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והואליקוטי בתרליקוטי ,קובץ תורותיו ואמרותיו של

כ"ק הרב הגאון קודש הקדשיםציס"ע אספקלריא המאירה ברזאיקירא
פאר הדור מאור הגולה מאד נעלה לאות ופלא אור צח ונערב איש אלקים
אדונינוטורינוורבינו

מרןקטיטדץ שאירא

זי"עועכ"י

אבדק"ק מונקאטשיע"א

שמקמו מתוך ספרי
בנו כ"ק אדמו"ר בעל דרכי תשובהזי"ע
"י
ונכדו כ"ק אדמו"ר כעל מנחת אלעזרזי"עוועעכ-
יו"ל לקראת שמחתפדיון הבן
של נכד

כ"ק פרן אדמו"ר שליט"א
הילדחיים אלעזרצבינ"י
הרבירומם פישק שי'וא
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התודה והברכהלידידינו האברכים היקרים

שעסקו בהוצאת הספר בכל נפשם
וע"י נתאפשר שיצא דבר נאה ומתוקן בזמן קצר
מו"ה יעקב יצחק כגץנ"י
מו"ה שמחה בונםפאדריגאינ"י
מו"החיים ברוךאיינהרןנ"י
מו"ה יצחק דודמייערנ"י
מו"ה משה אסמרייכערנ"י
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פכתב קודש
פכ"ק פרן אדפו"ר שליפ"א

ב ראבינאוויטש
משה יהודאיי
אבדק"ק מונקאטש
ברוקלץ ,סו יארק

בם"ד .יום ה' למדראנכינתן לסיבם היום ברכה תשנ"ג.
בעידנאדרעוא וחדותא ,במקום מלה שם תהארעדה,הבינותן לפמפם
היום את הברכה אשר תשמעק את שמ"ע שלס"ה,הלאהמהאיפוקשפירי"ן
יצקצק,דכתתורהשלאא"זב"קאדמו"רבעל שם שלמהזיעוב ,4אשרממעם
ז כתייק בתכנותם
קי2טא קאי ,דטובא גנט גוועך צחה ופלא להדפיםיע
ובשלימותם ,הלא המההחיבורים אשרהשאיראחריו ברכה ,ואחר ק-נאבדו
רובם בבלם בימי המלהצצה ,וערער מתרו רקכגצם מהרבה מהני
מעלחתא ,דאתמף משנםאבינו אבוהק ששראל,חהאתמטרי עלידיזרעא
משפירע בוותרה,בולם מבארמים חיתם שאבנום ,ומשער ומשב"רימשב"ר,
להיותם לתפארת במ"מ,ללמדנודרביאמונ"ה ,ואורחות חח"םה2לו"ם.ועתה
שאיסביבעינדוראיבלםנקבצובאולך,ביבלםכעד*תלבשיותקשירםבבלה,
להיותםקשוטיבלה,לשכינתאקד"2א,לאוקמהמעפרא,בהההאעידנאדרעוא
עלאה ,שמחתפדיוןדגןאצלנכד*הילדבנשלקח"םאלעזרצבינ"יבןבניאהובי
כנפזריהה"גהרבר'ירוחםפיצלנ"י,דבזבותההואפורקנאיתפרקוןכגלותאבל
עמהקד"2א,כדכתיב (תהלםנה,ד)פדהבשלו"םנפשימקרב ל4ביברבי"םהיו
עמד*.ותתקבלצלותהקובעותוןדבלביתישראל(עקכרכותח,א)ביברבי"םהיו
עמד* הםהאבותוהאמהותשמודחק תפלהבעדנו(יק מדרש הדוקםשם),ותגלה
כבודמלבותועלנובעגלאובזמןקצב,בביאתמלבאכ"2יחא,במהרהרידןברוב
רחמיווחסדיו.

"
"

הבו"ה בעת שמחה מתל שמחה

מיי

ב ראבינאוויפש
משהיהודא"י

הקדטת הטוציאים יאור
נם"ד

בתודה וקול זמרה ,קול אומרים הודו את ה' ,על שזיכנו
להביא לבית הדפוס ולהוציא לאור עולם את מפר "פדה בשלום",
אשר בו נקבצו ונאספו ליקוט מתורוהיו ואמרותיו של אדונינו
ורבינו רבן של ישראל מרן רבי שלמה שפירא זי"ע ועכ"י
ממונקאטש.

רבינו הקדוש הניח אחריו בכתב ידו כרכים גדולים של
חידושי-תורה ,בנגלה ,בנסתר ובחסידות :שו"ת שם שלמהא ,ב'
כרכים שם שלמה עה"ת ומועדים ,יריעות שלמה על מסכתות
קטנות מ"תתפילין ומזוזה ,שם שלמה על תהלים,טיבקידושיןעל
מסכת קידושין ,הנהות על מפר עבודת כהונה (כוונת ברכת
כהנים) .אולם לא זכינו לאורם,יען שבצוואתו הטהורה הזהיר:

א .בתחלה בימינעוריו קרא את שם חיבוריו על התורה ומועדים בשם "עת
שלום" ,מטעם שבעתם ציוה רבה"ק בעלבני יששכר זי"ע לקרוא את שמו
"שלמה" ,וטעמו ונימוקו כתב "כי שלום ואמתיהיה בימיו" .ורק אחרי-זמן הסב

את שם חיבוריו ל"שם שלמה".

"שלא להדפיס שום חבור מחבורי,כי בעו"ה לאזכיתי לגמור שום
חיבור שיהי' ראוי לדפוס .ועוד יש לי טעם אמתב .ע"כ חלילה
להדפימם"ג.
נרם ,ניצוצי אור מתורתו נשארו לנו לחיות נפשינו ,והם מה
ששיבצורבותינו הקדושים -בנו רבה"קבעלדרכי תשובה/ונכדו
רבה"ק בעל מנחת אלעזר  -בתוך מפריהם הקדושים .דעתם
הקדושה היתה ש"על-פי צוואתו הקדושה הטהורה אמור לנו
להדפים כל חיבוריו בתכונתם השליטותם" ,אבל מותר "להביא
מהם פימקי פרפראות"(חיים ושלום פ' בהעלתך) ,ואדרבה "זכרון
דברים ממפריו תהא חיות נפשינו" (חיים ושלום פ' האזינו),כי
ב .פעם אחת בשבת קודש נודעו לוכי הרבה מכתי"קנגנבו ,והצטער על-זה
מאד ,ובמר לבו אמר אז לבנו רבינו בעל דרכי תשובה ,כי לא יפריע את יום
השבת הזה ויאמר תורה כדרכו ,אבל מכאן ולהבא לא יאמר עוד תורה,כיבודאי
אין רוח המקום נוחההימנו,ועל-כן נעלמוהכתבי-יד .באותו שבועהביאוציידים
לבית א' מאנ"ש אשר מצאו סמוך להנהר הכחי"ק והכירם ,והביאםלרבינו ,וחרב
שמחתו מאד .ורבינו בעל דרכי תשובה אמרסייען שבשעה שאמר שלא יאמר
תורה (כנ"ל) לא אמר "בלי-נדר" לכן לא רצה שידפיסו הכתי"ק שלו ,ושזהו
ה"טעם אטה" שכתב בצוואתו(עי' בסדר שנה האחרונה אות ק"לעמ'צ"ז

בהג"ה).

ג .כאשר הזכירו לפני הרה"ק משינאווא זי"ע מענין הצוואה לבלתי הדפיס
חיבוריו ,אמר על זה "הלא כמוזר יחשבאצלי אםבניוצריכין לקחם בזהדברינו
שלא להדפיס חיבורים גדולים ועמוקים אשר רבים יאותו לאורם ,ובפרט אם לא
צוה לגונזם עמו ונשארו הכתבים תחתיד בניהם בודאייש צד היתר לשנות את
דבריו ,וגדולה מזה מקובל בידינו מרבינו הקדוש ר' חחם וויטאלזי"ע אשר על
פי צוואתו גנזו את כתבי הקודש שלו באדמת משכן כבודו ,ואחר כך עשו בנו
ותלמידיו שאלת חלום ולקחו והוציאו הכתבים ,וכל שכן כאן יש סמך ומשען
גדול לסמוך על זה" (עי' בספר בית שלמה מאמר אשכבתי' דרבי אות קעא).

"צוואתו היה רק על חיבוריו בש-יסות" (דברי תורה מהדורא ט'

אות כ"ה) .וראה מה שכתב רבה"ק בעל מנחת אלעזר זי"ע
ב'אקדטות מילין' לספר תפארת בנים לאביו רבה"ק בעל דרכי

תשובהזי"ע ,ש"להביא מדבריו,על-זה לאעלו צוואתאמריו ,כאשר
ראינו נםבחייםחיותוהביא אדמו"ר הנאוה"קמדברינו (משו"ת שם
שלמה כת"י) במפר דרכי תשובה ח"א,והמכים לזה ,וקרא והתענג

בכל היום בהם בהספר דרכי תשובה כו".
אחרי שהירבו רבותינו הקדושים להביא מאמרותיוהמהורים בתוך מפריהם,וער שם וזעיר שם ,הורהלנו פ"ק סרן
אדפו"רשיי*"א ללקמ נפזרות ,לחברם יחד בטהרה ,ולמדרםעל
מדר הפרשיות ומךומועדיםוכו'.וכבר אמררבינו הקדוש בעל שם
שלמה בעצמו "במה שכתוב (משליו ,כד)כינר מצוה ותורה אור,
י"
ק שנרגש בחוש באור נר נשמי,כי כאשר ידבקו ד' או ה' נרות
יחדיו ,הנההיהצריך להיותעובי השלהבתיחד -כמו שלהבת של
ד' או ה' נרות ,אמנם באמתיתוסףעוד אור השלהבת גבוה הרבה
יותר מאשרהיו ד' או ה' נרות אלו כנז' ,והוא לפלא,כי הלא לא
היה צריך להיותעוביו רק כמו ד' או ה' נרות,וטהיכן בא הגבהתו
למעלה ,אלא ודאי שעל-ידי-זה שחיברויחדיו ניתומף להם אורה
למעלהיותר הרבה ממהשהיו בתחילה"(דברי תורה מהד'א' אות
מח ,וטהד' ב' אות קיב ,הובא בפנים המפר במדור 'ענינים').
תשואת-חן לידידנו היקר הבה"ח ישראל זאב נוטמאן(רייך)
נ"י ,תלמיד ישיבתנו הק' ,שהרבה מירחהויגיעה עמל בזה לעשות
דבר נאה ומתקבל ,כדי למלאות רצון צדיק.
שם המפר "*דה בשיום" ניתן על-ידי פ"ק מרן אדמו"ר
שלימ"א.
דבר בעתו מה טוב,להוציא לאור את המפר הק' הלז לקראת
השמחה בביתחיינו ,שמחת*דיון הבן של נכד כ"ק מרן אדמו"ר
שלימ"א ,ה"ה הילדחיים אלעזרצבי נץבן לבנו הרבירוחם פישל
שלימ"א.

חקותינו עזה כי נחת ינחתו בו קהל הקודש ,ונזכה לילך
בדרכיו ולהתדבק באורחותיו,ו"יהיהלזכרון טוב,ולעוררנפשותינו,
ושפתותיו דובבות" (דברי תורה מהד' ט' אות כה) ,וזכות רבינו
הקדושיגןעלינוועכ"י להתברך בכל מילידמיטב שלאימקש התורה
מפינוומפיזרעינווזרעזרעינו מעתה ועד עולם,עדנזכה לקבלפני
משיח צדקינו ,ורבינו בראשינו ,במהרה דידן.
ב' אלול ה'תשנ"ג
מאה שנה להסתלקות רבינו הק' בעל שם שלמה זי"ע

הוצאת אם"ת
אור תורה מונקאטש

בראשית
לחבר ענין נעוץ סוף התורה בתחלתה ,שהוא רמז לבעל
תשובה שעזב את התורה בבתה סוף ומיום ,ועשה תשובה וחוזר
לראשונות ומקבלעליו לחזור וללטדה ולקיימה שהוא בחי תחלה
וראשית ,יעשה תשובה מאהבה ונעשה לו זדונות כזכיות ,והוא
בחי' נעוץ סופה (היינו במה שעזב את התורה בבחי' סוף כנד)
בתחלתה שיתחיל מחדש .ולזה רמוז סיום התורה באות ל'
ובתחלתה באות ב' ,להורות דרך תשובה,ועלפי דברי המדרש
רבה (קדושים פרשה כ"ה)כיצד בעל תשובה אםרגיל לקרות דף
א' יקראשנים ואםרגיל לשנות פרק א'ישנהשנים,והייםשהבעל
תשובה צריך ללמוד ב"פ מכפי שהי' רגיל ,וזהו רומז למ"ר (לשון
לימוד) ב' (היינו ב"פ כנז') .וזהו י"ל בפ' ואתחנן (דברים ד ,ט)
והשבו"ת ם לבב"ך ,שתעשה תשובה כפי רמז אותיות ל"ב כנד.
וזהוי"ל (תהילם קנ ,ד) הללוהו בתוף ומחול (תפףגי' לס"ד בהת)
ומחו"ל (שנמחל"ו העונות) וזהו עץ התשובה כאמרו".
(א) ובזה י"ל מ"ש דודהמלךע"הייעלה בהר ה'ומייקום במקום קדשונקי
כפים ובר לבב ,החנו ע"ד מ"ש בספרים ,החסידים הראשונים היו כל ימיהם
בתשובה ,שבכל יום עשו תשובה על היום שלפניו ,שראה שלא החה"ג עוד

כראוי ,ולזה אמר נקי כפים (שאין בידו עבירות ,ואעפ"כ) ובר לב"כ (שעוורה
תשובה תמיד כפי אותיות ל"כ כנז') ,וכן י"ל עה"כ נקי כפים ובר לככ ,ע"ד
שאמרו קדמונינו ז"ל עה"כ נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים ,כי התורה
והמצות שעושה בעודו רשע אינםעוליך ח"ולריח ניחוח ואדרבהוכו' רשל,ולכן

ב

פדה בשקום

בראשית .פירש"י שתיבת בראשית בא לדרוש בשביל
ישראל שנקראו ראשית תבואתה( ,ירמיה ב"ג) ,ובשביל התורה
שנקראה ראשית דרכו( ,משלי ח ,כב),בשביל אלו שנקראו ראשית
ברא אלקים את השמים ואת הארץ .והנה איתא במד"ר (בראשית
יב ,ט) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בזכותו של אברהם
נברא העולם.ולפיפירש"י שבא לדרוש בשביל מה שנקרא ראשית
דייקא ברא הש"י על כרחך צ"ל שגם אברהם נקרא ראשיתכיון
שגם בשבילו נברא העולם,וי"ל שהוא עלפי דברי המד"ר (פ'חיי
עה"כ (בראשית כד ,א) ואברהם זקן) שאברהם הוא ראש של
האבות,וגם כתיב(שיר השירים ד ,ח) תשורי מראש אמנהואיתא
בילקוט שמעוני (שם) רא"ש אמנה זה אברהם ,א"כ שפיר נקרא
אברהם ראשי"ת .וזהו י"ל כתיבת בראשי"ת שהוא ר"ת 'בשביל
'תורה 'ישראל 'אברהם 'שנקראו 'ראשית ,בשביל אלו ברא אלקים

וגרב.

בראשית .התחלת התורה באות ב /יש לרמזלדברי הש"ס
פסחים (דף נ"ך ע"ב) כי תשובה קדמה לראשית הבריאה דהנה
מזהיר הכ' מי יעלה בהר ה' (להיות ריח ניחוח) ומי יקום במקום קדשו (שלא
יזרע אל הקוצים כנז')נקי כפים (החנו בעל תשובה ,כמ"ש רחצוהזכוהסירורוע
מעלליכם ,וגם רוד המלך ע"ה אמר ארחץ בנקיון כפי [ואח"כ] ואסובבה את
מזבחך ה' ,היינו שיעשה תשובה מקודם ואח"כ יסובב מזבח ה' במצות ה'
ועבודתו ,ואח"כ) ובר לב"ב (שיעשה תשובה בבחי' ל"ב) ,וזהוי"ל שאה"כ וכל
חכם ל"ב בכם (החנו שיעשו תשובה מקודם בבחי' ל"ב כנז' ,ואח"כ)יבאוויעשו
את כל אשר צוה ה' (כדי שלא יהי' כזורע אל הקוצים ח"ו כנז').

תפארת מנים

ויקדני

ר"ת ('ראשית 'ישראל 'תורה 'אברהם) ה'

(ב 4וזהו י"ל רמז הכ' ירא"ת
'
י
ה
בשביל אלו
ראשית דעת היינו כביעלה ברצונו ית"ש לברוא את העולם
שנקראו ראשית כנ"ל וזהו י"ל בכתוב ראקוי"ת חכמ"ה יראת ה' החנו עפי"ר

פדהבשיום

ג

הרמב"ם כ' (בפ"ב מהלי דעות) שהאדם צריך להחזיק במדה
ממוצעת בכלדבריו,וזהו קודם שחטא ,אבל החוטא שהורגל לנטות
לצד שמאל ,שוב לאיוכלעוד להחזיקעצמו במדה ממוצעת,שהיא
שוה בריחוק לב' הקצוות,כיון שהורגל לנטות לשמאל ,ורקיחזיק
עצמו בצדימין עדייהי' נגמר תשובתו לגמרי לעבוד את הש"י
עיי"ש,וזהיש לרמז ,דהנה האותב'ישלוקו למעלהוקו למטהוקו
א' המחבר את שתיהן ,והנה נודעהפי' מולם מוצב ארצה וראשו
מגיע השמימה (בראשית כח,יכ) שכתבו המפרים הק' שרומז על
האדם שעומד בגופו על הארץ ונשמתו ומחשבתו מטע השמימה.
ובזה י"ל שהקו העליון של הב' דבראשית הוא מרומז להשמים,
והקו התחתון מרומז להארץ ,והקו לאורך שנוגע למעלה ולמטה
מרומז להאדם,ובכן מרומז התשובה שצריך לעשותשיעמוד הקו
הזההיינו האדם בצדימין שלהבייתע"כ הבי"ת בצורתה רומזעל
התשובהג.
ויאפר אלקים נעשה אדם בצלמנו כרמותינו .וכתיב אדם
כמעם תביר ,ולא לחנם הואוי"ל שבא לרמזעפי"דהתיקוני זוה"ק
התרגום יונתן בראשי"ת בחוכמת"א החנו שראשית בריאת שמים וארץ שהי'
בחכמ"ה הי' בשביל ירא"ת החנו 'ראשית 'ישראל 'תורה 'אברהם כנז' .וזהוי"ל
שאמר אברהם אבינו שאם היו אוה"ע יודעים שאברה"ם אבינו הי' חשוב כ"כ
בעיני הש"י עד שבשבילו נברא העולם בודאי לא היו מצערים אותו ח"ו אמנם
אמרתי רקאין ירא"ת אלקים במקום הזה (היינו שגם אם תאמדו שתאמינו בה'
ובבריאת שמים וארץ מ"מ אינכם מאמינים בזה שגםאני מרומז בתיבת בראשי"ת
שהוא בר"ת ירא"ת כנז' שגם בשבילי נברא העולם) והרנוני על דבר אשתי (א"כ
לא תדע ליזהר סילא לצער אותי) כנז'.

תפארת בנים ,וירח

(ג 4תהוי"ל רמח כאןמי האיש הירא ,מעבירות שבידו (כדחז"ל ופירש"י),
ילך וישו"ב (היינו שדישה תשובה) לבית"ו ,שיחזיק עצמו בכל דרכיו רק בצד
ימין לגמרי כצורת הבי"ת כנ"ל.

תפחרת בנים שופטים

פדהבשיום

ד

(תיקוןעשרין וארבע) וז"לועודליבא הואאגוז ומאן דתבר קליפא
דילי' דאיהו יצה"רעלי' איתמר (תהילם נא ,כ 4לב נשבר ונדכה
אלקים לא תבזה .וגמות לבאדאיהושליםבקליפיןדילי'ולא אתבר
עלי' איתמר (משלי טז ,ה) תועבת ה' כל גבה לב ושכינתא לא
שריאעלי' עכ"ל .דאם האדם לאתבירקליפיןדילי'אז נאמרעליו
תועבת ה' כל גבה לב ולאיוטבבעיני השי ,ואם תברקליפיןדילי'
אז הוא חשובבעיני הש"י לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזהד.

נח
ההנידות נח נחגוי .ובמדרש רבה פרשהזו לאהי'
אי

צריך קרא למימר אלא אלה תולדות נח שם ,אלאנייחאלי'נייחא
לעולם ,נייחא לאבות נייחא לבנים ,נייחא לעליונים נייחא
לתחתונים,נייחאבעוה"זנייחאבעוה"בעכ"ל המדרש.יש לפרשעל
פידבריהגאון הקדוש מהר"ש מבעלזאזצ"לעל הכתוב(דברים כס,
כמ 4הנסתרות לה' אלקינו והנגלותלנוולבנינועד עולם ,דחנהיש
עובד הש"י אשר מלבד שמחשבותיו ורעיונותיו הם מוקטרים
ביחודים ודביקות להש"י באהבה ויראה ועובד הש"י בדיבור

ובמעשה בנסתר ,עוד עושה בנגלה בפועל ומעשה ,עומק בתורה
ועבודה ותפלה שהוא נראה נםלבני אדם.ויש עובדהש"י שעומק
בתורה ובמצות רק בצינעא שמהרהר הכל בלבו באהבה ויראה
ודביקות להש"י ועומק בתורה ובמצות בנסתר ,ומבחוץאין נראה
לבני אדם עבודתו ותורתו כלל .והנה זה הצדיק שעומק רק
במחשבה בנמתר אין מגיע הטובה להעולם ,שבני אדם הרואים
אותואין למדים ממעשיו לעבוד השי ,וכןבניווביתו אחריו לא
ידעו איך לעבוד את ה' ללמוד ממנו ,אבל מי שעסקו בפשטות
לעבוד הש"י גם בנגלה בדיבור ומעוטה אשר מהכרח לעשותבין
אנשים,מגיע הטובה גם להעולםלבניו ודורות הבאיםאחריו.וזהו
(ד 4תפירת בניפ וירח

פדהבשיוט

ה

הנסתרות(סי שעוסק בעבודת השא רק בנסתר) לה'אלקינו(טניע
המעלה רק לה' אלקינו אבלן והנגלות (מי שעומק גם בנגלות
העבודהבדיבור ומעשה מה שההכרח לעשותגםבפניהרואיםכנד
יניע המעלה גם)לנוולבנינועדעולם לעשות את כל דברי התורה
הזאת(היינולבניו ולדורות אחריו ללמוד ממעשיו לעשות את כל
דברי התורה 4עכתדה"ק.
והנה י"ל אלה תולדותנחנחאישצדיקתמיםהי'בדורותיו,
שהוא צדיק גם בדורותיו ,שגם עבודה שמוכרח להיות נראה גם
לבני דורו ג"כאינומונע מלעשותה ,שפובתו גםלדורותיו שילמדו
צדקתובני דורו והבאים אחריהם,עליו נא' נח נח ב"פ,וזהודברי
המדרש שהואנייחא להונייחא לעולם,שטגיע הטובהלו לתיקון
נפשו וגם נייחא לעולם שילמדו מצדקתו ומעשיו הפובים,נייחא
לעליונים נייחא לתחתונים ,שאור תורתו ועבודתו מאיר בעולמות
ם בשמי מרום וגם בתחתוניםמניע טובתו שיעשו גם המה
עליוני
כמעשיו הטובים,נייחא בעוה"זנייחא בעוה"ב ,שאור צדקתו הוא
בעוה"ז ובעה"ב כנד ,אבל את האלקים התהלך נח ,טי שאינו
בדיבור ומעשה מה שמוכרח שיראובני אדם ,רק לפני האלקים
בעבודת נסתר בלבד,ע"ז אמר קרא נחהיינו רק נח פ"א שהוא
נייחאלעליונים,ע"ז אמר הכ' אלה תולדות נח נחאישצדיקתמים
הי' בדורותיו,היינו שאיךיזכההצדיק נחשיהיותולדותיו מכ נח,
באם הוא אישצדיק תמים בדורותיודהיינועובד ה'הן בסתר והן
בגלויה.
מ"ש לשון התהל"ך ,כמו לשוו פועל יוצא לאחרים ,דהחנו

(ה 4ובזהיובן
811י שה" צדיק תמים בדורותיו ,התהל"ך לאחרים ללמוד ממעשיוהטובים.וכן
באברהם אבינו כתיב התהל"ך לפני,כי זה הי' מדתו ללמד לאחרים ולהודיעם
מציאת הש"י ועבודתו .וכן מ"ש רשא כנז' בפ' תמים תהי' עם ה' אלקיך,
התהל"ך עמו בתמימות ,החנו להופיע לאחרים ג"כ דרך תמימות לעבודת הש"י
שמונחו

תפארת בטיפ ,במרשתן
תה שאנו אומרים בפי ישרים תתרומם (ב' הי"ו) ,רמוז מלשת פועל

ו

פדה בשלום

ויאסר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך
ראיתי צדיק לפני בדור הזה .ואיתא במד"ר הה"ד (תהלים ה ,ז)
תאבדדובריכזב,י"לעפי"ר האורחלחיים(פ'נח) בשם הרבהמגיד
הקדוש זצלה"ה שאמר בשםרבינו הקדוש הבעש"טזצללה"ה שמ"ש
בזוהר שדנין את האדם בכל היכל ,היינו הדיבורים ואותיות
התפלה שנקראו היכלות ,שםדנין את האדם אםכדאי הוא לכנוס
בתוך הדיבורים ואותיות התפלה ,ואם אינו כדאי מגרשין אותו
היינו ששולחין לו מחשבה רעה ודוחין אותו עכד"ה ,והנה בית
רומז אל המחשבה שהיא פנימית ,משא"כ הדיבורים ומעשים הם
בחוץ,וזהוי"ל ויאמר ה' לנח בא אתהוכלביתך(היינו כלפנימית
מחשבתך) אל התיבה (התיבותודיבורי התפלה שלאידחו אותך)
כי אותךראיתיצדיקלפני בדור הזה (שדנתי אותך ומצאתיאותך
צדיק והגון שלא תדחה מן ההיכלות והדיבורים הקדושים) .ולזה
מביא המדרש הקרא תאבדדובריכזבהיינושאיןהדיבוריםבכונת

הלב ,ה' יצילנו ויעזרנת.

לך

ויעבור אברהם בארץ.י"לעפי"דהאריז"ל בלק"תכילךלך
מארצךהיינובחי' נצ"ח ,וממולדתך בחי' חמ"ד,ומביתאבי"ך הוא
חכמ"ה (כנגד כל קוהימין),ובזהיש לרמזויעבור אברם באר"ץכי
אברהםקייםכןלפיהכונההנד,כיבאר"ץבגי'נצ"ח חם"ד חכמ"הז.
חיית ושיום ,בפרשתן

יתא לאחרים ,שע"י שהישרים מנעימים זמירות בפיהם שהכל שומעים ,עי"ז
גורמים שתתרומם שמו יתב' שהכל מקלסין אתו יתב"ש ,וכן בלשון חסידים
תתקדש ע"ד הנ"ל.
הגש"פ תפארת בגס ד"ה בפי ישרים תתרופף

תפארת בנים ,וירא
(ו) והוא הענין י"ל הגם שקיבל עליו אברהם כל הנסיונות והגבורות

פדה בשלום

ז

וישובו ויבואו אלעין משפם הוא קדשויכו את כל שדה
העמלקי.ויש לרמזעפ"יהידוע מספה"קעל הכתובגירו לכםניר
ואל תזרעו אל הקוצים,כי הואסי שעושה מצות ומעשים מובים
מרם ששבעל חמאיוועונותיו ,אטנם כבר האריךבביאור דברזה
אא"ז הקדוש בהקדמת דרך פקודיך שלאיאמר האדם שלאיינשה
מצות ולא יניח תפילין וכיוצא עד אשר יקיים כל הסיטפים
ותעניתים שמניע עבור כל חמא להסיר ממנו זוהמת חומרת
הקליפותמהעונות הטבואר בספרים ,דאםכןהרי יתבמל כל אותו
זמן מתורה ועבודה ,רק האמת הוא שעיקר התשובה הוא חרפה
עזיבהוידוי קבלה ,וכשיעשה כן עיקר התשובה הוא נרצה לפני
הקב"ה ונתכפרלוויעשה מצוותוטע"ם ,אבלהתעניתיםוהסיגופים
הם רקאופני התשובהויוכל אח"כ לעשותם,והביאראי' לזה מהא
דקיי"ל(קידושין מט ,ב) המקדש את האשה ע"משאניצדיק גמור
ונמצא רשע גמורהריזו מקודשת מספק שמא הרהר תשובהבלבו,
נמצא דבאותורגע שהרהר תשובהמיד נקראצדיקגמור אף קודם
שסיגף אתעצמועל כל עבירה,הרי דהתעניתיםוהסיגופיםאינם
מעכבים הכפרה רק שהחומא מחוייב לעשותם אחר כך עיי"ש.
והיסורים בביאתו לארץ אז ,עכ"ז ההמשכהבביאתולא"ילזרעושירשו את הארץ
הזאת ,זהר הי' בקר החסד שירמשך לבניו אחריו (קשוא מדתו) כדי להמשיך
חסדים לבנ"י בארץ הזאת ,ע"כ באר"ץ עולה כל מדות קוהימין שהוא חסדים
כנז' ,וע"כ נא' ויסע אברם הלוך ונסוע הנגב"ה ,החנו דרו"ם כיהוא צד כונת
החמ"ד קו הימין להמשיך כנז'.
א"י עפי"ר אאזמו"ר דהנה זו קו הימין חכמ"ה חמ"ד נצ"ח ,אמנם צריך
להמשיכן דרךהירכיים והיסוד שהוא נצ"ח הו"ר יסו"ד,כדי שיבוא החסדימין
ממקורו דרךהיסוד להשפיע טובו ית"שלבריותיו שהוא מדת אברהם (והואנה"י
כמ"ש בתיזוה"ק על הי"ן צד"ק וגו' ,וכ' המפרקים שזהו ר"תהי"ן מצח אוד
י'סוד להמשיכו למדת צדק כנודע) ,וז"ש ויעבור אבר"ם(בגי' נצ"ח הו"דיסו"ד)
בארץ (כגי' חכמ"ה חס"ד נצ"ח) שהמצרכן אברהם בחסדו דרך שם כנ"ל.
חיים ושיום ,בפרשתן

ח

פדה בשלום

ן משפם
~ישוה י"ל וישובו (שישובו בתשובה) ויבואו אלעי
הוא קדש(שיעשו המצות ומע"מודברים שבקדושהשצריך האדם
לעשותן ,ואח"כ)ויכו את כל שדה העמלקי (שיסגף גופו וחומרו,
לחסר ממנו חלאת הנמצא משורש קליפת עמלק כנד) וזח ירמוז
הוא קד"ש (שזהוהדין שלקידושי"ן המקד"ש את האשהע"משאני
צדיק) וכף כנ"לשהסיגופיםאינםמעכביםויוכללעשותן אח"ככנו.
ועד'ז יש לפרש עוד (בפ' יתרו) ביום הזה באו מדברסיני
ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ,דחנה דרשינן
בש"ס (בכורותדף ה')וילחםעם ישראלברפידים ,שרפוידיהםמן
התורהולזה אמרביום הזה באו מדברסיני(היינו שלאהמתינועד
שיעשו תשובת המשקלוסיגופים רק)ויסעומרפידים(היינו באותו
יום שנתנו על לבם לעזוב דרכם הרעה שרפו ידיהם מן התורה

וקבלועל עצמם לשמור לעשותולקיים אתדברי התורהתיכף

ומיד)ויבאו מדברסיני(היינו מקום הקדושה) ששם קבלו התורה,
ולזהכ'ויחנו במדבר שהואעסק התורה והמצותוכמ"שהברכ"עכי
במדב"ר מ' רמ"ח והוא מ' וידב"ר הוי"ה שהוא רם"ח מצות עשה
אשר דיבר הוי' לעשותמי.

וירא

וישתתו ארצהויאמר אד' אם נא מצאתי חןבעיניך אלנא
תעבור מעל עבדך.ופירש"י שאמרכן להשחוי"לע"ד רמזעלפי
(ז) תהו י"ל בפר' שופטים ,איש הירא מעבירות שבידו הוא חוזר מעורכי
המלחמה,היינו מלחמתהיצר,כי תחלתנפילהניסה שעי"זיפול ח"ו עשר מעלות
אחורנית מעבירות שבידו כנ"ל ,כי באמת אף שצריך האדם לראוג תמיד על
העבירות שבידו ,מ"מ כשהולךלקיים איזה מצוה או ללמודאיןלו לעכב מחמת
זה ,ושלא יבטל אותו היצה"ר להסיתהו להמתין עדשיתקןויקיים כל הסיגופים

כנז'

תפארת בנים ,שופפים
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פ

דברי חז"ל (כבוטה דף ה') שהקב"ה משרה שכינתו רק עלענוים
וכמ"ש (ישעיה נו ,סו) ,אשכון את דכא אבל להמתנאה השכינה
אומרתאיןאני והואיכולין לדוריחד כעולם,ונםאיתא (שם)בנמ'
הקיצוורננושוכניעפר(ישעיהכו,ים)מי שנעשהשכןלעפר.וזהו
ו(עניו) שנעשה שכן לעפר,וע"כ ביקש להשץ
וישתתו ארצההיינ
ואמר אם נא מצאתי חןכעיניך אל נא תעבור מעל עבדך,דכיון
שהואעניו יתקרב אליו הש"י כבחי' אשכון את דכא ולדור עמו
כיחד ככיכולח.
(ח 4ונלע"ד להוסיף קצת תבלין ,דמה"ט אמר אם נא מצאתי חן בעיניך,
עפי"ד הספרי (פ' נשא)ויחונךאין חין אלא מתנת חנם ,וכה"אכעיניעבדיםוגו'
עדשיחננו ,עפי"מ שאמרתיבפ'נח,שמסתיים פ' בראשיתונח מצאחןבעיניה'
ומתחיל פ' נח אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים הי' בדורותיו את האלקים
התהלך נח,כי ידוע מהס' הקדושיםכי לפעמים כאשר הצדיק באלידי בהירות
גדול בעבדות הש"י במאור אור גדול,יוכל לבא ח"ולידי גאות ,אז אומרלנפשו
שאין זה מחמת מעשיו הטובים,כי אם ברוב רחמיו ית"ש שמצא חןבעיני ה'
ליחן לו מתנת חנם ,וזהו שמסחם (פ' בראשית) ונח מצא חןבעיני ה' ומתחיל
אלה תולדות נח תולדותיהם של צדיקים מע"ס כמו שפירשא( ,החנו) דזה הי'
מעשיו ומדותיו הטובים שאע"פ שהי' לו בהירות גדול שנקרא צדיק תמים
בדורותיו ,אעפ"כ חשב בלבוכי הוא רק מחמת שמצא חןבעיני הש"י,ואין חן
אלא מתנת חנם (כנז' מהספרי) ,וכמ"ש בסמוךלי' ונח מצא חן בעיני ה' כנז',
ולאשר ידע בנפשו שכ"ז רק מתנת חנם מאתו ית"שהי' עני"ו ,ע"כ נאמר תמים
הי' בדורותיו כדאמרי' בש"ס ע"ז (דף ו' ע"א) תמי"ם בדרכיו ופירש"י עני"ו
ושפ"ל רו"ח עכל"ה ,את האלקים התהלך נח ,החנו אעפ"י שהי' לו ההגלות
אלקות ,ידע שזהו רק חן ומתנת חנם כנז' ,וזהו מ"ש באברהם אבינו אם נא
מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך ,היינו השראת השכינה שהי' לו,
ושביקש מהש"י אל נא תעבור מעל עבדך זההי'בעיניו רק מחמת שמצאתיחן
בעיני הש"י ולא במעשיו הטובים וכנז' ,וכיון שהי' עניו ע"כ אשכת את דכא
כתיב והי' לו השראת שכינה ,ע"כ שפיר ביקש כראוי אל נא תעבור מעל עבדך
כנז' ,וזהו י"ל שאמר משה רבינו אם נא מצאתי חן בעיניך (כנ"ל)ילך נא ה'
בקרבנו (שלא יסתלק השכינה מאתנו ח"ו),כיון שאנחנואין מתייהרים ויודע

י
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ותאפר שרה צחוק עשהלי אלקים כל השומע יצחק לי.
דהנה כל איש ישראל כשקורא קריאת שמע ומקבל על עצמו
ממירת נפש הוא אחוד במעשי יצחק שממר נפשו בהעקידה,וזה
שאמרה שרה צחוק עשה לי אלקים (עתה נולד לי יצחק) כל
השומע (כל אשר יקרא ק"ש שהוא שמ"ע) יצחקלי(יהי' ג"כלי
יצחק) שיתעורר בחי' יצחק כאמור .והנה נודע דברי האריאל
שבשעת עקידה נמתקו הגבורות של יצחק ונעשה בחי' חמד
אברהם,וא"כלפי האמור כשאדם קוראקריאת שמע שהואממירת
נפש נעשה רכ מבחי' יצחק בחי' (חמד) אברהם ,ע"כ ירמוז כל
השומע היינו ק"ש כנד יצח"ק לץ בגי' אברהם (חמד)ח*
תפארת במם ,עקב
והוא יושב פתח האהלוגר.פירש"י והוא מדרז"ל לראות אם
ישעובר ושבויכנימם בביתו.ויש לפרש בזהשהי' אברהם מבקש
ומחפש להחזיר בני אדם בתשובה שלימה ,וזהו אם יש עובר
(עבירות) ושב (בתשובה) ויכנימם בבית"ו (בבי"ת רבתי הידועה,
היינו בבראשי"ת ,אשר תשובה קדמה לעולם,וע"כ תמונת הבי"ת
היטב שאין זה רק מחמת שמצא חן כנז'[ .וע '%בפ' משפטים עה"כ אם כסף
תלוה את עמי בד"ה א"י בזה וגם במה שפירש"י וכו'].
תפארת בשם ,פ* תשח

(ח* 4ועפי"ז יש להבין מה שתיכף אחר הפסוק שמע ישראל ,שמקבלים
המס"נ,כית שנמתק הגבו' כח" יצחק (יראת ה')ונעשנהבחי' חסד אברהם אהבת
ה' ,וזהו י"ל וה" אם שמוע תשמעו וגו' (היינו ק"ש במס"נ) אשר אנכי מצוה
אתכם היום לאהב"ה את ה' אלקיכם (היינו שתקבלו עליכם סס"נ וימתקו
הגבורות של יצחק עד שיעשעה מהם חסד אברהם שהוא בח" אהבה כנ"ל ואז

תוכל למשוך השפעות טובות לעולם ועי"ז) ונתחי מטר ארצכם וגו' ואספת דגנך
וגו'.
תפארת בשם ,עקב

פדהבשיום
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ישקו למעלהוקו למטה לרטזעלשניעולמותוהקו המחברםהיינו
להיות אחיד בשמיא וארעא בעשיית מצות הש"יבעוה"ז וכמבואר

באו"ח (סי' רל"א) והנה נודעו דברי הרמב"ם דם"ל והלכת בדרכיו
בקו הממוצע ,אולם מי שחטא כבר אז צריך לנטות ביותר לקו
הימין לטובה ,ע"כ הקו המחבר באות ב' הואבימין וז"שויכנימם
בביתו רומז לתשובה כנ"ל) ט
ויוצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה.
דהנה איתא בטד"ר (פ'חיי שרה) כשהיתה שרה קיימתהי'ענן
קשורעל האהלוהי' הדלת פתוחה לאורחיםונר דלוק מערב שבת
לערב שבת והיתה הברכה מצוי' בעיסה ,ומשמתה שרה פסקו כל
י שרה)
הני ,וכשבאת רבקה חזרו כלהן ,והנה רש"יפי' (בפ'חי
ויביאה יצחק האהלה שרה אמו,שנעשית דוגמת שרה אמו כלומר
והרי היא שרה אמו עכל"ה .וזהו יורמז ותצחק שרה (כתרגומו
וחדי) בקרב"ה (אותיות ברבק"ה,היינו שנתנבאה שבביאת רבקה
מתחדשת היא שרה בעצמה כאלו היא בעצמה בחיי' ,כנ"ל
מפירש"י) לאמר אחריבלותי(היינו אף אחר שלאאהי'בעולם כמו
ב"ל הוא לשון ל"א ,בל יעבורון ,בל ישובון,היינו אחרי שאמות)
היתה לי (היינו לי לעצמי) עדנ"ה ר"ת 'ענן 'דלת 'נר 'הברכה,
שישובו אח"כ ברבקה כנ"ל מהמדרש ונרמז בזה הברכה בר"ת ה',
וכן הוא במדרש ג"כ בלשון זה הברכה כנ"ל ,עפי"ר הזוה"ק פ'
תרומה (דף קם"ב ע"א) ברכה דא נוקבא ,ונודעכי אות ה' היא
(ט) ונזה יש לתרץ מה שתמהתי באות שלום (על ה' מילה) ,דלמה אברהם
טרח כ"כ וחזר אחרי האורחים ,הלא הי' לו מצות רבות הנחוצות בביתו אז
הקודמים יותר ,החנו קוי"ח עבדים שמל לרפאותם ביום הג' למילתם ,ובזה י"ל
דאלו היו כברבני ביתו ואצלם טרה כתמידות ,אבל חיפש אחרערביים לשירם
מחדש ולהכניסם תחת כנפי השכינה (כדאמרי' בב"ק אברהםגייר אנשים ואמרו
בוידו לבעל תשובה והריני בעת הזאת כגר שנהגייר וכו') ,וז"ש עובר ושב
בתשובה שזהו הי' חשוב אצלו ביותר כנז'.

חייפ ושיום ,בפרשתן
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נוקבא,וע"ישיחזירו אלו הנ"ל בר"ת עדנ"ההנני כאלובעצמיקיים
אני ממש כנ"ל.,
('זניבענין זה י"ל (פר' במדבר)] ,ע"ד המוסר .שאו את ראש כל עדתבני
ישראל למשפחותם לבית אבותם ותרגום אונקלס לזרעיתהון לבית אבהתהון.
בהקדם הכ'כי ידעתיו למען אשר יצוה אתבניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה',
כי מה שהאדם עצמו הולך בדרכי ה' אינו יוצא עוד י"ח עד שיראה שגם בניו
וביתו אחריו ישמרו ג"כ דרך ה' ,וזהוי"ל שאמר יעקבאבינוכי ארד אלבני אבל
שאולהכי יעקב אבינו בודאי הי'יודעשיוסף עודנוחי בעוה"זכי הלא מזה גופא
ממה שימאן להתנחם ידע שבודאי לא מתכי הלא כן הוא גזירה שהמת ישתכח
כמ"ש נשכחתי כמת מלב ,אמנם עיקר צרתו הי' ממה שהי' ירא השש אחר פן
נשבה יוסף לארץ העמים ושם קלקל דרכיו אשר למד מאביו כמ"ש ויתערבו
בגויים וילמדו מעשיהם וכמו שאמר יעקב אח"כ ראותפניך לא פללתיהיינוכי
אסור להסתכל בצלם אדם רשע כדאמרי' במגילה (כ"ח ע"א) ,ולאשר חשב פן
השחית דרכו ח"ו ע"כ יהי' לו איסור להסתכל בפני יוסף ולכן התמרמר יעקב
אבינוכי מה בצע אםאני הולך בדרך ה' אםבנייוסף מעוותמעסויו א"כ ארד אל
בנ"י אבל שאולה ,וזהו י"ל שאמרה רבקה אמנו קצתי בחח מפני בנות חת אם
לוקח יעקב אשה מבנות חת כי הנה הצדיקים נקראים חיים והרשעים נקראים
בחחהם מתים ,והנה אם האב הולך בדרך הישר והתורה אך בנו יצא כבר חוץ
לשיטה ח"ו אינו ראוי לקרותו בתואר חי כי כל העומד למות כאלו כבר מת,
וכמ"ש עשו הנה אנכי הולך למות וגו' כי הלא גם עשו הלך בפני אביו בדרך
התורה עד שהי' מדקדק במעשיו (לפנים) ,ושאל גם האיך מעשרין את התבן,
ומהסתם אם הי' רואה יצחק אבינו אצלו לא הי' מניחו ומכ"ש שלא הי' אוהב
אותו ומדהעיד הכ' שיצחק אוהבו בודאי שעכ"פ לפנים הי' מתנהג בדרך הישר.
אך זהו ההסרוק אצלו כי בניו של עשו בודאי היו רעים והסאיםכיון שהוא
בעצמו לא הי' עושה מצות רק לפנים כנזכר וכמ"ש אלה תולדות עשו הוא אדו"ם
הוא היצה"ר( ,וכמ"ש בס' נפוצות יהודא דרוש כ"ט מלך אדו"ם הוא מרומז
להיצה"ר על שם אדמימותו עיי"ש) הינו שבניו ותולדותיו היו הולכים בעצת
היצה"רולכן אמר עשוהנני הולך למותהיינו אף אם כעתאינני מתעדייןכיהנני
ג"כ במעשה ולפנים מתנהג בדרך הישר אבל עכ"פ הנני הולך למות שכל העומד
וכו' ,ולכן אחז"ל (ב"ב קט"ז ע"א) כל המניחבן כמותו לא נקרא מת וכנ"ל ,ולזה
מובן מ"ש רבקה אמנו קצת"י (לשון קץ וסוף) בחח אם לוקח יעקב אשה מבנות
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ולוקחה פת לחםומעדו לבכם אחרתעבורוכיעלכן עכרתם
על עבדכםויאסרוכן תעשה כאשר דברת .ודקדק בם' אורחלחיים
דהול"ל ואתנה פת לחם ,דהאע"י שהואיקח פת לחםעדיין לאיהי'
להם לסעוד עד שיתן להם .אמנםי"ל דהנהידוע שכל ההשפעות
של כל העולמות הולכים באמצעות הצדיק ,וזהו שאמר אברהם
אבינו ע"ה ואקחה פת לחם (שאני אקח שפע,ע"י) ומעדו לבכם
(שאתם תמעדו לבכםשיגיע לכם שפעעי"ז ממילאיבא השפע גם
אלי) .וזה אמר מחמת שנתגלואליו בדמות אנשים (כמו שפירשא)
ומענוותנותי' היתירה חשב שהם צדיקים גדולים במעלה יותר
ממנו ,שהואיקבל השפעעלידיהם ,אמנם הם השיבולוכן תעשה
כאשר דברתהיינו כאשר דברת אתה,שאנונמעודלבבנוועי"זיהי'
לך פת לחם בוכותינו .אנואומריםכןאליך ,אתה עשהכן שאתה
תמעוד לבך ועא כן אנו נקח פת לחם (והיינו שאנו נהי' נזונין
באמצעותך) שאתה הצדיק הדור ולא אנחנו ,זה השיבו לו לפי
דעתו שהם אנשים ,אמנם תשובה זאת תצדק אליבא דאמת שהם
חת וכנ"ל שאם יעקב יקלקל דרכיו ח"ו ליקח מבנות חת אשה שאינה הגונה
ביראת ה' אז יפסיק ממנה החיות כנז' ,וזהו י"ל שאה"כ בפרשתן שאו את ראש
כל עדת ישראל כנ"ל עפי"ד האוה"ח שיהי' נשיאת ראש כדרך הקדושה ולא
כפיפת ראש דהחוטאים וע"ז אמר התרגום לזרעיתהו"ן לבי"ח אבהתהו"ן אם
יראו שגם זרעם אחריהם ילכו בדרך התורה כמו שהלכו אבותם מקדם אזיהי'
להם נשיאת ראש כנ"ל.

תפארת בנים ,בפרבר

(ועיין בחיים ושלום ,וירא בשינוי לשון קצת)
ונ"ל עוד רמוז גם בענינאדידן בזוה"ק בפרשתן עה"כ ויביאה יצחק
האהלה שרה אמו ,ועח' במפרש האור החמה על זוה"ק בזה (דף קל"ג ע"א) מ"ש
האהל"ה בה"א בסוף,היינו שהארה שכינה באהלבחי' ה"א ,וגםעיי' בזוה"ק (פ'
תולדות) ובאוה"ח שם (דף קמ"ב ע"ב) מ"ש ואברככהלפני ה',היינוכיון שכתוב
ה"א בסוף בתיבת ואברככ"ה היינו הברכה הידועה ,וכנודע ליו"ח.
חיים ושיוט ,בפרשתן
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מלאכים כנודע שגם המלאכים נשפעים וניוונים סזון הרוחני עץ

המצות ומע"ס שעושים הצדיקימע.

~פענ"ד להוסיף קצת תבלין לזה ,דהנה עיקר הענין וכהצדיק משפיע
"י אכילתו גם לזולתו ,הוא עא שהצדיק משבר תאותו ואוכל רק להחיות
שפע
י"
(ע
נפשו ומבטל רצונו הגשמי שהוא תאותומפני רצון הש"י ,ורוחניותו ,ואז נעשה
הצדיק בחי' צנו"ר (אותיות רצו"ן) המשפיע וכמו שאמרו חז"ל (בש"ס ברכותי"ז
ע"ב) כל העולם כולונזון בשבילחנינאבניוחנינאבנידילו בקרבחרובין מערב
שבת לערב שבתוהיינו כנודע שעי"ז שחנינאבנידי לו בקב חרובכן מערב שבת
לערב שבת ע"כ כל העולםנזון בשבילו,כי נעשהעי"ז צנור המשפיע כנז' ,וזהו
י"ל משאה"כצדיק אוכל לשובע נפשוובטן רשעים תחסר ,החנו ע"ש מהומהצדיק
הוא משבר תאותו ואינו אוכל רק לשובע נפשו עי"ז בא כ"כ שפע לעולםלאין
וייעור עד אשר בטן רשעים תחסר בבחי' אוהב כסף לא ישבע כסף ויש לו מנה
רוצה מאתיים כדרך העשירים ,וזהו שאמר אברהם אבינו ע"ה ואקחה פת לחם
(שאקבל השפעה ע"י) וסעדו לבכם (שאתם תאכלו רק לסעוד לבכם ולהחיות
נפשם בלבד),כי חשבם בבחי' צדיק אוכל לשובע נפשו וגדולים סטנו בטעלה
כנז' ,ולזה אמרו לו המלאכים כן תעשה כאשר דברת החנו שגם אתה תאכלכן
וכאמור .ובזהי"ל המשךהכתובים בפרשתן שאמר ,וה' ברך אתבית המצרי בגלל
יוסףויהי ברכת ה' בכל אשרישלובבית ובשדה ,ואמר הכ' שלא נסבור שזההי'
ע"י שיוסף מתאמץ בתפלה עבורו ,וע"כ אמר ולאידע אתו מאומה ,שלא עלה על
מחשבת יוסף להתמלל עברר רשע רמזרהם כזה להשפיע לר שפע ועשירות כדי
שיוכל למלאות תאותו יותר ויותר" ,כי אם הלחם אשר הוא אוכל" החנו שת"י
שיוסף לא אכל כ"א הלחם לבדו,וקיים משאחז"ל פת במלח תאכלוכו' והסתפק
עצמו במיעוט ולא רצה למלאות תאותו ,עי"ז בא לו השפע ממילא ובבחי' בטן
רשעים תחסר כנ"ל.
,
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*
תפארת
ויש*
ועיי' הגש"* תפארת בנים פי*קא האיחמא עזיא
ועד"ז י"ל שאמר הש"י לאדם הראשון ארורה האדטה בעבורך ,החנו

שאם לא חטאתהי' השפע הולכות עלידך,והי' להשפעצינור לעבור עלידך על
כליושבי תבל לפרנסם כנקל וככבוד ,אכל עתה שקלקלת מעשיך ונפסקהצינור,
ע"כ גרמת שארורה האדמה בעבורך שאין מעבר להשפע שלהכנ"ל .ועד"זי"ל

פדהבשיום

חיי

סו

שרה

ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותהויקם אברהם מעלפני
מתווגר .הנהידוע קו' העולם שבא להספידה ולא כתיב מה אמר
עלי'בהספידו ,רקמידויקם אברהם מעלפני מתו( ,והמפרשיםז"ל
ת" בזה לדרכם בקודש).וי"לכי זה הנאמר בתורה ויקם אברהם
מעלפני מתו הוא ההספד,כיהנינשי במהקזכייןדמנטריןלבעליי'
וכו' שמסייעתו לעבודת ה' ובפרט בשרה אמנו שאחז"ל שאברהם
הי' טפל לשרה בנביאות ,וזהו שהגיד בשבחה בהספדועלי'ויקם

אברהם (אשר קם בעבודתה' וכשאחז"ל (בראשית רבהנח,ח)ויקם
שדהעפרון (בראשיתכג,יז)תקומההיתהלו.זהו רק) מעלפני מתו
(על ידה היתה לו והיא הביאתה לזה)*.

מה שאמר רוד המלך ע"הנתתי שמחהבלבי מעתדגנםותירושםרבו ,דהחנו
שאם חסר יחסר להם השפע,הנני יודע ומבין שהוא בשביל שחטאתי ,ועי"ז
גרמתי שיפסוק הצינור השפע לכל באי עולם ,אבל עתה כשאני רואה שדגנם
ותירושם רבו ,הוא סימן שמרוצים מעשח לפני הש"י ,ועי"ז יורד עא הצינור
השפע לעולם .וזהוי"לפי' המסורה בפרשתויצא עהפ'ויאמר נקבה שכרכךעלי
ואהנה .שכרך בגדין ,ואידך שכרך הרבה מאוד,דהתנו ויאמר נקבה שכרך (הוא
הצינור המשפיעהיורד מבחי' זכ"רלבחי' נקב"ה המקבל השפ"ע)עלי,כי "שכרך

הרבה מאוד" א"כ אתה תוכל להוריד השפע ע"י הצינור שלך לכל אשר תחפוץ.
ועד"זי"ל מה שאנו אומרים בבהמ"זכי הוא אלזן ומפרנס לכ"ל ומטיב לכ"ל
ומכיןמזון לכלבריותיו אשר ברא ,עפי"ד הזוה"ק דהצדיק נקרא כ"ל,ולזה אמד
שהש"יזן ומפרנס להצדיק שהואצינור של השפע שעלידיו הואמכיןמזוןלכל
העולמות וכאמור.
תפארת בנים ,ויצא

*זאת אמר בעת ישב באבילות ל"ע אחרי פטירת מחברתו הטהורה הרבנית
הצדיקות המפורסמת אשת חיל וב"ק מדת חי' פרימא דבקה ע"ה

ח"םושיום,חיי שרה

מן

פדהבשיום

אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני הנידולי ואם לא
הנידולי ואפנהעלימין אועל שמאל.י"לכיע"יהזווג הקדוש הזה
שליצחק ורבקה נולדיעקב אשר הואהמכריעבין חסדלדין ומטה
כלפי חסד מדת הת"ת כנודע ,והוא המכריעבין מדת אברהם
(חסד) ליצחק (דין) ,ועד יעקב לא הי' מכריע והי' שקול פעמים
החסד גובר ופעמים וכו' ,משא"כע"י יעקב מדת אמ"ת המכריע
ונומה לחמ"דכנד.וז"ש אםישכםעושים(ע"יהזווגהזה) חסד ואמת
(היינו שנולדיעקבשיהי' האמת מצטרף לחסדויהי' חמ"ד ואמ"ת)
א"תאדוני(היינו להצמרף מדת אמ"ת שליעקבעםאדונ"י אברה"ם
שהוא חם"ד כנז') הנידולי ואם לאהנידולי ואפנהעלימיןאועל
שמאל (כי אזיהי' שקול פעם יפנה המאזנים לימי"ן שהוא מדת
אברהם או על שמא"ל כנגד יצחק כנ"ל כשלאיהי'יעקבהמכריע)
וזהו רמוזכי אפנ"הבגי' חם"דדי"ןהיינובלתימכריעעדיין כנז'ד.

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זהאנכי.

ופירש"י והוא מהמדרש (בראשית רבה סג,ו) כשעברהעל פתח
ביהמ"ד יעקב מפרכם לצאת וכשעברה על פתחע"ז עשו מפרכם
לצאת,דהיינו שכשראתה שהכח שלהנטי' לצדהעבירה הוא כ"כ
חתו הענין י"ל לעת ערב לעת צאת השואבות (שיש כלבין דנבחין
המקט(
*ים נגד הזיוג ,והוא העיקר שהי' מתיירא אליעזר מפני ניגוד הס"א
דג
יי
ר
המקטריגים ,מחמת שיהי' מזההזיוג יעקב אבינו שהוא המכריע לטובה ,וכיעקב
שקראו בית [כדאמרי' בפסחים דף פ"ח] יהי' עיקר הגאולה) ע"כ נא' ויאמר
בשלשל"ת (שהוא של ג' פרקין [ג' חוליות] מדת יעק"ב השלישי) ,ונא' ועשה
חסד עםאדוני אברהם (שיצטרף מדתיעקב למדת החסד של אברהם כנ"ל) ,וז"ש
הקרה נא לפני היו"ם ,ע"ד שאחז"ל בסנהדרין בפ' חלק אימתי אתי מר (משיח)
א"ל היום (אם בקולו תשמעו),וכיון שכונתוהי'לתכליתביאג"צכבניןביתיעקב
השלשל"ת כנז' ,ע"כ ביקש מלפניו ית"ש הקרה נא לפני היום,שיהי' התקרבות
הגאולה בבחי' היום כנז'.
חיים ושיום ,חיי שרה

פדהבשיום

יז

שוה כמו כחהנטי' של צד המצוהוכמו שזה מפרכם לצאתולעשות
מצות ה' כן זה מפרכם לצאת ולעשותעבירות ולהיותממכעימיו
ר"ל ע"כ צווחה ואמרה "אםכן למה זהאנכ"י"היאנתינת התורה
מפי הש"י בעצמו כביכול ואשר באזננו שמענוובעיננוראינואנכי
ולאינהי' לך וכמבואר בש"ס שבת (דף ק"ה ע"א) אנכ"י ר"ת 'אנא
'נפשי 'כתבית 'יהבית שהש"י אמר אני כתבתי התורה ונתתי'
לישראלוע"כהי' עושה לה אםכן (הואלשון שו"ה כמו כזהכןזה
וכמוכן תעשה כאשר דברתוכיוצא)וכיון שהש"י בכבודו ובעצמו
נותן התורה איך יתכןשיהי' הצד נמי' לרע לעשות עבירות ח"ו
שוה כמו צד הנטי' לטובה לקיים המצוהטו.
וכולך לדרוש את ה' .ופירש"י והוא מהמד"ר (בראשית רבה
מג.ו) לבית מדרשו של שםועבר .ולכאורהאין המקראממייעולזה
דהא בקרא מבואר שהלכה לדרוש אתה'.וי"ל דהדבר פשומעפי"ד

התנא (פ"ג דאבות) עשרה שישבו ועמקו בתורה שכינהשרוי'

ביניהם וכן חמשה וכן שנים וכן א' שיושב ועומק בתורה שכינה
(פו)יכעמן כזה כתב כספה"ק תפארת כנים פר' קדושים] ,אל תפנו אל
האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם ופירש"י אלילים לשון אל ,כלא הוא חשוב
ואם אתה פונה אחריהם סופך תעשה אותם אלהות עכ"ד ,וי"ל לענ"ד עפ"י מה
שאמרתי לפרש דחז"ל (באבות דר"נ פרק כ"ו) הזהרמן הספק שלא תבואלידי
ודאי,כי הנה ידוע מהספרים הקדושים דהעיקר עצה להנצל מן החטא ,שכאשר
יבא לו איזו הרהור ומחשבה או איזו רצון לעשות הרע בעיני ה' ,לא ישהה
מחשבהזו במוחו אפי' רגע א' ,רק יגרשנהויסירה ממוחו ולבו מיד,כי אם ח"ו
לא יגרשנה תיכף ממוחו ,רקיכניס ספק בלבו אם יעשה כזה או לא ,אזייהי'
מקום להיצה"ר להכות שורש בלבבו ח"וולנטועענפי הרעה ,ואזיהי' קשה מאוד
לגרשו מביתפנימיתו שלא ישאר שורש פורה ראשולענה,וזהו שאחז"ל הזהרמן
הספק (ומלא יעלה בלבך ספיקות אם תעשה כך או לא) שלא תבאלידי ודאי(כי
אז יהי' קשה לגרשו ותכשל בודאי ח"ו כנז').
תפארת בנים ,קדושים

יח

פדה בשלום

שרוי' שם,וכוהיובן דבריהם שהלכה לבית מדרשו של שםועבר
שהם ישבו ועמקו בתורה וממילא זה הי' לדרוש את ה' ששם
שכינה שרוי' ושפיר כתיב ותלך לדרוש את ה'.%
ויצא יצחק לשוח בשדה לפנותערב.י"לעלפידברי הש"מ
(מומה דף מ"דע"א) ועתדה בשדה לך (משלי כד ,כח) אלו מעשים
אוביםעיי"ש .וזה שאסר הכתובויצא יצחק לשוח (התפלל להשץ
אשר) בשדה (המעשים מובים שיעשה) לפנות ערב(היינו לפנות
( 0%וזה י"ל שאנו אומרים (בברכות ק"ש של ערבית)כי הם חתנו ואורך
ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ,התנו עפי"ד
הזוה"ק (מקץ דף קצ"ו ע"ב) ואהבת עולם אהבתיך דא כנסת ישראל (ועה'
בפרדס שער ע"ב ערך כ"ו) דשכינה הקדושה נקראת כנסת ישראל וכ' שם הטעם
עפי"ד הזוה"ק עיי"ש ,ולפי האמוריובן דהיינו שאנו אומריםכיון שנהגה בתורה
יומם ולילה א"כ לא תסיר השכינה (שהש"י אוהבה אהבת עולם כנ"ל)לעולמים.
ועד"ז י"ל משאה"כ ומגאותו רעות רבות וצרות ואמרביום ההוא הלא עלכיאין
אלקי בקרבי מגאוני הרעות האלה ,והוא עפי"ד הירושלמי (ר"ה פ"ג) ותשלך
אמת ארצה כמישראל משליכין דברי תורה לארץ הרשעה הזאת גוברת ומצלחת
וכו' עיי"ש ,וכן במכילתא (בשלח בפרשת ויבא עמלק) וילחם עם ישראל
ברפידיםאין רפידים אלא רפיוןידים לפי שרפוידיהם מן התורה לכך בא השונא
עליהם וכו' לופי הנ"ל יתבאר שאה"כ ואמר ביום ההוא עלכיאין אלקי בקרבי
(ההנו שאינני עוסק בתורה שיהא שכינה שרוי' שם ע"כ) מצאינו הרעות האלה
(שאם הייתי עוסק כתורה לא הי' כח בשום אדם להרע לי) ,ועד"ז י"ל מ"ש
דהע"ה ה'לי (שהנני עוסק בתורה ששכינה שרוי' עמי כנז') לא אירא מה יעוסה
לי אדם(כי לאיוכלו להרעלי כנז') ,ועד"זי"ל בפרשתן שאמרו יהושע וכלב ע"ד
המרגלים שאמרו אשר ח"ו לא נוכל לעלות אל העםכי חזק הוא ממנו ע"ז השיבו
"וה' אתנו אל תיראום"היינו שנלמוד תורה שיהי' השכינה שרוי' בתוכנו כנז'כי
אין להשונא כח לשלוט בישראל אלא בזמן שרפו ידיהם מן התורה אבל כל
המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות הרשעה כנ"ל.
תפארת בנים ,שיח

פדה בששם
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הערב התערובותפניות וגאות ומחשבות זרות) רקיהי' במחשבה
זכה להשא.טז*

וקדם ברח לך אללבןאחי תרנהוישבתעמוימיםאחדיםעד
אשר תשוב חמת אחיך עד שוב אף אחיך ממך וגר ושלחתי

ולקחתיך משם ,דהנה מבואר בש"ס סנהדרין (דףצ"זע"ב) כלו כל
הקיציןואין הדברתלוי אלא בתשובהעיי"ש,וי"ל דהואעפ"ידברי

הנביא מפי ה' (ישעי' כ"ז) תימה אין לי מי יתנני שמיר ושית
במלחמה וגרפירש"ישהש"י אמר חימהאיןלי לא אוכל לשפוך
חמתיעל אוה"עיען מדתהדין מקטרגשגםישראלעובריםעבירות
ומה נשתנו אלו מאלו.מייתננישמירושית במלחמההיינושישובו
ישראל כתשובה ואז לאיהי' למדה"ר לקטרגאז אענוש את אוה"ע
ואכלםעכ"ד .רכלזמןשאין ישראלעושי תשובהאין הש"כביכול
יכול להתנקם באוה"ע שמושלים בזרוע על ישראלכיון שנם על
ישראל ראוי להיות כעם ח"ו על עונותיהם אבל כשישראליעשות
תשובה שאין להמקטרג טענהעליהםואיןעליהם כעם אז ישפוך
חמתועל אוה"ע ויכלם ולאיהי'עודגלות.וזהוי"ל שאמרה רבקה
וקום ברח לך אל לבן אחי תרנה (שיגלהיעקב מאץ לחוץ לארץ
לרשות לבן הס"א,היינו שרמזה לו שיצאו ישראל בגלות מארץ
ישראל לחו"ל לרשות האוה"ע) וישבת עמו ימים אחדים (היינו
שיוכל להיות שלא תהי' שם בהמות זמן רבשצריך אתה לשהות
שם רק)עד אשר תשוב(היינו שתעשה תשובה) אףאחיך(אזייבא
החימהעלאחיךעשו)עד שוב חמתאחיך ממך(היינוהכעםוהאף
שצריך להיות על אחיך שעד עתההי' נםעליך בעוונותיךועי"ז
ניצל אחיך כנ"ל אבל כשתעשה תשובהיסיר הכעם ממךויהי' רק
על אחיך ואז) ושלחתי ולקחתיך משם (שלאיהי' עוד גלות) וזה
אמרה רבק"ה שהיאבינ"ה כמ"ש הארידל בלק"ת(רישפ' תולדות)
ובינ"ה בה אתייחסון ישראל במפקנותהון מן נלותא כמ"ש ברע"ם

(פזת תפארת בנים,חיי

שרה

כ

פדה בשלום

(פ' בהר בד"ה פקודא לחשוב).ובזהי"ל (בתהליםכ"ז) אחת שאלתי
מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' וגף ותרגום כבית ה' בבית
מקדשא ,אח"ת ר"ת 'תשוב 'חמת 'אחיך .אות"הגי' הר"ת של 'עד
'שוב 'אף 'אחיך 'ממך ואז שבתי בבית ה' בביהמ"ק שתהי'
הגאולהץ.

וישבת עמו ימים
אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך .דהנהשניימים או שלשהעד
עשרהימיםקורין לשוןימי"ם,וכליותר מעשרההיינו מאחד עשר
עד כמה אלפיםקוריןיו"ם ונראה דהטעם הוא דהנהשניימים או
יותר אי אפשר להיות זולת אם יש ביניהם לילה ,אבל אםאין
ביניהםלילההוייום ארוךאפי' כמה אלפים שנה כלשאיןביניהם
םשני,וכמ"ש(בראשית א,ח)
לילה לא נשלםהיוםלהיותמתחיליו
ויהי ערבויהי בקריוםשנישע"י הערב נשלםהיום הא' והנה בזה
העולםימיחיי האדם קצרימים יושב חשך ,אבל בעוה"ב ששם
עולם הקיים לאור באור החיים אורזיו שכינתו ,והנה כ' התיו"ט
(בסוף עוקצין) על המשנהעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק
ש"י עולמות ,דהמספר עד עשרהיש בו רק מספריחידיות ,שהוא
עלמא דפרודא עוה"ז ,אבל מספר יותר מעשרה יש בו מספר
עשיריות כוללת שהואעוה"בעיי"ש,וזהויהי' מכוון דהמספר עד
עשרהכיון שהוא מעוה"ז החשוך יש בו לילה ונקראימי"ם לשון
רבים שכל שיש ערב ובקרהוי כל אחד ואחדיוםבפניעצמוכנ"ל,
משא"כ המספריותר מעשרהשישבו מספרעשיריות שהואמרומז
לעוה"ב שאין בו חשך וערב נקראיו"ם שהוא לשוןיחידיום א'
(יז 4א"ת (רבה"ק בעל מנחת אלעזרזי"ע) ובזהי"ל אות"ה אבקש אות"הגי'
בי"ח ,כשאחז"ל לא כאברהם שקראו הר וכו' אלא כיעקב שקראו בי"ת שהוא
תכלית הגאולה האחרונה שנזכה לבי"ח יעקב וזהו שכ' שבתי בבי"ח ה' היינו
הביהמ"ק שנקרא בי"ת שעל תכלית זה העיקרי התפלל דהע"ה.

תפארת בנים,שיח

פדה בשלום

כא

ארוך .וזהו י"ל שאמרה רבקה ליעקב כשיצא מא"י לחוץ לארץ
מחמתעשו,וישבתעמוימים אחדים(שאיןבו ממפרעשיריות רק
ממפריחידיות,ולזה רמזה אחדי"ם,ולכך נקראוימים ולאיום)עד
אשר תשוב חמת אחיך (בימי הטשיח זמן עוה"ב שאז יכלה כח
חמתעשוויאבדו כל הממפינים)אז לאיהי'ימים רקיו"םכיביו"ם
ההואיהי' ה' אחד (זכריה יד ,פ)כי לאיהי' לילהיעןוהי' לעת
ערביהי' אור (שםז) אזישובובנים לגבולם(ירמיה לא,יפ)וז"ש
תשוב (ברמז לשון אתה תשובועי"ז תמיר) ותשוב חמתאחיך ממך
במעשיך הפובים בתורה ועבודת הע".

ויצא

ויצא יעקב מבאר שבעוילך חרגה,עפי"רהילקות שמעות
(משליו') בהתהלכך תנחה אותך זהיעקב שהי' מתעם"ק בתור"ה
כשיצא מביתאביווכו',והנהאיתא במם' אבות(אבותפ"ומ"ב)אין
לך ב"ן חורי"ן אלאמי שעום"ק בתור"ה,וזהוי"ל רמוז ויצאיעקב
מבאר שבעשהי'עומק כתורה כנדע"כוילך חרנ"ה הלךב"ןחורי"ן

לשון חרותת*

(יח 4וזהו י"ל בפרשתן ,ויצונו ה"א לעשות את כל החקי"ם האלה (חקי"ם
לישנא דמזוני כדאמרי' בריש פ"ב דביצה וגם אמרי' בש"ס ברכות (דף ח') גדול
הנהנה מיגיע כפו דהנהנה מיגיע כפו אומר עליו הכתוב יגיע כפיך כי תאכל
גושריך בעוה"ז וטוב לך לעוה"ב היינו לעבוד בפרנסתו להנות מיגיעו וזה יהי'
כדי) ליראה את ה' אלקינו (היינו לעשות המו"מ כמ"ש בש"ע או"ח סי' רל"א
בכל דרכיך דעהו כשהוא עוסק במו"מ עושה כדי שירויח ויהי' לו במה לפרנס
א"ע שיוכל ליחן צדקה ולקנות כל דבר הנצרך לקיום המצות ולעבודת הש"י
ותורתו ועי"ז ינחיל שני עולמות עוה"ז ועוה"ב) לטוב לנו כל הימי"ם (הוא
העוה"ז שנקרא ימי"ם) ולחיותנו כהיו"ם הזה (הוא העוה"ב שנקרא רק יום א'
כנ"ל).
תפארת נניב ,ואתחלן

(יח* 4תפארת בניט ,נפרשתן

כב

פדה בשלום

ויפגע במקום ההואוילן שםכי בא השמש.ופירש"יויפגע
הוא לשון תפילה,ויש לרמז,עפי"ד הש"מ ברכות (כע"א)על זאת

יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא (תהלים לב,ו) לעת מצוא רנבץ

אמרזו מיתהר"י אמרזו קבורה,היינווזהוויפגע במקוםוילן שם
היינו שהתפלל בענין מקום לינת הלילה (שהיא הקבורה) בעת
ביאת השמש שהיא המיתה כטבואר בזוה"ק פ'ויחי (דף רכ"זע"א)
ויהי השמש לבאהיינו מיתת האדם.עיי"שובזה מרומזגם בתהלים
(קמו,ד) תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו
(בעת אשר יצא הרוח ויאבדעשתונותיו שהואענין מיתה וקבורה
באדמתו אז) אשרי שאל יעקב בעזרו (על כן אמר א"ל יעק"בכי
יעקב התפללע"זכי בא השמש כנד),וע"כ נרמז 'תצא'רוחו'ישוב
'לאדפתו 'ביום 'ההוא 'אבדו ר"תגי' ב"א השם"ש,כייעקב הוא
שהתפלל על הלינה ביאת השמש כנקט.
והנה מלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה .דהנה מולם
הואעניןשעוליןעליו למעלה,וזהווהנה מלם (כלומר הדרךשעולין
בו למעלה הוא אם) מוצב ארצה (שהוא אחוז במדת ענוה ,וזהו
הדרך) וראשו מגיע השמימה (שעולין בו למעלהא.

(י )%וזהו י"ל שאה"כ ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ,שגם יצחק
התפלל ע"ז ,ואמר ניצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ,ער"ב השנו אותו ומן
הנק' ערב ושהוא יום ביאת שמשו כנז' ,ע"ז התפלל ערהי' ברחמים עא"ש.
תפארת בנית,חיי שרה
(ס) ובזהיובן שאושפיזא דבשה רבינו הוא ביום זה רום ד' הסוכות],וכן
כונת השם שלנטילתלולב בחיר"ק מדת נצח ,והנה משהרביעהאיש משהעניו
מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה ,אמנם ידוע מאןיהוא זעיר הוא רב
(ועד"ו מה שאמר אאמו"ר זצלל"ה) ובזה יוכן שבהנענוע הר' שהוא למעל"ה

פדה בשלום

כג

אכן ישהוי' במקום הזהואנכי לאידעתי.כי הנה מהשזוכה
האדם להתגלות אלקות הוא אם מדבק במחשבתו תמיד בהשא
ובתורתוכנודע מעלתהנביאים,וזהוי"לשיעקבאבינו(מענוותנותו
היתירה) כשנגלהאליו השאהי'ירא מעצמו שלאיבאלידי גאות
שעאמעשיו הטוביםשהי' דבוק בה' ובתורתו בא למדריגהזו,ע"כ
אמר אכן יש הוי' במקום הזה (שרק מחמת קדושת המקו"ם זכה
ו השא
שיתגלה אליו הש"י אבל לאע"י מעשיו כי) ואנכי היינ
ותורתו כמ"ש (שמות כ ,ב)אנכי ה' אלקיך ,וכמבואר בש"ס (שבת
דף ק"ה ע"א) אנכי ר"ת 'אמירה 'נעימה 'כתיבה 'יהיבה נאמנים
אמרי'(והיינו שהוא מרומזעל התורה) לאידעתי(היינו שלאהייתי
דבוק במחשבתיודעתי בהשגי ותורתו להיותראוי למדרגהזואא.
הרמזה למדת נצח אשר שם השם יו"ק הוא מנוקד בנקודת חירקשיהוא מדח
משה רכינו (ומהנקודה הזאת עומדת למט"ח רומז לענוה שפל כעיני עצמו)
ומנענעים אז למעל"ה שהוא העולה למעלה כא'.

תפארת גנים ,פועות

ובזהי"ל מה שאמר אברהם אבעו ה'יראה ,אשריאמרהיום כהר ה'
(כא
*גוםיונתן איתגליתעלוישכינתא דה',והבין אברהם (מרובעעוהנותו)
יראה ותר

וההתגלות שהי' לו בהר המור" בעקדת בנוהי' המקום גורם שאוצלי שכינתא
דה' ,רוהר המור" גרםשיה ההרמוכן בקדושתו עוד קודם בריאת העולם ,כמ"ש
במדרש ושהקב"ה הי' מתפלל שם קודם בריאת העולם ,ע"כ תלה ההחגלות רק
"בהר ה' יראה" וכהוא סקופ השראת השכינה הקדחנה (וכנז' מהתרגוםיונתן)
וזהוי"ל בפרשת ראהכי הנה כאשר בא אישישראל להר ה' מקום הקודש אשר
שם השראת השכעה,הי'לכל העומדובא שמה התגלותוהתרגשוה ועלחת האש
ומוחין דגדלות ,והי' יכול היצה"רלהטיל בו גאות שהוא עא מעשיו הטובים,
ע"כ הזהירה שהיק השמרלך פל תעלהעולותיך בכל מקום אשר תראה (השש
שתתגאה ותתעלה כדעתך לאמר שגם אם לא השחו כאן כמקום הקדוש רק
במקום אחר ,ג"כ ה"לך כעתהתגלותאלקות ועלחתהנפש עאמעמרךכנ"ל),כי
אם כמקו"ם אשר יבחר ה' באחדשבטיך שם העלה עולוחרך (כי אם במקום
הקדש הר המור" בזה תהלהעולותיך,עליות הנפש שלך שרק המקום גורם כמו
ושהיא באמת) כנז'.
ארת גשם ,ראת

כד

פדה בששם

אכן יש הוי' במקום הזה ואנכי לא ידעתי .כי כשהאדם
כונתו בעבודתו רק למען הש"י אז שורה שם שכינת הקב"ה,
משא"כ כשהוא כונתו לצורך עצמו וזהו שאמריעקבאבינו אכן
ישהוי' במקום הזה (שיש כאן השראת השכינה משום)ואנכי לא
ידעתי (שלא נתתי דעתי בשביל ,היינו אנכיאב.
אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לאידעתי .אכןיש ה' במקום
הזה (אזיכוליםלידעכייש במקום הזה במעשיו שלבני אדם בכל
דבר השראת הקדושה לשם שמים אם)ואנכי(נגיעתעצמובאיזה
אופן שיהי') לא ידעתי (שאין לו שום פני' לטובת עצמו)מ.

(כב 4ובזה י"ל המסורה בפרשת בחוקותי עה"פונתתימשכני בתוככם ולא
תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בחוככם ,והתהלכתי ב' ,דין ,ואידך והתהלכתי
באטתך ,וכ' הבעל הטורים כי בזכות והתהלכתי באמתך והתהלכתי בחוככם,
דהיינו ונתחי משכני בתוככם ולא תגעל נפקר אתכם והתהלכתי בתוככם (החנו
כח" אכן יש ה' בטקום הזה ,כ"ז הוא רק בזכות) והתהלכו באמתך ולא לקרם
טובת עצמו או פני" אחרת ח"ו.
,
ם
י
נ
ג
תפארת
בחקתי
(כג4ויש לענ"דלהוסיף בזה,כיגם במקוםועניןשאיןלו שוםסיעתעצטו,
אדרבא הוא אצלו נראה כמס"נ בעשחתו הדבר הזהכיז"ז ה"לו טובתסטתאו
שארי הנאות עוה"ז אמנםעי"ז הוא בא ליזעגאווה בחשבוכי"ש אצלו השראת
השכינה כנ"ל ,וכל הטתגאה כאלו דוחקרגליהשכינה כשמחז"ל ,ושובאין אצלו
עי"ז השראת השכינה ,וז"ש אכו יש ה' בטקום הזה(יש אצלו השראתהשכינה
כשיהוא בכח")ואנכי לאידעהי(שאינויודע כעצמוזה שהואכונהו לש"שלנטרי
ושיש אצלו השראת השכינה בזה גם מזהאין לו לידע כדי שלא יהגאה) כנז'.

חיים האיום ,ויצא

פדה ברום

מה

ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי
תבאכי שכר שכרתיך בדודאיבני.עפי"מ דאיתא בזוה"ק ומפרים,
כי הצדיק בבואו מעוה"ז לאחר פמירתו יוצאת השכינה הקדושה
כביכול לקראתו ומראית לו תפנוקי מעדניגןעדן אשר הכינו לו
בשכרו .וזהו ,ויבא יעקב מן השדה ,שהוא העוה"ז (וכמ"ש בשם
האר"י עה"כ (בראשית כה ,כז)ויהי עשו איש שד"ה ,איש שאוהב
עניני עוה"ז המכונה שד"ה) ,בערב (בעת תשקע שמשו של הצדיק)
ותצא לאה לקראתו ,שהשכינה הקדושה המכונה בשם לאה תצא
לקראתו ,ותאמר אלי תבא ,ומקבלתו במבר פנים יפות,כי שכור
שכרתיך ,שאומרתזהו שכרך,בדודא"יבני ,בשכרעריבותנעימות
ידידות אהבתם .ולהיפךח"וגביעשו נאמר (שם ,כס)ויבאעשומן
השדה והוא עיף ,ופירש"י כמו עייפה נפשי להורגים ,כפי' הנ"ל
י התורה הקדושה נזכה לעונג הזה *.
והבן ,ורקע"
והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב.והי' העטופים ללבן
ע"ד הגם' בר"ה(י"זע"ב)ויעבור ה'על פכוויקרא (שטות לד.ו)וכו'
מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ והראה לו למשה מדר תפלה אמרלו
י מוחל להם,
כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כמדר הזהיאנ
והנה כתיב (ישעיה א ,יח) אםיהיו חטאיכם כשנים כשלגילבינו
דגוון לב"ן מורה על כפרת העונות .וזהו מרומזוהיו העמופי"ם
(שנתעטף הקב"ה) ללב"ן (כדי ללבן העונות כשלג) .והקשורי"ם
ליעקב,ע"ד הגמ' במנחות (ל"ה ע"ב) קשר של תפילין צ"ל למעלה

כדי שיהיו ישראל למעלה והרי ישראל אחודים ותלויים לפי"ז
בקשר של תפילין,וז"ש והקשורי"ם (קשר שלתפילין הוא)ליעקב
(לישראלשתלוייםבזהכנד) .אולםצריכיןביאור מהוענין קשר של
תפילין ליעקב וישראל,וי"לכי הנה אברהם הוא חמדימין,ויצחק
*דרשה קודם אקדמות בשנה האחרונה לחייו.

מאמר זכרון צדיקים.

סו
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גבורה שמאל ,ויעק"ב כלול משניהם ,נמצא שהוא הקש"ר שבו
נתקשרו שניהם ,וכן הוא קשר של תפילין שהוא מחבר הרצועה
שלצדימיןושלצד שמאל,ע"כ קש"ר שלתפיליןבחי'יעקבנד .

והיי העמופים ללבן והקשורים ליעקב.י"לכי האדם צריך
ליתן קדימה לעבודת השץ טרם יעמוק בעניני עוה"ז ,דהיינו
כשיקום ממטתו יקבל עליו עול מלכות שמים בברכת התורה
ובמאמרי יחוד השא ואהבתו ויראתו ותהלים ולימוד תורה מי
שהוא בן תורה וכיוצא ,וכשיגיע זמן תפלה יתפלל ואח"כ ילך
לעמקו,וזה שאמרוהי'העטופים(המאוחרים כפירשא)ללבן (לחלק
עוה"זיתן המאוחר בזמן) והקשורים ליעקב(כי כל א'צריךליתן
קדימה לעבודת השא שהוא חלק יעקב) ועד"זי"ל מ"ש דוד המלך
ע"ה (תהליםנ.יח) ואתה שנאת מומר ותשלךדברי אחריך,היינו
שנתן איחו"ר לדברי השא לנג"ד צרכי גופו ובאמתצריך להקדים
דברי ה'ותורתו .וזהו שאמריעקב (בראשית לב ,ה)עםלבן (הס"א
ועניה עוה"ז)גרתי(הייתי רק כנר וכאורח ולא כתושב) ואחרעד
עתה שנתתי לי איחו"ר ולא קדימהנו.

ונ"ל שעה המשך הפסוק ,והקשורים ליעקב ,עפ"ד חז"ל (באבות דר"ב
ד*פ' מקץ) דבזמן שיש שלום בישראל ואץ בהם מחלוקת אפי'"ש בהם
פק
("
ובזוה
עבירת ע"ז ר"ל הקב"ה מוחל להם הקנא לא שלטא בהו עח"ש ,בהו שחמרונויו
העטופים %ק (שהקב"ה מתעטף כביכול ומוחל ומלב"ל עונוחוהם שלישראל)
והקשורים ליעקב (אם המה בקשר א') שיש שלום בינהםואיןביניהם מחלוקת
וכאמור.
תפארת בנים בפרשתן
וע' תפארת בנים,ויחי חבאם ושיום ,בפרשתן

(פו)וזהוי"ל בפרשת השבימו בבקר העלו אל ראש ההר לאמר הנעועלינו
אל המקוס אשר אמר ה'כי חטאנו ,ויאמר מזוה למה זה אתם עובוים אתפי ה'

פדה בשחם

וירא

כז

ויושלח
מאודויצרלו .נראהעפי"ד הרמב"ן המובא בקדושת

לוי (פ' יתרו) אם תעירו ואם תעוררו את האהבהעד שתחפץ,
שכשהניע אל האדם אהבת הבורא אויראת השץאזתיכףיעשה
איזה מצוהואזבזהמביא האהבהוהיראה בצמצום,כי כלזמן שלא
עשה מצוהיש לו מלחמות ,אבל כשעלטהאיזה מצוה עם האהבת
והיראה אזמביא האורות הללו בצמצום ובמל ממנו כל המלחמות.
והנה המצוה שעושה הוא כמוכלי שתנוחבו את ההתעוררותבזה
שמגיעלו מלמעלהוזה הואעד שתחפ"ץכי חפ"ץ הואכליעכ"דנז,
ועד"ז י" 9וירא פאורויצר 19היינו שבא אזייעקבסיפעיח
יראה גרויה עד פאור ,ע"ס עשה 9ה תיסף סלי ,וייצ'ר לו
ישיא תאבד
מישוןויצ"ר אותה בחרטהיינו שצרר אותהבסי

מטנויענים

כנ"9כח.

והיא לא תצלח,י"ל ע"ד מוסר ךשכיס"ו בבק"ר רעלו אל רא"ש הה"ר (ה9ע

שנהנו וא"ש וקדימה לעניו הה"ר שהוא היצה"ר כמהחז"לצדיקים נדמה להם
כהר) לאמור הפוועלינו אל המקום אשר אמר ה' (הענו מהאיכפתלנו אםנעסוק
כעת במו"מ ועשית חפצנו הנצרכיםלנו הלא הפוועלינ
ו אל המקוס אשר אמר
ה' ומזומנים אנחנו להתפלל אח"כ ולקים המחשלעלינו,
אמר להם משה
רבעו) למה זה אתם עוברי"ם אתפי ה' (מלשתאיןמעבירין על המצוווה הענו
אםכי אתם מתפללים אח"כ ,אמנםהרי אתםצוברים צלהמצוותואתםעועים
קדימה לעניו עוה"ז)והיא לא תצלח(כי רק אפ מתפלל ואח"כהולך לדרכו אז
הוא מצליח) ,וכמהחז"ל (כרכות י"ר ע"א) כל המתפלל והח"כ יוצא לדדך
הקב"ה עושה לו חפציו עי"ש כ* אז תצליח דרכך וכנוי.
תפארת בנים,שיח

היה

(פח 4וזה שאמר דוד המלך ע"ה לעשות רצונך חפצתי ותורתך בתוך מעי,
והענוכי כאשר בא לו הרצת מלמעלה שהוא רצונ"ך(כיאני לאעשיתיליזה
הרצוןשיהי' נקרא רצונ 9רק אתה שלחתילי מלמעלה זה חרצת והוא רצונ"ך)

כח

פדהבשיום

ויפזוך תחתיו הדר ושםעירופעו ושם אשתו מהימבאל בת
ממרד בתמיזהב.י"ל הנה כתיב (בפ'בראשית) והארץהיתה תהו
ובהו וחושך עלפני תהום ורוח אלקים מרחפתעלפני המים,וכ'
הלקומי תורה מהאריז"לכי תה"ו ובה"ו וחוש"ך הם השבירה דז'
חפצתי (לקחתי אותותיכף לתוךכלישלי הנקרא חפץ כנ"ל) ע"כ ותורתך בתוך
מעי,ואינוהולךממני לעולם ,תהפי' הפסוק (בפ' במדבר) חאת עשו להםוחיו
%א ימותו כגשתם את קודש הקדשים אהרן ובמויבואו ושמו אותם אישאישעל
עבודתו ואל משאו ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ,ופרשאלתוךנרתק שלו,
החנו חאת עשו להםוחיוולאימותו (שכאשריעזור להםהש"ישיבוא להם שפע
קודש אהבה ויראהויהי' להם חיות כראוי שלאילך לאיבוד ח"ו ויסתלק מהם
הקדוחה לחזורלהיות בבחי' מתים ח"ו) ,אהרןובניויבואו ושמואותואישא"ש
על עבודתו ואל משאו (הינו שכל אחד ישתדללפי שורש נשמתו אשר מרגיש
בעצמו מדש לו לעשות שהוא מסוגל בזה כפי מהותו,כי ישמיויהוא מסוגל
העיקר לעסוק בהורה ,ויש מי ויהוא מסוגל יותר להאריך בהפלתו בכוונה
והתלהבות,וישמי שהוא מסוגלביותרלהיותעסקו במצות בצדקה וגמ"ח) החנו
שיעשה היכף לההתעוררות כלי וחפץ לקבל ולעצור הקרושה בקרבו ,ואז לא
יבואו לראות כבלע את הקודש לתוך נרתק שלו (החנו שלא ילך מהם שפע
הקדושה שנשפע לו להזור למעלה כנ"ל).
חההענין שאחר התפלה מסדרין הקערהומניחין המצה והמרור ושאר
המצות שהפיכים להסדר ,שהם טרמזים לאורות הקרושים שמאירים בלילה הזה
לחוךכלי ,ובהבנתהענין נראהעפי"רהרמב"ן המרבא בקדושתלוי והמובאלעיל
בדברירבינו הש"ש עה"פויירא מאד חצרלועיי"ש] ,תהוהעניןלדעתנושבליל
התקרש חג הפסח ,שבאו האורות של אהבה ויראה חשר המדות,ויהוא סוד
המוחין דגדלות בפתאום ,ע"כ אנו עושים פועלרמיוני שמשימין המצות והמרור
ושאר המצות בקערהשיהואהכלי לעשות להם גבולכדי לעשות צמצום שישארו
לנו ,עךהי'לנולכלי מעשהתמיד לעבודתויתב"ש להשתמש בהםכל השנה ,כ"א
כפי מדתו ועבודתו ושלא ילכו לאבדת רק שנחזיק בהם לעבדם בפועל בעה"י.
חגש"פ תפארת גנים ד"ה הנח

פדהבשיום

כ*

מלכים דטיתו שהם בחי' דין ונפלו במקום הבריאה שהוא פני

תהום ,ורוח אלקים טרחפת אותיות ס"ת רפ"ח עכתד"ה ,ובע"ח
(בשער התיקון פ"ג) איתא דטלך הד"ר הוא ס"ה החדש שהוא
הששה קצוות והוא טתקן הז' מלכים שנשברו ובהתיקון נכללת
הנוקבא בת בהזכר ט"העכד"ה.וי"ל דהךוימלוך תחתיו הדר ושם
עירופעו ושם אשתו טהיטבאל בת טטרד בתסי זהב שהואתיקון
לזה (ובבחי'כעין הקדים רפואה למכה) ,וע"כ תה"ו ר"ת היטלך
ת'חתיו הידר ,תה"ו בה"ו חש"ךגי' טהיטבא"ל ב"ח מטר"ד שהוא
תיקון הטלכים דמיתו כנד,ט"י זה"ב מ'די"ן להמתיקו בשורשווכן
ב"תט"י מ' תהו"ם עם הכולל שכןבהתיקון נכללת הנוקבא שהיא
ב"ת בהזכר כנ"ל,ויען שהכללות הוא שהנוקבא ב"ן נכללת בזכר
ס"הע"כמכוון שכן מהיפבא"לגי' מ"הב"ןלהיות ט"ה הוא הששה
קצוות כמל,ע"כפ'עו מ' ששהפעטיםהוי'וכןר"תשלויליםעיירו
פ"עו הואגי'ו' פעמיםהוי' ומ"ת של ושם'עירדפעו'גי'ב"ן לכללו
בהששה קצוות כאמורכט.

( 4*1ונלע"ד להוסיף תבלק ,כי באמת אם ה=נו מתקנים מעשינו ובפרט
מדת יסוד יוס"ף קשוא בחי' מקבץ נדחי עמו ישראל אז כבר זכינו לגאולה
שלימה ,והי' בחי' הד"ר מלך החיים (בביאת דוד מלך ישראלחי וקחם) שלא
נאמר בו מיתה ,כמו שהוא בתורה ושם עיר"ו (עי"ר קטנה זה הגו"ף כדחז"ל
לתקן הגו"ף במדת היסוד וכנודע בובאלציון גואל ברמז גו"ף בניו) פע"ו(בגי'
יוסף כנ"ל מדת יסוד צדיק ח"י עולמים) ושם אשתו (שהוא הזיווג שלו)
מהיטבאל (שהואגי' מ"ה ב"ן כד' אא"ז הנ"ל ,וכמבואר בע"ח סוףששערשבירת
הכלים) בת מטרד בתמי זהב (דלכאר' יפלא קצת מ"ש אא"ז מו"ר כנז'כי מ"י
זה"ב גי' דק דהרי מ=רי בזה במלך הד"ר קשוא עולם החיקק מהחפץ חח"ם
עולם חסד יבנה בחסדו ית"ש ,ואיך יורמז מדת הדי"ן במ"י זה"ב שהוא כבר
מחדי במלך הד"ר בהתיקק כנז' .אך י"ל עפ"י הנודע בהקדמת תיזוה"קכי ע'
שנין דעניותא דגלות בתראה מאןיוכל למיקס בהק דאינקעני חשוב כמת כאלו
נטלין את נפש" ,ע"כ קודם ביאג"צ ב"ב שנתגלה נצוצי אורותמלך הד"ר ,עכ"פ

ץ

פדה בששם

וישב

ואטב יעקבפירש"י ביקשיעקבלישב בשלוה קפץעליורגזו
שליוסף .ויש לרמז במה ששינה רשא דבמדרש איתא נזדווגלו
רגזו של וכו' .ורשא כ' בלשונו קפץ עליו וכר .י"ל עפי"ד מידור
האריז"ל בכונת ובא לציון גואל ולשבי פשע וכו' שהגאולה תלוי'
בתיקון פגם הברית ,וכל זמן שלאיתקנו ישראל בזה הוא אריכות
המות בעוה"ר ,וכן הכונה בברכת תקע בשופר מקבץ נדחי עמו
ישראל ,והנה איתא בילקוט חדש(ערך מצות) דבגלותאיןלנו רק
ע"ר מצותעיי"ש ,נמצא שחמר לנו בגלותינו בעוה"ר שמ"ג מצות
להשלים למנין תרי"ג ,וזה יחזיר לנו כשתהי' הגאולה ב"ב ,וזהו
שפירשא ביקשיעקב לישב בשלוה שלאיהיולבניו גלות ושעבוד
רקיהי'שרוייןעל אדמתן לישב בשלו"ה (שם"גגי' בשלו"הדהיינו
שיהיו לנו השם"ג מצות כשלא יהי' הגלות ,אמנם) קפ"ץ עליו
(דהיינו שלאזכינועדיין רק למספר קפ"ץגי'ע"רשאיןלנו רקע"ר
מצות מפני)רגזו שליומף (דרגא דברית קודש מבני ישראל שלא
נתקןעדייןכראויע"כעדייןהחרוןאףל"ע.ה'ירחמנוויצלנוויטהר
לבבנו ונתקדשויושיענוויגאלנו).וזהוי"ל גלנעולמעין חתום(שיר

עדין הם הע'שנין דעניותא וגלות בתראה כנ"ל ,תהו ידדוכי טצפו"ן זה"ב
יאחה ,אך גם מצפו"ן תפתח הרעה ח"ו ,והמה החבלי משיח הנוראים ע"כ
טרוזים מאד ,בהפריסה לכלכלביתוואין לכסף מוצא ,וזהו בה מסר"ד בהמ"י
זה"ב ,טרדאחיתין קשה מזונותיו של אדם להטציא טזק ופרשה וטרודים
כבת" זה"בעי"זטונעים התשובהומעכבים הגאולה,לפי"זהוא כח" דרןבחבלי
משיח אשרבגי' מ"י זה"ב כנ"ל) ,אמנם כשנזכה אזתהי' הגאולה שלימה בבת"
דין העליט מעלת הזה"ב על הכסף ףצחק אבינו המצדק לעתיד ב"ב כמבואר
בטס' שבה וגם כיאורהענין בפע"ח (שאר חג המצות פ"ז) ובשארי סה"ק ואז
(בבח" מ"יירפא לך ,כטבוארבריש הקרסת הזוה"ק) זה"ב(בגי' חו"ד
הו" מ"י
שיבא יגאלה ב"ב).

חיים ושיום ,בפרשתן

פדה בשלום

יא

השירים ד,יב) דהנה איתא במדרש וברשי פ'ויחי ביקש יעקב
למות את הקץ ונמתםממנו,והיינוכלזמןשאיןאנוראויים להגאל
נמתם זמן הקץ ,וזהו ג'ל (שיתגלה)נעו"ל (מה שנמתםהיינו הקץ
כנדזהו מחמתפגם הברית,ע"כלחו"ל במ'יום"ף)שיתגלהעיןבעין
ישועת ה' בשובשכינתולציון עאמעין חתום (שמירתהברית שלא
יאבד מיפה) ,ולזה מכיון שכן יסו"ד במילואו כזה יו"ד סם"ך ףו
דל"תבגי' ירושלי"ם,וזהו רומז ביק"מיעק"בכי ביקדה במ' בי"ת,
ביהם"ק דלעתידיהי' כיעק"ב שקראובי"ת כמבואר בש"מ פסחים
(דף פ"ח ע"א) ,זאת ביקשיעקב לישב בשלו"ה מ' שמ"ג מצותכנד
כי אז בזמן הבית נוכללקיים נם השם"נ מצות אלו כנד .וזהוי"ל
שאמריעקבליוסף בתחילתשליחתואותוכדברי הפסוקויאמרלו
לך נא (בראשית לב,יד) לך נא ראה שלום אחיךכיל"ו ל"ך מא
רא"הגי' שם"נ ואז את שלום אח"ךדהיינושיהי' שלום ושלו"ה

לאחי"ך ישראלי.

 4ועפי"ז י"ל מ"ש הטמא (עמוס ד') ולא שבתם עדי נאום ה' וגם אנכי
(י
סלעתי מכם את הגש"ם וגו' ,המנו עפי"ר הש"ס סנהדרין (צ"ז ע"ב) כלו כל
הקיציןואין הדבר חלף אלא בתשובה ,ולזה אמדיען אתם לא שבתםעדי ע"כ
מנעתי מכם את הגש"ם המנו הגאולה התחזירו לנו הגש"ם מצות ,שהו י"ל
בפרשת בחקותי אם בחקת"י ואתטצותי תשטרו ועשיתם אותם ונתור גשמיכם
כעתם וגר אירש"י הא מה אני מקים בחקרו הלכו שתהיו עמלים כתורה ,אם
כחקרו תלכוהינו שתשמרו אתהאותברית קודש הנקרא ח"ק כמבואר בחשחומא
(סוף פ'לך) ח"ק זהבריתמילהומניןשהיא נקראת ח"ק ושאמרהימיזי' לנעקב
לח"ק לישראל כרית עולם ,ולזה פירש"י שתהיו עמלים בתורה וכמ"ש בספרים
הקדושים שכדי להנצל ממקרה לילה ילסוד הרבה בלילה כמ"ש ושכעילק כל
יפקד רע(ועי' בס'יסודיוסף בביאור ענק זה) ולזה אמר ואת מצותת תשמור"ו
(מלשון ואביו שמ"ר את הדבר) שתוכלו לצפותעי"זלקים כל המצות הנזנו גם
השמ"ג סצו' שיחזירו לס בביאת טשיח צדקנו ב"כ.
תפארת בנים ,בחקתי

יב

פדהבשיום

%יה הקדשה היאבעינים ונד ונם שאלתי את אנשי המקום
ויאמרו לא היתה בזה קדשה וגד ולא מצאתי'היינו שהניצוץ הזה
של משיח שבא ונשתלשל אח"כ ובאע"ייהודה ותמר (בהזדככות
יותר ,והתגלותיותר קצת ,אעפ"כהי' המעשהבעיני העולם מוזר
ונםבעינייהודה בעצמו ולאידע ואמר מקודםהוציאה ותשרף ,אם
כי כן הי' רצון השץ ומצותו) ובא בהעלם כ"כ כמו שהוא עתה
קודם ביאת משיח צדקינו ,כל אז מיד בעת עיבורו נעלמה מאתו
ואמרו אנשי המקום לא היתה בזה ונד ולא מצאתי' ,שנם אחרי
החיפוש גדול לא נמצאה ,רמז להגואל צדק בן דוד שיתכמה כ"כ
קודם ביאתו עד שרבים לאיאמינוויאמרושאינו ולאיבאח"ועד
עת בא דברו ויתגלה ב"ש".

(יח
) [רבד"ז איתא בתחם ושלום פר'וירא ת"ל] ,נשקנו חןגםהלילהובאי
שכבי עמו ונח" מאבינו זרע .במסורה ובאיו" .ובאי שכבי עמוף לכי ובאי אל
המלךדוד .שבי דומםובאי בחשך,עוריצפוןובואיתימן.י"להעניןכיהנהנודע
מלכות בית דוד משיח צדקנו .עיקר טגטהנו .חבו תכלית כל העולטות וסוף
מעשה במחשבה תחלה בבריאת העולם .ובא כעתניצוץ זה בהסתר והעלם עא
בנות לוט בהמעשה זאת ,וממנו בא עמון ומואב,כי משיח צדקנויבא רק מזרע
שלמה ג"ס (וכמ"ש הרמב"םבפי'המשניות בר"פ חלק),ועלכן הוא באגם מזרע
עמונית [ועי" בדברינו בפ' לך עה"כ וישמע אברם כי נשבה אחיו וגו'] ,רק
שבע"כ בא ניצוץ קדוש ונורא כזה בהסתרה כזאת כרי שלא יתגרו החיצונים
לחטפו ולאבדו ,ועלכן בא בהעלם גדול[ ,ועפ"יהג'ול בשםרבינו השם שלמה
ד"ה אי' הקדשה] ,חהו המסורה ובאי שכבי עמו,לכיובאי אל המלךדוד( ,החנו
מלכות בית דודלכי ובאיעי"ז שיבא בהשתלשלות הלידה ,אבל קודם שיתגלה
ב"ב) שבי דומם ובאי בחשך (זהו החשך של חבלי משיח טרם הגלותו והוא
בבת" לעת ערב יה" אור ,ולית נהורא אלא דנפקא מגו חשוכא( ,ועי' בדברינו
בשער יששכר מאמר חג הביכורים אות לז) ,והחבלי משיח והתעוררות ביאתו
הוא מבחי'עוריצפוןובואיתימןוגו'(היינוצפו"ן שהואכונת צדגבור"ה ,ושעא
הגבורות המתעוררות יתקרב ביאתו ב"ב ויקוחם) יבוא דוסי לגנו ויאכל פרי
מגריו .חהו שמתחיל הכ' מקודם נשקנויין ,וכ"ז הי' עא הח"ן שהוא בחי'
ן המשומר יובל העליון רתמן
גכור"ה ,וגם היא מכה" כינ"היי
לחירון ,ע"כ עי"ז נסובב (בהעלם) ביאת הגואל מעבדות לחירונתפקרביב"עאב.דיי
חיים ושיום וירח

פדהבשיום

לג

ויתן שרבית הסוהרבידיוסףוגר ואת כל אשרעושים שם
הוא הי' עושהאין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו
באשר ה' אתו ואשר הוא עושה ה' מצליח,כייוסף בהיותו שם
בבור האמורים ולאיכול לעשות הרבה מצות בפועל ממשכי לא
נתנו לו מה שהי' צריך למצות מעשיות ,ובע"כ הי' עובד בכמה
מצות בדרך העלם ובהסתר מאוד ,וז"ש ואת כל אשר עושים שם
(המצריים) הוא הי' עושה (ג"כ כמותם ,כך נדמה להמצריים
החבושים שם ,כ"כהי' דרכו נסתרהמעין כלחי ברוב קדושתו),
אין שרבית הסהר רואה את כל מאומהבידו באשרה' אתו(היינו
את עבודתו בקודש ודביקתו "כאשר ה' אתו" לא הכירו המצריים
ולא ראו אצלו זאת מרוב העלמה בחכמה) ואשר הוא עושה
(בהעלם והסתר מהם) ה' מצליח בידו (שלא יראו מעשהו ויוכל
להיות בהצנעבין הממאים האלו גם כש
ה"כנא"ול)מ.רלא*ק"שודביקתי
באשר ה' אתו לא הכירו בו ונדמה להם

ויתן שר בית הסהרבידיוסף את כל האמורים אשרבבית
הסהר ואת כל אשרעושים שם הואהי'עושה.כנודע אשר הפוגם
בחמאהידוע ר"ל נקרא ר"ע כמ"ש (בראשית לח,ז)ויהיער בכור
יהודה רע וגו' ועי"ז נצודו הנצוצות הקדושות ונשמותיהם של
החומאים האלו בנפשותםבידשריהקליפות ,אמנםהצדיקפעולתו
להוציא בלעם מפיהםחיל בלעויקיאנו(איובכ,סו)ע"י שהואנומר
הברית יש לו הכח בתפלתו להש"י שימסור בידו אלו הנצוצות

הקדושות להוציאם מהקליפות להחזירם לקדושה למקומותם
לשרשם במדת היסוד,ונודע שבחי' יסוד נקרא שלום וע"כ פנחס
שקינא על הברית ניתן לו ברית שלום .והנה נודעכי הקליפות
המחמיאים ר"ל (הש"ייצילנו וירחמנו) נקראו מחל"תלילי"ת,וז"ש
ויתן שרבית הסה"ר(גי'ר"ע השר של הקליפות כנ"ל שנקראורע)
ביד יוסף (צים"ע) את כל האמורים אשר בבית הסהר (שיוסף
(5א* 4בתוספות
שבת,ביואיוצרא קצת ,פרבינו הק'בעי
עוית

פסחתאיעזרזי"ע בפאפר

יד
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הצדיק לקח מאתו הנשמות והנצוצים העשוקים בידו) וא"ת כ"ל
אש"ר(גי' מחל"תלילי"ת ,הקליפות הנ"ל) הואהי'עושה (מתקן את
כל הנצוצות ,עש"ה מלשון לא עש"ה שפמו (שמואל ב,יט ,כה)פי'
שתקנו ,וגם עש"ה עם הכוללבגי' שלו"ם שהואימוד כנ"ל ,ונרמז
בזהשפיר הכולל לרמז שהואע"י הצדיק שנקרא כל לשוןכולל)לב.

)ינלע"ד בזה עפ"ימעווההידוע ותקובלבידנו בשם הגה"קר'ר' תנחם
(יב
את
ו
א
(
ו
ת
ו
ל
ח
ב
)
ץ
י
ק
ה
ב
ה
ז
ח
א
ב
ו
ת
י
ב
ב
שראה
ד
י
ג
ה
כ
ע
"
י
ז
ב
ו
נ
5
י
ר
5
5ענדל
זקיני
הגה"ק ר' ר' 5שה יהודאליבזי"ע 5סאסוב 5יד בעת שנפטר העוה"ז ,ואתרלו
שיעודד שם על פתחגיהנםואינורוצהליכנס לגת 5ח5תשהוליכו אותועל פתח
גיהנם [כע"ש בכלהצדיקים אשרמוליכים אותם על פתחגיהנם בהליכתםלג"ע],
והוא הי' דרכו תעולם בעוה"ז לעסוק בתצות פדית שבףים ,ולא רצה ללכת
הלאה 5שם עדשיתנולו כל השבוחם שהי' שם ביסוריםגדולים בגיהנם ,הקבבו
הב"ר של תעלה כדת 5ה לעשות ,וסחם הה"ק 5הר 5"5הנ"ל ואח"כ הגידלי
באחזה 5ה ה"סוף,כי הרא"ל זכה ונתנולו תבוקשו ולאהלךלג"ע עדשכיבדו
וניקו את הגינהם כ5ו בהכבדת והוציאם כולם 5שם ע"כ התקובל אצלינו דבר
אסח ההקדישים אשר בארץ התחםזי"ע .תהויורגז ג"כ עליוסף הצדיק הדור
ובכל הדורות ,ףתן שר בית הסוהר (גיהנם) בידיוסף (ציס"ע) את כל האסורים
אשרכבית הסהר(גיהנם כנ"לואי קשיא) ואתכל אשרעושים שם (הלא נתחחבו
בשביל 5ה שעשועבירות חתורות שם בעוה"ז ,ע"זהתי') הוא(ציס"ע) ה" ענשה
(5ל' עש"ה שפתו כנ"ל ,שחיקן ולקח כל עבירות שלהם לתקנם) ,כן יעורנו
בזכותם לתקן הכל ףוציאנו האפילה לאורה בב"א .חהו י"ל 5ה שתרגומו
ב5י5רי' הף התעביד ,עפי"ר אא"זהנ"ל,והנהכיברית ה5עו"רחכותכנגדברית
הלשו"ן ,ע"כ ב5י5ר"י'(ברית הלשק שליוסףהצדיק) הף התעביד (החנו עוש"ה
תתקן כנ"ל).

חיים ושיום,

בפרשתן

פדה תשלום

יה

פקץ
ויהי מקץ שנתייםימים ופרעה חלם והנהעומדעלהיאור,

י"ל עפי"ד התנא באבות (ריש פ"נ) עקביא בן מהללאל אומר
הסתכל בשלשה דבריםואין אתה באלידי עבירה דע מאין באת
ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון ,שעץ
ההסתכלותכג'דברים אלוניצולמעבירהוהולך בדרך התורהוזהו
י מקץשנתייםימים (שבא להקיץ אתעצמו סמה שמבלה
י"לויה
ימיו ושנותיו בעוה"ר בשינת האולת)ופרעה (לשון התמות מלשון
כי פרעה אהרן) (שמות לב ,כה) חלם(היינושיהי'נגדעיני
ו חל"ם
ר"ת 'חשבון 'לידה 'מיתההיינו שיסתכל מאין באת שהוא ליד"ה

ולאן אתההולךהואמית"הולפתמיאתהעתידליתןדיןוחשבו"ן)
והנה עומד על היאור (היינו שיעמוד על התורה שנקרא יאור
שהתורה נמשלה למים כאמרי' בש"ס תענית ,שעי"ז יעורר לבו
לשוב לתורת השג,

ויגש

ויאפי
ן שלח כזאת.י"לעפי"ד רשיז"ל והוא מהש"ס ממלה
ןישן שדעתזקנים נוחההימנו ,דהנה
(כ"זע"ב) מה ממובמצריםיי

(יאיפי

זהיש לפרש הטמורה ,התאפק האמרשיטו לחם פירש"י התאפק
נתאטץ וכן תרגם יונתן ואזדרז ,ובטמורה התאפק ב'דין ואידך התאפק המן.
א בתראה "התאפק" החנו
תחו שתראה להםיוסף דרך עכולה עדיר
שיתחזק הזדרז לעבודת הבורא ב"ה ,ולזה אסרה הטמורה "התאפק הטן" להחנו
אםרואין אשר גם היצה"ר הוא עומדכנגדו ,וכט"ש הרמ"א בס' סחיר חן קולטן
טרוטז על היצה"ר וכנודר) ,ויאסרשיטו לחם החנושישים נגדעיניו הג'דברים
הגש שהם ר"ת לח"ם 'לידה 'חשכת 'טיפה ,ואזינצל טהינה"ר ולא יבא ליזע
עבירה ח"ו.
תפארת פניפ ,מקץ

י*

לו

פדה בשקום

בברכות (ל"ד ע"ב) אמרר' אבוה דהבעל תשובה גדול מצדיקגמור
ן לא ראתה אלקים זולתך,
דהבעל תשובהיגיע לו טוב אשרעי
ן המשומרבענביו מששתימי בראשית,והנה
ואמרינן שם שהואיי
המהרש"אבחי' אגדות לא ניחאלי' כפשוטו דמי שלאעברמימיו
שוםעבירה ושהואצדיק גמוריהי'קטן במעלהממי שעברעבירות
ועשה תשובה,ופי' דכונת הגמ' דהבעל תשובההיינו שהי' סמוך
להעבירה ובמקום עבירה ופירש ולא עבר והיינו תשובה ששב
מהעבירה ולא עשאהעכ"ד המהרש"א ,א"כמישהי' במקוםעבירה
ולא עשאה זהיהי' לומיין המשומרבענביו מה שצדיק גמור שלא
הי' במקום עבירהאין לו זה ,ע"כ שלח יוסף שהי' במקום ערות
הארץ מצריםוזוהמתי' ובמקוםהעבירה בבית אשתפוטיפרבגודל
הנסיון ונשמר ולא עשה העבירה,הרי הואבעלי תשובהשמניעלו

ן המשומר כנד ,משא"כיעקבצדיק נמור איש תםיושב
בחי'יי

אהלים של תורה שלאהי' כלל במקום עבירהאינובבחי'זו ע"כ,
שלח לאביו מטו"ב מצרי"ם מה שהוא (יוםף) זכה מטו"ב שעשה
במצרי"ם ע"י שנזהר מן העבירה במצרים במקום העבירה ,ע"כ
ןישן שדע"ת(כי זהיהי'לעתיד לבאהיין המשומרבענביו
רמוזיי
ואז תמלא הארץ דע"ה וגו') (שמות יא ,ט) זקנים (ואזיהי' ישבו
זקני"ם וזקנות ברחובות ירושלים כמ"ש בזכרי' ח ,ד) נוחה (יום
שכולו שבת ומנוח"ה) הימנו ,כל אלו היעודים הטובימלד*

(זד) ~פי"זי"ל מש"כ,ויבאלויין,ותרגוםיונתןואזדמןל" מלאכאואייתי

5ן ח5רא דאיצטנע בענבוי 5ןיוסישירוי על5אויהירהבידיעקב ויעקב אבסי
לי' לאבה ושתי עכ"ל וצ"ל ל5ה הי' צורך אז דוקאלהיין בעממם מששתי5י
בראשית ה5שו5רבענביו,וי"ל דרנה בהתחלתהסיפור הקדוש הזה כחבה התורה
ביצחק ותכהיןעיניו מראות,והיתכןיצחק שוה"כולועולה ת5י5ה לה',איךיתבן
עויה" בו קלקול באיזה אבר ח"ו ,הלאידוע שוהר"5ח אכרים של האדם הם כמד
הרמ"חעשין והשס"הגידלכנגד השס"ה ל"ת,ואיך נאמרקשהי' ח"וקלקולופגם
באיזו אבר של יצחק ,ובפרטבעיניו הקדושים ,וגםלהביןהעניןויאהביצחק את
עשו וגו' הלא ראה אף שלאידע שהוא רשע שהי' 5ר5ה אותואיך 5עשריןוכו'

פדה בששם

לז

ויחי

9ח.שים נאידך תחתירכיועשיתעמדי חסד ואמת דהנה
הב"ד של מעלה הם חסד גבורה ואמת ,אברהם הוא חסד רוצה
שיהי' לישראל כל מוב גםבגופניות כל משאלותםגםבצרכיעוה"ז,
ויצחק הוא גבורה שרצונו שלאיהי'לישראלשייכותלעניניהעוה"ז
החומרי בגופניות כלל רק יעבדו את השץ ויהיו רק קדושים
ו דבקים בלב ונפש ומאוד רק בהשץ
ופרושים מהחומריות ויהי
ובתורתו ובמצותיו ,אבל יעקב הוא מדת אמת הוא מכריע שמי
שמקיים התורה ועוסק בה יהי' לו שפע ברכה גם הצמרכות
הגופניות ,והנה ירך היא התורה כדאמרי' בש"ס סוכה (דף מ"מ
עכ"פ הרי ידע שיעקב איש תם יושב אהליפ של תורה .ולפי דברי אאמו"ר
זצללה"ה [הנ"ל ד"הולאביו שלח כזאת]י"ל מה שאהביצחק את עשו כמו דס"ל
לרב אצוה דכעל תשובה גדול מצדיק גמור ,והחנוכיהוא במקום עבירה ולא
עשאה כנז' מדברי המהרש"א ,והנה יצחק שהי' עולה תמימה ומעולם לא ראה
שום דבר רע ונסית ,וכן יעקב שהי' יושב בחדרי חדרים באהלה של תורה יומם
ולילה ,משא"כ עשו ירציד בפיו שאעפ"י שהולך כורדות ויערים ובין שרים
ורוגעים אעפ"כ הוא כעל תשובה ששב מעבירה ולא יעשנהכיהי' מרמהכן את
אביו שמדקדק במצות כנז' א"כ העבודה בבחי' התנגדות מהיצה"ר והנסיונות
וכדעת הקדמונים המחולקיפ עם הרמב"ם [כנז' בתפארת בנים פרשת תולדות
עה"כ ועתה שא נא כליך וגו'] וגס בבחי' בעל תשובה שהוא במקום העבירה
ופרש ממנה גדולה יותר ,ע"כ אהביצחק את עשושפירלסניטתו ,ע"כ נאמרויהי
כיזקן יצחק ותכהןעיניו מראות ,שלעת זקנהו שהגיע לגודל מדרגותיו במעלה
עליונה ,חפץ להגיע גם למעלתיי"ן המשומ"ר בענביו,כיהוא בחי' עי"ן ל"א
ראת"ה ,ע"כ ותכהןעיני"ו מראו"ת לרמז זה ,ועלכן קרא לעשובנו הגדול אשר
חשב שהוא כבחי' כעל תשובהבנסיונותכנז' והוכה לזה ,ועלכן כאשר הצטרך
שיחשובאציו קשוא עשו וכעל תשובה גמור נקרא ,ע"כהביאלו
יעקבלה
ןתלחב"נןיהמשומ"ר בעממו למצוא חן בנעיו,כי בזה חפץאביו שהואבחי'
מלאך מ
בעל תשובה גמור שזוכה לזה מה אלי"ן ל"א ראת"ה כנ"ל.

תפארת בנח ,תוידות

יח

פדה בשלום

ע"ב) חמוקיירכך(שיר השיריםז ,ב) נמשלודברי תורהלירך,וזה
י"ל שאמריעקבליוסףשים נאידךהיינו כחךויכולתך(כמוהידה'
תקצר( ,תהלים קמה ,טז) גם פותח אתיד"ך ומשביע (במדבריא,
כד) שבחי'י"ד משפי"ע)והיינובחינתך (שליוסף)להשפיע פרנסה
תשים אותה תחתירכ"ידהיינו התורהדכשיעמקו בתורהיהי' להם
שפע הצטרכותעוה"ז.ואזועשיתעמדי חמ"ד ואם"ת שמדת אמ"ת
יהי' מכריע לצד החמ"ד שיהא לישראל גם כל טוב העוה"ז ביחד
החסד והאמת ,ומכוון בזה שכן אם"ת היא תור"ה כדאמרי' בש"מ
(ברכות דף ה'ע"ב) אמתזו תורה דכתיב (משליכג,כג) אמת קנה,
דהיינו שיהי' לישראל חמד הצטרכות עוה"ז ועי"ז יוכלו לעמוק
בתורהלו.

בך יברך ישראל .דהנהאותיותברוךואותיות ארו"רהאתוון
האמצעים הם שוים ר"ג בארו"ר כמו בברו"ך ,והחילוקביניהם הוא
רק בשני אותיות החיצוניות מצדי התיבה,כי בברו"ך הוא ב"ך
(ות תהוי"ל שביקש דוד המלך ע"ה לא תכלא רחמיך ממנו חסדך ואמתך
תמידיצרוני,כי עא יעק"ב שהוא מדת רחמי"ם המכריע לחמ"ד הואכדי שיה"
לישראל לבפנוי ורחב לעסוק בתורה הנקרא אמיתכנז',וזהוי"ל שאנו מבקשים
לא לנו ה' לא לנוכי לשמךתן כבוד על חסדך על אמתך,דהיינושאין מבקשים
על ענית עוה"ז כדי למלאות תאוהינו הגופניות ח"ו ,רק הכל הוא למען קיום
חורתינו הקדושה שעי"ז נוכל ללמוד התורה ,ולזה אמר כי לשמך (הינו
כשאחז"ל כל התורה היא שמוחיו של הקב"ה) תן כבוד על חסד"ך על אמת"ך
החנו כהכרעותיעקב מדת אמת שהכריע לאברהם מדת ההס"דכנז',עפי"זצריך
הש"י כביכול להשפיע שפע טובה לישראל עם קרובוכדישיוכלו לעסוק בתורה
כנ"ל ,וזהו י"למידי אביר יעקב ותרגום מן קדם תקיפא דיעקב (הינו כח
י
"
ב
כנ"ל) משם רועה אבן ישראל ,ותרגוםדיבמימרי'
יפה שיעקב הכריעביןהב"י
זן אבהןובנין ,שצ"ידבריונותן השא הפרנסה לאבותינוולנוכדי לקחם התורה
וכנ"ל.
תפארת בים ,ויחי

פדה ברום
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ובארו"ר א"ר ,וזהו שאמר יעקב ב"ך יברך ישראל היינו בעיקר
הברכה שהוא ב"ך כנו( ,ובהבנתהעניןי"לעפי"ד האריז"ל בפע"ח
(שער תפלת ר"ה פ"ג) דכ"ב אותיות התורה הם ביסוד הנקרא
ברו"ך ,וזהוי"להענין שכתובבקיום התורה (דברים כח .ב) ובאו
עליך כל הברכות האלה וגו' ברו"ך אתה וגו' דהיינו שע"י קיום
התורהממשיכין הכרכות של הכ"באתוון שעלידןמקיימין התורה
ולכן אמר ב"ךיברך ב"ךאותיות כ"ב) ,אמנםאתוון האמצעחם ר"ו
כשהם בארור הםבחי' קללהולזהי"ל שהואע"ד משאה"כ(במדבר
כג .ז) לכה אר"הלי ר"וגי' אר"ה ,וכשהן בברו"ך הםבגי' הא"ר
היינוע"י התורה שהוא או"ר (כדכתיב (משלי ו ,כד) נר מצוה
ותורה אור) ,וזהוי"ל שביקש דוד המלך ע"ה (תהלים קים ,קלה)
פניך הא"ר בעבדך ולמדני את חקיך ,דהיינו עץ קיום התורה
שתלמדנו את חקיך שהוא גורם ברכה ולא קללה כנדיהי'לי
האותיותר"ובבחי' הא"ר ולאח"ובבחי' אר"ה (כמ"ש לכה אר"הלי
יעקב וגר),ועי"ז תאירפני,וכןי"לעפי"ז מ"ש (שם סו ,ב) אלקים
יחננו ויברכנ"ו יא"ר פניו אתנו סלההיינו שיעורר מקור הברכה
לעשות מאותיות אר"ה הא"ר וכאמור.וכןי"ל עד"ז מה שאומרים
בתפלת י"ח ברכנ"ו אבינו כולנו כאחד באו"ר פניך,דהיינוע"י
שיעשה מאותיות ר"ו הא"רעי"ז ימתקו הקללותויהי' רק ברכות.
וכן מ"ש דוד המלך ע"ה (תהלים פ ,כא) ה' צבאות השיבנו הא"ר
פניך ונושעה היינוע"י שתשיבנו בתשובה שלימה לפניך נוכל
לפעול שיאירו לנו האותיות הא"ר ועי"ז נושע .וזה י"ל שאה"ב
(בפרשתן) וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו
אברך,דיוסףהצדיק כשנתמנהלהיות מושל בכל ארץמצריםניתן
לו הכח מן השמיםשיתקיימו ברכותיולמי שיברךוכןשיתקיימו
הקללות למי שיקללכדישיוכל להמות את העם לדרך סובה ,ואם
לאיצייתו אותו להמיב מעשיהם המקולקלים יקללם ויענשו ואם
יאבו וישמעו ויימיבו מעשיהם יברכם ומוב להם ,וזהוי"ל וירכב
אותו(היינו הש"י כמ"ש בספה"ק,והיינו שנתן לו הכח והממשלה)
במרכבת המשנה אשר לו (משנה הוא לשון כפל)היינו שנתןלו

ם

פדהבשיום

הש"י הכח שיהי'פי שנים בכוחו על שני דברים הנ"ל ,ולזה אמר
ויקראולפניו אברך אותיות א"ר ב"ך שיהי' לו הכחבין לברךבין
לקלל ויתקיים הכל כדי להטות העם לדרך הפז.
בך יברך ישראל לאמר וגף .דהנה המברך את תבירו אומר
יברכך ה',וע"כ המברך הואמעוררהצינור מהש"י להריק ברכה אל

המתברך והולך הכח והתעוררות של הברכה מן האדםלהצינור
של הש"י כביכול ,ומהצינור של הש"י להאדם המתברך .א"כ הנה
המברך קודםכענין הכרכה להצינור של הש"י והמתברך הוא אחר
הצינור של הש"י,ולפי"זי"ל בדרך אפשר רמוז דהמברך בא מכח
השם הקדוש מדה"ד שהם אותיות הקודמים לאותיות השםהוי"ה
ב"ה ,והמתברך מכח כוז"ו שהם אותיות שאחר אותיותהוי' ב"ה,
והנה שניהם טדה"ד כוז"ו הם בגי' אנ"י ,וי"ל שהוא סוד ואנ"י
אברכם (במדבר ו ,ד) אמנם המעורר ותחלת הברכהמן המברך
הוא בשם טדה"ד והוא מספר ב"ך וזהו רמוז ב"ך יברך ישראל.
ועד"זי"לעוד משאה"כ בפ' חקת (שם כא,ו-ח)וידבר העםבאלקים
ובמשה וגו' וישלח ה' בעם את הנחשים השרפיםוגו'ויבואו העם
0יבזהי"לויוסף הוא השליט הוא המשבירלכל עם הארץ ואיתאבילקוט
(י
ראובני דחן מסטרא דמלכות שוטרא מסטרא דצדיקדהיינו שהי'בידו ב' כוחות
להיות דחן ושוטר להעניש למי שיעבור על מצותיו ית"ש ולהשפיע כ"ט לעושי
רצונו בבחי' צדיקחי העולמים ,שהוא צדיק המשפיע כנודע ,וזהוי"ל ומבלעדיך
לא ירים איש את ידו בליידים ואת רגלוכלי רגלים .והמפורשים נלאו להבין
הפי' ,ור"ל שהוא ס"סכי מהועניןבליידיםובלירגלים ,אלאי"ל ומבלעדיך לא
ירים איש אתידו והחנובלייד"ו (הוא הכח לענוש את הרשעים וכמ"ש הנהי"ד
ה' הוי' במקנך וגו') ואת רגלו ,בלי רגל"ו (החנו כח ההשפעה עושר ופרנסה
וכמ"ש ואת כל היקום אשר ברגליה"ם וכחז"ל זה ממונו של אדם שמעמידו על
רגלי"ו) ומבלעדי יוסף לא הי' בדורו לאיש א' כוחות אלו ביחד כנז'.
תפארת בנים ,טקץ

פדה בשלדם

מא

אל משה ויאמרו חמאנו כי דברנו בה' ובך התפלל אל ה' וימר
מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם ,דהנה משה שהי' מלך
ישראל ומושל עליהםהי'בודאי בכחו להמשיך עליהם ברכותוהי'
בבחי' השם טדה"ד שהוא ממפר ב"ך שמעוררצינור הברכ"ה על
ישראל כנ"ל אמנם כשדברו העם מרה באלקים ומשה ומאח בשפע
הברכות ועכבום ע"כ שלחעליהם הש"י הנחש שורש הקללה(שע"י
הנחש נאררו האדם ואשתו והאדמה בחטאם בעץ הדעת) ,ובכן
כאשר שבו והתחרטוע"זוהתוודו אמרו חטאנוכי דברנו בה'וב"ך
היינו שדברנו על המעורר צינור שפע הברכות מהוי' שהוא בחי'
טדה"ד שהוא ממפר ב"ך ,ובכן נתרצה להם משה רבינו רעיא
מהימנא ויתפלל משה בעד העמלם.

(לח) תפארת בגים,וישיח

פדהבשיות

מב

שמות
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה אתיעקבאיש
וביתו(.דיש לדקדק למה אמר שמותבני ישראל,הי'די לומר
אלה בני ישראל כמו אלה בני רעואל וכיוצא) ,וי"ל דהנה
במד"ר (פ' ויצא) איתא על שמות השבטים שהם נאים
ושמותיהם נאים ,ראובן ראובןביןהבנים,שמעוןשומעבקול
אביו שכשמים (וכ' שם המתנות כהונה דכן שמות כל
השבטים שבחם ומעלתם) עיי"ש ,והנה נודע שזה תלוי אם
האדם נוהג בקדושה ומהרה בעת הזווג עם אשתו אז יולד
בנים קדושים ,ולהיפוך ח"ו וכו' ,וכמבואר בראשית חכמה

(שער הקדושה פט"ז) באריכות ,וזהו דקחשיב קרא ראובן
שמעון שהם מעלות ושבחים הם נאים ושמותיהם נאים ,לזה
הקדים הכ' את יעקב איש וביתו באו (מעלתם וקדושתם בא
מחמת הנהגת יעקב אביהם עם ביתוזו אשתו,היינו מחמת
שהוא הנהג א"ע בקדושה וטהרה עם אשתו האמהות
הקדושות)א.

(א 4ובזה י"ל בפרשתן ,ואלה תולדות יצחק (תולדותיהם שלצדיקים
מע"ס ,החנו מה שהי' יצחק אבינו צדיק ועולה תמימה במס"נ ומעשיו
וצדקותיו ,זה היו משום) בן אברהם ,אברהם הוליד את יצחק (היינו
שההולדה שלו מאביו אברהם הי' בקדושה וטהרה עם שרה אשתו)
וכאמוד.

(תפארת בנים ,תוידות)
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טג

ותטלא הארץ אותם .עפ"י המבואר בסה"ק כי את"ם
אותיות אמ"ת ,עפימשאחז"ל בפסחים (פ"ר ע"א) לא כאברהם
וכו' אלא כיעק"כ שקראו בית וכתיב תתן אמ"ת ליעקב,וע"כ
ויוציאך בפניו (של יעקב) ממצרים ,וע"ז התחיל הגלות ע"מ
להגאל בזכותיעקב .וז"ש ותמל"א(היינומילוי) האר"ץ,מילוי

של אר"ץ הוא ל"קי"שד"י,בגי' חמ"דדי"ן רחמי"ם ,שהוא
יעקב ת"ת ,כלול מהני תלתא ,כנודעכ.
ויקם מלך חדש וגו' ,י"ל ע"פ ד' לק"ת להאריז"ל (בפ'
שמות) ויקם מלך חדש על מצרים אשר לאידע את יוסף.
ויאמר אל עמו הנה עם כני ישראל רב ועצום ממנו הבה
נתחכמה לו פן ירבהוהי'כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא
על שונאנו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וגו',ויבןערי מסכנות
לפרעה אתפיתום ואת רעמסם ,וכאשריענו אותוכןירבהוכן
יפרוץ,ופי'ויקם מלך חדש(היינו היצה"ר),על מצרים(בהיות
האדם כבטן אמו) ,אשר לאידע אתיוסף (זה הקב"ה) ,ויאמר
אלעמו(היינו לגונדאדילי') ,הנהעםבני ישראל (כחות הנפש
של ישראל) רב ועצום ממנו ,הבה נתחכמהלווגו'ויבןוגו' את
פיתום (תאות אכילה פי תהום) ,ואת רעמסם (רע המסם),
אמנם כאשר יענו אותו (לכחות הנפש) כן ירבה וכן יפרוץ
עכת"ד האריז"ל.ויש להוסיףסניף במהשמיים הקראכןירבה
וכן יפרוץ ,לשון עתיד ,דאינו מתיישבלפי פשומו,דלפי הנ"ל
יתכן שהואציווי לאיש הישראלישיגביר כחו של הנפש הוא

היצ"טן

(ב) חיים ושיום ,שטות
(ג) וידוע בשם רבינו הבעש"ט זצללה"ה עה"כ מאויבי תחכמני
מצותיך,כי צריך ללמוד מהיצה"ר איך הוא מתגבר בתחבולותיו לתפשנו,

טד

פדה בשלום

ויקם מלך חדשוגו' ויאמר אל עמו הנה עם בס ישראל
רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה והי'כי תקראנה
מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו ונלחם בנו ועלה מן הארץ.
י"ל ע"פ הידוע ממפה"ק דכל עיקר עיכוב הגאולה העתידה
ואריכות הגלות הוא לצורך העלאת הנצוצות שנפלו בקליפות,
וכאשר יעלו כל הנצוצות לשורשן עד שמי רום ,אזיהי'
הגאולה ,ולכן כתבו המפרים הקדושים דוהוהענין שלפעמים
נופל הרהור עבירה ח"ו אף אם הוא איש אשר בודאי לא
יעשנה בשום אופן בעולם,ואיך יתכן לבא אליו הרהור כזה,
אך הוא שע"י שהצדיק ישבר תאותו בזה,עי"ז יוציא ניצוץ
הקדוש המשוקע בקליפה של עבירה זו,ועיי' בם' הלקוסים
מהאריז"ל (פ'כי תצא)באריכות מזה,ועד"זי"לבפי' הפ' ויקם
מלך חדש ,היינו היצה"ר וכל גונדא דילי' כמ"ש בלק"ת
מהאריז"ל בפ' שמות בפסוק הנ"ל ,ויאמר אל עמו (היינו

כך לעומת זה נתחכם אנחנו לההגבר ובתחבולות תעשה מלחמת היצר
ולהרים תורת ה' ועבודתו באמת.כייוכל האדם לחשוב בלבו בראותואיך
היצה"ר אינו שוקט ואינו מתעצל וחושב מחשבות בכל עת ועונה ובכל
שעה איך לדחות האדם מדרך הטוב ,מכ"ש שיש לנו לחשוב מחשבות
כנגדו בתחבולות וערמימות של חכמה כנז' ,וזהו י"ל שאה"כ בדרךציני
כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ,החנו שילמוד מהיצה"ר ,כאשריענו
אותו (היצה"ר וגונדאדילי') באותו דרך שילךנגדך" .כןירבהוכןיפרוץ",
כן כמו דרכו תעשו נגדו בתחבולות ,לגבר חחלים לעבודת הש"יומצותיו
להיותזהירוזריזכנז'.וכןי"ל בזה מ"ש חז"ל (בסוכה דף נ"ב) אם פגע בך
מנוול זה (היצה"ר) משכהו לביהמ"ד ,החנו כאמור ,כמו שהיצה"ר המנוול
הזה אינו מניחך ומסיתך להדיחך בכחות ותחבולות שונות ,כן באותו כח
תמשכהו ותמשיך עצמך לביהמ"ד כנז'.
תפארת בנים ,תרופה

פדה בששם

טה

שהיצה"ר אומר לנונדא דילי' שהוא הס"א) ,הנה עם בם
ישראל ,המה כחות הנפש כמ"ש בלק"ת שם,והיינו שהתורה
ומצות שישראל עושים רב ועצום ממנו ,הבה נתחכמה וגו'
והי' כי תקראנה מלחמה (דהיינו מלחמות היצר שנותן בו
הרהור עבירה),ונוסף גם הואעל שונאנו (שהוא כחות הנפש
של ישראל ,שהוא מימרא דקדושה ,שהם שונאים להם"א,
היינו אותו הרהור תאוה שאני נותן בו הוא יתוסף אל
הקדושה כחות נפשו) ,ונלחם בנו ועלה מן הארץ (היינו
שיעלה את ההרהור רע לשורשו למעלה מן הארץ)*.
ובענין זה י"ל מה שאה"כ לכל תכלה ראיתי קץ רחבה
מצותך מאוד ,מה אהבתי תורתך וגו' ,דהנה איך להנצל
מיצה"ר לפרוש מן התאוה והרהור עכירה ולהעלותן למעלה,
ידוע ממה"קומובן מעצמו שבאםיניע לאדם תאוה רעהיאמר
לנפשו למה זה אתאוה לתאוה שלגשמיותעוה"ז הלאהתענוג
הזה אינו מתקיים ולאחר זמן קצר יתבטל לגמרי ,ואדרבא
לבסוףיניעלמי שיתדבק בהעונש וצער גדולויסורים קדשים
ומרים ומכאובות רבות ובזיונות זמן רב ,מוטב אאהוב את
הבורא ית"ש ותורתו ומצותיו ,שהוא מקור כל הטובות
והתענוגים והשעשועים והעריבות והנעימות והתפארת
והחמודות והיופי והותיקות ומתיקות והוד והדר מן העולם
ע לו
ועד העולם,ומי שמדבק בו ובתורתו וטקיים מצותיויגי
תענוגגדולושעשועיםערבים ומפואריםומקויימיםבלי הפסק,
וז"ש דהע"ה לכל תכלה(היינו לשון תאוה ,כמו כלת"ה נפשי)

(ד)*ועפמש"ל י"ל בפשיטות שאמר הכ' ועלה מן הארץ ,דווחנו ע"י
שילחם עם יצרו ויעלה הנצוצות הקדושות ,עי"ז יתעלה מן הארץ ההוא
וילכו קוממיות לארצנו.

טו

פדה בשלום

כשבא אלי שום תאוה",ראיתי קץ" ראיתי הקץ והסוף שלה,
שהתענוג של התאוה בטל ומבוטלבזמן קצר,ועודיגיעלבסוף

למי שנכשל ומתדבק בה צרות ומכאובים ויסורים קשים
ומרים ועונשין ר"ל עד אין שיעור ואין ערך ,אבל) רחבה
מצותך מאוד (רחבה הואענין מובהוישועה,וכמוכיהרחיב
ה'לנועיי"ש ברמב"ןפ'חיי,וכמוכיירחיב ה"א אתגבולךבפ'
ראה שהואענין מובה עיי"ש ברש"י ,וגם רחבההיינו רוחב
שפירש"י שטח הרבה היפוך מן קצר),והיינוכי מצותיך הם
מובה גדולה הרבה מאוד,ע"כ מה אהבתיתורתיך ולא תאות
הגשמיי**.

טדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיין את הילדים ,ויש
לדקדק למה האריך בלשונו לזמרמדועעשיתן את הדבר הזה
ותחיין וגו' ,הלאהי'די לומר מדוע החייתם אתהילדים .אך
הנהעיקרגזירת פרעה שלא להחיות אתהילדיםהי'בשביל

**וזהו י"ל במסורה הנ"ל "חיה רעה אעביר בארץ" ,החנו עפי"ד

ן הדורסין עח"ש,
הזרה"ק ברע"מ פ' פנחס ,דיצה"ר דמיא לכל חיוןועוניי

והחנו שהש"י שולח היצה"ר לעוה"ז להעביר מחשבה רעה ותאות עבירה
ר"ל,וכדי להציל האדם ממנו ולהעלות ההרהור הזה לשורשו" ,אני אעביר
כל טובי על פניך" ,ההש"י שולח עצה שמצחר כל טובוונעימתו של הש"י
כביכול ,שהוא נצחיות וטובה מאוד מאוד ,ועי"ז הוא מונע עצמו מתאוה
רעה שהוא רק לנועה .ועי"ז מעלה הנצוץ המשוקע בקליפה של עבירהזו
ועי"ז יתקרב הגאולה "ואז רוח הטומאה אעביר מן הארץ" ,היינו שאז
יעביר גלולים מן הארץ ,והאלילים כרת יכרתת ועלו מושיעים בהרציון
לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה א"ס.
תפארת בנים ,כי תשא

פדהבשיום

פז

משה בחשבו שלאיתגדל להושיע את ישראל (וכמו שפירשא
עה"כ אם בן הוא וגו') ,והנה ארז"ל כלהנביאים נתנבאו בכה
מוסיף עליהם משה שנתנבא בז"ה שנא' ז"ה הדב"ר ונר (כמו
שפירש"י בפ' מטות עה"כ זה הדבר) ,וזהוי"ל מדוע עשיתן
אתהילדים,דהיינו עאשהחיו אתהילדים
הדב"רהז"ה
משה רבינומושיען של ישראל שנקרא הדב"ר
נעשה הנביאותחייי
הז"ה ,היינו ז"ה הדב"ר".

וארא
%א שפעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה,וידבר
ה'וגו' ויצום אל בם ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא
את בנץ מארץ מצרים .צריך ביאור הא מקודם מה שלא
שמעוהי' מקוצר רוח ומעבודה קשה ,א"כ מה גרם בשליחות
הזה השני ששלח את משה ואהרןויצוםוגו' שישמעו ושלא
יהי' המניעה מקוצר רוח ומעבודה קשה ,וכי יש לך אדם
שנתבשר בשורה טובה ואינו שמח עיי"ש ,אמנםי"ל דהנה
איתא בפ"ב דאבות כל שחכמתו קודם ליראת חטאו אין
חכמתו מתקיימת,פי' הר"ע מברטנורא דאינו לומד התורה
כרילסיים המצותאין חכמתו מתקיימת,והנהאיתא בברכות
(ה) תהו י"ל שאה"כ ותיראן המילדות את האלקים,כי משה רבינו
עטרוהו הש"י בכתר שם טוב לקרותו אלקי"ם ,כמ"ש ראה נתחיך אלקים
לפרעה ,וכן אמר דוד המלך ע"ה תפלה למשה איש האלקים ,והטעם
מבואר בע"ח(קיער מוחין דקטנות שער כ"כ פרק ב' ,ועח"ש עוד בקשור
ט"וקיער הזיווגים פרק ו') ,וזהו י"ל הרמז שאה"כ ותיראן המילדות את
האלקי"ם ,החנו

מש"ה כנז' ,ע"כ ותחחן את הילדים.

תפארת בניס ,שפות

פח
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(ה' ע"ב) כל שהקב"ה חפץ בו מדכאוביסוריםוכו' ואם קיבלם
מאהבה מה שכרו יראה זרע יאריך ימים ,ולא עוד אלא
שתלמודו נתקיים בידו .ויש לפרש בזה מ"ש רב כהנא
(בפסחים מ"ט ע"ב) אלו לא נסיבנא כהנתא לא גלינא ,ואמרו
לו הלא למקום תורה גלית ,והשיב להם לא גלא כדגלי אנשי,
פירש"יאנינגליתי בע"כעיי"ש,וצריך ביאור מ"ש שהי' בע"כ
הא מיהת יש לו טובה שנגלה למקום תורה ,אבל לפי הגמ'
ברכות הנז' ניחא שאמרו לו שגלה למקום תורה,ע"ז השיב
שהמות הואלו בע"כשאינו מקבל באהבה,וכיוןשאינו מקבל
באהבה לא יתקיים תלמודו בידו ,דהא אמר רק אם קיבלו
באהבה תלמודו נתקיים בידו ,וא"כ מה אהני לי' אם יבא
למקום תורה וילמוד הא לאיתקיים בידו .ובזהי"ל דישראל
במצרים רצו ב'כ שתלמודם יתקיים בידם ,ולזה קיבלו את
היסורים וצרות השיעבוד מאהבה ,וזהו שלא שמעו מקוצר
רוח ומעבודה קשה,היינו שלא אבושמועלו מה שאמר להם
שיגאלם מן הקוצר רוח ועבודה קשה ,לפרוש מהימורים של
אהבה,כי הקוצר רוח ועבודה קשה הי' אהוב אצלם שקבלו
היסורים מאהבה כדי שיתקיים תלמודם בידם[,כי אם שלא
קבלו התורה אזהי' להם מגילות כתובות מאבותינו הקדושים
שהי' משתעשעי' בהם בכל שבת ושבת ,כדאיתא כמד"ר
שמות עה"כ תכבד העבודה על האנשים וגו'] ,ולזה הש"י
הפליא עצהוידבר ה' אל משה ואל אהרןויצום אלבני ישראל
ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בנ"י מאמ"צ ,היינו
שיציאתם מאמ"צ לא יהי' רק שובתם והצלתם מהצער ,רק
יהי' מצות ה'ויוצם אלבנ"יוגו' להוציא כו' ,וא"כ אם לאיצאו
יעברו אתפי ה' שהוא רע בעצם רעה גדולה .וגם לאיוכלו
לטעון שיתעכבו בהגלות בימורין של אהבה כדי שיתקיים
תלמודם ,דהא גם אם תתקיים עמם מצד קבלתם היסורים
באהבה תפסד מאתם בע"כ מחמת שלא יהי' לימודם כדי
לקיים מצות ה' ,דהא יעכרו על מצות השי"ת (שיצום לצאת

פדה בשרפ

מט

מהגלות) וכל שחכמתו ולימוד תורתואינו כדי לשמור מצות
ה' אין חכמתו מתקיימת וכנ"ל ,ע"כ בע"כ יסכימו לפרוש מן
הקוצר רוח ושיעבוד מצרים1.

בא
בני ישרא 5הי' אור במושבותם,ויקראפרעה אל
משה ויאמר לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכםיצג,ויאמר
משה גם אתה תתןבידינו זבחים ועולותועשינו לה' אלקינו.
דהנה איתא בזוה"ק (פ' תרומה) שיש ש"י עולמות ,ר"זמימין
ק"ג משמאל ,והנה כתיב אורךימים בימינה בשמאלה עושר

שכי

וכבוד ,וזהו י"ל שראה פרעה (שהוא הס"א אשר משכנה
בשמאל) שלבני ישראלהי' או"ר (שהואבגי'ר"ז) שהואמימין,
רצה הוא שיהי' לו הכח של שמאל ,ששם הק"ג ,ושם צאנם
ובקרם ,שהוא עושר וכבוד ,שכשישראליעמקו בהם למלאות
תאותם,אזיהי' ח"ו כח להם"א כמ"שוישמןישורוןויבעמוגו',
ואמר רק צאנכם ובקרכםיצ"ג (שהוא בגי' ק"ג) ,אמנם משה
אמר לא כןיהי' ,רק אדרבא נם העושר והכבודועניניעוה"ז
נעסוק בהם למצות ה' ,שיהי' נעשה גם מהם או"ר (נר מצוה
ותורה או"ר)ויהי' לאכללא שמאלא בימינא ,ולזה אמר אתה
(היינו גם אתה שאתה הוא מסיטרא דשמאלא ,ששםעניני
עוה"ז העושר והכבוד) תתן בידינו (לימין סטרא דקדושא)
זבחים ועולות (שנקריב קרבנות) ועשינו לה' אלקינו( ,היינו
שנאכל) כדי שבכח אכילה זו נוכל לעבוד את ה' ,וכיוצא
כשאר עמקים בעניני גשמיות נעשה הכל כדי שעי"ז נוכל
לעבוד אותו ית"ש ,וכן כל מצות התורה הוא נעשהמעניני
גשמיות ומע"ס ,וגם בעניני עוה"ז ,כמ"ש בטוש"ע או"ח סי'
רל"א"

(ו) חיים ושיום,

וארא

(ז) וזהו י"ל כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ (היינו
שתזהרו שיהי' כלתי לה' לכדו ,ולא מעורב בהם עניני תאות היצה"ר

נ
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בנשלח
ויקח משה את עצמותיוסףעמו,כי הנהיומףהי'בחי'
יסוד צדיק ,המשפיע לישראל פרנסהוכל טוב ,ומשההי'רועה
עדת בני ישראל ללמדם דרך ה' תורה ומצות חוקים
ומשפטים .וכדי שיהי' בימינה אורך יסים ובשמאלה עושר
וכבוד ,לקח לו משה גם הכח של יומף ,שיוכל להשפיע גם
דברים גשמיים ,בבחי' אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר
וכבוד,וזהו ויקח משה את עצמותיומף (העצמיות והכח של
יומף) עמו.ח
הנקרא חמץ כנודע) ,וזהוי"ל שאה"כ ונפשכי תקריב קרבן מנח"ה(היינו
מעניני אכילה וגשמיות עוה"ז ,שהיא מצד השמאל ,גי' ק"ג מנחה כנ"ל),
החנו שיאכל כדי שיוכל לעבוד את הש"י אכילה זו ,סלת קרבנו (היינו
שיזהרטויהי' מחשבתו סלת נקי' בלתי לה' לבדו,בליפניי' לשום תאוה
גשמיות ח"ו כנ"ל).
תפארת בנים ,ויקרא
(ח) ודברים אלויתייחדו עם משאחז"ל (מנחות דף נ"ג ע"ב)יבא ז"ה

זה משה דכתיב זה משה האיש עח"ש,ויובןכי נודע מהאריז"ל בפע"ח
(שער תיקון חצות פרק ג') ז"ה הוא יסוד צדיק עיי"ש ,תהו י"ל מרומז
בפרשתן ,כי כאשר בא העת שיוסף יסתלק מזה העולם היו בני ישראל
כפחד שלאיהי' צדיק בעוה"זשישפיע להם פרנסהכנז',ולזה ניחמם ואמר
שלא יפחדו פקדיפקוד אלקים אתכם ,שלא יחסר המזג ח"ו ,והעליתם את
עצמותי (העצמיות והכח שלי להשיג פרנסה בהרחבה ועושר וכבוד) ,מז"ה
(ע"י משה שנקרא ז"ה כנז' ,שהואיהי' גואלכם ממצרים ,והואיהי' במקומי
להשפיע שפע ופרנסה שאליו ניתן גם זה הכח) וכאמור.
תפארת בנים ,ויחי

פדהבשיום

נא

יתרו
לך רד ועלית אתה ואהרן אתך והכהנים והעם אל
יהרסו לעלות אל ד' פן יהרסו לעלות ונפל ממנו רב,כינודע
מדברי הסה"ק בתניא ובהקדמת אא"ז הקדוש זצללה"ה בדרך
פקודיך דלפעמים בא לאדם הרהורי תאוה רעה באמצע תורה
ובאמצע תפילה ,והוא שליחא דרחמנא להעלותענין תאוהזו
למעלה למקור מחצבתה,כגון אם ההרהור הואמענין אהבה,
צריך להעלותה לשורשה לאהבת הש"י ותורתו ומצותיו,וכן
ביראה ,וכן בשאר מדות ,אך כתב שם דזה הוא רק במי
שכבר מקודש את גופו ולבוועיונו וכל רמ"ח אבריו ושס"ה
גידיו לעבודתו יתב"ש עד שהוא כבר מופשט מתאוות

הנימיות ,אבלמישאינו במדרגהזווישבועדיין תאוות

גשמיות ,לא יטפל את עצמו במחשבה זו להעלות התאוה
למעלה ,רק יבטלה תיכף מכל וכל,כייש חששפןברובעסקו
ברעיונו ובמחשבתו בתאוהזויפול ברשתה ,בבחי'עין רואה
ולב חומד בתאוות הגשמיות ח"ו וכנודע ,וזה שאמר הקב"ה
למשה לך רדועלית,היינו אתהיש לך מעלהזולירדולעיין
במחשבה שפלה של תאוותגשמיותכששולחים לךפעמים,כי
הירידה הוא לצורך עלי' ,כי אתה בכח לעלות המחשבה
והתאווה על שמי רום לשורשהעליון ולאיזיק לך ח"ו ,ואמר
זה נאמר רק לך ואחיך אתה ואהרן אחיך ,אבל (הכהנים
והעם) אותם שאינם במדרגה גדולה כ"כ (אל יהרסו לעלות)
לא יעמיקו במחשבה תאווה גופנית שעלה במחשבתו כדי
להעלותה לשורשה וכנזכר ,אלא כאשר בא במחשבתואיזה
הרהור יבטלו אותו מכל וכל ,ולא ישהו במחשבהזו אפילו
רגע,כי (פן יהרסו לעלות אל ד' ונפל ממנו רב),כי אםאינם

נב
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במדרגה הגדולה כ"כ,יש לחושפן לאיהי'הירידה לצורךעלי'
וההרמה לצורך בנין כנ"ל ,אלא אדרבה נפל ממנו רב.ט
(פש ובזה אמרתי פי' דברי הש"ס (סנהדרין דף ק"ז)כי כא דוד עד
ראש מלמד שביקש לעבוד ע"ז ,וח"ו לומר הדבר כן בפשיטות על דוד
המלך ע"ה רגל הרביעי של הכסא כבוד משיח אלקי יעקב ,אךלפי האמור
הכוונה בפשיטות,כי ראש נקרא המדרגה היותר הגדולה שבמדרגות,היינו
שבא למדרגה היותר גבוה ומעל גבוה ,וע"כ נפל במחשבתו בלתי ידיעתו
ובלחי רצונו תאוה של ע"ז שהוא העבירה היותר גדולה שבגדולות ,כדי
להעלותה אשר לא יאות לאיש זולתו ,וזהי"להענין שאמר דוד המלך ע"ה
בהמשך הדברים כאן ,אפסוני חבלי מות וגו' צרהויגון אמצא וגו' ובשם ד'
אקרא אנא ד' מלטה נפשי ,החנו שכאשר נפל לו פתאום מחשבות של
תאוות רעות ועבירות שהם רח"ל מרים כלענה ,ומוליכים לחצר מות שאול
ואבדון צרה ויגון ,ונבהל מאוד פן אינו במדרגה הגדולה כ"כ שיהי'
ביכולתו להעלותן למעלה והמחשבה היא תרמית היצה"ר הרוצה להעבירו
ח"ו ,וביקש את הש"י אנא ד' מלטה נפשי שלא אפגום ח"ו בעת ההרהורים
רעים כנ"ל ,והש"י חנון וצדיק ריחם עליו ונמלט נ"ר ונשמה שלו
מההרהורים הנזכרים והעלה אותם לשורשן ,ונתן שבח והודי' לשמו יתב',
ואמר שובי נפשי למנוחיכי ,שנפשי לא נכוה ח"ו בגחלת ההרהורים,
ונשמתי קדושה וטהורה ,וזה הוא רקכי ד' גמלעליו בחסדו הגדול שנתן
לו זה הכח ,ע"כ אמר אתהלך לפני ה' בארצות החחם ,היינו שהחזיר כל
המחשבות למקור כל המחשבות שבמקור החיים הקדושים של מעלה,
ואמר ע"ז האמנתיכי אדבראניעניתי מאוד,היינו שמתחלה נבהלתי כאשר
באו במוחי אותן המחשבות פן לא אוכל להעלותן ,והנני מהכת שנאמר
עליהם אל יהרסו לעלותפן יהרסו לעלותונפל ממנו רב כנ"ל,כיאניעניתי
מאוד ,מה עניעני בדעת ,ועתה שח"ל עלהבידי להנצלישלי לתת שבח
והודי' לשמו יתברך.

הגדה ש"פ תפארת בנים,ד"ה אפפוני חבלי מות וגו'
והדברים הקדושים אלו יתייחדו לענ"ד עם מה שכ' בפע"ח (שער
הסליחות) בסוד נפילת אפיים שצריכין להעלות דמעת העשוקים הם
הניצוצות הקדושות שנפלו בעת השבירה בעמקי שאול שנפלו שם בין

פדה בשלום

ננ

אנכי ה'אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריםוגד לאיהי'
לך אלהים אחרים כל פני .הנה רכים הקשו מ"ש אשר
הוצאתיך מארץ מצרים,וכי זה לכד עשה הש"י והלא הוא
הקליפות ,אבל כתב שם שהוא סכנה גדולה פן יאחזו בו הקליפות ח"ו,

בפרט למי שאינו צדיק גמור ,וזהו י"ל כונת דברי אאמו"ר בכתוב לך רד
וכו' כנז' .אמנם הנה קיי"ל דאורות אימא מבריחין את החיצונים בסוד
החשמ"ל ,ע"כ לדעתי מטעם זה אומרים וידוי קודם נפילת אפים ,ומודה
ועוזב ירוחם ,כי עושים תשובה ותשוב"ה מגעת עד כס"א הכבו"ד עולם
הבינ"ה ,ומתעטפי' באורות הבינ"ה ,ועי"ז יוכל לירד בנפילת אפים
שלאחריו ולשוב לעלות ,כי הבינה מברחת החיצונים כנז' .וז"ש במזמור
של נפילת אפים לדוד ה' אליך נפשי אשא וגו' (שזהו סוד נפילת אפים
להעלות הנצוצותמבין הקליפות) ,שמ"ח נפש עבדך ,שתעטף אותי באודות
הבינ"ה דמינה כל חדי"ן נפקין ,ובזה אעשה סוד נפילת אפים ,והבינה
מברחת החיצונים כנז'.

ונזהי"ל כעת שירדיעקבאבינולמצריםוהי'יראפןיתאחזובו

החיצונים שם שהוא בעמקי הקליפות ערות הארץ ,ע"כ אמר לו הש"י אל
תירא מרדה מצרימה (לירד לשם) כי אנכ"י (בחי' אימא עילאה בינה
כמבואר בזוה"ק פ'יתרודף פ"ה ע"א ר'יוסי אמראנכי דא שכינתא דכתיב
אנכי ארד עמך סצרימה ,ה' אלקיך דא כנסת ישראל דכתיכ ואל תטוש
תורת אמך ,והאנו אהו"י שכינתא עילאה [בינה] כמ"ש אח"כ ה' אלקיך,
דא כנס"י ,החנו מדת מלכות כנודע) ארד עמך ,עם אורות הבינה בחיף'
אנכ"י כנז' ,ועי"ז ואח"י אעלך גם עלה כל הנצוצין הקדושים משם,ואין
להקליפות אחיזה ,ח"ש המסורה עלה ג'דין (אעלך גם עלה) ,ואידך עלה
נעלה וירטנו ,ג' ודוד עלה במעלה,כי גם שם שהיוצריכין לישראל לעבור
דרך הז' עממין ,הואז' ספירות דקליפהכנודע.לבא לא"י,והיויראים שלא
יפלו חלילה למקום הקליפות ,ע"כ אמרו שלח לנו אנשים (בכ"מ סתם
אנשים צדיקים) ,ובזה עלה נעלה וירשנו אותה ,שנוכל להעלות כלהנצוצין
לשורשן בקדושה ,ויהי' בירור הגמור ,ועי"ז נזכה לבחי' "ודוד עלה
במעלה" הוא משיחבן דודיבא ויגאלנו בקרובבלי חבלי משיח ,וזהוי"ל

כשבאו הצדיקים שבטי ישורון לדור למצרים למקום ערות הארן מקום

הטומאה והחיצונים ,וחשו שלא יאחזו בהם חלילה ,ע"כ אמר להם אחיהם

נד
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הבורא כל עולמים לאין שיעור ולאין חקר יש מאין מוחלט
ומחי' את הכל.וי"ל דהנה הנועם מגדיםפי' בשםאביוהג'ז"ל
' לך אלהים אחרים על פני ,כשאתה עומד לפני ה',
לאיהי
היינו בתורה ועבודה ,לאיהי' לך אלהים אחרים ,לאיהי'
כוונתך להתגדל ולהתפאר ,דהוי עובד ע"ז בזה עכ"ד ,והנה
איתא בב"מ (פ' איזהו נשך)יציאת מצרים דכתיבגביציצית
ל"ל ,לנמראני שהבחנתי במצריםבין טיפה שהוא בכורובין
טיפה שאינה של בכור,אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתלה
קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא עכ"ל,פי' קלאאילן הוא
דבר הדומה לתכלת ומרמה את הבריות ,כמו שתולה קלא
אילן בבגדו ,שהאנשים רואים שהוא מתפלל ואינםיודעים
מחשבותיו הרעים ,וזהוי"ל אנכי ה"א אשר הוצאתיך מערץ
מצרים (שהבחנתיבין טפה של בכור וכו' .ע"כ) לאיהי' לך
אלהים אחרים עלפני (לא תרמה את הבריות לנמר שאתה
עוסק בתורה ובעבודה ובאמת הוא אלהים אחרים ר"ל),ואני
מבחין כנז"לו
ף הצדיק העצה ועת"ה (אין ועת"ה אלא תשובה ,כמבואר במדרש רבה
ייס
ת
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פ
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פ
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כ
(
כנ"ל)
פ' בראשית) שתעשו מקודם תשובה
הוידוי קודם
ותהי' מגעת עד כסא הכבוד בינה כנז' (ואתם) אל תעצב"ו (רק שתהיו
בבחי' שמ"ח נפש עבדך ,ותהיו מלובשים באורות אימא עילאה ,דכלחידין
מינה נפקין ,ובזה תוכלו להיות בכאן בלי חשש,כי אורות אימא יבריחו
החיצונים)כי למחי"ה שלחני(ליחן חיו"תלאותן הניצוצות הקדושות בתוך
עמקי הקליפות כנז').

תפארת גנים ,ויגש

(י) ומשארז"ל כנ"ל התולה קל"א איל"ן בבגדו לרמות את הבריות,
י"ל רומז על קליפת נוגה שהוא כלול חלק בקדושה וחלק (להבדיל) בס"א
ר"ל ,וזהו רמוז קל"א (בגי' סמא"ל כנודע) איל"ן (בגי' יחוד הוי' אד"נ)
כנודע ,שהוא מעורר בדעתו בחי' קליפה הנז'בין טמא לטהור ,ה'יצילנו.

חיים ושיום ,יתרו

פדה בשלדם

גה

תרומה

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו
את תרומתי ,דהנה אמרינן בש"פ (חנינה דף מ"ז) אם רואה
אדם שיצרו מתגברעליו ילבש שחורים ויתעמף שחוריםוילך
למקום שאין מכירין אותו ויעשה מה שלבו חפץ ,והתום'
הביאו ע"ז פי' ר"ח דהלבשת שחורים ומרחות הדרךיכניעו
לבו ולא יתאוה לעבירה ויוכל לעשות מה שלבו חפץ,כי לא
יחפוץ עוד בעבירה עיי"ש( ,והנה אף שהתום' דחו דבריו
ממעם שלא משמעכן בנמ' ,מיהתעל תועלתהענין לא חלקו
דמי שהכניע גופו שוב לא יפתוהו היצה"ר,ויוכל לעשות מה
שלבו חפץ ,שלבו לאיחפוץ לחטא*,והנה האדם הוא מורכב
משני חלקים ,א' הנוף עם רוח הבהמיות שהוא נומה אחר
תאותגופניות ארציות,ב'ישבו הנפש האלקית והוא מתאוה
לעשותרצון הש"י,ובצירוףשניהם הוא האדםכולו וכשהחלק
הנוף הוא למעלה אז חלק הנפש הוא למטה,וכן להפך אם
חלק הנפש הוא למעלה אז חלק הנוף לממה,כי כשזה קם זה
נופל,וזהוי"לויקחולי תרומה (שיתרומם החלקשלי) מאת כל
איש(דהיינו מאיש כולו שישבושני החלקים כנזכר תרוממו
החלק שלידהיינו חלק הנפש ,ואז ממילאיוכנע ויושפל חלק
הנוף ,ואז) אשר ידבנו לבו תקחו (תוכלו לעשות מה שלכו
חפץ) את תרומתי (א"ת יש לפרשו ע"מ כמו בפ'וילך אתה
תבוא א"ת העם הזה ,שפירש"י ע"ם העם) דהיינו עם זה
שתרוממו את החלק שלי תוכלו לעשות מה שלבכם חפץ
לסובה וכאמור.יא

י"ל בפרשתן דהנה אז בשעת יצי"מ טען המקטרג על
(יא*
"ען ר"ל ,אבל הש"י ברוב רחמיו וחסדיו נהג את העם ברוח
נט
ישראל מהוש
קדים עזה והכניע את החומריותוגופניות שלהם,ותיכףעי"ז נתרומם אצלם

נו

פדהבשיום

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו'כי
הנה עיקר הגאולה שאנו מקוין עלי' הוא לאקמא שכינתא

מעפרא כביכול להעלות מדת המלכות למעלה ,והנה נודע
דברי הש"ס (ב"ב דף י' ע"א) גדולה צדקה שמקרבת את
הגאולה ,והיינו שע"י הצדקה תהי' הנאולה ותעלה המלכות
השכינה הק' לעילא ,וזשאה"כ ויקחו לי תרומה (היינו לשון
הרמה למעלה ,שירומו אותי להעלות השכינה כביכול) מאת
כל איש אשרידבנו לבו(היינו נדבת לבם שיתנו צדקה),ולזה
יכוון שכן 'ויקחו 'לי 'תרומה 'מאת 'כל ר"ת מלכו"ת ,ונרמז
בר"ת להעלותה למעלה.יכ

תצוה

ויקחו אליך שמןזיתזך כתית למאור להעלותנר תמיד,
כי הנה נודע מדברי האריז"ל שכל מצוה שאדם עושה היא
החלק אלקיח והנפש שלהם ,ולזה אמרו אשירה לה' כי גאה גאה סוס
ורוכבו (הוא הכח הגוף והרוחניות) רמה בים ,בנוקבא דתה"ר ,שהכניע
אותו לגמרי ,ועי"זעזי וזמרת י"ק ,החנו תוקף ותשבחתי דדחילת ה'(היינו
יראת שמים),ויהילי לישועה ,שנתרומם חלק הנפששליובאתילידי יראת
שמים ,ועי"ז זה אלי ואנוהו ,אתנאה לפניו במצות במחשבות טהורות,כי
היצה"ר לא יסית אותי ולבטל אותי ח"ו מעבודת ה' כנז'.

תפארת בנים ,בשיח

וזהו י"ל כי לא יחדל אביון מקרב הארץ (רומז על השכינה
(יב
* וגו' ,פתח תפתח אתידך לאחיך (זה הקב"ה) לעניך וגו',היינו
הקדושה)
ע"י הצדקה להעלות השכינה כביכול ,וכנודע כונת הצדקה(,ועיי' בסידור
בויברך דוד בכונת ואתה מושל בכל נתינת הצדקה שם).
תפארת בנים ,ראה

פדהמשיום

נו

מאירה בו בפניו ,ובפרט בעמק התורה מקרא מלא דיבר
הכתוב חכמת אדם תאיר פניו,וכן אה"ככי נר מצוה ותורה
אור ,אמנם כל זה דווקא כשלומד תורה לשמה ,אבל אם לומד
ח"ו לשם גאות וגדלותבודאי אינה מאירה,וזה שאה"כויקחו
אליך שמן זית (היינו חכמת התורה כמ"ש בש"מ מנחות דף
פ"ח מתוך שרגילין בשמן זית החכמה מצוי' להם) זך (בלי
שמרים תערובת גדלות וגאות ,רק במחשבה נקיי' וטהורה
וזכה בלתי להש"י לבדו) ,ולזה מסיים הכתוב להעלות נר
תמיד,כי אמרו חז"ל בש"ם (פסחים דף מ"וע"ב) כל המתייהר
אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו,והיינו שאם ילמד בלי

תערובת נדלות ונאות אזיתקיים חכמתובידולהאירבפניו
תמיד"

וזהו ביאור דברי המדרש (בראשית פ' י"אסי' ד') ויברך אלקים
(יג*
אתיום השביעי ויקדש אותו ,ברכו במאורפניו של אדם ,קדשו במאורפניו
של אדם ,לא דומה מאור פניו של אדם כלימי השבוע כמו שהוא דומה
בשבת ,כי הלא ידוע מסה"ק שכלענין מחשבת פיגול של גיאות ופניות
שנופלים לאדם בשעת תורה ותפלה הוא ע"י אחיזה שיש להם להקליפות
בתורה ועבודה של ישראל ,והוא ע"י אחיזת החיצונים בקדושה שגורמים
ע"י החטאים ,כשישראל עוסקים בתורה ותפלה בקדושה הם נאחזים בסבך
ישראל העובדים וזורקים בהם מחשבתפיגול מגאותוגדלותועי"זיש להם
אחיזה לינק מהתורה והמצוה ,ומובן ממילא אשר בש"ק יכולין בניקל
להנצל ממכשול זה,כי בשבת קודשאין להחיצונים שום אחיזה בקדושה,
וכמ"ש בזהר פ' תרומה כד עחל שבתא איהו אתפרשת מס"א וכל
מתעברין מינה ,ומה"ט אנו מתפללים בשבת וטהר לבנו לעבדך דיניי
באמת
והנחילנו ד' אלקינו באהבהוברצון שבתקדשיך,והינוכי שבת הוא מסוגל
לזה ,וע"כ במנחה בשבת שאז הוא עת רצון יותר אנו מתפללים אלקים
ברוב חסדיךענינו באמתישעך ,שלאיפול במחשבותינו ח"ו מחשבתפיגול
וגיאות כנ"ל.כי אזאין להחיצונים שום אחיזה בהקדושה ,וכמ"ש תלמידי
האריז"ל בסוד למצחא עדי יהת חלפין רעו דילי' דגלילי' לבטלא לכל

קליפין.

נח

פדהבשיום
ועשית על החושןוגו' קצות החשן .רמז קצות החשן,כי

קצו"תבגי' ירושלים ,חש"ןבגי' משי"ח ,וגם קצו"ת לשון ק"ץ,

לעורר קץ הגאולה שיבא משיח ,ואזיהי' ומלא"ה כל הארץ

וזהוביאור דברי המדרש הנ"ל ברכו בשבת במאורפניו וקדשו בשבת
במאור פניוכי לא דומה מאורפניו של אדם בשבת למאורפניו של אדם
בחול ,כי בחול הגם שאדם מתאמץ בכל כח לדחות מחשבת פיגול של
גיאות בשעת תורה ועבודה ,עכ"ז א"א להנצל כמה פעמים משימצא
דשימצא בעוה"ר,כי בחוליש שליטה ואחיזה להחיצונים בהקדושה ,ע"כ
אין האורפניו של העובד מאיר כ"כ בסוד חכמ"ת אדם תאי"רפניו כנ"ל,
משא"כ בשב"ת שהוא מסוגל לכלמי שרצונו לעבוד בלתי לד' לבדו ,הוא
בניקל לדאוג המחשבת הגדול ומאור פניו מאירים בנהורי דאנפין ברבי
סגיא וכאמור.
וזוהו הענין מש"כ קודם קבלת התורה ויסעו מרפידים ויבואו מדבר
סיני,כי ברפידים הי' מלחמת עמלק ,שהוא גימ' ר"מ כמ"ש בספה"ק שזה
הי' המלחמה נגדו ,שהי' רוצה לזרוק בישראל גאות קודם קבלת התורה,
שזהו ענין קליפה שלו ,וע"כ ניתנה התורה על הרסיני שהוא נמוך מכל
ההרים ,וע'י משה שהי' עניו מכל האדם ,הכל כדי להתגבר על קליפת
עמלק,כיהוא שורש הגיאות ,ע"כ כאשר נסעו מרפידים ששם התגברו על
קליפת עמלק שורש הגיאות ,באו לבחי' ענוה של בחי'סיני ,וקימו וקבלו
ללמוד תורה לשמה שלא לשם גיאות ,נוהו שאמר המגיד אלו נתן לנו
השבת הי' ג"כדי לנו להתגבר על קליפות עמלק ללמוד תורה לשמה בלא
תערובת שמץ גיאות ,כטעם ובבחי' מאורפניו של אדם בשבת ,גם אם לא
הי' קרבנו לפני הר סיני כנז'.
ו את השבת
הגדה ש"פ תפארת מנים ,בד"האיו נתןינ
וזה ביאור דברי המגיד .חכם (החנו שלמד חכמת התורה ,בסוד
(חכמת אדם תאירפניו) ,מה הוא אומר(איך אמרבלבולהנצלמגיאות) מה
העדות והחקים והמשפטים כו' ,כלומר שכל המצות שקחם ולימוד התורה
שלמד כלא נחשב בעיניו ,שמצא בהם הרבה חסרונות ,שלא עשה שום

פדהבשיום

נט

דע"ה את ה' ,ושם הדע"ת הוא אהו"ה כנודע ,ושם אהו"ה בר'
מילואי"םהיינו אל"ףה"יוי"והיי אל"ף הץ וא"וה"י אל"ף ה"א
וא"ו ה"א אל"ף ה"הו"ו ה"הבגי'קצו"ת שהוא ממפרירושלי"ם,
שאז ומלא"ה כל הארץ דע"ה את ה' כנד.יד

כי

תשא

1י תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש
כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולאיהי' בהםנגף בפקוד אותם.
י לא לעולם
יח"ולמן,ע"ודהיוהםמומר ,ושמהחארדבםקבצרר,יך לחשוב בלבוכ
כאן
ויצטרך לתתדין וחשבוןלפני
מצוה כראוי ,שלא למד שום דף גמרא כהוגן ,ובזה הוא זוכה שחכמתו
עמדה לו ולא מסתלקת ,ע"כ הוא נשאר חכם בחכמתו ויראתו.
הגש"פ תפארת בנים ,בד"ה חכם פה הוא אומר
ועי תפארת גנים ,בראשית ,ד"ה ויברך
(יד* והחנו שא"א לבוא לירושלים רק ע"י משיח ,ואחכה לקץ הלז
בכל יום בב"א .ובזה נ"ל השייכות לענין החש"ן שהוא חשן המשפ"ט
שמכפר על קלקול הדי"ן כמשאחז"ל ופירש"י ,והחנוזה אנורואין בעוה"ר
ועינינו כלות כירושלי"ם עיה"ק תובב"א ,ממקום המשפ"ט צדקילין בה,

ועת"ה (שצמכם לעשות תשוב"ה,כיכלוכלהקיציןואיןהדברחלויאלא
בתשובה ,ודרז"ל במד"ר פ' בראובתאין ועת"ה אלא תשוב"ה ,עכ"ז המה)
מרצחים (במשפטיהם) הב"ד של קו"ק הנודע שמתחברים ומחזיקיםידי

המינים .המה הציונים .והמה לסילון ממאיר וקוץ מכאיב לשומר אמונת
ודת ה' ,וזהו קודם ביאת המשי"ח החבלים המרים ,אחזו הצירים.
בירושלים עיה"ק ,ואת זה לעומתזה עשה האלקים ,עד ירחמנו ב"בויגלה
שכינתו בתוכנו ב"ב ,ע"כ שפיר הרמז כנ"ל מד' אאזמו"ר זי"ע עה"כ
קצו"ת החש"ן לענין ירושלים כנז'.

חיים ושיום,

תצוה

ם

פדהבשיום

מלך מה"מ הקב"ה ,וכמ"ש התנא באבות שוב יום א' לפני
מיתתך ,והיינו דהתנא אומר כאבות הילודים למות ,ולזה
צריך כל אדם לשוב בתשובה עכ"פ מיראה,כדי שיתכפרולו
עונותיו ,שכשימות לאיענשו אותובעונשים חמורים,ולז"אכי
תשא (ת"א ארי תקבל חושבן)היינו כאשר תחשוב בנפשך,
ראש בני ישראל (הוא ההתחלה וראש היינו הולדה ,הוא)
לפקודיהם (פקודי לשון העבר ,ר"ל כמו ולא נפקד ממנו איש,
וכהנה)היינו שהתחלת האדם מתולדתוצריך לחשוב לעצמו
כי הילודים למות כנז' ועי"ז ,ונתנו איש כפ"ר נפשו לה'
(שישובו בתשובה שיהי' להם כפר"ה על עונותיהם) בפקוד
אותם (כבא פקודתו) ולאיהי' בהם נגף בפקוד אותם(היינו
שלא יענשום בעת פקודתם ופטירתם).טו
ונרגנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולאיהי' בהם
נגף בפקוד אותם[ .י"ל] עפי"ד הזוה"ק (סוף פ' במדבר) דאם
האדם עובר עבירה שחייב עלי' מיתה ,אם מקבל על עצמו
ממירת נפש על קדושתו ית"ש ,נחשב לו כאלו נהרג בפועל
(פו) תהו י"ל (בפ' יתרו) והודעת להם את הדרך אשרילכו בה ואת
המעשה אשר יעשון ,ואיתא במד"ר את הדרך (אשר) ילכו בה זו מיתה
וקבורה עי"ש ,והינו שיאמר להם דברי מוסר ותוכחה שישימו על לבם
מאמר הנ"ל שוב יום אחד לפני מיתתך ,והילודים וכו' וישובו בתשובה
ויתקנו מעשיהם בזמנם בחיים חיותם ,ולזה אמר ואת המעשה אשריעשון
(התנו מצות ומע"ס) להיות להם למגן ומחסה בהדרך אשרילכו (כדרש
המד"ר הנז') ,וזהו שאה"ככי ידעתיו למען אשריצוה אתבניו ואתביתו
אחריו ושמרו דר"ך ה' (התנו שיעמוד תמיד לנגדעיניהם זה הדר"ך שהוא
מיתה כדרז"ל ,שאז יבואו למשפט לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי
המלכים מהקב"ה) לעשות צדקה ומשפט (שעי"זיהי' נזהרים במעשיהם,
שלא יטו ח"ומני הדרך ,רק יעשו מצות ומעשים טובים כלימיהם כנז').
תפארת בנים ,וירא

פדהמשיום

טא

ממש ,ושוב לא יצמרך לקבל עונש מיתה עיי"ש ,וזשאה"כ
ונתנואיש כופר נפשו (שהאדםיממור נפשו לה') בפקוד אותם
(כשיש לו חטאי"ם ,לשון חמרוז כמו ויפק"ד מקום וכו',ועי"ז)
ולאיהי' בהםנגף בפקוד אותם ,שלאיצטרכולהיות בהםנגף
(למות) מחמת העבירות.טז

יכוה י"ל המשך הפסוקים שאמר רוד המלך ע"ה ,כי רכיתנו
במקו(
"נים ותכסעלינו בצלמות אם שכחנו שם אלקינו ונפרושכפינו לאל
םטת
,
ב
ל
ו
נ
ג
ר
ו
ה
כל
זר ,הלא אלקים יחקר זאת,כי הוא יודע תעלומות כיעליך
היום ,נחשבנו כצאן טבחה ,עורה למה תישן ה' ,הקיצה אל תזנח לנצח,
למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו וגו' ,וע '9במכילתא (פ' יתרו)
ואהבת את ת"א בכל לבבך וכו' ובכל נפשך,אפילו הוא נוטל את נפשךוכן
הוא אומרכי עליך הורגנו כלהיום נחשבנו כצאן טבחה וכו' עכ"ל,ועיי'
בתשו' הרשב"א חלק ה' סי' נ"ו שכ' וז"לכי עליך הורגנו כל היום ,וכי
אפשר ליהרג בכל יום ,אלא שבכל יום שאנו קורין בק"ש ובכל נפשך
ומסכימים על כן ,הרי הוא כאלו הורגנו באותו שעה עליו יתברך,כי כל
המסכים על זה כאלו ,עכל"ה ,והנה ביהמ"ק שנחרב ואנוגלינו מארצנו
הוא רק בעוננו ,וכמו שאנו אומרים ומפני חטאינוגלינו מארצנו וכו' מפני
היד שנשתלחה במקדשך ,ואםכי אנו צועקים ובוכים על הגאולה עד עתה
לא נשמע תפלתנו ,כמ"ש המקונןגםכי אזעק ואשוע שתםתפילתי,יען לא
שבנו בתשובה על חטאתינו ועונותינו המרובים .אמנם ק"9ל ביומא (פ"ו
ע"א) לענין הד' חלוקי כפרה ,כי מיתה ממרקת ומכפרת גם על עבירות
חמורות ,ואםהי' מותרמןהדין להמית את עצמועל אשר חטאנגד הש"י,
בודאי הי' בר ישראל הכשר במעשיו ממית את עצמו בשמחה רבה כדי
שיתכפר לו ,ובפרט כשידע שעי"ז יוכל להיות הגאולה שלימה וישועת
ישראל ותיקן גמור בכל העולמות ,אבל מה נעקשה והתורה אסרה זאת,
אמנם הנה קיי"ל (בברכות ו' ע"א) חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה
מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ,וכן יש מ"ד בירושלמי (המובא בש"ך
חישבין ומשתוקקים
חו"מ סי' ל"ד) דאונסא כמאן דעביד דמי,כיתשאני
לזה רק שאנו אונסים בדבר ,נחשב אצלנו כאלו עשינו בפועל ממש ,וזהו

פג

פדהבשיום

ויקהל משה את כל עדתכני ישראל ויאמר אליהם אלה
הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,ששת ימים תעשה
שהתנצל דהע"הכי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות (החנוענין
הגלות המר הזה אשר הושיבנו כמחשכים כמתיעולם ,הלא אם חטאנו) אם

שכחנו שם אלקינו ונפרושכפינו לאלזר (שהלכנואחרישרירותלבנו) הלא
אלקים (היודע מחשבות) יחקור זאת,כי הוא יודע תעלומות לב,כיעליך
הורגנו כל היום (החנו במחשבתנו ורצוננו ,כנז' בשם תשו' הרשב"א ,וגם
בשביל חטאתנו אם הי' מותרהיינו מוסרים נפשנו בידינו ,אך שאין אנו
רשאים ,וממילא שעי"ז) וחשבנ"ו כצאן לטבחה (שנחש"ב כמו מעשה
כמאן דעביד ממש ,וממילא נתכפרועונתינו אשר מיתה ממרקת ומכפרת,
וא"כ) עורה למה תישן וגו' למה פניך תסתיר וגו' (מלשמוע תפלתינו
לתקוע בשופר גדול לחירותינו ב"ב ברחמים),
תהו י"ל שאנו מבקשים בשמ"ע רצה ה' אלקינו בעמך ישראל
ובתפלתם ,והשב (לקבל) את העבודה (שבלב זו תפלה ,כמשאחז"ל בריש
תענית) לדביר כיתך (החנו התפלה שהם מתפללים עלבנין הבית ,יחשב
לפני הש"י לבנות עי"ז את ביתו ב"ב ,ואם יקטרג המקטרג לאמר הלא
חטאנו ופקוענו ,ואנואין כדאין שיקובל תפלותנו ,לזה אנו מבקשים) ואשי
ישראל (החנו המס"נ לקרבן במחשבה ,וגם כמ"ש הטור בשם התוס' בשם
המדרש שמלאך מיכאל הוא מקריב בכליום נשמותהצדיקים על מזבח של
מעלה ,ושזהוהפי' ואשי ישראל ותפלתם באהבה תקבלברצון וכנ"ל,ולפי
האמור אם האדם ירצה בכל לבבו להקריב עצמו במס"נבאופנים הקודמים
בכל יום לכפרת עונותיו בעד הש"י ,הרי הוא נחשב כאלו עשה בפועל
ממש ,ע"כ המלאך מיכאל מקריב אח"כ את נשמתו בבואו לעולם העליון,
וכפי' המדרש המובא בטור על ברכה זו כנ"ל) ,ותפלתם באהבה תקבל
ברצו"ן .במה שברצונם למס"נ לקרבן וקרבנותינו מכפר על עונותנו ,ושוב
אין דבר לחצוץביננולביןאבינו שבשמים כנ"ל ,וזשאה"כ אתקרבנילחמי
לאש"י (החנו הנשמה ,ולכן אמר בלשון אשי,כי הנשמה הוא חלקי אלקי
ממעל) ריח ניחוח תשמר"ו (מלשת ואביו שמ"ר את הדבר) להקריבלי
כמועדו ,ר"ל תצפה מתי יהי' הזמן הזה ,וכמ"ש רע"ק מתי יבא לידי
ואקחמנה ,החנו עההו השמורה שתצפה מתי יבא לידי כנז' ויהי' נחשב
כמקום קרכן כפועל ממש כנ"ל.

פדהבשיום

פג

מלאכהוביוםהשביעייהי' לכם קודש[.י"ל]פי'הכ'בזהעפי"ד

הש"ס ברכות (דף ל"ה ע"ב) בזמן שישראל עושים רצונו של
מקום מלאכתן נעשיתע"י אחרים עיי"ש ,וזהו שאה"כ אלה
הדברים אשר צוה ה' לעשות (שתקיימו את אשר צוה ה'
לעשות) שתהי'עושים רצונו של מקום,ואז ששתימים תעשה
מלאכה (שתהי' מלאכתך נעשיתע"י אחרים ,וזהו שמסיים)
וביוםהשביעייהי' לכם קודש ,דהנהנודע מ"ש הרמ"א (באו"ח
סי' ר"צ) דמי שעוסק בחול בתורה ובעבודה מותר לו לענג
עצמו בשבת באכילהושתיי',ומי שעומק בחול במלאכתו הוא
ירבה בשבת בתורה ועבודהעיי"ש .והנה לכ"מ נקרא אכילה
ושתיי' כדאמרי' בש"ס (פסחים מ"ח ע"ב) כ"ע מודים בשבת
דכעינןנמי לכם,וזהוי"ל המשך הפסוקבזה שהזהירה התורה
למי שעומק בחול בתורה ועבודה שמותר לו לענג עצמו
באכילה ושתי' בשבת ,אעפ"כ לא יאכל וישתה כדי למלאות
תאותו ,רקיהי' קודש לשם מצוהכדילקיים מצותענג שבת,
וזהו י"ל שאה"כ ששת ימים תעשה מלאכה (שבחול אתה

עוסק בתורה ועבודת הש"י ,ומלאכתך נעשהע"י אחרים)
וביוםהשביעייהי' לכם (הלכ"מ שהוא אכילהושתיי') קדש לא
לשם תאות הגוף רק לש"ש ,וכאמור"

(יז*

ולפענ"ד נראה לפרש באופן אחר ,דהנה נודע מדברי הש"ס ביצה

(דף ט"ז ע"א) דבכל שבת בא לכל אדם נשמהיתירה עח"ש ,אמנם מבואר
ברע"מ פ' פנחס (דף רמ"ב ע"ב) שנר"נ שנתוסף לכל ישראל בשבתאין
הכל שוים בזה אלא כל בר נש כפום עובדא דילי' עח"ש ,והחנוכי בכל
ששתימי המעשה צריך להכין עצמו להיותכלי מוכשר ,שהש"י ישלח לו
תוספות נר"נ ממקום גבוה מעל גבוה .והנה נודע מהאריאל בע"ח
ובושעה"פ (פ' ויחי) ובש"ד בסוד מל"ך ר"ת 'מוח 'לב 'כבד ,שהוא מקום
משכן הנר"נ ,ומהנשמה משכנה במוח והרוח בלב והנפש בכבד עח"ש .תהו
י"ל שהזהירה התורה שלא יבטל בכל ששתימי המעשה בדברים גשמחם

פד

פדהבשיום
פקודי

כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל
ככלותכ
יצוה ה' את משה ,דהנהבנין הבית לעתידתלי' רק
אשר
אם ישראל יקיימו התורה והמצות ויעשו מע"מ ככל אשר
ציונו הש"י,וכמובבניןביתהגשמי של חול ,במהשמוסיף אבן
נוסףעלהבנין ,וכשנשלםשיעוראבנים שמצמרך נגמרהבנין,
וכןבבנין ביהמ"ק ב"ב ,כל מה שמומיפין מצות ומע"מ נתוסף
עלהבנין ,וכשנעשה כל מצותהש"יבשלימות ככל אשרציונו
יהי' נשלםהבנין,וזהוי"ל ותכל כל עבודת המשכן אהלמועד
(שיהי' נגמר הבנין אהל מועד)היינו הביהמ"ק ,ומפרש במה
יהי' ננמר ואמר",ויעשובני ישראל ככל אשר צוה ה",היינו
כשיעשו המצות כולם ,אז יהי' נגמר הבנין כולווח
ח"ו רק יעסוק בתורה ועבודה ,ומלאכתויהי' נעשה ע"י אחרים כנ"ל ,כדי
שיהי' המוח והלב והכבד שלו מוכנים וכלי מוכשר ,לקבל בע"ש תוספות
נר"נ של שבת קודש ,וזהו שסיים וביום השביעייהי' לכ"ט (ר"ת 'לב 'כבד
'מוח) קודש .אכן מי שעוסק בכל השבוע בגשמיות ,אינו ראוי לקבל
התוספות נר"נ של שבת קודש כראוי ,ע"כ יזהר בזה בכל השבוע כנז'.
תפארת בנים,

ויקהי

(יח*

וזהוי"לויעשו כל חכם לב (החנו העובד ה' הנקרא חכם לביקח

מצות,כי החוטא נכנס בו רוח שטות) בעושי המלאכה (הינו תורה ומצות

ומע"ט ,כמ"ש חז"ל היום קצר והמלאכ"ה מרובה) את המשכן,היינו שע"י
התורה ומצות ומע"ט יעשו את המשכן כנ"ל.

תפארת בנים,

ויקהי

ויובן בזה מה שרמז זה עלבנין הבית לעתיד ב"ב כמו שכתבנו כבר
על מ"ש רש"י (כפ' תרומה) ועשולי מקדשוגו'היינו כי"ת,כי לכאו' אהל
המטלטלי בעגלות ממקום למקום אינו בית ,אלא רמח על הבית לעתיד,
וגם נא' בזה משכן אהל מבי"ד,היינו מה שיהי' בעת לחננהכי בא מוע"ד
(ביאגצבב"א)

חיים ושיום ,פקודי

פדהבשיום

פה

ויקרא
אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר מן
הצאן תקריבו את קרבנכם .וצריכי' להבין מ"ש עוד הפעם את
קרבנכםהי'די לומרמן הבהמהמן הבקרמןהצאןתקריבו .אךי"ל
עפ"יהידועשיש דומם צומחחי מדבר,וכלא'עומד במעלה במקום
גבוה מחבירו ,וכשהמדבר מגביה עצמו למעלה למקום הקודש אז
יגביה הכל,כי הכל נשתלשל זה מזה ויש להם אחיזה זה בזה,
וכאשריתרומם המדברהיינו נפשהישראליאזיתרומם הכל,וזהו
שגילתה לנו התורה הקדושה אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
(כשהאדם מקרב עצטו להש"י) אז מן הבהמה מן הבקר מן הצאן
תקריבו את קרבנכםהיינו שבחי' החי יתעלה ג"כלפיערךעליות
המדבר ,ולזה יתכן שאמר א"ת קרבנכםהיינו ע"מ קרבנכם (כמו
ואתה תבוא א"ת העם שפירש"י ע"ם העמא.

צו

ומפתח אהלמועד לא תצאו שבעתימיםעדיום מלאתימי

מלואיכם .הנה הורו לנו חכז"ל (ברכות כס ,א) אל תאמין בעצמך
עדיום מותך ,שחלילה לאדם לומר בדעתו שהוא טוב וקדוש,ואינו
צריך לירא מהמתתהיצה"רואינוצריך לשוב בתשובה .וגםנודע
מהמפרים שחלילהלאישלהחזיקעצמולרשענמור שכבר לאיועיל

(אש וזהו י"ל שאמר כפ' כא ,ולכו עבדו את ה' כדכרכ"ם (היינו כנחי'
מדכ"ר) ,גם צאנכם גם כקרכם קחו כאשר דברתםכפיערךעליותכם ככח"מיכר
כז תקחו עמכם להעלות גם הצאז וכקר שהוא כחי' חי כנ"ל.
תפארת בנים ,בא

סו

פדה בשלוט

לו תשובה דא"כיבטל טעבודתהש"י,רקצריךתמידלהחזיקעצמו
שהיוםובזו הרש מתחיל לעבוד את השץולעסוק בתורהולקיימה,
וזה הוא הדרךהיותר טובכנודע.והנהנודעשצריך לשעבד כלהז'
מדות רק להשגי,דהיינו החסד רק לאהוב השא ותורתו ומצותיו,
והגבורה רק לשנוא העבירות והתפארת לעסוק בתורה שהוא
תפארת כנודע והנצח רק לנצח את היצה"ר והוד רק להודות
להש"י ולהללו ולשבחו,יסוד הוא התקשרות רק לקשר עצמועם
תלמידי חכמיםיראי ה' ולדבקה בו ית"ש ,מלכות רק להמליך את
הש"י על כל אבריווגידיו ומחשבותיו ודיבוריו וכל מעשיו וכל
חושיו .והנהנודע שהז' מדותנקראיםז'ימיהבניןוהנה אהלמועד
הוא המקום שצוה השא את משה תורה ומצותעבורישראל,והוא
מקור השראת השכינהכנודע,וזהוי"ל ומפתח אהלמועד לא תצאו
שבעת ימים היינו בכל השבעה מדות תחזיקו עצמכם שאתם
עומדים בפתח אהל מועד שאתם מתחילין ליכנם אל השער של
הקדושה וזהו לא תצאו להחזיק עצמכם תמידעדיום מלא"ת ימא
מלואיכ"ם שהואיום המיתה(כעניןהיום מלא"וים"י) שאלתאמין
בעצמך עדיום מותך,וגם לא תאמרעליך נואש רקתחזיק עצמך
שאינך עוד בפנים רק אתה עומד בפתח ומתחיל ליכנםלפנימי.
אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ה' אשר לא

תעשנה בשגגה ואשם .עפי"ד האורח לחיים (פ' ויקרא)כי שורש
(ב) תהוי"ל בפרשתן פר' בא ,דהנה אזבליל פסח בא להםהמוחיןהגדלות
פתאום ,ונתמלאו קדושה וטהרה והתלהבות להשח אמנםעדיין ה" לבם נשבר
בקרבם מהעבירותהגדילות שעשו עד עתה והיו אז בבחי' הנז' שעמדו בבחי'
פתח אהל מועד והתחילו לתקן מעשיהם ולזההזהירם השא ואתם לא תצאוא"ש
מפתח ביתו כנ"ל ,עד בוקר קשוא זמן ביאתכם לעוה"ב כמו שאמרו חז"ל
(כפסחים דף כ' ע"ב) עוה"ז דומה ללילה ועוה"כ דומהלים ,וכטעם שאמרו אל
תאמין בעצמך עדיום מותך רק תעמוד במדריגהזו תמיד בבחינתכניסה לפתח
הקדושה כנז'.
4פ בא
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מז

פורה ראשולענה מכלהעבירותהוא המאות ר"ל,והסבירהעמןכי
נודע מדחז"ל (קידושין ל' ע"א)יצרו של אדם עומדעליו בכליום

וכו' ואלמלא הקב"העוזרו לאיוכל לו,ולזהמפיל היצה"ר בהאדם
תחלה מחשבת גאותועי"ז נסתלק ממנוח"ו השץ כשאחויל (מופה
דף ד' ע"ב)על הטתגאה שאטר הקב"האין אם והואיכולין לדור
יחדיו ,ואז היצה"ר עושה עם האדם כרצונו עכ"ד האורח לחיים.
וממילא נשמע דעיקר פשיעות של האדם במה שהוא שומע
להיצה"ר להתנאות ,דהא בעת בוא היצה"ראליו להתחיללזרוקבו
הנאות עדיין הי' הש"י עמו בעת ההוא והי' ביכולתו להנצל
מהיצה"ר שלא להתפתות בהגאות דהא הש"י עוזרו ,אך אח"כ
כשמתנאה בעוה"ר כל העבירות שעושה אח"כ הוא בכלל אונם
ושוגג דאו מסתלק ממנו השץ וקשה לו להנצל מהיצה"ר ,ואעפ"כ
הוא נענש עליהם כאלו הי' במזיד נמור כיון דקיי"ל (בחו"מסי'
רצ"א) דתחלתו בפשיעה וסופו באונם או בשוגג חייב ,וזשאה"כ
אשרנשיא יחפא(מי שחופאבעזןהגאותהיינונשי"אלשוןנשיאת
ןשעי"ז) ועשה אחת מכל טצות %
גבהותונאות הנה הואפושעיע
אשר לא תעשינה בשננה (אף שחפא בשעה שהוא נחשב כאונם,
אעפ"כ) ואשם (נחשב לו לאשמה דתחילתו בפשיעה ומופו באונם
חייב כנדח.

(ג 4ועד"ז י"ל מה שאמר הנביא בריש יקרע" כנים גדלהי ורוממת"י (ה=נו
עא שהנתחים לבא ליזה רוממות הלב וגאות עי"ז) והם פשעו כי (באו ליזם
פשיעה) וכאמור.וזהוי"ל שאה"כ (בפר' אחרי) וכפר על הקודש מטומאותבנ"י
(החנו מה שאיןעושין הקודש שהוא תורה ומצות לשמה רק לשם גאותוצעי"ז
מטמאין ר"ל את הקודש) ומפשעיהםלכל חטאתם(שעי"זשעושין המצות ומע"ס
לשם גאותגורמין סילוק שכינה ח"ו כנ"ל ,וגורמיםכי מחטא נעשה פשעה=נו
פשעים ומזיד מכל החטאים אפ" שהם בשוגג כיק שה" תחלתו מזיד בפשיעה
בגאותו כנז' ,וז"ש ומפשעיהם לכל חסאת"ם) ה' ירחמנו ויצילנו.
תפארת גנית ,אחרי

פח

פדהבשיש

והנותר בבשר ובלחם באש תשרופו כי התורה הקדושה
נקרא א"ש הלא כה דברי כאש נאום ה' (ירמיה כג ,כם ,4אש
שחורה ע"ג אש לבנה( ,דברים רבה ג ,יב 4וידוע דברי חכז"ל
(קידושין דף ל' ע"ב) שהש"י אמר בראתי יצה"ר בראתי לו תורה
תבלין ולזה אה"כ והנותר בבשר ובלחם (אם היצה"ר מפתיך על
מותרות תאותעוה"ז בשר ולחם שתמלאתענוגיםלגופךיותר ממה
שאתה צריך לבריאות גופך לעמוק בעבודת השץ,
באש
(בהתוה"ק) תשרופו (תבטלם ,שלא תעמקו במותרות עוה"ז)ד

א"

(ד) לפענ"דליחןתבלין לזהלהבין מה שרמזה התוה"ק לשרוף באש דוקא,

עפי"ר האריתם בשער הכונות(ושער תפלת השחר) ובפע"ח (שער הקרבנות פרק
ד')בפי' הפסוק אתקרבני לחמילאשי,כיכל הקרבנות הם למטה בעולם העש",
והקליפות הנאחזים שם כעולם העער' הם קשים וחזקים מאוד וצריך להפרפם
באש עיי"ש ,ובהבנתהענין בדרך עבודה נלע"ד דהנהידוע מאמר חז"ל (ברכות
דף נ"צ ע"א) בזמן שביהמ"ק קים מזבח מנפר ועכבתו שלחנו של אדם מכפר
עכ"ל ,ואיתא בספרים הקדושים דהחנו שאם אדם אוכל בכונת אכילה כראף
ומשבר תאותו וזובח אתיצרו נחשבלוכקרכן,וכמו שאחז"ל במדרש שוחרטוב
תהלים זבחי אלקים רוח נשברה ,שכל מי שמשבר תאותו הרא נחשב כקרבן
וממילא מונןאיךצריך האדםליזהר לאכולבלי שום מחשבתפיגול או מחשבת
שלא לשמה או אכילה גסה למלאות תאותו וגם נודע מהאריחם (שער היחפשם
פרק ה') שאם האדם אוכל בכונה כראף הוא מבטל מהמאכל כח הקליפות
הנאחזות בה ומרחיקם מהמאכל ונמצא כשגוף האדם נתון מזה נעשה גופוזך
ונקי מכל הקליפות ונזדכך החומר ונעקשה שכלחובהיריי עח"ש ,וזהוי"ל ג"כ
ביאור דברי הפע"ח (בשער התפלה פרק ה') רלמה נקרא קרבן שהוא מקרב
העולמות כולם למעלה ומקרב התחתת ומעלה אותו למקוםהעליון,ולפי האמור
החנו דאמרן דעא שהוא מבטל הקליפות הנאחזות בעולם העש" התחתון והוא
נזדכך ונעושה ספירי עד שראף לעלות למעלה לפי ערכו וכאמור .וזהו י"ל
(באבות פ"נ מנשה ג') ג' שאכלו על שלחן א' ולא אמרועליו ד"ת כאלו אכלו
מזבחי מתים תקרובת ע"ז וכו' אכל ג' שישבווכו' ואמרועליו ד"ת כאלו אכלו
משלחנו של מקום (עיי' כמדרש שמואל ובתוס' יו"ט שמעלה עליהם כאלו
הקריבו קרבנות) ,והחנו כדאמרן שאם אמרו עליו דברי תורה הנתונה באש דת

פדה בשלום

סט

זאת התורה לעולה ולמנחה לחמאת ולאשם.היינו שהתורה
הקדושה מלמדת דעת בעבודת הש9הןלמי שהוא במדרגהגדולה
שהוא בחי' עולה ומנחה מלמדתואיך לעבוד את הש"י,וכן למי
למרכנז' הוא מכלה הוקף הקליפותהנאחזים בהמאכל והואעוונה פעולתהקרבן
כנז' ,משא"כ כשאין אומרים עליו ד"ת ואוכל לתאותו הרי הקליפות נוהם
בהמאכל כח" תקרובת ע"ז ר"ל ,ומה נכונים עפי"ז דברי הברטנורא שכ' דגם
בביהמ"ז יוצאים כאלו אמרו עליו ד"ת ,ובתוהם התפלא עליו ולפי האמור
יתייחדו דברי הברטנודא התכנו עפי"ד האריז"ל (בגוער היחודים שם) דאף אם
מתדבק בהאדם קליפות בשעת אכילתו מ"פע"י ברכההמזון בכונה גורם לבטל
כח הקליפות ולהרחיקם מהמאכל עח"ש ,תהו כיאורדברי הברטנורא דהחנו אף
כשלא אמר ד"ת מ"מ עא כרכת המזת מכלה ג"כ הקליפות .וזהו ביאור דברי
אאטש"ר זצללה"ה והנותר כבשר ובלחם באש תשרופו,והיינו שאם אין בכחו
לפשוט עצמו לגמרי מהגשמיות בשעה אכילתו ,ועדאן נשאר אצלו איזה שמץ
תאוה ועי"זמזן מקום להקליפות להאחז בהמאכל ח"ו ,הנה יש 19ה לומר על
שלחנו ר"תוצי"ו נשרוף הקליפות כנז' ,תה י"ל כיאורדברי הפסוק את קרבני
לחמא לאשא (ה=נו רמז שני מיני קרסמת לאשף"ם ע"ג המזבח וגם לחמ"י
שנקרא שלחנו של אדם שמכפר כמו קרב"ן ,לאשיי לשרוף הקליפות כנ"ל
מפע"ה) ריח ניחוחי תשמרו לי להקריבלי במועדו ,התכל מה שנאמר לבני
ישראל ולא לכהנים בלכד ,וגם מ"ש במועד"ו ,החנו צתה אחר חורבן ושהמ"ק
שדק שלחש של אדם מכפר וכמ"ש קראעלי מוע"דוגו'.וזהוי"ל בפרשתאחרי
ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש(כי נודע
מהאריאל שהדם התחחת שבעשי הרא קליפה גמורה שיוצא לאחר הבירור
מהסיגים ההולכים ויורדים מעלה לעולם עד שמתבררים ונפרדים מן הקדושה
[וכמבואר כעץ תחם שער רפ"ח פ"זוע=' במבוא שעריםושער ה' ח"ב פ"א],וזהו
שכ' אשר הובא את דמ"ם לכפ"ר ,וה=נוכי זהוענין הקרבנות שבא להפריד
קליפות החזקותשנאחזים בהקדחתה ,ולזה אמר) ושרפו באש (כמש"ל מהאריאל
בכתת את קרבני לחמי לאשיי ולזה מס"מ) את עורותם (כמ"ש האריאל בעץ
ח=ם שער קליפת נוגה פ"ב דכל הקליפות נקראים עו"ר דהעור הוא הקליפה
ע="ש) והיינו עפי"ז ישרפו הכלו האכרו כל הקליפות וכאמור.
תפארת נשם ,אחדי

ע

פדהבשיום

שהוא במדרגה קטנה כמוני שהואבחי' חטאת ואשם מלמדתוג"כ
איך יחתור עצמו להנצל מחטאות ואשמות אשר הוא משוקע
בתוכםויעלהויניעוישוב לעבודתה'.ועודבזהעפי"ד הש"מ(יומא
דף ע"ב ע"ב) זכה נעשיתלו מםחיים לא זכהנעשיתלו מם המות
ח"ו,וזהוי"ל זאת התורהפעם הואלעולה ולמנחה כשזכה לעשות
לו מםחיים ופעם הוא לחטאת לאשם כשלא זכה נעשית לו מם
המותח"ו .וא'משניהפירושים שמעתיוא' הוא לפענ"דואיניזוכר

איזו שמעתי ואיזו מדעתי".

זאת התורהלעולה למנחה ולחפאת ולאשםולמלואיםולזבח
השלמים,.י"לעפי"ד הש"םיגמא(ע"בע"ב),כי התורה זכהנעשית
לו מםחיים ,לאזכהנעשיתלו מם מותר"ל.וז"ש זאת התורה(פעם
הוא) לעולה ולמנחה(זכהשנעשיתלו סםחיים,ופעם הוא) לחטאת
ולאשם (כשלא זכה כנ"ל)עודי"ל פי' שם שהתורה מלמדת דעת
איך לעבוד השי למי הוא במדרגה גדולה איך לעבוד הש"י
(ה 4ולפענ"ר נראה להוסיף תבלק שגם הפירוש הא' מרומז בדברי הש"ס
(יומא שם) ,רהיינו זכה נעשה לו סם חפם ,שאם הוא במדרגה גבוה הנה
התורהיזכהלהוסיף חיות לנשמתולהיות עולה למעלה ראש ,ואם לא זכה נעקשה
למוד התורה נעשה לו (להיצה"ר) סם המות שע"ש
לו סם המות,היינו שע"י
שתא
,
ר
"
ה
צ
י
ה
התורה מהגבר והורג את
לימוד האורה הוא זובח אתיצרו
ושני
הפירושים האלו מרומזים בכתוב והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה
הפנוכפי' הא' שהתורה שניהנהמסיניהיאניהנהלנומרישכל ררגק ערסוף כל
ררגק הן למי שהוא במררגה שפילה ומוצב ארצה ,והן למי שהוא במררגה
הגדולה וראשומגיע השמימה ,ואמרעודוהנהמלאכיאלקים וגוןבזה מרמזכפי'
הב' והפנו שפת"ח הלומדים נקראיםעי"זמלאכיאלקיםעוליםויורדיםבו,ה=נו
שאם זכועולים ,ואם לא זכויורדים בו ח"ו כנ"ל ,ה'יזענולהיותמהעולים בהר
ה' בתורתו ועבודתו באמת וכ"טינ*
תפארת בנים ,ויצא חייפ ושיום ,פ' צו
עא

פדהבשיום

עא

בקדושה וטהרה "לעולה ולמנהם" ונם למי שהוא בבחי' לחטאת
ולאשם (להצילו מן החטא ולכפר על חטאותיו ואשמיו שעברת.

שפיני

ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שורף,כי הנה
נודע שעץ עבירות שאדם עושה נבראו משחיתים ,והם נקראים
שעירים וכמ"ש(ישעי'י"ג)ושעירים ירקדו שם ,אמנם כשנתכפרה
העבירה ממילא שהמשחית כלה ונאבד ,וזשאה"כ ואתשעיר(היינו
המשחית שהוא שעיר) החטאת (שנעשה מן העבירה) דרש דרש
משה (וע"י שדרש ואסר להם ד"ת וסומר) ,והנה שורף (שנשרף
ונאבד השעיר) כי נמחל להם העבירותי.

(וש וי"ל בזה להשלים הכ' עלפי'דברימרן אאזמו"ר שם שלמה כנז' מ"ש
ולמלואים ולזבח השלמים ,וי"ל כי ולמלואים הוא עפ"י מה שכהבנו בזה על
המדרש שאלותלמידיו אתר"יבןקיסמאאימתיבן דוד בא וכר,כי התוה"ק הוא
להשלים ולמלאות חלוקא דרבנן שלו גם כאותן המצות שלא יוכל לקחטם
בפרטות ,וז"ש זאת התור"ה וגו' "ולמלואים" (למלאותולהשלים החלוקא דרבנן
מהתרי"גכי כל העוסק בתורת עולה כאלוהקריב עולה) "ולשלמים"היינו שיש
בהם נ"ר לשמים וגם הנאת בעלים ,ובזהיוכל לצאת י"ח שניהם הנפש והגוף,
ושלאיהי' סם המות ר"ל עא הגאות שיחשוב בלבוכי הוא מתבודד רק כתודה
לבדו ,וזהועוןהיותרגדול וכאלו עובד עבודה זדהויוכללהיותלו התורהעי"ז
סם וכו' ר"ל ,משא"כ כשיהנהג בבחי' בכל דרכיך דעהו (המבואר בטו"ז ש"ע
או"ח סי' רל"א) ,וזהו בחי' שלמים שיש בהם גם הנאת בעלים וכונתם לש"ש
שלא יהי' לחטאת ולאשם רק לעולה ולמנחה כנז'.

חיים ושיום,

(יש
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כמו דידוע משאחז"ל במדרש ש"ט בקשעה וכהחכם יושב ודורש הקב"ה
מכפר לעונותיהם של ישראל .אמנם לפי"זיש מקום להיצה"ר לפתות את האדם

עב

פדהבשיום
תזריע

והובא אל הכהן .כ' בלק"ת מהאריז"ל שהנגע בא מחמת
המתלקותמוחי אבא לכך והובא אל הכהןלהחזירמוחי אבא ע"ש,
והיינו כשיש מוחי אבאאין נגע ,והנה כ' בם' כליקוטים בשער
הפסוקים מהאריז"ל שכשאדם מקדש עצמו נעשה ענג וכשאינו
מקדשעצמונעשהנגעע"ש,וי"ל שלכךתלוי אם מקדשעצמושכן
קוד"ש הוא חכמ"ה כנודע שהוא אב"א לכך כשמקד"ש עצמובחי'
חכמה אביא נעשהמנגיעעב"ג .והנהקיי"ל בפ"בבנגעיםבית אפל
אין פותחין בו חלונות לראות נגעו ,ובזה יש לפרש החכםעיניו
בראשווהכמיל בחשך הולך (קהלת ב,יד)כי החילוקביןננעלענג
ללכת אחרי שרירות לבו ר"ל רק ליזהרלילך איזה פעם לביהכ"נ כשהרב דורש
וקיי"ל כנ"ל בקיעה שהחכם יושב ודורש הקב"ה מוחל לעונותיהם של ישראל
ובאמת לאיש כזה לא יכופרלו ,והוא כטובלושרץבידו,ועוד גרע מזהכיהוסיף
חטא על פשע במה שחשב בזדון נפשו שבזה יכופר לו הכל ונוסף לו עודעון
ששמע בתוכחת המוכיח גודל הפגם של העבירה ,וכשלא ישמע לקולו ויעבור
עוד ת"ז גרע מעד עתה שלא ידע כ"כ בחומר האיסור ופגמו.ועיי' מזה בדברי
אא"ז בבני יששכר מאמר גדולה תשובה אות ד' וע"ז ההזהיר שלמה המלך ע"ה
שמעבני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמךוהיינו שלאיועיללך שמיעת המוסר
רק אם תקבל לעצמך שלא תטוש תורת אמך ולא תסמוך שבמה שתשמע מוסר
אביך שהוא הרב חכם העיר (כמ"ש וישימנו לא"ב לפרעה) בזה תתקן א"ע
ותשלים לך את הנפש ,וזהוי"ל שאה"כ בפרשתןפן יש בכם איש או אקוה אשר
לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו (ועובר על כמה עבירות ר"ל)והי' בשמעו את
דברי האלה הזאת (שמשהרבינוהוכיח את ישראל) והתברך בלבבו לאמר שלום
יהי'לי (גם לעוה"ב),כי בשרירות לבי אלך (גם אם אלך בשרירותלבי) ,למען
ספות הרוה את הצמאה( ,גם אם מוסיף חטא על פשעכניהולך לשמוע הדרשה
ומוסר שעד עתה הי' כמו שוגג ועתה כמזיד כנ"ל שכשומע ואינו מקיים וע"ז
אמר הכ') לא יאבה ה' סלוח לו (היינו שזהאינו בכללמי שמוחלין לועונותיו
בשעה שהחכם יושב ודורש כנז').

תפארת בנים,נצבים
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עג

שבענגהעי"ן קודםובנ"עהעי"ן בסוף,וזהו החכם(מישזוכהלמוחי
אבא הוא חכמה)עיניו בראש"ו נעשה אצלוהעי"ן בראשו שהוא
ענ"ג" ,והכסיל בחשך הולך" שהכסיל שאין לו מוחי אבא שהוא
הכמה ונק' כמילעי"ז הוא בחושך הולךאין לו תקנה רק להיות
בחשך ובבית אפלשאיןפותחיןבו חלונות לראות אתנגעו לאשר
היא בחי' נגע ,אמנם כששב האדם בתשובה להשץ בודאי יזכה
שיתרפא הנניע דאין אדם חומא אלא אם כן נכנס בו רוח שמות
(סוטהג ,א)וע"כ כששב נכנםבו הכמה ונתהפךלענג לאיהי'בו
ננע כנד ובכן י"ל שיתהפך אפ"ל לאותיות אל"ף שהוא חכמ"ה
כדכתיב (איכה לג ,ל 0ואאלפך הכמה ,והנה ארז"ל (בנדרים דף
מ"ד) שארבעה חשובים כמת ואחד מהם הוא מצורע ממילא
כשישובויזכה שלאיהי'מצורעיהי'לוחיות ,לזהיכוון מהדכתיב
בקהל"ת (ז ,יב) והחכמה תח"יה את בעליה.
אפנה המעם והענין למה החכמה טבמלת את הנגע ,י"ל
עפמשארז"ל (בפמהים סו ):כל המתיהר אם חכם הוא הכמתו
מסתלקת ממנו ,א"כ כשישלו חכמהעל כרחך שהואעניו,וכשהוא
עניו תתבטל הנגע כמושפירש"י בפ'מצורעעלועץ ארזשהנגעים
כאים עלעון נאות ,ובזהי"ל הכתוב (תהלים לז,יא)וענוים ירשו
ארץ והתענגו על רוב שלום ,דהנהאי' בילקוט ראובת פ' מצורע
עה"כ (ויקרא יד ,מ 0ונתץ את הבית דעניו"ת הוא באתר דננע
עיי"ש ,והנה רש"יפי' בפ'מצורעעל (שם ד)צפריםחיות מהורות
שהנגעים באים על לה"ר ,ובפ' תזריע על (שםיג ,מז) בדד ישב
פירש"י שהואהבדיל בלה"רבין אדםלהבירוביןאיש לאשתולכך
נענששיהי' מרוחק מאנשים,וזהווענוים (שהואעניו,שאיןלוננע
כנד) ירשו ארץ(שיהי' לו עשירות מוב הארץ יאכל ,מבליעניות)
והתענגנו(שיהי'לועב"גולאנניעעל רוב שלום (שלאישב מרוחק
מאנשים רק בשלום עם אנשים)".
(ח) [רעח"5 ,ש בזה בחחם ושלום וז"ל] ועוד לאלוקיעילץכי הנההנגעים
בעור ובשר ר"ל ,באים הקילקול חרוצת הדם באדם עא החשבות ותאות לבוגם

עד

פדהבשיום

וזהו י"ל [בפר' מצורע] זאת התורה לכלנגע הצרעת ולנתק,
ולצרעת הבגד ולבית ,ולשאת ולספחת ולבהרת ,דהתורההיינו
חכמה כנד מדחז"ל חכמתו מסתלקת ממנו שקאיעל התורה,וכן
(במשליב') להקשיבאזנך פירשץ לחכמה לתורה,וזהוזאת התורה
החכמהשיהי'עמו הוא לכלנגעשע"יענוהינצל מכלמיניננעים,
ואז ולשאגתיהי'לופרנסהועשירותכדכתיב(תהליםקיג,ז)מקימי

מעפר דל מאשפותיריםאביוןוזהו לשאתשיתנשאלמעלה.וירמוז
שכן השמותבכונתהאריז"לעל פותח אתידך שהואשפעופרנסה
המה פא"י חת"ך סא"ל הו"י' אדניגי' שא"ת ,וגם לספח"ת ,לשון
חיבור כמוספחני נא(וכיוצאהיינו שלאישב בדד ומופרש רקבין
אנשים ,ונרמז למפח"תגי' ר"ב שלו"ם והוא כנד .גם שלא יצטרך
להיות בבית אפל רקיהי' לו אורוזהו לבהר"ת לשוןבהיר,והיות

במעשים הרעים ר"ל אמנם ארז"ל במס' תמידאיזה חכם הרואה אתהנולד ,החנו
ומיחשוב מקודם בנפשו מה שיהי' גם הפסד גופו עא תאות האלו ,וישטור א"ע
מקודם ויתגבר על תאותו(כיהוא לא לשם מצוה) ,ועי"זיזכה למלכותכיח דוד
בבחי' יום שכולו שב"ח שהוא היקת הנגעים (כנז' שם בתורת שבת) ,והוא סוף
מעשה במחשבה תחלה להיות רואה את הנולד ,ועי"ז נזכה לכיאגצב"ב בחדש
הזה חדשניסן המשומר ובא לגאולה ב"ב ,שהואמכויוליל פסח חל באותויום
שחלליל ת"ב כנז' ממדרש בפוסקים והשחכות זל"ז,כיאיתא(בירושלמי ברכות
ובמד"ר איכה) בדרשך שמשיח נולד בכל ת"ב ,אמנם כשאין הדורזוכים אז הוא
נעלם מיד בקטנותו כנז' מעשה שהי' שהרוח נטלו וכשנזכה אז יתגלה לעיטו
וישמח לבינו ,וזהו נזכה לבחי' חכ"ם (כולם בחכמה אתברורי כמבואר בזוה"ק
רעא הבירורים ונסיונות וצירופי' הוא התקרבות הגאולה ב"ב) הרואה (שנראה
ביאג"צייתי וחמיני') את הנולד בת"ב נראה בפסח כנז' ,ועל זה הוא חד אלו
הזמנים להתגלות ביאג"צ ע"י התשובה ולתקן מעשיו להיות רואה את הנול"ד
כנ"ל ,וז"ש סי חכ"ם (כנז') וישמר אלה (מבחי' ואביו שמ"ר את הדבר אשרי
המחכה ויגיע לימים אלו) ויתבוננו חסדי ה' ,כיה"ר בב"א.

חיים ושיום ,תזריע

ועה מש"כ בענין זה בתפארת בנים בפרשת מצורע בד"ה ובצנין זה י"ל

לפענ"ד ,ובד"ה א"י זאת תהי' תורת המצורע באריכות.
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עקבענוה יראתה') שעץענוהיזכהליראתהו"י',זהירמוז לבהר"ת
גי' ירא"ת הו"י'.ט

יורע
זאת תהי' תורת המצורעביום טהרתו והובא אל הכהן,י"ל
(היינו שזהו תיקון המצור"ע מוציא רע כשאחז"ל ,ואם אומר זאת
תהי' ,לאחרכןיתקן ,ולאעל אתר,זהו) תורת המצורע(עדייןנגעו
בו ,רק)ביום פהרתו (באותויוםמיד) והובא אל הכהן [דא קוב"ה,
ו לשוב מיד לה' ותורתו)ט*
כדדריש בזוה"ק שם,היינ
זאת תהי' תורת המצורעביום טהרתו והובא אל הכהן,י"ל
עפ"י מה ששמעתי ממחו' הרב הקדוש מו"ה נתן דודמשידלאווצי
זצללה"ה שיש עצה במה שאמרוקדמונינו ז"לבפי' הפסוק(ירמיה
ד ,נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים כי התורה והמצות

"

(ט) מאפר תורת ,שבת
(ט*) ~בדומה לזה פי' בתפארת בנים עה"ח] ,וככה תאכל"ו אותו (החנו
הפס"ח שהוא כנגד כל התורה כמ"ש בזה תורה אחתיהי' לכם .תאכל"ו לשק
אכול את המגילה הזאת) מתניכם חגורים (תיקון היסוד שזהו חיקק יצי"מ)
נעליכם ברגליכם (ע"ד שאמרו בשם הצדיקים ז"לעל מאחז"ל לעולםימכור אדם

מה שישלוויקחמנעלים~רגלוהיינומנעל ומסגרלרגל"והיינוהרגילותשרגיל
לילך אחרי שרירות לבו) ומקלכם בידכם (למלחמה ,נגד היצה"ר ונגד הרשעים

המונעים ומתנגדים לעבודת הש"י ותורתו) ואכלתם אותו בחפזק (למהר לשוב
לתורת ה' ולא להניח להחמיץ על להבא כנז' .וז"ש "ושמרתם את המצות" החנו
שלא להניח להחמיץ המצוות כדחז"ל רק לשוב מיד .וזהו) פסח הוא לה' (זהו
רצונו ית"ש).

חייפ

ושדופ ,בא

עו
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שעושים קודם שעשו תשו'על חטאתנעורים הואמוסיף כח להם"א
ר"ל שיש להםאחיזה בהקדושהע"כ העצה טובה שיעשה הכל רק
לשם ה' לבדו וקודם כל מצוה ימחול השכר של המצוה להקב"ה
ויעשהבלי קבלת פרם רקלקיים רצונווליחןלוית"ש המצוה ואז
לאיוכל הס"אלנגוע בהם וליקחםכיוןדקיי"ל (כתובות פ"ה ע"ב)
המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול וה"נכיון שאנו נותנים
הזכות של המצוה להשם יתברך שהוא כהבעלים של השכרוכיון
שעץהעבירות הם (הם"א)רוציםלינק מהשכר הזה ומהשפע קודש

הנשפעע"י המצוה הזאתוכשאנחנונמחול השטרשישלנו הבטחת
השכר בעדקיום המצות ונמחלו בתורת מתנה להש"י אז לאיוכלו
הםליגע בטענת שעבוד לומרכי נמכר שכר המצוה ח"ו להם בעד
העונות וחלק התאוות שנלקחו מצד הם"א בעוה"רוכיון שמחולי'
השכר להש"י כביכול אז בטל טענתםויניקתם(כדין המוכר שמ"ח
וכו' כנד) עכד"ה וזהו עצה נכונהויוכל גם אדם הפשוט לעשותכן
מרצונו הטובכי טוב תתו אותו השכר להש"י מתתו אותולאחרים
(הם"א)כימבלעדי זאתיקחום הם"א ח"ו כנד.וזהוי"ל (בפ' נשא)
איש אשריתן לכהן לויהי' ות"א מה דיתן לכהנאדילי'יהאכי
הקב"ה נקרא כהן כדאמרי' בסנהדרין (ל"טע"א) אלקיכם כהן הוא
היינו מהשיתן לכהן (הקב"ה)לויהי'(ולאיהי' להם"א חלקבו)וזהו
ונתן לכהן (הקב"ה) את הקודש(היינו מה שיםמ תורה ומצות
ומע"ס) ולאיחלל אתקדשיבניישראל(היינו ששאםיעשוכןינצלו
שלא יחללו את הקדשים שלא יחטפו הם"א ויחללו אלו המצות)
אשרירימו לה'(כי המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול כנד,
ויזהרו בזה כי אם לא יעשו כן ,אז) והשיאו אותםעון אשמה
באכלם (הם"א) את קדשיהם (שמחלל קדשי ה' שהם יונקים
מהמצות כנד) וזהו רמז הבעה"ט במסורה באכלם את קדשיהם
באכלם מעבור הארץ לאוכל תרומה בטומאת הגוףהיינו שאם לא
יעשה כן הרי מחלל קדשי ה' כעושה אותן בסומאת הגוף כמ"ש
גירו לכם ניר וגו' ובאכלכם הם"א מזה כנד ע"כ מוזהר בזה.
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עז

ועז דרך הלזבדברי הרב הקדושמשידלאווצייש לפרשהכ'
זאת תהי' תורת המצורע ביום מהרתו והובא אל הכהן ובמד"ר
הה"ד (תהלים נ,יז) ולרשע אמר אלקים מה לך למפר חקי ,דהנה
בזוה"ק (בפ' מצורע) והובא אל הכהן דא קוב"ה,והיינו זאת תהי'
תורת המצורע (מוציא רע וחופא כשאחז"ל)ביום טהרתו (כשבא
ליטהרביוםההיא ללמוד תורהולעמוק במצותמידוירא שלאיקחו
הס"א ע"כ זאת העצה היעוצה) והובא אל הכהן (שיביא התורה
והמצות במתנה להש"י שנקרא כהן ולמחול לו כביכול את השכר
כנד) ,וזהו דברי המדרש הה"ד ולרשע אמר אלקים מה לך למפר
חוקי הלא הולכים לס"אואיךיוכל לעמוק בתורהמידואיןעצה רק
והובא אל הכהן דא קוב"ה למחול לו השכר כנז'.וזהו שאמר דוד
המלךע"ה (שםקיט ,קכב)ערוב עבדך לטוב אליעשקוניזדיםעיני
כלו לישועתך ,דהנהע"יעשיית כל מצוה נפתחצינור שפע טובה
וברכה ,ואם הוא חוטא ח"ווידזרים שלטו בו ע"כ יעשה המצות
למען שמו ית' (כנד) ולאקמא שכינתא מעפרא עבור השכינה
הקדושה כביכול שהיא בצוותא ויתקדש שמו הגדול ב"ב ,ואז
ממילא לא יוכלו הם"א לננוע בו ,וזהו ערוב עבדך לטוב (עפי"ד
הש"ס ברכות דף ה'אין טוב אלא תורה) אליעשקוניזדים (שאם
יעסוק בתורה שלא יעשקוהו הזדים הם"א)עיני כלו לישועתך
העצהליה מחמתכיעיני כלו לישועתך(כביכול לאקמא שכינתא
מעפרא ומצותא וע"ז הנני לומד התורה ועושה המצות וע"כ לא
יוכלו המה ליקחםכנז'),ועד"ז (שמות כא ,א) ואלה המשפטים אשר
תשים לפניהם פירש"י ולא לפני נכרים( ,והיינו שלא ילכו
המשפמים האלו שנשמור ונעשה לפני הנכרים הם"א) כי תקנה
עבדעברי (כשקונה לעצמו עברותעברי שהוא תורה ומצות) שש
שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם ,דהנה השש שנים
מרומזים לזמן עבודת עוה"ז וששת ימי המעשה והשבת הוא
השביעי עולם הגמול אחר פטירת האדם לעוה"ב,וזהו העצה הנז'
שלא ילכו המצות לפני הם"א שיעשום על מנת שלא לקבל פרם
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שיעבוד שש שנים שרומזבחי'חיי העוה"זובשביעיתיצא לחפשי
חנם שימחול כל הפרם להקב"ה כנד*.

אחרי

וכפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל

חטאתםי"לוכפרעל הקודש ממומאותבנ"י(,היינו מה שטמאו את
הקודש היינו שעשו מצות ומע"ס במחשבת לא טובים ופניות
וכיוצא,וגם) מפשעיהם לכל חטאתם (מה שפשעו בפשימות שעשו
חטאים ועברות ל"ת בפועלך.
* תפארת גשם ,אפור

וכן יעשה לאהל מוער השוכן אתם בתוך טמאותם .צ"ל המשך הפסוק,
כי מה זה דוקא בשביל שהאהל מוער שוכן בחוך טומאותם ע"כ צריך לכפר
הפקועים לכל חטאות בנא ,וי"ל עפי"ד אאזמו"ר הק' (הנ"ל עה"כ הלז) ,ובזה
יובן ההמשך לאהל מוער השוכן אתם בתוך טמאותם,כי לכאורה קשהלפי זה
למה כתיב מקודם וכפר על הקודש (לתיקת המ"ע ואח"כ) ומפשעיהם לכל
חטאתם (כפרת החטאים) הלא אדרבאצריך להקן מקודם החטאים,קודם שרעשה
המצות כדי שלא יה" בכללנירו לכםניר ואל הזרעו אל הקוצים כמ"ש בר"ח
שח"וילך לס"א התורה והמצות שעושה בטרםתיקן העונות שעשה ,אמנם כבר
כ' ע"ז בדרך פקודיך (לזקיני הק' זי"ע) בהקדמה באריכותכירי במה שמקבל
עליו בתשובה לשוב אל השא ואזילכומיד התורה והמצות לצר הקרושהלפניו
ית"ש ותשובת המשקל יתקן אח"כ ,כית שמקבל עליו מעתה לשוב לעבודתו
ית"ש ,והרי הוא ית"ש שוכן אתם בתוך טמאותם גם טרם תיקנו וטהרו נפשם
מכל חטאתם כנז' ,ח"ש וכפר על הקודש מטמאות בנא (השנו מה שקלקלו
בהמ"ע ,ואח"כ) לכל פשעיהם (וקשה כנ"ל רהא אררבא צריך מקודם לתקן
החטאים טרם המ"ע וע"ז מהרץ הכ') השוכן אתם בחוך טמאותם (א"כ יוכל
לעשות המ"ע מקודם גם טרם שתיקן לגמרי כל עונותיו כית שמקבל עליו
התשובה כנ"ל והוא ית"ש שוכן בתוך טומאותם ע"כ בודאי יבואו המצות
לתכלית הנרצה לפניו ית"ש) וכפירש"י השוכן אתם בתוך טומאתם אעפ"ינוהן

("
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אמור
אמור אל הכהניםבני אהרן ואמרת אליהם.פירש"י אמור
ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים ,שבא הכ' להורות אשרמי
שאבותיוהיוקדושים שעסקו בתורהובעבודהביותרצריך הואג"כ
להשתדל בתורה ועבודהיותר משאר המוןעם,דלפיערך אבותיו
איןדילו עבודת אנשיםהמוניים,דלפיערך אבותיהםאיןהחסרון
ניכר כ"כ בעבודתם ממהשיהי'ניכרבו אםיעשהכמעשיהםיהי'
גרועביותרוזהו אמור אלהכהניםבני אהרן(שהי'אביהם קדושה'
הכהן הגדול,וצריכיםלהיות גם הםכהניםעובדיה'ובדרכיוילכו)
לנפש לא יטמאבעמיו (כמועמיו .שאר המוןעם)כי אצלויהי'זה
לטומאת נפש יחשב ,וזהו שפירש" להזהיר גדולים על הקטנים
אזהרה נקרא לא תעשה בדחז"ל,היינו שלאיעשו כמעשההקטנים
המון עם רק יעסקו בתורה ומצות בבהירות יותר ויותריא*
טמאים שכינה ביניהם עכל"ה( ,ונמצא שיבא פעולת התורה והמצוה לרצת
השכינה אשר בתוכינו גם בטומאתינו טרם נתקן) כנ"ל ,וכן יהי רצת אמן.
חיים ושיות ,בפרשתן
וזהוי"ל מ"ש (פ' במדבר) פקוד אתבנילוילבית אבותם למשפחותם,
(יא
*בנילוי הינו שיתקנו מעשיהם שיטיבו דרכם לפי ערך דרכי אבותם
פקוד את
ומשפחותם שיהיו כולם עובדי ה' בכל לבם ומעשיהם ולאדי לפניהם אם יעבדו
רוהר שאה"כ דבר אל אהרן ואלבניווינזרו מקדשי
את ה' רק כאשר המת
"
"
נ
ב
בני ישראל(היעיו שלאידמו בנפשם לקדש א"ע כדרך שארבניישראל מהמת עם
רק צ"ל וינזרו שוהם יהיו מופרשים מקדושת ההמת' בפרישרת וקדחתם יותר
הרבה) ולא יחללו את שם קדשי אשר הם(קאיעל שארהמת עםכנז')מקדישים
לי (כי אם לא יקדשו כלעניניהם וסתותם לתורה ועבודת ה' רק יתנהגו כזומר
המת' אז אצלם יה" ההנהגות כזה בבחי' חילול ה' .ולזה אמר הכ' עוד)כי כל
א" 4אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישובני ישראל (החנו מכל
זרעכ"ם זרע קודשבנילוי לשון דביקות ה',ילוה א"4יאלי ,אםיקרבלעבודרק
כקדוריבניישראל ההמתכנז') וטומאתועליו(כי הבנשוק העובד ה'צריך לעבוד
הש"י בעבודה מעולה יותר לטובה).
תפחרת בנים ,בפרשתן

פ
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קדושים יהיו לאלהיהם ולאיחללו שם אלהיהםכי אתאשי
ה' לחם אלקיהם הםמקריביםוהיו קודש.כיהנהיש דרךישרלפני
איש העובד ה' להתנהג בתורה ועבודה ובכל מע"מ ומנהג מוב
ולעולם יהא אדם ירא שמים במתר ובגלוי שיעבוד את השי הן
כשאיןבני אדםמכירין עבודתודהיינובפנימיותו ומחשבתוורצון
דבוק בהש"י באהבה ויראה ומהרהר בתשובה ודבוק ביחודים
ובהרהורי תורה בנגלה ונסתר והן גם כשבנ"א רואים מעשה
עבודתו עבודת ה' בכל כחו ויהי' למוב שגם בנ"א ידעו ללמוד
ממעשיו הטובים ועבודתו ,ב) אולם יש עובדי ה' שעובדים רק
בפנימיות מחשבתם ,ובמעשיהם נראים להמון עם שהם עומקים
בעניני עוה"זואיןרואיןמצוותיוומעשיו הטובים ובכן אף שבאמת
כונתו לסובה והמשכיליםהמביניםיכירוכי מובאגנוזבגוי'ודברים
בגו אשר נעשה לבדו צדיק מפורמם בישראל וקדוש יאמר לו אך
אנשים פשומים הרואים מעשיו והנהגתו יש להם מקום למעות
שיעמקו ג"כ רקבעניני עוה"ז כמוהו ולא להתמיד בתורה ועבודה,
וכנוןזה אמרובנמ'(יומאדףפ"וע"א)היכאדמיחילול השם ואמר
ר'יוחנןכגון אנא דסגינא ד' אמות בלא תורה ,וחלילה לומר שר'
יוחנן פנה לבו לבמלה והלך בלא תורה ח"ו אפי' רגע א' ,ובע"כ
הענין שלפעמים הלך (בדרך הב'הנ"ל)בעבודתהש"י רקבפנימיות
לבו,ולעיני המוןעםהי' נראה בפשימות שעומקבעניניעוה"ז,ויען
כי הוא איש מפורמם שהמון עם למדין ממנו אם עושה כן הוא
בכלל חלול השם.וזהוי"ל מה שביקש משהרבינוע"ה (במדברכז,
טז) יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא
לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ,ואיתא
במפרי וכן פירש"י ואשר יוציאם בזכיותיו ואשריביאםבזכיותיו,
' בתפארתבנים הנדפם על הגדה ש"פ דףי"בע"ב בד"ה
[א"ה,עיי
מעשה בר"אור"יוכו'מעיןעניןזה].והיינושימנהעליהםצדיקכזה
אשר יצא לפניהם (דייקא) שגם הם יראו מעשיו הטובים (כמו
(שמות ד ,כא) ועשיתם לפנ"י פרעה וכיוצא) ומדר עבודתו וממני
ילמדווכןיעשוובזכיותיוידבקו לעשותכמוהו למובה,וזהו שאה"כ
ו לאלהיהם (אעפ"כ) ולאיחללו את שם אלהיהם (שלא
קדושיםיהי
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ילכו בלא תורה ומצות אף שעומקים בפחמית מחשבתםביחודים
ודביקות ,ואמר הטעם שנקרא זה חילול השם דאמרר"י ביומא
כנ"ל כי את אשי ה' (לשון אי"ש ,אנשי ה') לחם אלקיהם הם
מקריבים (אותם לעשות .דברים שהם לח"ם לשון לוח"ם עם
אלקיהם שיעשו ההמון דברים שהם כנגד רצון הש"יכי רצונו
והיו.
שיעמקו בתורה ועבודה ומצות) קודש (שאעפ"כיהיובעיני
עצמם כקדושים באמרם גם פלוני הצדיק הקדוש עושה כןדב.

תהוי"ל שבקש רוד המלך ע"ההורנו ה' דרכךלמעןשורריהישרלפני
(יב*
ררכך ,ופ" המפורשים למען שורר"יענין הבטה וכמו שאפו שורר"י עיטשולפי
האמוריורמז שבנקש זאת מאת השא,כיהנה"ששנידרכים כנ"ל ,אך הוא ביקש
הררך הא' שגם הרואים יראו ג"כ מעשי' הטובים שילמדו ממנו,ועי"זיה" מזכה
את הרבים ,וזהו י"ל ג"כ מ"ש לעשות רצונך אלקי חפצתי ותורתך בתוך מעי
(החנו שישכידי לעכרך כררך הצנע לכת עם ה"נ עוסקבעניני עוה"זובפנימיות
לעשות יחדתםעויהי' בבחי' ותורתך בתוךמעי טמירוגניז ,אעפ"כ) בשרתי צרק
הואעניני תורה ותפלה ,וכמ"ש צר"קערותיךהיינו תורה ,וכ"כ במד"ררות ,צרק
הוא תורה ,שעשיתם צדקה שקבלתם תורתי ,וכן הוא ענין תפל"ה כשאחז"ל
בש"ס ברכות (י"ר ע"א) כל המתפללויוצא לררך הקב"ה עושה לו חפציו שנא'
צר"ק לפניו יהלך הגמם לררך פעמיו ,פירשא (זו תפלתו שהוא מצרקתו) בקהל
רב .הנה שפתי לא אכלא (מלהתפלל וללמוד תמיר בקול ויכירו וידעו הכל
עבודתי ותורתי תורת ה') ה' אתה ידעת (שזהו כונתי לטובה כנז') צרקתך לא
כסיתי בתוך לבי (החנו שלא עברתיך בררך המוצנע שהכונהיהי' מכוסה בתוך
לבי) .חהו י"ל אמור אל הכהנים בני אהרן (הם הצדיקים העובדים ה' כהני אל
עליון שהם ראפר עם בני ישראל) ,לנפש לא יטמא בעמיו ,שלא יעסוק ברברים
עולמיים לעיני המון עם,כי עי"ז יגרום ח"ו טומאת נפשם כבקלמרו ממעשיו
לעשות כנז' ,לזה פירש"י להזהיר הגדולים (שבישראל הגם שבאמת עושים
יחומים ומכוותם ככל לכם ככח" הצנע לכת) על הקטמם (שילמדועי"זממעשיו
שנראים כחיצוניות שהוא הולך בטל או בשאר דברים גשמחם) ,וכשאחז"ל
באבות שמא ישתו התלמיוים הבאים אחריהםויחובו ח"ו ,ע"כהזהירם עלככה.
תפארת בנים ,בפרשתן
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דגר אל אהרן ואלבניווינזרו מקדשיבני ישראל ולאיחללו
את שם קדשי אשר הם מקדישים לי .דחנה התורה והמצות
והמע"ט הם קדשים אמנם כשעוסק בתורהועבודה לצורך גאותאו
' לצורךגופו הוא מחלל את הקדשים שלוקח אותםלצורך חול,
פניי
וזשאה"כוינזרו (הוא לשון הפרשה כמושפירש"י שם) מקדשיבני
ישראל(היינו שיפרשו עצמם מליהנות הנאת גופם מהתורה ומצות
שלאיעשו התורה והמצות שנקראי'קדשיבני ישראללצורך גאות
והנאת גופם) ולא יחללו את שם קדשי(,היינו התורה והמצות
וכנודעמדברי חז"ל שהתורה והמצות הםשמותיו שלהקב"ה,שלא
יורידו אתשמותיו הקדושיםדהיינו התורה והמצוותלחוליןח"ו)ע.
(י 0רכזה אמרתי במ"ש דוד המלך ע"ה שמרה נפשיכיחסידאנייכי הנה
היצה"ר דרכו לפתות בנ"א כ"א לפום דרגאדילת כי לאדםויהוא בבת"צדיק
וחסיד לא ירהיב עת בנפער לגשת אליו לדבר אל לבו וריעשה עבירה בגשמיות
ר"ליכי ידע שלא ישמע לו כלל ויחשובבעיניו כא' הנבלותי אמנם לאיש ת"ח
ובכח"צדיק כזה זורק בו מחשבתפיגול לעשות לשם פניות וגאותוכיוצא .בהו
שמרהנפשי (נפשנקרא תפלה כמ"ש ואשפוך נפקףוגו' שאמרו חז"ל בברכוהדף
ו' ,ועפ"שברברי רשאז"ל ד"הטורף נפשו ,ובפ" ר"שריש פ"ק רפאה)כיחסיד
אני ,הפנוכיהנני מהנהג בחסידות ,אז היצה"ר מהגברעלי מאוד בשעת תפלה
לזרוקבי מחשבתפיגוליותר מלשארי בנ"א כאופן הנז',שאינם מפתם במחשבת
גאות וכיוצא כ"כ בתפלה רק בעבירות גסות יותר ,והנה דרך העולם באמורלו
ששצריכין לדקדק לעשות המצות בכונה רצוח' לשמה ,כ"פ לצחוקיהי' בעיניהם
באמרם שאינו עמן לפני אנשים פשוטים והמונחם' ,ואם כי בנקל להם לשמור
מזה,כיאין היצה"רמהיכר עליהם כענין זה להכשלם בזה כנ"ל ,אמנם אינם
שמים על לכם כלל לכוץ את לבם ,תחשבוכילאיש פשוט לא נחשבלחסרוןגם
אם עושה שלא לשמה ח"ו .תהו י"ל בפרשתן מהזהירה תורה לכל א' וא'
מישראל ,גם מפשוטי המת עם איש או אשה,כי משו מכל חטאת האד"ם (הוא
כינוי לצדיק דחיל חטאי) כמבואר בזוה"ק פרשה נשא מאן דדחיל חטאין נקרא
אדם,וכן מבואר בזוה"ק יתרו [דף ל"ט]מי שהוא בעל מצוות נקרא אדם עח"ש
(הפט שגם איש פשוט) כי ששה מכל חטאת האד"ם (הפנו הדחיל חטאין
והעוסק בהורה אשראין מפתהו היצה"רבעבירות גסות,כיעבירהכזופגול הוא
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כי תבואו אל הארץ אשראנינותן לכם וקצרתם אתקצירה.
שאםמגיע לאדםאיזה תאות אכילה אושתי' לא ימלא תאותו רק
יקצר בה,כי אם ימלא תאותו בה אז יתרחק ח"ומהש"י כדכתיב
(דברים לא,כ) ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלקים אחרים ח"ו ,אבל
מי שמקצר בתאות עוה"ז הארציי ושם דעתו ולבו רק לעבוד את
השץ ע"י אכילה זו אז אינו מתרחק מהש"י ,וזהו יורמז מ"ש
(במגילת רות)ובועז בא מבית לחםויאמרלקוצריםה'עמכם.היינו
שבא מבית לחם שהוא אכילה ושאר הנאות עוה"ז ע"כ אמר

להקוצרים(היינומי שמקצר בתאות) ה' עמכם,וזהו שאה"ככי

תבואו אל הארץ(היינו תאות ארציותכגון אכילה ושתי' וכיוצא)
וקצרתם את קצירה ,תקצרו בה ולא שתמלאו תאותכמיד.
אצלו ,רק יכקוילהו במחשבת פניות או גאות וכיוצא ,וכן אם נכשלו בזה גם
פששיס כמו האד"ם שנקרא הח"ח וצדיק כנ"ל ,ולזה אמר) למעול מעל בה'
(שעי"ז שחישב לשם גאות ופניות ר"ל הוא מועל בקדשי שמים ומוציא קדשים
לחולין ),ואשמה הנפש ההוא(כי דבר זה נאמר לכלבנ"י שהחיוב מוטלעל כ"א
וא' וועכ"פ מה ורעושה יהי' מוקטר ומוגש לש"ש בכונתו) וכאמור.
תפארת גנים ,נשא

(יד) אמנם לכאורה ,הנה בש"ס (ברכות נ"ד ע"ב) אמרו המאריך בשלחנו
וכו',וכןראינובעינינו בכמהצדיקי אמתעובדי ה'שהיויושבים על שלחנם כמה
שעות בדביקות נפלא ורחושי מרחשן שפוותי' חדושי תורהורזיןעילאין בפרט,
שלא ראינו אצל הצדיקים שיהה חטוף ואכול במהירות ,אמנם ברורן של דברים
אלו מובן מאליו וכהכל הוא לפיענין של האדם ,שמי שחנן אותו השא שיכול
לאכול בכונתאכילה כראף,בודאיצריךלהאריך בשלחנו,ועליו אמרו חז"לבזמן
שביהמ"ק קים מזבח מכפר ועכשיווילחנו של אדם מכפר עליו ,ועליו נאמר
וידבר אלי זה השלחן אשדלפניה' .והדבריםישלהבינם ופירהאריתם (שער
בה"כ פ"א) מע"י אכילה ושתי' של ישראל כשאוכל כראף הוא ממשיך שפע
ומזוןמאימא עילאה אל המלכותרחל נוקבא דז"א עי"ש,ולזהיתכו מ"ש שלחנו
של אדם,כי מבואר כלק"ת (פ' צקב) שהשלחן רומז לרחל מלכיות שמים

פד
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ע"%ש%,זה אמר שלחנ"ו של אר"ם היינו רחל נוקבא דז"א הנקרא אר"ם ,ולזה
יתכן מ"ש שהוא רומה למזבח,כי סוד המזבח הוא ג"כ סוד ה' אחרונה שהוא
נוקבא דז"א כמבואר בתיקוני זוה"ק בהקרמה (רף ח' ע"א) וע"%ש בביאור
הגר"א וזהו י"ל ביאור הפסוק בפרשתן ובקצרכם את קציר ארצכם (הגם
שהזהירה התורה לקצרבענין תאות אכילה ושתיי' ואומרים לקוצרים ה' עמכם,
עכ"ז לאו כללא הוא דהא אררבא המאריך בשלחנווכו' ורומה למזבח ומכפר,כי
עא אכילה בכונה כראוי נבנה כביכולעי"ז מהת מלכות נוקבא דז"א כנ"ל ,ולזה
אמר) לא תכלה פאת שרך בקצרך ,עפי"רהאריז"ל (במבוא שערים שער ג' ח"ב
פי"ג) בסוד לא תכלה פאת שרך בקצרךלעניולגרתעזוב אותם ,רהמלכותנקרא
פאה שהוא האחרונה שבכולם עא"ש וכ' בס' אמת ליעקב (ערך פאה אות ג')
רמה"ט ציותה התורה להניח הפאה לעני דוקא ,כי המלכות נקראת רלה ועני'
ע"%ש ,והיינו לדרכנו שיזהר לאכול בכונה רצויי' ועי"ז ימשיך שפע ומזת
למלכות רחל נוק' דז"א כנז' ,והענו שלאותן הצריקים האוכלים בכונה כראוי
לבנותע"יאכילתן מרת מלכות ,להם לא נאמרוהדברים לקצרולחטוףבאכילתז,
המאחך בשלחנו וכו' ,וה"ז רומה למזבח ומתכפר עליו כקרבנות
ועליהם
מ
ש
יוכונת אאמו"ר כנ"ל רק למי שרואה שמתגבר עליו התאוה בעת
וכו' וכאמור,
אכילה בימות החול ,וכשארז"ל סעודה שאתה נהנה ממנה משוך ירך הימנה,
והענו וקצרתם את קצירה כנ"ל ,וכל ערום יעושה בדעת וה' יעזרנו ב"ב.
תפארת בנים ,אפור

פדהבשיום

פח

במדבר
הקרב את מטהלוי והעמדת אותולפני אהרןהכהןושרתו
אותו ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה ,והנה העיקר
לעבדות ה' לילך אצל חכם וללמודמעשיו וכמ"ש הרמב"ם (בפ"ב
מהל' דעות),וכן כתוב בפמוק(מלאכיב,ז)ושפתיכהןישמרו דעת
ותורה יבקשו מפיהו ,ובש"ס ברכות (דףז ע"ב) ,אמרו חז"ל גדולה
שימושה של תורה יותר מלימודה ,ופירשו המפרשים שהמשמש
את החכם ורואה את מעשיו ולומד ממנו הלכה למעשה ,וזה
שאה"כ הקרב את מטהלוי והעמדת אותולפני אהרןהכהןושרתו
אותו ,ותרגם אונקלום וישמשין יתה,היינו שישמשון את אהרן
שיהי' שימושה של תורה וילמדו ממנו תורה ומע"ס ,ובזהתפקיד
אותם .א.
(א) ולפענ"ד להוסיף שעל זה מסיים הכתוב ושמרו את משמרתו ואת
משמרת כל העדה ,עפי"ד הרב הקדוש בעל דגל מחנה אפרים זצ"ל (בפ' זו)
עה"כ ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו ,ששמע מזקנו רבינו הקדוש
הבעש"ט זי"ע ,שפעמים בא א' אצל הצדיק ללמוד ממעשיו ,והצדיק הוא אז
בבחי' קטנות ,והוא מקבל ממנו כך ולאידע לאזדהורי ב" ,וכמו האירע שבא א'
ן ונסעלביתווהתחיל
אצלצדיק מפורסם וראה אותו ששתהקאותיבטליתותפילי
ג"כ לנהוג כך ,וזהו אזהרה ולא יבואו לראות (את מעשיו ולקבלם תיכף) כבלע
את הקודש וכו' (שהקדושה מכוסה או אצל הצדיק) ,וזהו שסחם הכתוב ושמרו

את משמרתו ואת משמרת כל העדה (היינו שלא ילמדו מהצדיק רק החומרות
ותוספות קדושה שהצדיק עוקשה משמרת למשמרת ,אבל לא ח"ו הקולות שנראה
לכאורה כשהוא בבחי' קטנות ולצורך שעה וכונתו לש"ש ,אבל לא ילמדו ממנו
ולא יפרשו מן הצבור של ישראל שנזהרים להחמיר בזה ,וזש"ה ואת משמרתכל
העדה ).והבן [א"ה( .הרה"ק רבהיק בעל מנח"אזי"ע)בדבריהדגל מחנה אפרים
הנז' אמרתי שמרומזלפי דרכו בפ' הנז' המשךהכתובים הסמוכים והקודמים ,אל
תכריתו את שבט משפחות הקמתי מתוך הלויים (היינו עקבתא לשת אסיפת
אנשים ,כמו שפירש"י בפ'ויחי עה"כ ולו יקה"ת עמים מתוך הלושם נקראים

פו
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ואתה הפקד אתהלויים .במסורה הפקדב'דיןואידך הפקד
עליו רשעכינודע דלעומת כלצדיק הדוריש רשעלנגדו דלעומת
משהרבינוהי' בלעם הרשע ולעומתמרדכיהי' המןולעומתיעקב
הי'עשו וכהנה,וזהוי"ל הפק"ד אתהלוייםשיהיומנהיגיםצדיקי
הדור ולעומתם הפקד עליו רשע ב.
הצדיקים שהם בדביקות ה' ,כמו הפעם ילו"ה אישי אלי כנודע בספה"ק ,והחנו
כשטתאספיס אצלם לראות עבודתם ,ידקדקו שלא יכרתו ויקלקלו ח"ו הנאספים
ללמוד מעשי קלות בראותם לפעמים כשעושיםמעירה הצנע בבחי' קטנות כגז')
זאת עשו להם וחיו ולא ימותו (העצה לזה ושלמדותלמידים הנאספיםדרכי חחם
ולא וכו' ,והאיך לעבוד את ה' באמת) בגשתם את קודש הקדשים (החנוהצדיקים
הגנרלים בח" קה"ק שעוסקים בעבודת ה' לפעמים בנתיב לאידעועיט בסודות

והצנע לכת ,שלאיביןמי שאינו במדרגה גדולה כמותם) אהרןואביויבואו ושמו
אותם איש איש על עבודתו ואל משאו (כמו ששמעתי בשםזקיני הגה"ק א"ש
אלקיסיראפערץ זי"ע בע"ס זרע קודש ,כשבא אליו בהחלה מגדולי תלמידנו
גדילשדיק הדור זי"ע ,כשהי'בימי חורפו להסתופף בצלו ללמודדרכי ה' ,ואז
מסר הדבר לרב צדיק א' מתלמידיו [2שהי' מסתופף שם מקודם ומכבר הרבה
שנים]כיהוא יראה לאותו תלמיד הנפלא [הבא בתחלה] דרכי רבוכריהם בהצנע
לכת איך לדקדק וללמוד ובאיזה אופן ,ובאיזה זמן ,ולפי הענין).

וזהו אהרן ובני"ו,היינו שאהרן בעצמו לאיוכל ללמוד עם כל א'מתלמידיו
המתחילים ,רק בני"ו הם העוזרים ותומכים בידיו ללמוד עם כל א' לפי דרכו,
"ויבאו ושמו אותם איש על עבודתו" המה בניו ותלמידיו הגדולים ילמדו עם
חבריהם להורות להם הדרך לכל איש על עבודתו ועל משאו כ"א מהתלמידים מה
יוכל ללמוד ויבחרו איזה דרך עבודה הוא לפניו ללטוד טהצדיק ושלא יתקלקל
הוא בהדרך הזה ח"ו ולכ"א מהתלמידים יבחנואיזו דרך שיבחר לו מהצדיק [כי
הצדיק הקדוש רבן של ישראל ישלו הרבהדרכים למקום]ובאיזו דרךיוכללילך
ולשאת המשא עליו כפי כחו ודעתו ,וזהו "ואל משאו"( ,וע"ז אמר הכתוב) ולא
יבאו לראות כבלע את הקודש ומתו(כדברי הדגל מחנה אפרים הנ"ל כשהקדושה
מכוסה לא ילמדו מזה רק יבחנוהתלמידים איזה דרך לבחור ללמוד ממנו להלכה
למעשה בעבודת ה' כנז'( ]).ע"כ הג"ה מב"ה).

תפארת בנים ,בפרשתן
(ב) ובזה י"ל מ"ש הש"ע כי לעולם קורין פ' במדבר קודם חג השבועות

פדהבשיום

פי

נשא

יברכך ה' וישמרךיאר ה'פניואליך.י"לעלפידברי הש"ס
(שבת דף קדע"א) דמהדראפיוכו'כיהיכא דלאליכסוףמיני',וכן
נודע מהירושלמי (פ"א דערלה) מאן דאכיל דלאו דילי' בהית
לאמתכלו באפי' .והנה איתא במד"ר יברכך ה' בעושר וישמרך
שתעשה בהם מצות וזהו ההמשך יברכך ה' שיהי' לך עשירות
שתוכל לעשות מצות (וכשתעשה מצות לא תאכל דלאו דילךכי
שכיר הוא בא בשכרו,וע"כ)יאר ה'פניו אליך (שלא תהי' בהית
לאםתכוליבאפי').וזהוהענין(בפ'יתרו)ויגד משה אתדבריהעם
ירצוננו לראות אתמלכנו,ויאמרה' אל משה לך אל
אל ה',ופירש"
ו שבקשו מה שיתן להם השץ
העם וקדשתםהיום ומחרוגו',היינ
השפעות קדושות לא יהי' כמתנת חנם כדי שלא יהי' בהית
לאמתכולי באפי' כביכול כמו מאן דאכיל דלאו דילי' ,ע"כ אמרו
"רצוננו לראווה -את מלכנו" שיצוה אותנו איזה מצות מקודם
ולקיימהכדי שלאנהי' בכללבהיתלאסתכוליבאפי'כיאז לאנוכל
דהנה מלה"ש אמרו תנה הודך על השמיםשיתנו להם התורה ואמרו בשבת שא"ל
למשה חזור להם תשובה וכו' כלום מו"מ יש ביניכם וכו' .וגם במדרש אמרו
שהשיבו להם כלום יצה"ר יש ביניכם .ולכאורה קשה דמה זה החסרון שאין
ביניכם יצה"ר .א"ו דכשאין יצה"ראין הנסיון ואינו נ"ר לפניו כ"כ כמו הבו"ד
כשמתגבר האדם על הנסיונות היצה"ר כנודע אולם כבר כ' בסה"ק כי לבסוף
כשהגביר האדם ונצח את היצה"ר נעשה אוהבו וא"כ שובאינונסיוןנגד היצה"ר

עוד אולם כשיש רשעים בעוה"זחביליןדמעיקין והמה אפקורס ישראל כ"ש
ן כנגדם ושוב
דפקר טפי מנכרי וכל באי' לא ישובון ע"כבודאיהנסיון עומדעדיי
מובן הטעם שנתנה התורה לישראל שיעמדו לנגד הרשעים בעוה"ז משא"כ
למה"ש בשמים אין רשעים כאלו כלל .וז"ש לעולם קורין פ' במדבר בכתוב
ומסורה הנז' הפקד את הלוחם הפקד עליו רשע (כפי פי' אאזמו"ר זי"ע הנ"ל)
קודם חג השבועותכי בשביל זהניתנהלנו התוה"ג בחג השבועות שנעמוד לנצח
את הרביעים ונצליח ב"ב.

חיים ושיום,

בפרשתן

פח
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לראות את מלכנו וע"ז צוה השץ מיד לך אל העם וגר וכבסו
שמלותםשיעשו מצות ה' שנצטוו עתה ולאיהי' ההשפעת קדושות
לחנם ויזכו לראות פני הן.

בהעלותך

ה .ואתנה את הלויים נתונים לאהרן ולבניו מתוך בני
ישראל לעבוד את עבודתבני ישראל באהל מועד ולכפר עלבני
ישראל ולאיהי'בבני ישראל נגף בגשתבני ישראל אל הקודש.
פירש"י חמשהפעמים נאמרבני ישראל במקרא זה,להודיעחיבתן

שנכפלו אזכרותיהן במקרא א'כמנין חמשה חומשי תורה עכל"ה.
[ויש לתמוה לכאו' מהעניןשייכות החמשה חומשי תורה להפסוק
הזה,וכי בשביל שנא' הממפר חמשה פעמים ע"כ רומז לחמשה
חומשי ,תורה והלא כ"פ נאמר ממפר חמשה בתוה"ק ודרז"ל ולא
אמרוששייך להחמשה חומשי תורה,וכן ממפר ארבעה למשלוכי
נפרש ששייך בשביל ד' אמהות וכיוצא] וי"ל דהנה תכונת מפר
בראשית מבואר תולדות והשתלשלות האבות ושבטיישורון וכל
עדתבני ישראל/וזהו כנגד חומש א' בראשית "ואתנה אתהלויי"ם
נתונים (ממקורן ותולדותן) לאהרן ולבניו מתוךבני ישראל" וזהו
יחומי כהןלוי ישראל מפר היחם)כנד .ואח"כ אמר הכ'"לעבוד את
עבודתבני ישראל באהלמועד"זהכנגד מפר שמות ,אשר שם הוא
מבואר יציאת מצרים ומעמד הנבחר אשר על זה הבטיחנו ית"ש
(שמות ג,יב) בהוציא"ך א"ת הע"מ ממצרי"ם תעבדון את האלקים
( 0א"י וה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' עפי"ד הש"ס
(שבת דף ק"ד ע"א) דמהדר אפי' וכו' כי היכא דלא ליכסוף מיני' וכן נודע
מהירושלמי פ"א דערלה מאן דאכיל דלאודילי' בית לאסתכולי באפי'ובענין זה
הי' אומר אאמו"ר זצללה"ה [כנ"ל] וזהו שאמרוה הדבר אשר צוה ה' תעשו(ואז
לא תאכלו נהמא דכסופא דלאו דילי' .ואז) וירא אליכם כבוד ה' (כנז').

תפארת בנים ,שמיני

פדה בשלום

פט

על ההר הזה (הוא 4בהרמיני בקבלת התורה וגם כ' שם עבודת
אהל מועד (עד פ' פקודי במופתוזהו לעבוד וגף באהלמועד.ובני
ישראל השלישי נאמר "ולכפר על בני ישראל"היינו כנגד מפ"ר
ויקר"א שבו מבואר מעשי הקרבנות שהם לכפרעונותבני ישראל
ואח"כ כתיב "ולאיהי' בבני ישראל נגף" הוא כנגד מ' במדב"ר
שנקרא חומש פקודים שציוו ליתן מחצית שקלים שלאיהי' בהם
נגף ,ואח"כ כתיב "בגשתבני ישראל אל הקודש" שהוא מ'דברים
מלא מומר לקרב לבות בנץלהשגי טרםכנימתן לאה"ק כמ"ש (בפ'
ראה) לא תעשון ככל אשר אנחנועושים פההיוםוגףוישבתםוגף,
להזהירם על שמירת דת ה'ומצותיולהיותן באה"ק,ע"כ הזהירם
טרם כנימתם בגשת בנ"י אל הקודש למקום הקודשן.
י עלכןידעת חנותנו במדברוהייתלנולעינים .דהנהכ'
ו.
פ
בלק"ת להאריז"ל (פ'יתרו) שיתרו הואקין ומשה הוא הבלותיקן
יתרו עתה מה שאמר ליתדיןוליתדיין עתה אמר לו פ'הדינים
ועיי"שעוד מה שתיקן ,והנהפ'הדינין אמר (שמותיח ,כא 4ואתה
תחזה,ואיתאבזוה"ק(ברזידרזין) ואתה תחזה אתה ולא אתראוכף
ולמנדע חכמתא על בוריה עכל"ה,והיינו שמשההשיג החכמהעל
בורי' ע"כ נאמר אליו ואתה תףזה רק הוא יחזה ולא אחר,וי"ל
דלכך רמוז ואתה תחז"ה(בראיי' שהואבעיני"ם) שכןעיני"ם היא
חכם"ה כנודע מאה"כ (קהלת ב,יד) והחכ"םעיני"ו בראשווגףע"כ

רמוז בזה ואתה תחזה.ובזהי"לג"פ שתיקן עתהיתרו מה שהשיב
עלאי הבל אחיך אמף לאידעתי

השומר אחי אנכי (בראשית ד,

(ד 4תפי"ז נלע"ד להבין דברי רש"י בזה בלשון קדשו שסחם בזה "כך
ראיתי בב"ר" משמע שהביא דברי המד"ר רק לסיוע דבריו ואם כפשוטו ת"ז
דבריו לקוחים רק מדרז"ל במרש רבהואין להקשות על דחז"ל גם אם לא מובן
מהו השחכות לכל חומש לכל א' מאותן ה' פעמים בני שראל אבל לפי דברי
אאזמו"ר הרי יש להן שחכות כפשוטו ועמנו והביא דברי המד"ר רק לסיוע שכן
כ' שם ג"כ והבן.

חיים ושיום,

בפרשתן

צ

פדה בשלום

ט),ע"כ עתהתיקןלידע מקום משה במדברולילךאליו/וז"שכיעל
כן (הוא לשון דומה) כמושידעתחנותנו במדבר שזהותיקון נפשך
לידעאי' מקום של משה (שהואבחי' הבל) כמווהייתלנולעינים
מה שאמרת ואתה תחזה שהוא פרשת הדינים שהוא ג"כ תיקון
נפשך שורשקין כמו במה שנצרכת לידע חנותנו במדבר כנד*.

,טלדט

שלח לר אנשי"ם ויתורו את ארץ כנען .י"ל (ר"ת איליהו
ניחמי' שיילה יינון מ'נחם שהמה שמות אלי' הנביא ונחמי' בן
חושיאל מהגואלים ושיל"הינו"ן מנח"ם המה שמות השאל צדק לכל
מ"ד כדאיתאלי'בפ' חלק.והיינושכוונתהיוצא בראשיתית"שונם
כונת משה רבינו הפנימית הי' שליחתם של המרגלים לתכלית
העיקרי וכמבואר בםה"ק אלא שהמהטעווחשבו שביאתאה"קיהד
רק בדרך המבע ע"כ לממרהזו נשלחו המה/וז"ש)ויתור"ו (לשון
תור"ה) את ארץ כנען (שיבואו לאה"ק בדרך התור"ה) .וז"ש עוד
בפרשתן שצוה עליהם ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה,
המעם הוא אם רב (הכל חדואין נ"מ ,וכמו כן) מה הערים אשר
היא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים והארץ השמנההיא אם
רזה הכל שקול כי אין מעצור להשי"ת להושיע בכם"ם בארץ
שמינה או רזה רקשישגיחו לתכליתהעיקריהפנימיי ששלח אותם
ויתורו (בדרך התורה הקדושה) את ארץ כנען כנ"ל"*
חיים ומיום בפרסתן
* חים וסיום בפרשתן
(ה4וי"ל בזהכי הכל הולך אחר החתום העיקר בהשאלה האחרונה היש בה
עץ (צדיק וניגן עליהם כדחז"ל) אם אין.

חיים ושיום ,בפרשתן

פדהבשיום

צא

א"י שלח לך אנשיםונרעפי"ד הלק"ת(מהאר"י הקדושזי"ע)
בפרשתןכי באפרים לא כתיב לסמהיוסף רק בסמה מנשהכתיב

לממה יוסף משום שיהושע הוא הלך משבם אפרים ונתערב בו
שבםלוי שהוא שבמו של משה,וע"ז נאמר שלח לך שישלח אותו
במקומו במקוםלוי ,שמשבםלוי לא הלך מרשכיון ששבםלוי לא
נמל חלק בארץ ע"כ .וזהו י"ל אפרי"ם בגי' ר"ת של ש'לח ל'ך
א'נשים,ובזהי"ל ויקרא משה להושעבןנוןיהושע (במדברינ,מז),
דהנה איתא בלק"ת להאריז"ל (בפרשתן) שר"ת ל'תור א'ת ה'ארץ

הוא לא"ה ששלח אותםבמוךלא"העלמאעילאהרחמיםולאהלכו
כןעיי"ש והנה יהושע עלה כרצון משה לילך בסוד לאה עלמא
עילאה ,ובהיות בו נתעבר שבס לוא זהו נרמז הושיע לוע בש'
יהוש"ע לא"הו.

איש
איש אחד (הוא לשון התנשאות כמו אחד המיוחד שבעם,
אחד איש אחד לממה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם,

(שפירשנו בפ' תולדות) לממה אבותיו (רק בשביל סמה אבותיו
שהיהאביו גדול וצדיק והוא בעצמו מומךע"ז בלבד וחושבשאיה
ללמוד ולעבוד את השץ כראוי) תשלחו (מאליכם ,כמו שפירש
הרמב"ןז"ל (בפ'וישב)עלוישלח"ו את כתונתחפמיםעיי"שוהיינו

שלא יעלה זה על

לבכם ,ואמר הכתוב) כל נשאא בה"מ (כל

( 0רהנה לק"ת שם כ' שהמה לעומת פקודתםלילך בסוד לאה שהוא רחמים
ר"ת ליתור אית היארץ המה הלכו בסודהדין ר"ת רחוב ליבא שמת ר"ת רח"ל
עכל"ה ומעולם תמהתי ולא זכיתי להבין דהרי בחי' רחל הוא יותר דינא רפיא
מלא"ה כמבואר בסידור בכונת ר"ה שכן הוא יום ב' דר"ה (עח"ש בכהאריז"ל
בכונת ר"ה) עד שמצאתי בהיכל הברכה על החומש (לחו"ז הקדוש זי"ע)
בפרשתן ד"ה ויבאו וכו' (בד"ה ויתורו) שחי' זה עח"ש.
חיים ושיום ,בפרשתן

פדהמשיום

צב

התנשאות ועלייה שיהי' לאדם היא רק בה"מ בלבד ולא מחמת
אבותיהם בלבד),ע"ז תשגיחוהעיקר ורק שזכותאבותיומסייעתה.

עין

זהבנגב .היינובבחי' הרוצה להחכיםידרים (בבא בתרא

כח ,ב)*.

([ 0רזה י"לפי' הכתוב] ,יפקוד ה'אלקי הרוחותלכל בשר איש על העדה
אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ,ופירש"יכיון ששמע משה שא"ל הקב"ה
תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע השעה שאתבע צרכי ,שירשובני אתגדולתי
א"ל הקב"ה לא כך עלתה במחשבהלפניכאי הוא יהושע וכו' אשריוציאם ואשר
יביאם ופירש"י אשר יוציאם בזכיותיו ואשריביאם בזכיותיו (פנחס) ,וי"להענין
שביקש משה רבינו תחלה שבניו ימלאו מקומו כי הבין שבניו ראויים לאותו
איצטלא להיות ראשיבני ישראלוכיון שהשיבלו הש"יכך עלה במחשבהשבניו
אינם ראויים כ"כ לפי מעשיהם לנשיאות זה להיות ראש בני ישראל וכל נשיא
בה"ם העיקר מה שהמה בעצמם בזכות עצמם כנז' ,ע"כ ביקש יפקוד ה' אלקי
הרוחות איש על העדה ,אשר יצא לפניהם אשר יציאם בזכיותי"ו נביאם
בזכיותי"ו דחקא ולא מחמת זכות אבותיו בלבד.
תפארת שים ,פסחם

ויפי

*'
זה אמרתי ביום כ"א סיון ,יומא דהילולא של אאזמו"ר הגה"ק
זצללה"ה שחל בפרשה זו ,פי' הכתוב בפרשתן ויבא עד חברון ,שדרשו רז"ל
שכלב הלך להשתטח על קברי אבות( ,ועי"ז עלה רק לדרום שהוא דרך התורה,
הרוצה להחכים כנז' החנו לחשוב בדעתו ושכלו על תכלית האמיתי ולא בדרך
הטבעי) ,והנה בחי' אתדבקות רוחא ברוחא והשתטחות על קבר הצדיק ששם
שורה הנפש מבחי' ד' יסודות שלוכיון שאין שולט בהם כלי' בגופם ח"ו ,וז"ש
ויבא עד חברו"ן (כמ"ש המפורשים בעלי דרוש על הכתוב (בראשית ג ,ב) ותמת
שרה בקרית ארבע היא חברון ,החנו ארב"ע יסודות היא הכרון ,היו אצלה
מחוברים שלא נתפרדו במיתתה כמו שהוא באדם החוטא ע"כ נאמרבקברי אבות
ויבא עד חברון כנז') ,וזהו י"ל כי ע"ד חברו"ן בגי' ש"ס ,שהוא מדת מלכות
כמבואר בפע"ח (שער קיאת שמע) וגם בחי' יעקב ורחל כמבואר בפע"ח (שער

פדה בשלום

צג

ויקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים .על דרך
שאחז"ל כל המביא דורן לת"ח כאלו הקריב בכורים ,ואחז"ל
בבכורים רואה תאנה שביכרה כורךעליהנמי וכו' ,וז"ש ולקחתם
מפרי הארץ שיביא דורן משם מפרי הארץ המשובחים להת"ח
הגדולים והקדושים שבדור דיעה שהי' אז עמם במדברועי"זיהי')
ימי בכורי ענבים (כאילו הקריב בכורים) כנ"לט.

חי אני נאום הוי' אם לא כאשר דברתם באזני וגר .ע"ד
דאיתא בסנהדרין (דף ק"ד ע"ב) דשי חטא הטרשים ננזר שם
חורבנים ביהם"ק ראשון ושני ,ולולא דברי המרמים במעותםהי'
אז כבר הביאת ארץביאהקיימת,והי' השםהוי' נקרא כמו שהוא
נכתב( ,ולא כאשר הוא במותנוזהשמי לעולםכתיב (שמותג,סו)
כדרז"ל (פסחים נ ,א) לא כשהוא נכתב הוא נקרא שנקרא באדנ'
[היינו לעל"ם בחי' טמיר ונעל"ם בבחי' המתרפנים שםהוי' שהוא
המהוה כל הויות נעלם ונסתר במותנו]כידוע) וז"שחי אס לשון
שבועה (כפשוטו) נאום(לשוןדיבור)הוי' (שהואגםבדיבורנואמים
השםהוי' ככתיבתו) אם לא כאשר דברתםבאזני (לולא שדברתם
באזני הוצאת דיבה) כנדם.
העמידה) ,והוא בחי' חיבוריסוד מלכות ,השי"תיזכנולזה חי"עויקבלתפלותינו
ונזכה לביאג"צ ותחה"מ בב"א.

חיים ושיום בפרשתן

חיים ושיופ

בפרשתן

(ח)יפע"ד י"ל באופן אחר עפ"י הידוע בסידורכי גואל ישראל הואבחיף
יסו"ד ומלכו"ת סמיכת גאולה לתפלה ח"שחי אם(כחי'יסודצדיק ח"יעולמים)
נאו"ם ה' (הוא דיבו"ר מלכו"ת פ"ה תורה שבע"פ קרינן לה כדאי' בתיזוה"ק
ושהדיבו"ר הוא בחי' מלכו"ת) והוא חיבור יסו"ד ומלכו"ת (תכלית הגאולה) אם
לא כאשר דברתם באזני (הוצאת דיבה כנ"ל) תהו גרם שלא הי' אז הגאולה
שלימה כנז' .ה' יגאלנו ב"ב.

חיים ושיום ,בפרשתן

צד

פדהבשיום
קרח

ויבא משה אל אהלהעדות והנה פרח מטה אהרןלביתלוי
ויצא פרחויצץציץ ויגמול שקדים .הנהיש לרמז בזהויצא פרח
דהנה הגאולה העתידה ב"ב תלוי' עד שיוציאו ישראל במעשיהם
הטובים הנצוצות הקדושות רפ"ח נצוצין כולם מתוך השבירה,

והנה אמרי' בב"ב (דף ח' 4גדולה צדקה שמקרבת את הנאולה
ואיתא בשבת(דף ק"ד) דאמרידרדקיוכרנום"לדלים דנומלהיית
צדקה ,וז"ש ויוצא פר'ח (כשיוציאו הרפ"חנצוצין)ויצץציץ (הוא
ענין צמיחה כמו (תהלים עב,מז)ויציצומעיר כעשב השדה,והוא
מלך המשיח כמ"ש [בזכרי'י'ן איש צמח שמו ומתחתיו יצמיח
פירש"י שהוא מלך המשיח כם"ש[בישעי'כ"זןיציץ ופרח ישראל
בזמן הגאולה .ונםציץ הוא ממפר ק"ןהיינו שיתנוצץ הקיץ ב"ב)
וינמו"ל (עא גמ"ח וצדקה כנד) שקדים (ימהרו הגאולה כם"ש
[בירמי' א'] במקל שקדים כי שוקד אני על דבר (ירמיה א,יב)
פירש"י ממהר לעשותוהיינושעי"ז הנד ימהר השיקיץ הנאולה

ב"בי.

(ם) ויש להוסיף בזה בתחלת המקרא ויבא מש"ה (וכהוא בחי' נצ"ח לתקן
הכחי' הו"ד שזהו כונה ירושלים תיקת ההיד כמ"ש בהאריז"ל וכנודע בסוד
והקרנים גבוהות נו"ה נצח גבוה ושיוכל לתקן ההוד) אל אוהל העדו"ת (לעתיד
ב"ב ערהי' הביהמ"ק עדות לישראל וכהשכינה שורה בתוכם [וכעין שדרשך
בשבת] בבית מקדשו ויכירו וידעו כולם זה) והנה פר"ח מס"ה אהר"ן (שיוציאו
הנצוצות גם מצד ההו"ד מדת אהר"ן והוא למט"ה מההו"ד הנוק דתהו"ד ר"ל
וכמ"ש הרמ"ע מפאנוזי"ע בעשרה מאמרותוכלכךתיקן זה אהרן עד מדתו ש6
למטה נוק' דתהו"ר כנודע וז"ש פר"ח מט"ה אהר"ן מה וכהוא למטה מאהר"ן
במדתו ההו"ד כנז') לביתלוי (שהוא מצד הגבורה צד שמאל ומשם החבלי משיח
כנודע בהאריז"ל בפע"ח [פ"ז משער חג המצות] והוא לבי"חלוי ששם התכלית
לבנין הבי"ח הג' כיעקב שקראו בי"ח כדרז"ל בפסחים כנודע) ויוצא פדח (וגו'
כד' אאזמו"ר הנ"ל שאז יהי' התיקון הגמור וגאולה שלימה) כיה"ר בב"א.
חיים ושיום פ' קרח

פדהבשיום

צה

חקת

ויקחו לטמא מעפר שרפת החטאת .במדרש אמרר'יהושע
יעל כל דבר ודברשהי'אומר הקב"ה למשה אגל
דמכנין בשםר'לו
טומאתו וטהרתו,כיון שהניע לפ' אמור אל הכהנים ,א"ל משה
רבש"ע אם נטמא זה במה תהא טהרתו ,לא השיבו ,באותה שעה
נתכרכמופניו של משה,כיוןשהניע לפ' פרה אדומה א"ל הקב"ה
באותה שעה שאמרתי לך אמור אל הכהנים ואמרתלי אם נטמא

בזה במה תהא טהרתו לא השבחיך,זו טהרתו ולקחו לטמא מעפר
שריפת החטאת.וי"לפי' המדרש שנתכרכמופניו של משה קודם
שא"ל הקב"ה במה תהא טהרתו של הטמא מת ,דהנה משהרבינו
הי'עניו מכל האדם אשרעלפני האדמה (במדבריב,נ) ומזה זכה
לקרני הודדהיינושהי' מומכם בדעתו שכל אדם שעלפני האדמה
היא במעלהיותר ממנו,והנה אםהי'רואה אדם שהוא טמא לאהי'
יכול לחשוב שהוא במדריגה טובה ממנוכי הלא הטמא נתרחקמן
הקדושה ,וכח הס"א והטומאה ר"ל נתדבקבועד שקשה להפרידה
ממנו ,נם אם החזיק עצמו לגרועים שבגרועים ,עכ"פ הוא יותר
מהטמא שנתדבקהבו טומאתו (וכמ"ש האוה"ח הק'ברישפ' חקת)
עד שנתרחק עי"ז מהקדושה ואסור לו לגשת אל הקודש ,והוא
טהור שיוכל לנשת אל הקודש בוודאי עדיף מיני' ,וכדי להינצל
מלהתגאותנםעל איש טמא כזה ,שפט משהרבינובדעתוהגדולה
ובענוותנותוכי הטמאיכול לטהרעצמוואיןזהחסרון בעצם ,אבל
עצמו החזיקלנרגעשאיןלו טענה להצטדק ,אבל אם ידמה בדעתו
שהטמא לאיוכל לפהר א"עעוד לעולם א"כ נהפך לו מדתהענוה
ננדאיש טמא לנפש שלאיוכל לטהרא"עלעולםכנד,ע"כ כששאל
את הקב"ה אם נטמא במה תהא טהרתו ולאהנידלו הטהרהע"כ
נתכרכמופניו כמו שנתקלקלקרני הוד שלקירוןעורפני"ו מחמת
העדר שלימות הענוהדהויקירון אורפני משה,עד שא"ל הקב"ה
פ' פרה טהרת הטמא וחזרו לו קרני הוד זו קירון אור פניויא.
תפארת בנים  '8שחם
(4א) [בענין זה יש בתפארת בנים פר' פנחס] קח לך את יהושעכןנת וגו'

צו

פדהבשיום

ביק

ויקרב אל אחיו את המדיניתלעיני כל עדתבני ישראל
והמה בוכים וע'וירא פנחסבן אלעזרוגהויקם מתוך העדהויקח
רמח בידו.פירש"י (בד"ה והמה בוכים) נתעלמה ממנו הלכהגעו
כולם בבכייוכו' אלא כדי שיבא פנחם וימול אתהראוי לו,וירא
פנחם פירש" ראה מעשה ונזכר הלכה א"ל למשה מקובלני ממך
הבועל ארמית קנאין פוגעין בו עכ"ד.
וברישין להביןהענין מה שנתעלמה הלכהזו ממשהרבינו,
שכבר שנאה לישראל כמ"שכךמקובלני ממך,ועתה לאזכר אותה
כלל ויש לתת לב למה נעשה מאת הש"י למשה רבינו חלישת
הדעתגדולכזה שהואחסרוןהזכרוןוחסרוןשלימותידיעת התורה
ואם כדי שיעלה פנחם לזהאין מעצור להקב"ה להשפיע לפנחס
איזה מעלהיתירה באופן אחר ושלא להחליש ערכו ולהשפיל ח"ו
וסמכת אתידך עליו ונתת מהודך עליו ,י"ל עפי"ד האוה"ח הקדוש (בפ' תשא)
הביא דברי המדרש כשכתב משה את התורה נשאר בקולמוס מעטדיו והעביר על
ראשו ומת נעשה לו קרני הוד ,וכ' האוה"ח הפי' כי כשצוה הקב"ה למשה
לכתוב את התורה כשבא לכתוב והאיש משה עני"ו מאוד לא רצה לכתוב עני"ו
ביו"ד וכתב ענ"ו בלא יו"דכי מחמת ענוה יתירה שהי' בו חשב שאינוענו כלל,
ובשכר זה וכה לקרני הוד ,וזהו ביאור דברי המרש שנשתייר מעטדיו בקולמס
החנו אות יו"ד שהי' צריך לכתוב עניו ביו"ד עיי"ש ,ופירשתי בנה ענין מ"ש
בת"י כד חמא משה ענוותנותיה דיהושע הוסיף לו אות יו"ד מה שהי' מחסר
בשבח עצמו מתיבת עני"ו כנ"ל (עה' מה שכתבנו בנה בפ' שלח) ,וזהויש לרמו
בפרשתן קח לך את יהוש"עבןנון וגו' וסמכת את יד"ךעליוהיינו שתתןלו את
הכח שלך היינו העניוות שלך ,ע"כ רמוז את יד"ך כמו שדרשו חו"ל בתיקוני
ווה"ק אלתקריידי"ך אלאיודי"ךהיינושיהי'לוענוה באמתשיוכלו לכתובעליו
תיבתעניו ביו"ד( ,וזהו את יד"ךעליו כנז') ,אמנםהזהיר את משה ונתת מהוד"ך
עליווהיינו שלא ירגיש יהושע ולאידע בנפשו שהואעניו כלל ויחשוב ג"כ בלבו
שאינו עניו כעין מדרגת משה כנז' ,שעי"ז זכה לקרני הו"ד וזהו ונתת מהוד"ך
עליו שיוכה הוא ג"כ למתנה זו.
תפארת בנים ,שחט

פדה גששם

צו

את משהרבינועי"ז .אמנם באמתי"ל דמשהרבינוע"ה לאהפסיד
כלום ולא נגרע מרוממות מעלתו כלל וכלל ,דהנה תדע מספרים
הק' שכשיבוא לאדם הסתכלות וראיה פתאום בדבר ערוהצריך
להמירומעיניו וממחשבתוורעיוננו ולבו ולאיחשוב בזה כלל,ובכן
כשהקריב את המדיניתלעיני משה ,בוודאיהי' משה רביע ע"ה
מסיר ומפנהעיניו ומחשבתולבלתי ראותולבלתילחשובולהעלות
על לבוענין זה ושום שמץ מזה אף אפם מנהו וקצת דקצת כלל
וכלל לא,וא"כ לאהי'יכולאז להעלותעללבוענין הלכהזוהבועל
ארמיתוכו' משוםדענין זהמבעילת ארמית הרחיק מדעתולנמרי
כנד .אךיען שצריכיןלקייםהדין הבועל ארמיתקנאיןפונעין בו
הוצרך כביכול הש"י לתתדין זה בזכרוןאיזהעובד ה' אףוראוי
מצד חסידות וקדושה שלא להעלותו על מחשבתו ,אךכדילקיים
המעשה במצות התורה הוכרח לתת זהבזכרונווכדי שיבא פנחס
וימול את הראוי לו נתן הש"ידין זה בזכרונו ,ובאמת בחנםגעו
בבכי' ,שמשה לא ירד כלום מטעלתו ואדרבא נשאר במעלתו
הרמה בקדושהומהרהיתירה שלאעלהאזעמןזה במחשבתוכנד,
וגם פנחםלפי קדושתו ומהרתו לאהי' שםעניןזה במחשבתו רק
מרצון הש"י כדי לימול את הראוי לו בא לו זה במחשבתית.
(יב) ודבריו אלו יתייחדו עם דברי המד"ר הנזכרכי מדברי האריז"ל דזמרי
הי' גלגול עשו ובפנחס הי' ניצוץ יצחק ויען שאהב לעשו ע"כ הי' התיקת
שיהרגנו (ועח' בנחל קדומים סוף פ' בלק מ"ש בזה)ולפי האמוריובן מה שהי'
יצחק אהב את עשו היינויען הי' קדוש מרחם עולה תמימה וכולוכליל ומוגש
לה' לא שם אל לבו בהרעות שעשה עשו כדי שלא יבא ענין עבירה לתוך
מחשבתו גם במקצת דמקצת וע"כ לא עלה על רעיונו מרעות מעשי עשוכי לא
השיג במחשבתו הקדושה איך יוכל בנ"א לעשות עבירה ולא שם אל לבוענין זה
במחשבתו וזהו דברי ראלב'"נ במד"ר ותכהןעיניו מראות ברעתו של רשעוהיינו
מחמת קדושתו כנ"ל ולזה יתכן שאח"ז כאשר נהגלגל עשו בזמרי ובא לפנחס
ניצוץ יצחק ובא לתקן זה ,בא דבר זה לתוך מחשבתו של פנחס וקנא קנאת ה'
והבן .תפארת בנים ,תוידות

צח

פדהבשיום
רדת

וידבר משה אל ראשי המפותלבני ישראל לאמרזה הדבר
אשר צוה ה' ,דאם האדם עולה לגדולה שיהי' ראש ישראל או
שזוכהלאיזה התמנות אחר לאיעלהבלבואיזה התרוממותוניאות
שיחשוב אשר כחוועוצםידו בחכמתווצדקתועמדהלו להתעלות,
רקידע שהיא מחמת שכך צוה השץ שהואיעלה ואז ממילא לא
יתנאה,היתפארהגרזןעל החוצבבוהיום צוההש"ישהיאיתעלה
ומחריצוה השץ שיתעלה אחר וזשה"כ (שמות לה,א)ויקהל משה
את כל עדתבני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה'
וגר ,דהנה בש"ס שבת (דף פ"ח ע"א) אמרו חז"ל דבקבלת התורה
כתרו לכל א' מישראלשני כתרים וכשחטאו בעש פרקום (שם לג,
ו) דכתיב ויתנצלו בנץ אתעדים ומשה זכה ולקחם כולםעיי"ש,
וזהו ויקהל משה את כל עדת בנץ (עד"ת הוא לשון עדא)היינו
שמשה אסף לעצמו את כלעדיי"ם של ישראל ויאמר אליהם אלה
הדברים אשר צוההיינו שכך צוה ה' שהוא יקח אתעדיים ולא
מחמת צדקתו וחכמתוולכך לא נתגאה כללוכאמור.וזשה"כוידבר
משה אל ראשי המפות לבני ישראל לאמר (שיאמרו) זה הדבר
אשר צוה ה' היינו שכך צוה ה' שיהיו הם הראשים ולא כחם
וצדקתם עמדה להם ,ומרומז במ"ש ראשי המטותכי המפו"ת הוא
לשון ענוה וטפהע*
(י 0רפן ביאר את הכתוב בפרשת במדבר :ואתכםיהי' איש איש למטה איש ראש
לבית אבותיו הוא ,עיין תפארת בנים פרשת קרח ד"ה וקח מאתם כו'.

וזהו י"ל בפרשתן ונחשב לכם תרומתכ"ם (היינו מה שלפעמים
מרוממים ומנשאים לאיש באיזה התמנות גדול) ,כדגן מן הגורן וכמלאהמן היקב
(והחנוכי אם מפרישך תרומה מדגן שבגורן או' ממלאה שביקב היתכן לחשוב
שזה המעט דגן שהפריש לתרומה הוא טוביותר במעלתה הגשמיות משארהדגן
שבגורן ,רק כיון שבע"כ להפריש מעט דגן ונפל הגורל על אלו הגרעינין שהם
יעלו לתרומה,כןיהי' נחשב לכם תרומתכ"ם) ולא יאמר חכמתיוצדקתי עמדהלי
רק שהנני במעלתי כשאר אדם פשוט וכנז'.

פדהנשיף

צפ

רעי

ויכתות משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה
ממעיהם למוצאיהם .יש לדקדק על כפל הלשון בכפילא ממעיהם
מוצאיהםכי הנה בם' דקדקו הלא כל המקומות שהלכו במדברהי'
במדבר שמם דרך לא עבר בה איש,וא"כאי'איפוא שםהעיירות
ומקומותמי הלך או גרם שם לקרוא בשמות את כל המקומות
האלו.וי"לעפי"ד האוה"ח הק'וכןשארי מה"ק שממעי בנץ במדבר
הי' כדי לברר הנצוצות מהמדבר ההוא,ויתכן לומר שבכל מקום
ומקוםהיו נצוצות שונות,ונודע שכל הנצוצות והאורות שלמעלה
הואבחי'אותיותופעמים ונקודותצירופיהם וסדרן ושליבתם,ע"כ
י"ל שבכל מקום שבאו במדברלפיערך הנצוצותשהי' שםכןשמו
את שמו באותיות תמו ונקודותופעמים,וזהובחי' הנצוצות ההם,
כגון איתם או רמון פרץ וכיוצאכן כולםלפי ערך מדר האותיות
ונקודות ותנין וכו' כן נעשה תיבה זו וזהו שם המקום ,וזהוי"ל
ויכתוב משה אתמוצאיהם(היינוהאותיות הנקודותותניןופעמים
שהוציאו בכל מקום ומקום) למסעיהם (זהו נעשה שמותממעיהם)
ואלה ממעיהם (נקראו רק) למוצאיהם (מוצאות הפה לפי ערך
וזהו י"ל מה שכתוב בפרשת קרח (יז ,יח) וקח מאתם מטה מטה לבית
אבותיו מאת כל נשיאיהם לבית אבותם ,דהחנו קח מאתם (לשון בחור מעם,
כשנבחרו א' מישראל להיות מנהיג וראש ,יבחרו רק במי שהוא) מטה מטה (ר"ל
שפל ברך ועניו כנז') .ולזה אמר מטה מטה בכפל :עפ"י הידוע מהרמב"ם ז"ל
בשמונה פרקים אשר במדת ענוה אמרו חז"ל מאוד מאוד הוי שפל רוח ,ב'
פעמים מאוד ,ולזה אמר מטה מטה .אמנם יען יש חשש אם כי עתה קודם
שנתמנה לראש הואעניופן לאחר שנתמנה לראשיתגאה ,שיראה שבחרובויותר
מבשאר איש יחשוב מן הסתם הוא במעלה יותר משארבני אדם( ,על זה כ')
לבית אב מאת כל נשיאיהם (שיבחרומי שהוא בר אבהן ואזיוכל לחשוב בלבבו
במה שבוחרים בוונותנים לו כבודאינובשביל תורתו וצדקתו רק לכבוד אבותיו,
ולא יתגאה ,ולזה מסיים) מאת כל נשיאיהם לבית אבותם כנ"ל.
תפארת בנים ,קרח

ק

פדה בשלום

הנצוצין האותיות והנקודות וכך כנע)כי באמת לא נקראוונקבעו
בשם מקודם רק לפי ערך מוצאות הפה שנכתבו ונקראו אז
בהעלאת הנצוצין כנדי.
ונ"ל בזה מ"ש עלפי ה'היינוויכתוב משה את מוצאיהם (מוצאות הפה
(יד
*ונקודות בנ"ל) למסעיהם על פ"י הוי' (שזהו הי' רק על פ"י ,מוצאות
האותיות
הפ"ה ,שנקראוכן ,הוי' הוא שם העצם הכוללכל השמותהיינולפיערךזיווגי
השמו"ת וצירופיהן ככה נקראו בשמותן להעלאת הניצוצות)כנז'.

חיים ושיום בפרשתן

פדהבשיום

קא

דברים
בערבה מול סוף .דאיתא בש"ס פ"ק דברכות לעולם ירגיז
אדם יצ"ט על יצה"ר נצחו מוסבוכו' ואם לאויזכיר לויום המיתה
דהזכרתיום זהמועיל לנצח היצה"ר והנה כ' בשל"ה הקדוש (שער
האותיות תחלת אותיו"ד) דישבחי' מוב שהוארצון היצ"מ לעמוק
בתורה ובמצות לרצוןהש"י ולא לחמוא כלום,וישבחי'ער"ב שהוא
רצון היצה"ר לתאות גשמיות שהם ערבים לעושיהם כרגע בשעת
עשייתם ,ויש בחי' מועיל שהוא ממוצע והנה הנועם מגדים ,מול
מוף האדם דהיינו יום המיתה ,וזהו י"ל בערב"ה (לענין היצה"ר
שרצונו רק בהער"ב ,עצה הוא) מול מוף (לזכור יום המיתה)א.
(א 4וזהו י"ל (הפטורת לפרשת ואתחנן ,שבת נחמו)פנודרך ה'ישרו (לפנות
לו דרך לה') בערבה (הינו גם אם היצה"ר מפתה לאדם לאיזה תאוה שהוא ער"ב
כנ"ל) מסילה לאלקינו (היינו וריעשה מזה מסילה לעבודת הש"י עפ"י הידוע
מספרים הקדושים מתלמידי רבינו הבעש"ט זי"ע שאם בא לאדם איזה תאוה
מעבירה צריך לחשוב מאיזה בחי' אם הוא מבחי' חסד יעלה אותה למדת החסד
שבקדושה דהיינו שיעסוק באיזה מצוה שהוא ממדת החסד ואם בא לאדם תאוה
ממדת הגבורה יעוסה מצוה שהוא ממדת הגבורה ובזה יעלה המחשבהלשורקיה)
והבן [א"ה (הוא רבה"ק בעל מנחת אלעזר זי"ע) וזהוי"ל בתחלת הכ'קול קורא
במדבר פנו דרך ה' וגו' ,הינו כי מדב"ר נקרא שנמצא שם נחש שרף ועקרב
כמ"ש המוליכך במדבר וגו' ,והוא מקום הפקר של הקליפות משורש נח"ש שרף
וכו' ,וע"כ הי' העבודה במסעות להעלות משם הנצוצות הקדושות בחי' יקר
מזולל ,וז"ש קול קורא כמדב"ר שורש הקליפות ומפתהו לתאות בחי' ערב"ה
כנז' ,וגם מזה נוכל לישר דרכינו בבחי' "מסילה לאלקינו" כנז' בד' אאמו"ר

זי"ע].

תפארת בנים ,ואתחנן

קב

פדהבשיום
עקת

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמךכי אם ליראה את ה'
אלקיך וללכת בכל דרכיווגו' דהנה הרמב"ם (בה'דיעות פ"א ופ"ד)
כ' שהאדם צריך לאחוז במדה ממוצעת דהיינו לעסוק בתורה

ובתפלה ובמצות ומע"ס ונם לאכול ולישןכפי הצורך לבריאתגופו,
וזהו רק אם לא חטאעדיין שלא נטהעדיין לקצה השמאלי (חטאים
ועבירות) ,אבל אם נטה כבר לקצה השמאליאזצריך לאחוז לעומת
זה רק בקצה הימין שהוא תורה ותפלה ומצות ומע"ס ולא יאחוז

עוד במדה ממוצעת שהואבריחוק שוהלשני הקצוותכיון שבחטאו
כבר נטה נופו לצד שמאל ע"כצריך להתאמץ ולאחוז רק בצדימין
שלא יהא קרוב להטות לשמאל עד שיתקן עצמו בשלימות למצות
ומע"ט ,אז יוכל לחזור ולאחוז במדה ממוצעת וזהו שאה"כ ועתה
ישראל(אין ועתה אלא תשובה כמו שאמרו חז"ל (במד"ר בראשית
פכ"א) ולמדוהו מפסוק זה ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך
וגו' היינו כשעשית תשוב"ה על עונותי"ך) מה ה' אלקיך שואל
מעמךכי אם ליראה את ה' אלקיך וללכת בכל דרכיו(היינו שלא
תלך במדה ממוצעת שהיא לעבוד את ה' ונם לעשות לצורך נופך
כנז' ,רק ליראה ונו' וללכת בכל דרכיו ,כולו לה' ,וע"כ כתב ועת"ה
היינו מעתה שתעשה תשובה תזהרו כנז'כ.
(ב) ובזה י"ל [ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה'] ובראשי חדשיכם(היינו
כשתעשו תשובה כמ"ש במד"ר חדש"ו מעשיכם ושפרו מעשיכם היינו שתעשו
תשובה וכן אנו אומרים הרינו כגר שנתגייר וכקטן שנולד) תקריבו עולה לה'
(היינוכי זהו החילוקבין קרבן עולה לשארי קרבנות שבשאר הקרבנותהי' בה גם
אכילת אדם ,משא"כ בקרבן עולה שהוא כולה כליל תקטר לה' ואין בה חלק
לאדם) והיינו להיות נטוי כולו לצד ימין כנ"ל.
ובזהי"ל אחר החטא המר נמדנו אמר משהרכינו אתם חטאתם חטאה
גדולה ועתה אעלה אל ה'היינוכיון שכבר חטאו ועתה אעל"ה מוכרחאני להיות
ככהי' עול"ה שכולה כליל להפריש א"ע מכל עוה"זוהיינו כד' הרמכ"ם הנ"ל.
תפארת בנים ,פנחס

פדהבשיות

קג

והי' אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם
היום עפי"ד חז"ל באבות דר"נ (פרק כ"ו) וז"ל ואל תבואלידי מפק
שמא תבא לידי ודאי עכ"ל והיינו שהזהירות בודאי במצוה או
עכירה תלוי אם נזהר במפק ,וכזה יש לפרש (בפ' בחקותי)והי' אם
לא תשמעולי ולא תעשו את כל המצות האלה ,דחנה תיבת א"ם
מדבר בלשון מפק ותיבת אל"ה מדבר לעולם עלודאי אלה הם ולא
אחרים ואין למפק בהם וזשאה"כ א"ם לא תשמעולי(היינו כשיהי'
לכם ספק בדבר אם הואעבירה או לאוותעברוןעלי' ולא תסתלקו
מן המפק אז עי"ז תבואו לידי עכירה ודאי) ולא תעשו את כל
המצות האלה (היינו ודאי) ,וזשאה"כ והי' אם שמוע תשמעו אל
מצותי (שתשמעו להזהר מל הספקות שהם א"ם ,עי"ז ממילא
תשמעו אל מצותי) אשר אנכי מצוה אתכם היו"ם(יו"ם לשוןודאי
הוא כמו שפירש"י כפ' תולדות מכרה כיום את בכורתךליכיו"ם
שהוא ברו"ר)ג.

(ג 4יכדברים האלה י"ל ג"כ בפיה"כ ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה
וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה"א אשר אנכי מצוה אתכם היום
והקללה א"ם לא תשמעו אל מצות ה"א וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם
היום ,דהחנו שהתורה מזהיר אותנו בכל דבר מצוה שלא לנוח עד שנסיר הספק
מלבנו ונדע בבירור שקיימנו המצוה בלי שום ספק אליבי' דכ"ע,ולזהסיים אשר
אנכי מצוה אתכם היו"ם (לשון ברור כנ"ל) ,והקללה א"ם לא תשמעוליהיינו אם
תעברו רק על ספק עבירה כי כשלא תזהרו מן הספק תבואו ממילאלידי ודאי
עבירה וסרתם מן הדרך אשראנכי מצוה אתכם היו"ם (לשוןודאי כנ"ל)וזהו ג"כ
פי' הפסוק כדדרשינן ועת"ה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך ואמרו חז"לאין
ועת"ה אלא תשובה והיינו אם תרצה לשוב בתשובה ולתקן את דרכיך מהיום
והלאה שלא תשיב עוד לכסלה ח"ו אז תראה ליזהר כי א"ם לירא"ה את ה'
אלקיך והיינו שתפריש עצמך גם מספק עבירה שהוא בא מבחי' ירא"ה והבן.

תפארת בנים /בפרשתן

קד

פדה בשלום

ראה

לשכנו תדרשו ובאת שמה .הנה נודע מספה"קכי שמ"ח הוא
אותיות משיה ר"ת 'ממכון 'שבתו 'השניח( ,תהלים לנ .יד) [וי"ל]
דחנה ברכות ישראל שמשפיע הש"י הואע"י ההשגחה שמשגיח
עלינו ממכון שבתו השמים ,וכמ"ש בפ' תשא השקיפה ממעון
קדשך מן השמים וברך את עמך וגו' ,והנה תפלה נקרא דרישה
כדכתיכ דרשת"י את ה' ועננו וכן כיוצא ,ונודע שאם מתפלל
בשביל צער השכינה שכשאדם מצמער שכינה מה אומרת קלני
מראשי קלני מזרועי (חנינה סו ,ב) ומבקש שלאיהי' לו צער כדי
שלא יגרום צער להשכינה תתקבל תפלתו ותושע ,וז"ש לשכמו
תדרשו (תתפללו רק לטובת השכינ"ה .אז) ובאת (למדרגת) שמ"ה
אותיות משיה שהוא ר"ת 'ממכון 'שבתו 'השניח ,לברך ותוושעי.

השמר לך פן תעזוב אתהלוי כלימיך על אדמתךכיירחיב
ה' אלקיך את נבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשרכי תאוה
נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר וכי ירחק ממך
המקום אשר יבהר ה' אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך
(ד) ונ"ל להוסיף תבלין ,דלזה מרומז אשר 'ממכון 'שבתו 'השגיח ר"ת
מש"ה עפ"י המבואר בפע"ח (שער הברכות פרק ב') שסוד מש"ה הוא בחי' חג"ת

העולים לקבל השפע לצורך עצמן ובעת שהאדם מברך איזה ברכה הם עולים
אח"כ פעם שנית לקבל השפע להריק ברכה למדות שהם למטה מהםהיינו נה"י
חג"ת שהם בסוד הפניםכי המדות הם כחי' הפנים כמ"ש ולאיראופניריקםפני
משה עיי"ש ,ולזה מרומזכי שמ"ה הוא בגי' א"ל שד"י שהוא סוד השדיים ודדים
אשר משם בנין יונקין השפע מלמעלה בסוד אלדד ומידד וכמ"ש בע"ח (שער
הכללים פ"ג ובש"ד) והיינו שע"י הברכה נתעורר כחו של משה בסודפני משה
להריק ברכה לעולמות התחתונים ואז בנין יונקיך השפע מהשדיים ודדים בכח
השם א"ל שד"י ,וזהו ביאור הכ' לשכנ"ו תדרשו ובאת שמ"ה שיהי' כל תפלתך
רק בשביל כבוד שמים ואז תעורר ההשפעות שבאים בכח פני מש"ה בסוד א"ל
שד"י אלדד ומידד להריק ברכה ושפע עד בלי די והבן.
תפארת בנים ,בפרשתן

פדה בשלום

קה

אשר נתן ה' אלקיך לך כאשרצויתיך .דהנה נודע בכונת האכילה
להאריז"ל שע"י האכילה שהוא מכוין עפ"י סוד הוא מוסיף כח
לנשמתו ועוד כ' שם במידור שהמאכל ושאר רוחני והנצוצין
שנאבדו חוזרין למעלה ואז מרויח ומוסיף כח לנשמתו באכילהזו
אם מכוין כראוי עכ"ל במידור האריז"ל אמנם לאו כל אדם זוכה
לאכול בכונת האריז"ל כי לא כל א' יודע נסתרות ואנשי סוד
נתמעטו ,אמנם יש עוד דרך לאכול משלחנו של מקוםשיהי' נחת
רוח להש"י מאכילתו אף לאנשים שאינםבניעלי'ואינםיודעיםרזי
עולם דהיינו שיאכלו כדי לקיים מצות הש"י דהיינו כשיאכל
בשבתות ויו"ט לכבוד
שבת"א.קודש ולכבוד יו"ט שכך צוה הש"י
י
ו
וכן יש אכילת מצוה נם בחול אם
לאכול ולשתות בשבתות
אוכל כדי שיהא לו כח לעבוד את הש"י לימוד תורתו ולעמוק
במצותיו ית"ש וכמ"ש בטוש"ע או"ח (סי' רל"א) בכל דרכיך דעהו
שמי שעושה כן ה"ז עובד הש"י תמידעיי"ש וזשאה"כ השמר לךפן
תעזוב אתהלו"י (הוא לשון דביקות כמו (בראשית כס ,לד)ילו"ה
אישי אלי וכמ"ש בנועם מנדים על פסוק זה) כלימיך(היינו שלא
תניח מהדביקות כל ימיך לקיים בכל דרכיך דעהו) על אדמתיך
(היינו נם כשאתה עוסק בארציות אכילה ושתי' וכיוצא ואזיל
ומפרש),כיירחיב ה' אלקיך את גבולך(היינושיהי' נבולך וחלקך
הרבה עם ה' אלקיך שתהי' מהנך העומדים בסוד ה' הנכנסיםלפני
ולפנים אל הקודש לייחד שמותיו ית"ש) כאשר דבר לך (כרצונו
ית"ש וחפצו ודיבורו אליכם בהתורה הקדושה להיות מבניעליי'
אז) ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות
נפשך תאכל בשר (היינו אז תאכל הבשר לרצון הנפש שלך
שהמאכל יוסף כח להנפש ולהנשמה שלך שתתענב ותתעדן
בהתוסף לה כח כנז'ע"י כונות הקדושותויחודיםשמכויןבהאכילה
וברכותי'ואזיל ומפרש נם המדרנה השני' אותם שאיןנכנסיםלפני
ולפנים לייחד שמותיו ית"ש ,ואמר) וכי ירחק ממך המקום אשר
יבחר ה' אלקיך לשום שמ"ו שם (אשר שםיחוד שמותיו הקדושים
ואין אתהיודע לעשותיחודיםועליות בשמותיו הקדושים אזעכ"פ)
וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן לך ה' אלקיך כאשר צויתיך

קו

פדהמשיום

(שתאכלכדי לקיים מצות ה' כנדדהיינו לכבוד שבת אוכדישיהי'
לך כח לעבוד הש"י)ה.

(ה 4ולפענ"ד להוסיף קצת תבלין בסיום הפסוק וזבחת מבקרך ומצאנך אשר
נתן לך ה' אלקיך כאשרצויתיך,היינו כנודע שיש עוד דרך לעבוד הש"י לעשות
נ"ר לפניו כשיהוא משבר תאותו בשעת אכילה וסעודה שאתה נהנה ממנה משוך
ידך הימנה וכמשאחז"ל במדרש תהלים זבחי אלקים רוח נשברהמי שהוא זובח
את יצרו נחשב כאלו הקריב כל הקרבנות כולם ,ממילא שיש נ"ר לפניו ית"ש,
מאיש שעומד לפניו סיר בשר טוב ומתוקן והוא רעב ומשבר תאותו בכל עת
וזובח את יצרו ומושך ידו מהאכילה ,לא כן איש שמונח לפניו פת לחם חריבה
בלי מלח ולא תואר ולא הדר לושאין התנגדות היצה"רגדול כ"כ,וזהוי"ל (בפ'
בשלח)מייתן מותנוביד ה' בארץ מצרים בשבתנו עלסיר הבשר באכלנו לחם
לשובעכי הוצאתם אותנו וגו' להמית את כל הקהל הזה ברעב (היינו שמצרים
שהוא המקום שגורם תאות גופניות היו יושבים על סיר הבשר והיו משברים
תאותם ומשכו ידם מהמאכל כדי לשבר תאותם ואכלו רק לחם ,וידוע שהיו
אוכלים שם רק לחם עבדים שהוא רק כדי להחיות את הנפש לא מליח ולא
מחומץבלי טעם וריח ,ולזה אמרומייתן מותנוביד ה'היינושיהי' נחשבבעיני
ה' כאלו זבחו את יצרם והמיתו אותם כנ"ל)כי הוצאתם את וכו' ברעב ,וההנו
שעתה שיש להם דוחק פרנסתםאין להםנסית לשבר תאותםכיאין כ"כ התנגדות
היצה"ר בזהכיאין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר ,ולפי האמורי"ל בזה
וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן לך ה' אלקיך ההנו שאם אין אתה יכוללכוין
כונת האכילה ביחודים כנ"ל עכ"פ וזבחת מבקרך ומצאנך אשרנתןלך ה' אלקיך,
ההנו שתשב בשלחן ערוך כל מידי מעדנים וכלמיני בשר ותהי' זובח אתיצרך
למשוך ידך ממנה ויהי' נחשב כמו קרבנות כולם כנ"ל ,וזהו י"ל בפרשת ברכה
"שם יזבחו זבחי צרק כי שפע ימים ינקו ושפוני טמוני חול" שיהי' להם שפע

עושר ונכסים אבנים טובות ומרגליות ,ואז יוכלו לשכר תאוותם כהתנגדות
היצה"ר עד שיהי' נחשב בעיני הש"י כאלו זבחו כל זבחי צדק והקריבו כל

הקרבנות כולם ,כן יעזרנו הש"י לעבדו מתוך נחת והרחבה גדולה ברוב רחמיו
וחסדיו.

תפארת בנים ,ברכה

פדהבשיום

קו

שופרם
י תצור אל עיר ימים רבים להלחם עלי' לתפשה לא
כ
תשחית את עצה לנדוחעליוגרזןוגו'כיענין הגאולה שאנומקוים
ומצפים כעתאין בידינו להלחם עם אוה"ע מלחמה גשמית ליקח
ירושלים מידם ביד חזקה כדאמרי' בש"ס כתובות (דף קי"א ע"א)
שלש שבועות הללו למה אחת שלא לעלות בחומה פירש"י ביד
חזקה עיי"ש ,אמנם יש לנו כלי מלחמה רוחניים לכבוש את
ירושלים ולעלות לתוכה והיינו ללמוד תורה כמבואר כש"ס

סנהדרין (דף צ"מ ע"ב) הלומד תורה לשמה מקרב את הגאולה
והנה אנו רואין שזה כמה שגלינו מארצנו ולא בא עוד העת לתת
עלינועין חמלה לגאלנו אף שהרבהבני תורה לומדים תמיד אמנם
הדבר מובןכי בגמ' שם איתא הלומד תורה לשמה (דייקא) ודא
עקא כי בעוה"ר לא זכינו ללמוד התורה לשמה כראוי בלי שום
פניה ,ועושים מן התורה עמרה להתגדל בה וקרדום לחפור בה,
ונודע מחובת הלבבות (שער ייחוד המעשה פרק ד') דאם בשעת
עסקו בתורה ומצוות כדי שיראובני אדםויהנוהועובר על איסור
ע"ז שעובד לא לשם הש"י רק בשביל הרואה ושומע,וזהו ביאור
הכ'כי תצור אלעיר (היינו ירושלים וכמ"ש במדרש תנחומא פ'
תבא ברוך אתה בעי"ר זה ירושלי"ם שנקראת עיר שנא' הזאת
העיר וגו') ימים רבים להלחם עלי' לתפשה (מיד אוה"ע ,ולשכון
כבוד בארצינו הואכנם"י שזאת המלחמה עומדת כלימיגלותינוזה
זמן ארוך מאוד בעוה"ר,וכלי המלחמה היא רק עסק התורה כנ"ל,
ולזה מזהיר הכ') לא תשחי"ת אתעצ"ה(ע"ץ נקרא התורה כמבואר
בש"ם תענית דף ז' ע"א למה נמשלה ד"תלעץ שנא'עץחיים וגו',
והשחתה נקראע"ז כדכתיבפן תשחיתו"ן ועשיתם לכם פסל וגו'

וכמבואר בש"ם(קידושיןל"וע"א)בניםמשחיתי"םהיינוע"זוהיינו

לא תשחי"ת את עצ"ה לעשות ע"ז מהתורה ח"ו כשתלמד לשם
פניותכנז' .ואמר הכ' מה הם הפניות ,ואמר) לנדוחעליוגרזן(היינו
לעשות קרדום לחפור בה (לשם ממון) ואונקלס תרגום לנדוחעליו

לארמה עלוהי (לשון גבהות) היינו עמרה להתגדל בה לעמוק

בתורה כדי שיראוהו בנ"א ויגדלוהו ויהללוהו דזהו כעע"ז כנד)

קח

פדהבשיום

והגאולה הוא רק ע"" תורה לשמה כנו .ובזה י"ל (בפ' ראה)
ואשריהם תשרפון באשופסילי אלהיהם תגדעון לא תעשוןכן לה'
אלקיכםכי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטיכם לשום שמו
שם לשכנו תדרשו ובאת שמה ,דחנה עסק התורה לשמההינו שם
הו"י' שצוה לעמוק בתורה ועושה בזהרצונו ית"ש ובזה משרה שם
הו"י' על לימודו ,וגםכדי שבזכות לימוד התורהיבנה המקדש ולא
תהי' עוד השכינה הקדושה בגלותא כנודע ,וזהו שאמר ואשריהם
תשרפון באשופמילי אלהיהםתגדעון,לעקור ולבטלע"ז ,ואמרעוד
שבאיסור זה דע"ז,ישעוד ליזהרמאביזרייהודע"זוז"ש לא תעשון
כן לה' אלקיכם(דהיינו כשאתםעוסקים בתורה שהואעניני עבדות
ה' לא תעשוןכן(דהיינוע"ז) שתעסקו ח"ו לשםממוןאו שארפניי'
אלא יעשהשיהי' להש"י נחתרוחמלימודו)כי אם אל המקום אשר
יבחר ח"א מכל שכטיבם(היינולצורך המקדששיבנהב"ב) ,לשכנ"ו

תדרשו (לצורך השכינה הקדושהע"י הלימוד להקימה ולאפרקא
מגלותא לזהיהי' כוונתכםוע"י כן מבטיח הכ') ובאת שמה (שע"י
לימוד לשמה תזכה לגאולה לבא שמה להר הקודש בירושלים).1
(תיבזה י"ל המשך הפסוקים בפרשת נצבים ,ואמרו כלהגויים על מה עשה
ה' ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הוה ואמרו על אשר עזבו את ברית ה'
אלקי אבותם אשר וגו' .וילכו ויעבדו אלקים אחרים וגו' .הנסתרות לה' אלקינו
והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת .והי'כי יבואו
עליך כל הדברים האלה וגו' .ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי
מצוך היום אתהובניך בכל לבבך ובכל נפשך .ושב ה'אלקיך את שבותך ורחמיך
ושב וקבצך מכל העמים וגו'.
כאמור הטעם שאנו בארץ אחרת כיום הזה ואין אנו נגאלים מחמת
עבירות ע"ז ,וז"ש "על אשר עזבו את ברית ה"א אבותם וילכוויעבדו אלהים
אחרים" וגו' ,וכן יש עודענין ע"ז שאין לומדים לשמה רק לשם פניות ותאות
כבוד וממת ומזה אינויודע רק הש"י לבדוכי הואיודע תעלומות ומחשבות הלב
ע"כ אמר "הנסתרות לה' אלקינו" שהוא כע"ז בסתר במחשבה לשם פניות כנו',
ויש ג"כ כנ"ל שעע"ז ממש שזהו מעכב בגלות וכל זה מעכב הגאולה ,וע"ז אמר
הכ' שיש עצה שכאשר יבואועליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה"א ושמעתבקולו

וי"י

*דהוידם

קט

שדפסים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה"א נותן לך
לשבטיך ,דהנה שב"ס הוא רצועה לאלקאה וצער כמ"ש (תהלים
פ"ט) ופקדתי בשב"ס פשעםוהיינו שופטים (לשפוטעפ"י התורה
ע"ד ושפטו את העם בכל עת) ושוטרים (לקיים בבל ישונה מכפי
התורה) בכל שעריך (בכל פתח ושער) אשר ה' אלקיך נותן לך
לשבטי"ך (בכלעניןועניןשיהי' לך צע"ר ח"ו תשפוט בדעתך מה
שצריך לתקן שיהי' כמשפט התורה) וזהו י"ל (בפ' בהעלותך)
והאמפמוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובוויבכו גםבני ישראל
ויאמרומייאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם
(פירש"י חנםמן המצות)ועתה נפשנויבשהאין כל ודקדק האלשיך
דלמה היבשות בנפש הוו"ל ליחמו בגוף ,אמנם העמןי"ל כך דהנה
הצדיק האוכל איזה מאכל כשהוא אוכל בכונה כראוי והוא מעלה
את כח המהוה את המאכל למעלה לשורשו דקדושה הנה הוא
גומל טובה גדולה להמאכל וא"כ הוא המשפיע להמאכל והמאכל
מקבל הנאהמיני' אבל אם ח"ומי שאוכל לתאות נפשו הנה הוא
המקבל והמאכל הוא המשפיע וזהו ביאור הפסוק והאספסוף אשר
בקרבו התאוו תאוה (היינו שלא פשפשו במעשיהם להבין מדוע
חמר להם בשר רק התאוו תאוה איך להגיע לתאות לבם) וישובו
ויבכו גם בני ישראל (שהם במדרגה גדולה כנודע גם הם בכו
כראותם שנחמר להם כשר ,אך הם לא בכו על תאות נפשם אך
פשפשו במעשיהם וע"כ בכו ולזה וישוב"ו לשון תשוב"ה והתוודו
ואמרו)מייאכילנו בשר (ר"לוכייש לנו זכות שנאכל בשר הלא)
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים והוא כלמשפיע נקרא זכרוכל
וגו' (הוא לימוד תוה"ק כשאז"ל כמד"ר כפ' תולדות הקו"ל קו"ל יעקב בזמן
שהקול תשב"ר מצפצפין בתור"ה וכו') ,בכל לבבך ובכל נפשך (החנו שתלמוד
לקימהבלי שום פנח' ואז) ושב ה"א את שבותך ושב וקבצךכיע"ילימוד תורה
לשמה זוכין לקיבוץ גליות כנ"ל ,יעורנו הש"י ב"ב.
תפארת בנים ,נצבים

עי'

בתפארת בנים פרשת וילך ד"ה כי אביאנו וכו'

קי

פדהבשיום

מקבלבחי' נוקבא כנודע,ור"ל זכרנ"ו(עשינומבחי'זכ"ר) את הדגה
(שהוא בחי' נוקבא שאכלנו לתאות נפשנו ולא העלוני המאכל
לשורשו) אשר נאכל במצרים (מדרגת מצרים לתאוה) חנם (מן
המצות כפירש"י) היינו שלא כוונו לכונה הראוי' והרצויי' של
המצוה,ועי"זהיינו אנחנו בחי' נוקבא מקבל מהמאכל וזכרנ"ו את
הדגה את המאכל עשינו בבחי' זכ"ר כנד ,ולזה כיון מה שתרגם
אונקלם על נפשנו יבשהאין כל נפשנו תאבהלית כל מדעםהיינו
מה שנפשנו תאבה (מה שהנפ"ש מתאוה לו) "תורה ומצות ומע"ס.
לית כל מדעם" זהאין לנו ,ובזהיובן מה שתלה בהנפש תיאוב
וכיסוף הנפש ,וגם היוב"ש בנפ"שהיינו שכ"ז אמרו ללבם ונפשם
בפשפוש מעשיהם והתמררו והתחרטו ושבו בתשובה ותקנו

מעשיהמז

כי תצא

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית
שביו .דהנהנודע אשר שעת האכילה הוא שעת מלחמה ואם אדם
אוכל או שותהוכיוצאואינומכוין להנאתעצמו רק לשם השץכדי
שיהי' לו כחעי"ז לעבוד את הש"י הואמוציא הניצוצות הקדושות
שהםשבויים ברשות הקליפות בהדברגשמייומעלה אותם למעלה
לשורשם והנה נודע מדברי לק"ת להאריז"ל שפי' שם בפ'כי תצא
([0יבזה י"ל פי' הכתוב] והנשארים בכם ימקו בעונם בארצותאויביכם ואף
בעונות אבותם אתם ימקו והתודו את עונם ואתעון אבותם במעלם אשר מעלובי
י"ל ע"ד הפשוט דהנה אחז"ל בברכות (ה' ע"א) אם רואה אדם שיסורים באים
עליו יפשפש במעשיו ,וזהו י"ל בכתוב בפרשתן והנשארים אתם ימקו בעונם
בארצות אויביכם וגו' (החנו שמה שיהיו בארצות אויביכם ע"ז ימק לבם מרוב
החרטה הגדולה והבחרה ואיך גרמו כ"ז בעונותיהם וידעו שהוא רק מחמת עונם
ועון אבותיהם ,ויתקנו) והתודו את עונם ועון אבותם במעלם אשר מעלו בי
(שיקבלו עליהם שלא ישיבו עוד לכסלה) רק ללכת בדרכי הש"י ולשמורמצותיו
ומשפטו וחקיו כאשר צוה עלינו בתורתו וכאמור.
תפארת בנים פ' בחקותי

פדה בשוום

קיא

וכו' על אויביך היינו הס"א וזהו שאה"כ כי תצא למלחמה על
אויביך כשתשב לאכול וכיוצא ותלחום עם היצה"ר שרוצה
לפתותך לכוין לתאות גופך ואתה תלחום אתו שיהי' כונתך רק
למען הש"י ונתנו ה' אלקיך בידך כשתנצחהו ותכוין (בו) כונה
הראויי' אז ושבית שביו (מה שהס"א כבר שבה)היינו הניצוצות
קדושות שנשבו בין הם"א ומובלעים ברשותם תשבה מהם
להעלותם למעלה אל שורשם וזהו שפירש"י כי תצא למלחמה
במלחמות הרשות הכתוב מדבר שכן אכילה ושתי' הוא רשותם.

נצבית

אתם נצבים היום כלכםלפני ה' אלקיכם וגד חומבעציך
עד שואבמימיך .והקשו על הלשון מחומבעציך עד שואבמימיך
הלא הם שניהם בשפל המצב חומבעציםושואבימים ול"שלשון

זה אלא מהיותר גדול במעלה כמו (שמותיא ,ה) מבכור פרעהוגד
עד בכור השביהיינו מגדולועד קמן ולא כששניהם במצבא'כנ"ל.
אמנם הפי' הוא שהכתוב רומז בכאן לדברי הש"ס (חגיגה דףי"ד
ע"ב) ד' נכנסו לפרדם ואחר הוא היותר גרועורע מכולם שקיצץ
בגמיעות ור' עקיבא הוא היותר מגב ומוצלח במעלה יותר מכלם
נכנס בשלום ויצא בשלום ,והוא אמר שם לכשתגיעו לאבני שיש
מהור אל תאמרומיםמיםעיי"ש,וזשאה"כ אתםנצביםהיום כלכם
ו יש לומר פירוש הכתוב] ,וטרף זרוע אף קדקד (שינצה ויכבוש
(ט)נייה

המלחמה עם היצה"ר .ועי"ז)וירא ראונית לו(טיעי"זיזכה שיתגלו הניצוצות
קדושותשנפלו לעומקא דתה"רכראוניתבריאת העולם,ועיי' כס' הלקוטיםריש
פ' בראויית .וזהו שסיים) כי שם חלקת מחוק"ק (הנצוצין של תחלת בריאת
העולם בקיעת חקיק"ה הראשונה) ספון (ההנו שבתוך המאכל שהוא לוחם בה עם

היצה"ר שם נטמן וספון הנצוצות אלו) וע"י המלחמה שאוכל בכונה כראוי הוא
מעלה אותם לשורשם כנז'.
תפארת בנים ,ברכה

קיט

פדה בשלוט

לפני ה' אלקיכם (לדין כמ"ש בספרימ 4מקפן ועד גדול דהיינו
מפחות שבמדרגה כמו אחר שקיצץ בנפיעות שהוא "חופבעציך"
(קוצץ בנסיעות) עד שואב מימך ,גדול שבמדרגה שהוא שואב
מימיך ר'עקיבא שנכנס לפרדםויצא בשלום שאמרלתלמידיובחי'
מי"ם מי"מי.

ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך
היום אתה ובמך בכל לבבך ובכל נפשך ושבה'אלקיך את שבותך
ורחמך ושב וקבצך מכלהעמיםוגו' ,דהנהזה קרובלב'אלפים שנה
שאנו בגלות החשוך והחל הזהואיןאנונגאלים,והנה אחז"ל בפרק
חלק(צ"וע"א) כלו כלהקיציןואין הדברתלוי אלא בתשובהויש
י לא
לשים לב הלא כמה פעמים ישראל עשו תשובהועדייןבןיש
בא ,אךהעניןכי בעוה"ר כל מה שישראלעושים תשובה הוא רק
מיראת העונש,והעיקר תשובה הנצרכה לגאלנו גאולתעולםצריך
שיהי' תשובה מאהבה והמעם הוא פשומ דהנה החופא הוא כהורג
נפשות ר"ל כמבואר בש"ס (שבת דף ל"גע"ב) דתינוקות של בית
רבןנתפמיןבעון הדור ואיתא שם (בדף ל"בע"ב 4דעלעוןביפול
לימוד תורהבניו של אדם מתיםעיי"ש,ולזהיתכן דגם אםעושין
תשובה אם
רק מיראה הלאקיי"ל בש"םיומא (דףפ"ו4דע"י
נעשה מהזדונות שגגות ,וא"כ ממילא מובן דאם
שיי
וה
עא
תשובה מיר
עושין תשובה כמה פעמים מ"מ כיון שעושין רק מיראה ונעשה
(י 4ובתפארתבנים פר' בלקמוסיף אמנם להכלצריכיןסייעתא השמיא
גם ליראת שמים שתלוי בהאדם וכיוצא ,ובפרט ליכנס בשלום וליצא
בשלום ,והכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל כמ"ש בתיזוה"ק[ .וזהו
שפרש"י בפסוק וזרעו במים רבים ,שלשון הצלחה הוא זה]וזהו שהשתבח
בישראל וזרעו במי"ם רבים שהם מצליחין בכניסתם לקדושה (שזהו עיקר
ההצלחה) בבחי' ר' עקיבא שאמר מים מים כנז'.
תפארת בנים פ' ביק

פדה בשלום

קיג

מהעבירות שהורג נפשות שגגותהריהויעוד כהורג נפש בשגגה
וחייב גלות כדין הורג נפש בשגגה ע"כ צריכין לשוב תשובה
מאהבהשיהי'מהעונותזכיותולאנהי' בכללהורג נפש כללאזיבא
משיחנו לגאלנו .וזשאה"כ ושבת עד ה' אלקיךודימעת בקולו ככל
אשר אנכי מצוך היום (היינו שע"י התשובה נעשה מהעבירות
מצות ככל אשר אנכי מצוך וגר) בכל לבבך ובכל נפשך (היינו
מאהבה)אז ושבה'אלקיך אתשבותךוכו' ושבוקבצךשיהי'קיבוץ
ת ב"ב ש*
גליו

האיינו

האזינו השמיםוגו'.כי הנהמי שאומר דברי מומר ותוכחה
ברבים צריך להעלות ולקשר דיבוריו למעלה,היינו שיאמר זאת
בשביל השץ כדי שיהי' נעשה רצונו ית' שישמעו בנץ למצותיו
עוה"ז התחתון ולדבק א"ע בהשץ
מצות הש"י לפרוש מהבלי
ותורתו ומצותיו,ע"כ נאמר האזינו השמים (שיאמרדבריו למעלה
כונתו לשמים) ואדברה (לא בשביל עצמי רק בשביל השמים כנד)
ותשמע הארץ (הבנ"א למסה)אמריפי(שהנני אומר תוכחהברבים
כנד ,ויהי' כמו) יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי (שירדו
הדיבורים מלמעלה למטה להכות שורש בלבות בנץיעןכ.הנני)כי
שם ה' אקרא (אומר הדברים ואקרא שם ה' וכבודו ורצונו ית"ש
(יא) ובזה י"ל ואתה תבער הדם הנקי מקרבךכי תעשה הישרבעיני ה' ,דהנה
נודע מ"ש בס' ערכיהכינויים (בערך ישרים) בשם קרן עור בפי' הפסוק לישרים
שמחהכי יש חילוקבין צדיקים לישרים שישרים הם גדולים במעלה מצדיקים
כשאחז"ל כי צדיקים הם העובדים רק מיראה ,ומעלת הישרים הם העובדים
מאהבה וע"כ נאמר לישרים שמחה היינו השכר של העובד מאהבה עיי",ש
וזשאה"כ ואתה תבער הדם הנקי מקרבך (שלא תהי' בכלל הורג נפשות ולא
תשפוך דם נקי ע"י עונותיך)כי תעשה היש"ר בעיני ה'(היינו שתעשה תשובה
מאהבה בחי' ישרי"ם) כנז'יב.
תפארת בנים בפרשתן

קיד

פדה בשלום

רק) הבו נודל לאלקינו (ליתן נודל לאלקינו בלימוד וקיום תורתו
ומצותיו ויתקדש ש"ש לעבדו ולהללו כראוי)
*.

ויאת

הברכה

שפע ה' קוליהודה ואלעמותביאנוידיו רבלוועזרמצריו
תהי' .י"ל דהנה משיח צדקינו מתפלל בעדנושיניע העת שיבוא
לגאול את ישראלשיהי' הקמת שכינה מעפרא ויתרומם כבוד שמו
ותורתו וישראל בכלענינים .והנהישב'מענות אשרבעבורםראוי
להתקבל תפלת הצדיק ולמלאות משאלתו ,א' שהוא צדיק גדול
וקדוש ה'וראוי שיקבלו תפלתוועוד דהוא סובליסוריםכנודע א"כ
מהראוי שיקבל הש"י תפלתוכדי שינצל מצרותיו ומכאוביו .וז"ש
שמע ה' קוליהודה (שהוא משיח צדקנו משבםיהודה שישמע קול
תפלתו) ואלעמותביאנו (אלבית ישראל שיבאוינאלםב"ב .ואמר
שני הטענות שראויעי"ז לשמוע תפלתוידיו רב לו (שהוא בכחו
צדיק וקדוש נדולוראוי בכח זכותו ונם)ועזר מצרי"ותהי' (שהוא
מעונה בצרות ויסורים וראוי לעזור לו להצילו מצרותיו ומכאוביו
ולהביאו אל עמויא.

*חיים ושיום

בפרשתן

ובזה י"ל רישי' דקרא וזאת ליהודה ויאמר וגו' שגם זה שביקש
(יא
*על משיח בן דוד שיקבלו תפלתו להביאו אל עמו כנז' הי' רק
משרע"ה
העיקר בשביל כבוד שמים ית' וזהו עיקר טענתו שיבאוהו בקרוב ע"כ
התחיל וזאת (שהיא השכינה הק' זא"ת כביכול כמבוארבתיזוה"ק על כמה

כתוכים שנזכר זא"תואף גם זאתבהיותם באוץאויביהם,זאתאשיבאל

לבי וכהנה (ליהודה) (השם יקי"ק עם דל"ת שרומז למדת מלכות דלהועני'
ליחדה עם בעלה כביכול ולהעלותה בביאתבן דודזהועיקר טענתו) ויאמר
שמע ה' קול יהודה וגו' (גם עוד בשביל ב' הטענות הנ"ל) כיה"ר בב"א.

מ"מ ושיום בפרשתן

פדהבשיום

קטו

נ"ך

תהייה

(ההיים "9א) מה רב מובר אשר צפנתליראיר (תהלים
לא) .דהנהנודעכי צדימיןהואחמדיםוצד שמאל הואצפון"מבו
עונשיםלייסר ר"ל את האדם עלעונותיו ,אמנם עודיש בוענין
גדול ונשגב מובונעלה שהוא יראתה'(כי אהבה הואבימיןויראה
בשמאל כנודע) ,והנההצדיקים שמשמשים בצד שמאל רק ליראת
ה' שלא יחמא הם ניצולים מהעונשים שבאים מצד זה ,אבלמי
שאינו משמש בשמאל זה ליראתה'הרי הואנענשבעונשים שבאו
מצדזה ר"ל,וזהוי"ל שאמר דוד המלךע"ה(תהליםקים,יא)בלבי
צפנתא אמרתך למען לא אחפא לךהיינו שאת עושה את צד
הצפון (שמאל כנ"ל)לירא מחמוא לך,וזהוי"ל שאמר מה רבמובך
אשר צפנת ליראיך (היינו מה רב מובך שהמגב נתרבה הרבה)
אשר צפנית (היינו צד הצפון שמאל ,הוא) ליראי"ך (ליראת ה'
ויראת חמא) דאזנם צדהצפוןהואמובובזה ג"כפי'הכ'(ירמי'
א') מצפון תפתח הרעה אל כל יושבי הארץ והיינו כפי הנ"ל
דלהנרועים המשוקעים בארציות אז הצפון הוא לעונשם ר"ל לזה
מצפון תפתחהרעה אל כליושבי הארץ(היינוהרשעיםהמשוקעים
רק בארציות ע"פ מצפון תפתח רעת"ם ר"ל) ,וזהוי"ל (משליי')
חכמיםיצפנו דעתופי אויל מחתה קרובה(ופי' המצודות מחתה
לשוןשבירה),דהנהדעת נקראיראתה' כמ"ש(משליא')ירא"תה'
ראשית דע"ת וזהו חכמים יצפנ"ו הצד צפו"ן (דע"ת) ליראת ה'
ויראת חמא ,אבלפי אויל מחתה קרובהדהיינוכי להאויל יבא
מצפון שבירה ועונשים ר"ל*.

יי

* תקרת בנים פ'וישיח

קטו

פדהבשיום

(תהץיפ קץ" 4%וראה אם דרךעוצבביונחניבדרךעולם.
כי אםיעמיק אדם קצתבחקירותויחוששיבאלידימפיקותח"ו,או
יסיח דעתו לגמרי מזה,ויאמין רק באמונה פשוטהכמוהמוןעם
המאמינים וז"ש וראה אם דרךעצבבי(כיהנהכ' הרמב"םשאין
"שמחה" כשמחת "התרת המפיקות" נמצאשידיעותההפכיים א'
וכשהוא ממובך מפיקות ברעיונו אז הוא בחי' יעצב" היפך
"משמחה" ואם דרך עצב בי כנדן זנחני בדרך עולם (שיניח

במחשבתו וכמו דרך עולם המוןעםהמאמינים בפשטותגמורולא
יחשוב כלל) כנד
*.

קווירצ
פוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור
כי זה כל האדם (קהלת יב ,יג) ,היינו ואת מצותיו שמור (כל
המצות של תורה את אשר בכחך לעשות)כי זה כל האדם(יוכל
לראות האדם מבשרי אחזה אלקי,כמו שאם כואב לאדםויחמרלו
באברא'אזירמשהכאב"כלהאדם"בכלרמ"חאבריוושס"הגידיו
אף שאין החסרון רק באבר א' ,כן במצות התורה צריך האדם
ליזהר בכולן,כי אם יחמר בא' אז יורגש החמרון בכל המ"ע ול"ת
שהםשיעור קומת כל האדם ,שאםיחמראויכאבא'מאבריווגידיו
ירגישו כולם) כנד
*.

ירסס
(ירפיף  4%אל יתהלל חכם בחכמתווכו'והגבורבגבורתו
וכו' והעשיר בעשרו,כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכלויודע
אותיכיאני ה' עושה חמד משפם וצדקה בארץוגר,ופי'המצודת
דוד,עושה חמדלאוהביוולשומרימצותיוועושה משפטלענוש את
*פאפר הפקוקות אות פ'
*דברי תורה סהדו"ק אות נ"א

פדהבשיום

קיז

הרשעים וצדקה עם הבעלי תשובה להסירמעליהם משפםהעונש
עיירם .ובאמת יתמה כל עובר ,היתכן שקורא הנביא החכם
בחכמתו וגו' כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל ויודע אותי,
משמע לכאו' שהחכם אינו משכיל ויודע את הש"י ,היעלה על
הדעתשמישאינויודע את השא שברא אתהעולםוהואפועל הכל
זה נקרא חכם הלא הוא טיפש ובער ונמשל כבהמותנדמה.אךי"ל
דהנה באבות (פ"ד) איתאאיזו גבור הכובש אתיצרוהיינושכובש
את יצרו לעשות את רצון הבורא ב"ה וב"ש ועוד איתא באבות
(שם)איזו עשיר השטח בחלקו,ופי' המדרש שמואלשאינו מבקש
מותרות ואינו מיגע כל היום להעשיר רק קצתיגע כדי אכלו
ההכרח לו לחיותו ושאר היום עוסק בתורה,וזהושמיירי הכתוב
העשיר בעשרוהיינו השמח בחלקו ,והנה בזמן חרבן הבית כתיב
(דברים לא,יח)ואנכי הסתר אסתירפני בעוה"ר ולא נראהשעושי
רצונויצליחוועוברירצונויהי' מושפליםואיןלעושירצונו הצלחה
יותר מעוברי על רצונו אבל בזמן שביהמ"קקיים אז נראה כבודו
וטובת הצדיקים ועונשי הרשעים וזהו שאמר הנביא אל יתהלל
החכם בחכמתו וגף והגבור בגבורתו והעשיר בעשרו(היינו החכם
באמתשיודע שיש בורא כל העולמיםאיןסוף ב"הונתןלנותורתו
והגבור הכובש את יצרו ועוסק בתורה כנד אין להם להתהלל
ולהתפאר ולהתגרות ברשעים לומר ראו שאני עובד ה' מצליח

ואתם לא תצליחו) כי אם בזא'ת (בזמן שביהמ"ק קיים כנ"ל
מפירש"י שאזהי' השראתשכיגתןונילה כבודוית"שוכבוד תורתו
אז) יתהלל המתהלל השכל ויודע אותי (היינו החכם והגבור
והעשיר שנקרא העובד ה'יתהלל בזח אז כאשר יראהלעיןכל)כי
אני ה' עושה חסד (שאזאני עושה חמד עםעושי רצוני) ומשפ"ט
(עונש לרשעים כנד) ואז יוכלו המשכילים ויודעים אותי העושים

רצוני להתהללכי כלהעולםיראוכי אזנגלה כבוד ה'ואוהביו

כצאת השמש בגבורתו וטוב להםואויבי ה' כיקר כרים כלו ולזה
מסיים הכ' באר"ץהיינו כל זה קאי בארץ בעוה"ז בזמן שהחומר
הגוף הוא בארץ אבל כשבאים לעולםהעליון אחר הפטירה אז גם
כשאין ביהמ"קקיים הצדיקיםובעלי תשובה טוב להםשייש להם

קיח

פדהבשיום

ענג ושעשועים בגזע באין שיעור וערך ,והרשעים יענשו בגיהנם
ושאול תחתיות.ח

84יווצ
והחכמה מאין תמצא.י"לעפי"ד הש"מ פסחים
(איוב
*
ח
"
מ
(דף ם"ו ע"ב) כל המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו,
תהו שהחכמה תמצא רקבמי שהואבבחי'אי"ןבעיניו(היינועניונן.
(א) לפענ"ד להוסיף בזה במה שמרמז כ"ז בתיבת בזא"ת כשקא,
עפי"רוקיני הקדוש בס' במ יששכר (במאמרבין המצרים אות ג') עה"כ

זאת נחמתי בענחכי עתה בעוה"ר הי"ג היקונידיקני דאריך והט' היקוני
דיקני דזעיר הם מכוסים לכן הימים האלו הם בהסתר פנים כביכול ולזה
השם הוי' הוא בהסתר בחילוף אותיות טדה"ד מרומז התיקונים של הב'
דיקני הנ"ל ט"ד הואגי' י"ג (דאריך) ה"ד הואגי' ט' (דזציר) אמנם וא"ת
ר"ת 'תיקוני 'זעיר 'אריך נחמתי בעניי שבמהרה עתידין להתגלות הי"ג
היקוני דאריך והט' ת"ד דזעיר ואז יתגלה השם הוי' ב"ה ויהי' הגאולה
ו י"ל מ"ש המקונן שרים בידם נתלו פני זקני"ם לא נהדרו,
עח"ש יגה
והחנו ומהסיבה שנתנו בידם שרי ישראל לתלו"ת ,ר"ליעןכיפני זקנים
(פני הב' זקנים דאריך ודזעיר) ,ולזה אמר שם עוד זא"ת אשיב אללבי על
כן אוחיל לךוהינו שהמי מחוחם שהדברתלויביזרלתקן מעשיואז אשיב
את זאת 'תיקוני 'זעיר 'אריך כנ"ל ואזיתוקן הכל עלנכון וזהוי"ל בדברי
רש"י ז"ל בזא"ת יבא אהרן אל הקודש כיהוא בזמן שביהמ"ק קחם
שהתיקוני דיקני דאריך שזעיר הם בנגלה ,אז יבא אהרן אל הקודש ולא
יהי' להס"א שום רשות לנגוע בצדהקדותיה אף שמץ כל דהו ,וזהוהענין
מ"ש לעיל אל יתהללוגו'כי אם בזא"תיתהלל המתהלל כאשריתגלוהי"ג
היקוני דאריך והט' ת"ד דזעיר אז יתהלל המתהלל וגו' והבן.

תפארת בנים ,אחרי

(ב 4וזהו י"ל משאה"כ [כפר' תצוה] וכהעלות אהרן את הנרותכין

הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני ה' לדורותיכם ,ובהעלות אהרן את

פדהבשיום

קיט

ש"ס

רחים

בביאור דברי הש"מ (פמחים דף נ"ז ע"א) ארבעה צוחות
צוחה העזרה וכה צאו יששכר איש כפר ברקאי שמבזה קדשי
שמים ומכבד א"ע כשעבד עבודה כרךידיוכשיראיעיי"ש.והענין
הואכי דרךהיצה"רלהדיח את האדם מעבודת הואבמענתו אור
ח"ו לשוא עבודתויעןכי הוא כבר משוקע בתאות עוה"ז הרבה
מאוד ומנושם ומדובק בזהמותיוואי אפורלועוד להתקרב להשא
שיהי' להשץ נחת רוח ממנו ,אמנם ישים האדם על לבו הלא
הקרבנות באים רק מבהמה ,שעד שהקריבה לקרבן היתהחומריי
גשמיי הן בעצמה והן במעשיו מעשה בהמה ואעפי"כ כשהקריבה
לקרבןועושין להדין הקרבן כמשפמי התורה הואריחניחוח לה',
כן האדם אף ועד עתההי'משוקעבחומריותוהומתארציות ,מ"מ
יכול עוד להתקרב להשץ שיהי' לו נחת רוח ממנו כשיעשה
כמשפמי התורה ומצותי'כי תשוב אל ה' כראוי .וזהו י"ל (בפ'
תצוה) עולת תמידלדורותיכם פתח אהלמועדלפניה',היינושיהי'
לכם פתח אהל סועד (ליכנם לאהל מועד) לפני ה' (לתורתו
ועבודתך ותלמדו זה לדורותיכם מאת נעולת תמי"ד"היינו עולת
בהמה גמה בגשמיותה כנד שעולה תמימה כולה לגבוה נעשות
לריחניחוח לה' ותמי"ד לדורותיכ"ם תלמדו מזקכנז',וזהויש לרמז
הנרות (בעשותו התורה והמצות כמ"שכי נר מצוה ותורה אור ,והוא עכ"ז
בעיני עצמו בחי') בק הערבים (כמ"ש בסנהדרין [דף צ"ב ע"א]הוי קבל
וקחםפירש"י אפל ושפל והחנועניו עח"ש)יקטירנהקטורתתמידלפניה'
לדורותיכם (שחכמתו מתקחסת תמיד ואל יפסוק ממנו ,והיתה לו ולזרעו
אחריו שלא תמוש חכמת התורה ממנו).

תפארת בנים ,תצוח

קב

פדה בשלום

אדם כי יקריב מכם קרכן לה' מן הבהמה מן הכקר מן הצאן
תקריבו את קרבנכם אם עולה קרבנו מן הכקר(וירא א,כ).היינו
אדם יקריכ מכםקרכןלה'(כשיבא האדם להתקרבעצמו להשץ
כי
לעסוק כתורה ועבודה וכדי שלא יפתהו היצה"ר כמענתו שככר
הוא משוקע כתאותארציותכנוע"ז אמר)מן הבהמהמן הבקרמן
הצאןתקריבו את קרכנכם(היינושיהי' לכם הוכחהמן הכהמהטן
הכקר מן הצאן שתקריבו את קרכנכם כנד) אם עולה קרכנו מן
הכקר (שיוכל לדמות אם מן הכקר עולה קרבנות כן האדם אף
שהוא משוקע כחומריות ונמשל כבהמת נדמהיוכל ג"כ להתקרב
לפני הש"י).וזהוהעניןי"ל כיששכראיש כפר ברקאי הנ"לדהיינו

כשכרךידובשיראיולא רצהלנגועבבשר בהמהשהקריבהלקרבן
הוא מראה דעתו שהבהמה אף שהקריבה לקרכן כמשפמי התורה
עדיין כפחיתותה וכשפלותה ח"ו קיימת,עד אשר קץ מלננוע כה
ע"כ אין לו להורות לתשובת האדם ~קרבתו להשץ כפעם הנד
ולזה צווחה העזרה צ"א,כי זה נורם יציא"ה מהקדושה דהיצה"ר
מפתהו שאין לו תקנה לשוב ,וע"ז צוחה העזרה (מקום וגבול
הקדושה) צ"א (ע"ד שכ' ככלייקר עה"ת ריש פ'ויצא שישחילוק
כין הליכהוכיןיציא"הכי הולךשייך כשדעתו לחזורויציאההיא
כשאין דעתו לחזור).

תצברת בבים ,ויקר%

פדה בשהם

קפא

ועדים
ר"ה
רמז לאשר בר"האין אומרים הלל,עכ"ז תקנו לנוחכמינו
בפיוסים תהלות ה' ושבחים מרבים למלך הכבוד בעת קבלנו
מלכותו להללו ולשבחו ית"ש ,וירמוז תהל"ת הוי' ,עולה רא"ש

השניה.,

הנה עמן תק"ש הוא התעוררות שיזכור האדם עת תצא
רוחו מאתו ,רוח הולך ולא ישוב ,תצא רוחו ישוב וכו' ,כדוגמת
מצותתקיעת שופר שהואמוציארוח מאתוומנפח אלתוך השופר
ועי"זיוצא קול השופר ,שהוא הזכרת אותויום שבזהידחה מאתו
היצה"ר כמשאחז"ל בברכות(היש)יזכור לויוםוכו' שנא'(תהילם
ד ,ה) רגזו ואל תחמאו וגה וישיב בתשובה שלימה להשאב.
(א 4כנ"ל להוסיף תבלין לדבריו הקדושים כי הנה כ' בכהאריז"ל
ובסידור בכונת אהבת עולםכי להודו"ת ל"ך הוא נגד רא"ש השנ"ה שהוא
נגד זכירת מרים אשר עשה ה"א למרים שדיברה לשון הרע והפ"ה והלשון
לא נברא רק להודות ולהלל והוא נגד ר"ה עיי"ש וזהו רמוז תהל"ת הו"י'
עולה רא"ש השנ"ה כי ראש השנה הוא כנגד זכירת מרים שצריכין רק
להודו"ת ל"ך לדבר תהלות ה' ידברו בפה ולשק כנז'.

שעי פאטר חודש תשרי טאטר טאזניפ ימשמש אותיד
ועי טאטר הנ"ר אותיף9

(פ 4ועל דרך זה אמרתי לפרשדברי הפסיקתא מהו תקעו בחדש שופר
אמר ר' ברכי' הכהן כשנטלו את השופר לתקוע חדשו מעשיכם ועשו
תשובה ואפי' יש בידם כמה עבירותאני מכסה עליכם כמ"שמי אל כמוך

פדה בשלום

קטב

עזים.

אםכבנים(היינועושין רצונו של מקום
היום הרת
(כדאמךי'בקידושיןל"וע"א)אזבודאי)רחמנו כרחםעלבנים,ואם
רצונו של מקום אז)עינינו(העי"ן של כתנות
כעבדים (שאין
עו"ר משכא דחויא) לך תלויות עד שתחננו (ותתן בלבנו לשוב
באמת לתקן כראוי) ותוציא כאו"ר (היינו כתנות אויר באל"ף)

עושיי

משפפינו.

ג,

וכו' עכ"ל ,וצריכין להבין מדוצ דוקא כשיקחו את השופר ויעשו תשובה
הקב"ה מכסה עליהם הלא תשובהמהנילעולם אפי' באמצע השנה ומה זה
כח השופרוריקא בזה אמנםידוע בש"סיומא בפ'יוהכ"פ בה'חלוקי כפרה
שהי' ר' מתיא בן חרש וכו' והלא קפ"ל דתשובה לבדה לא מהני רק
לביטול מ=ע אבל מעבירת ל"ת ולמעלה עבירות המורות לא יכופר
בתשובה לבדה ,ויש חמורותשאין מכפר אלא וכו' שנא' אםיכופרעון הזה
עד תמותון כדאמרי' שם ע"כ הסגולה לזה היא התשובה במסירת הנפש
דמס"נ בצירוף התשובה הרי היא כאלו פנים חדשות באו לכאן והרי הוא
היום כקטן שנולד וכמ"ש אא"ז הקדוש זצללה"ה בבניתישכר ,ובזהי"ל
דברי הפסיקתא הנ' כשנטלו השופר לתקוע (שהוא תשובה במס"נ להאדם
מוציא רוח ממנו לתוך השופר כנ"ל רומז לבחי' הולך ולא ישוב) חדשו
מעשיכם יעשו תשובה ואז אפי' יש בידכם כמה עבירות(היינו מעבירות
שצריכין לד" חלוקי כפרה כנ"ל) אני מכסה עליהם ,דהיינו אף שלא
נתקחמו הד' חלוקי כפרה לא יהי' כח בהסט"א לשלוט בהמצות ומע"ס
שעושין שלא נהי' בבחי'נירו לכםניר ואל תזרעו אל הקוצים ח"ו ,כמ"ש
בראשונים בראויית חכמה ובשאר ספרי מוסר הקדוחים ע"ד התורה
והמצות ומע"ט שעושים קודם שתקנו שח=ו הולכים לס=א ,וע"י התשובה
בכונת מס"נ בעת השופר נזכה לתקןוילכו התורה והמצות למקור הקדושה
לנ"רל-פניו ית"ר ונפסע לנצחים בכלעניני' במהרה דדן בכלל ישראל.

תפארת גנים ,דרשניםיר"ם

אפר ער"ה חאחרון קודם תקשש

חיים ושיום ,מראשית
(ג) אמנם כמה גדול כחו של רמבעה"נ שאומרים אלהא המאירענינא

(כדאי' בע"ז) בנתינת צדקת רמבעה"נכתיקוןרבותינוזי"ע ,תהו התנא ר"מ

פדהמשיוט

קכג

שבת שוגה

זכור ימותעולםבינו שנות דור ודור (דברים לב,זיויתכי
יחשבו העולם במעותכיבין האב לבנו בע"כצריך בדרך העולם
היכרוחילוק בהתנהגות התורה והמצותאו מנהם ישראל,כיהבן
יקל יותר מעם עכ"פ,וע"זצווחכי אםהי'כן בדורות הראשונים,

הלא במותנוישלנו רק רגע (כלהיום) מצות עשה ול"ת,ובתוכם
הרבת מצות ול"ת שכמעםאינםשכיחים ובפרס אצל כ"א ,נמצא
ן האבלבנואפ" במצוהא' בלבדויחסרבנואו
אםהייחילוקבי
שיקל בה,ולפי רוב הדורות נמצא שלאהיו נשארשרידופליםח"ו
מקיום המצות כלל אצל ישראל ,אלא ודאי שבדורות הראשונים

החנהנהבלבדורותםזהאחרזההבניםבמואבותם(ולפעמיםעוד
הוסב הדור שלאחריו ע" בנו שיש לו מוח מוב יותר מאביו

וכשאביומנדלו לתורה הוא ת"ח משא"כאביוהנם שנתגדל לתורה
לאהי'לו לב לקבלכ"כ,וכמאמרםז"ל במדרש אלףנכנסולביהמ"ד
וכו' יוצא א' להוראה ,ומאן דרחים רבק הזויין לי במן רבק
סתם ,ור"מ ס"ל (בקידושין לו ע"א)דבין כך וכץ כך גםבאיןעושי'רצונו
ועל מקום נקראים בנים ,וזהוכמיסד הפחסן בסליחות(ליום ג')ביןכך וכץ
כך קרויים לך בנים בע"כ כקרטתל ר"מ (וזהוהי'רגיל הקדוש א"ארבינו
פנחס מקארעץ זי"ע לומר נוסח זהבין כךוכו'בניגון התעוררות לעתרצון
בכל השנה למליצת זכות בעד כ"י כמ"ש בס' מדרש פנחס) ,והחנו ע"י
רמבעה"נ ושיטתו ,ירחםעלינו הש"יבימייחדוא שלים ואסרו חג וש"ק גם
כשלאתיקנו כראויכימים הנוראיםלהיותעושיםרצונו של מקום ,מ"מכין
כךובין כך קרחים לך בנים ,ואב שמחל עלכבודוכבודו מחול ,ע"כירחם
עלנו אב הרחמן ית"ש בשנת גאולה וישועה ב"ב.
וגם כמו שנדפס כבר בד"ת (מהדורא קמא אות ט') בשם הקדוש א"א
בעל עט"צ זי"ע ,מה שהמציאכי צדקת רבמעה"נ מועיל אפי' כנגד הרוב,
כיון דר"מ חחש למיעוטא ,ע"כ אפי' ברוב עונות ומיעוטזכיותיגן עלינו
כח זכותו ושיטתו ,לחוש למיעוט בצדקתו ,לחיוהנו כיום הזה לאיוש"ט,
ובכל מילי דמיטב ,וביאגצב"ב בכ"י.

חיים ושיום פ' ראשית

קפד

פדהבשיום

כדאמרי' בפ"ב דשבת) רקחדשים מקרובבאודור תהפוכותלהפוך
הדת מדור לדור בפעם א' ולהמיר מסוה הבושה מעלפניהם,וז"ש
(דברים לב,ז)זכורימותעולםבינו שנות דורודור ואםהי'חילוק
ביניהם רק במצוה קלה כנד לא הי' נשאר זכר מקיום התורה
והמצות ח"ו ,ואעפ"כ אנו רואין ישראל קדושים שומרים התורה
והמצוות הממורהלנו מאבותינו ואבות אבותינו,היינו שאלאביך
ויגדך זקנך ויאמרו לךכי האב הוא כמווקינווכן הבן אחריובלי
שינוי כנ"ל ,כל הי' מעולם עד דור תהפוכות הזה ה' ישמרנו.ד.
חיץ ושיוד ,תולדות

(ד) במד"ר ואלה תולדות יצחק בל אברהם גיליגיל אבי צדיקויולד
חכם ישמח בוגילה אחרגילהוכוי,י"ל ע"ד מוסראחרי אשראנורואים
החינוך נעריםוגידולבנים אצלעשירי עמנוכייקימווישמןישורוןויבעט.
אמנם הבעיטה לא ניכר (בהרבה מהם) בעצמם רק בגידול בניהם
והתנהגותם יוכיח מה המה אבותיהם כדאמרי' במס' סנהדרין (נ"ב ע"א)
כמאןקרינן אפי' לרשיעא בר צדיקא רשיעא בר רשיעא כהאי קרא שנא' את
י אכוה עח"ש,
אבי' היא מחללת וכדאמרינן בסוף סוכה שותא דינוקא ב
נוכאשר הגיד פ"א הגה"ק מהר"ש זצללה"ה נהנ"ל] שלמה ,עחן אות ד'].
זי"לכי באמת כ"פבין האבלבן שיש עודעליו מסוה הבושת
ויפי"
לא יכירו גם עתה רק הפרש מעט כל דהו לפעמים במלבושיהם או
במנהגים של ישראל אמנם בגידול בניו איך יגדלו זה הבן החנו בדור
השלישי אזיהי' כבר הפרשניכר לכלכי אם בנו כדנה (לגריעותא) רק מעט
מאביו ובנו שינה עוד מעט ,ושניהם יחד ה"ז נראה לעינים כבר ורק בזה
יוכר אםקיים הבן שאל אביךויגדך שלא לגרוע מדרכיאבותיו מאומה אם
גם בנוינהיג שלא לגרוע מדרכיו ונמצאניכרבבן בנו מהוזקנו וז"ש ואלה
תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק וידוע דקדוק המפרשי'
דהוול"ל תולדות יצחק יעקב ולדרכנוי"לדהיינומכןכנו שהואיעקכניכר
איך אברהם הוליד את יצחק (הוליד לשון הדרכה לבנו תולדותיהם של
צדיקים מע"ס) וז"ש המד"רגיליגיל אבי צדיקויולד (בנו) חכם ישמת בו
(החנובן בנו ,ואז הוא) גילה אחרי גילה (לשמחת זקנו נתברר שהואגילה
אחרגילה בבנוובן בנו כנז') וז"ש המד"ר שם עטרתזקניםבניבניםהיינו

פדהבשיום

קפה

י תשובה
עשרתיפ

ביום י"ג מדות שאנו אומרים כמנהגזקניט הקדושמדינוב
זצללה"ההוידוי הגדול בצבור ,ולאחר דברי התעוררות התשובה
נאמר שם"והרינוהיום כגרשנתגייר וכקמןשנולד".והנהישלומר
(ע"ד(ישעי'עג,כו) ספר אתהלמען תצדק)עפ"ינימוסיודיני תוה"ק
לזכותבימים האלו ,כדאיתא בחו"מ(סי' צ"ו) דקמן התובע לגדול
נזקקיןלדינו ,אבל אם הגדול תובע את הקמןאין מזדקקיןלדינו
וזהו י"ל המעלה בזה שאנו נעשים "כקמן שנולד" שאנו יכולים
בימים האלו(בכחי'קטני"ם) לתבוע שכר המצותופירותיהןבעוה"ז
וגם כל השפעות מובות הנצרכים לכל בר ישראלבניחייומזוני
רויחיונזקקיןלנו לשמוע בקשתינו ,אבל ממהשאנונתבעים ממדת
הדיןעלהעבירותהויכגדולתובע מקמןולאיזדקקועפ"י התורה
כנילן.
שניכר בזקנו ע"יבן בנו הוא עטרתזקנים שהדריך לאביו הואבן הזקן הנז'

בדרך הטוב כראוי.

חיים ושיום פ' תולדות

(ה 4וזה נ"ל ע"ד המתני' באבות הפנקס פתוחה והיד כותבת וכו'וכן

אדם כו ,וסח,

כל מעשיך כספר נכתבים ,וכפיוט ונתנה תוקף וחותם יד כל
בפ"ב דחגיגה שמא יאמר אדם מי מעידבי וכו' וחכ"א אבריו של אדם
מעידין בו שנא' ואתם עדי עיי"ש ,והנה איתא בש"ס כתובות (י"ח ע"ב)
העדים שאמרו כתבידינו הוא זה אבל קטנים החנופסולי עדותהיינוהרי
אלו נאמנים ,א"כ ממילא שאם היינו עד עתה קטנים ופסולי עדות אזאין
מועיל מה שחתמנו עד עתה על השטר ועפ"י משפטי התורה לא מהני
עדותנו כזה ,כן נלע"ד לומר כדי להצדיק עם קדוש ישראל גם עפ"י

משפטי הדין בימים הנוראים האלו לטובה.
תפארת בנים יעשרת ימי תשובה

קרו

פדה בשלום

יום קור
דרשת כץ נדרי

(שמות ץ' ח 4ובהעלות אהרן את הנרות בין הערביים
(היינוכי אהרן הכהן הגדול בעת נכנס ביוהכ"פ לפני ולפנים אז

העלה נשמות ישראל וכפר בעדו בעד ביתו ובעד כל קהל ישראל
והעיקרכי בהעלות נפשם דבק לבם ונשמותם בתשובה שלימה
שלא ישובו לכסלה ולהיות דבוק בחי העולמים ית"ש בתורתו
ועבודתו,וז"ש) ובהעלות אהרן את הנרו"ת (אלו נשמות ישראל נר
ה' נשמת אדם) בי" 7הערבי"ם (היינו ביוה"כ שהוא מער"ב ע"ד
ער"ב) יקמירנה קמרת תמיד לפני ה' לדורותיכם (שקשר נפשם
לשורשן בחד קמור"א וז"שיקמירנ"ה קם"רת תמיד שישארוקיים
בתשובה לפני ה' לדורותיכם) ,אבל אנחנו בדורותינו,מי יעמוד
בעדנו ,בחשכות הלז ואין מפגיע בעדנו ,והריעונו לנפשנו ,ברוב
עוננו.ומייחזירנו לשורש הקדושה להעלותנפשותינו מבור שחת,
אוי נא לנוכי חמאנו ,רק כחו וזכותו של אהרן הכהן אשר רמוז
יקמירנה וכו' לדורותיכ"ם יעמוד נם בדורנו ונשוב אל ה' באמת
בכל לב וכו'*.

וטפר וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה(ביום הכפורים)
מדם חטאת הכפורים אחת בשנה יכפרעליו לדורותיכם קודש
קדשים הוא לה' (שמות ל' י)ובהעלות אהרן את הנרו"ת נשמות
ישראלביןהערבי"םשניערביםמער"בעדער"בוגר הואיוה"כוכו'
עיי"ש)עלקרנותיו (הוא מדות בס אדם לכלקרן ומדהשישלו
מכל צד) אחת בשנה(ביוה"כ וכפשומו) מד"ם (ר"ת מ'חשבה ד'בור
מ'עשה שיקבלו בנץ עליהם לתקן לטובה וזהו יהי') חטא"ת
הכפורי"ם (כפורי"ם על החטאי"ם) אחת בשנה(ביוה"כ)יכפרעליו

*שער יששכר פריפרי

חדש תשרי פאפר יופ הקדוש אות ד

פדה בשלום

קנז

לדורותיכם (נם בזמה"ז ,למהר נפשינו ,להיות) קדש קדשים הוא
לה'1.

על משכבי בלילות בקשתי את שאהבהנפשי .הנה במותנו
המרבעונותינו אם נסתמושערי תפלהבפניאיש מישראלח"והוא
רק בשבילעוןפגם הברית,ועי"ז הרחקת ממנובעוננוונםכיאזעק
ואשועוכו' מרוב ההסתרפנים,וז"ש (שה"ש ט)על משכביבלילות
(על חמאזה של משכבי בלילותואלוהנצוציןדאזלי למננאחלילה,
עי"ז) בקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו (נם שבקשתיו ית"ש
בתפלות ותחנונים ,אבל בקשתיו ולא מצאתיו כי הסתיר פתו
כביכולוהעיקר בשבילעוןזהכנודע בםה"ק) [והואע"י] אקומה נא
אםובבה בעיר בשווקים וברחובות (היינו ההרהורים ר"ל אשר
רואין בשווקים וברחובות.ועי"ז) בקשתי את שאהבהנפשיבקשתיו
ולא מצאתיוז.
(ר4ובענין שכתבנו (ר"ת מד"ם) מ'חשבה דבור מ'עשה ,הנה מבואר
בכהאריז"ל בכונת הקפות הו"ר עם הלולב (וכן בכונת קידושלליל שבת)
שהוא בחי' אד"ם דבו"ר מעש"ה עח"ש ,הגם שכ' שם דבחי' אדם היינו
האדם המקיף עם הלולב וכו' ,ולא זכיתי להבין דא"כ החנו הך "מעשה"
דרק עא האדם נעשית מעש"ה ההקפה ולמה חשבו שם אד"ם ומעש"ה
לשנים ,ולולא דמסתפינא הוי אמינא גם באופן זה שם דאדם היינו

המחשבה כדדרשינן (בשבועות כ"ו ).בשבועה פרט לאנוס שלבו אנסו
וטעה במחשבתו כי הני תרי תלמידי דר' כהנא מר משתבע וכו' ,וא"כ
אד"ם הוא המחשב"ה ,והדבו"ר הוא אמירת הקפות ובקשות כמ"ש שם
נן8עה"כ .והמעש"ה הוא ההקפה וע"כהוי מחשכ"ה דכו"ר מעש"הכנז'.
שער יששכר מאפר יום הקדוש אות ס'
(ז 4ולפענ"דיש להוסיך בזה המשך הכ' [להלן]מצאוני השומרים (הם
הסנטרי דמתא הפקידים,כשומרים של העכו"ם המושלים עלינו בעוה"ר
וכדאי' במד"ראליןנטורי קרתא בתמי'אליןמחריביקרתא)הסובביםבעיר
[בשביל חטא הנ"ל כנז'] הכוני פצעוני נשאו אתרדידי מעלי וגו'(דהיינו
חבלי משיח אלו כאשר אנו רואין וכמו שנבאו חכז"ל כרוח קדשים כגמ'

פדה בששם

קפח

התנא באבות (פ"ב מט"ו) אמר היום קצר והמלאכה מרובה
ופועלים עצלים ובעל הבית דוחק,ורמוזהיום קצר (הוא מתםיו"ם
מימיםמיוחםיו"םהכפורים,ונקרא המם' מתםיום"א כמ"שבבני"ש,
כי לפי ערך שיש הרבה לתקן נפשותינועל רובעוננוהיום קצר
הוא רק מערבעד ערב) והמלאכה מרובה (לתקן ולשוב ולהתפלל
כנ"ל ,אמנם אם)הפועליםעצלים (לתקן,רק מקלוינידלוכייוהכ"פ
מכפר ממילא,אז) ובעה"ב דוחק (הוא בעלהביתית"ש[כמושהפי'
במשנה] דוחק כם"ש בזוה"ק האי אעא דלא מליק נהורא שפיר
בטשיןבי'עד דמליק נהורא כדקא יאות),עלכן באהעלינו הצרה
הזאת באריכות הגלות המר וצרות צרורות פרטיות וכלליות מכל
צד ,ה' וצילנו ויעורנו לתקן ב"ב ונזכה לשנת גאולה וישועה..

שקחת את כסףהכיפורים מאת בנא ונתת אותועלעבודת
אהל מועד,והי'לבני ישראל לזכרוןלפני ה' לכפרעל נפשותיכם,
י"לעפ"י מש"כ במפה"קפי' [הפסוק] דנודע מ"ש בתיזוה"ק דבאין
ביומא דכפורא לביהכ"נוצווחיןככלבין הב לנאחיי הב לנא מזונא

הבלנא מליחה,
י מה שמבקשיםמליחתעונות אםהוא לטובת
כ
עצמו שלא יענש בעונותיו אין זה מדרנה טובה ,רק צריך לכוין
בבקשת מחילת עונותיו בפרט ביום הזה דכל זמן שאין ישראל
עושים תשובה הם מעכבים הגאולהובניןביהם"ק,לכן מבקש מאת
הש"י שיכפר לועונותיוכדישעי"זיבנה ביהם"ק,וזהופי' ולקחת
את כמף (הוא לשון תשוקה כמו נכסוף נכספתיהיינו אותו החשק
והתשוקה) הכפורים (לכפרתעונותיך) ונתת אותועל עבודת אהל
מועד (בשביל אוהל מועדשיחזורבניןביהם"ק למקומה)ע"כועד"ז
יש להוסיף שזהו שמיים הקראוהי'לבני ישראל לזכרון לפני ה'
לכפר על נפשותיכםהיינו שאם האדםיתכוין בבקשת מחילהעל
עונותיו רקלמען שמו יתברך,יזכורהש"י לטובה לעומתזה "לכפר
י תשא את ראש בנץ
על נפשותיכם" שלא יסבלו עונש ח"ו,וז"שכ
לפקודיהם,היינו שיעשו תשובהויבואולידי נשיאת ראש (משא"כ
* שם חות

ח

פדה בשלום

ק5פ

החוטא הוא הולך שחוח וכמ"ש האוה"ח הק' 4למקודיהם (היים
החמאים פקודה הוא לשון חסרט וחמא)וטענואיש כופרנפשו לה'
בפקוד אותם (היינו הכפרה על העונות שיכפרו על נפשם עי
התשובה יתם אותם לה'דייקא,והיינו שלאיכוונו בתשובתםכדי
להציל נפשםמעונש רקשתהי'למען השץ,ואזמבסיח הכתובןולא
יהי' בהם ננף כפקוד אותם (שלא יענשו על העבירות שעשורן.

ובזוה"קכיכןיהי'בגזירות והכאות ממש ר"ל בסב"נמהנכרים ,וכ"זעיכוב
הגאולה והצרות האלו בשביל שלא נתקן עק הלז שצריכק מקבץ "נדחי
עמו ישראל" וכמבואר בהאריז"ל ,וכמו על משכבי בלילות וגו' כנ"ל) ה'
יעורנו להקן בכ"א.
וער יששכר מאמר יוק הקדוש אות ה

(ח4יזהוי"ל משאה"צסי אלכמוךנושאכוןועוברעלפוצעלשארית
נחלתו ,ואמרו חז"ל (בש"ס ר"ה דףי"ז)למי שמשים עצמוכשיריים ועיט
שכל תשובחואינו בשביל עצמו ועושה עצמובשיריים וטפל,והעילויששל
התשובה הוא למען שמוית' לזה הש"ינהמאעון ועובר עלפשע.וזהוישל
שאנו אומרים כתחם לא למעננו אלא למעקי פעל ואל תשחית את זכר
שאריהם והנצו מה
פבקסץס בתחנון למחילה ולסליחה על
י
י
ע
צ
ו
פ
י
א
ש
יעזור הש"י רק למענו ולא למעפץ ואל תשחית את זכר שחריתנ"ו ,התנו
מה שאנומשימים
כשירפ"פ כנ"ל .וז"שכיביום הזה יכפרעליכם
י
י
מ
צ
ע
ו
ב
י
ש
ת
ז
א
כאשר
א
ל
ם
ב
ג
ע
מ
ל
חטאתכם
ל
לטהר אחבט מכ
(אך
יה" כרי
שלא תענשו על עושתיכם רק)לפני ה' תטהרו (במה שפגמתם וחטאתםנגד
שמו הגדול והמרא ולתקן ולהרבות כבוד שמים עא התשובה כנקםיעז
יגפר עליכם הש"י שלא תענשו ח"ו ולטובתכם כנ"ל.
ם כיצור
ה82ארת גניםייו

ק9

פדהמשיום
פוצות

פפפר פוס"ה במילואו כזה סמ"ך וי"ו כ"ף ה"א עולה

אברהמם

(פזבילקיט שמעוני (פ' אמור) איתא וז"ל וסוכה תהי' לצליומם כל
מי שמקיים מצות סוכה בעוה"ז הקב"ה נותן לו חלק לע"ל בסוכתה של
מדום שנאמר (תהלים ק"ת ח') אלקים דיבר בקדשווגו' אחלקה וגו' ועמק
סוכות אמדד מהו עמק סוכות זהו סוכתה של סדום שהיתה מסוככת בז'
אילנות שהם מסוככות זו על גב זו וכו' עכ"ל ,והוא הפלא ופלא ,וצוח
ואומר דרשוני ,ולחומר הנושאי"ל ע"ד דברי הרמ"ע מפאנוזצ"ל (במאמר
חקור דץ ,כמה פעמים) אשראין דברלריק חלילה וכלהמתנגדיםלקדודיה
לע"ל יבואו אל תוך הקדושה ויתהפכו לטובה כנודע דרכו בקודש .ושם
במאמר הנז' (חלק ה' ס"ה) כ' ת"ל אלמא בהנהגת העוה"באין רע כל
עיקר ועוד אמרו חכמיםאיןגיהנם לעתיד לבא הכונה על אורדידהדאיברי
בשני אבל חללה שנברא קודם העולם עתיד להתקדש בקדושת הגן כמו
שנז' ושם יה" מחול לצדיקים וכו' עכל"ה יעח"ש ביד יהודאכי המחול
וניעשה הקב"ה לצדיקים לא יהי' בצ"ע ממש אלא בחללה של גיהנם
שיתקדש לעתיד בקדושת ג"ע (ועח"ש מ"ש עה"כידיןבגויים מחץ ראש
וכו' בתיקת שורש הרע עייש"ה) ,והנהנודע מד' הזוה"קכייום א' דסוכות
הוא יומאדאזיל עם כולהויומין בחמ"ד מדת אברה"ם כנ"לוכן כל הכונות
בהסוכה ונענועים ,והנה נודע אשר רעת סדום וחטאתם שהיובזמן אברהם
את זה לעומת זה אברהם הי' מדת החס"ד ג"ח והכנסת אורחים בהפלגה
יחירה ,והם להיפך בהפלגה במדת האכזריות הנורא כנודע לזאת אמר ה'
במשפט סדום (בראקהתי"זי"ח) המכסהאני מאכרה"ם אשראני עושה,כי
הם ההיפך ממדתו וידיעת ההפכחם א' הוא ,ואולי יתכן שהוא יחזירם
ויצילם לחלק הטוב בתיקת הגמור ,ואברהם התאמץ בתפלה אולי יש
קדודנה אצלם עי"זיוכל לאחוז בם ולהפכן אצלו בתיקת ההפכי לטובה,
כאשר יהי' באמת לעתיד להפנות אליך כל רשעי ארץ ולאיהי' עוד רע
במציאות,כי יתהפך הכל לחסד גמור וסדו"ם מקור האכזריותיהי' לעומת
זה בגודל מדת החס"ד( ,וכד' העשרה מאמרותהנז' אשר הסעודה ומחולות

פדה בשלום

קיא

איוב הה קורא תנר על היסורים עד שהראו לו דפנות
הסוכה שתים כהלכתןושלישיתאפילו מפח,היינוכי הכשר סוכה
הוא ד מפחיםעלז' ונמצאכישנידפנותהואי"דטפחים,ושלישית
לע"ל יהי' במקום הגיהנם בתיקת ההפכי כנז') ,תהו י"ל בילקוט הנז'
דדריש על וסוכה תה" לצל יומ"ם (כמו דדריש בזוה"ק עה"כ יומ"ם יצוה
ה' חסדו ודחק בזה ג"כ תיבתיומ"םיהוא מדת חסד אברהם יומא דאזיל
עם כולהויומין בסוכו"ת) כלמי שמקחם מצות סוכה בעוה"ז הקב"הנותן
לו חלק בסוכתה של סדום (החנו בסוכה מלעתד ומחולות שיהי' ותיקון

ההפכי ובחי' סדום יהי' נתהפך למדת אברהם לצל יומ"ם יומא דאזיל עם

כולהו יומין ,תה שמפרש) ועמק סוכו"ת אמד"ד (דהחנו וסיעור סוכה ז'
טפחים על ז' ,ז"פ ז' מספר אמד"ד ,שהוא עומ"ק הסוכה פנימה באורכה

וברוחבה) ,וכידוע בכונות שהטפחים רומזים לספירות ,וזהויום הראשת
הוא ז"פו'עולה אמד"ד
דאזיל עם כולהוו'יומין מלבדהז'ימים
י
ת
ו
מ
צ
ע
ב
כנו'( ,וכעין שכ' הבעל עקידה ובבני"ש בענין סוכה שאמר דוד [תהלים
ל"ט] הנה טפחות נתתימי וגו' ,ח"ש) סוכתה של סדום שהיתה מסוככת
בז' אילנותזו על גבזו(איל"ן מספר סוכ"ה הוא הז'ימיםניסוכה כנגדז'
אילנות,ועיי' ברע"מ פ' אמור ,והמה הז' ספירותזועל גבזו) והבןכינכת
הוא בעהא בדרך רמז.
רמח עודכי אחלק"ה שכ"כ ועמק סוכות אמדד דאמרי' בסוכה
(דף מ"ח) נאמר בשניונסכיה וכו' מ"פיו"ד מ"םהריכאןמים רמזלניסוך
המי"ם מן התורה (בסוכו"ת) עכ"ל ,וכשנחלקו שכ"ם לשנים החצ" הוא
מספר מ"ם יו"ד מ"ם רמזניסוך המים בסוכות ,וגם ר"ת מכל הכ' (תהלים
ק"ח ,ח') א'לקים דיבר מקדשו א'עלחה א'חלקה שנכם ו'עמק ס'וכות
א'מדד בגי' שלו"ם רומז לסוכ"ה כמבואר ותיקונים אימא עילאה הוא
סוכת שלום דאתמר בה הנני נותן לו אתבריתי שלו"ם וכו',וכןבקרניים
סוד סוכה בלבן ושחור וכו' מספר לאו"ם עח"ש בדןידין ,ח"ש אלקים
דיבר בקדשן אעלוזה שיש שמחה לפניו ית"ש מניסוך המים (רמח
באחלק"ה שכ"ם כנ"ל) ושמחת בית התיאבה בסוכות.
והנה הסעודה בסוכה דלעתידיה" דוד משיח צדקנו המברך כשארז"ל
בפסחים (דף קי"ט) שיאמר דודאני אברךולי נאה לבדך ,ע"כ רמח סד"כ

וי"י

פדהמשיום

קלם

אפילו טפח היינו י"ח מפחים ,וז"ש שאיוב הי' קורא תגר על
הימורים עד שהראו לו מהמוכה רמז הדפנותדהיינוי"ק,כי השם
יקו"ק הוא רק במותי"קכייד על כסי"ק וא"כדיו לעבד להיות
כרבו כשארז"ל בפ' חלקואיךיחשוב אדםבצערו כאשריראה כמה
גדול צער השכינה ומותה וגודל החו"ה והחמרון כביכול למעלה.
ר"ת ס'עודתא ד'דוד מ'לכא ,וזהו שאמרו במדרש א"ר יצחק מצאתי דו"ד
עבדי היכן מצאתיו בסד"כ רומז כזה .ודו"ד שורשו מסד"כ כי נמשך זה
מבנות לוט כנודע .וגם שמעתי כזה ע"ד המדרשילקוט הנ"ל שלעת"לאני
מושיבו בסוכה של סד"כ התנו ר"ת ס'עודתא ד'דוד מ'לכא ,בעת יקום
סוכת דוד הנופלת במהרהדידן ועלידי דוד משיחנויבאהתיקון גמור ב"ב,
והסוכ"ה נקראת סוכת דוד כמבואר בזוה"ק תצוה ,וכ"כ בפע"ח (שער
הסוכות פ"ב) סוד הסוכ"ה בסוד דו"ד שהוא המלכו"ת ומהיסוד נמשך

למלכותיי"ש.

שער יששכר פאפרי חדש תשרי ,שאפרייפי

החג אות ד

) [ועפי"ז י"ל] ,מ"ש הפכו פניהם למערב ואמרו אנו לי"ק וכו',
(י
עפימ"ש לעיל (אות ב')כי גם בבתים הקודמים הי' עיקר התוחלתלתכלית
הנרצה בבית השלישי ב"ב ,אמנם קודם ביאת המשיח הוא החבליםוצירים

לכ"יולית נהורא אלא דנפקא מגו חשוכא בבחי' קדרותא דצפרא דמחשיך
עודיותר קודם שהאירהיום ,וכמ"ש (צפניהי"דז')והי' לעת ערביהי' אור
וז"ש כשהגיעו לסוער היוצא למזר"ח (זה הנסער לה' צדיקים יבואו בו,
תוחלתם רק למזרח השמש באור הגאולה) הפכופניהם למער"ב(כי על זה
ראו ההיפך התנו כמ"ש וראית את אחורי וגו' זה שהוא הערכו"ת

והחשכו"תבעקבתאדמשיחאקודםביאתג"ח,וז"שהפכופניהםלמער"ב
[שראו ברוה"ק כי שמחת בית השואבה שמשם שאבו רוה"ק] מה שיהי'

בימינו אלו ונתעצבו ויראו מאוד ,וחיזקו את לבם קצת) ואמרו אנו לי"ק
ולי"ק עיננו (עפ"י אאזמו"ר [הנ"ל] עיי"ש) ,שראו ואמרו אנולי"ק ועיננו
לי"ק ,וא"כדיו לעבדלהיותכרבוכנז',ובזה נתנחמו בהצרותוחבלימשיח
מה שראו אשר נסבול כעת בעוה"ר בתוךכךהאיר השחר של מלך המשיח
ב"ב,כי מי שמשתתף צערו בצער השכינה כביכול ,וכל מי שמתאבל על
ירושלים ומצטער זוכה ורואה בשמחתה כמשארתך ,ע"כ "בתוך כך"היינו

פדה משזום

קלג

ן קצת מובא בתפא"ב בשם הש"שש ,ע"ד
בשינוי ישו
המדרש פליאה הובאבבני (מאמר צלא דמהימנותא אותי"מ)איוב
הי' קורא תגר על הימורים עד שהראהו הקב"ה דפנות הסוכה
שתים כהלכתן ושלישית אפי' מפח,וי"ל דהנה אםיש לאדם ח"ו
איזהצערוחסרוןאזיזכור החסרוןהגדולשישכביכול בשמוהגדול
והקדוש ב"ה,כייד על כס ינק ,שנחמרו אותיות ההויש רקי"ק,
ויבקש רחמים על התכלית שיושלם החמרון ועי"ז ימלא השץ
חסרונו של האדם ,והנה פמקינן שיעור סוכה ז' מפחים ,על ד
מפחים א"כ מגיע לכל דופן ז' מפחים ,וא"כ כשיש ב' דפנות
כהלכתןהריי"ר טפחים ,ושלישיתאפי' טפח א',הרי מך הכל ט"ו
טפחים שהוא ממפרי"קוזהוי"ל כשהי'איובביסוריםוהי' חסר לו
רפואה ,הראה לו הקב"ה דפנות המוכה שתים כהלכן ושלישית
אפי' טפח לרמז לו על ממפרי"ק שנחמרו האותיותויה משמוית'
ושיבקשרחמיםעל החמרון בשמו הגדול כנדועי"שיושע גם הוא
.יאיב.

מתוך צרה ימציאם פדות ורוחה ונוכה לביאג"צ פתאום יבוא אורו ויבקע
שחרו בקרוב אכיה"ר ב"ב.
שער יששכר מאמרי חדש תשרי מאמריימי החג

יפי"ו

הוא צירוף כל השם הנכבד יקו"ק ע"י הסוכההיינו בז'

*חים וטפח א' הריי"ק ולפי הנ"לבדברינו הסוכה רומז לאותיות
על ז'
אפ
(יט
ו"ה הרי השם שלם ע"י הסוכה כן נזכה לראות בסוכת שלם ב"ב.

ועפי"דאאמויירהנ"לי"ל עה"כ לא המתים יהללויה ולא כליורדי
דומה ואנחנו נברך י"ק מעתה ועד עולם הללוי' ,עפי"ד הכלי יקר (פ'

תבוא) עמשאחו"ל (ב"ב דף ט' ע"ב)בציקה דהמפייסו לעני נתברך בי"א
ברכות דהיינו כשהוא מפחסו נתקיים המצות צדקה בשלימות ואז נשלמו
אותיות ו"ה להשם י"ק ע"כ נתברך בי"א ברכות שהוא בגי' ו"ה עח"ש

לדרכו ,ובזה י"ל לעניננו שהוא מכות שהסוכה רומז (בשיעור ב' דפנות
וטפח) לאותיות י"ק ,ע"כ אם נוהגים ג"כ צדקה בסבר פנים יפות שהוא
מכניס אורחים (דהוי בכלל המפחסו) לתוך הסוכה ובאכילן נתברך ג"כ

קיד

פדה בשלום

(פלכים א' י"א 4יירבעם יצא מירושלים וימצאו אתו אחי'
ףשילוני הנביא בדרך והוא מתכמה בשמלה חדשה ושניהם לדבם
בשדה .שהי'אזראוי למלוכה שלא חטאעדיין.,ובסנהדרין(דף ק"ב
ע"א) דחז"ל והוא מתכמה בשמלה חדשה שלא הי' בתורתו של
ירבעם שום דופי וי"א שחידש חידושי תורה שלא שמעתן אוזן
מעולם .וזהו י"ל וימצא אתו אחי' השילוני הנביא בדרך והוא
בי"א ברכות שהוא ו"ה ובהשלמתו לשם י"ק נתמלא השם הו"יב"ה .וז"ש
רוד המלך ע"ה פתחולי שערי ערק אבא בם אודה י"ק זה השער לה',
רבאופן זהיהי' השםהוי' בשלימות(ע"יהצדיקצדיקים) ,והנהידוע מש"ס
(ריש ע"ז) רלע"ל יבחון הש"י אותנו ואת אוה"ע בסוכה והם לא יוכלו
לעמור בנסיון ויבעטו בהסוכה ,וזהו י"ל לא המתים (רומז לאוה"ע ע"ר
רקיעים בחחהם קרויים מתים) יהללו י"ק (רמז לסוכה שהוא אותיות י"ק
כנ"ל ,הינו שהמה יבעטו ויצאו מהסוכה ,אבל) ואנחנו נברך י"ק מעתה
וער עולם (היינו עתה בחיים וגם לעה) כנ"ל.

(יב[ 4ויש לסמוך הדברים למש"כ עור בתפארתבנים לסוכות],ויעקב
נסע סכותה ויבן לו בית .י"ל בהקרם מה שאמרתי לבאר דברי המדרש
המובא בס' מאור עינים כל שמקים מצות סוכה נעשה שותף להקב"ה
במעשה בראוית .רהנה נודע שהסוכה רומזת לאותיות ו"ה כי השורש
להסוכה הוא יעקב כמ"ש בפרד"א כי סוכו"ת נגד יעק"ב וכמ"ש בטור,
ויעקב הוא עמודא ראמצעיתא ,ושיעור הכשר סוכה היא שתים כהלכתן
ושלישית אפי' טפח שהוא כמו תמונת אות ה' ,לכן אמר כל המקחת מצות
סוכה הוא מחזיר אותיות ו"ה לשמו ית' ונעשה שותף להקב"ה במעשה
כראשית .וי"ל בזה ג"כ בש"ס שבת (קי"ט ע"ב) כל האומר ויכולו בליל
שבה נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשיתכי ויכולו השמים ר"ת ו"ה
והוא משלים לשם הו"י' ב"ה שמתחיליןיום הששי כנודע ע"כ הוא שותף
בצירוף השם ב"ה ,וז"ש ויעקב נסע סכותהכי יעקביהוא אות ו' כנ"ל
צירף עמו את הסוכה שהוא אות ה' כנ"ל,ועי"זויבןלובי"ח הוא בנקבית
המקוה ב"ב שהנקרא כי"ח (כראמרי' בפסחים פ"ח ע"א) ושתלוי אם נתקן
להחזיר אותיות ו"ה למקומה כנודע.

תפארת בנים יזומות

פדהמשיום

קלה

םתכםה בשמלה חדשה ושמהם לבדם בשדה ,שעשהירבעם כח
המוכה מצדו מתכם"ה לשון םוכ"ה ,בשמל"ה בה' ב"פ דופ"ן עם
פפ'חשיעור הכשר מוכה שתים כהלכתןושלישיתאפי' פפח.ונם
כמבוארבבני יששכר בשם הקדחם ר"פ מקארעץזי-ע אשר םוכ"ה
בסוד המלבויים ושמהם לבדם בשדהיג
[כענין זה מדובר בנגער יששכר מאמר סוכת שלום אות ט' וז"ל]
וחגו(כיםג
*אותו חג לה' שכעתימים כשבה חקת עולם לדורותיכם כחודש
השביעי תחוגו אותו ,קשה סובא מה משמיענו הכ' בזה "בחדש השביעי
תחגו אותו" ,ואם בא לכפול ולומר זמן חג הסוכות הלא לאידענועדיין
אטה יום בחדש השבעני ואדרבא מזה יוכלו לטעות חלילה כיאין מעכב
היום בחדש כ"כ רק שיה" בחדש השביעי בלי הגבלת ישבע בדיוק,
והמקרא הזה צווח ואומר דרשוני וחיו ,וי"ל ע"ד שכתב הרמב"ם באגרת
תימן כאשר נענש ירבעם כן נבט עלעגלי הזהבכך נענשעל שביטל מצות
סוכה בסכות ,והחנו כמ"ש במלכים (א' י"ב) ויעשה ירבעם חג בחדש
השמיני בחמשה עשריום לחודש כחג אשר ביהודה וכו' בחדש אשר בוא
מלבו ויעש חג לבני גבראל ,ולהבק קצתהענין מה זה חשב ירבעם לפי
שיטתו אשר חפץ לעשות מה זה עשה סוכות בט"ו מרחשוון דוקא(וגודל
כחו נודע אשר ארז"ל בסנהדרין בפ' חלק שאמרלו הקב"ה חזור בךואני
ואתהוכןישינטייל בנ"ע ,והוא לא רצהעויהי'כןישי כראש ממנו) .אולם
ענין חדש מרחשוון אשר אז יה" בנין הבית לעתיד כנודע מהפסיקתא
(מובא בבני"ש במאמר חדש מרחשוון) לאשר בנין הבית שבנה שלמה

נשלם במרחשוון ועפ"י רוה"ק לא חנכו שלמה עד תשרי ,והי' מרחשוון
מתבנכם וכו' ובכית שני בכסלו ,והבטיח הקב"ה לשלם שכרו בבנין בית
השלישי ב"ב עכ"ד המדרש .וזהו ה" טעות ירבעם בן נבט שמרד במלך
שלמה והנה ראה וידע כח מלכות בית דוד מחג הסוכות כיהוא רומז
להקמת סוכת דוד הנופלת ,וכן בפע"ח (ושער הסוכות פ"ב) סוד הסוכה
מכל מלמדי השכלתיכיעדותיך זרחהלי (תהלים קי"ט צ"ט) בסו"ד דו"ד
ויהוא בת" מלכות ומהיסוד נמשך למלכו"ת דו"ד עח"ש וע"כ חשב
מחשבות להרוס כח מלכותבית דוד והמשכה שלהם מהסוכה בחג הסוכות
ע"כ נתחכם בטעותו בדדך חדש לעשות החג בחדש חשוון בט"ו לחודש

קלו
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פוצות שחל בשבת
ישפתו נמלכותך שומרי שבתוקראיענג .דהנה הד'מינים

המה לשמחה כמ"ש (ויקרא כ"ד ,מ"ד) ולקחתם לכםוכו' ושמחתם
לפני ה' אלקיכםכי בהאריז"ל דנענועים לששה קצוות הכונה הוא
שהדעתישפיע חסד לז"א והז"אישפיע למלכות ולזהמנענעים נגד
הלב להשפיע למלכות שהוא לב כנודע .והנה בשבת קודש שאין
לנו הנענועים בלולב ,אמנם הלב שהואבחי' מלכותיש לנו ,ואט
מקיימין להמליך את הש"י בששה קצוות בשעת ק"ש בתיבת אחד
וכמ"ש בש"ע סי' ס"אםעי'ז' שיש נוהגין להטות ולנענע הראפר
ו לד' רוחות למעלה ולמטה (שהם ף
בעת אמירת אחד לכונה ז
קצוות) ,והנה אחז"ל בשבת (דףי' ע"ב) מתנה טובהישלי בבית
שמה לך והודיעם שנאמר
גנזיואני מבקש ליתנה לישראלם
(שמות ל"א) לדע"תכיאני ה' מקדשכם ,וגם אחז"ל בשבת (קי'ח
ע"א) כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים שנאמר
(ישעי'ניח) והאכלתיך נחלתיעקבאביךוע"יענג שבתיבעלכנם"י
טובה של יעק"ב ,ומזהדע"יענג שבת שנקרא דע"ת (לדעתכיאני
ה' מקדשכם כנז')יגיע טובה מבחי'יעקב שהוא ז"א לכנם"י שהוא
מלכות,והרי בזה דענג שבת נעשה דוגמתהנענועים של הד'מינים
מבחי' מדע"ת לבחי' ז"א ומשם למלכו"ת כנד וזהו י"ל ישמחו
במלכותך שישמח"ו (בשבת) בחי' ושמחתם לפני ה' אלקיכם רק
לאשר ההדש מרחשוון נתבייש ע"י שלמ"ה המל"ך אז כהבנותו הכית
ראשון כנ"ל מהמדרש ,וירבעם חשב עתה לעשות תיקון הגמור מחדש
ויתוקן החודש מרחשון ,ע"כ עשה חג הסוכות בחדש מרחשוון לפייס
ולתקן החודש הלו ,וגם חשב לבטל וליקח המשכת הסוכה בחג הסוכות
לבחי' דוד כנ"ל מפע"ח ,ע"כ עקרו מומנו בתשרייען שהוא החדש של
חינוך ביהמ"ק של שלמה המלך כנ"ל,וזהו שמספר הכתוב דרכו (בטעות)
שערוה חג הסוכות בחדש מרחשוון אשר בדה מלבו.
שער יששכר מאמרי חדש תשרי ,מאמר סוכת שלום אות ט

פדהמשיום

קיז

הל"ב בלבד שנקרא בחי' מלכות שאין לנו הד'מינים בשבת רק
הלב בלבד כנד .ישמח בהלב בלבד כמו בהד'מינים שנא' בהם
עלנו
ושמחתם וכר,וביאראיךיהי'זהע"יוקוראיענגענ"ג שבתיני
הארת טובה זו מבחי' ז"א מן הדע"ת כאמור .וגם ע'ם מ'קדשי
ש'ביעי ר"ת שמ"ע בק"ש שאנו ממליכין הש"י בששה קצוות.יי*
(יד* 4הנה היום ההוא שחל בשבתמקיימין אז מצות סוכה אבללולבאינו
ניטל -בשבת ,ובע"ככי ש"ק בעצמותו בקדושת היום משלים מה שצריך לעשות
בעבודתנו בלולב ע"י הנענועים ,להשלים ביום ההוא בכונתו בתיקון הנוקבא מה
שצדיכם להמשיך החסדיט דבר יום כיומו( ,כאשר כע"כ הוא כן כר"ה שחל
בשבת בכונת השופר וכיוצא ,ואין אתנו יודע עד מה כי לא גילה לנו מרן
האריז"ל כלל איך יושלם זה כשחל בשבת ,וכבר כ' מזה בספרי המקובלים
האחרונים מתלמידי מהר"ש שרעבי זצ"ל אם לכוין הכונות של תק"ש בשבת
וכיוצא[.ועיי' במאמרמאזנים למשפט אות נ"ד-ס'] ,ועכ"פ כנראה מספריתלמידי
מרן הבעש"טז"ל שזה נעשהממילא בכח קדושת השבת).וי"לכיוםהזה שהוא
חל בשבתיום ג' מדת יעק"ב .והנה רמוז 'אם 'תשיב 'משבת (ר"ת אמ"ת מדת
יעקב) רגלך עשות חפציך ביום קדשי (החנו שלא תעשה גם מעשי המצות בשבת
שיש בהם גזירת חכז"ל שמא יעבירנו ,והוא שמירת הרגל שלא יעביר מר"ה
לרה"י וכיוצא) וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד (אזיכולין להשלים הכונות
והתיקונים כנ"ל ע"י עונג שבת ,ויהי' נעשה ממילא אלו התיקונים הצריכים
למעשי המצוה בימות החול ,ובשבת תשיב מהם רגליך) וכבדתו וכו' אז תתענג
על ה' והרכבתיך נחלת יעק"ב אביך וכו' (דרז"ל בשבת דף קי"ח כל המענג את
השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים משום שנאמר (ישעי' נ"ח) והאכלתיך נחלת
יעק"כ אביך וכו' (דרז"ל כשכת דף קי"ח כל המענג את השכת נודרים לו נחלה
' נ"ח)והאכלתיך חלת יעק"באביך וביעק"ב נא'
בלי מצרים ,משום שנאמר(יויעי
(בראשית כ"ח ,י"ד) ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה וכו') ,ופרצתימה וקדמה
צפונה ונגבה וכו') ,והיינו שהוא נמשך לכל הקצוות ,דכיון שנותן לו הכח לכל
ארבע קצוות הארץ,ויש לו מתהום ארעא עד רום רקיע כדרך שמקנין ארץ ושדה,
וא"כ ממילא הם כל הששה קצוות ,וזהר רומז להנענועים עם הד'מינים לששה
קצוות בסודם ,וע"י קדושת ענג שבת נותנים לו נחלת יעק"ב (ושהוא ז"א בעל
שקמה קצוות ,ומנענעים כן בהלולב לכל הו' קצוות) נחלה בלי מצרים כנז',

קיח

פדהבשיום
הושענא רצה

יא

ההא כהנתכפונדקית,רגילהיהלומר מדוע לא תהא
כהנתכפונקדיתחשיךמקויים הבחירהשניתןלנו אםרואיןההיפך
ח"ו דרךרשעים צלחהויר"אומאמיניםעניים ומדוכאים ושפלים.יד
הושענא למען אמת"ך( .האמת שלך)כי האם"ת לאמת"ו
יתגלהשיראוכי אם"ת אשרי איששישמעלמצותיך וכףולעומתו
להיפך,וע"ז נבקש שיתגלה יותר מקודם זה ולא יתאחר,כי זאת
חו"ה ומות השכינה כביכול כנודע.טו
היתה באוחר"י

עי"

משלים עא עע שבת וקדושהו מהשצריכין לעבודבהנענועיםביום ההוא כשוחל
בחול.

י החג
שער יששכר פאפרי חודש תשרי ,שאפריפ

(יד)
המשנה (יבמות קכב ,א) ר' עקיבא אומר לאמשיאין אשה
על פי אקוה ,אמרו לו מעשה בבנילוי וחלה אחד מהם בדרך והביאוהו
בפנדק ,ובחזרתם אמרו לפנדקית איה חברנו אמרה להם מת וקברתיו
והישוא את אשתו אמרולו ולא תהא כהנתכפנדקית(.ופירוש רע"ב כלומר
כהנות מיחסות לא תהא נאמנת כפנדקית גמה ,כהמיה ,ואם האמינו
הפנדקית גףה כש"כ שיאמינו באשה ישראלית).
פעם אחת הזכיר זאת בשמו רכינו הק' בעל מנחת אלעזר זי"ע
בהושענא רבה בעת שאמר ההשענ"א כי"ח הבחיר"ה ,תייק בלשת בי"ח,
החנוכני ביתו (אף לבית שמחריביו בדוכו) ,הלא ישאלו בניו או בנותיו
אם אתה אבינו לא הוכל לכלכלנו כשנלך בדרך אבוהינו הלא בע"כ נלך
לאמעריקע ,או במדינתינו בדרך שמחללים ש"ק ואז טוב לנו בפרנסה
וכבוד .ע"כ אנו צויקים הושענא בי"ת הבחירה ,להיות כל איש שורר
בבית"ו להראות כי הבחירה היא חפשית ,וכי גם ההולך בדרכי אבות
מתפרנס בכבוד ולא יחסר כל טוב.

זי

שער יששכר תאפרי חדש תשרי מאפר ישע רב אות ח"ז
(סו) תהו י"ל משאחז"ל בנדרים (דף פ"א ע"א)מפני מהאיןמצויין

פדה בשלום

קיט

הושענא למען בריתך עפי"ד התום' בשבת כי נם לס"ד
תמה זכות אבות אבל ברי"ת אבות לא תמה,וז"שלמעןבריתרט.
ת"ח לצאת ת"ח מבכהן וכו' רבינא אמר מפני שלא ברכו בתורה תחלה
וצריכין להבין למה נקט שלא ברכו בתורה תחלה דחקא ומשמע שלאחרי
קריאתן בתורה ברכו אולם לפי דרכנו בעה"ייובןכי הדרך ת"ח ממונה על
הצבור רוצה ללמוד את בנו ג"כ כדי להמציא לו פרנסתו ושיהי' אח"כ
ממלא מקומו אמנם לא זו הדרך וכנ"ל וז"ש על שלא ברכו בתורה תחלה
(ברכה הא'היינו כשהוא בתחלתלימודו שח"ל רק לשמה הגם שלא נתקחם
ההבטחה בבחי' "תורת אמת" כנ"ל וגם ללמוד מתוךיסורים וטיררות כנ"ל
והמה רוצים במטרת כונתם רק בברכה [הב'] האחרונה להיות בבת" "תורת
אמת" כשנהגלה כבר טובה ושכרה כברכנז'קשיםרוציםמידלמען הקבלת
שכד ולהיות ממלא מקומו) ולאשר לא ברכו בתורה תחלה (בכונת הברכה
הא' שהוא תורת"ו ית"ש לבד) ,ע"כ הוא להם מרה כעד מדהשאיןבניהם
ת"ח למלאות מקומם ,וע"כ העיקר לקבל התוה"ק ללמוד מאהבה שהוא
תורתו ית"ש כנז' ,וז"ש ברוך אלקינו שבראנו לכבודווהבדילנומן התועים
(עוד קודם שנתקחם) ונתן לנו "תורת אמת" עעהו עיקר הנסיון במה
שנלמוד ונשמור ונקחם התורה גם עוד טרם קיום ית"ש הבטחתו ושכרה
של תורה בבחי' "תורת אמת" כנ"ל ,וגם חח עולם נטע בתוכנו כנז' ועכ"ז
הבדילנו מן התועים המפתים בעצת היצ"ר ועל זה צריכין להודות ית"ש
שהצילנו מדרך שקר כנז'.
שער יששטר שאטרי חטט פיק ,טאטר חג העיטורים אות סו

(פ 0ריש להסביר הענין בדרך מוחל לבני הכפרים הרבה בעלי בתים שהיו
בטוחים .ומובטחים על סעקאראציאן געזעלשאפט לשלם להם הפסדם בעת
השריפה ועל זה סמכו ולא הביאו כראוי מים לכבות האשכי הלא ישלמו להם
.בלאו הכי מהסעקארעציאן ונשרף הכל ואחר כך באו להאגענט מהסעקאראציאן
לשלם להם והנה נודע להם לאסונם ודאבון לבבם כי זמן הפרעון ובטחך של
החברה (געזעלשאפט) כבר תמה (יען לא עולמו שנה או מחציתו) ובטל זכותם
וע"כ נשארו ריקם בלי בתים ובלי מעות להבנות רק אעה אנשים גבירים שהיו
בהם שהמה בעליברית החבורההיינו שהם האקציאנערען ולהם משפט זכותםגם
אם ישכחו לשלם עפה או שנתים לא בטל זכותם (ישלמו אח"כ) ותתלמו להם

קפ

פדה בשלום

הושענא אדון המושיע ,בלחך אין להושיע ,גבור ורב
להושיע,דלותיולייהושיע ,האלהמושיע,ומצילומושיע,יש לפרש
בזה,כי הנה א' יש לו שדה וסביב השדה שלויש לאנשיבליעל
שדות,וגוזלים אותו בהשדה שלו,שרועים בו בהמותיהם וקוצרים
את אשר הואזרעבו,והנגזל הואענישאיןלו ממה להתפרנסזולת
מהשדה ההוא שלו,וחואאין בכחו לעמודנגדגזלניםהרעים ההם,
ובא לא'מנגידיהעיר שהוא בעלזרוע ובר דעתלהצילומעושקיו,
הנה אםאין הגביר ההוא בר לבב ורוחנכון ונפש פובה להשתדל
להושיע ולהצילו מיד עושקיו ואין דרכו בכך לעשות פובות ,אז
לשוא הולךאליולעזרהכי לאיחפוץלעוזרו.ויוכללהיות שהגביר
ההוא יש לו לב טוב ודרכו בכך לעשות טובות להציל עשוק מיד

עושקו ,אמנםישבהעירעודנגיד א'כמוהווג"כדרכולעזוריעני

מיד עושקו ,בכןיוכל להיותשישיבלהעני הנגזל מהזה באתאלי
לך אל השני .ויוכל להיותעוד אופן שהנגיד לאיעזור לו משום
שהגזלנים תקיפיםואין בכחו לעמוד נגדם.ועודיוכל להיות שלא
יבא לעזורלהעני הנמל משוםשהעני הוא רע מעלליםואינוראוי
להשתדל עבורו לעזור לו ועוד יוכל להיות שהנגיד לא ישתדל
לעזורלו אםהגזלנים הםבעליעצהומזימהוגנביםושודדיםוגבורי
חיל,והעניהנגזל הוא איש פשוט והולך בתום,ויאמרלוהנגיד אף
אם אחר השתדלותויגיעה רבה אפעול להשיב לך עתה את שלך
אעפי"כ לא תחי' נושעכי למחר ולאחרזמן ובכליוםזמני'יגזלוהו
הפטרם ענן המה בעצמם בעלי כרית החבורה אשר מבטיחה בברית המסחר של
בטחון מעות הנשרפים ,וזהו הנמשלכי בעו"ה החוטאים וסומכים על וכות אבות
ונשרף ביתנו וחרב מקדשנו ואנחנו בגלותבעוני וחסרון והבטחון על וכות אבות
תמה הומן עבר מה שאין כן מי שהוא במעשיווזכיותיו במס"נ בעת ביאגצב"ב
מבעלי ברית החבורה כנ"יבני האבות והוא בבחי'וזוכרחסדי אבותומביא גואל
לבני בניהם וזהו לא תמה החסדי אבות על ככה והמהיזכו לשלם הפסדם ולבנות
ביתם בביאגצב"ב כיה"ר בקרוב בכ"י וכס"ס.

שער יששכר מאסרי חדש תשרי ,מאסר ישע רב אות כב

פדה בש"פ

קטא

וישודודהו ויגנבוהו מאתך,כי אתה לפי תומך לא תוכל לעמוד
נגדם.ועודיוכל להיות שהנגיד לא ישתדל לעזור לו משוםשאינו
מבקש ממנו מקירותלבו בעתר ותחן כדרך המבקש מחבירו סובה
גדולה ונצרך לזה מירחא רבה ויבעה והשתדלות רב ,רק אומר
בקשתו מן השפה ולחוץ ודברים שאינם יוצאים מן הלב אינם
נכנסים אל הלב.
אנחנובני ישראל שמבקשים ההשאלעזורלנו מאומות
העולם השודדים ארצנו ארץ ישראל לאשייך כל אלו הדחיות,כי
באמת השא דרכולעזורלענימידעושקו,והוא"אדוןהמושיע"ואין
זולתו להושיע,וזהו "בלחךאין להושיע" ולו ית"ש הכח והגבורה
וכל היכולתעל השודדים,והיינו"גבור ורבלהושיע" ואםכיאנו
חומאים ועוברים על מצותיו הלא אנחנועמווראוי לנו בשביל זה
להושיענו כדאמרי' בגמ' פסחים (קי"ח ע"ב 4דלותי ולי יהושיע
אמרה כנם"ילפני הקב"ה אעפא שדלה אנו מן המצות לךאניולי
נאהלהושיע,והוא"דלותיולייהושיע",ולאשייך לומר דבלא"ה לא
נהי'נושעיםח"ושיחזרולגזול הארץ מאתנו,אחריכיהישועהתהי'
מאת השא שלא מדרך המבע רק בדרך אלקית שרוצה שטוב
הארץיהי' לנו ,א"כ איך יוכלו כלל לעשות נגד רצון הכל יכול
ית"ש ,וזהו "האל המושיע" שהישועה תהי' אלקית ,א"כ "ומציל
ומושיע"כשיוציאומידאו"היצילו שלאיהי'ביכולתםלחזורולגוזלו
רק הישועה תהי' לנו .וגם אין התפלה בקלות ראש כאלו אין
נצרכים אליו ח"ו רק שאנו צועקים וזועקים אליו אנו מייחלים
ומקוים להושיענו וזהו "זועקיך תושיע" שצועקים אליו "חוכיך
תושיע" שאנו מחכים ומקוים אליך.
שער יששכר פאפרי חדש תשרי פאסר ישע רב אות ב"ב

אבי

קטב

פדה בשלום

שמ"ע וש"ת

בשם זקני הקדוש בעל בני יששכר זצללה"ה בסוד ענין

היחוד בשמיני עצרת הוא כביכול דוגמת התחתונים ,אשר
מתקשמת הכלה בכלטיניקשומיןביום כלולתה ואח"זבעתהיחוד
פושמת כלהקישומיןולבושין ורקבקירוב בשר לבד ,ובלבא תליא

האהבהביחוד,וכןהואעבודתנובימיםהנוראים והקדושים מצות
שופר וה' עינויים וסוכה לולב וערבה וכדומה קישומין שונים
לשכינה הקדושה,ועתהביוםשטיני עצרתאנומניחיםכ"ז,כיביום
האחרון הלזיחוד קוב"ה ושכינתי' כנםא כלה קרואהבנעימההיא
רקבקירוב בשר לבדכביכולאליוית'שניחדלבבנ"ו ולקשרנפשנו
לאהבה אותוית' לבדו,וזהו יחודא שלים ,ולכךצריך למהר לבבו
ביותרביוםשטיניעצרית ושמחת תורהשיהי'אהבתינואליוית"ש
בשמחה באמת ומאהבה ובלתי לה' לבדו (ה'יוכנולזה ב"ב),ועל
היחוד הלז עושין הכנות מקודם כל הקישומין בהמצות בחימים
שקדטו כנד וטקובל (בידי) שזהו כונת (אביוקיני) בבני יששכר
במאמר יחודא שלים אות א'עיי"ש,ועפי"זתביןדבריו שם אשר
ממן ברמ"ז*.
סיום התורה הוא באות ל' והתחלת התורה באות ב' ,והנה
נודע צורת אות א' ,בכונת הארידל בסמיכות גאולה לתפלה שהוא
י"וי"ו,והנהב"פי"ו הוא במספר ל"ב,א"כהרי ל"בהוא ורמוז
על האחדאלקינונותן התורה ,אמנם בהצמרף האותא'עםתיבות
ישרא"ל בראשי"ת,דהיינוא'ישרא"ל בראשי"תגי'אצילו"תבריא"ה
יציר"ה עשי"ה שהם פרד"ס התורה סוד באצילות ,דרוש בבריאה,
רמז ביצירה ,פשמ בעשי".
שער יששכר סנטרי חדש תשרי מאסר יום שטחתנו אות ח

(י0יבזה י"ל מ"ש בזמר אל מסתתר ומפריד אלוף (דהחנו שאינו מתמיד
בלימודו שאם פוסק מללמוד התורה שבכתב או מס' א' אובענין א'אינו מתחיל
חינף מס' א' נמו שאנו עושין שחינף שמסיימין לעיני בל ישראל מתחילין

פדהבשיום

קםג

חנונה
או"ר במילואו כזה ,אל"ף וא"ו ריפאהיא בגימפריא חנכ"ה
במילואו כזה חי"ת נףן כ"ף ה"ה.

לעתידיהי הלכהכביתשמאיכנודעבסה"נבסוד מעלת
הזהב על הכסף ,ועכרו שיפתבית הלל להלכה בודאי לא יתבפל
ג"כ,ע"כ אזיעשו כדעת שמהם בנרות חנוכהלהיות פוחתוהולך
ומוסיף והולךוח
בראשית שבזה עושין רמז הב"פ י"וויהוא האות א' הנ"ל בציורו) לא יראה
מאורות (שלאיוכל להאיר באור תורה בד' חלקי הפרד"ס שאינו רקלמי שמיחד
הא' כנ"ל) ,חתו י"ל שאמר הפחסן בשמ"ע במוסף בתפלת גשם החד ל"ב וגל
אבן מעלפי הבאר ,דהינו כבהתחיל להתעסקבזיווגו שרצה שיבנה ממנובנין
שלם לתקן כל מה שצריך לצורך זיווג עולמות העליונים ,כדי עףהי' הגאולה
שלימה ,סמך גאולה לתפלה ויחד ל"ב שהוא פב"פ י"ו צורת א כנז' .תה י"ל
שלכך אנו אומרים בימים האלו אתה הראת לדעתכי ה' הוא האלקיםאין עוד
ן א'
מלבדויען אנו ענשין היחוד של ישראל בראשית שהוא ל"ב מספרי"ועני
כנ"ל [כוונתו כי ב"פ מספר י"ו הוא ענין שמורה על אחדות השם].
וזהוי"ל עמן גודל השמחה שאנו שמחים בימים האלועפי"ר הש"ס כרכות
(דף ט' ע"ב) ברב ברונא שסמך גאולה לתפלה ולא פסק חוכא מפומי' כלהיום,
ועי' בכוונת סמיכת גאולה לתפלהויהוא היחוד ,וגם התחלת התפלה בסוד הל"ב
שינים וה' מוצאות הפה ,ולא פסק חוכא מפומי' ע"כ גם אנחנו נשמח בימים
האלו ימי יתודא שלים בכתה הנז' והכן.
תפארת פנים לשם*ני עדרת היפחת תורה

* עף נארשות נדרכי אקונח דרך
(יה 4לפי"זידליקו אז בכל לילה מח' לילות ט' נרות ,החנובליל א' כדעת
ב"ה נר אחד וכדעת ב"ש ח' ושניהםיחדעולה ט',וכליל ב' ב'נרות כד' ב"ה ח'
כד' ב"ש ג"כ ט',וכן בכללילה ט'לפי החשבת ,ורמתשפיר לאות ט' עפימש"כ
ברוקח עלעל אות ט' וירא אלקים את האורכי טו"ביש ו"תנין עי"ש ובבט"ש
(מאמר אור תורה אות ח') ,עכ"פ יש רמז בזה מהאורכיטוב באות ט' ,והוא אור
ף

קמר

פדהבשיום

כד הוינא טליא בילדותי במטריזוב שמעתי מכ"ל אאזמו"ר הנהדק

שאמר בימי חנוכה
שיומר ניפשות ח"מידיו מיד ר"שעים י"צילם או"ר(,תהלים
צו .יא-יב) ר"ת חשמנאץ נ"ר ,ומסיים הר"ת בתיבת או"ר רמז
לאו"ר נ"ר חנוכה ע"י החשמונאים.יט.
עפ"י הנודע במה"ק דבריחיים על המועדים בזהכי שמ"ן
ר"ת ש'נה מ'קום נ'פשהיינובחי'עו'לם ש'נה נ'פששצריכין לתקן,
הגנוז דנ"ח שיתגלה בטובו לעתיד ב"ב .רשמתי לע"ע למוכרת ועוד לאלוקמילין
בעזרתו ית"ש.

ועוד י"ל בזה עפי"ד הקדושת לוי כי הנס חנוכה הי' בחדש כסלו שהוא
השלישי לתשרי ,וע"י החשמונאים שהם משבטלוי שהוא שלישי לשבטים ,והנס
הוא תיקון ירך יעק"ב שהוא שלישי לאבות עח"ש ,וזהו רמוז י"לכי השלישי
לאבות והשלישי לשבטים והשלישי לחדשים החנו רמו ג"פ ג' בגי' ט' כנו'.

והנהעיי' ש"ס ב"ק(נ"הע"א)הרואהט'בחלוםסימןיפהלו,והיינושהוא

סימן יפ"ה שהזיווג יעלה יפ"ה כנודע ,עפימש"כ ביום ההוא יהי"ה הו"י' וגו'
החנו שעי"ו יעלה היחוד במספריפה ,ולע"ע בגלותנו הרואה בחלו"ם שהוא רק
בבחי' בשובהי' את שיבתציון החנו כחולמים (בגלותנו) רק הואסימ"ן (שיתגלה
האות ט' בבחי' האו"רכי טו"ב כנ"ל ,ואויהי') יפ"ה (הזיוג יעלה יפ"ה) ב"ב,
וו"ש סימן יפה ל"ו (ל"ו נרות ,שעי"ו יתגלה האור כי טוב כנו').

שער יששכר מאמרי פסיו 1בת -מאמרימי אורה אות ע.

(ים) ויש עוד להוסיף המשך הכ' ורו"ע (כי חנוכה מסוגל לזרע ,כשאראל

(שבת כ"ג ע"ב) הרגיל בנרהוין לי' בנים תלמידי חכמים) לצדי"ק (בגי' מ"י

כמכ"ה באלי"ם הו"י' שאמרו ברמו החשמונאים ברמו הר"ת שמם מכב"י כנודע
וכנ"ל במאמרינו) ולישרי לב שמחה (כנו' ,והשמחה אינה בבחי' אכילה ושתי'
כמו בפורים ,זולת) שמחוצדיקים בה' (שהשמחה רק כהש"יבבחי')והוד"ולזכר
קדשו (שנתקן להודו"ת ולהל"ל להש"י ,וכמ"ש הרמב"ם שהם ימי שמח"ה
ולהלל להש"י) כנו'.
שער יששכר מאמרי חדשיפסיו 1בת שאפרימי אורה אות ס"ה
ועי' שער יששכר מאמרי כסיו 1בת מאטר ימי אורה סוף אות ח"ז

פדה בשלום

קטה

והנהבהי' שנה ונפשישבידיט לתקן כל אחד ואהדלפי עבודתו
משא"כ,בהי'עולם (מקום)כיון שאנחנובעוה"רעל האדמה טמאה
זהאיןביד כ"א לתקן ,והנרכה הואהינויך והרגל לגאולה עתידה
ב"ב וכמ"ש בבני"ש,ע"כהכינו אז ההפזמונאים הכהנים הקדושים
בהי' מקוים לתיקון הנמור ,ובזה רמוז שהי' הפך טמון בארץ
(המקום) כמ"ש התום' ,ונם מצות נר הנוכה במקו"ם שצ"ל ממוך
לפתה ובי' טפחים לארץ ונם הכונה בהאריז"ל להאיר לה למטה
במקומ"ה ולא להעלותה ממקומהג.

הדש אדר
טשנפנם אדר מרבין בשמחה,לעניןחיוב השמחה,כיהוא
ענין גדול מאוד אשר בצ"ה ברכות בתוכחה (בפ' תבא) נאמר רק
תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמהה ונף,ולאהשיב חטאוהמרון
אחר אשר מטע בעדורוביהעונשין דשם ר"ל רק אשר לא עבדו
בשמהה משמעכי הוא הדבר נדולונחוץיותר מהכל,ונםעודראי'
גדולהכי הנהיאמרו נאיראיד' ות"הוצדיקים השמים לבם לשוב
אל ה' ולהתחרט על עונותיהם אם שבו כבר ונתחרטו והתוודו
לאשר לא עבדו את ה' בשמהה רק אדרבא מתמרמרין בזכרםכי
לא התהרסו והתודוכראוי אבלעל מדת השמהה לשוב ולהתהרט
ןכיהוא השמהה דברנדול
מאן דכרשמי'.ומדועזה .אלאודאי,יע
ונהוץ כ"כ ע"כ לאיניה הבע"ד אפי' להתחרט ולשוב על זהכדי
שלא יתכפר ח"ועוןמניעת השמהה (ואדרבאלצחוק ?משבבעיניו
כי על זה יצטרך לשוב ולהתוודות וכה כנדן-ק
( )5ע"כ י"ל לפי"זכיון שנצחו ההשמונאים ותיקנו במנוכה אז את הבהיי
מקום ג"כ ,לזה כשכבשו וצצתו המלהמה אמרו ברוך כבוד ה' ממקומ"ו [ר"ת
מכב"י].
שער יששכר פרפרי חדוי פסלו פ5ת פאפריפי אורה אות י5
(פא 4ובזהיובן לשון הכמים מרפא משאהכז"ל ש"ס תענית (כ"ט ).שאמרו
כשם כשנכנס אב ממעטין בשמהה כך משנכנס אדרמרבין בשמהה .וכברשאלוני

קטו

פדהמשיום
פורים

החייוק בין אררר לברו"ך,כי אותיות ר"ויש בבררך כמו
בארו"ר רק ההפרשכי בברו"ךישב"ךובארו"ר א"ר,וז"ש לך אר"ה
לי שהשורש א"ר וזהו ב"ך יברך ישראל באותיות כ"ב ההפרש
בברו"ך כנד.ננ גג
מדוע נקטו חכז"ל דבר גדול כזה ומדה טובה רק בלשון דמיון ולתלותו כשם
שנכנס אב וכו' רק לדמותו למיעוט שמחה דשם[ ,ולהנ"ל י"ל] "כשם" כשנכנס
אב ממעטין וכו' עההו בודאי תיובא ויחשבוהו גם כל אדם לחובה כדי להתאבל
על חורכן ביהמ"ק ,כך משנכנס אדר מרבק בשמחה הוא חיוב (ולא רק היתר
ורשות כלבד),כי השמחה הוא חיובית ממילא ,ומשאחז"ל(וכן הוא כש"ע או"ח
ס" א') שח"ל לכל ירא שמים מיצר ודואג על חורבן כיהמ"ק ,החנו בזממם
ידועים וכן בחצות לילה וכיוצא ,אבל בעשית מצוחיו ותורתו כל היום בודאי
צ"ל בשמחה ובפרט בזמני שמחה המצווים כנ"ל.

שער יים'8נר מאפרי חדש אדר אות יד
( 411וי"ל בדברי אאזמו"ר הנז' מ"ש וימלא המ"ן חמהכי המ"ן במילואו
(ה"י מ"מ נו"ן) גי' ר"א מבחי אר"ה כנז' ,תהו וימל"א המ"ן אז בא חמה
שנהפכה עליהם.
שער יששכר שאסרי חדש מאסר פרשת זכור
(411וזהוי"ל רמוז אשר קרך בדר"ך אוהיות ד"ר כ"ב,כי עמלק רצה לפגוע
ולקרב באותיות ד"ר להפוך לאחר ח"ו,וגם באותיות כ"ב המצטרפותלר"וערהי'
במקומן ארור ח"ו ,כאשר הוא משורשו ארו"ר המ"ןכן רוצה להטותולפגוע ח"ו
באמונה ובברוך ,חהו רומז אותיות בדר"ך כנז' .ובזה י"ל בהפטרה לפ'זו שאמר
שמואל לשאול וישלחך ה' בדרך ויאמרלך והחרמת את החטאים את עמלק,כי
הנה שאול המלך ה" ראוי לאכדית לגמדי את זכר עמלק כנ"ל ,ע"כ ציוד לו
שמואל שאותו שלח ה' בדר"ך,היינו כנ"ל רמחבאותיות בדר"ך,וגם מה שהשיב
שאול המלך כדר"ך אשר שלחני ה' החנו לתקן כנז'.

יוער יששכר מאפר חדש אדר ספסר פריות זכור אות ה

פדהגשיום

קטו

שושן פורר

ן טעם לשבח מה שנוהגים להרבותיותר בסעודת
ישיית
שושן פורים ,משום כבוד עה"ק ירושלים תוב"ב אשר שם יום
הפורים אז ביום ט"ו (ורק ביום ט"ו לבד קורין שם המנילה),
להראות אשרעיננוולבנותלויות רק שמה אלעיר הקודשכי שם
לבבנו שואף זורח וזאת עיקר שמחתינו .בעת נשים אל לבנו
וזכרוננו שנשוב לירושלים ב"ב שזהויהי' עיקריום הפורים כנד,
ובפרט בימות המשיח שזהו עיקר מחיית עמלק לגמרי ב"בוהי'
ר גד
בהניח וג

שיתפר

ושלסר

רמז ע 9שיתפר ~דה"כ (תהלים כג.ה) תערוךלפני שלחן
ננדצוררי דשנת בשמן ראשיכוסירויה,והיינוימיהפורים שבהם
תערוך לפני שלחן נגד צוררי (אשר ישלטו היהודים המה
בשונאיהם) דשנת בשמ"ן ראשי(כי שמ"ן הואכחי' חכמהליהודים
היתה אורהזו תורה( ,מנילה טז ,ב') הדר קבלוהבימי אחשורוש
(שבת פח,א')כנודע,ואז)כוםי(היינו משתהיהי'ג"כ)רוי"ה(ביום
י"ו אד"ר גי' רוי"ה)
*.
[איתא] בס' פתחעינים (שהוא שמן ששון חלק ד') ביאורהעניןעפ"י
(כ
ד*יוכלו בחו"ל וגם בני הכפרים לעשות פורים קודם יום ט"ו שעושין
סוד איך
בירושלים שהוא ביציר"ה ,ובחו"ל רק כמכי' ,ותי' עפי"ד הארה"ל בקבלת שבה
בסוד הכנה עייש"ה ,וכמו כן הוא בח" הכנה ליום ט"ו בירושלים עי"ש ,ות"ז
מתאימות לדברי אאזמו"ר הה"ק מפה זי"ע מה שהבאתי בזה לעיל ,כי עיקר
שוקה פורים השמחה ברביא מגיא משום כבודירושלים עיה"ק,ונכט שפיר מנהג
הצדיקים שמרכין בשמחה יותר בשושן פורים מביום י"ד[ .ועי' שו"ת מנח"א
ח"ב סי' ה' כעפן חיוב משתה ושמחה בשושן פורים]
שער יששכר מאפרי חדש אדר -מאמריפי ששון אות

יא

* שער יששכר פחפרי חדש אדר פחפריפי ששון חות עד

פדה בשלום

4טח

אדר שני

בסידור האריז"ל כתב שצריך לכוין באדר שני כל הי"ב
צירופיםמיקו"קונם מאקי"ק ולכללםיחד עכ"ל,וי"ל בזה רמז ,אדר
שני [ב]ניממריאי"בפעמיםיקו"קוי"בפעמיםאהי'עם הכולל[,ו]

היינו לכולם יחד ודפח"ח.

*

חדות ניסן

ראשון הוא לכם לחדשי השנה (שמותיב .נ) דהנהידוע
שכל המועדים מכל המצות שנצטוינו הוא כדי להעלות הנצוצין
שנפלו בשבירה מד מלכין קדמאין ולעורר אותם משינתם בין
הקליפות ,שלעת עתה הם בבחי'ישנים וכמ"ש בכהאריז"ל בכוונת
ומקיים אמונתולישני עפר וזהו שאה"כ ראשון הוא לכם לחדשי
השנההיינוכי חודשנימןהוא אתחלתא דנאולה שלהניצוציןחו"ל
לחדש אותם כאלופנים חדשות בא לכאן ולעורר אותם משינתם
(שכן שמה הוא לשון שינ"ה) שתעוררו אותם להקימם מחדש
משינתם.נה.
*שער יששכר מאטרי חודש אדר שני

יזה

אות א'

י"ל שנתקנו בתוה"ק ג"כהימים הקדושים שבחודש הזה לעורר
(כה*
הנצוצות משינתם ,כי בר"ה המצוה בתק"ש שהוא בא על זה ,וכמ"ש הרמב"ם
כלומר עורו ישני"ם מתרדמתכם ,שע"י תקיע שופר
תורר מעוררי' הניצוצותמשינת*
מבין הקליפות ,וכן בא יוה"כ ע"ז שתיקנו לע הכה"ג משנתו להכות באצבע
צרדה וכיוצא להפג א' על הרצפהכדי שלאיישן ביוה"כ,וכדאמרינן בש"סיומא,
יז
ה בא אח"כ חג הסוכות ותיקנו לעשות הנענועים לכל הקצוות ולנענע ולעורר
הנצוצות שהם מפוזרים בכל פינות העולם ,ולזה נקרא חג הסוכות חג האסי"ף,
שמאספים הניצוצות הקדושים שנתפזרו ,וזשאה"כ וחג האסי"ף תקופת השנ"ה,
החנו שהם בחי' שינ"ה ישנ"י עפר ,שעתה הוא העת לעוררן ולאספם כעמיר
גורנה להחזירם למקור מחצבתם.
תפארת בנים,סוכות

פדהבשיום

קטה

כטח  -הגדה ש 9פכח

טפה ע"ד הפייטן באנעים ומירות .וחק על מצח כבוד שם
קדשוכי החילוקבין אותיות חמ"ץ למצה רק בחקיקה א' שנחלק
אות ה' מאות ח' ,זולת זה הם שוין לגמרי באותיותיהן ואמרי'
(במנחות כ"ט ע"ב) דאות ה' מורה על תשובה דלכך נחלק ר%
השמאלי דאי הדר בי' ליעל בהך ,ע"כ מצ"ה רומז על תשובה,
משא"כ חמץ שנסגרו רגלי האות ח' בלי הפסק (ונזכר עוד מזה
החילוקבין חמץ למצהבין אותח' לאותה' במהרש"אבחי'אגדות
פסחים דף קט"ז ע"בעיי"ט) ,וזהו וחק (שעושין חקיקה) על מצח
(באותיות ח' של מצ"ח ונעשה ממנו ה' והוא אותיות מצ"ה .,וזהו)
כבוד שם קדשו (לעבדו ולעשות רצונו)*.

ענין

ג' המצו"ת שהם בחינת תור"ה עבוד"ה גמ"ח.נו

* שער יששכר פאפר חדש ניסן

אות תא

(כת אך נ"ל רמוז נכון פשוט,כי הנה מבואר בכתוב (בפ' בא י"ב מ"ט)
במצות קרבן פסח .תור"ה אחתיהיה לאזרח ולגרוגו'(הרי תורה),וגם נאמר שם
ועבדת את העבוד"ה הזאת בחדש הזה (הרי עבוד"ה) ,וז"שכי אם צל"י [ר"ת
'צדק 'לפניו 'יהלוך (כדרז"ל בברכות על צדקה כנודע) הרי גמ"ח צדק"ה .וה"ז
תור"ה עבוד"ה גמ"ח כד' הנ"ל] א"ש (קודש .שלמעלה לשם ה' ותורתו ,ולא

בחי' נוטה לכל צד מתהפך לכמהגוונין) ,וכמ"ש לעיללענין אל תאכלו ממנונא
(שהוא חצי צלי בפועל דמיוני שהוא להתהפך לכל צד) על כרעיו ועל קרבו,
(ההנו שבזה נכשלים בעונותינו הרבים רוב העולם שאינם שומעים בלב עצמו
ואין מכניסים התחייבות השכל הראש והדעת בתוך המדות של עצמם ,אםכי
יודעים בבחי' הראש והדעת שצריכין להתנהג כראוי ,עכ"זאין מכניסין הראש
והשכל ה' בהאברים להתנהג כמו חובת עצמו שמצא א"ע ,ע"כצריכין להכניס
ראשו בזה בתוך גופו בכל המדות) ,וז"ש ראש"ו על כרעי"ו (להתנהגכן לטובה)
כנז'.

שער יששכר פריפרי חדש ניסן

פאפר שכה"ג אות כ'

פדהכשיום

קנ

כרפפ .הוא רומז ע"ד הכ' (בישעי' מ') כל הבשר חציר
פירש"י ז"ל כל האדם הוא כמו עשב שהוא נמלל ויבשכן האדם
ימות מהר,והיינולעורר לב האדםשיזכיריום המיתהוישוב אלה'
וירחמהו.

*

יתץ .מחלקים המצה האמצעיתלאפיקומןכי השלשה מצות
הם חב"ד כנגד אברהם יצחק ויעקב ,והמצה האמצעית היא כנגד
יצח"ק .והנה יצחקיהי' המצדיק לעתיד לבא כשאחויל בשבת (דף
פ"טע"ב)ויאמר פלגאעלי ופלגאעלךועי"זינצלוישראל.ע"כבעת
זמן הגאולהבליל פסח מחלקי"ם את המציה הרומזתליצח"ק שהוא
יהיה המצדיקבבחי' פלג"אעלי ופלגאעלך וגםלוקחים חלק הגדול
מהמצהלאפיקומןע"כהסימןיח"ץ שהוא הרוב חלק הגדולמתיבת
' אותיות מתיבת יצח"קגז נח
יצח"ק שהוא ג
*שער יששכר חדש נפן באטר אגדתא דפפחא אות ז
ונ"ל בזהתבלין קצת .רמז מכות שלמדורז"ל לח"םענ"י מה דרכוקול
(כז*
עני בפרוסה (פסחים קט"ז) ,וע"כ משברים המצה ומחלקים לאפיקומן ,והנה
לח"ם ענ"י עולה יצח"ק,ועיין בספר ברית כהונת עולם ,ע"כ שפיר רק בהמצה

השניה שהוא יצח"ק מקיימין בה לח"ם ענ"י דרכו של עני בפרוסה ומחלקים
אותה ולוקחים הפרוסה לאפיקומן .וגם י"ל רמוזכי מחלקים המצהזו הב' שהוא
מדת יצחק כנז' לשנ"י חצאי"ם ,חצי הא' מטמינים וחצי הא' מניחים ,ע"כ ב"פ
חצ"י (אותיות יה"ץ) עולה ירא"ה שהוא מדת יצחק כנודע ,ורמח עודכי יח"ץ
בגי' ח"ק ,עפי"ר המדרש מובא בתוס' שבה (סוף פר"א דמילה) אשר קדשידיד
מבטן (זה אברהם) ,וח"ק בשארו שם זה יצח"ק וכו' עה"ש ,הרי יצחק שנקרא
ח"ק וזה עולה יחץ וכנז'.
שער יששכר טאטר חדש ניסן אות ה'

י"ל הסמיכות כרפס יחץ [עפ"י מש"כ השם שלמה ,עי' דבה"ק אות
(כ
ל"ד-ל"ה
ח]*( ,וזהויש לרמז אשר כונת הכרפסבחי' קטנות א' דאמא שהמההדינים
היותר קשרם והמה רומזים על הדינים ביום הנו' ה'יצילנו) .והנה כתבנו בדברי
תורה מהדורא חנינא (אות ס"ד)כי רמוז בסיום וסוף מס' ב"ב ערב היוצא לאחר
חיתום שטרות וכו' זהו יצחק אבינו שהוא היוצא לאחר חיתום שטרות ,ההנו

פדהבשיות

קנא

הא עחפא עניא די אכלו אבהועא בארעא דמצרים כל
יוייכול כלדצריךייתיויפסח.עפי"דהשיםבנזיר(דףכ"ג
דכפיןיית
'ע"ב) משללשני בנ"א שצלו אתפםחיהןא'
ע"אוכן הואבהוריותי
אכלו לשום מצוה וא' אכלו לשום אכילה נסה ,זה שאכלו לשום
מצוה צדיקים ילכו בם תה שאכלו לשום אכילה גסהופואטים
יכשלובם .וג"ש בעל האנדה הא לחמאעניא(יוכללהיות)דיאכלו
אבהתנא (מדריגה גדולה .ויוכל להיות) בארעא דמצרים (מדרינה
שפלה .ומפרש וקאזילהיינו שישתרינווני אוכלין .א') כלדכפין
ייתי וייכול (דהיינו שאוכל רעבתו למלאות תאותו ולא משום
כיצריךלקיים מצות השא ,ומדתהשני הוא) כלדצריךייתיויפםח
(שאכלו משום עוצריך לקיים מצות השא לשם פסח כנד מדברי
הנם')גט

לעתיד לאחר חיתום שסרי חוב שיצאו בעוה"ר עלישראל ,וכשאברהםויעקבלא
יצדיקום אז יבא יצחק להמליץ בטענותיו ,ודמסחם פלגא עלי וכו' כנ"ל עיי"ש
באורך בד"ת ,וזהויהיהביוםהדין הגדולוהנורא לאחרדינו שלאחר מיתת בנ"א,
וזהו רמח הסמיכות כרפס (שהוא כל הבשר חציר לזכורלויום וכו' ,ואחר כ"ז)
יתץ (פלגא עלי שמחלקים לחצאים המצה כנז' שהוא מליצת יצחק לאחר כל
חיהום שטרות באלףהשביעיויהוא אחר בחי' כרפס כנ"ל)יעורנו הש"י בגאולה
שלימה בב"א.

שער יששכר שאפרי חדש ניסן אגדתא דפסחא אות ד
(ספ 4אולם לכאורה צ"ע דהא ר"לאיתיבי' לר'יוחנן שם כגמ' על שאמרכן
שהוויאכלו לשם אכילה גסה פהקניםיכשלו בם,רושעקריתלי'נהי דלא קעביד
מצוה מן המובחר פסח מיהו קעביד ,ע"כ נסיב לה לד"א משללשני בנ"א אשתו
ואחותו עמו בבית וכו',וכן אח"כ ללוט ושתיבנותיווכו'עיי"ש ,ועכ"פקנסיב
לה אח"כ מהך דב' ושצלו פסחיהן,ועדיין צ"ע בגוף הדבר על ר"ל שאמר דיצא
פסח אפי' שלא נתכוין לשם מצוה ,לפי"מ דפסקיק (כאו"ח סי' ס') כמ"ד
וצ
ימ
ות צריכות כוונה ,א"כ לא יצאו כלל המצוה ושפיר קרי לי' רשע ,וראיתיבאחרוניםויעסקו כבר בזה ע"ד הגמ' הנז' ,ועודלאלקימילין נועח' בשו"תצבי
תפארהסי' מ"ר] ואכ"מלהאריך בפלפול .אמנםיש להעמידדברי אא"ז הנ"ל

קנס

פדה בשלום

אני ה' אני הוא ולא אחר.אני הוא ולא אחר,שיזהרו שלא
לטעות כמו שטעה אחר כדאמרי' (בפ"ב דחסנה ט"ו ע"א%4
רמוז זה שפיר בדברי המגיד הא לחמא עניא .דהנה עד כאן לא חלק שם ריש
לקיש על הך מימרא דפהמעים יכשלו בם ,וס"ל דאינורקיע אם לא אכלו לשם
מצוה ,והפנו משום דס"ל בע"כ מצות אצ"כ הוא משום דסתמן כלשמן ע"כ אצ"כ
,ובדיעבד יצא המצוה כמ"ש גדולי האחרונים ז"ל משום חזקת כשרות( ,והך
דסתמן כלשמן ע"כ מצות אצ"כ כתבנו מזה במק"א במנח"א) [ח"ג סי' ל"ד],
והתינח כימינו שנצטוונו כבר התורה ,ואנחנו ישראל עם קרובו עומדים בחזרת
כשרות ,ע"כ שפך לומר דיצא המצוה גם כשלאכיון משום סתמן כלשמן וחזקת
כשרות כנז' ,משא"כ במצרים טרם שקבלו התורה ,ע"כ אשמעינן זכרליצי"מ הא
לחמא עני"א(איןענ"י אלא בדע"ת ,שהי' אזגלות הדע"תכנודעובלי תורה עוד)
די אכלו אבהתנא באתרא דמצרים (ע"כיש בזהשנימיני אכילה וכו') כלדכפין
עתיוייכול (הוי לשום אכילה גסה שלא לשם מצות פסח בבחי'רקיע ולא יצא
המצוהכיון דל"ש אז חזקת כשרות רישראל בסתמן כלשמן .וע"כ י"ל גם ריש
לקיש מודה דאו היה נקרא רקוע דלא יצא המצוה כנז'),ויתכן שפיר דברי אא"ז
ברמז ד' המגיד עפי"ד ש"ס הנז' (דר"ל חולק רק עתה שיש לנו חזקת כשרות
וסתמן כלשמן לקר' ריש לקיש דמצות אין צריכות כוונה כנז').
שער יששכר שאפר אגדתנו דפסחח אות יגד

(י4

וי"ל הענין הוא להנצל מזה לא ע"י חקירות פילוספיאכי לא זה הדרך
בחר ה' רק אברהם אבינו שניצול בקדושתו גם כשחקר בתחלתו למציאת אלקי
טרם התגלותו אבל לאחרים אינו רשאי ,סכנהואין בו מצוה כמו שביאר קדוש
וקיני בס'מעיןגנים רק להרמב"ם ודעימי' הצדיקים האמיתיים ז"לביחודניצולו
ג"כ בבחי' אברהם אבינו בדרך זה עיי"ש במענן גנים ,אמנם באמת העיקר הוא
אמונת אומן אחרי כל ידיעתו ולימודו וז"ש הפיטן בראובת תורתך הקדומה
רשומה חכמתך הסתומה וכו' וכן רחובות הנהר נחלי אמונה מים עמוקים ידלם
איש תבונ"ה תוצאותיה חמשים שערי בינה אמונים נוצר ה' שגם אחרי חמשים
שערי בינה התכלית הוא האמונ"ה וכמו שפתח בהחרת שמה שנמשך מהנהר
ביננהנחלי אמונ"ה,ומעין הפתיחה ספם אמוני"ם נוצר ה' ורקע"י האמונה וז"ש
אני (ר"ת 'אמונים 'נוצר 'ה') הוא ולא אחר (שעי"ז ינצלו מטעות אח"ר וכד'

פדהבשיות

קנז

פתח
וגביעי
וישב ה' אליהם אתמי הים.יע עפי"ד הזוהבן (בהקדמה

שי

דף א' ע"ב) גדול כים שברךמי ירפא לך (איכהב.יג)וז"ל גדול
כי"ם שברךואי תימא דלית לךקיומא ואמוותא מאירפא לךודאי
האי דרגא מתימאה דכולא קיימא בי' ירפא לךויוקים לך עכול
והנה מבוארכיי"ס(היינוהיו"דקודם לם"ם) הואשברת ומע(הייט
המ"מ קודםליו"ד) הואישועה שעשה רפואה,ויש לבאר למהיזם
הואשברוןום"יהוא רפואהוגםלהביןהענין שאמרובזוה"ק דכ~א
קיימא בי דהנה אות ירד שהוא עשר מרמז על העשר מפירות,
והנה כל העשרמפירות המהרמוזים בשםהוי'ב"הוב"ש,קוצו של
יו"ד הוא כתריו"ד חכמה ה' ראשונהבינהו'ו"ק מחסדעדיסודה'
אחרונה מלכות ואות מ' הוא ר"תובחי' מלכותכנודע(ועיי' בקהא
אות מ מה ה'),וזהוי"לי"ם ר"תהוי מל"ך והואהוארחמים מלכות
הואדין דינ"א דמלכותא והנהקיי"ל כשקודם כלל ואחריו פרם אז
העיקר הפרט ,אבל כשקודם פרם ואחריו כלל העיקר הוא הכלל
ולזה י"ל (בדרך אפשר)כי בתיבתי"ם היו"ד קודמת שהוא כלל
העשר מפירות שהוא הוא' כנשל ואחריו אות מ' שהוא הפרפ
(מפירה א' מעשר מפירות) מדת מלכות ,ע"כ נתעגל מזה שברון
ח"ו אבל בתיבתמ"י הנה אות מ' (שהוא המלכות) פרפ הוא קודם
ואחריו אות יו"ד שהוא כלל עשר םפירות כמל שהוא הוה ,א"כ
העיקר הוא הכלל שהוא הוי"ה רחמים ולכך נמשך הישועה,וזהו
י"לבד'הזוה"ק נדולכים שברךאיתימאדליתלךקיומאואםוותא
ו שיתהפכו אותיותי"ם ויצטרפוויהא נעשה מא
מא ירפא לךהיינ
מ' קודם ליו"ד ,ומפרש האי דרגא דכל"א קיימאבי'היינו הכלל
שהואיו"דיהי'העיקרכיון שהוא בסוף כנדוזהי"ל דאיתאבכוונת
אאזמו"ר וי"ע) כנ"ל נוע '%מ"ש כד"ת מהד"ק אות ל"ד ל"ה וח"ד אות פ"ג
לעו"ש]

שער יששכר מחפר פרפרי חדש נימן אגדתם דפפחא חות פו

קיד

פדה נשלש

'מקולות'מים'רבים ר"תגי' מנצפ"ך'אדירים'משברי'ים ר"תאמי
'אדיר'במרום 'הוה ר"ת אבא,והיינוכשישח"ודיניםמנצפ"ך נמתק
עא אמא שהוא בינה להיות אבא חסד ,והנה נעשההענין תיכף
בתחלת הבריאה ששלמו הדינים ברפ"ח נצוצין שנפלו בשבירה

ונעשו אדי"ר שהוא אותיות אל"ף רידד והואגי נעש"ה אד"ם
בצלמנו כדמותנ"ו (בראשית א ,כו) שהוא קומה שלימה כנודע,
וזהו במרףם(שיעלו למעלה למרום) והוא מרומזבמרוים מ' רפ"ח,
והוא עאהוי'שעיקר הוא' הוא רחמים כשנעשה מא שהואבינה
כנ"ל ,תה מרומז בפסוקוישבה'עליהם אתמ"יהי"םדהיינו שאצל
מצריםהי'להיפך אף שהה אצלםבחי'מ"יירפא לך נהפךעליהם
להיותי"מ שברוןוזהווישב ה'עליהם את מא אותיות מאלהיות
(אותיות) י"ם%א.
4יפע"ד עוד להוסיף תבלין לענין זה יהנה איתא בפע"ח (שער חג
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איו נאחיזתם]
המצות ו')כי כל
והתפשטות של אלקים עד ק"כ צירופים ומק"כ צירופי אלקים אעפ"י שהם
בקדודיה עכ"ז הםיונקים אמנםיניקת פרעה וארץמצרים לאהיויונקים מכל ק"כ
צירופים וסל שם אלקים רק ממ"חצירופים וזהםאותיותי"ם אחרונים שלאלקים
חתו מ"*הוי' אשר אשמע בקולו ובכח אותן מ"י דאלקי"ם שהוא ה"יונק משם
ה" כופר בהוי"ה ,והנה השא כדי להכניעו ולשברו רצה להכותם מכות גדולות
מג' אוחרות אחרות שהם אל"ה מן אלקי"םכי בהם לא הי' אחיזה לפרעה ועל
ידם הכהו מכות רבות וזהו למען שתי אותהי אל"ה בקרבו ר"לכיאוהיות אל"ה
שלא הי' משיג ויונק משם (הוא) ה" רוצה לחברם לשומם בקרבו כב' אותיות
מ"י אשר הואהי' נאחז בהם ואז נשלם שם אלקים כחהדיניםויכה אוהו עכל"ה
וי"ל דלכאורה צריכין להבין ראם ה" כל יניקתו מאותיות י"ם האחרונים של
הש"א אלקי"ם מדוע אמר מ"י המ' קודם ליו"ד אמנם י"ל פרעה ה" ידע מזה
ע"כ סבר להפוך אוהיות י"ם שיהי' נעוסה מ"י שלא יחולו עליוהדינים קרוים
והשברון של צירוף י"ם ולזה כדי לשברו הכהו הש"י עא אוהיות אל"ה ונעשה
צירוף אלקים שאז נעוסהצירוףי"ם ונעוסהלושברוןוזהו שאמרוישב ה'עליהם
את מ"י (האנו כמ"ש פרעה מ"י ה' שסבר שעי"זינצל מהשברה) הי"ם (שנעשה
צירוףי"ם כנ"ל) דהוי"ל שאמר הקב"ה למש"ה נטה אתידך עלהיםכי מש"ה

פדה בשקום

קנה

ידוע קף הרם"ע בעשרה מאמרות ומובא במנ"א(סי' תצ"ד)
כיוןהיצאו ממצריםביוםה'ולכ"ל בשבתניתנהתורה (שבת פ,יב)
והרי הואנ"איוםואיךאנואומריםביום החמשיםלספירהזמןמתן
תורתיע,ויעעלפי מה שמפורשונודע מחףל שאותולילהשעברו
על הים הי' אורויום לישראל כתקופת תמוז,וכיון שלא הפסיק
הלילה ושום חושך באמצעביןשניהימיםהרי נחשבויוםהז' של
פסחויום הח'(ליוםא'.היינו)עדייןליוםהשביעיכיוןשהלילההי'
אור לישראל ולא הפסיקהבנתיים(כעין מ"שביערות דבשלענין
שניימים של ר"ה כיומא אריכתא דמיא) ,וא'כ שפיר בעתנתינך

התורההי' רקיום החמשים לצאתם ממצרים,כיוןשיום הדויום
הח' רק לא' נחשבו כנד .,משא"כ לאנשי העולםהי'לילה באמצע
והי' נ"איום(מיום ה'עד שבת בשבוע הד)ואנועושיםזמןנתינת
התורהכפי מה שהמה חשבומניאזלזכר הנם הזה שהעיוםבעת
לילה בקריעתים סוף וממילא הוא רקיום החמשים בעת נתינת
התורה,ב
הוא סוד ק"כ צירופי אלקי"ם בסוד תפלה למשה איש האלקי"ם כמ"ש בע"ח
(שערהזיווגים פרק ו') עח"ש ,ולזהי"לכי פרעה סברוראין לויניקה רק ממ"ח
צרופים של מ"י ע"כיכול לומר מ"י הו"י' ולא הי'לושברון עוד אבל אתם בכח
הק"כ צירופי אלקים נטה את ידך על הי"ם ההנו שתוכל להשלים גם צירופי
אוחרות אל"ה למ"ר שיהי' נעשה צירוף י"ס ויתהוה עי"ז שברון ומכות רבות
למצרים ,תהו י"ל דהנה בשעת קרי"ס הי' עוף ורפוא ,נגוף למצרים ורפואה
לישראל ,והי' צריך להיות מ"י המ"מ קודם ליו"ד לצירוף ישראל שרה" להם
רפואה וצירוף י"ם יו"ד קודם למ"מ למען עוף למצרים ,לזה אמר והמי"ם להם
חומה מימינם ומשמאלם דהחנוכי בתיבת מי"ם ב' הצרופים המ"ם הוא קודם
ואח"כיו"דוגםיו"ד ואח"כ מ"מ,ולזההי' להםלישראל החומתבוזללסמוךעל
צירוף זהביןלימין (אם צריכין שיהי' המ"םלימי"ן היו"ד)בין לשמאל (שיהא
המ"ם לשמאל היו"ד) שיהא נגוף למצרים ורפוא לישראל וכאמור.

תפארת בנים,ישביעי
י
ש
ועיין בשער יששכר טאפרי חדשיפסיו טבת פאפריפי אורה אותפזי"א
פפח

(9ב) עפי"ז י"ל שפיר פ" ר ש ה בפרשת שלח שנשתהו ח'ימים משיצאו

פדה בשלום

קנו

הענין פפחשני

תפח שני

בחדשאייר.עפימש"כ בפ'בהעלותך (ם',

ו')ויהי אנשים אשרהיו ממאים לנפש אדם וע' למהנגרע לבלתי
הקריב את קרבןה'במועדוויאמראליהם משהעמדו ואשמעה מה
יצוה ה' לכם ,דלכאורה קשה דהא הם התנצלו על שלא זכו
להקריב את קרבן ה' במועד"ו ,ובזה לא הפיס דעתם ,דהא מיהת
במועדו לאיקריבו רק לאחר זמן בחדש השני ,אמנםיע דבאמת
הפים דעתם כמ"ש באגרא דכלה פ'וירא עה"כ (בראשית כא ,ד)
וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים ,דמחמת שתיכף
כשנולד יצחק התחיל אברהם להשתוקק לקיים בו מצות מילה
והשתוקק כך כל שמונתימים,עם מעשה המצוהעיי"ש,ובזה
ששמע משה שהם בצער מה שלאזכו להקריבבמועדו אמר להם
"עמדו ואשמעה מה" ,זה שאתםעומדים ומצפיםלקיים מה שאני
אשמעעבורכםאיך תקריבו הקרבן"זהויצוהה'לכם".,זהו נחשב
לכם למצות ה' כאלו עשיתם את המצוה כיון שאתם חפצים
ומשתוקקים לקיים ולפי"ז הרי עתה במועד"ו קיימו המצוה כיון
דנחשב מחשבתם למעשה ושפיר הפים דעתם דנחשב כאלוקיימו
במועדו ג"כ,ומעד"ו כתיב בתורה חסר והוא אותיות עמדנו,היינו
שע" עמדו שעומדים ומצפיםלקיים המצוה כנד נחשב כאלועשו

יי

במעד"~ג*

ממצרים עד שאמרו שירה עלהיםכי לאנשי העולם הי'יום השמיני כשירדו על
הים משא"כ בפ' בשלח שקאי עלזמןשקורין השירה בזמנה לזכרהנס אזבודאי
"ש לקרותביוםהשביעי של פסח ולזכר הנס הגדולשהי' אורלישראלבלילה ולא
הפסיקה הלילה ועדין הוא נחשב בע"כ ליום ז',ונכון[.ועיי' עוד בשעא שם].
שער יששכר מחפרי חדש גיטן טאפר שפת טיפ אות 5ה
 4ובזה יומתק הענץ רסנה כחודש איר הזה ששורשו נברא כהרהור
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המפרשים
שהרהור כדיבורדמי משום שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ע"כ שפיר
אמר להם שעא הרהו"ר ומחשבה טובה שהי' להם לקיים במועדו ועומדים
ומצפים לדברי משה רבינו כנז' עי"ז נחשב ההרהו"ר כמעשה ומחשבה טובה

פדהבשיופ

קנז

"9ג נעופר

נעשה אדם נאסר בעבוריך .לכאורה היכן נאטר שנעשה
אדם קאי על רשב"י דוקא .אך הנה דרז"ל(עיי' זוה"ק בתחלת
הקדמה) נעש"ה אדם נאמר בזכות נעשה ונשמע,והיינו בשביל
שיקבלו ישראל את התורה עץ טש"הרבינווידועכי רשבץ היה
נשטח סשהרבינוע"ה וטה שנתגלה עץ טרע"ה התורה בכלפרמי'
בנגלות ונמתרות ,אך הנמתרות גילה טשה רבינו ע"ה רק לאהרן
ובניו ויהושע ועודליחידי מגולה טתלטידיו ,והנגלות לנוולבנינו
טטשהרעינוע"ה שקיבלבמיני ,אבל רשבא מלה הנסתרות במפר
הזהר דבהאי חבוראיתפרנמין בדרא בתראהג"כ אור הטאיר ובא
לכלהעוים ,והוא לפי"ז רשבץ תכלית וגטר הנרצה מסשהרבינו
ע"ה ע"כישפיר יתכן כ"ש נעשה אדם נאטר בעבורךכי הנעש"ה
אדם בשביל נעש"הונשסעוהי'אז טמרתהתכליתלגילוי הנמתרות
באחריתהיסיםע"י רשבע ע"כ שפיר נעשה אדם נאטר בעבורך.

נשחת כ9חי .נשטת כ"ל חץ עולה ל"גפעטיסהו"י',היינו
בכל לילה במפירת העוטרישהוי'בניקוד אחרוהחיות הואטהוי'
ע"כ ל"ג פעמים הוי' עולה נשטת כל חי ,וע"כ בל"ג בעמר פמקו
תלמידי ר' עקיבא לטותלד.
למעשה כשיקריבו הפסח גם בחדשהשני הזה שהוא בהרהו"ר ונחשב כאלו קחמו
במועדו בחדש ניסן( .ועיי' בני"ש מאמר פסח שני אות ב' ג').

שער יששכר כאפרי חדשאייר שאטר
פסחא זעירא אותי
שער יששכר תאפרי חדש אייר שאפר

י עיני
ג

אות ג'

(יד
) שמעו"ן ב"ן יוחא"י עולה מחי"ה מתי"ם י"ל ע"כ בכח רשב"י פסקו
למות מתלמידי רע"ק והוא בחי' ביטול המיתה לבחי' מחי"ה מתים וגםכי הנה

קנח

פדהבשיום
שבועות

הנה נודע ומקובלמפירבותינוהק'ומח"קכימי שהואזוכה
במדרגה ,זוכה לשמוע קולות וברקים וקולו של הקב"ה בחג
השבועות בעת קבלת התורה [וכמ"ש בהיכל הברכה (פ' ואתחנן)
עה"כ קול גדול ולאיסף וז"לעיי' רשע ז"ל (שכ') קולו חזקוקיים
לעולם ,מבואר שמי שמקדש עצמו יזכה לשמוע קול ה' שקיים
לעולם ,כמו שזכה מרן הקדוש הארא ,בעש"ם עם כל התלמידים
כידוע ומפורמם שזכו לשמוע בקולות וברקים וקול שופר חזק
עץ כח העלאת הנשמות וסתרי תורה שגילה ר' שמעו"ן יוחאאבאים לבת"
מחי"ה מתי"ם העלאת הנצוצות מהשבירה שהם בחי'ישני עפרויוכלו להחיותן
ולהעלותן בבחי' מחי"ה מתי"ם העלאות נשמת ישראל ג"כ הואמענין זה והוא
רשב"י צדיק ח"י כמשאחז"ל (ברכות יח ע"א) צדיקים במיתתן נקראו חיי"ם
ובכח היחודים שגילה רשב"י בחכמת האמת ובחיבורו הזוה"ק שבונזכה לגאולה
ותחח"ת המתי"ם במהרה בימינו .וע"כ נסתלק מילוי במלת חיי"ם כמבואר
באדר"ז[ .וע"כ שפיר מובן הרמז בזה בזוה"ק ויחי (דף רי"ח ע"א) שאמר שם
ר"א בר"ש ת"ל אדהכי חמא רבי אלעזר דהוי אסתלק מלאך המות ואמר לית
קופטרא דטיפרא באתר דר' שמעתבןיוחאי שכיח עכל"הופי' בהג"ה שםשאין
ממונה על העונש החנו מלאך המות שכיח באתרי' דרשבא( .ולכאו' קווה האיך
הזכיר שם אביו גם שלא בפניו וצ"ע להלכה ומצוה ליישב אלא שרצה ר"א
להזכיר שמו הקדוש שמעון בן יוחאי שעולה מחי"ה מתי"ם וממילא.אין מקום
למלא"ך המו"ת באתרי' הוא נגד זה מחיה מתים)היינו בחי' חח"ם בכל אופנים
וענינים].
[ופזהיצטרף מה שכ' השם שלמה] וזהו בחי' מחי"ה מתים שהזכרנו.ובזה
יורמזענין השמחה שישביום ההואכי לכאורה הואיום פטירת הצדיק ולשמחה
מה זו עושה על קברו אך ארז"ל (באבות סופ"ד) הילודים למות והמתים לחיות
כי על כן המתים עומדים כבר בבטחונם להחיותוזהו השמחה יותר מיום הולדו
וכעומד למות אך צ"ל הבטחון האמיתי ע"כ ביום ל"ג בעומר שמאיר בו שם
הבטחון (אכדט"ם) ע"כ שפיר השמחה בו במה שהמתים להחיות וע"י ר"ש הוא
הבטחון שיש לנו ביום ההוא כנז'.
שפ אות ה
שער יששכר מאטרי חדש אייר מאטר %עיני

ב"י

פדה בש-ום

קנט

באמירתאנכי עם כלהרזיןמתימיןעילאיןוכןרש"יז"להי'לוזה
המדרגה כפי הנראה מדבריו ,ופירושו (בזה) וכן כליוצאי חלציו
עכל"הן .ושם הפייטן לכלולים (לשון כלי"ל וכת"ר כמ"ש המפרש
שם,היינומי שהוא במדריגה גדולה) השמעתמילך (זוכה לשמוע
בקולו של הקב"ה כנד .,אמנם צ"ל) מפוצרך הרי"ם (ה"ר נקרא
היצה"ר כשאחז"ל בסוכה (נב ,א) צדיקים נדמה להם כהרוהיית
מפוצץ הרים לשבר היצה"ר ולקדשא"ע.ועי"זזוכים לשמוע) קולך

(ית"ט) אנכי ה' אלקיך (כנד)ן

טד .ע"ד דבריהפייחן באקדמות(דקאיעללעתיד) מק ומאן
הוא רחימך שפיראבריותא ארוםבניניהמפית מדוראריותאהיינו
שבשבילו יתגזםלוקין בגלות המר הזה וכמו שאמר שםעודעליה
רמויןדין הוא ברם ימוין שברנאלי'בשבין תקוף המנותא
ולפום צערא אגרא כל א' שלוקה יותר בנסיונות בשביל אמונתו
ותורתו ית"ש ואמונת הג"צ אשר שברנאלי'בשבין תקוף המנותא
בכל מאמצי כח שלאליפול ח"ו והנה אצב"ע הוא לשון צרה ומכה
כמ"ש [שמות ח' ט"ו] ויאמרו אצביע אלקים הוא ע"כ כל או"א
מראה באצבע"ו (מה שמבל כ"א צערו) וז"ש שנא' הנהאלקינוזה
קוינו לו (שעלי'רמזיןדין הוא כנ"ל כ"אלפי מה שמבל בנמיונות
בעבורו ית"ש כן יחזה בכבודו ית"שוי
מהאי נכרי דבאלפני שמאי דא"לגיירני ע"מ שתלמדני כל
התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת (שבת לא' א)היינו אם
חוטאועוברעבירה ר"ל ואוכל מאכלאימוראוכיוצא,וזהוהעבירה
וכח התאוה נותן כח בגופו לעשות מצוה ,הלא נמצא ח"ו אשר

*טדרשח קודם חקדטות  -שער וששטר חדשסיוןסניטר חגחטיטורים
חותסו

ד סיום טס' תענית ,ועישש
 ..חטשח סטטרות טסטר פטנטיםיע

קם
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המצוה נעשית בהגוף בכח העבירה ר"ל שעשהבאיזה פעם שעבר
וכליגיעו בהמצוה הואלריקח"ו.והנהזהתלוי בפלוגתת ב"שוב"ה
(גיטין ר"ה א) בגזל מריש וקבעה בבירה ב"ש אומרים מקעקע כל
הבירה וב"ה אומרים מפני תקנת השבים אין לו אלא דמי עצים,
ואם כן לבית שמאיאין לו תקנה בזה ח"ו להמצוהכיון שנמצא
בגופו אף מקצת מכח העבירה והדין דמקעקע כל הבירה ,ע"כ
הנכרי שבאלפני שמאי שתלמדני כל התורה כשאני עומדעל רגל

אחת,היינו ברגל א' שנקרא כח וכונת המצוה ברצון ומחשבה אף
שרגל השני כח הגופני נפגם ר"ל זה לאיעכב כחעשיית המצוה,
ושמאי לשימתו דחפו באם"תהבני"ןשבידו,היינולפי שימתובדין
בנין ם אומרים מקעקע הבירה ע"כ דחפו ,אולם הילל קרבו
וקבלו לפי שיטתו דאינו מקעקע כל הבירה מפני תקנת השבים
וקבלו תחת כנפי השכינה ויש לו תקנה,ה

4יזהו הענין ניתן לנו בד' מינים ליקח גם הערבה ריקנים שבך בהוך
(יה
האגודה כמו הילל שקרבן כנ"ל וזהו שמתחיל הפיוט שם יעורות באבי הנחל
(הערבות) להעריב בם מחל ליערי רתומי גחל (פי' המפרש להמתיק בהערבה
מחילה לרשעים הנתונים בגיהנם לשרוף כגחלים) וזהו ההמשך לכל עץ תיטב
ובארבעת אלה תאב (כמו שפירשנו בזה ושעי"ז מהני תשובה) להללו בם כאב
כדין אב שמחל על כבודו ומהני תשובה ויפטרו גם הרשעים מגיהנם לכוללם
כתוך אגודת הצדיקים ותשובתם הרמתה וכמו שלוקחים גם הערבה בתוך האגודה
כן גם המהיבואולתיקון בתוך עםבני ישראל [וע" באריכות שעא מאמרי חדש
תשרי מאמר מאני קרבא אות י"ב הג"ה ד'] וזהו "יחד במו להלל שבעה כבית
הל"ל"היינו יחד במו להלל שבעה כבית היל"ל ליקח גם הערבה הרקנים שבך
ונרוממה שמו יחדי"ו בית ישראל בתוך האגודה א' כטעם הד'מינים וזהו כבית
היל"ל דחקא שקרבן בתוך האגודה ולא כשמאי שרחקן כנז' וא"ש ונכון.

שער וששמר מאמרי חדש תשרי מאמר מאני קריא אות יב

פדהבשילת

קרא

חודש מנחם אב
רמז נכון אשר מצינו בחדשים ירח תשר"י הוא עולה
הממפר היותר גדול בשמות החדשים ,וחדש א"ב שמו הוא הממפר
היותר קטן מאודבין כל שמות החדשים(ע"דשמצינובאיוב(ג'ה')
בממפ"ר ירחי"ם אל יבא שנם החדש במספר"ו רומז על מהותו
וענינו),ועלכן תשרי נקראירח האתנים כשארז"ל בר"ה (י"א ,א)
שהואאיתןומרובה במצותבימיםטובים אשרבו ,ובאחרונהישבו
חג המוכות זמן שמחתינו שהוא בגלות ט'ימים עםיו"ט האחרון
היינו סופו יום התשיע"י (בגלויות) הוא שטח"ת תור"ה השמחה
היותר גדולה,ולעוטת זה להיפך הוא בעוה"ר(בנלויות) החדש א"ב
הקטן במספרו כנד ומשנכנס אב ממעטין בשמח"ה (כשאחז"ל
בתענית כ"ו) וכן הוא ט'ימים ובסופויום התשיע"י (ט"ב העלבון
היותר נדול מב' חורבנות וצרות שאירעו בו עד ירחם ה'עלינו
שבת
נהורא ישרי בה בקדושא רבה ובחמרא סבא דבי תחדי
נפשא.היינו ששורה אורנדול בסעודת שבת בקדושה נדולה ורבה,
ואור הקדושה יאיר נם בהחומר ,וזהו "ובחטרא טבא דבי תחדי
נפשא" ,אשר נם הנפש תשמח בהחומר אםיטיב לו ונאמר בוכי

טוב,ז.

יעל

כן נ"ל מ"ש (יקשעי' ה' כ"כ) הקטן יהי' לאלף .א"ב אל"ף ב'
והצע(י5רו*
לגוי עצוםאני ה' בעתה אחישנה בבג"צ אזיהי' אב החדשים (כנ"ל באות
שלאח"ז) חדש הגאולה האחרונה אשר לעד קיימת ובמהרה דידן כיה"ר.

שער יששכר שאפרי חדשי תפוז אב אות ר
ועי עוד שפ אותי'

(5ז4ונ"להעניןכי באמת בסעודת חולצריך לאכול רק שבכה האכילה ההיא
יוכל לעבוד את ה' ולא להמשיך בתענוגים וסעודה שאתה נהנה ממנה משוךידך
ממנה משא"כ בשב"ת שהמצוה הוא עותוכית שמקחםע"יתענוגיהגוף (אכילה

קפי

פדהבשיום

ושתי' וניוצא) מצות וקראת לשבת עונג א"כ הנשמה והנפש נהנין מזה כמו
משאר טצות ה' ע"כ שפיר נהוראישרי בה בקדושא רבא שאורגדול וקדושהוא
בשב"ת מאיר לארץ ולדרים ששורה גם על תענוגיגשמיים וע"כ שפיר ובחמרא
סבא דבי תחדי נפשא באכילה ושתי' כנז' טובת החומר דבי תחדי נפשא נהנה
הנפש ג"כ כיק שהוא מצות ה' כשבת כנז' ובזהיובנו דברי רשא נמס' ביצה
(ט"ז ע"א) שפי' על נשמהיהירה בשבת וז"ל רוחב לב למנוחה ולשמחהולהיות
פתוח לרוחה ויאכל ההסתהואין נפשו קצה יתמה כל עוברוכיזהו הנשמהיתירה
בשבת במה שמתאוה יותר לאכול ולשתותוכן בתענית (כ"ז ע"ב) פירש"י נשמה
יתירה שמרחיבין דעתו לאכילה ולשתי' עכ"ל.ולפי הנזכריובן דזהונוסף בשבת
על ימות החול דבימות החולאין שורה חלק הנפשרק עלעניני הורה ומצותכנז'
משא"כ בשבת נוסף חלק הנפש והנשמה גם על אכילה גשמיותכי הנשמה תהנה
מזהכי זה מצות ה' כעוב והענו שכ' ויאכל ההסתה ואין נפשו קצהעליו שגם
חלק הנפש לא תקצה באכילתוולא הסגדכיקכיהוא מצות ה'כנז'וזהושמרחיביך
דעתו גם חלק הדעת והנפש לאכילה ושתי' ההוא והואענין נשמה יתירה ,נוסף
חלק הנשמה והצורה גם על תענושגשמיים ג"ככנז'.וזהו שכתבבהאריז"ל שכל
המאכל שאוכל בשבת אףויהואיותרמן הצורךאינו הולךלחיצונים כמו בחול
והענו כגז' כיק שהוא מצות עע ה' תכלית בעצמותו ע"כאינו הולךלחיצונים.
פרפר זכרת צדיקים הג"ה ג'

פדהבשיום
ענינים

קםג

באו לפניו ברננה

אותו גימו הרב הצדיק מו"ה שרגא יאירזי"ע בע"ס
אוי
שד
ארון ע
ת ,מה דכתיב (תהלים ק/ב)עבדו את ה' בשמחהבואי
לפני ברננה ,למה כתיב כאן עבדו שצ"ל בשמחה ,ובאולפניו צ"ל
ברננה,והשיבלו בהקדמתדברי מרן האלשיך על המשנה (באבות
פ"א) הוו כעבדים המשמשים את הרב שלאע"מ לקבל פרם ,דהנה
יש עבד שעובד עבודת המלך שחוץ לגופו ,כגון לחרוש ולזרוע
שדהו ,ולזה אין מהדרך שיתן לו המלך פרם או מתנה בעד זה
(מלבד אכילתו),כיון שהואגופוקנוי לו ,משא"כ העובד את המלך
עצמו ,כגון להביא מאכליו ולרחוץידיו ,אםכי גם זה גופוקנוי
למלך ,עכ"ז עכל להיות כיון שהוא בחדרי משכיתו של המלך
ומכירו ורואה עבודתו ,אפשר שיתן לו הטלך איזה מתנה ופרם
(אפי' שאינומחוייב כנז') ,וז"ש התנא הוו כעבדים המשמשים את
הרב בעצמו בחדרי משכיתו ,ואעפ"כיהי' שלא ע"מ לקבל פרם
י זמר"ה,
עכ"ד האלשיךזי"ע,ופי"ד האור המאירשפי' הבוחרבשירי
שיר"י הוא לשון שיריים ,מה שאין כלי הלב יכולים להממינם
במחשבה לבד ,והוא מזמר בקול ,בזה בוחר השי עכד"ה,והרי
דזמרורנןיוכל להיות גדול במעלה משמחה במחשבה,וזהועבדו
את ה' (מתם עבודה יוכל להיות שלא בשכיות חמדתו ,הואאינו
עבודה גדולה כ"כ ,ויוכל להיות אפי' שלא בזמר ורנן שאינו
במדרגה גדולה ואש גדול כ"כ שיצא בע"כשיריו לחוץ ברננה,ע"כ
הוא רק שמחה בלבו ,משא"כ) באו לפניו (ית"ש ,בחדרי משכיתו
של המלך ,שהוא עבודה גדולהיותר ואש אהבה מתלקחת להשץ,
אז שירין יוצאין לחוץ כנז' ,וע"כ הוא) ברננה כנד*.
* אמנם לפענ"ד י"ל באופן זה ,עפ"י דחז"ל מס' חגיגה (דף ה' ע"ב) הא
בבתי גואי הא בבתי בראי ,כי בבתי בראי עוז וחדוה במקומו ובבתי גואי

קפד

פדה בשלום

דרכן של צדיקים

פעם א' נתועד בסעודת ברית מילה בק' רישא עם הגאון
הגדול המפורמם מהרצ"ה ארנשטיין ז"ל מלבוב(בהיותו אז אבד"ק
רישא),וכיבדו הגאון מרישא לומר תורה וסירב ואמר,יאמר הרב
מרישא,ולעומתזה גם הג'מרישא לא רצה לומר רקהפצירבועוד
שיאמר ד"ת ,ולא רצה לעבור עוד על דברי מרא דאתרא,ויען
ויאמר כתיב (תהליםיט ,יוםליוםיביע אומרולילה ללילהיחוה
דעת,ועפי"ד המד"ר בראשיתויקראאלקים לאוריו"ם אלומעשיהן
של צדיקי"ם ולחושך קרא ליל"ה אלו מעשיהם של רשעים ,וזהו
יו"ם ליו"ם (כשמתועדיםשני אנשים שהם בבחי'יום מעשיהן של
צדיקי"ם) יביע (כ"א לחבירו) אומר (אתה) ולילה ללילה
(כשמתועדים שני אנשים המתגאים ,שהם בבחי' ליל"ה מעשיהם
של רשעים ,אז כ"א מהם) יחוה דעת (רוצה להניד כדי להראות

"

דעתו וחריפתו).

במסתרים תבכה וגו' (כביכול) עיי"ש ,ונודעו דברי הזוה"ק שמחה בצפרא רננ"ה
ברמש"א,כי רננ"ה (היינו תפלה בבכי' צ"ל בעת תפלת מנחה ,משא"כ בצפרא
תפלת שחרית א"צ בכי' רק יומם יצוה ה' חסרו ושמחה גלוי' ואכמ"ל) ,ח"ש
עבדו את ה' (היינו עבודת בתי בראי הוא צ"ל) בשמחה כנז' ,אבל) באו לפניו
(בבתיגואי שהוא לפניו בשכיות חמדתו ,זהו) ברננה (כנז' מזוה"ק רננ"ה ברמשא
שהוא עבודת בתי גואי ששם במסתרים תבכה נפשי) כנ"ל.

דברי תורה טהדורא ו אות ע
*דברי תורה מהדוף אות מ"ב

פדה בשלום

קפה

הוכח תוכיח את עמיתך

באחד טדרשותיו הרעיש בתוכחת מומר [אשר כל שומע
אמרי קדשוידאגויפחד לנפשו],והגיד בתוךדבריו ,לבל תחשבוכי
אני גדול מכם לכך אפצה פה ולשון בדברי מומר להזהיר להדריך
ולהוכיח ,אך באמת אני גרוע מכם ,וע"כ הגיד זאת ע"ד משל,כי
בעת אשר יבנו ויתקנו או יעשו גשר חדש עלפני הנהר השוטף
וזורם,ועל הנשרהישנה לאיוכלולעבורכינהרסהופןיפולהנופל
לתוך הנהר העובר בעגלה שם ,ע"כ יעמידו שוטר ,וביום יוכלו
להשגיח ולהזהיר ,אבל בחשכת לילה לא די העששית ומנורה
האדומה שידלקו ויעמידו להראות להעובר בעגלה שלא ידרוך
ויעבור שמה (ויסתכן שמה ח"ו),כירבים לאיבינוהמימן הזה של
העששית בזכוכית אדומה ,ע"כ מוכרחים להעמיד שמה בלילה
שומר המזהירומכריז בכל עת ששומעעגלה נוסעת בקרוב שם "אל
תסעו ותעברוכי סכנה גדולהוגלוי' הוא",ומובן ממילאכי לאיש

השומר כזה א"צ לאדם גדול וחשוב רק אדם שפל ופשוט מאוד רק
שיעשה מלאכתו באמונה ,ובפרטבלילהלהכריזולהודיע כנ"ל ,ואם
יתרשל השומר הזה הוא דמו בראשו וענש יענש כי האחריות
מהנעשה עליו .וגם אם יאמר כמיל הנוסע בעגלה ,מהלי לשמוע
צעקת המכריז הזה הלאאני גדול ממנוואני אסע לדרכי,ואזיפול
בשחת ויפצע ויהרג כ"פ ר"ל .והנמשל מובזכי הגשרהרעויי' הוא
מצב העוה"ז ועשיית העבירות לתאות נפשו יבקש נפרד ר"ל,
ובפרט בחשכת לילה (הוא המתר פנים בגלות) המכנה מרחפת
מאוד שלאיעברוויפלו שמה כנד,וגםלמימן מנורת אש (האדומה)
הוא התורה אור שנמשלה למנורה ,והלא כהדברי כאש נאום ה',
לא רבים יחכמוויבינו בתוכה ,ע"כ ההכרח להעמיד שומר כמוני
שפל אנשים להזהיר ולהרים קולולהודיע להציל ממכ"נ [וכה הגיד
מרוב ענוותנותו וצדקתו] ,ואם לא אוכיח הלא האחריותעל כלמי
שיש בידו למחותהיינו להוכיח ולהזהיר,ומובן ממילאכימי אשר
לא ישמע לקול המזהיר בתוכחות מומר יפול בשחתיפעל לו (ה'
יצילנו)*.
* דברי תורה מהדורא ט אות כה

קפו

פדה5שיופ

הפי יטור

הגיד בתוך אמרותיו ותוכחותיו על אלו אשר על ה'יזעף

לבםומתרעמיםעלרועמזלםוהנהגת השץעמם(בדרך משל),כמו
ההולך בתוך סאלא"ן בהיכלי המלך .,כסיל בחשך הולך באישון
לילה בא שמה והחושך יכסה ארץ ובפרט החדר והבית שמה לא
ידלק אז שום נר ,והנה כלי הבית הנחמדים מזהבופנינים כמו
הכסאות ושלחנות וכיוצא שיעמדו שםלנוי ולשימוש ולתפארת,
אך בהיותו שם בחשך כאשרילך מעט בכל מקום שיפנה יכשל
בעץ של הכליםכגון הכסאות ושלחשת וכהנהויהיולועלאפוועל
חמתוכי יכשל בהםויפול עלידן ,אמנם בזרוח השמש אועכ"פ
שידליקו נרות יראהכי הכלנכון ומהודר שמה לצורךוליופי וא"א
באופן אחר,כן ההולכים בחשך הגלותלפי דעתם המהיחשבוכי
כןצריך להתנהג ,אמנם בזרוחאורו של מלך המשיחב"ב(אועכ"פ
באמונה לנר מצוה ותורה אור)יראוהויתבררלעין כלכיכןצריך
שינוי ויראועינינו ישמח לבנו ב"ב*'.
להיות בלי

חטין 5וט5ת
החפין שטומכם ואוכלים ביום השבת מסוגל לאמונה
ןשהנמנע מהםחוששין שמאוכו'
שלימה ואמונהבדברי חכמים,יע
כמ"ש הרמ"א (סוףסי'רנו)וכיון שאחז"ל (סוטהיא ,א) מדה טובה
מרובה ממדת פורעניות ע"כ האוכלו יומשך לו אמונה.

מעלת האחדות
י באםיקחו ד' אוה'
טעית האחדות בישראל ע"ד משל,כ

נרותיחדיו ,הנה צ"לעובי השלהבת כמו שלהבת שלד'אוה'נרות
**פאפר תורת ש5ת פ' כחקותי עיחש כאריכות

*דהרי תורה טהדורה 4ה אותי"ס

פדהפשיופ

קפו

כאשר המה ,אמנם ,באמת יתוסף אור שלהבת גבוה הרבהיותר
מאשרהיוד' אוה' נרות ,והוא לפלא,כי הלא לאהי'צריך להיות
עביו רק כמוד' אוה' נרות,ומהיכן בא הגבהתו למעלה ,אלאודאי
שעי"ז שחוברויחדיו נתוסף להם אורה למעלה הרבה ממה שהיו
בתחלה.ועל כן נפשות ישראל בהיותן נמשלו לנר שנאמר (משלי
כ ,כז) נר ה' נשמת אדם ,ע"כ כאשר נקבצו ובאו יחד ,אז מלבד
ערך קדושת נשמתן כ"אבפני עצמוישריוחכיבכניסתן וחברתן
יחד יעלה אור נשמתן למעלה לטובה ,ויגביהו יחדיו כ"א כח

קדורות נשמתו *.

מקוריבגדים ארוכים

פה שהוא מנהג בפולין ונם בארצות הקדם וגם החסידים
במדינתינו לילך (עכ"פ בשבת) בבגדים ארוכים שקורין (קאפטא"ן
או בעקישתן),אינו מדת חסידותומנהג בלבד,רק מקורובגמ' שבת
(קי"נ ע"א) ובש"ע (סי' רם"נסעי' ב) שאםאין לו בנדים להבת
מיוחדיםונאים עכ"פ ישלשלבנדיו למסהעיי"ש,והתינחמי שהולך
בבגד ארוך כנד ובחולמגביהובעת שהולךועוסק בסחורתו ובשבת
יוכל לשלשלו למטה דרך כבוד ,משא"כ ההולכים בבגדים קצרים
(כלבושי דייט"ש) אין יוכל לשלשלם למטה בשבת ,ע"כ יסודתו
בהררי קודש מקורו מהור מהגמ' וש"ע[ועייןבבלישבועותמ"וע"כ
עיי"ש]".
* ואמרתי בזה בארוכה בדרוש בחבורה צדקה וחסד בפה"ק שקושין
הסעודה בחנוכה שאז הזמן "כנר מצוה" ויש חשכות לזה,כי הנרותמורים על
ככה שאין דומהיחיד העושה מצוה לרבים עושי' המצוה שעולה למעלה יותר
כנ"ל ,שבאמתיוכלו לעשות צדקה וחסד כ"א בפ"רכפייכולתו ,אךאין דומה אס
א' עכסה ,לעושה יחד בחבורה ,תהו דוגמת הנרות כנ"ל .חהו שאחז"ל בתענית
(דף ז' ע"א) אמר רנב"י למה נמשלו ד"ת כעץ הכאמר עץ חתם היא למחזיקים
בה ,לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים
את הגדולים.
דפרי תורה פהדורא ב אות קיפ,ועיין פהדורא א אות פח

** דברי תורה מהדורא א אות נח

קפח

פדהבשיום

פתחייין
י
כ
פה שתקנו חכז"ל שמתחילין בכל דבר שבקדושה ברכת
דבר שבקדושה עפיין

בוראפריהגפן,כגוןבהכניס בנץבבריתו של אברהםאבינובמילה
ברכת בפה"גקודם ברכת אשרקידשוכו',וכןבפדיוןהבן,וכן בעת
חופהוקידושין שתיפעמים בפה"ג,ובפרסבעתותי קודשהגדולים

והנוראים באורותומוחין הנשפעים בליל שב"ק קידושעלהיין

בפה"ג,ובליל התקדש חג הפסח בהסדרמידמתחילין קדש וברכת
בפה"געל כום א',וכןבליל ר"ה כאשריקבלעליו האדםעול מלכות
שמים להמליך אתהש"יעל כלגופו ונפשו ולעשותכרצונואזמיד
בבואו לביתו מבית התפלה מתחילין בפה"ג בקידוש [וכן בליל
יוהכ"פ בכניסת היום יש דיעות בראשונים ז"ל ליקח כום (שלא
לשתותו) ולברך בפה"ג אךאיןאנונוהגיןכן להלכה]ובליל סוכות
בכניסתו להמוכה מתחילין קידוש בפה"גוכן בליל שבועות ,והלא
לכאו' הי' קם"ד שיתחילו בכניסת היום בתחלה למקראי קודש
בלימוד תורה או תפלהכדי להתעורר שתחול הקדושהעל האדם
ןובפה"ג,אולםהעניןבע"כ
מעתה והלאה ולמהמתחיליןבשתייתיי
כמ"ד (סנהדרין ע' ע"א ,וברכות דף מ' ע"א) אותו אילן שאכל
אדה"ר ממנוגפןהי'וענבים מחמה לו,ע"ככיון שכל דבר דקדושה
וכל התעוררותזמני' לסובה הואלתיקון חמאזהעדביאג"צ בב"א,
ע"כ שפיר תקנו לכתחילה בכל דברים שבקדושה וזטני קודש
להתחיל ברכת בוראפרי הגפן לתיקון זה,וזהו שאה"כ (קהלת ב,
יד) החכםעיניו (אות ע' בגי'יי"ן) בראש"ו (מתחילין בכל דבר
שבקדושה בראש"ו אתהיין בפה"ג בתחילתו כשרואיןבעיני שכל
חכז"ל את הצורך לתיקון בשורשו טעיקרא [וגם כפי הנודע
בכהאריז"ל פקח עיני"ך שהוא הניצוצות ואלו נתפזרוע"י החמא
] כנד)*.
הנד ע"כ תיקנו ברכת היין
*דברי תורה שהדורס ה' אות ב

פדה בשקום

ענושיצדיק

קמפ

9א טוב

פיפר פ"א בשם צדיקים רבותינו שענשו לא' בהקפדתם
ושאל אותואז א' השומע הלאכתיב (משלייז,כו) גםענושלצדיק
לא מוב ,והשיבהן אמתכי הצדיק לאיענישו רק המלאכים אשר
מונים ונבראים מהתורה ומצות של הצדיק וכשזה המצערו מבמלו
י הצרותורדיפותאו חלישות הדעת שעושהלו,
מתורהועבודהע"
וא"כ חסר מהמלאכים (באותו זמן) תורתו ועבודתו שהם
מתפרנסים ממנה כי על כן יקפידו ויענשו לאותו המצערו'.

קוויפעי

בש"ט מנילה (מ"ז ע"א) מה כתב שלמסה שבזכותן של
ישראלאינו נמחק כתב שלמעלה לא כל שכןעכ"ל הגמ'וזהו רמוז
בכתיבת הקווימי"ל לסמהשכורדיים מבוקשיו והצדיק קורא אותן
ומתפללבפיו ולבושיתקיים מ"ש בהפיתקא הזאת "כתב שלממה"
לסובה ואינו נמחק מכ"ש נכתב שלמעלה" שנחקק תפלתו בספר
ועושה רושם למובה'*.

ראש דברך אמתויעוינ
ו כל משפפ צדקך

בבואו לכאן לעיר מונקאמש (בשנת תרמ"ב) להשתמש
בכתר הרבנות והוא לא ידע עוד פרמי התנהגות הקהלה ,הגיד
בדרשתו הראשונהואיךידעלהוכיחם בדרשתו ומה הם החסרונות
שימצאו בם שצריכים לתקנם ,אך זאת יוכל להניד גם בראש
בראותו קהלה נאה וחסודה שיזהרו נא כמעשיהם להיות כונתם
לש"ש באמת.וזהו ראש דברך (גם בדרשתו הראשונה) אמת(ידע
להוכיחם ליזהר במדת אמת לעשות מעשיהם בלתי לה' לבדו)
ולעולם (בזמנים הבאים בהיותו פה) כל משפם צדקך (אזידע
להוכיח על כל פרם ופרם לשפמם בצדק מהצריכיןליזהר ולתקן
כנד)''.

*שפ אות 9ב ד"ה אי
"דברי תורה פהדורא א' אות גז
'" דברי תורה פהדורי'א' אות קיא

ששף

תפלת השב לטוהר"ש
שתיקן אדמרר הקדוש הנה"צ מאור הנולה מוהר"ר שלכה עפירא זצוק"ל ז" :אבך"ק
מונקאמש ,ונהג לאמרה בתפלת שמי :קורב אלהי נצוד קרוב לימי הסתלקותו ל:וה"ב,
וחרשה לפרסמה ולהדפיסה ,וראוי לאמרה בצת יעוכ הא-ב אל לבו לשוב אל בוראו
ולהתחנןלפניו :ל נפשוויו :בה ד' בל"י התכובה:

התתק מבת"י הקדשנה
תשובה

רשסם,
יושרי וברראי אתהבר"תויצךתכלסעילמים,וכל"ש
אתה בראתנשמתי קטה וצרתה ,אטה נפחתהבי,מידה
א2ילשליו"בישה
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סחמירות בשוגג ,וכשוגג קרובלטזיד ,וכמזיד ממש וכפשיעות
לא
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טיןלי שרםוטף
ואיןלי פתחון ?ה לדגר ,לבקש אותף מחילה ,אףיען
אתהטיןסיף שרוף קטה טרוף שמף מות סנון המדת סשד
שלף סםבאיןסיף' ?לןה סימף לבקשף פרוס*מיסהסיית
הנני מתסוט ורעלי מאוד עד דכדוכו של 2שש מה ש?סךסר
יסקסל?לי ט?טה גלב שלם כהחלטומור ובכל
סצסירית ךה*2
יכל מאודי שלערלם לא אעברר על רצונף תורא של
נפשי ףב
עולמים טהשציןת2ייתורתףס"דישה לאשאבירשים?סירה
ולא טלטל שום מצוה ,רק לאשה של סצותיף טה שחייב
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