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משל•בספרחטמאטהוריתןמיפסוקעלכאלשוך

ייתחילושהםרוצהשהקב״הנעריםויכנסואחרלזה

ואסתאמיןומצאתיויגעתיבהתעררותסבתחילה
סייעוהקב״השנתיעףמתתילין*רקהיהבנערותם

כללכחבושאיןבזקנותוכלומראוניסלאיןוגס
וגסנעוריםחמאתהריקשהאךג״כירבהענתה
אמדלזההעליונהבמדריגהנהיהולאמשובאף

אותם-שיחשו'יכשלוכשלנעוריםתעשינהםובחורי

הרחמיםבעלעלת'וקוויואזולשוגגלמכשול
*כתיחליפו

לףלךפרשת
סתתר״ילשוטוזההילקוטהביאובמדרש

לאחדמשלוכו׳והעיוראיבתשמעי
דולקתאחתבירהוראהלמקוםממקוםעוברשהיה

בעלעליו■הציץתנהיגהזה־בלאשהבירהתאתראמר
שהיהלפיכךהבירהבעלהואאנילואתרהבירה

הציץמנהיגבלאהזהשהעולםתאתראותראברהם
ויתאוהעולםבעלהואאנילוואמרעליוהקביה

יס־ךהמלךויתאואדוניךהואכייפיךהמלך

והשתחויבעולםליפותך
ה׳ויאתרהוילו3

זופתיחהשייכותתהא׳תמוהכולהוהואחברםאל

אומרשבמשללנמשלדומההמשלשאיןועודצפרש׳זו
בדולקותלילמהועודבנמשלמשא״כדולקותבירה

מעצמהנבנתהאסלתמוהישהבירהראהכךאס
עולםבעלאנישמסייםועודמנהיגלשוןשייךואיך
כללשחרלודאיןלךלךאומרהויוכו׳המלךויתחו

להנאתןלךלךפירשדרש״יהביאור[גליין]
למיסזוכהחתהאיוכאןוכו'אעשךושםבתךולט
נפשךמתהתמוהוהואבעולסטבעךשחודיעועוד
יהיהלאלתהעתוה'חלקכילישראלמזלאיןאי



אריה*'*,׳■״*.■.יי*4•••-״י
יארעאדצשקיסיכאלךואחייתאכב״חרנהמאמר

העשרה'בעלע''פכו׳וחזאיאזלואהדדיורקיע
^,הבבגילגולמזללונעשההקודםדוכותמאמרות

*כסאיהשמיםפסוקע״סוקודםלמהרעדנמרוזהו

מפנימשהבקשדבריםג'דבריםבמדרש
ותירן:כו׳לווטובצדיקישמה

האר״י'והקשהוט׳רשעבןורשעוט׳צדיקבן.דצדיק
הואכןלאשלפעמיםבחושרואקאנודהריזללה״ה
קישיית'הואתמוהולכאורהגלגולע״יד־מיידיותירץ
לויוהיהמידיקשיאלאלווטובצדיקעלדהריהגת׳

האר״יתירוץעלוגםלווטוברשעעלרקלהקשות
הן'רשעדעסהואכןגילגולענינידהריקשיאכו׳ למתגלגבצדיקאבלגברעםושלשפעמיםאליפעל
רביובודאיובמקובליסבזוהרכמפורשפעמיםכמה
חנינא

הרב'.כמו׳שכתובמגילגולג״כהיהדוסאבן.
ליודעי'צידועחרוביןק״בסיבתעלבעצמוי׳//האר
רעהיהועכ״זגמורצדיקג״כהיהמקודםוא״כחן
שישהואוהשוטבחברתהמתורץדהדאונלע״דלו

בשמחהמקבלוהכלועניותיסוריןשסובלצדיק
׳בכלמאודךבכלואהבתומקייםיפוחפניםובסבר
שמתרעםוישבועטואיטלושמודדיןומדהמדה

רקלווטובצדיקעלהקשהשלאונמצאבמחשבתו
לווטובצדיקישמהימפניוה״סלוורעצדיקעל

משנחו׳אישכמורעעליושבההאןלוטובשתמיד
דעבי׳רחמנאמהאומ׳כלהיהעליושבאמהשכלזו

הואשהרעבדעתושסוברלוורעצדיקוישעבדלטב
וכןעיוניתחקירהוהואומתרעםח״ולובתקרה
היהשמקודםכו'צדקבןצדיקלווהשיבברשע
,הדברכינתלושאמרויודעהלבאווהורגלצדיק

קצדיקהדבראך•יודעיםהיווהקודמיםמקודם
שחרהרשעיםשלטבעםכיבמחשבתולורערשע
שהואואףרשעתקודםהיהוזהרעתםעללהם
וכןהקודמתטבעוההרנמשךמ״תצדיקעכשו

כנל׳דמאודהה׳י׳ריתירוץונסןרשע־סאצלבהיפוך כדהיתיזבטנםכתוהוויהפסיקכי׳ זזר!ו
יבפיה'שאמרוע־׳חצ"גדףבאפ'בזוהר

צדיקי׳שהסבדעתםשסובריםכלומרנתפתהשאתה
4,כביכולשצתבתהאומרים5ועאליהםשבאהוזה

הקב״ה

.קילףי.קול
מזלאיןמישראלכללהמולנגדדברשוםעד או.:להיסךויורהלזולתובושנולדממזלשמוציאו והמזלבושנולדמזלותחתג״צדנשארלומריש
שלאנסדידיה־נעשהדלגבירקטבעוכפיבומורה
האידשבתבגמראואיתא:המזלטבעע״פ
צדקןואר״יצדיקפיר״שיצדקןגבריהאדבצדר,מאן

מזכיותיולומנכיןנםלושעושיןמיזהי'במצות
בתע״טלתלותלהצדיקיסשישאעפ״יואתחנןואי' .שלאחנםמתכתאלאהמקוםמאתמבקשיןאיין דבאתתיבוארוהשתאכלוםמזכיותיהםלהםינוכה כשנישסבוררקלישראלמזלשאיןמזהאברהםידע

נסתכלתיאמרולכךלארצהובשניה׳הללהפירושים
עקרשאהיהומחייבניבושנולדתידייקאשליבתול
ליניחאלאהללפירושיםכב׳היינומזלדאיןוהא

מזכיותיליינוכהדא״כליניחאלאהב׳דכפירוש
למזל.זולתושיזוציאניליניחאלאג״כא׳וגירוש

לוואמרבגת׳כללבמצותצדקןאהיהלאא״כ
ואיןלישראלמזלאיןשלךמאצטגנינותצאהקלה
במערבצדקדעתךדקאימאיכלללךניחאלא7לזמר
בולהנולדותתחייבכפרש״ימציגןרוחשהואמזרכל לזולתומתנולצאתריצהאתהואיןבטבעו■עקר,להיות
ב'כפירושנסאצלךיהיהשלאוגסא׳בפי'כלל למזרחליהמהדרינאאלאזהולאזהלאעושהאיני
לאוגס•להיפוךיורהבעצתווהמזלחסרוחשהוא למזרחאהדרי׳ולכךלזולתוממטלצאתצריכת
וזהמשתנהליההוהדזהוישתנהישתא׳במקומוזלא עולםבריאתיוסדרלשנותכל׳לרצהלאכביכול

לכן־אהדריניהלהתזלשיעדהטבעעדעמולהתנהג
רגםע״פלחוגסתנגדינושלאהמזלבטבעותשאר

דידך.*לגבי
זקףרביפטירתבשעתבגמראיבוארועפ׳ז

מילפניוידועגלויואמראצבעותיועשר
וקשהכלוםמעה״זנהניתישצאהעולםוהיהשאמר
מאמרעלעקידהבעלקושייתויבזארע״סזהלהכין
לעלמאדאתריבאיבעיתכדתקאלעזרלר׳רק׳כ״ה
תקצרה׳זמקשה׳הידדתזזניבשעתאדצפלתזאששר
קושיאהמקובליםתירוץלפינאףתיכףאותולהעשיר
יבוארזלפ״ז[גדולגילייןנשאר]עומדתבמקומה



דארידז.לך
צדיקשהואולטובגמורטובשהואלפעמיםמצוה.

אומריםמכוערדבראיזהוכשרואיןלהטובכמו;
עיניהםמראותטחאיךקשהאך•רשעשהואעליי■

רעעושהוהרשעלפעמיםרקיסורלאהצדיקשצדקת
והואמצוהאיזהושעושהבכךומהבפרהסיא
כלו•לאורחוכךשמיסאמרלכןרעות:בפנימיות
עבירהעושההרשע;באומרםדבריהםשמתרצין
טובובפניתיותוהואמלאכברותוכוואיןבפרהסיא

בפנימיותולושישלאורחשךוזהופנימיותוויראה
לחשךאורוזהוכברותוטאיןלהיהךהיאוהצדיק

אמרלכן:כחסידעצמומראהרקבפנימיותלושיש
למתוקמרשמיסשהצדיקיםרואהאניהריהנביא

מתוקהכלוסיגוסיסתעניותבעצמםשעושים
בעיניהםמרהואהעה״זחמדתכלדהיינואצלם
להםגרסזהוכלכמותכםלעשותשלאבערומי
כלומרנבוניםפניהםונגדבעיניהםחכמיםהוי

נותניםשאתםבשבילכלומרפניהםנגדשהצדיק

וכדאיתתלבריותשנצטרךצדקהפעמיםאיזהולהם

^משובחהחכמהמעלתעלשאתרהלבבותבתיבת
שבאבעיניהםחכמיםוזהוהעושרמעלתממין
שהצדיקיםנתי.ניחאהראשוןולפירושלפרנסולפניו

:בעצמןוטועיןגדוליםצדיקיםעצתןבעיניהס

ויראפרשת
ולכאורהכו׳רשעעםצדיקלהמיתלךחלילה

ונלע״דליהמיבעיאורשעצדיקקשה
ה'אתפרץלרשעהתחברךיעןדאי׳ביהושפט

וכןכרשענחשבלרשעתתחבראסנמצאמעשיך
עמואכלכזהבלע״הדומהת״חדפסתיסבגמרא
ופירושתיקוןלושאיןחרסככליתתנונהנהככסף

לנבלינחשבואיכהציון'היקריםבניע״פהאלשזך

א״כאלאמסוביןהיולאירושליםדאנשיואיתאחרס
תע״הנהניןהת״חכלועכשיועתהןמים•:תייודעין
לושאיןחרסאמרכלילתהקשהאךכנ״לותובן

יחשבדבהתתבריובןפסיקהנ״לתקנהאן־ע״ס

אברהםשאתרוזהומעשיךאתה׳ופרץכרשע
דייקארשעעםצדיקלהמיתלךחלילהע״האבינו

עם

קל־.'
י

יאי?
עוןאיזהושקטלגהעל.לתד״הדמת״הר•הק״בה

איזהועל'אותרשהצדיקלרשעצדיקשביןוההפרש

בעיניודומי!שהקלותהדיןממדהנתפתהגלולעין

וחמורותבדעתוצדיקהואתמידהרשעאךכחמורות

וכןנתפתהקטןעוץעלוסוברכקלותעליו?ומות
בוכלומראיובגביחנםלבלעובוחנייחסיפי׳

כלומרבחנסשהואאותרבמחשבתוהלהקיימה
לוורעצדיקוהיהכפשוטובחנםאואהיהשל],יסיר
׳סיריומררע׳עלתמידשהיהאיובככרבכלכתפי׳

לרעאומריםהויבישעיהפסוקמתורץ׳ז2ול
בפסיקי׳רבוכתורבוהדקדוקיםטובכז׳

ולטוב,וכומתצוהלשתהסבירהגדולהולענ״דיע׳^פ.
ולענ״דכתובהיהידבכתיבתשצחילשמה]תמצוהרע
מתפשטכשאינותיקרי׳הטובתרומהבזוהרדאי׳

כלבגת׳דאיתא[למעלהבמקומונשאררקלמטה
בגת׳ע״שוכו'לומריעיןמרוביןהעונוהיושזכיותיו
שםוכדאי׳בעה״׳זמעוונתיולנקותוכדיופיש׳׳י
לרעיהאומריםהויפי׳וזהטוביוםליהדעבדין
שבאלרעאומריםהצדיקיםכלומרטוב

הטובהואלטובאךלנקותוכדיטובעליהם
ג״כטוברבשפעעליהםמתפשטשאיןלמעלההגנוז

ג״כממנומעטלנומתפשטשאיןרעשהואאומרים
ראויהנ״לגמראהלאעפ״יקשהאךרעהואזה

לתהכלומרלאורחושךשמיסאתרלכןכןלהיות
וצרו׳חשךכלואורבשםנהמכבהואלצדיקנותנים
כידועלהחשיךכמוהחושךלרשעדהיינולחשךואור
רשעשהואתאחרתמידטובברבאורכוליהוא
תאןקשהאךהדיןעפ'׳ילורעלהיותראויגמור
רואי׳אנוהריאמרלכןגמוריםרשעיםשהםייתר

א״כלתרהתורהשהיאמתוקלמתוקמרששתים
מצדשזהע״כאלאגמוריםרשעיםהסבוודאי
דחסדכנודעמעטעליהםשמתפ:טעליוןהחסד

מתפשטעלינולאדכולהא״כלתה־הוא.וותרנותא
היותרהעליוןטובהואשלנומשוסע״כאצאג"כ

המעטמןמעטזהעלינומתפשטאיניולמהמחסד
רעה;זההוא

העולםנגדשאתרפשוטע״פלומרישעוד
איזהובוכשהאיןגמורלרעהאומרים
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או#יודאקול
עלהשינהלכךכניסלהואץעקרהשהואכפירושרשעדהיינוכצדיקוהיהרקרשעעסשמתחברעס

שלאדכוונהממצחושיביןכדילאבניסעלרקכולסי5'7^מיזשבהייי*שיכמכתלייןיהיהלצדיק;כמתחבר ויאתרבניסעלרק;במזלשחלוידגרכלעללהשיבכצדיקיםשיהיהלהיפוךיהיהכרשע׳כןרשעבחברת מבינהאינהשהיאכלומרלהאעשהומהאלישעמיעקבפרשהאלשוךלר״׳הע׳'פג״כ^ייוי
!5היליישתליאבחזלאומזוניחיי

בי"
לתהלדקדקדראויכירושלמיסוב'אניובאמתדברי1 שורהדהשכינהמשוסמדרשותובבתיבבה״גדווקא•לציבוריחיד

קרוב׳שהשכינהוגשאנילהתקבלהתפלהוקרובהשס
לךהישלהאמרתילכך0אדכלמעסיותראליה^ט^לת

,אעשומהסתסאמרהמלךומחמ׳עטותנותולדב׳אל.
כדעתילאוהשיבהטעמימבינהשאינהכלומרלהאללזכרלךהישכו׳עלינומרדתאת!131*1

אתרולכךאליצריכההיאובודאיכןלומרלהדלתהעתיבתוךותאמרצבא■שראלאוהמלך כדבריםהשיבהלכךכלומרלהאיןבןאבלגחזיולכאיי'בןאבלוכו׳ומהכו׳אישויאמריושבתאגבי
וזהולהאיןשבןהדבריסמתוכןמעצמךשתביןהללוריצראיטלומרארץכדרךשלא•השיבהלתהתמוה שהיתהמתשובתהנשארזהדבררקכלומראבללשוןק,/לפיוגסצריכנאלאלומרלההיהשלךלמליצה

אבלוזהוחכמתךעלוסמכהבפירושלומרמתביישת,דאיתונלע״דהצבאאלאומובןמלתחינווה׳ג״כהז
:ודוקלהבושהוזהובןתשובהימי׳ד5י!׳חלונרמצאוצו׳דרשובגמרא דכתי׳יודעהואוכו׳הדאשרהחייויהיובילסטגי'פללאסזהכליומפרשוב״מב^כאלוובירושלמי
כךהתיאיסשהסכשסתמימיסה׳ימייעשרהולאבה״כלושאיןביחידמיירישלנודהגת׳
כבתך׳ובתך׳לחטאכבתמאההתימי׳בתשנותיה׳אךהירושלמילכניפיאשבאיסימיסיו׳־ד■אליהי׳לכך בגמראדאיתאע׳'פונלע״דהתוהוהוא*ליופיז׳בנישצורכיוידועכבה׳לישיששבעירביחידמיירי מוסיפץזכהסברת״דוחדכו׳זכהלאמשלימיןזכהואיתאומזוניחייבניכמובמזלשנתל־סישאירס

נכתבלמהרש״יקשיותחדאלהקשותישכאןוהנהאמרדאלישעומובןהיהר״היוסובגמ׳שאותו?זוהר
המקראדרךהלאלהקשותישב׳כללבכלשנהדבראוהמלכיםמלכיהמלךאללדברלךהישלה
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שניתיהדהיינושרהחייויהיווהפירושחוסיניןפי'אנכיעתיבתוךאמרהלכךליחידנמצאדווקא
ךלההוסיפוואח׳׳כק׳היוהקצוביןנמלאואליהציבורבי;תמידיושבתשאניכלומר

זכותידיעלי יטללאזהדבלאויבוארז׳להוהוסיפוזכתהועודתמידשהואחייעלכיגתירוץיכוודבריהתמיד
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אונקציסנתרגיסזהלפיוחכשי•וכו׳שהשלימיןבפירושלואמרהלאלמהקשהאך[ורביהפריהעל
נמהקשהשניןושבעועשריןמתהשדהחייוהוווז״ללומרמתביישתשכיתהליתרישאךעקרהשקיא

לא
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יצחקשלס״דואיךשווקאפיןכלח״ודא״כברכותיו
וסרש״י,וכותלכובחוקותיאסעיסונלע״׳דעיה:
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אחראההאברהםלולא'אמראוליצחק

יומי
ברוך

ונלע׳״ד:תמוהוהואבברוך:הדבקארורואין
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קיימאהאליצחקאשהלקדששליחעשאואיךדל״ת
גיטקוקידושיןאינןבתורתועבדדנכריהדיןפיעללן
שליחלתהוייכוללאלעצמולהיעבדחצידלאוכל
תיתאלאדאיששחררולואשרבכלהמושלאמרלכן
בכלמושלהואואיךקנסירבועבדשקנההההכי
קשהאךעכ״ל:ששיחררובילקיטהפורשוכןלואשר
וצריךבעשה:עוברעבדוהמשחררלןקיימאהא

לפ״ןוצ״ל,בגתכדאיתאשאניהצוההשוסלומר
שייךלאכןלאדאסבניוכלועסבתיעםששיחררו

תוכלאיךועודלואפרבכללומר
שליח,בתו'לעשוי

קשהוצפ׳קבתוגסששחררודאיקידושקאלאלקבל
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נתיזרהריוגסמאיאל״כ7בבמהאסורדורמוכח■
בטלהאסורדזרודאיאלאחשיבותי׳כנ״לותאימיתר
התיספתכקושיתתיושבאערלליהודלנואיןולפ״ו
למהדאל״במדאוריית׳דאינוהתוספתכתירוץואיל
כמסקנתאמינאהוהכי׳ליהתיפוקליישבקראלי

וממענזלהשתחוואהקראדאצטריךשסהתוספת
במה״צדאתיואילמעמידהדבתההשתחוואהרק

בבתהאסורנתידזרדתוכחהשתאדהאומזרמיושב
וא״נבבמההותרולאשכןלהצדמהלמיפרךאיכא
אסורוזרמותרוערלבבכוריםדדווקאמוכחלס״ז
אלאממעטדלאבבמהודווקא"בעמידהבבמה

יהאאתרלכןבישיבהשמוהרדבמהמהשתתוואה
ערלשהואאףבנערשהואכגוןדייקאזהרשע
ומקריב.דייקאעומדיהאלזרשאסורשהיאכיון

ממעטאינולשרתדלעתודשיסברומתיךדייקא
בעתידהדווקאלהקרבהאבלדבתההשתחוואהרק
יצאכךומתוךדייקאומקריבעומדוזהובבמהאף

מותרוערללעבודזהרשעשדווקאלימודלהס
ודו״ק;מ"להמשקמשהוקםדתנינןמתהדמוכת

ויצאפרשת
בעיניכנעןבנותשרעותשבשבילע״יברש*י

ובו׳ישמעאלאלעשוהלךאביויצחק
האחרוןוכתברש״ידהביאאלשוךעייןתימאוהוא
איןקשהדהיה•ראשוןתפסוקהביאואח״כתחלה

לתומובהליכתו־אחריועשוירדוףשמאיעקבתשלא
לגדולהגדולהאשהמשםג״כליקחלבןלביתג״כ
רש׳׳'יומתרץישבעמבאריצאואיךשאמיץכמו

כנעןבנותשרעותשבשבילע!ייעקבשראהז״ל
בעיניי**״

תולדות,קולי
הבמותבהיתרדווקאהייטבבמהדזררוותרכו׳

המשכןהקמתקודםתשא״כמשכןלאחר■הקמת
שעה:הוראתאובבמהאסורדורמוכח■יהיה
עדדתנןע״בקט״ודףבזבהיסאיתאוהגה

וז״לכו׳ומשהוקםס׳המשכןהוקסכלה
וגסדתניאהיאתנאישסומסיקט'ר''חיתיב

קרחהבן*הושיער׳יתקדשוה׳אלהניגשיםהכמוס
הבכורותאתהזהירפרש״יבכורות:פרישת11אומד
חשיבתםעליסמכושלאפי'ובחומשבהריעלישלא

נדבפרישתזואומר•.רביקרבנסלפישמקריבין
חןלהפרישכסיניכאןשהוזהתשספרש״יואביה!
להקרי׳מגשיםכהניסכמיס.והןבסינישנעשוההר

תוכחבכורותדזוסי־ישתמדרשקרבטתא״כלפי
הנגשיסהכהניסוגסתאידאל״כבבמהאסירדזר
לגבייהוהיאחשיבותתאימותרנתיזרהלא

קאתרשפירואביהומבפרישתזולת״דבשלמא
אסורבכהניסדכשעבודהמגשיםהכהניסוגס
זרודאיאלאבכורותפרישתזולמ״דתשא״כבזר

דווקאהיהבבכורותהיהכשעבודהבבמהאסור
פירכאאיכאבבתהאסורהיהדזרוא״כבבכורות

אערל:וליכ׳ליתודבבמההותרדלאהשוהלהצדמה
ולאבשרערלהיהדעשואיתאדמהיבוארוהשתא

סובריןוהיואדמוניהראשוןויצאדכתיבנימולהיה
תאןוכשהגדילאותותלובאברי'ולאדתונבלעשלא

במנתו׳איתאדמהיטארוהשתאבמדרש:כדאיתא
וכ״שכמקדשישמשולאיזוניובביתששימשוכהניס

•לד״אשימשואס

יעמודאסנפשךמתהיעקבעלקשהוהנה
בשרוערללבערלהואהריברשעועשו

ואסלשמיםלהקריביטחנוומילעבודהואסור
נמצאטעמאמהאימעצתו.יעבודלאהואישוב
שתאיעקבדרגלאדבאמתאתינאהויזהבלא

ופטדה.כו'מושכןהוקסשלאעדחדתנןיעבוד
דיליףאסורדהאערליעבודלוןלודאיבבכורות
וכמסקנתהתוספתכקוש־תליושבמהוח״לתיישב

וא״לוזרמיושבהצדנמהיהיהא7כנ״להתוספת
בבמהמותרזרהריבבחססורשיהשוהלהצדהה
אצאאףדווקאמנכותת־ה״אלאוועמדהדרגןנכא



־אתהרצאקול

רו
מ(לחייבכולושיהיהאן*בולאיאעשהלמענישאני
ישועהמלמעלהשיהיהשקוראיםיחדיקראוהועל

כשהסכלומריחדאוהגלותמן:יחדנצאואזכביכול
אינועצתובמיאהדוכלכןאומריםציבוריחדכילס
תעלה.להסיהיהלאבזהירותסלאהשיגה:עושה

•ח״וגדולנתוץע״ייהיהיבאאסכיבזהישבח

תלזיסביניניסגמראעלבמאמרינולומרישאן
שיבואומרשהקב״הבמדרשדאיתאועומדים

ואנוונו׳ליומיוכבאמלמטהתתחילואתסאלי וזהובינולביתעוררשהואאליךה׳השיבנו'אומרים
עלואלאשיבםשאנידייקאלתשובתיתלואיסועמי
אתרי'כול'התעוררו׳יחדלהםשמלמעל׳יבואיקראו

איךאפשראיזהכיתעלהלידיירומםלאיחדכן
פסדו<כמעטהקדושאיתאגאלשייךדהנהיכי׳אהנך
ולעתודהכסדו׳היינואתרלתהדמינוולעתודההיינו
בסדוםדהנהז״להואופירשמיותראתדוגםדמינו
בעתירהתשא״כובנותיולוטדהיינושרידנשאר
כמעטשרידלנוהותירה׳לוליוזהוכלוםנשארשלא
דמינורהלעמא״כנשארלאאךהיינוכסדוםאז

בעמור׳תשא״בבסדו׳נשארבאתתלתהקשהזהולפי
בדברישח״ופניםמשואוכילרעהבויםכילםהלא

שמותדורשהיהר׳ובמדרשבילקוטדאיתאונלע״ד ־ברע
מלךשנהבעתורהמלךוברשעסדוםתלך

וברשערעבןברע:צבויםמלךושמאבראדמה
אברשסושמאברשבשתיםלאבשונאשנאברשעבן

לפידוראוששםוהנהבמקום:ולמרודולקפוץלעוף
מלכםכתוידושלאדאל'׳כ'דורלפיאו-יפרנספרנס
בע-י
רשעיםהיואותן.דלאנשאחלאלמההרשען

שויןכולןזדאי:אלאסדוס־לוטבאצשיכמונךכל
לאדמהועמורהסדוסביןחלוקישנמצאלרעה
שהיחזקורשעבניועמורההיוסדוםדמלךוצבויס

כ״כואשמיםהיוולאבידיהםאבותיהםמעשה
באדמהמשא״כ

שםוכןאבשונאבעצתו־שנקרא
רקהואדרעלרשערעבין־חילוקוידועכו'אבר

היזדסדוםנמצאולבריותלשמיםהואורשעלשת־ס
משח״כ•שרידלונשארלכךלשמיםרעבןרק

אךכךי״לבונשאר.לכךלארשעבןשהיהבעתורה
ששניהםכיוןכ״כאשמיםהיוצאששניהםהשוההצד

נקראו

ישמעאלאלעשושהלךממהכלומריצחקבעיני
רעותסברתרקלבואלעשונתןשלאראה-יעקב

אךלבןבנותטובותלבוחלשםולאמעןבנות
ברךטעשוו־ראוכתיבאתרלכךלעשוזהיצא
כנעןבנותרעותעלהזהירושכברכתוכלומריצחק
כדפי׳אוהקלוש:האלשוךכדפירשכוונתוזאתש״ת

ברוךואיןברוךובניארוראתהדרךעלבאת״ש
:כןלוצוהבברכווזהוכו׳מהדבק

עהילקע״פהסולםהלוסדרושויצאלכרשתעוד
שמונתשהואלוהראהעולסושלישעילם

כלע׳׳פבוהיהשליבתוד׳רחבופרסהאלפיס
לתעלהממטהמדרגותד'שהואהחתממהמנושה

הוי׳י׳הויחודודייקא:יורדיםואיזיי׳כעולים♦והו
מלשוןופרסהדייקאאלפיםמשמונהשהואאדנ״י "'■׳-יי'

ובחינה•חלק
ראההראהלומלכיותשעבודבמדרשאדזא

ראוהוושרכו'ויורדיןעוליןבבלמלכי
יורדראוהולאלמהטעסליתןירדיונ״לולאעולה
ממציאתיתבטלכנש׳תשסאורמיךכיתגביהאסע״ד

:כידועלמעלהבעלותו

ויצאהפט־רת
״י־׳

■*י*•ייי־׳*ז

לאיקראוהרייחדעלואללתשובתיתלואיםועמי
ישראלאמגנךאסריסאתנךאיךירומם

לביעלינהפךכנסיםאשימךכאדמהאחנךאיך
להולתןקשהקודשהמקראיאלונחותי.נכמרויחד

מאיב'תליאיסמאיא׳להתעורר:הערותמחה
ד/תאן־יקראוהועלואלתאיג׳דיוקאותשובתי' ־לאידותס

כאדמהאתנךאהגנךדוקאלתהה׳
שאתרכתוועתורהכסדוםלאיתמרולמהזכצבויס
יחדמאיואודמינוולעמורההיינוכסדוםישעיהו
הישועהלה׳ובספריבמדרשדאיתאנחותי:נכמרו

היאכביכולהקב״השלישועתוכיוכו׳עמךעל
וכתיבאמכםשולחהבפשעכסכיישראלשלישועתי

הקב״האזחייבשכולוציוןואי׳בדורשיבתבשו׳ה׳את
שאינןלתשובתיהלוקיםועתיוזהווכו׳יעשהלמענו
דייקאלתשובתילתשובתיעצמןשתילי!רקשביס



אריהויצא
מתחלהרקאפשראיוזהנתחילאחדבפעםששנינו

אסבמעלהירומםלאוזהדלתתאגאתערותא
כן.יהיה

הד&עיב

כדרכיויעקבעלולפקודיהודהעםלה׳£יול
אחיואתעקבבבטןלוישובוכתעלליו

בכהלוויכולמלאךאלוישראלקיםאתשרהובאונו
אחזביציאתווהלאבבטן:העקובהיהמהאךכו׳

הריבעסמ״שקשהב׳בקראכמפורשבעקבו
אלעסרדעודדיהודהדקראיהודה
בפסוקאיתאדהנהחטאו:לאדעדייןפירושועיין

לפניכשהלכהברש׳׳יס׳בקרבההבניםויתרוצצו
לפניוכשהלכהלצאתמפרכסעשוזרהעבודהבתי
ציידהיהעשוהלאקשהמפרכסיעקבמדרשיםבתי
'ובודאיובילקיטרש״יכסי׳אביואתורמהבפיו

זה
זורווכתיב*לבןאחיהמצדבבטןלוהיההטבע
כשהלכהלהיותהיה,ראויבהיפוךוא״כמרחםרשעים
ימצאושםלצאתמפרכסעשוהמדרשביתלפגי

לביתמשכיהוזהמנוולבךפגעאסכדאיתאחביריו
כחווהואהרעיצרמיניכלהואשסא*כהמדרש
ע״זבבתילןשאיןתהאביויותרירמהובזה

לרמותיוכלואיךמעשיוייתפרכמושתפורסם
אביו:את

׳

ייז<..,
לךלך[]נשתטמפ׳ •■/״׳ן'9,"ז'

-׳< '*>'.-־י*י'1;•*1'■־'•ייי.'
שג׳היהעקראבינויצחקאר״יבגמראא*תא

מלמד׳כו׳אלאנאתלאאשתועלאשתולנוכח
מפנייכו׳:יוא״רלוזיעתרא׳ההיועקריםששניהם

לתפלתןתתאוהכהקב״העקרי׳תפניאבותינוהיומה
תהמפגיקושיאשייכותמהלדקדקישצדיקיםשל

עקרים'בלאששניהםמימראלהאיעקריםאבותינו
ותהיאועקרהכילכתיבלהקשותראויהקראעלזה
צדקבמזלבנולדמילאיתאונלע״דועקרהשרי
אברהםאצלהיודהמלאכיםבילקוטואיתאעקרהוא

סדרבילקוטמפרשועודהיוםכחוםששיתבשעה
זה

הפטורתקור.
רקעצמןמצדראויסשאינםושיורהבבמות)קראו
באדמהמשא״כבידיהם.אבותיהםמעשההחזיקו
אברשםאבשונארשעיםעצתןמצדשהיווצמים

•במקוםלמרוד

כמהפכ'נצביספרשהבפסוקכווןשזהואפער
אשרוצבויסאדמהועתורהסדום

בארותרתילילמהקשהובחמתובאפוה׳הפך
אףאספלוגתאדאיתאניחאולדרכינוובחמתו

קשהאחדעכ״פמאףקשהחימהאותחימהקשה
הרעיםשמעשיהםרואיןאטהאקשהולפ״זייתר
מחזיקיםהיוועיוורהשסדוםכדלעילשויןאינן

וצבויסבאדמהתשא״כבידיהםאבותיהםמעשה
באפואמרלכךובעונשיםבדניהסנשתווולמה

ונידוןמחבירוקשהואחדנידוניםשבשניהםובחמתו
סדוםביןחילוקשישהעולהכלל•בהקלכקל

ישלפ״זוכןוצבוים:לאדמהשניהםוביןלעתירה
נקראאדמהמלךדהאלצבויסגופי׳אדמהביןחילוק
לאאךבמעשהאפילואובמחשבהשנאהאבשונא

למרודאברשםשנקראצמיםבהלךמשא״כלהכעיס
בעונשי׳ישתוושלאמהסבראמדאילהכעיסבתקו׳
למלתובחמתובאפותלתנסמךדלכךואפשרג״כ

שלהזההחילוקהיהשביניהםלהורותוצבויסאדמה
לכתו׳היהדתןהראויבחימהואחדבאףאהדבעונש

סדוםובחמתובאפוהפךאשרה'כמהפכתכך
הפיכה:לשוןבאמצעלהפסיקולאכו׳ופחורה

אלאקאיהייואכולהוכו׳לתלתמוסמךהיהובזה
חילוקהיהשביניהםוצבויםאאדתהרקדקאיולאי

וידוע•מסדוםיותרקשהעליהםהרוגזומידת
לאקמאיאחריהוקיסלהכעיסהכלהיהכחורבן
מתכוויןאיניהלאאתראמוןקתיהלארגזיידעי
ולאוצפיםכאדמהשוהדיניהםוא״כלהכעיסאלא

נכמרויחדט׳כאדמהאתנךאמרמהכסדום
וחיטרשלוםביניכםשישהיחודמחתתרקבחומו
שאתרומהנחומינכמרולוהנחאפריםעצבים
נכמרודיחדהאמתע״פדמיטלעמורהישעיהו
רוציםכששניהםכלומריחדיקראועלואלנחותי
תקומומעטתתקרבאחדכלביניהםשלוםלתויך
שחציםיסדיקראועלואלתזהמרוגזומעטומניח



טאדהתולדותמול
להוןעצמואתאדםישליךלעולםכגמראאיתא
מתמרוילין*ברביםחבייועיילביןואלאשכבשן
לאישלאתרחמיהאלשלחהוהיאתוצאתהיאדכתיב
תוצתתוספותופי׳כו׳נאהכרט'לואלהאשר
הפילםמקשיןיבציוןאשויצתכתואלן*בלאכתיב
דברילפיתקשיןשתעתיועול*בזהתוספתבעימאי

ששלחהתהדידיהלגביביושהויאיממ*נתיס׳הנ״ל
לא־דאולילואלהאשרלאישנסתררךונל'7הףבלו

עכשיולואיךשלחהא״כאדסויתביישויבקחיזהויודה
הלימודותנלןכו׳לאדםלונחהאלשרון*כשהתחילה

ביושהוילאבפירושלושלחהשלאכיוןע״כאלא
ואגבלתרץונלע״דלקמקולסלשלוחלההיהא״כ

גלולהקושיאוגסבפסוקוסאחרותקושיותיתורצו
כלהיההנראהדלפידקתאיקמאיבהשחבטווחזקה
ח״וביאהמפסוליבאועולסהמלוכה.ועמודיזרע
בולאידהנהכזהדברלעשותראתהמהיתורץגס

שלאתהאותהלייבםלאונןיהודהשאתרהטעם
שלאעדהתורהכלשקיימומצינוכיעדיןנצטוה
אףקשהאךהתורהכלאברה׳קייסשמצינוכמונצטוו
דהרילקייםאסורהיהיבוסמעצמוהכלקייםאס
הואאחואשתעריותהואנחבנישנצטוומצותמז׳
אךוהותרההלכהנתחדשהתורהכשנתנהרקבכלל
ואן*דאיתאעריותובכרת!בכללהויקודם

דרחתנאתטעםהאבשארלהםאיןדב״נבסנהדרין
ועוליעקב:בזרעלומרשאיןמהלזרעי'אפקרי׳
אחריךהמיוחסאחריךלזרעךאברהםגבימפורש
אברהםגביהמרש״לשהקשהוכמוישראלבניוהס

שבתלשמוראסורתבשיליןהאעירובאפילושקיים
ולילהיומסדנצטוומיתהחייבששבתגוידאמרינן

בגת׳איתאדבאמתאחדתירץישבותו:ושמעתילא
איןנבעלהולאלחופהנמסרהלהםישבעלבעולת
ולאשימשוכדרקשלאועונןדערבגמראואי׳להם
לייבםטהלכךאישאשתולאאחאשתהיאהוה

נ״לועודאיסור:שוסעבר.בזהולא.מצוהלקיום
עצמןעלעליהםשקבלומצותפלוגתאדאיתאתירוץ
מ״תלאחרכדיןלגבייהוהויייאיתורהמתןקודס
יהודהעלתירוץישמת״נא״כלאאואופניםבכל
אושימשכדרכושלאדערבבירוריודעהיהאי
3#ו'א

תועדכאןמג"ש'נאמרהיום'בחצותנולדזהדיצחק
כשהמלאכיםוגסממצרי׳•׳צאתךמועדלהלןונאמר

שייטהלאותההחמהכשיגיעבכותלשריטהשרטו
הילוךחשבוןלפיאך:בןולשרההאחרתבשנה

א״כא׳ביוםאסכייוםבחציצדקמציגולאהמזלות
מןבודאירך׳נולדיוםהציבאיזהולהסתפק♦ש

"בצדקשלאאחריוםבחצישנולדלומרישהסברא
היהשאברהםעמוושוברוקזלהוההבשורהדאל״כ

שעהלאות׳אסרתשנהעלחישבוהיהאיסטרוליגגין
שכמועקרשיהיהבשורהזהמאצדקבמזלייזדמן
ועודדמזלזרבי׳דתייבי׳בפריההדיןדידיןע״פ•שאינו
ביוםאברהםנימולוא*כא׳יוםבחצירקאינוצדק
הסודאיאלאהדיןלפיאסורוזההיהדג׳למילתוזא״ו

האחרתבשנהחשבוןלפייזדמןשלאבאופןלובישרו
ולפ״זא'ביוםשלאדהיינושולטצדקשתוליוםבחצי
הפסוקאמרואיך.•היפוךעקרנולדשלאתוכח
איןזהדבלאומבוארעקרלהו׳ה׳שהואאשתולנוכח
דנימא'עקריסחבותינוהיומהמפנילהקשותמקום
עקרההיתההיאאסכיעקריםהיולאדבאתתה״א

איןועליהנסע*פאלאלהולידאפשראיזמתילא
תהצדקבמזלשנולדהלומרדישתהממילהקשות

להור!'ששניה'באאשתולנוכחשאתרעכשיוכןשאין
ודאיאלאמקראיכג״ללהיפךמוכחהאקשהעקריס
דלאעקרהיהואעפ״כאחרבמזלשנולדבאמת
וקשהבכווןעקרגעשהאה׳׳נודאיאלאהמזלבטבע
אסהלאכו׳ע־ריסאבותינוהיותהתפנישפיר
כילהולידאפשראיקגסיעקרהלבדההיתההיא
נפקדתעקרההיתהאסונו'ותשנינסע״פאס
פעולהלהעשתההיתהעקרההיתהלבדההיאואס
שיתפללודוקאתתאוהוהקב״הוסתירהקינויידיעל

מתפצל':היאהיתהלאעקרהיהלבדווכןאסלפניו

וישבפרשת
כו׳בנילשלהנתתיהלאכןעלכיממניצדקה

הותרהכןתפניוכימאודהדברוקשהי
לבואבןבשבילהותרהוכיחמיהעסלזנותהזנות
יתורצווממילאמקודםהגמראאךגתרץ.:כלתועל

ג



ו*טב
,וכיואיזהואיזהומקשהלעכין־מאי'לדקדקיש
בחלקוהשמחדווקאלתהקשהב'קשהכולסעל

מקר׳כדמוכחלושישבתההמסתפקהתרולאדייקא
שיהיהעדהאדםשלימותדלעניןבפשוטונלע״ד

,ועשיגבורחב׳צרין־להיו׳שכינהעליושתשרהראוי

תתאדסאיןהאעשיראיזהובתמיהלשוןותקשה
גליון[]נשארעניתתידהואנתצאבידווחצי׳תאוותו
וישבהזוהרע׳'פיותרבביאורלומרנוכלולפ*ז

דשכינתאחתינןהאזללוקפ״אע״בלה

חדנהאיתדוהבאתראלאעצבאבאתרשריאלא
דבגיןמיעקבמנלןשכינתאביהשריאלאביהלית

החדוהלדאתאכיוןכו׳סףדועליהעציבדהוה
שסומתרץ׳כואביהםיעקברוחותחיתידדיוסף

יןומכאוביסיריןדיסבוללזכאהקב״העבידובגיןדא
מכולאוידכהדאתילעלתאדיזכתעלמאבגיןבהאי
שורההשכינהאיןהגמראע״פוזהו:עלתאבהאי

מתוךהשמחה•אלא
תאותוחצילוישהלאהעולםקושיתעלתירוץ
מהלדקדקונלע״ד:תנתלושישכיוןי

הואהיצה״רתתרץגיבוריםבעיראךליישלשוןזה

ישוזהובכורכדןשניםפיטעיתטועןהואהתאוה

בצדקהדייקאשלושיהיהרוצהשאדםדהייטמנהלו

כדיןמאתיםלותגיעלפ״זהיצה״רטועןובמצות

טועןהמאתייםלואיןעתהלעתעדיןאךבכור
:ודו״קשניםפיעכש־ושלזותנהנגד
חייאתר׳חילפאאבאמיני׳בעיבגמרא■איתא

ט׳פרטןוישבעים־תוצאאתהבכללןכו׳
דינהואתדכתיבדינהעםנולדהתאומהליהאמר

ואתדכתיבבנימיןעםנילדהתאומהתעתהאלא

לאבדהובקשתבידי׳היתהמרגליוליהאתרבנימין:
וישוט׳יוכבדזהגיריאברחתאר׳אמרהכיתמני

בבנילוקשהלאולמההעולםקושיותקשהא׳לעיין

דכתבוהתוספותבדבריהעולםקושיותשניהלאה

השבטיםכלעםנולדהתאומהחתרינןובעלמא

לדקדקללועול;בזהתיס׳בעימהנשאוואתיות

ממנולאבדביקשחיוכיוט׳מרגליותלתירוצועל
ובתתמקודםזהתירוץלומרהיהתירוץלוהיהאס

,הגמרלשוןעללהקשותישועודתמנו:לאבדביקש
בכללן

כלאחרתורהמתןדקודסשסבירקידעשלאאפשר

היאהיתהאותתלייבםלאונןכשצוהנמצאתורה•ותן

שלהגדלכיראתהכאשראך:בדברמסופקות

הוכחהלההייתהאותהלייבםלונתנהלאוהיא

שתשוכדרכןשלאששניהםיודעשע״כוברורהגדולה
לשלהזקוקהואינה

מטעםקייסכבריבוסומכיש
שמקודםתטע׳שסיוראלאכןלאדאסהכתובשאמר

לשלהצוהלאלתהא״כתורהמתןכלאחרתורהחתן

אלאעכ״םלחלקאולושזקוקהאותהליבםג*כ
דהשתאמעשהאותהעשתהולכך•כללידעודאי

לתהוא״למותרתנתידדיהלגביבעלבעולתחטע׳

בפסוקדאיתאלשוקחותרתהלאאותהלשרוףצוה
לכתובקשהלזנוניםהרההנהוגסכו׳ליהודהויוגד
♦הקדשהאלשיךתקשהוכןלזנוניםתאילזנוח

,אשיתב'זנוניםמשנישהרהלפניודקהעידוונראה

ולכןראשונהמביאהמתעברתאשהאיןהאדאל״כ
בעולתלההוההראשוןבזנותדהאהוציאוהואמר
אךשני:בועלבשבילשריפהנתחייבהוא״כבעל
בהיפוךבדעתהוסברההעדותמלשוןידעהלאהיא

כדרכןשלאואונןשערידעשע״כלאכנ״לסברא
ידעלאודאיאלאמיתהלההסקלמהדאל״כסמשו
תורהמתןקודםכיהיהלייבמהלאונןשצוהוטעם
ולס״ז:שריפהנתחייבהולכךתורהמתןכלאחר

שלאכיוןביושאינוזהדבאתתהעולסקושיתמתורץ
תקודםלולשלוחרצתהלאועכ״זבפירושלושלחה

:שריפהנתחייבהדבאמתדסירהלשרוףשהתחילה
אותהודנולאשאותהשדחפהשראתהאחראך

תורהמתןכלאחראברשלבפתילהלאחמשבשריפה
תורהמתןכלאחרלאותורהמתןדקודסתוכחא״כ

לגביאנימותרת-א״ככללדדעהיהיהודהיטעם
חדאמתויץתתי׳ושפירעכשיולושלחהולבךדידה

יהיהאיךידעהלאלכןקודםמשא״ככחברתה

לכןעצתולנקותוגסלהודותרצהויהודה*שריבה
:כללנתתיהלאע״ככיטעמההיהזהאמר

תשפרשה
בחלקוהשמחעשיראיזהואבותבפריךא״תא



*אדה.רג#קול
נאת•לסהפסיקמקרןוזהאדםאיקריולאאיקרי־

יוצאיבכללאוהסיהנולאלמהנבאודאתיותיהס
נקר*בעלהעספהיאכלו׳נפשאמרכללכןיריט
סלקתולאבחשבוןהבעלנכנסוכבראחד:נפש
הריהיו׳דנכריותנאתראסהשא״כ:בחושבנאהיא
דהאומהלהסיצאמכאןאפשרא״כמיותרנפשכל

תאיהמקשיןעלקשהולפ״זהשבכויסכלעהנולדה
האקשה•בנימןעסנולדהדתאומהאלאהמקפה
דינה.ואתכתיבלמצריםביאהסדגבירואיםאנו

ש''מכאןכתיבלאדבנימיןוהרמיהתאומהלרבות
התוססותמתרץלכךדבניתיןתאומהכאןהיהשלא׳

נחשובלאכו׳ולמההשבעיםכלאמריקעסובעלמא
א״כובניהםלאחיהםמשוסידנשאוודאיאלאאותם

כתבכאןהרבויטעמא־לאגמימהאידבניתיןתאומה
נישאתי״לנמידינהא״כלאחדנשאתדבודאי

א״באפי׳איהכנעניתושאול.בןכדפרש״ילשמעון
עצמהדינהלהאזלהדינה,עםנולדהתאומהתימא
הקשה:שפיר•דהתקשה•התוס׳לתרץכוונתנלע״דכן-

דה״אלאהאמימידיקשהלאזהבלאלעילונחזור
כלומרבכללןבלשונומדקדקולכךהשלימהדיוכבד
ששים.ימנהלמצריםשבאוהכלליםכלשכוללבמקום

סתירההאע׳הריבמצריםהיוובניוויוכן(ושש

לאהבבניע״כלאתשיבדחשיבס״וכיוןאלאבצדו
ליהדאליכהוהיוכבדחשיבלאע׳י׳כרקל״בא׳׳׳כ

אלאל״׳גחשובלאהלבנידהאושבעהששיםלמימר
אסנתלומרוהוצרך•:יוכבדמניןלהאזלהודאי

במצריםשהיתהיוםן<לגבינחשבהולכךהשלימה
ע׳הריבמצריםהיווד׳ס״וחשיבקאושפירכבר
מציאהע״ימוצאאההכולםדייקאבכללבכללןוזהו

פורסנמנהומיס״והיואיךכשפורנןובפרטןע׳
נשאוואחיותיהםנפשכליעקבבנינשימלבדואומר
ומשני:נשאתליוסן*נמישהריאכנתלהאזלה

ככוונתמעתהאלאופריךדינהעםנולדהתאומה
וכו׳מרגליות-לואעצתהדינהואזלא.כנ״להתום׳
בלשוןבלשוןבכללןששאלתבזהתמנולאבדהובקשת
נתנהלאיוכבדדע׳׳כלהוכיחתתחכםוהיהרבים
ר׳אמרהכימתנילאבדהבקשתוזהס״ןהיודאל״כ
אמרלכןס!זלך,הרידקשהותאייונבז.חמאזו

שילדה£

ל׳להקשו׳עלישועודבכלללומרלוהיהכךבכלל!
בהדיאהרימציאותע״ימשמעמוצאאתההגמרא
כתובבכלללהקשותהיהוכךשבעיםבקראכתיב

נתרץוראש־נהמוצאאתהלשוןזהמהוכי׳שבעים
תקשהדתהרש״אחסרלאהדבבניהראשונהקושיה
•ללויאותהילדהלאשר'רשב״ספי׳במצריםלידתה

תקשהלויבתכתיבדככרהואיתירהקראבמצרים

בניאלהדהכאבקראנדרושמאיוא׳׳תלשונווזה
קראנתידהאארםבפדןליעקבילדהאשרלאה

וכיוכו׳יעקבבגישמותואלהדכתיבהואיתירה
ונלע״דשםעייןוכו׳הורתהולאארסבפדןלידתה
הרמב״ןאתהקוביתהביאדהתהרש״אבפסוקלדקדק
שהיאליההויחדאהלאוומיתיכניונפשכלדכתיב

הר״תומתרץדינה
בניסדגניאשרבתאסרחדקאיי

כתי׳ותשנילאהבבניזההלאוקשהכבנים.הןהרי
איכןגסאיוכבדהלאלהקשותויש•קאיאיוכבד
אשרבפפוקיעשהדמהדלעילקושיאמכחאפשר
דאיתאבת״יאאפנתדקאיול״נארס:בפדןילדה

קבטחיואסמשכםשנולדהדינהבתדהיאובילקוט

ילדהאשרלאהבניאלההפסוקפירושוכךשפיר:

עםובנותיומיונפשכלאךל״ב'והסארסבפדן
שנולדהאסנתדהיינוארסלפדןחוץשנולדמה

לאזהבלאנמצאנכוןעלהכלוא״כל״גהכלבשכם
דכתיבכמהבהדיאמפרשדהפסוקמידיקשההוי
מידיקשהולאל״גהיואיךארסבפדןילדהאשר

אמינאהוהזהבלאנמצאי׳-׳לאועכשיו:חשא״כ
לאולכךהשלמהדיוכבדמזהידעהאבעי'דבעל
מדקדקולכךעכשיומשא״בלאהבינילהקשותרצה

,התוסקושיתנתרץמקודםאךבכללןדייקא;בלשוט
נולדהדתאומהלהקשותיצאמאיןלהקשותצריךדהצה
נפשדכללהקשותישדהנהונלע״ד•השבטיסכלעס

נשימלבדכתיבדהנהלומרישודאיאלאמיותר
אובב״סוי״ל?כונפשכליריכויוצאיכליעקבמי

י״לאויריבויוצאידלאוכימנולאולכךנכתבשהיו
שנשואותתפנינימטלאולכךהעדאחיותיהס

יהיו

הפסוקובאלפ״זנימנוקאבאמתלתהקשהאך
לאדדכוראבאתרבזוהרדאיתאכו׳נפשכלכמתרץ
ג׳גופאפלגאינסבדלאמגדבשמאטקבי׳סלקת



אריה•ועש■י׳קיל
ואיןהחומותביןשילדתהומתיזאמרולוהכנ״לפירשורש״יבמצריםהורתהואיןבמצריםשילדתה

מתורץובזההבטןתןשנמנהממ״דולאסוקיהורתהימארץכשיצאוכלומרהוהלשוןראשקהבאההנפשכל
להגת׳לתתלתעלההקשיטשלאאחרתקושיותגתישהריס״ורקלמנותאיןראויא״כלמצריםלבואכנען

במצריםהורתהואיןבמצריםשלידתהלשוןהיתורהחומות:ביןנולדהאח״כ
יוק:ולדרכיטבכניסתןשכילדהלומרלוהיהבקיצורהשלימהדיוכבדאמינאהוהבל״זבקיצורי״לאן*

אליעזרדר׳פירקי׳בשסילקוטדנהבתאסנתהבטןתןנתנהלהיותהשבטאותודלתדכת״ד
ע״א:ל*!ילקוטס״זלו׳לוהיהדא׳־׳ככןלומראפשראיבכללןא״כ

שמותוארה
8

תשהשתשובתואפשרתורהבמתןשנתרפאותומין
איןסנהדדיןומוסבביבבת׳דאיתאכךהיהלתעלה

ראייןשיהיוכדבללתוםבהםיהיהשלאשצריךבך
והשיבפתכבדואניישתעוניאיךוא״כהקודשלרות
ואח״כלךועתהבידםסימןכברהואשזהכנ״ללו
אחרלךועתהאבלתירהבתתןאותךתרפאאט

ותתרץזוקושיאבאלשוךשמקשהתצאתיזאתכותבי
:כנ״ללאאבלשהשבטכמו ממצרי'בנ״ישאוצי׳אתפרע׳וכיאלךאלכיאנכימי
אנכילךהאותכיוזהעתךאהיהכיונאתר

אתתעבדוןמתצריסהזההעםבהוציאךאהשלחתיך
דיקדוקיס]נשארלדקד׳איזהישהוהההרעלהאלהיס
לדב'המאוחרתדב׳אותיתןאיךועולבאתצע[גלק

בושישמיכלבגמראדאיתאונלפע*דהמוקדם
אינוז״ללשונםולכאורהנשתעיןדבריושתיםיראת

שישולאשתיםיראשהואתיקללומרדראוימדוקד׳

ע״הדן<דשבתבגמר'שאיתאמהדידועונלפע״דבו
כו״האידבמאדיםתאןכו׳האיתעשירתחכי׳תזלמזל
כסיזולדעהונמצאבמצותצדקןיהאדבצדקמאן
.תשונתתתידהאדםוזהמעשיויהיהכןמולדומזל

מולדומזלהוראתכחאתרולרדוףלעשותבמחשבתו
עתירדהוישםבגמר'טכבאיתאשמזלומיהמשל
•לרדון<במחשבתוקבועידתתהכתזהונמצאוזנאי

וכןבזהנהנהותתידהעושרואחרהניאון(אתר
ותשדדתמשברתשהתורהלישראלמזלאיןבכול׳סך

הקדמוני'בכלכמוזכרהאל׳שבטבעהמגלותכתכל
אל״כ017

ואנכי,כולאדםפהתישםאנכידבריםאישלא
והואאהרןעלכתיבובסתוךפיךעםאהיה

פיואתשירפאלואתרלאלמהקשהלךלפהיהיה
לומרואיןלפהלויהיהשאהרןולאתשהשלעצתו

דפיחשופיךעםאהיהואנכילואתרשבאמת
מפישיצאדיבורכלבגמראאיתאהאאותושירפא
ויתרשכתובואן(חוזראינותנאיעלאפילוהק׳-׳בה

הלויאחיךאהרןהלאאחרעונשעליונתןהלאה׳אף
תשו'וכילכאורהתובןאינולךלשוןועתהקשהועוד
הלכומשהכשבאכילקוטדאיתאונלפע״דילךזה

אספיהאתלשאולאשרבתסרחאלישראלזקני
פקדתיפקודאתרולכסלשוןאתרמהואמרהלקבלו
קשהט׳ע״שיוסףפקודשקאתרהגואלהואאמרה
שיודעמיפקודלבוןליתריכולאיןוכיסימןזהמה

ניכרובתהויאתריבואסקלזהסימןמסרשיוסף
לשוןדפקדבמפרשיםדאיתאליונראהאמיתישהוא
ג״כקשההגואלהואפהכבדשיהיהכלו׳מיקדבה
אדםבניכתהיהיהאסאמיתותוניכריהיהבמה

יוסףאמרשכךודאיאלאמגומגםלשונםשיהיה
הסימןוזההואאלאפהכבדנהיהלאישראלבכל
באיזהכלו'לכסהל׳שאהרמהשאלההיאוכךלכס
ממתג׳אס.מממג׳והשיבו■כמוניתדב׳אסהואלשון
פי׳תיוזהשומעקאותוהיולאתרפאהוהיהאסנתצ׳
ודאיאלאאותךלרפאאוכללאלאד׳כו׳ולתהפהשם

כךלךועתהלכךא״כהסימןבךניכרשיהיה■בשביל
הגעליככלתתרפאתורהבמתןאבלכג״לסקבכבד
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יאאריהשמותהול
בעזרתךעמךהייתיאניודאיאלאמחשבתךתנועת

ךשלחון•אנכיכיתדעשמקידסדייקאהאותלךוזה
,ועזרת

וס'0בהוציאךבאתתאלxיולעניןך
כו׳ודוק:תעבדוןוזהולגמרימהםהזוהמאתיפסק
דגמראהתיתראעלהעולםקושיתיבוארזועפ

לגביאיןומשניזוערתיתלתאיראהאעו
אלויקראפסוקעלכ״יפי׳ע״סזוערתיתלתאתשה
ועלנו׳ומךכתיבכאילולומרזעיראאל״ן*תשה

לשיןעראישהואבלעםגביהנאמרויקרעלפירש״י
מכדייותרנבואתוהשגתלמשההיהכיוטומאה
מגדולתךלךרדוזהוישראללצורךוזהלנביאההכנתו
היהשלאבבלעםוכןט'אלאגדולהלךנתתיכלים
אבלקםלאבישראלוזהוע״שכו׳זולגדולהכדאי
■וכלישראלכלכנגדושקילכלילהיהתשהוהנהכו׳

ואע״סהכנ״למולדומזלמצדזומתנגדיםהיהכך
עניוהשההאישגימיראתלושהיההכנהבמעט
והכנתיראהכ״כלוהיהשלאיודעשהיהכו׳מאד
למעלהלבואהקב״הסייעועכ״זהמתעדיםנגד

כ״שכזאת
מולדומזלולצדוגדרובערכושאינומי

וכתהכמהאחתעלכמשהקםדלאכ״ככלולואינו
למעלתדעתולפיבמשהשהיההיראהבזהשיזכה
שסברזונז־תאמילתאתשהלגביאיןוזהוגדולו׳
למעלתווהכנעהיראהכ״כבוהיהשלאבדעתו
אפשרזהולפיהוא:נכוןניודוקאחרנ׳-׳שוהשגתו
"שבזיודעהיהולאהגמראעלשמקשיןתהעללתרץ
זהחושבהיהשהמןכילדבאדרובז׳תשהמתבאדר
שאיןעושיןשבזמןידועוהנהישראלשלמזלםלרוע
עושי}ואסהמזלותתחתנתוניםהםמקוםשלרצונו
ומזלותדכוכביסתיובאמהםבטלהשלמקוםרצינו
צדיקמיתתוכ״שמכפרתצדיקיםדמיתאידועוהנה
ישראלמכלבטלישראלכלעדשבלולכתשהגדול

עלאפילולשלוטיכולואיןלרעההמזלדתןהוראת׳
זהדייקאמשהתתבאדרשבז׳וזהומישראלאתד
שסלפ״דכיולהיסידתקיחשרש״ייודעהיהלא

ניגודתתעירראזשהיההלידהעלמכפרתהמיתה
להיפךודוק:ועכשיוישראלכלנגדרעההמזלותכל

שאיןכבחמורהקלהבמצוהזהירוהוישייךיהיהולזה

דקלהא״שוכנ״למצותשלשכר!מתןיודעאתה
היא

לומריתנצלאחדדכלח״ו,התורהכלתפילדאל״ב
תזההעילה:מוללתימזלנגדלעשותעלימה

כדאית׳בגת׳מהתורהעליושממשיךשמיסדביראת
יאתראלאכו׳חזירבבעראפשיאיאדםיאמראל

דהתשכ׳ירא'נמצאעליגזרשבשתיםאבירקאפשי
כוונת׳ואפש׳זהומתזליוטבעוכתותשברהואשמיס
שממשיךשתיםיראתבושישמילשונםבמתק
שהואתשמעי״ששהואלשוןמשא״כבולהיותעליו

א״כהואנכיןכיודוקמזלותולדתטבעמצדבעצתו
רעי׳מעשיםלגמורתמידומחשבתורעתשמזלומי
המחשבהוזהתאותוכחמשברשתיםיראתשמצדאך
אסמכחתזלוממשיבווישבוברואידברהוא
עצתועלשתמש־ךשמיסביראתלחוץאותתדוחה

מתינושהםאדםבניבאיזובאחריםממשמתפשטות
וזהולה״רבצדיקיםשמדבריםהרשעיםהסוהס

כינמצאכו׳שחשדוהוכו'מלמדמשהאחריוהביטו
מצדוטבעומולדומזלכתשדחההצדיקזה
מחשבתועדהואלטובתדבריםכשמדברי״ש

כזהדתאדסוידועשמיןאינםולבוופיוהתמידות
הואאפשרזה,ולפידבריוהשומעיםבלבנכנסאין
שקבועבוי״שמשמעדלשקשישמהנ״לבהיסיךהפי'
תשא״בלדבריומחשבתותמןסואינומולדומצדבו

מצדולאעצתועלהמשיךשהואתשמעי״ששהוא
דהתתשבתוידועבמחשבתורעשהואומולדומזלו

בקביעו׳בוי״שבושישמיכללהדיט׳וזהוחיו'הנא
להדיבו׳חיותוישאחדאחדותוהדבורהמחשבהא״ב

מולידהואח־ותבושישדברכלכ־דבריושנשמע
שנולדהשלו׳עליורבינובמשהאיתאוהנהטכיוצא

בע־ניתמיהותהיהוזהרעיםשכולםהמולבכללות
ואךשמעתי:כןבילדותובפרצופיבראותובלעם
העליוניםכתותוהמשיךעצתועלהגבירע״השהוא

לכאןשמנענעתיונמצאאותםמשדדוהיהמהתזלות
חיותזהלדבוראיןלטוברקהואודיבורוולכאן

נשתעי׳דברייהיוולאט׳אנכימיוזהוכנ״לבהחלט
במצריםשהורגלומתרגלסלישראלאוציאוכיוגס
האיתלךוזהעמךאהיהניהקב״הלווהשיבודוק

דבריךלפיהלאכינשמעיםיהיושדבריךלייקאלך

וכפימולדתךמזלכפיהנהעדעשיתלאצינה



אדה־קול
ויש•'ט׳דפנחםדאימאאימאשהרייותרס■כישכן

יהאסמצלופנחסתיתרואכמצדהיהדיהונהןלומר

דאתילאלתרןלהגמראלתההמהרש״אומקשה
ולעילס״שהיההתוספתכתירוץלתרץהיהמיוסף
גגמראדכאןהמזרחיקושיתלהקשותישועודמיתרו
דאימא•אימאאודאימאאמהאיכספקנשארהוא

נשאר]דאיתאדאכוהכרשימותמפרשוכפ׳מיוסף
[באמצעגדולגליין באפרישה

רש׳יי
לפעילנראהכו'חושךעליהםהכיאולמה
לשוןוימשוז״להנ״לפ׳יקרבכלידאיתא

ולילהיוסלוישאדסשכלהבריאהמטבעכיהסרה

מישראללילהסתסחשכתהסירהקב״העשהמה

סלאחושךלמצריםהיהוע״כמצריםעלאותוונתן
למצריםאפילהישראלשלחשךויהיוזהוביוםגס
מאיןאיתאובילקוטכו׳אורהיהישראלכניולכל
ולכאורהגיהנסשלמחושךחושךעליהםהביא
לומרישאךהילקוטאתסותריקרכלישכעלנראה
מכופלהחושךהיהשהריאתתג״כהילקוטדדברי
לפניהםהוליךממצריםכשיצאוהאקשהזהולפי
לוהיהולילהיומסללכתלהםלהאיראשעמוד
ויהיהמצריםעללהטילמישראללילהחשכתלהסיר
ישאךהאשעמודלהביאולמהג״כמכופלחושך

לילותששהאוימיםששהרקהיהלאזהלפילומר
ולילותימיסששתכלשיהיההיהוהרצוןמכופל
וג'ימיםג׳רקהיהלאבאתתאסאבלמכופל
לילהמחשכתלהשליםאפשרהיהא״כמכופללילות

גיהנסשלחושךעליהםהביאלמהקשהישראלשל
הביאלמהלהקשותרש״ייכולהיהלאזהבלאוא״כ
הששהלכלשיהיההיהשרצונואמינאחושךהויעליה׳
גיהנסשלמחושךלהביאוהוכרחמכופלחושךימים

קשהיתיסשלשהרקהיהשלאעכשיומשא*כ
הנ״ל•קושיא

שכלבהאר״ידאיתאהנ״ללהפסוקלפרשישאו
אומריםהויוזהורעוחלקטובחלקלוישאדס

שעושהרעולטובותמצשעושהטובחלקישלרע
כןהואהאתתקשהיהאאךעבירהג*כבהכרח

1ולכ

הייא״שליח
יודעואיןאתהואסאככיבודוחמורההקן

אואעול׳הזהדקאישתוכחהסבראכפיאסדייקא
עלהלבירהכי׳:שאת׳לואביוהגמ׳הרישיתקכהי

משהויאמרהפרשהסוףשמיתפ׳במדרש
מהוהזהלעסהרעותלמהה'אל

ספרנטלתיהקב״הלפניתשהאתרהרעותלמה
המבולדורשלמעונש־הןוראיתיבווקריתיבראשית

נידונוהאיךהפלגהודורהיתהמלה״דנידונו.החיך
הדורותמכלשנשתעבדוהזההעםהימהזתדה״ד
במהשאמראברהםבשבילואסעשומהבעברו
וישמעאלעשוהריכו'תדעידועלוואמרתאדע

יעקבשלאויצחקשלדורואוהסכמוישתעבדו
לתהא״כליאיכפתמהתאתרואסהזהלעס6ל
להקדיםלכאןושי־ך[גליו!נשאר]שלחתניזה

כחועניןהקדוש:הזוהרתדבריהשירהכללביאור
כ״גשירהע״בי״חדףשתותבזוהרעייןהשירה
היטבולו״קכןשסשכתובמהלשוןמבוארואילך
ולהשיגלדעתכו'כחהעליוניםתוסיפיןבמלתשם

עשבלךאיןע״דוארץשמיסהשיגושלאמהולהכיר
תתנישאלאתרשהרימהקב״הביקשוזהומלמטה:

לבואלעתידנילקיטואיתאנחלתיךגויסואתנה
יאמרכו׳למהממנישאלהמשיחלמלךהקב״היאמר

האבידוימחהמיליתןית׳רצונואסתמנישאללו
ישאלולמההקדושהאלשוךכפי׳ט׳נתןה׳כתיב
ליהמיבעיאליתןממנישאלואתנהמהוקשהב'

והר,עוררתכחלמסישבאמתלואמרדכךונלפע״ד
וכשאתהכחלהםאיןלמעלהאךשבגוףלהנשמות
עשהשאלוזהוויעלופיךבהבלייתאחזואזתתפלל
בפי׳שאלהקב״הביקשוזהוממילאואתנהתפלה

כו׳:תמנישאל
ואראפרשה

שהריבטוביםאדםידבר,לעולםבתראבבא

יצאיתרובתנשאומשהכו׳נשאאהרן
והכתי׳ואליעזרקאתימיתרולאויהונתןופנהםמתני
לאותשנילע״זעגליםשפיטספועיאלממותכו׳

הראית׳אותומבזיןשבטיםופריךוהלאמיוסףדאתי
פנחסהיההאיךתוספתכו׳לאימאאבזהאואלא



יבאההבשלחסל
ילחסה׳כו׳הראואללהסשאחרהאמינודאבהלה
חהקשההאמינו:דאכתלההחרישוואתסלכס

ויאתרגנילכתובראויהיהלפיללכאןהואשייכות
ראינושהריקשהועודילחםה'תראואלכו׳משה

התרעמוולאושתקולמשהשצייתוכיון.שהאמינו
כאןשייךהאמנהומהלפסילחםה׳באומרועוד
הקדושאלשוךע״פונלסע״דפעולהרושםעשהשלא
שאנושאחרילהםייקא7במצריםלהםנלחםה׳כי

ית׳לבדוזהכב״שולאבשבילנלהסשבשבילםרואים
לישראלסבראאזוהיהדייקאלכסלכסילהסה׳ג״כ

ועכ״סחצריםכתוכחסופקיסאואחתהואאפשר
סבראהיהנמצאמלהתרעםפסקולכךואפשרינצלו
חשא״כחלילהבה׳ולאאזהאמינודבמשהלומר
עשהשהקב״ההיםשפתעלמתמצריםשראועכשיו
והוכרחבשבילםשהכלהאמינואזזהרוחנחתלהם

שהריובחשהלומרתלמודמהאךבה׳כאןלכתוב
המ״נהגמראהקשהוזהוהאמינואותושצייתוראינו
ילחםה׳באומרואותושצייתוהאמינובחשהאס
מ״ללהורותבה׳ליחרואיןשכןכללאבה׳לכס
באצשיךואיתאמלעיל:מוכחשהריובמשההת״ל

ויראתעשוה'צוהאשרהדברזהפסוקבפי׳הקדוש
:ה׳כבודאליכם

שקנורבהערבדט׳שקהיהאלשוךהקדושפ/7ע^ך*
אתדייקאהעסשויראוזהשלימות.עכשיו

לכןחדיהילקוטקושיהקשהלאולפ״זויאמינוה'
האמינוכברשהריובמשהלומרתלמודומהאתר

נתגיירו:אמונתוועלבו

יתרופרשה
היוםבקידושחייבותנשיםבשבועותאיתא

בזכירהישנובשמירהשישנוכלכו׳

העילסמקשיןכו'איפכאוניחאהתוספתומקשה

בחילולהפילויכיללזניתהחלבסנהדריןכיהיתאהא

ניחראפשראיך׳!7ל"א׳׳כלזנותלומרתצמידשבת
בגמראדאיתאוגנפע״דלמהלילזניתאיפכאדה״כ

אתדכתיבתעשהלאדוההדעשהיננלןדיבמות
א©1דאבמוראהאלהקשותוישנו׳תשמרושבתותי

הוא

קוראיןתיכךכלומר,כולחשךאורשמיסאחרולכן
איזהובשוםלחשךבעיניה׳הואוהצדיקצדיקלהרשע
שינויומדוקדקבעיניה׳נמאסבושרואיםעבירה
,כ!שמיסואח״כאומריםהויאמרמתחלההלשון
באתתהוארעעושהכשהצדיקעכ״זהאקשהאך
מרשמיסאמרלכןהויהואותאירעמתלקרע

מרושמיםתשובהתיכן*עושיןשהצדיקיםלמתוקי
מתיקהואותעניותהסיגופיםכלדהיינולמתוק
ביו׳עבירהעוברת״חראיתאסדרךעלכנ״ל•אצלם
גדולההפירושזהוואפשרכוי:אתריוההרהראל

דייקאעומדיםתשובהשבעלישבמקוםתשובהנעלי
.

איןצדיקיסרשעאינווא״כהרשעלמדרגתיורדואינו
שכשעומדדייקאלעמודלעמודיכולים.גמורים

ואן*למדריגהממדריגההולךואינואחת.במדריגה
איןוזהוגמורצדיקנקראאינומ״תיורד.שאינו
שאינואן*תשובההבעלתשא״כדייקאלעמודיכילין
ע״דוהואהקודםבערךצדיקנקראמ"מיותר.עולה
אבלוחולהחלשנקראמעטנחלשבריאכשאישיישל

בריא:שהואעליואותריןלהבריאכשמתחילהחולה
פרישה

בשלח
אחלאחרדברמזוייניסאלאחמושיםאיןדשי

קמאיצווחווכברונו׳יצאומחמשה
קשהנגאלואמונהדבזכותבמדרשובתראידאיתא

משו׳ליהוידפוקיצאוואח״כמהקב׳יהקהובטידהא
תהמפניאיירידהמדרשודאיאלאהאבותשביעת
היוצאחטאולאדאלתלאוחיתאזמנםקודםיצאו

עפ׳יזויראהזייןלכליצריטן
בפסוקנסעג׳מסורה

לפ״זה״כקשהאחדותלנווישאנחנואחיםי״ב
דחיבו׳עצביסע״זעוהללעע״זהללוטענתלהאזלי

מזויניםחלוציםנעבורנחטלמהא״כצוהנחאפרים
אתונהבניהיושלאומרינופשענונחנוחמרלזה
א"כ

לפ׳יז
לתרן:רש״יבאוזההנ״להמדרשסותר

חסעבדוובמשהדה׳ויאמינוהנ״ללפרשהעוד
לומרתלמודומהכ״שלאבה'האמינובמפה

מקשההזוהרדהנהונלפע״דביהצוחוונברובמשה
ומשניפעתיסכתההעםויאמןכתובכברהלה



אדיה
יקדישושלאהיינומלאכהעודיעשואלדאמרדהא
שלאהקדישושכב׳מהתהביאהנביאהעםויכלא

:להביאעודלהםהיה

אליעזרבןר״חאתעע״לבןר׳׳חשאלב^״ק
נאמרלאהראשונותבדברותמהמפניי

אתרעובבהסנאתראחרונותובדברותטובבהם
שואלניטיבבהסנאתרלתתשואלנישאתהעדליה

שאיניטיבבהםנאתרלאאסטובבהסנאמראס

ר׳תנחוככו׳כלךאצל'אלאטובבהסנאמראסיודע
סיכןוכילהשתברשסופןתפניתנחוסרבילווהשיב

תישראלטובתפסקהח״וליהאתרהוימאילהשתכר

ליתקשי׳בקיצו׳לתהלאלמהתמו׳ת׳קשהכולהוהוא

להקשו׳אראשונו׳אסהי׳דעתואובדברו׳אתרונו׳טוב
נאתרלאלתההראשונותבדברותלומרלוהיה
במשנתבס־ףחוליןדאיתאפשוטוע״פונלפע״דטוב

אתרהכאיסרשהיאקלתתצוהאסומהכו׳יטוללא
למצוהוחותרקלימיסוהארכתלךיטבלתעןתורה

:[באתצעגליון]נשארשבתורהמתורה
כי׳ישראלבנילצאתהשלישיבחודשברש״יאיתא

ביו׳פרש״יוז״לסינימדברבאוהזהביוס

ההואביוסאלאלכתובצריךהיהולאבר״חהזה
שעהכלעליךחביביןתורהדברישיהיוללמדאלא

מיגת׳זהלקתדהואתמוהזוורש״ינחנההיוסכאלו
פלמאדכולהפסהגמרא_לשוןוזהע״בפ״ודשבת
וכתיבהזהביוסהכאכתיבסינילמדבראתובר״ח

וא״לר״חכאןאךר״חלהלןתההזההחודשהתס
ביוםאלאלכתובצריךהיהלארש״יתקשהמאי

לגזירהליתאא״כהזהכתיבהוילאאיהאההוא

הימאוז״לבמקומושסתקשהדהתיסת׳ונלפע״דשוה
מתאיגופהקראאהאיפריךע״בו'דךדבפסתיס

מ״טע״בשםבפסחיםדאיתאקאיירחאדבריש
עומדמשהשהרישבתותלב׳דרשב״ג

ותזהיר'בר׳ית

כו׳קאיירחאדברישממאיהזההחודששנאמר,נו
אהאימקשהדבפסחיסבזההתוספתבעימאיוקשה

דהיהפשוטעפ״יונלפע״דלןאיכפתתאיגיפאקרא

החודשא״כזושוהלגזירהדאיתאלהתוסס׳א״כקשה

למהא״כשבתותב'ומונחבר״חהיהבודאיהזה
התו׳מפרשילכךבמדברכמדברשלשוהגזירהצי

,

בפסחים

יתח
לאדוחהעשהואיןתעשהולאעפהושבתעשההוא

הקדי׳אזהר׳עלהמזרחימקשהכןוכמיועשהתעשה
אלאליאיןאישאיתאדשסנראהולפע״דכו'שבת
שניסכאןהריתיראואותרכשהואתניןאשהאיש

ולגבידמוראעשהאיכאנמינשיםגביכןואס
והיהגרתאשהזמןעשהמצותהואדשבתעשהדידהו
דשבתתעשהללאדמוראעשתדדחהאתינאהוי

אמרינןכקושי׳איכ]אסהמהר״סקנשיתזתתורץ־נתי
לתהלדוכתיהקושיאהדראא״כאיפכאאימאהתום'

לאהואדשמורלייתרואפשרתשמרושבתותיאתלי
בק״א.עייןמלאכהכלתעשהלאלאועודוישתעשה

כו׳להוצאהתולדהזריקהמכליבשבת
כו׳קאיבחולדלמאקאידבשבתאממאי

אסאפילודהאהקושיאכלגרסלאטי//בתוספת
הואמלאכהדהוצאהשפירליהנפקאקאיבחול

יעשואלואשהאישכדכתיבמלאכהקרידרחמנא

אלתאמהביאהעסויכלאוכתיבמלאכהעוד
ותקודםשלפנינוהגרסאונ״למלאכהלהוצאהיקרי

להקשותלהגתראלמההעולסקושיתעלגלפע״ד
נתיקשהקאיבשבתדאפילוכו׳קאיבחולדלמא
בשב׳קאידאיונלפע״דעבידתיהליהדשלימאדלתא
ישדהאתכריזהיההוצאהדמשוסמוכחהיהשפיר

היההוצאהתשוסשהכריזהגמראפשטלפילדקדק
ולאמלאכהעודיביאואלוחשהאישלכתובראוי
לומ׳דאסישאךמהביאהעסויכלאכלכתיביעשואל
שהקדישומהדאךסובריםהיויביאואלמכריזהיה

דתהאינוזהובאמתיביאולאלמשכןוהוכנוכבר
הביתלבדקהקדשכדיןלהביאצריךהוקדששכבר

תהיוסעודיקדישולאדהיינויעשואלהכריזלכך
אייצדקזהכלאךיביאוהוקדשושכברמהאבל
יעשואלשאתרבתהלטעותאיןבשבתאבלבחולהוי
הקדישיןאיןהכיבלאוהאקאמריקדישודאל

סובריןהיויביאואלתכריזהיהאסנמצאבשבת
הוצאהאיסורמשוסולאעבידתיהליהדשליתאמשוס
עשיתנקראשזהלהורותדהיינויעשואלחתרלכן

דמשו׳איסורמוכתשפירהויבשבתאסא״כמלאכה
נכוןהואשלפנינוהגירסאלפ״זא״כהכריזהוצאת
היאדהוצאהודאנהמוכתהוילאבחולהוהדאס



ע,אדהייתרוקול
שלאתירוץלהסישודאיעכשיוח״כישמעושלאלו

:ישמעושלאפיובדיבורהקב״תשגורכיוןישמעו כשעהאליעזרר׳אחרדשכתבגמראאייתא
כתיצאתלנשמענעשהישראלשהקדימו

השרתשמלאכילבניזהרזגלהמילהסואמרהקול
כחגבורימלאכיוה׳ברכודכתיבבומשהמשין

והדרברישאעושידברובקוללשמועדברועושי
בעליוכלהמשנהלשוןע״סגליין[]נשארלשמוע
וכןבהאר״יבשירדאיתאונמשכיןבשיריוצאיןהשיר

ויהושעגבידוסבגבעוןשחשע״פבהמפרשיס
מעש׳ראוקלאותוישראלהיולאבגמראאיך]א

עלג״כונלנע״דקמאיביהצומווכבר
לאנפשדעתבלאגסהפסיקע''דךהאלשדברי•

מזידאיזהבודאישוגגאיזהלאדסיארעאסטוב
נשארושלאחזהמלאיםהמפרשיםכלוהנהקודמו

היו•לאזהועלמיחושלאאותןאסכימישראל
דבריהםיעשואסכחסופקיןהיוכילענושראוין
וצודשוגגיסלהווהוהשנהרגחורראווג״כרושם
אךאעשהעונשיןולאעשהאסכיהוילאשהרי
ופקדתיפקדיוביוםפסוקעלכמאמרינויתורץ
הכיבלאושבידםעבירותעלדהיינוחטאתםעליהס
עבירותעלריתחאעידןמקודםונעשהכפרש״י

:עכשיושלדייקאחטאתםוזהושכידס
משפטיםפרשה

שלאלאאינואוהימניתאזנואתכלשיי
אתדורשהיהשמעוןרביכו'שמאלית

ראהומהצרורקשרכמיןחומרכמיןהזההמקרא
מקשיןהעילםכו׳ע׳ישאיבריםשארמכללירצעאוזן
מקשיןרביםעודס'ראהמהלהקשותהיהזהבלא
אוכ״דאותוכשמנכריןגתחלהמידירצעלאצמה
דאי׳בחברתהמתורצתדחדאונלפע״דעצתוחוכר

כופתואליהולומהוגנתשאינהאשההנושאכגמרא
אףוז״ליקרכליהבעלופירשרוצעווהקב״ה
רוצפולפרשנכוןיותרמ״מהלקהורוצעופי׳שרש״י
העולםקושיי'עלז״להואומתרץאוזןרציעתלפון

מרגישאברשוסאיןכיאוזןלרציעתהואדהניעס
משפחתושפגםאותוכשתחרפיןזהוצערבגכאי

ופגם^

וא״כנאממאיגופאקראאההואדקשהבפסחים
׳׳!,ע:האקשהאךוכו'מבמדברשוהגזירהצריך
הזהדה׳השוההגזירהבשנתשא־ןדאמרלמאן

היאהיהדהגזירהלזמ׳באמתמונרךאךישהואהלא
דכתיבס־״חדהיהפשוטהואדכאןכלומרלהיפוך

הכתובבאולאהזהביוםופאלצאתהשלישיבחודש 'לסתום
יוםבאיזהידעיקלאעדייןדתאלפרשאלא

כלומ׳כשהתחילהשלישידשאבחדקאיודאיאלאהזה
דפסהי׳לעניןההואילפינןוא״כהזההג׳-ביוסחודש
לדוכתיהקושיאהדראהאיוקשהמכאןשבתותב'

דפסחיסההואנלתודהאבמדברבמדברלילמה
שזהואפשרבר״תדהוהמכאןשבתותשתילענין
דקראמשמעותוכלומרבר״חהזהביוםרש״יכוונת
הכתו׳לסתוסבאדלאבר״חדהוהתשמעהזהביום
האשקשהאלאשיהמגזירהולאכג״ללפרשאלא

הואשוהדהגזירהוי״לזושוהגזירהלמד.עמרא
לילתהא״כקשהוהשתאמכאןסידפסחלהיפוך
לכתו'צריךהיהלארש״ימפרשלכךבמדברבמדבר

דבר״חלהורותהכתובבאדאיכלומרכו׳אצאכו'
הזהמביוםג״כנלמודהוהוההאסינילתדב׳באו

ודאיאלאלפרשאלאלסתוםהכתובבא.תדלא
חביביןד׳׳תשיהיולגופההואכאןח״כאתרללימוד
דהחודשדשםלומרואיןמתנאלתילףוליכאט׳
ותשיביןולמידיןהואאחדמצדהאמופנההואהזה
צריךלכךממאיהגמראקושיתלתיפרךאינא'ושס

בזהג׳י׳כלתרץואפשרבמדברדבמדברשיהלגזירה

וז״לבפסחיםשסדמקשההתוססותכוונתהעני!
:גליוןנשאר

יתרוהפטירת

כשנתדוק׳למהכו׳קשההמלךעוז־הותותבש!ת
ממילאאלובפסוקיםדקדוקיסויתר

ששמעקוד'נתעור׳מעצמולאקש׳לתהועודיבוארו
היאהלאוכו׳וחומרוכו׳אשלחתיאתמדברהקול
הוכח־ט׳מישראלאדםכלעלשבתורהעשהחצות
והדבריםהתראהזהבסיפורכללבעימאיקשהעיד
אחרששמעשהקולבפניהםלספרצולתהקשהעוד

ד׳־



אדהטע60מסר
לאכןואסבאזנוכואבביהכישהואממשאוזןת1רצינ

שהרימכירתובשעתנתחלהתרצעלאלמהמידיקשה

אתהאחתרשעתומשוסיותרבתמורהנידוןהוא
לשמועיוכלשלאבנפשיותמיתהענושוהואמחייבו
כו׳אהבתיכשאומרששאחרכןשאיןמהמעתה

בעצמוומגלהמראהא״כחפשישאהיהכדיאצאלא
ונוחכלוסאצלונחשבלאזהשעונשהטובברצונו

תרגישואינוכי׳אהבתישאית׳אדרבאהעונשזהלו

גופניבעינששידוןעתהצריךא״כנפשיעינששהוא

4
:ונפשיותכגופניחרפתוובשמיעתאזנובכאב״כ

זהדבלאראשונהקישיאכןגסיתורץוה^תא

המדהכךכישמאלאוזןאמינאהוה

כו׳אשראזנויאטסחרשפתןכתוע״דמדהכנגד
שהיאהרעכיצרמצדהואלשמוערוצהשאיטמיוכן

ליצ״טוהימיןכידועתקוסבכלשתחלבשםמכונה

ברציע׳ידיןולכךשמעלאהשמאליתאזנומצדוא״כ

שוהגזירהדגמירעכשיומשא״כהשמאליתאוזן

עלכו׳ראהתהשפיררש*יומקשההימניתדדוקא
תמידתוכןהיצ״׳טמצדהיאהימניתשהריהימנית

ותתרןלשמוערצהשלאבשמאלהסג׳היהרקלשמוע
להזכי׳הרמהלוסינידי״להרעלאיזןששתעשסיר
פסקהסיניהרעלשעמל!ישראלדאיתאסיני

לנונתןולאסיניהרלפניקרבנואלווע״דזוהמתן
ונשמעג׳המסורהעלהקדושבאלשוךכדאיתאכו׳
זהרושסשנקבעמפסיק׳הזוהמאשזהונלפע״דש׳//ע

הנשמותשכלהדורותכלסוףעדונשמעג׳שאמרו
תחטאוהזוהמאכי׳פהישנואשרכאמורשסהיו
יותרהדורותבכלהנטיהשיהיההיההראשוןאדם

היוהחטאדקודסבעקידהכמוזכרתיצ״טליצ׳הר
גרסוהחטאמזהיותרזהלחבנטיהשויסשניהס
יותריצ״הרדהיינוהשמאללנטיותשכליכחשניתן

סיגיהרעלשעמדוישראלאבלבו'הזוהמאהיאוזו

:מהסהזזהתאזהפסקה
וג׳נשתעונשמענעשהבאמרסלעיל

בכלהשםנשארהדיבורוזהרהבמסי
ובזהדורבכלהאוזןשמיעתדהיינוהעתידותהנפשו׳
היל׳הימיןלנעיותלצדלסעדוסיוענחניתןהרושם

קרבטאלווזהופסי^׳הזוהתאוזהתיצ״הריותרטוב
*לפני

ומרגישהגנאישומעו׳המידואזניולעול׳זרעוופנס

בתחלהזהולפילענושראוידוקאהאוזןאיבבצער

ועודלשל׳לואיןאסעבדותענשוהושהריירצעלא
הואהריעצמוומוכריגנובכילגנובתבוזולאב•

ששמעאוזןעלשעברואףדוחקומחמתבדבראניסי•

ענשובאתתתקוסמכלעבדיסישראלבנילי>•
חרעומשפחתוויפגסכנעניתשפחהלוחוסרסרבו
ככאומ׳אהבתיששאחי־שאיןכןתהזהבעונשלוודי
מרגעפוגסעצמוהטובתרצונוהואא״ככו׳אשתיאת

לעינשלוזהתחשיבשלאתילתאואגלאיבחירתו

הואפי׳כןבאזנותמידבגנותושירגישתרצעלכך
1
*
זהכןגסיתורץפירושיסגנוןלפיולפ׳׳ענד5

:דלעילהבל״ז

שמועאסוהיהפסוקעלתקשהבעקידה-הנן־ן
ט'שמתיאשרהמחלהכלט׳לקולתשמעו

התנאיםכלאחרשכרהוזותורהזוז״להואיוקשה
כו׳התחלהכלאמרכ״כהדביקותכלואחרהללי
לאתצריסמתלתדוקאתדייקועודעליךאשיסלא

ז״להואותירץע״שאחרתלאאבלחלילהאשים
ה׳קולשמיעתסירובבעבורמצריסדתחלתדידוע

כנגדבתדהונענשבקולואשמעה׳אשרחיבאומרו
עליושיחולוכדיעודישחעשלאלבואתלחזקתדה

אותותוליכיןלילךרוצהשאדסבדרךע״דהמכות
השמיעהסירובהואבמצריםאשרהתחלהכןאס

נפשיבעונשבתחלהנידוןוא״בע״שודוקעינשסוזה
כלרפואותשהואהאוזןשמיעתתמנושמונעיס
נסשיכ׳כדאי'במדרשותחיאלישמעוע״דהאיברים
הראויבעונשנידוןכךואחרט׳משלובגמרא
גמראעלנבג״תהריב״ששאתרדרךועללגיפני
הנפשמיתתשהיאכו׳דנפחאבתרזפתאליהתחינין
בנפשושנידןזהע״דכןגסהואדידןבנידוןזהולפי
ששמעאוזןבשמיעתופגם?שנמכרמעתהשהרי

שניתןנפשיבעונשנענשהואהריט׳סיניהרטל

ללמודלשמיעפנאילוואיןאתריםברשותמשו
ללחי׳ורשותובידוישחוריןבןכלכיולקייםוללמד
אוזןמשתועאזניאתשהסירזהמשא״כולשמוע
אחריםלרשותתמכרכןאםגאסיניהרעלעשמע

,משאנפשיעונשוהואהשמיעהבמניעתעענש
?



קול
ידאריחטילפטים

גליין]נשארוהתראהבעדיםכדאיהאשיחטאומאותן

האוקשהתיחושלאחטארקנשתיירולאקצת[
שמעתיאךנענשוולמהעשהרקאינותוכיחהוכח

לתהותבידושישמיהירש״יעלשאמרתאני,רבשם
שבמזעבירותעלנתרםפירש״יכו׳ביתולאנשי
קושיא,4לרש׳דהוקשהאךבזהרש״יבעיתהקשה

מענשיןאעשהריתחאדבעיקבגמראאיתאהנ״לאך

שבידומעבירותתחלהעצתושלסנקסומבקריןא״כ

עכשיועלנענשובזהריתחאעיקונעשהמכבר
שבידומעבירותפירש״יומובןמיתהשלאעלג*כ

••בארץצדקאדםואיןעצתושלמכברדייקא

שהצדיקיםכו׳בראשיכםואשימםכתיבוהנה
תתחל׳כשנעשהוא׳י׳כהדורבעוןנתפסים

ימחהלאאסהדורבשבילנפשולהתסרצריךראש

וזהוכנ״למתורץאךעשהרקאינוהאכנ״לקשה
עלראשלהעמידשתרצהראשאתתשאכי

דייקאנפשונפשוכופראישונתנולהםתודיעישראל
כללקשהאךימחהכשלאעליהםעצתושימסור

שיפקדואותסבפקודחמרלכןעשהרקאינוהא

ואסריתחאעידןח׳/ויהיהתחלהעוניתסעל
כש־סקדואותםבפקודנגףבהםיהיהולאכןיקיימו
וביו׳שקליוזהוהדורבעוןנתפסיםיהיולאהדורעין

יוכלוואזעצמושלדייקאחעאתסעליהםופקדתי

מסיתורץובזה:בעגלתיחושלאמהעללהענש
תכ״דאחדשאין׳1כפקידהלךאיןבגמראדאיתא

מכ׳ד:אחדדוקאלמהקשההעגלמעון
אתזכירךכליראהבשנהפעמיםשלשבפסוק
מפניךגויסאורישכיה׳האלוןפניי

חיבורנה1:ה׳האדוןפניאתלהראותבעלותך
באלשיךלאיתאנלפע״ד:זהאחרזהאלולפסוקים

ואיךוחיאדםיראנילאכיכתיבהאדתקשההקדוש
האדםשיבואלאזהרהה׳האדוןפניאתלראותיוכל
אבשרוזהופניועלאלקיסצלםדהיינוה׳פניעם
מכלנשתנובזהנחלתוחבליעקבכיחלקסה׳מי

משמשדכיוידועפניהםעלאלקיםולשוןבצלסאותה

אורישאימתיכלומרגוי׳אורישכיווהולשונותבד׳
ה׳שההיופניאתלראותגדרעדתפניךבעלוחךגויס

לוניתןאשרבצלסאלקיסגמוריםצדיקים
יזהו

הרושםכחמצדכיפו׳נתןולאסיניהרלפני
בכלוללמודלשמועאוזןמטיסהיינובנפשינושנשאר
לצדכחשניתןזהולפילעילונחזירהעתידותדורות

בשמיעתשפגםוזההשמאליתעללהגבירהימנית

כלומררש״ישפירשוזהדייקאבימניתפגםהאוזן
סיניבהראךכו׳ששמעאוזןמשוסהטעסלעולס
תקוסמכלתרצעבימניתופגסלהימניתכחניתן

שפרש״ירש״יבדברינרמזאפשרוזהשפגםבמקום

צחיקשרר״לחומרכמיןזהמקראדורשהיה
הןהןוגלפע״דע״שלתכשיטבצוארשתולקמבושם

באשר״שלפרשבאשר״שישאמרנוהדבריםאלו
ובאכו׳ששמעאוזןלאמריוחנןרבידברילתלאית
הואיציעלסיועמסינישקבליהכחשזהדבריולפרש

לידודיהמורצרורוזהעולםלדורצרורפמוקשר
לידןואתיוהואילהלבהיינושדיביןיליןשדיבין

ולאהתורהאתלנונתןאולייותרלותרא?שר
שקשרדייטהיהואיךדיינוישראללארץהכניסנו
באתתלתהקשהאךבלבינומקשקשהיההזהצרור

דארץאויראלהצריךותירץישראללארץהכניסנו
שמנעועונותינוכלעללכפריותרדההניישראל

:לשמועכדיליושנהעטרהשיחזורכליהשמיעה

תשא־כיפרישה
׳

איזהעלהעוברהפקידיםעלהעוברכליתנו?ה

ג*כישריםה׳פקודישנקראיםמצוה
ואן*הערבותמצדחבירובעדאחדכלנפשםיתנוזה

כשיראהולחבירואחדכלשימחההערבו׳כדישטעס

כו׳תוכיח•הוכחעשהרקאינוכיואףעבירהעובר
תורהשלאחחתחצותעלבעצמוברעהואאסאך

זהוזהוכנ״לשיידועבירותעלככיבלאונתפס
הואאסכלו'העוברכליתניכזהרש״יפירושיתנו

ימסוריתנוזהולכךריתחאעידןהויעוברבעצמו
:חבירובעדאחדכלנפשו

לילתה,אותבפקודכי׳ב״יראשאתכ״שעוד

■_וביוספסיקעלבגמראאיתאלהנהונ״ל\

לךפקידהחיןוקאתרחטאתםעליהםופקדתיפקדי
נשתיירולאהאקשההעגלמחטאבושחיןופקידה

בר



אדהתשאפקול
והאיךונו׳כתוברק־אאלמלאקפהב׳כחייהרביד
7נששנתצגטףבקראזהמפורש

ש״ןדווקאוכי׳!
זהמהקשהג׳הציבורולאפניועלשליחוצייו

קשהד׳ה׳מאתממפעלוהואשנתעטףלשון
באתתדוקאולמהתפלהסדרכ!למשהוהראה
לאטליתבלאיאתרואסולמהפניועלבטלית
עונותיה׳מחילתשייכאתהע־נותיהסלהסימחלו
הפי׳לוהדווקאדיעשוהשל״הלפי׳קפהה׳לטלית
פעתיסשתילפניםפניסזהתהקשהו'סתירה

1
'

החדהבלאמשמעכו'שיחטאקודסאניאניקשה
לתהקשההחטאקודסאףשיענשהיההראויתןזו

הבחירהתבעלח״כיענשלחטאכשתחשבנתילאף

מצטרףרעהדהמחשבהלומרואיןהרחמיםשזה
זכאיימותהתורהשיחסהבהיפיךמצינוהרילמעשה

דלפיקשהח׳הרחמניתמצדוזהוחייבימותואל
בליהיושרלפידהיינוואתתבתחלההגמראתיריץ
ונו׳חסדורבבתתלהכתיבבקראהריכללוויתר
להיפוךבתחלהכתיבבקראב׳האבתירוץדרומיאגס

ואתהת״אבירמיהודאיתאונלפע״דהחסד:ה׳ולך
רנהבעדםתשאואלהזההעםבעדתתפללאל

רעתםבעתאליקראסבעתשומעאינניכיותפלה
שמזהירעניןמהוז״ללעתים•בינהבספרומקשה
רוצהשאינובעבורבעדםמלהתפלללמנועלנביא
ישמעלאלמהי״תאליוקוראיםשהםמהלשמוע
ואתהכתיקיןוז״לדבריםא״לס״זובאמ׳לעיללהנביא

ותפלהרנהבעדםתשאואלהעםבעדתתפללאל
לעילואתראותךשומעאינניכיביתפגעיואל

לפניובאתסלשקרוהשבעורצחונאוףהגניבהטעם
נצלנוואמרתםעציושתינקראאשרהזהבבית
,וכופריציגהמערותהתועבותכלעשותלמען
מצדהצדיקאוהנביאלפעמיםכיז״להואופירש
מתפלליםהסופעמיםבעדםמתפללהואעצתו

לפניהתפלהלהוליךוש״ץכמליץרקאינווהוא
בעדםתתפלללאאופניםבב׳לנביאוהזהירהמקום

שאניתאמרשלאביתפגעיואלעלפירשוהאלשוך
באמתקשהיעכ״ללמרע״השעשיתיכתונךתרמז

שתאכיבעדסמלהתפללמעצתוההתנעבשלתא
אשת׳קהיספיקאדליכאבפרטבזהחפציםאינס

כמו

נאוה;בתנאישמראיךמראיךכו׳אתהראיניוזהו
ופריך•בראיהחייביןהכלבמשנהירמזהפשרוזה
צדיקיםאפילותשמעהואדלכאורהכו׳לאתוייהכל

הלאנתחייבולמהקשהבארץצדיקאיןכיגמורים
צלסאלהי׳ולמהזהמפנייאבדלאקלאחדדבריונח
חוריןבןוחציועבדשחציומילאתויומשנייאבד

ומלאכתועיקרהורתולהיותהראוימןכיממצות
וכ״שלה׳חציועושהוזההראשוניםכדורותעראי
עולימיובחצישפורקממשחציחוריןבןכשהוא
עידכו׳דאסהיהעבדחציווזהושתיםמלכות
ועד״זחטאשוב'לאוהיהשנותיורובעדמתגבר

בחש״ושםיתפרש

א¬פרקרהגמרא
הקראאלמלא,מר"ויקראפניועל,ה׳ויעבוד

שנתעטףתלמדלאומרואפשראיכתוב
התפלהסדרלמשהוהראהציבורבשליחהקכ״ה
לפנייעשולפניחוטאיןשישראלזמןכללוואמר
הואה׳ה׳אניעונותיהםלהםאתחולואניהזהכסדר
האדסשיחטאלאחרהואאניהאדםשיחטאקודם
כרותהבדיתאר״יכו׳רחוסאלתשובה:ויעשה

ואת׳וכתיבחסדורברמי'כתיבאילפאמידות:גי//ל
שאיןכשרואהפירש״יחסדורבולבסוףאמתבתחלה
כתיברמיר״אחסדורבהואבדיןמתקייםהעולם

כמעשהולאישתשלםאתהכיוכתיבהחסדה׳וכך
ולךולבסוףכמעשהולאישתשלםאתהכיבתחלה

נאמרולאוכו׳אלמלאהמהרש״אופירש•החסדה׳
למשהנראהשכךהאוזןאתלשברכדיזהתקרא
ויעבורוהיינוכש״ןנתעטףהקב״הכאולובנבואה
כסדרוקוראפניועלטליתוהמעבירכש״ץוכו׳
וישוכו'כ״זיעשושכןלהורותהקב״העשההזה

דפירשאר״יהתהרש״אפי׳דלפיקשהאחדלהקשות
כתבבתייאהקב״הורבינודקאיפניועלמעברה׳

ה׳ויעבורוז״למהתרגוםראיהותביאאמשהד־,אי
וכךתשהשלפניועלהכוונהפניוהואהכצודעל

וא״כאפוהועלשכינתי׳ה'ועביראונקלסתרגוס
כפי׳דלתאכפי׳התהרש״אלמידרשצרייליהמנח



,מאריה
וסיועפזרוזוודו׳-׳קמחשבותיכםותחשבותיכסיפא
חשיבההארתשנתעיררמחמתכ׳להש.'ץמזלה

ג׳־כמושפעוהואהציבורעלמדותהי״גוהמשכת
להתפללויוכלונפשוורוחונשמתובהתלבשיזותהאר׳
כמועיילמקוםודבריהםהתפלהלהוליךבעדס
בהיתפלתישגירההסדוסאבןחנינארבישאחר

שמסעעףנמצאדייקא■מקובלשהואוכל
הש׳ין

רותאוהמשכתבת׳תשתהתעורר'לבנהבמליתכמו
מצאתיבמהמ״אאיתאוהנההעליונים:המלות
באותוהקב׳־׳הנתעטףהמקובליםמחכמתישןבספר
נאמדשעליועולםשלבברייתושנתעטףלבנהטלית
סיהועדעולםמסוףשמבהיק,כשלמהאורעוטה
ובזוהרז״לאיתאבהאר״ידהנהלפי'פי׳מצריך
לאלוהקדוש

עולםבריאותסיבתהסמילותהייי׳ג
וזהווחנוןרחוםמתקריאיךהעולםיבראלאדאס
בהתדותןונחישתאותןימוהכשלמהאורעוטה

כיריעהשמיסניעהושזולנגהטליתוזהוכשלמה
בטליתכביכולהתלבשותע״יהעולםאתובראוכו'

שבהתעיררתהעולהכלל.־הנ״להמלותשהםזה;

התשובהמידותגורמיןמאתנוהתשובההמלות
וגורמיהעליונה

ן
באותןמתעטףכביכול■שהקב״ה

עושיןשהנוהנ״לע״יהטליתשהואהרחמיםמדות
ממטהחוזראורוזהוהשל״הכפי׳הזהכסדרדייקא
לעילאמתעוררדלתתאגאתערותאוזהולמעלה

ונמשךעלינוהמידותהארותמאותןונמשךוחוזר
רךע״ילמעלה■תפלתםלהעלותשיוכלג״כלהש״ז

ץהש"יעמולאיךתתחילהקשת
נביאלאבנואיןכי

לויגידומישלםבצבשבויאסיודעומיחוזהולא
כשמציידבעצמווניגשיוכרזהאךהנ״לכל

וכאותיותיוובצרופוכסידורוב״ההוי״הבמחשב׳שס

מובהקסימןז״להאר״ישנתןכתוהמפורשת
ועיי״ש.בשלימותהרחמיםמלוקשניתקנובזה

דייקאפניועלה׳ויעבורהפסוקפי׳וזהובהאר״י

ישראל׳כלבעדמשהשכשהתפלל
הייה

השםראה
כלבוודאיא״כתמשפניוועלפניונגדהוי״ה
העםכדנתיב)יתאבלוגמורהתשובהעשוישראל
התלבש׳לתעלהגרמועליועדיואיששתוולאמאוד
וזהומחשוראהמשהעלשנמשךעדלכגהטלית

הפשוט

כיתשאקול
ג'כהס.ים5אבל'כו׳ונאוףהגנובלעילשאמרכתו

הפלתםכש״ןהמוליךהואיהיהלאלמהמתפללים

בעזיבתהרעתמדרכםשישובושצריךנלפע״דאך

מעשהעישיןבידוושרץכטובלולאלגמריהחטא
בעדם•ומליצתו■תפלתוויועיליוכלואזנו׳זחרי
הנותנות.סבראדעפ״יוסרסורמליץביניהםויהיה
ב״ולמלךדתשלעונותיהםימחלולאזהכלשעל
דהיינו,להחכמהשאלוכדאיתאתשובהיועילהאס

־החוטאתהנפשוהשיבהענשותהחוטאוסבראלשכל

ית׳הרחמניתמדותמצדאךוט'לנבואהגכן:וכו׳
וכו׳תשובהיעשוהקב״השהשיבכמולתשובהמועיל
נמצאוהחסדהרחמיםמתעוררהתשובהגתצא

סרחתיסמידותוממשנתהרחמיםמתעוררהתשובה

•בי״גמהנהגיםשאיןהתדהאךבזהזהוהחליםוהחסד

כסדריעשושבניזמןכלבשל״השכתובנמומדות
מדותארבעהבאבותאיתאוהנהדייקאיעשוהזה

בהפסידושכרויצאלרצותוכיחלכעוסנוחבדעות

ומקשהבשכרוהפסידויצאלרצות■וקשהלכעוסקשה
בגדרהסמידותהב׳אלוהלאשמואלמדרשבעל

ואחד;■׳חסידאהדהואהאחריםקצוותב׳כיבינוני

(׳משוניםיהיה,ולמהבינוניבגדרהסואלורשע
ואיזהשכרזהמהזהעלטעםליתןונ״לבחלוקת'

מזכיותיומרובי׳עונותיוהכועסכלדמההואשכר
מטהחסדורבכביכולאזמחצהעלדמתצהוידוע
יצאבהפסדושכרויצאפירשרש״יוהנהחסדכלפי

נוחשהואבהפסידולרצות-נוחשהיאבמהשכרו
משרהלכעוסנוחמקילקל־סכימעשיו:ורובלכעוס

הכוע׳כלוזהוהכעסבאגאוהמחמתוגסזרחלבו
לכעיסנוחהיהלאאסוהנהעוונותיושרבובידוע
כלפימטהחסדורבשכרולווהיהשקילנשארוהיה
שעוונותיו'חרוביםבנוחלכעיסכןשאיןמהחסד
לכעוסבקשהמשא״בחסדורבמדתלושייךולא
ביןאלובמלותנתנהגאסנמצאודו״קלהיפךהוא
מדותהי״גנתעוררכןכו׳במדותחן*לחביתאדם
העולהכללחסדכלפימטהחסדורבלהיותעלינו
הי״געלינוותתשיכיןתתעיררתהתשובהידישעל
גבהוכןתתרןשתיםגבהוכיוזהוהרחמיםמדות
כתולומרלודהיהמדרכיכםהמלותדהיינודרכי



א1כוומקול
ד

אדה
לוי״טתיקוןוזהועוונותיוממנושנפרעיןטוב

דעכדיןהיינודקתנימרוביןשעונותיווכללעוה״ב
מצותיומיעוטשכרלושמשלמיןבישיוםהזמנתליה
בברייה*אתרושדררעיוםמתוקןלולהיותכאן

אומררבאכו׳לוחטיביןוברשעלומריעיןבצדיק
והקרןסירותבשכרמטיביןמעיקראכלאתרןלעולס
הואיעקברבימריעיןדקתנימתניתיןוהךקיימת
דקדוקיםכתהבגמראכאןלהעירונראה*כו'
כו׳ליהדעבדיןמתניתיןבלשוןאבייאתרלתהא׳

לודמטיביןהעניןבזתמייריהברייתאגסהלא
ומריעיןהבאלעולםי״טשתזתיניסלודתתניתיןהיינו

להטיבכדיבעה״זלושממעיןתשמענתידברייתא

דעבדיןבקיצורלומרלווהיהכפירש״ילעוה״בלו
דענדיןקשהב׳אתחוייהוקאידלהויטוביוםליה
רקדמשתעליהדעבדיןולאליהמיבעיאטי//להו

לאלתהקשהג׳קאיורשעאצדיקבאמתהלאלאחד
לומרדהכאבתתניתיןכמובסיפאבתתניתיןאמר
שםאתרולמהתעינותיומרוביןזכיותיושאיןוכל
רבאתשנילתהקשהד'מרוביןשעוונותיווכל

כו'דאבייבתירוצאליהסגיולאאחרתירוץ
שאסהית'שסוז״לדהתוס׳תקשיןהנילתרןכלונלע״ד

אתרינןנתיהכיבלאוהאוא״תמכרעתשקולה
דבשארוי״לשקוליןכשהןחסדכלסימטהחסדורב

צדיקחשיבבהניאבלכבינוניהוישקיליןכשהןחצות

מועילמההתוססתתירוץלפילהקשיתוישגמור:
ולמהכבינוניהואזהכלעלחסחסדורבמידת
תוותרהקב״האיןדבאמתוי״למהכן(אחדיקח
מיןהב׳/אךכבינוניאצלוכביכולונחשבכלים
כשהואחסדורבמדתההמיעילבכהשהיאתהכפי
זכיותרובאבכףיישאראחלניטלשהקב״השקול
להטיבכדיבעוה״זלולהריעהצדיקיםעסוימנה

מחצהבכףנשארהיהאסתשא״כהבאלעילםלו
מריעיןלהיותהצדיקיםעםנתנההיהלאתחצהעל
בעוה״ולותטיביןלהיותהרשעיםבכללולאלו

הצדיקיםעםלאנתנהאיטמחצר.בכיף]וישאר

שהואתהלסיאלאדניןאיןלהבילהרשעיםעסולא

ככףעוונותרובאאסאבל[בינוניהואוכנףבכף
הואאסזהכלאךכנודעהרשעיםעסנמנהודאי

ריבא

שנתעטףמלמדוזהוונו׳כתובתקראאלוהפשוט
כש״ץוזהוישראלמהתעוררתנתעטףדייקאהקב״ה

לולהיותהללוהתנאיםכלשצריךדייקאכש״ץ
כנ״להטליתמאותומהציבורהתעוררתהארות

כלבעדאישאיזוכשיתפללהתפלהסדרוזהו
דייקאהזהכסדריעשושבניזמןכלוזהוישראל
האדםשביןבעבירותתייריזהכלדייקאכיולפצי

,
קודםדהיינוהאדסשיחטאקודםאניוזהולמקים

ד,וטזהבטליתנתלבשעולסבריאת חסדורבמראמרהשנהדראשבגמראאיתא
כובשרא״אעבידהיכיחסדכלפיתטה

נושאשנאמרנושאאמרחנינאברר׳׳ייכבוששנאחר
מעבי׳ראשוןר'ישמעאלדביתנאפשעעלעיןועובר

התנהגהואוכךפירשתיהמדההיאוכןראשון
שיכרעוכדיהכבודכקאתחתהעוונותמןמשמין
כדיהמאזנייםכףמגזניהפירש״ינושאועלהזכיות
נמחקאיטעצמוועוץרבאאתרהזכיותשיכרעו

איכאדאיפירש״יבהלייהזתיחשברובאאיכאדאי
מנאהעולםמקשיןעזן;ההואבהדיעוונותרובא
דילחאעוןההואבהדיהוחרבאדסברתלרש״יליה

נמחקבאתתכגוןההואבהדיאבלעוןמההואלכר
לגמרי:עוןההוא

ונלפע׳יד
נתרץמקודםאךלתרץ

אחתמצוההעושהכלע״בל״טדקדושיןבגמרא
ורמינהוכו׳אחתמצוהעושהשאיניוכללומטיבין

תצור.העושהכלה״קיהולאא״רכו׳דבריםאלו

העושהוכלופרין־בגמראכו׳זכיותיועליתירהאחת
כלורמינהולומטיביןזכיותיועליתירהאחתמצוה

פרש״י]לומריעיןמעוונותיומרוביםשזכיותיו

שלםשכרשימול׳מעוונותיולנקותוהזהבעולם
ולאכולההתורהכלששרףכמוודומה[בעוה״ב
מרוביןשעוונותיווכלאחתאותאפילוממנהשייר

פירש״י]כו׳שקייםכתיודומהלומטיביןמזכיותיו

לטרדו[כדימצותיושכרלשלםהזהבעול׳חטיביןלו-
ויוםטוביוםליהדעבדיןמתניתיןאבייאמרומשני
שכרדאמרהואיעקברבימניהאאתררבאביש

דעבדיןמתניתיןפירש"י]ליכאעלתאבהאימציה
מצוהשעושהמידעבדץומריעיןמטיביןדקמיליה

יוםבעומ״ןלומתקניםזכיותרובאדהוייתירה



טז#דהתשא
הויתמשעשייתוע״ימשתעהעושהכלחרוביןאלא

כג״לאלאחסדורבתידתתועילמהא״כרובא
דייקאתתניתיןשאתרוזהוג״כתמשלושתשיבין
׳כתשאשניהםדהיינובישויוםטוביוםליהדעבדין

ע״ידהיינומרוביןשזכיותיוכלדאתרבברייתא

רקתחוייהודעבדיןליהאיירילאהתדההפרעת
לושתזתיניןלבדטוביוםדהיינובעוה״זלותריעין
תע״תהואבאחתדהאהחדהפעולתע״יעוה״ב

אךתוותראינווהקב״התוכרעהואהמדהע״ירק
להיועהצדיקיםעםשיתנהפועלחסדורבשמדתדי

תשא׳׳כדייקאתתניתיןאתרושפירלותריעין
ושפירלבדטוביוםרקלועושי{דאיןהברייתא

ולפילבדאצדיקרקדקאידייקאליהדעבדיןאמר

שאיןכלדברייתאבסיפאליתאקשהלאגתיזה

והויהכיאתרהוידאיתעוונותיומרוביןזכיותיו

ש־וליןרקבכףמרוביןזכיותיושאיןכלכךפרישו

האהרשעיםעםליממתבעוה״זלושחטיביןתע׳־׳ת
בכףשהואתהלפידניןשהב״דאתרינןדהאליתא
כלישקוליןגביחסדורבהחדהפעילתזהודהא

ה׳'כהצדיקיםעםויתנהזכיותרובאבכףשישאר
דהיינולותטיביןאתרלתהמע״תבכףכשנשאר

להריעולאלהטיבלאא״אהלאהרשעיםעםשנתנה
לאתרדהיינוט׳חרוביןשעונותיוכלאתרלכך

אועונותרובאבכףנשאראעפ״כמהכףשלקתי
רקאינוזהכלאךהרשעיםעסשיתנהלותטיבי!
ואינולגמרינתחקתקודםשלקחושהעוןאיניתא

לומרהוכרחאזתחצהעלתחצהישארעםאףנחשב
שאיןכלולאתרוביןשעונותיוכלדברייתאבסיפא
אמראיךכנ״לתקשהכןלאדאסמרוביןזכיותיו
ההואמשוסלותרואיןבכףהואשקולהאלותטיבין

ועי.דאתרלשיטתיהאזילרבאתשא״בנמחקהא
תחשיביבהדי׳עונו׳איכארובאדאינמחקאינועצתו

שהיןדבריית׳כלבסיפאניתאלדוכתיהקושיאהדרא
בכףהואשקולהאלאתיקשידהשתאתחביןזכיותיו

ןדדת;־ייןעההואאיקאהאהרשעיםעםיתנהלתה
אחרתירוץרבאמהרץלכךשקילכשישהרלכף

כפרשניע״כתוכחזהלפיוהשתאלשיטתיהדאזיל

סברתדאיעווןההואבהדיהוארבאלסברתגר״ה
רנא*

פקוי
דהיינוחסדורבתידתהכרעתע״יבכףזכיותיובא

הואכביכולואצלוזכיותרובונשאראחדשלקחו
רובהואהכיבלאואסתשא״במחצהעלמחצה
מצוהשעשהדהיינוחסדורבתילתבלאאףזכיות
ג׳-״בהטובהלושיעשהנותנתהסבראא״כיתירה

הכיבלאולושישיתירהתצוהכשבילתתשבעוה״ז

להיותתוכרעהואנברחסדורבמדתע״ידהא

לעולםלהזתיןבעוה״זלושיריעוהצדיקיםעסנתנה
לומועילתהזכיותרובאכשיהיהא״כנו׳הבא
איןלזהדבאמתלותרסבראואיןחסדורבמדת
תלפניוזאתתצאדאיךחסדכלפיבמוותתועיל
ישראלבאורשתפרשוכמוהואשכןכלדהאכביכול

השתאדהאכרשעכצדיקוהיהאברהםתפלתעל

מתרץרבארקאיכאעלהאבהאיתצוהדשכרקס״ד
תתניתיןדהכאאבלכראב״יאתיאאחריתאדינתניחין
איכאעלמאבהאיהצוהדשכרעלתאדנולאאליבא

בפוה״זכגתטיביןודאידלזהלותרצריךודאיאלא
שתטיביןוימצאבלא״הלושישיתירהמצוהנעטר

במדתלעוה״בלנקיתולזמריעיןלוותריעיןלו
כליתירהחצוהעודבשביללוומעיביןחסדורב
העושהכלדאמרדהכאחתניתיןלשוןיורהזה

ולאדייקאוהעושהזכיותיועליתירהאחתמצוה
לוותאריכיןלומטיביןחסדורבמידתהכרעתע״י

מטיביןבלשונוכהללתהלדקדקוישיתיו:
כךפירושואלאתעיביןבכללתאריכיוהלאותארינין

אזייתירהמצוהתתששעשהכוידייקאהעושהכל

הבאלעילםטוביוםלושתכיניסדהיינולותטיבי!
נבואועכשיוכנ״לתתשבעוה״ויתיולותאריכיןוגס

כו׳העושהכלאתרהכאלתהלהקשותדישלביאור
העושהכלאתרולאמרוביןשזכיותיוכלאתרושם
זכיותהבאלושישתייריהכאבודאיאלאהכאכמו
בברייתאאךחסדורבמידת,'7עולאעשייתוע*י

עייבכףשתרוביןדהיינותרוביןשזכיותיובלתיירי
חסד:ורבמידתהכרעת

אתרט׳ורתינהובגתראדפריךלביאורוגנא
ל*ה•שדיןדעירידתידייקאתתניתיןאביי

תיירימתניתיןודוקאשניהםדהיינובישהםטוביום
שזכיותיוכלתנאולאהעושהכלתנאקנאדהאמכי



לאעין־דאסההואכהד־היאדסירת-רבא,כפרש"
באתתההואבהדידההכל־סרבאתתיץאינוכן

לאוג״בשקולולשאדאהלאלאיגילולאא״כנמחק
שיכריעוכדיהטעםלותרואיןהרשעיםעסיתנה

דדוקאכןאינודבאתתהצדיקיםעםדיונההזכיות
שחוית'בתדתופועלאזכביבולאצלושקולכשהוא

עסהצדיקי'מינהויהיההזכיותשיכריעואחדטלשנ
:שקילכשאינוכ!שאיןהה

דאינתחקאינועצתוועיןהג״לדר״הבגם׳
נושאמפסוקמוכחאיךכו׳רובאאיכא

איןעצתודעוןדרבאתיתראפשעעלועיברעון
דאת׳חנינאבראדר״יקאיאדלע־לרבאדהאנמחק
קאתרועלהפשעעלועוברעוןנישאטנאתרנושא
הלילתקראתוכחהאירנמחקאינועצמוועיןרבא
לוואיןכןאיורמסברתודרבאלומרסבראואין

נמחקאינועצמוהלשין־עוןקשהועידבתורהמקרא
עוןועוברדנושאתוכחדשס-רונלפע^דמובן:אינו
ביצהגמראבהקדםנמחקאינועצמודעיןפשעעל

דמרקתיהיתיבדהיהסמיאההואע״במ^׳זדף
ליהאמרעציבתאמאיליהתמרעניבוהוישמואל

אדידיסמוךליהאמרתבשיליןעירוביאתובידלא
תרעציבתאיאתליהאתרעציבדהותחזייהשנהל

פשעליהאמרןתבשיליערוביאתובידלאליהאתר
פושעיהאלתהוקשתאסורולדידךשרילכ״עאת

נקראיהיהושכחשגגאשרשגגתועלכךבשביל
שייכתמהועודפעמיםב׳ששכחבכךומהפשע

מסדרדהורסמיאהאיכגמראבסדאתרהאלזה
גציון]נשאר,׳,ופירש׳׳שתואלדתרקתיהמתניתין

:גדולבאמצע[

תיטאכ׳הפטורת

פוסחיםאתםמתיעדהעסאלאליהוויאמר
לכואצהיסה׳אסהסעיפיםשתיעל

דברהעסאותוענוולאאחריולכוהבעלואסאחריו
עדמשמעמתידלשוןעדרבוהדקדוקיםלכו׳ויאמר
קץאייהזמן

אתסכו׳ב׳קשהמאילמהלומרלווהיה
היהאחריולכוהלשוןזההסעיפי׳הידנעי׳ג׳אמר

לו

כיקור
מההואחוץעיניתרובאאיכאדאידווקאהוארבא דנמתקרבהסברבאמת•עיןההואלהדאילעין
כאןתירוץאחר׳ליתאלרבאלמהלדיכת׳קישיההדרת
זכיותיושאיןכללימאלמיפרךליכאדהשתאכאביי
הרשעיםעםימנהלתההנ׳׳׳לקושיאקשהמרובין

נש^רהה
שקולי

רובאליכאכינמחקעיןוההואבכף
שנשא׳שעיניתיומרוביןדה״נוכללומרוהיכרחבכף רובאי

לימארבאכןאסשלקחומעיןלברוהיינובכף•
עונותרוגאאיכאדאיכפרש״יע״כאלאכאביי
אחרתירוץלתרץרבאמוכרהולכךעיןההוא•בהדי

הנ״לדר״׳הבגמראלביאורנבואזהולפי־כנלפע״ד
דביר״יחעבי׳ראשוןראשוןאמ׳תנאלתהי״לדדהא
דיעהשהואתנא//ירדבילימאתירוץלשיןהואשזה
אתרלשיןוגסכפלראשוןראשיןתעבירלשיןונסג׳

לפןזהמהועודלדעילתירוץכתושהוארבא
לואיןזההמנהגהואוכךפרש׳׳יהמדההואוכך
לתרץבאחתבסר״ידבידתנאונלפע״דכלל:שתר
דבריודלפיחנינאברר״יעללהקשותשישמה

שנאמרהעונותמןאחדשנושאהואחסדורבדתדת
אחתמדהעוןונושאהסדרבהיהא'׳׳כעיןנישא
קשהלאר"אבשלמאעלי״׳׳ברקמדותי״גהויולא
והתפללאחתמדההואעוןנושאהנביאשאתרכדה"
מזהיותרעודלנושיעשהכלומריכבושואמרעוד

אךמדותב׳והוימנושאיות־והואעונותינושיכבוש
מעבירר״ידביהנאמתרץלכךקשההנינאברלר״י

שנושאהואחסדורבעוניתשנידהיינוראשוןראשון
אחדעודשנושאנוסףעודהואונישאאחדעין

תחצהעלתחצהישארחסדורבבינדתאסדהיינו
וזהוהזכיותדוקאשיכריעואחדעודנושאשקול
ראשוןראשוןלשוןתזהאמרתיוכברראשוןראשון
ערדליקחלילתהבאתתקשהאך:ליהמינע׳שגי

אלאוותרןהקב״האיןהלאהזכיותדוהאשיכריעו
ישארהכיהרשעי׳הלאבלאועסימנהשלאכדיודאי
רבאאמרלכןהרועיםעסימנהולאשקולבכף
ויציין

אחדרקיקחאסכו׳א״כנמחקאיניעצמו
ויתנהותיחשבההואעוןויחזורשקולישארעדיין

ניטללכךהתדהתועצתתהכןאסהרשעיםעס
מוכחוהשתאדוקאהזכיותשיכריעושניבכביכול

1



יץאחיה;ת&א

להתוקדסדותהדהתאוחרלומר•יטעוובתאאך
הנ״לבס׳הההרש״אשלקושיאפודבהעירונ״ל
המשכןמלאכתהלאלסירש״יוז״להדעתשפתיבשם
דוחהעשהואיןתעשהולאעשהושבתעשההוא
למעוטילילמהאךוא״כועשהתעשהלאאת

דבריםכמהמציטהמשכןשבמעשהלפישסותירץ
סד״אעושיםואיןכעושי!נראיםמאיליה׳שנעשים

כאןכתי"והנהלן:משמעקאמלאכהקרויוושאין
מאליונעשהשמלאכהלרמזובצירימלאכהתעשה
נכתובלאקשהאך:עכ״ללהקדיםהיכרחולכך
יצערךולאמאליושנעשהירמוזולאוא״וולאה״אלא

כמואחרתירוץלומרישלסומכוולאלהקדים
מצותדשבתעשההויהנשיםדלגביכבישזכרנו
והיהתעשהלאאסכיכאןואיןגרמאשהזמןעשה
הקדיםלקלשבתהמשכןמלאכתדדחיאמינאהוה
ישראליטעושתאהנ*ללקושיאמקוםאיןזהולפי
המוקדםלשבתדוחההמשכןהתאוחרדתלאכתלומר
גבילהקשותואיןתעשהולאעשההיאשבתהלא
משכןדשבתדחיהחיצונההסבראהאקשהנתימשה
אי׳במדרשהכידבלאולומרישלמעוטיאךליולמה
ואי"להודיעהקב׳״ההוכרחלמשהשנתקשהמהדכל

בעינינפלאהתתיהדזההקדושבאלשוךבאריכות
ורגליהשלאכיוןהמשכןיעשהאיךהיהמשה

בס"באלשיךועייןלעשותיוכלואיךכללבמלאכה
שיעשהלמשהולהודיעלומרהוכרחכןואסהנ״ל
יהירלאאסמיבעילאלטעותתקוםישולפ״זמאליו

יהיהשיוקדםמהןאיזהיסמכואסאףאלאסמוכים

מלאכ׳למעוטיאךלומרוהוכרחולכאןלכאןסברא
דאל״ככנ״לעיקרדהמוקדסתוכחושפירהמשכן
דהמוקד"מוכחיהיהישראלשאיןקגבימהליאולמה
מאליושנעשהובשבילעיקרהמאוחרדאיעיקר

כאןכללשבתדןלהזכירלוהיהקלאאסשהודיעם
כןהחיצונההסבראדהאלאחריוולאלפניולא

המשקיקדי׳מלאכתאסאףואפשרמאליומדנעשה
אךלהדדימדסמכושבתמפנילנדחהמוכחיהיה
כנ״לעיקרדהקודסמאךשתוכחכמופירשרש״י

כנ״לנשיםמשוסדהקדיסמוכחזהלפיוהשתא
צוהלמהקשהמאליהלנעשהמשוסרקכןלאלאס

הק״מ..,.א

כיהפטורתקול
ואסשאתרקשהד׳:אותועבדןלומרלו

אךאחריוהלכובאתתהריאחריולכוהבעל
דאיתאהוהתאיטעותםלהקדיםמקודםנלפע״ל

ייתןזז״לוע״בע״אר׳׳מדףפקודיהקדושבזוהר

בתוקפילוןאתקיןאתקיףויתןמאיאדניואת

דס״אאחרניןסמכיןאינקאעלושעתאבההיא
דאיתבגיןרמ״בובדףה׳כו׳זכרכתיבדאכגוונא

קימהבהוכתיבלאויתןאבלוע״דאדגי׳ואי׳אדניס
אלאאיתמחיבגיןדלאאתתחילאאבלואישתקע׳ס״א

גדול[•גליון]נשארמעלמאאתמחידאתילזימנא

וקהלפרשה
מלאכהתעשהימיםששתוכו'הדבריםאלה

ישראלבניעדתכלאלמשהויאתרכו׳

ולכאורה:לאמרה׳צוהאשרהדברזהלאמר
הואלאתרדכלקשהא"לסולתןקשהאלוהמקראות

מיואליחדהיוישראלבניעדתכלוהלאלזולתו
קשהג'לאמרפעמיםזהלילתהקשהב׳יאמרו
לכסלאמיליה׳צוהאשרהדברזהפירשדרש״י
תחדשמאי

לתהמקשי!דהעולסוגלפע״דבזהרפ׳׳י׳י
המשכןמלאכתהלהקדיטמקיםשלמצווימשהשינה
הקדיםנאלמהכביכולהקב״האואךולומרלשבת

אךלומראיצטריךולאהמשכןמלאכתלצווישבת
וא״תוז״למקשההתהרש״אדהנהונלפע״דלמעוטי

קדושים.והלאבס'למשכןשבתבהקדםתלהכאן
תשמרושבתותיואתתיראוואביואמואישכתיב

תשמעאלשבתאביךחלללךאומרדאסשם,ופירש*
לפינמצאדחיהכיואפילוהקדיםלאושםלו

אסכןואס,ולכאןלכאןסבראישהנ״להסברא
אתינאהוהשבתמקדיםכביכולהמקוםהיה

איןשבתהקדיםדאילהמוקדסודחיעיקרהמאוחר
הקדי׳תלאכתלכךעניןאיזהבתהלתאךלומרשייך

מוכחושפי'תשמרושבתותיאתאךואמרהמשכן
לילמהאךכןלאדאסעיקרהמוקדםתקוםדבכל
שבתלהםהקדםלישראלמשהבהצטוותלנךאלא

ישראלהלאקפהר,ךשבתדוההשאיןלומרגמשנן
ממיעוטולאתקוםשלציווימסידורידעולאעדיין

ה
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אריהויקד.ר
ודאאלאהידצינהכסבראיהיונמווהנשיםלהקדים

;השבתידחושלאלכסלאמרכליי
שאמרבשעהנקראהבתתושסעלבצלאלך]דא

ליפשהלבצלאלאמוילוי׳למשההקב״הלו
להיפוךואמרמשההלווכליםףארומשק

משהרבינובצלאללזאמרומשקוכליםארו!
מכניסכךואחרביסבונה■אדםפולסשלמנהגו
סליםכו׳ארוןפשה׳ליאותרואתהלתוכהכלים
אלבצלמשהלואמראכניסםלהיכןפושהשאני
ששפהלומרואיןמשההפךלמהאךקשהוידעתהיית
שעותלכללשבאהמקומותחןבג׳יחשובלאלתה
השסועניניתורהענינישיהיהמוכרחוכיקשהב׳

נקראחכמתושסעלתאיקשהג׳ודסבשרכתדת
קשהד׳העולסמדרךשהואכיוןכאןישחכמהמה
אפשרלאוכיוכו׳להיכןעושהשאניכליםמאי

העקדהקושייתע״סויבוארלהכניסםמקוםלמציא
באריכו׳וכליוהמשכןעשייתציוויאחכתעלדמקשה
והלכותדיניםוישלעולםנוהגשאינומהבתורה
התלויסכהרריםוישמיעוטתקרא•ועליהםמחבות
כולההתרהכלואיךלעולםנוהגיםוהסבשערה
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נידרשאינוטוביאתרדאיךמאירלרבימשא''כ

לומדהתירהשצותהרואותעינינושהריעיקרכל
נחילרמזמשוסהטעסודאיאלאעולהעליהרי

עכ׳־זדילמאקשהאךוכנ״להרהורעלנמיועולה
ואתאהרןאתפחמדהבכליוכדאי׳שניהסמשוס
גליוןנשאר]וז״להעילהתורתזאתלאמרבניו

תורתזאתלושיאמרהכהןעלתצוהא״כ[באמצע
להביאירצהאסיביאלאהליקשהיביאלאוהו

יביאשלחהכהןיזרזוולמהמצוהשהואונידבבנידר

לכךהלבהרהורעלרקבאהאינההעולהודתיאלא
שאיןמוכחא״כהרהירלידיעודיבואשלאמברכו

לדוכת׳הקושיאהדראדאל''כתשוסמצוהכללהטעס
והשתאלכולןאתדוטעסלחודרוגזלשוסודאיאלא
אליהודביתצאבשסראובניבילקוטדאיתאיובן

אעשהאדסיאמרשלאנאתרלמההעולהתורתזאת
ואביאראויסשאינסדבריסחכועריסדברים

דבריויבוארמע׳״׳טיעשהאלאלאישיםשכלילעולות
והביאורע־סמעשיסעשוההםבדורותדהנההנביא

דודאמרוכןזהעלהנביאהוכיחםשהריקרבנס
בשבילאותימנגדיםפירושתמידלנגדיועולתו

לה'החפץהנביאשמואלאתרזקתמידשהס
עולותותביאורעיםמעשיםעשו׳שהסש״תבעולות
כתיבשהריזהלכסלמהזהעלהנביאוהוכיחם
י־

זאת

וקראקול
דהרהוריבגמראדאיתא■כלילכולההואזהמטעס
לכהניסישחובהובקרבטתמעבירהקשהעבירה

שקשהעבירהבהרהורימשא״כלבעליםאוחלק

נפקדולאמטותבס'פסוקיבוארזהפיועליותר
מובןחינודלכאורהה׳קרבןאתונקרבהישממנו
לפנינפשותינועללכפרכתיבדקראבסיפאשהרי

לאלמשהשאמרודאי'ניחאולדרכינומיותרא׳1ה׳
למהזהקרבןא''כליהאתרבעבירהאישמתנונפקד

יצאנולאהרהורמידייצאנועבירהמידיאסא״ל

קרבןאתונקרבשפירלכךהעולהבאההרהורועל
מזההעילהוכנ״ללה׳כלילשכולהדהיינודייקאה׳

כנ״לבתשובהלעוררוהנ״לרמזשייךנתידבעולה
רמילוירביבגמראדאיתאב׳תירוץלומרישובגיד
מביתרגליךהוקרוכתיבבעולותביתךאבואכתיב
בעולותכאןואשמותבחטאותכחןקשיאלארעיך
בעלמאמצוהמשוסרקהיאדב־מתלומרישנמצא
ריחכתיבדאיצוג״כזהומוכחחצותשארכמו

חטאעלבאיןשאינןכיוצאושלחיסבעילהניחוח
שאמרתי־לפנירוחנחתפירש״ישפירבהויךוש

תורתינודכוונתלומרשישמזההעולהרצוניונעשה
תכניותורמזמשוסרקהקרבנותבכלוכןבעילה

הטעסבעולהלומרישאוכלל:לחודוכצימיותו
עלהקדישהתורתינודכוינתלומרישאוסמצוהמש

זאתבגמראדאיהאזההואוהנפקיתאביחדשניהם
זבתתורתזאתהחטאתתורתזאתהעולההורת

הקריבכאילועולהבתורתהעוסקכלהשלמים
איוהלפינמצאכו׳חטאתבתורתהעוסקכלמוצה

ביהשייךושטרהלבהרהורעלבאהעולהאמריגן

לסל׳אחדוטעסמשנתולעוררוהקרבטתכלטעס
ולאלחידמלוהמשוסבעולההטעסחתרינןואי

דוקאחובההסהקרבניתשארגביא״כרמילשוס
משוסאחדעעסדבכולסמוכחיהיהאךלהקריב
ועולההכייקאמראידבשלמאופנימיותותוכיותו

בטלקשסרא״כאהרהורדהיינוחפתעלבחהנמי
שיתעורררקדסונההקריבכאילותורתזאתי״ל

תהא״כתיענהרשע-סזבחלאיואסווידויכתשובה
מתוךויתעוררדילמאויקריב)יתעורראסלי

אךלעשותוראויהיהבוהכתובככלציתודו;יראה



אדהשמיניהול
ואיתאוהרהרחנואכלבואכלתכואלאבשפתיו
בשמחהלקבלנהאלאנצרכהלאכשםמאיבגתרא
אהרןבירךשלאדשתיקתולתרץרוצהרש״יזא׳׳כיזה
קיבלולאבלבוהרהרדאיובאיובמברכתטפיעדן*

בשמחהקיבלואהרןבספרוכמפורשתנחותין
הטסישששתקמהזהנהושמחתשהשלהחנחותין

שנתעצבמשוסהשתיקהדטעםדי׳״לולכאןלכאן
להיפוךאועצבותמחתתתנחיתיןקיבלולאמאוד
רצהולזהבאהבהשקיבלשתקולכךמאדששמח

| ושמחששתקאהרןוידוסכךדבשניללהוכיחרש״י
דילמאקשהאךשתיקתועלשכרמדקיבלומונח
שתקולכךתנחומיןקיבלולאמאודדנעצבלהיפוך

:עולהפעלולאאףבגמרא,דאישכרק־בל7והא

עליומעלהעבירהעברולאהיושבכלבדרכיוהלכו
:

פירש״ילכךלשכרוראוימצוהעשהכאלוהכתוב
הדיבוראליושנתייחדשקיבלהשכרהואומהנראה
קלשמחהמתוךאלאשורההשכינהדאיןואי׳לבדו
משהשזהויאתרושלאדייקאלבדווזהוששמחמצוה

*לוגרמה
ן

שמינילפרשה

פרסהמפרסתכלכו׳תאכלואשרהחיהזאף{
זהאת•אךגדהמעלתשסעכו׳ושוסעת

הגמלאתהפרסהוממפריסיהגרהממעליתאכלולא
פרסהמפריסתחלהמזכירברישאשנאהאיקשהא׳

תחלהמזכירתאכלוובבלגרהסימן,מעלתןאח*כ
לתהב'קשהפרסהמסריםכ׳,ואחגרהמעלתסימן■
ונלפע״דאח׳׳כוהולךמפרשהכלהלאשניהםמזכיר
:הולךהמדרשלביתבהולטמידותד׳עפ״ילרמוז

!שהולךרמזהואפרסהמפריסוהנהכו׳)עושה

אינואומביןואינושלומדהואגרהומעלהלבה״ת
חכמתולחכמתוקודמתחטאושיראתכלואי'עושה

א״ככו'שחכמתווכלדייקאמתקיימתמשקיימת
יראתעפ״ילמדריגהממדריגהניסה.שהולךמפריס
מילקושיאיובןובזהלומדואח״בושכלוחטאו

חכמתידהיינותחילהגרהתעלההואאסלמשא״כ
פרסלקבלע״מהואעמלאתמתקייםאיןקודמת

ואת

עולהשהריקו'אדסיאמרשלאהעולהתורתאת1
תמידזה.עישים.ואתםהרהוראלרקבאהקיבה

טעסלומרואיןלמקוםמנגדיםוהסעולותומביאין.
ומשוסמצוהתש!סרקהקרבטתכלכטעםאינו
אםלהםאמרלכןצדיקיםואטמביאיןאנומצוה

כביבולהמקוםעסשלוםלכסוישאתםצדיקים
עםשלוםלכסשיששמוריםשלמיםלהביאלכסטוב

משוםודאיאלאבשראכילתומרויחוכביכולהמקום
למקוםמנגדיםזאקסמביאיםאתםמרקורחטא
בחרנואנושעכ*זתמידואססתנצלושקםבזה

והתירהניחוח,וריחלאישיםכלילקטלהבעולה
לאכיאמרלכןהתורהדבריונקייםלמצוה,ציותה
הואוחשאתעולהפרשתשדברידייקאדבריעלבו'

כאלויחשבעילהאצלשפירא״כהקריבכאלו
חטאתגבימשא״כהייבלאהכיכלאושהריהקריב
הםדלאלרמזיכופרלאהכידבלאולהביאשמחויב
ואיןלחודבקריאההקריבכאלולושיחשבבאים
לעולםובעולהכדאיתאוהאכדאיתאהאלומר
מביאיןואנושניהםמשוסאומצוהמשוסהטעם
נודרומזהמזהעובאתםסובריםח״כמציהמשוס
אותםצוויתיאקרהדברזהאסכיאמרלכןומשלם
מיאלדברשאמרתיכלומרדייקאלאמר.צאמר
כלי,כפיודאיאלאיאמרלמיקשהלאמראהרן
ימחהמימדרלהביאירצהאסהאקשהמ״לחמדה

מאיר.וא״כמוכחדהעולהכרכיאהיאודאיאלאלז
:ודו״קהצבהרהורעלרקבאהאינה_

שמיניפרשה

שתיקותועלשכרקיכלפירש״יאהרןדרום
הדיבוראליושנתייחדהשכרהואומה

אגןואףקמאיצווחותיהוכברייןשתוי,כפלבדו
שהוארש״ידרךזהדאיןדקשהאבהרייהונימא
דהידונלסננ״דחידושבלאלהביא.מדרשולאפרשן
מיתתבשמיעת׳להקב״הבירךאיובלמהמקשה?וסף
בגמראמפורשדיןוהואשתקואהיןורכושובניו
שסומתרץכשם,ט'הרעה,עללברךאדםחייב

בשפתיואיובחטאלאזאתדאי׳בגת׳בכלמצכע׳׳ד



כאדהמצורעקול
הנסקלושירוכנ״ויין.נסךשהיאבכלואוסריןבהנאה
בעזרהשנשחטוואולץמצורעוצפוריערופהועגנה'
וחוליןשנשחטומצורעציסירי'פרש׳-׳יכו׳1נזירושעד

!סרשינןדקדושיןב׳ובס׳הןהנאהאיסוריבעזרה

על'היאוחמיה:כי'החורופטרכאושערלהז
לחוליןומסמיךנסדרשלאלפרש׳אמהסךרש״י׳י

לרישאציבורי'מצורעעסשבסיפאבעזרהשצסיזצןו
רש״יבעימהופ״חיוכו׳נזירשיערעלמערשואא״ב

המשנהשנגרסיזואולילשונוזזההת״יטוכתבבזה
שהיאכמונשנובקדושיןגסאך־קדומיםהיושלהם

חוליןרש״יהסמיךבכיווןוא׳׳כשלגובספריסבכאן
כן.והסיגנוןמצורעציפורי'עסבעזרה'זכו׳שנשחטו
עלקושיאאיזהלשיטתוויוקשהלשיטתואזילדרש׳י
ישנסחטוחוליןעס<לתרץרש״יזבאמצורעציפורי

פירשלאלמהלהקשותואיןביחדסי׳ולכןבעזרה
יהיהדשםלומר•ויששיטתילפילתרץבקדושיןרש״י
•המקדשפ״בבקדושיןדאי"'כאןתשא*כתירץאיזה

ובשערמצורעובציפורימ׳ובכלאי־הנרסבערלה
אךבמתניתיןכלוסרש״יפירשולאע״שנזידכו׳
כדמפרשידנאכרההואוהשחיטהפירש״יבגמרא

ופי"לתקל׳שלחתור׳אמרהמסבר׳שלאלקוקדהיינו
משעתדסבריוחנן/כרפסקדרש״ילשונווזההאי״ט
לקישכדרישדא־לזתזתראוהמשולחתיכתיב•שאיסה

שישלח•עדשתיהןנאסרהרילקיחהמשעתדאתר

סחיטהמשעתלפונווזהכתבוהאוס'אגלהמשולחת
השילוחעדחשידט׳אברת׳תיתסר׳נמיומשולח׳,סי

לינאייבמשולחתבשחוטתשמתשחיטהואין־לפרש
הציזוייהומשמעמצורעציפוריתכאדהאכללאיסור
לפךמצורעדציפורילישנא׳לרש״ייוקשהזהולפי
ודוקאכו׳שנשחטוחולין׳נמסכמתו־ץ'4רש׳בא
לאלכךבקדושין•משא״כזהתירוץ•שייךבע״זכאן
שסירשפירש

גירסח■ג״כ•יתייקכלל׳ולפיייזה
הרמב״ס

דגירם
ציפור

י^נשתלתימזהר
אתבהלטהר

,פוצ״פיריהמשצא־לשוןעדוהואאחריםהמצורפים
מצורעציפוריבגמראדאי''שסלביאורונבוא

אומרור״לשחיטהמשעתאומרנאסרץיר״ימאימתי
הואדאוטר׳שחיברמשחיס'אומר־ר״ילקיחהמשעת

צרש״יתנל;קסתנחקרתהיא•והשחיטהופירש״י׳1כ
:
זה-'•:'

ולפעחי'שמיסביראתאישהואשלפעתי׳•ואת.השפן

לנקיבותמזכריםשמתחלפיןהשפןכמוכוחותשש

כידוע: ובמדרשיבתענית
לגינזיקאיקלעעוקבאמר

תשה;שימשבמהמיניהבעוכיו׳

עיוקבא'מרהתיק'ופי׳כו׳התלואיסימיז׳קל

לא'הזה'מסתפקער"דאילועקיבארביולאגרסינן
•דפסתיסגמראעפייוהואליה

שמינית״טדה

אלקיסארוןמשסלהעלותט׳דודעוד
נקראאשרי

שסי
הכיובי׳יושבה׳צבאו׳שם

אשרבגיוה'סימנאלמינקלתה'ליהקשהא׳כי׳עליו

תובן׳להעלית־אי־נולשוןקשהועודס׳נקרא
ונלפע״דשסישסלילמהכפלועודליהמיבעילהביא

הבאעולםהזהכעולםלאבגמראהאדחי
עולםי

בוופירשוכו׳בהויהיב״הונכתבבאדנינקראהזה
העברשיה״תוכן'בזמןשלעתידבה״תבזדןדהיינו
דהיינוובגכוליןככתבונקראבמקדשאינ׳גקייסהיה
התקדששבביתוהטעסבכינויישראלעריבכל

יהיה

תותרולכךמשסזזהלאכביכילוהשכינההארון
שבזמןכידועדייקאלהעלותוזהוככתבולקרות
ובפרטירידהנקראבמקומןשלאושכינהשארון
1ף7כנזכר'בתים׳בשביהפלשתיםמארןבאשהיה

'
יבמגילה

ואזבמקומושיהיהדייקאלהעלותוזהו
שםנקראאשר־וזהוככתבוהשםלקרותמותריהיה
אדנישםהואדארוןדידועי״לאו•ככתבוהידוע
שסיכמהנקרא'בלשוןוהוא

תעשהוההאמרדאת
וידועשםדודויעשוכד״אהגדוללשחך

ב״ההוי׳׳הנגד־שסוהואשבכתבתורההסדהלוחח
וזהוואדניהזי׳־השסהוא־^חודבמקומווכשהארון

צבאות־יושבה"שסכנ״לשסנקראאשרארון
כלל:עליוהכרובים

ומצורעפחמהתזריע
אסרי!אצוורהענודהסןבמשנהא4א'ר



אריהמצורעקול
העוףשעולתביולדותוכאןסירש״יקודמתעולה

היתהוהבהמהבאהואבהתהעולתתחתשנתחלף
לעולהאחדכדכתיבעולתקודמתבעשיותהעיקר
היתהבהמהעולתונעשיוהההואיללחטאתואחד

קודמתהבהמהתחתקודמ׳אףהחיליףעיל׳העוףשבא
חליפיןאףשהרימ׳7קויולדתשלבהמהעולתאלמא

לעולתקוד׳העוףקודמ'לחטח׳ומתניתיןהנןחטאת
רבאאתרומשניקשהנתיאבבניןעלוכןבהמה

נקראתשתהאפירש״יהכתובהקדימהלמקראה
כדאתרןקודמתחטאתבעבודתןאבלתחלהבענין
להגמראלמהלהקשותוישעכ״להגתר׳אבבנהמזה

גבידקראברישאמהתפורשולאמהחילוףלמופרך
וחטאתבהמהעולתבהדיאדמפורשעשירות
לחטאתאחדוהדרלעולהאחדוכתיבהע־ף
ונלפע״דאבהבניןונסתרקודמתבהתהעולתאלמא

ידעדהמקשהדי״ללהקשותיכולהיהלאדמרישא
לקריאההיינוהכתובהקדימהלמקראהלתרץשיכול

כדקאיהבניןאבולעולםהאמתוזהברישאעולהשס
זוסבראאסאףמחילוסותקשהעכשיותשא״כקאי
משגינמיורכאשפירתקשהדלתקרח׳הקדיתהאתת
תמצאלאואסדכתיבבקראלדקדקישדהנהשפיר
ואחדלעולהאחדכו׳תוריסשתיולקחהשהדיידה

הקולבשמיעתכתווהביאהלכתובא׳לחטאת
אתימנינאוכיתוריסב׳לפרשלילמהועוד

למהלעולהואחדלחטאתאחדקשהעודלאשמועינן
שהריהשהתחתלעולהתורוהביאלכתוברקלי

העוףחטאתבעשירותאפילומפורשכברחטאתה
קודםמנכסיהשירדהבהטאיירידקראי״לאלא

וחטאתבהמהעולתשהפרישהלאחרדהיינומליאות
קרבניתיההבאתוקודםעניהנעשיתלחובתההעוף

אחרתלבהמהידהמשגתולאבהמהעולתלהאזלא
ב׳מחדשולקחהרחמנאואמריונהאותורעס

לחטאתלזווגאהדעודליק־ןלהדיולאוכו׳תורים
תוריםב׳השוקמןולקחהדווקארקשבידההעוף
תביאכנרשבידהזהעסמשמעדהיהוהביאהולא

ומתרץכ!באמתולמהב׳תוריםמחדשולקחהרקב׳
שתוכלכדיכלומרלחטאתואחדלעולהאחדהפסוק
שא״המהלחטאתבןואחרברישאעולהשםלקרוא

אם

מותרדמשולחתתנלןאיתאלשםלומריםאךזה
המשולחתלרבותתאכלוטהורצפורכלקראאמר
אתרואיפיךהשחוטהלרביתתאכלולאאשריזה
העולםומקשיןלתקלהשלחתורהאמרהלארבא
לימודלרש״ייצאדמכאןונ״ללילמהקראא׳׳כ

למהדאל״כא״כשילוחקודםאףמותרתלחתדהמש
היאדהסבראודאיאלאתחכלוטהוררצפכללי

השילוחקודםאףלהורותבעיוקראהשילוחתחררק
דנאסי־ההואוהשחוטהרש״ילשוןמדוקדקזהולפי

:דאסורההואוהשחיטהאמרולא לחטאתואחדלעולהאחדתזריעלפי־שה^ןיף
למקראהאלאהכתובהקדימהלאפרש״י

ששנינוכתולעולהקודמתחטאתלהקרבהאבל
תפרשלאלמההעולםמקשיןהתדירכלפרקבזבחי'
יונהובןלעולהשנתובןכנשדכתיבלתעלהזהרש״י
בעימהועודלחטאתעולהוהקדיםלחטאתתוראז

ואיןהתדירכלפרקבזבחיםמקוםהתראהבזהי־ש״י
שללשיטתודרש״יאזילונלפע״דרש״י:שלדרכוזה
אלאהקדימהלאעלשםדפי׳דובחיסבגמראשם

אלאהקדימהלאכאןפירושוכךזהולפילמקראה
כךלמקראהבזבחיםששנינוכמוופירושולמקראה

בלאזהולפיסרושודכןמוכחהואושםפירושוכאן
בגמראשםדאיתאכןלפרשרש״ייכולהיהלאזה

בהקדישהוכןהעוףלעולתקודמתהעוףחטאת
בגמראופריךתחילהלחטאתשםקוראפירש״י

ראשונהלחטאתאשראתוהקריברבנןמנה״תדתט
ת״לשאיןומת״לכתיבהקולבשמיעתרש״יפירש

יעשההשניואתנאמרכברשהריראשונהשתקריב
לעילותשיקדימוחטאתלכלאבבנהזהאלאעולה
לעולתקודמתהעוףחטאתהלכךעמהוהבאות
לעולתקודמתבהמהוחטאתהשנימואתהעוף
בקרבןשניופרלעילדתנארחמנאמדרביבהתה

ביולדותכגוןבהמהקוד׳לעולתלסטא׳חטא׳העוף
תקוםכלאותרעזראלר׳ש/?תאבבנהוזהעשיר׳

בדלותבאיןתחתיהוהעופותפירש״יחטאתשנתחלפה
ובדלותבהמהחטאתדעיקרומקדשבטמאכגון

לחטאתכתיבקודמתחטאתתזריסב'נתחלפה
ביולדתוכאןבהמהחטאתדעיקרומשוםראשונה



כאאריהמצורעקול
חקושיייתורץבטיבלדרכינואבל1בצ״נוהניחהתוסי
דנעשיתכג״לדחיירימוכחע״כדהאהנ״להתיש׳
העון*שה־סרשהאיז1חנבידהישוכברקוד׳תלאתעניה
חטאתהעכשיותביאכןואסבהתהעולתאחר
ידיולאוהכהןכללהעין(עולתתביאולאכברשל

שתביאכדילתשכנהצריךולכךעילהשנתחייבה

חטאתבידהישווועולהתחלהותקדסב׳תחדש
יתורץהנ״לולפילמשכנהצריךביולדתאףא״כ

וז״לאיןתהרש״אוקושיהנ״טדךדפסיזיסגמרא
אלאהערביםביןשלתמידאחרשמתעכבדברלך

ואוכלשעובלבע״פכיפוריםומחוסרונרותקנוורת
אותרברוקאבןיוחנןר׳שלבנו,ר׳'לערבפסחו
ופריך:השנהימותבשארכפוריםמחוסראף

נ״ג:דפסחעשתיבואקתאלתנאבשלמא
נ־־הימישבעהאלולשבעהחלקחןבמדרש

חילה,ימישחנהאלולשמנהוגס

חנינדהימישבעהמשמראתההקב״האסאמר
ונלפע״דתחוהוהואלשמנהמלוואתהבןלךנותן

שלאכדילשמונהנימולתינוקלמהבגמראדאיתא
משח״כעצביןואתוואביושמחיןהעולםכליהיה
לשמונהנימוללמהיוקשהנדהימיז׳ישמורלאאס

תבואר:והוא משבוע,פחותבנגעיםחיןע״בח׳בערכיןאיתא
איןירש׳פירשג׳עליותרולאאחת

אלומשבועפחיתלהסגרכו׳פחותבנגעיםטוהר
,,חגיותרולאאחדבשבועבהםישאדםנגעי

.אלואלכהרריצדקתךפפארבאמרבתיםנגעי

פשטא(בתיםנגעיחלורבהתששטיךתהזסאדםנגעי
אלכהררינדקהךאלמלאאר׳-׳יכתיבבמאידקרא
רב?:רבהתהוםמשפטיךלפנילעמוליוכלמי

במאי.רבהשמשפטיך.תהוםמפניכו'צדקתךאתר
דאתייר,,חנינאבריוסיור'אליעזרבדר׳ר,מפלגי

כרבירבהנושאאותרבר״חר״יכובשאומרר״א
רש׳׳י.פירשחנינאבריוסיכר׳יהודהור'אליעזר

"הכהןושבבת״ככדתניאשביעותג׳כתיבבתיםגבי

הולזביאהמהביאההיאזןשיבההיאזוהכהןובא
לוומתןכו׳שיבהאףשבועלוונותןוטחוקוצה
שבועאחרשנברריןאדםבצינגעיאלוג':שבוע

ראשון

קדמהשהריהראשוןלחטאתאחדרקתצטרףאס
לעולהאחדבעינןואנןלעולההחטאתשםקריאת
לכתובקשהזהולפילחטאתואחדוהדרברישא

ידענאואנאברישאלחטאתאחדחילוףגביבאן
שםאקריאתדקאיה״איהיהולאאהקרבהזקאי
שתילילמהלדובתיהקושיאדהדראברישאחטאת
חטאתבידהישכברהאולקחהליולמהתורים

מניהשמעודאיאלאכברשלשםבקריאתהקודמת
אפי׳ברישאלעולהאהדדווקאשיהיההקפידהכתוב

לסתורדתוכחמהחילוףדוקאשה־רומקשהלהקרבה
הכתיבהקדימהדלמקראהנאתראסאףאבמנין
כנ״להקדימהלהקרבהדאףמהחילוףתוכחברישא

מיבפשיטותדיןראמרישאתקשהמשא״כאסהיה
ומשניהכתובהקדמהלמקראהדרקמרישאאתינא

נקרא׳שתהאכדפירש״יהקדימהלמקראהרבאאמר
בהחילוףלכתובקשיאלאוהשתאתחלהבענק
בתורהבפ׳ג״כשתהאבעינןהאברישאחטאת
חטאתלהקרבהולעולםברישאלעולהאחדנקרא
תתורץדרש״יזהולפיקאיכדקאיאבוהמיןקודמת
דהיינוהקדימהלמקראהלפרשתצילתדלעילבחומש
לקריאתדלמאמכלןקשהתחילהבעני!נקראתשתהא

קשההכתיבהקדימהלארש״יפירשוכןדוקאשם
ששנינוכתורש״ימפרשולכךמרישאמונחזההא

שתהאשםשפירשתיכתודייקאששנינובזבחי׳כלומר
מוכחאיןוזהשםכדמוכחתחלהבעניןנקראת
בזבחיםשםהתיספותמתורץהנ״לולפי:מרישא

בעניןנקרא'שתהאבקונטרספי׳כו׳למקראהח"ל
חייסהררותפרשזההואחידושמהותיתאתחלה

כו׳להקרבהאבלתחלההעולהשיקדישלהקדישה
,לפיוקשהביולדתתיירילאבהקדישוכןומהכיתין

אותןחיןממשכניןחטאתמהאדאמרינןבערכיןהייבי
עולותשחייביופעמיםאותןממשכניןעולהח;יבי
יולדתדאין.עולתמכלןופריךממשכניןאיןצהי

עולתה.שתביאעדחטאתלהביאאפשרדאיממשכנין
בגמראשםכךפריךהקדימהלמקראהרבאוהאתר

עולהלהקדישלצריכהכיוןחייםהר״רכסי׳ואי
וע״כלמשכנהצריךאיןשפירא*כלחטאתקודם

עכ״ל.שס.מרבאפריך•מאיוא׳׳כסנרוששתיהןיא3ת
או-*■



: .? ארייןמצורעסל
שעוסקי'דהיינווכיודלתייתיני׳בהעושרונשתאלה

ואיתאלמשתאיליסולאימיםאורןהואלשמה
אלאהיהלאדואגשלתורהואתיא״רבסנהדרין

ראויאיןא״כלשתהלתדושלאיפירושולחוץהשפהוון
,דתיאנשיכדכהיביתיהסחצולאולכךיתיסלאורך

עליהםהגינאלאוהתורהיתיהסיחצולאותרתה
אנרךהיינויתיךואורךחייךהיאכיכח־ב7דהא
ל:תהכשלותדולעילםבהלתיימיניסבית־נהיתיס
יתיךואורךחייךהיאכיכדכתיבתתיתהאךתגין
הפסוקי׳יובנושפירזהולפיביתינהחורךיתיסהיינו

בשרובעוריהיהניס7א,כויתזריעכיאשהבפרשה
טומאתדיןהסתיכותאחדלקשהבשרובעורוהיה
בשםיתואראיךקשהועודלנגעיםויולדתנדה
,נגעיסבאיד׳דבריסדעלנגעיםעליובאואסאדם

רשעוהואהרעולשוןשואושבועתוגזלגניבהצל
תקז׳דבכלוהיהזהמהועודאדםיקראואיךגתור

הקושיאהאלשוןומתרץשמחהלשוןמשמעותו'

מגעילותצרעתנגעסיבטאלנתנוהטבעחכתידהנה
דאל*כהואכןלאכילהורותהתקראובאע״שדותני

באורךע״שרופאולאלרפאותלכהןיצוהלתה
מעתהטבעדהנהלהיפוךולפעד״נלכאןששייך
אלקיםבראבראשיתכדאי׳הוטבעעולםבריאת
החדותבכשרוןתלויבישראלועכ״זהטבעבגית׳
וכלהמקראותכליתורצוובזההרח׳׳/שכתובכתו

משמעתרתידדמיסבגתראאיתאדהנההקושיות
במגילהע״שליהשמיעידודלהשאתראביגילגבי

כתאמרינוימיהםיחצולאוחרמהדמיםאנשיוכתיב
ע״ןבדףימיובחצישמתאחדדתלמודעובדאאההוא
לחותלעונשראוינדהכשבועלנתצאלזהששייך
אגינאלשמהתורהכשלומדאכןימיוהציקודם
ויומובימינהימיםכנ״לאורךמתיתהאן<מגינא

יבעלכיכלומרכו'תזריעכיאשהקודשהמקראי
כשיהיהאדםאךימיולאצותשלאראדוהואגזה
והיהוזהולעעבשרויהיהלשמההתורהבעסקצדיק

שניםבקיצורלתותראויהיהכילותחשבלשמחה

להקשותואיןמיתהכעיןונידוןעליוהגינאוהתורה
דהאבצרעתדוקאולמהכמתיםחשובים,דהלא
.תזה.כצג?מדהכמעשהומ׳החסד־ה׳ולךאימא

להוא

ומסתירכובשפירש״יכובש?כו'לטהראס־:ראשין
הזכיו׳שיכריעוכדיהכבולכסאתחילתתחתעיינות'
בתהמצדיקינושאתהפז'אלמלאוהיקכר״ארבה
כר"'ור״ירבהתהוםעוונותומסתירכיבשתה4ס

ההוסעדמכריעיןשיטולפנילעתודיוכלית(ה״ק
שאיןאתראיךטיבאזקשיאהגמראעכ׳׳י׳לדבה

שהלכוהסגירוקודסשנמהרישהאמשבועחות9
כמפורשכלללהסגריזקקולאטומאהפיתנימיונו
פוגעהרחמיםבעלשאיןאיתאהאקשהב׳בקרח

כו'צרעתנגעונתתיהאלשוךופירשתחלהבנלשות
אלבאשבלאאסבביתנגעהקב״השולחגתתלזלה

תתנהלמקבלהזהובדברעצתולאדםואח״כהבגד
הביתאלנגעבאשמתחלהרחתנותזהוא״כתחשב
נגעיאלוכו׳צדקתךלהיפוךבגתיאכאןדרשואיך
וכןבתיםנגעיאלורבהתהוםמשפטיךאדםבני

זהויעקבבעיןדפירשקשהנמיהחהרש״אלדעת
האבניםועלהעציםעלחמתוששפךע״דצדקתך
הריקשההביתאלנגעשבאצדקתךזהוכאןוג״כ

קשהג׳אדםנגעיאלוהריכו׳צדקתךכאןאתר אייך
בזהבעיותהלכאןזקראפשטיהקושייתתלוי

שמסתירכובשעלדכאןפירש״יהתהרש״אקושיתד׳

כובשפירש״יזבר״ההכבודכסאמחיל׳תחתעוונות
אמרמאיועודשיכריעוזכיותשלהמאזנייםפך
סוטהבגמראדאיתאונלפע״ד*תירוץכמופפארב
מצוהיוסףרבאמרכו׳דמאיזכותתולהזכות♦ש

פירשמצליואצולימיגנאאגינאבהדעסיקבעידנא
כו';בהדעסיקבעידנאביןתורהמיצה״ררט״י
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זהנלתודאסמפורשתראיהרש״ינקטלמהקדושה
ישדאסלדקדקצריךלשונםעלוגסמהסמיכות

דתשמעהסמיכותלילמהא׳כהמפורשתראיה
ליהלמהקשהג״כבכווןנסמוךזהלימודדבשביל
דהאנלפע״דאךזה:עלסגיאיןלןקרייןואיתלמימר

בעניןעצמולגדורדמשמעהערוהביןגדרהפרשיש

העביר׳עצמהוביןברז״לכמוזכרוהרהורהסתכלות

גדרבעני]כלומרסרושיןהווכאןרש״ישפירשוהוא
עללנוהיהאסזהלפינמצאהעבירה-עצמהומן

נקראעבירהעושהכשאינולימודעצמההעבירה
עללמודישאסאךערוהגדרעלשכןכלקדוש
קדשנקראהואערוהמגדרהנזהרדוקאאזיגדר
הוילבדמהסמיכותזהולפיעצמהבעבירהלאאבל

בעבירהמעריותהפורשדכללהורותדבאאחינא

והשתאכנ״לגדרבעניןוכ״שקדשנקראעצמה

תביאאינולכךבהיפוךלהוכיחרוצהדרש׳׳ימובן
להומו׳דבאאמינאדהוירבהבמדרשכמוהסמיכות

פי׳קדושי׳סהיורש״ילכךמסרשעביר׳עצת׳כנ״לעל
מןהעריו׳פרושיןהוולומרנוכלתהיוקדושיהבתלת
העבירהמ!לאאךכנ״להערוהגדרבענץכלומר
•דייקאפחשיןהעריותמןפרושיןהוווהואעצמה

גדרעלוכ״שהעבירהומןבהיפוךלומרנוכלאן
קדושנקראהערוהגדרעלדדוקאהוכחאך

לשוןקדישהכתיבהמרוגדרתוצאשאתהמקוםשכל
מוכחהלאקדושהערוהגדראצלנזכרלמהקשה

וכ״שקדושנקראחהערוההפורששכלמהסמיכות



איייהקדושיםמל
נאלגוהנביאעתהלכ״אט׳סדוסקציניחרופין
ומפריואתםאניוטכחהבכעסשהואמלפניועכשיו
עודהקב״השיאמרוימשן־־הזהלימודיםתהיוהויכוח
איןניבדיןתזכוודאיואזוהואאניונוכחהמנס

•בפניושלאלאדסחכ>ן

1הטכס;לפידהיינוובאותסדורותעלפירשועוד,

דהיינוובאיםשסדוריסממשהשניםכתו
בבחרותוובחורהילד־בילדותוהשניםכפיהחטא
אסלאפוקיילבינוכשלגודאיואזבזקנותווהזקן
זהולפיוכמוהומנאףזקןדהיינוהסדרמהפך
שיתאליהודביתנאשמביאבסנהדריןגמראיתורץ
אלפי׳תורהב'תוהואלפיסב'עלמאהוישניןאלפי
ליונראהכו׳:ובעוונותינוהמשיחימותאלפיםב׳
שנותיושישלישאדסשלקטןעולסעלרמזדזה

דהיינוהמשיחימותשיהיההפחותלכליראהובשליש
משמורותג׳ג״כוזההפנימיהאויבמןעצמושיגאל
מאמצעהשמשתחתפירששהואפשרהלילההזי
מראשולתעלהשהשמשתחתיואדסכלשלצלהיום
באמצעהיינוהשמשהחתוזהתחתיווהואאדסשל
•פי׳וזהותרדימהלבאהשמשויהיהפירושוזהשניו

•השמשתחשךלאדאשרא׳

סברתלבטלתתידיןמהלכותפ״זהלמ^ס
בתורהנאמרוהריוז״להצדוקין

הארץמעבורויאכלוונאתרכו'וכרמלוקליולחם
בשבתדאיקלעלומרואיןהפסחממחרתוקליחצות
היתרהכתובתלההאיךקשההטפשיסשדימוכמו

אלאהסיבהולאעיקרשאינונדברלחדשאכילתם
הפסתבמחרתהדברשתלההאחראלאחקרהנקרה
המתרת■:עילההיאהפסתשמחרתברורי^דבר
וכן:עכ״לשיהיהיוסאיזהמשגיחיםואין.כחדש

:קצ״טבסימןבסמ״גכתוב מתמניאע״אוס״וע״אס״הבמנחותאיתא
דשבועו׳חגאאיתיתוסוןמועדיועדביה

ניטפלהשבתאחרעצרתאומריםהבייתוסיןשהיו
ע״שתשובותכמהשםישכו'זכאיבןיוחנןר׳להם

אחדכתובאליעזרבןשמעוןר׳אתרע״אובסוף
אותראחדוכתובחצותתאכליחיםששתאותר
לאכוליכולאתהשאיחצהכיצדהא••מיסשבעת

שבעה

גליוןנשארנעוה״ב:חמצהיאכל
,דאילחםבלאכסףתשקלולתהיותרבביאורוזהו
דייןוזהוכו׳כסףבשבילהבאאלהיתעשוןאתילא

:אגוןשאינו
ובתור׳ע״דהיינובלחמילחתולומ׳לכוישועוד

מילדרךעלה׳תורתונקראתחפצוה׳
בלחמילחתולכווזהולה׳הילוליםצו׳הד׳ובשנה
ובודאיהעולםלפניליתראפשראיבזהכילייקא
בביאורוזהוגליון:נשאר•הבאלעולםחתנויאכל
לאבגמראדאיתאלחםבלאכסףתשקלולתהיואר
דייןוזהוכו׳יכסףבשבילהבאאלהיאתיןתעשו
אךהכסףישקוללמהלדעתוקשהאךהגוןשאינו
בישיבהלהרבותכדיבאומרולש״שהמזויפתלעתו

סיבתזהוובאמתבפרנסהלטרוד*ולאתורהשל
בדרושתיוואף"כנודעפנאילואיןכיביטולה

למהוזהוולהתפארלהתיהררקהואזבפילפולא
בלאבתורהויגיעכסתורהשללתסבלאכסףתשקלו

:הבאמ״ללעולםלשבעה

אמור;פרשת
אתוהבאתםישראלמיאלזברבמדרש

דהההכהןקצירכ׳אלראשיתעומר
א״רהשמשתחתשיעמולעמלובכללאדסיתרון'מה

בושתצאוקהלתספרלגנוזבקשולויברבנימין
שלתהראויהיהאתרו'כךמינותלצדנוטים▼בריס
בחרותךבימילבךוייטיבבילדותיךבחורשמחלומר
עיניכםואחרילבבכםאחריתתורוולאאמרמשה

אלאעיניךובמראהלבךבדרכיוהלךאחרושלמה
ודעשאתרכיוןדייןוליתדיןליתהרצועההותרה
וכלשלתהאמריפהאמרויביאך'מ'אלהכלעלגי

תמוה:הואהמדרש
י

לפסוקהה״דשייךמהא׳
דאיתאונלפע״דר׳מימיןאתרביקשותהוהבאתם
]דרשליהתבעינאבאוכו׳לכוונוכחהנאלכובשבת

הללוכשניסחטאיכםיהיואסרבנהמן׳בר״י[
כו׳זלכאור׳בראשי׳כשלגיחימששתובאותשסדומת

פרושיםכתהפזופיר׳בכליובאותסדורותמההו״ת
כתההנביאידיעללנואומרשהיןנ״תלפיוא׳

ג•*ת,י'_^•
י•



כדארי*ןשים1!פימוי
לארצוולכךהזההיוםעדיכו׳וכרמלוקליולחם

דתקוסונלפע״דזהממקראראיהלהביאבגמרא
יהיהדע״כאחרבאופןולתרץבולהתגדרליהניח
ט׳׳כהפסחממחרתדהאיבזהמודיםשהצדוקיןמוכח
נסתרא׳׳'כיוסנז״זדהיינופסחאכילתאמחרתקאי
הביאולאלמהלדוכתיהקושיאותהדרמאליו.בנינו

אחרבאופןלתרץוגלפע״דלראיהזהמקרארז״ל
לצדוקיםלהשיברצושהסדבאמתכןיהיהוהסיגנון
לנ״ןאךבהדיאדהטרשדיהושעהפסחממחרת 'יהיה

להביאממילאוע״טיצטרטקושי׳ופירכאא־זה
וכתובימיסששתאומראחדכתובלתורהזהמקרא
ולכךהפיאכאלתרץכדייחיםשבעתאומראחד
סתירתונלמודושפירלהורהזהמקראהביאותיכן*

שיחתיואפרשזהבלאכ׳7תשאליהושעממחר׳כפסח

לתרץהתוס׳לקלושיןל״ז'למקשהנראהמתחלהלהגה

מסעיבם'כלמוכחשחיט׳הפסחממחרתהיינוללמא
אינ׳חודיסשהצדוקיםאמרע״ששםתירוצםדלפי

ותיהדרע״זיודוהםשאפילובעני}לתרץונלפע״ד
ע״אל״ובפסחיםלדוכתיהכנ״לדהנהאיתאקושיא
תלמודשניבמעשרחובתויוצאאדםיכולרבנןתנו
הגלילידר״יכו'באנינו׳פרנושנאכלעונילתםלומר
לתםלומרתלמודמהא״כריבהמצותמצותר״ע
ענידלחסודבששמןבייןשנלושהלעיסהפרטעיני

דבריםעליושעוניץעונידקו־יכןוהאע״שכמשמעו

וסברופריךכמשמעודקראפשטאוהואע׳-׳שכו׳
לשיןוהתניאלאבייןשמןודבששנלושהדעיסהר״עא

בי״טכאןקשיאלאומשניע״שור״עמתירובו׳

ובא׳יל״׳חדן(בקדושיןואיתאשניבי״טכאןראשון

ל׳חסרארבעיםשנה.והלאארבעיםהמןאתאכלו
בקראכדמפורשבאיירבט״זהתחיל'לירדדהמןיום

בניסןבט״ויצאווהסבגמראשםעייןפירש״יבהדיא
ישרא׳ממצרי'שהוציאועוגותומשנילת״דחסרנמצא
בעי^ןענידלחסהטעםוהנהמןטעםבהסטעמו
שהוציאלבצקזכרהטע׳הואבודאיעשיר׳למצהפרט

כו׳לתםשבעתימיסבמקראזהכלכמפורשממצרים
אי״םלר״עיוקשהזהכו׳ולפייצאתבספזוןכו׳כיעני

סאודבשבשמןשנילושהבעיסהיוצאיןשאיןראשון
נקובובמןמןבועעסחמצריסמהשהוציאועוגות

וטעמו

החדשמןששהלאכוליבולאתההחלשןמעה3ש

יכולאתהופירש״יכןלהיותצריךפסחשבכלמשמע

ואסהעומריקריבשמחרהחדשמןששה.לאכול
כגוןזהמקראמבטלנמצאשבתלאחרעדתמתין
אחרעדעומרתביאולאבשבתבשניפסחחלאס

יו׳בלבדאותואלאחדשמצהתאכלשלאנמצאהשבת

בתדיית׳מתרתיפירכ׳ברלהואיתלטלהואמ׳רבא

הסמ״גוכתוב.הנ״לע״שאליעזרבןדהייטדר״ש

נגדתשומתכמהעירכושרז״ללפיזובמצותוז׳-׳ל
ברמשולםרביעבשםראיהוהביאכו׳הצדוקים

ישראלשעשופסחגביליהושעזהממקראקלונמס

הארץמעבורויאכלולחודשבי׳נסעווהעםנגלגל

ה׳שאותןבזההכונהומצו׳הכסחלחסוקליממחרת
חדשהמחבוא׳אכלולאט״ויוםעדלחודשמעשור

ראי׳גמורההביאהעומרשקרבוהפסחממחרתעד

היינוהשבתממחרתתורהשאמרהדמהזהממקרא

שלוםבבריתומקשהבהדיא:למפרשהפסחממחרת
זוראיהבגמרארז״להביאולחהמאדותמהניוזיל

כו׳דלכאורהקלונמםברמשולםכרבינוזהמתקרא
בתרייתאמב'אן(תכולהועדיכאזודראיהנראה

זהמקראמקוםמכלפירכאלהודליתרבאשאתר
המקראבפשיטתמודיםוהצדוקין:תפורשיותר
ע״בל״ודך(לקדושיןע״פגמראשםומתרץיותר
יושביםשאתםתקוםכלדאמרלמאןבשלתאו!״ל

חעבו׳הארץמתחר׳מתחר׳דכתי׳ויאכלוהיינימשמע
והדרברישאעומרדאקריבאכוללאמעיקראאכול
ניטלוישיבהירושהלאחרדאמרלמאןהלאאכיל

דילמאהתוספו׳והקשוצריכיןהוילאומשנילאלתר

שעדייןדהיינותתחר׳שחיט׳הפסחהיינוחתהר׳הפסת

למאןמיבעיאלאא״כמפעיכבפ׳העותרנקרבצא
עדייןהיוולאמשמעוישיבהירושהאחרדאמר

ממקראראיהדאיןלהביאהעומרלהקריבמחוייביס
היינוליהושעהפסחדמחרתלפרשיטליןשהריזה

יטליןלכ״ענמיאפילואלאהפסחשחיטתממחרת
רביטכתירוץהפסחשחיטתממחרתדהייטלפרש

הארץהייטמעטרויאכלוקראקאמרלהטשםתם
בעצםחדששהואוקליהפסחשחיטתממהרתישן

כדכתיב.הזההיוםעצסלאקריביוםהיינוהזהמנס



אדר!קדושיםקוד
משתפיוישיבהיחשהלאחרומושבדאמרדניאה

לאלתראכלודלאוהאעומרכללאיןריבלאובאמת
שכלהיוסאותועדהןלהםשהיהצריכיןהיודלא

כמ״דאפילולומרשסוברי׳ישאומצומצםשנהמ״ס
אכלוואפ״התשמעיושביםשאתםמקוםכלהושב
שסספתהתשהקשווכמוהעומרהקרבתקודם
דחדשתעשהלאאתוידחהמצהדאכילתעשהיבוא

ודחהמצהאכילתמצותהואשבעהדכלוסוברין
אןהעותרהקרבתקודםואכלודחדשתעשהלא

דאינס'סובריםמוכחיהיהדע״כאינו,האהתירוץ
דאיתאתשמעוישיבהירושהלאחרומושבלביאה

לארץבכניסתןישראלשהקריבועותרי״גדךבר״ה
לאדלתאדאיקיבמתאיופריךהקריבוהומהיכן

תעבורויאכלולכתיבלעחךסלקאלאכללהקי־יבהו
ליהלמההתקשהבלשוןבגתראללקלקישמ׳

איקרבלאדלתאלאיקרבמתאיבלשונולכפול
ונלפע״ז*לאיקרבממאילתיפרךליההזיבקיצור
לאתרלמאןאלאהגמראתקשהבקדושיןכאןלהא
לתה,פילאלתרניכולתשמעוישיבהירושהלאחר

צריכיןהיולאותשניהעות׳אחרעדמלאכולהמתינו
באותהלילמההפסחממחרתקשהלהםשהיה
מ״סעדהמןאתאוכליןשהיוללמדדאיללמד

המןוישבותמפורשכתיבבסיפאהריתצותצתין
אלאישראללבניתןעודהיהולאהפסחממחרת

המןפסקועכשיוצריכיןהוילאכאןהפי׳ודאי
העומרשהקריבוקודםהארץמעבירתיכן*אכלו
ירושהדלאחרמושבשנאמרמקוסדכלללמדובא

ה״אמסיפאדאיכללאקריבולאמשמעוישיבה
ולכךמצומצסשנהמ״סהשלמתעללהורותבא

נוהגדאינולהורותהפסחממחרתלכתובהוכרח
כוונתוכןכללאקריבולאוישיבהירושהלאחראלא

דאקריבמהאיבקיצורמקשההוידאיבר״ההמקשין
מיותרהפסחממחרתנתיבדהאדמוכחאמינאהוי
כתישהאלומרואיןדאקריבממאימקשהלכך

להורג׳שבאכלומראיקרבלאדילמאהפסחממחרת
וישיבהירושהלאחראלאנוהגדאינוהקריבושלא

ל״ודקדושיןתוס׳נקדיםהמתרץ׳דבריולהבין
מ-״סכו׳שכלגנותן■שהואכו׳תפניהואילע׳׳בבד״ה שנה/

בשמןכלושתגיוורשכטע׳לשדהשמןואיתאושעמו
הואדשפירראשוןביוש"אךבויוצאלאולמהדבש1

דביוסלר״עליהומנאממצריםשהוציאולבצק*כר
יהיהבאמתדמכאןלומרישולפע״דלאראשוןשוב

ם׳וביו׳בקראתפורשדהאלאראשוןדני״שתוכח
אפי׳יותרולאפחותלאמצומצםדוקאשנהארבעים

שובדביוסלומרצריךע״כזהלפיא״כאחתשעה
קושיאקשהראשוןבי״שדאימןששםבוננגסשגי

כנ״לר״עעלוגסעיינילחםדכתיבהפכ^קעלמ׳׳ל
אמרושפירתןשעםבונכנסשניבי״שודאיאלא
כאןר''ע

בי׳יש
היינוהפסחדמחיתוהשתאראשון

המןאכיל׳פסקוא׳־׳ויו״דהיינוהפסחאכילתמחרת
ש׳יזיוםדבאמחאחדיוםחסרדאל״ב

תעבוראכלו
הריתןבאנל׳תעבו׳הארץכמפור׳עודהיההארץולא

אלאאחדיוםוחסרבניסןיוםי״לרקאכלולא
ואויודוהואפסק•הפסחאכילתמחרתהיינוודאי
אזלאבקדושיןכאןוהנהשלמיםמ״סמכווןונמצא

קשיאלאולדדיהדר״עאליבאתום׳שלהקושיא
תקראו׳מודי׳דהמהבכלזההצדוקיןוהנהכנ״למידי

אכלכתיבדקראסובריםהסאסואךמפורשים
בוהיהשהריתקשההשישאעונילחםימיםשבעת
ב׳נכנסבוביוספנ׳י׳לודאי־צריךלומרמןאלאמעס
באהיינוהפסתאכילתממחרתופנוי!מןשעס

ביהושעשסעודוכתיבשנהמ״סדכתיבבדמוכח
אלאמיותרשזהעודהיהולאכו׳כו׳מתחרתוישבות
מי״שובאמתאכלומ״ס'דמצותצסלהורותבאודאי
מודיםדהצדוקיןומוכחעשירהבמצהתותרואילך
לאלתהלדוכתיהקושיאוהדראפסקדבי״ובזה

הג״לסיגנוןע״פוינוארזההמקרארז״להביאו
אות׳אחדהכתובותסתוראיזה״פירכאיהיהדמכאן
ואזמכאןהביאוולכךכוי׳אחדוכתובימיםשבעת
משולםיבינוהרבדהנהגלגלמכסחשפירגלמוד
הפסתאתישראלבניויעשותדכתיבנקטבלשונו
להביאליהלמהקשהכו׳הארץמעבורויאכלווכתיב
הפסתדתתחרתולפעד״נהפסתויעשודקרארישא
נסתרהויעשואךאי״ו•שקאיאךתשובהלהםיש
ראיה.;להביאלרז"לאפשראיהפסחתתחי־תדהגה!ה
כתאןסובריסשהצדוקיםא׳חיחציסב׳לומר?יש



כה־אדה אמור קד
להקשות'פל,התוםכיונהדאיןוהנהמיניהפיוטיה

י,כמנבוודאיאךכדהתסדורשאינור״שדשהאר״ש
פירה'ליהליתדלשדאמ׳רבאאהאלהקשותההיס׳

סוברי׳כאידךהצדוקיןפירכ׳דשתאליהאיהנחיהא
תרתיהתיס׳ובמאחשנירשו׳אךמאיהדר׳ההשביעי

כאידךרק,סיבריסהצלוקיןדשמחחיניהפהעית
דכווג׳ונלפע״דרשותשבימימהפסחיס,יערבדרש

יחזיקודרשבאיזהיזו!'/כלומרשתאבל׳כתוספת
דמהסברתםיסתור

דערביכדרשסובריםאי׳/,
דוחהדעשהסיבריסוגסרשותשביעימהפסח־ס

תצוהלאדהאכללעשהכאןאיןהריהעשהלא
ואישבעהכלרשותדהואחצהבאכילתקעביד
אכלוואיךהעומרקודםכללמהחדשלאכולאפשר
ממחרתהארץחעבורויאכלודכתיבהעומרקידם
יז'מהחדשפשהאמתדהכאהדרשודאיאלאמ'

סיבריסוגסלימודאינופסחיםודערבימהישן
זייןכלהריא׳ביוםחלדאסנסתרדוחהדעשה

ואנןמהחדששבעהכלהרייוסבכלוכןמהחדש
אלאמהישןושבעהמהחדשששהפסחבכלבעינן
כפירש״ינסתרא״כתעשהלאדוחהעשהאיןודאי

_ ב'ביוםואסכללמהחדשליכאא׳כיוסחלדאס
ב׳אלאאינוג׳וביוסא׳יוסאלאמהחדשליכא
להשיב'ממהרצהלאזהדבלאיבוארוהשתאוכו׳

דעשהדוחהאמינאדסובריסהויביהושעדתפורש
יוכרחוזהולפיהקרכ׳העימרקודםואכלותעשהלא

ימיםששתאומראחדדכתובהלימודלהביא
ממ״נ1

זהלימודתיכךהביאולק־כנ״לסברתסנסתר
זדו״ק;

אמורלפרעה׳
כעולותכיכו׳בסוכותישבובישראלהאזרחכר

ה׳א;יכו׳בהוציאיישראלבניאתהושכתי
אלהיכסה׳אניהלשוןזהלכאורהקשה:אלהיכס

פעתהנאמדשלאחצוהאצלאסכיכאןשייךלא
הטע׳לי׳לאהב'קשהבקראתפורשהפעםכאןאנל
דאי׳בגמראולסענ״דמצית.טעמינתגלהלאשהרי

היוכבודיענניאולהםעשוממשסוכהאיפציגתא
אךא

דסכיראלומרוישהקריבולאלמהוכו׳וא׳השנה
ירושהלאחראלאאינוביאהשאמרדהכאכתנאלהו

גסהקריבוהאיךוא״תביאהנאמריבפסחוישיבה
קודםיהושעב־מישעשופסחאותוונסזהכסת

כו׳הדיבורעל׳ישמשולומרוישהארץשנכבשה
במדברישראלשעשובפסחבהעלותךבס׳ומהעיש

גלגלבפסחמשא״כהדיבורעפ״ישהיהמפורש
שהצדוקיןואפשרהדיבורעפ״ישעשומפורשדאינו

וא״כאיבזהאינסתודיס
תישבשנא'מקוםנימאדכל

ירוש׳וישיבהלאחראלאאינו
התוס׳לדוכהי'קושיתהדרא
ואפש׳בגלגלהקריבולתה
יש״״קן"!ש׳יד״סלאהמתרץנוןנתשזה

גיסאלאידךלומרעלבשלמא׳כלו/כו/דכתי
אלאדאינוי״לחדשאכילת
ארקשהוישיבהירושהלאחר
ר^לולמהפסחעשולמה

הריהספחבמחרתאכילתם
ואינוביאהנאמרבפסחנס
הדיבור'פ,דעלומרואיןוישיבהירושהלאחראלא
עס״יוהואכנ״למפורשהאהתיס'כתירוץמיתה
לומראפשרדאימוכחזהולפיהנ״להרמב״ססברת
דלאלהורותבאהפסחדממחרתהצדוקיןשסברת
כ׳//אוישיבהירושהלאחראלאנוהגדאינואקריב
דאיןכלללהקריבלהסולמהביאהכתיבנמיבפסח
בקראמפורשלאהאהדיבורדעס״ילומרואיןנוהג
כפשוטורקמאמיניםאיגסוהסדיבורשוספ״ז
לאחראלאדאינודסברלתנאכשלמאמקראשל

הדיבורעס״יהיהתדזהלומרישוישיבהירושה
דבעולצדוקי!משא״כהדיבורעפ״יהיהנתיזה

הב׳כתירוץלומרצי־יךודאיאלאבקראמפורש
לאדוחה׳־מצהדאכילתדעשההתוסס׳בקושיות
השיבולכךהקרבהקידסאכלוולכךדחדשהעשה
כלומרכו׳ימיסששתאותראחדכתוברשב״א
ששמקשיןדהתוספתלדעתיכססתירהיה־המכאן

מדינןאהאדז^לאומראחדכתובבלהבמנחות
תרתיושמארשותששהאךרשותשביעימהנע״פ

לפילמונחלומרואין
דבגלגלסבר'הלל

הדיבורע״פהיהנמי
הדיבורל״לדאצ״ג
ישבהעלותךבפרשה

גיסאלאידךלומר
הסדלאח'שלאיסברו

ומכלוישיבהירושה
היהלאבגלגלמקוס
עדהדיבורפיעל

הגלה:כאן

ז
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הול
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אדהאשר

דבאת"ונ״לדחדאליבאולאהקצוותכשניהמדרש
דנקטוההכשבתואפילוביוסכר׳י׳אסוברהתד׳
רק,זהלומדהואהמקראחןלאבלילהולאכיוס
לחשבוןראשוןדאמרגרראאגבהואעצתודברי
ואפי׳ביוסמוכחבליל׳והשתאולאביוםאמרעונות
הקשיטדצעילבלילהולאביוסשאתרמכחבשבת
באמתהלאהואט״ווהלאהואראשוןוכיתקשהמאי
החגדימיהזוהרעפ״יותירצנולחגראשוןהוא

תיוסתתחילכמיסניסיךדהאב׳מיוסמתתילין
דייקאהואהואראשוןוכימקשהולכךכדלעילב׳

עיוניתלחשבוןראשוןותחרץהראשוןהוא,הבהלא
שהט״ו.לולבגביכאןהתורהלגוהודיעלתהקשהאך
זולתובמקוםולאעדטתלחשבוןהראשוןהוא

דהתורהלומרדישכללקשיאלאדזהונלפע״ד
־ביוםדווקאיהיהלולבדנטילתדוקאהקפידה

ראשון
-היאדע׳'ולנוטדעהיהשכברואן*עויטתלחשבין

דנטילת.כאןלומרהוצרכהעכ״ןלחשבוןהראשון
ביוםולאעווטתלחשבוןא׳ביוםדוקאיהיהלולב
לכךעוטתלחשבוןא׳שהואתאתרוהכוונהזולתו

ב׳נידיני׳דביוסדאיתאוהטעםמצוהבאיזהתעסקו
•ואיתא,בבמתחילהמיסניסוךלכךהמיסעל

מ־ניסדהד׳ואיתאבתשובהאדםיקדיםלעולם
ראשון.ביוםלהיותהוכרחוא״כעלתאלרצוייבאו
לכרהמיסברכותיומנעעוונותלמנותיתחילואס

לולביקחוהעוונותלחשבוןדבראשוןהתורהצוותה
באלע״לאבינואתהכידשבתבגמראואיתאלמצוה
תמידהלילהא׳׳כדלילותאדלפלגאוהמסקנאט'

שפיראתיוהשתאעיוניתחשבוןבכללאינה
אמרלכןבשבתאפילודביוסלהוכיחבאדהתדרש

והשתאעונותלחשבוןראשוןאלאהואכו׳ראשוןוכי
כללביוםלילתהדאל״כבשבתאפי׳דביוסמוכח
כיון.האבלילהולאדביוסכרבנןלהורותוא״ל

עיוטתלחשבוןבראשוןהתורהתלתהלולבדנטילת
וכךכנ״לבלילהולאביוםדוקאהואהעיוניתוחשבון

הוא-החשבוןכלומרדהיינובלילהולאפרושוביוס
עוןבאותולולב'נתילקיחתזא״כבלינהולאביום

בשבת;אפילוביוםאמרביוס־לכןלילמהח״כ

:
על

לידעלנולמההוהדהוהמהנפקותאמאיקשהאך.
דענניאמרינןדאילדינאישדהנפקיתאוי״לזאת
הנשיםיתחייבוזהולפינסדרךהיוא״כהיוכבוד

שהריגרמאשהזמןעשהמצותשהיאאףבסוכה

תשא׳׳כבמגילהכדאתרינןהנםבאותוהיוהסאף
נםשוסכאןואיןהיוממשלסוכותאתרינןאי

גרמאאךשהזמןעשהתצויזכדיןהנשיםופטורין
מצו׳האהנשי'להוציאהאזרחלילתהזולדיעהקשה
לאהראשונהלדיעהמשא׳י׳כהיאגרתאשהזמןעשה
:האזרחואיצטרךכנ״ללחייבוהה׳י׳אדהיהקשיא
כטדעננילשוןמהוהללפ׳בעקידהואיתא

שםע״יובעצתובכבודוהקיפןשהקב״הכביכו״ל
כליובןוהשתאותטהומעלהרוחותמד'הוי״ה
ידעינןהכיבלאוהאקשהנשיםלהוציאהיינוהאזרח
למעןאמרלכןהיאגרמאשהזמןמ״עדהאדפטורין

אלהיכסה'אניכו׳אתהושבתיבסוטתכיכו'•דעי

ענניאלהיכסה׳אניהיהשהושבתיסבם־טתכלומר

שאףלחייבםת״אהיהוא״ככביכו״לוכבודיכבוד

:להוציאהאזרחאיצטר־ךלכךהנםבאותוהיוהם
איןשםדאיתאדסיכההגמראיבוארזהועת״י
גידולושחיןבדברולאטומאההתקבלבדברחסככין

האר!חןיענהואדדכתיבתיליהציתנאהארץמן
סוכיתלמ״דחלתהיוכבודעננילמ״דהגיחאוכו׳

[נש״ג]לתימראיכאמאילהםעשואמש
ראשוןוכיובו׳לנסולקחתםבגמראתאיא1

רמזבגמראדאיתאהואע״ווהלאהוא
ונסכיהסבשנינאתרהתורהמןהמיסלניסוך

הורא׳עיקרנמצא(נש״ג]פנחסבזוהרואיתאוכו׳
עני
ולולבסיכהלתהוא״לב׳מיוםמתחילהזווגן
הואראשוןובישפירמקשהולכךנש״גןראשמיום

נש״ג:בראשוןהואהב׳שהריהואט״ווהלא
והלאהואראשוןוכילכסולקחתםבמדריד

עונותלחשבוןראשו!אלאהיאט״ו
הראשו!בשבתאפילוביוםבלילהולאהראשוןגיוס
נגדוהואעכ״לבלבדהראשוןאלאהשבתדוחיןאין

פלוגתאשםדזיתאע״אמ״גדףדסוכההגמרא
בשבתאפילוביוםלהורותבאביוםסברלר״א

תפסוכאןבלילהוצאסכריביוסורבקןלמכשירין



כואריה
יצאתעלהשלמפרשהאמרברכיה,רהכיניםאיש
שלדרכווכיוט׳ואפיתסולתולקחתכתיבאמר
כסא♦צוננתפתשמחחתהפתאוכללהיותמלך

ימיםמט'פחותנאכלאיןספניםלחסתתןדתניגין
יוםלהיותחללע׳בע״שנאפהכיצדמיי׳איותרולא
לילתהבעיניותמוה,כוה׳ביוםנאפהבע״שטוב
מקשץדהתיספתונ״לכו׳דהנינןכהאילשוןיתור

לאדהאלייבדנאכלמצינוהאע״בק״דבהנחות
בשבאהכיפוריםיוםכשחלשבתלמוצאיאלאנאכל
נוהגיןההנח׳ולמעלהמןעדיםבאודאסלומרויש

למחרלאפו׳וכו'ותותרולמח׳קודשקודשהיוםאותו
כו׳ההנחהקידםעדיםבאוו'אסגיוס
הראשוני'ותביאיןנססליתהאי״לומיהו
משוסלמחרדאופיןעודונראההפסוללביתקדשים

הפירושהלקחוביוםחסונמצאהלקחוביוםחס
נעשהנסואי׳לאפיהסמוךהשלחןעלהנחהשיהא
כיוםהיה'חסהשלחןמןשלקחבזמןהפגיסבלחס
זהנפיאךהגולהלעוליהראי{שהיווכדאי׳אפיה
ביוםחסאחרי׳לקייסלאפותלחהתוס׳הנ״לעלקשה
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לפעמיםלמהבגמראדאיתאכתיברמייונתןר'

כאןאלאכחולולפעמיםלכוכביםישראלנמשלו
עושי{וכשאיןלכוכביםמקוםשלרצונוכשעושין
רבירשב׳י׳גאמרולכךלחולנמשצומקוםשלרצונו
תשמעהיםכחולהריהיםכחולכתיברמייונתן
ולאימדלאלילמהכו׳יתדלאאשרוכתיבלריבוי
כאןכי׳ש״תרצונושעושיןכאןא״נלאקשיאיספר
שאיןעושיןדמייריהיםכחולכתיבהכימשוסוא״כ

ממנעפיסדכחולכנ״ללומראיןא״כש״מרצונו
עתילאשמוקראאדלעילוקאיצדיקיםיהאשלא

דמכחולל״ליספרולאימדלאאמיא״ככו׳לאכי
רצוניעושיןשאיןוגסמניןלהםדאיןשניהםמשמע
דאתאהואלאיסוראודאיאלאלחולשנמשלוש״מ

במקוםי׳סןהסיפאיבוארלס״זוהשתאלאויןלב׳
להסיאמרדייקאאתסעמילאלהסיאמראשר
מאמרינולהקדיםנראהאךזדייקאחיאלבני

אלשהואלהודיעאטתבפרקימאחרעלשאמרנו
לקצ'עתכאןאןבוופירשנוהטראהואהיוצרהוא

תקיפיןבמעשיה׳הצדיקי׳שכ׳׳כוזהויבוארובמקומו
ולהוציאולהולידיחודסלעשותשיכוליםהטובים

לאיןצדיקי׳חדשותכשמותומחצבסהנשמותממקור

עשיאשרהנפשואתכל׳ארל״גבע״חכמפורשקן
׳

בחרן

לשונווזהוכי'מספרוהיההפסיקתאבשםבילקוט
חזרמספרוהיהקצבהנותןמשהואהדברמהו
הקב״הלושהראהאלאיספרולאלא,ימדאשרואמר
השמימהנאהנטלאברהםשהראהכדרךלהושע

כמספרלושהראהלהודיעךהכוכביםוספור
הראהמתחלהכמספרשלאלווהראהוחזר
ואח״כג׳וסח״כבי״תכןואחראחדמזללו
כןאסעכ״לכמספרשלאואח״כעי״ןואח״כי״ב

דה״איונתןדר׳הרומיאי7מיקשההיהלאלפ״ז
לתהנבאראן:השתאמשא״כהפסיקתאכפי׳
מייתילאאמאיתקשהדהמהרש״אא׳לאור׳׳אאמר

זרעךכחולושמתידכתיבדבאורייתאמקראבכה״ג
לאוקראדההואזי״למרוביספרלאאשרהיס

יספרשלאדקאמראלאבי'נגעיאיסוראמשוס
אבללחנותםהסופרשילאהעדכ״כריבוימחמת
דאיסוראדמשחעמרובביהמסייסלאקראבהאי
כפלהקב״האמרכךדמשוסליתרישא״כהוא
ברכתעללתורותבאיספרולאלאימדאשר

לאר״אהאוא״לאתיללאויספרולאעצוםהריבוי
לומרישאךאשרלאימדללאויספרלאמייתי
פי'כחולקושיאעודמקשהדהמהרש״אקאמרדהכי
לכאורהלדקדקוישמניןלסודאיתמשמערש״י
אשרהיסכחולדכתיבסותר;הדתורהקראהאי7
הכיוא״כלס״זלחולמניןדליתדמשמעיספרלא
הואאשרדמלתימדלאאשרהיםכחולוהיהפי׳

המרש״אכקישיותלהורותבאאלאמיותר
וסי'הליל

תניןליתלחולודאישכתיחדלאאשרכחולשיהיו
יספרלאונשארהתבזילברכתלכודותבאא״פ1

לפרשכחולמלתעלקאיאשרמלתלפ״זוא״כללאו
כחולומל'מספרמלתדלפ״ולאדןב׳סברר״נאך
והיהקראקאמרהכיאלאזהאתזהסותריסהס

עצוםבריבדמניןדליתלהוכחוליהיהמהמספר
לאאשרמיותריםשניהםועכשיולברכהנאמרוהרי
ר״נזה״קדאתיהואלאדןלב׳יספדזע״כולאימד

ולאלמסהכיעקאיאשרכו׳כלומרלאאשדשנאת'
פירושובעצמוכחולמלתשהרילפרשכחולמלתעל
:לאויןב'יספרולאימדלהולאוהוילי,תמנץ7

שנהרגמנשהבןיאירגביאיתא7קשהלפ״זןטל* אישוששהכשלשיםביהכתיבעיבמלחמתי



כרואריה בשרכר:

׳י
1 ;•א.ד=

1

ישראליאסונתצאשבתוכההצדיקיםטלהוכחהדור

וצדיקיםעמישאתסתוכחיהיהאזלמיטביוחזרו
בעולםהנביאיםיהיהלאהזאתלעתהלאקשהאך
בושרויסשחתםהדורותשמאותםהצדיקיםוגס
הקישראלבגמראאיתאיךעליכםמוכחיהיהומאין

קול•
דהיינובחרןוזהו,הפסויפורשזהואגבכמרן

ההורהעלוגסומיתההריגהעלנפשםרותבמס

עצמועלומקבלעצמולהמיתשצריךהעבודהועל
תקיףשהצדיקאלשהואוזהובחר״ןוזהואףחרון

הואהיוצרהואיצרילעשו׳מע״טעלשמתגברכ״כ
כלוהקיצי!כלבחלקכמפורשבתשובהאלאגגאליןכ״יעםהתימדשהצדיקבע״חכנז׳כביכולכבורא
בדורצדיקיםכשישנמצאבמעה׳׳טנשמותומוליד

הטוביםתעשיה׳צדיקי׳ותחתתעודפועלי׳שיתרבו
קץלאיןנולדים

שיהיועכשיוהנביאאמרכךולפ׳יז

אשרבמקוםוהיהש״מרצונועושיןשאיןה־סכחול
אתהכלומרדייקאאתםאתםעמילאלההיאמר
שאינםלישראליאמרוכמותךצדיקיםוגסהנביא
פועליםהייתםלדקיסאתםהייתםאסכיצדיקים
תחתתתעשיכ׳הטובי׳יתרבווצדיקי׳חדשותכשמות
הואוא״כיאמרוכךצדיקיםשאינכםודחיאלא
פי'חסדייקאחיאלבנילהםשיאמרומוכרחב״כ
מצוםברבויהסואעפ״כש״תרצונועושיןאינםהס
שהםש״תא׳׳ככנ׳י־להרמישפיעלי׳צדיקיםאי!וגס

צירוףע״יולאאעשהלמעניכד״אדייקאחיאלבני.
:בלבדחיאלבגיכ״אהצדיקים

דאיתאכו׳אשרבמקוםוהיההנ״לפסוקעלא3

בהותתביישעבירהדברהעושהכלבגמרא

יתמעטץקדבעתוידועבתשובהאלאתלויהדברואין
יתעוררוולאיןמאיןוא״ככגולהויחידיהתורה

ביניטאשרהנביאיםספריודאיאלאבתשובה
וא״כבהםהכתובי׳מוסריהםבדבריאותנויתעוררו

כעילהויעשווקיימיםחייםדבריהםמתושהםאף
למוטבאותםהחזרתםשאתםמוכחיהיהאזהרי
פנ״לאחדראשלהםובו'ושתויהודהבניונקבצווזהי

הונחא־יהיהאזוכו׳עלהומשהוכו׳ויחןכמאמר
וכו׳:וצדיקיםטיויהייתםשאתם

במקוםוהיהדלשוןלדקדקישהנהאחר*פן1א
הבנהלווכו׳'איןלכסיאמךאשר

1מאיוכו׳להםיאתראשרוהיהליהמיבעיאוכןכלל

הקב״העתידבבבאבתראדאיתאונלע״דבמקום
ואי׳'וס׳ע״שבימותוע-ףאלףירושליםעללהוסיף

׳יותריתגדלוא״יא״יככלגדוליהיהדירושליסשם

וקיגי'לאברהםניתןעחמיןדיו״דוגסבכרש׳יי

שהואתקוםולפ״זנטלולאעדייןניוקדמוקניזידייקאבמקוםוהיהוזהולושמוחליןעלמשםזזלא

ישראלארץלבאלעתידיהיהלקרןחוצהעכשיורחמניםביישניםזובאותהישמידותגימ״ל7ע*

נשמתםבח״להדריםאלולאברהםבחסדואיתאלאלהםיהמראשרבמקוםועוד־חסדיםגומלי
והסיעבריעבדכסודכנדלוהיאעשיההואמאופןשמיסיראתבושישמיכלכדאיתאוכו׳אתםעקי

בא"*והדריםעבדיםונקראיםיעקבבשםנקראיםעתילאא״הלהםיאתרולפ״זוא״כנשמעי!דבריו

ובגי׳למקוסישראלונקראיםהיצירהמעולםנשמתםאותםתחזירםשלחדייקאתאהרנביאיםאתסאתם

ישראל'בנימספרוהיהולס";•חיאלבניונקראיםיאת׳להםעכ״זאךעמישנאמרבכ״מכנודעלמוטב
לכןכיצדהאוקשהכו׳צדיקיםשיהיודהיינווכו׳-חיאלשאתסבנייהי׳הוכחהבמהךוננ״לחיאלמי

אתםעתילאלהםיאמראשרבמקוםוהיהאמר
נשמתםשסוהדריםלארץחוץשהואדייקאבמקום
שםדייקאעמילאוזהועבדיםהנקראיםתעשיה
נשמתםויהיהא״ילע״ליהיהעצתומקוםבאותו
פדא״השאמרווזהוחיאלבנייקראוושםמיצירה
יצאו׳ומארצוולמהאלהד׳עםכיאתםעמיהנה'לא

משא"כיאתםעתילאיאמרוח״לדירתתכחכי
•־.:ישראלארןלע״ליסיהשס

או

כו׳יהודהבנ>ונקבצולז״אעליכםתייוץאיניסכ״ו
ביניכםישואמרהקולבתיצתתההללבימינדאיתא

זכאידורושאיןאלאהשכינהעליושתשרהשראויאי
מע־רהיאלטיבההדורהכנתכיבהיפךוההיפךלבך

כתתת׳הרלשי״ךוהשגתהצדקתיותרהשלםלעזו׳את
האלה־סכיאלעלהומשהההרנגדישראלשסזיהן

לאבינואחדבלבבאחדותכלומרשדחןמחתת
תןנמצאהאלהיסאלעלהומשהזכהלכךשבשתים



אדה׳כשדברקול
עלובגמראבילקוטשאיתאכמוהבירועלאחד
שיהיההי׳לדוראחדדברוזהוהשיפטי©שפוט

היאטובלאדתת״נלאדבריסב'אבלאחדדבר
עללהשתרררוצהאחדכלאויטוביםהםאס

ואפי׳זהאתיה■־לקנטררחציקתלידיויבואוחבירו
פשיטאאזיכ״אמיביסלאח״וואסגמורצדיק־

רעהעושהאחדכליוופרדי'הסאסטובגאממ״נ
ואסביניהסתבוכיסוהעסמחלוקתוגסקץלאין

להםושתווזהולעסטובלאפשיטהאזימתחבריס
דייק׳אהדראשכח׳כ״אשיהיוב׳ראשיסולאה׳ראש

ולאיחדיויפראלוביתיהודאבניש־קבצודהייני
בודאידייקאאחדראשלהםושמוואזמופרדיםיהיו
יצילוניבנילומרכשירצהכלומרארחהלאבניהואת

עצמםהבניםכלומרבניהואתאתרלכןמגיהנס
הובישהאמסזנתהכייצילוךואיךזנוניםבניהס

מופלגאחריאלכהאמרהכיז׳פסוק•הורתם
לחמינותניםהסכיוהצדיקיםהיצ״ניהואמאהבי
שלולאתאכלכיכפיךיגיעליאומריםשהםומיתי
לילךליולמהאחריםלשלחשקישולי:אחרים
בפ״אדאיתאומיתילחמינותניםיאמראואחריהם

ט׳ומיסתאכלבמלחפתתורהשלדרכההואכך
אומריםשאיןע״כומיתילחמינותניאומריםוזהו
וכןמותרותולאלחץומיסצרלחםרקלאכוללי

ולכןייןולאושיקויישתניוכןמשיולאופשתיצמרי
בסיפ'נאמרלמהקשהלאולפ״ז•סתסושיקוייאמר

יזהכינו׳ויצהרותירושדגןאחריםדברים
הם

ויצהרותירושדגןרקרוציםשאינםבאתתאומרים
לאאנישזהסובריםהסהקב״האמרלכןכדלקמן
לקחושהםשסברהט׳ידעהלאוהיאלהםנתתי

כדיאךבכווןנתתיאגניכיכ!לאהרעהבבחירתם
•ולקחתיאשובלכןכו׳עשווזהבוזהולטורדן

דייקאבמועדוותירושובחייםבעודוכלומרבעתו
מאנקתענייםמשודכילקוטכתאתרינומותוקודם

נבלותהאתאגלהועתהאקיםבעה״זעתהאביונים
ייסעיהלאאבותזכותפרש״יואישמאהביהלעיני
ידוטבגיהנסט׳שבתהתשושהכלוהשבתילהם
שמרושלאשלהםשבתכמומשושהוי״טבשבתאפי׳
;חלשיכסכמאמרכחגיםימיהםכלשעשוי״לאו

כי

כפירושאמינאהיהזהבלאבקיצורלומדישא!י
רנב״ידאמרעכשיומשא״כהנ״להפסיקתא

באהיםכקולדמלתסברהלאלמהקשהלאויןלב'
ללמדיספרולאיתדולאהריבו־ברכתעללהורות

בלאואתרלמהמ׳'דלאידךקשהאךילאויןלב׳בא
וכתיבוכו׳והיהכתיברמירשב״גאמרלכךאחד

להקשותלר״ילמהקשהיכפרולאיתדלאאשר
כי׳יתללאאשרפסוקעסמספרוהיהפסוקאהדדי
כתיבעצמוראשוןבפסוקוביהמניהלהקשותלוהיה
איןהיםדתולדמשתעהיםכחולוכתיבהספרוהיה

כחילע״כדהלת־אלאהמהרש״אכקושיתמספרלו
להםיהיהשלאהמספרריבויעללהורותבאלאהים
לענילאולעפרלחולמשולי׳שיהיורק

כימספרן
והשתאימדלאמןאשרקשהושפירמספרלהסיהיה
קשהלכןדלעילהפסיקתאכתירוץלומראיןגתי

ללאויספרלאואשרלברכהימדלאואשרר״יקושית
לאלאויןב׳דסברת״דלאידךהגמראומשניא׳

דקראארישאר׳יונתןקושיתכלומרוכו׳כאןקשיא
ןעושיכשאיןקאימספרוהיהכיקשיאלאבעצמו
רצונושעושי!בזמןקאיהיסוכחולש״תרצונו
כילשוטוזהיצחקפניבס'שמפורשוכמומקוםשל

הכוכבי'הברכתהחולבברכתלעתידלהסבנזר
שלאמאודרבהלהורו׳הפלגהכדיהעפרברכתאו

כוכבעלבגמראותדהכדאי׳ותספרמניןטנמצא
יכפרולאיתדלאנשארוהשתאבר״הכ״זלקרטון

דקרארישאר״יי,ושיתגסולפ״ז■הנ״ללאויןלבי
ולאימדלאדאשרקשיאלאג״נדקראסיפאס1>

:לאויןב׳לאיסורלהורותבאיספר

יתוקנוואיךכלומרט/.בני1וגקבצא׳//פ
התרלכןישועהלידילבא*

אחדבלבישראלויחץאחדבלביחדיושיהיוונקבצו
פושעיםושברדאתרנוכו׳ושמושינשתיסלאביהם
לתהדקשהנ״לאךשסרלואיןזזהיחדיווחטאים
אלאדבריםב׳ולאלדוראחדדברמשהאתר
אילךמושךוזהאילךמונךזהראשיםב׳כשיש
ואףמחלוקתותתרבהביניהםמבוכיםוהעם
איןאחדוכלג״כוזהלגנובחצהזהלשעיסכשהם
יגלהשלאכליניניה'שלוםעושי׳והסחביחמניח



כט^ריר.
גזיגגה^זאניגסובררתיה״נופצתהדבריהאתר
לשתסקודמיםהרשעים,לאימכאןתוכחויהיה
בוע!ושתולהםקודתיסשתםוהצדיקיםשתוכבל
אךצדיקהיהשהואתנותושתוכתיבנתיוכאן

טוביםמעשיםילדהולאהשבעתצדעקרהואשתו
גביא״כמע״טצדיקיםשלתולדותיה׳לעיקרוידוע
מולדההות,נשתתיאבלולדלהאיןדכתיבשרה
גסהלאצדקתדהייתהלהשתיעניבאתהקשהאך

ונ״ל:אנשיםמגיירוהיהגתורצדיקהיהאברהם
ואי'שגותרהתיעלאלאנקראתהתצוהאיןדאי׳

ולס"*לסיחיחזירשלאאביואתיורשגרבגמרא
נגתראישבאנשיםמגייר.אברהםהיהאסאף

הכיובלאונשיםשתגיירתשרהע*יאסכיתצותו
שרהגביא׳׳כשתהעללכךנקראת׳לטורהחוזריהיו
גוניםתולדותלבשורותלהותהתולדותעיקרהיה

לושיהיהלבשרלאברהםהתלאךבאלכךהחומרים
,המלאךויראלכךבהיסוךהיהכאןאךשובכן
שמחלוקתאיתאהנהיעלהלאזמורההאשה:אל
אךהעקרותהואתיאצלואשתותנותביןהיה

אתהנהני׳וזועקרהשהיאלהגילההמלאך
שללתפלתןתתאוהשהקב״התאמרושתאעקרה
ילדתמע״עולאאמרבאתהות׳לכןכתוצדיקים

בטוד,כדאיכברהרההנךהקב״הנסע״סאך
שמריהועתה:וילדההרהביוםשבומישרים

שיקראקדושההכנתצריךכיתיכףכלומר,כי

להכשאתראךקדושהלושתמשיךתנטןקדוש
כיבפירושומסופק*היתהראשועליעלהלאותורה
מפרשוגמראובמשנהתער:לשון,פירש״יהנה
שכולםב״ושלמורהעליויהיהשלאמרותלשון
ידעמנאקשההואולנאוראלפניונכנעיםיהיו

ורשעדצדיקבקדושתועצמוישמורשהואהמלאך
ומרותגבורתעלבשלמאבחירהמשוסקאמרלא

אךיהיהגבוראסהטיפהעלדגוזריןב״ויודע
ישולזהבודאייהיהאלהיםנזירכילומרמנ״ל

לפרשתעריותפרשתנסמכהלתהכדאמרינןלומר
שעושיןא״זאומצותבזטתתלויזהכיע״שקדושים

כדאי׳בזוהרנשמתיןקדישיןלבנייהוומושכיןביוםבו

ולקןבהאר״יזילאתעבידוקבקדושהתאיו״ל1
הע1הא־

בטרבריקול
לרחםישראלמיאתארהסעתאוסיףלאכ'

לכעוסאוסיףלאכיהזוהרופי'ליהתבעיא

טע*נתינתמהדי״ללות׳לענ״דישאוארסםזאטול

והסצדיקיםכשיהיופי׳•כיונ״לט'איסוףלאכיזה

טובדיותרהואגדולדכללמלתתאמ״ניעשו
לאוזהולעילאעובדאיתערדלתתאדבאטעחתא

מתחלהרחמיסיתעוררוהסכיארחםעודאוסיף

הפסוקי׳דלעיליפורשוולפ״ז[קצתנ*ג]מלתשה

כו*גומראתויקחוילךוכו׳זנוניםאשתלךקת
שמה:להזכירלנולתה

הק׳פי׳האלשיךקודסאשתותשטהכיאישאיש

בעלנקראהחחכיימצאמיחילאשת

הואמושלאתללחוםתשבכיוזהוכנודעלנפש
טעמים,בדרךעלכפלדייקאתביןהיצה״רגין

כדיאוקדתךיתושמשוסבאחרונהאדםיצירתעל
קודםדייקאלפניךאשרוזהומידלתצוהשיכנס
נפשבעלאסדקראסיפאונ״להאלגזיכ״כיצירתך

חימהובעלה׳נוקםע״דדייקאלנפשבעלאתה

נשמהלגביאשהנקראתוהנשמההאלשוך:במ״ש

הנקראהבינהמצדימצאמי"זילאשתוהיאלנשמה
שנעשהשלתלאכיסדייקאחילוזהוהרוחימצאמי

עלכפרש״יחגורתהמכרהמפניניםורחוקממצות
.־מטרתיהס:

לונ^אהפטרה
עקרהואשתומנוחושמומצרעהאחדאיש^הי

כו׳ה׳אלהאשהמלאךוירא:ילדהולא
ולאעקרהלשיןכפלעלאחדכאןלדקדקישע״ש
ולאאשתוהמלאךאלנתראההיאב׳למהדהיאילדה

כפלנתיהמלאךבדברי,גבאברהםכתולבעלה

בכללדהאמיותרהואראשועליעלהלאותורהד׳

לבעלכשספרהה׳:אלקיסיהיהגזירכיאותרו

הואמזהאיז׳כמלאךכדבריאתרהלאלמה
לומרלוהיהמהיניהגידלאשתוזאתמובןאינו
ואענההדבריםבאלורצונהומהשאלהשלאביון

ע״המעחרבאמרבגמרא,דאידעתיבעניות
חצא,וגושמואלגבימעתהאלאמ״בי*מתקיףגיה

ח



וודאיהלאיצאמהיכןהקול■כי׳ועליוןתה,מקשה
במדרשלבארנראהומקידסהשופרומןהתוקעתן

ב״יאחרהוס׳ונשובהאל'ךה׳השיבנואיכהרבה
להסאתרהשיבנוהס׳׳/הואשלךההקב׳לכני
אתרהר..כאוסוכו׳אלישוטתלשגיהואשלנה
•אלקי;שמנושובנושנאתרהואשלךרב״שעלפניו

נקלס.ובי׳השיבנונאתרלכךממנוכעסךוהפר
מקלסוישכןוכי׳אותומגרששנאתרהראשוןכאלס
נעיר-אלהניאירולבואתמוהג״כהמדרשוזהוכו׳
,תאריכוהקדמוני'תיתיסשהתהוהערות׳תתהאיזה

בתשובהוהדביתלייכלוהקיניןנאת׳שכלהגלו׳והס
התשוב׳ועלושנהשנה■כלעושים.תשובהאנחנוהלא

וכו'שבותךאתאלקיךה׳ושבהבטחנומראש
קצירועברפילסלבריאותשנהאלפיםב׳וקלתה
בכלהלאכראוישליווהשאינהואסוכו׳קיץוכלה
כראויתשיבהשיעשוב׳או,אלפהותזקהלהעיר

פתהשמתשניםאהב׳ולקחתיוכתיבומאהבה
וגםהפייטןהלאחן.דיןוברוכו׳מעירוא׳

אתמעביריןוצדקהתפלהתשובהאתריהגמרא
שלאתישראלאחדאיןכמעטוהגההגזירהרוע
והגמרא.:הפייטןהבטחתהסוהיכןתשובהעשה

לבגווראהפייטןנגדהגמראסתירתנתרןותקודם
שהוא.התהרש״אוהקשהג״דתקרעיןד׳לבריסא־תא
עפ״יוהרצנובכותבזהבלףעייןכו׳הפייטןנגד

עייןמנתןנמלהלזכרךאנושבאהירתיהפסוקים
שזכרג׳הסשאלו״הד'אחדשהללתוכחבתאתרינו

הג׳באלוהיטיבונעייןנראהזהלסי1הפייטן
נתיןתקודסרקהנ״להתתיותכלדברים)יתורצו

ישיבאסיקומוולאהיפלוכ״אבירמיהפסוקאיזהו

תקשהבעקדההנהנו'העסשובבהמדועישובולא
ישפשלשוןצדוקיואיךהתשפטהודעתזהמהענין
שלאמהעליחדנשפטהלאדוניךיאתרעבדהאס

הוארךלאביובןאופיןדבליועברתיעבדתיך
ובכלצו'האדרלביצרכיידועירצה.בןאתכאב
עונותזכרוןזהוביוסשהיהלכתוהדברחוזרשנה
הרחתטת'מצדאותנוומייעץהראשוןאלםזרעשל

הכנהכדרךדבריסבג׳לפניוולבאעצתנושנכין
מלבניןכעיןלא/עאארךגתלעתאשופטילפני

דדקיעא
י־י
11

בקדושהיוםכאותופינךהיאשתתנהגתה■ר.אןקיזב

זוקדושהמשורשקדושהנשמהג״כלווהמשיךץ
יהי׳אלקיסנזירכילהאמרלכןבודאינדרשיהיה
אךכו׳תאכליואלכנ״לכןכשתעשהטלאי

מלאךואיןשליחותב׳להוהוההגמראלפי׳קשהזק
קשיאלאהיהנביאאסאךב׳,שליחותעושהאתל
,לפיול׳/דוקאועדי

לומרישלפרשניאךהגמרא'.
נוכלאםקשהאךשליחותחדוכולומלאךשהיה

כסיגניןבשסוהקב״האחרלאלתהנביאלומ׳שהיה
ומור׳המלאךנמאהרלולומררצתהלאלכךהצביא

יסבורשהאתתיראדהיתהראשועליעלהלא
ב'ליההוווא״כהגמראכפי׳ומורהבפירושאלא

היקההיאגסוהיאדנביאהיהתייכחויהיהשליחות
תפיילקת

אתוישאלילךשתאוא״כהיהנביאשתא
חתוךושתאבבירורידוענביאהיההלביא'ץבודאי

אתרהולכןעקרהשהיאלוויגלהלוהנביאיאתרכן'
הואתזהא'ט׳ולאשאלתהוומראהוהאלקיסאישלו

שנחחגההשליחותהעניןתזה.הנאאסכלנתרכלל
היהבזהיקרכליבעלשכתבוכמו'זו.בשורתעל

ליהגיד•לאשתוואתהתורה,.צוריאלשר'חלאך
ה'אתרכהלותרהזכירלאשל-הקב״השתוכלותר
נפקותאמאיקשהאךנביאהיהשלאש"ינא/
בטיבבודאילידעדמנוסרצהאךשיהיהמי׳־יהיה

כיבודאיצדיקשיהיהאפשרנביאהיהואסננ5
הנבי׳ישעיהשניבאכדמצינוהנביאלמגלההקב׳׳ה

כו׳תנוחויעתרלכךלתלאךתשא״כלדודנילדבן
דייקאותעשיהוהנערחשפטיהיהתה

הריבחצוצרותותקעתםאותרנתןר׳^רי0
זכרוניתהרי-לזכרוןלכסוהיושופרות

,הלכי!לות׳ראו•תהתלכיו׳א״כהריאלה־כ׳■ה׳אני
תחל׳החליפוהואלאושופרותזכחניתור,ח״נתחלה
ואיןבשופרובמהלךשיזכורתלסניובקשואח׳׳כ
יתקעההואכיוסוהיהשנאתרסירותעלאלאשיפר

ת״להתוקעתייודעיםחנואיןועדייןגדולבשופר
-הקוליודעיסאנואיןיתקע-ועדייןבשופראלקיסי7

והמחתךהעירשאוןקוללותרתלמודיצאמהיכן
>■;

.;לוהרזהסמיכהשייךאיךקשהח׳פליאההואהזה׳
ד,כאן־שייך;מהקשה7בדלעיללהאואיך.שפרט׳

קשהג׳.ט׳התוקעתייודעיםאתאיןועדיין
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ולמ*דחלקויהודהוניזלרקואמרכירושליםישראל
ה7ימדווקא'יהיהלמהפשיעאא״כנתחלקהלא

אינו.01בירושליםעודושחרמאיז׳בירושלים:
ישראלהיוראיין'בגמראונלע״דאי׳לכאורה:מובן

בימילהסשנעשהכדרךעזראביתינסלהםלעשות
קפ״עיא׳־תשאכיפ׳בזוהרואיתאכו׳אלאיהושע
נש/םשלהחנואאלמלאמשםהעולהכללע״ש

השהקב׳תוכןהזיוןאותוהיהההואדזתןנכריות
כתשהוהוציססצנליהסצבלה'כביכולובכבודובעצמו
וכמאמר'בעלאראנו'נפלאותממצריםצאתיכו,כימי
וניוהמ*וכו׳בכבודועליה׳הקב״השעלהעדהגדה
הגמראפי׳וזהו■דודסוכתאקיםאניע״פבזהר

לנפנלהוסיףולאנפלההכילהמתרציהבתערנא
תיביתילנפגלילהוסיףבמקראכ״זמאין!קשהע״ז

תוסיףולאהפ׳נפלההקדי׳תתורץזהזוהרעודיועפ״י
.בביתכמולאאותהיקיםהקב״הכימעצמתקום
בבלמגלותשניבביתלהיותיזעותדהיהול׳זשני

כבודיהיהע״פגדולהמיןתירוץעלבזוהרצדאיתא
כ'מקדשפסוקועלנ'גע״שהאחרוןהזההבית

1אהיו;העילסאםכללהיהלאשעדייןכועוידיך
מוציא׳וגאל׳באותו/תזכ-תי'בעצמוזוכי׳היההקב׳ה

הואשליחע*יאובעצתואסטהוהנפקיתאגדולי׳
ומת}גיסשזכוכמודרךהנבואהמשיגי'אזשהיוזה

יכניסמכילםוהיוכבודוהתגלותבעבורסירה
והיתאכו׳היםעלשפחהראתהצדאיתאלנבואה
שלשמחהמתוךאל^שורההשכינההיןבגמרא
ביתעלהתנבאהנביאזהכימבוארוהשתא•מלוה
שנקראסירקהיינורגיציוןבסושמחירניוזהשני
הנניכיהכנהלןעשהכלומרתצוהשלושמחהרגס

ביאבואאמרולתלהקימכסאליכםאבואאניכלומר
אךבאכבראניתצידיכיבאחנישכברכמובאאס
כנומר\פאוסה׳בתוכך■"ושכנתילקהמיהיהתה

,בכלסבתוכךישכוןס׳שמלברמהה׳נאום
׳ה*מאוםססנבאןשכולכםנאוסה'שתאמרובגדר

לנדקבה.חךה׳נאוםבפיךבהיכן־ושכנתי
הו״תיוכולם;.'■ידעושחמרלימודלעניןבשלמת

רעה$חתאישעוד־ילמדושליזשפירוכו׳למקנזנס
ידעמהיחנבאולמיהנביחהלעניואך

זהאשך,^|
צליקי׳שיתיועתידי׳הנעלםבמדרשאיסאואך•אחר

במתים

יוםהואקרובכיעתוהאדםילעוכאשרלרקיעא
הג׳עת:בכלהנ״לדבריםלג׳עצמויכיןהמשפע
יובללאואסכסףברצותלרצותויוכלאסישתדל

השפעאשר•אהובאיזהויחקורהשופעאללתת
לוכאלהשופעחלזהבהתודוחשרב־ק־וחפץ
ח?ימלכינומאבינוהיעוצההעצהוזאתהמתג׳ניתן
יושרמליציכנגדב׳התפלהלשוןסדרמגדא׳
אדסב׳סרקלינדןשלעיביסוהןומעשיםתשובההיא
אסנהסתכנצרייךא״כעושיםשאנוהצדקהג׳

ןמכעיס׳הסאסח׳'ואורושםושיםבזהפעולהגעש׳
הראשונהוהנהלאאוחלילהאותו

בהעלותףפרשת
ויישארו

מהנבואהמ'בחתנהאנשיםשני
שציועסקי_עלאומרחנןאבאגתנבאו

מתנבאיםהיוומגוגגיגעסקי'עלאמרגחמן>ןג
הקדמוניםבימיםדברתיאשרהאתההואשנאמר

שניםההםבימיםנבאואשרהנביאיםעבדיביד
שנים;אלחשגיםתיקריאלאליהןאותךלהביא

•ז

:יב׳סי׳זכרי׳בהעלותךהפטורה
ושמחי■רני

בתוכךושכנתיבאהנניכיציוןבת
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כי׳עלבנכליהסדייקאלכסלכסררי׳הסצסלקו׳כי
תצראלהתרולכךממואבחתורוחטאודברפעור
מוסרע״פבזהי״לועודבדברפני׳ואיןתשאגתואב גרש׳יי

פינחסשהיהמגידפנחסואתאותסזופרשה
ישקול

ולאפנחסהלךמהומפניפולסכנגד
בלי׳זהעילסמקזיןכו׳אלעזרכלך

יששייטתמה
.כונסכנגדשקולשפנחסש^מיאחרזולקושיא
אותםעללפרשוהוכרחלשיטתואזילדרש״יזנלע״ד

כךאחרשפירומקשהשקולשהיהדמגיפינחסואת אלףהלכולוקאלמהי״לדהאבל״זמהמשא״כמפגי
שניסלמעהאלףלמכתבלמהועודיותרולאלמעה
ג״כהקב״השלכניויועודל״ל:מנינאאלףעשר למהאלxימטותלכללמטהאלךלמטהאלף■קשה
ונלע״דישיאל:מטותלסללמטהאלףלכתובכפלצי מאלפיוימסרופסיקתאבשסראובניביצקו׳טדאי׳

כשריי׳וצדיקי׳בגיאדסהכתו׳שהיומגידוז״לישראל
מסריסאחריםנתןאומרר'הדברגפשסעלומסרו

ההילכיסשאלודאשולהכדיעההאלשיךופי׳ע״כ5
צבאותה׳קנאתלקנאעצמןמוסריםכולםכיו

היו'שויןשכולספינחסואתאותסופי׳ג״כבפינחס
דוקאלמהלא-קשיאא׳בלבאותה׳בקנאתצפנחם
קנאיןבעלייוסרבישראלה*השלאלומרישדג־אלף

דרישתי•הנ״להדקדוקיםיתודץובזה•אלףי״ב׳כ״א
כריא"כלוימשבטלרבות•ישראללכל־׳מטות׳יפי

איןלפ׳י:!למסהאלףמהסחהפסוק-־ואתראלף'ג*•
דקאמינאלחודיהוידתאלףלתטהבמקראכפלכאן.
ולכללמשהאלףלמעהאלףאמדלכךלכולסאלף.

ואמר.אלףי״גהריח״כלוילרבות-שבטמטות
יוהד■נמצאהי׳אלףשלאי״באלףלמטהוימסרוכפ׳

קנאלשהיאלפינחסשלחלפךחסרלויקנאיךומשבט
למטהאלףכי׳אותסמשלחאחרושפירלוימשבט.

קשהולאאלףכנגדשקולשפנחסדהיינופנחסוחת הי׳־ופנחסאלףי׳׳גשהיה-צריךפנחסתההלךמסגי
׳אלאעתרקנאימלוינמצאשלאועודיכאלףשקול
אחרונהדיעהמקטלדעתרנך׳כןשאין•יזה׳בנאם

׳מפנישפירמקשהמהספיקתא
להקשותדישכו׳מה

להודיעךוימסמה״לנדיעהאחחנה•לרש״י>בסי׳

1,1



לג•אדהם?ןי9קול.ז
שמצאזוזהו•מעלישרחקולזהדהיינול'מבומהמ'
ביפשעווהספסוקעלכמאחריטכביכולפוןעלי

רחקוכידהיינוהריתוקוגעתלרתקכתלהסשנתתי
דאי׳לומרישו&ד{הכתתהססלקתילאמעלי

מעלוכתיבחס׳־ךשמיסעדגדולכיכתיבכגמרא
:עיד:השמיםמעלהואמאהבהכאןומשנישמיס

ריזיקוכי.וזהוהשמיםמעלהיאלשמהכאןתירוץ

ע"♦'והואלגאוהרקלשמהעושהשאיןדייקאמעלי
רחוקשהילךדייקאאתריההבלאתריוילכוממש

שמיסלבסהכלשפושהשאומרדהיינותמהכל
שמתחלה'א״ולעיניהגדולהרעהשגורסבמהויהבלו

;שמיסלפסלא■ ־פי״גס־שנעשה־יקרהלפעמיםדהכהיאמר-^
7בעינישובלאאשרהרעתמעשה

כמו׳
הבגדיםתיקוןאוהקארשיןישתוק.תיקוןמתחילתו
ומתנועבירהשאיש.ריהטאגראהולפוסשבזמנינו

■כמחרישהתהופל-הדוראחרתעודיעשה׳יכןיראה

זמניםזמןלאתראךגדולהעבירהשאינובשבילע״ז
לאיןגלולותרעותכמתתזה:נמשכולחתולאחר

נעשהשכבר'א״אוזהההואהדברלתקןורוציםק
אתרימלכווזהושלטוןנעשהדברעלוהרגלכטבע
ואי־לתקןרוציסמופלגזמןאחרלייקאאחריההבל
אמרוולאבהב׳לסנשאריםויתבלוולכךלתקןאפשר
שהלכואפי'הלוא'כ#רחמדהבכל"ופי׳־ה׳איה
ג"?אומ׳דיסוהאהקבלאחרי

אפי'טפלה'איהי
׳לאשאלוהו:בלשוןאותנולא-אמרו-כמעלהבטפילה

ול״נ:נו'היינותשיעבדיסובליניאנועדייןהעלנו
אתם.למה.תס1אשאלודאס

עוישיס
הנ״־לבשחוקכן

נוהגיואני"יכמנהגועולםלומרישיבאמרינוובבגדים

ובעושרבכבידשתייצאלמעןולתפארתלכבודעושה
שבתלכבודעושהשאנילאמריעיבולא

'ויום
שוב

ה׳איהאמרו׳-ולאוזהו
'

׳מכויןשאפיכלומר

שתיםלשם

הרתמי׳שירחסה׳איהאמרוולאלומדישאו
לות׳להםאנשאואיכליימרעלינו

מרחמיםאינםשהםטוןה'האי
ארןכל'המוליךעצמםעל

שגזרי•ארץבגמראנלא־תאבהעבראשר-לא
עלית

דבריו:של־ג*כלאזורלב״יהממיתראשיאל־זהגס
לומרלוהיהעכ״יקשהזהעלאךהכלב״החקוס
בפרשהכתו■הדברזהאחרלאתרלהיינותנ״׳לפסדר
מדברת■היתהלהשכינהמוכתיהיהוממילאויקהל
רש״י׳תפרשלנךהדברבזהיתירהתעלהתה?אל׳י׳כ

בלשון.•ובעלהתרה:בלשוןדווקאע״שדהתנסא:ז׳
־׳דזהמוסרואיטהותריאינוחלפוואסדווקאהפרה

בלשק,זתדווקאנובא•עיחקוסבכלתשמער,דבר
מוכחהיהלאכןכנ״לאסרלאתרכתיבהויאיכ׳/וא׳

אלאתשהשלגחנומתיךמדברתהיתהשהשכינה
■עכשיומשא״כהנ׳־׳לאחרכדברלהורותדבאה*א

דבראיזהוהקדישךהאקשהברישאלאמרלכתיב
■תההישהשכינה*ודאי־אלאתקוסשלדברוקודס

תשא׳׳כסכנ״לדווקאכאן//יפישושפירהכלמדברת
ש״מכ׳//אהלאתרמיכחתדכתיביהיהויקהלבה'
-לאת׳לשוןשפיר]שייךה׳//בהקוסשלדבריוזהשאין

אי.דבשלמאלכסלאתרשסליפרשיילכך[אה"כ
לשקשפירשייךמקיםשלדבריוזהשאיןאמי־יכן
שזה.דבריואתרינןאיאבלכש־ש״יאח״בלאמי

לאתרלשוןשייךלאתשהשלגרונותתיךתקיסשל
עליהםהוסיףכאןלפרשרש״ירצהלאולכךאת״כ

*לאחר.תח״כתדכחיבהוספהזהדאין.
מוצאיה'אתתשהויכתובמסע'לפרשה

ואלהה׳פיעללמטעיהס
מהסךלחההמפרשיםמקשיןלמוצאיהםמסעיהס

מקשהיקןכלוובעלכסלשהואוגסהסדרנפ׳יב
למכתבלמהמקשיןועודע״סה׳כתיבלאלתה

למכתבבעי.במקוםהחניותרקהמסעות
נצחיותהתורה'היאשהרירתזדרךוגלע״ד

שתותהסהללו•שהמסעותמשחתוע״פברית
הנשת'נסיעתזהובדרךנוראיםהעליוניםועולמות
-דרךלמטהברדתהוא״בחורתהופןגבוהחמקוס

ליזהרמאודצריך׳וא*כתכולסנכללתהללומסעות
לאשסדרךמעה"!בנסיעתה.כיבשמירתה
לחקוסלמוצאיהםתסעיהסואלהוזהוחסמכב
הכלכיה׳ע״סכתיבלאבס״בולכךנשמתומחצב
יהו׳נכץכיהיטיבודוקשמיסמירח׳חוץשמיסבידי

ליעקבביתה׳דברשתעומסעיהפטרת



אריהמסעיקול
להםגסשיתנו

י
לתורהצריכיןוא׳י׳כיאיןכבוד
תורה:איןוזהוולכבודה

מכתיב,כזישעיהוקיללקללותי״חיאמר1א
בעליומשענהמשעןכלמירושליםוהסיר

דרושלסיונמצאבגמראכדאית׳משנהובעלימקרא
בחי׳ע*יהכלאלוממשלותי״חמינישכלהגמרא
מהםשנטלהישראלשלגאוחןמפניוזהוהתורה
התורהע״יישראלבידשהיהמהלאו״הונתנה
בהסישראלהתלבקיסולכךתורהבלילאו״הנתנה

ושריהמלכותהכלומרמלכהוזהומהםשיקבלו
אךבריחיהאיבדולכךבגויסהכלשרחתסדהיינו
ולמהמהםהסירםשהקב״הה׳והסירהלאקשה
תצאלאמאתוכתיבהלאי״תמלפניוזאתתצא

התור׳שע״יממשלותמיניכלמהםנטלואיךהרעה
אותיהלואיבמדרשוכדאי׳תורהאיןאמרולכן
להםבחרובעצמםנתצאהסשמרותורתיואתעזבו
הגסמדהכנגדבמדהונענשיםהתורהכבודלעזוב
ניבבוראע״דנביאיםנקראיםוהסמוכיחיםשיש

יכוליןאינןכלומרכו'חזוןמצאולאע'׳כשפתיים
קשותלשוןחזוןכיקשותאותםולהוכיחלדבר

כלומרמצאולאוזהוליהיגדקשהחזותוהסימן
בבה״מ:ורגליוידיומצאלאע״דיכוליםאינם
מטיכייוחנןרביס״אדחגיגהבגמרא**יתא

למשפטאליכםוקרבתיבכיקראלהאי
ובנשבעיםובמנאפיםבמכשפיםממהרעדוהייתי
גרומטיויתוםאלמנהשכירשכרובעושקילשקר
לדונומקרבושרבועבדצבאותה׳אמריראניולא

ששקללנואויאר״ילוישתקנהלהעידווממהר
שכר,שכירעושקיכחמורו׳פרש״יקלותעלינוככתוב

מקרנוהואמילפניקשהאחדזמגאפיסכמכשפים
־והמהקשהפי׳קבאמתלומרואיןהדייןהואהלא

דנותיכףכיממתיןשאינופי׳אסמקרבולשון
שנקראהואשהמדהזעידבסיפאכתוממהריאתר
מתהרלמהקשה,ב,זכורן(תאריךאפיסארך

לצדעיכוביהיהשלאידועהמהרש״אופי׳להעידו
שלונשמתויחתוםאדםכלבידהריועודהעדות
בעימה,גנזכריםבגמראעדיםוכמהמעידואדם

קשקלתה,נוהכתובששקללנואוישקמרבזה>־׳/
באתת

שבאותוהניצוצותלחקןכליוהכללישובאדםעליה
שצעקובמצריםכתומעליםשאינםדיילאמקום
אלאדגיםבהשאיןכמצולהועשאהוותיקונולה׳
תאמרוושמאנצוציסומורידיןמקלקליםגס
ותבאואמרלכןמלמעלהבח״לסיועלגושאין

וקלקלת'רעדברשולטאינוושםארציאתותטמאו
ושמאאלהכלגרמתםשאתםהריבמעשיכםאתם

והואשסאלהיסהואלארץבחוץהשולטששםתאתרו
כנגדולעמודאפשרואיובדיןבצרותאניותמידדין
אפשרשאיכלומרגויאלקיסההיחיראמרלכן

אתסיכוליסאבלהדיןלרחמיסלהפוךמתידתלאומות
זעתילרחמיםדיןשהואמאלהיסולהחליף(רלהמי
אתלוךעליג'שפוכהבחמתיועילבלאכבודיהמיר

דבריםפרשה

היורשומותדורשיעפ״יבידופשעיעולבשקו¬
והנגלותעלנקודרעיעפ״יאומרים׳
נשקלוזהוהירדןאתמשעברוהנסתרותעלשנענשו

אתלתקןומכיריודעשאינוהערבותמכחכו׳
הזה:כוחיהכשילדייקאצואריעלעלווזהווולהו
הצדיקיםכלנלקחוזהשמכתה׳אביריכלסלה

הערבים;שהםמחנו

משכנו׳מכלציוןשערי,האיהבעפ״יהגמראעה״י
יאהבלתהקשהבהלכה.:המצויניםשעריםיעקב
דהשערי׳ידועאך•בעצמהס׳המצויניןמציוןיותר
קידמתחטאושיראתכלכידועהיראההסהס

גדוליםולגבישפליםבאנשיםזהורקלחכמתו
וזהועשיחסאצלוכ״שבעז״הבושההואומיוחסי*

שהםשהבריאיםמפניכארץשנדרסץדייקאבארץ
הייטהבריחיםכילאו״השנתנהזהגאזההכבוד

;
ליראהמלכנוסשיבריחזהגאוההכבודהרדיפת
בגמראואיתאהשעריםשהןהיראהע״יונסגור
מתדבקי׳והסלאו״השנהנהישראלשלגאוחןמפני
להםבחרוקכיוכבודשררהע״ישיקבלוכדיבהם
כדיבגויסשמקדבקיסבגזיםושריהמלכהמהו



לגאדה
לאוזהו׳כוינקהלאכיוזהולמחולכביכולבידו
לשבוע׳הואקסכו׳אבלעיןלכלבאישאהדעדיקוס
בגמראשסואיחאינקהלאהשבועהעונשבשביל

משא״׳כבשארלאלתרממנונפרעיןשואדבשבועות
י״תממנוימנעלמהתקשהלאומעתהעבירות
האבהאידנעייןהטיבהבהשפעתהתשובהדרכי
כלכישםבע׳גופי'לשקרובנשבעשםמוזכר
לאז״לאומרםע״דשקרשביעתסיפוהואהענין
וארז*לתשבעוולאתשקרוולאתכחשוולאתגנובו
שתשבעשסופהבסוטהאח״לוכןלישבעשסופו

שבוע׳וכתי"הואהנ״לכפ'הנז׳בוההחטאנמצ׳שכלל
ונפרפי'השבועהלעונששקםעדהואובזהינקהלא

דייקא.תמהרעדממהרעדוהייתיוזהולאלתרממנו
מתנונפרעשיהיההתראההואעלייטובהשהשפעת
הפסוקאמרלכןלמהוקשהדייקאותמהרלאלתר

החטאיםכלכילשקרבנשבעיסכו׳במכשפים
שאתרוזהושקרשבועתלידייביאוהנזכריםהאלה
לדונולוטובהבהשפעתמקרבושרבועבדר״י

כל.יפייסאיךכילוישתקנהכו'להעידווממהר
שבועתבשלתאקשהאך•קצתנ״גכו':הנמצא

עושקישהןבקלותלמהאךלוראויכןאמרשוא
נו*;ששקללנואויאר״יולזהכןיהיהשכירשכר

•זהלידייבואשמזהכחמורותקלות

ברכיהבר׳ר׳אילעאיאמרט׳פ׳כסוטהאיתא
זהנוחיןואיןאחתבעירהדריןת״השני

שמהלניסבנאמרגולהואחדמתאחדבהלכהלזה
דעתואיןדעתבבלירעהואתירצחאשררוצח
ופירשדעת:מבליעמינדמושנאמרתורהאלא
גולהואחדבשיגגשהרגוחבירוע״ימתאהדרש״י
סימןוגלותלמיתהס־מןמיתהוא״כמקלטלעריע״י

ברש״יתמוהוהוא׳0גולהואחדמתשאחדלגלות

להיו׳דעתלהםהיהשלאדעתבבליעלפירש״יעוד
יפאוסעתינדמומזהזהולמדיןזהאתזהמלתדין
והואפירש״יעכ״לכו׳אלהיךתורתותשכחדקרא
היהשלאדעתמבליהפירושבזהרש״יבעימהתמוה

נו׳נדמובפירושובעימהוגםכללדעתלהם
הגמראפשיטותנגדמאדצכחורהט׳לקראוסיפא

שאהל

•.*־

דבריםקול
עפ״יוגלפע״דכחמורותקלותשוקליהיהבאמת

אלה׳נקמותאלכסוקעלז״להריב״שהרבמאמר
משפיעשהמקוםזהסברהרשענמצאהופיענקמו׳

ותקרבואוהבושהקב״הבשבילהואכדרךשלאלו
ע״דהואבאמתלוקרובבעוה״בלויהיהוכןאצלו

וזהוכו'כתרגומולהאבידופניואללשונאיוותשלם
שאניבעיניכםשתראולמשפטאליכםוקרבתי

קשהרךלמשפטשהואתדעואבלאליכםמתקרב

בזההתשובהמדרכיהמונעהואיהיהבזהמלא
בעיריתברךכדאיתאדרכוכןולאטובעליושמשפיע
יומתעדיםשלשהאועדיםשניםעפ״יע״פגבוריס

דאיתאז״להואופי׳אחדעדעפ״ייומתלאהתת

לנבוא׳שאלוכו׳ענשומהחוטאלחכמהשאלו
התראהל'ועדיםתשובהיעשהא״ללהקב״השאלו
עדיםשניםעפ״יכו׳וזהוהאישבנוהעידהעדכמו

בזמןשלפהעפ״יאוקייסבהמ״קשאיןבזמן
התורהכדעתקרבןלהביאשיוכלוקייםשבהת״ק

שאתרהקב״השהואאחדעדעפ״ייומתלאאבל
שיעשהודעתורצונוכביכולכןאסתשובהיעשה

דרכיממנומונעהואבהשפעתוהנ״לולפיהשובה
א׳עדיקוםלאהנ״לבספרשםאיתאאךהתשובה

עץלכלבגמראודרשינןחטאתולכלעוןלכלבאיש
כן.למהלשבועההואקםאבלקסאינוחטאתולכל
פ׳יקרובכלישופטיםבפ'שםטעםנתןוהנה
ינקהלאכתיבלאשבתורההעבירותבכלכייתרו
נזדעזעהעולםשכלרז״לועפ״ישואבשבועתכ״א

דברשלטעמוכו׳תשאלאהקב״השאמרבשעה
משא״נהעולםומכלממנונפרעיןשואשבשבועת

לאכיהעולםכלנזדעזעוא"כ.בדיןעבירותבשאר
י״תבשמותלויןהעולמותכלכיהגבההלשוןתשא

כלבודאיהאילןלמגביהודומהי״תחתנוונבראו
נוגעא״כע''ינגבהיסממנוהמסתעפיםהענפים
ניתןלאזהכיינקהלאכינאמרולכךבכולםהפגם

בינומשא״כהמקוםשבינו־לביןבדברכ'׳אלתחילה
וגרסהקדושהאילןבגוףשנגעזהכןואסלחבירו
מטהדריעםמעלהדריהענפיםלכללרעניית

איןולכןהנמצאיםכללפייסשיוכלהסאיפהואיה
א.ט



יאדה
הנביאליתרשבאונלפע״דג׳דורדהיינותולידאשר

ונושנתסבניסובניבניסתילידכיבתורהע״זת״ש
צדאיתאר!׳ונושנתסעלפרושיסב׳ליתרישוהנה

תהרהשהוא'ונושנתסכמניןעדהקב״השימתין
כו׳בניסתולידכיאףכךופירושועלמאדתארי

ואה'׳צלכסאמתיןונישנהסזעלפסלועשיתם
כגמראדאיהאכפשוטולומרישאוכו'אבודח״ו

בסלמאואקרינהויוסמסדהתענה[נ״ג]אהאי
התענההדרמפיךימושולא
ארבעיםההכנהזרעךהדרומפיואקרינהויוסה׳
ל,;שובאמרזרעךזרעוהפיואקרינהומס

כןלי//ושלהאכסכיאעלממזרתדהתורהצריכנא
הטיהאהלי־גיומכעיסיןדורותג'עדאסח״ולהיפוך
הויג׳:מכיןדוכתאדבכלאתריהםמחזרת
ועשית׳ונו'תולידניוז״פטבענעשהוהרגלחזקה
ובניבניסעדכןויותשךתתחילואתסכלומרפסל
הדברנתיישןכברבודאיכלומרונושנתסבניס
לכךשלהאכסניאעלמחזרתוהטומאהכסאצלי

במשמעו׳אי!זהלפיוהנהתאנדוןאבודכיהעדותי
היהכאןוהנה:כנ״לונושנתסכתניןטהרה
ואיתאה'דברשמעהנביאשאמרקושיאמקוס

אץאלהיסקראלילהקראולחשךובמדרשבגמרא
והקשההרעהעלשמומיחדהקב״השאיןכאןכתיב
באומרו'הרעהעלהקב׳השלשמויחדאיךפזהכלי
ומבניךאשרהנביאלוכשאמרוכו׳באיסימיסהנה

הזמן'צושהרהיבדהיינויצאו,ממעיךאשרתוליד
בניסובניבניסתולידכיכתורהשכתובשתהדהיינו

משמעיוהיהתינוהתחלהיהיהונישנתס
שחה

ומשנתםשמניןחזקיהוהיהסנררקאיןשעבר
שימחולמרטכביכולגדולחסדוזהוממנויתחיל

ויאמר'ולכךהנהעדזרהעבודהשעבדומה
מפניהבנתישלאדברתאשרה׳דברטובחזקיהו

עלשתוויחדתדייקאה׳דברשמעאומראתהתה
תילידאשרומבניךשאמרתעכשיואבלהרןניד
תולי׳ונושגת׳ח״ככ־יתחילתמנידהיינויצאוואשר
דברישמעדייקאדברתאשרה׳דברמאודטוב

היהכ!ה׳דברדברתויפהטובבאתתהואכיה׳
נביאותעניןלוהסמיךלכךכתשובתוחזקיהוסברת

נהמו

ואתחנןקול
שמוכחפי׳המהרש״אכפיחורהאלאאיןדעתשאמר
ט׳דעתמבליכתיבבשגגהבמקוםלשוןמשינוי
אמרהגמראעללעילמאמריניעפ״ינלעי׳׳דוהנה
החברי׳כ,א'''מיתית'או׳דאיובכחברתבראהורבא

חוששאינוע״ילמודויתקןפחבירוציסרשאינם
להתגלגלאובעוה״בלהשתלםבהכרחחבירובמיתת
הואומיתתהיאמימפיסמאןלרש״יקשהוהנה

לזהזהןנותאיןששניהםכיוןגולה
אפשראידהאונלפע״דלזהזההלשוןכתשתעות

אלאלזהזהנותץאיןכאחדלומר.ששניהםלצמצם
ל־מודלתקןשלאתחלהמהשבהיהאחדודחי
מזידוהואכדלקמןבמיסת,הביתרוצהוא״כחבית
שוגגהוימקוםמכלכןג״כמחשבהואשהב׳ואף

שאותרזאתלו•גרסהראשוןכיבמחשבתוואניס
אלהפניםכמיסוע״דכתוהו:אעשהאניגסבלבו
ועונשגלותהואועונשושוגגהואזהולפי:כניס

שלהלשוןמשמעיתאפשרוזהמיתההואהראשין
התקןשלאשימיתבמחשבהשרוצהעתידלשוןירצה
זהלמיתהסימןמיתהפירש״יודוקחביתלימוד

שהואסימןוגלותהתזידהראשוןהואודאישמת
:כו׳אתדלפונדקמזמנןע׳/והואושיגגהב*

ב׳כפללילמהקשהאחדנחמוהפטרת
ג׳ליהתבעיאאלהיכ׳אמר

מהה׳ירושליםלבעלמ״שד׳ליהמבעיאהוי״ה
לעמודאפשראידיליהגביקב״האיח״וכפלייםוה
מאיליהתבעיאכפלקשההאלשוךפירושלפיוגס

לתשובתיתלואיסועמיפסוקעפ״יונלפע״דכפליים
׳מגיל׳מסייה׳אליךינשיב׳שבוהשיבנופסוקועפ״י
תסייענואתההשיבנוי״׳תאליובאמרינוקינות

שובולהיפוךאותרהקב״האךאליךמשובמלמעלה
ספרי׳בלאדןחרוק־בשלוחכתיבלעילוהנהאלי:
ע״שכי'הראהלאאשרדברהיהלאלחזקיהוומנחה
הנהצבאותה׳דברשמעחזקיהואלישעיהוויאמר
אשרומבניךכו׳בביתךאשרכלונישאבאיםימים
בהיכלסריסיםוהיויקחוממךיצאואשרקיליד
ברת7אשרה׳דברטוביחזקיהוויאתרבבלהמלך
ומבניךפז׳הכליוכתבנו׳שלוםכיויאמר
מאותןיצאואשרוהטונהמיותרתולידאשרט׳



לד•אריה
יאן!רעמיוזהועמישאססויאמריודהמד״הד

לכןלע*הולאכןתאמרלצדיקי׳מ״שקשהאלהיכ׳אך
שנקרהי׳הלומדיסדהיינוירושלי׳נבעללבר.:אמר
צבאהחלאהכידייקאאליהוקראוס7סבכללב

עצוםלנויוהצעירלאלן!יהיההקטןנפסוקלאי׳
האקשהזכואחישנהואיתאחידשנהבעתהה׳אני

והיהע״דכיונתסואפשרבעתהקולסכתיבבפסוק
צדיקיםשיהיודהייטהיםכחולישראלבנימספר

מהמספריהיהואחדאחדכלשקוליםשיהיונךכל
לולבןאיןבגמראואיתאשמעתיכןמספרלאין
שישדהיינוונלע״דשבגיףהנשמותכלשיכלועדגא

לעולםטמאותנשמותתוצאותשממנובליעלהדס
נשארושלאהמותשיבולעהזמןהאמיתיאווכשיוכלו

וכוונתכיונתסשזהוואפשרהבליעלרכעי׳במףעוד
שבישר׳הקטןאפילודהיינולאלןיהיההקטןהפסוק
דהיינועטםילגיהי׳שקולוהצעירכאלףשקיכיהיה
בתשייבהיתחזקשבישראלשהקטןהתכסמזהירשאני

בעתהה׳אניואזלאלן*שקולשיהיהעדומעש״ט
נשמו'שיכלועדדהיינוהאמיתיבעתאחישנ׳דהיינו

שיהיהאחישנההאמיתיהעתהואהבליעלשבנוף
יצאוממשקטןיהיההקטןאסמשא״כמקודם
ויומשךהזמןיתגלגלווהראשוניםלאטלאטהנשמות
אחישנקבעתהאזלאלףיהיהאפי׳הקטןאסמשא״כ
בעתהאמרוזהומקודסהאמיתיהעתשיהיהאקדים
ממשבעתהזכולאאחישנהבעתהדהיינואחישנה

טדהישיכלועדלומרישאו:הרשעיםשיכלועד
פורעניו*אחרפורעניותואובדי׳שיקבלוכליםשיהיו
עלכךכל.נענשיםיהיוכשהרשעיסשיראהחיוא״כ

להעולהכללוכנ״ללאלףהקטןיהיהעיונותיהס
בזוהרכדאיתאונרשעיםצנדיקיסוהםישזמנים
.גאולותחיניב׳שישבעניו

הארץולעמילצדיקים
שיעבודאלאלעה״בהע־ה״ואיןביןדמסטרייהווז״ל

לצדיקידווקאלמהלעילקשהלעניןונחזורמלכיות
יכיצביאהמלאהכיאמרלכןינחם

כברהצלם
ע״פיעוונהנרצהכבקכיי:זמןנשלם

הללוכשטסחטאיכםיהיואסמאמרינו
כפליםה'מידלקההכינרצהכיוזהושסדורות

בדקדוקי,.כט

ואתחנןקוד•
דעלכתקר׳וכש״םדהניידועקסברהילוח׳לח■נחמו
לשיןאומריםדברוהתכיפיתהמהירותועלהזירוז

תולידכיהנביאוזש״לולמהרלזרזכדיכפל
ונושנת׳כדאי',ופיהמדברמתחיל.מדורוכו׳בניס

אשרומבניךשאמרתיומהשנהתתנ׳׳בבגמרא
שיתיישןאמיתיאפשרהב׳,פישג*כדהיינותוליד
פרושיםב׳וא״בתיכףמהריתקייםאח״כאבל

תתנ״ביתחילושממךסברתכםכתוולאאתיתיס
עלוהתנחמותהרוכלומרנחמונחתולנך,שנה

עדייןתתשיךכלומראלהיכסיאתרעמיעוונותיכם
ינחו.והשראשרחתרתיולכךיאמראלהיכסשעתי
דברווזהותמךדורותתג׳יותרימתינושלאתוליד

דבראמרתנמהא׳׳׳כוא״ללשובשימהרוכו׳להיינו
צבאיהמלאהכיאמרלכןהרעהעלשמוויחלת,ה

ישראלארןחרבהלאאיתאפ׳^חדףבגיט־ןדשם

עדמירבעסחשיבוקאע״זב״דשבעהשעבדו,עד
סנחרבידיעליחזקיהזבימישגלהאצהבןהישע

וזהוע״זב׳׳׳דשבעהשעבדוסאתסנשלםכברא״כ
סאתסשנתמלאזמנהנשלםשכברצבאההלאהכי

וזההתוס׳תירו!עלהנ״לגמראעלכתאהריצו

לשובכדיזמןעודלכםשהרחיבשאמרתידברה׳
אתהתהאך.קשהה׳דייקאדברשמעהתרתיושפיר

צרין־הלאחטאעזיבתרקדהייצוצחמורקאותר.

עווטתינוצגדגדוליםבסיגופיםעווצותיצומירוק.

החטאבעזיבתעכשיודהיינועוונהנרצהכילכןאמר

לכןולמהלרצוןדהיינולזכותמעוןיתהפךבלבד
חטאותיהבכלאפילוכפליס,המידלקחהכיאתר

ותלתנחתואומראנילכךהחטאאתעזבושלאאך
הזהפןעלג״כשנדברהב׳באופןיתורץכפליס

כשתתניזמודהיינונהמונלע״דובאופןאחריתורץ:

אפילואלהיכסיהמרדייקאעמינחמומעשיכםעל

עושה׳אדםלפעמיכייאמראואלהיכסוזהומד׳׳הד

בפניםאותאהבהולארעתועלומתנחםתשובה

נחמונחתווטובי׳שבהסלצדיקיםאתרולכךההרות
כיעודבתשוב׳ניזמושאת•'מתנחמיםהנחתועלכלו׳

שלאהתשובהעלתשובהלעשותצריךפעמים׳3.
דייקאעתישהןכןצחותןאומראניכהוגןולמיהיתה

שאפלואלהיכסיאתרעמיאמרלכןלמהכךוכל



אדהדנדםקוד
ככלוזהודייקאומלייסל׳הריעונשיםב׳עוד

השבהלעניןוכןהשגגותבצירוףדייר,אחנזאוסיה

מצרפההקביהעבירותבשאראףבתצנהדהנה
ומחשבתעשהאצות-היאדתשובהוידועלמעשה
ומןזכיותב׳הרילמעשהמצרפהג״כהתשובה
לומרישאוד׳הריזכיותנעשוג״כעצמןהזדונות

דהיינועונהנרצהכיוזהוד׳נעשוהשגגותמן
:ודו׳י׳ר,מאהבה

אתאביניע״דדייקאבמדברבמדברקוראקול
דפותאבדיבורההק׳בזוהרכדאיתאבמדברי

ותןהפניותמןהזהרובדיבורומתיחדקוראכשהקול
ע״דדייקאה׳דרךפנווזהווזריתרעותהתחשבות

בערבהישרוכו׳ילכוצדיקיםד׳דרכיישריסכי
הע׳לאותןמישריםג״כשתהיולאלהינומסילה
מסילההפחותלכלג״כלהסהשיהלערבהשדות־ס

עתהעדבהדרכושלאהצליכ׳דרךסלולהשאינהאף
אתרלזהאךבתהדקשבילמסילההואאצלסאסכי
ישתוושכולםידועהאלשוךודרךינשאגיאכל

לומרישראלמסתעתידהבילקו׳ע״םדחי׳ולסע׳׳ד
שקלקלתיתקומותרואההרינירבש״עהקב״הלפני

להאומרבגיאדרכךראישנאמרמהםובושניבהם
ופשוטינשאגיאכלשנאמרמעבירםהריניהקב״ה
ע״זמעמידיםשהיויכז׳דרכךראיעל>שי׳שהוא

ומענהתלםבכלמעמידי׳ג״כהיוהלאעז״קבגאות
חזיוןגיאמשאעלכתאתרינוונלפע׳דבגיאות׳׳ש
היאלדורותשהוצרכהדנבואההרוחגסיעלדקאי

הכלותנהגךדרכךראיוזהווהנבראיםהתורהבכל
אנירואהאומרתכ״יעתידהוזהולבבוגודלבגאוה
אן־לתקןבושניובאמתבהםשהנהגתיותקומו׳דרכי
לבבוגודלבגאוההימיםכלשדרכולמיעליקשה

על♦המניעותוזההאחרוןקצהעדלהרחיקדצריך
ואומרהבאותלטובותלבואאפשרואיקשה

בידהבחירההלאקשהאךמעבירםהריניהקב״ה
ע״דינשאגיאכלאמרלכןשמיסבידיולאהאדם

הרגמשלועפ״י•גאוןשברלפניוע״דה׳נקמותאל
מעבירםהריניוז״שהופיענקמותאלעלהריב״ש

לויהיהכיואחאותוואגביהשאנשאהאופןבזהי
בהשגת•לוהיתהשזסויכירגדולהנעילה

גמורה

משא״כשגגיתנעשהעון7מדדהיינוגמור'בדקדוק
קשהדנרצהכיוזהומזידנעשהשוגגשכלת״חגבי
ג״כאנו.לתשובההלומדיםמזחאתהלתה

נרצהכילכ׳-׳אזמנינוויושלםתשובהגעשה
ע״הגביהלאקשהזכיותמעיןנעשהשתשובתם
לכןזכיותנעשוידונותמאהבהכשיעשה

חטאותי׳בכלכפלייםה׳מידלקחהכידמילאאמר
בכלוזהועוונותד׳נעשושגגויזד׳דייקאכפליים

פעמי׳ד׳ג״כותשובתופעמיםד׳ונענשחטאותיה
קשהאךאחדעוןנעשהשגגותמד׳ע״המשא׳י׳כ

חח׳פעםונעשהחייביםאנותהאצלינוכןהדיןאס
כלומרבמדברקוראקולאתרלכןיותרוטובתשובה
ואיןלכסקוריןכןמדברשהואישובשאיןבמקום
תעשולחולמהתזידיןואתםפנולכסוקוריןעונה

[קצתגליוןנשארהפסוק]יותרולבארכדבריהם
ונו'כפלייםה׳מידלקתהכיע״סלומרישאו

שתוכלכפלייםהיינועקידהבעלת״שע״ד
דהיתאחטאותיהבכלרקאינועכ״זאבללסבול

ומתרפאלוקהמלקיותב׳שנתחייבמיכגמרא
מלקההקב״ההיהאסנתיהכיוכןולוקהוחוזר
תניחלכךלסבולאפשראיחחדבפעםס״ואותנו

כפליםלקחהכיוזהילחברתהנרהביןמעטהרוחה

חטאותיהבכלרקאיטעכ״זאבלפעירסוד'ג'
ואיןהכיתנומדעהפירוששזהואפשרחייביםעהיו
לינראהעודכי׳והנהתרפאלעתכי׳מרפאלנו

לשארע״זביןשישהחילוקדהנהדייקאכפליים
מחשבהמצרףהקב^׳האיןעבירותשבשארעבירות
ישר׳בלבםביתתפושדכ׳לתעןבע״זתשא״כלמעשה

הואהעונשח״בלמעשההקנ״המצרפההתחשב׳רעה
תשא״כזכיותנעשהתאהבהלתשובהוידועכפל

דתקשההק׳־ךבאלשואיתא•שגגותנעשהמיראה
היאהתשובהכא׳כו׳קשהמלךעליהםיעמידאס

ועייןבאלש*העתידותהטזביתכליזכוואיךמיראה

אח״כ.ותירץותשגגנעשהשתיראההריישעיהוגפ׳
יכדיהתגליתבתחנתמשיחחבליזהבשביליהיה

עבירותשחרנגדבע״זח״נמאהבהתשובהשיעשו
פעמיםד׳דייקאכפלייםוהואב׳פעמיםהסב׳

מאהבהשיעשוהשגגותמןנאת׳'כעונשיםב'כתתלה



להאריהעקבקול
והרךהירארש*יפי׳ע״פהקותיךכפייסעלה|

גזלשהואדייקאשבידויועבירותהיראלבב
אללבבנונשאפסוקעלדמעההלהספירושוע״פ
אספי׳ע״פתמידוחותתיךנגדיבשמי׳אלאלכפייס
נמשלהישראלאסכסףסירתעליהנבנההיאהומה
כןאחדכותלנעשההרבהשמאבניסלחומה
וזהובכסשולטרקמןאיןאןאחדותלהסיהיה

להירראויסשתהיודייקאנגדיתמידנגדיוחומתיך
הנ״לוזהוגולעוןתמידע״ימתעדיםהסכחומה
יעלההישכתובנחוהמבולדורכמוגלותךסיבת

ישאונו'כפייסנקינע״לפז׳יקוםומיה׳בהר

כמפורשלבעלהזרעוהוצאתקריאעוןדקאילומר
דזניחאןלאכללאכללרעיגירךלאוז״לבזוהר
כפייםנקיכו׳ה'בהריעלהחינחיוזהובידיו
עלוזהכנודעעבירההרהורילוהיהבלאלבבונר
בידנעשקותהנפשות"זע•כיחקותיךכפייםעון

ויכלוהנשמותשיצאווא׳׳׳אטיפהכלע*יהקליפות
ה"אניפסוקעלצמאתרונוהבליעלהאדסמגוף

וכו׳:אחישנהבעתה
הגת׳עפ״יהענני׳הסכפייםעללומרישועוד

וד״להיהבערלתוחושךהראשוןאדס
הסחיהארץמןיעלהואדע״פהראב״די׳'פעוהוא
אמן:ב׳י׳בישועהתהיהזהוכשיכלההאדיםה!

ולחםכפשוסולאכולאופרושיםב׳הואללחום
לבבךורסושבעת׳ואכלתוכתיעבידרב

מיתושע״זנצחיותתשובהיהיואלהיךה׳אתושכחת

תשובהיהי׳מצותעלחלהחהלשוןהואואס•קדמך
אתתכיןביןוזהומידלתצוהשיכניסמנדינצחיות

לפניךאשר

אליעזררביאר״הפרקראהפרשה
ולךה׳כתיבירמי

בתחלהכמעשהולאישתשלםאתהכיוכתיבהחסד
האומקשי!החסדה׳לךולבסוףתשלםאההכי

פירושיםג׳לומרדיש׳דובלהנתיבלהיפוךבקרח

לכאורהשיהיהאיךהפירושיםולכלזהמקרהעל
דקשהלומרישטמידיהגמראמקשההיה'לא
לאישתשלסאתהכיהקב״הלגבילומרשייןאיך

ואשלםהקדימנימיהלאהשלוחיןזמןדרךכו׳שהוק
בלום

לבבורוסיוכנעואזתדהבתדהכנגדונענשגמורה;
למישירהעקובוהיהישפלווגבעההרוכלוממילא
שבעאיןכילישראלענייתי׳יאיע״שכו׳והרכסים
שלאדםלבושתשברוהשמותהדלותכמוחוסר
כיה׳כבודונגלהואזוכו׳אנשיםחסושחוזהו

אחדותלושיהיהיחדיובשיכלוראודכזאתאשכין
גאוותומרובתקודםלושהיהכתונאאדםכלעס

:כו׳פיכי

טובבקהלתאיתאדלעילמאמרעל'רוש2
כעסעובמשחוקכעס

פניסברועכילרשעהמשחקתמשעההצדיקיםעל
:ודו״קלבייטיב

נ״ג]הבשרכלאקראמהואמרקראאומר*7רן
אלקינוודברציץנבלחציריבש[באמצע•

'פ7עודא*תהיוקדושיםמאמרינוע״דלעולםקוס
ודברוזהוכדבריךסלחתיהואשרףקשהעםכי

לשוןוכןודאיקדושיםשתהיולעולםיקוםאלהיט
:כללוהואודאיההיוקדושיםהקדושהזוהר

ה׳עימיציוןותאמרעקבהפטרת
כסיסעלהןט'1

חומותב׳ושהןל׳גתמידנגדיזחותתיךחקותיך
וע״דתמידאותומנגדיםהסוהשינייםהשפתיס

כןגסוהוארמיהלשוןלךיוסיףותהלךיתןמה
כןגסותזביריןהלשוןבבריתלבעלהזרעהוצאת
בלסבראשובצעםע״דכפייםעלעוונך:תמיד
שניתב׳לוישגזל׳אוכלאסוהלהבומשל
הגזלאדסלחבירוביןוא׳למקוםאדםי|3א׳

עפ״ילחביתאדםוביןלמקוםאדםביןהואעצמו
ונעילהעבילהמועילשאיןע״ארע״גזוהר

נמצאהידיסאתומטמאשחוזרגזלבידוישאס
נחפשהוזהולבטלהוברכהידיםנטילתבלאאוכל

כפיסאללבבינונשא.ונשובהונחקורהדרכינו

הדרטסנראהמתחלהלשובנרצהאסכל־תרני'
גזלדהייניכפיסאללבבטונשאובמתןבמשא

בשתיםאלאלואח״בלחביתאלםביןהואשבידינו

למקוםאדםבין
פשענואנחנואבלהסדרכן־ט

חותתיךוגסהישועהזמןחקוקובזהכךכלומרינו



,אריהראהקול

תמורותדורשישנאמאיקשהנו׳ויפללפנחס
ק״אדן(בזבחיםלאיתאננלע״ד:זההקראדרשו

שהרגועדפנחסנהכהןלאחנינארביאתרב׳׳/ע
כהונתבריתאחריוולזרעולווהיתהשנאהרלזמרי
אמראשיורבואילךמכאןמשמערש״יפי'עולם

:נ״גהשבטיםביןשלוםדשסעד

ומידכהןשיהיהשברכיבברכהההוא
צריךאל׳/כשהי'כהןלהיותיכולהיה

לונתרצושלאהפשראבלבחביתי!ולחנכולהלביש
אסדחוקוהואשבטנשיאשהרגבשבילישראלכל

הפעוטולייתברךמאמרונגדיהיואיךצוההקב״ה
שהטיחעלנענששיהושעדאיתח7ע״לפיני־אה

מעל׳כלפידברי׳הטיחנתימענ׳וס־-חםדברי׳כלפי
גסואפשרקונופצילותעסשעשהויפללדכתיב

ואפשרכהןתיכן(נעשהלאזהעונשדמחמתכן
הואשהקב״הרקנתרצולאכןגסהסזהמטעס
הוקשהקעכשיו•שאי!תהכהןכךאחרשיהיהברכו
וישהכיעבודנמיפנחס־הריגמראשסמקשהמאי
דבאמתדאמרמאןלאידךהואדקושיתסלומר
דלמאלהקשותמנלןקשהאךכהןתיכן(נעשה

לפנחסכןגסהיהדזהדאמרמאןכאידך
;לעונש

תצאפרשה
מחנהתצאכיוז״לתצאכיכילקוט׳הובאס£רי

במחנ׳יוצאהוייוצאכשתהאאויביךעל
מכלונשמרתנלחס:אתהאויבךכנגדאויבךעל
■יאפיצונאר%באשהאדסיסתכלשלארעדבר

צבעוני!בבגדיולאמכוערתזאסיליבא׳׳״אפנויה׳ בייסיהרהרשלאכו'ונשמרתםאחרדברכו׳
ולאבךיהיהכי:רעדיבורמכלאחרדברכוי׳

טהוריהיהלאאשרלקטןפיסאיש•באחרים
תלמו׳מניןיוסלילהמקרהאלאליאיןלילהמקרה
למהכןאסמקוסמכלטהוריהיהלאאשרלומר
לתחנהמחיןאלויצאבהוהתורהדברהלילהנאמר

*

החסדזהודבאחתלומרצריךאךכויכלום
הקדיםהאדסכאילושכרלונותןהקב״השכביכול
ולפיס׳תשלסאההכיהחסדה׳ולךזהבמצותיו

אחרפירושלומרישגנידמידיהגמראמקש׳לאזה
עוונותויודזכייתיודלושהיהשקולאדסדאס
כשעושהלמעשהטובהמחשבהמצרךהקב׳-׳ההרי

ורבע״פיוזהזכיותעשריםהריקמסהמצוה
איןרעהלמחשבהעווכייזגביכןשאיןמהחסד

כו׳החסדה׳ולךג״כוזהולמעשהמצרפההקב״ה
:עשתהכאיליזכיותעשריסשעשהכמוכמעשהו

׳פיעודליתאהגמראקושיותכ/׳גלכאורה.זהולפי
שלחיללעשותכחלךנותן,תע״דלומרישגי׳

אסלךנתנוומידךהכלמתךכיוע׳ידוזכיותמצות
אךשכרשייךאיךכןאסהעושההואכביכולכן
ט׳־־החסדה׳ולךוזהוהחסדזהודבאמתלומריש

כןגסזהולפיהעושההואעצמוהאדם'כאלו
קאיהנ״לדכלונלפע״ד:ליתאהגמראקשיות
אשכרקאיהגמראקושיתאךהזהעולסאשכר
אפילוהלאהבאבעילםשכרלוישלתההבאעילס

ושפירכנ״להחסדעפ׳-׳ייהואהזהעולסשכרפל
שכרכלכלומרתפלסאתהכיבתחילהר-גתראמשני
כיהחסדה׳ולךבתחילההואהזהבעולסלושנותן
הואהבאבעולסדהיינולבסון(אךוכו׳תשלסאתה

:החסדי״יולךהכל

אשרבאדמהחללימצאכישופטיםפרשה
הדקדוקיםורבוכו׳

החסדעפ״יזנלפע״ד
כלעלמגיןהואי^לבארץהדרדצדיקלאברהם
עלוזהולארץשבחיץהצדיקכןשאיןמההעולם

:מיתתוסיבתודהיינסביבותומדדוהאדמה

שפטיםלפרשה

חמומ׳נפיר״שידורשיהזרועסרקפון*בחולי[
אומריםהיוסתומותמקראותדורשי

ויעמודכנגדהלחייםבילוחמתויקחכנגדמרוע



יאאריה־
׳בשבילכשלוחנקראהרשותמלחמתמשא״ב;בקרבי

הנ״לוספריוהגמרארש״יכוונתוזהרבי.שיקראנו
כנ״לחובהלמלחמתתדברהכתובהרשותבמלחמת

כנגדתבוארהיאזהולפינשתהכלתחיהלאכתיב אלאכבעה״בבקרבךאינושעדייןכלותראויבך
התלמודדיןברשותשתלמודלפתותךמנגדעומד
לשמהשלאאפי׳בתורהאדסיעסוקלעולסכנ״ל
הגמראמדיןנתונההרשותכירבישיקראנודהיינו

ממשמעותומוכחדייקאוכנגדללתודבלבךיתןכן
האזהתמצאהיכיקשתאךלמלחמהתצאכיהלשון

ערוסרשעונקראזקן'וכסילמלךנקראהיצה״ר
חטא'ולפתחקודםתמידנמצא'הואטענתוהמקדים

,היהנערותצ״לאלאכנגדשהואיאמרואיךרובץ
שוסבליסהסמצותולעשותללמודתשקסתסלו שילמו'להקראיו׳לפתותובאועכשיורעאוטובפני'
האמורכלעשיתכברחסהספריוז״שכנ״לרבי

ולכךכנגדהואושפירכי׳בהוחשקתדהיינובעני;
כעורהנ״גלךיוכלולאבידךניתנואלהיךשה׳סוך
ובגת׳לת״חע״הששונאיםשנחהקשהע״דמנין
תניןע״הלפניכעורהוזהוכי'ע״הכשהייתיאר״ע
לךולקחתע״הלפניתואריפתשאינהאעפ״יכו' נ״ג:כוי׳

:סנשישתילאישתהיינהכיל׳//הנפסוק פרד״צןקורהחלקיד׳שיששידוע׳
וישכרוישכסודוישנגלהבפשטחשקתשנפשו'ויש

*יעפהקדושבזוהרכמפורשהשליחותוהואבכולס
אךע״זגילגולוצריךבנשיסהיפהלךתדעילאאס כיהאלשוךוכתבמונעיםסיבותע״פא״אלפעמים
י£אךבחשקהודיכו'דייקאחפצוה׳בתורתאס אפילואלאבסודעוסקיםשאינםדישלאאדסבני

דהיינואהובההאחתוזהוה׳לומדיאתשונאיס
כו׳וילדונסתרדהיינושנואהוהאחתעלה

הרעלשוןוהדברנסתרמבעלישהתליע
פא)ע״בצ״בבדךכמוזכרכנגדסומתגאה

וס״חע׳'בסדדךבחראדבבאגמראעלדרוש
רישאדחפיקכחראגביגמרא-ההואעל[>׳׳א

התיא

יקול
יי

תצאכי
זוהמחנהתוךאליכואולאלויהמחנהזו

לךתהיהויד:שכינהמחנה
מציבוהנהשנאמרתקוסאלאידאיןלתחנהמחוץ

שומעאדסשאסאזכךעללךתהיהויתד:ידלו
מהמפניעזראלרבידאמרכו׳הגוןשאינודבר כוליישמעשאסליהדותדומותאדסשלאצבעותיו
צאתךאתוכסיתושבתבעמידה:ולאבשבתךוהיה
התי״טמ״שע״ד]נ*ג[באחתומכסהשחופרמלמד
ביוםגדוללכהןקריאירעולחעלאבותבפרקי

אותומזרזיןהזקניםכלשהרישסשמקשההכפוריס דברכלע״דשהואע״שבטהרהנשמרמאד׳סיהיה
:פטירתןקודסאדסבניכמועדרהההמרגיש במלחמתלמלחמהתצאכיתפר/הנ״לבספריעוד
ונתנואויבךכנגדאויבךעלתדברהכתובהרשות

אלהיךוה'סיךבענקהאחורכלעשיתאסכו׳
שהיאבזמןאלאליאיןתואריפתבידךניתנו
כעורהשהיאפיעלאךתניןתואריפת

תואריכתשאינהאעפ״יכהוחשקתלומרתלמוד
זוהרילאבאזוהרית^מרשלאלאשהלךולקחת :ענ״לאחרכביתולחביתךחיךאלוהכאתלאחי שאת׳כנגדתחדשתהקשהח'מבואריםוהדקדוקים כלעשיתאסקשהב׳אויבךעלכתיבהלאאויבך
המקר׳משמעותסתירתכו׳הואסיךבענק-האמת־
באפשריאינובעניןהאמורכללעשותהלאועוד
דקדוקיםיתרוכלבידונתונהשהיאלאחראלא

אתרפהלמהאחדדקדוקעודבהמשךיבוארו
[ויבוא']נ״ג׳0תחנהתצאכיאותרולהלןלמנחמה

הדבור.דחחלקהרתב״ספי׳לפיאתתהקדמהע״פ
עודע״פהגת׳]נ׳?[רשותמהןואחדחלקיםלה׳

לשתהשלחאפי׳ובמצוהבתורהאדסיעסוקלעולם
דתריבגמראותסיקלשמהבאלשמהשלאשמתוך
לווראויאסורוזהולקנטרח׳איכאלשתהשלא
מותרוזהורבישיקראנובשבילואילעולםבאשלא
נקראחונהמלחמותוא״כהרשותדברנקראוהוא
לקנטורולומד•הביתכבעלבקרבוהיצה״רכשבא
תשובהלעשותכשרוצהזובחינהועלעבירותועושה חללולביע״דאתריהולשרשלגמרילעקרוצריך



אחהתצאמקול
נבארומקודם[גיונמתשלבקוליאונכנכתיצבי
משננוהעאכאישיהיהכיבפסוקאיהאהלצהע*פ
בחייהםדרשעיסידועהנהע'שכו׳והומתמות

יהי׳כיווהוחסרוןלשוןדחטאוידועמתיסקרויין
משפטממנושנחסרכלומרמותמשפטחטאבאיש
מתנושחסררקחתכברשהואאףוהומתהמות
ממשתתלאלמהלהקשיתותרצהממשיותמיתה
ורעטובהדעתהעץעלאוטוותליתאתרלכן

הקב*ההניחוכךבשבילכלומרהבחירהבאשממנו
עודלויחזורשמאאפולווהאריךבחייםעוד

חיותלואיןכברבאתאמראסאךבידושהבחירה

דברייכנסולאבוודאישכלבוואיןהנשמהמן
נבלתותליןלאאמרלבןלהוכיחנוליולמהבאזניו
לאמקוםמכלחיותלושאיןנבלהשהואאףכלומר
עלתוכחהבליללילהשדומהבעה׳-׳זאותותלין
נתונהשהבחירהמאחרהעץסיבתעלכלומרהעץ

ימיוכלגמוררשעאדםשיהיהאףע״כונבראת
התחיינהפסוקעלכמאמרינולחזורהואיכול

מית׳מתשלךוימותישמעלאאסואףאלהעצמותה
ביוםתקברנוקבורכיוזהווימותלרשעהלעיטהו

ףרדפ'אחיונשבהכיאברספירוש,וישמעוזהההוא
חדשבזוהרמפלסבמדרששמפורשנמוחובהעד

הנ״לננ״ב(גמראמתורץזהוצפילךס״פלך

תבאפר#ת
כו׳ונשארתםכתובהלאאשרמכהוכלחליכלגם

קשהונו׳:ככוכביהייתםתחתמעטבמתי

רקמעטבמתיונשארתםמכהבשוסנאתרלאלמה
שנא׳מכהשוסבאיזהאודלעילדברלגביולאכאן
ונלפע״ד:השתייךעדבו

סמיכתבעלפירושע׳יפ
וכתייאשרישראלבנימספרוהיהפסוקעלחכמים

כשישובוניומתרץא'בפעםגויהיולדכייכפרלא

עםלרבתשקולצדיקדכלוידועצדיקיםויהיו
חליכלדכסוקוידועבגמראפעמיםכמהכדמצינו

ח״וממילאמובןוהואצדיקיםאמיתתקאימכהוכל

השמיסככוכביהייתםתחתמעטבמתיונשארתם

צרוב:
קרוא

ג״כלומדואח״בכו׳בניסלווילדווזהושט*ממיא
בוומדבקבסוףה׳אוהבונעשהבכיףהנסתרחלק
אסיקולאטיביסמעשיםועושהולומדמחדעדית׳

וזהוזהקודםבלמודושקלקלמהלתקןלעתיה
וכו׳המקוםלפנישנואהישוכיהגמראקזשית
חסשנואההתירהיקראהנגלהשחלקכלומר
שמתוךהכי׳רקוגדולעצוםאפיקורסתלזהוושלום

בחלקבנסתרכופרבנגלההתורהבלמודשנכנס

דליתדאמרלמאןוויבתיקוניםכלאיתסהסוד

כוליאברידלאליהטבכו׳כפשטאאלאבתורה

כלומרדייקאהאחתהידועה״אהאחתווהוע״ש
ניתןאחדמרועההכלוהנסתרהנגלהאלא
אותהוהיאאהובהשהיאאותההאחתוזהומסיני
הואאצלורקאחתהיאובאמתלושנואהשהיא
ואיןאצלונחלקיםהנסתרוחלקהנגלהחלקשניס

אחדהכלוהנסתרהנגלהאחדהוארקהאמתכן
אצלודייקאלאישנשיםשתילאישיהיהכיוזהו
בניסלווילדוועי״זכנ״לכו'הא׳נשיםשתי,הס

זאתסברתםבערןועסקולמודומתוךדהיינוכו׳
ומכלהנסתרבעליומבזהומתלוצץלה״ר,מדבר
הצדיקיםשלהתולדותדהייטבניםלויולדוהנ״ל

אתלבכריוכללאהתולדותעיקרוהסוהרשעים
השנואהבןעלבעה״ביענשענושמתחלהכיכו׳

ג׳׳״כלפרשואפשראהובהבןעלשכריטולואח״כ
ראויהיההעניןלפיכינכוןדקדוקג״כלתרץיותר

ולאואהובההשנואהבניסלווילדולהיפךלכתוב
והיהלכתובצריךהיהולאוהשטאההאהובהלהיפך

השנואההמשמעותהיהשכןלשניאההבכורבן
שהיהכנ״לששייריאךכו׳לבכריוכללאמתחנה

ע״דשנואההאהובהנעשהאח״כאךבשניהםעוסק
ות׳יחוכו׳הת״חאתששונאיםשנואה

יותררשהפ

שעסקשאחרדהיינוהאהובהאתללומדיםמבזה

ומולידאיחסומבזהללומדיהסומקלליצאיצאבה
באהובהעסקועלשכרויקופחלאשעכ״זהגסבניס

דייקאפניואללוישלםמתחלהכיכו׳יבכרלאאך

•יבגאבזהשנוחה־,פיהשנואהבן

אומרשאולהבחהניאנדהבגמראו&יתא
איהרצתיאחתפעםהייתימתיםקובר



וליהטקשרשמהעושיוכלזדיסכלוהיוכתנורבוער
מהסיעזובלאצבאות-אשריוסהבאאמרה׳אותס
כלעכירותשארדהיינוומכף*הגאוהדהיינושורש
והסוףרביםגלגיל־סאתרבגיהנסיזדככוכך

ושפלי׳והסמטיסויהיובגילגולבהכרחשיבאושלהם
ובקולבכפיפותהשוכרריזזיהוראתוזההמקבצים

השוס'רמזיכהוראותכלומרקולך•הרסכשיפרוזהו
יתרעמושאלבזהנכשליםכרכםכיכו'והגד

:קשיםלבריםמדברשהמוכיח

נכשלשכברתתייראהשהלמתיםבינהעפ״יפ"א
וכו׳וזהושפתייםטמאבתיךעסשאמ׳בלשונו

יתיכףידרשוןר״היוסיוםרקואותיוכו׳החשיךאל

ה׳קשהלוורעצדיקבעניןלידעיחפצוןדרכידעת
עושהצדקההשרכגויאלאנאמרלאצדקהעישיס
משוסיוחנןרניאתרפ״אע״זגמראע״פויבואר
אשריכםמיסכלעלזורעיאשריכםדמ׳רבנאה
יצרםובג״חבתורהעוסקיםשהםשבזמןישראל*
דתת־לאכפליצרםבידמסורי׳הםולאבידםמסור
והסדגויתרומסצדקהפסוקע״פי׳ויבוארכנשמע

עושיםשהאומותוחסדצדקהכלחטאתלאומים

מלטהקפסעלסי׳מ׳צדקההשרכגויהיאחטאת
נ¬ידךממתיםחרבךמרשענפשי

האזינופרשת
שלצדיקי׳כו"סילוקןקשהובמדרשבגת׳איתא

יותרדאיתאשקשהואיסאואית׳ששקולין
מתלייוסףרנתיחיכהבשםכ״טישעיהובילקוט
סבאחדעליומספידפי׳עליהתפטרוהוהשכיב
והיהשאמרמילפניצדיקיםשלסילוקןקשהואתר
תורהשבמשנהב'חסרקללותממאההעילס
ה׳אתוהפלאבתוכחותדאלוהמקדשביתומחורבן
פלאיםותרדכתיבהמקדשביתובחורבןמכותך
כו"אתלהפליאיוסיףהנניכתיבצדיקשלבסילוק
ובינתחכמיוחכמתואבדהלמהכךוכלופלאהפלא
ששקולהאיתאר״הדבגיוראקשהא'כו׳•גביניו
בגמר׳קשהב׳"אלהינוביתכשריפתצדיקיםמיתת
קשה,ג׳סילוקלשוןאיתאוכאןמיתהלשוןאיתח
בישעיהודאיתאמוטהואאינונךכלולמהכלשון

א/:איוד

יהגמרעס״יס״אכשופרתחשךאלנגחןלליא
מעביריןמדותיועלהמעבירכלרבאאמרי

פשעעלועוברעיןנישאשנאמרפשעיוכלעללו
חנינאבראחיא״רפשעעלשעיברלמיעוןנושאלמי

האקשהלכל:ולחנחלתולשאריתבהוקיץאלי׳

הגמראמפרשואיךהיקב״העלשקאיהכתיבהשט

איזהסיעלומתירץמדותיועלהמעבירישהאעל

הואןדהלשא׳וכו׳כמוךאלמינפסוקשישדקדוק

סמרואח׳׳כנסתרירהמנוישיבאמרואח״כלנופת

הוי"לאינךקשהב'וכו׳יסבמצולותתשליךלנוכח

לעדהחזקתלאךכמטוןנישאאלמילמימרליה
חכמיבכלכיהזוהרקושיתעפ״יזהויבואראפך

ועס״יטסיק;ךכדמאיןמלכותםובכלהגויס

מד!תבוישאסזהךכל0אלקיםביראתמושלצדיק

לשוןאלמיוכו'חנוןאתהאי־חנוןאנימההבורא
כושישהצדיקדהיינווכי׳עיןנושאכמוךתקיף
גדולהגמראעפ״יירחמגוישובאלי:מדות

ולכללומוהליןחשובהעישהיחידשאפילותשובה

שבכינדבהאוהבםמשובתםארפאשנאמרהעולם

שהחדדהיינוממניאלאנאמרלאמהםממטאפי

שזהוואפשררביםשלמשובתםארפאתשובהעושה

אנושתשיבוזהומעיראחדאתכםולקחתיפירוש

שכוצסרביםלשוןאדםבנישובוותאמרדכאעד

יעזו'וזהוחדסאחדבעבורלקדושהתשובו

ישיבוזהולסלואירבהכיוכו׳עווןואישדרכורשע

תשליךבזכותואתהכילפולניומחזיקהצדיקזה

כשירייםעצתולמשיסבהוקוץאלי׳וכו׳יםבמטלת

שראינומחמתגדולעניושהואדייקאעצמו
חרפתמשיבואינועצמואצלנחשבשאינו

הגאוהדמילתאכללאלבבגודלמחתתלאדבר

לוהיאבושהכילשוברוצהשאינומביאלבבוהגודל
יבושובטילאגסוזהומאודרעההיאהזאתוהבושה

חסר::מהקביהבושיםלאשבושיםשבושםכלותר
אלהיךה׳אתושכחהלבבךורםכמפורשהואצדיק

כלומרולענהראשפורהשורשבכסישפןוזה!
פורההואאזיהגאוהדהיינופורהשורשבוכשיש

כדאיתאבעוונהע״זעדאפילוהעבירותכלומפרה

באיוסהנהוזהטורדתו:הרוחגסותבירבעס



אדה
כישעיה

י

די
הרביםהואידידיבשביללידידינאאשירה

הצדיקיםעלנתידקאיוגלכע״ד
והסידידיםנקראיםוהסרבהה׳באהבהשעובדים
ובושתוצערנזקכלדורסהעללסלקהחוייביס

ה׳הלשובםעדבתוכחתםאותםשירפאווריפוי
רבלהםוכשישיכהוותוקןצבאותה׳כרסשיהיה
לזהזהיבעטושלאאותםילהדוישראללביתטוב

■בהםשיששהןבןבקרןוזהולזהזהונשיכהמגיחה

בעוה״זחלקסושהןטובורבגדולהלשיןקרן
מיליןלאלוהועודעניןאותוכללפרשנוכלוכן

יהיהצי׳רש״ידשהיאוזהבסייעתאאחרבאופן
הצלייה*מאיהגמראמדועקייתיעפ״יהנזכר:

:רחמישיכבשורצון
שראלביתיצבאותכרסכו׳אסשחרבכרם

עשרהישארולאאסאףמהצדיקיםשחרב
תיקוני׳לעש!תביחדשיהיוצדיקיסיודשכסגכניס
שיתמלאכלומרעולסאותותשלסאהולביתלשכינה
,נקרזהואיןענידורכלומרדלכרסזההריסאתס
מאחרגרועיםתרי,המיסהלאכיוהורהסוררדור

קשהענילדורוהתפייסהתרצהוזהוסאתסשנתמלא
והורהסוררדירואינסגיאענידוררקאסהיהטוב

הדרךלהסומוריסהוריסאביובקולשומעאינינו
נעשהההנדעלאואנחנווהתרציסבהילכוהשר

ניחאדרכינוולפילזהזהשייכותמהריהטאדלפוס
נגדתשובהלעשותיתרצהחדסדאסהחייבדהשכל
אפשרבשוסאיהקב׳י׳ההיההלךשלבכבודופגמו
של.כוחוכהילעשותצוההיאוהרחמןלעשותונמצא
קאתרולכןכנ״לקשהאך:לדורוזהוואחדאחדכל

לעשותתשובהאיזהכלומרכז'נדעלאואנחנו
הכשרוההאיךכבודךונגדעינינוהליךכיולמה

לעשות:
וישלחבירואדסביןחוטאשישדידועיאמר1א

קשהכו׳ענילדורוזהוב''הלמקוםאדםבין
אליךכיכי׳נדעלאואנחנוחמרלכךהללקושיא
למקיםהדסבי!נתקןמניסכשאטכלומרעינינו

־־'לא־

קור
פסוקעפ״ייבוארהנהעוןכבדעסחוטאגויח׳היי

עצותאובדגויכי׳1כאשביתהאפאיהסאמרתי
כשהצדיקאךעצהנקראביותאדהואדהת״חהמה
שחותריםב׳תירוץלעולסישאפשרנעדרח״והחד

שלאלמוכההצדיקנאסףהרעהמפניעלהעולם
הרעהיראהאחרצדיקאיךדאל״ככללמגהיהיה

חבלשאמרווכהוצדיקיםכתהיעדרואסח״ומשה׳כ
ניוזהוה״אכס״ידהוכסהשחכחיןולאדחבדיןעל
אךרביסלשוןדייקאעצותהתהעצותאובדנוי
עצהסחטאבשבילשמאתירוץג״כלהסישזהעל

חכתולואמרלכןערבותבשבילולאנעדרו
בארזיםאסק״והריכלומרכו׳יבינוזאתישכילו
ואתסיעו״שחוטאגויהויוזהוכן׳שלהבתניילה
לשוןוחוטאקדישוגויכהניסהמלכתליתה•!
לומריששמאאךעיןכנדעסכןואעה״יחסרון

נשה'הרעיסזרעאמרלכןהערבי׳הסהןהקטנים
גמראעס״יהרעיםהסההםמעיבתוךזרעעדיין
רשעי׳זורור״יעליהקריאילחשולאדחלחשההוא
אתעזבומשחיתיסנולדיםבגיסכשהםוכןמרחס

ואיןאתהת״חבנערותםתיכףכשמבויסכו'ר>׳
וב״ההתפילהישראלקדושאתנאצוללמודרוצי!
דגדוליסבגמרא,איהאקשהזהלפיאןך

הצדיקיםואסמבחייהןיותרבתיהתןצדיקים1
אח׳שכןכללאדורסעלמגיניםתפלת׳ע״יבחייהן
תפל׳דאלמלאהקדושבזוהרכדאיתאנגיעמיתתם
אךוכו׳חדארגעאאשתארולאהחייםבעדהמתים

הצדיקיםכלאזילרעהח״והעולסכשנידוןיז״ו
ישגיחושלאלעילאאותסמסלקי!התחתוןשבג״ע
אלוחתהלירמיהוהקב״השאמרכתוהתחתוןבעולס

סילוקןקשהוזהנו׳הזההעסבעדתתפלל
ודו״קכמסתלקיןדייק׳קסילוצדיקי׳של

ההיהת׳המשמייריבגמראאך
סילוקלעניןשקולההיא

הקוסשאיןהשכינה
בעוה״זלשרות

ירמיהו

ג



לחאריה;ו
ראויהיהכןאסאחרותשהןלותרואיןנשיסשתים
קשה׳מהעודשתיהסדמשמעשתיסולאשתילומר
כנפיהםלמהועודבכנפיהםורוחהלשוןבזהבעי

דאיתאענ״דלפיונראה•דייקאהחסידהככנפי
רביאתרהפסוקיםאלועלסנהדרין־בגמרא
הניפההןאלויוחאיבןשמעיןרב•משוסיוחנן
זההיפהכירש״י[נ׳׳ג]לבבלשירדוהרוחוגסות
החסידהכנפיהרוחוגסיתחנופהנשיםשתייצה״ר

ביתלהלבנותחסידיםעצמןשמראיןחטפהזו
לבדההאחתאלאלהםכתיבולאשנערבארץ

מככהלחהקשהא'רש״יעכ״לשסנתיישבה
אחלהיצה*רהאועודנשיםבשםאלוהמדרש

לפירושואן(נשיסבשתיאותומכנהולמההוא
זילדהואעומדיםבמקומםאלוקושיותהתהרש״א
אךאיפהבדמותהיה_נראהלתהקשהועודפי׳^׳ג
כיכתיבבתורהים־קפסאיזהברמזנתרץמקודם
והאחתהאהובההאחתנשיםשתילאישיהיה

:גדולנ*ג.״בניסוילדו,לושנואה

יבירמיה
,ונומשפטיםאליךאךאריבכיי״יאתהצדיק
דרךמדועהגמראדיןפיעלכלומרי
מהמצליחהשטןשמעשהצלחהדייקארשעים
גדולותטרחייתשצריךתורהכמקיימיפןשאין

צריההיושנאמרלפיל׳//ואמלחת'יעשהובתחבולו׳
בגלבוגדיכלשלולכ״א'1כלישראלהמיצרכל

צדיקהואובשארב״פאתתבגידהשעושהמידהיינו
בעבירהמשמעדבגדי״לאו*תצליחהואואעפ״כ

באמתשתאוא״ליצליחזהולמהיםלמקאדםשבין
ורתו׳מכליותסבפיהםאתהקרובלקאתרהסלש״ש
כו׳שמאכצאןהתיקסתירוץאומראניהנביאואמר
ובזהחייבעייחובהומגלגלי!תקוםשלחרבו
לעונשראויהדורובלא״ההתיקסוזהוסאתויתמלא

רצונו:לישעושיןמצליחלכך
קולהנהיגוןעלימבליגותיח׳ירמיהשסד1ע

החסדומ״פהשל״ה'ע*פ1כעמיבתשוועת
סבאע׳׳פגמר׳איבאט'בציוןאיןהה'.לאברהם

בנבלב

ישע"קול
רחמיךזכוררקאשרהואל'לעשו׳וכילאינדע׳תה

גזללהבירואדםביןלתקןעלינושנשארומהכו'
הזכוראלחתסלליןאנוע״זשבממוןדבריםושאר
הקדושהאלשוךכסי׳שהםראשוניםעוונותלנו

שהםבאמונהונתתנשאתלהםהראשוניםהעיונית
זהדמשוסונלסע״דלחביתאדםשבוןדברים
כלקאיזהעלכיזהעלבתחלהלאדםשואלין
אדםביןוביןלמק־סאדםביןביןכולההתירה
הוארעיךכמוךלרעיךואהבתכפר״שילהבירו
אינובאמונהונותןנושאאינווכשאדםהקב״ה
וזהולבעליםדווקאלהחזירהדיןא״כלחבירואוהב
שנשאלדהיינוראשוניםעוינותלנוהזכוראל

מהלנוואיןמאדדלונוכיבראשונהאדסעליהם
•חנםמתנתחנינולכךעוונותינולתקןלהחזיר

בערבוביאנטועשהואכרסלענינינוונחזור
כה־מראזהבערבוביאהסחהת׳שכל

נשארלאית׳הבוראעבודתלעניןכתאומרוזה
הואציוןתפדהבמשפטציוןוהואהתיקוןזהכ״א

שתיםשלשנגדלכווןשתיסבוישאסוזהוהלומדים
הדייניםהםג׳נגדשקריטענושלאהדי[בעליהס
עולהיעשוולאשבשמיםלאביהםדבריהםיכוונואס

:כרסנקראזההרי כולךעליתכיאיפאילךמהבבבישעיהו
ואיתא[נ״ג]לגגות

פירושלהוןסלקאולאיגראהנ״לסימןבילקוט
תמוהוהואהרותגסיאלויוחנןרב*אמרבתמיה

ויצאה׳בזכריהפסיקיםאיזהנתרץמקולסאך
תהוראהעינךנאשאאליויאמרביהדוברהמלאך
האיפהזאתויאתרהיאמהואזמרהזאתהיוצאת
ככרוהנהכו'הארץבכלעינםואתויאמרהיוצאת
ואשאהאיפהבתוךיושבתאחתאשהוזאתעופרת
בכנפיהםורוחיוצאותנשיםשתיםוהנהואראהעיני

האיפהאתותבאנההחסידהככנפיכנפיס>להנה
הדיברהמלאךאנואומרהשמיםוביןהארץבין
אליויאמרהאיפהאתמוליכותהמהאנהבי

עלשםוהונחהוהוכןשנערבארץביתלהלבנות
קשהא׳הפסוקיםבאלולהעירוראוי*מכינתה

יודוהנהאמרכךואתראחתאפהסמרמקודםלמה



אריחירמיהוקול
שכלחי״לשאמרוהנביאיםה!וראיהדברים

צריכיםהיוואעפ״כמסיניחלקםקבלוהנביאים
והיצה״רהחומרכיהחומרלזכךלנבואההכנותכמה

ע״יככסףתבקשנהאסהפסיקומשרץמעכבים
מהפו'אלקיסודעתוכי'תביןאזרבהיגיכה
אלהיסודעתהסי׳ולדרכינובסיגילחלקושהודיע
לעניןמתנגדשחינוהידיעהעניןתביןשאזתמצא
ושבירתהיגיעהבעבורלוניתג־ןזהניועונששכר

יודעאינושהאדםועודלנגדושנבראהיצה״ר
יודעהיהאסהיצה״רכיכנגדועומדי״תמידיעתו

תכריחנוהידיעההכיבלאוכיכנגדומתחזקהיהלא
וזהשכרלוישלכךעצמוומייגעיודעאיניאך
נמצאידיעתוגדעצאשאנחנובתירוצוהרתב״סרמו
להפוךיכולזאתכלועלסתםןגוזריהטיסהשעל

אופןעלהיהי״תוכוונתוידיעתורקבבחירתו
ג'באילוה׳נאום•חפצתיבאלהכיוזהוהטוב

כיוונואפשרוזהי־ייקאוההי׳תיאותיוידועשישכיל
אתרקלאורשענדיקוחלולשונםבמתקחז״ל
למלאךדבריםד׳כאןשישאומריםשהעולםפירש
הנראהולפיג׳עלאס■כישואלחיניאךלשאול
הנראההאלשוךשכתבתהדלפיהפשטכןלאלעיל
כו׳ותבונהדעתמפיוחכמתותןה׳כילעיל

פירשולאסתםאומרהואכב״יכולכלומר
אוהתורהבחכמת•אוהכסיהיהאופןבאיזה

הוידזהובעושרבגבורוכןובגופניותבחיצוניות
והחותריצה״רכביכולבראוכברורשעצדיקבכלל
תלכושלדיבורונגדלעשותעודישומהלעכב

והחומרסתםאותרהואאךוגזירתועילםשל
וחפצוידיעתו'היהדנךלאדםאומריםהרעוהיצר
וידועהשכלהמתהלליתהללבזאתאסכיוזהוי״ת
שכןלומרותתחזקישכילמעצמושהואכלומראותי
כךאחררקמקודםאתרשלאוזהולטובההיתה
י״תוכוונתוחפצוהיההג׳באלוחפצתיבאלהכי

כביכולאמרתילאאךורשעצדקעלענין
דמהשבראתיהרעהיצרלנגדשלאבפירוש
ועונששכרהוא"ומזהעודלעשותעליו

נאם

הוי■ביע״בי״בגמראדשבתועפ״יכבבל,כוי

אמרזמניןבתפיחהלשיולידר״יבתרי׳אזילנא
אלוהארעיהכיעבידוהיכי׳לשלםידכירנךרחמנא
לל'כזקקיןשאיןמה״שלפיארמיבלשוןאדםישאל

ואיןפירש״יעמודשכינהחולתשאניארמית,ס'
תפלתולהכניסמה״שלושיזדקקוצריךהמתפלל
הנ״לפסוקעלפי׳יוסףובידהפרגודתןלפנים
ממנויוצאיםותותריהןבאדםשישמרדותד׳טפי'

שבראש:מקומותד׳דרך.
בגבורתוגבורבחכמתוהכסיתהללאלש£עוד

המתהלליתהללבזאתאסכיכו'עשיר
ופי׳ה׳נאוםחפצתיבאלהכיאותיוידועהשכל

ועשירגבורבחכםהיינובאלהביהקדושהאלשוך
טפהעליהוגוזרתי//לפניוהטפהשתביאץחפצתי

חסכתיבאלהכיוזהויתהללולמהעליהתהאתה.זו
ראויהיהזהלפי•לדקדקוראויבאורךע׳־׳שדייקא
יתהללבזאתאסכיקודםחפצתיבאלהכילכתוב

המתהלל
ישועודחפצתיבאלהכיקאידהאיעלייהו

להתהללישוכיועודהמתהלליתהללזהתהלדקדק
בזוהרכמפורסםנוצרנולכךהלאהבוראבידיעת
כו׳וכמהלךתדעילא.אספסוקעלקבלהובספרי
קישתעלנתרץמקודםאךזהעלמוריםכסוקיס
וכברוידיעההבחירהעניןעלותירוצוהרמב״ס

כשםהשיבבעצמווהואובתראיקמאיביהצוותי
באופןידיעתילאינדעכךועצמותומהותונדעשלא

י
ולפיכלוםהשיבלאולכאורההידיעהתכריחנולא

בוורמזזאתדברקדשושברוחנראהטנ״ד
אסבמשליפסוקבהקדיסעתהשנבחרהתירוץ
תביןאז•תחפשנהוכמטמוניםככסףתבקשנה
הקדושהאלשיךוסי׳תמצאאלהיסודעתיראתה'

לסרש״ידבריואתואמלאאחריואבואבענייואני

שגתצי.הקדושזהילשנוכיאלהיסתמצחודעתתה
ג*היראהב'היגיעהא׳תנאיםד'צריךהתורה
יהיהכןטיפשאוחכםהטיפהעלשמזמןהגזירה

ע״י.יתחלשלאבסינינפשוסלקשקיבלהמההד׳
מתחחדי'דבריםהד׳אלויהיואיךומי,שהשםזולת!
הד*לכלשצריךשםומפרשזהאתזהסותריםני



■
לטאדהירטיהוסל

■פי■.יזהולפיויתפרסם׳
ממ״>שסירהגמראמקשה

איתייריקאבתאיכרו׳פשענשויאשריכתיבדהא

שהקב״התצלחלאהריפשעיו'שתנסההאדםעל
האאקב״הקאיואיכנ״לעליוהכריז

איכןגסי
שמכסהתיעלבעצמועליוהכריזשהריאפשר
לאזהפי׳לפיאךפשעיו

מידיהגמראימשני
לו'פשעיומכסהאסכי'מפורסםבחטאתירוץכאן

הואכברהרייצליחלאמאיתפורסםאחטאקאי
מעצמומפירססהריעליויכריזולמהמפורסם

אשריהפסוקא*כמפורסםאשאיניקאיואיכבר
והדראקישיאילדוכתאתייריבמאיכו׳פשענשוי

ע־־׳ליי!"*ישז*(!*־"לנ;־לממ־נ
תהרש׳יא

¥./ך,״!,תגלהאיגושסשי״תתציפושהרי
כמוהחוטאהיאלנביא■■מיאפילו

'
־

מדו'ג7היהתדתוזאקזהכ״הידוכתובעבשמציל
פי'רש''יזולתולקעליותכריזואיך׳התפורסמיות

אתישראלמשעברודהנהאחרפירושלומרניכל
פסוקעלצמאתריניהערבותעלנעצשו'הירדן
שכל..חצינווכן:נ״געייןבידו־ט׳פשעיעולנשקד
עלהואהערבותענין

ונדריםוחרמותעריותעניין
אחריםעבירותב׳הלו'עלודוקא•בכלל־ושבועות
מפורש'בהושעכתד׳׳אנתפסיםוקטניםצדיקים
עבירו'שאיןקבשארמהגועקלאבעוונורשעוהוא

למקוםאדםביןנשאר■באמתבהסתרשעושיץ'
ונקייםעליואחריםונענשיםשנתפסיםע״י.ונמצא

והב"דישראל.ביןבעירחטאאיזהשישמרגישים
במיל;דמתאיוחוקרין.ותשפשיןישראלמעייניןוזקני

ברביםפרסיםלידיהדברשבאעדהיטבהדבר
הכרזההענין.הואוזהמישראלה׳אףחרוןוישיב
החטאויוודעאחריםשנתפסי׳הערבותמצלדהיינו

לתאו*אדסבי!כהןזוטי־אתרשמשניוזהבפרסים
כאןכו'פשענשויאשרינשארעבירותשארדהיינו
שהיההנ״לעבירותבב׳דהיינולחביתאדסבין
ועלבעוונו■סנתנםאחריםשהרילחגירואדםבין

בהטאהסי׳וזהוונתפרסםאחריומחפשיםזהידי'
התי׳רקכאןמפרשלאזוכיראשתרונמצאמפורסם
בתותאחפוץלאכיכתיבזהעלוהטעם:ראשון
יקוםלאיאזכלנתננייבידיזט/וזהוהרשע

הרשע,
רואהב

כלו׳והאותהחייםלפניךניתןהנניה׳-יכמד״אלאס
אמיתייצירתךקילסאחלכללפנילייקאלפניך
■ורשנלצל׳יקבלרךומותחייםוהואטפשאוחכם

גבורחכםיהיהענייןבאיזהרתירתבפירושולא
נותןלפגיךלייקאהנניאךאפי.לתריומשתמעועשיר

בחיים:ובחרתוזהותבחרשאתה

ולאישובאסיקומוולאהיפלוהירמיהו
העםשובבהמדועישיב

לדקדקוישהמקראותיתרכדלקמן.הזהכו׳
לשוןואח״ככו׳היפלורביםלשוןאמרבתחלהלמה

אצוהמקראותשלהערותויתרכו׳ישובאםיחיד'
׳אספי'לעתיםבינהבעלהנה:במאמרינויבואר

לתשובתןתדעתשובהואףשעושיןכי'היפלותראה
לעניהשייךתשובהאינה

קדלשנראהולפיע״דן
והוא'ע"פקוםאוכללאבידיבידו.ט׳השעיעול:

רשומותדורשיוס׳הזרועלכהןונתןגמראונאמר
הזרועמקראות-סתותיםדוי־שיסרש״יאומריםהיו
פנחסדעמודנגדהלחייםבידורותחויקחנגד

העני!כלבאריכותשסעייןכו'ויפלל
וישי

ע״דלומר
כתיברמייהודהרביוה'כפ'יומאבגת'דאיתא
וכתיבירוחםועוזבומידהיצל״חלאפשעיומכסה
בחטאכאןקשיאלאחטאהכסויפשענשויאשרי

כאןאתרסוביאברזוערארבכו׳כאןמפורסם
מהלדקדקוישכו'כאןלמקוםאדםשביןבעבירה

"ניתירוץשמתרץראשו!תירוץעללהקשותל
לאלביזורהוז״ללעיתיםבינהבעלישיתקועיל
ואשריהאדםקאיכו׳פשעיודמכסהמידיקשה
נראהענ״דולפי•נ״גהקבי׳העלקריפשענשוי

הואזתאיהצלחהלותיתימה־כאיצליחלאדקאמר
ראשוןפ'בשייטתדתי'ונ״׳להצלחתמאיזהשיצליח
הקב״הבסתרעבירההעוברכלתאיררבידרש

כו׳קנאהרוחעליועבר1שנאמרבגלוי.עליותכריז
התחנהקולויעבירושנאמרהכרזהאלאעברוהין דה״פמכסהלומרישונכאורהנ״ג.ופרש׳׳יכו׳׳י

וצאתכוסההדבריהיהשלעולםוסגורפשעיו
סיףשהרישחשבכתויהיהשלאיצליחלאיתוודע
הדברויתוודעבגמרתכנ׳׳צעליומכריזהקב״ה



אדיהירטיחקול
ולקלסללעגהואמעשהאנשיבאיזתתדותשהילך
הנהלפרוקלאאבלכנגדםענ״דלטנניןלפיונראה
7ירמיהוהנביא

עתיאוילהלשוןבוהאמרג'׳
המהנבוניםולאהמהסכליםבניסעו7ילאאורלי

כסלקשהאך״■ידעילאולהיטיבעלהרהמהחכמים
1

בוודאיסכלבהואמיכינבוניםולאסכליםלשין
ונראהמחכםיותרשהואתבונהבוהין

'לפי
ענ״ד

מצינולאוהנהדברמתיךדברשתביןהואדנבו־ן
כייהיהזאת'שלאלמעלהתקוםמורהמקוםבשים
שיהיוושמתםבגמראשאתרוואףגדוללמדןאס
ותיכיותסמכוונתםהנראההלאבפיךמחודדיןד״ת
כמולמנועותהעשיתלותהלהשיבמהשידע

המעשהאלאהעיקרהואהמדרשלארז״לשאמרו
לבצריךולזהמקייםנאהואיןדורשנאהיש,.'ואמרו 'רהב

ובפוסקי׳ובספריבתלמודהכתובדברכללידע

>
מגונותבמדותמלוכלךשהואמישכןוכלמוסר

וביעטושונהקוראאדםיהאשלאבגמראאמרו,י
עליוונתב:באריכותחכמהבראשיתעייןגו׳

*
׳

*חוקילספרלךמהאלהיסאמרנלרשע'נאמר

וכלכמד״את״חדייקתבניסהנביאכיווןאפשר.וזה
שאינסנבוניםולאהמהסכליםט'לתודיה׳בניך

טונתסהיאתהסז״לדברימתוךדברמביניס
אךנבונים:ולאוחריף'וזהושנוןשיהיהבאזהרהס

הזכררחצוהנביאון'׳׳ללדעת׳לימודבישעיהישעוד
פירשרש״יהלאסמכוזהעלאסהיטבלמדוכז׳

הש׳יא״כדרכיכםלהטיבכלומרהיטבלמדושם
פההנביאמאמרשזהואפשרהטעותמזהישמור

יודעי׳כלו׳שאינ׳ידעוולהטי׳לאלהרעחכתי׳המה
להטיבכמושהו׳היט׳כסידש׳י׳ילמדופסוקשלהפי׳

מוסרבספרילימודצריך!אךאומריס.כפשוטגרק_
הכלוכיחומריםשמעתיאךהז״ל.שרשימלשנבנו
האחרוניםהפרוסובשארבחו״לשהובאתה.אמת

והגלגוליםהעונשיםמפניניחז״לאחריהבתים
אבדטכולנוניואבדבריהלכלחיישבקולאדת״כ
הלכנו׳להפחידרקכתביולאבאלולעמודיוכלומי

נקראכןוסוברשחימרזהכידעתיולפיולייראס
בגמראשקרנכתבדבריהםדלפיגמוראפיקורס
לשקרהספריםלהדפיסהמסכימיםוגםובספרים

מינדעלאואנחנו.עונששוםלונעשהשלא-רואה
שמקשהוזהומחלייקוםאוכללאא״כהחוטאהוא

היפלויקומוולאיהיפלוהערבותעניןעלהנביא
ישובאסהפסיקותשניזהלתהיקומוולאבמכיתס

הרשעעשהלאלמהקשהדהאכלומרישיבולא
בנפשועצותלשיתידעדלאלומרוישתשובתהזה
יתפרס׳זהידיעלשמאתשיבהיעשהאסיעשהאיך

בחטאחטאהכסויפשענשויאשריוכתיבהדבר
סיףסוףהריתשובהיעשהלאואסמפורסםשאינו

,׳'-עמשמיםיענשו-שאחריםע״יהדבריתפרסם
תמידהואוא״כברביםקלונוויתגלההערבית
ישובאסוזהולאואסלשובאסבמחשבתומסופק

ובשתיק׳לכתבהצנעתשובהיעשהקשהאךישיב!לא
העםשובבהמדועהנביאמתיךלכןאפשרלא!כי
יותראהיהלחלמהכלומרכו'לתעלהעייןהזה
ילמהכו׳נחתסשלאכגזלשנכשליםתכלהעס■טוב
לתקו'אדםביןחוטאיןשהםמהםיותרמעשיאטיב
והואזכו׳דיןגזרנחתםשלאלחבירואדםבין!גס

ג״כלחבירואדםבין
כג׳יל

•

משובהירושלים'העםשובבהמדועח*רפדה
לשובמאניבתרמיתהחזיקונוצחת

עלניחםאישאיןידברוכןלאואשמעהקשבתי
תאתרואיכה:נ״ג:כועשיתימדועירלאמרעתו

עטעשהלשקראכןאתטה׳ותורתאנסנוחכתיס
בדמ¬הנהוילכדוחתוחכתיסוהנושוסופריםשקר
נשיהםאת*אתןלכןלהםמהוחכמהמאסוה׳

בוצעכולוגדולמקטןועדלאחרי׳ושדותיה׳ליורשי׳בי
שבראתוירפושקרעשהכלהכהןעדמנביאבצע
שלוםואיןשלוםשלוסלאתרנקלהעלעתיבת

להמביןלהולמםוקשהמקשהכלההללומקראות
שהוצרכ׳נבואהבגמראאיתאדהנהלפיענ״דונראה
כולםבעו״ההללובדורותוהנהנכתבהלדזרות
נגדבפיהםואומריםשעוניםוישונבוניםחכמים

להיותהיטיבהלימודבעוה״זהואהעיקרמוכיחיהס

וחריפותפשטיסלומרהכלהעיקרוזהובקיףחר
לכלוםיותרצריךואיןעוה״בלחייישיגושבזה
מסכיםשאינומיעלומתפאריםמתגאיםהסובזה

ואףבדרכיהםלילךמשיגשאינומיוכ״ש*נמהס
עשו
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האדסשממציאמהוכלאשתונקראתשהתורהענ״ד
כידועבסיניחלקושקבלהמהאשתונקראהוא

עלוכמאמריטימצאמיהילאשתעלכמאמרינו
באו׳^יוכמפורש,כוראשוןבזווגכאןכגמראתירוץ
ובמקומוכו׳תנאילךנסשאילךתדאיתאמרעל

לגין<תורתסדייקאנשותיהםאתאתןוזהויבואר
חלקםהואושדותיהםבזוהרכמפורששיתגלגלאחר
גגיףתחתיהםליורשיםתורתםלבחי׳השייךבג״ע
כיהבהלעולםחלקלהםישישראלכלוזהואחר
וכמפו׳בחלשיךכידועהסיניבתורההלקכולםקבלו

יקחנה:אחר)אישפסוקעלהקדוש
עתיבתשבראתוירפו

שא״צלימרנקלהעל^
•שישנקלהעלנראה.ליודעאחר:למעשה

חמורותעללאאבלקליםדבריםאומריםמוכיחים
פ־רשלומרישזהולפי*וכיוצאלבוקרשומרכגון

בניליהדמרחמימרבנן.צורבאהחיבגמרא
מוכתדלאמשוסאלאטפידתעלימשוסלאומתי'
לשוןהאריכותלולמהלדקדקוישדשתיאבתילילהו

ליתאדשמיאבמילילהוהוכחדלאועודטפידתעלי
דאהבהדאיתאלומריאאךלהומוכחדלאבקצור

זס•והדומיםהשויןביןאסכיאפשרולאנמצאלא
חרהמיןהעירדב;ינראהאסוהנה:לזה
צדיקשהואדהיינוטפימעלידלאותוכחע׳כליה
אותושיאהבואפשראיךדא״כבעיניהםמהםיותר
דלאודאיאלאמינייהועדיףהאאיהושוויןאיןהא

אותםכשתוכיחדהיינודשתי׳דייקאבתילילהומוכח
שבזהוכיוצאוגזלניאוףהתורהבמצותאותםאוכיח
נאיםםהיובאמתעמובדעתשוויןאינםבאמת
מייבואבנכבדוהנקלההפירושהואזהולפיאותו

פי'וזהוטהשל':התורהמצותדהיינושהמורות
לשאולישכיוז*לבעקידהכו׳ואיתאכןלץתוכחאל
יפעלוהההשלםהאישאתהלץשיאהבבצעמה

פרטיזת•בהשגחהשהכלשיודעוחכםלנבוןבשנאתו
מתחבריםותכמי׳אינסלחכמיםשונאיםהסובל״אה

ויעבורהירכיתאתלשנואשהוסיףלפיומתרץלהם
לביקשתאך־בלבבךהחיךאתתשנאלאלאומל

תירוצו

הנביאמאמרוזהשקרדבריקולמסי׳ולהסכייעלעשו
עטעשהלשקראכןכי׳אנחנוחכמיםתאמרואיכה
להדפיסשמככיתיסהלומדיםהססופריםשקרוגס
שכתבממהלסקור/טעגיתסענ״דלפינראהועוד הרשעיםנקראולמההוכחההישרבספרתםרבינו

מחוכמיםחכמיםשהםרואותעינינוהלאכסילים
עצתושהמנהיגהואלשונווקיצורבאריגתשסוכתב
בהיפוךעצתוותנהיגמתחרטואח׳־׳כהנהגהבאיזה
בחכמההנהגתוהיהפלאלמפרעהנראההוא למשכבכשטפליסהרשעיםשכלוזהבאמיתיות

ווהוהנהגתםהראשוניםמעשיהםעלמתחרטים
חתוחכמיםהובישובמאמרוהנביאכיוןאפשר שישברוחתוכשיהיומתביישיםהנהכלומרוילכדו
טפשי'שהיושיודווילכדוואזויתחרטולמשכבויפלו
טענייתסלסתורסבראעודנראהולי:הנהעד

הלאכיוז״לך״זתשליהקדושהאלשוךשכתובמתה
ולהעביררעתונתקןתדעולאלבךחכםגסכי

עגיניךבכלהלאכלומרע״שכו'מדותיוסכלות
נגדללחוםתחבולהתקנהלאולמהתחבולותלךיש עובראדםשאיןבאתתכסילהואא״כהיצ*הר

אפשרוזהשטותרוחבונכנסא״כאלאעבירה
להסמהוחכמתמאסוה'בדברהנההנביאמאתר
שאין'כיוןאנחנוחכמיםלומריוכלואיךכלומר
שזהואפשר*היצה׳״רנגדתחבולהלמצואיכולים
ע״דאדםמכלהלומדחכםאיזהוזומאב!כיון

כלמתיבתהלומדזהוהאדםכלזהכיתאיהגמרה
דאי׳בעקלדאמאסוה׳בדברהנהאפשראו:אדם

החנםיבחוןשבזאתהלבבותובחובתספריםובשאר
׳חכמהבדבריקשותאליובדברהכסילמן

ומקבלם
דבריהסאסותבחיןהדבריסושומעשמחבלב

מיליןאוזןכדכתיבתבעטואינוסכלותאוחנתה
דבריספרש״יישראללבניוהגידוכמפורשתבחן
אמרוזהקשהלשיןשדבורידועוהנהכגידיםקשיס
בדבר־חליה׳קשותדייקאמאסוה׳בדברהנההנביא
להםתהוחכמתא״כ

תוכיחישחינכס
חנתיס:

ליורשי׳ושדותיהסלאחריםנשותיה׳אתהתן
לגיונראהמדהכנגדחדהזהמהקשהט׳
לק



אריהירמיהו*סל
כו׳כלומרצדיקנראהענ׳'דולהיצורךדיהמפרשים

אניאי!רקצדיקאתהבודאיערךלריבארצהאס
אותךאשאלאציכלומרמשפערךהתירוץיודע
׳בגמדאי׳דייקאמשפעגמרא.וזהודיןעפ״י?ושיא
מעליןולאמורידןוהמוסריםוהאפיקורסיןהמינין

כשהולךכלומרדרךמדועקשהולוהגדולנ״ג
מסייעכביכולנמצאופועלמצליחעבירהלעבור

פתי׳שלשםהוכחהלרשעישומזהעבירהידי-עוברי
בזתעישהגדולהומעהבעזרושאתהואומרמתכוין

מינינמהלונמצאמצוהלעשותברוצהמשת״כ

עדוהואמלעשותשנמנעעדומערידיסנעיםת;
דלמאוא׳ללומסייעיןלעהרהבאשבידינוהגמרא
הואכברקואסבשאילתוכיוןלהכינמימרעיה
בב׳שאלהואדהאקשהלותירצווכברישינהקושיא
כלשלוחייגןוהאלוורערשעלוועוברשעאיכניס

•נגדבוגדי

לקחולאחוסרבניכםאתהכיתילשואיירפדהל
'הדור

שחרלואיןוזהה׳דבראתראו

נמהדישופרחבככתירדהיתאענ״דלאיונראה
וכשםשהרגנפשאיזהלהביאאוגלגוליםמיני
האבוכןלעולםיביאנוכךהעולם■ת!הודחושהוא
כלומרלשוההואפשועזהולפיובןצרנבלבןיביא
נניכעא״כאתוהרגתםבזהמוסרלקחתהלאואתם
נעוצסאחרכעסלהביאלהתגלגלעודהתםכיםצר

,בתייבעודכםשתיכן(יותרעובכו'ראואתםהדור
•לעולםתיכףותבואהמעשיכהלתקן

למההאלשוךדמקשהעקבבס׳}אי׳נומרישעוד
רביסבלשוןאמרבתחילה

יחידבלשיןאס״כ1

העולםדבאמתונלע״דוניוצאעקרבךיהיהלא
],מעיבכשהםשאנירביםוזטתרובואחרנידן

כמותםלומעיביןביניהםהדרליתידאףמעשיהם
בשכונתםתדוראלמשליע״זמוריםמקראותוכמה
אףמהני.הרביםדזכותנמצאבזוהרוכדאיהאכ״ג:
ובתנאיכ"כיצדיק?אינואףביניהםהדרליחיד
רביםועשיתםושמרתםיזהועתהסשלוםלושיהא
ישתנהביחידאףכלומרעקרדייקאבךיהיהולא

ושפיר,נ״גכדאיתאמזלאיןדלרביסלמעליותאמזלו

אותןכלומרדייקאעמיעמיבתוךליהקאמרה
הנקראים

שונאשבלאיהכיוןוימותלרשעדהלעיגיהותירוצו

שהיה.העולהאתיכריעדשמאונלע'דהחנמיהאת

בכלג"כנאדרלהקשותואיןשיעבורזהבלאושקול

י״ל7הנ״למטעההלעיטהושאסור,לומרכןמקוה
הזיקיבלולאכעמיסב׳אותושהוכיחודמיירי

כאןמשח"כעבירהעברשכברהלעיטהולומרמותר
בודאייוכיחנוואההלץלהוכיחשלאמזהירשהכתיב

וזההעולםכלסתומכריעתשנאלאעליעבור

לשו.!הרילהקשיתואיןדהתוכיחהגרה
הגמ׳לעילס

שקולדהיינועליותלויהעול׳כלכאלואד'עצמויראה

העולםעוינרתוכח׳ג׳י׳כמצותקייסהחכםזהוהרי

כהא'השנאלאלאועליעבורהלץשזהואףלזנות
לומרישיפסידומהמחצהעלמחצהליההויהדר

נראהאך-במצותיוהחכםכלוםכעללאדא׳ג

אחרעםלהלץשיוכיחגוהחנםיעשהדנןלפע״ד
אח־הכסעודעמולהוכיחשיעמודדהיינו
ואהבתמצותויאהבנו.ויקייםמוסריקבלובודאי
יכריעהמקבלהחנםשזהיגרוםואזכמיךלרעיך

סןלץתונחאלוזהוהעולםאת
זחתאךכנ״לישנייך

פי'וזהוכנ״לויאהבךעמולחכםהונחתעשה
ילךלאחכמיםהלנוהונחלץיאהבלאט״ומשלי

צחאמרוכאןישנאךפןאמרשםי״לריהעאדלפוס
כליל:.לץיאהב

חכמיםתאמרואיכהפסוקעללפילעודונחזור

ביקורלהרחיבלולחהניה׳ותורתאנחנו

אדםמכלהלומדהכסאיזהואומרזומאבןמשנת

ונלע׳י׳׳דהעולםסברתכנגדשהואלומרדישכו'

ותאיותיוה׳•'זועמעשההמדומיםדכלהקניניס

ההואהקניןשיהיהצריךאתריהםרדפושהעולם
העושרנמוהזולתע״ייתלהולאבנפשבעצמותיו

באחריםבזולתנהלההכבודוכןבממוןשתולה

עצמווזהבעקידהשביארכמואוהושיכבדוהו

העילסדבריבכלחיןוהכהלככלהכסשביןכהכרש
שיהיה

החכמהמעלתכמובעצמומצויהקני!

נ״ג:והגבורה

אךאליךאריבכיה'אתהצדיקירמ?ז
דרךמדוע.אתךאדברמשכטי

פירשווכברנגדבוגדיכלכלוצלחהרשעים



תהדיכר׳־ז.קול
מאאריה???

וספריסייסוס״ריעלכסאכו׳יושבמלךגו׳
נראהעדיי!דייקאפתוחיםפתוחיםמהים

כןואסמיראהלאושלימהגמורההואהסנתשובה
הדיןשירהלומרשמחהלאעצבותלהסעדיין

בתשובהשיוכודהייג־זכוולאזכוזהילקמייהו
רבדאיהובגיןעליונהתשובהבמדריגותלעלית
שעםמייריבאמתח״בהפינשמיראתלאושלינן

שיעלוצריךאךעדייןבינוניסהסשעשוהתשובה
מתורץובזהית״שרוממותומחמתשיעשובחשובה

חסדורבי/פמופקדתכו׳הסליחההסליחהעמךכי
כךוכלומקשהבר׳המתגלהנמצאחסלכלפימטה
דהיינודייקאאימתךאימתךכו׳למעןומתרץלמה

מיראתולאהבוראמאימתיהיהוהתשובההיראה
כנ״לעצמו צררונירבתהמעלותשירקנ׳׳׳׳סבתהלים
שונאיכלאחורויסוגויבושומנעורי

דוקזלתהקשה־כו׳שקדמתגגותכחציריהיוציון•
קשהבגמראדאיתאונלפע״ד[נ׳ג]גג־תכחציר
מןהפורשרכסותלמידע״הכו׳ששונאיסשנאה
המצוייניסהסציוןלבניוידועתהסיותרהתורה
תן׳פרשושהסמדהכנגדולכך.מלהבהלכה
גגותכחציריהיוולכךבתיקוןחפצסואי!התורה
תיקוןוזהגלודייבאלאלצומחתדומסיעלהאסשאף
פסוק■על:בגלפע׳׳דקודשתקראילפייובן
החסדה׳עסכי׳האלישראליחל

עפ״יונלסע״דכו'יפדהוהואתפתעתומרבה
החלמהמשפחותמכלאתכסאהבתיכיפסיק
פסוקועפ״יכו׳עליכס;עוונותיכםאפקודכןעל

:■הקדושהזוהרכפירושיוםבכלזועםואל
נשהרגליון

עבדךנדברובישריסישבוגסבתהלים
:א־נו.מדוקדקולשק,.נדברוכו׳

ביישיחופיעלנראהולפע״ד
׳'מהרבישניבורן;ונגיניתשעריושבי

מנדברו
-נדברו.דייקאדייקא

עלילמדבריםשהדברים
אזכןגסוזהוגרמתיואניהסיבההואאני

רעהואלאישה׳יראינדברו

בזכיתיושבתאנכיבתוכםעתילהקב״ההנקראים
שהלהמהוגסיחידשלמזלואףמשתנהרבים
בניאינפשךוהתהימאסלאכביראלהןבתפלה

במזלאואירביסזכותהריתליאבזכותסומזוניחיי'
ליהאתרולכךליחידנשתנהרביסזכותע״יתליא
אדרבהשמאר״השהיוםכלומראעשהמהאבל

ולזהמאודנשערהוסביביוביותראחריהידקדקו
לחזיליהואמראחריהתידוןשלאאעשהההדייקא
כסברתה.שלארואה.להכלומ׳הרי־אניאיןבן.אבל.

בןדייקאלהאיןהריהמזל•משנהדוכותרביס
כהחריסבןצהישלאלתהכדבריהכסברתהואם

כנ״לאךבןלהחיןלומרהראו!דמןלה•בן-אין!הו1
:ישולאחריםדייקאלהאיןבןניחא

י־יי.;'''..••־־
'״< אמרתוראלמעןהסליחהעמךכיבילהוט אצלךמופקדתהסליחהאחארביי

אימתךניתןבשבילתוראלמעןלמהכךוכלמר׳י׳ה
ענ״דלפיונראהתמוהוהואביוה״כותךבריעל

השנתבראשנפתחיסכפריסג׳בגמרו!דאיתא
ועומדיםהלויסבבינוניסלתההרי״ףומקשהכז׳י
כלפימעהחסדורבהקב״ההריהכיפוריםיוסעד

הבינוני׳עסבר״העתהכןגסיעשהלאולמהחסד
למיתהביוה׳'כיכתבוזכולאאסנמההקשהועוד
תשובהשעשההיינוזכותדפי׳ומתרץשנק־צכיון
ההכרעהעלתפגיחאיןהויתשובהעשהלחוהס
וציע״שכי׳מיעוהואשבשלאמזהעוןגדוללךאין
בישראל׳רשעלךשאיןנ״לריהכואצכוסקשהעוד

א״כצדיקנחשבג״נבהרהוראפילובר׳יהשא־נגשב
ולאזכוד]וננסע^דצדוכתיהקושיהוהדראשבהרי
הואהתשובהא״כעינשמיראתלהגתרתמשמעזכו

ית׳תירהתואוהקב״המאהבתולאעצמובשביל
־העונשיראתדהיינועצתומירהתרק

יראהולא.
התרוהגמראעלוכתאמרינוזתאכבהית'הרוממות

ישראלאומריםהיןתהמפניהקג״הלפניהה״ש
מקבלשאתהדייקתלפניךוביה״כהגברשירהלפניך

אפשרלהםאתרלפנינוגלוישאיןתשובהההרהור



אדה
שטןבאהכפוריסביוםמוצאאחהעליכםלכפר
ואותרעונותיהםקורטוהואישראלעללקטרג
ישר׳שלזכותיהספורטכויוהקב״הישראלרגש״ע

כנגדהלושקוליםוהסתאזרסהכהנוטלעושהתה
עונותלהביאהולךוהשטןשוותכפיתושניאלו

מןהעונותנוטלכביכולהקב״העשהמהולהכריע
שנא׳יבקשעזןתוצאואינובאוהשטןט׳ומניההנך

רבוןאותרכןרואהשהשטןטוןואיננועין
סלההסאתסכלכסיתעמךעקנשאתהעולמים

להקהו׳כו׳יישכסויפשענשויאשרימשבהדודלכך

הלאהעוונותכליקהלמהא׳דקדוקיםכמהכאן
•ייקחהשמןיביאעוונותכתהב״הלפניווידועגלוי

הילקוטקשהב'החביהיהשלאפדהשיעורלפי

שלע!ןמוצאואינובאוהשטןבאומרועצתוסותר
ובהמתאחד.איננועוןרקמשמעואיננועוןיגיקש

איננוכולםדמשמעהעוונותניטלתתחילהאתר

דתשתעעמךעזןנשאתסותרעצתוהפסוקקשהג׳

:סלהחטאתםכלאמרוהדראיננואחדעוןרק
תאיוהקשהראשוןראשוןמעבירונלפע׳״׳דדאי׳

מאיי״לועודליהמיבעישניראשוןראשוןראשון

דאי'אהאדהתוס׳מקשהונלפ״דמחילה*איכאתרבה

שג'התורהעלאלאאדםשלדינותחילתאיןבגת'
ג׳דבריסחי'האוהקשהט׳תדוןראשיתתיספוטר

והדרבאתונהונתתנשאתהדיןביוםלאדםשראלין
נראהולפע״דלחשבוןוזהלדיןזהותירצואתורה
תירוץשישהמוסרבחכתידאיתאלחשבוןשניהם

תזונותאחרטרודבאתרותורהאתלמודאדםלכל
תשיביןלכךאליעזריוסףבהללבשבתכדאי'הייתי

מזמיןהקב״הוהיהבאתונהולתתלשאתלךהיהלו

אשרבכלוברכךכדכתיבפרנסתךרגעבמעטלך

כחסידיםג״כלתורהפנאילךוהיהדהובכלמעשה
החצותקיוססיבתהיאדהתורהכו׳וידועהראשונים

מצוהאיזהלקייםיידע■איךילת־דלאדאסוהעדר

למדתילאניהייתישוגגלהשיביכולמצוהכלועל

תיריזלתור*ומהןומשאהמצותלכלתור׳סבהנהצא

והסלזהתיחץזהרקתחילההסדשניהםנתצא
כשלוקחנמצאדייקאראשוןראשוןהעבירוזהואחד

יש'הכףמןגאמנגהומתןמשאהואראשוןעין
*•*•־.►ו*־׳•'■/■

י
•

חצוהששכרלשבחלהיפיךרקדייקאנדברורעהו
והשהתההמצוהשהנאתברטנור״ההרבוכתבמצוה

:ודו״קהואונכוןהיאג״כמצוהבעשייתהמשמת
לאמעדותךוצרירודפירביםשאתראפשרג״כזזה

לאאמרתךאשרואתקוטטהביגדיםראיתיגטיתי
הלאשונאיםכךכללישישרואהשאנישמרוריל
שראיתיאותישונאיםלכךאלאנטיתילאמעדותיך

מרבנןצורבאהאיע״דט'ואתקוטטהבוגדם
אלאטפידתעלימשוסלאומתיהבניליהדתרחמין

הגמראיתורץועפ״ז:ס'מוכחדלאמשוס
אמירבילמרע״בס״זדףשאכלוגיפלברכות

לזימוןחצטרפיןבהלכהזהאתזההמחדדיןת*חעני

ששתרבתחויששתורבאנאכגוןחסדארבהחוי

בגמראשםאיתא[)דקחסדאורבאנאכגון
שבתאטימקשהיתצטרפיןישבתת״חשני

ועפ״יתמוהוהואכו'אמיר׳אמראלאהואגברא

ט־״גנתלבשא*כלחביתשמח*דוהדהאיובןסנ״ל

נשמהעיבורכמווהואחבירובת׳^חחיותווחלקשלו

המדברתחיותוונפשוהתורהשהבינהבואחרת

תריכביעכשיושקולהואא*כובפניתיותובחוט

כשתדבריןתיליהניאךלהיטךוכןתלתאארי

מבא״כטובהואפניהשוסבלילשמהלזהזתהדדיןזה

והתפארותגאוהפניותאיזהבדיבוריסישאסס*ו
דחילובלאדאורייתאמיליכלבזוהרואיתא

כשנתלבשאףוא״באפוויתר,הוישמעמידורחיתו
לשננגדולרעהואחביתבת״חותורתודיטרו
הקודמיםמאתייםע״פיכידועע״יעונשושיקבל

ואינולטובההצטרףברכהשלכוסבגמרא.ואיתא

לאהואכךכלכששקולזה׳אףולבילרעההצטרף

כגיןאנאבפי׳לומררצומצטרףולנךמ•ואיןלטובה

יוצאתשבקרטגאוההתפארותעסהואשהריוכו׳

ולכךתצטראיןולאבחביתלהתלבשוחיותודיבורו
להתלבשדיבורממנויעשושלארקתחויברחז

:ודו״קכתבית
כסויפשענשוי׳אשתלגתהליםילקוט

ר׳כרכי׳אמרחטאה

בכללעונותיכןוסולחחוביכיןמגשידהואשכהן
עולםלחוקתלכסזאתוהיתהשנאמרושנהשנה



מבאדהתהרי־םדל
לשץנפיגוכאןואסכתיבגטלסלמהיחטאנשיא
ודאיבהוגסלבייהודעתיראבגיןומשני•אשר
ארעיאבקדחיהאאסתכלהקב״ההאקשהיחטא
שיחטאלפניווידועגלויהאבתחלהאוהסבחרלמה
שיחטאלויארעהאידהואגמורצדי,קאסועוד
בעצתועליהןמכריזהקב״הג׳בגמראאיתאוכן

שעלהאנשיאקאילומ׳דזהואפשרפרנסמהןואחד
ואיתאהתיקוןבשלימותהיהלאכשעדייןלגדולה
כללומוחליןהציבורעלפרנסשנתמנהמיבגמרא
ההפרשוידועבא״יהתימאתןהואעכ׳י׳זאךעוונתיו

דוקא'4א׳הארןרגזהג׳תחתוזהולבןעבד.בין
יחנואובודאיימלוךכיכןאיןועדייןה׳עבדתחת
טביהיהולאכו'נשיאאשרבזוהרכנזכראח״כ
קשהאךיחטאודאילגדולהעילהזהדכשאחרלמתא
לומחלודמסתתארגזהומהבובחרהקב״ההלא
כיונבלאמרלכןיחטאלאומסתמאעוונותיוכל

:זהיסתורלחסישבעכשנבלכלומרלחםישבע תועבתושבעה׳שנאהנהששהבמשלי
וידי©שקררמו׳לשוןעיניסנפשו

מחהריסורגליס׳אוןמחשבותורשלבנקישופכו׳דס
ביןמדניםומשלחשקרעדכזביםיפיחלחץ־־לרעה
וש״לג״עע״זזוספריבשסבילקוטואיתאאחיס:
דברואותרברביסחבירוומחניףמנאףוזקןולה״ר
כ*מלסמוזכראיךלדקדקוישאמרושלאמיבשם
לפיונראהוש״ד:הרעלשוןאסכיכאןנזכרלא

לדואגהקב״הליהאתרגמר'ע״פ,ענ״ד
אתהמההרעלשוןולפ'מרצחיםלס׳מגיעכשאתה
מיתותבד׳שעוסקיןבשעהגמראועפ*יבהןדורש
וידיסשופטתשקרלשוןוזהו■משנתןטסי,יןב״ד
הקנאהשמארמותעיני©גורסוהכלכו׳נקידס

והכבוד:
ששוז״אאחדשהואהןישבגמראלאיתאפ״א

דברהןושורשןששהןבמספרןכלומרהנה
עיניסרמותא׳נפשותועבתבשבעונכלליםד<חד

עלרסע*דבתחתוניםתשגיחאינושהקב״השאתר
כט׳רוממו׳מצדבעליוני׳רקשהשגחתוה׳גויסכל
תיתןלזישזהולפיכןהאמתשאיןשקרלשוןוזהו
מערכתע״ימתנהגהכליאמרכיעבירהכלעל

העמיס"ב

ראשוןראשוןמעבירוזההעונותכלעלתירוץלו
יבוארוהשתאוסליחהלחטאיםמחילהמרבהלייקא
שהואאחדמוןאסנילוקחאינילבאתתהילקוט

ממילאהעיניתכלביטלובזהבאמונהומתןמשא

דייקאאחדעיןמוצאואינוכו׳שהשטןכיוןזדו״ק

עוןעמךנשאתואות׳אחדעיןרקבאמתנחסרשלא
וזהוסלההטאתסכלכסיתבזהאהדעוןלייקאן1ע

ובכלכדאי׳-היומוןזההאודהיצה׳-׳רזהמאודוהנה
להיכךלעשו׳משאיותררן־טובהיצה״רהואמאודךזה

הגבראשריוזהולתורהפנאיויהיהבאמונהומהן
כזבושטירהביםאלפנהולאמבטחוה׳שסאשר
שלבאלוףתבטחואלוזהוהנ״לבטענהיצה״רשל

:טולס. דואגבבואלדודתשכיללמנצחנבתחלים
לוויאתרלשאולויגדהאדומי

תאמראלפסוקעפ״יכו׳אסימלךביתאלדודנא
.[נ״ג]מזוהרע״פירעאשלמה

משלי

לאארבעותחתהארץרגזהשלשתחת
פסוקיםאיזהלבארנביאומזהשאתיוכל

ימלוךכיעבדתחתהאיץרגזהשלשהחתל׳במשלי

ביושפחהתבעלכישנואההחתלחסישבעכיונבל
קשהישראלארץרגזה.הארץופירש״יגבירתהתירש

אלועלוה״שזהעלרגזהישראלארןדווקאלמה
קושטנטינאדפוסהק׳בזוהרדאיתאונלע״דהג׳

לאכו׳אתכסהוצאתיאשרהיוסמןויקהלפ׳
אלאהאיעסהאיתאיבדודואבחרבעירבחרתי

אסתכלקרתאלמבניקמיהרעותיהאיתקב״הכד
ולבתרדקרתאעמאדנהיגבההוארעיאבקדמייתא

מלטמתאבניוכלבגיןדמתאקרתאכו׳בני
ליהטבטבהוארעיאאילעת׳דנהיגקיימיןברעיא

איןישראלארץכיפי'׳1כלעצתאטבלתתאטב
דורשהואה׳אלהיךאסטומזלשרשוסתסתנתונה
כדימנהיגשיראהעדבעירבוחראינולכןאותה
אותלךמהמנהאינובאמתכו׳א״כלעמאעבשיהיה
אשרבזוהרואיתאמ״לגמורצדיקשיהיהעדשר יא



ז1ארי־משליקוד
טעיתלידיבאגסות*.רוחומצדהריזרותרמות
׳1כלרוץממהרים־ורגליםגבוהבמקוםופוגם

מאודי-ערהופביבייכ־להחענשעצמושתמהר
סביםיסיח׳:0ממהרתוזהולפ׳דגחורבדקדוק

בוונבארגו׳דכדיבאחילילןאימאע״דשקרמי
ויוהלהסמשיבומהלוהקשימהקשהדהנהקצת
זהאחרזהוקושיותהערותויתרבגמראזהענק

ומליצתמשללהביןזאתבהגדהבמאמרינוכמבואר
לומרישתרחקשרךמדברפ׳עלדמהחכמיםדברי
מעשיודאהגיהיכידוקאהא׳המובןפירושיםשני

אבלאדםלשוסרעאילהשקריובדברישגרס
איזהאותראסאףבסיפוריםאובעלמאבדברים

כלוםאינומיניהחורבהנפיקלאאסשקר,דברי
מלאשדיבורהב'תובןלומרישאועשה:תהכי

מכלרעאדםלשוסגורסשאינואףהכתובדיבר
דיבוראפילומדברוזהומפיושקרהוציאתקוס

במכותדאיהאנפקותאעודמזהלנדויוצאבעלמא
ילאהיושבכלכ!׳הארש״אוא׳לט״ותשנהפ''ג
דכתיבחצוהעשהשכר-כאלולוניתני;עבירהעבר

וחיהאדםיעשהאשרוכתיבונכרתובעריות
בהם_

הכתוכ״קראוערוהלגלותתקרבולאליהוסמיך
:בהםוחיוכתיבמצוהעושה

,האתיראבעיניךחכםתהיאל^

ושקוילשריךתהירפאותמרעוסור
ר״יתאמרעי'/הקדושההלשיךבוופי׳לעצמותיך

עליב'שמיסמוראשיהארצוןיהילתלמידיוזכאיבן
עבירהעוברכשאדסתדעוכו׳ודםבשרכמורא
ת״חלרבותה'אתדידוענראהענ״דולפיע״שוטו'

היוצאהיראהבבחי׳מפניוליראשצריךבוואתרנו
לתהדאל״כהאהבהלרעלהרגתה7שהאהבהתתיך

פירושכךזהולפיה׳אתלואהבחחטיכיפירשלא
שהי"מוראכתוכלותרתיראאלהיךה'אוןהפסוק
לתעלהשהיאאהבהמתוךבירא'היוצאתשיהיהצריך

כנגדווימרודיפגוםשלאדהיינובוופירשומאהבה
ליראצריךת׳'חלפניממשכןהאהבהתפסוקסן

וידועבכבודובפגוםתתנואהבתויפסיקשלא
וא״כלזהוהדוחים!ההשויןביןכ״אבאאינודאהבה
באתיתותת״חאוהב■טוןשהואאמיתיחכסהואכבר

וזהו

זהתהיאתרזהולפיהאדןאתה'ועזבהשמים
ליגרסבמאדיםהולדיהרינקידסשופכותוידים

שבאועיננוושכרהבהיר'נגלגדולהכפירהוהיאזה
איןיאתראוןמחשבותחורשלבאסגס•בחירה
תחשבו׳אד׳כו׳רגלי׳הש׳יודעכי:קר־הואו־עהש׳

לתהקשהאךגרסתזלייאתרלרעהלרוץחמהי־יס
י״תכבודואיןכייאתרכזביםיפיחלטובה:רץאין

השכינהפנימקבליםשאינסהשקרניםכמדתבארץ
ואיןככודוהארץכלהלאשאיןבלבושאותר
לנגדיה׳שויתישתיםמלכותעולעליהםמקבלים
והשלחזה:עלזהג׳,העידי!ע׳דשקרעד:תחיד
הואהשבמכלונמצא[נ״ג]פו'אחיםבי!תדניס
וע״דט'בעיניהםחכמיםהויע״דפ״ג:אחד

למעלהתהוע״דבראשועיניוהחכםהזוהרקושית
בראשומסתכלשהואבאומררהיתעיני׳וזהומתך

תגבורותונותןשקרשתדברדבריוסיתריסומעשיו
שובכיתידיסועי״זהקדושבזוהרכתוזכרח״ולקליפה

עיני©א״נפ״דהרוגיה:כלהיסוע;ע״דנקידס
שהוארמותשעיניולבבגבהותשאמרכו׳רמות
מכפרתשהורתווחומרהשכל.עיןלווישגדוללמדן
א״כהואעוןיכופרבאמתכיהרעיםמעשיוכלעל

סכליםכל׳׳להנביאאמרזהועלהקייסואינולומד
סופריםשקרעטעשהלשקרהנהאכןנבוניםולא
איןתירהאפילותורהאלאלואיןהאומרכלוזהו
כו'חוקילספרלך,ההאלהיסקמרלרשעכיצו

בפיוייקא7פקרלשוןוזהוחכמהבראשיתנחוזכר
לקליפ׳הגבירותשנותןכנ״לצקי'דסשופכותוידיס

ואמרכזהאוןהחשבותחורשלברקאסואף
רגליםלחהקשהא״כלמעשהמצרפהאיןהשס

בלבושעצתו]נ'ג_.׳מלביש•לרעהלי־וץהמהריס
עיניס.א״נפ״הלבש:גאותמלךה׳שנאמרקקביה
בנסתת׳שהשגתובעצמושאומר_והתפארט׳רמות
לווכשמראיסהוהלו_בדור־׳רוחהואיןהאוד,רמזה
שוניסישהל׳פמשיסבזוהר;יאחר'עליומאמראיזה

גירסובזהפקרל׳סובלו.וזהואינוהמאמרשל
חורשלבאםואףמ׳'לנקידסשופכותוידיס

כו׳שהזאמחשבות־
ממהצ-ייחקלא

שחורשקהשדהכמי
מחשבות׳מתגברזמנטלהוארעיכוכןעשנים^התית׳

14.י



מו¬אדה ־!־סל
מהדת:*

■דייקאדבריובכלאחת'וזהוכאגידהשנהיה

הואראשוןוכי,כי׳לכסבגה׳ולקחתסוא'ך[א
בגמרארמזדאיתחט״והואוהלא

כז*ינסכיהסבשנינאמת.התורהמןכריסלניסיך
בניאסבזוהרואיתא

הוראו׳יעיקרנמצאגליו!נשאר
ולולבסיכהלתהוא״לב'תיוסתתחילהענין.הזרג
ראשוןוכישסירתקשהולכןנשאר-גליוןמיוסראשין

.:ג״גבראשיןהואהב׳שהריהיאוט"והלאהיא
תתחילהקשהכו׳פיךעלתבהלאלכהלת

כיאתרוחח״כהאלקיסלפניאתר
דכפפוקגנ'׳דלפי'נראהכו'ואתהכשתיסהאלקיס

החלקיםתתידכילנגדיה׳ש־י־תיהאלקיסלפגי
החלקיםסהה־סלסנישהמשיךתרצהאםכןעלכו'
•תיודלמגיהשכינהירדתלאמעולםכיכו'ע"כ

•מצאנולאשלום)שיםבברכתאברהםבהגןכנזכר
יעיד[ב׳כעי׳ס־קצ״זברת״ארקבת״אזהדבר
שיהיהתמ׳האסא״כבשתיםהאלקיסכילותריש
דייקאדבריךהעטיםדבריךיידוע״כהארץעל

:ממגייסשלךהרשיתדברי

לאלאתרנשףשתרהנואףועיןט״וכ״דא״וב
והיסעפ׳ייישיםמיסוסתרעיןתשורני

לבןמשלעס״ירואנימיואתתמעשיהםבמחשך
כ״בשםעודבגניבתו:אביויראהשלאעיניושכסה
רחקהרשעיםועצתטובבתיהםאתמילאוהוא
אסיירךעללמיילעגונקייישתחיצדיקיםיראוחני

:כךרצונולעוברי
כלאתאיוברעישלשתוישמעוי״אב׳ראין^

ט׳ממקומואישויבואואליוהבאההזאתהרעה
בגמר׳ואיהא*.ולנחתולולנודלבואיחדיוויועדו
אמריחדיוויועדותאי,כווישמעפ״אבחראבבבא
נכנסושכולםמלתדאר״גנחמןרבא׳יהודאר׳

מאותשנשואחדאחדכלביןותנאאחדבשער
להוהוהכלילאדאמריאיכאידעיהוהתנאפרסה
יידעהוהדכתישיכיוןלהוהוהאלנידאהריואיכא

אודאיובכחבריחבריהוהינשידאת'היינואה׳רבא
הירש״י־כלילאתיתותא

כ■
פרצופי*ג׳כתר׳כתרי׳ובכל

עליסיריסהפרצוףוכשבאיןעלתחוקקשתואתואיש
כו׳אוכו׳טסאיוב7משתנה:כחברא.א׳ההןפרציט

לוי

ולפי'עכ״לשימית

עצתךתחזיקאלנליתרבעיניךחכםתהיאלוזהו
אובאחתח:סאניאסאדעמאיןקשהאךלחכם

ה׳אתיראבעצמךותביןתראהבזהאמרלכןלא
סןבכבודיומלפגוסלומרעוסורת״חלפנידייקא
החכמים.ואיןאתאוהבאתהכואי׳האהבהתפסוק
באהיתיתחכםאתהגטוא״כהשויןביןכ׳אאהבה

•זהתדהבךישאסתדעימיה
_

תהירפאותואז
למכהורפואהאיןת״חהמבזהכלכיכי׳לשייך
לשריךתהישרפאותהמדהבזהתרויחכנ״לחשא״כ

קהלת
משחוקכעסטובבקהלתאיתאמאתרעלפירש

.
המשחקתמשעההצדיקיםעלכעסטיב

לבייטבפניםברועכילרשעים
ודו׳יק

: האקשהבירושלים:מלךדודבןקהלתדברי
מהרודבריושכלזעפיר׳בגמראאיתא

ובשירבמשליג״כנתכנהלאלמהא'׳כבהקהל
שכלהגמראלשוןמשמעיתהלחקהלתב־םהשירים
ליית'ניתקןלמהטעםליתןליונראהדי־קאדבריו

ע־ללותבעלפי׳סיעלוהואבסיניתדיקאקהלת
יוה״כלמחרת,פירש"משהויקהלפסוקעלאפרים

:לבבותלפירודלסוייסשביסיוה״כאחרתיכףכי
המדרשלפיבלילב׳מיניםדלקיחתטעםידועוהנה

ולכם'כאלהאלהאגודיןשיהיוכדיוהפייטןוהגמרא
יוה״כאחרתיכףלהזהירשייךוזהאלהעלאלה

כלעללהזהירמרמזיםהןשהןמיניםד׳בלקיחת
עצביםחיבורידועוהנקכיללתבהוראתעבירה
תלוינפשיטופדותגאולתנוכלכילוהנחאפרים

והנהכידועבהקהלאחתבאגודהכולםשנהיהבזה
וחזקהולךשופרוקולמסירהעלהק׳באלשיךאיתא
וחזקהולךשופרלקולנתעורראסוחזקהולךודוד
וזהווחזקהולךצדקינימשיחודודנזכהאזבינובל

לדברי׳שמזהיריםנצייתשאסתוכחתל׳קהלתדברי
אזבאגוד׳אחתעצתינילהקהיל׳קהל׳טניןעלאותנו
דייק׳והייטבירושליםמלךדודבן-משיחלאיותנזכה
בשה״ששתזכירתהשכלבהקהלנאמרודבריושכל

הקהלעלעניןנאתרהיההכלבקהלתוכאןובמשלי



אדה1
פסוקומלתור׳ביטולעלתיזרע'שהיההתנונדחה

ויפתחדבראלוהיהןתיוז״לי״אצופרתשובת
כפליםכיחכתהתעלומותלךויגידעמךשפתיו
האלשוךפי'מעוונךאלוהלךישהכיודעלתושיה

אסתתצאאלהיסהחקרפסיקעלמפירושווהעולה
עלישמעאלרביתאתרפיעלתמצאתכלי׳שדיעד
כללכו'מקראבידושישמילפניובאוחשבוןדין

חלקיובכלאברהסכמותורהלותדיסשהיוהעולה

וג״כובקיאיםלומדיםהיוברל׳סדהיינוהתורה
וג*כהיה׳עליהסנבואהשהריכמעשיהםצדיקים

בזוהרכדאיתאמאודעדחבריםאהכתלהםהיה

אסתלקולאליןאליןרחמיןדלאחבריאכלהקדוש
דלאוגרמיןוט׳זתנייהותטילאעדמעלמא
יסתלאולתהלדעתצריךוג״כמישורבאורחלתיהך

חוששיןהיוואחדאחדכללזהזהאהבתםומתוךט׳

וכתיבע״יג׳׳׳כעצתוולהשליםחבירולתקנת

תחבולהלהםועשותלחמהלךתעשהובתחבולות
מתעמלוותןשעהבכלואחדאחדכלשידעבכדי
בגת'איתאדמהרגעבכלמעשיהםובכשרוןחבירו
במעשיויפשפשעליובאיןשיסוריןאדהרואהאס

וכיוןוז״להרי״ףומקשה:תורהבביטוליתלהט'
ואירמ!הגדולון5לךאיןתורהביטולבידושיש

נראהולפענ״דתירוצו:וע״שתצאולאפשפשאתר
הפחלה'לעשותעתפסוקעלהרמב״סעפ״י

חייבקטלאיליףודלאעלוכמאמרינוכו׳תורתיך

כמעשהתורהביטוללהםמזמיןקטלאשחייבשחי

אהבהשלשיסוריסבידועכו׳יתלהומדויקלדוד

תששווהסתורהביטולבהםשאיןהסימןזהכיהן

ואוליוסןט׳בארץצדיקאיןכיבחכמתםלזה

כלאי׳־תורה:ביטולשליסוריסמהםלאחדיזדמן
מתחייבוהייטמ׳מעלהממשנתואחדדברהשוכח

למקוםגולההויבאבותואיתאלאחרים:דוקא
עלבידךיקיימוהושחביריךט׳תאמרואלתורה
ואחלאחדכלשידעוהמצאהועשוחששיהנ״לכל

כליחבריהםעלשיבואמהכלההואוברגעתיכן*
תחבירואחדכלעצתםלתקןיחדתיכףלהוועד

הפסוקעפ״יואילניכליליע''יהיהולהשליסוהסימן
בפרשהוהואהקדושלהזוהיפגיםאלהמיסכמיס

תשאכי

יחדיוויועדומל׳דקדקור,חדבשערשיאמהרולפי׳

כמוהועדמקוםהואהמקראברובהנזכרשהשער
הכיגימ׳ולנחמולילנודלבואב'׳דבשעריךלתוע

פי'כלילאכו׳לאתריאיכאפרסהמאותג׳הוה

מיתית,דפ׳3כת״דאתיאכישוףהיהאםמהרש״א

וישמעותלתויהיהנחלבניכישוףנאסרדלא

וידיעהשמיעהמלשוןתתש.אלאאוזןשמיעתלאו
שלשביניהםשיהשהדרךאףכןלחדאסשכלית

ברגעביחדלבואלהםמפשרהיהלאפרסהמאות
אחדברגעלהסהשמיעהשיזדמןאפשרדאיאחד
כלילי//יעלאואילצמצםאפשרדאיהחגיליסמפי

הוהמנאהגמראקושיתלתרץלבאוהפשוטכו'
התדינו׳בכלכנהוגושלוחיםאיגרתע״ידלמאידעי

כישוףע״יח״לאחלברגעלצמצםאפשרדאיומתרץ

מאיתג'ועלכו'לב׳דנאסרלאוכמ״דכניליאו

גיחטריאלכ״אליהתנאג״כלהחהרש״אפמס׳קשה
קושיותאיזהבהעירנראהולפענ׳׳דהוההכי

ענינוהבאהכלאתתאיקשהא'בעניןהנופלים
בשערכולםשנכנסובמימראקשהב׳כןלמהדייקא
מנלןדהוכח׳המהרש״׳אועולבזהלנויוצאתאיאחד

שנכנסוווהממקומו.אישויבואומפ׳נשמע
ג'נפקותאשוסואיןבזהלימודשוסאיןאחלבשער
מאיפרסהש׳ואחדאהדכלותנא.ביןמאיקשה
ידועיםהדרכיםמרחקיכלהלאלזהלימודצריך

לתדינ׳ועירביןמדינהכמההעולסומפורסתי׳לבני
פרסהדש'מכלןקשהד׳ותנאומאיאחרתועיר

ב׳אואחתפרסהיותראופחותדילתאמדוקדק

גיחטריאעלמימראליסדלהגמראלהסומהוג׳

להוהווזהבלאידעיהוימנאקושייתקשהה׳
מישראלדאימאבגמראתוסכםהריהקושיאלהקשות

מהאומותשאמונאתראסואףכישוףונאסרהוה
שבאו״הוחסידיםצדיקיםהיוהריהוההעולם
האיךקשהו׳בספחכמבוארבמצותודקדקו
לאאסוכיקשהו׳אינשילאמריהיינובזהתלוי
לפענ״דונראהימות:ח״ולאיובכחברילאדסיהיה

והיההיוצדיקיםעכ״פשיהיהאיךיהיהדבאמה

התורהוחכמתוהצעתהקדמותעפ״ימעשיהםכל
ותושיהפסוקעלבספרומטרשכדאיתאוכנבואה



סדאדה
תחייהויהביבזוהרכנ״לבזהזהוהתקשרותהשכל

הסימןוזהכנ״להניסאלפניסונתיסבדאא7

ביטולשליסוריןלידיח״ויבואכשאחדלהםעשו

שלתד׳ממנו!וגס-מההחבר*שלמדותהכלאזיתורה
ג'נומגיע־להןושבחהמקולקלבגדרהואתה׳הוא
שהסבתקוסהתבריסלכלתורהביטולאיזהשלצער
נניסאלהפניםכחיסהאחדותגדרהואביזה
וכיוןאחדתכלקיבלחלקאיזהאחדלכלהיהוידוע
יודעהיהושכחהקלקולאיזהחלקבאותושבא

צריךוהיהתורהלטולשלביסוריסחבירושאותו
בחבירךתורהלתקוסגולההויבעצתולקייםתיכף

תחקומואישאישויבאואחדברגעולכךכו׳יקיימוה
'5כממשנתואחדדברהשוכחכליקוייסשלא

וכלהעיסקזהבעניןלעסוקתיכףיחדיוונתיועדו
לזהאפשרשאימההימנובדליםיסוריסבתורה
ויוועדוולכךחלקאותותמנושהרי־נשכחזהבלא
חלקיהד׳כלהיובכולןהריקשהאך:יחדיו

כלבידוהריפרקמזהזהשלמדוכנ״להפרד״ס
הר*יחדבהתחברותםירויחוותהכולםהיואחד

עליושבאתאותישלתדוחלקאותונשכחמכולם
שכלמהלימודידועזהכלומרותנאולכ״איסוריס

ממטשנלמדהחברנתצאפרסהשיןתחברורחוקא׳
שיןפרסתחנקאותובהדגתוגבוהרחוקאעפ״כהוא
כורלמכלבקלהחבריםעםומתןמשאוע׳י׳י
חוששאינונ׳א.כללאינשידאמריהייטשייךושפיר
בהכרתצריךהחבריםאהבתע״ילמודושיתקן

פצחו:שישליםלהתגלגל
להתיצבהאלה־םבגיויבאוהיוםויהי ~
פסוקיםבתוכםהשטןגסויבאה׳על

לג:הערותכתהבאסלהעירוישלהולת׳קשהאלו
יומןרעהה׳עלחושביוצאתמךאנחמיה

וכןשלתיסאסה׳אמרכהנליעל
ע״שעודאענךלאועניתץ•ועברנגוזווכןרכים
מיקשהעל׳דולפיהקדושובאלשוךי׳׳/ברשעיין

.

וכןומאיאםתאיועודדעהה׳עלשיועץהוא
עלדקאיענ״דלביונראהיחידלשוןועברותאי
משלעפ״ימתנוגדוליצרוהגדו׳תחבירודכליצילר

הע<1חבתגנ״לע״כ^עצתהסעודההציקיןהכנת
בעצמן

ברחייוותבריאלשונווזה>לבק״צדךתשאכי
דוגמאכשהואחברייאבדאדארוחייהויהבי׳נאחוה

לכלשיזדמןותה:פגיתזלמעבדולאאצטייכו
כליליע״ירגעבאותוחברתכלירגישוואחדאחד
היההוכחהדוקאלמהלינראהומקודםשנבארוכמו

ידועדהנהלפעלדונראהמנ׳י׳לומדוקדקפרסה׳0
פרד״םדהיינובד׳חלקיסנדרשתדהתורהומפורסם

בהכרחחלקיהבד׳עצמומשליםשחינוזמי
חששולזהוי*החלקיה:בכלעצתולהשליםיתגלגל
צריךולזהחלקיהבכלעצתןלהשליםהנ״להחברים
אדםישלישלעולםבגמראתאואיהחברים:אהבת
:שלינתתלמודבמשנהשלישבמקראשליששנותיו
פרד״סג״כישמ״להלקיםמג׳אחדבכלומה

החכמהבכלכיאית׳!הנהובאר״יבזוהרבמבואר
ולדברללמודכשבאומשיגיודעשאדםושכלוהשגה
הפועלאלתכחיוצאאינושהשיגתמהאחריםבפני

תתהתעשראחדאסכישתפרקוממהבהדיבור
תןהעשיריתמדריגההואהדבורכיהואשהשיג
יכולי׳אינםממנווהמקבליםהשומעיםוגםהשכל
מכלהרימעשראחדחלקאסכימדבריולתפוס
במקראלמודהריממאהאחדאלאאינוהרבהשגות
וכןמק׳אחדבמשנהמהרבלמודוכן,תקאחד

שכלאיובבספרומהנראה:מאותג׳הריכגמרא
לפענ/׳דוצ״לבתענותיהסמשוניםהיוואחדאחד
משלדרךתפרד״סאחדחלקיודעהיהאחדשכל
ותלמודובמשנהבמקראוזההשיטיודעהיהאחד
והג׳בדתשותלחודומשנהבמקראוג״כברמזוהב׳
וג*כבסודוהדיתלמודמשנהבמקראכןוגס

פרקיםלזהזהשוניםוהיוותלמודומשנהבמקרא
לתקןכדימאהבתםלבדוואחדאחדכלשידעמינה
צ*הואופרסהכו'אתיויעזורוחתואישזהאתזה

רחוקאחדכלהיהנמצאא״כלכלכידועוחלקפרס
תכווןפרסהשי״ןממנושלומדתמהחבירומהשגת
והשתאותשכחדוקיותרולאפחותלאומצומצם

לעתי׳בבינהפירשועליוהבאהוישמעולביאורנבוא
איוזהושמעוהרגישועליושבארגעגאותודתשתע
אחדשער7ידיעתי4ע׳לאאסאיגרת,ע״אפשר
אחדיתלהסהיןוהסהשכלהאחדותשערמקרא
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והיהכאןמיכהלכן'אמרמהיפדכו׳הנביא

ישראלבארץדייקהבארצינויבואכ•שליסדייקתזה
אהסיעלווהסט'רוע־סשנעהוהקחינואזי

יבוא־כיט׳והצילורמסיההקלידולהמית-לעלות
ומסבמקהתעירמתלהסישכברכידייקאבארנינו

כיקבססיהכפל•זזהעלהלילמלוקאינואךכג׳ל
הארץכנטבכלאארימשומהאךבארצינויביא
אמרלזהאה׳י׳כישראלשלמהעאיהוכןמב״הנפלו
אךכלומרט׳ה׳מדתכסלכו׳יעקבשאריתוהיה
ומעש-ס-טיביס׳תורהע׳'יההעיררותלהסשיש

מספיק'זהחקוס־איןמכלממרוהסשבאיןמישראל
אפשרואיןממרה'שירהידיעלאסכילהעליתס

יקוהלאאשרה'׳מאתאמרולכןהישועהקילס
למענילמעניהקב׳יהכביכולכו׳י-יהלולאלתיש
ישראלמשירתהעליוןכחשיקבלו•יקרהולאאעשה

מחזיקי׳עדייןהסאשרישראללאיתסהיאזהכלאך
התעיררותכחלהסוישועימדיס'בדתסה'בתורתי

העילס-יאיאךפמקומסמהס■
יגמור*ה'לכךהפשר

יעשומהאךהתעוררותמעטישצהסעכ׳סבעדס
שאיןכ׳//בעדתסוהמירובגויס.כברשנטמאואלו
נידחתתנוילחלאוכתיבבמקומםהתעיררותלהס

בגויה■׳יעקב׳שאריתוהיהכסלס״אעודאמרולכן

חותסדהיינודי־קאבגויסרביסעמיסבקרב
וככפירכבהמות-יעדט׳ואמדכאדי'׳בגויסשנטמאו
עא'"עדכו'•זטרןורמסעבראסאשרצאןבעדרי
:ז״להאר"י׳׳4עס׳לולרעבאדסהדסשלטאשר

הדברגמרבקינטרםעיין

ושמחובה׳גילויוןונ־יצביואלשםעוד
אתלכסנתןכיאלהיכס

כו'ומלקושמורהגשסלנסויורידלצדקההחור׳
-אלהינסה'שסאתוהללתםושבועאטלואנלתס

ואכלתםהלשיןכפלדי״ל:להפליאעתכסעשהאשר
מלאכי/אמרובגמראענ״דדאיתאלפיונראהאכיל
יקח'וצאפניסישאלאכתיבהקב״הלפניהשרת
ה*ישאדכתיבלישראלסניסנושאאתהולמהשוחד
עלכזיתעדט׳והכתדקדק׳ע״עאליךא״לכתבתיבניו

פי"לכסנו׳נתןניללעאלשיךפי'הרבוהנהכביצה
לנסמורהשהואסיגה"טנחלכסחיזקב׳הכש״י

לעשות

התחלתגירויע''כאךהיצה״רדרךכןבו׳בעצתו
אותועשיהסאתסע״דהאדסמבח־רתהיאהיצה״ר
יצאממךוזהומציהשהיאעבירהלדברלפתות

בלבךנותןעבירהשהיארעהעלרעהה׳עלחושב
שהואמקיסנלליעלביועץוהואה׳מצותשהוא
מאודונשמרתם־ע״דעבירהשהיאלואומרעולבלי

מתגברהואועודדייקאעולבליוזהי'לנסשותיכס
אסוזהי•בשלימיתיותרמחזיקהאדםאסביותר
שרביסכרש׳׳׳ביעשוהרנהע׳-׳דרביסוכןשלמיס

ותפלהבתורהותמימותכשלימותלמלוךמתאספים
מתגבראך,נויעזורדאחיואתשאישומתקשרים

ע״דבס״אגזזדס׳ואס״כלהסותמתיןויותר■יותר:
מחמתימיסשלשהעמודברשנאכלשו>אאיזה
דייקאנגוזווכןוזהומידגיזזיסצאנךוע״דאיבה

מעבירושהקב״העס״הועברמבטיחס•והנביא
לסגופי'תצטרךשלאעידאענךלאועניה־ךלעתיד
דגליההרים,מלב׳שסגסוזהו:ע״ש£.׳

בךעודלעבוריוסיךלאכי,כו'.מבשר
כולהבליעלי

עלנ״כשקאיהקדושבאלשוךגסועייןצפרת
אבלוע״שהגדולהכנסתאנשיכבזמןלארקהינה׳י׳ר

.נכרתכולהעכשיו

ועמדכו׳־׳אפרההלחסביתואתההמ*:כח
אלהיוה׳שסבגאוןה׳בעוזוראה

שלוסזהוהיההארץאפסיעדיגדלעאהכיוישבו
בארמניתינוידרוךוכיינואבארצנוכיאשור

אשורארץאתורעונו׳ממיסשבעהעלייוהקתוני
והיהכו׳בארצינויבואכיכסלכו׳נמרודארץזאת

ה׳מאתכטלרביסממיסבקיביעקבשארית
לבניייחלולאלאישיקוהלחאשרכז׳וכרביבים

עמיםבקרבבגויסכטליעקבשאריקוהיהאדס-
צאן.אשרבעדריככפיריערבבהמותכאריהרבים
מינה¬כו׳:תריסמצילואץוטרףורמסעבראס

ההריםאתריבקוסאומרה׳אשראתשמעוו׳
ה׳ריבאתהריסשמעוק־לךהגבעותזתשמענה
ועספתועסלה׳ריבכימוסליהארץוהאהניס
הלאתיךומהלךעשיתיתהעתי•־יתווכחישראל.
מכנףעלמאמרינולסידמהענ״דלפיונראהט׳

והקשההעול׳שבכלמצוצותדהיינונו׳ליחי©ארן



מה אדיה 1יואל

לשמהעבירהגדולהכימהצדיקאההטובטובלרע
אףבהיפךאומרולצדיקלגאוהשהואהצדיקממצות
כיפלונימרשעניובאתהמ״מלשמהשלאשהעשה
־,גתעלכהאמרינולשמהשלאאפי׳יעפי׳אדסלעיל׳
ולטובטובלרעאומריםהויפי׳שזהונלע״דהנ׳׳ל
ופנימיותגוףנעשהפיתויסכב׳אלוומבתי׳כו׳רע

בחינותב׳מצדוהב׳שבהםהטובמצדאחדלמשחית

לחושךאורשמיסשכפלמהאחרייהפיתויסשלהרע
כו׳לרשעפשענאוםבתהליספי׳אפשרוזהכו׳

שעשיתיאףלשתהבלביהלאליישפחדמהכלומר
הצדיקשבלבשהיראהממאמרינוידועוכברעבירה

יאשי׳חכמהע״דעילאהה״אדאראשוןתקדשנקרא
שניתקדשהואהמצותוה״אהב׳הואה׳יראת

בלבפיתוישמכניסראשוןבמקדשעיניושנתןוזהו
כפלוזהוכו׳בווהחרילשתהשלאשיעשההצדיק
שעשהלעשותהגדילכיוזהווכו׳באשוועלה

הלז־•׳קשהאךוהדחתיוולכךוכו׳מצותמעבירות

'1כתיראיאלולכ״אמלמטההתעוררתצריךעל׳ז
תחתהואוהצרותהגלותסיבתכיכו׳ושמחיגילי
תתקןולכךכו׳בשמחהה׳אתעבדתםלאאשר
הגדילכיותראהבשמחההשםעבודתבעשותךזה

כיאלהעםלעשותה׳הגדילכעניןג״כלעשותה׳
הרבהלומסייעץנטהרהבאשלהתעוררותבמעט
לעשותה׳הגדילנתיוזהלעשות,ההגדילכיוזהו
תצוהאיזהעושיםשהיינושמחיםהיינואלהעם

שהואכיוןרעותכתהעושיםשהםואףבשמשה
:עבודהעיקר

דשא?כישדי,בהמיתראואלפ״זאחרביואלשם
וגפןותאנהפריונשאעץמדברנו׳נאות

וא*כט*גגותכחציריהיומאמרינוע״פחילםנהנו
לבעלמצותתתיקוןלידיתבואושלאמתיראיןאתם
היינופריונשאעץכיתיראולאלמדברומבע״חחי

:פריםעשווהתורההת״ח

ברכותמסכת

ימי'כלאומרמימיןאבאתניאבברכותךןאיא
זעלוכרדבריםב׳עלמצטערהייתי

כלחנינאדא״רלדרוסצפוןביןנתונהשתהאמטתי
הנותןא

קול
כו'■ההקבאלמלאכדאיתאתורהאוצדקהלעשות
החשיב׳התעוררתבאההקב׳מצדאסקשהזהולפי
א״כמצדכםנסלכסלעשו׳ראויסואינכםמכסולא

ושבועאכולואכלתםאתרולכןבדברישנניסמשוא
הפילואכילהשנקראמהאפילושדקדקתסכלומר

אשרולכךוברכתםוהללתסעדצביצהכזיתעד
פניםמשואמצדהואפלאבכללהפליאעמכםעשה

לעולםעתייבושוולאובזהלנ״פראויםכשאינם
אר״יאבותפרקילזהושייךכנ״ל:מה״שמקושית

אחדאדםביופגעבדרךמהלךהיתיפ״אקסתאבן
ליההיההולךמהלךזותהוקשהכו׳שלוםליונסן

בשלומולשאולהואהקדיםלאלמהקשהגסלתימר
:[נ״ג]לתיתרליהכזהאותיבימהקשהועוד

מעליכםארחיקהצפוני.ואתביואלא*תא
אלפניואתושמחהארץציהאלוהדחתיו

באשוועלההאחרוןהיםאלוסופוהקדמוניכיס
גיליאדמהתיראיאללעשותהגדילכיצחנתוותעל
הקדושהאלשוךופי׳לעשות:ה׳הגדילכיושמחי
אלפניואתואתרבמד׳המוזכרהזונהמשלע״ד
לחייהאדםלהביאהיצה״רפנימגמתכלכיוכו׳

היםאלאחריוהנתפתהשהדסשסופוואףהעה״ב
כו׳שיתוקבזהבאשוועלהעכ״זגיהנסהוא-האחרון

מאדטובוהנהלעשו׳ע״דהגדילוכיתמנוהרעחלק
האד׳לחלוקאזוכהלוצייתתינואדםשאםהמותזה

וזהומתנוהגוףהתפשטותע״יבזוהרהנזכרדרבנן
אתוז״לכגמראדחי'די״לולענ״דלעשותהגדילכי

בתקד׳ראשוןוהחריבושנחןעיניוהי׳הקדמוניאלפניו

שניבמקדשעינושנתןכו׳וסופושבוצדיקיםוהרג

האלשוךכפי׳כנ״ללעשותהגדילהנ״להריולפיכו׳
לךאלהי׳מהאת׳ולרשעע״פששמעתיע׳/ונלע״ד
וכו׳אוכיחךכמוךאהיההיותדתיתכו׳קיחלספר

משלהואהלאלת״הושחטהקב״הוהתאעלדמקשין
שעוש׳אלוהעצמועושהותתרצי׳למהכנ״להזונהאל

שהואלוואומרלרשעבפיתויומצותמעביר׳גדולה
עבירהשהואמביןשהואואףהתורהממצותמצוה

ולצדיקדב״תומהפךלשמהעבירהגדולהלואומר

לשת׳שלאוהואפניותבלבומכניסותצותיובתורתו
הומרלרשעכיולכאןלכאןהפיתוקהפןנמצא יב^
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אריה
שייכותמאיועודשי//היושבודאיהנביאיםומכל

דעלהלללחיתראאדםכלזהנימאילקושיאיש
ישבחיטתג׳דהגהונלפעידזוקושיאשייךהפסוק

,גכלאצלינוומפורסםוכורסאמור״אירא״הו"שבת
ירא׳כחי׳7מקיסחיהאנג״ג:זזהוהואהלשונית
רקליראנצטווינויראתינואךהנמצאיםכלכוללת

ותתנווניראגדולאלכמד״אהנוראהואכימהקב״ה
ולאדםבחינתםהנתצאי׳כסילכלאףמת:שעהמורא

שהואלפימשמיםרקייראשלאדעתובחינתכפי
לכולםמוראתתפשטומאדםהנמצאיםכלעלעליון

וזהומתנויראיםנקראיםוהסמעשיובהצדיק
כשתזכוהשדהחיתכלעליהיהומוראכםפחדיכס

ואתםהמוראשמכ׳תתפשטזויראהלהםבחי׳יהיה
שספרהחכסכוונתשזהואפשרשלהם:המוראתהיו

מדברליראהואמתיראשאמרהלבבותבחובות
וביןהנור׳יראהביןאמצעיהואהאדםדבאמתאחר
למעלהדבראותועושהאחרתדבריראהואואס

הבוראכוונתכב־כולומהפךהאמיתיאדםתבחי׳
בושישאדםכלהגמראכוונתשזהלקצסאפש׳ועת
העולםשכלכלומרבותוקבעתקועשישכלו'שי"

הואי״שפי׳שסתםמשמיםכמוממנומתיראיס
שישתשמעבושישכשאמרכךמשמיםשתתייראיס

אזמשמיםנמוממנותתייראי'שהכלבותקועה
יראהאלקי׳מאתראיהומביאנשמעי׳דבריובוודאי

חחרע״המידיקפהלהולפ״זה'חתכמודייקאאת
אנשיכךכליראיםהיושלאלפיננ׳יילהנביאיםומכל

כדאי'מהקב״הכמוצריךש־ראו׳ממנוכימהםדורס
כיטעםהפסוקנתןבפירולפיזכתו״שרבךמורא

שהכלהאדםבריא'׳כוונעיקרכלו׳זהוהאדםכלזה
כוונתכביכולנרצההזהובאדםממנותתיראיןיהיו

האד׳כלזהכיא׳מאיג׳קושיותקשהולפ״זהבורא
לצדיקיתרוןתהא׳׳ככןהיאאדםבניכלדמשתע

בעל״חחתפחדי׳שבאמתרואותעיניטהלאקשהב'
לי'ורתחמיבעי'האד׳הואזהכימגוי׳יועו״קאפי׳
מימזההעולהלזהלצוותאלאנבראהפול׳לאכל

ומסיבינשתעי׳אינםדבריוהבריותבעינישמזולזל
ודבריוהתסקבזוי׳חכמתבנצטרךלבריו׳כתד״אלזה
דודושלת׳ק׳א׳באךהנ״לתזכןהגת׳נשמעי'אינם
סביבכו׳דקראסיפאפירש״ילכךת'דבראתרו

רשעים

ברכותקול;
לוימחהמיקשתכו'לדרוסצפי;ביןמניתימותן
רקמשמעאינומהפסוקק'ב'להצטערלולתה
תוכחאיךקשהג׳בטנסתמלאוצפונךשנאמרצפון

ע״ד3ג״המרתישלוובסיגנוןשםפירשובתהרש״א
הקצוותלתכליתהשייהכיליתת!אלועושרריש

האמצעיבדרךלאטובלאועניותוהחכמהשהפישר

.
ידריסלהחכיםהריצהדייקאלדרוסצפיןביןוזהו

הסדבריסכלכיכו׳תמלאמצפונךנלמודושפיר
לעתידלצדיקיםשגנזואורא׳הקב״השלבאוצר

בספרתאדאיתהעלפ״אהיראה:הואהב׳לבא
שומרעיקשבדרךובחיסציניספסוקעלבלע״ה
עלהתוס'תירוץעלדאמרינןוכמותהסירחקנפשו
ופחיםציניסנתיאיכאוהאשמיסבידיהכלקושיא
הצפוןוהנהתליאבהאוהאכינהוחדאואידידאידי
לחוסתיוחדודרוםעצלותשמביאלקירמיוחד
במצותזריזלהייתוזריזותהתלהבותומביא,הטבעי

נשמהלהמשיךמאודמועילהאבדתפצתוידוע,עשה
שיהיותמידותצטערמתפללהיהוזהלבניוקדושה
ביןדהיינולדרוסצפוןביןוממוצעיםממוזגיםגניו

בוישתמשוח״ופןהקצוותמןלאחדכילחוסקור
אתרא־תאבברכותוד׳״׳׳ל:מיסודובהיפך
לבניוילותכריסתחיביבילרבממנןההואליה

שלברומוהעומדיםדבריסאלוליהאתראדס

דאמריור״אר״יבהםחזלזליןאדסובניעולם
משתניםכניולבריותהדסשנצטרךתרווייהו.כיון

סיפאזילתכרוספירש״יכוי׳א׳ישכו׳עוףבכרוס
קשהיתהלטןרשעיססביבדכתיבדלעיל.דקרא
שנצטרךכיוןשספירשתיעודבזהרש״יבעיסאי
שחרלואיןולכאירה:בעיניהםזללבריותאדס

למימראלסייעשבאונראהתרווייהודאמרידל׳

ס־תריןאלאואינוקושיאאיזהלתרץשלמעלה
העיתדיסדבריסאנויצחקברנתתןרבחמרדלעיל

בתפלהמזלזליןאדסבנידתשמעעולסשלברומו
שנצטרךלבויותכיון:אדסאיזהעלדקאי.אמרווהס
גמראלביאורנבואונזה:ככרוסמשתניםפניו
כלהיונהרבאמרחלבור׳אמרוז״למ״לנדףשם
סוףשנא'נשמעיםדבריושמיסיראתבושישחדס
ראויהיהכךלדקדק•וישט׳זהכיחחיט׳דבר
יראתבושישמאישמיסיראשהואאדםכללומר
ממרע״ההמימראזהסתירתלדקדקישב׳שתים



מואריהברכותקול
שלמיווןוהוסריןגבולוככסיגידבהשגתאהדדי
ניס:הערכלחהסשלויידיסהכל־חנייהוכיישראל
ט׳דרבנןמאניהניהואכןג״כפשוכיוועפ״י

י״לאו•ת״חביןאקטגוריולקנטררקשלומדיס
זהודוחקיןהדרשהלשמועשבאיןט׳דוחקאהאי
מנייהורקאינווזהלשמוערוציןכאילוזהאת

כדיעלשמלבואכנ״להחיצוניםבהסשמתלבשין
ולאכמותםומבולבלמפולפלהואאסלראותלקנטר
כמבוא׳לפניךויבאוהנביאשאמרוזהילעשותע״ת
עושיםאינםדבריךוהסדבריךאתושומעיםעס
אדםפנישבכלואפשרשאתרטמהלפימכווןוהוא

הסימניםע״יעונששחייביםוישהעינותנרשמים
האלםשרושתי׳במיבזוהרכדהיתאבפניםהניכרים
רת,יהואואיזההחייבהואמיהמזיקיםשינירס

אלמלאוזהולהסתכלרשיתלהםלעונ;אךאיןנותניס
להמשגיאיסעיניהםשהםלראותלעיןרשותניתנה
ברך:רעהסכייכירוםרואיהםכללהיפוךובצדיק

אלםמבניפרסהכרתשנסתםה׳ועפ״יהלצה
בחביתאחדרואההיהשאסאדםמבניוהפרצוף
שכלעכשיותשא״במיננונוקםהיהבפניורשעתו
מהבחורבהמושבןהאקשהאךלצדיקיחשבאחד
נפישאאינהואבייאמרלכךלהסתכלבישובעושי!

עלןסמוךוקיימימעשירע״ימיקכלו׳שמתרביןממנו
,אמררחנןאמרר׳עומדיןחיןפרקברכות

תפלתואיןבתפלתוהמאריךכלהניג׳
וכתיבואתפללשנאמרממשהמכלןריקםחוזרת
אמרוהאאיניההואבפעםגסאליה׳וישמע
ומעייןהמאריך*.בתפלתוכלאר׳׳״יאבאברחייאר׳
תמושנהתוחלתשנאמרלבכאבלידיבאסוףבה

ועץשנאמרבתורהיעסוקתקנתיהמאילבמחלת
בקשתושתעשהבהומעייןפירשתיבאה:תחוהחיים
קשיאלאומשניט'נעשיתשאינהסוףהארכתיע״י

תוס׳תעיין:ולאדתאריךהאומעייןלתאריךהא
שטוןלפיבקשתושמצפהפי׳ומעיקהמאריךנל

מעליוהאלאותפצהלעיוןמשמעתיתאבתפילתוי
מזכיריןדבריסג׳הרואהסרקמשמעוכןהוא

דקאמרמשניןסרקכןמשמעולחאדסשלעווטתיו
תפלהעיון'חשיבוקאבעוה״ןפרותיהןאוכלהדס

תפלה'י*עיוןדתרילומרוישהואמשמעמעניותא הנאביב

כללרוצ׳לננזוחאינושרשעדודמחדשנלו׳והרשעי׳ 2כרכןיךן
״א

ניתנ'אלמלאאותרבנימיןאבא
בריהכלאיןלראותלעיןרשות

נפישיאינהואבייאמרהמזיקיןמפנילעמודיכולה
כלהונסרבאמרלעוגיאכסליכיעלןוקיימימינן
אלףמצדךיפולשנאמרתשתחלאאלפאמינןחד
הניהואמנייהודכלהדוחקתהאירבאסמרכו׳

דרבנן-דבלומאניכניהואמנייהוברכידשלהי
והמאמרמנייטדמנקפיןכרעיהנידדהומתופיא
ואסדוקתהדרשהלשמועלהסמהחדאהתוהכולו

לבה״כלבואלהסמההאדםסביבותתמידשהולכין
דוחקתמידהיהזהלפיועודדוקאהדרשהלשמע
תנייהולשוןיב־״רעיבברכיאתרלמהקשהב'בב״ה

דוקאלתהקשהג׳דידהולשוןאמרלרבנןובמאני
קושי'מתרץהקדושבזוהרוכןחופפיםדרבנןבמאני

וכרעיברכילמסמךלהגמראלוהיהקשהד׳זו
ולמהזכו'דרבנןמאניהנייאמרהח״כ1אהדדי

הקדמותעפ׳־׳יהלצהע׳ידוי״לביניהםהכניסם
חנהוןדחכימיןואיתהקדושבזוהרדחי׳אותיות

דוחקאפי'כו׳וזהוואתקרייןע״פ1דבכתבבאורייתא
מניהוחכמתלשמועלדרושעצמןשלוחקין,כו

לדרושאדסלשוסתניחיןדאיןא״נבהוןדמתלבשין
ומרחהדורשת״חכלהיהמניחיןהיודאסלפניהם
מתרבהת״חוכבודסריססזהיההקנאתלמודו
איןשהםוכיוןערכולפיאחדלכלמככדי׳ןשהיו

אסכיט׳ללחםרעבלחנתקייםלדרושמניחים
לשמועתמידחשקםשבובלמודוה׳דבראתלשמע
הכלנמצהולחיקרה׳שדברדצינוראדוחקאוזהו

הגילחמרלהתנשאותכדיבוהתלבשי!שהםמנהו
וויבעלככתבכמוה׳עבדיונהשפיצאמצוךלבדי

שישואףסוסיםעלרוכניםענדיסרהיתיהעמודים

הניבהוחזה•העולםשתנומשוסהואשהלחין
ניגעכדכתיבהידועיםברכיהלכלומרדשלהיברכי

חכמי׳כתלמידימבזיםשהםהוהויהתניירטבכף
והסברכיןהנקראיםהאנושיםבפגיוהלומדים
מלפרנסעייפיםהסולכךבהןמאמינים

ויףהת׳יח
חלוקתשנקראדרבנןמחנילושישמיבהםשיש

דידהותחופיחואבדכלההוא׳בהצעלרבנן
אבירואתדוחףאחלוכלביניהםשישממחלוקת
למנקפיןכרעימיאמלוךאנילאיטר



אדהברמתסר
ס׳דתמייןוי״לתייריכתאידתעליות׳תשתעשהתם
ששםדהיינוחכיכארכימאריךדאתרכתוהוידהתס

:ודו״קכללמצפהואינולכווןלבו

נחמניברשתואלאתר,רביל/לאברכות
אותריסשאיןתניןאר׳יי

הגפןלהסותאתרשנאתרהייןעלאלאשירה
אסואנשיםאלקיסהתשתחתירושיאתהחדלתי
שאקאותרי׳תכאןמשתחבתהאלקיסתשתחאנשיס
להגתר׳להארין־הל׳אסלתהקשההייןעלאלאשירה
ליההויבקיצורמשתחבתהאלקיסתשתחאנשיל
אנשיסאסדתשתעתשתחבתהאלקיסלתיסרך

למהלאולאוואסתשתחבתהאלקיסקשהתשתה
שסדברכותבגמראדאיתאנותרויש

אילןמ׳יס
שתביאדברלךשאיןהיהגפןהראשוןאדסשאכל
וישכרהייןתןוישתשנאמרייןאלאהאדסעליללה
פאןכתיבוג״כאנושלבבישמחוייןכתיבהתקשה

תוישתדלתדיללהשתביאאתראיךאגשיםהמשמח

אתרבגמראאיתאאךאהלדיסתריוהפסוקיםכו׳
שהייןתחעאולאתרוילאיהודאלרביאליהוליה
סולו*הרואהכלבגמראכדאיתאהעבירותכלגורס

הבריאהנובעדזהוהייןמןעצמויזירבקלקולה
תמנופורקבשתחהבטבעבתעניגהואשאדםכיון
מוריםומאמריםתקראותוכמהשתיםתלכותעול
דברשלכללונשאפ׳שהקדבאלשוךועייןזהעל

עליוותביאעבירהלידיבאזהומכתתשמחמתחילה
אוילתיבפסוקכדאיתאבעוה״באובעוה׳״זיללה
אסרדשיכורתציתבלאחנםפצעלת׳אבוילתי

וזהוכו׳לתאחריסתציתותבעלובבה״תבתפילה
אישאובתארולאדייקאאנישלבבישתחויין

גבוריסהויוזהודייקאאנושת־';ראלאאדםתואר
ישזהולפיייןלשתותגבורהשייךתהייןלשתות

וזהנחטאצאזהכלועסנשתהשאנחנושאותריס
אנשיםאסהגמראפריךוזהאפשראי

שגורםיללהלידימביאוזאתושמחהתשמח
.

*משמחבמהאלקיסשפירקשהא׳׳כהרבהעבירות

מקוםבכלדאלקיסדידועלהיפוךלומריש•־או
נמצאאלםבאיזההדיןמדתוכשנעשההדיןתדתהוא

יללהשמביאאתרינןאינתצאשתיםשםתקדשצי■
על

לתפל׳שמכווקלבווהתםבקשתושתבואשתצפההנא■
'

עלפי׳מקודםלהביאלהתוס׳לתהוקשהעכ״ל
י״לדהאונלפע״דלהקשותיכולהיהזהבלאתצפה
הואותאתעלידתאריךחנינארביאתראיך
תתושכ׳תוחל'הואתלאמקראהאריקםחוזר'ואין

קאריתאיליההתקשיןדקאריעלקשהעודלבחחלת
ור׳ותעייןתאריךאתריוחנןשרי׳ראההאליה

להקשותישדהאלותרוישלחודתאריךאתרחנינא
בוודאיהמאריךכלודאיאלאבתפלהמאריךלתה
סנינאר׳ידעדבאתתולזהכתפלהכוונהאיזהתשוס

ותעייןתאריךתיירישהתקראסבראךתהתקרא
דע״ככךהקשהוהתקשהלחודשתאריךאומרואני
תצפהואינושתכויןלחוד.דהיינודתאריךתוכחיהיה
למיתריוחנןלר׳למהדקשההואגריעותאגתי

והויטובלחודתאריךהאותעייןתאריךתרווייהו
להורו׳באודאיאלאבתפלתוהמעייןכללתיתרליה
אוהפסוקתפרשוכךהואגריעיתאלח;דאחדדכל

תחל׳תאריךדהיינותתושכ'אותצפהדהיינותוחלת
פריךכךגריעותאנתילתודדתאריךתוכחא״כלב

דמאריךהאדמשניהמתרץדבריולהביןהתקשה
תפרשרש״ידהנההתקשיןתקשהכן■הלאומעיין
הארכתוע׳י׳יבקשתושתעשהשתצפהפי׳למעיין
בתפילתושכווןלפיבקשתותצפהתעייןמפרשוהו׳
האהתרציןתתרץוכןהןתצפהתינידתרינתצא
נתיומעייןותעייןדמאריךתיירימאריךר״ילאתר
ותעייןהארכתוע״ישתצפהתאריךאךמעייןאיירי
ולכךכתוס'בתפילתוע״ישכווןשמצפהתייריגופא
הפסוקפי׳וכןלגריעותאשניהסלהזכירר״יהוצרך

דהיינואו״תתושכהכוונהע״יתעייןדהיינותוחלתאו
דידיתאריךתשא״ככבירש״יהארכתוע"׳למעיין
לאעניןבשוסמצפהואינובתפלהמכוויןלהיינו

הואתעליותאבוודאיכוונתוע״יולאהארכתוננ^׳י
להקשו׳חקוסהיהלאזהדבלתהתום׳כוונתויבואר
הואדתעייןדתשתעהכאאתינאהויכנ״לתימא

תייריושםהארכתוע״ישתצפהתייריגריעותא
תידיהוא.ולא-קשיחמעלייתאוזהכווגזוע״ישתצפה

כוונתו׳'יעשמצפהדהכאתעייןהתוספת§י׳לכך
כלת־תכא׳הארכתוע״ישכןוכלגריעיתאמא



מזאחהברבותקול
כדאשכחןפניהשוסבלילשתהלמוד׳ונקיזךשיהיה
רביאחרישהלךהת״הרשב״ישראההקלושבזוהר
כפתחעלשישבבריהאלעזרלרביואתריצחק
דלאתאןייעילליייעיללרגילמאןויאמרויגזור
ולאלברמ״הואיתקעירייכנילאללתיעילרגיל
ואילךתכאןיכנוםשלארי׳גהכריזכךלכנוסיכיל
הנכנס־סהס״חלהכשיללבה״תויצה״רעותאהשוס

לנ׳כןאותרוחגזוראלהיסביראתמושלצדיקוכתיב
גערהתחתנאתרשע״זואפשרר׳׳'גכוגתהיהשזה
עצמוישתורהואשתבץתימאהכסילההכו׳במבין
היצה״רימשיךלבלכברותיכושיהיהואילךמכאן

מיאךר׳גהכמתלבעלופניותובמחשבתולבה׳^רו
הלשוןבפשיעיתהיאשההכי־זסויסבורמביןשאינן

וצאמזהבעצמםהמכיריםהת״חעלר״גשמכריז
בעצמםומגליםבגפשסהפסידוהסהנהיכנסו
לומרעודאפשרוזהומצדומתנוולאברביםקלונם

הכש!*זיבשמירתושחבתיכלקמאבבבאהתשנהעל
אנידייקאיזמנתיבדףהמוזכרנזקואת

:ביחבלתיבעצמי

בגדוליתהלכתילאפסוקיםע״פיףי)"אף

עליכגמולוכו׳ממניובנפלאות
התלמודכי[קצתנ״ג]שפרבאתריופי׳אחו

בהשגתובעצתוולהתפארחכמתולהראותשרצונו
-איתאהנה[נ״ג]מהרבהאפשרבכלעצתומרחיק

בחכתהפתחהביהת״דאליעזרר7חדסוכהבגמרא
חסלשלתורהישוכילשונהעלחסדותורת

זולשמה•תורהאלאהסדש^שאינהתרהויש
זוללמדהתירהא״ד,כותירהחסדשלתורההיא
ומקשהכי׳היאזוללמדהשלאהסדשלתורההיא

פסוקעלמשמעסקאימ׳-׳דדלשוןיעקבבעיןהרי׳ף
וכילהקשותלוהיהבקיצורכו׳ישוכימקשהואח״כ
בזמןאלאבגת'שייךאינואלאועודדלש־ןישנו׳
אמתתרוני'.הןנ'י״לוכאןהראשוןתירוץשעוקר
בתחלהלומרתירוץשוסשסתירץלאעדייןוגס
האהסדחורתלשמהנקראלמההקשהועודאלא

׳לעצמךטובתחזיקלמדתתור׳הרב׳אלחמריקאס
בפסנקעדלחהבפסוקשינויק׳עודניצרהלכךכי
לשוני'נקעחסדובתורתבחכה'כתתהפ־החכמהל׳

וצתרן

לאלקיסשתתההואדיןלושנעשהדהיינוהאדםעל
שמחההאדםאתמשמחאסתשא״כהדיןלמדת

משמחבמהאלקיסשפירקשהאמיתיתתצוהשל
שבמקראאנשיםכלדייקאאנשיםחסתקשהושפיר
הלקיםמשמתבתאיאלקיסמשמחחשיבותלשון

:לייקא
עפ״יכו׳העציסהלכוהלךהנ״לבפסוק#ם

לכגהשיכורהואהגפןלהסותאמרהיל,ה
אותיתושחי'בחת׳ובתתי׳אתסאםכו׳האעדויאתר
אתהבעלאישכמנהיגי׳איזהעתישתצערפוכלומר
בכסאניאשמחמעש״טבעלובתמיםלמדןדהיינו
כלע׳-׳דכוי׳הכלאתאחריבכלומרתצאלאוואס

:בתוטאואתתבתחילתושאיןשקר

תלמידכלגמליאלרבןתכריזדברנו׳בגמרא
קשהלבה׳׳תיכנסאלכברותוכושאינו

כולסהלאאחדלכלהברירהנותןאסבזהתיקןמה
לוטושויהיהכברותוכישאיןיוודעלבליכנסו

נלפע״ד.במקדשרווחיםתשתתויסהיוזהותעעס
הוקתותובג״ד׳'אער*;בפ'פנחסהר׳׳׳תלות׳עפ״י

תוכודאיהודקב״הכדיוקנאתוכושאיןמיכלרבנן
היינואדנישסדהיינוושכינהאהוי״השסדהיינו

מלבראיהואישתעאתולאמלברואיהיאיהותוכו
כללתמןאפרשותאדליתלאשתמודעדלגאומההוא
אלאחתקרילאסתיסוהוי״התצפ,וומחוץחבית
כו׳בעוה״זנקראחנינכתבכשאנילא/7עכאדנ״י
היינופי'בהוי־״הונקראנכתבהבאבעולסאבל

שויןולברתוכייהיההנאלעולסשעגעיסבדברים

מעשהאבלוהקדושהעהיצ׳מעשההואזהר^ך|1
לעשותמפתיהושהריכברואיןתוכוהיצה״ר

וגחוהפניותמלאותוכודוקאתורהוללמודמצות
הקליפהצדכלנמצאכבלוהיפואיןהריוהתפארות
כמפורשכברםתוכסאיןכולסותיצה״רוהעומאה

חעאיסיפתוךאסע׳י׳סשהע״הע״ימשליכספר
לומרנוכלוא״כעד״זהכלוהסתותסיתייסושאר
השעןףגעלהכריזגמליאלרבןשהכריזשזה

לבה״תואילךמכאןיכנסושלאוהטומאהיהיצה״ר
פניותבסבללהכניסהמדרששבביתלת׳-׳חולפתות

כדיובלמודםבמעשיהםת״ולהכשילםמ^רות



אריהברטתקמי
תצזתיהובכלכמאכליםאותנווהרחיקהקב״הלנו

הכנתיצירתיטמטעתטבעאצלנולהיותודקדוקיה
ובעלהעקדהבעלע״פוהואהמצותכללקייםטבע

:בסעייןיקרכלי
הלולאעבידאשירבא"2בלבותבגמרא

לרבנןחזכהולבריה
כולייזיוריזאדיוגתאכסהאייתיטובאבדחידקא
^?ילול׳דמרמטיכיהתנונאלרברבנןא׳״לעצבו)א

לןווידמיתנאלןוויא״לתרלןלישרידרבינאבריה
ואיהורהאיא״לבתרךנענהמהאנןאילדיזיהנא
דמיגנאוהיתצוהתירהא״דהימינןדבפלימצות
תמוהוהואתורהאיזהכו׳תורההיעלפרש״יעלן

ר׳יחדרישבגי!'מאמרינוע״פונלע״ד
לכתטובמ״ד

כלהאלשוך.עלפי׳׳פ:ע'לביאליסןוהחימאייכו׳
שפירפירושוולביתשמחוואיניחתןמסעודההנהנה

הצדיקדהיינולבואליהןוהחימהיבגת׳מקשה
אפשרהןהןלפ״זונמצאאל.לבויתןהמשתהבביה
כסלפניהםששבראתרדלעילבגת׳פהשנרמז

ברעדהוגילודרךעלשיתעצבולמעןזכוכיתשל
ומסייםכתתהמרובישכחוולאהתותיוםויזכרו

כלומרתרלןלישרינו'בהילולתרבנןא״להגת׳
שמה׳שלאאניירואהמדבריכםא״ללבמרירותדבר
בקשתםכילהחתןלשמחצריךזהעלמהלבכםעל

להואמרצלךלעורריכסלבבמרירותלשוררממני
לתהקשהרךהג׳׳ל*האלשיךכסי'דמיהנחלןוי

בעקידהדאיתאלע״דונראהבדברלהכפיללהם

המציאותבאפשריאסכישייךלאויראהדדאגה

חיובהוחהמיתהוהנההמציאותבחיזבולא
אופןבשיםממנהלהמלטשאיןהמציאות
ומייראיסמעורריםתהזהלסיכןאסותחבולה

ולאיהיהשבודאימציאותחיובשהואהמותחן
השליםלאאדהאסאךיהיהשלאמוראבושייך

עודולמותלהתגלגלוצריךהזהבעולםחוקו
ויראהפחדנוהמציאותאפשריזהופעם

דיזיתנאלןףלהואמרולכןלאאויהיהאס
אתרוגלגולידיעלפעמיםשנידמיתנאלןוי

ואמרכו׳נענהמהאנןזהתתייראאתהאסליה
להז

ישוכיג'קושיאהגת׳מקשההדקדוקיםכלולמוץ

תתרץכו׳ובזה
הלות׳וכליבנהחסדדאי׳עולםהמ׳יד

ולילהיומסבריתילאהעולכע״דאסמקיי׳אתתורה

להקב״השותףונעשהשתתילאוארץשמיסחוקות
חסדתור׳והואלשתהבלימודוזהובראשיתבמעשה

בהרי'ךבעיךעקבעייןהעילסעס
פשוטו//יועפקש־אעידענ״דלפיאךנ״גקצת

אינוהואהלאבברכותלתההרי״ףקושיאזולת

בתוכייתרוצהשאינהתירהישוכיצדאחדמקשה

והלכותוסנימי:צדדיםאב׳מקשהבסוכהוכאןס'
שיהיהלבה״מתירהישהסדשלתורהישוכי

בתק׳תסל׳רנהיחסדשלשאינה
ורבאמיכדרבטחנתהסבראדהנהוגלדי

כו'דאע״גיסיתירץבעצת׳והגמרא
רוצהואינו'לאחריםשהמלמדב׳בתירוץכן

למהבתוכיותבפנירקואסחסדתורתנקרא
לבה״ת:ינגוסבגת׳אי׳אךחסדשלאינהעצמו
לחכמתוקודמתחטאושיראתכל

תאישמואלבמדרשואיתאכו׳מתקיימתחכמתו

אחרי׳אצלוגסלעולםתתנושכוחהשאינהמ׳,מתק
דהלכתאב׳יאלשמעתאמסיקלהיותשזוכהמתקבל׳

דחי'ת׳״׳חאשבחאותורהשלאשבחקאיאסזהולפי
עכ״סשיהיהחיעלקחייהיהא'׳כאלודיעותב'
הכמהראשיתכיבחכמהולאביראהלפתוחראויהיה

בגמראשסירומקשהקדתאהתרעאודאה׳יראת
אסדהאליהמיגעיביראהבחכמהפתחהפיהמ״ד
בזולת?ולאאצלומתקיימתאינהביראהפתחהלא
תורהוישלזולתודהיינוחסדשלתורהישוכיוזהו

ולאבולאמתקיימתדאינהלעצתודהיינופו'שאינה
פתחהא״ככו׳לבתההורהאלאותשניבזולתו
בכי׳יאמרלס"!קשהאךיראההיינודלשתהביראה
חורהב׳תירוץר״יאמרולכןביראהפתחהפיה

חיךחכמהתחלהצריךוליההסדרתתהיאללמדה
עמודאסדהאושיתקייםתתנושילמודהזולתלהביא

גאו׳וכלגאוההואהרירבישיקראניע'׳מ>אחריס
וזההגאוהלשבורבידושיהיהמוכרחא״כשוטה
הדקדוקי'יתרלתרץאךקצת[]נ״גודו״קחכמההוא

שנתןגדולחסדהואבעצמההתורהבברעתדולאי



מרואריה
תדהבכלמאודךבבלואהבתומחייםיפיתפנים
במחשבתושמתרעםוישמעגןואינושתודדיןלוומדה
ורעצדיקעלרקלוצדיקיטובעלהקשהשלאונמצא

לןטובשתמידלווטיבצדיקישמהתפניוה״סלו
ז3תהשכלזוגסאישנחוםכתורעהאףשבא׳עליו

עמדלטברחמנאדעבידמהכלאתרעליושבא
בתקרההואשהרעבדעתושסוברליורעצדיקויש ברשעוכןעיוניותחקירהוהואותתרעםלויח״ו

צדיקהיהשמקידסכו'צדיקבןצדיקלווהשיב
מקודםהדברסיבתלושאתרויודעהלבאווהורגל

לורערשעבןצדיקאך•יודעיםהיווהקודמים
עללהםשחרהרשעיםשלטבעםכיבתחשנתו

צדיקעכשיושהואואךרשעתקודםהיהוזהרעתם
בהיפוךוכןהקודמתטבעואחרנמשךתקוםתכל
כןמאודז׳י׳להאר״יתירוץונכוןרשעיםאצל

:לפע״דניאה
כדי<י׳בפיהםויפתוהובפסוקהפירושוזהי

ע״אל״גדףבאפרש׳בזהר
שסובריםכלומרנתפתהשאתהבפיהםושאתר

איתריסרעהעליהםשבאהוזהצדיקיםשהםבדעתם
עלשקערגההדיןמתדתהקב״הכביכולשנתסתה

אותרשהצדיקלרשעצדיקשכיןוההפרשכגוןאיזהו
דומותשהקלותהדיןמתדתנתפתהגדולעיןעל

בדעתוצדיקהואתמידהרשעאךכחמורותבעיניו
קטןעיןעלוסוברכקלותעליודומותוחמורות
איובגביחנםלבלעובוותסיתניי/סוכןנתפתה
בחנםשהואאומרבמחשבתומלתקיימאבוכלומר
והיהכפשוטובחנםאואהבהשליסוריםכלומר
תמידשהיהאיובספרבכלכמסירשלוורעצדיק

יסוריו:טלתתרעם הוי,הבישעיהופסוקמתורץזהולפי
׳1כרעולטובטובלרעאומרים

לרעלפנינ״דוכ״ליקיסבפסרבוכתוהדקדוקי׳רבו
לשמהשלאתתצוהלשמהעבירהגדולהעפ״יטוב
בגמראתאדאיכשתהשלאמתצוהרעולטוב

לותריעיןמעיניתיומרוביןשזכיותיוכל
לנקותוכדירש״יופירושבגמראשםעייןופו'

מעונותיו

ברמתקול
מיהואזהכלומרמינןדבסליס׳תורהאילהו

שלאתצוהאיזהאותורהחלקאיזויודעשאיר
ועלימיםהארכתבמההגמראפימלוהואהשלים

נתגלגלדבראיזהובשביללידעאדסשיכולפי
תירהדהיהואתדא״דעסראשוןולשוןהפעם
לושישמצוהוהיתורהאיזהולידעשצריךמשמע
אניהיהלתותעודיצטרךולאויתקןיותרחשק
זהוהמציאותשאפשריבדברלהתעוררלהםאומר

תשמחה:מהפחדהתכלית
ידריסלהחכיםהרוצהדברכותבגמרא

עדיצפיןלהעשיר
*לשתהילמודלחחריסדייקאולהחכיסהמלךמונבז

עבירהשעברחכסתלמודבברכותאיתא
תתרץומאיתקשהתאיקשהכי׳בלילה

שזדוטתתשובהגדולהדאהרינןקושיאדאיהאונראה
כאןותירץ■כשגגותאמרינןאחדופעםכזכיותנעשו

תיכףעושתוכשאינוזטותהויתשובהתיכףכשעשה
זדוןעולהתלמודשגגתואיתאבגגותהויתשובה
כו׳ת״חשפירוהשתאכו׳פשעםלעתיהגדדנתיב

תשובהעשתשתאלומרביוםאחריותהרהראל
כוונתותסייםדהגת׳אלאהיאקושיאלאוס״דושתא
ושגגתשגגההוידאלת״הודאיאלאס״דשתא

:זדוןעולההלמוד

תפניתשהביקשדבריםג'דבריםבמדרש
דצדיקכו׳ותיר׳לווטובצדיקישמה

ז״להאר״יוהקשהוכו'רשעבןורשעוט׳צדיקבן
ותירץהיאכןלאלפעמיםבחושרואיןאנודהרי
קושיתהיאהתוהולכאורה•גילגולע״ידמיירי
והיהמידיקשיאלאלווטובצדיקעלדהריהגמרא

האר״יתירוץעלוגסלווטוברשעעללהקשו׳רקלו
הןהואדהסרשעכךהואגלגילעניניקשי׳דהריכנ״ל
מתגלגלבצדיקאבלגברעסושלשפעמיםאל.יפעל
ר״חובודאיובתקובליסבזוהרכתפורשפעמיםכתה
בעצמוהאר״יכגת•:כמומגלגולג״כהיהדוסאבן

וא׳׳כח]ליודעיכידועהרובץקבסיבתעלזלה״ה
ונראהלורעההועכ״זגמורצדיקג״כהיהמקודם
צדיקשישופשוטבחברתהמתורץדחדאלפע״ד
ובסברבשמחהמקבלוהכלועניותיסוריסשסבל



אדה ת1בדכ סל
שיאמרבחיהוכדאי'לבריות

החכמהחמלתעל
בעיניהםחכמיםוזהוהיושרמעלתממיןמשובח

שהצדיקי'ניחאנתיהראשוןולפי׳לפרנסולפניושבא

.בעצמןוטועיןגדוליםצדיקיםעצמםבעיניהס

שבתמסכת
אידאדרבבריהיהושעאירבשבתאיתא

עבדואשירבלביאיקלע
צי׳אמרמידימרלטעו׳ליהאמרחלתאליהעגלא
להאמרלהסברלאליהאמריתיבנאבתעניתא

בתעניתא״לופורעתעניתואדםליהיהודה'דר׳

תעניתיכהמחסיאבררבאואמריתיבנאחלום

ביוםבוודוקאחסדארבואמרלנעורתכאשלחלום

למהקשההגמראעכ״לבשבתואפי'יוסףרבואמר
קשהדיהיהוהסיגנין•בשבת,ואפילשוןהיתורלי

צערךיע׳׳כופורעתעניתואדםלוהדאמראהא,
*

בתעניתלי׳משנימאיקשהיהיהו־צפ״זתירוץלומר

דאיתאולתרץבשבתאפילואמרלכןיתיבנאחלום

הנןוהאופריךקדושבתעני׳נקראהיושבכלבגמרא
נפשי'גו'ופי"לצעוריהדמציהאקשיאלאחיטאנקרא
לושישדהיינונפשיהלצעוריהדמציהארש״י
עוןלושאי]נפשיהלצעוריהחצידלאעוןאיזהו
בנזירכדאי׳חוטאנקראאזיתשובהעליולעשות

ואי׳בפרקיכי׳הייןחןאלאעצמוציערשלאזהמה

ימותשמאהיוםישובמיתתךא׳לבנייוםשובאבות

לעשותצריךעוןבאיזהמרגישכשאדםנמצאלמחר
חטאת׳שנעלוכדאי'טעםימותשתאתשובהתיכף

בודאיבתעניתשיושבזהולס״זחטאת,להולאלה׳

בדלאחוטאנקראהאדחל״כעוןאיזהעללוהיה
איךעצומהקושיאקשהא״ככלללצעוריהמצי

כללישלםולאימותשמאופורעתעניתואדםיליה
להתענותלבךשנתתחיוםהבשלכדפי'י״לאך

לונחשבלהתענותעצתועלבקבלכידבריךנשמעו
תהקשהוצס״זתעניתולוהושפירהתענהכאלו
לאדםבגמראכדאית'חלוםבתעניותלוהשיב
רעהלוםלושמראיןטובחלוםלומראיןאיןטוב
ליהישלותרתסגיא״כנתיבתשובהשיתעוררכדי

בתשובה

יוםליהדעבדיןשםוכדאי׳הזהבפולסמצגווניתיו
הצדיקכלומרטובלרעהאומריםהויפי׳וזהטב

אךלנקותוכדיהואטובעל־הסשבאלרעאותר
מתפשטשאינהלתעלההגניזהטובהואלטוב
שאיןרעשהואאומריםג״כטוברבשפעעליהם

אך:מתנומעטלנומתפשט
לכןכןלהיותראויהנ״לגמראפ־עלהלאקשה
נותניםלתהכלומרלאורחושךשמיסאתר
ואורוצרותחושךכנואזרבשםמכונהשהואלצדיק
כידועלהחושךכמוהחושךלרשעדהיינולחושך
גמוררשעשהוא׳מאחרתמיטובברבאורכולוהוא
ייחרמאןקשהאךהדיןעפ״יצורעלהיותראוי

שהם
רואיןששתי׳אנוהריאתרלכןגמורים־רשעים

הסבודאיא״כלמרהתורהשהיאומתוקלמתוקמר
עליוןהחסדמצדשזהע״כאלהגמוריםרשעים

וותרנותאהוא701־7כנודעמעטעליהםשמתפשט
ע״כאלאג״כמתפשטעלינולאלמהא״כדכולא
ולמהמחסדהיותרהעליוןהטובהואשלנומשוס
רעההיאוזההמעטמןמעטזהעלינומתפשטאינו

העולםנגדשאמרפשוטיע״פלומרישעוד
איזהבוכנרואיןגמורנרעהאומרים

צדיקשהואולטובגמורטובשהואלפעמיםמלוה

עליואומרי׳מכוערדבראיזהכשרואיןלהטובכתו

שצדק׳עיניהםמראותטחאיךקשהאך:רשעשהוא
רעעושהוהרשעלכעמ־סרקיסורלאהצדיק

בפניותוהיאתצוהאיזהשעושהבכךותה■בפרהסיא

שתתרציןכלומרלאורחובךשמ־סאתרלכןרעות

ואיןבפרהסיאעבירהעושההרשעבאתרסדבריהם

מימיותויראהטובמלאהואוכפנימיותוכברותוכו

להיפךהואוהצדיקבפנימיותלושישלאורחשךוזהו

רקלרבפנימיי׳שישלחושךאורוזהוכברותוכו,אין

רואהאניהנביאאתרלכןכחסידעצמומראה
'הפניותבעצמןשעושיןלמתיקמרשמיסשהצדיקים

חמדתנלדהיינולתרומתוקאצלומתוקוסגיפי׳הכל
כמותםלעשו'שלאבערומיבעיניהםמרהואעוהין
פניהםונגדבעיניהםחכמיםהוילהםגרסזהוכל

בשבילכלומרפניהםנגדשהצדיקכלומרנבונים

שנצטרךצדקהפעמיםאיזהלהםטתניסשאתם



מטאריהשבת
גנובתיהופרש״יזהורברישארבופרסתיןכרסתין
וגטבהמותמשארמאודגדולשלושהכרסשורסימן
מאודגדולג״כהזנבהואוגנובתי׳מאדגדולהראש
הכרסעלמלשאולהניחלמהוקשהבחמראוחלופא

ואינובהמותמשארגדולהמהשגסוראשוהפרסות
תגנובתי׳עלרקשואל

:גנובתיהאריכאתורא*ט
מימראעלבהרפרשההאלשוךע״פיתורןולע״ד

ע*פוגסיעו״שוד׳ינ״גסוףר״ידףוהחייםלידון
עלשסומורה'נידוןסוררבןפ״אדסנהדרץמשנה
שמכלהסוףופרש״יחייבימותואלזכאיימותסופו
הבריות.אתומלסנוסס׳לימודוומבקשאביוממון
ג״כלאושבשמיםלאמוומורהסוררבןג׳׳כי״לוזה

משנהוע״דואשובאחטאע״דוהואממשלאביודווקא
והכלסופוע״שנידוןבמחתרתהבאשסג״כדלקמן

נענשוזהואחריםמשלותשתהבמאצלפיולמלאות
זוטרגתלמ*טוזהוגמלהנקראוהואימיסבקוצר
לוהע״דוהואשלווהעוצלוהעוני׳השפילותגנובתי׳
ארבזמהכישאלדהע״הא׳וכך:ישלםולארשע
עוןבליה׳חנזאתיולאפשעיעזי׳לאעלייגורולנפשי
דאי׳כפ׳למהונלע״ד-וראהלקראתיויטננועור׳ירוצון
ממ?וצדיקבגמ׳ופירשותמנוצדיקרשעכבלעהחריש
הנ״לדורותמתתקע״דהואהרשעזהובודאיבולע
ועי*לבלעוהצדיקנגדכ״כשמעיז

נמההנביאהקשהו
שאינוצדיקעלאפילושתשליצונוראוישאיןכךיהיה
לנפשיארבוהנהכידודאמרג״כאפשרוזה:גמור
היהאסואףדורותמתתקע״דהנ״לעזיסעלייגורו
למהק׳עכ״זגמורשאינוצדקוהייתיעבירהאיזהבי

בליעוןחטאתיולאותכ״שלאפשעיתשליטסעלי
לצדיקיסלעשותשרוציםבידיה׳מהשעולהירוצוןויכוננו

:עוןביישאסכלומרוראהלקראתיה׳ועורה

רש*יפירשכדברםכבשיםורעובישעיהואיתא
הנימ״גיא׳אושיותב׳שאלולפ״ז•הצדקיס

ראשיםשיהיהושליטהממשלהלהם?היהמסגיעזי
ואינוןהללהזוהרכמאמרשבאוודורדרבכלדווקא
נמהקשהכללכןנהיותשראויואת״לדעמאראשים
ולדשבכלהצדקי׳עלג'׳כשישלטוכללאימראוהדר ודוריג

מסכת**.קל
יוסףזא״ראמרלכןתעניתווילווהבקבלהבתשובה

יחללאיךדאל״כשאנידת״חתוכחא״כבשבתאפי'־
אלאלהתענותתותרדבחולטוןלהתעמתשבת

שאני:ת״חודאי

קציה׳הודענידודאמרדשבתבגמראאיתא
באיזהובמהרש״אופירשכו׳ימיומדת

שאיןמלפניהיאגזירההקב"הליהאתרמתאנישנה
ש־שהואמהימיומדתודםבשרשלקיצומודעץ
היאגזירהלווהשיבקצריםוישבשנהארוכיםימים
יתעוררומןשבאותוכדששחלשםופי׳כו'מלפני

איוותיוסבאיזהאלחדלמה׳אדעהיותרבתשובה
פ׳עלשמעתיהנהבגמראע״שכו*ישבתליהאתר
שכןואומדיםצדקתךלבדךוגו׳אזכירבגבורותאבוא
אבואאבלאדםלונתןשבעיםאותןדודאמר

■יקשהלינותןשאתהלבדךצדקתךאזכירבגבורות

לוהיהולאידעהלאקיציה׳הודעניביקשלתהלפ״ז
שגסבזוהרדאיתאונלע׳דיוםבאיזהרקלומר

ביוםמתוכולםשלאובודאיתחלקםלונהנוהאבות
שלשנותיהםתשליםשהקב"הבמהרש״אואיהאאחד

הראשוןראוייו'שהיהבאותוהב׳תתזהדייקאצדיקים
שניםמאיזהיתיומד'ה׳קיציהודעניששאלוזהלתו׳בו
:יוםבאיזהשאדעוהכוונהלהשליםליקתןאהה

עלדקאייהודאלר׳חזיהדדאר׳בשבחא״ךקא
ואי׳דעתיבדחיוקאחתוהדביהפהחא

עיזיהנית״טא״לא״להוידעלמאחלליכלמני׳בעי
שלכברייתוא״לוהדראימראעדראברישמפגי
:גדלנ״ג:נהוראוהדרחשוכאברישאעולם

עלישתומםרואהזכלומופלאתמוההזהוהמאמר
פי׳עליוהתהרש״אגסקמאיביהצווחווכברהמראה

מסגימ״טבכפללוהק׳למהועודתמוה:הלשיןגס
קושיתווהואבראשונהשמלכיןהיינועדראבריש
הולכיםשהכבשיםפירי'אימראוהדרנפרשלווליוה

ותהאלוקושיותשאללמהועודהךהיינובאחרונה
דבאתתונראהרבוכתורבווהקושיותלזהזהשייכות
:אימראוהדרלמהזעודמ״טקושיותב׳לוגאל

שוריג״־אדף■כחולץאיתאהנהקשהועודהגה״ה



אריהניןעדו
מהרש״אומקשהג׳יהנסיורשיןבלעםשלתלמידיואבל
נבואועכשיותפורסםשהואביןומהמקשהדמאי 'לביאור

ביהסלקיתאישנהגומקוספרקבפסחיםאיתא

בסיראיידיהכריךדהוהברקאיכפרביששכר
יאיגדיאתרתלכאיתביהויותלכתאתלכאאתרי

דמסיקכ״גמוכחתאןיאיאתריאתריותלכתא

ט׳בידיהאסויכ״גאתאויויואיותאבכלקורבנא
ע״שאתרט׳נסקילתתידאיאיגדיאאיאמר
אותרשמעוןרבידהרמתניתיןתנאלא

ייפנויכולמקוםבכללעיזיסקודמיםכבשים
ששניהםללמדךכבשואשלותרתלמודשמובחרין

שקולי!
ואםדכתיבקראלאתקראאן(אתררבינא

תמוהוהואכבשבעיאיקרבנועזואסוכתיבכבש
וגסהחושנגדשהואיאהגדיאאיחחילקיסהיואיך
מתורןוהואזהקשתהמקראעלגסהתתניתיןעל

ברישעדראמסגייגיזית״נזבגמראמאתרינוע״פ
:והדראימרא

שמואלא׳יהודארבאתראי׳פסחיםערביכ*ךמ
שעלובשעהאתרווישראלתשה׳שבתורהשירי
נביאיםאלאתי.אמרוזהוהללוכו׳היםתןישראל

קושיאתלויהאיךוכימפורסמתוקושיאשביניהם'ט׳

לאוכיכו׳שבתורהשירדאתרבהאאמרומיזהוהלל
הלאאמרוהורש׳׳שמשהצפרבאתהועודידעינןזה

איתאבגמראדשםכןיהיהוהסיגטןבתורהכתובזה

וישראלמשהאותרבניאליעזראמריוסיר׳פלוגתא

חביריועליווחלוקיןהיםעלשעמדובשעתאמרוהו

אפשרמדבריהםדבריוונראהאמרושדודלומר

אתריולאדודשבאעדוכו׳פסחיהןישראלשחכוו
אתרושמשההת״דדברילשלוליהודהרבובאשירה

אמרווישראלתשהשבתורהששירתמהלהוכיחורצה

אמרותיוהללומקשהאמרתשהשהללאפשראיא״כ

דהאיךאתרווישראלמשהלמ״דהקשהדהמהרש״א

אשיברךבה׳בטחואהרןביתוישראלמשהאמרו

לאתר!הכהונהניהנהלאעדייןאזוהריאהרןבית
ולעד״נליישבוהניח

ליישב
כששירגבילקונזדאיתא

תשה

מסכתקול
נקראיםשהצדיקי׳נגדםראשלהריםיוכלושלאודור

ומתור'עולםשלכברייתולווהשיבפי׳כבשי׳אימרא
יהיהזההראשהואדהחושךכפשונוואושניהם:
ישעיהשאמרכתוממשלהלהםיהיהשהצדיקיםלעתיד

הצדיקיםשהםנהוראוהדרוזהוכנ״לכבשיםורעו
לודנותגיסעצמןהרשעיםעלדקאיאואורמקראים

כמפו׳במהרש״אעונשסיבתלוזהשיהיהלבותאותכל
כילאורשיבואנהוראוהדרוזהונדסמיונוילסלאני
כו'הגדולכלקדוש־סע״דיותרהיוגס
הקליפהולכךאלהיסבראבראשיתדאיתאי״לאו

׳ביותרק׳נינדבעלהשבההלהבמדרשוגסופרשיי

שיווכךכדיאךבמה״דהעולםאתלברואבמחשבה

ועייןבתהרש״אניתאלידןדאתאואגבוכו׳וראה
שאיןהגסמנלןדקשהתלתאביה

תורה■מ״תאךשלהםדרושואחראחריהםלהרהר
בזוהר¬דאיתאונלע״דצריךאניוללמודהיא

עידוביןמסכת.

ירמיהר׳אמרפסיןעושיןפרקבעירוביןא'תא

לגימסלוישפתחיםג׳אליעזררביאמר

תניןבמדברבירושלי׳:ואחדביסואחדבמדבראחד
שאולהחייםלהסאשרוכלהסוירדודכתיב
אשרבירושליםשועתישאולתבנוןדכתיבמניןיביס

גיהנסשלפתחהזהובירושליםלוותנורבציוןלואור

בןמסבגיאישתתריסב׳בןזכאיר״יוהאת׳ליכאותו
הברזלהרציניששנינוהיאוזומביניהםעשןועולה

תאיתמוהוהואדיחשליסטינודלתאומשניכשרות

בשלשהות״שפחותאושלשההסאסזובהודעהלן

ותנורדמפרשר״ידביהנאעניןוגסהללומקומות
דירושליסהייטדילמאשמביאהתירוץוגספתחהזה

אברחמפניךואנהמפניךאנךאנהדרךעלונצע״ד

מעברלאדרךועלט׳אתהשסשידםאסקאס
רעש,הרוחואחרה'ברוחלאדרךועלט׳היאליס

הןוהןוט׳מוציאיןוהכבודוהתאוההקנאהוהואט׳
שתצניעהכליסהןוהןגיהנסשלופתחיםדרכים

ביןמהאבותבמסכתדאיתאכנסיותבבתיהתה״ת
בלע׳הרשעט׳שללתלמידיואברה׳אביטשלתלמידו



גאריהפשחים
אחי'השיר׳והשתאדהיינושנסעוקודםדייקאשעתדו

אמרו-מיזההלללהקשותיהודארשיכוללאודבל"יובן
המהרש״אקושיתלהקשיתואיןהיסעלאתינאהוי
תהידעולאובאמתתשהשלאחריודעטלומרדיש

שבתורהשירהואמרהקדסלכךמשתרקקאמרו
ואיןהקודשרוחע״פיחדכלומרכו׳וישראלתשה
שבתורהשיראמרלכןמקודםאיורוהללשמאלומר
שעמדובשעהאמרוהללוא״כהיסמןשעלובשעת

עדנסתלקהשלאהקודשרוחע״פואמרוהיםעל
שאהרן'אהרןביתיברךאתבאמרסידעווא״כשנסעו
אהרןהדבורשע״פלהשמיעםהוצרךלמתא״כהכהן
ומקשההיסעלכללהללאמרולאודאיאצאכהן

?ודוקאמרומיזההללשפיר

י.השנהראשמשכת

שלדגז"תקרעיןדבריסג׳ר״הבגמראןץאיא
תעש׳ושינויהשםושינוימקוםשינויאדס

השסשינוישנועםהשמ״גבשםבתהרש״אשםופי׳
וכת״גס׳שחטאהאישאותוואיניאחרשאניכלומר
סבראדאיןנראהכו'"וכןמקוםבשינויהרי״ךכתב

הגזירהיתברףבטלהשםציוויבליומק־סהכםדשינוי
אחרהואאיךקשההואלכאורהבאורךע״שענ״ל
וה״האחרהואואיךהמעשהאותושעשהזההואהלא

תחויתשובתבעלדמיאתיכידאיתאהגמראעלדקשה
דוקאלמהאשתובאותופרקובאותוילקיסבאותו
נתיוכןבחברתהמיתרצאדחדאונלע״דתקוםבאותו
ופרש״יעברשעברדומןתמצאתיכיקשתפרקבאותו
ובמושבמאתרע״פלומרנוכלפירש״יוזולתידועהוא
וביאמרולאישבלאלצים

כןנטמאהמקוםכילציהן
הטומאהבונדבקהבמקו׳הזהומשישבבכתביםפירש

צריךתקוםאותולטהרא*כותחטיאחוטאוהריהוא
וקנתיוכו׳בידותספיקיןאיןכןלאדאםבהכרח
וצריךפגםושעהשעהשבכלהוי׳הצידון(באיזהו
ובאותושיבואהצירוף(דהיינוהפרקאותולתקןלכוין
מקוםשיטישפירוא״כזרהאשההיצ״הרהייטאשה
וכןטותאהשלהראשוןואיטמקוםאותולטהרדהייט

יייוי

מסכתקול
אמרתיאניהריהיאהרוךהקדושאמרבשליחותתמה
לויואתהכהןהואעכשיוהלויאחיךואהרןכהןאתה
וישתשהידעקכבראסהשליחו׳ושמחתשהוקיבל
תשהשלאחריועוניןוהסלפניהםמקראדתשהלומר
בגמראאיתאאךקאמריתאיידעודלאגבעלאף
המקראכגדולאותרעקיבארבישירהאמרוכיצדזה

והםאשירהאתרמשתפרקיםראשיעוניןוהסההלל
אשירהאמרווהסגאהכיאמרתשהאשירהאתרו
שעוניןסהללאתהמקראכקטןאמראליעזררבי
בלבדפרקיםראשיולאתשהשלאחריודברכל
פותחשהואשמעעלהפורסכסופראותרנחמיהר׳

עליהםשרתהכךאחריועורןוהספירש״יתחילה
השירהאתיחדוכיונויחדפולסוקוראיןהקודשרוח

ישלומרכנ״ללר״עולר״אהתינחוא״כככתבה
לאתרמההודיעםהקודששרוחנחתיהלר׳אבל

לאהרןהכהונהשניתנהידעוכברח״כתשהשלאחריו
דרו״הקאהרןביתאתיברךכו׳אהרןביתתדאתרי

לזקניתשהקראבפ׳שמיניפירש״יהודעסא״כלמה
ומשמשנכנסאהרןהדיבורשע״פלהשמיעםישראל
דבהלללומרואיןתזהידעוכברהאגדולהבכהונה
ידעולאובאמתכקטןהמקראשאמרונחמיהר׳תודה
לו׳דעדייןישבתחלההללכשאמרוהתינחקאמרימאי
דרקמשהשלאחריוואמרורוה״קעליהםשרתהלא

תשא״כרו״הקע״פדאמרונחמיהר׳סברבשיר
השירהאחריהללשאמרונימאאיאבלשקודםבהלל

שנסעועדנסתלקהולארו״תקעליה׳שרהכברא'כ
א״כלמהבע״בויסעתשהעלבזוהרכדפירשו
רוחעליהםששרהכיוןתשהשלאחריולענותהסצרט
דלאסוברץשר״עור״אפליגיבהאדהריהקודש '
נתיניהור'משהשלאחריורקרו״הקע״פאתרו
הדראא״כמשהשלאחריולענותהיצרכודלאסבר

אהרןהדיבורשע״פהשמיעםלמהלדוכתיהקושיא
היםעלהללאמרולאע״כאלאכברידעוהריכהן׳

הללאתרודלאלימאתאןקשההיהאךמידיקשיאולא
אמרושירהדגבילתרןלע״דונראההשדהקודם

בשעהאמרוסללוגב־היםמןשעלובשעה
לומרדהשירהצריךאלאכןולמההיםעלשעמדו
בשעתאתרווהללשעלובשעהתיכן•אתרובאמת



אחהדה
למוצקעפרבצקתשנאמרנבראתאתציעותועולם
נבראמצלחאומריהושעדבייודבקוורגבים
מציוןאומריםוחכמים,טיאמרלשלגכישנאמר
שליופיומוכללממנויופימבצלמציוןשנאמרנברא

משמיםשמיסתולדתאומראליעזררביתניאעולם
אלהשנאמרבבראומאדןהארץותולדתנבראו
אלואומריםוחכמיםבהבראסבארןשמיסתולדות

בתוספתופירשט׳מציוןשנאמרנבראומציוןואלו
אמצעיתןוצדדיןוז״לואלואצואומריםוחכמיםעל

בהך,הוזכרדהאיךוז״להתהרש״אוהקשהנבראומציון
מקודםלטענ׳דלתרןונראהוצדדיןאמצעברייתא
זהאר״ישמקשהכמובמציאותיחלוקואיךהתמיה

*ל

ידועדהנההמהר״שאקושייתיתורץוממילאבר״ה
והנהעלמין.כלהואברוךהקדושבראדבאורייתא

דהיינואחרותבחינות'ב׳אוונסתרנגלהישבתורה

ועשייתהתורהועסקואמצעךתשנקראהמחשבה

צדדיןונקראוחיצוניותמוןשנקראבעובדאהמצות
שעריםהורהתצאמציוןכיציוןנקראדההורהוידוע

7מ*הב׳עלקשההיהבכאןוהנהט׳המצוייניס
לפרשבאולכךהב'שכנגדומלימודואידךואידך

חייסהסדתקראאחדאלקיםדברידאלוואלו
אודעובדאמגופאהיינומהצדדיןבבריאתמיירי

אןוהמחשבההילוךמבריאתמייריואידךמהנגלה
נבראודוקאמציוןשבשניהםהשוהוהצדמהנסתר

ברייתאאידךבהךאליעזררביובאמהתורההיינו
,שמיסכותולדותולכ״אכנ״לולתרץדבריולפרש

הארץותולדותההורהבפנימיותדהיינונבראומשמים
ושפדנבראוומהפשוניהחיצוניותהיינוכו׳מהארץ
המהר״שאקושיתומתורןט׳ואלואלוחכמיםאמרו
בריתילאאספי'שזהוואפשרודוקהתוספתעל

זההושיבניבמחשכיםדרךעלשהואולילהיומס

[גליון]נשארהפשונןוהואבבליהלמוד

ארע׳דנשקילךהיכיואחויתאפי׳שזהואפשר
תולדותבתוךשהרי.אהדדי.ורקיעא

נבראהואיודאורוחניפנימיות׳מחיותישהארץ
אהדדנושקיםהסכןאסשבתורה-׳נזמיםחבחי׳

:בזהזהומורכבים
טעםי

מסכת.קול
מעיקרוהשםהואית׳האדםעצתודהיינוהשםשינוי

מעשהשינויוכןצדיקנקראועכשיורשעשםנקרא
הרשעכיעקשבדרךופחיםציניסע״פאחרנעש׳ה
לעבירה'שלוהאשביסודלהשתמשבטבעמורגל
שעושהעכשיוכןשאיןתהלמצותשלוהמיסוביסוד
אששלוהיסודותטבעהשתמשותלהפךצריךהשובה
שינויוזהואחרתעשההואא״כלעבירהומיסלמצות

לידיהאדםאתשמביאדברי׳בטבעג׳ישאךמעשה
ב׳טהוראוטמאאובושנולדמקוסינצדא'מעשה
שלהםזרעמטפהואמואביומצדג׳שקבלמזלומצד
מארצךתעצתוחךלךלךהואוזה"יהארשכתבכמו

דהאד'וז״להעקידהע״פדשב׳לגמראפשט2ן'^׳׳
שבווהנפשהחומריתכחכתותמב'מורכבי

עצםהואאשרהשכליויוכחובגינונבנ׳הגוךשממנו
א׳לפיפעולזתלזרמרוטשייושכזמחרבא״כעצמותו

הואמהחומרהנמשךאמנםהחותרלפיוהב׳השכל
הואהשפללפיאשראמנםתנועהע״ימורגשמעשה
אתג׳כללוגשמיחומריומעשהבתנועהמורגשבלילי
ובסבתסוהמחשבהההשכלהשמאונכבדמעולההוא

להקדיםאטתינוהכריחוההרכבהזחהולחיוב•ה׳'׳ש
לנשמעהגופניכחבחינתהואשנעשהלנשמע-נעשה

יתירזכיהזוהרע״דומאעכ״להשכליכחבבחינת
א״כאלאזהא״אולזהט'יתירזכירוחלי׳יהבין
והנהבאסיונההבאהשכליכחשהואנשמהבושישמי

נחפ׳הקדושהזוהרע״פויבוארתינקראהנשמה

ע״שבהבנותוהביתויהיהפסוקבפי'ע״אע״דדך
ואיהוכו׳כלילןנחדאומיאורוחאאשאנפקווז״ל

האיוכטשלאהגלייאמחשבההאיאתפשטתעודקול

הדיבורנמצאדיבורנפקיוכדיןבשפווןורחישקול

]והיאהבינהע״יבטישתהתחשבהמסתימתנמשך
הדיבור:ונעשההדיבורבכליהשכל[שמיעת•

יומאפמכת
היתהושתיהשההיההאבןדיומאבגמראאיתא

העולםהושתתשתמנההגא:נקראת
אומדאליעזרר׳דתנאהציון'נבראעולםכמ״דהנן



שמתיראמאהבהעובדווהב'מיראהעובדוהוא

גגאדיהסוכה

נצאהיהפנימיתהיראהוזהוהשרכבודייגרעשלא
השניהעבדכינ׳בחינה•השרהאהבהמתיךמעשרהלמטהשכינהירדהלאמעולםלמהטעם

השדאותויעטשאסאףבדעתומשערשלישיםב׳הססופועדאדםשלמהלבכי
ופקודתוצוויושברועלאותווילקהוויתורועלוהלבמראשולבדאמותשלשההואאדםכימכוון

כבודיתחלללבלעצתומוסרוהנההשי:כבוד
כךאומרתירוץלושישכיוןהראשוןחשא״כהשרחגיגהלטסבת

שהב׳עוכדהללבזהתלויהג׳בחינההשר:צווני

יענששמאיראכיעצמואתעובדוהא׳השראתאלקיסעובדביןצדיקביןוראיתםחם312*1
ואכזר-דיןלבעלהשראתעושהשהא׳ד׳בחינהע״שכו׳היינועבדולאלאשר

משערטבעמצדא׳וכלחסדבעלאותווהב׳עושהצאהגמרא-קשהתירוץלפידאףליקשהולכאורה
וכןבעצמוחסדבעלהואהב׳נמצארבודעתשכןלראיהדומההנידוןשאיןע״שכו'שלמשוקוראה
בחינהוזהוהראשוןלאחרי׳משא״כממשיךלכפולראויפרשהחדדתשוסלפרש״יבאמתדשם

חמישית^
הכסאואיןהשםשאיןידועכיודודשאולעני!והואלאיקראלמהקשהכאןאךיגעהואשכברשכח
.:באדוהוכרכללהכריתבכךעדדודכו׳והשגייושלם,הגמרע״פונלע״ד:פעמיםבק׳אףכללעובד

ורצונוצוויושמרבגת׳אךשאולכדאי׳טעהיואברקלועלתהולאבשתיםדודלוועלתהבאחתשאול
הכסאעלהשגיחלאמ״מבחטאשנהכבןשהיהאףהמהרש״אע״פונרא׳ליבדברישקני'משואוכיקשה
גמוריסנינהואךצדיקיםתרוויהווזהוודו״קוהשםלבארשלוסיגטןע״פונלע״דא׳בסיגנוןשם

ולאוזהועצמואתעובדוזהאלהיסעובדנקראזהשרשלאומלךשלעבדיםלב'משלע״פהיטיב
הראשוני"שכתבומהמבוארולפ״ז:דייקאעבדולהענישומדינההעירעלונצטוושנתמנוגדול

יכויןלכבודושבראנואלקינולברוךאדםכשיגיעועלאותםשפקדוחוקהנימוסעובריעלולהשכיר
מההתוהולכאור׳היאהשסקדושתעלעצמולמסורולאחוקדוקאומכותיסוריסוכךבכךכמקיימים

הואלכנ״לאךהנ״לכוונהאלולתיבותשייכותולשניהםיעבורולאחוקשכרלתשלוםוכןיעבור
ודז״ק:ניחאע״פופקודתוצוואתוכמרח׳והנהכךצזהבשוה
הויקראלהאימטיהויניר׳אמיבחגיג׳אייתאיעדיו*ילאדיקארצונוע״פמצותוושמרהשררצון
ארןעטיה׳כלאתבקשוב'צפניהבכישמרוהשנינימאכמלאאפילויגרעולאיחס־רולא

תסתרוענו׳אוליבקשוצדקבקשופעלובאש׳חשסטוכשנעדרכשיראהדהיינווהביאור•כבודולפימצותו
באמתקשהכו׳ואוליהאיטליאמרה׳אףביוסכסיגמורבדקדוקיעשהאסהשרכבודונחסור
מעלות'כלאחרשכרהוזהתורהזהוכיכןלמהאותוויבזוהשרעלידברוהעולםכלהשרצוואת
יותרלעשותומה״עלינובספקאולייהיהעדייןאלומריסדבריםאוהדבריםומעוותעוולהבעלשהיא
שתרהלדודס״קבברכותדאי׳ונלע״דודאישיהיהישגיחלאהנ״להראשוןהעבדהנהבהןוצאכיורעים

כךאמרחדיצחקור׳לויר'אניחסידכינפשימוותרואינוח׳׳והשררצוןלעבורשלאכדיבזה
ומערבמזרחתלכישכלאניהסידלאמדאמרשהשררואההב׳משא״כופקידיומצואתועניןשוס

שאניאניחסידלאדודאמרכךאמרכו׳וחדישיניסשיתנשאעדדעתואומדןלפיומוותר׳בכךיתבזה

בגמראוסריןשסוכו׳לטהרכדיכו׳מלוכלכותידיולכאורהזכבודויגיעשלאשומרכיהשרכבוד

האמנתולוליכתיבוהאחסידלנפשי׳קראמיודודכשנעייןאךיותרומשובחטובשהראשון)ראה
לולאעלנקודלמהדר'׳;משמיהוהנאכו׳לראותשהא׳א׳כניסמכמהיותרמשובחהב׳הנההיטיב

יוגרעולאמהעלייעבורבלבוואומרברךמתרצה :ותובשלישהוא

אימ; יד



אחה
וזהו•ההדההואאלאסובלהקב״האיןולמה
אסאףיסוריןאיזהולויבואאסוגסלצדיקענוש
שהואכןשאיניואפשריבתןה׳צדיקניבדעסייאמר
ביןהויכוחהיהזהשכלתיקןלאשעדייןע־נוהיועל

לעיזכיתייאמרמיהעולהכללדאיובחביריו
תמידשיהיהאישלבניישרדרךאךמחטאתיטהרתי
לקצהאפילובאלאעדייןשמאבמעשיוכמסופק
שמחזיקמיכ?משאמהואנחנונמאמ׳משההשלימות

ובזה•להיפוךהואלעניואוגמורלצדיקעצמו
הנ׳׳״׳להגמראמקשהדמתחלההנ״להגמראיבואר
הגמראכריךועכשיונו'משניזנו'הכותבכפי׳
האלושברורדמשמעחסידלנפשיהקראהיכיודוד
לעניוחסידאינוחסידשהואבדעתושמחזיקמיכל
נלמודוזהבדעתושמסיפקבמיאסכיעניואיני
ואינישאמרוכו׳ונקודלולאשאמרעצמיברי7מ

הואנמצאעמהסחלקעכשיוליישאסיודע
בברורחסידלנפשיהשקראעצתותדבריסתירה
דהאדייקאהידועהחטאיגרוסשתאסבורותשני
ר,סידהואאסהלאכו׳נפשישתרהאמרלמהי׳י׳ל

חסידיורגלידכתיבמהקב״הנשמרהואממילא
כישאמרתיחטאתיאניקאתרהכיודאיאלאישמור
שחסידבעצמיהחזקתיכישמר׳נפשיוזהאניחסיד
יגריסשתאוזהינפשישתרהלכךכךואינואני

ידהעולהכללחסידכיבדעתושעלהדייקאהחטא
ולתכליתהצדקלתכליתשבאבבירורבדעתושתוחזק
פ״קבעירובי!כדאי'מעונשימלטלאבודאיהענוה

יכלמגביהוהואברוךהקדושעצמושמשפילמיכל
מדתוזהמשפילוהואברוךהקדושעצמוהמגביה
והריהגאוהעצסזהובדעתושתעלהעטתנותו

שאיןמהמעונשימלטולאעצמואתתגביההוא
,

יסתרבודאיאוליבדעתותמידהמסופקכן
אחרורודףתמידשמבקשאסוהסימןה׳אףמחרון
דבראיזהואחרשהמבקשונידעועניוותצדקת
אחריושתבקשכיוןידותחתאינושעדיין.מרחה

תיגהקול
שכרשישאנייודערבש״עהקב״הלפנידוד,איור
סברחלקליישאסיודעאיניתבללצדיקיםטוב
רמיאידיבריעקבר'כדתנאהחטאיגרוםשתא
מאודויירא.יעקבוכתיבכו׳עמךאנכיוהנהכתיב
דקש׳יעקבבעיןהכותבנכתבכו'יגרוסשאח-,סבר חסידכיעצמושקריאמרהיכייצח'ולר׳לוילרי*להו
מיכלומראמךוכךאמרכךמתרציםלכךאני

אחלפעסרקותמימותבחסידותתמידשמעשיו
יעדרלאזהמשוסבשגגהלידןחטאבאכעתיסאו

הדרתקשהמאיקשהולס״זחסידבשםמלהקרח
לפיהאחסידלנפ׳דהקראהיכיודודפ״בבגמרא

לומרואיןהכותבלפי׳תתורץכברתנאיהני
עצמושקראלישברוראמרהיכיפריךיהכי7

מאיא״כמסופקשהיהדתשתעלולאוהכתיבחסיד
שמאיפרשהחטאיגרוסשתאסברהגמראמשני
ישאסיודעואיניקאמרתאיא״כאח״כח״ויאסא
יהיהאסיודעואינילומר'לוהיהחלקעמהס)י
ברורהשתאדעדהחטאיגרוםדשמאעמהסחלקלי
מתייראאמ׳׳כרקחסידעצמוקראשהרילושיש6

ומפויססידועדמהכו׳ונלע׳דלייהיהאסהל״ל
שמחזיקדתיהמדרשיםובכליראיםספריבכל
ובאגמורצדיקשהואבדעתווחושבעצתואת

הואהעניוותבהכי-יתעניואוהשלימותלתכלית
צדיקאדסדאיןלבבוגודלגאוהורקגמורשאר
׳וכמויכו׳באין

סףעדמאד״הרהפייטניםשכתבו
מאלוההאנושבאיובשתפורשוכמוהדורותכל

ערךלפיכיתהלהישיםובמלאכיוכו׳יצדק
שיושלםלאדםאפשראיית׳ורוממותוקדושתו
הויכוחהיהוזהואשלםהקדימנימי,ועודבצדקות

וחבריו,איובבין;
איובאתרהן[אליהותענה]■

והספשעבליאניזךמשפטיהסירואלצדקתי
שיעלהאפשראיךוה^נאשהיזנה.ילודתהאתרו
להטיחעי״זיבאכיהואגמורשצדיקבדעתואדע

בדקוכלומראוליענוהבקשו-צדקנקשווזהו
ואולישלכםוענוהצדקמדתאחרופשפשו,

התבקשוכלוכו׳בקשוכנ״לאוכמסוכקיסשתהיו
להגיעומבקשביד!זהדברישלאעדייןדבר

.
"

אליה

אסיגסמזהג:רוצעיןלןואין?תו.איובדברים
כמאמרמזוגדולהגאוהלךאיןעניושהיאיחשוב
אהריסשיענישמזהלמשוךויכוללמלךמכםחוקו

>שנאחז,בתדותיובדעתייאתרניעבירההעיזנריס
הי־שעי'מענישואעפ״כועלובעניושהואמקוםשל

•יי••*יי*י*ן
%%׳׳״יייי׳׳׳*־■.:■•׳4£

*י
■+



נדאריהחנינהקוד
וכאיזתכו׳המלךשלחוזהוהלכההאמתכסיכר״י
מהעירלצאתרשותבנשילתמיניהאפשירולאעדיין
לק־י*ששלחםהססי׳יוגידרקלחודשבל׳/למחרעד
אךמיניהאיפערולמחרשסירולכךכר״׳ילכסחציו
רשותלקחולאלתהקשיאגופאהיאבחמתקשה
יצאושלמחרכיוןלצאתג״כהשמיניביוםמתנו

להםהיהרשותלישוללמחרלחזורלהםמהעי׳ולמה
הגמראלימודמוכרחאלאאחדבפעםהכלתלעש

בלס״השיוכרחוכז׳וסברוולןמרבונפשרכשתלמוד
:שפירומוכרהעכשיול*ל:רשותלישוללמחרלבוא

תעניתמ±ת

מאןואילךמכאןע״אל'׳׳אדףתעניתבגמרא
עלתתלינורש״יפי׳יוסיףדמוסיף תני:ףיחםתוסיףדלאומאןחייםלונוסףהימים

ימות,כלופרש״יאימי׳תקבירי׳יאסףתחייוסףרב
אמוואסאתי׳תקבירי׳לשוןזהמהקשהעתובלא

האר״י:ע״פונלע״דלעשותתהמתהכבר

כולוהעולםכלאותרר״אתנאפ״רבתעניתעוד
מךיעלהוחדשנאמרשותההואאוקיניסמתי

שנאת׳,שיתהואעליוני׳ממיסאותריהושער׳הארץ
כלחבלבגמראעייןכו׳תשתההשמיםלתשר

כי■בנביאיםוכןהשמיםדתןראיהתביאי]המפרשים

דהגשתי"דמשתעהשתי׳מןוהשלגהגש׳ירדכאשר
הארץחןיעלהואדוכתיבהארץתןולאהשמיםמן

דכתיבוהאאחאבשעםשזהואפשרכו׳והשקה
כדמשניהת־ריזהשתיםמ!7דתשמעכו׳אתועצר
לרקיעעדועוליןשמתגבריןתלמדבגמראשם

לטשכתמגלה
עללואמרלצרינואסאתהלטג׳דףלהימ*.

עלבאתיעתהואתרבאתמהןאיזהו
אמרהמלאךאא"לדקדקישתודהנימול־

ועכשיוהערביםשלביןבשלתסתתידאמשלו
תלמודב

ביוםבודאיתסתרויגיעאזאוליאלי׳לכןאתראליה
ה׳אתבקשודקרארישאג״כיבוארולפ״זה׳אף
בעניוותשהחזיקחיארץעניילכהרחמיםמדת
סובלאינולמההרחמיםשסבוראותתדתלוויקשה
הרסמי׳היאזופעלותשסשוכאשרכיוטעיתסג״כ

:ידחמתנוידחלבלאליולקרבוהתשפשבזהשרוצה

קטןמועדלמסכת
יודאורביעכמאבןיונתןרביעתראאיך]א

ביישמעוןרביבינדריםתנוגריהבן
כסבוריםרשותנשלוסרש״יבאורתאמיניהאיסשרו
והאלהםאתרמיניהינפשריוקאאתובצפראללכת

רבינולמדתנילואתרובאורתאמגא־אפשירתו
שיפשירצריךהעירבאותוולןתרבושנפערתלמוד

העםחתשלחהשמיניביוםדכתיבאחרתפעםתתנו
מכאןהעםאתשלחלחדשך״גביוםבד׳״הוכתיב

המהרש״אוהקשהכו*־ולןשנפשר׳מרבולתלמיד
מיניהדאסשרוהאלומרישרבנןהניגביבשלמא
אירעואח׳־׳נבעירללוןשלאבדעתםשהיהבאורתא
הלכולתהשלתהגביחבלשלטאונםאיזהוע'ימקר׳
הת׳ביוםכלל

היהשלאכיוןמשלמהמיניהליפשיור

לינהובעיי״טשהיההח׳ידרושלי׳ביוסלילךדעתם
ע״שלרבו׳אךשתחוהייתתשו׳שתחהועודמ"דלחד

לילךדעתםג״כואפש׳שהיהוז״לותירוץבמהרש׳-׳א
בתוךצלוןתשבונאת״כהתחוםבתוךןללמהעיר
לתרןולענ״דעכ״לשניהלפשרהוכרחוולכךהעיר
החיביוםוז״לספריבשםבילקוטדאי'אחרבאופן

כניסהאלאעצרתואיןמלצאתהכתובעצרועצרת
הע״השלמהעלקשהולפ״זע'׳חרנ״אפ׳פכחםכו'
:זוקושיאה1קישראלעלוגסלביתםשלחםאיך

לה׳עצרתחומרא׳פליגתחכתובדאי׳בגת׳ונלע״ל
כיצדהאלכסתהיהעצרתמראת׳וכתובאלהיך
אות׳חלקיהור*ילכסכולואולה׳כולואואומרר״א
שהע״השבאמתי״ללפ״זנמצאלנסוחציולה׳חציו
לנחתרצולאבענתםוהסהעירמןלצאתשלחםלא
ששחרק

להסנכסקכר׳יאינר״אחית!תוהדק,..4 יד



אדהמנילהקול
ולקבועשטסשיודעי׳לעבררבנןחכמיםתאןוז״ל

אליווהקרובע״שלעבדהיכיאתריע״שפו'חדשים
נאתרר,רמותע״שכילוזהפסוקכרשנאא׳רלוי
השרתאהתתלאכי

-כלוםכרשנאליפניהקב״ה
ע״שכו'תוריםשתישנהבניכריסלפניךהקריבו
זאקובגתראאלובפסוקיםנופליםהערותוכתה
עתיםיודעילחכתי׳אותהלדיןודיןדתמכיןתהא'

כיקשהב'נפשותלדיניתכינהידיעתשייכותתה
המלךדברדאסלזהסיתרהיאכו׳התלךדברכן

מקודםדבריולהציעצריךלתהדייניםלפניתתיד
להיות,אפשרכולםוכיקשהג׳תכונהבעלילפני

המהרש״אואףלפית״לוהקרובי׳בשוהכולםקרובים
והוכיחכןאתריששכרדלבניהתרגוםעלשפי׳

שנקראוהאותותחכתיעלהתקר'בכלתצינותדלא
בינהיודעייששכרותבניבישראלרקעתיםיודע

קשהואגתראלהם:ת״שג״כקשהכו׳לעתים
לפיש״יאףכןהיההחנמיסששתותתשתעדהא

לשוןוהקמבאלאוהקרוביםאתרתדלאוחהרש״א
איןשהםמההפסוקזהשייכותתהקשהקרבן

אתרושתה״שלוילרביהגידהיקשהועודחקריבין:
כפידלתהועודגנביאותדבריאלאאינוכן

לפניהםשסידריששכרבנישכששמעושאתרהתרגום

ברוךהקדושוהתפללו,לפניאתרולעשותהדיןחהזה
לרביליהומנאוכו'כלוםס־שנאאלודבריםהוא
על,שניהםעלקשהועודאתרואתה״שלמדרשלוי

ומליצתהתנצלותת״שואתרגוסלוירבידרש
הןיששכרתבניזאת״הןוסנגוריות

תתהיש
תקשהוכן

כלוםהתורהקבלוכלוםלותרלהםהיה'קרבכלי
ע״פלתרץנראהותקודםוכדותה:תפיליןתניח
הןהעתיםיודעילחכתיסשאלדווקאלמהפשוט
שלפסיעיתד׳בשכרבגתראדאי׳המזלותידיעות

תפורסםוהנהחלופהדורותד׳לונפסקנבוכדנצר
ביןוהפרשחילוקשישהיאוהסבראבודאיוידוע
מרידתלביןתיחהחייבשבודאיבהלךהדיושתורד

אובזיוןאוע־נשבאיזהרקשגידןמלךבתלך
עניניליודעידווקאשאלולכךוכדומהתפיסה
גזירת.הבוראא״גבשתיםמזלהכשפללאתולות

בבר

באתהסאיזהועלאותושאלתאיא*כ*!למוד'תורה
המלאךבאלאלתהלדקדקישעודדהאונלע״ד
להתתיןולאתתידבישולאחרכףה־אותולהוכיח

דהתום׳לותרוישג*כתורהתלתודבישולעד
עשושישראלאףתמידבישלובאתתלתהמיקשין

לומרוישלהקריבלכהניסלהסהיהביוסמלחמה
וגתיריבתלחת׳עתסהיהוהלוחתוהארוןדהכהניס

להקריבאפשרהיהלאא״כילפ״זכו׳שאיןזתןשכל

העיסקכלכגמר׳דאיתאי״לאךאותו:הוכיחולתה
כשבאונמצאכו׳עילההקריבכאילועילהבתורת

עסק//יעלהשליםלהםאפשרהיההתלחתהמן
באלכךהקריבוכאלועולהוהיהתתידהתורת
באתיולאכו׳בשלתסאמשלהםאתרוכךעכשיו

תורהשבשלתסועכשיובהורהשתשלימושסברתי

זאתדכתיבמאיהנחותבגתראואיתאבאתילכך
העוסקכלרבאאמרכו'ולתנחהלעולההתורה
דכתיבתאיאתרור״י,וכולעולהצריךאיןלאורה

הקריבכאלוהעיסקכלוכו׳זאתהחשאתתורתזאת

שאללכךעדיףת״תאושקוליןאספלוגתאישא״כ
הכלתנולאלתהלדבריךכלומרתהסאיזהועלאותו
שלאעלביאתךאסבאתמסןאיזהועלתובןאינו

אוהםשקיליסא״כבתירההתתידבתקוםהשלתנו
הקריבכאלוהזהשהשלמהרקעדיףשתמידאפשר

עלאותתידעלביאתךעיקרונמצאתמשלאאבל
לעולהצריךשאינוכאידךלךדסייראת׳־׳תבישול

שקוליםדחסי׳-׳ללאאוהסשקוליםאםוהנפקותא

זמןעברהתמיד,ואסבזמןלהשליםדווקאצריךא״כ
שת׳׳תנאתראסאבלההשלתהובשלקרבנובשל
ההקרבהזמןבלאאףלהשליםיכולא״כעדיף

באתת״תעלאסולפיועדיףתאילעניןדאל׳י׳כ
באתיעתההמלאךאתרלכןבהשלמהעודאפשר

תיכףקודםולאבאתישעתהרואהאתההריכלומר

באהייתיהסשקיליסס״דואיתתידבישלאחר
-*עדיףתורהדתלתודמוכחושפירתקודם

יודעילחכתיסהמלךויאחרבמגילהתאיא
יודעיכללפניהמלךדברכןכיהעתים

כגת'ואיתא,משתרכרשנאאליווהקרובודיןלת



גהאריה
מצוהכלשעלמבוארהיההתאתרלשיןותשתעית

ממצוהשנתהווומלאכיםתמוכיםברקיעישותג׳ה
נבראתעצמהותצוההתירהמןענינהלפיותנוה

מלאךאותימתעוררמציזסהמציהה־זהוכשעושים
ומקיימיהעישיהפלזכיתומלמדוממונה
כעושיושלוםהסלה־סיךוכןשכרםיושפעומשם
וכפפולותיהםכמעשיהםלהםושמות:ו־״לרע

כןואססעילתישםעלנקראהמלאךכיהעצמיות
שתמידוידוע:סמידיץהקרביזעלממונההמלאך

קרבנות'עלוכןקנקראנ״גוכנ״לשחרשל
נ״גשת״רנקראתוריםשתישתקריבכפרהמהיסרי

למעלהזכותמלמדי!מלמטהבהתעוררותזהכלאך
:ומקטרגים

אותםדזקאששאליששכרבניכששמעיוהנה
3חוזהיטיבבאורייתאותרגוםכדתלידע

ועודשואלהואתורהדברילקייםכאלולפס
כמפורשלהתפללוהתחילוכהונהבבגדילבששראהו
נתעילרודלתתאבאתעחתאותיכףבתרגום
אליווהקרוביזהומלמעלההשרתומלאכיהממונים

•לעתהואהיאברוךהקדושלדעתשמקורבמה
פטילתסלסיבשמםונקראיםהקימותעניןהתורה
תשרתתלאכיאהיווזהולטילכנזכרשתרכרשנא

:

כןאמרוהואשכןכיוןכו׳לפניךהקריבוכלוס
לוי-רביירשתומוכיחישראלזכית.עלולמדו
ביוםכןהגמראולשון׳הפסוקיםכללחבראך

הלכוהמלךלבכטובשכתיוםהיההשביעי
להענישהמחיניסלאותןוגזר-אמרעילםשל

כןהיאבשמםודוק:כו׳יירבוצהביזתאונקרה
להביאהחדהכעדבהדהושתיאתלהעניש
היתהואסתהומגאולהשפילהכןגסערומה
■בהשיבהעצמההכניעהאו•זהעינשהמקבלת

תולהעדייןוהיהנפטרתשהיתהאפשרוחרטה
העילסבאומותחך■ארבע:כסיעותזכיתלה

ונכמדסבתשיבהחקבליןאיןדינםגזראחר
:דיך•שיוגמר*הג־זר■כדידבריםהטחתבלבם

לעילכנזכרמזנהלהשפילהואברוךהקדושוצוה
יפקוד

מנידהקור
הדיוטתהיאהזאתולעתממלוכהלהעבירהבבר

מזלהלהשפלתהעתהגיעלחעדויןאומיתהותחויב
במלךמלךמרידתוהוימלכהמדייןהיאוהרי
ושת*אוידייקאבמלכהלעשותתהוזהו
מזלהשיושסלזהיהיהתיתימהיכיקשהאך

חךעיתיםליודעי׳!5ע׳ששאלפדתקודםמלמעלה
כז׳כטובהשביעיביוםעלאתרינןבגמראשםהנה
ערומותישראלבנותשהפשיטהעלשנענשהע״ש
גזרהעליהעזרהמדהכנגדלכךמדהבשבתוטוות
עונשבאייהקודםכי,במקובליםידועוהנהזאת•
מזלונטפלמקודםאדםשוסמעלהשלבב״דשדנין
על.אח״כ1במרוםמרוםנבאעלה׳יפקודכד״א
בעלאיןז״לאלxביבגמרהוכןס׳אדמהמלכי

נשפלח״פממוןחסכיהחילהמכשותפוגע,הרסמי
עולםממנכיהואמנךדסתסוידועתחלהמולו
כלגפניעולםשלהנסהמלךדברכןכיאמרוזה
שנתןקודםכשיןדהיינודייקאלפניודיןדת,יידע
הדסשלמוצולהשפילעולםשלמלכולדברטעם
והנה:לעונשושראויהעונשדיןהפסקקידם

שחלולכןדרקיעאמלסתאכעי!דארעאהצכיתא
הפשטזה■וצפיכו׳כןכ־יטעסואמרדוקאלהס

כסוקיבוחרהעתיסיודעילחכמיםלשאולשתוכרח
ובגת׳במדרשחיתחוהנההגמראולשוןאליווהקרוב
לנבואהשאלוס׳יספרבההחוטאלחכמיםשאלו
להקב״השאלוקרבןיביאא״ללתורהשאלובניל

יותרקרובההתורהדעתהגהתשובהאתר-יעשה
יסוריסהומיתההקודמותדיעותמכלהקב״הלדעת
נעשו׳הקב״הדעתמתנהוממלהקרבןלהביאב״א

ודו׳קלהקללמעלהממטההדיעותכןכיתשובה
הליוקרובהכנו׳דיעהדייקאסליואליווהקרובוזהו

הואשתרכרשנחהואמהקב״הלדעתלהקלוסמוך
הנזרקודםכהונהובגדיוהמזבחהקרבנותהענין
הלולוקחנקטלמהיתורץובזה:בעונותיובכל

להתכתחך־*כהונהבבגדיה;בקרבגותהןדברים
שמפורשמהמקולסנציעוהפסוקיםהגמראלשון

והמקובליםהספריםבכלומפורסםזוהרבתיקוני
דפקיןןאלהאנפקי!אליןהאהתיקונים!!'׳ל



אריה
ישדהנהאבתרייהונימאגלייואגןקמאיביה

ימתרץנתןמישאלהבלשוןדאמרבפסוקלהקשות
בלאמיתהדאיןבזהידעלאמילוחטאנוזו.ה׳הלא
מזומלאההתירהדכלכו׳יסוריסואיןסעא

נכתה׳עשהמהעלואמרונצביסבפ'וכמפורש
זוה׳הלאשאמרקבהב׳תורתיהתעזבםעלכי׳
הרעהתצאלאמאתיונתיבהראמיםשסוהואכו׳
ד'וישראל:יעקבשונותתובמל:לשיןכפלקשהג׳

לוהעאנועצהינובעדכמדברשמדבריםקשת
בדרכיוולזאב!החריםבעלכמדברהמרכךואתר
נ״גסז:הכליופירשליהמיבעיאאבינוולאהלוך
ערבו׳מינישנישישבמדרשדאיתאנראהענ׳-׳דולפי

נפרעיםבדורעוונותישואסוהצדיקיםהקטנים
בזוהרכ״זכמפורשהצדיקיםדהיינומהערבותתחלה
ישהצדיקי׳רואיםהיינידיסהדורכפרו■יזהלפיאך

צריךי׳למהקשההדורנענשיםכ7ואעפינתפסים

אךחטאאיזהחטא!בעצמםשהצדיקיםאפשרלומר
דהקטניס׳ואיתאכןלומראפשראיהקטניםעל

כו׳•נתןמיהפסוקמקשהוזהיעקבבשםנקראים
שהקטניםכןגסלומראפשרהיהוהנהנפשךממה
עונשי׳בניאינןהאקשהאךשוגגבאיזהחטאונמי
לאדםבאאיךראשוןחטאהאנשיךקושיתועוד

וזהתקודםמוידאיזהשעשהדמוכיזשלוותירוץ
בדרכיואבוולאפירשרש"?הךבקטניםשייךאין

דנמאלרש״ימנלןקשהאבותינואבוולאוז״להלוך
לפיונראהפזהכלישפירשכתואחדיםעלקאי

סבלנוואינ׳ואנחנוחיטאולאית׳בחדר׳אבותינוענ״ד
בבואךאתהברוךהכתובשאתרזהעונותיהם:

כו'כךחטאבלאהזהלעילםשביחתךכשםט׳
שייךנמידבקטניסהנ*לעלתירוץישזה•ולפי

הקודםבגצגולמזידאיזהשעשההאלשיךתיריץ
ולאוזהוהש־גגעכשיולובאולכךנתגלגנולכך
דהיינוהמתיושפירופירשוךהלבדרכיואבו

והשתאבכתבי׳כלאיתחאבהקודסןשנקראבגלגול
זוקושיאהקשהחנניהבריוסישרבימתרחיוק

סי

גימץ־קור־

שלתלכוהמלךויאמרוזהוכו׳צבאעלה׳יפקוד

ידועי׳ההעתיםדייקאהעתיםיודעילחכמיםעולם
קודםדייקאכו׳לפניהמלךדברכןכיעתיםתכ׳׳ח

דעתוזהומלמעלהמזלוהשפלתהואהדייניםין7
מדהה׳ושינקיםבתשובהלקבלהשלאהקב״ה
הראשונהיעה7דהיינואליווהקרובואףמלהעד

התורהדעתהואהתשובהדעתהלאליוהקרובה
התשובהדרכישנסתםשכיוןקרבניתלהקריב
כלוםוקעירגוחמדוהסאףתכ״מעונשהוקבלת
מב״ימלמטההתעוררותע״פהואוכו׳הקריבו

:ודוקלויר׳דרשושפיר

יבמותלמסכה
קושיותסלתירוץהערלפרקרישיבמות

קפיטלפיעלושכירתושבגביהתום'
הנפשבעניןעקידהבעלפי׳ועפ״יקמ״גתהילים

עסהפילשופיס

הזהרור״יתכריזהמדירפרקכתובות
ה׳בעמוסראתוןבעלישלמזבובים

ומשביעיכו׳לאידךאייתונ״זדףגיטי}-תוס׳ צריךהז'נאלמהותמוהתייתילאיי',
האחדות.עלראיההביאשהששיכיוןליע׳׳דונראה'
לאלבבךאלוהשבותהיוםוידעתבזוהרכדאיתא

ששהכןשאיןמהראיהלהביאצריךהיה.השביעי

הראשונים:

חנניהבןבר״ימעשהת״רבהנזקיןא'תא
ישא״לרומישלגדוללכרךכשהלך

רואיוטובעיניסיפההאסוריםבביתאחדתינוק
האסיריןביתפתחעלועמדהנךסדורותוקווצותיו

חיתונענהכי׳וישראליעקבלמש־סהנתןמיואתר
הלוךבדרכיואבוולאלוחטאנוזוה׳הלאתינוק
ופירשכו׳מוננןחניאמרבתורתושמעוולא

מהקשהאךבחכמהמופלגשהואשראההמהרש״א
וצווחודקראסיפאשהשיבוטראהוחריפותחכמה
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'נואריה
יכבשםלאאסאמרנקמתיאתונתתיוכששמע

הזכותבידסשאיןהסימןבודאיאלאלמהנקמה
נו'לחרוביבעיהואכריךדשאקישאמרוזההזה

ואגייר:ערקכלל
השמירבתקד׳בטלביתמשהרבבסוטהאיתא

ופריךאתנהאנשיופסקוצופיסונופת
אדםבניאלויצחקא׳יראתנהאנשימאיהגמרא

אומרהגדולאליעזררביתניאבהקלההתהמיניס
אינולמהראוכלההואומרבסלופתלושישתי

מאיאליעזררבידאמרוהיינואמנהמקטניאלא
לצדיקיםגרסהיקטנותליוםבזהיכידכתיב
שלאבסשהיהקטנותלפראלעתידשלחנסשיבזבזו
בניקטני׳לליאמררבאהואברוךבהקדוש.האמינו
לעתידשבשתיםאביהםדיןשתבזבזיןישראלרשעי
שא?המאחרעולהשלרבונולפניואומריםלבוא
אמרבסשיניהםהקהיתלתהההםפרעליעתיד
ישראלכלהיודודשלתפלתואלמלאעילאירבי

גויסידעולהםתורהה׳שיתהשנאמררבבמוכרי
היוחבקוקבלהפלתואלמלאעלאירביואתרכו׳
בתורהועוסקיןאחדבטליתתתכסיןס״חכל

שלםבקרבפעלךיראתישמעךשמעתיה'שנאמר
תאי*ששריךהמקשהאחדלדקדקישוטובאכי׳

פירושידעלאכאלועצמועשהאמנהאנשיפסקו
כיה׳הושיעה־שנאחרזהעלבמשנהשהביאהפסוק
׳1כידברושואאדםמבניאדוניספסוכיחסידגמר
בקראדמפורשאתונהאנשיפסקומאיפריךומאי
הכריחמיקשהב'כו׳רעהואתאישידברוששיא
אחרעלןעלכו'בזמיכיכסוקעללדרושלרבא

הפשיטוכמשמעותרוצהאינוכןגסשהואכיי]
המימרותועודשניביתבניןעלד'בזכריהשקאי
אלולימאקשהעודזהאידזהשייכותאיןאלו
המהרש״אכגירסתמאמיניםשאיןאדםכני
_הוא,אשפירושסיעלאף

ליונראה-
בחגיגהדאיתאתהפיעל

פרק■

1יי'•*'.־*י׳<י*י;.״7

לטיןקול
שנקראיםהקטניםדהיינויעקבלמשימהנתןמי

זוכתיבהאלךקשהתאיהתינוקוהשיביעקב
לוחטאנובעצמיטהקטניםאנחנוחטאנו
לאבקטניםועודעונשיםבנילאוקטניםהאקשה
אמרולכןלו.שקדםתזילאיזהמכתלותרךשי
עשינוראשוןבגלגולכלימרהלוךבדרכיואבוולח
הביןחנינאבריוסירביהך[נ״ג]•מזידאיזה

עלשיעקב.קאיפזכפירשהנלימקודםהפסוק
שאלוולחוגגשרקאינותמידואצלסהגדולים

עצמו:עלנענהלשוןמדוקדקליהולאאתר.תאכדא

נירוןעלייהושדרמזקיןפרקבגמראך]איא
למזרחגיראשדיאתאכיקיסר

לד׳בירושליםנפלאתאלמערבבירושליםנפלאתא
לינוקאליהאתרבירושליםנפלאתאהעולםרוחות

באדוםנקמתיאתונתתיליהאתרפסוקיךליקסס
ובעילחרובאביתאבעיהואבריךדשהקחתרכו׳

רשופירשפו׳גבראבהאיידאלכפוריה
יי

ומהרש״א־
ירושלי׳כבישתבידויעלהאסהי׳דרךלקסו׳קססזה

למזרחמשזרקשהריי/פשו״ףומהר״סוישראל
הדרואיךב׳.רוחותרקלזרוקנשארלאולמערב

כןגסשזרקואפשרהעילסרוחותלד׳שדאאמר
קסםלועשהלמהקבה7ענ׳׳ולפיומטהמעלה
כלפיחציולזרוקזהבאופן

1
עלהאסועודקצוות׳ פסוקיךליפסוקליניקאלומרלולמההסימןסדוי

הכהןונגשז״לוברש״יכגמראדאיתא.ליונראה
אלאבידכםאיןאפילוישראלשמעהעםאלודבר
בידכםשימסרוההםכדאיבלבדשמעקריאתזכית

להמליךשמעקריהתדכוונתאסכס\,וידועשיושיע
כמוזכררוחותוד'ומטהמעלההואברוךלהקדוש
שהיהסימןמזהעשהולכךכו׳נוהגיסוישבש״ע
שממליכיםשמעקריאתזכותלהסתעמודהןמתירא
ישבירושליםתמידכשנפלאךקציותבו'להקב׳ה

שכווןמהלהיפוךהסימןזהשמאולכאןלכאןלומר
ולכךוהתמידמכווניםירושליםשאנשיואפשרהוא
7כלינוקאאמרלכךשםנפל ,

נבואהכמוהואזה1



יאריתסטהקור

תורתיואתעכ״זפרנסתםכעניןבהקביהבונוהין
כןגסומתןויושאמצותשארמקיימי!שהיושהרו

הווכילמדותורתיואתאמרנאולכךבאמונה
ומ׳י׳תמצותשארמקיימיןהיואךחד״תהבנילין

שאמרוזהזהולאזהלאהרשעיםאבלבאמונה
בפני!עזבושאותידהיינוהלומדיםכתושהיוהלואי
ולאתורהאיןקמחאיןאסואמרופרנסתםמותרן
אותיהרשעיםהסאבלשמרוותורתיאבללמדו

כךשבשבילואומריםבמקוםמאמיניםשאיןעזבו
שלאשמרולאתורתיואתוגסבתורהפוסקיםאין
זהלפיאךבאמונתחו״מלאוגסמצותשארעשו

וטובתורתאיןקמחאיןאסאתםאתתהאקשה
ונתקלקלהברכתוכיוןשנתמענוהארץדרךעםתורה

ומהרש״אבגמראכדאיתאהארץופיחתהתבואה

וכתי׳וברכתיךנסיםהעשהעללסמוךואיןע״ששס

ת״לובגיליושביהאיכולכדאיתאתעשהאשרבכל

כו׳דבשלה׳הראשוני׳׳כרשב״יעשוהרבהוכדאי׳כו'

לערותצריכיןהיולאקבעתורתןשעשו
שעשה׳בכ״דאפי׳מצויההברכהשהיהפרנסתןאחר

איוילבגמראיוחנןרביוכלאמרהאחרוניםמשא׳׳כ
כןואסחביוןבךיהיהלאכיאפסבנסשאיאקיים
שמכאןאמנהאנשיפסקואותםקראאמאיזהלפי

בובוטחיןהיוולאבמקוםמאמיניםהיולאואילך
רבידאהרוהיינואמרולכךעשווכדיןשפירהרי

למחראוכלההואותרבסלופתלושישהיאליעזר
יעההסוהדיןעושיןהיוושפיראמנהמקטניזההרי

דבזהאחדיוםפרנסתאפילוכלללהםהיולאאס
כיוןאךתורהאין־קמחאיןאסהגמראכלמיירי
עלמחרצרתעלידאגולתההיוםלאכוללהםשיש
מפורשהואר״אשלוהלימודשלושאינועולם

אותםשקראהריבייאמינולאאנהעדבמקרא
אךאמונהאנשיופסקואתרושפירמאמיניםשאינם

מזכיותיולומנכיןנסלושעושיןהיהאקשהזהעל

לנושיעשהאנובטוחיןלעולםתירוץלהםישוא״כ
נקבלולאמזכיותינולנואךינכוממסהנסבענין

להסגרסמיר״אדאתרוהייטעז״אשלםשכר
במלואושכרםמקבליםשאיןרש״יכפי׳כו׳לצדיקים
יקבלולאסוףסוףהריכלומרבהסשהיההקטנות

שכרם

בשלמהבשעתאפי׳קטינא־■א״ראץ־דירשיןפרק

יתפושנישנאמראמונההנשיפסקולאירושליםשל

אמרוהאאיניופריךבגת׳:וכו׳אחיזאתאיש
אנשישפסקובשבילאלאירושליםחרבהלארבא

עישהישאסירושליםבחוצותשיטטושנאמראמונה

במשאוהאהאבד״תקשיאלאאמונהמבקשמשפט
תקשהזהולפי:הוולאומתןבמשאהוובד״הומתן

איןידיחאמונהאנשיבאיזהנפשךממההגמרא

ליתר
בלית

ירושלים■שלכשלונהבשעתאפילוהא

שאת'כתופסקוכברהאומסןבמשאאלאפסקהלא
רבאאמרהאפסקומשחרבאמרואיךלעילרבא
פסקהשקודםהשמעזהעוןבשבילאלאחרבהלא
מאח־ניסשאיןאדםבגיאלולומר־יכולאינוזהולפי

תשמעמאמיניםדשאינולדוכפיהקושיאהדראהא
אדםאלובגיתשנילכךפסקוכברוזהומתןבמשא

אובל׳תמשקריםשאיןאלודהיינוהחאתיגיס
לעניןולאפסקזהד״תבעניןבמאמיניםהצדיקים

בעניןהפרנס׳במקוםבטוחיםשאינםרקומתןמשא
תורתןעשוהראשוניםבגת׳כדהיתאלתוגיבטלין

מחורבןפרנסהבשביללתבטלו,.והס׳כוקבע
שניטל.טעםשםכדאיחאהברכההעתהשבתואילך

פרנסתו־רץאחראחדוכלהברכהונתמעטהספירות

׳1כהמאמיניםאדםבניאלוכןהתירוץזהלפיא״כ

שהיוהארץעמידהיינוהאמינושלאאותןכלומר

קודםאפי׳ומתןבמשאפסקוכברבל׳תאותח׳אמת
משקרים•שהיושכיוןכדהמריגןהמקדשביתשחרב

רקבהקב״היןמטחהיוהרי^א־ומתןבמשא
:משקריןהיושלאהצדיקיםדהיינוהמאמינים
קבעמלאכתןועשוהסגספסקוהביתומשחרב
אותםשיזוןבהקב״הבוטחיןהיוולאעראיותורתן

אפשרוזהולילהמסבתורהאףכשיעסקו

שמחלאתורתיואתעזבואותיהנביאאתר
עזבואותיכלואיבגמראואיתא

שמרותורתיואתי

לפיונראהכאןישהליאיתהכללשחרלוזזפ%אק

ליהמבעיאלמדותורתיואתלדקדקישדהאענ״ד

שהיואףהצדיקיםכידאיתאענ״דלפיונראה

בטליםיהיועראיותורתןקבעמלאכתםעושין

היוולאכיתסתנשיפרנסתבשבילתורקמדברי



נהאריה׳בחראבבאמסבתסלי
אדםמבנייראיסכשהיוא׳׳כח״ובמקוםלבטוחולא

אףלומרמשפנואיזהממנושואליןכשהיובודאי
שאינויראהמחתתאותרהיהת״חשהואבושיודעין
עושיוא״כבד״תמש־ריןהיווא״כזהדיןיודע

משפעעושהשאיטדזההואחדאאתונ׳ותבקשמשפש
מחמתבתקוסלבשוחאמונהתבקששאיןמחמתהוא

שפסקועדרבאאתרשפירלכךאדסבנייראת
ה״אמשפעעושיפסקואומרהיהדאסאתונהאנשי
נשתכחהוס״ולאמיתוהדיןשידעאחדבהסהיהשלא
יראיםהיואסכיהיהכןלאאךמישראלהורה
שפסקוהריאתונהקוטןאסכיזהואיןמשפטלעשות
כלפי/׳ואע״הנגב־הואשכןוכלבד״תאמונהאנשי
קטינארבדרשתלפיישעיהושאמדלמהסותרזה

בהיפוךואיןלומרפסקושלאבד״תתיירי.דשסדאמר
ע״כאלאאהדדיסתריכןאסבד״תכאןכתודתיירי
*עלדקאיפשוטולפיכפרש״יתיירידשסלומרצריך

איןולכךפסקושניהסלרבאוא״כשתשקרמ״ות
׳לפימוכחהאהוולאכת״ותהוובד״תלרבאלתרץ
והאבד׳י׳תהאסתםאתרלכןפסקודשניהםסברתו
קראוחדבד״תשפסקואייריקראסדכלומרבמ״ות
דאזילקטינאלרבמשא״בבתי׳ותשפסקואיירי

שפירא"כפסקושנאבד״תתיירידשםלשיטתיה

ויתרהוללאובמ״ותהוובד״הקטינאלרבמתרן
למטה;אי״האכלינויבוארהינאמך

גמרא-בבאבתדא׳־.-
ביוםהוןליועילאכתיבמיראבאבריוסצן'לבי'

יועיללאוכתיבמתותתצילוצדקהעברה

למההללוצדקותב׳תמותתצילוצדקהרשעאוצרות
משולהתמיההשתצנתוא׳גיהנששלמדינהשמצלתא'

מדנהאיזהשמצלת
ביוםדכתיבההואגיהנסשיל

ההואהיוםעברהיוסדכתיבעברה
לימייודעואינומתנהמשינהתתיתהשתצלהואיזה

מןאיזהפרש׳*־.מטלהינמייודעואינונוטלהמתנה
קש'להוישגהינסשלשמצלת,מדינהמורסהמקראות

אוצרותיועיללאהואפסוקהנאהפסוקי׳מהפךלמה
דמק׳משמעמתחלהקשה'ועודלפסוקמוקדםרשע
למקהללוצדקותב׳מקשהובסוףאהדדיקראי
והגאון□ן*

הנ״לזהכלאךתורהביטולבשבילבמלואושכרם
אמרלכן"שנבארכמולרבאמשא״כקטינאלרב

נתרץואגבאחרלדרושקטנותליוםבזרבאכיתי
דאמרדורשיןאיןפ׳דחגיגהבגמראאחדדקדוק
אמונהפסק׳אנשיירושלי׳לאשלכשלונהבשעתאפילו
אתרוהאאיניוכי׳אתאישיתפושכישנאמרמהם

שנאמר.אתונהשפסקהעדירושליםרבאנאחרבה
בד״תהא־שיאלאותשניכו׳ירושליםבחוצותשוטטו

בפ׳וכאןהיולאבת״ותהיובד״תומתןבמשאהא
חרבהלאדאמרדרבאמימראגביהקודשכתביכל

ופריךוכו׳שנאמראמונהאנשישפסקהעדירושלים

כשלונהבשעתאפילודאהרעלרבאקטינאמרבהתם
בד״תהאומשניאמנהאנשיפסקולאירושליםשל
בסוגיאכדפירשמפרשולאמידילאותובמ״ותהא

האבת״ותהאבד״תדגרסינןסהסאלאדחגיגה
נראהכאורהדללתרץענ״דלפיונראהתמוהוהוא
ומרחדאאמרדתרפליגילאהגמראמסקנתלפי
עסרבאדקליגילינראהאבלפליגיולאחדאאמר
פריךיא.דתגיגהבסוגכאןדווקאזהולפיקטינאר'

בד״תולפו־שלומדהוכרחקטינארבעלמרבא
יי

הוו
פריךדשבת..כיבפוגיאתשא״כהוילאומהןבמשא
בד״תהאסתסלומדהוכרחעלירבאקטינאמרב
ב׳איתאי״נוכישעיהדלפירש״ילאזהוומימ"בהא

פשוטולפיוחדקטינא.רבכדרשתחדפירושים
לשונווזהצדקהאוהלואהאוג״חאיזהמיננושיבקשו

ידךתחתישנומיונישחסרמהדהיינוהזאתוהמכשלה

אליבאולזהלחבית.אדםביןומתןמשאעניןוהוא

שאיןשקראומרשפירולכןפסקוכבדעלמאדכילה
רבאסברתאפשריהיהוזהס׳לחםאיןובביתיבידי
דרבאליונראהרבאכברתהואדכןלןניתאמאןאך

הקראיזהתןדבלאהרי״ףתירוץדלפיאזיללשיטתו
דה״אקטינאארברבאקשיאלאאהדדידסתרי
לדברימשא״נאחדבאיששניהםתמצאשלא.דמיירי
חיבהלארבאאמרליוהלהקשותישזהולפיויבא־
שפסקועדלומרלוהיהאמונהאנשישפסקועדכו'

.

דשםצימרישאך*בקראדמוקדסמשפטעושי
תגורולאפסקבדיןפרסרואימשרבואיתאבמשנה

אפילומשפטלעשותמתייראיםשהיוע־שמפני׳
אדםמבנייליראהאמונהקוטןהיראהוזההצדיקים־



אריך.בתראבבאקול
הפי׳רןוא*כוט׳מהכסשלמדינהשתצלתא׳ומשניכתיבקושיותב׳תקשהבאתתתירץתהרש״אוהגאון

כשעושהדוקארקכגיהנסעברהביום.הוןיועיללאוכתיבצדקהלעט׳אפי׳תמוןהכשרדהיינוהוןיועיללא
כשטתןאן(הזהבעולםתמותמצילוצדקהבחייוצדקהמתוןאבלהגזולמתוןדהיינורשעאוצרותיועיללא

צדקהאבלהמעשהעולםשהואכיוןאן(חריבשעתא׳ותשנילתההללוב׳צדקותב׳וקושיאמועילהכשר
להגןיכולאיטמזכרההוןהואתותושלאחרתועילאיטהכשרמתוןואזגיהנסשלמדינהשתצלח
עברהביוםהוןיועיללאוזהותמצותשחפשיבשעהואזמשונהתתיתהמצלתא׳1בעו״הזצדקהעשהכ״א

לאעדייןאךתמותתצילגצדקהבעו״הזאבלדווקא
שלצדקהאובעבירההבאותמצותשארעל־ידעינן

התריקודםהזהבעולםתועיללאאיתועילאיגזל
תצותשארדהיינורשעאוצרו׳יועיללאאתרלכךאן(

גזלשלוצדקהתשא״ככלליועיללאבעבירההבאות
עשההמית׳קודםדהיינומשוגהממיתהבעו״הזתציל
קשהאךממשהמיתהבשעתליתןאפשרשאיצדקה
ניאןבירךובוצעגזלשלשהואכיוןלהציליכולאיך
למייודעואינוטתנהאמרלכךט׳קטיגורואיןה׳

ממשגזולבמתוןתיירידלאפי׳כו׳ונוטלהכותנה
אינוזהבודאילצדקהטתנהוהואלבעליולהשיב_שיטל
יוד׳שאיטגזלספקבידושטטל׳כו׳שישתיירירקתציל
ז״להאר״יבשבחיגלאננו״יהרבכמעשהנוטלהמתי
ואזהצדקהיתןלמיידעולאשיתןישלוהתיקוןלכך

:הזהבעולםמתותתציל
ואחרתאסנהברבררבהאמרבבאבתרא

דנשקיארעאורקיעאלךהיכי
לסלתאישקליכויכוידעבידוחזאיאזליאהדדי

ולאבעיתאאדתצלינאדרקיעאבכוותיואנחתא.
גלגל׳דרקיע׳ליהאתרהכאגנב׳איכאאתראשכחת׳

ט׳להותשכחהשתאטלמחרעדנטרהואדהדר
וע״פרגלי:הדוסוהארץכסאיהשמיםפסוקע״פ
עשרהבעלוע״פט׳מציןהחלונותתןתשגיחפסוק

ז״לכ״נןפ׳ח״בדץחקורבמאתרשכתבמאתרות

זכותוזהוזהשאסרבגלגולמזלנעשההקודםזכות
וע׳יפהפירושי׳לכלכנ״לאבות

לר״אהקב״התשובת
ודוק׳כשיהי׳בגילגולדאסרבי׳לעלמאפדיזאיבעיתבן

בפי׳הב״הא״לולק־לאב״צצדקצדי׳וזהואחרוןג״כ

יהי׳כמוכרסשלאשמיסבידידהכלואפשרבלשוןרק
:דיקאהשתאכילמחרעדנטרוזהוצדיקלהיות
תאתרעלז״להאר״יקושיותקגסיתורןזהוע״פ
ומקשהלע״שמע״שחחביןבקבלודימיוחגינא

,־לתה

לפיקשהאךבעו״הזאפילורשעאוצרותיועיללא
תתיתהאיךיצילנותתמוןהגזולג״כהיאהלדק׳אסזה

דתיירילומרואץבעו״הזמצלתאינההלאמטנה
הואא״כמועיללכךרשעמאוצרותאינהשהצדקה
עלעברהגביכו׳וצדקהלעילכתיבשהרימיותר
מהפךלתהעומדתבמקומהקושיתיועודזהלימוד
קראידקשיאזהלפילדקדקישועודהמקראותסדר

אבאבריוחנןרביבגמראלומרצוהויכךאהדד
זהעלליונראהמובןאיטש״גתלותועודט'רמי

ותעט׳טוביסמצותיעשהאדסלעולסדאי׳בהקדיס
והפט׳זטתהבאלושחלהאותרי׳שטוןשיחצהקודס
מצשוןתוכחכןדיןבשעתולאעשהשכברדהיינו
אלהיכסלה׳תנו,הואמלאתקראוגסהנ׳'להגמרא
מזההעולהנשפההריעלרגליכסיתנגפוטרסכבוד
וקודםאן(והמריהדןימיקודסתע״טלעשותשצריך
משארעדן(דצדקההגמראנקדיסועודהתשובהימי

מאילדקדקישדהאהואכךהפסוקפי׳ועכשיומצות
לפינראהאךיחידלשוןוהוןרביםלשוןרשעאוצרות
ברשעשהואמצותשאראוצרו׳שליועיללאפי׳ענ״ד
בהןיוצאפלוגת׳אסדאי׳בעביר׳הבאהמצותדהיינו
וא״כבהסיוצאיםשאיןכדעההכתובואתרלאואו
דיןבשעתולאדיןקודםלאעליוימןולאיועיללא
אתינאהויאךעדיףשהואתצילגזלאפיסצדקהאך

הוןיועיללאאתרלכךהדיןבשעתאפילושמועיל
צדקהרקמידקטאולאקודסוצאדוקאעברהביום
אךלתההללוצדקותב׳ג״כקטאולאמיותרמ׳

כתיבדבתראתקראהגמראתקשהלקקשהלהיפוך
עברהביוםהכשרמתוןשלצדקהדהיינוהוןיועילצא

מצותשארוכ״שהפשעמתוןמכ״שאףחריבשעת
וכתיבדתקשהוזהורשעאוצרותיועיללאתואח״כ

יועיללאכתיבולמההואכ״שדהאכו׳יועיללא
הואכ״שג״כמגזלשעושהצדקהעלוגסט׳אוצרות•



נואריהנתראבבא
וליחדליוצרורוחנחתלעשותפסלמעלהבלימודושיש

דבחישאהואדימאעיזאההואאשירבואתרימודיס
ע״ישבאומותעזיסהסשישראלדידועקרנילהואית

מעטתכחפגיסעזשהואכןזהאחהתורהקבלתם
מההורהשיצאהעזותרקאמיתי.שכללוואיןתורתו
אחריסשתנגחכפירש״יע״ילקבלמזונותרקותבקש

;־״וכבודמתוןיתנולושרקכדיבגאותו״-
י"י

היכןעדדודבןלשלמהשאלובתראבכא
לאולהואמרצדקהשלכחה׳-
קרנוט׳לאביוניםנתןפיזראבאפירשתהוראו

ולאלשלמהדוקאשאלותהקשהא׳תרוס.בכבוד
היקעדששאלופחהאתרהיכןוכיקשהכ׳־לזולתו

פירשאביווכיאבאפירשמהלשוןזהמהקשהג'
גליוןנשארדבריו

דייקאעמךכי׳כילםועמךשנאמרט׳ישראלבל
־

>•שיבואוומתיישראלכלוזהוצדיקיםסלםהס

יבואובאמתלתהקשהאךחייםהארןירשולעולם
ו&תקןלהתפאראחריםדהיינוידיתעשיאתרלכן

בעגגמיחושלאתהכיכידועידתעשישהריאחרים
:אזשחכואואותםלתקןלבואהוכרחו

דהיינוועמךלנביאאיורשהקב״הלומרישאן
וכןעמךשחתכיתשהגי•שכתובכתושלך.התלמידים

תמךוהואתלמידךפירש״יבנךושארכתיבבישעיה
ושפירצדיקיםטלםלמוטבשהחזרתםבךהנדבקים

כנ׳להוא■

סנהדריןמסבת
דבריה׳אושתשמעעדר"לאתרבסנהדרין

להיקהדןנוט׳רשאייודעאתהדבריה׳יואיתשתשמע
החזקיתחייבדשמאלכסנזקקאינילהםלומראתה
להיכןיודעואתהדבריה׳משתשמעאבלרודפוונמצא
שנא׳לכסנוקקאינילומררשאיאתהאיןנוטההדץ
דבריה׳דשתעותייריע״כוהנביאאישתפנישגירו,לא

לבצוערשאיקודםהאדאצ*כנוטההדןלהיכןוידעו
והוכרחואישמפניתגורולאעלעברוזהוא׳כלפי

אמרלאולכךטטההדיןלהיקיודעיןאנואץלומר
הדןנועהלהיכןהץשיודעקמייריע״כטמשפט•?דע

ולכי

מסכתקול
אסאךע״שלושדיאע״פג״כלושכרויקופחלמה

יתורץהנ״ללפידנקיטלע״שמע״שנדקדק.הלשון
שלאאחרהגלגיללע״שהואהייטהעו״הזדע״ש ודו״ק:דניאלאסכיעליושהובטחומצינו״ חדאז־מנאספרארבמשתעיבתראבבא

ההואוחזינאבספינתא־אזילנא
עליתוחקוקקרנילהואיתתתיארישאדאפיקמורא
לפותאואזילנאפרסאש׳והוינאשביסקלהבריהאנא

ואיתדבחישאהוידתאעיזאההואאשיא״רדלויתן
אחרלבקשבקרניהביסונפרשופירש״יקרנאציה

ומליצהמשללהביןזהברמזבק־צורונכתובמזונותיה
לגאוהעצמוהמפרסםההואוחידוהסחכמיםדברי
ה׳ולהשפילסהרעעליראיעסותדב׳לשוןהמוןבפגי

רקכבודלהםלחלקשלאכדעםהמוןבפניולבזותם
ומבזהבאיותה׳לעובדכבודחילוקעלומקנאלו

שנמשלי׳ת״חכווראהידועההואוזההנסתרותלימוד
ואותרשמראהכלומרתיויארישאדאפיקכדגים
כדבפניהםומפלפלגדולחריףשהואהעולםלפני

בואיןונפשוגופובכלאבלמנותלוויתנושינשאוהו
הראשמראהרקלתקולאי״ששאינותורהשוס
במהאפינודברשוסתקייםולאטובשכלהואשלו

רוחגסותמלאשהואליהקרנאואיתולומדשאומר
עליהוחקוקנגדוכאץשטלסלומרת״חשארלנגח

בריקשיוהנקראלחההגמראע׳פיאנאבריהקלה
שלוקחכלומרלהליתומפקנאלהאיתדתעיילנאקלה
לאהוא•אבלדוקאלוניתןראויוהכלממזבחאפילו
כתוהואיןכיבאומרולזולתווכבודצדקהשוסיתן
בר׳הלעםהמוןבפניומתפארוכבודלצדקהראוי

חבריגביהגמרא?עלכתאמריטפרסאש׳והווינא
והרמזמטוןפרסהש׳ואחדאחדכלביןשהיהדאיוב
פש״טשהואהתורהחלקיבשלשהובקישלומדכלומר
כתאמריטפרסהינאהבוישאחדשכלדרו״שרמ״ז
לומדאיניאסואףפרסהש'בן.שאניואומרשס

עםחלקליואיןבובקיואיניסודשהואהד׳בחלק
כיוודלויתןלפותאאזילנאמקוםמכלהנסתרעסק

חיבורלשוןשהואלויתן.תלתעלהרשב״אשפירש
כנ״לפרסהבשי״ןלומדשהואבתהאףכלומרולויה
בטוטתיהסקבלההבעלכמולתעלהותחברמלוה



אדיהסנהדרין
מלפנילךיששנרומהמצותועולתורהעולעליו

מנאפוכליכעלומקשהיעקב־אלהימשיחשנקראת
מהפסוקיםלהוותנאתורהעולשהקיםזהלהוכל

דאי'ונלענ״דכו׳:וע״שהאחרוניםדודדבריואלה
דודנאוההאחרוניםדודדבריואלהוז״לבפסוקשם
יעקבאלהייושיחעלהוקסהגברונאוםישיבן

שראשוניםשובבשוחרכו׳ישראלזמירותונאום
וז״לפוכלוופי׳בעללשעברהשירהתחלההסהיכן

השירהע״ילונמחלוהראשוני׳דודדברישכלוהכוונה

ואילךמהיוםר"למחלהשהשירהית'לפניוששר

להעבי׳שרצהוזהיהעברמעלחחלהכיחדשהחשבון
ליקשהה:״לכלעלוהנהאלהבאהאחרוניםבדבריו

לפיויבוארע״להשירהע*יימחלוכיצדענ״דלפי
אומרתאירר׳שאמרומהעלנב״מהריב״שדברי
ולאהרבהלדבריםזוכהלשתהבתורההעוסקכל
ולאותהההרבההןתהוהקשהט׳עוד
היואסא־תאדהנהיבוארזהולפילילדועעוד

לאבעצתוהקב״התפיהדברותהעשרתכלשותעין
לחזורתמידצריכיןהיוולאבעולםשכחהעודהיה

וב״יודמהםנשכחהיהלאכיבלמוד
ההורהדבלמודוידועכולההתורהכלנכללוהדברים
וזהוכידועבהקכ״המתדבקיסתמידבהוההוגים
הדבקיםכדכתיב׳ואתסתמידי״תבולדבקהאהבה
בחינהועודחיי'ואיןלהאריךעוד:מצאתוצאיוכתי׳כי
ניצוצותשתעלהתורהותדבריהלמודתןיוצאהשנית

עולםבריאתבעתוידברחיצותחבדומםשכפלו
תורהשלובהבלהבדיבורהונאחדםועולים
עלכידועבשרשםלדבקועולים
הואברוךהקדושבראדבאורייתאאמוןאצלוואהיה
חיותהסבתורהאותיותושתיםהעשריםוא״כעלמא

ועוליםסנתקנהסובזהודצח״תהעולמותכלוכח
עמל־סההיואסתלכובחקותיאסעלוכתאתרינו

כלשמזכהבלמודנעשהג׳בחינהעודע״שבתורה
הגהעדמפיושיצאוהדבורים

'בעזן
זונהכנ״לופשע

עתניאתהדב-רלמשהשאמרווזהוהרבהלדברים
ולהג)תבתמידותלחזורונצטרךשכההויהיהונשמעה

לדבקותו'תביךעצמינותמידונתקןולילהמסי,בה
לפרדשלאשמתיירא'תמידהאהבה•עיקרוהוא

כדבקות

מסכתקול
מאיקשיאלאלרבאנמצאמשפטעושהאמרולכך

א״כפסקושניהםדהאלומרדישאמונהאנשיופסקו
ואיןמשחרבוחדהחורבןתקודסרבאאתרבחד
דרושרבאאמרכו׳לכןליוםבזחיכימהמקראראיה

ליו׳קטנות:בזהיכיעלאחר

ט'ישעיהובילקוטוהובאצ״הדךסנהדרין
אמרקןאץולשלוסהמשרהלסרבה

מ״סתהמפניבציפוריקפראברדרשתנחוםרבי
הק״בהביקשסתומהוזופתוחהאהתיבהשבאמצע

מדתאתרהומגוגגיגוסנחרבמשיחחזקיהולעשות
שירותכתהשאתרדודותהרב״שעהקב״הלפניהדין

צושעשיתוחזקיהותשיח.לאעש־תוותשבחות

משיחתעשהולפניךשירהאתרוצאהללוהנסיםכל
עולםשלךבונוואתרההארןפתחה•נסתמהלפיכך
זהותשיחועשהוזהצדיקתחתלפניךשירהאותראני

לצדקצבישתענוזמירותהארןתכנךהכתובשאתר
זהצדיקשלצביונועשהלהקב״ההעולסשראייר

ליאוינביאאתרליזירלירזיוחתרהקולבתיצתה

בוגדיסובגדבגדוואתר׳בוגדי'קולבתיצתהתתיעד

בזוזידאתיעדיצחקרביתיתאואיאת׳רבאביבגדו
אמרתיהדרשזהלהותנאתמוהוהואדבזוזי.ובזוזי
ואמירתהדיןתדתוקטרגהכו׳הקב״השביקשלהו

וביןהארץדברישביןהשינויב'העולםושרהארץ
ד'זה:זכותלתדוססדוקאלמהג׳העולםשרדברי
נעשהלאבאמתלתהה׳שירהבאמתאמרלאלמה
ישואסמשיחלשיהיהעניןשירהותהו/קשהמשיחדוד

זוהרלזהושייך־לתהבאתתקשהלזהזהשייטת
כשאמרובארןנראוהנצרספסוקעלע״אצ״ז.וירא

זאאהכו'עתנוידברואלונשמעהעתנואתהיש׳דבר
ויאמרפ׳3דאיתאלפילע״דונראה:,אליהדבר

זהלבבםוהיהישןדברו.מי.אש־אתהטיבואל?ה׳

מאילעניןומקשיםהימיםכלאותיליראה׳להם
תאלייוצא"פועלהשיביתאילדקדקנראהב׳הטיט
שמקשיםתהקשהד׳כלמאיקשהדברגג'טוב

לאהבהלותרלוהיהליראהאתרלתההיזפרשיס
דביתנאבשםבילקוטאיתאהנהמינה:דעדיך
שקיבלמלתדעל.הוקםהגברדוד;נאוםנאוםאליהו

%



מאריה
משירזךעקבותחרסואשרשנאמרמשיח.שיהחרן*עד
אתואספתישנאמרמלכיותארבעבידםשיבלוועד
שירהיאמרושעהאותהלמלחמהירושליםהגויסכל
מעניןק״חשורהע״בדףייחשחותזוהר]עייןכי׳

יר\יתכמופתהצ״׳ל[לבארלהקדמהלכאן׳שייךהשיר באומאיןכיהותךמופתהואזהכיכלומרלרבים
כיאאותישחרפונתהווהחירופיםומהיכןהגידופים
רבוכיעלכמאמריגוזהעלשקדמתיעונותמדברי
הד׳ונתהוונתלבשומשםכיבעולהמבנישוממהבני
ונתקנווחרופיסועונשצערמהםוקבלתישליבחי׳

כןכנ״לד׳בידיונפלושנתחרפתיעדוזהוהדברים
בזהעינשסויקבלויחרפואשדע״ילבואלעתיד
השירהלומרלחהקשהא׳מלכיםד׳בידםיפלו
כנ״לס׳הרוסיםע״יעונשקבלתע״ייתוקנווהרי
י״לאךעונשםקבלווכברהעונותהדבריםהןהן
אךשםהסבאשרבמקומםשניתקנוהואהאמתכי
להעלמ&םבקדושהוחיותכחלהםאיןעדייןזהכל
שאחרהשירהע״יכ״אלמולםמשםימשכנומיכי

איןואזועוליםכנ״לבההבלהאותיותנאחדיסהצרה
ולכלמלכיותד'כחשוסלהם

־וזהומ״היוקליפה

אומריםשאיןכי׳יהיהכןכילרביםהייתיכמופת
לציוןברנהיעלוואח''כעונש'יקבלושקודםעדשירה
כימיהיההנ״לאלהבכלוהנה,מהגלותה׳ויושע
וצפראשורמלךבחרפםעינשסקבלושכברחזקיה

ונחלבשולהםשקדמועינותסמחמ׳הואויסורי׳ודאי
לאולמההקודמיםעונותיוניתקנוועי״זססנחרב
לעשותהקב׳״הביקשבאמתאתרולזהתשיחנעשה
לבאלעתידכו׳ואתנהתחנישאלעילקועפ׳'יכו׳

כלומרבקשוזהוכז׳מתנישאללמשיחהקב״היאמר
ממניעתהיהדהעכובאך[כו'תחנישאלשאלה
עדייןולעול׳העולםבריאתמעתהיהלאכיהשירה

היושירהאומריםהיואסכילעלותוחיותכח
לסרבהשאמרמהפסוקמוכחוזהועוליםנאחדיס
הקב״הטלמשאשקיבלשכמועלשירהלשוןהמשרה
אלאכבודואיןינחלוחכמיםכבודכיוהואשכמו
ולשלוםלמההנביאמתמיהקץאיןולשלוםתורה
קסראלמהברדרשלזהקץאיןולמהעדייןקץאין

תשיתלעשותהקב״הביקשבאמתכיסתומההמ״ס

גילא

מהדרין.קול
ניתקןועודמאהבההיוצאההיראהוזהוהדביקות

לשמהבהירהעיכקוזהכנ״לאחרותבחינותשני
ואיתאדברואשרנלהטיבוהקב״השהשיבוזה׳1כ

כילע״דהואוישרדמלילוכליתאתקינובתרגום
בדבורםניתקנוהנהעדדברואשרהעונותדברכל
נו׳יהןמיהנהעדדברואשרדייקאכלוזהוזה
וזהוהאהבהמתוךהיוצאהיראהתכליתזכוכי

נשתווהעניןבזהוהנההימיםכלאותייראה
נמצאלשוסאפשראיכיוזמרהושירהותפלהתורה
ע״יאסכיבמעלהשיעלהניצוץלשוסשכןוהכל
הבלןדבורבחינתהסשניהםכיוינהותפלהתורה
יבוא׳והשתאכידוע:הניצוצותכלבוונאחדיסוקול
טובהשוחרכנ״להאחרוניםדודדבריאלה

העונו'דברישכלהנ״להשירהע״ינמחלוהראשונים
נתאחדוכינמחלוהעולםמבריאתשנפלוופשע

ונתקנוועלוונתקנווהאחרונותהראשונותבדברות
זהאיךאךהרבהלדבריםזוכהכנ״לזכיותונעשו
עולשהקיםמלמדאליהודביהתנאאמרלכןמוכח!
דודדבריואלההפסוקשלפי׳והכיוכו׳תורה

בןדודנאוםוזמרהושירהבקורהשהיההאחרונים
יהיהאדםכלוביןאניביןכלומרהגברונאוםישי
עלהוקסגברשנקראבחי׳ע״יאפילושיהיהחי

בדצח״תאושירדואותיותהכ״בשלעליותדהיינו'
י

האחרוני׳בדבריםעוליםהסאדםכלבעונותשנפלו
וזהוותפלהוזמרהבשירהאולשמהבתורהשהיא
אליהודביהתנאדייקלמעלה'ושפירדייקאעלהוקס
כלשכש־כלוידועוהנהכו'קורהעולשהיקסמלמד

משיחצדקיע.ליבואיתגלהאזלהתבררהניצוצות
הקב״הישלחאוהניצוצותכלמלמטהשכשיתעררו

דבאתערותאצדקינוהמשיחנשמתמלמעלהלנו
ומהאליהודביהתנאשאת׳וזהוכו׳אתערדלתתא
שנקראזהמלמעלהדייקאמלפנימלפנילךיששכר ועוד]הנ״להילקוטיבוארובזהיעאב'חשיחיאלהי
שאמרזהוהאחרוניםנו'ואלהבילקוטשםאיתא '
לאאכימהדודאתרלרביםהייתיכמופתהכתוב
**שנ׳ל׳ביל׳שנפלוועדשנתחרפתיעדשירהאמרתי

דודבידויפלובגתהרפהילדהאלהארבעתאת 'כך
שירהאומריםאיןב״במשיחכשיבואישראל

ט?



אריהאיותסל
טאהבוראהואהיוצרשהואולהוודעולהודיעלידע
והדקדוקי׳לדוןעתידהואהעדהדייןהואהואהתבין

עודחךהצריךכלבופירשווכברכאןרבוכתורבו
נדקדקחלקינולפיהקדושהבתורתומיליןלאלקיס

קנאהלומרלוהיההידועבה׳הקנאהדהוא'כ4ג׳
התתיסשאתרלחדשבאמהב״קכו'וכבי־ותאוה
ולהוודעולהודיעלידעומשלששכופלג׳קשהלהחיות

והואהדייןוהואלדוןוהחייםהואכפלקשהד׳
ידעלאמיו'אלהבכלידעלאת׳מילידוןעתיד

נוכלנ״גט׳:ובוראהיוצרכביכולשהוא
אותרר״׳יבאבותכ4/גחיתאהאדקשהלומר
האדםאתמוציאיןהבריותושנאתויצה״רהרעעין

מיושבל׳/הנ׳דרךעלאךלכאןסותרוהואמןהעולס

קולסחוטאיםלאברהס^דהרשעיסחסדע״פ־שפיר
:נ״גמשלע"פוהואלעולםבואם
לעניןלדקדקיש•בחלקוהשמחעשיראיזהו

כולםעלכו׳ואיזהאיזהמקשהמאי
ולאדייקאבחלקוהשמחדוקאלתהקשה׳3קשה
ונראהמקראכדתוכחלושישבמההמסתפקאתר

שיהיהעדהאדםשלימותדלעניןבפשוטלפע״ד

ועשירגבורחכםצריךשכינהעליושתשרהראוי

תתאדםאיןהאעשיראיזהובתתיהלשוןומקשה
ולפ״זנ״געניתמידהואנמצאבידותאוותווחצי
ע״בק״פוישבהזוהרע״פייותרבביאורלומרטכל

באתרשריאלאדשכינתאחמינןהאוז׳־׳לוקפ״א
אשרילאביהליתחדוהאיחדוהבאתראלאעציבא
עליהעציבדהוידבגיןמיעקבמכלןשכינתאביה

רוחותחימידליוסףחדוהליהדאתיכו׳כיוןליוסף
לזכאהקב׳״העבידובגיןדאשםאביה׳ומתרץיעקב

למכוןבגיןעלמאבהאיותכאוביןיסוריסדיסבול
ע״סוזהועלתאבההואמכולהוידכאדאתילעלתא

:שמחהמתוךאלאשורהאיןהשכינההגמרא ר״עפי׳עבירהעבירהשכרבאבותאיתא
וההנאההעונגתברטנור׳ששכר

עלולוקחעצתהבפניכעבירהבחשבוןעבירהשל
שמקבלוהנאההשכרועלשעשההעבירה

:בעשייתה

זוכההאבאותרהיההואספ״בעדזת

בחכמהבעושרבכחבטילבן
ונחספי

יעקבאלהיתשיחעלהוקסעברונאוםעלמ*ל
דייקאמלפניךשכרוותהאליהודביבתנאכדתגיא

בעצםוזההשירהיעיכבהאךתשיחשיתגלהמלמעלה
כחלהםשאיןמלמטההניצוצותוקטרוגהדה״ד
חזקיהושלטעותולתרץישאך•לאחוזבתהלעלות

עסקע״ילעלותנחלהםיששכברסבראפשר
תצאוולאשבעבארעדמדןבדקוכדאיתאהתורה

וטהרהטומאהבהלכותיודעיםשאינםואשהאיש
ג״כליונראההלניתבאלודווקאלתתמדוקד*ואגב
שהלכוהקודמותעוגותסכליודעיםשהיוכלל

ולהעלו׳אותםלטהרבתורהמאודועסקובטומאה
בתיפתחיבכלחרבנעץכילתעלהמטומאתם
ולפ״זבגמראכידוע׳1כמיכלובה״תכנסיות

תורהכילעלותוחיותכתלהסיששכברסבר

הנ״לוכתאמרינוזאתבבחינהשוויםושירהותפלה

אזיבתורהעמליםתהיואםתלכובחקותואסעל
כו׳כללהארץפתחהוזהולמעלההניצוצותכליעלו

ואניתורתותעסי,כחלהיששכברהארץהמליצה

המליץהעולםושרמעצמהתעלהשהיאשירהאותר

ונאנסמצוהלעשותשחישבמיהייטצביונהעשה
וכלב״קיצאתההטובהמחשבתותצרףעשאהבאלי
שהיאהקולמןהיוצאמקולנעשהב״קכיוידוע

הואכנופיאמלשוןומכנף]נדברושכברמהדברים
רזיואמרה[החיותכנפינתמעטולשוןעלבפרדס

התיקוןזהכיסתרדברשמאלירזילירזיליאוילי
בד"העולםשבכלהניצוצות*אלויעשוומהבאהיה

מלשוןשתענוזמירותהארץמכנףוזהמלכים

העילסשרומליצתעיכבהשהשירהשמענומכנף
מתיעדואומראמ׳הנביאלכןלירזיאךלצדיקצבי

ד'הניואיתאכו׳בוגדיםבגדט'כיקילבתיצאתה
הבגידו׳שנתפזחכלומרט׳ד'מלכיםכנגדבגידות

וצריךהמשיחבידליפילשעתידיםכנ״לתעכיסבד׳

וזהווכו׳בזוזידאתיעדוזהועונשלקבל♦דיין
כסל:רביםעמיםבקרביעקבשאריתנהיה

אבותמסבת
הקיאהאומרר״אהקפראביתבפרקיאייתא

תןהאדםאתמוצי׳־דןוהכבודוהתאוה
וןכו׳7נ׳והחייםט׳הילודיםחומרהיההואהעולם



נחאריה
קבלתבעתלתלאכיסמשהשהשיבפתו

קושיאפודבהעירענ״דלפיונראהההורה
מהמגערתוויתמהודנתיבוארץשמיסעלאיות
מהלויאמרמיקשהב'י"המרצונויתמהוולמה
יחפ,ןאשריכלמעמידםברהסוהואהואהעשה
לפענ״דהתמי׳ונראההואוההובארץבשמיםעשה
רוצי'קדמותבעני!והסוקריםהפלסופיסכלדמה

בעלונבראיצאתכליתבעלמהבלתיאיךלהקשות בנמצאלהיותראויהמציאותטבעכיוגבולתכלית
:בנמצאתכליתלכחווהריתכליתלושאיןתאחר

עולםדכתיבהמקראמןראיהלהםהיהולכאורה
גבולבלילהתפשטהחסדדטבעוידועיבנהחסד
אךהנ״לכקושייתסוארץשמיסתמיהתאפשרווה

וברעי׳ז״לבהאר״יידועדהנההקושי׳מעיקר׳ליתא
פנחספ׳מהימנא

רנ׳יז
הבריאו׳כוונתבתכליתע״ב

י״ת׳•מדותיובי׳:גולהתפשטותולאתקריכדיעולם
ע׳״שכו׳דייןרחוםאתקריתהעלעלמאלאדאי

שמיסוהתפשטותלבריאותקדמומידותוא״כהי״ג
ולאדווקאלאלפיםחסדנוצרתוגבלהסוהריוארץ
טבענמצאדוקחדורלאלףתיראהולעובדיםיותר

,והתפשטו׳התרחבותקודםנבראוהצמצוסההגבלה

התור׳ע״יי״תהואדהגער׳שגערוידועוארץשמיס
הגער׳היאוזווארץולשתיםלעולםקדמהג״כהרי
*4שד׳שלהשםשנתגלהעדהגערהנתגלהלאאך
קבלתםלאולמהנו׳שאמרתיהואאניהיאוווי״ת

ט׳השתיםהאזינווזהולכסשקידםהגבלהמטבע
שקיבלומתהמדתםאתשינושלאכו׳הסתכלו
להיותהיהוראוי]לכןתקודםשהיההגערהמטבע
הוטבעלאלמהאתםאףוא״כ[בנולדהמולידטבע
שנבראויארץיסשמבריא׳קודםשהיהגערתסבכס

שקדמהמהתורההוייותינובחי'כלוגסמהתורה
מהבחיר"וא״לוהיתרובהגבלות׳׳'באיסורבגערותה

הצמצוםטבעאחרנברחהכלשהריתהיצה״ראו
אתיביןחיאךאותועשיתםאתםוא״כוההגבלה

כלתוסרלקבלוארץשמיםבהסתכלותאלהכל
שניחנולדבריםלנחשונבוןהמביןהואהלאהנ״ל
ויאמריאחזהסכלמשא״כאלהכליביןאתהואבלחש

שמיסתוהתפשט.מהתרחבותהמולידטבעבייש
וארןב1$

עדיותקול
הדוח׳קוראשנא׳הקץוהואלפניוהדורותובמספר
החושוכןצדיקבןרשענמצאאיךקשהא׳*מראש
׳בקהלתפסופי׳נבארתקודםאךנ״גזאתמכחיש
וכיקשהמאהכסילמהכותבמביןגערהתחת
היפוךהואהכסילוהריהנביןךהיפהואהכסיל
מאיג'הגערההיאמהקשהב׳הנבוןולאהאנס
ע״פיקרכליבעלפי׳ע"פונלע״דדנקיטמאהשנא
א״דפ'בחגיגהוז״להמיםבתיךרקיעיהי איראר׳יי

אתהקב״השבראבשעה
עדשתישלפקיעיסכביוהילךמרחיבהיההעולם
יתרופפושמיסעמודישנאמרהקב״הבהםשגער
אלאנימ״דב״לר״שדאתרוהיינומגערתוויתמהו

לניתודיעמהוי״לדילעולמישאמרתיהואאנישדי
שבאומתרץהוידהוימהכיבזההמאמרבעל האדםטבעכירואיןאנוכיהאדםבעדלהמליץ
בכלותאוותיולושישתהבכללעילםשבעשאינו בעיניוהיתרהכלושיהיהותכליתגדרבלימעשיו
ע״דקצהלחמדותיואין■אזהטבעעםהאדםואס

עדזולתבידותאוותווחצימתאדםאיןרז״לשאמרו
עדוגבילקץהנותנתתורתוע״יבנוגעראשר היכןועדתאוותורצוןלשלוחלותותרהיכן

האד׳עללהפליאוישתורתינוע״פיבגבוליתפשטו בגדרמעשיובכלעצמולהגבילבשכלומצאלאאיך
אלוהויתהערתבליהמושכלותמצותכלכתווגבול

בעלובאמחייבשהשכלאחרבתערתווגערתו
כימולידיוטבעקיבלהאלםכיזהלתרץהתחהר

היוכמפורס׳והסאישר״תויםוארץמשמיםנוצר
הולכין

ועלבהםשגערעדתכליתלחי!ומרחבי!
המאמרבעלובאלדבניהמולידכטבענמצאהרוב

ית'גערתומחמתשניטבעקבלוהאד׳כתהלהוכיח
לטבעלהםהיהשהגערהוהחרץהשונים
שגערואףעמדלאהאדםמשח׳׳כגערתומןועמדו
מוטבעיהיהלאולמהזי//תורתוע״יג״כבע

פי׳וזהושניטבעג״נלושנעשהאחרתהגעו־ה
בשמיםבשמשהסתכלוכו׳השתיםהאזינוהיידיש

קשיאענ״דולפיע״שעכ״למדתםשינושמא׳כ
הססנצו׳וראיהזומהמדרשוה!עלפירושועלכןלי

ורצוןבסירהבעליהסוכישיטשצחוהרץמשתים
מהטבעלהטותםיגה״רלהםישוכי

משא׳ייג
האדם



אדה
והנהדייקאאויבךאויבךעללמלחמהתצאכיוזהי
ישר׳שונאיה׳שונאיכללי׳שונאיםאחדסוגעודיש

מצדרקכרעיאישמעונו׳נעשהלאאלות״חשונאי

פשוטהואביניהםוההפרשרשעי׳הסבחירתםרוע

עדתשובהכשעושהמעונותיולוחויבשנעשהשזה
שניתןהרפהחלקונתהכךג'׳׳כלזכיותזדונותשיהפך

הואניאוהבלוונעשהלטיבהבשונאיוונתלבש
אוהבלועשאוובבחירתואויבלועשהבבחירתו

העיבבבחירתותלוידאינוהכללי-בשונאמשא״ב

דהיינואישדרכיברצות.ה׳הפסוקפי׳וזהילזולת
שפשהדייקאאויביוגסאזמעשיוכשחעיב

מידיקשיאלאוהשתאאתוישליםבעצמולו

כאלושונאיםכלללוהיולאדהואע״הרביניחמשה
כיברצו׳לומרבושייךולאחלילהמעונותיושנעשו
שונאיםרקהואעובבי־אותוותראהוולדוביזם

בעצמםהס׳אסטלהפכםאפשראיוזההכלציס
זהבודאיבשנאתוהשונאשנשארנראהאסנמצא

זהבעינשהאויבנהלואסמעשיוהעיבצאשעשאו
וזהדבנפולהנפילהלוגרסהשנאהלוגרסשהסיב

לשמחהכיתשמחאל•דייקאאויבךתשמחאויביךאל

חויבלךשנשארלוגרמתאתההלאעושהזומה

לבךליגאלובהכשלוחייבע׳׳יחובוחגנגלי]ונענש
לוגרמתהתהג״כעבירהבאיזהכשנכשלכי
גררהבושנתלבשהרעחלקךהואשלךעבירהני
נאוםע״פהק׳האלשו״ךכמאמרעבירהעודצו

אתהכיב״ההמקוסבעיניירעובודאילרשעפשע
לאהפסוקט׳וזהוכו׳והשיבהנפילהלו-הסיבות
ויהפוךעמיתךאת׳תוכיחהונחאחיךחתתשנח

בשמירתושחבתיכלבב״ר,המשנהודםלאוהבחותך

הכשרתיבזתזהפיביסישראלשבניהערבותמנד

ט'זתנתיכראוישמרתיוצאאסכפרש״ינזקואת
כהכשרנזקובתשלומיכו׳חבתינזקובתקלתהכשרתי

ונרירודפירניסוז״פ[גדול]נ״גוכנ׳לנזקוכל
'

אשרואתקיטעהבוגדיםראיתילחכו׳ךמעלות־
כךכלנישישרואהשחניר׳׳׳׳לשתרולאהתרותיך
שונאיםכךאלאינטיתיחעדותיךלאהלחעזנאיס

צירפאהאיט׳׳ע*דואתקוקעהביגד־סשראיתיאותי

עסידתעלימשוסלאומתאבניליהעזרחמיןמרבנן

בפרקימצאתיע״כט׳.־■

אביתרך

כנ״ללפניםולאלאחורדהיושזהוואפשר•וארץ

התור׳על'גערתגערהעודדישידועוהנהודוק:

מ״תשחס״תאן*תצומצםכלל•בתאההעונשוהוא

תאהכתוב׳א״כלאאש׳מכהב׳בכללעודנכללונ״ע

וזהותאהכסילבמביןמהכותגערהוזהו.תחתדוקא

קש׳המיעיעלפיכךנו׳ישראלאתלזכותהקב״הרצה

ידיעלשרבההגערהע״יצנ׳׳'לאךיותרזכותהיה

גערהבכלההגבלההעבעלנומגבירהואהתודה
כתור׳ע״יהואהעוה׳־זאושרכלוהנהיותר־וגעי־ה
שזיכ׳האמיתיהאבהואשבשמי׳מאבינולנושניתנה

עוה״זאושרמיניבכלהתורהגערתע״יאותנו

כולםוכןפניותאיראדםחכמתע״דהנוי.דהיינו
הקב״ההואהאבאותנושזיכההתורהע״ינזכה:

התהרש״אע״דהיאמלפניודורותובמספרודוק:

יעפ׳או,כושתלסיפיןדורותשניאלוהגמראועפ״י

דורותאףהתורהע״יהכלשניתק!הגלגולסוד

לפניודייקתוזהויותרלחיותראויסשהיושלפניו

:.היעבוהביןודו״קהקץבעצתווהוא
משליכו'בנפולאותרהקנוןשמואל$112א3

אלובכשלותשמחאלאויבךבנפולכ״ד
יגיל

אפומעציווהשיבבעיניוורעה׳יראהפןלבך

ח׳לכאורהבפסוקתמיהותכתהלהקשותוישכו׳

בנפוללשוןכפל־גסרינהרשעיסובאבודנתיבהא

קושיאלתרץנראהותקודםשונותובמלותונכשלו

ד׳זיתאמהעלאליהיאוגדולהתקשיןשהעולם4י

שתכ-^שהשדוהומלמדמשהאחריוהביעוגנמרא

כתיבהלאאשתוחתקינאואחדאחדשכלאיש

לךואיןאתוישליםאויביוגסדרכי'אישה'.ברצות

לוהי,כןואעפ״יע״הרטנותמשהיותרברצות
ט׳רצונךיבעלבחבותאיתאהנהכידוע:שונאים

־הרב׳הקב״הט׳1נךמתפניאחריםץרצשיבעל>די

איןהאקשהלרעה:הקמים'עליךכלעצתיפיר

הקדושבאלשוךכדחיתאדםחבחירתמבעלהקב״ה

צפענ״דונראה..דייקתמיד/תיד׳ויצילהופסוקעל

0אויבי'מיני'3דיש
ב^אדסמעוונותהס.שנעשה׳

החריםאדםבבניאוסבחינונומתלבשיםעצתם

עוונינובי-דותמוגגינושכתיבכתולומריעוזה
שמואל.המדדעשכתבוכמורעתךתיסרך

צ*די'עבירהבאאתהוחיןדבריםע'והסתכלפל



נטאריה
וזההטעםהזהלתלמוד.גדוללימיסבראישזהלסי
א''אהתורהבלתודכלו׳לימיליאניאיןאםאתר
לאלמהקשהאןיבמעשה׳משא*כאחריםע״י

וכשאניאתרלכןזוסבראמנחגגתראהכריעו
למגתרמיליוהניוז״ל.דחי'בגתראאניתהלעצתי
הלמו׳עדיףודאילאתריגאלאגתוריאבללעצמוסי׳
לעצמיללמודכלו׳לעצמיוכשאניהללכאןאתרוזה
לאגמוריזובסבראתכריעאניאךלהכריעאנימה

אתרלסולכךלאתרינייליףודלאדהיינואתרינא
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עמךהמלךאדונינולואמרואצנוישראלחכתינכנסו
זהויתפרנסוילכולהםאמרפרנסהצריכיןישראל

מתקשהזהלפיא״כלענייםיתנוהעשיריםפי׳מזה~׳>
איזהוימצאושמאת״חעלהתפללשלאדודתיקן

ביעולססיבתיהיהוזהרבממוןלהםשיתנועשירים
רביאחדאדםלושאיוריוסיבר׳בפ״אגדמצינו

אלףלךאתןואניבתקומינועתנושתדוררצונך
יתפרנסוכןאמרבעצמווהואכו'זהבדינריאלפים

ב'היוחבקוקשלתפלתואלמלאאמרככןמזהזה
נוהןלחבירוהיההענית״חאחתבמליתמהכסיןת״ח
וסימנךעשיריסכלוםנותניםאינםהעשירי׳על׳האבל

[עשיריםנתית״חביןשימצאהתפללולכךיוקתציס
תיתןחובתיצאנולאדעדייןלענינינוונאזור

ולאזהעלהתפללחבקוקדווקאלמה
חבקוקזההואמילידעצריךדהנהאחרנביאאיזהו
בזוהרואיתאאלישעשהחיההשונמיתבןשהואנודע
תיתמ״ישמיתלבתרוז״לחבקוקנקראלתהבשלח

דנוקבאומאתרלבעלהולאלהדאהייהיבבגיןאלא
אזדמנתמיתהדטקבאמאתרדאתקשרומאןאתקשר
ואשגחכו׳בןחובקתאתדכתיבאתיהיבדלהקמיה
ביהדאתקשרדגריםהואדאדאתראו־דעאלישע

אחראבאתרליהלקשראכו׳וישםדאובגיןהשתא
הריןחבקוקהואודאביהאשתכחודחייןאתרעילאה
דהוההטאחדאחבנקאדאיתיהדידי׳וחדחדחבוקין
בדרגיןליהדסלקיןוהבוקאהחראבקדמיתאגיה



גבאחהלסטיםסל
יכואהעו״הזחלקוזהלישראללהסשפעיבואעשוהוא
שהריהפסוקואמרמתימןשנתלוממהלישראלג״כ
הקדושהכלומרסלהכסהפארןמהרוקדושרואהאני

הודושמיסכסהבישראלתמידנמצאמפארןשנתלו
שלהשריםכלשנתנומהמתנותהארץמלאהותהלתו
כמונמצאתמידמעשוחלקג״כיהיהלוולזהמעלה

•בישראלכן

הואבמרומיושלוםעושהעשרהשמונהבסה
שמיסבידיהכלכנ״לעלינושלוםיעשהי

ע״אכ״הבמגילהתוספותומקשהשמיסמיראתחון
חוןשמיסבידיהכלתנער;אלופרקאמרינןהאוז״ל

אסאדסבתולדותמיירילהכיונראהמציניסופחיס
מהיראהחוןעליונגזרדהכלט׳נופשאוחכסיהיה

האדםמאורעותמייריוהתסט'יתהללאלכדכתיב
חוןמציניסשמיסבידיהסשגסעלינולבאהעתידים
1כגסמתורןולדידיעכ״לכו׳וחוסרקפי׳ופחיס
מדכתי׳ולפנייקשיאלאוז״לשסהתוספותשלב׳קושיא

וגסאחתבפעסישלחנהאסדה*פיעמודמיקרתו
דההיא'מחמתונסתרואיןדכהיבתהאקשיאלא

יכולודאיבביתואבלדקאמרהואדרכיסבעוברי
ומתורןנמילפינשארגליוןהתוספותנהנצלעכ״ל

רקח'המשיםכלמתורןזהגיהנ׳ולפימיניב'למהזה
:גיהנסלומצנניםהדביקיםבין גבורוהךמרובפי׳אויביךלךיכחשועוזךבף!יד

יכחשוזהמכחהכלוסובלגבורנק׳שאתה
הטובי׳מעשיהםשבשבילשסובריםארביךלך

הקב״העתידאר״יב״לעוקציןבמשנהא״תא
עולמותש״יצדיק'וצדיקלכללהנחיל

נמהביהצווחווכברט'ישאוהבילהנחילשנאמר
דלעתידונלע״דיותרולאפחותלאמכווןש״ידייקא
אתאישעודילמדוולאדיעהכו'הארןומלאהכתיב
מסינילמשההלכהכמהלהבקזההריישוצריךרעהו
שאישבע״פשבתור׳ודירספסוקותהלכותשארוגס

איהייפיאישבקבלהלאאסלאד׳להשיגסלואפשר
י:שימש״ת״סשלאעלעונשבגמראואי׳

ובכתובי׳בנביאיסמידידליכאבגמראאיתאאך
כלוגסבגמראולישבאורייתארמיזידלא1

בתורהמרומזהכלדיניםוכלמסינילמשההלנה
-■תיבתאואותבאיזהו■שבכתב

לחבקוקהפלהוזהולחבקוקשייךג״כחבקוקשהתפלל
מזוהרכללחבוקיןתריןחבקוקשהיהבשבילפי׳
שייךההפלהא״כעונידהיינומיתהמציאתבווהיה

האלמהקשהלהתפללהוצרךהואודווקאלוג״כ
לכןעניותם:עלהתפללוולאענייםת״חכמהמצינו
הסתלקותלויגרוםשזהיראוהיההנביא'כלומראמר

ועשי'גבורחכםעלאלאשורההשכינהדאיןהנבואה
תפלתושיועילראהבמהאךהנביאיםשארמשא״כ
ת״חעלשהתפללכלומרשגיונותעלאמרולכן

שגגותמשיבתהיהוזההללהגזירהתוקן*שסובל
מיחושלאמההיוששוגגיסהדורשבאותויש־־אל

מתפללליההוהכןואסשגיונותעל!זהוכלל
תחלהנענההואדברלאותווצריךחבירועי.
פרש״ידלפיכלללומרישכו'שמעךשמעתיה׳

באידךבסיפאכיווליהמיבעיאפעלךשמעתי

עליהןבוכההקב״הגימ״ליוקדאי׳בגמראאבלפס!ק

עוסקואינובתורהלעסוקשאפשרמיענייוםבכל
עלהמתגאהפרנסועלועוסקשאתאפשרמיועל

ימלאלאכביכוללמהשחרלואיןדלכאורההציבור

וגסכללניחאולדרכינולואפשרשאי-לוהשאלתולו
ונענהדודהתפללכברעוסקואינולושאפשרעל

נשא׳גליוןבינקותאיתאמהפךאבלאינוהקב״הולכך
לעסוקלושאפשרמ־עלברקיעמכריזיןעליהןגיילל
ולכיסוהריןדהלשונותוקשהוכו׳ואינו

שנידבאמת

שהקב״הוכיוןמכריזיןדבתחילהאמיתיסהלשונות
שומעשאתהמהכלומרשמעךוזהוכללובוכהשומע
ואתהועוסקלעסוקלואפשרשאיעלמיא'דהיינו
אפשרשאישמורהיראתיומזיקכביכולעליהןבוכה
כללכו׳פעלךה׳אניומתפללמבקשלכךלהפך

מהפךשאתה.תזכוררחםברוגזתודיעשניסבקרב•
ט׳יבואמתימןאלוה:הרחמיםלמדתהדיןמדת
לעו״הבשכרסשיקבלולצדיקיםתובהזההלאדקשה
חלקודכבראפשראישולחנותולב׳ניכויבלימשלם
אךבתולדותכפיר״שיעולמותב׳בנחלתועשויעקב
מהרהופיעפסוקעלגלוןנשארבזוהראיהא

לשעירליהמיבעיאפארןלהרלמופארןוזרחענשעיר

ע״שכו׳
י

משעירשנתלומהאלאקצתגלוןנשאר

מתימןשנתלומהכלו׳יבואמתימןאלוהוזהוומפארן



אריחלקלטיםקול
ונלע״דדאית*ישראלעונותיה'שלמכפר

ט׳בהרעמדתיואנכיוכתי'בהרואשבכתיבבגמרא
דאגדתאתלהאדורשאסוא״כתיושבקשיאועותד

כ״כיגיעהצהשותעאץכמיסאדסשללבושתושכה
בהקשותמשא*כעווליכופרובתהלהסהנאהישט

עוסקדהייטונקראוהשכלהשמיעהיגיעהשצריכין
ודוקדייקאיושבוזהומכפרתוהתורהיגיעה

אתרדתעניתגת׳לתרץלינראהאלודברים

המתיסדאלומתחייתהגשמיםיוםגדולאטהר׳
לצדיקיםביןהנאואלולצדיקיםהמתיםתחיית

לרשעים:ובין
דבריושהיםיראתבושישהיכלבגתראאיתא

ולכאורהכו׳דברסוףשנאתרנשמעים

אמרהשלוםעליורבינומשהס״ולפ״זא״כקשה

האסלמוטבהחזירםלאהנביאיםוכלהיראהממדת

דאיתאלענ״דונראהשמים:יראתבהםהיהלאח״ו

קצתגליוןנשאר:דףמשפטיםפרשההקדושבזוהר

בגמראוגסקצתגליוןנשארוז״ל:דףביתרווכן

או׳ליהההרקוב״הקעבידתאיז״ללאליהוששאלו
קצתנשארגליוןאתרכךבניאביתרד״תמשמיה

ותחדשלומדוצדיקשמיסיראכשאדםהנ״ללפינמצא

והרהורפניהבליהלבבטונתכ״ככשמתפללוכןלשת'

רגעבאותוותידתיכףוקדושהטובהבמחשבהרק
רושםעושהודבורופיוהבללמעלהעולהכמיתריה

לפנילמעלהעדהעולםאוירבהבלמלמטה

;כביכולהואברוךהקדוש

להגדה#ץ■
מהחכםוכו׳בניסארבעכנגדהמקוםברוד

ואנן!קתאיביהצווחוכברכו׳אותרהוא1
א׳זובפיסקאתתיהותדהרבהאבהרייהוניתאנמי
הפ׳בלשוןאתרולאאותרהואמהבלשוןאתרלתה
דרש״יקשהב׳שואלהואמהלומרליהוהוהישאלךכי

כדפי׳רשעבןחכםבןבלשוןמדרשע״פוהואמפרש

הגדהובעלחכםבןשאלתזאתהריוז״לבאבפ׳רש״י

ההפרשוידועאותרהיאתהחכםבלשוןאותר

מהחכםבןבשאלתאיכאהנוסחאותבכלקשהג׳

אתעזכו׳אשרובפסו׳כתיבה׳אותנוצוהאשרהעדות
ותקוד?(

אווטעמיםבנקודהאובגמטריאאוס״תאור״תאו
ז"לאותרסוזהושבתורהפניםמת״טפניםבאיזהו

לחדשעתידותיקשתלתידתהכללתשהשהרא׳הקב״ה
קבלמשתדהאונראהדווקאבלשוןותיקלדקדקוראוי

למשהתסרושהקב״הבתד'ז״לפירשותסיניתורה

פניםת״טובכלודקדוקיהופרטיהטעמיהבכל
בגתראואית׳תאלקיס:מעטותחסרהוכדכתיב
כלוהנהוכו׳שנאמרלמשהנמסרובינהשערימ״ט

מאיזהופירששבכתבמתורהיצאהכלדיניםחידושי

לאסוקיבודאיאךשידעתזהלתמו׳ואיןט'דקדוקאו
וסייעתאגדולהזכייהצריךדהלכתאשתעתא-אליבא

נמשלהלתהבגמראכדאיתאיתירהוענוהדשתיא

איזהנחדשעניןעלקאידווקאוזהכו׳למיסהורה

כתהרואיםאנושהריאמיתותועלולהמציאודבר
לותריתכןוהא־ךבתורהותחדשיסשיפלפלוהרוחגסי

שקאיבודאיאלאגבוהכו׳תקוםתניחי׳מהמים

כבראםואףתשרע״השקבלכתואהתצאו׳לאמיתתו
ממנונשתכחלאמיתתוקרובדבראיזהלונתגלה
חכמתוחכםהואאסאלאעודולאוז״לבגינראכדאי׳

שתלתידתהכלבלשונםדקדקוולכךממטמסתלקת

שבכתבמתורהיוצאהכלדברשלכללודייקאוותיק

כולםכיוכו'דעההארץשתתל׳דלעתידעגיןיהי׳וזה
התורהוכלסופריםהדקדוקיוכלהדיניםכלידעו

תורהוילמדושבכתבבתורהשתרומזהיכןע*פ3ש

תורהיחודעניןוהואוידעוהכליבינוומשםשבכתב
ואפשרחןליודעיכידועשבע״פתורהעםשבכתב
אניבעו״הזכשאנילאז״לבאתרםכוונתםשזהו

בי״הונק׳בי״הנכתביהי'לבואלעתידכיכו׳בעו״הב

הואאיךוידעואדנ״יויכוונוככתבהידברושבפהכו׳
להםשיהיהונתצאעכשיותשא״כבהו״יהאדנייסוד

מצוהדשכרוידועשבכתבבתורההע־קריאחיזה

וזהוהאמתיוהתענוגהשכרהיאדהתור׳בענתהמצוה

רבואל״אישדבתורהלאברהםבחסדואי׳בוולדבקה
י׳עצתההואבפניאותדכלוידועמכוונת::אותיות

י״שאוהבילהנחילוזהודווקאעולמותש״ימטוןוהוא

במשנההלשוןבזהכתובאח״ככ״בעכשיושישכלומר
:אוסרור"ימאירר׳דברישלובקביוצאהקיטע

הקב״הודורששהחכ׳יושבבשעהבגמראאיתא



נגאריהם1
פאושולפיכנ״ל.למחררר,פסחבלילעכשיושואל

:דלעילהערותיתרויתורצוט׳
נפסחאלודבריםשלשהאמרשלאכלבהגדה

ותרורמצהפסחהןואלוכו׳יצאלא
הלאהסדרר׳׳גתהיךלמהלעתיםבינהכעלתקשה
ואח״כפסח:4ואח׳בתחלההיהחייהםאתוימררו
זכרנצטוינומצותדכמהידועדהנהונלע״דמצה

העניןבזכרונינולהעלותצריךא״במצריםליציאת
ר,ושיתהיהוזהלתקןכדישםגלותינוהיהמהועל

אהיהסקב״הותשובתמיהרולאשעדייןמרע׳׳ה
מלכייתבשעבודיבוררהתיקוןשיתראהיהאשר
ועניןספירהעניןעל׳זללה״ההאר״ימתרץוכן

ונשארהלאחדאחדלתקןנשארוזהשחזרההטומאה
רעיתמדותדהיינוזוהמתןהסקהאסואףלדורות
וכןהעגלבחטאאח״כחזרהת׳׳תסיניהרבמעמד
בנעוריהןבמצרי׳ותזנינהכ״זסימןביחזקאלתפורש
תזניתהואתבתוליהןדדיעשוושםכו׳

שנשאר׳הריורד״ק,׳7רשכו׳עייןעזבהלאמתצריס
האמתצ׳//עוזהולדורותלבררבתוכםטומאהעדיין
ואורךחייךהואכיכאמורהנפשייםהחייםמרירת

לגישיתשרצונינולפניךוידועתז״לגלויימיךוכתאמר
נצטוינוולכךתעכבמלכיותששעבודאלארצונך

המרירותזהלתקןשנשארלזכרו}מרורבתור׳לאכול
אשרהיוםורמזבאחרונההתנאמזכירוולכך

ולאיאליה׳כו׳ודברחשתעומ'ולא
•שתעולאאשרהגויזהאליהםואמרתכו׳ישמעו

שוך׳באלדאיונל״עדבזהמחדשמובןדמהאינווהוא
קולוונשמעיונשמענעשהונשמע:ג׳עלהקדיש
שקבלנוהריהמלךפתגםונשמע*הקדשאלבבואו
לאולמהמנביאיוה׳בקולתמידלשמועעצמינועל

לאאשרכו׳אליהםואמרתאתרלכךעכשיוישמעו
נעשהשלםבלבאמרוולאג״כפעםבאותושתעו
אמתכו'בתסיבושהמלךבעודכדאיתאונשמע
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ר,ושיתב׳קשהאךבסין!פסכלומרדייקאבסופה

שפותלילבאסכיפוליןאינסהתשובהימיא'הלא

הסהתשובהימיוא״ואלוהלאקשהועודליוםשעה

תשיבהכשעושהתקנהישלזהאךהבאהשנהתחלת

כברשהתחילנמצאלמחרא״כהיוםבסון•ר״הבערב

וזהוההתחלהאחרנגדריסשאח״כוהימיםבתשובה

כלומרדייקאשעהאותהלפיאלאדניןאיןואר״י

שעהאותהלסיר״הקודםשעה-אחתשהתחילכיון
ונהל'בתשובהשהתחיל'ביוסשנהצאהאדסאתדנין

:שעהבאותהתלויהכל

חסידאישנפשוגומלע׳יספ׳בדרוש

במחשבהשבתקלהעלהתירוץעודנראה

כמתחלהדפי'במה״דהעולסאתלברא
שיתקייםא״אאךהגמורבמה׳׳/העולםיתנהג

שיתהלכךכןהיאוברמהנאבדבגלית•וח׳/עס״ז

מדתיתעיררזהשאחרכלימרהרחמיםמדת
למעניוכמלואאהישגובעתה,האניהרחתי׳כמד״א

או׳כואואלאנאדודבןאיןשאחז״לוכמואעשה

יהיושבודאיהרחמיםחדתע״פוהואחייבכולו
עלינויתמלאשהקלהרקהדורבאותורשעים
אפילהימיבג׳שמתו•במצריםשעשהכמירחמים

נעול׳כמפירססורחמיהוהסדאורכילויהיהואח״כ

נכנעיםצלהויהיוכולההקורהובכלהנביאיםבכל•
:כזובר״מכדאיהאלצדיקים

לגמריאבודי׳העילסהיהאהיהי׳כמוקשהאך
ולאפרש״יולזהאברהסקודםאומ״תקודסי

שלכברייתאלושהשיבוזהוכו׳שגקדיסאלאעוד

שנקראכגליתימיכלהיינואשיכא:דברישאעולה

חשך
יצריך

הצדיקיםעלוזהידדה/ע״פלהתנהג

אבלבגלותהחכרהמפניניםורחוקבזוהרדאיתא
ישראלמרשעידיניםשיקבלומוכרחיםהצדיקים

״
.

י
•

שלא-

•בחירה
לבשינותמבקש

ב־ר׳ה

פבחרתיאמונהדרךאמרלכן
הואבעצמוזהואמתלדרך

הבחירה:
בתחלתהשרשהשנהכליצחקרבאמר

מרשיתדכתיבת״נןבסופהמתעשרת

אחריתועדכתיבחרשי״חשנהאחריתועדהשנה

האדםדניןאתאיןיצחקוא״ראחריתלהדאיתמכלל

שמעכו'כישנא׳שעהאותהשלמעשיולפיאלא
תימרותלב'יששייכות׳איזהאוי״לשסהואבאשר

רשהלשוןשייךאיךקשהב׳זהאחרזהדר״יאלו

שמתחנניםרשיןדהייניאדםשכנימייריהלאשנהעל

קשה,ג,כ!בהשרשיןשנהכללומרלוהיהוכךכרש

הלאהשנהמלג״כבסופהמתעשרתלשוןנופלאיך

בסיפהמאיועודהשנהולאתתעשריןהסהסהב״א

בתחל'ולאבסופהשנאהאיד׳קשהליהתבעילסופה

פי'מקודםלהביןונלע״דתפלתםשנתקבלהבעת

בהאלהיךה׳עיניכתיבזהמחנהשנלמודי!חקרא

ואברה׳וקןדחי׳וי״לשנהאחריתועדהשנהמרשית

נפג׳מיחיויוסהיהשלאדהיינובזוהרפי׳בימיםבא

הזהבדרךא״כנחסרושלאובהלנושייןכילןכי

בר״הכשבאיךדהיינוועניהדלהשנהלמצואאפשר

אדם.מעשהאחרלדקדק
'ונייצא

הימיםברובשחטא

כילחסבקבאיןשאיןרשההואהשנהא״כבכולןאו

חבחינוהיהנתרוקנהא״כיחיםדמשנימיםכמהאס

4וי.׳לחקורהולעליהלחזוראפשרואיימיהונאבדו

חד7רבביברליהדקריחלתידאההיאגבי,בגת

יוםבתורההעוסקכלכזאננ״גכלל:יומא

גסתשובהגביאפשרהשנהכלעסקכאליא׳

שלהבעל־הרבכמ״שלסוךבתשובהחזראסכן

חוחליךלוהשנהסלוקקודםואםכפרהזמנינד׳
פי'וזהובהשחטאימיוכלנתקניסוממילא'עונותיו

אסהשנה־כליתרמרשיתבהה׳אלהיךעיניהפסוק

שמאאחריתעדומתתיןתשגיחהקלהמזההשנה

כליצחקר׳כווןאפשריזההשנהבסךתשובהיעשה

בסופ׳נתחלאתכששב־,כלובסופהמתאשרתכו'שנה
ס'אבינואתהכיבגת׳אי׳7תהויבוארע״סמימיה
חייושניימיכמהאמרויצחקשעמאכו׳סנא3צא

בחשבוןאחרהעולםאתלזכותולדרכינוכו׳אדםעל

ן



נהאדהליסטיםסי
ודייקוהמעשיםאותןהדיביריסבכלאזשומערוחני

הפעםובאותושעהכאותואסמזהוהיוצא
זחחידישי׳תורהלמעל׳תדברישמכי־יזין

הפולסלזהנשתהאיזהירדהאזאסצדיקאיזהל5
ונרש׳ונחקקהכרוזזהשמעבעיבוראובגלגולאו

אלמכחולהיציאסלקייסעצתועלומעלהבעצמותו
וסין*ומאודמהודפלאהבגליפאבונחקקכיהפועל
ידיעלאוידועלאוהדבריסשיתקיימוסיף

סיףוזהויניח•לאכיאחריםעייהשתדלותו
בחיז'נשמפי׳דבריויהיהסוףשסוףנשמעהכלדבר

התאבדשלאכיוןמהדורותמהזמניםזמן

בעה״זכשיהיהידועהקדושהמלאךזההגה1
לרביםה׳דרכיומודיעמכריזודאיהיה

דבריוכלזנרשמותמידומוכיחםמדריכםוהיה
יראשהואומיאתאבידוילאהעולמותבכלומעשיו
יוםבכלעלזההרשימהמזאתמקבלבודאישמיס
כבריתאלא-הזכישומעומיישובורולבתיוצאת

ידתקדוש׳יו!וכשנשמהשלהםהשמיעהוזהומרגישים

ה׳יראבכסוזהו.מילקיימ׳ביונחקקונרשמולעה״ז
שהיאהנ׳־׳לעבדמקוםשלעבדובקולשומעדייקא

העילסלז•חשכיםהלךאשרהקדושמלאךעכשיו
יראהואהסמהשמיעהזוכרשאינולונגהואין

והקב״ההליוויתפללבאלהיווישעןבה׳יבעסשמיס
עבדובדבריהפועלאלמכהשיצאעוזרוכביטל

הנ״ל:

דאבפרקי
בארץאחדעסלךישהקביהלפניסיס

יהיפיהשרתמלאכימההשרתכמלאכי

קכ־צ׳להסאיןתה'שתהרגליחיפיישראלאףרגל

שתהמהזהביוסרגליהםעלעומדיםישראלכך

השליםהה״שמהוכו׳ישראלאףחטאמכלנקיים

ביניהםמתווךהשלוםישראלאףביניהםמתייך

וישומקבלוהמקטריג־סכלעדשומעהקב״הביה״כ

למ׳הזהמעלהמהא׳דקדוקיםכמהלדקדק
הפניניםבאלודווקאממליץליוהקשהב'ולישראל

מצתהבבותבכלהבר״אמזכירלאלמהקשהג׳
ניר\כ

להיותמוכרחיםא׳׳כלגייסבגלותםאוהסמסרושלא

זוקושיאמקשהוא״כהצדיקיםעלגסשליטהלהם
כךאחירש״יפי׳נהוראוהדרלמה

בהםהצדיקיםוישלטובמה״רהעולםיתנהג
כנ׳יל

.*

הסנמלאפירושי׳איב׳גנובתאזוטרגמלאמ״ט
כגמלאחוקלבליפיהםשפועריסהרשעים

שלהם:שאיןלאכול וע״פחסידאישנפשוגומלפסוקדב־פ״ב
יאמרוקעלפע׳.מאמרינו

וגספסוקעלמאת׳וע״סותכונןהמההמושלים
ח;יבעניןהקדישבזוהרנמיואיתאאשקהלגמלך
ומת?ארלקלי'צייתיןוכל־צדיקיאוז׳לקב״הלילה

וכךדבריווכךתתפללוכךחומרהואכךבני.בפלוני
בךאשרישראלהתהעבדילילאתרוזהוותירץ

יוהעילמויןהרקיעיםבכליןמכריזומידאתפאר
כךואלמלאובתורתובכלוניכזהרוומעשיודבריו
ומדברומוכיחהמתפללאדםכלאיזמזי־ךה־יתי

גמורוצדיקי״שבעלכ׳אלזהזוכהבד״הומחדש
דייקאשדעתתי׳דהלנתאאליבאשמעתתיהוזהו

בושישמיכלוזהובהכרזהלמעלהדבריושנשמע
לתעלהדבריושמנריזיןלמעלהנשמעיםדבריוי׳׳'ש

הפסוקפי׳אפשרוזההעולמותבכלרשימהועישה
עודנראהולענ״דעבדובקולה׳שודעירחבכסמי

הואוהביאורמט*טהמלאךעלקאישעבדולומר
ומחשבהדיבורבקולובתפלהבד״תדבריושכלכ״מ

מכריזיןהכלמעשיווכלהי"ששלובדיבורופיובהבל
וכלוהרקיעיסהפמליאבכלונתפרסםהיכףלמעלה
ולאהעולםזהלאוירבאזהשהכריזעדהעולמות

בזוה״קדאיתאאנחנונשמעלאלמהלנויקשה
ימיוכלותדברשעושהוהתנועותוהמעשהשהדבור

העולמיתבכלהבחינהבזהעימדותמידיתאבדלא
כשינאתיכףאפילולנונשמעלאולמההאזיריסאו
עיייוצאמרינושיצאבשעתהדיבורכיוי*לדטמ

כשנפרדאךהפהמוצאתחמשהע׳'יהגשמיםכציס
אפשר*ואיךרוחניותנשאראזהכליםומןמפינו
הקלושבזוהרחיתאובאייתהגשמיבאוזןלשמוע

%
ועיבדוהימילוהיכלאזילקברמביתוכשנושאיןכמת

ורקמהגשמיותנפרדהואכיקמיהעצמןינכריזין
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אריה

כל"אלאבבמדמותהיאהמלהזאתוהנהונכהו
עלגהחהריגווהחושיםוהנחיתהאבריםהשלימות

זהוילדיצה״ךזהזה!אבלנוישה׳
זקוני׳עדייןינ׳יט

הזאתבתדההרגילוהרעהיצרכיכו׳ואחיוקטן
''לרעה

לטיבהעצתוהתדהבזההרגילוטובהיצראך

שקנה־זקוני׳זהבןהואאםקטןעדייןי'ךאחיווהוא

היאויוקרהתהרעהיצרדהיינואחיואויהכהה

:אהבוהקב׳׳האלאאביוואיןכייהואלאמולבדו
כיוידועלשוןכלתשבעכו׳תכרעלךכיידועוהנה

דר׳י׳עכאותיותננ״לרביםהסהרעהיצרשלהמדות

החמדההדהאךבידותחותווחציכו׳אדםאיןע״ד

דםר:אחת'שאלתיודאיהחתרקהואהטוביצרשל
רקשיהיהאבקשכןגסואותההעולםלזהגיאתי
היצה״רהתלתכןשאיןההה'בביתשבתיוזהיאחת

שםדהנההנ״לקישיאעלנתרץמנגקיורביםשהם
טעהאהפסיקהראההיולהזיןשרי'הקדושבזוהר
צריךהאדםוהנהיות־ולאדשריאהדעניןעל

*מצותי'•גיתרכללקיים

שיהי׳שברכו־כתיבהנאבברכהההואחופפת

אלאכהןלהיותיכולהיהוהידכהן
אפשראבלבחכיתיןולחנכולהלנישצריךכשהיה
שבטנשיאשהרגבשבילישראלכללונתרצושלא
עדיהיואיךצוההיאברוךהקדושאסדחוקוהוא

נראההפעוטולייתברךמאתרו
דהיתאלע׳יד

ופנחסהעלהכלפידבריםשהטיחעלנענששיהושע
שעשהויפללדנתיבמעלהכלפידבריםהטיחנחי

נעשהלאעיצשודהחמתג״כואפשרקוניעסבלילות
נתרצולאנ!גםההזהמטעםואפשרכהןהיכף
כהןכךאתרשיהיהברכוהיאךבר!שהקדושרק
גמראבםהקשההאיקשהאךעכשיוכןשאיןהה
הואדקישייתסצוהרוישהכיעבדגמיפנחסהרי

אךכהןתיכףנעשהשבאמתדאמרתאןלאידך
זהלקמרמאןכאידךדלמאלהקשותמללקשה

שכרו:לכפולכדילעונשלכנחסכןגסהיה

,לק?קיל
תזייחברבעי׳׳גביארווכברהשלוס:אצלרקיה*כ3

שטןביוהאכגמראדאיתאבדידןוחנןחפריםעוללת

קהכיל׳דזהוונלע״דלאשטולרשוליהליתדכפורא

הואולפ׳־׳זלשטנויהינועלעוחדוהשטןע״דשלו
יאפריםעוללתבעלשכתבמההבהיפוך
לוכחינהיסיתיןלר'זיראירליהההראין־יןא

לאליהחמרגליתארישדבילהטמר
כחינהולהינךתקבלידלאאע׳גא״להנאיה־בלי

טיבההדהינאתהלאמעילםחניגאבראחאדא״ר

זהדכתיבהדברחוץלרעהבווחזרהקב״ההפי

ט'תי״ווהתויתהעירבתיךעסראליה'ויאהר
:נ״גלגבריאלהקב״הח״ל
אבקשאותהה׳האתשחכתיאחתבתהלים

עברלשו!ההרראשונהלההוי״צ

לשיןשטיהאיעודעתידלשיןאבקשאמרוהדר

שתקשיןהעיל׳קושיתעלהקידסלתרץונלע״דוכפל
תנאףולאהרצחלאוז״לע״בצ"גיתרועלי;זיהר

ע׳־שושרידאסורלאהלתטעה׳עלהסקאתגנובולא

אפי׳חהדהיכולכללפסק׳טעה׳לאתחמודוגבי־לא
עבדילכךטעתאפסקאדלא■כייןאסירדאורייתא
שרילאורייה׳חמדהכו׳הבלרעךביתברטאורייתא

יצטרךולאטעתאפסיקבהאנהיהעול׳להויחקשין

שאפי׳אדםשליצרוקשהבגת׳דאי׳ונלע״דלפרוט

מנעוריורעהאדםלביצרכישנא׳רעקראוהקב״ה
ביציאתתיכףובאעתונבראהרעשהיצרואיתא

באהתלההקשהטובהיצרהשא״כל;גולםהאדם

א״תוז״לתי״ובאותדר״עאותיותבהקדיסאךכ!
מדתזהלפינמצא[גליוןנשארתאבהלאתי״ו

תיכףלבאיצירתוהטבעהכרחיהיאוהתאוההחמדה

כדיהזההעולסלאוירבתתינתועתואתווהיד
צאאס7חושיםוכלאבריוכלעםעמושישתלתו

כלהיינוכג״להתדהעמואתוכףתנמצאהיה
ונאלבטלהבואתוישנואשרהחושיסוכלהאברים

בעצמותושישנןאףהשעלאלמהכתיוצאיםהיו

אריהקולספרהאלבעזרתנשלם
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