי גם יום ההתשת בס עומד וסתר נפלא וכמו

שבתבתי
י
ע
ל
ח"ב) (הל"ל והודא"המה))בדיברור
ן קהשך4

הדברים
תמוהים ,וכי בחצר היתה הסטרה
עוטדתהרי בהיכל היתה ,ויצדק הדברעלפי האמור
בזוהר פרשת לך ה"נ צד) בפסוק (מעש מה ה)אהשרי
תבחר ותקרב "שכת חצריך (נה"י) נשבעה בפוב
ביתך (חנקת) קדחש היכלך (חב"ד)עיי
ן שם ,וכתב
שחש
סרן האריז"ל בכוונת נר מצוה (8ת*ח פיד)יחוד
הוי"האהי"ההחש בחב"ד,הוי"האלקי"םהואבחג"וק
הוי"ה אדנ"י בנה"י ,כל הנ'יחודים הנ"ל בגיספריא
נ"ר ,וכתב עוד סרן (שם) דיבבתויום פוב "ש עליה
לשכינת לסקוסותעליונים חנ"ת חב"ד ,מהשאין כן
בנר חטכה נשארת במקומח בנה"י אשר שם יחוד
הוי"האדנ"יומאיריןלה ממקוםהקת-שהשיתסחג"ת
מב"ר למקומה ,לעל כןאין ספלפלין נר חטכה ,חלל
גן הדלקה עהשה טצוה הא הנחוץ חבן) ,הפי זח
שפיר תקט והדליקו נרות בחצרות קדשה בחצרות
דייקא בנה"י ,אשר לשםמאירים לה ססקום הדש.
ובחק תתבתן מה דשאלו בכאן בנסרא מוטו מג)וצתו
להדליק נר חטבה והיכן צתו% ,א שאלו זה
בכל המצות דרבנן ,אך טבושי החש בכוונת הברכות
(5רע4ה שהה פ"נ) וצתו ביפףד ,והחש סוד חהארה
וההמשכה חנגסרתביסוד באסתמכותא רכלשייפין,
וכאן החש רק הארה בנח"י ,על כן שאל והיכן צתו,
לזה השיבק הגם דחדלקה במקומהבעינן ,עם כל זה
לא תסור סכל הדברים אטרינידו(יתמיכו) לךוכו',
החד סאן דאמר כהשאלאביך (חכמה)וינדך(יכהשיך
לך) ,נראהלי,ויהי רצון שלא יאמר פעו דבר שקא
כרצוט5( ,יזיש
ע פש 1 1 1ק  1ומע-ת4

צנ)וקבעךעלפי הדברים הנ"לתבין שמרווקבעו
המש אמרו ותקט או ישו% ,פי הנ"ל
יתכן ,דשאני נר חטכה משארי נרות מצוה ,דבחטכה
איןעליהלטעי
ה רק וקבעו בקבמךת סקולן הדלקה
בסקוסהבעינג וההארה נמשכתאליה מלמעלהכנזכר
לעילבכוונותמרן זלה" 41הבן הדברהיפב.

מה) פורז בשצ"בבהתגמש חמלחיטאה

ש

צן) עלפי הדברים האלה תבין נםכן מהדשותיו

בנמצא משא נש8מאי חטכה,וכי מלקא
דעתךשעדחיוםלאידעהאמדר הש"פ סכמות חטכה
ורש"י ושל פירשעל איזה נם קבעוה ,והנהלפירוטו
לא נדע מהו דבשם חטכה ,והנה התרצן השיב רהט
רבנן בכ"ח בכסלו וכה לשנח אחרת קבעום וכה,
דקשה למה לשנה האחרתדייקאהמש בשנההר"השחנה,
(וכבר כתבנו מזה וכפלים לתושיה) ,תם מהו הלשע
קבעום ,ועל פי הנ"ל אפוקן לך :דחנה בזמן הם
בשנה הראשונה הנה תיקן חהףד
שאש
כטדע (1ן""
פץ4יזכ
ר ההוא הדליקו הנרות בכוונה ההחש ,אבל
כית שכברתיקן החו"ד ,לאידעו אםבשנים האחרות
הבאות שוב תהיתעליה סככות שמים לקודדו
כמו בשבתות וימים פוביות או תהיה בסקוסה רק
יתמשך האור למקום קבמגוחמק וכיון שרדן ברוח
הקחתו לשנה האחרת שאין לה עליה ממטפח רק
הארה נמשכה לה למקום קביעותה,אזי קבעום וכה,
והבן,
זה מקשה מאי חטכה טות השם חטכה

העייע

יפי

ומשיב דתט רבנן בכ"ה בכסלו וכה לשנה האחרת
קבעום וכו' ,שהקבמנות תהיה ביסים הללו ויחגחשך
הארות הנ'יחודים הנ"ל לסקוםחנייתה כביכול בלא
העלאה ופלפ %ממקוםלסקורו והנהבני יחדתם הטו
שניספריא שלהם נ"ר בנ"ל הש בהם בנה אותקף
תהופירחש חטכ"החנ"ו כ"ה ,שכל חכ"הארטיןיהיה
להם חנייה בסקומה ,הבן הדבר היפק והשם הפוב
יכפר,ויהי רצת שלא יאמר פיט דבר שלא כרצונג

צח) עוף "ש לפרש לשת וקבעו ,וכן לשון הש"ס
קבעוםוכו',וצואהליעלפי מהשפירשתי
כוונת החנא מטת א  )1עשה תורתך קבע,עלפי מח
שכתבסרן בספרהיתחים (שק 1שי מ)יחודלהרחיק
החיצוניםמן התורה ומצווךלמין ב'פעמים אלהים
בשלובעם הנקודותהידועווקוזההיחוד נקרא קב"ע
העט ב' פעמים אלהיכם חהו שאסר החגא עשה
תורתך קבע ,היינו תכוין בליכודך בדהרה היחוד
קב"עהנ"לכדילהרחיקהחיצוניםמןליסודחפרתך*),
והנה כבר ידעת שכל
*)חנ"ה
ם
נ
ן
כ
חופז בת"א
מנסתהיונים היה להפר
יגהש
חוק התורה יהגביך
החיצוניםעל ינץ חכמות חימרתם הצתתם אווצג

ציי

חחיצתטת

כני

ט8רחדשיכסלופבועמאמרדןהללוהחהשה

החיצתיווע הנה בעת
תישועה נעשה ט זכר הייט העווד הנזכר לעיל,
משמלה
לדורות בנר מצוה חלזה תצשו למט
יחיוטנעב
קסה
טם
כה
הרמח לאור תורה,עלכן לבליתאחזו ב
רצ"ל של מץ ששטמתן שת

המשפטים האלה בעק"ב,

נקישה הנם בשמן ומערה כמו שכוכבתי לעיל כמה
פעמים ,הנה הנר הצוה הלזה מנוליי לתורה כמו
שכתבתי כמה פעמים ,והנה בכדי שלא יתאחזו
החיצונים קבעו"ם,היינויחוד קב"ע הנ"ל,וכן תקנו
בהודאח וקבע"ו.
תוך פעם לכוונת היחוד הנ"ל במצוה הזאת ,דהנה
יחוד הנ"ל "ט לכוונובסיוםאיזה תורה ומצוה
בכדי שלאיתאחזוהחיצונים ,והנה חמצוה הזאת החש
סיום הקצוות דהנה תרי"ג מצות הם דאורייתא וז'
מצות דרבנן והם כלחים בעשרת הדברורו על כן
תרי"גאותיות בעשרת הדברותעדתיבות (שטת ט ע)
ר לרעך * 4ותיבות הטו הם ז' אתוון מרמזין לז'
איט
מצות דרבנן ,חאת המצוה היא מצוה אחרונה מן ז'
המצות ונרמזת באותך' מן לרעך,עלכןנעיר
ה הנם

3פך,פ"ךאהוון כ"א,חולכן (שבת 5ב).נר חנוכה

שהניחה למוללה מך' פסולה ,והנה לפי זה המצוה
ן בה
הזאתהיא האחרונהסיום למצווך ש ק קיכוי
היחוד עק"ב שלא יתאחזו החיצוניים וזהו שאמר
קבעתם ,וכן בהודאה וקבע"ו כנ"ל.
צ 0ערך אפרש לך וקבעו ,החש עלפי מה שאמרו
בנמרא פרק היה עפל (טוה כ ).8כי נר
מצוה ותורה אור ,תלה את המצוה בנר מה נר הוא
לפי שעה וכו' ,ותלה את התורה באור מה אורמגין
עתם אף תורה מגינה לעולם ,עד כאן ,והנה יש
לומר דהמצוה הזאת א"טחגית למעליותא,דכיון דנר
מצוה הלזה הוא רמז לתורה שרצו היונים לכפל,
והאיר אור הנסיי הלז מהאור הגנח בתורה והחש
לדורות עולם סגולה אל התורה ,על כן יש לטצוה
הזאת קביעות לעולם שמגינה לעתם כמו התורה,
(וכבר כתבתי לעיל (טומר ב סיטו טסשאפיו לימות
התחיה אותן הנופות שלא זכולניטלים חוקם בעולם
הזהיקיצולחיי קללם כאשומקיימים המצוה הזאות
זה ,זהו שאמרו רז"ל הלשה וקבעונן
ן שם),
עיי

יפי

*) שיולשי 85פרבסימויב.
סלף) שפזא
יטטתדודסוףדרושי

יששכר

וזהו שתיקנו בחודשה וקבעו ,קביעות לעולם כמנולת
חתורה.
מקט לפרש עלפי זה נמי מה שאמרו רז"ל קבעום
ועשאוםימיםפובים ,דקשהכיהשאינםנאסרים
במלאכה למה להו לקרותםימים פובים( ,הרי אמרו
רז"ל אצל פורים (טגנה ה)יום פוב לא קבילועלייהו
ן שם) הוה להו
על כן אינם נאסרים במלאכה,עיי
י הלל והודאה ,ויונח לנו
למיסר קבעום ועשאוםימ
ל
"
ז
מה*)
עלפי מח שטוב הרב הגדולמהר"י מפראני
ד"ח מצוה שהיא מנינה לעולם כמו סגולת ההערה,
והיא מצות צדקה,עשירשמספיקלתלמיד חכםללמוד
והנהיודלו חלק בתורתו ,המצוה הזאת כתורהדמיא
שמאירה ומגינה לעולכן ובזהפירים הרב ז"ל הפסוק
ב).קנין
חטת טז ב) ויקחו אליך ,ויקחו (לשת
י
ט
י
י
ק
(
בכמן,היינויקנובקנין כספם) ,שמןזית (רמז לתורה
שנקרא שמןזיתכידוע (חי  1ק) ז"ך (הם כ"ז אתוון
דאורייתא ,נראה לי) ,כציית למאור (הלישירים
הסוחרים המכתתים רנליהם במסחר בכדי למאור
י זה להעלות
להספיקלכישור תורה ,נראהלי),חשליד
נר תמיד (רצ"ל הגם שהמצוה נקרא נר שאינומאיר
רק לפי שעה ,עם כל זה אותו הנריהיה נר תמיד
ן לעולם כמו ההערה) ,ו"ט לומר לפי זה ,דחנה
יגי
כוננתי לך שמצות נר חנוכה גם כן זה סגלתהכיון
שהיא רמתה לאור הוערה והוא הארת התורה מן
האור הגנח בה ,וגם היא רמחה בפסוק ויקחו אליך
(טפי ב פטל  00בשם
שמן וכו' (וכסג שכתבתי
במטייסת הפרשה הקודמת
הקדות הרוקחז"ל(סיטויני
נחשת רמז למלכות יון כמבואר בחלום נבוכדנצר
ה ה 4תשמר אחר כך השתה
וכסו שאמרו רז"ל (שמ41ךי
תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית וכף)
וכתיב בה להעלות נר תמיד ,אותו הנר החשתמידיי
מגין לעתם כמו התורה ,הגהזה החש מצותנר חעכה,
אבל שארי המצות דחעכההיינו הלל והודאה הנה
הם רק מצווח הנה לבעבור זה ממאוםימים פובים,
וכגר ידעת מן הזהר ש"ט ט ).דביום פוב מחויבין
ליחן צדקה (ובשרפ לבעלי הערה ,ופאן דחדי %א
יחיב למסכני וכו') ,הנה לבעבור זה קראו גם כן
לימים האלה ימים פובים ,להרבות בהם צדקה כמו
בימיםפוביות הלניהם כאחד פובים מצות נר חנוכה
ומצות צדקה ותהיהצדקנים עומדת לעד,והגן.

יעי

שטנה

בני פפףי9כסלופבוגמאמרההללתידמה יוטעןכנר

ן מה שכתבתי לעל
צו)שמונןפיינא למהלי,עיי
(סיען כ"ח) במה שרצו היונים לבטל
ג' טצות חדש שבת מלה ,הנה בעת הכשועה נתהווה

ןינו נ,ם,םגאלה ישנם נהנןח קג'עוחהוניויכת
וניתקן חמח1ד ח'יסים לרמז ש פות מלהשניתנה
א אמדו שמעה רק שמונת ימים
בשמיני ,הץ טי
עמ*רש"י בכמה מקופת (שפוה
חיבור שלהימיםכידו
י כס כל הח' ימים מחובריע לרמז ש מותמיה

הצריכה ח' יסרם מחוברים ,הבן חדבר ,ועוד יתבאר

אי"ה להלן דקדוק שמונהנ
ן מה שכתבתי 4על(סיסן ת"ד)
צח) שנשועעיי
ט
פ
ה
ר
י
9
קרהשוו
שם
חטבה
*י
בדברי
דהן"ם ,חכוהטה חחש חנ"ו כ"ה,הייע כל הג'יחודים

יעי

ש

זהירגיספריא שלהן נ"רהייע שמות
הוי"ח אלחי"םחוי"ה אדנ"ק והם כרה אתוון מקבלת
המלכות במקומח טקוםחנייתהכביכולואין להשיה
למעלה כשבתותוימים פובים ,ש ט נקראיםהימים
האלהחנוכ"חחנ"וכ"ה,עיין מהשכהבנו בסימן
הותה אהורה

הנ"לותבין .לעי
ף,,5םלקיצות שםהנוכה ענק מהמם=ת.
?פ)י

קר

(ספיח  8קוהאיץהיתה
תוהו (בבל) ובהו (מדי) ה8וטקחג מה  )"8מנט
ביז'
וחשך(ית) פני תהום היה ש %טבחי ,וכתבנו
גם כן משם של קושחת

ש

.נר

א )

םרהןח ן,ה רהט
סלך המשיח) תשחר כך דלעילא אה 1פחות מאלף,
קמע)
ויאמראלקים אורהוא (בול"ש כזוהר
יהי
(8"8ז
בריאת האור הראשת כששרתהחבוקייבפרריחץ
ביעי לאהיה פחחע מאלף,
שענז ,קץ פי דברי
נתבטל"שמז טבע
הקדהש הנ"למס שהאור
החנוכה הוא מהארתאור לי ,חצהלישת בשוםשסינה

שי

ם%

הנתז (אור של סלך פכיםלהפיר נ91ימיתנהים

המשיח) ,הנה נקראים ושםאשר שוצדיקיםישמח
היאים האלהחנוכ"ה הוא בפשרה בימעו בנר ישרשל
חינוך (כמו שמחנכין שכתבתי4יל ושקג'יצתם
הקמנים) לגאולה שרטהיה הבשירים בהבגימטריא נ"ר,
במהרהבימינו אחר מפלת

4חד ש"מ

וכסן
טת
נא ת) 1ל 8תכבה את נר

מלכות הרגיעה ,שיתגלה
סך הפכש
בשלימות האור הכמז ,ישר8ל'
הנה מהארת אותו האור (כי הפר הטבתי נתבטל
ם ש מ ן 54ל)
שזניהלה'טךאחר ם5לת

דגז

יגיף

דש"ס ,חכוונח חוא חנ"ו כ"וג שהיו ממופקים אם
לקבוע המועד בכל שנה ש*י תקשת החמה מןיום
האחרע של תעפתתשרי,אומןיוםכ"הכסלולחדשי

בכל שנהלחינוך,וזהו מה לישראל ("שצ" ס ק והלכו
שכתבתי ברמז (תהלש קלב גו מ לאורד ומלב מ לנוגה
ט כהניך (החשמונאים) "ארץוהאילים סץתיכרתת

בשם

בלטת "נקרא צוק
שלקחו מלוכה לשעתה) מלכותך ותסלוד שיטם
שם אצמיח קרן לדוד מהרה לשים ועי' תע
ערכתי נר למשיחי ש"ל
ההבי"ח אויר

ש"י ידח

ש נ'ה..קראנה.

תפך ק
חעכ"ח חנ"ו כ"ח,עיין שם בסיסן הנ"לותבין.

שעודאני טדבר פעם לקריאת שם חעכה ,ש*י
מה שכתבתי לךלעיל (במאסרי אור תורה

ם קנקיציו .מצ נהבתי נשםהקייט
הרוקח
ז"ל ,והרב הטשון חפץ בש אריה ,אשר הארת
הנרהנסיי חזה בזמן חנם הית מהארת אור הננוו,
והרב הקדוש מהר"מ מקארעץ זצוק"ל הוסיף אומץ
לוטרב*ידחש אושר בכל שנה ביגעת הדלקת הנרות
מתגלה 714היטע ותחש אגדו,ןל סלך הכלשיח עד
*) הנ-ה
כאן דבריו*) ,ונרקחל
ב הקשש נתממן
מדרשי חשיטי
רמז חדבר ,על*י
חז"ל (ב"ר ב י) ישקוק במקיט8שר(מאטרבסיי
ןחזי)

עי

בעי

ןסשש

ןי

נדך הנשיה מכם,

ע4ש=
מלי
מל"י

שכתב הרב הקדחט הנ"ל ,אורזהאור של
בהג"ה הו 8נירמז
עיי
ן מה שכתבתי
הסמוכה לעיל ,ועוד פורשראשיתיבותבגעטי4
יתבאר א"ה ברחבידים ,נ"ר "נט"הסו) שמז תורק
והמשכיליבין דבר מהוך של"ף רא"ל שהיתה הברכה
פ אלה בישה לק
י
דבר).
המשסג
שלמה

ט

ל

גע) ע"כלצילמאפרבפיפ1כי
,גע.

עד

בני

טמריחדשוכסלושבח,מאמר קהללוהודאה

קא)ערך"ט לרמז בקריאת שם חטכ"ה ,אתוון חנ"ה
כ"ו( ,שס"ה שרם ס"סחנ"ה נקראבינהאימא
שם ס"נ בנימפריא חנ"ה ,כ"ו הוא שם הוי"ה מח"ג
קנם ).רוכס לזעיר אנפין ,רוע-ה שם) והנה חנוכה הוגש
במדת ההו"דעלכןניתןלהודות,וידוע (ת"זז)דאימא
עילאהעד חו"ד איתפשפת,עלכן נקרא חנוכה חנ"ח
כ"ו כנ"ל ,וי"י הפוב יכפר ,ויתפרש בזה שאלת
הנמרא (שנת כא).מאי חנוכה ,רצ"למפני מה קראוהו
חנוכה ,ומפרש דתנו רבנן וכו' ועשאוםימים פובים
בהלל והודאה(עיין בכוונת מרן מרע"ה שכגא פ"א)יו"ם
פו"ב בנימפריא ס"נ עם י' אותיות שהוא בינה),
רצ"ל שהיו"ם פו"ב מתפשפ עד מקום תהלל והודאה
שהוא הו"דעלכן נקרא חנוכה כנ"ל ,ומעתה תתבונן
מנהנ ישראל תורה ושו"ע
" סימן הרע סעיף ד) מצוה
"
י
"
להרבות נרות ביום הכפורים והסיום בנרות חנוכה,
י אימא עילאה תשובה עד הוד איתפשפת ,הבן,
כ
זעיו ספר דברים מושדים ע 11הנוכהסימןד).
קב)כלבסר כתבתי (8שיג 1מלי)איך סמכו את עצמם
בדור ההוא להסב חמלוכה מזרעדודוליתן
המלוכה להחשמונאים ,וכתגנו דהנה אמרורז"ל (מגלה
י ).שאולויהואניחוחו בפך לא נחשכה מלכותן ,דוד
הגלמהנכהטחובקרןנכהתהמלכותן,ומאיהואהחילוק
בין פך לקרן ,וכחבט דקר"ןבנימפריאימל"ךלעליים
וע"ד הנה הוא מרמז למלוכה עולמיית ,מה שאיןכן
פ"ך בנימפריא ימל"ך מורה רק על מלוכה לשעתה
לפי שעה ,והנה חכמי הדור בזמן ההוא ראו שאחרי
תשועת החשמונאים הכחנים המשוחים נעשה להם
נם בפך ,הבינו איך שמן השמים פסקו להם מלוכה
לשעתה ,על כן המליכו החשמונאים לפי 12עה עד
איטריאיר אור הננוו כשלימות הוא אור מלך הכהטיח
כמו שכצרבתי לעיל שיבא כגרע דוד ,והנה נעשה
הנס בנ"ר דהנה ממפר קר"ן טסף על מספר פ"ך
מנין נ"ר ,והנה הכהנים החשמונאים מצאו את הפך,
מזה נתוודע שפסקו להם מלוכה לשעתה ,ואחר כך
האיר הש"י נר בנס ,סזה נתוודע שעתיד הקב"ה
להחזיר עפרהליחצנהלמישנכריח בקרן ,הבן הדבר.

י הדברים האלה אבאר לךעוד טעם לקריאת
ועלפ
שם חנוכה ,בנטרא (שבח
שאל השואל
טה,
מאי חנוכה רצ"ל מהו השם חנוכיי
" והשיב דהרו

2,4שכר

רבנן כשנננסו יונים וא' וכשנברה מלכות בית

חשמונאיונצחום לא מצאו אלאפךוכו',וחנהבמנית

תענית כתבו (פרק

קיד בית שהמחנאי ובנמרא שיט

במכוון מלכווץ להורות על הנ"ל ,להיות שמצאו פך
הביט אשר מן השמים הוא ליתן המלוכה לשעתה
לחשמתאים ,ונעשה הנס אחרכךבנר להורות החזרת
חמלוכה לבעלים למי שנכוסח בקרן ,והוא הנרמז
בפסוק (תילש קלב ט)כהניך (החשמונאים) ילבשו צדק
וכו' ((ת" ת ).מלכות שנקרא צדק(ישעי לב א)הן לצדק
ימלך מלך) שם אצמיח קרן לדודערכתי נרלהטיחי,
היינו מה שהוספתינ"רעלפ"ךהואלבהירעלמשיחי
שנבהטח בקרה שנוסף בתיבת קר"ן מפפר נ"ר על
פ"ך וכנ"ל ,ונרכז בקר"ןימל"ך לעל"ם וע"ד ,ומלוכת
החשמונאים בפ"ך החש ימל"ך טלוכה לפי שעה,
והוא חינוך למלובני סלך הבהטיח שיהגלה במהרה
בימיט באחרית במפלת מלכות הרביעיות והנה
תתבוע מה שכתבתי (בסימן פ"ח) אשר בהארת
מדת מלכות בנר הזה הוא במקומה( ,הייט הארת
כל הנ' יחודים ו1נימפריא שלהם נ"ר ,הם במקומם)
%א בהתפשפות למעלה ,מה שאין כן לעתידיהיה

אור הלבנה כאור החמה בהתפשפות המלכות בכל
שיעור קומה,עלכן קראולימים האלה חנוכה,כעין
חינוך,טעהטיןלקפןבקטנותוכדישיהיהרנתבעבודה
בנדלוחי ,על כן שיט בנמרא מן תיבתיד (הנכתב
במנילתתענית) לתיבת מלכותלהיטיב תשובה לשואל
י חכוכה ,הבןמנשד
כהי
קנ) הא231ר לך עוד ,חנוכייה במילואו כזה חי"ת
נו"ןינו כ"ף ה"ה בבימפרהש כבל"י
י רומא גט).
וירהטלמ"י החש סוד התורה שבעל פה,כ
חנונ"ה לא ניתן לטחוב (כאיטר כוזבתי לך לעיל
(ישטר ג סיטן ד) ועוד ירנכאך אי"ה) ,רק הוא בתורה
י אור שהכת ת
שבעל פה בתלמודבבליוירושלמי((סייר
שטן  08בבלי בחינת רחל ,ירושלמי בחינה לאה)
רחל ולאה אשרבנושתיהן אתבית השראל אות דיט4
נכות אצלנומטיש דווקאס" א1ט0וגלדגייהמדיי
ט (ע"ר
י בצמוק (בראשיו לג ב) 1י2טם את כשפהות וטח
ש)8 8
לאה
ן
ו
א
ו
ואת
ה
י
ד
ל
י
ו
ם
י
נ
י
ר
ק
ל
ו
ז
ר
א
ו
ל
ח
ר
יוסףאחראית
%מדך אחרת אחרת חביב ,עד כאן ,ודקדקנו לאטה
תבלים יורה אוהדו הלימוד הזה ,וכפזהדין והלכה
%סוד סזה טה שאסרו חז"ל בלשתם %מדך ,וכשבט
שם

בני 8שףי9

כמחפשה פצו קהללוהוחשה

שם ,דהנחהנביא בנבואתועלביתשני אמר ( 50ב א
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרת וכו' ,הנה "ט
מקום לבעל דין לומר אחרון כתיב וח"ו שוב וכו',
אבל נשמע מדכתיב בפסוק ואת לאהוילדיה אחרונים
ואת רחל ואת יוסף אחרונים הנה יש אחרונים
לאחרונים,על כרחך דתיבת אחרת בלשון הקוזזהאין
כהטמעותו סיום וקצה דוקא ,רק כחטמעותו גם כן
חביבות דבר שהוא חביב מחבירו נקרא אחרון לו
(עיין בתוספותיום פוב דמאי ( "8מ"ק) ,והנהניסחים
פח ).ביוץ ראשת ננד אברהם שקראו הר ,בית שני
נגד יצחק שקראו שדה ,והשלישי שיבנה במהרה
כימינו ננד יעקב שקראו ביתיכון לעד לעולם ,הנה
הוא הוא אשר זה שמו אשר יקראו לו בית ישראל
(בית שליעקב שנקרא שמו חמדאל) ,הנה לבעבורזה
י וכו' כדאל וכלאה
רמזו ביתדינו של בועז יתןי"
אשר בנו שתיהם את בית ההראל ,שמשתיהן נשמע
לנובניית בית ישראל,היינו הבית הג' שנקרא בית
י רחל ולאה,
ישראל ,הנה נודע לנו זה בהערה עליד
והואכי הבית הראשוןהיה בחינת לאה ה' ראשונה,
ובית שני בחינת רחל ה' אפרתה ,והבית השלישי
תבנה ותכונן במהרה בימינו כננד שתיהן ,בסוד (חת
א" 0ותלכנה שתיהן דרשו בו (ת"זי)שתי ההי"ן,על
כן רחל ולאה בנו שתיהן את בית ישראל ,על כן
בית דיון של בועז בהוסדם יסוד המלכות בנשואי
בועז עם רות ,העידו על הדברכי כן יהיה לעתיד
המלכות כחטתיהן ,כבשיח כן דוד מן לאה וכבשיח בן
יוסף מן רחל.
ודקנה כבר הודעתיך דלבעבור זה סמכו את עצמם
חכמי הדור (ברוח הקברט) בזמן הנס דחנוכה
לישן המלוכה לשעה להחשמונאים ,הואיל שנעבטה
הנס להם בפ"ך המורה ימל"ך מלוכה לפי שעה על
כןמי שנמשך בפך לא נתחשכה מלכותו ,מהשאיןכן
מי שנמשח בקר"ן מורה ימל"ך לעל"ם וע"ד ,והנה
בפך הזה ניתוסף נס הנר להשלים קרן ,פ"ך נ"ר
בנימפריא קרין ,טזהידעוכי הנם הזה הוא חינוך
לגאולה האחרתה לרומם קרןביתדוד ,ובמו שכתבתי
טף) 9חו" תשש  9 ,9פשש ד ,ד 9שש מ ,ך פשש
ה נשיש"יק ח ק
ח
ס קה
ושחפי
שז זשפיו חיק חדף
9א טאפ ,ת9י ט 1
חדחשב9טה

ין יט וי יג

יששנר

י

לעיל (קטטרגסיטן ק בפסוק (תחלש קלב ט5כהניה אלברט

ישוע ("ט"ע החש היחוד הוי"ה עם אדנ"י אות על
אות
שם אצמיח קר"ן לדוד ערכתי נ"ר
ןת*"
דיע
לשטיחכינו
עי
מה שכתבתילעיל (שם),לכןאנואומרים

בתפלת ראש השנה (ב'ימים

לאה ורחל כנודע (פת"ח

שכזד פ"נ)) ובכן תן וכו' שמחה לארצך וצמיחת קרן
לדוד עבדךועריכת נר לבןישי כבשיחך

עלכן קראו לימים האלה חנוכה חנו"ך ה' ,היינו
חינוך לגאולה האחרונה במהרה בימינו
שתהיה בסוד כ' ההי"ן ,על כן חנוכ"ה במילוי כנ"ל
בגימפריא בבל"י (רחל) וירהטלמ"י (לאה) והוא סוד
חנוכה אשר לאניתן לכתוב רק נמסר בתורה שבעל
פה בבבלי וירושלמי,כי הוא סוד התיקון של תורה
שכעל פהאסטרהיאעמנובגלות החלהזה,והמאכילים
יבינוויחכולישועה במהרהבימינו ,וכלדברינו בדרך
אפשר,ויהי רצון שלא יאמרפינו דבר שלא כרצוח
ומש"ייאיר שכלנולכוין אל האמת.
קד)דעוךאומיף לומר לךעלפי הדברים הנ"ל ,הנה
חנוכהבמילוי כנ"לבנימפריא תרו"ם ,הוא
הנרמז בברכת את צמח דוד (בתפלת שמונה עשרה)
וקרנו תרום בישועתך,היינו לרומם קרן דוד כנ"ל,
ואתה הבן

קה) שאבאר לךעוד,עלפי מה שכתב הרבהקדיש
עיר

וקדיש בעל הרוקח ז"ל (סימן רזה)

ם (בתורה בפורטת אמור) שמן ונרות לסוכות מה
חג הסוכות ח'ימים אף חנוכה ח'ימיםעכ"ל ,ומעתה
אזדא להקושיית הפוסקים למה קבעו גםיום הראשון
יום פוב והדלקה הרי בו לא נעשה הנס ,אך וודאי
דחכמי הדור כשקבעו המצוה האירדהט"י אתעיניהם
למצוא הסמךבתורה ,והמהראושהסמיךהש"י פרשת
הנרות לסוכותבכדי ללכוד מסוכותלהדליק ח'ימים,
וזהו לשנה האחרת קבעום ולא בשנה הראשונה,כי
בשנה הרוגשתה ידעו מן סמיכת התורה שצריך
להדליקח'ימים ,אךסברו דלתא יתמשך הנסח'ימים
חוץ יום הראשון ,וכיון שראו שלא הכנטיך הנס רק
ז'ימים חוץיום הראשון,אזי הביטדצריכין לקבוע
טן יום הראשון מןיום כ"ה ,וזה שקראוהו חטכ"ה,
חט כ"ה,דיום כ"ה מןהמנין9(,יז
פסטר בסיטו ז4
י
ע
ל
%

קו)עדך

לגני מאמריחרשיכסלומבוקמאמרההללוהחחים י,טשכר
י מדבר ,בפסוק ההלל (תשיט קיח כק
אנ

הוי"הויארלנ"ו ,הנהפירושו בזהקדסו8נ"יי
ט
פח"קסח*)(עייןבדברי הרב המקובל בספר
%ת"" שה"
ונת עולם מאמר המתר אסתיר (פש) רהטם
ברית כה
תדרשנו לפובה) ,הנה הנבורות הם ה' גבורות מן
ה'אותיותמנצפ"ך(כנימפריאפ"ר)הדנין אתהעולם,
והנהאותיותסנצפ"ך בהתחלקותםלמספרשוה המשה
חלקים הנהיניע לכל אחד ממפר נקו ,ה' פעמים נ"ו
מספר פ"ר ,והם מור ה' פעמים נקו אשר הםבויהי
נועם (תהלים צ ט)כנודע,אלקינ"ועלינקוידינקועלינ"ו
ידינ"ו ,והנה צריכים ישראל להמתיק את הדינים
י שמות החמד והרחמים(היינו "8ל שם
הנ"ל עליד
ו
"
נ
ל
כ
ה
ש
ע
נ
ו
ן
"
ז
ן
מ
)
ם
י
מ
ח
ר
ה
שם
ה
החמד הוי"
כי
הוי"ה בנימפריא זין ,ואם כן נעשה מן פ"ר

א
י"ה*) ,וזהו פירהט
ור
פ
הפסוק הנקל "8ל הוי"ה
י א"ל
ויאר לנוו ,עליד
הויוהבנימפריאזין,הנה
מאירים הנ"ו שהם
הנבורות והדינים ,והנה
נם בשליפת מלכות יון
היהזמןשנתנכרוהדינים
על שונתי ישראל ,ונראה
לי דבעכורזההיה שמםיו"ן,שינקומןשמריהדינים
דמנצפ"ך ,ומנצפ"ך המה כפולים ,יהנה על כן "ט
בשםיו"ן אתנון נ"ו,ולהיות מנצפ"ך כפולי'אותיות
נרמז בשמם נם כן אותי' ,והנה כאשר האיר השקי
י השמות אקלהוי"ה חמ"דורחמיקמע
לעמו,היהעליד
הוי"ה ויאר לנ"ו ,על כן האיר הנרהנסיי נ"ו
*) הנ"ה

וזון לדעתי סוד הפסוק
(בחפרת ט כב) מה
ששמר יצחק (שהוא (ש"נ
שב).סוד הפחדהתדיז) בבאר
הב שקראה רחובות,כי לא
רבו שליה (שנתמתקו
הדינים) ,הצה קראה רחובות
ואמרכי שתה הרחיבהוי"ה
לל"ו (שהחמשהנ"ו גחרחבו
ונעשומכלנ"וז"ן),ופרינ"ו
בארץשנעורהמןפ"ר פר"ג

"8י

נרוות היינו ח' ימים בכל יום ז' נרות המנורה ,ח'
פעמים ז' בניממריא נקו ,ומעתהאין מקום להקשות
למה 0דליקיןביום הראשוןיום כ"ה,כי זה הוה נם
שלם מראשית הימים עד אחריתם שהראה השקי
אות לעסו והאיר נ""8 ,1ל הוי"הויאר לנת,ועלפי
הדברים האלה תשכיל ותדע נם כן למה לא תקנו
מפיקא דיומאלימי חנוכה,כי בכוונה מכוונת חית
ק השמים דוקא ח'ימי
ם בכדי שיהיה בדקדוק נקו

נרוות

ס1ף) שייואישי

מלפרבסיפויוףקשר ששת

עלכן קרשלימים חאלה חנוכקח ח' נ"ו כ"ח ,חח
פירושו ,ח'יסיםביחדהיתמאיר הנרהנסיי
מהתחלתיום כ"ה עדיום חח' בכדי שיסלח לממצר
נקו נרווח ומעתה נם כן מובן בנמרא שאלו מאי
חנוכה למה קראוהו חנוכה ,והשיב דרגו רבנן בכ"ח
בכסלויומי דחנוכח תמניאאינח וכו' והדליקו מטנו
ה'ימים והם נקו נרותעלכן קראוהו הנוכוהוכנ"ל.

קז)1עדו4עיין מה שכותבתילעיל(בסימן פ'פ) פעם

לקריאת שם חנוכה,כהים תדראשנו לכאן
רכבר נאמרו ונשט,
השיןמןהצורךלכפולהדבריםאיט

בין התבונן בדברים וינעמו לך.
קח) אלךלהבין אומרוימי חנוכה אלו ,כטעפ תיבת
אלו אין לו ביאור ,אבל זכור תזכור את
אשר אמרו בשט
פטר כרגבנו (בסימן פעה
ובמנילת תענית לשנה אחרת קבעום וכו' המה לא
בשנה הראשונה תיכף ,אך חהש להיות שהנם נעשה
אז ביום כ"ח כמלו ,כי בזמן ההחש על פי חשבת
העברועת %לפי תקומת דרי אדא היהיום חהחש
לחשבון תקופת החטה היום הקצר ובכל היסים
היינו סוף תקופת תשרי וחשך הלילה הארוכה שבכל
הלילודן ומלכותיון נקראדהרך,וכל מה שהחשךהיח
מתגבר ,היה מתגבר ביותר תוקפם וממשלהבך והנח
היה הלילה ההוא החשך היותר נדע ,והחשיוםאיטר
שברואויביהיהודים לשלוט בהם ונהפוך הואויאמר
י אור,והאירו המנורה בדרוםחככתם התורח
אלקיםיח
ת
ו
מ
כ
ח
ר
ש
א
כ
(
ת
ו
י
נ
ו
צ
י
ח
ה
חכמת
ונתכפלו
ן
ו
י
כתבתי
כבר בארוכה) ,והנה חכמי הדור הנם שנאמרשידעו
שהנם יקבע לדורותכי יאיר האור בגבהי מרומים
בכל שנה ,עם כל זה לאידעואימתייקבעוהיום פוב
לדורונם אם יקבעו תמיד ש פי חדשי הלבנה יום
כיה כסלו כאינך מועדים הנמנים ללבנה ,או יקבעו
תמידיום המועד מןיום האחרון של תקופת החמה

עי

תקופת תורי והוא ליל היותר ארוכה ,וזה היה
עיקר הנסבימיהיוניםביום אשר שברווכו' ונהפוך
הוא ,על כן לא קבעוהו למועד בשנה הראשונהכי
היו ממופקים בדבר ,עד לשנה חאחרת שראו ברוח
הקאדט שהאור בנבחי מרומים נתנלה ביום כ"ח
כסלו ,הגם שלאהיהעדייןיום אחרה של חתקופוע
אז קבעום בקביעות לעד לעתם מיום כ"ה לחדש
ט1

בני 8שרחרטו טס פ 70פתוההללוהוחשה "עטשכר

כפלו לחשבק חדשי הלבנה ,חפו שתיקט בנומה
ההודאה וקבעו שמונהימי חטכה אלו(דייקא),היינו
אשר נמנים מן יום כ"ח כסלו לחדודי הלבנה לא
למנין תקופת החמה ,וידוקדק תיבת אלוכמין חומר
קפ) ותנה מהראוי להתבונן באמת למהעיטהי"י
ככה שיהיה קביעות ימי הנס לדורות
עלפיחדפיי הלבנה,כית שתוקף הנסהיה מה שהאיר
האור בלילה היותר חשוכה יום אשר שברו וכו'
ונהפוך הוא וכו' כמו שכירבועי לעיל( ,הנם שאין
מבוא לבריה להבין דעת היוצר כל הוא אלקיט,
עםכלזה מצוהוחובהעלינולהמציאפעמיםלמפלאות
תמים דעים כפי אשר חנן הש"י אותנו בבינה הנם
אפשר להשינ תכלית המעם) ,ואפרש לך לכמה
שאי

דרכים.

נשלטה הנם בכסלודייקא ונקבע בכסלו לדורות (הנם
שהיה מהראוי לקבוע לתקופת החמה בליל
הארוכה וכמו שנודבתי לעיל) ,חלשה הש"י ככה
לקבוע הנס לדורות בכסלודייקא (ולאעלפיחשבוני
תקופת החמה,כי אז לאיהיההענין בכל פעם בכסלו
חשל רוב במכת) ,והוא עלפי דברי רז"ל במדרש
פי
פרשת הפלדות פסד סח י( 0אמר יצחקלעיטו) ועתה
א א ג) ואת
ירא נא כליךזו בבל כמה דאת אמריני
הכלים הביאבית אוצראלהיו,תליךזומדי (8סהךזי)
ה שנאמר (זנו" ס יק
ויתלו את הסל וכו' ,קשתךזוי
יהודה קשרו וצא השדהזו אדום (בחפרת
כ
י זד)רכאתרישנלהייכעירידדה אדום ,עכ"ל( ,יתפרשהיכן
לב
דברי המדרש שפי מה שכתב הרב המקובל במפר
אשך יצחק אבינו רצה
שלעמסרויראלוערשהוש(שיעהריוהכלוףהישה
"בודים של כל הד'מלכיות
ע
תחתידווהש"י לא רצה,פוקחזיגלותהרביעי החל
הזה שהוא תחתידו כמה נתארך בעוטתינו הרבים
כלדיין לא נתמעטעד אשרירחםעלינו הש"י במהרה,
מכל שכן אםהיו כלהדיגליות תחתידו* ,1אבל מה
שצריךלענינט תראה שנקרא מלכותיון קשוחונראה
לי לומר מעם ברמז שפי מה דידוע מדברי רז"ל
(סיעה אתעסק) ולעיקר מגמת היונים היה שיבמלו
החדור שבת מילה ,ומילה
ישראל ג' כהטווס
תי
ימות כמה דאת אמר ונואשות
דמ
קית
נקרא בהסרח בשם
)9
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יי

ש

התהלך לפני והיה תמים,כי הערלה הוא מום
"א
נקרא תמים עדשנימי ,והנה נ' מצות
באדם
הללו הם נרמזין בראשי תיבות קש"ת קידוש לטבת
תמים ,על כן נשיא מלכותיק קשות על כןהפיעל
נטועות בקרב הארץ כאפשר התגומם נס לעמו היה
בחדש אושר מזלו קה"ת (ימיה  4"*5הנה אומרים
בהודאה וקבעו שמונתימי חטכה אלו דייקא ,הנם
שהיה מהראוי לקבוע שיהיה תמיד קביעות המועד
ביום האחרון של תקופתתשרישהיה בזמן הנםביום
י חטכה אלו,
כ"הכסלו,עם %זהקבעו רק שמתתימ
הייט שהן היום לפנינו מן יום כ"ה כסלו והלאה,
והמעם הואכדי.
קי) למוררת ~הלל לשטך הגדול .דכשהש"י כחולם
מדה במדה נקראנדי,כמו שאמריתרו
יצמותיח"0עתהידעתיכיגדולי"יוגו'כי בדבר אשר
זדושכיהם,כמושדרשורז"ל הוסהיא).בקדירהשבישלו
זה גם בכאן זה היה התשית לכפל
וכו' ,תמצא לפי
קש"ת מישראל היינו קידוש וטבת ועמים( ,וכבר
כתבתי (0טף וסח מאמר ס ס"ו)ובאלוהני פצותמורים
שאין מזל לישראל והם למעלה מן הוראת המזל וכמו
לעיל (סים לה יסיסן ") והמה היונים רצו
ש
כפתלבםתיכטה) ,הנה בחזית איטר סזלו קש"ת דייקא
לכ
היה מפלתהיונים חשך וליהודים היתה אורה ,וזהו
שאומרים וקבעו שמנתימי חנוכה אלו דייקא (ולא
תקופת החמה) ,הוא כדי להודות ולה%
שפיימי
לשמך הנדול שהוא כמזלם מדה במדה (שאז נקרא
נדול)וכנ"ל,עלכןקבעוהקביעותשיקלעהמועד
הש"י
תסיד בכסלו,ואילו קבעוהו עלפי תקופת החמה לא
יקלע תמיד בכסלו ,ש כן קבעו ימי חנוכה אלו

יא

דייקא.
קיא) וקט לפרש עודימי חנוכה אלו,דייקא מןיום
כ"ה כסלו ,דהנהפליגי תנאי (ורהי"אי
לקים
בניסן נברא העקםאי בתשרי ואלוואלודברי א
פ")) תשרי הוא
חיים(עיין בכתבי מרן (9ת שפי
בו"ר" ,על כן אומרים בר"ח
בחינת מהשב"ה ונקראעי
היום הרת עתם כמו שכתב האריז"ל (שם שנץ
(%סף)
4""8וניסןבחינת מעשה,והנהלפיזה התחלתבריאת
העתם בבחינת מהשבה שנקרא בחינת הריק היה
בכ"ה אלול יש  48והנה (בראשות  8שפ3ר"מטיוז
ענדי
ישראלעלו במחשבה(,חי* שק
3רח אלקים( ,זח*אכד).

בשבי

בני

חפרחושונפחפנן מ ן קהללהיחף

שנקראו ראשית תבואתו מקייצי

גבראל
בתשוב
י ,ובשביל ההערה שנקרא ראשית דרכו ,והנה
רה
ה
אז ביום ההוא כ"ה אלול שהוא יום א' לבריאה
בבחינת מהשבהויאמראלהיםיהי אור ,והנהכגיכול
(טהח ).בשלשה חדשיםניכר העובר (כמו שלמדנו מן
התורה (בראשית לח כד)) ,על כןיום כ"ה כסלו מסמל
להתעות אור תורה בשבע ישראל ,על כן הקביעות
הוא דוקא התחלת האורפרסומיניסאיום כ"ה כסלו,
וזהו שאומרים וקבעו ח'ימי חנוכה אלו(דייקא,כדי)
להודות ולהלל ליומך הנדול ,רעליום התנלות האור
יאלקי נדל"ת
נקראהש"ינדולכדכתיב(תהלים קד א)י"
מאדהוד והדר לבשתעופהאו"ר כשלמהוכו' ,ומעתה
ימתקו לך הדברים שהבאתי לעיל (סימן ת"ו) בשם
הנאון בעל נור אריהעיין שם ,והשם האוב יכפר,
ויהי רצון שלא יאמר פיט דבר שלא כרצונו ,והנה
תתבונן הישים הרשעים רצו לחל את גבראל מן
תורה אור ,והמפליא פלאות הפליא חסדו להתנלות
י שוב,
האור תורהביום המסונל להיכרנילוי האורכ
הבן הדבר.
קים) ערך אומר לך וקבעו שחת ימי חנוכה אלו
דייקא מן יום כ"ה כסלו ,על פי מה
שדרשנו בפסוק (ישע" פים שטמתי כדכד שכהוותיך
וכו' ואמרו בנמרא (נ"ב עה).פליני בה תרי אמוראי
בארעאותרין מלאכיברקיע חד אמר שהם וחד אמר
נטפה ,הנה עיקר הדרוש הזה יתבאר אי"ה להלן
במאמר ()8שריבנישכר (משו חכהזם תדרשנולסובה,
9ףץתפוז אנ מאפרהחשפהגסיפן ב4

קיד)ערך זאת אדרות לך,דהן אמת דהנסבזמנוהיה
בכ"ה כסלועל שהיה אזליל הארוכה סוף
תקופת תשרי עלפי תקופות דרו אדא ,והוא תוקף
הנס ביום אוטר שברו וכו' ונתווך ההש וכה וכמו
שכתבתילעיל(סימו 09ואףעלפיכן לאנקבעהמועד
פי סדר תקופת החמה בכל שנה רקעל5י חדשי
הלבנה תמיד מן יום כ"ה כסלו ,כדי שיהיה תמיד
מצות הדלקתנר חנוכה באלוהבי חדשים כסלו סבת
(כאשר אבאר לך) ,מה שאין כן אם היה הקביעות
י תקועת החטה לאתהיה ההדלקה תסודבאלו
פ
הס' חדשיםביחדכידוע.

י

י

5ה) צחזסיוררשיאןוחיץאורצדיקיםסימו במשיף ח,וצין
מנאףסיכל פרו ס"קי'

יוטשכר

י נשמת אדם
הלען ואומר ,הנהכתיב (פש 4כ מ)נרי"
חקב"ח
וכו' אמרו חז"ל יבור ד ד) אמר
נרי
בידךונרךבידי אם אתה משמר אתנרי(היינו התורח)
אני משמר את נרך (היינו הנשמה) עד כאן ,והנה
הנר מצוה הלז ההש רמז אל התורה והוא אור התורח
כמו שכתבתי כמהפעמים ,והנה תתבונן בספריצירה
( )8"5המליך אות ס' בשינה וקשר וכון וצר בו קשת
בעולם וכסלו בשנה וקיבה בנפש זכר ונקבה ,המליך
אות ע' ברונז וקשר וכו' וצר בו נדי בעתם ופבת
בשנה וכבד בנפש זכר ונקבה עד כאן ,הנה תבין,
הכבד שממנו בא הרונו והכעס לאדם הוא ננד פבת
בזמן ,והקיבה שממנה בא השינה לאדם הוא ננד
כסלו בזמן ,והנה ידועפוס בשינה מסתלקת הנשמה
ינוי עבד
מן האדם על כן מברכין בבקר שלאקיטנ
אשה ,שהשי"ת כהטמר את נשמת האטט הישראלי
שלא הכנחלף בנשמתנוי ועבה והנה עלידי הרמז
והכעס נם כן מסתלקת הנשמהכידוע מזוהרהקדית
טויח 9פב ).בפסוק %9ב יה ק פורף נפשו באפו ,והנח

תמצאלפיזהטובפעםודעת אשרנקבעהנרמצוה

הלזה הרמוז להערה כב' חדשים אלו דייקא ,אנטר
ננדן הוא בנוף האדם קיבה וכבד ,אשרעלידןבאים
י אלו הב' ענינים מסתלקת
השינה והכעס ,שעליד
הנשמה ,אמר הקב"ה אם אתה משמר אתנרי אני
משמר אתנרך,ודיבזההערה.
שמנת
התו שאומרים בנוסח ההודאה וקבעו
ימי
חנוכה אלו דייקא ,היים הנם שהיה מהראוי
לקבוע תמיד עלפי סדר תקופת החמה ,עם כל זה
קבעו אלוהימיםדייקא בכדי שתהיהקביעותן תמיד
בב' חדשים אלוויהיה לשמירהמעיה אל הנשביע
הבן ,וידוקדק נם כן סיימו להודות
לשמך
הנדי,כי על נשמת כלחי אט מודים לשמו חנדול,
כמו שתקנואנשי כנסתהנדיה (הזלת שסורקעלחייט
חמסורים בידך חדל נשמותיה וכו' וכל החיים יודוך
סלה ויהללו את שמך הנדול,ודי בזח.
באלו הג'
קיד)ערך אומר לך ,נקבעוימי הנס
חדשים כסלו פבו7לפי דברי ספריצירה
(פאקאותיותסם"ךעי"ןשהןנבראואלוהב'חזירים,
והאותיות הקובמיושן סחך ער"ן בגימפריא נ"ר,
והכילוי לבד בלא הפשוט נשלה סס5רו א"ל חטכ"ה,
הנה נרמז נ"ר א"ל חטכ"ה,כ"ש לרמז אדבר ,הנה
מקשה

יה~

היו

בני

פ1ההרווכסלומביליאמרדוהללכעדשה

מקשה בנסרא"יטז כב)והיכן צתופליני בה אטראי,
הד אסר מלא תסור סכל הדברים והשרינידולךוכו',
חשד אסר שאלאביךוינדך",פ לומרדחנה (כתש שער א
4.א)יש פלונטרסי היבר מפר יצירה ,אית דמבירא
ליה אברהם אבינו היברו מטן חשית דאמרו בימי
התנאים היברו ר' עקיבא  42וטנאהלי דבהאפליני
הנךאמוראי(תרווייהומביראלחודנרסז הדבר במפר
יצירה) ,רק מאן דמבר לה שאל אבי"ך מבירא ליה
אברהם אביט היברו ,ומאן דסבר לה לא תסור סכל
הדבריםוהשריניד"ולךוכו'מביראליהבזמןהחכמים
טזהברהייט ר' עקיבא ,והחש דרך צהורו ש ט

יא

יעועי

פי תקופת ההמה רק תמידמיום כ"ה כמלו
בכדישיהיה הקביעות תמיד באלו הב' תרשים.

קפ0עוף אששלדרחש בזהעלפי
ביטבוערים בעםוכמיליםוכו' הטפעאזן
ן הלאיביפהיומרנוים הלא
הלא "פמע אםיוצרעי
יוכיח וכו' ,הנה הביא ראיה ש ימת הש"י סמה

ה5םוק ("הלש 8ד )8

יא

שהוא הוא הטפע אזן וישרהעין,
מסה שברא
ויצר השמים והארץ וצבאם והימים וכל טפר בהם,
ונםמאי שנא אלואבריםכהיארי האברים הלב והסוה
וניוצא ,תפרש לך מקודם מה שאסר הנביא (דטשל
 1ש) הפה אלהי אזנך תשמע 5קהעיניך וראה וכו',
והנהידועדענינים כאלה החש הכל לשבר את האק,
אבל "פ להתבונן למה המשיל קבלת התפלה
והתעוררות הפצועה דוקא כב' אברים הללו ,והנראה
לפר-ש ,דהנה החוקרים ט 9הקרו בראיית העין אם
האור יורד מן העין אל הדבר הנראה או בהיפך,
והוכיחו שהאוריורדמןהעין אל הדבר השראה ,וחוש
השמע החש בהיפך שמן דבר הנשמע עקה
השמיעה אלאזן שומע.
ולפיזה תבקהדברים האלה ,הפהאלהיאזנךונגמע,
הייט כאשר "פ מארעו איתערותא דלתתא,
סיקרי לשבר את האזן אצלו יתיש כדמיון שמיעה,
שמן הדבר הנשמעעשה התעוררות אלההגומע,וישוב
התפלל פקהעיניך וראה חטי,היינואפיו ח"ואין
איתערותא דלתתא מאתנו אף שפי ט תנא הדפקה

קי

יף

ןפולהשנוקותהאוב נובוששה
מס) עיי
נ)
5פק
ר'ישיקדיסתן וכזועת
יייש ,ובעקושתרושף שמק אחלך דףור ששה
שב
במ
אר
הקדמת כש
חשש-קטש.
טס והין ס'שב"א שפתחנתיבתובישי ,ד-הסז

שייי

חרחר ,ד11ן

מששכר

ש

מאתךאלינו ,וזהדמיתראייתהעינים שההתעוררות
יורדמן הרחשה אל הנראה,כן החש הענק כאשר ת"ו
אין אנהט ראמים וכדאים להוושע הבא מאתך

איתערותא דלעילא ,ורטייה פפפיק לאיתערותא
דלהטזא מה שגבראליםנלו מצותומעשיםפובים אחר
הישועה שהבא להם מן הש"י ,והחש דמית מעשה
בראשיתשכתבתילעיל(מאפיבס"כו רוש)והשךישראל
עלו במחשבה והספיקה סדהשבתן 11ל ישראל מה
שיסנלו אהר כך מצות ומקףשים פובים ,כאשריהיו
במציאות.

והבת נבר כתבתילעיל(פיכו פק שהנם דהטכההיה
באופן כזה שלאהיויטליןלעושות איתערותא
דלהטזא בצום ובכי ומספד כסו שעשובימי מרדכי
השסתר,כו לאהניהוםהיוניםוהיומתחבאים במערות
ובנקיקי הסלעים כסבחשר ביופיפת ,וכחבט שם
בפירחש ההחפשה חשתה ברחמיך הרבים עמדת להם
(כביטל עמד בשבלן כפקן) בעת צרתם (זאתהיתה
הפענה שהחש עת צרה לשחנאי ישראל על כן אין
יתקין משרר איתערותא דלתתא ,אבל אהר הפגועה
יםנלו סצות ומעשים פובים) ,על כן מבחשר אהר כך
בהחישה מה שעשו אהרכך,היינוחשהר כך באובניך
וכו' ופטוכו'ופהרווט' ,מהשאיןכןבהודאהדפורים
איט מבואר מה שעשו אהר כך,הבן ,אם קהיה הנם
דונסת מעשה בראשית שלאהיה איתערותא דלתתא

רקהמפיקה מהשבתן שלישראלוכסושכוזבתיישרא.
כתבתילעיל (1ש ש)פעם סה שאמרו
ודונהכבי

עי

בנמדאישבתכא ).לשנה נזקרתקבעוםהמש בשנה
הראשונתוכוזבתילעילכי הנםנעושהבליל הארוכה
יותר סכללילות השנה ,ההשךהיותרנדי
 ,וכל מה
בו בפרק התנכרות הוא
שהאשךלמהלחכשותייותתרנדי
שנקרא השך ,והנה באותו הפרק
ביותר
בזמן היה עלפי מדר יסות התקופהיום כ"ה כמלו
הלילה היותר ארוכה ,והשרביום ההחש שברו14יבי
היהודים (מלכותית) לשלופ בהם חטוטך החש וכו'
תקננה הנם והשר בו בפרק ויאמר אלקים זהי אור,
והאירו את המטרה בדרום בנם כמו שכהבתילעיל

בארוכה.
והנה כבר כחבט נם כן לצל אשר הכמי הדור
היו ממופקיםהאיךיהיהקביעות זה המקד,
ש

בנבי

מאמריחרשיכסלומבדקמאמרד,הללוהודאה

אם יקבעו בכל שנה קביעותו עלפי תקופת החמה,
ויתחילו הימים תמיד מן היום אשר בו יארע ליל
הארוכה,כי זה הוא תוקפו של נסביום אשר שברו
וט' ונהטך הוא וכו' ,או לא ישתנה קביעות המועד
הזה מן כל המועדים הנמנים ללבנה ,ויקבעו תמיד
מיום כ"ח כסלו ללבנה ,הנה לבעבור הספק הזה לא
היויכוליןלעשותקביעותלמועדהזה בשנההראשונה,
עד לשנה האחרת שראו ברוח הקודש הארת האור
בגבהי מרומיםביום כ-ה כסלו (אףעלפי שלא היה
ליל הארוכה),אזהבינושרצוןהש"י הוא שלאישתנה
קביעותהמועדהזהמןכללותהמועדיםויהיהקביעותו
י הלבנה כ"ה כסלו
תמידיימ
ה מהראוי לתת לב במעם הדבר ,למה באמת
יהנ
לא נקבע תמיד המועד הזהעלפיימות החמה
תמיד מן ליל הארוכה שזהו תוקפו של נם וכמו
שכתבתי לעיל ,ולפי מה שכבזבוזי ניחא ,דהנה כבר
כתבנו דהנס דחנוכה נשתנה בזה מן שארי הנסים
שלא היה לישראל איתערותא דלתתא כל כך ,שלא
הניחום היונים להתקבץ נצום ובכי וממפר (כמו
שלשו כימי מרדכי ואסתר) ,רק היה הנס עלידי
איתערותא דלעילא ,והספיק לאיתערותא דלתתא
מחשבתן של ישראל אשר הוא ית"ש היודע ועד
טה שיסנלז אחר נך בזחן הישועה צצות ומעשים
גובים ,והואכעין מעשה בראשיתשהיה גאיתערותא
דלעילא רק שהספיק מחשבתן של ישראל לבחינת
איתערותא דלתתא( ,ועל כן אומרים בנוסח ההודאה
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם ,עמדתעלאופיים
ומבעם של אומהזו אשרזהדרכןכלהיוםלסגל מצות
ומעשים מוכים ולהלל ולהודות אחר הנטועה,וזהו נם
כן עמדת להםכביכול כבעלדיןהמועןנגד מדתהדין
וכערב בעדם שבודאי יעשו מצות ומעשים מוכים
אחר הישועה,ועלכןאומרים אחר כך בהודאה ואחר
כך באובניךוכו' להורות אשר כל עשובני ישראל)

ה הנס באלו הב' חדשים דייקא כסלו
נעלכנןנקיט
מבוע על פי איטר תשכיל בכוזבי מרן
האריז"ל הק"ת בא בוערים) בשיעור קומת הזמן הנה
כסלו הוא בחינת אזן ומבת הוא בחינתעין ,וכבר
כתבתי לך חוש הראות שלעין מורה על איתערותא

דלעילא,וחיט השמע של אזן מורה על איתערותא

יששכר

דלהעזא כמו שכתבתי לעיל ,והנה בנס הלזה שהיה
באמת רק איתערותא דלעילא אבל הספיק מחשבתן
של ישראל לאיתערותא דלתתא ,והנה הש"י כאשר
רצה להודיע חיבת אב לבנים שעיטה להם נם
באיתערותא דלעילא רק הספיק מדהטבתן של ישראל
לאיתערותא דלתתא ,הנה פעל ולטה הנס בשני
חדשים הללו שהם בחינת עין ואזן המורים על
איתערורנא דלעילא ואיתערותא דלהעזא כנ"ל ,הנה
י הלבנה,
לבעבור זה נקבעוימי הנסים הללועלפיימ
דאז יחולו הימים הללו תמיד באלו הג' חדשים שהם
ן אזן וכנ"ל*)
בחינתעי
*)"ג"ה
מה שאין כן אם היו עלפי הדברים האלה תמצא
קצ"ב
נקבעים על מדר ימות שהסט:יהנ
תקופת החמה הנהיחשו שעות ,מנין בעי" 1באז",1
וחתהתבין.
לפעמים חלל הרוב בחדש
אחד לבד ,בין והתבונן ויערב לחיכך מדבש ונופת
צופים*)
*) הס"ה

על 5י הנ"ל יש לפרש הפשק שאמר שלמה (סשה כ יב)
עין רואה ואזן שומעתי"י עחטה גם שניהם,ואינו
מובן ,רש לפרש שרמז על בן חדשים הנ"ל ,שבאמתהיה

הגס בגחינתעין איתערותא דלעילא ,והספיק לאיתערותא
דלתתאבחינת אזן מחשבתן של ישראל ,אבל אף עלפיכן
י"יעוזנהגםהתיאם,כיישראל לחסיגלועדיין,ומה שעשו
אחר כך הנה הש"י פצל להם הישועה קודם עשחחגפ ,אם
כן מעשי "ע הוא ,והבן,ויצדק מאדלימי חשכהי"י עושה
חדשים אלו
גם שנוצם ,שקבעו דוקא קביעות המועד
הם בחשתעיןאזןם

בי

דעכנהנבא אלהביאור הפסוק שהתחלנו,בינובוערים
בעם וכו' הנושע אזן הלא תטמע (בבחינת
איתערותא דלתתא אם "ט מעשים בישראל) ,אם
יוצרעין הלאיבים(בבחינתאיתערותאדלעילא באץ
מעשים ח"ו) ,היוסר נוים הלא יוכיח (רצ"ל הלא
שייסר את
מוכח ונשמע כל זה מן הכנטפם
ריני
ימ
וה
ם דוקא כב'
הה
וש
הנוים היונים בימי חטכה) ,ונע
חדשיםאלואזןעץכנ"ל,והבן.
י הדברים האלה הנה תתבתן אומרם בהסח
עלפ
ההודאה וקבעו שמנתימי חנוכהאלודייקא,
הייה לימי הדשי הלבנה דייקא ולא לסדר תקופת
החמה,והמעםהואכדילהודותיהלל לשם"ךהגדו"ל,
דהנה

בני

מצרהרווכמה מקל ששוה הא שהשט

דחנה שם הוי"ה חיותר
י
ד
נ
ת
ח
י
ר
א
ה
ת
נ
ביודי"ן (וכן ההש בטו
שהש "8ק)
(8חף"
בנימפריא חמ"ד ,והנה "ש חקוק עלפי והשופובין
הסד לרחמים סמא רחמים נקראים כשמרחם הסרחם
ל חא"ש המבקש ממנו ומעורר לבו ,ונכמרו רחמיו
במאמרו ההש המתפלא

ליו ונותן לו מבוקשו ,והסד נקרא כשנותן לו חסד
בזית מבוקש(,עיי
ן בספר סידורו של שבת מערש א
ד
ב
ע
אברהם
ן
 91ה בענין מבח
את
שבהן
רבקה
בשורוק לו מה שלא ביקוש מבשה ההש האחשה וכו'
ראויה ליכנס בבית אברהם א"ש ההסד) ,והנהלפי
זה תתבונן הפעם שקבעו שמנת ימי חטכה אלו
(דייקא)המשלחדרתקופות החמה,בכדישיחיוחימים
תמידכב'חדושיםהללועקאזן,המוריםשאיתערותא
דלעילא בלי מבוקש ואיתערותא דלתתא כנ"ל ,וזה
הוא להודות ולהט לשמך הנדו"להיינו מדת החסד,
שהחשעשיית הסדבלי מבוקשהיינובאיןאיתערותא
דלתתא ,הבן הדבר*).

*) חג"ח
ותשטפו גם צל 8י הנ"ל ,שתוו צטטן ע 1תטכוס
שפגת בירבור ולא שמטע כי חיבור כל שמנת
היפים מורה על הנ"ל ,כמן שכתבתי מהג"ח הקודחת בל
הששת של כל הומים גגימשריש בעיזו במז"ט

כי

ליטרות

קפז)
%הלל .נקבעו הימים להודות
%א לאכילה השתיה כמובשרים ,החש
י אשר פירשנו (8ש 1ג
ג לעל שטן ת) ברמז
שפ
י
8
פ
הפסוק (שלש לשקי) עת לקף18תלל"י הפרו חורתיך
ש ב' הזמנים הללו הנוכה ופורים ,הם בבחינת קנה
השפ ,חנוכה ניתקן להודותיהלל ההש עבודה בקנה,
ופורים בכהשתה השמחה החש בוישפ ,רמזו שצריכין
לשעבד שניהם לעבודת הש"י ,והנהבימי אהשורוש
פגמו בהשפ שנהב מסעודתו של אותו הרשע ,וההשפ
התו כח נותניי שעל ידו גיזת הטה ש ט היתה
וכחשר עזר הש"י לעמו קבעו
הגזירה ש
טש"
חז"ליום פובברוה הקודשסעודת מצוה בהשפ,ובימי
תורה שהשגם הוא
הישים פגמו בלשת הרע
י
פ
י
ב
ו
בקנה ,והיתה הגזירה ידי זה לכפלם לנמרי מן
הרירה והשלה שהם בקנה ,המש רצו לאבד הטעות

תהי

ש

פ)9ימןנשז משמרג רעע ח דף ,:8תשרי נשמר ב
ליל8"8ןמש.

סימי

,8

יקטשכר

שק

דייקא רק חנפשות כי הדבור בקנה הוא פקץלה
נפשיית כמה ראת אמר (שה*ש ה 0נפשייצאה בדברו
(טרשית ב ויחי האדם לנפש חיה כטזרנמינן לרוה
משללא ,וכאשרעזרהש"ילעמוקבעויוםפוב במצוה
להודותיהלל בקנה ,השםכןב'הסועדים הטו נתקט
לזכרם לשעבד ההשפ והקנה להבורא עתם ב"ה,
והמהמסונליםלהניח שורשםלימוד מוסדלכל השנה.

"

ובזה תמצאגםכן פוב פעם ,בטסה ההודאהדפורים
לא נאמר מה שעשובניישראל אהדהישועה,
ובהודאה דחטכה נאמר השחר כך באו בניך וכו'
וקבעווכו' להודות ולהט וט' ,דהנה עבודתהשורים
כהשוצה השמחה זהאיןחידהש,דהיצראיון מנגד לזה,
מה שאין כן העכה מצות היום להודות
לזה
ם
ע
ר
ז
ל
ע
ה
היצר מנגד,וישראלקיימו וקבלועליהם
זה
הוא שבחם ,והנהציוו חז"ל (פגשה ב) לכפל תלמוד
חורה בשביל ב' מצות אלו בזפגיהם מקרא פגילה
ונר חנוכה,כי בהשתעבד ההשפ והקמר לבורא עולם
הענקיים הרהרה בלי מטע ,וזהו רמז הפסוק עת
לקףשווצ לי"י ,כשיניע זמן הע"ח (בנימפריא קנ"ה
הש"פ)לקישותולי"י ,אז הפרו תורתך (מבפלק תלמוד
תורה בשבים) ,ומעתה תתבונן ,פורים ניתקן

יה~

להשתעבד ההשפ ,וחטכה להודות ולהלל ולהשתעבד
הקנה ,השרטתרובין.
קיז) ונאכסן
עוד מה שלא ניתקן כהשריה הכמהה
לחנוכה,כי הנה הנס היה נעשה על
יזך כהנים ,וכתיב (הקוס  1שק וכל מגחת כהן כליל
תהיה לא תאכל.
קיה)זכט4קוטהלנפלאותיו (תהמם קש קהלאפירשטהו
לצל פש שם ש חטכה חטרים ,הטבה
עבודתו להש"י בקול ,ופורים בהאכל ,קו"ל בשכ"ל
בגימפריא זכ"ר.
קיפ) עוף אומר לך ,נקבעו הימים להודות
י
ח
ל
ו
שהוא בחינה קנה (ש כפורים כהשרגה
י
נהשטומיהה היא בהשפ) ,הוא על8י טה שכתבתילש
ק בשם המנלהעסוקות (מקץ 8עגו ,האאעש81ו רש)
11ליפת טל"ךיו"ןעבור חטאמכירת יוסטחהשבניה
ן מח
דדין וט' (כן אגפיוכ"ס בג*מפריא יוס"ףעיי
שבתבתילע"מ ,והנה בזמן הישועה תיקטלהווית

תהי

בני
ולהלל בקנה ,החשעלפי

טמריחדשיככלומבת,משמרו,הללוהודשה

המבואר בתורהשימשית לס א)

ויומף הורד מצרימה ויקנהו פומיפר מרים פרעה שר
המבחים ,והנה לא לחנם נתנה התורה אלו הסימנים
באטט שקנחו שהיה סרים פרעה שר המבחים ,וגם
ן שכבר נאמר (שם
למה ליה למימר שוב ויקנחו כיו
לז לו) והמדנים מכרו אותו למצרים לפומיפר וכו',
אךהוא מפלאותתמיםדעיםלהבאיםבסודי"יבכתבי
מרן האריז"ל ~ק"ת וישב מד)גילה לגו סוד הג' שרים
שנזכרו אצל מרע"ה(אותיותהער"ף) שהיתהיניקתו
גדשה ממול העורף ,והנה לשם החש בחינת קנ"ה
הט"מ ורידי"ן ,והנה המוחין דקמנות כשנדחים לשם
בנרו"ן (גיממריא ג' אלקי"ם עם הכולל) הנה שר
הכהטקים היה יונק מבחיגת קנה שבו ניתלת הריאה
ששואבת כלמיני מהקים והנה הוא ממוח הכמה קנה
חכמה ,שר האופים היה יונק מבחינת הטס שהחש
מעבר לכל הכחשכלים והוא בחינת מוח בינה ,שר
המבחיםיונק מןהוורידין שהוא ממוח הדעת ,ופרעה
הוא ס%העורף השולםעל כל אלה במרכבה הממאה,
(ממ"א ראשי תיבות טבחים משקים אופים) ,והנה
ידעת מדת יוסף הצדיק בקדושה סוד הברית צדיק
יסוד עקם שורשו וחיותו מן הדעת ~בטות ע) אין
וכו' אלא לדעת ,הנה תראה (פרע*ח שכ"ט ט"ב)בד'מינים
שבלולב ,אשר כל היום כונתן להלקטיך ההמדים מן
הדעתעליון לנוה אפריון,אין מברכין רק על הלולב
כי הוא גבוה משלם בעלייתו עד הדעות אשר לזה
ף ב' רפט
פירשת המסורה הנמסרה בתורה ייוס
פסוקא ,הרשוש פא נ)וליוסף יולד(,דביים לגיג)וליוסף
אמר מבורכות רצ"ל להיות דרגא דיוסף הוא המוליד
על כן עולה עד הדעת (פ 44כו ק ובדעת חדרים
ימלאו,ואיןוכו' אלאלדעות אםכן החש לראש ולגבוה
מכולם ,על כן וליוסף אמר מבורכות רצ"ל אומרים
הברכה רק על הלולב דרגא דיוסף,וכיון שתדע זאת
אשריוסף הצדיק בקדהטה שורשו מן הדעת להוריד
שפע ח"י ,תתבונן מדת יוסף יסוד צדיק כשמוביה
גנוזבגוויההיינוכשאינובבחינתח"י הנה הוא נקרא
טו"ב ,הנהיוסףבןי"ז שנההיה ,ובאשרהגיע זמנו
להיות בן ח"י לחופה ,הנה המפליא פלאות עצות
מרחוק אשר ממת יצאו כבהטים לקסטות הכנה לזרע
קדהט ישראל לבל יתערבו בנוים ,הנה (ההלש קח ה)
אבד נמכר יוסף למצרים אשר נקרא ערות הארץ

וששכו

בקליפה ,ודוקא נמסר לשר המבחים הוא הדעת
שבקליפה אשר כל מגמתו להמות מדת היסוד של
צדיקי גבראל להרעת דסמרא אתרא במחשבתעבירה
עד שימה את הצנור הקדהט ח"ו וכו' ,ולפי זה
תשתומם על המראה אשר דוקא לזה הרשע נמכר
יומף ,חטם עמדה ערות הארץ לננדו ,והוא נתגבר
עליה בכח צדקתו ,הגםשהיהעדייןנתון תחת ממשלת
הדעת דסמרא אתרא,וזה הואדכהטמיענו בתורה אשר
י כברידעת ~"" 1שי)
שר הטבחיםהיהסריס פרעה,כ
אחראיסתריס %אעבידפירין ,והנה תראהביוסף
הצדיקכיון שעמד וגתגכר נגד הדעת דסמרא אחרב
הוציא בפטם ניצוצים הקדהטים ולקח את בתו לאשה
לעשותפרי בקדהטה ,הבן.
לרטך4מץ ותתפלא ,שרהפכחיםנתןאותובביתהסוהר
חטם ניתן עמו שר המהקים חטר האופים,
וההן ,דחנה כבר ידעת (ז""נ קלו) הדעת ההש ממוצע
בין השכל והמדות ,ההש סוףכלי המחשבה והתחלת
כלי הטעשה ,והנה שר הבשקים הטר האופים המה
בחינת חכמהובינה דספרא אחרא ,והנה בראות שר
המבחים (החש בחינת הדעת דסמרא אחרא כנ"ל)
כי לאיכול לו ותנד עצמו ,ויפקוד אותו שר המבחים
להיות כשבהט לגדולים ממנו ,וגם שם היתה מפתה
אותו האשתזנונים כמו שאמרו רז"ל (תטומא וישב ס)
והנה עמד גם לנגדם ולאיכלו להמותו ח"ו ,והנה שר
הבשקים להיותו בחינת חכמה גומהלימין הנה היה
בואיזהניצהל קדוש,על כן פתר חלומו למוכה ואחר
כך קיבל על ידו וגועלת ומוכה ,ואת שר האופים
שמאל תלה בפתרונו ,הבן.
אחףי הדברים והאמת האלה ,חמא
ת
ר
י
כ
מ
יוסף
שגרמו שנשתעבד להשלשה שרים חב"ד
דסמרא אחרא שהם בחינת קנה ושם ורידין ,הנה
מזהנתהווהקמרוניהקליפותבזמניםשונים,בראשונה
נתעורר על ישראל המובר כו כ) ר14שית גוים עמלק
הוא טבחינת שר המבחים הדעת דסמרא אחרא אשר
לשם נמכר יוסף (שטות ח יק ויחלוש יההטע (מבני
יוסף) את עטלק וכו' ,ולא נגמר הדבר עד לעתיד
במהרה בימית שאמר הש"י למחות את זרע עטלק
מתחת השמינה תשחר כך בזמן נלוח בבל ומדי הנה
נתעורר נצר זדון מזרע עטלק והמית את ישראל
ליהנות מסעודתו של אחשורהט (והחש הנאת ההטס
בחינת

אי

בני

טפטףחדירכסלדפתת,סימרההללוהודאה

יששכר

ט

בחינת שר האופים בינה דמפרא אחרא) ,ובעת
הישועה הנה תקט לזכרון הנם לעבוד את השא
במעודת מצוה בהטפ דייקא ,ואחר כך בימים ההם
בזמן הזה בבית שני נתעורר שוב הקפרונ מבחעת
שר המשקים שהוא בחינת חכמה דמפרא אחרא,
האז נתעורר בקפרונ זה מל"ך יו"ן (אנפיוכ"ם)
בנימפריא יום"ף ,על כן זה היה מעשהו ,עמד על
ישראל להעבירם מחכמת התורה שלמדם חכמות
חיצוניותןוכלעניןאחיזתהחיצוניםהללוההאמבחינת
שר הכהזקים שרזנו בחינת קנה ,קנה חכמה ,על כן
בעת ה"שועח הנה תקט ימי המועד הזה להודות
ולהלל בקנה ,וארנה הבן
קכ) לזרן שאמרט נם כן בהודאה ונשתה ברחמיך
הרבים עמדת להם בעת צרת"ם ,לא אמרו
בעת עניים או עמליהם והוא לדעתי ,דהגה עמד
בראשונה לננד ישראל עמלק ההא בחינת הדעת
דמפרא אחרא הטרשובוורידין ,ואחרכךהמןמבחינת
בינה והוא בבחינת ושם כנ"ל ,והן היום בפעם ג'
מלךיון מבחינת חכמה דמפרא אחרא וההא בחינת
קנח ,הגה קנ"ה חר"פ ורי"ד בנימפריא צר"וע וזהו
שמזכיריז בהודאה להודות נםכןעל העבר ,ואומרים
(י
ץ אטש דגלה וישב קסם ע"ד).
ואתה ברחמיךהרבים עמדת להם בע"תצרת"ם.
קכב) אבעטט לך עוד פעם הימים להודות ולהלל,
קכא) ובחץ תמצא פוב מעם ודעת לקביעות הימים
נמצאגג) בדברי רז"ל (מטעת מביונק
ויטב ,זההללובפריטת מקץ ולפעמים נם בפרשת החשמתאים קודם הליכתם למלחמה התפללו מי
כי ענין הנרצה בנ' שרים הללו המבוארה נטענה לשמואל במצפה ההא יעננו ,ומעמאבעי למה
בפרשיות השו תמרהענין בפרשת מקץ,ביןוהתבונן .הזכירו דוקא את שמואל ,הנהידוע עלפידברי מרן
ועוד "ט יום המקווה להש"י שמחה וכהקרנה ויום האריז"ל כי"ח שש"ח סוסיה) הנה הם"ם בהאבקו עם
עקב ונראות לגכיקוינקע כף ירך יעקב האז נפגם
פובליהודיםבמחייתזרעעמלקמרטיתהשטים
הוא מוך הדעת שלא ננמרעדייזמחייתולנמרי(,הזלים מדת הוד ,והנה מי"ג ט ).נצח והוד משם יניקת
יס קוק עת
לי"י ,קנ"ה הט"פבנימפריא ע"ת הנביאיםעלכן נפסקה הנבואהלנמרי באלף החמתני
שהיא ננד הוד ,והנה הנצח לא נפנם ,וזהו שאמר
להיותו כלול כהטניהם ,ואז יונמר התיקת לנמרי
במהרה בימינו ומלאה הארץ דעה את י"י ,והנה שמואל ושם-א ט גס) ונם נצח ישראל לא ישקר ,והנה
חמאה בנם הזה דחטכה שקליה יהודא למפרפסיה ,ההוד אף על פי שנפנם ,בהכרח היה איזה תיקון
י שמהאל כי דויתו חז"ל (כרכות לא ).מהמקרא
להיות שההא היה הבוצע והמפשר למכור את יוסף% ,יד
ששקול היה כנגד כחטההיהרן(היינו שהיה נבהרנו
עלכן התיקון והנס לאנקיט
ה עלידוכיהיכי דלא
ליהוי בוצע ברך ,אבל לעתיד לבא במהרה ביטים מנצח והוד) ,והנה החשמונאים באו לתקן את מדת
טחייתעמלקנמרהתיקתתהיה %חץ(,הגםשמוכרח ההוד ,הץ כן הזכירו בתפלתם מי וטענה וכשמהאל
ברצפה ההאיעננו,הןכן נתקתהיטרם האלה לההוות
ולה ,%והנה הוד מדה הח' מעמא להג"א על כן
גג) שחן סגלהשנויח משאט חחעט.

הדבר להיותעלידיבניבניה של רחל כמו שכוזבתי
במאמרי פורים (שד טפר ג חזש ק עם כל זה תהיה
בפקודת מלך הכהטיח במהרהבימית).
ריקשו
ת והמופלא בזה( ,עלפי מה שאקדים לך מה
שכתב בם8ר הקדהט קנה על הטצווע כתב
שםסוד אשרר'יהודאזהדרכוכלהיוםלדוןבשריפה,
כבטשית לה טץדן את כלתו בשריפה ,ופוסק (פיחום חק
איןביעור חמץ אלאשריפהעיי
ן שם מודו ,והנה הוא
לפלא כי יהודה בן יעקב ההאאיטר דן את כלהט,
והפסק שלביעור חמץ ההא התנא ר' יהודא בנמרא,
אבל על כלפנים מזה ארנהדןאיטר שורש ר'יהודא
הוא כהוורש יהודה בן יעקב,ועלפי הקדמהזוהנני
אומר) ,התנא ר' יהודא ההא האומר נמר התיקת
("%ע מ ).עד שישחופ אתהוורידין ,ההא בחינת שר
הפבחינע ונרמז הדבר בתורה כנישאת לז לו)והכודנים
מכרו 1כ'1יטר הפכחים ,וממיך ליהויהי בעת הההא
קע"ת בגימפריא קנ"ה וש"פ) ,ויר"ד יהודה ,היית
ורי"ד יהודה (לרמז ר' יהודה מבירא ליה נם כן
ורידין) וההא אשריהיה נמר התיקון במחיית עמלק
עלידי כבטיח הבא מיהודה( ,ונם כןויקנהו טפיפר,
ויקנה"ו לשון קנ"ה) ,הבן הדברים וינעמו לחיכך,

היית

נתקט

בנני

מאפףחדשןכסלופבת,טאטרי
,הללובודאה

נתקנו ח'ימים,וזהו שאומריםוקבעו שמונת(דייקא)
י חנוכה אלו להודותוכו'.
ימ

קכנ) עוד אומר לך מעם ניתקנו הימים

להודות

יהלל,עלפ
י מהשכתבתי(מאמי
הא דחקנו להפמיר בחנוכה בזכריה שי)רני הטמחי
בתציון וכו' ,לכאורהאין זהענין לחנוכה והוהליה
להרטקיל מן קפימל ד' וחטב המלאך הדוברבי וכו'
והנה מנורת זהב וכו' ,ונראהלי עלפי מה
ראיתי
שכתב הרב הנדול מו' חיד"א זלה"ה משש לסי ק ים)
דהא דאיפמק (נרטב נו) קול זמר באהדה ערוה ,במקום
דאיכא אימתא דשכינתא אין לחהש ,והוכיח זה
מהנמרא (טה ינ ).דאמר שמואל לר' יהודה שיננא
אחוז באמתך והשתן וכו' ,ואמרו שם,להיות שםהיה
אימתא דשכינה ליכא למיהות להרהור( ,והנה עם
י לפקפק על דבריו ז"ל,
היות שבעיקר הדין יש ל
בגיא 5ס)

עם כל זה דרך דר"ח הוא) ,ובזה פירש מאמרם ז"ל
(על הפסוק] (שה"ש א סו) הנךיפהרעיתיזוגילוישכינה,
אףערשינו רעננה נשבהבנים ובנות,עד כאן ,ומאי
שייכות זה לזה ,ולפי האמור יתכן,דכיון ד"חנילוי
שכינה ישעין לנטבח ביחד בנים ובנות ואין לחהט
 ,דוהו שאמרה דבורה ורופסים ה
להרהור ,ונםפירים
אנכילי"יאנכי אשירה,דכיון שאנכילי"יויש בכאן
י שכינה ,על כן*)
נילו
*) הג"ה
אנכי אשירה הנם שאני ג"ש גם כן לפרש כן במשרה
וטסותסו ק ותקהמריס
אישה,וכןפירש בזה נאם הנביאהוכהותען 5הםמרים
רבון ("חףינ )1צהליורוני שירו לי"י וט' הבת 5מה
יהשבתציון(יושבתלשון מייחס שתהכאןלנביאהמה
שאיןגןבשארימקומות,אך
נקבה ,והכוונה על בנות הוא,להיותקחזיתה מתנבאת
ציון ואין לההש לקול ודיה השראת השכינה 5א
גדול בקרבך חששה לדווחם ע 5כן ותתן
אשה) כי
להם מרים שירו כד.
וכו',ואין לתוש להרהור,
ופירש בזה בשם בט,רניושמחי בתציון (ולא ונחדר
לקול אשה)כיהנני באושכנתיבתוכך,עדכאןדבריו,
קלפי זהיפורשוהדבריםעל חתכה ,דהנה כתבמרן
האריז"ל הרו"ח ש"ס סופ"ד) כל הנמים וכל הנאולות

"

י הארת מדת הוסד,עלכן
שהיומןהעימהיה שיד
י אשה (כמו
ל
ע
כל הנארות היה ראשית מיבוא יד
שאמרו בזוהר ש איהו בנצח ואיהי בהוד) ,גאית

יני

שהש "85ח
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יששכר

מצרים הסיבהעלידי בתיה בת פרעה( ,ונםחנאיה
מבבל שהיאליל מפלת בבל פםיד שזבה וכו' הנה
המלכה ייעצה לבלמשצר שפטלה להביא את דניאל
ובא ופתרלו כתיבתיד הטלאך (חרא ח ביהבליליא
קפיל בלמשצר ודריהט מדאה קביל מלכותיה תוי),
נאית מדי על ידי אסתר ,נארה מיון יהודית
מהחשמונאים ,ובמהרהבימינו הנארה תהיה ידי
הארת הנצחכי תהיה נארהנצחייועעיין שםדברי
האריז"ל( ,עלו המוז אב מאטר הבשטה כ ס דף קרוש

"

ש

סיסי

ולסר זהונבין ,שעל כן ניתקן חטכה להודות בהט
י ההוד ,והוא
שהוא סוףהנימים שנעשועליד
הכנה דרכה להנס האחרון והנאולה האחרונה שתהיה

י

ידי מדת הנצ"ח כמו שבתבתי כמה פעמים,עץ

כן נהנו הנוים שלא לקףטוון מלאכה בעוד הנרות
דבקות תו"ע או"ח סיען הר"ג סויף א 4כי נם הנרות
י הארת הוד ,מה שאין כן מכאן
עדיין היה עליד
ר
ב
כ
ו
(
ח
צ
נ
ה
הארת
ל
ע
רטזתי
ואילךתהיה הנאקה ידי
לךלעילאיהו בנצחואיהי בהוד),עלכן כלהישירות
היה בלשק נקבה שיר"ה ,טהשאין כן לעתיד5 ,שע"
ט א) בעת ההחש יחשר שחי"ר הז"ה וכו' ושם ל טש)
השי"ריהיה לכם וכו' ,והוא הכוונה במנהג אבותיה
שהנשיםינהנו מנהניום פוב %איעשו מלאכהבעוד
הנרות דסקות דייקא ,להורות רעד נם הנרות היה
שיר"ה מהשאיןכן מכאןואילךיהיהשי"ר ,ומעתה
יומתק לך סנהנ אבותיט להפפיר בהשכהרני ושמחי
בת צית דייקא ,ותבין למה ניתקן להודות יהלל,
והבן.
קבה)44םצעימ לך מילתא כמעמא מה שנתקנוימי
חטכה להודות ולהלל ולא נתקנו
למשרטו השמחה ,ונראהלידהדין הוא (תעמת כד)דאין
נהנין ממעשה נמים רק כשהיתה הציווי (ליהנות)
עלפינביא ,הנה השמחהוהאכילההטחיההיאדסצוה
כיון שהואעלפינביא,חשלכןהיורשאיםליהנותמן
המן והבאר ,ובזה יתפרש לנו הפסוק בפרשת המן
(שטת סו ט 0ויאמרו א"א אל אחיו מ"ן הוא (ראשי
תיבות מעשה נמים)כי לאידעו(מעים) טה הש
(שלא נראה בעתם דבר כזהויגששו שאינם רשאים
ליהנות מזה) ,ויאמרבישה אליהם החש הלחםאיטר
נתןי"י לכם לאכלה (וכית שחיש מצוה מן הש"י
תאכלו

בני טטףישיכבלופצת ,פשוד,הללוהחהשה יעטשכר
תאכלו זתשבעז) ,על כן בכאן כיון שכבר נפסקה
הנבואה נקבע המועד הזה רק להודות ולהלל ,ומה
שהדליקו אז המנורה ממעשהנימים(ממיכיו ל )8מצות
לאו ליהנות ניתנו ,וזהו שאומרים בנוסח ההודאה,
והדליקו נרות בחצרות קדשך ,חטםאין חשש איסור
הנאה ממעשהנמיםכי בקודש היתה,וזהו שאומרים
במסח הנרות הללו (והיא ממסכת מופריםיפ"כ היי))
אנומדליקיןעלהנמיםכו'(,עלכן) הנרותהללו קוונט
הם ואין לנו רשות להשתכנם בהם (כי אין נהנין
ממעשהנמים) אלא לראשותן בלבדכדי להודות ולהלל
וכו' ,רצ"ל שנזכור בראייתן בלבד בלא תשמיש
שנתקנוהימים האלה רק להודות ולהלל ולא להרבות
באכילה הטתיה כי אין נהנים ממעשה נמים ,ובזה
"ש לפרש נם כן התחלת הפפרת חנוכה (יט" כ יד)
רני ומומחי בת צית ,הנביא זכריה שבימיו נפסקה
הנבואה ,הנה התנבא על החזרת הנבואה ותשרה
י הנמים לששון
השכינה על ישראל אז יקבעו ימ
ולשמחה ,לאכימי החתכה שלא נתקנו עלפי נביא
נתקנו רק להודות ולהללכיאיןנהנים ממעשהנסים,
מהשאיןכןלעתיד כשתהיה השראתהשכינה הש"י
יצוה ליהנות ,וזהו שאמררני השמחי בתציון ,אמר
המעם כי הנני בא ושכנתי בתוכך ,רצ"ל שתהיה
השראת השכינה על הנביאים ותדעו שהש"י צוה
לשמוח ,ולפי זה תדע אוטר נחמד הדבר להתחיל
הפפרת חנוכה בזה הפסוק

קכה)עטך זאת אדרהש לך מה שתקנו להודות ולהלל,
הוא על פי מה שדרשנו על הא דאמרו
רז"ל (טעכיה ג ).שנזרו היונים בתולה הנרפאתליום

הרביעי תבעל לספסררטקילהנד 4והנהבודאי הספרא

אתרא עשתה זאת בכוונה מיוחדת מהמרכבה פמוטה,
וביותר ראוי לידע למה היתה הנזירה דוקא בהולה

הנישאת ליום הרביעי ,והנה אקדים לך דברי הזהר

(בפרשת בשלח דף םי)ויאמר אםשמוע תשמע לקול
ה' אלקיך וכו'ישווה סו  00תאמר דא מלכסקד"טיק
ה'אלקיך כמה דאת
ומאי קאמר אסשמוע תשסע
אטר אנוש ו ט)כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא דא
כנסתישראל ,והסטרבעיניו תעשה דאצדיק ,והאזנת
למצותיו דא נצח ,הטמרת כל חוקיו דא הוד ,כיון

לקי

יד)

עחזושהי שגתסג .דשה"עבשיחואגס

י

דעאלזבאליל הא מפו לסלכ 84קד"טא ,לבתר מהכתיב
י רופאך
כל המחלה וכו' לא אשים עליךכי אניי"
וכו' ,אמררבייצחקודאי מאןדזכי בצדיקזכי בנצח

והוד,ואיליןאינת תלתא דאתברכא בהו כנסת אוראל,
ומאן דזכי בהו זכי במלכא קד"שא ועאל במקהו
ארבעה ,ולקבלי ארבעה אלין נפירו להאי ר1,ים84
קד"טאמארבעמילק,נחירודכנסעעישראל אסתמרותא
דנדה,נפירו דצדיק אסתמרותא דשפחה,נפירו דנצח
אסתמרותא דגויה ,נפירו דהו"ד אסתמרותא רזונה,
י אלקיך דא כנסת ישראל ,במה
ץל דא לקול י"
וכאןישראל לקבלאאנפישכינתא באסתמרותא דנדה
וכו' והא אוקימנאמלי והפטרבעיניותקיפה דאצדיק
וכו' לאסתמרא כהטפחהוכו' והאזנתלמצותיו דא נצח
לאסתמרא דלאייעץ רשימא דא בבת אל נכר וכה
הטמרת כל חוקיו דא הוד לאסתמרא מן זונה ואזלא
הא כטה דתנינן אמררבי יהודא מאי דכתיב ("הלים
מה ק חגור חרבךעלירך גבור הודך והדרךוכו',על
ירך על ההוא רשימא קד"טא לנפרא ליה,ואי נפר
ליה כדין איקרי גבור ,וקב"ה אלביש ליה בלבהשוי
ומזזןלבימוי דקב"ה הוד ונצח,דבתיב (ש 8קו קהוד
והדר לבשת אוף הכא הודך והדרך,וכדין אתדבק בר
נש במלכא קד"טא כדקא יאווה מכאן ולחלאה כל
המחלהוכו' לאאקטיםעליךכיאניי"ירופאךעכ"ל*).

*) הס"ה
ו
נ
ק
ת
ה
ס
ו
נ
ה
ר
ו
ש
ר
צ
וטשנה שמוד וחרבתן ,בברכת ע
כי
ת וכה בורא
הוא לבוזמיום וקדוששוילגביי
ת (ששח
רפואותוכו',והנה תראה עשרהשבהיםעייןבסויו
שריה "8ז 0שה 81מכווו לעשר פעורות זדנה בורא דשדשת
הוד ,הוא הנאמר בזהר
ולהלצה כל המחלה וכה לא
אערםעליךמכ
"אניי"ירופאך.
כי

וכאשר תתבונן בדברי הזהר הלז ,הנה תבין מה
שאמרו רז"ל (ברכותד).רידויי
םהיו גבראל
ליעשות להם נסבימיעזרא כדרך שנעשה להםבימי
יההטע אלא שנרם החפא שלקחונשיםנכריותושנמו
בנצח שהוא אסתמרותא מן בת אל נכר ,והנה עזרא
שחמיה סטאראנשי כנסתהגדיה תקנוכל מהשהיה
אפשר להם לתקן ,עם כל זה לאהיה גאולהנצחיית
(כמושיהיהלעתידהגאולה ממדתהנצחנמושכתבתי
י ההש),התנההיוניםהרשעיםברצותם
רק יד
לקעקעביצתן של שתאי אוראל ,ורצושיהיה הפנם

אי,י

גד~

בני

טמףהחשיכסלומבת,מאמרד,הללוהודאה

גדול במדת הוד ,ובפרפ שהיה פנום מןזיתיה לג טס

ותקע כף ירך יעקב ,הנה נזרו כל בתולה הנישאת
ליוםהרביעי תבעל לפפסר רשילה ,דהנה חז"ל תקנו
(טעבופ ב ).בהעקה (ישראלית) נישאת ליום רביע"י
(נצ*ח שהוא אסתמרותא מן בת אל נכר) ונכשת
בחם"ט"י (הו"ר והוא אמתמרותא דזונה) ,והיונים
הרשעים רצו לפנום ההוד ,על כן גזרו כל בהגלה
הנישאת ליום הרביעי (מפעם הנ"ל) תכשיפפסר
תחילה לעשותהזונה ,ואחר כך חטאנה ישראלויפגום
מדת ההוד אוטרזה תיקונו אמתמרותא מןזונה,
י
פ
י
זהתנין מה שתקנו בנוסח ההודאה ,כשעמדה מלכות
יון וכו' ולהעבירם חוקי רצונך ,דקשה למה דוקא
החוקים רצו להעביר ,ולפי הנ"ל יתכן ,דהרי אמרו
בזהר הנ"ל הטמרת כל חוקיו דא הוד לאסתמרא מן
זמה,והן הםשנזרו חבשיפפסרתחיהבכדישיהיו
בטת ישראלזונווג זהו שתקנו שרצו להעבירםחוקי
רצונך(עיין מה שכתבתי לעיל עוד בזה).
קכו) עלפי דברינו הנ"ל ורבץ מה שכתב הקדיש
בספר הקנה,וזה לשונו ,בשעהששנינו
בהגלה נישאת ליום הרביעי יצאה בת ק %ואמרה
(5עא ז ק אל תשמחי אויבתי לי אם נפלתי קמתי

עכ"ל(,וכן הואכעין זה בזוהר חדש (רה"ש פב)) ,והוא
לפלא ט4ולפיהנ"ליתכןהיפב ,בשעהששנים בתתה
נשאת ליום הרביעי ,והכליודעין כלה למה נכנסה
לחופה בכדי שתבעל בחמישי ,והוא לתקן מדת הוד
שנפנם מן הם"ם ,ומזה הכח טתנברו היונים ונזרו
כנ"ל ,ותקנת חז"ל בתולה נשאתליוםהרבעני היתה
למרפא ארוכה כנ"ל,וזהושיצאה בת קול אל תשמחי
אויבתילי אם נפלתי (מן ותקע כף ירך יעקב וכו'
ונפסקה הנבואה) קמתי בימי החשסהאים שתקנו
להודותיהלל לתקן ההוד ,ואתה הבן

קכ0יר
ט להשבונן ,התנא בברייתאישנת כא) קמתני
ם
ו
ע
ב
ק
ם
ו
א
ש
ע
ו
ם
י
ס
י
פובים בהלל והודאה,
ובהודאה אמרו בהיפוך להודות ולהלל ,הנה עלפי
פשופו"ט לומר דהתנא הקדים הלל (פפדפקע ).שהוא
טרקןעודבימיכנטהותקנונביאיםהראשוניםלאומרה
על כל צרה שלא ונבא ,וכטה מהמוני המצות אמרו
מ) ח  % 8ע  , 8ח א
8 % 8

ע) "1זפ" שטץ ל שאתיעי

פשושר"תטששי גטהט

יששכר

גהוק גחע קמ0יטהוא דאוריתא מפסוקמציםי וש)הדא
תהלתך ,וההשאה הק מחודשת בשי החשמתאתג
ומתקני ההודאה הגה בהודאה קא עסקי הקדימו
ההודאה ,זה מה שנראהלי עלפיפץשופו.
קכח)וץבוץ אבארלךעוד מה שתקנובנםהזה להודות
%ה ,%דהנה הנם נעשה במאור האש
שלא היה שמן כשיעור ודלק האש בנס ,ונראהלי
הפעם,כיהיה הנסשידיאור ההוד שנתנלהבתיקון,
סיע"" ש"" פ"")חדל אור ההוד נאמר (הטפס ט ז) קול
י חוצב להבות אנט ,ותתבונן ,הו"ד במילהשו כזה
י"
ה"יוי"ו דל"ת בנימפריא תע"אמנין א"ש במילואו
י חוצב להבות
כזה אל"ף שי"ן ,והוא הנרמז קולי"
אנט ,על כן בעת הישעה תקנו להודות ולהלל.
ק"מ)עוד אומר לך מה שתקנו הודאהדייקא ,אמרו
רז"ל המודה להש"י ש נם שנעשה לו
הש"י סצ%ו מצרה אחרוף הביא זה הרב הנד %מו'
חיד"א זלה"ה אנש לפי ה ז)ופירוט בזה הכתוב (פטמם
"0כי חמת אדם הודך (כאיטר כטפיל הש"י את
האדם מן חימה והוא מודה אליו ,אז) שארית חמות
תחגור (לשון("יי
מיה).חנירת צפורן ,שמעכב הצרות
אחרות וינצל סחם) עכ"ל ,ובזה פירשנו בברכנו
הודאה בשמונה עשרה ,מודים אנחנו לך וכו' על
נסיך וכו' %ל נפלאותיך וכו' ועל כולם יתברך וכו'
וכל החיים יודוך סלה וכו' ,על כן האל ישועתינו
קזרתינו סלה ,רצ"לכיון שאנחנו מודים לך ,עלידי
זה אתה ישועתינו ועזרתינו סלה ,ובזה תבין מה
שתקנו בחנוכה סוף הנסים הודאה דייקא ,דכיון
שניצתו מן נלוחיון ,והבינו שהן קרבוימי הפקודה
נלות הארוך נלות אדום ,ואנחנו צריכין לישועות
הש"י בכל יום ,הנה ביסים הקבועים בכל שנה
להודאה שאנחנו סודיםעל הדבר ,עלידי זה מצוקה
ננצל מכלצרינו העומדיםשינווהש"ימצילנוסידם,
(הגם שהם נסים נסתרים עם כל זהנבין בכל פעם
י ןופ 8ח):
כייד הושה עשתה זאתואיןזה בפבע,כ
הןהןגבורותיוונוראותיוע) שה אחדבי
ןוגו' (תטאטא
חסידות וק) ,על כן הודא"ה בנימפריא אהיה הוא על
דרך שאמרו רז"ל (גתות שרבטי הש"י לסחטה
בגלות מצרים (שמות גי) אהי"ה אקטר אטהי"ה אהיה
עמהם בצרה זו אקשר אהיה עמהם בשיות אתרווח

י

סי

יי

בני פטמהחףשוכטחפילוגמשמר קהללתעפנה "עטשכר
ודי בזה למשכיל ,חשלפי זה תתכונן אומרו להודות

ולהט.
לשמךהגרי( .הנה כבר מהבאר לעיל בסימן
קם"ג וכעת נאמר עף) ,דהנה נסים
י שםהוי"ה ברוך הואוברוךשמו,
נגליםנעוליםעליד
הוא שם
והנכבד המהווה כל הויות ומשדדם
י
ד
ג
ה
כרצתו ,ונסים מלובשים במבע ההר בהלבשת שם
אלקי"ם בגימפריא הפב"ע ,אבל אמונת אומן היא
לנו שכל ההנהגות אוטר הם שפי הפבע הכל הוא
בכח שםהנדולהוי"ה ב"ההוי"ה החשהאלקי"ם,והנה
בימים ההם בזמן הזה בנס דחנוכה שכבר נפסקה
הנבואה ,והש"י ב"ההיהבעזריט והצבט מן מלכות
יוק והנההיה נס מלובש בפבע בתחבולות המלחמה,
הגם שהיה לסלא מסירת הגבוריםביד חלשיםורבים
וט',עם כלזה הואכעין הלבשה בפבע ,אבל להראות
חיבהיתירהההודיעלבניםאהגרהוי"הההדהאלקיט
ולידעולהודיעולהוודע אהגר בגלות החל הזה האחרת
והארוה הגם אשר הש"י יתועתעו הףרתינו סלה,
אבל הכל מלובש בפבע ,ובכדי שלא נתפחה לומר
ח"ו אשר הכל הוא בפבע ואין כאן ח"ו השגחת
המשגיח והכל יכול ,הנה לאמונת אומן הלזה בנס
דחנוכה אשר הוא סוף כל הנסים ,הגה עם היות
שהישועה היתה מלובשת בפבע ,הנה אחר ההשועה
התנוסס הש"י עמהם בנס דנרות שלא כמבע ,לידע
ולהודיע זכרת לבני ההראל עד ביאת משיחנו שכל
הישועות הנעשים בגלות החל הארוך הכל הוא
מפעולת השם הגדולהוי"ה ב"ה ,וחנה לזכרזה קבעו
הודאה וכמו שכתבתי לעיל חט) המודה לממ"י על
הנס שנקלטה לו הש"י מצילו מצרה אחרוק הנה
כשאנחנו מודים להש"י בהודאה זו בכל שנה ,על
יד
י זה אמונת אומן הוא לט אשר כל הנהגתינו גם
ת
ו
ל
ג
ב
החל
ה
ז
ה
ל
כ
ימיעניינו ומרודינו הכל הוא
מפעולת השם הגדול הוי"ה ב"ה המהווה כל הויות
הוי"ה הוא האלקים ,וזהו שאומרים בהודאה וקבעו
שמנתימ
י חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול
השםהנכבדהוי"הב"ה,ביןוהתבונןבדבריםהאלה.

ק"

י
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ח עק קמטמט %משן ם
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%י

אשן

ט9 ,"9ק נשטשן
וש91 ,ק ושש ו17

יח

תנה עד כאן חגהף דברינו אלה כעת לפרש דבר
ההודאה ,והנה הסימנים במספר ובמפקד
ק"ל מגין הכהני"ם ,ואי"ה עוד יבואו כמה ענינש
במקומות ממוזרים ,ויתבארו בקל"אאי"ה ,יהארעוב
נזכה להודותיה %נשבח וכו' על הנסים הנגהם
המפורסמים בכל העולם אושר קוטה יעזיה עפנו
המפליא פלאות בביפר המלכות הרבונית כהבפיחט
%ידינביאיו (פראז ט0וכימר צאתנו מארץמצרים
יראנו נפלאות במהרהבימ"ש אשק.

שי

ועתהנתחי לפרשפסוקיהודשהבתהלים
סימןקינא.

י בכל לבב בסוד גשרים
קלס) הללויס אודה י"
ועדה ,גדיים מעשהי"י דרוזיים
לכל חפציהם להתבונן קיטור הדברים בפעם ,גם
הדקדוקים ש"ש לדקדק ,א' אומדו בכל לבב והשמע
ב'למבויב' אומרו בסודישרים מהו בסוד חוהליה
למיסר בתוך,ג' אומרויטרידועדה מהו הטריםומהו
עדה,ד' אומרוגדייםמעשיי"ידרושיםוכו',בהשסע
בזה הם גדוליםכי הם דרדרים וכו' ואהד מובן מה
זה ,והנה כדי להבין הענין נקדים הקדמה ,והוזז
דהנההמתפלספים לאיאמיטבמציאותהנסים באמרם
שאין זה מכבוד הבורא,כיפנה אומןזה כבודו שלא
יגיע הפסדושינוי למעשהידיו,ויהיה לו כח הקיום
כפי אשר כבר עשהו ,והבורא ית"ש הנה פעל ועוטה
הנבראיםעל שבעם ,זהו כבודוית"ששיעטדו נבראט
י ברב"טית לא
לעד עללהפםבעם שהשביעם משוטתימ
שיגיע שינוי והפסד מפסעם ,והנה אל החקירה
המזויפת הלז כבר הכהעל קדקדם הרב הגדול הגאת
הקדודו
גור אריה בהראות פעותם וזיופםסג
והוא מה שכהב בספרהגבורות שלווארמהשם")ותוכן
דבריו,כי הנהגתהמבעהואבעפםהפצעיי אשר ברא

בעי

הבורא ,וההנהגה הניסיית הוא סעפם הנבדלאיטר

ברא הבורא,ולכל דברהואהנהגהמיוחדתמבראשית

חשין זה קלקול( ,ואם רביצה לרוות צינוקיעיין
בדבריו שם),ומסיק שם ,שבאוחרהעתשרשנוגעשם
הנהנההניסיית רטט גםכןהפבעייוגדהינובדמית
ףט*עי ש בעת העמדת השמש ליהושעיכף להיות
שעמדה השמש ליהושע בנם ,ואף עלפי כן הלכה
ונשקעה

בני

שמר ההשכסלוטבת,מאטרדוהללוהוחנה

כאן הפסד מן הפבע,
ונשקעה בזמנה בפבעה
וכן בחזקיה (טנ"ט כ יא) שבה אחורנית לחזקיה ואף
עלפי כן הלכה כסדרה ,והנה השכל הכבמוקע בפבע
לא יקבל זהכי איך אפשרלצייר ב' הפכיים בנהמא
אחד ,הן אמת בפבעאי אפשרלצייר ,אבל בנסיכול
להיות ,הלא לזה הואמעשיי"י ונפלאותיו אשר החש
יכול עשות דבר והיפוכו בנהמא אחד כי הוא כל
יכול ,והבן,וכן החש בכל הנסים,וכאיטר תתבונן בזה
אין מקום לקורנית המתפלספים ,כי הפבע תעמוד
על עמדה בלי הפסד ,והנם מעולם הנבדל יתהווה
בנזירת הבורא דבר בלתיפבעיי ,וא"אאמונית הנם
שלאיצוייר לו בשכל איך הווט באפשרי ב' הפכיים
בנהמא אחד ,יאמין באמונה הדבר שהוא דבר אשר
לא יצויר בשכל אבל האמת כן החש.
נבזה יתפרשו הפסוקים ,אודהי"י בכל לבב,היינו
בשני לבבונג אאמיןבמעשינסים שהחש ית"ש
כהמדד המערכותופיגלנסים שלא כפבע ,ואאמץ אשר

חשיי

הפועל אומן ית"ש אינו מקלקל מעשיידיו ויכונו
לעד לעולם ,ואהזדנו בב'הענינים הללז ,בסוד חמרים
ועדה ,בסוד נמרים ,היינו הנמרים בלבותם המה
המאמיניםבנפלאותיווהוא סודכי הואהעולם הנגדל,

אני אחודנו בסודם ושאמין בזה ,ונם אהודנו בתוך
העדה היית דעת ההמוניים אשר אין להן השכלה
בנפלאותיו רק אומרים אדרבא שזהו כבודו ושבחו
שאינו משנה הפבעיים ,והנהאני אהודנו נם בתוכם
שאני מסכיםעל סברת הזומרים ועם סברת העדהכי
סברת שניהם אמיתיים,כי בזמן א' וברנע א' נמנם
ביחד פעולה ניסיית זפעזלה מבעיינך והגם שלא
יצויר הענין בשכל דבר והיפוכו ,הנה לזה המה
נדולים מעשיי"י ,אשר המה דרושים לכל חפציהם,
כפי חפץ השכליים,מי ש"מפופלו השכל שזהו כבודו
ית"ש שלא ישנה מעשיידיו הפבעיים ויכונו לעד

וששכו

לעולם ,הנה כדבריו כן החש,זמי שיפפזפ לו השבל
שזהוכבודוית"ש להראותנדזלתואיךכהשדדהערכות
השמים כרצונו ,הנה כדבריו כן הוא ,הבן הדבר,
וזהו שמפרש אחר כךאיך הם דרהמים לכל חפציהם,
היינו (ההלים שם) הוד והדר פעלו,היינו פעולת נסים
שבזה מתנלה הודו והדרו על עבדיו ,ונם צדקתו
עומדת לעד ,חייגו הצדקה והמתנת חנם שנתן
לנבראים כח פבעם מבראשית תכון לעד לעולםבלי
הפסד ,והנם שהן כפי שכלי אנדמיים ב' הפכיים,
הנה לזה המה נדולים מעשיי"י ,הבן.
י(תדהים שפדג
קלב)זכרעימהלנפלאותיוחנוןורחוםי"
כל הדקדוקים ש"מ לדקדק בפסוק הזה
ומה שפירשנו בזהעיין מה שכתבתי לעיל במזומר
זה סימן פ"א קחנו כהמם,ועיניך שיםעל פירושן של
הדבריםאין מן הצורך לכפול הדברי
םןבכאן,והרוצ"
להעתיק יעתיק הפירכם נם כ בכאן.
קלנ)מרהנתןליראיויזכורלעולםברירם(תהלים שםחג
יתפרו הדברעלפי מה שפירשנו בפסוק
י שלא גתנט מרף לשיעהש דהנה
(שםקיד  )1ברוךי"
יש להבין למה כינה רשעת הרשעים בשם פרף ,נם
לשיניהם ,הנה לא בשיניהם דוקא ינשכו (הנם שעל
פי פשופו הוא דרך הפלנה שרוצים לנקום ממתגו
כדמית הנהמך מנודל הכעס ,עם כל זה בדברי רוח
הקודש לא דבר ריק הוא) ,והנראה ,דהנה כל חיות
והתנברות הקליפות והספרין בדמין הוא מהרפ"ח
ניצוצין כנודע ת"" שף") ובצירוף בחיבתם העצמיית
הריפר"ף,והנהכשמתנבריןח"ו מחמתהעדרהזכיות
ח"ו אזי מתגבר עצמיותן בחיות וכח רפ"ח שבהן
אזיח"ושונאי ישראל לפר"ף ,ואמרולשיניהםדייקא,
ידעת כבר אות ש החש נ' קוין ימק שמאל אמצע,
י הקדהמה הפמונה
הנה כשח"ו הן מתגברין עליד
בתוכן הנה הן ח"ו בהתנכרות בנ' קוין*) ,וזהו
שאמר

 )6הג"ה

אש תבין כל הנ"ל תתבתן מה שאמר הנביא5שי" כה ט) ואמר ביום ההוא (טשת הישושה) הגה אלחשו זה קהנ"ו לו
גושישנוזה יאקוינ"ולג הרצו עשים קוץלו לשמוית'בהשלות בכל פשט שלמי ובודתכםניתוצים הקדושים בהוך
הקלישה ושבו אל הקדש פנימה ,וזהו שאמר גם כן המשורר (תשמט קה )1שירולו זפתולושיחו בכל טולאותיו ,כשיצשא
הפלחהיא בסוד שר"ח ,ג' %1טפמ ק"ובגימטריא ששחוח) ,וזה גם כן סוד שיח שררי קודש חגמשלשים לך קדושזג
והכשן"י(ברזרבתיד יד) אברהם אבינו כשרדף את המלכים היהבכונת סוד שר"ח לקח את ענשיו דומעה צשר הטלשסמיהן
וזזע לדשתי גם כן נרמז בפסוק מכאן (תהום קבו נפשנו כצשר טמלטה מצ"ח יקשרו וכר,ראיתי גס8ר אחד (נקרא
שף
גה) יפולשגלתשרי לאסריסערןכא.

"

בני

פ8החש"ו מטפנה פצו ק מא מהטס

שאמר לשיגיה"ם אלי"ן שלהם;היית ג'קוין שבהם
ן אות ש )8
שהםכעי
שאמר פרף נתןליראיו ,רח"ל ההש"ינוגן ביד
היראים את הפר"ההייטנתןלהן כח להעלות
הרמ"חניאצין מתוךעצמיותהקליפהממילא מתבשל
בחינתונמיותיהן וכחותיהן אםכן זהומיקרי שהוא
תתןליראיו כל הפרס ,תהויזכו"ר לעב"ם ברית"3
כיבהקזותהנצוציםהקדושיםמתוךהקליפהיתהווה
למיין שקבין אל הקדושה חללידי זה יתעוררהמיין
דכורין (יזכור הוא בחעת השפעה כש שכתבתי
~*ל רעע ש 0בפסוק זכר עשה וכה) ברית"ו לעב"ם,
חייט השפיע שפע להעול"םחידוע ,והבן

הדי

קלך)וזדי

(הטים שם  0כח מעשיו הגיד לעמו לרטן

להם נהלת גוים ,רא"ל בשביל זה גילה
והש"י לעמו גם כן מסודות מעשי בראשיתמעים
התחו (הגם שכלעבודתינוהת*בבחינתעתםהתיקון
ימה נתגלה סודות מעשה בראשית מן ז' טלכין
קדמאין) הנשנא כחמעשיו כש הכח אלהפיעל ,הוא

ממשכר

יב

כדי להעם להם נהלתגוים,אישר עבודתים תהיה פ
ק במהרה בימינו לחדש מעשה בראשיות היינו
בהקלותניצוציןמןהתהואלהתיקת(ויתהמהמנקודה

קוין כמו במעשה בראשית רשע" ט 0י"יחנינו לך
קוינ"וקוי"0חצלידיזהניתן להם בחלתטייםבהקפות
ניצוצים הקדישים מהם השב וחיה לקרהשח ,ויסלא
כבודל"י את כל הארץ בהעלות כלהנהצוציןוהחיות
מן הקלישת ויתכפלו כל הקליפותוחיו לבער ,וזח
י במעשט ,הבן.
שמחי"
קלה) מעשיידיו אמת ומשפפ נאמנים כל פקחיו
(שאש ש  4מההמוי לההבתן איך
יקרשר הרישא לסיפא ,גם טה שאמר שמעשי ידט
הם אמת ומשפפ מהו הנרצה בזה ,וחטפנה ,דחנה
זאת התורה מצותיהוחקותיה נאמרהלנואפיו יתפש
במיני( ,וזאת היא עבודתיט בהן לדהש"י להעלות
הניצוצים הקדרשים),ו"פ מצותשאינןמסיניבפירוט
רקחז"להמציאוםוציוואותןלנ(3והנה קבלהבידיט
(הקץ ככ א שהכל נתנלהלכהיהבמיני כבחשרריטבונן
מתוךדבריטאי"ה,ההכןמברכילעליהן ששר קדשט
במצותיו

י

י

שמץ נתצת(י ה )08מפיח ראשי תיבות מ8ץם פלשתיםהרן ,הן הן שיו דסטרא אתרא אשר ~חמצ מזן אמת
השלג אברהם (בראיאינ ק הדד אברםמשייסשג ואם ע אויעל אברם ממצרים ,יצחק בפלשתעג יעקב בהרן ,ותתבתן
יש
ם אס בתפר תמרקת כששר השתדלה לחרש קרן מלכותבישראל השתדלהאחר והסימנים משה 5חרל הרתם (ראשי
תיבות מצ"ח)להמוניך אלהמלכות קאן,חומשךנבר"צקב (חוחםו אמת כמה דאת אשר (מיכהונ)חושאצותלישקבשנקרא
חוחמש ,בבן שאפרו רז"ל ושבת 1ה 0וצתתן של הקב"ה אמת) והוא יעקב אוטר גלחם בקליפה הנקראושרן( ,ושהפזלתהתיבה
נם כן באות ור כבז חרבת רצוצך ,שחילד נגד יצחק ,אוטרנלוים ב8לשתי"םמארת השראל א ,ק שהן סו כפצת ושין
ממשרם  5פשמ1מ
אי א י 0שת* נגשסרש" 08ש ש"ה משהן(סי מלכות שמתף להמתיק 8דימ4
ש"9
שם
,
)
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ם
י
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צ
מ
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ם
ת
ו
נ
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ה
(חילחלת המרב
ן
כ
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ש
ב
ם
ג
ם
ה
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ב
א
ששוי טת8שג
ואברהםישה הכבה לבלהיארו ח"ו לשם ושיכנש לשט עתוי קדושה חין מטוך ,סבן היברקם.

יה

י

פ*) הס"ה

ד אומרו לשיניהם דחקכן בסוד הכתוב (תהוםג ומשנירשדציש שברת 401דינה אות שמז שבחצך ותוהות
ו" 8לערשיו
ממשש אתרא
רוצע הוא אתירא דקשוס ,והוא בפוך ניצוץ הפחיה (כי קשוט הצע אמת ,וכבר ידצת (פכיהן
חי"
י
דשמהקושיאאהמר הוה בה תחם של שאמרו אמתולא שקר) בסוך (משמה ט 81 0תה מדרה אתכולם(,י
ן בצהר אקדוש
בראשית ויאש  ):2בצמן מתהן שקר) שהשטן הוא חמתכם וכאשר יוצבט מן הרשע בלש סכמוהייטגיצהמם חקדושהם
שבתתן תשבר תנצו השי"ת ףשאר רק מ"ע התבטל כדך והיחן ,חיא 9שש" נ ק 0אף ליש"ע רשע (8ף לרוכש
א נם כן (תחמם ז קיאפר  82רע רשעיםוכו',חיבוחאפרקהי* רששם
כשדקאר רק רז0כי (אע) נמולידע יעשהלו,חי
שסג הקחשיץ שהומחקשז ח תא ( ה דשאם .יאק ע ק
סמחשט ש מפלאג מ
ושי
חט
 1 8ע ש ח מטיק ~
נחך א שפ נטט
ן
נאו
ן
ו
ל
ש
פעם
בטמחאחאית ת1ףקוהצלחכן)וכשם,שיניקתרוק(ירצהלהתנכריל
עבכת8שי18
עשו מ קרהט* ק רשעיראה (צדק
(פרעו אקף" 0הצל כןחשית רז81הם האבד,והבן.

יי

ינ
מיחי

נט) שיץמאןמשמרהשישירדףקחשץינ

יףאייש"חיץ

נבי

מאמריחרצףכמלומבועמאמר לוהללובוודאה

במצותיו טונוש,יהנה על אלו לצות דרבנן יכ%
ח"ו לבב אנהג להמתפק בהן שאינם נאמנים כל כך
ח"ו,ובאכנןנם הםנצטוומסיניזכיוןשמברכין
שוט) ,והנה מהראוי להתבונן לטה באמת לא צוה
אותן הש"י בפירוט בסיני מפורשים בתורה ,והנה
בש נוראריה כתב ט) הנה אנחנורואין
הרב
שהש"ה
ינהינ את העמם כב' הנהנות ,הנהנה
ינדמ
הפבעייוג שהיא במבע ,וכחו ית"שהיפעו ושהנחתו
מלובש בטבעיים להנהינ ההנהנה ההוא כרצונו,ויש
הנהנהנמיית למעלה מן המבע ,ובה ננלה כחו ית"ש
בלי לבוזר הפבע ומתראהלעין כלכיידי"י עוטתה
י התורה כמו שאמר
זאת ,והנה הכל נברא עליד
הכתוב (ט 49ק ואהיה אצלו אמון.
וףגה התורה כח הפ"
ועל של הנהנתהעימורן והנה
על כרחך שיש בכח הפועל נם כן אלו ב'
הבחינוכן דהיינו שישנה בהינה בתורה שנשמעת
מפיוית"שבלי התלבשותבפבעיים(והואכמוהנהנה
הנמייתהנבדלת),וישבחינתתודהשצריכה להתלבש
בפבעיים דהיינו שננלה לנו רצונו וציוויו עלידי
חכמת החכמים אשר הן בעמם העשיה תחת הפבע,
הנם שהש"י משפיע בהן חכמתו ורצונו שיוציאו
הדבר מן הכח אל הפועל והכל מאתו ית' ,הנה החש
כדמית הנהנת המבע בגלגלים שהוא גם בן נחו
והשגחתו ויכולות ית"ש(,עיין שם שהאריך בבאר

ש"י

הגיה (טצ "רט*ק) אשרלוסב)) והנה הנהנההמבעיית

יש לכנותה בשם אמת שהוא נתונה לעד לעתם בל
תמום עולם ועד ,דהנה (שבת קד ).אמת מלבן לבתיה
קהטפא קאי ,וההנהגה הנסיית הוא נקרא כהדפם
שהוא כפי הכהדפם בכל פעם בכדי להעניש את
הרשעים
שכר פוב לצדיקים,לפי המקוםולפי
הזמן הואית"ש משדד אתהמערכהומחלליתההנהגה
הזאת הנבדלתכעניןנסימצריםלהעניש אתהרוצעים
שיוק שכר פובלצדיקיםלישראלוכיוצא בכלהנסים,
והבן ,ועתה התבונן פירחח הפסוק ,סוטיידיו (חן
ב' בחינות הייט) אמת (הנהנה הפבעיית כנ"ל)
וכהטפפ (הנהנההנסיית כנ"ל,עלידי זהתיאבונןכי)
נאמנים כל פקודיו,היינו אפילו המצות שיצאו מפי

ייתן

שהו *90ת5א8רהסימו"יף

ד ששג
י

ס)
לסיטו קל.8
מא) 1ט1ישי
סב) ציץניסו מאטר יפרש בהווט דף

י

נאי

שלא טמואהב'.

יששכר

חז"לכיזהוציוויו יתפש ממש רק שנתלבשה הכמתו
ית"ש בחכמים להוציא המצות פן הכח אל הפטל
בחכמתם בזמן הראוי,כענין הנהנת הפבע שהא נם
כן בכחו ית"ש הטפעו והשנחתו המהצפע בכוכבי
דהומים וכמיליהם ,ואתה הבן.
קלו) רזכן (תהום שם ח) סמוכים לעד לעולם עשויים
באמתויטר ,רצ"ל הוא הנרצה מה שאמרו
רז"ל בכמה סקוסות (גדפת טא)מדרבנןוקרא אסמכתא
בשמא ,מהראוי להתבונן מהו לשק אסמכתא חוה
ליהלמיסר רמז ,אבלהוא הנרצה,הוא כדרךהסמיכה
המצפוית על פי התורהאיטר הבעל הוראה בדורו
סומך את הקם אהדכךיורהיורהידיןידי
ן(סביונןה.ג
כן כביכול התורה סומכת בסמיכת חכמים את חכמי
הדורשיהיו דבריהםחייםוקיימים כתורה ממש ,וכן
הא דאמרו רז"ל וכרכותים) כל מתי דרבנן אסמכוהו
אלאו דלא תמור ,לשון אממכוהו אינו סובן דהוה
ליה למימר למדוהו ,ולפי הנ"ל מובן ,דרצ"ל סמיכתן
החכמים מן התורה שהתורה מסמכת אוהל להיותם
ממוכים (כזוכות ט) כל מןדין סמוכו לנא ,והנה לפי
הנראה תקנת חכמים ונזירתם בכל מקום הוא בכדי
ליצ"ר את הדור פןיבואולידי איזה איסור וכיוצא,
אבל אף עלפי כן גזירתם נרמזהבסיני ונסמכה מן
התורה תורת אמת ,ומעתהתבין,סמוכיםלעדלעולם
ם באמת (תורת אמרסינטר (לידרר את הדור
קירויי
בזמניהם שיצא הדבר מן הכח א %הפועל,הבן).

קלז)הנה זהובלאוין דרבנן ,ובעשין דרבנן מברכין
וצונו ,אמר (טיש שם ט) פדות שלח לעמו
צוה לעטם בריתו קדדם ונורא שמו ,רצ"ל הנה לא
מטו
בכל הנמיםקיט
וזכר לדורות (כמו שכתבתי
י
ע
ל
(
סק בפסוק זכר עשה וכו') ,רק הוא ,הנם שהתנוסס
הש"י רק לשעה המצמרכת לנטועת ישראל להפיל
מורא על הגוים ולהושיע את ישראל ,הנה נתת ה%
והראהלהש"י בשעתה ,אבל לא קבעו הדברלדורוו7
אבלישנם כמהנסים אוטר הפועלישועות פש השה

שתתנלה קדושת האור הזה בכל שנה ושנה ,על זה
תקט זכר וקרעו מצוה ומברכין שיה טר קדשט
במצותיו שוט כסו שמברכין על נר חטכה ומקרא
מנית ,ובזה תבין ,פדות שלח לעמו ,באור הנם
שנתהווה בשעת הישועה ,אבל זאתועוד אחרוץ צוה

לעטם

בני פטרחרשוכסלופבו 4פשוההיוהיאה יששנר ינ

עתם בריתו ,שיעיד הנם והאור בדומה בכל שנח
כענין זכר"ו נפלאותיו וכו' שכננבט ,וזהו שאמר
בריתו ,ותבין גם כן קדש וטרא שמו ,נורא בשעת
הנם בזמן הנטועה ,וקדיש בזמן הנועד בכל שנה,
עלבןמברכין אנטר קדומנו,הבן.
חכפהיראתי"י שכלפובלכלעיטיהם
קלח)
תהלתו עומדת לעד פשעש ש י4
הנראה לפרש ,דחנה המתפלספים אשר לאננהעליהם
אור התורה מובריםענין מצות התורה כחוקונימוס,
ונותנים מעם לטצותכפי דעתם ,באמרם בכל טצוה
"ש רמז אינה מהרכל וחכמהפילוסופית וכיוצא ,ועל
י זה נוזרים בהיכלםשהקיריה בעצמה של הטצוה
יד
אינה הכרחית אל האדם ,רק שנצפוה למשווע כדי
שעלידי זה יתעורר ויתבונן סנטכן החכמהאיטר
נרמז בציווי הזאת ,ממילא המתבונן כבר בחכמה
הזאת ובמישכל אין מן ההכרח לו לקלטות הטצוה
בפוסל ,והנה תדע ,הכתות האלה הם מן הערב רב,
והן המה קוון ממאיר לזרע ישורון ,ומפתיםבפתויי
הזונה לקלי הדעת להקל מעליהם פורח כחטא סבל
עבודת הטצווע וכבר קהלתי עליהם קהלת נדולה
(במקום אחר בדבריהן להתוודע ולהנלות שהאנשים
כאלהאין להם חלק ונחלה בישראלויהיו לחרפות,
י בדברינו הקודמים שזהו
(וכבר היתהעליט רוחי"
ענין הנם דחנוכה לכפל חכמת החיצוניות %הנביר
אור התורה תר מצוה) ,אבל קבלתינו האמיתיית
שהטצות האלד הם כביכול רמ"ח איברין דמלכא,
עליקב4מנילוון
י
ת
ח
ק
ה
וכלטצוהופצויו פרמזתלשוות
יובעשיית הטצוה דוקא
כביכול עצם השםהוי"ה ב"ה,
בפועלמעורר השורשהעלית ההוא,ועלידיזהיישפע
על העהטה דוקא שכל מן החכמה העליונה מהשורש
ההוא ,וזהו שמברכין בעשיית הטצוה אשר קדשנו
קסם)
במצותיו דייקא (קדש היא חכמה כטבע השי
והבנן וזהו שאפר ראשית חכפה יראתי"י ,רצ"ל
כשראשית חכמת האדם היא יראתי"י דייקא,אזי
יביןכי הכצות המה ,שבל פוב לכל עהטיהםדייקא,
עשיהבפוסל(המאבידיעת חכמהעלידםכאמפרהביט

ראשייך

עומדת לעד שמברכין
הפילומופים) ,על כ
קל
ןטרתה
ו במצותיודייקא ,הבן
כטינ
יי
ש "סטת ברוך אנ
8נ) שקשרי נשפף ח 18טוי

הדבר כי קצרתי בכונן וכתבתי הדברים באריכת
בספרימעייןנני
ם (שא 8ף4

קוד אפרש לךאיזהגרגריםמפסוקי ההלל
מן הנמצא תחתידי.
י וכו' (שליםע" ס4
קיץ)4י477כיעניתני ותהיל
י מה שקבלנו
תמחה לי לפגש על פ
בפמוק 15םיה ח מהולל אקראי"יומןאויבי אהטע,כי
הכהרכיל לא יצטרך לבקש בקשרם מאת הש"י דרך
בקשה רקדרך שבח,בדמית אםיצפרךלבקרן רפואה,
יודה ונטבחלהש"ישהוקשרופאחגיםותיעשהבקשתו
ממשא (בלי קפרוג והבן ,כתבתי בזה במקום אחר

(תשיי מאטר ב סימן ו)) וזהו שאמרמהיל אקראי"י

אשיא להש"י דרך הילול ולא דדך בקשה ,ותיכף
ומאויביאוה"ע ,וזהו ש"ט לפרש נם בכאן ,אודךכ"י
עניתני (כי יתפרמט בלשת כאוטר ,רא"ל בעוד אני
בעניי אודה לך בהודאה ,ותיכף) ותהילי לנטועה
בזעת בקשה ,הבן.
קם)4טןבצזיכי ישמעי"י את קעי תבטני

(שאש

קטז חס דרורו חז"ל (כסתום קי ).8אמרה

כנסת ישראללפני הקב"ה אימתיאני אהובהלפניך
בזמן שאתה שומע ק %תחנוני ,וצריך להבין מה
חידשולנוחז"לבזהומאיקשיאלהו,והנראה ,דהוקשה
להם דאלו כפשופו אוהב אני שתשמע תפלתי מהו
החידהט ,בודאי כל מבקש רוצה פבוקשו ,וגם כן
קשה תיבת קעי מיותר ועל כל פנים קול רששני
מיבעיא למיסר ,חללכן דרורו אהבתי רצ"ל אהובתך
אני בזמן וכו' ,והנה נם בזה "ט להתבונן ,אמרח
כנסת ישראל אימתי אני אהובה לפניך בזמן וכו',
אם בא לשלול ופן אחר שטר הש"י ח"ואינומאזין
עתירה מהם זה אין צריך לפנים ,ודאי כשהתפלה
אינו מקובלתודאי המתפללאינו אהובכי לא קצרה
ידו ית"ש מהחריע ,והנראהסח פי מה שאמרו
במסכת תענית (כה ).מעשה היה שנזרו תענית %ל
הנשסים) וירדו להם נשמים בצפרא קודם התפלה,
כסבורים לומר שבחא דצבורא ההא ,אמר להם אכשול
לכם כנטל לאחד שרצה לבקש מהסתך מבוקשו ,אמר
חמלך מהרו לירק לוכי לא ארצה שיכנס בפלפרין
שלי ,הטוב נזרו תענית וירדו להם נשמים לעהותי
ערב

עי

בני

כמלומבת,מאמר לו

משריחדשי

ערב אחר הפצרת התפלה ,אמר להםכהטל למה הדבר
דומה לאחדשביקש דבר מהמלך אמר המלך אל תתנו
לו עד שיתמקמק ,והיכי דמי שבחא וציבורא ,אמר
כהטיב הרוח ונשיבויקא,מוריד הנשםונחית מיפרא,
הנך רואה מדברי חז"ל אם שחגים לישראל מבוקשם
מרם התפללם זהאינו מורה על אהבה ,וכן בהיתך
אחר הרבות והפצרת התפלה ,רק הוראת אהבה הוא
כשהש"ינותן להם מבוקשם ממוךלקולתפליש,היינו
בממיכת הקש (שורש הדבור) להיצור ,תיכף
כשמתחיל לחתך אותיות הדיבור ממוך להקול זה
יורה דהש"י היה חפץ למלאות מבוקשם נם קודם
התפלה ,רק להיות שערבים עליו דברי דודים היה
חפץ לשמוע קולםכענין (שה"ש ביהיונתיבחנוי המלע
במתר המדרינה הראיני את מראיך השמיעני את
קטך כי קלך ערב וכו' ,וזהו ענין הנרצה לרז"ל
(הוקשה להם כנ"ל) ,עלכן דרורואימתיאני אהובה
לפניך בזמן שאתה שומע קול רוהטני ,רצ"ל בזמן
שאתה עושה מבוקשי ממוך לקול ,זה יורה שחפץ
אתה לעשות מבוקשי גם קודם התפלה ,רק שערבים
דברי דודים היינו תחנוני וחפץ אתה לשמוע
תחנוני ,וקאי תיבת ישמעעלקדי ועל תחנוני ,הבן
הדברים,ריו אגרא אח4יא הא4
ן מה
קמא) חל הוי"ה ויאר לנו (ההים קין כו4עיי
שכתבתיפירושן שלהדבריםלעיל(מימן
ק" 0אץ מזהצירך לכפול הדברים
ידלתילידן המקרא הזהנימאביה מהתא
קמב)אייד
(הנם שיתבאר הדבר להלן אי"ה) ,ק"ל
הוי"הויאר לט ,הנה נראה מזה שהאורהמניעאליט
מאלו הג' שמות א"ל הוי"ה שמות החמד והרחמים,
הנהבודאי אורהנמיי שהיה מאירבימים ההם בזמן
הנם היה הארה מאלו הב' שמווט וזהו א"ל הוי"ה
ויארלנ"ו,היינו שהמנורההיתהדיקתבנםח'ימים,
ח' רעמים ז' הם נ"ו נרווח וזהו ויאר לנ"ו עלידי
א"ל הוי"ה היו מאירים הנ"ו נרות בנם ,ונראהלי
י חתכה הם תמיד בפולטת פקץ
שעל כן קביעותימ
ש84נם בפרשה הזאת קם"ו פסוקים בנימפריא א"ל
הוי"ה חנוכ"ה ,להורותבימי חטכה מאירים אלו הב'
שמוותויתבארעודאי"הבמקומו.

ייך

סד) שנץסולחשמיקוח תטןש41טש1קץ.

הללוהוסטה יששכר

קם 0בנוכחן הפיופ שנוהנין להודותבימי חנוכה,

מעוז צור וכו' ומשתר קנקנים נעשח
נם לשלטנים ,הנה יש לתמוה לא קנקן היה רק פך,
ואםהיהרוצה המחברשיהיההחרוזבתנועהמיקטרת
היהיכש לומר ומנותר השמנים ,אבל יתפרש עלפי
הדבר שכהב האריז"ל (וקציי חלס כ) במשנה סטית
ד ק אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו ,דקאיעל
המדההי"גונ"קה לאינ"קהשישבואותיותקנק"ן טא
והחש הרומז למפ"פ שהוא קןביומידחי ,והנה לא
יסתכל האדם שיש בו ח"ו שום יכלתמבלעדיהוי"ה
ית"ש ,והנה נרמז השם הוי"ה בראשי תיבותוסופי
תיבונם ואומר לךעוד ,דהנה הנבורות הם ה'אותיות
פנצפ"ךעלכן הםה'נבורווע ובהחלק ממפרם למספר
השוה יעלה ממפר כל אחד נ"ו(עיין מה שכתבתי
לעיל מימן ק"ו ורמזתי נם כן בסימן קם"א) והם ה'
פעמים נ"ו שבפסוק (והיש ג ט) ויהי נועם בשפי

תיבונם הייט אלקינ"ו עלינ"ו ידינ"ו עלינ"ו ידינ"ו,
והנהכתיב א"להוי"הויא"רלנ"ו(עייןבמימן הנ"ל)
היינו להאיר ולהמתיק הנבורות ממתיקין כל נבורזל
שממפרו נ"ו במם8ר א"ל הוי"ה שמם8רם נ"ז ז"ן,
ועלידי כן מראווה מן פ"ר ער"ה ,וזהו א"ל הוי"ה
ויארלנ"ו,הייט אלו הב' שמות חמדורחמיםמאירין
אל הנ"ו היינו הנבורווע והנה ונק"ה ל"א ינק"ה
זי
ת אותיות קנק"ן יש אותיות א"ל הוי"ה ,והנה
בעת הזעם היה המתרפנים מחמת הנבורות והיתה
י הקנק"ן (כנאמרלעיל בשם
ההנהנה בהסתר עליד
האריז"ל) ,ואחר כך בעתהישועה הנה היתה ההארה
י שמות א"ל הוי"ח הסה
להמתיק הנבורות עליד
המאירים אל הנ"ו כמה דצת אמרויאר לנ"ו ,וזהו
ומנותרקנקני"ם,רצ"לאותיותהנותרים במדתונק"ה
ל"א ינק"ה זולת הקנק"ן ,על ידם נמתקו הגבורות
ברחמים ,גרחמי"ם עמה נם כן ממפר קנק"ן ,הבן
הדבר.

שצדעודלנוסח ההודאהבסימןס*ו.
קמר)חשתהברחמיךהרבים עמדת להם בעתצרומה
והו 54על 9י מה שכוזב האריז"ל (ששר
חג415ם סב):להיותדיברה המפרא אחרא עתה ,ומעפ
מעשים פוצים שעהטים ישראל בזמן הזה הוא ההטוב
מהרבה

ביבי

כששטריחרשיכמלומבת,מאמרד,הללוהודאה

מחרבה שעשו התנאים בזמנם ,עכ"ד ,וזהו שאומרים
נם בכאן בהודאה ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם
(עומד לימינם לפעון בעבורם ננד מדת הדין) בעת
צרתם ,רצ*ל שזאת היתה הפענה שהיא כעת בעת
צרתם בשעת תנבורת הממרא אחרא ,וסעפ מעשים
פוביםוזכיות שישבידם הוא חשוב כהרבהשעיטים
בשעת הרוחה ,והוא פענה מופלנרב

שייךעוד לנוסח ההודאה.
קמה) (עחן מימן מ"ו עד מימן ע"נ) דקדוק לשון

חותה ברחמיך הרבים עמדת להם וכו'
מהו לשת עמידה ,ויתפרש הדבר עלפי מה שאמרו
רז"ל (ברכותז).מנין שהקב"ה מתפלל וכו' מאי טבלי
יהי רצון שיכבשו רחמי את כעמי ונו' ואכנם עם
בניילפנים כהדורתהדין ,והנה אמרו רז"ל אצל וכפלת
האדם (שםי)אפילו חרב חדהוכו' אלימנע אתעצמו
ק הרחמים ,ונבארו (ר"ה א ).יפה צעקה לאדם בין
קודם נזרדיןבין לאחר נזרדין ,והפעם הואלדעתי,
דהנם דהנזר דין ננזר בראש השנה ויום הכפורים
עם כל זה אל ימנע האדם את עצמו מן הרחמים,
דכיון שהאדם מתפלל הנה (ז"-ג סו ).באיתערותא
דלתתא אתער עובדא לעילא ,וכתיב (תהלים שש ח)
י צלך ודרורו רז"למה) מה צל כשאתה שוחק וכו',
י"
אפילו לאחר
ש
י
א
כשאדם
א
ל
י
מ
מ
הפדראלי
סתפ~איתער עובדא
נזר דין הנה באיתערותא דלתרטש
לעילא ,וכערדלל הש"ייהירצון(העליוןרעואדרעוין)
שיכבשו רחמי את כעסי וכו' ואכנס עםבניי לפנים
כהדורת הדין ,אם כן אף עלפי שהנזרדין היה כך
מועלת תפלת הקב"ה להיכנסלפנים
וכך,
כהטורהתנההדכ
יל כן יפה צעקה לאדם אפילו לאחר
יבע
ב,
ין
נזרדין ואפילו חרב חדה וכו' אלימנע את עצמו מן
הרחטים ,דלו יהא יוכבר ננזר הדין ,הנה עלידי
תפלתוינרום שהש"י יתפלליהירצון שיכבשו רחמי
וכו' ואכנם עםבניי לפנים טשורתהדין ,וזהו שאמר
אל ימנע את עצמו מן הרחמים דייקא ,הבן ,והנה
כבר כתבתי לך שלשיםונובעים ,כשעטרה מלכותית

להשגיחםחיזורהולהעבירם החוקיםהית מעפזכיות
סה) עלץניסן 88מר ד דרוש ג דףש"ת שעגשהוטרחח.

יששנר קי

בדור וכביכול ננזר הדק ,והתפללו החשבונאים כסו
שכתוב במפריומיפון עם שחיתה כחרב חדה מונחת
על צוארם כי י"ב אנשים היו (כמו שכתב רש"י
בחומש ברכהידביש ט ש)) ננד רבבותיונים לאין
יצטער ,עם כל זה לא מנעו את עצמם מן הרחמים,
ונרמז בתפלנים כביטול שהתפלל הקב"היהי רצון
שיכבשו רחמי וכר ואכנם עם בניי לפנים כהטורת
הדין ,וכבשו הרחמים את הנזר דין הננזר ,וזהו
שיתפרש בטמח ההודאה ואתהברחמיךהרבים עמדת
להם וכו' (ברנות )1אין עמידה אלא תפלה כמה דאת
אסר (תהדם קו ל) ויעמד פנתם ויפלל.
י הדברים האלהנבין מה שנמצא לרז"ל
קמו)עלפ
במדריכיהם (ספקת אתעכס) שהיתה אז
תהלת החשמונאים מי שענה לשמואל במצפה הוא
יענט ,ומהראוי להתבונן למהיחדו את שמואלדייקא
י האמורלעיל יתפרש ,דהנה (שס"א ז ז)
בתפלתם ,ולפ
כשעלו שם פלשתים להלחם עם ישראל ונאמר שם
וייראובני ישראל מאד( ,דאףעל נבדאינהו לאחזי
י שכברננזרהדין,וכברידעת (אא ארו ק
מזלייהוחז
פלשתים יונקים מן כוחות הדין ,על בן פלשתי"ם
בנימפריא י' פעמים אלקי"ם כידוע ,הנה) אמרו
י אלקינו,
לשמואל אל רשרש ממנו טזעוק אל י"
י בקול נדול ביום ההוא
ויזעק שמואל וכו' וירעםי"
נדול ,הדאהלי לפרש
על פלשתים ,מהו הרעם
דהכוונה קול נדולהיינו תפלת ית"ש ,דהנם שכבר
י הנזר ,הנה התפלל
נתפשפו כוחות הדין על יד
שמואל ואיתער עובדא לעילא אשר כביכול התפש
הש"ייהי רצון שיכבשו רחמי וכו' ואכנם עםבניי
לפנים כהטורת הדין מצד החמד שהיא נדולה ,וזהו
וירעםי"י בקול נדול על פלשתים אשר יניקתם מן
כוחות הדין ,וזהו שהתפללו נם כן המטמונאים מי
וענה לשמואל במצפה (כבר התפורפו כוהות הדין
כי היה אחר נזרדין ,ואף עלפי כן הועילה תפלת
שמואל לעורר עובדא לעילא שירופט הש"י כביכול
יהי רצת שיכבשו רחמי וכו' ואכנפ עםבניי לפנים
כהטורת הדין) הוא יענט (גם כן לעת כזאת) ,והנה
גם תחלתם קלטה 5רי למעלה לעורר תפלת הקב"ה
כביכול,וזהווכאומריםבנופח ההודאה ואתה ברחמיך
הרבים עמדת להם בעת צרתם ,שהיה צר להם מאד
מחמת

בקי

בנבי

מאמריחדשיכסלומבת,מאמרד,הללוהודאה

מחמת הגזר דין ,הנה עמדת להם אין עמידה אלא
תפלה ,ונכנסת להם לפנים משורת הדין מצד החסד
קול גדול ,כן הנס הזה נעשהעלידי הכהנים שהם
מבחינת חמ"ד לפנים משורת הדין ,נראה לי ,ותבין
לפי זה מהשסיימו להודות ולהלל לשמך הגדו"ל

ש

שייך עוד לנוסח ההודאה.
קמז) וקבעו שמנת וכו' (עיין בסימן צ"ז) מניינא

למה לי ,נראה לי דהנה הברכה
העליונה באת בשמן ובמנורה ,והנה הברכה היא
שניתנה לאבות ובששית כר א)וי"י ברך את אברהם

בכל,ביצחק (שםגז לג)ואוכל מכל במרם תבא ואכרכהו,
ביעקב ושם לנ יא) קח נא את ברכתי וכו'וכי ישלי
כל ,אם כן בברכת האבות הוא בב"ל מב"ל כ"ל
שמונה אותיות ,על כן נקבעו שמונה ימים לברכה,
והנה תמצא כשמונה ימים קצ"ב שעות פנין בכ"ל
מכ"ל כ"ל

קמח)שנוץלפי הנ"ל שהברכה בנרות המנורה היתה
מברכת האבות שנתברכו בכ"ל מכ"ל
כ"ל( ,וכבר רמזתי לךלעיל (טומי נ סימן מג) שהאוד
מיוחד לברכה ונרמז בגזירה שוה (בראוית א ד) וירא

י 115ב
אלהים את האורכי טוב וכתיב (כמדבר כד ב)כ
בעיניי"י לברךוכו'סו)) הנה אברה"םויצח"קויעק"ב

בגימפריא נר"ת.

שייך עוד לנוסח ההודאה.
קמם) להרףות ולהלל (ולא למשתה ויתמחה כמו

בפורים,ועייןמסימן קפ"זעדסימן
י מה שנתבתי (ןר אמר ד סימן ז)
ק"ל) ,נראה שפ
דהא דחקנו ואמרו
ב
י
י
ח
ה
ל
מ
מ
(
אדם
)
.
ז
לבסומיבפוריא
ז ס") ר'
וכו' הוא עלפי מה שאמרו בגמראתיייבי
ל
כ
אלעזר בןעזריה אומריכולני לפפור את העולם
מן הדין מיום שחרב בית המקדש וכו' דכתיב (ישעח
נח גא)שמעי נא זאתעניה הפכורת ולאמיין( ,ונקראים
אנחנו שכורים בלאדעות (בסטת לנ) דעהניתןבין ב'
אותיות (שפ"ר ג ק א"ל דעות הוי"ה ,ובית המקדש
ניתןבין ב' אותיות ~ןת סו ת) פעלת הוי"ה מקדש
סו) מהן שבתות מאמרגסימן הדף חע"ד

יששכר

אדנ"יכוננוידיך ,מזה תתבונן שהדעתתלוי במקדש,
וכיוןשאין מקדשבעוה"רנחסרהדעתוהוייןכשכורים
בלא דעת ,ויפכור פמור מכל המצות) ,ומקשו והא
תניא שכור חייב כל המצות וכו' והרי הוא כפקח
לכל דבריו אלא שפמור מן התפלה ,ומתרצו מאי
יכולני לפתור מדין ,מדין תפלה ,וכתב במפר פמיבת
חכמים (הקדמה נט) בשם גדול אחד לתרץ ,הרי ר'
אלעזר בןעזריה סתם אמר מןהדין ,משמע מכל וכל,
(וגם לא אמרו בגמרא אלא) ,והוא עלפי מה דאמרו
בגמרא (עייונין מא) ג' דברים מעבירין את האדם על
דעתקונו ואחד מהםדקדוקיעניות ,ואמרו מאי נפקא
מינה למיכעי רחמי( ,רצ"ל שצריך האדם להתפלל
שלא יבאלידי מדה זו שלא תעבירנו על דעת קשו
ח"ו) ,ואם כן על כל העבירות אין כאן חוב סיום
שחרב בית המקדש שהעניות מצויה(,כיוןשאיןבית
המקדש אין הברכה מצויה והמשתכר משתכר אל
צרור נקובואין בוקיום כמו שאמרחגי הנביא חי)),
י העניות מעביר וכף,
אם כן אין כאן שום חובכ
(שלא
ואין עונש רק מה שלא
התפלל
יבאלידי

ש

מדהזוכמושאמרורז"לונפקאמינהלמיבעירחמי),
וכיון שאנחנו נקראים שכורים (באין בית המקדש)

הנה שכור פמור מן התפלה אם כן פמורים מכל וכל,
וזהו שאמר שמעי נא זאת עניה הככורת וכו' ,הבן
הדבר ,והנהבימי המן הגם שנתחייבו אז שונאיהם

של ישראל ,עם כל זה(כיון שלא היה בית המקדש)
נפמרו מפעםעניות וממעם שכרות ,עלכן לזכר זאת
בזמן הישועה נתחייבו במתנות לאביונים ולבסומי
בפוריא ,מה שאין כן בזמן גזירות היונים הנה אז
היה בית המקדש ולא היו נקראים עניים (ולא
שכורים) ,וכיון שנתחייבו שונאיהם של ישראל לא
היה מקום לפמור אותם מן הדין לולא רחמיו ית"ש
כענין שכתבתי לעיל בנוסח ואתה ברחמיך הרכים
עמדת להםוכו',עלכן גםבזמן הצרועה לאנתחייבנו
במשתה ושמחה בשרויי
ן רק להודות ולהלל ,והוא
תוראה לתוקף הנס ,הכן.

קוייך עוד לכסח ההודאה.

קנ) כשעמדתןוכו' על עמך ישראל ,תקנו לומר ש

עמך ישראל (מהשאיןכן בההודאח
דפורים כשנחשד עליהם וכו'עייןמימן מ"פ עדנ"ע
מובן

בני

טטף מהןכסלומבת,משמר,1הללוהחישה 2,4קמטבנר

מובןעל9י מה שכנגבנו (קוא דקק בפסוקינהם
קתה ישראל שמע אל החוקיםוכו' ,לשת ועתהאיזה

ד א)

זמן בא לשלול ,והנראה לפרש שפי מה שכתב הרב
הקדוש בעל חסד לאברהם (ושקרסה) וזה תוכן דבריו,
אראיןלישראל להתעסקבפלוסופיאובחכמותחיצוניותן
והוא בהתבוננות במשל ,איש אוטל צורףעיטה כלים
יפים ,הנה מתנדר במלאכתו ומפארים אותואיך הוא
צורף אומןשיודע וכשכיל לעשות כלים נאים כאלה,
הנה כל מה שמתאמץיותרבעשייתהכלי כסף תנדל
שמו ביותר במלאכת הצריפה ומפארים אותו על
ככה צורף מופלא ,והנה אם הצורףיודע לחפור הכסף
מבין רגבי האדמה לא תנדל שמו במלאכת הצריפה
כי המלאכה הזאת הוא שייכת לכפריים ולעובדי
דאדמה אשראין להםיד פטםבאומנותדקים כמלאכת
הצריפה,כן הואהענין,הש"ייצר את האדם בחכמה,
והחכמה בה יתשה האדם מן שארי הבשי חיים
הבהמות והחיות והעופוו 7והנה אם האדם מברר
י חקירת שכלו וחכמתו הנה
איזה דברעולמיי שיד
הוא מותר האדם מן הבהמה ,אבל יתעלה מעלת

ישראל שנתן להם הש"י תורתו חכמת אלקיח (וח"ג

9ם)3אורייתא מחכמה נפקור וכל החכמות המהכאין
השפם וכפלים אצלה וככורתים אליה כשפחה אל
נבירתה ,והנה א"1הישראלי לא יתגדר בשם ישראל
עוסק בחכמות חיצוניותן כי זה הוא רק
בהיותי
מלאכת הכפריים מותר האדם מן הבהמה ,אבל נדר
שם ישראל הוא כל מה שיעסוקויעמת יותר בתורה
ומצותתנדל שמוהישראלי,הבן הדבר,וזהושפירשנו,
קתה ישראל ,רח"ל הנה כעת כבר אתה למעלה
ממדריגת שארבני אדם שאין להם רק מותר האדם
טן הבהמה,ותנוול שמם אדם שידי חקירותשכליות
אנהטייו 7אבל דהרם ישראל אין לועילוי רק בעמק
התורה ומצות ,ועל כן ועתה ישראל ,כיון שכעת
אתה נקראת ישראל אין לך שבח ועילוי במלאכת
הכפריים רק שמע אל החוקימ ,ומעתה תתבונן נוסח
ההודאה ,כשעמדה מלכותיק הרשעה(להגביר חכמות
חיצוניות שהשכיח התורה) ,וזהו שאמר על עמך
ישראל ,אשר עיקר גדר שבחם הוא בעסק התורה
ומצות אשר בזה תגדל שסם הישראלי ,והנה הם רצו
להשכיח התורה ולהגביר חכמות החצוניות ,הנה
עמדו שעמךישראלדייקא,הבן.

סמו

שוייך עוד לנוסח ההודאה.
קנא) לקבעו שמינתימי חנוכה וכו' אבאר לך עוד
פעם לקריאת שם חנוכה (עיין מה

שכתבתילעילמסימן צ"חעדסימן ק"ז) ,הנה ההאבא
זכריה (סוף הנביאים) (ס יק ועוררתי בניך ציון על
בניך יון ,הנה התנבא ש הנס דחנוכה כמו שאמרו

רז"ל בפסיקתא (ב א) וזה לשוט,ימה מדליק נרות
בחנוכה ,אלא בשעה שנצחובניו של חשמונאי הכהן
הגדול למלכותיון שנאמרועוררתיבניךציוןעלבניך
ת וכו' ,הנה "ט להתבונן למה אמר בניך ציק %א
י
בני ישראל וכיוצא ,אבל ההא מה שכתבתי לך שלשים
שהנס הנקלטה בהארת האורהנסיי הוא מןאורהננוז,
ונעשה בהפסקתהנבואה,והואחינוךלגאולההאחרונה
שיתנלה האור הננוז כמילואו ומוכו ,ואדם צופה בו
מסוף העולם ועד סופו ,ונבאו בניכם ובנותיכם ,והנה
אמרו רז"לנייקי 1ר" 8פמ"ח) אותיות מנצפ"ך מוכנים
לנאולוו 7כ' ך' בו נגאל אברהם אביט (בדבשית יב ח0
ל"ך ל"ךוכו' ,פ' ף' בו נגאלו אבותינו ממצרים (שסות
ן להנאל(ירי" בג ח)
ג ח)פיקדפ'קדתי,צ'ץ'בועתידי

צ'מח צ'דיק ,והנה להיות האור הזה נקבע לדורות
ליהנות מאורו כלימי כחטך גלוון הארוך הזה עדכי
יצמח צמח צדיק( ,ש כן קראו לימים האלה חנוכה
י אותהצדי"ק),
חינוךלגאולה האחרונהשתהיהעליד

ש כן תמצא ציו"ן נוסף אות צ' ש אותיות יו"ן,

להורות שהנס הזה הנעשה באורהניסיי במפלתית,
הואיהיהלסיועולהאירעדכי יצמח צמחצדיק,וזהו
קוררתיבניךציתןעלבניךימן,וזהו שתמצא חנוכה
בגימפריא פ"פ ,הוא מספר הסוכם למספר צ' ,הנה
עם הכות מספר צ' ,על כן כוונת מרן זלה"ה (פרחח
שינס פ" )1להדליק נר חנוכה להדלי"קיכוין עם הכולל
עיי"ש ,וזהו שתיקנו בנוסח ההודאה וקבעו שמונת

י חנוכה %א אמרו שמונה רק שמתת לשון כולל,
ימ
הבן (עטו לעם מאמר ג סימן מה4

שיךעוד לנוסח ההודאה.

קנב)יאותה

ברחמיך הרבים וכו' ,אמרו רז"ל (ויק"ר

ק ק אין בעל הרחמים פוגע בנפשות
תחתה ,וכתב הרב הנדול
ם
י
מ
ח
ר
ה
ל
ע
ב
,
י
ב
צ
1ף0י כיק בשם ספר ארץ אין
פתע
אבל מדתהדין פוגע ,וזהו שאוסרים בנוסח ההודאה,
ואתה

מי

חיד"א זלה"ה (כשא לוד

בוני מאמריחדשיכסלופבת,מאמרה,שריביששכר יששכר
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם,היינו
בעת שהיה מדת הדין שולפ ,אלהי"ם מילוי ההיין
בגימפריא צר"ה ,ואז חלילה פוגע בנפשות ,על כן
אתה ברחמיך הרבים וכו' שנתהפך מדתהדין למדת

י צדקה
הרחמים ,והנה כתבו מנולה לזה על יד
שטהפכת מדת הדין למדת הרחסים ,על כן תקנו
להרבות בצדקה בחנוכה (כמובפורים משסדו גםכן
בנוסח ההודאת ואתה ברחמיך הרבים),בין והתבונן

מאמר ה
שריביששכר
להיות קביעות המועדותיקון ההודאהוציווי אמירת ההלל ומצות נר חנוכה
לדורות עם כלהלכותיה(המבוארים בגמראבבליוירושלמיומדרשים) הכל
נעשה עלידיבעלי רוח הקדשביתדינו שלחשמונאימנהדרי גדולהשהיו
בימיםההםבזמןהזה(עייןביוסיפון והנהידוע(ב"יעג )8רובםשלסנהדרין
יודעיבינהלעתים,עלכן אדבר בזה
משבט יששכר עמוד התורה והם הםה
(פ"כ~
המאמרמעניןתולדות~ידתיששכר אשרנראהלישהיהזמןתולדתובחנוכה
כאשר יתבארבפניםאי"ה ,השבאר לך כמהעגיניס בפסוק דה"אי לקובנבני
יששכריודעיבינהלעתים,ואתההסכתושמע,נקראשםהמאמרשריביששכר,
ויבוארבוגםכןקביעותהנסדייקאבכיהכסלוובפרשתמקץ.

א)הדודאיםנתנוריחועלפתחינו כלמנדיםחדירים

גם ישנים דודי צפנתי לך
הדודאים נתנוריח דרשו בו חז"ל (ב"ר עב") הדודאים
נתנוריח פוב בעולם ,שבסיבתהדודאים שנתנה לאה
י זה (בראשית ל טז)וישכב עמהבלילה הוא,
לרחלועליד
ב
ק
ע
י
ל
ד
ל
ת
ו
לאה
ל
א
ם
י
וישמע אלק
ן
ב
ר
ה
ת
ו
חמישי
ותקרא שמויששכרוהוא הואעמוד התורה ,הנהנתנו
הדודאיםריח פוב בעתם ,אלו דבריהם ז"ל ,אבללפי
דבריהם ז"ל הנה לא נודע פירוש שארית הפסוקועל
פתחינו וכו' חדשים וכו' ,ונראה לפרש ,דחנה נעשה
הנם דחנוכה בחדש כמלו ולא במקרה הוא מעשה
נמים כמו שכתבתי לך כמה פעמים ,ואען ואומר,
הנה הריון יששכר עמוד התורה היה במיון בליל א'
דחג השבועות ,דכתיב (שםי)וילך ראובןבימי קציר
חפים וימצא דודאים בשדה וכו' ,וכבר ידעת (שמות
לד כב) קציר חפים הוא שבועות,עיין שם באלשיך
עת שלפרת) כתב שההריון הזה היה בליל
(מח
ד"4
חג השבועות על כן יצא מזה יששכר עתד התורה,
(שה*ש  1ע),

)%

מוגש לשות בטפר אור התחם לש"י יעבץ פרק " ,ועיין
לפי חכו

דבי

וכן הוא בתרנום המיוחס ליונתן ואזל ראובן ביומי
מיון ,וידוע מסדרתי חז"ל למד"א לו) שגיבורי כל
השבפים היו לז' חד,טיס ויולדת למקופעין ,אם כן
לפי זה לידת יששכר היה בכסלו( ,חנם שבמקצת
מפריס כוכבו באופן אחר ,כתבתי על פי הקבלה
הנ"ל) ,ואפשר לפי הנראה היה ביום כיה כמלו
דייקא ,והשקי יודע ,והוא הוא עמוד התורהיודעי
בינה לעתיםוכו' ,והנה הנס הזה הנעשהלהאיר אור
חכמת התורה (אשררצוהיונים לבפל) ,ולבפל חכמות
החיצוניותן על כן נווטה הנס בשמן הרומו לחכמה
(פחות פה) כל מקום ששמןזית מצוי החכמה מצויח,
ונעשה הנם במנורה הרמוזה לחכמת התורה מגורה
בדרום הרוצה להחכיםידרים ,היה הנם דוקא בחדש
הזה ,וביום ההדת את ישומכר עמוד התורח.
ובקק יצדק מה שאמרה לאה אמש כלידתו וכקראה
שמויששכר(כראשיה ליא)הנה אמתהנתןאלקים
שכריאיטר נתתי שפחתי לאיטי ,הנה לכאורהיותר
היה צודק לוטר שכר הדודאים כמו שאסרה ליעקב
שכר שכרתיך בדודאי בני ,אבל ההש הנרצה עלפי
דברי הרסב"ם ק שהתנצל עצמו ש סח שלמד נם
בשארי

בני 8אףי9כתומבת,בשמיה,שריתישאר יששנר

בשארי החכמולוג אסר (פגך חצר סימן  0,8שלקחם רק
לרקחות ולפבחות ששפחות שאופות להראותיופי
הבת המלךהיינו התורח שכל החכמות הם שפחות
קברים אליה ועובדים עבודתה ,ש כן אמרה לאה
אמט בלידת יששכר עמוד התורה ,נתן אלקיםשכרי
אוטר נתתי שפחתי לאררי,ניתןלי מדה כנגד מדה
בן כזח אשר ממנו תצא תורה אשר כל החכמות הם
שפחות אליה ועובדים עבודתה ,הבן.

ההגה איפסקא הילכתא ושנה כג) מזוזה בימין ונר
חטכה בשמאלכדישיהא מסובב במצוותוהנה
אם נעשה בהיפוךיהיה נם כן מסובב במצוות אבל
להיות מצותמזוזה מצוה נטינה באה מפורשתמסיני
הנה כבר קנתה מקומהבימין ,ומצות נר חנוכה היא
מחודשת שהמציאו אותה חז"ל בביתשני הנה הוא
בשמאל ,והנההימין נקרא בכל מקום דרום והשמאל
צפת כידוע (עתו ביב כה  4ומעתה אדרותו לך הפסוק
הנשל כמין חומר ,הדודאים נתנו ריח ,כדרשת חז"ל
הדודאים נתטריח פוסבעתםשבסיבותנולדנישכר,
והנה עיבורו בחנ השבועות מידתו בחנוכה בכסלו,
ש כן נתנלנל הדברזיינו) אשר נולד ,ש"חינו כל
מנדים ,רצ"ל "ט לנו שפני פתחינו כלמיני מתיקה
היינו מזוזה ונר חנוכה ,חדשים ונם נשנים ,הייט
מצוה נטינה עם המחודשות דודי(וריעי) צפנתי לך,
מוכרח אני להעמיד לך המחודשת בצפון,כי הנטינה

ב) עמו "%ך סאמר א דףק"ג ,.לעיל מאמר דסימז ג
בתריו העש%דיןשלשיישיעקב מהנץ הוא כד ,הש
י*)
יאוגנים ע"5שיגחל דשרהא בשסף דר' שלחטר 5רק
חח
הנ
ב
ו'
שבב
לא חית נחר ז1יט
דל )סר
וט' תקאיש לךבנים מש עשרת אותםלי ,מה עוטה יעקב
ותרישארבעבסורות להרבעשטהורונשתירושוינה,התחיל
השוטטן
אגי ,חטו
מימעון וגמר בטנימין ש
התהחעי
שירייהיה
מעשרבסקחוידש לה'שיאמר
וגמרבלו ועלה
י ,ר' ליושימעאל שמר בל הבגורות וכר חיבין
קודש לכ'
להתישר ולא יישר יעקב אלא למשרש וכשחיל פגניות
שבמאי אסן ועלהלוי קודש לכ'ועלי הנחוב אומרכששירי
יהיה קודש לכ'עכ"ל.
ועלפי זה החשבון של חשהירהויני "1ש רפ"ק שאיט
והקוב הבכוריט מתחיל חוד 5ום משמעוןוגיזר חלילה כפ
החשבון הראשון וקרט חושבלוימגני שכברחשיש למעשר
ת %תצאיששסרהעשיריקודש.
שתג פ שחעשקחששח הפ ע,
וים ר ישא%
וא,%
ש
י
א
*אט
אפץ ש%1ש לף
ך
י
ש
ו
חש
ישח ,אאפל וחם ממשז חפא -ושיף
קשי

יג

*)

קשש.

*חטי וי

שי

כפא %דכב ש"ג מדברקדשות היוד.

*

י

א

קנתה מקומהלדרוםחשנירוצהלהיותמסובבבמצותיך
כן אעמידנהלצפוןוזהודודיצפפתי לך,הבן.
ב) עלפי הדברים האלה נחמד הדבר להשכיל ש
י מה שכתב מרןהאריז"ל %ק*ת ועא גפ)4
פ
תישכר הוא בחכמה ,הנה תבקהיונים הרשעים רצו
לכפל חכמה הקדשיה חכמת התורה ~הנביר חכמות
החיצוניות חכמתיון (היא קליפת שר הכחשקים כמו
)עיי"ש),
שכתבתי במאמר  )%ה %והודאה (8%ןיי
הנה נעשה הנס בנר מצוה ותורה אור בכסלו יום
הולדת את יששכר היא בחכמה ,חכמת התורה,
הב!').

י

חגך
לשוטותבהידמע רבת את
אשר לד פרפרת,
תקטינםש
"מת אתנקשים,ראשיתיבות
ריבם ,רנת אתד
שק
,לנ
לשינות הללו רד"ג הוא כרשושי תיבות ומהשים נבט
ריח ,מרז מאמר ד רעעעי4

"

י

נ) קביעותימי

שיי

חטכה תמיד בפרוטת מקץ( ,הנה

נתבאר במקומו (סבסד יק כמה מעטים,
וכאןנכתובהשייךלענינטמענק קדושת שבפיששכר
מתקני המועד הזה) ,וזהמ ואוסר ,להנה יעקב אבסו
כשנאבקעמו המלאךוננעבכףירכו(תצלידיזהנפנם
מדת הוד שטר לזהניראוימי חטבה לתקן סדת הוד
על כן ניתנו להודותיהלל כלחטר כלהבוזי לך כמה
פעמים (מאמך ב תמןכה) ,הנה המלאך בא לקפרנ ש מה
שאמר (שחשית נח כק וכלאיטרוזוזןלי עשר אושרנו
לך ולאעיטרעדיין אתהבנים,עמדיעקב אזועיטרן,
תפל הנורל עללוי ,שיהיה הוא המעשר קדשלי"י,
כמבואר כל זה בדברי חז"לאייתי פרץ) ובשטום
המיוחס ליונתן (בתאית לב כה)ב 4ש כן תבק בזה
דבימי הנס דחנוכה שנעשה לתיקת ההוד שנפגם על
ידי הס"מ שננע בכףירך יעקב ,הנה נעשה הנס על
י כהניםבני לוי ,הוא אשר עלה אז למעשר קדש
יד
לי"י ,והנה מצאתי בספרי הרב הנצול מו' חהר"א
זלה"ה*) (פר דע משליחו סימןי) אמר בשם הנדחים,
הרייעקבנדר עשר אעשרנוב'עיטוריםהייט חומש,

(ומזה למדו בתקנת אבטא (סיטת א) המבזבז אל
יבזבז יותר מחוכתו) ,ואמרו תשלומי החוכהש הוא
תישכר ,הנה נתקדשו שניהם לוי לעבודה וישומכר
לתורה ב* 4והנה לפי מה שכוכבתילעיל זמן השדת

יששכר

בנבי מאמריחרשיכסלוטבת,מאמרה,שריביששכר ייטשכר
יששכר היה בכמלו ימי חנוכה והנםנקירה עלידי

הכהניםבנילוי ,דחנההיונים באו לבטל את ישראל
מן התורהועבודה,והפועלישועותהתנוססעםישראל
בימים ההם בזמן הזה ,וחזרובנילוי לעבודתם ובני
יששכר לתורתם,הן המה הב' שבטים שהפרישיעקב
ב'עישוריםהיינוחוכים,וקבעוהימים להודות ולהלל
לתיקון ההוד (שנפגםעלידי הס"ס בהאבקועםיעקב
על שאיחר הנדר ולא הפררםעדייןהעישורים וכנ"ל),
הנה קביעות הימים הם תסיד בפרשת מקץ ,כתוב
בפרשה הזאת הראשית מא לד)וגימש און ארץ מצרים,
עייןבתרגוםהטיוחםליונתןפירש שצוהיוסףלהפריש
חוטט ,על כן קביעותימי הנסים הללו שניתקנו על
ילוי ויששכר שהם בסוד החוכתו הוא בפרשת מקץ
יד
דייקא,ועודיתבאראי"ה להלןעניןלוי ויששכר
ד) הלגחלתימי הנסים הללוביום כ"ה כסלודייקא,
לאחר שעברו מן החרש כ"ד ,ובכליום

כ"ד שעות ,ולא במקרה הוא,ואען ואומר ,אמרו רז"ל
בנמרא ברכות ) מיום שחרב בית המקדשאין לז
("
להקכ"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד ,והנה
מה שיש לדקדקעל מאמרם זה,א' מהו הכוונה שאין
י הארץ ומלואה,
להקב"ה בעולמו אלא וכו' הלאלי"
ב'ולמה אמרוד' אמותדייקא,מ מהוהכוונה בהוספת
תיבת בלבד שהוסיפו בדבריהם ז"ל ,וברעבנו  0שם
בחידושינו (טרד תעלינה על הגמראידוע הדבר (זבחיט
צ ).דבבית שני קרא אשכחו ודרשו והרחיבו את
המזבחעדשהיה מקום המערכה (חוץהיסוד והסובב)
כ"דעל כ"ד אמה,היינו תקעוז אמותמנין הבריתות
הוא
שנכרתו על התורה (עיין בגמרא סוטה
סוד היחוד יסו"ד מלכו"ת בגימטריא תקע"ו ,והנה
ד' אמות של הלכה שהאדם קובע לעצמו לתורה
הכוונה ד' על ד' ,וכן קביעות מקום לתפלה (עיין
בדברי הראשוניםו) פסקו כן להלכה) ,דבבציר מהכי
לא נקרא ביתלענין מזוזה ,ובתיערי חומה ועורכי
מלחמה (סוכהג ,).והנה ד' אמותעל ד' אמות"ם בהם
תקע"ו טפחים ,נרמז גם כן בזה היחוד הנעשה על

יז",

ג)

שחזהרוז אבבאפר ה נהמהגסיטב.

צ' מג"א ס"קל'.
ד) שחז או"ח
כה גרכוח פ"ה ט"ב ,שחזחזיז אב ט"מר ה
ימרי
ה) עחז והיהסב

גסימןג.

כחט"

ידי ההורה,והנהזהו שאמרומיום שחרבבית המקדש
(ובטל עבודת המזבח ובטל היחוד בעוה"רהנקיפה
י העבודה כמרומז בשיעור אמות המזבח כנ"ל,
עליד
אמות
של הלכה
הנה)איןלו להקב"ה בעולמו אלאד'
י התורה הנרמז בד'
בלבד,היינו היחוד הנעשהעליד
אמות כנ"ל

ובזה תמצא טוב טעם ודעת גם כןה) מה שאמרו
בביטנהשיבותל)חסידיםהראשוניםהיושוהים
שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את לבם למקום,
(במשנה שבגמרא הגירסאשיכוונו את לבם לאביהם
שבשטים) ,וכתב רבינו יונה שעה דוקא כדכהטמע
בגמרא עיי"ש ,וטעמא בעי למה דייקא שעה ,ועל
פי דרכנו הנ"ל יתכן ,דהגה אמרו בתוספתא שיכות
א ג) ובירהטלמי (שם א א) כ"ד עונותיש בשעה ,וכ"ד
עתים בכל עונה ,אם כן יש בשעה תקע"ו עתים,
והנה החסידים הראשונים ברצותם להשלים היחוד
של עבודת המזבח ונתפלה שהוא במקוםעבודה,עשו
הכנה לכוונה לתפלה שיעור שעה לכוין גם כן אל
היחוד תקע"ו כנ"ל

ובזוק תבין גם כן מה דהרי"ף ז"ל תפס הגירסא
הנדפסת לפנינו במשניות וש .ה הגירסא,
שבמשנה בגמרא היא שיכוונו את לבם לאביהם
שבשטים ,והוא ז"ל שינה והביא גירסתשיכוונו את
לבם למקום ,ונראה לפרוש עלפי הנ"ל ,דהרי"ף ז"ל
רוחי"י דיבר בו ,דהגם דבכמה מקומות מכנים רז"ל
להש"י בשם מקום עם כל זה מעמאבעי נכל מקום
למה מכנים בשם מקום במקום הנרצה להם בתואר
הזה ,ובכאן נימא דהרי"ף ז"ל מבירא ליה כתלמידי
רבינויונה שעה דוקא,ומכווניםבשיעור שעה בכוונת
המקום של העבודה בבית המקדש ,דהיינו כ"ד על
כ"ד בגימטריא תקע"ו ,כמו כן מכוונים בעיתותי
השעה שהם נם כן כ"ד פעמים כ"ד כחוטבן המקום
של העבודה,וזהו שאמרכדישיכוונו את לבם למקום
דייקא ,וכן בקביעות מקום לרכילה כוכבו הפוסקים
ד' אמות על ד' אמות הוה מקום אחד ,והוא גם כן
כ"ד טפחים על כ"ד טפחים ,הנה הוא גם כן כוונה
הנ"ל ,וזהו גם כן פירוט היו שוחים שעה (דייקא)
כדי שיכוונו את לבם (בשיעור הזמן) למקום ובכוונת
המקום).
תהו

בנבי שאמריחרשיבתלומבת,משמרה,שריביששכר יששכר
טקט נם כן מה דאמרינן בנמרא (בינות ז) כל הקובע
מקום לשירתו אויביו נופלים תחתיו ,הנה
קביעות מקום הוא בכוונה הנ"ל תקע"ו טפחים לרמז
היחוד הקדהט יסו"ד מלכו"וע והנה כשמתהווההיחוד
הקדהטאזי יתפרדו כלפועליאוןכי כשזה קםזהוכו',
על כןאויביו נופלים ,על כן תבין בזה נם כן הנאמר
בבני יששכר כשבאו להמליך את דוד (דכתיב ביה
ונחפרת מט ח) ידך בעורף אויבך (שמ"ב נב מא)ואויבי
תתהלי עורף וכו') ,דה"איב לק ומבני יששכךיודעי
בינה לעתים וכו' ,היינו בני יששכר הקובעים מקום
לתורה שהחש ב"ד פעמים כ"ד כנ"ל לרסס היחוד,
הנה הםיודעי בינה נם כן כוונת העתים בשעה נם
כן כ"ד פעמים כ"ד לרמז היחוד הנ"ל ,ונאמר זה
הפסוקכשבאולהמליך אתדודשהוא מרכבה למלכו"ת
שמים לייחד אותה עם יסו"ד צדיק ,ותבין לפי זה
דויד בדברי הימים הוא מלאי' בגימפריא כ"ד ,ודי
בזה ,ויתבאר לך להלן עוד מעניןבני יששכריודעי
בינה לעתים
י הדברים האלהנבין מאמר רז"ל בבא בבורא
עלפ
(עיי) הטמתי כדכד שמשותיך(ישע" יב) מהו
כדכד ,פליני בה רדוין מלאכי ברקיע ותרין אמוראי
בארעא ,הד אמר שהם והד אמר ישפה ,אמר הקב"ה
ן שם ברשב"ם דזהו לשון כדכד
ליהויכדין וכדין,עיי
כדין וכדין ,הנה כל הרוגשה כשתומנע הנה הש"י
אמר ל"טעי' בהבפחה הטמתי כדכד וכו' ,ובדורות
האחרונים איפלנו תרין אמוראי מהו כדכד שהבפיח
הש"י הנה נאמר שזהו לשת כדכד ,לשק כדיןוכדין
והחש לפלגי ,ונם יש להתבונן באיזה הברא וראיה
איפלנו האמוראים ,אבל אניד לך את אשר עם לבבי,
דהנה כחטחרב בית המקדש ואי אפשר לעבוד עבודת
המזבח שנרמז בו יסוד היחוד כ"ד אמות על כ"ד
אמות מספרהיחודיסו"ד מלכו"ת כמו שכתבתילעיל,
הנה אנחנו בחטלימים בצד מה ברמיזת הפפחים של
קביעות מקום לתערה (ולתפלה) כ"ד פפחים ש כ"ד
פפחים (כסו וכאמר דוד (תהלים לס  )1הנה פפהות נתת
ימי) ,וכן בטונות עתות השעה שהחש נם כן כ"ד
פעמים כ"ד(וכסו שאטר הכתוב (שט ט קכהגנב לעתות
וכו' (ש 8ש סק בידך עתותי וכו') ,ובכוונה הזאת

י

קט

הוא למען היחוד השלם יסוד מלכות כנ"ל,
וי
ד
וכ
הד
הבשורה שבישר הש"י שידי ישע" הנמתי כ
שכהנותיך ,רצ"לאורך ,רצ"ל בזכות אשרעסקובבלות
בכוונת היחוד להשלים בצד מהענין עבודת המזבח
בכוונות קביעות מקום וכוונת עתותי השעה שהכל
הוא בכוונה כ"ד פעמים כ"ד ,מזה יבא לך אורך
לעתיד במהרה בימינו (ונזכה לראות שערי ירהטלים
שיהיו מאירים לכל העולם כפנם כמו שאמרו רז"ל)).
בבנין אבנים פובות אנטר יקראובהים כדכד מפעם
הנ"ל ,והנה האמוראים דפליני מהו כדכד ,כוונתם
הוא ,הנם דהש"י יקרא להאבנים פובות הללו כדכד
מפעםהנ"ל,להורותדזהבזכותישראלשעסקובכוונת
היחוד גם בימי עניים ומרודם ,אף ש פי כן בעל
כרחך "ם מציאות להאבן הפוב הזה בעטם חלין
כל חדש תחת השכהו( ,ועל כן כתיב הטמתי כדכד
שכהנותיךוכו' להורות דתחת השמש הוא במציאות),
עלכןאיפלנואמוראי מהו אותו האבןוכל אחד טעמו
ונימוקו עמו ,דהנה האבנים הללו אשר שמם יקרא
להם נדכד הנה יהיו בזכות ישראל שעסקו בענין
היהוד יסוד מלכות כנ"ל ,והנה ידוע (ז""א קע )יוסף
ובנימין הם בסוד תרין צדיקים ,יוסף בסוד צדיק
עליון יסוד דדכורא ,ובנימין צדיק ונחתת בבחינת
מלכות שמים ,והנה האבנים שלהם על החיטן היו
שהם ליוסף וישפה לבנימין ,הנה בהא פליני ,כיון
דילויה האבן הפוב בזכות עסק היחוד יסוד מלכות
צדיק עליון וצדיק תחתון הנרמזים ביוסף ובנימין,
מר מברודאייהיה האבן הפוב שה"ם שהוא אבן של
יוסף ,ומר סבר ישפ"ה שהוא אבנו של בנימין ,אמר
הקב"הליהויכדיןוכדין,הבן מאד,כי קצרתיויראתי
להרחיב הדיבור,וינוי רצון שלא יאמרפינו דבר שלא
כרצונו,ועיין עוד בסמוך.
רעל זהתבין מה שדרשו חז"ל בפסוק ל"ע" מ הס
שאאר זה הפסוק (הטמתי כדכד וכו') ,החש
פסוק וכלבניךלימודיי"יורב שלוםבניך ,הנה דרשו
חז"ל שיטת סד ).תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם
שנאמר וכלבניךלימודיי"יורב שלוםבניך אל תקרי
בניך אלא בוניך ,הנה מהראוי להתבונן למה הוציאו
המקראמידי פשופו ודרשוהו באל תקרי ,ונם פי
פשופו לא נדע מהו וכלבניךלימודיי"י ,ונם דרשת
חז"ל מרבים שלום לא נדע דהוהליה לכומרעוטים
ולום

פי

ש

321י מאמריחרשיכסלומבת,מאמרה,שריביששכר יששכ2ר
שלום ,והנה רוחי"י דיבר בו בהרב הנדול החמיד

מהר"ש אלנאזי במפרו הנכבד אהבתעולם ועסת תורה
רחש ג ק  4כתב ,שעא לרז"ל דרשתם זה מן ממיכות

הפמוקלפמוקשלמעלה(ושטתיכדכדוכו'),שפירשובו
דפליגי תרין אמוראי מהו כדכד ואמר הקב"הליהוי
כדין וכדין ,תה קאסר הנביא תיכף בספוך וכלבניך
לימודיי"י ,רצ"לבניך המהכביכוללומדים אתהש"י
לעשות כדין וכדין ,שממכים הש"י לקלטות ככל
הדיעות ,ורב שלוםבניך ,הנהבניך השני מיותר,על
כן דרשו בו בוניך ,שהן המה הבונים עם הפלך
במלאכתו שיעשה הקב"ה הבנין כדין וכדין ותהיה
הריבוי בשלום לבליהיה מחלוקת ופלונתותביניהם
אםכן הן המה הבונים בשלום,עיין שם עוד בדברי
קדשו של הרב הנדול הנ"ל
ולדרכינך הנ"ל ימתקו מאד הדברים ,דלפי מה
שכתבתי הנה תוכן פלונתתם הוא ,אם
שהם אבנו שליומק הרומז לימוד דדכורא ,אם חטפה
אבנו של בנימין הרומז לצדיק רטהתון ימוד דנוקבא
מלכורך והנה שניהם נקראים שלום (סוד ושבת קוב).
הכנטים שלום בבית) שלכחש עילאה בעלמא ההזאה
כנודע (ז"4ג קפו ,).נהנה הקב"ה מסכיםעלידם לקלעות
כדיןוכדין הנה הםמרבים שלוםכיעלידם באהבנין
בריבוישלום ,והמה נקראובונים בשהם וחטפהבריבוי
ן שלומין ,הבן הדבר( ,עחז תזוז אב מאטר ח
שלוםרדוי
טסה גסימן ב4

הענב :אודיעך עוד ,לפי קבלת חז"ל אל תקרי בניך
אלאבוניךהנה נחמרה אותהוימןדברינבואה
שהוא בחינת תורה שבכתב (שניתן לכתוב) ונממרה
בתורה שבעל פה (כעין כל קרי וכתיב) ,הבן ברמז

ולח"ג סו ).אותהוי הוא דרנא דימוד ,והנה הו' נממרה
לתורה שבעל פה (ת-ז ת) מלכדת פה ותורה שבעל פה
קרינן לה( ,וד"א כס יא) כ"י כ"ל (בגימפריא ימו"ד)
בשמים ובארץמתרנמינןדאחידבשמיא וארעא ,והנה
הם השהם ועטפה שרמזנו ,וכבוד אלקים המתר דבר,
והשם האוב יכפר בעדנו ולא יאמר פינו דבר שלא
כרצונו
ולמערצת אחרי הודיע אלקיפ אותת את כל זאת,
הבוא נבוא אל פתח הקדום בהתחלת
דרשותינו למה נקוצה הנפ בכ"ח לחדשדייקא ,דחנה

נעשה הנםעלידי הכהניםבנילוי ,הן המה הנתונים
למעשר קדשלי"י לנרום היחוד עלידי העבודה על
המזבח שהוא בבחינת קדכ"ד כ"ד פעמים כ"ד וכסו
שכחבתילעיל ,ונסוטה הנם בחדש כמלודייקא שהוא
החדש של תולדות יששכר ,הוא הנתון לעישור ב'
הוא הוטש קדש לי"י ,לנרום היחוד עלידי הרחרח
קביעות ד' אמות של הלכה בבחינת כדכ"ד נם כן
כנ"ל כ"דפעמים כ"ד(,וכןבהכנה דרכה שלהחסידים
לתפלה שעהדייקא נםכןבבחינת כדכד כנ"ל) ,והנה
היונים הרשעים רצו לכפל היחוד ורצו לבפל את
ישראל מן התורה ועבודה ,והנה הפועלישועותהאיר
להם בנם אורנימיי מן אור ההחרה נר מצוה ותורה
אור חכמת התורה רמוזה בשמן ובמנורה כאשר
כתבתי כמה פעמים ,הנה נתהווה הנס בביאתיום
כ"ח לחדש הזה אחר עבור מןימי החדש כ"דימים
כל אחד מן כ"ד שעוות לרמז לישראל ענין היחוד
כ"ד פעמים כ"ד (ושכנעי כדכד שכהיותיך) תקע"ו
ימו"ד מלכו"ת ,וחזרה עבודתבנילוי למקומה למזבח
אור לפניי"י שהוא בחינת כדכד ,והערת תישכר
ברטיבת הסנהדרין אל מקום קביעותם ללמד הלכות
לבני ישראל שהוא נםכן בבחינת כדכד כנ"ל ,והשם
הפוביארפניו אתנו מלה ,ונזכה במהרה לראותבנין
שערי ירושלים ככדכד ואבני אקדה בסהרה ביפים
אמן.
י הדברים האלה "ט נם כןלפריט בנמרא
ה) עלפ
כפשופו ,דמקשה מאי חנוכה טהו השם
חנוכה ,ומפרש דתנו רבנן בכ"ה בכמלויומי דחעכה
תמניאאינת וא',היינו שהיתהבכוונה מטונת דוקא
יום כ"ה להאיר המנורה אז,ולרמזעלהעתיד במהרה
בימינו ושמתי כדכד שוחטותיך וכמו שכתבתי לעיל,
וכבר דברתי בזה ,וזהו חעכ"ה חנ"ו כ"ה ,ואתה
הרחב הדברים.
י הדברים האלה אפרש לך רמיזת הפמוק
ו) עלפ
(שאים ס ק ויפי י"י בשיגב לדך במטגב
לעטרתבצרה,יתפרשהעניןעל הנםדחנוכה ,שהתפלל
דודשיהיה הש"י כהגנבלדויך,היינושהיעבדו הכ"ד
ימים מן חדש כמלו (בימי החשמונאים) ,ויתהווה
קביעות מקום לתורה ~עבודה כמו שכתבתי
במוד הכתוב ושמתי כדכד וכו' ,כהטנב לעושת בצרה,
עתו"ת בנימפריא לפי יוטשכ"ר שעמדו לאשנב
ולמוטען

לעי

רוי

שאמריחדשיכסלופברקמאמר שריביששכר יששכר יח

למשען ,עמוד התורה של יששכר ועתוד העבודה של
לוי שהפשיטם יעקב לשתי מעשרות כמו שכתבתי
לעיל ,והמההיו כשגב לעתו"תהיינו עלפי המבואר
בפפר קרנים ופיראט דןידין (ס"ז חסן יב ז) כביכול
בתיקונים עליונים הנקרא תיקוני דיקנא קדישא יש
ן שם ,)1והנה אז נתעוררהי"ג מדות
העזע"ונימיןעיי
של רחמים של הדיקנא קד"טא אשר"ט בהםכביכין
העזע"ונימין (כמו שכתבו הקדהטים הנ"ל)מניןלו"י
יששכ"ר ,לכפל קפרונו של הם"ם אמטר נאבק עם
יעקב ונגע בכף ירכו תפגם ההוד ,והן עתה בעת
הקטועה נשלמה המרכבה שלימה על ידם מרכבה
הקדדנה אברה"ם יצח"ק יעק"ב רח"ל בגימפריא
העשבו (לו"י "טשכ"ר) ד' רגלי המרכבה שנשלמה
ע"י הארת העזע"ו נימין של הדיקנא קדישא ,וכמו
שאמרו בגמרא היכן צונו ,הנה לחד מאן דאמר שאל
אביך ויגדך ,היינו אבותיך אברהם יצחק יעקב עם
אם הבגים רחל,זקניךויאמרו לך,היינו הזקן כביכול

תתע"ונימין דדיקנא קדישא
ובועתה תבי
ן מה שכתב האריז"ל (סרע"ח שיגס "8ד)
לבוין בהדלקת הנרות בחשכהי"ג מדות של
רחמים תיקוני דיקנא קד"טא שהאירו ברחמים אז
לישראל עלידי לוי ויששכר עמודי התורה ועבודה
שחזרו לישראל ,וגם כן רובין מה שכתב האריז"ל
(שם)לכוין בתיבת להדלי"ק בגימטריא ג' שמות ע"ב
מ"ג ס"ה עםהכיל שיומשכו לשםב"ן מלכות הנקרא
נ"ר ,כמו שאמרו בדוד שהוא מרכבה למלכות (שם-ב
כאיקולא תכבה אתנרישראל,הנה הואסוד המרכבה
שלימה שכתבתילך אברה"םיצח"קיעק"ב רח"ל כמו
שנתבארלעיל ,וכל דברינו בדרך אפשר והשם הפוב
יכפר בעדינו ,ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא
נרצונו.
ז)והן היום בנם ושנוכה הנה הברבא דוד עליהם
(הגייס ולב מז) בהניה אלברט ישע( ,כהניה
כהטבפ לוי) אלברט ישע שהישועה באת ש ידז,
י (אנות ג ה)
וחסידיה (סשבפ יששכרתלטידי חכמיםכ
לא עם הארץ חפיד ,ותמצאביופיפת ("5ס) אוטר העם
אשרהיו עם החשמונאים קרא אותן בכל מקום עדת
ו)
)1

והןר"ל הפרה 115ןטןת.

שיטיקיתתחית
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חךלזזח~

הז

החסידים ,וכן הגוים והמופרים קראו אותן עדת

החסידים) רנן ירננו ,שם אצמיח קרן לדוד ,היינו
יוצמת מן הקרן שלאותיות דו"ד,המילוי שהםהריוח
מן הקרן והם אותיות ל"תי"ו ל"ת שהם בנימפריא
עתו"ת (תתע"ו) ,)1וזה החשרמז הפסוק שכתבנולעיל
(סימן ו') ויהי י"י כחטגב לד"ך אחרי כ"ד ימים
שכתבנולעיל ,ואחרכך משגב לערע"71חולכןקיימא
לן להלכה (שבת כב ).נר חנוכה בשמאל היינו צפת
 )8בפסוק הדודאים נתש
וכמו שכתבתי לעיל
י
ס
י
ס
(
ן
"
ו
נ
ב
(
ן
"
ו
פ
צ
ך
ל
רבתי
ריח וכו' דודי צפנתי בצפת'

דאי"ק) בגימפריא עתו" 71וכמו שכתבתי (מ5ז תעלטי;)
בפור מה שאמרו רז"ל (ברכותה ).בל הנותן ממתובין

צפון לדרום הוויין ליה בנים זכרים שנאמר (תגייס
תי) וצפונך תמלא בפנם,מילוי בח"ן כזה י"ת י"ת

ו"ן הוא גם כן תתע"ו ,ובגים (חו"ק כה) הנה במזלא
(נוצר ונקה) תליא מלרכזז) ,שכרפרי הבפן ,פרי של
בפ"ן היינו המילוי בגימפריא תתע"ו ,הבן היפב,
והמשכיל ש דבר יבין היטב שבהארת מצוה זו

יכמין לעורר רחמיםבבניחיימזוני ופקידות עקרות
י הארתי"ג מדות של רחמים ,ודוד רמזם (תהלים
עליד
לא מז)בידךעוןוזז"יהצילני מיד וכו' ,ואחר כך אמך
האיר"הפניךעלעבדךרמזלנרחנוכה,והבןהרמיזות

האלה
ח) ך5זטבטע אלקים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן
חמישי ,ותאמר לאה נתן אלקים שכרי
אשרנתתי שפחתילאישי ותקרא שמו הכשכר (בראשית
ט להתבונן מהו וישמע אלקים אל לאח שלא
ל יז),יי
נתבאר מה אמרה ומה התפללה (וגם חז"ל דרשו בזה
(ב"ר עב ה) ולפי הפשפ לא נדע) ,ונראה עלפי מה
שאמרו רז"ל (סטת )מיום שברא הקב"ה אתעולמו
לאהיה אדם שהודה להקב"העד שבאתה לאהוהודתה
שנאמר (בראשית כס לה) הפעם אודה אתי"י ,ומהראוי
להבין מהו הרבותא של לשת הודאה שהמציאה לאה,
והוא ,דהנהלשוןהודאהבלשון הקודשהואעל תופפת
פובה יתירה ש ההבפחה ,או יותר מן העולה על
הדעת והמחשבה ,והנה לאהלפי מה שעלהעל דעתה
שלאיגיע לחלקה רקג'בניםוהנה בלדתהבןההביעי
הנה הא תוספת פובה ,הטציאהלשון הודאה להודות
להש"י בלשון הזה על תוספת פובתו ,והנה המועד
הזה ימי חנוכה ניתקנו להודות ולהלל ,דהנה הם
תופפת

י

בנבי מאמריחדשיכמלומבוקמאמרה,שריבנישכר יששכר
תוספת ופובהיתירהעל ההכמההוהעיקהעל הדעת,
דהנה (ב"ריא ק האורהגנוז ששימש ל"ו שעות בששת
ימי בראשיתגנזו הקב"הלצדיקיםלעתיד לבא,היינו
אחר הגלות נגלות מלך כהטיחנו בהשתלם גלותא
ברטראה דאדום אזיתקיים (ישע" גח ח)אז יבקע כשחר
אורךיומי ב סו) 1נל11גוים רבים אלי"י ,ויאמרו בית
יישע" ב ה 4והנה לזה האור
קקב לכו ונלכה באורי"
ה
ב
ו
ס
תוספת
ה
ש
ע
ה
אנו מחכים ומצפים ,והנ
הש"י
עם עמו עוד בהיותם בגלותיון שרצו לבמל מהם
לערה אור ,התנוסס הש"י עמהם בהגלות אליהם אור
ניסיי ,הו 14מהארת והתנוצצות אור הגנוז בתורה,
כאשר אמר הרב הקדוש מהר"פ מקארעץ זצוק"לח)
שעל כן תקנולזכרון ל"ו נרות כנגד השעותששירטט
האורבמעשהבראהשירעוהנההוא תוספתסובהיתירה
ל ההבמחה לעתיד ,האור הזה ניתקן לדורות ברוח
הקודש איטר ביסים ההם בזמן הזה עוד כל ימי
גלותינו הארוך הזה אנחנו נהנים מהתנוצצות האור
להאיר עינינו בתורתו ולהשיג את נפשינו בגלות
הארוך עד אוטריקויים ויאמר אלקים
י אור זה
ה
י
אורו של מלך הכהטיח כמו שאמרו רז"ל (ת"י עח4.
וכית שהאור הניסיי הזה החש תוספת מובה על כן
ניתנוהיסיםלהודותולהלל,כי הודאההיאעל ושמפת
מובה שהמציאה לאהאמנובלידתיהודהעל התוספת
מובה כמו שכתבתי.

ההנהלפי מה שכתבתילעיל (גיא ק בפסוק הדודאים
נתנו ריח ,שלפי הריטבון בראה שהיה לידת
הכשכר בכסלוימי חנוכה ,והחש עמוד התורה אור
מאירעיניהם של ישראל בתורתו,ונולדביסים האלה
זמן הארהלישראלמןגניזתאור התורה,והוא תוםפת
מובה לישראל ,על כן ניתקן הודאה ביסים האלה,
וממילא לפי זה יצדק הפסוק הנ"ל כפשופג ואטמע
אלקים אל לאה ,שהמציאה לשון הודאה על תוםפת
פובה ,ותהר בהנ השבועותנמו שכתבתילעיל ,ותלד
ליעקב ,ביסים האלהימי ההודאה את יששכר,איטר
עלידו יתגלה אור תורה לישראל בכלזמןועידן,הבן
פ) הגה לפי מה שכתבתי לידת יששכר בחשכה,
הנה שמו מרמו יטש שכ"ר( ,פוף עוקמה אשך

ח) שיין סומרבסימןח.
יגתו מאמר בסימןה.
פס
ס) ציץלפ

עתיד הקב"ה להנחיל לכלצדיקש"י עולמותהן הטה
הצדיקים העוסקים בתורה,עלכן בשם יששכר שההא
עמוד התורה נרמז י"ש שכר ,והנהלפי זה הנה זמן
ההדלקה של הנרות שתקנו הסנהדרין בני יששכר
(שבת גא) מצותה משתשקע החמה וכו' שהוא ממוך
לזמן מנחה ,כבר ידעת שהנר מצוה רמז לאור הערה,
והנה הבעלי תורה י"ש שכ"ר לפעולתם ,והנה כבר
ידעת מה שכתב האריז"ל בענין ש"י עקמות
וישלח סב ) אז"ר סיםינא של הכסא ,סנח"ה טשסאלא,
עלכןתיקנו בנר מצוה הלזה אור ממוך למנחה ,או"ר
מנח"ה המהי"שלהנחילאוהביי"שועייןכממוך.
י) עוד אומר לך בענין יששכר ,י"ש שכ"ר ,הנה
הנה כא ).תקש הסנהדרין במצוה הזאת
טהדרין ומהדרין מן המהדרין( ,לא אמרו ותיקים או
טדקדקים רק מהדרין וכבר כתבנו מעסים בזה
י
ע
ר
סימר ג ס" הדר)) ,אומר לך המצמרך במאמר הזה ,הנה
קיימו וקיבלו חז"ל (טף טק*ו)עתיד הקב"ה להנחיל
לכל צדיק וצדיק ש"י עימות שנאמר
ה ט8
י
ש
ט
(
להגחיל אוהבי י"ש 40יהנ
ה כבר כוזב הרב הגדול
ב
י
ל
ם
ט
נ
ב
הנאון ר' זונציל
חיד"א זלה"היב
שלפי ש ב)
ז"ל ,ענין מספר ש"י ,להיות רגרי"ג מצות הם וע'
מצות דרבנן סך הכל כת"ר ,והנה מכל מצוה נברא
מלאך ,והמלאך החש שלישו של עולם כמו שאסרו
רז"ל (ב"ר סח ט 4אם כן תר"ך מלאכים הם תר"ך
שלישים ,הוו ר"ועימות שלימיםובי שלישיעולנה
ותוספת כתובה המגיע לכנסת ישראל מן דודה הוא
שליש נוסף הם ק"ג עולמות שליסים החליש עולם,
הוי ש"י עולסותשליסיכע עד כאןדברי הגאון הנ"ל,
והרב הגאוןסו' חיד"א זלה"ה הנ"להוסיף בשם ספר
קרבן שבת (פרק סיא נ) לכןר"ז ערסות הםמימין
(כסו שכתב האריז"ל בכוונת תפלת שחרית יוצר
או"ר ר"ז ,ובכוונות תפלת סרחה
משמלה)
וט-י
סנח"ה בגיממרהש) ק"ג כהטם4של,כי(טהתע"י"קרהחשסיסין
והשסף כלסמאל,עיין שם ,חשני הקמן אוסר עלפי
דרכם (הגםשהיךעלדרך אחדעםכלזה הואשינוי
לסובה) ,שהשל"ר נוסף ההא עבור ההידור בצוה
שההא עד שליש בסצוה (בוא ס ,)*).והנה כחבנו
טיןצ מפן 86במעם
) ב"ה
.
לדי
נר חשכהונאסורלהניחה חשל נתמה של חחשץ האיך
שהיד בלא חששהצשיה
למעלה מעשרים כי

~י"

י

עשרי"ם

יי
ף
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מאמריהרשיכסלופבו4מאמרה,שרי

קיפ

י
עשרי"םבנימפריא כת"ר ,והיזזר,כי המשכיל
ל דבר והנהלפי זה תשכיל עוד מה שהוסיפו נם כן לומר
ר
ו
ק
י
ח
ר
מ
בדברי הכמ"ע במא
מהדריןמן המהדרין ,דהנה אמרורז"ל (ב"ק).8
כי נר חנוכה היא המצוה דין ("-א וי"א) יחבוט על
האחרונה מן ז' מצות דבר אמת דגם בלא תששה בדיני הידוך מצוח עד שלחש כחשלו מכאןחשילך כחשל
שייך עערה והקער וגם
הקב"ה ,והנה כבר דשובורביםבפירחטן שלהדבריכן
דרבנן ,ובה נשלם כגין על
פשוטו אבאר לד
כבע"ר מצות בנימפריא בעניז8י לפגשי דוד שהוו ולפי דברינו הנ"ל יתכן ,דהנה כל צדיק כשנברא,
ע-טרי"ם ,ונם ושרי"נ צרורות חיות (ש-8ב כ ק תיכף מוכן לו חלקו בש"י עולמות שסובבים הכמא
וחמרו ר "1ורושלתו סנהדרין
שלבכליוםהיה דוד מימין או"ר ומשמאל מנח"ה ,אםיזכהלקיים המצות
אותיות הם בעשרת פ*כ ה*ג)
הדברות כנמות כ בגד) עד מצוה לקשסן ולהזיב 8ת כתיקונן ובשל"ת טסף להידור ,הנה זה דבר מוכן
ראשן וכפה את י
צרוהיודלואר אליו להיות שלו ,ואםיוסיף להדר את המצותיותר
תיבות אש"ר לרע"ך הם בא עליהן ,הרי לך
במשית לא תעשור
משליש מלקא דעתך אמינאאין לו שכר על זהכיה
ז' אתוון ומרומז בהן ז'
מצות דרבנן ק ,וזפ רמז ,אשר לרעך היינו המצות שאיןשיעורהעימות בכסא רקש"י (8דג ק8ו* או"ר
אשר נאמרועלידי רעךוריעאביך המה החכמיםיא) ,מימינא לקרן וק"נ שלזפ נוסף למהדרין ,הנה ש
וכל אות מאלו הז' אותיות מורה על מצוה מיוחדת אמרו רז"ל בקבלתם,עד שלדש כהשלו ,טפולם לומנין
מאלו הז' מצורע והנה אות ך' היא האות האחרון ש"י עולמות המוכניםאליומיום הבראו ,מכאן ואילך
מורה על מצוה האחרונה היא מצות נר חנוכה שהוא
משל הקב"ה ,נאמן הוא בעל מלאכתיט שלא יקפח
האחרונה בזמן ,על כן נר חנוכת שהניחה למעלה שכר המוסיף בהידור ,וישביע אותם בצחצחותעין
מן ך' פסולה,הרי לך שעלידי מצותנר חנוכה נשלם
לא ראתה אלקים זולתך וכו' ,ולמדותו מדברי הנבוא
מספר תר"ך מצוות ועם ההידור נשלם מספר ש"י להנחיל אוהבי י"ש ,השוב אמר (פאה ששואוצרותיהם
אמלא ,ולדעתי הוא הברצה ,להנחי"ל בנימפריא ק"נ
עימות לצדיקים.
י *ש
(כמו שכתב הרב הנדולמו'חיד"א זלה"ה התשיפ
והנה או"ר (ר"ז) הוא הקרן ,ומספר מנח"ח הוא
שהלס"ד הוא שמושיית) שהוא השל"ת המצפרך
השל"ת נוסף של ההידור ,על כן באלוהימים בהידור,חשלידי זהיהולם מספר הש"י,ואףעלפיכן
ימי הארת אור תורה ,אור הוא לישראל בהתחלת ואוצרותיהם אמלא להם מה שבזבזו יותר כחשלני,
היום(היינוכברייתו של עולם התחלתהיום מבערב) אוצרותיהם אמלא ,אמלא להם טן רב פוב הצפעעין
מימיןאו"רהואהקרןובסוףהיום מנח"הק"נ בשמאל,
לא ראתהאלקים זולתךיעשהוכנזכרלעיל
ת
והנה זה הוא כברייתו
צ במצוה הזאת שהיא סוף המצות השלככן
שליו.עולםכי לש"י עולמו עלכ
ז
מ
ר
מ
הכת"ר ,בה תקט מהדרין ומהדרין מן
המהדרין ,ובאהענין הזה להם ~סד עלהכיל כולו
חשעתהיינעם לך אשר במצוה הזאת היא השלכים
של המצותעניןהידורהעיקרי שהוא שלרש,והמוסיף
הכבז"ר,ביארובדבריהםאיכותההידור,הנם
בהידורנםכןמוסיפיןלו,ולא דברריקהוא.
שההידור טהנ בכל המצותכמו שדרשו (*מות סו ב)זה
ואנוהו תבת קלג) התנאהלפניובמצווחעם כל זה ממילא לפי זה מה נכבד הדבר ,לפי מה שכננבט
אלי
פי הקבלה לאה אמנו נתעברה עיבוד
בכדי לבאר לטכיההידור הואדבר המצפרך להשלמת
ש עולמות שהוא השליש שסףעל מספר כת"ר,על יששכרבלילחבהשבועונםוטי
דל'1למקופעין בחטכם
"יבמצוה היאת שהיא השלמת הכת"ר שבו והיו זטן השלמת המצות מנין כת"ר המההין באותיות
כן
של עשרת הדברורן ובקיומן עם ההידור נשלם
לבאר לנו ההידור בביאור ,ומזה נלמוד לכל המצות
שינחיל לט הש"י לצדיקים מתן שכרן י"ש ,וזהואישר לאה קראה לבן
שהחיוב מופל עלינו להדרן בכדי
הניד לה להערהיששכר,חייט יתש שכ"ר.
ש"י ערמות מבלי כדעוך
ובצה נם גן "ש לפרש ,הדודאים נהנו ריח (חייט
י) יץ פלא שמולחושכצגו ש**צז.
כמושכתבתי לעץ (פ* א בשםרז"ל הדחתכם
*' 1.שן % 1 1-,,ח % .

יה

שעי

ש ן

.חי

8

8

ו ש א ש

י"

8 4 8 8

%

מט

ריי מאמריהרשיכסלומבוקמאטרה,שריביששכר יששכר
נתנו ריח טוב בעולם שבסיבתן נולד יששכר עמוד
התורה) ועל פתחינו כל מגדים(היינו כמו שכתבתי
לעילעל פתחינו בזמן הוולדוהיינוימי חנוכה "2על
פתחינו כלמיני מתיקות מזוזה ונר חנוכה) ,חדשים
ונם נתנים (רצ"ל הן המצות החדשים שתקנו רבנן,
הן הסרנים המבוארים בתורה ,כולם כאחד) דודי
צפנתי לך (רצ"ל עשיתי וקיימתי אותם עם הידורן
שהוא הומפת שליש שבצפון,כי או"ר ר"ז הואמימין
הכסא בדרום והוא שכר קרן המצות ,ומנין מנה"ה
בשמאל הכמא בצפון הוא שכר ההידור של"ר נומף
כמו שכתבתי לעיל ,וזהו שאמר צפנתי לך) עשיתי
המצות עם ההידור דלבעבור זהמגיעלי גםכן שכר
הצפון ,וזהו הנרמז (תהלים לא כ) כ!ה רב מובך אשר
צפנת ליראיך ,וזהו גם כן מה שאמר הנביא (ישע"
סג ו) אומר לצפוןתני ולתימן אל תכלאי,היינו או"ר
(מתימן) מנח"ה (מצפון) ,בכדי להנחיל אוהבי י"ש
יש שכר לפעולתם ,והבן.
הנה תתבונז בארם קדמאה(בניצית )16 3ויקח ה'
אלקים וכו'ויניחהו כנן עדן לעבדה (טח"א כו).
במצות עשה) ולשמרה (במצות לא תעשה) ,הנההיו
שנותיו תתק"ל,מנין השלישים של תר"ך עם הומפת
התומפת שלהידורן מךהכל תתק"ל,ביןותתבונן

(ש"י

יא)ערר אדרוש לך בפמוק (בראשית ל יח) ונואמך לאה
נתןאלקיםשכרי אשרנתתישפחתילאישי,
כבר כתבתי מה דקשה דיותר היה לה לומר שכר
הדודאים וכמו שאמרה ליעקב שכר שכרתיך בדודאי
בני( ,והנה כבר כתבתילעיל (סיטן א) בקיצור ובכאן
ב
נומיף ביאור),ויש לפרש עלפ
י מה שכתבתי (טקטי
סימן יכ) בטעם למההיה הנמ דחנוכה ח'ימיםדייקא,
הוא כיון דהיונים רצו לבמל חכמת התורה ולהגביר
חכמות החיצוניות ,וכאשר הפליא חמדו הש"י בנם
להראות בשמן ומנורה
לחכמה כמו שכתבתי
ינ
מזה
רה
מי
לעיל כמה פעמים ,הנההה
ימ ח'ימים ,דהנה שבע
חכמות הם כלל כל החכמות שבעולםיב) ,כמו שאמר
שלמה (טילי ט א) חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה
יב)עיין ובשלטיחכובאריגות
יג) עייןלעילסימן א
יר) מובא בספר דבשלפי מערכת אסימןח"י בשםלקוטי הרשיע
כק

שבעה ,וחכמת התורה היא עלתה עלכינה (טי4
טכס)רבותבנותעשוחיל ואתעליתוכו',וכל החכטות
המה כשפחות אל התורה משכהנות את התורה ,וכסו
שהתנצל הרמב"ם במה שעמק גם בשארי החכמות
אמר שלקחם לשפחות לרקחות ולמבחות ולאופות*41
על כן מהפ"ךהנימיי הזח של שמן (חכמה) שהיה
מוכן להדליק יום אחד נמשכו ממנו עוד הדלקת ז'
ימים ,מך הכל ח'ימים ,רמזלז' חכמות וחכמת התורה
עלתה על כולנה
דזזץ שהוא מנהג אבותינו לקרוא יום השמיני זאת
חנוכה,היינו זאתהיאעיקר כוונת הטכה ,הכמה
השמינית חכמת התורה ,אשר כל החכסות המה לה
לשפחותן ובקניית התורה אשתחיליקנה ממילא כל

שפחותיה
ומערצה מצאט נם כן מוב מעם ודעת על קביעת
ימי חנוכה לפרישת מקץ דייקא ,דכתיב
בפרשה הזאת (בראשית מא טה) ויקרא פרעה שם יומף
ןליה)ויחן לו את
צפנתפענח (נברא דטטטרןגליי
אמנת וכו' ויצא יוסף על ארץ מצרים ,דיש לדקדק
הממיכות בפסוק הזה דאין שייכות זה לזה ,אסר
ששינה את שמו ונתן לו את אמנת ואחר כך אסר
הכתוב ויצא יומף על ארץ מצרים ,לא נודע יציאה
זו מה היא ,ונראהלי דהכי קאמר ,פרעה קרא שמו
צפנת פענח על שם חכמתו וכדברי התרגום,ויתן לו
את אסנ"ת היא בנימטריא ז' פעמים חכם"ה (כמו
שכתב הרמ"ע ז"ליד)) להורות שזכהלז' חכמות,ויצא
יומף על ארץ מצרים ,הכי קרא הש"י את שמויומף
שנוסףבו חכמהיתירה שהיאעל חכמת מצרים (ישע"
יט י )1ונואלו שרי צוען ואבדה חכמת מצרים ,על כן
אמנת היתהלו לאשה מקבלות להורות שכל החכמות
מקבלים מן התורה,עלכן בפרשה הזאתקביעותימי
חנוכה והם ח'ימים מבעם הנ"ל ,הבן.
תהו שאמנה לאה אמנו בלידת יששכר עמוד התורה,
גתן אלקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי,
הנה זהשכרי מדה כנגד מדה ,נתןלי אלקיםבן כזה
אהגר כל החכמות המה שפחות כשמהצות לחכמתו
היא חכמת התורה ,והנה "ט לזמר זה הוא פירוש
השם יששכרי"ש שכ"ר,י"ש נקרא החכמההעליונה
כדכתיב ואיוב כה יב) והחכמה מאין תמצא והוא י"ש
מאי"ן

בני טמריההשיכסלופילוגמאמרהשריבהשפד יששכר

קכ

לשאור ולעשונך אםכן הם ד' פערים קד"םהרי הם
אלי"ן ,והנה 4"5ב ק"ג)אורייתא מחכמה נפקורעלכן
קראתן יששכר י"ש שכ"ר ,ואם אמת נכון הדבר תקע"ובריתותןכינצפוויעלהבותבהבכלעתתקע"ו
אשר תושכרנולדביוםכ"הכסלו,הנהיומאדמהולרטש עתים שרכנם בכל שעה ,והנה תקע"ו בבימפריא
ביום הח' ,והנה חכמת התורה לא תהרג רק למהול ימו"ד מלכו"ת(כמושנוצבנולעיל(סידוסג הואהיחוד
כמו שאמר הש"י (שסותי )"5ועתה אם שמוע תשמעו השלם שגורמים גבראל על ידי הרהרה שניתנה
בקולי הטמרתם את ברית"י דייקא ,הנה ביוצא בתקע"ו בריתותו וגבראל הוגים בה בכל שעה ש"ט
בה תקע"ו עתים.
דמהולתא נקרא שמו י"ש שכרהיינו חכמת התורה
כו' ,הנה לזאת מנהגאבותיה תורה לקרואעצםהיום
ש"ט לפרש ,ומבני הכשכר (העוסקים בתורה
הזה זאת חנוכה,ועוד יתבאר אי"ה.
בכל ארעה,כי שבפיישכר הוא עמוד התודה)
יב) ומבני תושכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יודעיבינהלעתים(מביניםויודעים מהמרמזיםשיעור
יעשה גבראל וה"הינ לק(זה נאמרבבואם העתים שבשעהתקע"ועתיםלנרוםהיחודהעליוןבכל
להמליך את דוד) ,הנה חפז מא) מצות נר חנוכה שעה יסו"ד מלכו"רג על כן לא יפסקו בני תישכר
עצותה משתשקע החמהעדוכו' ,וקבלוהגאונים (ה 5-מתורתם) לדעת מהיעשה ישראל ,כולם כאחדקיבלו
את התורה בתקע" 1בריתות לרמוז על הנ"ל לנרום
שק שהוא שיעור חצי שעה ,הנה מהראוי להתבונן
פעם לבטה דוקאחצי שעה ,ואומראני סודי"יליראיו עלידי התורה היחודהעלית ,וזהו הנשאלליוםהדין
(שבת לא)קבעוןעתים לתורה,ויתורץ בזה מה שהקשו
זההענין נסמר להם בחשאי ,דחנה סוד רגלכע השוק
מבואר בכתבי מרן האריז"ל ,זה לשון מהרח"ו ז"ל על זה מהא דאמרו רז"ל במדרסוסו) הקובע עתים
פ4קודעכי אעמדליקין אותהעם לתורהמפיר תורה שנאמר (טביביט קחו) עתלעשות
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בהולאבניהבאכאמויר החמה,וזההיההרמיזלהי"ליהם בפך קבלת להעתיםיסוד מלכווךונם כפשופועליד
הזיווגעיי
ן מה שכתבתילעיל (סאן ק בפסוק הטסתי
הבלכות הארה במקומה הא בהתפשפווג הבן הדבר
כדכדוכוץ.
נתבארבירהטלמי (ברנות א04ובתום6תא (ש  8ק הקנה במלכות בית דוד החש היחוד היטלם (דכצזיב
כ"דעונות"טבשעה,כ"דעתיםבכלעונה,הנה
י בכל עת) ,מה שאין כן
ביה אברכה אתי"
בנס הזה שנתהווה הארה בטלכותלפי שעה ,וטקבלת
הםתקע"ועתישחנה הםסודתקע"ובריתותשנכריע
הארה במקומה גבורותיה בחסדים דיליה ,הנח טד
על הנזורה( ,פו )."85מ"ח במיני מ"ח באהל מועד
י ליראיג תקנו הארת נה מצוה הלזה חצי שעח,
מ"ח בערבות מואבהריקדים,וכל אלה ללמודהללמד י"
החש רפ"חעתידןבנימפריא חמ"דגבוי"ה ,ד~מתקוח
ת ד"8
ט)שייו ספדתיירט
ר.במדרש ,ושיו לשול טסן הנבורותעלידיהחפדים,והנהבצירוףהעתשהמדליק
מאפרשדא*ד"רושד,רשש,דףסחומ"
מהק

הוי

יהנה

יהנה

בנבי תאמריחרשיכסלומבת,מאמרה,שריגיששכר יששכר

מייק הנה היא מר"ף ,להורותכי זה אינו במלכות
ביתדוד ,שבזמן מלכותו תתפשמ המלכות בכלשיעור
קומה ותקבל ההארה הנדולה ,וכעת הנס הזה מלכות
לפי שעה מקבלת הארה במקומה לסמה בעת אשר
תתן מרף לביתה וכדברי מרן ז"ל
כהנך רחשהידידי ,אשר אדרבא כנס הזה רומז בכל
ענייניו גודל הפלנת השבח והכבוד של מלכות
בית דוד (וכמו שכתבתי לעיל (סיטר ב סיטן מז) בסוד
(הומים קלג ט) ערכתי 3ר לשטיחי) ,ובעת קיום המצוה
הזאת זכור יזכור הש"י לסובה להרים קרן משיחנו
במהרה ,ואז יהיה היחוד השלם בהתפשמות שיעור
קומה לעולם ,וזהו שרמז דוד ברוח הקודש (שם קיא ה)
מרף נתן ליראיו( ,במלכות החשטונאים נתן להם
הקב"ה הארת גר רק מר"ף עתים ,לרמוז שהמלכות
אין מקבלתאז הארה רק בעת אשר תתן מר"ףלביתה,
ואז) יזמר (הש"ס לעולם כריתו ,היינו זכור יזכור
התקע"ו בריתות שבתורה ושכר הוניה בכך שעה
תקע"ועתים,בכדישיהיה במהרהיתודאשליםיסו"ד
מלכו"ת ולהרים קרן דוד דכתיב ביה אברכה אתי"י
בכל ע"ת ,ובהעמיק עוד ,יזכור (ישפיע) לעולם (אל
העולםהיינו מלכות) בריתו (יסוד צדיק) ,והבן ,ולפי
זה תבין כפשומו ומבני ישחטכר יודעי בינה לעתים
לדעת מהייעט
הישראי ,בעת אשר באו להמליך את
דודידעו שהוא בסוד יחודא שלים ומלכותיה מלכות
י שטחה בישראל (שבת
עולם ,אז נאמר ודה"א יב טא)כ
קוב) ונמחת לב וכו' ,ובעת הנס הזה שהיה מלכותא
לשעתה אז תקנו הארת נר מצוה שיעור מר"ף ,וזהו
לדעת מהייעט
ה ישראל ,לא אוכל להרחיב הדבור בזה
אבל הכשכיליבין דבר מתוך דבר

יג)להנה כברדברנו בזה(מאמי סיט קגא)עת לעשות
לי"י ,ע"ת בניממריא קנ"ה וש"מ ,קנה
הטכה להודות ולהלל ,ושם פורים כהבתה הבמחה,
הנה מה נחמד ונעיםהענין לפי דברינו הנ"ל ,דהגם
שבעתיםהללוימיהנסיםמתנוססים ,והמלכות מקבלת
הארה גדולה ,אינה כמו כאשר תהיה בהארה כאשר
השי"ת ירים קרן לעמו ויתרומם קרן בית דוד ,אז
תהיה מלכות שמים שלימה סיהרא נאשל0ותא ,הנה

י

סז) עטן ראש חדש מאסר אסיסן הדף לח

בעתים הללוימי הנסים הוא פקידה לנאולה האחרונה
וכמו שכתבתי לעיל יזכור לעולם בריתו ,על כן
מבטלין תלמוד תורה לנר חנוכה ולמקרא מנילה,
וזהו עת לעשותלי"י הפרו תורתך ,וזהו נםכןומכני
יששכר (המה העוסקים כתורה בלי בימול ,עם כל זה
המה) יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל
(איזה מן העתים שצריכים לבמל ,ומצינו (גנחות 8ס).
בימולה של תורההיא קיומה) ,הבן
יד) אבאר לך עוד מעם זמן ההדלקה חצי שעה,
על פי הנ"ל ,בשעה יש תקע"ו עתים
מנין הכריתות שנכרתו על התורה,היינו מ"חבסיני
מ"ח באהל מועד מ"ח בערבות מואב הרי קד"ם,
וכל אלה ללמוד וללמד (היא עסק התורה) לשמור
ולעשות (הוא עסק המצות) הרי תקע"ו ,והנה כבר
כתבתי לך כמה פעמים רמיזת מצות נר חנוכה הוא
אור התורה אשר רצוהיונים לכסלויאמר אלקיםיהי
אור ,ונם כתבתי לך (סיטן ה כפסוק הדודאים נתנו
ריח (שהואעל יששכר ,שהואלפי החשבוןזמןלידתו
בימי חנוכה אשר מסוגלים כח"ז להאיר בהם אור
תורה) ,חשל פתחינו כל מגדים(היינו נתהווה עלידו
על פתחינו מצות מתוקים מדבש) ,חדשים גם ישנים
(היינו מצוה ישינה מזוזה עם החדשה נר חנוכה),
דודי צפנתי לך (אעמיד את החדשה בשמאל שהוא
צפון ,דקיימא לן להלכה מזוזה בימין שהוא מעניני
המצות שיש בהם לשמור ולעשות)ונר חנוכה בשמאל
(זה מרמז לאור תורה יש בה ללמוד וללמד) ,ממילא
לפי זה על עסק התורה ללמוד וללמדמניע לחשבונם

רפ"ח בריתוקן עלכן תקנוזמן הדלקתהחצי שעה
שיש בה רפ"ח עתים,וזהו נםכןומבני יששכריודעי
בינהלעתים לדעת מהיעשה ישראל ,הכן

מן)עדך זאת אדרוש לך בה"איב לק ומבני יששכר
יודעי בינה לעתים לדעת וכו'טז) ,על פי
הנודע בחכמת סוד העיבור וחידודן הירח נחלקה
השעה לתתר"ף עתים,ובני יששכרהשכילו זה ברוח

הקודש ,ונרמז בזהיודעי בינה לעתים עתי"ם במ"מ
רבתידאי"קכניממריא תתר"ףסודה'פעמיםגבור"ה,
כי בנין הטקבא מהנבורות לת"זיג) והלבנה רמוזה
לנוקבא(כתוריתב ).לנזולה נשאוףליוםהרביעי ראשי
תיבות לבנ"ה) ,הגה מצות נר חנוכה חצי שעה,
(הנה
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(הנה כתבנו בהידהמנו לשיפת הגמרא ("יחס
דף  1ע"ד) נקלפי הנראה בעינן חצי שעה זמניות ,זה
כתבנו לחומרא ,אבל לא א"פתמיפ חד מהפוסקים
להזכיר בזה שעה זמניות ,נראה דסבירא להו חצי
שעהעיתייוע הגם דנראהלי להחמיר מדינא עם כל
זה אבאר את הנראה לי לשיפת הפוסקים וסוד ד'
ליראיו) ,הנה (שבת כב ):הנר הלזה הדלקה במקומה
בעינן השין מפלפלין את הנר ממקום למקום ,והסוד
נראהליעלפי מה שכתבמרןהאריז*ל
ש"ס פ4ד)
(19ע"4
כי אין זה בהתפשפות מדת המלכות בשיעור קומה
שלימה רק במקומה למפה מקבלת הארה (וכמו
שכתבתי לעיל ,שסנה שפפו חכמי הדור מלוכה לפי
ונעה עד שהעעפשפ מלכות בית דוד במהרה בימינו,
אזיהיה אור הלבנה כאור ההמה בכל שיעור קומה,
אבל כעת היא רק תוספת פובה מקבלת הארה מן
ה' חסדים דדכורא במקומה) למתק ה' גבורותיה ,על
כןהיודעי בינה לעתים תקנו הארה הלזו חצי שעה
עיתייוע והנה המצוה הזאתהיאבלילי פבת הארוכות
אושד כל שעה היא שעה וחצי ,ממילא חצי שעה
עיתיית נקראת אז בזמן הההא רק שליש שעה לפי
ממצ"ח

הששכב*

קרא

הזמןההוא,ובשל"תשעהיוחשבו ש"סעיתיםמחשבנן
תתד"ף שבשעה העומדלו לאדם( ,הוא מדת המלכות
(פיענח שכא ח"ג) שנקראת שעה העומדת לו לאדם,
כענין (אסתר ח ה) ונזקם אסתר ותעמוד לפני המלך),
הנה מספר תתר"ף הנה הם ה' נבורות ה' פעמים
גבור"ה,ולהורות הארתה'חסדים בה מקבלת במקומה
ממקוםעליון ,תקנו זמן ההארה ש"ס עיתים זמניים
בגימפריא ה' פעמים חמ"ד ,הכן הדבר ,ואתה תשכיל
לפי זה ותבין פירוזם הכתוב ומבני יששכר יודעי
בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל.
פז) עוד אפרש הפסוק ומבני יששכר יודעי בינה
לעתים,היינו גםכן כנ"ל ,תקנתחצי שעה
זמן ההדלקה שהם רפ"חעתים כנ"ל ,לדעת מהיעשה
ישראל ,בהעלאת רפ"חניצוצין מן החשך אל האור,
חולידי זה מתנפל כח המלכיות וחיותן ,והניצוצים
הקדושים רפ"ח מתעלים להאיר בקודדה בחינת עתם
התיקון הדר ,על כן נקראו המדקדקים ביותר במצוה
הזאת בשם מהדריןהיינו לשון הדר ,הנה בכאן לא
ציינתי רק ראשי פרקים ותוכן הדברעיי
ן במאמר (ג)
גר מצוה (סימן כ"ז) ותבין

מאמר ו
כהניםהננשים

נקרא בשםכהניםהנגשים,בויתבארוטעמיםעל שנעשה הנסעלידיכהנים,
ובפרט עלידי כהן גדול ,הגם שנתבאר כבר במקומות מפוזרים ,עם כל זה
אחזור על כל דברודברבקיצורטעםלכלדברבפניעצמו,בכדילמצואכל
דבר המתבקש במאמר בפני עצמה וגםאין מדרש בלא חידוש ,וגם יתבאר
טעמים למההיה הפךהניסייחתוםבחותמו שלכהןגדול,ועודעניניםאחרים,
וגםיתבארלמההעמידומלךמןהכהנים.
מהכמה נפקת ,והנההיונים הרשעיםרצו לבפל הכמת
י כהן גדולדייקא ,ולא במקרה
א)נעקפה הנםעליד

ן במאמר (ד) הלל
הוא מ17שה נסים,עיי
והודאה (סימן ל"ו) ,כבד ידעת מה שכתב מרן
האריז"לא) כהן הדיופ רמז למדת נצח ,כהן סתם
בחסד,כהןגדול דמו לחכמה ,וחנה (ע"ג עסה)אורייתא
א) ידק שם כהערהכה

התורה ולהגביר ח"ו חכמות החיצוניותן והנה כאשר
התתסס הש"י לעמו היתה הישועה והנסעלידיכהז
נדול הרמוז בחכמה ,ומתמן אורייתא נפקת בראשית
בחוכמתא (בראשית א א בתרעם ירושלמי).
ב) ואבאר לר כעת עד ביתר שאת ,אמרו רז"ל
(כתובות ג) היוונים נזרו על בתולה
הנישאת

בנבי מאמריחדירכסלופבת,מאמרהכהניםהנגשים י21שכר
הנגמאתוכו' תבעל לפפסר תחילה ,והבנתי מן כתבי
הקודש שכתבו תלמידי הרב החסיד הקדודן מהרקם
מקארעץ זצוק"ל בשם הקדוש הנ"ל ,הוא פי מה

ש

שאמרו רז"ל פגת קמו) שבא נחש על חוה והפיל בה
זוהמא ,וישראל שעמדו על הרסיני פסקה זוהמתך
מה שאין כן הנוים לא פסקה זוהמתן ,וחנההיוונים
רצו לעקור את התורה ,זאת היתה עצתם להפיל
י זה יוכחש חקו
זוהמא מחדשבבהילת ישראלחוליד
כח חכמת התורה( ,ותתבונןלפי זחיו"ן בהחשבהל'
למספר ת"ש ככהטפפ אותיות מנצפ"ך יהיה יו"ן
בנימפריא ב' פעמים נח"ש דכר ונוקבא דקליפה נחש
בריח ונחש עקלתון שרצו להפיל זוהמא ,הבן כנ"ל),
על כן היה הענין הזה מעין חפא אדם הרמשת,
(הרעבונןבזה ,הנחש כשרצה לבפל אתחוהמן התורח
והמצוהאזי באעליהקודםביאתאדם,וכביכול(ושדוים
כב ) אין האשה כורתת ברית וכו' ,ועל כן שמעה
לקולוולעצתו,כןהיועצתהיווניםלבעול אתהבחולות
תחילה,הבן הדבר כנ"ל) ,והנה הרעבונןלפי זה ,בעת
הישועה כאשר התתסס הש"י לעמו להראות להם
התנכרות חכמת התורה הנה נעשה הנם עלידי כהן
נדול הרמוז בחכמה ,ועל כן המצוהעליו (ויקרא כא יק
אשה בבתוליה יקח ,אפילו בעולת ישראל אסורה לו,
הבן הדבר
נ)ונראהליעוד ,דהנה אמרו רז"ל (כהוגותג).וצנזרו
על בתולה הנישאתליוםרביעי תבעלוכו',
ולמה דוקא על הנישאת ליום הרביעי ,ונראה לפרש,
דהנהענין תקנת חז"ל (בתולה נדכאתליום רביעי
ונבעלת בחם"טי) נראהלי דהוא עלפי מה שכרעב
בזוהר הקדוש(""בקני)ה'ד'הויזת ומדקבילת דטרא
נובטךהיו"דלתוךהר'ונשטיתה',הנה המשכתהיו"ד
לתוך הד' ,על
דקדושה (הרוטזת לחכמה (שם
ידיזה האשה כורתתבריתלמיקס"4
שעשאהכלי ושוסעת
לחכמתו ורצונו ועצתו של וכו' ,והנה הם רצו חקו
להכניע חכמת התורה ולהנביר חכמתן החיצוניות,
ל כל נזרו בתולה הנישאת ליום הד' דייקא בכדי
להמשיך ח"ו לבתולות ישראל ממוח חכמתם הזוהמא
ויתטשכו אחרי חכמתן,עלכן נעשה הנםעלידי כהן
נדול הרמוז בחכמה ,והא מצווה אשה בבתוליהיקח
וכנ"ל.

ז מח שאמרו רז"ל ("בת כא)
ד)עלפי הדברים תבי
שחיה הפךהנסיי חתום בחותמו של כהן
נדול ,והוא לפלא ,האם היה דרכו של כהן נדול בכל
ה היו
זמן להניח חותמו על פכי השמן הרי שי
ממוניןלהספיקשמניםומנחותויינונםואיןזהמעבודת
כהן נדול ,ונם למה חיה צריך לחתום ,והנראה שזה
היה תוקף הנס ,שעלידי פלא ונם מצאו פךחחים
בחותמו של כהןנדול דבר שלא היה מעולם ,להורות
ו לבפל חכמת חתורת
על האמור ,להיות הימיםיצ
ולהנביר חכמת החיצוניותן הנח התנוסס הש"י עמה
להנביר חכמת הרהרה ,הראה לפלא ואות בשמן
הרומז לחכמה (פנסת פה) גל מקום ששמןזיתמצוי
שם החכמה מצויה (וכש שכתבתי כמה פעמים)

ובמטרה הרמוזה בחכמה( ,ב*נ כהי) מנורה בדרוגן
הרוצה להחכיםידרים ,ומצאו בדרך נסמונח בחותמו
של כהן נדול הרומז לחכמה כמו שכוכבתי לעיל,
וחוב דבר שלא היה מעולם רק שהיה בדרך נס,
ומעתה לא תקשה לך מה שהקשו המפרשים מההית
הנם שליום הראשון ,הוא הנס הנפלא שמששו פך
מונח בחותמו של כהן נדול דבר שלא היה מעשם,
רק להראות חיבת אב לבנים בני בניה של רירה
איטר הש"י התנוסם עמהם בכל ענינים הרומזים
לחכמת התורה ,הבן.
ה)ונר"ט
ץלי נם כן לבאר מעם על מה ממכו את
עצמם חכמי הדור להמליך מלכים מן
ילדוד
הכהניםבימים ההם ,הלא(הדרים קלגיא)ניטבעי"
וכו' ,ונראה לי ,דהנה (וכע"ח שייט פ"י) בודת המלכות
נקראת נר שמקבלת מן נ' יחודים ,הוי"ה אהיקה
(חב"ד) ,הוי"ה אלקי"ם (חג"ת),הוי"האדנ"י(נה"י)
בנימפריא נ"ר ,נם היא נתונה ברמ"חאיבריןדיליה
וביןב'דרועיםהרינ"ר ,נם במדת מלכות אל"ף לס"ד
אדנ"י בנימפריא נ"ר ,ובזהר פרשת תרומה (48נ קט).
נר מצוה תיקתא דשרנא דא בוצינא דדודדאיהו נר
תיקונא דאורייתא דבעל פהוכו' ,כללו של דבר מדת
מלכות נקרא נר ,על כן נם מלך חטראל בעולם הזה
נקרא נר ,וכמו שאמרו לדוד ושמ"ג כאיז) לא תצא עד
אתנו למלחמה ולא תכבה אתנרישראל,וזהו שאמרו
למלכות
רז"ל(ירושלמי שגבש טוניקמפני מהזכה
ספני שהיה וקינו מדליק נרות לחטראל להאיר להן
במבואות האפלים במקום החשך ,חנגה החשמוטטים

שאי

שהאירו

בני פצר חצוכסלוסבת,מטמרהכהניםהנגשים יששכר
שהאירו בזכותן ובצדקתן לכל ישראל והארץ האירה
מכבודן בנם דמנורה בעת שלימת חשךדיונים וכמו
שכתבתי כמה בעמים ,על כן חביט כל ישראל אושר
להם יאחה מלוכח לפי שעה בעת ובעונה הזאתכי
המלוכה נקרא נר אוראל ,ועוד יתבאר אי"ה
ו) ונראה לי עוד פעם על מה ממכו את עצמם
חכמי הדור בעת ההוא ליחן מלוכה
לכהנים הלא נשבעי"י לדוד ,ונראהלי ,דהנה איתא
בזהר (ח"א קטה) וז"ל תא חזי ,דוד זמין ליה למלכא
ולמטרוניתא לנייחא ,מה עבד שני בדיהי דמלכא
בנין רופינם ומאן נינהו דכתיב (תהלים שב  )1כהניך
ילבשו צדק וחסידיך ירננו ,ולויך ירננו מיבעיא ליה
דהאליואיאינוןבריחי דמלכאוכו' ,אמרליה קוב"ה,
דוד לא בעינא לאפרחאאילין ,אמר ליה דוד ,מארי
כד אנת בהיכלך את עביר רעותך ,השתא דזמיננא
לךברעותיקיימא מלה לאקרבאאיליןוכו' ,אמר דוד
(שםי) בעבור דוד עבדך אל תשבפני כהטיחך ,מדורא
דקא סדרנא לא יחוב לאחורא ,אמר ליה קוכ"ה,
חייך אפילו בטאניןדילי לא אחטתכחט אלא כמאנין
דילך עכ"ל ,הנהידוע (ת"ז ט ).צדק הוא מדת מלכות,

הנה כשאמר דוד ,כהניך ילבשו צדק ,היינו ילבשו
מלכורע וממידך ירננו ,והבפיחו הקב"ה שיעשה כן
כמבואר בזהר הנ"ל ,הנהנתקיים הדבר בנם דחנוכה
שהכהנים לבשו הוד מלכות והחסידים ברנה ינילו
בהלל והודאה ,נמצא אדרבא מזה המדרמוכח חביבות
דודלפני הש"י,שקיים הקב"ה בזמן מן הזמניםכפי
המדר ,ואדרבא מזה המדר מוכח בפירוט שזה החש
מלכותלשעהלקייםדברידודומידורו,כדכתיבבעבור
דוד עבדך אל תשבפני כהטיחך מידורא דקא מדרנא
ילדוד אמת
וכו',וכתיב אחרכך (הההם שם טסנשבעי"
ן
ס
כ
וכו' מפרי כפנך אשית לכפש לך ,רק מלו הכהנים
היה מלוכה לשעתא לקיים סדורא דדוד ,על כן (טדבר
קדשת ד כס)היהעלמגינו שלדודציור מטרה להורות
דבנם דמנורהיהיה הוכחה לחביבותדוד,וזהו שאמר
אחר כך (תשמם שם סו) ובהניה אלביש ישע וחסידיה
רנן ירהט שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר לכחטיחי,
והבן.

קכנ

ו)נעבטת הנםעלידי כהנים ,זכור תזכור את אשר
כתבנו (במימן ב') יו"ן בניממריא ב'
פעמים נח"ש דכר ונוקבא שבקליפה נחש בריח נחש
עקלתון ,והנה נעבטה הנם עלידי כהנים ,כה"ןיוחם
ממכר מ' על ממפר יו"ן ,ואות הם' הוא אור הננוז
בנוויה (בטשית ט ק וירא אלקים את האורכי פוג
קניין מה שכתבתי לך (במאמרב' אות ח' ,מאמרי"א
אותו' בשם הרוקח) דעל אות הם'כי פוב ד'תנין,
ולהורותעל ממפר ד' פעמים פ' מם8ר ל"ו נרות ננד
ל"ו פעמים או"ר ונ"ר ומאורו"ת הנזכר בתורה ,הוא
מור אור הננוז בתורה ,אל"ה טלף ל"ה ,היינו ה'
פעמים או"ר הנזכרים במעשה בראשית ביום ראשון
בגימפריא אלף ל"ה ,אל"ה בהחזרת הטלף לטלף הם
ל"ו ,והנה עלידי אור הננוז שהוא נננז בתורהאזי
מבפלין קומת המפרא אחרא דכר וטקבא שבקליפה,
ב' פעמים נח"ש בנימפריאיו"ן בהחשב הן' לת"ש,
והנה בה"ן יותר מספר פ' של אורכי פוב פוביה
נתזבנוויה,ועל הם' ד'תנין לרמז ד' פעמים פ' ,הם
ל"ו נרות ננד ל"ו לשונות אור ונר ומאור שבתורה
שהוא אור הננוז בה ,ה' פעמים אור שליום ראשון
שהוא ממפר אל"ה אלף ל"ה.
רמנה ניתנו הימים להודות ולהלל ,הנה אמרו רז"ל
וברכות ו ).מיום שברא הקב"ה אתעימו לא
היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאת לאה והורתו
שנאמר וגששית כ 1לזג הפעם אודה את י"י ,הנם
שכבר אמרו שארי לשונות של שבח ותהלה ,עם כל
זה לשת הודאה המציאה לאה ,והרבותא בלשת הודאה
שהוא על תוספת פובה,דכיון שנפלה בניםיותרעל
חלקה אמרה לשט הודאה,כן הואבימים האלהניתקן
להודות שהוא על הכמפת פובה ,דהרי האור שנגנז
בתורה הוא המרומז בל"ו לשונות של אור המרומז
בתורה,היינו ה'פעמים אור שבמעשה בראשיתביום
הראשת הנה הואנננזלעתידלבא,והנה כבמפת פובה
ניתןלנולהיותלכינורותלבני ישראל נם בנלווה החל
הזה מעפ קם מהארת אור הננוז הם הל"ו נרות
דחטכה ,הנה החש תוספת פובה סטייך למיסר בזה
הודאה ,ברוך המניד מראשית אחרייך לאשה (היא
ל"ו) הכשיאה לשון הודאה ,חבן.
מאמרז'

בבי

מאמריחוטרכסלוטבת,מאמרגח

העטשכנרט

מאמר ז

שמןלמאור
בוידוברטעמיםלמהנעשההנסעלידישמהונקרא שם המאמרשמןלמאור.
א) סעמ למה עשה הש"י הנם בשמן ,דהנההיוונים
רצו לבפל חכמת התורה ולהנביר חכמות
החיצוניות חכמת ית ,הנה בעת הישועה ליהודים
היתה אורה זו תורה (טמלג סו) ,הנה הפליא הש"י
הנם בשמן הרמוז לחכמה (הקדודיה) ,כענין שאמרו

רז"ל (טיחות פה) וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה
חכמה (שם-ב ע ב) ,ונקועה דייקא,כי תקועה אלפא
לשמן ,ובכל מקום ששמןזיתמצוי שם חכמה כצויה
(וכמו שכתבתי לעיל כמה פעמים)

מאמר ח
מארי האש

בוידוברמעמיםלמהנעשההנסעלידימאור האשוזיורונר,
נקרא המאמרמאוריהאש.
י אור הנר דייקא ,ולא במקרה
א) נעשה הנם עליד
הוא מעשיי"י כי נורא הוא ,נראה לי,
דהנהדרגיו חז"ל (ב-ר ב ד) והארץ היתה תהו (בבל)
ובהו (מדי) וחשך (יון) על פני תהום (מלכות
הרביעית) ,הנה נקרא מלכותית חשך כמו שכתבתי
לעיל (מאמר (ב) אור תורהסימן כ"ה),שהנינוד שלהם
הוא לכח השכליי שבישראל ,והנה השכל הוא הנר
המאיר אל האדם להנחהו ולהדריכהו במענלי צדק,
הלא תראה אפילו הסומא הולך במישורעלפי השכל
אל כל אשר יחפוץ( ,חכמה היא אור כדכתיב (קהלת
ח ח) חכמת אדם תאיך פניו) ,מה שאין כן (שם ב סק
הכסיל בחשך הולךכיעינים לו ולא יראה ,והנה כל
החכמות חיצוניות חם כסילות נגד חכמת התורה,
וכמו שכינה אותם שלטה (פית ס וק אשת כסילות
הומיה וסוררות על כן נקראים חשך %א אור ,והנה
מלכותיון ברצותם לבפל חכמת התורה מהגביר ח"ו
חכמתם החיצוניות הם נקראים חשך*) ,הנה האיר
*) הר"ח
להםהש"יאורהנרהנסיי
לכחשה מן הפבע,וכאיטר הלא תרתוק כשסטן הגדולה
8
רובין עוד ,דחנה ית
(חכמת
מנגדים בחכמתם
בחשכת
פעיתם
לגלוע של

חכמוט

1

הפלסופיא והפבע) לשכל כןכאיודוהע"יביטל הכהגד
וחכמתםוצלישראל שהוא ויהוא הכסיל בחווך ,ואור
השכל שבישראל בתורה
חכמת התורה ,שהיא ועבודה נתקסם לעד ויאסר
למעלה מן הטבע ,והנה אלקיםיהיאוד,ועלכןמזמן
הנם עד סוףהבית הם "8ר
רצו בחכמתם הפבעיית שנינק ולצעדים היתה אורה
(חשך %א אור) לבפל  %תורה במטרה בדרום
חכמת התורה אשר היא הרוצה להחכים ידרים צד
שחיט מתחשך לעולם כמו
למוסה מן הפבע ,על כן
שכתבתי לעיל.
ם
י
ד
ו
ו
ז
(
בעת ישועת ישראל ליה היתה אורה תורה)
שלא כפבע ,להורות שאין חלק לישראל בחכמות
החיצוניות רק הכל על ידי חכמת התורה שהיא
למעלהמן השכלהפבעיי,והנהכל החכמותהחיצוניות
הם אצל התורהכעבדים אצלאדוניהם ,שהעבדעוזב
שכלו וידיעות וסר למיטמעת האדת ,והנה היונים
הרשעים רצו להסקיך את העבדעל האדת ח"ו ,הנח
י זה
הח"ה ויאר לנו בנם שלא כפבע ,יד
נתגברו ישראל עד שנתכפלו אז מישראל חכמת
י חכמת התורה הקדושה ההצובת
החידתיות עליד

אי

חיל

מפי הש"י לסע%ח מן הפבע ,על כן נקבעו הימים
האלה לזכרת לבני "8רא %בנר מצוה הרמח להערה

אורלהאירעיניהם בחכמת חתורה,כי בכלדורוזיר
עומדים

ררי מאמריחרוףכסלוטבורמאמרסומטרתהמאור יששכר
עומדים עלינובפיוטיי החכמות החיצוניות לכפלינו
מתורה ועבודה ,ותנה הנר טצוה הלזה האמגיח
לתורה ,זכרה לבני ישראל לפניי"י עד עולם ,ואם

קמ

בעל נפש ארגה תןעיניךבנר טצוהבימים ההםויאיר
אור שכלך בתורה ותבין נר מצוה ותורה אור9( ,יז

י

לעס נאסר סיסז עם*4

מאמר ט
מנצת המשר

בויסוברטעמיםלמהנעשההנסעלידיהמנורה,ונקראהמאמרמנודתהמאור.
א)נעכרה הנם במנורה הא במקרה הוא ,הנהעיין
את כל העולם ,הנה לבעבור זה קשח ופלמח קנטרה
מה שכתבתי במאמרי
ת
ו
ר
ו
נ
מ
) הלל והודאה
של
'
ז
'
ז
ם
י
נ
ק
ל
כ
ה
ך
מ
ם
י
נ
ק
ם
י
ע
ב
ש
לנצח

(מימן מ"מ) טשם תדרשהו למוכח ואין מן הצורך
לכפול הדברים,ותכין שםנםכןפעם למה הנס הזה
דהנוכה לא נית
ן לכותב כמו שאמרו רז"ל (עמא סט)
ויתורץ לך הכל בהקדמת חז"ל (ההב"ר טו ק דנתקשה
משה במעשה המנורת על פי מה שכתבו תלמידי
הבעש"םעיין שם.
ב) דן8ב הגדה המפורמם בישראל מהר"ד דלידא
כתב במפרועיר דוד ש דרך חפשם ,הא
תתקשה משה במעשה המנורה ,הוא ש פי פ
שטרו רז"ל(9יז שהחץ  )*8בפסוק שמי לש ס 0נקבה
תםעב נבר  48הואשבעים חזהנפלו ההראל כנקבה
עיטורנכסיםהייט ארצותז'עממיןשנעהמןשבעים
אומווע ולעתיד לבא יהיו כזכרים ויירשו את הכל,
ובגמרא (שנגוח  ).8פליגי בעיטור נכסי של הבת
אי חוה כירוטה או כבש חוב ,הנע שא"ש 9ג 9
מיפסקא העמשאכבעלחוב ,ונפקאמינה שמן ההורה
אינה נופלת רקמןהזיבוריתכדין בש חובמן התורה
(ורבנן הוא דחקנו בבינונית) ,והנה מצות המנורה
היא היתהבסגיה לנצח את האומות אשר הם חשך

יא

אי,עלכןמצינושהיהעלמנינו שלדודצורת
המנורה והיו נושאין לפניו במלחמה והיה מנצח,
שכן נצמוה משה במלאכת הטשכן לעשות המנורה
בז' קנים בכדי לנצח ז' אומווע וכשהגיע זמן בנין
בית המקדש שבנאודוד הגלמה ,הואבניןלעדלעולם
עד אשד יסלא כבודי"י את כל הארץ וגבראליירוטו

ייץ

)8
בנגחות ושפזור לס' דגרןלסי משרסס  8סערן ג שצשן
להפליש שףסססתשהקצים שע"ש

את כל השבעים אומווע והנה כהוה כשצוהו הש"י
לקלטות המטרה מן קנים טהבין אשר אוראל לא
ימלו כעת רק כנקבה עישור נכמיז' אומווע אזהיה
קשה לו אם כןכיון שדינם כנקכה רק עישור נכמי
למה נופלים מן העידיות ארץ טבחר הארצות ,זה
הוא שנתקשה בטעשה המנודה ,עיין שם דבריו
באריכות,ולפי זה אנןנמי גימא ,בנס הלזח שננוטה
בזמן שנצחו אתהיוונים ונעשה נם במנורה להורות
עלהנצחון,ונעשהנם בתאורהנמייאנטרהיה מהארת
אור הגנוז אשר הפליא הש"י לעמו להראותם חינוך
לאורהעתיד אשדיגלה הש"ילעמו,חשלידיזהינצחו
את כל הגוים כענין שנאמר (טע" ס ג) והלכו גוים
לאורך וכו' ,הנה פעל הש"י הנם הזה ח' ימים ,ח'
פעמים ז
' קנים חם נ"ו נרות (כמו שכתבתי (פשק
ק
ו
מ
פ
ב
י 78קו)
(חולש קיח כז) א"ל הוי"ה ויאר לנ"ו
וכו') והנהראוי להיות הנם שתהיה ההדלקה הנמיית
קנים להראות שיהיה הנצחון שעי אומות והנה
בחמר מנין דו"ד ,להורות מה שאים מנצחיםעדיין
כל ע' אומותכי נחסרעדיין מלכות בית דוד ,והנה
יום ההוא המקווהלי"י אשריניע תור וזמן להשיב
הטלוכה לבעליה סלכות בית דוד ,אז יהולמו קני
מטרה ע' קנים וינצחו ישראל את כל הע' אומות
ויסלא כבודי"י את כלהשפרץ.
ג)ואגב אומר לך ,בגמרא ברכות פרק
ה
א
ו
ר
ה
מן).
ההחש נברא דהוה קאזיל בעברימינא טל
עליה אריהאיתעבידליהנימאואיתיאלמיניה ,ארטש
לקמיה דרבא אמרליה כל אימתדמפית להרוםבריך
ברוך יטע12ה לי נס במקום הזוע והרי"ף ז"ל שינה
ונע

י'

י

י

בני

טמףחמשיכסט מבתןמטמר קפךהשמן

וכתב בלשונו ,כי מפית להתם אימא ברוך וכו' לא
כבזב בריך ,ונראה לי שהוא בכוונה מכוונת ,דהנה
אמרינן לקמן טס ע"ב) רב יהודה חלש ואתפח ,על
לגביה ר' חנא בגדתאהורבנן אמרוליהבריך רחמנא
דיהבךלןוכו' ,אמרלהו פמרתוןיחימלאודויי ,והקשו
התוס' ותלמידי רבינויונה והא קיימא לן כר' יוחנן
כל ברכהשאין בה מלכותאינה ברכה (ורחמנא הוא
רק הזכרת השם) ,ותירצו דמיירי דאמרו רחמנא
מלכא דעלמא ,והוא דוחק ,דעל כל פנים הוה ליה
לש"ס להקשות ולתרץ כדאקשי לעיל ושם מ) גבי
בנימין רעיא ,ונראה לי דמזה שפפ רבינו הגדול
דבהודאה לאבעינן מלכות ,דהודאה היא ולא ברכה,
והראיה ,דנפקא לן הודאה מן יתרו שאמר (שמותיח ק
י אשרהציל אתכםוכו' ושם לא נזכר מלכות,
ברוךי"
ולדעתי זהו כוונת הרי"ף ז"ל ששינה מלשון הגמרא
שאמרו בריך ברוך וכו' ,ובכדי שלא נפעה דצריכין
ברכה מכהו בהזכרת מלכות ,הנה שינה הרי"ף ז"ל
וכתב אימא ברוךוכו' שהוא רק אמירת הודאהויוצא
ידי חובה בלא הזכרת מלכות ,כן נראהלי ,תיל מגי

תיומה

ברשף שם)

להנה אם אמת נכון הדבר ,מהראויליחן פעם לדבר
לטה לא תצפרך הודאה לומר בה מלכותכאינך

ב) עייזלניל מאמרדס"יג,יד

יששכר

הברכות ,ו"ט לומר על פי מדריגיהם ז"ל בפרשת
חקת (נמףריט כס אז"טיר ישראל מפני מה לא נזכר
י המיםואין אדם מקלס
כחטה שםמפני שנענש עליד
לאיספקלפור שלו ,ולמה שמו של הקב"ה לא נזכר בה
משל לשלפון שעשה סעודה למלך ,אמר המלךאוהבי
שם אמר לו לאו ,אמר אף אניאיני הולך לשם ,אף
כך אמר הקב"ה הואיל שכהגהאינו נזכר שם אףאני
איני נזכר שם עכ"ל ,ומעתה רווחא לן שמעתתא,
הודאה הואבהו"ד צמג רטב) שנפנם בהאבק מלאךעם
קקב ,והנה הנםשניתקןבימי מתתיהו והחשמונאים,
עם כל זהכיון שלא היה התיקון שידיסיכותבית
דוד לא היה התיקתלעולמי עד אשר במהרהבימינו
יתקןעולם במלכותשדי וכסאדודיהיהנכוןלפניי"י
עד עולם( ,ש כן מתתיה"ו בגימפריא מנח"ם ב"ן
עמיא"ל נחמי"ה ב"ן חהטיא"לב) ,אשר הסבלהבידינו
הן המה תריןכחטיחין כהטיח בןיוסף וכלטיח בן דוד,
להורות דגמרהתיקוןלעולמיעדיהיה בזמןהמשיתין
במהרה בימינו) ,על כן בברכת הודאה שהוא בהו"ד,

י דוד,כביר
כיון שלא היהעדיין התיקתעליד

הש"י אינו מקפיד אם אינן מזכירין מלכות שמים
וכמו שכתבתילעיל המדואט הנ"ל שאומר מלך מלכי
ההלכים ית"ש אםאין אוהבי שם אףאניאיני נזכר
שם ,עד אשר במהרה בימינויקויי
ם כט ורושע ג ה)
ובקשו אתי"י אלקיהם ואת דוד מלכם אמן.

מאמרי
פךומשמז

נויוונרטעמים למה נעשההנסעלידיפך דטקא ,נקרא המאמרפךהשמן.
א)אמרו בגמרא ושבחכא ).מצאו פך אחדשהיה מונח

בחותמו של כהן כדול ,הנה הנס לא היה
במקרה למה מצאו דוקא כלי אשר שמו פך( ,ואנס
יתבאר למה היה חתום בהוחמו של כהן גדול וכי
מלקא דעתך שהכהן נדול היה הותם השמנים,ועיין
במאמר (ק כהנים הנגשים (סימו ד)) ,והנראה על פי

דברי האריז"ל מרע"ה שי"ג פ"ו) במעשה דהמן ,שהוא
היהיונק מהנצורות הקשים,נודעכיאותיות מנצפ"ך
ה' נצורות הס ,והנה המן היה יונק מאותיות מ"ג

דמנצפ"ך ,וזרש אשתו מאות צ' ,וחכמיו מאותיות
פ"ךעיין שם ,הנך רואהלפי זה אשר החכמים להרע
מן חכמות חיצוניות המה יונקים משמרי המערות
לאותיות פ"ך דמנצפ"ך*).

ש"נ"ה
"אא  %שימם פט המשט" שמא"ש ק א פ
יששה סט יתת שטפת
יקה ט

עיי

גטתת מתפשרה מוסד שד אור ,הטד ואיפו מפארם

בתפארת

בני

משריחדשיכסלופצת,מאמר קפךהשמן

בתפארת ,ומשםמתפיל להחשלות החכמה אבא,עלכז בע"ד
שאם גבוהות נצח והוד משםיותר התגלות החכמות על כן
גם הקלישת שיתקין  %שמרי הגבורות אותן שיניקתם
 %שכצי גבורות פ"ך ,הן המה חכמים להרע לחכמות
שגלמיותחיצונית ,דשן הדבר היטב.

) עיקר התגברות
להנד; כבר בתבנה (פאצ ד י18יי
היונים היה ,להיוונם נינקד לחכמת התורה
ורצולהגביר חכמתהחיצוניותיוניות הנהלפי הנראה
בודאי היתה יניקתם משמרי גבורות פ"ך נבורות
נצחוהוד(,והיויכוליםלהגביר אזן עצמםבזה מחמת
הפנםשנגע הס"מ בכףירךיעקבונפנםההו"ד,ובהדי
הוצא לקי כרבא נצ"ח( ,עלכן תראה כףירךיעקב,
כ"ףהיינו פ"ך) ,על כן באלף החמישי בחינת הו"ד
כלהיום דו"ה הישך הו"ד סוד רן8גי")והודי נהפך
עלי וכו' ,ונקדם החורבן עוד עק"ב שנה מן האלף
הרביעי סוד (ברגשית ג  )18ואתה תשופנו עק"ב כי
בהדי הוצא וכו'),כית שהיה להם התגברות חכמות
חיצוניות כדחזינן בחכמי המן כאשר למרט מדברי

ןזלה"ה.
טי

חשעתה תבין ,בעת הישועה בזמן חנם מצאו פ"ך
דייקא ,וחותם שלכהןגדולדייקא,כי קכהן
בחכמה,לרמז
הדיופבנצח,כהן סתם בחסד,כהן
י
ד
נ
עלהחכמה הקדחצהשנתגליתבפ"ךנצחוהוד ומכפלת
כל חכמות חיצוניווע הבן הדבר היפב ,בהבינך זה,
תבק דברי חז"לנשיקינ) שאמרו ביעקב שחזר על
פכי"םקפנים בעת שנאבקעמו הס"ם ,תשמרו קפנים,
כי באמת המחקפניםב'נבורות האחרונותדסנצפ"ך,
הבן הדבר ,אחז כא לול מאמרד 0עשלז4
ר עוד פעם הפ"ך ,אמרה חנה (שמ"א ג 9
ב)האומ
רמה קרני בל"י ,ודרשו חז"ל (מטיהי).
(ויהוא) שמשחוהו
רמה קרני ולא רמה פכי,
יללמה) שנכחכח בקרן
בפך לא נכפפה מלכותם דוד
אה
ש(
נחשכה מלכורת ,הנה(פיה  0מלך בבהשפפיעבוד
כ
ינת הגבורות קדהטות
ארץ ,וצריך להיות מבחי
מנצפ"ךבא כן ס"נ(טל"ך)צ' (טל"ך)פ"ך(יטל"ך)
כנודע (שרעיהשרי "5ק ,והנהג' גבורות הראשוטתיש
י המה בחג"ת שהםהעיקרוהקרן ,מה
לבטתןקרן,כ

יר

עי

א)
ג)
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יששכר

קנך

שאין כן נה"י באים תמיד בשד תוספות ש קמי

שנמשחבקרן נמשכהמלכורע ,מהשאיןכןמי שנמשח
בפך הוא מלכות רק לשעה לא נחשכה מלכורע.
עוד נראהלי ,הנה פ"ך בגימפריא ימל"ך ,מהשאין
כן קר"ן בנימפריא ימל"ך לעל"ם וע"ד ,על כן
מי שנכהטח בקרן נכהתה מלכורעכי נרמז לו מלוכה
קיימת לעולם ועד ,מה שאין כן פ"ך ימל"ך מלכות

לשעריה.

גונזה תבין היאך התירו לעצמם הכמי הדור ליחן
מלוכה לחשמונאים הלא (הגלים קלנ קק נשבע
י"י לדוד וכו' ,ולפי הנ"ל יונח ,דחכמי הדור ראו כן
תמהו ,ראו שנעשה להם נס בפ"ך הבינו דשערטש
קיימאלון מלכותלשעריה ,וזה מה שנראהלי בכונת
הנסרא,במנית תענית (פוש) אסרו וכשנברהידבית
חשמונאי ,ובגמרא שגת גא ):שינו וכשגברה מלכות
וט' מצאו פ"ךוכו',כוונת הגמראלהורותן מה שמצאו
להם פך ,הבינו חכמי הדור שהשינה ידם למלוכה
לשעריה ,וזהו ש"ש לפרש בפסוק (חחים שם ט) כהניה

ע(ב"ם%ת הנם,אז)
(היינוההשמונאים)אלבישיט

וחסידיה רנן ירננו (בהלל והודאה) ,שם אצמיח קרן
לדוד (רצ"ל אדרבא כהשם ניכר צמיחת קרן לדוד),
דחנה כשמצאו להם פך הבינו דשעתא קיימא לחת
טלוכה לשעונה כענין רמיזת הנ"ך יטל"ך לשעתה,
ה לאלעולםועד,הרי(מטיהיג ).כשפומקקלו לאדם
ימ
גדולה פוסקים לו לעולם וכו' ,אבל זה אי אפשר
דמתנת מלוכה כיון שכבר ניתן המלוכה לזרע דוד
שנכהשח בקר"ן לרמז ימל"ך לעל"ם חו"ד ,אם כן
אדרבא מהם מוכח ונשמע יום המשוה שתחזור
המלוכה לבעליהלמי שנכהשח בקרן,וזהו שם אצמיח
קר"ן לדוד ,שממנויצא חופרסנזע השי משיח צדקם
י"י מל"ךי"י מל"ךי"י ימל"ךבנימפריא כהשי"ח,בין
והתבונן.
ובזה התבתן נםגן ,שעלכן נעשה נס להחשמונאים
בפ"ך ,להתכונן בזה ימל"ך ,ד,פערנא קיימא
להו מלוכה לשע"מ תשחר כך תוחזר המלוכהלבעליה
למי שנכהשח בקרן ,על כןנקישה הנם בנ"ר ,הוספת
מסררקר"ןעל מספר "6ךהחשנ"ר,וזהו נםכןהמובן
לך ,שםאצמיחקר"ןלדודערכתינ"רלמשיחי,ערכתי
נ"רהניסיי בהוספת הפ"ךלהורותעלמשיחי במהרה
ביסיט אסן

צין

בנבי

מאמריחדשיכסלוטבת,מהמרי,פךהשמן

ג)דעוכי אבאר לך טעם שנעשה הנם בפך דייקא,
הנה כברביארתי לך הס"מ נאבקעםיעקב
תנע בכף ירכו ונפגם ההוד כידוע (זח"ג רמי) ,והנה
בימים ההם בזמן הזה בא מתתיהו עם בית דינו
לתקן מדת הוד (פרע"ח שי-ס פ-ד),וחזקנו הודאה על הנס
שנעשה כימים ההם ,והנה תמצא ביעקב שאמר
להמלאך הנ"ל (ברחשיה לב כז) לא אשלחךוכו'וגילה לו
המלאך (שם בם) לאיעקביאמרעוד שמךכי אםישראל,
שהוא יש"ר א"ל ,כענין הנאמר בהושע (יב ה) וישר

אל מלאך וכו' ,ומה שייכות היה לו זה בכאן ,אבל
הוא לדעתי ,שאמר לו יעקב לא אשלחך כי אם
ברכתני,וגילהלושזהו ברכתושיהיה שמויש"ר א"ל,
היינו שיקח מידו אותיות א"ל שהם חיות הקדהטה
שבו והוא יהיה למ"מ ,והנה חותמו של כהן שהוא
איש חמד הוא נעשה מרכבה לשם א"ל (תהלים נב נ)
חסד א"ל כל היום ,ואפילו כהן גדול הנה נקרא א"ל
עליוןעיין בזהר (ח-ב קפח ) כשמגיע לתהלות לא"ל

ן לסיקם קדם סלכא עילאה ,והנה
עליון וכו'צריכי
בכאן כאשר נבר אויב בשעת הקטרוג אזי נפסקה
הנבואה עלכי נפגם ההוד כשנאבק עם יעקב ,על כן
נתגבראז מלכותיוןעל התורה ומצותיה ,הנה הפועל
ישועות כאשר התנוסס עם עמו ישראל ,הנה מצאו

פ"ך (בגימטריא מ"מ) דייקא ,מונח בחותמו של כהן
גדול היינו שם א"ל ,להורות אשר בני ישראל כיון
שהשם איל בידם מאביהם "טרא"ל סבא קדישא ,הנה
חיות הס"מ בידם ואין כח לקטרוגו ,כענין דבר
הגחתם בחותם שאינו יכול לצאת חוץ ולהתגלות
ישראל במהרהיהזציא
כי החותם מעכבו,
י
י
ד
י
ת
ע
ו
כל בלעו מפיו
רמכל הדברים האלה תבין למה מצאו דוקא פך,
ולמה היה מונח בחותמו של כהן גדול ,וכי
כך היה דרכו של כהן נדול לחתום כלי השמנים
בחותמו ,הרי לזה היו ממונים על היינות ושמנים
וסלתות ,וביותר קשה לאיזהענין היה צריך הכהן
להתום בחותמו ,אך הוא דברניסיי אשר אירע
גדי
לשעה שהיה כך ,להורותלנועל הדבר הנעלםשביטלו
בשמים כחו של מ"ת(בגימטריא פ"ך)עלידי החותם
של כהןגדול שהוא חושם בשם א"ל ,הבן הדבר.
למעתה לא יקשה לך בשום אופן מה היה הנם של
יום הראשה ,דהרי הוא היה הנס המופלא

יששכו

שטצאז פך (דייקא) דבר שלא היה בטציאות בבית
המקדש שיהיה פך ויהיה חתום בחותמו של כהן
גדול ,וחכמי הדורהבינו שהוא בגס להורותעל הדבר
הנעלם הנ"ל
ד) רעדנו זאת אדרהט לך מעין הנ"ל ובירור שאת,
מצאו דוקאכלי אשר שמו פך ,אמרו בנמרא
(ברכות ג) כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין
בדילין ממנו שנאמר ובני רשף ינביהועוףואין עוף
אלא תורה שנאמר התעיף וכו'ואין רשף אלאמזיקין
שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי ,וכתב
י יההטע (יזו הפלאה כתוגות
הרב הגאון הגדול בעל פנ
) הא דאין רשף אלא מזיקין,היינו הס"מ (בהסיר
ממנו א"ל) ונוקבא דיליה לילי"ת בגימטריא רש"ף,
והנה תור"ה הוא בגימטריא שלהם עם אותיות א"ל,
להורותכי עלידי תורה יכולין לבטל כחם וחיותם
אשר הוא שם א"לעיין שם ,ומעתה תתבונן בכאן
שמצאו פ"ך ,הנה אותך'היא פשופה והואבגימטריא
ת"ק ,הנהפ"ך הוא רש"ף אשר המההמזיקין ועלמא,
אבל הפה ולתופים בחותם נהק נדה שם א"ל בנ"ל,
ואז הם בגימטריא תור"ה (שרצו היונים לבטל ,הבן
הדבר),ועלידי הרהרה לאירעו ולאישחיהוכי מלאה
הארץ דעה על ידי הנר טצוה הרמוז לישירה אור
השוטרת מן המזיקץ וכנ"ל ,ומזה תתבונן גםכן מנק
תק"ף בהמות(מניןשעי"ר
המנחה ששלחיעקב
הנשלח לעזאזל ביום הכפורים) קודם שנאבק עמו
המלאך והקב"ה קרא ליעקב א"ל ,הבן מאוד הדברים
ן ליק שבהות
ותן יעדה לא"ל המגלה תעלומורע (ויי

"

יישיר

פתר  4סי 16ה דף ב ע4ג4

ה הנס בפך ,כבר כוזבנו גזה
ה)אומר לך עוד,נקיע
ך
נ
(לית מאמר ג סימן לא) חנוכה שהניחה
למעלה מעשרים פסולה שנח ננ  4כתבנו הרמז בזה
דהנה תרי"ג מצותדאורייתא הטבע מצותדרבנן בהם
נשלם מנין כת"ר ,והנה זאת הטצוה דרבנן היא
האחרונה ,ובה נשלם מנין כת"ד שהיא בגיממריא
עשרי"ם ,על כן הניחה למעלה מעשרים פסולה ,וגם
תרי"ג אותיות הם בעשרת הדברותעד אשר לרעך,
ותיבות שטר לרעך הםז' אותיות בהם נרמזז' מצות
דרבנן,והנהמצוה האחרונההיא אותר,ש קהניחה
למעלה 0ןרפסיה,והנהעדהיוםהיוכברבעמם כל
המצות עד אות כ"ף של לרעך ואות ך'עדיין לא
אלה

בני טייישי

כסלוטבועמסטרש,רושעהוא

נתגלה ,והנה כשבאוימיהשיום להשלים מצוה נגד
אותכ"ף,מצאופ"ךלהורות שבאזמן המצוהלהשלים
כלז"ר והוא ננד אות כ"ף ,אתנון דדין כאתוון דדין
פ"ך כ"ף ,ומעתה נם כן לא יקשה לך למה מדליקין
ביום הראשון ומהו הנס שנעשה בו ,דהרי הוא היום
איטר ראו שטחגלית המצוה הזאת לברך עליה שטר
קדשנו במצותיו וצונו ,הבן
ו)עוד אומר לך ,נקךטה הנס בפ"ך (פרן בך' דאי"ק

בגימפריא עפי"ר ,להורות דהוא קצת הארה

יששכר

קנה

ק אור הגנוז ומן אורו של סלך הכהטיה אשר יאיר
לנו אחר השלמת מלכות שעי"ר ,ובפרפ לפי מה
שכתבע (פטר בסימו ח"י ,חאפר ד סימן ש שהביכה לא
היתה פחותה מאלף פכין ,כמו בכל מקום הברכה
העליונה אינה פחותה מאלף ,והדליקו מהם ח' פכים,
נשארו תתקצ"ב בניממריא עו"ל מלכו"ת שמי"ם
ובניממריא באור"ו ש"ל מל"ך הכהטי"ח אשר יהיה
בהשלמת שלימת שעיר ,על כן נעבטה הנס בפ"ך
בניממריא שעי"ר כנ"ל.

מאמר יא
רטשתדשא

נויונר מההיההנסביום ראשון אשרעמדועליוכלהפוסקים,וידוברבזה
כמהפעמיםלפי קטשכלנו,ונקרא בשם המאמרהזהראשוןהוא.
ן במאמר הקודם (ישמר ק (פר השמן סימן נ' כי החכמההיא אבא ים) ואבאיסד ברתא(הימם
א)עיי
(מ"י
וסימן ד') ותבין מפלאות תמים דעיםאיטר קו כק כשם בחכמה עשית מלאה הארע (השייגה)
זה היה הנס המופלא של יום הראשון מה שמצאו קניניך (ש"א נ) הארץ היא המלכות ,והנה נזדמן להם

פר דייקא כלי שלא היו כחטמשין בו בבית המקדש,
ונם מה שהיה חתום בחותמו של כהן נדול דבר שלא
היה במציאות מעולם,כי הכהן נדול לא היה חורזם
השברים מעולם,כיהיו ממוניםעל זה להספיקיינות
שמנים וסלתווע אבל היה הדבר הזה בנס שהראה
להם הש"י בזה איך נתבמל כח המקמרינים ונתנכר
ן שם דבר נפלא
כח התורה אור,עיי
ב)ע"ן עוד במאמר הנ"ל (מימן ה') ותראה שעיקר
מצות הדלקה נתנלה להם ביום הראשון
במציאת פך שהוא בנם דבר שלאהיו כשתשטין בו,
רק היה להורות על אות כ"ף של אשר לרעך אשר
בה תלוי מצות נר חנוכה המצוה האחרונה שבכל
המצות פ"ךכ"י ,הבן.
נ)
במאמר ע) אור תורה (סימן י"ב) ותבין
שעיקר הנם היהביום הראשון מה שנזדמן
להם לעבודה הראשונה שמן פהור (חכמה) כי שמן
רמז לחכמה ,וכל מקום ששמן זית מצוי שם חכמה
מצויה כמו שכהסב (שנ"ב ב) וישלח יואב תקועה
ויקח כחטםאיטה חכמה (מטרה פה).כי תקועה אלפא
לשמן ,וכבר כהצנע (שם) שלקח אשה חכמה דייקא,

עיין

י

בנם לעבודה הראשונה שמן (חכמה) למנורה הרומזת
לסלכורע בכדי לבשרם שנמתקו הדינים של המלכות
עלידי אור התורה ,אם כן ביום הראשת היה תוקף
הנס,ועיין שם במאסר הנ"ל באריכוות
עוד שם במאמר (ב) הנ"ל (סימןי"נ) מלכות
ד)
ית רצו לבמל התורה אשר בה ננוז האור
הרחשת הננוז (כמו שכתבתי שם) ,והנה כשהתנוסס
הש"י לישראל וכיפל את כח פלכותיון ,הנה האיר
להםביום ההוא רמז להארת אורהננוז בתורה,עלכן
בו ביום התחילו בנזירת היוצר בהארת המנורה
הרמוזה לתורה שבה הוא אור הננוז ,ועיין שם
באריכות הנס המופלא
עוד במאמר (ב) הנ"ל (סימן ח"י) ברכה של
ה)
מעלה אינה פחותה מאלף כמבואר בזהר
("4א קמא ).ובתלמודא דירן ,ואם כן בכאן על כרחך
לא היתה הברכה פחותה מן שיעור אלף פכין ,והנה
ח' מהןהדליקו בח'ימים ונשארועדלעתיד תתקצ"ב
פכין בנימפריא עו"ל טלכו"ת שמי"םשיהיה מלכות
שמים שלימה באור"ו ש"ל סל"ך המכי"ח (נם כן
כנ"ל) ,ואם כן שהיתה הברכה אלף פכץ
ם
הנה

עיין

עיין
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הנה הפך הפבעיי נתכפל והיה כלא היה ,ה1ל כל
קבעו נם יום הראשון להודות ולהלל ולהדלקה ,וזהו
שאומרים בנוסה ההודאה וקבעו שמנת (בחיבור
הימים)ימי חנוכה,עיין שם במאמר הנ"לותבין
ןעחן שם עוד (באות ך') תקנו  1"7נרות ננד האור
הננוז ששימש ל"ו שעות,וכן הם בתורה ביום
ראשון דמעשה בראשית ה' פעמים או"ר בגימפריא
אלף ל"ה ובהחזרת השלף לחלף סוד הכתוב עכהט
לב ל) איכה ירדוף אחד אלף ,הנה יהיה מספר ל"ו
ושם ם יב) אל"ה יעמדו לברך את העם ,והנה ביום
הראשוןתיכף כשנתגלה הברכההעליונהאינה פחותה
משלף ,הוא סוד החלף ומריקין נר] אחד,ובזאריהיסים
ן שם במקזמז הנ"ל
ל"ה נרווח הבן הדבר,ועיי
ו) ובאלה הדברים תמצא פוב פעם למה לא תקנו
ספיקא דיומאלימי חנוכה (כמו שהקשו
הפוסקים (אבודרהם חעכה)) ,והוא ,דאז היה פ' ימים,
והנה אות הפ' הנה ראשהימין כפוף להרכה להורות
מה שאסרו בזהר (חוח ג) פובךננוו בנווך(היינו סוד
אור הננוז שהוא הפ' הראשונה בהערה (בראשית א ק
וירא אלקים את האורכי פוב) ,והנהבימי חנוכה גם
כעת נתגלה בכל שנה מהארת אור הננוז כמו שכתב
הרוקח ז"ל (פיטו יכה) דעל אות הפי דכי פו"ב ד'
תנין ,לרמז ד'פעסים פ' הוא מספרל"ו נרות חעכה,
עלכן לא תקנוספיקאדיומא דאזהיה פ'יסים ,חשות
הפ' מרמז כעתעל פובך נעז בנווך ,ובאמת בחנוכה
"םגילוי והארה והתפיפות מעט מן האור הננוז,
והבן( ,דקיטר גיק סק.
ז) עדךאציין לך דבר נחמד להשכיל בחכמה ,הנה
(ח"קברעיא מהימנא פרשת תצא (דף רפ"ב
ע"א)וזהו לשונו ואנתאליהודסליקתוכו' נחות לנבה
וכו' ומלאכין דבעלה ברא האבא ואימאו' כסיאו לה
(היינו לשכינה ה' אחרונה איתקריאת סנורהעיין
בכתבי האריז"ל (יק*ה בהעלותך 4טצר45צ)) דמעפפין לה
כהטיתנדפין אב"נית"ץ ובל"ודתלייןמנייהו כחשבת
ל"ו ודאי (היינו שארי ל"ו אותיות של שם מ"ב)
איחו שרפי"םעומדים ממעל ל"ו עכ"ל ,והנההישים
כשרצו לבעל התורה שהפריד היהודהשייו "מ
(כשא תג פה 4ב מ5ן ק אמרןלישראל כתבן לכםעל
קרען השו"ר (השם הראשון של שם מ"ב נטנ" 5שאח

יששכר

(ר"ל) בנימפריא שוחר ,והשם הנ"ל הוא בקר"ן
והתחלה ,וממנו תלויים ל"ו אותיות) אין לכם חלק
וכו' ,מם"מאתביןלפי זה למה תקנול"ונרוועותבין
הארת יום הראשון שתקנו בעת ההטועה שהאירח

המנורה.
ל ותדע את אשר דורשי רשומות (טהרתו
ח)דרע,טכי

יף חעכה)דרגיו(ישע"  1ב)שרפיםעומדים
ממעל לו ,רמז ש נר הענה ,שרפים(הייע השמשים
ששורפין ומדליקין בהם את הנרות) עומדים ססעל
ל"ו (רצ"ליעמידואותן למעלהמן הל"ונרווע ותראח
כמה נדלה ושנבה למעלה ראחט נבואתישראלעלידי
ההערה).

פ)עשן במאמר ש)תורהאורלמימןה') מהשכתבתי

שם גשם הרב הקדחם הרוקח ז"ל ,נסמך
בהורה שמן ונרות (הרוטז לנר חנוכח) לסוכווע ללמד
ן שם,
פה פוכות ח' יסים אף חעכה ח' יסיםעיי
ומעתה יחורץ נם כן קהטיות הפוסקים למה קבעו
נם ביום הריהטת יום פוב והדלקה הרי בז לכאורה
לא נעשה הנם ,הנה 8ט לומרלפי הנ"לדודאי חכמי
הדור בקביעתם המצוה לדורות קרא אשכחו ודרשו
מסוכים מן ההורה ~מודימי חנוכחשיהיו ח'ימים
כסוסוכוועוהבינו הדברמן ההורח אשררצתדחפיי
שיהיההקביעותח'ימיםדייקתןוזהושפירשעבנמרא
דמקשי בנמרא מאי חעכה( ,הנח אי אפשר לומר
דהמקשה לא ידע עד היום מימי חעכה הנקבעים
בגבראל לדורות (עיי",ט בעה"י) ,על כרחך לומר
דמיבעיא ליה מהו קריאת שם חנוכה ,ואם גן לפי
זה אנחנו לא נדע מהו התירוץ) דתנו רבנן כשנכנסו
יוניםוכו',ונםכן מהו מה שאמר לשנה אחרתקבעום
וכף למה דוקא בשנה האחרת %א תיכף בשנה
הראשונה ,הנ"ליתכן הכל ,דבאמתידעותיכף
ק המסיטת אשר רצון הש"י שיהיה קביעותימי
חעכה ח' ימים ,אבל בשנה ראמטונח סברו באפשר
יתחקו קביעות הימים מן יום כ"ו וכש אז והלאה
תדליק המנורה בנם עוד ח' ימים ,אבל כמהשר אחר
כך ראו שלא דלקה הכבורח רק ח'ימים בק הכל,אז
הביע דכוונת מסיכות התורה שיתחקוימי חעכח
יום כ"הומןאזוחלאהח'יסים,עלכן קרזלליטבם
האלה חעכה חעכ"ח ,חבןהענק.
מאמרי"ב
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קכו

מאמר יב

זאתחנוכה
בויוברמעלתיוםהאחרוןיוםהח'ימיחנוכה אשרנקרא בשםבישראל

זאתחנוכה,ולמה נקרא בשםהזה,ושם המאמר נקראגםכןזאתחנוכה,
וידוברבועוד כמהענינים.
ם השמיני דחנוכה מנהנבני ישראל לקרוא את הנדולה לא קא השפינןלחינוך שלםכי לא היתה אז
א)יו
שמו זאת הנוכה הא דבר ריק הוא ,ואען נאולה שלימה,כי היו כבמעבדים למלכי פרס ומדי,
ושומרעלפי מה שכואבתי כמהפעמים שעלכן קראו ועיקרהחינוךהיהבימיההשסונאים),וחינוךהשליטי
אשריהיה במהרה בימיט בבית השליטי (והוא נגד
לימים האלה הנוכה שהוא חינוך והרנל לנאולה
העתידה בסהרהבימיט,והנהבחנוכהקוריןבנשיאים ,יעקב שקראו בית) יהיה במרחשון הוא ההדש של
הובא בילקופ (שם 4הנך רואה
מנשה הנרמז
וביום חה' קורין מן הנשיא דסנשה עד כן עשה את
י
נ
ר
ד
מ
ב
המנורהופסחאבעי,ואקדיםלך את אשר כברפירוטנו כל ההינוכים של כל המקדשים הלא המה בחדשי
(תשוי מאסר הסימן ז) בפסוק ומאמרובני קרה (תהלים פ ג) בניה של רהל ונהלים קיג ס)מושיבי עקרת הבי"ת אם
לפני אפריםובנימין ומנשה עוררה את נבורתך ולכה הבנים שמחה ,והנה חינוך האהרון במהרה בימיט
אשר יהיה במרהשון הנה יהיה כננד יעקב שקראו
לרצועתה לנו ,ונט להתבונן בפסוק הזה מאישייפי
דהנך נ' שכפים להזכירם לנטועה יותר מכל שבפי בי"וע והואיתקייםלעולמיעדכייעקב מדתו אמת
(פ"אז ס תתן אמתליעקב ,הואהכילהימיו והשמאל
ישורון,ונם יקשהדנקפינהו שלא כסדרהדגלים הטלא
כסדר התולדות ,והפסיק בבנימיןבין האחים אפרים והאמצע כענין תיבת אמת שהוא באל"ף בי"ת
ומנשה ,וכבר דרורנו בזה ,ש פי מה שאמרו רז"ל הראשית והאחרית והאמצע,וכיתשיהיה הבית ננד
(מ"ר  1ה) שהמשכו בימי כהנה נשלם בכ"ה כסלו יעקב שמדתו אמת הנה קהשפא קאיויכת הביתלעד
וצוה הש"י להמתין בחנוכתועדניסן ירה שנולדבו לעולם ,ויהיה חיטך הבית במרדהטון (אמצעי בין
יצחק,ונמצאשנתביישכסלוהשילםלו הקב"הבהנוכה ההינוכים הראשונים ,כי מדת יעקב אמצעי מדת
תפארת כידוע מי"א )) נקרא ירה בשל ,שאלו
בימי ההשסונאים ,והנה מקדש ראשון בימי שלמה
שי
נשלם בירה בול הוא מרחשון ,וצוה הש"י להמתין האותיות בתורת אמת הם הראש (ב' דבראשית)
עד ירה האיתנים תשרי ,ונמצא שבבייש מרחשון והאמצע (ו' דנהון) והסוף (ל' דכל ישראל) ,והנה
עתיד השי"ת לשלם לו לעתיד במהרהבימינויהיה נשלם נם הבית הראשון בירה בול ,אבל צוה הש"י
להמתין בהנוכתו עד תשרי ,כי חנוכת מרחשת לא
ז כל זה בילקופ מלכים (ה"נ קוק)
חיטך במרחשת(עיי
ומעמא רבה איחגייהו בהנהו היטכים דמיבעיא יהיה עד לעתידכי הוא הדש אמצעי של בניה של
למיעבדינהו בחדשים שלבני רחל (זרא קנך) שנקראת רהל ,והנהעוד פעמא רבה מה שהחינוךלעתידיהיה
עקרתהביוץכי שי סדרהדנלים הנהדנל הראשון במרחשון ,שבחדש הזה בנדובני ישראל בדוד מלכם
יהודה תושכרזכרוןננדהדשיניסואיירפית,ראובן יקפיא יב לב) 51עש ירנעם את החג בחדש הכנסיני
ההדש אשר בדה מלב"ו בו"ל כנ"ל ,ואמרו אז ראה
שמעון נדננד תמת אב אלול,ודנל הג'אושרים מנשה
בנימין ננד תשרי מרדפכן כסלו ,הנה היה החינוך ביתך דוד ,הנה בחדש הזה כמהרת בימיט יתקט
י משיה בן דוד מעשן ג ק
הראשוןוטלבית המקדש הראשת (שהחשננד אברהם) ישראל בחינוך הביתבימ
י אלקיהם ואת דוד מלכס.
(פזים פח ).שקראו הר בירה תשרי שהחש החדש של
ויבקשו אתי"
אפרים ,וחיטך בית שני שהוא כטד יצחק (שקראו דגה יהיה ההינוך לעתיד במהרה בימיט בחדש
המניע למנש"ה אותיות נשם"ה ,החדש הזה
שדה) היה חהינוך בימי ההשבתאים בכסלו הוא
ההדש שלבנימיך(חינוךביתשניבימיאנשי כנמת (היינו מרחשת) הוא פי ספריצירה (ס"ה)שייך
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עם חוש הריח והוא הדבר שהנשמה נהנה ממנו ולא
הנוף( ,והחטט הזה לא נכתבנבי חמא אדם הראשון,
0ה שאין כן שארי החרטים כולם נזכרו שם כמו
שכתבתי כמה פעמים ,עלכן החוש הזה הוארוחניי
כעין קודם החטא) ,על כן משיח צדקינו הוא אד"ם
,העוף חיגות ארם דוד משיה] ישתמש בחלט הזה(ישעי ק
והריחוביראתי"י,עלכןיהיההחינוך בחדש מרחשון
חדש הריח אשר ישתמש בו משיח גלנ~ו של אדם,
והוא חדש השייך למנש"ה אותיות נשמ"ה הנהנה
ק הריח.
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האיר הש"י את עיני
המקראי
קידש(בראוית מא ש)ויקראיוסף את שם הבכור
טרשהכינשני אלקים את כלעמלי ואת כלביתאבי,
דקשה מאד ,דחנה מה שאמר ששכה בגדולתו את
כלעניוויסוריו זה ניחא ,אבל מה שאמר ששכח את
יכמוהו
כלביתאביו לאיתכןלומר כזאתעל קדושי"
שנפכח את אביו הקדוש העת ביתו שבפי ישורון
קדשיי עליון ,אבל עלפי דברינו הנ"ל יתכן שאמר
ב' מעמים ש קריאת השם מנשה ,פעם א' מנשה
הוא לשון שכחה ,מורהכינשני אלקים את כלעמלי,
פעם ב' ואת כל בית אבי ,היינו מהראוי לקראו
סנש"ה שהוא אותיות נשם"הכי גחדשויהיה חיטך
ביתאביויעקב,כי בית הראשוןננד אברהם שקראו
הר וביתשני ננד יצחק שקראו שדה ובית הנ' ננד

י

יהבה

יאכר

יעקב שקראו בית ,והואיהיהבניןקיים כמו הנשמה
שהיאקיימתברוחניותו נמצא ואת כלביתאביאינו
קאי שנשני רק הואעניןבפניעצמווהבן
י אלקינו את כל אלה ,הגה
אוששי אשר הראנוי"
תבין ,ימי החנוכה אשר שילם הש"י להדרו
כסלו עבור שנשלם בו הכנטכן ולא חנכיתו שילם לו
הקב"הבימי החשמונאים ,והנהימי חטכה הן המה
חינוך והרנל לנאולה האחרונה שיאיר אור הננוז
י בראשית בבית המקדש
כשלימות כמו בששתימ
ה
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ח
במרחשון חדש
השייך למנש"ה וכמו שכתבתילעיל ,הנהבימי חטכה
מסיימיןוקוריןביוםהשמינינשיאלבני מנשהוקורין
עד בהעלותך אתהנרותוכו',חייט מהשיאיר הקב"ה
בבית המקדש השלטטי שיהיה חינוכו בחדש המגיע
למנשה,עלכןקוראין אעםהיום כלביתישראל זא"ת
חנוכ"ה ,זאת הוא החיטך המקווה לישראל ,הייט
החיטךשיהיה בחדש (המקווה) נחמש) למנשה אשר
לזה קראיוסף אתשמומנש"ה,כי המקדשהזהשיהיה
חינוכו בחדשו הא כעין נשם"ה לבתים הקודמים,
ויהיהרוחני מן השמיטויהיהקיים לעד,וזהו שאמר
יוסף ואת כל בי"ח אב"י כנ"ל.

דמעתה תנין נם בן למה נקבעוהיסיםימי חנוכה
דוקא בסדר מקץ,הבן.

מאמר יג
חט מדר
בוידוברלמהימי חטכה המהתמידבסדרמקץ,ונקרא המאמרישסדר.
א) מעם למה קביעותימי חנוכה הם תמיד בסדר אלפים הוא ח'פעמים נ"ר ,לזה רמזה הססורה למנות
מקץ ,אמר כבוד מחותני הרב הקדוש נם התיבותנחירמנין מספרןרומזין לחשכה,עדכאן

המקובל מהרצ"ה מזידמהטוב זצוק"ל ,המסורה מנאה
בכל סדד מפרשיות התורה כמה פסוקים "פ בה,
ובסדר מקץ נמנו נם התיבונך ("ט עוד כמה סדרים
שנמת גםכן התיבונך ואנחשבעניינויגענו להטציא
פעמיםכי באמת פעמאבעי מה נשתנס והםאלפיים
כ"ה,וההא,להיותקביעות חטכה נפרשהזגומתחעין
ביום כ"ה לחונט ,ומלריקין ודכינה יסים ,והנה ב'

דבריוחטפתותיודוגבוו4ויה"י מק"ץבנימפריא ב"א
זבח ב אלמה]ח'נ"ר,עלכן קדאולימים האלה חטכ"ה
ראשי תיבותףד נרות ובחדש כסלו ןץתחלוק.

י הנוכה במדר
ב)עוד אומר לך פעם לקביעותימ
מקץדייקכן עלפי שאסרודורוני רהוטות
ההשת אשף48 8ב ע4י מג ששפר וש) במה שאמריוסף
וחם"ש

ב"מ משטףחרשיכמלוטבונןמאמריד ,עףהשובבים 4עטעט83ר
(נר 8 "*8איחם"ש את ארץ מצרים ,היתה הכוונה
על נ' מצות אלו (בקשו הישים לסמל מישראל) והם
חדש שבת מילה רוהטי תיבות חם"ש ,וכתב הרב
מו' חיד"א זלה"ה בספרו ראש דוד (מקץ לא ע"א
ההנפדעי
ם שרצוהיונים דוקא לכפל נ' מצות אלו ,ועוד
מצינו להם (נ-ר ב ד) ונאמרו להם לישראל כתבו לכם
על קרן השוראין לכם חלקוכו' ,דהנה שידי המילה
נעשה איש הישראלי מרכבה לשכינה (כדאשכחן
באברהם אחר
(נחקרת ק א)ויראאליוהוי"ה
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עם מלאכי ה
שב"סס מבואר בתקונים (ננ)
לעילות את השבת לדורותם (שטת לא טז) לדירתם,
כביכול השכינה קובעתדירהביניהם ,קידות החח"ד,
(מנדרין מג) אלמלא לא זכו ישראל אלא להקבילפני
אביהם שבשמים פעם אחת
דים ,וגם אמרו
י
ו
ד
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השרת
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ש
רז"לוב"י כיד)דמלאכי
להקב"האימתי
קביעות החדש,והוי
ו ית"ש אוסר להםאני ואתםנלך
ונשאל לביתדין של מפה ,הרי דכא הש"י לישראל
י קידות החח"ד ,והנך רואה אשר שלש מצות
עליד
הללו המה במנולה לקבוע השראת השכינה ,והנה
יוסף החשהיה הראשתלנלוותוידעאיטר יצפרכו
ישראל לבא אחריו לשם ולהשתעבד במצרים ,ורצה
לקבוע שם השראת השכינה שתהיה עמהם כלימי
נלושת הנה נזדרז הוא בדבריו לקבוע הג' מצות
הנ"ל ,והוא שרמז בתיבת וחם"ש את ארץ מצרים
כנ"ל ,הנה הישים רצו לבפל הנ' מצות הנ"ל בכדי
שתהבפל ח"ו מהם השראת השכינה ,על כן אמרו
כתבו לכם על קרן השד"רדהיינ
ו יום"ף (דבתם לג ע)
בטרשורו הדךלו ,שהחשהיה המתחש במצוהלקיים

כי

קכז

ב' מצות הללולקבוע השראת השכינה(,עלכן ונמצא
סיוםירידתיומף למצריםעד שהבאוהיה רוקב שנה,
כברידעת (8נאע וגרא הש ע"ג וכתועו טסןש"ט)ווההש סוד
השם הנכבד בד' מילואיווהישע שינו נהורא דה"י
או"רבנימטריא רל"ב) ,והנה אמרוהימים כתבו לט
על קרן אורע השוראין לכם חלק וכו' ,ש כן נעשה
הנם במטרה (ש דרך שדרשו חז"ל (שט ע)) וכי
לאורה הוא צריך ,אלא עדותהיאלישראל שהשכינה
שורה בתוכם ,עד כאןדברי הרב הנאון הנדת הנ"ל,
ומה נכבד הדברעלפי מהשכוכבתילך כממוךדמיום
ירידת יומף למצרים עד הנאולה היה גם כן רל"ב
שנהיה"י או"ר ,וממילא רווחאלן שמעתתא,לבעבור
זה מה נכבד הדבר קביעותימי חטכה בסדר מקץ
דייקא ,דמבואר בה השתדלותיוסף להשראתהשכינה
ידי נ' מצות חדש שבת מילה ראשי תיבות
וחמ"ש.

י

עיין

נ)
במאמר(ינ)זאתחנוכה ((טף)מיטןא') ותמצא
י חנוכה במדר
עוד פוס פעם למהקביעותימ
מקץדייקאאיןמןהצורךלכפולהדברים,הטוותוהענין
מיוסד על שנאמר בסדר מקץ (ברששות פ 8סק ויקרא
יומף את שם הבכור מנשה וכף חשת כל בית אבי
ן שם.
עיי

ד)ע"ן במאמר ה) שרי ביששכר(מימן נ') ותמצא
פוב פעם עוד למה הקביעות בסדר מקץ,
מיוסדעל פסוק שנאמר שם (נח44ת מש וחמש את
ארץ מצרים ,רומז לסודהחוכרי שהפריש יעקבשני
בניו לוי (לעבודה) ישכיבו (לסגורה)עיי
ן שם.
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מאמר יד
ימיהשובביםוצוםהעששי

א)כתבו ההקשתים (צדהש חשתח) אלמלאהיה
פי קביעות שיארע צום
באאודי
העשירי בשבת היח דוחה שבוע דכתיב ביה %4"85
ט ק עצם העם הזה כסוביוםהכפורים( ,אבלעלפי
קביעותכם לא כהוכחת לה דאיקלע בשבת) ,תראה
לפי זה ,דמזח למדו חכמי חדור בעת ההוא ,דחפה

עי

=י

(געית ט ).אמד ר'יוחנן (ש 5פ החורטי) אלמלא
הייתי באותו החר קבעתיובעשירי שרוב של היכל

בעשירי נשרף(כיביוםהתשיעילעתותיערבהציתו
בו את האור ורובו נשרף בקשירה) ,ומקשו ורבנן
(היינו למה קבעוהו בתשיעי) ,ומשגי אתחלתא
דפורעטתא עדיפא (הייט העיקר 4ט להונאוע ש
חחתחלח)

בבבי מאמריחרשניכמלופאת,מאמרע;ינץהשובבים "עטקטכנר
ההתחלה) ,ונראה דחכסי הדור למדוהומדברי הנביא
שאמר בנבואה חומרת צום העשירי שראוי להזזות
את השבת יותר מן שארי הצומות אשר בהם חרבה
בית מקדשיט ,אבלהוא,להיותזההיוםהיה אתחלתא
דפורענותא (קזשא כד ב) בו ביום סמך מלך בבל וצר
על עיר הקודש ,הש"י יהפכו לששון ולשמחה
ב)דץנה אתחלתא דשרעטתאהיה בחודש הזהדייקא
ולא לחנם הוא ,והנראה ,דהנה (שעף 1יה
שעי ה מה) החבוט הזה סימנס לשבם דן ,אשר בהם
היה התחלת עבודה זרה פסל מיכה כידוע (שאשש קג
ונםעלפי הנשנהבכהטנתינו בספריצירם (פזה)המליך

אות ס' ברוגזא) וצר בו וכו' ותבת בשנה וכו' ,על
כן כעת הרונז אירע בזה החדש סמך מלך בבל רצר
על החומה אשר היה סביב בדמות אות סם"ך ,ועוד
יתבאר אי"ה

ג)למטיבנוי"יאליך ונשובה (סבה ה כזג אות הה"א
בתיבת ונשובה היאקרי ולא כתיב" ,ט
לפריט ,דהנהלפי זה הה"א נמסרה בעל פה והיא מן
ע מה שמבואר בזוהר מ"א
תורה שבש פה ,וחנהידו
הם) דעל ח"א הברית ח"ו לא מהני תשובה ,והנה
עיי
ן בספר ראשית חכמה (שעראויישה "1ז)דאי אפשר
לומר כששופו דהרי קיימא לן רחבתי פאה א א)שאין
לך דבר שעומדבפני התשובה ,ואמרו רז"ל במדוושם
י אלקיך (ותשע
(ע"ש ההטע תקלב) שובה -ןרן1ל עדי"
ב) (דקשה וכי נטנה תשובה שאינה מנעת עד
הש"י) ,ודרשואפילו כפרתבעיקר (ורצ"לאפילוהיה
י אלקיך שכפרתבעיקר ח"ו) ,ואם
עונך הנוגע אלי"
כןאיךיתכן לומר שלא תהני תשובהעל דברעבירה
בעולם ,חשלכןפירוט הרב הקדרם בעל ראשית חכמת
דכוונת הזוהר הוא דאית תשובהואית תשוכח,היינו
אית תשובה נקרא תשובה תתאה תשוב"ה תשו"ב
ה' היינו ה' אחריה ונקרא תורה שבעל פה ,ואית
תשובהעילאההיינו תשו"בה'ריטונהאימאעילאה
הוא בחינת תורה שבכתבכי היא עופפתעל אותו'
כידוע ,והנה לפי זה מה שאמרו בזוהר דלא מהני
תשובהעל חפא הבריתהיינו תשובה תתאה (שהוא

י

א) שחו בכפרקיש פטר מערכת ס' אותדי ששעל המליך אות
 1בזח,-ק

מצאי
שיטקמתיטטעו

איאשחגשהאש

בחעת תות שבעל פ"
 ,אבל בחטת %"1בח עלאה
לעולם בצעי ואק לך דבר ועוטר בשטה עיק ישם
י טומררטיש ט)
ברונטית חכמה,חדלפיזהפיוסינו(חיי
י אלקיך
נםכן בפסוקי התשובה ,שובה ישראלעדי"
(דכבר העירו אומרו עדי"י אלקיך כמו שכתבתי
לעיל),וגם קשה הנתינתפעם אומרוכי כשלתבעונך
למהליהליתן טעם ,דודאי באם לא יחמא האדם לא
וצפרך לתשובה*).

') הג"ח

טחה לזאת הקושיא יש לומר דאף אם לא יחטא האדם
י הכמטובה דשא מצות עשה
מתצרטיר"גך לתשובתדדי
ממניו
כל אחד מבשראללקיימג חשם תאמר
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כן הנה חטא מאמת הערבות ,ואפשר גם הבש בעצמו חטא
ומלנולים אחרים ,לזה אמר הגביע שובה עזראל ,כל אחד
גם כן בפני שצמו ,כי כשלת בעונך ,במט עצטך בזולת

הכרבות.
 48האמור מובן ,שובה

ועל
י אלקיך
נק עדי"
ראויבהעילאהשהיא
(היית (*ת"ח ש"ז *ח 0תש
בינה (ח"גי ).דתמןהוי"הבניקודאלקי"ם,וזהואומרו
עד הוי"ה אלקיך ולאסגי לך בתשובה הטע14ה),כי
כשלת בעטיך ,סתםעת נקרא בירהשלמי ובמדרשים
חפאהבריותכיעו"ןבמילויעי"ןת"וח"ןבגימטריא
רמ"ח ,וחפאהבריתנעשה בהרגשתכל רם"חאיברים,
וזהו שאמר לנתינת פעם,צריך אתה לשוב בתשובה
עילאה ולאמהנילך תשובה ההזאה,כי כשלתבעונ"ך,
היינו הפא ופגם הבריום
ל
"
ז
י זה פירשת גם כן מדרשם
ל
ע
ז
דשאאק)
ועלפ
ובראשית לז כס) ויוטב ר14ךבן וכו' (ביר *ד ים)
ששב לשקו שתעניתו ,אמר הקב"ה לראובן אתה
פתחת בתשובה תחלה,חייך שבן בנך עומד ופותח
בתשובה תחלה ומט הושע (שהוא התנבא שובה
כהראל עדי"י אלקיך)עיי
ן שם ,דקשה על זה מה

שאמר הקב"ה לראובן אתה פתחת בתשובה תחלה,
וכי עד ראובן ,לא היה שום בן אדם ששב בתשובה,
הרי מציה (שזמש כשטם אדם הר4השח וקק ששבו
בתשובה,
הנ"ליו81ו,שהיפוי ,דהנה ראובן חפא
בשביליצועי אביו ,והתורה פכנח את החמא בעת
חפא הברירן דהרי כתיב (1רש*א ל 8סט)וילך ר114בן
ותשכבוכו' ,הנההיהצריך לזה תשובחעילאה ,והקט

יפי

נקראת

ריי שאפיחרשיכסלופבועמאמרידוימיהשובבים יןטשכר

נקראת תשובה תחלה ,היינו שהיא תחלה וראש
מלמעלה לספה ,וזהו שאסר אתה פתחת בתשובה
תחלה ,היינו תשובה עילאה ,חייך שבן בנך עוטד
ופותח בתשובה תחילה ומנו הודוע שהתנבא שובה
ישראל עדי"י אלקיך ,היינו תשובה עילאה הוי"ה
בניקוד אלקי"ם כנ"ל,ביןוהריבונו.

ומקהן הבפיחנו הש"י

הש"ש ה

ק פתחילי אחותי

יעיתי וט',ירשו חז"ל (שכששר שק פתחולי

כחודה של מחפ ואני אפתח לכם כפורחו של אולם,

אפילו בדברעבירה המצפרכת לתשובהעילאה(היינו

ו ה1ב לאו
פתחו של אולם) ,והאדם הםתחרפ עינ
ברהכי הוא לדפוק שתי תשונה עלטהבפינופים
ויחודים ,עם כל זה מבפיח הש"י כשהאדםיעשה את
שלו ויפתח בתשובה וידוי דברים באמת בחרפה
תמיכת החפא וקבלה העתיד ,הנה הש"י יפתח
פתח השערהקץיסייירא
ו הדרך לבא לתשובה
י התשובה דכתיב בהו 5שע" מ ק
ערכאה ,ובפרםבימ
דרשוי"י בהמצאו (ו" ) 8הוא הזמן הטרא עשרת
י תשובה אשר ימיט יתברך שטו פשופה לקבל,
ימ
ואומרו פשופה ,נואה לי ,דחנה ק ד' חלקי התורה
הם פרד"ס פשפ בעשיה (תמן מקננת אימא תתאה
תשובה תתאהה' אחרונה) ,רמזביצירה(תצן םקננת
ף וכף) ,דרה 1בבריאה (תמן םקננת אימא עילאה
תשובהעיא
ה ה' האשונה) ,על כן אמרו רז"ל (שהש
הקב"ה
ב
ש
ח
ה
כשהחכם
ר
ת
י
ו
ו
ר
פ
כ
מ
לעתותיהן
411ח
של ישראל ,השב (דייקא ,פוד עטם הכפא),ויפש ).1
נדיה תשובה שמנעתעד כסא הכבוד שהואבריאת,
ודורש (דייקא,
שהחש בבריאה) הקב"ה םכפר
י
ז
ו
ר
ד
לעונותיהן( ,כבר כוכבתי לך מתם עוין החש חפא
הברית המצפרך לתשובה עילאה ,והנה כשהחכם
יוגנב ודורש ,דרח 1דייקא ננחל ,הקב"ה טכפר
לעונותיהןכימניע עד עטם הבריאה רתמן תשובה
עילאה) ,והנהביםי התשובה כביכוליםיט פשופ"ה
לקבל שבים ואפילו במקום הפש"פ דהייט בעשיה

ש

ש

אים

ש

ב) עיץתשרי משמר דסימז  1וכלהמרהקים.

קכח

מקום שמקננת ה' אחרונה תשובה תתאה ,והש"י
מעלהו למקום תשובה עילאה מקום הדרית ,וזהו
י בהמצאו אלוקיררה ימים וכו').
דרשוי"

דהנה מעתה תבין נם כן מאמר הנביא ,השיבטי"י

אליך ונשובה חמר ה' שטמרה בתורה שבש
פה ,להורותן אנואין כח עוד בידש לשוב עדי"י
אלקש בבחינת

תשובה עיאה

כנ"ל בתעניות

ופיגופים חחודים ,רק בבחינת תשובה תתאה ה'
אחרונהתורה שבשפה,הה ט נפרהאותה'בתורה
שבש פה) ,מתה הש"י תפתח לט פתחי התשובה
עיאה יובל השיף חירות השיס' ההן חדש ימיט
כקדם,כאיו היתה תשובתיט מן היסים הקדמונים
שנים קדםתיות ואתה רחום מקבלשבים,ביןוהתבונן
בדברים*).

*) הג"ח
חי
ו מורמז גם כן בתורה (ש818יד קפויה הקריב וכו/

יב

 6פו א 6הצק פח ף ש מ

15ץ פ ק

ש י ש ש  % 9לשש ,פא פו מןה ש"צ

מאלימוי

טוה  8ש פג 4את  4מ ל

*ית %מ  ,מ א ח
מש יק
שמל 1*1עמ וח*מ

דם ל( פ שיח

ודיבה

יחשש

קתל

ח

לשפתך

8ש

מפ"ס ף
6טש שמ 41מ
 1ש אא 4 ,

*

1

1

1י

הימים האלה ימי השובבי"ם ,הנה מקובל
שחים
בידינומןעירוקדישמרןהאריז"למתי
לה ):והשר סגולתן לתקןעס הברית שהוציא ניצוצות
הנדחות מתוך עמקי הקליפווק והנה צריכין לזה
התעוררות תשובה עילאה שידי תעיות ויחתים
המבואריםבדבריםרןהנ"ל (כנראה חסרנאו כמהקירות,
ובשרך צ"ל כן שאטאיז כח עודבידינו לשגב עד רע אלקיט
בשתינת תשובהיעפה כנ"ל בתעניותתרגומיםויחודים ,והקב"ה
ממוח (כנ"ל בע"ה וברכו הבטיחנו הש"י) שכשיעשה האדם
את שלו ,וישתך בתשובהמידוי וברים באמת בחרטה ועדתה
האסא וקבלה על לשתיך ,הקב"ה ישתך הפתחיורזצ הדרך לבא
למשוכהעילאה" ,ונרשה 8שי שכל קטע קריך לעיל לשם ד"ה
זמ
חסה צצתה ,ובזה יסתתםהנית
"רבכיסרב).

בבי

כטרטריחרששבש,

מאמרשגמהחי

ההדש

"עטשכר

מאמרי חדש שבט
מאמר א
מתת טןדש
בוידוברמהותהחדש,וצירוףהשםהנכבדהמאירומזלו,
ושארעניניםעלפי ספריצירה.

ציות

א)
השם הנבבד הטמיר בזה החדש הוא
משק ביתי הש דמשק אליאור) די"ה ומשקה
א
ע
י
ו
ת
ו
ב
י
ת
ק
ו
ס
פ
ה
ת
ר
י
ה
מ
ו
ב
ר
,
ם
י
ר
ח
א
ל
ג
ו
"
ו
י
ה
ז
מ
ר
נ
ו
הדבר אצל העבד להורות
מרופטי
א
(הקרח מ לק זץמר זמירנו דהיה ושו
,
ל
"
נ
ה
ח
"
ג
ש
מ
(
טבח
ל
ע
ש
ל
ז
ט
שגט
א
ו
ה
ן
כ
של
ש
ן
ל
ז
מ
,
ל
ש
ז
ר
ט
"
דלי
כי
פ-ז ח4יאי"ה ידובר בזה כמהענינים
הדלי הוא עבד משכהט אל המים זו תורה ,והעבד
ן
י
א
ו
ל
רצון בעצמוכי אם רצון האדון כט שכתב
ב) בספריצירה איה מ) המליך אות צ' כלעיפה
החסיד בחובת הלבבות (שער עבודת האלקים סוט-ד 4ןקבן
וקשר לו כבזר וכו' ,וצר בו דלי
הדבר.
בעולם הטבמ בשנה וקורקבן בנפש זכר ונקבה ,עד
כאן ,אמרו התוכניים הראשונים ח)כי מזל דלי הוא נ)וגנזהיפתחועיניךותבין ,אשר העבד הנאמן הלזה
מזל ישראל( ,הגם דקיימאלןאין מזל לישראל,היינו
כאשר שלחו אברהם (אנטר הנביהו הקב"ה
ה
ל
ע
מ
ל
ן
מ
)
ת
ו
ל
ז
מ
ה
,
ק
ח
צ
י
ל
א
י
ב
ה
ל
ה
ו
ו
א
אשרמהזיוונ
שישראלעלידימעשיהן בתורההופכין שפיפת המזל
ה
ז
ל
ה
תתיעד האומה הקדחנה אעטר מזלה דלי הוא
לכל אשר יחפצו ,אבל על בל פנים בתולדה "ט להן
ט
ח
כ
ט
"
כ
ה
ל
א
ו
ז
ם
י
מ
ה
,
ה
ר
ע
ו
ד
ב
ע
ה
ה
נ
ה
ה
ז
ל
ה
אשר
מזל,עיין בגמרא שבתיקע ,".והנה"ט לומר ~בעבור
א
ו
ה
ה
ל
ו
ד
זהדלי הוא מזלו של ישראל,כידליעשוי לשאוב בו
וכהנקה מהירת רבו ,מסמניה מילחיה
מים וזה פעולות ,והנה הוא משמש אל המינק ~"ק ט ).ואמר (נחושית נד י) והיה דגערה אשר אופר אליה
הפי נא כד"ךוכו' כאמרה שתהוכו'היא הכחטה אעטר
ואין מים אלא תורה כמה ראת אמר (ישע" מ א)הוי
ח
י
כ
ו
ה
,
י
נ
ו
ד
א
ן
ב
ל
כל צמא לכו למים ,להורות על האמור דמזלו של
כי זה הוא הסימן אשר מסנה
י"י
ישראל הוא עבד בהטפח אל התורה ,והגם שכטפיפת יצאו האומה הקדישה אשטר מזלהדלי ,ובלשון הקדש
המזל מחייב באיזה אופן וכו' ,הנה על ידי עסק יכונה כ"ד ,והוא עבדכשיועבד וכהטמש אל המיםזו
רירה ,הבן הדבר ברחבידים.
התורה ומצות יתהפך הכל לפוב ,ולכל אשר יחפוצו
יפו את הכטלכיתשמזלו הואעבדכהשכים אל התורה,
ד) דבאלטץ הדברים תמצא פוב פעם ,אשר משה
ורוביןלפי זה מה שדרשו רז"ל (9מא כח ):אצל העבד
רבינו בתחלת החדש הזה (מזלו דלי
הנאמן של אברהם אבינו ושהוא היה
הראשון ראש מזלןיטל גבראל) התחיל לבאר את התורה בספר
,
ת
ו
ל
ז
מ
ה
יחוסעו ,שהנביהו הקב"ה למעלה מן
הנה
כהגנה פערה ,כדכתיב ומרש א  0בעשתי עשר חדש
עבדו זקן בירם דרשו
בפסוק (נתשתסי נ) ובן
באחד לחונטוכו' הואיל כחטה באר את התורה הזאת
ו כם8ר קהרא שצד דאג הר' הרשם
א) יט
גשם רביע לאמר לדורות אין מזל לגבראל ,הייע שמזלן כפוף
וסק
י
ה
ק
נ
ב
ל
א
ו
ת
ר
ו
ח
ר
8
ס
4
ס
ו
ר
ד
(
)
א
ש
מ
ע
ו
א
"
נ
ר
ל
ח
ס
ק
ו
ס
1
ת
4
וכשיועבד אל התורה ,ס וריקא בחדש הזה אשר
וישלח וף סו שאא ושונרא סמו בושם הכשבדד של סרחי
""1ש,ושיו מנות הלרחיא ששגעושייוישרות רצחן בו סלן של גבראל ,הואיל כנטה באר את הרירה,
"רוויג
הד
רא
ק"
ה
הבן.

שיי

כי

ש

ושתן

בני

טםףיששנס ,טפרנ,ראשהשנהלאילנות

ה) ושרבוע ער ,יתרו היה חכם גדול בכל חכמת
האצפגניעת וחכמת המזלות כמו
שאמרורז"ל(ומיחס א) שאמר (שסותיח ק 0עתהידעתי
כיגדולי"י מכל האלהים,כי הואהיהבקי בכלעניני
העבודות של הכוכבים ומזלות להוריד כוחותיהם,
ואמרעל זה עתהידעתיכי י"יוכו' ,עלכןיתרו
שהיה חבם
בכל זה כשאמרולובנותיו (שם ביט)
י
ד
ג
אקט מצרי הצילנו וכו' וגם דלה דלה לנו וישק את
הצאן,הביןהענין שההן מבני ישראל אשר מזלןדלי
וההל כשרהט אל המים ,על כן אמר להם (שם ק למה
זה עזבתן את האי"ש ,אי"ש בגימפריא שב"פ ,וגם
בלעם הרשע רמז בדבר (ממנד נד )1יזל מים טדלי"ו

נדי

וזרעוביר"ם רבים ,הבן.

ו)רל"י במלהגו כזה דל"ת למ"דיו"ד בנימפריא ח'
פעמים גלג"ל ,חייגו ז' כוכבי לכת והגלגל

השמיני איטר קבועים בו הכוכבים ,כולן בפלים

כלטפיפתם ננד מילוי הדלי היינו המים זו תורה,
ב)

הנצרדהואכזחס?מ;

יששכר

קכפ

נםהניקוד שלצירוף השם הנכבדהמאיר בחדש הההר

בגימפריא נלנ*לב).
כלם צדיקים רשעי ס מ ,0כיון שמזלם נם

ז) ועכלך
בעקם הזה הא מזל הנברא עלידי אות
צ' ,וההר יהיה סימן הגאתה לעתיד במהרה בימינו
צמח צדיק כידוע מרז"ל (במ"ריח באג וההר בעת אשר
יתרומם קרנם ומזלם של ישראל לעד
ח)דעץד,ט הזה עלפי סדר הדגלים הנה הוא מיוחם
לשבפ אשר (שערי אורה סח) ,אשר כתיב
ביה (בחושית סט כ) מומטר שמנה לחמווכו',וכתיבביה
תנהם לג כד)) ומ!ובל בשמן רגלו,כי (מ%2ת סה ) השמן
זית היה הרבה בחלקו ,וכל מקום ששמן זית מצוי
י  )4וישלח
שם החכמה מצויה כמה ראת אמר (ט"ב
י
יחשב תקועה (תקועה אלפא לשמן) ויקח משם אשה
חכמה,כיון דהמזל של החונט הזה הוא מזלדלי החש
כהטועבד אל המים
טמרי
מזלןניל ישראל ,והוא עבדכה
(ש"ב קכ,ג) אורייתא
זו תורה ,היא עיקר החכמה
מחכמה נפקת (ברבורת א א)ברב"טית בחוכמתא,עלכן
מיוחס החדשהזה לשבפ אשר,איטר בחלקו השמןזית
המסונל לחכמה

מאמר ב
ראשדהינהלאילנות
בויתבארומאמריםשוניםמענין מץ בשבם שהוא ראש השנהלאילנות.
א)מתניתין רהב ).באחד בשבפ ראש השנהלאילן
כדברי בית שמאי ובית ה %אומרים
בפ"ובו,עדכאן ,הנה אומרוכדבריביתשמאי בכ"ף,
עלפי הפשפ "ט לומר דהנה בגמרא (שם  ).1הביאו
ברייתותד"רעוד כמה ראשישנים ,פ"זבניסן ראש
השנה לעומר,וחג השבועות ראש השנהלשתי הלחם,
ומתרץ שם כמהתירוצים מה שהתנאדידן לאקחשיב,
יחד תירתתו דרגא דילן לא קחשיב רק ארבעה
ראשישנים שהן בראשיחדשיכן ומקשי אחד בשבפ
כבית שמאי ,ומתרץ דהכי קאמר ,נ' לדברי הכל
והרביעיפלונונאדכיתשפאיובית ה ,%זה הוא

יפי

בדקדוק נכה ,מתחיל התנא ארבעה ראשי שנים הם
(בארבעה ראשי חדשים) ומונה אותן אחת לאחוח
עד שמגיע אל אחד בשבם (אמר) כדברי בית שמאי,
זה הוא רק אליבא דבית שמאי ,מה שאין כן לבית
דאל אינן רק שלשה ראשי שנים בראשי הדשים,
והוא נכת על פי הפשפ לפי התירוץ הזה בגמרא,
ויתבאר אי"ה דרכים אחרים.
ב) ראש השנהלאילן ,לא אמר לאילנות כמו באינך,
"ט לרמז מה שקבלנו מרבותינו ,להתפ%
בפ"ו בשבפ על אהרוג כשר יפה ומהודר שיזמין
הש"י בעת המצפרך למצוה,כי הנה זה היום אשר

עשה

בנבי

רששם

מאשךתהפארר,מאמר 4מהותהחדש

י

עולה השרףבאילנות (הצ%י"ס פז"ב ד"ה החפלה והוא
כפי הזכות של כל אהד מישראל ,הנה טה טוב וטה
נעיםשיתפלל האדםביוםההואראשיתיסודהצטיהה,
שיזדמן לו הש"י לעת המצפרך את הפרי עץ הדר,
והנה תפלתו תעשהפירוקווזהו שרטז התנא באוסרו
לשוןיהירלאיל"ן ,להורותעלהאילןהטיוהד המבואר
בתורה למצוה.
ן טה שכתבתי בטאמר הדשי תטוז ואב ,מאטר
נ)עיי
ף) בתולה בטחול(סיטןב'נ')ותביןעניןפ"ו
בשבפ ,וכאשר תתבונן שם תבין נם כן פעם למה
אטר ההנא בלשון יהיד איל"ן בניטפרי"א הוי"ה

אדנ"י יהודאשלים.

ד)רזשכיל ולעזבונן במאמרי הדשמיון (טאמר א'
סיטןו'ז')בענין (שבהלא ).ההוא נך שבא
לשמאי (שהוא טספרא דגבורה ויראה (ש"ג ד8ה4
ואטר למדני כל התורה בולה על רנל אהד ,דחפו
באסת הבנין שבידו( ,אצל שמאי שהיה מספרא
דנבורהויראההיהבידו אמתהבנין,דהבנאימתהילות
מצייר כלהבנין כולו כאהד במחשבתו וזהאינו דבר
הטתקיים ,ואחר כך בונה עלידי צמצוטים שונים
באטת הבנין ,היום כך ולמהר כך עד שננטר הבנין

וזהו דבר הטתקיים ,הבן) ,וה %קרבו להההש גר,

כי הלל טספרא דהסד אהבה מהו שם) הנח למדוענין

אהבה שבת שקדעלךסניוכו' ההש מצות (הקרא ש ש)

השחבתלרעךכטוךוכו',עיין שם כמאטר הנ"לוהבין,
כי נלאיתי לכפול הדברים באריכוות והנה הידגש
הלבנה בחדשה נקודה ,וטוספת בטדרינה יום אחר
יום עד שתעטורעל טילואה בפ"ו ,הנהענין ההידהם
מהתחלת ההודש וטוספת בכליום ההשדטיון התורה,
שהאדם מעצטויוסיף בכליוםיותר שכל טהפכל,עד

יוציא סכה אלהפיצל מה שהוא בכה שכל נשמות,
ומילוי הלבנה הוא רטית התורה שהאדם טתבונןעד
אשר לאיצאלאויר העולםשמהסדיןאותו כלהרירה
ן שם במאמר הנשלענין תורת חמד
כתה (פה ל,).עיי
ל
י
ע
ל
(במשטר
ותורהטפי הנכורה,עיין מה שכתבתי
א') בענק מזל דלי שהוא תלן יטל גבראל ,וההא

כששועבד למים זו תורה ,על כן ההש רמוש השנה
לאילנות המהם כ יו 0כי האדם עץ השדה ,ומעתה
תשכי ,באהד בשבפ ההש כדברי בית שטתי שהם
טספראדנבורורג ובפ"ובו הואדבריבית ה %שהם
מספרא דהסד אהבה ,על כן אטר כדברי בכ"ף ,הבן
הרמיזות הללו

מאמרי הדש אדר
מאמר א
מתת השדש
בוידוברמעניןמהותהחודש,וצירוף השםהנכבדהמאירבוומזליו
תנינים המבוארים בספריצירה.
א)צירוף שם הנכבד המאיר בהורש הזה ושהק"ן,
ויוצא טפשק טסות* תיבות (מ"שש  8הס
עירהישוקה במ אתוץ (8שמ חפה% 8ו  8ח4השי"ה
ידובר בזה כמה ענינים כיד הי הפוכה עלהצ.
ב) בספר עירה הי") המליך אות ק' בשהוק וקשר
לו כונר וכו' ,וצר בו דנים בקבלכן השדר
בש31ה ,ופה %בנפש זכר מקבה ,עד כאן ,הנהיינה

שק אות ה',גו צדהיזעך נתרשית הודש ממן ,תצה
כל האותיות שבאל"ףבי"ח הםני
ם אהד ,חוץ אות
ה' השותק' ,שהםבהרשי אדרניע ,הםהזהויהנמים
נמהריםונלוינוויתבאראי"ה.
נ) באקר האומה (דף קב"ה ע"ב) אושתהילההיש
רשימוושעןדייה ההש אותה'והכיאיתהזי
לה אשתזקניםההחשפשיטאופאןדילהאוהו כההלן
8
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משצץחרשארר,מאמר 4מהותההדש

נווש %א איתתקן לטחוי הכי ,השת דילה ק' שת
דילהאיהטעקנא בתיקתא דשת ה',כגוונאדקו*א אצל
בני נשוא דאזלא בוזרבני נשא %א אוטזקן למעבד
הכי,עכ"ל ,הנח תתבתןלציזח,מלכותשמים מלכותא
קדשא נרטזת בשת ה' ,ומלכותא דספרא אתרא
נרמזת באות ק'( ,מוחין נט ).וכל המוסיף גורע ,הנה

ש

יתירה מספר ק' מספר ה' צ"ה ,טזה תתבונן מה
שכרעב במניה ושתר ג א) אחר הדברים האלה נדל
המל"ך אחשורהש את הם"ן וכו' בטנין פסטרו צ"ה,
לחנביר את עצמועל מלכו"ת שמיםועל ישראלבני
סלכי"ם,ועלידי חקדסהזויתבאראי"ה כטהענינים,
וחנה אותק'היא חסולכם באדרואותה'בניפן,וכמו
שנתגברה טלכות שמים בחוחש ניסן ברשימא ואות
אות ה' ,כן רצתה מלכותא חייבתא להיגבר
בחוחש אדר ברשימא ושת
אות ק' (כקוףבפני
י זח נ %הסל"ך את הם"ן החש מסדר
אדם) ,שיד
חרומף וחנה ל88והיז סקיד ש מס י"ה (בנימפריא
צ"ח) מלחמתלי"י בעמלק ,וימחה את שסו מתחת
השמיץויכונן כפ"א דו"ד 81שהצ"") במחרהבימינו
אמן ,ויתבאר אי"ה.

דיה

דיה

ד)במגנירזי (הובא במגלה עמוקות 4ח 1פך 4מלאך
שלחודרו אדר שמואברכיא"ל ,וגשונחתיו
כ"ה מלאכים כולם שמותיהם טורים לפובה,עד כאן,
נראה לי ,המלאך הזח בנימפריא מד"ר ,דבאדר
התחילונמים נסתרים מלובשים בפבע ,שהיא הנהגה
מסודרת כהששתימי בראשיות מה שאין כן נסים
ננליםבשידודהמערכהתחשנס לשעתהבנזירתוית"ש
לשטת הסדר לחיבתבניו.

ה)וצענה שםהסיעך אברכיא"ל" ,שלי לומרעלפי

מה שפשט מדרש פליאת ,ונשאלה אסתר
מזני מהותחייבושוטיהם של גבראלכליה,והשיבו
לה מן דהשסים משני שנקושו ישראל מ"ך ורגש,סיד
*תתה אסתרחשמרה(ההרםוטג) אלי למהעזבחגי,
עד כאן ,וכתבו בושם מוח"ר שמשק מאספרפאליע
חקדהש המל"ח חישד בפירוש זח המדרש ,לחיות
דבכל טלאך אותיות ששמות תקודש אשר בו הן הם
חיוגם חגמשך אליו מחיי כל דבשיים ברוך החש,
וכהשממתלקח"וסצטצ14תיות של השמות נשארבלי
הנועהוחיווק והנהמיש תה)מיבא"להוא אפפרופמא

אי

העטשכמש

קל

רבא ד"שראל ,חוא הממליץ פוב בעדינו בכל זטן
מידן בכחאותיות השם אשרבו,הייטאותיותאל"י,
ואם ח"ו נורמים העוטת ואינם מקביס בו אותיות
אל"י נשאר ט"ך ,וכן עם חקחץט מרא"ל בעצמם
דומים למלאכי השרוע חיותם וחתנברחעס ש
אותיות חשמות המאירים בהם,היינו נם כן אותיות
אל"י ,וח"ו כשנורמים העונות איש פעלים בהם
אותיות אל"י ונשארים ר"ש ,וזהו שהשיבו והמתר
מפני שנעשו מ"ך ור"ח ,שנחסרו אותיות אל"י
מסיכא"ל אפפרו*סא ד"שראל ונשאר מ"ך ,וכן
ט"שרא"ל ונשארו ר"ש ,זהו שפורטה אסתר אל"י
שי"יימ
ה עובתני ,ועלידי תכלתה נחזרו אותיות
אל"י למיכא"ל ואותיות אל"י ל"שרא"ל ,עד כאן
דבריו,ולפי זה תמצא פוב פעם לקריאת שם הסלאך
של החודש הזה שבו נעשה הנס אברכיא"ל ,אותיות
אבר"ך אל"י ,אבר"ך מלשת (כלאום ז אס המבריך את
האילן ,הבן הדבר.
ו) כנ"ך ר"ש בנימפריא קס"וע הוא סוד מנצפ"1
כסייס,ב'פעמיםמנצפ"ךבנימפריא
קס"ת (פת"חשי"ג פ"ק)סודהנבורות(,כדכתיבבנבריאל
(יינשא ט ק והשר קס"ת הסוקר במתניו) ,והשר נתגברו
אז בעוה"ר בהסתלקותאל"יאל"י סוד החסדים ,לזה
תמצא בכתבי מרן חאריז"ל (שם 9ץ)והשר המן הרוע
עםזרש אשתועםחכמיוואוהביוהיויונקיםמןשמרי
הנבורות דמנצפ"ך ,היינו המן מן מ"נ דמנצפ"ך,
חרש אשתומן צ',וחכמיופן פ"ך ,והנה אסתראישר
חוזפללה אלי אלי לעורר החסדים ,תיכף בו ביום
נתמתקו הדינים והיח תיכף מפלת המן עם הנלוים

יי

אליו.
י לא תמנו טויה ג
0ושסריי"יכ
יהיינו חסד"י
ו
י
ם
י
מ
ע
פ
'
יב
א
י
ר
פ
מ
י
נ
ב
חסד"י ,על
י"
אל"י
י זה לא תמנו ,שהוחזרו החסדים תמתקו הגבורווע
יד
והחש הנרמז נם כן ברמז ביה"ש ז ק אמרתי אעלה
בתמר ,בנימפריא מרא"ל עם אפופרו*וס שלהם
מיכא"ל ,כשהן כשלימותאזי ודאיווט להשראל ~יה
ש מנויי הארץ ,קד נדבר מזה אי"ה.

ח) בנבטא (ר"ש פרק ב' דמסכתיום פוב והצה סוס)

הרוצה שיתקייטנכסיויפע בהן אדר,
שנאמריקשי
ש צג  0אדיר במרום ד"ה עד כא 4כל

חרחשח

בני

מאמריחטטארר,מאמר*מהותהחיש ין2שכר

הרואה משתומםעל המראהויבין שדברי חז"ל המה
ןבדרושיחנוכה (מא 1טבת מאפר ד
רמיזא דחכמתא(,ועיי
סימן פק פירשנו בארוכה) וכעת נדבך בקיצור ,דהנה
בניסן נהגלו נסיםננלים לבאי עולם ,ונתנלה לכלכי
הש"ייצטדד המערכה כוכבי ההשמים וכמיליהם ,אבל
הנהנת המבע איך הש"י מנהינם בחפצו ורצונו
בהשנחתו על כל פרם ופרם הכל בהשנחה נפלאה,
לא נתאמתעדיין לכל באי עולם לאותן שאינן מבני
בניה של רירה ,והיו סוברים שהש"י מסרעימו
למבעיים המה הכוכבים ומזלורג תצל ידם מחנהנת
ההנהנה המבעיית כפי שפימת המזלות לכל זמן,

מ) ר2רחטץ לי לרכה עוד ,הרוצה שיתקיימו נכסיו
י6ע בהן אדר ,דהנה ידוע מכתבי מרן
האריז"ל ~ק*ת ועטי הפצות בא) בענין נסחטי חדשית
שכל החופצים הן בבחינת איברי הראש ,אדר הוא
סוד החומם בשיעור קומת הראש ,והנה בחומם הוא
ה הנם
חיש הריח,עלכן תראה ב'הנחשלים אשרנקיט
באדר על ידם ,נקרא שמם בשם הבשמים המהנים
ו מרדכי נרמז במר דרור (שטת ל
לחוש הריח,דהיינ

ז קלטנו
נקדמיגינמינןמרידכי כמו שאמרו רז"לג"יי
אסתר נקראת הדם"ה (שתר ב זג הב 4על כן נאמר
במרדכי (שם ד קויזעק זעקה וכו' ולא נאמר מה אמר,
אך הוא ףחש%כויופג ד ה)מפני שחק%יפהיבשסיג
ויתבאראי"הלהלןביתר שאוג (עטומאמר ה ששן 41

זהת כשעתה נרצותית"ש לשדדםבנס,והנהבהגיע
תור וזמן הנס שנעשה לישראל
אדר ,שהיה
בחודרי
הנס מבעיי בלא שידוד המערכה ,ואף פי כן
תראה ,כל החרשים נזכרין אצל חמא אדם
י עשתה זאוג ול
נתוודע לכל באי עולםכיידי"
במקרהא י)ודונגי
כי כולן השתמשו שם בחבאך
נסתפק שום בן אדם לומר שהיההענין הזה

עי

בזית השנחתמשניח( ,כאשר הארכש בהסברתהענין

הזה בדרושי חסכה (שם)ועוד יתבאר להלן בעזה"י),
אזי אז נתוודע לכל ,שגם הנהגת הפבע הוא הכל
בהשנחה נפלאה מאת הכהטניחברוך הואוברוך שמו,
ממילא כלעסקי העולםוכלעניניו שקונה האדםעהטר
ונכסים הכל היא בהשנחת הכהטניח ,ולאיוסיף ולא
ינרע האדם ברוב השתדלות וחריצותן ולא יאמר
האדם (דברם ח ין) כחי ועוצםידי עשהלי את החיל
הזה ,רק ידע עם לבבוכי הש"י המשגיח וכל יכול
הוא הנותן לו כח לעשות חיל ,הנם שכהטתדל האדם
במבע במסחר ובמשא ומתן ,השנחתו ית"ש היה
בעניני המבע ההואליחןלו כח ואומץ להשתכרההון
ועושר,כענין שנראה בעליל בנס דחודש אדר שהיה
במבע ,עם כל זה הכירו וידעו כל באי עולם שהוא
בהשנחה נפלאה ,ובאם יאמר האדם כחי ועוצםידי
עשהלי את החיל הזה הנה לאיתקיימו נכסיו ,וזהו
שרמזו חז"ל הרוצה שיתקיימו נכסיויסע בהן אדר,
היינויתקעבהןהעניןהנרצה באד"ר,שהיהנסמופלנ
במבע להתוודע ולהנלות שהכל בהשנחה נפלאה נם
כלהעניניםהניעטה במבע ,הבןכי קצרתי.
ח ד"ח אוש השבק ,ושגז דרך
א) שיו סמםאלימלךצ,ןתוישי
"8ב סהשד.
שיודיד ואף הסיבור שת ף ,ושין
ב) שיןחשוןמטמר טסימןבושמטרח גתשבסי

הראשת'
(החשית ג  0ותר"א האשה וכו' חרט הראיה ,ותק"ח
מפריו חשש הם"טהש ,ותאכ"ל חשש התעם ,ו"טמע"1
חשם השסע ,אבל חושתריח לאנזכרשסעוהנהנראה
מזה אשר חדש הריח לא נפגם כל כךכאינך החרטים,
כי לא נשתכהטו בו אז ,על כן תמצא עד היום חשש
הריחרוחניי הנשמהנהנית ממש %אהנוף.

ובזה יונח לע מאי דמיבעיא לן
מנין שמברכיןעל הריח ,דנתיב (תהום קנ  0כל
הנשמה תהלל,איזהו דבר שהנשמה נהנית ממש %א
העף זה ם עד כאן ,והנה הוא לפלאבעיני,דהרי
סתמא אמרו חז"ל גוהצתלה ).אסור ליהנותמן העתם
הזה בלא ברכה ,ואסקו שם זאת במברא ואסמיכו
אקראי (תהדם כו א)לי"י הארץ ומלואה (קודם ברכה)
(שם קנו  08והארץ נתןלבני אדם (לאוזר נטץכח) ,ואם
כן למה נצמרךליכודעל ברכת הנאתהריח ,ואדרבא
דבר שאין מברכץ עליו צריכין אנן להוגנונן מה
נשחרה,כנת הא דאקשוהאחרונים 5למהאיןמברכזן
ש שמץת ק %זמר וכיוצא ,וגםכן הקשו לכוץאין
סברכין ש הנאתהמש נא אבלהוגשלחגתי,דימע
י הברכה הוא לברר חשוב
 5חמיות שקה מא),ענין
תיהרע שנתערבו בחרא אדם ההרשת בעץ הדעת
מן
6וב ורע ,וחנה כל החחטים נזכרו שם ,והנה "ט
בכהן סודחבירור.
בנמרא (ברכות 018

טיר

ח"סניר

בני

7 8 8חדשארר,מאמר גמהותהחדש

לךהענין באכילה (וטסנו תקיש אל השאר),
המאכל המוגשם אישר האדם אוכל ,הנה
המוב והמובחרוהיפה נברר ונוקטה דם באדםלהוסיף
לוחיורה,והרע נדחה לחוץ ,והנה חהטהריח לא נפגם
כל נך כנ"ל ,אםכןלפי הדומה והנראהאיןטן הצורך
בו לבירור ,וכן תמצא שאין בו הפרדה ובירור בגוף
בעמק הנאתו ,ועל כן הוא דבר שהנשמה נהנית בו
הקיימת לעד% ,א הגוף הנפסד ,וכיון שכפי הדומה
איןצריך הנאהזו לבירור ,מלקא דעתך אמינאשאין
צריך לברך,על כןצריכיןלימודבפני עצמו שנצמרך
י כחדי הוצא וא' (ב"ק צמג
לברך ,והמעם נראה כ

ועודכיון שחבושם ההוא הוא דבר מונשם בעמם

הזה עתםהעשיהצריכיןלבירורועלכןצריכיןלברך,
ודי בזה ,ח1ל כל פנים יצח לנו אגשר חהט הריח לא
נפגם כל כך בחמא אדם הראשון,עלכןכהטיח צדקנו
שיתנלה במהרהבימינו נאמר בו פעמת חוש הריח
ושע" ש ק והריחו מירחתי"י ,הוא פערת החופם
שהוא פעמת הנשמה הקיימת לעד.
חזוזבונן בזה גם כן מעם לבשמים במחבאי שבת
הואלפי הנ"ל,כענין מעודת מוצאי שבת
נקרא הלויית כלכרע שאמרו הראשונים  154ב" ש-ח
 %ק ש) שמזאת המעודה נהנה העצם לוז ,ש"טלו כח
ג) ע5ן פסת חלף דף קח ע"נ ,חמץישרות דבש ח"בקנו ש"ב
ד) עיץ ששד ההשטר מאמה שדשאיד ב'סימן א

יקטשכר

ק1א

הקיזם שלא נהנה מעץ הדעת בערב שבוע ומעתה
תבין הרמז( ,טשא  )%הרוצה שיתקיימו נכסיו יסע
בהן אדר ,שהחש בחינת החומם אשר בו חהט הריח
שהוא פעמת הנשסה דברהמתקיים,המשפעמתהגוף,
הבן הדבר ,הנה קצרתי בכאן ,ובמקום אחר אי"ה
יבחשר בארוכה9( ,יזפיז 8מד ד 4"18%
יא)אין הכשפים שעמים במי שטרד באדר שני
(רביעאפריםעלהותורה,הביאו חרב הגד%
החיד"א בספר דבש לפי (כ 8ק) ,תראה לי ,להיות
שהכשפיםנעשיםעלפיסדרי המזלווג בשעהפלונית
וביום פלוני ובמעשים כחנוניםגא והחריט הזהאין לו
מזלכיו
ןשהואנוסףעלהי"ג,ולשסעאוזןשסעתי41
שגזירת המן היתה ש חודש אדר שני ,וכן נמצא
א חם,ינראהלי בזה,
בספרי הקדמונים
יהולם מטל"
,
%
ד
ג
ן
י
י
ע
ו
ה
י
ה
מכשף
דחנה המן הרשע
בכתבי
שרוט ש"א וגודע שהיה מבחינת נחש
האריז"ל
(פרע""
הקדמוני מנחש ומכשף,וכן כל העמלקים ,והנה הש"י
הפיר עצתו במה שפש קשהשנפי לו הפור 4
חדש אדרשני שאין בו מזל,ואין שולם בו כישוף,
ונםכןנזכר למעלהבגבהימרומיםשאין מזל לישראל
כי הם למעלה מן המזלות (שטה ק 4%ויבואך אי"ה
להלן (מאמר ד סיטן ש) בפסוק (איהר  8כו)על כן קראו
לימים האלה פורים על שם הפור ,ובזה תמצא מוב
מעם למה קבעו קריאת המגילה באדר שני דייקא.

מאמר ב
שקל השדש

בויוברטןפרשתששיםאוברעראיםנחדשאדר,ויבהירבזהכמהדרהיים,
נקרא שם המאמר שקלהקודש.

דרגש 4ר
' ע"ב) אמר רבי אבהו,
בגכ88ח (בבא בחיא דףי

אמר משח לפני הקב"ה במה תרום קרן

אמרליהבכו תשא,עדכאן,טנאה שבאלדייק
אחקשראלי
א נאסר אלא תשא ,אבלפירושדבריוהמקובלים
ש
לאנודע ,ונראה לפופ ,%דהנה אמרו בנמראלעיל ת"ק

ר' אלעזריחיב פרופהלעני ההדר טפלי אמר
ת ש) אם בצדק אחוח פניך ,נטשש הצדקה שהאדם
עלטה היא הגורמת לתפלה שמטבח למעלה ותהית
סקובלרעוידוע (קופ"ח הק81ח ג ש"פדמ.8פ שךהפגים
החש המקלה תפלות ישראל ,וכתבו המקובלים
חראשת*ם
(טרש

בני

מאמריחרשאדר,מאמרב ,ששהקדש

הראשונים ,שמקצה מפ"ם את התפלות לעולמות
עליונים תתקנ"הרקיעיםכמנין השסי"ם (בם"םרבתי
דאי"ק בכ"ר) ,וכשח"ואין זכות כל כך בישראלאינו
יכול מם"ם לעלות ולהתרומם עם התפלווג וכשעולה
למעלה נקרא זקן ,וכשאינו יכול לעלווה נקרא נער,
י כה) נע"רהיינני וגם זקטע"י וכו'
בוזבהמוותסוד (תוהכליאםמךל
שך
מז)
העולם זה מם"ם,עיי
ן כל זה
בגלאנטי (קול בוכים איכה ב כש( 4ולרעבונן בזה בפסוק
(ט5י  )1חנו"ך לנע"ר עלפי דרכו נםכייזקי"ן
וכו'),ועיי
ן במגלה עמוקותהיאי ,שצ) ממ"פ נקרא
קרן ישראל ,קר"ן בגיממריא חנו"ך ב"ן יר"ד ,והנה
היות צדקה נורם שתעלה תפלתו למעלהויכול מם"ם
להעלותהולעלווה עמה למעלה ,וזה נקרא הרמת קר"ן
ישראל ,והנה אם גורם זה ,הנה הצדקה הגדולה
י (טחם מח).
שבצדקות כשמלמד דעתלענינדעיךכ
אין לךעניכעני בדעת ,והנהמקויי הורה שהוה ט) כחטה
רבינו ע"ה הוא הדעת הכלל של כל ישראליבוים
טי) אשרידעוי"י פנים בפנים ,וכל דעת בתלמידי
חכמים בכלדורודור הואמבחינת משה ,כמו שתמצא
בגמרא אומרים זה לזה ושבת קא) משה שפיךקאמרים
והנה המלמד דעתלעני בדעת הוא הצדקה הנדיה

=

יקטשכר

שנצדקווע ונורם שתקובל תפלתו ומתרומם קר"ן
ישראל מם"ם*)

*) הנ"ה
תטה יש לתרץ קושיית התוס' מ"" אלאאוזים קוהתנו על
דנותי רש"י ז"ל במסבת ברכות (ה ):ב
מתהו,שכתברפ"י
מצטערו
ל
צ
נ
על הת לאבאבנימין,כליכרהייתי
תפלתי
שתהב סמוכה למטתי ,וכתב רשא ז"ל (ד*ה סמוך יפותק
שגם ללמוד אסור קודם דאזפלה ,והקוו התוס' על זה מהא
דרב אקדיםוכהי
יידיה ושנה לן אתקין וכה שה"ש ,ולקי
דברינו יש לומר
ק
ו
ל
י
ח
א
ר
י
ב
ס
ד
ה
י
ל
ל
"
ז
ש
י
ד
בין
לרש"י
גלמוד לעצמוובין ללמד לאחרים ,דוה צדקה גדולה והוא
בסגולה לקבלת התפלה,אני בצדק אחזה פנתךסייט סט"ט
שרהפנים המשלה את החפלה.
הה הוא מה שנראהלפריט ,אמר כחטהלפני הקב"ה
במה תרום קר"ן חטראל,באיזה זכותיהיהסיוע
לקבלותוכפלויכם ויוזרומם קרנ"םהייט מפ"פ כנ"ל,
אמר לובכי תוצא,היינו אתה ןתששן את המשם בכל
דור,הייט מן הדעת שלך בכל דור בתלמידי חכמים
ויתנו מזה צדקה לעניים בדעוך ויתקיים אני בצדק
אחזהפניךהיינו מם"פ שרהפנינעוכן מש"ה ראותי

תיבות מם"ם שרדשנים.

דרוש ב'
כי תשא

וכו' "מות ל יב) אמרו רז"ל במדריד (שטומא
תשח ק אמר משה לפני הקב"ה ,משאני

מתאיןאני נזכר ,אמר לו הקב"החייך כשם שאתה
עומד כעת ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את
ראשן,כך בכל שנהונטנה בשעהשקוראיןלפניפריטת
שקלים כאילו אתה עומד שם ואתה זוקף את ראשן,
הדא הוא דכתיבכי תשאוכו' שא לא נאמר אלאכי
תשא ,עכ"ל ,הנהדבריהםז"לבמדריד הזה הואנתיב
לאידעו עים ,ואענה נםאני חלקי,ידוע ק (בכתבי
מרן האריז"ל (פרע"ח שכ"ד "8ד,

השטות )814 '5

לקאת
י
מ
ע
ט
שבראש,
ם
י
ר
חדשי השנה שלם הםבחינתאיב
ל
ע
כן
ראשי חדשים נקראים ,תשריניגלתא ,מרוהטת כסלו
ב'אזנים ,מבת שבפ זמ)עינינע אדר חומנעהן המה
איברי הראש ,והפה נשלם במה שהאראלמקדשין את
החדש בפיהם (ובשנתהעיבוד בחדש העיבוך) ,והנה

א)

5ץראש דטנטספסרגסיטד.

האיברים הטו הן המה השערים אשר פתחם חבורא
ית' אל האדם
בהן בחוטיו לצורך הנהנת
י
ח
כ
ת
ש
ה
ל
ם
י
ח
ת
פ
החורה ,ועשה
לכל אחד ומנעולים וכיסויים
לכל אחד שיוכל לכסות אורזם ולסנרם בעת אהגר
אז באברים
יזדמן לפניו דבר שאיתראוי
י
ח
כ
ת
ש
ה
ל
ההם ,כנון בעינים כשיזרמן לפניו דבר ערוהיהש
יסנור אתעיניו וכיוצא ,באזנים כשיזדמןלפניו דבר
שאינו ראוי לשמוע ליצנות לשת הרע וכיוצא הנה
יכוף אליה לתוכה ,וכיוצא בשאר חאיברים הנ"ל,
והנה ניתן השכל במרומים רבים הו 14הדעת הניתן
באדם למעלהםןהחיטים ,והוא ממונח לשופפ לשטפ
בצדק את אשר ישתמש תאדם בחוטים הללו חשת
אחגר ימנע ולא "טתכהט ,הוא הדעת המהצפעמחיי
החייםבלי הפסק,כי הדעתתחש ממקוך החטוא(וזחו
ברמז המלך המרומםלבדומזו"ז,הואא' למעלהמחז'
חייטז'שערים).
וחנח

בני 7 8 8חיש

ארר,משמרב,שקלהקדשןש"טנ

חלנהידוע (לק"ת שפות ט ).בחינת והטה הוא בחינת
הדעת של כללות ישראל יפחם לד י) אופך
ידוצוי"י פנים 1כ ,'1וכמו 1טאמר 1רז"ל ישב
ת קא)
בהתחדשות איזה דעת אצלם משה שפיר קאמרים
והנה כשהשערים מתי"שריןעלידי הדעת לבל ילכו
דרך עקלוזון זה נקרא זקיפת ראש ,שהאיברים
שברוהט הן בזקיפה לא יתעקמו לילך ארחות
עקלקלוות מה שאין כן בהיפך ח"ו הנה הרוחש אים
זקוף בסקטור ,והנה כל זמן היות המאור הקדהט
משה רביע ע"ח עם אוראלבחייםחיותו ההש הדעת
תכולל הנה היה מאיר לדעתם של ישראל ,וחשש 8ן
ילך הדעת דרךעקלוזון ,ושתלהטו
וח"ואחרי
י
ת
ז
י
נ
ג
ד
צ
מ
שהם
ת
ו
פ
י
ל
ק
ה
ם
י
ר
ב
ד
ב
ט
ה
ו
ר
באיברי ה
ויפמאו
ח"ו את קדישתם ,והנה הבפיחו הש"י ,כשם שאתה
1מד כעת ושתן להם פרשת שקלים השתה זוקף את

ס יתמיאיש5שם(ש"לק

ישכר

%ב

שן ,נך פנל שנהוכו',ועניןשייכות הדבר לפרשת
שקלים דייקא ,ככר כתבם במקום אחר שק"ל
בגימפריא נפ"ש נ 4והנה הכחות שבנפש עומדים
במתקל ,אם ירצה יפה כחותיוהייטהחיטים שהם
פעיות הנפש לדברי"י ~תורתו~מצותיו,השםירצה
ח"ו יפעת בהיפךכי הבחירה חושיות אםכז ההש
כמו דברשקתי טפהלכאן שכאן,וכית שהדבר שקת
בבחירהעלכןתיכףביוםהוחלדו"טבו מחצה פע~ח
לי"יומחצהפעתהלהיפךח"גוהחיובמוחל  %האדם
להפות נם מחצית חלק דהרני גם כן להש"י ,וזהו
ברמז המצוהשנצפויטלהעםמחצית שק"ל(בגיספריא
נפ"ש) לי"י ,להיותן לקרבנות לקרב הכללי"י (ונם
נפוש הבהמיית יתקדש להוט"י ,הבן הדבר) ,ועלידי
זה הוא נשיאת ראשוזקיפתו לגבראל,והבפיחהש"י
בעת אשריקראו פרשתשקלית משהרביטע"הסוד
הדע"ת עומד עמהם להפות דעת"ם ורצונ"םלי"י
וזוקף את ראשן כנ"ל ,הבן הדברים.

דרושג'
כי תשא את הששבני גבראלוכו' ושמות ל קנ)עיין
מחשכוכבתיבדרהטיחנחשבועות בשרשת
מתן תורח שרשח"א מנץ ש )4בצמוק
ק  0השתם
תחיולי מסלכצן וגצ' אלה הדבריםימטר תדבר אל
בני ישראל ,שרא"ל חם אתות ל"י רא"ש ,והנה
כביגדל קוב"ה עם כפנטז האראל חשדמית חילוני
נפצות
חתן וכלה ,וחנהידועמכת
שמקדשי
בשעתביחקמירדןהטהיאןריזשל5ח
 1שש  1ע"ז אשר
החתן
י הפחוד
את הכלח נותן אל הכלח אור מקיאחצליד
נותן לח אורפנימי ,וחנה תמצא הלצתיות שרא"ל
אוחיוחחחיצתיםומקיפין חםאהווןל"י ,והםמרמזין
קידושין חרי *טז מקודשת ל"י מים שכיחוות
והנה הל' גבוה מכל תשתיות מרמזת על נבוח
שומר,השות חקינה מכלחחותיות מרמזתעל כנמת
גבראל ושהש 0 1כי אהד חמעםוכו',עלכן שתיות
ל"ישייכיםלקידהטין דשב"חעם כנמת
15יין
י
א
ר
ו
י
זח במנלח עמוקות ( 1מא 5ש* השוזפן רה"ש או
אש"ר הם אוצרןפנימיים בתיבת הרא"ל ,מרמזין
ש הי"א מתנתן
שאורפחמי
י
ע
י
ב
כ
כניגשנשתכר כמח אדם רם-חאשוריןדדכוראעם

ישי

י

י

חנייה

י

רנ"ב דנוקבא עם הבמתח שאמרר'עקיבא בבכורות
(פג) הם בגימפריא אש"ר ,רה"ש ,על כןכבייל "ט
לכבות בייחוד הקדחט באותיות רא"ש אש"ר ,והנה
חם אתווןפנימייםבתיבת "טרא"לכיעלידיהייחוד
בא האור פנימי ,השותיותל"י המה מקיפין בתיבת
י זה בא
שתא"ל ,והמה מורים שקידחטיז שעליד
אור מקיף ,השםכןלפי זה"ט בשם קראמל הוראה
עלקידהטין הןהייחוד אורמקיף השורפניני ,והנה
כתיב על הזטן המקווה לעתיד במהרחבימינו 5שע"
עיטיךי"י צבאווע נשמע שעדהיום
צ קכי
ק
היה ר
,
ן
י
ט
ח
ד
ק
ו
ת
נ
י
ח
ב
אירוסין
כמו שנאסריישצ
ב טס השרשתיךל"י לעולם וכו'
כךוידעת את
י"י ,לשת חיבורוייחודמכחי ככיסך5 ,ש '9שההש
יכנף עוד מוריך ,והנה כהזח רבינו עגה חהש סוד
הדעת הנורםהייחודכנודע,עלכןחיה ההש הסרסור
במתן תורח בין קובשה וכנמת גבראל שיט הית
בחננת קידהטין ,על כן נאמר ואתם תהיול"י וכה
חטי קדו"ש ,וכן חהש יחיה לעתיד במהרח ביסרה
כשמהצלח לע חתורת בבחינהפנימיית בסוד הטו"
 8קכי תורה (חדשה) משתשי חצא בבחלכןניטורן

בהדיי

יס

י

כי

בני

טמריחרשארר,מאמרב ,שקלהקדור חץשג

כי בועליך עוותיך וכו' ,וזהו שסיים השם ית' אלה
הדברים אש"ר תדבר אלבני ישראל ,בבחינת אש"ר
פנימיית ,תדברלעתיד אלה הדברים ממש ,רקשיהיה
בהתנלות הפנימיית מאח"י תצא ,הבן הדברים ,וזהו
שאמר אלבני ושרא"ל ,אשר מרומז בשמותם ואתם
תהיו ל"י וכו' ,וגם אשר תדבר לעתיד ,היינו ל"י
אש"ר אירוסין ונשואין מקיף ופנימי ,הבן הדברים,
(ע8ן הטוז אב מאמר דסימן ב בצמ"ה דף קנז)

תה הוא נם כן ברמז הפרשה הזאותכי תשא את
רא"שבני ישרא"ל ,כשיבאזמן התנשאות רא"ש
בני "טרא"ל,היינו בנלותא בתראה שכבריניע זמן
הייחוד השלם באחרית הימיה לפקדיה"ם ,היינו
כשיגיעזמן הפקודה והגאולה,אזי זאת העצההיעוצה,
ונתנו איש כפר נפשו לי"י ,היינו הממירות נפש
האמיתיבקריאת שמע ותפלה *) ,ואמרובזהר(""ג קנא)
דאיתחשיב לפני הקב"ה כאילו מסרו נפשם בפועל,
ואפילו עבירות שאינם מתכפרים רק עלידי מיתה

כנון (יונא פו)חילול השםוכיוצא שכולםחוליןומיתה
ממרקת ,כמה דאת אמר (ישע" כג ע) אם יכופרהעון
הזה לכם עד וכו' ,עם כל זהכיון שמוסר נפשו באמת
בקריאת שמע איתחשיב כאילו מת על קדישת שמו

ית' ,וזהו שאמר ולאיהיה (בזה) נגף בפקו"ד אותם,

כי יתכפרו במסירות נפש בכח בהסכמה אמיתיית
בלב ,וזה הוא הייחוד השלם ותבא הגאתה במהרה

בימינו אמן
רלדרך הזה נם כן יש לפרש המדרש הנ"לירו
ש ב)
שאסר משה להקב"ה משאני מתאיןאני
נזכר ,אמר לו הקב"החייך כשם שאואל עומד בעת
ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף אתרהיטן ,כך
בכל שגה ושנה וכו' פרשת שקלים וכו' ,הוא שצוה
הקב"השיתנו מחצית השקל ,שק"לבגיממריא נפ"ש,
וצוה הש"י ליחן מחצית דייקא ,נראה דהנה ידוע
הנפ"ש הבאה לעולם הזה מהעולם העליון מהחדר
ששסו גו"ף ,כמו שפירש"י בגמרא (ט"יג ד "4חתיה
(הוא סוד מלכות שמים נקרא גופא קד"טא כמבואר
במקובלים (שעה ק עק 1ע-ג)) ,והגם שבאה הנשמה משם
עולם הזה עם כל זה שורטטה נשאר שם במקורה,כי
*)

ערוניסןסרסר דדרושטל,ח8,שט ,בס"ה,דף  ,18ועכותשרי
מאטר ד ההחטיגסיפן
ד בהקדמה
ס' מיודי

ועיי דרי

י8כו

רוחניותאינו נעתק ממקום למקום רק מתרבה ,ואותו
חלק הנפש אשר בשמים מטעך מאירלאיטר בארץ
בגוף האדם ,והחלק אשר בארץ מחויב להשתוקק
למקור אשר בשמים(,וזהענין מסירת הנפש באהבה),
על כן הנפש נקרא ב' חצאי נפשווע והמשכיליבין
וזהו שרמזנו במקום אחר (אגרא דילה בהעלותך נב ע-ג)
בדברי השדרש (במזר סו יקעיטה לך שתי חצוצרות
כמףשידגרי א)זהו שאמר הכתוב (תטלי כד כ)8ירא את
י"י בני ומלך ,המליכהו עליך ,והוא פלאי ,ופירשנו
בזהעלפידברי הרב הקדושמורינו הרבר' דוב בער
זצוק"ל (מידדביי ליעקבסימוי ,)1כתב ,עשה לך שתי
חצוצרו"ת ,שתי חצאי צורווע כס"ף ,שיהיו נכספים
זה לזה ,ולפי דברינו הנ"ל יתפרשודברי הרב,היינו
חלק הנפש אשר הוא בעולם הזה מלובשבגוף ,תבמוף
למקורה לחלק השמייסי ,ואז חלק השמייסי יכסוף
להאיר לחלק אשר בעולם הזה כנ"ל ,והנה רמ"ח
בניממריא חצי (מספר) מלכו"ת ,והנה נם חלק הנפש
השמיימי במקורה הוא גםכן רמ"ח ,זה הוא מלכו"ת
שמים שלימה שהזכירו חז"ל ,פרסות סו) והוא סוד
שחושית כב יא) אברה"ם אברה"ם הנזכר אחר העקידה,
אחר שכבר נתדבק אברהםכלכךבקונו שמסרלהש"י
דברהחביבעליויותר מנפשוהיינובןיד ד הבןיקיר
לו ,הוא המסירת הנפש המופלגוהדיבוקלנסריבקונו
תתהוו לאחדים ממש חלקי הנפשותן רמ"ח רמ"ח
אברה"ם אברה"ם ,ם
מספר מלכו"ת שמים
שלימה( ,והעכללהשכיללהיטיב אחרכך (שםסו)ויקרא
י אל אברה"ם שנית מן השמים ,רח"ל אל
מלאךי"
הנפשהשנית שהואמןהשמים,ואיןלהאריךוהמשכיל
יבין) ,והוא לדעתי סוד הפסוק (ירמ"י
א ים) הבןיקיר
,
י
ליאפריםוכו' רח"ם ארחמנ"ו נאוםי" ובזה יתבארו
דברי המדרש הנ"ל ,עיטה לך שתי חצוצרות כסף,
היינו כסיפות השתי חצאי צורות ,זהו שאסר הכתוב
ירא אתי"י בני ומלך ,מאי ומלך ,המליכהועליך,
דכיון דבשתי חצאי צורות יתחברו רם"ח רם"ח
יתהווה מלכו"תשמים שלימה ,ואתהתביןכי קצרתי
וביארתי במקום אחר (שעשדילה שם).
ק
ושעזבונן לפי הדברים הנ"ל בסה שידקד הרשע
אההטוריט מלכותא חייבתא לומר לאסתר
המלכה בכל פעם הסהר ח )1עדחצי המלכוית ועתן
לך ,לא רצהשיהיה מלכותשלימה,המא רצה שתהיה

עבודת

בני

טמריחרשארר,מחמרב,שקלהקדשוחישד

י זה
עבודת ישראל בממירת הנפש ,שידע שעליד
תהיה מלכות שמים שלימה ואז יעבור מכחטלת זדון
מן הארץ
יבינה להתבונן בתפלת ראש השנה,
ויפהוצלרשעי
תקנואנשי כנמת הנדולה(שהיו בזמן ההוא
שרצה אחשורהט שלא תהיה ח"ו עבודת ישראל רק
חצי המלכות) בתפלת ראש השנה ,ותמלוך אתה הוא
י אלקינו לבדך על כל מעשיך בהר ציון כחטכן
י"
כבודך ובירושלים וכו' ככתוב וכו' ימלךי"י לעולם
אלקיךצית וכו' ,הנה לכאורה "ט להתבונן ,הראיה
שהביא מן הפסוק אינוענין אל התפלה,כי בתפלה
מבקשים שימלוך דהט"י בהר ציון ,וזה אינו בפסוק
רק שימלוךי"י לעולם ,והוא ית"ש הוא אלקיציון,
אבל כאשר תשכיל בדברי חז"ל דקדקו נם כן למה
אמר אדחטורהט עד חצי המלכוות ופירוט
ו (מרלה סו )
שאמר עד ולא עד בכלל ,היינו בנין בית המקדש
שעומד בחצי המלכות היינו באמצע העולם זה לא
רצה להסכים,והנהלכאורהדבריהםרחוקיםמדברינו,
זכאהטר תעסיק בדבר תראה הכל התך אל מקום אחד,
דחנהבית המקדש מקום העבודהעומדבחצי המלכות
לכוונה הנ"להיינוחצי מלכו"ת רמ"ח ,מכאן להורות
שזה כל פרי מנמחינו בעבודה בממירות הנפש ממש
שתהיה מלכו"ת שמים שלימה בסוד רח"ם ארחמנ"ו
כנ"ל
ותעמיק עוד בדבר ,הבית המקדש עומד באמצע
עתם ,אם כן הוא חצי המלכות למזרח וכן
למערב וכן לצפת וידרום ,אם כן החש ב' פעמים
מלכו"ת הוא מספר מכווןעו"ל מלכו"תשמיגים ,והוא
הנרצה לרז"ל בכמה מקומות אומרם (ברכותיג) הרוצה
לקבל עליו עו"ל מלכו"ת שמי"ם שלימה ,וכאשר
תתבונן בכל זה תבין מה שתקת ותמלוך אתה וכו'
לבדךוכו' בהרציוןוכו' ובירושלים וכו' ,כמושידוע
לךבכוונותב'יסים דראש דחתהב'פעמים מלכו"ת,
וממילא ועבין הראיה מפסוק ימלךי"י לעולם וכו'

עישובה ידיהם

יחכר

קלג

יון"ך זדן"ך ע11ן חיע*ח שכזה פגו) בכונת לדור ודור

המליכו וכו' ותלך לבפח( ,עתו תפוז אב יאמר ב משטה ו,

יהבה

דף קטו עאד4

בהיות משהרבינו ע"ה סוד הדעת הכלטי של
גבראל בחיים חיותן ,השסיע לכנמת גבראל
מבהינת הדעת הוא הדביקות בממירת הנכש( ,דעת

הוא דביקות והתקשרות מלשת (שאשית ד כה) וידע
אדם)ימד לבני גבראל דעת איך יתדבקו בממירת
ר בארץ,לראינהבני אוראל,
הנפש חלקי הנשמותאיט

הייט שרפטםהעלית חטר בשמים ממעל ,ודבוש כהנה
6ן כשיתגנז אורו אור הדעת שוב לא יהיה לבני
כשראל הדעת הלזה דביקות במסירת הנפש דביקות
הנפש במקורה,וזהו שאמר כחטאני מתאיןאני נזכר,
היינו הדעת שלו ,שלא יהיו ח"ו דבוקים בקונם
למסור נפשםעל קדוחת שמו להתדבק חצאי הצורות
יהמליך מלכו"ת שמים שלימה ,ואסר לו הקב"ה
כשם שאתה עומד כעת ונותן להם פרשת שקלים,
וענין מחצית השק"ל הוא חצי נפ"ש כנ"ל ,ליתן
אותו חצי הנפש כופר לי"י הייט ממירת מנפש
י כחטה בחינת הדעת המקשר ,כך בכל
כנ"ל עליד
שנה הגנה כשקוריןלפניפריטת שקלים וכו',כי בכל
שנה ושנה מתעורר בכל עדת חמורון בכל מקומות
טדטבותם נסטת משהרבינו כללזת הדעת של גבראל
ללמדם דעת ותבונה והשכל להתקשר עצמם בדביקות
צורם ויוצרם ,והאיך יקבלו על עצמם בממירת הנפש
עו"ל מלכו"ת שמי"ם שלימהכי זה כל האדם ,והבן
מאד ,וקורין בעבור זה הפרשה הזאת בהניע חדש
אדר ,כי בחדש הזה קימו וקבלו היהודים מהדש
קבלת התורה מאהבה בססירת הנפש,כי עד היום
היה חבתפח ).מודעה רבאלאורייתא,ובזמן הנם קבלו
עליהם ועל זרעם מאהבה,עיין שם בנמרא בלשת
ר"ט"י ז"ל ד"הבימי אחשוחש 4ובזה תתבונן מה שאמרו
בזהר ("4נקיא ):וקבלוהיהודים דא הוא משה כללא
דיהודאי שקיבל מנלת אסתר מסיני ,הבן.

דרוש ד'

במדרשהנ"ל ,אמררהטה להקב"ה
עד
כחטאני מתאיןאני נזכר ,אמר לו הקב"ה
חייך כשם 12אתהעומד כעתוכו' כך בכל שנה רטנה

בשעה שקוראין לפני פריטת שקלים כאילו אתה
עומד שםוזוקף את רוהטן ,הדא הוא דכתיבכי תשא
י תשא,
את ראש בני ישראל שא לא נאמר אלאכ

עד

ריי

מאמריהרשארר,מאמרב,ש*

עד כאן ,הנה יתבאר לךהענין עלפי דברי המדרש
כשפמים (ומו"ר לב ק אמך ר'לוישוני מדות פובות
כיפל הקב"ה מן אומות העתם ,שלא יעמדו עליהם
נביאים הטלא ימסרו ישראל לשר כלימי ההטה,כיון
שמת ההטה חזראורע השרלמקומו ,שכןיהושערואתו
י בהיות יהושע ביריחו וכו'
שנאמר גודשש ה יקויה
,
י
ת
א
ב
ד
ע
כאן,
ויאמר לאכיאני שר צבאי"י עתה
רצ"ל עתה באתי %אבימי משה רבך ,והנה תתבונן
בדברי המדרש הזה מה שאמר ב' מדות פובותביפן
הקב"ה מן אומות העתם מה הן הביענינים שכיפל
מהם ,חנה העניו הראהטח ניחא שלא יעמדו עליהם
נביאים ,והוא הנזכר נם כן בדברי חז"ל בגמרא
(בחטתז).ביקש (משה) שלא תשרה שכינהעל אומות
העתם ונהק לו ,הנה נתכפל סתם חוראת השכינה
שאין לך מדה פובה הימנה ,אבל הענין חב' שלא
ימסרו ישראל לשר כלימי כהדה ,מה הוא חביפול
לאומות העקם ומה איכפת להו בזח ,ואם "ם להם
כל
אף עלפי כן לא נקר
מזה איזה
השראלבמי
ייפי
ב
יו.
פמ
קו
כיוןשנגנז כנטתהזר
היסים,דהר
אבל תשכ %ותדע ,כל האוטות "ט להם שרים ,לכל
י אותם בדור
אחד שר מיוחד איטר חלקי"
הפלנה (כנ"ע  1ט )8והנה כל שר לאומרר נקרא ראש
אותו האומה,כעיןהנוף המתנהגאחרי הנהגתהריהט,
ושהניפל הראש מן הגוף הנה יופסק החיווה כמו כן
כשנפסק ונתבפל כח השר של האומה למעלת ,נפסק
" נך סק
חיות האומה למפה ,וכמו שאמר הנביאיטע
יעל צבא המרום במרום (תחילה) ואחר כך
יפקודי"
על מלכי האדמה האדמה ,ועל כן לכל האומות
אפשר להם הכיפולכית שהם נתונים תחת השרים
לשרים וממילא יתבדלו הם,
הנה אפשריית
י
פ
י
ב
ה
חלק
ו
מ
ע
ו
ר
ח
ב
נ
ם
ה
ג
נ
אב* ישראל ו
ב
ל
)
ס
לחלש
י"י
ק
ר
ית"ש העמוסים מני בפןאין להם שר ,שכינת

*

עוזו ית"ש הוא הנקראריהטבניישראל ,כםולהבדיל
כל שר נקרא ראש לאומתו ,כמו כן שכינתו ית"ש
(בהבדל) מדת מלכות שמים נקרא ראשבני ישראל,
(והנה ישרא"לאתווןל"י רא"ש,אותו הראש המיוחד
מלכורע בכל כהטלה) ,והנה בעוה"ר כשישראל הם
בגלות תחתידי האומות הנה הם בגלות תחתיד
ז ט* פגת מאסר בסימן ל
ג) שיי

הקדש,ואושד

יששכר

השרים ,אבל אין זה ח"ו כענין שארי האומוו4
כשתתחזק אומהעל אוסח הנה אפשריות לחםכיפול
לגמרי כשמתכפל שריהם ,הלא תראה כמה אומות
מפורסמות המוזכרים בכתבי הקודש ונאבד זכרם
לנמרי ,כי נתבפל שריהם וחנשארים מהם שבו
ונתערבו באומות אחרונה ונאבדזכרון אותה האומה
מעלפני האדמה ,אבלישראלעםקרובוהגםשבעונות
י האומות הטריחם ,הנחכיון שהשר
נמסרו תחתיד
,
ח
ט
ה
ד
ק
ה
ו
ס
כ
ה
נ
ח
ח
נ
י
כ
ו
ה
א
ו
ח
שלהם וראשם
ואי

אפשרהביפי

וט' כן ישראל ישכנו לעד לעולם

ויירשו ארץ ומלואת ,ונםבימיעניים ומרודם לא זוח
שכינה מישראל לשמרם ולהצילם ,וכביכ %מתלבשת
הארת השכינח בתוך השר של האומה לשמור את
ישראל להיות להם קיום בימי גלותם( ,רק להיות
שהוא בהסתר פנים כביכול מוכה ב ק השיב אחוד
ימיט,והוא הנקרא נלוחהשכינהכביכולבין האומוו4
ובמהרה בימינו יתגלה כבוד מלכורע ית"ש לנקום
נקמתיט),ולהיותהעניןבימיהגלותבהתלבשות תחת
ידי השר ,הנה כבישךסיהראמאיךנהוריהכמישאין
לו זקיפת ראש ,הבן הדבר ,וכשיתנלח כבוד מלכותו
עלינו במהרה ,הנה נקרא זקיפת (ונשיאות) ראש
בניישראל,ביןוהתבונןהדבר.
כשבאו ישראללידי אותו מעשה במדבר ,הנח
מלאך
אמר הש"י קטת מ ק הנה אנכי
מלאך חקדויט מיכאל אפופרופסא
לפניך( ,זאב
רבא דישראלנ9ד",עם בל זה לא רצה כהטה שדוהיה
התלבשותהשכינהכביכול בשום מלאךרקבאיתגלייא,
לפניהם ,שאז נל הצלחת
ארוןבריתי"י
לא יהיה מלובש בפבע רק למעלה מן הפבע ,כיק
שנתז משח עם חיות שהשכינה לא זזה מישראל,
נתלבשה בהנחנח במלאך מיכאל אטפרופסא רבא
ד"שראל*) ,הנך רואה בפני סשהאפיו התלבשות

לדינה

שית

היך

תיראי

השכינה במלאך הקדית
) ה
לא רצה ,מכל שכן שאי קהובלגלגשספקותטיש")
כתב ,שתשתהנעלסים
אפשר בפגיו שיתלבש
השכינה באיזה שר ח"ו .של ן משח ה=ט אותיות
הבנלוי של משא כזח סףי"ן
 '8הם בגימטריא מתא"ל ,להורות כשמלם משא  18בא
כשאצרר לשללאטט* סטת ושמר
מיכול ,ת%יצאהיא%
כ
יצוה אהדר נשלם שם מוטה שלא
סת
ב סי 18ל) בפרשת ואתה
א 8ש
8
 8 8ח אח
ם ט 9 %ג
מח , 4
~

"

מי

*
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בני

פוצריהרשארר,מאמרב,שקלהקדש,דרושח

העבה לפי זה העזבתן מה שאמר כחשה רבונו של
עולם כדשאני מתאיןאני נזכר ,דהנה כל זמן
שאנינזכראפילומיכאל השר הקדהשאינונזכר ,אבל
אחריוכו'איןאני נזכר ,ושמא ח"ו כשיבואו ישראל
י השרים ויעשו ח"ו בהם
לגלות הנהיהיו תחתיד
כחפצם ורצונם ,הנח הבפיח לו הקב"ה כשם שאתה
עומד כעתונותן להם פורשת שקלים(הניתנין בשביל
קרבנות שהם קרבןלי"י בלי מפך המבדיל) ,ואתה
זוקף את ראשן כנ"להיית ראשבני ישראל,וראינך
רוצה שמאלבום חשכיכם ראש בני ישראל אפילו
בהנהגת הסלאך הקדהש ,כך בכל שנה הסנה אפילו

ישכר

קלך

בזמן הגלות ,הוא כאילו ארנה עומד שם וזוקף אח
ראיין ,וסוזבפליםהנזירות שרוצים האומותלגזורעל
ישראל ותופרעצוים ,הבן מאד ,ותתבתן בזה אשר
בכל שנה ושנה(בית שהבריח הש"י לבחשהכשיהיו
קורין בפרשת שקלים כאילו הוא עומד שם) ,הנה
י לזקוף
מפרשת שקלים זכרת לבני ישראל לפניי"
את ראשן ולגאלם גאולת עולם בסהרה בימינו ,והוא
המדה פובה שלקח הכש"י מן האומשך אשר כלימי
כחשה לאיהיו ישראלריכוזישרים ,והנה ב %שנה
הטנה הוה בפרשת שקלים כאילו כחשה עומד שם

בעצמו ,הבן הדבר מאד

דרוש ה'

זהיתנ
ל ע) דרתו חז"ל והשימי שקלים
ו ומי "%%
פ"א דוד)מוזיבת ז"ה שנתקשה כהוה במצות
שקליםעד שהראהו הקב"ה מתבע של אש ,ומהראוי
להתבונן טחו הקישוי בזה להבין צורת מטבע אחת
קאנה ,והנה בתרטם הסיוחפ ליונתן תרנם ,דין
שיעוראאיתחסי לכהנהבגיוראהיהכדינר"א דאש"א,
נם זה צריך ליסוד לטה הראה לו ממבע של אש
דייקא ,ומה שישלי לומר עלפי סח שפירשנו (א=
דשה) בפסוק %פית לה  00אלה פקודי הכהשכן כהשכן
העדות אשר פקד על פי כחשה עבודת הלוים ביד
איתמרוכו',והנה(ב"י ע נ)כל סקוס שנאמר אלה פסל
אחהראשונייםומאי פסלבבאן,וגם מהוהנרצהבכאן
עבוד"תהלוי"ם,ופירשנו ,דרנה כלהמניניםאין בהם
ברכה כמו שאסרו רז"ל (הערת ח):אין הברכה שורה
על דבר המנוי וכו' ,והפעםכי כלמנין ומפקד הוא
צמצום (כך וכך בשיעור) ,צאה ש"ח 5יה) וכל צמצום
היא בחינת גבורה ,ש כן אפור לטנות את ישראל,
וחנה בטלאבת עבודת הקודש מנו ופקדוסנין וספפר
ומפקד ,לזה אמר הכתוב אלחפקודי הכהשכן פפל את
הראותנית,היינו כלהמנייניםשבעיםשמונעים את
הברכה ,נואני המנק הזה והחש בחיטך ,אדרבא על
ידיהמנין הזה תשרה הברכתעלכלהעולם,כיהסנין
הזה נחשר 5קד עלפי כחשה שהוא פוך הדעת (על
כן נקרא טשכן העד"ת הדע"ת כחשר יתכאר 4והנה
תראה ,ברכהרימונה שבברכות אסצעעת שבשמתה
עשרה היא ברכת הדע"ו 4והנה ושם
דרוש א)
שם"

בדעת יש בו עיטרא דחסדים ועיקרא דנבורות (%ש%
נד ק ובדעת חדרים יסלאו ,ואם כן במנין הנעשה
מבחינת הדעת הגם שהמנין הוא צמצום מבחינת
הנבורה ,בהרעת שבו לאחדים חסדים וגבורות ,וזהו
שנאסר אלהפקודי הכחשכן ,פסל אתהראשונים,הייט
כל המניינים שבעולם שאין הברכה שורה על ידם,
שאניהמנין הזה שהוא משכן העד"ר 4הדע"ר 4אשר
פקדעלפי כחשה ,הוא בחינת הדעת (דמם  %ק והשך
ידע"ו י"י ,הנה הוא ,עבודת הלוים ,נבורוו 4ביד
איתמרוכו' הכהן,איש חפר,כיבדעתחסדיםוגבורות
כחרא חשבינן להו ,והכל לחפרים יחשב.

וגנזה נוכל לפרש טה שאסרו חז"ל שנתקשה כנשה
בעסק הספקך בכאן,דהיינו שהוקשה לו מסה
נפשך ,אם הטפקד נורם חלילה איזה דבר לא פוב
להיות הספקד מבחינת גבורה צמצום ,סהמועיל מה
שיתן כל אחד ספבע ,עד שהראהו ספבע כסף (חסד
הת"יי).
) והוא אש (גבורה (שם תה ,)).להורות בזה
הדעת של כחשה ,שבולאחדיםיחדעיפראדחפדים
ועיפרא דגבורווק והנה להיות הספקד הראהשון היה
י תשא,
עלידי כהנה סוד הדעות אסר הוא ית"שכ
ואסרורז"ל (תבוטא השא ק שא לא נאסר אלאכי תשא
כשם עואתח עוטד כעת וזוקף את ראשןכן בכל שנה
וכר כאילואריה עומד שם וכו' ,על כן כל הטפסרים
שנעשו באופן כזה הוא פמצות משה והחש בבחינת
הזעתוישבו כרכה,הבן.

י

שפי

בנבי

מאמריחדשארר,מאמרב,שקלהקדש,חיש

1

י הדברים האלה תוכל להתבונן ,מחצית השקל
עלפ
דייקא הוא המצוהליתןאיש כפר נפשולי"י,
ן נפש הנמסר ממקובלים הקדמונים ק
הוא סוד פדיו
לעשות פדיון נפש במנין ק"מ ממבעות מנין כס"ף,
ומניןכי האדם ע"ץ השדה ,והוא סוד חשבון השם
' פעמים ה' ,ה' פעמים י' ,ו' פעמים ה',
הנכבד י
ה' פעמים ו' ,בחשבון הזה שם הויקה במספר ק"ס,
ההו הנרה במצוה ליתן לצורך הקרבנות כפר טשו
לי"י מחצית השקל ,הנה מחצית השקל של תורה
היא ק"ס שעורות כנודע (יטרם יקדם פ"א ה"ה),יהנה
ק"ס הוא נם כן מספר מי"ם (חסד ט""ג רם))יי"ן
רגל פטרה מערכת פפדעז נפש,
שתוימעז 5טהן.
ד)
*) עטו עץ הדעת טוב למהרסן פ' וירואש
יודרה חתעה 121חמץ
טס
העץ

שיי

יששכר

(נכורה (שם5ש()).ברכותנ)איןמברכיןעלהיי"ןעדשיתן
לתוכו מי"ם*) ,שכן זמןביינות שלטשאינם חזקים
החיוב ליתן לתוכו מים כדי לערב החסדים ונבורות
ביחד ,הואסוד הדעת אשרבועיפראדחסדיםועיפרא
הוא נם כן
דנבורות ,ולהבדילבין הקוזזהובין

בבחינת חדעת כמו שתקנו לומר הבדהלח
יבחונן הדעת
ה
ברטה ה ב)כי אםאיןדעה הבדלהטנין ,וטעתה
מהמיי
תביןלפי מה שכתבתי שזההענין אשר הראו לסהרה
מפבע של אש (נבורה) והוא כסף (חסד) להורותעל
סוד הדעוך והנה הכסף בעצמו הניתן למצוה הוא
מחצית השקל ק"ס שעורות מנין סי"םיי"ן (וההר
מנין כס"ף) ,והוא ניתן לכפר נפש לי"י פדיון נפש
כנ"ל לכפרעל הנפש,הבן הדברים,רמזתילךבקיצור
ואתה תבין דבר מתוך דבר

דרוש ר
כל העוברעל הפקודיםוכו'ושיות לי) ראשי תיבות
כל הפסוק בגימפריא תתקל"ו ,על פי האמור
בפריעץחייםחתי ש 0ץ)מרדכ"י אסת"רבנימפריא
העזקל"ה ,והנה עםהכיל בנימפריא תתקל"ו מנין
י"נתיקונידיקנא*) שהם
.
) הס"ה
י"נ מדות החסדים היית נרקח כי בשמוח היא
שיסע ניצנים עם
י"נ נתפיס) ע"ב (חמ"ד),
לל
והנה אמרורז"ל(טחיהיג) ושסתרביתד תריו היסחץת
נלוי וידוע היה לפני כירוש(פדינהשם)יעודיתבשר
א"ת
הקב"ה שעתיד המן
לשק%שקליו ש קרש ,כן הקדים הקב"ה שקלי
ישראל באדר,ואםכןשידיהשקליםיהיה התעוררות
הרחמים ש קראל,עלכן מרומז בזה הפסוק בראשי
תיבות י"נ פעמים ע"ב ,היינו י"נ תיקתי דיקנא,
ותעמיק הדבר ,דנונה בזמן ההוא בזמןגזירת המן לא
היו טחגים שקליםכי לאהיה בית הפקדש ,ואםכן
לא היה מצות שקלים בפאזליעמוד ננדושקלי הצר
הצורר ,ואם הכוונה שזכות השקלים שהיו נותנים
בבית המקדש עמדה להם ,אםכןנם כלשארי המצות
שעשו וסינלו ישראל כל זמן שהיו בחצרות בית
אלקיט תעמוד להם ,ולמה השחייבו שונאיהם של
ישראלוכו' כמבואר בנמדא(פגע" ימ 4אלא ש מחך

*

עי

שכח מדתהדין נברבר מחמתהעבירות %א הועקה
זכוים ואםכןמאי רבותאדשקלים.
אבל תשכ %ותדע ,דהנה אמרו רז"ל בפסוק שטת

ש

י פניו וט' (רה ט ):מלמד
 0 %וקבורי"
ו
ש
ע
י
אם
ח
י
ל
שנתעפף הקב"ה כש
ר
ו
ב
צ
ר
מ
א
ו
בני
לפני כסדר הזה אני מוחל וכו' ,והנה "פ במשסעות
לשח הזה (שנתקבלבובלשוןבודאיבסיני) אםיעשו
בני לפני כסדר הזה,היינו דרך הפ ) הדבק
במדותיו מה הוא רחום וכו' מה הוא חנת וכו' ,ונט
במשסעות לשת זה כפשופו ,אםיעשובנילפני כסדר
הזהשיקראו במופיהם בתפלתם בדבור בעלמאהי"ג
מדות א"ל רחום חטן וכו' ,והנה מאן מוכח אטה
הפירוש הוא אמיתיי ,הנה "ט להוכיח מן הטיה
בעל
הראשונה הנקרא "8ל (כמו שכתב הרב
י
ד
נ
ה
י אפשרלומר
הפלא"ה (פרם קשחסי תשא ד-ת שם בר"ג)י14
מה החש 8ל אף אתה וכו',על כרחך הפירוש הנכף
הוא כפשופו ,כשידברו ישראל במופיהםויצעקו אל
הש"י בהזכרתי"נ מדות בדבריהם ,הש"יימחט להם
על וכו'ואינן חוזרות ריקם ,ופירש בזה הרב הקדחם
בש הפלאה טסת הפטפ בסליחותן אל הודית לנו
לום"ר שלש עשרה ,רצ"ל במדת של אוטר הו 11רק
לוםר שלש קושרה באמירה בעלמא,די לנו להשמיע
במרום

ש

*י

בני פצעיחףשארר,משמרבו אין
בטרוםקוליט ולא נשובריקםטלפניג (ע15אי%יאמר ב

פועות

רצודן "ש לפרש מה שאמרה אסר בת5לרטה
ע ב)אל"י אל"י למח עובתני רחוק מישועתי
דברישאנתי,דלכאורה"פלהימנונןלמההזכירהדוקא
זה השם ,ונם מה הוא הפירהש רחוק מרצועתי דברי
שאנתי,
הנ"ל ישח ,דחנה נם בדורות הראשונים
בודאיכפי הנראההיתה הלכהזו רופשתהייטפירושן
של הדברים המקובליםמסיני בשעהשיעשובנילפני
כסדר הזה וכו' ,אם הפירוש באמירה לחוד סני ,או
דוקא יעשו לפני היי
ט בקדשיה לקיים ושהש כח ס)
ק
פ
ו
ס
מ
ה
פ
"
ב
והלכתבדרכיגוהנה ( פסדבר
איןפוסקין
הלכה בשמים כי לא בשמים הוא ,עדאישר יפסקו
ההלכהביתדין של מפהעלידיאיזה הוכחהואיזה
סברא ,והנה בזמןהנזירה באשר צעקומרדכי ואסתר
ונם כל ישראלבימי הצונעבודאי הזכירוהי"ג מדות
של רחמים ,והנה הזכירה אסתר שם א"ל בתעלתה,
והוכיחה מזה להלכהדדי בהזכרה בשמא,דאי אפשר
לומר דהכוונה יעש"ו לפני דוקא בקושיה מה הוא
רחום וכו' ,אם כן איך אפשר לומר מה הוא א"ל,
כרחך מן השם
שבי"ג מדות מוכח אשר רק
בהזכרת י"ג מדות בדבור בשש ש פ על ידם
תשקה לגבראל ,והנה מרדכי ואסתר עם כל ישראל
הזכירו בתפלתםהי"נסיווג הנה אמרה אסתר,אל"י
אל"י למהעזבתני ,למהונהיה רחוק מתנועתידבה"י
שאנתי,הרימן שםא"ל מוכחדבדבורבעלמאאוושע,
וכנ"ל ,ועוד יתבאר אי"ה להלן כממוך.
ולקויווטעםהיותושההא מצוח בתורה והלכתבדרכיו
מהחוארחוםוכו',עםכלזההיתהפערה
י
פ
ס
א
קיל ,חנם שח"ו לא הספיקו לקשות המצוח
הזאת בפשק לילך במדותיו ית"ש ,עם כל זה מוכח
להלכהאושרתספיקהאמירהוהזכירםבמקום המעשם,
והנהכי כן הנה נזכר אז לפניו ית"ש נם כן מצות
שקלינו הנם שהעושת נרמו תחרב הבית המקדש
שקלו אזבני עזראל את שקליהם ,עם כל זה
(תהלת

יפי

ש

א"י

ש

יא

עיתה

האמירה והזכירה פרשת שקלים
לרצתלפניו
ית"ש ,מה שישראלקורין באדר פורשתושקליםכאילו
שוקלים בבית ולמקדש ,ונע חמםחיו לפרועה לבשל
שקלי חמן בחתעוררות מדת חריפים י"נ מרות
העליונים עלידי ולגואלים ממדכיי אטת"ר מפירם

ח1

שכר

קם

י"נ 51צפ !5ע"ב כנ"ל ,חסל כן הפסוק כל העובר וכו'
ראשי תיבותבנימפריאי"ג נאפם] ע"ב ,וההא הרומז
כל העובר על הפקודים ,אפילו אם ח"ו עברו
הפקודים ,ותהיה הבית המקדש חרב רלף ישקלו
השקלים ,יזכר להם שידי מדותיו טדות הרחמים
זכרוןהשקליםבמופיהם בחדשהזה,ויתכפלוהשקלים
אושר אמר המן לשקול ,ותהיה להם גאולה שידי
הס'תאליםמרדכי אסחו(,וכןבכל שנהבימינלותיט
זכרון השקלים בחדש הזההן המהלרצתויוכרתלפני
י"י ,כאשר יתבאר להלן בדרושים אי"ה).

עי

441פשר לומר שזה היה כוונתיוסףבצוותולדגשים
הנביע באמתחתבנימין (פתית ט נא והוא

ש

פ
י מה שכתב הרב הקדוש בנכלה עמוקות מששו
קערלדרכונבי"ע הואי"נע"גהייטי"נ מדות חס"ד

ורחמים ,הנה "פ לומר לרמז זה צוה להשים נביאן
באמתחתבנימין שממט המא חופר ב' נואלים הנ"ל
טרדכ"י אמת"ר מספרן נבי*ע הייטי"נ ע"ב ,וזהו
שאמרו במדרש (נ"ר צב ק בשעה שאמךיוסף ואתם
ם שש) שלום
לשלוםיצתה בת ק%ואמדה (ת48שי
רב לאוהבי תורתך ,והוא נם כן כמו
שכתב
הרב
הקדהש במגלה עמוקות (שם) לדרכו ,אית שלום ואית
שלום רב ,שלום רב היינו בהחשב הם"ם מתומה
במספר רבתי היינו מ' דאי*ק בכ"ר שהוא מספר
ת"ר ,אזיהיה מספר שלו"ם תתקל"וי"נע"ב (הנרמז
בנבי"ע),וזה לדרכיט ,שלום רב (כנ"ליהיה) לאוהבי
כורתיך,הייט כשיאסרו רק תורתי"נ מדותאפיו
ח"ו לאיקיימובפק"לוהלכדןבדרכיגרקיזכירובאהבה
4טן הדבר"י תורה א"ל רתום תשנון וכו',אוייישרע
עליהם שלום רב כנ"ל,ואי
ן לפ מכשול( ,פיז 5פה אט

יו

נשפר ה טרמהצסימןו ,דף שאזע"ע

י הדברים חנ"ל 54פרש לך הנאמר במנילח
ועלספ
טש"ר ס קויכתבמרדכיוכו' אלכלהיהודים
וכו' דבר"י שלו"ם ואם"וג הנח מהראוי לתת לב
מה השלום ואמת שכתבלהכןונםביותר"פלהושבתן
אומרו דבר"י שלום
דברים ושל ושלו"סע ולדי
י
י
כ
ש
ח
כ
ו
דברים הנ"ל יתכנ
ם
י
ר
ב
ד
ה
כמין חומר ,דהנה עד
היום היתה ההלכה רופפת מהו הפירהש של ההלכה
הפקוכלת אם יעשובני לפני כסדר הזה אני מווקל
וכו' ,אם הפירהש החש להלכה יעשו דוקא בעשיה
ממש

בני

פמוטיחמשאיר,

מאמרב,שקלהקדשןח-ושז

מכהו והלכתבדרכיו ,או הכוונה עקימתשפתינו הוה
מעשהודי באמירתהי"ג סדות בדבור בשש ,והנה
בשמים אין פוסקק הלכה עד יפפקו הביתדין של
מפהעלפיאיזה הוכחה ,והנההוכיחה אסתר דהלכה
היא דבדבור בעלמאסגי ,מן המדה הראשונה שהוא
א"ל ,ואי אפשר לומר מה הוא א"ל וכמו שכתבתי
לעילדהרי טביב(ישע" כג קלפני לאנוצר א"ל ואחרי
י ההוכחה הזאת נתאמתה
לא יהיה ,והנה על יד
ההלכה פסקו כן בביתדין של מפה דהפירוים הוא
דאפילו בדיבור בעלכאש הי"ג טדות (הרומזין בתיבת
שלו"ם י"ג ע"ב כשהוא במ"מ רבתי כנ"ל) הקב"ה
מוחל וכו',ועיין במאמרי השבתות (משו גימן ו) שם
כתבתי(וכן במאמרי ר"ה(תשיי מאמר ג ורוש 1סימן ה))
כשהאדםמכוין הלכה לאמתואזי מעורר מדת ואמ"ת
מדה הז' מן הי"ג טדות ,ומדה הזאת כביכול הוא
תרין תפוחין קדישין (פרע"ח שי"ג פ"א),היינו אורפני
סלך ,והנה כתיב (ושלי ט פו) באור פנימיך חיים,
אפילו נגזר ח"ו ההיפךאזי כשגורמין להתגלות אור
פני מלך עלידי ההלכה לאמתה אזייישפע החיים,
(וכן הוא המנהג אפילו בעולם הזה בכל מלכי בשר
ודם אפילומי שנתחייב ח"ו וכו' כשזכה לראותפני
המלךניצול,ועלכן תתבונן(פוהדריוצז ).מההוא אתרא
דשמה קושפ"א שהוא אמ"ת אורפני סלך לא שכיב

שכר

אינש וכו',ועיין במאמרי ר"ח (שש מה שכתבתי
בפפוק (ההיש  8ט) אשרי העםיודעי תרועה ,ואין
עושיןכן מפפק רקשכיוונו להלכה בבדי אשר באור
פניךיהלכה,עלידי שמכוונק להלכה לאמ"תהיישלה
ן שם ותמצא
אור פני סלך היינו מדת ואמ"ת,עיי
נחת),והנהגםבכאןכיון שאסתרכוונה הלכה לאמתה
ופסקו כן להלכה קיימות אזי נרמו להתגלות טדת
ואמת אורפני סלךחיים תיצעו ממות לחיים ,הבן,
וזה שכתבמרדכי אתהדברים האלה אל כלהיהודים,
הלכה רווחתלישראלדברישלו"ם,היינושלום המורה
עלי"נסדותי"נפעמיםע"ב,הנהסנילגמלחנזירות
ולמחילת עונות אפילו רק בדברי שלום בהזכירם

י שכוונו
בדבור בעלמא ,וכתב להם ואג"ת ,יד
להלכהאזי גרמו להתעורר מדת ואמ"ת אורפני סלך
ו ממות
חיים,ועלידי זה באתהלגמרי הפרועהונצי
לחיים פוצים ששלום ,ויקויים בנו ונהם ד ד) ואתם
הדבקים בי"י אלקיכם חיים כלכם היום ,אמן.

שעי

ובזדן תמצא גםכן פוס פעם למה שנתבתי במאמר
א' (יק ד) בשם הסודירזי המלאך של חדש
אדר הוא אברכיא"ל הוא אותיות אבר"ך אל"י ,הוא
על שאמרה אסתר אל"י אל"י למה עזבתני וזה היה
לישועה ,הבן.

דרוש ד
העשיר וכו' והדל וכו' ושסות ל פו) מהראוי להתבונן
למה ליה לומר בה"א הקהיר והדל ,ואען
ושומר,הנה כברכתבנו בכמה מקומות קבענין פעהת
הדעת לגופות גם חלק התאוני שבא מצד נפש
הבהמיית ולהדריכו לעבודת הש"י ,והנה ככה הוא
בכל הענינים הנקופים ריסון השמש ,ידוע הדבר
להמבינים (ע"ח שפם  048בענין קליפת נג"ה הפלש
קליפות הפמאווע ומפר גלהענינים האסורים הם מן
ג' קליפות הפמאוועוענינים המותרים הם מקליפתן
נג"ה ,וגם נפש הבחסיית התאונית שבאדםהישראלי
הואמקליפתנג"ה,והנהכלהעניניםהמותריםצריכים
ה) מרא דבלה  '8חקת ס ע"ד ,ושי שקודיך סף*ש כב חלק
ו)

המחשבה.

"1ץמשרי מאמרד דרושג.

להתבחן עלפי הדעוך אם מתבונן בדעתולקימותן
לשםי"יולתורתואזי מתעלההחיות של הדבר המותר

ההוא (שהוא מקלידכן ננ"ה) אל הקדש פנימה ,כגון
אם אוכל האדם מאכלהיכנרבכדילילך בכח האכילה
ההחש לעבודת הש"י,אזי מתעלה החיות של המאכל
ההואאל הקדש,נמצא מתשהנג"האל הקדש,ובהיפך
כשאוכל למלאות ההאוההיך (אל) החיותלפי שעה
א נכלל נג"ה בנן
ונכלל כני קליפות הפכירותונינב
קליפות הפכאשורע אחר כך כשמירכב בדעתו ועובד
הש"י בכח האכילה ההחש הנה מעלה החיות אל
הקדשי) ,כללוופל דברלדעתייובןסוד הענק מחצית
השקל כסוד הפיקלא המוכרע לפוב ולהפכו,והמכריע
הוא הדעוך הבן הדבר ,והנה אם לוקח האדםהיבל
או עושה דבר האמור שפי התורה והפונהלעבוד
8ה

ורוי 5אםריחרשארר,מאפר בוא"ח"שז
את חש"י בכח המאכל חהחש ,כנון אם יאכל דבר
איסור וימסר בדעות שילך בכח ההחש ויעבוד את
הש"י זח אסור,כי דבר האסור שפי חתורה היא
משלש קליפות
חממאותד,ושז,ה ורהעגםלגשמרביודואציריאךיןבילמהי
לגמרי ולא הללח אל חק
ם
חיות מעצמם רק"ש בהםנהירודקיקמן הקדש כסה
השת אסר(טשי  8ח841יטתסחיה אתכים,ומןהצורך
לברר הפוב וכו' ,אבלנלוי וידוע לפניו ית"ש שזה
הבירור לאשייך לט,כי אםנרצה לבררמןג'קליטות
הפמאווגהנה אדרבאח"וישתקעששותיםבקליעות
רק אנחשמחוייבים לברר אתהענינים המותרים ש
נג"ה ,וכשיוגמר הבירור
פי התורה והחש
י
נ
פ
י
ל
ק
מ
הזח אזי הש"י בעצת ישיא בלעם מפיהם של הנ'
קליפות פמאווג ויבהמו הפת לנצח וסלאה הארץ
דע"ה וכו' ,והדברים הללוצריכין ביאור רחב ברחב
ג אבל כבר נאסרו ששט אל חחבריםהמקשיבים
ידיי

ש

קקצרתי.

תו 1אשר פירשט (1ק ו חמש ח רמו8 ,ת0בדברי חנא
דבי ר' ישמעאל בפסוקיאיט" אםכיאניי"י
המעלה אוזכם מארץ מצרים (בכל מקום נאסר
אלמלי לא השיתי את
המוציא) ,ודרשו (נ"8
ישראלממצרים אלאש"8
פתשאינן תפפיםבשרצים
(והחשהדין שארדברים פמאיםדכתיבי בפרשה שם)

דיו,והדבריםתמוהיםאיןמןהצורךלהאריך,ופירשט

בזה ,דהנה יקשח ,הלאידועלקית עקץ בשעמםצו% ).
ענייניעולם הזחצריכיןלבירור לברר הפובמן הרע,
וזהו סוד אכילה השתית וכלענייני עולם הזה באכם
האדםנען הצומחוהחיאזי שבחכוכיה התחשלהיות
עצםמעצמיו ובשר מבשרו ,ולך בכח האכילה ההחש
נלובד אתחש"יוהפםית נדחהמן הטף הנה נתברר
הפוב סן הרע ,והנה נם כל הענינים והנבראים
האמרים פי התורה ק הצומח וחחי על כרחך
"ש בהםניצוצי קדושה,כי הנם שהכהןמן לקליטות

ש

הפמאווג הנהגםהקלילותעל כרחךחיותןמן הקדש
חננהצריכין לבירור,וכית שאפרים מהיכן יתבררו,
י שהשתמצרידן דהנה נלוה
והנה סובן תדבר שיד
מצרים(וכן %הלזיוה) החש לבררניפוציםחקדחשים,
והנה נאמרושטות ע ה8וחמשיםעלובניישראל מארץ
י סתו
מצריג ודרושו בו (אצומק אחד מחמשה כ
5ש41
י א%5ח ,געת קץ נאמר
 8שם
הרוצעים בש'ימ

שכר

1%

ובאו חאובדים בארץאישור והנדחים בארץ מצרים
וכה כי אז יבררם חש"י בעצמו,ימה לא המתין
הש"י ביציאת מצריםעד שיבררו כתגכי לאיכלו
להתסהמה דהייט הבירור החוא החש כבר כנשער
הנו"ן דקליפה ,וזה איש מסורבידיהכי אדרבא ח"ו
יוכלו להשתקע ברצותם לברר,ויודעומש"יישאין זה
בחק סין האנישי רק הש"י בעצבו יברר לעת קץ,
וזהו שאסר הכבאב אחר שארפ לטהבריות האסורות
לט באכילה ,והנה יקשה לךמהיכןיתגררו ,הנה בא
חכתוב בתתן פעםכיאני ל"י המעלה אתכם מארץ

מצרים ,הגם שנשארו הרבהניצחיםהקדישים באותן
שסתובג'ימיאפילה,עם כלזהשי הדבר תפלחשין
זה מחק האנושי,כן החש הדבר בכלעניניםהאסורים
עלפי התורה יודע הש"י שאין הביתר בזה מחק
האנהשי ,חשדרבא בעמוק האדם בהן לברר אדרבא
תשתקע נפשו ח"ו בהן ,מאסן החש בעל סלאכתיט
הואיבררם לעת קץ,וזהו שדרש הסוד הזה חגאדבי
רבי ישמעאל אלמלא לאהעליתי אתישראל ממצרים
אלא על מנה שאיל ספסאין בשרציםדי ,הבןכי
קצרתי ,וילאה הקימום להרחיב הדברים.
ת שבאנו ל %זה הדרהש ,הנה אבאר לך מה
וכי
דקשה שיה ,טת ש %הדברים הנאסריםעל
פי התורה חיותן טשלש קליפות הפמאות אשראין
יעשין להתברר ש ידיג אם ק לסח תהיהכיאת
שלפעמים תתכפל חתיכתאימור בהיחר והחש נאכל
עלפי הרירה ,כנת שתשפל בששיות אויבש ביבש
ברוב ,אבל תדע שהחש ממחשבות הצור הצג הוא
הפסת באותה התיכה
ית"ש יודע אשר
האמורה ביחוד יכשהנליהצתי
ברר ש יט ,חנח יתשש
מזמין שת %5החתיכה האסורה האשו לחכך ההיהב
והתכפל ,חשמול יאשו אותת ש  1ההורה ותתברר
הניצוץ הזה ,וכן החבתן בהיפך ,בדברים המותרים
לברר
שחיותן מקליפת ננ"ה אושר מופל ש
י
א
ר
ק
הפובמןהרע ,כאשר"שבאיזה מקום דבראהדראין
הבירורמגיע לנוכי החש כלשוקע מאד ,הנה היוצר
בראשיתפועלוטזמיןשיבא הדבר להטאישר,כענין
חבחמה חפהורה הכשירת כש"ש כח ניצוץ שאין
היכולת ביד ישראל לברר ,הנה יארע בה אחת מן
הפרירות או בשחיפה או בבדיקה כדי שלא ושש
סמנה ישראל,וזבןהדבר.
א%

בנבי

כטומריהרשאדר,מאמרב,שש

הקדש ,דדםז

ומעתהתנין הא דמפורסם הדבר בדברי חז"ל (ח~יז
ש ).רוב בהמות כשרות הן ,והנה אנחט

רואיםבזמן הזהותהילהיפך ,אך הואלדעתי,בדורות
הקודמים היו ברוב הנצוצים הקדהטים הוא בחינת
הפוב בתוכם והיו כשרות כדי שיאכלם ישראלים,
והן היום שכבר נתברר הפוב ולא נשאר רק מעפ,
י (סוטה מט).
כי החש עקבות כלניחא אשר חוצפאימנ
ב
ו
היינו הרע הוא ביותר ,על כן עלפי הר הבהמות
הפהורות נפרפים בכדי שלא יאכלום בני ישראל,
הבן היפב
ועישו
ן מהראוי לך להשבונן ,כיון שהדבר הזה הוא
סאת הש"י שהוא מזמין הדבר האיסור
שיתערב ברוב היתר בכדי שיהיה ניתר באכילה,כי
יודע הש"י שזה הוא מכלל הבירור הנמסר לישראל,
ואם כן מצוה הוא בדוקא שיאכל ישראל החתיכה
ההוא ולא יתמיר,כענין שאסרו רז"ל (ברנות ח) גרול
הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים ,ופירש בזה הרב
הקדוש בעלהשלייה  0נהנהמיגיעוהיינושייגע את
עצמו בתורהויודעלהכשיר המאכל הזהעלפי התורה
הגם שיש בתוך המאכל דבר איסור הנה שב להיתר
עלפי כללי התורה ,והאדם הזה אוכל המאכל ונהנה
ממנו ,הנה הוא גדול מן הירא שמים המחמיר ,והוא
כדברינו ממש ,להיות הדבר הזה נסיבה מאת הש"י
שיתברר הסאכל האיסור ההוא ,ולזכות יחשב לאדם
האוכלועלפי התורהכי יתבררוהניצוצים הקדושים,
והוא
מן הירא שמים שאינו רוצה לאכול מפעם
י
ד
ג
שיש בו תערובות איסור ,הבן הדבר ,על כן לדעתי
הצעירה,אין זה סדרך החסידות מה שכמה אנשים
נוהגים סלסול בעצמם שלא לאכול מן שום כהשכל
שהיהעליו שאלת חכם הגם שהוא דבר פשופ ומבואר
י תערובות בששים וכיוצא,
דינו להיתר כגון עליד
כילדעתי אדרבא מצוה הוא (ההלים כג כז)יאכלוענוים
ו"טבעג כי ההא נסיבה סאת הש"י שצרוב האיסור
י אכילת ישראל ,ומה שאמרו
להיתר ויתברר עליד
רז"ל ("ולין סד) לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם,
היינו דוקא במלתא דתליא בסברא ,וכמו שבתבן
השסקים (שם4

ז)

לסכתשגוירת נר פצול ד"התגליתאיעמד,וכזיומאריכא

חוייג

מד ,תקז

אלי

מאמר בסימו ד דף

קשי

ש"ג.

יטכר

מעהיש לחקורלפי זה ,אםכן דבראיסור שנתערב
בהיתר ונתכפלעלפי התורהויטבלהיתרבכדי
שיתברר ,אם כן למה לפעמים אסרוהו חז"ל ,כגון
יבש ביבש חד בתרי הנה נתכפל על פי חתורה
ומותר לאכול כל הג' ,והוא נסיבה מאת הש"י כנ"ל,
אם כן האיך נאו חכמים האחרונים וציוו להשליך
חתיכה אחת ,ופעמםפןיזדמןשישליכוהאיסור ,והנה
הוא נסינה מאת הש"י אשר דוקא יאכלו האיסור
בכדי לבררהניצוצים הקדהטים ,אבל אומרלך הנראה
לענ"ד ,חכמים המתקנים תקנות לישראל ונודרים
גדרים לתורההן המה נקראים חכמים,להיות נשסתם
באות ממקורעליון ומקבלין הארתםמן חכמהעליונה
כביכול ,וכבר ידעת (שזר"יצות עקב) שסוך הביךוך
הוא בחינת החכמה כמו שכתב בזוהר הקדוש (הזב
רוד) כולם בחכמה עשית כולן במחשבה איתברירג
ממילאלפי זהכיון שהחכמיםהמקבליןכביכול הארת

י

החכמהנוזריםגזירותואנחנוטקייפיםדכריהם ,הנה
נעבטה הבירור מבחינת חכמה ממרא ,הבן הדבר
ויונעם לך ,אמרתי הדבר הזהבפניבבורמחותני הרב
החסידהקדתי המקובל מהרצ"ה זצוק"ל וקלסיה ,ועטן
דגרים נהטדיטחולין פ*ב דף גו ע"ב4

רעלסנייה

אמרתי פעם לשבח על הא דחז"ל תקנו

וכתובות ב)בתיה נישאת ליום הרביעי
ופעמא רבא אית ביה משום פענח בתשים ,ותקנו
גםכן אלמנהליום החמישיבכדי שלא יאמרונישואי
אלפנהקיללהולרבנןכמושפירוטוהנשרשים,וסהיכא
חיתי דנימא הכי ,הנה על כרחך הוא מפעם המבואר
בסבא משפפים (טוש קא).שיש חשש הקפרוגשיקפרג
ביה ההוא רוחא דמקשקש במעהא דשבק בה בעלה
קדמתה ,והנה לפי האמת מה הועילו חכמים בזה
בתקנתן,ולפי הנ"ליונח,כיון דחכסים (אשר מקבלין
הארה סן החכסה אשרעלידה נעשה הבירור כנ"ל),

המה תקנו תקנות נישואין לאלמנה ,אם כן הנושא
אלסנה ומקיים תקנת חברים שלוחי החכמה כביבול,
נקרצה כביכולעלידי החכסח פעלת הבירורוהעליה
לניצוץ ההוא ,הייה להחוא רוחא דשבק בה בעלה
ותקשקש במעהא ,ואם בן לא סיבעיא דלא יקפרג
הנפפרעל הנושא אלסנוחש ,אלאיעמודעליו למל"ח
יהי
רונהיהלחלקי נשסותעליהעלידו ,ואםבן תקנת
ם
י
מ
חכ בנשיאי אלמנה הוא לתובה רבה להנפפר

ינושא

בם

טפריחישארר,מאטרב,שש

ינושא אלמנותךלחיים,כי (קללתיזיב) החכמה תחיה

וכו' ,הבן
ומעתהתבע מה שתקטנישואיאלמנהליוםהחמישי
(טיוטת ג ).משום ברכה דרגים דייקא ,דהנה
כל הבריות נמחו במבול מפני החטא (בראשית  1יכ)כי
השהית כל בשר את דרכועל הארץ ,אבל הדנים לא
השחירת דרכם דכתיב ש הארץ דייקא ולא הדנים,
וכתבנו לשם (אח"כ גבישית גג ,כז) המעם ,דהנה
בבהמות וחיות נאמר (בראשית א כו) תוצא הארץ נפש
חיה למינה וכו' ואם כן נאסרו כשאינו מינם ,מה
שאין כן נדנים נאמר (שט  9הברצו המים שרץ נפש
חיה ולא נאמר לסיט ,וכל הבריות שבים אחת הם
ולא נאסרומיןבשאינוסיט ,אםכןהדגיםלא השהיתו
דרכם דנם מין בשאינו פינו מותר אצלם ,ולפי זה
העזבונן ,דהקמרונ המבוארבזהר דמקפרנ ההוא רוחא
בנהמא אלמנה הוא דוקא כשהנהמא אינו טשורשו,

מהשאיןכןסודהיבוםבאחיו הוהסיןעינו ,והנה
י תקנתחכמיםאין קמרונ
לפי מה שכתבתילךדעליד
ו
בזה אפילו בשאינו כהטותנ והוהכמין בשאינומינו,
הנה תקנו תקנתםליום החם"טי משום ברכה דדנים,
אשרחיוביוםזעם ,דלא נאסר להםסין בשאינומינו,
ואתה תבין
רעועה תתבונן ,הנם שעתה בזמן הזהשאיןביתדין
ביום קבח 4הנה תקנו אשה נישאת בכליום,
וזה גם כןאין קפידאכיון דהכל בא מתקנת הכמים
הם תקנו כעת אשה נישאת בכל יום ואין קפידא,

ודכירנא מלתא שאמרלי כבוד מחותני הרב הקדיש
הנ"ל ,ששמע בשם הרב הקדחם מהרד"ב זצוק"ל,

שנפש הנפתראין לה עליה כל כך למחוז חפצה עד
שתנשא אלמנתו אם היא ראויה לכךעדייה והיה
הדבר לפלאבעיני שהוא היפך דברי הזהר ,ומעתה
יתברר דברי קדשו ,שדברי הזהר אמורים קודם
התקנה ,אבל אחר תקנת חכטים יש עליה להנפפר
י הנוורא( ,וחובות ג ).ורקדו חכמים על תקנת
עליד

בטת ישראל ,הבן הדבר
דכטעי2ו
ןנחזורלעניננו ,במצותמחצית השקלנצמתנו
ת
י
צ
ח
מ
ליונן
השקל דייקא חרוטה לי"י,

הקדשו חושז

ששכר קלי

הייט מור הבירור לבררניצוצים הקדושים מן טג"ה
אשר בה מעורב מוב ורע ,ממחציתה ניקח תרומה
היינו לברר ולהדים חלק המוב ונדחה הרע וזה כל
פרימרטיבובעבודתינו,וזה הרמז במצוההלזו,כאיטר
נודע לך ולק"ו ישן"קי") שק"למי
ד הכהיקל ,ובזוהר
הקדרם (ח"ב צה) נוג"ה נקרא טיקל"א( ,וכבר כחבנו
לך (דרוש ג) שק"ל בניטמריא נפ"ש ,והנה המצוה
מחצית השקל,כיייצנובכלאישישראלינפש הקדותה
ונפשמנונ"המעורב מובורע,איןמןהצורךלהאריך),
והגה כתבנו לך אשר נם בעסוק האדם בדברים
המותרים עלפי התורה אכילה הטחיה וכיוצא הוא
בבחינת משקל ,אם עוסק בזה לשם שמים הנה מברר
המוב ומעלהו אל הקוונט ,מה שאין כן אם
י
ת
ע
ד
ב
למלאותתאוותיותהילהיפךח"ו ,והכלתלויבבחינת
הדעוך והדברים האסורים עלפי התורה זה כהבלש
קליפות הפמאות,והבירוראינותלויבדעתינו,ואפילו
יאכל לשם שמיםלילך בכח האכילה לעבוד את הש"י
לא יפעול למונה ,ואדרבא תדבק ח"ו בנפשו ,ומאד
עמקו מחשבותיו ית"ש ,הוא יודע הניצוץ הראוי
להתברר עלידינו עלידי הדעת שחנן אותנו ,אפילו
הוא שקק בדברים אטרים הנה מזמין הש"י שישוב
להיתרעלידי תעדובווע ולמצוה יחשב לאכול המאכל
ההוא בינוסכפיו בתורה ויברר הניצוצים הקדושים

ןגטערצזץתבין הנאסרברמז המצוה לנטותלסו)העשיר,
הידוע אשר הוא עשיר בדעת ,לא ירבה,
היינו לא יתחכם לאכול אפילו מאכל איסור בחושבו
כית שכוונתו לשם שפים הנה ירבה לבררהניאוצים
הקדושים גם מדבריםאסורים,כייודעבעל סלאכתיט
שאין זה הבירורמניעלנו ,ואדרבאעלידי זה יתדבק
ח"ו וכו' ,והעד הנאמן על זה המלך החכם באוסרו
(מהדרין כא)אני ארבה ולא אסור,וכוונתוהיה להעלות
ניצוצי האהבה כמו שאמר הכתוב (יו"ט ש ג) בהם
דבק שלמה לאהבה ,הבן הדבר ,והדל ,הידועהיינו
עני בדעת ,לא ימעיד ,היינו אם יזדמן אשר דבר
איסור שב להיתרעלפי התורה וכסו שכתכתישיל,
ומן הצורך הוא להתברר ,הנה הדל בדעת לאיטעיפ
רק כתורהיעשה ,הבן הדברויונעםלך.
הרהטה'

בנני

מאמריהרשאדר,מאמרב,שש"ה,יש"
דרו ח'

~קדה את כסף הכפורים וטפת אותו על עבודת
אהל מועד והיה לבני גבראל לזכרון וכו'

(שפותל סז4להישבונן מהוהזכרת ,והנראה ,דחנה אמרו
בנמרא (שהצת ו ).חד לא מיכתבין מיליה בם8ר
הזכרוטת תרץ מיכתביןמיייה
ו בספר הזכרוטוע
בדכתיב (ש"מיג א) אז נדברו וכו' איש אל רעהו
וט' ויכתב בספר וכו' ולהווצבי שסו ,מאי שהעשבי
שמואפילו חשבלמאווןמצוהונאנסולאקפואהמקמה

ן שם בגמרא ברכות
עליו הכרעב כאילו לנשאהעיי
(ומעע האומה שפ4והנההקשובתוס' ו""8ההריאפיו
חד אמרו רז"ל וכל מעשיך בם*רנכוצבין ,וכסאחלי,
דס*ר הזכרונות הואענין אחר,דענין שורש תיבת
זכרון הוא משורש תיבת זכר שהוא הסעיד בדומה,
כן הוא הזכרת שזוכר האדם את אשר נעשה בבר
והנה נחקק הדבר כעת במחשבתם ,תזכר כמו שחיה
חקוק אצלו בשעת ראיית המעשה( ,כמו שכירשנו
(טרי סבת מאמר סימו 8א בפסוק (הה 84קח ") זכרו
נפלאותיואישרעישה
 ,להוליד בדומה בכל עת פלאות
נען אהגר כבר נעשו,ואין כאן מקומץ ,ומעתהתבין,
ספר הזכרוטת הוא מה שנצהב במחר ההוא יש לו
ע זטן שאי אפשר לאדם
ההולדה בדומה,אציויגי
לששות המעשה ההוא יוחשב לפני הקב"ה באילו
קפואה בהחשל ,ומעתה תבין ,חד לא מיכונם מיליה
בספר הזכרוטת (הא ודאי דבספר נכתבין אבל לא
בם5ר הזכרוטה) ,תרין מיכהבין מיייה
ו בספר
הזכרוטת (להוליד בדומה ,אהילו בהגיע איזה זמן
שאינםיטעים לעסוק בתורה הנה יוחשבלפני הש"י
כאילו עסק נם היום,כי התורה שעסק כבר,מידת
בדומה),וזהושמסיק בנמראמאיולחוטבי שמואפילו
חשב לקסטות מצוה ונאנס %א עשאה מקשה עליו
הכיטב (בספר הזכרוטה) כאיו עשאה ,ומדוקדק
הדבר מאד בגמרא,גםבפסוקהוא כמתורופרחויקשב
יוישמעויאהבבספרזכרתלשניוליראיי"יולחושבי
י"
שכע שעילז דה"ב ונאנס החש לעולת ספר הזכרק,
הבן.

י

ח) שיו מנלהששהית 2 '8ח דף ד עלא ,משעצן 8ש 1קצב,
ושרץ שרש דבלהצדקיהומג ששד,רגליגורהדףי ש"א,

יששכר

דב8עהטץ נבא להוצבוק בפרשה הלזו ,הגה מצות

מחצית השקל
י
(שטתהדלליבל)א1יטמזגע1יפאויכשו'טהפ
נפשו וכו' הקטיר לאירבה ו
נה

היא שצוה פרפיות לכליחיד ולא נקרא מצוהדרבים,
(הנה תראהאריו מצות קרבן פסח הנעשה בהקפיא
הוא מצות יחיד ,רק שאמרו בגמרא ריפש טנ)כיון
דנעשה בכנו5יא כצבור דמי) ,רק כליחידיתןבדני
עצמו לכפר על נרשו ,והנה נלוי וידוע לרני היוצר
כל הואאלקינואחשריהיה עתוזמן בגלותשאי אפשר
לנולקיי
ם המצוה הזאבך הנה אמר הש"יושית שם א)
יקחת את כסף הכפורים וטחת אותו על עבודת
אחלסיעד(ויתהווה מזה מצוה דרבים,תעלכן)והית
י לכפר על נגשותיכם,
לבני ישראל לזכרון לפכיי"
היינו שיכונכת הדברים בספר הזכרוטת ואז תהיה
להמצוה ההוא כח התקדהלהוליד בדומה,עדשאפילו
בימי הנלוח שאי אפשר לנו לניקול שקליבו כסף
הכפורים לכפר על נגשותינו ,הנה אנחע אנוסים
והשקלים ששקלנו מאז בהיות מקדשיט על מטט
וגביו נכתב בספר הזכרתומיי
ד ברומח בכל שנה,
ויתחשב לפגי היוצר כל כאילו שקלנו היום מחדוש
לכפרעל נפשותינו,ויואר הדרגש יתבאר לקמןאי"ה.
פ) בפרוטת שקליםיש שם'ו אותיווע א'יותר מן
מש"ה ,ואותא' נקרא ראשבני אוראל,
שהיא האות הראשונה 0ן אותיות של תורת אוראל,
והנה כתבו המקובלים הראשוניםח)אנשר קודם חממת
זודם הראשת בעץ הדעת היתה אות הא'ביושר כזח
ידי
 ,אחר החפא נתעקמה אות הא',עדשיתוקן חפא
אדם שחפא בעץ הדעת פופ ורע ותטלא חארץ דעת
אתי"י ,שובתהיה אות א' בקומה זקופה ,וחנהידוע
מקת שמות  ).%בהנה רביה ע"ה נשמתו מסוד חדעת
י וכו' ,חשלידו יתוקן חפא
ושהם  %ק אשרידעוי"
אתזוקף את ראש
אדםהריפשתבעץהדעוענעלגןחי
בני גבראלהיי
ט אות הא' ,תהו שדרשו הזיל (תטאטא
תשא ק כשם שאתה עומד כעת וטיק להם 5יו1ת
שקלים ואתה זוש אתי8שז ההרי נחמרכי תשא
את ראש בני תוראי) ,כך בכל שנה ושנה בשעה
שקוראין לפני חרושת שקלים וכו' וזוקף נען רוחשן
(ש

בני

משטריתישארר,משמרב,ששהי4יש

עי

(שא לא נאסר אלא כי תחטא) ,כן " 8בפרשת
שקלים א' יתר על מספר כחש"ה ,להורות בפרשת
שקלים כחשה זוקף את רמש בני ישראלהיינו אות
הא' ,הנם ונמרהתיקתיחיהלעתידוהשר כל ישראל
נטינו דעת שלימה בחינת כחטה ,אף עלפי כן בכל
שנה ב8ו"8ת שקליםי,
ט התעוררות הדעת מבחינת
,
ל
"
נ
כ
ת
סשה ,והוא נקרא זקיפ
ל
א
ר
ש
י
ראש
הבן
בני

הדברים.

י) בפרשת שקלים מאחת לזריז) "8צ'תיבין ,נראה
לי שהחשעל דרך (והלש עה" 0תרוממנה
קרנותצדיק ,תיבתצדי"ק החש בניממריא ר"ד ,והוא
עלפי סחשכתבתי%4יחחפהתשש טושד)על האדדרשו
חז"ל (גהצת לב ).בפסוק הנאטד ללמטהכימות לכ ז) לך
רד כי שחת וכו' ודקדקו לשון רד ,רד מנדולתך,
ולכאורה " 8להתבונן מאיזה נדולה הורידוהו ,וכי
היה חפץ כחטהרבינו בנדולת מלכים ,הלא כל מנמתו
היה רק נדולת השם הנכבד והטרף ,והנה פירשנו
ה כגששית ס"ק
דבריהםעלדרך מהשפירשנו טמאיהי
לי
בקנם שקנם ההשם יהברך לאדם הראשון (כחבית ג ק)
וקוון ודרדר תצמיח לך ,דהנהאלקיםעיט
ה את האדם
ישר לבחור בדעתו רק את הפוב ,ובמבעיהיה נבאם
בעיניו הרע ,וכבחטר אכל מעץ הדעת מוב ורע אז
נתערבב דעת האדםויכול לבחורבדעתונם אתהרע,
והנה באה ההורה וביארה לטאיזה דרך המוב אשר
יבחר האדם חשיזה הפכו אשר ירחיק האדם ,וזהו
שכתבה התורה יטהש ל סו) ראה נתתי לפניך היום
אתהחיים ואת הפוב חשת וט' (שם"ש) ובחרתבחיים
וכו' ,והנה דרך המוב הכל הולך ליחודו חשחדותו
לצד המפרא אחרא שהוא עבודה
ית"ש ,והפכו
זרה מוחט אל אחר ,ולזה צריך האדם בינה יתירה
בכל מרעל להבחין דרך האחדות והפכו ח"ו ,כי
לפעמים יעשה האדם פפשיהיצ
ר יפעה אותו לומר
לו שהחש דרך המוב ובאמת החש הפכו ,כי אפילו
בעשותו מצוהויעשנה בעבוראיזהפניה עהטרוכבוד
וכיוצא ,הנהאינועובד את הש"י רק דבר אחרוהחש
כדמית עבודה זרה ח"ו ,תהו הנרצה בפסוק (ש"ש
9א ק לאיהיה בך אל זר,היינו בך בקרבך במחשבח,
וכןבהיפך טרד גג0נדולחעבירה לשמהוכו',וכשימנע

היך

ט) שיץפולהשטהיחש' השבסו.

ב

ישכר

קלח

האדם את עצמו מעבירה לשומה (בעת הזדממת מן
השמים) בחושבו שהוא נומה לספרא אחראאין זה
דרך הנאוות כי באבטח עבירה לשמה בזמן הנרצה
הוא נםכן דרך הפובוהאחדווע חנהבהבינך זה החש
הנרמז בפםוק וקוץ הררדר תצמיח לך  40דהנה תיבת
אח"ך בתורה בפסוק היחוד ושהש ו ק ההש ד' רבתי,
וק בפסוק (ששת  %ע)כי לא תשתחוח לאל אחזיר
הריטש רבתי,כעין אותיות נדקות שכוהביןלתינוק
שאין לו דיעה שלימה בכדי שיהיה יכש להבחין
החשוק שבין ד' לר' ,כמו כן נכהבו בתורה אלו
האותיותרברבין ,להורות שמאדצריך האדם
י
ק
ש
ל
ם
בדעתו שהסתכל בכל מעשיו אם מעשיו ה לדרכי
היחוד או בהיפך ח"ו ,וזהו שנאמר לאדם הראשון
כאשר נתפתה לעץ הדעת מוב ורע ,וקוון ודרדר
תצמיח לך,היינו החילוק שבין ד' לר' הן בתמונה
הן במספר היא קמץ ,בתמתה ,הנה תקש תמונת
הר'על הר' הקוץשלאחריו ,ובמספר ,הנהנוסף מספר
ר'על הד'מנין קו"ץ ,הנח אמרלוהש"י,כיון שנפית
אחר עץ הדעת מוב ורע כבר נתערבב הדעתויוכל
למעות ח"ו בין אחד וכו' היינו בין ד' לר' ,וזהו
וקו"ץ ודרד"ר וכו' ,כבר תוכל למעות ח"ובין ד' לר'
ובין ר' לד' ,אשר ישתנו זה מזה בקוקץ בתמונה
ובמספר

וכי
ח שבאו גבראללידי אותו מעשה במדבר ,בודאי
אין לחשוב כדרך הסכלים,שקישוענל של זהב
והשרטקוו לו ויזבחו לו ואמרו אלה וכו' ,רק בודאי
היחאיזה מעשה דק להוריד בכוונתן ובמעשיהןפני

שור שבמרכבה ,וכמו שאמרו חז"ל (שיו"ד
שומפין אחד ממפרמונין שלי וכו' ,והיצר הסיתם
שהחש מצוה ,ובאמת היה זה עבודה זרה( ,ועיקר
בלב %הדעת היח מן ער"ב ר"ב בניממריא דע"ת
(ל4ת עקץ מח)) ,וזהו הנאמך אז לסחטה לך רד ,וביארו
חז"ל בדואגתם הנכבדה רד מנדזלתך ,שטרכיזבתי
בתורתי הב' אהוון ד"ר נדפים להורות שלא יסעו,
והנה לא פעלתןכי שחת עמךוכו' ,וכבר סעו ואטבו
סג ח)

מעשיהן נונעין לעבודת אל אחד וראוי להיפך.
%פי זה הנה דרך הרשעים שלא לדקדק לממניח
בעינא פקיחא חילוק הקרןבין הד' לר',
והצדיקיםכחטניחין מאדלקוין ב%עניניהן ,מה שנוא
לאח"ד

בני

מאמוניחששצהר,מאמרב,ששהקדש

יששכ

לאח"ד (שהוא בקרן) ימהרו לנוטותו ,ומה שהוא
בהיפך (אח"ר בלא קרח יסורו ממנו כמפחוי קשות
על כן אמר המשורר ברוח הקודש בעונש הרשעים
מדה כננד מדה (ההלים עה יא) וכל קרני רשעים אגדע
תרוממנה קרנות צדיק ,נעל כן צדי"ק בגימפריא
ד"ר) ,והנה אמרו בגמרא (ב"בי) אמר משה להקב"ה
במה תרום קרן ישראל אמר לובכי תשא(עיי
ן מה
שכתנתי בדרהט (ק) ,והנה כתיב (יצעי ס גא) ועפך
כולם צדיקים ,כעם מקפנים ועד גדוליםיודעין את
הש"יואינןמחליפין ח"ו ,על כן בפרגנה הלוו שהוא
הרמת קרן ישראליש בה צ'תיבין ,אות צ'במילואו
הוא צדי"ק ק( ,אף עלפי שסדרך המקובלים (מקדיד
להחורה אות צ)במילוי רק צד"י ,ב' בחינותמילוי יש
לאות זו ,וכמו דאיתא בזוהר בראשית (דף ב' ע"ב)
צדי אנת הנדיק אנת וכו' ,ומהראוי היה להרחיב
הדיבור ברמזים הללו ,אבל אין הפנאי מספיק),

למצרים ערות הארץ,מ".א ט)ליליתהניטעה נקראת
ערות הארץ ,לבתר דעבדת ניאופין יהיבת שיורין
לבעלה (ת"ז כס)) ,וכן מכפרין שקלים עלעון הברית
בהוצאת זרע לכפלה ,וזהו סוד (גמות ל סו) לכפר על
נפשותיכם,היינועון הוצאת זרע לבפלה ,שהנפשות
שהיוראוייןליכנם באותן הפפות הללונעץטקיןבידי
לילית ,ולזהצריכין כפרהעל הנפשותהללו הנעשקות
וזהו לכפר על נפשותיכם ,על כן שקלי"ם בגימטריא
ת"פ ,לנפל הקליפה לילי"ת בגימפריא ת"פ ,וזהו
שקיריןפרוסתשקלים בחדש אדר(אוכשמברכין חדש
אדר) ,שהוא סוד השם אדירירו"ן בגימטריא תפ"א
לכפל את הקליפה הנ"ל עםחיילותיה ת"פכנודעי"ג
וזהו סוד (שקתם א א) באחד באד"ר משסיעין על
השקלי"ם,היינו אחדיותרעל מספרשקלי"ם(דברים
הללו הן בספר ברית כהונת עולם (טימר הסתר אסדר
פ-מ)),וכיון שהשקלים סכפריןעל חפא הברית דרגא
דיוסף ,ש כן יש בפרשת שקלים ו' שמוח הוי"ה

שיך לפרשתזכור

יג)זד
ןיהבווכו' (שפאליג 4כזנב אדמו"ר הרב
י
ד
ו
ד
ק
ה
ב
ר
ה
מורינו
ר' יעקב יצחק זצוק"ל וכרי צמח
פ'
זה לשונו ,זה יתנו כל העוברעל הפקודים
ן"
כם
וי
וכו'שקל
ל
כ
אחר
ל
ע
ר
ב
ו
ע
ה
ך
כ
ם
י
ד
ו
ק
פ
ה
וכו' יתן
תרומתי"י,יש לפרש ,דהנה איתא (וגמות קי)זנינה
בזמןשבית המקדשקייםוכו' כלהעוסק בתורתעשה
כאילו הקריב עולה ,וכן יש לפריט כאן,כי השקלים
היו נוהגין בזמן שבית המקדשקיים לקרבנור 3אבל
כשאין בית המקדש קיים ודאי הקריאה נחשב לט
כאילונותנים שקלים (בפועל ממש) לכפר וכו'(,ואני
בעניי פירחחי הפסוק (שם סו) והיה לבני ישראל
לזכרוןלפניי"י לכפר וכו',היינואפילו בזמןשאינן
נותניןהשקלייךהיינו בזמןשאיןבית הסקדשקיים,
עם כל זהזכרון הפרשה בסופיהם הוא מכפרבעדן),
והנה הבית הסקדש נחרבפעמייםודאיידועעלידי
עונוו 3וזה "ט לפרוט ,זה ,פירוש הפרשה,יחנו ,לשת
(ט9ו מ ק גםבייתנו בגוים (ב"ב ג)לסטון לימוד ,כל
העוברעל הפקודים ,פיררה שעברו שלן על המצוות
מבןעשרים שנח ומעלה,כי אם לאכן לאחיונענשין
י לאהגיעו לכללעונשין,חשלכןבחיבפעםשניתבל
כ
העובר על הפקודים,כי נחרב בית המקדש פעמיים
העוטות זה יתנ"ו לשתלימוד תרוסכןיפי,עכ"ל.
והנה

והמשכיליבין

בגימטריא יום"ף

יא) מעב באתי לדקדק בפסוק (ההלזם עהיא)וכלקרני
רשעיםאגדע ,התחשבלשוןרביםרשעית
ואחר כך סיים תרוממנה קרחת צדיק לשון יחיד,
(הן אסח ששפי אשו " 8לומר דרבותא קא משמע
לן ,אפילו הן רשעים רבים במקפיא אף עלפי בן
אגדע קרנן ,ובסיפא אפילו צדיק אחד ארוסם קרט),
והנראהלענ"ד בדרךרמז ,הקרנות שלחיבתרשעים
היית אותיות ר"מ שהם בקצווו 3בגיספריא עסל"ק,
והוא אוטר יגדעהו הש"י בסהרה וימחה את שסו
טתחת השמים ואז תרוססנה קרנות צדי"ק ,בתיבת
צדאס הקרנות הם אותיות ק"ץ ,שזהיהיה לעת קץ
כמהרהביסים ,ואז יתרומם הקץ באיבודזרע עמלק,

ויחיה השם שלם וכסאו שלם ,ותבא הקץוזמן הגאולה
בסהרהפיסינו אסן.
יב) בס41שת שקלים (שמות ל טקטק ", 8ט,טה וטסות

הוי"ה ,נראהלי,דמצותשקלים מכפרת
על חפא סכירת יוסף שהוא סוד הברית שסכרוהו

י) שטף טימטהא ל"ד להורות שהסה יודעים יהבתן בע
ד' לר,ושל זהיתעמם קרט
,אסימן9פב.
יא)שיןאגראדש
מ-

י

יצה

בנבי

מאשיהתשארר,מאמרגשקלהקדש

ל5ידברי מרן זצלח"ח הש לחשבונן ,לסח נאסר
בוערה חרמו חזה בלשון ארמי יתנו( ,ולשם
בנמרא (ג" 1ח ).בפסוק תשע ה ק נםכי יהרו בנוים
וכו'אסרנו כסהפעמים לסהנאמריושובלשוןארמס,
ויש לפרוש,דודאי בכל מצוה ובכללימוד שבתורה הש
פנימית וסודות נוראים,כי הפשפ הוא רק לביתא
דאורייתא כמבואר בזהר ש"ג קע* והנח תרנום נקרא
לבחש המקרא כעין הדהשטל 8"% ,שט"מ "5א) ההשם"ל
בנימפריא טלבו"ש ,והנח מלקא דעתך אמינא הא
דהקריאה נחשבת כנתינת השקלים לקרבנות דוקא
ביודע סוד השקליםבפנימיווע קאכהשמעלןזהיתנו
כלשון תרנום שהוא מלביש ,להורות אפילו יקראו
הפרשה רק כפשופו שהוא טלבהש,ייושבלהןלנתינה

ויתכפרו.

רעוד "ש לפרש ,לחורות שפי האמור בדברי חז"ל
(שגה יב ).שאין מלאכי השרת נזקקין ללשון
ארמי ,והנה נאמר בכאן והיה לכם לזכרוןלפניי"י
וכו' ,כביכול הש"י בעצמו יקבלזכרונינו ולא נצמרך
שיסייעולנוטלאכי השרועעלכן נאמר בלשוןארסי
לשתשאינן מלאכי השרת נזקקך ,להורות ש הנע,
ארלפניהש"י בעצםיעלהזכרתימלפובה בפרשת

שקלים.
יתעטף את ראשבני ישראל מתרנמיגן חהשבן
יהכ
בני ישראל ,ומהו השוררי ,ונראהלי,
דדבר שאינו מוגבל בחשבוןאין לו ראש וסוף ,ודבר
המונבל בחשבת יש לו ראש וסוףע הועחלת המספר
ותכליתו ,והנה חש"י בחפצו להרבות את ישראל
כחולהים ,אמר רה"שבני ישראלואין סוף למספרן,
הבן הדבר.
פו)ועד
ך ירצה ,כלל הדבובת דעא באותיות א' ב',
וכל אותיות חא"ב הוגשמנין רא"ש,היית
כשתמנה השלף נשטמתחיי) לשלף,ואותיות מנצפ"ך
לא תמנה רק ה'כיאין להן ההשבת בפני עצמן רק
מציאותן( ,והא דנמנין למאות היית שלא במקומן
בא"בדאי"ק ,אבלבמקומןנמנה רקמציאותן),ובמנין
כזה כל הא"ב הן אלף ת"ק סנין רא"ש והוא כלל
זח "ש לומר דמנזירת הכתוב הוא
התשבקינ4
למנות את ישראל דוקא באותיות א"ב ,שעלידיהן

יפי

יג) שחו ס5ר ח5וואש ששר ל 5שאיצת בנשצ"סוחנ

יששכר

קלם

תשרה הברבהלאיןבהצערוערך ,וכמושנודע לך (ספר

הזהה 45ב) סוד רל"א אלפ"א ביתו"ת שנתרבו לאין
משער ושידיהן נבראו בלהעימות ,ותשכיללפי זה
ושרא"ל אהוון י"ש רל"א.
פז)הקיוץלבניישראללזכרון וא' וכמותל סו)ביציגים
המיוחס ליונתן לדוכרן מב ,הנה כונתו
נראהכפי המבואר בזהר ת"אקט).איתזכירה ושקידח
יפב ואית זכירה ופקידה וכו' ,ש כן הזהירו שם
זכרינו
בזוהר הקדיש שלא יאמר האדם
י
ת
ל
פ
ת
ב
ופקדינו ,רקבענין שיפרשדבריוזכריט לפובה,עיין
שם ,ואם כןלפי זה תיבת פוב נמסר בכאן בתורת
שבש פה ,להיות עלידי טעשימ הפוכים בעסקית
בכלעניני העפם הזה להעלות הניצוצים הקדהשינע
הנה מעהווה היחוד השלם למעקה סוד חיבור תורה
י הפוב הנמשךמן
שבכתבעם תורה שבש פה ,שיד
תורה שבכתב לתורה שבש פה ,ופוביהננוו בטויה,
והמשכיליבין.
ט) פסיקתא רבתי נ""8י) (פיסקאכי תשא את
ראשבני ישראל לפקודיהם עטן אם,
עטדטרבית כמהפעמים בשנה תורמך את הלשכח,
כך שנו רבותיט בשלשה פרקים בשנה( ,נראה דכא
לדייק שא לא נאמר אלא תשא ,אבל הוא ,הנם דשלש
תרומותתיקשחכמים והוא טבחינת תורה שבש פה,
אגל ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא אפלו מה
שתלמיד ותיק עתיד לחדדו או לתקןכי הכל נמסר
לגהצהבסיני (ויק"ר כנ א 4והנה תש"א ראשי תיבות
אלו שלש תישוה ום תש"א א"ת רא"ש ראשי
תיבות אלו שלש תרושת אשר תומק אשר שם
רטתימ) ,להיכן היתה תרומת הלשכה ,לוקחין בה
תסידין כחשל כל ישראל מן השקלים שהיו שוקלין,
לסח ,כדי שיהיו כל ישראל שותפין בג (בראה דכא
לדייק למה נאמרלפקודיהם,כיון שהוא מצוהלדורות
שיתן כל אחדמישראל בכל שנהמחצית השקלאפילו
אינם מונים אותם) ,והנהעיין מה שכתבתי (בסימן
ח') בפסוק ולקחת וכו' ונתת אותו ש עבודת אהל
מועדוהיהלבניישראללזכרון,עיין שם מה שכתבתי
הגם דהוא מצוה רכליחידוקיימאלן חד לאמיכתבין
בספר הזכרונות (רק בספר לבדו כמו שכתבו
חתוספוו,0חבלמצוהדרביםמיכתביןבספרהזכרונווק
וחחיוק הואבין ספר פשוםלבין ס5רהזכרונוועכי

ישח

בני

פטריחיש

ארד,מאמרבוששהקדש

לשון זכרון הוא מן שורש זכר שהוא המוליד בדומה,
כן הוא ספר הזכרונות כאיטר יכתב בו איזה מצוה
הנהאפילו שהאדם אעםואי אפשרלולקיים המצוה,
הנה הספר הזכרונות הואמתיילידכאילוקיים האדם
המצוה עכשיו בפועל,עיין מה שכתבתילעיל סימן
הנ"ל שהמצוה הזאת היא מצוה דיחיד על כל אחד
מישראל ,והנה מצוה דיהיד נכתבת רק בספר ולא
בספר הזכרונות ,נמצא בעת שאי אפשר לנו לקיים
המצוה כגת באורך זמן גלותינו אינה נדהטבת לנו
מצוה ,ש כן אמר הש"י ולקחת וכו' ונתת אותועל
עבודת אהל מועד אם כן נקרא מצוה דרבים ,על כן
והיה לכםלזכרוןוכו'אפילוכזמן הנלוחתוליד המצוה
שקיימתם בזמן המקדש תוליד בדומה ,ויש לפרש
כזה גםכן כוונת הפסיקתא ,למה (לוקחיןתמידין מן
מחצית השקל) כדי שיהיו כל ישראל שותפים בו,
ותהיה מצוה דרבים ותכתב בספר הזכרתלזכרוןלפני
י"יעדעולםאפילו בעת שנחסר מאתנו המצוה ,ובזה
יתפרש הכתוב ,כי תשא את ראש בני ישראל
לפקודיהם ,היינו להשלים חסרונם גם בימי עניים
ומרודם (לפקודיהם מלשון ובמדבר לא מט) ולא נפקד
ממנו אדם( ,שפ*א כ כז) ויפקד מקום דוד ,שפירצפו
חסרון) ,אזי ונתנו כעת איש כפר נפשולי"י ויהיה
לזכרוןלפניי"יעדעולם.
ח"י) שבם (סוף סיכן א) אמך הקב"ה צפוי לפני שכל
מנין שעתידין ישראל להימנות ש"ט בהם
חסרון ,אלא מהאני עהטה,הריני מתקן להם רפואה
שכלמניןשיהיונמנים שיהא להם כפרה ,ומה היתה
כפרתם זה כפרת שקלים ,מנין ,ממה שקראו בענין
כי תשא ,עכ"ל ,נראהלי דכא לבארא' שא לא נאמר
אלא תשא ,ב' ונתנו איש כפר נפשו ,למה צריכין
לתת כפר בשעתהמנין והמפקד,ג' אומרו כפר נפשו
לי"י ,הזכיר שם המיוחד ,למה לא אמר כפרלי כמה
דאת אמרויקחוליריגומה,ד' אומרו ולאיהיה בהם
ננף וכו' למהיהיה ח"ו ננף נוטעת המפקד,ה'הרי
מצות מחצית השקל הוא מצוה ממנין תרי"ג בכל
שנה אפילו שלא בשעתהמגין כמקובל בתורה שבעל
פה ,ולמה בכתוב תלאו במפקדדייקא~ ,תרץ כל זה
אמרו ,אמר הקב"ה צפוי לפני שכל מנין שעתידין
עזראל להימנות(הייתאפילו בגלות שהאומותמונין
את ההראל) ש"ט בהםחסרון(,כי(ע""ש"" "8ה) המנץ

יששכר

והמפקד מורה ש הצמצום ,שהמנין מצמצם כך וכך
ולא יותר ,והצמצום מעורר הדין והגבורהבי החסד
מתפשפ והדין והגבורה מצמצם,וכיון שנתעורר ח"ו
הדיןאזי נתבקר פנקסיהם (קהלת  1כ) ואדםאיןצדיק
וכו') ,אלא מה אני עהטה ,הריני מתקן להם רפואה
שכלמניןשיהיו נמנים שיהא להם כפרה ,ומה היתה
כפרתם זה כפרת שקלים ,ר"ל (יטבע ושליס פ"א ה"ה)
מחצית השקל של משה היתה ק"מ וגעורות ,והוא
כוונת פדיון נפש במנין ק"ם בגימפריא כם"ף שהוא
חסד (זח-ג רעז) ,והוא בגימפריא ע"ץ כמו שאמר
הכתוב (דברים כ ים) כי האדם ע"ץ השדה ,והמספר
הזה הוא כפר נפש להשם הוי"ה ב"ה כזה,י' פעמים
' גםכןנ',ו'פעמים ה'הרי ל',
ה'הרינ' ,ה'פעמיםי
ה' פעמים ו' גם כן ל' ,הרי לך מספרם ק"ם ,על כן
מחצית השקל של משה ק"ם שעורות הוא כפרנפים
לה'*)
*) הג"ח
הרש קוםוסיטן ג) שררךאגן הסהר(שכ"י  9 1דרעק קוםעל
הסנהדרין שהע יושבין כחצי גורן עמלה,שי
ד שם,
אל יחסר המזג8 ,ל תהי קריא כן אלא הנמזג זה הקב"ה
שבזכותם לא חסר עולסן אלא היה כבודם (צלל כבודו)
שרהביניהםכיון שבטלהסבהדריז נסתלקה השכינה ,עכ"ל,
הגה קרא להש"י המוזג ,כביכול כמו המוזנ שמערב מים

עם הן ,כן כביכול (פצ"ר מא ב) עלה במחשבה לברוא את
העולם במדתהדין ,ראהשאין העטםמתקיים ושיחף עמו
מדת החסד,חי
ן מסרר ק"ת הנעווה לטדיון נפש כר"ם
יי"ן בגימטריא ק"ס ,והוא שצוה הקב"ה ונהט איש כפר
נמשו מחצית השקל ,ק"סגרעיני שעורות עחן מה שכתבתי
לעיל אדוש הג

ושם (סיסן ג) בטנך ערימת חטים (שדרש ז ג) אלו ישראל,
(רמז לדבר ובהאשרת מח כ) ב"ך יברך ישראל ,ב"ך
בגימטריא חט"ה ,נראה לי) ,ולמה נמשלו ישראל כחטים,
שהם סדוקותוכי ,ולמה החטים סדוקות ,שכל מפילה להם,
עדכאן ,נראהליפירושו ,מהחטיםסדוקותכעיןכליקיבול
הביכן לקבל בחנכו ,והנה החטים הם עיקר הלחם ,הכל
ומבשכלים אחוים הם טפלים אל הלחם( ,על כן הבראו
סדוקות לקבל הטפלים) ,ומרטת לו ).וסברכיז על העיקר
81וטר את הטפילא,ונהו ב"ךיברך ישראל ,ונמשכן ישראל
לחטים ,שהם עיקר מציאות העולם ובשבילם נבראו כל
הטפלנה
דדתה כתיב (שטת לח כ 01אלה פקודי הכחטכן משכן
העדת אשר פקד עלפי כהנה עבודת הלוים
ביד איתמרבןאהרן הכהן,הדקדוקיםרבו ,אןאוסרו

אלה

12ני

מאמריחרשארר,מאמרבושקלהקדש

אלהפקודיוכו' (נ"ריג  9כל מקום שנאסר אלה פסל
את הראשונים ומה 8סל בכאן '5 ,למה קראו בכאן
בכפל כהשכן משכן ונם כהשכן העדותנ' מה הוא הנ'
סימנים אשר פקד שפי סשה עבודת הלוים ביד
איתמר,ד' לא נודע סה החש עבודתהלוים,ופירשתי
הץ* ה) בדרך זה ,דהגה בל פספר ומפקד הוא
משי
היפך הברנה( ,תעמת " ).השין ונברכה שורה בדבר
הסטי,והפעם הואכנ"לשהט* צמצום ממדתהגבורה,
והנה המשכן פקום השראת השכינה היא מקום
הברכה ,כמה ראת אמר מ4ט 5ג מס בכל
אשר
אזכיר את שסי אבא אליך וברכסיך ,ויקשהלפי זה
לסה היה עשיית הטשכן במנין ומפקד הסורה על
העדר הברנה ח"ו כנ"ל ,אבל שאני מפקד הכחשכן,
י שה שהחש בחינת הדעת (לק"ת
שהיה המפקד שפ

מים

שטת סקוכדעתנכתיםניחדעיפראדחסדיםועיפרא
דנבורווג ומתמתקיםהדיניםבחסדיםוטרמים הברכה

כמה דאת אמר (פשר נו 0ובדעתחדריםיסלאון ,תחו
שאסר אלה פקודי הכהשכן( ,פסל את כל המנינים
שבעולם הפורים על העדר הברכה ,השאני הממקד
הזה שנורם ברכותכי החשסיד)אישר פקד עלפי
כהיה (והשר הוא מסוד הדעת אשר בו הברכה כסה
דאת אסר ובדעת חדרים יסלאת,ובועיפרא דחסדים
ועיפרא דנבורווגעלכן נקראכהשכן העד"ת הדע"ת
כן היה בטשכן) עבודת הלוים (שהם מבחינת
נכורה ,ונם היה) ביד איתמר וט' הנהן (סבחינת
החסד) ,ש טי
ה הם*קד שהיה עלפי כנשה סוד
הדעת שסל כל המופקדים ,והנה ש בכאן צפה
הקב"ה שבלבגיןשיהיונבגיןיהיה בו חסרת,כיח
שהמנין הת* מבחינת צמצום נבורה ודין ,ובפרפ
בגלות שאומות העתם מונין את גבראל ,הנה נתן
להם ט*4ז כפרת מחצית השקל ק"מ שעורות החש
כפר נפש כםושכתבתייעע ,והש ש ק ש פיסה
י הופפת
דידוע "5ח שה" *ץ 0הדי"ן בהשתק שיד
הא'ויהיה אדנ"י ,ונםג' שסות של רחפים המורים
על חכמה בינה דעוך והם הוי"ה אהי"ה אהו"ה,
ונעשה חמד א"ל ,וכל זהנקישה ש בחינת סשה
סודהדעוגש"שבועיפראדחמדיםועיפראדנבורווג
והחשנקראבלשתהחגשאווגשמעליןהדינים לשורשם
ומתסתקין ,וזהו שהראה לכבשה כסין ספבע של למט
(נבורה),וניתן תמורתו של כסף (חסד),וזהושסיימו

י

יי

י2טשכר
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בפסיקתא,מנין( ,ר"לסנין שהכפרה הזאת של כנשה
תעמוד בכלזמןועידןלישראל לכפורה) ,סמה שקראו
בעניןכי תשא (ר"ל שא לא נאמר אלא תשא) כנשמע
לעתיד ,היא ש דרך שאסרו רז"ל (ברבה)
(תטעמי
ן
י
תשא ג) חייך בכל שנה השנה בודעה שקור לפני
פרשת שקליםכאילואריה עומד שםוזוקף אתרוחשן,

הבן הדברים ,ש כן מהיש "5א מץ )4כהשסיעין ש
השקלים באדר (וטעה

ע ).זמןלידתי

של כנשה.

יפ)ערך שם (בפרשההנ"למדףס"מס),בפסוקזהיועו,
אסרר'מאיר נפל הקב"ה ספבע של4השקפן
וקרא לו לכחשה ואסר לו זה יהגו ,כית שראה דוד
שבזה"ש להם כפרה,התחילאומרבאווראומלאותיו
של הקב"ה וסעשיג שבדבר שהכעיסוהו בו בדבר
נתן להם כררה( ,ט "%עה קכי אלקים שופפ ז"ה
נטפיל וז"הירים ,ז"ה שהשפיל ישראל לבאר ושחת
ז"האיהיך ישראל( ,נראה לי פעות פופר ,וצריך
לוסר אלהאלהיךוכו'כיז"ה כנשה הא"ש,וכן לכחשה
נאסר קום רד סהר סז"ה) ,וז"היריע שרומם קרנם
בז"ה ,ז"היתנו ,עד כאן ,הנה באלדייק תיבת ז"ה,
והנה בא לתרץ שבלשת ז"ה הירטה השפלות ובלושת
ז"ה נשא הקב"ה את ראשם ,ומהראוי להתבונן ,מהו
הענין של לשת ז"ה ,ונם מההיה הפנם שלהם בלשון
ז"ה ,הפגם היה סה שאסרו אלה אלהיך וכו' שהחש
כפירה ,אבל סה שאסרו כי ז"ה כהנה הא"ש וכו'
לאילעטוכו' לאויפאו,כי באסת לאידעוכית שלא
ראוהולפי סברתם שסברו שכברהניע זמן שהגביל,
ונם מהו הרסת ראשם בלשת ז"ה ,ועודתבין שארי
דקדוקים מתוךדברינו.

ת*ט ש
י
י
ביום

את אשר כחבט במאסרי חדש סית

(מאסר א'
ק) בטס הזה באו מדנך
(ט
ה
י (שמותיט א4
זעהידייקא,וגםחוהליהלסימר
סינ
ביום ההואכיון
שמדבר
ש
את משר כברחיוג
יביום ההרש ,השחוור
כס שכתוב (ש 8ע ויושעי"
ה
ג
ה
ר
י
צ
י
לך הדברים בקיצור ,חשורה ,ה במפר
5הק
חסליך אות ה' בשיחה וקשר לו כוער וכו' ,וברא בו
פלה בעתםוניסן בשנה ורנליסדן בנפש זכר ונקבה,
ישחר כך אמר ,הסליך אות ז' בהילוך וכו' וצר בו
תאומים בעתם וסיון בשנה ורנל
בנפש זכר
י
א
מ
ש
א
שקבה ,הנה חמאה ,באות ה' נבר
,
ן
ס
י
נ
ש
ח
ה
ו
גחינת

"

%י

רכל

בנני

מאמריחששארר,מאמרב ,שקלהקדש

רגלימין בנפש ,והנהאי אפשר להלך ברגל אחד רק
לדלג ,והוא כביכולענין הדילוג והפסיחה ,וזכר לשמו
שקרוי פסח (שמותיב בז)כי פסח על בתיבני ישראל,
והנה דרשובוגםכן הרמ"ח שב-א פ-ז) פם"ח פ"ה מ"ח,
הנה זה הוא בהוספת אות ה'שאינו נכתב אבל נמסר
ן בספר יצירה המליך אות ה'
בעל פה ,והכחטכיליבי
בשיחה ,והנה באות ז' נברא סיון הוא בחינת רגל
שמאל בנפש ,ובהשתלמות ב'הרגליםאז הוא ההילוך,
על כן המליך אות ז' בהילוך (ההלים סח כה) הליכות
אלי מלכי בקדות ,לקבוע הליכות עולם בתורה,על כן
ביום הזה דייקא בראש חדש סיון נשתלמו בזיי"ן
*) הניא
וה"א')עלכןביום הז"ה
(דייקא) באו ,והנה כבר זו"ז ה"א בגימטריא חכמ"ה,
(בראשית א א) בראשית
כתיב זה כמה פעמים בחוכמתא( ,ההלים קיא ק
ראשית חכמה.
יציאת מצרים היתה
ל
ע
שלא
ן
י
א
ל
י
ע
ן
י
ג
ר
ד
בחפזון ,ואתנהירו כל ה
ידי
מעשינו ,דכתיב (שמותיב לס)ולאיכלו להתמהמה,והיה
הכל באיתערותא עילאה שלא עלידי מוקשינו ,וכן
נעשה הדבר בכל שנה ונטנה ,וכיון שנעשה שלא
עלי-ימלסטינואין הדברבקיוםוחוזר הדבר לקדמותו,
על כן צונו הש"י לספור ספירת העומריום אחריום
עד בוא יום החמשים ,שאז נשתלם שיעור קומת
הקדודיה עלידי מעשינו ,והואיום פתן חורתינו על
י איתערותא דלתתא ,והדרגא הזאת
ידימעשינועליד
י מעשינו ,וזהו
שהוא
ל
ע
ה
כ
נשארת לנו לבר
ן
ו
י
כ
יד
וספרתםלכם להנאתכם ולפובתכם ,מהשאיןכן הארת
חג הפסח הוא בחינת פסיחה ודילוג ,והוא הנעשה
בתורת חמ"ד ,מהשאיןכן בחג השבועות הערהמפי
הגבור"ה שמענו ,נמצא ב' בחינות היה בעסק נתינת
התורה ,תורת חמד אשר היתה ההארה בבחינת חסד
ואהבהבזמן צאתנו ממצרים בחדשניסן הנברא באות
ה' ,ותורה חנחונה בקיות וברקים באימה ויראה
תורה מפי הגבורה בחדשמיון הנברא באותז' כמו
שכחבתילעיל(,ועיין מה שכתבתילעילכהשמרי חדש

יששכר

סיון (מאמר א' (סיח בענין ההוא גר שאמר למדני
כל התורה על רג"לז
"אחדעיין שם) ,על כל פנים
תתבונן מזה,תרווייהומיצרךצריכי אל התורה,יראה
ואהבה ,והן המה (ת"ז גה) התרין גדפין אל התורה

ומצות( ,והמשכיליבין הדבר בסוד מעשה ברב"טית
צמצום והתפשטותיה"י או"רויה"י או"ר בגימפריא
ע"ת לעשותלי"י) ,והנה כברידוע לק"תיפות )%כהנה
י וכו' ,והנה (שט זה).
נשמתו מסוד הדעת אשרידעוי"
בדעת "ט עיפרא דחסדים שיפרש דגבורות אהבה

ויראה ,והנה כשאירע אותה מעשה לישראל במדבר
י ער"ב ר"ב (בגימפריא דע"ת) ,הנה פגמו
על יד
ואמרוכי ז"ה כחטה האיש וכו' לא ידענו וכו' ,הנה
פגמו בתיבת ז"ה ,הוא הענין הנעשה בניסן וסיון
אהבה ויראה ,הנה בשעת הרצון אמר הקב"ה למוכה
ז"ה יתנו ,וזהו שהראה לכחדה כמין מפבע של כסף
(הוא חסד אהב"ה) ,והיתה מפבע של אש (נבודה
ירא"ה) ,וכבר כתבתי לך (דרוש ה) המפבע של כם"ף
בעצמה של כהזח הוא ק"מ שעורותמי"ם (חסד)יי"ן
ן מה שכתבתי לך במאמר הנ"ל ותבין,
(גבורה)עיי
הנה מזה תתבונןכית שראה נפלאותיו של הקב"ה,
אמר כי אלקים שופם ז"ה ישפיל וז"ה ירים ,בין

וההבונן

קנזהר חדש (פושת תשא מאי כל העוברעל
"וא מאן דעבר על
הפקודים ,אלא דאמהה
פקודי דמאריהאיבעי לאיתתקנא קמיה מאריה דלא
ישלום עליה דינא דלעילא ,זה יתנו ,ז"הבעי למיתן
לקרבא ליה בזא"רע ולאנהרא לה בנחירו ,בגין דלא
יתוקיד עלכשו בשלהובוי,בגין דמאן דעבר ש פקודי
דמאריה אפריד ז"ה מזא"ת ,כךבעי לאתקנא לההוא
אתר ,יארמא ר"טא קמי דינא% ,א ישלום דינא
טיח ,ז"היתנו,עד כאן ,ותתבתן אשר זה הואהענין
(ויקרא כב לב)1ל*4ונחללו את שםקדורי ונקשטתי בתוך

בני ישראל ,הנ"ך בנימפרהא ז"ה וזא"ת ,יעק"ב
ורח"ל

טמןנ

בני

סטרחדשאפר ,שטרג,מלחמהלהג ,חרשא

יששכר

שש

מאמר ג
מלחמהלדד
בוידוברמענין פרשתזכור,ואיךהואג'מצות מדאורטתאממנין תרחג,
ואיך הגאלההאחרונהתלויהבזאתהמצוה,ויבושיכמהדרושיםנכבדים
עלפידבריחדל,נקרא המאמר מלחמהלטי.

דררש 4ו

בפרקירי אליעזר (שיה אמרו ישראל לכהנה,כבעוב
אחשד אומר ושפות כ ח) זכור אתיום השבת
לקדרו ,וכחשב אחד אומר רתמם כה ת)זכור את אשר
עשה לך עמלק ,האיך יתקיימו שניהם זה זכור וזה
זכור ,אמר להם אינו דומה כוס של קונדיפין לכום
זה זכור לשמור ולקדש
של חומץ זה כוס וזה
ו
ילהשמידיאבד ולהכרית
כר
אתיום השבוע וזה זכו
זרעו של עמלק ,עד כאן ,והנה לא מעלםמעיני כל
השכילשהדבריםתמוהין,א' מה הוקשה להםלישראל
לא,ב' תשובת משה
האיךיתקיימוב'הזכירווע
רבינו ע"ה במשל ,מהו הצורך לכחול,נ' מהות הכחול
מהו כוסקונדיפין וכוס חומץ,ר' אומרו זה כוס וזה
כום מיותר ,ושקדים לך הנלע"ד ,ידע שיעור קומת
האדם אשר בצלם אלקים קוטה אוחש הוא דונמת
פרקי המרכבה שיעור קומה עשר ספירות בלימה
חב"ד חג"ת נהי"ם ,ודונמתם הוא כחות הנשמה
הפעלתבנוף ,והנהניתן השכל במרומיםרבים ,תלת
חללי נולנלתא הם בחינת חב"ד,וז' מדות בנפש הן
המה אהבה יראה התפארותניצוח הודיה התקשרות
מהשלה ,וכל הדברים הנקלטים רחת השכחו אינם
יוצאים חוזן מגדר המדות הטו,כי כל הנקוטה הוא
או מחמת אהבה או מחמת יראה וכו' ,והנה כל
המדות הנעשים המה מתיילדים מקודם בשכלהיינו
חכמתוובינתו של האדם שהתחכם בחכמתו (מהנכל
ראשון) ,והתבהקבביסאו (מהנכלשני,איךומה וכמה)
לאהוב אוחש דבראוליראוכר,עודלושלנטים בשכל
בחינת הדעת הה* אינה בחינה מחודשות רק החש
דבר הנסכם האקוטר על הינכל הנולד ,שלא סקופ

ימה

א) שיי
ןת"ז קרא "1אישה א8ר 8מנט7

עד נטר יעשה המדות אשר נתיילדו בשכל ,אם כן
הדעת החש בחינה ממוצעבין השכל והמדוות אםכן
הדעת במקומו במוח החש מכחות השכליים ,ומתלבש
במדותלהוציא הדברים לפעלםוכלי למעשהו ,אםכן
הוא ננלה ונסתר ,והנה פירשתי לך הענין בשיעור
קומת נשמת האס תתב ים ט) ומבשרי אחזה וכו'
(ברחרח סו)כי בצלםאלקיםקוטהוכו',וחלילה לחשוב
איזה הנשמה ח"ו כמו שהזהירו המקובלימאא והנה
(%9ת י)זה לעומתזה עשה אלקים ,מרכבה הפמאה
דמיון המרכבה הקדרתה כקוףבפני אדם ,וגבראל עם
קרובו אשר בחרם הש"י למנולתו הנה נפשותיהם
ממרכבה הקדימה כלולה מעשר כנ"י ,והנה (החלים
יש ה)י"יצדיקיבחן ,נתן בהם נםכן נפש הבהמיית
מקליפות נונ"ה נם כן כלולה מעשר כנ"ל ,והבחירה
בשכל לפוב ולהפכו
חפשיות הנה אפשר
השתכחי
ל
ל
כ
מעשינו להנבירשיעור
ה
ח"ו ,וכן במדוות וז פרי
קומת הקדותה ולהפך למחשק נם את נפש הבהסיירנ

י

שכ"א פ"א)בכופריםהיה נלונו הדעת (לא
והנה
(פתל"
יקו אתי"י) ,ממשא לאהיתה שום מדה אצלם
מצטלמת לדרכי התורה,כי הדעת הוא קיום המדות
כנ"ל כמו שכתוב (טשי בו ק ובדעת חדרים ימלא41
(ויקיר א  0ואם דעת הסרת מה קניות ולמלא זכוכן
אבותםממייעתם הכשמרו חוק כמו שאמרו רז"לישם
,והנהכשהניעזמן הנאתה ,הבוחרבעמו גבראל
ח"
י וכו' רברס
ו
ע
ד
י
ו
ר
י
ת
ב
ר
ט
ו
א
ה
ט
ח
כ
שלח
באהבה
י"
לד ק ולהיתה נשמתו מן שורש הדעת לעת שטן .1ג

יב

להוציא בחינת הדעת הקישט כביטול מן הנלווה
ולהנניע הדעות הרעות חשמונות הכוזביווע הץ זה
ושמותז חוידעוכיאניי**
נאמר בכלפעם

בשליחותי

וידעתם

בנבי

מאמריהרשארר,מאמרג,מלטפהלה' ,ורהא

("םי ב)וידעתםוכו' ,הנה כאשריצא הדעתמן הנלוח
נעבטה הכנה לכנסת ישראל לקבלת התורה ,והנה
להתנשאות הדעת בזמן,ניתן להם שבת במרחתיכף
אחריציאתמצרים(ז"*ב צב רה).ידמאדאורייתאיושא
דנשמתא,כמו שאמרהש"ילכהיהושבתי) מתנהפוצה
ישליבביתננזי ושבת שמהוכו'לךוהודיעם שנאמר
י מקדשכם ,והנה עמלק
ט1ת לא יג) לדעתכיאניי"
הוא ממרכבה הפמאה משורש הדעת שבספרא אתרא,
הוא המנגד לדעת דקדושה לשבת קיט ).ואלמלי שמרו
ישראל שבת ראשונה לא היה כל אומה ולשון יכולה
י היה מתנברת הדעת דקדושה בזמן,
לשלופ בהם,כ
י מקדשכם ,ולאהיה כח לעמלק הדעת
לדעתכיאניי"
הפמא להתגבר,והנה הדעתהוא הראשיתלמדותכמו
בו כ)ראשייםגוים עמלק,
שכתבתילעיל,עלכן
וכטוב ממילא לאהיה כשחנדלבישום אומהולשוןכיחיוכים
מהדעות על כן אמרו בזהר (ח"ב סו ).שבכל חדורות
היועצים רעה ומנגדיםלזרעישורון הם מזרעא בחטא
דעמלק) ,והנה ושמות ח ח)ויבא עמלקוילחם בישראל,
ואמרו בזהר (שם מה ).דלא היתה מלחמה כזאתמימות
עקם ולא תהיה עד ביאת המשיח ,שהתקשר הרשע
הזהבכשפיו בשורשובקליפה בכלמפרין דססאבותא
והס"ס יצא עמו,עלכן הוצרך פהטהמבחינת הדעת
דקדהצה לעשותפעולותיובגבהי מרומים( ,והואסבני
בניה של לאהעלמנודאיתכסייא
"8ב)) ,ואמר
(ע"" של""
א
מ
ל
ליההצע (מבניבניה של רחל ע
א
י
י
ל
ג
ת
א
ד
("צ,)0
בחר לס אנשיםושיהיושייכיםלי ולך) ,וצא הלחם
בעמלק הפועל באיתגלייא ,מחר אנכי נצב על ראש
הגבעה ללחום באתכסייא,דכיון שעמלק הוא הדעת
דספרא אחרא והתקשר בכל ספרין,כי הדעת הוא
ממוצעבין שכל (איתכסייא) וסתות (אתנלייא) כמו
שרמזתי לך ,הנה מן הצורך להתגברעליו מהקדהצה
נם כן כנ"ל( ,היינו מבני בניה של לאה
י
ט,
וא
לי
עי
דאיתכסייא ומבני בניה של רחל עלם 14דאיתגל
על כן נקרא עמלק (בסובריא א מלך ער"ד ,להבדיל,
בגימפריא לא"ה רח"ל) ,הנה על כל פנים אילו לא
היה עמלק אז מגביר את הדעת דספרא אתרא כבר
היה הדעת דקדהצה בכל הארץ ,כמושיהיה לעתיד
בהכריתזרע עמלק מתחת השסים( ,ישע" ק ומלאה
"
הארץ דעהוכו',י"מ" לא לק שלםידעואותי למקפנם
ועד גדולם ,והמוטע הזה שהנביר בעוה"ר את הדעת

יששכר

דספרא אחרא ,ובפרם שמצאמין אתמינוער"ב ר"ב
שלש "8ב)) ,אמוך אמרו
(בגימפריא דע"ת (ו""
לב א)כי זה משה האיש וכף לא ידענו וכו'( ,הנה
המהמעורביםבינינו,ובקרבינו הםיושביםקוץממאיר
י זה הדעת שהוא בתוכינו
לבני ישראל) ,על יד
במדותיה הואעדייןבבחינתנלוותעד במהרהבימיה
שיקויים (שזוחל כ לה)וברותי מכם וא' ,ומלאה הארץ
דעה ,והדעת שבספרא אחרא עמלק יאבד זכרו מן
העולם*)

(ש1ת

ישי

ש הס"ה

שגללד וחדש ספיחת כרשת עמלק למסוק הנקדם
אם
ת
ו
מ
ש
ו
)
ז
את
ם
ת
ו
ס
נ
י לאמר היש יא בקרבט
ל
ע
ו
י"
אםאיז ,אשד כחבט (ט1ו טש פ"א את ק שזהבחיגת חטא
אדם הראשון עץ הדעת טוב ורזך שזההיה משיתה הס"ס
גם כן שרכב על הנחש( ,וכמו כן כאן במלחמת עסלק),
ו שנישרה הא17ה (בראשית ג יק הבחש השיאני (חובת
הי
שיאנ"י אותגרת י"ש אי" ,)1הפט הביא 1חי לחקירות
י"אאמ"ן,הבן,וככןכןבכאז,כתןהמהערברבחקרוחקתית
ג"שאי"ן הוא בחרמן עץ הדעת שב ורע5,ידויבא עמלק
בתיזתהדעתדסטדא אחרא,וכאשרתתבונןבדברתהבדרושי
דצ המצות (1סן מאמר ו ורוש ה דף עב ש"חדצ?ץ שארגנוסר
לנו המשהו נימי ששישנו מארץ מצרים טהרת הדשת
הגלויך (חם-ץ שמ"רבגימטריא ש"ץ הדן"ת) ,נאסרבכחודן.
י שנכנס בו הרוח ,ותנה רוח אארה
כי המץ מתהתהשליד
לפי ששה ז"ש ק"ן ,הבן
במויה אסוד ,חטט מחקור
הדבר ,על כן (ב"ח אי"ה חרס) מתה"4ז לדרוש בהלכות
חמסהמיום ה15רים ,זמן ביסול הדעת דסטרא אחדא הגה
מתפילין לדרוש משין ביסול חמץ שאר ,הבן הדברהיסב.

"

מי

אר"י

והנהלהיותעמלקהואמבחינתהדעתדספרא אחרא,

והדעת הוא ממוצע בין השכל ומדות היינו

בין המחשבה והמעשה ,על כן נצפויט למחות זכרו
במעשיט בפועל ,ונם כעת שאי אפשר לס לקיים
המצוה ממש במעשה הנה עקימת שפתינו בדבור
הוה מעשה ,וגםכןנצפויטינהם ט ש) לא תשכחמן
המחשבה,כי עיקר הזכירה הוא בשכל הדעות ח1ל
יזה נתנכרעל עמלקדעת דספרא אחרא המתקומם
יד
בכל דור ,בכלל לכנסות ישראל ,ובתרפות לכל
אחד מישראל להגביר הדעת בעבירות ח"ו,וסניה
היאבזכירתינו (מעשהעמלק) בדעת דקדהצה,עלידי

יינו

זה נתקומםעליו.

והנה

בני 5שףיש

,משמרג,
איר

יהנה

גצפויט גם בן לזכור אתיום השבת,כי שבת
יום הדעת דקדקנה וכמו שכתבתי לעיל לך
והודיעם לדעתכיאניי"יוכו' ,הנהעלידיזכירתינו
בדעת את יום השבת ,יתוסף לנו כח קדישת שכת

להשפיעלנוחסדיםפוביםורחמים.
ד
ו
ס
התמנן ,אמרו ישראל לכרשה (הוא הדעת
י וכו') ,כתוב אחד אומר זכור
אשרידעוי"
את יום השבת (יום הדעת כנ"ל) לקדודו ,הנה
מרבונן מזה,בהיאנחנומקיפיןבדעתינו קדחות הדעת
דקדושה,יתוסףלנו מהשכלותודיעותקדישותוידיעת
הש"י ותורתוומצותיו ,הנהלפי זה נראהלפי השכל,
כיוןשנצפוינו למחות את עמלק (דעת דספרא אחרא)
מתחת השמיםבמעסיה ,הנהעל כלפנים כלזמןשאי
אפשר לקיים במעשה ,על כל פנים מהראוי לקיים
מחיית הדעת הרע במחשבה,היינו שלא להעלותעל
הדעת והזכירה את שם עמלק ומקלטיו ,בכדי שלא
יבא לדעתיט איזה מהשבת פינול הדעת הרע ח"ו,
והנה נצטוינו בהיפך זהר את אשר עשה לך עמלק,
כהטמע לפי זה אדרבא כיון שנזכור אותו בדעתינו

ועיזה

שחר"

למןדיטב

ישכר

כמב

יהיה הדעת שלנומקיף אותו ונתקומםעליו,ולבי זה
האיך תתכן הסברא הזאת כקדישתיום השבוץ הבן
הדבר ,אמר להם כגטה ,הדעת ההא כמו כום הניתן
להגביל בתוכו הדבר הנתון בו מעת מעפ ,כן החג
הדעת ממוצעלהשפיע דהטכל אל המדווך שכןניע
שהחס משפיע אל המדות" ,ט בו בחינתימין השמאל
(היינו עיפרא דחסדים ועיפרא דגבורות) ,על כן
תרווייהו קשופ" ,ט בדעת במנולה למשפיעחסדייך
ויש בו בסגולה להגביר גבורות ודינים ש שונאי
ישראל ,על כן גם באדם בזכירה בדעת קדישתיום
השבת יהשפע חסדים ש קיש מבחינת עיפרא
דחסדים שבדעוךובזכירה בדעת רשעת עמלק נתגבר
עליו בגבורות מבחינת עיפרא דגבורות למחות את
זכרו ,וזהו שאסר כום של קונדיפון וכו' של חומץ,
היינו לרמזעיפרא דחסדיםועיפרא דגבורוו 4וקצרנו
בכתיבהכי ילאה הקולמוס לבאר ,והשם הפוביכפר
י רצון שלא יאמר פיט דבר שלא כרצונו,
בעדת,ויה
י במהרהבימננו
ויקוייםגנו ומלאה הארץ דעה אתי"
אמן.

דרושב'

זכור את אשר עשה לך עמלק יכהו כה ט)בסדיסט
(ומד"א מט"ק הובאבילקופ (ששן השקלא סוףפ' באג

בושל למלך שהיה לו צרדם וחעמיך כלב שופה על

פתחו ,והלך אוהבו של מלך לגנוב מן הפרדם וקרע
הכלב את כנדיו ,כל פעם שרוצה המלך להזכיר לו
מעשה הרעה שעשה שהלך לגנוב מהפרדס ,אמר לו
המלך כמה כלב שופה הוא זה שקרע בנדיך ,כך
י בקרבנו אםאין ,לא
ישראל אמרוישווה ט ז)הישי"
רצהכהיה רביהע"ה להזכיר להם מעשה הרעה הזו
שלא לביישם ,ואמר להם זכור את אשר עשה לך
עמלק הכלב העומדעל הפתה,עדכאןלשונך המדרש
הזה אומר דרשוניוחיו ,א'יש להתבונן מה הוקשה
לושהוצרךלניטל'5,כ5י הנראהסהכחטלעיקרהמצוה
י בקרבה
לזכור את אשר הקצצנווכו' באמורהישי"
וכו' ,ובזכור את זהאיןצריכין לזכור מעשה עמלק,
ב)

שטז
עששיהסיעאיחלק הסי
מקודיך מנו
המחשבהטיסימבן1ת.ימן יט,עיי

מאמר

דרך

ובאמת מצוההיאממניןתרי"ג (מעך תרסלזכורדוקא
בפה מעשה עמלק( ,גםישםהיה) לא תשכח בלבמסנין
תרי"ג),ג'לפידברי חמדתם לא רצה להזכירפגועם
ואמר ברמז ,והנה ראית כל ספר כרטנה תורה מלא
תוכחותשהזכיר להםבפירוש ,דקדוקיםיתבארו
מתוך דברינו ,ונראה בהקדים להשבונן ,במלחמת
את העם
שאול בעמלק נאמר ורמ"א סו ק ונשמע
ויפקדם בפלאים ,הנה"ש להתבונן למה נאמר ואטמע
לא ויאסוף או ויקבוץ ,גם למה מנה אותם במלאים
י מפבעותוכיוצא ,תם למהכשמיעטהכתוב
תא שיד
במה מנה אותם ,והנראה עלפי מה שכתבתי כמה
רעמים כ) איסור החקירה בעסק האמונה (לאנט
הישראלי) ,רק עיקר העבודה האמיתיית לא"ש
הישראלי להחזיק האסונה בקבלה,כי כן הבפיחה
ישרעו באסרו לאברהם(ביושרתיח ק0כיידעתיולמען
אשר יצוה אח בניו וכו' הטמרו ררךי"י ,הירהט
ידעתיו ,נתתי בו בחינת הדעת וממנויומשך לזרעו

יוד

שאי

אחריו

בני

שמריחמשארר,מאמרג,מלחמהלה/תישב

אחריובציווי מ 4ותבא להם האמונה בירהשה במבע
ממילא,וכענין שאמר דוד לשלמה בנו (חבא כה ט)דע
את אלקי אביך,היינו אמונה בקבלה מהאבוגה
אמר אלקיך דפירהשו מורה שנתאמת לך הדבר
בחקירה( ,וכבר דברנו מזה בארוכה במפרמעיןננים

יא

ן שם ותרווה צמאונך) ,והנה האמתה הבאה לאדם
עיי
מצד חקירות השכל נקרא ראיה ,כי ראיית הש%
נתאמת לאדם כמוראייתהעיןהמוחשיי ,כמו שאמרו
י אדמון ,אם כן
חז"ל (נתומת קם)ריאהאני אתדבי
זה מיקרי אמונה מצד חהש הראות בחינת עינים,
חרמונה הבאה מצד הקבלה הוא מצד חהט דהטמיעה

בחינתאזנים.
והנה כתב הרב החמיד מהר"ייעב"ץ (סישיחיים
פרקב)שראהבנזירתמפרד ,שכלאותןהחוקרים
ומעמדועל מחקור האמונה מצדחקירת השכלהאנהשי
י הדעת
המירו את כבודם ביום זעם ,והנשיםוקי
שהיתה להם האמונה מצד הקבלה בלבד ,קדשו את
השם הנכבד והנורא ,ונבחנובצירוף,חימרנובעניית

1גה

"לא

יחכך
בטחם היה %מ תזת לא

" "י ן שהיק הש"י על
תץ
,ע
י
משאפיו מדעתםכי אםי"ר והנה רצה הש"י שמטם
צאתנו מארץ מצרים יהיה דעתעו דעת שלימה
באמונהמבליחקירה,כדישתהיהאמונתאומןבתיקון
לעולמי עד ,והנה כשבאולרפידים ונפתה לבם אחרי
י בקרבנו אם אין*).
החקירות וחקרו הישי"
*) הנ"ך
טיק מעיז חטא אדם הראשון על מיפיתויי הנחש שן
הדעת טוב ורע ,שצריך החוקר להסות הדעת לסוב
פע)

"

יי

ולהסכו בכל חלקי השתר ,וזהו שאתרה חוה שחושית גיוק
אנחש השיאנ"י ואוכל ,תיבפ הכטנאאיזלובשיר ,אבל
הוא לדעתי תיבה טדכבתי"א אמ"ן ,רס"ל הנדהוהביאני
(9יז
לפקור בחקירות י"ש אי"ז,ושייו מה שכתבתי
דשה דרוש א)

לעי

ומנה עסק הוא מוד הדעת דממרא אחרא ,וכית
שהתחפו הם לפנום הדעוך מיד ויבא עסק
דעת דממרא אחרא.

יבסודהשנירה ובטןתתגונן,כאשראמרהש"ילוהטהמנותסריית
5עםלזה,כיידועלהבאים בסךי"

פ"ק בחינתעינים היה בהם השבירה ,מה
פ""
"ן בחינת אזנים החש מסוד התיקון הנמור
שאיזש"כ
שם במפרנו הנ"ל באריכות וישעם לך) ,ש ק
האמונה שהוא מצד הראיה חטנו באפשרי שתקבל
שבירה ובימול ,מה שאין כן אמונה שהוא מצד
השמיעה לא תקבל בימול השבירה ,וזהו (ישע" גה ק
שסעו ורטטי נפשכם ,הבן הדבר.

יעיין

וענד :אמונה מצד הקבלה הנה החש בירושה עד
אברהם אביט ,שאמר הקב"הכיידעתיו וכו'
שהשפיע בו הש"י כה הדעות אם כן השתלשלות
האמונהזו באהמבחינתאי"ןמו"ףעלכןאיןלאמונה

זו סוף ,אבל אמונה מצד חקירה האנושית הנה באה
מבעל סוף על כן יוכל להיות ח"ו לאמונה זו סוף.

ב )4פירש סנגור,ישון אחא,וזהישרןספר מצפוגנים
ן(פא"וי
סרח דףיג) חגה יש יתלונן דלפי ושפסדימי
ח
א ף
%
ש ש ש  1ט ט ט
ה ט ח  " %ר ח מ י  %ח ט שפ ש חטה
טא
טאחשעטש"( ט  1 6ק ט
 9ש 1 %ש פ ט ש
 1 8ע ו ח ש ח סו
ש %
9 8
ט ט 1
8
%

י

שי
ת*

י

די

עמיק ,אמר (שמות קי) כתוב זאתזכרון במפר
השים באזני יהושע ,באזני דייקא ,להיותזהיר מאוד
שלא לירק כה לעמלק על ידי החקירווע שתהיה
האמתה בבחינתאזנים הוא מוד הדעת דקדקנהבלי
בימול ,ובזה מגבירים כח הקדחנה ומכפלים כח
עטלק דעת ממרא אחרא ,אשר מזה באים כל אמונות
רעות וחגות כוזבורג וזהו שנאמר בשאף בהלכו
את העם,
ללחום מלחמותי"י בעמלק ויש
אתסעהעש
יעת שתהיה
םאד
היינו השמיעום דייקא ,לימד
אמונה אצלם מצד השמיעה ובזה ינצחו את עטלק,
ואמר ויפקדם במלאים דייקא ,שהמיאים מורים על
הראשון של הדעות הרעות במצרים שהיו
הובבי
ילמזל מלהבכור המזלות (זח"ג ת 4וצוה הקב"ה
מז
די
ע
לשחופ לשםי"י ,להורותכי המזלות כולם מושנחים
בשפעו וכולם מהנהגים על ינץ השגחתו הפרמיית
ובצלים לרצונו ,ופבלעדי הונחתו לאירים אנט את
ידו חשת רנלו להתנועע
דהתה מצאטלפי זה מוב פעם ודעת למצות זכירת
מעשה עטלקהיינו הדעתהרע דממרא אחרא,
שעלידיזהבזכריט מההניעאלינו בעת אשררציט
להמות

בני

משףישחטר,משטרג,מלמםיט,יש

ג

י בקרבנו
לחפות את שכלנו ינץ חקירות(הישי"
וכו') ,ומכלשכןבהעלותעל הדעתח"ודיעותכוזביות
שכל זה מצד מרכבת הדעת דספרא אחרא ,ממילא
עלידיזכירה זאתנביןכי זה כלפריאיש הישראלי
התוריי ,להאמין אמונת אומן מצד השמיעה ,הייט
הקבלה שהואבידינועד המעמד הנכבדועד אברהם

עי

אבינו.
ובוזך;נבאלביאור המדרש הנ"ל,זכור אתאחשרעישה
לך עמלק ,הוקווה לבש השסר דהוה ליה
למיסר זכור כשב"א %א זכור בקמץ ,ונם מהוריבוי
אות וזהו שהביא המשל הנ"ל ,הכוונה ההא עלידי
הזכירה הזאת תזכור בעצמך באיזה סיבה הניע לך
זה,ותכוין את דעתך לבל תתן מקום למרכבת הדעת
דספרא אחראהיינו להפותדעתךח"ולדיעותהרעות
ואמונות כוזביווג לאזו אף זו ,אפילו להפות דעתך
לחקירות פופורע,דהייט שתרצה לעמודעל האמונה
מצד המופת בחקירת השכל ,ולא תספיק לך האמונה
מצד הקבלה הטמיעה ,שזה נםכןבאיסור,כי האמונה
בזרעו של אברהם הוא בפסע מצד ירוטה מאברהם

(כיירכתיו לטן אשריצוה אתצני
ווא'),עלכן

אמר זכור בקמץפעי

עומד בפני עצמו ,שנם אתה

שכר

4

יוחקק בזכרונך זכרק אחר בזכרך את אשר עשה לך
עמלק ,ויוורש את כמועכו רח"ל עם זכירת עמלק
זכור תזכור מאין הניע אליך הסיבה הזאות ותזכור
בעצמך להאמין אמונת אומן סבלי ספק ומבלי פינא
בלב ,והנה החקירות לא"ש הפדראלי חרפה היא,כי
האמונה היא בפבע בזרעו של אברהם כמו שכתבתי
עיל(כי ידעתיו וכו') ,ומי שאין פפפיק לו הקבלה
ורוצה לחקור בחקירווג הנה ההא כמורה ח"ו שאין
לו סדר השתלשלותהיחוסטזרעו של אברהם,עלכן
י
א רצה משהרבינועליו השלום לומר להםזה הדבר
בפירוט ,דאו היה מורה ח"ו ש"ט סקוס להסתפק
י (הקיר לב )1
ביחוסם ,ובאמת הם כתם זרע בירךי"
להם
אסר
אחת היתה ופרסמה הכתוב ,על כן
זח
ברמז ,הבן דבר מתוך דברכי קצרתי.
ידעתיידיד הקורא בראותך כל אלה הדברים יקשה
לך הרי קדמונית עסקו בחקירה כמבהיר
ש 8ףם)
בספריהם ,הלא ביארתי הדבר במקום אחר(מי
אישר כל מעשיהם היה לשם שמיכן ועשו הכל כשי
הוראת שעה ,ואין כאן מקומו להאריך,ועיי
ן בם8ר

אורהחייםלהחסירמהר"ייעב"ץזצ"ל(5יק סע,וייז
דרך פקעיך של"תיא הלק

המטשטש"

דרו ג'
במדרש 8,טם תצח  )8זטך את אשך עשה לך עמלק
יבוים כה ט) זהו שאמר הכהסב ט"ב יג יב)
זכרוניכם משלי א5רלנבי חומר נביכם ,אמר הקב"ה
לחשראל ,אותןשתיזכירות שכתבתי לכם בתורההוו
זהירין בהם ,אחת כאן ,האחת סטת ת ע)כי מחה
אמחה את זכר עמלק ,אם עשיתם כךתהיובניו של
אברהם שהמשיל עצמו באפר שנאמר מהנשית י 8כס
ואנכי עפר האפר ,חשם לאולנבי חומר נביכם התקינו
עצמיכם לשעבודה של מצרים בחומר ובלבנים ,עד
כאן לשט המדרגש מ 4והנה אומרדרשוניוחיו( ,והנה
בדיהו הב' יוכל לפרש המדרש הזה ,אבל
כי
הףמש
על
א
פי כן אחשוב ינץ לעמוד ש המחקר ונפרפות
הדקדוקים) ,א' מאי הוקשה לו שהוצרך לומר זה
ג*) ליץ

מ4טפעי

ט.

שאמר הכתתן  '8אומרו אותן ב' זכירות וכו' הוו
זהירת בהכן הא תיגח הזכירה הזאת זכור את וכה
היא הנצפווית לט ,אבלכי מחה אמחהוכו' הנה הוא
בהבפחת הש"י לו דומיה תהלה ואנן מה אית לן
למיעבד,ג'אומרוהווזהיריןוכו' ,לשתזהירותעלפי
הרוב יפלו ש מצות לא תעשה לא על מצות קלשה,
וכסו דחגינן בברייתא דר' פנחס בןיאיר ט*1יטבכי
זהירות מביאהלידי זריזות (כפי הפירוש של הרב
בעל מסילתיטרים,הן אמתשיש כמהנירגשותבזה),
ד' אם עשיתם כך תהיובניו של אברהם וכו' ,הלא
עצמו באשר,
בין כךובין כךבניו אנחת,ח'
י
ש
מ
ה
ש
למה מייחסו נשטור הזה דייקא,ו' ואם לאו התקינו
עצמיכם לשעבודה של מצרים ,הלא אחר צאתנו
ממצריםהית המעשה ובאת לטהציווהוכברהבפיחט
יטריטושית ע) ל8תוסי 18לרח1תמעודעד
חק

י

עיט.

כני

מאסףהרשאיר,

האמרג,פלהמהלוה,ודושג

י שכל לך תתבונן מה שאסר
השען ואומר ,אםעינ
הכתוב (משבר ט נ)ראשיתנוים עמלקואחריתו
עדי אובד ,דחנה רשמית כל המדות שבאדם אהבה
יראההתפארותוט'ראשיתלכולןהואהדעוךשהדעת
הוא המביא לפותל המדווך הוא הממוצעבין השכל
והמדותג 4והנהידעתכי זה לעומת זה עשה אלקים,
וכמו ש"ט שיעור בקומת הקדהשה בקודש ,כמו כן
בשיעור קופת הספרא אהרא ,והנה (פועיה שכ"א פ")8
ישראלבמצריםהיו בנלותהיה הדעתבנלות לאידעו
אתי"י,והיוטחיםאחריהדעות הטזבות שלמצרים,
כסברתם שכל ההנהנות הם בפבע המזלות כנודע,
עלכןבימי צאתט מארץ מצריםנצפוינו ליקה פלה
ראים המזלות לעבודתיוצרינו צורישחעתינו ,להורות
שכל כוהות המזלותוהפבעייםנתונים תחת השגחתו
ית"ש על כן נאקותינו מארץ מצרים נקרא נאתת
הדעת ,זהו שאמר הש"י בכל 5עם וידעתםכי אני
י*).
י"י,וידעוכיאניי"

י8כר

מזה תשכילכי השעבוד מצד ההומר בהפרון הדעות
והחירותהיא מן הדעוךמי שהוא בעל דעת נקראבן
הוריו').

*) חנ"ה

ולש יקשה לד מה שכתבתי במקום אהר (רגל ישרה סו).
אויד רק בבשריםהיה גלות הדשת וכבר יצבט מזה
להירות שולה וגליות אחרות הם גלות המדותו4בי אם
עימ שכל לךתבין,במצריםהיהגלותבהינת הדשתהפללי,
ובנליות נהרות גלות הדשת המתלבש במדות ,סמה דאה
אמר (ששת בו ק ובדעת הדרים ימלאון ,ותתבתן הענץ,
במצרים לא ידעו מציאת השם ובגלשת אהבות השנקר
להההזק הדשת להאמין בהשגחה הנפלאה המלובשת בכל
הדברים הנפשים ,הבן הדבר מאד.

ומנהזהענין קליפת עמלק נקרא ראשית טים ,הוא
הדעת דספרא אהרא(,וככר אמרתי לך הדעת
נקרא ראשית) ,הוא הדעת הרע אמונות הכוזביות
הבסות ההיצוגיות מהדעת שבספרא אתרא ,נגהם
ח ט) ורם לבבך (ר"מ בנימפריא עמל"ק ,ואגג אטר
חכ"אסי לב) אכן פר מ"ר המות)*) ושכהת אתי"י
*) חנ"ה
א סימן ו)אר"י אלקיך אמטר ההש הנותן
*) הג"א
 755נכתב אצלח במקהומםלךאחרכב(יי
יתיות ולקודמות לך כה לעושותחיל ,והנה של 5ן תקטחז"לימיהנסים
כ"ו"ל,נאפש
נקרא לבושי
ר"מ שעות  '8עה
וחששנית לשם ההיה בנימסריא אנ"י ,להורות
ו
ל
י
פ
א
ם
י
ר
צ
מ
מ
האראל
בצאת
י פטים1 ,ל8
ה
כ
ו
נ
ה
הכללי ,הנה יתבטלו ימ
רשילת
בהסתר פמהפלד כבקטלבמלבושיו אנאחניהוא,ותתבונן מגלות הדעת
שיכי (הגיים
ית
בו
בד
כך (שמות תענית ,לוע
י נבהל,
מה שאמר המהשורר (שרים ל ה) הסתרתפניךהיית
ל על אומרם אהר
קע ד) ר"מ ןל כלגוים"י,
אשר
ו
כ
י
ב
כ
אפילו הסתרתפניךהייתי הכהל ,הנ
ז ספלו טבת כאמר ב
ניה"מלביבןגיפסריא אנ"י ט ז) החטי"י בקרבנו אם והבק(יי
צ
מלך ומסהר במלבושיו ,ב
אור
סימו לה4
י ה6א זה בא
הח"הפנאייר לבנ"ה,מףיז8יך8דויה וארא ג ע"ג ,תגע קזע"ש אין,עליד
עמלק והתעוררקליפת הדע"תהרע המופבע בסדורן
ןדזנדז אחד היה אברהם והשר דורוהיה דור הפלגה ועד היום כל הדעות הרעות ואמונות הכוזביות
נחשכו אהר הנהנתהפבעיים ואמרו לאל מור והכמות ההיצרויות הוא מן ער"ב ר"ב בנימפריא
מכבוודעתדרורך לא הפצנו(וכאשיתיג 0ויקרא שם דע"ת שהם מבהינת עסלק,בי הבחשה סיניםאינון
י 51רמם אלקותו ית"ש והשגחתו,
בערב רבעמלקיםרפאים וט' כמבוארבזהר מ"א סע)
אברהם בשםי"
ו
י
ת
ע
ד
י
ם
ש
(
ו
ה
י
פ
ב
ה
ו
ה
י
ב
ז
ע
י את
ם
י
מ
ח
ר
ויפןאליוי"י ב
ם
י
ר
מ
ו
א
ס
א
,
ל
א
ר
ש
י
ל
ע
הםפ
ן
י
מ
י
י
ק
ו
י
כ
י"
כי
כלי
(קבעתי בו בחינת הדעת) למען אנשריצוה אתבניו הארץ ,ער"ב ר"בבגימפריא דע"ת כנ"ל ,הם שאמרו
י זה כחטה (דעתהקודיך) האטטוכו' לא
וט'הטמרודרךי"יכמושיהיה במהרהבימיט וסלאה (שלות לב א)כ
הארץ דעה וכו' ,והנה בל הנליות הוא מהמת שאין ידעט וכו'( ,וכן בכל האומות כלהיועץעליט עצות
שלימות הדעת,בי השעבוד הוא מצד החומר,עלכן רעות הוא מקליחת עמלק דעת שבמפרא אהרא),
האדםכהתעבד את הבהמהוהיהההזקיםממנו,להיות והנהכאיטראנחנומקיימין מצותזכורוכו' לא תשכח,
האדםבן דעת והמהחמרים הדעתאניע להםשעבוד,
תופר עצתו ,והוא מןעיפין דאורייתא ,הבן.
סבישר .מהנה האדם בעולם הזה בעשיה בפבעו טפה דעתו
נשו נשפר דדרוש ג של דרךהסידדף
אהר ההומר ההשהי ):ואלמלא הקב"ה עפרו
גד)) ששייץץאלגט
ידברעלש"ב שעשז ,שדא דללה בואשהששב
יד

י

איש

בני פצהחרששי,

מ8רג,מלחמהלס ,חושד

איט יכר לו ,אכל האדם צריך לעשות את שלו,

להרננתן תסיד בדעתו בנדרת הבורא והינחתו

ויכולתו ורוססותו ובתורתו ומצותיו ,והנם שהחוטר
צבעסכסכו בכלפעםלהרמונןבדעתובעכירתהבלי
ערם הזח ותאוותו ,חנה הש"י יראה ללבב תשוקת
האדם להכניע החוסר שהביר הדעת הקדות ,הנח
יפןאליו ברחמיוויאר אליופניו עד שיחושלו ממנו
התאוות הרעות מן החוסר ,ותאיר לו אור חנשסח
עד וטלא יפןכי אםעלהנועי אהבתוויראתו ית"ש,
וכפשעשהחש"ילאברהםאביט(כסושאמרובמדרש
(ב"ר לש  ))8הציץ
חבירה ונשמר לואני הוגש
בעל הבירח,הוגש הנרצה (שאשיח ע אלך לךמחיצך,
מחרצותך ,נמצא המדםיששה את שלו והקב"היעזור
לו ברחמיו~,יין בפ"ז בהתחלת השףעסי"" "8ק"0
יתגברכאריוכו'ועיי
ן שםבפריסנרים),וזהו הנרצה
בצוואתדודלשימה בט החץ ט8ס)דע אתאלקיאביך
קבדהו בלבב שלםובנפושחפיצהכי כל לבבות דורש
י וכו' אם תדרשנו ימצא לך וכו' ,וכן חבפיחט
י"
חש"י בתורתו ושהש ד טס ובקשתם משם אתי"י
אלקקיומצאתוכו',והוא הנרצה במצותמחייתעמלק,
צתו הש"יישם כה הס תמחה את זכר עמלק ,וכתיב
(שצת ת י) כי מחח אמחה את זכר עמלק ,חייט
באיתערותא דלתתא (כשאטוט נעשה מה שהוגש כח
בידינו ל1שוו,0
איתער עובדא לעילאכי מחח
אמחה וכו/
הטעתת נבא להתבונן במדרש הנ"ל ,זכור את וכה
כהשמעש"ש כחבידינולנסור אתכלהכהטוח
(באשייךחילצת תרע) ,והא כתיבכי מחח אתהה וכר
מלחמהלי"י בעמלקכבשמעשהעניןהזהתלויוהש"י,
אזי מתרץ,זהו שאהד הכהסב,זכרוניכם (לשקרבים,
אםתקייט אותן ב'הזכירוו4חייט אם אתם תעשו

1ייבי

חיי

ק

עק שמא פ וקפ ד"א
י
ה
1
הפ ת 8פ ) פ ר א " א"
) 9

א ה,8%חסין סשרבית צהרן
ש ח ( 9ט פו

את הסת%שיט ,יערסו ותפש ששי *קשה את
שיק אםגש"קרי
שאתםרהפםק,עיםב'זכיח 0ומאי
ב
א
של
אפר (תהיו בניו
הוא הלוחם הראשון
בקליפת ערש"ק ,שתחש הודיע הדעת הקדהפ ויקרא
שם אברם בשם י"י ,והיה משתדל לכפל הדעות
הרעות וכו' ,והבפיחו הש"יכיידעתיו וכה ,ואמרם)
עצת באפר דהנה דעת הרעהובשבליתאמין
בשההשמ
שת
נת
יו באסור ח"ו עזבי"י וכו' ,והדעת הקדיש
הוגש פרפום אלקותו בהאמין שאין לך רפרוףעין
בזית השנחתו ,המאמין חזה הוגש כפל לרצחצ,והוגש
דסיק יסוד העצר אין לו 5ע%ה מעצמו ק רק מה
שפשעים בויסודות אם"שנטייש שש)% ,זה
י
ש
מ
ה
ו
א
אברהם אבינו את עצת לאפר ,הבן ,וגשם ל לנבי
חוסר נביכם התקינו עצמיכם משנבודח של מצרעת
שזההיהעיקרהשעבודבמצריםנלוחהדעוךובהעדר
הדעת הוא השעבוד הבא מצד החומר וכששכהבתי

עי.

ומעתה לא יקשה לך האיך הש"י כצוונו למחות
אתעסוק חדעת הרע ,והלא זחחדירתלוי
בחש"י ,ולשין כח באדם החומדיי למחות מכל וכל

חומריותושהוזז טפהאליו צבעובעמם הזחוכתיב
כי מחה אמחהוכו' ,אך האלךראית מאברהםאביט,
הוא עשה אתשלו,והש"י 5נחאליוברחמיםונשמרלו
לך לך כפורצך מארצותי ,וכן הכפיח על בניוכי
ידעתיולמען אשריצוה אתבניווכההנסוודרךי"*,
עלכן הש"י מבווט זכורוכו' תמחה את זכר עמלק,
וכל לבבות דורשי"י אם נדרשתן יסמא לט,ויקיים
חוא ית"ש בעצפ המצוחכי מחח אמחה את זכר
עמלק,בביפר שם עסלקוזכרוודעותהרעות %41צטת
הכוזבות וחמתת החידתיות והערב רב חמסים
והסופריםוהא5יקורפים הפנתט חתיתםבאמץ החים
"וש
הספ%יןאימהעלהצבור שלא לשםשמיכןישע
י כמיםלים מכפים במחרת
ותסלא חארץ דעה אתי"

"

דרוש ד
במףףש 4טי ס איב 8עשק השת ה  48הדח
חוטדכתיב
י ס)לאשלותי %אשקפתי
י
צ
,
ל
ב
ב
מ
א
ל
א
מ
ה
%א נחתיויבא רכז ,שלנע*
שקפתי

י

יאכר

%

י אם4
בימי

יא

טמדי,
נחתי סית ,ויבא רמז באדרת דבר אחר,
לא שלות* מגזירת ר4משונח שנזר פרעה קץ* שנאסר
י הקושח
ישפות  8ק)וימרכז 8תחייהם,השעיתדל

טשי

בני טרנדיחדששי,

משמרג,מלחמהלה/הישד

זו מרים על שם המירור ,ולא שקפתי מגזירה שניה
ושם 8 8ק אם בן הוא והמיתן אותו ,והעמיד הקב"ח
גואל זה אחרן על שם ההריון ,ולא נחתי מגזירה
שלחסית שגזר ואמר (שם איב) כל הכןהילודהיאורה
תשליכוהו ,והעמיד הקב"ה גואל על שם המים זה
כגטה שנאמר (שם ב קכי מן המים כהטיתיהו ,ויבא
רוגז זה עמלק ויבא עמלק ,עכ"ל ,מהראוי לתת לב
על דברי זה המדרש ,א' מה הוקשה לו עד שהוצרך
לומר הדא הוא דכתינ לא שלותי וכו' ומה תירץ

בזה '8 ,הנה דרש זה הפסוק מקודם ש הר' מלכיווץ
ומאי שייכות " 8לזהענין עמלק ,נ' שוב דרשוהו
על גזירת פרעה ,מה שייכות "ט לזה לביאת עטלק,
ד' מהראוי להתבונן בשיטי הלשונות בפסוק ,ואיזה
יחוסיש ללשונות למלכיותוכןלגזירת פרעה ~ביאת
עמלק.
ךנר4טץ לפרש ,דהוקשה להם אומרוויבא עמלק לשון
ביאה כלשח הקוונט הוא מהירות (נלמד
מגמרא יבמות (מ") מפני מה הגרים מעונים בעולם
הזהעלשאיחרו לבא תחתכנפישהכינה,ומביאראיה
שאמר בועז לרות (תת ב יב) "8לםי"י פעלך וכזהי
כתזכורתךוכו' שטר באתוכו',עיי
ן שםברש"יותוס'
,
)
באת משמע במהירות נלאאיחור והוהליה למיסר
ויסע עמלק או ויצא עמלק ומדקאמר ויבא כהטמע
במהירוות  '5מהראוי להתבונן ,בכל מקום שמדבר
מאיזה מלך ומאיזה עם מייחסים אותו על שם אביו
או משפחתו ומקומו ,ובעמלק לא נכולב כלל רק שכע
ימחה מתחוח כל שמיא ,נ' להבין סמיכות לפת"ח
הקודמות ד' מהראוי להרע לב מהו הרעה הגדולה
שעשח הצר הצורר הזה יותר מכל האומות אשר
הש"י גזר
שממח ואבדון עד עתם,
אין
י
ב
י
ב
כ
ו
השם שלם וכו' (תטומא הצב " 0עד שיהיה הצר הזה
לשממון ואבדון ,וניסח זכורו מלהזכירו ,הלא כל
המלכיות הרעולנויוקטרויותר ,אשראילו כלהימים
דיו וכל אגמים קולמוסיםאי אפשר לכתוב כל הצרות
והחלאות אוטר עברו על ראשינו בהמון המלכיווץ
וזאת עלתה על כולנה הרעו לנו מכל טלכי אדמה,

שיי

)*8דייוסייגים
אסהש"ב
מ"ד
ו)
"מטקא
א"ומחהאדני"וי"( 8בנאהדאיקים) דממה
וסור,
כמטן כמששו "ך4ףם ושיאנח (דברים נ כד)
של דהמשיחירשש שם '8 ,ח 854רהבםשויי
 ,השרשו שנסחטת

ישה

"אכר

ואף על פי כן לא נגזר עליתם שמסות עקם כמו
שנגזר על הצר הזה.
כלעבין כל זה נקדים איזה הקדמות הנצרכות אל

הדרדר.

הקדמה א

צרוע (8רף 8שכאז "8ב)עניןד'מיתותבית דקלחופאים
המבוארים בתורה הוא לתקן חפגמים שפונטים
חחופאים ,והנה הה סקילה לפייס אות הי' מז שם
הנכבד ,שריפה לפייס אות ה' ראשונה ,הרגלפייס
אות ו' ,חנק לפייס אות ה' אחרונה ,כל אחד כפי
הפנם שנרם בחפאו וגזרהעליו התורה העונשבבדי
שיתוקן מה שפגם ויזכהלחיי העולם הבא ,והענין
י חפאו מעורר הקליפה ונדבקת
הוא ,שהאדם עליד
בו ,וישנם ד' קליפות כנגד ד' מיתותביתדין,ואינס
סרים מן החופאעד יקבל עונשו כל אחדכפיהמגיע
לו ,וזה לשון הזהר פקודי הזיב רגז ):וכד איתחברת
ספרא אחראכדינא שלפאבקפרוגא,באינחד'מיתות
בית דין סקילה שריפה הרג וחנק כלחו שלפנותא
דקפרוגא בדשא ,סקילהבגיןדאיהו אבן ננף ,שריפה
בגין דאיהו צור מכשול אשא הקיפד ,הרג דא חרב
תאכל כשר תאכל בשרודאי המלפא בבשראודאהוא
קץ כל בשר ,חנק בגין דאיהו קללת אלהים ההוא
דשלפאעל חנק שליבו ,עכ"ל,הרילפניך שכל אלו
הד' בחינות סן ספ"א המקפרגים חפאי האדם
עד אשריקבל עונשו המבואר בתורה ,וכשאדם דבוק
בהש"י כמה דאת אמר(יבהם ד ק ואתם הדבקיםבי"י
אלקיכםחיים כולכםהיום,דכית שחאדם דבוק בהשם
הנכבד ית"שהיינו ד' אותיות השם הוי"ה ב"ה %ל
י עסק התורה פרד"ס,ועסק המצות ושם  1מסויצוגו
יד
ילעיטות אתכל החוקיםוכו'לחיותינוכהיוםהזה),
י"
אין מבוא לספרין אחרנין הממונים על ד' מיתות
ליגע בו ,מה
כן כשח"ו מפריד את עצמו על
ידי חפאיו
ן
מ
ת
ו
י
ת
ו
א
'
ד
השם,
הנה מעורר אותן
הקליפות הנקראים מיתה הממונים ד' מיתות,
שעתיד במהרה בימינו כשיתוקן העתם אז יתכפלו
כל הקליפותותתקיים הנבואה 5ש "1כה ח)בלע המות
לנצח ומחה הוי"ח אלקים דמעה וכו' ,ויהיה השם
שלם והסמא שלם ,אלקיםבגימטריא הכס"א כנודע

ש

שאי

עי

ש

ש

("8ד.א כןכהזיב ומדתוהוי"האלקים41הבן.

יק

בני

פטרחרשארר,מאמרג,מלחמהלעף,דרושד

הקדמה ב

4ן"וע לך מה שאמרו רז"ל (טיוייז " ):אף על פי
שכפלו ד' מירבוע דין ד' מיתות לא בפלו,
ממילא כן היה הדבר בזמן הסנהדרין,מי שלא קבל
י הממהדרין כנון שלא היו עדים או
עונשו על יד
שמצאו לו איזהזנויה הנה עונשו אינו מסור בידלל
אבל היודע תעלוטות הוא יודע חלד ,אם לא שב

בתשובה הנה הוא ממציא לו המיתה הראויה לקבלת
עונשו כפי התורה ,ותדע שאלו ד' מיתות המבוארין
בתורההן המה כלל כלהעונשים ,דהנה בכל החפאים
פפריד האדםמןדביקות השם הנכבדבבחינותשונותו
והנה אלו הר' מיחדת הן הנה לתקן הפגם ולייחד
אותיותדחסם הנכבדויתוקנוכלהחפאים,וכפי הנראה
גםעונשיעתם הבאהרוחנייםהן המהעלפיהדרכים
לעמודעל הדבר ,וראיה
הללו ,אבלאין מבוא
י
ש
נ
א
ל
ן נא
ל
כ
לדבר שבאלו הד' מיתותנכללין היסוריןעיי
במדוזתתירות (ל"ד מה מכ)ריקוםאישצרורותשקיים
בעצמו ד' מיתות בית דין ונכנס תיכף לחיי עולם

הבא.

הקדמהג

כמו שהארבעה מיתות הצו נמסרולביתדין לענוש
בהן את היחיד המפריד את עצמו מן דביקות
הש"י ,שאחרי שיקבל העונש יבאלחיי עולם הבא,
כי הנה ית"ש חוטב מחשבות לבלתיידח ממט נדח,
כן החש על חשאי צבור להורם חטא ולהעביר פורע,
וחש הש"י לתחשלתינו לשוב לנו כל הימים והשלים
עלינו הארבע מלכיווץ והנא גם כן לפייס את דהום
הנכבד בדי אותיותיו ,והד' הלכיות הללו הן הנה
כנגד הד' מפרין המבחורין בזהר הנ"ל ,הממונין על
ד'סיתותעלהמפרידין אתעצמם בטאםמןדביקות
הש תט 0גלות בב"ל
השם הנכבד ,והנה תתבונן,מי"
היה לתקן הפגם של אותי' ,מד"י לתקן ה' ראשונה,
יו"ן לוקקן אות הו' ,אדו"ם לוקקן ה' אחריה ,והוא
דברמפורמםבדבריהמקובלים ,נתבאראצלנובמאמרי
חשכה (כקו סט וטיב טעוסז)עיין שם ,עד באיום
המקווה במהרה בימותחוני" מ0המומהניעים בהר

רש" מפני שווא נסג שראה ונקוד בניקוד אלקוק ש"כ
דרשאתושכתבוגם אתהנקרא.
ו*) שחןביבן סא8ר דרושגדרכן,סטםטבתמאמרבסימן סג

י

יטכר ש"

צית לשפומ את הר עשו והיתה להוי"ה המלוכדו
(ווי" קוהיההוי"ה לדלךעל כל הארץביום ההוא
יהיה הוי"ה אחד הרמו אהד( ,טרד ג ק אז יהפוך אל
עמים וכו' לקרונו כולם בשם המיוחד

י

הקדמה ד

ע מה שכתבו המקובלים (לק"ו יו תצא) דוגנה
ידו
נלווה מצרים לא נחשב בכלל הגליותהיינו ד'
מלכיורע אמנם הוא היה גלות שרשיי בכדי שיהיו
ישראל ראויין להשיג דביקות גם בקוציו של יו"ד
(כמו שנאמר (שטות א יב) ויקוצ"ו מפני בני ישראל)
שהוא השורטט לכל ד' אותיווע כן היה הגלות הזה
כלול מן כל הד' מלכיותו*אעיין בכתבי האריז"ל,
ובמגלה עמוקות(תאיותכו) מה שאמרפרעה (שסות ה ה)
הן רבים עתה עם הארץ וכו' ,רבי"ם ראשי תיבות
רומי נבליוןכצדי ,על כן היה בו ד'עניני גזירות
כננד הד' מלכיות וכמו שיתבאראי"ה

הקדמה ה

מה שכתב הרבהקדיר הרם"ע מפאנו בספר בעשרה
מאסרות (מאסרחיקורדין חלק ה' ע"ח))שורבט
עמל"ק כלול מן כל הד'ספרין הממוניםעלד' מיתות
ביתדין (המבואר בזהר הנ"ל והקדדה 01אבןנגףוכו'),
וכולםנרמזין בשמו הרע ,כאשריוחסר בכל פעם אות
כהזמו ,ומשמילין בחסרת אות האחרון( ,ויש לרמז
בזה (נדדני כו כ) רב"טית גוים עמלק ואחריתועדי
אובד ויתבאר אי"ה) ,דהיינו כאשר תחמור האות
האחרון נשאר אותיות עם"ל( ,דא קליפת אבן נגף,
הואהגורםלסקילה כמבואר בזהרהנ"ל,ומבוארבזהר
בלק (ח"ג הא ).שהוא הנקרא עם"ל (באובד כג כא) ולא
ראה עם"ל בישראל,עייןבמפריטידיהודה) ,ובהחסר
אות השלישית נשאר עם"ק (הנרמז לקליחה השניול
הגורביו לשריפה ,שהוא כמו שריפת גיהנם בשאול
עמוקה,כן כתב המפרש) ,ובהחסר אותהשנית משמו
נשאר על"ק( ,לשת עלוקה השואבת ומוצצת דם
האדם ,היא הקליפה השלישית הטרמת לחרנ חרב
ן במפרש) ,ובהחסר אות הראשת משמו
מלאה דם,עיי
נשאר סמ"ק( ,מרסו לקליפההרביעית הגורמת לחנק,
שהוגש במליקה בצוואר,עיין במפרש),עיין שם הישב
בדברי הרב ובמפרשיד יחודה ותראה פלאות.

ומעתה

בני

שיי %ושי8 ,מרג*,ששיה,יש

חטעיטץביןותתבונן ,אשרעסוקחרעבכשפיווזנאיו

חנח חהש אחה בהשיא חכ%יים כל
הסיתותוכל השעבודיסלכיווג והשרעלידיחיםורין
השומתיכים)1כל חלאהוזוהמאס"8ראל,כיהזוהמא
נדבקת בקליפות וכאומווג וישראל עם קרובויבארו
כולם דבקים בשם חנכבד לחיי עתם ,וחקליפות

וחאומותיחיו לאבדת ,ובלע חמות לנצח וכו' ומחה
הוי"ה אלקים דמעה וא' ,שם שלם וכפא שלם כסו
שכוכבתילעיל ,והנהל5י זה בקל תוכללהתבונן את
אשר גרם הרשע הזה לאוראל חדבקים בשם הנכבד
בו" אותיאיו ,חנה חהש להיוונו אחת בד' הקליפות
שההן הנינוד ,וחן חמה הנשתים לעבירות ונורסים
לסיתות השעבודים כנ"ל ,הגח בא בכשפיו ובאחיזתו
במרכבה ממאה ונלחם עם ישראל ,ונרם מח שגרם
בהתעוררו כל הנשל ,והבן ,והטרם לזה כחשר אוראל
ניסו אתחוי"ח באסרםהיש הוישח בקרב%וכו'וחנח
*נטובעוה"ר אתהד'אותיווגכמהשרתפרידודביקותם
לשעה שי סיד ויבא עסלק שהחש כלול מן חד'
הקליפות ד' מיתות ד'שעבודינו הבן כל זה וילאח
הקולמום להאריך כלזח.
ועתה עמוד והתבען ,מה שצוע יקרי %במצוח
ינהה כה ק זטך אח 8שך עשת וט' והיה

בהניח וט' תמהה את זכר עסלק וכו' לא תשכח,
חנה באחחציווי זמר בכח,וחיה בהניחוכו' תמתח
וכו' במעשה ,לא תשכח במחשבה ,דחנה לחיות כל
ן לקליפות עסלק ,כביכול אק
זמן שישע שליפתעדיי
התגלות כבודו ית" 1,בשליסווג והנח תחש הניגוד
שחובכלל המרכבה פמאח חמנגדתלקודשכללשיעור
(חשיעור) הקומה ,כמו שרמזתי לך בד' אותיותיו
ניטרובו' ,וחנח כללשיעור קוטע חקדהשח הן חמה
באותיות חשם הנכבדד'אותיות כנוזך ,וכברידעת
שיעור קומת חקדהשה חכמה בינת דעוג מחשבת,
חסדנבורח ח1ארו4דבור(היהואבאדםמןחלבוכנפי
חריאח והשר הם בזרהץת ואמצע הנולו הבן) ,נבח
חוד יסוד טקטוק במעשת כנודע (כמו שחוס באדם
כלי חמעשח טסרין) ,וחנה נצפויט להעביר חנינוד
ושמננרת חמרכבח חפשיה הכפועו להעביר עלידי
םואשבה דיבור טרוח אז והזח חוישח לסלך על כל

ז) ישת

וועוד שהתמשש ולמשאם את 18השם2

ד

שכר

הארץויבצע חסותלנצח,חוששיעור קומת חקלי%ת
חגרמזיםבעמלקכנ"ל,אזוטחת חף"חאלקי"ם(דייקא
ש"מ וכפ"א) דמעה ,ומעתחתבין הדבר בשכלך ,אושר
אין השם והרפא שלם עד שימחה זרעו של עסלק,
חכוונח כל שיעור קומת חפפרא אחרא ,אז 5שש"
גחסונשנבהוי"חלבדו)8 8 0488( ,וחוי"ח לעקם נשב
בשן להשפען כסאו ,ידיד חקורא בקושתי לחעמיק
בדברים ותראה *לאותוענינים שלאים.
ועתה הבוא נבהה לבאר דברי חסדרש שחוא מתח
דרחשחצ,ויבא עמלק ,הנח קשח כל חקלאיות
מחירונך 5ן
שחקשיט לעיל '8 ,אומרו ויבא לשת
אומרו עסלק פחמם ,לאייחפו בושם וכבשפחה וממלכת
ומדינת ,וכהשבחן בשח ,שביאהע חית רק בכח טכס
חנימח ,נן חסםיטת אל חקחי41ר'לחבין חפלגתחרע
אשרעשח תרשע תזחיותרסכל האומרםעדשנשבע
חקב"ח בשם וכפא אשר יאבד זכרו מונחת השסינף
והנה לחתיר  %הקושיות חמלה חנח בעל ח0אמר
ברוח קדשו הביא משרחק לחמו (כדרך המדרשים
בכל מקום) הדאחווודכתיב לאשלותיוכו' ,חנח "8
להשתוע בשנוי הלשונות בח*םווש (חגם שהספוק
חזח אמראיוב %עצמך חנה חם בכתובתםהנאמרים
ברוח תקודש ,מלמדים נם כןענינים אחריםכניע
מדרשתםז"לבכמהמקואות)% ,כןדרששהנמוקהזח
אמראיוב כיפוריו ,ורמזליפורי ישראלביביענים
ומרודם בשיות שוטותוחייע לאשלותי מבבל ,חוא
י מה שכתבתילעיל %ות בבלחיה ש חרגם
על*
באותיו"ד של שם חקותי ,חנח היו"ד חחש בחינת
חבמח כנודע (והאג קיט) וחנח וסלוח הוא בחינת
כפחתכמחדצתאמר %4גינ 0ישליואהליםלשודדים
ובפוחות וכו' ,הרי לך משר אילוח החש בבחינת
בפחת ,ובפחע חוא בחכמהעיץ במקדשטוך(הרשות
(פחרה)נשיש" ,תהו הנרמז לא שלותי מבבלחיש
חיקך השלוה,המש שקפתיבחמכמדמין ,חנה נלוחסדי ש
חרגם בחי ראשכם חש
בינגו כמו וכאמרו
ד 9בפסוק
רוע
ק
8
ר
ס
א
י
ו
5או1
השרלחפיה
י
8
4
יקי קתי 4ששאללבניתישבר י %בעה 4תק
רתשיבו לו שאט4 %מת ופש של 1% 8מאיצם
מודעים לחבץ כדכתיב רתך  88טס שקפ חחש פואר
תשאנן על שסריו וטחרגמינן כחמר פב דיתיב על

יוידייש

בני

פ8רחדשארה פט1ג שטהלמןהוטח

דורדייא ,וצנח עטם חבעח שם ההש סוד ("8ג )4יין

המשופר בענבים חייט %א שקפתי הירך
%אנחתימית ,הנח נלותית
חהשבחינתקיראתיגנרמז במטתה כמה דאת אמר
(חת  8ומצאן מנוחה אשהבית אנטה,וכתיב (טפש
י למנוחת'ך את"ח השרת עהך כמח
 24ק"קופחי"
דאת אפר  1 4""5בס השת"ח תשמע השפיע הב4
חיעו %א נחתי היפך חמנוחח,ויבארוגז (בפהירות
וב5תאום) זח אדום שבא במתאחר שהרי היה להם
כריביתבריתבביתשניעםישראל כמבוארביוסדות
(8מ4ע ובמחסום החלו להשתקר על ישראלעד אשר
החריבו 4טע בית חפקדש ,והנה נקראת מלכות עשו
רמזשחיתלווהנזח מאז ומקדם הנאוות מ 5טקופמפום
עשו אתיעקב,והנהנלותאדוםעלהפנםבה'אחרונה
) וינעץ בזעם אפו מלך
מלטת וכתיב כיח5יכ" 2י
וכו' ,על כןויבא רונז זה מלכות הד'.
ה דרש עוד שנרמז בדברי רוח תקודש חללו
יהנ
(וכשסר איוב ביסוריו) ד' לשתפת ה4ג
לרמז יסורי ישראל בנלות מצרים שהיה %ות
שרשיי לכל הד' %יווה וכמו שכתבתי
עיי
ו
לצ
בענין קוצו של יו"ד בקדש ,וכמו שכתעב ויקו
מפניבני סטרא ,%על כןהית ד'מינייסורים בגלותן
השסר לא שלותי מנזירה רא"טתח שנזר תרעהעלי
ויסררו אתחייהם ,ההש לתקן שורש אות יוקד שהחש
בחינת חכמה (9ית ט ח והחכמה תחי"ה (חכ"ם
בגיפפריאחיי"ם),ובכאן לאשלותי(כנ"ל) רקוימררו
אתחייטים ,מרו"רבניפפריא סו"ת תחש שורש נלות
בבל ,ולא שקפתי פנזירח שניח תמוה א סק אם בן
השקת,

חיהעל הפגם באותו',

ההש וכו' ,ההש לתקן שורש אות ה' האשעהחיא

2,4שכר

בחינת בינה חסחיה את הבנים כנודע 5ף"

קמו
שש *5א

פסוד שבירת תכליםותיקוננו ובכאןוכזהילהיפך לא
שקפתי (כנשל) שנזרו אם בן ההש ח2ף ,והוא שורש
נלות מדק המשנחתי פנזירח שלסטיתשגזר השמר כל
הבןהילודוכו' ,חוב לתקן שורש אותהוינו (4*5י א
בן חכם אטפח אש ,והנה ("ד 4לסיאור ההא חכמת
מצרים חכמת כסטותיהם "ט מים מנדל וכה ,והנה
עבדו ליאור ,והנה צוח להשליך הבנים ליאור ,וזהו
%א נחתי כנ"ל ,והחש שורש נלותית ,והנה לאיכלו
עוד להתמהמה כנודע ,והנה תיכף ממוך ליציקתם
ממצרים (כמח דאת אמר ושהם 2ה ט) בדרך בצאתכם
ממצרים) ויבא (בפתירות) עשק שחט מזרע עשו
שחיש מלכותאדולג חנם שכבר כהבטדקליהם עמלק
כוט כעגעם כלזה בבחינתיחוסן ההשעיקרמזרע
עשה וההש הנקרא רונז כמו שכתבתילעיל ופמפום
עשו את יעקב% ,דעתי זהו אשר משמיעע חתורת
בעת צאתם ממצרים (שטת ש  0לאיחרץ כלב לשתו
היינו קליתם עמלק שנקרא כלב כנודע ""5ב 428עד
ומטר קדם אורגם בדרך על שאמרו הסטיקי בקרבם
וט' כסשכתבתילעי,אזבמהירותבאודלנעליהם,
ומעתה אםעיני שכל לךביןתבין את אשרלדניך
ויבחשו כל הדקדוקיםעל נכה,ותבין מח שצוק השם
יסתרךבמצוהעל הצרחצוררהזההכ"לכל המרכבה
כמאח לאבד אתזכרו מתחת השסיוגוצונו לששות
במחשבה ודיבור ומעשה כסו שכהבתי לעיל ,ובזח
תלויגאיתיט גא%תעתם במהרהבימינהידעתיכי
י חובת ביאור הדברים על נכת ,חבל
לא יצאתייד
ידעתי אשר במעפעיהיבין הקורא חדבריםויאירו

עיניו.

דרוש ה'
שלחה לחם אסתר לחנפים כשנוני תורווח שלחו
לח ( 4*5סט  )2הלח כתבתי לך שלנטים
במועצות ודעת שלגטיםהמש רבעים,עד שמצאו לה
מקראמן חתורח שנאמר ושווא טי) כבעב זאתזכרה
בם8ר ,כתוב זשטג מח שכחרב כאן ובמשנה תורה,
זכרת,מהשכרעבבנביאיכןבסער ,מהשכרעבבמגיח
(5מא ג 4הנה על דבריחם חנקל יתפלא כל כשכיל,

שן מה ששלחו לה מה שאמר שלמה הלאכוזבתי לך
שליטיכןמאין ש8פ1דקאיעלמחייתעמלק(ופירש8י
י8ל ידוע) '5 ,לויונח שהיה לחם אוזח הוכחה או
קבלה וחטר שלמה אמר זה על מחיית עמלק ,הנה
אמרווהוכיחולאמונהשאין לכותבעודמחיית עשש
דכתיב חלאכתבתילךשלגטיםוכברנכתבנ'רעמים,
חייט 5עם אחת בדרשת בשלח ושמות ט ע 4ופעם ב'

בני מטריחיש

ארר,מאמרג,מלחמהלה /בושה

י פפ"וג
במשנה תורה ושרפ כה תג ופעםנ' בשמואל5

הריהיה סברתם דיוחשב פרשת בשלח ומשנה תורח
לשתים ,אםכןמאיזה טעם נתחדש להם סברא אחרת
מפסוק כתוב זאת זכרת וכו' להחשיבפריטת בשלח
וכהזנה תורה רק לכתיבה אחוט תראה לפריט על
פי מה שכתבתי לעילירוש ד הקדמה וק בשם הרמ"ע
ז"לאיך בשם הרשע הזה
"דגש
נרמזין ד' אבות נזיקין שהחשתמספרםהםבגימטריא
תש"ך,הםהמהניטו
דעלמזש ,והם עם"ל עם"ק
לישראל  7178שפטר קומת
על"ק מל"ק ,הן הנה החסד חופףעלצים כלהיום
בניממריא נ' פעמים מן תש"ך צירופי בראשי"ת
עמל"ק*) ,וידוע ~ק"ת ~קרה בהרשית ז ,).בשביל
ישראל שנקראו ראשית
שפות מ) דעיקר אחיזת (בראשית א א ברש") (תש"ד
שורשוהואהדעת דסמרא בגימטריא " פערתם חמ"ד),
תצה זה לעומת זה בטומאה
אחרא ,כידוע מן מצד (במדבר כד כ) ראשית גוים
שאמרו הראשונים בלעם עמלק ואחריתו עדי אובד,
כאשר רמזתי לך לעיל
עמלק בקשר אחד בדרוש הקודם ,ואז יהיה
תמצאנו,ופירשבו הקדהש השם שלםוהכסאשלםכנודע
מדברי חז"ל ,וזהו שמסודר
מהר"ש מאוסמרפאליא לטבסוףפסוקי דזמרהוהיה
הי"דדקיי יופגש בסות ה'לפלדעלכלהארץביום
קרטים כב) בקשר אחד ההוא יהיה ה' אחד ושמו
תמצאנו ,היינו לאורכם אחד ישתב"ח שמד לעד
מלכנו( ,פרשה שער ו סוטו)
ולרוחבם,
כשתכתכם ישתב"ה בגימסריא תש"ד
שיעור קומת החסד.
בשורה זה תחת זה כזה
פלשםיהיו מקהשרים נם לרחבם בלעם עמלק ,זה
לק
שם יורהדלשניהםשור
בעצמו (משברכדסו)ויודעדעתעליון,רעלכןאמרורז"ל
(נפתריו לד) ולא קם נביאעוד בישראל כבמגה אשר
יוכו' (דבהס  %ודרשו בישראל לא קם אבל
ידעוי"
באומות העקם קם ומנו בלעם ,ואמרו בזוהר (שמות
דף כ"א ):כד אחא ר' שמעת בןיוחאי אתו שאילו
קמיה האי מלה (שהוא באמת תימה נדולה) פתח
ואמר ,קמיפא דקרנמי אתערכא באפרסמונא מבא
ח"ו 9ג אלא ודאי כך הוא ,באומות העקם קם ומנו
בלעם ,משה עובדוי לעילא ובלעם לתתא ,כחטה
אהטתכהט בכרנרא קד"8א דמלכאעילאהלעילא,ובלעם

,

ז*) חכיהדיד אנא (שם טת  "8 )8חטת הששף מסריגתןשצי
נארזיםוריש רש בתשרםגטש,18צינא טמא ח"ו ,אף כאןהאוד
נדמהשגין
ימשה שנרמז באש-ססונא לבלעם שנרות בקוסי88
דקרנטי.

י8כר

אשתמש בכתריןרטעאין דלא קד"טין לתתא ,ובההוא
נוונא
י כב) ואת בלעם בן בעור
ממשוכבתחירבב,ושישעי
מלקא דעתךיתירזיל שאיל
ם
ס
הקו
נ
ר
ה
ואי
לאתניה ,עכ"ל,הרי לך מבואר דבלעםהיהשורטטומן
הדעת דסמרא אחרא ,והנה עמלק הוא עמו בקשר
אחד אחיזת שורשו הוא גםכן בדעת דסמרא אחרא,
ן בדברי הקדהש הרמ"ע ז"ל ,כתב (עויה טטפות
(עיי
והקור וץ הלק ה פ"א) בלעם ועמלק בקליפה הוא כמו
להבדיל בין פומאה ומהרה יעקב ומשה בקדה8ח,
כחגה לנו ויעקב לבר ,כמו כן בדעת דמומאה בלעם
ן שם),וכית שאחיזת שורשו הוא
לנו עמלק לבר,עיי
הדעת דסמרא אחרא תבין מה שאמרו בזוהר בשלח
("יב מה) אמר ר' שמעוןוכי קלה הואבעיניך קרבא
דא דעמלק ,תאחזי מןיומא דאתברי עלמאעד ההוא
זמנא ומההוא זמנא עדדייתי מלכא משיחא ואפילו
ביומוידנונומנונ לא ישתכח טוחיה,לאו בנץחיילין
תקיפיןוסניאין ,אלאבגין דבכל ממרין דקוב"ה הות,
עכ"ל ,תבין הדבר כית שהרשע הזה בכשפיו
וגומאותיו בא בשורשו אחיזתו דעת דסמרא אחרא,
הנה כמו בקדהשה כתיב (משלי בו ק ובדעת חדרים
ימלא 41הדעת הוא בכל סמרין( ,ואם באתי להאיך
לך להתבונן הדבר נם בנשמת האדם ,יתארכו כמה
דפין איך הדעת הוא קיום השכל והמדות כלם ,אבל
כבר נאמרו ונשט הדברים לפני החברים) ,הנה כמו
כן היא להבדיל במוכחשה ,הדעת הוא בכל סטרין כל
שיעור קומת הממרא אחרא ,והנה זה נצמח עוד מן
חמא אדם הראשוןשהזהירו הש"י (ברבורת ב ת)וכלנץ
הדעת מוב ורע לא תאכל ממנו( ,כאיטר תתבונן
בדעתך בכתרין דלא קדישין אשר נבראו להיות
רצועה לאלקאה והם שורש המוות כאשר תתבונן מה
שכתבתי לךבענין עמלק בד'ענפיו הנרמזים בשמו
כנ"ל) הנהביום אכלך ממנווכו',וזהו שאמרה האשה
(שם ג יג) הנחש השיאנ"י ,שורש תיבת שיאנ"י הוא
י"ש אי"ן ,בא הדעתלידי חקירות וספיקות אם י"ש
אם אי"ן ,הנה נם בכאן כשחקרווניס
ו ואמרו (שפות
י בקרבנו אםאי"ן,מידויבא עמלק הוא
ת ז) התשי"
חמא
,
א
ר
ח
א
ן
מ
הראשתעץ
הדעת דסמרא
המתעורר
הדעות על כן אסרו בזוהר (שם) שראה משח איך
המ"מ בא עמו ,הוא כמו בטמאהריהטת (פירש פ"0

בא ס"מ ורכבעל הנחש ,חבן הדברהיפנו.
ומעתה

ריי

מאמריחרשארר,משיר

ופערטץ תתבונן גם כן מה שכתוב בזוהר (בשלח
דף ס"ז ע"א) א"ר יהודה ,בכל דרא ודרא
בכלדריןושתיין לשפליתלך דרדליתבהו מההוא
זרעא בחטא וקוב"ה אגח בהו קרבא ,עכ"ל,כי כל
היועצים עצות רעותעל ישראל בכל דור ודור ובכל
אומה במלכותם הנה העצה בא מהדעותוהוא מהדעת
דספרא אחרא שטר הוא שובש עמלק,וכןגזרו אומר
בזוהר בראשית (ח"ח מע) להטך גם כל העומדים כלי
המם ש קראלבדיקבחתויין כתות הערב רב אשר
בקרבינו הם יהובים מינים מוסרים אפיקורסים הן
המה משורש עמלק הדע"ת דספרא אחרא ,ער"ב ר"ב
בגימפריאדע"וע והמה 4הטר אמרובדור המדבר (שטות
לב א)כי זה בנטה הא"ש (דעת דקדחטה) לאידוינו
וכו' ,והנהידיד הקורקע כאשר תראה בדורות הללו
לעקבות משיחא) אשר בעוה"ר מערבה האפיקורפווע
וגם אותןדקיימין כלי חמס על אוראל לפשופ את
טרםטעמיהם בעצות רעות בחוקים לא פובים וד"ל,
הנה תצפה לרגלי כחטיחא ,דהנה זה גמר הבירור
להשריד חפובמןהרע פטרבעוה"רעלידיעץ הדעת
שובורע שתהווה מה שנתהווה ,וכשחטריוגמרהבירור
במהרהבימיט הנה באיבא משיח צדקנו %א יאחר,
ש כן תתגבנן ,הנה נצר זדת מזרע עמלקאיטר עמד
לקרץ ממאיר לבית גבראל ועמד מרדכי הצדיק ננדו,
הנה כתיבביה (שתר  9 1ומרדכייד"ע את כלוכו'

ועקצץעמודנאכיוםומטמיעך אתדבריאלקיםחיים

4הטר קישטנו במצותיו וציונו זכירת מעשה
עמלק (החש הדעת דספרא אחרא) הנה צונוג' מצות
(ממנץתרי"ג(תיפז ,""-זכור בפה דבור,והיהבהניח
וכו' תמחה וכו' במעשה וכו' ,לא תשכח במחשבה,
חרי לך במחשבה דבור ומעשה ,הוא להיות הדעת
החש כללשיעור קומה כמח דאת אמר ובדעתחדרים
ימלאו 4והוא ממוצע בין המחשבה והמעשה ,והנה
זה לעומת זה החש בספרא אחרא קליפת עמלק ,הנה
כאשר מתגבר הדעת דקדהטה במחשבה דבור ומעשה
הנה פתבפלכלשיעור קופתהספרא אחרא,והאלילים
כליל יחלוף ,חשת רוח הפומפה יעביר מן הארץ,
ותתכפל המיתח לשע" כה")בלע המות לנצח,ויתבפל
שתעבוד מלכיות ושם ב אס ונשגבש"י לבדו,מביהי
ד ש)
והיה חה"ח למלךעל כל הארץ ,הב4

ג,הלחתהלהן ,מחטח

יקטשכר

קפ

ועתה עא לבארלךדבריהםז"לשהרכילנו בהתחלת
הדרית ,שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני
לדורונך ובודאימי ש"ט לו מוח בקדקדויביןאיטר
לא היתה כונת אסתר שיהיה הדבר לה לכבוד
ולרנ8אררע רק היה כונתה,כיון שבימים ההם בזמן
הזה עמד נצרזדון מזרע עמלק הדעת דספרא אחרא
קמך נגד כל שיעור קומת הקודש לבלע ולהשחית
ח"ו נחלת י"י ,והמה בצדקתם עמדו לעורר דעת
דקדקנה (כמה דאת אמר ומרדכי יד"ע וכו') ,וכן
(שתר ב הס לדעתן את שלום אסתר ,והפועל ישועות
הבגוסם עמהםנסיםנפלאיםאיןערוךאליהן(,שנתגלו
ם יסודות דחכמה ובינה במלכות
המאורותהשרייני
ל
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שמים כנודע למביני
זה נתנכר הדעת דקדקנה ,והמן הרשע אשר היה
אחיזתו מן הדעת דסמרא אחרא עם כל מיטפחתו
הניטעים ס5ו תמו כרגע) ,הנה בקשה אסתר כתבתי
לדורות שיהיה התנלות הזה באסת"ר (בגימפריא
שהחנ"ה) (ע"ח שמץ  0"5מלכותשמים בכל שנהויגנח,
ויהיה סיוע לגבראל בימים האלה להרטץזקותעלית
עלידי תורתן ומצותן ,ולכפל הדעתהרע כלהיועצים
לרעהעל ישראל וכל כתות הערב רב,ויהיה מציאות
לכיפול השעבוד ד' מלכיותולכיפול המות 4הטר החש
נם כן ד' מיתווהוכין נרמזין בשם עמלק הדעת
הרע כשחטר כבעבועי לך( ,עד כחטר במהרה בימינו
יתכפללגמרי מכל וכל כנ"ל).
והנהשלחולההחכמים,כתיבהלאכתבתילךשלשים
הכתיב (פ 49נב ה-טק
במועצותודעותידעומיני
הפ אזנך הטמעדברי חכמים שבך תשיתלדעתי,כי
נעיםכי תשמרםבכפנךיכונויחדיוששתיך,להיות
בי"י מבפחךהודעתיךהיום אף אתהרפא כתבתילך
שלשים במועצות ודעת ,להודיעך קשש אמרי אמת
להשיב אמרים אמת לשולחך ,ועתהבני הסכת הטמע
דברי חכמים ,הגה כאשר שלחה להן אסתר כתבוני
לדורותבכדישתהיהנםקריאתהמגיהלחדותבימים
ההם בזמן הזה תועלת להחגבר דעת דקדחטהיבעל
הדעתדספראאחרא,הנהזהמדרכיהחכמיםהקדישים
אשר בכלעניןשנזדמןלהן מראהלהן הקב"הבפסוקי
התורה ונבחשה,וכדברי נבחשהורוח הקודש(,כידברי
נבהרה נכתבו עד סוף כל הדורות לכללות הפרפות
כל אחד השחד ,בן הוה ש) החכמיםניסובילדים

ש

דברי

בנבי

מאמריחרשאדר,מאמרג,מלחמה

דברי נבואה באומרםלהן פסוקליפסוקיך) ,הנה המה
ראו אשר שלמה ברוח הקודדו אמר שאין להזכיר
במכתב ביפ %הדעת הרע רק בג' מקומות כנגד
מחשבהדיבור מעשה(כלהשיעורקומהכמושכתבתי
לעיל) ,הנה אמר הפ אזנך וכו' ולבך תשית לדעתי,
להנביר הדעת דקדקנה ש תת הספרא אחרא בג'
בחינות מחשבה דבור מעשה כאשר יתבאר ,וכמו
שנצפוינו בזכירת עמלק להשמידו ,זכור ,תמחה ,לא
תשכח ,הנה אמרבינעיםבי תשמרם בכפנך(פנימית
הלב היא המחשבה) ,יכונו יחדיו ש שפתיך (הוא
חיבור) להיותבי"י מבפחך הודעתיךהיום אף אתה
(הוא המעשה) ,יהנה המחשבה והדבור אפשר לנו
לקיים במחיית עמלק ,אבל המעשה האיך אנחנו
יכוליןלקיים בזמן הזה ,הלא זה לאיהיה עד לימות
הכהטיח שיתכפל הדעת הרע במעשה מכל וכל(,ירנ"ה
ל8לג) %אימדועדאיש את י
ק כדםידעו את

י וכו' ,אבל תתבונן ,הלא זה
הד
חה
יבר אשר נוהג בכל
י"
המצות שאי אפשר לנו לקיימם בזמן הזה בפועל,
והאיך יצטלם לנו החלוקא דרבנן ,אבל כאשר אנחנו
מקיימין אותן במחשבה ודבור והבפחתבי"י אשר
ימהרויחרטפדותיעונקיימםבפועל ,הנה הוהכאיו
קיימנוכפוש גםהיום ,תהו שאמר שלמה ברוח קדשו
על חלק המעשה להיותבי"י מבפחך הנה הודעתיך
היום אף אתה(,אנימשפיע לך נם בחינת הדעת של
חלק המעשה אף אתהשאינךיכוללקייםבפועלכערג
עלידיקריאתךבתורהובפחונךבי".יוחשבלךכאילו
קיימת בפועל,וסייםדבריו) הלאכיזבתי לךשלישים
במועצות ודעותכית שהדעת הרעצריכין לכפלו על
י הדעתהקדיש בג'בחינותיו,עלכן כתבתי לךנ'
יד
פעמים בתורה מחיית עמלק ,כטפפו בשבלם שהוא
הנאמרבפרשת בשלחוהרהטנהתורהובשמואל,תטפפו
שהוא הנאמר בהתחלת הנבואה הפ אזנך הטמע
לדברי,הואהרמז למהשיהיהבאחרית שתשלח אסתר
לחכמיםכתבונילדורונם הנה באה הנבואהעל אסתר,
הפ אזנך הטמעלדברי חכמים אשריגידו לך שלפטים
ולארבעים.

והגה האיר הקב"ה את עיניהן להתבונז בפסוק
שאחר זה ,אמד להודיעך קשפ אמרי אמת
להיטיב אמרים אמת לשלחך ,ופירוטו בו דזה נם כן

לה/דך"ט 8

יאכר

דברי רוחהקודים מהשיהיה באחריתחימים שתשלח
אסתר לחכמיםכתבונילדורונם והםתטיבו לה כהלכה
שנאמר בדברי שלמח חלא כתבתי לך שלחטים
במועצות ודעת שלאטים ולא רבעים ,וכבר נכתב ג'
פעמים במחיית הדעת דמפרא אחרא היינו פרשת
בשלחוכרטנה תורהובשמואל ,ואחרכךיודיעם הקב"ח
ויאירעיניהן דהאמת אתםראין לכתוב רקג'פעמים
ננד מחיית הספרא אחרא במחשבה דבור מעשה מן
קופת הדעת דספרא אתרא ,אבל כל פח שנאמר
בתורה תורת אמת לא נקרא רק זכירה אחת ,וזהו
להודיעך קשפ אמרי אמוץ שהאיר הש"י אתעיניהם
להודיעם חאמו 7אמרי אמתהיינו אותןב' המאמרות
י זה
שנאמרו בתורת אמת כאחת יחשבו ,ועל יד
להשיב אמרים אמת לשלחך,חיינו לאסתר הששחת
לכםכתבונילדורותתשיבו להדברי אמוץובזהיצדק
בראשית הכתוב הפאזנךהטמעדברי חכמים,ובסיום
מסייםלחשיבאמרים אמת לשלחך ,רצ"לדברישניהן
אמיתיים ,היינו דברי חכמים שדקדקו שלסטים %א
רבעים אמת הן ,דמחיית עמלק הדעת ד0פרא אחרא
י חדעת הקדישה הוא במחשבה דבור מעשה,
עליד
וכן דברי אסתר אמת לכתוב את חמניה לדורונך
כי כל מה שנאמר בתורה כאחת יחשב ,ואם כן אלו
ואלו דברי אלקים חיים ושלום רב לאוחבי הירתך,
והזכירות הן שלשה שחז ארבע כענין הר' בחישת
הנרמוץבקליתם עמלקשזכרנולעיל,והןעמ"ל עם"ק
על"ק מל"ק ,הנה ד' הז ,והז בגימפריא נ' פעמים

עסק; הבן הדבר.

תהו שיש לפרוש במגילה הטפר ס ק מכתוב מרדכי
את הדברים האלה וישלח סברים וכו' דברי
שלו"ם ואמ"ת,והיינו שכתבמרדכיזה לכנסתישראל
שדברי אסתרודבריחכמיםשניהן אמתהכלוםביניהן
אלו ואלודברי אלקיםחיים וכאמורלעיל ,ובזהתבין
מה שאמרורז"ל בלשונם שלחה להם אסתר לחכמים,

למה אמרו שהיה הדבר הזה בשליחותהמא באסירה
להסע דודאי רובן של סנהדרין היו אז בשושן ,אבל
שפפו זה ודרשו מז האמוק להשיב אמרים אבטן
לשלח"ך,הבז הדבר,ועתה אתה הקראנעים,בהבינך
י החכמים,
כל זהורגיל אתה בשורוק דרבנן תנשקיד
הם אמתודבריחם אמוץ ברוך שבחו בהם ובמשנתם.
והנה

בני פ8ייש

שי ,מ ןג %שםלה/חיש

יצה

1

(ט 4לא ששלץיורשץ בקלטתח*סח קודם
לכסח שלשיםיום 44ה אוש פט)ופתחייןסיום
חזוריה כברידעת ( 8478שיש 48ששיציאת מצרים
חיהח יציאת חדעת מן חנלות וידעוכי אניי"י,
וידעתםכי וכו' ,וחנח לפי תנשל והשר כבזבוזי לך
עסוק חש אחוז בדע"ת דמפרא אחלאצריכין לכפלו
בני בחיטת פהשבח דבור מעשח כנ"ל ,וחבן מה
שמירשתילעיל מה שאפרורז"לשלוטים ולארבעים,

וששכר

קפח

השסחו צוחח לכתוב גם בצעם רביעי ,ובאית
חד מעמים חן רק שלשה ,וחוסענין חד מפרין
%

חרמוזין בשם עמלשק עפשל עמלק עלשק מד"ק ,וחן

בגיטפריאנ'*עטים עטש הנה מןיוםדבוריםעד
חנ אסח חן תש"ך שעווע סגך נ' *עסתם עטלשק,
למחות אתשמוחדעתחרע פתחתהשמיםבכלשלקשח
בחינותיו מחשבחדבור מוקשח,הבן חדברחיפב.

דרוש ף
זכור את אשר עשח לך עמלק בדרך בצאתכם וכו'

יבהם טה ט 4קשח,היגריל ביחיד ,זטך ,לך,

י מה
וסיים בצחתכם לשתרבים ,וחנראה לכרשעל*
תמעשהעמלק אשך
שכתבתי נמהועטיםבענץזכיי
חרע לישראל מאד ,להטהעיוחסין אז ממצרים נלוח

חדעתויצאוסן חדעתשבקליחה כפו שנאמרוידעתם

כי אניי"י ,שיצא הדעת דקדהטח פן הנלוח לבל
יחיה בגבראלעם קדט שוםדעותרעותואפיקורסות
ובמוטת טזביווע והנה בא אחר כך עמלק בכשריו

שהיתבחינתוואחיזהו בדעת שבספרא אתרא ועשה
מה שעשה ,כבר הארכנו בזח ,וחנהידוע ק שכעת
בעוה"ר נלות חמדווע חייט בחיטת היראה ואטבח
קנפיחן ,וחדעת הואתכיל וחמאחד המדוום והנה
ידוע דבשביל זח נתארך בעוחשר הנלות החל הזח
להיותו פנלות חמדותואין נלות אחד רופה לחבירו,
כי אשלזח סדת אהבחבנלות אצלזהחירבהוכיוצא
במדוום מחשאיןכןבמצריםחיחנלותחדעת שבשכל
לשלם בשוח ,חבן מאד ,והנח כעת החש נלות חדעת
חפפתבסדותכמח האתאפר(5יהטד קובדעתחדרים
יסלאו ,והנח עמלק שנרם חתעוררות הדעת דקלי*ה
עדחיום,הרע לטבבחינתהדעת שלכלאחדמישראל,
זהו שנאמר את אשר עשח לך עמלק ,לךדייקא ,לכל
אהדבחניעוסו במדתו ,בדרךבצ4עזכבע כלכםביחד,
שאז חיה לכולם נלובן בשוה בבחונת הדעוך וחוב
גרם לכל אודד מח שגרם ,עד שהשם יתברך יעזרט
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לפחא זטץ פתחת הששש ,והבק אפרתי לך ברש
דרךכלי
הץטץ עת ירש ,ישע סח שאסוו ת"ל (9א שש
בשעת פתן וצרה לאשראל (שח ~9חם טהר
כנעית ואפר להם אם אחם מקבים הוערהנציב
שם לאו ומ ,הפרו רחל חק שכאן פיעא רבם
לאוריירטש ,ואפרו נשה אף על פי כן חדור קבלות
עליהםביפי אחשורהט,והנה"טלהתבונןבזה,דודאי
לא במקרח נכל הדבר שנשתהו כל כך שנים בלא
כיפול פודעח עדביפי אחשורהט טעבפלח חפודעח,
ונראהלי בזה,יהנהתיבת שדעהננזר חלשתדעה
ודעוך שהדבר שהאדם פוכרת לעשוית באפס וחוס
נגד דעהע ורהוט ,הנח הוא עה"ח הדבר אבל חחש
בלאדעתשלימת ונפשחציצה(,ועלכן כשאומרבצני
עדים שהוא נגד דעתו מיקרי פודעח) ,וחנחעיין
ברמב"ם(איית  8"5ה4ה נחחעליו רוחי"י ודיבר
בקדשו ברפו מצות פכיה לפסחים ,חוס חנוטה
בזהלרמזלושיפב %עצתבמיסיהדעועוזחושכתבו
כל המקובליםה*)סגולה לבעל תשובח פבילח במקוה
פהרח בכל עוף והוא לדעתי,כי (ש5ה אאין אדם
חופא אלא אםכן נכנסבורוח שפותותחסירדעהע,
וכשנתעורר לשוב אלישי חנה חפבילח בפקוח פהרח
רטזלטיסי הדעות
ולזנה (8נץישי-5ה"ט בפקוח פהרח התקשסלוגין,
ונטאצלנו קכונה*שומחבפבילחבפקוח
תשובה להוללוות בריח חדשת וחימש חראשונים
יהלו,כי לרעתתלמידירוש~לםי (כתמות 5י 5אקבריה
בפשה בתתקשן וחהשישויעמים ששים ,שאחלי
חפעג דהנח כל בריה "ט בת ד' תזדווע ו %וטד
%%

לבעי

ננה

מתמויחדשארר,מאמרגומלחמה

כלול מכולם ,אם כן "ט בה יאז יסודות ומספר ששים
מבמל המעם ,על כן אפילו שריה האסורה מבוסל
מעמה ואיסורה בי"ו פעמים מ'היינו תתק"ם השבה
להיתר לדעת הירושלמי ,והנה הבעל תשובה הנכנס
למקוה מהרה דומה לם"ם מרובעת (ת"ז לס) ומקפל את
עצמו תלת נו תלת כעובר הנתון בבסן אמו (שהוא
דומה לם"ם כידוע (ר"ח שעי האהבה פ"א)) ,ומתבמלין
יסודותיו הקודמין כממפר תתק"ם וסר מעליו עונו,
ואחר מבילתו הנה נעשהכבריה חדשה וכקמן שנולד
י התשובה ובכונת בימול ימודותיו כנ"ל
עליד
מה שכתבתי בדרסטי ימי התשובהק בענין
פירחחהכהטנהיומט פה) אמרר'עקיבאאשריכם
ישראללפנימי אתםממהריןומי ממהר אתכםאביכם
שבשמיםוכו' מה מקוה ממהר אתהממאיןאף הקב"ה
ממהר את ישראל ,וכתבנו שם הקב"ה ממהר את
ישראל בהזמן הנרצה,היינוימירצון לתשובה,היינו
ארבעיםיום מראש חדש אלולעדיום הבפורים ,ובהן
תתק"ם שעות (שהיי] מקוה ,ונעשים בהם ישראל
כבריה חובטה (רקיע טז ל) סכל חמאתיכם לפני ה'
תמהרו
תהנה לפי מה שכתבתי לעיל שנחה רוח י"י על
הרמב"ם במה שאמר שמהרת המקוה היא
בצירוף למבול את עצמו במימי הדעת ,תמצא רמז
נכון במספר מקו"ח מהור"ה ע"מ דע"וע או המקו"ה
מהר"ה ומים"י הדע"ת (כלשון הרמב"ם) הוא
בניממריא תתק"סשיעורלוניןהממהריןלבעל תשובה
סמומאתו שנסמא בהעדר הדעת ,וחטוב בדעתלימי

עיין

עלומיו
העגה קמןשאין דעתו שלימה ,הנה אבותיומכריחין
אותו ומדריכין אותו לתורה ולמצות ,ולהיות
שאיןדעתושלימה הואעליולעול ולמשא ,וכשמתנדל
ועוטד על דעתו הוא מבין למפרע הסובה הנדולה
שקיטו לו אבותיו,וסביןשאילוהיה בדעת שלם בעת
שהיואבותיומכריחיןאותועל החכמה בתורה ומצות,
היהמהראוי שאדרבאהואיבקשמהןלהדריכובמענלי
צדק ולהוסיף אומץ בכל פעם ממושכל למושכל ,רק
שקמנותו גרמה לו שלא יצא הדעת אל השלימורע

י
י) געזיסזיסנזלו
ב.

מאמר אסימן סו ,תשרי מאמר א סעףג ,מטמר

לה /דרת1

ישכר

כי עם היות כשהאדםני
ד "ט תיכף בכחו הדעות

אבל הוא רק בכח ,ומן הצורך להביאו בכל פעם אל
הפושןאפילו בהכרח ,עדשיעמוד ש דעתו כשלימות
בפועל ,הנןהענין אשר בקמנות האדם נכהטך במבע
יותר אחר יסודות העולם ,וכשעומד על דעתו מבין
מותר האדם מן הבהמה הדעת הנבחר ,ומכריח
יסודותיו להיותן נמשכין אחר הדעת ויתבמלו ננדו

ההגה בצאת ישראל ממצרים (נלוח הדעת) הנהיצא
הדעת מן הגלות ,אבלהיו דומין כקמן שנולד

שהדעתנולדעמומוכן לצאת אל השלימות בכל פעם,
וביןכךוכךבקמנותו בהכרחלהכריחוכי במבענכהטך
ביותר אחר תאות העולם אשרימודותיו ממת,עלכן
נם כן היוצר כל הוא אלקינו נתן להם התורה בדרך
הכרח ,כפהושיחן הרוכו' ,הנם שאמרו ברצונם המוב
שמות כו ז) נקוטה ונשמע ,עם כל זה נתן להם הש"י
בדרךהכרח להראותלהןלדורדעההקדישיםשצריכין
ישראלעדיין להגדיל הדעתן ולהתבונן בעצמן הדעת
הנבחר מחרונן (הבן הדברים כי אי אפשר לפרש
בכתב) ושיתבמלו היסודות אל הדעוך והנה מזמן
מתן תורהעדזמןהנסבימימרדכי ואסתרהן תתק"ס
שנים ,בשנת ת"פ לצאתבני ישראל מארץ מצרים
התחיל שלמה בנין הביוד ועמד הבית ת"י שנים
הרי הש"ץ ,וע' שנים נלות בבל הרי תתק"ס ,והנה
(מגלה "ט ) הנם שאחשורר 8מנה ומעה %א נשלמו
הע' שנה ,הנהבנין הביתבימי שלמה היהז' שנים,
ויהיה לך החשבון מכוון ,ועתה תבין ,אחר שעבר
עליהן תתק"םשניםשיעור המקוה מהרהי"ו פעמים
ששים ,נתבמלו יסודזתיחןי"ז כנ"ל אל הדעת טקוח
מהרה ,וקיימו וקבלו את התורה בדעת שלימה
ומיישבת ובנפש חמיצה ,זה שנראהלי

הי

ועתה תבין ,שבהגיע זמן ותור שיעמדו ישראל על

שלימות הדעת ,הנה כל דבר מתפעלמהניגוד,
הנה עמד לננדם המן הצר הצורר מזרע עמלק הדעת
דסמרא אתרא( ,שחר ד א) ומרדכייד"ע את כל אהטר
קשה וכו' ותקרא אסתר להתך וכו' לדע"ת מה זה
וכו' ותצוהו אל מרדכי כל עבדי המלך וכו' יודעי"ם
וכו' ויאמר מרדכי וכו' אל תדמי וכו'ומייוד"ע אם
לעת כזאתוכו',ונתגברומרדכי ואסתרעם כל ישראל
בדעת הקדוש בתשובה ותפלה ומהרהבמימי הדעוך
מחר

בנבי

מאמריחדשארר,מאמרג,מלחמהלה'

81חר כך (ש ח טז)ליהודים היתה אורה (טגנה מז)זו
תורה שקיבלוה אז בדעת שלם ,הבן
ז)ויבא עמלקוילחם עם ישראלברפידים (שסותי
ז ח),
הנה צורך הודעהזו באיזה מקוםהיה דרשו
חז"ל (ממזהן קו ).רפידים לשוןריפוי ידים ,שנתגבר
כח עמלק על שרפו ידיהם מן התורה ומצות ,והנה
לפי זה התורה מלמדת אותנו דעת בזה לבל יבא
האדםלידירפיוןידים מן התורה ומצות,כי עלידי
זהיהיה ח"ו שליפתהחיצוניםעלשונאי ישראל,על
כן מהראוי לנו להתבונן מה הוא הכוונהרפיוןידים,
והנראהלפריט ,דהנהידוע "-%ש"ח ס"ה)דהדינים הם
בבחינת ה' אותיות מנצפ"ך ,ה' נבורות מספרם פ"ר,
והנה בהחלק הה' גבורות של ה'אותיותהנ"ל למספר
שוה ,הנה מספר כל גבורהבנימפריאנ"ו(,ה'פעמים
נ"ו בגימפריא פ"ר) ,והוא סוד ה"פ נ"ו (תך~ים צ יז)
שבויהינועם ממוך (שם צא)לטיי
ר שלפגעים להמתיק
כחהגבורות ,והםאלקינ"ועלינ"וידינ"ועלינ"וידינ"ו,
והמתקתם עלידי שמות החסד והרחפים,היינו א"ל
הוי"ה בגימפריא ז"ן וניתומף על כל גבורה (שהוא
נ"ו) מספר א' ,זהו הנרצה א"ל הוי"ה ויאר לנ"ו,
היינו שמות א"ל הוי"ה פפפרם ז"ן מאירים לאתוון
נ"ו( ,והלס"ד מתפרשת בשימשי כמו שכתב בא"ח
בשם המקובלים) ,אם כן לפי זה מתהווה מן פ"ר
פר"הש) ,והנה עמלק בא עבור החפא שאמרו היש
יזההיהלו כחלעוררהגבורות
י"י בקרבנווכו',עליד
ונתנכרה מרכבת המפרא אחרא ,וזהו שיש לפרש
ר"פיון ידי"ם הה' גבורות שהם פ"ר ,והם נקראים
ידי"ם ,ביד ה' אצבעונך וזהו שאמר כהנה ליהושע
(שטותיז ס) בחר לנ"ו אנשים אנשים כאלה היודעים
להמתיק ה' פעמיםנ"ועלידי שמות החסד והרחמים
כנ"ל ,כן היה בכתובים אצלנו ונראה שהוא חסרון

בכתיבה.

ח) כתב הרב הגדול מו' חיד"א זלה"ה בספר דבש
לפי (מערכת אותז'סימן כ"א) וזה לשונו,
ראיתי להרב הגדול מר מחותני ז"ל בפירוש מפרי
שנדפם מחדש,שכרובבסוף פרשתתצא,דזכירחעטלק
חייב לזכור בפה בכליונע וכן כשזב רביע האריז"ל
ירמדאטמירטןגסעריי ,תשרי מאמריבסימן ב,פסיו
יא)שטיבקתק
ומ
יא
ת
קווסימן קמג

יששכר יפ

תרע-ח ש"ז פ"קגבי וקרבתנו מלכנו לשמך הבדול וכו'
עיי
ן שם ,ונראה דסבר הרבז"ל דבאומרו לשמך הגדול
ר
כ
ו
וחזובת טעשה עמלק כמו שכוכב האריז"ל בזהיצאידי
זכור כפה,ואניבעניי נראהלי שבזה יצאידי
חובה בלבדייקא ולא בפה וכו'עיין שם,ואני זהלי
ימיםכביריםשכוונתיגםכן לדעת הרבחיד"א זלה"ה
שבזהיוצאיןידי חובה לא תשכ"ח ,אבלעודהוכחתי
לדעתידהחיוב לא תשכח כלב הוא בכליום ,מהשאין
כן זכור בפה הוא רק פעם אחת בשנה ,דאי לא
תימא הכי למה אין קורין פרשת זכור בתורה ככל
יום ,אלא על כרחךאין החיוב רק פעם אחת בשנה,
ונמסר הדבר לחבובים איזה יום יבחרו והמה בחרו
להקדים זכירה לעשיה שבת קודם פוריכן אם כן
דברי מרןהאריז"ללבויןבאמירת לשמךהגדולזכירת
מעשה עמלק ,הוא באמת מצות לא תשכח ואין
צריך יותר,כי זכור בפה הוא רק פעם אחת בשנה,
נראהלי.
ל
ו
ד
ג
פ)ואקב באתיכמזכיר הרב ה מו'חיד"א זלה"ה
הביא (שק להלכהברייתאהנישנית בחורת
כהנים ,וזה לשונו( ,שמות כ ח) זכור את יום השבון
יכולבלבך ,כשהואאומר (ובהם היב)שמורהרישמירת
הלב אמור ,הא מה אני מקיים זכור שתהא שתה
בפיך וכו' ,וכן הוא אומר (שם כד ס) זכורוכו' למרים,
יכול בלבך ,כשהוא אומר (שם ח) השמרבנגע הצרעת
לשמר ט ק
הרי שכחת הלב אמורה ,הא מה אני
פקיים זכור ,שתהא שונה בפיך ,וכן הוא אומר (שם
נב ת) זכור את אשר עשה לך עמלק ,יכול בלבך,
כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור ,הא
מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך ,עכ"ל ,וכן
כתב הרמב"ן בספר המצות (9שע תוהז)מדברי התורת
כהנים הלזה ,והואבעיני לתימה ,אםכן למה בזכירת
עמלק נמנו שתיהם ממנין תרי"ג מצות עשה זכור
וטצותלא תעשה לא תשכח(והואבאיןחולק),וזכירת
שבת ומרים לא נמנה רק למצוה אחוח וגםסי יתן
ונדע זמני הזכירה בפה ואיסור השכחה מן הלב
למצות הללו ,וגם למהלן אזהרה שלא נשכח,יזהירע
היוצר כל לומר בפה חטוב בודאי לא נשכח מן הלב
דהרי מצותצריכותכוונה,ועל כרחך לומרדזכור בפה
יוצאיןבפעם אחדבאיזהזמןמהזמנים,ואיסור השכחה
הוא בכליום ,ואפשר לומריצבור בפה יהבכן בפעם
אחד

בני

פשלתיחיש

ארר,משמרג,מלחמהלוף

יששנר

"ששש שש ק נשמוק כשהש טה
אחד בשנתחייטכשקורין השנשחבציבורעל8י סדר יב) אמרו
"
קק
ויזנב בך כל הנחשליםוכו' שהיה עמל
ח8רשיוו4ואיסור חשכחת הוא בכליום ,רק בזכירת
להקדים זכירת חותךמילותוזרקןוכו'",שלחשבונן,מאיןחיתלעמלק
עמלק קבעו חז"ל זמן מיוחד
מר
לעשיה,וצריךעיון רב בדבר ,כדימן התימסאצלי הכח הזה ,והנראה ש8י ט ש ש חרב
וחח*
8נתםנדחי
ברית

במצותכאלהשהםמדאורייתא ,שלאתרחיבוהצומקים
דבריחם בזה.

ב תרוקח (1מן ה~ 4אסרו במדרש (כמקתל "1ט
י)כבע
5ה0אסרוישראללפני חקב"ח ,אתת אסרת
לט הוו זטרים מעמלק ,סח אנולישעה אחוס אתח
שאתהחיוקייםלעדולעולסיעולמים לך נאהלזכור,
אסר להם הקב"הבניי בזמן שאתם קוראים פרוטת
עמלק מעלה אני עליכם באילו מחיתם שסו ,עכ"ל,
נראה דדרש זטר בקם"ץוחול"םהמשבישב"א,עלכן
דרושושאסרוישראלנםכןזכו"רהייטלךנאהלזכור,
ונרמז בתיבת זטר פעם זק"ף גדיל ,זקיפת רא"ש
הייטזכירה בדעת שבשומט,היינו הרמז זק"ף נדו"ל,
כביכוליהיהלוזקיפתריהטכביכ%
נוד
ליזשכסוהרר,אווימהששה
יו אסרלחם הקב"הבנייבזמן שאתם
וש
יד
קוראים וט',דרגשוזכור את וט'וגם תמחה אתוכו',
להורות ששידי הומרח באותיות כהלהאניעליכם
כאילו מחיתם שסו ,ועוד אוסר לך ,מה שדרושו
שישראל אוסרים להקב"ה זכור ,דרושו מפעם זק"ף
גדו"ל ההש ב'יודי"ן נם ו' בניספרהשישם הנכבד,
נראהלי.
הש)ויקנא עמלק וילחם וכו' ברבידים 5ש1ת "4
"דיהם
ודרגשו חז"ל(9י1ייו קח)על שרטי
ק התורה,ומאישייכותלעמלקבזח,נראהלי ,חהערח
נקראת פוב (חטת  1קאין פוב אלארירה כסה דמען
אסר (9ש* ד קכי לקח פובנהורי לכם רערתי וט',
פו"בבניספריאי"ז ,והנהקליפים עמלק נקרא ובע"ב
(עייןבקרניםודןידין(טז :אות ט40ועייזכבעץהפורים
(שנות י) זכרת בם8ר השים באזני ראשי תיבות
זב~ב"
בגיספריאי"ז ,ההשהיפך הפובזה לעוסתזה,
אין הזבונ עומד אלא במקום הסכה שהחשרעהיפך
חפוב,עלכן כשררוידיתם מן הרהרה הנקראת פוב
בא עמלק חיטך חפובזחלעוסתזח,חבןתדבר.

יב) צמו מדבר אדמות פ ה,שנידוד חח שרהרימז.1
ע) צנענהלבחשרםתושםתשטם

יד)שמיו

הגידשסעע.19

פוש-

ריי

חיד"א זלח"ח (משיפחי ד הם)דעלידי
יאזבובעיין שם ו(44חברית
ח"ו ושצפתחקלי8ת חנקר
מדת ים~ד נקרא פו"ב בגיספריאי"ז ,והזב~ב בכל
מקום עומד על מקום תרע,היינו על מקום חסכת
היפוך הפוב ,והתורח נקרא פוב כנ"ל ,סבפל חקלי8ח
זבובכנ"ל),וחנחכברכתבתיבמסוךזבובהיאקליפת
עמלק( ,זבו"ב בגיספריא י"ז היתך פיב שהוא
בגיספריא י" ,0וחנח קליפת זבוב שצפת עלידי
8נם הבריועעל כן עמלק חתךסילותוכו',ויזנב בך
כלהנחשלים,אסרוחסקובליס (כשש*ו8וקפ)הנחיפלי"ם
אותיות נח"ש סיל"חיק,חיינו אותן שתנסו בברית
ודבק בתו הנחש אזי שלפ בהן עמלק קליחת זבוב
וחתך סילות וט' ,ובזח תבין באלישע שאסרח
השונמית (מלשט ד ק א"ב אלקים קדוש הוא ,ודרושו
רז"ל וברבות י ):שלא ראתה קרי בםדיט %א ראתח
זבובעץ שלחטכי תא בהא תליא,חבן.
ט להשבונן במצוהזו מצות מחיית עמלק מח
יג)יר
נשחגית מן בל חמצות שבתורת ,דחנה %
המצות שבתורחצריכיןלקיים במחשבתדבור מעשת
%כולם נקרא מצוה אחוע סחשאיןכן מצותמחיית
עמלקהנה חםבחשבוןנ' מצותססנקתרי"ג סחשבח
נמנית למצוהבפני עצמה לא תשכח בסחשבח ,דבור
נסנה למצוה בבני עצסח זטר בפח ,מעשח נמנה
למצוהבפני עצמהוחיה בהניח וט' תמחה את זכר
עמלק וכו' ,והנראה עץ 8י סח שיטב ודרוש חרב
הנד %סו' חיטא בם8רו כמאדוד כ"חע"א)על
האדאסרוחז"לתיבות ה)כלהעומקבתורה טגסעות
חמדים וסתם%עם תצבור אסר הקב"חכאילופדאני
וכון ,ועיקר חדברים ,תפלח חעיקר חיא חיראח
בסחשבח (עבודה שבלב) ,וטרח הוא בדבור ,נסעות
חסדים במרצח ,וחנח חוש ביפ %המרכבה פמליה
במחשבח דבור וטעשח ,ירא"ת בנימפריא פלוני
ופלונית זכר ונקבת דמפרא אחרף ,וכן תור"ח וכן
נסירת חמדישםי 4ומבזח יונח לט סה שתקשו
חם8רשים למה אסרו בכל מקום נסילו"ת חמדי"ם

ידף

*"

כני

מ8רחדשארך,מאמיגמלחמהלוי יששכר
להתפר

לשק רבים ,בכדישיהיה במכוון המם8ר הנ"ל ,הנה
בעסוק האדם בג' אלו הנה "ט בזה לכפל קומת
חספרא אתרא חב"ד חג"ת נהי"ם במחשבה דבור
ומעשה ,הבן הדבר ,נראהלי),והנה בכאןבנידוןדידן
ידוע לכל  00ענק מחיית עמלק הוא
שיעור
קומת המפרא אחרא,רצריכק לבפל כלהשיעור קומה
חב"ד חג"ת נהוים ,ש ט נצפוינו בגי מצווח לא
תשכח מחשבה בלב ,זכור בפה ,והיה בחגיח וכו'
תמחה וכו' במעשה.
והנה "ט להתבונן ,מה בצע כעת בזמן הזה במצות

למהר יתועתעו
לבצוע מעשינו
מין במהרהבימיתאסן.
גאיתם קץהי
בפף~

ט
קץ

יד) בפסעשזא פרשהי"ב (ק אמר שלמה (פיהי
זכר צדיק לברכה ,אמר רפט לק"ת
כשהקב"ה מזכיר לצדיק הוא מזכירו לפובה וכו',
ביפי
כשבא להזכיר הוקטע הואמזכירו לרעה,ומיהיה זה,
זה היה עמלק ,שבשעה שבא לעשות מלחמה עם
ישראל מה אמר הקב"הלבהנה כהסב זאתזכרתבספר,
אמר לו משה ,רבה העולסים ,הצדיקים כתב בהם
זכרת ,אמר לו הקב"ה,חייך זכרונם שלצדיקיםכדי
לא תשכח בלבכית שאי אפשר לנו לקיים ליחןלהן מתן שכרלעתיד לבא,וזכרונם שלרוצעים
המצוה בפול ,בשלושהגיון בפה הואעל דרךולישע כדיליפרע מהן שמחות את שמן ,סמה שקראו בענק
ק משלמה פרים שפתינו ,ונראהלי לתת פעם זכור את אשר עשה לך עמלק תמחה את זכר עמלק,
י
למצותיוצרינו ,דהנה דרשוחז"לפ"י ג)בפסוק כברם עכ"ל ,והנהבכדילהסעיםדברי הפסיקתא אבאר לך
כגי) ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהרביוםויבא כמה דקדוקים אשר יפול לב המעייןשיי
 ,א' מה
לידיוכו'( ,ומזח דרשו הרהור הואאיסורדאורייתא),
יעבירהנברא
וכתבוהמקובלים טעםבזה,דהנה שיד
י הרהור עבירה נברא
מלאך מקפרג כידע ,ועליד
י המעשה נקךטה גופו,
הנשמה של המקפרג ,ועליד
וחנה כשמהרהרבעבירהונקךטה הנשמה של המקפרג,
הנה רודף המקפרג אחריו שיוגמר מעשהוכי הנה
הוא הולךערום מבלי לבהט ,וקרוב הדברשיבאלידי
מעשה עבירה בפועל ,ומזה תתבונן במעשה המצות
הנה הוא בהיפוך לפובה ,כמו שאמרו רז"ל ~רטח ).1
י ולחושבי שמו
ויכתב בם8ר זכרון לפניו ליראיי"
(פליט ג טז 4אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס %א
הנתוב כאילו עשאה,כי נשמת
עשאה מעלה
י מחשבתוהרהורחמצוה
ל
ע
ה
ט
י
ק
נ
ה
ץ
המלאךהמלי
יד
ו
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י
ב
ה
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ל
ורודף
לידי
עומדעדיין מבלי
י הוא עומד ערום מבלי לבהט ,ונט
מעשה במועלכ
לו מסייעים רבים ממחשבת המצוה ,להיות עיקר
גאולתינו תלוי בביפר זכר עמלק (מרכבה הפמאה)
גם במעשה ויאבד זכרו לדור דורים ,אז יצטלם כל
אחד מישראל בשיעור קומתו בקדש חב"ד חג"ת
נהי"ם ,הנח כצפוינו גם בגלות החל הזה שאין כח
בידינולקיים המצוה במעשה ,הנהומפויט לא תשכח
במחשבח ,ונעשה מפרי מחשבתיט נשמות המלאכים
הגופים ,ומסייעים אותנו
והם ערומים מבלי

שיי

לבוצי
סו)ש"נהגהותסצי"ץידבמהש".8

ז)

הוקשה לו בפרשה זו זכור את וכו' אשר הכריחו
לדרגת כזאבן בן אומרו כשהקב"ה מזכיר את הצדיק
הוא מזכירו לפובה כשבא להזכיר את הוקטע וכו',
הנה לאידעט שום חידוש בזה,דודאי כשמזכיר את
הצדיק הנהמזכירזכיותיווצדקותיווכןבהיפךברשע,
וכי מלקא דעתךשיהיה בהיפך,ג' הנה דרש שאמר
בחטה רבון העולמים הצדיקים כוכב בהו זכרת' צאי
הוקידהלוהרי סובן הדבר ,כסובצדיקיםהזכרת החש
לפובהכןהואבהיפךברשעים,ד' מהשסיים ההוכחה
ממה שקראו בענין זכור וכו' ,למח הוצרך להוכחה
ומה הוא ההוכחה.

יהנ
ה אפתח פתחא לנפשאי עלפי טח שפירשתי
בפסוקמני"ג 0תרעעילךמהלכיםביןהעומדים
האלה ,והנה אמרו ז"ל (שהובפח יהושע בן יהוצדק
שיהיה בק המלאכיםשנקראיןעומדיםלהיותן תמיד
י תורה
במדרגח אחור מה שאץ כן תצדיק עליד
ומצות שמסגל בכל פעם מומיף אומץלילך ממדרגה
למדרנה ,אבלעדייןלאנוכללהבין טה הלשתטהלכים,
הוהליה למיסר ותהיה מהלך בקהעומדיםטיץ מה
שכתבתי לע%במאמרי חטכה שאו טבת מאטר בסיטןג
מאטר ג סיטן הס) 8431ן לקשבך ברצצי) ,והוא עלפי מה
' יוחנן הקפיד על שלא
שמבהיר בש"ס כנסוח ט0י
אסרו וסועח (והלכה) ומטסו ,והקירו שם ,ור'יוחנן
מאי טלי האי (ותחשיד ,הלא בודאי קדחטיעלית

בני

משריחיש

ארר,מאמרג,מלחמהלה'

כאלהאינןרהצין להתכבד בתורתן) ,ואמרו שם ,שעל
דבר זה נתחבפ גם כן דוד וביקש(תדגים טה ה) אגורה
באהלךעולמים ,בשתי עולמותעולם הזהועולם הבא,
היינושיאמרושמועותמפיוועלידיזהיהיושפתותיו
דובבות בקבר שנאמר (שה"ש זי) דובב שפתיישנים,
והקשו שם מהו ההנאה להנפפר ,ואמרו שם ככומר
של ענבים ,ועדיין אינו מובן ,והנראה על פי מה
שנאסר ממרס ז טסהיום לעשותם ודרשו חז"ל(עיריתן
כס).היום לעשותם ומחר לקבל שכרן( ,שלת טי)כיאין
מעשה וחשבון ודעת וכו' ,רק כל מה שהאדם מסגל
וערה ומצות בעולם הזה ככהיהיה שכרולפי תורתו
וצצותיו ,אבל לא יתוסף לו שכרו אחר פפירתו בכל
יום ,ונשאר עומד באותה המדריגה שהיה בעת
פפירתו ,והיה זה שכרוכפי שמיגל התורה אבלאין
לו קיווי לתוספת בכל יום ,הנם שבנן עדן גם כן
הצדיקיםלומדין תורה ומחדשיןרזין דאורייתא ,מזה
לאיחוייב להן שכר,כי אדרבא זה הוא מתן שכרן
הרוחניי מה שזוכין להשיג ולהנות מזיו השכינה
מתוך התורה ,וזה הוא מזון הנשמות בנן עדן ,אבל
איןקיווי לתוספת שכרעלידי עסק התורה הלזו,כי
היום לעצותם כתיב ,הייה רק מה שהאדם עושה
בעקם הזה רקבגוףהמעשיי ,מהשאיןכן מהשעוסק
בגןעדן בנשמה בלאנוףהמעשיי.
דדץבה אמרו בנמרא (שנת צח) הזונ והענבל פמאין
(היינו שמקבלין ונומאה מפני שנקראכלי אף
ישאינוכלי לקבל) ,מפקו לה מקרא (בטוהר לא כס
שפ
כל דבר אשריבא באש וכו'אפילודיבוריבא,היינו
שאיש רק להשמיע ק %כעין דיבור ,ואמרו אפילו
ניפל העינבל הייה הפנימי המקשקש פמא ,ופריך
לרשיחזי,כיון שאינוכהפסיע קול ,ומתרץ שכןראוי
להקרסו על גבי כלי חרם( ,ופירש"י ,והוה כערצה
מעין מלאכתו הראשונה ,ר"ל שאי אפשר לו לעשות
סלאכצזו בעצמו רק עלידי דבר אחר אף עלפי כן
מיקרי ערצה מלאכ"אהייה מלאכת הקול והדיבור),
ן שם אוצר לפי הממקנא הוא סברת ר' יוחנן,
ונזיי
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ע
הזאת
כיתשהכלי
והנ פי
הסוכן למלאכנו הקול והדיבור הנם שנתקלקל ובפל
סמנו בעצמיותו המלאכה הזאותכיון שראוי לעשות
מעין מלאכתו %ידי דבר אחרעדיין נקראכלי,והכי
נסיבנידתדידה הנההידיק כשנפפרטןהעיק
ם הנה

יששכר

אין לו רק התורה שלמד בעולם הזה בגוף המעשיי,
וככה ישולם שכרו ,אבל אין לו קיווי שיתוסף לו
עוד שכרו בכל פעם ונקרא עומד ,אבל אם הניח
תלמידיו לברכה ואומרין בכל פעם שמועות מפיו

בעולם הזה הנה שפתותיו דובבווע הנה הנם שהטף
שובאינוראוילדיבור בעצמיותו הנה ערצה מלאכתו
שמווסתיו,
עלידידבר אחר,הייתהתלמידים
י
י
ר
מ
ו
א
ה
בגוף המעשיי ,וניועסף
והנה ה
שכרוהבככללופמעדםתעולרהעמסכ
קהיתורגע נם בקבר,ועל כן
לו
זהו שביקש דוד אנורה באהלך עולמים שיאמרו
שמועות מפיו בעולם הזה ,ועל זה הקפיד ר' יוחנן
שלא אמרו שמועה מפיו ,וזהו שהובפח יהושע בן
יהוצדק ונהרגי לך מהלכים(היינו התלמידים בעולם
הזה שנקראים בכל פעם מהלכים ,הנה גתתים לך נם
כשתהיה כבר)בין העומדיםהיינו בעולם הבא ,הנה
תהיה גם אתה מהלך עלידי התלמידים שיאמרו
שמועתך בכל פעם.
לעדך אקדים לך את אשר כבר כתבנו כמה פעמים
אשר שורש תיבת זכרת בלשון הקודש הוא
הנרצה המוליד בדומה ,כעין זכר המקיד בדומה,
והוא מן המוח ,כן הוא כח הזכרון כל מה שנחקק
אצל האדם במוחו בראותו או בשמעו איזה דבר
ואחר זמן כשיצפרך לזכור אותו דבר ,הנה מוליד
י החקיקה וזוכר אותו הדבר כמו
במוחו על יד
בפעם הראשון שראה הגמע ,הנה נקרא אותו
הדבר וכרון כפעולת הזכר המוליד בדומה מן המוח,
ן מה שכתבתי בפרשת שקלים (לער סרסר ט
(ועיי
דרוש ה) בפסוק %קחת את כסף וכו' והיה לכם
לזכרון ,ועיין מה שכתבתי שם בפסוק זכר עשה
לנפלאותיו,זכרונפלאותיו אשרעשה) ,באלההדברים
נבא אלביאורהמדו"צ ,אמר שלמה,זכרצדיק לברכה
(הנה לא נאמר לשת פקידה רק לשון זכירה ,על כן)
ס לקיש כשהקב"ה מזכי"ר את הצדיק (רצ"ל
אמרריי
מזכי"ר היינו שמזכהו להעמיד תלמידים ואומרים
אחר פפירתו שמועותמריו אםכן הוא מוליד בדומה
בכל פעםכעין הזכר) ,הוא מברכו (שמומיך לו בכל
פעם שכרוכאילו למדבחייו,כיכן פעל ועושה הש"י
שיהיו שפתותיו דובבות וערצהמעין מלאכרם כנ"ל),
כהנבא להזכיר אתהריצע (נם הרשע "ס לו בחינת
זכר הכהופיע ,כל תלמידיו הרוצעים שהעמיד וכל

פעולותיו

בני

מחמרגפלחמהלהן

88ריחדשאדרי

דוהותיו הרעים שעותיו הרעות אשר הם לקוץ
ממאיר נם אחרי טת הרשע ,הנה הרשע הראשון
אשר ההיד זה) הוא מזכירו לרעה (להוסיף לו עונש
בבאר שחורכאילוקוטה הואערות הרגועותבפועל),
מיהיה זה(מהיכן נשמע דנם ברשע כך הוא,בשליש
בצדיק כתיב זכר צדיק לברכה וכמו שפירשתי לך
גם כן בפסוק ונתתי לך מהלכים וכו' ,אבל ההיפך
ברשעמניןלנו) ,זההיה עמלק כשבא לעשות מלחמה
עםישראל ,מה הקב"ה אומרלנפטה כתוב זאת זכרתן
במפר (שיהיה למעשה הרשע הזה כחהמיידכעין
זכר ,והנה הדבריובן נם עלפי פשפן של הדברים,
עלפי מה שאמרו רז"ל(תטייב הצא ט) כהטל לאמבפי
רותחת אשרמתייראים לגשתאליה ,באבליעל אחד
וקפץ בהנבה אף קל פי ונכוה היקר אותה בפני
אחרים ,וזהו אשר קרך בדרך ,היקר אותך שהיו כל
האומות מתייראין להזדוונ להן בשמען מקנטהי"י
כי נורא הוא ,ובא הרשע הזה רשמית נוים עמלק
ונזדווג להם הנה היקר אותןבפני כל האוסווהואילו
לא בא הרשע היתה מוראןעדהיוםעל כל האומווע
נמצא כל הרעותשעהטין האומות לישראל עדחיום
הן המהתלמידי עמלק ,וניהצמף לו בכל פעם חלקו
בבאר שחוח וביותרתבין,עלפי מהדידוע דשורשו
מן הדעת דמ6רא אתראוכלעיניןבסטיןוכלהנזירות
עדהיוםהן המה מבחינתעמלק חדעת דספרא אחרט,
אם כן עמלק חוא שהעיד כל זה ,הבן ,על כן אמר
הקב"הלכהיה דעת דקדקנה ,כמעב זאתזכרו"ן במפר
שיהיח לעמלק כח המוליד כזכר,אנטר כל הכלשורעות
שיארע לישראל עד ביאת הכבטיח "ט לעמלק חלק
בזה ויהוסף לו ינת ואנחה ,עדכי ימחה את שמו
מתחתהשמים) ,אמרלוכנטה,רבוןהעולמיםהצדיקים
כתב בהו וכרח (כי שפתותיהם דובבות ומעידים
טעין מלאבזרם הראשונה ,אבל הנוטעים הרי אחרי
מוכם וכנצר נתעב וטאין יעידו
מותן הם כ
פגי הקב"ה,חייך זכרונם של צדיקים
ברומח) ,אמר
כדי ליחן להם מתן שכר לעתיד לבא (היינו כנ"ל,
שיהוסף להן בכל פעם שכרם להיותם עתויןמעין
מלאכתםהשרטונה),חכרוניהם שלוהטעיםכדיליפרע
מהם ולמחותאזן שמם(כיכל מהשתלמידיהםעושים
נכל פעם נקרא על שסטן ותדע לך שכן הו 04מטה
שקראונענין זכור את אשר עשה לך עמלק( ,רח"ל

ין

יעטשכר

שט

להתוודע ולהנלות אשר כל הכלשורעות הקיד עמלק
עדכי) תמחה את זכר עמלק אז יתבשלו כלהדיניך
וחמקפרינים,והיהל"י למלךעל כל הארץביום ההוא
יחיהי"י אחד חטמו אחד,וישראלנוי אחד בארץאין
ילבדו.
שמןואיןפנערעונשנבי"
פו) שם (פסקהא ט"ב מטן ט זכרוניכמ כהטלי אפר
סרוביב יב 4מדכך כננד הכרחל שאמר להם
הקב"האני מצוה לכםשתהיומזכיריםשניםזכרוטוע
לעלכן אמראיובזכרוניכם לשקרבים) שנאמרזכור
את אשר עשהוגו' תמחה את זכרונר ,הנה הם8רו
(והררי) הביא בשם חילקופ (הצהנירסא אחרוץ והוא
תמחה את זכר עמלק אמחה את זכר עמלק ,ובראה
לי שהיא הגירסא הנכונה שבזה יהיה ב' זכירווג
היינו שצריך לזכור שאנחנו מחוייבים לעשות עמו
מלחמות מצוה כשיהיה לאל ידינו ,והזכירה הב'
לזכוראיטר הש"י הבפיחאיטר הוא יכטץה את שסו
וכו' ,ובזח יתפרש זכרוניכם משלי אפר (ר"ל אותן
הב' זכירות שלכם הם כהלולים לעפר ,כמו וטחעפר
עגמה פעיתו להצמיח אבל אינו עהטה רק בכח
היסודות אשרעליו,כןדהט"י מצוותזכור תמחה את
זכר עמלק ,אבל אין פעולתינו רק על ינץ השי"ת
שהבפיח אמחה אתזכרוכו') ,אלאהוויודעים(דרש
סיפא דקרא (אגב שם) לנבי חומר נביכם) שאם אין
אתםעתידיםלהיותזוכרים אותםוקוראים בכל שנה,
שאנימחזיר אתכםלשיעבודם שלמצריםלנבי חומר
נביכם כענין שנאמר ושיות א ע) בחומר ובלבנים
(המפרש מביא ספרים אחרים בשם החגחומא ,אני
מחזיר אתכם לשיעבוד מלכיות שנאמר (הטחם קנט 9
עלנביחריטוחורינים ויתפרש אי"ה)הוי זכור את
אשר עשה לך עמלק ,עד כאן ,פחז חהלת דרושק.
יתפרשהעניןעלפי מה שכתבתי מקרטוכלט) הפסוק
סוף הרצכחה ובהם סח "ק והשיבךי"י
מצרים באניו"ת בדרךאיטר אסרתי לך לא הוסיף
עוד לראותה והתמכרתםונו',והנח"ט לההבתן ,הלא
התוכחות כל המאחטר בכתוב קשה םהמוקדסע והנה
הקעה הזאת הוא סוף התוכחח חוש הקשה יוהב
מכין ,והנה לכאורה היא קלה יורטט מהאהטונורע
ופירשנו הדבר פי מה שפירשה רחט פורטת הכהא
ישטח וידבר אלקים אל כנטהויאסור צלעאג"י

ירי

יי עי

בני

סטהחישחור ,פשרגפלצטיה ייטשכו

ן שם במדרש
חוי"ה ,והנה לקצר באתי בכאן ,רקעיי
*185י  8ק דרש בפסוק (מעש גא  0תשיתלרהיטו
עפרת 8ז ,עתיד הקב"ה להלביש עפרה שלו למלך
) יש48ש ה פק
הבהטיח דכתיב ביה (בקוב"ה כביכול
ראשו כתם פז ,וכתוב במשיח תשית לראשו עפרת
פז ,ופירשנו הענין דהנה השי"ת פנהינ עיפו
בשתי הנהנות הנהנהניסיית שלא כפבע הפופבע
מבראשית ,והנהנה פכעיית הסדורה פבראשית,
והנה הנהנההניסייתניכרת לכלבאיעולם ,בראותם

שיטי סדרי ברב"טית יודעים כי יד י"י

עשתה

זאוג אבל הנהנה פבעייתפי שאינו שלם באפפה
התוריי סוברכי הכל הולךעלפיהפבעייםוהכוכבי
לכון והפזלות חשין כאן השנחה עליתה רק הכל
בפבע הפופבע ,וחנה זה עיקר יסוד התורה לידע
ולהוודע אשר ה %החש בהשנתהעליונה מאתסיבות
כל הסיבובן החש פגיע את הנלנלים כרצות והחש
פסבבכלהסיבותחשיןשום תשעתרפרוףעיןפבלעדי
יבולפו הטפעו והשנתתו ית"ש ,הנם שהחש בפבע
חפופבע הנה החשכעין המלך הפתלבש בלבהטיועם
כל זהנוף המלך בהנכם.
ברוך
רהבח"שטיתלעפנותינטיתפותההכורבה)הודיע ההוקיד
"ה
תיאלקיך
אנגי
אשר היצאתיך מארץ טצרים ,דהנה ישראל בהיותם
במצרים במותחיה %ות הדעת לאידעו אתהוי"ה,
כיהיושקועים אצלהמצרייםשהיומופעים בדעתם
שכלהענין הנקוטה בארץ הכלעלפי הנהנת הפזלות
בפבע פבלי שפע והשנתה עליונה מאת מהווה כל
הויווגעלכןהיועובדיםהמצרייםלפלה ראשהפזלורג
והנח כטרטר שידד הקנ"ה מערכת השמים ושכבי
תשמיםוכמיליהם בהראותנ8לאותיווהשרקוטה בהוך
מצרינו הנה אפר וידעתם כי אנ"י הוי"ה ,וידעו
מצריםכי אנ"י הוי"ה,כי הנהנההניסיית הניכרת
לעין כל הנהיודעיםכייד הוי"ה עשתה זאת ,הוא
מהווהכלהויותובהטדדםכרצוט ,פהשאיןכןההנהגה
חנסתרת בפבע הנה החש נםכן בהשנתתהוי*ח ב"ה
ובכחו חפהווה כלהויות אבל החש בהתלבשות הפבע
כעין הסלך הפסתתר בלבושיו ונוף הםלך בהנכם,
והנח לבהטי השם הנכבדהוי"ה ב"ה נקראאנ"יכי
חאותטת אשר לפני שם הוי"ה תשחר חשם כ"ה
בגימפרהש אנאיףכעין לבחט ח8סתיר את הלובש
י) יץ ט1ימ ח8ח א סד ,תץ רגלישרת טת4ף.

לזדי

לתניו ולאחריו ,וחנה החש בניפפרהש אנ"י לחורות
עתרם ל 2לט) אנ"י אנ"י החש ,הנם שאני פתלכם
בפבע הנח תתבתןכיאנ"י הת* ,וזהו שאפרהנביש
ישי* 8ד ק כה אמרי"י צבאותאנ"י ראש"1ן הבנ"י
אחרו"ן ומבלעדי אין אלקים( ,אלקי"ם בניפפריא
חפב"ע),אין שום הנהנת הפגע פבלעדו רק שתחש
מלובשבפבע,הנהבהודיעהש"יכחוושקיהובמצרים
כנפלאותיו אשר עשהבתוךמצרים,הנח אפרוידעתם
כיאני הוי"הוידעו מצריםכיאני הוי"ה ,נס בפבע
ברלבנטים טלובש כבוד שמי הנכבד ,וזהו שהוזיע
הש"י לוהטה פרם קלטות הנמים והשמר אליו אנ"י
הוי"ח ,וזחו שאמר הקב"ה לישראל כנילוי שכינתה
י אלקי"ך,
וכבודו בסיני פרטת דבריו יאיר אנכיי"
נם בהנהנת אלקים שהוא הנהנת חפב"ע(בגיפפריש
אלקי"ם) אנכי חוי"ה בחוכו ,פנחינ את הפבעיים
כרצוני בהשנתתי ויכולתי הכפעי ,וזהו שאפר שטר
החבותיך מארץ מצריס ,שהייתם שם בנלות הדעת
לאידעו את הוי"ה רקהיו שקועים במברת מצרים
יאלקישך
אשרהכל רקבהנהנותהמזלווגהנהאנכיי"
אשרהוצאתיך מארץמצרים באותותובמופתיםלידע
שהודיע שהוודעכי אנ"י הוי"ה כנ"ל ,והחש הנרמז
בפסוק ראשו כתם "8זבנימפרישאנ"יהוי"ה,ועתיד
הקב"ה להלביש עפרהזולמלךהכהטיחתשיתלראשו
עפרת "8ז ,והנה בתוכחתעלעון אפר הקב"ח הקטה
האחרונה הקשה פכל הקטות והשיבךי"י מצמיג
(לאו דוקא למצרים על כן לא נאמר למצרים רק
טצרים ,הייה למברות חשפניות הטזביות שהייתם
שקועים בקצרינו היינו) באניית (במלבושי אנ"י
שהייתםשקועיםבהצריםשאין חמלךבמלבושים,
והחש) בדרךוהשר אמרתי לך לאהכסיףעוד למשרטה,
(כי אפרתי לך וידעתםכי אניי"י כנ"ל ,והנה ש
יכובדהנלוחוקשטיהשעבודוראותכםדרךרשעים
יד
צלחה תבחשושוב לסברותהכתביותהללו,והחש קללה
נדולה לשונאי ישראל).

ני

רדפתן כבר כתבתי לךזהטעמים שתיג אשר עמלק
תחשמבחינתהדעת של הפרכבח טמאתוממרא
ן בלעם שהחאפר בעצמו (282ר ט 8ק
אתרא ,כעני
וישעדעת שקחייטשחיה קהדעת כמפראאברא,
כטלהבדילוהטחרביעבקדהטחושהש ט ק 0ידעו

והטי
י
י"

ט

ש ה ה

הי נט מיג וצד טשהי י5טתיטק(הט
הקדישאי
טהך"ש מאוספך8אליע הי"ד) אהגר בלעם
עמלק בקשר אהד ,והנה ערב רב אישר נואתברו

לישראל הם הפו את דעתם של ישראל לחקירות
~ס8יקווג (ער"ב ע"ב בגימפריא דע"וג עד היום
בקרבע הם יושבים קוץ ממאיר לגיח יעקב) ,עד
י בקרבע אםאין,
שהקרו בדעתם (*מות ת  0ה"הי"
(והוא ההפא הראשת הבא מן נפש הקדמתי עץ
הדעת פוב ורע ,כבר כוכבתי סמה כעמים כהארת
ג ש הנתשהשיאנ"י תיבותיגשאיין ,הפה אתדעת
לסקירות יגשאי"ן) מידויבא עמלק שהוא מבהינת
הדעת דמפרא אתרא ,ונתגבר שוב הדעת דספרא
אהרא אשר נחלש ביום צאתם מארץ מצרים אשר
אז נגלה כבודי"י וידעתםכיאניי"י וכמו שכתבתי

טיי,

הנה צוה הש"י לזכור זה ~קרוא בכל שנה
מהיית עמק דעת דספרא אהרא ,השמר ,ובאם לאו
ח"ו לנבי הומר נגיכם אני מהזיר אתכם לשעבודם
של מצרים שהיה נלוח הדערע וכענין הנאמר סוף
התוכהה והשיבךי"י מצרים באניות וכמו שכתבתי
י זה הזכירה בדעתיע והקריאה בכל
המיד
שנה ,אע ניצחים מן הדעת דמפרא אהרא שהוא
השעבוד של מצרים ,ואנהע נשארים באמונת אומן
בדעת דקדהטה ונגהם ד לס) 51דעןןהיום והזנבות אל
י כך הכל"י
לבבךכיי"י הוא האלקים וכו' ,תגליד

עי,

בעצמוימחהלנמרי אתהדעת דספרא אתרא,והחש
תישן הפא אדם הראשוןאיטרננושך אחרעץ הדעת
פוב ורע ,והוא הנרצה במהייתעסיק ,אשר הש"י
בעצמו יקהה את שמו מתחת השמים אזיקויים בע
בשר ,עוצהים כקוידעו
(עא ג 9ושפכתירוחי
תועי רוהבינה,ירצף* ל 9כולםידעואותי למקפנם
ועד נד~גשיעףיה ק ואמרביוםההוו* הנה אלקיע

עיכי

זהכו' שדרשו רז"לגוצית 6ג) טלמד שכל אהד השתר
טוש*ח באצבעו וט' במהרהבימיע אמן*).

"

אמ"ה

8י "דסהש חדש תתבטן בפחס המדרש ושאיש),
הוי זמור את אשרוהיה לך עפלק ,ר"ל שששה
אצלך בהותשפלוץשחרשש ח281רם %דשתארשלנשיקות
באפונת ההרחביים רששך שהכלחי
א מץ חדשת דט5רא
אהראשהיש עמלק~ ,ל כן המחה את ש 11טאש 4הארץ
דשההטה,חגן.

*

שמ

שג  4ש 4

פו) שם 44ישיש 5א ק זמר כך 8תה ר חגהומש
וט' 5אא לג  )8אלתהיו כתם כשרדאין

הבין במתגורסן וכר ,הקב"ה שמר לישראל ,ישראל
ן שםעד זכור זעןאהגר
יהא בכםבינה וכף,עיי
קז
עשה לךעסוקה נראהלי הכוונתסב
יה הדרהש לתרץ
תיבתזכור בקמץ והוהליה למיסר זכור כשבא,על
כן אמר הטונה החש זכור בקמץ תהיה בינה
אשר שם הזכרת לשלם לא"ש כפעלו,בי אילו היה
נכתב זטר בשבא היתה הטונה בצפוי לזכור את
הדבר הזה ,טהשאיןכן כשנכתב זטר בקמץ הטונה
בקיום המדה הזאוגהייע תהיה קבועה בך המדה
הזאת לשלםוכו' ,והבן הכוונה ,כענץ ששמר תהיה
בעלזכרון בבינתך את כל אשר נעשהבין דבר פוב

בעי

וכו'.

פו"ב) שמ ג45יש 5הג 5עט ק זכוךפיזה ר' הגהומא
י רבי ,זהו שאמר הכהסב (8ה4ם קם ע)
ב
טכר עו! אבותיו אל ל"י והפאת אמו אל תמה*),
איע אומרעוןאביו אלא
מהע"ה
עון אנותיו ,אתה מוצא אהב שבא חצ44ץא הוה
לידים ,לא איהד
עשו הרשע שלא הפאעל אמדי קוזזו את אשר אמר
ישראל בלבד אלא הרבה כנקד אדפדף ארב ואדיש
י יצירי מלובלין וצולצל,
הפא הקב"הוכו',עי
ן תכר עוז אנותיע ,השורש
שם כלהענין עד נמירא ,שש אבה לשטישג השט

עי

תיבת אוף מה שאבה ורצת לעשותה6ש
נראה
אשר עשה לך עלתהבטץגםזהסכרבאילו
י
נ
ר
ד
ש
זכור א"ת
צבוע ותטשו אמרו וכוו,
עמלק ההש ריבוי ,הייע האודששםשוצףספ*היים
לרבות כל מעשה עשו אפילו מהשהיה פפק בשו
אםלששית אם לאו גם וא
זקיע וכל המלכיות וכל אל תסח ,ודברת בוא בסמה
ענעים שונסת
העצות שיועצים על

ישראל שהכלהוא ממפראדעמיג4יהטכרלשניהירצר
כלבמשעתקיום המצוה*4

*) חג"ח
הצה תדרוש ו1ש עלשפי
ק הזמשמישאששו,פפני שכל
ו
ד
כ
נ
א
צ
מ
ט
במדרשי הו"ל
ייקר כהישו אצא שמלעג
%45ש הורה תששם אהגרשהי
ו שוהן 11~6זוג לנחשול והנה
ושמר צטטנו ,רשל כן אטף* בואלמהית את"שץ ואפר
נפשת דצרמי"%ם צטטת עשו שרוטשיה ואמוז
ור
קח
בו
נ
שי5ישי 61כל המהשהם וכלחמשהיס לישראל בצלות
הארוך (של אדתט בכל פרוון הם פטשראדשפיק ,לאשר

כתבתי

בני

משרחוששי,מאמרד,ינההפורים

כתבתילדשד"א מסטראדדית דסטראשחרוג ותמצא שגם
הקלידי בטפט (שרשת זכור) שורף טששא ששו שההכר
במחיית שמלק).

הלוא מה שאמר דוד יזכר עון אבותיו וכו' ואמרו
במדרשם ז"ל (עעס חקת תשס"ד) אמךעלטו צוה
את עמלק להזדוונ ולהתגרות בישראל ,ולמה בחר
את עטלקדייקא לזה,להיותו מבחינת הדעת דספרא
אחרא ,על כן כל העצות שלהיועצים בכל המלכיות

יששכר

הם מבחינת עמלק ,וחנה םיים המדרש בכאן חוו
זכורים למחות את שסו טן העקם ,זכור את אשד
עשה לך עמלק תמחה את זכר עסלק ,היינו את
לרבות כל אשר הם מבחינת עמלק,המינים המוסרים
האפיקורסים והיועצים עצות רעות על עזראל את
כולם תדחה,וקבעוחז"ל(ממיהיג).באדר אשרבונולד
י וכו' ,הבן הדבר
בנשה הדעת דקדקנה והשרידעוי"

הישב

מאמר ד
ימיהפורים
נוידוברקריאת שםהמועדפורים,ועוד כמהעניניםלימיהפורים,
ומפלאותתמיםרעיםהמגידמראשיתאחרית,
ונקרא המאמרימיהפורים.
א) עלכן קראו לימים האלה פורים על שם הפור
וכו' (אפתר ס כו 4מהראוי לתת לב מה
נשתנה קריאת שם המועד הזה טן כל השמות של
כל המחלדים ,שהשמות של כל המחלדים נקראיםעל
שם הנפ,היינו חג הפםח על שם הפסיחה והדילוג,
וכן השם הנקרא בתורה חנ המצותעל שלא הפפיק
בצקם של אבותינו וכו' ואכלו מצוום חג המוכותכי
בפוכותההטבתי אתבניישראלוכו',וכן הואמהראוי
שיהיה המועד נקרא על שם הישועה והנם על
שם השעבודוהיםורין והצרה לשונאי ישראל ,ובכאן
ותהי להיפך קראו שם המועד פורים על שם הפור
שטרהפיל הטן פור הא הגורל להרעלישראל ,והנה
עיין במאמרא'(סיטןפ'י') מה שכתבתי ברמזדברי
חז"ל הרוצהשיתקיימונכסיויפעבהן אד"ר ,ונתפרש
י הקרסת סרן האריז"ל דיבר בקדישו (פוענח
וםעל5
שיש 48ק כל החדשים הםבחינתאיברי הראש,תשרי
גלגולכן מרחשוןכמליוב'אזנים ,פבת שבפב'עינים,
אדר בחינת החופם בו תלוי חוש הריח ,והנה כל
החהטיםנזכרין אצל חפא אדם הראשון מהשאיןכן
חהט הריח לא נזכר ,על כן כסלם נתפגמו ונתגשמו
בחפא אדם ההעשת' מהשאיןכן חהטהריחהחש דבר

יא

יא

הגוף ,על כן זה החוש
שהנשמה נהנית ממנו
ינתן למלך הכבטיח והריחו ביראתי"י ,ולזה החהט
נקרא כח המתקיים יותר מכל החפצים כיון שלא
י חפא אדם
נהנה כל כך מחפא אדם הראשנן ,ששיד
הראשת נולד ההפםד לנבראים (בראשית בי")כיביום
אכלךממנווכו' ,טהשאיןכןזה החסם נקראלוביועזר
כח המתקיים,עייז שם בדברינו ותבין כטהענינים
אין מן הצורך לכפול הדברים.
ן
מ
ה
לבוזה תתבונן מפלאות תמים דעים ,הנה הרשע
הצר הצוררהיה כחו מן הנחש הקדמתי אשר
פיתהלאכולמןעץהדעותכןהואנרםבעצתושיאכלו
ישראל ממעודתו של אחשורויט ונתחייבו שונאיהם
של ישראל ,כמבואר בכתבי האריז"ל (משא חסרים אור
פרק קשהתעורך חפאאדםהך4מטוןונקנםעליהםמיתה
כסועל אדם הראשון באכלומןעץ הדעת ,והנה 5על
ועיטה היוצר כל הוא אלקינו ,אשר המן הרשעהפיל
פור לאבד וכו' ולא מצא לגורלו רק חדש אדר הוא
בחינההחופם אשרבוחהטהריחוהחשחושהמתקיים
כי לא נפנם בחפא אדם השחצון,על כן תמצא וחטר
גם שמות הגומלים נקראים בשם בשמים הנבראים
לחחט הריח,היית מרדכי (מר דרור) אסתר (הדמה),
ובזה

נצי

משהחדש שה משרה קמ טוש
שנאמר בשוי והעק

גזה תבק על  1משופו
"
מ
זעקה נדולה וכו' %א נאמר מה אמר (כנטר דקדקו

נם כן חז"ל) ,אבל הוא כפשופו מפני שהקול יפה
לבשמים ,הבן ,הנה עלידי זה שנ 4הפור על אדר
נתנפל הצר הצוררוניראלקיימים לעדלעולם ,הבן

ובלהתבין הנאמר במגילה (שתר ג  )1בחדש הראשך
וכו'הפילפור הואהנורללפני המןוכו' ומחדש
לחדששניםקושר הוא חדש אדר ,הנה לאנדעפיריכן
של הדברים,מי הוא המפיל את הפורלפני המן ,הלא
המן בעצמו הוא המפי ,ובעלי הפשפ נדחקו מאד
י דברי הזהר (""ב טזיא
בזה ,ולפי דברינו יונח עלפ
אמרו שם ,כל מקום שנאמר איזה דבר הנעשה ולא
פירש מי הוזז הפועל והעתרה ,כנון קטת כד א) ואל
י וכו' ,הכוונה הוא על ההוא
כנשה אמר עלה אלי"
דמתים המסבבסיבותנעלם ונסתר ,ממילא תפרש נם
בכאן ,שיל פור הוא הגורל לפני המן ולא פירשמי
הוא המפיל הפור ,הנה הכוונה הוא ,הממבב מיבות
והפועל ישועות המניד מראשית אחרית הוא פעל
ועשה להפיל הנורל דייקא על חדש אדר ,הוא סוד
החופם אשר בותלוי חתם המתקיים שלא נתפגם כל
כךבעץ הדעוךחללידיזה נתכפלהעצתהמן,וישראל
עם קרובו נשארו לחיים ולשלום ,הבן הדבר ,ברוך
המפליא פלאווג
תתנוגן44 ,ד ט מ)ש ק קרשלימים האלה
טרים שם הפור ,הנה קראו אח המועד
על שם הפור וריקא ,הוא לאמר להתוודע ולהנלות
לכוחזומפשיתי"י אשרהפליא חמדועםישראלעם
קרובו ,דהנם שנתחייבו שונאיהם של ישראל על
שנהנו ממעודתו של אוחו ותשע,עיין בכוזבי פרן
האריז"לשהיהזהעלידיפיתויהמן(שאחיזתו הדעת
הרע עמלק כמו שכתבתי לעיל) כעין פתוי הנחש
הקדמוני לאכולמןעץ הדעת פובורע ,ונתעורר חפא
אדם הראשת ונתחייבו שונאיהם של ישראל ,הנה
הפועל ישועות החש פעל ועצה שהפיל הגורל על
הדש אדר ,הוא בחינת החופם אשר בו חהש הריח
ההש המתקיים שלא בפגם בחפא אדם הראשון ,והחג
חויו המתחשר אצל בהשיח צדקנו (ההא אד"ם בעצמו
כמו שידעת (שער 444שיטושטיי)מןרוהטי תיבות אד"ם
אדם רוד בהשיח) והריחו ביראת י"י ,קלידי זה

תטעינה

ש

-יסכר

קע

עלתה זכרוניט לפניו ית"ש לפובה ונתקיימו ישראל
לעד ונתבשל המן שלוחו וטל הנחש ,אם כן צמיחת
הנשקה היה תיכף בהפלת הפור לחדוש שנים קושר
הוא חדש אדר ,הדבר הזה פעל ועשה הממבבמיבות
והמצמיח קרן ישועה והבורא רפואות קודם למכה,
עלכן קראולימים האלהחוריםעל שם הפורכי ההא
יסוד הצרועה ,הב4
דבזה תתבונן הפעם הנכתב
במגילה אומרו
י
ח
ר
י
פ
ב
)
ם
ע
ט
ת
נ
י
ת
נ
ל
(
המן
אחר כך (שתר ט כד) כי
וכו' חשב על היהודים וכר והפיל פור וכו' ובבואה
לפני המלך אמרעם המפרישובוכו' ,והנה הדקדוקים
רבו,אומרוכיהמןוכו'הרי כברסיפורים הללו נאמרו
באריכות במנילה ,נם אומרו ובבואהלפני המלךוכו'

דנראה כאומר דהמלך לא ידע כלום מה המן רוצה
לעשות עד שבאת אסתר לפני המלך והנידה לו מה
שהמן רוצה לעשות ליהודים ,והרי הוא היה עמו
בעצה ונתן לו הפבעת וכתבו וחתמו ונתן לו הרצים
לכל המדינותו נם מהו הנרצה אמר עם המפר וט',
אין לו ביאור לבאורה ,ולפי הנ"ל ישח ,דהפמוק
בעיפו פבאד בפעם לפה קראו ליפיםדקיה טרים
על שם הפור ,והרי הפור הוא הצער ולא הישועה
והנם ,והנה מבאר שהפור היה ימוד הנם ,הטעל
ישועות פעל הישועה בשעת הפלת הפור ,שמיבב
השיות מיבם שנפל הפור עלחו"ש אדר חופם חוש
הריח כנ"ל ,וזהו שאמר ובבואה לפני המלך(היינו
הדסההיא אמתר,לפני המלך מלכו שלעולס) אסר
עם המפר ישוב וכו' ,היינו יתבוננו הדבר הנמצא
כתוב בספר התורה ,ונמצא אשד פעית החוטם
המריח בהדסים ומפר בסמולה קיים לעד ,כי לא
נתפגם בחפא אדם הראשון ולא נתפתה לעצת הטרש,
על כן נשוב מחשבת המן על רהיטו ,וישראל יהיו
חיים וקיימים לעד,בין והתנונן.
ב) אשלב עוד לבאר לך ושוזר ט בו) על כן קראו
לימים האלהפורים  4שם השר,כיהפור
היה ימוד הישועה והנם ,והחש שפי ש שכתנתי
במאמר א' (4סן ק בשםמודירזי ,הטלאך של החדש
אדר שמו אברכיא"ל ,ויש לומר הפעם על פי מה
שכתבתיבדרהשי הלגבהות (משרא "184סבפעםפשופ
לאכילת דגים בשבוע הוא ,להיות נ' ברכות נאמרו

במעשת

בני

פצההישאדה טסו 4יןהירשם

בטעמםברגושיתנ'ימים זח אחרזה,ביוםח' ברבת
~נים ,ביום ו' ברכתלאדיך ביום  '1כרכת לשבוק
והנה בימי המעשה הם ל"מ מלאכות אושר במחוו
י חפא אדם
בעקםעלידי ל"פ קללותושנתקללועליד
הראשון בחיתוי הנחש הקדמתי ,והנה ביום השבת
תחש שביתה מן ל" 6מלאכות וחואיום ברכה ,והנה
האדםהישראלי הטבורך (חואעיקר תאדם ושתי)3
אתםקרוים אדםוכו') ,האוכלדניםחמבורכים,לכבוד
יו
ם השבת הסבורך ,הנה חוא ברכה משולשת (שא8
" 0וההופ הכהשותך לא במהרח ינתק ,והנח (מצ
קווה
הדש אדר סולו דנים שהם מראשונים
"
ץ
8
בברכה במעשהבראשיותעלכן שםמלאכואברכיא"ל
לעשון ברכה,והנהעיקרמציאות הסתברךהואישראל
גנ"ל כסו וכנאמר הצובר כנים לא תאר את העםכי
ברוך הוא.
והנה תתבונן ותשיח בהכלאותיו ית"ש ,המן תרשע
ביקש למשמיד את עיקר מציאות האדם
הסבורך סבי השייט הנח שתועדו יחדיו ברכה
פשולשתולאיכוללהם,כיחהופהכהשחות לא בסהרח
ינתק כאשר יתבאר,ונתקיים ברשע הזח (חשש ק 8ה)
ויאהב קטהותבואסו %א
צרבה ותרחק מסע
הלבטקליה כמלו ,והנהטבחי
ת בדברי קדמתיט ק
שהשנהההיאשנזרהמןהנזירהעלישראלבי"נ אדר
אקלע יום י"נ אדר בשבוץ הנח הש"י פעל ועשה
אושר נ4ל חטרל על יום י"נ אדר דאקלע בהיברג
וכמוועדו יחדיו נ' המבורכים ,אדר מזלו דנים
המבורכים ,ויטבת הסבורך ,וישראל המבורכים,
ונהקייסו ישראל לעד לעולם ,והורשע הזה שתה כוס
התרעיה ועבש קאו כמדג
י הדברים הנ"ל תאבונן נם כן פסוק
והבת *
ה
ל
י
כ
ס
ב
הנ"ל
ו
א
"
(
 0בחדש חראשת וכו'
הפיל פור הוא הנורללפני הם4חשינו משרשסי הא
חמפיל השרלפני המן ,אבל הוא ההחשדסיעם ,חוא
השועל ישועות בקרב הארץ ,והנם שלא הית זכות
כלכךלהנצל,הנה*עלוששחחסנידמרגושיתאחרית
שיר %חשר  %חדש אדר וביום חשבות ונתוועדו
יחדנ' המבורכים %איטללהם.
וצנזו
רחגיועל כן קראוליפים האלהפוריםעל שם
,
ר
ו
ר
ח
ד
ו
פ
י
כי חנםמחפ*ליאעלאותחיתהפור,
*) יליז"טזת דב1חיב קמדש"גאנש 4"1מ"א נשחרדרבי

י

חיץ

עי

י

מלקמרדרקנשיאבעםחשעץשיחצ"4

"עןשס

תקראשפירחסועדחוחעל שםחנםכאינךחמועדהג
ותאבונן נם כן שם חמלאך אברכהש"ל כנימפריא
במד"רדני"ם.
נ)ועזך בת שלקשיח ,הב"ר ט בו) %כןקר"מליחוס
האלהפוריםעלישם הפור ,הנה הצורהיח
זמן הצער והוה ליה לקרות שם הסועד על ושם
הישועה ככל חסועדות וכסו שכתבתי לעש ,וחבואה
לפרש ,דחנה איתא בנסרא(פטים "ג) שאלו תלמידיו
את ר' שמעת בןיוחאי ספני טהנתחייבו שונאיחם
של ישראל ושבאותו הדור וכו'עיין שם כל העניק
ולכאורה יקשחסי הגיד להם נביאות זה שנתחייבו
שונאיחם של "שראג דילמא המן הרשע בעל בחירת
הוא רצה לעץ1וו 4וחשייקיש
ה נפ והפיר את עצתו,
והנראהלי בזוק דאסרינן בנסרא (ב"ב דף י )/ר'
כפא חוחסליק בדרנא א"שתמי 6כרעאובעאלפיפל,
אמר השתאכןאיהייב מאןדפנילן כסה%י שבתות
וכעובדי עבודה זרח(עיין ברש"י שעל אלהחייבין
פקילהדחיפה מב' קוסוח) ,אסרליהר'הייא בר רב
מדפתי לר' פפא שמאעני באלידךוכו' כל חמעלים
עיניו מן חצדקח כאילו עובד עבודה זרחעיי
ן שם,
הנה נם רב פ*א
שלא נפל,וכמשין היהישומר
י
צ
י
נ
שממחייב ,שכשרשבמעשיואיזהעתמקנהישבדג
עד דחגי ליה ר' הייא בר רבוסחי לו הדבר ,על
כרהיט נשסע שה שכל דבר שיארע לאדם הנם
שניצול,על כרחך"שבידואיזחעוןשנתחייב מיתח
כזאבן ומח
איזה זטת נהלת לווכיוצא ,חנח
י
צ
י
נ
ש
)
ת
ו
ד
ו
ה
מחוייב(ל
ניתוחיה]ולפשפושבמעשיוכיבודאי
טעחייבכיאין שום דבר במקרה,כןחיח חדבר חזה
נאותו חנקכיתשחיוישראלאז בפכנהנדיהכזיען
איןזח בסקרהחלל כרחךטתחייבושונאיחנג ונם"ש
לוסר וכנלמד הדבר סססורת הרחרח ,נספר להם"ס
תרין,דין משתר טכסכיחסןוכו'והצע*ורהואהנורל
י היתח בם
לחם"ם וכה,וניידךיבים ב סו)ונםידי"

לחם'בג הרי לך מבואר חדבר במסורת התורה
שכשחייבו שתאיהם וכו' ,וחנה נרמז הדבר גם כן
במגיה השסרת ברהע הקווקר בענף אנרות
ההששוטוקחנהכתוב (שתר יקבשםהסלךאהשורחש
נכתב תחתם במבעת חשה הנה הוה ליח לסימם
בקטאר בשם חמלךנכחכ תחתם ,אלא %ברחךלוסת
בשם הסלך אדח1ורחש נכולב תחתם בפבעת חסלך
מתם

י

בס

868ףחדששי ,פשו ה שחטרים

פתם משתםגץכביכולזהמלךמלכיהמלכים,שהסכימו
חלילתמן חשסיםעלשנרטהייבושחנאיחם,לולירחמיו
ית"ש כאשר יתבאר*)

"

חג"ח

יש  114שמששם חובר בטבעת חפלד חבט בשלמות
פ-יאהיצמא ששקןושיוכךעיתהקישושהמאצנית
חשוש אשר שם הרצוז מבלי תשם כי איו טום ברצת,
וכאשד יתבחרבשנים אי"ה( ,חרז הא דמית פגע

והנה ביום הנכבד והמרא יום צום הכשרים צונו
השי"תליקח קרבןלי"י שפי הנוה,וראיתי
"שהם
מעם נכבד(בסידור הגאתהחסיד סהרש"ז(ששי
מחה) לסח צוה השי"ת דוקא עלפי הנורל,כי הנה
נורל החש רצת סבלי טעם ובחירה,כי המברר איזה
חפץ וחלק מן החפצים והחלקים האחרים ,הנה החש
מברר בטעם מחסת שנראה לו שזה שמן ביותר או
נאה ביותר ,מה שאין כן בלוקחע?פי הנורל הגה
את זה
מסכים בדעתו אל
אשררציתצ,א לווהנהשסהכלה
יו
לע
טה
ילם טלו
יקח סבלי 8עם רק ב
נברא ברצת(השית עץ חחי) כשעלה ברצונו וכף ,והנה
השראלקשו במחשבה,
יבשררצאתלהנקבדרואםו(אכ"ליהכוע"ולסווג והנם שלא סיגלוובעשרביי
ק
מצותומעשיםפובים(כי לאהיו במצנרות) ,הנהעלו
ברצונו ,תוסר החכםאין פעם ברצון,והנה הגם שח"ו
ישראל אינם בנדלות המעלה ו" 8ח"ו לחוור לקפרוג
מדת הדק ,הנה ביום הקדחש הנכבד והנורא צוה
השי"תליקח קרבןלי"י ברצתהיינובגורל( ,זראהל").
ובאתערותא דלתרטש איתער עובדא לעילא לעורר
יחזכיר האהבה הקדומהאין פעםברצוןאהילואינם
כדאים אפילו אינם השנים ,והנהאי אפשר להרחיב
הדבור בזה ,התשכיל יתבונן ,והנה בנס הלזה הנה
בעוה"ר נתחייבו שונאיהם וכו' כסו שכתנתילעי,
י (פש4
והנהאין פקוםלהרשיעם מחסתהסקפריניםכ
ש ק מלך בכהטפפ יעמיד ארץ ,סה עשה המגיד
מרחשיתחהרייג הנהסיבב הה18עהבעתצרח,דחנה
סיבב אשר המן הרשע הפיל 5ור החש הנורל ,ונורל
הוא רצת כנ"ל( ,ונרזה הדבר הזה נם כן בסידור
י המעשה דלתתא הנהנזכר
סהרש"ז שם) ,הנה יד
למקקה כביכולענין הרצת הקדום אושר השראל
במחשבה במחשבת הרצתאין פעם ברצת אףעלפי

עי

שי

יששכר

שאישראויים ,הנחעיקר התשועה החש הברל ומשר

פעל הלטה הש"י שהעלה בלבו של המן להפיל טר,

חשלידיזהאיתערעובדאלעילא לחזכרת הרצתמבלי
טעם ,שכןקיאולימים האלה פוריםעל שם הפור.
דהנה הפור החש שורש הנס ויסוד התשועה.

ממילא תחבוק גם כן עלפי הדברים האלה,
'
נ ז) בחדש הראשתיכו'
5ורוכו לפני
המן ,ומי החש הם5יל הפור ,אבל החש ההחש דסתים
י 5ור החש הטרל
הוא*על ועשה שהיה הדברעליד
ה
ל
ל
ו
שהחש רצת ,ועלידי זה נזכר לכ הרצת סבלי
י שנרטהייבו שחנאיחם של השראל,
8עם ,חשף עלפ
הנה באת להם ההשועה תרצת מבלי פעם ,ש ק
קראוליסים האלהשורים על שם הפור,כי החשיסוד
התשועה והנס ,הבן.
(שצן

הפי

ד)עתך אגיד לךרביעי בקדש ,שפי סה שנהבתי
במאסר (ס שקל הקודש (דרגש חץ בשרשת
שקליפ חנאסד שםישפותלטץ)ולקחת אתכסףהכנכדים
וטפת אותועל עבודת אהל סועדוהיהלבני גבראל
לזכרו"ן לפני ל"י ,עלפי סה שאסרו רז"ל (כרמות וו
חד לאסיכושביןסיליח בספרהזכרונותתרי סיכהבץ

מלייהו בם8ר הזכרוטוע והקשו בתום' הרי אסרו
נם בחד וכל מעשיך בספר נכתבים ,ותירצע ודאי
בספר נכתבין אבל לא בספרהזכרויות והנה דבורו
לשם מהו החקוק ,דהנה שורש זכיון ההש מלשתזכר
המוליד בדומה ,והנה דבר הנכתב בספר הזכרחשת
תחשסייד בדומהאציו בעת שאי אפשר לקיים
המצוה הזאתחנה הסצוה הנכתבתבזמןקיומח סלדת
בדומה כענק זכרהסייד ,והנה אסר הכהסב ולקחת
את כסף הכשרים ,הנה עםהיות שהחש מצוהדיחיד
שכליחידבפני עצתמחויבליחן מחצית השקלהמש
סיכוצבק מיליה בספר הנכרתות להעיד בדומה גם
מחצית השקל כגת בזמן
אפשר
בשזאמיןן שביאתי השקדשל
ק,
שים
קי
יעם כל זה ולקחת את כסף
הכפורים וטסת אותו ש עבודת אהל מועד לצורך
הקרבנות ויתהוה מצוה דרבים על כן יהיה לבני
י להעיד בדומה ,גם בזסן
ישראל לזכרו"ן לפניי"
ב
ש
ח
ו
י
שאץבית המקדשקיים
יכאילו שקלו
להניי"
בני גבראל שקליהם,עיין אשם במריכותלעיל.
ובזה

בני

טטףחדששי ,טמרהימיהטרים

ובזדןנניןבענין חנם אשר התטסם הש"יעמנוכפי

המבואר במנילה ,הגה (אפתר ג  )5אמר חסן
יעושי המלאכה
לשקולקנטרתאלפיםככרי כסףעליד
להביא וכו' ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם
וכו',ולכאורההיה תוקףהנסביותר אםהיח אחשורוש
מקבל את הכסףונקיטה הפריא ומתן ואף עעפי כן
הפועל ישועות ממעון קדשו שלח עזרו והפיר עצתם
והשיבנמולהצוררעל ראשו,ואם תאמר מעשהשהיה
כךהיה ,למהיסופרלנו זאתבמנילה,שאיןזהלכאורה
מןסיפור תוקף הנס,ובודאיאין לךבמנילה הנכתבת
ברוחהקודמי שום דברשאינו מנדיל תוקף הנס,ולפי
דברינו הנ"ל נבין הדבר היפגז עלפי דברי חז"ל,
סיפרו לנו ברוחקדחים כאטר אמר המן לשקול וכו'
(פיעה יג ).אמר הקב"ה כבר קדמו שקלי לשקליך,
והנם שנתחייבו שונאיהם של ישראל הנה הש"י
הבפיח בתורתו (שמות ל יג) זה יתנו 1כ '1לכפר על
נפשותיכם ,והנה בימים ההם בזמן ההוא לא היו
שתנים מחצית השקל בפועלכיהיו בנלות ולא היה
בית המקדשבטי ,אבללפידברינו הנ"ל הנה הבפיח
והל"י במצות השקלים שיהיה נכהב בספד הזכרון,
ובזמן שלאיוכלולקיים המצוה בפועליתקיים הדבר

בכח מחשבתם,והשקליםששקלובזטן הסקלתיולידו

בדומה כאילו שקלוהיום ותהיה לכפרהעל נפשותנע
ועה לבעבור זה הפועל ישועות סיבב הדבר אשר
נעשההענין הזה בצר הצורר ,ביקש לשקול שקלים
בעד נפשות ישראל להשמיד את שונאיהם ולא רצה
המלך לקבל ,ואףעלפיכן אמרלו בהבפחה באומרו
המתר ג קק והעםלעיטותבו כפובבעיניך,והוי כאומר
הריני כאילו התקבלתי ,והנה מצד הטן השוקל לא
יבצרכי רצה לשקול ,אבל המניעה היה מצד המלך
ואמרהריני כאילו התקבלתי ואעשה מבוקשך ,והנה
הדבר הנעשה למפה הוא אשר נורם התעוררות
לטענה ,נזכר עלידי זה הבפחת הש"י
י
א
ר
ל
א
ל
בתורתו הנאמנה אשר בעת אשר אי אפשר להם
לשקולשקליהם באדר,והמניעהאינה מצדםכירוצים
וחפצים לשקול ,רק כביכול המניעה מצד מלך מלכי
השלכים ב"ה וב"ש אנטרעדיי
ן לא בנה ביתו %א
שב לחיכלו ,הנה הבפיח להם אנטר שקליהם יהיו
לזכרוןלהולידבדומהכאילונקיטהבפיעל סרט,ומזהיה
כפרהעל נפשוהעג הוא הדבר אשררמזורז"ל שאמר

יששנר

הקב"ה כבר קדמו שקלי לשקליך,כי כבר קדמו נעת
ששקלו ישראלשקליהם,ועדהיום הםמולידים בדומה
לכפר על נפשותם
הטעתהתבין מהשישלדקדק,במרדכי בשעהשהניד
להתךלהניד לאסתר את פרשת הכסףאיטר

אמר חמן לשקולוכו' (טהר ד  41אבל לא אמרלואנטר
לא רצה המלך לקבלם ,והוא הנרצה,כימרדכי חשש,
ביודעוכי אסתר מהמכלת נדולה ויודעת כל הדברים
אשר נקלטים למפה הנה הוא למזכרת למעלה ,חלל
ידי כל הדברים הנקלטים למפה יוכל המשכיל לידע
ההשנחההעליונהבעניניםהנקלטים,הנה חששמרדכי,
כאשר יסופר לאסתר את כל אשר נקלטה הנה תבין
הדבר לאשורו ולא תסתכן בעצמה לבא אל המלך,
ולא ישובו ישראל בתשובה,כי תאמר אסתר הנני
רואה שזה בהשנחת הבורא שעלידי זה יזכרלפני
הביתדין של מעלה אתהענין אשר נקלטה בשקלים
ותהיה לכפרה על נפשותבני ישראל ,על כן העלים
מרדכי ממנה הדבר הזהכדי שתסבור אסתר בהיפך,
הנה המן עשה במעשהענין השקלים ,וזה מורה ח"ו
בהיפוך ,בעבור שגרמו ישראל על ידי עונותיהם
שתשפל מהם ענין השקלים במעשה לכפר על

כפשותכןעלכןהיתההדברהזהלהורותלבניעזראל
שיעשו תשובהויזט לשקול שקליהם בפועל,חשלידי

זה תנזור אסתר צום ותמסר נפשה לבא אל המלך
כית שהנזירה היא דחוקה ,וזה המסופר לנו במנילה
הכל בדקדוק.
וערגה תביך (טפי ט ט) על כן קראולימים האלה
פורים על שם הפור ,וקשה כמו שדקדקנו,
דחפור הוא שעת הזעם ולא הישועה ואיך קראו
להמועד על שם הזה ,ונאמר על פי הנ"ל ,דהנה
שטייבו שונאיהם של ישראל עלפי הדין %א היח
מקום ח"ו להנצל ,מהקיטה הפועל ישועווע הכניס
בלב המן (שהואמן הבת של הם"ם המבקש תחבשות
להשמיד את שונאיהם וכו' ,הנה הכנים הש"י בלבו)
להפיל פור הוא הנורל ,והש"י פעלאיטר נפל הגורל
על חדש אדר (מקודנים שהםפריםורביםום%יזים
מאד בדומה),ובו בחדש הזה חואזמןשמשמיעיןעל
השקלים ,והשקלים הם חטמידים בדומה לכפר על
נפשות ישראל נם בעת גלוונם ,ומוח נכורך חסיבח

עליתח

ררי

מאטמהחמשארר"מאמרד,ימיהטרים

ה כל מעשה הקן ואחשורהט ,אשר המן ביקש
ייונ
לשקול ואחשורהפ הטלך היה לרצק לסניו מחשבת
המן שרצהליחן השקלים כאילונקיטה הדבר בפועל,
וכפיטר נעשה הדבר הזה למפה נעשה חתעוררות
למעלח וכמו שכתבתי לעיל ,וזהו מה שנאמר הפיל
פור החש הנורללפני המן וט'לחדיששנים קלטר הוא
חדש אדר ,הנה פור לא טדעמי ההשהמפי,
פת
הס
אך הוא ההוא ד
יים וכמו שכתבתי לעיל ,הייט
הש"י כביכול הוא היה הפפיל וסיבב שיפול הנורל
על אדר,וכית שנפל הנורל על אדר זמן שמשמיעים
השקלים וכקיים ב4.אזי אמר הקכ"ה כבר קדמו
שקלי לשקליך ,על כן קראולימים האלה פורים על
שם הפור,כי הוא יסוד הנטועה והנס ,ודרוש וקבל

י

שכר כל הכהזך הפסוקים.

ה)המגנימוסיףחוכים ,ואסתר ט ט)עלכן קראולימיט
האלהפוריםעל שםהפור ,אומרלךהפעם,
דהנה בעתהזעםהיהזמן התנכרותהדינים דנבורות
מנצפ"ך,עיי
ן בכתבי מרן האריז"ל תרע-ח ש"ש פץ)
מן(שמדי) גבורות מ"נ דמנצ"5ך,
הם"ןהירעה
ת
ק
י
נ
י
ידמנצפ"ך,וחכמיוטןפ"ךדמנצפ"ך,
וזרש אשתומןצ'
והנה בזמן שליפת הנבורות בהמשך אליהם החסדים
ק אות ו' דכורא ,הרי אז הוא המתקתן ,הנה נם
בעתהזעם המניד מראשיתאחריתסיבבסיבה אשר
המן ביקש תחבולה לקלטות מעשהו על פי הנורל,
ואף נם זאת שקרא להגורל 5ור,וכית שנזכר למעלה
פור הנה נזכר אשר זה עבודתבני ישראל בכל זמן
ועידן להחשיך חסד הו' להמתיק הדינים דמנצפ"ך
פ"ר ,הנה עלידי זה טעבפל המןאיטר היהיניקות
מתוקף השמרי הנבורוו 4וחסדי"ימעים ועד עמם
ישראל ,אם כןעיקר הנס מח שעלה לזכרון הוא
מעשה הפור שנעשה למפה ,וזההיה מפעלות הש"י,
וזהו שנאמר בחדש הראשון וכו' הפיל פורוכו'לרני
המן ,מי היה
חחוא דמתים ,הש"י פעל כל
י
צ
פ
ה
זאת שיפיל נורל וקראו בלשונו פור ,בכדי שיעמוד
ריוח והצלהליהודים,עלכן קראולימים האלהפורים
על שם הפור,כי החש עיקר יסוד הנס וההצלה ,על
כןתיקנובימים האלהכפילוח מטתומחגותלאביונים
נמילות חסדים וצדקה ,אשר עלידי זה ממתיקים
הנבורות בחמדים כסיוע (שע"ס  4גהק1מה 4הב4

י

ייטשכר

שמ

ו)ר4טץזח דבר חדש מצאתי להרב הנדולמו' חיד*א
בפפר דבשלפי (מערכת אות  '5מימן ב'),
תרים כמל כלהימים שובים ,פסח מעבדות לחירות
וכאן ממות לחיים ,שבועות מתן תורה וכאן הדר
קבלוה ,ראש השנה ספריחייםוספרי וכו' וכאןהיו
נידונים אםלקיים הנזירה אם להנצל(,שיצולים בבל
שנה עלידי קריאת המנילה הצדקה ,נראה לי),יום
הכפורים מחילת עוטת וכאן נמחל להם מה שנהה
וכו',סוכותענניהכבודוכאןנכנסו תחתכנפי השכעה
ורבים מעמי הארץ מתייהדים וט'( ,מדרש אליהו
(סוף וף גז) בשםיד יוסף) ,וכוזב הרב הנ"ל ,ואפשר
דלכךבחרולקרואפוריםעל שם התר,כיראשיתיבות
פורי"ם פסח לסוכות (סוטת ט"מז רק בוא"ו החיבור
(הקיא כג 00כי בסוכות ההדבהי וכו'בהוציאי אותם
מארץטצריםעלנל הוא נם8ל לפסח,נראהלי),ראים
דהינהיום הכפורים מתן תורה.
ז) ע1ך אבאר לך,נואיי ס סם על כן קראו לימים
האלה פורים על שם הצר ,והנה לכאורה
הטרהוא הצרהלשונאיישראלימהיכת שם הטרד
בזמן הישועה על שם דהה ,ואבאר לך בהקדים מה
שאמרו רז"ל (מטלהז)חייב אדםלבסוסיבפוריאוכה,
הנה מצוה להשתכר בשכרות בימי צרינו ובאמת
השכרות הוא מדה מנונה תהיה במצוהבימי
הפורים ,וטנאהלי עלפידברי חז"ל בגמרא אסר רב
ששת אמרר' אלעזרבןעזריהירשני לפפור את כל
העקם כקו מןהדיןמיום שחרבבית המקורטדכתיב
(ישע" 2ח  00הפכורת %א מיין מיתיבי מקחו (של
שכור) מקחוכו' אלא שפפורסן התפלה,ורהטני,כחשי
יאשני לפסוד סדק תהלה(עירובין דף ם"הו ,והנה
רב ששת סתסא קאמר ,משמעמן כלהדיןונם הש"ס
לא קאמר אלא ,והביא הרב הנד %ט' חיד"א זלה"ח
מרש לפי ש מק בשם הגאת מהע"נ הכהן בשם הנאת
זקינו ,דאמרו שם בנמרא (דף מ"א):דגליותחזניות
מעבירק את האדם ש תת עט ,ממריע בנסרק
מאי נפקאמינהלמיבעירחטי ,אםכןפפוריןהעניים
ק העונש בדק ,דהרי בפכע דקדוקי עניות מעביר
דעת קעו ,רק שחיידק על %א בעורחמיהיינו
שלא התפללו על זה,וכיתויושחט נקראים שכורים
ויאקבית המקדש קים אםכןשכורספורטן התפלה,
אם כן שובאין כאן שוםדין ומשפם ,ואתיא שפיר

ימה

י

דברי

בני

יששכר

טמרחמשארה מטוה"ן המהם

דברי רב ששת יכולני לפפור את כל העולם כולו
מן הדין ,עכ"ד% ,פי זה יצדק מאד שמחיות הכתוב
(ישע" שש שמעי נא זאתעניה(כיון שאתעניה הנה
זה מעבירעל דעת קונוואין כאןדי 4רקהדין הוא
דהוה לך להתפלל %מיצעי רחמי ,הנה את נם כן)
הסכורת %א מיין (ופמור מן התפלה) ,והבן ,והרב
מהר"ריונתן ז"ל(יערות דוש ח"ג קנא ע4קפירוט גםכן
שהיו חייבים להתפללז"ל אריכות הזלות]בימי מרדכי
עלכי קרב זמן בית שני חעעפמרו סדין זה מחמת
שנדונו כשכורים% ,פי זה אתי שפיר מה שדרשו
בגמרא (פ"" טנ) ותטיאנו לרויה בימי המן ,רויה
הוא שכרות כמו שאמרו (שבת לב) שבקיהלרויה וכו/
והיא שעמדהלאבותינובימים ההםשנידונו כשכורים
ופמורים מן הכל( ,והוא לנו לתירכן שבימים הללו
בגלות החל הזהעניות פופר הכל ,ולא נשאר רקדין
תפלהונקראים אנחנושכוריםופמורים גם מזה) הלא
תראה ,המגיד מראשית אחריות שעל טץ זה היתה
יזה באת אפתרלבית המלך,הנה
מיתתהגתי,ועליד
שם רמז (8יו א קביוםהשביעי כמוב לב המלךביין,
היתה הכנת הנטעהע"ישכרות,והיאהיתהלמזכרת
בעת הדין להצלת ישראל ,בעתאיטר 12זבקר פנקס
יצאהדיןשפפורין מן הכל ממעם הגלות שהםעניים
כשאין בית המקדש ,רק שמחוייבים להתפלל על
הדבר ,והנה גם מן התפלה פמוריםכי עת שכרות
הוא לנו ופפורים מן הכל ,וזהו שדרגיו והעציבנו
לרויהבימי המן
דבזהתבין עלפי פשופו ,דהגה בשעת הזעם נאמר
במרדכי סנטר ד אויזעק ועקהגדולתולא נאמר
שהתפלל ,ואפילו הצעקה לא נאמר שצעק אל הש"י,
(והנה גם חז"ל התעוררו בחכמתם וברוח קדשם
(פ"א  ).%מה אמר ,אבל רשות ניתן לדרוש עלפי
י דברינו הנ"ל ,בחכמה קלטה שלא
פשומו) ,חללפ
אמר אז נוסח תפלה ,בכדי להזכירלפני הש"ישאין
כחבידיטאפילו להתפלל ,שאנחנושכוריםמן הגלות
ואם כן פפורים מן הכל כנ"ל( ,והנה בספריוסף בן
גוריון (פרק ד) מבואך נומה תפלתמרדכי ואסתר ,הנה
בודאי התפללו אבל זה היה אחר כך ,אבל ראונית
הענין קלטה מרדכי בחכמה להזכירלפנידחט"י כנ"ל,
וזהו המבואר במגילה סרנם ויזעק זעקה %א נאמר
מה אסר ,הבן) ,והנה תראה גם בשעתהנזירה נאמר

סיחרגסו) והקלךוהמןיטבו לשתותן גם אסתר עשתה
משתההיין ,הכל להזכיר הדבר חזה בגבהי מרומיכן
ונפמרו ישראל מכל וכל מחמתדין השכרונך והנה
רבותינו לרמז הזה בעת הנטועה תקנו במועד הזה
שכרווך לזכרון,דדין השכרות עמדה לאבותינו בזמן
ההוא להיותם פמורים מןהדין ,ונם בגלות החל הזה
נצא בדימוס ממעם הזה( ,עתו
כסלו טבח מאטר וסימן

לעי

קוט ,ועטן לע%גיטן מאטרגסיפןטע נב4

רבטץ תמצא מוב מעם בפסוק(ירע" ל ז)ועת צרההיא
ליעקבוממנהיוושע,רצ"למןהעתצרהכעצמה
תבא הקטועה ,שנזכר לפני המקום הגלות (שמעביר
על דעת קונו) ועת שכרות (קמנות הדעת ופמורים

גם מתפלה) ,ואם כן פמורים מן הכל ,ואם כן קרבה
"טועתינו ,ומה מתוקלחיךלפי זה מה שאמרו דורשי
רשומות (הקח ס" רלה ,סטת הלוי קט ).וממנ"ה י11שע
ומהם"ן יוקטע ,רצ"ל מן מעשה המן בעצמו באת
הקטועה,כי באותו הפרק הסלך והמן רטבולשהיות
ונזכר לפני המקום כביכולכי עת שכרות הוא לט,
ועליד
י זה היתההיידועה( ,ותבין עלידי זה אומרו
ן
י
כ
י
ב
כ
,
ם
ד
ו
ס
והטלך
ו
נ
מ
מ
ש
"
ת
י
ה
ת
י
ה
הסיבהבכדי
שתבא אתערותאלעילא,הבן)

יעל

י הקדמהזו נבא להתבונן,עלכן קראולימים
יר
האלהפורים,על שם הפור ,והשם הזה הוא

לתימה כמו שכתבתילעיל ,אבללהיות שבאותו הדור
בעוה"רנתחייבו שונאיהם של ישראל ויצאו בדימוס
ממעם שכרווק (רצ"ל שהם בגלות מבלי דעתועלכן
פמורים) ,והנה המןמזרע עמלק הוא הדעתשבקליפה
קם עליהם (כמו שכתבתי לעיל כמה פעמים) ,מה
עשה הפועל "טועוו 4העלה בלבו של המן שיעשה
יגודל והנהנורלאינו בשכלרגעםודעת,
הדבר %יד
ובזה נזכר למליצה לפני בית דין של מעלה מעם
לזכות את ישראל שהם בגלות כשכורים בלא מעם
ודעת*)

"

הג"ח

וצפיו מה שהחישו לט רז"ל גם כן גם בשת שדש את
חגתי הבה (אכתר ט"ס והשמר המלך
י
י
מ
י
ת
כ
ת
ל
השתים(8טי" טס)היי
בעה
לשותתן
םבציישחיד טרשי
ן
מ
ב
ך
ו
ס
ואסרוליה דללגביש
ב
צ
י
ב
ו
ב
ץ
ח
כ
ד
ט
ס
ודש" ט0
שקם

בני

מ8רחיששי"

שש  1 8ש ט ר ו ט  6 4ה  %הךשקשיאש
טטהפחמץסשא"1ט טאאץ לטממחה
 1 1 8 1פ ק *טא ומט

ש,1שו*

8ם והת  1מ ו

שנאסר שם בחדש חראשק צף ה %5שר
הפו,כי
חד
י קעי חמן %א נאסר כף חק חסול

קי

כרחך ח 1חח 1דםתש (מט ומשב בהקרסת
תזהרי) רצ"לחיש"י חעלח בלבו לקוצות זח עלידי
5ור ,כדי שיחיח לסוכרת לבני אוראל להצילם מן
חדקמרני שחםבלי דעוקכענין חטרל שתחש מעשת
מבלי דעת ושכל ופעם ',תחו שנאמר בכאן על כן
קראולימים האלה כורים ש שם חשר וט'( ,וחנח
יקשה לך למח קראו את חסועדעל שם הצרח ,הנח
אסר בפעם) כי חמן וכו' חשב על חיהודים וכו'
(במחשבתודעוקואףעל5יכן)והפיל 5ורתחש חטרל
וכו' (שאין ח5חגל חזה במעם ודעת) ,ובבואה לרני
המלך (מלכווי
ל עתם) חטעשח חוח למזכרת מעשח
ל
א
ר
ש
י
ל
ת
ו
כ
ז
מה
כי ישעוו
שאינו בדעוך חנח נזכר
והשעוכי " 8לחם קסטת חדעתבגלונך (תתבונןל5י
זה מה שנאסר) אסרעם הם5ר רטוב סחשבהו הרעת
אשר חשב על היחודים על ראשו ותלו אוהו וכו',
דהנח הוא עשה בדעת ומורטבה חשב על היחודים,

י

מן ק

עטיים

יושכר

קט

ובנרתח לענשך ,מנח אמרו רז"ל בצ'וקריש""י)
לא יאמר עודחיי"י אנשר חמה אתבניתיראי

מארץ מצריםכי אם וכו' ,ודרשו בו מוטת ינ ):לא
שתעקר יציאת מצרים טסקומה אלא שתבא שעבוד
מזכיותעיקרויציאתמצרים פ5ל ,קנחחיקוקצווח
לאיאמרעודוכו',וצריךלומרוולאתטיחניכרסיפור

יציאת מצרים לפני סיטר חגבים דשעבוד מלכיווץ

וחיש כרסיס דבר שמתפל בוטשים אובבזיה אשר
חול כלא חיה ואפילו האיסור מתבדל השב לחיוור,
על כן נקרא לא יאסרחייטשיהיח כאילו לאיאמר
כענין ביס %בם' או במאת תרף וכיוצא ,וחנח כל
המועדים חם זכרליציאתמצרינו וחנחיחיו בפלים
ליפות שכשיח,היינו שאגדל כל כך חננים דלעתיד
עדשנימיהמועדים שחםזכרליציאתטהריםיתבטלו
בפיגורהעתיד בם' או במאה ואלףוכיהית ,אבלניסי
י הכורים הנה הם מענין מהיתעמליה חנח בזח
ימ
חלוי חנא%ה העתידם ,והנה חן חמםכעניני נאולח
חעתידח שיחיח השם והכסא שלם במהרם בימיט,
הנה אלוימי הכורים לאיהיח לחם ביפ %בששים
וכיוצא,כי זכר הימים האלח הן הסכימי הנאלח
ולאחרונהשימחהזרעו של עמלק במחרהבימינואמן.

רק הש"י סיבב סבה שנמרישהו בט %שה 1פ)פורים מתורנם 5וריא ,וכתב חרב
מו'
י
ד
נ
ת
מכלי דעה בכדישיהיר למזכרתלבני ישראל ,אבל
חיד"א זלפה וששלפי פ טיל) ק1חחש לשת
ספחשעיקר הנםהיה מהחרז קוחמן טפלעל חפפה,
על כל דנים חוא "8ק %לטפר5סיח כי חוט עשר
בדעת ,ובדעת חחש בראש,על כן ,אסר ,המלך מלט מיין במאסר ז' סימן ז') ותבק שורש חנם חיתה
של עתם אסר ,עם מפר ,רצ
חחש חפור ,אילנה על הספה ,ובק וחשמנן בדבר,ועוד יתבאר
חוב"לעלחרס
ינו,כי חור אי"ה במטם אחר ,ותבקעודל5י מח שכהבתילקיק
הוא נורכן אשר משבתו
אי
הוא לסובה לישראל ,אבל הוא ארשע בדעת עשה (במאמרז'(שי) דאסתרהיתהנלגוליש
ל וחמןנלגול
כן תלו אוהו בראשו ,על כן קראולימים אאלח םיםרא,והנה כתנועודתלכידיהארירת משש ל 4ל טס
פוריםעל שםהטורכיחפורהיםיסודהנם,הבן .יש
להיתהמן שורש התשומחיתירה שלחבל,ומימרא
הוא קק שהוא חפא עמה ביתד שנמשל לאבר% ,בן
ח)םי5רו לט חז"ל על 5יקבליכם כ"ש פש 4ש ק חרגה קץאוהוביתד ,וקק נםכן באעליהז' מעטם
אם כל חמקניםיחיובתליםימ
י חפורים קודם שחרנ להבל ,עכ"ד ,ואםבן נםמימראבעל נטן
לא
שכלנבדלים ,חנח בודאי מהראוי לחבין איךיצוייר נשל ז' כעמים ,כי הנח חית כשב עלקיטי ,וחנח
המועדים יהיו בפזים ,והלא קיימא לן אוטר חמן שחיה םיםרא שהיה קק ,חשםתר שחיתח
והש"י לאיחליף %איסיר דהו ,ונם אםיצוייר אשר שחיא התשומח יתירה ,חנח כשעמד לבקשעל נחשו
חטועדים יחיו במלים מחקוי
לחתמןיומטני מח מאסתר הנחחיה נוכלעל חספה אהגר אסתרעליות
חג %ס"ת ימי אשרים אשר לא יה נבמלינג כי כבר חורנל זה 5עמיינג ומערות תנובתן שרים
5וריא,ועוד יחצצראינדס
 )8יץ טףש ס* ש"ג
שהתץ

י

"%

במ

טממחושאארוזטסי

ןבהלכותהפסחקודםלפמחשלשים
י)שמיליןייורשי
יום (פסחים ,).1וכתבו הרבה מהפוסקים
(נ""
אפח תכו) שלשיםיוםדייקאומתחיליןמןיום הפורים,

(הגם ש"ט דיעות (פרוח שם) בזה ,עם כל זה סתיין

דעלכ:א כהנך פוסקים) ,ולא דבר ריק הוא ,והנה גם
על זהיש לחקור מעם למה שלשיםיוםדייקא( ,הנם
דדרשיגן לה מקראי בגמרא (שם) ,עם כל זה מצוה
לבקש טעם ,והנה נראה דבכל המועדים ובכל המצות
כן הוא ,כדמוכח בגמרא בנקלים ב ).באחד באדך
כהטמיעין על השקלים ,וגם מן (מוקה ל) פלונתא דרב
ושמואל עליומי שולחנווג אבל כפי הנראה העיקר
הוא שלשיםיום קודם לפמח,ואיידי דחג הפסח ,תקנו
כן בכל המעדים ובכל המצות זמניות,ועיין בשו"ע
ס" הגט)) ,ונראה
של הנאק החסיד סהרש"ז ז"ל
(או"4
לי הטעם עלפי מה שכתב הרב הקדרם בעל חסד
לאברהם (טעיז שמ יהר (ז) דבכל שנה אטנה שלשים
יום קודם לפמח הש"י ברוב רחמיו וחמדיו ממציא
פדיון לבניו ,הנם שעלידי העוגות נפשותם שקועות
ח"ו בשערי מומאה ,באותן השלשיםיום קודם לפסח
הש"י מוציא אותם בכל יום ויום חלק אחד ופודה
אותם,עדכיבלילי"דבניסןהםעומדיםחקןלפופאה,
ובליל ט"ו הםבני חורין לגמרי ,עכ"ד ,והנה לדעתי
תתבונן למה שלאשיםיוםדייקא,כי הנהנצטוינו על
מחייתעמלקג'מצותממניןתרי"גמאטד תוה)במחשבה
(לא תשכח) ,ושם הרק בדבוך (זכוך בפה)( ,שם תרד)
במעשה(והיהבהניח תמחה וכו') ,הואמחייתשיעור
קומת הקליפה חב"ד (מחשבה) חג"ת(דיבור),נהי"ם
במאמר ש מלחמהלי"י מימן י"ג),
(מעשה),
א
י
ר
ט
מ
י
ג
ב
הם
ם
י
ש
ל
ש
והנה ב
ם
ו
י
נ'
תש"ך שעווה
פעמים עמל"ק ,ביטש שיעור קומתו בכל סכרין,
קופת המחשבה קומת הדבור קומת המעשה(,כענין
ש"ט באדם נפש רוח נשמה וגל אחדשיעור קומה
שלימה) ,והנה באותן השלשיםיום קודם לפמח הוא
החג אסטר מתעורר החסד ,הש"י מעוררחסדיו תש"ך
שעות קודם החג (תש"ך ההש שיעור קומת החסד,
י' פעמים חמ"ד בגיסמריא תש"ך ח 45תיט"ךצירופי
בראשיותעולם חסדיבנה" ,טתב"ח שמךלעדמלכנו),

יעיין

א*) לקודד אורא שרשת סתמית ז,,וכי"ח ששר  1פנו שחט.
ל מאמר אסימןיא,
ב) ש"גישי

רזימיהפורים

ליששכר

ובזה תתבונן אשר מתחעין לדרדט בהלנות פסח
ביום הפורים דייקא יום מחיית עמלק ,והנה מקובל
בידינו קבלתהקדמוניםעייןבתיקוניזהר(ט).וברעיל
מהימנא ("4גומט ).אשרלעתיד במהרהבימינו מלחמת
עמלק ומחייתו יהיה בערב חג הפסח ,הרי שלך
לפניך ,ההתהלה ביום הפורים והמיום והנמר בערב
פמח ,הן המה תש"ך שעותמניו ג' פעמים עטל"ק,
לבטל שיעור קומת הקליפה מכל וכל במחשבה דבור
ומעשה ,ובזה תבין טעם בדיקת חמץ (פספס ב ).אור
 ,ולמה התנא נקט אור,כי יוצאים אז
לארבעהעיטר
מחשך לאור ,ותבין גם כן מה שנתקשו הפוסקים
(דייש ש"ש פ"א ס" ק למה לא מברכין שהחיינו
בדיקת חמץ ,ולדרכינו מובן ,כי סברכין שהחיינו
בהתחלת זמן ביעור כתרין דמסאבותא היינו ביום
הפורים ,והבן ,ואי"ה יתבאר במאמרי חג הפסח

ש

ונשולה הדברים תתבונן מה שאמרה אסתר
ד ש) ואני לא נקראתי לבא אל המלך זה
שלשים יום ,ובאלה הדברים יצדק נמי למה קבעו
פורים באדר שני (פטלה דמיסמך גאולה לגאולה
עדיף,דהיינו התחלת הנאו
ילה מתחלתבפוריםעד חנ
ו
הפסחשישאין לגמרי לחירות,וניחאנמי מה שאמרו
רז"ל (שם ל)דקורין מרשועזכור בשבזם שקודם פורים
 ,וקשה איזה עשיה אנחת
להקדים זכירה לעיטיה
עושים כעת בעמליה אבלהעיטיה הוא שמתחילין
אנחנוביום הפוריםלהניע רגל מועך המרכבה טמאה
ולהתקרב אל הקארט ,והוא הטעם שאמר בתיקוני
זהר וברעיא מהימנא אשר מחיית עמלק במהרה
בימינו יהיה בערב ממח ,הבן הדבר.
(שהר

) אבאר לר עוד מה שכתוב במגילה ניסתר ס ט)
יא
כן קראולימים האלהפוריםעל שם
הפור ,הלא הפור היהבימי הזעם לא בעת הישועה
וכסו שכתבתילעיל ,תאמר פי מה שכתנו מפרשים
הקדמוניםב) ,שגזירת המן היה אדר שני ,על כן
קבעו מצות החדור ובפרט קריאת המגעה באדרשני
דייקא ,ונראהלידכטשונדהט"י היתהנסיבה שיטללו
הפור חדש אדרשני ,דבנה המןהיה מכשף
ושטה הכל פי כשפיו ,וחנה כתב רבית אפרים
אין כחטופיםשיטים בסישניד באדר שני ,ונראה
לי הטעם,להיותהכנטופיםנעשים הכל פיעתותי
המזלות

ש

ש

ש

ש

גדי

ש

ש

במ

ששףהרשארר,מאמרה,הפעםצדה

המזלותביוםפלוני ובשעה פלונית ,ואדרשניאיןלו
י ישראל המעברים השנים
מזל ,והוא הנעשה עליד
מאטזקט).אין כהל לישראל,עלכן נעשההעיבורכעין
תכםיסי מלכות בשבעה וחמשה הפלשה(,עיין ברש"י
סנהדרין ר סומק) ,והענק הוא להורות (ח"א ד ט)עם
בני ישראל המהבעיןיוצריםיהשבינפעים עם המלך
במלאככם ,דשא הם נמו
הזמן ,חודו פאקלו
י
י
א
ר
ו
ב
מזל ברקיע ,והנח ידוע מה שאמרו רז"ל (מגלה יכ).
שבאמת נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור,
וח"ו אק מקום להמלפ מגזירת המן ,מה עשח המגיד
מראשית אחרית הפלץישועות בקרב הארץ ,הכניס
בלב המן להפיל פור ,ובהשגחהעליונה נ %הפורעל
חדיש אדרשניאיטר הואמבלי מזל,ובני ישראל המה
הבוראים אותו,וכיח שנפל הפורעל החוטט הזהאישר
ישראל המה היוצרים יושבי נפעים ,היאך מלקא
דעתך לשום נברא בעקםלננוע בהם ואדרבאנתעלו
ינפל אז פחדםעל כל העמים כביכולכעין פחדאלקי,
ונישפל כישופי המן המנדהם (שהיה מבחינת נחש

יששנר

שז

הקדמוני כמו שכוזב מרן האריז"ל (מש "42אדר א))כי
הכישופים נעשים עלפי הוראת שעות המזלות,ואין
י ישלשל אין בו
מזל לישראל ,חודדו הנעשה עליד

מזל ,ויצדק לפי זה גם כן (שהר ג ו) בחדש הראשון
וכו' הפיל טר הוא הגורללפני המן,מי היה
י
פ
מ
ה
כיון שאינו מבואר במקרא ,על כרחך הכוונה ההוא
דטתים ,הייה הפועל ישועות סיבב זה שנפל הפור
לחובט שנים עשר הוא חדש אדר (ר"ל הוא הנקרא
בעצם אדר),כי בשנתעיבור עיקר אדר הוא בשני,
כענין הנך רבוותא בגמרא שעשו סימנים אם דק
ן שםבמנהדרין(",)):
הוא אדר ואםליתדין אדר(עיי
והנההיוצר כל הוא אלקיט הואאישר סיבב הקטועה
קודם הגזירה ,הייט אשר בהשגחתו נפל הפור על
חדוש הזה אשר ישראל המההיוצרים אותו ואק כשל
לו ,ואסתר * ב) ואיש לא עמד בפניהםכי נפל פחדם
על כל העמים ,כביבול כעק פחד אלקי ,וזהו גם כן
הברצהעלכן קראולימים האלהפוריםעל שם הפור,
כי הפורהיהעיקרהישועה וכנ"ל

מאמר ה
הפעם שדה

נויבתרפירהטנוסחההודאה המתוקנתלנומאנשי כנסתהגדולותומיודעי
בינהלעתים שבטיששכר,ואגביבוארובזה כמהעניניםמדבריחדל,
ונקראהמאמרהפעםאודה.
א) שמה ההודאה המצויה בידיה (היינו עם מסח
להניסים שאומרים גם כן בחנוכה) הנה
"ט בה מ"חתיביןמניןחיי"ם ,להורות שיצאה ממות
לחיים ,כענק לשח חז"ל (מטלהיד) ממותלחיים לא כל
שכן ,תדבר בזה עוד אי"ה ,ועתה נבא לבאר טסח
ההודאה*)

פנים לגרסו בהודאה דפורים וכששר יתבשר אי"ה ,אגה
יהיו 9תיבזו ,הנהיהיה שלפי הפחסן שיסד (עצריפוחת
זכור שדק גוצה תכלית שבשים נתלה צלושהישג
י
ש
ר
י
כ
ו
בוח) עפעא מן פפוק שסהר ג א) זהר הדברים האלהגיל
המלך אחעעדוש את המן וכה שדיתלו את המן הםעי
שי ,ש ת ש ש החיש  9ף ק מ
**8
השרק"9א,ח %תכ*ת שאש נשה תה לרש
מיש בשתה 9ימה

מטם תרוס במסח ושלהנסיםגםכןתיבותוי
ל הנפלאות
כסו שנתשר במאמרי ח18ה (פשפר ד ס שיש

ב)ועלהגשים.כןצריךלומרחשלבוי"ו,כמושכרובתי
במאמרי חטכה (8מר ד חשן ב) דקאי על
ברכת ההודאהלעילנודהלךונספר רוכלתךעלחייט

*) הג"ש

א) שין

פשי

ב ובגמחת כוצנה ,ושחן
ידסימןי

במדגר רבה
פץרשש".
כסאדודדרכן 8וש

יש

"

וכו'חשלהנסיםוכום

הנמים

בנבי

מאמריחרשאור,מאמרה,הפעםשדה

ן מה שכתבתי במאמרי חטכה (מאמר
0הנצ"מ.עיי
ה) שורש תיבת
ו) הלל והודאה
נ"מ עלפי דרכי פרד"ס ,ונט(ל1וימר עוד,ידחעהענין
נם דבר מוגבה לטעלה מן השכל חמופבע בתוך
חומריות הגוף ,זה אינו נעשה רק לגבראל שהוא
מפאת שורש נשמתם מכהם ד ד) ואתה הדבקים בח'
אלקיכם ,וחם עמומיםמני בפן %ם קבנים אתם
ליקי אלקיכם ,מח שאין כן לאומות העטם לאיארע
להם נס ,הבן הדבר,וכיון שהנם חוא רק מצדבחינת
חנשמח ,הנה נקראנ"פעלפיפפריצירה("5ה)המליך
אות נ' בריח וכבר ידעת (בתות 5ג ):דבר שהנשמה
נהנית ממט %א הגוה מסיה שש 0הטליך אות ס'
בשינה ,והנח חשינה החש גם כן לצורך חנשמח
א 0בידךאפקידרוחי הבן,
שתעלה לשורשה (ש"שי
ואם כן באותנ' ום' נבראו אותן הב'מנהיגים אשר
חם תשם"פי הנשמה ,על כן נקרא הפלאשנקישה
דוקא לישראל שחוא פפאע :שורש נשמתכן הנה
נקרא נס.
ד)ועל ח5ורקן .חפורקן ההש לשת תרגום,עיי
ן מח
שכתבתי לעי
ל במאמרי חטכה (מאמר ף)
ה %והודאת
)0ותבין חיפרו

י

(5י

ה)ועל חגפורות4עיי
ן מה שכתבתי במאמרי חטכח
מאמר חנ"ליובטן דא ובכאןיצדק הדבר מאד,
דלפי מח שכוזב מרן האריז"ל (ולע"ה שי"ג )1"5דיגמן
וחכמיוויועציו וזרש אהנהןחיו קליפותנדגלותוהיו
יונקים מן שמרי חנבורות דמנצפ"ך ,המן חיח יונק
ק מ"ג וזרש מן צ' ,וחכמיו מן פ"ך ,ורצו להשליפ
הדינים והנבורות על ישראל ,והש"י הפיר עצתו
תמתקוהדינים והגבורותמן ישראל ,והואעלפי מה
י הפורים (סימן ח')
שכתבתי לעיל במאמר ו)ימ
קראולימים האלה פורים על שם הפור ,חנח בזמן
חפור חםחיהזמןהזעםוהדין ,שמח לא קראוהמועד
שם הארועה(,עייז מה שכתבתי כמה פעמים),
וכנצבט שם דחנה חגבורות הם מנצפ"ךפ"ר,וישראל
זה עבודתם להמתיק הדינים בחכהשכשז החמדים מן
אות ה דכורא (חוש שש) אשר ממנובאים החפדים,

עי
ב

י

חרה שוי משמר סימן כ4
5ע*8יס"%טותפשורדטעעונ

יקטשכר

והנהגםבעתתזעםחסדיי"י לא תמו,הנםשממחייבו
שונאיהם של ישראל ,ורצה וצק עם אשתו וחכמיו
לחגביר עליהם הדינים דמגצפ"ך פ"ר כי הבחייבו
בדץ בעוה"ר( ,וכח חמן עם אשתו חץכמיוחית גד%
בזה,לחיוכיםיתקיםמןשמרי תגבורות) ,הנהחמניד
םר*ה1ית אחרית מיבב ח"פועח מבהקשיים תכנים

בלב חמןשיעשת תדברעלפי חגורל וקראוחו כלשוט
פור ,חללידי זח עלוטת לרצתיפני
ו יתפש ונזכר
למעלה,איפר ישראל זחעבודיכם כל חיום לחמתיק
ם חסדי חף וממצווח
חנבורות פ"ר בחמשיךטייח
יזח נמתקוהדעיםמןישראל,וחנבורות
פער,ועליד
חיוחליםעל ראשחמן וכתדילית,עלכןקראולימים
חאלה פוריםעל שם הפור,כי בעודזמן הפור נצמח
חנם ,הבן ,ממילאהרי שלךלפניך מה שאומריםעץ
הגבורווע הבן.
ו)ועל חתשו:ףת 4כבר קדם מאמריטנ)חחיוקבין
עזרתל"פועח( ,חגםשלדברי המדקדקיםתחש
מן השמות חנרדפיג עם כל זחאין דברריק בלשת
חקוד '1,פ תיו
קם גם בשמות חנרדפים כאשר
נתבאר בדבריט במקומותרבים) ,והוא,ישועה נקרא
כשחמהשיע פהפיע אחר חצעקח ,כשצועק אליו

י

המצפרך והוא מושיע( ,כענין ינהם ננ נק צעקה
חנערה המאורשתחשין מהשיע לה) ,אבללליון עזרח

חוא כשהעתרעוזר מעצמו קודםשיצעק ויבקש ממנו
חמצפרך ,בענין הבפחת חכתוב ("8צ"  8טס והית
פרם יקראו ט'*) ,וחנח
הד"ת
אמרו בגמרא (אית נה 0חתיארים כרוכים אבלט
פעם אחת חוררךחעי
ם 5נת 95מר
בפשל
למפרוגזרותעניתוירדו (שאים כס תחשה
י
ת
ר
ז
ע
ל
שתקנו
'
להםגשמיםבעלות תשחר ל%
קודם תפלתםסברושבתא %ט%ת שהנהגעזרתאבותי%
דצבורא הוא ,אמר להם לתם "ו8ל
שאין זה שבח ,רק הוא
מן
יח
ידברע2חצותי
פשל לאדם שפל שבא דור חרר,א
לבקש אפח דבר מן המלך ,ראת הטלך שרוצח לכפם
לבקש ,אמר חמלךלעבדיוהשולו מבוקףשו ולאייע%
לתופיןדילי,הגובפעםאדעךנזרותעניתעלחושמים
וחתפ%ו והתעש כלחיוםהמשירדוגורמיםעד הערב
חנח סברושגחו שבחאדצב%י*ג אטר להםשאין ות
קיבה ,רקכהול לסלך שאמר אלהעזנולו מבוקק%עד

"

:י
4
"ת טח
ינקני

שיאק

בני

ט8רחרשארר,מחפר ההפעםשדה

שיתמקמק תשחר כך הבולו,ומקוציוחיכידמי שבחא
דצבורא ,אמר משיב הרוחונשיבויקא,ומוריד הגשם
ונחית מפרא(,כיזה מורה אשרהש"ינם פרםיקראו
בורא להם הנטועה ,אבל עריכיםעליו דברי דודים
ורוצהלשמועדבריהםכעניןמנמותט ).הקב"ה מתאוה
לתפלתן של צדיקים) ,וככה פירושו הראשונים (פושי
פ שפות תשקוחית פרם יקראוחשני אענח (אבל)עוד
הם מדברים(כי הםאינםיודעים אשר כברעניתים
ותקנתי להם התשועה ,ש ט הם מדברים בתפלה
ובקשה) חשני אושמע (וכשתתשע בדבריהם וחתלתם
ואינן מאותן הסוג שהמלך מצוה לעשות בקשתוקודם
שיקראבכדי שלא יכטם לפלפקכידבריו לסשטאעל
המלך) ,וכמו כן*ירוש הרב האלשיך (השהם ד ט) בצר
הרהבתלי (כש"ש לי איזה דוחק מאיזהענין אני
יודעכי הרחבתליגם קודם התכלה,אבל)הנניוננטע
תפילתי (והעגןלי מבוקשי אחר התפלה ,בזה אושכי

מצאתיחןבעיניךוערביםשיודגיי).
השגה בזה הנם דרורים הנך רושה נם ש*י*שופי

הדברים שהש"י הכק הרפואה קודם למכה,

ענין מרדכי במעשה דבגתן וחמש כשחר ט כקויככוב
בסרר דברי הימים לפני המלך ,וכן כל הסיבובים

שסיבב היוצר ברגושית חסגיד מרגושית אחרית

י זה בוטן אסתר לבית המלך
שנהרגה הגתי עליד
,
ם
ע
ז
ה
ד
ו
ע
ת
ע
להציל את ישראל ב
ואבאר לך פרפ
י (טפשץ
אחד לדוגמא ,מה שכתב הרב בעל מעשיי"
יזף לקוף ברסוקי הטגילה ונסתר ש י 0ויאמר המלך
לחכמים יודעי חעתים כי כן דבר הסלך לפני כל
יודעי דת ודין( ,זהאין לו ביאור לכאורה מהוכי
כן דבר המלך וכו') ,ואחר כךויאמר ממוכן (זה המן
ינן) לא ש השך לבדו וכו' אם
"
י
עללדעהתסלחךז"לפו(בטס
ו
י
נ
פ
ל
מ
ב
ת
כ
י
ו
ת
ו
כ
ל
מ
א
צ
י
ר
ב
ד
בדתי
פרם ומדי וכו' ,מהראוי להרנבוט ,הנה עיקר עצתו
היה להרוג את השתי ומהו הנרצה בדבריו יצא דבר
מלכות מלפניו ,וגם מהו הצורך להכזיב בדתי 5רפ
ומדי ,ופירש הרב הנ"ל ,ויאמר המלך לחכמים וכו'
י דתודין,הכוונה החש,
כיכן דבר המלךלפגי כליודע
יהחכמינוהרי מלך
את
דמבאר לטההוצרך לסמאל *
ת ח ק ודבר מלך שלפח ומי יאמר לו מה
הואיריא
תעושה ,לזה אכשרכי כן דבר הסלךלרני וכו' ,רצ"ל
כןהיהדתי 5רםומדי אשראפילו דבר הטנע לכבוד

יששכר

ות

המלך לא היה יכול הסלך לש*ופ בעצמו רק היה
מוכרח להקריב את משמפולדגייודעי דתודין ,והנה
אם היה נשאר הדברכן בדתי סרס ומדי ,הנה בעת
אשר הגיע זמן המן הרשע לאבדו מן העטם כרגע
בציווי המלך ,הנה היה המלך מצפרך להציעדבריו
לפנייודעי דתודין ,ובודאי כרי הפבעהיו נושאים
לו*ניםכיוןושהיה גדול על כל השרים ותעמים ,מה
עשה ה5ו8" %ועווע הקדים

הרפחשה כשתר

א 00

ויאמר ממוכן(זה המן כרה לעצמו שחת)וכו' אם ש

המלך פוב יצא דבר מלכות מלפניו( ,רצ"לאין זה
כבוד למלך שיצפרך להשאפו לנשאל אוןפייודעי
דת ודין ,רק) מהיום והלאה נשחפה החוק והדוק
אשר דבר מלכות יצא (הדין) מלצניו( ,ולא יצפרך
להתייעץ עם שוםדיין) ,ויכתב (כן מהיום והלאה)
בדתי פרםומדי (אשר המלךיעשהדין לעצמו כמהשר
יחפוץ),וייפב הדבבלפני המלך והשריםויעש הסלך
כדבר ממוכן(,היינו שנכתבכןבדתי 5רםומדיאישר
דבר המלכות יצא מלחניו) ,הנה פובה גדשה העל
המן בעצתו זאוג בהניע ומט שיתעקר מן העתם
כרנע ,הנה הם ז ק והשמר הסלך תלוחו בלי
שום הלמוכהות הגאלהליודעי דתודין,ויתלו אתהמן
כרגע ,וששמד ח כן יאבדו כל אויבךי"י ,הנח
כתבתי לך פרפרת נאה לדוגמא אשר ההחשלישועות
נהגה ג לק לאעינה מלבו ,ומאז ומקדםהכין תשועות

יק

שיי

ישראל.
ה כאשר מטבונן בדבריט זה כמה במאמר סף)
ועזנ
ימי הפורים ש כן קראולימים האלה*ורים
ש שם הטר,כי השרהיהעיקרהישועה אשרהש"י
י זה
סיבבשיהיה גזירת הרושע שידי השר ,קליד
היתה סיבת התשועה ,הנה כתבתי לך שם מגדטת
ומעדנים ינעמו לנפשך ,הנך רחשהאישר הש"י גם
פרםיקראוהכיןתשועתגבראלבכלאופניםהמועילים,
ואף שפיכןלחיבת גבראלעםקרובולהודיעחיבת
אב לבנים אשר הוא מתאוה לתקלתן ,חנה הניחם
בצעראיזהימיםעד אשר התפללואליו ית"ש ,בזה
תפיהדים ,דחנההש"י הכק
נארדעביערבים
י
י
ש
ישועתם מקודם חשף *%י כן הטחין כבישע עד
אשר יתקשו אליו ,כענין שאמרו """ש בי)י21תי
בחגוי הסלע וכו' הראיני את מראיך השמיעני את
ד ערב ומראיך נאוה ,והנה זטר תזכור
ק~ךכיקי
8ת

322י

מנזמריחדשארר,משמרה,הפעםשדה

את אשר הקדמתי לך החילוק שבין עזרה לישועה,

עזרה הוא כשנעזר המצפרך קודם הצעקה ובקשה,

ונטועה הוא אחר הבקשה וצעקה ,והנה בכאן אנחנו
מודים ש "תשקוקהיינושהקטיעלנו אחר הצעקה,
הנם שהכין ישועתו טאז ומקדם עם כל זה להודיע
חיבת אבלבנים הנהכביכולהמתיןעד לאחר הצעקה
וכנ"ל.
ז) ושזה "ט לפריט (אסתר ד א) ומרדכי ידע את %
אשר נעשת וכו' ויצא בהוך העיר וצעק
זעקה נדולה ומרה ,הנה"ט להתבונן מהוומרדכיידע
וט' הוה ליה למימר שמע או ראה פתשנן חכתכ,
ג' דמשמעדמרדכילבדונתוודעלו ,הלאכתיב למעלה
סקוהעידשיטןנבוכהכהטמע דכלהעם אשרבשרטן
(י
נתוודע להםכיון שניתן הדת בשוטן ,מויזעק זעקה
וט' על זה התעוררו נם כן חז"ל בנמרא
)%
(ס4ע"
י אמר ,וכוונתם ,דחנה לא נאמר ויצעק אלי"י,
כיש
אולפריט מה הוא הלשון שאמר בקול כמו בכל מקום
בטובי קודש ,וכאן לאפירוט רק סתםואין זה מדרך
החכמים לצעוק מכלי ניזרת( ,והנה החכמים דברו
מזה ברוח קדשם) ,והנהאנןגימא קרוב לפשופועל
י דברים הנ"ל ,הנה קייטא לן יחספסו עפא ל"ד ח"ה)
8
הקץ יפה לבשמים ,והנה הנם שהאמת הוא כך
כמשופו עם כל ,ה בכל דבר הנקךטהיי
ט רפיזא
דחכמתא ,ויש לרמז בזה ,דהנח הצדיקים נקראו ש
שם הבשמים ,כמו שאמרו רז"ל (מסעה ינ) ההדסים
איטר במצולהיזכר" א ח)אלו הם הצדיקים שכל העולם
נהנה מריחם( ,ועיין מה שכתבתי במאמר ד' ימי
הפורים
קמענין חרט הריח שלא נתפנם כל כך
"
ט
(
מעץ הדעות ש ק הש דבר שחנשמה נהנית ממנו
%א הנוף,עיין שם בענין חדש אדר שהוא בחינת
בא הרמז הקץ יפה
ן שם ותבין),
חופם,עיי
לבשמים (היינו הצדיקים) ,הנם שהש"י מקיים בהם
והיה פרם יקראו וכו'ומכין להם הנטועה קודם ,עם
כל זהאין זה שבחםשיעזור להם קודם קריאתם כמו
שאמרו בנמרא שאץ זה שבחא דצבורא,כי זה נראה
שאין הש"י חפץ לשמוע דבריהםוכענין ואמרוכהטל
לסלך וכו' וכמו שכתבתי לעיל ,אבל השבח הוא
כשהש"י מכין הנטועה נם טרם יקראו אףעלפיכן

יזה

ג) שגן מרץ ש' שלחסיטן קסם פ'תיש סעררלף.

יששכר

ממתיןבישועתועדעת בא ק %צעקתהצדיקיםלפניו
כיעריביםעליודבריהם,ועניןכזהיפהונאהלצדיקים
כי זהיורה ש נודל אהבת הש"י להם שהחש מתאוה
לתפלתן ,וזהו הנרמז ,הקול(היינו הצעקה והחפלה)
יפה לבשמים(היינו הצדיקים) ,והנה הצדיקים הללו
בדור ההוא מרדכי ושסתר חנה הםנרמזים בבשמים,
מרדכי מן ההורה מר דרור (מתרנמינן מרי דכי)
כנודעמדברי רז"ל ההגץ קלס) והדסההיא אסתר ,תהו
שנאמרומרדכיידע אתכל אשרנעשה(,הייתשהש"י
הכיןהישועווע ובפרפלפי מה שאמרובדברי הנמרא
(מסלהיג) הקציף חקב"ה עבדים ש אדוניהם לקסטות
נםלצדיקוכו' שנאמרואטור ג כב)ויודע הדברלמרדכי,

(עיי
ן במאמרי חנוכה מאמר ד' הלל והודאה (סירו
י
,
ו
נ
ב
ה
כ
ו
ה
נ
ה
ר
ו
פ
ה
,
)
ן
י
ב
ת
ו
ן
כ
ו
)
ו
גדר
מרדכי
בעניני

ידע אתכל אשרנקיטהונכחהיהלבובפוחשח"טועח
מוכנת מאת הפעל "טועווע אבל אףעלפי כן ראה
את ישראל נתונים בצרה נדולה ,והבין שהש"י חפץ
יפה לבשמים ,וזה הוא שבחא
לשמע צעקתן
י
ק
ה
ש
ק
ע
ז
י
ו
דצבורא ,ש ק),יעא בתוךהעיר זעקהנדיה
ומרה (שהק %יפה לבשמים ,היינו הצדיקיםהיו
מרדכי ואסתר,נדיה רמז לאסתר הדסה ,שהדם הוא
משולש,ואין
פחות משלשה ק,ומרהרמזלמרדכי
ידי
אמרהזעקזעקהנדולה ומרה) שהקול
נן
פרדרור,עלכ
יפה לבשמים הללו ,הבן.

ח) לעל הנפלאות .כבר כתבתי בטאמרי חנוכה
בטאמר (ד) הלל והודאה (סיט  )1דלא
טטצא זאת הנירפא בכתבי מרן זלה"ה וכן בספרים
הקטנים ,ובימי הפורים אפשר לנרום אותה ,ובאם
נורסין אותהיש לפרש ,דהנה נפלאות יתפרש בלשון
הקודש על דבר הנבדל מעולמות הנבדלים ואינם
מבטנים ,כענין שאמרו ("וגת ינ) במופלא ממך אל
תדרשו( ,שעד הכלטרם וקדרה ק) דרש הוא בבריאה,
קניני עולם האצילות כביכול הוא חטמו חד בהח
נקרא מופלא ,וזהו שנאמר במופלא ממך(עניני עתם
(בדרך דרש בבריאה ,נראהלי),
אצילות) ,אל
ויתפרש אי"התדר
כק
בומ
יום אחה על כן תרנום נפלאות
פרייכן ,רצ"ל שהוא טופררו ומובדל טן הננכלהאינו
מהרג והנה אמרו רז"ל (יוסט כס ).למה נמשלה אסתר
לאילת השחר ,מהאילת השחרסוףהלילה,אףאסתר

טוף

בני

מ8ףיש

ארר ,פצוה,הפעםכתא

סוף הנסים ,ובמקומו פירשטק היינו אסתר היתה
סוף לנסים המופלאים והתחלה לנסים המלובשים
בפבע ,וחנה הנס הזה היה מלובש בפבע חשףעלפי
כןהבינוכלבאיעתם שהוא פלאוידי"י עשתהזאיע
עלכןנקבעהדבר לדורותעולםלידעולהודיעולהוודע
י אורך גלותיט באין נבחשה ואין פלאות
גם כלימ
באיתגלייא ,וכל הצלתינומןהשבעיםזאבים בכלזמן
י עשתה
ועידן הוא בלבנת הפבע ,אףעלפיכןידי"
זאועכענין שראואבותינוכיסימרדכי ואסתרשהיה
הנס בהלבשת הפבע ואף עלפי כן לא היה שום
שופה בעתם אהגר יאמרכי החש רק בפבע ,אם כן
היה הנס ההוא נס ממוצע ,התחלת הנסים הנסתרים
ומלובשים בפבעוסוףהנפלאווע (והארכטכמקוטו (חק
טיפפ עןבזמניקריאתהמגילה ,התחלתזמןקריאתה
קנס ).והעגלות לנו
ביום י"א בגימטריא ו"ה
"
י
א
(
ולבנינו (צוים כס כה 4והחשזמניהפרזים שהםמנעים,
עד סוף זמנה בוא יו
ם פ"ו בגימפריא י"ה 5א5
הנםתרווע והחש זמן המוקפין שהם נסתרים ,הבן,
והארכטהענין במקומו),עלכןהיה (טנא צ ).מפלת
המן בחג הפפח זמן הנפלאווע להורות עם היות
שהיה הנס בהלבשת הפבע ,אף עלפי כן הנה נודע
י נען
כי מ 7הנפלאות החש 5שע" סו ע) ונודעהידי"
עבדיו וזעם אתאויביו,הרי שלך לפניך ,למאן דנרס
בהודאה תצל הנפלאות " 2לגורסו בהודאה דפורים.
פ)ועל חמלהמות .המלחמות ו" 2גורםין הנחמווע
עיי
ן מהשכתבתיבמאמריחנוכה (מאמרד'
ה %והודאה (1ק אשר הרכה מהקדמונים לא רצו
לגרום על הטלחמו1
"ע שאפילו חרב של שלוםאין בה
ו
שבח כל כך,ועיין מה שכתבתי שםדישידיםורגלים
ן שם,וביותר בהודאהזו דפורים ,הנה
לנירםאזועיי
מלחמת עמלק החש מן המצוהעליט בהערהלג' מצות
במחשבהודיבור ומעשה ,והחש מלחמת מצוה (הוא
י"
ת
אפילו חתן מחדרו וכלה מחופריה ,שפיר " 2להודו
יהלל ליוצר בראשית שזיכה נען אבותיט גםבימי
י ללחום מלחמות מצוה
עניים בנלותלקיים מצותי"
ם
ג
המלחמה ,מיהו מאן דגרם על הנחמות כן
יש לו פנים כאיכר פירגנתי בהודאה דחטכה.

יי"י

ד) סרטטבתמאמרדפערפב

יששכר

טפ

נטשחאג .ח%
י)שעשית לאבדתכםר
שיבםהוחדחאי
ה
ב
ו
נ
ח
ד
ב
ט
ההבאר הי
ת
(ששפי
יא")איןמןהצורךלכפול.
יא) מה שכתבתי בהודאה דחנובה (פש 1ד טבעי
תיקת חמשה לשתות בטסחעלהנסים
ננד ד'מלכ
טיאו"תונלווההשריריינלווהמצרים ,והנהאי
ו
ס
כ
ם
ג
ת
ו
א
ל
פ
נ
ה
ו
ז
ץ
ה
ה
א
ד
ו
גרסען בה
ן
כ
שכהבתי
ל
"
נ
ה
ם
ה
ת
ו
י
ל
נ
ה
ד
ג
נ
ששה
לעיל הנה
לשוטות
ואחרת
היח)יום בואגוגעל אדמת ישראל,
שבכולם לחזאלי
עיין בתרגום המיוחסליחצען בפסוק (הקיא כו פ)חשף
גם זאתוכו' לאכחשסוציםהמשגעלתים,ועיי
ן בתלמודא

י

עיין

דיר
ן (עמלה טנ4

יב)בימי מרדני.בימי מרדכי ראשי תיבות מ"ג
ן מה שכתבתי בהודאה דחטכה
עיי
ד מא ק מה שכתבו המקובלים שכל הנסים נעשים
י שם מ"ב כדכתיב (שאש 0לערפה מלאות
עליד
,
ב
"
מ
א
י
ר
פ
מ
י
ג
ב
ו
"
ד
ב
ל
ל
ע
ת
ו
גדול
כןראימי תיבות
בימי מרדכי בימי מתתיהו החש נרמז שם מ"ב,
ריין מה שכתבתי שםענין מעשה בראשיתוענין
התורה,איןצריךלכפול.
יג) ומרדכי,עיי
ן מה שכהבתי בהודאה דחנוכה
(פשקך

יו

(פשרדסיפן ט0כל רבךנסיי לא במקרה
החש,ומהראוילהתבונןמפנימההיה שםהצדיקהנחשל
הזה מרדכי ,והנה במדרש פרשת תרומה הפ"ר ט 0
דרשו חז"ל בפסוק (טש 4כב ק נבחך שםסעיפך רב,
נבחר שמו של מרדכי מעשרו של המן(,חשי"ה נפרש
המדרש הזה) ,על כלפניםיצא לט מדבריהם דשסא
גרים ,והנה זה יצא ראשונה לדרסם בשם הצדיק
מרדכי ,הנה אמרו רז"ל (8ה4ן קלט).מרדכימן התורה
מנין ,נראהלי שאלתם בזה דאי אפשר לותרוראין
טזהרטז בתורה,כית (שקבלת) (שקבץ]הרירהכטןד1,
י הנם
ב11צר שאת מבלי מדדעה ,הדור קבלוה עליד
הנעשהעלידי הצדיק הזה ,הנהבודאי"פ בזהאיזה
רמז בתורה ,וקבלורז"ל 15לע קצ0שנרטזבמממנישמן
המשחה ,והנה לא לחנם נרטז בשטן הכמפחההנעילה
לספוח ולהצעיר כויר כהונה וכהר מלכווץ והנה
(אבות דיו5ג' כוזרים הם ,כהחנה ומלכות וכתר תורה
גדיה מחם,כיכתרכהונהומלכותבאבירחיה,דהייט

סי שנמש"

גשמן המשחה לסלך או לכחן הנה הוא

גירושה

בני

פצריש

אדר ,פצלה,הפעםאצדה

בירושת לזרעו אחריו ,מח שאק כן כתר תורהאין
צריך לשמן המשהה ונהר* ח תורה צוה לט משה
סורריהוהיא (לכל) קהלת יעקב ,והנה בימים ההם
בזמן הזה בעוה"ר נתכפל כתר מלכות שירש דוד
עד אשריחזיר הששי העפרהליושנה בסהרהבימינו,
וכן בתר כהתהביק שבמלעבודתבית הטקדש ,והנה
בגלותיט כאזכן עתהאיןלנושיור רק התורח הזאת
שהיא ירהשה לכל קהלת יעקב בלי השסק ,והיא

העומדת גםכן במקום כהו המלכות במה ראת אסר
(%5י ח ש)בי מלכים ימלוכו ,ובסקנע העבודה של
הכהנים (הקראז לס זאת התורה לעתהוכו' (מטיתקי).
כל העומק בהערת עשה וכו' ,וכתיב (טלאם א הס בכל
מקום סוקפר מוגש לשמי ,ודרשו (וטית ואס אלו
הלסידי הכמים העומקים בהלכות עבודה בכל מקום
מקקהעליהם כאילו הקריבו וכו' ,והנה כבר כתבתי
לך שמן המשהה מקדש המקום והא"ב אשריירש
הבתרים של מלכות וכהונה ,מהשאיןכן בתר תורה
אין צריך למשיחת שמן המשחה ,רק כל הרוצה
טקטיתיעקב לזמתבו הנה הכתר ההואלולסורריה,
איוסד לו נם כן במקום נתרי כהתה ומלכווך והנה
גם בנלות בבל שתשפלו אז כתרי כהתה ומלכות
נשאר הקללםקיים רק על עמוד התורה.
והנה קליפת עמלק בן בט של קףשו ,זה דרכו %

היום להזדוונ לישראל בהצמרפין ידיהם מן
התורות כסו שהיהכראיניון רשעתו (ושצת ט )8ויבוש
עמלקוילחםעםישראלכרבידיםדרגנובו ומשוהן
הא"ב נו"
כשרשידיהםמןהתורותוהנהזה
קזה"י
בימצררדהכיכמדעה
קהילות כרבים ועפק עמהם
ל
מר
(8מי 4שז ).ושבם בעת הזעם בבחש ההן אליו ביום
התעניתעפק תוצרהעםהתלטידים,והריר כח 0והיא
שעסדח ננד המן הרשע הבא מן עמלקאישר  %כחו
נרחיקידיםמןהתורה(,לי"19וק5 5שמ0והחשבצוואת
עשו וקיט שציוח לו להזדווג לישראל בעת וכוץ
ש פדמ
ומהצר יתבאר להלן אישה ,ש ט
גרגרה ונרמז
פטמני שמן המשהה ,להורות
שנשגבהחקי
ת בתר התורהשאיןצריך למשיחתשתן
הבהטחה,ונרסןביצרה ושאות ל פסבתיבתמ"ר דרושר,
מ"רבנימפרהשעמל"ק,שעלידי הנצרחששעפקמרדכי

אצי

")

ים

ש5ז השש הדש מאמר פש5ני
ף 8חש"נוש"ב

י

ין2עןכ*ר

נעשוישי %דרדורוחושי מן קלתות עמלק זה המן,
ההודסתרגסינןסר"ידכ"י (אוסימואדכי"א) ,ובאת
הקבלה מדדכ"י מ"רדה"י,דכ"י לשה בהרה ,שהש
בתורתו היה ספהר את כל אשר התעוררקליית
עמלק את סרהבה הפסאהבכיסופים,עדאנצרביער
את הברכבה שסאה מן חארץ הבן עם עשרת בניו,
כי (4צ טירה פשק בקדושה הם עשר %א תשע ,עשר
המש אהד עשר ,אבל בקליפה בל הלגופיף גורע הם
אחד עשר ,ההו סרדכי שמא נרים ,סרדכי ,מ"ר
בגיספריא עמלשק,דכ"י הואהיה ספהר בתורתו את
אשר פימא עמלק כאמור לעיל ,הבן הדבר ,ועוד

יתבאראי"ה.

יד) עור אבאר לך שם הא"ש סרדכי ,הנה הוא
סיוחפ במגעה (הנכתבת ברוח הקודש)
בסדת כ %ושרפ וכ,%היינו (אמתי  )"4א"8יהודי
היה כ ,%השסו ממדכי פרפ ,א"8ימיני כלל ,והנה
כברידעת קי"ג סדות המקובלות בתורה שבעל פה
וכתהיה התורה נדרשת בה4הן המה ס8תחות"ךרר
דימדם בגבהי מרוטים י"ג סדות של רחמים ,היער

בלמיךתאדםמדתקלוחוטרטעוררמדתאי
 ,כאשר

אסר הקדהש מהרס"ב זצללהשה ,אושר משה התפלל
(במהור יב יק 11ל נא רפא נא לה ,ורצה להחשיך
רשאית מסדת 8ל,אזי צוחווהש"י %סוד קל וחומר
י זהיישוך סדת ,%
(שם  )9חשביהירק וכו' חלליד
וכןבשארי הסדורןוהנהלפיזה סדתכלל וקרפ וכ%
ננד סדת רב חמד ,והנח החקוק שבק מדת החסד
דגתו
למדתרב חסדעייןבדבריתלמידי הבעש"פ(דיי
שע 5י 08מדת החסד החש דבר העתה על לב
ים לנשאלונותןלו בחפר ,אבל סדת רב חמדהחש
הד
שא
לה
כשטתן בחפד דבר שלא עלה על לב ,והנח כבר
כצובתי (גיא דוהמיו ש אסר חזא בנברא (4הא ע0
אמר ר' חייא בר אבא אטר ר' יוהד (על המקרא
משאר ב פקבימים ההפ ומרדכי יחטב בשעך המלך
קצףוכו')הקציף הקבשהאדוןעלעבדיולקףשותרצט
צדיק וסטיוסף שנאמר (הנאית 8אטס השם אתנונער
וכר ,הקציף הקב"ח עבדים על אדוניהם לעשות נם
לצדיק ו 130סרדכי דכתיבויודע הדבר למרדכי הוי
עיף ש 4חנח חש חלא התמסר הזה בעיני כל
בהשכחהחי מה חידש לט ר' יוחנקחמישיות השו
קודי ,שן למח
ידחציםום8ודפמים לס

בפקרסי

י9אשי

בני

פצהחיששי,פצוהחאששיח "שהטכר

קם

ובמרדכי אמריעשות ל5י מח שכחבהי יונה ,אשר מרדכי הניד ברוא
יוסף אטר לששות רצתציי
ק'לראית מעשתמרדכי דחכמהאלנימחי ,שהחש הזמרת אהה נם דברילאיט
נסהמיק ,מ חכתוב שחבהש
עתהעדייןעל לב א",8הבןהדבר.
דכתיבויודע תדברלמרדכיאיטמןהענין ,וחוחליח
להביא קצף בגתן והע"ג ,וביארתי הדבר ש*י מח ולנעתה תבין אשר שם חצדיק חטוט תא חיח
יעטיה
מדדכ"י בגיספר"ש ר*ב חמ"ד ,והנה מדת
שכתב חרבחחסיד חקדעהבשדבחחנואבמתןח(ללבאבדוונתךי,שע
א
י
ט%לסרטבפץ9המבשענייעומונדדיכי אם בחפקת רצת חאדת ,לא רב המד הש להתחמד בדברימטר לאעי
ה לב
%א
איש לסמאל,עלכן נמסר שמןבמנילח דכהצבח ברוח
אם
,
ו
ת
ב
ח
א
ץ
ו
פ
ח
י
ל
ע
אם
ב
כ
י
כ
י
ע
ו
צ
י
הש כי
תקודש במדת כ %וקרפ ובלל ,שחחש מפוטו לעורר
ד
ב
ע
ה
ש
ן
י
א
ח
ז
אם
שם,
ן
כ
ן
י
י
רצוט,ע
ע
ו
ב
ת
ת
לפי
מדת רב חמד,בין וחתרתן בדברויונעםלחיכך.
לורצת,והרצתשלותחש אצלהאדה,והאדתהחשבעל
חרצת ,וחנח תביןחעני 4האדם כשחש ח"ו באיזח פו)עוף אומרלך,מדדכי חנהעמדלנכדהמןקליקת
עמלנן (ב"ר צש ב) נמירי ראין עמלק ט5ל
מעייסורים חנה בודאי החש מצרה ומקוה להוושע
ה
ת
ר
ט
ו
ש
,
ל
ח
ר
ו
מ
כ
של
ד
י
ב
ח
י
נ
ב
אלא
יהושע
קהיסורין,כעניןיוסף שהיתבבית חאפרים בודאי
בני
ל
כ
ב
שא%חיומבניה שלרחל,והנחהעישה המלחפת
היה במחשבתו ורצוטשישתהו השםית"ש שהמשמן
יאיזח סיבת ,חנח תזדמן חש"י שלעמלק,בני רחל חסהחפושיםוחעהשיםובנילנאה
בית האסוריםעליד
הרצת) עלעבדיו הם המצוים ,באשר תראה (שטת ת קויאמר משה
סיבח שהקציף ארת (שחחש
בכדי לעשותרצתצדיק,והנחבמרדכיהיתדבר שלא (מבני לאח) אליהושע (מבני רחל) בחך ל 12אגשים
עלת על לב ורצת,כי לאידע שוםבן אדם שתהית המש הלהם(יעזהבאלעל)בעסלק 4אםכןוהשחחמשיך
גזירת כזאתרקחמגידמראשיתאחריותוחומקחש"י ויחחשע חעה8ח,וכן ששאל(מבני לשח)אומר לשאת
ח"שועה,וזהו נקראנם דבר המונבח ומורםמן חרצת (סבני רחל)  8"885סו  9שתי שמ הי למשחך למלך
וחמחשבח ,והיהה הזרתת הישועה שתקציף עבדים על גבראל וכו' חצתה לך והכית את עסלג 4אם כן
ושאינם בעלי רצת) על אדתיחם לתשות נם לצדיק שמואל(מבנילאח) חמצות,ובטא(%מבנירחל)ח5ועל
(דבר שלאהיהעדיין ברצת וממטבח) ,כן חבוש והעהטה ,דחנה עמל"ק בקליפת חחש מבחינת קמם
הפסוק ויודע חדבר למדדכק חייט מדדכ"י תצדיק תחש שחן מעי כישופים בדיבור ובמעשת ,בחינת
(8אא ש 9שחית מיהשבי לשכת חגזית ותבין בכל בלק (במעשת) ,בלשם (בדיבור) ,הקנח בלקק בלעכם
חכמת ,חית סהנונן בזח אשר בכאן הנה חש סיבה בגימפרקש רע"ד כמו לחבדיל לכ"ח רח"ל בקדו718,
בחיפוךמן אשרנעשתביהקהחנח חבץשתחש חזמ2ת על כן נקרא עש"ק (במצר ב 9 8סלך עיד מ והנח

עי

יך

יא

עי

בעי

עי

עיח

עדיי
ן ברצוןומוא8בי80 7אזר ג סם

נס דבר שלא
ויגד ((יחש 8ה 01חגדח חוא בכל מקום רזא דחכמתא)
להסתר חמלכח ,ובזח ישח לך קוט"ש עצומת ,איך
השתעו מרדכי חשפתרלהציל את אחשורהם ,הלא
קיימאלןיע" 1ג0חעכואםלאמורידיןהמשמקיין
 ,אבל

 0ייט שרא נטלא חשת 1ש18יש8שכשאשיסו,.ה""ישש
8הששאו

בכאן מדדבי הצדיק אכשר עמד ננד חצר חצורר חשן
עסוקי ,קרוליחיהודי (מזרעיחודהבני לשח) וקרו
ליחימיני(בנימיןבני רחל),הכי נקרא שמומדדכ"י
נקרא
בנימפריא לארח רח"ל לכפל שיש
מלך ער"הבי החש בבחינת נחש קמם חם בבחהמע
בלקקבלעיםבגימפרישעכ"ד,וביפלםסדדכ*י בשת
הסשה לו בנימפר"ש ער*ד ,למ"ח רח"ל.

עיק

בני

פשוריחושארה טפרגמגשהנקוות

י,טשכר

מאמר ו
מנילה נטמאת

נוידונרמעניניביאור כמהעניניםבפסוקימגילה הנקראת,ופרסומיניסא,
ומצוהעלינולהשיהבכלנפלאותיובפסוקימקראיקוישהנאמרוברוההקודש
וקיבלם משה מהרסיני(כמושכתוב בזהר (""ב ק?)8וקבלהיהודי
ם חסור ס כן)
דא משה כללאדיהה,ר4והגם שלאיבואוהעניניםעלהסדר,
א
מ
ק
קמא
דממי
לידינונכתבעל ספרחוקה,ונקרא המאמרמגילהנקראת,וגםכןידובר כמה
עניניםבעניןמצותקריאתהמגילה,וזמניקריאתהלמוקפין ועטרותוכפרים.
ב( 4ולמדו
א)מנילה נקראת בי"אוכו' בפ"ו(טוי"
לה מהמקראות) ,הנה זמני קריאת
המגילה ה'ימים ,בהן ק"ך שעורולהיותקימו וקבלו
היהודים ,קיימו מה שקבלו כבר מסיני,היינו קבלת
התורה (מחדש כמו שאמרו רז"ל (שבת פג)) ,ועל כן
(טסה סו) צריכה מנילה שרפוט כאמיתה של תורה,
ש טימני קריאתה תקנו ק"ך שעות ננד ק"ךימים
שהיה משהרבינו בהר לקבלתהתורה(,מימנאמילתא,
בחיבורא קדמאה היה זה הדיבורבסימןע"חמנין
מגל"ה)

ב)לעוד נראהלי ,דחנהיש בפרשת שפוט ק")ויבא
עילק קי"פ תיבין ,וגם תיבת ברפידי"ם
דרשו חז"לנטייתי')ברפיו"ןידי"ם מן התורה ,אם
כןלפי קבלתם הוא כמו ב' תיבות הוה ק"ך תיבונך
אם כן לבעבור זה היית שרפו ידיהם מן התורה
(שקיבלה בחפה בק"ךימים) נתנכר עמלק ,והן היום
מעלוה מחדש בזמן שיצא לאור מתלת אסתר ,הנה
תקשזמניקריאתה ק"ךשעורב
י לאיכרע הא ישתחוה (איש ג ק והוא
ג)וכפרזיט
לכאורה לתימא ,האיךהכנים את עצמו
במכנהכיון שהיה המן קרוב למלכותו וכתיב ישה-ש
ב ו) השבעתי אתכם בטת ירושלים וכו' ,והנראה,
דצנה ידוע (8יע "4להט  )""8בחינת נשמת מרדכי
מהארת יסוד דאבא ,והנה ידעת מה שכתוב בזוהר

ט"*נ ר ).בהגיע המתפלל לתהלות לאל עליט גואלם
צריכין למיקם קדם מלכא עילאה ,היינו יסוד אבא

המתגלה  48הנה מרדכי שהיה נססתו סהוגוצצות
 )8יטשרט""

שץ שמס.

הקדושה צריכין לקום מפניו ,והנה המן הרשע היה

הניגוד ,חלילה לקום מפניו ,הבן הדבר ,ועוד יתבאר
אי"ה

הוצומועלי ואל תאכלו ואל תשרע שלשתימים
לילה ויום (אזהר ד טז 4יש להתבונן מפני
מה צותה להתעשתג'יסיםדייקא ,הנה קרוב לפשותו
יש לומר דבג' יסים מעת לעת יש בהן ע"ב שעות
לעורר מדת חמ"ד ,אך יש להתבונן עוד ,דהלשון
שלשתימיםלילהויוםאיתמדוקדק,והוהליהלמיסר
שלשה ימים הגלשה לילודו גם מה שאמרה תיבת
עלי מהו הכוונה ,הלא מהראוי שיתענו על עצמם
שיעזרם הש"י ויצילם ,והנראה שצותה להתעטת ג'
ימים (ש"ש שנת *5ג) שבכל שעה מהיום מאירצירוף
הוי"ה אחת מןי"כצירופי הוי"ה ,והנה ג'ימים הם

ל"ו הויו"ת מנין מרדכ"י אמת"ר עם הכהל ,כדי
לעורר את שרשם במקום עליון היינו יסודי אבא
ואמא כנודע (פחתה ש"ס פץ) ,ולהיות כוונתה על
היפים זולת הלילות,עלכן פרפה השלשהימים לבד,
וצותה,וצומועלי,עלשורבטהובחינתהלעוררהאורות

העליונים ,ועוד יתבאר אי"ה.
י העתים (גסתו א יג4
ה) וששטך המלך לחכמיםיודע
ש
י
מה
ת
ו
כ
י
י
ש
מהראוי להתבונן
ליודעי
העתיםלענין המשפפ של הסתי ,ונראהלי עלפי מה

שאמרו רז"ל בזהר תשא(""ב רבייוסיור'חייא
שט"
הוו אולי באורחא וא' וריאקת
צפרא לאנהרא וכו'
אמר ר'חייא חמיאנפוי דמזרח דקא מנהרין השתא
וכו' בזסנא דשסשא נהיר עד לא יפוק ההוא ממנא
דפקיד שמשא טיק וט' וההוא ממנא עאל גו
ההחש זהרא דנהיר מארניה דשמשא ותמז שכיח עד

ש

דנפיק

בני

משףיש

ארך88 ,רהמגיהנקראת

דשיק שמשא ואתפשפ כשא וההוא ממנא איהו
שוידא על דהבא וכו' חשיגח כלחין לההוא דיוקנא
רתמןובנקודיןוסימניןדירתיןמקדמאימיומיןעתיקין
ינקודי ושכבטא לנשכחאשרין דדהבאוכו',
אזליוידע
עד כאן ,והנחלפי זה"ט חכמיםיודעי העתיםהיינו
יודעי העת וחזמן התנלות הזהב ,והנה המלכיות
מכונים בכתוב גם כן על שם המתכיות ,בבל ,זהב

ב לח) אנת החג ר"1א דדהבא ,מדי פרם ,כסף
רוטשש
שיחדוהי ודרעוהידי כסף וכו' ,והנה לפי הנראה
חכמים יודעים העתים הם יפעים אימתי שליפת
המלכות הנקרא זהב,חשימתימסיים שליפתן
י
ח
ת
מ
ו
שליפת המלכות:סף,והנהחסתיהיתהעדיין ממלכות
בבלוהיאהירטה האחרונה,ובהרינתהנסתיימהלגמרי
זרע מלכות בבל ,ונתקיים משען ץ כק והכרתי לבבל
ן ונכד ,על כן לגמור דין חטת .שאל
שם חטארני
לחטיםיודעיהעתים ,המחיודעים אם כברזמןכיפול
לגמרי למלכות בבל המכונה בשם זהב.
וע85יזדן תבין מה שאמר המן (ט5ר ג  )5הקדרת
אלפים ככר כסףוכו' ולא פסקליתן זהב

מךמכריםאלולפיהחשבון,אבלהמןהצרידע אשר
כעת הוא שליפת המלכות הנקרא כסף ,על כן פסק
ליתן כסף ולהגביר חקו כח המלכות השולפת בזמן
ההחג ,ובזה יונה לנו מה שנאמר במנילה במרדכי
(אותר ד ז)ויגדלו מרדכי וכו' ואת פרשת הכסף אושר
וכו' ,דלכאורה הוא ללא צורך ,ומכל
שהמלךשק
אמר המןל
י רצה ליקח הכסף,ולפי הנ"ל יונח,
לא
שכן
שהגידמרדכי לאסתר ש" 1חשש סכנה עצומה בדבר,
להיות שכפי הנראה היא בכוונה מופלגת מן הספרא
אחראלהגביר כח המלכותהשיפת הנקרא כסף

וכלתבונן

לפ 5זה גם כן מה שדרשו חז"ל(מתי
ה קג)

בפשק (הטלים ג) הקוםעלי 13אדם ,אדם
קטי
כן עמדשינו וה %נעשה
ולא מלך ,חלא המלך גם
פי דבריו ,הגם שההתחלה היתח עצת המן הלא
כלעניני המלכים געשה בעצת היועצים והשרים
ואףעלפיכן דבר סלך שלחת כ%אושריפקודויצוה,
וגם מאי נפקא לן מזה בהתקוממות אדם %א מלך,
ונאמד בזוע דהנה " 1להתבטן מה משמיעט בזה
דאחשורחט לא רצה ליקח גטן הכסף הלא היהיותר

י

נפ סולפג אם היה לוקח את הכטף חשף עלפיכן

יששכר

קש

ט)
הש"י סיכל עצהג 4אך החש מובן ,להיות (ב"רמי
דאברהם אביט בירר המלכיווץדהייט כשמתחייבין

חקו שונאיהם של גבראל אז המלכות השולפת בעת
ההוא מתקוממתעלישראל,והנהבזמן ההחשנתחייבו
שונאיהם של ישראל נמצא היה מקום למלכות פרם
ומדי הנקרא כסף להתקומם ננד גבראל ,וזה היח
עצת המן כנ"ל ליתן לאחשורהט כסף כדי להנביר
כח המלכות השולפת בעת ההוא ,מה פעל המגיד
מראשית אחרית ,הנה סיבב אשר אחשורחט המלך
אמר (אסתר ג " 0הכסףניזון לך ,הגה הכסף הוא כחו
וממשלחו והוא במו פיו אמר הכסף נתון לך ,הנה
הכניע כחו ומכחילתו ריכון איש אחר זרע עמלק
שאינו מחדל אז רק הוא א" 1פשופ ,ונםאינו מאומה
זו אשר מזלהאזברוםהמעלוותוזההיה הכנהלביפ%
י האומה
הנזירהכי לאנגזרגזירהעלישראלרקעליד
איטר מזלה במקקה בעת ההוא ,הבן הדבר.
י שהיה לנו
ובזה תתבונן מה שדרשו חז"ל לוליי"
בקום עלינו אדם ולא מלך ,וזה היה נסיבה
מאת השקי ,שאם היה קם המלך והשולט בזמן ההוא

אזי היה ח"ו פועל בדבר %א היה חקו תקומה
לשונאיהם של גבראל,אזי פעל השקיאיטראדהטורהש
נתן כחו ומכחילתו לאדם פשופ באומרו הכסף נתון
לך והעם וכו' וכמו שכתבתי לך ,הבן ,ובזהיונח לנו

מה שמרדכיצוה לספר לאסתר את פרשת הכסףאוטר
אמר המן לשקול ,דקשה מהלי לסיפור הלזה ,וגם
הלא לא צוה לסייםאיטר אחשורזש לא רצה ליקח
הכסף ואמר הכסף נהגן לך ,אך היה מרדכי מתיירא
אישר אסתר בחכמתהתבין כל זה ,באמור אחשורחט
הכסף נתת לך כבר נחלש כחו ותתבפל הגזירה המש
רט-צח להכניס עצמה בסכנה לבא אל המלךאיטר לא
כדרג על כן העלים ממנה זאו 4רק סיפר לה גחול
הסכנה העצומה אשר המן בחכמת כשפיו פסקליתן
כסף על גנזי המלך להגביר כח המלכות השולפת
הנקרא כסף ,ובזה הכנמלאאסריך רעדה ותכנים את
עצמה בסכנה להשלת גבראל ,הבן הדבר.

יכ5

עבדי המלך אישר במוער המלך כורעים
0
וכשרשוים להמן וכו' ומרדכי לאיגרעהמט
"1רטהוה,ויאמדווכו'למרדכימדוע וכו/ויהי כאמרם
אליויוםויוםהמש שמע אליהםויגהיץ להחן לראות

היעמדו

בנבי

מאמריחישארך,מאמרו,מגילהנקראת

היעמדו דברי מרדכיכי הניד להם אשר הואיהודי
משהר ג ב-ד 4הנה יתפלא כל כהרכיל בהבנת המקראי
קודש הללו ,א' הוא לפלא למה לא השתחוה מרדכי

לתמן שהיה קרוב למלכות ופקודת המלך היה
שישתחוו לו ,והאיך הכנים את עצמו ואת ישראל
בסכנה נדולה ,ב' אינו מובן הלשון לא יכרע ולא
ישתחוה ,דכהטמע לעתיד,ג' ויאמרועבדי המלךוכו'
מדוע אתה עובר וכו' הוה ליה למיסר מדוע תעבור

וט' ,ובאומרם מדוע אתה עובר וכו' כהטמע כאילו
שולל אתהאחרים,רעלהאחריםאיןקפידא אםיעברו

י'

רק הקפידא מדוע את"העוברוכו' ,הנה לא נאמר
שום תשובה שהשיב מרדכי ,ואחר כך נאמרוינידו
להמן לראותהיעמדודברי מרדכיכיהניד להם אשר
הוא יהודי ,הנה נראה שהשיב להם איזה תשובה,
ה' היעמדודברי מרדכי מאיעמידהשייכת בדברים,
ו'כיהניד להם אשרהואיהודי,מהו התשובהשיעבור
על דברי המלך בעבור שהוא יהודי ,אדרבא כתיב
(שה"ש ג ו) השבעתי אתכם בנות ירושלים ,וכתיב
(קהלת  8ג)אני (דברת)פי מלך שמור ,וחלילה להכניס
אתעצמו בםכנה ,ונראהלי לבארעלפי מה שכתבתי
ידבריהזהך נשבר!)ולאסר שם,כד
כבד(מ("אדםםעלפ
ת
ו
ל
ה
ת
ל
ל
א
ל
מפא
המתפלל)
עליון צריכין
למיקם קדם מלכאעלאההייםיסוד אבא,ועייןבכוונת
האריז"ל כלע"ח ש-ז פרט) אלעליוןנואלםמןהחיצונים,
עיין שם ,הרי לך כשמתגלה הארה זו בורחים
ומתכפלים כל החיצונים,ועיין עוד בדברי האריז"ל
(שם ש"ש "8ה) אשר נשמת מרדכי היתה מן בחינת
הארה הלזו מיר"א דכי"א יסוד דאגא ,והנה להיות
מן האור הזה בורחים כל החיצונים ,תתבונן היפב
אשרחלילההיהלולמרדכילהכניע אתעצמוולעמוד
ולהשתחוות לחיצון הלזה דאז היה ח"ו וכו' ,הבן
היפב ,הנך רואה שצריכין לעמוד כשמניע לתהלות
לאלעליון ,הנה מרדכי אשר נשמתו היתה מן שורש
הארה הנסתרת הלזו בודאי צריכין לעמוד מפניו
וחלילה להפוךוכו' ,הבן הדבר.
בשורש
ע ~*8א
לשת
אקדים לך עוד,ידו
"
פ
ק
תיבת את"ה הואנוכח ,מורהעלעלכהש
וד
קא
הי
דאיתגלי
,דיותיבת הג"א נסתר ,מורה על עלמא
דאיתכמייאעטם המחשבה ,ומעתהיובנולךהפפוקים
הנ"ל ויבואו כל הדקדוקים על נכה ,הנה אמר וכל

יהנה

יששנר

עבדי המלךכורעים ומשתחוים ומרדכי לאיכרע ולא
ישתחוה ,ר"ל לעולם לא תהיה כזאת בישראל צדיק
עליון כמרדכי אשר שורש נשמתו מהעקם עלית
יכרע וישתחוה לעולם לשום חיצון ,על כן לא כהזיב
לא כרע רק לאיכרע ,לא תהיה כזאת בישראל לעטם

שתשתחוה נשמה כזאת שהוא מהארת עולם הנסתר
נקרא הו"א כנ"ל,ויאמרועבדי המלךוכו'מדוע את"ה
עובר וט',היינו הם לא שפפו שהגדל כל כך מוקזת
נשמת מרדכי שתהיה מן עולם הנםתר ,רק שפפו
שהוא מן עלמא דאיתנלייא הנקרא אתה ומחויב
להתנהנ בדרך הפבע ,דברתפי מלך שמור ,וזהו
שאמרו לו מדוע אתה עוברוכו' הבן הדבר ,הנה לא
השיב להם שום דברכי לא רצה לסמור להם הסוד
הזה והוא מסתרי תורה ,ונםכן (פי 4ק ג) לא יחפוץ
כסיל בתבונה ,אךתהי כאמרםאליויום תום((מישהי).
ויהי לישנא דצערא שציערוהו מאד) ,הנה הוכרח
לרמז להם הענין שהוא ברבו יתירה מן שאר אחיו
היהודים ,שהוא מן בחינתעולם הנםתר הנקרא חו"א
ואדרבא צריכין למיקם מקמיה ,ואפילו בדבר האדם
איזה דבר השייך להאור הזה (דהיינו רוכלות לאל

עליון וכו')צריכין לסיקם ,סכל שען חלילה חלילה

שיקום הוא מקמיה ספראביטא ח"ו,וכשהבינו הדבר
אזוינידו להמן לראותהיעמד"ודבר"ימרדכי ,לראות
אם אמת נכת הדבר אשר דברי מרדכי מעמידין
וצריכיןלעמודכשמדבריןכהוורשנשמיע,וזהושנאמר
כי הניד להם (בהכהטך הנדה וסיפור ,ונם (זמ"א רלי):
הנדה הוא בחכמה),הבינו מדבריו אומרו אשר הו"א
יהודי ,היינו שהוא נשתנה מן שאר אחיו היהודים
שהוא מןעולם הנסתר הנקרא הוא ,ובזהתביןהיפב
אומרוכיהניד להם אשר הואיהודי ,דקשה נםכןוכי
מלקא דעתך שעד היום לאידעו שההאיהודי~,פי
מה שכתבתייונח,והבן.
ז)ושלנגפך אסתרוכו' לך כנום את כלהיהודיםוכו'
וצומועלי ואל תאכלו ואל תשהד שלשת
ימים לילה ויום וכו' ובכן אבא אל המלך אשר לא
כדת וכו' ,ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותהעליו
אםתר (אאר ד סו 4הנההיהדי לשיאמרויעבר מרדכי
ויעש כן ,נם לשת ויעבר אית שבן ,וכבר דברו בו
חז"ל (ממלה ש4.ועוד קשה אומרו שלשתימיםלילה
מו'
י
תוכן והנה מצאתי ראיתי במפרי הרבחהינ
דא
ד"

ריי

שםךיחדשאדה טפרגפגלהנקראת

"ירח זלה"ה (מש הד חיש א דף ג)כיזב בגטם נדע
אחד ,מה שאמרה אסתר וצומועלי ,תיבתעליאין

לו ביאור ,אבל ההש על דרך שאמרה רבקה מרחשיה

ךבני ,ומתרנמינןלי איתאמר בנבחשה
מיקשיקיית
עלך ברי ,הכי נמי תיבת עלי,
ד"א ייתת
י
ס
פ
ו
ו
ל
ב
ו
פ
ם
ו
י
ה
י
ה
להיותשיום אחד מאלוהנ'ימים
הריהטת
של פסח תשמור להתענות מן התורה וגםהיוצריכין
לבעלכנגוועאכילת מצה ומרור ח"כומווע אבל אמרה
אסתר וצומועלי,הייהלי איתאסר בנבואה שהותר

ן שם,זהו שאמרה
לכםקלטות כזאתבהוראתשעה,עיי
חשל תאכלו חשל תשתו ,דלכאורהכיון שאמרה וצומו
הנח ידעת שהצום ההש שלא לאשל ולשתות ,אבל
רמזה בדבריה ,הנם ש"ט באלו הימים אכילת מצוה
היינו מצה ומרור ונם שתיית מצוההיינו ד' טמואן
עם כל זה תכפלו הכל ,וזחו שאמרה נם כן שלשת
ימים לילה ףום ,ר"ל הגם ש"ט בג'ימים הללו לילה
ויום שאסורה בתענית מדאורייתא ,עם כל זה לי
אירנאמר בנבחשה שרשאין אתם לקשותכזאיר והנה
(הט"ו עשי"ת פ"ע ה"ק הנביא שכמבחן נבואתו רשאי
לבצל מצוח כשאומר בציווי הש"י בהוראת שעה,
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טב

בכל העקם רק קכ"ז מדימוע וצריכין לומר שהחש
היהחיק את האנרכיותלקכ"ז חלקים,דהיינושהיה
ממנה מלך הטרים על כל חלק והחש היה מולך על
כולם ,ולמה היה דוקא הממפר הזה,ימה משסיענו
זאת במגיה ,ובקרפ שמשמיענו שסלך מהודו ועד
כוש אםכן כל המדיתתהאמצעים בכללולמהלןלידע
מם5רם ,ואחשבהלדעוך דחנה בפרשת התשובהטישו
ב) שובה ישראלוכו'כתיב (שם ח)חטובויהטבי בצלו
יהיודנן יפרחו כנפן השיט מובן פירהטו ,ופירשה בו
(תשוי מופריסימן כ)וגלפידברי מחותני הרב הקדהט
ייצחקמברדיפשובזצלה"ה (קדושת לף פואשינו)
מו"הלו
ם
ה
י
נ
ו
ר
ד
מ
ב
ל
"
ז
ר
כב)
ל
ע
שפירוט דברי
(תטיפי אפוי
ן
ו
ש
א
ר
לנחטבת
ולקחנים לכםביום הראשון (ויקרא כגטס
עוטות והחש שפי מה דרסורז"ל לודאפו) האדתנינן
נדיה תשובה שזדונותנעשים לוכזכיותובגינןנמי
שזדונותנעשיןכשננוטעותירצוכאן בתשובה מאהבה
(היא תשובה עלאה) וכאן וכו' ,והנהבימי המראים
ישראל ענשין תשובה מיראה ,מאימת הדין נפשם
תבחיל ,ממילא נקלטים להם זדונות כשנטוע והנה
ידוע דנם השונג צריך כפרה ,והנף אחר כך בהניע

י

יהחנוישראלעוסקיםבמצותבאהבתבוראםהנה
23תאליהובהרהכרמלשהקריבבשעתאיסורהבמות ימ
באומרו שכן נצפוהמפי הש"י בהוראת שעהכידוע ,הוא תשובה מאהבה (תשובה עלאה) ממילא נעשים
וזהו שכשטד ויעבר מרדכי ,שעבר על מצות החנ להם הזדונות כזכיונך על כן אז מהשבץ להם את
ויעש ככל אשר צותהעליו אמתר ,להיות שנתבחן העונות אחת לאחת למצחש חשבת כמה הם הזכיות
של ישראל שנולדו מהעונווע וזהו ראשת לחשבון
אצלו נבחשות על כן מחויב לשמוע בקולה לבמל על
פיה מצוהלשעריה ,ומחויב לסמוךעליה חלל נבחשתה .עוטות זהו תוכן דברי מחותני הרב הקדוש הנ"ל
זצלה"ה.
י הדברים האלהנבין נםכן שםבדברי רבקה
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הנהי 44מהראוי
ן לו כזכיות וקובע בוכה כשצמו בהשעף כמו
בשעיי
חע
להשבונןעל הממטרהזה שלהמדינותו דהנח(חטי"ש ).נ
אחשורהש חיח משך בכיפה,ואי אששר לומר שאין דגן ףץ( ,תהו שבורשט במנולתמהרים טוש
"

הדי

י והושאבמנמסותשט.
*)לקינ

יאשתם

במ שיייש

ארהמאמרהמגיהנקרשת

לאמותם יאמרו איה דנןויין ,לאמותם,היינו אימא
תשובה עלאה מאהבה ,יאמרו איה דנןויין וא',אין
כאן מקומו).

ולרמזזה תמצא בתורה מכושית גג א) אצל אםהבנים
שרה אמנו נמנו שנותיה בתורה קכ"ז שנים,
לרמז על אם הבנים תשובה עלאה ,כשמאירה על
הבנים בעשותם תשובה מאהבה אישתני חיותם
למעליותא(,יחיו דנ"ן ויפרחו כנפן) כמו דנ"7יי"ן
(בניממריא קכ"ז) דאישתנו למעליותא ,הבו
ברוךהמניד מראשיתאחריותנלויוידועלפניהש"י
שעתידה נזירה זאת(בימי המן) שתתנזר על
ישראל ,ונרטקייבו שונאיהם של ישראל ונחתם נזר
דינם 3כמו שכתוב בסדרים (אסתתי י)8ולהודיעאליהו
שנחתם נזר דין) ,והנה ביאשיהו המלך כתיב (טל"ב
ט גה) וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אלי"י

בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל וערתכהיה
י מחרון אפו הנדולאיטר חרה אפו
וכו' ,אך לא שבי"

ביהודהוכו' ,ואמרו רז"ל המעם שכבר נחתםנזרדין,
והנהבכאן השהש"י כאשר תבאהנזירהוידעו שכבר
נתחתם נזרדין לא ישתדלו בתשובה ,באומרם שלא
תועיל תשובה כמו בזמן יאשיהוכיון שכבר נתחתם
גזרדין ,מה עשההמניד מראשיתאחריות הנהסיבב
שתבא אסתרותמלוךעלקכ"זמדינוועוהנההצדיקים
כל מפעלשיארע להםיודעיםכי לא במקרה הוא והכל
בהשנתה נפלאה מאת הש"י ,והנה כאשר ננזרה
הנזירה הבינו במספר המדינות של מלכות אסתר
שהואכמניןששתיה של שרה אםהבנים ,שהרמז הוא
כשטד תחופף האם על הבניםהיינו תיעובה עלאה
ן (מספר קכ"ז),
ישתנהחיותםלמעליותאכמודנ"7יי"
אזהאמינו בהש"י ובמחובישועתו והשתדלו לתשובה
אחר נזרדין ,וזהו שאמרה אסתר וצומועלי דייקא,
אשרעלינרמזהרמזשיהיה תשובתכםלרצוןלפניי"י.
וגנזה יתבארלנו במוב פעם ודעת מדרש חז"ל ברבה
פרשתחיי (נ"רגז ג)וז"ל ,ר'עקיבאהיהיחטב
ודורש והצבור מתנמנם ביקשלעוררן אמר מה ראתה
אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינות אלא תבא אסתר
שהיא בת בתה של שרהשחייתה קכ"ז שנה ותמלוך
על קכ"ז מדינותן עכ"ל ,והוא לפלא נדול ,א' למה
דוקא ביקשלעוררן בזה המאמר וטהיש בזה המאמר
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סניה לעורר עטינים ,לו בגוף המאטרקיפה מאוד,
אומרו מה ראתה אמתר שתמלוך וכו'וכי ברצונה
הדבר הלא באונס נלקחהלבית המלך וגטם
היהתלוי
כתר מלכות בראשה,והוהליהלמיסרמפני מה זכתה
אסתר וכו',ג' התשובה שהשיב בזה ר' עקיבא הלא
היא נעלמת,וכי בשביל שחיתה שרה קכ"ז שנה זה
הזכותינן שתמלוך אסתרעל קכ"ז מדיתת ומה הוא
זה הזכותן וכי אסתר בלבדההיאמזרעה של שרה
הלא כל בנות ישראל מזרעה המה ,ועלפי דברים
הנ"ליתכן שפיר ,והוא ,דר'עקיבאהיהירטב ודורש
והצבור היו מהסמנם ,הבין מהיכן נתהווה הדבר,
דהנהקיימאלןמפירבותינו (%היקודש המהםנ 00דבל
התורה שאדם לומדבעודו רשע לא תהיה ח"ולרצון
ואדרבא וכו' כמה דאת אמר דרגך ד קגירו לכםניר
ואל תזרעו אל הקוצים( ,והדברים ארוכים הלא המה
בכתובים אצלתירך אייו בהקדמה) אשר לזה מועיל
תשובה בכל זמן ועידן) ,והנה הרב המלמד תורה

י'

לתלמידיו והמה אינם ראויים לשמוע יפול עליהם
תרדימה ,סימן הסתלקות המוחין מהם שהם עיקר
החיווהעלכן הנהר'עקיבאשהיהדורשוהיההצבור
מתנמנם הבין שאינם ראויים לשמוע מחמת שלא
שבו בתשובהעל עוטתם ,והתשובההיאאימא עלאה

אשר השפעת המוחין הם משם ,ועל כן גתנטנמו
בהעדר התשובה ,והנהביקשלעוררן (בתשובהאימא
כנ"ל) ,אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז
טדינווע(היינו שבאמת מוכח שאסתר ראתה איזה
רמז במספר המדינות ,דהנה שלחה למרדכי כששלחה
ולא רצתה להסתכן לבא אל המלך ,הנה אמדה (שתר
ד ש) כלעבדי המלך ועם מדיעת המלךיודעים וכו',
ולמה לה להזכיר המדימת בזה ,אבל רמזה למרדכי
מספר המדינות שלא לחנם הוגש ,ויש בזה רמז דברי
הושעיחיו דנןויפרחו כנפןהייט דנ"ןיי"ן ,להורות
שתועיל התשובה גם לאחרנזרדין ולמה לה להסתכן,
וזהו שאמרר'עקיבא מה ראתה אסתרלרמז במלכותה
לטספר הטדינות שהזכירה למרדכי מדיעת המלך,
על כרחךהיה להאיזה ראיה בזה) ,אלא תבא אסתר
בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנים (מנין דנ"ן
יי"ן) להיותה האם הראשונה סרסזת לאימא עלאה
י התיעובה תחופף החם
תשובה ,להורות דעל יד
העליונת ,ויבואו מוחין דגדלות חדשים וישהדו

לטעליזתא

בני

סטרוווטארה טטרגמגלהנקריע

 4ואפילו אחר נזרדין מועלת
למעליותא במו דנןיי
התשובה ,דהנה (וקרי ל  0הבעל תשובה הוא כבריה
חדשה ,על בן ,המניד מראשית אחרית פעל ועוטה
במלוכת אסתר קכ*זמדינותןובכדישיהיה להםלרמז
שהועיל להם התשובה בבל זמןועידןויתהוו כבריה
יזה המאמר הנההיהר'עקיבאמעורר
חדשה,ועליד
את העם שיעשו תשובה,ויהיוראויים לקבל ולשמוע
אתדברי הוערה.
שתמצא נם במעשה הערס ההוא בזמן הנם
בימי מרדני ואפחת ,הנה אשתנו לטק~יותא
בקבלת התורה ,דעך היום ההחש הנה שבת )85היה
מודעה רבא לאורייתא,ומןהיום ההחש והלאהקיימו
וקבלו ברצת 1יהם קל גרעם ללס"ד וללמד לשמור
ולקליות נבל הנגרוב בספר התורה.
י דבריה הנ"ל מצבע פוב פעם ודעת למצות
עלפ
כשלוח מנות אטט לרעהוביום הזהב' מנות
לאטט אחד,לרמוז כל אטטלחבירוענין הבעל תשובה
שנשתנה למעליותא נדנן ונפן ,הנה לבעבור זה ב'
מנות דייקא ,היינו כשני הדברים האלה דנן ונפן,
על נן ב' פעמים מנ"ה בנימפריא דנ"ן גפ"ן ,נלשת
הכתוב בהושע יחיו דנן ויפרחו כגפן ,ובן עזרא
בהשיבו את העם בתשובה ביום ראש השנה,
י
מ
א
ו
נ
להם (נפט" 8י) שלחו מנותלאין נכון לו,היי למי
י ישלחו לו ב'
שלא הנין לבבועדיין לשוב אלי"
פעמים מנ"ה,ויביןוישבילענין הנ"ל וישוב אלי"י
וירחמהו וישתנה למו~יותא ,הב4
פ)ותומת אסתרותדברוכו'ותבךותתחנןלולהעביר
4יש להתכתן
אתרעתהמןהאננימרתי 8י
מפני מה אחר פנירתו קראוע האנני מה שאין נן
קודם לזה ,ונראה 1פי פה שחקר הרב הנדולעיר
וקדיש מו' חיד"א זלה"ה (כסא חד דרוש  8דף ה עא )1מה
קולהריה
ט הזח של אסרור אחר פנירת הפן לבקש
להעביר את רעת הנזירה ,הלא קיימא לן (תעמת כס).
אי מית חדפינייהו כפלי גזירהשגעילז שם בדבריו,
ונראה לומר ,שבכאן הששה אסתר שלא יכפלו ח"ו
הנזירה 1ידי זה ,דהפעם שפבפליןהגזירהאיפית

הדי

ג) יץ 98 7148איו ג 5טק ,8ושאז 5רש*8סוף ששדיש
פרקו סתזש"טטעףג
נ) שיו סלא דוד דההן ב ז שיא,סדיר קחטחי  ,11מ סג

דבשי5י ה ג חרץ צהור אסורש'נשיח 1ץתי1אשטיק.

יששכר

קט

חד סינייהו ,ששופפים בדעתם שאיש מסכימים מן
השמים ,ויראים לנפשם בראותם שנפפר אחד
כפטריהם ,מהשאיןכןעל המןהיה להם במברא לומר
שאיןזה אחדכפטריהםכיון שהתזאגניהריהואעבד,
דכבר ידוע מרז"ל ק שלא נשאר לאבנ זרע מרעינו
רק באותה הלילה שהיה בבית האסורים אצל
י
א
ש
השריץ צחנתו בשפחה ,ואם כןזרע הפמא הוא עבד
ואינוראוייהיות שרומהטל,ופןיאמרושזהלאמיקרי

סית חדסינייהג שמעמס לאהיהראוילהיות נמנה
עם שרי המלך בי הוא עבד ודיבוב כבהמה ,וזהו
שנרמז בדברי אסתר שחיננה להעביר 4ען רעת המן
האננס היינו שיאמרו שאי אפשר לספוך  1המל
אימית חדמינייהו וט',כית שההאאגניומעים לא
היה ראוי להיות נסנה עמכם ,על כן מוכרח אני
לבקש ולחנן על זה.

לייאש

י)ירט
פעם לפה תקנו לסוקפין זמן מיוחד
(היינו יום  )1"6לקריאת המנילה,
והנה הר"ןז"לנרגב (מוש ט"ו)שרצולרטטכבוד לארץ
ישראל שהיתה חריבה בזמן ההורג ונהנו כבוד במה
שקבעו זמן מיוחד למוקפין חומה מימות יהושע בן
ען לשהיה ראשון לניכוש ארץ ישראל) ,ולכפורה
הפעםאינו מותפם בשגל גל כך מה כבודיהיה לארץ
ישראל בזה אשר היתה חריבה בזמן ההואניון שלא
היה הנס בארץ ישראל ,ונראה להבין הדבר עלפי
מה שהביא הרב בספר כלי חמדה מדרש חז"ל 0
שתמנע פילנש אליפז חם עמלק צותה לעמלק בנה
לנקום נקמשה על מה שלא רצה יעקב אביע לקחת
אותה נפו שאמרו רז"ל (מנדרין צס ,):על נן נצרזדת
זרע עמלק היה תפיד קוץ פאקיר לביתיעקב ,וכתב
הרם"ז ז"ל בליקופין (הבהוו הרב הנדול סו' חיד"א
זלה"ה (כמא דוד דרוש 1ף  1ע"ש,פרדניהיה נלנוליעקב,
והמן היה נלנול עשו ,ועוד אקדים פה שהביא הרב
מו' חיד"א זלה"ה (שם  8ע")8כחה שמצא כהסב
הנד
בשם
יהרב מהרח"ו זצלה"ה שאמרלוהאריז"לששכאן
סנדול הדוררבינו קלתיפוס ,פעם למה יעקב נקבר
גופו ועצמותיו בארץ ישראל ,ויוסף עצפותיו בלבד,
וכהנה לא נופו ולא עצמותיו ,והחשכי ארץ ישראל
כננד אשת חיל יראתי"י,ולפי שיעקב אביע ע"ה
לא רצה ליקח את תמנע (אשתזטנים) 1נן ט ט
עפו

בני

שסףיש

אדר,מחמרגמגעהנקראת

גופוועצמותיו בארץ גבראל (עטתחיל כנ"ל),ויוסף
לפי שחפא ש מ פנים במחשבה ויצאופיפיןמבין
צפורניידיו נקברו עצמותיו ולא גופו ,וכהוה רביט
ע"ה שלקח הכושית אף שלא נגע בה עם כל זה
ללקוחיןיחשבעלכןלאגופוולאעצמותיו,עייןבדברי
הרבהגדי מו'חיד"א זלה"ה שכתב (שם ח עיטיהנה
הרשע הזה זרע עטלק שבא לנקום נקמת אמו תמנע
שמנעהיעקב לידבק בקדושה ,ובא בכח ההחש לאבד
ח"ו וכו' ,הנה מיבב הש"י שהיה בדור ההוא מרדכי
גלגוליעקב אשרנקבעלו שכרעלדחיית תמנע הטמר
אתעצמו מכל וכל,עלכן זכה להידבק בארץ ישראל
באסטתחילגופוועצמותיךועלכן עלתה צעקתולפני
הש"י נם היום להכרית נצר זדון מזרע תמנעעיין
שם בדבריו
השורשי גל הדברים האלהאני אומר ,רוחי"י דיבר
יליראיו ,דהנהישלומר
בובהר"ןז"לוסודי"
ם
י
דחקנו למוקפין (שהם נשמר
ל
ב
ל
ו
ע
ג
י
ו
ב
זרים)
תקנו להם יום פ"ו ושהחש רומז לשם י"ה ,שהוא
עדות לישראל שהם נשמרים מתערובותזריהכידוע

י

י הס מחתימת השם הזה בתורה במשפחות
ט"יי"
בני ישראל),והיא שענדהלאבינויעקב שנשמר מכל
וכלמנגיעתתמנע,עלכןנדבקוגופוועצמותיו באשת
חע יראת י"י ,היית שזכה להיפמן בא"י גופו
ועצמותיו( ,והנה נקבע למוקפין זמן כשפטן ,שהוא
רמז לשהטנ"ה בגימפריא אסת"ר אשת חע יראת
י"יכידוע טת"" ש"ט 48ש ,והחש ששתהלזכרוןלפני
י זה היה הנע (וזה
י"יבימים ההם בזמן הזה קץיד
הוא דברי הר"ן ז"ל שהופיעעליו רוחהקודים ואמר
שתיקנו זה בעבור כבוד ארץ ישראל ,יושתה הבן)
וזהו שתקשדייקאלמוקפין חומהמימותיהושעדאתי
מזרעאדיוסף ,לומר ,ראהגודלזכותו שליעקב שזכה
להיפמן גופו ועצמותיו ,לא כיוסףעצמותיו ולא גופו,
כייעקב נשמר מכלוכלמן תמנע,והיא שעמדה לאבד
זרעה של תמנע ,כן יאבדו כלאויביךי"י.

יא)ךבנבנזה לא שלחו אתידם מסתר סיא נראהלי,
הפעם בהוום (הטית ט) דאון נהנים
ממעשהנסים ,ומה שנההמרדכי ותסחומןביתו של
המן ,נראה לומר שטוםדהיה כבר של המלך (טטילץ
טה0דהרוגי טלכותנכמיהן לסלךולקחו חם במתנהמן

יששכר

הטלך,ועיין בספר דבת לפי (מערבת אות ה' סיטן
כ"ח) ,ואט בזה לחקור בכמהעניני נסים האיך נוחג
ואי"ה יתפרש במקום אחר.

יב) רינירך להמל לראות היעמדו דברי מרדכי כי
י מש"י ג ד4
הגיד להםאיטר הוא יהוד
והוא תמוה מהו הנתינת פעם שהגיד להם שהחש
יהודי,ועודוכי לאידעועדהיום שהואיהודי ,והנראה
לפרשעלפי מה שכתב הרב
מו'חיד"א זלה"ה
י
ד
ג
ה
ם
י
י
ו
נ
י
כ
ה
כת"י להרם"ז
(כש דודו ע"ג) בשם ספרערכי
ז"ל ,מרדכי היה גלגול יעקב והמן גלגול עשה ועל
שהשתחוה יעקב לקוטו הוצרך מרדכי לתקן שלא
השתחוה להמל עיי"ש ,ועוד כתב כשם הגלאנפי
שכתב בשם הרם"ק ז"ל דיעקב אבינו לא פגם כלל
בהשתחוואתו ,שהחש השתחוה להשכינה (כמו שכתוב

בזהר(ה*שקוש):בפסוק(בגושיתלנ קוהואעצךלפניהם
וישחחו וכוץ ,אךבפני השטפים שלאידעו זה היה
פגםעיי"ש ,ועלפי זה מובן ,כשהיו ישראל במלכות
אחת היו כל ישראל מתייחסים בשם ישראל ראש
יחוסם ,מה שאין כן כשנחלקה מלכותם הנה טלכות
בית דודהיו מדכים רק על יהודה ,ונקראו כלאנשי
ישראל שבמלכות ההחש בשם יהודיכי יהודה הוא
ריה
טהיחוס ,והנה אםמכונים בשםיחוםישראל סבא,

הנה החש לא פגם בהשתחוואתו לעשוכי לשכינה
השתחוה
לקוטו ,הנה הזכות תעמוד לו לאטט
א
ל
ו
ש
מ
ה
לספרא
ה
ו
ח
ת
ש
י
,
א
ש
י
ב
הישראלי יפרע
מה
שאיןכןכאןבמרדכי שהחשמתייחס אחריהודה ,הנה
השאפים השתחוו ללשו ממש ומדוע הוא לא יכרע
וכו' ,וזהו שנאסר היעמדו דברי מרדכי (שאמר
שתעמוד לו זכות ישראל אביו שלא השתחוה לקלטו
רק אל הכזכינה)כיהגיד להם אשר הואיהודי (הנה
מתייחם רק אחר יהודה ,ויהודה השתחווה לעשו
ממש) ,ועלפי הדברים האלהאין קושיא ש מרדכי
מדוע לא דהטראץוה להמן ,ולכחההיה לו לחכניס את
ישראל במכנה ,אבל החש מרדכי אוטר החש גלגול
יעקב והמן גלגולקיטו ,והנה ידע את אוטר גרוטה
בהנשא קדמאהכשהיהיעקבצריךלהכניע אתעצמו
לפני עשק הצהכהיםוהואעברלפניהםותרתחו(והוא
היית השכינה כמבואר בזהר) ,כשראה שהשכינה
קודמת לפניו אז השתחוה אל השכינה ,הנה מרדכי

יא

נאו

צלבי טרטריהדשאוד,משמרגמגלהנקרשת יעטשכר
כאן בנלנול זה התבונן שאק רצת הבורא שהמתהוה פז) במדרש שוחר פוב
י ברצת
זכיניי"
עמך ,אסר דוד
להצן ,דאםהיה רצת הבורא ש"טתהוה היתה קודמת
י ,רבת העולסים
קמך

(מאש

השכינהלפניוכדי ש"טרטקוה אל השכינה,הבן.

ינ)ריט
ט לדרגת הפסוק הנ"ל בסננע אחר ,עלפי מה
ל
"
ז
ר
שאמרו
לאשש "8ב והוחק מה שמרדכי
לא השתהוה שנם
אבי שבפו לא השניהוה
לקךטו כי לא היהבענדייסיי
ן
יבעתם ,והנה אסרו רז"ל
(ממלה ע ).שסרדכי נקרא יהודי וימיני ,והנה הניד
להםאיטר הואיהודי ,ויהודה השתחוה לקוטג עלכן
ביהנו לראותהיעמדודברימרדכיוכו',הבןכיקצרתי
עיי
ן במסוך(סימןפ"ו).
יד)ויאמרולוהכסיו הרש אשתו אםמזרעהיהודים
סרדכי אשר ההלותלנפללפניו לא תוכל
לוכי נפול ונפול לפניוישוור  1ע) חט להתבונן לנפל

נמסר הסרו' ,נפול תפול מלאיםו' ,והנראה (ת"ז ):"9
ו' הוא אותהיים(כענין שאסרו (בתיה  0%וחטם
י לקין אווה שמסר לו אות ו' לבלתי הכות אותו
י"
וכו' ,עלכן בתהלה כתיב (מששיה ד יקנע ונד תהיה
בארץ ,הנהנד בלאו' ,ואה"כ (שם מ) וחטב בארץ טד
בחש"ו) כידוע אזהר (ת" שש וסקובלים (ספר נאמיש
הזיגג ובזה תבק שאסרו לו אשר ההלות לנפללפניו
בזולתהטנעלהיים,כיעדיין לאנבעההנפילה למפלת

י

היותך ,עם כל

זה סימן
פי
ת
אשרוינ
י.
יי"
פך
בי
עםהיותך,כןיאבדו כלא
החש

לפניו

פו)דששב הקדתו מהר"ש אלקבי"ץ בספר מנותהלוי
ד שג) כצרב הטעם שמרדכי לא רצה
י
להמק
להשתהות
שרצה
ו
פ
צ
ע
ל
ע
ר
ו
ס
מ
ל
ש
ו
ד
י
ק
י"י

לכפר עץ גבראל שהשתחוו לצלם בימי מעכדנצר,
היה שיתגרה המן רק בו ,לא עלה על לבו
ונ
ו
יה על
גתר
ות
שכי
עיין שם ,ובזה יתפרש נם כן
הכ~
השל ג קוינידו
לחמן לראות העמדו דברי מרדכי
כי הניד להם איטר החש יהודי ,הייט שהוא יהודי
וסהויב לסמור אתעצמועלקידוש ההום מה שאקכן
בן נח,וביותר יתפרש,כיהגיד להם אוטר הואיהודי
יהשקיימנה,וזהו
ומצפה לקידות ההשם מתי תבאליר
כבהם  1ק שמע אחרחלי"י אלקיט וכו' ,ר"ל כית
שאתהישראל,מחויב אתהלהיותמוכן למסירת נפש
עלקידוש השם אלקיט וכו/

ק

ימרדכיזכרני ,אסרלוהקב"ה,
כשתעשהנטועהעץיד
הייך לך אנא מדכר קדמאי ,אנטיהודי שהיה טשבפ
יהודה ואחר כך הטסוסרדכיעכ"ל,ודעעים*4מזזיהיה
תשוקתדודלהזכיר אותו באותו הנס ,והמראה ,דהנה
תטצא בפיופ שיסד הקלירי בברכות שמונה עשרה
לפוריםבסיום כל ברכה ,ובברכת את צמה דודדילנ
ולא תיקן שום פיט ,ואסרתי להיות דקיימא לן
(8טקהא ובהי 01איז עמלקנופל אלאבידבניבניה של
רחל ,דכצזיב ורנה מ %כ) אם לא יסהבום צעירי
י דוד שבא מן
הצאן ,וזה הנצחוןאינו נעשה עליד
לאה,עלכן לאהיברהקלירי שבה מענק הנס בברכת
את צמה דוד ,ואף עלפיכן הנה כסא דוד וסמלכוע
תלויבמהייתעמלק(,הטימא הצא ה0נשבע הקב"השאין
השם שלםואין הכסא שלםעדשישההזרעו שלעמלק,

והנה כסא דוד למפה הוא מרכבה לכסא שלמעלה,
כענין הנאסר בשלמה ות"א ט בס וחטב שלמה על
כמאי"י ,והנה תמצא קליפת עמלק (בזמן סרדכי)
היה הצר הצורר הם"ן הרע הזה זה לעומת זה
בניספריא כס"א דו"ד ,והנה אז בימים ההם בזמן
הזההנםשסרדכימבניבניה שלרחלכיפלנטןקליפת
המן העמלקיאיטר ההשהניגוד לכסא דוד ,עם כל זה
בבית שני לא הוכן כסא דוד על מכות ,ועוד לא
ששפלהקליפיםעמלקלנסריעדביאתהכהזיה בסהרה
ביסים,ונםאזיהיה
קליפתעמלקעלידימשיה
פן
יכ
בהו
בןיוסף מזרע רחל ו
יבחסד כסא דוד ,והנה הש
דודפןבמהיית עמלקבימי סרדכיויראובני ישראל
שלא נזכר בזכר הנס שם מלבות דור ,יחשבואיטר
י ההפא הופר בריתו ,ובפרפ בראותם
ח"ו עליד
ל
ע
י סרדכי קליפה הנגריית אל כס"א
שנתכפלה יד
דו"דהייט הח"ן (הכשבנא דדק וכו') ,חשףעץפיכן
לא הוכן כסאך הנה יחשבואיטר ח"ו הופר הבריוג
עלכןבילוט דוד רהסיםעלזה ,אסרלו הקב"ההייך
שאני מזכירך לפובהכי בריתך לא יסחט ,חול כן
במגילה שנקשית ברוה הקודש קורחולמרדכי (קודם
הזכרת שם 0אטטיהודילהורות שםיהודה,הנםשהיה
אטט ימיני סמשפהת אביו (ממיה שע עם כל זה
הזכירו בשםיהודי(ישרשהיה משפחת אטמיהודה)
בכדי להזכיר שם יהודה ,להשדפם כי נזכר יהודה
לפובה

בני

מ8היש

ארר,מאמרז,דורשטוב

לפובה,ועוד חזתימעד בנבהרתחני (ב ו)=,
י
י
נ
ג
ב
בית שני ,עוד אחת היא ואני מרע"ה וכו' והפכתי
כמא ממלכותגוים.

פו"ב) 1יאמרל לו חכמיו וזרש אהדתו אם מזרע
היהודים מרדכי אשר החלות לנפל
לפניווכו'כינפול תפוללפניו (אסתר 1יגע"טיהתבונן,
לנפל חסרו'נפול תפול מלאו' ,והנראה,ו' אותחיים
כידוע (ת"ו א ובזה הבין שאמרו לו אשר ההלות
"9
לנפל לפניו בזולת הנוגע לחיים,כיעדיין לא ננעה

יששכר

הנפילה למפלת חיותך ,עם כל זה תתבשר שמודאי
עםו'אות
יולתלפ
תחפ
ים,עכםןהיחאיבידםו,כעללאוכיןבינךאימ"רי,נ
עי
יי
ה
ילסימןי"ד),
פפ
(כ
והנהכיון שאירע במכחשי שנכפלו הדברים הנהאין
מדרש בלא חידקם ,שנמסר כן שבשרוהו על הכלל
כולו וטל זרע עמלקשיעור קומת הספרא אחרא אשר
החלות לנפל לפניו בזולת הנונע לחיולם אזי נפול
לפניו עם כל החיות,כי תתכפל שיעור קומת
תפי
הספרא אחרא מכל וכל,ועיי
ן מה שכתבתי לקמן
במאמר (ק משתה הנמחה,חייב אדם לבסומי וכו'

מאמר ז
רפשטוב
בויתבארכמהביאורים לדרשתחילבעניןהנסבגמראובמדרשים,
ונקרא שם המאמרדורשטוב.

י בנמרא (פ"א ע ).בפסוק (שתי ב ט) תשנה
א)פלינ

האת נערותיה לפוב וכו' ,מהו השינוי,
פליגי בזה רב אמר שהאכילה מאכליהודי ,הטמחשל
אמר קדלי דחזירי ,ור' יוחנן אמרזרעיים ,מהראוי
לחתבונן לדעת כולםשהיכן למדודבריהם ,ומההיתה
בה השינוי ,ולאיזה דבר כהטמיענו זאת במניה
הנקראת להניד לנו פלאי פלאות מנפלאותיו ית"ש
ואין בה דברריק ,ונראהלי דלדלם דרשודבריהם טן
תיבת לפוב ,הנה רב אמר שהאכילה מאכליהודי",ט
לומר דלמד זה דהנה בתורה אחר שהזהירנו דהט"י
שלא לאשל הדברים הפמאים כתיב (הקיא יא מ5
ונפמתם בם ,ודרשוייטב לט) ונפמפם שהדברים
הטמאים מפמפמין לבו של אדם לבליוכל להתבונן
גדעתו במיתכלות,וכית שאין לו דעת הנה בהעדר
הדעת כחצב (משלייט ב) נם בלא דעת נפש לא פוב,
(חמלכן אמרורז"ל אעד שאתה מבקששיכנסודברי
תורה לוטךמעיך בקש שלא יכנסו דברים האסורים
לתוךמעיך,דכית שלאיכנסודברים האסורים לתוך
המעיים הנה "ט לנפש הפדראלי דעת הקוונט כמה

א) יקתישדגיאיידי

רבהטרקט.

י מקדשכם,
דאת אמר (ש9ת לא הסידע"תכי 38יי"

ובודאי יתקשרובודברי תורה ,וכל מהשילמודיכוון
לאמיהםולאישכח,דעתהוא התקשרותמלשון (בראשית
ד כה) וידע אדם וכו') ,וכית שנתברר שהדברים
האמורים מממפמין הדע"וע ובלא דעת נפש לא
פובפסיכית").ואין פוב אלא רערה (ספלי ב) לקח
פוב נתתי לכם תורתי וכו') ,הנה מדכתיב בכאן
וסיטנהוכו'לפוגע נשמע שהאכילה טאכליהודי שהוא
בסגיה לפובזו הערדע והנה כמטמיענו זאת במגילה
הנקראת אשר פש השה המניד מראשית אחריות
ידעאיטר הפןעמלקי אשר אחיזתו טן הדעת דמפרא
אחרא יתקומם לנגד דעת הקוויים ,ותצטרך אסתר
להתקומם נגדו בדעת הקודש להשמיד את שסו כסו
שכתוב(צאיד")ותקרא אסתרלהתךוכו'לדע"ת סח
זהוכו' ,הנה קודםהנזירהפעלהפעול נטועותוהעלה
בלבאח,טורהטאוטרנדלאסעהטןהדעתדספרא אחרא,
הנח העלה השי"ת בלבו לשטת את אסתר לפוב
שהאכילה מאכליהודי להגביר אצלה דעת הקוונט
(דהנה בלא דעת נפש לא פוב) ,ממילא מדעת הקודש
היא הנפש בפוב ,וזה "ט לרטז בכוונת כמדכי מאז
שחיה מתהלך לפני חצר בית דגשים לדע"ת את
שלום

בס

פ8החדשחרר,

שלום אסתרוכו',כישנדכי יגע אתכלאהמרנקישה,

הבן הדבר.
ב),1טב1האל אסר שהאכילה קדלידחזירי ,למד לה
מנזירהשוח,כתיב הכא (שצל ב ס) לפג
וכתיב התם ובהםו קק ובתים מלאים כל פוב ,ודרשו
חז"ל (רעע יז ).קדלי דחזירי שהותר להם בכיבוש
הארץ ,והנה מרנלי בפומיהדאינשישהשעתידחזיר
ליפהר ,הן אמת לא נודע מקומו איהכי לא נמצא
במדרשי חז"לשבידינו ,ואפשר הוא בקבלה דלעתיד
בסהרח בימינו בשעת הכיבהש שוב עתיד ליפהר,
בית שהתורה קראתו פוב בכיבהש הראשת( ,דבר
והשמןנקראפובמי19ה מ כח)כהדסני הארץמתרנמינן
סובא דארעא ועוד יתבאר אי"ה) ,והנה דרשו חז"ל
("1ר מה א) בפסוק (בראשיה כו לד)ויהיקיש
ובןארבעים
שנה ויקח אשה את יהודית וכו' עד ארבעים שנה
היה צדנשים מתחתבעליהן,וביתשהניעלארבעים,
אסר ,אבא נשא אשהבן ארבעים אףאני אעשה כן,
הנה הש כמוהחזיר שמראהפלפיוראונישאניפהור,
וכן דרשו חז"ל (הק"ייג  01ואתהחזירכי מפריסוכו'
(וידיח ש ז) ש הסיכות הרביעיתעיי"ש ,והנה נצר
זדון פס מנו עמלקי ,והנה נמצא במפרים הקדמונים
אושרקיש
ו ראה אתבן בטעמלקאחשרהואקוץממאיר
לבית יעקב~"( ,ש טקה תשסו) וצוה בצוואה להזדוונ
להתקומם ננדזרעיעקב בכל פעם אהגר תמצאידה
והקב"ה צוהבציווי לט ושהש כה ") תמחה את זכר
עסוק ,ואסר הקב"ה מיאה דברמי יקום אוצוואתי
או צוואתך( ,ובזה פירשנו מגרא חרא תוהת קלו).
המסורה ,נמסךנ'מרטיטירא(,בראשיה ט ק ?1א הודה
בעשו ,ושטתיז וצא הלחם בעמלק,אין כאן מקומץ,
וכל העצות רעות וכל הנזירות הסח מזרעא ביטא
הדיןכמבוארבזוהרמ" נ"במ.גשטהסניךמראשית
אחרית נם בכיבהש הרששת בהבפחתו ונהם ז מ)
חשכלת את כל העטים ,התיר לנו בשועת הכיבהש
לאשל קדלי דחזירי ,להורות ש הביבהט האחרת
במהרהביסיט מים" כא) כשקמלומהניעים בהרצית
לשפופ צען הר קושו ((ב"ר סה א) ההש הנקרא חזיר
היער) משש" בו ץ0והיה סחרה ונשתננה קדש בו'כי

"

א ,אק וויאחמ שש ל

ח יח*%

י

1גוטחמשן"
8
 9מא ג

טשו חקו

גדישטוב

88י

יששנר

ק1

לעצבים ל8י"יי 9ה מחרת חהט מסובה תעה

הנצר זדתעמלקי הואהעיקר מזרעעשו הואהיועץ

והנוזרנזירותהייט הדעת דמפרא אחרא ,הנההסניד
מראשית אחרית נתן בלב אדהשורחש להאכיל את
אסתר קדלידחזירי להורות עלהענין הנרצה ,אשר
יהיהחזירהיער עמלקמזרעעשו למאכללסו ,כאסור
משנר"  9ביום ההוא נתן הסלך אחשורהש
י
אםתרמור
אתבית המןצוררהיהודים ותשם לא
את
הסרכה

מרדכיעל בית המן.
ן אמר שהאכילה זרעונים ,למד לה נם
נ)ור'יוחנ
כן מנזירה שוה ,כתיב הכא
ב ט)
(שתי
לפוב וכתיב התם "11ל א ע)נם נא אתעבדיךויהגו
לנו מן הזרעונים ונאכלה וכו' ומקצת ימים עשרה
נראה מראיהם פוב ובריאי בשר וכו' ,והנה כתיב
התם הם ק ויודעי דעת ומביני מדע (היינו רוח
הקודש) ואשר כח בהם לעמוד בהיכל הסלך ,הכנים
הש"י בלב אדהשורחש להאכילה זרעוניםכעין דניאל
חנניא מהשאלועזריהשהיומשיגיםרהה הקוונטוהיה
בהם נם כן כח לעמוד בהיכל הסלך ,זה הדבר היה
לה לסימן אחר כך הסתר ה א) ותלבש אמושר מלכות
(מנלהסו ).מלמד שלבשתהרוח הקודש ,ותעמוד בחצר
בית הסלך הפנימיות ברוך הפשה ספקות הסניד
מראשית אחריות
והנה לץתכי
ם ~מדו הדברים בנזירה שוה ננד
מדת רחמם בכדי לכפר עת ,כדכתיב (ההדם
) והוא רחום יכפרעת ,נתבארו הדברים בכמה
ע"י"
דרשת
ל
"
ז
ח
(נחמת
מקומותבדברינושפי
ז).ורחמתי
את חשר ארחם ושמות לג חק אף עלפי שאיט הנת
אףשפישאינוכדאי.
ד)להכף טפל ש הטפה ממ 1ז") ש הטפה חוק
בסמורה,דין ,ואידך מלאשית מה קויתחזק
נטרל וחטב ש הספה ,ההשרש רמיזת המסורה ש
י סה שאסרו חז"ל(תטייב סוף  1מטסכיידעל כס
יד
וכרשכביכול נשבע הקב"הוכו'ואין השם שלם ואק
הכמא שלם עד שימחה זרעו של עמלק והנה הם"ן
הוא עיקר קליפות עסוק (כ"ס י"ה בנימפריא צ"ה,
והנה במרכבה פמאה זה לעומת זה הם"ןבניספריא
ישהוהוא המנגד של כס"אדו"ד 4411טהש]ישה ,הבן),
ורמזה הסמורה ,כשהסו טפל ש השה ששו האדם

נשען

321י

מאמריחרשארר,טימרז,דורשטוב

נשען שית אז ויתחזק ישראל (סבא כביבול) ו"פב
על המפה היא הכסא שנשענין עליה ,ובהעמיק עוד
ביותר ש 8י מה שכהב הרם"זי"
ל הס דת ררוש ב'
ז ע-ג) המן הית נלנול עשו ,והנה כתיב ונחתית כה כק
ולאום מלאום יאמץ כשזה קם וכו' ,והנה רמיזת
המסורה ,ויתחזק ישראל ורטב ש המפה ,והמן (זה
עשו) נופלעל המפה,וכרעבונןעוד ,מפ"הבנימפריא
ד"ן,הואהמילויהז'מןי"נמילואיהוי"ה" ,הוא השם
הד"ן את העולם בחדש תשרי חדש הז' ומפ"ה כלפי
ן כל זה בספר ברית כהונת עולם ( 1~1של
חסד(,עיי
ן שם) ,והנה
טיק פ"נ) ומימיו אנו שותים בזהעיי
בראש השנה אשר יתנזר ההתחזקות לישראל ,בו
בפרקיתנזרהנפילהלחמןזהעשו ,ומעתה תלך לבפח
בתורת המסורה ,ויתחזק ישראל וישב על המפה בו
בפרק והמן נופלעל המפה ,אמןכן יאמר השם
ה)קיימך וקבלו מסחר ט כ 4דרשו חז"ל
בפסוקפימותיםיז)ויתיצבו בתחתית ההר
אלמד שכפה עליהם ההר כנינית וכו' מכאן מודעא
רבא לאורייתא וכו' אף שפיכן הדר קבלוה עליהם
בימיאחשורויפ שנאמרקימו וקבלו,קיימו מה שקבלו
כבר,עיין שם" ,ט להשבונן,כיון שהיה לישראל עד
אחשורוש מודעא למה נענשו על שעברו על התורה,
ועוד יש להתבונן ,ספני מה דוקא בימי אחשורוש
הדור קבלוה הלאמן מתן הנרהעדימיאחוזרהטהיה
להם נסים ננלים לאין כהפער% ,א קבלוה עדימי
אחשורוששהיה נם נסתר מלובש בפבע ,ונראה לבאר
הדבר ,שפי מה שאמרובנדרים פרקנ' למ)טדרין
להרנין ולמוכסין שהוא תרומה וכו' ,שהוא של בית
המלך אף שפי וכו' ,ומפרש בנמרא הם כח) דאמר
יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינם של בית
המלך ,ופריך ליתסר בכל פרי ,ורהטני באומר בלבו
היום ,והנה לפי זה אם איש אומר בלבו היום הנם
שהיה אנום נדרו נדר ,והנה הקשולפי זה ש הנמרא
שאמרו שיש מודעא רבא לאורייתא ששהיואנוסים
הרי לא אמרו בלבםהיום ,והנה מהרד"ךבתשובותיו
תירץ ,שלא היו יטלין לבנטוב בלבם היום דהש"י
ו בספר נסא דוד ורוש ד י)4
בזחן לבזת זכליזתעניי
לחרב הנד %מו' חיד"א זלה"ה)% ,דעתי אין זה
(שבת פח)

*)

4תש,יי

9שיץאנא.

יששכר

תירוץ מספיק ,דוהיהאיךשיהיה,כיה שההכרח הא
לומר בלבו היום ובזולת זה הנם שהוא באונם נדרו
נדר ,הנה במתן תורה הנם שלא היה להם באפשר
לומר בלבם היום נדרם נדרואין כאן מודעא ,ונראה
בעל כנסת הנדולה
על מה שכתב הרב
בשםפיהרלב"ח ,דהא דבעיהננ
דילזמר בלב היום הוא
ן
מדרבנן ,אבל מדאורייתאכיון שהוא אנוס אף עלפי
ה 22א אל
שלא אמר בלבוהיוםאיןנדרו נדר,ולפיי
הביאור ,דישראל סברו דיש מודעא הנם שלא אסרו
בלבם היוםכיון דמדאורייתא לא בעינן לומר היום,
וזה שאמרו מכאן מודעא רבאלאורייתאדייקא ,אבל
באמתכלמילידרבנןמסיני קבלוובעינןלמיסרהיום,
וכשלא אמרוהיום בלב נדרם נדר,עלכןנענשו כשלא
קיימו התורה ,רק ישראל חשבוכן לסברא שיש להם
מודעא כיון דמדאורייתא לא בעינן למיסר היום,
והדור קבלוהבימי אחשורוש בראותם (ממלה ע) שכל
המ"חנביאים לאהוסיפועל התורה רק מקראמנילה,
הנה נתוסף מצוה מדרבנן ונתקבלהבסיני כמו שכתב
בזוהר (ט"ב וגח) וקבלהיהודים דא משה דהוא כללא
דיהוראי קיבל מנילת אסתרמסיני ,אםכן הסה ראו
אן בימי הנס דמרדכי ואסתר דמילי דרבנן נם כן
נתקבלומפיני ,והנה עלפימילי דרבנן בשעת מתן
תורה אם היו רשים ח"ו לבפל הנדר היו צריכין
לומר בלבם היום,וכיון שלא אמרו בלבםהיום נדרם
נדר ואין כאן מודעא ,על כן הדור קבלוה בימי
אחשורהפ ,והוא דבר נחמד.
י דברינו הנ"ל יבא כמין חומר דברי הרב
עלפ
הנדול מו' חיד"א זלה"ה ,כתב בספרו דבש
לפי מערכים אות מ"מ (פ) מודעא רבא לאורייתא,
אומרם רבא ,הוא על דרך מה שכחב הרב המניד
ה 4שנת כ"ס הץ) בקידהטיום השבת נקרא קידושא
רבאעלדרךסנינהור,להיותשאיןבו רקברכתבורא
פדי הנפן ואין בו דבר נוסף ש ברכת הנהנין ,וכן
רמזו בכאן מודעא רבא ,נראית כמודעאואינה מודעא
ן שםברברי הרג דקשהלפי זה
לפיפרין האמהעיי
הפשפ אםכן למה הדור קבלוהבימיאח"וורהט,עיין
שם מה שכתב הרב הנ"ל ,ולפי רברינו הנ"ליתכן
שפיר ,דבימי אחשורהט נתעלה היפזז שאינה מודעא,
נראהלי.

שפי

במ

"עטשכר

משףחדשאררןמאמרגדורשטוב

ו) על8י הדבריםהאיה "פ לפרש פמזקי מקראי
קדש טרשת נצבים יבהם סם ט) 8ן "ש
יאלקינו
בכם א"שוכו' אשר לבבופונההיום מעםי"
דכת לעבודוכו',פן"ש בכם שורש פורהוכו',והיה
כשטעו אתדברי האלה הזאת והחברך בלבבו לאמר
שלוםיהיהליכי בשרירותלבי אלך וכו' ,לא יאבה

ן וכו'(,עיין במפר כמא דוד
יעי מלוח לוכי אזייקט
להרס התצ"אירוש ד'יג ע"נ) וכמפרש גםכןהפמוקים
ן שמ),
הטו על דרך המודעא ומקשה ומתרץ שםעיי
לדרכינו יונח הכל והכי פירוטו ,פן יש בכם א"ש
י אלקינו ,רצ"ל,
וכו'איטר לבבו פתה היום מעםי"
לבבו פתה לזה לומר שההא מוחןא הגם שלא אמרו
י אלקעו,
בלבםהיום,כיון שקבלת התורה הוא מעםי"
ועלפידבריי"י אלקיגוהיינו מדאורייתא אקצריך
לומר היום ,רק מדרבנן צדיך לומר היום ,והנה הוא
ימכורשאיןבדבריחכמיםמבישח"ו ולאניתנובמיני,
על כן והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי
י מלוח
בשרירותלבי אלך ,דאנוםהייתי ,לא יאבהי"
ן שאיט חושש לדברי הכמים אשר הם
לו וכו',זיכיו
גם כן תורה גמורהממיני (ע-ש שה"ש התקפא) וחמורים
דברי מופרים מדברי תורה ,וכל העובר על דברי
חכמיםחייב מיתה ,על כןסיים אחר כך ומחהי"י
וכו' ,רחמנא לשובו ,ואנחנובני אלחימאמיניםבי"י
ובתורתו ובכל דברי חכמים הכל ניתן מרועה אחד.

ז) במטר דבש לפי ף ק הביא בשם הרב ר' הרח"ו
זלה"ה ,אמתר היתה גלנולגעל והמןהיה
ן שם,ויש לפרש לרעוע,זהו שרמזה
נלנול מימרא,עיי
אטמר וצומועל*ייע"ל ,והגהיש לומר כמו (חודרתי):
שיעל ממרה אתעצמהלביאה אסורהבכדילהציל את
ישראל ,כן אמתר באת ברצת לבהנה אסורה בכדי
להציל את ישראל ,ומה שזימנה את המן לאכלן
ישתווע כמו בגלגול הראשת לטופפם ד ין) 1ר82יטק
י זההירוה מפלתו,כן
את נאד החלב ותשקהותעליד
בכאן זימנה את המן נלגם מימרא לשתות דייקא,
ובזה יצדק לך מה שאינו מובן מה דכהיב והמן ט5ל
המטה אשר אסתרעליה,הייטכמובנלנולהראשון
(שם ס כסביןרגליה כרע נפל שכב חללידי זה היתה
מפלסם,כןבכאןנפלהרתיעעל מפתה הוסיף קום,
כןיאבדו כל אףבך יא (9ץ
רשו ד סעע 9 1יאש4
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ס
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מ
שב"ע
((מטות קב) שבע בעילות בעל ויצא ממנו הניצוצים
הקדושים נשמת ר' עקיבא (רובד קדרותי טס) על כן
ויקרא שם (דייקא) בשם יעי( ,שקן אותה הישועה
אמרה דבורה (שופרים ה קאנכיליעיאנכי אשירה ,מה
שאין כן בגלנולו האחר אצל הכו לא נזכר השם

במגילה).

פ)עור שםיבשלי

א

ק בשם מדרש אליהו בעטם

ן שם,
מהרח"ו ,אמתר היתה גלגול חוה,עיי

(השל תתמהעל החפץכיאיןבענינים כאלה מתירה,
כי בעניני נלגולים הש בחינות שתות לאין טמפו),
עיין בכתבי פרןהאריו"ל (רשת חסיהםאיר א)המןהיה
מבחינת נחש שפיתה את חוה לאכול אכילה אמורה
והביא מיתהלעולם ,כמוכן זאתהיתהעצתו במשתה
אחשורוש להאכיל את ישראל מושכלות אמורות ועל
יזה נתגברלהביא מיתה ח"ו,והנהנרמז(מעין קלס)
יד
המן (הוא טרש)מן התורה (נחצותג ה0המןהעץוכו',
יתקן כל אלה צותה אמתר(היא חוה) וצומועלי,כי
אני הוא שגרמתי כל אלה בשמעי לעצת הנחש
באכלה ,ואמרה (שתי ד סו)ובכן אבא אל המלךאיטר
לא כדת ,זכאהשר אבדתי ((שבת ק"ו) שהנחש המיל
זוהמא בחוה ואבדה מעלתה הראשונה) ,אבדתי (גם
כע"ע אחשורהט יבעול אותה ברצוען ,והנה נתקיים
אז בהמן הוא בחינת נחש (נחושית ג ס 0הוא ישופך
ראש שנתלה בראשו על העץ ,וזהו שנרמז במגילה
סיסקו ס ס 0ובבאה לפני הטלך (מתם ,מלך טלכי
המלכים) ,אמר עם המפר (התורה) עשוב החשבתו
הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ,רצ"ל כבר
נרמזמיקטעובתורה הוא קטופך רא"ש חמ"ןהעץוכו'.
י) במאדש סטן  1ק הדמה היא אמתר ,מה הדמה
ריחה מתוקופעמהמר,כך אמתר מתוקה
למרדכי ומרה להמן ,וכתב הרב הגדע חיד"א הנ"ל
חוה והמן נתלבש בו
אנש לשי ס ב) דאמתר
כ~
בלנ
הטקש,ומרדכיגלנוליעקנ
מו שכחבוגוריהאריז"ל,
לכן אפתר (היא גלגול חוה) מרה להמן שההא הגדחש
שהחפיאה ,וכזעוקה למרדכי שיעקב גלגול אדם
הרוחשת ,עכ"ל ,והנני מוסיףלפי מה שכתבתי כמה

אמים

12ני

מאמריחרשארר,מאמרח,צדקהוחסד

פעמים ח אשר כלחחהשיםנזכרו בחפא אדםהריפטת

אבל חושהריח לאנזכר,עלכן תתבונן שחרטהריח
לא נתפגם כל כך בחפאועל כן החש דבר שהנשמה
נהנית ממט %אהגוף,עלכןהריחהיה מתוקלמרדכי,
וגם החשהיה נקרא מר דרור,על כןויזעק זעקהוכו'
יפה לבשמים ,ותפעם מר להטן שפיתה הנחש
שהקי
את חוה לחוש הפעם.
יא) דואב
מו' חיד"א הנ"ל מדשלפיג 00
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"טמח צדיקכי חזה נקם וכו' ,והחש,כשנקיטה לאדם
נס והחש בזכורם זוכה לראות באסלתאויביו ,אך אם
אבלאיטזוכה לראות במצלת
אינובזכותו הנה
אויביו ,חשפילו אין הנס בזכותו אם הנס נעשה
בתגבורת מדת הרחמיםיכול לראות במפלתאויביו,
ובזהכירשוהמהטוניםז"ל הפסוק הנ"ל ,ממחצדיק

ניצי

ס

ו ש ח ט ו חג ח ש ט ד טש ה שם מ ן ש

ישג
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כי חזה נקם ,כשראה בעצמו מפלתאויביו וכה ושא
ויאמר אדם אךפרילצדיק,היינוזהודאיפריהצדיק
ובזכותו ,דאילו לא היה הנס בזכותו לא היה ווכח
לראות בעצמו במפלתאויביו ,והרב החיד"א זלה"ה
הוסיף לבאראיארית הכתוב ,אך "ט אלקים שופפים
בארץ ,ר"ל דאי אפשר לומר דלע%םאין זה זפת
הצדיק ,ומה שהחש בעצמו חזה הנקם החש לבעבור
שהיה זמן תגבורת סדת הרחמים ,לזהסיים אך "ט
אלקים שופפים בארץ ,ר"לדמיירי כשרואים שסדת
הדין מתוחה לשפופ תבלעל כרחך לומר מה שראה
הצדיקבעצמו הנקםהחשפריזכיותיו,עכ"ד,והנהבני
ישראל בהודאתםלחששישזכובעצמם לראות הנקמח
באויביהםכי העץ היה גבוה חמשים אמה ,הנה הם
אינם תקים בזכותם רק בתגבורת סדת הרחמיה
כןאומרים בהודאה חשרנה ברחמי"ך הרבתםוכו',
תתבאראי"ה( ,צנויש נאמרג מהי
,ישפר ס" ה ,וס"ס

י

ושמרוס"י4

יי

מאמר ה
צדשץוחשד
בוידוברמענין מצות משלוח מטת ומתנותלאביונים והוא צדקהוגמילות
חסדים,ונקרא שם המאמר צדקהוחסד.
א)מצות טשלוח מטת (מהאז).ב' מטת לאטט אחד,

עיין במאמר ע) מגילה נקראת (סיטן חץ
ב' פעמים מנ"ה בגימפריא דג"ן וגפ"ן ,להורות על
הבעל תשובה דא"טחגי למעליותא כמו דגן וגפן,
י תשובה בפרוטת תשובה מפשע ק
כדכתיב אצלבעל
יחיודגןויפרחוכגפן,עיי
ן שםותבין,אין מן הצורך
לכפ %הדברים.

י

ב) מעם למה תקט בפורים מצות משלוח פטת
ומוטת לאביונינו נראה לי על פי מה
שכתב הרבמו'חיד"א בסטר כמאדוד(דף מ"בע"א)
נ טר אןלחניונים
בגירוש הפסוק (פרשי
י
דלקכת
יה
צו
וכה ,תשמרו בגמרא (בבא בחרא ששיולש
בן דודעדהיכן כחה של צדקה ,אמר להם צאווראו

" יש

מה פירש דוד אבא פזר נתן וכו' ,ופירש בזה הרב
דצ"ל,עלפי מהשכוכבותלמידיהאריזתןהנםדקיימא
לן 8"3ה דעבירה מכבה תצוה אבלאין עבירה
מבבה תוכראהי ,וכן צדקה וגבולות חסדיםאין עבירה
מכבה צדקה ,וזהו שאמר שלמה צאו וראו(עדהיכן
כחה של צדקה) זהו שאמר אבא פזר נתן לאביבים
עומדתלעדשאיןעבירה מכבה אותה ,עכ"ד,

תי"ט לנו לומר ,דחנה אנשי כנסתהנדיה ראו
קה
דנ
צה
ו
שנתחייבו שונאיהם וכו' מפני שהשתחוו וכהוסבני
שנחטוכו' ,המהראוכן תמהו ,הלאאפיכן חפאוועוו
הלא כל אחד מישראל "8בידו חבילות חבילות של
מצווך ותהגה וגלימה שנינו שרימז כל העלטה
סצוה אחתכתיקרהממיביןלוומאריכיןימיוהטטתיו,
והאיךיוגזרנזירהעל כללישראלח"ו ,אלאעל כרחך

יי0

להמצות

יין

ט א מ ט ג ט ש

י קשש
דתטמ לא הקא 1חלקות מכו חמסת ,פ
הריהיהבודאיבידם גם מצותליסוד התורה ,זה גם
כן לא קשהסידי דלאחועילח התורה,רעדהיוםהים
להם סודעא (כסו שפירשו המפרשים (מש ופ דרוש ט,
ל" ).דעל מעשם המצוה אסרו נעשה תשמעועלהגיון
התורה היה להם סודעא ,או על 6י מה שפירשתי
ז טמן ה) דסברו שהוא סודעא),
במקום אחר ולעל פשי
על כן קיימו וקבלו והדור קבלוה בימי אחשורוש

שמ

4

מאהבהבכדישיהיה בידם ברצון שכרחגיה החורה
הטוב לאיכבהאוודהעבירה,תצלפישניםאוג'עדים
יקום דבר תקט לטהירת גם כן מצות משלוח מנות
(גמילותחסדים) ומתנותלאביונים (צדקה) ,שכל אלח
המצותאיןעבירות מכבות אותם הטוב לאיתחייבו
הטובלאתהיהגזירה כזאתלעתם ,חשמלובדורשכולו
חייב ח"ו,כיון שישביד ישראל מצותהגיון התורה
הנדקה ונסילות חסדים וצדקתם עומדת לעד

מאמר ט
משתהנתמחה
נויוברמעניןמצותסעודתפורים(,ימיה  1וחייבאדםלבסומיוכד/
תקרא שם המאמר משתה"והמהה.
א) פנהצ ישראל תורה היא ,נפט להשתנות
במלבושיםשוניםבזמן הסעודה ושמחת
פורים% ,א דברריק הוא ,והנההתבוננתימןהחרכים
בתורתו של חרב הם8ורמם מהמםחאניז (אא הכטת
תק48ק שהוא לזכר מה שאסרורז"ל (מטלהימ ).הם
מט"
לא קלטו אלא לפנים (סח שהשתחוו לצלם ביסי
נבוכדנצר) אף הקב"ה לא קלטה עמהם אלא לפנים,
על כן כחותנים בזמן השמחה במלבושים שתים %א
ניכרהפנים שלסי החש ,והחש דבר הנחמד בפשפיות
הסנהנ
ב) אבל אומר לך אתאיטרעםלבבי,מומשתיראיתי
בזוהר שלח (דף קס"פ ע"ב) ,אסרליה ר'
שמעון ,ודאי ידענא דאתה מלובשין תמן (בגן עק)
בלבנט יקר דטפא דכיא קד"טאאי חוה בגוונא דא
בחאי עלמא בר נש דאיתחזי בההחש גומא כנוונא
דאתוןקייסין בההוא עלסא (ר"ל אם אירע באיזה
פעם גם בעטם הזח שיתלבדו האדם באותו הלבוש
וחנוף יקר וכפתניי שבגן עדן) ,אסר ליה סלה דא
שא"ע קמי רב מתיבתא וכו' חשיהו אסר דהא הוה
כהאי עלמא הכ ,5מנק דכתיבממ"י ח אויחי ביום
השליטי ותלבש אסתר הלכות אתלבשת בחהחש
דיוקנא דההוא עלמא ,מלכות דא רוחא דקח"טא דהא
מלכותשטיסנשיברוחאמחחיםרוהאדאוירא דההחש

ימא

ואהלבשא ביה אסתר ,וכד עאלת קמי טלכא
אחשורהט והמא ההחשלביתא דנהוראדיוקנאהאדמי
למלאך אלקים פרחא סניה נשסתא לפום שעוטש,
(בזהיתכן במקרא 3שם ב)ויהי כראות המלך את אסתר
תצ' למה ליה למיסר (מטלהי).ויהי לאטנא לצערא,
הוהליהלסיסר וכראות הסלך ,אך החשלהשסיעטכי
י וצער פרחה נשמתולפי שעה מגודל הפחד,
הגיעוו
נראהלי) ,מרדכי אוף הכי דכתיב 3שם ח טס ומרדכי
יצא סלפני המלך בלבונו מלכות לבהט מלכותודאי
י נ6ל
דיוקנא דההוא עלמא על דא כתיב 3שם מ)כ
פחד סרדכישייהם פחד סרדכי %א פחד אחשורהט,
אסרר' שמעון כמהסתיקיןאינתמילין זכאהחיקי,
והא ידענא דצדיקהא בהאי עלמא סתלבשן בלבווטא
מלכותוהכי חואודאי ,אסרליהאוירא
דאיקרי
ונ
דגן עדןלבנ
שייבו דרוח קודשא אינון ומהלבשן ביה
צדיקייא כטונא דהוובהאי עלמא% ,בתררוה קודשא
שראתעלר"טאדכל חדחודחשתעפרחשתעבידאליה
עפרה,וכךהוהלמרדכי(בעטםהזה ,ההלהלי)דכתיב
בלבוש מלכות דיוקגא דההחש עלמאיבתר ועפרת
זהבגדיה דא עפרת דשריאתעלר"טיהוןדצדיקייא
בההוא עלמא ,כד קבילו ישראלאוריינט כנושא דא
הוה לחת עד וכו' ,עכ"ל ,ומעתה חרי שלך לכניך,
מנהג ישראל תורה חיא שנחגו בשעת השמחה
לחתלבש

בני

מאמיודשאתר ,םםר קחקתהתורה,וריטט

להתלבשבלבוטיםשוניםלזכרוןהנםוהפלאשהתנוסס

הש"י עם מרדכי ואסתר שנתלבשו במלבושי יקר
רוחניים מהשמלוגשיןהצדיקיםבנןעדן,והנה תראה

יעטשכר

בדברי הזהר שכן היה לישראל במתן תורה ,ותבין
לפי זה מה שאמרו רז"ל גסת פג) הדר קבלוהבימי
אחשורהט.

מאמרי

חקתהתורה

נוינשודרושיםלפרשתפרה,ונקרא שם המאמר חקתהתורה.

דרוש א'
י לאמר (בסדירים ב4
זאת חקת התורה אשר צוהי"
הנה מהראוי להבין למה נאמרה המצוה הזאת
בחוקה ,אם הוא שאין לחפש בה פעם רק לקיימה
בחוקה מבלי פעם ,הנה נם בכל המצותשאין מפורש
בהם פעם בתורהכן הוא ,דלאקיימאלן כר' שמעץ
ריסס פב).ויריש מעמא יקרא ,וודאיאין כוונת ר'
שמעחלכויןזה המעם האמור בפשופו 444כי הנהר'
שמעון דורש מעמים בזהר פלאי פלאותורזיןדרזין
בעסק המצוות וחלילה לומרמי שאינו מכוין כל זה
י חובת המצות בעשייתה ,ואם הכוונה
אינו יוצאיד
אומרו המצוה הזאת בחוקה,היינו ובשארי המצות
נם כןאין מן הצורךלכויןבעשייתם מעמים ,עם כל
זה המחפש ומבין יוכל להתבונן בהם פעמים (כפי
אשר חלק לו השי"ת בבינה ,הנם שאי אפשר לבהל
לתכלית פעמיהןכי הוא שכל אלקי) ,מה שאין כן
פרה אדומה לא"שינ האדם כ %שום פעם,הרי נם
בצצות פרה " 8פעמים ננזי נסתרותלי"י אלקינו
הלא המה באגררי המקובלים ,ונם לפי פשופועיין
בדברי ר' כהנה הדרגשן (הביאו הש"י ז"ל ,והוא
מהראשונים ,דבריו ז"ל הםכעין המדרש) ,ונם "8
י לאמר ,דבר
לדקדק ,זאת חקת התורה אשר צוהי"
ל
א
ם
אלבני ישראל ,הוה ליה למיסר מקוד
ר
ב
ד
בני
ישראל ואחר כך זאת חקת ההסרה וכו' ,וגם מהו
הלאמר ,כבר נאמר לאמר בפסוק הקודם.

אף) עש" שנהל וסטרא ש ו" שמשוןאיז

וכו',

סוטילכלי
טחיהט שש

 9ף ,פ חש ס ק ששחי,
פשחטם
סטי
טשטשיעסק א
שח ,אס  6לשק שטת

"

בפץ

ול הו

ש סשה

ולמצנין

כלזההתבוננתיבדבריחז"ל במדרגו (בפצ"ר

ים ק אמרר'יההטעדסכנין בשם ר'לוי,על
כל דבר ודבר שהיה הקב"ה אומר לכחדה היה אומר
לו פוצעתו ויוהרתו ,כיון שהניע לפריטת אמור אל
הכהנים ,אמר לוכהיה ,רבונו,טל עולם אם נפסא זה
במה תהא פהרתו ,לאהשיבו (הקב"ה) ,באותה שעה
נתכרכמו פניו של כחטה ,כיון שהניע לפרשת פרה
אדומה ,אמר לו הקב"ה ,באותה שעה שאמרתי לך
אמור אל הכהנים אמרת לי אם נפמא במה תחא

פהרתו לא השגותיך ,זו פהרתו ולקחו למבטן וכו',
והנה עם היות שהדבריםהיו מקובלים אצלם בתורה
שבעל פה ,אף עלפי כן מהראוי שיהיה מזה איזה
רמז בתורה שבכתב ,ונראהלי דורשו זה מהפסוק
י אסרות פהורות(שהתחילו שם
(טפש ש  0אמרותי"
בעלי המדרנו לפתיחת פרוטת אמור) דנקפב'פעמים
אמרווג רצ"ל באמירה אחת של הקב"ה לא נשמיע
הפהרה ,היים בפרשת אמור אל הכהנים ,עד
שבאמירה אחרת היים בפרשת פר"ה דכתיב בה
י לאמר
אמירהיתירה זאת הקת התורה אשר צוהי"
באסירה יתירה ,הכוונה הוא שהשמיע בכאן הקב"ה
פהרת האמירה הקודמות וידוקדק בזה לאמר ,ונם
מה שאמר זאת חקת ההורה קודם שאמרדבר אלבני
ישראל שזחו רק הקדמה למשה זאת חקת התורה
י לאמר ,רצ"ל תשובה לדברי תורה
אשר צוחי"
הקודמתששאלתני מאז %א אמרתי לךהנני אומר לך
כערגהניעור הכתובכךהוא ,זאת חקת התורה (אשר
י (םקדס) לאסר (בכרשה
אהשסיעךכע"פ*"8ר צוהי"
הנאמרת באסירה הרשתאסור).
והנה

במי

מאצט1ששיה"כ ק מה טןהיחא

י דברי המדואש הזה יחשבו הדקדוקים
חקםת עליד
האחרונים שדקרקנו בפרשה ,אבל חקהטיא
הראשונה במקומה עומדת למה נאמרה הנצוה הזאת
בחוקה ,ומה הוא החוקה שבח יתר משארי המצווך
והנהרז"ל במדרש אמרוזהלשונם (גמדותים )1ר'יצחק
פתח(קנית גס כל זהנסיתי בחכמה אמרתי אחכמה
והיא רחוקה ממני וכו' ,אמר שלמה על כל אלה
עמדתי ופרוטה של פרה אדומה חקרתי השאלתי
ופשפשתי ,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ,עד
כאן ,והנה מהיכן המציאו מה שאמר שלמה אמרתי
אחכמהוכו'על פרה אדומה ,נראה לפרש דלמדוכעין
בזירה וצות ,אמרתךהייט אותה הפרשה שנאמר בה
אמירהיתירה ומפרשת ומבארת פרשת אמור ,נראה
לי ,אך דעלפי פדר,טיהם זה ביותר יקשה הקהשיא
הנ"ל ,שלמה שנאמרבוזבל"א ה"0ויחכם מכל האדם
לאהיהיכול להתבונן שום פעם בפרשת פרה אדומה,
והנה ר' משה הדרשן המציא פוב פעם אפפו
בפשפיות הדרשומכלשכןשישנםתעיתיליםמודות
נמסרו ליודעים והנם בכתובים ,ונראה לי לרנרץ
ידברי המדרש שהבאתי מקודם,
חקהשיא הזאתעלפ
מה
באמת
א
ל
דחנה מהראוי להתבטן
השיב
מפני
השי"ת לכבשה באותו פרק ששאל לו פהרת פומאת
מוךוגם למה נתכרכמופניו של כנשה ומהדאנעלזה.

י

וברקטהלי לבורץ הכל בעזה"ה עלפידברי ר' כהשה
חדריכן ,רכל מעשה חפרה לכפר על עט
העגל וכמו שככזבר,ט"י ז"ל בשמו ,וההר בהקדים לך
מהדידועעלפי החשרה (תגש ה' תשובהפ"א
י
ח
ע
י
ד
י
ד
ית"ש אינה מכרחת להאדם בעל הבחירה שהבחירה
חפשיית אצלו ,דאי לא תימא הכי אם כןאין כאן
שכר ועונש כיון שאין בחירה ,והתורה בכל פינת
יסודותיה מלאה מיעודת שכר ועונש ,הנה מוכח מזה
שהבחירח חפשייוע וגם כן ידיעתו ית"ש גם הוא
שכח לרבבות מןהתויהכענין אמרוושמוחג מסואני
ידעתיכי לאיזעזיעכם מלך מצרים להלוך ,והנך
רחשח יציעה ובחירה ב' הענינים מהאמתים לנו
באפונת חתורח ,חסין מכוח לשכל האנושי להשיג
בש %איך יתאמתו ב' הפכייג וכבר דברו בזה כל
א) שיץ שבתא מאמר  1ששןח,תשרי מבפרזסי5ד; החלת
סקרכלי הרם4ש ,1דגים סתמדקישש"  8דףפה.

יע4טכר

ש4

שלפי הבבורים ,אבל האמת הנכה שמחויבים אנחט
פי התורה להאמיןבידיעה גם להאמין בבחירה
וזה כל יסוד התורה ,והגם שאין דעת ושכל האדם
משיב מציאות הענין האיך יתבנו ב' הענינים ,הנה
כתב בזה החמיד הקדהש בעל
דבריו ,חובת הלבבות (שעי
עבודתהאלקיםפ"עוזהתוכן
כיוןדהידיעחובחירה
,
ה
ר
ו
ת
ה
השכל האדםאי אפשר
שניהםמוכרחיםעלפי
לו להשיג מציאות שניהם ,הנה אנחע מחוייבים
להאמין אמונת אומן בשניהם ,ואם רץ לבך למה לא
הודיע חש"י בשכלנו להשבונן אמיתיית ב' הענינים
בשכלאנושי ,תשיב אל לבך חלא נתאמתלנושהש"י
הוא מוכ ומחיב ,וכל מה שהוא לפובתיט הוא מפיב
לנו ,האלו היה יודע הש"י שהמהשכל הזה הוא
לצובתינו היה מודיע לנג אלא על כרחך תחכמה
העליונת כביכול הוא שאין המהנכל הזה לפובתיט,
~פיכך לאתודיעלנוהש"י המהשכל הזח ,רקלהאמין
כל זה עלפי אמונת התורח ,עד באן הוכן דברי
החמיד הקדוש הנ"ל( ,ולהלן נופטר אי"ה את אוטר
עם לבבי למה לא הודיע הש"י המהשכל הזה).

י

המנדן עם היות שאין הידיעה מכרחת והבחירח
חפשייוע זה דוקא ידיעה ,אבל דבורו יתויק
מכריחואי אפשר שנשחזה ,כדכתיב 5שע"י
ה פס כן
יהיהדברי אשריצאמפי לאישובאליריקםכי אם
עשה את אשר חפצתי וכו',כן פירש הפסוק הקדהש
מהר"מ אלשיך ז"ל במפר "שעי' וההד מומכם מ%
הקדמוניםעלפייפודי חתורה*).

ש הג"ח

4צ5פיותפורשנו (88ת אב תאמר בסיפן 6קבטובסטםפשוק
5וע" א א) חזוןוטייב בן אמוץ ששד פזת על
משדה הרובלים רתוחת אוצר חזה מעתרין ,בורשטא)
דיהוע דרגא שבואהאילגדולה 5מזען ,גרשהליהנצלוק
בין ב המדרישת ,נבואה הוא לשון ושם ט ק5 0בששתים
וחייט דיבור ,שהמתבטא היה שומש דיבור מאת השי"ת
כבימנךיטרז
ןרוהתוא לשון ראחא שאיששומ רבד" הש"י
רקרואהבאוח רירי
ם השתת-םלמושגנהנה
ילפיהדברים
הנ"ל יש חילוקו שהחזיון כען שלא בא בציבור יכול
להשחרות להחפשקשייםשלקרימששחבביאדםהבהישאג
מה שאץכןבדיבורהצבותה הנהבשפרכן שדהדברי ששד
הבשפ8יחרף5,תםה"ןש"8םמםששבשמטבוש5חצ סחר(ממיקוש
 1ג)בביש 2ן עבש (קמעא  )1ומורש פ5וס4ע וזאפ נזנחה
לו הנבהין האשת בחזיון שוח סרדינהקינה  %טרשן

טה

בנני

מאמריחדשארר,מאמריןהקתאחידעטיש

לזה בא הכתוב לוצץ"קושיא הזאת באמרו חזון ישתקץ
בן אמץ הנה הואישע" שגבהבמילתו רכלת שמו ,וזרא
א כמרש מלוכה ,ולמה לא נשפעלו רק
ט אמוץ גם כןנבי
חזכן ולא נבואה ,לזה אמר אשר חזה ,רצ"ל הסיבה אשר
חזה ולא מבא,הוא,להיותהחזעז הוא שליהררהוירושלים,
רצ"ל שהוא טרעניות על שונאי יהודה הרושלים ,ודבה"י
ישובו ,לזה לא הראו לו רק
שוקד לגובהם ומצפה
בהמון לש בדיבוראהמ~וכרח להתקיים ,בראהלי.

הטעתה תתבונן ,כיון שכל מעשה פרה היה לכפר
עלעון העגל ,הנה הגם שהיה זהגלויוידוע
לפניו ית"ששעתידין לחבוא ויצטרכו לכפרת הפרה,
עם כל זה הידיעה אינה מכרחת והבחירה היתה
חפשיית אצל גבראל ,הנה לא היה באפשרי שיאמר
הש"י לכתשה זאת הכצוה בדיבור קודם החמא ,דאז
יהיוישראלח"וכמוכרחים לחבואולאתהיה בחירתם
ע להם עונש( ,והנה ר' משה
חפשיית הדוב לאיגי
הדרורן על כרחך מבירא ליה דאחר טעשה העגל
נאמרה פרשת פרה ,וגם התנא בעל המדרש סבירא
ליה כן ,ופצפוץ אמור אל הכהנים לדעתם נאמר קודם
מעשה העגל) ,על כן לא היה באפשרי שטויב הש"י
תשובה למשה (אז כששאל בפרוטת אמור אם נצמא
זה במה תהא %הרתו)% ,א השיב לו מפרשת פרה
ספנישעיקר מעשה פרה באתעל חבא לתקןעוןעגל,
ולא היה רצונו ית"ש להביא הדבר אל עולם הדיבור
כדי שלא יהיו כמוכרחים רק קטאר להם הדבר
בבחירה ,הגם שהיה הדבר אצלו ית"ש בידיעהאין
הידיעה מכרחת והבחירה חפשייועועל כן נתכרכמו
פניו שלכהיה באותה שעה ששאל בפרשת אמור ולא
השיב לו הקב"ה,כיהבין משה שישבידיעתו ית"ש
איזה דבר הניתן לבחירה על בן אין ברצונו ית"ש
להביא הדבר לבחינת דיבור ,ולפי זה נודע לנו מן
פורשת פרה אדומה אמיתיית ידיעה ובחירה ,והנה
השכלהאנושיאי אפשרלולהשיג הצדקתב'הענינים
ביחד ,אבל מחוייבים אנחט להאמין על פי התורה
הצדקת ב' הענינים,ואין לחקור בחקירותכי השכל
*) עיזו שלרוש ברטנורא על המשנאונשידן את כל האדם לכף
זכות ,שאוםשאיחזק ברשש צוחר לדוס לחובה ,וכן מטומר
ברוסקים ,וצריך לומר דנה רקכשרואים זאת בגלף שממחזק
ברשע ,אבל 8ם אין רואים ואת בגלף רק ננאמת אצל
בהרגשת השכל אואהילו ברוח הקודש אזצויך לדוצו לטף

זוית.
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יאכר

האנושי לא"שינ זה ,אבל המהאמיתיים וטצודקים
בשכל אלקי ,הגם שהשידיעת עם כל זה כהטפתיי4י
אמתלהעניש להשכירכי הבחירהחפשיירנ
ע"ן בדברי הקדדם באור החיים (מששות  1ה) מה
שפירש בדברי הרמב"ם בזה ,דהיינו שאצל
האדםאי אפשר לומרעליושידעאיזה דבר ולאידע
אותו דבר כי יהיה ב' הפכיים ,אבל הבורא ית"ש
הנה הוא כל יכול אפשר לומר יודע העתידות מה
שהאדם עתיד למשווץומעניש ומשכיר את האדםעל
עשייתוכי הבחירה אצלו ,והוא ית"ש כליכול,יודע
ואינו יודע בנהשא אחדואין שכל האנדמי מבין זה,
ן מה שכתבתילעיל בשם החסידבעל חובת
והנהעיי
הלבבות שאמר אילו היהיודע השי"ת שהשגתענין
הזה מוב לנו להשינו בודאי היה נווך כח בשכלט
להשיגוכי ידענו שהוא %וב ומציב ,אלא על כרחך
שיודעהש"י אשר %ובהואלהעליםמבני אדם המהשכל
י דרכי האמונה
הזה ,רק להתנהג בזה הענין עלפ

עלפיוירההאלקיים
241ני אמרתי בעניי להבין כמע %ק ,%להבין איזה

דבר מהו הצובה שעשה התמים דעותשהעלים
המהשכל הזה מבני האדם ,רק להניח הענין להאמין
עלפייסודי התורה וחטר הוא יתכרך כליכול,ונוכל
לומר אצלו ית"ש ב' הפכיים ביחד ידע ולא ידע,
י התורה (תמם גה
ונשכרהיכ מה שנצטוינו עלפ
והלכת בדרכיו ,הנה גם אנחנו מחוייבים לעשות
כזאי
ר והוא מה שנצטוינו מפי חזאל (איות פ"א ט0-
והוי דן את כל האדם לכף זכורן הגם שהאדם חוט
בן שכל ואפילו בעל רוח הקוונט ,ויודע אהטר שבע
ושעבותבלב הרשע והמאסתענין הרשעאצלובידיעה

"

ברורה ,הנה האדם הכהרכיל זאתישים אל לבווהלכדו

בדרכיו כהעיב ,מה הוא ית"ש ידע ולא ידע ביחד
כביכולגםאנחנומחוייביםלקישותכזאת*4הנה הדבר
הזה(הייט העלמתהענין בשכל רקלהאמין באפונת

התורה כנ"ל) הוא %ובה גדולהלקיום ההערהולקיום
העולם,ידיד הקורא תלוהטעיני שכלך ותרותקבענין
הזהביילאה הקולמוסלהסבירהענין הוהעליסכהטנ.
רוץנדז אוסר לך עוד את אשר עם לבבי ,הפוכה
הגדולה נהיר קשה הש"י מה שלא נתוודע
לבני אדם עסק הצדקת שברועונש (אחר התאמתות

הידיעה)

בני

7 8 8חדשארר,מאמר קחקתהתויה
,ח-חשא

הידיעה)כי אם באמונת חתורה ,דחנח השכר והעשש

הוא לאדםביןבעדם חזהבין בעדם הבאביןלעתיד
לבא בזמן חמשיח עיסות התחיה הכל כפי כהשקל
של דעוכה והנח אדם אין צדיק בארץ ומה יעצור
י חובתו לפני היוצר כל,
כחיציר חומר לצאתיד
הן שסים לאזכובעיניוובמלאכיו רפים תהלה,ואיך
יצדקו קרוצי נושיו בכחט6פיג הנה אם היה עסק
שכר ועשש סה"נ בשכלאין סבוא להנצל בכחט6פיו
בריה קפנה סעופה בדעת לפני תמים דעות ,אבל
כית שענין הצדקת ידיעה ובחירה נעלם כשכלנו,
המשנוכללציירהענין בשכל רקנאמין הצדקתהענין
שפי התורה ,ואסונהזוהיא כלל התורה ,הנהביון
שנאמין זה רק ש6י התורה הנהבני תורה אנחנו,
ובנפר לנו הש"י שפי נביאו (פשלי  )=1בהתהלכך

(בעולם הזה ,התורה) תנחה אותך ,בשכבך (בקבר)
תשטרשיו ,יהקשות (לזמן התחיה) היא תשיחך,
הנה כשבאיםישראל למשפםהן במשפם העתםהזה
קים הבא שעתיד להענגת ולהשכיר על מעשיהם,
הנה נזכר לפנת ית"שאיךהיה אסתתישראלבענין
השכר ועונש ,הלא שכלם לא השינ זה רק האמינו
בזה עלפי חתורה ,אםכן הםבני תורהויקוים בחם
בהתהלכך תנחה וכר ,והתורה תמליץ פוב בעדיהם
בעתם הזה טעים הבא ייסות המשיח והתחיה
ויצאו בדימום 5שע" ס טס ועמך כולםצדיקינו אםכן
העלסתהענין הזח מאהבו מן השכל ולהאמינו ש6י
התורה למעלה טן השכל הוא לפוב לנו כל היסים
ולהתנהנ עמנו בחמד וברחמים אשר הוא למעלה מן
השכל ,הבן הדברחיפב.
פי פירשת (שף פי 5 1ש ח בפוב מעם
ודעתענין תסחהוידוי שתקשלנואנשי
כנכרז חנטנה ,והוא ,סרנו ממצותיך וסמשפפיך
הפוכים וכו' וזרעה צדיק ש מ הבאשינוכי אמת
עשית חשנחט הרשענו ,מה נאסרלפניךוכו' הלא בל
הנסרא-ות וחננלות אנטה יודע ,אתה יודערזי עולם
וכו'אין דבר נעלם מסך תצ' ,ובכןיהי רצה מלפניך
ותמלח ותכפר וכו' ,והנה "פ לחהבתן
וכו'
עניןשתמ
הטפח
חיסח נאמרלפניךוכו' ומה נספרוכו' ,אם
הכונה מה נמסד לפניך בפירופ פרפי העוטת הלא
אתהיודע,איןזופענחכיח שנצפוש שפי התורה
לפרפ ההפא ,וכ14שר הוכרע"5ש ):18מן הפסוק המות

תי "

ישכר

ש8

לו ל 9אנא חפאוכו',ויעשו להםוכו' ,הנהאיןלפפור

את עצמםמציוויאלקינו בפענהאנרכיית לוסרלפניו
רבונו של עולם למה בצפרך ל6רפ החפא הלא אתה
יודע ,כי אין לבקש מעסים למונותיו ית"ש ובפרפ
שזה ח"ו כסננדלהציווי ,וחוץ לזה הלא כבר פרמים
החפאים מקודם כאסור אשמנו בגדנו וכו' ,חלודיש
להתבונן בנוסח אתה יודערזי עקם ותעלומות וכו'
אין דבר נשם ססך וט' ובכן יהי רצון מלסניך
וכו' ,האיך תלוי זה בזה לוסר רבונו של
שות
לם
ע
סחה
ילא אתה יודערזי עדם וכו' ש כן
ותסלח וכו/

תמחי

אבל ל6י דברינו יומתק הענין בפוב פעם ,אחר
אסירתינוהוידוי ונפרפות הנה אנחנו אוסרים
סרנו סמצותיךוכו' (בבחירתינו) ,ואתה צדיקעל כל
הבא שיט(כיידיעתך לא הכריחה אותנו)כי אסת
עשית ואנחש הרשעת (בבחירח) ,והנה מי שאינו

נכנסעמנו באמונה הנהיחקורעלהעניןויוכלליקח

לו זה למענה לפפוראי
 2עצמו מן הדין ,באסור הלא
הכל נלוי לפניו ית' סבראהשיוז ואנחנו מה עשינו,
אבל אגחנובני אלחי חלילה לבו להוציא זה ספינו,
כלנסיניםאגחין בתורה המהסתת לנוידיעה ובחירה,
רק זאת הואלנו לפענהכיון שאנחנומחסינים כל זה
עלפי התורה(הנם שהשכלאבנטיסנני),הנהנקראים
יהמליחה שפי הבפחתך
אנחשבניתהיוחרשה,עלכןלךי"
בהתהלכך כנ"ל ,וזהו שאומרים מה נאסרלפניך
וכו' וסה נם6רלפניךוכו',כיהלילה לוסרלפניך זאת
לפענה הלא כל הנמסרותוהננלות אתהיודע,ואילולי
ח"ו לאהיינו סאסינים בהערה בודאיהיינו יכולים
לוסרכן ,רקאינשוכשסיניםעלפי הוערהאיטר אתה
צדיק על כל הבא עלינו כי אכער עוגית ואנחנו
הרשענו (בבחירתינה ,ונם אתהיודערזי עדם וכו'
וטאסינים אנחט נם כן בידיעה ,וכיה שכן הוא אם
י הוערה אםכןבני תורה אנחט,
קאסונתינו רקעלפ
ותסלח
ובכן בעבור זה יהי רצ סל6ניך
תה (שהוא לש
סה
תל
מע
וכו' כהטפחתך שטר הוער
חס
ין השכל)
ג
ה
נ
ת
ה
ל
תמליץ פוס בעדנו שלא
ו
נ
מ
ע
פ
פ
ט
ה
כ
ב
אחשר
הואכפי השכל(היינובערכנובעולם הזה) ,רק בחסד
ורחמים שהוא למעלה טן והנכל ,וארטןונבין.
חגגה אצבעךידידי אנס אורחא בכאןותשכילותדע,
בזההים
רחבידים תלמודשלנו ,תמצא

הנדי

בו

בנבי

מאמריחרשאדר,מאמר קחקתהתורה ,דרשא

בו כמה פעמים (פאד5יה ).מלתא דאתיא בקל וחומר
פרח וכענג לה קרא ,ולמה כזאבן המה לא מציט
כזאת בשארי המדות הי"נ שבתורה לומר מלתא
דאתיא בנזירה שוה ובבנין אב וכיוצא פרח וכתב
לה קרא( ,הנם שהק"ן ז"ל (נדרים  )4דחק לפעמים
מחמת הכרחאיזהקושיא לומר מלתאדאתיאבגזירה
שוה פרח וכו' ,אבל לאמצינו בש"סבפירוט רק מדת
קל וחומר) ,ומהראוי להבין למה נחתנה בזה מדת
הקל וחומר מכל המדווך וגם פורח זה למה לנו נם
במדת הקל וחומר ,ונראהלי,יהנה כל המדותאינם
על פי שכל אנושי רק מקובלים בתורה ,ומדת קל
וחומר בלבד הוא נם כן עלפי השכל ,ובכדי שנדע
שהתורה הוא למעלה מן השכל והוא רצוט ית"ש
ואין להשתככו בחקירות אנושייתבדרכי התורה,על
כן מלתא דאתיא בקל וחומר (שהוא שכל אנשיי)
פרח וכתב קראמן התורה,וכיון שנכתב הדבר בתורה
הריהואלמעלהמן השכל(,י
ץתשוי 5א5רזסיון ה4

ומעתה המכת הטמע ,הנה מדת הקל וחומר שחוא
שכלאניצי נקראדין כמאמרם ז"ל בכמה
מקומות (55מםלב ).והלאדין הוא,כי מדתהדין הוא
כביכול (בערכט) על פי שכל ,מה שאין כן מדת
החסד הוא לסעלה מן והיכל כמו שכיזבתי לעיל,
ש ק תתבונן עלפי מאמרינו מדת קל וחומר נקרא
די"ן כמו שכתבתי ,והנה פרח וכתב לה קרא,היינו
מדת של שבתורה שבכתב בי"ג מדות של רחמים
כנודע ,הרם אל מורה על חסד נמור כמה דאת אמר
(ההלש וב ג) חסד כלהיום ,ומעתהבין והתבונן את
אשרכתבתילךשלשיםבמועצותודעות אםהנהגתינו
הוא רק מה ששופפ השכל ,הנה כביכול התנהנות
כחטפם העליט הוא ש פי הדין ,מה שאין כן
כשהנהגתינו הואעלפי התורה האלקיח אמונתאומן
למעלהמן השכל,נם במשפפהעליוןכריכוליצו חסדו
קדהט יעקב והוא במשפם אטת כסו שכתבתילעיל,
עלכן מדת קל וחומר שהוא שפיפת השכל ונקראדין
כמו שכתבתי ,פרח וכתב לה קרא בתורה שהיא
לבהקהטן השכלבכדישינבר חסדועלינו גם בכהטפפ
ודין ,על כן המדה של רחמים שבהערה שהוא מכוון
נגד מדת קל וחומר (שבתורה שבעל פה) חנה חוא

שי

ב) ליץתשרימחררז5י5ןה

שכנר

מדת שם של ,הוא סורה בכל מקום חסד כטה דאת
אמר חסד של כל היום ,ממילא תתבונן היפב בדבר
המשפפ גופא משפפ לאלקי איום ,הוא ית"ש כחלץ
להצדיק עםזו בכהטפפ ,ולהתנהנ עמהם במדת החסד
לפנים משורת הדין בכדי שלא יענישם בדין ,הנה
בעסק השכר ועונש במשפם גופיה אין טנא לשכל
אנשי לעמודעל המחקר למהיהיה שכרועונש,כיון
י ככה שלא
שנתאמתהידיעה אצלו ית"ש ,ועשהי"
יוכל השכל לעמוד על המחקר בזה בכדי שנצפרך
להשיב הדבר לאמונת התורהשהיא למעלהמן השכל,
וכיון שזה דרכנו כל היום להתנהג באמונהזו שפי
התורה למעלה מן השכל ,הנה הכהטפפנותן שיתנהג
עמנו הש"י בסדת החסד שהוא לסעלה מן השכל*).

חיי

*) חנ"ה

שיש לערש (יד "5ל ז) ועת צרה הוא ליעקב 01טבת
סעו
עושות ר"ל מן הצרה טפח באת הישושה
5בת מאמר דסיען סח4

ניע

עמר נא עוד כיום אחיידידי ואשטיעך אתדברי
אלקים ,חסדי"י סערם ש קראל עם קרובו
בהמנע מהם השגת השכל בענין הידיעת ובחירה,
ויקבלו הדבר באמונת אוטןעלפי התורה לסעלה מן
השכל ,ואקדים לך ביאור הפרשה ס בתורה (םששא
י אל אברם במחזה לאמר אל
5ו א) אשר היה דברי"
תירא אברם וכו' ,ויאמר אברםאדני אלקים מה הטען
ליואנכי הולךוכו'ובן כהזק ט ק הוא דכהטק אלסטר
3ודרשו חז"ל המא כה ).דכחט"ק דולה וכקקה סתורת
רבו לאחרים) ,ויאמר אברם הןלי לא נתתזרע והנה
י אליו לאכני לא
בן ביתי יורש אותי והנה דברי"
א
ו
ה
יירוטךזהכי אם אשריצאמסעיך יירשךוהאמין
בי"יויחשבהלו צדקח ,הנההספיקות אשר"םלהעיר
בהן בפרשההלזו,א'מזומר אברהם מההעגןליואנכי
הולך וכו' ,היתכן חסידא קדישא אברהם ,אחר כל
הבפחות שהבטיחו הקב"ה לזרעךניטעי וכו' אהגר
אםיוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעךימנה,
אמר אברהם אחר בךלהש"יחונכי הולךוכו'כאילו
ח"ו אינו מאסלן בהבפחותיו '5 ,הנה הפליג לדבר
אשר אליעזר כל וכל בביהרכיאיןלוגן חנה אסר
זח לענסת נפשה ~מה הפלינ בשבחו לוכט* שהוא
ד~ח ומשקה וא' ,מ 14סרו אחר בך והנח בןביתי
יורש

ריי

כטמירי

חדשארד,םשםר קחקתהתונהג חשש א

ערש אותי ,מן התימא הוא על שחטעלית כמוהו
משה עיקר מן הירחשח תחמידי תבל כסף וזהבן
ד' מה שאמר בןביתי יורש אותי ,באיזה צד ואשן
יהיה שיירות ירתיתו לעבדו קנץ כ ,180ה' לשת
הכתוג והנה דברישיאליו לאסר לאיירשך זהוכו'
לבזז לא אטד בסתםויאמראליוי"י ,מהו הלשתוהנה
דבר וכו' ,תם סחו הלאמר ,ף והאמין בי"י ,מחו
חחידהש לקדושעלית כמוהו ,זן וה14מן ח5רי' ,ה'
ויחשבהלוצדקה מהוהפירוש.

ונרוחץ לפורש ,יהנה באמת אברהם ראה ברוח
חקותםובאיצפגנינות אשרבןביתוהדיה
ומשקה מתורת רבו לאחרים הוא יורש אוהו הנה
אסר זה לאח"י אשר הוא רואה כך ,ואמר איך
יתכן זהבית שהש"י הבפיח לו זרע ,והנה באסת
ראה כהוגן ,דהנה אלסטר
בכלב בן יפנה,
חנלוי
וייובש את חברע עלפי י"ב
י,
אברהם פסת שם,
חנה כלב יירזו אותו4 ,גם (טוה הש ):מן כלב יצא
סיטת בית  4הנה כל ארץ ישראל שהבפיח
הקב"הלאנרהםהוא שלהמלךמזרעכלב),והואכלנול
אליעזר והשר בא עד חברת ופנה מעצת מרגליםכי
ביקש מאברהםשיתפשעליוכסו שכתבמרןהאריאל
מזההחישיאלו.ג וכשבאלביתו (בסובר ע ל)ויהס כלב
את העם וטש 8ש)וכי זו לבדקיש
ה לנו בן עבו-ם,
הוריד לנו 4טן הסל חוזן לט את התורה וכו' ,הנה
דופקה מתורתרבולאחרים ,הנה אברהםכחוגן ראה,
אבל כעת אלאידע תוק הענקהיהזה לפלאבעינה/
טעה דברי"י אליו לאם"ר להשיבו על אמירת"ג
עטר אכנן החש דברחזית עטר העבדיירשנו ,אבל
לאיירשך זהכי אם שטריצאמסעיךוכו'זהוונאמר
והנה דברי"י אליו,חייט דברי"י הסכימה לדבריג
הבג והנה באותו המעמד לאהיה מובן הדברכי הם
ב' הפכיים ,הגה שיבחו הכבעב והאמן בי"י אשר
הוא כליכולויכולתבידו לאשרולקיים כלהפכיים
הנם,שחשמהאנחני לאיובלזהלהשיגעלכןוהאסן
חסרי
' הטרח על החכמה (ח"ב שגג להורות שלא
חקר
בחכמה
ל
כ
ש
ב
ו
ה
י
ה
י
ה
ז
ך
י
א
א5שרייתהמציאותן
ק
נ
ע
כ
ן
מ
א
ה
אבל סבליחכמיה
(טש08 9 4פתייאמין
לכלדברבהעדר החכמה,והחשדרך האמתה אשרהיא

די

נ) יה

י 118ש '8הי שרה 5עש מה
שיש

 9מ

קע

למעלהמן החכמהלשה"שי')(,ת" 5זה" קט).והאמונה
הקשקוזזו שלי' ,ואמרויחשבהלו צדקת,והש"ידה"ב
לאברהםכאילו קץןהעטו צדקהכביכול,יהגה כלבחן
שהאדם מוציא בחכמות מן הכח אל הפלנל וכהגיג
אטה מהנכל ,הנה החכמהניתןלו מאת הבוראית"ש
אשר הנר את האדם בחכמה ,וכשמשיג איזה דבר
בחכמה הוהכאילו אדם מחזהולחבירו הפקדת שנתן
לוופאיןזה צדקה ,אבל כשהאדםעובד אתי"יבאיזה
דבר אמוניי אשר לא תשיגט החכמה אשר גתן לו
והל"י ,הנה תחץשב כביטלכאילונותן
בק והוזבונ 4להש"יצדקי
מעתה תתגונן ,התחייבות המשרפ לאלקי איום
להעניש ולהשכיר את עבדיו הוא בעבור

בחירותך להיות הבחירה חפשיית בידם ,דבזית

בחירה אק משפפ ואין עונש השכר~ ,היות היוצר
כל הוא אלקינו הפץ להצדיק אתעסו ישראל ,ואדם
אין צדיק בארץ ,הן במלאכיוישים תהלה,ומייוכל
לקאתיד
י חובתו נגד גדולת רוממותו ,ובפרפ 4הנ
ש
י
 15ט)א
שותה
ם
י
ס
כ
עקה ,והנה נקרא הוא ית"ש
מלך המשפפ ובמשפפיעמיד ארץ ,ומי יוכל לצאת
בתסוס כמשפפו ,על כן הפליא עצה היוצר כל הוא
אלקיט להעלים מן השכל האנושי השגתענין שכר
קשש,שיךיצויירהבחירהבבניאדםאחר התאמתות
משעתו ,אבל גילה הדבר בתורתו ומחויבים אט
להאמין בזה בדרך אמונת התורההיא שלא תשיגט
השכל וכבר כתבתילך ,כל מה שהאדםמאמין בדרך
אמתה עלפיחיתרה ,ולא תשיגנו והנכל ,זה סיקרי
כביכול שנותנים לאח"י צדקה וכמו שכתבתילעיל,
אם כן בדק וכהטפפ הוא שהש"י יעשה עמנו גם כן
צדקה ,ומתנת חנם יעשה אפלו הרבו לפשוע ח"ו,
הנה הדץ והמשפפ נותן שיעשה עמנו צדקה ,וזחו

משע" א מ)צית במשרט תפדה לטביה בצדקה ,וזהו
שאמרו רז"ל טד 1ק) נדולה צדקה שמקרבת את
הגאתה,אפילוח"ואינםראוייםוכלאים,כיתשעוטים
צדקה היינו טאמינים אמתת
בדברים שאין
השכל משיגו רק הוא אסחעע החשרה וצדקה הוא
מגבראל ,הנה המשרפ טחן שיעשה עסט צדקה
ויתפלטנאית עטם בסהרה ביסיט אמך
וששי שלך לפניך ,כמהסטיות פובות למקום עליט
מהשדקריםמארעוהשכלהזועוזהודבריהחסיד
בחובת

אוי

בנבי

מאשףהרשאדר,מאמר קחקתהתורה

בחובת הלבבות דאילו היה יודע השי"ת שהחש
לפובתיטלהשיג מהשכל הזהאיךיצויירביחדידיעה

ובחירה ,בודאי היה נותן כח בשכלנו להשיג זה,
אבל כית שהשים הדבר והניח תדבר אל אמונת
התורה ,ודאי צריכק אט להאמין אמונת התורה
%האמין שהחש לפובתיט מה שהעלים מאתנו (פ"א

ז ש)כי חפץחסדהחש.
ועתה נשם לעניננג מה דקיימו וקבלו רז"ל דלכך
נאמר אמירה יתירה בפרשת פרה ,להיות
הפרשההזו תשובה לפרשת אמור אלהכהנים ששאל
כהוה במה תהיה הפהרה שלו ולא השיבו הקב"ה,
שלאיבוא הדבר לעקם הדיבורויהיו כמוכרחים כמו
שכתבתי לעיל ,הנה נתאמת בפרשת פרה ידיעה
ובחירה ,וההא דבר שלא יוכל שכל אנדרי להשיג,
וזהו שאמר שלמה אמרתי אחנמה (רציתי להשיג
הדבר הנלמד בחרשת פרה שנאמרה שלא במקומה
והיא תשובה לפרשתאמורונלמד מזהידיעהובחירה,
ורציתי להשיג זה בשכל אנדרי)והיא רחוקהשני,
בי בכוונה נפלאה העלים השי"ת השגל הזה מבני
אדם.
ועתה שכיל ותדע שזה הואהענין הנלמד בפרשת
פרה מאמירתה שלא במקומה מזה נלמד
ידיעהובחירה ,והחשיסודי כל מצות התורה(דבזית
האסונה זואין שכר ועונש) ,והנה חוקה החש הדבר
הזהכיוןשאינו סובן בשכל ,ונקרא הדבר הזה חקת
התורה ,אותה החוקה היא יסוד מוסד לכל ההורה,
וזהו שהקדים השי"ת למרשת פרה אדומה זאת חקת
 ,פרשהזו תשובה לפרשת אמור,
התורה אשרצוהי"י
ומוכח מזה ידיעה ובחירה כנ"ל דבר שאיט מושג
בשכל רק חוקההיאלהאמין שפי התורה ,הנה הוא
חקת התורה אבןפגה לכל ההורה כולה כמושכתבתי
לעיל ,ואחר כך הוא התחלת המצוה הזאת דבר אל
בני גבראל וכו' ,וזזתההמעיין תעמיק בדבר ודרוש
וקבל שכה.
ב)פסיקתארבתי (פרשהי"ד מ) זאת הקתהרירה
וכו' ויקחו אליך 8רה אדומה תמימה
אשראין בה מום אשר לא שה
ע( %נצנר ש נ4
נמדנו רביט ,פרה אדומת כשהיתה נעשית אםהיח
סותר לניראל ליקח מן הנוי ,כך שט רבותינואין

"יה

4עטשכע4

לוקחין פרה אדומהמןהנויכדבריר'אליעזר,וחכמים
אומרים לוקחק ,טאי פעטא דר' אליעזר וכו' ,טפני
שחטים חשודים על העבירות %החפיא את ניראל,
אמר ר' פינחס הכהןבן חמא ,מעשההיה שנצפרכו
ניראל לפרה אדומה המשהיומוצאי ,תשחר כך מצאו
אצל טי אהד ,הלכו ואמרו לו מכור לנו את הפרה
ש" 1לך שאנוצריכים ,אמר להם תנו אתדמיה ופלו
אותה ,וכמה הם דמיה בג' או בד' זחובים ,אמרו לו
אט נותנים לך ,עד שחם השכים להבלש את הדמים
אותוהגוילהיכן הםצריכין וכו' ,אטר להם
הרג
יניסוכרה לכם ,אסרו לו שכמש להוסיף על דמיה
אינ
אתה מבקש וכו' ,חשותו רשע כל שהיה רואה אותם
דחוקים וכו' ,אמרו לו פול לך ה' זהובים וכו' פ%
עשרה פ %ך' וכו' עד שהניעוליתן לו אלףזהובים
וכו'והלכו להביאלוהיהובים ,מה עשה אותו הרשע,
אמר לגוי אחד תבירו בא וראה האיך אני משחק
ביהודים הללו ,כלום הם מבקשים אותה ונוחדיםלי
הדמים אלא פפני שלא שה שיהעי
,הריני טפל
את הע %וטתנו שיה ,וט',
את מטתם ,כן
היא סימנה ,כלחש
י שלא עלהעליה
וה
פר
פ
עשה וכו' ,וזה
עול ,ב' שערות " 1בצווארה במקום שעול נהון,
וכל זמן שלא שהשיה ע %ב' השערות זקופות הן,
ע%סיד ב' השערות נכפפים,ועודסימן
ניתן
י
ש
"ה ,כלזסן שלא שהשיה ע%עיניה שוות
אחר " 1ב

ח אותה זם' והראולו את הזהב
וא',כיון שבאוייק
כיד נכנסוכו' והוציאה להם וכו' ,התחילו מסתגלים
בהורואים אתטימנהוכו',אמרולופול פרתךאיןאנו
צריכין טק שחוק באמך ,כיון שראח הרשע וכו',
התחיל אומר ברוך שבחר באומה הזגונכנסלו לתוך
ביתו וכו' וחנק את עצמו כן יאבדו וכו' ,הא לסדת
שסכל מקום לוקחים פרה בין ס"1ראל בין מנוי,
שלא ונאמר כרעב בתורה שלא ליקח הפרה אלא
מישראל ,אלאאפילוסןהנוי,מנין ,סמה שקראובענין
דבר אלבני גבראל ויקחואליך וגו /עד כאן

מה ש" 1להתבונןבדברי המדרש הנ"ל הוא,א' טח
הוקשהלו בפסוק שקבעו שאלתם ודרשתםעליו,
5ףכיוןויפסק להלכה דמותךליקח פרהמנויוהביאו
לראיה טמעשה דההואנוי למה הוצרך אחר כךלוםר
מנין ממה שקראובענין ,מאומרו מסה שקראובענין

ויקחו

בנבי

מאמריחרשארר,ושמר קחקתהתורה

ויקחואליךאיך מוכח מזהשלוקחיםמןהנוי,והנראה
לומר דכא בעל המדרש לדייק אומרו במצוה זאוע
זאת חקת חתורת,ונם אומרוב'רעמים לאמר,עלכן
תתחיל ודורש טענין ההלכה אם מותר ליקח 5רח
אדומת מן הנוי אםצריכיןלחיט שמא העלהעליה
ע %שהוא דבר שאיט ניכר ,והביא ר' פנחס הכהן
ראיה מהמעשה דההחשנוי שהכירו חכמיםבמימנים
המקובלים לחם ברברה שבעל 6ה מסיני ,שאין לך
שום חכמתבפבעייתובמושכלותשאיטנרמז בתורת
כששר חואח כמח פרחו חכמי תאומות (נטחת חי)
סבידבי אעזתאלידע לכמה תנחשמיי
דוהעלו חרם
בידם ,ור' יחהשע תוכיח תדבר בם"שור מן התורח,
וכן ב %עניני החכמות והודעת הפבעיים בבעלי
חיים הכל "ש בהערה ברמז ובממורח בתורה שבעל
פה ,והנה בכאן נאמרויקחואליך ,נשמע מזה דמותר
ליקח 5רה אדומח מןהגוי כאשר יתבאר להלןאי"ה,
והנה יקשח לפי זה הרי המצוה תחשאישר לא עלה
עליה ע %והאיך סםכינן על תנוי*) ,על כרחך
צריך לומר ש"ש מימנים
*) הטה
(עסו
מובהקים מקובליםעלפי חשי לא כמכינן
ש ש9לי
בגד ם
טקלימ
החורה 3111ו
ם וויוובונן
להחרתו קטנים כששמר שהםבני ח'
וינוווי
אם עלה עליה עול ,ימיהן אף ש5ידאובבחסרת
לח3מ8 4עם5פילית'יסכל שכן ש
=ו,ב3ורימ
וי
ם תמו
וי
סטורים נווכם הצוח
דשדתת 8כזאת אשר
התורהכיאין שום דבר טהרתישראל תלבשבצו
חכמה חסר מן התורה ,וזהו שהקדים הכבעב זרען
חקת התורה( ,מכאן תלמוד אושר נחקקה בתורה כל
ה ונחוו השמש,ויש בה חקיקת כל
הענין והשרנקיש
ת
ו
ל
ה
ו
צ
ר
ש
4
4
החכמות המושכ והפבעייוע הה0
י"י
לאמר לדורות שאין צריך לעסוק בשום חכמה רק
בתורה ,ובעסוק כחיבין האדם עלידה כל החכמווע
וכברחרחבתיחדברים בכמה מקומותוכאןעתלקצר.
ומעה"ק תבחש נבדר לבאר איך מוכח מן המקרא
דבר אל בני ישראל לאמר ויקהו אליך

יששנר

ק4

ההלכה הזאת שמותר ליקח 5רח אדומח מן הנוי,
דחנה בפסוק (שפותינ 80כהשכו וקחו לכם צ14ן,יחיב
הרב
חיד"א זלה"ה (האש דע ההלת פ' מ8
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יד סו יאסר ר אל סשר מד תצעק אלי
רבד אלבבי ישראליסעו מז ג מ כ קו
ג קטב א בן סז ר צג.ב
יד יט ב כח שסע רבא רט טז ר קנא

י

י

ר

יד יט ויסע מלאך וכו ויסעעמיד רענן
מסמרם יעמוד מאחרידס קז ב ב8 /ג

יד כ וידי רענן ורחשך ויאר את רנגלר
מח א כ /טמע ג
יד כד וגץ כאשסירת רבוקר וישקףובו

טז כ
יד כר ויאנון מצריט אמסר טמר ישראל
כי ר ולחס לרס נמצרים  111פ 3ג
4ד ל יוודע ר כייס ררוא אח קשארל מיד
מצדים הדא ושדאל את טצז-ם מת ונו
גב ד נו ב ס ב קרא א קסנ ב כ/ג
ד פב ב קמ ב
יד לא חרא ניראל את ריר רגדרלד ובו
היראו דעם וכו נב ד קמא א
סו א סוס ורוכבו רמר בהפ ג ב
טו ב זד א-לי ואמרו ד א וו קיט א
ר ומבחרושליקרוטבעוביםסוף ו ב
יעבוד עם זו
י טז עד יעכור
ט
עמך ר עי
קמת קא נ קר א
ק תבךא0ן והטעמו בהר גחלהך וכו
טי
ידיך קכא ב
פעלתידר דמקדש אדניכוני
נדן ק
ש 9יח ד ימלוך לעלם ועד צךו סח ר
עב ד
סרים רממאר וכו ב /קט ג
כ

יד סי

'י

*

-

טי ותייש
(רג"ר)

טו כו האסר אם שכמדע תשמע לקול ר
נזקיך ותשד בעירד תעומד וגו' קי א

יח

סז ,ד רנמ ממסיד לכס לחם מן רקומים
ח א סד ב
טז ר וריד לעס רשופי ורכים את אשד
יביאו ,ו ד יב ג
טז יב חזעחפכיאמר לד ד סכ ר פ

בני
טז טו  1אמרו אקם אל את'ומי רוא ב
7ט ר כא וילקטו אוהו
ז א

בכלי

טז כב ירי ביום רעעי לקטו לחס משנר
ד לד א
זכו
טז כר אכלרורייםכי שבת ריום לו ר
טז כט ראו כ' ר נתן לכס ינוכה 4ד ג
עז ב
רש ר
ח ז ועל נסוחם את ר
י
מ
א
ל
בקיב %אם אץ ב) קא ב קמא ר
,רג-ר) 7מב א 7מג ר קמו ד לנב א
ח ח ויבא עמלק ילחם עט ושראל
ביפיד'ם קבב א קטו ג גוו -מא ג
קמר א קמט א-ג קנט ג קסו ג

ח ט ואמי משד אל רושע בחי
אנשים וצא -לחם בעמלן בו קמט א
קט ב ופד א
ץ ג יחלוש נרושע אתעמיק ב)
ר
ח יד מחר אמחד את זכר עמלק 7נא ג
ח יד כוינ ואתזכרין בספר חשם באזנ'
עמלק בן
ירושע כי מחר אסחר אחזכי
קם א ,מב ר קמג א ,מד א קמו א
,מט ג
ד על כסי ד מלחמד 4ר
ח טז כי.
)1
בעמלק
א
'ח ר ושם ראחד אליעזר יו
ן נב ב
רציל אתכם וכו גן
יח ' ברוך ר
אש-
ק"ג ג
יא עתר ידעתי כ' גדול ר מכל
האיריםכי נדבר אשר ודו עלירם נא ר
צב ב ב) וב ג צו ג קו ר 7כט א
'ט א בחדש רשלתן יצאת כנ' ישראל
מארץ מציים ביום רזר באו מדכר סנ'
ר לס
גקכד ג ,בו א-ג ג %11י
ש נ יסעו סרס,דים ויבואו מדבר סעי
1כ 1יחן שםושיאל קכד ג קכו ג קלף
ב קלא ג
"ם ג ומשר עלר אל ראלקים ףקרא אליו
ד מן דהר לאמר כר תאסר לכיח ועקב
וחגיר לב %ישראל ח כ מג ג קבו א-ג
קל ב קלב ג-ר
'ט ר אחם ראיהם אשר עשיתי למצרים
וכו קד ר ,רג-רן 7כז ג
"ם ר ועחר אם שמוע תשמעו כקולי
ושסרהב את בריתי ודייתם לי מגלף מכל
העמים כ' ל בל רארץ ז א ,רג-ר) כב
ג ס ב קכז ג-ר 7ל ג קלא ר קלכ נ
א
'ט ו ואתם תר  1ל' ממלכת כדנים וגו
קדוש אלף רדכרים אשר תרבר אל בג
ישראל קד ג קכז א ק %ג ,רג-ר) בן
ז ג קלב א
'ט  1ונשם לסג דם את דרכרים וכו כל
אשר רבר ר נעמד ר ר
'ט ט רגר אנכ' כא אליך בעב רענן בן
טת ב
'ט ' וקדשחס דיוס ומחד קנט א ג
קפד ב
'ט 'ג כ' סקול 'סקל או 'רר ירד ק ד

ל%

ייז

יי יל

.ח

קיד

י,

קי

'ט סו ריו גבונים וכו
אשר קבר ג

אל תגשו אי

יעטעטכנר

מפתח הפסוקים והמאמרים
7לט נ ב,

ט ח  1תיצבו כתחתית ררר
לסד ג
אלמם את כ 4רדכרים ראלר
כ א 1דכי
ט ב ללז ד
כ ג אגני ר אלקיך אשר רוצאתך מארץ
מצותם קלז ד קמנ ג בו י 11ג
לא העשר לך פסל קכ א
כ
את ום רשכת לקדשו ר ג ד
כ ח
י
ו
כ
ז
נ א ג כד א ב)%יז ד,רג רן 7מא
א קמט ב
כ  1ום רשכ'ע' שבת לר אלקיך לו א
כ א כ ששת מים עשר ר וכו  1נח
ביום רשב'ע' עלכןביך ר את ום רשבת
ר גדכדבכרא
רג
כ ד קר -ג אותיות בעשרת רדכרות 1ד
טק ג
אצר דיעך ב'
כ סו וכל רעם רואים את רקובות 7מב
ט ר
א ,נר ב
משר אל רעט וכו לבעבוע
כ ץ 1אמי
תריד
שות אתכם בא
ראלק ם ובעבוי
אחו קכו א קמר נאטי שם
כ ח ומשר נ
מרגשבאלמחרערבפי
ראליים בו
כ כא נכל רמ17ם אשי א"כ ר את שמ'
אבוא אליך וברכהיך רוו ךנז א
כא  1ועבדו לעולם ,לג ג 1ו 4ח ג
כא ח לעם נבר לא משוע למברר וכו
כא ב
כא 'ג יראלקים אגר לידו ושמהן לך
מקום לג ד
לר
כב 'ט זובח לאידים 'חרם
לבדו קמח ב
כב כר אם חבל תחגל שלמתיעך לא ב
כב כז אלקם לא תקלל מג ב
בג ב אחר יבוס לדטות 7נח ב ב /ב

י1

בלה.

כג טז וחג ראסיף בו מ א
כג כ רנר אנכ' שולח מלאך לפניך ב
קלג ד
כד א ואלמשר אמרעלראלר וכו בן

ג א
,ג
בד ג ויבא משר וימסר לעם את כל
דב-
ר וכו ויען כל רעם קול אחד וגו 'ר ד
כר ז כל אשר דבר ר נעשר תשמע

ז ד
ד 7לט ב בויגני
כר 'א יתזו את ראלן'ם ויאכלו  1שהו
 11לף ב
כר ב יקחו ל' הרומר מאת כל איש אש
'דכ %לסו ק א ק %א ,רן-ר)
כר ג חאת רחרוסר אשר תקחו מאחו
ודב וכסף ונחשת ן א קנט א
כר כר ועשית לו זר זרב הכיב קז ד
כר ל לחם פנים לפ %וכו ' ד
כו
ולצלע רמשכן רשניר
קכדיטג-כ ידותי
כז יט נחשת בו טא א צד א
כז כ ואהד תצור את בני ישראל יקחו
אליך שמן דת זך כתית למאור צז א נ
מא א צר א קג ר

'-

כח כד אל לצות דחת לסב ב
ל ז כרטבו אתרוגית
1ן

ח ב ד נא ד

סג כ

בחדשת שקלים ששר שמות
ל א
רו 11
ט-קוא ג
 4ב כ' תשא את ראש בנ ההראל וכו
ג
וגת %איש כופר נפשו ובו נוו
קלב א הלז ד
ל ג זד 'ת %וכו בו קלא א קלח ד
לנר ג
%תתרעלתעיס בו
ג
ל
ב לח ר
ל טו רעשיי לא רברירדהובו לכפר על
נפשוה בם קנא ג
ל טז ולקחת את כסף רבפוריס וכו ונתח
אותו על עבודת ארל מועד ודיר לבני
ישראל לזכרון לפג ר בו קלז ג קלח ר
ק4ט ב קנך נ
,ומחרגמינן מירא דכוא)
בלו כג מרירוי
ד קנם ג
לא ב יאד קראת' בשם בצלאל קמא ב
וכו וכרעת וכו
4א ג ואמלא
לעשות בכל או
מלאכר
וי גג א
4א ג לדעת כ' אג' ר מקדשכם גב נ
נד ב ב) קסד ד
4א ד כ' קרשראלכם ח ד ד כו
ב קנ ב קצב נ
לא טז ושמרו בנ שראל את רשבת
יעשות את רשבת לדורונם ג ב  1ד 'ג
ד לג ג ר )1
א
לא ח יתן אל משד ככלהו 7לח ב
לב א קום עשר ל %אלד ם וכו כי זר
משר ראיש וכו לא דע %וכו  11לט א
מר ג ,מא ד קמג ד קמו א
לב ר יקח מידם ויצר וכו מט א בן
מג ב
קלגבג רא ףקרא אררן יאמר חג לר מחי
לב ז 4ךי
ד כ שחת עמך 1ו לש א
קלח א
ועהר רנ חד ל' וב קנז א
לב

ילי

י6י

לי

יי

יין

,רג-ר)

לב 'א ויחל מטר וכו למ -ר 'חרר אפך
ננמך אטררויאת וכו פא ג  11כט א
לאבררם בו לט א
4כ ג
זכו-
לב לא א 10חטא וכו ףעשו לרם וכו
 11לי ר קסם א
לב לד רנר מלאכ' 'לך לפרך  11סו ר
 1מז
לג נ הילתת' לפניך מלאך וכו י
ד

לג ג כ' לא אעלה כקרתך וכו כ /מז ד

לג ר וישמע רעם את רדכר ררע רזר
יתאבלו ב) סו ד
לג 'ג

רודהע' גא אח ירכך

לג טו
ר

אם אץפיךרילכיםוכו י1

ב ב
סו

ולכגו טז ונפלי %אנ' ועמך סכל רעם אשי
ע ב

לג 'ט וחשה את אשד אתון ורחמת' את
אשר ארחם ז א לו ר קעג ד בו קמר

ב

.1עבור ר על סניו גו,

4ד 1

קלד ד

לד  1ארך אפים כט ג
לד ו-ז י-ג מרות של רחם ם קמא ג
קעב א
לר ז סולד עון אבות ובו לב ד
לד נגד כל עמך אעשר נפלאות ע א
ד כ' לא תשתחור לאל אחר מב ר
4ד .

1ו ילק ב
לד ח אלר' מסכר לא תעשר לך קיב
לד כג דאר כ 4זכורך אתפמ ראדוז ר
מב ב קט ד ,רג-ד) ב) מ ד
גר לא תשחט על חמן וכו פר ד
לי
לר א יערל משר וכו יאסר אלירם
ד

אלר דרס-ם ובו ג א ,רג-ר)
לד ג לא תכערו אשוכו ביוםרשבת.יח

ב לד א

לח כא אלר פקיד' רמשכן משכן רעדות
אשד פקד על פי משר וכו קלט ג בן
קלד א קלט ד
מ ת וקם משר את רמשכןיתן את
1ג 1יקם את עסותם קב א
אדני
מ לד יכס רעק וכו ב) מר ג

ייקרנו

א ט ריח ניחוח י
)ל

ד

ב א ונפש כ תיך'נ בו סד ב
 1טז וכל מנחת כרןבלילהיי לא תאכל
בן קח כ
ד
ז לז זאת רה1רר לעולר וכו בוכי

,נט

ג

ט א וישביום רשמיה וכו
טב
ט  1זר ררבר אשר צור ר תעשו ובו מח

מחי

קג

קח לך עגל בן בקר לחטאת מת ד

ד

טז נאת שעוד רחטאת ררש דרש מרור
ודגר שדף ר ג
' כ וישמע משר ף'טכ בעיניו ק ד
ז
כ' מפריס וכר כ7 /סר
יאא ואתרחוצי
'א ח וכגדלתם לא הגעו  )1מ ד
ג
'א סג ונטמהם בם 11
יא מר כ' אנ' ר רמעלר אתכם מארץ
מצרים פר ב 11
א
טו כח
לה שבעת 'סים ואחר
תסרר קלווספרר-קנו ג
טו לא ורזרהם את כרישראל שמסאתם
בן לב ד
 %א ף%ר לשףאףשת9

ינוי

ילו

=ית-תשס,מ*
טז
)1

ג

ב מ נגז איצר וכו
 %%ג
סז ג גזאתת 'בא 1וטץ אל רוורש ב ,לב
ד לג א

טז ד טד' קקדש רם ב
 ,לג א
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תעשי4רוא"יש דאש תמו ת"ו תת שנוי
ק

אל ראלילים פח ד
ש ר אל חפי
ש ,ת ,רוכם אוכיח את עמיהך ולא תשא
עלע חטא ב' /ס ג בז כ
ם יח ,וכדבת לו-עך בשך זכו קבו א
י
ב /קבס ר
,ם ים ובגרכלאים שעטם לא שלרעליך
ב /יק ד
'ס,לב .מפס קףבד תקום והדדת פסנקי
קם כ כן עו ד
כ בו .ואערל אחכם מן דינים ק ד
כא ז ,אשה ענר וחללה חץ לא יקחוכי
קדהש הוא 1כ 1קד ד
כא יק ארור בבהוליר יקח ב /קכא ג
כא כ או פכן כו
ב
כב יא וכהןכייקטיקו"
אש קרן כספו כ/
פח ,ד
כב יד יסף הכששיהו עליו ד ג
טש ש קח ב
מ מגשת
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=
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9ש

י

א
ד

בנח א
 4פ '9עת ג א קמ ב

=

יקטקטכנר

מפתח הפסוקים והמאמרים
כ 4ו
עחמשרא עשר סם לישרי "
הסיע קע

בג טו וספרתם לכם ממחרת רשפת 1כ1
מ ג סו ב קב ג קיח א קיט א קכר
א קלג ב
סו
י שכע שבחות תמימות
כי,ס
י--ם-
ב קלו ג
כ 4טז הספרו חמקכם יום קלו ג
ט חמץ האפים -קיב ג
כ 4כד בחדש רשביצי באחד לחדש ב/

כי

כ 4לר חג ריוכ 411ב /לס ג
כ 4ם ולקחתםלכם בעם דראשון ב /מד
ג  4ב קטב כ
מ ושסחתםלפני ר אלקיכס 1כ 1ב/
מס א
כ 4מב בסוכות תשבו וכו קבב א
כ 4מב כל האזרח 1כ 1ב /מז ד
כ 4מב-מנ בסבת ב פעסיס חסר ופ-א
בסכות מלא כ /מא א
כ 4סג למען ירעו דורותיכם כי בסוכות
רותכתי את בם ישראל 1כ 1קבב א כ/
מג ד כ /מז ב
כ 4מג כי בסוכות רושבהו 1כ 1ב /קוה

כי

כ
כ 4מד הדבר משר את מועדי ר אלבני
עזראל ב /נט ג ב /פו ד
בד ב צו את בני ישראל ב /סא ב
כד ב ףקחו אליך שמן זית זך כתית
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אשר רופאתי אוהם מארץ מצרים עג כ
קט ד

כו ב אתשבהוהותשיורו ומקדשי ופראו
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תשמרת לעעיו קסד  3ב /כ לו כ

יט

,ר-3רן
ח

יב

לא על רלחםלסיויחיד ראדםכ'

עלכלכימוצאפי ד יחיד דאדם ק' 3דב,
3

יא ב

=

מ

"*שחאי
שי ש
ם א

*
ש כז אח

רברכר ומ פס א
יא כט ותחד אתרנדיד 9ל רד -9חם
יט כ
ינ כ א,דירם 9ל רדחס קלא כ
ב ס מלא באתם ודעחראלרמ%חד
י
ואל דנחלר כד א
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גב עשייחעשר קמ א קט ג
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קפואי

=גר
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ימ *שי

=ג
=כ

ק"
=

סיטים

ר כ מר " 8לך באיה .ז ר
ר ב אסוך שמן י כ
ר ט א"4אלקים קדדש רוא ב /קמט ד
ר כג מזועאתיולכתייוםאליו לא חרש
חמו רקדמר מא ד
ט א-ג יובר דיר תלמיד אלישע דמ"ז
למשוח אתידיש כ /מח ד
יד כד י2ר בן אמהי רטניא אשד מגת
דחפר ב /מח ,ר
ק כאוימלינו את יימעט כ /פ ג
יט נס רשולת סבתויב ב /פר א
כ יא ויואב אח רצך וכו אחורנית עקוד

מעלות .כן קיא ג

כג ככ לא נעקוד כפסה רוד קיב ד
כג כד וכמרו לא ריר לשמז מלך אושר שב
אל ר ככל לרבד ובכל נפשו ובבל מצודו
ככל תורת משר וכו צוו קטב 2
דארץ קער 2
בד טו ואת
כר ז ואח עימ צדקידו עור מח א
כר יח-ים עימרי דסף וחמשד אמשים
סדומי פני הסלך לט ד

א".

יץ28ני'

תיר על

א א חות ק4ע" נו אשוץ
שיכן קסח
ם א קמ-צא
יצודד וידדשל"ם י
כ (דג"ר)
א טו גם כי תרבו תסלר איפי שומע
כו א
חפוץ ,קמר ד
א ח אשרי
 8יח לכו נא ושכהד יאמר ד אס ידע
חטאיכם כשמש כשלנ ילכיפ כ/יב ב
חטאיכם כשנים כנפלג
א
י
,בהי%ח אםאםיפי
ו כצולע כצמר יריו בן
יט
די
ר
יר א בן עח ג צךו צד א קנח א
ן בננואשט הפרד ושביד כצדקד
א כזציי
צרן לז נ אךו סט ב קז ג בן קע ב
ב ר ביתיעקשלכווכלכר באור ד לד ,ב
כ בכן עא א צךו עג ד כ/
מקנחבגצן
ב
יסר ג קל כ
קם-
כ יא ונשגב ר לבדו ב /קמר ר כ/
קבץ א
ג 'א אף לרשע כיימוליריויושדלו
כ /כר ר קר ר כ /קיכ א דגר ב
ג יג 2צכלריב ר ועומרלרין עפש ב/ג

יע

ר

ר ב וגם יקב הצב כו ב /מח ר
ר כו תשא  8לגמם קמה ג
 1ב שרפים עומרים ממעללו ב /קכר ר
 1 1יעף אלי אחד מן רוססים ט א
 1י ושב ויבא לו צו א
יא ג ,ופויחו בידרת ר יח א ב /טז ב
פ ר ב /סד ג,רג-רן ר /קלא  1קלו
א
עםגדי מר
יא  1וגר זאב עם כשש
2

גטי

יא ט לאיען לא"שהיהוב"ל רר קדש'
ס 2א

יא ט כ' מלאר רארץ דער את ר כמים
לים מבסיס ב /קמא ג ב /קמר ב

בני

ק ע =1א שימ
ש ח=-
קגיאחפ

ע א
מ
ק משב מ

ש א
ש  1צ* ו  %ח ס צץ מ
ש שואש  %ח
א
ר
כ

"

ג

מפתח הפסוקים והמאמרים
ל ש

זזריייש)ילחישש

א שקט ר

קי

(א ק

מ  9ר
מ
כ
שק  9א

( כ ר *ש
"ש דם
*הי "
ע י"אחץ
ג
*שא""= ג "
מסג

יי4י
ישיי
ייי=י
*",גג
יש אגימ 9ה 8א* %ה ש * ס
%תשיי ג
מ
ע
י -מר * מי
 ש9קומ
*י
=אש*
תו ששק ושסחריקים 1ש1יטן ושחר
י מ ר צמ"קשיזמיכ
ב /סו כ קסז כ
קג=%"%האחקפחש
 8ק %

א
"ש את  -ד ח ת ש י
מן

ב

ש א יר ת=שפיששו
 1ע .או פ * %תר ק מלבש שי

קש ר

שג רמ -ח= י
אייהקרולשיש
קח ר

מ ח א מ ס א מ ג הס  9ר מ

ג

*
="
%

יוא=תש"תש

ר מ

ק=

א

מ

מגמפקמתיט
מ
ה "  1ת"מיא

מ

ר

שרישיר
מ

%צמ

ש"מ 4
מ ג יוסר ר
מ א
8ן
%ה
ט"ר א * ח
מח *
שישיא
ג

שחס

א

ר א

4א

בו; סג

מ

ןאא כץםווץאיישר הקףרוץר ב /קם
ר קמר ב
בו ב מפוצע שש-ם ותץא גר שיק 19
ר
גו יא רר ריר תז כל יחדן ק"ג ג
כו ע לבד בך ממר שסך ו4ד ג
ס ,או רדה חקרג ללדתת ודל וצעק
תמד רר ב /לא ג
בחסיד נער
יירראחמ-ם בנרץ פיר
מ- .יג וגאו
ופזים בארץ מריס וכ 1סר כ פר ג
מ
כ
כס 'ד ועם יחף לרפא ח %ואבדר
ונר ,נ /לג ב קלט ר
חכמת חכתי
גט י 0הסס 29יססו שמחר .רקומה
כט כגושישו את~ףדשיעקבנ"מ ר
כט גד וזש111מחד,מס -כ41 /ב
ל  12בקיכהתחתתויששן לר כ גר
תעתצףשדוחיז,מפג ב מק

*

"

י

 נר,רב/ומע.ב מגבלל כה תףד)%ר הלת;
החסר סד
א

לל

בו אטד החמהי-ר שבשחיתימיר

עגעת התדםיש,

ר

סג כא עם עי"%י*
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סג ,ץ ספר
אש-לסע ,שמק נ,"/כ
במץ

א

סר ח אל תכחדו ואל חרדו ק0ר א
סר יג ובמחוגר יחרדו ב /מ א
סד טו אבן אהד א-ל מסתתר א כ/יט
א כ /כא ר
מה ר ומצחך מעשר ב /צד א
סח כ צאו שככל ס-תו סופרים סר ר
סט ג יאמרלי עכרי אתר ישראל אשר
בך אושאר צד כ כ /נר ר ב /צא ר
ס 0ר ושם אסרת'לריקינערו 1כ 1קסר

*%שן"*-שף

כאי

וי

מא כא רישו שתייכם כ /ג א
סב ע ר גיץריצא גח כ
סג ו אשמי לצפת תםולימן אל חכ*ף
מ פ.כ כסט ג
סג.י לפס לא מזר א-ל ואפף לא תף
ב/קלר ג
אגע ואש)ש;-אוסר ועמא-לר ג

אח

מכרמידדמי

"י מיח
כ/קמ.אג (רג-הב/גי
ג

יח.

'ב מרלר יוצעני קפח ר
ס .א גחי נחסו עסי קס ג
ס כ רתעו על לבייעלם ,ת ג צ כ
ק0ב א
ס ב דחואא*ר מסלארצביר מ %צר
עומ קסכ ב
ס ר ומלרנבץ ר פח ר
סי רמי ר אלים מ"ק ימא
קסם

א
ב בעצר ב
כ/י
ר
מר ה כר אמד ר סלך ""%ל
*
א
י
1
1
צבאות אס ראשון ואסאהרוןומכלעריאין
אלקים לח א ב /קט; ר

=דדפ*ש*ישי=אפ
ט

1

1

מש

י"טקטכר

מס ח גד אסר ר בעתרצוןשמחיך כו

א

ץעזבני ר ור שב"מ
סס יד ווסתויי

קסג א
סט טו גם אלר תשנצי ואנכ' 1כ 1קנר
א
הן על כפים חקותך ,קסג א
ס,0
ס 0טז חוסניך נגרי תמיר קסג ב

טי

סט.

סריסיך ומצריכיך וסך יצאו

קסג .ג
סט - ,מהרו כויך קסג .ג
סגת ק
סיב וממך זפ קסג ב

קפ- ,ר ,אי

קש.במ א * = * * א *
ש

סט כב ואל עשש אחם שי כ /ע ב
סט כב יכט %מיך נחצן קסר כ

ג

 1ף אר
כף%ת אס=
מ ג 9ג ר

א

א9

שדתי

גקםא רש=שתע=מיי א ם*
גא
קמ כ
קמשאםש%שוי
ג א תס=ק *ו א ש מ מ א
גר ר א"סק**ק*תש*ה
ב/מ א

קת=יד=תאיאי'%

גח
 %מל מ ש ן עש  4מ ע כ קמ
ר מ צר ד 9ח ג
הן
מ א טש %
שבש
מ ר מירמישא ק* כ
ג מ לב כ
לק שאימשת ע ר ח מ ת
מ
%41ץ מ א מקיג מ ק ף ג מ
קן ג
מ א עי%ף*מידק*9מף
שר
מ9תפ* מ
ב ג וכששיש
כ
מ' "ףר א ץ ת ק = ש '9מ
 19א 9ח ב
גב 'ככ מ לא כחפזת תצאו מ א ק' א
קיא כ
מ ז ערטל לפס גוףד נאלסר גו ג סו
ג קסכ א
נר ר מ בעלך ט9ז ר צטח%ת קמ ג
וער נ/קלכ ב
ן ומכחז תדעיך גרדם
נר זז %,געקטי
אקכצך קטו ר
נד סט ,ף סי נח ז4ת
א
טי
ק
נד יא עמר נעוד לא ;חמר קפד ג
;ד יכ ישמי גדכד שמשףףןוט קסד
ג קעא ר כ/קה א ברקו ג
נדיגתל במך,עיףר ורגו*4םכמך
אג
קמכ ג קמר ג
ר  12רןטריימראסססאוחי כ/נר ר

י,
"א

יר

=

יוג

ת"

*ש

*

-יד

ן אא

רינלצמא**%יס.צכ

א ב/

קכה ג
ג שסעויעדנפשכם טו א -גש ג
ק-
מ
נא כ כ /אדר קמב ג
ן  1ררשו ה המשאו קמרו בריון
קתב ולז ר קכח א
ז יעשב רשע ויגו חס לא ר
מ-
נר יא ,ק ק"ה יכף 1כ 1אקי פצחי
נר יא ,קייר רבף אער יצא מפי לא
ה" 0גי אס ישר את עשר
ישוב
 .א 9ד א קסח כ
פצציאא* יט
מ כ אשיי אנוש ינשר זאת 1כ 1שותר
שבת .לג ר
 .מב שלתש ש ,א קנר ב בן
מ ים
קסת כ ,רג-הן
ר
;ח ז ולבשרך לא חומלם קעי
נח ח אז'וקעכנחיראירךוכרנתךסויר
תצחורתך לפרך צדקך בבגד ר יופך
כ 40 /ג ב /סח ,א

וי

מ

אם תערב טשנתרגלך עקדתחיך

נח יג
ובו וקראת לגשת עעוכו בג א כר ג
סח יג אםתזיב משכהרגלך בר' לא א
ז כ לד ג כד ר סר א
נח יג ,וכבדתו ועשות ררכיך ממצוא
פצך ודבר רבר לו ג
טת יד שזחיש4נג של ד וכו מאכלתך
סלת עקב עביך כג ר
טת יג אז תתעננ על ר וררנבתיך על
ארץ כר כ לנ ר לד ג לד כ
נט ב ובא לשרון מאל ולשכי פקן וכו
כא
נ
סח-ר
ס  8קוצר אורי כי כא אורך טז א
ס ג תולכו טים לאודך ומלכים למגד
וררך 2ת א פר ג בן סב ר ב/ק ר
בן קר נ הגר בן קנס כ
ס מן חורדך לגאון עולם ק0ו ר
ס יט וזד ל 4לאוי עולם ואלקיך
להפארתך כן צד ר
ס "ם לאידידלך עור ושבהם לאודייסע
ולמגר רירם וגן בן ס ג
ס ים לאירידלך עוד דשמש וכר ב /עב
ב
ס יט ורי' לך ד לאור עולס 0ז  8נא
ר בן סר ג בן פט ג.
ס כ ל 8יבא עור שנטעך הרצך לא יאסף
כי ד ידיד לך לאור עולם כטת ג
ס נא רעמך נולםצדיקים נו קכט א ב/
קלח ג בן קסט א
סא א רוח ר אלקים ע* וכר צט ב
סב ר הכעלוך בניך מ .ר
סב ,ח נשבע ר כיגענו ובזרועעוזו קסד
ג קסח גבן ט ג.
סב י ירימו נס וכו בז ע ח
סג א טי זר 2א מזרוק חמוץ בגדים
מבצרד וכו קמץ ג
סג א %יבא סחם ע ג פח ניט
ר
ף ג
אחם
א ב
סגג פיד
למץ ומ חז שחם על
בגדי וכו צט ר
תכי בן סח ג ב /עו א
סג ,ד ואבףט ואק עוזר וכר קגע :ג.
מ ר קסח
סרג ס נכלצרתס צרועי
סע סז ויאתר צבעווכו קם ג ב/עא
ב
סג ,טז אתר ר אבסו וכו כ /מד א
טה ד אל תגש נץ נץ וף"שח-ך י ר
שה כד רוק -סרם יקראו וכו עדי רם
סדנזשפיאמ *משמע ב /סו נ ב/עאן ר

י

ית

*"ץ

קי

סו יד ונררער יד ר את ששזץווזעם את

שטיבט ב /ו4ט
סו כב נאיר רעפםירש-ם יר4רץ
רדת"4ה ב /ז ב
י חרש כחדשווחמריופבת
ם .בג חק"סי
מש %שא  %מס' *קמחית ופס 1מ
בבקי נ-אתים גג א-בנקש ב סב ב ב/

יי

בתת

8

13ני
ירמיה

י

ב ב מ שרר ע %
שד
שן לכתך אחר' וו ד קינ ד קטז א
ב/סז נ נ ד
- %
י א
בגקרשישואל
-6
ג אא לאסו וץ ישלח איש את ימנע
וד"ר לקיש אחר ד"%ב
ילכ
דד מאי
עח'ונו נבנקסנד כ/נרנ
יל
ד ננ מח לכם גיאל ירעו אל וץ9ס
.4א כ/ח ד כ"ח א גת
פיגרת-
עד ג כ/קסכ ד
.
ם
ר
ו
חרוו=ו ות
גג שחי את דארץ
צב א
ט יא מי ראים רתכםרב
 ,את זאתוכן
קלח ג
ט יא על מר אביד רארץ כ /יג נ
ט כג כואתיהדלל רמתרלל וכו קכא ג
ם כר כ' כל רגףם ערליםויר ע ,ד
י ז מי לאיראךמלךרגוים קכח ג דגר
כ /גד ג ב/נ כ ב /מר א
טז ,א ואוחו עזבו ואת הורהו לא שמרו
צב א ב /יג ג קלו ב
מז יד רנר יסים באהד ובו כ /עו כ

י

מפתח הפסוקים והמאמרים
לא לג ולאילמדועוד אהש את רעהווכו
ב /קנה ג
לא לג כולם ירעו אדיד להקטנם רצד
גדולם ב /קמא ג ב /קנב א
לא לו רנד ימים באים שום ר ומצחר
לר וכו קמג ד
רעיי
לב מד שדות ככסף יקה ג נ

=

יח כהכוד כררים וככרטל בים 'א
קלא ב
מואב מנעוריו ושוקט רוא
מח יא
אל שמרץ ב /קסד ,ד ב /ד,,רג-ר)
מט ח בעתיצץ עפותיך כ! א
מט טו כ' רנד קמן רואיך בגרס וט

שאי

4י.-

קסג א
מט כ אם לא 'סחבום צעירירצא ,בו
קמר ב

יחזקאי

אל רימץ לאיכעתםוסני

א י ופס אף
עיר טרשמאל קטא ג
א יד ודחית רצוא השב ב /ח א
ג יב ברוך כבדד ר ממקומו מתרגסינ,
מאהב כיח שכעתיר פכ ב
 .ראהשוכו אשד קסת רסופר במהרו
טג
קור ג
,הנ-רן
ט ג אשר קסת רס"ר בטבעו כ /קל ג
ולא ואמר עוד חי ר אשר
טרזעלריד-ס
את
יבר כהראל מארץ מצריםכ' אם ט ד ודחית הו ב /לה ב
וכו קנו ב
טז רמשיל ע"מ קר-ט לקטרן ע ,א
ת  1ודיר כזרעי כערבר ולא ירארכי נ= 1 %עכורעליןוכו ואוסרלך ברטיך
יכש טוב וט ב /סג ב
חי נו א
ת ח ודיר כעץ שהול על מים וט וריר
 1ואוסר לך ברמיך חף קט ד
טי
וט ב /סג .א
עלרו
טז  1בעדי עדים ב /גב ג
ת יג מקוד צביאל ר קע ב ב /כ ב
י ז ואת ערום וערי פ ד
ת רפאניר וארפא קמא א יט ד ט
טז דח ו1א עחש וערי ואענטז עליך
פב ד בו סו ד
וכו פ נ
כר אמר ר דיפ לבקר
כא יכ כיח
ז ר ימים לרשתעו%ע בטצו 41נב ו
וכו ב /לג ג
טי
נת ח ורנר עהך עת דודים 4נ ב
כג ר צמח צדיק קסג א ב /קטו ב
כ לב-לג ורעולר על הוחכםוכו חי אס
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סז כל האראל כס מלכים דם ב/י ר כ/
קא ר

י

=**עי

עד כלמירי דאית ביד שר מלאכר חיכ

חום מכד בפטיש י 2ב
פו סמר כרשכמד עלר וכדשכמד ורר
קלא ר ז כ ,דאר)
פו ל.13ט בשמתיתגר הורד קט ג ב
ג ר ר כר א טו ר קלטר קל 4ג
פז משד דוסיף נוס אחר מרעהו קבס א
קל א בן ט ג
פז ישר כחך ששכרת קם א דגר
פז יום דקמח רמשכן די ביום א ר-ח
מתן צר ג
פז פסח שיצאו ממצרים ביום ד קלג ר
פז אוחו ריוס נמל עשר עטרות .ק ג
פח כל רעולם ריר חלף נעומד ער ששר

בסין כר א
פח תמר רתנר דקכ-ד עם מעשר
טשקיג ע ג קכח ר קל ר
פח כריך רחמנא ריריכ לן אורין תליהאי
וכו טירחא תלהאי לעם תלימתי ק3ו כ
ב,
מ צא ד
5ה כפד עצירם דר נגיגיה ואסר אם
מקבלש אהפ אח רה"ר מוסבוכו קבת
א קלט.ב כן קטת כ
5ח מכאן מודעא רכר לאוריתא ב ,קמח
ב ב /קס 4א
פח אע-5כ דיור קבלור עלזים בימ'
אחשירוש כ /קטח כ כ /קם ג ב /קסד
קסז ד
 2צוי
פח רסלאכיס נכספו אל ההורד קלד :
ל ב
פח מלאיש קטרגו קלב ד קלש כ כ/
פ א
פס .צחק ה-ה דפליץ לשתנן ליקאיאל
קמר ג
פט האמץ בהראלליצחקבי שש -אביס
טת כ קס ג קסכ .ד  101א כ4 /ר ג
כ /עא ב

יי

יקטקטכו

קא סורך שפיר קאמרת קם ר ב /קלט
א ב /קלא ג
קנ לא 'כחוב אלחיץע"-1ןעירוןאלפונן

ח ר
קר רבא לסרר מסיעין אוהו נר א
קד מ-ם וסם-ך שכלוחות כ2ם דיו
עומרים קצר א
קד קושסא קא' כ /גז כ בן 5ר ב כ/
קיב ג
קיב דכרל כץ רורוה ראשכם לאחרונים
קלה ר
קט לעולם הפכים ארם לדוצאת שכת1 .
ר
קט ג סעורות בשכת נלמד מן הלהא
דיום לא א
קיח כל דמעע את דשכתנוהנץלו נחלך
בל 4מצרים יג ג לן ר לר ד
קיח כל דמעע את דשכת נוחרן לו כל
משאלות לבו לג ר לר ב לו ג
'1ח דסקים עולש סעחזת כורכת מצול
משלש פורעמות ומחללו של משהו
וטרינר של גבינים וממלחמת נוג וענוג
ג
קיח אלמל' שמרו ישראל שכת ראש41ר
אין בל אומר וחומריכולבלקילוס כרס ג
א קמא ג
קח ,רמשמר שבה ברלכהי אפילוערי-ז
ערור אעש המחלין לו טז ג כג א לא
ד ל ,8ד ,,ל ,4ד ,ש ,ג קנס ,ר

*

יח

עוע שבת כמד מעטן לו ג

קיח אלמלי שסרו ישראל ב שכהותסיד
וכאלץ נא א ק 4ב ב ,לך א
קיט
בנשר שוחף לרקב-ד לב ר
כאשי
קכח כופץ את דסללפני דאפרוחץ ד ג
קלא ר

קכס ספק נפשות לרקל קנח כ
קל ר-א שסוהו דוא קנח א בן ננ א
קלכ אין דנין קל וחוסר מדלבר קסז כ
קלג דתפד לפניו במצוח 1 .א כ/קים
א
קלג סר דוא רחום וכו קסד ג קעב ר
ב ,קלך ר
קלג דאי מאן רמשי אפוד ולא נגיב סובא
ולסדו קיר חספרחא לו ר
קלח ודפלד ד ובו ד,מלאר זו איריודע
מר דיא וכו בן לכ כ
קמו נחש כא על חוד ורטיל בר עדסא
בן קכא ג ב /קטו כ
קנ אמירר לשרי שבות .יג ב
קנ ונעשרלונס רצלהר בו צלף וכו כ/
לח .ר
קט מקףם שלום כבית בטל כא ר קח
א כ /קיז ג
ק2נ שמחת לב אשר קלש ג דגר בן מ
ר ב /מס א ב /ט ,-ב,הג-ר) כן סח ג
,ג
בן ע 4ג ב /קי
קט רדרת פנים זקן כ /נ ג
קם צא מאיצסיעה שלך סט ג
קמ אין מוללישראל סט ג כןצז כ ב/

קיא

כ

בן קמ אב/

ק5ח ג

עירובין
ד

ס5ק דרבנן לדקל נס א ,בדגר )3

ס כניבא בארעא קל כ
'ג כל דמחזד על ד1דולר גרולד כורוא
סיעו וכו קיב ,ר
יג כ שמם ומהצד והלקו ב-ש וב-דוכו
קמו ג
'ג ספני מר זכו ב-ד לקבוע דלכדככיתן
מפס שמחץ רעל31ץ דיו קמו ג
יג כל דמשפיל עצמו רקב-דמגבירו כ/
מא ג
יח רכש-ע'ד'ו סזועחימרויץכזינו צב
כא יבש-ע דדכר גדרותנזרתי על עצמי

יהר ממר שגזרת עלי מא א
נב ריום לעששם ולבוזר לקבל שכרם כ
ר כד ג קמר ד כן עד א בן ק3ג
לא סתות לאו ליהדות ,9ז 9בן קי א
מא ערותמעכיר על רעת קוע קמ ג כ/
צו א ב /קיד ר
ב
כ/ו4י-
כע כוון רחהי משית רכלצמיש לשראל
כ /מא
2ר חיש הם למוצאיתם למשיאתם 2פר
קלר א
נר כהגד סרר דימקצר כ /מד ר
נר למר נמשלך רכר'הירד כרר כד א
קמח ,א
נר ר אלצור דר
טזרר בשוק
רעליץ כן צז ג
סב משא ר אליעזרכן.עקכקבונקי פ4

י

-

סר לא איבריסיהרא אלא למרסא מד ר
בו צו א
סד לא אימז' לילא אלא למרעש טח ג

סד יכולם לנסור אח כל רעולםמן רדץ
נג א ב /קיד ג בן ק2ר כ
סד דדוא מרבנןיחף ניטמא ופרעבלילר
קלג ג
סד מפנ' סר שמעחתיד דסק וטו כ /צב

כ

פב רווחא לבסיסא שכיח י ג
ק פי עצבונך צער גידול כרם5י
צער דמיון ב /לא ד

הרוק'

פסחים

אור לארכער עשר בודקץ אח רחיץ

ב
לאור הנר קיז ב בן קע,
כ אוריכובבים 2נר אור נפ-ס למרר מן
דאור 1כ 1קטו ג

י

 זריכן סקרימין למצוח .קלכ .עד  1מוסיף על עמן ראקזץ קכח ג 431
ר צד ב
ד אץ מעור חמז אלא שרוטר בן קס ב
 1דמעם רשיאלץ הזרשץ כרלכות הגסת
קורם רחג שלושי
קמםירם ,דרקאשן מקראי
כ /קט ג בן
ח בחשיקת המץ בודי עד כאדו מפעת
ורשאר הנשלו כלבו  /3לו ד

יח

נעני

'א רוסיסו כאיסור חמץ עוד כ שעות
קיב א
יח מלתא דאת,א כקל וחומר טרח וכתב
לדקיא בן לו א 1ן  41נ ג /קמט ג
כב את ר אלקיך תירא לרכותתלמייי
חכמים צג ר
לו ר עקיבא כרשסואל נר ר
לט חטא חס רחמנא עלן צב א
מא אמר רבא אכלו וא לוקר שתים ובו
עט ג
מא רמבשל כחמי טבייא כשכת פטור
פסח שבישלו 2ח-ט ח-כ עט ר
מח אחת לשר ואחת עורכת ואתת וכו
קיב ג
מת רכסיפו סם קיכ א
מט עם רארץ אסור לאכול בנער לו א
מט ימכור ארם כל מד קףש  %וישא גת
ה-ח קלח ב
מס דדולך לשחוט את מסחו ולסול את
בס ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו
קנח ג
נ זר שמי וזד וגרי נכחב ביוד ר-א ונקרא
כאל-ףיל-ת כ ג
נ רויר רוא שם רכחב ואר-ר רוא שם
רכקרא קסג א
נ לעולס כעסוק ארם כחח-מ אע-ס שלא
לקומר שמשכוך שלא לנעמד נא לשמר צט
ג קכט 9ג
ם לא יאמר כשר זד לפסח קר כ
4נ סריאו חגר מנשאליעזיר שמסרו
עצמן לכבשן ראש וכו קטו ג
סו מספקא לדו לכם בתמרר אם מסח רוחר
שכת צר ר ,דגר) ק א
סח רכלסויים כשכת רכעינן נמי לכם
כר ד לד ג 4נ ג
סח רכל מורים בסחים רכעינן נמי לכם
כר א
סח רכל מחרם כעצרת רכעינן נמי לכם
כר א 4ג ר קל ר
עא ור-ת אך שמח לרכותוכו מז ב
סו עיד של ב עיהסת לא יאכל משל
שררם סז ג

י,

פז אדא נחהיק וברא סלקיך
פח .עקבקיאובית בן לא א,רג-רן כן
מ ב בן נח ד ב ,עא א ב
 ,סר כ בן
קר א לר ב
סח סי שחציו עבר וחציו כן חורין לא
נאכל משל רכו סז א
סח סר שקבר עבד קנר רבו בן מא ד
צו מר כץ ססחמציים למסחדורוה .צח

א
קר שבת קובע לנששד כ 3כ
קח מבר צריך רסיבר מרור איןיריך
הסיבר נח ג
קח
כסי קושי אומרים עלה-ם עבדם
לפרער סב ב
רישש-
קם ר יתדה לא שיך זוהה .סג א
קיב יותר סמר שרעגל רוצרלינק כה א
כן 6א ג

מפתח הפסוקים והמאמרים
קיג צרבו פנץ ב ,טז ר
ר
ו
ר
ס
ו
מצר
קטו לא נכרוך אינש
בררי
דדד' ומכול צ ג
קטו להם עומ עוורם עלברכרים ררכר
מ ג נד ג נר ג

%

כ

קנח כל שלא אסר ג רכרים אלו לא נצא

מי תוכהו קר ר וא ר
קטז מר דרכו של עם רוא מסיק ואשחז
אופר קו ג מ א נח ב נח א
קטז מתהיו כנען ע א
קנח פסח על שם שמסח רמקוםוכו פא
קח

רלל וכו נביאים שבינידם תקששייו

אומרים אוחו וכו על כל צרד שלא תבא
כ /קי ג
קט מקרשושיאל ודוממם דישראל רקכע
ליר יכ ג
קט שכתקימעא וק-מא ג ר קכר כ
קזז מזנו לו כוסג מטיך על מזו %סג ר
קשץמזויחע של ארםתקי-ס קז ג
קיח אשרר כנסת ישיאל לסני רקב-ר
אימתי אר ארוסם לפמך בזמן שאחר
שימע קול תחברב ,קין ב
קיח רללו את ר בל גףם מר יעביד
עמדון וכל שכןאנןכי גבר עלי %חסדו כן
פר א
קאט לי נאר לסרך כס כ
קכ אכני רבא מצר בזמר-ז דאוריתא
ומרור ררב 9פו ג
קכ רס8ח אחר חיות מטמא את רחים
וכו פו ר
קכ אכל מצר כזמן רזד אחר חצות
לראב"ע לא יצא ץי חובהו פז א

יח

שקיים

ב כאחד באדר משסיעים עלרדיקלים
ק4ר א כ /ק %ג

בן

נ ריו ממתיןשן-יממסיקן ימת שמנים
ומלהות י
ן פב ר
טו תקש י-ג רשתחוואות בשת רמקרש
4נרי-ג פרצות שערצו מלכ'יון כתירס-ק
ובו ב5 /ז א

.1ח?ט השכה

ב באחר בתשרי ראש רשנר כן תשרי כ

כ לששת רעולם מתשרי ממנן מח א
ג רסן ראש רשנר למלבים סו ג סו ר
ב ט-ו כשכס ר-רלאיליה .קם ר
ב באחר כ17בט ר-ר לאילן ,1יבנ
וא
ג אל תקרייראו אלא ויראו כן מד ב
ג כורש מלך כ17רפיד ורחמיץ ש ג בן

 6א

ר מגלן כמהמיץ רי לרווןמילין לחי

מלבא ונצורי ומאן רעביד רכי לאו
ב
סעלזהא רוא 11
ד ראוסר סלע לידקר כשביל שיהיר
כס וכו ררי זר צדיק גשור 'ט ג

י

ים

יתמעטכנר

ר רגלים אחר בססן ט"ו ברסן רוא רגל
עוני ר-ר לף1לים מו ר
ט מוסיפת מן רחול על רקורש ז ב
י סלוגתת ר"א ור-י בת17וז ברא רעולם
או במסן קמ ר קסז ג קו ב קב א
ראכוח 11 .נח
י
ר-ארדסןוברשבתהוייסדי
ג ,רע
יא כרסן וכאלו ברסן עהידץ ליגאל נם
ר % 11י כ ,הג-רן
'א כר-ר כטלר עבורד מאבותי %ס א
קז ב
יא רקב-ר יושב וממלאשכיהירן צדיקים
מיום אל יום קכג ג
'א יולדת לו שלדת למקוטעין קכר א
יא כיאש רשנר.צ
א זסףמכית ראמה-ס
 11יא ר
ב 1 ,ג,יעררו
,רג-רי
'א ליל רמשומרוכא משעוזימיטיאשיהנ
סג ר
טז כחג רפ8ח מדומם על רהכואר קיב
ד קיג ר
טז כל כאי עולם עוכריםלסניו ככר מרון
בןב ג בגז ד בנט ג
טז יסר יעקר לארם 4ץ קודם גז"ד כץ
לאחר גז-ר קמא א בן 1הי א
טז ח"כ ארם לרקביל פני רבו ברגל
רקרסר מא ר
בן
לסרר
טז חיכ ארם
את
ו
ס
כ
ע
ברג"
מ ר
טש אמר ר' כהוספדאי אמר ר' יוחנן ג
ס8רי 0שתחיןביאש רשש 1כ 1תרא3ית
שמאיאוטיי 0ג כיהות לנוס רץ וכו בן
ר ר
ח רוכו זכיות ומיעוט עושת וקיא צדוק
רוצא כדימוס קנח ג ב ,צר ר
ח משא עון וסוט -על משע לשאיית
4הלהו קער ר
ח כיאור ר ר קודם שיחטא ואחר
עיחטא קעב א
ח תנא ר ישמעאל אומר מעביר ראשון
ראשון וכן רוא רמרר כ1 /
י שריו ישראל סחר-בים ח 1-כר-ר
ח רי
ופסק לרם גשם ם סועדתם וכו יט כ

וו.

"

ת סלקי שבנעטף רקב-ה כשליח צבור
ואומד אם שעי בניכשיר דור אג'מיהל
וכו בן 9ו*' ר ך%ג נ
יח ונולם שקרץ כמתירד אחה .כ /ט ג
יח רעועו ר ברמצאו אלו עשרת ימי
תשובר בו קכח א
כ קידוש רחרש כראיר תליא ומלהא כן
סר כ
כא כר המיהו סירהב וכו כעץץ חסירא
קוב ב
כא הגאה בת קול וכחדכיושרדברי אתת
קלג ר
בב ם-אעושר רע סקףאתסעיאות.לז ב

כר אחם ג-ס אום אפי שוטץ וכר לט

י*יוי

א ב /צו א 11
ו
כן אתקטיגורבנעור ממנור טח ר קו ג
כס ברחת נדחר רעיפר ב נ ל ג

ל אס כתו עדים מן רטגחר ולמעלד
%דגץ אוהד רעם קורש ולסהר קורש
ב~
כ ג
לב טיאטאתנמי מאמר לו כ כ /ר ג בן
ש א ]ךו צ ג
לב אמרו מלאכי רעיהן לפמ רקב-ר
רכוש של עולק ספמ סד אין ישראל
לפמךו,קירר כראש רשנר יום
אוסרים
רכסור וכו נ
ר
לג ס"יביא כ /טו ר
לד ספק תרזער אם גניתי טח אוקילי
ש"ל או חרוטיו ט ג
לד אהקין ר אירו בקטיי תיקצר וג
שבשם היפער תקיעד ם ר נךו טו א
על אשא רדין גנחי ג4ה
%יי ר
ילחך ילול 11

,י

* מי

יוסח

ג שמת וש עד 0עםרנפויס ומ גן

לח ג

כ מסרשץ כרן גדדל מביתו ללשכת
פררריע בז לח 1

צו א
 1אטו כמקרעי
ח טבילר בזמנר
יר קלו ר
יו
קצ
עסת
ת לשכה פרדדרץ ריוח -נקראת שמקדש
ראשון בלהטי וטו
לס ג
ט אחר פנךדח נבהרים או4יההס
נסחלון-
רוח רקורש  ,1מ ר
ב /צב נ
ק ביתך דרך
כ שטן בם שס-ר לרמז רכיום רכפורים
לית ליר רשות לאסטיר כן לז ר
כר חץיעיברבעיד אלאלסלחיכיהדוד
ג /עב ג ,רג-רן
כת אליעזר דולר ומשקר וכו 1ט! 4א
ב /לו ג נוןךי,ז
ב /קסט ר
את כל ת81ור ער
כח קים
אס-הםאאיסי
'א
שלא
ם
ר
שח דח%כד לא נטן למחיב כחמץ
כט
,
ב
נח א  ,1ט א  11סב א ב/
נפואר
 9ג מ  %ר מצג מ ד ר מ
קכגא

ין

כייפך

י

*4
חיי
%
א9%
*י * י
 %תל=ש עא 9
ה

א%

תערם ב ,צא א כ ,צח ר ~~ח ר
לר ל*ישץ עיבשד בם-ר לא לבשה
גערכ כ3ג
לו רחי רוא עומרר נפרר לר ג
 %פ"וכפרר 2עחוס' מתחדר %,ל כ/
כד *ב11
 6לקין רףדףביםרר2סחיםב*ןן שח
בולד ר
רט '9סצףר
רפסםי ג
לט בוכי
לסט דם-ס שאחים סטמטטע לם'

י.

נחיש

מב1דם,רכ/ריי

ג

עשעט יח-ש וח"ח

עי

וקרא כן

קסזג
נב טלק ר אותך ואת מלכך 1ג 1עמד
תטוו מח א
ע לאו-ד סחכףן לרשת לא לגעלם ולא
לסטר אלא במ41ף בז לח ,ר

בני

י

שאו רשיתכם ביום ררוא את
רכרוכית כתער איש וט קצף ג
סט אמשףכנר-גכיטלויצראיע-ז צג א
 %וסמאל לא רצו לומר רמזור
סט ירכיי
ורערא ובו איר נבורוהע איר מר9הע
קגכ קא נ ב /קי ר
סט מהיך שהתיעץ ברקב-ה וכר ק 4ב
ער לחםאכיריס לושרנבלעבאיכוים ח
כ קכא ר
עו כסא רדוד לשת-ל דב-א לשנץ כמרץ
חץד כס כ
עט ואכלת ושכעתאכילר עבש כהשכיצר
ר ט ד
ור-מכיני
ך ושכחוב
 5דאזכל גווה חלב בורד-זציי
לו ובו סב ג סר כ
5ר חני ברם ולא וכו קטר נ
פר אר-ע אשררכם ישראל לסניסי 1כ1
קע ב
פר סר סלוד מסרר אח רטסאש אף
רקב-ר מסהר אחישראל כ /ב ג ב'/א
נ ב /קמח נ
5ו נדולד השובך שממשת רמאותלעילם
כט כ ב /יח א
נ 9
 9ריד*" %ר ש
אף  9נ  9 %א
 9ד
מ א
מנ
ח א
א ד

י

9

י* = =
=*%
אשי

שפתיאת%

=י
י*"חן*%י"%ו
נ
ייה מ
*
תדש=6דשדא"ה
9

ש קפ א

9

י

כ

ע%א="ש=ש6חח

%שחח  6ש
תאר

9
ש המ*מ מ,

מ מ א

 9א תא 6

 9ח ש ש ס ח מ"ת%
"ר ה נ מ מ,
קג

ב

=

ב י=%
9

9

= =

שחר עשת

כשי*

נער ת== ש"י

6

9כ

אי

'יד  9א
 9נעה תשמ
6%
שש*פ א ה א

%יץ *ל ש*

 %נח* תשמ
ג ואיא את ת*9
ש.ד כ  /ק

%
יעתק= אשא מ ש א מ*
ד
"ש ח

=

שכה

,חחפץפד*דאשט*טפ%

מפתח הפסוקים והמאסרים
בסבי עבדו של רבן נסל~אל
ש
כח פע
ויההה רסוכר וכו כ /סג ג
וידיר יזר
בו מצטער פטור מן רסוכר צןו מנ א
כו רעלום לסוכר כ /סט כ
בז כלבלר ראשונר חובר לאבול בשוכר
כדת פת צךו סט ר
כח תשאג כצין הדורו כ /מא א
כט לכם משלכם קבר א
כט לילב דיבש פסול צךו נ כ
לא רישא מבהא רומאי לקסיו ררכ נהמן

וכו כ /כגד ר
לא לולב מחלוקתאיבעי רדר אבלאושיונ
דברי רכל בעי רדר ב /נ נ
לב מסאי דראי כפת תמרים וכר ואימא
כוסרא וכו בדרס ואימא ריפרוף וכו כ/
גג
סעלר וסוריה בן ג ר
דמם"
מא עבדא יום דנף וכו מ"ט סררד יכבר
בין-מ"ק וכו קר ב
מב מקבלת אקער סיד כבר ומיד בעלר
ומהזידתו לסוט וכו כ /ג
סד מצות ערכר ביום דוד על פי מנהג
עששים בן מ ר (רנ"ר)
א
מר רש-י וחוס בעמן שם ע"כ
מר ב92עתפוררתן סררן אומרכםוכו ב/
ס 5כ
סד כבית דמקרש ריוסקיסין את רטזבח,
און ע ,ב
מר ודח קא משהתף שם שסים ודכד אחר
וסו כ /נא ב
סו אהרונ שנפסל אסיד לאוכלו בן נא
א
כן
מז שמ"ע רוא רגלכפכיעצמו
דקדכח-
מר א
גנט קףהמן ופראו גיששת"כד כרחקות ,כ/
סט א
נ חד תר שמאכר והר תם חשובך כ /מט
א
סו באו לעזרת נערס ומתקבין שם תיקון
נדול צץ מט א כ /מא א
נא מבלאי סנטי כדמם וסרמייבידןוכו
בן מט כ

* פלי

י

ע אשף"ייתימ שלא ט"שר זקפים

קסח א

ע כלריסים של שמחחביתרעיאכר לא
טועמין טעם שינד כ /מח נ
ריי
ע אשד ריתר בוררת רחיטץ לאור בית
משאוכר ,צךו סט .כ
בר בבאזאר מפך עובד לי מעודר קטכד
כדי שמהנד מטך .כן סג .נ
 %ושע 5רס מ  %ע ששכב /ע ד

נ
יי""ד"ת
מ
י
=
עף חשה חק
ן
י
י
ע*
אח=
י
 4ש
רסלחסר ,נ/
הייו ש %
ג

קטי
ת ב' סתלסהז וג אפף
 1יש אם לשאיר
ט5ח,ם
 .א

י

סמן הדבבתשבשיכר והסכך שקא סו
.ג
ב10כות הטופר
בןלס
וש %מ ס א
ט עד !שין
ש כ105לתגרז הקבריטוב מדבר ב /נ%

טיירה.

=9

*

ייטיטכנר

ש

מ ן א

 %אי

בשה

ד %בדה ק מ א ת ו
ב
פש ושח בשת מ
שם  9ת ק ג
ש *ו

עם "

*

ש*

סו החצה %1חקאסו %פד יטע כדן את

מ ט כ מ ח ד

ש
צת

מי

כ

שלץ*שחי*"%
כ

*
"ש
*

4מ ט ט ב

כ אקרש

עןש*כעש*

העלא

מא

כ נשמש ריע פר-ר קע ד
ר אחמר כשת "שתל ל"מ רקכ-ר ועא
כגשם ל %אמר רקךר

לקיגל

ארי ,חי

כ/ן ר

ר יסדם ס*מר נשם כחג ר5סח
ר
ר שקב אאמש לא מת ' א לכ ד ק%

דג

כט

ים

י
בעת
אלמלא ריחי בנתחו רדור ק
ב/
שרוב שלריכלבעשירי נשרף

בעשירי

קכז כ
כט אי מית חד סימידו בטלי גוורהא ב/
קס 4א
ל יום רוטורים יום קעיתמ רלוהות
ראחרומוע קמ א ,רנר)
ל טס שדיהרו רויבגוש למש זר בור
נ
ל יום שכלו כו מתי סדכר קם כ
לא אץ אוצר אלא ליופי ב /ע נ
לא עהוד רקכ-ר לעשות מחול לצדיקים
כ /נר ג קמ א
לא רנראלידעזד מלסד שכל אחד ואחד
מרמר כאצבעו 1כ 1כ /קוב א

קי

ב

ה אץ רנ1כרניח% -כררסריי=ף במייזם

ע נ ב/קלר א כ/קמט א
ח שמש מאא יקר *מים לא א
לשות את רקכ-ר רק כמעשר
טקםאנסי
ט עעשרמאץלקיאעשד קם נ כנסס נ

,רנ-ר)

ט אל תקף

הר 9אלא ףיאו

קנא כ

ט נ טתעת טועת 1ת 1רקב-ר *שראל
כירכר מז ובארר ועש כטד ב /גע .נ
ט סמעתרמזזריר ית9תסק 1ב /סד כ
'ב רעי דמי סתאאם ומ 1ש ידע

לאדחף סגראוכו
ב/קב נ
יט אמר ר יחנז ט-תא תו ודת 1פהף
נפוחי כפן מדלית איסר כ /לט ג
כב והרב לא תעכור של שלום ב /פג .נ
כנ ונתחי גשמיכם בעהט בלהק שבחות.
ככ כ
כד כלר שעימר יפות אץ בל גומר צריך
כדיקר קנ ר קנט ב
כר אץ ערמן ססעשר נשם ב /קט ד כ/
קסנ נ
כר עמי ור חנינא בן דוסא רכיאו רוכ'
כקררירו ע א
כר איז לך טפר סלסעלד שאץ הרום
עצא ליואהו וכו' כ /נר ד
כר שמואל רקע נזר תעמחא וכו
כסכורים לומר שגחא דצבורא 1כ 1כ/
קינ כ כ /קמ ר
כו במתירושלים יוצאות וחולות ככרמים
ואוסרות כחור שאעניך וראר קג נ קמ
א קנח א
כו כי-ז כהגיז מפחכר רעושת .קוב ג
קגנ ד
כו כחור שא נא עימך קנט כ
כו לאריוימיםטובים להשראל כט1-כאב
31יום רכפורים .קש ד
כז כוסז שעוםלץ בסדר רקרב9ת 1כ1
סר א
כ-ז ממזעמן ביום ד שלא הפול אסכרר
חיליים סד נ
כט רסר*ש רלסו לשד החרץ ככ-ט
סרו קג נ
כ1/

א נ /סח נ

ב מגילר נקראתכי-אכי-ב 1ג1

ל

ר כ/

קס נ
ב ולא יצבור גורב נט א
נ תרגום נ-כ מתז כסיני יד נ סו א
חורר ספמ מקרא
נ כנימלץ
הדילר כ /סזתלפ
במ-כ5 /ר ,ד
ר ביקש רב' לעקור ט-כ שחל לרעת
בשבת .קנר ד
ר
ק"ד
ח ר
 1מ א מ* ל* שץ
ד

שא*י*ע.ש

=

1מי
%ישעק%י*יה==ה
ז כ א =ת
שיב ק  1מ %
יש ש ת מ ש מי%
יח%
9יה מ=* מ ק %א
ש
ז
* 4ב  9א ט *  %מ
מי
קסונ
1
"ת4י

ש ח מ * כ"
רק
היי
*דיי ה""
ע כ מפר כ מ מ א
מקינמ

=

ד
קי
א
י י"שא*4קמ %ר א *
כ

א

כ/קסא ר

י
טי %תחפי
,רנ-ר)
י ונגן זו ושתי סו א

ק א סיח

כ

'א ההראלריו מבקערםסזרגוים להדהם
לעברים סר כ

'א רכייוחנן 5הח לד סהחא לדא 5רשהא
וט כן צח נ
'א והוציא %לרוית בנטי רמז כ /קנך נ
יא חסשר לשואת בפסוק ואף גם זאת
כנגד ד גלית ומלחצהגוגוסגונ כ /קנט

כ
יא בקום עליה ארם אדם ולא סלך
קמא א
ה ב/צו
'א רב נחסזבריצחקפוםזלדוי

כ/

כ

יא
א

אחשורוש תיר מולך כביסר כ /קסכ

יא אהשחזש מסר וסער ולאיקולסו דע
קאום ב /קסח ד

יכ

אחקירוש כמרך ס5ש די 0ה א

נקני

כ

יכ מינידו מלכ'וסינירו איסרכי כ /סב
כ כ /פס כ
'ב בימ' אחשורה 2פגמו 'שראל כושט
ססועיח 1של אוהורעוע כ /סר
שנרי
אלא לפסםוכי ב /קסז
'ב רם לא
עשיב /קם א כ/ז כ כ /קלר
א כ /קנס ד

י

'כ 'ורע' רעושם קרורעץ לעבר רשנר כ/

קנר ד ,רג"ר)
כ ממוכן !ד רסן ב /קנח א
י 1כ 1כ/
יב מדדכ' נקרא 'דור' ימינ
קסד א ב /קסד נ
יג רב אסר שראכילר מאכל .דודי
קדלי יחדר' ור יחע אמר
ושמואל אסי
זרעונים כ /קסד ג
יג רצדיקים שנקראו רדמים כ /קנח ג
יג רחל מסרר רסימנים ללאר ב /ר א
יג בשפד צניעות שךיתר כר ברחל וכהר
יצא ממנד שאול כ /בו א
יג רקציף רקב-ר ארת על עברע לעטות
רצת צדיק וסם יוסף ב /פא ד ב /קנח
ר כ /קנט ד
'ג כשפוסקץ לו לאדם גדולר פוסקץ לו
לעולםוי
ו ב /קכר כ
יג גלף וידוע לפני רקב-ר שעתיד רסן
לשקול 1כ 1ב /קלר ג י
 /קנך ג
יג באדר זמן לירחו של משר כ /קמ ב

כ /קנב ד
ר
י
ד
ק
י
ד
צ
ר
י
יג מרדכ
טיפשי
רגזיונ צר 4קם א
ס ריהד גאולד לחירות
יד יציאת מצ'יי
עולם פנ ד
יד עבדי ד ולא עבדי פרעך קי א
יד סוכך כרוח דקודש  1-4ס ג
קרהטתר זו רלילא כ /סו כ
'ד רוד ושלסר שנמשחו כקרן ומשכר
מלכוהם ב /עב ד כ /קד ג ב /קכך ג
'ד בפורים אץ אומרים דללראיןאוסרים
שירד על נס שבחוץ לאיץ ב /פס כ
'ד ממות לח-ם לא כל שכן ב /קמ א
ד כל רם-חנביאים לארוסיפו על רתורר
.
ק מקרא סנילר קסד ד
י

לשכת

י

'ד גליא לשוקר

כ /עזי

סו ויעבר סרדבי פכ ב ,דגר)
י עבר עיקוסא דטיא פב ג ,רגר)
ט
טו והעק ועקר גיולר ובו מר אסר ב/
ג
קם-
טו מפלת רסן ריר כמזג רפסת ב /קנס
א
טו ויעבר סררבי קשד מא' לערן ושבור
ב /קמא ד
סו אששו לבעור רוח רקודה
ער חצי רסלכוח .כ /קלג א
טז לידררים דיהר אורר זו הורד סב א
ג
א
מכ
קח א

טי

=י = =" =ימ
=

מ שיש*י9ההת ל ח

= =
ש כ

 9ג

י"ט"טמך

מפתח הפסוקים והמאמרים
ץ טקכ אביץ נטמן כבית עבר ללמוד
הורד קמ ד
ץ רקורא את רטגילד לספרר יצא נ/
טד ג
ח רקכ-ר קראו ליעקב א-ל ר כ
.
יח שכחום וחזרו ומדרום קעג ג
"ט רבע עשר את עצמו ע-ז סב א
קם נקרא ספר ונקרא אירת ,ב /צט כ
כ כל רלילר כשר לקצירת רעומר סח כ
א
כס כענץ פרשת דחדש ס"
ל סלובתא דרנ ושכדאל עליומי שולחמת
ב /קמ ג
ל קורץפישת זכור כשבת שקודם פורים
לרקונם ,בירד לעש.ד ב /קמ
לא כשאץ בית רסקיש ק-ם גלמיו
פרוונות רקרכנוח ומעלר אג' עלירם וכו
ואנ' מוחל לרם על נל עומתירם 1כ 1נ/
כט כ כ /לר ב
לב שואלץ ודורשין ברלכות רפסח קודם
לפסח שלשים 'ום ב /קמח א

יא

י

סושרד קטן

ץ אם ררב דומר למלאך ר צבאות הורד
יבקשו ספריו קעג א
כח מרים נפטרד כמבנקר ט א
כח בר חיי ומיני לאו בזבותא תליא
מילתא אלא כמזלא תליא מילהא כ /מא
א כ /קיח כ

חביבה

ב יארייאר כשם שכא לראות 1נ 1סג
ד

ד שבישל רנביא טו-רא מן רדץ ח כ
 1ב-ש אומרים רראי שתי בסף ודחג'גר
מער ק
יב ראור רגמו נמו לצדיקים לעהיד לבא
כ/ס ג כ/ס ר ב /מא ד
'ג כמוטלא מסך אל תדרוש ב /קטר ד
סו א-ל לימקא סטוקלי מסוקך ב /קסז

י

י

סו מאיר
כך רוא אומד טו כ
טו קאטר שמההא מפומ-דו דכולרו רכנן
וטפוסיר דר טמיר לא קאטר על שלסר
הורד מאחר טו כ
מראכם 1כ1
גע שכיגך סר אומית
לי
ב /סז ד ב /תעוץ גקד
ץ
למימני שבועי קיט א

כי
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יבסד1ן
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תעשר פט ג
ג עשד ואחד אח
ר מסך שכת למודא אב אס אתמלך חלל
וכבת לא תשמע לו י
'ג כל ת'בד שצריכר לס-רבהחלהררסיל
לד רכ ר-א כסופר כ /סד א
טז אץ מקששן נרים נע רתרמוד-ם כ/
ב /עז
סט
טז נער ר-ה' וכר ב ,קלש ג

י

י

י

ץ עהודץ ההראל דעבידץ יוסא טכא בד

חריג תרציד כ /ע א
בא תיקן שלמד שנעת .לד ג
פשתה קבו א
בי אין מקראיצא
מה-מות רמשיח קנר
כד אץ מקבליםגריםלי
א
לז אסור לאדם שישא אשר כמורטי זו
שחזור ףשא אשד במיינר אחדת קלט ג
רגר
א
מב רכחנר ג חדערם
מר רלוקח עבד מן רנראין רצוףקמילו
שטבלם לשט עבדות .צו
קט
עי
מז קשים גרים לישראל כספחת קנד נ
מח מסם סר רשים מעונים בעוד"ז על
שאיחיו ליגנס תחת בש' רשכינר ז א
קמט ג כ /קמר ג
גג ואין 1כ 1אלא לדעה .טז א צג א
קח 1ד) עז
כ /קח ג
מא אתםקרר-מאדם ג כ לב ג פא ד
קא כ קמ ד קמ ד,תרן ב/אףקמ
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י י

י

סכ עם רדומר לחמור ג ג 'ח ג
כרכר
סב רעדף כלא אשר שויי
תצא שמחר יא ג ב /נר כ ,רג"רן
כב ת-ב אדם לפקוד את אשוע כשער
שתצא לדרך קלט ג רגר קנר ג
נע אץ שנד באר ",עלם אלא געעזל
ישראל מא
רקב-ר נעשדר לתפלץ של צדתףם
סי
גו א ~,4נח א
רקכ"ר
מפסרק,יסם כס
סר
דנשמע ונ?
סד כשם שחוד
עם,ומרדכי
ב /יט ג ב/
ע ,מלח ימיו
א
מעככםסי
סם רפה מת דץ רפקר סז כ
,עבד-
צו ר 'חק רקפיר על תלמית ר אלעזר
עלא אמד שמתר מפץ ב /ע ג ב /ער
א ב/קנ ב
קג שכע כעלות כעל או ע דקת
אחי
ריס נ,קסו ב

גיא

י

י

ש"י

י

בתובות
כ בבילר

=יי

י

נשאת לעם זזנקמ כ /קב ד

כ עקדו חכמים על תוהת כמת ישראל
א
מרו בתקר רנשאת תו ועעל
ג
כ ב /ור א גן
*חסר תחלר כ//
קכא ב נ,קכא גג נ/ק* א
ץ מלך כשמל עלכביוו אץ כבזו סתול
קפח ג קטו א קסת ב ב /כד ג כ/
סד א במח כ נ  /מ א כ/קעד כ
לד ררסבשל בשבחומ י

ין

כ/

=

י

גרתעממאיהץמיחרשקסש,בב ג
ב/קטז ב
נ שח,גמר ארבעץינעץ,דעי*דכמאן
זץעח וג"עדר קלת א
מ לא תרףכעסיי אתסאתא אסלו שדא
כקש לשש טמא וכר קץ כ  1-א

סכ א* נשתים של ת-ח שממיה ,וו
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פב
סט

נעדרץ קסם כ

9גה ה-ה  %%,קבתי "
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רסלךומ9יב"=,ו
של מת
אם אעם
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י
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אץ הרץ,א לע* גתים חש
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ראש
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מא 9ן
חשר כמג קז
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עי
י חי

וףקר כ/

י

נדר

ק*

שמם שא 1%את רפסח א =ל

ג

לשם

מ
אכלר גער ומ  9ב קפס כ
ג טזלד עביר לשסרומ פכ אפס
א קמר ג בקלח א
מ רס9ף את רקמן רף דת יץ -כ
כ

סופה

ב אנ9םיםקיםעיתרו%דכתשל
"תתומ קמ ג

ג אץ אים תוסא אלא א-כנמסמחח
ששת כגא צם ב מ ס א ממד ג
קסת כ ש ג

=
י אש,דשמגיתררמ,סף*באעל

ערית כון ,
ר כ ות
ב
של אדם ,עשעח אל אע
ר אץ
 %קר
א
שעשע גן
 11זפי ואז ס

תפיי

*

קט א

*

ית ו*9

' ת= אמד פשכשאעיקעימיי%ך

משז ראש %א קעת 9ת של ימד
גדמם ותי.ג
ק נןדטמדנדירס=ת פיטץוב,
 1א

בנבי
יא כרכר אשד זדו כקדירות שבישלו
קו כ

כ/

מלך מצרים למילדות רעכויות
'צאד וגיחמי
ב ' /ד
מצטטות באכמם ב /צד ב
'א 'רכוזיו-
'א פף כתים דיע בת' ברונד 61יד
ומלכות .כ /לנ ג
כן קע א
'א מן בלב יצא מלכותבן
'א כ' חיות רנר מרשולים להיות דשדד
שאים צריכים למילדות .כ /לב ג
כא עכירר מבכר מצור לד א ב /קמו ד
כא רחויד ממיר ומצלי
כא סי הטהר אוהך ריב כעולס רזר
כשככך ריא בקם -ורקיעת לזמן
ריוחיד כ /לד ג
נא נר מציר וחורר אור כ /קג ג
לג 'וחנן כרן גדול פראן בת קול מכית

ריי

קדער רקדש-ם שרוא אומר נצחו סלוא
תאזלי לאגחא קרבא לאשוכיא ובו ב/
פכ ג כ /פז .א

לר וכ'זובלבד עשה ל%בןעטרם ב/לו
א
ד ווו
לו לעקיה מלארחו מלאבהו ממש כג ג
לרקדים ברנני לקלוג' נרעים 'ט כ
לז אין לך כל דהר מצור כחורר שלא
כרתדיחור מ-ח ם-יתות פו ב קמר ר
קעא ד ב /ק !0ג ב /קב א
מב אפילו אץ כירכם אלא זכות קריאת
שמע זכו פז ג (חט)-
מב אתם קריכים ריום למלחמר הס לא
ודודא של שמעץ קב 4ד
מז יוחנןכרן גדולרעכ.ר רודמה רסעשר
וכו ב /פואב /פוב
מז חן אשד על כעלד כ /סם א
 12כער ,תלושיי שמאי ורלל לסו א
מח מטייחק אץ ארםיריך לששל על
רדסאי רחרחת מע 12רארץ שאי %בן
תורד ב /פו ב
9
 %עאח מ
ם
ששר
וט סט ב
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מא ד
ס וירד חתתי ףתנר יט נ
ס דברי שבע-פ  9אתר רשאי לאומט
בכתב סו נ ניער
חוקר ע א
עז נעל נדר ופרץ

רי

קידושין

ב ק"ר יחר משדר עפרן נ נ גא כ
נב ב ב/ק נ מגא ד
אץ דהר אלא ככסף כ /קג ד כ/
קעא ב
לקףאר מח ד
ר מקיש ווי
ר ררף את ממקחקא קד נ כ /ז נ
לא חרא טו ד
ז אמיש לס
טו לעטם 1עאמד
ה-ד נעכחט עד -1הל
קלגננולח ג
ט עבר שעכר שלש וחלר שלש עצא
לחיוג כ ד -סח ר
כב אץ ששמער 4ל רר ,ףמ מ כס
חמ"ל עעמ-ם וט תרצע קלנ נ
כס חז-א רלא פתם מירא ארשא ובו
ב /נר ב ןרנ-ר)
ל ולמדיםיתם את במבם,בו בס במם
פננ
ל אס אכש מחיב ללמרו קב ג רנר
ל את כמבס %א במתשם ב /פז ר
ל אלמלא רקב-רעריו אי %שוללו ב/
קמג ר
לא גדול רמצ%ד ועושר מס' שאי%
מצחר חישר נא נ
לב אכשמחלעלככזו כטזומחל קסו
ב קסת ב ב /סד א כ /מח ב ב/נ ב
לב חן)רשקרחכמד ב/ס א וה נ
כנעו ר
לר גשש פטתית מהסעד שדר ב) /מ
א
לו במס אתם לר אלק ממן שאתם
מדפס מ9ג במם אה9 2ץ"ט כמס אץ
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י
מא2ן
)ימרכח כך וכל כך אתם קרףם כמס
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י
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לס מקימל מחשכר רער אץ רקב-ר
טצרפרלליעשר ק %בב/נ א גא א
לס כקימל רקב-רר טצרף מחשכר נחבר
ללסעשרומ.ב/לד נ נד ב
כל ,ישר מצור אחת מנהמן
ומאארכז יסע ב .%9 /ד

*ד מץ יד
י=המ'%י ,ט
חעדמ=9ט= ,1מעףמיי
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מ-4כ של רמן למדו וערר במיניל

וי

ניץ

סס !-חץ
אחר חבו ב /יב א
ע-מ ש"מ צדק
סט ועהיש את
וציר ועשא רשע רחק
ח )%
פעריררץסידש
א כ/ח א ב%]/נ ב/נתנב/בחנ
%ע-ר)

ם 4

9י*חי

מ מ

ירטעטכנר

סו בל רפורש ממך בפורש מן רחים טו
א
סב לשק רמשנר ואער משנר ממש קלג

י

בבא קטא

ג מנער זר רשן זר אדם קלט ג
ט רידור
1
מצור עדשל"י
ד ב /קיט כ
ט אין מים אלא תורר ב /קכח ג
לב שבה נקרא מלבתא ט ד
לב כוא' כלר ל ד
לח פ' ראר יתר גוים רתיר סמונן
לאוראל ב /עת א
לח עיקר קנאהם שליון ריחר על חילוקי
דדיג'ם ש" 4כץ כהראל ליון ב /עח א
נ בל ראומר רקב-ר וותרן וכו קער ד
ב /יב א ב /צב ד קנח א
נר מפני מר אץ טוב בדברותראשונית.
קגכ ג קסז נ
נר ררואר ט כחלום סימןיפרלו קגב ד
פב תקנת עזרא לאבול שוםכלילי שבחווג
לו ד
פג רכל לפ' רמכיש ורמתכייש ב /כב

א כ /קיח

י

צב כרד' רופא לק' כרבא ב /פג א
ןרג-ר) ב /פח ג ,רג-ר) ב /קלא א
צב לא לחנם רלך דזרז'ר אצל רעורכ ג

א
קוד דטצ'ל מן רנרר ובו רי' אלו שלו
כד א
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כ דלכחא כוותר דרבא לגכ' אבי תוץ
סיע-ל קנ-ם עט ג
כד מציל מווטו של 'םישלול-ה של גרר
קל ד לד ג
מא א' אזקמינן כחד המו וכפץטעמי או
בפץ תסו' ובחד טעמא סו ג
מט קףריר רץ שלך צפק קסז א
מו רמלכץ פסהכירוברכים
דטיס ב/ל
 ,ב
שופ-
2ע עפ שאהך כוירר ומצחם כ"/ם ג
2ם חורר לא בשמים הדא ,קעג א
מא אלמלא לא רעלית' את ישראל
ממצרים אלא על שאץ ממסאים בשמוש
פר כ כ /קלו א
סר שכירות א'4ר משתלמת אלא לבסוף
ב ,ד
עז ודלוק כץ עבד
שחלדלכץ פדצל
כ ר
עט-
פ רשוכר אח רחמור לדביל עלק-היסים
ים ד ג
.ג
פ ח-ר קב לכהף ד
פג איל אין למען הלך בררך טנכים
ואורחות צדיקים
וכו קמט א
סד שופריד ונעקב אכי %מעין שופויד
דאית ב ר
פר בל רמלמד הורר את בן ע-ר אפי

כא"י

יץ,

תשייי

כא

רע-ר מד נדיר רת שבסלד קלח ב
פר מי רא"ש דחיס וט דכר זר אמה
חימים קלח ג
פד אמר רבידידא אמר רב שלא כירכו
בחורר תהלר בו יג ג
פו מאן %כח רכר כר גחמנ' ק) %א
צ עקיטה פיו רור מעשר ב /כר ר
צו יד עבר כיר רכו ע א
קח ועקרת רישר ורטדב קמר א
קי 5פינחס רוא אליהו ב /כ ב
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ג כל ראומר מדכית חשבונאי
סט ב
ח גם כי 'ה %כמים ב /קלח ד
ח פרנסם בכלב וכעורב סח ד
ח שכ' דגולרואביהוביד פו א קנםג
ט בודקין לכסות ואץ כודקץ לסזת1ת .ב/
מז א
י יחנן בן וכאי דאר בחלום רכר
אהת
וכו
יד כעי ל12הטד שכע מאוהב /לב ג
דיט-
י גדולד צדקר שמקרבת את רגאולד קו
ג קמב ד רנר ק0נ א ב /לז א,רג-ר)
כ /לז ב כ /סט ב כ /קע ב
' ששראל נקראו כים ב /מר א
' ר )לעזריריב סרוסד לעס ורדדמצלי
כ /קלא כ
י ר שפא דכא סלוק בדרגא אישהמיט
ברעא וכעא לניפל ב /קע ד
שמחה עונד קלס ג רגר
' אמר משר לפני רקכ-ר כנ -4הרום קרן
ושראל אמרלידבכי תשא ב /קלא א כן
קלח ג
י שאלו כשלמר בן דזד עדדיכן כחד של
ציקר וכו כ /קסו ג
ף מעיף קג א ב /סא ד בן
יב חכםעיי
פט ג
טו איתן ראזרהי זר אטיהם ב /מ! ד
גר רור ששופטי 4ת שמגררם קכ ג
טז רם-ם רוח רשמן רא רמקסרג קיר ג
טז כת ריחר לו לאטה-ם אביע רכב-ל
שמר ג ב
כר ררוצד לרעש-ר יצפץ קז ד
בר הרוצך לרתכיםטיים ב /נט ד בן
ס ג מ א ב מ  %נ מיג מ
פו ב ב/פח א ב/קא א
כד ימץ"ראדיץם 41מאל צפת נ/וטז
א
כד ממרר מחתם מ /קכא ד
סס משחרב וץדס-ק רע דוא קענחד ע-ע
עלא 41שא נקרם קנכ ד
סר מאןן רץ-ב נעער כ9ןיםר ץ-כ ב/
מו ד
ער גל צדיק עור סחופחו של חכתו

וכר ב/

ער עודר רקב-רר ללע-א אבמם טתץת
וטדגלץת
שלסים על וף"9ס ומ
ומעם-ץ בשעוי טזטה4ס  '111קטב .ח

.צרם

נבבי

כב

מרו כדכי פלימ בר תרץ אמוראי
מ-יעא וסו ותרץ מלאכי ררקיצ קטר ג
בא
ער עהידר ירושלם לריוה מאורר לבל
רעולם סר ג
ער סוגר של לויתן ב /מא ג
ער מליני בר הרי אמוראי בארעם ותרץ
מלאיי ברקיצ ב /קו ג ב /קת א
צא רות אימא של מלכות ר א
צא ריק ,גרגוהא מן שמיא מוקמיליד ב/
צו ג
צט יזמן קנו ג
קי רמשא אשדצרין שינותק באחיד ג/
סח ר
קנח קשר עניות גחו
קסרךכגיהו של אדםיוחי
מחמשים מנות
לע ההישע וכלב מסלו חלקרמרגלים קו
ר
קלר יונתןכן עחיאל עוף רסורח עלת
מים נשרף ק ג
קנה אוייש ראדץ ישראל מחכים נס א
צון עט כ

סנהדרין

יץ

פחות מג צג ג
מת
ג
ב עירור רשנר מתהילת בג ואח-כ בר
ואח-כ כשכער לס ר
ר סומך יורר יורר ירץיצת כ /קיכ ר
 1בחנע ברך קאי על נרודד שעשד פשר
צדן פח א
ז ררוא משו ראול ישו רעא חצקלור
לגלימא מעל כהשיר לעמר ולטל וסו כ/
יד א (רג"ד)
ז גמעשד רעגל ארץ נתכונן לטובד ב/
מר ג
י דנך גר-ז כנגר מי לט ר
ת ר0.גרררתריוצויכין ללמודנםכיפיף
ב /עז ג
יח רנך רבווהא ב /קם ב
'ט מעשר בשמעון בן ששחו ג /צד ר
יט מלך שמחל על כבודו את כבורו
מחול ל 4כ
'ט כל רמלמר אתבן תבירו חורר כאילו
לתו קמו ב
כב את יושביו על כסאו לר ג
נב אין רוככץ על סוסו של מלך ואת
משתמשץ בשרביטו קכט ב ב /סר ב
מח ב כ /נ ב
כב את ראשךפירחח ס"תופו בן קכא

א"

כב רוד ביקש שישוב אלת רוח רקודש
בן סו כ
בו רפופים  8שרמוידידם מןרחירר ב/
קנט ג
גא אמ ארכר ולא אסור כ /קלו כ
כס כל רמוסיף גווע ג /קל א
לא לרזיו ליר כבר בתיר כ /בז ר
לא שנים שנתעצמו בדץ ב /ג א
אע-ס שבטלו ר סיחות .ר מיחוה
לא בטלו בן קמר א
לט א-ל ררוא מינא לר אבדו אלקיים

*

יץ

יתלקטכנר

מפתח הפסוקים והמאמרים
יי

וכו קר
כרן רוא קבר למשרבמא
ב/יט
ביג
כר
ג ב/ר ב כ/ז כ
מ אם אמר ראחד אים יודע יוסיסו על
רדיתם צג ג
מב אלמלא לא זכו ישראל אלא לרקביל
פמ אבירם שבשמים פעם אהה כחדשדים
ז א
ב/קי
סג סי רססוק רנס
לדחרואת לד וכו רוי
לעמן ערכות ב/
מר בית רסקילר גכוד כ קומות ח ר
מז מחוכר אים נאסרמקים ע-ז ב /קלח
ב
מח דרוגי מלכות נכסירן למלך כ/קסג

נא רלכהא משיחא פג ר
מ דכואם למרר נצטוו על רשכת מב ר
מ שכת רעץ וביכור או-א במרר איסקור
קפו כ
נח גוי ששבת חיב מיהר ג כ ג ג יח
ג כר ר לג ג לד ר מא ג מר א נ א
קכט כ קכט ר ב /קא ג
סד דכשששאינם שולטים כשכו כח ג

סח קטןאיממוליי

קטו ד

ער לכו-ע כפררסיא חיב למסור עצמו
וכו קשח ר
עת לא הרעו אם מגרף חיב מיהר ח .
סב רחשמונאים גזרו על כת אל נכר
לעשות משטרת למשמרות ב /פז כ

סב זמרי בן סלוא רוא שלומיאל בן
צורהצדי ק 4ג קמט א רגד
סב ראויר שחרא רכפרר רזו מבסרת
ודולכת עד סוף כל ררורות כ /כ ב
פג ראוכל טבלים רוא כמזהך ח-ו
צא משל רחימה ורסומא צב ג
צב כלדמחייף בדיקורווכו כ/ז ר בן
ב
בשמר שמייל גברבדנצר
וב ת'4יבלי

וי

ליבשןיינויכו

מנשיל
יפריז-
יזנר
תו
ב
ח-ב

1ב תיווי-4ו מתש
שדחה-בהפייווקבלימי
בר ירפ ש
י
ז
י
פ
ב
רשממיוהיןלוא'%לי
נזי רעמו %נ4יילו
י
תר-
ימ
י
של מצור
ברירפ
לי לח41חיי
וגו

ג /ר
י
ש
צג

צר חזק" ביקש רקב-ר לספיחו משיח

קו א דערר ר
צר בלמי שאסא חכטץ על טץ רואנעמש
על ירו ב /יט ג
צו רריא מוש רשמא קושטא לא שכיב
אינש נלא זימנאי א ב /טז כ כ/קיג
א דגר ב ג /קלד ג
צז משיח בא בדיסח רדעו קו ר
צז כלו כל רקיצץ ואץ ררבר תלר אלא
גתעיבד קעא א כ /מס ג
צט ללבי גללתי לפומי לאגליתי מז ג
קטב א

שקב אביתיא

רצד לקכ 4את המנע

צט
כ /קסת ג
קא שלשר גאו כעלילר וכו ג /ר ג
סככרץ את רהורר
קג דור אחאב
ונצחו את רמלחמר בןיג ג

די

כקר עבי

שמגרו רכו וכו קכח א ב /ר

קר בגל ארם מהקנא תרן מבס ותלומדו
ן 11י ר
י
קו רפידיס רמו ידידם קככ א בו קמט
ר בנ קמט ג י 4קם ב
קז רודסייף את עצמו כמר עתים רמים
ם בו כד כ
בהערותיסיביסיסעיימ
קח חם חטא ששימש כתיכד כעת איסור
מיחוד רדזיווג מג ג

פכות

מ גמר מלקין אוהו וגו שבחמר בממסר
ארקטים ב /לט ג ,רערר)
כר אנכיולאירירלךמסי רגמרר שמעם

שבועות

'כ ,ב

מז עבד סלך מלך ס ג צ ב

עדיות

איבדו יבא במדיד בימית

לעשית שלום כעולם ב /סט א

עבודה זרה

ג רחזיר רקב-ר את רהורר על בל
לישראל יח ג
דמומותיודת
ג מי שסרח שמזב
בצר-ש-ואכל כשטם כר ג
ג לעתיד לבא ואמרו או-ר לרקב-ר
גבראל שקבלו את רהררר לא קינוני לא

י

ג ר'וםלנשיהם ולמחר לקבל שכרם

ב/

ע ג
ג עורר רקב-ר למעת את הנףם במצות
סוכר וכו ב /מב א
ר לא רוד רוד ראוי לאוחן מעצד אלא
כדי לדורות תשובר ליחיא כט ב
ר לא ריר גבראל ריאין לשחו מעשר
אלא לדורות תקרתהלדבים ב /לר א ב/
תשר מר כ
ח מלכות משיחפים עם אדום כא ג

ין

ט מפלתיוןריר

וי-גשם-

לבנץבית שם

ב /סח ב
ט חפכר נקבע בישראל ר-ז שרם קודם
וירכן הבית כ /עא 4
ג רענו-ם לא מורירץ ולא מעלץ ב/
י
קם א
רגדולמיול מעשרר דרוג
4י
ב/עו
ממזלכורוןאו4
ב .כ
כ !רירותמביאלירי זרתות ב /קמ 4ג
ג לא 'רעק-רביום דכאליריוכו ב /ק4
א

יתרו ראר מתן הורר יח

כי
נכר

לד הלב סרור שמר קלט ר
עא סלוגתה רש-י ור-ת בקמן רצף ב/
קעא ג

אבות

א  4אלהריוכעבדים רמשמשים את רעב

ע-מ לקבל פרס 9מ* .
%

ג אלחיעכעביים וכו אלא על מ4ת

שלא לקבל פרם ג /יח ג
רן את כל ארם לכף זכות ב/
א  1ורוי
קסת ר
א טו עשד חורתך קרע בן 9ג ב
ררךחירר שיביר%-141המשל
ב
ומר ג
שרי*י%חיפשייית
ה
י
ח
י
ל
ב  1ותירבסתרר בנ)ז4ורר שפז
יווןו מהושביו של מען בן יח ג
רי-4
ג ב גל חורר שאת עמר מלאבד סופר
בטילר וכו ז ג
ב ר אל האמר לכקחופנר אעפרוכו קנס
ר
כ ח ט המשדחלמייים דת לו לר'הווא
קוכאי 1כ,1קנצ .ג
איפר ב /נב
בב ח כור סיר שאיתמאבי
כ יכ וכל סעשףך ירץ לוום קערם ב/
סט א
 4א ראאקבל בנ דברים וכו קעת ב
בשלאגר של מלכוהם ב/
צ4וכ.ג רףמ"פ*
ג ת אם אין קמח את חורר צא א
ר ב פצור גוררת כנגור נר א
ר ב כן עזאי אומר רף רץ למצור קלד
תמרח מן דמ"רר וכו קסר ג
.ב
ר כ שכר סצור סצור בןכו
ר ר אל תחשד עם-ר למתגדל ברם ולא
קדרום לחחוך בוש ב /ער ג
ר ט כל רמק"ס א 8רחורריומוני סופר
צב ,א
לקיסר
סעועא-
ר יב ג כהתמם רם וכו ב /קנט ב
ר חיסר שער אחת בהשיבם ומעש-ט
כעוד-ז מגל חי דעור-כ קל ג
ר ב אל חסדאל בקנקן בן 9יג ר

י"ר

ייי

ט תן הוא כהר מר א
 .רב רבדנים שכולם נקראים
יג פי כייר
ביתו ב /לג ג
לא עם ועשיר באים לרץ אוטוים וכו
ק4ה כ כ/עח ג כ/צר א כ/צר ג ב/

ס-ח מץ

כט דבר רחשוב
רנשלחבמאי
תוהם בהתך חוהם ב /נ

גף בעען

יייפצליץ
י,ייייייינךהכייצייי
בן הב ב

י

ב 9ז פרס לוה-צם ב' ר
 1ב אץ לן חיץ אלא מי שצומק
טירד סח ב קל 4גריר
 1ב בכליום ףוםיוצאתבתקול קמט ר

ב,

כ /י 4ג
א6
ו 4
א ב/קסט ג

"ט=

1ף

ק

בג ר קס

חדרת

טז ב מלך טפוס שער לרע"ךבא מאדות
קח .ב
מיבם

וי

כ

גו 8ץ מררו לא מעלץ ולארי הלרירו?
ב /פב א
רשאת
קי
התששכליבאתלי ב /צר ,א
יי
רי
לי
כח שמח

ח כלעידרנו ברת שגגות חטאכן ב /לב

בני
י גרולר עב'רד לשמד

כמצור 1ג 1ג/

פו א
י שיצל 0סרד את עצמר לביאד אסורר
כדי לרציל את ושראל ב /קטו א
יג אגילת דת קשר ושכחד כ /פר ב

סופרים
ג ג 9ר""%קמיג
כד

=הדמשק"

רשר מ  9ד

נ ד ראם
דוי=
ממץ דת לקים סד

'ע"

ב/צגי

ממל
ושי
שד חמת וט

זבחים

נ דו= דתהדמשי מיד
מסח
אעוממ%1אימי1

וי

%

סח ב
סב 0חק יחו אמף גשת
הסעת  %ג
סכ כמת ש%
אשמוותורריס
אח מקש דמען ,ב /ק ,9ג
פח שכשש =פרש על ערה אמס
משר = %,וו הפ כפח וצער על
שימת
כ5 ,ס ב

דיירמיס

ק=

וט"

צ וייתהישי"' פת
2תר ודש *
קא אטוחתת מד9

מך=
קג
קש

ק ד

ג

יןיל"י

חחי
,דק=רשחיש

ב1/

ב

ס%חרע'=-*1מרדמה 8נףי
ייחש*ם שאץ לר יד
דש"

טנחןת
לר

י-ת סשהץ

שג

רש-ל למ"מ ימ"מ
0א ד יף '%ש"
וסיר ,ת,ח נ
סד וי"עא ח אא
נמו ףקץ

9י

חחי

ג

י

י יצח מלפת מת חשפתיקדעל
ס
עו 9ף כ
שמי *שףד
ממןלפ -קרשלטיי
שיקחיפםעלידס"ן ב /ד
ד

י
סר

קק

א מ*%שליירא1טר מ ן

י

י

 %רשא כשתעיר

מלו ש

=ככבב קיימגדדמקש

מ שח

ג
ד "חמןשץר"חקק וס
ב/
רשסקסירת עולר כאלו דקרב
קלח ד
קי תקיף חסףם ד9סקש נדלפת
עסדר ב ל מ9ס מעור ע*דם
דקקחמ וס כ /ואט ג
ד

עיר*

ואאה
רשמוישתרח ושאט=
ק גג קד א

חויין
זז
כ
*רש" ש מ %*
ץ נ/
יא חב סיעת ממזת,
ת פ.

ג

"שיף
וכים שלאים עו קי*9י

ח %כ/קסד א

יח תירת תפוץ כ /קי

ד

מ עד ,ישחש את דדתחדץ כ /קט ב
מי לא אכלי סברמר שרורד בד חכם

ב/קלו ג
סם
אפקר לב מ*ףס לדשחמש
כסי
נאחד מר , 8ח
ס שציירת לחטיב
ת לר סר 8
פד לסר
שמן ומאשתת שסעשחת
את בעקדן טת ב
צא
תקב אאמ %מבק עם רשר
געתאקיקטמם ב /סג  8ג/
עלל פמס

י

מיא

,יד

8חי

ק ידג ;אףירר ואי% %הנ ;אאשר "ד
8

קכ ממחלץ 4יד קא עו קלא
ק 6לשח וירר ל*יד
לויד ת ב  151ב
קקלט נידמ נח %בתיר י
ר חיד ב/

ולשת ח מ ל

י

י

מ 9
ל
קלט 00רדמ נחן בתףד בסמסמ עפן

ררמשחד ב /והם כ
קלט דוץ יתז כירה כ ,קסו ב

י

*9רי

כלד=9ןף"נמו*טףינשתץע"
מ  9ד

לב דקפיר רקב-ד על תשעורחסיראות
משש הגא קא ד כן סו ג

תפורה

בס האלך אתקוולדן שפושזך אצלצעדי
סו ב
ב ל1-כייחות בחומד הסולם על ל"ת חוץ
משסח והילר שרם על סיע .פס
 708 1אכףישונא ראסרת סיסקו הלהא
ירא 4ו,םרגיל לאסלביה%שושו וכף ב/
תשויר ג

י

ת

מוליד ב /אדר קעא

ינד

מהיקים

כן גר ג

8

שמפחחלכיחבך 0פהח לאשד

סר מפחח שאסר ר עקיבא ב /קלכ כ
מס קטמא לן גשמואל בדים לט ד

כ סישפציו
אחד וכרוחצי
ה %עם
עכר

5י

כן תורץ עובר את
8

י לעת-ל יאמרו לטרש אריטירף ואוכל
ק!אב וכר אפר סר רמוץ סר רגאר ק4לך
צג ד דוד
ט 1לשק ושר שקול סר ראלף
כ/
עבית"
לק ב
הוענש חץ
טז מוכי דמי יצרע
צמג כת
ן
קן
פכ
ליש,
יר

יכ.ב

סעשאיר שנדבןאינטרטלי

ב /ק

8

סדות

פ-ב
מ-רם במעש בש*
רוש-ם ק

סואץ מנקרץ

רה"י ברכוז?

 1י עלקי אם-דבבעזרו כדרך שריד עתר
לאכורם ב /סו 8
יא ד-ד שכך שטי אדבר רכר מעץ
כרכת דינרר קלר ד
כו תתיק דמדקדק במצות לעברת נחורר
קבח ד

רה"י ,ט;נו?

בא פי ט 5תכר על אהר ש קבעודו
נון עא ג

ל שלזכוכיכן כ/
פ 4עופשה .כל'ניו

בג

י מס
יח
מ אקי %תע %ת ף
=*ק=ו
*
גס %ס ששפע מהיי* בש

מ ,ך זחיו
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כדונד כס בית חשמונאי לרלחם עם
ריווחם לפס יום כסוד תלחטו כיום
רכסחים ושסע יוהרן כרן גדול כשח-יר
עובד עבודת יום רכפורים בן פכ ג בן
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רש"י בבא בתרא

מפתח הפסוקים והמאמרים
תוספות סוכה

לב למר טר רבא טעמו עד רדם ולא אמר

נם כן כלולב עוז נ ג

מר אם ודו מן ע-כ שנית
נא ד-ר מכלא' יצמר דלא
כוינת ב! מט כ

תוספות חניכה

עימוד רחורש נעשר בעת הכסיסי
מלכות.ב,

תוספות יכטות

י1י.
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בעכז ד

רש"י טנופות

סד פ" תישא שומע ואיש

מדם-

קמר ב

רה"י נדת

'ג רנפש באר לעולם מרחדר ששמוגוף
בז קלב

י

תוספות כרכות

ד-ר אלא אימא ומרוץ קושייתרוים

י,

ר
קלא ד
על רש'-
 1ררי אמרו נם בחד וכל מעשיך כספר

נכתבים ב,יצר

כ

יוק

 1ד-ר חד קושית רחום 11
ג
א ד-ר שככר כשם רידושלמי ברכת
ארכר דבר פתר -0ר-ת אם למד מיד
קלר ד

תוספות שבת

מיעחו זכו  !1תשרי נב ג
פח ד-ר כפר ם קופ"ח רחוס בעגץ
כפר עיקרם רר כגיגית .קלט ב

תוספות פסחים

ע י-ר מר ראו חטץר רצלם לא ריר
עבורה זרד אל 8אנדרסא ורעע ובורד

זרד ב ,ז
פח ד-ר כופץ ראיך ואמר דכוסץ את
דבו למחדדו וכי אומרים לאדם חטא כד'
שפכר חכירך סז ג
צ ד-רמי לא טבל קלושא טומאתכן צר

חשרכ גט'

ג ד-ר סי כעמך הטרלל כשם רמדרש
שלשר מעירץ זר על זר ישראל וחשכת
ודקכ-ר וכו קב א

מח כ4ת משסע כמרירות כלא איחוד כן
קמד ג

תוספות סנהדרין

לט י-ם במאי רא דלא רקשד ראיך
קבריר רא כדן אסוד וכו משום ששראל
נקראו בנים ב ,ב

י

תוספות עבודה זרה

תוספות זבחים

 1ד-ר מרן כל ריכא דינא משקיען
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פירמטו מהחילת רשקיצר י!
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ירושיטי ברכות
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עונד כ-ד עתים
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ט ד יום שנפטר רכינו רקדוש ערב שכה
רי וכו קנר ד

ירוש1טי שביעית

מפני סר זכר שאול למלכות ספת שרי
!קעו מדליק נרות לישראל לראיר לר
כמבואות ראפלים כמקום רחושך כן
קכא ד

ירך,טאכ!י ,זרךכ!ך,ז
ירושלטי שבת
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א ראותן מצר בעד-ס כאילו
טעי
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ירושיטי

ראש השנה

א א דוד ריר מתכפר כרריוט כקרכן כל
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א כ שיצח רחדשים עלו עטרם מבבל
מז א
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ר חמאכי ר חמנר ור רוקועיר חד אמר
אי זו אומר כאומר רזאת וכו ב! ג
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א ג אמר ר סינרן רבות עשית אחד ר
אלקי וכו להיעכר רמות עשיהוכו מכאן
נפלאוהון וטחשכוהוךאלינו צו!

א ג כשמסדרך בר-ר למעלררקחיראוה.

י ר גר*4נטלרבחחק-ס קע ג  11ב ב
בן א ג כ /קמח כ

מ וער

ג ד-ר מרוק רתומי שרחגר רקב-ר עם
שמיס וארץ דוקא אם לא ולכלו קלכ כ
ע-א ד-ר דב אשי מחלוקת רש '-ור-ת
כקמיה רגף נ ג

סירובו מתחילת רשק'ער

התאר מלאגד גרוער כב ד
סיז ד-ר ריום רקשו מר רוסיף משר
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פ עשוביו

רש"י סבהדרין

יעטעטכר

ישראל מסרו ששם על מצנת תענד
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ג ז אחד מכנ' רמשפחר וכו חיאג כל
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יריקי1טי הנינה
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כ א ורע רדם-ם ששחין כטרשתן כם'מ
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כ ב מלכות
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כחבו לכם עליון ריוו-
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כאלקי ישראל וכו בז עה א
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ירך,ט1טי סרטה
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ירוש1טי סנהדרין
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ככמשו
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א רגר
' כ מנשר כהעשר תקובר קרא מקוים
לבל דע-ז ואח-כ קרח לרש'-וכו  !1ר

כ

ירוש1טי עבודה זרה
ג ר  4רי מיץ קאמל רר ונבער
שלא עביו רי
רכשתם עלות ע-ז קכא ב

נ32י
חרטם יחתן בראחשית
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הנד
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לג כה

=*רשקבט59ץקכי
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א ב/

רמלאך קשרג על "צקכ שולא

עושו אחבזיו ב/קטי ב
לד כר "צקב עישר את
י
כ
ב
כמרק לחלק רשע ב /מז ב

הפל לף

תרטםיכתן וסות

שער
א ש בתחלת גלות מצים ח-4
סאובך הבלה
בהלם כלאיץ סצהש כצף
ל
כ
אחר בכף שאוה והסריצ רטלה
ארץ
מצרים ב /ר א
.שוי סמום רבונץ טפלותךךגר .א
איא
ח כשכידתשגיחכיד פבהס דאגת
'גשגי
ע%דלמוז!"יחא כסוף עסקא וג
 ,ז ומוליתא תליתאד  ,1א
י
'ט א ,ביוחא רדץ כהר לירהא קפד ד
ל יג דץשתיורא אמבטי לטשר בבורא
רי כרינרא דאשא ב /קל 4א

י

י

תרטםינתן ויקרא

י
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תשא רבאאריןכרראסיר

כ/ל4

י ד לרועף קודשא ריסן בהם כלכושי
ס
יהבא לא ירא עליל וכו ב /ל 4א
טז  1יכפר כמשתעותמיליא ב/לג א
נו סד חמשד לשויה נגר ד גלעת
*מלזשה עג וט%ג ב /אדר קם ב

יששמך
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סכיותא בא
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קו בג ,פסח לשק המלר צט
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אראר ,ב /תשרי כט ג
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יבי
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ם לעשות זחשכ
יב ,כח יען שקבלועייר
*ש כאילו עשו קי ב

י

סכייתאבשיח

אב אלצי רבבות נשארוכנימיאפילרפי
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כג יסף אפילה כ /קלו א
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י ג אחית רשבת טטחרת יטא טנא ניראל איפופסין של עומתהים קיר ח
קיה א
ח אזריע ב שאל ט1ריוסרופוס לד עקיבא
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ירודר עולה לפרץ וכו ח-א
צד נ
לרתקץו
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ניח אכ של
אב של רלכר חד אי
מאומי
הלכך ובו כ /עד ר
ר כ סהחו ל' פחח נחורר של מחט ואס
אפהח לכם פחח יפהחו של אולם ב/
קכח א
עטור לראשד

הדרש רבה קהית

ז גמיוד לומרש שטוב שם טוב
טכדום-
וסלכ 411כ /סט א
ט כא בשער שרתכם יושב ודורש וכו
רקכ-ר מכפר וגו קכט ג

יץ ייקופ ראובצי

לני

ז יד
א

רדוראים ?4מדית זר 'עזשכר קבר

פתיחתא דא5ת"ר

ר כהראל מסרו חשם על מצות תמכך ב/

עא ג
ס
'א ב
קם-
ג ' במבעת רמלך כביעול זד מלך מלב'
רג)לכים ב /קנד א
ד א ויאמר רמלך לחכמים'ורעיריחום
רוא כמ יעה4כר ודעיכולוהישאל לעטח

כאב מלר כןריר

א

וטואכ 1כ 1כ /קטר ד
 1ט רדסר ריא אסחר 1ב 1כ /קמו ב
ז 'ח אלירו רודפו שנתהם גזר דץ כ/
קסכ ג

אדרש רבה רדו?

ר ד ר חטא אוטר קטלם ר פעלך אשר
כוה לחסות 1כ 1קטט ג
ר ר כא ותאר כמר כחן שלצדיקים 131
ב /מז ג
הרד עטך קכז
ר 'ב וירדת רגורן

זכותי

פ?1יזז?1א איכה רנתי

א כס לאלילךייסדי מנףכין רסצריס
קבי ב
ו זו מיהת
א לט ואבדר חבטתחכמיווי
צדיקים ב /לב כ
א
א מ כט באב מלדמיטהכן דוד
קם-
ב רלואיאותיעזבו ואתהורתי שמרו קלז

כ

ג מ משקר שאמר רקכ-ר ראר טותיוכו
לא יצאת טובך
רער ורעד למושד
סוכר אלא וכולעוע
כ/ה-כסלו טכה פו א
ר ד ר0ד

ד

ברעו 41קם-
על טטהו
ד טז חזקיך חסר שרוא
ודקכ-ר יעשר נקטר בקולאז .קז א רערר

י

יקי

ר כש שכוח רשי-ת עם בוסת ישראל ר

דג כעת שאסרו רמקטריג'ם
מ~"וף מר נשתמ אלו מחלו 1כ 1נהדהד
בים ס
אז קטרוג גדול מאד כ /צג ג ,דברר)
ואהחץ שעד בשכה תעמג לו כ

*

ייקופ שלשקצי

כמאקרה א ר ראור של רעולם נברא על
מי שנהעטף רקב-ר
לכנר שבדיק
כשלנק-סופו כ /עח
דו רדרו טסוף רעולם וער
כ ב /צר ב
בראשיה רש טז ,כרכו בעסיסה וקדודו
כמקושש ח ג
ישב רטז קסו שיץ מסף ריד כשבת נ
א דגר א
חים קנח

סי ואסיצט כגבראל לרעת
סופרים ומלסדים עמים ב /סח א
רזד לכם מסור רוא
אנש קצ
5אם ,מח ג רהוטי
לכ
כא קצר ס5מ טד פסח טצרים מקחו
מבעשור כפי שיריר בידם ד 'טים
לדשתעשן בסצוונ צ ג
כשלח רטז רכו ולא נחם אלקים לא ריפד
לפמנ נחסר על אותן פט '41בשעבוד
מצרים ער וכו ב /פג ג
בצולח רמזרז-י כעת שאסרו רסקטרימם
כש סוף מד מ4תפ אלו מחלו וכו
מ-4ויד אז קיטרג גדול טאד ב /צג ג

,רעררן

יתרו ת 4רצא כמדיו קורץ את רפרשר
רזאת כבל שטי ואס טעלד עליכם כאלו
אחם עוטרים לפס רר סעי וטקסטים את
רהורר קלד ג
ותרו רנן רעב כל יום הום ידיו כעיניך
כחדפים כ /פג ד
יהרו רמז ש רואים את רנשסע קנה כ
י יסו תקעו בעם רכפויים מטל
פיח-
רקב-ר 5ל עומתישראל וסוגים אוהב על
נבי רם-מ כ /לד א
כמדבר רסז הרפד כשער שקמלו ישראל
נתקטנו אור-ע אסרו טר ראו
אתורהוטי
אל
לדתקרב קלא ב
מ4א רמז תשקט כזטן שרשכינר יצעת
לארץ מתן רשוהלטחכלים לחבל כ /לב

י
חוקת רסז תשטח

עשו צור לנסלק
לדחיוג לישראל כ /קנכ כ,רג-רן ב/
קונג ב /קיט ג ב /קסד א
פנחס רנ 4תשעא *נהס רוא אלירן כ/
סט א
פסוס תשפכ ברקות ראדם בר-ר קמ ד

,רג-ר)

יאר רמז תחצב כשמחת בכל רטוב אץ
טוכ אלא הורר קט א
שוא רסז תתקלח זגרומבם משלי אסר
וי
ו כ /קב 4כ
תצא רסז ההקלח משל לסלך שריר לו
הידס 1כ 1כ /לסג א
שריאל א רסזקו גפירר כסלתותביתרוד

באלקוונ כ /עב ג
ריא יעץ כפיו)-
טלרים רסז קפד כחדש סרהשת יריד
הימך רכיה לעתיד לד כ ב /מ ב
טלכים רמז קסר משכןיועשר תשר נשלם
ככסלו וצוד רשי-ת לדסחץ ככימ 13ער
ו ב /לא א
מסו ורי כסלו מתכתשוי
מלכים רסז קצב עשית של טשכן
רקריכום כבית עולמים 1כ 1כ ,ל א
מלכים רסז רא שרקפיד רקק-תעלירבעם

ששלחירו אלרנביאיוהרמןכבודו"ז-ש

ב /כסלו טית סז ד
ישעל רו 4ש 4עמן שבחומץ לכנס-י
לעת-ל קס ר
יחזקאל רמז שסג רסעם רא ומסלו

ישראלז עססץמן דע אומותוכו ספגי

ש4,.

לדםכעולם דוד דץכנות ומשלץ רק

עיתוד נכסים כ /פז ג ,רעררן

תושע רמז תקרם כזכות אכונר נגאלו
אכוחימ ססצריט צרו סז ג
רה4ע יטו תקלכ עיכר פריאל עד ר
כפית כעיקר כ /ז ג כ/
אלקיך
קכז ג
חושש רנת תשב מם ר פמר הס=כר
ר שד"א בסדת הרחשים וכך
קניאל
צון כנ א
תרלים תשעו קשט סלד כרי שההקשט
מרת רדין כעולמך ב /ק ב
תרלים רנן התסג איר-ר פהח ואסר
סבסוד ערר ליום רשטל ג
טשי רטז ההקסמן עבר  %מלכות 4בל
שפחר זו טלכות אדום פר ד
שר-ש רטז ההקפא חסוריםיערימשריס
מדברי הורר כ ,קסו א
אטהר רו 4ההגרנד כנזעם ימידבי לא
רשתחוד שגם כממץ אבי 4,כטו לא
רשתהוד ב /קסד א

אפילי
עי

י

הדרשפייגלה

אמ סר ג שסות מששח תחד במרפך
לד ד
אהוב קראצינר על ריסורץ עד שהיארו
רקכ-ר דפסת סותר ב /סר כ ב /צג
ספמ סר אחינו ושנאיש
שאלד
אמאי
לש-כליר ומ פפמ שפשו ט-ך
של ישר
ור-ש וכר בן קל א

י

זהר חמק א'

ח שזשמ אק בך י-ג עלץ מה

יד

ד כ/

א סי ורפא לך קע ג
כ פרות אימ כחנם המלר בחנם ס כ
.ד
ב ואהקשטתכמאני דטורא ולך כ/ט

כ צדי א4ת נסדיק אגה .ב /קלח.

נ

ריי

מפתח הפסקים והמאמרים

4 4

ג אות ט כסוף לדורות טובך ננה בגורך
ג
]ון סג ב ]ך1
יח איתידבר ראית יראך אית ארבד ואיר
אדכד ס כ
'א דאירו עיקרא למרחל בר גש לסאריד
בנץ דאירן
ושליס ובו קם ג
'ראת רעתש סעויר דעי 0על שונא
ושראל
כא ג
'ב כארבך כלולד 'ראד ביראך כלולד
ארבד צג ג
סרסזת למלבות אאר כד ש0
טז לבם-
ב-ן מר א
כד ישראל עלו במחשבך
ב קנר ד
]ון סו א לג ב וטגיביו
ן סר ר
ב ב /קנר א
]ון צ ג ב /צו ד
כר זיו רשכינד נקרא לכוד כר ר
כר כבוד וקרא שם אדנ-י וו ב
כר ואנון קימין על ישראלכלי חמס בן

י1י-

יב

" יו

ין

ין

יריי

מד א
בו ענג ד-תער
-0 ,ר ק כר ג לא א
בז לעבדד מ-ע ולשמרך מל-ת לב ב

כז ואץ אפרישובין  1לר

עלאר 1כ1

קטר ד
כז בל רכרשס
כאיזי
ב
כז וראי ערור איו" לילית יו)
ד
ם א קמט א
כח מסטרא רחסד חוור קי
בגימטריא עמלק סב א
כס אל אחי
שט 0
לא כל אירן אחרי בהפארת
ראקו-
לר ג
מן חושבןיכלא כסיררא רוא לה ג קט
ג
לח ג
מח ביום רשבת רקל' כורחץ למקבא
דתרוס רכב ר
ן דארץ שכינתאילתתאי
) קבר ב

וכו י)י דיויז

ייישן

יו

]ןן

יא י
יד א

סד אלקים מהם רעש כלחורף ק0ח א
יאירו עם סלוא שאל סר
סי ויעוי
יד'כ ליד  )1מא ב )1
א
-0
כד' לרחז ר
עג רסעם רעוסקים במסחי
א
כרדם לתלמוד הידד 2 )1י
עט תשוברריבביטנתביבראיסם עילחר
קסז כ קמח ג 1ו ח
מא אבירם כזין רידע ועאל בד'מ%הא
שלימתא בעם לאתרע וכו כל כ ,עו א
פח כאחערוהא דלהתא אשתבח אתערוהא
דלעילא ווו תשרי טו כ
פח אוף רבי לא מכעכען על שלחוי
ויקבו ז ר
צד כיאור אשר' תבחר ותקרב טו ד וגו
ב /קג ח
בו ואו
צו ובסחכבידשחילתזר שקבאביע מר
א
צם דוד סלח חד שמכח הכרסיס יד ב

יי'

י

י

מי ב מ  0ב מ  9נמ"ב
מו*הבץאשא%
מויש  %ש ח ת ל  %א
ס ח
 %ח ט ם ר"%ת ש ק
יג
רוס4-ם  1ן ב) ר

"י
י

י

י

ילמקטנ~וש

"א

ריר
יין של ו ש
דיסדי
ששגל ל"-ת
רמח  11וט ג
 %א  1 %ח פ ת  * 1ת%
שרשו ומ  )1כסלו טבת סג א
רק
שצד-ר
ק 4מפס
מרחו עקררו%מפי
ד
)1
י, %מצא נכ
בעף"
מב א
לבלעשות בשר בו ג ב/עח א
ק*
ופית בי
דסיס נקתתי-ם
קלט דט%לד

"

ו=

קמג ר
קמב תעש
קמר תלדו 'תקהמן לאעא ר בכא
משקא מג ג
קקמח דוד זמן  741וכו למלכא
ולסטרומתא בו י1
1 1
בד אג' במאמן יל' לא
קמח דדי
קא
אשתמש תו

חד שם ב,

 %ד

יו י

קע שסף וכממץ חרץ צדץ'םנ ;דו קסר

א בסיג ב
קי דאל הראת עקרת רבאי
) לא כ
א
כ/
קנד ומץ כך קרק אתר )כו ו"וע*א
/1קסא ג
9ר רכר אתאמד יסף במסן אש*0
אוייר צר א ,הג-ר)
קמ יעקב אאמש מרבברלמיתחפ"רת,א

יקי

גפו כג,מבכ,צח א בנקבוב
סצתבלא  1ומצותכו נח
קמ ,ראי
אית "מרר ופקירר לסב טית זמרר
ומלרר
1ו קלט ב
קמא אץ כרכר שלמעלר סחחד מאלף
) קד ב,רג-ר) בן
'ג ג סב ג י

"

,ס

קיד

.כו

יו
ב

קסג ,מרמזן קרת במן עלאץ וט נו גו

קצו אית דרך ואית דרד ז כ
קצו פרער ריר מחליף לעטף כמר עדוים
בדברי רחלום ויוסף ריר מכין שדוא
חילוף ) )1ז א
קצז וירי זועם ר אלק' %וכו לב א
רא אית דינא קשיא ואיתדינא רפיא ב ג
רג זמין קוב-ר לאנררא לון לישראל
ררוא שמשא דננץ קוב-ר מיומא דאיתברי

עלמא ב /כסלו טבת סג ג
רט שמע בדרמתקולכרוך כחשא' קר ג
רט אל דו שטרך לדית אצל כל ברית
מילד וכו ]ך) כ ב
ריס על עץ פגם רבריח אעו מועיל
תכרכר בן כא א ר) בו ג בן קכז ג
יכ עיקר גמד רחוצם נגמר ביום שמיוי
;ד ד
עצרת בחפלת מוסף
דלך רגדד ריא כחכמר  )1פ ב ב /קם
" ]ו) קסא ד
רלד ברתערוחא דלתתא איתער לעילא
א
קעג א קסר ר  1 )1ג ב /קוי
רלז ע '-חטא אדם רראשט ופגם רעולם
וגרם סיחר לו ולכל רעולם כ % /ד
רלח קיום מצות נר ח%כר מציל סדער
של גירם 1ו *
דלח פ' לבהם שדם רוס שנים מזוור
תר ח%כד וי) צד א
סג א
רלח מוזכר שם ח%כד
רלח לא תירא לביתר משלג מיץ של
ג'דנם כ' כל ביתר לגוש שוים אל תקרי
שמם אלא שניס גו צר ג )רג-רן

יו

מי

יו

רלח ייוא דחיב' דגירתם הריסר רחץ
כלגא מיוירו בחסר ופלגא מינירו
בתלנא 1ו י1
רם אור-תאין וחלב חודד שבכתב וחורר
שבע-פ קיג ב
ממדת דחסך משם שורש רכרני0
אוש' דחסד אשר עלירם נעשד רוס בן

י

י ות-ה יעקב אירוו וישבחא יאנין רי
קסג
מא
וכו קל ד ,דג-רן

קסז מלאבא דממנא על צלותרן ד'שדאל
סנדלסו-ן שמיר קעא ב
קעא כיאור תגע בכף 'רכו וכו ד"א
שנגע דם-מ בתמכין דאוריתא ]ן 1עו ד

וו סח ב

קעא ס' ותקע כף'רךיעקבוכו איחחי'ש

רירך ררגא דנבואר ותשש כתר של נבואר

 ,ע,
י

י

קעא ע-א סוד נגע בכף 'רך 'עקכ ב
כפלו סבה 5ט ג
קעא כיון דחמא דרא קב-ר אזל"סיר
 1ר
כדץ מגיד לקכליד י1
קער פיהקת אם 'שעליו מלאך אחדמליץ
מנ' אלף בו כסלו טבת סג
קער דא רוא מלאך רממטח עמיר דב-נ
כסטר שמאלא ובו כ /פ ד 1ו1יו ב

י)

י

קצב כמכאן לא שוריץ אלא באחר דדכר
ו%קבא אשחכחו 'א ב
ב ע'טא להיתקע כשורר 11
קצ ירי
סאן דאסתבל במר דאחיף מרביד
וחצףליר כרריא חוכסהא'כיל לאיחוספ
ברריא רוחא 'תיר ) )1עו ב

י1ן

"-י

א

יום כל ריסים שריר יסף ררגא דיסוד
בגלות מצר,ש במסץרצדי ,שימש תחחו

צד א ,דג-ר)

כפסח מתעורר מדת רחסדיעולם

דס
א
רסד ראור הגהץ נגנז כחורך

יו

,רעידן

זהרחיק

מ

נט ג

ב'

ג מאן דאעיל קיושר דא ברשוהא אתרא
עלט כמב וכו לא תשחוד וגו מב ד
נ "4ףאל במצרים ריו מררין אסילו
מקטול זרעא כנונרא צב .ג
ד כו' 'שראל עאלו ובנ' ישראל נפקו צר
ב קח ג
טו 'תכו הרין יסץ ילא אכלו ולא שהו
יכו קסא א
'ח טלר ע-ז של מצדים צס א
כ אדום מרת ררץ קנט א
כא הפלת דסנחר שרוא בנגר מדח-ר
קסב ר

בס כנסת ישראל רכי חקרי רחל גה .ג

כט

ק=יייאדי "4הםהחעשץ=
ל

כ

טנף לסצרישוריפש לישראל מא ד
קח ,ר 1הג-ר)
ובסח ר' על ר4חח זד סחה הגוף בן
5ח א

*
*
ס1י רשבר שנבר על
דדעא פא
* סח ר קער
שת-
י

י

לח 4ל הר"ת ראירד מהקושת תמה סו
ר

לה לשר עבד %קסץ הוצא אפק לון

טר"ש גלי

פו ר

לח סרהלעי
רעבית מהסק ומשהש צ
כ קד ג קטו א
ת סשףש
סיום סח ב
לה *ליציי
לה רלילר יזך במד' עם ררגא דר10רא

ריי

קי א
לה ובאושי דרכורא אושכח ל"? שמחא
אלא למתירא ז ג  18ג קד ג קט ג
ם סקווש טצ רא למסר כשבהאדיתי-ס
ט ח  %כ

ט שקדש 5לך שם ,ע ,ב
ם שע-י ש0וכירץ קר0-הכיכול מהגים
עת לאלקים קד א
מא סקווש רא למשחט מסחכין דערכים
כי-ד בניסך דוכרנא דדרוא 5סחסצייס
ע ב
5א סלד ע-ז שלסירים קב .א

סו ור דולך לסידם בעמוד ענן וכו
אב-רם וצחק .עקכ בו תשף סו א
סו וסאן ינטר שכבא כאילו נטר אוריאל
כולר ר ד לכ ג
מח יעהיקא תקא מילהא מ כ
נב בענץ שם של ע-ב יז א קמז א
ות עהיד רקב-ר לראיות רדשעים
א ש ח לנשחל מנדם מרם סא ב
ס תאמר אם שמוע תשסע לקול וכו
1
חאמר רא סלוא קד"טא וכו 1ו
סא בקימיהא כד נפקו ושראל סטציים
עאלו בגרסא רמזרי מצר וכו ח א
סב אור-תא מחכמך פקה .קלר א
סב יסא סבא לא אתקין סעורחא ככל
ימא ער ד"א בעותיר קטי קב-ר על
ד
מזוד,
סב פ' שטו רעם ולקטו שסותא נקנ'
לכיירו1 -ו
ב
ס
1
י כלב י)
עמ"ק וקרא
ב
סר לא ף הד מלחמר מימות עולם ער
כיאתרמעיח כמלחמתעמל ,י
) "ן 1ג
סר משד ראר איך רס-ם כאר לסיע
לעמלק
סז בכל דרא וררא בכל דרין דאצ'ה
לעלמא ליתלך דר ר"ת כרו מדרוא זרעא
כישא וקוב-ר אגח ברו קרבא קמא ג כן
קבו א 1ו
1
ב ודג-ר) 11
גח בחדש רשלישי דשליט כיד אוריאל
קכר ר
עח חוסים כחיב קכר ד
עח ממן איר סטן לחלק.עקכ תמת אב
אלול לחלק עשו קנא א

יי

י

יר

ישי

יויריי

י"מ

"ן-.

נ_בי

ל

עת נכלו תסח אב אלול לחלק עשו ולקר
יעקב מידו אלול קמט א
פכ הרי"ג הם עיטא ידיכ אוריתא לב"ג
פכ א
א
ה
י
י
ו
א
ממפחדן
פר
ל
ב
י
ד
ו
ק
פ
באופי

ימלכא כ /נא ד
פז ברכהא דלעילא לא שריא באחר
ריקביא ז ד
פח כנון רלא משתכח ביר מזוני 6ר
ניכתא אשתכח כ-ר 'א ג
פח כרדץ ימא כל דיתן אתכפ-ן ולא
שקצרין בעלמא כ ג
סח ביו-ט מחויב למחדי למשתנאג ,קג

י
י

פח סכמן שמא דקוכ"ר כ א ד א 'ב
כ בג א קשט ז
א
צב שבת רוע יומס מבריתא ר ב ר ג
יג ג טו א כד א לב א נד א קלה ג
,דג-רן כ /קמא ג
ומאן דנטד שבחא כאילו נטר אוריהא
כובר ר ד
צב שכת אודו כללא דאוריתא וכלרזין

יב

דמוי-תא ביר תלין ב ד
צר וכי קוב-ר מלךדגים רוא ורלא מלך
כשדאל אירו כ /כד ג קכח ג ,דג-ר)
צר %גר נקרא טיקלא לו ב ב /כ ג ב/

קלז ב

צח נפשות רטשם נעשים לבוש אל נשמת
רצייקיס כא ב
קא כמר שפירתן דמעין עלריקנך קנט
קא 'ש חשש קטרוג כאלמתי מכעלר
רדאסון ב /קלו ד
קג ואל אחד איסהריס ב /עו ג
קת אלק-ם לא א תחכר לקודכנא וכו

51ח כ
7ט לכב' אנוןטובין רמאץאקרון גנחות
קלא א

9ב בערן שלמר שבזד את הריפד

ב/

עז ג
.7ד בשעחא דאתדבקת בשת ושראל
כבעלה אגדי אמרהשיגעי בחוסם 1ג 1כ/
סי ג

ב /לז ד

קיי פי שימנ כתוהם על לכך
שימני בחותם על לכך ענין רחוהם
קיי
ב /כסלו טבח סח כ
אחדו חסיד רמהחסד עם קו 9ב/
קיי
ח ד כ /נא ג

קסז .קב

ד-ת וחוד קדושר כדכד כ /לו

מפתח הפסוקים והמאמרים
כ ב /נט ד ב/פ ב כ /קכ א כ/קב4
א ב ,קיט א

בכ

קכא יוד דומות לחכמר כ/
ב /ח ג ב /קכא ג ב /קמר ד
תשו-סר א
ד כ /לו ד ב/קע
קמב ג קמז ג
ק-0
א
קכא ביאור ואמש קורשחדיוןל' סד ב
קכג ר ד רמת ב /קכא ג
קבר סליקו ישראל למתג חנא ואתעדבו
עגו-ם בדיירו ע ד
קכח בדרוס שעהא יסטו לחדלות לא4-
עליון וכו כ /קכד ג
כשלטריוועץ ומאר' דדעאוכו
קלר

יס

י

יב
קלר כד עייל שכהא וכו ל ג
קלו אות א מדמו לחבמר ב /נט ד
קמח אשת חיל רדוף רותמו ואת ריליר
רוא אות ר וכו כ /קכט
ק %בשבת כזמן צלוחא דגשחר נקרא עת
רסון כר ג
קם כל מקום שנאמד אטר דכד רנעשד
ולא כירש מי רעושר רכונר רוא על
הס0בב סיבות שלם ונסתר ב /קנת א
קנח באשד זכות יריו פריאל מאלים
כזכות רתורר שקבלו על רדד רזר צח ג
ק 0כק"ש אוורות ע-דדברבין להודותעל
ה ד

י

דורות דזד ב /כח א ב /נח ב

קמא תויר שבכהכ דא אידו דבתיב ר ד

ב

קסג צד,קיא אנפף רשכי0זא מב א
קמו מקד-מ שם רהיות לכנסתישראלדק
מספיתן מ ד רעדר ב
קסו נר מצור תשונא כשרגא דא בוצינא
רדוד ב /קבא ד
קסו ש-י עולמות בכסא ר-ז ממינא ק-ג
משמאלא ב /קיט ב
קסז צמצום ורהפשטות שורש ארבם
ראר קבת גקסז אס-ר ד-ת אורמים רקיצ ב /נא א
קסז צמצום נרמז כויר אוד רתפשטות
נרמז כידי אור כ /בז ג
קסת בוצעת מ-ת רתקן לגמדי חטא אדם
קלו ג
קע בעת שאמדו רמקטדיגיםביםסוך מר
נשתן אלו מאלו וכו -4%ונד אז קטווג
גדול מאי טז א ב /צג ג ,רעיר)
קער הפארת ישראל דא'קדי שמים ח א
קעת אות  1דבודא כ /קם ג
קפכ בכעס מסתלקת רנשמר ב/
ן
ק
-

קיח

רמלכותנקיא גומא קיישא ג/עי

קפג מצר מיכלא ימרימנוהא נר ב קי

קנט

וע תיכץ דפונך ר בזום צרר ב /לב

קפו כיומאיא לא איסריך ב-נ לפרכא
חטאף קמי אחבא וכו ב /יא ד
קפח ד ימי ור חיא רוו אזלי כאורחא
וכו כ /קט ד
קפח אלמלא רנהמות לא ריו ישתחל
יבולץ לסכול עולרמינו קסא ב
קפט רולדת כשריא מסלאתימי הרוטר
כל רחכלים באים לאט לאס ,בן ל8 3

ב

א
קב מחשבר ריא תכמר כ /תשרי לג ב
קכא חכמד נקרא קדש רקדמר ד ד ח
ד כב א כד א בז ד סם ג ,דג-ר)
קלך ב ב /טז א כ /קיג א
קבא אוריהא מתכמר נפקוק ח ד
ב
סי
,ג
ג ג קמז ג ב/טז א כ/ח ד ב/נט

יץטץטכםר

ר יוסי לאו רוא אבא רחמן על
קצ
בה'אמי
כקב-ר וגו ב /לט א
קצ אמדו ל' כלחסדא כ /עח ד ,רג-ר)
קצא משר קיבל מגילתאחינר מסע' כ/
קמר ד
קצא רענן פלט את רעדב דב ב /מד א
קצא וקבלו רידודים דא רוא משר כללא
שהוראי כ /קלג ב ב /קס ג ,רקרמר)
קצו יוגר ריר הלסידאימדו ב
 ,סח ד
כיון ימטו לנמל עזראל ונו מקמי
מלבא עלאר בעשן לקימא כ /קס ג ב/
קסא ג
עאל שבהא וכו לאסחאר 1דמירו
רד כי

י

משנישא

דחול ט ד

רד זמני רזיתג להוציא חוליזת דיא
בשבחות ובחדשים מג א
רר ראי יומא יומא רנשמהץ אודו וגן ר
ב גגטו אלח דעח אקלד ג
,רג-ר) ב /קמא ג
ז מלכות %קכא נקדא מקום קט ג
י
רי כל א !ץ לבושץ וכו עכוזן טכץדעסי
בדאי עלמא וכו מ א
דכט על חץ חטא אדר-ד נחחלך בתשת
אוד בעוד יז ד
ד
דלו את ככורם דא שב נתא
י
כ
דם גם ריום אם ימלא ארם עיניו כפוך
'רחד חומות'יושלים קסג ב
רם שערי ירושלים ירי מאירים לעולם
כפש כ /קיז , 4רערר)
רנד ומבאל רוא אסטרופסא דכא ישראל
כ /מז א כ /קל כ
רנד כחכמר עשית כמחשכראיתכריר ,ח
כ ב /קלו ד
רמ אכן נזף וכו ב /קמר ב
רעב שש אדנ"י כחי שבימי ,הושבע-פ)
קסו ד
רעו ורתפאדת ברזא שעקב

והר ח"ק ג'

י

ד

כי

ד

יד שבשם הרץ רען דלא מהפחלץ סו

ד חבמר בער תרץריאיןילא 10שח4ץ

קיב

1

ד 15רר דא תושב-כ 15ד דא תושבע-פ
קמח ג
קסח
י רוי-ר ברקוד אלקים דומו
לכ"י-
ד ר) כר ר
בחר אי %רימז כאותיקקוצו של
י בחיי
ג /ג
שם י-ר ספרד על מחשכר ב /ד ד
'א יסוד צדוק ! 1עירא סד ג
'א צדיק יסו-ע נקרא א-ל חי קיח א
ג חוי במאי ברא אושנא לקמך קסר ד
]וןכב .ג
גן חאנאבהוציא רמתבסמןדיכן וקלטץ
רחמי 1כ 1ב /לח א
בס תלסידחים נקרא שבוע ח א ]ר ,כ

י-י י

ב
כס ר מסוך רהיטר
מרמזת
לשב-0-

קטו

לא יום רוקתנא הוא
גני
א ,רקטור) ב /כ ג

תתימר ב /נב

מ עולס רבם -שם רוא סודי,

רמשומר

כעמץו ב /קמו א
מ באיתערוחא דלההא איהער עוכרא
א
לעילא ב /צג ב רט-
מ דתן הורר שכעל פר נקרא מצור כ/
עא ג ,רקדמר)
מא ין כבורר ב /קלד ג
מא דוח רקרש בחינה טלנות כ /מח ד
סא יגס רכסורים רוא תשוכר ע'לאר
כינר ב /מ ג
סג ששעיר של יו-כ מרפך רמקטדג
לסניגור ב /לג ד כ /לד א
סר מכיכר דירן משורין קסח ג
סר אמותי למעלהמן רחכמרבחינת כהר
קסו ג
סו  1רוא דרגא ריסוד כ /קט ג ב /קט

ין,

י

ירקת ררכיאש רוא מנצחוריד

בן

סח
פג ב ב /קט ב
עב עוכרא דמצוים פלחין למשחר
עובדא יבשן שלחין להרוא יא'קר' שכ'
פו א
עג רחודר כולר שמוחיו של רקב-ר ב ג
)ןן כח ד

עג שמא' דללקראן אכדן דעלמא ,קסד
עח ת-ח רמשמש מטחוכ-טוה רחולעושי
על ערות כלחך לא הגלד קמא ד
עט זמני רזיווגלרוייא תולדות בשכחות

וכחדשים

צי

מג א

בשבת חיבא דמרנם שחץ כח ד

צח מוסך תוססת כויכר כג ג
צט סדרתויר-ת תש-ת הר-וע כ /טו ב
ק רשב"י נקרא באטנא קימעא קכג ג
קג מצות 15כר נקרא צלא דמריס%חא ב/
מר א
יצל דא בויב עצרה .הרגמו כרעש

קי

1כ 1כ /נר ד

 9יסוד צחק נקרא טוב 'ח כ
קיכ כרס רמלכא עיל ככל חררץ ובבל
תרעין בלא רעץ ב /ט א
סימא לץ לה תמרמר כלום קט ב
קסו שוד צדיק נקרא שלום קסר כ יח

9י
כ

קכ מן רמנחר ולמעלה הואמניחא דדץא

קכא דוזא דבלה דאיה חובץד"א מהכפרן
עד דאחסטר בר גש מפולסא וכו ]י 1ח ב

קכא על חץ מסירות נפש אמיתי כלב
טשועל
בורצת ק-ש41"4בכאה
'ה-שולצטוסיגנסע
על קדושתשין
כ/יבת א

יד
ן קלכ .ג
קוב תשובר תשרב ה ב /כז כ כ /לח
א
כ ,מ נ
ח א כף!%
קש
תשש-
קמ תחבה ששר ביאר סטאר !א

9י

נקני
קכג ביבר הוא תשובר עלאר קמח ר
קבב אית השצבר אילתר ואזח תעובד
התאר כ /כא א קב ד
קכט רף-ד סרסו לועיר אנפח ב /בא כ
קלא מסוקי סי א-ל כמוך ופו מכוונים
*-נ מדות קם א
קלא י-נ סיות של רחמים י"ג ת'קומ
ייקרא קעכ א
קלא פצי איל רוא רסדר רראקענר מן
רי"נ מדות נוו מ נ
קלא נ שמות ד ד אינם ממגין י3-
מדות קער כ
קלע הגדר כחכמר קלכ נ
קלב מאן קא חמ'דיקגא'קידהאוגו קמ
ב
קלו דעת רוא ממוצע בץ רשכל ורסדווג
ג /קח ד

קגכ עונש מי שא"ע
קלם א

סאמח כנשלוות

קגב פשט לבוש ראודיהא כ /קלט א
קגנ בעמן שם של ע-כ .ת א
קטר א' בנדון כרית אקרץ במם בן קא

קמט ביאור רפסוקים ותלבש אסחר
מלכוהו בן
8
קשר סי נקרא עולט התשוכר כ /בז נ
קפה חטה וללא דכ-כ אחות ,ב /חשרי
מט א ,רערר)
קצר טסי 1-כקו-את שמע יחשב כאילו
וגו צו נ ב /כח א כ /קלב נ
קצר בודק ער מקוםשידו שאת ורשאר

ישי

ספסלו כלבו ורץ כ /יח ד
קצר לאאיצריך לפהשא בר אימן
ם
ד
י
ד
מיניהו ואי שוי שמהיר מע כל אחרמן
אתמשכן ב-4,ירו כ /לץ ד
רנ כלת משד בסתיטש עישורריא חסר

קלט ב
רי רשכיטר נקראת כף קנז כ
יי
רנרצד
ד שמים עצרת רוא עוקר
ליחורא שליס כ /נר א
רג כל חהא:נא בסהרה) .ו)
א
ן עדן סהוסץוהרעין
רקב רלילד הרעליג
8
רלבא ר
שטאעון עימן פששהמץ כ/צי
רכז
רף-ר שםררחסים ורחסד מ 8
יכת שם ארג '-כשהוא בגלות אבחה
שלסהר יוטיך קטו ד

ים

י~נ

ילק בייזםדי-דיע8קשיאיוקע ב

יל
לך כטלגרסדר=
צרי

של רתק"עות בנצרך

רלי שגבה סעלחו פיעלתי
ל חימאים
בים-מיתר מדברתפהוךטמע.קבז
שש
רלו יוסף הוא בציגת ישור
הסהרה
ממקצך השפעסוריש דהמו ער שף בו

י

או)-
ירקן ב /פה א כעי
הלה אליהו רוש פעחס ב /כ
ה"נ מלאך הבנבק עם "צקב ר" ךס-ם
שהו של עש 5צט.

י

י

יץטץטכנר

מפתח הפסוקים והמאמרים
ת4ו על מי רם-מ שנאבק עםיצקכ שגם
ער דרור כ /פז א בן סג ב /פח
,רנ-ר) כ /פט נ כ /קכד נ ב /קסנ ד
רמח סדת הפארת רוא עוקר שיעור קומר
המלר עד למעלר וסחפשס ככל רקצוות
במייבבת רקדושר כ /צא ר
רמר שמאי מסטרא דגמרר יראר דלל
סססרא דחסך ארכר כ /קכט נ
רסס ברעיא מריסוס מלחסת עמלק
ומחסהו לעתודיריר בערב פסח כ /קנט
4

י

רנ רוא סדרים ר' 1עובדץ לצאן מזל
טלר ככור רסזלוח נא ד ב -ב סנ א
צם ח
רבא לאכול דפסח צל' אש לק-ם פס"ד
יס"ד תשרפ,ו כאש צט כ
אבא 'סד ברהא כ /מא נ כ /סח ר
ב /קב כ כ /עד נ ב /קטר כ
רע שסינ' עצרת רוא'ום שסחתהידר כ/

ים

טץ ג

רם חכסר "ש סאן בו נ
רם -מים חסד בו קלר נ
אש נבורר כ /קלר כ

רם-
בסר
סלגווג כ /כא כ
י
ל
ק
ל
א
דסר חיוכא עליר דכ-ג לקכלא אנס'
שכינתא ככל ריש 'רחא ושכהא סב ג
רמו טעם מצות סחץר ל"ןראל קסט נ
ד
יביתו
דער אימז' רגוף נקראיםינ
דער מלכות שסים נקרא שם ב /סט א
דעו עק נקרא א 5קט כ
ומז כסף רומז לחסד כ /קלט ד כ /קלר

סי

ב

רעט תרץ סשיחחבן עטףוכן דור קע ר
רם .
ד רנדולר רוא חסד קכא א
רם עשרים רוא סוד נחר כ /עט א
רפא סידרור אירו טוב ורע טוכ בסילואר
ווץ בחסרונר לט א סט ד
רסכ פסח רוא כסוד חסד לאכררם.מץ

רפו עשב-י ביום פטירהו צור לר אבא
לכהוכ כל רבד שחרות .קכג ד
רפח שעת רתת בצוותא דסבחר בשטם

בי
רצ חכסר נקרא אב

י נ כ /פ כ כ /ס
ט

רצא רשב-יקודםפסירהו אסר שכל ימץ
קיט ב
ריך מחבר ומצפרלים
ה-
יצ
ב ארך לשת רפואר כס נ קכא ד
נ
ר)מ משכער איאת חד
אכררם .צחק אדבר יראר קסז א
שב בענץ מוסף כר נ
דש כשרדפואר כאר ע-י רש-י בעצמו
ררפואר ריא בטוחר לעולסי עד משא-ג
כשמיא באר ע-י רפאל איגר בטוחד
ב /סו
לעולמ'9ד .פב

*

מי

זדותי ,ץד,ש

י

י

נראעית 'ב בחברותא רצסרא טוכ לברך
האראל .ח ר מש ג ג ,מס נ

כ ת א יכ קדהפ יצפרח טוכ לברך
את 'שראל דנלמד מג-שבחיב,נראשית א
ר) ירא אלקים את ראור כ' טוכ וכהיכ
,כמדמי כד א) כ' טוכ בעיני ר לכרך את

ושראל  1א
כראשית ינ מפני מר לא נאמר כי טוכ
כגזני יא כ
כנשערת כא טאי שש יתירדריח דקדוק
קהטורר עליו וכו כד ד
כראשית כב אסילו דרקיעיס כגידנם
סחרחריםכיס דשבתושיקטין ושחץ וכו
א
חולדות לד חג רסוכות לקביל אדרן וכו
כ
וו4י
יתרו לט שסתת דוסזץ לדימן ת ד
.תרו ס לכנר מד בחיא מלמת לז א
יתרו מב קומת ראדם נחלק לנ חלקים 1

יר

י

יא

אות ס שכאלקים כסתח ויגשר

לתרו מט
ך ב /כא כ
תשא נר בל רעובר על רפקרים מאןיעצי
על פק,ד' דמאריר וגו כ /קט ד
כנא סו יעתד על מץ מלאך א'2ץ דפואר
כסוחר עולמית 'ט ד סכ ד קמא א
שר-ש פא מישרים רם טנצפ-ך קעד נ
כ/
ר
4ד-ש סו רנדר רסמא דחכסהא טז נ
כ קלכ ג

י4

קי

שר-ש צא אוהיוח דכורץ לדוד נאותיי

נ
מקבין לחור קבי
רות קנ ראוי רגנם מם כחורר כ /נט נ

,רערר)

רות קו משיח בן אסרים 'תגלד תחילר

ט_ ישיאל_4

קעא א
דות קח נשסות
אחוזים כאוחעת
רחורה ב /ג .רעדם
איכר קינ ר אליצזר הגדול דגר גלגול
יאוכן כ /ש כ
תז-ח קכא אסוגרריס לטעלר מן רחכמר
וריב בחים
כ ,סד נ
כח-
תז-ח קל ד נלוות מד ד אותיותרוי-ר
כ /פד נ (רערר)
תז-ח קלר סדת מלגותריא כחינח עקבא
נו סא נ
תז-ח בסופו ראיך" 8שנר רעונש ררייו4
יוסער וכחירר רק מרנסהרות לר אלקים
ב /לר נ
ת-ז מזו-ח ק 5דאסונרדיש קוצו של"
כ /קע כ

ולקובי זוהר

א אפהוהיפ נקראו רעוסקץ בהדרר על
ירך רסשט י9יסקץ על פי ררך רקודש
נקראו במם ר נ
לרביםיסו לחורר שבע-פ דאהג4ר
א חצ
ר
י)י ברבים
כה רלו
נ ככל אחר ובכל המלל צינך לכונא
ויגורס באדו1 '-ג 1כ /ס א
ד בספיר,הבצקית רעקא דסלגא מסף

טי

דקמיאלקרים בנס רכסאיו תמדי

בבז

 1זעיר אשח נקרא הורד כ /לז ג
ז אימא עילאר עדיטר איו4שט כן פכ
ג

ח רף-ר כמקור אלקים ס"מ מגר
ח ר
ם סו א
ס צירופ'חיתיי
ט '-ב צו-ופי רף-ר סר ב
י וחלוט -שהקץ שתי הדי-ן ב /קר א
י יראר מצד רגבירר גג א
י אהבך בחסד קבא א
יא כורהץ רערלר אשריש בר נ נלרים

ב/

'א גם -תושבע-פ ספי רנבורר
כ
קטי
יכ סי שאיע מעם את רשבה מרפך מענג
למע לו ר
יב נם רנפש היא אוחרת רוחמות.
רקרמר
ינ בנץ רמץ סדטץרות ב)
ד
'ד
עלסא חד
ק ,סאןכשונר רלכר אחתיה"
מתל-

ךי

י

ת הסלת סהח אלירו כז ד
ת סלכות פר והורר שכע-פ 'א כ צ כ
כח ד לח כ סו נכרנר קסז כ קנת נ
מ ד ר מיג כ מ ד

=

=עד
=
א מ*ר,תי) מ

א מ מ
קת נ נח קכח כ ןרג-ר)
ח 'חכמדר רם בחעת נצחיוד כ/צד
כ
ת צדק ר-ע סלכח4כ/ע4א נ/קר

ד כ/קגא א
'ח כמש דא עובדא ראס)המתא דאי?
רף-ד 1כ 1ב //מ א
ככ טדחץ ככללטש רב,עא גמתא ב/יד
כ
כב כל תחסד כענדך לגרם-הו עבדץ תו
כ/ת כ
כב למ"ת את רשבת לדיוחפ *-דתם
כ/קכז א

כנ עור-ז מדבבת סלכות קמים ד א
כנ אימא סקרת ככויסיא קטו נ
נד בראקרת 'רא שבח .ג ד
כר ,וריפא כלא,ץי*1דחיםו,ש)פרחת
,ףלא קבר ד ס נ
כט יעקב וישר בחר דרגא ,הצק גח8ר
סלנו יעקב מלבר קמו ב
כסס ,אשכר ,פס תמכר כ /סנ א
כס לצחר רעברתת מאחרן ידיבת שדחן
לבעלר ב /קלח ר
ץ
ר
ח
י
לא חטר אירו ע"א1-
אוית
שמר-תא ב /סט א (רערה)

יי

כף לא חצסי לרגלי דסקרחא ער
דתהחז' קשתא בנחמץ נרואין קכ4

י

לט דשפעת רטוב לכרסתישראל כרסכסת

כל שימין הי

ב

-יי

4ף

ז4

מפתח הפסוקים והמאמרים

ג כ/

קכט נקודת רפת-ח דוא בחכמר ] )1ד ו
כ /בו כ
קכט דרגא דכים -נקודתצירי כ /כו ג
קכט בחר רוא למעלרמן רחכמר כן פג

ב קסג כ כ /כס ר
ב
נא מלחמת עמלק ומח-הו לעתיד 'ריר
בערב פסח נ /קע
4ה מאן דלעיל ח-ו ק-מא קר,שא כאחר
מכראד עובר על לא תשהחור לאל אחר
מב ר
4ת מלכות נקרעת צדקד קם ר
נט '.ר מורד על רמחשבר בא א
סב אוהבות נקראו אבסם קנד כ
סר לכושץ רדוא לבש בצפרא לא לבש
בעמשא ובו כנ נ
ענ איתיריר ואיתיריר וכו ואית ארנר
וכו ס כ
ער עו מקשר למר רקב"ר משתנמך
כמ-ם שרוציאמ ממצרים רלא רכטיחע
ע"ז קג ד
זראויו של מלך מעףח ב/
כ/ו
עת דידיא
יקר כ (רנ-ר) כ /קיח נ
סכ
פכ סידרא דלית לר מגדמא כלוס לז נ

קמנ ומי יפר מי וראיימי
קנא שמע כררמת קול ברוך כחשא' קר

לט רמקיד כצורת מ מרובעת .קע

קמח נ
מ שכעד נקראת זאת כן לב א
רומז ליסוד צדיק מ ד
מאכשי
מא י סדמזתעל דסחשבד
ד קסכ

קצי

טוב כחיגת יסוד צדיק ד א

י

נח א
פר כל מאן דכעיס כאילו אוקיר מרא
רג'רנם לו א 'ח נ
פר א"ש דומו לתלה מוחץ מ כ
פר שם רוא מדת מלכות .לר ג
פר מ '.נקרא עולם רתשובר קסג כ
פו ש מימזת לשלשד אכוה ] )1ב
פז א-דמן אדו '-רבא סליק להתש ויזא
המלר ואד יצלר מן רארץ צו) פג א

"

,רערר)

פט 'ד רגדולר מדת רחסר נב ד
פט י מן שם דו-,דבחי סשפ'ע מז ד
פט מלכות ריס כחיתן
כ /מא ג

)ךן

קב כ

עקב"

צ שבת דוא יומא דיחודא ד א
קא רהורר מזון רנשמות קד ד צי) צב

ק' כל רשבטים חוץ ראובן נתגלגלו
בעשרד רדוגי מלכות וקיבלו עונשן על
שגרמו ליוסף אבידת עשרת טיפין
ראזדר'קו למשנא ] )1נב ב
קיח  1רוא אות חיים ] )1פסד א גן
קסד ג
קים חמך רוא סט-ט קעא א קער 1
קכ כהר מקור רכרבד ח א
קגר מזל מאדיםסויר על דדיגר וסיחר
מא ג
ט ג
קשט ורמלוהו-ד נגלות י )1י
(דג-ר) ]ו) קנט א
קנט י-ר נשורות צן 1צט נ ) )1קנט א
קגט בי-ק ר צורעולמים צ-רעלמין כן
ח ר
קין ז
קשט נקודה קמץ מורד על

כחי

כן צו כ

סו ד
ק"ג גירר שכנהב בחופץ
יכנר"
קנג הנשב-כ והושבע-ס בח' זו-נ קטו
ב
קע מרת עם דכורא הושע-כ לילד מדת
מק רישכע-ם קכ ז
קס-ט מקילר ריא לפ-ס אותרי מן רשם
דנכנד קמר נ

פדר"א

כ י-ם
מתחיש ראדם ונמשך לו
חדששיים
יות ר
)1
 1נח
'ג כחטא רראשון בא ס-מ ורכב על
רנחש קיד ג כ /קסת ד
כ כא איר-ר וקץ שכו במעובר ] )1קכז
ר

לב אחד לפסח ואחד לחגיגר צג כ
לנ יום -בן אמתי רוא כן רצרסה.ת
שדחירו אלגרו ]ו) מח ד
לו גל רשנטי 'שורון מלרו לז
ולמקוטעץ קבר ד ] )1קטו ד
לז רמלאך קיטרג על יעקב שלא עישר
עטין את רבנים כ ,קטז כ
משל למלך שריר לו פרדס וכו כן
מי
קמכ א
סו ביום רכפורים כשמביאים לפלוס
רדורון אומר לרקב-ר 'ש לך אומר בארץ
כמלאיה רשרת ])1
א
כר-ח אלול אמרל-
רקב-ר למשר עלר
סו
אל' רררר קסז ב
מו שעיר של 'ו-כ סרסך רמקטרג
"סמרור כ /לג ד
מח אותיות מנצפ-ך סוכמם לגאולות .בן
לסו כ

פסיקתא רבתי

א א אדם מישראל שכירד על רבעון
כר-ח ולא רזכיר של ר-ח וכו לט ב
א ב ביאור צמאר נפשי מג ב
ב א רטץא וכריר רת.בא על נס חמכד
כ
י)1ךגיי
ב א עד שתסלק רוב רגל מן רשוק כן
עח א
כ נ שבע חשכות רם ורדאשת רוא חשכת
רעולם וסר ריא ראור שדאיר כשכעת'מי
כראקרת

]ך)

ם ג (רערדן

נ א לא יאמר אדם אים מקים מצות
זקנים רואיל ואינם מן דהורד וכו אלא
כל מר שדםגוזריםעליך ק-ס וכו ב ,ע

ב
נ נשיא לבם מנשר מפרש קודם לשארי
רפרשיוה כ /ע כ

יקטקטכנר

נ ג עד ש"א באת אלי ריה' נחשכת
לצדקתוכו ומשכתת"צל' וכו כ /ט ד
ד נ ישעי רנביא ריר נ"א בן נביא כן
קסת ב (רג-רן
ד ד לעולם אל חרא מצות רעומר קלר
כעעיך קכ כ
 1ר רביה נגמר בחודש מרחשת וממתין
רקב-ר כחינוכו עד 'רח ראיתמס ] )1גט
כ  )1לא א
 1ר רמשכןבימ' משר נשלם בב-ר כסלו
וצור רש '-לרמהין כחמכהו עד ניסן כן
ע א ב /קצו א
א ולמדם רכים כמר פעמים כשנר
י כ
הורמץ את רלשבר ])1ךויי
א מנין שעתידץ ישראל לריממת ש"ש
נרם הסיון ין) ךר' '4ג
ת חטים אלו ישראל ג /קלט ,ז
' געי.מ
(רג-ר)

טו נטל רקכ-ר מטבע של אש קטן
וקרא למשר ואמר זר 'תם י )1ך '4ב
'כ א כשרקב-ר מזניר ליורק מזכירו
לסוכר וכו ] )1ךג כ
'כ כ זגרוניכם וכו מדבר כנגד הטמבל

]ךן קנא ב

'ב ג פחח ר תמיומא וכו ישראל ירא
בכם בים -קנב ב
'ב ד זכור זרו שאמר רכהוכ יזכר עון
אכוהיו וכו ]ך) קנב כ
יב 'ג בזמן שאתם קוראים פרשה עמלק
מעלר אג' עקובם כצ'לו סחיהם שש נ/
קמט ג
'ג אין עמלק מסל אלא ביר כנ' בניר של
רחל ]ו) קסד ב
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הגליות קלב ע-ד טעם לקידתך תחדש
בשכה 'ר א רערר א
תילדות קלנ סיויש רמסנה ב פעמים
א
וצא ב,י-11
יצא קלז ע-ג כערן י5ם של אמשים ל

י

רח' הוסף לא עשר את שטו צד ב
שניאו ביאורויאמרסלךמצרים 1כ 1אשר
שם ראחת שפרד
ב
שטוען כיאור רכחוכ ה-טב אלקים

יד

למילדוא 4קמ ב

וארא ג ע-ג ברלבג.מס אני רף-ר אור
בן קמג ג (הג-רן
לבט-
וארא ד-ר ועתר  1ערן מנתצפרדע קח

א
באי"ר יתחנק שמצרים נתנם לדם ממוז
שבגבורים צח ד
שדוא הנסי
כא רסצוך לספר לכן ולנן רכן קב .ג
הגר
ר למעז תסתר ביאור רכהוב את
בא י.
אשר רתעלל5ו קד ג קטו ג

בא,י ביאור והרכי יאסראליכם בניכם
1ב 1ודרשת חז-לשיר" *8כוים ,קה ד
ח יא כיאור רכה רתיצבו וראו
בצלי

ק0א א הגה
בשולחיג ע-אקוןבג.מסריאנפלךלעולם
רצד ,ב /סח נ (רערד)
מפלח ט5
רסדחש"פהמדברמלכן
ט 5ג רערה 1

יאיד

לה

א
אור רפסוק רתיצכו וראו את קרועת ר
כס ,4טבת סז א
פכ ד
יטו יח ישראל רם אהוון לי ראש ,1
קלב א
תציר כד רחצריךלדיתע-י דבר טרור
צו ב
ישא כיאור מענת כשזר לסר יחרר אפך
בעמך פא ג
תשא כן ע-ד ביאוי דפסוק לך רד יד
סגחלחך בו קלת א
פקחת כיאור הפסוק אלד פקודי וכו בן

י,

קלד א

בעמן שעיר לעזאזל ק ג רעידי
קידם חטא ררעת

עז
רביהרוקוחראי סכגיהוע
 .ג רעיר
ר,
-י,1יוד

ח

בו-ילוחך נב כזכור רנחוב עשר לך שתי

י

חצוצרות ,בן קלכ
קרה מ ליצוא בכליבר לא טוב רטובר

שבר קיי

ד

קרח 4ה כיאור רמסורר ב סעפיםוירע
בן תשריטו א

ך בכח
חקת סע -אם אוכל בנדיליל
יא לעתודת הקף-ת חד סתעלד
האכילה ררו
דחיות בן קלד ג רערר ר
חוקת ד-רוישסעריגעי עמלקנקרא סלך
עיד בן קם א (רעיתן
ח-ב 2ר ע-ב בה"א רסרגלים לא ריר
הפגם כאימא בן לט ב (הנ-רן
פריס ע-א כצם
 ,שלח קטרגן קסו א
מנחס ד.ר וכט"ו אוחרי
ן ר-ג כערן
סניפת פשר בס א הערה ס
פנחס ככל נשפדי ר נאמר מקרא קודש
יריר לנם חוץ מחג רעוצות אמר סים
מקראקייש קב כ
דברים סח גח דקב"ר טטץגעולסו בשור
בנהגות נסית ושבעיט בןאיר קנא ב
גף
פסול לערות
ואתחק
פ-סאעי-וי
שכל לרצון בן השט גח
ק-ש שלו ל
א (דוהרן
ואהחק פ רססוק ועחף ושראל פשאך אל
רחוקים ב קטו א
עקב צ-א ע-ד עניז סור רדעת של משר
קלר ,א רערר
עקנ צנ ביאור רנחוכ זכור תזכור אשר
1כ 1לפרעך קר ב
ראר בואחלהו 510ת עבירה למסר כן
כסלו טכס פו א
סוף פ ראר חג רתכות נקרא חג ראמף
שאז אוספץ אל רקדושר כל רא1הית
שחמן ב /ץשרי סו נ
ביאור שופטרס ואיריס וכו

שייא

שששן4ק"ייד ק=י

5פ 09ק ע-א רערר סי שרוא פסול
לעדות קיש שלו לאנסוכללרצץבן השה
נח א
שופתים קא ההחלה רטעות שלע-זברור
אנחם באנרים שחן דראף
בי ולעבוי
כר
לכורכי חש15ש וכסיליך8לל
יאן שרי
ט0ר בירם הנעת העולם
הגלך
בןפ.יחש-
הופגה קא ,התצית הם דצים ית-ש

י

נקני

לו
כממל כח רמצים

מלנכש ברסצור

כ/

תשרי נא ד
סויפ הצא גלשות אחרות רם גללת
רמדוה ,כ /קמע ג ,רערר)
הזמו קו ע-ג נכרל בטסט חי הף"ר

אי

לבגר כ /קטב ג ,דג-ר)

פיית

כא א רערר ט
ףלך בענץ
מש"
בן מאר וצשרים שבר אננו
יל
יו
קא
ךם בו
טי ב
ריו

ח-א קמא ע-ב .בלהעין ב/תשי' מ כ
סיטן מ בל רענץ מצא שם כ /תשר' מ
א ,דערר)

אגרא ד*רקא

כמושו סימן ג-ז כל רענץ קמט א

סימןמ.ז .חילוק בץשייק

משמחר ב/

דערד מז

קמא סלוגתת חרץ אסורייוהיי מלחג'
קסד ג רערר ר
פימן קיכ פי מצות וטעשים טוביםדיא
רמצותויקשתי דסצוה אשרסתיוורסיר
אוד רמקול .ב /תשר'ט .-א ,הערר)
סימן קצג בל הענין קים ב
משן קצו כל רענץ קיה ג
מטן קצז קשת לסר אץ מברבץ עלרזהזג
ב ,השץ
וםעלאשמ,ידעעתררק)ול ערבוכליזמי
סחן דח עמןחפזוןשהיתטציים קיא נ
משן רל כל רענץ קלג ג
סמן רלא רוראת ארבד כשרש-י מהן
לרם מכובשם סמוך לקול תפלחם כ/קיג
טים דשמות רנכחכים אחורי
סימן ר
רמזהדו-4קסט ג
סמן רמז ביאורא דברי רזרר כפסוק כמו
ררר תקו-כ ללדתהדייךכבניטי ב/תשי'
לנ א ,רערר)
סימן רגב כ 'מים דר-ד קשיא רפיא
4יהקק דדיכם כקיושתיום דורכה ,כ נ
רמז רם-ח כענין לשיך את ישראל
כקייוהא דצפרא ח ד רערר א
סימן רעג גל רענץ ב /כסלו טבת עו ג
סימן נ רצר רצו כל תענין קמכ ג
סימן עת החילוקבין עורר להצטער קעא
א רגר

דטץ רמדרש כפסוק
סימן שכב
יי
או
ת ובו ב /קצ ד
רסיס 4ת רשבפיו
ששן שכו כל רעמן קער ר
סימן שכז סימן זרמיבא שם ב /תשרי
מ א
נימן שבח רחן"עפ מפ' אהד שהרי
הכהיבר ותתימר וממירר לשובר בלי
קטרוג כ /תשרי גג א

יל

סימן שלז ע 'רוקן מעוררים'-ג מדות של
רחמים קעכ א
רמשנר על תריו
סימן שמר
י
ו
א
ו
כעמים רמשמקבין את ררב עמלק-ס קם
א
סימן שמט גל רעמן קעג א
כסו 10סימן א כל רענין קעת ב
בסוסו סימן ח רחילוק בון עזרר
ששוער קעא ב

י

ציגהיעתיקו

לבת יששכר

עת ראסף ררוש כ אנך אפשר לשמוח
בר-ר רלא ספרי ח-ם 1כ 1כ /תשרי 'כ
א
ירוש מא קט-עב יקדוקים במדרש חיך
ככל שיקראו אוהו אס אעצר אותם ב/
תשרי ג כ

בעש"ט

קב4קל אפי רצדתן כשרואראיורעכירד
ותו איש במקרר ע-כ הוא שהת כידווכו

שם ,מר מדוגמה אוהד רצבירד ב/תשיי
כ א ,רערר)

בשרהגויה

באד רראשון כל מיל' דרכך הודר שליסר
רק כמו שישריגהשיעית והגרגר ש-ת.
רחורר נט א ברנר כ ב /קיב ג

דקיהם י

תשוי מ א ,רערר)
ארועתרהקב-ן בעין הלפי
פיסן קי-ח ,שבה תסוגל לעסוק כרוץ
.א
ראוריתא ג
ם רשקר הכלו רשמים ו-ת
פימן קרץ
י
רר-ה וסומיתיבות4טו4ויא אל אדוץ ר
לרבו

מפתח הפסוקים והמאמרים

ייטיטכר

ברית כהונת עוקם

ביתאיקים

=י

בשפירי הך**שם

0ס-ג רל חנוכר כו ע-א למר לא תקן
ספרא מעמא כחבוכר כ /קא ג רעיד
מג

טר ארי
ותיו '-ט ר-ר כשחלש תירוץ עלקוקית
רהוט למד כסר עלירם הדכי"ח ,דלא
אמרו מרצונם נעשר ונשמע קמח א

התשובר פי-ג יד תשובר אשר
ק לשראל קכה ג
מועלתי
חידשה כרוד
שוי
שכת כ 8שכח עלרירים בבוץ-מ-ז כס ד

רודמר שעי רב-גת
רטבע הו"
מעולם רבבדל
רטבעי ותגרגר ראיה רוד

כ-כ יד קריאת רותכעצית מטעם
תווסלוי
קח
רוד בעצית ע-כקורין רשתלו4לות'

פס-ר שיבגד ורעבורר יב41י לחומר
ומנוחר יכונר לצורר ג ג

כהגר

חותם קורש פ-ח בראש חדש
יריסים רעוךדים מו ג רערר ג
עו
יל
בכל
נ
קמח
ג
מילוא
נצחק
פ-ב
מאמר אילו של
י
'
רף-ר נגר י-כ חרש' רשם -עם חרש
שער רתשיבר סי-ג י-ד רטעם
מועיללנכרים תעובר מסם מלך שמחל על
רעיכור ד ב
שליצחק פ-ג סוד רמלאגיטריוצא ם כבודו איש מחול משא-כ האראל דנקיאו
במט ואב שמחל על גבודו כבודו סחוף
מן רשוסד קו ב
קמו ב ב ,בד ג
אילו של יצחק פ-ח שופרבמילואושי-ן
וא 1-פ-איי-שטאפטההייי
ך כ/יא ג
הטורים
סכת שלם פ-א ד סעפתם יופן בצירוף כמצערת א לא ים רשעה חבלו רשמים
סכך בגמש סחר בו מז א
ר-ת רוי-ד יכ א
בראשית מט א ביקש לגלית לדם את
מצות משוחים ס"א בחג רססח ע '-עשית
מצות מעשיות קורם בוף אש קיכ ג
רקץ קג ב
מצות משוחים פ-ג ר לחם נסוד מזל-א שמית יר וכרין במסרושים באזמ ר-ת
רז-א רג רוויונה מ ג
זכוכ כ /קמט ג
מצות משווים פ-נ שאלת רב-ן ששואל שמות ל
רערר 'כג שקלבגימטריא נפש ב/קלי
בלחין מ-ר נשתגר רליל-ר ובו מצות א
משווים ס-ג-ר אכילת מצר ריא סוד
אבילד שרשית לבל רשגר לפרנסת
הסחור
.שראל קיג ד
ומש* שכתפיק ב רל חעבר תשמ.ש
מצות משוחים פט 1-עזדיעתכנים חמץ מצור וקדושד מוחג ב' לאו ל-רמת מת4
שאר כרשמו סרם רוא תיקון לחטא ב /ער ב
ארר-ד קיכ כ
ריש ס-ג דשכה ,מ' שאוסר חמץ רטמומם
של יצחק פ-כ מילוי רז סי-ג לשכת יתעסקו בו עממץ וכו י ג
מילואי רף רשם דדן את רעולם בהויש
רז תשרי ב /אדד קמר ג
של .צהק פ-ח ואחר -מחי ר בע 5העקדה
אזלו
=4ר שערס 1-*1-יטיר4דםנרמ.1ם
כגימטריא ס-נ את בולם אשר עם אות ת *
בטפחות רסובר בו מר ב
לח
סוד רוורמר לכלךיצור ב /תשרי ב
אילו של .צחק סי-ב ביאור ויכחיכ על
ברטבורא
רלוהות כטכחכ רראשץ קמח ב
עולם אבות ס-א מ 1-ארם שרוחזק כרקא מוהר
אילו של שחק מאמר ל-ד כל באי
לדהר לחוכר כ" /סח נ נהג-ד)
עובריםלפניוכבני מרו-ןגימשריא רצו-א
ומ-ש במוסף ר-ר בכל פעם ונאם-ר כ /ברכה סשו5שת
תשף ח נ
שקל פ 1-מ-נ רטעסיריפנים מרצוי-ג
די-ג
אילו של יצחק נ-ב צירוף חורש תשרי סרצוהכרי לא לרמחלשירא
ללעורי
דכוים יקריס כ /תשרי 'א א
מדות של רחשים כ /סז א
מאסר רסהר אסתיר פ-ח שקלים מבטלץ
א
מ
ו
י
משע
למסכת
ר
"
4
4
פ
י
פ
מ
א
סצשי
לא לרזכור שם יום ריפוטים רק
דקל" ו1ד"לוחוד כ/
ד
מאמר רס"ר אסתיר פ-י אוהדת מגצפ-ך רישוש בו לח ג
בהתחלוךהםבשיר לבל אחד מספר נ 1-ר בעובת מלקות פ-ג מ-י בל דעתן נמצא
פעמים נ 1-מספר ס-ר כ /קד ג
שם ב /לש א ג

ראי

אשי

בעי

י

בעי

א"י

ש"

יין

רמלןי בשם ס איוסר במדלות
קסז א רערר א
דיך כינר ט-ז ע-א גודל ראיסור של
שחוק רקדטן כ /סא ג ,דערר)

ים

בנורות זץ'

בעגלם

י,יה*י

גיבוימגיז

חלק א שור רויי-ר ר ע-ג אלקי-ם

כגימיק

דטכ"ע בן בא ג דעור

מ מ ק לץף חסר לט א דערד ד
ט חלוקת רעער לועזת-ף ,לח א רערר

מאנטי

איכרא כא עהיד רחזירליטרר בסקסי

א ,רערר)
א כא אוהיות א-ל שמשסו רוע רחים
ב/
שכו ורקטרונ מרב אוהבות ס-מ לגג
רעדך

ג5י 44רז44
מקוי

תחק-ס לוגע ,קע ,ג

דברי חסת

ייח

נרדוד על מאמד זר 'תם
ס שקלש
1כ 1כ /כיאויד

דברי חלטים

רתשובר פי-ג רשב מפרגד
צדץ' לר הילקיכידר בו תשנה כח ג

*י

(רצרר,

אי

דברים מחדיש

רודש ו דף כט דשכ טאדבד אמן צריך
חילוקי כשיד כ /תשיי כח נ

יערר)
לר
,

ע-ד גבראל
ררה* לא יף
קסררבר כיק שרואאמהי
ממס
עהשד רע טרם תב
סוכ אבלסיביט שדוב בצצםרע לא מרס
תעובר כ /לד ג ,רעיד)
עא הי-ן חילק בין ירא חטא ליר-ש
קמר ב רעיד נ

דגי

נזופנה אפריס

ס ביוקרת ד-ד דץה 4אלקים ר)יר רגוז
עם כשדד כ /כסלו שכת ם נ,רעוי)

עני

מפתח הפסוקים והמאמרים

רוד אתפשסת ירינו

דרך פקודיך
חפכר
ברקרמר תעובר קידם רלימוד צו
ב
עמני חמכר סי ר רתחלת רהשוער
רקדמר ביאור מצותרתעיבד ב /תשרי כ /בער-כ נמר רישוער גחמכר כסלו טכת
כג א
פב ג ,רערר)
רקרמר רהורר שלומר בעודו ר47צ לא
יצלולרצוןובו אבללוד מרםתשיבדבכל
דבש
זמן ועידן ב /אדר קטב ר
מזדמר ב אם סויש מן רעבירות א ג אסתר ריחר
יצל ודמן ריר
' רשי-ת ברחמיו גלגול סיסרא כ /קטו א
שמזרמגים לידו אי
יחשוב  %למעשר אפי שמירת אותן א חי בשם לקוטי ררוע כת-י אסג-ת
רלאוץ שלא מדמם לידו ב /כב ב
בימסריא ד טעמים חכם-ר ב /קסו ג
רקרמר ב סימן ד ביאור רכחוב כל כדערד
רמצורוכי תשרי ב /כב א ,רערר) א כ רחילוק כץ רם טעמים רא ינטלו
רקדמר ר סיטן ז אע-פ שאסרו מרשת ישראלז עממץ מן רע אומות כ /פז ם
עולר או חטאת אעם-כ שיבם -בידם-ק א לט למרא'יטריך קרא אםאביו אומר
יצסי
,ע להביא רקרבמת בפועל מ ג לו מחלל שבת אל ישמע ובו דרירקיע
רערד ב מב ב
רוא וסטור טכיבוד  1ר
רקדמר סימןז מ-ע שכריכור נם במצות ב ב אטעם רבועיל תשוברביברים לבד
דרבנן איפיוצא כלא כוט -ב /תשרילז ר כ /כז א
,הערה)
ב ג רכאר רוד בו טעם כל רמשקץגפי
רקרג -4ח סימןי לפיוח רק אחר ריראר רטון רארפ  ,4מצ ג
ארפד הבא ממילא נב ב רערד ר
ב ר מעשר באחר שקראודובחלום כרמר
מ-ע א הלק ררינצר סימן  1לסר אץ ובו נ /כז ב
סכרבץ על רזיהג נצל שסיעת קול ערב
ב ח ראשי תיבות תשובר תורדשכתוידוי
ובלי זמר ב /חשוז מ א ,רערד)
כז ר
בושר רכנער
סיע ד חלק רטחשבר ראש חרשים
רערד ב יא למר כיס למשד רבית ברבת"-ונם
ב4טסריא גלגלת פקכאיחל סו א
למר כחבו למר עוקבא לרזיו ליד כבר
בתרד כ /כז ד
מ-ע ד ק'דהפ רחרח חלק רמחשבד
סימן ב כא בכורי ענבים מלאי קנד ג
ר בעפן חשבון ר' רלל לט א רעוד 1
ר ג 'ד ראובן שמעון  -בגימט אסרים
מ-ע דקיהוש רה"ש חלקרריבורסטן
מנשר עם רכולל
ג
בעוץ תשבץ ר' ר %לס א רערר 1
ג 'ד רוססת רכולל שקא לן מן רהורד
מ-ע ד קידוש רחוש חלק
רבזעשדסימןי ב 04 /ג ורערר ס
בעמן חששם ר רלל לט א רערד 1
ר
ב
אסהד גלגול חוד ודמן נתלבש בו
מל-ת חלק ג רמחשבר אות ב
עשוד רנהש ב /קסו ב
ענב-ם יש בניך רנשר צחג רצדם בו
ר ב תמנע צוהף לךנקם מיע-ב על שלא
מ-ע כב חלק רמהשבד פעולת הדעת
רצד לקחתר לאשד ב /אדר קסג א
לךטות גם
חלקררהאוד לעבודת רשי-ת ,דעוד)
קלב ג העוד
ג שרייבור ר ז רמודר לרש-י על ם שנעשר לו
מל-ת לר
רריפור סימן
דש-י מצילו מצרד אחרת ב /קי ד
יצא מכל כוחות
ב /כסלו טבת פר
י
ש
פ
נ
1
א
ו
ר
ת
י
ל
כ
ת
ב
שיכיר רחטא וצו
דדוי
ג ,רעוד)
.ב
ב/לז
דברים כחמדים
 1יא רתשובר רוא ליחד אשר
רפרפי
שלת טס אבון טעם קףאהיסכת אכון בחטאית ב /בז ב
קכא ד
 1יא תיכף כהררתה תשיכד באוהו רגע
אבית סימן לו שיער נקרא כ7א-יהשיע יפרד מרקליפות ויתחמי אל רקדושד בו
סושרד אחרי צעקר עורר נקרא כז ג
כעחז5וש"צ טושיע קודם צעק -ב /קם ג  1יכ כעמן שסע רורד מלמעלך שמתעכב
,רערר)
ב /בסלו סמן פ ב
שחי דף מר מירוש חזון יקחל ב /קמח ז כא זכירת עמלק חיב לזכות בסר בכל
א ,נשרר)
ב /קמם א
ס.8כו
 .כל כעמן ב /קלו ד
ח כן רתבצלית ררסב-ם שלמד שאר
 04פיהש רמשם :אל 41י 1כעכדיס חכמוה .ב- /טו ג רעוד א
רפשסשש את הרב ע-מ לקבל סרס קם ח ז כובם ספר אור דעיכת חרש שבת
א
מילר לבטלג כוכבים רמוריםלרעהלכנר
צאו וראואיור האדש שמחאי מב ד
אוהכח.לד בי18ד
דרך ישרד קככ גהפשם-
ח ז חשמונאי ר-ה חורש שבוג מילר
ר'
בורסיד שאיש תם ניוח אוהה וקיטו ב /סח ג
אבות ביא
עמן אוו
יב ב
ילנ
ח כד חקיצא רתעיבר .כ /צג ד
מאכר סיפר ב /תשרי
 .כב' ריר גלגול חם ב /מג .ג
עימ חמכרסי ד'דףלג14) .וא שלאהעד ט ז
ב/קי

ג

יפי

מנום רכפח"ם ער

גלעי

י,

קיא

וא"

ים

"15

יששכר

י טו ררברים ריגעש לנוף שיר ארעי
כארל וכו ב /צא ד
י כב יעל ריתר מן שויש האוסר יתירד
של רבץ ב /קנט ב
כ טז גשם רבינו אפרים על ההווך אין
רכשפים שולטים כמי שטלר בארר שני
כ- /לא ב
גיא נעשד ומשמע נעשרתיכף מר שאחר
מצוד וכו ונשמע מחכמי רדות בכלזמן
בו השרי כ א
נ טז כשדנם ששד כזכותו זוכר לרועת
כעצמו מפלת אויביו -כא א נב ג כ/
קסו ג
ם ב ציני בגימט עדר עט רכולל קלח
ג קלא ר
ס כח חג רסוכות רמזעל סודאורמקיף

סלי

בחיבתסכינתמרסאופנ' רמת'צות

של סוכר וכו כ /מג ג
ע ט כלהנסים שנעשו לישראל נעשוע'-
שם מ-ב ב /פר ר
ס ב פורים ר-ת מסח וסכות ראש רעשו
יום רכפורים מתן הורר דפורים נכלל כל
ריסים טובים ב/
ב
קמ-
קי טעם קרי וכחיב קמו א ונד ג
ק י ענין קרי וכתיב ק-מז א
ק טו חלקי רהווד פרר-ס מי שאיש
מאמץ סרר קלט א
ק כח כשנטבעו רשערים נטלו לידו של
קרח קמ ר
ק לז כשם ררם-ז חכמת ר-כלר שרשר
באצילותיש בד תג-ר חלקים וכו -לט
רערד א
מט שכר -ימר כסניזקן ירארשמים.
קמ כ
ר כ בעמן רות שלקחר כל רני-ק
שבערסר קמח ג רעוד א
ש ב רלמ-ר רוא שומושית ב/קיט ב
ש כ בשם גדול אחר הרי-ג מצות ה
ררבנן ררי כת-ר 1כ 1ב /קיח ד
ש לז א של אחם נצבים 1כ 1מרבה על
אלף רשוף שבו נתנקר רזדר רקדוש
קבלת ררמ-ק קלס ר
ש מג דבגלות לסדין שיכורונסורים
מחסלך ב /אדד ק :5ב
ת נר סייוש אם בקשתליברל עצר לסהוח
ספר לראות פסוק רמזדמן קלט ג
ת ג בעל תעיבד מתנוצץ כו רצוץ של
משר יכיס ב /כז ד
מערכת ג אות טז פירוש רפשה אין 'ש
אלקים שומטים באיץ כ /צו ד
מערכת כ אות ב דקכ-ר חסל עופהידם
של ישראל ומערם אוהד על רם-ם כיון
שמודד ששקר רעיך ואש חחד ומגיד
משלם סביהו ב /לד א כ /לד א
מערכת אות מ בס בידעא רבא לאוריתא
רבא מלשוןסגי פרורנראית כמדרעאוסינר
מודעא ב /אדר קמר ד
מערכת ע אות כז תירוץ על קח"4ח
רמרר-לאיךבןי-ג עד כ דמע  1בר כהת
מביא חסמים ב /הכאץ לב ד

י

.ש

ל,

שפר הברית

חע מ-ר -'9ג בצרו

יערר

ר

לפקי חמר לט א

הישר

ס ישב יוסף רוד משהסח על קבר אמו
ב /גה ב

ספר החפץ

רקדמד חכטים נקיש על שם שטצטמצם
ברם חכטחו ית-ש לרוליד וירר חרשר
בכל עוג  04א בדג-ר ב
רחכמים שמתקנץ תקפת וסאירץ כהורתן
לישראל נשמות'דם מאטית מן רחכמר
עלכן נקראוחכמיםשמקבליםמן רחכמד
ב /טז כ

הלכות גדמות

ר ררגיל כנר רוא נר חנוכד ב /עד ג

האפר הפ4לןאיס

לירם-ע י-ג מילואי רוי-ר מכוורת אל
הי-ג מירות י-ג הלקוניייקמו ב ב

הפיאה

כימת עז בשם רפסיישצ

רשף נקראו

המזיקץ כדיר מרם שם א-ל רמחיראיחם

ב /רערד ר ב /קכד ד
בשם רפמ ירחפו 'סורין באים סן קטרוג
פלוני ואלכצניוג ר ג

ספרהייקריים

במדכייא ז ורמןכזרע,דלבןלשין מזל

קסם כ
משלי סיסן כב סט-ט וסנדל שטות המך
אלר ח קעא א רעררי
תרקיםנ טו מצותשיושר כעדרו ר47צ לא
יצלו לריח מחח פז ג הנר

הוספות פהרן"א סור פרע

%ת  1שכת טשגללעסוקברזין דשריהא
גא
סיוון מד לסר אץ מכרכץ על דזעג נצל
ב,
שמיעה קול ערב וכלי זמר ובר השף1
מ א (רערד)

צינע

מ1-

רכושם טכילר בסקור לפשל

תשובה לךחרוות ם-ר חדשך ב /קסח א

,רערד)

אות פ 1-ד-ר נ הפילץ רר-ת מהתל
לחכסר -כא ג רערד א
צינעק"מ שמיסרזו שסחרת רסחד קס ג
רערר א

פשן קמג מ 1תש-ל ג-י ש-ם שטים

עי-ש

הרב

קטו א רעוד א

הכדוי

החיד"א

טעםסצ4יש אלכסנדרכיקדךכ' אלכסנדר
חילוף בעל צד א רגר
משי' כוסות ננדי'
ם
י
מ
י
ם
י
ב
י
ט
שדי
במיחס במצוים קח ג

לח
הגהות סהרח"ו

נבני

מפתח הפסרקים רהמאמרים

ע-כ עמן מחית עמלק רוא כיסול שיעור

ל-ס ע-א מר ררקשר רש-ס גבי נר
"נוכר ריכן צות לסד קשר כאן יותר
מצות ררכנן ב /נט ג ,דערר)

,רערר)

חינוך

זח-ב

סר

קומר חב-ד חג-ה ב-י-ם כ /אדר קנ א

והיה ברכה

פ-ר מ-ג למד כיס חז-ל לש-ץ בלשו,

עבר לפס רת'בר טז ד קעא ר

כרכזה ר ג ר-ד ועור סור מר שמודאים

לישראלעביים טזי

 1ע-ו בע' פלוגתתבבל' ףרושלמ'בעמו
נסן קי'-ש צ ג

ויקהי

5שה

כףחחיהו י-ג כולואי רוי-ד מכוומם אל
די-ג מרותי-ג תיקוני ד'קנא כ ב ר ב
מב עירת של-תרואי-גרוויות כ/ר ר
פרק ח ע-א שכב-ר שעוקרן מן ש-ך
שב-ר ב/

תשה ו ג, .מערד)

ךךי זנכוךז4יב!

זהר הרקיע והרשב"ץ
בעמן שאץ ל40ת

משאי

נח מ?= ז אם לשחצה אבילה רססת
כמבושל  -לבישול צריך פנא' לחתך
ולבועל כמאכלים שונים משא-כ צל' אש
במרטשה .פ ד
מצור לב שבה מורר על חידוש עולם
מהמחדש נא ר
מצוד תיג מצות קרכן מוסף שבת מצוד
ת"ג נחורר ד א
מצור חרג מ-ע לזכור בפר מעשר עמלק
כ /ק0כ כ
מצור חרג מצות מחית עמלק רוע
בדיבור ב /קם ג
מצור הרד מצות מחית עמלק רוא
כמעשר כ /קם ג
מצור תרד מצות לא תעשר לא תשכח

בלב כ /קסם ,ב

עקד ובין סרק כ ביאור ג ספרים
שתחית בר-ר כ /תשרי ר ד

כגלל רתע-.ג

מר

שגלמו באחת מי-ג מרות רהורד קיג ב

חובת היכבות

אר רבחינך פ-ר ככתת רתע1ק מועיל
לרתך רליחוה ררעות רחזקות שבמוח
רתינוק קנט ג
עבודת ראלקים פ-ר אין לך תסער כעולם
רינות רק או שדיא מצוד או עבירף קמא
ר

שער עכורת אלקים פ-ר כל ענינים
שבעולם וכל רהנועות של ראים אץ לך
אלא ציווי ואזררד וכו כ /בג כ
שער עבורת ראלקים פ-ד רעובד לו
רצון כי אם רצון ראדון כ /קכח ר
שער עכורתיאלקים פ-ר גרר עבד נאמן
בעכורהו לאווש לא ישב ולא.עמור ולא
עך כ' אם בהפקת רצון ראוות לא יתסוץ
כי אם רצונו ל כ ב /פא ד ב /קם א
שער עבורתיאלרי
ס פ-ח אילוריריורע
דש '-שרוא לטובהומ שנשיג כשכלעו
ר
ע
"
ד
'
ד
ר
י
ח
ב
ו
מאמיתותב רענימם
שראי
רי 0וריצ לט ב /לר ג
שקר עבודת ראלקיס פ-ח ,צריך לראמיז
אמונת אושןכיד"צר ובחירר כ /אור קמח
ב
שער בטחון פ-ר טרף רניתן לאדם כל
ימי חליו ורכות קמם ועשרו יתחלק
לשלשד חלקים סח ג צגב צט ב קב
ב קיכ ר כ /ז ר
עער רכמער פ 1-שאסר אחע רחסיד על
רנבילר כמר לבנים שימד קיר ר
שער ארכת ר פ-ז
שמסר
ררואו חסי
סידני יראי ד ואורביו וב
כ/ייד ג

איי

חידושי ההרמ"א

ד עץ חצי שער לנ-ח שעותזמניות .כן
קכא א

יששכר

מצור תו-ר מצות מחית עמלק דוא

יוסף תהיות

עייי כווץיף של=מרי
ג בהריקם
כט כ
יוסף בן גוריון

י טית

מררכ' ואמהר כ /אדר קוד

בתריסר ייד

ידואן בן
י
שד
כשדיג כשלחמר ואח-כ נתגלגלביו
אבן

אמיתישיי
ש בן רצרפית ותו כ /מח ג

,רג-ר)

יוסיפון

פ-ג ית יגמר שבגבורים צח ד
ס-ו אמו של אלכסנדר דנות -עם מכשף
צר א ,הג-ר)
ס-כ .מסלתאנטייכסבהחלטייםוטים ב/

=

י

פג

ב/ק,

ריוומם לא רמחום לרחאסף
קמשת רטעד המכר עם כל
רלכותיד ע-י בית ריב של השמוטר
שרדרי גדולר ב /קמו ג
פכ-ג כזמןבית שמ דירכריצת טית 5ץ
ושיאל לאדום כ /ק 10א

שירתי

רקימר שאיןששיאל לרהעסקבפלסופיא

ח-א ייש הרהב יכ
בעמן קבלת פני רנו ברגל סב א

ומבאר כמשל כ /קטו א
מעץ שם גררגז בכל שנר חשד שלקרס
זום קורס לפסח רש '-ממציא פריץ לכמו
כ /קנו ג
מעיו ר נדר  1כלהציורים וכל דנשמות
דם על חץ כז אהול יב א
מעין ר נדר נח טסחות
ד
ה
ת
נ
ימי
שטפחות רסוכר מרמרם עלימי ראדם ב/
תשרי מר א ,רערד)

חרדים

חלק מ-ע פו שכר קיסר כפני זקן יראת

שמים קמ ב

פרקי רתקרבר פרק ז
ב5 /ז ד

שלנטי הטצך ?,יזקטחכר

רשדסס סו-ס חבטת רנפש ר5פיס שתים

במפקר רמצו בסררן בחורר ר הערר א

יובחןאים

פ-רידי אורכי" ע-כ ס-ג מ-ר כ-ן

קא ר

יוסףיקח

בשור פסוקי י5גילר
לחכמים הרעי רמוים ב /ק4ה

ב/

מאטד רשלך
א

ב

פ-י

ייקוט דוד

מעם לגלות מצרים קני א

יערות דבש

ר-ד ואמרויגס
רטאחר ררכיים

סוף ח-א רטעם רא
רנגלר גדלויד עד ויתלו את רמן " 4ע
פסוקים רוא מפס כי גדלות מטשלחו לא
יי
ר רק ע ימים כ /קם כ
ח-כ ק0א ע-ג כימי מרדכי רת משהמק
לרהפלל על אריכוה רגלות ומשסרו מזר
מחמת שנדם כשכורים כ /ק4ר ג

כסא דוד,

כ צדיקים רם פועלים ושכיחותן משתלמת
לכסוף ק0ח ד
א ר פי וצומו עלי רוא ל' איתאמר
בטץאר שרותר לכם לעשית כואח .ב/
קטב א
א דף ר ע-ג קשר לנד אסתר בקשר
לכסל את טירה רטן אחר סוהו הא קי-ל
א' מית חד מינידו כטליגזירהא ב /קסג

א
א י ע-א תכלכלשבעים שלר עלחמשףט
ומהמר על ריצ-ד שמקור סקווש כמדרש
עי-ש .כ /קמ א ,רערר)
ב ערן שכר עבורת ישראל כהו-מ

אפקי

על ריסים שנמנמו כ ד
ב ז ע-ע פילגש אליפז אס עטלק צךהף

לכם -לנקום נקשש-על סר שלא רצדיצקת
אכיש לקחת אותר ב /קסג א ,רערר)
כ ז ע-ג כ.9ד '5ףיד גלטל יעקב ורמן
ריר גלגולעטי ב /קסג ב בו קסג ר כ/
קסר ג

ר יכ על סי פגם רבריה ח-ו שולטת
רקטור רגקרא זבוב כ /קמט ר
יג ביאור אגדת כראקףת תםמסהקים וט
קל א
'ג טענה רמלאכים במתן הורר טעם
דינא דבר מצראקלג .א קער א
רשוש ט-ז בנאור רמדרש באוצר שעקד
אבררם אביטוי
ו עשרתימיתעיבת כ/
תשריח ג
ת כיאור משנה שבת לר ג דטףשצריך
חרם לוסר
ד
ץ רלףר,ביס אסורגסביטיהדילומאי
4לכו,י ישבה בזר לד א
ג
ת טעם שובקן שלמר שמונע
כ כעמן לחם רפרט י ג דערר ז
כ-ד ע-א הפלר דעיכה ריא רימזר
שמהשבר חורר רוא בדישת גמילות
הסיים
ב /ק5ס ד
במעקא-

י

במחשכד ב ,קם ג
מצור שסר תעובר ריא גםכן מוות עשר
אחה מממן הרי-ג כ /יח ג
לררא-ר בא מצור ז טעם מניעת אכילת
פסח מכושל רק צלי א פ כ
לסר רחטך ה 4סבוא שלא ררא-רהיברו
ס כ
זכור את יום רשכת לקדשו מצוד ל-א
ההורר לנעץ רר0כ-ם ד ג

חסד יאברהם

וזעתי

כ

יד
פ-יהודא
אות ם

ב ח
ט 18ועע0ותיו
ע-אנקבירצקצבצ4נצקחב,י
'וסף
וכלבר משר לא
גופו
בא-ולא עצמוהיו כ /קסג ב
כ ח ע-ב עמלק כא לנקום נקמתאיו
תכנע שמבצר יצקב לירוק בקדושר ב/
קסג ג
יא טצם עםראיץ אימת שבת עלץ לו ג
ד יב ע"ג ביאור
לבנ' האראל קל

טי

לי

ז 5ז כבישראליצאו ססצריםכיהוברית
לעשית הסד זר עם זר ככדי שלא נייד
וערגתם על טישים שר רק על ק ץ דש'-
כ-ר בעצני ב /כן .ג

ז 5ז ע-ג טעם לסד כמצוה רצדקר
וגס-ח נשחץ מכל רסצות אשר רש'-
כעצמו כביכולידיר סתרו ונעים כ /מח
א

5 1ז ע-ג .במושחיןעבירד סבם-חירר
כנעכןאיןעיורר מכבר צרקר ב /מט ר
ב /קסו ג
ל ביאור ר אלקים בהוק יבא קסכ ג
לב וכות רדב ומלמר עומד היתלמם
כאילו רי 1אטע קש כ
לב רגם ששיר מצות כראי עליא לנא
אכל זמת אבוהם מדני גם לטובת עור-ז
ק 10ג
לכ אע-גדיכא לא 0זכ' בורג אס ראכ
זמר למעלות דלאשייך מי רקריטמ אבא
ימכר ם-א קטו ג ,הן-ר)

י
ג מקום שקנטר רשכי4ר אין רטט-א
יכולר לקעת ש 8קפא כ
5ע1ש רסש4ר ג יערים כא ג
להרץקובריה מרר-ל מפראגאיך מבן
'-ג ער כ סיחי חסחת כ לכ ר
ט לו כשדשכער למעלר איד מערש עד
קכ כשדשבער למסר מעהרס סבן '-ג
ומ ובנמן בוז רמקרש ריר קבסייר
רשכי4ר
למסר דלכך ריר גם בןי-גשני
בכרת .כ /לכ
ס לח רלוסר תורר לשמר אץ צריך ר
חילחל כפדר ב /כח ר

*
*

.

ס לח על סעשף רסצור חסרו חשר

ב~בי

ונשסע וגלרגיון רחוררריר לרם מורעא
בו קנז א
סט רזריז במצות לא שיך אצלו כף
רקייסמ ז א קלב .א
וב 4כ בהצוד הפסוקתתילךי-1לבים בץ
רעומהש דאלר בן ע ג (רערה)
סג אץבעלהרחבים פוגע אבל סרתריץ
מוגע בן קטו ב
ע-ג ע-ג בונם ררכ ס חשן נכוןסיריה
%ך ר רחסד 4ר א
מצרים קיד א
ע-ג ע 4-טעם
ע-גע-ג כשסילקדטרודשסותל קיט ג
ראעף תובות רא לחטא עמא
אכרהטג קי-זבמניןרשיים שריו כשעדוד
לרעת ררוקח קז א
קבע ע-ד פסה *שץ דילוג שיילק את
רקץ קו ב

5ית

י

ייאסי

*,
* 55
,5י

הלכות שבת לב בודקץ אחייו שמא מץ

הוא י

ג

%רגץ לאכולשאכליחלב בח%כר בןבסלו
סכה פ א

י הרן
בי
פיגש

,רעררן

חען הפעי בן אדר קמח א

כוי חסדה

השש פל 85א*סז אם עמלק צוחך
לנקום בישראל על שלא רצד
לעמלק
ועקב כס-
לקחה אותר ב /קסג ב

כנסת מדויה

תעסה ציבור עולת לזר ולר כן לד ב

כנפי יונה

ב ראוררסקקי רואוממירר שלא יתאחזו
בו רהיצעיפ כ /צב ד
ח-ב סוף ס"כב .סור באאילווג וכס ג
בערד ג
ח-ב
בדמם קפא ר
ח-כ ס" קלו ,ענץ קוי וכודא קם? א

ס" קד טשם ידיקש מאילגלים

רעררג

ל"מ-ע

ח"ג פ-א כלל כ 4חולפ רוא 1

ט א הערר א

כסא סור

אוה שף עיקר הושלרלז-א מכח אור א-ס
שכחדכר ב /ס ,א

כסף בחר
פ שמיי איבייקויאתגי עלייסויץ
עד שרוזט 1-רקב-ריתנוההסופד 1כ 1בן
מד ב

ףנ:ו,ש

או-ח סי,%5י"י

יש נוסח ל81ר ובוסן

יץטץטכנר

מפתח הפסוקים והמאמרים
רזך בכרכר קול רדלקחשית ח%כר כב/

פד כ

יקוטי וטוחנים

בסו-ס קהלם 'ט ע-ג ברג-ר כרןרדיט

כוח ,סרן תוש חסד ברן גדול חכסר פג

א ,רעררן

כסו-ס קינים כב בשם רפליאר הת-ן
חדרום "ם בגררתם מנין הכלת וצויקים
הולסים שם לרעלותנשגיח רשעים חק-פ
ונשארו
חדרום אינם תוקפא דרעא
ידהשע
ר"עחרייס שטופי
ע וטלאך
י
נ
ש
ש
רילך עם רצדיק ובידו שעור וכוהם על
מצחו שם את-ר ואז
כוטחדרים אץ
אפ -כרשצלגיתלא
פחד וזר ררסזגסכיאלך
אירע רע כח ד
כג ב שמות קווטתם כסר בפז קוב ב

כ-י

זץ,
ייכ,ןן4י
קא ע-א כסר מעסים לסר רתעיכר
סולתתי
ק ולשראל ,קכח .ג

ייקדביייייך
כתייפות,
כ /רט%-ת רן

בן ק ד

יקפח וזניא

אגרת רהשוכר פי-א תמי רתשיכר
שידיד סאסץ כר תשף כר ג ,רעררן

ייקופיהשיי

כ אל חמהכל בקנקן סדר רי-ג ונקר לא
ינקר כ /קיג ד

ייקופי וזורה

בהאריקי

ז ביאשית חור ראשוסי חוד שניר ב ד
א קשיא כשררימורסיא מא
ז עצםייו
א
לאר יאקעיא עצם רחלדיםרסיא כשר

לג
ב-אשיתז ,ע"א בהןכתבראעףת"ט תש-ך
יויופ"ם כ /כסלו סבת נטג (רעררן בו

 04ב
בושוערת בטעריס ש מצות עשר רם
מסטרא דחסייס ר ופצות לא תעשר
סססרא רגבה-זה אלקים ב /בג ב
ירא לג סור ארבע במם קטו א
ירא לר סור זמירך פקידה קלט ג
חי שרד לו אליעזר נתגלגל בכלב בן
ב כ /לו ד בן קע א
יפורר קני
יצא 0א יששכר רוא בחכסר בןקטז ב
רשלח יכ-קיחודג שבות ארייר רוי-ר
לו ד
אדנ-
רשלח סב אור טימיבח של כסא תנהר
משנחלא בן קיח ד
ישב מז ששור קומתר רץ רםי מעטים
אלקים כמרט תת-ס בן פר א
בגניבתביטז כ/ז א
מקץ מה יאור
מקץ סח משר דעוג כ /קלח ב
רחי פ רוא מרש 1דכורא קם ג
להרההפילץ רר-ת
י כטשרס?-
יח
מס' אבל ז ר

ייא

שיא

שמות סשר בחף רעתעיסרא דחסת-ם
ג בו קם א
ובזעת גכללש עקביאדגכוויי
בן קס ד
ט -נגאלו אבוחן %סמציים בכח רשם
איי-ר אשר ארי-ר בן גר ,ב
שנוותנו דוררסדבררידורדומי בסד
ג.
שמות  %סשר רכ' %רוס הרעתרכולל של
 2ישראל ב /קלא ג בן קלב א
י
ש10ת  %משר רח' %כשסחו מסוד רדעת.

בי

טל

הרובל מיוצ"=
""
ת* ה"ף=9
ייא י ו*ק= %
תם

%%תיש

צג

פא

ב

מ

ר ע%
תף ו

ר אפ מ
ת ק ש דא
ש ע ד פקשש ' 9

אח

%ד טת

=מ

רץ
מ דכ
פקששי
יר  4ס ח מ
ר%אמ%ם"מ* מ ש
ס א

במ ב ג מ א י מ  9י מ י
=ר"מ =**מא*
ש ה  %י9
ע" יחדי
ד=תמ תא ח=
=מ ק
* %ג
ש ר ש
ח ""ישאל מ
ב
י
=
 %ץ ימת
 %ף " % 1%ג
י* ס העם  * =9ג 9ץ 9
ס מ
י אחי ש ת עתש*9ט ב ף ע"ע
חחי שי
שיו ש"ב  %ב
מש 4
וימל
מב א
שש
49א

ילא

ג

י

=

ש-

מ מ* מ  9אק
ב
בא כסערם-צ נ-ח רס"ר ריף כ' אם
צל' ראשו על ,ועע תל קר %מעץ
רעתררטין מחס אש ,סג ב
רסצות חרש גמלו ודא
פ כ
בחעתאאכחשע=
שטאל בן פו ,רעחץ
בא נסערס-צ כסלו כח אץ סבת מד
עץ בנקז ג
בשלח נאנף רסצות א"ר תשמים
*ץדל נע רר9רש,קיל ב ג ף ר
טעס' רסצות נחלת נצחת חסד נקחמם בס

9י

אי

"

ריצרד זח א
דק ץ ב מער
סא ותןא רטקבא
תתשאסח ף"רא,ררן ףאמר וע לר סחר
אסר שמארר ,ממדר לרקת חג  49א
קרחום קעךטר ץ קאדטר רפחד קס ג

,יל

,רערר) א

ברע*חך בסער-ס בפדר רתמת לרחל
סרת סלוח כ /צר כ
נךשלחד תחאע-פ וחלל יסחר בטנורר
ב 41/ב
רס%רר וצא %1ד
נדע*תך בטערס-ג

סי
י"זטץירסורבמןיפרסןר
%ק ,ז-א
נכת עד א
,כרווי
ת כסס*
בלק סט נסס-אא ועקפת קורס *נחס
פו ג

בטעמי ררנח1ה ארעם,יר

קלעת

יו א
וחל
א
מר
עקב ראתלדתנליבמם-רטצסרכתקשר
רמצפעת
לשכחר "ם )מ11%
פהכי
לחקץ,בועם מת
סברא
עקב סער-נ ,מ כל עמס שד-ז צחכץ

*תחרויםניע=ניו

א

עקבצח איו0צחתרףכרי
(רציי,.

יש

בנקט ג

תצע ד סלכעת מתמדש ל19שת
מן רשם רף-ר
"%של החהלש
ב-ר ס-ה ד
פר 5צאגגו רשרשניר סורעישי*ל
רד גלית ב ,סד א
,יש פ תצא נ4תנילריר לאן רתעם של
)יתי כ ,קמר א
חק אצא גלח מצרם לא נחשב נצלל

יישתפ

%ייהיןימר

ב

ש"

(רעי)

י4

ע

מק מ  9 %ח

ק %ד קס ג

ס"ק=

יקישים בסףם קרמם
ייקופי
ישע"גנןןסקרשזמ,%נונפ*
נבת פח א ,תחן

מ חמתת קיס עכש
בשס רפלשר חחץ חשש מיש
יעץ ת*ומ ר
שלק ומעם מחך אחד שע"%
דממם בן אדר קש ג
ריי
משצערא ס במעש עדשששנוישמ
מדץ עטפו מ ש א
עראק מ
פי-ש כספר ץיץ
ס-דל9
בפץ
י ש  9ישחף
מ* ב ששת
שצחם קש א
-1%ש2ב
ו 6איא ת ש ק הע
צג ד
חרש מ כס*

קי

=

ג

=ייאינם

י =ת

מפרי השבתות יהרס"ע
מש

*פדלמ בחיר 9ל 6ץן

קחו צפת תן ח ב

וי

סבףש
ש" ח" ס" רמשש תישבז
וששת די 4מ תשי ב ר

סאה קשיפה

שם,ים

חש

%סו
פדי ק 4ג תיר
א

ר%יוקא שלז

סחה ששדים

קחרי שיר ר ק תא תשתת
תחל היישח מד ד

שש"

סחור שף%ם
פ שכית ר"ר ואפתח רדיד רגמו ,צם
ושעדר כ ,כס ג (דערד)

סבת התיסוך

ר9חי*אטרי

יחף ר*ך כר י,=%

מניד דבריויירקב
ימז
קמגינ ,רערר)

בני

גלעת אחרות רם גלות רמדות כ/

סימן כנ
רערר ד

בערן שיתיסף רצייק

כנ נ

סימן לנ שה' חצוצרות שתי חצאיצויות

כ /קלכ ד
סימן מ כל מר
ככוותם לרש '-כ /נד ד
סימן קא אץ צורך לטרוחיק אחר דיראד
וארבד תבוא ממילא נב ב כ /כא ד
סי קמכ ד-ד ורנר אמרו ביאור דחז-ל
במפקרת עמ' מאמר רוא ב /תשרי ד נ
דנדמ-ח למז לקנביס חדש,ס י-ג מדות
שבהודר ננדי-נ מדות של רחמים מר נ
רערד כ
סימן קמז משר רביע ע-ר ביקש א-ל כח
רפא ובו דקרבו דש' '-למוד קל וחוסר
ואכירירוק וגר עליד זר יצורר מדתא ל
ס ד קער א ב /ננ ג
סימן קמז ק 1-של משר רביע בהפלחועל
אחוהו קמא נ
סימן רסא מדת רחסד רוא דבר רעולר על
לב ראדם לישראלועתןלו כחסד ב /קנט

שיארע לראים

שלר

י

מפתח הפסוקים והמאמרים
מקץ מא סוד רחשך מדת 'צחק ב /עד ב
ויגש סו ע-ג כתש-ו צידוקים שכשטת
ביאשית נרמז'ס מצות רהורר וסודותיד
דאוריתא ודרבנן כ /מט נ ,רערר)
וארא 'א עג סוד רשט רנכבד כד מילואץ
בקסטריז רל-ב ב /קכז ב
אחר' לז ע-ג אמכ-ס י-
ת ד בנר'
כרכור ב /תשרי כר א ,רנ-ר)
ברר מו אילו ר' 1מתמרמרים כרגע ר'1
ח 1-משוקעים ישוקע רר מ ד רערר ב
קד א רערר ב
במדבר ד-ר טעט שנכתר רר סיס לוהעח
רחירר א קלא ג רערר ר
במשלוחך ד-ר דבר נר דאסצע' של
רמעיר רומז לאות' שבשם 1כ 1ב /עט

י

א

בלק לב י אוהיות מרמיץ ליחוד קב-ר
וכנר-י קם נ,ינ-ר)
כלב לב ישראל לי ראש מורר על זיתנ
רקב-ר וישראל ב /קלב א
מטי-מ ד נלעת נרמלו בר-ת אלד מסע'
בם שראי קלט נ
נטו-מ מז תרטט לבוש המקרא ב /פג נ

-,ערר)

ואתחנן נב ע-ב מנץ רמצות בסדרן

כוזיר ר ב
ואתחל קכ8

ינלי
סגיה ?טךקות

מישת נח כל שיגור' חיכת נח בגנט
ש-פ ב /כט ד
נח ד קורט חטא עץ רדעתריר דא פלא
כ /קלו נ רערר ח
נח ד בדור רפלגד חלק לכל אומר שר
נפוחד ב /קלנ נ
לך 'א ק פעסיט שט כחדלים כעד ק
פעמים שסים שבחורר לר נ כ /סט א
לך טז ל-ר שרים בצד יפץ דקרחיד
ישמעא
לםעלסטגבינרםנולא-ר משמאלועעי
על נזיד
סוף לך ואתיען אופן צד אכרז-ם אכיס
כמלחסר לקח שי-ח עבדים לרופות זכות
נ אבות נ קףן כ /תשרי סו א
חף שרר כב ריש עלמין לח א
חף שרר כא אית כשר ואיה בשו מ ב
חף שרד כא ע-נ ריפר בנשיםבגימטריא
אדום וישמעאל ג /סר א (רערר)
תולדות כז רבים
ר-ת,יומי בבליוןסדי
סד א ב /סד ב צו קמר כ
.1צא לא מיכאל אותיות רנעלמים של
משר כ /בסלו טבת סו ג (רערר)
יצא לרע-נ .אשרי רעם שבב-ר שעושץ
מן ש-ך שב-ר כ /תשרי  1ג ,רערר)
פ וישב סד קוץ ודרר-ר שמרבה על ד
רבתי רכתי ב /קלח א יערר ט
וי
מקץ ס ע-ד כחכו לכם על קר-ן רשיר
דרים מק' קר-ן ולא עץ ורנ-ל ב /עח
א
מקץ ס ע-ד נלות יף ריר לוקן חטא
מכירת שסף ב /פז ד ב /קח ב

אבררס.צחק

חמרבבר קכא ד

שקב רחל ד

'כ ל-ב סביכות חכסר ען שער' בינך
תר-11ר 1לב ען קנט ,נ
יד מט-ט נקרא קרןישראל ב /קלא נ
בבח' סנדל
ואתחנן גז
קעאבעאעי
עזוז-
מט-טכיצייר
נשוער ככחי

לר בלעם רצר לרמשיןריץ על "שראל

קסת ב

לר ,סיחון עוג בגימטריא יגר קמט ג
מ קליפת עשו נקרא עורב ג א
נב צדיקים מתגלגלים כדניס קמא ד
מד בשם סודו דזא מלאך של חדש אדד
אברכיאל שמו ברפד ד
מ אותיות ר2גלמים של משר ממטרי
מיכאל כ /קלנ ד ,הג-ר)
סו ש תעכר ר-ז שנך קודם חורבן רביהן

ב /עא נ (רערר)
סו רחשמונאים קודט רליכחם למלחמר
לשיראלוכו רוא נצנן
רהפללומי
שעט-ר)
ב /פג א ,דער
ש ,יח כמם גלגל ב /צ א (רערר)
צ במ אררן לא ריו כס כ ומזר ירעו
שרשכינר יררר למסד ב /לב .ד
קנ נ דימם רם מדת דנרולד וסרת
רגכורר ומדת רתסאדת כ /נד כ
קד שם אדנ-י במילרע '-ב אותיות קנ

י

ייטקטכנר

קמח ברעם כצר לרמשךריץ עלישראל

קסם ב

קמט סוד רשם רנכבר כד מילואיו
בנימט רלכ ב /קכז ב
קסכ קודם חטא עץ רדעת ריר ר-א
ביח"ר ב /קל ,נ רערר ח
קעב שלום ההקלו '-נ פע2רט חסד סר נ

רעיד ג

קעב נביע רוא י-נ ע-ב ב /קלר כ
קעה כללות דג קין רנטשכץ כאוד אל
הנרנך
ג אטת טז ד
קצב בערן י"ג מדדת קמר ג רערד ד

שי

יל

ריסוויט בכל רנלעת "ש כרם
קצג
מעץ מכירת יוסף קר כ
קצז הרי-נ מצות דאוריתא ח מצות
רריכן לרשלים מנץ בת-ר והר-ך אותעת
כעשרת רדברות ב /עט א ,רערר)
רנ מים רמסונלים לתעוכד מר-ח אלול
קסר ד
רז 721,כן אמחןרואמעיחכןאפויס ב/
מח
רם ד גלית נרמלן בר-ת אלד טסטר כס
ישראל קלט נ
רמס אל-ר אלף לר ר פעמים אור ' ב

י

רבת כמקוד סדרר " 2תתק-ס לונץ
קסח ב
רנכ משיחבן 'וסף ידגר ס1טל טת ואח-כ
עהוד רקב-ר לרח'והו ב /מח נ (הג-ר)
ןנימסריא 'וט-ף אנטיוכ-ס
רב מל-ךי-
נימטר"' 4וס-ף כ /פז נ (רערר)
רנכ שליטת מלך 'ח עכור חטא מכירת
יוסף ב /קח ב
אופן מ בפ תצור~א מכר שס מ1ר ה2
בר ק-א פסיקים כמין מירא-ל ב /כסלו
טבת מז א
אומן נט קני ב
אופן קו ניס-ן מז-ל טל-ר בני -1ר
פעטים -1ר תשר" מזל מאזנים פר' י-ר
פעמים י-ר ב /תשרי ר א
אופן קצז הרי-נאותיות עשרר רדברות עד
היכת אשר לרעך רט ז אחוון ומרונה ברן
ז מדות דרעק ב /קסו א רעררי
ושתחק אופן בהגד מדותעטיניכם
למעלר נקראים הדשים ממעלר
ממט
ילנקראים לו א
למטר
לסוכות ד סימם אץ עומדםעים שר ב/
תשרי מר א (רעוד) ב /תשוי מז נ
,רעבתן ב /ג א רערר
כ/

י

טגן דוד

לרררכ-ז אות צ במילויצדי ב /קלה ג

קז מלחסת סיחון ועוג באלול קמח נ

רעוד כ
טרדני
קיא-חב יצא ל אטע-םיצחק.עקכיוד פ-כ שכת סימןיסו
בגימטריא מרכבד שלימד כט א
קצב סט-טנקיא קרן "שראל ב /קלא נ
קמ רנחשלים אותיות נחש מילד ב
קמט ר

במקומו ב /צר נ (רערר)

מגילה

תרעע-ה

אי

ב,הג-ר)
כרכות ר כענץ כל רעתן מטחו בץ צפון
1כ 1קע א ,רנ-ר)
ברכות לא ר-ד אסר לד דבר דטתסעל
ג '-הפלד ה 4לר קים כח נ רערר ח
סוף עמן תפלת משר רביע על איזהו
כק 1-א קעד א

בגיזי טיהורים

ששלח תדח של שקב לעשורמילדיגכן

דספ דוה פו ב
מקץ מדדורא בתרס פי נס ר רעביר
חטאתך רייס רעכיר דחטא מלפניו ב/

כר ב
בדר מרראףריר שלא לאבול כעצרת קל
ד

? אבפיךכךכ1
טגייי

ר'וומם רצו לבטל נ מצוין שכאן חדש
מילר מא ב ב /פח נ ב/צ 1א כ/קא
ג ב /קו א

רחשכוגאים קודם רל'כוק למלחמר
לשמואל כמצפר רוא
רחפללו
יצנע ב/מיקיש
 פג ב כ /קט בדעסב

טדבר קדטות

ר היד צמד מפרד
ד סב על מסע שליז
ב /קככ א

' לו אץ מחזיקץ כנכסי קטן לפיכך לא

קם -ר,צר-ריו

ננ א

' נב מהמפוצץ קרישץ שיצא משיסרב
.צא ר עקיבא כ /קסו כ
טו תמנע צוחר על עמלק לרנקם מ"גקכ
על שלא רצרלקיסר -לאשד ב /קסג א
מ לו רמחזיק לחח לעוד-ב ילסדודז
הורד רגם שא"ע בר רב' בעור-ז קט .א
ע יא בענץ מעש אח רשכא 4לנ נ רערר

ע טו בשם ראתה-לעםרארץפו"פכדבל
בסעיפיו רק בעשיר כשא-כ בשבת סג8-
 .לו ג
ח"ו עדאצילית
פ א חורר ד חלקי פרדס מ' שאיע
מאמץ סרר קלט א
ת יח וכרערות פאת קדמר שם ד'חילוקי
בסרר אעם רק לרשב מיראר בן טה ג

,רערר)
מערכת ע אות ט הירוץ על קושית
רמזור-ל איך בן י-נ עד כ מביא חטאת
ררי איש בר כרת .ב /לכ ד

מר שנשוייר מן

רשמן בעם רשמית עושר מרעדושויפו

ס
ימגילר ל;-2
העמא כ
נט א

יגידתילויה

בתחל 11טעם רישלת ממשבע-פ כנשות
ק-ש ורלכופד מז נ ,הג-ר)
כרכות ר ענץ גז-ש וק-ו א קער נ
מתכות ר סיריל תלמי חבם סיבוני
ליד למיסר חד פסוקא דדחמי ב /תשרי 1

לאעבדיקספיקא

טבשר ?דק

סו-פ ףצא שבר שלגמד של שבחותיצטרך
ל"-זשמס כ.י ל ד מ א א

ריי

מפתח המסוקים והמאמרים

4 4

מאורי אזר

יששנו

כ ר בל רכוונות של חג רפסח רוא
בנחיית מלכות מו ג בהגר
שא י עיקר ביעור חמץ רוא ביעור עבודד

מוהר"ר יעקב יצחקמיוב5ין

זצוק""
רמתסעל

מא

אם קביעות ימי חנוכך בסדר מק,

בן

קט ג
שנפש רגפטר אין לר עליר נ-ב למתח
חצצר עד שתנשא אלממהו אם ריא ראויר
לנך ג /קלו א

א קנו ארץ לשין רצון קל ,א
ג ג גאון נקראו רטוחי-ן קמו ד
ז"ר אם ריו ישראל שורפין את רחמץ
דקיום נח ג
נכוונרזו ריר נקליוחס לסגול עתרגליות
ביאוו גחת פשעם ומרים אתר לא סלחת
מעונת ין-ד ב-ג יקב נקרא ריסוד נ/
ליב
תשר' סו ג ןרערר)
לג ג
לטר"ש
גל בג גז שינוין נל אחדנימי רספירר להקן
 1אומות ב /סו כ
נמצות ריראר אין טענת מ' דקד'מגי א
י ל שם ישראל רוא דאש' חיבות
שורש נשמהו ונו קיח ג
רז אומות רם נגד חג-ת נרי-ם ב /צח ג
רשיצור קומר ב /צא ד
ולנ ב
נ ט כרן גדול רמז לחנמר צ ,-מא ג כז כ! מד שנידון בץ פסחד לעצרת רוא חבר עזן אנוסנו רייס מר שאבד ויעד
ח
י
ק
יוהר מר-ר וגו א
לעשות ולא עלהר נידו גם זר חנר באיל
,רערד) נ /קב נ צד ,מה א רערר
מרו טהרש"א
עשר וחטאת אמו וכו רייס אפילו
נרבוח נו ח-א למר אן מבדבק על
ב ט כרן הדיוט רומז כנצח וכדן סחם
שריר מסק נידו אם
לעיכובלי זמרוכו
לעשותר)אם לאו גם זר רו'ווג ועל שמיעת7י
רומז בחסד וגרן גדול בחנמר  111סג א מחר"פ מקארעץ
אל תמת נ /קוב נברג-
כ /סה נ נ /קכא א כ /קבר א
צדן מ א ורעיר)
אין מברתק שרחיינו על מצות
טעם
פסחים פח ניח רמקדש רראשון רוא נגד
נ לג ניגר נקראה בהב נ /פד ד
ספירר קיח ד
'
ר
ממוצע נין תורר בשם הגאון
אב-רם שקראו רר ולא במקהם בית שני
מ א אות מ נרמזת נמלנות אימא
ג
י
ת
י
ו
א
ו
ר
'
ר
ק
גגד יצחק שקראו שדר ולא נתקים בית
םי עולמור נ /קיח ד
חעבי
שננחב להושבעיפ 7מז נ
ודושא בן לס נ
שלישייריר נגד 'עקנ שקראו ביתויתקים
מ כר אותרת מגצפ-ך רמצמצמין את
לעד גו) נו ב
טעם לידת גן דוד נט באב 7נר א נ /ההרס"מ סריטנוב זצוק"ל
רתיעה שבאץ בסוף משיכר נ/י ד
סוגות רוא לשון סונר כרוח רקודה
ח-א יומא פו שב מארכך שעושר עמנים
טעם מנחך עת יצנן נד ג
ג ת ס-ר יסוד רדכורא סו ג
יחרים 'הר על ציווי רתויר ,נ /נח ג
מ ג
נל רגזירות רמתחדשות מן רמלניוח
פ ל פת' %נקרא מלכות נ /עד ב
סונר נוטריקון סומך ועתר בל רמפלים
חולין מד גדול רנרנר מימעו תחר מירא
דתהלתן תיש מרחשון נ /מ ב
שמיס רמחמיר קעג א רעררג ב /קלו ג
וכו )ןו מא ג
צ נו צאן -1ק רז-א ע ג
ורסירותי את לב ראנן מבשרכם
סובר מלשון שורד ונסינות מא ד
דערד 1
ש מח שמן מרמז לחימר שר ,עד כ
בכיא
ר"מויאוושות לשונותרגזים ונתתילכם לב
טעם סגולת רוח דקורש בחג רסוכות  1בשר ר"מ לג רמוליר ב /עז ג
ת א ת מורר על יסוד דמקבא קמט א
שיקא וכו כ /מ ר
ברג-ר
סנרריין צב כעל תעובר ירא מרר
רוא יארד מןיאור רגנוז כן
ת סא ירושלמ'נחי לאד בבליבחי רחל
ראוררניסיי
זזשא
מו"ה
אמת קסז א דערר א
ג
ג
ס
צ ד כ /קד ד
ק שם מ'מ מצות דא רוא מצותשיליות
מצותנחוקיםובו וטובדגדולר סוטר ד כנאר מאחז-ל אין תסלחו של
עלידי ררישום של רנשמר שנשארת בגוף
ורב רוא
רשארת
אדם נשמעת וכו מ ו
לישראל נאשר מק-מים מצות כמוקר כ/
ד"א סוד רבלא דגרמי על ידי
מדרש שנוא?
רח'8סו תריר חית רמחים ב /סר ב
אנות ח בג אין אכידד כאבידת דומן מ
צג א
זושא
כ17צת רדלקת גר חמכר רנגלר אורו של כגיבול רשי-ת טוען בעד ישראל ראוים מוה"ר
א
מלך רמשיח ב /עג ד
שמק"שש ישראל מצות כחוקר מכל'
דם עבותם מבלי טעםביון שרם מק-מים
ן והשבון א
אבות סג מא וקדיק מרו
י
י
מח
רמשפט שתושעו מבלי טעם בן
ת'71ם מגלי טעם נ /צד ג
ל-ו ורות רם ננגד אור רגמו ששימש ל1-
7עג ,ב
טעם אזי
שעות ב /עח ר כ /צר ג
תשרי יב ג
מרר-ם קידוחכן רבדל בץ שכד עבד מפה קדוש מהר"ח סופר
נדרש
עברי לפועל שכיר קמח ד
דיתד גליל חוד ב /קסו כ
1ספשעווארסק)
טזהך"ך
שטפלן
אסתי
ונון
ניאור נל ררודף אחר רכבוד קיב ד
כופין את
רסל וכו ס ל ר-חרכי
ג
ר
לחס
י
ל
ק
נ
ש
דמייש שנעשו ישראלמד ורש ב/
נדרש
מ"וי
א א  %נרות חמנר אור רשו י כ
7ל א
גגי
רפ"ק
א לו גרות של חמנר דם גג
ב/גדקבל-בו מהרי"ק
שזב אמנו לא פגם בלום
מסבהות ,ב /בסלו טבת סא כ
ברשתחוואהוי ב!הר"ש שרימז
שורש קטר ענף ד רלכהא נפלומ נגד
נ
פ
כ
שרוא רשתחזד לדשאיה אד
ריאד נרנין כעור-ז רלא שיך לאומות
א בכל חמכר נשעת ררלקת רננות מטלר
פלוני דוקא דלכות רנורגין כזמן רזר א
ג
"
ק
רשבטים שלא ידעו זר ריר פגם ב/
ראור רגנת  /4כסלו טבת סב א
רעולם א גג ג קל ר
פג ד
ד
א למהום רחלופת בלילר תו ,מליל'
חמבר צו ,כסלו טבת צר א
הרמ"ז
הקדש
הכמת רקבלר שחתר באצילות 1כ 1קלט
שער ר-ח מז כנאור ג שמות רלבמי מד
א ל-ו גרות כנגד ל-ו שעות ששימש ראור
חמכד 'ש שנדת שלא לעשות
כמע-ב ב /קיח ג
מלאכר כימי תמנך ,ךו ס ד
ג רערר א
ב
רות לקחר בל רמצוציט רק אשר ר' וזב ניטי רמצריס מלזאפ נשמות גרים
ר תמכר שרפים עומיים ממעל לו רמז
יא אות ח בגלותרזעיראגפין ריא
י
ו
ס
כ
ובט-ב זמן לידת משיח -ור א
בערפר קמח ג
תררמר ב /סו ג
לגר חנונר ,נ /קכר ד
ריר גלגול יעקבורמןריר
ואסילו מים
ג ז בכל דנכראים 'ש
ליקוטין מרדב'
ישימם  %ב ב 1/בשים-
שו"ע או"ח
גלגול עשו ב /לסג ב
מהרש"ז
מחבה אפרים
ס' חנט בעמן שואליו ורורשץ ל יום
כרמס זדיהם רם ע-נ לא גזרו במקטר קמן ומשינד סימן כ קנית חפץ למצור
יא ח טבע רשוסר לרחריד רהומק זנו
קודם רחג ב /קם ג
דאוריהא אים קונר במשינר ג ב ברג-ד
חלבים עד חצות סז ב
ב0 /ז ג ,רערר)
ב /קעא כ
ק 'נול דאגםלריטבונן כמכחן מד כץ טהרד"ב טמעזריפש
ישראל לגוי ממשגירם ותו מב ג
זאת עולת חדש ל ,ג סט ד
הרב הקדוש
* )
טהרן"ה מטה אפרים
,ר
לעודר מדת א-ל מח ד קמו ד הבפורסן
סימן ת"כ-ר סעיף ח משיכר נמצור
ר פ' סוכר שללויתן מלשון תבני קלוחומי
סהר'
ראורתחא נ ג
כרשמות ובו ב /סא א ,רערד)
הרב
אדבר נבל לב אדבר ככל נפש ארנר בבל
סימן חרפ-ר ף ח צנינים לקמח רד
שם
כד ד סוכות מלשון סוכר ם-ות דקורש
מאד כגימטריא שבור ם כ
משר רפשק חושן קשופמוגו שנאמד
מימם נץ במשינר ובץ בכסף ב /קעא ב
ב /מ ג ,דברר)
אד
פי וכאן שבי בחיכים קמ א
על יאשירו מח א
יג בבל רנבראיס 'ש ממוצע קח ג
דגר

ע-י תפוד יש

לדחעל כר

י

אינאזי

זצייה"ה

ימד

ייבזונדיי

יית

משוים

*מי

זצוק"י

משוים

אייהן

.ו

בקים
מאסטרפאייע

סחירת

י"י
ס
רת
הש
די

ב"י,

הסקולי

לב

יזאיבעי

זצוק"י

בישראי

הטקובי

יע

י'

יי4

מב

ליל ראש רשנד פ-א א צירוף רהבם של
חודש תשרי יוצא מסופי תיבות דטסוק
תראו אחד שרי פרער כ /כ א
ר-ד ב ד כונת אכיס מלכס ב /תעצי ח

מנורת הפאור
אס-רמג כללי

חלקר סימן קסג קנט

סנון?היוי

ד

קא רטעם שמרדכ' לא רצר להשתחוות
שרשר למסור עצמו על קרוש רשםויו
נ /קסד א
קם פ' ומסנר 'וושע ומרמן 'וושע כ/
קנך ד

מג'ק8,?,י

ס אחי' שנ' רשעירים !ריבץ לכתוב
נראש עמוד ב /לג א ,רעררן
כלק כ 1ט בענץ כלת משד גמת'בהא
עילאר חסר קלט רעוד

סעין גנים

כל מעשירם שלקימומם שעסקו כחקירר
' רוראת
ריר לשם שמים ועשו רכליס
שער ב /קמג נ
ס-א אות ג ריש ר בקרבם אםאין רוא
גחינת חטא אדם רראשון עץ רדעת טוב
ורע ב /קמא ד
בו ע-ב כעמן גגותאייסטו רונ' קמר ג
רערר ב

פ-ב דמתפלספים סוברים עמן מצות

דתורד כחוק וממיס וסו ,אבל קבלהימ
שרמאות רם כביכול אונרין
קיג ב

דמלכא נ/

מעשי ה'

הצו ?,הסס
,רערר)

מסכת תתלכד פרק ז סימן א תתלכד ר-ת
תעמהנ סוק ואטר בכיר רספד כ /בז ג
(רערד)

מסכת חשון וכסלו ס-א א צירוף רשם של
חדש חשון יוצא מפסוק ודבש רים רוד
מסבת חשון פ"א מ"ג צירוף דשם רמאיד
כחדש כסלו יוצא מראשי תיבות רטסוק
ירא יושב דאונן דכנעמ כ /נח ג

מסכת טנת שבט צירוף רשם רמאיר
כזוזכם טבת יוצא מפסוק גדלו לר אתי

ונרוממד שמו יחדו כ /מם א
טבת שכט פ"ז א צירוף חדש שכט
ריו"ד נ /קב" ג
אדר א א צידוף חודש אדר רדי-ו כ/
קכט ג
אדר א דמן דיר מבחינת נחש דקדקני
כ /קמ נ
אדר א דמן ריח מבחיטן נחש שפיהר את
חוד לאכות אכילר אסורר כ /קמו ב
אדר פרק ג על ימו של אחשורחם
21דתעורד חטא אדם דדאה8ץ ונקם עלידם
מיהר במו על אדם רדאשון כאכלומן ען
ררעת כ /קנת ר

מקדשםיך
תכמר ועשב-כ חלנ אימא

יח רם אנא

שמות פר פ' על רפסוק וריר טרם 'קראו
וכו ב /קנח א
ואנ' אעם-
ח-כ מעקך מפר פ רפ וריר טרם קראו
וגו רט מדכותםכי רם אינם 'ודעים שכבר
סניהים ומדברים עוד נתעלהובו נ /כסלו
טבת סו ג

מסוה קטרך רוא

מפתח הפסוקים והמאמרים

משד ד-ק ב /מ

א

צצת שכורים

בפד וישבע-פ ין קיג ב
בשם דרס-ק ויצא סקג א מא עילאי

נקראת חסידד כ /כו ד
סר וחרא כס"ון רוא כחכמר כ /קמר
ד

מקראי קודש

ה"נ ס"נ ג מצות דללו כאז לתקן ג
כפעוי עבירות ע-ז נ"ע שפ-ד צב ג
משכו לאו דוקא מע-ז רק משכו מן ג
ראשי עבירות צט א

קשר תקלין נרתחלחו אויאל רוא שם
רקולמוס לכתיבר ב /סו , 1רערר)

מעג ?,חסידים

מסכת יום רשישי ס-ד ב שלא להסהפר
על 'די 1ו' דלא לרהערנ !ולמא דיליך
ב!וימא יע-ז כא ב
ס-א א !ירוףרוי-ר של חדשניסן מז א
גסן פ-א לנוין במוסף נסיוס כרכר
אטצעית צירוף רוי-ר רשולטת באוחז
רחדש מז א
איר סיון פ-א א !'רוף חדש א"ר קכא
צירוף סיון 'ור-ר קכד 1
תמוז אנ פ-א א פית א !ירוק דו' תמוז
צרוף רו' אנ קג א
אלול א א צירוף של חדש אלול קו א

נצחיקריי

פי-א ר"ר רסיכד רג יז~רא" עצם שלרם
רו %טוב לכך מחטכד טורד מצרפד
למעשר קלו כ ב /לד ג

נר ונצוה

בג ע %מב-ד %לול עד כ-ר נסלת
מתמעט ראור מאז ורלאר מתחיל לרתגדל
עמן רר מלכיווץ ב /סר ב

נו?יבוד?עוים

טץיב רתורר פ-א רחירר כיון שריא
למסלד מן רזמן ע"ב %ין זמן מיוחד
ללימודד קלג ג קלג ג קלד א (הנ"ר)

יששכר

נגיד ומצוה

בדתהלחד סוד באצילות קכט ג רעררג
כדתחלרר פשט רוא כעוצר רמז רוא
ביצירר דרדר רוא כבהיאר ב /יט א
(דערד)

כשהחלת ר חלק' פרד-ס נגד ד עולמות
אכי-ע ב /עט א ,רערר)
קפד תקובר ר-ת תענית שק ואפר בכבד
רספד ב /כז , 1רערר)
רארט-ל רשקר למררח-ו מבארר של
מרים קננ א

שעם א?יסיך

פ תשלח למר אץ סברנץ על רנאת זמר
וכו נ /קל 1רעררא

גועם מגדים

פ אמורי-ר וכזר ק' נ שנהותרימנ
שנהות ביחד ריס דאיקלע 'ום רגפורים
בשבה ,נ /לה א
סוף רספר ביאור רססוק כמו ררר תקר'נ
ללדת נ /לא ג

נזר הקדור

כ-ר סד-ד ארן ושראל מוחנק לאווררם
אביס מיום שמק לו רקב-ר 'ד א

כלשיכר מפר כשעולם דנריאר נקרא עולם
רכסא כ /יט א ב /יט ב
ר שנתי הפלת שחרית דף מז ע-ב
ובהגדות צבי תפארת שט זם ח ליטי
ריושובר רוא נסיכהרמליות נבחשה נצח
ודוד כ /כט ד ,רערר)
מרר-ר ש-ז זצ-ל שער ראלול ממעשר
כל רמאות מחדודם אורות מקיפים אנ
מקיף פדרךונר נ /ור א
רוא בכיסןאוי
מדרש-ז נסונור החלת שער חמנר ע'-
ד"א עלית רטקכל אל רמשפיע
ר
מ-צ'וירחורר ריא ירידת רמוצפיע אל
וע
המקבל נ /פ 1
מררש-ז ז-ל שער רפורים נטוסו נור"
דיא פוץ טעם ב /לג כ נ /קנד א
שער ראלול רכ 1-ע-ד ב-אור וחמלא כל
רששות הותקנו 3ל רפ1מים שמנמהי ב/
תשריכד ד
של-ר כבדינר מסהלקה רנשסר ע-כ
מברבץ שלא עשמ %ף עבד אשר ב /קו 1

רעדר מח
של-ר ישטח ישראל בעופרו ל ב
ן מעמדות ליס חטוי כערן
אריסטו קמד נ

"ינ-

ספר יצירה

ספירות רעלזגות ד ד
א עשי
א א מנץ עשרר רוא תכלית רמספר סח
א רערר 'נ

א א מיודל-במחיכותחימר קנג ג

נחפההבכסף

ברותדלתוןמכוו,גגי

ביית רסעור

או-ח סימןג "ם לאכולקיור' נשר שבת
ור-ח ותשעת רימום קבב 1

א

סדר היום

נ /קנם ד

שמעהן
מונים
מא ר*ל
נעיל-ירדםעוי
שור שד ב /תשרי מר
שכלולב אץ
א ,דערד) ב /מז דדעיר כ /תשר'נ

י

"

,רערדן

סודי רזא

יי

 1ד צר ד
א ד עקד ולא תשע עשר ולא 'א ק א

א שיעור קומר של כל מדד רוא עשרר

כ סוד דל-א אלפ-א ב'-11ת נ /קלט כ
-1 1ט עולם שנר נפש 'א ד מא נ לא
נ

מלאך חדש תטה שמו תענב-ן קנך נ
מלאך של חדש אדד אבדכיאל נ /קלה ד

סידור
רא אשי
רערר ר

1

תר שסחסיכתרלכנר מר

ד טז נתיבת נראקדת 'ש תש-ךצירופים

נ /מם , 1רערר)

טופ-ד ת'נות נקרא בתים כ /ס נ
ר י-נ פשוטות גע ב
ר רמליך אות ד נשיחר ונו !  1קכ

ד קב ג קכב ד כ/עז א,יג-ה)

ב/

קם ב

ר חרש איר מזלו שוד קנב ב
ר חדשניסן צר באות ר וחרשאירבאות

רספרו-ם 'ש נוסח לומר וכזמן רזר
במיכר שלרילקת נרות חמבר נ /פד ג
רסקרדים במקום מההירו מההיד ב /פד

1

קול 'עקב דף קטו 'ום רשב'ע' רוא קודש
מעצמו בלי שוםסיוע מתהחונים שער'1ן
עדן ע-פ רכרי רזדר ינ ב
כרכות רשחר שם רוי-ר עם
ר
מילוים גימטריא דבו-ן סו נ
ר שנת' תפלת 'שמח משר נמחא חלקו
רסנלומה .כב נ
ושסח טוי
ר שבתי צט כ-ח ובו סגולר לרנצל
מדריגת ד-ם נ /פ ג (רערר)
ר שכהי ס-ז סוע"כ קריאת שמע
ונרכותיד וודוא רפלת דכרישר רוא

ר רסלז אות ח בראי וקשר לו כהר
וצרפן זר בזד וכו קנ .א
קסז נ
ר מזל אלול ב15לר קנט
ר נ ניסן מזל טלר נ1מ ו-ר טעמים ו-ר
וכו  - 0נ ב  /ר א
ר י-ם חרור רשנר נקראע-י '-נ אורוות
פשוטות ב /לא נ נ /מ 1
ר רמלה אוהנ כריח וקשרלו נהרוצרפן
זר בזרוכו ב /מ א נ /ע אצו ,קכו כ
ב /מ ד ב /קנז 1
שמענר לאב
פ-ר חוש רא למזמוז
עערר לאלול קנ נ קמט א

שבה.

י

קט

1

י

ייש

בנני
חקרן ובסלו מצרו סרג אותיות
ר תשוי
ל ה ס כ /מ ג
ר חרש כסלו נברא כאות ס נ /נח א
קערו ב /קו כ
ר נמל
ר כ טלר מזל ראשון חוקסן של מזלות
סח כ
ר נ רמליך אות ז ברילוך וגו וסיף
בשרר ורגל שמאל ונו קפד ג
ר ! סיון מזל האומים
ד ח רמזרך אות ה במעשדובו קסת א
לו בחר
ר ט דמליך אות  1כריד
קכאורגוקשי
וצרפן זר בזר ובו
לו כחר
ר
נ
י
כ
ב
ס
ר ט רמליך אבועתולם ב /נסוק
אשיב /קו ז
וצר
ברםגקש"
ב /קם
לו כחר
ברוגז
ר ' רמ
רלכיזךראווצתר עכרם גר' ו
יט א כ/
כ/
קקג
וקרסן'
קנז ג
ד סם-ך עי-ן מרן נבראו חדש' כסלו
טבור כ /קו ד
ר מ אות צ בלעיער ובו ושבט בשגר

מהי

יי

מפתח הפסוקים והמאמרים
ודשנהה שאוררומזים
עי
שבזגוהם שאלו צג ד

ח-נ עמוד נ לא-לו טעם לשבתיגדול

נא ג 4ב א
ח"ב עם מר מאמר רצר נר חעכד מרומז

לאזר ותדד נ /עט ג
ח-נ עמוד מג מאמר רפ ,וחמש את
מציים רזמו לחוששכתמייך ב /קבו ד
טעם ד נוסות נגד ד דכריס טובים שריו
ברזיהם נמצרים קח ג

יו
ן קכח ג
אות ק בשהוקוכו ואדד כשנד
ר רמליה
נ /קכט ג
ד חדש איד מולו דג'ס וכו ב /קוא ג

סידורושי

שבת

א עלרז כמו מעשד
ש רראשון
שיי
בראשית ריר בלי איתעדזחא יליוסו כן
מעשר מעולות יום דעכת יב ג
שורף א ענף ר בעוץ רעבד עם רכקר
מא ב
שורף א עקר ר רחילוק בץ חסד לרחמים
רוא רחמים מתן לו כדי מכוקשו וחסד
מתן לו יוהר מכדי מבוקשו ב /פט א
שורש רראשת עק,
חסד נקרא אס
ענניםכלי כקשרורחמים נקרא אםעתיים
ג
עם כקשר כ/

עי

.ח

י

סביכת חטטים

רקדמר נט 'בולם לסטור את כל רעולם
מן דיץ משמע מכל וכל כ /קיד ד

סמ"ג

עסק הסיך

שער עולם רחופו פס-ו דוד מקרחא
הופלל על משיחכן'וסףויתיר אוהוויריך
רמשנר למלך ראמיתי נ /מח ג ןרג-ר)

עלך דוך

ער את פתח לו אתר תסיח ותדנד עמו
זד רפסוק בעבור זר קז א
כיח רתלמוד חדר א דף ער עג דמו פסח
מצד ומרור צא ב

עבודת הקודש

מוגד באצבע רמו-ל לעורר רסיטלים גם
גליל ב דר-ר ב /תשרי ר א ןרערר)

עקרי הדינים (עקרי הי"ט
או"ח)

ןכשם רשנות שקב) ח"א סי כס מי
שאשש עתים חולים וגו ושא אחרת
עליר אין למחתו לש-ץ לימים רעראים
כ /תשריי נ
או-ח אות ר ובשם שו-ת קול אלירו)
יחיא אין לו לתקוע על סרר רנרנות של
מוסף רדוי רפסקר כ ' /ב

או-ח בז א אם ישאר בשר מסר שקם
לצודך מבזג קצב כ
סימן ל אות א וכשםפריראיץ) מ' שבא
לבית רכשת אחר שבייך רושקע הבמג
ד אח-כ כ/י א
דתקיעות ח"נלבי
או-ח סיטן לא אות  1דמתענר תעמת
חלום בערביוםנסוריםצריך למיהבתעניר
לתעמיד כ /לד ג

עשץ קינ ק'-ג אם אביו רשע פטור

ב %העיקרים

חשן ט ,מצור עשר לשסוע לר16כיח ב/

ערבינחי

מכיבוד אב ו ד

מס"ק

'ט ג
סימן קמו אחידת רלל מדאוריתא כ /ק'
ד

דח_
עבודתישראי

לחיגר כהחלץ יש ת-ג תיבות
כמגן י-ג סעפים א-ל כ /כסלו טבת מא,
א ,רערר)

יייות

אפרים

ד דבריםטובים

ח-כ עמור א מאסר נט מסח מצר ומרור

כעל תשובר ירא גזדר לזמר אמת קסז א
רערד א

יצא '-ג מצוות שבהורד נגד '-ג מדות
של רחמים מר ג דערד ב

ערוך

ערקימא ערק מיא פכ ג כרגר

י~ש
ערכי הכיבוייםעי

ריר גלבע'עקנ .ורמןגלגול עשו
מייכ'
ו
ב)
קם-ת בג' כ-ס ס.ד קיד ג

י4צ

יששכר

מג

ז"ל ודעתו שטעות סוטר רוא בן
דרמ"ע

עשרה טאסרות

נר ד
ן ח-א *-א פירוש רפסוק כ
חיזריי
היקור דץ ח"כ טפל"א וישראל כקללת
אדם אין צדיק בארץ צג ב
התורד ריו ששיט רבוא חסר אחת ויחודו
חיקור רד'ן ח-א פ-נ רחילוקבין שחוו
ש"ע יצטרף עמרם קין ד
לשמחר סו ב ןרג-ר)
ח-ד ח-ג סי-א מצות סו במן אב לכל
ח-א פ-ג מרושף לרחוודוו
המצות שרן צריכות ערמור קיא ג
ח'קזר
כית ודרך תשר-ק ב /לב ג
דרך
חיקור דין ח-ד ספט"ז יוגרבן אמתי רוא
חיקור דק ח-א ס-ג לכוה שמהוודר כב-כ מערה כן יוסף ורוע כן דירפהית "שד
ב/
אותיות לתקן מר שסגם בכ-נ אוהיוה
מת ג (הנ"ר)
רתך אלגרו
ג (רערד)
חיקור לץ ח"ד פט"ז לפינך כשם שנן
ייקור זין ח-א ס-ט ויהור מקד' רק דוד מחולל מפקיעינו כך בן אסרים ידקר
כשרוא ויהור שלא על פ' דרכ' רהודר
על זאת וכו צךו מח ג (רג"ר)
וכו ב /צד ד
חיקורררין ח-ר פ-ח שורש עמלק כלול
חיקוררין ח-א פ-ט-פי-ב כשרמשסטריש מן כל רד סטרין רממומם על ד מיהות
ע-פ ד'מ רחורד לא נקיא ויחור קנח א
בית דין צר 4קמר כ
קער ד כ /תשר' 'נ א
חיקור רין חלק ר פ-ח בלעם ועמלק
חקור ח-א פ-ט רקשר אם רובזכיות
כקליפר רוא גסו לרבדיל נין טומאר
וצא כמגר צדקו ורלא קי-ל כל ראומר
וטררד יעקב ומשד בקדחברוכו נןו קמו
רקב-ר ותך קעד ר
ד
חיקור דץ ח-א פי-א גם במצותל-תשיך
אם כל חי ח-א פכ-נ מספד שלום
עשיר וכידור כ /קיט א הגר
התקל"ו י"ג פעמים חסר מר ג רערר ג
חיקורדין ח-אסי-כ ביאור רפסוקלבו נא
חיקור רין ח-ב מפליא טעם שנכחד רר
ומבחר ב /תשר' 'כ ב
סיני לטץיטץ רתורד קלא ד
ד'ן ח-אסי-כ אין צדיקכאיץ אשר
אם כל הי ח"ג סל"ד צדיק נחמו יפרה
י
 טונ ולא יחטא ר"מ שלא 'חטא ס"ת קרח אלא שבוסם אכלר פגר קם גור
ירעקש
ברטוב אשר עושר קנ נ
רערד ב
חיקור רמן ח-א פי-נ יאשר ר"מ עדין
ררמ-ע כע-מ לעת-ל נצטרך לרקריב כל
כרעפר קודם רוי-ר ככר ריתר רהורד נ/
רקרכמת שחסרם מ ג מב ב
ט א
חקור דון ח-א פי-ג ופחבעים 'בשלו בם
ריקך אסשר שיכשלו בדרכיד ק' ב
נ/
(כתחילר) כל רעולס נברא ברצץ כ /קנר
דין פי-ג עה
קסריד אחזי,ריעלרירט)רי
חיק
וי א רערר
קטר
א
רין ח א סי-ר בשם ררם-ע שב
אימא עילאר עד רוד איתסקזטת כן
פ"י
חיקוי
נתשוכר אפילו יחיד מוחלן לכל רעולם
פג ד (רג"ר)
רערבות שלא יענשו צו) כז א א נא א
משד נשמתו נסור רדעת קטו ס
פ-
! בז א
רערר ב ין
ר הילזק' פי-א ש בגימטריא א דני מ"ר מז ב
ח-א פט-ו כערן
חיקור
צון פכ א
כפרר קמא ד
ש"א עקב כ ריראר ריא בחיטו צמצום
חיקור דין ח-א סט-ז כשאים עושר צדן לג ג
עבירר ביטל גס כן מצות עשר ב/בג .א
ש"א פ"ר כחינה כחך בכל מקום קרצו של
חיקור רדץ ח-א פי-ט שרקב-ר ששד יו"ד לז ב
לס לבעל דין ע-כ מלבין חטאית ע-פ
ש"כ עכף א ככל מדות רעליומת ככולם
משפט' רחורר כ /עה ג
יש אור פרמי ואור מקיף וז מב א
ח-ר ח-א פ-ט אדר-ר חטא כזד שלא
ש"ג פ*ג אק זמן זר דומה לזר ,דקרמר
רמזרן בבעילתמצורעדשנה .א /קיא,ג
ש"פ ס"א טעמים בחכטד כר ד כד ב
חיקור רץ ח-ב סי-ג תישכר לא מרמ רק
ש"ו ז-ח סוד עקודים נקחיס ובטייס
לישראל לג כ קכח ג ב /כד ג
לח ג
דיקור דק ת-כ סי-ג בעמן סטירת משד
שער רנקודות פ"א סוד רשבירד כבחי
כס א
קמר א קנא ב

י

יץ
אלי

י4

*

יע

עץחיים שער הכ?"*ם

יץ

חיקור רדין ח-בסי-ג רסעם כאץמועיל
לנכרים תשוכר מסם מלך שמחל עלבבודו
איןככויו מחול משא-כ ישראל דגקראיס
כרם ואב שמחל על כבודו גרודו מחול
קכח ג ב /כד ג
חיקור ראין ח-כ סג-כ כשרשכיגר
למעלד א"ע מעמש כן כ כוצרשכ'נר
למטר מענשים מכן '-ג כ /לב .ד
ר
ח-ב פב-ז זר שבהךב
חיקור
י
ר
ו
ב
רחוהם נגמר ביום
ח-כ רג
שעיקרגמ
י מוסף מיאן בזר
כתסלת
ה
י
צ
ע
שמים
-

עי

יץ

עיני"ם קמב ג
ש"ט ג רשות ריהידיכוטר לגבול רקודש
אחדות יחיד ומיוחד ובו סו ג
כהצר רתיקון נ"ר סוד רזמן לח ג
ציי ס"א סוד רניצוצין רמפוזדץ מז
טלבין קדשכן קמג ג דערר ד
ש א פ*ג סודרחןקיןושלייתרניצוצין מן
רשבירר רואבחריע מלך רח וכו כ /עת
ב

שי"ג פי"א

נ שסות ר

מדוום קעב ג

ד איים מי-ג

נעני

מד

שיינ ס.ט פי-א בעזן פילוח רוקן קעכ
ב
שי-נ סי-נ מרת ואמת רארת ממס ושרק
תפוחין קדושין כ /סו נ
שי"ד ט-ד חשגון רוא במלכות כ /קב
א

שט-ו ס-א ריחוד מתרוד בקבלת רמוחץ
מן דבינר כ /קב ב
ער-ח פ-א על ידי ררישום של רנשמד
שנשארת בנוף רוא סוד רכלא דנרמ' על
ידי רשארת דר,עימו תריר תחית רמתיס
ב /סר ב
עד-ח ס"ד נבול וצמצום רוא ממדת
רגבורד קטו א
שי-ח ט"ד כל ריסורים מל מגצם-ך קער
שי"ח ט-ר

יראר רוא צמצום ארבי היא

רתפשטות כ /כ ד
קר-ח ט"ד כוצינא רקרדימתא ב/י ד
שי-ח ט"ר חשבון רוא בחינת צמצום כ/
נד נ

עד-ח ס-ר צמצום רוא שורש רדץ
ודיראד כ /צו נ
עד-ח ס-ר צמצום בחי גכורר ב /קלר

א

שי-ח פ-ר מרן וומז על צמצוס כ /קלט

שי-ח

מ"ר רדין מתמתק ע '-רוטטת דא

ודיר אדנ-י ב /קם א

קד-ח ס"ר דדינים רם בחיטו ר אוחית
מנצם-ך ,ב /קמע ,א
שי"ח חיות רקלי מרמ"ח גיצוצין כ/
קיא ד
שכ"א ס-א ובועטי רגשניות בג-ע רנקרא
חולקא ררכנן רוא מעסק רסצות משארס
עה4ר כעולס רזר כ /צב נ

שכ"ג פ"נ דירת מוחין רעליוגיםהכיכול
נקרא
ב ב /יז א
רצת קיח-
שב-ר ס-ו ק רכש דאי-ק מססרד ת"ק ב

ב

שכ-ד פ-ו עומס גס-ם ראי-ק עולד תר

לח א

שכ-ר ררחצ א ביעתיש עיטרנו החסדים
ועיטוש רגבורות ב /קלר כ
שכ-ד דרסם ב רחסע1ד גבורות
מתסשטים מן חסד עד רוד ב /סב ד
(רו"ר) כ /סח ב ,רנ"ד) קבנ ר
(רג"ד)

של-ב מ"כ ערב רב כרם רעת ב /קמא
ר

שעררלי
כס

כמן רסלכות מן רנגיות

גז

של"ר טופ-ר רם-מ כעת דאבקו עם
יעקב אזי נפגם מדוו רוד כ /סנ כ ב/
מז א נ /קט ב
זבל ח ט"ב מזבואיי יעקנ עם לאר וותזל
כל עזטיודו בעולם רזר ריר דוגמת
לאורות עליונים ב /ר ג
של-ח ס-כ משדרוא מבמבמד של לאד
עלמא דאיתכסהא כ /קמא ג

מפתח הפסוקים והמאמרים

יתמעטכ2ר

של ח ס"כ ירועע תא מבס בדד של
רחל עלמא ראתנלחא נ /קמא נ

ש-ד פי"ד לא לרפסיק בכאובתב פריכיות
ראשונת שכתפילין סו ד

של-ח פ"נ עמד ר ק מדת לאר יראר מדת
רחל קמו ד ב /נ ןרנ-ר) נ /ר נ

ב/

(רג"ר)

י

שם-א ם א חשמ"ל כנימטריא מלבו-ש
נ
 ,קל-ט א
שמ-ב פ-א בכלרנבראים'שממוצע קף
שמב שער רשנ' ס-א עולם רבריאר נקרא
עולס רכסא קכט נ ב' ,ט א
שמ-כ ס-א בכל רמדרינות "ע אמצע'
כיצירם ג /צח כ
שמ-כ ס-ד אלקים צבאות רוא רוד
רף-ר צבאות רוא נצח ב ,סח נ
מספיחץ מ
סושמ-כ רתות
לכס-
רערד כ
שמ-ד ס-ז כ-א מעמים ל-א ממסיו
אמת ב /נד ב
שמ-ט ס-ו דברים ראסורם על ס רתורר
חינחן משלש קליטות רטמאות ב ,כ נ
לו א
שמ-ד סד אדו '-כמילוא' י-ב אותיות
קג ד
שמ-ט ס-ו ענין קלי נגר 1ט 1:4קלר
רטמאות ג /קלד נ
ש-נ ס-ב סוד רקרבן לייכ כל חלק'
דצם-ח לרשי-ת סר ד
ש-נ ס-ד זר כל ראדם לל-ם הר'-נ מסות
שבתויר ג ,כב א ,רערד)
ש-ג כח רגוסבץ רוא נפש רדוממת
שבאדם  ,כ /סד כ

י

יכו

פרע"ח

רקדמר נ ע-ג מט-ט שר רפפים רוא

רמעלר תפלת ישראל ב ,קלא כ
ע '.גמילות חסיים ותדקר ממתיקים

רנבורות גחסיים כ /אדד קנף א
חצות נתרור ריחוד מדת
ש-אעם-0זכחיאחי
לאר צ ד
יום
ש-ג ס-א ביזר נקרא אימא ונקיא מלך
רעולם כ /ח ד
ש-ג ס-נ מקבא בחי דין מא א
ש-ב פז רמתן לשכף מברכן תיכף אחר
חצות רלילר צ
ש-נ פ-ט '-נ ת'קומ דיכוא ראריך בח'
קן ורט ת קומם בח' בחור קח ב
ש-נ פ-ו 'ג טעם אמירת אץדו מקוטן
כחפלת רעשיד לריות רלכות מסוקות בלא
חולק סח א ,רנ-ר)
ש-נ ס-נ חג'ןקיצץ שדוא ג-כ בחכמר

י

קיח ר
שער רקדיערם ס-ד הרגום דוס אחוריים
כ /סב נ
ש-ד ס-ד כיאור קטמת וגדלות קטו ג
ש-ד פיט עמן 0לוגתח רש '-ור-ת
תס'לין סו ג
ש-ד ס "ג ר טרשיות תפילין ריא כשם

רנכבד סו נ

ש"ר פ א מוחין נקראוהיים קטז נ
ט כ

ש"ר ט-ב וצות כיסוד ודוא סוד רארד
דגנמרת ניסור וכו ב /עב א ב /קנ א
ש-ר ס-ב עטופת דציצית סוד אור רמקיף
ח נ

ש ר ס-ד פועל כגי י מעמיס רוי
קיב א (רנ"ר)
ש-ר ס-א נ כחישת עיבור יניקר מוחין

ב/

קבו א

ש-ו פ-א ארי דוי
קלד א

ארי נימטויא חשם

ט"ו ס"א רד-ר רוא נצח ב /עו א

ש"ו פ-ר ר מרמזת למלכות פר
וחושבע"פ קרינן לר מו ג ברנר מו ר
הגר

ש"ו ט-ר בברכתכרוך קואמר הםי-נכרוך
נגד י-נ מרות ב 1 /א
ש-ו מום-ר שם ס-נ כגס מחיר בסיד
ואתר סחיר את כולם ב /א כ
ש"ו ט"ו רללורו כלכוכבי אור רתכללות
ריצירד בבייאר קטז נ
ש-ו סום-ו סוד דנסירד עומק רוס ועומק
תחת כ /כט נ
ש"ו סום-ו ושתבה כגיס תש-ך ערעור
קימת רחסד כ /קמו נ (רג-ד)
ש"ו סח ואתר מהי בגיססריא ס"נ ב/
לח ב

ש"ופ"ט סודהסיליןרש"יור-ה קפא ג
ש"ו ס-ט ר פריריות שכהפילין רכעזים

בוסם רוי-ר קבב ב
ש-ו פט"ו שרמילוי רוא כח מז פקבא
מקבל מן עיקר ראות ד א
ש"ז ס"נ ענין ארכת עולם ארבר רבר
קלר ג רנר
ש"ז ט"נ זכירת עמלק חייב לזכור בפר
ככל יום ב /קמט כ
ש-ז ס"ר  -לא ע"ג דמעות רמלוהים
מוריס על מדת רדץ קנט ב
וגער רזמידות סוט"ו סדת גוירר שוד נגד
מדת דהום ט א
ש-ז פי"ב תסתבר עילארביגר ב /קכז ר
ש-ז פכ-ט א ד רי שפחי הפתח וכו רוא
בדיבל קדור קדורים ב /פ נ
ש-ז טכ"ט בריכל קודותי קדורים רמקבל
עולד לשם ודמשסיע יורד לעוס נבאים אל
ראמצע וראמצע רתחתי אותש דיש
רתטלד ב /ס נ
ש"ז פכ"ט סי א-ל עליון גואלם מן
דחיצוניס ב /קמא נ
ש"ז פג-ט סלכא עילאר יסוד אבא ב/

אדד קם נ ,רערד)
ש"ח ט-א עשרר שבחים כיוצר כנגד עשר
סט-ות ב /קי כ (רנ-ר)
ש"ח טי"א בהנת ואלד 'עקב ב /לט ד
ש"ח סי"נ

דץזד רזל"ץ

מלל מר שתהחע כ ב

רף"ר ארי"ד

ש"ח סכ"ר שם "עתמיל לשעת רש
קם א
ש"ט רו גמל שחש (זמש לשן השל
את יצחק ששף החזדל צב ב
ש-ט ס-ז ,ןש תהומם מד שש מצ*ת
לכסא קנו א
ש"ט ס "ר 1מל חסהס טומר וקתר רכל
רוא סוד חסד בנם ע-ב ב /מא ב
ש-ט ט -ט כשח ברכתעלרצד"ףם לא נ
ש"ט סי-ט גב ע-ג נ ודד 4,רשהת -יא
מלדת כתר '4בד לז א
ש-ט טי"ט ברכת רמימס תקפ אחר כך
משקלקלו רכררס  1עשר אמד טנם גם
מקודת רעהץית ותקש נשכת רמירם
לחקן ר %ב ב /ר ד
שער רענדדר פי-ט ברכת רסעיס רוא
לתקן כשף מלכות שסיס בן עת ד
עד"א ט-ח רכ חסד ממתיק רנ כהידינים
קורא ודסיא כ 1 /א
שי"א ט-ח אנפה רוא ככיכוב סוד אור
סמם אור סגי מלך תהם הדין תטוחין
קדיחתן ב /גד א
עף*כ ט"ב בחג-ד יוחנן כד"נ שלבסוף
נעשר צדוקי מחמת אהד ענין בעמילת
אסים כ /סו ד
וסער רסליחות מ"ח י"נ מדדתעול רחמים
רסר י-נ תיקוני דיקנא ט ג
עה"ב ט"ח -ג מרדת קודתררד נדרכות נגד
י-נ מדות של רחמים קם א
ער-ב ט-ח מדת ואמת מדד רז ש"נ
מרות -יא תרין שרוחין קדישין ג /קלד

ער-ג ט-ד כל יהלדת שבעולםרוויו לד ע
חבלים כחדפם החערעי ב /לב א
ער-נ סר ב רשמות בציורן רוא בגס
ו-ק הד ד"ת "עם בזסקרחפ ב/נא כ
שם-ו סי מדך אסק ר חחי ר"ת בא-ר ב/
ו ב (דנ"ר)
שט"ו ר"ז עחתעת סימק ק-נ מסמאל בן
קיח ד
'%ט-ז ס-ב ר
רף-ר ח ד

מזית

לסהס ד אותער

שט"ו ט"ב חדעףם ימחץ-ם

רחל זל נ

שטץ וב

דבר ד"ת

עק זז ימת רם "ק

דטנ דם שטחנים
שט"ז ס-י על עק בתחל תסלד ודקק
ר מזחלם ב /קפד ד

לכהן יחף כלסנן-א חן

קמא א

שט-ז מי"א *סו שסי שזר אט"1
גףצל קמש ר,חערר כט א
סוף ער-ז סעי ודבות צדק כתמר יפרח
רפא קרח ב /מ נ
קף"ח ס-צ מזם ר רארת ושספת רנפש
מעולם דעערר משבת רבאר ובו יא ב
ער"ח פ-א מים ד דוא דארת ובסטות
חץ
ריפש כשרקם רעקדד משכת רכאי
ומזם א משאר וקרסו רחרח ובספות
רמ4סד מקויאר שבוקת נ ינ
ער-ח ס-נ וזיצת ע-ם לדענזר רחדסא

בני
שי-ח ס-ד ש

ק.

חטכר ע-י אוד רצוד ב/

ד
סוס*ד בר בנם נ יחודים א ד
ער-ח פום"ד טף בגימטריא ג יחידים
רף"ר אדי-ר היי-ו
י אלקיים רף"ר
אדנ"י ב רערד א כ כ
ער"ח פ"ו סצינת ליל שבת לקבל חרס

מ"ג יא ב
ער"ח תום-ד יחוד זוב-ד רר-ר ארי-ר
רג-תרוי-ר אלקים נר-ירוי-ר"דג '-ט
א
קר-ח פו בל"ל שנת לקבל תוספות נר-ן
מדרגא דנוק מלכות סר והורר שכעל פר

קרית לר וביום שנתליזול חוספות נר-ן
מדרגא ררסורא חורר שננתב יא נ
קר-חסי-גז שמותרמיגלא דשכתלבוין
בד נרפות רשטו-ע כח ד
קר-ח פי-ג אחד קרשת דנם לקידושץ
לכם '-גג ד
שי-ח פ'-ג ז שמות רסיגלאמן  1ברכות
שברנר עשרד של שבת יוצאים מן ז
אוחית אדי-ר יד-ו בו פר ב
קר-ח פי-ד מצוד לרריח ררם בשנת' ,ח
א

ור-ח טו
כחסט-ד 1לוסר כשנתמוסוי

לףוד ר

תעי

קר-ח פי-ט חגר4,ד 1סי לס-מ גו ט א
קר-ת סג-א ,לישן בשכת גם כיום לו נ
1ן  1ב (הג-ר)
קר-חסכ-ב .בג רעליך בזמזסיתר שנת
נאר נו ג

עיבתי

וף-ח פג-ג יתעטף כצרעת קודם קראמל
ואני התלוו פ ג
לס קצך
קף-ת פג-ד סוד א-לרהד

ףאי

י

ור-ס פ-י מלריקך נ-ח עם שקיעת
דחסר כ' אז ר'א מדת קילר וויא 'ורדת
לבי-ע וכך בו קב א
למסי
שי-ס ס-ר מתתה-ותקו ררוד בו קנ ב
4ימ 4שם ס-ג
שי-ט סיד חבר
71ואביב-
ב 1חזר בן 9ר ג
ער-ס פ-ר לטרלין רבהל וסו בו
ב
ר מ-ג מ-ר
י-
קר-ס פ-ר
ק ,בן
א
שי-ט ס-ר לבויןבררל9חרי-חי-גמרוח
בו
ריעוש
שלרחמים

יטו

ביי

יה" ,

א

חיציי ירישי יה,

מפתח הפסוקים והמאמרים

שי-ט פ-ו היש רוגש לתלת מוחץ ע ב
קר-ט פ-ו תנוכר ופורים רם בחעח נצח
דוד בו סח א
שי-ט פ-ו רמן ר ריוזק כחו סן רפסודות
ג
רקשים בן סב ר בו פח ב בו
שי-ט פ-ו בנעילדירמו מי-ת וט-ח שפ
הף בו ?ט ג
וויש אשהן עט
שי-ט פ-ו רמן
ית
יו
רר
מינע שבויי גבורות
חכמיו ובו יווקצ
ג
ב בו
רוצפך בו
מרהבי אסחרבגימט ההקל-ו
בשוי-טפ-
יג
שי-טפ-י ייייח
ו של רמן ריתת מן
גברררח מ-ג רמנצפ-ך זורת אשהו מן ?
רבנצפ-ך ובו בן קבר א
שי-ט פ-ו בחיגר גשמת מרדיי ימסחר
ע בו  09ר
רפו מרירת אבאוייג
שי-ס פ-ו שייסווחוג
-רבגיס אסתר בו קסג

יכו

יל

ינו

ילד

שער רפורים כסופו דרוש לסררח-ו כרן
רריוט נצח נרן מהם חסד כדן גדול
חוסר פג א ,רערד)
קף-ט צ-נ ע-ו י-כ צירופי דוי-ר רם
נגל חורש צירוף אחד בו חשרי יא א
ש יו-ט מקרא קורע
ש-ב פ-א שבתיור
כב א '7ח
קיג נ
ש-כ ס-א חילוק בץ שנת לץ-ט בו ב
קב נ
שב-א פ-א פסח רוא סוד פר סח לח ד
פ-א
מז גבליהן ישוכל להלןוליז-,
בצ-וי
צץ
שג
ו
שכ-א פ-א בשקואו
ממצרש
יוי
צ
ר
במוחיןרגרליח עלכל דבחימתניגע ס

י

יריר

בו קבר ג

שי-ט שעיר 1ל הבטש ודג4הלת על

מרחיזר גןים

ג

ץ-

 .גשמת בטווני דיא בהינה
שי-טפ-י
מרעיי זמור השבש בן קפ ג קרא ג
שי-ספקק44צסך 714הנתכהן ווקל ב
סר-ס פ-ו זיזך נסיכי שיוור
ו שהתך
ריף מ
ב9חת1ץתויריס

קו44י

יומי

שכ-א פ"נ שכיור נקראת מצר קו ג
שכ-א סום"ד סלד רד כוסות נגד ג
אלקים כמילואם וכוס א בגר אלקים
ד-די"ן כחכמך סו א
שכ-א פ-ד מרור בגיססדיא טות .צר א
שכ"א פ"ר כל רחימים רם כהיטל איכרי
רדאש בו קנכ ג
שכ-א פ"ו ענין רפסיחר ודרילוג קולא
כסדר רמדרינות ,סג כ
שכ"א פ"ו סדר רמדרגות רי נסי גדלות
קודם לקטטת פג ג
שכ"א פ-ז פסח פ"ר מ"ח ט"ו ג  1ד
צ ב קנב ד בו9מ ג
שב" 1פ-ו מכת דם יצאר מסלמת
שלמ
ץ ג
שכ-א פ"ז ממת צפוזע יצאר מיעד
דמלכמ קח א קץ א
שכ-א פ"ז שם רף"ר כגס עץ בבטל
ראותעת ,רועדם בו סר א (הג-ר)
שכ"א פ"ז סכר רט אשר יצארמן חכסד
רמלכות שמיס ריהר מכת תושך בו צב

,ש"

כ
עמן יציאת מצרים בחגי רלילר קט א
שכ"כ פ-א ענין רנרצר כחג דמצות לא
נגמר עד יום רשכועות .בו סו ג
עמן ספירת רעומר רנגרם ע"י מעעףע צז
ד

בו 9ר ג
אוחית שדוב
בום-
פ-א במחרשיוד גלוח ררעח בו
שב-יב בו קמב ר בו 9נע ג בו
א
שכ-א פ-א בוסןהג"איור רז-אחלת '4

שכ-ב פ-ב ענין רססירר רוא גםכן ספירת
ז רמצות חג-ת נרי-ם קיח ג
שכ-ב פ-דעמן ספירת רעומר המתוקןע-י
מעשיש ,פג ,ג
שכ"כ ס"ז כימי רמצרים טוב לתקן סגם
רכרית קיז ג
שכ"ג קי"א כוונת כרכת אבות כימי
ג 8
ימצריס חילוף רף טדד"ד ק"
שכ"ג קי-א שש תיקומם קנד א
שכ-ד עשרתימי תשוכר רם סוד רנסירד,
בו ח ,ד
שכ-ר צגז ר%ש רשנריוא שץרכביבול
יסתלקות רמוחץ דגדלות בו טו ג
שב"ר כראש רשנד סוד תרדמר סודיירא
קשיא כ /טז ר
רשלמה שיעור
שכ-ד עשדתימי
י
ב
ר
ש
ת
קומת מלכות שמים בו תערי לח א
שכ-ד פ"א רקלף יתקים מן רצירוף
רתחתון של ק"כ צירופי אלקים קנסה כ
שכ"ד פ-א לילר ראשונר ריא כחיגת לאד
קיל כ בחיטו רחל ורחל ממרד רסיסים
כ בו 7י ב
ללאר בור א בוי
פ"א בראש דהטכר חוזרים כל
טחדמב-רי
יס לשורשן כמו בקועת בריאת
ר
ר א
רעולם ב 1ו ר בוי
שצר ראש רץ%בר פ-כ ענין תקיעת שופד
כידם כ כ /ד א
12כ-ד פ-כ סוד רתרדימד רסן נעעיץ
כבריך חידודופנים חדשות נאו לכאן כן

שב 4-פ 4-פ-ו  4עי-מ רי במסלא
ב
גדול ובו שלא כסדרדסדריגויעקני
שכ-א פ-ב גוס בג"מטויא אלקים ס
ב-י
שכ-א ס-ב כוסות מד מוחי ח
כמצרים גלות רדעת שם ס-א סנ ד

שב"ר פ"כ תרדמ"רבגימטריא ט מעמיס
ע-כ עם רכולל ב /טץ ד
12כ"ד פ*כ כגברימריסים כבכמוה חכמר
מסד שוא לא מיקרי שיטר ע"כאין שופד
רק כב ימיט וד"ר בו תשרי מח ד

א

אחיזת רטט-א נסתלקו
שכ-א
פ-אידמפי
רשעבוד ע ג
רביחין ור
פ-א רושמות בגלוח מבריס
שכ-י
של ארר-ר קג 1
מנכווצי
פרקרומטייפ גללי
פ-א

.9י

עיטי

ב-י
ישר
י
פ-א זבוחים במציתם

רי

נשמות

גשדבו-
ית נודור המלגר קי ר
לו
שכ-א פ-א בבל רמיעדש רפצולוח ע-י
מעשיני מש-8ב גיח ר9היש רה -צ-י
איחערותא דוממך ,קיא א
שכ-א פ-א רם פסח ר גנירוח התק דפ
ררבורא
מילה ר תסדיר בפומא ראמי

ירי

ג

פ-א כחג ר.פסח
שי-ט פ-ר 1רת רמלסוח
ראתערוא רורי
(קרשתר 4י שכ
ק בחסזון בן
יעל מץ מעקרתישלא
שמיבלת מן ג' ותורומ בו קבא
י
ג
פ-א יודסיב ברמטרהצ מ-גיםי
שי-ט פ-ר מואבקי צפבזתרהב באולתקן שב-י

4וש-ר כאולרריתידר
שער תצנר
היזיק בו בס ר
הו-ה -שיפ
בבוזזתי

י2ט2טכר

יסח

ימס

חלוייפ

ח

י

י

ו ר

מה

שב-י ס-ג ציץימו לוסודיסלכות חפר
דג של ציון קסם א
שכ-ד פ*ג טעם רשדפד לעורר כח-נייסר
מקבלת המוחין מחדש בו
%
ה-
שכיר פ"ר פלוגתה ר'אי84ורווי ידומע
אלו ואלו דברי א-ח תריץ כמחשכך מטן
במעותד קע ד ק4ה 8
שכ"ד פיד יום א ד ד ך רואדינא קערא
ים כ דינא רפ-א קמט ד בן  1ג
שכ"ד פ4ד חדף סתת רוא בחומץעין כ/
עט כ
בסלו רוא בחעה
פיד
רי
יאסרלו בו פו ח
ייר)
רצ
(ר

אי

שכ"ד פ-ד תאיי בחף מחקרכן ונקרא
עיבור ניסן בחי מעקוד בו  19ב
שכ-ר פ"ר יזדער רשבר בחף יעמי
ג
רוחש בו
שב"ר סוס"ד בזכע שבית רמקדש שיד
קרס ריו יכולץ כיום אחד להקן סממעת
רעולמות סוד רנעאצרת וחיצוניות רעולטות
סוד עולסעת הגל ביום אחד ב /ב ג
שכ-ד סום-ד למר ראש רעשם ב' ימיס

ילק

שכ-ד פ"ר בכל ידםמיסירתקיבד צריכתן
ם ררוא
לטין בתפילך הנסירד רשייכתליי
נ /כט ג
שכיר ס"נ כומת וכריעות וזקיפות
דשמונר עשרד בו לן ר
פ"ג מדת טלואת נקראת שעד כן
שכ-י
קכא ב
שכ-ר פ-ו כעצת לדוד ודוד רמליכו לא4

קטו א  /3קלג ב

שב-ד ס 1-דכונר ל-א דם ס,סמרוזל

י

נ/

ד
שכ-ר ט"ו כוונתסי כנעך אב הרחמן בן
ר א
מדת
שכ-ז
פ-אגדאיד עם אוקעלעורי
ואמת ס
שב"ו ס-א מתמתקים עלידי רשופר דים
ש"ך ומ"ר ב /ר כ
ס1כ"ו פ"א שופר מרמז לתשוכד עלאר
שעד אשר שם מתמחקים רדיניס כשררשן

בו י

ר

שכ-ו פ-א לכוין בדארח פס רהוקע אל
מדה ואמת כ /טו ר
שבץ פ"א מחמת חדרר וחסדם רפסם
בהארר כ /טז ד
ש כ ד פ"א סדת אמת ד א מדד יצא-רת
מץ רארת סמם בו סט ג
כמת תארת פס רשקע כ/יר

שב-ופ"י
ר

4כ"ו סופית
ר

צסצרס נאזר על ו-ן ב1י

עכ-ו פ-ג ישצפ-ך

מוחם על הצמצום

קע ג
שכ"ו פום-ג ד מדףתיקות לכמרעל ד
טס %עב-זש כ /יא ד
שכ-ו פ-ד סוכר נשמט דף-ר אח -כן
מ כ
שפץ פ"ד ממח סתי' דיא כהעת שד

הף
יט"זקמיתש=יי*ר=
בו

מא א ב /מט כבוס א

סג ב

בקני

סו

שב"5 1-ר עולם לשתיעלם

ח-סתרר ס/

יח ר
שי 1-פ-ר תשדיוקיאעיבווע.כנזמרים
דיום ררה עולם לשץריית ב /קו ס
שער יום ריפודכם ר-ר סר שמסריס
כבוילר רוי"ר רוא אלקים כ /נא ס
שכ-ח "5א לשת ה1שכ-כ כחי כמורא
שבע 5-מקכא קמז כ
שכ-ח -5א טוב לבוין כסוכות שם של
ע-ב ונקהי פגלץ החת כל אות שייא
4רמסריא שכע כ /מא ר
שכ-ח ס-א לכרן שם א-למריי כ /מב
א

שכ-ח פ-ג ענמכבוי בזכות אררן א"2

חסד ס /תשף מב א
שכ-ח -5ד סוכר רוא סוד ריחוד רשלם
1כ 1ב /מג ג
סוף שכיח בעיט סיבות יט לדרבות
בצדקר 1ב 1בן גם ג
שכ-ס "5א עמן מטלת רלולב לרמשיך
ר חסדיםמריסוד רנקראכל לפ-קריא ר
חחרונר על כן נקראת כלר בי ריסור
מסקרך לר ר חסר
ים ודיא ר אחרוני
שנשם שבחית ט א
שכ-ט ם-א סגולת רלולכ ל ר
שכ-ט -5א צריך לריות חללביש לכוחל

שב-ט "5א לולב בגסס' חיט כ /גכ
שכ-ט -5א סוד רלולס ריא סוד צדיק
שוד עולם כ /נ ג
שכ-ט -5א אסח רמז לג ברי ררם חסר
ר תסארת .ס /נ ג
ישוי

מפתח הפסוקים והמאמרים
שער רטזגה רל4מוד לעקרת א-ע קורם
ד
ר1םלר סרככד אל
רקודםן טי
שעד רנונה דל נוד זרמ
ימץ מרכבו-
לרוי-ר ובו 4ו
שער ר-4נץ רליור רשקר רצדי-ל
4
למרדה-ו מבדיד של מוש

י

יבב

פאר הדור

ממן מא שלקח חכמותחיצוייתלריאות
י בת רמלך חסמתרחויר ס /ער ר ס/
ימ
א
קקי

פוסקים ראשונים

ימר*

תקפ כרכרעל שמיעתכל,4מר"4

עכר כמקום אחר קלו א

פיח הרטוןירט"ע

ש"ט 5ו כי צירופי רף-ר סי

ג

קרט  1-5כשנעריך ר ראשונה קט א

פוי דוד

ברעלותך סי 'ד העקם גרר ס עישויים

רייס

חומש ס/

קטו ס

פני יהךש?1

כרכות ר רשף נקראו רסז'יים ס-מ וב-ז
כרסיר מרם שם א ל כ ג
ברכות ר כל רעוסקכהגיר יסורקכדוקין
מגו ר ג

פכים יפותן

תצוד למד נאמר שמןזית רלא כסל מקום
שנאמרסהויר סתם שמןריא שמןז.ה צו

שכ-ט -5ב אחרוג מרמז לבחינת מלכוה.

פסקי תשובה
יימן
ים ייןע

"

-5ג רע-כנענועיםמיץ חס-ד רוא
לרמשיך רחסיים ב/נא ג
שכ-ט -5ג ריס בעוט חים עם הכולל
סו  4ר
שכ-ט -5ג מנעמם סכליום ע-ב וכמעץ
מחלל לרסשיך אור רחסד עם כולם ב/
נא ג
שכ-ט פ-ר חותםייום רוטורים רם ג
שמות ארי-ר במילואן כ /נב
שכ-ט  1-5כל ררק5ות לכרן שם א-ל
כסילואו כזר אלף לס-ר בנמטריא רקף
צדן גג נ
שער רסל)חות -5ח י-ג סרות שלרחמים
י-ג ת,קומ ד,קבח שבוצת
רן רסר
גו

שכ-י

"

יבייץ

שער רעסידר פ-כ בוילו-ם כמססהש
השם-ל מלבו-ש כ /תשף סב א

י

יעיי

ח א

א

פרדס
 .ערן רמז לביפר רוכל
ש-זפ-ג

לא א
שער ח סב 1-יחסתלכנ-י מסרדין מ ר

צעיר כ
קר-ב ס-א אלקים בגיסטר ?,רסבע
צט ב כ /גא ס
שי-ס ס-ס אל רי-םגיסטייא רטב-ע מן
תשף כח ג (רעוד)
לרם-ק שי-ג ס-א ס-א מעמים יצי-מ
כ/

בחויך

קלד ג
שע-א פ-א פלוגתא טי חיבר ספרקנירר

ס /ק,

א

פרדס יוסף

בשלח כרכר על רמן ח א רערר א

פרקיהיכיות הקדטון

סל-ט תרץ משיתץ שאליס ראחיומם
מומי כן חושיאלנבחןכן עמיאל ס /סר

א (יעיר)

קנ ר

פרשת דרכים
ין ראמים דבש ראשת מחלוקתיוסף
יחסי סטי
כל רימיט שריר רוד
מו סוף דרה2י
כשיחר לא אדא מלך

עב ד (הנ-ר)

הרהט כ-ד (דרך ארוככן לסר רחי
דופי-ת אנקתם ד317ים כאלר כ /תשוי ר

ס

שקיוץיזייך

א סכ-ז מזל טלר רוא אש ואש רוא
לראיר מזל שור רוא מןכחינה נסור רארץ
שד1א חשך קבו ר
מאסר רמשי כל ררביעי סדק ראשון מעם
נחמד על יכף רססירר ק" 4ד

קו א רעוד ר

שי-ט ס-א ותעצם רוארי-ר כ-ר מ כ
לזפ-ק שג-א חרפ רשמות ס-כ חלוקת
רו4ער לעושי-ף לח א רערך ב
שכ-אמ"כ .בכל שער מריוס מאירצירוף
הוי-ר אחתסןי-םצייוסי רף-ר כ /קט

ר
שער כא סרק ר שט ע-כ נקרא ע-כ
ותזרים ס /מא א (הערר)
שכ 8-פי-ג סן ב של טמורת ר של
עי
נרמז שם ס-ב ב /פר .ד
וברי

.

הבאר ריר בו טעם כל רמשקץ כפי רצון
ראים כ /ס %ג

?רור הטור

ביאור רגהוכ
כיאשית ר-ר אל ראש
ישרי מא ג
שלאת ארכתך לי כ /ת
משלח ד-ר ףרא עמלק הינצ צוהר על
עמלק לרנקם מיצקכ על שלא רצד לקחחר
לאשר ב /ק א

קדושותיוי

קדטונים

ר נתן אורדם אכיפ לסלאמים
קש יס
י כחלת ודוא לאאיל רא גם בישול
בשר

שי

וט

י

נ8 /מ

שין ם חשד כדבר טסט צז ב
מפס מר צוד רש"י לע19תוכדלעפיכבדד
הלא אוד לטן ובשר הכב א
שמרס"מ שנאבק עם יעקב קיטרג על שלא
עישר את במו קכב כ

איי,

קוי

פסן ר

אם לאכול שיויי

כופשת דימים קכ ב

קוי

שכת ור-ח

בוכים

אשד ס כא שמט-ס מעלד את רשולות
לעולטות עלירס חהקנ-ר רקיעים
(מקובלים הראקעמם) כ /קלא ג
ד כא ונתחי לגס לב בשר רצ-ל דק
למצור לטעיתביפר כ /עת א(יעיר)

קבה בוכטה

צכ!וץ דוד

שכ-ס -5כ כוונת ימי רלולס לרוריד
רחשוש כ /יט ר
שכ"ט פחכ סוד ראתרוג ררא גם כן
שכדרש צו! ג ג

צדן בא א

שכ-ג ס-ח חלב רונה לחסד גווו לוכן

ילל

כ
תשא ר-ר שם בר-ר ביאור רהיט א -ל
רמית לס ב /קלת ר

שנ-ט פ.כ רלולכ ומימו רן ז חסדים
רמה5שטין כשבכא דזעיר ובו ס /נא
שכ-ט פ-ג לולס רמז ליסוד אבר רמוליד
ממשיך רקפעמן רעת על14ן לצור אעיון

ייטקטכנר

בא דירואמאיס
הפסחובסיכלישרצלחג הספגקטז 8
לחמורי-ר בגמרא כלרנכיאים כביכול

טעם שם רחג כהורם חג

כמו רצל סד ג לעיד
תשח י-ג סרותשבחויר פדי-ג מרות של
יחמש מד ג רערד ב
ח

ושא לספירר טעם שאץ מברבץ שרחים
על מצות ססירד קיט כ
ג טעם שנקרא חג
לשמועות אומן י
שטועות עצרה .קל 3א
לשעשעה .סעםלקייאת רות בעצרה קמח

פרשת ראדון כראש רשש ועשרת יזף
תו14בר רזם כפור עושים תשוכר מיראר
נעשץרזרהיתי
ק כשגבותוממהמתעושים
תשוכר טחרכר ושקדןזכית .כ /סר ג
פושת ראדון ביאור ביום רראשון
לחשבון עוסה .כ /ארר קסת ב
קל קדושר שלנפרח .סעם דסרליקץהיים
.ד
הראשךבריא רק םההילר .כ/פ

רחק מ-ס טעםיסתמר שכת אסי עובד
ע-ז סוחלין לו לד א

קנה ע? הפצות
ר ותורא דרכוליץ סשריסר 1כ1

כ /קט

ס
בננער ששנים סחולר מתנאת1כ 1יצאר מת
קרל 1נ 1כ /קי ג

הרבבעי

קרבן אהרן

תו-ס שם משור הברייהא וכחמשר עשר
לס '1ג א

קרבן שבת

ס-ז סי כ ר-ז עולפת מימץ ק-ג
משמאל כ /קיח ר

קרנים

כהחלהו ש-ס סידר על שורש כיחוד
הוי-ר עם אדנ-י קד א
א ר.יחוד רף עלארנ"'בכפלאותעל

אוח עלר ש-פ קפו א
נקרא
מאסר ס רן ידץ ר קליפה
עורב ג א
מאמר ס ופירוש דן ידץ פוך רסוכך
סאבים רף-ר על אדנ-י כ/תשי' ל א
מאסר ז
ידץ יכ איד ר-ת אחרוש
יצחק יצקם רחל קכא ד
מאסרז ס"יב ז תיקום דיקט! קרוקט

עשי

יץ

תתעו נימין כ /קיח א

מאסר ז יץ ידץ ו4ח 1-מעמןכייקפ

קדישא קע א
ורןידץ מז אותכא .קופצת עמלק נקרא

עשב ב /ארר קמם .ג

ש אפכ-ם ר-ת ד' כנדי כרעד אכש
מצנפה כחוטן פכנסיפ 8ן תקרי 8ה א

(הג-ר)

י

סוף שנשוו בשש!וא ואחד במהסךלד .ר

בני

מפתח הפסוקים והמאמרים
מבחחאצמ=המשר

שש*

י

גיי

פירץ הר"ש

יזמי

מר ע-א עמלק נקרא מלךערד במקס א

,רערהן

ראשית חקה

סי-ב חיבש רקכר ס-כ
אר
רד=רארםלים רוץ סר שמוורוא
שואלץ את

שוכח צד ג
שעד ר"רכד פ-ו אלרי-ם ג'טסריא
רטב-ע בן תשרייא ג ,רעררן
רארבר סי-א עובר כבטן אסו רומר
י מרוכשם כ /קמח ג
עם
שמ
ל
שור רוה9וכר ס-ב מגדלה לבעל תסתכר
0בלד כמקוד סדרר כול ע4נ ב /קורץ א

,רעררן

שעו רהו4וכר פיג רסוס 0ונקאסש קיא
עד שחץ אדםמשיגז-ך דאוריתא3י אם

עלי

 %יג

צא ד

=

רעי
ת=ם-רחישת
9ררת=מסהר
קו4רבמדדחו מ ם ג,אר)

פשץ 'ףן
9ר
כחי
דת==
=ץ 4ית ל ק ן קרפ
שיהר

=עאחהשמ 6מחי
 1ץחן

מלגג

9ר
י"9ה*4תרבחמת9ד9זמלאת=י
ור וקא
ר9
שי חיו
%ית סטן רץר
י א
הא
=*
רחש=

חיב דאי
יד ריחך מ ץ  %שם חי"אש
מתל ת=מ השד ה ת=מ ע"ן
בן כא א נח בו ג

י-ז ע-ט שכנב מד שעל טם פסי
ימנע*
קט,ג

השפד א-א6ם-משהו כ/

ע"ח מץ ינד
4י נעיץ נעי-בשצנחיי

שתמית

לישי
רבינובחיי

משערה סטוק ב ,יר' אור זר אווז של
ג ב ,סר א
0שר קט .ר קפ א דעי
,תר ח)

ט,י ,שמעת רץ %",אל כירש

ע
חף שדת זפ %נס היזחי
רסשייפ'ת ב טעהחיהר"ז סר

שםרע5ר

י

אשיתו הכשיי

=חל

טס

ריח דודאים

*%מתק%גי*,ס

ש *לייאתטצףם שמידם חצה
שטת של צרק וס' ,עער
חסת ס, %מרש ומ מא ג

י

9כעק

נ לגנמששמשיי*תסומ*ו"ם

סך חלקת רש,.4ח

ב

%

ח נאחר%ק4דט%
1% %

דם
י" %לג4י

רקצץ רקכ-ר אדק על
מכלריג
מאי
עבר רגעתן לאדות
ן
עברע ובו בעמ
ב /קש
קויאה רננמלר -1ר נגלות '-ר
'ג
ששיוונ ב /קנט א

מה רלר

משהת מ"ש

ח רג סמא

טעיסלאדי,ה%ש
מיעי
אחר ער גפבא סרער וכ

ט

כ /קטי

הבריםגכי
נדכות

דל חמיות טו עץ,הילי כגס רם-ח
שכא א
רל0תחפכרוכ-ר עלקוחקפל-דמית
כפד ל 1-אוד ומארותשימובהיר
בסנט ב גת ס ד ב/קב א
רמת תמכר,ף וכ-ר כחיבר שמז דת
א ד0ומר נ /טן ג
נאןד,
וד' וכ-ר לכך טסך רכיב שמן ומית
למומת סר מומת ח שים אף חמכר ח
שים גת ס א כ /קב כ
ר אחד ואחר
רראשתד,
מטן רנר
טית ג/ס א
ישן יכ-ר יסח רריאר יש קכ-ר
היאותיטנץ כרנים כ /ס ב כ /סא א
רכ-ר זחת ועובת רמוכח כנמס שתוריר
ממי רחשטושים ב /ס ג
מש ,רג-ר על אות ט שלכי טוכיש
תרן *ורות ד טעמים ט רמ? אל ל1-
4ית של חמכר בן ס ג בן קלר ג
ס' דכ-ר תקם ל 1-נרות נגד ראור
רראשון ששימש לאדם דו-אשה ל1-
שעות בן ס ג
ס' יגר פרשת תושר טסימת בורכת
וחשת רנה למלבותיון 3ן סא א
סימןינד רכהוכרסמיךמועדיבסישיאל
לרקחואליך שמן דתזך כודא למאורדסז
לשטן דת בדעוכר אצוד טן רשבחר ב'
פו ד
רכה הטשךסוףפ'היטהלפ'חצור,
סי
בן קג ד
סיטן רכ-ר מסיכות רספקטיקחואליך
שם ,דת למרשת רסועריםיפז לחסכך
שטן זית טצוד מן רמובחר בן ע-א ב
סימן רכ-ר רד ת4ן על אות ט של כ'
טוב רומיים סעפים ס כצ'ט ל 1-דמו
דחמכר כ/כסלו מכתפ
על ל-ונרז
י נססך בוירד שטן ומזת
סיטן רכ-ר
מד סוכר ח 'טש ומ /3
לסו
קפדכותדכלסי
סימן רכת רחוש רזד לכםיאש תרשים
יאשנו רוא לכם לחדשי רשנר בגימטד'א
ובחצר ותשצ"ג
כנן תקורר ועששת
חלקים לח ג
כשדאל לפנ' רק-3רוכו
עיט
אסרן לוש רק-2רבנ כזען שאתםקויאים
טלרי אס עליכם באילו
פרקיו עילק

יך

ל"י

י

י

י

ים

יי
טפכיי

סחיהם שמו .בן קיט

'

כימטית לרתםאימאברוך1כ1

גי
כלשה הגט כריך כ /קצה ג
9סת ס-ב רלכות חמכר נם תשמישי
רצוד וקדושד אסור לרשוומש כרם
שבת כא שיעור ייכלא דחרמורא' רוא

יא

וי

על רבר' רש '-פ 4ר אלקים

רחום בדץ מסם שכמרצ רוי-ר
וניקוי
כמקוד אלקים בן קמד ג ,רערר)

רשף

רוקח

ד

רחש

י א

טסים קט בעף ח4ג פ ג

פר ומסנר פשע ומרמןיסתיע

ס רלר על אות רם שכגי טוביש ר
היין לרויות על ר פעמים ט מסטרל1.
מיה ,בן קכב כ

דמי=
רקעסיס

רשב"ם

יששנו

חצ' שער כ /עז א
ררגיל כגר הואגר חמכר ג/
שבה בג ס'
ס א ב /עד ג

מסחים קם בסר-ג אכל כוסוכוס סג א
די-ףביצר ר בזמן רזר שאץבית דמקדש
קיםיהדןככלקימיקעיימים ראש רשנר
כחיץ ישראל בן תשרי ב ג
פיסוכר ג ע-כ מאן דסבייא ה 4אם
סש
אי
ר
למקרא קאי בניסר נד א רערר א

ריקחנמי

ס כראקףת א כתש-ך שיוסכם שבתשת
כשאערה כרמזים בצות רהוט דאוריתא
ודרכת וסודותיי ב /נט ג ,רעררן

רי!ב"ן

כראלית ב ז וצאן דשח מתוכו נסח מ

י
שמות

 3ה 'ום רשפת רוא צורר עמ'
רמעשד חומר בר א
סטר רמצות עשץ מצור ז זכור את טס
רשבת כסר זכירת עמלק בסר  /3קמט

כ

ר"ז

שבתלר ידעתכ' שלום ארלך זר רדלקת
הנר וכו' ט ,ב
חצוונ סו א
בעמן אכלת מצד לאחי
פסחים קח אע-ג דנחלטא ססיקא דרסן
לקולא דכא במן דלאו מילתא דטירחא
ענדיק לרווחא דמילתא נח ג
כר סד לסר לא גזרו ,כשכת) בקסתת
רחררר מילר ל ג
סוכרג ע-ב ר-ר אמד אבי סאןדסבייא
א רעדר ן
ה 4אם לטקראקב'בייסדטי
סגילר ס-א בצירות רטסופקות אם דם
שקפות חוסר טישת ירושע ות
סמלר ס-א רסעם יתקע למוקפץ זמו

י

י לחת כבוד
טרח לקרבות הכהילרכי
יכשראל ,וריחדחייבר כומן השוא
לארץ
ב /קסם ב
נררי 0ג ייקפא ראתיא בג-שטיחויהב
לר קרא בן קבס ג ב /לו א
חילוק בקירא שטיפלירא חטא קמר ,ב

מז

רח"ש

עריה ריצד רחורד כחדשדו4ו"4,י וכה
ו הכהני קיט א
יעמ
הוספות
ברכותס-י ס-ד לאסיעשפנוי

עילגי ג
בבריוונ בעמן אכילת טצר אחר חצ411פז
א

פ-ב דשכת סימו ס מר שנשתת מן
יורפו
רשמן ביום רשמיג' 4שד סידרר וש
במנוסו בן צר ג ,רעררן
עירובץ סימו ב רלכתא כר' אלינזי בן
שקב רק בק-ב משרהט סג
סיטן '-ג,בעמןמסירתי9דרכ-מ
י
כסו
מס
יא
מסירם ס-אס' ר ק9ד לסר לאמברכיו
9דחימ על בריקת המן בן קפ
מהד ס-גס-א' .בשנסקריכשריבץ

י

י

פיי

כמג ב /ג ב

על עצטו טין אחד
וילק
מ'
ס1י אם טהר לאכול אם
אכ
ש1
מרמימם ורגש
דקי כירו כזמן רריהן קצ ב

"

ראש דוד

אץ ע-ג אםשיצוריווגים לבטלג
מצותיעל הי ג מצות חלוהירש שטת
מילר מכר שישראלנקיאיםבנים בן קא
ג  /3קכז א
בא כתיילה פף משיו
לכם צאן
י
ו
ק
ו
כקמן מעוכר ובקמן כסף ב /קעא ב
ריש פ אסוד מן ובאר רלא רסר להם
ומים שרן דכרחים לחי רארס ולאדיך
3ל כך הוססת טובד 1כ 1ב /מג ג
ריש פ אברד רסעם שאץעושיןזכרלטן

*

ובאד כ /סד א
ריש פ אהד מן ובאד בנתן קרפ ע"י
תלויהם ותרעומהם מך שאץ 3ן ענמ

ב
כמי כ/סי
זכרלמן ובאד
ריש ס אטור לסר לא
י
ע
ע
רק לעפ' כבות ב /תשר'  40ג
שמז כהד שסח מעם דד'
אמורםעסטשי
תנ"ש כשרפרף של סלך ב/
סיני
תערי מר ב
ס אסוד ד סירם ושבלולב חץ שילם
עלירםעים כןטז ג רצרד כ/תשרי
נס ג ןדערר) ב /ג א רערר
מז ע-ג בקריה אים חמץ למצור אים
קונך כמשיכר לבר ג ב
סר ואתחנן רן י19לח א"1 4כ 1ריברב
 .ויה זמה וצו דלא
אלי ד עוד ויד
מוחרת לחזור בן תשוי כר ג

שי

כ
תרמרן)
שע
,ר

רני

יוארכו

כישר

י קורם חטא עץ רדעת דהי רא
כ /קלז ג רעדד ח
סו במצרים מ"ח רדעת ב /קסג

להג-ר,

י

רק-

טעיוא כ גר-ת שם תכיר טסוגל לרכות
טבחסו .ב
יהכמע ררק4נש ב/

כסל"

21ני

מח

מערכת כ כרן כרן רדינט נצח כרן מהם
בחסר כדן נרול חכמך ג/פנ אידעיד)
מערגת מ משר סור רועות קלף ב
מערכת מ מקוד רכונר טבילה כסקור
לבעל תברבר לךתרתת בריר חדשר כ/
קמח א (רערר)
מערכת פ פדיון נפש סודפדיון נפש
קלף נ

ב/

מפתח הפסוקים והמאמרים
מסכת שכיעזת נר מצור ד-ר תכלוה
דלימוד
שמים שסחינע ל-כשיר גדול סירס שמים
רמחסיר קעג ב כ /קלו ג
רלכות תשנבר פי על חטא שחטאם
לפניך כעירד פר ר"מ שרחוודר רפר מן
רשסר ולחוץ כ /תשרי לז נ
תחלת מס ראש רשנר ארי ר שאגסי לא
זרא אריר ר-ת אלול ר-ריוד-כ רוע14נא
קעא ד ב /תשרי ננ א

ש"ך עה"ח

תשרי מר א (רערדן
עקב ר-ר בעחו מילוי של שבתכגימטריא
ר רערד טו

בעי
של"ג

הרטה רשל-ר ברתחלחו בית אחרט
בענין רזכדת רחורר נעורים גשמים ולא
מכר.עודים רוחניים כ ג תערר ט
של-ר חולדות אדם בית דוד לא לב
לעשות כשר סג א רערר 1
הולהות אדם בית דוד לא טבע ראכן חם
סקצחו חם גולו מג א רערר ח
תולדות ארס דתחלת שער דג
דצלדוגסרד-גי
ודענץ מבואר כביכול כסו
רערר ח

סוף דקדמר הולדזת אדם פירושרכויהא
שלא 'כחוב אלפי! ע-מן ץ ר
תולדות אדם ל ע-ב עפץ רחזיר ליטרד
כ /ארר קטר א ,רערר)

שער רא1תי1ת דלל חלוקת רשערלהיפרף

לח א
שער רא1הית אות ק קדושר ביאור רזרר
עוץ מפעיל תשובר על פגם רשוין ב/
תשרי כא א (רערר)
מסכת חולץ פרק נר מצור בדג-ר ביאור
רפס1ק ונתחי לך מרלבים בץ רעוסר,ם
ראלף ב /כסלו טבת ע ג ,רערר)
מסכת פסחים מצר עשירר דרוש א פסח
מצר נמרוד רוססם לזכותג אבות .צג כ
מסכת פסחים ררתן רשם מצר שסורר
פסח מצר מרור יוסזיס לארשת את ר
יפאר אוחו וליבקר בו צג ג
מסבת פסחיםדיוש ד מצר עשירר פסח
סצר ומרוררומזים אלנ עמודים שרעולם
ע1סד עתידם חורר עבודר גס-ח סב א
מסכת פסחים דרוש ר פסח סצר וטרור
יומזים לשליס1ת רנפש ונוף 1סמ1ן צב ב
מסכת פסחים סצר שסויר פיסקא מעשר
בר-א אוחו לשון וכר קר ג רערר ג
מסכת שטנפות ד-ר במדרש ביאור רק1בע
עישש לחורר סיפר חורר סח ד בן קב א
רערר ט 1ב /קכ ג
ססכת שבועות פרק הורר אור נ-ז נפתית
ישראל עלכנסי רשכינר נסערתגרים תחת
באי קמט נ רערר ג

שער הטיות

גדול דודגד סיגיעז יזחחסייא שערי ציון

תרטב-כ פ תצור אמרו רומסי רחומות
ברם! רמיר מג לר נקרקע ל ד

פ אסור מ ע-ד טפחות אחר ימי
שטפדית רס1כר מרמתם על חי ראדם ב/

יששכר

שאיתות

מחית ס' מ רטעם דנה תמכר ביסץ
ר1איל
י
מצור'האעחברייי ביר מצוד חררליתעבי
ביד 1א
תי כ /צב נ ב /ס  %ב/

צכ ד
כראונית סימן פג מווזד כימין ונר תמכר
בשמאל וכעל רבית מצורו כאמצע כן פ

שער התפיה

י

כסוף השו"ת כיאור רבון עלמין בז

שערי אורה

ש-א ר סוד רברכר ריא ר אחרונד
שבהרס רגכבד ג רערד יב

ש-א שם אדנ-י מקבל מן שם רוי-ר גז
ב
שער ר נד ע %-ע-ב גשרים ב /מא א

,רעררן

שער ר נר .צחק אבים רצד למ
רדסורמללבעישוי
שיריה כל רשעכודים של כל
ת
תחת ידו ורש-י לא בצר ב /קו א
שער ר ני
מ1סןגשץך ליהודא שסמםחנטי
רמליוונ
שער ר רשבטים לסדר רדגלים כל אחד
מיוחד קסט א
מתיחס
לחדוי
ש-ס סר חיש א-רמיוחסלהישכר קככ
כ
שער ר סר ע-ב ירירד יששכרונגלוןנגד
מטן איר סיט קג ג
שער ר סר
תשר .מיוחס לשבט
אפרים ב /כ חאדוי
ש-ר סר תשרי מתיחסלאפרים מד חשון
למנשר כסלו לכממץ ב /מ כ
שער ר סר ג חדודים כסלהיסל .עלסי
סדר רדגלים כסלה לכממץ וטבת לרן כ/
עט נ

שעי ר סר חיש טבת מיוחס לשכט דן
ב /קנז ג
ב/
סר חדש שכס מיוחס להנבט
אשי
קבס כ
שער  1עד בצפוןיש רב טונות 1כו ב/
פ א

,9,צך* זק,זשובה

שער א ס א
בחורר כ' נעזור
תבא
שיבמיןם ר
באשר
רשי-תל
י'ד טבעםמשגת.
אץ
ב /כא כ ג /מר ד

שער נ ותמלא כל רשמות 1כו כ /כד ד
בסופו סדר פר1.ן שש ב /קלף נ

שתי ידות

חלק אור חורר פ אחרי שני רשעירים
צריכץ לכחוג כראש עמוד כ /תשרי לג
א(רערר)

קומה יהרט"ק

סי פ-נ שסיטר  11שמיטת רפחד קם נ
רערר א

שער הקדושה

ש-א זר גל ראדם לקים תרי-ג
לרח-י
מצנות שבחורר כ /כב א (רערר)
ד
ו
ע
י
ס
רמים כאים כל רארכות
ח-א ש-ב
ורתעמגים לאדם ב /מט א

שער הגיג~ים

רדמר 'ח ,ץ ,זד כל ראדם לק-ם תר'-נ
מצות שכחורר כ /כב א (רערד)
רקדמר ץ דרש ר1א כטייאר ב /קנח ד
בסוף דקדסד ץ ד חלק' פרר-ס ננד ד
עולמות אבי-ע כ /עט א ,רערר)
סספיחין ם ד
דקרסר 'ח רחים
רערד כ
לכנם-
רקדסר כג טעם של חימש רקבת רוא
מפנ' שנרנר רג1ף מן רעולם רוד ב9 /ד

ב
פרקכג .לף מד סר
גבויות שלרשוים על רחסר,ם של רכדמם
ב /לר נ
סב רינת דגברר רטט-א עחד כמנעים
טובים מעט שעשעם עחר ד"א חשוב
כהרבד שעשורהיטים בזמנירס כ /צד ד

קרחייר

לךנביר

,הג-רן

שער היחודים

לר 'מי רש1כבים מסוגללתקןע1ןרירית

ב /קב ב
פ-ר הפילץ דר-ת מסוגלים נשד לךשגת
רחכמר קרא ג
פ 1-יחוד לךרחיק רחיצ1נ,ם מחורר
1סצווג כ /קג כ

שער הכווזות

דרוריי

י

ר"ד

סוד כ ימים

לג
עב משד זיהא

דד"ר

כ בתי

דבש 1כו ב /סו ג

שערהייקופים

ישים סז י-ת אד-ם אדם רוד מטרח
קלו כ ב /מ,ד כן
קנה"
ערלים ג ט 1כל רחורר שאדם לוסר
בגמדו רשע לא תדידליצה ואדשניובו
ב /ח ד כן כר א ב /עד ג ב/קטב .ד
תרשום צג טסת לבש אוהדת 4של ששל
לף ב

חלקי רהורד פרי-ס

ביקדסר אתש
קכס נ
עתש מץ שאית מאמץכנמירית קלט א
רוו"לף  -ואתחנן פרר-סרחויד סח א
רערר יא
מצוצץ ח א
עקכ עיקד רברכר

לבתי

לף ג
עקב .לסר נאסר בשר לארר-ר לו א
עקכ עסק אכילף ושתיר לברר ררצוצץ
קם %ד
עקכ מא טעם רבוכות רוא לביד רטובמן
ררע ב /מ א (הג-ר) כ /קל ד
עקכ מו סוד א-ל רף-ר מ נ
עקב סוד רבייור ר1א כחי חכסר כ/
קלו ר
ריר רמתן צדקר דרגא דדכורא משפיע
מ כ
תצא סכ ע-י רקידוקףן מתן
רתחןפסאסויי
רסקיף  -וע'-רניש1אין מתן אור
קמ א (דג-ר) ב /קלכ א

שער הפסוקים

לקעארי

4ה ושמחולדראש .תעשתאלול

מא אסלדודיודודיל' ר-ת אלול קע ב
מר כרחכתי רשם אמ רפשת ואס אחרץ
שרשמות לפסו ולמחייו במסטויא אמ
לח א
קרעי כיאור חנם נסכרתם ולא בכסף
תגאלו נח ב

חרקיםצב .צדיק
קרח

ב /לא ב כחוחי

נפרח סופיתיבות

,ש,צר ו-וה"ק
ת"ץו
יי
בבה-
ושפר

ת

יט תשובת ר-ת תעית שן

המפר בן בו ר ורערר)

שער גן עדן

א שסיטר שסיטת רפחד קס ג רערר א
לכ (דדר אמת פחח ד דיך ר ) טעס'ם
בכתר נקודות כחכמר ב /כ א דערר
אזרח צדיקים דרך  1עמן רחזית אלף
לשלף ב /ננ א ,רערר)
אזרח צדיקים פהח ג דוד ב לא ער
הושוו בו סר %
שכייר צר

(רעיר) שישיש-
ו ע-ג ,מלכות שמיס
בו ולב

נערי

ג

4ש %קריש%

שפצמי

ש %-פ-ו צמךרחזהי%לךואל-ף בונו
א 1רצהר)
ש-ח 4ורג שקציביבי ס %-4 %-פעמכן
השוץ ר
קר-מ סופרר

ויי

יירייוחות

פ הצאמפחי-תמצףםייו4תיםחץ מ
קע א (רג-ר)

נבבי

שיטה טקובצת

ב-מ קח לנבי בן ל 8שיך דיבר רבם
מורא קמר א

שישי הבבורים
שמ
יא
ש*

חד פ ס ערשראל עידור
 6ה * ז ץ ש א מר

=ת

אן תא שם %

מת גא ו *

ש א

שד חשד

ועי

ק
מ=
מ שג

א ת פ ה ש י קג
א  9עא
ת א  9ר תא
%ח ח ס%
מא

=א

שתש

=

אא ה

מ נ לשי *ח
י

שבות עקב

ה ו * שישת8הה
9ע ט ץ
ש ח * ק*

"י

מפתח הפסוקים והמאמרים

י אפונה
,טביי

מש רג שנ* רב שער רראשק ח-ד
כט לא א דערר ב

נתיב ררמעי חקירר שיאית דעין אם
ראור יורד מןרעיו אל דרכר רנראר או
יצרוך כ /קו א רערר נא

,טי",ן

תומדות הקב יאף

יקטקטכנר

מ ר-ד 'ב כשמש"צ
לאדםהואהדד
בירבר
אקד
חוב נחפש לרמציא מרע
כמסבר כאויר רע קיר ר
סרקא? מקץ סליק בץ תקוווה ב /ק ר
לא

תוכנן .זיבולה פ"8

ששאח כמקץ סימן צג אם חל תעמת
יןץר למחרמן זקן
לביון ולכאן י-ג מרחק קער ג
חט ב /לר

עתי

תשובת הרס"ר
"0ן ז שטחי לרכיא יאיר סיסיי
האיסופים כמד שגושרך לרחק ב /עד

י

תשביץ

תמם מעד עכבי מה אוחזת קריות שכה
מכאן פגש -רבים נוסר כשבוג כט א
ח-כ 5ר ער למראיו מכרבל על רנאת
ימר ובו כ /קלו ג רעה א

תניא אברת התשובה
מאי מצא רתשובר כ3 /ג ג (דעיד)

תפארת

פוק  1יד א
יב מר שרמצודריח
אי
ררב
של
אץ

4גרעידיג

תוס' יו"ט

ט-טת ס-כ מ-ד חווצ לשץ זכר קד ג
כרכות ס 1-מ 4-נהום למר כריכת רחורד
זוטרים ברכו את ר ובם-בתדמ11ןאומוים
אלקים ובו כ /מ 4כ לט ג קלר
ג נו מ4
רמחי פ"ז מ-ג כיאורבמסדקיםש"ש בדם
סלת אהרון  11קד א
הנמות שי"א טו"א סחם ר ,אליצור רוא
אליעזר הגדדך ר אליצור כן דודקטס בן
גב ב
מלץ ס-ס מ-ר ,דח רכהוכד'אליצור דוא
.א
ר אוטמר ב/ננ

שיך

אבות פ-ג מ-א ר-ר אהד תיכף כשעצא
לאיר רעולם קשור בו רחסהץ י כ
כלים ס-ג מ-ב טכיא מברח רטררי-ק 5ג
ר

בעשיר סוגרות וטף .ב /ל ג
פכ-ד תיבת עת כמקראי קרש רוא דזמן
שבץ רעכן והעתיד בן לח א
מרר-ל פוק מ-מר וככתיורד אל

כיאור לשארית סזלוצ קשר ר

ב

סט

י

י

רחוג-4

תורתהטיה

ח-א סור 4-על ממם של
ב /ער א
*רם"יורת
סגריר
הסחו"
רמזו קרב,יסח ח-ג פג 4-שלשר סטן
קרניותיחיד שאידו קרבן לצבורמרמזים
לחולשךזבנים דמהולקץ בהי דאדם סח

711

א

תסים דפים

דיאך ס-ר ומשכחו כל מוראל
ימן
טמן התרמזר נט ר ב /סו ב

ק=

ריי

י

ע

יששכר

תוכןהענינים ,ח"א

8*4

תוכןהענינים
חלק א

דיגמא ס-א יב  3ס"ק עירושו קודענין נמצא כמאסר א אוח יב רנמצאכיף ג טור ב

5חמף השמצת
ש מצה" עפא השבא)

(כקדדים נשג 4יא
ממר מהו שכת שמא יקוב-ה דאיהו של 2סכל
סטרף ואסוך להזכירו בסקוס שאשר לדבר דטי
שלאלצורך ד'סילואי הר'וג
הורה וגכק
גכייסי
אה"לראילההז
סדיאשב-ה.
טילחר

ב-ס-א

ט-א-ב.

שכת בגימטריאי-ג סילואי הריה שבת כייסטהש

רקב-ה ומ שמוח הריהשהי-ה
מ-א-ג-ד

ב-ש"כ

עוד מהו שכת שסא רקוב-ה דלכו-ע כשכת חתנה
צול הקניה
וידה והתורהכדלה
מעץ

שיחתי

נ-ס-ג

מסף פסטר שב"ח על מספר תור-ה כס"א כמנץ הר'

בעם הסופחים שיחץ

אדד גחוך קוב-ה חיכעח"
שגרר ושכתנוסף על סספר רשף (שעיר) במנץ א-ל
הר' אדוץ נרמלן בראפר חיבות וסוסי חיבחז ום
השקררכלו השמים
ב-סיג
ס-א-ר

ודכתבגיסטריא קשוא רמ"א קדודותציצוסו של עם
השכת ממתיק הרעים סדעא קשיא לדעא רפיא
ובשכתנרחההיעפר
ב-ש-רד
מ.א-וץ

שכת כגימטריא עצ-ס כש-ר מהאר" זיל

ימים

מעץ

רטץ

דד-ה עם א כחעתלאה דעאקשיא סוךעב"דםב
יעםנ:
,
בחינת רחלד"א רפיא מז כשיר וטיחוק 12מהם עא
השיופר וכמזכתנדחה דקדושהובתרסו סמת"4

שנת הת זכרק למעשה ברסקיה מצ-ם והוא סטוגל
לעסוק בררן דאוריתא במצווה בראשית ומישה
נא-כבה
ב-סיר
מ-א-ח
כזכת כחעח אהדה לחבקה בויחיש מאוךכלב העף
ג-ס-א
מערס

זרד-ד עור-ב בג'מס שכ-ח קליפת 'שמעאל נקרא
נקרא צורב
זחיר עם אירס כערב
שכתראולקליפתע
באמצןשימתן להםיום
רוםאירם דוא ום א יש
שיק 1כשס42םדק השכת טכטלק ב' הקליפות דגיך
ובזה מבאר הגמ' אלטלא רומת ישראל שכת ושאזה
אץכל אומה לצץיסלחלשלוםכוץ
ג-טיא
מהרי

קשח כמם ג' פעיכם בוכה וממש סעס 2לאשוח

רמם כשכת ובאכילת האדם דגנם כשכת יצורפו ג
טצה7וחוס המשולש לא במהרה עתק
מ-א"א

ג-ס-כ

מאסר חי"ל גס ששכח היש סןחה ביאוך
ביאי
מאמר חז-ל טההיה העולם חסר נגוחה ג ביאוייס
בצרן תחשר וצורה א ימי החול -שכו 7ב ענותם -

ישראל גשקיזז -משחז

ג-טיב
יח-ס-נ-ד

מ-א"ב
ס-וץ

כזכוך ברכתהבוילה כמו ע" האודוהברזל החמשךכן
מתעוול החומר כנגד הצען ת-כ"8נזהוים מליוץ
סעדלי שכת לעכו"ם כוסח סוכל שכח סם חיש
ששראל

ג-ס-ד

שם

מן שמירת השכת כרפףיבבהיראה כףיסו החול
ס-א"נ

-1ס-י

שזכת בגיס'לקי-ן מצויר כי כשמירת שכת מהקנים
פגם כץת הלשץ וביית המעור והוא זמן היחוד
ומטר הגת שצתת ח-חכלילי שטד

ג-ש-די-סיב

ס-ארג-סוית.

בביאהומןלהתייסרותהעוד-ו מרכבת מלכוחשסיס

-1ש-א

ס-א-סו-ב

ביאוך כמאשוהזוהר סהויכת שסא דקות-הכנ-ל

י-ס-ב

סיפוח-כ

ג מניחר שמוח הר" מכותש כנגד -ג מדוח שלואשיט וי.כ חדשי ה2יטץ
שביקש מושהלדיש" החיסר אתדו-2ך

עם חדש העיבור ההן

ס-א-נ

-1ס-כ

שקב

כל דברורה שמוחנו של הקליה ותלמים כשם הף-ה

כנאמרכועדהגוף

ייש-ב

ס-א-נא

ביאור

כמאטר הזוהר (ח-ב צב רה)

שכת יסא

דלכ-ע כשכת טצד חירה

דאוריתא ע"א דגשמתא
כחורשסיףישבתבגימ'בטיק מזל חאוס-ס
ס-א-גא-בה

י-סיס-ג

פצצן במספרקטן בגימטויא ט כסו אס-ת וכסו הר'
שטותעיבס-ג סנהכין
ר' ס-ג
ס-א-נב

מאטי

=ר

ב' מעמןתוס' שטה

"שהל ת ק ן ש א מ ש מ מ ט
מ%
הי80ת סהראף להעה ל-א שעש
ד-ס-ג
מ"כ-א-ה

ביאור הפשעהעירד הוט-ה להנחיל לכלצדיקדצדיק
שישלטט.
ס-ב-א

-1ס-ר

וביאור תתסרטז-לסצימ בכל סקוס החוטפותמרוכה
צל העיקר שמעשה השי-ח עם אורבע הוא כאהבם
שלושים פענחם עתר מן המגיע להם ,ופירושהפריק
ומכת יששכרידעי בעה לעורם וכר ופירושהכח"כ
יששכר חמודגרםזכו ררא מנוחדכי טוב
ייטרד
-5בז
ו-סיג

סקרך

כיאחיםנוספים בצוקשישורחוס' שכתלפי הארת-ל
וסטאר הגם (סכילה 'ח) שהקב"ה קרא ליעקב אתל
ע-שההחוטץ שקבע לשמתעם התוספות יתלליא
שעח7
י-טוב
מ*2נ

מבאדהנוטח לאתל אשר שכתוכר והפסוק ואמםעדי
וכף ואס אל שהשכת אות וצרות על הבריאד מסק
ל" 8בששתיסים ועמן השח בתול שניתן לישראל
תפלץ וכשכת במקוםזהאומוים קדחשתכהר

י-ט"מ

מ2ן

רטמאד שמספרן הויא מהאולח ע" קדדשח
המתר
ה
ו"רמהמ-שמספרןנ-כ חרי-א וביאור מאסר תז-ל כופק
אח הסל לפני דאפרוחים השו הצוסוךש בתורה כל
העוסקבהיהיסווק כדילק"סם ומאן דגסר שבוח
כאילו קים ועסק ככל ההורה ובכוחם לברזל כח
הקליפות.וכן ע"מצ"חתפילץ הם מתבטלץ
ד-ט4ב-נ-ר
מע-:נ

הארה שכת הוא ל-ו שצות התצות עם ר עד תצוח
לגלה במוצש-ק ולאלאסיז אז תחעה
רט-א
ס-כ-ד

יבארסהרון נפקאלו סהתחקודהידורמצור ערשליש

ה החם כשבאדכוערןהכדור ס11ה
ומה שיכותלכייר

וכוה מכדר הפסוקי תהלים רוסמוח א-ל בנרתם וכר
לעשות בהם משסט כחובוכר
ו-פ4איב

מאג-ה

2אר עוד טעם לתוספת שכת ושזהו ערן של והלכת
יכסו שהשף-ה מצתן מכל מלאבהו כיום
כדר
כעיי ברא כויסה עם השכת שלא היה ערץ
השבי
בפועלכז אגש סתדיבש לשבות ונצוה לצשזת עם
השנת נהוספות

יק

[,רח

רם-רד

כיאור הנ( 8קיוצה ה ) אעירשהזהרויל על טורס אב
ואם אם יאמר לך חלל שכח לא תשמע לו הלא הדץ
הזה הוא בכל המצות ולמה פרט שכת דוקאי ומבאר
עפ"רבדי החיד-אדהיכן שהבן כברקיבל עלע תוס'

שאפחןוסשטן2לחשאע*
משח

רדיד

הגש (שכת קט ) ארית לעולם ישכים אנט
מהאיי
שח שכת אע והכיס אח א12ר ינבאו שההמן
ל

בני

שנן הענעים ,ח"א

דם
לואשבוכצ  9 9ט ת חת==ץ
אם ח
ל"לי-
םכשרש
ם-כ-ס

ם

ויסיד

כיאור הנם מפני מההגרים סתורם בש?ה*ז

שט

ו-ט"ח

יכי

בעמפייחש:א ואתמאסתרומ"ם*
תר

שי ח* מ" מ=9ע*ומ==

דס-ש

טהך4טע*י

כיאור הגם (ר-ה ם) סוסיפץ טחול אל הקודש
שעיתנכללדרך שקרבודך אבתה
סוע

מאמרג .פשטן כרכת שטת

דס=

בישידסו,רש (כ-דפייא-א) כרכת ה'היא תצשיר ע

נושכת שר הפז א' נכף ולא ידךי
צ,ב שצצו כי
א

פוזרה השכתהיא פמירר חף-ה הצדך וכר חד-ו
פוזמת השכח ללאעצב.
ס-רא

דס-ג

כיאור הפשק טש אלוקש לעשות .דהאדס צו-ך
לעמוקבנציה סלאנה או גה9א ומזע הזקכ-ה ממציא
לו שעמתו וכיאורהפשקים המהכמה ח~ד',כולם
כחכמה
שכירך השרית אח עם השכת כורכמה
%ק "פ בו פעמה בשפע כ 4עערה ,ס"א-ככיסי
ראכל ולכן כתב המרס"ל שלא שהמח כהב הפילץ
דר-ה שאזםסיוד מהדן דראמה תרמים אלו נשתלקו

יי-ז
ישית

הא"עיזומה

ס-נ*-

וימ-ןלד

ר
קלשונך
ונרשהמ=
היה-ץ ביכתא לא 9ר-א
באתר ק מ א
שטל9צממהי
תדעי
ילקוצר"כיוז לגוהץירגזי להם בנגזם 1-רוהר בחשת
רשולםישסלע .הברכהדזקשיפבי51ולקן י~)כ
9מז בך 9סרשז ]ד"1ר
בך רמש יפ
פהנד
כממ
כתרהועםה
6ן
ומספיןכספץ
יו
שג
ימרים בשכת
כפ-
ותנולךהנף

גשי

ס-ג-כ

ז-ס-ר

מאיהמדיש וק1ש1כמןשי
איודכוכלעיקר
ד
דצה-ק ש בשלח וכיאור הפשק 5גמ ממסי
עפ-
כ~
לב
ד
ם-להםמן השפק רמזק שכתקודש
סע-ב

כיאור
ר יצאק אמר כרכו כעריפה וקז%,
ה
פי
וה
במקוששמדו
יאור החנא דכי אליתו מפני מה נסמכה
פרשת ציצית למקושש יבאר הכיפי החיל עי
התפילץ זוברץ השף-ח שואים סלפע ובשבתויא
עש הצ55ץנ

מאי הנס תיללפי דודי החיד-א שהזרץ במצוח
לא שייך
דיבק לסימר טעגח א"כ ס' הקדסגי
ואשלם וכשקסילואיעציות ו9מנ
מ"כייח
דטיח-נ

ש*
רז

יוטיטכר

ח-ס%-

כשניך

ח-סיג

בירוד המדרש שם רא"א ברכו בצר שנרצת שאמת
מתכרמם עהר כאורם מכליפרז הוטל והטעם רקראו
לגר שבת-שלום,כי נר שבת היא הכרכה ולא פצא
הקברהכלי מחדק כרכהלישראל אלא השלום
מ-ג-א

ח-ס-ר

כיאורהזוהרחדור שכקררותאיצפרא ססונלשחוזקים
הכרכה שסברכץלאישושראלי כיאור הנס שבתדנר
שכתאיםמדאוריתא ,וכה18רהגס למהגר שכתעדיף
מקידוש העם וכיאור הגס' מיכאל שאה;
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כמו מוערים וריח שהם קרוש

כחו-ל
סהרכ

עפ-

ייטיטכנר

תוכן הענינים ,ח"א
מאמר ה'עירותי שכת

בי-ר כמבואר
'כ-ס-א ג

יחו

לסלכורן וששילח שכת פעולת העולמות
כיאור
כיון תעשרח מאליהם בלי איחערותא ילתתא משא"כ
כשאר ימים חמנים שבאר מה ריב האיחערותא
ילתתאלפני הכויצה לכויאח רעולמוח וגם הההכנה
לפעולת שכת בתוספת הוארמיכן אמזערותא
עמס-ג
שם

כיאור הנוסח כתפלר וקידוש זכר למעשר כשתרח
וביאור התז-ל במע47ה כראשית נמלך כנשמוחידם של
צדיקים תחלה ,וביאור מחשבתן של כהראל קרמה
למעשה טששרח וביאור טההיר העולם חסר מנוחה
'ב-ס-ג ד'ג-ס-א
מה.כ

במדרש על רפסוק עקב אשר שמע אברהם בקול'
רשמור משמרח' וכו' והורח' ר יתחן סרי-א
ר-ל עירוכי חצירוח היר יורע וכו קים אפי מצוה
קלה שכע"פ יכפר ב דרכים למר לא אמרו קטם
בעטןב' חצירוח ,וגם המדרש שהיו גמליו של א-א
יוצאץ זמומץ ,ולמה לא הושוו לגמליה רריפבןיאיר
שלא הוצרך לסגורפיו וביאור הפסוק והנפש אשר
עשו בחרן
אפף

יי-ס-א-כ

מ-ך-א

ביאור רגם אץ אנו מברבץ על מצוח ררכנן אשר
קדרתובמצודדו וצום
שם-סיג
שם
ת
ס-רז

סיי

עוד ביאור בפסוקי סכל אלוקים כעם השכיבי וכף
ששכות וכר מכל מלאטצ יבאר דהשר-ח צוה לשברת
ממלאכם רם ועבייהם וכך הדו מסח כרכת ברוך
אשר קדשט במצוחץו ככלכול מצהתיו אשר רוא עצמו

במחן הורה כחיב קול גדול ולא יסף ומתרגמען ולא
פסק ,ופירושו היסך הפסוק יכאר רחרווידו קשוט
ביאור רמררש כל מר שחלסיד וחיקמיהילחים וכף
מסעי והירושלמיוהיו הסברים שמחים כנתכתן בסעי
ילא רמ"א כאוריתא
שם מק-
המ-

יבאר הפסוק מברך אליקים אחיום השביעי ומאמר
חז"ל אץ רברבה שררה ברבר המרוד והסנף ומאמר
חז-ל אץ ברבר שלמעלה פחוחר מאלף רדשפעה
כע-ס הוא כפי רכנת המקבל משא-כ כשכת הוא
כגזלנםברכהכלי ננול אפי כשאעומוכן כ-כ ,הדו
אמים ז-ל כל המשמר אח השבת טתנץ לו נחלה ב4

בכלזמן ועקץ מתגלים חידהטי חורה
חכמי הרוד
כסו-א כפ' שורש נשמהו יכאר תסחע-
ברכת רתוכה
אוגר כתר בעוכרונחן לס וכף והפסוקיםרפים אחר
כהיכ נעשה ונשמע ופעם אחרכחיב רק נעשה וביאור
הגם וכל העוברעל דבר' חכמים חיב וכר
שטט-ס.ו
ס"ד-א

ע ס-ג

יכאר המררש ר ברופד ברי-א אץ לך כל יום שאץ
הקב-ה מחדש רלכר בכי-ר של מעלה ואומריתתכני
כך רוא אומר וכר וכה והפסיקתא כשטלר משה
למרום שמע קולו של רקב-ה אליעזרבני אומד וכע
וכן כיאור הגמ חגיגה אשכחיד רכר ברשילדלאליהו
וא-למאי קעב'ד קוביד א-ל קאמר שמעתח" רכולהו
תנאי ואמוראי ולא מר מאיר שלמר חורה מאחר
והפסוקוחו"ד -כקשומפיהו
סרס-א כ
צ

מקימם
מה-ג

יג-ס-כ

מצוים
שם

עוד ביאור בפסוק מקיש אוהו ,בחכמת רחורה ,עוד
ביאור בפסוק כי בו שכת ובו לעשות וביאור הגמ'
רמוחר לשרות ר' 1וסממנים מע-ש והם נישרים
מאלירם כשכת.
מזר-ג

ע סיב-ג

ביער בפסוק,שמוח לא-מז) ושמרו בנ" וכר לעשוח
אח השבת
דברי האור החים שמאז לחלח
עפ-
יום רעולם
הבריאה נמשך ק
שומר' שבת שיצא
מרכת אל רסועל שוב ששחימים
ע -לרודות עולם ועי-ז
'צולק לכסל קל רגדרזחכיון שככל שבת מתחדשת
הבפיאה
ס-דיר

ג ט"ו
י

ביאור מאמר חז-ל כל האומר תטלו כאילו נעשה
שותף לרקב-ה במעשה כשאשיח ופף רפסוקכי ששח
ימים עשה ה ולא כתוב כששיא וביאור הזוה-ק כל
שולמני רוגוץ וכו בולהו עיקץ מחפוש כוונת
כרע אלוקיםג רסמוכי

רימסתי
מ-דד

יג-ס-י

מכיס רמת שמוח ר-ק בכוס "ן לקידתו ריום וכלחם
משנה

מיי-ר

יי-ס-כ

שבת הוא כנשמר לכל הזמנים ולכן כמהגץ שסבוכץ
ומקדשץ אחכל חזהוכיום השכת.
סמ"ר

ל-ט-כ

ייבא

יבאר העץ חיםישוחהיחידיכונה לגבול הקודשוכו
וכד"ר להיפך לעשוח משמרח והחיקתי זוהר חורה
שבכהב כחי רכודא ושכע-ס בחי נוק ורם אשר'
תבחרותקרב האמק חצףךוכו
סרס-נ-ד
צ

עודפירוש במדרשהנ-ל אפ" ה-לעירוכ'חצירותהיה
אבררם יורע ע"ס כוונת רארמ-ל והוא להמתיק
הגבורות כחסדים שפיז מבאר מאמר חז-ל בשעת
קדיעח ים סוף היו ישראל טעונים בדץ 1כ 1ועוד
רמשםוצירופ' שמוח ונימסר
מ-ד-כ ג-ד

מאמר ר 3ר פרטן

סי

ס-א כ

ביאור בצבא ,בשלטי נבח-ס מס' שבח) בשכר
שישראל זהיףםכנר מצוהילכו לאחץ של הקציה
ט"ו-א

סו-טנא

ביאור משנת במהמיליקץילא מקששן ווהיא קאי
ובענץ מטחהילקח נר לשבח שכזר הוא קכלח שכת

וע-י האור נמשך אל הברכה וביאור במאמר חז"ל
שדהילקת נר שכח מצוה ע-י האשה ויטעם שאץ
אומרים והוא רחום בשבה
מ"רכג

טז-ט-א ג

משזה ג דברים צדיך ארם לומד ככיחו ער-ש סמוך
לחשיכר עשרתם ערבתםהיליקו אח הנר יבאר בררך
רמז רסמוך לשכת צריך הארם להכץ עצמו להיות
מרכניה לף ספירות וב! קודם החפלה כמבוארבכחכי
הארץ-ל יכאר מאמר חז-לספני מהניראלמתפללים
ואעם נענים וכר דצריך לרחפלל בשם ועוד צירופי
4טהן
מ-ת

 %ט"ד

ביאור הגמ ,שכח לר)ג רבריםצריך לומר ארםוכו
אע-ג שצריך לאומרם כקול שישמעו בכל דכיתצדיך
לאומרם בלשון רכהכיהכיילקכלעהו מעיה כמחו-ל
שאמורלהטילאימהיאירהבנייד
י-ס"א
מורד

לא ישב אדם לפני רס"ר סמוך למנחה כער-ש ולא
יכנס למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדץ
,מקטה שבח ס ) ומבאי תקם גל זה אצל שכתכי
דברים אלו מצחק בערית 01כאר ענעים אלו
עפ-
ם
הברי רזוהר היארע-ל שהם ההכנה לשכ"ל והמע
להדיח הדס בשבח
ת-מץ

סירו

מאר ממ"ק דלי חטא אדם רוששתמבזלףכחנחת

אורכעוד הצכוז'ו 114שנצפךעלהפוךעור לאוד
סירו

ק-עיי
ביאורים בפסוק (כמתןי כס) שאמר משה לחל"כ
לכה והסכת לך כי ה דנתך טוב על ישראל שכן
להעירלו על הטוב רצפק כתורד ומבאר מסח התפולה
ולא נהחו לגרי האפרוח וכו ומחמר חז-ל החדר
הקב-ה רתורה עלכל ראומוח וכר
יח-ס-ץ
מ-ו-ז

וכעמןטיששח"ל חומרוצהור יאה במפתח מ"א--מ
פט
"ת-ט"ג-ד

עוד בפסוק הניל וגםיכארשידיעת האר-ת מחשכות
ארם וחחבולוחץ אעו סחיכן לבחירתו רכול לכחוד
בטובכרצתו
ס-רח

מ!-ס-ר

וכארהחילוק בץ דרגאדחזיץ לדרגא דנבהאד והסטק
חזק ממתהו וכר
שס

הדס-א

'כאר למר הי-א ארה-ט נחושן בפטרה שבכוח
והברכות שצריך לומרלפני זה נתקבלו כתורה שבצל
פה בדישן
מירס

יש-ט"מ

מאמרי חז"ל (ר.ה ת ) בענץ

עוד בפסוק הנ-ל
אם מסקו כר-ה גשמים
עפ -סרוסים וכר (שט ר) האוסר

*.י
רי

תוכן הענינים ,ח"א

סוףזו לסדקהבשיל שרזיה ברררי זה צדיק גמור
שבהכרחיתקיים ה10ב ש

יתקיי

ס-רריא

יוחס-כ3-

ישראל אינו סחרעם אחר ס'דותע של רקב-ר וסק-ם
נרדושעדר
תדריג
ס-ריס

בפסוק הנ-ל להודיע לגר צרק לכל יפול לבו
שהסובה תכלא על ישראל ולא עעיל שוס קטרוג
ומבאר ענע ג המלאכים שבאו אצל אברהם לג
שליאשיה 4כצנק הצלתלוסכזכות אברהםהנם
שםקיסדז3ים ס-ס נעשד וגסכשכיל אוהדם
הדס3-
ס'רינ

שי

שייר

וכיאור הפסוקים הדי כשחה אלוקים וכף הזכור וכף
ףשלח את לוס וכך

והתא-ק כפסוק רפאת ד' וארפא .החילוק כרפוטה
הנעשיה צ" שליה ויי
פשק שמע ישראל שש :צהם-
היום אחהירדן לרשת וכף
הדכ-ס.ר-ב
ס-ריב

עוד בצבץ הנ-לדים שהובטח כתורה לכנ" יעוזי0
גורמים אםבחוקחווכרזהי
ק כהעת לבושש והעמך
הם דיעת-ט התקניט
כ-ט3-

מץ-ג

עוד יבאר פסוק הנ-ל עלפי הגס ש:ר שעכר שלש
וכר אץ צריך לרשיתם ובהרצל ק=-ל תר דצריך
העם צל ההמק רקשא ה ישמע וכף דאט 4הישב
עשאה מעלה עלץ הכחוב
לעשות מצוה ח)עס
עוצנה .והפסוק כרותישלם ר פעלך ובההלים
כמ
יבטילך אשר צפנת ל4ןא,ך ודפ ואתם דדכקי0
טה
הר
כף א

ויא

כ-סיד כא מ"א

ט"ו-מ"ש

עאר בתרגום תנתן על הפקוק הנ-ל עיפ רפוד-ק
שגפשהת הגרים נעקים לבוררם אלנשטיח השבקש
עליך כל
חץ כהדהם
האלהאוו3הקשליוגסוךעל פי דפסוק וב)י
הבויכוח
כא-ס"א-כ

סגו-נח-סה"נ

סכאר שכמשגה לא ישב ארם וכף מרדמז צנק הטמא

אדם מהר פלהסתפר ומלרחיץ

כהשיזיל
מאמץ שאעם
יטשאדם.
שרקדי

ך אדם לוטר ע-ש עם
ש הסשמ :שלשה דט-םיוי
חשכה וכה ע-פ רבדי הארע-ל דהאדםצריך להרץ
יצתובצוה-זלשוה-נולהדליקכוהותוצמ"ה

כח-יג

מ*1ט

3ר סצוה ראר סיטן א 3ר תוכת קראתם חו-ל שלום
בית .רכושנו העמדקוריםלהדליק ל 1-נרחב

כא-שףד

מץ-נ-נא

%ז' הפלא ש

עמים

כשם סהר-ס לטה

מאיי-ם ור-ח בשבהי
אדו
"חק כרכה דאסיעית
בשחל
כיואח ערווה שנתקנד לשטף ומחיץ ב תירהמס
ע-ד הפשקהיהר ע-ד האגרש
פ"-1א-ג

יבאר לסה כשהל ייס כשבת דו"ץ ברכת וזמה
ואומרים של ע"ס וכוללים שכת דדיה ככעהיב
היוםפובלכרך הנקרא מקרא ש1ק4
המבכר

מץ-שיגהאף"

כא-סיג-ריכב-ס"א

כיאור בסררש (שמוח פ-א-כח) חרא ב0כלודט
שמשה ביקש טמיעה שיתן לכנ-י את יום הצובה
למנוחר ולכן אוסוים בשכת ישמח משר במתנת
חלקו
כביס-א

מץ-ד

השבת נינק לישראל קורם סק חודד דהוה כמו
הסכלונוה ששולח החוק אל רכלר לפק' רחתתר
כב-ס-א-כ

פיז-ד

א"י "
י

יץ

א

ח %ק

צ

סטז ר תף  1חח א ף ק
צ תסח מ
,תם לשמח
 1עם" הב"ל לאשת
שפ"
מהיהסכואר כספ' כירך .צחק על רמררש (ביר
עפ"
פ"א-ה) ששאל מץ אחר אזך הקב-ה מוריד נשסים
בשבת דהוה רויאה מרשית לרומת וא-ל כל רושלם
כולו שלו והחו
י
כמסלסלכביכבוחל?יוהזשליוךע"קזב-רהקש
סהסרוץ 4כשחרב מיס-ק
גס
פי0ורקלישראל ומבאררעניןכבויכוח.
כב-ט-כ
מיג-ר

וכזה יתבאר הפסוקים ועתד אס שסועתיסעו כקלף
וכו ור-תםלי סגולר 1כ 1ודם ףכל אלוקים כיום
רשביע סלאכחו וכר ישבות וכו סכל מלאכתו ארור
ברא א לעשיונ

כא-ת"ג כב-ס"א

תף
לשהם ,לך ד הגדלה תרוהמפאיתזה
"%הום רשכתקואו עמא ךאהיתא
רועהיה.
ס-ס-א
שם

ביאור במסח הטנחיל ממ"ע וכף שדורכת היא נחלה
כלי המסק להשפיע סקדושתד לכליטוחעולם ובערן
הוסררהדה
סץץ

נד-ט-א

כערן קרכן מוסף של שיכדן ואסירתכויר כשכ"ג

וקדדשחהי 0במקוםתפל,

ט-מ"ב

מ*דיא"נ

מאור כמסח כרהט-ז בשכת ברצתך דצות לנו וכר
שלא ההא צרה וכף כיום ממ1ורמ עפ" דברי
סר!מיהה הואמירשלכל עה הפצשה
האוה-חסיי

ט-ס-ב

סץ-ינ

כיאור בפסוק מזמור שירלים השבת סוכ להוההץ
לר עפ" סא)ר חז-ל (כרכות ז ) לא הה :אדם
שהדוד להקב-ה עד שכגרז לאה והודשנו וכר
שהודאה באה על חושפה טובה וכמתז-ל (בחנות מ )
ששבת אחר מששרם כעוץ-כ לזה כשטת טוב להודחת
ה! 1סוכה שברא השכה שהוא מעץ טח-ב תמה
סכאר התפלהמענניה לצולם כבוד עהלו וכר שמצץ
כעוטם טעתג העוה"ז
כר-ט-כ3-
ספייר-סו

יל

רמז בפסוקכי כיום הזד יכפ-ר דד זווועתליבת

במוסףריבת מעמיה לעולם כבשינחלו פעמיהודים
הדש ואר-נ נפש קדדךטיפחה
זט יפ
רישוםע-פהז
יכוי וכף חכארהגמי הכל מח-ם
כארםב
השכתהו
כשנת רכעיק לכם רכחיב וקראת לשכת עונג והלא
אית זמן כיידר השפצחת ולכמירה סהר"ןי שלא

גג-ס.א

בד-ס"ד

שם מעיד

דדמהר כרםיכופרלו עץקיי
מ"דו

שם-ס-ג-ד

וכאר הנוסח כברכתיצר שכחיחנולו וכר לא אזור
שבת וכף ,עלפי סה שפירש הפסוק אם תשרב משכת
רגליך וכף והזחה-ק שבת שמא דקוכ-ה שסא דאען

שלים סכל סמרר .רכלהפירישים וכמד ענינים ווזץ
עילאע נכללים בשם הקדוש שבת והיה צדיק אחר
שירה כותב שם שבת כקמיעוה לשמנתה סוגיים
יע-ר אמרם ז-ל שכת קוכעח למעשר אם" באכילת

עראי

ס-רז-ח

בג-ס"א-ב

כא-סיב

מגידו

מעז

יעטעטכנר

נב

רמךכנוסח הנ-ל תפארת עמרליום המנוחר צנו -4ן

ליום השכת להרץ קנטור הרירים .הדכן מצען
נסקרא שקרא צנו אאטם וכארו עפץ רבוי המגיד
סטעא-מש זצ-ל במאמר חז-ל כנסיץ דעסף ,ףבא
הכיתה לעשות סלאטע ויעה רעקמ של אכת.
ודהוה-ק דיצקכ אכעו תיכבה לסרת חפארדעולתעשין
דדוא לבש כצפרא לא לבש כנמשח ולכהוין תר
מ"דס

נג-ט*ג

עודיבאר ע"פ רבדי הארש-ל לסה נכל תפילותיו-ס

לכל
טסת תפלה אחה חו
תפרשץהפמסמווקסיףם ווקברשאכתתתוהי
ח
לשכתצוג
יה נוסח שנוחר
קל
וש
ת
וכףאזתחצנגצל ד' וכף
שם

שם

יבאר ספארי חז-ל לכו"ע כשכח מחגהתורה .נמשלו

לאכול ולשחוח בשטך
מ"-7מז

כיאור רתדאיז יעקב

חלקו את נחלת שי-ז

יםליהדות מרוטה-ב.
שי
עא
וש
ועוד-כ וכף ואך אער
שם

ס-שדא

תץ הנסי כל העולםהה :חלף המסר עד ףכמיץ וכף
רשראל רצילו אח רעולם משורבן חרצף קי-ל
המדלסזוסו שליום וכףלעצמו ר11ל
ש0
שם

וברמוי הזללהיל
לכם זישראל ע" קבלת הוטיה

מחץ 0כנוצרת ובשיית רוצען

השלם ססנבה

והתפלחם הצולו

שם

ש0

כיאור הנוסח כמוסף תכנת שבת רצית קרבנותיה
הריה-ק דקרבגותהמופיתן שבצהזפתן כשתא הם מד
רשבעה רועים דמתושדן כחו-כאן וכל עלסא וגע
כששף דרוכת הואננדיסף המושךמן העץ

כה-ט-רד

סץ-סה"כ

מאמר ח' טפחת שכת
ושהוא עתרצון
(במאסר זה מנןא עשרים פירושים עה-פ שאומוים
בסרחה בשכת לפר משוזתהשזן.ואזי תפלות לך ר
עת רצק)

נד

.י.

תוכןהענינים ,ח"א

מאור הסעה חמן צלופה רטנחה בשכת נקרא עת
יצק כמובא בזוהר (ח-ב קנו) עפ-י רבר' הרה-ק
רס"ממרימנוב רקאי על ישראל שעלובמישבר כרצון
הקרום וקדד דיה הזמן של התחלת הבריאד ולכן
אומרים במוחד כשבת ואש תפלתילך ה עתיצק
כה ס-ג
ס-ח-א

עוד ביאור פסוק ואני תפלתי וכו וינוסח בהלל
ודסק-ך צדיקים עיר וצתך ולכאורה צריק עושר
לפ' דדך וחסיד לפנים משורת הרין ואיך קשרם
ומאמר חז-ל כפסוק ולעברו בכל לבבכם זו חילד
ומאמר חז-ל דדקב-ד מתאוה לתפלהן של צדיקים
ודפסתן כעת רצקעניתיך
ס-ח ב

כד-ס-ד כרס-א

מאמר רז-ל לעולט 'סרר אדם שבחו של מקום ובח"כ
יתפלל ודר-מ פקודא וכו לספר בשבחא ריציאת
מצרים קוב-ה פר'וכו
ס-ח ב
כרסי
עור בפסוק הנ-לוכיאור הנמ' רכשארם מישראל בצער
שכינה מה אוסרת וכו המתפלל שיושלם מסרק
למעלה בטוח שתקובל תפלחו
בו-מ"כ
מ"ח ג

שנעת רצק תקובל אפילו רתפלה שמתפלל לצורך
עצמו
כרס-ב
ס.חג

שמפלה כצחיצק אק צורךלסיוע המלאכים
מ-ח-ד

כרס-ב

בפסוק רנ"ל יפרש רפ ומבני יששכר יורצי בעד
לעתים וכו תבאר רחילוקבין שבת רנאמר כו קדש
ליו-ט רנאמר כו מקרא קרש ע-פ כהבי דאריז-ל
יבשבת כאים מוחין רחכמר מעצמם וביו-ס מוחץ
דבינד ורמוחין רחכמר בא ע" מעשינו ותפילת'נו
והמצותהנוהגים בכל 'ו-ט
ס-ח ר

כו ס-ב

עפ ' רמובא כע-ח העליר בזמן מנחת שבת ערבחינת
כתרוהזמן הוא עתיצק
ס-ח

1

כו-ס-ג

ביאור דפסוק רנ"ל עפ"י מר שפירש דמשנר באבות
(פ-ד-כ) הוא ריר אומר עז פניט לג'דנוט ובשת פנים
לג-ע 'ה-ר שיבנה בידמ"ק ואיך ימלא לב האדם
לבקש עלענין ביהם-ק רלא זו עזות מצדו וממשיל
ע-ז משל נחמר ומסיטכי בעת רצקיוכל לבוא אפילו
איש עני וחוטא לריכל המלך ולבקש אפ" על דבר

גדול

מ"חז

כרס-ד

המובאר
רבעש-ט
עור בפסוק רנ-ל
ירס ושאק
עפ-עלת רנעשר לאיש
בענין רתפלר שריא פו
מתלמה-
בזר ח"ו שינוי רצון רק כל זר היה נכלל ברצון
רקרום ויבואר מאמר חז"ל תנאי החנה רקה-ר עם
ריסוכו
ס-ח ח
ואני תפלתי שאנו אומרים לך ה
שלך לבטל מרת הדץ לחסרורחמים
מ-ח-ס

בז ס"א

שידיד כל הריק
כו ס-כ

י~ט~טכנר

בפסוק הנ-ליבאר המשנד הברםיוצאיםבקשייםחצי
מלכים כוגק וכו ,רפשוטי בני ארס יתנאק חובתם
בתורה ומצות ותפלד בכותתם לעשות נתתרח' לבורא
ית אבל אלו אשר חלק לרט רשי-ת בבערצריכים גם

לכוק אורות דספירות תבואר המדרש שואלק לארם
בעםדיץבניצפית במרכבר
בז-ט"ניג
מ"ח-י

בפסוק רנ-ל יבאר רקרמת ת-ז שאמר אלידו רבץ
עלמין ראנת הוא תר וכו רר מילואי שמות והכולל
המאירים באבי-ע גימטריא רכו"ן ודף"ה פשוטד
מאחרם

ר"ח-יא

כרס-ד

עוד בפסוק הנ-ל עפי חקירת החוקרים שבכל פעולד
המתבקשת צריך שלא יהיר מניער מהמבקש ומצד
המתבקש וכעוץ דמבוקש
כח ס-א
ס-ח-ינ
כפ דג-ל יבאר ישראל עלו במחשכד וכו שנקראו
ראשית ראר סימן א ולכן מאז ודלאר הוקבע זמן
מגחה דשאתלישראל דווקא לעתיצק וגימטריאות.
ס-ח-ג-ך

נח ס-א-ב

בפ הנ"ל יבאר דגם ואר-ח אר-ה לעולם ירא אדט
נודר בתפלת רמנחד וכו דאזנענד אלידו רכתיב וכו
להורות ראפי' בחולנענה תבארה"מ שרכשפים אעם
שולטים כשבת
מ-ח סו
כח ט"ב

בפ רנ-ל ע"פ רבר' דרבי מלובלק זצ-ל דלפעמים
תפלה
נענר רארם רק
דיבור בעלמא שלא
ע-
ע-
ירם
ומ-מישחילוקבינ
מ-ח טז

נח-ט"ג

טעם לאמירת מזמור לדור ר רועי לא אחסר בשב-ק
ובפרט במצודה שלישית עפ-י סר שמביא הקרוש
מדר-ש כשט דפליאה כענקהצדיקים שמעלים נשסות
ררוועיםמגיהנום
ס"ת-ז

כח-ט"ג

ינשר שמור לרוד ה רועי לא אחסר והפסוק ולא נשא
אותם ראשן לשבת יחדיו והגם באו חכמי ישראל
בכל יום ואמרו לרוד עמך ישראל צריכק פרנסר
ויבאר ברמז רפ שלשה ערר' צאן וכו ישקו העררים
וכו
גחס.ר
מ-ח קו

מעםנוסף לאמירת מזמורהנ-לעפ-י המובא במשביץ
(סימן תמת) שמשר רבינו נפטר בשבת לכן אוסריט
כסחנחמים ה רגעי לא אחסר (הגם שנפטר הרועה
רנאמן עכ-זכיון שהאג"ת הוא רועינו חי וקים לעד)
ר-ת ורמז'ט על משה
כס-ס"א
מ-חים

לבוא רכ-א לוגק ממן רף-ה ומאסר חז"ל לא היה
רוד ראף לאותה מעשה אלא כדי להורות תשובה
ליחיד והזוד-ק רוד הוא מרובר למלכות שמים
כס ס-כ

מ-ח-כא

מאמר חז-ל גדולה תשובר שמכיאר רפואתה לעולט
ובלימוד דגרם כלל ופרט נעורר מרת אר-ך שהיא
רפואהלעולם
שם ס-ג

שם

יבאר במזמור שיר חנוכת הבית לרוד וכה אמרם ז-ל
שכנקש רוד מדשי-ת להת-ע וכך שמחללו
שם בדג-ד

ושם

ביאוחם נוספים בפסוק ואר תפלתי לך ה' עה רצק
עפ-י המדואר ש"ש ב מעי הנהגה כעולט נמש
שמתנוסס רשי"ת עמנו בהלבשת הטבע ע" שם
אלקי-ם כגס הסכע תסים נגליט כשירוד המעוכה
שלא כטבע עי שם דף-ה וכעת רצק אפשר להתפלל
עלנסים שלא כטכע (ומבאר את הפסוקים (בראשקז-
הו) ותצחק שרד כקרכד וכך ע"ר הנ-ל)
כס ס-ד

ס"ח כב

עשית איך אומרים
כששחכ עלהנסים בבהם-ז

הרחמן הוא ששד

לע שים
שם

שט כרע-ר

פסוק הנ-ל בסגנה אתר יבאר עסוקי ותצחק שרה
בקרבה וכר למה זה צחקד שרה וכר ,צ.פ חקירת
הסילוספיש שהלכדן מעשה נסים כש:ע ודבב כעל
גור אריה דחה דבריהם כ' יש ב הנהגות מרמזרת

הכריאה

כס-סיד ל ס-א

ס-ח-כנ

רומוכא בחוה-ל בגרר העבד הנאמן שאקלו
עור
עפ-ון דארון הה שאנו אומריט לך ד עתרומן
כ' אםרצ
ביהוד מאמר חז-ל גם ת'אל לא נענה אלא כנכוה
אברהם וכר
ל-ט-ב
ס-ח גד

מאמר ט'

מעלותוסגולותתנגין
כיאור הפסוק תבוא יעקב שלרם עיר ווכ-ם וראפר
תיבות הכארגזירת חז"ל לבטלג מצות שופר לולב
מנילה כשחל בשכת דידעו אשר כח וסגולת השבת
פוצל פעולות המצות ותיקתם למעלה במיתוק הדעים
והמשכת החסדים משא"כ מצותמילה וקויאת החורר
לאגזרו שעולת וקדושה העם אשו
בטקסים
י-ט-ג-ד
סיט א

סש.ט

סוד ב ימים רר-ה ב בתי דעים קשיא רפיא עצם כשר
סוד לאה רחל וקדושת השבת מסומקם המטויס של
שטף ביאורפ' שעכרך דשנים וכר ורשירןהןיסרם
אחדים שאמרה אמו
שם
שס

טעם נוסףעפ-י המוכש להארש-ל (פרע"ח-טז) לאמרו
אפי בחולכי 'ש בוז-ןתיבות לרמז שהואזן ומפרנס
לכל וכש-כ ג"פ להיות כרכר משולשת אומרו כשכת
בפרט בסעודד ג להשפיע מזהותלימי החול וכוונות
השסות וגימטריאות

ביאור ברמזהמוינהמגילה נקראתכי-א וכו' והפ אם
תערב משבתרגליךרכו וקראת לשכת עתג
שם
ל-מ"ג-לא-ט-א

ביאור דרשת חז-ל בפ כוסי רויר כסא דרור לעהיד

כיאור מאמר חז-ל שמש כשכת צדקה לשים ,ע"פ
רכיי הסררש אם תעברו על המצוות אני ססשבן ב

ס-ח-כ

כס-ס-א

בני
משכתות תו עדשיבוא סשףא שנקרא שמש שנאמר
תרתהלכםיראישמי שמשצילה ושרפא
מ-ט-ב
לא-ס-א-ב-ג

ששור ספר קררה כלל הכריאה נחלקלנ חלקים עולם
שעה נפש בעולם יש סקוס
מכל
הסקומוח כשצה יש זמנים שהםפעשט
שר
רק
יד
עתרצ)ס-קו
ם וכןכנפש שגבה סעלח נפש האדם מכולם
שם

לא ס-כ

כישור חקירת דקרוערם שאפילו מ' שהוא מחומר
איזה חוש ואכר ר-ל לאיחסרלו הכה לנכסף רמוששס
הכח והחושדה"א בכלגופו כשוח צדקה סהקכ"ה
שט
ש0

כיאור הנס' כל המעמר פנסן כרלכתו אפי' טורד צין
וכר מוחלץ לו וביאור הרמב-ם ומהו תשועהיויבת
החמא וחוסה על העברובו מעיד עלעיחיע תעלומוה
וכו שגא ולא נאמר טז -אתרעו למשווה ירעו,
שכאר קושיהם של דכסף משנר והלחם משנה ע-ס
רברי הרב דאלגד בגס לעירד לבוא יאמרו אומות
העולם לרקב-ה וכר וע-פ רמדרו 4עד-פ ח4מרהם
סצווד וצשיתם זוהם
מיםג
לאים-ד

יששכר

חונןהענינים .ח"א
נקראק כמט לסקוס חב שמחל כרחץ מהל והעדות

ששראלשנקראים כמם הוא השבת תשה מסנףרב"כ
סעף מהיאסר הרה-ק הרכי מלובלץ וצוק-ל צה"ש

נחת
וכף (תשורנוסף כמאטר חז-ל רגיל כל
המשמרשעי
פ
שבת כהלכחו א "9עוכר ע-ז כדור אנחת
משהלקלו)
מ-ס-ו
לנ-ס-כ-נ

כיאור הגס (שכת קיח) כל המשמר שתנץ כהלחש
נישנץ לו נחלה כלי סצהש שי
' אז תתעש וכר
והאכלחיך נחלתיעקב עפ" מאמר חז-ל (חענ-ת ה )
יעקב אבעו לא מהותסידזבוחו עומרחלנו כשלימות
נמצא כי נתלחן היא כלי מצוים וכן הוטבת הוא
ו לשולם כח" נחלר
ככחעת חוצונ חמשי וסעויסע
כלימצוים ומשור הפ פוקר עץ וכר ש שלשיםועל
רבעים ובר והמררש יעקב שכתוב בו שמירת שבח
וכר

לנ-סרי

כיאור הנס (שכה קיח ) כל המעע את רשבת מחנק
לו משאלוח לכו
רכרי האלשהך שרכתה על
טונו רוהמ ולא בדברי
עפ-ם כסלים ובקלוחיאש וכישר
רפ אם תשוב משמתרגליך
מ-ס-ח

לנ-סנר

ע-פ
ר
מוחלקכול
ו רכאוחן דאבדיט שפנם השנירה צריךלחקן המצות .ומצדת שכח שקולככל התורד
ס-ס-סע-
לדוס-א

משוד המררש אק ישראל נגאלץ אלא בזכות השכת
ראק חשישך
שנא כשוכה ונתח ושצעק
ראבספו-
מיצלח לגמים רק לישראל וד
שמחל
כבודו
מחול מ9א-כ בסלך אץ כבחץ צחול ,וגף ששכת

יל

חיכמיתה
ס-מץ

לי-ס-כ

ויכנר -ס-ש נווי הארע-ל ר סלך נאד-ה לב-ש
אותיות טש-ל פריה תאית מסוד ואץ מ4תמשץ
כשמכיסו של סלך
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שם

יפרשונפסח שלאבע-ומלנעיו חסאעלשיך
שם

לד-ס-ג

ביאור במדוית (כ.ר פס-רז) אסר הקב-ד לא-א אם
סקכלקכניך אח השבחנכנסץ לארץוכו עפץדכוא

כן4ך ה 9אז תחצנג על ר וכך והנס' הכל מודיםדבשכת כצען לכם והאוה"ח חק
שמידה שכת
דע-
נברא עוד שהיה ימים והחס-ז יעק
ב ועשן חלקו
העזה-ז ודעוה-ב והגם המח"ו משסו שלים (ראד
ס-ז-סימן ס-ז)

לנ-סיב

מאסר חת-ל כל המשמריזכה כהלקחונחצץלומתלה

ס-ס-ר

לב-סיד

שכריאת העולם הוא בנמזינח ע~ם שטת טפש יו4
בהם חומר וצורה וכזה מסכור הטעם להתחלתכיבוש
(יף)ע)כשכת.

אר-
הסיס

ביארדיסף במדרש הניל השרכות של שבת לארץ

ישראלכי אר -אינה סקיררתעוכריעביר" והגםכי

את צדיק באדו 9לא יחטא אבל תשוכה מהרכי אן

מאמר בל ר,מצנג את השכת נתעין לו סשאלהת לכו
תילקוס דחח"ש מרחשכם הוא הפקווה שיהיה חעוך
הכיח לעתיד ביט .ולמה נקרא 'דח כו-ל והנס לא
כאברהם שקראו הר 1כ 1כיעקב מקראובית והפ אז
ההששעלד עה

בדדך הנ-ליכתר הגמ כל המשסר שכת כדלכחו אפ"
יוגדע-ז כדור אגושוכה ע-פדביי הרמב-ס דרבנתם
לא היד לכפור רק אמרו שצריך לכנם -צמא השסים
שהם המלךמלכידסלכים
מ-ס-זשו-

יבאר הפ' ףדע אדם 1כ 1ולשח נם הוא 'ולרבן וכר
,ץ הוחל וכר זה ספרהולדות אדם וקראו הש"ח אדם
מלשק דפ' אדמד לעליץ שפטל לדעת ככויד הדשד
וגם אר-םגימט .שם הר שלף אלפץ
שט
לב-ס-כ-נ

רי.י

ס-סיף

'באר מאמר דגם שמאי הזקן היה אוכל כל 'סיו
לכבוד שב)צ והלל התקןהיו כל מיששלוים שמים
וכי ח-ו סעשד שמאי לא היו לשט 9טש .והפסוק
כרוך ה יוםיום וכו ע-פ כטיח הגס חדיר ומקודש

החיך-א בנט'השימר 2צ)ןאפי'טימר -1ו

בזוד-ק סאן לנסר שבתא כאילו נסר אוריאל כולא
האוד-ח דק בפ כי ששח ימים וכר
שמ'וח
שבת שוב נבראים ששחיסים וכאילו נעורהשיתף
להקביה כמעשהבהמשיחכמובא בחז-ל
ש0
לב ס-נ-ד

מערשץ אווה בער-שבכפלים

לר-י-א

ס-ס'-ד

יפרש רפ ףדי גועם רכו ומעקרה ידיט כחצה עלעו
ומאסר חז"ל ער"פ ראיתי את ר וכו סימנס
וסשפאלו
הטה
וכי"צ שץ חשמאללפני
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ףהי כיום הקשר לקמו לחס משעה הסכר לסח נקט

שהי לשה צער עפץ השהד-חדשכי אשלוהנושעים
ונחללועוצמןבפרהסיאיש להם סוכה והנאה בשבה רק

וחשור הפ ולא תקיאהאיץ אתכם וכף והפ רוווח
רשכת כך ומאסר חז-ל גף ששבח ח"כ מיתה
ופסוקי ושמרוכנ '-אח השכת וכף
מסדו
לנ-סיב

ביאור ער-פ לא תבערו אש ביום השבת כפ' המובא
כח-ז (פה) שהכונה שלא לכעוס כ'ע '.הכעס הוא
מבשי אש הנץצום פי הדיר-א
דם-
ס,דס
לד-ס-א

לב-ס"א

נה

מ-ס-א

לי-ס-ג

כלי סצהש ומאסרהאוימו 9ל הקביה אמה ע-פ דבש

מהריש טיטנ1פלהעזצ-ללנט:בג שמותנר-ה ע-כ
ס-ג ס"ה המרובה קורס והשם הד,ב-ן המדצט קודט

ס-ס-יב

לך-ס-ד

לד-9-כ

אתו קורס וכף
מ-א

לר-ס-א-כ-נ

ש
שנ~ה
טי י ש "
=
דד

ת9א

ל טח מפ

יא

טחשטשמיקלטאהמחן
 9ש ץ דפ

סי
"ז

ח ח 1ה 9ק

*צ ל ש ט טח ס"ט ת תמ ש ח מ
ש א שב 1
תטתשט

השי-ת לא נסתשכת הפלוספים
עפותיהם

ילא "

מ-ב

יפסידו

=-

לר-ס"ט-ד

'באר בסכלחא ע-כ רוא דוק לכם ונר זד הואסייד

ע-כ והתרחן דסו4ף רמהפסוק ףנז-ך א' את עם
השביעי וכף משמע רהשכיתה נמרד מומשח ינק
כראשכם וככס נח כהףכ ףאמר ד וכר לא ישכיחו
ודרגן חז-ל ב-נ שיבת חיב סיח) :וכיאור הפסוק
שיצרוגץ כאשרצוק ד א
מ-נ

שסח בושלה ולאנתחוד' א' לט"הארצות.
שם

לי-ס"מ
שם

יבאר הנמ'דכחיב כל'סיענ'רעים ומקשו והא איבא
חכות הואלס דהכחצה
סוטרת הו-ס וכו' ,ע"פ
עלשמכדצת
דכז-
מ-ד

לו-ס-א

טעם מהארה-ל למה נאסר לאדם הראשק בשר ער
שהווצרלבןנח אחר המטל וכר ולמה עם הארץ גטו

לאמלכשי
שם

שם

עץ אכילת לוכם שמים מעלה הנשמה המגולגלת
ומתקנה
שם

שם

כאכילה לענג אח השצח פשלה הקליטת טעה אל
הקודש
מיק-

לך-ט-א-ב

י

יו
נ
י

ן הענינים ,ח"א
תינ

טעם למצותקריאח רתרגוטכצירוף עם המקראבפגיע
השכת
שט

שם

הסכר על דמוכא בילקוט שעד כשבת תענג ר-ח
שכה ובשם דארץיל מובא להק גםכיום כשכת עפ-י
רכרי מהר-פ מקוריץ שהשעה לקעםהחית .ובשבת
ש 8,כ ושמותצריךלישןגםכיום
מ-ו

לרסיס

כיארד הפסוק תבדחו מעשיה ררכיך ממצוא הפציך
הארע-ל דע-ה סוגם כעשי
ודבר דבר עפ-י
ל-
כו
תם
ובשכחפוגם עראצרי
מ-ץ

לרם-נ

כיאוד כסף כנמ' כל המענג את השבת שהמן לו
מושאלותלכו תמזלחגרה ראה מפט-יכ-יד
לו-ס-נ

מ-ח

כיאור הגם טשו שכח כמה וכר כשבקרל של חידק
דגים חשומק ומבאר מעם לאכילת מאכלים אלו
כש-ק
לו-ס-נ

ס-ט

כה-ז כל דמענג את דשכה מתרפא מן דנגע ומתהפך
ל"נגעלענג
שם

שם

ביארד הגם' שם אר"ל כל רמסתםג ספודות בשכה

ניצול מג' פרענמות וכר עאהיחוד שלהג' פטהז
וכו'

מ-י

מאמרי ר"ח מאמר -א'

לרמיי

קידושהחודים

מערדפסות רחשוש דוד לכם ראש חדרנם תו
עפ-
דמכואר ככחכי האריז,ל סוד קידוש התורש כחידוש
רירח הוא כשהי בחינה ממסה למילה ומלמעלה
למטה
מ-א א

קרס-א

בשור דמענד כדאשתדריומשיאקמתישת משקלקלו

הכיסוחים דתקיע שידץוהשיוחק עצאק
עפ-
ראיהיל בברכת המעים שהוא מד פגם ספירת
כתר
מ.אב
לרס-ב

דברי

כיעד דמדמךכשדיו רבוהוענכנסים לעכר הקונה וכה
והיו יוזעק שנתרצד להם ה שנ
כחשך אוד

ישרים

זר"

מ-א נ

לו-ס-ב

יבאר דפסוק החורש רזד לכם שמסודכיייע לשחוח

העהיםחשמנים.והצירופיםמייןליחסים.

דטץ

עפ-חדו18
המגידממעזייסש זצ"ל כפ זאת עולת חורש ב

דישש כ מיני דנהגות כעולם המרזמדם בחוכתזא"ת.
והשבעה הקדושה נקראתואית.י-כצירופי שמותהו"

וגימסייאות
מ-א-ד

יעטקטכר

לו-ס-נ

מהמגיד מקאזניץ זצ-ל בנם שואלקלאים כעם ררץ
קבסתעתים לתורה
שם

לרס-י

כגס עתם אסי טפגגיט וכר והירושלמי כפסוק לא
עלי 1כ 1דושתה כוכב 81לשיהיה דמולד של
ממי
י8ל כן יהוימי החורש או חם ולח או קר ףבש
וכעצא כסרובו כששמאלץ המלאכים להקף-ה אימתי
ר-ה אומר להם וכף נשאל לב-ר של מטה וק
כידח8למי כסננץ אחר
צ

=

ח ך יסף ששח בפ כה אמר ר' אני ראשק ואם
אתלתמדאריז-ל וממטראיוח של לסף
שם

לח-ס-א

כיאוד כמשק ומבני יעהשכריודעי בעה לעתים לרעת
מד "צשה מהראל וכו' ושאמר בשעה שבאו להמומן
אח דוד וכדרשה חז"ל שידעו  710העיטש וקקזוא
החודש ושהם חלקו את דשעד לחתר-ף חלקים מנק
עת"מ כס-ם דאי-ק ובעק שמחצי החורש יש
התגברות רדעים תר רסעם לדמוכא בשו"ע שאין
משאים נעכם בחסרץ דלפנה
כננה האדם חשבך
המולד מעודר למעלה ספידה ע-
רבעה דמעה ה גבירות
משערק ומחמחקק
לח-ט-א-נ
מ-א-ה1-

כעמן טעות דחורש שהם תש-ח שעכז
מיא-ז

לח-ס-נ

כיאוד ד~מק כומן שהנושע העמיד השמש ומבעץ
דוצרךג-כ להעמידהירח כמש"כחית כעמקאגלון
מ-א-ח

כיאור כשדא ברוקח בענטןחלקי החורש
מ-א-ס

לח-ס-נ

לח ט-נ

כיאי כפסוק ףדכר ר אל משרוכן .בחודש רראשה
לאמר מעשו
את דפסח
דברי הארינמל רכל
עפ-
ההדשים הם בסו
בנ-דאיכרי רשרש
מיש-

לח-ס-ר

טעמים למה שאנו מכרכים החודש בשכה שלפגע
5שט וסוד וכיאור במרוט שות-ט מסם מה
עפ-
השראל מהפללץ ואעם נענק 1כ 1ומבאר שצריך כל
אחד בתפלת מוסף דר-ח לדעת ולכוץ הצירוף דבריך
לכל חודש והזוה"ק דשבח יומא דנששש נשמת
דזמן .לחים משעד נמסי1-גימום -בצידזפי הף-ה
מ-א'-א

לת-ס-ד

ביאוד במובא כזוהר כשהשמש לוקה בחסרונה סימן
עמשמעלים להכץאיך אפשר שהלקה כחסרתה
י
מ-א-כ

לס-ט.א

בעמן אפ אפשר לקדש דחורש עד חצ' 1של חודש

עם"קבקיו1נ1

מ-א-ע

לס-סיג

בטהר בפס"ר כענק אם שכח להזכיר יעלה חבא
בבה"מ-ז בר-ח אםצריך לחזורשיה חלף במחלוקת
כץ הבכלי לירושלמי אם ישחיובלאכיל פה כר"ח
דבש התוספת יו"ט הטעם פיצים-נבך התשא
אומר
-1~1ים כרכו אח ר ובברהמין נברך לאלוקים וברה
מסביר נסעם שאץאומרים והשיאע בריח
מ-אטד

לויס-ב

כיאור הסעם ששרי המלך היו מסתמם אצל המלך
כסעורח ר-ח כמהי"ג מדוע לא כא כןישי גםהטיל
וגם הירט אל הלחם עפ" המובא כמדותו ההודש הזה
לכםלקיים מד שנאסרכי מלכים ימלוכו כ' קטיעות
ר-ח הוא טכסיסי מלכות לישראל כשיבורא לנוים
ככלענעי העולם
מ-א-פ

לס-ס-י

ביאור כה-ז עה-פ דחורש הזה לכם כספירות ראבי-ע
ור-ח חד-ש חותם ריוקן שעוד והמרדש כ' מלכים

ימליטו

מ ס"א-ב

מ"א טת

מאנשן ב'דרדורים בפסוק
והיהמדי הדש בחדשו
כיאור כפסוק והיה מד' חורש כחישו 1כ 1יבא כל
בשר להשהחהזלפניןישע" ס)1-כעניןעליתהעולמות
כשבתוה כמועדים ור-ח שיש כחיגר פנימיחוחיצומח

ודז-ח חלוקאדיינן

מ-ס-א

מ"כ-א

האריז-ל כגמ חיב אדם
בפסוק דג-ל
לכ
עפ-יר
ד
או -וכר שלע-ל
לבסומיכפוייא צן-
י
י
ב
ע
י
ש
כ
רוח טומאה מהאיץ לא ישאר מהקליטות רק דניצוץ

יץ

הקדוש הסמקסכיכם והכל

מ-כ-כ

עכ~

בקורש

מ-ס.ב

המובא בעשרה מאמרוח
עוד בפשק הניל
לרדמים מפאת ז-ל עפ -מתים כל רקרטעת של
המתרסשהחסותבימיגלוהעו

שיי-ל

מ-מ"ג

ס"ס ג

כיאור כהפילח המוססץ ואח יום 1כ 1רז-ה נעשה
ונקייבוכרועמן דזמם צומחחי מרכם
מ.בנ

מ סיג ר

כפ הנ.ל כל כשר שלע.ל יהיר דיחוד ביתר שאח
כמובאבתוק.ז,מ-
א פיד)
מ-ג

י

מ-ס-י

עוד בסטוק יבוא כל בשר וכר ע-פ הגם אק הפלחו
של אדם ושמעה אלא אם כס משים לכו ככשר שנא
והיה מדי חודש 1כ 1יבא כלנוגרוקחאייה המהרש-א
הארץ-ל
דואדחיק.יבאר עיפ
ושידוצו
כדתוור
עצים של
ה"א חוה ב רעאקשי-אדכו-
בש-ר
ודפהאר"-ל
לעופר
קאיה כב ימיםיד"ה כשחל בשבתאין
להמתיקהרעיםב'עיצומו שליוד השכת ממחקם
מ סיד מא-ס-א
מ-כ ר

יריך

וכיאור הפסוקים שאמר לבן ליעקב אך עצמי ובשרי
אתה ושאמריעקבללצן אעברך שכעשנים כרחל 1כ1
שהעכעיניובימיםאחדים
ש
ש

החפלה הואלדיגחוקהדעים ע"החסיים
שם

שם

ביאור הגמ ,סוסה ה) אק תפלתו של אדם נשמעת
אלא א-כ משים עצמו כבשר והיהמדי חודש וכף
ש
דכר' הארץ-ל בענקרינא
יקששוורפיה ושהתפלה
היא
עפ-למסודק הדימםכחסדים

.

בני

יעטעטכנר

חונן הענינים ,ח"א

עור בפסוק רגיל והיה מוץ תודש וכן יצאו
בפירי דשאים ומבאר שכנכוח ג מצוח חורש שכח
מילד והיד זכות וכחכידינו לרצוח כפיענוח דדשעימ
לע-ל חד מרומז בפסוק הנ-ל
טא-סיב מב-ס"ד

ודיר ד למלךוכו תתןלך האלקים מטלוגו' וידעת
היום וכו כי השה הוא האלקים ,רהנהגת הטבע הוא
כשם אלקים ודואכביכול לבוש על רשםהיה רנמצא
בחוכו שדוא כהיזמר בתוך הגוף ודוא המחיך את
כולס בהשגחה נפלאה

'כאר מאפר חז"ל דהוהים כגדרותיהם רצו לכפל
מישראל ג מצוח וכו ומאמר חז-ל שעתיד רקב-ה
להחיתהרוונימ ועוליש
ם מהם וט' ,והם אלחבים
אחריך אצל לוס וענץ היעודים הטונים שכהכרח

תבאר מאסר חז-ל אר"פ הכהן ב-ח אע.פ שכזזו
המבטיחץ אלו ריבועים אבל אלקים שהבטיח ת'
חיםוכו (לנקר)'יאה 'ראה ואראה ואראר

ורש

סהר-רם

יתקיפו
סיב 1

עור יבואר בפ וריד מדי חדש בחרשו וכו יבא כל
בשר להשתהקה ע-ס משמר חז-ל
חיב אדם
להקביל פנ' רכו בדגל רכחיב מדוע את
אר-הולכת אליו
היום לא חודש ולא שכת .דקבלת ש' רכו כשכח
חורש ורגל בזמה-ז דף בדוגמא כעץ על-הו ליראות
פנ' דאדץ בביסמרק כמצ'אד בזדן צדיקיא אנפף
מ-כז

מאס-י-פב ס-א-ב

יבאר למד בזד"ז ריר רח'וב לראוח פני הארץ רק
ברגלולא כחודש ושכח משא-כלעתיד
שם
שם

טד צפיהנ"ל יבאר הפסוק עלא תו' להשחחות.
מהו רהשחחוואר והלא עיקר רמצנה הוא ההתראות
פנים כעזרר הנם שאע מקימץ בימי גלווננו בעמן
רקרבעת תשלמה פריס שמתעו שזהי
ק לפי שעה
%א נשלם רחעכ לגמרי בזר ולע.ל נשלים חוכת-ע
בבית כחירת'ע ורא' מר ישמעאל בן אלישע שכתב
על פנקסולעציונה המקרשאביא חטאת שסעה
ס-כ-ס-ב
סיכ ח
מדחיד"א חדש שכח מולדציתורשיפת כרחסע לבטל
הוראת ג כוכבים המוריס על רעות לשתאי בהראל
ומאסר חז-ל חסרץ רלכנה סורר על וכו ולכן אץ
נושאץ נקרס בחסרתד וכפרט כליקוד ח-ו קידוש
כי.ר מבטל כל הרעות .כותת דיעממ
ההודש
עפ 1-וכזדיפיש הפ ורידמדי חרש
כנ-לבסימן
וכו

בהדקי

ממביס

מב-טרד

עוד כפשק הנ-ל

עפץ רמוכא בזוהו יזמנ' ירד

הקמושלהוציא שלחש הוא כשכתות וכחדץש

טיב-י

מב-ס"ד

כיאור על דרשת ר חנחומא עהיפ צמאה נפשי
לאלקים לאל ח'וכו (הסוכל בפס-ר פ-א-ב) בענק
רשעיר אשר יעמר ח' ב'וה-כ וכשתעשה הדץ
אוה-ע ושבאר טד כסה ענעים הנדרש בסטוק זהושלע-ל שש עתק-מ לשעתעולים לרגל ככל הודש
ושכח

ס.ב-יא

סג-ס-ן

שם

מא-ס-ב

המסריצירה ג כח"ץח עולם קעה נפש גה ששכח
והפ וערל זכר אשר לאיצול וכו' ,ומאמר חז-ל אק
שוכה באד לעולס אלא כנשילישראל,וכןכהיפך
מא-סיג-ד
שם

דויכעתא

ס-כ.-א

מגס.ג

מג-סיב

'באר כמה בטערימ בפ צמאד נפשי לאלקיים והפ

ג'ביאורים
מאמי
כתפלת ד"ח
סמך לאמירת סזמוד ברב' נפרף בר-ח עפ '-המובא
בזורר (ח-א צז ) ושזה היה רשיר שאמרו הלהם
במוסף רד-ח
סי-ס-א
סיג-א

רמז למצותקרבו ח-ח שהוא מצוח ח-ר כחורר

סד-ט"מ

מ"ג-נ

ביאור כנוסח החפלד דר"ח ראקף חדשים לעמך נחת.
דגם דחידוש דלכנד נפאר לכל דעולמ ואוה"ע ג"כ
שופטיםע'.ז מר שידיה מקרר כל חורש ומעות ריא
קבממח
כידם כ' כל החנהגוח שכע החורש רוא
עם-
ישראל ראה מ-א-ד

מי-ס-א

ס-נג

רנ-ל עפץ דברי הארי-ל,

רכל
ביאור נוסף כנוסח
רחדשים הם ער אברי הראש וכו כבח' רכר ומק
וכר

מר ס-ב

ס-ג-י

יבאר רד חוורם בם ראובן שמעץ וכו רפעמ אורד
וכו
כזה המסח בתפלתיצר דמלך דמרוטם
לב)-ו מא-ז
מר-ט-ג
שםבנע-ר

ישיש

כחפלתמיסף זמן כפרה לכל תולדתם ומבאר עפ"
הפשט שר"ח זמן כפרה על הקטנים וע-ר הרמז מבאר
ששעיר ר-ח מכפר גם על רחטאימ של הדורות
דעתם-מ לכל הולדתם

סי-ס-ג

ס-ג-י

כיאור בפשק הנאמר בר-ח הצעיר עז'מ אחד לחטאת
ר,מקובלימ ובהעם הסרת
(בממכר כח) ע'-9
השפילץ כמוסך דר"דחכ,ו -רדף במקרסו לדרויש כח
הטקטרג'מ
פ"נץ

טד-טרד

יבאר הנוסח כחפלתמוסף מזבח חדש 1כ 1ועולת רמש
'ומוכו ,עפץ מאמר
חורש נעלרעליווכו ואח
חז-ל אסר הקב-ה הביאוקלי כסרר על שסיעסחן אח
הירח דלעת'דיהיה אור הלבנה כאור החסה רשוכ לא
'צטדכז לחטאת .ונצטרך לדקריב גל דהןבעת

מוסי

שנתח-כנו וחסהןכימיגלותינו דגם שרבטיחהשייה
תשלמה פףמ שמתינו אץ זד רק כעץ תליה להגן מן
היסורים כ"ז שא-אלנולהקריב
מ-רץ
משש"י

כיאורנוסף כנוסח ר-ח לעמך נתת עסץד~מבוארלעיל
מ-א-מז

פד-סיב

ס-1-ח

מאסר ד כרכת הלכנה
רמז בכרכח הלכנר כץ תיכוח למלכות

ס"-א

מר-ס-א

טעמש לאמירת ג פעמים שלום עליכם אחר ברכת
הלבנה
סד-ס-ב ד

ס-ן-כ-נ

'כאר טאסר חז-ל לאאיברי סברא אלא לגירסא וגם
רה'-ג מרוח שההורה נררשח בהן מכמנים ער די-ג
סרוח של הכמיס וכשדורככם במדוח דמ"רר מעוררים
ערזה המרר שלרחמים
סר ס-ד
ס-י-ג

רמזבג שמוח רלכנר
ס-ר א

מד-מ"ג

מאמרי חודשכסן טאטר א'
מוכת מדאייז-ל (פרע.ח שעם) שכי-כ חדשו התגד
שולטים '.כ צ'רופ' הף-ה ובפשטה חסידים (פ-א)
מובא שהצירוף של חורשניסן הוא הראשץ כסדרו
יצו-ד יוצא מדפסוקישמחו דשס'מ וחדל דאוץ
מרס-א

ס-א בג

מביא כשמ ראשי-ל שבכל ר-ת צויך לכףן בהפלת
מוסף צירוף הף-ד של אוהו החודש ףבאר החז-ל
ואעםנענץ תר וכחי ר-ח
מסג' מד חסדאל
ניסן והפ ואתחנן אל ד' כעתההיא לאסר

*

מ"א-ג-ד

סו-ס"א-כ

ביאור על דסובא בספריצירה ןפ-ה)י-ב פשוטותוכר
'סרן ודמירן וצר כהמ'.כ מזלות כעולם הם המליך
אוח ד בשיחה וכו וצר כהמ טלר כעולסתימן בשנה
וכו וסכאר שרחורש רוד דוא ר-ד למלכים ועפץ
סדר דרגלימ התודש הזד עריך לירודה שממש חוסר
המלכוח תתמן הגלוח אע דוסץ לסלה כמש"כ (השע'
ע) כרחללפנ' נוזפה נאלמד וכזמן הגאולד ממצרים
נתגלר מלכוח שמיס שזה בחי' דבור ולזה נצטרע
לקחת קרכן פסח כמבוארמדאתי-ל שהואלציץ פר-
סת תקיא גיכ ע-ש רפסיחר ודדילוג ומבאר עפייז
תריסן הוא ר-ה לרגלים לענץ בל תאחר וכיאור
קואףיח דגם דגלים אתר בניסן ,ט"ו כמסן זן,
ותירעע וכף והגם עלהפסוק והלכתבדרכיו מה הוא
רחוםוכו
ס-א-ד

סו ס-כ

כיאור במובא בירושלמ' (ר-ה פ.א-ה-ב) שמות
דחדשים ושמוח המלאכים עלו עמהם מבכל שהם
ככחעח הורר שכעל פה מסע' והפגם ברוד דפלגה
ככל דוד שר)? לדגביר מרככה הטומאך כשמוח
הקליפות.וכפי הידוע מהמרעיל שגלה1ח ישראל בץ
האומותלתקן ולברררג'צוצים הקדושים
ס-א-ו

מרט".

ביאורים בקויאת שם החורש ניסן כמובא כמגילת
אשפר ןס-ג-ז) שהוא מוכןלניסים מליס מששת'מי
כמתערת.
מ-א-ז
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בני

נח

תרנן הענינים ,ח"א

יבאר מאמר תז-ל מפני מה לא נאסרה ע-ן באשרי

ובו ושדתורש רוה מסוגל לאקמא שכעחא מעפוש
מ-א-ח
מדם-כ

בסןבגימ ב פעמים פ-ר וכפי המבוארלעיל,מ-א
ה) הנר נפתח רפה בסור פה-סח ושהלילר רזה לה
שמוריסלבג-י לדווחם וכן והיד לע-ל כמחזק,ר.ר
יא) בניהן שאלו ובניסן עתירץ לרגאל חד מרומז
בהו-ל ב פעמים פה אתרכמצרים ואחדלע-ל
מז-ס"ג-ג

מברט"

ביאור רמררש מה תצעק אלי וכו ףסעו יסיעו דבר
מלבן כר-א דברו על לב ירושלים ומאמר תז-ל אמר
רו
י לפומ' לאגליתי
שםקב-הללכ'גירו
שם

מבאר שגאולת

מ-א.-א

בנ-

מכל הר מלכףות הואבניסן
סו ס-ר

כיאור רפסיקתא,פט-ו-ג) ער-פ התורש הזה לכםוכו
ארחב-א וכו כיק שאמר לרם משד בחורש הזר אתם
שאלים אמרו הוא סימן טוב להתיה שדתורש רזה
רשלים המספר של ח שנה הגם שלאהגיעזמן רקץ
מדס"ד
מ"א-יכ

פרשת החודש
כיאור התמיה במדרש רחורש רזד לכם לקים מר
שיאמר כ' מלכים ימלוכו ע-פ רברי ררב רמקוכל
מרר'יועל בעל-שם זלה-ר במרוהט על רפסוק אמרתי
אך תשך תדופני וכו יולך ר אותך ואת מלכך וכו
רדוף גם תמוה מאר והמדרש כפ כירח יכל עולם
שמלכות כיח דודנמשלים ללבנר מה לבנה נוספת ער
ט-ו יום וכו וקושית כעל יפה הואר בזד מישוב
רגאק בעל כרכת שמואל ע-פ מאמר חז-ל ההרש ר"
בו נ ימים יחר שהלילה שיצאו ממצרים והלילר
שדע אצלהים מאיריםכיום

כאן פסח הוא לה' וכפוש"י לעשות לש-ש ואז לא
עייך הכלל הנ-ל של אץקטיגור וכר

יכיאור מאמר רנכיא לא 'בוא עוד שמשך וירחך לא
יאסף כי ר נדיר לך לאוד עולם ותירגם יונתן לא
יחבסלעוד מלכוחךוכו
סח מ"ג

ביאור כילקוט רחורש רזר לכם וכו' אריב-ל משל
למלך שהיה לו אורגולץ כלי שתות והיה מביט כה
ודיה יורע אמה שער כיום וכר כך אמר הקב-ה ער
י מכאןואילך רם
עכבתו חשבתן של חדשיםושניםכיי
מסורין כידכם ישב רשימתכם כטבע רעולםיריוכפי
רזמן בקכיעוה דחדשע-יבנ-י
מ-ב-כ

מח-ס-נ

כיאור בפירש" ער-פ פסח הוא לר הקרבן קרף פסח
ע-ש הדילוג ואת
כל עבודותיו לשם שמים
ףאסרםעש
משר
ע-פפי דפ'
יזה הרכר אשר צוד ר תעשו
והפ קח לך עגל בן בקר לחטאת וכך לפי הגס כית
דמקשען ומאדלהוי חרא אשה מהגישח ככסף 1כ1
מ-ב-נ

מח-ס-ר

ומבאר מר שאמרו חז-ל ,מכילתא 'ב) עה-פ משכו
וקחו לכם צאן משכו ידיכם מע-ז וקתו לכם צאן
למצוה וקשר הלא אץ קטיגור נעשהסניגור לכן אסר

מח-ס-ר

מ-מג

כיאוררמריש רתדש רזה לכםוכו אמר מרוה רבש"ע
ת שגר אמרת לרשתעבד ועדיו לא שלמו אמר לו
ככר שלמו וכד ע-פ רכרי ררכ דג החיד-א זלה"ר
בביאורו רגם רר' אליעזר שחרר עברו וצבר אצרוד
לעולם בהם תעבודו בכדי לקים מצוה ררכים ריש
פלוגתא בזה ופירושו בפשק למד מנאדמנהין חפהש
את רעם ממעשיו שתייכים לק-ם מצות ועכדום הצ
ארבע מאוח שנר וסברו שסבסלו מצות עשה דרכים
של לזבוחלפני ר'

סםס"-

ס'כ-ז

כיאור בהמשך המדרש רגיל אמר לו ככר שלמו שנ
הנר הסתיו עבר מיד גילו הצדיקים ראשיהם שהיה
מכוסה שנ רנמעיםנראו כארץרן שבטו של לף שדע
צדיקים כולם שכזמן הגלות רצדיקים הם כאחכסיא,
וכיק שדגיע חור הגאולרסידגילוהצדיקים ראשיהם
מס-ס-כ

פ-כ-ד

ביאורים במובא כפס-ר ,פט-ו-א) רחדש רזה לכם
עשהירח למוערים שמשירע מבואו אמר ר'יוחנן לא
נברא לראיר אלא גלגל חמר וא-כ למה נבראת הלבנה
לקדש כר ראשי חרשים ושנים ואור-ע העולם מונץ
לחמר משראל ללבנר
מ-ב-וץ

מס-ס-נ ד

של פסח כמש-כ וספרתם לכס ממחרת השמגלהוציא
מלב המירם

ז-ס-ג

מ-נ-כ

עוד עפ" הגמ
שעדים ,פסחיםקי
משא"כ

) שכת קב"צא וקימא
ז-סיר

מ-נ-נ

כיאור במדרש פליאה המובא כצפנת פענח (ערך
בו ועשר השובר
תשובה) האר שעשה עתידה
ינקרא שכת רגדול
זך
חכ
נל
הקב-ה מוחל לו כל עונותיו ו

ובמדרש,שסו-ר סט-דב) משבו וקחו לכם צאן הה-ר
כשיבר ונתת תישעת יבמכילהא משכו נדיכם מע1-
קחו לכםצאן מצוה וסכאר שתש כ' כחיעת כואוכה
חשוכה מיראה וחשוכה מאהבה וההבדלבזה וכשיכה
מאהבה היא כחעת תשוכה עילאה שכה הגדוליוכל

העליה

ז-ס-ר

מ-ג ד

א פו ) גדולה
עוד במררש הנ-ל ע-פ כעוור רגמ,ימ
תשוכה שאפ"לויחיד ששב פוחלץ לכל העולםכולו
הד סימא כ' בודא' אץ זמן שסיע כדוריחיד ששב.
ופיררו בום שפוחלץ הנעו הערכות שדש לכל "הר
ובזה היחיד ששב מוהלץ לכל העולם תערבות חהוא
ממרת רגדולר והחסד והצנץ הזד נתגלה כשבת
הנרול

יא-ס-א

מ-נ-ד

טעם נוסף לקריאת קובה-ג ע "9התיבא כעוללוה

כיאוד בפס-ר ,שם סי-ב) עה-פ רכות עקרת וכף
ומחשכותיך אליט וכו אר-ס תשבחותיך אלית וכד
ער שלא יצאו ממצרים היה רקב-ה יושב וכו ומקדש
החדשים והשניםוכו
מס-ט-ר
מ-ב-ח

אפרים,ת-בלא-לו) על מאחז-לגדול רמצווה ועושת
ה הים שמזמן האבות כבר
ממי שאעו מצווהויחי
קימורידודה כתורה נרבה אכלכאןנצטוויקחולהם
שהוגדול רמצווה וכר ע"כנקרא שבהרגומוסיףסים
למה אץ קורץ עםהעשיריום המתל

שבת לפג פסח שבההגדול

טעם שסף עפ" הסובא (כשסו-ר פס-דג) שמנמצרים
ציור
היועובטים לצאן מזל טלה ככוה המזלות
ועפ-מזלהת
ה לקחו בנ" הסלה לשחטן להורותכי כח ר
ותנועתם מסור ביד ה ולכן נקרא שבה-גכינודשכי

מאמרג .טעמיםלקריאת

די

ש

יששכר

טעם לקריאת שכת שלפני פסת שכת-רגרול עפ"
חקירה בפוסקים בענץ האבות שקימו ההורה ער שלא
ניתגר אם יצאו מכללבני נחבין להקל ובץ להתמיר
או לא ומבאר שמכיך שהרלכה כטד היתד רושפת
כידם ע-כ ריו עווףמ אתר מלאכר בשכת כדץ ב-נ
ששבת ח"ב מיתה
מ"ג-א

מס-ס-א

וביאור הפסוק משכו וקחו לכם צאן ע-פרכרי הרה-ק
החיד-א זלה-ה רבקנק כרכר סצנהצריךלהיותבכלי
ובמכרכר משא-כ גף קוטר או בכסף או במשיכה
וכיק שאמר להם משד עפ-י השי-ת משכו וקתו
רתרוףרוכעינן ע-כ לומר שאץ לרם רץבני נח היש
כישראל וא-כ השאים לשמור כל הסוכת כמצוחו ולא
ריר כעם רשכת הזד שכתגדוללפניו
מ"ג א

ג-ט"ב-ג

וכפי רגיל יבואר רפטוקימ אצליוסף עדי נהיום רזר
יבטאו הביחד לעשות מלאכחו וכד וחתפווהו בבגדו
לאמר שכבר עמי ,מכל הרקדוקימ בזר
שם כרניר

שם

טעם יסף לקריאת שכח הגרול מדכא בשו-ת שמן
המור שקראוכן להיכרקיש שבת קטן יו"ט רראוצק

=-מץ

מיג-ו

גרול ה וכר

וא-ס-ר

מ-גץ

עפ" הגם ,ימא

פו )

גרולה תמיכה

בנה
שוי
שמקרבת את הגאולה שנא וכא לצען גואל ולשכ'
פשעוכו'
נא-סיר
מ-נ-ח
ה עפ" המוכש בצוללות אפץם על הגם
עוד בי
יברכות ה) גדול רוסנה '0גקע עתר סידא שמש

שהכתה על העוכר מהאהבה בחשקה הנפש רנקרא
יכודת מהנה והמרדש משכו וקתו לכם צאן הה-ר
בשובה ונתת תושית הה נהולה כשכה-ג מדוח

ריבודר השלימה
מזג-ט

טךסיא

ומאוד דקדוקוילגם דעתן
 .שאל כחרובו וכו
עשי
יומא ראוריהאימא דנשמתא .ודפ גיבורי כח עושי
יברו לשמועבקול רבדו גימם שבת מהוצ-ה זלר-ה
וזפ עבודת משא כדכודה מצר
שםמ-ג-ס
ש מךש*איב

ד' וכרכן

בנ" כאשד
"ר והזוה-ק
וכ
והכת אוחגוצו

בני

חונן הענינים ,ח"א

סחלסיזיהבנמש-ט זלה-ה שההדס אץצדיך לסדות רק
"חד דףר)4ר כפרבר חבואלו שטילא  !0השפיס

ש
ס-ט-כ

ש

מ-ד-ד-ב

עוד בזה עפ" פ" בנוסח על רגסש רפוהט ואתה
כרכביך הרבים הפרה 1כ 1שיכו לראות טפלת
אףב"הם ע-כ נקרא פגם-ור ממדח רגדולה ושהשכת
גרסלזהיוםעשיייהיה אז בשכת.

טמס-כ

ס-נ-

ילצדיק
ופ" הפ' ישפתשטיקכי הזהגלם וכר אךפי
ופ" מהרב ההיד"א רלה-ה כשאיית הפ אך יש
אלוקיםשופיתם וכף
שם

שםנב-ט-כ-נ

מ-נ-

וביאוו מאמר תז-ל ספר מה פסת מציים מקתו
מעשור וכר להשתצשע במצות וגד והפ למכר
עצרים בבכוה"ם וכר והפ פרא ישראל אח מצרים
וכף רבא וכר הנד הנחלה
שם

שם

וכיאורהפסיקים כלוס אל תביס אתריך וכךכי לא
היהרשאילרועת כמפלתהרשעיםכי לאג'אולכוכוחו
רקכוולוו אברהם
שם
ש מע"ר
עוד טעם לקויאת שכה-ג עיט חקירת הרב ההה--א
לוימגר טוב לכרש לאדם כשהגדיל
ל"-ה ודאיךיכי
והייהיצה-ר כבר קנה מדץ תזקרהדיץ ע-פ הסמרור
בתו-ם אץ סתדקץכנכסיקמן ,ובגלותהדומע כקטנות
בבתי ושכורה ולא מתן ומבאר הגם' יכולר לפטור
אתכל העולםמן הדץ וכר והלשץ שלוהיא שבפיד
לאכונינו ולן רגם שה" הקטרוג הללו וכףוהללו
ד' לשתות של גאדלה ד'
נ
י לתה ת 141ג
יטעים אחוים באכילר או
ות ין רוקא ולא ד'
עס
סו
כ

מ0י1

עוד כזה עפא מאמר הסובא בהמשיח תכמה (אור
עולט פ-ו) גדולה מצוה שמנהלת לעושיה כעוהיז

בגם' שם לתםעוניוכר מה שי שדרכו כפרוסה לרכז
כי הווקלית של המק האטפף לעכורת רכוש כ-ה,
ובעסק כוייהיסלם רד,כרחי ימעט כפרוסה מכלי

מ-ט'1

גי-ס-ר

ונסיד-כ
מ-גינ

עוד כור עפי החוכא ככסא רוד לרתיר-א עה-פולך
ה חסדכי אהה תשלם לאיש כ0עשדו ע"פ מאסרי
תז-ל מצור גוררת מצוה והבא לסהר סס"עץ אוחו
ע-כ נקרא שכת הגרול שנתודע להם סרת התרד
ששקראח גדולר
מ"ג-יד

תז-י

ע-ט"ב

ש

וכיאשו הפ' לדעהכי שי ה סקדו1כם ואסרו תו-ל
אמר לו דקכ-ה למשה מוצה סוכהישלי וכך ושכת
שטה וכך
שם
שט

וטעם של תנהגי אבוחימ לאתת הכוס באטיות והיא

שעמדה לאכותהןוכר והסרוגהכיץ שאמרמונה וכף
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שם

מ-ס-נ

מ-ס"א

עוד לסה גקרא שכה-ג ע-פ ס-ש כפ גרסתם מעשה
ר ררוורם לכל תפצידם וע-פ מאסריזיל הנרוליש
לו מעשר ומחשכה וכר ומאסר תזיל רכישראל
סתשבר סוכר הקב-רסציסר למעשה רכתיכליראי ד'
שתווצבי שסו

גי-ס.ב

=

מ-נ

יזה

ציור רקב-ר שיקחו הפסת בעשור שהוא שכת
להודיע להם ש"סתשכר שמתשבץ לישות המצוה
כושפת הפסח נחשכת לרם למצוהכפגי עצמה

=

מ ס-ב

מ-נ

יתאר רסעם למה בגר אץ הסתשכד גתשכת כמעשה
שם
שם

והזוה-ק ישראל עלו בסתשכה כראשות כשכיל
ישראל שנקראראשית,רשיההידכוסן צלותה רמצחד
בשכתא ומאסרחז-ללדומעכיאני ד מקדשכם מרעה
שוכרוכר ושכת שמהלךורודיעם

שם

שם

מאמר ר'י"ג ררהרם
לשבה"גבררך פרדס

מ-ס-א

מ-ז"ש

יקטקטכר

ביאור בנס פסחים (קטו ) אמו שמואל לחט שד
שעוגץעליורננים וכר בדרךפלפול בצרן הסתלוקת
בץהפוסקים לההמב-ם אם אסירה ההגרהצייךלהיות
על המצוח או לא ואם אומויט קש(לנקד) אם למקרא
ולקטורתהיבא דלא סכחשףאהודי

מ"-י-א

נר-ס-ג

ביאור בררך רמז בנם שם לתם עתי שעתץ עליו

דנן-ט הרבה והפ נשמרתם את התצות וכר ומכנר
הטעם לשסירח המצות עפ-י הסובא כווהר (ת-ב

קפג ) שהמצדנקראתמיכלארסהינצותא ודשה טמעת
מצרים היה שהכל מתנהג עפי המזלות והתתיכוה
הטיען הדן-ה דוציא את ושראל מגרם כרווחות
ומופתים האדד מצובתת השמש ואזהנ-דוכלהעולם
אמתה ע אס סתהיבים
שהכל בהשג,ש,ו 'ת-ש
לדהר ולבקש כל וע-
הטעים מהבורא ית-ש כי לא
מסיףכמצשימ דברולכן נקרא פה-סח
נר-ט-כ
שם

יל

ס-י-ד-א מע-ר

ביאור האוה-ת הק' כב'כי ששתיאים וכר ,ולאכתיב
כששחלהוההת שעץיום השכתנברא שוב ששחימים

ו ססדדי וכך ,לא
והזוה-ק חח כסא סבא ור-א כגדרי
היואעלים עדשיתפללועל שועתםוכר

יט

מיגיע

טרסט

כטנור מאסררזיל אץ העסוקיכול לקרחע אבא ואמא
עדשיטעום תעם דק

מה-ד-א

היעלסה
שם

מם שטא*)ציתו*עמ חש
סמוא=
ש  4וי ,לשז
גהץ  4שחך מ אץ

=חי

שץהמהת4קו=עלערמםמה מ4ק
כט שטרת ט4
כפחה תדק
עסת חסדליאלימ ממצרים ומבאר דחזיל עתר סמה

ימאי ליש

שבעה-כ ששה עם השק השיצחיה עםב* הביש
שם

צ'ט-א

כיאור על ררך הררש בנם חג-ל לחס עתי שעהףם
וכר וכמחא בזוהר (ת-כ ם ) פשדא כונר רא לספר
בשבנא דיציאת מצריםוכי ,ומובא שם שהמלאכים
סשבחץ את ישראל ע-ז ומקשהכי הגם שאש כעת
וררכה שנים בנלעת ככפלי כפלים לאץ משער ומה
רשמתה כגאולת סציים ופישר ההבז-ל בץ גלות
סציים ששם הים משוקעים בסומאת הקליפות
חי
ת
הו
ור
ערזם ועורה פזורה ומצוה .משא-כ כשאר הגל
שכבד נהון לנו הזיד וספותופיז 10בדלק סכל עם
וכור אנו שתתץ גם בנלווית ביציאתסציים מסיס
שעיי טומאה וע-ז המלאכים מרבץ בשבח ה' ועסו
שעושץע.קר מגאולת הגפשחב

מ-ן-י-א

ארס-כ

כנמ' שםפויבחיב מה 9ךי שדרכו בפרוסה עפא
המובא כמכילתא (בא-ה) שבוכות ב רברים מאלו
אבותעוסמציים בדם פסח וטילה ,שץה חרסז בנם"
פוזש"ה
שט

מ-ס"א

בנם שם סה דרכו שלעני רפא מסיק וכרכיאור עפי

הנס (פסחיט סח ) הכל מחים בשבת
טד בזה
-4כ 8ן
יקץ לט
עפ -ט הט 4ג% %ץ
הת שרךליהמתפשדהיז שהוא תלקו עשו והשץ
הואכי הככהה ושמורתונכתישלעולםקיוםוכוה
ע-הצולם סהסכבה ואיכנם הצוהרואריך לס
אםמצמץ
וכשסה"נ מדןזה שגם חלקצ 14,לסמבנעוהיא
מיס-ג
.נ"ב

=י=ר=

נס

גי-שיג

סו-ט-ר

רסדוהש (שסו-ר פי-ס) ירדפו מצרים אחריהם וכך
לשעבר אמוביתדעיהיחף מהדלך לפמפם אכל לע-ל
אני לבד' כי בצאהם ממצו-ם בחפזץ היד עדין
עלידם התעוררות הדץ ולא היה עדין ישועה שליתר
ער שהחעודרוהרחמים עלהים להמתיק הדנן

שם

מ-ס-א

ביאור ע-ד הסור בנם רנ-ל לחם עתן שעוגץילע

דביים התש ומבארכענץ הבזח-םבורזים והשסעד
כחצה משאר וחמץכי המצה באר לעוקץ תסא אדד-ר
שאכל מעץ רדעת .ואישחנית כוסת השמות ראכילה

במצה %0ש
מיתרץ

=טע

בנס שם סהעני שדרכו בפרוסה ביאורעפ-י הזוהר
(ת-א קם) פתח ר-ח ואמר וכר כד רוו כהראל
בסציים הוו ברשיהא אחרא כד כעי קוב-ה לקרבא
לקלגביהיהבלן אחר דלחם עם רא דוד סלכא וכה
סצ-ה גיסם קל"ה בסוד הגם גשום דעתן קלות
ובשצחא דקוכ-הקריב לץיתיראוקוי סצ-ר כתוספוה
שם

גח ס"א

בנם שם מה ררכו שלשיהואססיק וכר ביאור עפי
המדרש הנ-ל (רף גז-ס-א) עפי רברי דארי-ל כי
כיציאת סציים עדין לא נגמר ההכלית דאיתגליא
עא
אימאילאה בתתאה הזעיר אנפץ מר לשדדוקהי

גשש.
.א

ם

תוכןהענינים ,ח"א

כיב דיהער פודקנא רבא מיובל העליקוהיה ה' למלך
עלכל הארץ והפ כימיצאתך מארץ מצריםוטו
צ

נח-ס-ב

בגס פסחים קח אחסר מצה צריך הסיכה וכר וכין
יש מחלוקת משמיד דר"נ כאמה ב כוסותבעיהסיבה
כקמאי או בנהוראי השתא ראהזמר הכי והכי כולהו
כעי הסיבה ביאור כדרך פלפול בענק הספק הזד

כדברי הר-ן ורשרש וכקושית המשנה למלך על
דר-ן ממס מגילד בעירות הממפקות מימרתיהואש

=

נח-ס-כ-נ

ובחופן אחו
הנם ויה לד בשק דסמיקא
עפ-
כתקיעות אע-פ ר
קימא ספק ררכזן לקולא מבאר
המעם שא%מחמיריך כספץךת אלו לחומרא
ממי-דיב

"

וט-ס-י

יבאר למד לאעברינן ספיקא ךעמא כמגילה כסו ככל
רמועדים
נס-ס-א נ

מיד-ד-כ

הא דקימא לן ספיקא דרכק לקולא דלא נם דכרידם
הוה מדאוריתא מן לא תשר
ט-ט"נ-ג
ש
כולדונמי
וכזד יכאר שם כגס הנוסח אחראידי
בעיהסיכה כידיכי דלא תיעקר תקמוואט
חז"ל
לנסויש

ש

ברג-ד מוסיף שמצוחן החכמים להתנוהשידיה ספקם
כפ' קדושים תהיו עול כמתי ת-ל
לדקל ע-פ
דמדומי
וכר והוא פלאי וע-פ מ-ש הרהיג וק בילגזר תר"
רכל מילי דרבנן נ-כ תורה שלימה ועמו שתש כ'
הגרנות בעולםניסית ומבעיהכןבתויה קש חלק אור
תכמהו כלי דתלכשות ףש חלק אוד חכמחו ית
קומזלכק4ה בשכל האוששי לצחת הנהגת קשקבל בול
דור

מזד-ד"ב במג"ד

נס-סיע

יכאר למד אנן עוקרן כ יו-ס שלגליות ראע כקיעק
כקביעאיירחא תשכלזד רק כע-סמן דתורד משא"כ
כיו-ס מדרבנן כמו חנוכך ופווים ומאמר חז-ל אררא
רארץישראלמחכים
שם

שם

כיאור דנס'הנ-ל עפץכיאור מאמר חז-ל דהד' שטות

רם נגר ד לשונות שלגאולהוהוצאתיורצלתיונאלים
יקחתי מהרבעו בחי והחילוק כק פרזת לגאהא

ס-מ"א

מ"ך-ד"כ

מתלמטץ

דבעש-ס דדעיקר ישתדל

דהירה והאהכריסיעולומן רשמים
שם

דאדם להקףנ

שם

תבאר בד' כוסות דכ' הראשונות הם כבחעת סור 6רע
כיראך יירא-
ם כבחי עשה סוכ באדבר וכזד א%
מודיםלדהייה שלקח אווצו לעבדים בשת' דבחיעת
הנ-ל ודם התוין נדפק לכל דמצות לערוותן בדחילו

ורחיש
ש

יץטץטכבך

ס-ט"ב-נ

כיאור הנם הנפל ע-פ הירושלמי ד בוטת רל-א נגד

אימה ,חשיכה נדולד עפלת עלוו ובר ואחוי כן
יצאו כרכוש גדול לדויזת שנלוח מצרים ריה כלוק
ושרותי לכל רר גלועתלחירוחיע

ישיחו שלדוייף מהגם שחס מאה חיחץ וכך מאה
עוטות בס"א כיסף אהדלכולםובד ובשל השאור דחה
האיחו חמידחו על היאיש ובעל המאור ונם על
הרמב-ן והר-ן ,וצלהוי-ף 6ק17ה נ-כ ומתרצם ע-ס
אערטיתד
דגם דג-ל והדלכד כשזוע או-ח

כליסוד האדם ק 1-אפ" ח 1-נתק בדק מתהפך לחסד
ערסהסגיר ממעת-משזייע כפ א-לנא רפא נא לה

ש-סיב-ד

ד' מלכתותו והפ כי נריהיה זרעך ועבדום וכה והנה

ס-ס-נ-ר

מ-ן-ד-ב

שם

שם

כ הכוסות הראשונות הם דודאה על העבר רמו
לחירות ממלכות ככלוממלכימרי ופרס והשנים רמז
לטלכ''ק ואדום להחמתלנו אמעה ונמחק על העדוד
שינאלע כב-א
ס.ס-נ
שם

עד שהכלה רגלמן דשוק חכמותחיצתיווב
שם

מא-ס-א

מנשר הסדר כעל דנדה שסדר לזמר ככל הר' כוטוה
שהם שבח והודאה עלוגזבר ותפלה על רעח?ד
שם
שם
ביאור הנ 6הנ-לכדיילידוש וכהקדמה כזה סבוב
המעשה שהיו מסוכק כבני-ברק ודרו מספדים כיצימ
כל דקלה וכר
דכר' רכינו כחי בענק שליפת
המזלות בזמן יצי-מ
עפ -וב הכוסות הראשתות שע"ז
אוסרים עברים הי %לפרעד וכו לספר על דגסיס
שנעשו ל %שכוחם היה ראקףת המלות מל מאזי-ס
והחרא אוהדר מסכע הסילהז כמל צדיק וכש נס'
בתדאי א %מתפללים על הצת-ל ככדדמ-ז ובתפלת
שפוך חמתך על דמעים וכר ובהלל שדוא עיקו
החירות ד6קהה לעחוד כב-א
צ
מא ס-כ

מאמרחז"למכניבטאשלהמןלמדוחווהככניבוק,
והפ ומרדכי לא-כרע ולא קשחחוה
ש

=-ס-ו

כהצור בהן-ל ע-ד הפז עפץ המובא מהש-ז-ל
ח שכ-א) שד' טץית דם נגד מחזי חב-ד
,פיע-
וכמצויםריר הועת כגלת.
סב ט-ר
שם

מבגור הזוררך דהומת מסייע

והטישה
ש

כק כל 4המחושכה
ש

כגמ' פסחים קם ולא יפחתו לו מארבעה כוסותן
קשר הדי יכול
סכנד מטעם האיסור
לס"
כלתוה ומתרצתעיז
הגס נ
לה-המהרם ת"א שהוא לל
משוטר מהמזיקק ר.א טש של כרכה מצטרףלטיבר
רבינא אמר וכר כל חד וחד מצוה כאנפי סשה הוא
ביאור כדוך פלפול כדכר' הראשתימ על הפסוק
שמביא דר-ף שלפי דבהי רבונא יש חטב לכרך
כסה"נ על כל כוס וכוס הרסת הרא-ש ובעל המחרר
ק עלכוס האשק ושליקף
לביןי

מין-י.נ

סג-ס-א

ששיחו מהלובש כמה בגרים מצףקמם סף כנפות
מכן ה נרכה אחת לכולםוכן מיש מכרכהכנושק

מאד-ד"נ

פג-טנא

בהמוי

סק דוקא
שם

הרעשיהם גג-ל
כיאור ע-ד רמז כסהל71ןז
יס ( ,%-%י4צ%
%9י מומר ג,דחדלטיפוי
בחם-

זז-י
לטחי=

שתק %ר' טסות כנגד ד' לקלטה של נאולה ומתחר
ריו טי שעם נשד ד
תחם
בשם הנכנר שעש בעל אחד ר צירופים טמצ סו-ס
-ן וטהרם-ע ז-ל דוווח %כל ענעי העולם לפיהצהץפי הף"ה

אי"

שם

סר-ט"ב

כוסותין

ולא התקו ד'

ףבאר למה חק %רוקא ד
טצות או ד' בדכות על הגאולד

ייסחב

מ"-ו"ג

בת-ז שהיו-דבחי משפיע והה-א בת" מקבלוכן הד
והה-א אחרתה ומאמר חז"ל אק *ף בסנה וכה
ומשבתא אלאמפוי בסטו1ל 4114
הי-טק
שם
כיאור עיד דרהש כפלוגתת דראשתים דנ-ל ע"פ
הירישל6י פנק לד כוסות וכר דל-א נגד ד' סלכרחג
וצ"ס בעלהיסה מראה שהוא רמז לבסחק ולמההח"ו
הזכרכיןולא במצדתינתש
שם
ש

הסעם שהושם זורקיציאתמצריםלתוידורותוששיא

שרורלכלהוגבהה

סר-ס-א

שט

העוסח כברכה ק-ש של עהכיה שהחרא %השיית

ממציש לחרות עולם השכחן
עכו-
דעוכי ד' הוא שלהקם

פרעה אגן והפ'

שם

ש

מאמר חז-ל אסרו מלאכי השרתלפני הקב"ה רכש-ע
וכר מפמ מה אהה טשא פנים לישראל דכו?צ וכה
אל חצ ש"ז סטת שתת ער וףת עה
הפ ה
=וזג
שם

?יטתיכשהי

וי

עדו טיס

=

עץ היש

חם לשט ט
ט ש 'ט שע 4ח* 14ןט
השח
א פ ר
הטעחשי
ש-מץ
ש

תיר

ע"ד העד

ד,

נלזת ד' כזית עפי* דיכא

מטן הס"ק
וקש"
"
עטה-%
תמ"ט*יזחי י
לפ
שטע
,ישה פה כמך ט מהע
וי
וש ,שש טיתה ניטו טסי טאיה ש"ע

ת""נ

טמ
ט=ת" תיטרק
ע-וטלהית שחן
סר יאחז דט%ש וחק
מטר טפם
הבתהכדמשנט-
,
ה
ש

ישי

הפ' ר ק

מישיך מך נער לאי

פז תא

בני

תוכן הענינים ,ח"א

ונר מפדרש כפ ושפיחם לכם וכר שכע שבאות
תמיסות תהינה איטהו הן תמיסות כזמן שישראל
ששץ רצוע של מקום
סו-ט"ב

מ"דיד"נ

גל פרשהפהתי"4ן פד0ז וגד פוח אחד זד סילואי
השם הף-ה הרפשוס וכוללים ר יולסות אבייע
חמד גימטריאותורטזיס בכוס
שם

פו-ס"א-ד

בנם פסחים (פח) כדץ מי שאחצץ עבד וחציו בן
חויץ משלסי רוא אוכל פסח פלפול במחלוקת בץ
פרש" ורראב-ר לההמב"ם כדץ זד
סו-סיס

מ4ר-דוד

וכאר הנם רחכסיםרפקירו חלק רכו דדפקרביתיק

רפקר כדי שלאימנע מן המצור לעולם ,וסתי אסויק
כופק אתרכו לשחחע

מז-ט"ב

מ"ר-דיר

יבאר הגם אי יחר טוב לאוקמי כתר חנא וכתרי
מעסי אויחרסיב לאוקסי כתרי הנאי ובחר סעסא

ע"פ הנס עבר של ב שותפק לא יאכל סשל קריהם
ומקשר ודא הניא רצה מזה אוכל רצה ובו ומהרצו
מתר ביקפדיאהזיץבריתא בדלא קפדי
הדס-נ
שם

כיאור כהנ"ל ע"ד הרס-ז
דברי הדס-א מזורה
עפ-
מנים לאדם כיסי חיו
דעולר (ס-ג ש-ג) שוף ג ז
בעוה"ז ימי עליר ועטירה ףסיייידד ועפי הסובא
כחו"ה (שיר רבטחת פ-ר) בחלקי קניני הארם
כעוה-ז שטבע ראדם ביסי חיו ברדיפת התאות
תחרעבו 7לכסף ואמדמעבייפיעה הוא ולזר בא
לההזתלנו מצ-ם כסשחדל אץלךכן חמץ אלאמ'
שעופקבתיק וכר

סח-ס-א

שם

מאסר חז-ל לא היה כא אלא לסמיו שכל קלעי
העולם כגדרה היוצר ולא עטיף ולא יגוע ברבות

השחילות

סח-ט-ב-ר טס-סיא

שב

חרות על הלוחות אל הץקר' תרוה אלא תיזת
סתמית העולם וכוה יבאר מאלת הבן ועת טה
רלנבודה הזאת לכם ואף אהה הקשר את ששיו וכו
שהגאולהלחורותאיםמודיחסחלו
מה-ס"ךנ

ש

טקא הארםיהח*ו לאלחשה ח*1ס ח ,".1תשמר
רז-ל ששמאלץלשים כעס הדץ נשאה תחת באמתה,
קבעת עתשלתירה ,רקושית הווקשע.ז מהמדרשכל
הקובע עחוםלהירה מפר הורדשיא עת לעשות וכו
ומחלקבץההמשומוקההכיתי

טח-ט"נ-ד

ס"ד*ד"ד

העוסק בשווא ומתן ותיכף לצת דשטף עותק כתורה
ג אוקטע
נקראושי"
סם-סיא

שם

כישר

(ששית עפישח ושקה הפסח כלבןזכר

הפפסי

לאיאכל ועבראיש ומלחה אוהואזיאכל בו עפץ
בו

הכרי הנעיד סמעא-מש; עה-פ ואחיולת חורש ש"8

ייטעטכטך

כ סעידגהגות כעקם א כדדן הטבעולכןכןזכרלא
כאכל בו כ' הפסח סורר על רהנגה השניד כשרחש
הסירכר לסעלד סררך רסבע וכמש"כ תפלוש אם
ועמך ולכן העבר שריך באכילת פסח רק אחר' שמא
סל איזיאכל כו
סס-טנא

שם

והפ' בהנחלעלית מים וכריצבנבולותעמים למספר
כני שיראל כ' חלק ר עסו וכר ואיום מסורים חוצת
יש שום שר רהנמ אק סול לישראל שהם למעלד
מדטבע

סס-ס"ט-נ

פ"ר-ת"ד

מאמר רז-ל כשאלת סותוסרופוס לר עקיבא בינק

רסילה והד כוכב' לכת לפסזה
שס

שם

ביאור ע"ר רס"ר עפץ הזוהר (ח-ב מא) פקודא דא
לסשחס פסח בץ הערכים וכו וזע דא לא עכרה
זורסא סקסי ברית קדישא ועל רא וכל ערל לא יאכל

כו וכר בגץ כך האי בנסי כרית למעבר ולא בנהי

ערלה ובענק לאחזר משכו ודינם מע-ז וקרע לנם
צאן שרומז לתפארת דקדושה והנפ הנודר מערלים
אסור כסלף אונפת
שס
ע-ס-כ-י

מא

ס ר  %מ מ ק השח טד
ט

ק היק

=י
וקיח*ל ש דשה=ן%יי11יי=ר=וייה
ש* הרג

%ץ--ד

שה ם=יה
שויא ס ס א י א
*י

==

מסהו טיח ל חש
ט,ץ

ש
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כיאור כסרתה ובגס (פסחים קנ ) הפסח אחר חצות
סטסא אתהייים רטחצות הףליה מהר וכר אלעזרכן
עזריה וכר שלסר זה מסכת בכורות שהיד בחצצה
ע "5הסובא שהמזרים היו שכדץ לסלא ככבר
המזלות כאסים שאין השגהר לסעלד מהסזלחצ
והראה להם רקב-ד ההנהגה בשידוד המזלותוכסיף
לדקריב הסלא כזסז ססשלחו בשליטת כוכב
מ
באגד-ים להעבירו בסול צדק ששולט קורם חצות ובז
אכילת קרבן פסח הוא העברת כח רמזל להתזת כ'
גכחז מעלגבוה שהמר ה

הוהניףד לילא עפ-
כחטא רתקופא דתסח וחטא כלים)1
רעף רקוב-ה הגם דככל הלילות עד תצות שולט

בדדך פלפול כמהלוקה בץ ראביע לר עקיבא
בכיזאסו
יאכילת הפסח שלד"א הוא ער חצות ולר-ע ער
ן
הבוקר וכעמןאיפלת מצר כוה-ז אחר חצות"ם נצא
חובתו מק משק"ש לפסח (וכעמו שועת
המזלות ורהנרנה)

בפ ףאסר אלקים ץ;'גהי,יסד הד' שי?בסילואם,
וניסטראיות ומספר רל-ב והירושלמי שאץ סהראף

עאסיע

מה-ריר

יי

עא-ע"נ-ד

שם

ביאור כמחלוקה הנ-ל בדרך רמז וכפסוק ושמרחם אח
הסצנת כ' כעצם היום הזה ,סה הגחונת טעם וכעץ

הנהמת המזלות והמערכה בררך הטכע שהכל מתנהג
בה19חת השי"תונףאור במובאכזוהר (ח-כסא קפג )
דהס?ה היא היכלא רסהימנוחא ודאסהתא (אמבה-
וסיפא) ובענץ חטא אדה-ר

עב-ס-א

שם

כישף גזע-ל ע"ר דריש כהסבר הטוכא במכילתא
סקרןושזו לכם
(שמות פי-א)רכי עסי
המקףשמי
במצהבומב"ררססוקים
צאן לשכו שיכם מעיזודבקו
(שמוח-יכ) כשמרוש את הדברהזה לחקלך ולבמך ער
עולם וכר שבזמן שפדה אותש רשר"תססצים הטיל
עלים עבדות לעסוק בסצותע כרם פסה וברם מילה
ב סמח*ושכחח במאומה
%ל מעף יועדה
ע=ש סעו

=ל
מי
יא =דפי
סאה

=ק

=ע

ש"ע

מם"מאת שצר סמא רסחמקא מפ ושמש

שא ת ש י
כיאור ע"ר הסור

ש

המובא כזוהר (ח"כלח ).תאנס

ההשכות ודחיצומם הלילה הזה נדוד בסודיזע אזר
רוגמה מעשה בו-אשרת והוא אורן של סשהמ שיתגלה
לע-ל כב-א
ש-ס-נ
ש

לחלק צדקהבלילה

ע-1נ"צ-ד

ס4ד-דיי

מ א ו א מ מ =%ק ימ

=

ףני

1ר

=

במשנה (פסחים סט) ארבעה עוור שחל להעת כשבת
ריס וחב-א כזמם
סבעדץ את הכל סלפםהורכת
סלפם השבת חילץ
ר אלעזר כר.צ אומר הוזמהדבו-
כזפק פלפול כפסקהרי-ף שההלכה כזה כרכ' אלעזר
בר-צ
מה-ד-ו

עד-ס-א

תהמפתאי-ר שחל כ41כת סמלוץ הכל וכר חדפה מצה
בע-ש ,ומיודת שבת וקים במצה תירושלסף כל
האיכל מצה כערבפסח זבך
-8ר",ץ

עד-ס-צ

הכאר המשמה כל שעה שסותא לאכול תאכיל וסף

מב

נ32י

תוכןהענינים ,ח"א

והפלוגוש רם-א אובלק כל חמשוכו'די-אבל ד וכר
רנ-א חולק כל ר וכו ד45גי כערן המצוה רתשביחו
אם הוא נםציור להדהד שלא
וכערן
משמרתהחרומוחי
להפסיד תרומ
עד-ס*רד
שם

ביאור כהזיל ע-ד רמז עפ-י במובא בזוהר,ח-ב
שמצה רמז ליצ-ס וחמו ליצר 1-ושכבלדרכיעצריך
להתחדל בהמרות להגביר נתעה הסוכ ע" שפיטת
הדעת במדות ,הה נרמז כשבה-נ שהוא היה פעפעת
נדלותהיעהבמדות.וכוהמביא רמז למה שדהטו אור
לי-ד כודקק את החמץ כהגיע ארם לשנת הכר-מצוה
כבוא אליו היצ-ס אור לי-ד שצריך לברוק בחמין
ובסדקץ ער מקום שידו מגעת לכער התמו חלק הזפ
מ)

שבו
שם

ערסות

משר תזיל החעוק אעו יכול לדכת אותפח עד
שיסחט טעם תפה
מק-ד"ו

ערסות

י,ט,טכ2ר

מ ק הנ %ע-ר רמז עפץ המובא בתעוך,מצוה-ז)

כטעם מצוהזו למניעת אזילת פסח מכושל להורות
שיצאם כמצדים לחירות ואכילת צלי הוא אכילת
מלכיס ולהורות התפזל ומבאר כוה ערן השיהגה
וההשגתר ודקץ
פ ס-כ ד
שס

העסת כברכת ק-ש דעתנית יוצא את ונפי ישראל
גיחוכםלחייות עולם חעק שידוד מעוכות השמים
והמולות .וטעם לקיחת הסלה טאטאת מצדים והפ
י לבסת הושיבני
בשלום זכריו אשכבה וארטןו

בצחק ואמשה בהשרתהפרטית

פ-ט"ב-ג

מ-ד-דאו

סכאר למה נקרא שכת הגדול רחז היעה בנדלות
במדות.
שם
שם

ביאורבמעיל ע-ר דרושטייכנ4ו2א כשוח-ט,פ"ס-
יא) עה-פ מכסתובךידע' שמך וכרמהיכןמןכי לא
עזבת רורשך ה בענק האפונה והבסחק בשליטות
בהכי-תובמיעוט השתרלותמצדנוכיכל ההערגההיא
כהשנתתו כלי הפסק והפ טצות יאבל את שבעה
דימים וכו והנדת לבנך וכר בעבוד זה עשה ר לי
כצנחוונפצרים ישא דאוריתא וכשמתא
ידס"נ-ד-עת-ס"א כ
שם
ביאור ע"ר הסודעפ-י המובא (כפוע"ת שכ"א)ווחסץ
ושאד הם רמז לסט"א וכענק הניצוצים הק נשפלו
בתסא ארה-ר אל הקליפות ושאאע-ה התחיל לחקנם
הה ערןביאור תמולתקן תסאהניל עדביאתנוא-צ
ב קלד ) כר עקל שכתא אתץ
ובוה מבאר הזוהר,ח-
אחיחדח ואחפוושח מסם-א זנה
מ-ד-ר"ו

עת ס-כ

פה ס-א

מורידית

ומאמר תז-לכי אני ר המעלה אתכםמאיץ מצדים
וחמש ישמעאל חלמלא לא הצליכן וכך שאץ
מטמאים בשדמיתוי

י

ער-ת"ד

שם

עפ" המובא בזורר,ת-א

שם

שם

ביאור הנ-ל ע"ר דרו-ש
קטו) ר" בשם ר' סימן בא וראה כוחו של הקב-ה
וכך ובמאמר הקב-ה ושכרדף כארץ מצוים אר ולא

מאמר תז-ל לזדתכי אר ר מקדשכם .חמר הקב-ה
למשד מתנה סובהישלי בבית ננד ושבח שמה וכו
והוריעם תן להם הזץת.
שם

והמדוים ויקחולי תרומה וכך זה-ב זו כב-ל ובר
וכר נחוש-ח זו יורן וכך ומ לכסף
וכס-ףזו
מר-לך דמשיח
ולת"כיצטרךמ

שם
פי-סי
ביאורבהנ-ל ע-ר דרוש עפי דמובא בזוהר,ת-נ עב)

שם

עז-ס-א

שם

המררשויהי מקו שלחשים שנה ו4ה לא עכבם כהרף
עק קז שם לחושך ראה דיה רמז

הערפול הנזהר ממשהו ת6ן בפסת מובסת לו שלא
יחמא כל השעה
8

פר ס-נ

ודישת תז-ל כפ תחת שלוש רנוהאיץ תתת עבדכי
ימלוך עכרזו מלכות כביל ושסתהכי חורשגבירתה

מלאך ולא שרף ולא שליח ושכאר הטעם בוה
וההבדל בק רכת הנעשה ע" מלאך ושליח לצק רבר
העשה ע" הקב"ה בעצמו ובוה מבאד כמה ענעש

8

4תקו מם ההחטא שימש הנרים למלך הסתרח
כמשיגוכנעהשבייםבאו
 ,אשור 21ף

כי-ט

פא-ס-א

והפ למה ר' יתרה אפך כעמך אוער הוצאה 1נ 1והפ
הלא כה דברי כאש נאם ד ומאמר דושא שאורסים
קאעז אבושש אובלק וכו על 714 1198
כועדם
אי
מ זבח פסח ודא לד' וכך וסוט האזהרה
נח
פר
וכר ואמ
שלאלכיול הפסחכי אםצלי אש

מ-ך-י,-

פא-ס-נ-ד

טדיבאר ועברתיבאיץ מצרים אם ולא טלאך וכו'
ע-פ הזוה-ק וע-פ כיאור הפוסקים ראה אגבי עוק
לשיכםהיום כרכה וגר והרה-ק רהתרי-נ מצות נקרא
ושף-ג עיסץ ואדיב קוב-ד לישראל ומאמד תז-ל
נרולהעכירה לשמה ממצוה וכר
פ-ב-ט-א-כ
שם

פ-א-ס-י

והפ התןבו וראו אתידיעת ד' וגו' והזזה-ק בפ
רפאני ר' וארפא
שם

שם

המובא בעהר,ח-גרנא) אמר קוב-ד
ע-ד הסור
לחודשסיבו דתלא דמצראי ותפסוליה וכף
מבעשור עפ-
,היעו סלא בבור דמזלות שלוה עבדו) ומבאר בשק
ההנהנה וההשנתה וכענק המוחץ רקסעת ונדלות
כימי הפסתוכימיהספירה
שם

פג-ס-א

שפתה ע מלכותאיכרם

עה-ס כמעשה ארצ-מ וכר אר" עובדא דמצרים פלחץ
לשפתד וכו ומבאר עפ"דברים שנחתכולעיל ונשע
באן מענץהנהנה והשגחהובענקביטולע-זלדורות.
פרס-א

שם

ע-ר דסור עס-י המובא במגיד מישוים פר' רשלת
ואמר לו רהי שור
בכוגח יעקבכיעלתו הדוון
ירדות וכף הה היחוד
ש;
עס
וחמור צחן ועבד דמז לדרנקלד
הנעשה ע" חורה ומצות .וכענק חוקק הניצומט

דהדזשט

ש-יהב

שם

ד  % %סט ,ישו

חן

א %ט מ ע

ע= טעי

מ ח תרופא וער ח ק
יחמץ
8ת %דץ הס
מ1
בעטת%נמ
המער הטת וחק המתא טשמ
רהטי
שאט האט ע ט מ 5טק ע =%ה עמר
השחר ולמה אסרו חרמש עד חצות טףלהיחיק את
האדםמהעכירה וברטי הממעש בוה
8

שית

8ר-סיד

מ-ד-ד"ק

יבאר 6ה דקי-ל כל דחורה ומצוח שהארם משתרל
כעחץ רשן לאיעלו לולריח מחוח לפס ר' ואררכא
1כ 1וא-כ לפיז מה יעשה האדםחזי וכף והדרכים
אורעהתילוק' כפרהשהיה ר" דורש
פדט"ג

מזד-ד"ת ברעות

מאמר תזיל היני רמי תילול ר' וכר והזוהר טחן
דמסר(פשיה בק-ש ככח והתזיל שמעישראל .אפ"
חקכיונם אלאזכותקריאת שפע וכף
שם
שם

כר"מ בפ ףשא העם את כגקו פקודא דא לבער המו
וכר אתמסר להו לישראל ורקשה הדס-ז ובי בל
פקוז-ו לאו ולשיאל אתמסרו ותייץ ע-פ האצהיל
במחמר תז-ל דמלאך דמות למר למשה עצירת
המגיפה ע" הקמורת וכך

ביאור ע-ד הפלפול במחלוקף כן הכעב"ם לתלכיד
כענק סבילת שותתות לאכילת קרבן פסת לדורות
משנתר'אליעזרבןיעקב קבויקי
ת"ד-ד"ח

כעי
מטת ףאה אי"א החר א ק הטת ת%4מ
פהםה ו מרמהםןעהשבץט
פס1-ע
שם

כגס ,פסחים מא) אמר רבא אכלו נא לוקה שמט
מכושל שתים נא ומכושל שלש אבי אמר אקלוקץ
עללאו שבכללות פלפולברצוי הראשתיט בספק דץ
זה ושזה נתשכ לכ' מצוח ממנקתרי-נ
פ"-ד"ר
עם-ס-א

ביאור כהד-ל ע-ר רמז ובטכילתא משכו וקחו לכם
צאן מועכו ובר סע-ז ורדכקו במצמת .עפ"רידיע
פ)2"4ן הנלאות להוציא הניצתףם הקדושים
ע-
ר
שיכוד הגלשות מתוך פוליסות כד' כנפות דארץ ע
עת קו ומה שלא יובלו כנ" לברד בגלותם יחס-רן

ואטב בטה ב
ושאהמח"
וטחטן ט ת ר ק מ %
פרש מ %
ןט*ט4ח"
שדא ואאעחק חעחת "9ש
4אם
עץ
מא תאה
שי%עו*ע
א
8

מ"ר ר"ן

עפ-ס"א

-4פ"נ

בת %עץ רט גירש פאק כה

אי

טע %עץ חח ,ט"

סי"

ר

בני

חונןהענינים .ח"א

ע-ד ה10ד יפץ הזוהר (חים לח) מדת לילה צכהז
מקמץ במצדים דאה-כ פראיוםאפקיליהברישגלי
וע-פ דכריטשירתכולעיל בוזם הארע-ל בשק פסח
תועוכאן וכבהעת רחל ולאה
דם-נ

ש0

כיאור ע-ד פלפול בנס פסחים קטו לאניכרוך אעש
מצה ומוצרכהיי הדדי תיבול משוס מצד בזמה-ז
דאוייתא וערורדרכון וכפלוגתא כץ הדבב-םשצריך
לכרוך מצה ומורר ובץ הדאב-ד שצריך לכרוך
פסח מצהושויר
ס"-ד9
צ-ס-נ

יק

מי מ ל עץ ש שר ה=מ
מדיי
שפסח הוא הוראה על השגחתוית בפרט' הנמצאים
וטצה 10רהילהידווש רעולם תאיר 10רהילהירד
מהשבוט.

צא-מ"כ

ש8

ש ץ המובא בזול-ד כי פסח מצה

טע-ל עיד דרוש
ומורר רומדם לג עמודי עולם תורה ומבודר וגס-ח
%ש84%ח הנפשוגוף רמשן

יב-ס"א-ב

שם

הודל-ה (במס'פסייך)

טע-ל עיד השן עפי
ר-רומתן לוכוח ג אבות
וז
וב
שג מצוה פסח מצה וסד
יאהכה רראה ולדביקוה כרושי-ת .ועפץ דברי ב%
שללות אפוים (ח-ב מכיס) ששע פסח מצד מרור
והשתחז שאור מורה ד' רב)-ם סרכים שכזכווק
מאלו אכושף ממצרים א .שלא היו בהם דלפויץ
*אם ד
נקיא ששואם ג %1א
שהי
א
9
מ

יל

=מ

יחדד

שם

עץ ה ש ש ץ ש ם ב %

א ח מ ו ח " ס ע *  %ג==

נע ש ז
שם

א%

השו=
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עשר המד ששי ה חששי בשמם ע"ח ומפץ וק"דרה
משק מעש
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מח שהשא שה מצרם
ב=מ עשן
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ש

"ימ-

"שי

משרעיד פלשת כרטף הרטב-ם הלטאקימן פסה
(פץ וף-א 4ממקהת קומן פסה בהקשחן עם המד
רנשר וכשהלושו הראב"דכוץזה
צדש"נ
ובקייב

בטל עץש רם שזח -השתחשי8שי
ח

=

א

א

*

דן 9שא

א

*
ח

 -צוסע

ימנ

משר דד ששם מם ושחש (פ)תץ% ,כהת

"

כשכתוכר ים
,ציי

שמא בבעצדו אפ"
ס*דז"נ

ק ט"ח

כהנ.ל ע"ד ועש עפ 9דם-ם שכחבו לעיל זץזש

וזשמ נסק וממץ ה"ה והשגחה
שם

קא-ס*א

יק

כעיט הקדדשה נסתיעה ע*ע עץ מעשעו במצוה
החג ובענע קסמת וגדלוה המוחץ כימי דפסת
והספידה ושרמשמלים כוזכמה נפשם מרגשה קרחשת
ש ח א  1ח

דה

ה'  -מ"מ טמאת סצהם מחג הפסה

כיאור בפסוק דאמר לאכרהם ידוע תדעכי גריהיה
זרעך וגה (בראש-ת פט"-1י )1.עפץ רכריהאריי-ל

(פרע-ח שכ-א) שכל ועזשמוה שהדכנלוה מצרש הע
השצמד נהקן נשכל
מניצחהקרי של ארה-ד
הנשמות הם טמן הדעתיקודצו-שה

קג-ס-א1-

מאן כחשק (כלצערהכדיג)רגיל האיש מלך הלך
וגרל וגר מענעי מוחץ יקטמת וגדלותבליל פמח
כממוארכהקיז-ל
פ-ה-ד

קנ-ס-ר

כיאור הפיסקא בהנדה עברים הים לפרעה במצרים
הוציאך ה' וכף ומגיא שושית הת-ז מהו השכח
דילדול הוה הוי שמשהת הבטיח לאכרהם להוציאה
וסיטו עפ 9הגמ' (בוטת ד) רארים הע ישראל
לקושיה להם נס כימי עזרא כדרך וכר שאז -צאו
כרזיות כה-ן תשארו משועבדים למלכי פרס גהצתם
רמה וכהשפעה המוחק דגרלוה
כנצ"מ
שהוא%כי
קטמהכיצ-פ
סיח-ה

שפף בפיסקא עם-ם הימ

0והייץ

עפץ הנמ'

מא
י שכנסע נקראת ארזמע של הקב-ה והקב-ה
(לס)
נקראכוץ וכצצמונאלם כחשה טדוה

קר-ס-ג

ס-חץ

ב-אור בפיסקא ואפף כחום חכמים וכר משוה על'11

לספרכיצ-פוכלהמזיכהלספרכיצ-מהדיזהסשימנ-
סיה-ח

קלס-י

כיאור נוסף בעברים הינו עפץ דכרי השיז-ל
(בשרע-ה שכ-א) מעדןשירש פרעהומצוים בקליפה

והשף-ה החףאמפיה

קה-סיא

)"

בווניל ע-ד הסוד עפץ דמרכא בפרע-ח (שיכ פ-א)
דחילוק כץ שכת ליו-ט דבשבת הקדרשר באה אל'11
שלאע-י מעשעו כקדישת הסגולתהיום משא"כ

מה-א-נ

י-ס-כ

ס-ר-ס

ע-ד דורש עפ" דגם כערכץ (לב) שאנאף כנה-ג
כיסלויצרא רע-זוכר ופסח הוא כסגולהלכיסולע-ז
יהוההז שאץעוד מלמץית-ש
קא-ס-ר
שט

מאמי

(שמוח רכ) עפץ המובא בהארע-ל כצנע דמדייסח
מליל פמח כהאהת מוחק דגרלותוקפמוג
מץ1-

"שסה מש ואיה אם שח ומה את השחז ש
שד"ה השא
מ ת
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) שפרפוריצ-םצריך

ביאור במאמרהו-ל
שאלה(ופהסשווחםכהקטי
ואפף הוא לכרושגיל
להית בררך
כצצתו תתשור הפריק למען הספר כאחי מך תך

ביאור מדווש פליאה המובא כשוה-ס (מץ) אצ
רקב-ה אחם מכרתם אתיופף לעבר,יהיכם שהאמת
עברים הימ לפושר בפצוים עפץ המובא במגלה
עמוקות שכל היסטין בגלשת יש בזזן מעץ פכירת

יסף

קורס-א

ס-רץ

כיאור הפיסקא הא לחמא עניה וכף והמעם לשמלת
כדת מצה על השובע זכר לפסח ושאץ כזה חשש
שיכנר המקדש שאסרן אשהקד אכלן שנוא
מנצי
לד
כסו קודדוכחוסהו חזקןשיהאיוטהנן סלו אסו
קה-ס-כ
ס-ר-יא
ת ר כחא
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מי""%איק מ*%ש= ", %א חיו
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תדם %ו בשח
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מהתיר ט-תדהח"במאחדה שכח
הא פ  %ש ץ הט (רהמ)אק

זהים=

סתיתעה
%7ח*סטשאלמיט==
בחלם נאם יעם =ץ ה* %ם חן 4עמ

מד

גנבי

תוכן הענינים ,ח"א

ומבאר שבאמירתרכרים אלוכיסדולו המצותלזכות
קרטיבנ
מ-ר-ץ
ח-
ביאור בפסוקלילשסויים הוא לד ובו שסויים דוא

לדורכם,שמותיב)שבליל פסת נתגלה בחעת משיח

קרס-ר

מ-ר-ים

רמזים כהא לחמא עניא די אכלו אבתהנא בארעא
רמציים עפ"רכרידתיד-א שהר-ת של פיסקאזו דם
קיזז כמנק דשנים שדיו אכומש כשבעוד מצדים
ובאם היד להם אז מצה שמופה משעת קצירד או
משעה לישה
מיד-ג
קדט"-
סעף למנדגישראל לעשותנר מעתר לסדרבליל פסח
עפ-י דמוכא בסמר כרית כהתח עולם כענק מד

נשחנד

קז ס-ב

מ-דכ"

כיאור בפיסקא ונצעק אל ה' רשמע קלתנו ףשלח
מלאך וכו עפ-י הגם ,ר-ד 'א) שבר-ה בטלה עבודר
מאבותעובמצרים
קדס-ב
מ-ר-נב

עוד בפי דא לחמא קיא וכו כל רכפק -חי מאכל
וכר עפ-י דמהכא לעיל ס-ד-ר-א ברמז למעשר
הצדקה בפסח וע-כ אומיים לשנד הבאה כירושלים
כי מבטיחץ אעלהיותכני חורץ מעשה הצדקה
ע-
קז-ס-נ
מ-ך-ננ
אלו עשר מגנח שהביא ובז ואלו דן דם ומבאד
המוכס במדרש ,שמו-ר פ-ט-י) מסבת רם העשירו
דארמ"ל,פרע-ת שב-א) שמכהזו
ישראל עפ-י
'צאד ממלכותרכו-
רשכעד ודעושר נ-כ במלכות
קז ס-נ

מ-ר-גד

צפרתם כיאור כמדרש (שמו-ר פ-רב-ת) בכסך ענעים
שכרי השהטל,בפרע-ח
דמוכאים שם במכר זו
עפ-רמלכות וכף
שכ-א) שמכדזויצאה מיסוד
מ-ך-כר

קח-ס-א

מאמרו' כוס ישחעת

טעמים למצות ד כוסות בפסת עפ-י דגתי דתיר.א
שדם כנגר ד רביים טהרים שדיו בישראל כסובא
לעיל (ס-ד-ר)-ועוד
מד שמבאר כפסוקעשריך
ר~-בה וכר שד פעמים כויס
ישראל ס' כמוך עם נושע
'ץ כגימט כ.דצירופי דריך וע-ז ישראלנוקהנ בה

קח ס-א

מ-דא-כ

ממצייםמכיתעברים ע" כ מצות פסת ומילדלדיות
לו לעבדים הללו עבדי ה ולא עבדי פרעד וכןיהיה
לע-ל כמש-כ,בישעי ל-כס) הקףר יהיה לכם בליל
דתקרש חג
מירב

כחג הפסח

ביאר כפסוק (ששת יא) כה אמר ד כחצות הלילה
אני יוצא בתוך מציים ומה כל בכור וכר ובם'סקא
פסח שהיו אבותינו אובלק בזמן ביהם-ק על שום
דבי' רארה.ל
שפסת המקום ב-ד עלעו וכו
עפ-
ים כחצי הלילה
(פרע-ח שכ-א) במעם דיציאד ממצי
%א כעם
קם-ס-א

כיאוד בפסוק,שמותיב) ושמרתם את הדבר הוה לחק
לךולכניך עדעולם וכר ומבארכי הקב"ה פרה אוחגו

קס ס-נ

ביאור בפסוק,ישעי פ-ל-כט) דשיר ידיה לכם בליל

התקרש חג שהפסוקד הזד נבואת דבטחה לימות

המשית .ועד אזכל השירותבלשון נקברילעת'דייעד
דשיר כלשקזכר

מ.דנ

קרס-א

ביאור המכילתא,בא-יב) משכו וקחו לכם צאן משכו
ידיכם מע-ז והדבקו במצות עפ-י דסבוארכאן,בסי-
ב) שחהץקנףים לדאף-ת לשם עברות
קרס-ב

מיז-ר

ביאור נוסף בפסוק ושמרחם 1כ 1עפ-י המוכא בספר
עשרד מאמרות עה-פכי ישרים ררכי ה וכר ודרשת
ר כנ) ע-ז שנים שאכלו דפסת אחר אכל
הגמ ,נזי
לשם מצוה ע"ז נאמרצייקיםילכו בר וכו
קרס-ב

מ-ז-ר

ביאור בפמוק,שמותיב) מלכו מעשוכנ-י כאשר צוד
ה וכו ובדרשת תזח במכילתא שם מכיון שקבלו
המבואר לעיל
לעשות נחשב כאילו עשו,
שע-
עפ-ת לשם עברות לשמור
מצוהזונהיוכנ-יקנרים להשי-
כל מצותיו וקבלוהליכותעילם בכלדדינים של פרשת
פסת
קרס-כ-ד

מ-דרו

מאמר ח' מצות האכל בפסח
כיאן בפסוק ,שגשת-ב) ושמרחם את המצות כי

בעצם דיום רוה דוצאהו את צבאותיכם מאם-צ
עפ-
,מ-ד-ר-ד ע-ר דרמז) על דמובא בזורר
דמבואר
יאת סיכלא דסדיסנותא ובעמן דדירגד
יר
עק
שהמצהלנ
והשגחה
מ-ח-א

קרס-נ

עודבפסוקהנ-ל עפץדכויהאועיל(כפוע"חשכ"א)
דבכלדאמועדים הפעולותוהז-תגים נעתכם עץ מעארע
ותפלתיע משא"כ בפסח נעשה כגל כאיהערותא
דלצילא !דסעם דאנילת טצההיאזכרלחפזון
מ-ח ב-נ

"א-ס-א-כ

במכילתא שתייך

המובא
עוד בפסוק הנ"ל
לעשות המטוות עפ-
י שהניה כולו
במהומת ושמיררהי
טוב ואיסור אכילת חמץ הוא תיקון לחטא אדה-ר
שאכל מעץ דדעת ונתערב טובורע
מ-ח-ר

מאמרז'פיסחאוהלילה

מ-1-א

יששכר

קיא-ט-נ

ביארדכנוסת התפלה בברכת עלהצדיקים ולאנכושכי
בך בסחת עפ-י מה שנצסףעבשמייח המצות שלא
יחמיץ שזה שיה על בטחון ומיעוט ההשחדלוח
נעמדת עוה"ז
ח"ח-ה

קיר ט"ר
כיאור בפסוק ,תהלים קה) המציאם באסף ההב ואק
כשבמץ כהקל
דכרי מהר"ש בסוןדן כי
עפ-סוק זה וצאובנ"יממציים וטכאר
כשגית הרמחים בפ
דברה כענק הבטחץ ובמנק מספר הציצות כימים
ששואלקודורשין כערן פסח
לב-ס-א
מ-ח-ו

ייץ

הסבר בדבי' המקובלים שאיסור חמץ הוא תיקף

לחטא אדה-ר שאכלטיקד~,עב

מיח-ז

יכ-סיב

עוד בפסוק דג-ל עפ-י דמובא בספר כרב-ע שבחג
עשית המצחת קונים בחי נפש הה הכנה
הפסח
לקשר-תע-
יכ-ס-נ
מיח-ח

כיאור בנם (ר-ד כ ).דכחג דפסח נידחק על התבואה
רבי' הרה-ק מדרוס מקרעץבפירוש מאסר חז"ל
עפ-הרודף אחד הכבוד וכו ובמובא במדרש פנחס
כל
שעיקר נץור חמץ הואביעור ע-ז
ק'כ-סיד
סיח
ט-
כיאורבמיבא בנזורת כתעש אסורפי"א) וכשמשד
עשר יום לחירש הזד תג דמצות יום זה מעץ מצד
רבר' הארץ-ל
ואק תג הסוכות טעץ מצד
,בפרע-ת ש-כ) החילוק שבץ עם-
שכת רו-ט שבשכת
כאק המוחק שלא מישעו וביו-ס באש המוחק
כמשינו במצות ע-
החג
ע-
קירס-א
ח-יא
סי

,פ

ביאור רטעם שפוסקק לודר גשת בפסח כי גשם הוא
פית כמובא בגס ,תענית כ) ומצה הוא מגולד
לפרנסד לכל השנה
קע-ס-ך
מיח-יב

כיעד בפסוק ,דברים-ט 0שבעת ימים תאכל יונן

מצות כי כחפזון יצאת ממצרים להכץ סעם קיפח
דחפוץלאכילת מצה

מיחינ

מאמר ט' מש"מ מצא
מידי
מר שבר כתג הפסח

יז-ס-א

דפיסקא מרוד זה שאש אוכלק וכר עלשטריז

יצארי
יים 1כ 1עם-י דכר' מחיר-א בספר כסא דוד
כמ
ה
,ע-ת) כשםילקוט רוד דגלוח מצריםהיהלדתליש כח
היצר-ר של בג" שיוכל לשבץ בם אוד דהורה וכזר
מבארדפסוק וששועליזשרי מפט תף(שמוח-א)

יד-ס"א

מ-ס-א

ביאור על הפירוש בחרגוט עה-פ רשומו עליושי'
מסים ילטתק מבאישץ עפי הגמ ,כ-ב טז)היא

דשכן הוא המקטרג הוא המסית לרע ושכוסת
המבעריס לבנית בגלות הוא רק להרע לישראל ולא
לטחות בושך ועפי-ז מבאר כשח פרשת הכסף שוהן
דפן לאחשורש

קוד-ס"נ

מ-ס-ב

כיאור על הפידזש דתרמס יתוץ ףסץמו עלע שוי
מסים ,רכרבץ מפלחק וכמובא כשזחים עה-פ או
דנסה א לבוא לקחת לו גף מקרב גף ,דברים-ד)
כעובר הנשמט מרחם אסו שהיו גהץ משוקיים
במצרים כעוכר שהואירך אמו עד שהחמאת השי-ת
גדול וכורמחיא טוםלמצחתמרור
כנס

מיס-ונפולי

קוקוס-א

כיאור במדרש ,שמו-ר פיק) וטפה חיה רציה
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ביאור המעם ל0נהנ לאכול מאכלי חלב כשבושת
עפ" דסוכא כתמו-ס מס ברכות,פ-ז מ"ג) המעם
לסד כברד-ת אוסר דמכרך ברכו את ה ובבוהם-ז
וברך אלקיח ובעבור זה כיום ס-ת אוכלים מאכלי
תלב שהם רמז להמד
מ-ך-ר
קלך-ס-נ-י
כיאור במשנה,ברכותיא) כשתר מכרך שתיםלפניה
וכמחלוקת בגמרא אם סברכק אהבת עולם או אהבה
רכה ומפלפל כרץ אם הקורא קיש כשנכוה " לפס

ברה-ת אםנפטר כוה כברכת דתורה

ס-ד-ו

קלי-ס-ד ק-%ס-ג

ביאור הסעם למנהג ישראל להכץ שעשנת ורדים
ונשכי בשמים בחג דשבועות עפץ המובא במדרש
,יק-
רפכ-נ-ב) מה-פ כש71עה כץ החוחים
קלה-ס-נ

מ-דץ

כיאור במדווש שם מה שבצנר זו אעה בהילר כך
ישיאל אינם בטילים אלא ע-נ מצות ומע-ס ומבאר
הטעם דנסשלו ישראל לשושנה שיש כה טעם מראה
ח עפץ הגם ,כרבות סג )מנץ שמברכץ על הו-ח
ויי
וכר ועפץ המובא שחוש הו-ח לא נפגם כ-כ בחטא
אדד-ר וכחוש זריגיל מעלת משיח כמש"כ והריחו
ביראת ה ובזה מסים דמעםלמנדנהויל

מ"-ה

קלר-ס-ר קלרט-נ

ביאור בגס ,מכהות מה) בףכוח שדיה כץ כתת
הביהוסץ לכץ וב' שחנן כן זכאי בזמן קביעת שי
"ספירה וחג השכוחת
מ"-ס
קלרס-נ-י
מאמר -ה ,מעלתהניא

מ ח

שש

,י 4יה
"

חק
ט"
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ף 11ת שמח

א א * ת ח ה ק  %מ"מ

ח
חי משם דדה =1ר כדו=ק ביץ
* המה
ד%דת

*מ-ר-א

לדא-א

כיאור נוסף בפסוק הנ"ל עפ" המדונם ,איכ-ר
החיטא ס"-ב) אמר הקב-ד הלואי אוחו עזבו ותודחו
שסרו שהמאור שבה היה מחזיון למוסב וההבדל

כאמתה הבאה לאדם מצדהחקיה והשכל שלוה יש

סוף לבץ האעתד המבתאה הכאה לנו כירושה
סאבוהעו וממעמד הר סיס טף תקיוק שהיא דאינה
האסיפותהנמשכהכליפיעולם
לדי-כגד
מ-ר-ב
עוד בפסוק הנ"ל עפ-י המדרש ,שסויר פ-ם) אר-א
וכר כשכותש התציד לודר הורה לישראל
פעמים כגנולבץ עצמו וכף
מ-ר-נ
לףס-ר
אמרה ד'

ביאור במדופו,יק-
ר פכ-ה) עה"פ חים היא
למתחקים בה א-ר התא בשם ר-א שלאיהיו דברי
תירה בעעך וכה למהר ככחודה של חורה ולא לוחנה
כידסי שאץלו זבותולא עע להזרר כככודה

יץ

-0ר-י

קלח-סבא-ב

כיאורבמדוית,שמו-ר מ-א) א-ר שמעץכן לקיש כל

י2ם2יכ2ר

תוכן הענינים ,ח"א

ן שהש סחניא ד"ת ואען ערביט על שכמערץ ככלה
שהיא צרבה לבעלה מחלו שלא אמרן ורף
קלח-ט-כ

-0ר-ר

ביאור בגם ,ב-מ פה) כל המלסד הורד לבן ע-ה
אפילו הקב"ה נתרנזירה הוא מבסלה כי נם לנשמד
קשיה בערכה ע" התורה יכל להגביה שחה לאץ
משער ער כחי איילוה .ולכן זה שגמז מדה כנגד
סרה
קלח-ס-כ-נ

מ-ר-ו

ביאור בגם שם על מד אכרהאר ,על עזכם את ובדחו
וכר והסבר עה-פ (בישע" פכיט) ואכרה חכמת
חכמיו וסיעוס דלבבוה כננד היורות דקודמיס

ובמאמררי שט שלא ברכובהורה תחלה

קלח-ט-נ קלס ט-א

מ-רץ

ביאורהחיוב לדאסץ בנסתרזת התורה וסהןתיר ע"ד
ד'חיליץ התורה בפרד-ס
קלט-ס-א-ב
מ-ר-ח

תירון על קרצית ההום ,שבת פת ד"ה כפה) בעוץ
קבלת התורה עלדרך הקבלה

קלס סיב

מ-ה-ס

ד אדתעו מד אדיר שסך בכלדאר ,אשר הנה הודך
וגו ,הרלים ת) מבאר שבקשו המלאכים ליחן להם
התורה ע-ד הקבלה
ס-ה-י

קלט-ס-כ-נ

כיאור בסובא כילקוט,משלי-ריס) אם בקשת ליס%
עצר מדהורר דוד מטל

מ-ר..א

קלם-טינ

ניצול נח שמצא חן היה הסעם לרשכ" הגבויו
"פלד סתמת התורד ג? כמו
שהע רשאים לבטלחת
שדתפלה מועלת לכל גזר דץ כן ומנוהה מועלת לזה
כמובא בגם ,סוטד כא) שדתורד ממדומצלי
קמ-ס-רקמא-ס-ב

ס-ה-מ

ביאורים בתפלת ברוך שאמר ברוך משלם שכד סוב
ליראיו עפ"הסדים,שמו-ר פ-מ) א"ר ברכיה שכר
דירסה חורהובו ועפ"י הגם (כרכותלנ ) הכלבידי
שמים תוץ מיי"ש שבכל המצות כתוב מי הקדחני
משאיככיריש שמדתהיראדהיא קעם לכל התורה
קמא-ס-ב-נ

מ-ר-טז

כיאור מסף כנוסה כרוך שאסר ברוך משלם שכרניב
עפץ רמתם בנפתעתסנצפ-ך

ליראי
מ-ר-טויב

קרבן-סיג

ד פי"נ) כלפי שלא ראה קנימן
כיאור במדרש,יק-

של אוה-עפידר-סזוכה לראותם בעוה-ב ונר ומבאר
עפץ דסובא ,בו9עהסיצ עקב) כערן עמלה חחדה
שדוא לברר דגיציצץ לתקן דגשמות המיולנלוה
בדצתכם הצריכש להוקם ע-י האדם הדלעיל לא
יצטרכו כשחיסה וקיהיהויבאפיפה
ט"ד"ש
יטיב-ד

כיאור בפסוק,שסות כס) וכל העםרואים אתהקרלות
ובמכילתא דרשו שבמחן תורההיד הדבר לאותולפלא
שהע רזאץ את נשמע עפ" הידוע שאש צריכים
להחנהנ באתונה פשוטה שדכאיו"שש לס מאבודכן
להצמק 5ג%י מוסת וכלי חקירות וכמו שהסיד
החים פ-ב) שכל אלו שממתחם
היעביץ בספת

,
איר
אוי 4עיתטץ=ת איוחס
י ע-
שע מ א"שש עיתילעש א
הו
*
=מ היא תיץ טמר טה משר וטל=ק
י

י

רמשם כפסוק ,אעב פל-נ) ואאלפך תכמה עפ"י
ה10בא בטפו בינת "ששכר שהד וואו לקש סדרות
כחורה שמהחילים באות א שרוסדם לששה הדוי
משגה ולששה זפתם ש"ש באדם ולתקופות קעם
העולם ששת אלפי שזה ושמניסעת יתמהה שעלה
כאלףהשיער כמובא בספר דבשלפיסהחיד-א
קלט ס-נ-ר
ס-מ"כ.

סה ששמעת בקכד-ת וננאסר ואאע-ה כץ דבונים
וכעס ,המיעד והבהיה ששרהם מיסודי המורה
ערמן האמונה כצריבות הגלות הגם כי כוןינדו
קקמם שומם ועדין לא בשעט להשץ ככל
הסתרח
הנכיאיט בגאולה בוצנית המתש וככיאח "צה
כמהרהדירן
קמכ-ט-א קמו0-יא
פ-ד-ים

ביאור בפסוק,דבריםלנ) שמתזכולץ בצאתך ףששכר
כאהליך עפ" המובא בספר מדבר קדמות להתיר-א

עוד טעם מה שכקבלת דתורה הע רואים אתהגימש

שהמתדר לת-תמעוה-ז עכהשילמרהו חורה בעוה-ב
מ-רינ

קלט-ס-ד

כיאור במובאהילקוט,ראה-תחצב)עה-פ ושמחתככל
הטוב אץ טוב אלא הורה וכר לפיכך משהמזהיר אח
ישראלעונד תעשר והואפלאי ומתאר המשנהבש"ת
פ-א אל חהעכעביים המשמשץ על מנת לקבל פרס
וכו' שבמצור שכרה היא יראת שמים תובה להשתחל
כה על סגת לק"מ ועפיה מבאר כסה מאסרי תזיל
בערני הישה והמעשר שחוכר על האיט לעשר
בשכ"ל שיתעשר למען ילמד ליראה את ה כלהיפים
והענעתלאתעכיומ ע-דקוע

קם-ס-א-י
ס-ר-י
כיאורב"מ (טעכותעז ) ריכול מיצרך
ראות

דכתיב אילת אהבים רילתבמאי
ועסק
שמעלה,ץ
שעליון תפלהיש חוקקלכיףיחודה4-יריה
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כיגעי

עפץדברי האש"ל
מ-ד-כ

קמו-ס-א

עפא המבואר לואל מסמיר הנמ' ,סנחוה סד ) ת-ר
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כפסוקש (יברים יג'-ד) ב' השסע בקול ה
תלשקויי
ך וכר וסמיך ליה כנים שש לה עפץ מה
א
שאנוו חז-ל שהמלאכים הע רוצש לקפל יעורה
מיעא דבר סצרא דלפי המבואר בוויטה דסקובצח
כ-מ רגבי כן לא שיך רץ זה וישראל דלא נקראים

בנים לך
מ"ר-ננ

קמר ס"א

ביאור שסף במה שדיורואים אח הנשסע בשעה ס-ת
עפ-י המוכס (במכילתא 'ד) עהיפהרציני אח מראיך
השמעתי אחקולך כיקולך ערב כתפלה ומראךנאוה
כתלמוד שהחפלה אם היא מקוכלחניארח עי הקול
כמו שאסוזחזיל (כרכחזלר ) אם שגורה תפלחיכפי
וחיהניכרת במראה כמש-כ חכמת אדםהאירפניו
קמר-ס"א4כ
מאדגוי

ביאור כפ10ק (שמוח כ) ראסר משר אל רעם וכרכי
לכעסו נסוח אהבם בא אלקים וכעבור תהיד יראחו
עלסניכם עפי המוכשבי-ן ההקוק בץירא שמים
4רא חטא
ממדכה

קמר-ס-כ-ג

כיאוך כאפוק (יקרא 'ח) ושמרתם אח חוקרן ואח
משפסי אשריישד אוחם האדםהזי בדםאני ד אפי
שאסרו חזיל (נדר בג)ניולה עבירד לשטה אעפ-כ
יותר סוכ שיבחר לעשות מצוה אפי שלא לשטה
שסנילח המצוה שטררח מצוד משאיב בענק פיקוח

טשכשיחד שבש

מיד-בו

קו--2סיג ד

כיאודבפסוק(דבריםז)ישמרחם את הסצנה וכן אשר
ארכימצוךר-ום לעשותם וכררקאץ ועיל בזד(בעירובץ
כב) דיךם לעשותם וסחר לקבל שכרס עפ-י דכות
החיר-א עלהים (קמ,ושץ לט ) שכר מצוד בראי
עלסא ל-כא שזה דוקא שכר סצוהגופה אבךי)זוספח
ודיקדוקי מצודשאיםמוסיף ככל סצוה נהנה סשכרט
גם כעוהיז
מיד נו
קמרם-א

קו--2ס-י
עפ"י הניל פירוש המדרש (כ-ר ס-א) שאברהם
מערשפיע הקפוחע ריוק לשק דקפוחע דוקא לענץ
רחסידותא והומרזח שעיץ עפץלאהיחהסקיטים
וממילא
גם שכר כעוה-ז
מיד-כח
קמויס-א

מ"י

סקי

י)

רחר בפשק(לביש שדה צוה ל %סשה מורשה
קהלתיעקב .עפ"היס'(סטהררץ צט )כל המלסד את
ק חברו תורה כאילו ילדו ויפץ הגם (תשיח ה )
ייק
ב ארעו לא סח חבוית קתמח לכלישראללדוהות
עולם וכןזבוחסתרה רבעו שלמרוטוהלישראלזכותם
קי-מה כזמא אבלכן
מ-ר-כס

קמרס-א

כיאורבפסוק (דם-טז)והיה עקת תשמצקוכו' ושמד
ה אלקיך לך אח הברית ורה החסר אשר נשבע
החיד-א (ככסא חד ליב) הגם
לאכוניך עפ"
ששכר מצ
תועתוהכיהזאדיככיו-מזכולתיאכבחיהשהתלוגזכהותגםאבבצוותדם-זששי
גםלתיב
מיד-ל
קמרס-ג

ייסמא

מחמר -ר111ית ה11רה

בישר בנס (ש-חבץ ע ) ספני סה זט בית הלל

יץטץטכר

חונןהענינים ,ח"א
לקטן הלכד כמוחן מבגי שהיו ענףם ובבטא דוד
להחיד"א פכארכי בזכות הענוה מכתים אל האמת.
וכבאד שץ המחלוקת כיח שמאי לב-ת הלל ושהלל
היד מבחעה מוטה שהיה סומכל אדם
מירא

קמרס-ג-ר קמו-ס-א

רמז כנם (שבת לג )יהיפ ויבא 'עקכ שלם שלם
מההידוס צנץ הקוץ
בחוחע עפץ המוכא ברכשלפי
והכתוב בתורד כ' דרדורה ניקשח כמתיבתא עילאה
וחתאד
יכוץ מדר-פ סקרעץ שהקוץ והכח1כ
ממחת כו
ץעתפו-רד שככתבלחזרה שכע-פ
קמדסיא ב

מירב

מחור כנס' (חולץ לז ) לשק חגרה לחוד ולשך
חכמים לחוד
דברידאויזיל (כפרע-ח שב-ח)
מסרג

עפ-

קסדס-ב

מפ

ונילכיאור הפט'(תהלים לא) מה רבסוכך אטר
עפ-תליראיך וגר ,שהשיית סוצהג עם ישראל במדה
צפנ
ט~ב1.ע-כנצסועו(דבו-ם כח) ורשתבררכם

יב

מ-ת-ך

קמם-ס-א

כיאוד %סף וששק מה רכסובך וכרסוקלך ה' ההסד
וכהמ8הגם ששכר הגוצוה אעו
ס)י
ברמב-םדב(רסכקיצרוהבוכ
פ"א
,
יזיז
רבה
אץ חעכ לשלם ,כמובא
אשפי-כ מצד ההסד הקב-דישלם שכרטובלידאע
קמח-0-כ

מ-ח-י
ת ר אף פ ק

אק
ט%
=
*ח
י *%ש9פ
פם
8

חי ""
ד

=מש ר ט ט
תמיהמע פז א ע ה מ עת ש מ ח ה

אי

סי
מזוסההחי

-ס1ג

כיאור כנס (שכת קלכ) אע ינץ קו-ח מהלכה
שכחב רלא ניחנה חורה שכע-פ ליררשבי-ג

ביאור נוסף כפסוק ישלם ר פעלך וכזזי סוכרתך
שלמר עפ-י הגס (יבמות סח ) מפני מה הגיים
סיחים כעוה-ז ,על שאכרז לבוא החתכנפי כעכעה
וכך וכמובא (בריר-ה) עה 0-הניל רח-א אשרב"ז
לחסות החח כנסע ,שהכתה שסגודת לבוא ולחורג
ולזהההיה משכותך שלמה

טעם לאסירת עשרההוברית כמעמד הרסיני
קמדס-ג
מ-דא

מ-ה-ז

ש-
ויבוי
ח.
ט
מירד

מאמר-י
' עשרה השתרוה

קסז-סיב-ג

כיאור כמייגע (שסו-ר כח) וידבר א 1כ 1לאסר
כטכפיסי סלאמים נדג רקב-ה עם ישראל וכו בזכוה
שצמרו נעשה תשמע וכנם (עירזכץנד) למר נמשלו
ד-ח לשדים ומבאר
הכלל המזע שכל מה
שתלמירוחיק עתיד לחדשט
עפ-רנד לסשהמסעי
קמדסיג ד קמח-ס-א
מידכ

כיאור כסררש (שסויר כס) בשאלת דמעץ לר'שמלאי
אלהוח דרכה יש כעולם שהווכח"כ ישמן עם קול
אלקים איל שמא כחוב מדברים אלא מדבר
ף
הסוכא בזודר (ח-ב קחן ששםחלקים לאנזכרבצי
עפ-
דקרבמח

מאמר -ח'מנעתרדת
טעם לקמרת סולח רות בשכושח.

דבהי הרס-ז

עפ-
כשנק רות שלקחד כל הטשטשן הק
שהיד בטישה
שבטוב לחהשכש5-
לחכרחור"
קמח-סיג
מיה-א

עודסיםלקרינה מגלת רות כשבושות עפיהמהיש
כספר תכופת שור סהירוש' (חמנה 5יב"-ג) סעדן
פפירת דוד הסלך ע-ה כשכועסת ואיםודשי אזנילד

ע"כ קומן השתלשלותיחוסו כעצרות ומבארשעשי"ת
שמע-ה סבה" תוזשכיע ,ונהי
ר כיום נצק תורה

וכבנחה לקשר תוקדש-פלחגרהוהטבות

קניו-ס 1.ד

כיאוד כפסוק (וזח כ) ישלם ד' פעלך וחדי משכרתך
שלמה סעד ה עפ" המוכא בחיד"א בנטר כפא חד
להחיד"א שהקב"ה ישלם שכר לצדיקים אפי על
הזסיס היפים שמעסו ולא יכלו לצנעה עו:ההוש,
כמאחזיל (ברכוח )1ח"כ אוש לעשוח מצוה תשם,
ונואה
מצלה
הכטצ
כאמי
לגאז-ט-דקפס.סיא
סיח-נ

ילי

כיאור %סף כמדווש הניל בדורי רב חסא עפ"פירוש
הראשנים עד-פ רלך ד חסד ,שהגם שכל רהתה*א

מהשך 41-אציי-כ

וררזעוררוח כמצוח הם
ומכדרתוכבגלימותכאילוהיה הכל ס0ע
מ-ח-ח

מקבל

קמס-ס-ד

ביאור %סף במדוגם הניל עפ" סיוע בגורל כץ
נשסות גבראל שאחיתם על כנפי הכעד ,תשמו
פ ק
וטט מז ט
א"ש עאהא מ
דרי ש"מ *מס
ש שפה

ה=י

יי*

טטאיבק"ס"*ט"1שט

אתץ

רןם

שטף ואקטשיצ

קמח-ס-א

מ-דג

משדב.
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חמת-אבפגמו כחספס אלוכהוציאםדנמזצלהש-ץ

קרסיו

ט-א-נ

המובא (כלק-ה-כא) מהארע-ל שכ' תרסיס
עפ-
ו הם בחעתעץי0ץ ושמאל ואש כעת במצב של
הלל
היט ,עדשיטש פנחס-אליהו .שעולה
עעיצעיייד
כגס כ פעטים עץי לח-קץ ולהאיר העימם של כנ"
בב-א
כ"-ץ

קנ-טיי
מבואר עפ" רבף הארע-ל (ע-ת שם-ר פיד) שיש
א %
ל ק *ת ח א %
4
 % 1ף ת=ן חשש השתאתתו ח*
9אז

*

*

,ף",

היבק(ייהימיר מי%

דם -מב
תישים אלו טאותיוח ר-ל וחודש אלול סאות ת
וכשתצרפם יצא ורבת דלח הרומז לדלח פהוהד
לשב-ט הכזה מבאר הסובא בזווד (ח-כ עת )
שגודשש הללו נפלו לחלקו של עשש יעקב עשה
מלהמות בומזטלוח ולקח אלול מידו והכית לישראל
לחשוכה
קנא-סיא-ב

ס-א-ו

כיאור ד10כא כסס-ז (נח ח ה) שלדעתר-א .בא
לאםנראוראשיההוים כשנח דסבול ורחחילריסקק

לעולםהחרוכיכתחינתשמיצהוראיה
טיחז

קנא-סיב

כיאור כפרשת (כמדבר-לג) המהלקוח אהק תמי
המשל שזה גרסלמו"נ%הכנעניסלך עודכישראל
קנא-ע"מנ

ט-א-ח

ביאור בפסוק(שופטים-א)יאמריהודר לשמעץ אצע
עלד אפך כנוולי וגף
גם אסכגדילך
עפ-
ן
דמוכאלעיל (ס"-ג) ומלטיסדרהדגלים חורות רס
ועפ -שחודשניאץ ששקן 0אז
הואליהודהי וסג-א לשמצץ
לגאולד ,וכל הנסים והגאולות טפלים ומהובוים
לגריס שהיאה כנינת משא-כ לע"ל שיגיע זמן
הדושאות של חורש שמעץ צנחם-אב שיההפך
לששץ וכשמחד ףזכירו הוקף הנסים ,מצ 8-תהיה
 %ה נשמ מיהה%ע) ימתישא

=קח
מ-וט

"9

מ  4ש מ=ד  %ק "חוה א שי "%
נשף שמ יח מ=ת ימש  % 1ש
למי
 * 8מ ת ל א  %ל
דם"

פץ-

ק וחמן  %סר %טחךנ שתק מן התחם ל%

*א ק-ם מטחיץ
מע"א

4כ-מיי

 -ב' בץהמצרים

סממי

יקטקטכנר

ומבאר
כגס (כשניח ט )בי-ז כתמר נשתברו
ים ההוא
הי
שירז עולה כגימט סו-ב ,ושלש-ל יר
גי
להתיד
ע-טלישראל
קנב-ס-נ-ד
ט-כ-א

ח לטליאה פר ,פנחס וסטות ססצי בינם כק
דימוים שכהם שבגים הקרבנות וחלוקה אריי
להורות הבטחה לישראלשיחידץהימים האלה לע-ל
להעם לששץ ולשמחהולמרצדיםטובים
קם-סיח
סיכ-ב.
מרטו בטחות הארע-ל (פרעות שב-ג קיא) כוכח
ברכה אבותכימי כקדימוים לכוץחילוף הף-ה כשם
סדה-ד,היעזהאותיות
רצדםהקודמים לאוטווה הריהלימי
כקהמצוימיועוד
ט-ב-ג
קמ ס"א כ
עוד עפיכונה מק הארע-ל (שם) ככותתג ראשתות
ג שסיהלבושי השםטדי-דכגז"ד מצפ-ץ

רש-י

קמ-טיב

סיכ-י

עודעפ-יהכונה הנ-ל סרסזכגיס כוונה נחסרה לכוץ
בהבאשות.

ירט-ג

ט-ביד

עוד כותה עפץהכוונה דג-ל
ז4ג-ט"כ'נ

ס-ב1-

כיאור שמייז תמה ער סוף החורש ק 8שנ"ב שצוח
שעולה כגיס י-בצירופי הף-ה וכע"ה-ר נתק-ם כע
הכהוכ (איכה א) הלכו
לאי צר וכהתעוהץת
שכ -יש-כירעננו יכיאור
הייה,
הרומשסי-ב
כמדוש (ףקיר ז) אץ הגליות מהכגשח אלא
"
ט
ז
ב
המשליוה .שמספר הפרקים הם חקכ-ח מנץ מפה-ח

ציזי

גאולהכב-א
ט-כץ

קמ-ס-נ

כיאורכסוי הימים כ-בימי מצרים ש 8,כרש תו-ך
שעוט .וע'-היסויץ והקילוחכימים אלויהוקן עה
העגל והנרגלים ,שצולה כגימט תו.ך ,שהיו בחורש
חמת ובשד הימש צרט 1.מג-א ,שהם סמן כ-ח,
י המוכס (כשרע-ח שונר ח-ט) וכ"ח שעשע הנ-ד
רי-
לעמו לתת להם נפלח גשם ,רמז לכ' חדשים אלו
שנפלו -יחזרולחלק ה עמוטנ-ל

לצשי

"1נ-ס-ר קנר-ס-א

(ט-א-חט-כ-ח

כיאור במובא בכהבי הארע-ל
הקודש קיכ)
םחברי
(מ
שכשיביהם-צמלריסמאיהטי
וכתשעהב"כומן
לות המשיח ועפי-ז מבאר ה"מ (יכמוח כד ) אץ
מקבליםגוים לנכוחד,משיח
קנר-ס-א-כ

מ-ב-ס

ימז כמדרש(איכיר א) שלא לגלך
משפה ר,כיום עד שעה ס'

בימיב-הס-צ

יהר-

ט-כ-י

קנר-ס-כ

ביאור בסובא בספר ליקוטי שושנים מהריש
מאוססרחפאליעז-לי עה-פוסיטיםימיביכוריענב-ם
שהאותיות הקודמים לצמצם הפ אורווח ס0-כי אז

שלישע

ט-ב-יא

קני-ס-ג

כיחזקאל (ט-ג) דאיש וגף אשר ק %הסופר בטצע
ומבאר שרא"ל הכתה עלגבריאל
קנר-ט-ג
טיב-יב

כיאווים בפסוק (צהלים קב) אחה אקוםתריס ציץ

וגו עפ-י החוכא כליקויה שושנים ליהר-ש
סאוססראפאליש ז-ל שהשם אחיה הסוגל לשמיות
מהמחבלש כמהמם כן שתה כצקבהא רמשיחא
שחוצפאימני ירחם ה עלים כ11ס אח-ה,יגאלמ
טיכ"נ

לנד-סיי

ביאור מסף כפסוק הנ-ל ,כי בבקשה
אץ
מהמבקשאווללת
לג
איסצר
מנייה לא מצר המשמקש ולא
הזמן שהם ג' דברים הנצרכים למזלף כקשה ע"כ
טדראף שהש"ח ימלא מנוקשת ישמע לנשלח-מ

בב-א

טעך'ד

קנר-סיי
כיאור בסובאבירהילמייוצא (פ"א-ה-ה) כלסי שלא
נכברכיהמ-קביביוכאילו גהרכבימיו

קנר-ס-א

ט-כ-סו

כיאור כפסוק (ישעי -א) חזץ ישעיהו בןאמו ,אשר
חזה על יהודהרמזיים ומבאר ההב"ל כק גבוהה
כי הנבואה בהכרח להתקים ,משא-כ בחזץ,
וחזץי
וכאם קטבוינחם ה על הרעהויהפוך לסובה ועפי
דצ-לסיביר הוקזת תו-לילקוט נמרו רצים) כפסוק
וכל העםרוא-ם אחהקדית.
קנר-ם.ח-ג
ס-ב-סי
טימר ג'צוםההגישי

-

ביאורבנדכא נמדרג(להיחבא אס"א וא')בם כאב
ד בן דודי עם" דכוי הרה-ק מהר-פ מקאדיץ
מי

ונצמ (ימא נר) שמצאו הכשביס בדום הריא את
הכרתךס כמער)מ1,וכה בקושיתכלמידיטשי-רדוב
כערזצוק-ליוערן כ-כ עד כקהמגריס
פ-נ-א

קנר ס-אג

כיאור כגמ (מג'לה ה ) ביקשרבי לעקור חשצה כאב
שחל להשח כשטודכיתןותידחיפיידח

4,י-ס1-

-0נ-ב

%ם = %חה
8
במ פח זחח קח י מי
מ,%שמ % %ן *
סעע

4סץ

ימ ,נים=י

ר%
מ  %באק
ב ח4
שהאות "מרצית על חכמה כפונא בזומר (חיבקכנ)

שכךגילוחםומישלחם שלישראל הוא צבור חככתם
פ"נ-ד

קנר-טיי

כיאור בפסוק (שם-ג) גלחה וגר איכה כנים ולא
מצאה מנוח ,כל רודמיה השינוה בץ הבטויס .צפי
הגמ (גירוז מ )כלהמיצרלשבואלנצשה העש
קמ-ס-א
ט-נ ד

כיאורבפסוק (שם-קהלכובלא נח לפמהודף
ט-ג1-

קנו-ס-א

ניאור בפסוק (שם-ז) זכרהירושלים ומ כלמחימיה
אשרהיומימיקרם ,ראוהצרים שנאץ על משבורה
ט-נץ

קמ-ש-א-כ

בכמר בפסוק (שם-ח) חטא חטאהיוזש*,םעיכלברה
ץשיגס ע"כ רק
היתה שכל חטאם הוא בסקרה,כי
כנדדהיהה,שיכפלה לאחר חץ לסהר לבצלה
4,ךט-ב-נ
טיפוח

בני

חונן הענעים ,ח"א

שכאר שנדה סווגת להתיתר ש
פפק
ת*סיה,ז האכו כביכול השהה שצו
בשלה לא כשאר
בוסן גלהדמ

שי

קם-ס-נ

רגש

כיאור כפסוק (שם.ט) סוסשש :כשוליה לא זפו

אחייתה וחרדלואיס תר ראד ה' את שף שפ"יבדי
התיז-ל (כפרע-ה שב0-סירן שמתצוהרת הקליבר

יד

השסאהעלשונאי שפל

ט-נ-

סנדו בארץ שצהב (שיא
בהיר"א ,משנסחט כשעיים

וואקום
ט-ג"ש

וירט-נ
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ספסר-ד'משל* בסנדל
סע%מס"מ-כאב

טץ=
טד בשר נאשק

משד מ( '8תטש מ ) לא ימש שנדם לישראל
כהמשה עשר באבוכיוםהכופה
בתתהאראל
יים
ור
רכתי האוהב ישראל סאפטא על
יתאוה וכר,
עפ-תיד הקלרה לצשות מהוללצריקים
ם לא)ע
הגבויש
לע-ל
זדסיא-כ
פ3-1-

=יק

כיחד המשם למה שהקםלזש:שזקולהשתדלפתיתתים
כיוס זה יפ" החוכא כנשורנו(יק-ר פכים) שכב-ה
אלול התחלת טרשתהשולט ושקפוש כלא עם ובנס
*
(שמה כ.ב)תחוכא ,שארכשוםים קודם יצירת הה
וכדוגמא ע ארבציס עם
סכרדן
חלילפלח
י כייו באב ,ישראל עלו
שעצא
לי
פל
קהים כ-ה ש
במנושכה לואחוקבפלך הכסד

פ-י-ג

ף

קמיט-כ-י

שפץחג-ל הוא מטד שק סץ כשכס ר-ה לאולפות
שמיא אהבצש עםקודם כ-הארד ,שלרומן רץ חקאו
השזלה ם-אחהשילם
זמרירקוא-ס-א
טה-ג

כיאור לנם :יוקשח לנםשל בנלילכו עפץ סח
יישצי')8-ילכו נא האכההיאסר ה'4ום
ה(
שביאריהיפ
יהי חטאיכםכ=ש
*ילבינו ונר ומפוש שפ"
"
ש
כ
ך וה-:4ה
המוכש בשגיא ס"ש%זא לרפ-ע פפאפ,וי
כומש ההשא עק ,הלא פוש כשאונסיימעד שץ
תעשו,כי הוצהנה כנושקם הההב לא נקראיוסר
ומנאר הפסוק וש-ל צפי הגם' (שתושא לא) שר
כא ש
א
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א א פית %פס* הפח תל ,ומעם
הד-תמ)י* מ" לא יש
י4ט
א*
*פש %הקב"ה שמ הוא
ש א ק עץ המדאים ,חז
סנחסכם
טיה-ג

קט-ס-ר ק0א-ס-כ

עודבדברירוזהנוסהנ-ל .אה-כףהנבואה כפשקנכתב
ככחי הורה שכואב .ההויינום דוש תורה שכצ-פ.
שמסר
וכמה שסובאביוהר(קואו ) שאלמלא

יההז"לבו-תה שניאץ ,לאהי

אמפג"
יל עול
יופלץ ישראולאל

מ-ה-ד

קרוא-ס-כ

ביאור נוסף בפשק הג-ל כי כמו שההרקה כשינוא
כמבלהת הסרט :תה פמ*ק
מוצו ללאסיום
תצשה כם-החישה,כןהיקהלחעח
יהנחפה
-ל

קמא-ס-כ-ד

ט-ר]ג

סוד כפסוק הנ-ל עפ" הפרכא כצוררה מ)שצזתכשרן
ו'וסלוקי כפרה כיכראש שלקיעסווגך כהסאוהונו,
כןתהיה הבהמה כשלא ככשכש
קפע-ס-רקמכ-שו.א

ס-דע

ביאור כפס'(סיע" שם)דגרו של לבירושלים הךש
אליה,כי פלאה צכ),:8ג'טיצה צובה וושישעפי1-
הפדרש(שמיד כא) דנן אל בו" ךסשו -יפש דבר
צלבן
קסכ-ס-א-כ
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כ"כ יקה; לאדו ששיר סכץ בלימחץ ,שיהרוד
בת=כה רושתד הילוח ישדל על הגאולה,
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שלהם הוא נצ-ח השפי
כב-א

תוכןהענינים .ח"א

לעתו לגאולה ושניוח
קסד-ט.כ

סיר-ס

טת15ה-ג'
כיאור בפסוק(יצתיינד)עניה סוערה לא נחשה דזעס
שלאיוב נחמה  -לה אץ נחמה ולכן שכימרביץ
כפוך אבניך שסדריך בספירים ומרמז מעיל לצנץ
 ההונסקבשניכתידחסילץ תת-זתמלץ ורעץץ

קסדיס"נ

מ4ד-א

כיבוד בפס ("שעי-נר) חשמחי כדכד שמשדודך ננו
וכגס (ב-ב עה) כפלוגתא דאמור)מ ,פחו כדכ-ד
ונוי הנס (ברכות ח) מיום שחרב מיס-ק אע לו
להקכ-ד אלא ר אסוה של הלכה כלכד וענץ יחוד
יסו.ר מלכוית שמרומז בפסוקהניל ,ובזה מבארהנס
(כרכות סר) ת"תמיכים שלוסכצולם
קמר-ס-נ קסר-ס-כ

מיה-ב.

אמרם זיל (כרצוח ל )

המבואר לעיל ססכיר
תמהים הממשהים דץ שתים עתם; אחת וסחפ*ש
עפ-
י שיכתע אח לכםלסקוס
עי

ק0ר ס-כ-ג

ס-ר-נ

רמזששספים לפסוקוציל,ישמתי כדכדונר
מ-ר-ר-ר

קסר-ס-נ

כיאורים בפסוק (ישעי נד) וכל כניך לימודי ה ורב
שלום כניך עפ-י הסובא במגלה עסוקות פר מקץ
כעוץ השפעה התסוים מ"ג סרוח של וחסים
ושדת-ח מששעט רב שלום לישראל

כיאוד טסף בפסוק דג"ל שרוסו עלעיקרה ס %תשוכר
ליסוד הודה לשמד וביחוד סד-ת אלול עדעהיכ.
ע-ם תתקל-ושש"ת מנץשלוים ר-ב
וה

ס-י

מתמז משקרץ מקום חכיכוח ישראל,יראו כל
אפס'אר,ושהכל כססת ושכשפס

שי

ז

ק5ד-מיי

שהוא לשק תשוקה,
ירתח עוד וכל כניך
וכסובא כנוהר (ח-א רל-הוכ)ל-כשמקימים הורה ומצות
במשוקר גורבתשיהיריהורעריס
מיר ח
קסר-סיי

ירסחיוד עפניהמיבא (כלק-חירא) שלעיליוכלל
גס הבן הרשע בקרושה עי סליצח יצחק (כסובא
כשבתסס)

קורס-א

סיר ס

במסוק הגיל מרמז על ההלוכדים הסשמשיס כל
ט)-ן ,וצי-ז נעשה שלום משא-כ כשהתלחץ-ס אעם
צרב
סשטשיםכל צרכם
קור-ס-א

ס-ר-

סתמה -ר'
בפ5זק (ישע"-נב) חשף ה אתזדרנ קדשו וגר
ביא
המובא
ויכל אפסי ארן אח ישרנה אלקים
וראו
עפ-ה פועלת
כתנח!סא (האדנרר)וכפוסקים דהתשיכהאיב
שמחל על
ם (טעכות ע)
למים ,עפץ הי
ככורו אץ כבידו מושל משאיב לישראל דוקרכם
בנים לסקור ואב שרחל על ככודו ,כבודו טחול הה

היך

קנ-9ס-א-ב

מ-ר-א

דקדוק בפסוק הניל ,ומכער עפ"המדיש (שמויובו)
בפסוק יבא עמלק,
שישראל נסשכץ אחרי
וע-ללא חקטץיק מועיל להם
הקב-ה באמתה פאתטה
תשונה

קי-סץךנ

מץ-ב

נצעד נמסוק (שם)עורי עומלמרי עתך צען ונרכי
לאיוסיף לבא בך ערל וסמא

קור-ס-נ

מ-ר-כ

נחמה -ה'

ביאור בפסוק("9עי-נר) ברגע קטן עזבתיך וברחפים
1יר
בג1דשוזלישםי1אנקרכוצליךםי-1יצון ייי1ןימילליי

910ס-0

קסיס-ד

מ-ר-א

נחמה-ו'
ביאור בפסוק (ישעי-ס) ושמחיך לנאק עולס
רבף הארעיל (מאורי אור-נ) נאק נקראו רמוחץ
תרמז בפסוק זה שלעולם לא יסתלקו המוחץ רנדלות
מ-ר-א

קורס-י

טתסה-ז'

בכל צרחם לא צר (ינוע"-סג) (לו קרק רסדם כשמן

הקוי!דגומנכמלתלא
מ-ר-א

קיטס-י

מאמרי חודשאלעל

מאמר -א' מהאהחויץן
צירוף החודש הוא התו" יוצא מסיתדפסזק(דטים-

ח

 9א *,

מ

ט

שת ש ש מסתה הש"
ט
טל"קשים חרש ידע כקדם רטשה
ופארש מה ש"מ מב
עוור למען שסך
דרס-ג-ר
ס-א-ר

שי

כיאוד כפסוק (ירפיה-לא) אז תשיחבטיה בפתול
רנני הרה"ק ר-א מליונק שהוא רבא לושכן
ל שמזלו ברחלה תשמח בנטולכשימחול עתודם
עפ-
אלו
של ישראל ובזה סכאר המשך תפשק והגץ (בשכה
טנ) אשריילרוחוע וכך

קטה-ס-א

ס-א ר

כיאור בסובא בטשר קמרה (פ-ה) הסליך שח "
במעשה חץ וצד בהם ברעלה כעולם ואלול כשבה
הבל רולך אל מקום אחד סובב על קוסכ החשוכה
חרוזה כנרמז במריעתם
י דתשוכד נעשים
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ואבנקראיםדליםורשים תרסתם כאוודות ל
סיהצרף להם אות אלול שהוא ח'יהיה כיהד דל-ת
וכב
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כיאור כפסוקכיימעך פשוטה בניסם תתע-וסורי-נ
סרות ררחסיט ומשגב לעהוה בצרד תתרפך תעשה
ע-תוצו-ן

סעוררק שחומהשיוםכהירהוריתשיבר
ס"א-נ

קעא-סיג

קם-ט-א-כ

כיאור אלול בסילואו כניסם איט"ה ירא-ה סוד הסד
ר' עליראיו המושפע משם ע-ב ושסי-ז ססכיר למה
רזחזילכיסלשליח צבור עב ר לפרהדיבה
קיא-ס-ן
ס-א-נא

רמזבמושי ותמוהועיל שפרפרם ארבעים עלארבעים
ימי רופק מר-ח אלול עד טקיכ וכיאור רמשנה
כאסא (פ-ת) אר-ע אשריכם ישראל לפני סי אחם
מטררץוכר הסובא(בנליא רויא) שבמקוהיש
עפ-
התק-ס לונק ש
מי ימהר האדם כבריר חדשה כן
הקב-ד מסהר את ישראל כ81זקיס שעות שבערככם

כיאור שמספר השעוה שאוסריט תתעה באלול דם
תקע-ו שיות הכנה להקיעות דר-ר ושהתודע הזה
ססונל ליחירים כמנוחר כחיוגי תמת אב (ס-ה
נחמה-נ-ס-ה)
ס-א כב
קעא ט-ד

ס-א-נ

כיאורכרמז הפסוק אדלדודי והחץלי ר-ת אלול
סיבסד

קע-ס-כ

עדייצק

ס-א-יו

קע-ט-ב-ד

ביאור ורימז הפסוק והאלגנט שה 4זו ושמהר לך
מקות ר-ה אלול שהכתה
תשובההמעוריים
אוחומדשסש

ס-א-סו

להרהח-

קע-ס-ן

כישר בפפוק (שמדאל א פכ-ג) שיתתן אטר לדוד
תחמה תמלוך עלישראל תמכי דהיה לך למשצה ריח
אלול עפ-י המוצא (כפרע-ח שב-ר) שממשרי תימן
הוא רתחדשוה כריאת העולם תשרי כמהשבה ודמן
במעשה
מדדררנליםירודה רוח ברסןואסוים
כתשרי ושאל
ועפ-ול ססונל לתשובה שצזכה בתשרי
להתגלות משיח כן אפרים להית למשנה למשיח כן
דורככיא
ס-א טףב
קער-ס-א

קצ-ס-י

כיאור
לישועה כי ישוער
רחילוק כק רלשונותעזרי
הואבנסים שלא בדרך המבע ועזרה הואבנסיטכעדך
הסבע ושפייז מנאר כושלר כחבות שאומרים סלך
עהרומריץ וכהורארבסיפך האלישועותיו חמרודע
וביאור הנם (כרכוה ד) ראףיס ריו ישראל לעשיה
וכנוסח בסל~חוה
להםגסבימיצורה כסוכשי
ירהושי
שמע של %ה' *וקים וכיאו
הפשק (בתהלים-לת)
תחשד חעאץר ה' תשחמד
סיא-ח-

קער-ט"מ-ב

שד עפץהגילומנסכרעל הגאולההעחץיה

ס-א-ש

קעא-ט-כ-נ

כיאורהפסוק(רנ)ים-ו) והה? עקב תשועתוכר 4מז
לחודשאלולסוףה=ה לתשוכרכי אקלך ארס שקא

מחסי כ'כריתחיותה

רמכם בשנק ייג סדות של רחסיט כשמות המחזה
שיולה בניסס יג-ר כמספר י-נ מדהת ובמעשר
העקדה שצמתקו רדימת רפחד .צתק תותורדו י-נ
מדוה של רחמים
ס-כ-א

קעכ-ס-א

כיאור הגם (ר.ה ת ) ה ה אני רוא קורם קופסא
ונעי הוא לאחר שיהסא
המרכא בזוהר (חיג
עפ-
) שהי-נ סרוח נקראש כב
יכולי-נ תיקתיריקוע
קודשא והב שמות רקורס'ט לי-נ מדוה מרסדם
ככיכול לפאות ר,ראש וזה הטעם לאיסור להקיף
הפאות ,ולגלח הזקן ולהורות שנם המצוח שחדם
עושה כיסי הקטצוה יעלו לו לחשכת המצות תה
ממדת החסדוהוממים
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בשמונהעומרה שהם כחנקי-נ סדנא שלרהמינג
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קוא-ס-י
ביאור כחפלת סליחות לא בחסד ולא במצשים ובו
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שבהט הקב"ה חונן ומרתם לסי שפרס הגק ה"מ
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ס-ב-ו
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סיב-
כיאור כיצג סדות שחמרסיכה (מיכה-ז)סי אל כמוך
המובא
משאעוןנסוכר פושעלשרויתנחלום
כשיר-א כנזם הרס-ק (בהוסר הבודא פ"א)
עפ-ודשי-ח
מרחם על ישראל לפי שהם שאר כנור וצפף וכרי
הרסיע מפאנו בסה שהקב"ה משא עק ופשע
נם
כח
שזה לא כררך ףתוד וק עפץ משפטי הבורא לר
עלעוכמש-כובכשרך לא תתצלם
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תובן הענינים ,ח"ב

תוכןהענינים
חלק ב'
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יתר חיש
לשפמם

אביבייש שתא ,והסכר למהעושים
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במהוקשא
יל א' ררה-ש
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בל
הפיטפט

מאור מירש (חך =ו)-ש=ל ה=אץ כ"כ
י
יקיכחם .ובמוסף ר-הכחיב ועשיתם אשה לה שש
להם הקב-ד היום נצשיתם לפר כצולו היום ברשעי

נ ס-א

ש למ שטץ *מליאש כבש כללריה
ר סיא
מיכיכ

חדשה
מיכ-כה

כ .ס-כ

 701לדסשהגלרטנכן שרזסתדומדמת כרכש כר-ר
ר ס-א
מ-כינ

כסער ונס (ר-ד מן) בו-ה כל כא' שולס שכו-ן
לשיו ככני מרה ונמס ,יוטא פו) ארכותי הערקי
כש-ה שהיד ר' קשארל דחיש שעל מץ חשיכה
בטסירוח נפש נעשץ כטיש חדושה והשר-ח מוחצה
להז

שם

חשר הוא צירוף זהי-ה והוא מעחס
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ץ שם החודשהזה חשרי
-0א-כ

יף

תשם עטהניקור בנם חהק-ס סו מקוה טהרה
כ .ס-ב
מ-א-נ

ר-הכן נקראבדבריתזיללהיתהיום ההואיוט הזץ
חעבורהוכר
סיב-א

ב ס"-

טץ ב שע של ףה לחק העולמות שהט ב' בחעחג
עולם והומה
מ"ב-נ

ב ס-א

שורש הידאה טכח הצמצום הראות כביכול שסשה
שורש הדץ,במד' דץ) וכמו שהצמדת אוע חמוץיק
הסוו-ה,כן לאעיע שוט חמוץהייא אח השט
מקךנ

ב סיב

רכות רעותלצדיק טהמקסרנים עלע ובש-םביום הדץ
זה שומרכל עצמוחעוממליץ כעדו
מקשר

כעוץ שלבני ישראל הקב-ה מציך
למצשה משאיבלאה-ע
מ-מר

 3ס-א

מהשכה טובה
 3ס-א

כ4,אדמ,בחפלותחו"שש מהמקסרג'ם כעמדולדוופלל
הצצה להתפלל כרוד שכח ,למשל אם הוא זקוקלרפואד נשכה להקב-ד שהוא רופאחחים ובמחשבחו
ןלדטעיך רפואה ועיזר עצל טהקסרוג
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עיקר כתחיה בתפלה יר" בעבורכביד הש-ח הוצר
השבעה וכוה נ4ר
מ-כץ

נ ס-ב

נצב לריב השם ועומד לדץ עמש החילוק בק נצב
לעומר,ביץ) נצב ריע דחיצבוח מחדש וכביכול
צריך להתיצב מחדש ליעיד על ישראל בעבור זה
בטל הדץ ועומד היע המשך שעמר כבר מקורס
מיה-ח

כיאורבפיוס דרוס דרחעולט
מ-כ-ס
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כיאור סדורת סתום שבשעה שעקד אאע-ה אח
אמר ראש-ע חן לבני עשרת י0י חשוכה ,וכש
שהעקדההיתה במסיחת נפש רעוקדויתעקד ועץזה
נחשב כפוצל ממש,נעשה כמיה חדושה)כן כצברח
עף חשוכה כמאירוח נפש נתכפר גםרציעת (הקשים)
שפיתה מכפרתוא-א פעלזה ככקש4עו כצח העקדה
ח
מ-כ-נו

בי

סי"

דסכר מסף במדורש וגיל ,ומעם להזכרה רעקדה
כצשרתי0י תשובהבסליהחצ
ח ט"ב
מ-ב-כת

 1ס"כ

כיאור כענץ אוח ה שנתוסף  -ליסף כצאתו מכיח
האסורים כר-ה תקרא 'הוסף כמאור כענץ פתרק
חלוט פרעה

ש

*רשא ( * **)עטה**מיה,
=טת
,כנ
קהי
כנשוכהש
י
יאוך
ש"
כח"
8

יץקתאףש1טמתק

חק קאה

תחבם כויה הדקנה

ועי

החשוכה נעשק כבו-ק

מ-ב-בם -

מ

ח ס-כ

רוח כקריאה שם החודש תשרי כצורך ההנאלחויה
כתמיכה
ס ס-א

מ-כל

ביאור במה נהוג בהפלח אביע מלכנו זכורכי עפר
אנחנו-לומרזכורכ"מ-ץ

מ-נ-לא

ס ס-א

כיאור כהפלח משא יפקור ה אלקיהיזהמך וכמרוש
,בס-ר פכ-א-טח צובא עיז כל המבקש צרכי צנור
כאילו כא בזרוע וסעם על מה יבא להתפלל על
הצינורהוא בכחעהצדיק
מ-כ-לר

הסכר מסף במדרש הנ-ל וכר
ככחעה משפס אוכנמוכת חתך
מ-כולב

ס ס-א-ב

הרש ידיק

שהוא

ס ס2-ס.ש-א

כיאור הגמ' (ררה מן) כר-ה כל בור עולס עוברק
לפניוככני מרק,וכולןנסותים כסקירה אחת החימש
כזה כר-ה מהותי השיח שמחשיב הארם לצדיק
כצרך הרשעים ,שרנ"א אוח?לפי ערכו החשףשיצא
לאור משפסם וכיאור בתפלת אבוססעלאנשי רזם
מ-ב-לנ

ס סיא-בי ש-א

.י
.י
ר

=ץ

תוכןהענינים .ח"ב

אא
 4ר ש4ח חקוקת מעוטר כלא ברכה
היצה אח-כלהשליט רמאה קולחו אםיכוללכרך
ס-כתל
י ס.א כ
דעכה על פסק השו-ת קול אליהו ,שיחיד אץ לו
לתקוע עלסויר דברנות רדף דפסק
טההלר
י ס.א

ההררה בספר הנ-ל כרץ שאץ למנות שיץ ,בימים
עדאש שאשתו קרסה תשא אחרהעמטעס ב דינים

סיב-וי

י ס-כ

שחמר-ג

כיאור המדרש (רקו,
פכ-ג-כד) כחורשכשביעי באהד
לחייגם ויב-נ רומז ,עלר א כשתער ר כקול שופר
כשעה שהקביה ישב ועולה לכסא
ביץ דוא
עולד,כי התרהנה מודה על דדץ והשופר זהתק"גה
סורה על הרחמים ,וע" פעשעו כתקיעת שופר אס
טדסש להשחיק הרץולירזפשסות ררהמ-ם ופרפכץ
את הציתף של החידש הזה המורה
כח" דץ
לכחות הרטטים (ח-יק שמהפפק דדומז לשיזף
האויש הזהישאר אותה
פהמד ,שהוא כהיסוך
ככח" דץ ומתהפך ליבמים
שו-כמצן מהם9ך רפ10ק
שד" 4ץה ףהללף אחןר' שע" קול הנשופר נעווה
שם
י בחודש ניצן שדצירוף מורד
הף-הוערכיסםד)ר כנ
לרחמיםג

יע.

יל

יי

מיג-ד-א-א

ס-א-ני
 4ס.א ב

אהוסץכ,רכנעשלואהפסוק ("4ע" 'ח-ג) כל עשב' חבלוחיכני
נס הריס ת-,או וכתקוע שיסר תשטש
ומבאר כי ארבעיםימי רצץ מר-ח אלול עדיוה"כהן

הטה מקו" טהרה למוראל ומתהוהן כבויה חרשה
ושוד כפצח מקו ד

.א

ט"ו-ד"א-ב

ס"א

ס8כיא

בענין שאין להחרדות ולהאניר חסאיס בע"ה בשיו
ק בש 1כמחשנה (המרמו צל מסול ר ראשי
אריגתןבסנגר,כסיכאכבתכיהארי-ל)
מ"רד"ח2
ק סיב
!

ביאור בפטר רסיסיך ביושלטי (ר.ה פ-א-מ"ג)
עה-פתזי גף גחל אשרלו חהףם וכר הנדרג הוללם
אדה שוסלו לובששדאבים וכף (אכלישראל אען
כן אלא לובקזים לכוים ואוכליו ושמחץ רודעים
שהקן-ה ששה להם נמש ומקשה ע-ו

יץ

י
פל
אא
מר
מש
הי"ל,אפשד מלך יח4כ על כסא ףן תר ו

שסוים שירך וטזה נראה רצריכים לחופז ושימח
הדץ ומבארדרך המשפט כץ בו" להקכיה שמלכץ
חסאע 0ופרש פירוש מתהיריבי ד משא עה-פ
תקש כחורש שופר כי חוק לישראל הוא ,כי כפו
שכגץ
פקימים מצוה כהחק בנף סעט4ע 4טהם
להצדיקם כידם דץכי
ף מעם (ולפ-ז מכבר הטעם
שאץ שמרים הלל כר-ה שאץ ההמעה עם בו"
כמשפט לפעלה ומחוץ לגבול המשפט ,כי החסד
שהוא עושה עמע זה ציץ וסולפט ולפ"ר מוכן
המעחטכיס הדץ כברחץ שיצה לאודדישו ומכתר
מאמר הו"ל ,הלהראוחייוכו ותוחק שמרקימחחך
הכרבחשיכתהוחזורהכי אעיפ השכשלץ ח"ו בעועתעץ תשיכוה התויה וכך ,ילכץ חטאיע כשלג
יש
4א~
וב מדהמע לגאלה כשהאבישעו אמן
מ"ג ד"ר-ד
*א-יד

(בי 14כעור מאמר בשם ר סימתבירחיך

יקטקט23ך

(ריה

פ-א ה"ג) לשיכר רכות עש"ק אוש :ה מכאן וחלך

נפלאוחיך וממשכחיך אלעקיממ4ר כי כריה כל
הכייאה חתרתעץלקדמוהר כעץ בו-את העלם חוץ
כוץ המלכות
כהתחורות השופר וכמשתרש
בריאת רעולם מחדש
כן -ע" (ומכ)ן ,שיועבר לפר
קכה"ת הספיקה סחשכוע של "4ר4ל לוה ולפ-ז
מכומר המאמר הנ-ל .ומקשר עוד לענץ זה) שכל
מעששבימיהיץיהיר למעז כבודו א-ש (ולא נהק:
מאוהן דסובא עליהם כזורר ,צהחץ ככלכץ הב לגא
מזתא וקעיקר מגמחהיהיהליגדיל מלכותשמים)
טיגיר-ג-ד

ור טוח-ב ור

ביעוד המדרש (ויק"ר פכח-רז אשרי והנם יהרעי
תרתה ומ כל הגףיס אעט עדצים לההע 2ך (אלא

שיכרהישל חק-צים לרצות מישם 0ערדטרג ומבנמק
שיהכרל כץ
לאוהיע הוא כלב נשכר
אחרי העבודהבג-
(שכנ-
להש-ת יש להם פחד
לא יצאו
י
ר
צ
פ
ידי תובהם משאיג אודיע אפי כעששתם מצור
כצדקה וכדד ננה לסבם)
ט-ג איד-ד
וד נצא-ב

חי 8ץ ה= 1היתד ,אישיעם הרת ערלם

(כיע-י התרועה מתעוררהיצק ככיכרל שישראל עלו
כרצתן כעת רכריאה)

.י=

ס-נ ר-דח

ס-א-ב

ביאורבחקנה ר' אנ) 1-בקונץ(ר.ד לר)לתקועחח.1וג
תר-ת ,תשר-ת (רמספקא לן מרו התרופד הבמורד
כתורה ומקשה ,היהבן שנשתכח מכל בנץ הוא
סי
מרועד ומכארדמיסותעולסנהגוכן ,אבהווק בא
י כזד
ח-יהי4י4
לבארכיכן ריתד הכתה מהשי-תפיהו-
ועי-ז ששו מספק כל ראופנים רמחרלים ,דכרלדו
מיצרך צריכי בגבהי מרומים השראל בפלפולם
מעודרים מדת אמת) וכן מבאר במה שאנו מדקדקים
ככרהמ-ז  -8כדת וכבירד (שגם בזה הרכרים
ש"מ-ם ,וע" זר שנצרך ליגיעה כתורה אם מכותש
לאמורה שלחדהר,ועי-זהקב-י משא לנופנים) וצור
מכאר,שר אנשו ההיש שאם יארע לארם ספק אם
החסיר סרר אחרבוזקיצותלא נדק אותולטיקספיקא
וק לספק אחד מדאוריתאוברין לחערולחקוי.
מ"ג ד"ו-ח

סו טיא-ב סו פ"א-ב

יתרועה (תהל-ם פט ,סז)
ביאוד עה-פ אשרי העםקם-י
עפ" דברי ר סעדנה גאון כי טבעישיפר להחריד

ישתוק

טץ ר-דם

סז

דסבר נוסף עייפ אשרי העם וגר (חרליס פס ,טז)
וכמיורש (ףק-ר כס ר)
ומ כל הנוסס 4עם

יודעים לההע,

תירצתשיפר
טיב

םי
יש
סק
ומבאר ה

הפנהג לדרוש קורם
סז ת

ריח-

ביכור נוסף במדרש ה-2ל (אשוי העם שזעי תהעה
וכה) עפץ דבר' מהר-ו חלגד עהיפכי תולת אהבה
אמ (בשורטס-ט) שאיני לא
מעים ולא חולי
ראגו ,ומסה אני חולה וק מאהבתויתברך,ומאייכוה
ומרירות הגלוח שוכחים את הכקשה העיקרית ולא
פכחעיםנחיכן החולקים כאש ששער עפץ זד מד
הסובא כה-זשציחץ כנלכץ הבהב .וקעיקרהכונר
להיות לרצות את כורתן שתהיה החגלות אור
פחז אל-ע ולמתזנסעתלך

תהי

פי.

עה

תה ש מ ש ת תע

ש"4
מכסא
עיושבעל כסארהטים צ"ההוציא
מיי
ס4ג ד"י-קם

שר

יח "5א-ב.

25אכגר ד

בירור מאמרר .חמא מינה(כיסאפו) גררך? השהכה
וומכיאה רפחעת לצולם (וטקסיה האיךיש לטרווית

למהוהה על מנה לקבל פרס) ומכשף עפ" הקרמת
כעל מש-שהחילוק כץ חסד לרחטיס ומה רוא שוקר
דשזשע 4ומתכות ,גי יצם הוושעה? היא רפהעה
למערוכיו ,וד~קכ-ה מרפאוכהורת תמר שרכה
ט"דד"א-א
יח ים ס-א-ב.

כיאור מאמר חז-ל (במדהת משלי-ק כשהחכם י42כ
תיישהקב-ה מכפרלעתותיהם שלישראל

יריר-ב-נ
ט-

*ם "ם

ביאור בענץ מצות חוכתה ואפ" לרשע ישלק שחד
המוכיח אם לא יקבלו תוכחות(כי ע-ז הוא לא נשא
חטא) וכיאור דמדדש שכל העומז-ם אצל כסא של
אליהובבריתמילה מתכפרץ
סידג"כ-ד
ים כ סיס2-נ

פשור עה-פ ומל ה את לככך (רם-ם לו) ,שרדכרים
האסח-ט חעחן מג
הטטאות ת,ךץ מלת
קלייתשש"
הלב למצותמילד (שלא
 :,לדבר אשד)
מ-דדיג-ח
ב ס-א-ג

ביאור עד.פ שיבה ישראל עד ה' אלקיך על פי

המדרש (בב-ר פפ-ד-יס) שצמר הש-ת למאוכן ,את
פוארת כחשוכה תח"לה וכף חולאכמי כעלי תשוכח
קימו לו ארם וקץ וטכאר שראובן פ ,8כבנשוכה
תתילד הינו כהי תשובה ע"לאד הה שאמר ההזע
שוכה תר ה"עו כחעת תשובהעילאד

םס
ט-יי-

כא ט-א-ב

דמכי מסף בפסוק שנבהישראל עד ה אלקיך(תהלים
פטסי) שעד הוא מלשתהמקשרית לה'אלקיך
מ ץ ל"ג"

נ 8פ"נ

 18כפשק הנ-ל,
דדץ למדת הרחנוש ע-

מידר"ג.-ב_

תשובה מאהבה מהפך

תקז

כש סיב בא "5א

עוד כפסוק הניל משישוב המשחבהשלימייאיד עלז

אורהשכלירחהעץכעץהשנחתויתישככלצנעי
הסכע (שפנל כדשגחה נפלאהעלים)
טידריי-זג

בא טפש-ב

 4מ ה=השמ ט9 4 7
-8
כ=4ח
פ" פלפ ףחחיהי" חץ כשה ש=
א א
כא ס-ב
ריי-נ-יי
כסער ;אאנקשיכה "שראלעיה אליך( ,,ז שלעית

=

דדאדסויאכיזפ --4,גסיות שנזכרה ובאס יחסר
לו אאחח מהטיות עא 1אאם -מנשמתו ההחזעץנ

ין

א ק " ק

מץ דדש

נחש

עעור נאאעק וקףל,,ניהתסיבה )ץץכה להעת 1,זחזר
ער שקףר עוקויורע תעלוטות שלאא יסרב לזר החטא

בני

עו

ןהענינים ,ח"ב
תינ

לעולם כסו שביאר הרטב-םןהל תוווכה פ-ב דל ב)
מידד"ר-טז

כב

ביאור בפסוק שובה ישראל ער וגו ער הוא סלשץ
קה4וסץ שעאהסעשיס טובים טשץ ק"צוטץ למכער
כביכול
כב ס"א

מ"ר ד-ד-סד"כ

עודכפסוקהנ-ל ע-רויכוח השי-ח עם בג" שהשיית
אותרשחכואליואוכזבה אליכם ,וכן" אוחריםהקהינו
ה אליך תשובה
ס-ר ד"ר-הא

כב ס"א

עוד בפסוק רנ-ל עפ-י התובא כח-ה שחסידים
המבשתים היו שבים כל יסיהס כתשובה אפי על
עבירה אחת כי ככל יום לפי רשיתם ברתכתעח
כגילוח השי-ח לא יספיק לו החשובה טה שעשה
באתמול
ס-ד ד"ר-ס

כב ס-בכ"ג ס-א

עם בשוק הנ-ל,לפירכרי בעל עשרה מאמרותבשנץ
ר'חילוקי כפרהושאים מכפר רק עם החשוכה
ס-רד.ר-כ

גג ס-א-כ

כיאור במדרש עה-פ שובה ישראל ער הייה אלקוק
ער שהוא כמרח ררחסים ,רהיפ בעת רצץ ורחמים
כאשריסים יחיש פשוטה לקבל שבים ,ואזיש לבעל
חשוכה סיעתא דשסיא ולא כנסרך לחשוכתסיגופים
כב כד

מ-ד ושהנא

ביסוד נפסוק שובהישראל עד וטף עפ"אמיחיח שק

הידיעה והכתירה,כי העתות יתיחסו לענע הכתירה
והידיעה לא הכריחהאוחןולכן ד,ט קו-ש מן אסוג
מ-רט"ו-כנ

נד ס"א-ב

עוד בפסוקהנ-ל הגםילכל ח0אישחשיבה כתשעם
וסעפים כמבואר כטפף תשובה ,סכל מקום כהטוח
דללו שחש כוחפ מכובר רשלות חדסורץ צריך לקים
מצוח עשה ראוריהא לשוב לדשי-ח ככחעת קחו
עמכםדבייםושובו אל ר
מ"ד ד-רכב

כד ס"מ כד ס-א

עוד בפסוק הנ-ל עפ" המבואר רחשובה מהני רק
לכני ישראל הנקראים ברם למקום ואב ושמחל על
ם נקרא
כבודו כבודו מחול משא"כ אוה-ע,עליה
הקב-ה מלך ומלך שמחל על כמחץ אעכבודומחול
ס-א-כ.
ני
מ-יד-זגי

עוד בפסוק הנ-ל כי ע-י החיכוכה צריכק לפעול
שמכה לרארח אור חדש סאע טד ב-ה,לחקןהפנסים

בעולמויג

שנעשי

מ-ר דה-נר

ני

ט-ב כר

ביאור בפסוק שובר ישראל ער ר וגו כי עיקר
החינוכה רוא כמדד רבוים כמש-ב קחו עמכם
רכרים ,והקרכעחוהסיגופים הם ההשלמה ואנחפאע
כפ כח בפרס בחלישות עול הגלוח ,לכן אסר וקח
טוב היםתויה,תפיסהפרים שפחזם
מ"ד ד"ח-בו

כיאור

יששכר

כד בה

מאסר ר' יוחנן (יוסא פו) גדולה חשיבה

שדוחה אח לא תעשהשכוירה שנ הן נשלח איש אח

אשתו וכף משא-כ הקב-ה נקרא א-ל ולא איש וא"ע

קעיל לוש חשוכה

מ-יי-ס-בו

נר ס-אכ

כיאור בפסוק אסרו צדיקכי סוב כי פרי מעלליהם
יאכלו אוי לרשעכי נמוליריו תשד לו ןישעל נ)-
גי רצדיק יאכל נם מרפירחו שצמחו סעשיח המצוד
סבא-כ הר17צ
ס"ד ד"ח-כה

כד מ"כבו

עה-פ ןחרלים קי-ס מג) ואל תצל ספי דבר אסח עד
מאר כי למשפטיך יחלתי מבאר ,שבכדי להשיג
מושכלות רחורה ולכףן הלנד לאסהר שלתורד,צריך
לררהרכדיבובה ובפרס על עץרבייה קורם הלימור
וכענץ ר' חילוקי כפרה וכףשיסורין ממרקע ושע"
השוכר באסת וכשפלות דאר"ח חמץלויסוד-םקלים
בו כו ס-ח-ב
מ"ד ד-כס
רסבר בטעם סר שכחבו הפוסקים לההצהג במקף
חסידות שכסרוח כרחרחימיחשיכה
גו ס-כ
מ-ד ד-ל

הסבר בהברי בעל " משמרוח שאפילו יחיד ששב
מוחלץ לכל העולם מטעם ערבות
כז
די-לא

מ-י

שובר ושראל ער וגף

סבאך למי רבי'

רחיד-א

סבק"ים רחמנא אידכר לן צלותיה
ביאור מה
שא
שקלסה סלכ
א,ישדיכואה על הושלה משחילל כוסן
רחחלח חעוךביהסיק שזה חלבידם ח מיסיהתשישה
הנקרא בפי כליום "ג סדות ובטעם המנהג לקרוא
ביוםזה סדרהקרבנותכתורה
כס ס"א-ב .כס ס"א

ס"ד ד"א א

סטם סםשטיה כעם ח לימיהומשובה
מ-ה ד"א-ב-ג

כס ט"ב-ב

כיאור כתרגום יתחן עה-פ אז אנזר שלסר ה' אמר
לשכל בערפל ןסלכים א ח'-כ) ה רצד להפרזת
שכעתובייישלים

כט ל ט-א-ג:

ס-ר דית-ן

י הוחשבה
עוד מערןהנסירה בעם חלימ

מ-הי-ב-ר

ל ס-כ.

כיאור בערן המובא בפסיששויל-ש ח-כ קצב) כ17ם
ר חמא כפסוק הזבח פלסה אח זבח הו1ל15ס

(שבחגום ,רגיח הקריס שלמה אחשויםעיור הכקר
שהביאו דנשיארם בחנוכת המשכן) ומבארכי בכתת
המצוה רגעארת תשריט גשמיםצויךלהמיט אל וצק
המצוה ב"ה ודכה~ת אשו יפז בהי החים בוזך
הוא
מ-רד-ג-ו

ל ל ט-א-כ.

דיבור וסעשד החשיכר סבסבם

ביאור בפרק למנצח אל שוקאים וגף הופיעה לפר
אפריםובניפץ ומנשה וגד ותהלים פ),בעמןרייבא
(בפס-ר ו-ה) ק1כהס-קבימי שלמה נוגלם כמרידוין
"ד ק ה ק
אח*
ט* -מץ מ ץ
לימ*
קטועך מד החשסתיס יפץ ד"ה מ חשדהמח לשיר ח"ה בסרחשץ ואדא החיש המחש

מביא עוד בנטם החיד'א,כי לבעל חשובה מהנרצץ כו
מצוץ סשה רביע ע-ה ושצריך להשחיל ולהחרק
אותוהניצוץ

ס-פנל ט"רנ

לאלהיה כי

מעשה העבץרהע-
מ-רדייא-לב

בו ס-א-כ

ביאור על דהשח חז-ל (ב-ר פכ-א-ק אץ ועפה אלא

תשוכה לפירכריהחיד-א
מ-ריי-א-לג לד

בו ס-בבו ס-א

מ-ריייא-לר

בו ס-כ

מכיא כשם הארץ"ל ד-ח של חשוב-ה תטיח ,שק
ואפר .בכיה ,הספר ומסים שכזסנע שנחלשו הרורוח
הרמז הוא תורה ,שכת מדוי כויה ,רכוסה

מ-ריי-יתלו

בו ס-כ.

.כימוצאי החשוכה
ביאור בפסוק שובהישראל ער ה
שיאסע שמכפרת אפי אם הרבה לפשיע ער אע
מספר (כי הרזי-ח אים בעל גבול וחכליח תלכלך
כחשוכהאפי' שנית הרכה סנר)
מ-ריי-כ-לו

יז

גה ס-א-כ

כיאור בפסוק שובד ישראל וגומד ג' על .די
ססירוח נפשביכו כאסח כשעת ש-אח שמע נחשת
לו כאילו מסר נפשו בפועל עקרה"ש ,ויולה לו
לכפרה

ג לר
סיריי-

כח כח ס.א-כ.

ביאור בפסוק שובה ושראל וגף כיאור על פ' דבר'
רחיד-א זללה-ה כי ר חילוקי כפרה אעם רק להשם
מיראה משא-כ השב מאהבה לו התשובה לבר וכן
הלוסרתורה לשמה אץצריךלד'חילוקי כפרד
כח ס-א כ
מ-ריימר-לס-מ

יי

" יס=

ט=

ח"י"

*שש
מ" -דר"ח

*

תסק כסו הרה "1חכ ל*"

חתל תחק

מאי
יה,כן היפספניך ה (ישע" כו,ת) ,עפ" רבוץ
כחבל
בעל מעם טגיים ,שאפ רוסע לאשה הרה ששכחה
שכועסך שלא תזקק לבעלה כן אנו =כחע סה
שהכסחפ שלאנשום לחמש שד
לא לב ס-א
מחרא

שיי בפסוק הנ-ל ש"מ דוטץ
שתעיהי
החוכ"ם
לו
כושיאסר הקכ-ה לצר

יי

ס"הנ

חקויב מדת
לב ס-א

עוד בפסוק הנ-ל שאנו רוסע להרההיולווה פעם אהד
פעםועילץ לא שכחה צערהקודם,כןבעוה-רצרוחכם
חכופוחזו לע ערישקיד ה ףראבעני עסו,ויאסר
לצרותכם
טיא-ב
מץ-נ

יב

יי

ופר בשק על מ כמו אשה הרה הרף* טסתי
*
ם * מ "שמשהת קלח
*)ח ,דא
משחח עעש
נפם,
8לחי
ק ש ח ץ
פ %
טחת ,חןקע ,יה"ר ששד
סחלבי8י "
מלח

=ע =א

ע-
ק

פח מ

י

ש למש==ץ

ן ימ ש* ל *
יחץואל*ש
הל

נט=לב

ח

ריי

תוכןהענינים ,ח"ב

א*

אם שמדה מא המדףלפי סרר א-ב

מ-רו

לב ס-א

מוכיח מהגם (ב-בי) שכל המקוים הבאים על בו-א
בעשיהימיחשוכה עריוה-כזה פגדרת שמזשעכוזו
לב טיא
מידו

כיאור בערן ס"זת גרב ואביהוא ,הנם ראץ סעמשרם
של סשה ער שיד' בן כ שנה ,אכל בזמן
השראה השכינה טעכם כמשכן,דנין כב-ר של טסה
וסעניקרםמנילי-ג שנה

=-ר

לב ט-א-כ.

כזאתיבוא אהרן (הקרא סו ג) זאת הים סרת מלכוה

שיום

לג ט-א

בנדי

הס (רקרא כץ) ,כיאור בתרגום יתתן

שהכתהודליבי
ק
גדילכן
מ-רם

ינ

ס-א

צףם (ףקרא טז ר)
וסאתיכת
שעץ-
קרסמת בג"לקיבן כ"ג
כישרכטים קוימת לקיחת
(כי חביבץ הצבורלפני השי-ת) ,משא-כ בהקרבה -
קרבננו שלכ-גקודדך(ניישיבואזכאייכפר)
מ-זץ
לנ ט-א

בוץיקח שר

וכפר כשדו וגו (ףקרא טז ו) רכפדה ריא ע" מדר
רם-ט
לג ס-א
סיריא

מקתשויהשציריםוגו (יקרא מזז) לקיתה כרכויס
לפרה' ,שעץ שמכםיתקיט מצות ה
מן-קם

ינ

ט-א-כ

תוק אהרן על שעי הקוט"ש גורלחז (ףקרא טז ת)

מבזרלפי הששה שהפסוק הזה ט-אש העמודבסיה
כי הגורל הואכלי סעףובחירה רק בחפץ ורצץ,וכור
ככיול מצורדים רצץהעליון שישראל עלו במחשכה
תחילהכגמזהכויצה
לנ ס-כ
מ-ויע.

וכפרכצדוובערביחן (ףקרא טזיא) כיחו הכתהלפי

המבואר בוזז-ל על משפתת הכהנש כולם ושקראים
כרזאוצןכי משאר שמוקישלעד
לנ ס-א-כ

סיריי

והשעיר אשר עלה עלע הגורל וגר מסר חי ונר
(הקיא מק.כיהזושידשמוליכץ לסדרר הואשיחד
געל כנץ
אל הס-ם מעץזהישפךלמליץסי
מץ-ש

לי

מרץ ר4מתענה תינית תלום ביורב עה-כ .אם צריך
לחזורלסיחבתיניתע-ז ומסים ,ראם אינקלו תלום
כשרביוה-כ,איןצריך להתענוהכי האכילהביוט זה
מירית

בפרשתאשרי-נטת

מירח

הכיפויים שחל בשבת ומבאר שבש כזה עעוי ועוף
כהרר
ס,א-ב
מ-רט

נקראתינית

בי18רי8בקריאתהיום

מ!-ץ

יקטקטכנר

לנ ס'כ

אח כל שתחג בנץ וגר ושלח כיר אנש
עוחהךחורהשלי
הטעם שדגים
בשףהעפתררפתרהגהקהרמאדטיתרהכאב-יכוהה)-כסבנני
 %ס-א
מ-ו-פו בג-
ד ננפיש (שכח
אלמלא שמוז בנץ ב' קוטשחסי
צח ) מביא מכיל מעם מנוים שהמנה לים

לי

ס-כ

ש

א ש=ץ ש %ב מאה הירה

=

ספץ

*

ס-כ

מנץ השמות שצריך לכוץ בכריצות תקיפות בחפלת
י-חלפי כתתהארי-ל
ס-כ
טץ-א

*

עיפ הפסוק ומכס יששכר עפצי בימץ וכר (דה-איב
לב) משור בשנץ עשרת ימי תשוכה לפי הכרי
הארי-ל4מ אז כל פעמתו עדין ככחלת תשעיר

וכפר בערו וגו (הקרא טז ע) שהידוי דוא עיקר

מתאה עד עם הקדחן שש ר4זשוכה היא תשובר
עילאה

ט-א

לח ס-א-ב

הכפדר עפץ התשד
מץ-א

יי

כיאור בסררש (חק-ר פ-ג ג) כיצד צריך להתידות
רבדי הסהר-ל על הנם
ערב עה-כ דכו
עפ-ראל הקב-ה מצרף מחשבה
כקץישץ (לט ) ,שביי
סובר למעשה ,סשא-כ סתשבר רצה ,ובאודיעלהיפך
מ-דב

לי

ס"א-נ

בישר שהשדף הוא עיקר החשוכה עפץ הגם (שמא

לז)
מ-זנ

לי

ס-כ

ביאור כנוסת ררדוי שאנחנו מהגש לדתודות סרס
ססצותיך ובו ואתה צדיק וכף ומאריך בענץהיריעה
והבתעד לגב' שכר ועתש שזה לא ברשגת שכלנו
ואס הולכץ רק בררך אסתר עפ-י התורה רצ-ז
השורד תסליק כעדם במשפם עדה-ז הצוה-כ להוציא
לאורסשפס,עלטוב לסכלותמים
לר לד ט-א-ב
מ-דד

כיאור בפיוס כחפלת ר-ה (כשחוית לעם א) תלילה
לךמיכרבציקה פע19ת כשפט כלא צדקה וכך לפ'
הדכו-ם הנ-ל ספץ ידיעה ומ"ש מבאר הגם

(בפסחש 'ח ) מלהא דאחיא בקל וחוסר טרח וכתב
לר קרא ,סשא-כ כמצאר סרחע מהי-נ מרוה (לרחזת
שהשודד ודא למעלה מהשכל ומשפט ,ודק הואלפי
דשכל והקב-ר תפץ להצדיקנו ולהחנהג עטנו במרת
החסר שהוא לתעלה מהשכל למחוללנו עתוחע0
לר ס-בלו לו ס-א
מ-דה

כיאור בפסוק והאמץ כה ףחשכהלו צרקה(בראשית

טו-ו),וכהס9ך מה שאסר אברהם ודגרבןביתיירש
אותיכיאליעזר מעלגל כולבכן טעה כסיע מכתכ'

הארי-ל
מ-ד!

י!

ט-א-ב

ט-ח-א

העתה למ לחקת עולם כחדש הבאומצי וגה (ףקרא
סז,כט) בה15ר למהבפריקת אתרי-טות המבאר עבודת
יוה-כ לא מהכרבפיהושהים המצר רקבריך אנככי
ביום הזהיכפר תם כחודה שצצל פה נקרא המסכתא
שליוה-כ מם צמא (להחוחעולהגלוה מעלת קרחות
היוםשגיאככחנית עלסא דאהתכסואת=כהפילאה)
לח סיבלח ס-א
ט-ח-ב

נןאור בחוטפות (יומא ב) ר-ה שכעת ימש קודם
יה-ג 'ש מקושת ששתת המסק במשא כשכאן וט
בי עה-כ תשלמילה נחרמן חזחשזןן
טיח-נ

במשיר מפ!יזשץ כהןגריל

מיזץ

ל,

כיאורבעמן האוטר סלצזו לצדקה בשמץשיחיה כר
הויזהצדיקגבור שזה רק כישראל ,סשא-כבאחת-ע
תיאור הגם (ב-בי)גרילר צדקה שסקדבח הנאולח
מ-דח

*

ס-א ב

כיאור בעסת הרדה על חטא שחסאמלפניך בהדר
פה לפי המבואר בסטר רגש לפי מהחיך-א (כי
תכלית הףדר הוא ושכיד החטא ,תהו מה 9חס)עו
לפויך בהדף פה ,כלומר ,ושהתעדה בפה מן השפה
ץ בלב) ומבאר כמהשרירם בטא הףדה
יע

יח

מ-דם

* סינ*

ס-א-נ

למשכח שכהדיץ

(עמא ב) הסבר סעם קריאתמכי
שם
חיהלשכה שמפוחלץ

גועגרילמכיתולפרעהיכ כמח שר כשם
ט-ח-ד

-ולהדרין-

לח ס-א-נ

במשבה (עסאגג ) לאהיה מנכוץ להזות לאלסילה

יא

לסשה אלא כמצליף וכושון שפגלשק כמצ41ף
לאמיזלי ומבאר אח הלשקמצליף והסצסשעוקץ
ל-ט מלקוה הגם שכתוב כהמק ארמיש יבע ו90דן
שנמרעליהםאתיש שעה עם לשבה
הד

טיח-דןדכי
המ

לח ס-כ לס ס-א-כ.

כיאור במדרש (יקיר פ-כ-ר) כיצד תפלחו של כ-ג
ברוה-כ.יה-ר מלפניך שחטא השעה הזאת וכר (שצת
הל ,שנתשיבע שנתמרואוסתן)
לס ס-א
ט-ח-ז

כיאור הסליחה יחמתם צל ץץ תחתכנפיהכעכעה
לס ס-א טיב
מיחהדט

מאמר -ט

כיאור בדרך הנ-ל כפעט ואהה במשפט תצשר צדקה
כיהדץלעשיות עמס צדקה

ס-א

לח ס-א

מעמן שטות חגהפוכות)
הסבר לסה נקרא כהגון חג ר14כות כלשקרנים
לט ס-א-נ

ט-ס-א

נצנם שחג הסוכותנקרא בדמי תז-ל בוש חג שש

מ .ס-א

מיס-נ

השןלקריאת שם חג הסתווהבעירה חג האסיף עפ"

הרקוניא"ר

ס .סיא-כ

סיט-נ

המכרלקיאת שם תג
מיס-דה

זמן שמתחש

הסוס"

מ ס.כ מ ס-א

עת
חי

=

ש ' (רץ

ברגלוכר

בני

) היכ חט לכהי

תובןהענינים ,ח"כ

אח עצתו
מ ס-ג

סינרו

הסכר כרכרי הרה-ק טהרות מקוויו שאפר שהע
הלוכוח הוא מלשק סוכה כרוח הקודש והוא זמן
שמחתם שמשם העשואביםדוייק
ס-א-כ

סי ט-א-ב מא ס-א

עוד כרבת הרה-ק הנ-ל כי 10כה של ליחן
כלשקליכודיהוד ע"חזה דורסט כסוכה
ס-ג

מא סאב מא

הוא
סמא

ע 1מנסהיה-ק הנ-ל שאמר,כי סוכה רמז בר-ח
סוטך חמור כל העפלים וגם סוכה סלשק שררר
תפיכות (ואש יושכק בשכות כשוקים וכרהוכות
בחירוהכסאןינצח קדשא)
ס-ה-ד
0א ס-א-ב.

עוד כדכוי הרה-ק ה-2ל שאנזר שאט עקוכש כפוכר
זכר ל29מ הכבוד שהעכמיכר ,כפו אורמקיף ושזה
מענקלכונים,ועייזנזכה לפרנסה ופותחת
מאץ

מא ס"ס5נ .ס"א

איד

ביאור כצגק מ1ד הסוכה שד"א כדעה
המקיף
ומבאר הגס (ע"זג )ושעירד הקב"ה לנסות את דמעתה
בפצוח סוכה וכר וההבדל כק אוהדה לישראל

באשמירתה15צות ,שקשארל מדקדקק כוצסרדת בצמרת
התצוה חידונסא מבאר טענק החחמרות בעשיית
כהשעח קצירה וכר ,וע"ז סמרר עליהם בודחת
הוטרצ"
א
המקיף ובודחים סהפ החיצפתם ,כסשאכ ודאו כל

עסי הארץ כי שפ ה' נקרא עליך וכן מביא ב17ם
הדמשק הכ"לכצנין סלנוש עלמן שתה כח" אורמקיף
ידח
נ 0נ וא-נ

כיאור רגם (כרכות כ ) אמרוסלאבי השרת להקב-ה
ספני מה שט; מנשא פניפלייראל ,הצה להם שהם
מדקדקים בברהס-ז ער כויח וכביצה והעכיר לפי
הדרוש הקודם,שישראל סקיטים המטת כדקדוקים
היעווות גם במה שלא נצסמ ע-כ מגיע להםשיישא
להם פנים (כמש-כ ישא ה פניו חליך) וכן ססכיר
ל0ה ענה להם השי-ת דוקא מברהט-ז
מ-ס

סג ט-א-ב

ביאור הפסוק (תהלים ק-0ח) ה' עח קצועכן מכוחה
לראשי כיום נשק לפי רברי הארם-ל בסוד הסוכה
כהעםהסקיף ונסרהיחוד השלם בשסעי עצרת
מג ס-כ
מיי
ביאור הגס (סוכר כא ) מעשר בסכי עברו של ר-ג
שהיה חץ תחח הסטה כסכה
ס'-א

מג ס-א

כתיבה סב-ה רמוזים אופם המחמתם סהחיריא בשט
9פר קרמל
סיבב

יקטקטכנר

מג ס.א

כפתי בחקירת הקרסתם לסר צח :הקביה לע19ת

שכהזכרלעעי הכבוד ולא צודלעשויוזכרלס!יכיאר
שהם מנ מתמת סוכותעצתן דקקנה לישראל בסרכר
(תצפית ט) (ופברק מספרי הציד-א כסה כעפים
סומקים (סרבש לפי  -וראש יוסף) ושהי סטעסים

סעצסוג ומכער הנס (הכניח ס) רמאית הס! היה
כזבוח ס9ה ,רבאר כזח סוים צמי הבכדר בחם'ח
אהון

פג מר סיע-ג

מ-ע-ח-

פליאה הדוכא בסום כסף נבחר
כיסוי
שמעםסאדיוות
בי חק קורא חגר עלויסודק עד שהרפסו
הקב-ה רמנות הסוכה שומם כהלכהן ושלהרת אפקנו
ספח
('9

מה ס-כ מה ס-א

מקייט

ביאור בפסוקיתווכו עשביבצלו'חירגןיפחוכגפן
(הושע יד-ח).עפ" דבר' בעל ק
דותם לף עה"פ
יקחהם לכםביום הראשק,ראשק לחשבק עועת.כי
בסוכות סקיסק הסטת מאהבה וכתשובה סאחה

נע9ף5זדומהכזרתת.
סיע

5ה ס-א-ב

כיאור כגס (סוכה לא) ההיא טכחא דאסרה לרב
נחסן רבק רכי ריש נלותא בסוכר נזולה 'חכו,ולא
אשגח בה וגה(א-~5ה ליה איתתא,רהוה ליה לאבוהא
אלח סאה וחבני סרי עבדי צוותה קמיכו ולא
אבטיחו כה וכר)
סר סיבסו ס"א-ב
מינע
ניאור נפסיק ופררי ר צהובון ונו ששק נתמחה
תםי5ן טחה ("4ע" לה")ימכאר ההברל בק
שק"מ לשמכור ילפ"ז ססכיר לפה לא נשגר בחורה
שמחה בחג המצות רקכשכיסוח ובסוכות ולמה שו

"יע

אופדיםזסן שסחוסו וק בחנ השכות

סו

ס-נב

ס"-

סו ס-א ב

המנר על הכתוב בתורה בחג רסוכות ושמהת כוצך,
חשובנאמר והרחאך שמחימכארלפי מהשכ"כלעיל
רהברל בק ששון לשמחה
מ--כב

 ?5סיכ ?5

ס-א

כיאור כסח שכחבהאזיז-ל(שינ"ת שף שכח)יבערנ
מוכוח "ש להרבות כצדקה עפץ סדדש הסובא
בהיריא,כ' בצאת גבראל ממצרים כרחוכריהלעשית

יתהכן אמיתי סצווףיגלים הוה ,שכגס לשפחתכיה
השואלהוקיהה עלע רוח הקודש ער
סח ס"ט
מיכת
ביאור הגם' (סובהנ שבית הושואבה 4אחמר ר'יהודא
ורב עעא חר תמעיאכה חץד תמ ח19כהוכר
8פ ס"א

מ"-כס

משור הסצנה בסוכה (נ ) כצו לצזרת נשים וטתקוץ
שם חיקק נרול 88א ?4כיח ה19אבה היא חיקק
לשמחהוהוללוח שצברועל ראדם כמשךהוונה

0ס ט-א-כ

מ--ל

סעם למה העסדליקקהמגויות כהשחח כקתהכמאגמו
טבלאיסכנס'סימם (שכה נא)
סם ס-כ.
מי-לא.

הסכר כגס (סוכה טנ) אשההיתה מודת ואשץלריר

כיח השואבר
ס-לב.

סס פ-כ

נקט אצל שכה לשקעליה כמובא (סוכהבו )העתים

לסוכה לרמז,רסוכוההיא כחעת תשדנהעילאה

מפ ס-כ

סילג

עוד טעם למצות ציקה ליותר כחג הסוכותיכיאר

מאמר חז-ל(ב-בי)נרולהייקח

שסקוטת הגאולה
פס ס-כ מם שיא-ב

מילי
ביאור החיב לאגול בסוכה כלילה הראשק כדת פת
תלמד בג-שטיו סחנהסצות( .פודה כק

מילה

סס סרב.

שורנהום לסר להרכוח כצרקה בסוכות
סס סיב

ס--לו

כיאור הסררש

(רק-ר פיל-ב) ענק ארבוד; סטים

חסר זה עם זה (והטעם,כדי שלא תהיה הנהגתםע-י
שום שר רקע-י השית-ש כעצמו וכןזכו כסשיכ ור

כשישראליזצאק כזה נחג הטוכוח הכל עוצמם שמש
נצחוריץ והענק הוא כמבואר במסרהסקוכלימ.שעל
ר סינים האלו אץ שוס שר שולס והם נרלים רק
יתפש עידסימנאסלהא,כי אסכנים לפלש
ק אותחים לישראל עסו
ובכהחשלגחלחעיתותיוחי

י
יאמשסי נצלפיו %א מל חמם וקהע
השט

בטהרכענקלולבהיכשפסול(סוכהכס )צפידנדי
האגמילשלולבכגיס חמס

ן וגף) ופצוח הפנה
הולך לפניהם ימם ינ
מ ,ט"*מ ה בעסתי %ם י5ל עי

=ד

בר הסינים שאק שולטעליהם שום שר (תה הוראה
נפלאה לישראל שאעםנחתים פחח השרים)
סירפד-בר
 %5ס"א-ב .סח ס"א

עוד טעם לפצוח צדקהכיחורבחג הזה,כי אסנקראים
בגים לעקום ואב שטל על כבודו  -כבודו חול
שלשהעדיםיקום רכר רהיעו פצוח סוכה וד'
יפ
עע
(ו
ם -ובצירוף מצות צדקה בחג הזה,הוא חוט
ט
הסשדלש ,ועלפי עלס וקום רכר שהעף-ת מקבלנו
כהטבה)
מ1כו

מח ס"א-ב

הסכר על הסובא בירהשלסי (סוכה פ-ה ה-ב) שבכל
'סי שסחתכיח רשואבה לאהיו טועסק שעה וקהיו
פצמנמק עפ"רכר הארס-ל
מ"הכו

88

ס-ע-כ

ביאור על רמובא בירושלמי סוכר (פ-ר ה"א) אר-י

נ סיעתא

ס-א-א-ב

נ ס"ת

"1ע-נ

כיאור כעלן סוד הלולב הוא שד צדיק 'סוד עולם
(פרעיח שב-ס -9א)
נ ס"א
פחץ ר

עי ליב

המשנאי סקשען לולב לאו1זנליכנע
כעמן
הדרצפי רמוץהאגיז-ל

מי"-ה

גן קיא

כיאור כגס (סוכה לב) ספ5רהאי כפוח חמדים וכך
ואשא כופרא אמר אני דרכיה דרכי טעם זכך
ואח"כ כהדס סק9ף כגט
הייצוף  144פכי
דרכיר דדך נעם רבא אפר פהכא,דא0ת ההשלום
אהבו
נ ס-א
מי-א-ו

ירכי

בני

ןהענינים ,ח"כ
יכ

טעם צ5ידברהשיז-ל למה פכדנץ עלנסילחלולב
שלננילת אחוונ

יא

נ נשב

סי-ש-ז

בהער בנמ' (שכהלזי) מולן השמא ,מעלה ומורד
וכר,ז-אשררימשוהסידוק אתד~פורצמינכיהמצוה
ב10ד
המקיף דמסילא כורוד! כל הסקסתם!
והישלשמגודל האור
נ ס-נ
5י-84ח

אי

ש ש  ( 9א ) 3סמלית אשא (הלגרב)סיד
בנהתאיהומחדידתל"ש עפ"רבדי כתתדמ"ק-ל
נ ס-בוא ס-א

מ-א-ם

ארץ אווונ קצ05לה אסגר לאוכלה (סוכה סו )מבאר

לסה נקט לשקנקבה

מ =א

9ק-

מח 1לסה סזכטים נאטירח
הדשצמת כ שמוחה9י
אר ,חץ ולמהכהוזילהרזים אר

נח מז-נ

5י"84ש "נ

הפכר ל ה ש בו-ח (פה הלדוה יכ) חג הסוכות
לשמץ ש1ן דבוכותהו ההאילץ איטן שבצה שרן

יושתן ש ק%של במכות וכף

5יעינ

=י

מ ף פ  9שלל

רשע

אישש-ד

מ טיב

מידך צדקש שי
מ

8"8

ביאור המנהג ששחרישבוסוים מצות הלולב,בנשירת
ה %הרשצנוה ורק5והע 5נהח-ם דלולב 8181וי 0בקרל
ר0לסצ!יזה צף
5י"-8ס1

מ טיא-ב

נצנץ השיסהכים הוסר ,הגם שנבר ושתסוביוה"כ
כי כצען חוחם וצך תוחסיסרוצ אופדים הוחם בוסך
חיחם ולא כ'ח9רסוינ
5ישךא

סב ט-א

רח 1ד4ונח פוש-ר (9ידינ) כשצח שצלה סשה
למדדם ו9מצקו* של הקב-ה ש'דשכוצומק בפרפיה
שליצור כר שפר פופ כה שירט וכף,אמר
ר1סתידכ"9ציה"ראמצאזהתחלציוכר) ומבארשץ
ת5
ל
ר אצים של יוד הדץ במה"ש יבושבק,וטידיכ
יהחמק ,וכהן-רנסר החח-מה
צ סיאב מ ט-א
ס"מ-ג

ש  %הש9% 4ן
ש א ה ום ה ת ש תא

מ א 4יייא

ש

על למק ט-חן למקמין

פףס מזנ הסוטת מד צ'

אוה-י .ולמטעאצכיאים כמפתיהבהביוםהויר
נג ס-ב מ ס-ח-נ
חייב-ד
כ')שץ-ם כואו זושסוים כהישצנהת כופלה וזמרתה
ץעשאגאלמצן
,*5טעדזג אסיחך-
ך טזו

השארתך

מ -ס-ב

סירב-ציי

מחורש מקפדשניה שסתפללץ שכיהס.קהימוש
שכהי מקום המקדש אכן שהוה כותהבחירהימכ)ור

טה השבח מ"ת פץאינן

נד ס4נבר

5יץי"8נ

840

יא

שא ת

9ק*ם

 9ויריש

מחז

הס

ה %א י
שעחטמ*
שן
שש
ס
מ ,9ח
ש* *
מי
ה
ט 9
או
ב"ץ
ה*

= י
יח
 9 -א י ש ק 9פט

=
י

*ע*)

טסת

כחגור כמה שאנותחז-ל (סוכךוה ) במצםהקיבת 5ר

מ

י

שקניננו

אחד איל אהד כשיעי עצרת משל לב"ז
לאוהבויורהלי מצוון קמנה
פסך
וואדי

מ-ו-א

שחמר

מע ס-א

דסכר צל מנהג ההקצות כשמעי צצרה ושסחם וכמה
חן
עמץיש ט  %מ ש%
9שא

י

מי

"=איש*=ע

ט%
ת חת מ ע
ש ט מ " 9ח

סי

**

9

סטר =ם

נץ

 % 9ע מם ל9ה

*
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ש

טה

9
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ח
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9
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י

8

י

ק -

מ

חץ

קה

ל

ג1ת(9ץותץחשרממם%ליתד

ח" *

ה=ח

=א"אפיע"מ =9שלאר"יף
9חם
ת=ג  %ח יל
=יץ ס" ס=*"ב*
ע*,

ת ש

מ 1נ ט פ ז ת

ושח*
"ש=
צמ "
יק9י
9מ
=
ק
" ר
=ו
פת
מ
ח
*" א
ו מ ק א ת אנ ס

משמם כהקפה שלהרהויכה מזכירים שכחי בו"
ך כברשה
נולה וערה דמתה לתמר וכךיידהליתי
כנולהוכר

א 9יח* ק י ק

מ ס"

מי

מא

מ ח ת

וח

* א -

איתחע*-א

מ ז ט א * ח ירטש"תאע
מ
ט*קמושש9%ק=שבםעחי פף "* " 1%
ס ק ש * * מ-
וצא
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א ק

ק
ח
9
האק עק האת רחק ש מ 9 4

*

* *
שמ=ש %ש=ף= %מ ח ש,ס=
חס
יח"י
חח"ס קיטפ*יי ,ש ח ה  -ה ח ט
ר מ =ק
=ץ

המממשח"

פ פ ,רופו

א=%ופשתמת*חץאטחמשה
מ מץ

אח

ק ט למ"ז א ש  1פק דח * (%ו א
= * 4ש ף ח  %איץ
) ישעממ
וא=ר *ל ט ק ב
מ מ 9טה

"

ח=-

י9ש ת אש ח"טטשחחד " פ " מ ץ *
-

* ש פ י י ט ת "איששתי
ש סז

סץ-נ

=ק
ים"
ר מק
=ן האח
ממי= "4חשז א
הירקי%ת"="ק
ק  9סד תדיק

גי-ם
-9כג
שיסי
מח
והבסיכברילפנסו של הקפות מע השוכותוכטיסכיד-י
י הארס-ל שכ"כ לכרן בהקפות שם א-ל ס"רנ
כוה*זן חמצץהקינתע

יששכר

ש

ק " ש ק מ יש ם*

ש ש
שאאר

פא

1

שם=ת4ש*יח*
ס"-8ג 4א ח ח * = "
מ
נ 5ס"ונ
א  -ש א מ ד ף
נם ס-8-כ.

ס-8-ד-ו

מט 1תס תחן :לא נעק לנחת מאבא בסס תסא
הס)) וק פא טמאת פדה ושמ"צ מסצסנשיר
לה* תחךא((כשם לקפא ובפגת משש"ישיךז
!סרחדה ומעת
?יקרם ששהםיסדם ספת
התת"
טדםז בחמרת ב ושדם*ציה

גפ פ פ ן

מ

כסהוידם,צצל התקח צל וסנרנצחיהתייף
"צע
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בני

יששכר

ן הענינים ,ח"ב
תינ

רמזים על רכרי רגמרא (שכתכג)והיכןצונו ף אדא
אמר מלא תסור ובו
נס מ"כ ס ט-א
מ-כג
דברי הרב הקרוש כעל ררוקח(סימן רב-ד)

רמז
עפ-ל דכרע
ומוסיף ע

רמז כדכר' ררד-ר מהר-ס מקורין וצוק-ל (מדרש
פנחס אות א ) שככל חנוכר
נהגלה אור הגנח ודוא אורו של משיח
סב ס-א ס-ב
מ-כ-מז

כשעת רדלקח ריכזת

להכין עסי-ז כמסח ההודאה כשעמדה מלכוח יק

ס ס"א

ובו.למד תקנו כלשק עמידר ולא אמרו נתגברו או

או-ח ס" תריע) למר
תריץ על קוצית רפ01קים
קבעו גם כיום רראשק יוםובט-וב וררלקרהרי בו לא
נעשר הנס

סכ ט"ב

מ-כ-ד

מ"כי

ס ס-א ט"ב

דיוקים כנוסח הרודתה ורמז לדק אמירת ררלל
מ-כ 1

 0ט.כ

עודרנת מבעל הרוקח(סי רב-ר)ומוסיף רמז מעצמו
מ"כז

ס ס"א

כיאור כמה שכתב כעל הרוקח(סי רכ-ר) שחקנו ל-ו
נרות כחנוכה כנגר ראור ששימש לארד-ר ליו שעות
ושכמסוק וירא א את האור כי טוכ יש על האות
ט-ו תגק כ ר פעמים טפר רמז אל ל-ו נרוח
חנוכר ומביא כש 0רארץ-ל לכוץ בהדלקת ארות
ל'.ג מדות הרחמים
מ-כ ח ס
ס ט-א ב
כיעוד שכחנוכה רזכן לעורר עלפקידתעקרים ועקרות
כמו כריה

מ.ב

מא ס-א

כיאור שמלת נחשת רמז למלכות ימימכיא בשם
ררוקח שסר תרומר מסתימח כתיבת נחשת,וסר אחר
תצוד מתחלת בשמןזיתלרמז שכמלכוחיקיתוקן הנר
מצוד
ס-כיא

מא ס-א כ

מביא כשם ררד-ק רכי מנחס מקורין כי הל-ו נרות
של חנוכר הם כננר ל-ו מסכסכת כי התורד אור
ומבאר שדיונים רצו לכסל חכמת רתורד שנקרא אור
ולהגביר רחושך ע-י חכסח חיצוניות והישועה היתה
ע '-רמנורד שריא כירום,רמז לחכמת רחורר,כי
ררוצר לרחבים ידו-ם)ושמן ג-כ רמז לחכמה סוד
תורה שכע-פ וומכיאלפ-ז טעם לגודלדאיסור לשחק
כל-וקלפים שהמציאוהיתים) ומדיק כנוסח ההודאה,
יהמ-ם מחרץ מרדיה רנסכיום הראשך(כיעי-ז שבאו
כניך ודדליקו רמנורד בשמן דסרור נמתקו רינ'
רמלכות וקבעו ח ימי חמכדלהודית ולהלל)
מא ט-א 0כ ס-א כ
ס-ב'-כ

כיאור בגס (חגיגר יכ) אור שברא רקב-ה כיום

רראשון אדם צוסר כו מסוף העולם וער סופו וכו חד
וריונים לכסל לבז תקנו כחנוכה ליו נרותנגר אור
יצ
דגמו ששימש ל-ו שעות וביהמחיץ שהיה הנס נם
כיום רראשץ על רהגכרות אור התודר
מ-כינ
מא ס-כ סב ס-א

דסנר מדוע הנס רחנונד לא ניתן לכחוב לדודות
מעלתריצרד ושריפא מנבואד
מ-כ.-ן
סב ס-א

מ-ב-ט

עפ-י הנ-ל ועפ-י רבר' הרוקח המובאים לעילודכוי
המהר-למפירתכמפרז אוד חדש,מחרץ קושיתהפוסקים
מרוע תקנו ח ימים כחנוכר הרי רנס לא ריר רק ז

ימים

מ-כ-חא

סב ס-א

סב ס"א ס-ב

רגיל רסכר לקריאתימים אלו חמכר
עפ-יט
מ"ב

סכ סיב

טעם טוכ למה שתיוקו ל-ו נרוח לכרך למי שעשה
לאכות'טולנו אתכלהנסית ראלה
סכ ס-כ
מ-ב-ב
טעפ מר שמובא בזורר רק פעם אחת ענץ נר
חעכר ובדרך רעברר בעלמא ובצבור זה ררורות קפדן
סמוכץ לטבלר רהמזילו רחכמים לרברמעניני מצודזו
מר שלא שיערו רקרסשגיס
סב ט-א ט-כ
מ-ב-כא
עם-י הנ-ל טעם על קח'4ח הראשונים (אבודרדם ר

חנוכה) למה לאתיקנו סס'קא ריומא בחנוכרוידיוימי
חמכד ט ימים

מ-כ-גב

ינ

סיב

העתקה מהזות ק (מקץ רג ) ממזר נבץ שדארה ומוכה
היא רארדמן ראור הגנוז
סג ס-כ ט-א
מ-ב-גן

ינ

כיאור הגם (שכת כב) שצריך להדליק נר חשכה
כשמאל
מ-ב-גד

י
נ ס-כ קר ס"-

ביאור כפסוק(כראשית מרכח)ואחיהודה שלחלפניו
תלסניו גשנה כי הר גלךוח שכו אנו
אליוסרלרייי
נמצאים ,תחת ד מדצ'ות שדם דוציס לנטל האחדות
כץ ישראל לדקם-ה הגורמים שאיןיחודו יתיש שלם
משיחכן 'וסף ומכרחכן דור
עד שהריה הנמולה
ע(-והיה ה לסלך על כל האוץ
ררמודם כפסוק דג-ל
ביום ההואיהיה ה אחד) ושמו אחר וטעם למנהג מר
שמשחקיםרגערים
חקוקץ כאוחזניוופתהגבשחיח--הכ(תסעבץיבםמ)רובעתועלי
כר קצותיו
מ-ב-נר

סר סד סיט כ

כיאור כפסוק (כראשית ח-ה) והמים היו רלוך וחסר
באחד לחודש נראו ראש'
ער החודש דעשררי
כעשה-
לחורש מרמז על חופש סכת
ההרים שכוזירי באחר
כ מצות בראוה קידוש דחודש עץ
שכומקימים
וכ
רראיה .ונר חכנו
-ך לראותן כלכד ובזכות זה נראו

רפשיהפרים
מ"כ מ

רסכר לסר לאניתןלטחוב הנסכאותיות
ס-כ סו

שלטו

סד ס"א כ

רמזים כפסוק ישקני מנשיקות פיהו וכו לריח שתגיך

טובים שמן תורק שמך וכר (שד-ש א-כ) על פושי
חנוכד

מינץכז

סד ט"כ סד ט-א

ביאור כפסוק (הדלים קכא-א) שרר למעלוח אשא פשי
אל תסריט מאין 'בא עזרי,עזרי מעם ה וכר כפי
רמכוארלעיל כפ"כן שראקף ההשט נראו כנכות מה
שעתידץ ישראל לעשוח מצות בראיה ,ורשמיםואו,
נבראו כזכות ישראל שהםעלו כמחשכה תחלה ברכזת
שעתיו-ן לקבל רתורה וכן ככל פעם ש?ויכץ
לישועה רגם שח-ו אץ בידם וטתתעמיד לרם זכות
רמצוח שעחידץ לעשות אחר ריקוועה חרו מעלת
ישראל
מ"כ כח

סי

ט-כ

כיאור נוסף כמסוק אשא עיני אל דררים וכר עזרי
מעם ד החילוק כץ עזרד לישוערוכזה מבאר הנם
(כרכות  ) 1כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברדם
כעזרו ורלשק בסככת אבותמלךיוזר ומושרר וברכת
מחים וכל רחיםוכו
מ"כ-כס

סו ש ס"א-כ

עור בפסוק הניל כי דרכים רומז לד' מלכףות
רנאץיליסעלינו כגלות שישועהבזמן הגלות ד"א
ע-
משה ומלאך מיכאל ררמוזים כגניבת מאץ כמובא
כסולר עמוקות ער שתהיד הישוער רשלימר שיהיה
עזרי מעם ר תשוער עולמית
ש סיב 0ז ס-א
מ-ב-ל

דסבר למד לא נקבע'ום טוב על רדצלה מגלות בהל
כמו שקבעו כצאתם ממצרים וכדנצלמ ממרי דק ,כ'

מפלת בכל היה ג-כ בחג הפסח ולבז 0נ' למצרים

ולבדליו-ט אחר
מ-ב לא

0ז סיא ב

כיאור בפסוק לעשות לה הפרו חורתיך (תרלים
יופורים רטרוחורתך .ולכן ממשלש
3ה
קיט) כי בחנוכ
ת-ת למקראסגרירונר חמכר
ס-כ-לב

מז ט-ב

כיאור בפסוק געו כנערים וכו (תהלים צד ח-ט)

מונעי תעכר
מ-ב-לנ

סו ט-ב

רמז בפסוק כל הכשסד תהלל ,חדלים ק-נ) בעוץ
חנוכה ופוריםואלו הב מוערים מסוגלים לחכמם
דרמתים
מ-ב-לר

סן ס-ב

בעשרה ימינסים.ח יסים של חניכה וב ימים של
ש ר-מ שעות ורן מסוגלים לבטל קליפות
פורים.,
עמלק שוד בגיס ר"מ
סן ט-כ
מ-ב-לר

כיאור בפסוק (חדלים קכט-א) רכת צררוני מפצרי
על מרת האהוגה הקבועה
יאמר נא ישר
אילם שהכת"
בנומימיהנעור
מ-ב-לו

סן ט-א

בפסוק (תהלים קב-א) שרר הפצלות אל ד
מאוי
כצרתלי קראתי ףענר ומ כי המהפללצויך שתהיד
כתתו כהפלר לא לצורך עצמוכי אם לצורך גבוד,של
צער גלות השעינד והערר ככור שמים ובור ינצל
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כיאור בפסוק,וילים עג-א) אך סוכ לישראל דנני
כמעטנסיו רגלי הרוטז לחמכם ופויים,שהם כבחעת
וצחוהדרהגשירכםבורםרנלץדימצמיהשדגקייסחז"ן
האלו
טה שחץ1,
*שף הורה
הסרוכף:ניכממוסחכו"ם אלרוטשי
חז-ל להלכותכצ
סח ס-א-ב
-5כ1,
ביאורכנבואתחגי,חגיב.כאן כחוב אסור אלזרופבל
0הת והודד לאמר אר שקו"ש שמים ופאוץ ובו ,הד
שיא
נאסרעל פשלה פקעהע!יזףא מ11א
סיכותכ"ת דוד ומגטו יצסח קוץ השללוורכוהדי
כאחוית
היפיםכי חמכר תנוך לסלטותכיח דור הנמשחכנון
שעהיהיהכשלעיתכוסן הגאולה
סח סיב מס ס-א
ס-כ-לח

הנ-ל לסד שיה להפטיר
,זכר' ב
מצם
כתינמו
יינוך לסר
עפ-
יכח
ששתי בתציק שיטים אלו הם
יד)רני ו
גבהיך אתיכשמזיר ששהה כישראל
ס-ג
סיב-לס
סח ס".
כיאור עפץ הנ-ל כמצרד הנ-ל על הנאולח העומד
לבא ב-ב כשלוך סלך לדוד
סח ס-ב
מזים

כיאור בפד-ד קהלת ,פז-ג) עד-פ טוב שם משסן
טוב,סנלןסיוד ופו כי שט סוכיכתי למלבות בית

דוד ושטן טוב רזסז לסלבות התש0ונאים שטלכוחם
היא דיעך והוותה לסלכות בית דוד שיהרך לעיל
כב-א
סט ס"א-כ

ה"ננ-מא

רמו מהורה לנר מצוה בשתן מפסוק,שסות ו-כא)
ונףשיר נכף
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רמו להמכה מדפיק לרח שסנזטובים ,שהעש א-נ)

לפ' המבוארלציל תשק מא-כ
מ-כ-פ

ע ט-א-כ

רסז לחעכר בפסוק ואיוב כב-כת) ותגזור אוסר רקם
לך ועל דרכיך גנה אור שמצות חנוכה נקראת משת
יקנים עפ"החורה אשרוזדך כשלבאבנוס-ר,פ"נ-א)
ע סיב
סיב מח

ביאור בזכייד בפסוק ,ט-ע) ועורדחו כמך ציק על

בניך 'ק
מעת-מס

ע ס*כ

ביארד כמטשת זברות שקודק בשכת תנוגד שנאמר
לך סדלכים כק
בנבואה ליהושע כן וכשצוק
תפחי
הסלאך נקרא עוסד
דעוסדים האלה ,שם נ-ז) כי
סשא-כ הצדיק שסוסיף חסנך בתורה ומע-ט נקרא
סבלך ומהלך הוא בצוה-ז סשא-כ לעוד-בכי רעם
לעשותם וסתר לקבל שברט אבל אםדויירתלסידים
כצוה-ז אז שפחוחיו יובכות
שלומדים

בקבר כמושמעוי
שהתפלל דוד הסלך ע-ד יזרה באהלך
עולטות,וצדיק כוה נקרא טילך כק
עהועלומסידםיםבשחי
וסקשר את הענין רזד לנר תנוכה ררזסז
ל14רר

ע ס-א-ב

סיכ-נ

כידרר בפשוק,ישעי ב-ר) כית יעקב לכו תלכד כאור
נר חגוכד
ד שכנת הביתב-כ נקרא כיתיעקב
ושע-
נזכה לאור חדשעלישקחזיר
עא ס-א-כ
ס-כ-נא

הסבר להמוכא ברוקח סמיכות פרשה שטן דת זך
לפרשתמוציים,שוד רסז להמכה
עא ס-כ

-0כ-נב

כסלו
כיאור הנם ,שבח כא ) סאי חמבד דת-ר
עסי חיתה המרא אעם תר ,לשנה אחרת
בגיקכעום
וששוסיסים טובים בהלל ודודתה ומבגא טעם ע-ש
כי בשנה הראשותה
קדישת '8ים אלו חטטה
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ע-כ וו) 1לימים האלה חצ-ד ג-ר42,כל הג-ר אתוון
אשרשרוטשן שודנ-ריש לדם תניה בטקומה
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מ4טה**עןת ח מ ששלחי *אח
ל=קג
מש

*

סט

כ1

י
"מ "*

1 1

פא

שמגח מת חשתי מחה*=1
"*מ ב" די 1יה

ושא ק

נהי

מהש ממשחק זן

שנצת מר תנוכה הארד בקטנות שתהבצץ תעוך למה
צידיה כגדלות בהתפשטות קומה סלכןביצר שאת

שג "8ב

ט"ניד

טרם סר כרעשה דנם ע"י הבדניס שדם מזרע פקס
הוא אליהו שיבא בסררד לכשרנו ,ת1-ך לנצולה
דאתרתה
עד סיב
-5נ-ו

כיאור כמאסר תז-ל ,שבת כב ) דילקד עושר סצוה
%א רנתד עפ-י רמקובל שעל מגננו של רוד דסלך
עיר דיה מצרר צורת דסנורד ועפי-ז סעם מד
שסקוכל לומר מזמור ס-ז בחדלים כצורת מגורד
ער ס"א מ"ב

מ"גז

עוד סעם לסד שחנקנושהילקר עושר מצוד
מיג ח

יד

ס-כ

סעם בדק ,שן-ע או-ת סף תיע-נ ס-א) פשלות
ושמנים שאסרו חכמים חץ כדליקים כרש בשבתו
סדליקים כרם בכדכד כי הנר מצרד ניתקן למעלת
רתורד שרצו דיוונים לבטל חרו רסז למעלת דחורד
וסנולתד שבעסוק דארם בד דיא סתכי5ת דפחר.ובל
דעוסק בו אפילו עדיין לא זיכך נוסו ונפשו חלסדו
התפרד רעת את לשוב ולסדרנגעינפרשו
?ד ס-ב עד ס-א

מ"ג ס

עור רסז ביק דג-ל שלא ימנע אדם עצמו מעסק
דויד אפילו לאסידרנופועדין

עי ס"-

ס-נ

כיאור בדין,שו-ע או-תסי הע-צ-נ ס-ב) ככתר את
זקוק לד ששעלת דתורד שדעוסק בר לכד אפילו לץ
כיוק דדלכד ואפילו סעד יש לו שכר כסו יפורד
כית וכרלכר ועיעוסקו בדיישלם אנדנפשו
ט-כ
מ-ניא
עי
טעם יסר בענק שיש סתלוקות ופלוגתות בסשנד
בתלמוד וברלכד
עד ס-כ ער ט-א
-5ניכ

עורעפ-ידיק רנ-ל סכואד שרצדיק שפנית תלסמ-ס
בעוד-ז ולוסרים שמועותע שפתותיו סובכות בקבר
תהשכ באילויוא בהיים ונתוסף לו שבר גם כהיחם
בג-ע

צר ס-אייכ

מע ג

אוית

סף

תרי"ג ט"ו) אסור

טעם כד
להשתמשיןלא(
שד"ישלא לסתן טקום לימקח החיספס
ור

ע-.כ

-0נ-ו

ער מ-ב

שודעפ-יריק דנ-ל חוכתה מוסר שלא למעת הבזד
החודדענייו קרע אורחות חקם .תאר בצוער להסב-ר
הכסח דחורד ולבטל ושכסדת דחיצתעח
-0נ-ש

ער ס.ח

כיא!ד ביק סדליקץ מני לנר ,או-ח 5ן,צ-ך-א)כי

פב

גנבי

יקשקטכנו

תיכן הענינים ,ח"ב

מ סר שמשיף תלמידש תזדכה

ר בק =חח  %ש
חר ש א לו ח=%
תר א ץ חק
קמם א ת מ ם %ט ש קק אי

ביאור צפע הפלוגתא,סוכת כב ) אם מותר להדליק
8נרלנר צץקינסא כענץ השימחק כחכמות חיצתעח
ל41ילח הכמו כשדה

עה ס-א

=
ש*ת שע
כפחז חשארתו

עה ט-א-ג

ס-נ-טז

ער ס-ב

משג-יז

מעץ פרש -הדל במצוה וו לשן מרדרץ ,שכה
וכה הארה מסרח הוד שהוא מלשק הוד
כא)כיבחינ

נהדר

צו ס"א

5יג-סט

רמו כערן הלשן מהדרץ מן המהדרץ בדעוכה
לפלמח משלח החירה לשאר החכמות.כי רבר חורה
חעת ומנידוח ככל פעם סצמיט חד9יט מהלקיט
מרכש ועפתצופים צרכים לנפש כמשיכ הרמז-ם מ'
שלא סצט התרח הספתאח לא טים סצמ סת'קוה
מימי ומערן אוחעתרעעיה שנכתבה בכתבאשיייונ
עו לב עו ס-א
-0נים

כתום מה שחמרו דוקא לווה מהדיץ ולא נקטו שם
אוזר

ט ט*א טיב

מע-כ

משתה משתשקע החמד צר שהבלה רגל מהשוק
,שעמו כא ) לרוח להמוכא בנס סנחוח וצם ) צל
ההוא חנא שביקש ללנתם חכמה יתיח קרא עלע
ד)מקרא הזה העית בו יותם ולילה צא וכדוק שוה

שמת לא

8מש %א כהלילהכי אין לךישית

להבסל ממצת

עד ס-ב

-1-0גא

גלאור הגם (שכת בג) אכסנאי אם מדליקץ צליו
בכיחו 4ף2ו חיב בנ-ח ואם לא חיב להשתופף
בפרונאו לרמזכ'מי שאץלוכגיס ח 1-לנדלם לתווה
צריך להשחחף להההף לועדי חורר כענק יששכר

חיקית

=

-1-0גב

ס-כ ס סע

מאור הנס ח11ד חיבתכנר חנוכה ושכת כנ) לרמז
הנם כי מעיט פסורוח מח-ח אבל רם ווכיט במד
שמנדלץבניהם לח-ת וכר
עז ס-א

-0נ-כנ

כ-אור הנמ ושכה כא ) מצותה משתשקצ החמה צד
רגל מהרווק וכרוינלאדו4רמודאי שנר חעכד
ם
נתקן לרמז אור החירה וכשול חכגעח החידתיות
לרמה לארס שלא יורט מגמתו בצמק מקח וממכר
ומשא ומזק בדרך הטבע בי כל הרנהנות אפילו
הסכעית הס צפי החורה כהכסחהעפיזכין
נ"111
קטפה
מ"ג-כר

עו עו ס"א ב

א=

חי

יק)4שידףשע=%"0םעי
"קהומהל

מע-בו

טעט למהשביקע תצוההדיתמוזדריס
לפרט מקירח הרץ מהררץ
רמצוה לראיר אור רדר לרצוצי השבירה הנרמז בזמן
המצוה

ערמים דנצטותהיים

ההדלקד רפיחצחים

צץ

עת ס-ח ס-כ

-0נ נו

צוד טעם מה שתיקנו במצור זאת מהדויט,לא אסרו
מרקרקיט אויתיקץ) שהרס תר חשכה הוא מכהעה
המח והתהמת השר ההוא מכראשיח הירמאויך
יויק הדרו וכף והחילוק כץ נס חעכה לשאר
4ד
מ
מנום
עח ט-ב עח ס-א ס-נ
-1-0נח

די

-0נ כס

סצט מה שחה"מ כמצוה זו מהדרק ומהדרק מן
הנאזדרץ ,ומראה מקוט לדרוש משםלכאן
עח ס-כ

-0נ-ל

ביאור כנס ושכה נב) נר חנוכה שהניתר למשלה
מנושרים אמר פסולד .שפנםריותיט ריר מעות ודוא
 9הוא 9וד בש',
סייע נר בחי טד,וישו-
מסירוח ששט של היהחים שלא הספחו למינוח1צ
לא
הנ"ע הפגם צר לשם .ציכ לזכר זר חיוב הנתח נ-ח
מצשויט

למטי

עח ס-כ עם ס-א

-1-0לח

מעם עטר בגס הנ-ל שהיי-נ מצוח ראוייתא ~ד
דרבנן נתקע להתקמח הכהרומצוהנ-חריא האחרתה
כומןוהיא המשלכהלכו!ר.צ-כ למצלהמןכ לא "ח

צם ס-א

 1-0לב

רמז במה שתובא בפר' בהצלותך ר פעמים מצחר
המערר
עם ס-א
-0נ לנ

5שן ההדלקה כחעכה לוכרץ המערה
-1-0לר

הויל טעט מה שמהנץ לאכול בחנחנה מאכלי
צם-כפובאבקרו-ע או-ח תר-צ ס-כ ברם-א
חלב
מץ-מב

שי*8-
הסכר עטף בהלכה שמזהר ביסץ תר חעכה בשמאל,
כוי שיהא מעוכב כמצוה
פ .ס-א-נ
-0ג30-

בישר הפחלחף! בנמ ,שכת כנ) מאי מכוץ אשר

יששחעפ%4קח

-0נ לו

-1-0מי
כישור כנוסחהמיכרלהחליקנר חעכה עפי ד'4ז-ל
לרמועל ראור חדש שסויר ושר-ת כיב

ס-נץ"

שאילחוח ררכ אחאי,כמארחסימן לנ)ישחהבישע

תר חעגה כשמאל וכעלהפיא מצףץכציציה בשפשפו
ושכאר השיכות כץ צהרה תשחה ת-ה

=-1-0

פ ס-א

שד כצמן מעוה נ-ח ושערל 1מראה8-ק4ש לדרחש
משםלכאן
מ"ג סו

*

סיב

עם ס-נ.

לבית ,דגנוסיח שכת הד-ס,לא כסלההם-זיין הנס

9ס סיג

-1-0מח

ד,מכר בסה שכתבו הפשגליס לץתהכלי שמן משקל
דוד-ם לח ללוה המכה וסגולה היא להקל

מ-י

מהוינחדם
מ*-2מס

עם ס-נ

אובווקאל,שכהכב).
-0נ-לח

פ פ"ר פ ס-א

סי ס-נ

עז ס'כצח ס-א

שובמשיר ה-2לושיב פראה -מששלררואו

תקש?

פ ס-ב.

שם ב

בנמ מעזה בימץ ת-ח כשב"ל ,שבת כה),מראה-
מקוס לדרוש משם

לכוי

ס ט-ח

בישר בנמ ושכת כא ) מנקזה על פוטוכיחומכויץ
צמי רברי בצל קדחשת לר שישם שכסלה הכבזדה
כביתבימי שתפסחה-יניס משא-ב מצוחהגרותמורץ

הסכר למד לא תיקעספיקא ורומא בחעכד
-נ לד

עם ס-כ

0-1-0א

מ"ג8-ד

עם ס-א

=ק

הקיהת
פשור הוקש וו104ר ליהשוה  708חמנה
צפ-ר הנוכה
הקרקשים איך האנןל אאש-ה כונר וחלבן4,ב
רמה לאור תורה אץ נרנץ משרהכי תורד 1מצ11ח לא
4העחרהע

עח ס-כ

סעמיט לכל אחד מהאמודאים ההולקיסאי נ-ח בימץ

-0נמ

מראר-מקום להבע התש סח ש0דליקץ צכשעבפנחס
פ ט"ב
"8ג-מ

סים מה שלא נקזן הנס הזה לה"טשהשהוא מהתנלוה
אורהגנהולכן הוא קודם לדתנלוה האושווה

ממר מץ מפ תל ע
שז לשר תפה
שץ הדה פזךיא ק
שיש 8ה ורק
מההרף נגמיע חן שע שכלו כהכמיש ההורה
כמש-כ בספים רק תהו צר דכליא וינלא דושוראר
האק לשמישחיחפדק א ש

כ=

טעום מה שפע עהדש לחד4קנ-חכששייזאו ב"מ
,שבה נא ) מנץע ש שילחע ודץ
ימצוה
חעכ
עפ-
התווחד
צם ס-א ס-כ
-0נ לס

פ פ-ב פ8

מיר משח השדאה צל ההיסיט ועל הפורקן וכר
שאומרים כום-כה היידחפו אתפלה שףש כזה ציב
הוכוח נחנן הלל העדאח .לרוע שבקעם מצוח
הפכה עצלמדיבה של מאפס

גי

בני

יששכר

תוגןהענינים ,ח"ב

ביאוריו על שסח הדידאח שבהאשם ועל
הסריקן וכה,צצייפרד"ס

רכז כשם מתחךהו כפסוק חדלתרף.הידברפיויכרך
כל כשר שם קדומו לעולם וער (תרלים קם-ב כא)
תהמת רף-ר כניס החמא מנץ סהחיהו,ועיז-ויכרך
כל כשר אס קרשו לעולם וער בגאולה האחרונר

9א 9כ ס-א-ב

פר ס-ב

תל רסיסים

רמז ררושפודענץ ופירועי

הניסים ע-ר פ-ד-ס.פשס

מ-ד-כ

תל רפודקן כלשק החרנום פורקן רוא לשץ של
ישועה ומבאר למר לא תקע וברון לרורות על הרבד
ניסים שהשלישראל לעשותןיו-ס גסו כתמכר ופורים
,שיש רכדלכין נס שראור רוע רקלשיחו משא-ג)
כתנוכר ופורים נחגלר האור ככל שגד ושנר וכזד
מבאר מאחז-ל ,מגילה ו) שלחה אסחר לחכמים
קבעוני לדורות וכן מבאר הגס ,סועד לג) יוחנן
כה-ג שמע כה קול טבית קרר-ק שאמר נצתו סליא
ראזלו לקרכא באצסוכיא פרשיימשמנאי רלכו לדלהמ
עם רירם לשי 'וה-כ והחאלת דישדצר ריר ביוד-כ
תעדך אגבמסבירעגנן הכמגוסשנכונה על רתורד
טרדנ

תל אנכחיה

פנ ס-ב 5כ ס-א כ

כיאור ענץ רנכורות עפ-י ראריז-ל

לרצין רגם ו שכח כא )סיפור רגם שמצאו פת אתר

שדיר סתת כחותמו שלכיןגדול קיר נרמזכאותיות
פ-ך סאהדוחמנצפ-ך
מיד-ד
9ב ס-כפג ס-א
תל רתשרצות ביאור ררכדל כין עזיד לישוער
ועפייז מסכיר רמובא כנפקדכם שדתשמונאיס קודם
רליכהמ למלחפר ררע1ללו מי שענר לשמואל כמצפר
הואיענש
סיר-ר
30ט-אכ

וצלהנפלאות -ראדכפניט

מ-י1-

9נ ס-א

הגל רמלח0ותועל רגחמותכיאודיס כנוסחאות רללו
מ"ר-ז
פג ט-ח ב

א ש ק לאכותעו כתים רהם כזמן הזר לבאר נוסת
כרכה  11מביא כרקרמד מאמר משאילתות ררכ אחאי
,פר' יסולח) כצנק החצב לרודות על רנסימ וסכאר
כנ"ל ,מ-ר-נ) רהכרל כין זעמים שנעשו לישראל
לש"מ ולא נקועו לרורות לכץ הנסיט של חנובר

תיףס
מ"דית

י

מ"בפד ס-א-ב פד ס-א

הסכר לפי הניל ברא רחנן כמס
להדקק טן חק

אשי

מץ ס

סופרים ו-9נ ד-ג)

קד ט-א

כימי מהויתו כיאיר

מה שכתבו רמקוכלימ

עפ-
שכלדנסיס והנפלאות שנע
שן לישראל הכל נעשר ע'-

שם מ"ב ימבוסעיז כמה רצדם

מ-ר.-

ורכן
מ-1.נ

רמז כשם מחתירו כגיס כיח רמקרש ועי-ז נעשר
רנס ףצאו לפועל ימי חנוכד חכוך והרגל לגאולר
ראתרתר אשרירירכנין כ"מ-ק השמיחוקים

לוטי

מ-ד יד

8ד ס"א

ש ץ הפך שמן זית שמצאו שריר תחוח בחותמו של
מתחירוכ-ג
ט-ד סו

פר ס-ב פד ס-א

טר4ץירוכגימ ראש השנה לר; 11שר-ה וחנוכהמטויל
לפקידתעקרים ועקרות,כפרכאלעיל מ,כץ)
מ-ד-טז

פר ס-א

כיאור שכנס רמח-ם חקנו השתר וזפמחה,והוא עבודת
הושט וכתנוגר תקנו לרודות ולרלל רוא צבודת רקנה

רנר0ז כשם מחתירו
ט"ויז

פר ס"א ב

כיאור כענין רזכרת מתרודו כן עתק ] מדוע רזכירו
שם אביו שע-י שכיסל מ-ע של פדית רמעשר נמשך
ריבר ע-י כנו מצוד לישראל לרודות ולדלל לשמו
הגריל ית-ש וגדולר עכירה לשמר וע
מ"ר--ח

פד ס-כפו ס"א

עוד פירוש על אמרו כןיחנןיייקא כי עחט כ"ג
כיסל רמעורדיט,סוטר מז) שהיואוסיים עורד למת
תישן וגו וריר זד שכרו של מועידו בס שממוגשה
הנס שנעשר לו נהודר לכל אשר לא .מם ולא האן
שומר ישראל
מיר-ים

פו ס-א ס-ב

עוד פירהש על אומרוכן עחקרייקא להיותירצן כ"ג
כילל אח רנוקפיט,סוטר מז) שגרמו לעגל שלא 'ראר
ונראר כבעל מוס וריד זר זכרו מחתירוכנו ע -נראר
אור
מ-ר-ב

 19ס-כ

עוד על רנ-ל ראמרו ,סוטר מז ) ער 'מיו של 'וחנן
ריר פטיש מכהבירושלים בם1יר ועמר רוא וביטלר
משום רשושא מילתא איכא זלזול למוערהיר זר
שכרו
מועדתו כנו ניתקו שער אחר כפירסומי
ניסא ואו
ע-ושאס.לתא עלכןנהנו שלא לעשות מלאכר
כזמן רדלקת הנרות
מיר נ4
 8ט-ב

פג

דלתתא~קיוחנן -מחגתי"מ.בי הדור לאהיוצייקים

כיף

ט-ד-כד

8ר ס*א

עיד ע 4הנ-ל הנס לאניוק למכתבבומבות תושב-עפ
רוחנן שימש  9שמם בכהתרגדרי
ה ולכפוף וכה
רברס תזכה אבא
טהינד

5ו ס-ב.

ער על תיליחע-ן גה-ן גדויל בניטשאדיא-ל .ו4ם
הקולמויס ומיוחנן כ.ג ואילך לא ניתן לכהוכ.ע-כ

הדליקונרות .אריאל לשק או-ר
מאד נו

18

ס-ב

רכר' ררה.ק ררוקת ז-ל ,הלכות תמכר תר)
שמב
עפ-יא רמז לתחבה שמן פצורמן המובהר פרמז
כמסוק ,יקרא כר כ) צ 1-א-ת
ישרא'ל כגימ
אלד ק כסנה
מתח-היוכ-ן יוח
כנ-נק צםרכולל
ררם
כיס-
 19ס-כפו ס-א

ית

יו
ד טעם למרהזכירו את עחק כ-ג כהודאר
מ-י-בח

פו ס-א

0ו4זיר-ו כ-ן 'וחג-ן י-ג אודמת כנגר י-ג פרצות
שפרצו סלכ'רןנכיהמ.ק ורחשמתאש גררום
סחי-נס
 18ס"א

מצם מר שצעשד רנס ע-י הכישים כני לף .ושנס
תעכר היר לתקן אור הרוד ולכן היקנו לרטרו-ת

ירש
פ-ר-ל

פו ס-א ט-ב

עוד טעם נדדך רגיל על מר שנעשד הנס ע4הכוצים
כני לף וההסכרות מרת הוד רקדושר על מדת הזד
רסס-א

ס-י

פו ט.ב

לא

כיאור שרקסכחייבר ריר ע-י רכוהמס סכני 9נהס
שמוקלוכרית שלוס ררומולנר ופנחס שהואאליהם
יבוא לכשדע על גאולהע כמהרדכימית
מ-ר-לב
פו ס-ב טז ס-א

טעם ע"ד

למה במעשה הנס

ע -כהנים ומבייר

רמדו,ש,כ-ר פצ"ת-יכ)כי בל דשכסים רמתיחידית
בא '-משא"כ יששכר ושלירח יקהאבר ףיר בהימלו

בחנוכרולפ-ז מבאררפיםכניכינרימי ש10נד קבעו

שירויננימ
ס-ר לנ

פו ס-א ב

סעס תמישי לסר ושעשה רגם
כודגים.עפ-י
רמובא כספר הילר צמוקות,פר ה,ו
ע-כ) שגלות
היחר לחקן תטף מכירה עטף ודנד לף ששתק כאמור
לו שמעק ועתר לכו תמכתו וכר תרסי מהתירו הנא
מכוי לף נעשר הנס לתקן תסא מכירה עסף

ין

קד סיא ב

עוד על הג-ל ,סוסד מז ) כינר יהען אין ארם צריך

ראשהנהסדור ררוא .תשסעי
נעורה

5ו ס-ב

דג-לנהנם מרשנמזגו הענים לסככ על רפהחש
עפ-
טעעד ודיקתם ש"ז
ס.דהל
5ח ס-א ס-כ

 15ס-א

סתם מר שנעשה רנס יוקא
כ-ג הרונה כהכטד
התגברות
תכסו
ע-ת תיצתיות
ס-ר-לו חכמתרחושי
5ח ט-כ

רכז כשט במתיהד שהיה
היתר החגה
מנד 4-לעדלט.שש-

8ד ס-ב פר ס"א

רמז כשרטכהסתידו בגיס תחס"א כמעטר הבריןמשסחין
גהאלץ אהרתים שע-י יריה גמר החוקק שמא גרס
חעוךלגודלה השהרתה כמהרהכימיתאמן
מ"ר-יכ
8ר ס-א

יל

לשאול ררפאי וריר זר שכרו
ע-
לידהיס ריתד אורר  11תורה
מ-ד-בב

כנו מוסמרו

עך חע ק ש ק שא ט-מ לשק דשעח .מידת
שגק רמסוגלתלכנים

*

מה-גג

צור על הנ-ל -במשירו -מחצת רשם ולא ב)הערוהש

ט-ר-לר

9י

יל

ס-כ פה ס-א

פד

.4.

יקטעטכנר

תוכן הענינים ,ח"ב

%ם מה שמצאו סך שמןיזקא ולא כל' אחרח .ולמר
היה חחום בחוחמו של כ-נ דייקא עפ-י רכרי

הנרוח וטעם מר שכעען במצוח רמנורה שההא
שלהבת עולה מחליד וטצם שכחו של אררן שלא
שעה ןבמרבר ח ג עי-ש ברש)-

פח ס-ב פח ס-א

צא ס-ב צא ס-א

הארו"ל
פ-ד לו

דמדם בראפרהיבוח על השם חשמתאי
פח ס-א ס-ב

פ-מלח

טעם נוסף בשם חשמתאי עםי רנמרא ןכ-ב
הנושא אשר צריך שיבדוק באחיד

ק')

פ-ר-לס

פח ס-ב

טעם יסה מה עעעשר כרן מלך לשעתו
מ-ר מ

פח ס-ב

ובניו לדמו על רנס שנעשר כימיהם כאורות הכמר
חסר נצח
פט ס-א
פ-ו מא

רסבר למר לא מחכר מקום רנס ברוראר כמו בסורים
פס ס-ב

פ-המב

טעם מה שקבעו שמונח נסי חנוכה

מ"-נא

טעם לדא דקי-ל רדלקר עושר מצוד ושכת כב )
צא ס"ת
ת"ד נב

עוד טעם מה שתיקנו הרוראר רזאח לומר כשתמרד
מלבותובו על עמך כאראל
פ-רגג
צא ט-א ס-ב
ק בחילוק בץ נס חתכה תם סוריםידחילוק כנוסח
ייו
שתדאה
צא סיב

פ-דינר

כיאורעפ-י אמרם ז-ל ןשמו"ר לר ר) זרב זר מלכוח
בבל כסף זר מלכוח
נחושח זר מלכוחיון בטעם
מה שיקיקו בנוסח ררוראר ואמרו כשעמרר מלכוח
יק על עמך ישראל שקנאתם ריר על רשם מוראל
על אחתחם בקורש בכל שיעוד הקומה

מיי.

רמותי

צא ס-ב

מ-ד;-ר

טעם סר שחיקנו בלשון שסמרר מלכוח'וןולא בלשה
רהנברוח או שליטר .עס-י דברי ראריז-ל ומר

דקדוקכנוסח ההוראר מר שאמרועל עמך מהראלוכדצו
ח-ו לאבר רנשמוחורמן 'מ-ש רצד לאבר רגוסוח
והחילוק כץמעי השסחר שחיקנו בחעכרופורים
מ-ד-גו
צא ט-כ צב ט-א

פט ט-כפט ט.א

טעם מרשתיקובנוסתההודאהלהשכיחםהורתךולא

פס ס-כ

פיזרמג

שנעשר במסלתרנס באור

מ-ייסד

טעם אחר מר שחיקנו ב ררוראוח רחנוכר ופורים
כלשקעמרה .נשתקע אלוהפיציים לחוקק נצח והוד
לררכוח כצדקה כמרעיים אלו
וטעם מר שחי
יאוריחא
ולר
יריוחמן חמכץ
ס-ד סד

פס ס-א ס-ב צ ס-א

כיאור לשק מלכוח שד'חר כוונתם לעקור ראסתר
ברשי-ח מישראל ולרשכיחם ח"ו רתוררולכן נקראו
מלנוח ררשער
פ-ר פו
צ ט-א

יק ררשער יו-ן כניס גלנ-ל שרצו לרשכיח התורר
מבהראל ולראמץ ח-ו שרכל בררך רטבערגלגלים

ושביטחהכורכים
פ-ו פו

צ ס-א ט-ב

טעם מר שנקראו מלכוחזויק
פ-ד מח

צ ט-ב

מדיק ההברל בין יסח ההודאה של סורים לחנוכר
שחילוק בץ נס חוכר לניסים אחרים וננץ הנס
במשורד יוקא שחילוק כץ רזכיוח שדיו לישראל
בחתכה לבץרזכיוחשריו להםכפורים
פ-ר-מס

1

ס-ב צ צא ט-א

עפ '.רנ-ל יחתכ ביאור עפ-י חז-ל ןיומא כס) למה
נמשלר אסתר לאילח השחר ולמר לא ניחן הנס
להיכתנחעץ רמאמר השאשק שלא ניחן להתלבש
באוהץוח
ס-רע

צא

ט-א צרב

עפי הנ-ל ביאור בפסוק 1במדבר ח ב) ברעלוחד אח

אמרו לבטלם או לרסירם וכיוצא עסי' ררשח הנ-ל
ןבראקרח רבה ס-ב ר) וחושךזו מלכוחיק שהחשיכר
עינירן של ישראל כנדרוחידן חש-ך  -שב-ח אחוק
ריץ כאתוק ריץ ושנעשה הנס במנורך ושמן דח
הרומזח לחכמת רתותך
אור
מיד-גז

ביי

?ב צב ס-א

טעם מר שחיקנו בנוסח ררוראר בחורר לשון שבחר
ובמצווח לשק ררעברד עס '-מסק ררלכר ןשבח
כא )נר חנוכר כשמאלושיתדאימץ

צב ט-א

פ-ד;-ח

ביאור מאמר מחמיר בשאילחוח.בראשיח
מאן ראמרבימין רואיל וארעביר ביד מצור חרא וכו
שחרא מזחר בימץ וכו
ומאן ראמר בשמאל

סימן בו )

מ"ר-גס

ביי

%כ ט"ב

עס-י הנ-ל מירוש על דא רהנו רבנן במס מוסרים
ןסרק ב ר) מזחרבימין תר חנוכר בשמאל לקים מר
ו ז) מהיסיח ומה נעמת וסרות עפ'-
שנאמר
הנ-ל בנוסח ההודאה מדוע אמרו כתורה לשון שכחר
ובמצווח לשק רעבתך

.שד-וו

מ-י ס

צב ס-בצג ס-א

חוק' רצונך ביאור לסח השחדלו לרעבירם על חוקם
דוקא.עפ '-מר שכיתר הרד-ק רר"ר זוטא זצוק-ל
שאוה-ע והשטן מונץ אח שיראל בטעם רמצוח
רשראל סשיכץ להם חוקר היא וכזה תוצא סובר
לישראל כשהם עומרץ לרץ וח-ואינן ראמיםלישורן
והקב-ר טוען לזכותם שעכו מבלי 0עםריוח והם
מק-מים מצוחיו בחוקר מכל' מעם
מזד מא

צג ס"א ב ןג ס"א

כיאור נוסף בזומרו חוקי רצונך עפ"י סר שאמר

החיך-א בספר .דבש לפי",כ' חק רוא חשובה וכפנת
הית'ם ריחה לשלול מהם כח רחשושי
צג ס-כ

ס-ו סב

ביאור על הלשק ואח-ה ברחמיך הרהיטלפי מר
שמובא במסרים שרשם אח-ר מסוגל לעמור נגר
ררעיםבחייפוח שאץ להם בושר מבעל' תורר
צג ט"ב צד ס"א

ט-ד סג

לרמז ררברים דללו בדברי מרר-ש מאוסטרוסאלע
מלר-ר ושרסק-ם מצווח חנונר ניצל מרץ ניוונם
צד מ"ע
פ-ד סד

לס' הנ-ל מבאר מר שאמר הרד-ק מקאייץ זללה-ר
ןמריש פנחס א) מר שאץ למחום החלועח בחנוכר
בשעח רדלקח הנרוח כבשאר הלילוח וטעם טוב
למגולח נ-ח לרנצל מהגיהנם
צד ס"א ט"ב

מנד-סר

עמרח לרם בעח צרחם רכח אח ריבם רנח אח ריגם
נקמח אח נקמתם לבאר לשק עמידד וענע רמחקח
רינ' רמלכוח וטעם מר עשר חנוכה מצוחר למטהמי
ככחינח נר'-
צד ט"ב

ט*ד סו

ביאור נוסף בלשק עמידה .ואמרו כעח צרחם ומעם
אומרו כנ לשחוח רכת ינת נקמת .ומעלח עמיאל
ע-י שמקימים חוקים מכל' סעםולכן ראשים
לרוועוי

סכל' סעס
מ-ד מז

%ר ט*א ט-ב

.חמח

ידוש בלשק עסידר עס '.סירושו
א ב מ-ר ר)
במסוק קרובמצייקימיירים אחי נעמרה נחר סי
נ ח)
משסגם 'גש אלי
צד ס-כ צד ס"א ט"ב
ס-ד-סח

.ישעי

בדי

עס '-רנ-ל מבאר מר שהיקרובמציד זו רתקאכלעין
מרררים עס '-רמרדש ןב"ר נ ר) ר שמעון כן
יהזצרק שאל לר שנעאל ברנחגע'
צד ס-א
סיד טס
טעם במה שנשהנר רנס הזר רנרוח מכלהנסים .שכל
הנסים ריו לצורך ריצועה המצטרכת כעתההיא .מה
שאיןבן זר רנס רנרוח דיה אחר ריוצוער לרודם לבנת
חיבחו אלירםוביאורעפ-י הנ"ל בלשקעסיסה

מ-י

צד ס-ב צר ס-א

ע

טעם שלאניחן הנס הזהלכתוב.כיק שהואמן סוד שד
הטת שרוט קודם להחסלות האוחיוח
צר ס-א
ס-ן-עא
טעם להיץ מה שכחבו הגאת'ם מה שנשחיר מן
השמן כעם השמע' עושה
ושודפוכסקוסו

סרוסי

ט-ד-עב

יד

ט"ב

עור טעם הלשק עמרח להט וכר באוסרך כשינול
שאץ להט מציאוח בפר עצמם כי הםעבדיך ואתה
אדמיהםוגזן הצורך לעטור ועי-זנערסלכל רחץ
צר סיב

מ-י עג

מפרש הג לשועח רכת וכך וץח וכר נקמח וכך כנגד
ג רמצווח
היפגש לבטל חזהו פצרןמילה
פה-עו

שכקשי

צד ס-ב  11ט-א סיב

בני

תוכן הענינים ,ח"ב

טעם עפ-י דג ל מד שקביעת ימי חנוכד דוס תברד
בסר מקץ
ת"ד ער

צו ט"ב

נ לשונות רבת דנת נקמת ר-תנדר
ס.ד-עז

צו ט-ב

רכת דנת נקמת ר-ת דודאים נהנו ריח שרוא על לידת
"4שכד
צו ט"כ

מ"ר עז

מסרת נכורים ובו מובא בזר חמשר לשונות גננך
חמשך אותיות חעכד ולעיל נ לשתות כמד נ

אותיות רלל
מיד עח

צו ט"ב

וטמאים ביד טרוריס וכו דגר גכוריס ביד חלשים
ורכים ביד מעטים רוא לפלא משא"כ טמאים בץד
טרוריס ודלועים וזדים כיד עוסקי תודתך מד דפלא
ומבאר כי סרווץם וצדיקים יחושו לשפיכת דמים ואז
במבע רוא שררא9עים ודודים יתנכרו וריד לפלא
שדם נמסרוכיד סרוריס וצדיקיס ובידעוסקי תורתך
צו ט-כ צו צו ס-א
סיד-עט

וזדים כיד עוסקי חידתך מר קודיוג ם רם מצד
דקליפר מנגרים לכת השגלי שבישראל אשר חכמת
חכסת רתודר ודיונים בחכמות
ישראל ריא רק
עפ-
לתבטח רתורד ושע-כ מצות חנובד
חיצתעת דענדזת

כ1ר מצוה הרמח בשוה-או-ד להאיר עעיהם של
ישראל
צז ט-א ט-בצז ט-א
מ"י-עט

ולך עונית שם גרול וקדוש כעולסך מבאד כי
נשנעשד נס לאדט כזכותו זוכר לראות כמפלת
ארכיו משא-כ כשהנס לארם דוא כזכות אחיים רוא
ניצל אבל איש עבר לראות במפלת אויביו אלא א-כ
בשעת תגכודת רחסד והרחמים ונם כתעכר דיר רגם
לישראל כעבור תגכודת החסד ודדחמים
צז ס-א ב

ס-ד'פ

שעמך השראל עשרת תשוער נרולר ופורקןבהיום ומך

כיאורו כסובאלעיל מ-ד-נ תכפל באןכשיטי לשק

צח ס-א-כ צח ס-א

מיד-פא

תשתזר גדולה וסורקן מראה מקום במחמייו לרתק
משם לבאן

צח י"ר

מ"ר פכ

לעמך ישראל עקרת תשונן נרולה ופורקןכדיום הוך
מבאד למה קצעו רגמים של חנוכה ופורים זכרת
ליורות עולם משא-כ כשאר ניעים כ' ארסים ע"
שידוד מערכות כיציאת מצוים וגד היו ישראל

מליצרים ,ומזמן שנפסקה הנכואד רעולם מחגהג רק

ייש
ך
מגי

השש שיאסרו עלהגיסים
ע-ינסים נסתר-ם בסכע
משניח ת-ו ע-כ נעשו
דנסתריס שרם בטבע
רנ0ש דללו לזכרון עולם לרתוורע ולרנלותשיכל
כהשנתהו יתכרך ועסייז מתאר במה מאמרי חזיל
(כהילר יאאנכי יוחנן פתח ל 4פיתחא להא פו4,תא
מרכא וע יומא בם למד נמשלה אסתר לחילת
דשהר מילהים נקרא ספר תקרא אגרתועור
סיר פב

יוטץטב:ף

צח ט-א ט-ב ןס צש

פוייס שעמדו עלעו לכלותיעגם רעת הנמוחץ ימאס
זה לאבד אומה שלימה על לא חמס בכפם ,אכל

כרחנגדם לדת דחורד כזה עריץ לא נחפרתם לבאי
עולם שנם בדסתרפנים השף-ת סתמסס עמרם

ק ט-א

ס-יפי

עפ-י רנ-ל פירוש רפסוק (תרלים סו) נתח ליראיך נס
לרחנוססמפני קשט טלר

ק ט-כ ק ט-א

ס-י פד

לעסך ישראל עשףת תשוער נדולד ופורקן כד'ום רזד
עפ '-רמדר-ל כספרו גור-אדיד שמביא שלפ' חשבק
רתקופות מתת'ל ראור לרהגדל מב-ר בכסלו תר נרמז
בר-תבריום רזד וע-כ נקרא רחנ חנו-כיר
ק ט-א ב קא ט-א ב
ס-דפו

ואחדיכן באוכניך לדביר כיחך דיוקים בלשת עפ'-
דבר' רסדרש כשלח (שמו-ר בו נ) מר כתיב היש
רשם בקרבנו אם אין ואת-כ ויבא עמלק וגו ומבאר

דיוק דלשק שבחן של ושדאל שלמרות שאפשר
ר-
לפ
ע
לביש רנצחק בודך דטכע עם כל זר באוכניך וכר
קא ט-ב קא ט-א

ס-ד פז

כיאור כאוסרו כאו לשק בניך שריונים רצו לבטלנ
מצות שבת סילד חדש שבדם ניכר שישראל בנים
למקום

ס-י

קא ס-א ט-ב

פח

עוד ב אור אוסרו ואח-כ באוכניך וכו ודרליקו נרות
וכו עפ'-כוינת דאו-ז-ל (פרע-ת שי-ט פ-דןושחנוכר
חעוך לנאולד רעח'דד ומעם טוב למר הנקנו ל-ו
נדות
קא ט-ב קב ט.א
ס-ן פט
ופע "ת ריכליך וסררו את מקדשך ודדליקו נרות
ומדיק למר מחכר כאן רק עכורת רדלקת נרות ולא
שאד רעשניות שבוראי עשו בבקימ-ק ומבאר עפ-י
רבדי דרד-ק מדד-פ מקאריץ דע-א כי ל-ושית הם
כנגדל-ו מסכתות כמובאלעיל ןמ-ב-יב)ונכפל כאן
קב ט-א ב קב ס.א
מיד-צ

עור בעוץ רנ-ל עפ-י כיאור בפסוק דנר לא עום ולא

"4ן שוסף ישראל (חדלים קב-א ד)כי נם כעתשיסתם

כל חזון ואץ נבואר לישראל רקב-ר מצילנו מכל
הקסים עלעו חד נרמזכדביי חזיל כי כהתכנסויפיס
לריכל טמאו בכתר כל רשמנים והקב-ר נם בעת
דזאחדשגיח לדגש ודשאוד פך רשמן לגאולד ולנס

ס-י-צא

קב ט-א-ב

ורדליקו נרות כחצרות קדשך וסדיק בלשת בחצרות
רבר' הזוהר
י הפגורה כריגול היתה ומבאר
הי
עם-
שארץ-ל

,נ

ס-מצב

עפ-
ועשו

קנ ט-א

מ-ד-ןג

דנ-ל מסביר רנמ (שבח ) מאי חשד דהנו
עפ 711 -שבזמן הנס בקפד דכד"או111ד תזץ 5דדי-ד
רבנן
ש ת א י " ח ו ש ש ש ר "שפ ש ץ

שץ  %מ

ש ש ליש

רתק מ

=ת,
י
י
פ
וו
ן
"
ח
מ==-קילי
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טעם טוב למה נקבע נס חנוכר לעדלעולם ,שבנם

ס-א

דנ-ל דסבר אוסרו וקבעו ולא אמרו ותקנו או

יצא

ש =9ה ש ן מ ן *קם
ש9ן
או

פה
%

ס-דף

ריק

9
 9טץ

*ת

 קתשעףדשא
קמורןל ר *
%הש ר א י א
שם ש מתת רפא (אמת א ש) יחר שדץ
וכשעף ראת מאמ רא"ל בחר מחיר
התעשב ק התשד תשא
)
חה
ע" ישד ב אים אלוש תקא י4ץ
ףתש לער רירר תם
תתעדי
מדוד
 9טץ  9ט"
9

י "י """ק
ח"

י"א

עף ירש כלשק קמגעו' רנמ (אר כח)מע
גרת* תר במעה תר
צוי
קבפיערותווש
ד
יםמוע
הל
נעו
יולם כסגולת ההורד שמנער ל
לע
מפרש מהטים לא נאסרוידף תעבה כמלאכה
,
ס-י-צו
נ ט-א ט-כ

שסעת לרמז על מצות מילר שניהנר כשמעי
ק -ט-א

ס-ד צז

דמובא לעיל (ס' צד) דכוהר הדא
ימי חנוכד
עפ-כל הנ וחחים אשד הגם שלהן נ-ר
תג-ו כ-ד ריעו
הינו שמות דוי-ר ארי-ה אלעיס רף-ר
שרש
אדנ -עלקו
נ-ד אחנק שמקפלתרביכות כמקומר ואק לר
למעלד כשבתות רו-ט
קד סיא
צח

ס-י

עוד טעם לקריאת שם חנוכר עפ '-דמובא לעיל
פ-וו שדיו מסופקים אם לקבוע המועד בכל קער
עפ-
תקופת רלכנה עד לשנה
תקופת רחמר או
עפ-
יר קכיעוחדמ"ררמןיום כיה
דאחדת נתודע להםוניד
לפי תקופת הלכוד

(סל

ס-י-צט

קד ט-א

עוד טעם לקריאת שם חטגר עפץ המכומר לעיל

שדארת דנר הנעי דזר כומן הנס ריר מרארת שד
רננה ושבכל שנר סחגלר אור רננה אורו של
משיח ומרמז על רנ-ל בדביי רמדו( 9,ב-ר ב ד)
ורארן ריתר תהו (ככל) וברו(מי.
) וחשך (יק) וגר
ועפיי רומוכא לעיל(כרכרי דק מהר-פ מקאריץ זצ-ל)
נקראיםימים אלה תנוב-ר הוא חעוך לנארלד שאשריר
כ-ב אחדי מפלת מלכות הנשער
קד ט-א ס-כ
ס-ד ק

רמזנוסףבקייאת שם -חתכה -אתוץ חג-הכ1.
קד ס-א

ס-ר קא

עוד טעם לקריאה שט תטמיר שמלכוה החק1פשאט
היתה לשעתר שמצאו פ-ך שמן פ-ך כמם ימלוך
תעשר רנס כנר לרורות החזרה רמאלה לכעליס

מלכותביתרודלמי שנמשךכקו] וחעכר לשתחיעך

לנאולר דעחודה

ס-י-קכ

קד ט-א ס-ב

עוד מרמז כשםחנוכ.ר כמילרע חי"ת ע"נ ו 1-כ-ף
ה-ה כגימ

סוד תושב-ע,כ' לא מחן

ככל-עניקרושלם-
לריכהב ומבאר
בממ"ק רשלתם ושחשכהחיעך

לגאולה העתקת:
ס-ד-וץ

ר( 4שואתן במלת כנ-לביים

כשדעוך המקץלרומםקרז דוד
ס-ריקד

קד ס-כ קר ט-א

האץ-ם הרצו ורז-ס

קד ס-כ

פו

321י

תוכן הענינים ,ח"ב

עוד על שם תנוכ"ה תג-ו כיד רעם כ-ה מן רמנץ
עם '-ביאור קישית רסוסקים למר קבעו יום ראשך
ליויט
מ-ר-קר

קר טיב

רמז לסר קראו לימים אלד חנוכ"ר ת נ-ו כ-ר חד
פירישו ת ימים ריר מאיר רנר רנסי מרתחלת זם
כ-ר ער עם דח בכד' שיעלר למסמרנ"ו
קר ס"א ס-כ
מ-י-קו

מדאר מקוםלעיין,סי

לדרוש משם לכאן
ט"-קו

ס-ט) טעם לקריאת שם חנוכר
קד ט-כ

לרבץ רלשץ'מי חנוכר אל-וייקא דיינו אשר נמרם
מן 'ום כ-ר כסלו לחרשי רלכנד לא לבעין תקופת
רחמר
קר ט-כקו ט-א
קח
מ-י

י דלשון דג-ל טעם מר שנעשר ונקבע נס
עורע
חמכר בחרשים אלו כסלו סכת ולחשבץ תרוצי
הלכנר שמונת 'מ' חנוכר אלו ריעו שרן רזם לפגעו
מזם כ"ר כסלו ודלאר
ט-ד-קם

קו ט-א ט-כ

טעם מסף מר שקבעו שיקלע דמועד בכסלו כד'
שיקלע כמזל קשת ר-ת קידוש שבת תמים שבקשו
הזנים לבטל ורש'-ת שילם מרר כנגר מרר ואז נקרא
גדול ת"ס להודוה ולדלל לשמך הגדול
קו ט-נ
ט-רקי

טעם מד שקבעו ימי חנוכר אלו דוקא מן זם כר
כסלו שאז בדיוק שלשר חדשים מרתחלת כריאת
דעכם ככהי מהשכר דנקרא עכור ככ-ר אלול ויאמר
אלקים ירי אוד וכשלושר חרשים ניכר דעובר ע-כ
יום כ"ר מסוגל לרוגלות אור תורד כשביל ישראל
ומירוש ע"ס רגיל בלשץ לשמך דגןול
ט-י ק א

קו ס-נקו ס-א

עוד טעם מר שאמרו וקבעו שמונת 'מ' חנוכר אלו
ריקא מן 'ום כ-ר כסלו,עט'.רכריו במ-א

מ-י-קיכ

קו ט-א

טעם מר שאמרו ושמתת 'מ' חנוכר אלו לקא ר"נו
סרר תקיפת
יקא שריר סרראף לקבוע תמיד
רחסר עם כל זאת קבעו אלו ריסים
עס -ריקא בכדי
שחריר קביעותן תמיד כב' תרוצים אלו יהיר שמירר
מעולד אל הגשמה ובןייק ע"ר רניל כנוסח לרחזת

לדלל לשמך הגדול

מ-י-קיג

קו ט.א ס-ב

עור טעם מר שנקבעוימי הנס ראלו כתרשים כסלו-
סכת .שחרוצים אלו נבראו כאותיות סם-ך עי-ן
שבסילואן כגיס נ-ר והמלף לבר בלא רסשיט עולר
איל תנוכר
רניל ממכיר הגס ,שכח כה)והיכן
ועפ-מוראיוגר
ציוץפליגי בר א

מ"-קיי

י"טעטכך

קו ט"כקי

ס-א

עלסי הפסוק (תרלים צר) המטע את רלא ישמע אם
יוצר עץ רלא יביט הע שעץ בתפח שזערותא
שלעילא ואץ בחיצה איתערותא דלהתא עמס השכה

היה כאיתירותא רלעילא.כי דץ אנוסיםע-י היוףס

שיא

לקיט רמצוות ועפ-י הנ-ל מבאר ומסביר את
נוסת ררודאה ואתר כרחמיך דרכים עמרת לרם
רישוער יסגלו לעצמם מצוות
עמרת על אפים
שאוח-
ומעש-ט וכן מסביר
למה נעשר רכס ריקא בחרוצים

אלו כסלוטבת .שכסלו בחי אזן וטבח בחי עץ

ט-י

קטו

קז ט-א ט-כקז קח ט-א

להודות ולדלל טעם מר שנקבעו 'מ' חנוכר לרחזת
לדלל כבח' קגר שפגמו בקור לשר-רוביטול תורד
ודגדרד ריתר על רנסשות לבטלם לנמר' מחורר
והטילד וכטורים קבעו משתר ושמחר שרוא כושט
כ' מנמו כושט קערנו ממעורתו של אותו ר11ע לכן
הנדרר ריתר על רנוסות ומרמז על רנ-ל במסוק
(תרלים קיט קכו) עתלעשית לר רפרו הורתך
קח ט-א ס-ב
קטו

ט-י

שרנס ריר ע '-דכרנים וע-כ לא ניתקן כמשחר
ושמחר

ט-יק"

קח ט-כ

זכ-ר עשר לנסלאות'ו (תרלים קיא ר) על חנוכר
וסורים קויל מאכ-ל כג'מ זכר
קח ס-כ
קיח

ט-י

עוד טעם מר שנקבעו 'מים אלו לרודות ולרלל שהוא
בח' קנר
חטא מכירת'וסף
ק ט עס-
קה ט-א קה קט ט-א

ט-י

טעם מר שאומרים ברודאר ואתר יתמיך דרבים
עמדת לרם בעת צרת-ם שבתחילר עמר עלירם עמלק
בח' ורירין ואח-כ דמן בת' ושט ועתר מלך'ון בחי
ורנר קנ-ר וש-ט ורי-ד כג'מ צ"-ת

י-ד
מ-י

קב

קס ט-א

עס '-רנ-ל טעם מר שנקבעו 'מים אלו כסרית מקץ
רווקא וגמר דת'קץ לעתיד לבא במחחת עמלק

מיי-קכא

קט ט-א ט-כ

טעם מד שתיקנו 'מים אלו לרורו"ת ולרלל תיקון

מדת רו"ר
מ"ר קכנ

קט ט"כ קט ס"א

טעם מר שניתקע 'מים אלו להודות ולרלל לט' מר
שחיקנו להפשיר בחנוכהזזי ושמחי כתציון (זכריה ב
'ד)וענין שכל רנסים וגאולות שריו מעולם ריר
ע-
האמשנה
מרת רו"ד%ראקרתסיכת,ע-י אשד,והגאולה
הריר ע '-מרת נצ-ת
י קכנ
מ-

קט ט ס-כ

טעם מה שניתקף 'מ' חנוכד לרודות ולרלל ולא נתק14
למשחר ולשמתד .שאין נרנץ ממעשר ניסים רק
כשמיתר ?'וף
נביא וכזר מפררו חהילר
עס-
הרפטרר של חנוכה
קט מ-ב ק' מ-א
מ-י-קכי

מר
דרוש נוסף במר שתיקע לדורות ולדלל
עפ-ישאה
שרצוהיודםלפגוט מדההודכגזרם שבחדלההנ
לים ררב"צי הכיל לטפסר תחילה הכאוד רפסת
כשעמדה מלכוח עה עה ולרעבירם מועק' יצתך

הדרךהנ-ל

ע-9קכר
מ-ר-

ק' ט-אט.ב ק' ט-א

רק בסמר רקנר ח-ל בנשער
עפץ רניל רסבר
יום ררביעי יצאר ב"ק ואמרהרב
ששנינו בתולר נישלא
ח)ל
אל תשמחיאיבתי ל' אםנסלתי קמת'

מ-י

קנו

ק' ט-א

ביאור לשץ רתנא בבריתא (שכת כא ) קבעום
ועשאום 'מים טובים בדלל ורוראר וכנוסת רודאר
אמרובריסוך לרודות ולרלל

ט-י

ק ט-א ט-ג

קנז

עור כיאור במר שתיקנו לדורות ולרלל שרנס דיר
ר
ע '-אוד ררו-ר שעליו נאמר )תרלים
כסן זכ)ניקמו
ירוד
תוצב לרבות א-ש אש במלואו אל"ף קב"
ו דל-ת
במילואו כזר ר'-י-

ט-י

ק' ט-ב

קנה

מעם מר שאומרים ברויאר לשמך רגרול שישניסים
למעלה מן רטכע רנעשים ע"' רף-ר ב-ר וניסים
רמלובקרם בטבע רנעשיס ע"' רשם אל-די-ס כג'מ
רטבע ושלמרוה זאת עשר נס רנרות למעלר מן רטבע
לרמאות חיבתו לעם ישראל 1לה11דע שרף"ח רוא
ראלקיט

ט-י

קיא ט-א ט-כ

קל

פרושיםבפסוקי הודאה

בתהליפקי"א

מאור בפסוק רללו-יד אודד ר בכל לבב בסודישרים

וערר נרולים מעשר ר רררשים לכל חפצירס שכזמן
א וברגע א 'שנם כיחד מעולה ניסיה ופעולר טבעית
למרות שעפ-י רשכל רם שוי רפכים וע" ומגדל

כבודו 'ת
מ-ר קלא

קיא ט-כ ק א ט-א ט-נ

זכר עשר לנפלאותיו חוץ ורחום ר עיץ מאמר זר סי
פא
ט-ר קלכ

קיא טיכ

טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו מה שוהן
ביר ריראים את המר-ף הינו הכח לרעלות רוו
דרש-ח
ניצוצץ מחוך עצמתה השיפר חמד טזנח)ל כוהד
השפע שפע
ט-א
מיד
וע-לג
קק טיכ

יכ

כח סעשע דגיךלימו לחת להם נחלתגהיס .ה"11
ברעלותיוניצוצין מן רחרו אל רחיקץ כסו במעשה
כשעקרת עי-ז לחת לרם נתלתגחים

מ"-קרר

קרב ט-אט-ב

סעשף יריו אסח ומשפט גרמנים כל פקוריו שזן

המער כדרך רסכע והנרשה ניפית 1תדרם שככוב
ותושש-ע
מ-ר-קלר
טיבטיכ
ט-כ

יכ יכ

סמוכים לער לעולם עשושם כאמתישר מבאר עלפי
הפסוק שץ טה שאבהו תו-ל בכבהמקיפוח ממרבק
.ועמן ספעח חכסש
קרא אסמכתאמיטמא

מ-י-יי

יכ

ט-כ

הירא שמו
פרותשו"ת לשנע צוה
שההמהקד=
לשלםטיחי
כשעח התנחמו
פרוהשאלח לעפו בשר הנס
צוד לעולס בריחן שיוליד הגס והאור כרומה כבל

בני

ינן הענינים ,ח"ב

שגר נורא בשעת הגס וכשהש כומן הנוער ככל שנד
ע-כ מכרנץ אשר קדשפ
זב ס-נ קע
ס"

ט-י-יה

ראשיח חכמריראח ר שכל טוב לכלעושיהם חוזלחו
עומרח לצך כושראשיח ההכמרהיאירצח ר ,אדיכץ
כי רמצווח הס שכל מ"כ לכל עושידן ייקא ,עשיך
כפועל ע-כתרילחועוסית לער שמברכץ על רמצהח
אשר קדשע במצוחיו ולא ביעתם רמסולפת של

הפילוסופים

קע ט-א

ס-ד קלח

גץשרבפסוק אודךכ'ענעעיוחרילי לישוער,חהלים

קיח-גא)

ט.ר-קלט

ק'ג ט-ב

ביאור במסוק ארבתיכיישמע ר קולי תחנתי,תהלים
קסרא)ימכאר הגס ,פלורס קיח ) אמרה כנסת
ישרחל לסני הקב-ר אימתי שי אהובד לסניך כומן
שאתר שומע קול תהנדס
קינ ט-כ
ט-ו-קם
כפסוק,ההליס קיח בז) א-ל רף-ר ףארלנו מבואר
פירחון שלרדברים בס" ק-ו

קנ ט"-

מ-ד קמא

א-ל ריייר

ף4ר

לס ,תרלים

קיח כז) שכחעכר

מאירים רשמוה א-ל ריץ'ר פטמן רחסר וריתמים
ועמן קביעותימי חתכהכפישת מקץ

ק.ג

ס-ר-קסכ

ט-א

ביאור בנופח הפיוס וכצוהר רקנקניט נעשר נס
לשומרם

קין ט-ב

ס-ר19-י

כיאור כנוסח ד"ודאד ואתר כרחמיך דרכים עמית

מד שכתב רעוץ-ל שלרעת
להם כעת צרתם
עפ-
מעם מעשים=כיס של ישראל
וגברה הסס-א ששו,
רשאיםביסוס
בוסן הזה הוא ח"ב מהרכה
ס-ר-קורר

שעשי

קינ ט-א קיד ט-א

ת לשק ושתהנרחמיך רעבים עמדת לרםזכו איו
יקיו
ימידר אלא הפילד ,שע"התפילהנכנס רקב-ר לפחס
משורת הדץ

קור ט-א ט-כ

י קמר
ס-

צפ" הנ-ל מסביר מאמר חז-ל בסררש (סגילח
אנטיכוס) שהיהה אז חפילח רחשמתאים מי ששר
לשבואל כמצפה רוא קצע ,שסמל י-
ם חפלות
שדור-תיושללכעיכול,דפהשמהמויםכנוסח ההודאה
ואחה ברחמים ררכים יסדה לרם בעת צרתם
שהקב-ר עמר לרם ,אץ עמר-ר אלא חסילד ונכנסת
לפנים סבסדת הדץ ככח" חסד ולכן נעשה הגס
ע-
כבריםשאיםסנחזעחוארי
פ-ר-קמו

קור ט-בקיד סיא

וקרצו שמתהים' וכך פפרש סר שרהקקו למנץ ח

ימים רמז לברכה רילינה שבאת בשפן
מעיח"
כל
ו-
שהכרכה היא שעיחנר לממתג כב-ל טכ-ל כ

אותעה עו נקנט שמוש ששלכיכר

מ-י-קפו

יוטוטכר

קיי

ט-א

לפי רנ-ל שהכרכר ריתת מברכת ראכוח הנר אכרה-ם
.צח-קיעק-בכניט נר-ה

יד

ס-ו קם"

ס-א

טעם מר שניחקנו ימי תמכר להודוח ולדלל ולא
למשהד ולשמחה כמו ב5וףם הורווה עלהוקף הנס

ס-י

1י ט".

קמם

ט-ב

כעסח ררודאר מר שיקטו רלשץ כשעמדה וכר על
עמך ישראל ריקא ,שעיקר גדר שכחם של ישראל הוא
בעסק
ומצוח וכזד הגדל שמם רישרחלי
"השכיחריכרדהלהעכירחכסוח רחיצתקו2
חו
רצ
חדעיםי
ויל
קיר ט-ב קס 1ט-א
ס-ד-קנ
קטו ט-ב

ההודאר ואואל כרחמיך ררכים

מר שאוסרים כנוסח
עמרח לרם בצת צרתם,היעבורזהוריה מדר-ר שולט
אלרי-ם כסלף ררי-ן גיס צר-ר ואז חלילה פוגע
כנפשותע-כ אחר ברחמיך ררכים וכר השתרפך
מרר-ו למרר-ר ,וסתם שריחקנו להרכוח בצדקה
בחנוכר סגולר להפךמיה-רלסיד-ר
ס-ד-קנכ

קסו ט-כ קסו ט-א ט-כ

מניזר ה'
19ייביק1שכי

ח ועל פתחיע כל מגדים חדשים נם
רריראים דעויי
ירעיםרודי צמחןלך,שה-ש . 1ר),ודרו 11חז-ל,ב-ר
ר) על שףןלייה יששכר ועפ" הגיל מבאר זמן
לירח התשכרומפרש רסנך הפסוק ועל פתחעו כל
סגדים וגו שלירח ישומכר ריר ככסלו וכפי רנראר
ריהביום כ-ר בו,ודיא הוא עמוד התורה ומה שבגס
היד להצוד חיצה החורה שנעשה כשסך הדומו
לחכמהוכן כמערד רכוסות לחכמהתצויד וע"לירח
יששכר שרוא עננן ההורד על פאזות כל סגזיש
חרשים מצות נר תנוכר כשמאלמה ישנים מצות
י
מזהררודי (ויעי) צעהמ לך מתפח אי לרעפ
החרשד כצפק כ' ריושנר קנתה מקומר לררות תעי
רוצד להעהמסובב בסצהת

יכ

טרד-ש

קטי

שעי נעשה הנס ,העץ כסלו חדש חוליות

לנהוםהיחוד עץ התשא
"8ה-ר

קסי

ט-א ט"ב קסז מ-א סאו

שחוכר

ס-א,1ב קע ש-אטיש

י"8הנילפירוש הגמראמאי הנונא רהע רפק בכבה

ככפלויטידזעוכהתשניאגרפן

קע ס-נ

ס-ה-ר

עס"יצ-ל מפרש רמסת הפשק (ההלש סי) מהי ה
מארב לד-ך משגב לעדנא בצרה ,הרעוכשיענדו כ-ר
קמיצות מועט לחורה
יטיס מן חדש בסלו
ולעכורה משגכ לעהכונ-וההה"
כגיסי לוי
-

חשישי
מהצי"
מ11כ-ריד,פכר עפ"דצ-ל ב
השחז-ל,פ,צ-ח
שכתב
ג מדוחו1ל רחא1ס
שי-ס ס-ר)לסיןשחילקתנ-תי

קע ס-כקיחי-א

ס"-ו

עוד טעם כררך רטדם לקריאח שם חעכר
ס-ן-קנא

פז

פיאר שדמ"ע-ה החנבא על נס הטנה,תהלים קלא-
סי) כהניה ילכסן ישע ישכפפק,שם 'ז-יד) צפתך
חמלא במש 5תמז שכרארת מצהר תפכה יכולץ
לשרררחמיםכנציחי 15חףופקידתעקרות ע" המהת
יג מדוח של רחפים

קיח ס-א סיב

ט-ר-ז

בי"ד בגמרא (ברכות ז ) טעם שבדש הקביה את
רעולם לאידד אדםשרידה להקכ-ה עד שכאהד לאה
והודחו שרמ' הסנה נהגו לחודרת לשולל ,עס"

הדבריט שנכחדתלעילתבשלכאן
ס-ר-ח

קיח.ס-כ קקז

שיא

רמו כשם ואושכרייש שב-ר שהנר סצנה רכש לאוד

הזרה ושהכצ* חודה י-ש שכ-ר ל115להם.כיעתיד
רקב-ה להנשללכלצויץ ש"עולצות,סוףעוקצתך
ס"-ט

1ח ט-א סיב

עוד בענץתישכר -ש שכיר ,מה אותקע בסדתה המשת
זאת היא
מדהוין ומהדדץ פן רמהיז-ן
שפל"
השלמת הנה-ר וכר כיסרו לס ההץדור ב
היאדר שצ"
ררירזד נזכר להשלטת הש" עולסת ומממר נלמד
לכל המצותג
ס-רץ
קיח טיכ קש קש ס-א

עם" הנ-ל מבאר מה שכתב רפרט-ל ,לקיה ומנא
מא) יששכר רוא נמוסמר
ט-ב
ס-ד-כ.
קטי
מעם לקכיעחימיהנוכה בפרחחמקץ,כ'הגיסים הללו
נתקע עא לף רששכר שהם בסוד רחומש רשעכא
כפרשתזו וחמש אח ארץמצויט,בואשהז מא-לר)

ביאורכפרוק,פשלי פס א)חכסיח בבתה כיחה חצבה
עפודיה שבעה שתש ד חכשא כשלם"4כמת התתקי
היא הניכמר השמוניח הצולה על כולנה ויעם
לקביצה חמנה בפרועת מקץישצם מה שנקראיקף
כשמו זה שמסף כו הכמה על הד חנמהג ומעם 10ב
לפנהג אכו191ו ל9עא יום הו1מימ של ושוכה -זאת
להורוהכ' עפך כותתחמיהלוזכמה השבהמת
הכמח
המנה-ר4שדר הנקראתזאדנ

ט*א

קש ט-א ט-כ קב ט-א

"8רג

קסז ט"בקסז

אס מה שנקכשו ימי הניסים הללו כיום כיר כסלו
ריקא לאחר שעכוז טן רחדש כ-ר ובכל יום כ-ר
יעות טבארר"מ ,כרכות ח)מים שחרט כיהמיק
אק לו לדקכ-ר כצולמו אלא ד' 84ות של דלכה
כלכר וכן רמשנר,ברכות ל ) חסידות הראשובש הע
שורים שמה אחח ומתפללים ו %ולהכץ מתפר חז-ל
(ב-ב עה)ושנויי כרכר שמקיפתךמהו כר כר,סליגי
כד חוץ מלאכ' בדק.ע ותולן אפיאי בארעא תר
וערן דרשת חז-ל,ברכות סד )תלפידי חכפיםמרכים
שלום כצולם ועפ-י כל הג-למסביר לסר נצשר הת
כב-הוייקא העץררדיר שנעשה הכהנים טס לר

ע-

ס-דץ-א

כיאור בפשק,ישיא"בלג)ומבני מהשנס ץזץיכינר
לשחום לדצת מה יששר ישראל ומכני שחסד
שחם עמור ריעדהעדעי טעה
ושיס
רסידבעת
מיומבימם מד מרמדם שקצור העיורך
לעותם,
ים
ושכשויה תקע-ו עתש לגרוסההידעי-ר מלכות
שער לדעת סד ועשה ישראל כולם כאחר קיבלו אח
ההיה בתקע-ובדחיה .ועוד 14סו השמן מה שקטלו
הדלקה חשיקינה בשמן אחא
הנשיט

כוי

מלסמדרפעוי
ש

פ-ר-כ.

י]

קכ ס-א ס-ב קכ ס-א

תוכןהענינים ,ח"ב

312י

פח

עת לעשות לה
עפ"הפביאר (ט-ר קכא) על
יססים ,וכשלכוה
סו
פנ
מב
הגם שכעתים הללו תסיםהפ
מקכלח דברה גדולה אובה כמו כאשר ההיה ברברה
כאשר השי-חירים קוץ לעטו בהרמת קוץ כיח רוד
וטעם מה שממפלץ ח-ח לנר דרוכה ולטקרא מגילה
ומרמז אתזה כפשק ומבט יששכר קזעי כער לצורם
ומ
קנ ס-א מיג
מק-ע

שוד טעםיל
הפוכאלעיל
מ-ה-קי

שעצור זטן ההדלקה חצ' שעד עפ"
קכ ס-כ

הסגרו כשקמר זמן ההדלקה חצי שעד ומרמז בפסוק
ומכם יששכר יהדי בינה וגר ומה שבעטו הרלקה
כמקוצה עפ" דבזץ הארץ-ל

יקטקטכבף

טעם מהתיעשה רנס ע"כהוים וענץ ל 1-מזח ומד
שגיחנורימום האלדלהודות ולהלל
קנב סיכ
מ-וה

סים מה שנעשה הנס במנויד מראה מקום לרכות
לררוש משר לכאן
קכג ס-א
מיס-א
לדורות על רנצחק
סעם מד שנעשה הנס במנחם-
אשר היד מדארח אור
תישר נס כהאור הנסי
הגנח אשר הפליא רשי-ח לעמו להראותם ח-נוך לאור
אשר יגלד רשי-ח לשמווע"כ עצתו כל

י
ים
וי
וו
דנ
ה

קכנ ט-א ס-כ

מ-ס כ

טעם לדבר למר לא חצסרך הודאה לומר מלכוח

קנ ס-כקומו ס-א סיב

כבאעך הכרכות שכברכת רוראד שדיא בדו-ר .ביץ

עוד בפסוק ומבני ההמכר טזע' כעה וגר ע4ו חקנה
ן הדדלקה חריק לשק מרדרים
חצי שעהימ
קנא ס-כ
מ-ר-מז

קכג ס-כ קכג ס-א סיכ

מ-ד-ט

מאטר רכהב-םהנאשים

שלא ריה חיקק רוד כביכולריי-ח אעו מקפיד
אם אעןמונייץ מל
ע-כוח שמים
מ-ס-נ

טעם מה שנעשר רנס רוקא בפך ומד שהיה התום
כתוחמו של כ-נוביטול החכמותחיצתיח
קכנ ס-א-כ קכד ס-א

מ-א

טעם מר שנעשר הנס ע" כ-ג רוקא רמרמז לחכמה
שדהוים רצו לבטל חכמת התויד ולדנביר חכמות

ט) -טעם 6ה שתקוה הנס נפ-ך שפ-ךכגיס ימל-ך
שע-ז סרגו עצמם רחכמיםליחן רמלוכר לחק4מתאים

קנא ס-א ס-כ

בקר-ן ע-כ נעשה רנס בנ"ר רוספח מספר קר-ן על
מספרפ-ך הואנ-ר להווית משיח כב-א
קוד ס-א סיכ
מ-כ

חיצוניתוהקזההישוקה
מ-ו-א

כ-ג השרמזלחנטה.

ע-

מעם נוסף מד שנצווה הנס ע-י כ-נ שהיתים רצו
שפסילו זודמא מחיש
לבטל חכמח התורה
כמצולח ישראל כגזרם ע-
שתבעל לספסר תחילהחי-ז
יוכחש ח"ו כח חכ6ח רחומה .ולהראות החגברוח כח
רמזרה נצשר הנס ע" כ-נ ררמח יתכמה ומצווד
(יקיא כא ע)אופר בכתותהיקח
קכא סיכקומו ס-א
מ-רב.

שהיתשיצו

טעט שסף מה ותעשה הגס ע" כ-נ
למטל חכמתריע 71וע" הגדדה על הכתולר רנמשאה.
חשבו להמשיך ממח חכמתם .1זוהמא ףחמשכואחיי
חכ0וץ עיט נעשה רפס ע" כ-ג ררמוז בחכמה והוא
מצתה אשה כבתהלה חף
קנא ס-א

מ-רב

סעם מה שמצאופך שמץחואי בתוחמו של כ-גיתו
כצצמוגסכיאין דה מעב1דחו להניח חותמוי
לפכי

שמן לרמז לחכמת החודה
מ-ו-ד

קנא ס-כ

סעם מה שסמכו אח עצמםחכמי הדור להמלטךמלכים
מן הכוצים בימים ההם כזכות שהאירו כמגהץ
ובצדקתן לכל ישראל בנסרמשיה .עיכ הביע ישראל
אשר להטיאתר מלוכהלפי שעהכיהילוכד נקראור
ישראל
קנא סיכ קנב ט-א

מ-רר

יל

עוד טעם מד שסמכו איע חכמי ררור כעת ההוא
ליחן רמלוכד לכהנים ושריקא כוה מראר הקב-ה
לחביבות רוד לפנה
ס-א
מ-רו

ק=

לסישצה,ואח-כתחזורהסלופהלמצליהלסישנסיך

יל

שוד סעם מר שנעשר הנס בפך ושריה תחום דוקא
כחוחמו של כ-נ ,להורות לע על הדבר דגעלם קובסלו
כשמים כוחו של ס-מ(ניט פ-ך) ע" רחוחם שלכ.נ
שהוא חתום כשם א-ל
קנד ס-א כ
מינ

עוד סעם מר שנמצא כל' אשר קומו פך אוחך דיק
פשוסר והוא כגימ ח-ק הגה פך רוא רש-ף אשר
המה המזיקין יעלמא אבל רמר תחומים בחוחם של
כ-נ שם א ל ואז רם כגימ חורנה וע-ידתויד לא
ידעו ולאכאחיהוכי מלאה הארץיעה ע" הנר מצוד
ררמוזלתורד אורהצימרתמן דמדקץ
קנד סיג
מ-י
שוד טעם 6ר שנעשד דנם בפ-ך אורווח כ-ף ,להורות
שבאזמןרמצני לרשלים כח-ר ומבחר למה מרליקץ
כ-ום רראשק
קכד סיכ
מ-ר

עוד טעם מר שנעווה תם בפ-ך בך.ראי-ק כגיד

שעי-ר ,לה1ד1ח דהוא קצת רארה מן אור המח ומן
שרז של משיח אשר יאיר לע אתר ד84לטה מלכות
שעי-ר
מי1

קכד ס-א טיב

טעם מר שהיר ה3ס התופלא של דרום רראשק מה

שפצחו סך ריקא .ומר שהיד חחום בשותפו שלכ-נ.

ומראר מקום לררושלכאן במאמר "סימניםנ ד'
קון ט-א
סי-א א

שעיקר מצוח רדלקר מטלר להםכיום הדאווץ,לרודוח
על אוח כ-ף של אשרלרעך אשר בר חלף מצוח נ-ח
רמצוד ראחרתה שבכל הכמתח
קכד ס-א
מי-א כ

ששיקר הנס היה כיום הראשץ מה שנזדמן להם
לעבירר הראשינה שמן סרור הרומז לחכמד למנח-ד
הרומזת לסלכוה.בכיי לכשרם שנמחקוהיינים של
המלכוח ע" אור ההורד
קנר ס-א סג
מי-א נ
שריוניםיצו לבסל התורה אשר נעז בר אור רגנת
 .האיר להם כיום
וע-י שכיפל דשי-ח כח מלכותיון
ההואבמעיד הרמהה לתומד שבד אור המח
קנר ס-כ
מףא-י
טעם מר שקבעו כיום רר)ושץ לרורוח ולהלל
כרדלקר שכרבד של מעלר אעד פחוחר מאלף ואיר
נתכחל דפך רסכעי כלאראי ומר שתקש ל1-נרוח.
קנר ס-כקיר ס-א

מהא-י
סעם 6ה שלא חיולו ספיקאייומא רחנוכה ,ראז ריר
סישים .ואוח הס' מרמז עלסופךגנחבגווךובחיכר
יש נלרוראיד והחסשסוח מעטמן דשר רגנת
קנד ס-א
מי-א 1
רמז מר שתקם ל 1-נרוח ויארחים רראשץ שחקה

בצחהישועה שהאירההסירה,

קבך סיג

מי-א-ז

שרפים עומדים ממעל ל 1-שרפים היש השמשים
שכגרפץומדליקץ ברם את רנרוה ,עומדת ממעל ליו
ו אוחם למעלדמן ל 1-נרוה
יעמייקנר ס-כ
מי-א-ח

סעם מה שקמצו גם ביום רראשון יו"ר ורדותה
שדהמתספוניםמן התודה ח יסים כמו בסוכנת חרץ
קריעתהיט הרוחץ כב-ה

קנר ס-ב

מחא-ט

טעם 6רשיקרא העם השסעי שלחמ"ד יזאה

רוכה-
וש
והרגללגאולההחיאינהשיאד
ש1
שימיחנוכד ח-ןך

הגמז כשרעעה .וא-ח הוא רהיטך המקודת לעשהאל.
ושדחעוך 'ד'ד בחרשדדייך לאנש-ראוחיוהנשמרה.
חח-ש נשןהשהן
מ"כ-א

4מ ,קבו שיא ס-כ

סעם קביעתימי חעכה תמיד בסדר טקץ ,עפץ דחף
(סחתצקו~-ה-קרופקוצלטרוצ-ה מדדיסשוביצוק-ל
קכו ס-א ט-ב
להג-א

שוד טעם לקביצהימי חתכה המיד בסדר מקץדיקט.
רפכואר כה רשתדלותיוסף לרשעות השכינה עאנ
א ס א ום מ* ח א ק א  9ד ש ע

יגעי
עפ-

ה= היא

טפר מים *תם

תקא
מ-רגז

9פ

קעתיי

וכקו ס"ט=

ועתה בפז 4ח

'4יס=

בני

%גן הענעים ,ח"ב

-9ףיי י ח

האסר -כ' ר"הלחיליות

ש ח 4

כסיר בפלוגתא רבית שפא' וביר כוסן ר-ר לצילן

חם למה שכתבו הראשותם שאלמלא  :1"1כאפשרי
קכ%,תהחדשים שיצא צוםהצשידי כשכת חק

עפ-
ר
ת"
דסה,מושתבאה'

וצום רעשניי 9י

דיות

אתחלהא

ק"ו

מי"ץא

ס-א-כ

כיאורסיכת רו:חלת רפורענות שתורש דוד היזהודיא
מיוהס לשבס דן ,שמרום רתתיל ע-ז פסל סיכה
(כמרכאבשיפטיסיח)
כ

קכז סיא

5י-י

מימן 'ס' רשונבי-ם שסנולהן לתקן פגם עק רבריול
כטיכא בשם רארעיל (שער ריחודש-לר ) ומבאר
הפסוק (איכה פ-ר-כאז רשרש %ר אליך תשחד
בא"8מ * 9שמ ק
ש א ר פץ

מ ת "ט מש
*ריי " ר מ א
תאדירש *9
=ת
א  %ויש *ק
נדי*  %דיר
מ%
עירמ*ר משו ץ
 9ל מ

סי-י-נ

קכז קכח וס-חא--
כ

יחשש
1יץ החודש תארי-ר

מזניק רלשק ר-ר לאקר לרמו על הקבלה סאבוו99
להתפלל כס-ו כשכס על אהרוג יפר כשר
ומהורוי
וכר
קבס ס-כ קנס ס-א
ס-כ-כ.

מראה ס9ם כדשיו לרבין ענץ סיו כשבס וסשס
נכין מעם למה אנזר רחנא כלשקיחיד איל-ן בגיס
חף-ר ארג"נתודאשלים
קנס סיא
ס-ב-נ
בכ.ף כ' באחד
מדיק הלשק אפרזברבריבירשמאי
כשבס רוא כרצף בזח שמאי שרם סנטרא רבכורווג
וכס-וכו רוא רצף ב-ר שרם מסטראיחסד
קנס ס-א ס-כ
סיב-ר

מא15ריחו"שש אדר

ף רתורש רוא רד-ו
יירו
סאא

קבס ס-א

שט ט-אט"ב

ת ץ א  %א ח ץ =ר =9
קכח ס-א-כ

סלאך של תודש ארר שסו אכרכיא-ל ובצדד דחחילו
בטבע
נסיםנסתוים

קנח ס-א

הסררש (ב-ר סם-ד-ינ) שאליעזר עכר אברדם '1ד

חיה ומשן -מחורתהכולאתיים
ט-"-ב.

סים %של אליעזר ושכאח אשר ליצחק
המשמש אל הפיטזוחודה

ס.א-ב.

עפ-

מזל דל'

קכח ט.כ

צפ '-ררפףם הנ-ל מבאררפ"קק (רכו-ם א-נ) כעשתי
צנור לחודש באחר לחודש וגר הואיל סשה כשר את
רחוהה הבאת
ס-כ

ס-א ר
ק()י
בבאוד כפסוק (שסות נ'-פ) "ףש סמוי וע  021דלר
ה ל %רפק אתהצאן ,שמזה הכץ קווושדאיש הוא
יל

מכניישראל שמתץרל'
ס-א ר

דל'במילואו כמם ח פצסשנלנל
ס-א-ו

יאות ן ד"א 9סן לנשלה

קבס ס-א
קנס ס-א

קנס ס-כ

הודשי"א סיאנס לשבט אשר שבחלקו רשמן-דת
רמפונל להכמר
ס-א ח

פ-ב-א

מ-אב

כספריצירר (פ-ר-ם ) רסליך אוח צ וגז וצרבודל'

מ"-

קנס טיט

בספר קףרר (פ-ה) רמליך אוח קוכו וצר בו רדף
בעולם וארד כשנר ואדרתיסז רם תרשףרנסים

ג,ולסם תשבט כשנר תאאר,
ף נ9ל "שראל וןא וץ~

ז

(ר-ד ב)

ביאור עפ '-רזורר דסלכוח שמים נרסוס באות ה
והסס-א כאות ק ואות ק מולכת בארד ואוח ר
בויסן וכשם שנתחרד מלכות שסיםכניסן כך חתר
סלכהז רסס-א לרתנברדישדש ארר
קכס ס-כקל ס-א
ט-א-נ

ישא

=9לחב%ט

יששנר

קנס סיב

ס-א ר

מלוכותי

קל ס-א

כיאור רסררשפליאד שכשלד אאהד מס' פרנטייבו

שתאירם של ישראל כליה ורשיבו לר מפנ' שנעשו
ישראלסיך ור-ש
ס-א-ר

קל ס-א כ

סנצפ-ך סוד הגבורוה ו 04,0רעיתקים רסןיצעצע
וחפלת אשוו לעורר רוסיים ורמזרו רושיים

תסהקורגכורזחרי
מץ 1

 4ס-כ

חסד ר מ לא חסת (איכר נ כב) רוסדם על חזרם
החסדיםורמ"ח הגכורוה
קל ק-כ
טיטז

ע'-רנסים שעשה רשי-חלישראל כחודשממן למעלר
סררך רסכע שעלה לכל רצולם הנהגה השי-ת
משא-כ כשנדגר הסכעיתלא נתאמה שק ההשנוא -צר
דכיס בחורש אדרשריד כררך רסכע הד רושו
שייש
,כיצד סו ) ררוצר קרתקיסו נכסיו 'סע כהן
תז-
יריע שבכלצנין של רשתדלות והריצות בסחור
אדר
ולחלות שהכל כדשנר
קיו

לרתחי
ס-א ח

 4ס-כ 4

רא

פס

פכואר כבמזכי הארע-ל שהחדורים הם בכהעתאיברי
הראש ,ואדד הוא שזהקיטםששיא חושהיי
ם ולכן
גד היואלים עריכי ואסויר שע" נצאוה הנס כעיר
נקרא ש8םכורם הגושסים ר)מכנים לחדשרוים
ט-א-ט

 4ס=

שחר שחוששייח לאנפגם כיכ כחס-א אדהיר,ולכן
במשיח שיתגלה כ-ב נאמר כו פצולם ,ש 9,הריח

מףימתתר ובה=ןהמ
ןתה=)מ=
ק ד  %נמץ עצ מן  9חצם (מסת

סקש=תק*ו"תףומח=א
מאשמא9ש"

=

)

מט לאא

 4ס=

4א ס-דב

ט"-
כ  )1אק
מאיודן חעםחןח-א( אמק1ש
י
ל
ח"יס שלום באחיד בחד קמ מ ל=9ו

שק שמס מ מ9ף וסר מטר
רם אץ
*עע*ה בשז שמ
מו
ה=םל ך"ח

*

מחטר -ב' שנקל הקודש
סשה לפר ר,כ-ה כטף
מאן "מ שעי )
מיבכי ומשא עפץ המובא
אל
חוזם קרן ישראל א-
סרוסיו-ל (פון-ח הב נ רסס-ס שר רפנים רוא
המעלר הפלוח ושראל חד נעושה עץ כלזיבת הדעה
של משר כתלמידי חכמיםוכיכוב הצדקה
קיאקי
א ס-א-כ
ס-ב-ר-א

ביאורבמדיש(ויטומא תקוא-נ) אסר מוקה לרקת-ר
ודך כשם ששו
נחחמ טת,עי מן אל
ח"4ו9ע",שן כך ב%
שער מת ושק להם ,חלש
מקוו ש ו מ ו
ש-פר
שד' מחר שקיץ לפס

אים

שם יקףייק חע"ילי"יש" %,מ="ל
ממץ שש ווו
מחל

==

תטש :תאנ"" רתח של כ"מ

שסר זלם לה=ח

ט=-ץ"
ק

רשש ומש ו4

"9

4מ%ץץ

תרבא"מ א א ת ש  %י  ( % %ח ח ל ,
ע א ק ש ם  1ע * מ  %א כ יתד ש ק ק
רם=סממ ה חלמיהף,9
ש -מ ש ת ט ל  9ו ק קעו 1מד= %קש
חד מ ש ד=ע
כאיאררי"
מ9י
ל
המדרש דצ-
פממיח פדה כחש שניאץ ומב
כהסכר לסדשת"ד ה ליוק פרשית דש 4ומקשר אח
זה לסה שאמר אחשהזש לכפתר ער חצי רמליהו
ינוק לך שלא רצד שגריד כהעה מלכוח שמ1
משר בתעת
שליסר ר-נו כא' עכודד כמס-נ

-

שי

יאי

ע-שנר לרתקשר
היעת שענץ זדמהעויד באוראל ככל
סלטות שגךס שלימה חד
ברתיקותיוצושחץ:4ל
הסעס לקו-אח רפרשה הזאת כחודש אדר כי בחודש
רזה קימו וקבלו הירח-ם מחדש קרה-ח מאשכר

עיי

במסאית נפש
טיב-ר-נ

4בינ

ס-א-כ

רנ-ל ,חגחופא תשא נ) שלכל
הכאפו"סרהענויסשף לברסורםיגשי
רים לסעלר וכשנתבטל כח ה41ך
של ראומה לסצלד נפסק תעת ראומה למסד סמא-כ
חלק ישראל אין לרם שר רק שכינת בוזו ית-ש
הוא רגקרא עס
יבו-י חד ענץ גלות רשכער כב-כול
ראש
התסלוד עם באראל בגלתכם כק השננתז הד המיץ

נ32י

צ

תוכןהענינים ,ח"ב

הקב-ר למשךכי בכל זמן הגלוח כאילו עתך שומר
תזקף את רא9ע ופובסלץ הגדרות
ס"ת-דוד
פלג קלך טיא-כ

ביאור מאמר תזיל (ירושלמי שקלים
שואקשד משה כנוצות שקלים ער שהרטרו רקב-ר
מסבצ של אש ומבאר לפי רגם (חעמח ח ) אץ
הבזיכה שירד על רון המנף .ודמעם כי כל מנץ
ומפקר הוא צמצום כה" גכודד ופתע רברבה משא-כ
המנץ אשר פקד עפ" נהור שדוא סוד הדעת הש בו
ברכה ומפתיח רשקלליזע איש כופר נפ 19רוא סוד
פ-א ה-ר)

סדיק הנפש
מ-כ-ד-ר

קלי

קלד טיא-ב

ביאור רגמ' (מהילר ע ) גלף הרוע ריר לפס הקב-ר
שעתיד רסן לשקול שקלען על ישראל ע-כ הקדים
הקב-ר שקלי ישראל בארר ואם כי אז שלא היד
המקדש ולא דיה מצוח שקלים כפועל עם כל זד
סזשב האמירר ורזכירד מה שישראל קורץ באדר פר'
שקליםכאילושוקליםכבית רמקי 9ודןריו לישזער
לבטל שקלי המן בהתצהעזהי-ג מרזת ררחסש
ע-
הגואלים מרדכי ואטהר שמספרם י-ג פעמים ע-ב
הסולר למנץ חתקליו הה נרמז רנכי,ע כודוא -ג-
ע-ב שרמז עמד לתחמץ שממט יצא חוטר כ'גואלים
הניל וכן ככל שנה כימי גלותעו .זכרון השקלים
בחורש רזה רמהלנצנץ לערץלועיר'
קלך קלד ס-א-כ

סהךד-ו

ביאור באריכות בצנץ סוד רכירור לפי דידוע שכל
רצועים ראדארים רם מג קליפות הסמאות ודעכתם
הסותרים תפש רברסףח בארס רישראלי רם מקליפת
ענד ומסביר,כילפעסיס 'שניצוץ כדבר אסודייבול
לדתכרר והשי-ח מזמץ שתפול החחיכר ראסח-ד
ע-בטל וכן לריפך בחלק הרע מקליפתעיד
כריחר והת
כשיש כר ניצוץ שאץיכרל לרחעלות יארע כה אחת
מרטריסותיחת כד' שלא יאכל ממנד ישראל ולפי-ז
שכאר הגס (ככתובת ב ) כהקנתזמן רנישואץ וסשץ
נשואי אלתור כעס רחמיקף הד טץ מחצית השקל
שיימר לר הזעו סוד הבידור שמגה לבררולהיים
חלקרכיב

שיי

מ-כ-ד-ז

ט"-ב

בישר רגמ (ברכות  )1חשבלער"ח מצוה תאם ולא
עשאר מעלר עלץ רכחובכאילו עשבה כן אסכימי

הגלוחשאי אפשרלכן ל11קול וע-י קריאתה פרווה ח
נחשב לפי ר כאילו שקלע לכפרעלנפשיתימ
מ-כ-ר-ח
קל ,ט-א כ

ביאור עפ-י קבלה שענץ רשקליס בא לחיקץ חטא
ארר-ר שחטא בצץ דדצת הד מנשדע-י משד רכש
צ-ר 19שמהו משד הדעח וככל 9עה בקריאת פר
שקליםיש החעוררוה רדעת מבחינת משה ודוא נקרא
וקיפח ראש
מ-כ ד-ט

ב"-

קלו ס-ב קלח ס-א

יצר-ד הסחלכ 9כמצוות,ויזין דטעוח שדיר
בחסא רעגל
מ-כ

לבנ-

קלח ט-א-כ קלח ט-א

ביאור בפשק(חרלים עריא)וכלקתיתכעיס אגדע
מ-כ-א

יקטקטכ2ך

קלח ס-א

ביאור רמצוח שקלים על חטא מכירתיסף שדוא סור
הבסיח ע-כ"ש בפ זו  1שמוח רף-ר בגיסם יוסף

קלח ט-א-ב

מ-כ'-כ

כיאור כפשק (שניח ל-יג) זר יהנו וגו לסי דברי
הרה-ק מלוכלץ שקויאח פרחח שקלים לכד יחשב
להם לנחתריחקכלו הועם מה נתאמר בלשץ"ע-מי
קלח טיב

מ-ב ע

כיאור כפסוק כי תשא אח ראש בנ" לפי פירות
רחרגום שמעורגם חושכן כנ" שאץ שףלמספין

קלט ט-א

מ-ב-ד

ביאור בפסוק (שמוח ל-מז) ורץלכויישראל לנשרץ
לסי רמובא בזורר שצריך הארם כמפלחו לפרש רבדיו
לסוכר
קלס ט-ב

מ-כ-סז

חשא-א)כי תשא ראש
ביאור בפנדקחא (פס-ר
כנ" .ילמדנו רבע כמרפ-
פעמים כציור תושמץ אח
הלשכר כך שע כהשלשה פרקים כשנר ובסוף רסיסן
שם ומה ריחה כסרחם זה כפרח שקליםלפיביאויים
9נכתבז לשל ושועכאן ואץמדית בלא חידות
ט ט-בשט ס-ב
קי
מ-מת

ביאור בפסיקתא הג-ל (סוף סף=)

א-ר מאיד נטל

הקב"ה מטבע של א 9ואמרלו זה יחם וכך שביבר

שדכעיסודו נעגל שנוצרע-י ראש בו ברבר בסטכע
של אשידיה לרם כפרר העץ פסח וספירר
ק 0ט-ב ק 0ט-א ב
מ-ב-יט

(פר' חשא נר) מאי כל העוכר על
ביאור כזרר
חיצי
על פקודי רמאדי'ר
דא הוא 10ק
הפקודים אלא
י
כ
ע
י
וגו מכאר חיקץלמי שעבר עלמצ"ח רשם תקדשת'
כתו-ךבו-יהו-ךגי ז-ר תא-חיערן בפרם
קם ט-ב

מ-כ-נ

מחטר-ג "*ניני

פר' זכור ומדרת עטלק

אמרו ישראל

ביאור במובא בפרקי רר-א (פס-ר)
למשר כחוב אחר אומר זכור אח עםישיב
ת לקדשו
זנו אמר להם
וכא-א זכור אח אשר עשר לך
זד זכור לשמור ולקדש רשבת הה זכור לרשמיר
מאכרזרעיחלן ומכמר משץ מלחמת עמלק שהוא
מדעת רסס-א המהקוסם עליע בכל יור ,וכבגולד
להנצל מזר ע" זכירתיע כדעת רקדושה .להתחזק
ירתגכר על מעשר עמלק וכן כזכירת יום הנחפז
שדוא סם הדעת רקדושהיהוסף לע כח קדו9ח שכת
לרשפים לע חסריםטוביםורחמים
קרא קמכ ס-א-כ
מיג ד-א

רוי

כיאור כמובא בפרקי דד-א (9מ-ר)זכור את ח11רעולז
לך עמלק משל למלך ונף וכנאמר בשנעאל-א (סףר)

הדומע שאול אח רעם שפקדם בטלאים ומבאר משץ
איסור יחקירד בצמק האמתה וק הציקר לדחתך
ראמתר בקבלה שהיאכירחיה לנו כקבלה סדשובהג
ובפי שכחס ריטב-ץ (שד הווים ס-כ) שרשר במדהת
ספרר שרחוקיים באמתה המירו בכודסביים זעם.
חעשים וקלי דעת שהיהב להם אסתר מצדריכלה
כלבד קרשו אח רשם רנכנן
מ"ג-ריב

קרב קסם טיא א ב

ביאור במרכש חגחומא (חרא-ד) זמד אשר עשד לך

עמלק כי מחר אתחר אח וכך עמלק שיק שחו
זכירזח רוו זרירץ ברם אם עשיתם כך תריו כוץ של
אב-,רם ובו ומבאר ש19ץ קלשה עמלק הוא הרעת
היע אמועח כתבות וחכמה חיצתעח מהדצת הס-א
החוסר
וכששו נעשה את המוטל עליע
אשרלהג
יך ממלק,
ירנכיר רדעח לקרושה העכור
שורנל
ממילא יצזור לע רקב-ר רקים בי סחר אפתר זכר
עמלק

ס-ני-ם

קוס :קפד ט-א-ב

ביאור במדרש (שמו"ר סכ-רא)יבא עמלק רדא ושש
ולא תזחו
דכהיכ (אעב-ג-כו) לא שלשד ולא
שכארוגז שזד סרכוז על הד מלכיתועל פרעה מלך
י'מלכויזח
מצז-ם וצריך להבק ד"9בוח בץ הגלותב
שקמח-
כסד
לגירת פרעה ולביאה עמלק ומנאר אח זד
עפ-
הקדסוח כצנץ ר מיתותכיח ושדץ ר מיתוא לא
ו ולפ' דברי רר-מ-צ מ9אע ששודנו עמלק כלול
בוי
ומסביר
מר סיטדץ הממדחס על ר מיועתכיח
ששיכוח לכל דג-לכי גלוח מצרים ריה גלוח ובושם
לכל רר'גלויות .ושדר'גלויות נווו לתקן הפגם כ49ם
הנכבד של ר אוחזות .ואץ ה שלם ער ערמתה זרעו
של עסלק

יץ

יץ

מ-י-ד-ר

לוזר קמנ ס ב

כיאורהגמ'(מגילהז) שלחה אסתרלחרמים,כתכתי

לדורות וכו שכוחשה היחה להוסיף צנץמדיח צמלק
פעם ר' בספר על רג פעמיםיכבר נסחבו אחר כפ
שלח וב בפ כי חנא ודג כשמואל-א (פטיו) וכזה
עיר סציאוח שיתבטל כח הר קליפוח רנרמרן כוום
עמלק ועמן (מגילר לב ).שואלץ ודמהוץ כהלכות
הפסח קוהםלפוגו שלש-שים
מ 1-דיר

קמו קמח ט-א-ב

ביאור בפסוק (דברים כה-ה) זכור אח אשר עשה לך
עמלק כדרך בצאתכם ממצדים וטכארכיבסצריס הע
מעשר עמלק שו כגא
כנץ בכחעת גלוח רדעת,
ו-9ומכאר הגמ (שכת פח)
בצוה-ר ככחעתגלוחהשיות
כשעת מ-ח כפה עליהן הר כגעית .אעפ-כ הדוד
קכלורבימי אחשורוש ומכארכי עוץ רסכ"לה הוא
רמז למיסף הדצת וכצאת ישראל ממצרים היו רומץ
בקטן שסולר שעל כל דון צריך להכריתו ולכן בפר
עלידן רר אכל מאז תן לינה ש-דכי ואשדו צון
חתק-ס שמם ,שוד קנטור המקוד ובחשוכה ותפלה
וטהרהבמימי הדעת כרע למצב שליהטתם היתהאויד
ע הודד שק'7להוכו-גתשימד ובנגש חפעד
מץ-ד-ו

קמח קמח ס-א-כ

ביאור בפסוק (שטוח ט-ח) יבא ומוש ףלחם עם
ישראל ברבידים .שההינד מלמדח אותע בזה לכל
ינבא רארסלדפיך ק-ם כשודד ומצות והמעם שנסמך
שלפגעיםלהמתיק כח הגכוהוח
ףהינהגםלשי

ק8מ ס"א
מ-נ-ז
בפהומא וק
נשץרחייםלוכור מעשהשמלק.
פעם אחת כשנר מקיא-כ ההיוכ לא תווכח כלב הוא
בכל

ים

מ-נ-ח

9יזטי

קרס ט-ח-כ

כיאורבפסיקותי (פי"כ-ע) אמדו חסדאלל"מרקב-ה.

אמרח לע העוכורים מעמלקוכו' אילהו~כ-ר,כיד
כזמן שאחם קורץ פף צמלק מעלה אםצליכםכאילו
5חע ש8ו
מ"ג

י

ק0ס ט-א

בני

תוכן הענינים ,ח"ב

חנא עמלק מלחם וגו בכפירים ,ודרשו על זה חו-ל
(סנהדרץ קו) על שרפו ייירם מהחורד רשיכוח
לעמלק כוה
קמט שיא

ס-נ"א

כיאור מדרש חנחופא (תצאי) רזנבבך כל הנחשלים
שדיר עמלק חוחך מילוח חורקן וכר שע" מנם
ושנוטחקליפת זכו-כ ריא קליפח עמלק

רברבי

קמס ס-ב

מ-נ-יב

י"ט"טכ~ך

כיאור במצתת מתיח עמלקשיחשכקלג מיוח ממנק
חף-ג במחשכד כדבור ובמעשרשיי-ז נתבטלשיצור
קומה רטט-א חב-ד חג-ח נרי-ע דסס-א וטעם מר
סעצ2אינו כמצודזו בטחו4כה
קמס ט-בקו ס-ח
מ-גינ
כיאור בפסיקתא (פי-ב"א) זכר צדיק לכרכר אר-ל
כשארקב-ר מזכיך לצדיק מזכירו לטיבר ואח הרקוע
ליער וזר עמלק וכר ומבאר הענק כי כמו שדצדיק
שר1יח חלמה-ם בעוד-ז חר-ז שסחוהץו דובבות כקבר
ושסיפק לו שכר גם בודתצ ככר בעוד-כ כן אצל

טו* 9פ*הטן להרעלישרחל ומצוארכי המןה"נ

כוחו מהנחש הקרמתי שפיהר לאכול מעז רדזמזוהוא
גרם שיאכלו ועזראל מסעודהו של אהשורוש וע-ז
נתחיבו זדקביה הקרים ר1ס שריקהפיל הפור לאוד
וכו ועלר כידו הפרש אדר הוא כת" ההוטסיאש
הריח שלא נפנם כאסא אדר-ר וע-י ב הגואלים
מרדכי ואסתרהגקראיס ע-שבשמים שזר לחושרריח
נתבטל רצר הצוררמשיאלקימים לעד
ס-א-ב
סיר ח
קנב קני
המכונן
כיאור נוסף ע-ש קריאתהצויד פורים
עפ-
ט זה אחר
שג ברכות נאסרו במעשה בראשותג ימי
זה עם ר ברבר לדגים יום  1לארם כעם ד כרכה
לשכות חומן רצה למשמיד את עיקר האדם המבורך
ה"נו ישראל ו1ד פעל השי-ה שנפל הגורל על קם
דאקלע בשנת כנאר רריא ובנכוח ג
י-ג באדי
רמכורכים ארר מזל דגים ושבח ישראל רמבודכים
נתחסלה מהשבח פרעה
ק4ג טיב ק2ג

מ-ד-ב

כיאורנוסף להזיל עפ" ר1מובא בסידור רשרש-ז(שיר

הרקדנים כל פעולתידם הרעים וכלמהים שרעמידו
כהיתש כעוד-ז הםליעץ שאמיר אחריסגיהם לשנשם
ע-ז וכל המאורעות שיודע לישראל ער ביאת מסרח
'ש לעמלק חלק כון יחוסף לו ינק ואנחר עד כי
יסחר שמו מתחת רשמיט וכיום הרואיהיה ה אחד

הפורים) בטעם רקרבן ביוד-כ עפץ הגורל כ' גורל
רוא מכ 4טעם ובחירה לעוררולהזכי ארבתישראל
יגים תה פעל
אפי כשאעם רגתים להצילם מהסקסד
רשי-ח שהעלד בלב המן לדפיל פור ועי-ז איחער
עובדא לעילא לדזכרח ריצק מכלי טעם דהנה הפור
רוא שורש הנסויסודריש,וער
קנו ט-ב9י ט-א כ
נ

כיאור בפסיקתא,פי-בסימן ב) שאמר רקב-ד
אם מצוד לכם שתרעמעכירים שחיט זגרתוה ומלבבונא-
ר
שדקר-ח נשריג חת העולם כזרתי הורגות הגרגר
ניסית רניגרח לכל באי עולם ודנרגר טכצית
שנסתרח מכנ-א רסוד רתורד ליןע ולרוויע שרגל
ברשגחרעליונר ושבמצריםריו כגלוחהישחושייקוה
רנטיט ובס-ת חח-ע
באסתר ויפריע רוקב-ד
ע-וע"זכירהמעורה עמלק
לדם שנם הנדנת רסבעכידז
והקריאר בכל קרה נעשר פחיה עמלקיעה רסס-א
וכחס לאו חיו חסרים לשעבודם של מצרים שהיד
גלוח הדעת
קוא ס-ב קנז ס-ח
ס-נ

עוד טעם רכיע' בקודש שנפל רפור על חודש אדר
שבו משנרעים על רשקליס שבאים לכפר על ושדאל

ושמו אחד
מ"ג ז

ק9 2א ס"א

=

בפסיקתא (סי-כסי ג )זכורכך פחח ר' חנחומא ובו
(בנזלים לב ס) אל ההעכסוס כפרדאין דבקוגו ענין
זכור בקמץ קותהיה כעל זכרך כמתהך את כל אורר

נושד

קוא ס-בקום ט-א

ס-נ טז

כפסיקתא (פי-כ ס" ד')וכור 816ק ר'חנחימאבירבי
זהו שאפר הכחיב (תהדק קט-יד) מכר עהן אכוהץ
אל ד וחטאה אמו אל חטאת וצץ שנרירשדישתיבת
"ף
דת *טת ש
דמ*ף"  9ט
תרז תיש
ט"מ 9תדט על
 4שש ק ש ס
תטש ח
ט ח ה " %ר"ו א ק פכח  4 %ף
דח א  %עשה

=שהי"שי %חי

י
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י

ת =ח" עתק
טיםראלרטיה חפזתי
ירעעצשי4ח דטח עלני
קגכ ס-כו4כ ט-א ס-כ
 .נ ש2-

מאמר -ד'יקר הפורום
לרה גשדשר קריאה שם החג הזה סכלהכנוגדים
ניאו
יאים ע-ש הנס,וכאןקראו שם המושדפורים ע-ש
שנקר

מ-י

גם כעת נלוחס

קיר

מ-ד ד

ט-בקור ס-א

טעם חמיקו' לקריאת רשם פורים כניל,כי רגורל בא
מקלוח ממח
לרששם הגבורות בחסדים ולכן
לע
וסתנוח לאביתים גמ"ח וצרקרתוש
יי-ו ממתיקים
הנכורוחבחסדים

ס-יי

קור ס-א

מביא מרחיד-א בספר דבש לפ' (אוח פ-ב) פורים
כולל כל ריסים טובים חר נדמו בר-ח פורים רוא
פסח וסוכות ר-ר'ור-כ מוץחויד

מ-י

9י

1

ס-ב

דגם (שנילן

סעם נוסף לקריאת 'ש הפודים

אי  " 1ק ו )
ח ח ת א ת ל י י מ ף ,וממבם

 4ע ץ ע"מ

מי

 %ק מאך

*וחש*
ב*או ש "חש צ ה
מדק ס רק מ
שסורם מרחפלר וא-כ אק עלעו חן ומשפט ו"ף%
רפרל קפץא כלא טעם,דעת

ע -ז

9ר ס-בקם ס-א

מ-י

כחתר מאמר ש-ל 11נ-1מ נרכ) אם כל רנימ-ס 'הר
בסלם 'מי דפח-ם לאא מאחרם מ כל
ועמם קי
המוחם
נחים כבטלש %ר המדם,ע-ל מש".כ 'מ'
א ע"ד לדם כשל וקנץמי הט%לדד קמחה זח%
,

שלעטלק
מ-דח

ג-

קע ס-א כ

מצור נתר החי"א ורכש לפי פ-לס ,שפויש

מתודגפ פחץא שרוסמלשלו מטד
מיר-ס

קחסיב

צא
 9ה *א

 %א

חק ח
חשש קו) % % %ישח ,ו מר =ק
ש
שף" פח מט ה
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ח
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נק
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%ם
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שטס
סדק

 9מזז

י
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סתחהמה=ס"
אש ש א

מחח
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ים"
9ט=

מץ כ

תים  9ק תם טא ק *תל
=ת%=9לירמרט"ימ

מק ו4ס טש

קטי ס-א

מ-רנ

ועל הפורקן

שרוא לשק תרגום נתבאר כבסוכר מ-,
קם ס.א

ס-ד-ד

מר ס1כוזכ לעיל (מ"ר-ר)

ועל הגבורות ביאור
וננפל בכאן כענק עפ-
רמחקת רכונים ודנכורוח
ע-
החסדים
ס-ד ר

ק2ז ט"א*כ

תל החשוצות ביאור עפ" מד שנתבאר לעיל

ם-י-כב כסלו מ-ד-ה ) רחילוק כק עזרד לי(שתוקעיר-

ומתאר הגם (הענית כה ) פעם אחת הוצרך העולם
לגשמים ירדו לדם הגשמים כציות השחר קודם
חפלחם וגר שהישוער באר להם טרם יקר) %וכן בנס
דפוסים שהקר-ח דכין לדם ררפואר קורט לסכר
במעשר רכגחן ותרש ומענק מברים שנכתבו לצל
נטעם קריאתימי דשמט ע-ש הפור שעי-ז היד 9קך
וףשוער ונכפלכאן
סיר-ו

קמ ס-א קדח ס-א

ביאור על רכחוב (אסוזר ד א) וש-דכ'ידע אתכל אופר
נעשד וגו'יצאכויך השץדיזעק ועקה גדולה
יורוקי
ד לבו
הנד מרדכי עק אח כל אשר נעשה תבקי
כטוח שהישופן פוצנה מאה ה6ץל פעולוה ,אכל
אעפי-כ ראר את מאראלחרירם כצרה גהולר ודבק
שדש-י חפז לשמוע צעקתם שרקוליפר לשמים חרו
שבחא רצבורא על כן מצא כתוך העיר הצעק זעקר
גדולה ומרה ונעמס רמז לששחץהם שלמרדפי ואושו
עפ" הפשקדו-ל
ס-דז

ין

ס-ח ס-ב

וצל הנפלאהנ צפי המטשר,בכמתןמירעם,
שוייי
ש
רג
היתהסוף למאת,אןפלא"םוהיזורןלנקושחמלז

בסבה
פ,ז-ח

 "9ס-ביס

ס"ש

321י

צב

תוכן הענינים ,ח"ב

תל רמלתמות שמכהנה למלתסה מצוה יש גורסע
על רנתמות .וביאחץביודפת לעכר

קנס ס-א

מ-ד-ס

שעשית לאבוהעובימים ההם נתבארלעיל מ-ר-ת
קנס ס-ב
מ-ד-י

בענק ששד רלשתות כנוסח ררוראה ננד ר מלכףות
תלות מצרים ומלתמת 11ג ומגוג
קנס ס-ב
מיד יא

בימי 5ידכ' ר-ת מ-ב כמבואר בתנוכר מ-ר-י שכל
הנסים נעשים שם מ-ב
ע-
קנס ט-ב
מ-ד יב
הסבר כקייאת שם רגיל רזה מרדכי כי מאז
שנתכסלו כהרי כרתר ומלכות נשאר העולם קיט רק
רתורד שעסק בד מרדכ' היד
על עמוד רתורד
וע-א עמלק שנרמז במ-ר תעשו
מסדר את אשר טימ
ושראל דרו-ר עתד נרמז כשמו
קנס ס-ב שם ס-א ב
מ-ד '1

מעט נשד לקריאת שמומידכ.
ההנדל שיש בק
מרת רתסר רוע דבר
מרת רתסד למרת רב חסר כי עפ-
רעולר על רלכ לישאל ורב תסר הוא כשנותן בחסר
דבר שלא עלד על רלב ושמו היה מרדכ' כגימ רב
חסד לרתחסד בדבר שלא עלר על לב לישאל ודוא
ריד מפתת לעורר מרת רב תסר
קנס ס-א קם ס-א ב
ס-ר 'ד
מעם נוסר בקייאח
פצ"ט.ב)נמירי ראק עמלקנופל אלא
המדוש

שמו מרדכי איש ימעי עפ'-

כידכניוב"
כסד
ישל רחל
מ-ד סו

קס ס-ב

זמניקייאת רמגילר ר ימים בדן ק-כ שעות כנגר ק-כ
ימים שדיר משרע-ר בררסיני לקבל רתורד ובפונים
קיטו מר שקבלו כבר במעי
קס ס-א

מ-ז-א

עוד סעם לק-כ שעות קריאת רמגילר לבעבור שרפו
ידייט מן רתורד ,שקכלר משד בק-כ 'מים) נישבר
עמלק ודן ר ום קבלוד מתרת בזמן שיצא לאוד
טפילת אסתר
קס ס-א

מ-ו-ב

ביאור בפסוק ומרדכי לא יכרע ולא ישתתור ואסתר

ג-ב)
ס-ונ

קס ס-א

וצומו על' וגו שלשתימים רסבר כרעע התענית של
ג ימים כייש ברן ע-ב שעות לעוור מרת התטר וג
מרדכי ואסחר
ימים רטל-ו רףו-ת

מ-רי

סני

ק 0ס-ב

כיאור בפסוק ףאמר רמלך לתכמיס עדעי דעתנים
,אסתר א'-ג) ביאור בפסוק ועשרת אלפים ככר כסף
,שס ג-ס) וביאור רגם ,בהילר יא) בקום עלים אדם
%א מלך כי מלכות ככל מבתר לזהב ומלכות סדי
ופרס מכתר לכסף ויודעי רעיתים ריו יח-עים זמן
שלימת רמלכועת תה מה שצוה מרדכי לספר לאסתר
את פרשת רבסף

מ-רד

יעטץטכך

ק 0ס-א קמא ס-א-נ

ביאור הפסוקים וכל עבד' הטלך כורעים ומשתתףם
להמן ומרדכי לא יכרע וגר כי רגיר לרם אשר הוא
יהחץ כ' שורש נשמת מרדכי מבתעת עולם רנסהר
וצייכיט למיקס מקטיה וחלילר שיקום רוא מקמיר
סטראבירוא
קסא ס-א קסא ס-א ב
ס-דו

ביאור בפסוקים ותאמר אסחרלך כנוס את כלרידויים
וצומועלי  111ובכן אבא אל רמלך שלא כרת .ףעכר
סרדכי מעש ככל אשר צוחר אסתר  -1סו) ריוח
שאסוד לרהענוח
והצום תל כע-ס ראשק של פסת
ובפרס לבטל רמצות שלליל רסרר וזר שלא כרת דק
נבואה בבחינה רוראת שעה ולכן ונעבור
זד ריד
ע-מצות התג ככל אשר צותה עליו אעתר
תידכי על
ע-
נכואר
מ-וק
קסא ס-ב קסכ ס-א

ביאור המדרש ,שורטט קו-ר) זכרני ר ברצת עמך,
אמר דוד רבה-ע כשתעשה רישזער
מרדכ' זכרנ'
ובו ומעורר ,כ' בפיוס קלסר רקלירע-
לפחים
דילג על ברכת את צמת רוד ומבאר כ
מרשסרדייתירתינוקת
רוד לרזכירו כנס של סורים כי כסא רוד ומלכוהו
חלף במחית עמלק
ס-כ
מ-רטז
קסי

ביאור נוסף בפסוק ףאמרו לו וגו כ' נטול תפול
לפניו ,אסחר ו'-ג)
קפד ס-א מ"ב
ממיסו-ב

מאמר ז' -דודנןטיש
ביאור כגמרא ,מקילר 'גן עד-פ ישעה וא'! נצרותיה
לטוב רב אמר שדאכילד מאכל ירודי ושמואל 744
קילע
ור עחנן אסךזרעתיס ושכאר לרעת רב
רחמו-
גומר שדזד
'רנו דקר-ת שלא לאכול דברים ממאיס
שרם מסמסמש את רלב לכל רכל האיט להתימנן
רעלר רשי-ח כלבו
בדעתו במושכלות ובר
לשנות את אסתר לטוב ולראכילר מאכלידותילרגכיר
אצלר רעת דקדושה הה יש לרטז ככוונת מרדכי
שדיר מהלך לפנ' חצר בית הנעבט לדע-ת אחשוים

ףדי בימי אתשורוש רמולך מרחץ וער בוש שבע
ועשייס ומאר מדער ומבאר את רענק על המספר
רזר עפ '.דברי ררד-ק מברדיטשוב זצלר-ר בי
המספר רזד מורד על תקצבך עילאה ובזר שכאר
רמררש ,ב-ר פגז-ג) ר עקיבא ריד יושב ודודת
והצבור שאנמנם ,ביקש לעוררן אמר מר ראחד אסתר
שתמלוך על קב-זמיינונך אלא חבא אסתר בת טהר
של שרד שדיתך קכ.ז שער ותמלוך על קכ-ז מדעות
וטעם למצוות משלות מנות איש נרעדו

אסחר

קרב קטב ס-א-ב קסנ ס-א

ס-ז א

מ-רח

ביאור בפסוק ותוסר אסחר ותדבר וגו לרעביר רעת
המן ראגגי ,אסחר ת-ג) מפני מר נזכר ראגבי
לאתר תליתו עפ '-חקירת רחיד"א כמעט רבקשד

יק

הנ-ל

ס-רם

קסנ ס-א כ

רסבר למר תקנו למוקפץזמן מיוחדיום ס-ולקייאת

רמג'לר וברבי' רר-ן שכחב שרזו לחח כבוד
לאר-
שדיתר תורבד אז
מ"רי

קסג ס*נקסג ס"א

ובבזר לא שלתו אתירם ,שס ס ') רסעם משום ראין
נרניס ממעשר נסים
מ-ריס

קפג

טנא

ביאור בפסוק ףגידו להטן לראות היעמרורכיי מרדנ'
כ' רגיר לרט אשר רוא יהודי,שט ג-ר),לפי רמובא
,ככסא-דור) לההיד-א כשט ררם-ז ,בי מרדכיויץ:
גלגול יעקב ודמן גלגולעשי וצל שדשתתוד יעקב
לעשו רמזרך מרדכי לתקן זד
9לא קם ולא זע
ע-
מסני המן
ק5ג ס-ב
ס-ריב

ביאור בפס הנ-ל כי סרדכי נקרא איש יסעיושגימע
אבי שכסו לא רשתחוד לעשו

מ-ו.נ

קרי

ס-א

כישור רפטוק שאמרולו אט מזרערידויים מרדכי תר
לא תוכללובינפול תפוללפניו ,שםו-יג)
מ-רנן

קסי

ס-א

ביאור בפסוק הנ"לכי רגיד לרט אשר רואידויי לפי
י סדר 4,-אלקבץ ,כ' מרדכי לא רצה להשואתיות
יכי
ימסור עבטו עק-ר לכפר על כנ" שכשתתוו לצלם
גיסי נכוברנצר
מ-ו סו

קסד ס-א

יהתי

קסי

ס-א ס-ב

מבאר בפלוגתא רגיל רעת שמואל קרל' רחזייי
שדקר-ת נתן כלב אחשזרוש לראכיל את אטור קדל'
רתזירי לרודות על ענק רנרצר אשרידיד תדר הפצר
עמלק סזוצ ע 19לםחכל לסו והחן כיח המן ביד
אן

י-4

מ-רב

ס-א ס-ב

מנהר בפלוגהא רגיל רעת ר'יהל שדאכילה זרעתים
כרע דעואל תעיא מישאל כמדיד שאכלוזרעת"ם והת
סטלגים רוד-קודיה בדם בת לעטןבדיכל הטלך ,וק
באסתר ומסביר ויכולם למרו סכרתם כגדרךשיוד
נגר מירה רחויטבכדי לכפרעוץ
מ-דב

ביאור רמסורד ב על הטמר

קמר ס-ב

תר  -ודמן נופל ש

המסר ואידך  -יתחזק ישראל
ףשכ ועכךל הטס"
כשדמן על המסר אז משהזקישראל

נתי

קסי
מ-זי
ביאור רגמ ,שבת פת) ףתיצבוכתחזית רדד מלמר
שכפר עלידס הרכגיגית.מכאן מודעא רכש לאודיהא
וקבלו
אעפי-כ הדדקיכלורכינר אחשורוששניקיני
סיב קנה חיא

ושכאר לטה נענשו על שעכרו על ואזורה ער ימי
אתשורז ,9הלאהיר להם מודעא וכן לסת דוקאכיט'
אתעירושהיד קיכלוהו ,הלא היה להם הרכה נסע
במשךהזמן הזד

ס-ו-ד

נסר ס-א-כ

מביא מרהיד-א ,רבוא לפי א-ג) בשם הר-ח יטל
שאסתר דיתד גלטל יעלודם ,גלגול סיסרא ושךהס
נאוונולהציל את ישראל
ס-ו-ז

ק 4ס-א

רמזעל רגיל אצל אבוק-ש אביע כסטוק,בראשיהכא-
לג) שסע 4ש-לוכגיסיסיעתא) בבאר שבע
מ-ז ח

קפו ס-ב

ריי

תוכן הענינים ,ח"ב

א א

מביא עור כשם רגיל שאסתר ריתר נלנול תוה ורמן
ריר מכה'נת רנתש שפיתה לחוד ורכיא מיתר לעולם
וכן ריתר עצהו כמשתה אתשורוש להכשיל אתישיאל
במאכלות אסורותלרביאעלידם מיתה
קטו ט-כ
ס-ז ט

מבאר עם '-רכרי רתיר-א מררכ' ריר נלנול יעקב
ויעקב נלנול ארר-ר וכתט"א ארר-ר לא נפנס תוש
רריתע.כ ררית ריר מתוק למרדכי ונם ריר נקרא מר
ררור ע-כ והעק ועקר וכו שרקול 'סר לבשמים
ורטעם מר לרמן שסיתר הנחש את חור לתוש רטעם
קסו ט-ב קסו ט-א
ס-ז
ענין מר שאומיים כדודאר ואתר ברחמיך דרכים
למרות שזכו לראות כנקמר כאויכירם אינם תולים
כזכוהם רק בתגבורתמיד-ר

קסו ט-א ט-ב

ס-ד א

מאמר -ח'

רטעם למשלות כ מנות לאיש אתר לפ מר שנתבאר
לעיל מ-ו ת
ס-ח א

קסו ט-א

יעטעטכנר

טעם למר תקנו כשרות מנות ומחגות לאביונים לס'
מד שנתבארלעיל מ-ז-ר ונכפל כאן
קסו קסז ט-א ב
ס-ח כ
מאמר -ט' משתה ושמחה

טעמים למנרנ ישראל וערר ריא לשנות רמלכוקים

כפויים
ס.ט א

קסז ט-א

טעם מר שנרגז לשנות רמלכושים כפוריםלזכרון רנס
ורפלא שרתנוסס הש-י עם מרדכי ואסתר שנתלבשו
כמלבושייקר רותנים מר שלובשין הצדיקים כנ-ע
קסז ט-כקסז ט-א ב
ס.ט ב

מאמר-י' דרחחים
לפר' פרה

זאת חוקת דתורר אשר צוה ר לאמר ,כמדבר יט ב)

מרראר לרכין למר נאמרר רמצור רואת מתוקר ררי
נס כמצור זו יש טעמיםכאוצי' רמקוכלים ונם לפי
המשט מביא רש '-טעם מסי ר משר רדרסק ומבאר
את רענין עס '-דכד' כעל רתובת רלכבות ,שער
עכודח א פ-תן ןריריצה ובחירר שיירם מוברחים

צג

עפ-י ההורה ות-א להשיג בשכל מציאות שניהם רץ
להאמע אמתת אמן בשנצים (גאם תשחל למה לח
הש-י בשכלנו תנץ זה כי בנאמת לגו) שאילו
הוריי

היר זר לשובתינו ריר מודועליו
 .אלא עלכרזיך אע
המושכלרזה לטוסתנוולפיכך לא הודיעה רץ להחמץ
אמונם החצרה ועפ-י רקרמה ך הוא שחר
כור
ענץ פרך
עפ-ארומר שריח באהלכפר עלצעימל וטז
שכר ועבשוגומת הוירף שתקנולנו דעכה-ג וצרן קל
ותומר ומבאר רפרופה (נ)-אסרת סו-ח) מה שחמר
אבררם מה תתז ליואנכי הנלךעתידיובן משק ביאי
רוא אליעזר שאותה רתרקר רוא יסוד מוסר לכל

היערר
מא א

קסז ס"איכ קע טיס

ביאור רססיקתא,סם-ר ס'-ר-א)ברין אם מותר לקחת
פרר ארומר מהנף שיש כזר מחלוקת בק כב' אלסטר
והחכמים מפני שרגוים חשביםעל העכירותולהתסיס
את ישראל ומבאר הענק כסלסולאראוייתאכאריכות
ורכריפי חכם חן
ס-

ב

קע ט-א ט-ב קעא

