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  מעמד הכנסת ס"ת וחנוכת הארון קודש

  

  ליל שב"ק אחר הלימוד בספה"ק
  

ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה, על  אודה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזכות לבוא ליום הגדול 
הזה, יום שמחת הכנסת ס"ת לע"נ אמי מורתי 

ע"ה הכ"מ בת  מרת גיטל מירל בריינדל לאה
סמוך ליום ש, זיע"אמרן אדמו"ר רבי יוחנן  כ"ק

שלושים להסתלקותה בער"ח מנחם אב, זכינו ה
להכניס ס"ת לעילוי נשמתה, יחד עם שמחת 
חנוכת הארון קודש המפואר ומהולל בתשבחות, 
שנעשה במתכונת הארון קודש המפואר שהיה 

אבי  אא"זבביהכנ"ס בטאלנא, בו התפלל 
, זיע"אשולשילתא דדהבא הרה"ק רבינו דוד 

ומגלגלין זכות ליום זכאי, יום עשירי באלול, יום 
ואודה בפרטיות אדמו"ר זיע"א, מרן הולדת כ"ק 

הגדולה,  לכל אחד מן המשתתפים בהשמחה
שמחת התורה, נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא 
לנו עוז ואורה, הן אותם שהזילו הון רב מממונם 
עבור בית המדרש הגדול והמפואר, עבור הקמת 
הארון קודש המפואר, עבור הספר תורה החדש, 
ועבור שאר צרכי בית המדרש, והן אלו שטרחו 
להשתתף עמנו בשב"ק זו, השב"ק הראשונה 

בספר תורה החדש, מן הארון קודש  שקורין
החדש, ויה"ר שמשפע שמחה זו יתמשך עלינו 
שפע שמחות קדושות בבריות גופא ונהורא 

  מעליא בשמחה ובטוב לבב.
  

נאמרו בתוה"ק מצוות רבות  כי תצא פרשתב
מאד, והתורה היא נצחית בכל הדורות ובכל 
הנפשות, וכל מצוה היא מורה דרך לעם בני 

וג בכל הדורות, אחת המצוות ישראל היאך לנה
 (סנהדריןהיא מצות בן סורר ומורה, ואיתא בגמרא 

 שאכל מפני וכי אומר הגלילי יוסי רבי תניא' ).עב
 האיטלקי יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר זה

 הגיעה אלא ,ליסקל דין לבית יצא תורה אמרה
 מגמר שסוף ומורה סורר בן של דעתו לסוף תורה
 ויוצא מוצא ואינו למודו ומבקש אביו נכסי

 אמרה ,הבריות את ומלסטם דרכים לפרשת
  '.חייב ימות ואל זכאי ימות תורה

  

 ויוצאלדקדק בלשון חז"ל מהו שאמרו ' ויש
הנה עיקר  ',הבריות את ומלסטם דרכים לפרשת

הענין להשמיע שסופו של אותו בן סורר ומורה, 
שיבוא עד איסור רציחה מתוך שמבקש לימודו 

אינו מוצא, ולמה דקדקו לכתוב שסופו שישב ו
על פרשת דרכים וילסטם את הבריות, ומה לי 
אם ישב בפרשת דרכים או בקרן זוית או בצידי 
רשות הרבים, ואף שכך היא הלשון המורגל בפי 

לימוד איזה וודאי שנרמז בזה  כל מקוםמחז"ל, 
  לדורות.

  

שתחילת הנפילה ותחילת שנרמז בכאן  ונראה
ורר ומורה, יש למצוא במה שהיה רגיל ענין הס

לילך ולהסתובב על פרשת דרכים, שהיה רגיל 
'זיך לצאת ולבוא ברחובות העיר, וענין זה של 

, הוא ענין חמור מאד, 'ןען די גאסדרייען אי
בפשיעה וסופו עד העבירות הכי ברצון שתחילתו 

חמורות, שמתוך שנער צעיר מסובב בשווקי 
מתחבר עם אנשי הרחוב, ורחובות העיר, הוא 

אשר חמורה שבחמורות  אנשים ריקים ופוחזים,
לומד מהנהגתם ועושה קלה בעיניהם, והוא 

כמעשיהם, וסופו שיבוא עד כדי רציחה בפועל, 
 שת דרכים ומלסטם את הבריות','יושב על פר

גניבת ונער קטון מישראל שהגיע עד כדי 
ם אין דרך נעריתרטימר בשר וחצי לוג יין, והלא 

קטנים להיות להוטים כל כך אחר אכילת בשר 
ושתיית יין, ועל כרחך שהוא קיבל השגות 

 שהיה, מתוך בוגריםבהנאות עוה"ז מאנשים 
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ל מהם השקפותיהם בבחברתם וישב עמם וקי
יותר מעשיית עוד ותאוותיהם, וענין זה חמור 

העבירה עצמה, לפי שהוא הרגיל עצמו לנהוג 
וסופו חמור מאד, לפי  כמעשי חוטאים וותיקים,

שכבר בנערותו הוא נוהג במנהג פושעים 
מבוגרים, ואחריתו עדי אובד וסופו מי ישורנו, 

  וע"כ אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.
  

לימוד גדול לכל אחד ואחד, ובפרט  והוא
ו צעדינו מלכת רבדורנו דור עני ויתום, אשר צ

א ברחובותינו, והוא השטן הוא מלאך המות הו
היצה"ר מהלך ברחוב העיר באמצע כמלך 
בגדוד, ובכל יום ויום נופלים נשמות טהורות 
ברשת שפרס ברחוב העיר, בענינים של היפך 
הקדושה ושאר עניני הרחוב, ובדור הקדום היה 

בות והאמהות האלשון האזהרה והתראה שהתרו 
בילדיהם אשר  הנשים הכשרות בישראל

הם בהתראה אמרו להשתובבו יתר על המידה, ו
וכל ילד בישראל  שסופם שיגדלו 'א גאס'ן יונג',

אמת מי היה מתחלחל מהגדרה נוראה זו, לפי שב
סופו שיעבור את  שמהותו שהוא 'גאס'ן יונג',

  .כאמור העבירות הכי חמורות בזדון ובשאט נפש
  

 צריכים ,ההורים והמחנכים והמחנכות ע"כ
אוירת לבצר חומות גבוהות דלתיים ובריח כנגד 

להרחיק את הבנים והבנות הרחוב הריקנית, 
רחוב העיר, שידעו מכל רצון להיות בבכל טצדקי 

וירגישו חרדה עצומה המבטלת כל הדמים מפני 
כל יציאה לרחוב העיר, לידע שרבים חללים 
הפילה ועצומים כל הרוגיה, ויבינו וישכילו 

היא מקום מסוכן מאד לגוף ולנפש, שרחוב העיר 
ריכה להיות בכובד ציאה לרחוב העיר כל יצע"כ 

שום  ראש בתפילה ובתחנונים שלא יארע ח"ו
  מכשול.

  

צריך לידע, שאותן החומות הגבוהות  מאידך
שיש לבצר ולבנות כנגד השפעת רחוב העיר, 

שיהיו כדרך חומות גבוהות של בתי  אסור
שירגישו הבנים והבנות שהם וח"ו אסורים, 

ז הם יבקשו לפי שאאסורים בבית האסורים, 
דרור וחירות לנפשם ברחוב העיר, אלא צריך 
להאהיב את הבתים ובתי החינוך על הבנים 
והבנות, שלא ירצו כלל לצאת לרחוב העיר לתור 
ולחפש אחר ענינים המושכים את הלב, ואחר 
הנאות שונות, אלא שירגישו בבית פנימה הנאה 
ושמחה גדולה, וימצאו בביתם אהבה וחיבה 

ו המצוות הנעשות בבית באופן של יתירה, שיהי
שמחה והתלהבות והשתוקקות, ליתן לכל אחד 
ואחד כבודו ומעלתו, בשולחן שב"ק, בשיחות 

, בדברי שבח והערכה על כל ענין טוב, נלבבות
ובעיקר שיהיו ההורים והמחנכים באופן של 

בתוה"ק בחיות וחשקות  לעסוקדוגמא עצמית, 
בהתרגשות  ולקיים המצוות כולם והתלהבות,

ובאופן כזה יתרחקו הבנים והבנות והשתוקקות, 
מאיליהם מרחובה של עיר, וימצאו סיפוקם 

, ונזכה בעזה"י והנאתם בתוך כתלי בית המדרש
 ,לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות

  אכי"ר.
  
  

  קודם קריאת התורהיום שב"ק 

  
עוד הפעם לכל הקהל הקדוש להודות  אבקש

עמנו לשוש ולשמוח בשמחת  הזה, שנצטרפו
שמחת חנוכת ארון הקודש והכנסת ספר התורה, 
והנה בתנאי קודם למעשה, טרם תורה, 

 ילים לקרוא בתורה בספר תורה החדששמתח
שנוציא מן הארון קודש המפואר והמהולל 
בתשבחות, אזכיר בכאן ענין שצריך בו חיזוק, 
שדברי תורה צריכין חיזוק, ענין מורא מקדש, 

השיח בדיבור בעת התפילה וקריאת שלא ל
התורה, וב"ה שבבית מדרשנו אחר שדמים רבים 
שקעו בבנין, בקשתי והתחננתי לשמור היטיב 
ולהיזהר ביותר בענין זה, וב"ה שנשמרים בענין 
זה, אך עדיין אין מזרזין אלא למזורזין, להוסיף 
אזהרה ושמירה בענין זה, שיתכן שנתרופף מעט 

  בעת האחרונה.
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בית הכנסת הוא מקום המקודש ביותר  הנה
שיש לנו עתה, בית מקדש מעט, כמו שדרשו 

(יחזקאל יא,  מעט למקדש להם ואהי' ).כט (מגילהחז"ל 

 ובתי כנסיות בתי אלו יצחק רבי אמר ,טז)
'. ואיך יכול אדם להורות לעצמו שבבבל מדרשות

היתר לדבר בבית ה', מקום השראת השכינה, 
ועל כן צריך והלוא זה בזיון כלפי מעלה רח"ל, 

לחזק ביותר ענין מורא מקדש, שח"ו בלא יראה 
ובל ימצא ולא יזכר ולא ישמע שום קול דיבור 
בעת התפילה וקריאת התורה, ואמנה בזה שני 

ה וקריאת התורה, אברכים שיסובבו בעת התפיל
  וישגיחו על ענין זה.

  

(דברים כתיב זה יש לו שייכות לפרשתן, ד וענין

"מ (ב בדישו'. ואיתא בגמרא שור תחסום 'לא כה, ד)

 יוחנן רבי ,בקול והנהיגה בקול חסמה איתמר' צ:)
'. נמצא שעל מעשה הויא פיו עקימת ,חייב אמר

דיבור בעלמא שעיקם פיו, כבר חשוב מעשה 
ולוקין על מעשה זה, אף שאינו אלא דיבור חמור, 

בעלמא, וחסימת השור יכולה להיות בקול 
בעלמא בלא חיתוך דברים ותיבות, אלא בקול 
שמרעימין על השור, ואפ"ה חייב, דעקימת פיו 

, ק"ו לדיבור הנעשה בחיתוך שפתיים, הוי מעשה
ופעמים אף במלאכת כפיים, של ביאור הענין ע"י 

  .כיוב"זתנועות הידים וכל 
  

רב כהנא גבי  ).ז(ב"ק קיענין נורא בגמרא  מצינוו
רבי  ולמד תורה מפיעלה מבבל לארץ ישראל ש

יוחנן, ואקשי ליה טובא, וביקש רבי יוחנן לראותו 
 ליה דלו, ואחזייה עיני לי דלו להו אמר'

   סבר, שפוותיה דפרטיה חזא, דכספא במכחלתא

 ,נפשיה ונח דעתיה חלש, ביה קמחייך אחוך
 לבבלאה חזיתו לרבנן יוחנן רבי להו אמר למחר
 לגבי על ,הכי דרכיה ליה אמרו עביד, היכי

חזינן  '.וכו 'ואוקמיה רחמי מערתא וכו', בעא
כהנא, אע"פ שלא הוציא  דעקימת שפתיו דרב

שום קול מפיו, היא גרמה שסבר רבי יוחנן שהוא 
מחייך בו והקפיד עליו ומקפידתו נסתלק רב 
כהנא מן העולם, עד שהוצרך להחיותו בתחית 

רבי יוחנן אפשר לומר שדווקא המתים, ושמא 
'עקימת שפתיו הוי מעשה', דמדיליה הוא שאמר 

כול שראה גודל חומרת הענין שיאחר נפח, 
נקט לשון  ולכןלצאת מעקיפת שפתיים גרידא, 

  שפתיו', דייקא. עקימת'

  
שיחות הדיבורים וה רקנלמד, שלא  לדרכנו

 אלא  התורה,  וקריאת אסורים בעת התפילה
אפילו עקימת שפתיו הוי מעשה, שפעמים 
שהבעל תפילה מסלסל בקולו ומאריך בנגינתו, 
ואחד מן המתפללים אינו שבע רצון מקולו או 
מנגינתו, והוא מעקם בפיו ובאפו להראות מורת 

שיחה בטלה על כך, וצריך רוחו, והוא גורם ל
לידע שגם עקימת שפתיו הוי מעשה בענין זה של 
דיבור בבית הכנסת. ויש לזכור ולירא ממורא 
מקדש, ממי ששיכן שמו בבית הזה, ולחוס על 
הדמים הרבים שנשתקעו בבנין, שלא יהיו ח"ו 

דבר עבירה, לדיבורים ושיחות גורם ומסייע ל
בעת התפילה וקריאת התורה, ונקבל על עצמנו 
בקבלה גמורה שלא לדבר שום דיבור בעת 
התפילה וקריאת התורה, וכאשר נתחזק לרומם 
ולהדר ולפאר בית אלוקינו, נזכה שימהר ויחיש 

  אכי"ר. ,בית מקדשנו ותפארתנולגואלנו ויבנה 
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  שלישיתעודה ס
  

  אמאמר 
  

áéúëáéúëáéúëáéúë áúìéçú úùøô ï(çé ,àë) ' ïá ùéàì äéäé éë
 åîà ìå÷áå åéáà ìå÷á òîåù åððéà äøåîå øøåñ

íäéìà òîùé àìå åúåà åøñéå'.  ïåùìá ÷ã÷ãì ùéå
äååä ïåùìá çúôù ,áåúëä  åððéà'òîåùòîåùòîåùòîåù' íééñå .

 ãéúò ïåùìá àìå åúåà åøñéå'òîùéòîùéòîùéòîùé 'íäéìà, 
 åúåà åøñéå' äååä ïåùìá éîð íééñì åì äéäå

 åððéàåòîåùòîåùòîåùòîåù 'íäéìà  øôñá 'éòå)ãñçå íééçãñçå íééçãñçå íééçãñçå íééç     íëçäì íëçäì íëçäì íëçäì éáø éáø éáø éáø

ìéîà'â 'ï íéñéð ÷çöéìéîà'â 'ï íéñéð ÷çöéìéîà'â 'ï íéñéð ÷çöéìéîà'â 'ï íéñéð ÷çöé øéîæà , úðùæ"öú, (äæá ë"ùî.  
  

äàøðåäàøðåäàøðåäàøðå  ïéãä ìëù ,àøåð ùåãéç øáã äæá ùãçúðù
 àìà åðéà ,åôåñ íù ìò âøäðù äøåîå øøåñ ïáã

øéòä éð÷æì òåãéå øëéðù ïôåàá,  éîëç íä
 ãò åôåñá àåáé ïëàù ,ìàøùé éìåãâ ïéøãäðñä
 úà íèñìéå íéëøã úùøôá áùééù êë éãë

 ,åãåîéì àöåî åðéàù éðôî ,úåéøáäà÷ååãå 
 ,äøåîå øøåñ ïáä âøäð â"äëá ïðéøîàã áèåî

 ïéàù àðååâá ìáà ,áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé
 åðéà ,åôåñá áééç àäé ïëàù íéçåèáå íéëåîñ

ìéçúá âøäð ïë ìò øùàå ,éàëæ àåäù úòá åú
 ìëù æîøì ,ãéúò ïåùìì äååä ïåùìî áåúëä äðéù
 íù ìò ÷ø àåä ,äøåîå øøåñ ïáä ìù åðéðòå åðéã
 íéðééãì øëéðå òåãéù àðååâá à÷ééã åðééä ,ãéúòä
 ,úåøéáò øàùå äçéöø éãëì åôåñá àåáé ïëàù
äúò åâøäì ïéà ,úàæ òåãé ïéàù ïôåàá ìáà ,

÷ð ë"òååúëä äè,'íäéìà òîùé àìå' ïåùìä á 
 àì íìåòìù åôåñù ,åúòã óåñì íéãøåé íéðééãäù

.íäéìà òîùé  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  àøîâá åøîàïéøãäðñ) àò.(  àéðú'ïá øøåñ 
äøåîå àì äéä àìå ãéúò úåéäì, äîìå áúëð 
ùåøã ìá÷å øëù.'  ïéðòä áúëðù äæá æîøäå

ùøãäì éãë ÷"äåúá  ,áöî ìëáå ïéðò ìëá åðîéä
 äùéøã é"òå ,úåøåãä ìëá ìàøùé ùéà ìëì

åëé ,åæ äøé÷çåì àåáì íééì ìù ïøëù ïúî éã
 ìëá ù"úé åúãåáòá úåìòúäå äôñåäá ,úååöî
 åùøåãì ùé ,åá åðøáãù äæ ïéðò óàå ,íéðéðòä

ìëì äëøãäå äàøåä åðîéä ãåîììå çáùì  ùéà
.åúãåáòá ìàøùé  

  

äðääðääðääðä ì úðéçáá àåäù íéðîæ ùé ãçàå ãçà ìë
 íéøåñéé åì íéðîæî íéîùîù ,'åúåà åøñéå'

íééù÷ ,úåøúñäå úåãøè ìù úåìéáç  ,ïé÷éòîå
 åììä úåðåéñðä ìëù øåëæìå òãéì êéøöå
 áéèééù éãëá àåä ,íéîùî åúåà íéãéîòîù
 ìëäå ,åéúåçøåà úà øôùéå åéëøã úà íãàä

åáéèéäì ,áåø÷ä ãéúòä ïòîì äùòð  ,åúéøçàá
 êåôäì äöåø ìàøùé ùéàù íéîùá åàøé øùàëå
 àìå åúåà åøñéå' úðéçáá åðéàå ,äáåèì åááì

 àìà ,'òîùé àáøãà àåä áåø÷ä ãéúòá ïë äöåø
 ,åøñééì åú åëøèöé àì éæà ,ìá÷ìå òåîùì ù÷áîå

.ãéúòìà åúìá÷á ãîåòå éåìú ìëäå  
  

÷îåòå÷îåòå÷îåòå÷îåòå  íéîìåò ìë àøåáù ,äæá ïåîèä ïéðòä
åáùçî òãåé ìàøùé ùéàá úåàøì ìåëé ,áìå ú

 åéìà áø÷úäìå áåùìå åîöò êåôäì åúðååëù
 ìòåôá äùòîì äúòù ô"òà äæ ïôåàáå ,ù"úé

 àåä  àèåç  ,òùåôå  ìëî íå÷î  íåùî ùðòéé àì  
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 ìë àøåáå ,ãàî àâùé åôåñ àáøãàù éôì ,åôåñ
 èéáî åðéà ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôìù íéîìåò

äàøé íãàä éë' ,íãàä éðéò äàøîì  'äå íéðéòì
 ãé ïúåðå åôà êéøàî àåä ïë ìòå .'ááìì äàøé
 ùéà øùàëå ,ù"úé åéìà áø÷úäìå áåùì íéòùåôì

 ,ááì ïåøáùá åéùòî ìò èøçúî ìàøùé äãååúîå
 ,íäéìò êøãá âåäðì ãéúòì åîöò ìò ìá÷îå

ääå áåè ,øùé íéøåñééä ìë åîìòéé éæà
.ì÷ úéá äìåòä êøãá íééåùé÷äå úåøúñää  

  

êëåêëåêëåêëå ã áåúëá øåàéáä àåä íéìäú(ä ,åì)  áöééúé'
'ñàîé àì òø áåè àì êøã ìò. áåúëä øîà  àì'

ñàîéñàîéñàîéñàîé ,ãéúò ïåùìá ' êøã ìò úåáöééúäù æåîøì
àì ,'ñàîé àì òø' ìù ïôåàá àéä ,áåè  ïéà øùàë

ãéúòä òøá ñàåî íãàä àåáì ÷ñåò àåäù àì ,
 éðéðòá ãéúòì ñàåî åðéàù àìà ,å"ç òøá äúò
 ,äáåè àì êøã ìò úåáöééúä àéä åæ äðä ,òøä
 ùéà øùàë ,àñéâ êãéàìå ,ãáåà éãò äúéøçàù
 òø' úðéçáá àåäå ,éãéúòä òøá ñàåî ìàøùé
 ,òøä úééùòá äöåø åðéàå ñàåî àåäù ,'ñàîé

ãò ,úåðååòå íéàèçá êìëåìî àåäù åìéôà éæà ïéé
 éôì ,ãéúòìà ñàåî åðéà àåìäù äå÷ú åì ùé

.àåáì ãéúòä àåä ø÷éòäù  
  

æ"ãòåæ"ãòåæ"ãòåæ"ãòå  áåúëä øîàî øàáì ùé(ç ,äë íù) áåè' 
'êøãá íéàèç äøåé ïë ìò 'ä øùéå ä"á÷äù .

 àåä ë"ò ,øùéå áåè àåäù äøåî êøãä úà
 åáøäå åàèç øáëù íúåàì åðééä ,íéàèçì

 äéåàøä êøãä äøåî àåä íäì íâ ,òåùôì úåìòì
 íîöò ìò ìá÷ì íéöåø íäù ïîæ ìë ,íîåøúäìå
 íëøã áéèéäì íéöåøå ,íéîù úåëìî ìåò

óà ë"òå ,òøä ìëá ñåàîìå ,úéãéúòä  äúòù
,'íéàèç' úðéçáá íä úåàéöîá  íøöéù éôì

 áåøá íäì äøåî àåä î"î ,íçøë ìá íñðåà
   .úåéëã ìåöî íúåìòäì ,äá åëìé êøãä úà åãñç   

  

äðäåäðäåäðäåäðäå ò øáëøáøúåé å  ùãåç éîéî íéîé äøùòî
ñäå íéîçøä åðàå ,ùãåçä ùéìù øáë àöéå ,úåçéì

 ,àøåðäå ìåãâä ïéãä íåé ìà íéëìåäå íéáø÷ åéìò
 øîàð êôéäìå íééçì íøéëæäì åã÷ôéé åá úåéøáå

 ,ì"çø íééçä øáòù äî ,øáòä ìò àåä èôùîäå
 åðééäù äîáå ,äùòîáå øåáéãá äáùçîá åðéìò

ìå úåùòì íéëéøö åéîçø áåøá ä"á÷äå ,åðéùò à
 ìë àøåá àìà ,øáòä ìò ÷ø ïã åðéà ,åéãñçå
 ìò ïã ,áìå úåéìë ïçåáå úåîåìòú òãåé íéîìåò
 ,ãéúòì òøá ñåàîì õôç øùà àåä éî ,ãéúòä
 êøãä úà áåæòì ÷÷åúùîå äöåøå ù÷áî éî
 àìà éåìú ìëä ïéàå ,áöééúä äá äáåè äðéàù

òä ìò äèøçå éåãéå ,äîéìù äáåùúá ø÷éòáå ,øá
 òãåé åéìò ãéòéù ãò ,ãéúòì äøåîâ äìá÷á
 ,ù"úé åéìà áø÷úäìå áåùì åðåöøù úåîåìòú
 äìá÷á åîöò ìò ìá÷î ìàøùé ùéàù äæ ïôåàáå
 ññåáúî àåäù åìéôà éæà ,ãéúòä ìò äøåîâ
 àåä ïééãò ,ùàø äìòîì ãò úåðååòå íéàèçá
 êìéàå ïàëî äåä äåäã éàîå ,ïéãá úåëæì ìåëé

.àðáùåç  
  

ååååïëïëïëïë  àåèçì äáøäù ,êìîä äùðî éáâ åðéöî
ùøãîá ì"æç åøîàù éãë ãò ,òåùôìå ø"áãîá)  ,ãé

(à 'àìù òéùøä äéøá íìåòá éðôì ä"á÷ä 
åúåîë àìù äöéçî úøùä éëàìî åîé÷ä ïë ìòå .'

 àøîâá àúéàå ,åúáåùú úà ä"á÷ä ìá÷éïéøãäðñ) 

â÷.( 'øîà éáø ïðçåé íåùî éáø ïåòîù ïá çåéàé 
éàî áéúëã (âé ,âì á"éäã) òîùéå åéìà øúçéå åì, 

øúòéå åì éòáéî äéì, ãîìî äùòù åì ùåã÷ä 
êåøá àåä ïéîë úøúçî òé÷øá éãë åìá÷ì 
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äáåùúá éðôî úãî ïéãä äùòîá íù áéúëå .'
 äùðîã)÷åñô (áé 'øöäëå åì äìç úà éðô ä 'ìà÷åé 
òðëéå ãàî éðôìî ìà÷é áàååéú íåùîù àöîð .'

 ,ãéúòìà äìá÷å äîéìù äáåùúá åáì òðëðù
 øúçù äøéúçá äáåùúá ä"á÷ä åìáé÷å åì ìçîð

.ïéãä úãéî éðôî åì  
  

êãéàîåêãéàîåêãéàîåêãéàîå  ,øçàã äùòîá åðéöî àøîâá åøîàù
äâéâç) åè.( 'äúöé úá ìå÷ äøîàå åáåù íéðá 

íéááåù õåç øçàî øéàî éáø åì øîà ,'åëå, éáø 
àáé÷ò êáø øîà äî éìë áäæ éìëå úéëåëæ óà 

ìò éô åøáùðù ùé íäì äð÷ú, óà ãéîìú íëç 
óà ìò éô çøñù ùé åì äð÷ú, óà äúà øåæç êá, 

øîà åì øáë éúòîù éøåçàî ãåâøôä åáåù íéðá 
íéááåù õåç øçàî áúëù äî òåãéëå .'ä"ìùää"ìùää"ìùää"ìùä    

'÷ä'÷ä'÷ä'÷ä  úåéúåàä øòù)- (î"ù úåà âååéæä úùåã÷ å"çù  äçãðù
 äùåò äéä íà éàãååáå ,ä"á÷ä ìù åúéöçîî
 äæ ìë äéäå ,úìá÷úî åúáåùú äúéä äáåùú
 àìù íåùî ÷ø ,àááå äæá äçãð äðäå ,åúåñðì
 äéäù ô"òà ,äáåùúá áåùì åîöò ìò ìá÷ì äöø
 àìù íåùî î"îå ,øåãä åúåàá ìàøùé éîëç ìåãâ
 åúáåùú ïéàù åèåùôë ïéáäå ,ãéúòìà ìá÷ì äöø

ùî ,úìá÷úî ãåîéì àåäå ,éøîâì äçãð êë íå
 ñëèîå úåáùçî áùåç ä"á÷äù ,íåöòå àøåð
 ä"á÷ä ïéà íìåòìå ,çãéð åðîî çãé éúìáì úåöò
 ìôð øáëù éî íâå ,úçà ìàøùé ùôðî ùàééúî
 åçåëá ùé ïééãò ,äðåúçú éëä àèåéãä ãò
 äìá÷á åéìà áø÷úäìå áåùìå øôòä ïî øòðúäì

.äøåîâå äîéìù úéúéîà úçà  

  

ãåòãåòãåòãåò  ïúùøôá áéúëåè ,àë) -(æé éë' ïééäú ùéàì 
éúù íéùð úçàä äáåäà úçàäå äàåðù åãìéå åì 
íéðá äáåäàä äàåðùäå äéäå ïáä ëáäåø 

äàéðùì. äéäå  øùà úà åéðá úà åìéçðä íåéá
 ïá éðô ìò äáåäàä ïá úà øëáì ìëåé àì åì äéäé

ëáä äàåðùäåø. ëáä úà éëå øéëé äàåðùä ïá ø
 íéðù éô åì úúì àåä éë åì àöîé øùà ìëá

à úéùàøåëáä èôùî åì åðåäø àøîâá åøîàå .'

(.çñ ïéùåãé÷)  äàåðù úçàä'–  .'äéùòîá äàåðù
ùðù åðééäà  äöåø åðéà ïë ìòå ,øåñéàá äùà

 ïî ãìåðù åðáì äøåëáä èôùî úúìå øéëäì
 ïá úà øëáì ìëåé àì' ,÷"äåúä äúåéöå ,øåñéàä

'øåëáä äàåðùä ïá éðô ìò äáåäàä.  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  ,àåä êåøá àøåáä ìù åéáåäà åéðá åðà éðá
 ,á÷òéå ÷çöé íäøáà áéúëå(à ,ãé íéøáã)  íéðá'

ìà 'äì íúà'íëé÷.  ä"á÷äù àìà äæá éã àìå
øîàå åðá ãéòä (áë ,ã úåîù) .'ìàøùé éøåëá éðá' 

 íå÷î ìëî ,åðéùòîá íéàåðù åðàù ïëúéù ô"òàå
 åðá úåùòì ,ù"úé åéìà åðøéæçäì ù÷áî ä"á÷ä

 ,ãéúòì äìá÷ úðéçá ,'øéëé' úðéçá ìá÷ð øùàëù
 ,òøä ìë úà áåæòìå úîàá áåùì åðîöò ìò
 úà' úðéçá åðá íéé÷éù äëæð éæà ,òøá ñåàîì

.'øéëé øåëáä   
  

ùéåùéåùéåùéå  àøîâá åùøã äðäù ,äæá óéñåäì)åîáé.æî ú( 
 íéîòôù äæá æîøì ùéå .'íéøçàì åðøéëé øéëé'
 åá ïéàù ,úéîöò äìòî íåù åá ïéà ìàøùé ùéàù

áò àì ,úååöî àìå äøåú àìåãä  éãëå ,úåãéî àìå
 úååùäì êéøö ïéãá åúåëæììà åúåà  úåîåàî éøëð

 íéååùî øùàë ÷øå ,íìåòäåúåà éøëðì  úåîåàî
 àéäù åúîùðá äìòî äæéà åá íéàöåî ,íìåòä

 åðøéëé øéëé' åäæå ,ìàøùé ùéà úîùðíéøçàìíéøçàìíéøçàìíéøçàì ,'
 íéîãîå íéåùî øùàë ÷ø úøëéð åúìòî ìëù

 åðéðòíéøçàìíéøçàìíéøçàìíéøçàì äòùî ä"ôàå ,íéøæå íéøëðì ,
 ,òøá ñåàîìå åàèç áåæòì åîöò ìò ìá÷î àåäù
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 ,íéøçàì åðøéëé øéëé ä"á÷äù äëåæ àåä éøä
éã èåôùéå åîöò ìò ìáé÷ù éôì ,äëøáìå äáåèì åð

.òøá ñåàîìå áåèá ÷åñòì ãéúòì  
  

ååååäðääðääðääðä  ìå÷á íé÷òåö íéøåôéëä íåé ìéìá áéøòîá
 òîù úàéø÷á ìåãâ åúåëìî ãåáë íù êåøá'

,'ãòå íìåòì ì ìàøùé íéîåãù éôì ,úøùä éëàìî
éàöåî ìù áéøòîá íðîà  íéøîåà ïéà ô"ëäåé

íø ìå÷á åúåà  àåäå ,ùçìá àìà àåìäù ,äåîú
 ìàøùéî ãçà ìë ô"ëäåé ìéìáïééãò  åñøë äàìî

 íéîù éùã÷îä ìùäãåòñ  åá ùéå ,ú÷ñôîä
 òáù àåäå ,áåè íåé éðãòî øàùå äéúùå äìéëà
 ÷òåæå úøùä éëàìîë àåä éøä íå÷î ìëîå ,ïùãå

 ,å"ìîëùá ìåãâ ìå÷á åéùëòù úéðòúä íåùî
äìéçúä,  øùàë ,ô"ëäåé éàöåîá åìéàå àåä
á äðåòîíééåðéò äùîç úòì úòîä ìë êùîá ,

 ,úéðòúä ìåáñì åçåëá ïéàå èòîë øáëå äìéëàî
,íééåðéò øàùå äéúùå  øîåà åðéà íå÷î ìëîå

 ,àééì éôìë àåä äøåàëìå ,íø ìå÷á å"ìîëùá
àåä ãåîéìä íðîà  ,ãéúòì äìá÷á éåìú ìëäù

ìàøùé ùéà óåâù óà ,ô"ëäåé ìéìáù ïééãò  àìî
 íå÷î ìëî ,äúùîå ìëàîá åîöò ìò ìá÷î àåä

 íåéì åîöò ïéëî àåäå ,íééåðéò äùîç äúò
 àåä ë"òå ,äðùá ùåã÷äå ìåãâä íåéì ,úøçîä

 ïåãéð äúò øáë ù"ò øáë àåä åìéàë åúáùçî
á íåé éàöåîá ìáà ,úøùä éëàìîë úøçîä íåé

 ìëî ,äúùîå ìëàîî äðåòî àåäù óàù ,ùåã÷ä
 øçà ìù äìéëàá øáë øäøäîå áùçî àåä íå÷î

,íåöä  øáãä ïéàù éôì ,úøùä éëàìîë åðéà áåùå
.ãéúòä ìò íãà ìù åúìá÷á àìà éåìú  

  

øáëåøáëåøáëåøáëå  äùøåôî àéâåñá íéøáãä øå÷î åàøä
 àøîâáúéðòú) àé:( 'ãéçé ìáé÷ù åéìò úéðòú åìéôà 

ìëà äúùå ìë äìéìä, øçîì àåä ììôúî úìéôú 
úéðòú, ïì åúéðòúá, åðéà ììôúî ìù úéðòú éàî ,

 ,'åëå àîòèàëéàã úåòù àéìéìã àìã ìéá÷ äéìò 
àø÷éòîéôå .'ùø"é 'ãéçé ìáé÷ù åéìò úéðòú  - 
ìåîúàî éøä éðà áùåé úéðòúá øçîì ,åìéôà 

ìëà äúùå ìë äìéìä ãò ãåîò øçùä, øçîì 
ììôúî úìôú úéðòú åððò. ïì åúéðòúá - åúåàá 
úéðòú ìáé÷ù åéìò ,àìù ìëà éàöåîá åúéðòú ,

ïìå ìë åúåà äìéìä íùì úéðòú ãò ø÷áä. øçîì 
ïéà ììôúî úìôú úéðòú  - åðéà ìåëé ììôúäì 
åððò íãå÷ ìëàéù ,éãë úàöì éãé úáåç úéðòú ìù 
äìéì .'åë éðàùã àëä  'åëåàìã äìáé÷ äéåìéò ,
àìù ìáé÷ åéìò úéðòú äæ éðôá åîöò ìåîúàî 
êøãë øàù ïéðòúî úåòùì ,åðéàå áåùç ììôúäì 
åéìò åððò'.  
  
  

àöîðàöîðàöîðàöîð ù ,øùëåîäå éåàøä ïîæä àåä äúò
 ùéàå åëøã òùø áåæòéù ,ïîæä øøåòî äàéø÷äù
 åðé÷ìà ìàå åäîçøéå 'ä ìà áåùéå ,åéúåáùçî ïåà

 ,çåìñì äáøé éë íãàä äùòîá éåìú øáãä ïéàå
 ,ãéúòì åúìá÷á àìà ,äååäá åáöîáå äúò
 ïîæ ìë ,äøåîå øøåñ ïá úðéçáá àåäù éî åìéôàå

 ìå÷á òåîùì ãéúò àåäù éøä ,åîà ìå÷áå åéáà
 äæáå ,úåëæì åðéã àéöåéå ááìì äàøé ä"á÷ä
 òåîùì ìá÷ì ,'òîùé' úðéçáá äéäù é"òù äëæð
 äëæð ,íéðéðòä ìëá åðéùòî áéèéäì ãéúòì

 åðá íééå÷éùäéîøé) âì ,é-àé(  éøòá òîùé ãåò'
,íéìùåøé úåöåçáå äãåäé ìå÷ ïåùù ìå÷å äçîù 

ìå÷ ïúç ìå÷å äìë ìå÷ àåíéøî ãåäå úà ä '
úåàáö éë áåè ä 'éë íìåòì åãñç áîéíéà äãåú 

úéá ä 'éë áéùà úà úåáù õøàä ùàøáëåäð 
øîà ä', .ø"éëà  
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  'במאמר 
        

äìòäìòäìòäìò íéùòî 'á éðåøëæá îîîîæ"ààæ"ààæ"ààæ"àà     ÷"ë ÷"ë ÷"ë ÷"ë ïøî ïøî ïøî ïøî
à"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãà , ,ïúùøô éðéðòì íéëééùä äìåòå

äåðòá ,øåäèä åð÷åéã úåîã íäî úô÷úùîå 
 ,øàúìå øòùì ïéà ãò äáåøî úåìôùå ãçàä

ãîìù éîò á àøîâä úéâåñ éúåãìéá úåàéöî åìà
) î"á(:ì  ïúùøôã àø÷ ì"æç åùøãù)áë ,à( 'àì 

äàøú úà øåù êéçà åà úà åéù íéçãð 
úîìòúäå íäî áùä íáéùú êéçàì åøîàå .'

'àöî ÷ù åà äôå÷ ìëå øáã ïéàù åëøã ìåèéì éøä 
äæ àì ìåèé, éðäðî éìéî åðúã ïðáø úîìòúäå 

íéîòô äúàù íìòúî íéîòôå éàù äúà 
íìòúî, àä ãöéë äéä ïäë àéäå úéáá úåøá÷ä, 

åà äéäù ï÷æ äðéàå éôì åãåáë, åà äúéäù 
äëàìî åìù äáåøî ìùî åøéáç, êëì øîàð 

úîìòúäå íäî.'  
  

øçàåøçàåøçàåøçàå  øîà ,áéèéä ÷ãä àøîâä éøáã éì øàéáù
 ,úåáø íéðù àøîâä éøáãá éúáø ääéîú åì ùéù
 ìèåð äéä àìù øáã ìëù ììë åøîàù äîá
 úãéáàá ìåèéì áééåçî åðéà ,åîöò äãéáàá
 úàùì åëøã ïéàå ,íëçå ï÷æ àåäù ïåâë ,åøéáç
 éæà ,åîöò ìù åìéôà ,úåøéô äàìî äôå÷ ÷åùá

éô äàìî äôå÷ àöî íà åðéà ,åøéáç ìù úåø
 úåøéô äàìî äôå÷ àîìùá äîúå ,ìåèéì áééåçî
 äôå÷ ìáà ,ìåèéì åëøã ïéàù éôì ,ìåèé àì åìù
 äðøéæçéå äðìèé àì äîì ,åøéáç ìù úåøéô äàìî
 ,äãéáà úáùä ìù äáø äåöî àéä àåìä ,åøáçì
 ïåéîãä äîå ,äåöî íå÷îá åãåáë ìò ñåçé êàéäå

åîöò úãéáà ïéá ììë úåëééùäå èé àìù éðôî ìå
åøéáç úãéáà ïéáå ,åãåáë  ,äåöîä íåùî ìåèéù

 ãáàéå åãåáë ìò ñåçéù äøåúä äøîà ãöéëå
.äãéáà úáùä ìù äáø äåöî  

  

éðøåëæåéðøåëæåéðøåëæåéðøåëæå  ô"ò ïéðòä åì øàáì éúéñéðù äîë ìëù
 úãéáà ìèåð åðéàù íå÷îáù ,äøéòöä éúðáä
 àì ,äãéáà úáùä úåöîá ììë áééåçî åðéà ,åîöò

æ ø"åîãà ïéáä êàéä ïòèå øæçå ,ììë éøáã à"òé
 äåöî íéãéá ãáàéå åãåáë ìò íãà ñåçéù ïëúé
 äéäéù øùôà êàéä ììë ïéáä àìå ,àúééøåàã
 åîöò øåèôéå ,åãåáë ìò ñåçéù íãà úåàéöîá
 éúðáäù ãò êøà áø ïîæå ,êë ïéâá äåöî áåéçî
 ,ãàî å÷îò éë ,åéúåáùçî éúåáùçî àìù

 åéä ãåáë éðéðòù ,çôð äéìéãîå åìöà íéñåàî
 ïëúéù ììë âéùäì ìåëé äéä àìå ,úéìëúá
 úçà äåöî ìò íãà øäøäéù ,åæë øùà úåàéöî

.åàì åà äúåùòì åãåáë éôì åì éåàø íà  
  

ãåòãåòãåòãåò  áøòá úçà íòôù ,éúåãìéá äéäù äùòî
 ø"åîãà úéáì à"èéìù éáà éðçìù ùåã÷ä íåéä
 ,ä"ò úéðáøä éúð÷æì òééñìå øåæòì éãë à"òéæ

éúñðëð øùàëå  úéáì ,åúéáì êåîñ äéäù åùøãî
 ø"åîãà âäðù ,àøåð äæçî ééçá äðåùàøì éúéàø
 úå÷ìî âäðî âåäðì ,ìàøùé éøùë âäðîá à"òéæ
 íéùðàä ãçàå õøàä â"ò åîöò äèäå ,íîöòá
 øñçå çåëá øéúé äéä ä÷ìî åúåà äðäå ,åä÷ìä
 ìëá úå÷ìäì åãé÷ôúù ìáé÷å øáñå ,ãàî òãîá

òéæ ø"åîãà úà ä÷ìäå ,åçåë úåðîàð úåëî à"
.äæ ïéðòá äùòà äî éùôð úà éúòãé àìå ,ùîî  

  

äúåàáäúåàáäúåàáäúåàá  íùì ïîãæä ùîî äòù íééç éáø ïåàâä íééç éáø ïåàâä íééç éáø ïåàâä íééç éáø ïåàâä
ì"öæ é÷ñáå÷éìéîì"öæ é÷ñáå÷éìéîì"öæ é÷ñáå÷éìéîì"öæ é÷ñáå÷éìéî ïúç , ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä øéàî éáø øéàî éáø øéàî éáø øéàî éáø

áåðéùîàîáåðéùîàîáåðéùîàîáåðéùîàî            à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ ,   äéäù   ããåéî  ãàî    íò  
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 úåàøì ãàî àåä íâ ãøçðå ,à"òéæ ø"åîãà
 øòðìàè ÷òöå åìå÷á íéòøäå ,äæ àøåð äæçî

 àøîâá àúéà ,éáøåëî) .âë úäå æ"éô í"áîøá äëìäì àáå

å"ä ïéøãäðñî( åäåúôë' ìò ãåîòä úå÷ìì úøëå úà 
íéøúéîä   çøáå   øåèô   ïéàå   ïéøéæçî   .'åúåà  

 à"òéæ ø"åîãàå ,ä÷ìîä ãé úçúî êì çøáå øäî
åúééèäî ãîòð úàæ òîùùë,  éðôì ìöðúîë øîàå

 ìåëé àåäù ÷ñô íééç éáø ïåàâäù ,ä÷ìîä
 ,íùî úàöì øäéîå ,ãåîòì ìò úîåòøú íåù àìá

.úòã øñç ä÷ìî åúåà  
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  מאמר א' 

 

  :כאות  'זפרק  רדבא"תנ

 נילוס שיעלה הוא ברוך הקדוש של בדעתו היה'

 ישראל שיצאו אחרי כולה מצרים את ויאבד הנהר
 ,ליאור ישראל בני את שהשליכו מפני ,ממצרים

 הוא ברוך המקום ברוך ,סוף בים הטביעם מה ומפני
 בישראל היו פושעים, פנים משוא לפניו שאין

 בורחים אנו בבריחה אומרים והיו שעה באותה
 מיד ,להציל כח בו ואין בורחים אדם שבני כדרך
 ישראל בני אל דבר )יד, ב שמות( למשה ה"הקב אמר

 מצד החירות פי ,'וגו החירות פי לפני ויחנו וישובו
 ובעל אחד מצד מגדול ,אחד מצד ומצריים אחד
 אותם אני ואראה ,באמצע וישראל אחד מצד צפון
(שם,  שנאמר, לאו אם אותם להציל בידי כח יש אם

 והנה עיניהם את ישראל בני וישאו הקריב ופרעה י)
   .'וגו 'ויצעקו מאד וייראו אחריהם נוסע מצרים

  

אליהו הנביא ע"ה חידש לן בדבריו חידוש  הנה
פלא, וגילה לנו סוד כמוס מכבשונו של עולם, 
שהיה הרצון להטביע את מצרים בנילוס, אך 

שהיו  משום להטביעם בים סוף,סיבב הקב"ה 
פושעי ישראל שרצו לצאת ממצרים, ולברוח 

שלא רצו לקבל על עצמם עול לפי למקום אחר, 
ריחה אנו בורחים, וע"כ תורה ומצוות, ואמרו בב

סיבב הקב"ה להביאם על ים סוף, ושם לא היו 
לפי שהקיפן במצרים ובים  ,יכולים לברוח

  ובמדבר הגדול והנורא. 
  

כוונת אליהו את פירשו מן המפרשים  וכמה
הנביא זל"ט, שהיו בישראל פושעים שלא רצו 
לצאת עם בני ישראל, ואמרו שאינם רוצים 
לצאת דרך בריחה, אלא יצאו באופן אחר במרד 

וזה שאמר אליהו הנביא גלוי בפרסום ובפומבי, 
 והיו שעה באותה בישראל היו פושעיםזל"ט '

 אדם שבני כדרך בורחים אנו בבריחה אומרים
היינו שאמרו כן דרך תמיהה, וכי  '.בורחים

בבריחה אנו בורחים, והלוא צריכים אנו לצאת 
אך דבריהם תמוהים מאד, שהלוא בגלוי ומרד. 

 צאיםוי ישראל ובני' (שם ח)להדיא אמר הכתוב 
 גבוהה גבורה - רמה ביד' י"רשופי'. רמה ביד

כתב  (הפירוש הארוך שם) ובאבן עזרא'. ומפורסמת
 עמהם והיה, בורחים כדמות יצאו לא רמה ביד'

 בא (תנחומא'. ועוד מצינו במדרש המלחמה כלי כל

 שם( עמי מתוך צאו קומו למשה פרעה אמר לו יט)
 הקדוש, אנו גנבים וכי משה לו אמר, )יב, לא

 מפתח איש תצאו לא )כב שם,( אמר הוא ברוך
'. נמצא שלא יצאו כדרך הבורחים קרוב עד ביתו

וכגנבים בלילה, אלא בעצם היום ביד רמה 
בגבורה גבוהה ומפורסמת, ולמה זה לא רצו 

ע"כ נצרך אותם פושעי ישראל לצאת עמהם, 
  .לבאר את הדברים באופן אחר

  

תמיהה  בדברי אליהו הנביא זל"טלתמוה  ישו
 ישראל בני עלו וחמושים' ח) ,(שמות יג, כתיב רבתי

 מסכתא - (דר"י באאיתא במכילתא ו 'מארץ מצרים

 אחד א"וי מחמשה אחד )שםיב, והובא ברש"י  דפסחא
 נהוראי' ר ,עלו מאות מחמש אחד א"וי מחמשים

 עלו מאות מחמש אחד ולא העבודה אומר
 נתתיך השדה כצמח רבבה )ז ,טז יחזקאל( שנאמר

 ,וישרצו פרו ישראל ובני )ז ,א שמות( וכתיב ,'וגו
 בכרס בנים ששה יולדת אחת אשה שהיתה

 ואימתי, עלו מאות מחמש אחד אומר ואתה, אחד
 ראו לא (שם י, כג) שנאמר אפלה ימי בשלשת מתו
 ושבחו והודו הןמית קוברין שהיו ,אחיו את איש
הרי שכל  .'במפלתם ושמחו אויבים ראו שלא

אותם פושעים שהיו במצרים ולא היו רוצים 
למה נשארו א"כ ימי אפילה, ו תו בג'לצאת, מ

להסיר מעליהם עול שבקשו פושעים מהם אותם 
מלכות שמים ולברוח למקום אחר, ולמה לא מתו 
גם הם יחד עם אחיהם שמתו בשלושת ימי 

ישועות הרגיש בזה בפירוש באמת כבר אפילה, ו
  על תנדב"א, עיי"ש מש"כ. יעקב
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קדים מאמר יקר נ ,העניןאת לבאר  ע"מ
שאמר  ,זצוק"למוטי'ל סלונימער  מהרה"ק רבי

מה ששמע מחסידים שקבלו איש מפי איש 
(והובא  ע"זי סקבמוויטע ק"הרה אצלמעשה שהיה 

 פעם שאלש ,עיי"ש) ,במכתב כ פרי הארץמזה בספה"ק 
 איך לו והשיבו ,שמחים אינכם מדוע לאברכים

 ענהות, נמצו ואין בנו תורה שאין בנו חנשמ
 פושעי' ).כז (חגיגה ל"חז אמרו הרי ,להם ואמר

 (שה"ש ד, ג) דכתיב כרמון מצות שמלאין ישראל
 רקנין אלא רקתך תקרי אל ,רקתך הרמון כפלח
 למה הם מלאים מצוות כרמון אם וקשה '.שבך

אמר הרה"ק , אלא ישראל פושעי נקראים הם
שאף שהם מלאים מצוות  מוויטעבסק זיע"א

כרמון, מכל מקום אין הם שמחים במצוות שעשו, 
וע"כ הם נקראים פושעי ישראל, שהם פושעים 

ערכם בבישראל שבהם, שאינם מכירים 
  ומעלתם.

  

ביישוב דברי אליהו  כזאת גםיש לומר  מעתה
 שעה באותה בישראל היו פושעיםהנביא זל"ט, '

 שבני כדרך בורחים אנו בבריחה אומרים והיו
היינו  'פושעים היו בישראל''. בורחים אדם

שבאמת היו מלאי מצוות כרמון, ועל כן באמת 
לא מתו בשלושת ימי אפילה עם שאר החוטאים 
בישראל, אבל נקראו פושעים בישראל, לפי 
שפשעו בישראל שבהם, שלא הכירו וידעו 
במעלת עצמם כלל, וסברו שאינם ראויים שייעשו 

עצומים כנגד פרעה וכל חילו, להם ניסים גדולים ו
וע"כ יראו לנפשם ואמרו בבריחה אנו בורחים, 
שרצו להפריד עצמם מכלל ישראל, לפי שלא 
האמינו שהם ראויים לנס כלל, ולזה לא הטביע 
הקב"ה את המצרים בנילוס, כמידה הראויה להם 
במידה כנגד מידה, אלא סיבב שיברחו ממצרים, 

ם ובים ובמדבר, ויהיו מוקפים מכל צדיהם במצרי
כולל אותם אנשים עם בני ישראל כל ואז יצעקו 

יקרע כאשר ה', ואז שדעתם שפלה עליהם אל 
אהבתו  ישכילו כולם לראות אתלהם הים, 

באמת ראויים ויאמינו שהם הגדולה והעצומה, 
  לנס כבני מלכים, ודו"ק.  

  

ענין זה שגילה לן אחד מאבות החסידות  והנה
שפושעי ישראל היינו , "אהרה"ק מוויטעבסק זיע

אותם מלאי מצוות כרמון שמתהלכים בעצבות 
היה באמת אחד למיעוט מעשיהם ע"פ הבנתם, 

אא"ז אור שבעת הימים מעיקרי יסודות דרך 
וידוע שלא היתה דעתו , הבעש"ט הק' זיע"א

הקדושה נוחה מאותם המגידים שהיו מסבבים 
את המון העם בקולות  בעיירות, ומייראים

פחדים, ומלמדים קטגוריא על כל מעשיהם, ודנים 
אותם לכף חובה, אלא הורה הדרך לתלמידיו 
ולרבבות ההולכים בדרכם ומסתופפים בצילם, 
שיידע כל איש ישראל מעלתו הגדולה והנפלאה, 
שכל ישראל בני מלכים, ונשמתו חוצבה תחת 
 כסא הכבוד במקום המעולה והמשובח ביותר,

וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, והקב"ה אוהב 
אהבה גמורה לכל איש ישראל בכל מעמד ומצב, 
ולא ח"ו שיבוא מזה לגאות והתנשאות ח"ו, אלא 
כדי לרומם את הנפש שלא ליפול למלתעות 
היצר, שכגוי נדמה לו, ומבקש להביא את האדם 
לידי עצבות ודכדוך, עד שיבוא לייאוש גמור 

מצא מעלה וערך בתורה ממצבו, ושוב לא י
  ועבודת ה'.

  

עתה בימי חודש הרחמים והסליחות, ש ובאמת
לב מי לא יירא בבוא יום הדין הגדול כאשר 

והנורא, כי הוא נורא ואיום, שכל באי עולם 
עוברין לפניו כבני מרון, ומלאכים ייחפזון וחיל 

ויאמרו הנה יום הדין, ובריות בו  ורעדה ייאחזון
ייפקדו להזכירם לחיים או להיפך החיים רח"ל, 
יש להבין כיצד יכולים ב' ההרגשות לשכון יחד 
בכפיפה אחת, ולעלות בקנה אחד, מחד הרגשת 
כל ישראל בני מלכים, ופושעי ישראל מלאים 

  עם ההבנה הפשוטה שלב יודע יחד מצוות כרמון, 
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, וכמה הוא טוא ולפשועמרת נפשו כמה הרבה לח
כלי מלא בושה וכלימה על מעשיו, והנה בקרב 

, נוהגים בימים הגר"א זצ"לאחינו ההולכים בדרך 
הללו בחרדת הדין עד הקצה הכי אחרון, כלשון 

באגרתו  הגר"י סלנטר זצ"להמפורסם שכתב 
'מלפנים כאשר ידעתי כל  סי' יד) אור ישראל(הידועה 

א קדוש אלול'. איש אחזתו פלצות מקול הקור
אמנם בקרב מחנה החסידים המסתופפים 

תלמידי הבעש"ט הק', גרסו בחצרות הקודש 
הנודע לנהוג דייקא בדרך השמחה, וכלשון 

פ'  ליקו"ת( נ"עהרה"ק אדמוה"ז בעל התניא שאמר 

בענין בחינת חודש  ראה מאמר ד"ה אני לדודי עמ' לב.)
 אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משלאלול '
, המלך בשדה פניו ומקבלין לקראתו העיר

 להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה,
 יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא ,פניו

 .'. עיי"ש באריכותלכולם שוחקות פנים ומראה
ויש להבין היאך יכולים באמת להיות בשמחה 

  בימים נוראים אלו.

  

הרה"ק הדבר ע"פ מאמרו הידוע של  ויבואר
בא , כפי שהורבי שלמה מקארלין זיע"א

 בשם עוד' ד) (ליקוטים קמו, בית אהרןבספה"ק 
 פאר מיא אז ,איז ר"יצה גרעסטער דער ,ק"רש

'. שהיצר הרע הגדול מלך בן איין איזמ' אז געסט
ביותר, הוא המשכיח מאיש ישראל שהוא בן 
מלך, ובענין זה עמל היצה"ר וכל גונדא דיליה 
בכל כוחו ונפשו, שישכח איש ישראל את מעלתו 
וגודל יוקר ערך נשמתו, שחוצבה מתחת כסא 
הכבוד במקום היקר והמעולה ביותר, שכל 
ישראל בני מלכים הם, ועל ידי כן יירד עשר 

ות אחורנית, עד שיתפלש ויתעפר בעפר מעל
ולכלוך החטאים, לפי שכאשר איש ישראל זוכר 
בכל עת ורגע שהוא בן מלך, הנה וודאי יזהר 
וישתמר מאד מן החטא, לפי שאין ראוי ואין נאה 
לבן מלך ללכלך עצמו בטינוף וזוהמא, וכאשר 
איש ישראל יודע ומרגיש אהבתו של מקום אליו, 

לכי המלכים, שמכל שהוא בנו של מלך מ

האומות והלשונות שבעולם, לא בחר אלא בו, 
וכל העולם כולו לא נברא אלא בגינו, כמו 

 וארץ שמים ברכיה מר רביא' , ד)לו"ר ויקר(שאמרו 
(בראשית א,  דכתיב ישראל בזכות אלא נבראו לא

 אלא ראשית ואין ,יםקאל ברא בראשית )א
' לה ישראל דשוק ), גב ירמיה( שנאמר ישראל
הנה הוא רוצה להוסיף  '.תבואתה ראשית

ולהשיב אהבה אליו ית"ש, ולזה עמל היצה"ר 
בכל כוחו ובכל טכסיסי המלחמות, שישכח איש 
ישראל את מעלתו הגדולה, ועי"ז יירד עד שאול 

  תחתית.

  

תלמידי על כן, עמלו בחצרות הקודש  ואשר
ושה, הבעש"ט הק' זיע"א, כל אחד בדרכו הקד

מידת השמחה הגדולה, שידע כל אחד  בעיקר על
ואחד מעלתו הגדולה, שהוא בן מלך, ומעשיו 
גורמים נחת רוח ומעלים ריח ניחוח כלפי מעלה 
בכל עידן ועידן, ובזה מקבלים כוח להתגבר כנגד 
היצר הרע, שעמל בכל כוחו להפיל את כל אחד 
ואחד ברשתו, וכגוי נדמה לו, וחייב משום צובע, 

, ואין ו כמי שאין בהם מאומהנשמצייר את מעשי
כל תועלת ותכלית, ועל כן דייקא בחודש  בהם

הרחמים והסליחות, נזהרו מאד בקרב מחנה 
החסידים שלא ליכנס לספק ספיקא של עצבות 

שהיצר לפי ומרה שחורה, שאחריתה מי ישורנו, 
וחרטה על  הרע מפתה את האדם לעסוק בהרהור 

ירות, עד כדי להפילו לעצבות ומרחטאיו הקשים, 
שהוא מביאו לייאוש גמור ממצבו, ומשכך הוא 
מתיר לעצמו לעבור על כל האיסורים שבתורה, 
ובאמת היצר הרע הוא השטן, יכול להניח לאדם 
לעסוק בתורה ובמצוות בחודש אלול מתוך 
מרירות ועצבות, ויסיר הימנו כל המכשולות 
והמניעות לכך, כי הוא יודע ומכיר את מהלכי 

ומשכיל ומבין שמתוך שיהיה האדם  חדרי הנפש,
בעצבות ומרה שחורה, סופו שיפול לייאוש, 
ומשעה שאדם נופל בייאוש, הרי הוא שבוי ביד 

ולזה דייקא היצה"ר לעשות כל מה שיחפוץ, 
בימים הללו התחזקו ביותר בענין עבודת 
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השמחה, שהיא התריס הגדול ביותר וההגנה 
שחטאו  , וח"ו שהעלימו עין ממהכנגד היצר הרע

ופשעו במשך כל השנה כולה, ובוודאי היו מלאי 
יראה ופחד כחרס הנשבר, אך עם כל זה עמלו 
ביותר על מצות התשובה עם מידת השמחה 
השלימה על גודל רוממות מעלת נשמת כל איש 
ישראל, ועסקו ביותר בענין 'עשה טוב', להרבות 
ולהיות מעלין בקודש מוסיף והולך באור התורה 

והמעיטו בעסק בענין החרטה והווידוי, והמצוות, 
  בחינת 'סור מרע'.

  

להזכיר לשון  זיע"א םצדיקיהמרגלא בפי  והיה
שאמרו דייקא גבי עבודת חודש  (ויקר"ר ל, ז)חז"ל 

 והלך למלך ליפס שחייבת למדינה משלתשרי '
 גדולי יצאו ,מילין עשרה בתוך לגבותה המלך

 מדמוסא שליש להם התיר ,וקלסוהו המדינה
 המדינה בינוני יצאו ,מילין חמשה בתוך ,שלהם

 שנכנס כיון ,שליש עוד להם התיר ,וקלסוהו
 וטף ונשים אנשים המדינה בני כל יצאו למדינה
 מה מלכא להון אמר ,הכל להם והתיר ,וקלסוהו

 ראש בערב כך ,חושבנא נחיל הכא מן אזל דאזל
 להם מתיר ה"והקב מתענין הדור גדולי השנה
 הכפורים יום ועד ה"ומר ,מעונותיהן שליש

 שליש להם מתיר ה"והקב מתענין היחידים
 אנשים מתענין כולן הכפורים וביום ,מעונותיהן

 מה לישראל להם אומר ה"והקב וטף ונשים
'. שלא חושבנא נחיל ולהלן הכא מן אזל דאזיל

להביט ולעסוק במה שהיה, אלא מכאן ואילך 
ועבודה בשמחה ובטוב חושבנא, לעסוק בתורה 

לבב, והיא ההגנה הגדולה ביותר כנגד עצת 
  היצר.

  

שכל איש ישראל צריך להתחזק  ובאמת
בענינים הללו, לידע גודל מעלת ערכו, ויוקד 
אהבת הבורא ברוך הוא לבניו בחיריו, עם בני 
ישראל, בני בכורי ישראל, ובזה יעורר לבו לזכור 

בענינים שהוא בן מלך, שאין ראוי לו להתעסק 

שפלים ומאוסים, בחטאים ועוונות, ויגביה לבו 
בעבודת ה' בתורה ובתפילה, ועל ידי זה יזכה 
להתגבר במלחמת היצר, שלא להיות נפתה 
אחריו ליפול לעצבות ומרה שחורה, עד ייאוש 

  ואיבוד השמחה והתקוה. 

   

 םצדיקיהמצינו מידה טובה מרובה אצל  ולכך
ר כל נפש איש ישראל , שחיבבו ביותזיע"א

בקירוב ואהבה וחיבה עצומים, לפי שבקשו 
להתדבק ולהדמות לבוראם, בחינת מה אני חנון 
אף אתה היה חנון, וע"כ הרבו מאד באהבת 
חינם, באהבת ישראל בלא שיעור ובלא מידה, 
ואפילו לפושעי ישראל הראו אהבה וחיבה 
עצומים, לפי שהאדם יראה לעינים וה' יראה 

צאו את נקודת מגן אברהם הבוערת ללבב, ומ
הפיחו רוח חיים בכל איש ישראל אליו ית"ש, ו

ו את לבם באהבה בגחלים העוממות, עד שקירב
   .זו לאביהם שבשמים

  

הזכרתי לימוד נורא העולה מדברי  וכבר
, שהביא בנו הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זיע"א

בספרו  הרה"ק רבי משה אליקים בריעה זיע"א
 לך תעשה ליםיגד'וזלה"ק  ,בפרשתן קהלת משה

, כב (דברים בה תכסה אשר כסותך כנפות ארבע על

 ה"זצלה ר"אאמו ק"הה כבוד לפני בא הנה ,יב)
 'כסותך כנפות ארבע על' לפניו ופירש בור איש

 בזה רשופי ,שלך סוס של קצוות ארבע על ל"ר
 אענה כיאנ וגם ,נפלא רמז ה"זצלה ר"אאמו ק"הה

וכו'. היינו שבא לפני הרה"ק מקאז'ניץ  'חלקי
יהודי בור ועם הארץ, שקרא בתורה כלשון אנשי 

וכאנשי בתי"ו רפויה,  ותך',סות כפ'כנ אשכנז
והבין כוונת הכתוב להטיל פולין בסמ"ך חרוקה, 

ציצית על ד' רגלי הסוס שלך, והרה"ק מקאז'ניץ 
זיע"א נטל את דברי אותו בור ועם הארץ, ועשאם 

רוש עמוק ורמז נפלא בדרך העבודה, עטרה לד
והוא דבר מופלא מאד היאך יעסוק בטעות 

אלא בנו  ,חמורה של בור ועם הארץ, ולא די בזה
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אחריו יוסיף לרמז עוד רמז בזה, והוא דבר פלא 
והפלא, ורק אותם צדיקים שזכו לידבק ולידמות 
לבוראם, מרגישים אהבה עצומה לכל איש 

אות שאמר אדם ישראל, ומייקרים כל תיבה ו
מישראל באופן היקר ביותר, עד שמוצאים רמזים 

  בדבריו לסודות נפלאים ועצומים.

  

זקני כ"ק שהמקום גורם, אתרא דמר  ומלמד
, שהיה ניכר וידוע לכל מרן אדמו"ר זיע"א

באהבתו העצומה והתבטלותו לכל אדם 
אשוח בזה מישראל, ואפילו הפשוט ביותר, ו
ר בעת עבמעשה אחד ששמעתי בשבוע ש

, פגשני אדם אחד ושח בפני אמריקאשהייתי ב
לשמח בשמחות שבצעירותו היה מתפרנס 

, בארץ הקודש נישואין בגראמען ודברי בדחנות
ופעם כשהיה בשמחת נישואין שהשיא בעל 
בעמיו גביר נכבד את בנו החתן, נזדמן לשם 
אדמו"ר זיע"א שהכיר את צד הכלה, והנה ניגש 
מהמחותן אבי החתן אל הבדחן, והורה לו כדרך 
עשיר יענה עזות, שיאמר לאדמו"ר זיע"א שינהג 
מנהגו לשמח חתן וכלה ע"י שיתהפך ויתגלגל ע"ג 

ב כל תוקף לומר דברי הארץ, הבדחן סיר
חציפות אלו לאדמו"ר זיע"א, שכבר היה בזקנותו 

, אבל המחותן מזקני צדיקי הדור כאחד ונתפרסם
הגביר הפציר בו, עד שבלית ברירה הוא שאל 
לאדמו"ר זיע"א בדרך כבוד על טעם מנהגו 
בהפיכת גופו לשמח חתן וכלה, הגבאי שהיה עם 

וצפתו הנוראה, אדמו"ר זיע"א נזף בו על העזתו וח
אמנם אדמו"ר זיע"א שתק ולא אמר מאומה, 
כעבור כמה רגעים נטל אדמו"ר זיע"א את אחד 
מילדי משפחת החתן, והרכיבו על כפתיו ורקד 
עמו זמן רב לשמח את החתן, ואחר שסיים 

חיפש  כשהיה באפיסת כוחות ותשות נוראה,
ו אם הוא סבור ותר אחר אותו הבדחן, ושאל אות

הילד על את ובתו במה שהרכיב שיצא ידי ח
כתפיו, לפי שהוא מסובל בייסורים נוראים ואין 
בכוחו לשמח כדרכו בגלגול ע"ג הארץ, ואמר לי 
אותו בדחן שבכל פעם שהוא נזכר במעשה נורא 

זה, הוא מתבייש ומתמלא כלימה על מעשיו, 
ומתפעל ממידת שפלותו הנוראה של אדמו"ר 

  אחד מישראל. זיע"א, היאך ביטל עצמו בפני כל

  

עובדא, שחתי מעשה שבדידי הוי  וכבר
כשהלך לשמחת  שנתלוויתי לאדמו"ר זיע"א

נישואין, ובבואו שם ניגש אליו החתן בכבודו 
הורה לאדמו"ר  חסד דעהובעצמו, ומתוך שהיה 

זיע"א שיתהפך עבורו ע"ג הארץ כדי לשמחו, 
בראותי זאת כעסתי מאד, ואמרתי להחתן שאף 

אינו ה למלך, מ"מ אפילו מלך ישראל שהוא דומ
ולא ורוש שמלך טיפש היה, צריך להיות כאחש

הנחתי לאדמו"ר זיע"א בשום פנים ואופן לעשות 
מן מה פגשני החתן הלזה, ואמר מבוקשו, כעבור ז

מאדמו"ר  לי אמנם בשעת שמחת הנישואין מנעת
בתוך דע לך שזיע"א להתגלגל ע"ג הארץ, אבל 

החדש בעיר  שבתי בביתייימי השבע ברכות, כש
בני ברק בקומה גבוהה, נשמעה נקישה בדלת 

עמד שם אדמו"ר זיע"א, ואמר  תיהבית, וכשפתח
עת שמחת הנישואין לא הניחוהו בשמאחר ו

לעשות רצונו להתגלגל ע"ג הארץ, הרי הוא 
מחוייב בדבר, ובא לפרוע עתה חובו, וברגע 
כמימרא היפך עצמו ע"ג הארץ לשמח את החתן 

  הזה.

  

באמת מידה זו של התבטלות ושפלות  והנה
בפני כל אחד מישראל, ואפילו בפני השוטים 
והמחוצפים, היא מידה גבוהה שלאו כל מוחא 
סביל דא, אבל עכ"פ צריך לקבל ממידות 

 לכל הפחותאדמו"ר זיע"א מידה משובחה זו, 
לחבב ולאהוב כל אחד מישראל באהבה רבה, 
מתוך ההכרה וההבנה בגודל ערך יוקר נשמתו 
הקדושה, שהוא בן מלך, כן גבי אחרים, וכן הוא 
גבי עצמו, שלא להניח ליצר הרע לפתותו 
ולהפילו בעצבות וייאוש, ולידע שנשמתו חוצבה 
ממקור העליון הקדוש והטהור, והוא מלא מצוות 
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מחה רבה ועצומה על גודל כרמון, ויתמלא בש
זכותו, וכאשר נתחזק בזה נזכה בעזה"י שיגזור 

  אכי"ר. ,דיננו לטובה, לשנה טובה ומתוקה

  

  בר מאמ

  

אלבושייהו יקירא, חביב עלי להזכיר  מילתא
בזה מימרא יקרה שכבר הזכרתיה כמה פעמים, 

הרה"ק הבית ישראל שזכיתי לשומעה מפי קודש 
פרשת  רבא בשבת קודש אבקידוש, זיע"א

שבפרשת פתח והקשה , בהעלותך תשל"ה
או מלחמה בארצכם ווכי תב' ט), י(ב בהעלותך כתי
צרות ותם בחצורר אתכם והרעועל הצר הצ

'. מאויביכםיכם ונושעתם קאל ה'ונזכרתם לפני 
כי ' י) ,כא( והנה בפרשתן פרשת כי תצא כתיב

בידך  ךוקיאל ה'ביך ונתנו ויתצא למלחמה על א
'. ויש להבין למה בפרשת בהעלותך ושבית שביו

צריך לעמול ולהתייגע והרעותם בחצוצרות 
ונזכרתם ונושעתם, ובקושי גדול יכולים לנצח 
המלחמה, ואילו בפרשת כי תצא רק משיצאו 

  למלחמה כבר ונתנו ה"א בידך ושבית שביו.

  

שכאשר  )הרה"ק האלוקי מקאצק זיע"א(בשם  ותירץ
צוא חילוק גדול מתבוננים בכתובים, אפשר למ

בין פרשת בהעלותך לפרשת כי תצא, בפרשת 
, על אויביך' כי תצא למלחמהכי תצא כתיב '

יוצאים עם בני ישראל ממקומם ובאים אל ש
האויב, ואז ונתנו ה"א בידך,  בארץהמלחמה 

וכי תבואו מלחמה ' כתיבאבל בפרשת בהעלותך 
ארץ  ך', שהאויב כבר נמצא בתובארצכם

  'והרעותם  ,מרובים רחמי שמים , ואז צריךישראל

  

  

  

 בחצוצרות ונזכרתם ונושעתם'. והוסיף ואמר
שראו זאת כאן בארץ ישראל, שבמלחמה הרבי 

ו במלחמה פתח היהודיםכאשר  בשנת תשכ"ז
בארץ האויבים הישמעאלים, היה נצחון גדול, 
אבל במלחמה שאחרי כן בשנת תשל"ד שפרצה 

ממצרים ביום הכיפורים, הגיעו הישמעאלים 
לתוך ארץ הקודש, ואז היו צריכים לרחמים 

  מרובים, והרבה נהרגו במלחמה הי"ד.

  

סיים דברים הללו, נפנה אלי, קרא  כאשר
ביי מלחמת היצר איז אויך דאס בשמי ואמר לי '

'. שכן הוא הדבר גם במלחמת היצר, אייגנע
כאשר נלחמים עוד קודם שהיצר הרע נכנס וכבש 

חינת לעולם ירגיז אדם לו שטחים בלב האדם, ב
יצר טוב על יצר הרע, הנה יותר בניקל לנצחו, 
אבל כאשר היצר קנה שביתה בתוככי הלבבות, 
וחייב אדם לומר בלשון רבו, ווען דער אויב האט 
שוין אריין געריקט א פיסע'ל ביי דיר'. אזי המצב 
קשה יותר, וצריך להרבות בתפילות ותחנונים, 

עותם ונזכרתם ולעשות מלחמה כבידה, והר
  ונושעתם.

  

ימים הללו הלוא הם ממש בחינת  והנה
'והרעותם ונזכרתם', ימי חודש אלול שתוקעין 
בשופר לעורר הלבבות ליום הדין הגדול והנורא, 
יום אגוחי קרבא, וצריך להתעורר ולהתחזק אל 
המלחמה הכבדה, מלחמת היצר, ואפילו מי 
   שכבר תקע היצר הרע יתד, וקנה שביתה בלבו,

להתעורר ולהשכים להרגו,  זה  בחודש  יכול 
כאשר נתחזק בזה, נזכה  ,ור השם יתברך שמזובע

 ,בכל לבבנו ונפשנו לשוב ולהתקרב אליו ית"ש
  אכי"ר.
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