
מתורתו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

חג השבועות

זהירות מדברים בטלים בליל שבועות

Łֵàְם מõִרי נר"ו, ָצִריְך ִלåֵָהר ְמאֹד ַאַחר ַהäñôִן Łֶָעłָה êַàְַיָלה, êŁֶֹא 
ַיְפִסיק äŁàְם łִיָחה àְֵטָלה ַעד ַאַחר Łֶָאַמר àְמäָסף ְקֻדַ⁄ת éֶֶתר, éִי ָאז 

ה êַàְַיָלה, ַעל éֵן ִיåֵָהר ְמאֹד ְלַטֵהר ִק⁄äֵטי ַהêָéַה Łֶָעłָ  עõִלין éָל
  ַמֲחŁְַבõô ַעל éָל ïִָנים ַעד éֶֶתר ֶזה:

 [סידור הר"ר שבתי ז"ל]



| Łבäעõת עד סיון Łחד ŁראëŁ הçמים החçיםרõממäת הfiמחהאõר áדל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
לסיני יłראל äאàŁ õçàם העõלמõת äלכל üרàית יłראל•א לõàרא עבõדת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

יõם õתõלא ה⁄çכים הõôרה àפסäקי לקרõת אדם éל üצרי Łבäעõת עד סיון ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָמר"ח
זה àיõם ëŁתêáה הñד⁄ה üיŁלהמ âוד•אéדי הçמיםלב äסגêת רõממäת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

Łבäעõת עד סיון •במר"ח ִַָָ

| הõôרה לקàלת החçיםהכנה ה'אõר נתרðה àŁאמצעäתם הכנה עניני ג' ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הñדŁõה הõôרה ליłראל לוילהנחיל קד⁄ת • àכלב õŁמע זõכה האדם אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

לזה רõàת àהכנõת õעצמ להכין üוצרי 'אנכי' קõל ה⁄בäעõת ôפארתחג • ג ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
לŁìמה,Łלמה הäáף וŁעäàד Łנפ מסירäת ע"י הõôרה לקàלת עצמם äהכינ בנ"י ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עõלם לדõרõת זה éח äיכŁבהוהמõלט ãבŁח • ע"יג הõôרה אל לגŁת üרâה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לגמרי ונמס õעצמ אמתëŁבæל łפת • יõרדד Łבäעõת õñŁדם הçמים àב' ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לרצõן õעצמ ëŁאíף ע"י הäáף äàéס \ יłראל לבני מיחדת קד⁄ה Łנה àְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻכל
להשי"ת צâיקאחד łפתי • נחäץד \ ואחäâת הזéâכäת ידי על לõôרה הכנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

äïéר יõם àערב õמé Łבäעõת àערב õחבר יłראללפçס אמäנת • לõôרהה הכנה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
üרàית לõàרא להתקרב ויכõל מאבõתיו Łõקד Łהäא õעצמ çŁחåק •הע"י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

Łמחד Łנה àכל הõôרה עינים|קàלת àכלמאõר הõôרה מקàלים üהאי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
נôנה éŁבר אחר עיניםŁבäעõת מאõר • נתקןו הâðיקים Łל הõôרה àקàלת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הרŁעים äמעłי הéלים מ⁄בירת äאàŁ מהñלקäלים הëאירהעõלם אõר • ו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ודõר õâר àכל üלõוה õëŁסיף - וחזק' üלõז 'ה• ְְְְִֵֵֵֶָָ

• אחד àלב אחד ŁאיéםõלŁ àאחäâתאהבת הâðיק אצל ëŁéתאíפים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
סיני הר מעמד àחינת הäא אמתהáמäר אמרי • Łàבäעõתז יłראל àני התאíפäת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

õôרה מôן Łàעת Łהיה éפי הõôרה לקàלת הכנה •חהיא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

Łבäעõת ליל הñדŁõ|עבõדת וחבäרתõשל"ה יõסף הàית מëרן õìרא מעłה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
Łבäעõת âודàליל לב • להŁליüח והעת אלהים קרבת õáרם הåמן Łבäעõת àליל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

õוá אחרי העõלם עיןהבלי àת • ענוהי יקנה Łבäעõת àליל התנ"ך לäëד ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה⁄כינה והŁראת לדבקäת יבõא äמåה õŁנפàאירëה אõר • האדםי קàלת éפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

üŁמà מארעõתיו מתנהגים ידיהם ועל õôàרה צרäפים נקàעים üé Łבäעõת àְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹליל
äñïדה⁄נה üרâ • הñדŁõיýי לפני נחŁב ספר éל Łל והõíף ההתחלה àלäëד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הéל למד äêאé הäא üäרàחי Łאי àן • והåהירäתיא זה àלילה הäëêד מעלת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
להתנמנם ולא חêין łיחת לäłח •יאלא ְְְְִִִֵַַַָֹֹֻ

Łבäעõת הלכõת|ליל הרעלäñטי äמכניעין Łדñה לõŁן Łלמäת הäא Łàבäעõת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
עפ"ז Łבäעõת מנהגי äבאäר לõŁן, Łבעים צâיקŁל ïרי • מõצאםיב ענין àאäר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

Łבäעõת àליל נעõרין להיõת למנהג טעמים - •יŁנים צâיקיג נעõריםłפתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ליõŁן יäכל לא ויראה äŁôקה ëŁרב äהינ Łבäעõת •טוàליל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

הõçם הõôרה|מעלת éחõתאõר éל áם õà äכלäלים הנו"ן Łער מתêáה Łàבäעõת ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹ
הíפירה ימי הõôרהמ"ט äכבõד מגדים נעם • éŁלטו יõם - הäéàרים äביõם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

נזéה העמר àספירת הäáף והארת üäéז ידי על \ õיד על àאה והחŁיבäת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻהáדêה
Łàבäעõת הõôרה הארת Łלמהלקàל ôפארת • חגטז àיõם הõôרה àקàלת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מצוõת התרי"ג éל לŁלמäת מáיע אמתה⁄בäעõת łפת • ŁרŁיז הäא זה יõם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
õôàרה õאחיזת éפי מקàל אחד וכל ליłראל, äנôìŁ הôëנõת •יזéל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה⁄בäעõת àחג הfiמחה סõפר|áדל êŁכלחתם üé על Łàבäעõת הfiמחה áדל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה üרâ על Łבäעõת מנהגי éל מבאר \ לפחäתים אף õôàרה חלק Łי •יהäדי יז ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אהרן éדיàית éביכõל õעצמ üהנמי הäא üäרà ŁõדñהŁ Łàבäעõת הfiמחה áדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
חõàŁנõת àלי הçמים àסגêת לłמח Łי \ הõôרה äלנ אמתלתת אמרי • áדליט ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

הðëבים àכל ãà õעצמ להחזיק יכõל יהäדי éל אŁר õôרה àמôן •יטהfiמחה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה⁄בäעõת חג àיõם עבõדה ïנחס|עניני Łפאמרי להיõת üצרי לŁàבäעõת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
הõôרה לקàל יכõל זה ידי ועל לוירäח קדä⁄ת • הíפירהכ àימי äנŁñà⁄ מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

üרàית ה' לעבõדת Łàבäעõת מעלים äאנ ,äעצמנ üלמהלצרŁ ôפארת • כ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
יõם õתõא éח את õדäëלà Łעõרר - äŁàקא' איéא יõסף ëéה יõמא האי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'אלמלא

õôרה מôן מגדיםŁל נעם • הäאכא היו"ט עñר - ýאלקי לה' Łבäעõת חג ְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הõâר צâיקי Łל õôרה חŁäâי על äהינ האילן, ïרõת על Łàבäעõת \ כאàרäחנäçת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יõאל âברי Łל• הõôרה קריאת Łàעת להŁלים יכõל חזקה äŁôקה ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
זה ïי על הôנחäמא âברי àאäר \ õôרה למôן àהכנה ⁄חíר מה •כבŁבäעõת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

עצרת החג קריאת לוי|טעם עצרתקד⁄ת Łם לקריאת טעמים •ג' כג ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
יצחק עלõôלדõת äבאõת הìפזרõת הŁìמõת ëŁתאíפים אספה מõŁêן עצרת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

•כדäñôנם ִָ

לכם נמי àâעינן מõדים לוי|הéל יłמחקד⁄ת הäáף áŁם éדי לכם נמי àעינן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
הõôרה סõפרàקàלת חתם • àסעäדתכה âוקא üלëה את המכàדים לfiרים מŁל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

אכילה üõôמ âוקא õתõא äמהêלים מàŁחים äאנ וכן ,Łäâח õל çŁהא éדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָענçים
הçין ŁלמהäמôŁה ôפארת • לעצרכה ëàה çŁהיה éדי - לכם נמי àעינן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

הõôרה äלנàק זה Łעבäר יłfiכרהôאוה, àני • שע"יכה מ⁄äם לכם נמי àעינן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הåה מהעõלם להנõת רäŁת äלנàק הõôרה חõתםקàלת äôïחי • דיäקיםכו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

צâיקïàסäקים łפתי • לłמחתכז יפריע לא ⁄הäáף éדי - לכם נëי àעינן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
Łפìה• צâיקכח הנאõתïרי áם להכניס ויכõלים הסט"א äæàל Łי Łàבäעõת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

àהñד⁄ה צâיקהäáף łפתי • הâבŁכח õמé האדם מõâת éל מתñנת הõôרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
Łלדב õכõתàŁ מה üïלהמה• ְְְִֵֶַַַַ

àעõלמõת למŁל éח יłראל äלàק הõôרה לוי|àקàלת הõôרהקד⁄ת àקàלת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
הâðיקים áזרõת מקçם הäא üäרà ŁõדñהŁ ליłראל הéח לוינôן קד⁄ת • ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ

העõלמõת éŁל יłראל, Łל העליõנה הëעלה על רõמזים חמץ Łל הêחם ôŁְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָי
àהם עיןôלäיים àת • הõôרהל àŁקàלת מרëז החמץ מן הàאים הêחם ôŁי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

העõלמõת àכל לפעל הéח יłראל àידי •נמסר לוילא הëגןקד⁄ת קŁית י⁄äב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
סיון àו' äרתנõô מôן זמן אõמרים üאי •לאאברהם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

רäת ïנחס|מגêת מגêתאמרי קõראים ולכן הŁìמõת לכל עלçה Łי Łàבäעõת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
àŁכתב õôרה äליחד לחàר רõצים \ 'õנחלת על הëת Łם 'להקים ãà éŁתäב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָרäת

ïה àŁעל לויותõרה קד⁄ת • מהõôרהלג éי מŁיח לידת Łם ëŁזéר רäת קõרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
äìŁכל הŁëיח לימõת מצïים äמëילא üרàית õדתõעבà הôענäג áדל יõדעים äְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאנ

Łàלמäת õאברםלעבד àרית • וàłôעלג וôאכל ãà ìŁאמר לפי רäת קõרין ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
סõף אין Łהיא הõôרה על הרõמז חןוôתר äŁôאõת • תר"ולד על רõמז רו"ת ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
õôרה àמôן ליłראל äספõìŁ וŁמŁמצוõת מאõר • äלנעמילד הïסäק àאäר ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לתäŁבה יłראל àני לõàת הëמŁיכים הâðיקים על וגו' ãŁלאי אõרמõדע • לה ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ג"כõôרה השי"ת מáŁיח Łהâðיק àמקõם éי הfiדה על áŁôיח Łרäת רצה àעז ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מáŁיח אלימלéüביכõל נעם • יקצרäן'לו אŁר fiàדה üעיני' הïסäק לוàאäר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
íïים éתנת רäת• מגêת יõסףàאäר יעקב õôלדõת • נעמילו Łé⁄מעה ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מלמעלה àרכה ïŁçŁע הבינה õôרה למæה àŁתïŁëŁיעים Łל õרäâס • לח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
לרäת נעמי àדברי הרמäזים àŁת äבגדי הæבילה •ענין •לט החג אחר הçמים ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

לוי מôןקד⁄ת היה õà éי הõëעדõת מ⁄אר Łõקד יõתר Łבäעõת Łל חג äאסר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
àמעłה חיõôרה Łאי àן • Łôלäמין,מ ימי àז' ôחנäן לõמר êŁא הëנהג Łàבח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ימים àאõתם קרàנõת מקריבים יłראל רב äהיŁ הàית לזמן זכר •Łהäא מא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הåכäת נłאספר àפרŁת ולכן õôàרה והארה וחקירה âריŁה éח נôן Łàבäעõת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

äבåהר Łדרëà áדõלה אריכäת Łי Łבäעõת אחר •מאŁהäא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

החסידות .סיפורי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מב.

דהילולא רàייומא הרה"ק הçמים Łבעת טõבאõר Łם àעל יłראל ְְִִִִֵֵַַַַַָָ
.זי"ע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מט.

הדורות גאוני אוצרות
הח çים הõôרהאõר  את ליłראל לתת החŁק •עצם יłראלנז הõôרהחמâת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

êàילה äנŁיŁ éיון הâין àמâת ליłראל àרüנôנה זרע • קŁâנז õôרה àמôן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אחרת àאëה להחליפן êŁא ליłראל éביכõל õעצמ את זהבהקב"ה לõŁן • נח ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לôן éדי áלõçת Łל Łני יו"ט Łהäא õôעâמ מŁה Łהõסיף õçàם נôנה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהõôרה
ïה àŁעל לõôרה הëקנההסéמה • קד⁄תנט àעבäר היתה סיני הר קד⁄ת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

הõôרה וקàלת מŁהיłראל Łל ידיו • Łïטäתס éי 'äרתנõô מôן 'זמן אõמרים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ôìŁנה קדם קçמäה וגם לëלאכים, ולא ליłראל çŁכת טõבהõôרה Łרõâ • סא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

äמצחצחת טהõרה יłראל ויכõלהנŁמת הõôרה לבין ãינà מפריד הäáף אין éראäי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
הëלאכים מן יõתר הõôרה ïרŁäי רõàא Ł⁄ים סõפרלסàל חתם âרõŁת • סא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

äêאé õעצמ ועłה éנגâם נתחéם äנàר äמŁה õôרה àסתרי äאìנתק ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהëלאכים
החיצõנäçת את רק לקàל יעקבàא קהêת • äłł'סג 'עליõנים הïיט •àאäר סג ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

מהרי"א áםâברי לזõéת äìŁכל éדי הõôרה ע"י יצה"ר על טõב יצר הרáזת ôחêת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ה⁄כינה יצחקלהŁראת עקדת • ה⁄בäעõתסה Łחג õôàרה הזéר êŁא טעם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
õôרה מôן יõם מהרŁ"אהäא • לíפירהסו חמ⁄ים àיõם ה⁄בäעõת חג נקàע ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָ

äבזמן àמעלה לחכמה קõדמת חטא çŁראת äŁעיàלהõרõת אàן ר"י âרõŁת • סו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
השי"ת מלכäת ôŁהיה העתיד Łם על נקàע הõçם ועñר מלכäת, מõŁêן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ'עצרת'

טõבŁàלמäת הâעת עץ • לתתסז הענçים את לëłח הäא ה⁄בäעõת àחג העñר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
רחבה àיד יעקבלהם õôלעת • רäחנäçתסז על העõלם נõâן õôרה מôן •àיõם סח ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

חçים זהõôרת àיõם הëלאכים קטרäג למנע éדי לחלב łàר àין àהרחקה זהירäת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ליłראל הõôרה נתינת הרגלעל łמחת • נחמהסח õôרה מôן àזמן רäת קריאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
õדäëל àתחêת מŁהלמצטער מæה • העתידהסח áàאêה האמäנה סטחäåק ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

סõפר חתן •õחבר עם אדם חסד áמילäת וחäçב מעלת על •סטלעõרר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

רבותינו .מעשי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ע .

| ויהלום השבועספיר לפרשת חסידות .הארה . . . . . . . . . . . . . . . . . . עג .



החסידות פניני  שבועות|אוצר 

א 

ׁשבּועֹותהחג ַַָ

ה �רכה  ְֵַַָָהיכל
זיע"א  מ
אמארנא  יחיאל יה�דה יצחק ְְְְִִִִֵַַָָָָר �י

וה�רקים ה��ל�ת ל�מע זכ� ותלמידיו ט�ב �ם ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹה�על
ית�ר$ ה%ם מ&י אלקי)' ה' 'אנכי ְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואמירת

àìå''יט)יסף ה לעֹולם',(דברים וקּים חזק 'קֹולֹו [-ׁשּכתב] ז"ל רׁש"י עּין ÀÙְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם, ׁשּקּים ה' קֹול לׁשמע יזּכה עצמֹו ׁשּמקּדׁש ׁשּמי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמבאר
ּכּידּוע הּתלמידים, עם טֹוב ׁשם ּבעל האר"י הּקדֹוׁש מרן ׁשּזכה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכמֹו
אנכי ּבאמירֹות חזק ׁשֹופר וקֹול והּברקים הּקלת לׁשמע ׁשּזכּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּומפרסם
ּכפי הּמדרגה זה לֹו היה ז"ל רׁש"י וכן עּלאין, סתימין הרזין ּכל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָעם

חלציו יֹוצאי ּכל וכן ּופרּוׁשֹו, מּדבריו יסף]הּנראה לא ד"ה יט ה :[דברים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
Bîkהּבעל האר"י זֹורח אֹור נפׁשנּו חּיּות רּבנּו הּקדֹוׁש מרן על ׁשהעידּו Àְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

מלהטת היה הּקדֹוׁשים, הּתלמידים עם ּתֹורה לֹומד ּכׁשהיה טֹוב, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשם
והּברקים הּקֹולֹות ׁשֹומעין והיּו הּׁשרת, מלאכי ּומתקּבצין סביבֹותיהם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאׁש
הרּבה. ּומפרסם ידּוע וזה ,יתּבר הּׁשם מּפי אלהי ה' אנכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻואמירֹות

באמר] ד"ה י ד :[שם

Łבäעõת עד סיון Łחד ŁראëŁ הçמים ְִִֵֶֶַַָָָֹֹרõממäת

הח,ים ִַַא�ר
זיע"א עטר �ן ח�ים ִֵֶַַַַר�נ�

�לכל ית�ר$ ל��רא ה-מחה ְְְִִֵֶַַַָָָֹ.דל
לסיני י/ראל ��א� �,�ם ְְִִֵֶַַָָָָהע�למ�ת

eòñiå''ב)מרפידים יט אחר(שמות למה קׁשה . ÇÄÀְִִֵֵֶַָָָ
להקּדים לֹו היה זה ּפסּוק ּכי ְְְִִֶַַָָָָֻהּמקּדם,

ׁשאמר ׁשּלפניו ּפסּוק א)קֹודם פס' 'ּבאּו(שם ְֶֶֶַָָָָָ
אֹומרם ּדר על ׁשהּוא ואּולי סיני', ְְְִִֶֶֶַַַָָמדּבר

קה:) להקּדים(סנהדרין הּׁשּורה מקלקלת ְְְְֲִֶֶַַַַָָאהבה
הּמקּוה יֹום זה הּוא ּכי ׁשּלהיֹות ְְְִִֶֶֶַַָֻֻהמאחר,
ולּתחּתֹונים לעליֹונים לעֹולם לּתֹורה ְְְִִֵֶַַַַָָָָלּבֹורא
מתי ּומצּפים יֹוׁשבים והם הּבריאה, ְְְְִִִִֵַַַָָּומּיֹום
ּכׁשהּגיעּו לזה סיני, מדּבר יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיבאּו
ותכף הּדבר סדר לסּפר ּכח עצרּו לא ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמה
וגו', ּבאּו' הּזה 'ּבּיֹום ּבאֹומרֹו ההֹודעה ְְְֶַַַָָָָָקדמה
וׂשמחּו וחׁשּוק, לחֹוׁשק ונחׁשק חׁשּוק ְְְְְְִִֵֶַָָָָהּגיע
הּבריאה ּתכלית הּוא זה ּכי וארץ, ְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשמים

ּפרטן להֹודיע הּכתּוב חזר ּכ ואחר ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָותקותּה,
ּדברים יתרו]ׁשל :[פרשת ְִֶָ

י/ראל ְֲִֵַָעב�דת
זיע"א מ
�ז'ניץ י ראל ְְִִִִֵַָר�י

אדם 0ל צרי$ �ב�ע�ת עד סיון ִִַָָָָָָמר"ח
לא�ת� ה%,כים ה�3רה �פס�קי ְְְִִִֵַַַָָלקר�ת
�5ת.4ה ה�ד%ה להמ�י$ 0די ְְְְְִִֵֶַַַָָֻי�ם

זה ְֶ�י�ם

íBia סיניה מדּבר ּבאּו א)ּזה יט ּוּפרׁש(שמות . Çְִִֵֵֶַַָָ
הּזה ּבּיֹום לכּתב צרי היה לא ְִִִֶַַַָָָֹֹרׁש"י
ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאּלא
ּכי קדׁשֹו, ּבדברי לרמז נראה נתנם. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹהּיֹום
נתּגּלה עֹולם ימי ּכל וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָּבאמת
ּבימי ּכגֹון ההם, ּבּימים ׁשהיה ההּוא ְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר
נפׁשֹות יׁש ׁשנה ּבכל ּגם מּמצרים, ׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּפסח
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הּזה ּבחדׁש וגם מּמצרים, ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמּיׂשראל
ּכן ּגם נתּגּלה סיני הר לפני ׁשּקרבּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיון
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש עצמם את לקרב ְְְְֵֶֶַַָָָָׁשּיּוכלּו
סיני, הר לפני עצמן ּולקרב הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּולקּבל
ּכמֹו רע, ּדבר לכל ׁשּיׂשנא ׂשנאה מּלׁשֹון ְְְְְִִִִֶַַָָָָָסיני

חז"ל פט.)ׁשאמרּו ׂשנאה(שבת ירדה ׁשּבֹו סיני ְְְֲִִֶֶַַָָָָ
למעׂשה לֹומר רצה ּומּזלֹות, ּכֹוכבים ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹלעבדי

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ְִֵַָָעֹובדי

äæìåסיון חדׁש ראׁש ּכׁשּבא אדם ּכל צרי ÀÈÆְִִֶֶָָָָָָֹֹ
עסק ּבאֹותֹו לקרֹות הּׁשבּועֹות חג ְְִֵֶַַַָעד
ּביֹום ׁשּנתּגּלה הּקדּׁשה זה לֹו ּולהמׁשי ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻהּתֹורה
ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָזה.
ׁשּבאמת ּדהינּו נתנם, הּיֹום ּכאּלּו עלי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים
מדּבר ּבאּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעּתֹו ּדבר ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָנתּגּלה
הּזה ּכּמדּבר עצמם ׁשעׂשאּו לֹומר רצה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָסיני,
הם ּגם טֹוב. ּדבר ׁשּום ּבֹו ואין ריק ְֵֵֵֶַָָׁשהּוא
ּבעבֹודת התחילּו ׁשּלא ּכּמדּבר עצמם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹחׁשבּו

ּכלל: לשבועות]ה' ישראל [עבודת ְָ

7וד ִֵָלב
זיע"א אז�לאי "וד י�סף ח�ים ֲִִִֵַַַָר�י

�סג4 עדר�ממ�ת סיון מר"ח ה,מים ת ְְִִַַַָָֻ
�ב�ע�תָ

ìkנחּו אׁשר ימים מֹועד ּבא ּכי ּדנא קבל Èְֲִִֵֶָָָָָָ
ּבּמעלה הּגדֹול ההר לפני היהּודים ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבהם
ההר נׁשּברה רּוח לכל ּכמּדתֹו מזער ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹהלא
והיינּו יׁשבנּו ׁשם זה סיני הר אלהים ְְֱִִִֶַַַָָָָָֹחמד
ועל אחד, ּכאיׁש יׂשראל ׁשם וּיחן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלאחדים
הּתֹורה. לקּבל וזכינּו זהמתנּו ּפסקה זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻידי
הם קדׁש הּללּו הּימים והלאה, הּוא ְִִֵֶַַָָָָָֹּומן
ּדלעיל, ּבפרקין ׁשּכתבנּו ּכמֹו לּטהר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּומסּגלים
ואחּדּות ענוה לקנֹות טֹובים ימים זאת ּגם ְְְְֲִִִַַַָָָֹואף
ּבּמעמד ראׁשֹונים לימים היה ּכאׁשר יׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָעם
להבין ּגם ואף סיני הר לפני והּנֹורא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֻהּמפלא

ּבּתֹורה. ְְִַַָּולהׂשּכיל

úàæåהּמכּתם ּבעל רּבנּו מקמיא לחד מצאנּו ÀÙְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
ׁשּבימי ספק אין ּכי מר אמר ִִֵֵֵֶַַַָָז"ל

נפלאים וענינים סֹודֹות להם נמסרּו ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּפריׁשה
ׁשאמרּו וזהּו סגּלה, ליחידי מאד מֹועילים ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֻׁשהיּו

פסח) של ולא(הגדה סיני הר לפני קרבנּו ְְְִִִֵֵַָָֹאּלּו
ז"ל, ּדבריו ּתרף זהּו ּדּינּו, הּתֹורה את לנּו ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנתן
נּצב האּלּו ּבּימים האדם יתעֹורר אם ּכן ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָואם
ּובאחּדּות ּבענוה קּימא ׁשל קׁשר הקושרי"ם ְְֲֶֶֶַַַַָָָָעל
אין מדרגתֹו, לפני הּתֹורה להבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוהׁשּתּדלּות
יֹותר סגּלה לֹו יעׂשה ליּה קּימא ּדׁשעּתא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֻספק

ימים. מּׁשאר לא)ויֹותר פרק דוד (לב ְְִִֵָָ

הõôרה לקàלת ְֲַַַָָָָהכנה

הח,ים ִַַא�ר
זיע"אר�י עטר �ן ח�ים ִִֶַַַַ

��א הכנה עניני ה'ג' נתר9ה מצע�תם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ
ה�ד��ה ה�3רה לי/ראל ְְְְְִִֵַַַָָָלהנחיל

ãBòמדּבר 'וּיבאּו אֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ְְְְִִִֶַַָָֹירצה
ב)סיני' יט ּבּכתּוב(שמות אמר ּכבר והלא ְֲִַַַַָָָֹ

א)ׁשּלפניו צרי(פס' עֹוד סיני'. מדּבר 'ּבאּו ְְִִִֶַָָָָָ
הלא ּבּמדּבר' 'וּיחנּו לֹומר הצר למה ְְֲֲִַַַַַַַָָָָֹֻלדעת
אכן חנּו. ּביאתם ּבמקֹום ּכי הּדבר הּוא ְִִֵַָָָָָָָָמּובן
עּקרי הם ענינים ג' להקּדים הּוא הּכתּוב ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכּונת
נתרּצה ׁשּבאמצעּותם הּתֹורה לקּבלת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָההכנה
הּנעימה: ּתֹורתנּו היא ׁשּדי נחלת להנחילם ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָה'

'àä,הּתֹורה ּבעסק והתעּצמּות התּגּברּות הּוא Èְְְְְְִִֵֶַַַָ
הּׂשגתּה, הּמפסיד עׂשב הּוא העצלּות ְְִִֵֶַַַַָָָָּכי
לתֹורה ה' ׁשּיזּכירּנה מקֹום ּכל ּכי ּתמצא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָולזה
ׁשּימית ּגדר עד ואמץ חזק לׁשֹון לֹומר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹידקּדק

ּדכתיב עליה יד)עצמֹו יט הּתֹורה(במדבר זאת ְְִִֶַַָָָֹ
ז"ל ודרׁשּו וגו' ימּות ּכי פג:)אדם וכו',(שבת ְְִַָָָָ

לֹומר ּבהזּכרתה ידקּדקּו ז"ל רּבֹותינּו כן ְְְְְְֵֵַַַַַָָָּכמֹו
ּכמהּו, ורּבים הּתֹורה הׁשּתּדלּות הּתֹורה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹעסק
ׁשחּברּתי ה' חפץ ּבספרי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַועּין
ּבמאמר ּבקטנּותי הש"ס מּמּסכּתֹות קצת ְְְְְֲִִֶַַַַַָעל

ז"ל פח:)רּבֹותינּו ותראה(שם כו' ּבּה לּמימינים ְְְִִִֵֶַַַַָ
ּגדֹול, ּבהתעּצמּות אּלא ההּׂשגה ּתּׂשג לא ְְְִִֶַַַַָָָָֹֻּכי
לא מרפידים, וּיסעּו הּכתּוב אמר זּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכנגד
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היה ּכן ׁשאם נסעּו ׁשּמּמּנּו מקֹום להֹודיע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבא
לֹומר נתּכּון אּלא ּתחנֹותם, קֹודם להקּדימֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלֹו
ׁשּדרׁשּו ׁשּמצינּו ּכמֹו ידים רפיֹון מּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּנסעּו

ז"ל רּבֹותינּו ק.)ּכן ח)ּבּפסּוק(סנהדרין יז (שמות ֵֵַַַָ
ידים ּברפיֹון - ּברפידים' יׂשראל עם ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָ'וּיּלחם
והכינּו זּו מּבחינה נסעּו עּתה והן ּכאן. ְְְְִִִֵֵַַָָָָעד
והּוא ה', ּבנעם מּׂשא עבֹודת לעבֹוד ְְְֲֲַַַַַָָֹעצמם

סיני': מדּבר 'וּיבאּו ְְִִַַַָֹאֹומרֹו

ïéðòåּדברי אין ּכי והענוה הּׁשפלּות הּוא ב' ÀÄÀÈְְְֲִִִֵֵַָָָ
עצמֹו ׁשּמׁשּפיל ּבמי אּלא מתקּימין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָּתֹורה
'וּיחנּו אמר זה ּוכנגד ּכמדּבר, עצמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּומׂשים
ּכּמדּבר וענוה ׁשפלּות לׁשֹון ּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבּמדּבר'

עליו: ּדֹורכים ְִֶַָָֹׁשהּכל

ïéðòåּבהתחּברּות חכמים יעּוד ּבחינת הּוא ג' ÀÄÀÈְְְְֲִִִִַַָ
ּבבד ּבד ׁשּיהיּו לא ותמים ׁשלם ְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבלב

הּכתּוב אמר נ)ׁשעליהם הּבּדים(ירמיה אל חרב ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
סג.) לזה(ברכות זה ויחּדדּו יחד יתועדּו אּלא ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשם 'וּיחן אמר זה ּוכנגד לזה, זה ּפנים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָויסּבירּו
אחד, ּכאיׁש יחד ּכּלן ׁשּנעׂשּו יחיד לׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל'

הּתֹורה לקּבלת ראּוים הם עּתה יט]והן :[שמות ְְְִֵֵַַַַָָָ

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�ר"יט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

ה%ב�ע�ת חג �כל ��מע ז�כה האדם ְִֵֶַַַָָָָָאם
�הכנ�ת עצמ� להכין וצרי$ 'אנכי' ְְְֲִִִַַָָָָֹק�ל

לזה ֶַָר��ת

äpäּבּמדרׁש כ)ּכתיב רבתי ּכׁשעלה(פסיקתא ÄÅְְְִִֶַָָָ
אחד לרקיע ּבא לּמרֹום רּבנּו ְִֵֶֶַַַָָָָֹמׁשה
וכּמה מלאכים, רבבֹות אלפים ּכּמה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָוראה
ּוביראה ּבאימה ׁשעֹומדים קדׁש ׂשרפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכּתֹות
ופחד אימה עליו ונפל ּובטהרה, ְְְֳִֵַַַָָָָָָָָֻּבקדּׁשה
אׁשר לדּבר, הֹול הּוא מי עם ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֶַָָָּורעדה
עֹומדים הּקדׁש וחּיֹות ּוׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכל
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפרׂש עד ּגדֹולה, ּביראה ְְְְִֶַַַָָָָָָָלפניו
מצינּו והּנה עליו. יתּבר ׁשכינתֹו מּזיו ְְְִִִִִִֵַָָָָָהּוא
עּמהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּדּבר ּבעת ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּנביאים
ׁשּנתּבּטלּו עד ּכ ּכל ויראה ּבאימה עֹומדים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהיּו

מּמציאּותם ה"ב)ּכמעט פ"ז התורה יסודי ,(רמב"ם ְְִִִַָ
ּבּפסּוק ּפרׁש ז"ל רׁש"י א)ּכי א וּיקרא(ויקרא ְִִִֵֵַַַַָָ

קֹול ׁשהּוא מּפני יכֹול וגו', מֹועד מאהל ְִֵֵֵֵֶֶָָֹאליו
לֹומר ּתלמּוד ,פט)נמּו ז הּקֹול'(במדבר 'את ְֶַַַָ

כו' ארזים ׁשבר ה' קֹול ה)הּידּוע, כט .(תהלים ֲִֵַַָָֹ
הּׁשבּועֹות חג ּבכל ׁשֹומע זֹוכה אדם אם ְְִִֵֵֶַַַָָָָוהּנה
נמצא ,'אלהי ה' 'אנכי ׁשּמכריזין הּקֹול ְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹֹאת
ּבהכנֹות עצמֹו את להכין האדם צרי ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאי
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּדּבּור לׁשמֹוע ׁשּיזּכה ְְִִִֶֶַַַָָרּבֹות
קדׁש וׂשרפי מלאכים רבבֹות אלפים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּכּמה
,יתּבר מאימתֹו וזיע ורתת ּורעדה חיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוחזים
ּבג' סּגי ולא אדם, ּבני אנחנּו ׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹּומּכל
ּכל עצמֹו את יכין אם ואפילּו לבד, ְְֲִִִִֶַַַָָָימים

סּגי. לא יתרו]הּׁשנה :[פרשת ִַַָָֹ

�למה 3ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק ה)הן 'למה ְְְִֵֵַַַֹֹֹר�י

ע"י ה�3רה לק�לת עצמם הכינ� ְְִֵַַַַָָָבנ"י
ל;�מה, ה.�ף ו�ע��ד �נפ ְְְְִִֶֶַַָָמסיר�ת

ע�לם לד�ר�ת זה 0ח ְְְִִֶַָֹוהמ�יכ�

eëìiå'אׁשר הּמקֹום אל וּיבאּו יחּדו ׁשניהם ÇÅÀְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ
האלהים' לֹו ט)אמר - ח כב .(בראשית ֱִַָָֹ

לקּבלת הכנה ׁשהּוא זה ּבּפסּוק לרמז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּנראה
הּנׁשמה הינּו יחּדיו' ׁשניהם 'וּילכּו ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹורה.
וקּדׁשּתם' העם אל ל' ּכתיב ּדהּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוהּגּוף.

י) יט והינּו(שמות נפׁש מסירּות הּוא ּוקדּׁשה ,ְְְְִֶֶַָֻ
ּבדּברֹו' יצאה 'נפׁשי ו)ּדכתיב ה וזהּו(שיה"ש . ְְְְְְִִִֶַַָָ

הּוא הּנׁשמה נׁשמתם, ּפרחה הראׁשֹון ְְְִִִַַָָָָָָָּבּדּבּור
היה העקדה וכּונת מּגבּורה הּוא והּגּוף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחסד
'וּילכּו וזהּו החסדים. ּתחת הּגבּורֹות ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָֹלעקד
ׁשהּגּוף הּוא הּיחּוד הינּו - יחּדו' ְְְִֵֶֶַַַַָׁשניהם
הר זה הּמקֹום' אל 'וּיבאּו להּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּתעּבד
עׂשרת וׁשמעּו הּנׁשמֹות ּכל עמדּו ׁשּׁשם ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָסיני
הינּו האלהים' לֹו אמר 'אׁשר וזהּו ְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹהּדּברֹות.
כו' האּלה' הּדברים ּכל את אלהים ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ'וידּבר

א) כ עׂשרת(שמות ּכח נתעֹורר הּׁשבּועֹות ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹׁשּבחג
הּימים. ּכל יׂשראל לכל ּתֹורה ּומּתן ְְְִִִֵַַַַָָָָָהּדּברֹות
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ד 

eäæåּכח מעֹוררים ּבהּׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ÀÆְְְְִַַַָָָֹֹ
ּבאּתה וכּמבאר ּתֹורה מּתן ׁשל ְְְֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹופר
ּבחג ּתֹורה מּתן ׁשל הּזמן ּכׁשּתּגיע ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנגלית,
מּתן ׁשל ההּוא ּכח ּתמיד יתעֹורר ְִִֵֶַַַַַָָֹהּׁשבּועֹות
וּיעמדּו וּינעּו העם 'וּירא ׁשּכתּוב וזהּו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻּתֹורה,

טו)מרחק' פס' ּבהירת(שם ּומּגדל הּפחד מּגדל , ְִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ
הּקדּׁשה מענין העמידּו מרחק' 'וּיעמדּו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻֻהּקדּׁשה
לעֹולם, הּבאים לּדֹורֹות למרחֹוק הּזה ְְִִֵֶַַַָָָָּובהירּות
למרחֹוק' עבּד ּבית אל 'וּתדּבר ׁשּכתּוב ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

יט) ז ב' מהּקדּׁשה(שמואל יׂשראל ּבני העמידּו ּכן ,ְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֻ
ּתֹורה ּבמּתן ׁשּיתעֹוררּו עֹולם לדֹורֹות ְְְְִֶַַַָָֹהּזאת
את 'ׁשמֹור ׁשּכתּוב וזהּו לעֹולם. הּזה ְְְֶֶֶֶַַַָָָּבּזמן
'אלהי ד' צּו ּכאׁשר לקּדׁשֹו הּׁשּבת ְְְֱֲִֶֶַַַַָֹיֹום

יב) ה הּבחינה(דברים ּבאֹותֹו הּיֹום להיֹות ּפרּוׁש, ,ְְְִִֵַַָ
ּגם זה ּתתעֹורר ּתֹורה, ּבמּתן אז 'צּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ'ּכאׁשר

לעם' נהיית הּזה 'הּיֹום ט)הּיֹום. כז ,(דברים ְְִֵֶַַַָָ
הּיֹום' אתכם מצּוה אנכי יג)'אׁשר יא .(דברים ְְֲִֶֶֶֶַַָֹ

eäæå'וקּדׁשּתם העם אל ל' יטׁשאמר (שמות ÀÆְְִֵֶֶַַָָָָ
'הּיֹוםי) נפׁש, מסירּות היא קדּׁשה הּנה ,ְְִִִֵֶֶַָֻ

יׁש הּנׁשמֹות, ּבעֹולם היא 'מחר' ּפרּוׁש ְְִֵֵַָָָָָָּומחר'
הּנׁשמֹות, ּבעֹולם הינּו זמן, לאחר ׁשהּוא ְְְְְֶַַַַַָָָָמחר
ׁשּגם נפׁש ּבמסירּות ּכן ּגם העבֹודה הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשם
עליֹונים נפׁש, ּבמסירּות עֹובדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָהּמלאכים

למעלה ותחּתֹונים נ.)למּטה מסירּות(פסחים ְְְְְְִִַַַָָ
ׁשל ּבׁשליחּותֹו למּטה לירד מלאכים ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנפׁש
יׂשראל ׁשל נפׁש ּומסירּות הּזה, לעֹולם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָמקֹום

ׁשאמר וזהּו למעלה, שם)לעלֹות 'עֹולם(פסחים ְְְֲֶֶַַַָָָ
ּומחר' הּיֹום 'וקּדׁשּתם וזהּו ּברך. ראית ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּברּור
כמ"ש לעֹולם ליׂשראל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּיהיה

הרחמים) אב נפרדּו(נּסח לא ּובמֹותם 'ּבחּייהם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ
והבן: כנ"ל קֹונם' רצֹון ְְֲֵַָָלעׂשֹות

לט�בה ְֲָָָח�ב=
זיע"א מאל)סנ"ר ה)הן העני* חנ�* ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹר�י

�5ב<ל ע"י ה�3רה אל לג�ת ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה7ר$
לגמרי ונמס ְְְְֵֵַַָעצמ�

àúéàב)ּבּמדרׁש סו ב"ר וכל(עי' ארץ נמגים ÄÈְְְִִֶֶַָָֹ

ּסלה עּמּודיה תּכנּתי אנכי ד)יׁשביה עה ,(תהלים ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבאם אּלא הּתֹורה, אל לגׁשת היכלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהאי
[-להּנמס], ּגאנּגין" "צּו נמֹוג, ּבעצמֹו ְְְְִֵֵַַָָָָָהאדם
"צּו נמגים עצמם הם ּבאם וגו', ארץ ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹנמגים
'אנכי' אל לגׁשת יכֹולים 'אנכי', אז ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּגאנּגין",

הּתֹורה. ֶַָאל

אמת ְֱֶַ/פת
זיע"א מ+�ר לי� אריה יה�דה ְְִִֵֵַַָר�י

�כל י�רד �ב�ע�ת ��דם� ה,מים ְְִֵֵֶַָָָ�ב'
\ י/ראל לבני מיחדת קד%ה �נהְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
לרצ�ן עצמ� �5א@ף ע"י ה.�ף �0ְְְִֵֶַַַָ�ס

להשי"ת ֶָאחד

÷eñôa'ּומחר הּיֹום וקּדׁשּתם העם אל ל' ÀÈְְִֵֶַַָָָָָ
י) יט מּׁשמים(שמות קדּׁשה יֹורד מּסתמא .ְְִִִֵַָָָָֻ

ׁשאֹומרים ּכמֹו וׁשנה. ׁשנה ּבכל יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָלבני
קֹודם הכנה ּכן ּתֹורתנּו', מּתן 'זמן ְְֲֵֵֵַַַָָָָּבׁשבּועֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשנה, ּבכל מתקּים שםהחג (שמות ְְְִֵֶֶַָָָָָ
לפניוא) עֹומד ּׁשהּיֹום ּכמֹו ּבאּו', הּזה ְְֵֶֶַַַָָָ'ּבּיֹום

ענין ּפרׁשנּו ּובזה ּתמיד. ּבּׁשמים ׁשמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
ּבּגמרא פז.)הּנאמר מׁשה(שבת הֹוסיף אחד יֹום ְֱִֶֶֶַַָָָָֹ

ּדהאידנא ולילה עּמֹו לילֹו ּכמחר הּיֹום ְְְְְִִֵַַַָָָָָָּדרׁש
מהאידנא. לבר יֹומי ּתרי מינּה ׁשמע לּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָנפקא
אי ּומחר הּיֹום נאמר אי סֹוף סֹוף ְֱִֵֶֶַַָָָוקׁשה
נראה ּכן על ׁשּלאחריו. ויֹום מחר על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
ׁשּיֹורד אּלּו זמּנים הם ּומחר הּיֹום ּבאמת ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכי
לּתֹורה. להכנה וׁשנה ׁשנה ּבכל קדּׁשה ְְְֲֶַַָָָָָָָָָָֻּבהם
הוה ּכי לדֹורֹות הּוא יתּבר הּׁשם ְְֲִִֵֶַַַַָֹּומאמר
ּכי ּבעבּור רק .יתּבר לפניו ׁשוה הּכל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹועתיד
ּכן על ּבּיֹום, רק זה יׂשראל לבני נגלה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹלא
זה ּפרּוׁש לרמז ויׁש ימים. ב' עֹוד ְְְְִִֵֵֶָֹֻהצרכּו
רֹוצה מהאידנא', לבר יֹומי 'ּתרי ז"ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבלׁשֹונם
יֹומי', 'ּתרי רק ּבאמת הּוא ׁשנה ּבכל ְְֱֵֵֶֶַַָָָלֹומר
לבני נֹודע ׁשּלא זאת ּבׁשנה - מהאידנא' ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ'לבר

ּפריׁשה. ימי ג' להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֵָָָיׂשראל

ììkäמּלילה ּגם ׁשנה ּבכל ּכי מּזה העֹולה ÇÀÈְְִִִֶֶַַָָָָָ
יׁש ּובזה ּומחר. הּיֹום קדּׁשת ְְְִֵֶַַַָָֻמתחיל
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מּתן זמן ׁשאֹומרים המפרׁשים קׁשית ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻליּׁשב
ּתֹורה. נּתנה ּבחדׁש ּבז' לן וקיימא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹּתֹורתנּו
ׁשּמתקּים ׁשנה ּבכל ּכי לֹומר יּתכן ְְִִִֵֵֶַַָָָָולפמ"ש
יׁש ׁשּפיר עּמֹו, לילֹו ּכפׁשּוטֹו ּומחר ְִִִֵֵַַָָהּיֹום
כמ"ש, ּבחדׁש ּבּׁשּׁשי ּתֹורה מּתן ׁשּזמן ְִִֶֶַַַַַַָֹלֹומר
ּבכל מּוכנים יׂשראל ּבני ּפנימית ּבאמת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָּכי
ּבחטא ּׁשּמתלכלכין מה רק הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעת
הּנׁשמה הארת מעּכב ׁשּזה הּגּוף ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָוגׁשמּיּות
מּׁשמים ּוקדּׁשה טהרה יֹורד אּלּו ּובימים ְְְֳִִִֵֵַַַָָָָֻּבהּגּוף,

ׁשּכתּוב י)ּכמֹו שם -(שמות ׂשמלתם' 'וכּבסּו ְְְְִִֶָָֹ
הּוא. הּנׁשמה מלּבּוׁש ׁשהּגּוף הּמלּבּוׁש, ְְְֶַַַַַָָהּוא

ìòåוחּיּות נׁשמה יֹורד ּתֹורה ׁשּבמּתן ידי ÀÇְְְְֵֵֶַַַָָָ
לכּבס מּקדם צריכין יׂשראל לאיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹחדׁש

נׂשא ּובמדרׁש הּגּוף. א)ּולטהר ז ּבּפסּוק(במדב"ר ְְְִֵַַַָָָֹ
כו' הּמחנה מן ב)ויׁשּלחּו ה סיגים(במדבר 'הגֹו ְֲִִִִֶַַַָ

כו' ד)מּכסף' כה הּוא(משלי מחנה ׁשם, עּין ֲִֵֵֶַַָָ
ׁשּכפי ּכן, ּגם עצמֹו ׁשּבאדם איברים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרמ"ח
ּוכמֹו כו', מתהּל אלקי ה' ּכ הּסיגים ְְֱִִִֵֵֶַַָֹּברּור
יׂשראל ּבני התאּספּות ידי על ּבכלל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשהּוא
ּכל לׁשּלח ּבכחם אז מחנה, ונקרא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹּכאחד
ּדמתאחדין קדׁש ּבׁשּבת הּוא וכן כו'. וזב ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹצרּוע
הּסטרא ּכל מיּנּה מתעּברין כו' ּדאחד ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּברזא
אחד ּכאיׁש סיני ּבהר הכנה היה וכן ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאחרא.
עצמֹו ּכׁשּמאּסף עצמֹו ּבאדם כן ּוכמֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָָכו'.

לטהרה. זֹוכה יתּבר להּׁשם אחד [שבועותלרצֹון ְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָ
:תרמ"ג]

צ7יק ְִִֵַ/פתי
זיע"א מ,ילץ מנחם ,נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

ואח7�ת הז07כ�ת ידי על ל�3רה ְְְְְֲִֵַַַַָָָהכנה
0מ� �ב�ע�ת �ערב חבר� לפ,ס נח�ץ \ְְְֲֵֵֶֶַָָ

0&�ר י�ם ְִֶֶ�ערב

eøîàעג.)ז"ל אחרי ח"ג הּוא(זהר ּברי קדׁשא ÈÀְְִַָֻ
קדׁשֹו רצֹון ּכי חד, ויׂשראל ְְְְְְִִֵַַָָָואֹורייתא
עמל ידי על רק היא זאת ּבּתחּתֹונים, ְְִִֵַַַַָָָֹלדּור
ּתֹורה ּפה ׁשּמקּימין ידי ועל הּקדֹוׁשה, ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹּבּתֹורה
ּכדאיתא לתֹורתֹו, סמּו ׁשכינתֹו מׁשרה ְְְְְִִִֶַַָָָָָהּקדֹוׁשה

פח:) יׁש(שבת ּכלּום הּׁשרת למלאכי ְְְֲֵֵֵֶַַָָָׁשענה
ּכן על ּומיתה, ּומּתן ּומּׂשא קנאה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָּביניכם
ּולקּים, ללמד זֹוכה לעׂשֹות מנת על ְְְֲִֵֵֶַַַַַֹהּלֹומד
אֹור ּבהם ׁשּנבלע האברים מזּכ זה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּמּוד
ּכנגד ּפעמים מ' חזר לקיׁש ריׁש לכ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה,

הּקדֹוׁשה הּתֹורה ׁשּנּתן יֹום ח.)מ' ללּמד(תענית , ְְִֵֶַַַַָָ
ונעׂשה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּכמֹו נזּדּכ ּכ ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכל
רּבי מרּבֹו הּקדֹוׁשה ּתֹורה לקּבל חדׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָּכלי
אחד ּכאיׁש להיֹות נתּכּונּו יׂשראל וכל ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָיֹוחנן.
יׂשראל. ּכנסת ידי על זה ּכל אחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלב

בדּברֹו' יצאה ו)'נפׁשי ה נתּגּלה(שיה"ש - ְְְְְִִַַַָָָ
חמּדֹות מּכל יֹותר אצלם יקר הּקדֹוׁשה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתֹורה

הּזה. ֶַָעֹולם

Bîkלן תרו)ּדקיימא סי' או"ח ּכל(שו"ע ׁשּצרי Àְְִֶַָָָָ
ּכּפּורים יֹום קֹודם לחברֹו לפּיס ְֲִִֵֵֶֶַַָאחד
לפּיס נחּוץ ּכן אחרֹונֹות, לּוחֹות מּתן ְְֲֵֵַַַַַָזמן
אחד ּכאיׁש ׁשּנהיה הּקדֹוׁשה ּתֹורה מּתן ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָקֹודם
ּדעֹות הלכֹות סֹוף ברמב"ם ּכדאיתא אחד, ְְְִִִֵֶֶָָּבלב

ה"ז) ּבכל(פ"ז ּכדאי ׁשאין ּונטירה ְְְְִִִֵֶַָָָּבנקימה
להאמין עּקר מּיׂשראל. אחד לׂשנא העֹולם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהבלי

קּלל' לֹו אמר 'ה' י)ּבהּכתּוב טז ב' ,(שמואל ְֵַַַָָ
לי וארׂשּתי' ּכתיב הרּבה, ׁשלּוחים לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַויׁש

כב)ּבאמּונה' ב ׁשּמתאּמצים(הושע ידי על - ְְְֱִִֵֶֶַַָ
ּכן ּגם הּזה ּבעֹולם ההנהגה ׁשּכל ְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמּונה

.יתּבר כ]מּמּנּו אות :[שבועות ְִִֶַָ

י/ראל ְֱִֵַָאמ�נת
זיע"א מ+ראדז'יסק י ראל ְְְְִִִִֵַָָר�י

�ה�א עצמ� �,חBק ע"י ל�3רה ְְֲֵֶֶַַַָָָהכנה
ל��רא להתקרב ויכ�ל מאב�תיו �ְְְֲִֵֵֵַָָָָקד�

ְִַָית�ר$

ízàå'וכו ּכהנים ממלכת לי יטּתהיּו (שמות ÀÇÆְְֲִִִֶֶַֹ
האדםה) את מקרר הרע יצר ּכי ,ְִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבוּדאי ּכמֹוהּו ׁשּׁשפל ּבאמרֹו אֹותֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּפיל
הּוא אׁשר הּתֹורה ׁשל וסֹודֹות עמק יּׂשיג ְֲִֶֶֶַַָֹֹלא
חטא אם יֹותר ועֹוד ים, מּני ּורחבה ְְְִִִֵָָָָָָּגדֹולה
ראּוי אינֹו ּכי ּבעצבּות מּפילֹו אז וׁשלֹום ְְְִִֵַַַָָָחס
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זי"ע טֹוב ׁשם הּבעל ואמר הּקדׁש, אל ְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלגׁשת
ׁשאחר מהעצבּות ׂשמחה לֹו יׁש הרע יצר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכי
הּיׂשראלי ואיׁש עצמה, מהעברה יֹותר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהעברה
מּבטן ּומקּדׁש מיחד הּוא ּכי ׁשּידע ְְִִִֵֶֶֶַָָָֻֻצרי
חס נכׁשל אם ואפילּו הּבֹורא לעבֹודת ְֲֲֲִִִֵַַַַַַָאבֹותיו
ּברּו להּבֹורא עצמֹו לקרב ּבקל יּוכל ְְְְְֵֵַַַַָָָוׁשלֹום
העֹולם ּבריאת מעת נבחרּו יׂשראל זרע ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהּוא
עבֹודתם, לפניו וחביב חי, אל ּבני ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָׁשּיּקראּו
עליהם קטרּוג ׁשהיה מצרים יציאת ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָולכן
ׁשּיּתן ׁשמעּו וכאׁשר הּׁשפלּות, ּבתכלית ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהיּו
לזאת לנפׁשם, אֹומן נתנּו לא הּתֹורה, ְְְְֶֶַַָָָָֹֹלהם
מסּגלים ׁשאּתם וכנ"ל סגּלה' לי 'והייתם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻֻחּזקם
ּכמֹו ּכהנים', ממלכת לי ּתהיּו 'ואּתם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָֹלתֹורה,
הּתֹורה יקּבלּו זה ידי ׁשעל מרחם, ׁשּקדֹוׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכהן

ואתם]ּבׂשמחה. ד"ה השבועות [לחג ְְִָ

Łמחד Łנה àכל הõôרה ְֵַַַָָָָָָָקàלת

עינים ְִֵַמא�ר
זיע"א מ-'ערנא�יל נח�ם מנחם ְְְִִִֵֶַַַָר�י

�ב�ע�ת �כל ה�3רה מק�לים ְְְִֵַַַָָָהאי$
נ3נה �0בר ְְִֶַַָָאחר

àúéàמהּזמּנים זמן ׁשּבכל ז"ל האר"י ּבכתבי ÄÈְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
נעׂשה הּוא סּכֹות ׁשבּועֹות ּפסח ְֲֶַַָָֻּכגֹון
ׁשהיה ּכמֹו נעׂשה הנ"ל זמן ּכׁשּבא ׁשנה ְְְְֲֶֶַַָָָָָָָּבכל
מצרים יציאת הּוא ּבפסח הראׁשֹון ְְְִִִִֶַַַַַַָּבּפעם
זמן. ּבכל וכן הּתֹורה מקּבלים ְְְְְְִֵַַַָָָּובׁשבּועֹות
ׁשבּועֹות ּבכל הּתֹורה מקּבלים אי ְְְְִִֵַַָָָָּולהבין
ּׁשאמרּו מה ּפי על לֹומר יׁש נּתנה, ּכבר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹוהלא

לברכה זכרֹונם ז)רּבֹותינּו יתרו יֹום(תנחומא ּבכל ְְְִִֵַָָָָ
זה ואת ׁשּנּתנה, ּכיֹום ּכחדׁשים ּבעיני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָיהיּו

ׁשבּועֹות. ּבכל עליו לקּבל ְְִֵַָָָָָצרי

äpäåלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (סנהדריןאמרּו ÀÄÅְְְִִֵַָָָָ
רׁש"יצז.) ּופרּוׁש ּתֹורה, אלפים ְֲִִֵֵַָָׁשני

היה) אלפים ׁשּתי ד"ה אלפים(ׁשם הּׁשני ׁשהתחילּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּתֹורה היה זה ּולפי אברהם, מּימֹות ְְְִִֶַַָָָָָָּתֹורה
יׂשראל. ּקּבלּו מה ּכן ואם אברהם, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּימֹות

אבינּו אברהם ּבימי היה ׁשהּתֹורה אמת הן ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא
עֹור ּבכתנֹות מלּבׁשת ׁשהיה א הּׁשלֹום, ְְְֶֶֶַַָָָָָָֻעליו

ּכמאמר כא)הּנחׁש ג לאדם(בראשית וגו' 'וּיעׂש ְְֲַַַַַַָָָָ
הם וחּוה ואדם וּילּבׁשם', עֹור ּכתנֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָּולאׁשּתֹו
הראׁשֹון ׁשאדם ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתֹורה
ּגם ּומה חמרי, ּדבר היה לא חטאֹו ְְִֵֶַַָָָָָֹקֹודם
היה הּתֹורה קּבלת ועּקר ּכן, הּוא אדם ְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּבכל
באל"ף, 'אֹור' ונעׂשה זהמתם ּׁשּפסקה ְְֲֲֶַַָָָָָֻמה
אֹור. ותֹורה הּתֹורה ׁשל והּפנימּיּות האֹור ְְְְִִֶַַָָָָוראּו

úàåלהּׂשיג ׁשבּועֹות ּבכל לקּבל צרי זה ÀÆְְְִִֵֶַַָָָ
ּכמאמר הּתֹורה ׁשל והּפנימּיּות ְְְֲִִֶַַַַַַָהחּיּות

גו' נפלאֹות ואּביטה עיני יח)ּגל קיט ,(תהלים ְְִִֵַַַָָ
מּתֹורתינּו חדׁש חּיּות יֹום ּבכל להּׂשיג צרי ְְִִִִֵַַָָָָָּכי
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו והּנה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁשה,

לח.) רּבנּו(נדרים מׁשה היה יֹום ארּבעים ְִֵֶַַָָָָֹּכל
ו לֹומד הּׁשלֹום לֹועליו ׁשּנּתנה עד ׁשֹוכח ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּוכתיב יט)ּבמּתנה, כא מּתנה',(במדבר 'מּמדּבר ְְְִִִַַָָָָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו נה.)ודרׁשּו מי(שם ְְְְִִִֵַָָָָ

הּתֹורה ּבֹו, ּדׁשין ׁשהּכל ּכּמדּבר עצמֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמׂשים
ּבכל לקּבל צרי זה ודבר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָנּתנה
הּתֹורה יׁשּכח ולא ּכּמדּבר ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
כו' ּכּמדּבר ׁשּיהיה ּגּופא זה ואת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּלֹומד,
לּכל ּכעפר ונפׁשי יתּבר מהּׁשם לבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹצרי

והבן יתרו]ּתהיה, :[פרשת ְְִֵֶָ

עינים ְִֵַמא�ר
זיע"א מ-'ערנא�יל נח�ם מנחם ְְְִִִֵֶַַַָר�י

נתקן ה79יקים �ל ה�3רה ְְִִִֶַַַַַַָָ�ק�לת
מ%בירת ��א� מה�לק�לים ְְִִִִֵֶַַָָָהע�לם

הר�עים �מע/י ְֲִִֵֵַַָָה0לים

àøîba(א פח מלּמד(שבת הּׁשּׁשי' 'יֹום ÇÀÈÈְִִֵַַ
את מקּבלין יׂשראל אם כו' ְְְְִִִִֵֶֶַָָׁשהתנה
ואם כו' מתקּימין אּתם ּבסיון ּבׁשּׁשה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָהּתֹורה
העֹולם. ּבריאת הּוא ׁשבּועֹות נמצא וכו', ְְִִַָָָָָלאו
הּקדֹוׁש ׁשל אמנתֹו ּכלי היא הּתֹורה ְְִִִֵֶַַָָָֻֻוהּנה

העֹולמֹות ּכל נבראּו ׁשּבּה הּוא אּברּו (ב"ר ְְִֶָָָָָ
זייגע"רא) ׁשּקֹורין הּׁשעֹות ּכלי למׁשל והּנה ,ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
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אינֹו(-ׁשעֹון) ּוכׁשּנתקלקל ּבחכמה עׂשּוי הּוא ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
קֹודם ולכן ׁשעׂשהּו, האּמן רק לתּקן ְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻיכֹול
אנֹוׁש ּדֹור מהּׁשבירה ּדֹורֹות היּו הּתֹורה ְְֱִִֵַַַָָָנתינת
ּכׁשּנּתנה ּכ ואחר הּפּלגה, ּדֹור הּמּבּול ְְְִֶַַַַַַָָָָּדֹור
ׁשּבהּתֹורה לעֹולם, ּתּקּון ונׁשּתלׁשל ירד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
לא הּׁשבירה ּוּכׁשהיתה העֹולמֹות ּכל ְְְְְִִֶַָָָָָָֹנבראּו
הּתֹורה. ּדהינּו ׁשעׂשאֹו אּמן רק לתּקן יכֹול ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

ïëìåלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו (עירוביןאמרּו ÀÈÅְְְִִֵַָָָָ
ּפסּוקנד.) ח)על ג ּתהי(משלי 'רפאּות ְְִִַָ

כו' ּבּתֹורה יעסק ּבראׁשֹו חׁש וגו', 'ְְֲֶַַָָָֹֹלׁשר
ׁשּנאמר ּבּתֹורה יעסק ּגּופֹו ּבכל כב)חׁש ד (שם ְֱֲֶֶַַַָָָֹ

והחלאים הּיּסּורים ׁשּכל מרּפא', ּבׂשרֹו ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָ'ּולכל
והּדינים מהּׁשבירה ּבא הּכל לּצלן ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹרחמנא
לכל רפּואה היא הּתֹורה ולכן לּצלן, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָרחמנא
ּבׁשרׁשם, אּלא נמּתקין הּדינים ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאיברים,
אֹומרת והּתֹורה מתערין, ּדינין מיּנּה ְְִִִִִִֶֶַָָָָּוּבינה

ּגבּורה' לי ּבינה יד)'אני ח ׁשהיא(שם ּפרּוׁש , ְֲִִִִֵֶָָ
וׁשם הּדינים וכל הּגבּורֹות ּכל ּבתֹוכּה ְְְְִִֶֶַַָָָָׁשֹואבת
'רפאּות ׁשּכתּוב ּומה לׁשרׁשם, ּכׁשּבאים ְְְְְְִִִֶֶַָָָָנמּתקּו
ּולמּטה. מהּטּבּור היא ׁשהּׁשבירה 'לׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתהי
ׁשּבמׁש ׁשבּועֹות, ּבכל לקּבל צרי זה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָודבר
העֹולם את ׁשּמאּבדים רׁשעים ּכּמה יׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנה
מקּימים והּצּדיקים מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשּנברא

וכו' העֹולם מ"א)את פ"ה אבות ׁשּמביאים(עי' , ְִִֶֶָָ
הּתֹורה ׁשּמקּבלין ּבּמה לעֹולם וּתּקּון ְְְִִִֶֶַַַָָָקּיּום

יתרו]והבן. :[פרשת ְֵָ

ה5איר ִֵַא�ר
זיע"א מ.'יטאמיר ו�לף זאב ְְִִִִֵַָר�י

�כל וה�ל$ ��5סיף - וחזק' ְְְִֵֵֵֶָָ'ה�ל$
וד�ר �7ְר

àúéàåו:)ּבּזהר ויקרא 'וקֹול(ח"ג ּפסּוק על ÀÄÈְַַַָֹ
וכו' וחזק' הֹול יט)הּׁשפר יט ,(שמות ְֵֵַָָֹ

ׁשּנּתנה הּתֹורה קֹול אׁשר קדׁשֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹותכן
הּקֹול זה עֹוד והֹול ּפסק, לא עדין ּבסיני ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאז
ּתֹורה חּדּוׁשי נתוּסף ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְְִִִֵֵַַָָלהתּגּלֹות,
ּבקֹול ּתחּלה, ּבכח היה והּכל ּדאֹורייתא, ְְְְְְְִִַַַָָָָָֹֹורזין

ּפרׁש 'חזק', ּומׁשמעּות ּתֹורה, מּתן ׁשל ְֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹופר
ארּבעים(שם)ּבּזהר מחזיק ּכלי אמר ּדאּת ּכּמה ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹ

ּבת היא הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו לֹומר רצֹונֹו ְְְִֵַַַָָָסאה,
החּדּוׁשים ואֹותן הרּבה, ּבתֹוכּה להחזיק ְְְְֲִִִֵַַַָָָיכֹול
ּבמהרה הּגאל ּביאת עד להתחּדׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשעתידין
ולכן ּבכח, הּכל מחזקת צדק ּומֹורה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹבימינּו
לׁשֹון הּתֹורה' 'נֹותן הּתֹורה ּברכֹות מברכין ְְְְִִֵַַָָָָאנּו
ׁשּלא היֹות מֹורה עבר, לׁשֹון 'נתן' ולא ְְֱִֶֶַַָָָֹֹעתיד,
נֹותן יתּבר והּוא הּתֹורה, נתינת עדין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָנפסק
ּתֹורתנּו, מּתן זמן ּבהּגיע וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְִֵַַַַַָָָָָָעֹוד
ּוזכּות הכנתֹו לער מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכל
הּתֹורה הארת לקּבל זֹוכה כן ּכמֹו ְְֵֵֶֶַַַָָָקֹומתֹו,

העמר]מחדׁש :[ספירת ְִֵֶַָָָֹ

יפ�ת ִָָ&נים
זיע"א ה�רוויץ ה/וי ,נחס ְְִִִִֵַַָר�י

÷eñôa'עּתי אמּונת ו)'והיה לג ּדקאי(ישעיה ÀÈְְֱִֵֶַָָָ
ׁשּבכל הינּו יׁשּועת' 'חסן הּמֹועדים, ְְְֲִֶֶַַַָֹֹעל
ׁשהיּו היׁשּועֹות חסן הּוא הּפסח ּבימי ְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשנה
ּתֹורה מּתן הּוא ודעת' 'חכמת ההּוא, ְֵַַַַַָָָָָּבעת
מתעֹורר ׁשנה ׁשּבכל הּׁשבּועֹות, ּבחג ְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּתֹורה ּבמּתן ההיא ּבעת ׁשהיה ההּוא ְִֵֶַַַַָָָָָהאֹור
לזה הכנה יעׂשה אם ודעת, חכמה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהֹופיע

ּתֹורה. מּתן ּבׁשעת ׁשהיה ד"הּכמֹו בא [פרשת ְְִֶַַַָָָ
תספר] ולמען

אחד àלב אחד Łאיéְְִֵֶֶָָ

�ל�ם ֲַַָאהבת
זיע"א מ
אס�ב מענדל מנחם ְְִִֵֶֶַַָר�י

�אח7�ת ה79יק אצל 0ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ�5תא@פים
סיני הר מעמד �חינת ה�א ְֲִִַַַַַַָה.מ�ר

Leøôaב)רׁש"י יט יׂשראל'(שמות ׁשם 'וּיחן ÀÅְִִִֵַַַָָ
חניה אבל ּבתרעמת היּו החניֹות ְְֲֲֲֶַַָָָָָָֹּכל
הֹודיענּו מה ולכאֹורה אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָזּו
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ּדהּנה ונראה, הוי. ּדהוי ּומה ּבזה ז"ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָרש"י
ׁשהם אנׁשים אֹותן אפילּו הּמר, ּבּגלּות ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָעכׁשו
לפעמים מהזּדּמן יּבצר לא לזה, זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאֹוהבים
'ּתרעמת', נקרא וזהּו ּביניהם, קצת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹקּפידה
התּגּברּות מּצד הּכל וזהּו מהּכעס. ּדּקה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּבחינה
ּבימינּו ּבמהרה לעתיד אבל הּקלּפֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשליטת

ב)ּכתיב יג אעביר(זכריה הּטמאה רּוח 'ואת ְְְֲִִֶַַַָֻ
ׁשּוםמ ּבלי הּגמּור אחּדּות יהיה ואזי הארץ' ן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

זהמתן ּפסקּו סיני הר ּבמעמד אז והּנה ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻקּפידה.
ׁשּיהיה ּכמֹו הּגמּור ּבאחּדּות ּכן ּגם אז ְְְְְִֵֶֶַַַָָָוהיּו
ּתרעמת. ׁשּום ּבלא לעתיד הּׁשם ירצה ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹאם
הׂשּכל מּוסר לנּו ּולהֹורֹות ז"ל רׁש"י ּכּונת ְְְִֵֶַַַַַַָָוזהּו
ּבהתאּספם הּזה ּבּזמן אף הּיׂשראלים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָלאיׁשים
חניה לחּפׂש ׁשראּוי הּצּדיקים, מקֹום אל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָיחד
הּגמּור ּבאחּדּות ּכן ּגם ׁשּיהיּו והינּו ְְְְְִֵֶַַַַָזּו,
הר מעמד ּבבחינת הּוא ואזי הּלב, ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָּובׁשפלּות
ודו"ק ,לבב ּבכל תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת ְְְְְִִִֶַָָָָָסיני,

יתרו] :[פרשת

אמת ְֱִֵֶאמרי
זיע"א מ+�ר מר"כי אברהם ְְֳִִַַַָָָר�י

היא �ב�ע�ת� י/ראל �ני ְְְְְִִִֵֵַָָהתא@פ�ת
�עת� �היה 0פי ה�3רה לק�לת ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָהכנה

�3רה ַַָמ3ן

ìä÷ä''ּדברי את ואׁשמעם העם את (דבריםלי ÇÀÆְְְִִֵֶֶַָָָָ
י) היאד ּבׁשבּועֹות להתאּסף הּמנהג ,ְְְְִִִֵַַָָ

ּבמּתן ּגם היה ׁשּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָההכנה
ההר' נגד יׂשראל ׁשם 'וּיחן ב)ּתֹורה יט (שמות ְִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד ּבלב אחד שם)ּכאיׁש המכּון(רש"י ׁשאין , ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אחד ּכאיׁש להיֹות אּלא הּגּופֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָלהתאּספּות

ואיתא אחד, ח)ּבלב כו בחקותי כהנים אינֹו(תורת ְְִֵֵֶָָ
למרּבין הּתֹורה את העֹוׂשין מּועטין ְִִִִֶֶַָָָֻּדֹומה

ּכתיב הּתֹורה, את ה)העֹוׂשין יט 'והייתם(שמות ְְִִִִֶֶַָָ
ואבנים יקר ּכלי ז"ל רׁש"י ּופרׁש סגּלה' ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻלי
ּגדֹולה אחת אבן טֹובֹות ּובאבנים ְֲִֶֶַַָָָטֹובֹות,
קטּנֹות, אבנים מהרּבה חׁשּובה יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּוכבדה
הם נעׂשים ּכׁשּמתאּספים ּביׂשראל כן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו

והכנה סגּלה, לי והייתם ּכדכתיב אחת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֻּכאבן
אאזז"ל ׁשאמר ּכמֹו ּתֹורה, עצמה היא ְְִֶַַָָָזֹו

הרי"ם] הּגמרא[-החידושי א)על ב זמן(מגילה י"ג ְְַַַָָ
ׁשּזה לרּבּויי קרא צרי ולא היא לּכל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹקהלה
איתא וכן ּתֹורה, ּבעצם הּוא מתאּספין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׂשראל

הּפסּוק על י)ּבּמדרׁש ו רעיתי(שיה"ש את יפה ְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבעיא צריכה אּת לית ּבעיא אּת ּכד ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָּכתרצה
יׂשראל ׁשּבני ּובעת מּכלּום, מילף ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָמּכלּום
ונתעֹורר למעלה ׁשרׁשם מתאחד למּטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמתאּספין
ּכתּוב ׁשּכן הראׁשֹונים, הּדֹורֹות מּנׁשמֹות ְִִִִֵֶַַַָָֹהּכח

ּובּמדרׁש ההר א)נגד כח ה, טו ההר(שמו"ר אין ְִֵֶֶַָָָָָ
יׂשראל ּבבני ּכחם נטעּו ׁשהם האבֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלא

יט)ּכדכתיב יח אׁשר(בראשית למען ידעּתיו ּכי ְְְְְֲִִִִֶַַַ
זה ּובכח אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹיצּוה

הּתֹורה. לקּבלת ההכנה תרס"ו]היתה :[שבועות ְְֲַַַַָָָָָָ

Łבäעõת ליל ֲֵַָעבõדת

�ה�ד� ַָשל"ה
ה�ר ה/וי י'עיה זיע"אר�י וויץ ְְְִִִֵַַַָ

וחב�רת� י�סף ה�ית מ5רן ;�רא ֲֲִֵֵֶַַַָָָָמע/ה
�ב�ע�ת ְֵָ�ליל

úBàøäìeאי הּלילה, זה מעלת ּגדּלת ÀÇÀְְֲֵֶַַַַַָֻ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְִִֵֶַָָָׁשחביב
ּגם הּתֹורה, מּדבקּות אחת רגע נּדם ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלבלּתי
לדּבר לענין ענין ּבין להפסיק רׁשּות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָיׁש
ּולתּקן מעׂשים ּופׁשּפּוׁש מּוסר התעֹוררּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַָּדברי
ׁשארע מעׂשה לכם אכּתב ה', ליראת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתּקנֹות
רּבי הרב המקּבל מּכתב והעּתק לזמנינּו, ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֻֻקרֹוב
ׁשל ּבּבית מתחּבר ׁשהיה אלקבץ, הּלוי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלמה
הּקדׁש. רּוח עליו והֹופיע יֹוסף, ּבית ְִֵֵֵֶַַַַָָֹרּבנּו

הּכתב: נּסח ְְֶַָָֻוזה

eòc,עבּדֹו ואני נר"ו החסיד הסּכמנּו ּכי לכם, Àְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
נפׁשנּו על לעמֹוד מהחברים, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַועבדיכם
לאל ּותהּלה מעינינּו ׁשינה ולנּדד ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹליל
אׁשר רק רגע, הפסקנּו לא ּכי ּבידינּו עלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכן
ׁשּתּקנּתי הּסדר וזהּו נפׁשכם. ּותחי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַּתׁשמעּו
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קרינן ּתֹורה, ראׁשֹונה ההּוא. ּבּלילה ְְְִִִִַַַַָָָָָוסּדרּתי
ּבקֹול ּבנעימה 'ויכּלּו' עד ּבראׁשית ְְְְִִִִֵַַַָָָֻמּפרׁשת

הּׁשליׁשי' 'ּבחדׁש ּכ אחר א)ּגדֹול. יט (שמות ְִִֶַַַַָָֹ
'ואל מׁשּפטים מּפרׁשת עֹוד סדרא. סֹוף ְְְִִִִֶַַָָָָעד

אמר' א)מׁשה כד עֹוד(שם סדרא. סֹוף עד ְִֶַַָָֹ
יׂשראל' ּכל אל מׁשה 'וּיקרא ואתחּנן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּפרׁשת

א) ה יׂשראל'(דברים 'ׁשמע ּפרׁשת סֹוף (שםעד ְְִֵַַַָָָ
ט) מׁשה'ו 'וּיעל הּברכה וזאת מּפרׁשת עֹוד .ְְִֶַַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל' ּכל 'לעיני יב)עד - א לד, עֹוד(שם . ְְִֵֵֵַָָ
ׁשנה'(ּדׁשבּועֹות)ההפטרה ּבׁשלׁשים (יחזקאל'ויהי ְְְְִִִַַַָָָָָֹ

א) הּנביא'א לחבּקּוק 'ּתפּלה והפטרה (חבקוק, ְְְֲִִַַַַָָָָ
א) מסּפרים'ג 'הּׁשמים מזמֹור ּכ אחר (תהלים. ְְְִִִַַַַַָָ

אלהים'יט) 'יקּום ּומזמֹור סח), ּכ(שם אחר , ְֱִִַַָָֹ
ּביתא קיט)האלפא אחר(שם הּׁשירֹות. ּבלא , ְְִֵַַַַָָָֹ

רּות, מגּלת וכל הּׁשירים, ׁשיר מגּלת ּכל ְְְִִִִִַַַָָָּכ
הּימים. ּדברי ׁשל אחרֹונים ּפסּוקים ּכ ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָואחר
יאּמן לא ּובטעם, ּבנּגּון ּביראה ּבאימה זה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻוכל
סדר ּכל מׁשנה למדנּו ּכ ואחר יסּפר. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻּכי

האמת. ּדר על למדנּו ּכ ואחר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָזרעים.
úòáeׁשּתי ולמדנּו הּמׁשנה, ללמד ׁשהתחלנּו ÀÅְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

קֹול את ונׁשמע ּבֹוראנּו זּכנּו ְְְִִֵֶֶַַָָמּסכּתֹות,
ּבחּתּו ּגדֹול קֹול נר"ו, החסיד ּבפי ְְְִִִֵֶַַָָהמדּבר
מבינים. ולא ׁשֹומעים היּו הּׁשכנים וכל ְְְְְִִִִִֵַָָֹאֹותּיֹות,
ונפלנּו וחזק, הֹול והּקֹול רב הּנעימּות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָוהיה
עיניו לּׂשא ּבאיׁש רּוח היה ולא ּפנינּו, ְְִִֵֵַַָָָָָֹעל
מדּבר ההּוא והּדּבּור הּמֹורא. מרב לראֹות ְְְִִֵֵַַַַָָָֹּופניו
המהּדרים ידידי ׁשמעּו ואמר, והתחיל ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָעּמנּו,
לכם, ׁשלֹום אהּובי. ידידי המהּדרים, ְְְֲִִִֶַַַַָָמן

ואׁשרי ּבעֹולםאׁשריכם אׁשריכם יֹולדּתכם, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
על ׂשמּתם אׁשר הּבא, ּבעֹולם אׁשריכם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
ּכּמה זה אׁשר הּזה, ּבּלילה לעּטרני ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנפׁשכם
ואני לי, מנחם ואין ראׁשי עטרת נפלה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשנים
החזרּתם ועּתה אׁשּפּתֹות, חֹובקת ּבעפר ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמׁשלכת
אהּובי, התאּמצּו ידידי, התחּזקּו ליֹוׁשנּה. ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָעטרה
ּוזכיתם עלּיה, מּבני אּתם ּכי ּודעּו ועלצּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָׂשמחּו
והבל ּתֹורתכם וקֹול ּדמלּכא, מהיכלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָלהיֹות
ּובקע הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני עלה ְִִֵֶַַָָָָָּפיכם
ּומלאכים ׁשעלה, עד רקיעים וכּמה אוירים ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָּכּמה
צבא וכל עמדּו, והחּיֹות ּדממּו, ּוׂשרפים ְְְְְְְִַַָָָָָָׁשתקּו,
קֹולכם. את ׁשֹומעים הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְְִֶֶַַָָָמעלה

éððäå,האדם את המיּסרת האחת הּמׁשנה ÀÄÀÄְְִֶֶֶַַַַַָָָָָ
עׂשרה הייתם ואם אליכם, לדּבר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבאתי
זה ּכל עם אבל ויֹותר, יֹותר מתעּלים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָהייתם
אׁשר ידידי יֹולדּתכם ואׁשרי ואׁשריכם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַנתעּלתם
נתעּליתי ידיכם ועל מעיניכם, ׁשינה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָנדּדּתם
ּבעיר אׁשר החברים ידי ועל הּזה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּלילה
ּכאֹותם אּתם ואין ּביׂשראל, ואם עיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּגדֹולה,
אחד ׁשהּוא ׁשינה ׁשן, מּטֹות על ְִִֵֵֶֶַַָָהּׁשֹוכבים
ואּתם ערסֹותם. על ּוסרּוחים ּבמיתה, ְְְְִִִִִֶַַַָָמּׁשּׁשים
ּבני לכן ּבכם. ׂשמח והּוא ב-ידו"ד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָנדּבקּתם
ּביראתי. ּבתֹורתי ּבאהבתי ועלצּו ואמצּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָהתחּזקּו
אלפים אלפי מאלף אחד מׁשערים הייתם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואּלּו
ּבֹו, ׁשרּויה אני אׁשר מהּצער רבבֹות רּבי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹורב
ׂשחֹוק ולא ּבלּבכם, ׂשמחה נכנסת היתה ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָֹֹלא
מׁשלכת אני ּבסּבתכם ּכי ּבזכרכם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָֻּבפיכם,
ידידי ּבני ועלצּו ואמצּו חזקּו לכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבעפר.
ׁשל חּוט ּכי הּלּמּוד, ּתפסיקּו ואל ְְְְִִִִֶַַַַַהמהּדרים,
לפני ערבה ותֹורתכם עליכם, מׁשּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָחסד
על ידידי ּבני עמדּו לכן הּוא. ּברּו ְְִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש
הּכּפּורים ּכיֹום רם ּבקֹול ואמרּו והעלּוני, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָרגליכם

כו'. ּכבֹוד' ׁשם ּברּו'ְֵָ
eðãîòå,מׂשּתרין חרצינּו וקטרי רגלינּו על ÀÈÇÀְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

וחזר נצטּוינּו. ּכאׁשר ּבקֹול ְְְְְֲִֵֶַַַַָָואמרנּו
ואל לּמּודכם אל ׁשּובּו ּבני, אׁשריכם ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָואמר,
ּכל לא ּכי יׂשראל, לארץ ועלּו רגע, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתפסיקּו
אֹו ּברב להֹוׁשיע מעצֹור ואין ׁשוֹות ְְְֲִִִֵַַַָָהעּתים
טּוב ּכי ּכליכם, על ּתחס אל ועיניכם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבמעט,
ּוׁשמעּתם, ּתאבּו ואם ּתאכלּו, העליֹונה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹהארץ
ועלּו, מהרּו לכן ּתאכלּו. ההיא הארץ ֲֲִֵֵֶַַַָָָֹטּוב
ואּתם אפרנסכם, ואני לכם המפרנסת אני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכי
ׁשלֹום, לכם אׁשר וכל ׁשלֹום, ּובּתיכם ְֲֵֶֶֶָָָָָָׁשלֹום

כו'. יּתן לעּמֹו עז ְִֵַֹה'
úàוׁשמעה אלינּו, ּדּבר האּלה הּדברים ּכל Æְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

החכמה, מעניני וכהּנה ּכהּנה ורּבֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָאזנינּו,
ּגעינּו וכּלנּו ּגדֹולֹות. הבטחֹות וכּמה ְְְְִַַַָָָָָֻּכּמה
צרת ּבׁשמענּו וגם הּׂשמחה, מרב ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבבכּיה
הּמתחּננת ּכחֹולה וקֹולּה ּבעֹונֹותינּו, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשכינה
ּפסק ולא הּבקר אֹור עד נתחּזקנּו ואז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹאלינּו,

ּורעדה. ּבגילה מּפּומנא פרקּגירסא שבועות [מסכת ְְְִִִָָָָָָ
מצוה] :נר
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7וד ִֵָלב
זיע"א אז�לאי "וד י�סף ח�ים ֲִִִֵַַַָר�י

אלהים קרבת .�רם הBמן �ב�ע�ת ְְְֱִִֵֵַַַָֹ�ליל
.ו� אחרי הע�לם הבלי לה�לי$ ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוהעת

äîeיתלהב הּׁשבּועֹות חג התקּדׁש ליל ּגם Çְְִִֵֵֵַַַַַָ
ּגֹורם הּזמן ּכי מאד, ויתעֹורר ְְְְִִֵֵַַָָָֹהאדם
אלילי ּגוֹו אחרי להׁשלי ועת אלהים, ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵַַַֹקרבת
הלכּו ורעיֹוניו לאהבה ּבהם ּדבק אׁשר ְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָּכסּפֹו

מע ּכל וּיׂשם ּכסף, וחשוקי"הם ועניניוׁשבי יניו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויֹוציאם חצֹות עד והּלילה הּיֹום ּכל ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבקניניו
אל ּפעל מה ליעקב יאמר ּכעת וזהב. ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכסף
לפני וקרבנּו לטהרנּו מּמצרים יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבצאת
מׁשה ׁשלם אמצעי הקדש יד על סיני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהר
נטהרנּו זה ידי ועל מאד, ענו מהימנא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹרעיא
נמרץ ּבאחּדּות אחד ּכאיׁש יׂשראל ׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוּיחן
הׁשּתא איכּו הּקדֹוׁשה. הּתֹורה לקּבל ְְְִֵֵַַַַַָָָָוזכינּו
את ּתעֹוררּו ואם ּתעירּו אם הּגיע הּזמיר ְְְִִִִִִֵֶַַָָעת
רעהּו, ואהבת ועבֹודה ּבּתֹורה לּדבק ְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהאהבה
יערה התעֹוררּותם אׁש רׁשּפי ּכי ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָאין
מסּיעין לּטהר הּבא ּוגמירי מּמרֹום, רּוח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעליהם
ּכאׁשר לזה ּומכׁשר מסּגל ּבזמן ּגם ּומה ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻֻאֹותֹו,
לּקדּׁשה ּולקרבנּו זהמתנּו לפסק הּזה ּבּיֹום ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻעׂשה
אחרֹון. ּבדֹור יעׂשה ּכה ּובתֹורתֹו, ּבֹו ְְְְֲֲֶַַָָָֹּולדבקה
לּתלמּוד לׁשּוב האדם והתעֹוררּות הּדבקּות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּולפי
לֹו מֹוסיפין וכה לֹו יעׂשה ּכן ולענוה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹּתֹורה

רּבא. ּבקּבא ליּה לא)דכיילין :(פרק ְְִֵַַָָֻ

עין ִַַ�ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹר�י

�ב�ע�ת �ליל התנ"ך ל5�ד ידי ְְִֵֵַָעל
לדבק�ת יב�א �מBה ���נפ ענוה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָיקנה

ה%כינה ְְְִַַַָָוה�ראת

àúéàּגדּלתֹו מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ּבּגמרא ÄÈְְֵֶַַָָָָָָֻ
מֹוצא אּתה ׁשם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַַָָָָׁשל
[וׁשנּוי וכו' ּבּתֹורה ּכתּוב זה ּדבר ְְְֶַַָָָָָָענותנּותֹו

ּבּכתּובים] ּומׁשּלׁש קׁשהּבּנביאים ולכאֹורה . ְְְְְִִִִֶַַָָָֻ
הּתֹורה ּבכל ּכלל הּוא מקֹום ּכל אמר ְְְִִֶַַָָָָָָָׁשּבתחּלה

אּלּו. מקֹומֹות ּבׁשלׁשה רק ּפרט ּכ ְְְִֵֵֵַַַָָֹואחר
ּב הּבֹורא ּדהּנה עד"ז הׁשרהונ"ל הּוא רּו ְְִִֵֵַָָ

ׁשּבהרים נמּו ׁשהּוא סיני הר על ְִִִֶֶֶַַַָָָׁשכינתֹו
ׁשהּוא ׁשכינתֹו מׁשרה הּוא ּברּו הּבֹורא ְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ּבחינת מּקדם ׁשם ׁשּיׁש ּבמקֹום רק ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻּגדּלתֹו
ּדּכא. ואת אׁשּכן אני הּכתּוב ּכמאמר ְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָֹענוה
הּוא ענוה ּבחינת לידי הּמביאה הּסּבה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָועּקר
חּוט ׁשהּוא ּכתּובים נביאים הּתֹורה ְְִִִִֶַָלּמּוד
מחּזק הּוא ואדרּבה יּנתק ּבמהרה ולא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהמׁשּלׁש
ׁשּבחינת הינּו ה' לדבקּות לבא האדם ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאת
להׁשראת יבא ּומּזה אצלֹו מקֹום קֹובע ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹענוה
מקֹום ּכל וזהּו ה'. ּדבקּות ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַָָָהּׁשכינה
מֹוצא ּכׁשאּתה ּפרּוׁש ּגדּלתֹו מֹוצא ְְֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאּתה
ׁשהּוא יתּבר ׁשכינתֹו הׁשראת הּוא ְְְְִִֶַַַָָָָֻּגדּלתֹו
היה מּסתמא הּוא ּברּו הּבֹורא ׁשל ְְִֵֶַָָָָָָֻּגדּלתֹו
וׁשפלּות ענוה ּבחינת הינּו ענותנּותֹו ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשם
אינֹו זה ודבר ענותנּותֹו. מֹוצא אּתה ׁשם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָוזהּו
ּונביאים ׁשּבכתב ּתֹורה ידי על רק לבא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹיכֹול
תנ"ך ׁשבּועֹות ּבליל ללמד צרי ּולכ ְְְְִִִֵָָָֹּוכתּובים
יבא ּומּזה ענוה ּבחינת לעצמֹו ׁשּיקנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכדי
יהי הּׁשכינה הׁשראת ּבחינת ׁשהּוא ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָלדבקּות

רצֹון. יהי ּכן אמן לזה ׁשּנזּכה ְְִִֵֵֶֶֶָָָָרצֹון

ה5איר ִֵַא�ר
זיע"א מ.'יטאמיר ו�לף זאב ְְִִִִֵַָר�י

$0 �ב�ע�ת �ליל האדם ק�לת 0ְְִֵַַָָָָָָפי
ידיהם ועל ��3רה צר�פים ְְְִִִֵֵֶַַָָנק�עים

ה%נה $��מ מארע�תיו ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹמתנהגים

äøéçaäåּכרצֹון לעׂשֹות האדם ּביד חפׁשית ÀÇÀÄÈְְְֲִִַַָָָָ
צרּופים ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ואיׁש, ְִִִֵֶֶָאיׁש
ּכמהּו רע, עד מּטֹוב מעלליו ּפרי ְְְֲִִֶַַַָָָָֹּבאמצעּות
עּתה ּובפרט ּבּתֹורה, צרּופים נקּבעים ְְִִִִֵַַַָָָָָמּמׁש
ּפתח הראׁשֹון לּמציאּות ׁשחֹוזר ׁשבּועֹות, ְִִֵֶֶֶַַַָָּבחג
הּגאל, ּביאת עד ונֹוקב ׁשהֹול הּתֹורה, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹנתינת
ּבעת וׁשנה ׁשנה ּבכל וחזק הֹול הּׁשֹופר ְְְְֵֵֵַָָָָָָָקֹול
ּבזה אדם חּיי הֹוראת ּכל ותֹולה ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּמציאּות,

זללה"ה בהאר"י ּדאיתא ּכמֹו פע"ח(הּלילה, ְְְִַַָָ
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פ"א) השבועות חג ּבזאתשער נעֹור האדם ְִֵָָָֹאם
יּנזק ׁשּלא לֹו מבטח ׁשבּועֹות, ּבליל ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻהּלילה
ּתלּוי אדם חּיי הֹוראֹות ּכל ּכי הּׁשנה, ִֵַַָָָָָָָָּכל

הּלילה. ְְֶַַָּבזה

éîeמאד יֹודעת נפׁשֹו ּבקדקדֹו, מח לֹו ׁשּיׁש Äְְְְֵֶַַַַָָֹֹ
חֹוזר ׁשעּתה להיֹות היא, ׁשּכן הּׂשכל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּצד
מקּבלים יׂשראל ּבני ואנּו הראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָלּמציאּות
הּסברא ּובוּדאי ּומּקדם, ּכמאז הּתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
הּקדֹוׁש, ּבּמעמד הּתֹורה נתינת מּיֹום ְֲִִֶֶַַַַַָָָנֹותנת
נתינתּה ּבחינת ּדֹומה אינֹו לעתיד, ועד עּתה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעד
לׁשבח וריח ּבטעם ּומׁשּתּנית לׁשנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּׁשנה
על מּטל החּיּוב ּפעם ּובכל מחּדׁשת, ְְְִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבבחינה
לקּבל ורּוחֹו לּבֹו את להכין מּיׂשראל, אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל
ּבּלילה עּתה וילמד ׁשּיקרא מה נפׁשֹו, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשלמה ׁשמים מלכּות על עליו יקּבל ְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹהּזאת,
ּכמהּו לקּבלּה, הכנתֹו ולער האהבה, ְְְְֲֲֲֵֶַַַָָָָָָֹֹּבחׁשק
אֹותּיֹות צרּופים ונצטרפת הּתֹורה, אֹור לֹו ְְִִִֵֶֶַַָאֹור
ּומהם ּבהם אׁשר הּטעמים, ּופסקי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּתֹורה
ּכל ּומאֹורעֹותיו מקרּיֹותיו לֹו קֹורה ְְְִֶֶָָָָָָֻּדגמתם
וׁשלֹום חס לרע אֹו להטיב הּבאה, ְְְִֵַַַַָָָָָהּׁשנה

הּזהר: ּבדברי ּבאמת הּנאמרים ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדברינּו

äpäåּבֹו ויׁש ּבבינה, אלקים לֹו ׁשחלק מי ÀÄÅְְֱִִִֵֶַָָֹ
ׁשהּכל מאד יֹודעת נפׁשֹו קֹונֹו, ְְִֶַַַַַַֹֹמּדעת
עּתה, חזקה הּכרתֹו ּבהיֹות ּבעצמּותֹו, ְְְֲִֶַַַָָָָָּתֹולה
ּתגנב, לתבת לא, ּתבת קבע צרּוף ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלצרף
הּדּברֹות, אצל הּכתּובים לא מּכל ְְְִִִֵֶֶַַַָֹוכּדֹומה
מּגנבה ח"ו, רעה מארע לֹו יבא מאין ְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבוּדאי
ּופעל ׁשּטרח ּכיון הּׁשנה, ּכל ונאּוף ְְִִֵֶַַַָָָָָָָּורציחה
ּבּתֹורה לעׂשֹות הּכרתֹו ועצם רּבה, ְֲֲֶַַַַַָָָָָָֹּבהכנתֹו
מצֹותיו, ּומעׂשה ּפעּלֹותיו ּכׁשרֹון ְְְְְֲִִֵֶַָָָֻּבאמצעּות
והכנה הּתֹורה, לקּבלת עּתה עצמֹו את ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהכין

מּמיל מחׁשבה, וטהרת הּגּוף ּוזכּות ּכחֹורּבה א ְְֲֳִֵַַַַָָָָָֹ
מּפיו הּיֹוצא ּככל צרּופים, לעׂשֹות ּבפיו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָיפה
מתמֹוטט ּבלּתי קבע, ּבצרּוף ונצטרף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָנעׂשה
ּבין ּפרּוד עׂשה ולא וחזק, אּמיץ ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּבקׁשר
מה אם ּכי ּתגנב, מּתבת לא ּתבת ְְִִִִִֵֵֵַַַַֹֹהּדבקים,
התּפּׁשטּות הניח ולא והעבֹודה, הּתֹורה אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשּנֹוגע
המעט, מן מעט חּיּותם ּכדי אם ּכי ְְְְִִִִֵַַַַַָלּקלּפֹות,
רּוח ויבער לחׁש קץ ׂשם אׁשר עת ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד

יבֹוא מאין ׁשּכן, וכיון הארץ, מן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּטמאה
ּורציחה. ולגזל לגנב עּמדֹו, להרע ּכח ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹֹֹלּקלּפֹות

äzòîeׁשהעמיקּו אי ל ׂשכל עיני אם ּתחזה ÅÇÈְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶ
האדם חּיי הֹוראֹות ּכל אׁשר ְֲֵֵֶַַָָָָָלדּבר,
לּמציאּות ׁשחֹוזר ּכיון ּכּמדּבר, הּלילה ּבזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּתֹולה
לׁשרׁשם, הּמּדֹות ּכל נתעּלּו מאז ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון,
סּוס לכן לעיל, וכדברינּו חּיּותם ּכל מהם ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָונֹוטל
הכינּו ּכי על והּכל נעֹור, לא וחמֹור צנֹוף ְֲִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ונצטרפּו הּתֹורה, ּבקּבלת ה' לדרׁש לּבם ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹאת
יּדבקּו, יחּדיו אחד אל אחד והּתבֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהאֹותּיֹות
ּבקלּפֹות המלּבׁשים האֹותּיֹות ּפרטי ְְְְְִִִִִֵַַָָָֻונתעּלּו
ּכל מעּמהם נלקח ּומּמילא הרמתה, ְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָלמקֹומם
הּתֹורה: מאֹותּיֹות להם הּנמׁש ותענּוגים ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָחּיּותם,

��די)& 7ִֶֶֶר$
זיע"א מ"ינ�ב אלימל* צבי ְֱִִִִִֶֶַר�י

ספר 0ל �ל וה@�ף ההתחלה ְְְִֵֶֶַַַָָָ�ל5�ד
0א4� ה�א �ר�$ �ה�ד� לפני ְְְִִֵֶַָָָנח�ב

ה0ל ַַָֹלמד

ìa÷îcלאדם ּביׁש יׂשראל חכמי ּביד הּדבר ÄÀËÈְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
לגמרי, ספר איזה ּבלּמּוד מניעה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָאיזה
ּומסּים מתחיל רק הּוא ההכרח מּצד ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַעל
על הּכל. למד ּכאּלּו ּכל הּבֹורא לפני ְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹויחּׁשב
ּבליל יׂשראל ּתפּוצֹות ּבכל הּנהּוג הּמנהג ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּכן

ּולסּים להתחיל ּתֹורתנּו התנ"ךמּתן ספרי מּכל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
לפני ׁשּיחּׁשב ּבכדי מׁשנה, סדרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּומׁשיתא
ּכּלּה הּתֹורה ּכל למד ּכאּלּו הּוא ּברּו ְִַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁש

ּפה. ּובעל ד]ּבכתב אות ג :[הקדמה ְְִֶַָ

חי �אי ִֶַ�ן
זיע"א מ�ג"ד ח�ים י�סף ְִִִֵַַַַר�י

לא והBהיר�ת זה �לילה ה54�ד ְְְְֲִִֶַַַַַָֹמעלת
להתנמנם ולא ח4ין /יחת ְְְְִִִֵַַַָֹֻל/�ח

eøäfé,הּלילה ּכל חּלין ׂשיחת לדּבר ׁשּלא ÄÈÂְְִִֵֶַַַַָָֹֻ
ּבלילה ּבזה ּגדֹולה ׁשמירה להם ְְְְְְִִֶֶַָָָָָוצרי
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הרּבה, מאנׁשים אספה ׁשּיׁש עת ּדכל מּפני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָזֹו,
חֹול, ּדברי לדּבר להכׁשילם יצה"ר ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָּדרּכֹו
ׂשחֹוק ׁשל אסּורים לדברים יבֹואּו לדבר ְְְֲִִִִֶָָָָָָּומּדבר
הּלּמּוד סדר ּכל ללמד ויּזהרּו הרע, לׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוׁשל
רּבה ּובׂשמחה ּגדֹול ּבחׁשק הּלילה זאת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
לזאת המתּקן הּלּמּוד ּכי הּלב, ְְְְֲִִִֵַַַַָֹֻוהתלהבּות
לנפׁש ּוממׁשי למעלה ּגדֹול ּפרי עֹוׂשה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּלילה
הּקדֹוׁש ּבּזהר ואיתא וטהרה, קדּׁשה ְְְֳִַַַָָָָָָָָֹֻהאדם
לא קדמאי חסידי לׁשֹונֹו וזה אמר ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹּבפרׁשת
ּבאֹורייתא לעאן והוּו לילייא ּבהאי ניימי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָהוּו
ולבנן לן קדיׁשא ירּותא לאחסנא ניתי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָואמרּו
על ׁשמעֹון רּבי אמר ועֹוד עלמין, ְְְְִִִִֵַַַָָּבתרין
ּכּלהֹון ליליא ּבהאי ּבאֹורייתא דלעאן ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֻחברּיא
וקב"ה דדכרניא ּבספרא ּוכתיבין רׁשימין ְְְְְְְְִִִִִַָָָיהֹון
עּלאה ּדעלמא ועטרין ּברכאן ּבכּמה לֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָמבר
ויפּנה ּכזאת יׁשמע אׁשר האיׁש ּומי ּכאן. ְֲִִִִֶֶַַַָָָֹעד
ׁשּלא ׁשּכן וכל הּזאת ּבּלילה לבּטלּה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹלּבֹו
מו"מ ׁשל חֹול ודברי ּבטלים ּבדבריו ּפיו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָיטּנף
ּכארי ויתּגּבר ולשה"ר, ּבליצנּות ׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָוכל

לדחֹו ּפקּוחֹות ּבעינים הּמׁשמר על אתליׁשב ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
ז"ל האר"י רּבנּו ּכי ּכלל, יתנמנם ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹהּׁשינה
יֹותר הּלילה ּבזאת הּׁשינה ּבענין מאד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹהחמיר
הּכּונֹות ּבׁשער וכּנזּכר רּבה הֹוׁשענא ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָמּליל

הּזאת הּלילה במדברּבדרּוׁש פרשת ראשונה [שנה ְְִַַַָֹ
ג] :אות

Łבäעõת ֵָליל

הלכ�ת ֲִֵָל��טי
זיע"א מ�רסלב נתן ְְִִֶַַָָר�י

�ה�ד ל��ן �למ�ת ה�א ְְְֵֶַָֹ��ב�ע�ת
�בא�ר ל��ן, �בעים �ל הרע ְְִִִִֵֶַַָָ�מכניעין

�ב�ע�ת ְֲִֵָמנהגי

äîואֹוכלין ּבׁשבּועֹות הּלילה ּכל ּׁשּנעֹורין Çְְְְִִֵֶַַָָָ
הּוא ׁשבּועֹות ּכי חלב, מאכלי ּכ ֲִֵַַַָָָָָאחר
לׁשֹון ׁשלמּות ּבחינת הּוא והּתֹורה ּתֹורה, ְְְְִֵַַַַָָמּתן
ׁשל להרע מכניעין זה ידי ׁשעל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש,

וזֹוכין נאּוף, ּתאות ּדהינּו לׁשֹונֹות, ְְְְְֲִִִִַַַַהּׁשבעים
ּתלּוי ּתֹורה מּתן עּקר ּכי הּברית. ְְִִִִִַַַַַָָלׁשמירת
אתכם 'ואּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו הּברית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבׁשמירת

וכו' ואבא' נׁשרים ּכנפי ד)על יט ּכמֹו(שמות , ְְְִִֵַַָָָ
ּבזה רּבנּו כט)ׁשּכתב סי' ח"א מוהר"ן לקוטי ,(עי' ֵֶֶַַָָ

ּבריתי' את ּוׁשמרּתם וכו' 'ועּתה ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶֶֶַַָָּוכמֹו
ה)וכו' יט הּברית(שמות ׁשמירת ידי על ּכי .ְְְִִִֵַַַ

ּבׁשעת לׁשֹון מּכל ורֹוממנּו עם מּכל ּבנּו ְְְִִִַַָָָָָָָּבחר
ּתֹורה. ַַָמּתן

ìòåאת להכניע ּכדי הּלילה, ּכל נעֹורים ּכן ÀÇְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבחינת ׁשהּוא ּתרּדמה ּבחינת ּדהינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשנה,

ואתחנן)רּגּוםּת פרשת מהאריז"ל תורה לקוטי ׁשעּקר(עי' , ְִֶַַ
ׁשּמׁשּברין זה ידי על הּקדׁש לׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹׁשלמּות
ׁשּבּתרּגּום הּטֹוב ּומעלין ׁשּבּתרּגּום, הרע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָּומכניעין
זה ּכל יאיר נרֹו רּבנּו ׁשּכתב (ּכמֹו ְִֵֵֶֶַַָָָללשה"ק

לחבּקּוק ּתפּלה יט)ּבמאמר סימן מוהר"ן) (לקוטי ְְֲֲִַַַַָ

ìòå,ּתרּגּום ּבלׁשֹון ׁשּנתקן אקדמּות קֹורין ּכן ÀÇְְְְִִִֵֶַַַָ
ּכדי ּתֹורה, מּתן לקרֹות ׁשּמתחילין ְְְִִִֵֵֶַַַָקֹודם
לׁשֹון את להׁשלים ׁשּבּתרּגּום הּטֹוב ְְְְְֲִֶֶַַַַַלהעלֹות
נעלה וׁשבח ׁשיר היא אקדמּות ּכי ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהּקדׁש,
להעלֹות ּכדי ּתרּגּום ּבלׁשֹון ונתקן מאד, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹונפלא
ּביֹום וכן כנ"ל, זה ידי על הּקדׁש ְְְְִֵֵֶֶַַֹללׁשֹון
ּתֹורה, מּתן מעין הפטרה ׁשּתּקנּו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
'אלֹוּק ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו לחבּקּוק, ּתפּלה ְְְְְֱִֶַַַַָָָּדהינּו

וכו' ּפארן' מהר וקדֹוׁש יבֹוא (חבקוקמּתימן ְִֵֵַָָָָָ
ב) לחבּקּוקא 'ּתפּלה ההפטרה ּתחּלת וכן ,ְְְְְִִֵַַַַַָָָ

וכו' ׁשגינֹות' על א)הּנביא א ׁשּמדּבר(חבקוק ְְִִֵֶַַַָֹ
ּתרּגּום, ידי על הּקדׁש לׁשֹון מּׁשלמּות ּכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּגם

רּבנּו ׁשּכתב שם)ּכמֹו מוהר"ן ּבחינת(לקוטי ׁשּזה , ְְִֵֶֶֶַַַָ
ּכן ּגם אֹומרים ּכן ועל כנ"ל, הּתֹורה ְְִֵֵַַַַַָָקּבלת
ּתרּגּום, ּבלׁשֹון יתּבר להּׁשם ׁשבח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמּקדם
לׁשֹון להׁשלים ּכדי וכו', ּפתּגם' 'יּציב ְְְְְְְִִִֵַַַָּדהינּו
מאכלי ּכ אחר אֹוכלים ּכן ועל כנ"ל. ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹהּקדׁש

ּכּמּובאח חלב' ונעׂשה נעּכר 'ּדם ּבבחינת לב, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָ
סק"ו) תצד סי' ידי(מג"א על נעׂשה זה ּכי ,ְֲִֵֶַַָ

ּתּקּון ידי ׁשעל רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו הּברית, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּתּקּון
ּגידין השס"ה לכל לבנּונית נמׁש ְְְְִִִִִַַָָהּברית
ונעׂשה נעּכר ּדם ּבחינת האדמימּות, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָלהלּבין

ׁשם. עּין ֵֶַָָחלב.
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טעמים - י�נים מצאם ענין ְְְְִִִֵֵַָָָ�א�ר
�ב�ע�ת �ליל נע�רין להי�ת ְְְְִִִֵֵַָלמנהג

Løãîáe(נז א רבה השירים ׁשל(שיר ׁשּׁשינה לפי ÀÄÀÈְִֵֶֶָ
יׁשנּו קצרה והּלילה ערבה ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָעצרת
אברהם ּובמגן הּלילה. אֹותּה ּכל יׂשראל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָלהם

תצ"ד) הּלילה(סימן ּכל נעֹורים זה ׁשּמּטעם ְִִִֵֶֶַַַַָָָאיתא
ּבזה ׁשהיה מׁשמע לא ערבה ּולׁשֹון זה. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹלתּקן

לתּקן. צרי ׁשּיהיה וחטא ּפגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָאיזֹו

Càּדכתיב א')הענין קכ"ז, לא(תהלים ה' אם Çְְִִִִָָֹ
קּום מׁשּכימי לכם ׁשוא וגו' ּבית ְְְִִִֵֶֶַַָָיבנה
יּתן ּכן העצבים לחם אכלי ׁשבת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמאחרי
ּכן ּגם נקרא ּתֹורה הּדברי הּנה ׁשנה. ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָלידידֹו

ׁשּנדרׁש ּוכמֹו א)לחם י"ד לחמּו(חגיגה לכּו ְְְֲִֶֶֶַַ
ּתֹורה ׁשהּדברי הינּו העצבים לחם ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָבלחמי
ע"ה הּמל וׁשלמה ועצב. ויגיעה ּבעמל ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּבא

ּביּה כ"ד)ּכתיב י"ב, ב - ונאמר(שמואל אהבֹו וה' ְְֱֲִֵֵֶַַ
כ"ה) ה'.(שם, ּבעבּור ידידיּה ׁשמֹו את ְְְְֲִִֶַַָָוּיקרא

ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתּתאה חכמה ּכל נמסר ְְְִֶֶַַַָָָָָָלֹו
יּתן ּכן נאמר זה ועל ּבחלֹום אחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָּבלילה

ׁשנה א')לידידֹו מאמר לעיל .(ונתבאר ְִִֵָ

ïëåיעקב את ואהב ּדכתיב ע"ה אבינּו ּביעקב ÀÅְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ּביּה ּכתיב טעם ּבלא כ"ח,אהבה (בראשית ְְֲִֵַַַָֹ

ההתּגּלּותי"ג) לֹו ׁשּנגלה וגו' עליו נּצב ה' ְְְִִִִֵֶַַָָָָוהּנה
ּכתיב ע"ה אבינּו ּדבאברהם והינּו (שםּבחלֹום. ְְְְְְֲִִַַַָָָ

ט"ו) לפניומ"ח, אבתי התהּלכּו אׁשר ְְְֱֲֲִִֶַַָָָֹֹהאלהים
ׁשהיה הׁשּתּדלּותֹו ידי על ּתֹורה להּדברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזכה
זכה זה ידי ועל אהבה. ּבמּדת ה' ְְְֲִֵֵֶַַַָָָאֹוהב
מה ּכן. ּגם אהבֹו ׁשה' לּפנים הּפנים ֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּכּמים
הרעה האלהים עצמֹו על אמר יעקב ּכן ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשאין
לֹו ואין יתּבר מה' ׁשהּכל וגו' מעֹודי ְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹאתי
ה' והּנה ּבחלֹום זכה לכן ּכלּום. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמהׁשּתּדלּותֹו
ּפרּוׁש הּזה. הּמקֹום ּנֹורא מה ואמר עליו ְִֵֶַַַַָָָָָָנּצב
ּדמּדת ּומעצמֹו. מּמילא ה' הּפחד ׁשּנֹופל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּנֹורא
לפניו ׁשּמצּיר הינּו יצחק ּפחד הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָיצחק
ויּגיע עליו נֹופל זה ידי ועל והּמֹורא ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָהּפחד
מּמילא הינּו נֹורא ּכן ּׁשאין מה הּיראה. ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאליו
.יתּבר ה' מּצד והּיראה הּפחד עליו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּנֹופל

י')ּוכתיב קי"א, ה'(תהלים יראת חכמה ראׁשית ְְְִִִֵַָָ
כ"ח)ּוכתיב כ"ח, חכמה.(איוב היא ה' יראת הן ְְְִִִֵַָָ

טעם ולטעם לחכמה זֹוכה הּיראה ידי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשעל
ּתֹורה. ְְִֵָּבדברי

äæåּפה ׁשּבעל ּתֹורה ויסֹוד טעמיעּקר הינּו ÀÆְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּוכמֹו ּתֹורה. ּבדברי טעם להרּגיׁש ְְְְְִִֵַַַָָּתֹורה

ּׁשאמרּו מה מפרׁשין א)ׁשאנּו קי"ט (פסחים ְְְִֶֶַָָָ
מאי יֹומין עּתיק ׁשּכּסה ּדברים המגּלה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָזה
ערב טעם ּולהרּגיׁש לטעם ּתֹורה טעמי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹניהּו
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבחלֹום זכה וזה ּתֹורה. ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָּבדברי
ׁשּקֹודם ּבּלילה וכן ׁשנה. לידידֹו יּתן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכן
יׂשראל זכּו מצרים יציאת אחר ּתֹורה ְְְִִִִֵַַַַַַָָָמּתן
נקּבע ׁשּיהיה הּתֹורה ּכ אחר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּיקּבלּו
הּיראה ּבהם ׁשּיקּבע הינּו ּתֹורה הּדברי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבהם
חכמה ראׁשית והּוא ּתֹורה לדברי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָוהחׁשק
ּתֹורה ּתֹורה, האֹור ּבא ּומּזה ה'. ְִִֶַָָָָיראת
ּומתיקּות אֹור להרּגיׁש ּתֹורה טעמי ּפה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּבעל
נמסר וזה ּכׁשּיקּבלּוהּו ּתֹורה מהּדברי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבּלב

ּבׁשנה. ְֵֶָָלהם

äæåעצרת ׁשל ׁשּׁשינה לפי ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ÀÆְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
החׁשק האֹור לקּבל ּומתּוקה ְְֲֵֵֵֶַַָָָערבה
ּבחינת ׁשהּוא ּתֹורה מּדברי ּבּלב ְְְְִִִִֵֵֶַַַָוהּקביעּות
ׁשּבעל ּתֹורה זמן ולילה ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְֶֶֶַַַַָָָאֹור

ׁשאמרּו ּוכמֹו ל"ו)ּפה תשא כי ּכׁשהּקדֹוׁש(תנחומא ְְְֶֶֶַָָ
יֹודע היה ׁשּבכתב ּתֹורה מלּמדֹו הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָּברּו
מׁשנה ּפה על מלּמדֹו ּוכׁשהיה יֹום ְְְְִֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּדיֹום וכו'. לילה ׁשהּוא יֹודע היה ְְְְֵֶַַַָָָותלמּוד
ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת הוי"ה ׁשם ּכנגד ְְְִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבחינת יראה מּדת אדנ"י ׁשם ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָולילה

ׁשּנאמר ּכמֹו ּפה. ׁשּבעל י"ב)ּתֹורה פ"ד, (תהלים ְְֱֶֶֶֶַַָ
ּדמקּבלא וסיהרא אלהים ה' ּומגן ׁשמׁש ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹּכי
האֹור מקּבל ּפה ׁשּבעל הּתֹורה וכן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָמׁשמׁשא

בזוה"ק איתא וכן ׁשּבכתב. סוףמּתֹורה פ' (ח"ב ְְִִִֵֶָָָ
וכו'ע"ב) יֹומין ּתלתא נגהי ליליא ְְְְִֵֵַָָָָּבההּוא

לילי ּבההּוא ּכתרין ּבׁשבעין יׂשראל א.ואתעטרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ
ּומּטעם לּתֹורה ּפנים ׁשבעים הינּו ּכתרין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָׁשבעין
ׁשבעים להיֹות ׁשאפׁשר סנהּדרין ׁשבעים הם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָזה
אּמֹות ׁשבעים ּכמסּפר והּוא ּתֹורה. ּבדברי ְְְְְְִִִִֵֵַָֻּדעֹות
הּתֹורה ניצֹוצי נמצא ׁשּבהם לׁשֹון ְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשבעים
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והּדעֹות ּבּגלּות. מהן להֹוציא ׁשּצרי ּפה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבעל
וׁשם ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה הינּו ּתֹורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָּבדברי

ׁשּנאמר ּכמֹו יראה על מֹורה א',אדנ"י (מלאכי ְְֱִֶֶֶַַָ
מּדתו') והּוא מֹוראי אּיה אני אדֹונים ְְֲֲִִִִִֵַַָואם

ּכתרין נקרא וזה ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ּפה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמלכּות
זכּו ולזה מלכּות. ּכתר איהּו עליֹון ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָּדכתר
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבׁשנה ּתֹורה מּתן ׁשּקֹודם ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּלילה
ׁשּׁשינה הּמדרׁש ּפרּוׁש וזה ׁשנה לידידֹו יּתן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכן

ערבה: עצרת ֲֲֵֶֶֶָׁשל

åLëòåצרי זה מּטעם ּתֹורה נּתנה ׁשּכבר ÀÇÀÈְְִִִֶֶַַָָָָ
ׁשּבעל ּבּתֹורה ולעסק נעֹורים ְְְֲִִֵֶַַַָֹלהיֹות

בזוה"ק ׁשּמּובא ּוכמֹו ע"א)ּפה ריש צ"ח (ח"ג ְֶֶָ
ּפה ּדבעל אֹורייתא ליליא ּבהאי למּלעי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּדבעי

אחר ּובמקֹום וכו'. א)ּבגין ח' איתא(בהקדמה ְְִִֵַָָ
ּומּנביאים לנביאים מּתֹורה ּבאֹורייתא ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָלמּלעי
וכו' ּדחכמתא ּוברזי ּדקראי ּובּדרׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָלּכתּובים
בזוה"ק ׁשּמּובא ּכמֹו אֹור ּגימטרּיא רז ְְְְִִֶַַָָָוהינּו

ב) רט"ו וכו'(ח"ג לנביאים מּתֹורה ּׁשאמר ּומה .ְִִִִֶַַָָ
ּכן ּגם ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה ּבּפסּוקים ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא
רּבנּו ּבׁשם ׁשאמרנּו ּוכמֹו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש

ׁשאמרּו ּבּמה זצ"ל מאיז'ּביצא (ויקראהּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶַַָָָ
ב') ט"ז, קֹורארבה הייתי ימי ּכל יּנאי רּבי ִִִֵַַַַַָָָָאמר

ּפׁשּוט הּוא היכן יֹודע הייתי ולא הּזה ְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּפסּוק
אמר ׁשּלא אף והֹודיעֹו זה רֹוכל ׁשּבא ְִֵֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשהיה הרֹוכל מקֹום מּכל ּככתבֹו. מקרא ְְִִִֵֶַָָָָָָָרק
מּלׁשֹון רֹוכל נקרא ׁשּלכן ּבזה ּתּקּון ְְִִִִֵֶֶֶָָָָצרי
הרּגיׁש הּזה ּבענין להתּברר וזכה רכיל. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהֹול
ׁשּׁשמע ידי ועל ּבהּפסּוק. חדׁש וטעם ְְְְֵֶַַַַַָָָָאֹור
ּכן ּגם הרּגיׁש הּזה הּפסּוק מּמּנּו יּנאי ְִִִִֵֶֶַַַַַַָרּבי

הּזה ּפעמים)האֹור ּכּמה ּתֹורה(ונתּבאר טעמי וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
טעם להרּגיׁש ּתֹורה ּבהּדברי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהאֹור
ּתּקּון הּסדר לֹומר נתקן זה ּומּטעם ְְִִִִֵֶֶַַַַַּומתיקּות.
רק ּבלבד האמירה המכון ואין ׁשבּועֹות. ְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻליל
ּכל ואצלנּו ּבּלב. ּתֹורה האֹור ׁשּיקּבע ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻצרי
הרי נכּתב ׁשּכבר ּכיון ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמת
והעּקר ׁשּבכתב ּתֹורה ּבחינת חכמה ּבכלל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָהּוא
ּתֹורה מהּדברי האֹור להרּגיׁש הינּו הּבינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּוא
ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ּבחינת זהּו ליּבא ּבינה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּלב
ּבכל ּתֹורה מּתן זמן ׁשּבא ׁשּקֹודם ּבּלילה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָוזה

הּדברי ׁשּיקּבעּו לזה לזּכֹות האדם יכֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשנה
ׁשּקֹודם ּבּלילה אז יׂשראל ׁשּזכּו ּכמֹו ּבּלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה
נעֹורים להיֹות צריכין הכי ּומּׁשּום ּתֹורה. ְְִִִִִִֵַַָָמּתן

ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ְְֲֶֶַַַָֹולעסק

äæåבזוה"ק ע"א)ׁשּמּובא סוף צ"ח מה(ח"ג ÀÆֶַָ
עאלת ליליא ההיא ּכל אימיה ְְִִֵֵַַַַָָָָָעבדת
ּבׁשבעין עילאה עטרא אּפיקת גניזהא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָלבי
אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה והינּו וכו'. יקר ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאבני
ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּדר ועל יׂשראל ּכנסת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהינּו

כ"ה) ג', רבה השירים עד(שיר מחּבבן זז ְְְַַָָֹולא
ׁשּנאמר אּמי ד')ׁשּקראן נ"א, הקׁשיבּו(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַָָ

ּכתיב ּולאּמי האזינּו אלי ּולאּוּמי עּמי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַאלי
ּׁשּמּובא ּומה איּמא. נקרא יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּדכנסת
ּבינה עּלאה ׁשכינּתא הינּו עּלאה איּמא ְְְִִִִִַָָָָָָָבזוה"ק

ׁשּנאמר ּכמֹו ה')והינּו ב', יראת(משלי ּתבין אז ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ה' קרא ואז הּלב. למעמּקי הּיראה ׁשּנכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה'
אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה אּמי ליׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָיתּבר
ּכן ּגם אמר ּובּכאן יׂשראל. ּכנסת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָוהינּו
והינּו יקר אבני ׁשבעים ּבמסּפר היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהעטרה
הּנפׁש מּכחֹות והּמסּפר יׂשראל. ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלמסּפר
אבני והם הּקדמֹונים ׁשּכתבּו ּכמֹו ׁשבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהם

בזוה"ק ּׁשּמּובא מה ּדר על והּוא (שםיקר. ְְֶֶֶַַָָ
א) יׂשראלצ"ג ּבני ּבתֹו ונקּדׁשּתי ּדא ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָורזא

ּכ ׁשאחר מקּדׁשכם ה' אני ּולבתר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּבקדמיתא
ׁשהיה ּוכמֹו ּכתרין ּבׁשבעין ליׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמעּטר

ּתֹורה. מּתן ׁשּקֹודם ְֵֶַַַַָָּבּלילה

äæåבזוה"ק שם)ׁשּמּובא רּבי(בהקדמה לֹון אמר ÀÆִֶַַָָ
דדּוכרניא ּבספרא ּוכתּובין וכו' ּבני ְְְְְְְִִִַַָָָׁשמעֹון,
ברכאן ּבׁשבעין לֹון מברך הּוא ּבריך ְְְְְְְִִִִֵָָָָוקּודׁשא
ׁשּנגנז הראׁשֹון ׁשהאֹור עילאה. דעלמא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָועטרין
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה נגנז לבא לעתיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּצּדיקים

הּבהיר ּבּספר ׁשּכתב קמ"ז)ּכמֹו אמרּו(סימן וכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ג') נח פרשת הּוא(תנחומא ּברּו הּקדֹוׁש ְֶַָָָׁשּגנזֹו

על לחכמים ׁשּנגלה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלעמלי
ּתּזל ּדעּתיקא טלא ׁשהּוא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָידי
ׁשבעים יׁש ּפה ׁשּבעל ּובּתֹורה אמרתי. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכּטל
דעלמא ועטרין ברכאן ׁשבעין וזה לּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּפנים
ּכ אחר ואמר דעּתיקא. טלא דייקא ְְְִִַַַַַַָָָָָָָעילאה

מהימנא ב)ּברעיא צ"ח ח"ג עאלת(זוהר לבתר ְְְְֲֵַַַָָָָ
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ּבי אתקינת הא לון אמרה וכו' ּכלה ְְִִֵֵַַַָָָָלּבי
אין לּתֹורה רמז ּבמים הּטבילה וכו'. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה

ּתֹורה אּלא א)מים י"ז קמא ּתֹורה(בבא והינּו ְְִֶַַָָָ
טהֹורה ה' ויראת יראה ּבחינת ּפה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשּבעל
בזוה"ק ׁשּמּובא ּוכמֹו לעד ׁשעֹומדת דכיּו ְְְֶֶֶֶַַָָוהּוא

ב) פ' וכו'(ח"ג ּבאֹורייתא אׁשּתּכח ְְְְִַַַַָָדכיּותא
אתעדי ולא דכיּותא ּבההיא ּתדירא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹדקיימא
זמן ׁשּקֹודם הּלילה ּכׁשּבא ׁשנה ּובכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמיניה.
ׁשּבעל ותֹורה להּיראה לזּכֹות יכֹולים ּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָמּתן
צריכין ּולכ ּתֹורה. ּבדברי האֹור להרּגיׁש ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּפה
ׁשּיכנֹוס ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ולעסק נעֹורין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹלהיֹות

לּלב: והּמתיקּות ְְִֵַַָהאֹור

צ7יק ְִִֵַ/פתי
זיע"א מ,ילץ מנחם ,נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

3��קה �5רב הינ� �ב�ע�ת �ליל ְְְִֵֵֵֶַָָֹנע�רים
לי��ן י�כל לא ְְִִַָֹויראה

íéâäBðׁשהאדם הינּו הּלילה ּכל נעֹורים להיֹות ÂÄְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו הּפנימית הּנקּדה את לעֹורר ְְְִִִֵֶֶַַָָֻצרי
הּפחד ּומּגדל להּתֹורה ּולהׁשּתֹוקק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹלהתלהב
מּׁשמים ּובּגמרא ליׁשן יּוכל לא ְְְִִִַַַַָָָָֹֹוהּתׁשּוקה
ּבתחּלה וכו', וׁשקטה יראה ארץ ּדין ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָהׁשמעּת
מּדּוע ּתמּוּה ולכאֹורה ׁשקטה ּולבּסֹוף ְְְְִַַַַָָָָָָָיראה

י ארץ ּתֹוליןרק מצינּו א ׁשמים, ולא ראה ְְִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּפגם לּה היה ּכבר והארץ ּבּמקלקל ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָֻּתּקלה
מּיסֹוד נמׁש ועצבּות עצלּות והּנה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָמּתחּלה,
הּוא מי ולפחד לירא צרי ׁשהאדם ְְִִִִֶֶָָָָָָָֹהעפר
ועל הּתֹורה, אל לגׁשת יּוכל ואי הּוא ְְֵֶֶֶַַַַָָּומה
הּׁשם לֹו יעזר מּזה, לֹו ׁשּיׁש הּיראה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹידי
יראה, ארץ וזהּו הּתֹורה, אל להּגיע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָיתּבר
העצבּות, מחמת מניעה יהיה לבל ׁשּיראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהינּו
ׁשקטה, לבּסֹוף יראה, לּה היה ּכׁשּכבר ְְְְִֶַַָָָָָָָָא
אל להּגיע יּוכל ּכן להאדם ׁשּיׁש הּיראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוכפי
הּלילה ּכל נעֹור להיֹות ׁשּצרי וזהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּתֹורה, אל לגׁשת יּוכל אי ויראה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבפחד
ּכל ּובּגמרא הּתֹורה. לקּבלת יזּכה זה ידי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָועל
למי ּדֹומה יראה ּבֹו ואין ּתֹורה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶָָמי

החיצֹונּיּות לֹו ואין הּפנימּיּות מפּתחֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
הרי"ם] [-החּדּוׁשי ז"ל ואא"ז וכו'. עייל ְִֵֵֵַַּבהי
ּבתֹוך דרך לֹו להבקיע ּפֹועלת ׁשהיראה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָאמר
יעּכבּו לבל הּפנימיּות, אל ּולהגיע ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהחיצֹוניּות

ּבעדֹו. ז]ויפסיקּו אות :[שבועות ְְִַַַ

הõçם ֲַַַמעלת

ה�3רה ַָא�ר
צדק ה7מח - זיע"א מ/י��אוויט' מענדל מנחם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָר�י

�כל�לים הנו"ן �ער מת.4ה ְְְִִֶַַַָ��ב�ע�ת
ה@פירה ימי מ"ט 0ח�ת 0ל .ם ��ְְִֵַַָָֹ

ízøôñe'ּתסּפרּו כו' הּׁשּבת מּמחרת לכם ÀÇÀÆְְֳִִֶַַַָָָ
יֹום' טז)חמּׁשים כג להבין(ויקרא , ְֲִִִָ

סֹופרים אין והלא סֹופרים, יֹום חמּׁשים וכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַֹזה,
יֹום, מ"ט אם -י)ּכי ט טז (דברים ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְִִֶָ

ּבּקמה חרמׁש מהחל ל ּתסּפר ׁשבעת ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻׁשבעה
להבין צרי ּגם כו'). ׁשבּועֹות חג ועׂשית ְְִִִַַָָָָָכו'
ׁשהרי ׁשבּועֹות, ּבׁשם הּזה החג נקרא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלמה
רק ּכלל, ׁשבּועֹות הּׁשבע מּמנין אינֹו ְְִִֵֶַַַָָָהּוא
הּׁשּבת מּמחרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו החמּׁשים, יֹום ְֲֳִִִֶַַַַָָָהּוא
יּקרא למה מהן, ׁשאינֹו וכיון ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּׁשביעית,

ָׁשבּועֹות.

àlàמּמׁש ּבתֹוכֹו ּכֹולל זה יֹום ׁשּבחינת לפי ÆÈְְְִִֵֶֶַַָ
הנו"ן הּׁשער ׁשהרי הנ"ל, ׁשבּועֹות ז' ֲֵֶַַַָָּכל
המ"ט ּכל ּבתֹוכֹו ּכֹולל זה ּבחג ְְִֵֶֶֶַַַָהּמתּגּלה
ׁשּבחינת אּדרּבא רק מּמּנּו, ׁשּלמּטה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָּבחינֹות
ּגבהה הּנ' ּבׁשער הּכלּולים אּלּו ּבחינֹות ְְְְִִֵַַַַָֹמ"ט
ּבינה ׁשערי מ"ט על ׁשעּור לאין יֹותר ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָמעלתן

העמר. ימי ְֵֶָֹשבמ"ט

eäæåּבּיֹום ׁשּבֹו מּמׁש', ׁשבּועֹות חג 'ועׂשית ÀÆְִֶַַַָָָָ
ּבתֹוכֹו הּכֹולל הּנ' ׁשער ּגּלּוי ְְִִֵַַַַָנמׁש
מּׁשּלפניהם. עליֹונים יֹותר מּמׁש ׁשבּועֹות ז' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחינת
הּכלּולים אּלּו ּבחינֹות מ"ט ּכי זאת ְְְִִִֵַֹועֹוד
ׂשאת ּביתר מּמׁש מיחדים הם הנו"ן, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשער
ּבחינֹות מ"ט מּבחינת ונפלא עצּום ְְְְְִִִִִַָָויחּוד
הּוא אחד ּביֹום נכללים הם ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶָָָהראׁשֹונֹות,
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טז

ׁשער ׁשּבחינת אחד, יֹום ׁשהּוא הּׁשבּועֹות ְִֶֶֶַַַַַָָחג
ּכן אם יחד, ּבחינֹות המ"ט ּכל ּבֹו ּכֹולל ְִִֵֵַַַָהּנ'
מּכל מּמׁש, ׁשבּועֹות ז' ׁשּכֹולל ּפי על ִִֵֶַַַָָָאף
יחּוד זה הרי אחד, יֹום מּמׁש הּוא ֲִֵֶֶַָָָמקֹום
העמר, ימי במ"ט ּכן ּׁשאין מה ונפלא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹעצּום
אחד ׁשבּוע לעצמֹו, יֹום הּוא ּבחינה ְְְִֶֶַַָָָָׁשּכל

כו'. ריא]חסד עמ' א :[במדבר ֶֶ

מגדים ְִַָֹנעם
זיע"א ה�רוויץ אי' ה/וי אליעזר ְֱִִִִִֵֶֶַַר�י

ה.ד4ה �0ל י�ם - ה�0�רים ְְִִֶַַָָֻ�בי�ם
ז0�$ ידי על \ יד� על �אה ְְֲִִֵַַַָָָוהח�יב�ת
לק�ל נז0ה העמר �ספירת ה.�ף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהארת

�ב�ע�ת� ה�3רה ְֶַַָָָהארת

Bà'כו מּסת' כו' ׁשבעֹות חג 'ועׂשית ְִִַַַָָָֹֻיאמר
י) טז 'ּוביֹום(דברים הּכתּוב ּבאּור ּבהקּדם ,ְְְֵֵֶַָ

כו' כו)הּבּכּורים' כח ּכּלם(במדבר ּבזה ועמדּו , ְְִִֶַָָָֻ
ּתֹורתנּו למּתן החג מיחסים ּבתפילתינּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּדאנחנּו
יֹום קראֹו רק למֹו זכר אין ּובּפסּוק ְְֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁשה,
א הּלחם. ׁשּתי הבאת ׁשם על ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָהּבּכּורים
הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ׁשל ּדרּכּה היא ּדכ ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנראה
ּומֹוסרים ּומחּקרים ולּמחּפׂשים אמריה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָלהעלים
מבאר והיטב צפּוניה, ּתּגלה עבּורּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹנפׁש
הּקדֹוׁשה, ּתֹורה מּתן אחר החג ׁשּיחס ְְִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּמקרא

ז"ל אמרם ּדר על סח:)והּוא יֹוסף(פסחים רב ְְֵֶֶַַַָָ
אי אמר ּתילתא עגלא ליּה עבדּו עצרּתא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכל
לזה ּבׁשּוקא, איּכא יֹוסף ּכּמה יֹומא האי ְִֵֶַַָָָָָָלאו
כן ּוכמֹו ּוגדּלתֹו, חׁשיבּותֹו הּמביא ּבּיֹום ְְֲִִֵֵַַַָָֻׂשמח

ז"ל רּבֹותינּו מ"ב)אמרּו פ"ו חֹורין(אבות ּבן ל אין ְְִֵֵֶַָ
הּבּכּורים' 'ּוביֹום וזהּו ּבּתֹורה, ׁשעֹוסק מי ְְִִִֵֶֶֶַַָָאּלא
לבני והּגדּלה החׁשיבּות ּכל ׁשּמביא ּביֹום -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻ
ּגדֹולה, וחׁשיבּות ראׁשית לׁשֹון ּובּכּורים ְְֲִִִִֵַָָָאדם,

אּתנהּו' ּבכֹור אני 'אף כח)ּכמֹו פט ,(תהלים ְְְִֵֶַָ
ז"ל רׁש"י אין)ּוכדברי כי ד"ה ל יב ּבגדל(שמות ְְְִִִֵַַֹ

ימלכּו' מלכים 'ּבי הּכתּוב ּוכמאמר ְְְֲִִִִַַַַַָָֹהּבית,
טו) ח מהּתֹורה(משלי יבא ּבא חׁשיבּות ׁשּכל הרי ,ֲֲִֵֵֶַָָָֹֹ

וזהּו ּתֹורה. ּבֹו ׁשּנּתנה הּזה הּקדֹוׁש ְְִִֶֶֶַַָָָּומּיֹום

וחׁשיבּות הּגדּלה ּכל ׁשל יֹום - הּבּכּורים' ְְֲִִִֶַַַָָֻ'ּוביֹום
ִּובּכּור.

øîàåירמז - לה'' חדׁשה מנחה 'ּבהקריבכם ÀÈÇְְְְְֲִִִֶַַָָָֹ
ּביֹום לאבֹותינּו ּתֹורה ׁשּנּתנה ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַָָּכי
ּתֹורה אֹור חדׁש אֹור לקּבל עלינּו ּכן ְֵֵֵֶַָָָָזה,
אלקינּו ה' לפני החּדּוׁשין ולֹומר ְְְֱִִִֵֵַַָֹּבׁשבּועֹות
ּדׁשכינּתא ועטרהא ּתכׁשיטהא ּולתּקן ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָולׁשמֹו,
זה א לה'', חדׁשה 'מנחה וזהּו הּיֹום, ְְְֲִֶֶֶַַַָָָּבזה
ספירת ידי על - 'ּבׁשבּועֹותיכם' לכם ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹיבא
הּוא הּספירה וענין ׁשבּועֹות, ׁשבע ְְְְִִִֶַַַַָָָהּספירה

ז"ל הרב ׁשּכתב ּכמֹו ּגּופנּו תורהלהאיר (לקוטי ְְִֵֶַַַָָָ
לכם) וספרתם ד"ה מאמר אמור ּוספרּתםפרשת ְְֶַַָּבפסּוק

מּנהרין - מסּפרים' 'הּׁשמים ּדר על ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָלכם,
החּיים ּבאֹור עּין טו)ּבנציצּו, כג ּוכׁשּנטהר(ויקרא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַ

נזּכה אזי ּולהתעּלה, להתקּדׁש ּגּופנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּונזּקק
ּדגמת ּבׁשבּועֹות מחדׁש ּתֹורה אֹור ְְְֵֵַַָָָָֻלקּבל
זהמתן ּופסקה עצמן וקּדׁשּו ׁשּטהרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָֻאבֹותינּו
'ּבׁשבּועֹותיכם' וזהּו אנחנּו, ּכן ּתֹורה, אֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָוקּבלּו
אֹור ידי על החדׁשה לּמנחה ׁשּתזּכה -ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

קּצרּתי. ּכי היטב והבן ְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשבּועֹות.

øîàåאחר ּכי לכם', יהיה קדׁש 'מקרא ÀÈÇְְִִִֶֶֶַַָָֹ
ּגם ּכזה לאיׁש ,ּכ ּכל הּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּנתקּדׁש
לצרכי רק אֹוכל לׁשאינֹו קדׁש, יּקרא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאכילתֹו
ּדהינּו 'לכם' ּגם יהיה' קדׁש 'מקרא וזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּגבֹוּה,

מ ו'כל ּוׁשתּיה, סּגּופיםאכילה - עבֹודה' לאכת ְְְֲֲִִִִֶֶָָָָ
והבן הּזה, איׁש יעׂשה' 'לא ׁשּוב ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹותענּיֹות,
יֹום - חג' 'ועׂשית הּכתּוב מאמר וזהּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהיטב.
סּפיר הּספירה - ה'ּׁשבּועֹות' ידי על ְְִִֵַַַַָָטֹוב,
זה ידי על - 'אלקי 'לה' מּנהרין, ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹגזרתם
ּוׁשתּיה אכילה ּדהינּו - 'מּסת' ואז החג, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹיבא

ז"ל רּבֹותינּו וכדרׁשת אחר, אצל חּלין (חגיגהׁשהם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻ
יאמרח.) ּכן כו', ׁשּבחֹובה ּדבר חּלין ְִִֵֶַַָָָֹֻמּסת

חּלין, ׁשהם ּוׁשתּיה אכילה ּדהינּו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ'מּסת'
על הּגּוף קדּׁשת ּבקדּׁשה ׁשּנתעּלית אחר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֻֻאזי
ּביד הרׁשּות אזי הּגּוף, והנהרת הּספירה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָידי
אׁשר יד נדבת 'מּסת וזהּו ולׁשּתֹות, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָלאכֹול
נראה ּכן ,אלקי לה' קדֹוׁש הּכל ּכי - ְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹּתּתן'
מאיר צּורנּו חי אל ּבעזרת הּכתּוב ּפרּוׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַָלי

השבועות]עינינּו. לחג דרוש ראה [פרשת ֵֵ
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�למה 3ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק ה)הן 'למה ְְְִֵֵַַַֹֹֹר�י

מ.יע ה%ב�ע�ת חג �י�ם ה�3רה ְְִַַַַַַַָָָ�ק�לת
מצו�ת התרי"ג 0ל ְְִִֵָל�למ�ת

ílLé'מעם ׁשלמה מׂשּכרּת ּותהי ּפעל ד' ÀÇÅְְְְֳִִֵֵֵֵַָָֻ
לחסֹות ּבאת אׁשר יׂשראל אלהי ְֱֲֲִֵֵֶַָָֹה'

ּכנפיו' יב)ּתחת ב ּגדל(רות ּבזה לרמז הּנראה . ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹ
אׁשר הּׁשבּועֹות חג ּביֹום הּתֹורה קּבלת ְֲֲֶַַַַַַַָָָמעלת
מצֹות. התרי"ג מּכל הּׁשלמּות לכל מּגיע ְְְִִִֵַַַָָּבֹו
מחכמי הּנראה ּפי על ּדֹומה, הּדבר למה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשל
מּכל רטב לחלאים לבּׁשל ׁשּיצּוה ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהרֹופאים
ּכח ּומחמת עצּום, לס עֹולה אׁשר ּבׂשר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמיני
לחּזק לּתרּופה עֹולה ּבׂשר מיני מּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשמנּונית
מעלֹות ּגדל להבין נּוכל ּכן הּגּוף. ּכל ְֲִֵֶַַַָָֹֹּכחֹות
הּמֹועדים ּבכל ּכי ּתֹורתנּו, מּתן זמן הּזה ְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
וכּדֹומה ולּולב מּצה ּפרטּיֹות מצֹות ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
הּברכה ּומצוה מצוה ּכל על מברכין ְְְְְִִִַַָָָָָָָאנּו
אכילת על אֹו לּולב, נטילת על לּה ְְֲִִַַַַָָָָהראּויה
ּבזמּנֹו אינּנּו זּו מצוה ׁשל ּוזמּנֹו וכּדֹומה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָמּצה
לא ּטֹוב. מה ּבעּתֹו ודבר ּדבר וכל זּו, ְְְִֶַָָָָָֹׁשל
ּבֹו נכללים הּנה הּתֹורה ּבקּבלת הּזה ּבחג ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָכן
זכּו חּיים טֹועמיה ּביחד מצֹות התרי"ג ְְֲִִֶַַַָָָּכל
ּברּות ּכן ּגם ּפרּוׁש וזהּו ּבּה, ּכל תחסר ְְְֵֵֶֶַַָָֹלא
ּכל עליה ּולקּבל להתּגּיר עּתה ּבאת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁשר
ּתּגיע הּקּבלה מחמת הּנה ּבּה, הּמחּיבת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמצֹות
ׁשלמה' מׂשּכרּת' ּכתיב לכן הּמצֹות, ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻלׂשכר
ּבקּבלה ּכנפיו', ּתחת לחסֹות ּבאת 'אׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָמּפני

הּׁשלמּות לּכל ּתּגיע רות]לבד :[מגילת ְְְִֵַַַַָ

אמת ְֱֶַ/פת
זיע"א מ+�ר לי� אריה יה�דה ְְִִֵֵַַָר�י

�;3נ� ה35נ�ת 0ל ��ר ה�א זה ְִֶֶֶַַָָֹי�ם
אחיזת� 0פי מק�ל אחד וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלי/ראל,

�3�ַָרה

áéúëe(כו כח מנחה(במדבר כו' הּבּכּורים 'ּוביֹום ÀÄְְִִִַָ
ּכל ׁשרׁש הּוא הּזה ׁשּיֹום כו'. ֲֶֶֶַָָָֹחדׁשה'
לזּכר מצוה לכן יׂשראל, לבני ׁשּנּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּתנֹות

זה ּביֹום ּומתחּדׁשים סיני, הר מעמד ְְְֲִִִִֶַַַַָָּתמיד
איתא ולכן הּתֹורה. מן הּיֹוצאים הענפים ְְֲִִִִֵַַָָָָָָּכל

טז.) ּכל(ר"ה ׁשּדנין האילן, ּפרֹות על ֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבעצרת
ּבהּתֹורה, הּׁשנה ּכל לֹו ׁשּיׁש האחיזה ּכפי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָאחד

ּב ּתֹורה מּתן ׁשל הּזכירה ּכפי הּימיםּובוּדאי כל ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
ידי על וכן הּזה. ּבּיֹום אחד לכל מתּגּלה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ
להּתֹורה הּתׁשּובה ועּקר הּכל. נתקן ְְְְְִִַַַַַָָָֹּתׁשּובה
ּכתיב לכן ,לתֹורת כו' הׁשיבנּו ׁשאֹומרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָּכמֹו

ה) יט עת(שמות ּבכל הּוא ׁשמֹוע' אם ְְִֵַַָָָ'ועּתה
ּכי ּבמדרׁשֹות כמ"ש ּותפּלה, ּתׁשּובה ידי ְְְְִִִֵַַָָָעל
ׁשּמּׂשיגין העת ּפרּוׁש, ּתׁשּובה, הּוא ְְִִֵֵֶַַָָָ'ועּתה'

ּותפּלה. ּתׁשּובה ידי ְְְִֵַָָעל
àúéàåהּלחם ּוׁשּתי ּבּמדינה מּתיר עמר ÀÄÈְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

נעׂשה הּקרּבנֹות ּכל ׁשּׁשרׁש ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש,
ּבהר 'העׂשיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה מּתן ְְְֲֵֶַַַָָָָֻּבעת
ּביֹום הּׁשער זה נפּתח ׁשנה ּבכל לכן ְְְִִֵֶַַַַַָָָָסיני'.
ּתמידין ׁשּבמקֹום ּתפּלֹות כן ּוכמֹו ּתֹורתנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַָמּתן

ּוכתיב יח)ּתּקנּו. קמה לכל(תהלים כו' ה' 'קרֹוב ְְְִִָֹ
ּתֹורה אּלא אמת ואין באמת', יקראהּו ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָָֻאׁשר
מתקּבלת, ּתֹורה ּדברי מּתֹו הּבאה ּתפּלה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכל

ּבּגמרא א.)כמ"ש מּתֹו(ברכות לּתפּלה לעמֹוד ְְֲִִַַַָָָ
ּכּלֹו ׁשהּוא הּיֹום ּבזה ׁשּכן ּומּכל ּתֹורה. ְְִִֵֵֶֶֶַָֹֻּדברי
ּתפּלה זה ׁשּבּלב לעבֹודה רצֹון עת הּוא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָּתֹורה
עליו הּמל ּדוד ּבלדת רּות ּבמגּלת הרמז ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכן

לעיל: כמ"ש הּתפּלה ׁשרׁש ְְִֵֶַַָָֹהּׁשלֹום

ה⁄בäעõת àחג הfiמחה áְְִֶַַַָָֹדל

ס�פר חתם 7ְֲֵַָֹר�ות
זיע"א ס�פר מ'ה ִֵֶַֹר�י

�4כל $0 על �ב�ע�ת� ה-מחה ְְְִֶֶַַָָָָֹ.דל
\ לפח�תים אף ��3רה חלק �י ְְִִֵֵֶַַַָיה�די
זה 7ר$ על �ב�ע�ת מנהגי 0ל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמבאר

úéNòå'ה לפני וׂשמחּת וגו' ׁשבּועֹות חג ÀÈÄÈְְְִֵַַָָָ
אׁשר ּבּמקֹום וגו' ּובנ אּתה ְֱֲִֶֶַַָָֹאלקי
ּכי וזכרּת ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן אלקי ה' ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹיבחר
החּקים את ועׂשית וׁשמרּת ּבמצרים היית ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻעבד

יב)האּלה - י טז מה(דברים ּבהקּדם לֹומר יׁש . ְְֵֵֵֶֶַַָ
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חז"ל פא.)ּׁשאמרּו לחכמה(נדרים ׁשאלּו זה ּדבר ְְֲֲֶֶַַָָָָָָ
על ה' וּיאמר הארץ אבדה מה על ְְֶֶֶַַַָָָָָֹּונבּואה
מאי לפניהם, נתּתי אׁשר ּתֹורתי את ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעזבם
ּברכּו ׁשּלא רב אמר יהּודה רב אמר ְְִֵֶַַַַָָָֹהיא
לא ּכי הּכּונה לי נראה ּכי ּתחּלה, ְְִִִִִֶַַַָָָָֹּבּתֹורה
יׂשראל, לכללּות אם ּכי ליחידים הּתֹורה ְְְְִִִִִִִִֵַָָָָנּתנה
לכל ׁשּיהיה ּבאפן ּדוקא, ּבּוסמין ּבהדי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחלּבנה
אינֹו הּוא ואם ּבּתֹורה, חלקֹו מּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶַָָָָאדם
וירׁש מּמׁשּפחּתֹו ּבנֹו ּבן אֹו ּבנֹו ּבא ְְְְְִִֶַַָָָּבא,
אם ׁשּבתֹוכֹו, הרצֹון הּניצֹוץ ּכי מֹורׁשה, ְִִִֶַַָָָָאֹותּה
הּוא עתיד הּתֹורה, התלהבּות עּתה מבעיר ְְֲִִִֵַַַַָָָאינֹו

ּדֹורֹות. ּכּמה אחר ְְִַַַַָלהבעיר

eäæåמּפי ימּוׁשּו לא וגו' ּבריתי זאת 'ואני ÀÆְֲִִִִִַָֹֹ
עֹולם' ועד מעּתה זרע נטּומּפי (ישעיה ְְֲִִֵַַַָָ

נּטלכא) הּתֹורה ּכתר ׁשּתהיה יצּיר ׁשּלּו ,ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻ
חס עֹולם ועד מעּתה מּיׂשראל אחת ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּמׁשּפחה
ּבחג ׁשוים יׂשראל ּכל ׂשמחת ּכן ועל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשלֹום,
חלב מאכלי אֹוכלים ּכן ּומּׁשּום ְֲִִֵֵַַָָָָהּׁשבּועֹות.
ּבׁשבּועֹותיכם' לה' חדׁשה 'מנחה אקרא ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָּוסמכּוה

כו) כח החלב(במדבר ּכי מחל"ב, ּתבֹות ִֵֵֶָָָראׁשי
אמנם מּפסלת, אכל מהּפרה הּבררה אפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהיא

הּפ ׁשּנחלבה מּמּנהאחרי החלב והֹוציא רה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
לג' ּתחּלק ּבעצמּה החלב ּגם לברר אם ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאזי
ׁשּבּה, החׁשּוב החמאה והּוא הּׁשּמן ְְִִֶֶֶַַָָָָֻמינים,
והּוא ּוגבינֹות חריצים מּמּנּו יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָוהּנֹותר
ׁשוה ׁשאינֹו החלב מי והּׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבינֹונית,
ּכמֹות יּניחּה אּלא ּברירה ּבלי אמנם ְְְְְִִֵֶַָָָָָּכלּום,
מאד טֹוב ּבצרּופם ׁשלׁשּתן הרי מערב ְְְְְֲִֵֵֶָָָָֹֹׁשהיא
אדם מחּיה והיא מאד חׁשּובה מׁשקה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹוהיא
אּלּו ה' עם נמי והכי הויתם. ּבראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּובהמה
ּכמֹוציא העֹולם אּמֹות הּבׁשן מּפרֹות ְְְִִִֵַָָָָֻנבררּו
ּבחלב נברֹור עּתה ּגם ואם הּפרה, מּדּדי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהחלב
והּבינֹונים חמאה ּבבחינת עלּיה ּבני ויהיּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
ּדארעא עּמא ׁשארי ויּׁשארּו ּגבינה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבבחינת
ולא ,צר ּבהם ׁשאין חלב ּכמי וׁשלֹום ְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחס
יּׁשארּו אּלא הכי למימר למרייהּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָניחא
העֹולם ּכל המחּיה מׁשקה ותהיה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּבתערֹובּתם
ּבּמעמד הּתֹורה נּתנה ּכן ּומּׁשּום לּכל. ְֲִִֵֶַַַַָָָָֹׁשוה
מעבֹודת צאתנּו ּבתחּלת הּזה והּנפלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנבחר

ּכי להֹורֹות לזה, ּכּדאים היינּו ולא ְְְְְִִִִִֶַָָֹמצרים
ּבּתֹורה מחלקֹו אדם יתיאׁש ולא מעצֹור ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
מקֹום מּכל הּמדרגה, ּבׁשפל יהיה אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאפילּו

ׁשּבּגדֹולים. הּגדֹול ּכמֹו ְְִֶַַָָֹּכמהּו

íeMîeּבבית סרק אילני להעמיד נֹוהגים הכי Äְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ
ּפרֹות על נּדֹונים ּבׁשבּועֹות ּכי ְְִִִֵֶֶַַָהּכנסת
אדני הויה זּוּוג צ"א ּגימטרּיא אילן ּכי ְֲֲִִִִִִַָָָָָָָֹהאילן,
הם הּזּוּוג זה ׁשל הּפרֹות אׁשר ׁשמֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָיתּבר
סרק ואילני הּטֹובים, ּומעׂשיהם אּלּו ה' ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעם
מסעד עֹוׂשים ּומהם הארץ, עּמי ּבבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהם

עליא על אתּכליא רחמי לּבעי ה', [חוליןּבית ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
סרקצ"ב.] אילני ועתידים ּתֹורה, מחזיקי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָוהם

הרי ואּתם מקרא ׁשּילפינן ּכמֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיטענּו
לעּמי ּתּתנּו ּוּפריכם ּתׂשאּו ענפיכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

במהרש"א]יׂשראל שם עיין (קיב:) כתובות –[שלהי ְִֵָ
'אׁשר הּתֹורה ּברּכת נּסח ּפרּוׁש ּבעצמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻוזהּו
מן ּכי לֹומר רֹוצה העּמים' מּכל ּבנּו ִִִִֶַַַָָָָּבחר
מּתֹו אכל ּכבֹורר אֹותנּו ּוברר ּבחר ְִִֵֶַַַָָָָֹהעּמים
את לנּו 'נתן הּבררה אֹותּה אחר אמנם ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפסלת,
ּובחירה ּברירה ּבלי הּוא נתינה לׁשֹון ְְְְְִִִִָָָָּתֹורתֹו'
ּכפרּוׁש ראּוי, ׁשאינֹו למי אפילּו ּבמּתנה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאּלא

יח)רׁש"י לא ּככּלתֹו'.(שמות מׁשה אל 'וּיּתן על ְִִֵֶֶַַַַֹֹ

äpäåהּדֹור אֹותֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן ּבׁשעת ÀÄÅְְְִִֵַַַָָֻ
ּבלּמדי' ּתֹורה חתֹום ּתעּודה 'צֹור ְְְֲִָָָָֻאמרּו

טז) ח וחבריו,(ישעיה ליׁשעיה אּלא הּתֹורה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
נתמֹוגג' ּובהם אּתנּו 'עוֹונֹותינּו אמרּו עצמם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָועל

ו] סד ׁשּמכרֹו[שם עבד יחזקאל רּבנּו אמרֹו וכן ,ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
וכו' קו.)רּבֹו מן(סנהדרין נאבדּו ּכן ּומּׁשּום , ְִִֵֶֶַ

מּגינים לֹומדיה ולא הּתֹורה היתה ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹהארץ
מה 'על ּבאמרֹו קרא לנּו רמז וזה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָעליהם.
ּתֹורתי את עזבם על ה' וּיאמר הארץ ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹאבדה
ּדייקא נתת"י לֹומר רֹוצה לפניהם' נתּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָאׁשר
מיחד איׁש לבחר ּבבחירה ולא נתינה ְְְְְְִִִִִִִַָָָֹֹֻּבבחינת
אנׁשי לפני - ּדייקא 'לפניהם' ואמר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהם,
הארץ, אבדה מה על עליהם ׁשאל אׁשר ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
לפניהם ּובאמת ּדארעא, עּמא הארץ אנׁשי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרצֹונֹו
יתרה אחיזה ׁשּום ואין הּתֹורה, נתּתי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָמּמׁש
ּכי הארץ, מעּמי יֹותר עליה חכמים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלתלמידי

ּבענין לטֹובה ׁשוים זה.ּכּלם ְְְִִֶַָָָֻ
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äæëåאּלּו ּפרק ּפסחים ּבמּסכת חז"ל ּדקּדקּו ÀÈÆְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
ּדּבעינן(סח:)ּדברים ּבעצרת מֹודים הּכל ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

ּתֹורה ּבֹו ׁשּנּתנה יֹום טעמא מאי לכם ְֲִֵֶֶַַָָָָָנמי
לכּוּלי ּדייקא שנתנ"ה לֹומר רצֹונם ְְְְְִֵֵַַָָָליׂשראל,
עז ּביתר לׂשמח ּבֹו יׁש ּכן על ּבׁשוה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעלמא
'ועׂשית ּבֹו ׁשהתחלנּו קרא ּדקאמר והינּו –ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
והזהיר וגו', 'ּובנ אּתה וׂשמחּת ׁשבעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָֻחג
ה' יבחר אׁשר 'ּבּמקֹום ּומסּים זּו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָּבׂשמחה
ּתחת לֹומר רֹוצה ׁשם', ׁשמֹו לׁשּכן ְְֱֵֶֶַַַַָֹאלקי
לׁשּכן ׁשּבּדֹור צּדיק אדם ה' לֹו יבחר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאׁשר
חס ּובֹורר ּכבֹוחר ויהיה לבּדֹו עליו ְְְְְִֵֵֶַַָָׁשמֹו
וׁשלֹום, חס ּכפסלת ׁשממה ּתּׁשאר ואּתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹוׁשלֹום
יבחר ולא ּבכללם ּכּלם עם ּתׂשמח זה ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֻּתחת
הּׁשכינה ּתהיה ּכי עליו, לׁשּכן מקֹום ׁשּום ְְְִִִִֶַָָָָֹה'
ׁשּיהיה ּתאמין לא ואם יׂשראל, ּבכללּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאגּודה
- עצמ ּבעיני ערּכ מעּוט לפי ּבכח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַֹּכן
מדרגה והיא ּבמצרים' היית עבד ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ'וזכרּת
ואפילּו עכׁשו, ּבּה אּתה מאׁשר ּפחּותה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָיֹותר
ּכי האּלה' החּקים את ועׂשית 'וׁשמרּת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהכי
ונתקרבּת הּתֹורה קּבלּת וׁשפלּות ּבעבּדּות ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָאז
ּתמנע לא עּתה ּגם ּכן על סיני, הר ְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹלפני

ּבה' תקס"ב]לׂשמח שבועות :[דרשות ְִַַֹ

אהרן ֲֵַֹ�ית
זיע"א מ
רלין אהרן ְֲִִִַַַֹר�י

�ר�$ ��ה�ד� �ב�ע�ת� ה-מחה ְְִֶֶַַָָָָֹ.דל
לנ� לתת 0די 0ביכ�ל עצמ� הנמי$ ְְְְִִִֵֵַָָָה�א
ה,מים �סג4ת ל/מח �י \ ְְִִִֵַַַַָָֹֻה�3רה

ח���נ�ת ְְִֶ�לי

Bðaמאביו ׁשאל זצוקלל"ה מוהר"א הרה"ק Àִֵַָָ
הּמדרׁש זצוקלה"ה רבתיאדמו"ר (פסיקתא ְִַָ

ּכתיבכא) כ), יט איני(שמות סיני' הר על ד' 'וּירד ְִִִֵֵֶַַַַ
הּנמּו אֹו עצמֹו את הנמי הּגבּה אם ְְִִִֵֶַַַַַָָֹיֹודע
הר על ד' וּירד ׁשּנאמר ּכיון עצמֹו את ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהגּביּה
לֹו והׁשיב עצמֹו. את הנמי ׁשהּגבֹוּה מּכאן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָסיני
היה אם ּכי ּבני. החייתני זצוקלל"ה ְְִִִִֶֶַָָאדומו"ר
יׁש ּתּקנה מה עצמֹו את להגּביּה הּנמּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמצטר

אם אבל עּקר[הּגבּה]לנּו, זה עצמֹו, את הנמי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
וכן ּדרּגין. סֹוף עד ּדרּגין מראׁש וזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹחּיּותינּו
והּקדֹוׁש עצמן. את להנמי צריכים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָצּדיקים
ארץ עדי ּגאים מׁשּפיל ּבעצמֹו הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַָָּברּו
ּדרּגא נחית ּבחינת וזה ׁשפלים. להגּביּה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּכדי

איּתתא סג.)ונסיב יבמות נתינת(עי' ּבעת ּכביכֹול , ְְְְְִִִִֵַָָָ
ודּבר יׂשראל. ונסיב ּדרּגא נחית קּים ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּתֹורה
לׂשמח ּוצריכים ּבחׁשּבֹונֹות לכנֹוס ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹֹהרּבה
מּכל חּיּות ולּקח הּתֹורה ּובקּבלת הּימים ְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻּבסגּלת
מאתר אקּדמּות. ּבאמירת והן ּבתפּלה הן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר

והבן: ּבחיׁשּותא. צרי ּדלא ׁשכינּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹּבית

אמת ְֱִֵֶאמרי
זיע"א מ+�ר מר"כי אברהם ְְְִִַַַָָָר�י

0ל א�ר �3רה �מ3ן ה-מחה ְְֲִֶֶַַָָָָֹ.דל
�כל =� עצמ� להחזיק יכ�ל ְְְְֲִִַַָָָיה�די

ִַַָה95בים

íBiäיכֹול אחד ׁשּכל זכּיה יֹום הּוא הּזה Çְִֶֶֶַָָָָ
מקרבת הּתֹורה ּכי ּבֹו, עצמֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָלהחזיק
ּתחּתֹונה, ּבמדרגה הם אׁשר אּלּו אף ּכּלם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּברּו הּקדֹוׁש חזר האּמֹות על אף הרי ֲִֵַַַַָָָָֻּכי

ל ּבּגמראהּוא ּכדאיתא הּתֹורה להם (ע"זּתן ְְִִִֵֶַַָָָָָ
קּבלּוה,ב:) יׂשראל ּבני אּולם קּבלּוה, ְְְְְִִִֵֵָָָָֹולא

ונקראים הּתֹורה לנּו יׁש ׁשּכבר עּתה ׁשּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
להחזיק יכֹול אחד ׁשּכל ּבוּדאי יׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבני

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכדאיתא ּבּתֹורה, מקץעצמֹו (ח"א ְְִִַַַַַָָָֹ
אחידןקצג.) ּכלהּו ּבאֹורייתא ּדמׁשּתּדלין ְְְְְְֲִִִִַַָָֻאינּון

ּבּתֹורה. ּתלּוין הּדברים וכל וכו', ּדאילנא ְְְְְִִִַַָָָָָָּבגּופא

ïéàåלכל להיֹות ׁשּצריכה להּׂשמחה ׁשעּור ÀÅְְְְְִִִִֶַָָָ
להּקרא וזכינּו הּתֹורה ׁשּקּבלנּו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

ּכדכתיב יׂשראל, צב)ּבני קיט 'לּולא(תהלים ְְְְִִִֵֵֵָ
הּתֹורה ּכי בעניי', אבדּתי אז ׁשעׁשעי ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻתֹורת
אֹותנּו ּתגאל והיא הּגלּיֹות ּבכל עּמנּו ְְְִִִֶֶַַָָָָֻהֹולכת

ּכדכתיב הּגלּות, ו)מן פד עֹוז(שם אדם 'אׁשרי ְְְִִִֵַַָָָ
הּבכא ּבעמק עברי ּבלבבם מסּלֹות ב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹלֹו
למצֹוא יכֹולין הּתֹורה ידי ּדעל יׁשיתּוהּו', ְְְְְְִִִֵַַַָָמעין
ּכדכתיב ּבהחׁשכּות, אף [התחּזקּות] ּומעין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָמקוה
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יח) ג ּכי(משלי ּבּה', לּמחזיקים הּוא חּיים ֲִִִִֵַַַָ'עץ
חּיּותֹו ׁשּכל ויֹודע ּבּתֹורה עצמֹו ׁשּמחזיק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָמי
וזהּו חּיּות, לֹו נֹותנת הּתֹורה ּגם ְֵֶֶֶַַַַָָמהּתֹורה,
וזהּו ּבתֹוכנּו', נטע עֹולם 'וחּיי ְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשאֹומרים

עֹולם)ׁשאֹומרים אהבת ואר(ּברּכת חּיינּו הם 'ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
תרס"ז]ימינּו'. :[שבועות ֵָ

ה⁄בäעõת חג àיõם עבõדה ְְֲִֵַַָָָעניני

&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מ
אריץ ,נחס ְִִִִַָָר�י

ועל ר�ח �פל להי�ת צרי$ ְְְְִִַַַָָ��ב�ע�ת
ה�3רה לק�ל יכ�ל זה ְְֵֵֶַַָָידי

Céøàäהּתֹורה לקּבלת ׁשּׁשּי הּׁשפלּות ּבענין ÆÁÄְְְְִִֶַַַַַַָָָ
על החּיים ּבאֹור ּכדאיתא ְְְִִִַַַָָּבׁשבּועֹות,

האֹות' ל 'וזה יב)ּפסּוק ג ּׁשאּתה(שמות מה ְְֶֶַַָָָ
ּכן על אנכי, מי ואמרּת עצמ ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשפל
ׁשהּוא הּזה ּבהר ׁשּתעבדּו והראיה ,ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשלחּתי

ּכתיב לכן ההרים. מּכל ונמּו יז)קטן יט (שם ְְִִִֵֶָָָָָָ
ׁשפלים אצלם ׁשהיּו ההר', ּבתחּתית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ'וּיתיּצבּו
זה ידי ועל וכו', נמּו ׁשהּוא מההר ְְֵֵֵֶֶַָָָיֹותר
לידי ּבאּו הּׁשפלּות ּומחמת הּתֹורה. לקּבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָיכלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ב)אחּדּות, יט וגו',(שם ׁשם' 'וּיחן ְְִֶַַַָָ
ידי על ההר', 'נגד - ּבאחּדּות היּו מה ידי ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָועל
ׁשאמר ּוכמֹו סיני, ּבהר ׁשּמרּמז הּׁשפלּות ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֻמּדת
מחזיקים אדם ׁשּבני ידי ׁשעל לר"ש ר"ש ְְְִִֵֵֶֶַַָָלֹו
זה ידי על אין, ואּתה אין אני לאין, עצמם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
מחברֹו. ּגבֹוּה ּכׁשאחד ּכן ּׁשאין מה הּׁשלֹום, ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבא

Cëìeועלּבׁשבּועֹות רּוח ׁשפל להיֹות צרי ÀÈְְְְִִַַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, לקּבל יכֹול זה ְְְֵֵֶֶַַָָָידי

דשבועות)ּבּפּיּוט ב' ליום לג'(קרובות 'מׁשּולים ְְִִַ
ּודבׁש, חלב יין לֹומר ורצה נחמדים', ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמׁשקים
זֹוחלים [ועֹומדים], נׁשמרים ׁשּבּכלים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ'ּובּפחּות

יֹורדים' ּולנמּו שם)מּגבּה הפיוט ּובׁשבּועֹות(המשך , ְְְִִַָָָֹ
ּגם הּימים ּובׁשאר ּבכלל הּתֹורה קּבלת ְְִִִַַַַַָָָָָהּוא

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּבפרט, הּתֹורה קּבלת (ב"רּכן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
ד) הּואסד ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין יֹום ל ְֵֵֶַָָאין

ׁשאדם עת ּובכל ּתֹורה, חּדּוׁשי ּבֹו ְְִֵֵֵֶַָָָָמחּדׁש

ּבׁשם ואמר ּתֹורה, לֹו נֹותנים אין עצמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַָָאצל
הּגׁשמים ׁשּכל ההרים ׁשּבין לבקעה מׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהר"ב
[יֹורדין] ׁשפל אדם ּכ לׁשם, יֹורדין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָמההרים
ּכן ּׁשאין מה והּברכֹות, הּטֹובֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַַָָָאליו
לּמה עצמֹו את אדם יחׁשב לכן ּגבּה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהּוא
ׁשפל ׁשאהיה מּוטב חסרֹונֹות, ּכל על לדאג ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹלי
'אׁשּכן ּכי אּתי, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ויהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹואין

ּדּכא' ה.)את סוטה טו, נז ישעיה ּוכׁשהּקדֹוׁש(ראה ְֶֶַַָָ
מחסֹור. אין ּכאן הּוא ְֵַָָּברּו

לוי ְֵַקד�%ת
זיע"א מ�רדיט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

עצמנ�, לצר$ ה@פירה �ימי �נ���% ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹמה
ית�ר$ ה' לעב�דת �ב�ע�ת� מעלים ְְֲֲִִַַַַָָָאנ�

Bà'הּׁשּבת מּמחרת לכם 'ּוספרּתם (ויקראיבאר, ְְְֳִֶֶַַַַַָָָֹ
טו) לעבדכג ׁשּיּוכלּו יׂשראל ּבּקׁשת ּדהּנה ,ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

להעּתיר ּובגׁשּתם ּתמים, ּבלב יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּׁשם
לעבֹוד ׁשּיּוכלּו הּוא ּבּקׁשתם ּכל יתּבר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָמהּׁשם
מהּׁשם לבּקׁש ּכלל זֹוכרים ואינם ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשם
ליׂשראל עת יׁש אמנם ּופרנסתם, צרּכם ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָיתּבר
יתּבר להּׁשם ּומתּפּללים זּו ּבמדרגה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינם
ּכׁשּיׂשראל אפס ּופרנסתם, צרּכם עניני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעבּור
ּכלל חֹוׁשבים אינן אז ּגדֹולה ּבמדרגה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָהם

צרּכם. עבּור ְְְֲִַָָלהעּתיר

äpäåעבדּות עבּור הּכל לבּקׁש הּמדרגה זּו ÀÄÅְְְֲֵֵַַַַַָֹ
הּוא ׁשּבת ּכי 'ׁשּבת', נקרא זה ְִִֶַַָָָה'

הּבא עֹולם נז:)מעין ׁשּום(ברכות ּבֹו ואין ְֵֵֵַָָ
'ּוספרּתם הּכתּוב ּכּונת וזהּו הּזה. מעֹולם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחיזה
ּבעסקי ּבהירּות ּתביאּו אימתי ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַַָָָָלכם',
האדם, וצרכי ּפרנסה ּבעניני 'לכם' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּטבעּיים,
אחר ּבבחינת ּכׁשאּתם - הּׁשּבת' ְְֳִִִֶֶַַַַַַַָָ'מּמחרת
אזי הּׁשּבת ּבבחינת ּכׁשאּתם אמנם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת.
והּנה עבּורכם. טֹובה לבּקׁש מאצליכם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיּׁשכח
עבּורנּו, טֹובה מבּקׁשים אנּו הּספירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבימי
עבּור ּׁשּבּקׁשנּו מה מעלים אנּו ְְֲֲִִֶַַַָָּובׁשבּועֹות
,יתּבר הּׁשם לעבֹודת הּכל הּספירה ּבימי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹצרּכנּו
עבּור הּכל מבּקׁשין אנּו הּׁשבּועֹות ּבחג ְְֲִִֶַַַַָָֹּכי
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ּבהקריבכם הּבּכּורים 'ּוביֹום וזהּו ה'. ְְְְְְִִִֶֶַַַעבדּות
ּבׁשבעתיכם' לה' חדׁשה כו)מנחה כח ,(במדבר ְְֲִֵֶַָָָָֹֻ

ימי ּדהינּו 'ּבׁשבעתיכם', ּׁשּפעלּתם מה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻּפרּוׁש
ׁשּבּקׁשּתם ׁשּלכם, ּבׁשבעתיכם ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻהּספירה,

יתּבר להּׁשם הּכל ּתביאּו אמור]עבּורכם, :[פרשת ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

�למה3פא רת ְְִֶֶֹֹ
זיע"א מרד�מסק ה)הן 'למה ְְְִֵֵַַָֹֹֹר�י

אי0א י�סף 50ה י�מא האי ְִִֵֵַַָָָָ'אלמלא
א�ת� 0ח את �ל5�ד� �ע�רר - ְְִֵֶֶַָֹ���קא'

�3רה מ3ן �ל ֶַַָי�ם

íéçñtּביֹומא יֹוסף רב ב', עמוד ס"ח דף ÀÈÄְֵַָ
ּתלתא, עגלא ליה עבדי הוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּדעצרּתא
איּכא יֹוסף ּכמה יֹומא האי לאו אי ִִֵַַַָָָָָאמר
ּכּמה ּדקאמר מאי לתמּה יׁש לכאֹורה ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּבׁשּוקא.
היּו ּתֹורה מּתן לּולא הלא ּבׁשּוקא איּכא ְֲִֵֵַַָָָָֹיֹוסף
העּמים ּככל זרים ּכמֹו נחׁשבים יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּכל
לגדל ּבזה הרמז אּולם הּתֹורה. קּבלּו לא ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשר
ּבכל אׁשר ּתֹורה למּתן הּזה הּנבחר יֹום ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָמעלת
אֹותֹו מתעֹורר הּזה יֹום ּבהּגיע וׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָׁשנה
סיני, הר ּבמעמד ּתֹורה ּבמּתן אז ׁשהיה ְְֲִֶַַַַַַַַָָָָֹהּכח

ׁשּכתּוב י)ּכמֹו - ט ד יֹום(דברים את 'זכֹור ְֶֶָָ
ּתׁשּכח ּפן ּבחרב אלהי ד' לפני עמדּת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאׁשר
לּולא ּפרּוׁש, .'עיני ראּו אׁשר הּדברים ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָאת
ידי על זּו, ּבבחינה עמדּת אׁשר יֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָזכירת
ׁשכחה לידי לבא יכֹול האדם היה לבד ְְִִִֵַַָָָָָָָָֹהּלּמּוד
ׁשּנפסלּו קדׁשים ּכמֹו ּבלּמּודֹו, רֹואֹות ּׁשעיניו ְְְְִִִֵֶֶַָָָמה
האדם ּכאׁשר א ׁשנתם. עברּו ּכאׁשר ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָֻמּקדּׁשתם
לעֹורר יכֹול סיני הר מעמד על זכרֹונֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָמׂשים
הּתֹורה קּבלת ּבׁשעת אז ׁשהיה ּבחינה ְְִִֶַַַַָָָָָָאֹותֹו

כמ"ש נּתנה, הּיֹום ּכאּלּו עּתה יֹוצרּגם (ּברּכת ְְְִִִֵַַַַָָ

מעׂשהאֹור) ּתמיד יֹום ּבכל מחּדׁש ְְְֲִֵֵַַָָ'ּובטּובֹו
הּתֹורה ּבברּכת מברכים אנּו ולכן ברך, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבראׁשית
הּוא יֹום ּבכל ּתמיד הוה לׁשֹון הּתֹורה' ְְִֵֶַָָָֹ'נֹותן
כנ"ל. הּנבחר יֹום ּבהתעֹוררּות הּתֹורה ְְְְִִֵַַָָנֹותן
ּביתר הּוא ּבעצמֹו הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ּגם ְְְְֶֶַַַַַָּומה
ׁשאמר וזה הּתֹורה. קּבלת ּכח להתעֹורר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׂשאת

איּכא יֹוסף ּכּמה יֹומא האי אלמלא יֹוסף ְִִֵֵֵַַַָָָָרב
ּבלּמּודֹו ׁשּמתעֹורר יֹומא האי לּולא ְְְִִֵֵֶַָָּבׁשּוקא,
סיני, הר ּבמעמד אז הּנבחר הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִַַַַַָָָָֹּכח
ׁשּלֹומדים האנׁשים הם ּבׁשּוקא, איּכא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּכּמה
לכן יׁשנה ּכדיּוטגמא ּבעיניהם והּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָּבקטנּות
יֹוסף רב א ׁשכחה, ּבבחינת הּוא ְְִִִִֵַַַַָהּלּמּוד

סיני ׁשּקראֹו לֹו נאה סד.)ׁשמֹו מּפני(ברכות , ְְְִִֵֶֶַָָ
הראׁשֹון ּכח לעֹורר זּו ּבמעלה היה הּוא ְְֲִִֵַַָָָָֹּכי

כנ"ל: סיני הר ּבמעמד אז ְֲִֶַַַָָָָׁשהיה

מגדים ְִַָֹנעם
זיע"א ה�רוויץ אי' ה/וי אליעזר ְֱִִִִִֵֶֶַַר�י

היו"ט ע�ר - אלקי) לה' �ב�ע�ת ֱִֶַַַָֹחג
&ר�ת על �ב�ע�ת� \ �ר�חנ,�ת ְִֵַָָָה�א
צ7יקי �ל �3רה ח7��י על הינ� ְִִִֵֵֶַַַָָָהאילן,

ַה�7ר

úéNòå'[ׁשבּועֹות אלהי'[חג י)לה' טז ,(דברים ÀÈÄÈֱֶַַָֹ
והחסדים הּנּסים הּמֹועדים, ּכל ְְֲֲִִִִִֵַַַָָּדהּנה
ּכמֹו הּגּופֹות, חסדי הם ּבהם לנּו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה
לחרּות מעבּדּות אלקינּו ה' ׁשהֹוציאנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹּבּפסח
כן ּוכמֹו ,ּבפר עבד אׁשר הּגּוף טֹובת ְְְֲֵֶֶֶַַַָָוזהּו
למאן ּבין הֹוׁשבּתי, ּבסּכֹות ּכי הּסּכֹות ְְִִֵֶַַַַַֻֻּבחג
ּכבֹוד ענני ּדאמר למאן ּבין מּמׁש סּכֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָֻּדאמר
וׁשמׁש. ׁשרב יּכם לכל הּגּופֹות חסדי זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
הּנפלא החסד ׁשעּקר הּׁשבּועֹות ּבחג כן ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא
ּתֹורת לנּו ׁשּנתן והּנׁשמֹות הּנפׁשֹות טֹובֹות ְְְֶַַַַָָָָהּוא
את והראנּו ּבתֹוכנּו נטע עֹולם וחּיי ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָאמת,
עּמנּו ּדּבר ּבפנים ּופנים ּגדלֹו ואת ְְְְִִִִֵֶָָָָּכבֹודֹו
עד ּפנינּו על יראתֹו ּתהיה למען האׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּתֹו

הרֹו עינינּו זה ּובעבּור עד, ּכיעֹולמי אֹות ְֲִֵֵֵֶַַָ
ּבהן ׁשּיׁש וסּכה מּפסח הּׁשבּועֹות חג ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנׁשּתּנה
ולא וסּכה, ּופסח ּומרֹור מּצה מעׂשּיֹות, ְְְֲִִֶַַַָָָֹֻמצֹות
מחּיבת עבֹודתנּו ּכי מהיֹות והּוא ּבׁשבּועֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָֻכן
אלקינּו ה' ׁשעׂשה והחסד הּנס ּכעין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהיֹות
ה' ׁשחסד ּכמֹו הּנזּכרים, ּבּמֹועדים לזה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָעּמנּו,
מחּיבים אנחנּו ּכן ּוּבגּופני, ּבּפעל היה ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֻעלינּו
ּובמעׂשה, ּבעֹובדא עלינּו ּתגמּולֹוהי לה' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהׁשיב
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כב 

חז"ל ׁשאמרּו מ.)ּכדר ּתן(ברכות ויֹום יֹום ּבכל ְְְְֲֵֶֶֶַָָ
לּנפׁש החסד הּׁשבּועֹות ּובחג ּברכֹותיו. מעין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו
לה' להֹודֹות מחּיבים אנחנּו לזה ְְְְְֲִֶַַַָָָָֻולּנׁשמה,
ּבּׂשכל ׁשּלנּו, ּברּוחנּיּות הּזה הּקדֹוׁש ּבחג ֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלקינּו
ויראה יֹוצרנּו, לבֹוראינּו אהבה ּבּתֹוספת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּונׁשמה
והּכרת ּגדּלתֹו רֹוב והּכרת ּבּלב ּבֹו ְְְְֵֵַַַַַָָָֻּודבקּות
לנּו. הּקדֹוׁשה ּתֹורתֹו ּבנתינת עלינּו חסּדֹו ְְְִִֵַַַָָָָֹרב

íâåּבׁשלמים טֹוב יֹום ׂשמחת על ּבֹו ׁשּנצטּוינּו ÀÇְְְִִִִֵֶַַַָ
אינֹו זה הּיֹום, וקרּבנֹות ּוׁשתּיה ְְְֲִִֵֶַַָָָָואכילה
עבֹודה והעּקר להרּוחנּיּות, ּוכסּות לבּוׁש ְְְְֲִִַָָָָָרק
אליו מחׁשבֹותינּו לקּדׁש הּזה ּבחג ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּבּלב
הּזה, ּבּיֹום ּכאבֹותינּו זהמא, ּבלי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֻוׁשּנהיה
רּוח נחת ולעׂשֹות לעבֹודתֹו לּבנּו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָּולהתלהב

ּברּוחנּיּות. עּמנּו ׁשעׂשה ּכחסד ְִִֶֶֶַָָָָָָָלפניו,

ìòåז"ל אמרם ּפרׁשנּו זה טז.)ּדר (ר"ה ÀÇְֲֵֶֶֶַַָָ
לפני הביאּו כו' האילן ּפרֹות על ְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבעצרת
ּפרֹות ּדין ענין ּדמה כו', ּבעצרת לחם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשּתי
ּפנימּיּות יׁש א הּקדֹוׁשה. ּתֹורה מּתן ליֹום ְְְִִִֵַַַַָָָאילן
ועץ, אילן נקרא הּצּדיק ּכי ידּוע ּכי ְְִִִִִֵַַַַָָָָָּבּדבר,

הּׂשדה' עץ האדם 'ּכי יט)ּכמֹו כ ּופרֹות(דברים , ְִֵֵֶַָָָָ
מחּדׁש, ׁשהּוא ּדאֹורייתא חּדּוׁשין ּתֹולדֹות ְְְִִֵֵֶַַָָהם

ז"ל אלׁשי הר"מ ׁשּכתב לתהליםּכמֹו (בפירושו ְְִֶַַַָ
ב) ּפריֹוא אׁשר כו' ׁשתּול ּכעץ 'והיה ְְְֲִֵֶַָָָָּבּפסּוק

ודֹורׁשיו, ּדֹור ּדֹור ּדר על כו', ּבעּתֹו' ְְְִִֵֶֶַָיּתן
לזה הּנה. ּפלאֹות ּכי קדׁשֹו ּבדברי ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָעּין
זה אֹור ׁשנה ּבכל מתעֹורר ּתֹורה מּתן ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום
הּצּדיקים ּבֹו ונידֹונין לעֹולם חדׁש אֹור ְְִִִִִַַָָָָלהֹוריד
וזה ּבכה זה ,ּכ ּומי חּדּוׁשין ּכ ׁשּיחּדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹמי
ּכל קדּׁשת לפי ּבּסתר, אם ּבגלּוי אם ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻּבכה,
וזהּו ּתֹורה, מּתן ּביֹום האֹורה יקּבל ּכן ְְְֵֵֶֶַַַָָָָאחד
ׁשּיחּדׁשּו חּדּוׁשין האילן, ּפרֹות על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבעצרת
וצרי הּדֹור. ּוגדֹולי צּדיקי הן הן ְְִִִֵֵֵֵַַָָָהאילנֹות
זה, ּביֹום ּבּתֹורה לעסק ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹלזה
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּלילה ּפה ׁשּבעל ְְְֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּתֹורה

צח.)הּקדֹוׁש אמור [ּדבעי(ח"ג ּדאֹורייתא ואֹוליפנא ְְְְְִֵַַָָָָ
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ליליא] ּבהאי למלעי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָליּה
הּלחם ׁשּתי וזהּו ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּובּיֹום ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָוכו',

מהימנא ּוברעיא המחּברים ׁשּכתבּו (אמורּכמֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
כו'צח:) בלחמי' 'לחמּו ּדר ה)על ט ,(משלי ְֲֲִֶֶַַַ

הּסתּומים הּמקראֹות לפרק חּדּוׁשין לחּדׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָוגם
זה הרי ּפה, ׁשּבעל מּתֹורה הקּדמה ּפי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעל
ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּמתיחדים ּגמּור ְְְֲִִִִֶֶַָָָָיחּוד
למימר ליּה ּדהוה לחם, ׁשּתי וזהּו ּפה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבעל
לחם מּׁשּתי עֹוׂשים ׁשאנחנּו א לחמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּתי
מעֹוררים אנּו זה ידי ועל והבן. מיחד, ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לפני הביאּו ז"ל אמרם וזהּו עלינּו, ּתֹורה ְְֲִֵֶַַָָָָָָאֹור
ּפרֹות לכם ׁשאבר ּכדי ּבעצרת לחם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתי

חד אֹור לאילניהאילן, ּתֹורה ּפרי להֹוציא ׁש ְְְִִִִֵָָָָָָ
יֹום ּכי ידּברּו ּברּוחנּיּות והּכל כמ"ש, ְְְְִִַַַָֹהּדֹור

ׁשּכתבנּו. ּכמֹו הּוא רּוחנּיּות ְְִֶֶַָָׁשל

äpäåז"ל רּבֹותינּו ט.)אמרּו ראׁש(שבועות ׁשל ּבׂשעיר ÀÄÅְְִֵֵֶַָֹ
לרּצֹות ׁשּבא ללּמד לה' ׁשּכתב ְְֵֶֶֶַַַַָָֹחדׁש
ּבּה אין ה', אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין חטא ְִֵֵֵֶֶַַָָעל
עּין ּבּסֹוף] [-ידיעה ּבּה ואין ּבתחּלה] ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ[-ידיעה
ׁשבּועֹות' חג 'ועׂשית הּכתּוב מאמר וזהּו ְְֲִֶַַַַָָָָָׁשם.
אּלא אינֹו הּזה הּקדֹוׁש מחג העׂשּיה ועּקר -ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּכיר ׁשאין - 'אלהי 'לה' - ׁשּבּלב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדברים
הּבֹורא ּודבקּות ויראה אהבה ּגדל ה', אּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּבֹו
רּוח נחת לעׂשֹות לאחת עד ורצֹון ְְְֲֵֶַַַַַַַָוחׁשק
והּכרת אליו נפׁש ּומסירת יֹוצרנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָלבֹוראינּו
ואמר ותפארּתֹו. ּגדלֹו רב והּכרת אלינּו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹחסדיו
ּונדבֹות הּקרּבנֹות לֹומר רצה כו', נדבת' ְְְִִַַַַָָָָָ'מּסת
ּדר על מלּבּוׁש, - 'מּסת' רק אינֹו ּתּתן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַאׁשר

סּותה' ענבים יא)'ּובדם מט 'מּסת'(בראשית וזהּו , ְְֲִִֶַַָֹ
העּקר אבל כו', יד נדבת הּוא לבּוׁש רק -ְְְֲִִַַָָָָ
ּכאמּור. לבד, 'אלקי 'לה' ּבּלב, הּפנימית ְְֱִִֵֶַַַַָָֹהּוא

השבועות] לחג דרוש ראה :[פרשת

י�אל 7ְִֵֵברי
זיע"א מ:אטמר י�אל ְִִֵֶַַר�י

לה�לים יכ�ל חזקה 3��קה ידי ְְְְֲִֵַַָָָָעל
מה �ב�ע�ת �ל ה�3רה קריאת ְְִִֶַַַַָָ��עת
�א�ר \ �3רה למ3ן �הכנה ְֲִֵֵֶַַַָָָ%ח@ר

זה &י על ה3נח�מא 7ְְִִֵֶַַַָברי

Lãça'מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי ÇÙÆְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ
וגו' א)מצרים' יט ּבמדרׁש(שמות , ְְְִִִַָ
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ח)ּתנחּומא ּבפיו(יתרו החֹוׁשׁש רּבנּו ילּמדנּו ְְְְִֵֵֵַַַַָ
החֹוׁשׁש רּבֹותינּו ׁשנּו ּכ ּבׁשּבת, לרּפאֹותֹו ְְְֵֵַַַַַָָָמהּו
רפּואה ׁשל סם ּפיו לתֹו לֹו מּטילין ְְְִִִִֶַַָּבפיו
נפׁשֹות ספק וכל נפׁשֹות ספק מּפני ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּבת חּלל ּתֹורה ׁשאמרה הּׁשּבת, את ְֵֶֶֶַַַַָָָָָּדֹוחה
עד וכו', הרּבה ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי ְְְִֵֵֶַַַַַָֹאחת
לכאן, זּו הלכה ׁשאלת קּׁשּור ּבאּור וצרי ְְְֲִִֵֵַָָָָָּכאן,
ׁשּבת, ּדֹוחה נפׁשֹות ּדספק טעמא ּדה ְְְֲֵֶַַַַָָָָּגם
ׁשּיׁשמר ּכדי אחת ׁשּבת חּלל ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאמרה
מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי ּדברי הם הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּבתֹות

פה:) יׂשראל(יומא ּבני וׁשמרּו מקרא ליּה ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָויליף
לן קיימא אנן אמנם ׁשם, עּין הּׁשּבת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָאת
הּׁשּבת, את מחּללין ׁשעה חּיי על ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָּדאפילּו
וילפינן הרּבה, ׁשּבתֹות ׁשמירת ּבגדר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואף

ּבהם ׁשּימּות ולא ּבהם' מ'ּוחי שם)ליּה ,(יומא ְְִֵֶֶֶַָָָֹ
טעמא ה ּבמדרׁש הביאּו מּדּוע ּבאּור ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָוצרי

להלכה. איּקבע ְְֲִַַָָֹּדלא

äàøðåהּמדרׁש ּדברי ּבהקּדם (פסיקתאלפרׁש ÀÄÀÆְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
יב) פיסקא כהנא וגו'דרב הּׁשליׁשי ְִִֶַַֹּבחדׁש

הוה ההּוא ּבּיֹום סיני, מדּבר ּבאּו הּזה ְִִֶַַַַַַָָָּבּיֹום
ל לֹומר אּלא הּזה, ּבּיֹום ּומהּו למימר ְְֵֵֶֶַַַַַָליּה
מעלה זּו ּפרׁשה לפני קֹוראים ׁשאּתם זמן ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וקּבלּתם סיני הר לפני עמדּתם ּכאּלּו עליכם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַאני
הּמדרׁש. ּדברי ּכאן עד מחדׁש. הּתֹורה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָאת
יׂשראל לבר ּגדֹול והתחּזקּות ּתנחּומין ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויׁש
אי ּבמּצבֹו, ּומתּבֹונן הּׁשבּועֹות ּבחג ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנתעֹורר
קּבלת לקראת ּכלּום עצמֹו את הכין ְְְִִֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
לחׁשב יתיאׁש ואל רּוחֹו יּפל אל ְְְִִֵַַַַָָֹֹהּתֹורה,
ּבאמת ּכי וׁשלֹום, חס עֹוד ּתּקנה לֹו ְֱִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
ּבמציאּות אפׁשר אי ׁשּבּתֹורה מצֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהרּבה
ּוקריאה ּבלּמּוד אם ּכי ּבפעל, לקּימן הּזה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹּבּזמן

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר קי.)ּבּתֹורה העֹוסק(מנחות ּכל ְֲֵֵַַַַָָָ
ּבזה וכּיֹוצא עלה, הקריב ּכאּלּו עלה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹּבפרׁשת
ּבעצמּה הּמצוה ּפעּלת אם ּומעּתה מצֹות, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻׁשאר
הּקדֹוׁש עליו ּומעלה הּקריאה, ידי על ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנׁשלמה
הכנה ׁשּכן מּכל עׂשאּה, ּכאּלּו הּוא ְֲֲִִֵֶָָָָָָּברּו
הּׁשבּועֹות ּבחג ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין ידי ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלּמצוה,
מצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבחדׁש
הּקדּׁשה והכנת ונׁשמע נעׂשה וקּבלת ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֻוגו'

ּתֹורה, מּתן יֹום עד חדׁש מראׁש יׂשראל ְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשעׂשּו
ּבקריאתּה לכּון ויׁשּתּדל הּפרׁשה, ּבסדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכּמפרׁש
ּולהתקּדׁש להכין ּורצֹונֹו ּכּונתֹו ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּמׁשּתֹוקק
ּכאּלּו הּקריאה לֹו נחׁשב הרי הּתֹורה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלקּבלת

הנ"ל. ּבּמדרׁש וכּמבאר ּבפעל, ְְְְְִִִַַַָָָֹֹהׁשלימּה

éôìeּדרּבי ילפּותא לפי ּדאף לפרׁש, יׁש זה ÀÄְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכדי אחת ׁשּבת חּלל מנסיא, ּבן ְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשמעֹון
הּׁשּבת את מחּללין הרּבה, ׁשּבתֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁשמר
ׁשמירת ּבגדר ׁשאינֹו ּדאף ׁשעה, חּיי על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
והּקּבלה הּקריאה אמנם ּבפעל, הרּבה ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשּבתֹות
ּבגדר ׁשעה חּיי ואף ּכמעׂשה, נחׁשבת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבלבד
הרּבה ׁשּבתֹות עֹוד לׁשמר ׁשּיׁשּתֹוקק זּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹקּבלה
ּדמימרא ׁשּפיר ואתי ּבחּיים, ה' יזּכהּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָאם
ּומחּללין ּכהלכתא אתיא מנסיא ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָּדרּבי
ׁשאלת קּׁשּור יּובן ּובזה ׁשעה, חּיי על ְִֵֵֶַַַַַָָָאף
ּבני לצאת הּׁשליׁשי ּבחדׁש לכאן, זּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהלכה

סי מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום וגו' ּומהיׂשראל ני, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּולכ ּכמעׂשה, נחׁשב וקּבלה ּדקריאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָילפינן
נפׁשֹות ספק זּו הלכה ּפׁשיטת אליו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָהסמיכּו
ּכדי אחת ׁשּבת חּלל ּתֹורה אמרה ׁשּבת ְְֵֵֶַַַַַָָָָָּדֹוחה
ׁשעה חּיי על ואף הרּבה, ׁשּבתֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמר
ּדהּקריאה טעמא מהאי ּכרח ועל ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָמחּללינן,

ּכמעׂשה. נחׁשבת ְְְֲֶֶֶֶַַַָָוהּקּבלה

עצרת החג קריאת ְֲִֶֶַַַָָטעם

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�רדיט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

עצרת �ם לקריאת טעמים ְְֲִִִֵֶֶַָג'

ézìàLðחג ּנקרא מה מּפני ליטא, ּבמדינת ÄÀÇÀÄְְְִִִִִֵַַַָָ
לא והלא 'עצרת', ּבׁשם ְֲֲֵֶֶַָֹֹׁשבּועֹות
עצרת. ּבׁשמיני רק עצרת ׁשם ּבּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָנזּכר
על הּוא אחד אפן אֹופּנים. ּבׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹוהׁשבּתי
ּבהם יׁש החּגים ּבכל נראה הלא הּפׁשט, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדר
האחד הּוא, ּברּו להּבֹורא עבדּות מיני ְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשני
ּבּפסח ּפלֹוני, לחג הּׁשּי הּמצוה ּבעׂשּית ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָהּוא
עׂשּית אּסּור הּוא והּב' ודֹומיהן, מּצה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָאכילת
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כד 

מצוה רק ּכן, אינֹו ׁשבּועֹות ּובחג ְְְִֵֵַַָָָָמלאכה.
הּמלאכה, מעׂשּית נעצרין ׁשאנּו ּדהינּו ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאחת,

'עצרת': ּבׁשם נקרא זה ְְְֲִֵֶֶֶַָועל

ïôàהּׂשכל ּבחּוׁש רֹואים ׁשאנּו לפי הּב', ÙÆְְִִֵֶֶַַָ
על ׁשמֹותן נקרא טֹובים הּימים ְְִִִֶַַָָָָׁשּכל
הּנֹוהגֹות, מצֹות ׁשם על ּדהינּו הּמארע, ְְְְֲִֵֵַַַַָֹׁשם
ׁשבּועֹות יֹום ּכן ּׁשאין מה מֹועדים, ׁשאר ְְֲִֵֵֵֶַָָוכן
מצות ׁשם על רק הּמארע ׁשם על נקרא ְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹאין
ּנקרא מה מּפני להבין צרי והּנה ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּספירה.

טֹוב מּפני(ההּוא)יֹום ׁשעברה. מצוה על [הּזה] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מצוה, סּיּום ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָׁשהּוא
ׁשּבאיזה ּוכמֹו וכו', מסּימי ּדכד לי ּתיתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַז"ל
ועֹוׂשין הּׂשמחה מאד ּגדֹול אזי מּסכּתא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹסּיּום
אנׁשי ּבאיזה ׁשראינּו ּכמֹו ּגדֹולֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַָסעּודֹות
לׂשמחה ּובאמת אּמנתם, ּתֹורתם אׁשר ְְֱֲֲִֶֶֶֶַָָָָָֻֻמעׂשה
הּמצוה עברה ּכבר הלא עֹוׂשה ּזּו מה ְְְֲִַַָָָָָֹזּו
רׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו נכֹון, מנהג הּוא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָההּוא,

לו) כג עלי(ויקרא ׁשּקׁשה עצרת ׁשמיני ְֲִִֶֶֶַַָָָעל
ׁשהזמין אחד לׂשר ּדֹומה הּדבר למה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרידתכם,
סעּודה על הּמלּוכה ׂשרי ּכל עם הּמל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָאת
לביתֹו לנסע הּמל ּכׁשרצה הּסעּודה אחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,
על מּמּני, ּפרדת עלי קׁשה לּמל אמר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאז
יּפרדּו ׁשּלא ּבכדי ּבכאן עֹוד עצמ עצר ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹּכן
נקרא לפיכ ּכאן, הּדין והּוא אחיו, מעל ְְְִִִִִֵַַָָָָאיׁש
מקריבין החג ימי ׁשּכל לפי 'עצרת', ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשמיני
עֹוׂשין אנּו זה על אילים, וּכּמה ּפרים ְִִִֵֶַַַָָָָּכּמה
וזה הּׂשמחה. עֹוד לעצר ּבכדי עצרת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשמיני
ּכן ּגם וזהּו מּסכּתא. ּבסּיּום ּכן ּגם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּטעם
אֹותֹו עֹוׂשין ׁשאנּו ׁשבּועֹות החג ׁשל ִֶֶֶַַַַָָהּטעם
אֹותנּו ׁשּזּכה ספירה מצות סּיּום על טֹוב ְְִִִִֶַַָָָיֹום
'עצרת': ּבׁשם נקרא זה ועל הּוא, ּברּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהּבֹורא

ïôàהרמב"ן ּדברי ּפי על הּוא (ספרהּג', ÙÆְִִֵַַ
פי"ט) והבטחון ּפסּוקהאמונה על (שירׁשּפרׁש ֵֵֶַָ

ד) ח האהבההשירים את ּתעררּו ּומה ּתעירּו ְְֲִֶַַַָָָֹ'מה
איזה לאדם ּכׁשּמּגיע ּופרׁש, ׁשּתחּפץ', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעד
ּברּו להּבֹורא ואהבה יראה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָהתעֹוררּות
ּכלי, לּה לעׂשֹות יראה ּומּיד ּתכף אזי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָהּוא
ׁשּיּתן ּדהינּו מצוה, איזה ּתכף ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהינּו
ידּוע ּכי וכּדֹומה. ללמד ּתכף יׁשב אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹצדקה

ּפתאֹום ּבפתע האדם אל הּבאה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשהתעֹוררּות
ּבחינת ונקרא מלמעלה, עליו הּנׁשּפע אֹור ְְְְְְִִִִַַַָָָָָהּוא
ּבכדי ּבגּוף, להלּביׁשּה האדם צרי אזי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָנׁשמה,
חס מּטה יהיה ׁשּלא ּובסיס חּזּוק לּה ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּיהיה
הּפסּוק ּפרּוׁש וזה מּדע. למביני ּכּידּוע ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוׁשלֹום,
עד האהבה את ּתעררּו ּומה ּתעירּו ְְֲִֶַַַַָָָֹמה
ּדהינּו ּכלי, מּלׁשֹון הּוא 'חפץ' ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ'ׁשּתחּפץ',
ּתכף צרי האדם אל ׁשּבא ההּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָההתעֹוררּות
לׁשֹונֹו ּכאן עד ׁשּתחּפץ', 'עד וזהּו ּכלי, ְְְְִִֶֶֶַַָָָּומּיד
מּתן ּבׁשעת והּנה מּמׁש. לׁשֹונֹו זה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָאף
התעֹוררּות אז ליׂשראל ּבוּדאי ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּתֹורה
לעׂשֹות מצוה ׁשּום עדין להם היה ולא ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹּגדֹולה,
מקּימים ׁשהיּו לֹומר מכרח ּכלי, ְְְְְְִִִֶַַַָָֻלהתעֹוררּות
הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשהזהיר הגּבלה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמצות

ּבהר לּגע יב)ׁשּלא יט נעצרים(שמות היּו והם ְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
להתעֹוררּות, ּכלי עֹוׂשים היּו הּזה ּומּמצוה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָמּלּגע,

'עצרת': ּבׁשם נקרא זה ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָועל

יצחק �3ְְִָלד�ת
זיע"א מ;ע'כיז יצחק ְְִִִִֶַָר�י

ה;�מ�ת �5תא@פים אספה מ4��ן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָעצרת
3��נם על �בא�ת ְִִַַָָָה;פזר�ת

íòèּדהּנה הּׁשבּועֹות, לחג עצרת ׁשם לקריאת ÇÇְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
לו)'עצרת' כג שם)ּתרּגּומֹו(ויקרא (אונקלוס ְֲֶֶַ

הר ׁשּבמעמד ּדידּוע אספה. לׁשֹון ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָ'ּכניׁשֹון',
ידי על ונתקן יׂשראל, ׁשל זהמתן ּפסקה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻסיני

ּב זהמא אז ׁשהּטל הּדעת עץ חטא הםזה ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ
ּכלּולים היּו ׁשהם הּנׁשמֹות ּכל ונתקנּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָּכּנֹודע,

ּכּנֹודע הראׁשֹון לא)ּבאדם הקדמה הגלגולים .(שער ִַָָָָָ
ׁשהיה אֹור אֹותֹו נתעֹורר ׁשנה ּבכל ְְְִִֵֵֶָָָָָוהּנה
הּנׁשמֹות לכל ּתּקּון ויׁש סיני, הר ְְְְֲִִֵַַַַָָָּבמעמד
וזהּו ׁשּנתּפּזרּו, הּדברים ּכל למקֹומם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּובאים

למקֹומם. אספה לׁשֹון ְְֲֲִֵֶֶָָ'עצרת'
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כה 

לכם נמי àâעינן מõדים ְִִִֶַַַָָֹהéל

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�ר"יט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

י/מח ה.�ף �.ם 0די לכם נמי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ�עינן
ה�3רה ְַַַָָ�ק�לת

àøîâa(:סח ּבעצרת(פסחים מֹודים הּכל אמרינן ÇÀÈÈְֲִִֶֶַַַַֹ
ּדבפסח לֹומר, רצה לכם. נמי ְְִִִֶֶַַַַָָָָּדּבעינן
ּדהּוא מעבּדּות, יצא ׂשמח, ׁשּגּופֹו ׂשמח, ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָאדם
הּוא ּדהּׂשמחה ׁשבּועֹות אמנם הּגּופני, ְְְִִַַָָָָָטֹובֹות
ּדהא לׂשמח, לּגּוף קׁשה והיה הּתֹורה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹנתינת
אמרּו לזה רּוחנּיּות, טֹובֹות רק הּוא ּתֹורה ְְִֶַַַָָָמּתן
הּגּוף, ׁשּיׂשמח לכם', נמי ּדּבעינן ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ'ּבעצרת
עֹולם חּיי העֹולם, חּיי הּוא ׁשהּתֹורה ְֲִֵֵֶַַַַָָָָּדיאמין
ּובׂשמאלּה' ּבימינּה ימים ו'אר הּזה, ועֹולם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבא

טז)כו' ג כו'(משלי 'לׁשר ּתהיה ו'רפאּות (שם, ְְְְִִֶֶָ
ח) ּגםג ויתעּלס ּכן, ּגם ּגּופֹו יתעּנג ּובזה ,ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

לּבֹו: על אּלּו ּדברים ּבׂשימּו ְְִִִֵֵַָּכן

ס�פר חתם 7ְֲֵַָֹר�ות
זיע"א ס�פר מ'ה ִֵֶַֹר�י

7וקא ה5ל$ את המכ�דים ל-רים ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָמ�ל
,�ח7� ל� �,הא 0די ענ,ים ְְְֲִִִִֵֵֶַ�סע�דת
7וקא א�ת� �מה4לים מ��חים אנ� ְְְְְְִִֵַַַָָוכן

ה,ין �מ�3ה אכילה ְֲִִִִֶַַָמ$�3

äî'יׁשּועֹות ּכֹוס עלי ּתגמּולֹוהי ּכל לה' אׁשיב Èְְִִַַָָָָ
אקרא' ה' ּובׁשם יב)אּׂשא קטז .(תהלים ְְֵֶֶָָ

את ׁשּמכּבדים מלּוכה לׂשרי ּדֹומה הּדבר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָלמה
ּומּׁשלחנם מהם חסר ּכלּום ּיעׂשּו, ּומה ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמל
התקינּו עׂשּו, מה ּכבר. לחּדׁש ואין ְְְְְִִֵֵֶַָָָלעֹולם,
והזמינּו ּגֹולה ּוכלי ענּיים סעּודת ּכעין ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָסעּודה
הּיפי ּבתכלית ונעׂשה ּבעיניו חּדּוׁש והיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמל
ה' לכּבד נמי והכא ּגֹולה. ּכלי ּכעין ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָוההּדּור
ּבכל מעׂשים זהּו ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ְְְְְֲִִִֶַָָָּבּתֹורה
ּבמאכל הינּו עני ּבסעּודת לכּבדֹו, ּומה ְְְְְֲִִַַַַַָָיֹום,
ּובֹו לכם, ּדּבעי ּבעצרת יין ּוׁשתּית ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּומׁשּתה
הּלזה הענּיה ּבּסעּודה ותׁשּבחֹות ּבׁשירֹות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻיׁשּבח

הלא לה'' אׁשיב 'מה והינּו ּתפארּתֹו. ְְְְְֲִִִַַַָָֹוהיא
יֹום ּכל ּותפּלה ּבתֹורה עלי' ּתגמּולֹוהי ְְְִִַָָָָָָ'ּכל
ּובּמה הּמדרׁש, ּבית מּיׁשבי חלקי ׁשּׂשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹויֹום
ואֹודה יין מלא יׁשּועֹות' 'ּכֹוס אּׂשא רק ְְִִֵֶֶַַָָָאׁשיב,

ּפלא. וזהּו אקרא', ה' 'ּובׁשם לשבועותה' [דרשות ְְְֵֶֶֶֶָ
אשיב] מה ד"ה :תקצ"ג

�למה 3ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק ה)הן 'למה ְְְִֵֵַַַֹֹֹר�י

�5ה �,היה 0די - לכם נמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�עינן
ה�3רה ק�לנ� זה �עב�ר ה3אוה, ְֲֲֲִֶֶַַַַַָָֹלעצר

úøöòלכ ּבעצרתּתהיה מֹודים הּכל ּבגמ' ם. ÂÆÆְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
ּדברי עפ"י הנ"ל לכם. נמי ְְִִִֵֶַַָָּדּבעינן
את עֹוצר ּׁשהאדם מה ז"ל יֹונה רּבנּו ֵֵֶֶַַַַָָָָָהרב
מּתענית נחׁשב יֹותר הּוא הּמאכל מּתאוות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָעצמֹו
לכם נמי ּדּבעינן ּבעצרת מֹודים הּכל ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹומש"ה
נקרא לכן הּתאוה לעצר ּבּמה לֹו ׁשּיהי' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי
ליׂשראל הּתֹורה ּׁשּנּתנה מה ּכי עצרת. הי"ט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָזה
יצה"ר להם ׁשאין מּפני הּׁשרת למלאכי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
וענׁש. ׂשכר להם אין לכן ּתאוה ׁשּום ְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא
להיֹות הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה צרי היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹולזה
ׁשּמהראּוי הי' ּבדעּתֹו ּגם ּכי יֹום מ' ְְִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשמים
קדׁשים ׁשהם לּמלאכים הּתֹורה נּתן ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלהיֹות
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכּונת א לגמרי. ְְְִֵַַַַַָָָּוטהֹורים
מחמר הּקרּוץ האדם ּדוקא רק ּכן היה ְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלא
יצרֹו את ּכֹובׁש ואעפ"כ הרע יצר לֹו ְְִֵֵֵֶֶַָויׁש
ׁשהּמלאכים וׁשמע ּברקיע הי' ּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלכן
הּוא ׁשּכן הבין אז ּביׂשראל אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָמקּלסים
ּבחג להביא הּמצוה לכן לנכֹון. להיֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָראּוי
ענין ּכי ליצה"ר רֹומז מחמץ הּלחם ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּזה
ידי על רק להיֹות אפׁשר ּבלּתי הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקּבלת
הּכ' ּבפי' במ"א ּבארנּו ּוכבר הּיצר. ְְְְִִֵֵֶַַַַָּכביׁשת
לא לחם יֹום ארּבעים ּבהר עמדּתי ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹואנכי
וגו' חּטאתכם ּכל על ׁשתיתי לא ּומים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹאכלּתי
ּכל ׁשהי' מתמרמר משרע"ה הי' זה על ְְִִֵֶֶַַָָָּכי
הּיצר ּתאוֹות לֹו היה ולא ּבּׁשמים ההּוא ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהעת
הּיצר לכּבֹוׁש לֹו הי' ׁשּלא מלא ּכמֹו ְְְִֵֶֶַַַָָֹרק



החסידות פניני  שבועות|אוצר 

כו 

זֹו העבֹודה מּׁשנֹותיו חסר שלמהוהי' (תפארת ְְֲִֵָָָָָ
לכם) תהיה עצרת ד"ה :ליקוטים

י-/כר ְִֵָָ�ני
זיע"א מ"ינ�ב ',ירא אלימל* צבי ְֱִִִִִִֶֶַַָר�י

ק�לת שע"י מ%�ם לכם נמי ִִִֶַַַַָָָ�עינן
מהע�לם להנ�ת ר��ת ק�לנ� ְְִֵֵַַָָָָה�3רה

ֶַהBה

äzòå'והייתם כו' ּבקלי ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם ÀÇÈְְְְִִִִִֶַָֹ
ּכל לי ּכי העּמים מּכל סגּלה ְִִִִִַָָָָֻלי

ה)הארץ' יט ונׁשנה(שמות נאמר ּכבר הּנה . ְְְֱִִֵֶֶַָָָָ
ּבזה זה ה']ּבדברינּו ד' אות ב' מאמר ׁשּלכאֹורה[לעיל ְְִִֵֶֶֶָָָ

ּכי טעם לנתינת אֹומרֹו מּובנים אינם ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּדברים
ודברי טעם, ּבנֹותן זה ואין הארץ ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלי
ּכפי אחד ּכל ידים ּברחב הם הלא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהמפרׁשים
אנחנּו ּגם ּוכבר ּבבינה, הש"י להם חלק ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָאׁשר
עפ"י לבאר נבא וכעת מּזה, ּדּברנּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבענינֹו
הּבית מרן ׁשל ּדהּמּגיד ּדידּוע מה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָהקּדמה

הקׁשה בהר)יֹוסף פרשת מישרים ּדמהראּוי(מגיד , ְְִֵֵָָָ
יֹום ּדהּוא ּכיון ּבעצרת לאכֹול ׁשּלא ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָֹהיה
הּבא עֹולם ּדבינה ּדרּגא ליֹובל רמז ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהחמּׁשים

ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו נו.)ׁשאין זהר (תיקוני ְְֲִִֵֶָָֹֹ
ּדידן ּבתלמּודא והּנה ּׁשּתרץ. מה ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּין
אֹו ה' מֹועדי ּבכל ליּה דסבירא מאן ְְֲֲִִִֵֵַָָאפילּו
ּדּבעינן מֹודּו ּבעצרת לכם, ּכּלֹו אֹו לה' ְֲִֶֶֶַַַָָֻֻּכּלֹו

לכם סח:)נמי לפי(פסחים וגם לפלא, והּוא ְְְְִִֶֶֶַַָ
היא עּקרּה הּתֹורה זאת הּנה יקׁשה, ְְִִִֵֶַַָָָֹּפׁשּוטֹו
ּברּוחנּיּות, הּנפׁש הׁשארת ידּה ועל נפׁשּיי ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָּתענּוג
ּברּוחנּיּות רק להתעּסק נתינתּה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמהראּוי

ּוׁשתּיה. אכילה ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִַָָֹולא

äàøðåפרימֹו מהר"ש ּׁשּכתב מה ּפי על לי ÀÄÀÆְִִִֶַַַָ
זלה"ה) חיד"א הגדול הרב הּקׁשיא(הביאו ְַַָֻעל

הּזה העֹולם חּלקּו ועׂשו ׁשּיעקב ּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהקׁשּו,
ועׂשו הּבא העֹולם נטל ויעקב הּבא ְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹוהעֹולם

הּזה פי"ט)העֹולם זוטא ּבני(תנדב"א ּכן אם , ְִֵֵֶַָָ
הּזה העֹולם מן להנֹות רּׁשאים אינם ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל
החּיּות, לצר ּגדֹול ּבהכרח ּׁשהּוא מה ּכל ְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹרק

ׁשאי ּדבר זה ּכי ורגלינּו ידינּו מצאנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָואי
הבטחֹות לנּו יׁש ׁשּבּתֹורה ּובפרט ְְְִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר,
מהר"ש ותרץ הּזה, עֹולם טֹובֹות על ְְֵֵֶַַָּגדֹולֹות
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש התנה ּתנאי להיֹות ְְְִִַַָָָהנ"ל,
הּתֹורה יׂשראל יקּבלּו אם ּבראׁשית מעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָעם

ובהּו לתהּו אתכם אחזיר לאו ואם [שבתמּוטב ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ
א] הּצילּופח הּתֹורה את ׁשּקּבלּו יׂשראל נמצא ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּגדֹולה) ּבסּכנה אז עֹומד (ׁשהיה העֹולם ּכל ְְֵֶֶַָָָָָָָָָאת
ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל מּזּוטֹו ּכהּציל ְְְִִִִִֶֶַָָוהוה

ׁשּלֹו ּדהּוא כד.)נהר ׁשהעֹולם(ב"מ הגם ּכן ואם , ְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּבסּכנה העֹולם ּדהיה ּכיון לעׂשו, ׁשּי היה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּזה
ּגם הּזה עֹולם הרי הּצילּוה ויׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּגדֹולה
טענה ׁשּום האּמֹות ּולכל לעׂשו ואין ׁשּלהם ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכן
עד כו', ואּדרּבא הּזה, העֹולם על ּגם ְְֲֶַַַַַַַָָָָּומענה

ּדבריו. ְָָָּכאן

äzòîeחז"ל מאמר הלכה לפסק ּנכּבד מה ÅÇÈְְֲֲֲִִַַַַַָָָ
לכם, נמי ּדּבעינן ּבעצרת מֹודים ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכל
ּדבינה לדרּגא ורמז החמּׁשים יֹום ּדהּוא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָהגם
ׁשהרוחנּו זה לרמז לכם, נמי ּבעינן הּבא, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולם
ואין הּזה עֹולם חלק ּגם הּנכּבד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּמעמד
הנאת על ּגם ּומענֹות טענֹות ׁשּום ְְֲֲַַַַָָָֻלהאּמֹות
ובהּו) ּתהּו (מן ׁשהּצלנּו מה וכל הּזה ְְִִֶֶַַַָָָֹֹעֹולם
אכלּו ּכן אם עֹולם, עד ּולבנינּו הּוא ְְִִֵֵַָָָלנּו

הּיֹום. קדֹוׁש ּכי ממתּקים ּוׁשתּו ְְְִִִַַַַַָמׁשמּנים

øçàהּמקראי ל יתּפרׁשּו האּלה הּדברים ÇÇְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם 'ועּתה ׁשהתחלנּו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹקדׁש
העּמים', מּכל סגּלה לי והייתם כו' ְְְִִִִִִֶַָָָֹֻּבקלי
העֹולם חלקי מן אֹותֹו אפילּו לֹומר ְְֲִִֵֶַָָרצֹונֹו
לתת סגּלה לי ּתהיּו העּמים, לכל הּמּגיע ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּזה
הארץ', ּכל לי 'ּכי הּטעם, ואמר לכם, ְִִֶֶַַַַָָָָָָאֹותּה
אֹותּה להחזיר ּבידי לי היה הארץ ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָהינּו
אֹותּה ׁשהצלּתם ועכׁשו הּתנאי, ּכפי ובהּו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹלתהּו
העּמים הנאת ואּדרּבה הנאֹותיה, ּכל הּוא ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכם
ׁשאמר וזהּו ּבידם, היא ּגזלה הּזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעֹולם
הּזה עֹולם הנאֹות ׁשּכל ּפי על (אף ,ּכ ֲִֶֶַַַַַָָָָאחר

הּוא) ממלכתׁשּלכם לי 'ּתהיּו כן ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּזֹוללים ּכדר לא ּבהנאֹותיה (להתנהג ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכהנים'
מלּכא מּבי ונפקתא ּפרס ּכנֹוטל רק ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָוהּסֹובאים
קדֹוׁש' 'וגֹוי זכּו), קא ּגבּה ּדמּׁשלחן ְְְְֲִִַַָָָָֹֹֻלכהנים
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כז

עצמכם ּולקּדׁש ּבפריׁשּות להתנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֻ(מבּדלים
אל ּתדּבר אׁשר הּדברים 'אּלה לכם), ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּמּתר
הּזה ּבעֹולם מאס (אׁשר סבא' יׂשראל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבני
עֹולם ּגם ׁשּזכיתם הּיֹום והן לעׂשו), ְְְְִֵֵֶֶַַָָָּומסרֹו

קדׁשים. ותהיּו עצמיכם קּדׁשּו חודשהּזה, [מאמרי ְְְְְִִֵֶֶַַַֹ
יא] אות ב מאמר :סיון

ח�תם ִֵָ&3�חי
זיע"א אביחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹר�י

�&ס�קים ְִִִַדי�קים

øîàiåוּיאמר .לנגּד ואלכה ונלכה נסעה ÇÙÆְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
רּכים הילדים ּכי ידע אדני ְֲִִִִֵֵַַַָָֹֹאליו

יֹום ּודפקּום עלי עלֹות והּבקר אחדוהּצאן ְְְֶַַָָָָָָָֹ
עבּדֹו לפני אדני נא יעבר הּצאן. ּכל ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹומתּו
לפני אׁשר הּמלאכה לרגל לאּטי אתנהלה ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָואני
ׂשעירה. אדני אל אבא אׁשר עד הילדים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּולרגל

ּבלׁשֹון(יב-יד) ּפתח ּבּתחּלה לּמה לדקּדק, ְְְְִִֵֵַַַָָָָיׁש
'ואלכה יחיד ּבלׁשֹון וסּים ונלכה', 'נסעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָרּבים
ומתּו אחד יֹום 'ּודפקּום אֹומרֹו ועֹוד, .'ְְְְְֵֶֶֶָָָלנגּד
ּכל יּומתּו אחד ּביֹום ׁשּי וכי הּצאן', ְְְִֶַַָָָָֹּכל
ּדי ּבכּנּוי, 'לאּטי' אמר לּמה ועֹוד, ְְְִִִַַַָָָֹהּצאן.

'לאט': ְְְַָּבאמרֹו
ה�א הע�לם את �חלק� קי�ל ְְֲִֵֶֶַַָָָֹיעקב

הזה הע�לם את ְֵֵֶֶַָָָוע/יו

øLôàåּבּמדרׁש ּדאיתא מה לפי (תנד"אלרמז, ÀÆÀÈְְְְִִִִַַָָֹ
פי"ט) העֹולמֹות,זוטא חלקּו ועׂשו ּדיעקב ,ְְְֲֵַָָָָֹ

הּבא. עֹולם נטל ויעקב הּזה עֹולם נטל ְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹעׂשו
חלק ׁשּום לֹו אין ׁשהּוא ׁשּכׁשם סבר, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָועׂשו
לֹו יהיה לא יעקב ּגם ּכלל, הּבא ְְֲִֶַַַָָָָֹֹּבעֹולם
להחיֹות רק ּבהרוחה, ונחלה חלק הּזה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
עׂשו וּיּׂשא מּלבן, יעקב ּוכׁשּבא ּבצמצּום. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁש
ועבדים והילדים הּנׁשים והּנה וּירא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָעיניו
עׂשו ּתמּה מסּפר, לאין ּובקר וצאן ְְְְִֵֵַָָָָָָֹּוׁשפחֹות
ׁשאני ׁשחלקנּו החלּקה ּכפי אם ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֻוחׁשב
לא הּבא, עֹולם ויעקב הּזה העֹולם ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹנטלּתי
וזה הּזה, והּכבֹוד העׁשר לכל יעקב ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹיּׂשיג
עֹולמֹות ׁשני יּטל ׁשהּוא לי עׂשה ּגדֹולה ְְִִֵֶָָָָָָֹאֹונאה

על אׁשר אחד, עֹולם אם ּכי אּטל לא ֲֲִִִֶֶֶַַָָֹֹואני
לאמצע הּכל ׁשּנחזיר לֹו ׁשאמר הּוא הּנכֹון ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכן

ּכחלק: חלק ׁשנינּו ּבין עֹולמֹות ׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָויהיּו

�ת��בת מחלק� לקח �יעקב טען ְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹעשיו
ֲַֹיעקב

eäæåהעֹולם ּפרּוׁש, ונלכה', 'נסעה לֹו ׁשאמר ÀÆְְִֵֵֵֶַָָָָָ
עכׁשו ׁשּלי, והּוא ּבחלקי ׁשּנטלּתי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּזה
ונלכה' 'נסעה ואּתה ואני לאמצע, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחזירהּו
המיחד הּבא ועֹולם ּכחלק. חלק ּבׁשוה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
'לנגּד 'אלכה אני ּגם ,ל וראּוי לבּד ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָל
אּטל אני ּגם ּבׁשּלי הרוחה ׁשּנטלּת ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו,
טעּות ּומּקח אֹונאה יׁש כן לא ּדאם ,ְְְִֵֵֶֶַָָָֹּבׁשּל
ּכי ידע 'אדני יעקב, והׁשיבֹו ׁשחלקנּו. ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּבחלּקה
צרי ּבזה, יעקב ּכּונת וגֹו', רּכים' ְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹהילדים

ּבּמדרׁש ּדאיתא מה ד)להקּדים א ,(שהש"ר ְְְְִִִַַַָָ
ּברּו הּקדֹוׁש קּבל לא הּתֹורה נתינת ְְְִִִֵַַַַָָָֹּדבׁשעת
ּכמֹו הּקטּנים, הּבנים אם ּכי ּבערבנּות ְְְְִִִִַַַַָָהּוא

ג)ׁשּנאמר ח יּסדּת(תהלים וינקים עֹוללים 'מּפי ְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹ
לא ּדאּמאי לּדבר, טעם המקּבלים ונתנּו ְְְְִַַַַַַָָָָֹֹֻעז'.
ּכי האבֹות ּבערבּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִַַָָָָָָרצה
לברכה, זכרֹונם ּופרׁשּו הּבנים. ּבערבי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָאם
הּניצֹוצֹות נֹוטלת אחרא הּסטרא האדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדכׁשחֹוטא
אם ּכי מּׁשם יציאה להם ואין ׁשּבֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻהּקדּׁשה
ּברׁשעֹו ועֹודּנּו מת ואם האדם, מיתת ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
הּבנים אבל הּניצֹוצֹות, להֹוציא ּכח לֹו ְֲִִִֵַַַָָֹאין
ּוכׁשהם ּבקדּׁשה, ולדתם ׁשהֹורתם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּקטּנים
[להם] יׁש חטא, טעם טעמּו לא עדין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹקטּנים
ּומּטעם אבֹותיהם. ניצֹוצֹות להֹוציא ּבמיתתם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּכח
הּתֹורה, לקּבלת ראּויים אינם העֹולם אּמֹות ְְִֵֶַַַָָָָָֻזה
ּובלדתן ּבהֹורתן ׁשּבניהן ערבים, להם ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלפי
הּניצֹוצֹות. להֹוציא ּכלל ראּויים ואינם ְְְְְִִִִֵֵַָָטמאים,
הּתֹורה יׂשראל קּבלּו לא ׁשאלמלא ּכן ּגם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוידּוע

ובהּו לתהּו חֹוזר העֹולם פח.)היה ולא(שבת , ְְֵָָָָָֹֹֹ
הּבא: העֹולם ולא הּזה העֹולם לא ְְִֶֶַַָָָָָֹֹיהיה

ע�לם קי�םגם 0ל 0י ליעקב �ייך הזה ְֲִִֶַַַַָָָֹ
ה�3רה �זכ�ת ְִַָָָהע�לם

àzLäåיעקב ּדחלּקת הּדבר לׁשרׁש ּכׁשּנרד ÀÇÀÈְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ
חלק ׁשּום לעׂשו יׁש לא עׂשו, ְִֵֵֵֵֶָָֹעם
עׂשו ּׁשאֹוכל מה וכל הּזה, ּבעֹולם ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו
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כח 

קּבל ׁשּזרעֹו יעקב ּבׁשביל הּוא הּזה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּבעֹולם
ּבּתׁשּובה לעׂשו יעקב הֹודיע זה וכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹהּתֹורה.
הילדים 'ּכי לֹו ּׁשאמר ּבמה ּכאן. ְְֱִִִֶֶַַַַָָׁשהׁשיבֹו
הּקדֹוׁשים ׁשהילדים ּבזה, לֹו הֹודיע ְְִִִִֶֶַַַַָָרּכים',
ׁשעתיד הם הּקדּׁשה, מּצד ורּכים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻוהּטהֹורים
נתינת ּבעת ּבערבּות לקּבל הּוא ּברּו ְְְְְִֵֵַַַַָָהּקדֹוׁש
קדֹוׁש ּבזרע אם ּכי ׁשּי לא וזה ְְִִֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,
ׁשהם והּבקר' 'הּצאן ועֹוד, יׂשראל. זרע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהם
נקראים מקֹום ׁשל רצֹונֹו ּכׁשעֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶָָָיׂשראל,

ׁשּנאמר לא)'צאן', לד צאן(יחזקאל צאני 'ואּתן ְֱִֶֶֶַַֹֹֹ
מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּוכׁשאין ְְְִִִֵֶֶַָמרעיתי',

ׁשּנאמר 'ּבקר', א)נקראים ד הּדבר(עמוס 'ׁשמעּו ְְֱִִִֶֶַַָָָָָ
מתיחסים ּכ ּובין ּכ ּובין הּבׁשן', ּפרֹות ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּזה
יׂשראל. ּבני נקראים ּולעֹולם עלי אם ְְְְִִִִִֵֵַָָָָּכי
ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשמי, על מתיחסת ּכן ּגם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּתֹורה

ד) לג מֹורׁשה(דברים מׁשה לנּו צּוה ִֶָָָָָֹ'ּתֹורה
והעמדתֹו העֹולם קּיּום נמצא יעקב'. ְְְֲֲִִִַַַָָָָָֹקהּלת
ותדע, ּתלּוי. ּובזרעי ּבי הּתֹורה, קּבלת ְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא
'יֹום ידפקם ּומׁשרתיו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאם
ּכדי ּתֹורה, למּתן המיחד יֹום ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַָָָֻאחד',
ּדהינּו, הּצאן', ּכל 'ומתּו ירצּו, ולא ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹׁשּיקּבלּוה
העֹולם ּדיחזר מּׁשּום מתים, העֹולם ּבני ְְֲִִֵֵַָָָָָֹּכל
העֹולם ּכל נמצא ׁשּכן, וכיון ובהּו. ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹלתהּו
ּׁשאּתה ּומה הּוא, ׁשּלנּו הּבא והעֹולם ְֶֶֶַַַַָָָָָהּזה
ּכי ּכלּום, ל יׁש לא העֹולם ּבזה ְְְְִִֵֶַַָָֹמרויח

אֹוכל: אּתה ִִֵֶַָמּׁשּלי
�ערב�ת נ�למה 0רא�י ה�3רה ְְְְִַַַַָָָָָק�לת

ָמ�אב

Cëéôìּדהינּו עבּדֹו', לפני אדני נא 'יעבר ÀÄÈְְְְֲֲִִֵַַַָָֹ
'ואני העֹולם. ּבזה ּׁשּתהנה ּבמה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָזכה
'אט' הּתֹורה, קּבלת היא לאּטי', ְְֲִִִֶַַַַָָָָאתנהלה
יּו"ד, אֹות ּׁשהֹוסיף ּומה הּדּברֹות, י' ְְִִִִֶַַַָּגימטרּיא
ּבמעׂשה נפּגמּו הראׁשֹונֹות הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָלפי
ּבערבֹות קּבלּוה והדּור ההר, ּובּכפּית ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהעגל
מן א' מפרדת 'אט' אֹותּיֹות ּולפיכ ְְִִִֶֶַָָֻמֹואב,
הפרידּו הראׁשֹונֹות הּדּברֹות ׁשּבעׂשרת לפי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָט',

'אלהי ה' ב)'אנכי כ לעגל(שמות ּכׁשאמרּו ְְֱִֵֶֶֶָָָֹֹ
'אלהי ד)'אּלה לב ּולפיכ(שם ּדּברֹות, מּתׁשעה ְְְֱִִִִֵֶֶָָֹ

ּבערבֹות וקּבלּוה ּוכׁשחזרּו ט', מן א' ְְְְְְְִִֶֶֶַָָֻמפרדת
'לאּטי'. ּכתב לפיכ ּבׁשלמּות, יּו"ד חזרה ְְְְִִִִֵַָָָָָמֹואב

לפני' אׁשר הּמלאכה 'לרגל ׁשּסּים נמי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזה
הם הילדים' 'ּולרגל הּתֹורה, עבֹודת ְְֲִִֵֶֶַַַָָהיא
ּומּכל העֹולם. קּיּום סּבת הם אּלה ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהערבנים,
ּתסּתּלק ולא העֹולם, ּבזה אּתה ּתקּדם ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹמקֹום,
ּבהר מֹוׁשעים 'ועלּו מׁשיח ׁשּיבֹוא זמן ְְְִִִֶַַַַָָָעד
הּמלּוכה' לה' והיתה עׂשו הר את לׁשּפט ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹצּיֹון

כא) א :(עובדיה

צ7יק ְִִֵַ/פתי
זיע"א מ,ילץ מנחם ,נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

יפריע לא %ה.�ף 0די - לכם נ5י ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�עינן
�ה;פ ְְִֶֶַַל/מחת

àìbøîהחּדּוׁשי-] ז"ל מו"ר דאא"ז ּבפּומיּה ÇÀÀÈְִֵֵַַ
טֹוב,הרי"ם] ׁשם הּבעל ׁשל ֵֶַַַַָָהּמׁשל

לבללמל ודאג עצמֹו את לׂשּמח ׁשחפץ  ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
לׁשּתֹות להם ונתן ׂשמחתֹו את האּכרים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָיפריעּו
ּבׂשמחת ּכן ׂשמחתֹו, את יׁשּביתּו לבל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּולהׁשּתּכר
ּתּוכל למען הּגּוף את ּכן ּגם מעּנגים טֹוב ְְְִֵֶַַַַַַיֹום
ואמר הֹוסיף ז"ל ואא"ז לׂשמח, ְְְִִַַַַָָָֹהּנׁשמה
והּיֹום מּזה, מתּקן ּכן ּגם נעׂשה הּגּוף ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשאּדרּבא
לתּקן נּוכל ּבטח לכם, נמי ּדּבעינן עצרת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

הּגּוף. את ּכן יג]ּגם אות צדיק [שפתי ֵֶַַ

צ7יק ְִִַ&רי
זיע"א מ/�לין ה)הן צד�ק ְִִִֵַַָֹֻר�י

ויכ�לים הסט"א �<�ל �י ְִִִֵָ��ב�ע�ת
�ה�ד%ה ה.�ף הנא�ת .ם ְְְְֲִַַַַָָֻלהכניס

àúéàב)ּבּגמרא ס"ח ּבעצרת(פסחים מֹודים הּכל ÄÈְֲִֶֶַַַָָֹ
ׁשּנּתנה יֹום טעמא מאי לכם נמי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּדּבעינן
ּׁשּכתב מה ּפי על להבין ויׁש הּוא. ּתֹורה ְְִִֵֶַַַָָָּבֹו

תר"ע)ּבּלבּוׁש סימן חיים ׁשהיה(אורח ׁשּבפּורים ְְִֶֶַָָ
ולהרג להׁשמיד ׁשרצּו והּגּופים נפׁשֹות ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹהּצלת
ּכן ּׁשאין מה להּגּוף ּומׁשּתה ׂשמחה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָקבעּו
ׂשמחה רק היא מּׁשמד הּצלה ׁשהיה ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻּבחנּכה
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ׁשּמּפני הּטעם יּובן ואי לּגּוף. ולא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹלּנפׁש
ׂשמחת לכם נמי צרי ׁשּיהיה ּתֹורה ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנּתנה
ּומׁשּתה ּבמאכל ּבֹו ׁשּיׂשמח ּפרׁש ורׁש"י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּגּוף.
ּתֹורה. ּבֹו ׁשּנּתנה יֹום ּומקּבל ׁשּנח ְְְְִֶֶַַָָָֹֻלהראֹות
היה אם ׁשּי היה ּדזה להבין צרי זה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָּגם

מצוהמׂש ּבֹו ׁשּיׁש מאחר אבל מעצמֹו ּמח ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּומקּבל ׁשּנח ּוראיה הֹוראה ּבֹו אין לכם ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּדּבעינן

הּמצוה. לקּים מכרח ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻעליו
Càמֹודים הּכל ּׁשאמרּו מה ּפי על הענין Çְְִִִֶַַַָָָֹ

ּדכתיב לכם נמי ּדּבעינן (ישעיהּבׁשּבת ְְְִִִִֶַַַָָָ
י"ג) ׁשּבׁשּבתנ"ח, ּכיון והינּו ענג לּׁשּבת ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקראת

ּבּה ׁשלימּו ּדכל נׁשמתא נׁשמתין ְְְְְְִִִִִִַָָָָָמתוּספין
ּדאתי ּדעלמא ב)ּכדגמא פ"ח ח"ב ׁשאז(זוהר ְְְְְִֶַָָָָֻ

הנאת עֹוד ירּגיׁש ׁשּלא ּבׁשלמּות הּתּקּון ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹיהיה
ׁשּיעּנג ענג לּׁשּבת וקראת הּוא והּמצוה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּוף.
ּומתעּנגת ׁשּבת ׁשּנקראת יתרה הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרק

בזוה"ק ׁשּמּובא ּכמֹו ׁשּבת ר"דמעּנּוגי (שם ְִֵֵֶַָָ
הּגמראב) לׁשֹון ּבדקּדּוק ׁשאמרנּו (שבתּוכמֹו ְְְְְְִֶַַָָָ

א) הּמתעּנגקי"ח אמרּו ולא הּׁשּבת את ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹהמעּנג
ׁשּכתב ואף ּבׁשּבת עצמֹו המעּנג אֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
ּבׁשּבת הּגּוף להנאת אכילה ּדאף ז"ל ְְֲֲִַַַַַַָָָהאר"י
המעּנג ׁשבח מקֹום מּכל ּבקדּׁשה. ּכן ּגם ְְִִֵֵֶַַַַָָָֻהּוא
לעּנג ׁשמים לׁשם ּכׁשּמכּון רק הּוא הּׁשּבת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאת
והּכל ענג. לּׁשּבת וקראת וזהּו יתרה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּכן ּגם הּוא ׁשהלכם הינּו לכם ּדּבעינן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָמֹודים
נקרא הּסעּודה ּכן ּגם טֹוב ּוביֹום ְְְְִִֵַַָָָֻּבקדּׁשה.
ּדכתיב קרּבנֹות ּכמֹו ׁשהּוא ּדמלּכא ְְְְְְִִֶַָָָָָסעּודתא

ב') כ"ח, אלהיהם(במדבר לחם לאּׁשי, ְְֱִִֵֶֶֶַַֹלחמי
ו') כ"א, ּדבׁש(ויקרא וכל ׂשאֹור ּכל מקֹום ּומּכל .ְְְִַָָָֹ

ׁשּבעּסה ׂשאֹור עֹוד ׁשּיׁש ּכיון תקריבּו ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
נאסר הכי מּׁשּום עצמֹו להנאת לכּון ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּיּוכל
ּדאיתא ּבעצרת ּכן ּׁשאין מה חמץ. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהקריב

ב)בזוה"ק צ"ז ח"ג מהימנא ּדעמר(רעיא ְְְֶָָָֹּובקרּבנא
וכו' חיל מאׁשת דערקא הרע יצר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאתּבּטל
ּדאית עצרת דא ּבגוונא איקרי ּכך ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָּוּבגין
ּכתיב לא ּדא ועל הרע. יצר ּבּטּול ְְִִֵֵֶַַָָֹּביּה
לה' חּטאת ּדכתיב זימנין ּכׁשאר חּטאת ְְְִִִִִֵַַַָָָּביּה

ּכתיב ּתֹורה מּתן ּדבׁשעת והינּו (תהליםוכו'. ְְְְְִִַַַַָ
ו') הוּופ"ב, ּדלא אּתם אלהים אמרּתי ְְֱֲִִִֶַַַָֹֹאני

א)מייתי ה' זרה מתּקן(עבודה ׁשהיה והינּו ְְְְֵֶַַָָָֻ

הּמות מלא ׁשּנתּבּטל וכיון הּנחׁש ּפגם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
הּמות מלא ּדהּוא הרע הּיצר ּגם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָנתּבּטל

א) ט"ז בתרא ּבמדרׁש(בבא איתא השיריםוכן (שיר ְְְִִֵָָ
ט"ו) א', יהיהרבה לא יׂשראל ׁשּׁשמעּו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּבׁשעה

היה לא ואז מּלּבם. הרע יצר נעקר ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹל
הּקלקּול ׁשּלאחר ואף עצמֹו הנאת הרּגׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּכלל
ּבכל מקֹום מּכל למקֹומֹו הרע יצר ְְִִֵֶַַָָָָָחזר
הּזמן קדּׁשת מתעֹורר זה זמן ּכׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻׁשנה
והּנׁשאר ׁשּבעּסה. הּׂשאֹור ּבּטּול ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָזה
ּדברים מּׁשלׁשה ּׁשהּׂשאֹור מּמה רק ְְְִִִֶַַַָָֹהּוא

יפה ּומעּוטן קׁשה א)ׁשרּבן ל"ד והינּו(ברכות ְְִֶֶֶַָָָָֻ
ּוכמֹו לעתיד אף מּמּנּו ויׁשאר ּׁשּצרי ְְְִִִֶֶֶַַַָָֻמה

א)ׁשּמּובא קל"ח ח"א הנעלם יצר(מדרש ּדאלמּלא ְְִֵֵֶֶָָ
ּומּׁשּום ליהוי. לא ּדׁשמעּתא חדוותא ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹהרע
הּמעּוטן ׁשהּוא חמץ מקריבין זה ּביֹום ְְִִִִֵֶֶַַָָָהכי

ׁשּנׁשאר. ְִֶֶָָיפה

äæåיהֹוׁשע ורּבי אליעזר רּבי ּדמחלֹוקת הענין ÀÆְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
אֹו סבר אליעזר ּדרּבי טֹוב יֹום ְְֱִִֶֶַַָָּבכל
ׁשּיכֹול מי ּדהינּו לכם ּכּלֹו אֹו לה' ְְִֶֶַַָָֻֻּכּלֹו
ּכן ּגם ׁשּלֹו הּגּוף הנאת הינּו הלכם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ּכּלֹו אז עצמֹו הנאת ירּגיׁש ולא ׁשמים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֻלׁשם
הנאת ׁשּיהיה לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלכם.
לה' ּכּלֹו יהיה ּבקדּׁשה ּכן ּגם ׁשּלֹו ְְִִֵֶֶַַַָֻֻהּגּוף
אֹו לברר ּבידֹו ׁשהּבררה הּפרּוׁש אין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּדוּדאי
יהֹוׁשע ורּבי וׁשֹונה. יֹוׁשב אֹו הּגּוף ְְְֲִֵֶַַַַָֻהנאת
ּביֹום לאכֹול יכֹול מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָסבר
חציֹו לחּלק אמרה הּתֹורה ורק ּבקדּׁשה ְְְְְִֵֶַַַָָָָֻטֹוב
ׁשּיכֹול מֹודים הּכל ּובעצרת לכם. וחציֹו ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹלה'
ּבקדּׁשה ׁשּלֹו הּגּוף הנאת ׁשּיהיה אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּנתּבּטל ּתֹורתנּו מּתן מּזמן האֹור מתּגּלה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאז
הּכל ׁשאמרּו וזה וּכאמּור. ׁשּבעּסה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשאֹור
הלכם ׁשּיהיה לכם נמי ּדּבעינן ּבעצרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹודים
ּבֹו ׁשּנּתנה יֹום טעמא, מאי ּבקדּׁשה, ּכן ְְֲִִֵֶַַַָָָֻּגם
לבּטל ׁשּיכֹול ׁשנה ּבכל ּומתעֹורר הּוא ְְְִֵֵֶַָָָָָּתֹורה
ּבקדּׁשה: נמי הלכם ויהיה ׁשּבעּסה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּׂשאֹור

ה] אות :[שבועות
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צ7יק ְִִֵַ/פתי
זיע"א מ,ילץ מנחם ,נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

0מ� האדם מ�7ת 0ל מת�נת ְְִֶֶַַָָָָָה�3רה
�לדב ��ת�כ� מה המה&$ �ְְְְִֵֶַַַַַַה7ב

íòèלֹומר יׁש ׁשבּועֹות ּבחג ּדבׁש ׁשאֹוכלין ÇÇְְִֵֶֶַַָָ
הּנתערב מאכל מהּפ ׁשהּדבׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּדאיתא
לדבׁש הּקדֹוׁשה ּתֹורה נמׁשל ּכן על לדבׁש, ְְְְִִִֵַַַַַָָּבֹו
ּתֹורה על עליו המקּבל מּדֹות ּכל ּבֹו ְֲִֵֶַַַָָָָֹֹׁשּיהפ
ּתֹורה ּפי על מתּקנים מעׂשיו ּכל ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻלדבׁש
ּכח זהּו מּסלע, דבׁש וּינקהּו ּדכתיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּקדֹוׁשה
מה ּבעֹולם עֹובר אדם אׁשר הּקדֹוׁשה, ְֲֵֶַַָָָָָָּתֹורה

נעׂש מּזה סלע, ּבחינת ּכעיןּׁשּמתקּׁשה ּדבׁש ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּׁשּיֹורד מה ּתקוה, לפתח עכֹור עמק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדכתיב
ּבעֹוזבֹו ּכ אחר מרים, ענינים עכירת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלעמק
ּפתח ׁשּיהיה ּתׁשּובה ידי על נתהּפ זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּדר

לזכּיֹות. מתהּפכֹות ׁשּזדֹונֹות ְְְְְִִִֶַָֻּתקוה

àעõלמõת למŁל éח יłראל äלàק הõôרה àְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹקàלת

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�רדיט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

לי/ראל ה0ח נ3ן ה�3רה ְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�ק�לת
.זר�ת מק,ם ה�א �ר�$ ��ה�ד�ְְֵֵֶַַָָ

ִִַַה79יקים

eðéúBaøאמרּו קלב.)ז"ל נשא רבא אדרא ח"ג (זוהר ÇÅְַָ
ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש נּתנה ְְְִֵֵַַַָָָהּתֹורה
מּתן ידי ּדעל ּדהרמז לֹומר, אפׁשר לבנה. ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָאׁש
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּביׂשראל, ּכח יׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָֹּתֹורה

כג.) ּברּו(תענית והּקדֹוׁש מּלמּטה ּגזרּת ְְְִַַַַָָָָָָאּתה
הּגונין, ּכל ּכֹולל לבן ּגון והּנה כו'. מקּים ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָהּוא
יתּבר הּׁשם על מרּמז וזה הּגונין, ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּמקּבל
ּכֹולל ׁשאינֹו ּכן, אינֹו וׁשחֹור הּכל, ְֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשּכֹולל
מרּמז זה ּבֹו, ׁשּיׁש ׁשחֹור ּגון רק ּגונין ְְִֵֶֶַָָָָָָֻּכל
הּתֹורה נתינת ידי ׁשעל וזהּו אדם. ּבן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ּגּבי', 'על יהיה ׁשחֹורה ׁשהאׁש יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָזכּו
ׁשּיׂשראל ּדהינּו לבנה, מאׁש למעלה, לֹומר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָרצה
ּדברי ּפֹועל יֹותר יהיה ּכביכֹול למעלה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָיהיּו

ּכמאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מּדברי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָיׂשראל
ז"ל טז:)רּבֹותינּו ּגֹוזר(מו"ק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֵֵַַַָָ

מבּטל. וצּדיק ְְְִֵֵַַָּגזרה

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�רדיט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

ה5עלה על ר�מזים חמץ �ל ה4חם �3יְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ
הע�למ�ת �0ל י/ראל, �ל ְְִֵֶֶֶָָָָָָהעלי�נה

�הם 3ְִֶָל�יים

ïéáäìּבּפסח לעצרת. ּפסח ּבין ׁשּיׁש ההפרׁש ÀÈÄְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
ּובבל יראה ּבבל חמץ על מזהרין ְְְִֵֵֶַַַָָָָֻאנּו
ּוברּו הּוא ּברּו הּבֹורא צּונּו ּובעצרת ֲִִֵֵֶֶַַָָָָיּמצא,
מרּמזים רמז ּולאיזה ּדוקא, חמץ להקריב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשמֹו
הּדברים, ּבהתּבֹונן לפרׁש ונראה הּללּו. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוֹות
ּברא ׁשמֹו יתּבר ׁשהּבֹורא ּומפרסם ידּוע ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻאׁשר
ּבׁשביל העֹולמֹות ּכל ּופרטּיּות ּכללּות ְְְִִִָָָָָָּכל

סגּלתֹו עם יׂשראל ּובׁשביל רש"יהּתֹורה (ראה ְְְִִִֵַַָָָֻ
בראשית) ּברּוריש הּבֹורא ׁשּנתן קֹודם והּנה ,ְִֵֵֶֶַַָָ

מתנהג העֹולם היה הּתֹורה את לנּו ְִֵֶַַָָָָָָהּוא
לנּו נתן וכאׁשר ׁשמֹו, יתּבר ּובחסדיו ְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָּברחמיו
הּתֹורה את ׁשמֹו ּוברּו הּוא ּברּו ְֵֶַַָָָהּבֹורא
ידי על מתנהגים העֹולמֹות ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָהּקדֹוׁשה,

יׂשראל. ְְִִֵֶֶָּתפארת

Løôääåׁשּקֹודם הּוא, ההנהגֹות הּב' ּבין ÀÇÆÀÅְֵֶֶַַַָ
ּגזרה איזה היה אם ּתֹורה ְִֵֵֶַַָָָָמּתן
להפ ּבהּברּואים ּכח היה לא וׁשלֹום ְְְֲִַַַַָָָֹֹֹחס
ׁשּכל נתחּדׁש ּתֹורה ּבמּתן אבל לטֹובה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָמרעה
הּקדׁש ואֹופּני וחּיֹות הּׂשרפים וכל ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹהעֹולמֹות
הּדברים נתחּדׁשּו יׂשראל. ּתפארת ידי על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיתנהגּו
הּנה ּגזרה, איזה נגזר וׁשלֹום חס אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאפילּו
הּכל להפ סגּלתֹו עם יׂשראל ּבבית ּכח ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻיׁש
הּוא ּברּו הּבֹורא ׁשעׁשּועי וזהּו לטֹובה, ְְֲֵֵֵֶַַָָָָמרעה

ז"ל חכמינּו ּכמאמר ׁשמֹו, נט:)ּוברּו (ב"מ ְְֲֲֵַַַָָ
ּבני. ְִִַָנּצחּוני

äpäåּוברּו הּוא ּברּו הּבֹורא עבדּות ּבבחינת ÀÄÅְְִִֵַַַָָ
ּכׁשהאדם האחד, ּבחינֹות. ׁשני ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹו
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ּברּו הּבֹורא התרֹוממּות הּׂשכל ּבעין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמסּתּכל
יּגיע מּיד ּבׁשפלּותֹו, ּומסּתּכל ּומתּבֹונן ְְְְִִִִִֵֵַַַָהּוא,
ונכנע ׁשמֹו, יתּבר מּמּנּו והּפחד הּיראה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָעליו
עצמֹו. ּבעיני האדם וׁשפל מאד מאד ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָֹֹהאדם
וכל העֹולמֹות ׁשּכל מסּתּכל ּכׁשאדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאבל
ּבּפמליא ּכח מֹוסיף והאדם ּבֹו, ּתלּוים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹהּמלאכים
ׁשּכּלם למאד, עד ּגדֹול האדם אזי מעלה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשל
ועל האדם, ּולתֹורת למצֹות ּומיחלים ְְְְְְֲִִִַַַַָָָמצּפים
העֹולמֹות, ּבכל ּוברכה ׂשמחה נתוּסף האדם ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָידי
ׁשּיהא ּתנּועֹותיו ּבכל ליּזהר אדם ּכל צרי ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָלכן

ׁשמֹו. יתּבר לעבֹודתֹו ְְֲִַַַָָֹהּכל

äpäå,ערּמים היינּו ּבמצרים ּכי ּבּכתּוב מבאר ÀÄÅְְְֲִִִִִַַָָָֹֻ
ׁשּנאמר ז)ּכמֹו טז ערם(יחזקאל 'ואּת ְְְֱֵֶֶַַֹ

ּבמּתן אבל הּׁשפלּות, ּבמדרגת והינּו ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָועריה',
ּתלּוים העֹולמֹות ׁשּכל למאד עד נתּגּדלנּו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשּבאם לׁשפלּות, רמז 'מּצה' ּבחינֹות והּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּבנּו.
ּבבחינֹות ׁשהיינּו ּכּנזּכר 'חמץ', הּוא אזי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנתרֹומם
נתּגּלה כו' ּתֹורה ּבמּתן אבל עצּומה, ְְְֲֲִִַַַָָָָׁשפלּות
וזה הּטֹובים, ּבמעׂשינּו ּתלּוים העֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשּכל
עצמֹו להתרֹומם האדם צרי ּגדֹול ְְְְְִִִֵַָָָָָהתרֹוממּות
ׁשּכל זה ּכמֹו ּגדֹול ל אין ּכי ּתנּועתֹו, ְְְְִֵֶֶָָָָּבכל
לחם הּׁשּתי רֹומזים ולזה ּבֹו, ּתלּוים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָהעֹולמֹות
חמץ טבע ּכי חמץ, ּדוקא והּוא עצרת, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

למעלה: [ליקוטים]להעלֹות ְְְֲַַָ

עין ִַַ�ת
זיע"א מאבריט' "ב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹר�י

מר5ז החמץ מן ה�אים ה4חם �3יְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
י/ראל �ידי נמסר ה�3רה ��ק�לתְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הע�למ�ת �כל לפעל ְְִַַָָָֹֹה0ח

änìּובׁשבּועֹות מּצה, ּדוקא לאכֹול צרי ּבּפסח ÈÈְְְֱִֶֶַַַָָָָ
ּדוקא ּבאֹות הּלחם ׁשּׁשּתי חמץ, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדוקא
מרּמז חמץ רמז, ּדר על לֹומר ואפׁשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמחמץ.
ידי על ּׁשּבא מה הינּו אדם, ּבני מעׂשה ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָעל

ּבמדרׁש ׁשאיתא ּכמֹו ּדלתּתא, (תנחומאאתערּותא ְְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ה) החכמיםתזריע מן לאחד אחד רׁשע ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשאל

ּבני ׁשּמעׂשה יּתכן האי הּמילה, מצות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל

ּברּו הּבֹורא מּמעׂשה יֹותר נאים יהיּו ְֲִִִֵֵֵַַָָָָאדם
ואמר וחּטים ּגלּוסקאֹות החכם לֹו והביא ְְְְְִִִֵֶַָָָָהּוא,
ּומּזה וכו', יֹותר נאה מהם איזה ראה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָלֹו
ּבני מעׂשה הּוא חמץ ׁשהּוא ׁשּגלּוסקא ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָראיה
ידי על ּדלתּתא אתערּותא על מרּמז ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאדם,
מּצה ּובחינת טֹובים, ּומעׂשים ּומצֹות ְְֲִִִִַַַָָּתֹורה

ּדלעילא. אתערּותא על ְְְֲִִֵֵַַָָמרּמז

Cëìeידי על מצרים ּגאּלת היה ׁשּלא ּבפסח ÀÈְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ּומצֹות ּתֹורה ידי על ּדלתּתא ְְְְֲִִִֵַַָָָאתערּותא
מרּמז מּצה, לאכֹול צרי לכ טֹובים, ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָּומעׂשים
מעׂשה ידי על ּדלתּתא אתערּותא היה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
ידי על ׁשהיה הּׁשבּועֹות ּבחג אבל אדם, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָּבני
הּתֹורה, את ּכ אחר וקּבלּו החמרּיּות ְְְְְִִִֶַַַַַָָָהזּדּככּות
ּבעליֹונים לפעל ּבידם ּכח יׁש זה ידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹועל
ׁשהּוא חמץ ּדוקא צרי לכ ְְְִִֵֶַַַָָָָּובּתחּתֹונים,
ּבמעׂשיהם ּתלּוי ׁשהּכל ׁשּמרּמז אדם, ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעׂשה
על העֹולמֹות ּבכל ׁשפע להׁשּפיע הן ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּטֹובים,
והן טֹובים, ּומעׂשים ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָידי

ע אחרא הּסטרא ּולהכניע ּגמירא,להׁשּפיל ד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ותאוֹות רעֹות הּמּדֹות ּכל ׁשּמׁשּבר ידי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָעל

אלהים]רעֹות. וידבר ד"ה יתרו :[פרשת ָ

סיון àו' äרתנõô מôן זמן אõמרים ְְְִִֵַַַַַָָמäâע

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�ר"יט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

א�מרים אי$ אברהם ה5גן ק�ית ְְְִִֵֵַַַָָָֻי%�ב
סיון �ו' �3רתנ� מ3ן ְְִֵַַַָָזמן

ïçìLaאברהם הּמגן הקׁשה תצ"ד סימן ערּו ÀËÀÈְְִִֵַַָָָָָָ
ּבׁשבּועֹות(ּבהקּדמה) אֹומרים אנּו האי ְְְִֵַַַָָָָ

לן קיימא הלא ּתֹורתנּו', מּתן סי''זמן (יו"ד ְְֲֵַַַַָָָֹ
יא) סעי' נּתנהקצו ּבסיון ּבז' ּדאמר יֹוסי ְְְְְִִֵַָָָּכר'

ב)ּתֹורה פו, לעֹולם(שבת ּולדידן ׁשם, עּין ְְִֵַַָָָ
ּבסיון. ּבו' ְְִָָׁשבּועֹות

äàøðåּכתיב ּדהּנה לתרץ, י)לי יג (שמות ÀÄÀÆְְְִִִֵֵָ
למֹועדּה הּזאת החּקה את ְְְֲֶַַַָָָָֹֻ'וׁשמרּת
להבין ּדצרי הּוא, והענין ימימה'. ְְְְִִִִִִָָָָָָָמּימים
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לב 

ּו'זמן ּבפסח חרּותנּו' 'זמן אֹומרים אנּו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָהאי
הא וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּבׁשבּועֹות ּתֹורתנּו' ְְְֵַַָָָָָָָָמּתן
ּכ הענין אבל טּובא. זמּנים ּכּמה עבר ְְְֲִִַַַָָָָָָָָּכבר
יׂשראל ּבני ׁשאנחנּו ּבעת ׁשנה ׁשּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא,
מצות הינּו הּוא, ּברּו הּבֹורא מצות ְְְְְִִִֵַַַַַָמקּימים
מצֹות ּוׁשאר ּבפסח מּצה ואכילת חמץ ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהׁשּבתת
הּגדֹול ּבחסּדֹו עלינּו נתעֹורר אזי ּבּה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָהּתלּוים
ּבׁשעת לאבֹותינּו ׁשהיה ּכמֹו ּגדֹולה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהארה
הּמצֹות ּבׂשכר מאד ּגדֹולה הארה מצרים, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹיציאת
ּכׁשאנחנּו ּבניהם מּבני אנחנּו ּגם כן ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשּקּימּו,
ּכן ּגם מקּבלים אנחנּו אזי הּמצֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַמקּימים
אֹומרים אנּו ולכן ּבפסח, לאבֹות ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָהארה
מּתן 'זמן ּובׁשבּועֹות חרּותינּו', 'זמן ְְְְֵֵֶַַַַַָּבּפסח
ּוזמן חרּות זמן ּכ עלינּו מתעֹורר ּכי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָּתֹורתנּו',
מצֹותיו. וקּיּום הּטֹובים מעׂשינּו ּכפי ּתֹורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתן

äpäåהּקדֹוׁש ידי על היה מצרים יציאת ÀÄÅְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבכבֹודֹו הּוא ההּגדה)ּברּו ּבנּסח ,(ּכדאי' ְְְִִִַַַָָָֻ

ּוכׁשם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּתֹורה הּמּתן ְְִִֵֵַַַָָָָוכן
חּיים ּדבריו ּכן לנצח וקּים לעד חי ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אנּו מצֹותיו קּיּום ידי על לכן לעֹולם, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָוקּימים
ּבפסח ההארה, זה ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָמתעֹוררים
ּתֹורתנּו, מּתן זמן ּובׁשבּועֹות חרּותינּו ְְְֵֵֵַַַַָָזמן
מההארה קדֹוׁשה הארה מקּבלים אנחנּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָנמצא
מצרים יציאת ּבׁשעת לאבֹותינּו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּגדֹולה

ּתֹורה. מּתן ְִַַַָּובׁשעת

àöîðיציאת ּבעת ׁשהיּו הראׁשֹונים הּימים ÄÀÈְְִִִִֵֶַַָָָ
מׁשּפיעים הּמה ּתֹורה מּתן ּובעת ְְְִִִִֵֵַַַַָָמצרים
ּבּפסח הּזה ּבּזמן ועכׁשו 'ּדכר', ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָונקראים
'נּוקבא'. ונקראים מקּבלים הּמה ְְְְְְִִִֵַָָָָּוּבׁשבּועֹות
'ימימה' ותבת ּדכר, הּוא 'ימים' ּתבת ְְְִִִֵֵֵַַַָָָוהּנה
הּזאת החּקה את 'ּוׁשמרּתם וזהּו נּוקבא. ְְְְֶֶֶַַַָָֹֻהּוא
הּוא 'ימימה' ּדכר, הּוא מּימים', ְְֲִִִַָָָָלמֹועדּה
ּגדֹולה הארה מקּבלים ׁשּתהיּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָנּוקבא.
לאבֹותינּו ׁשהיה הּגדֹולה מההארה ׁשנה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל

ּבעת ּתֹורה.הּקדֹוׁשים מּתן ּובעת מצרים יציאת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ

éôìeאברהם הּמגן קׁשית לּתרץ יׁש ּדברינּו ÀÄְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
מאמר ידּוע זה ּדהּנה ודעת, טעם ְְֲִֵֶַַַַַַַָָּבטּוב

ז"ל א)חכמינּו פז, מׁשה(שבת הֹוסיף אחד ּדיֹום ְֲִֵֶֶַָָֹ
העם אל ל אמר הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש ְְִֵֶַַַָָָָָמּדעּתֹו,

ּומחר' 'הּיֹום י)וקּדׁשּתם יט, רּבנּו(שמות ּומׁשה , ְְִֵֶַַַָָָֹ
גו' ימים' לׁשלׁשת נכנים 'היּו פסוקאמר (שם ְְֱִִִֶַָָֹֹ

הּואטו) הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשאמר מה והּנה .ְִֵֶַַַָָָ
ליׂשראל הּתֹורה לּתן היה ּובדעּתֹו לעד, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָקּים
הּׁשלֹום עליו רּבנּו ׁשּמׁשה רק ּבסיון, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּׁשה
ּברּו הּקדֹוׁש והסּכים מּדעּתֹו אחד יֹום ְְְִִִִֶַַָָָהֹוסיף
נ"א, ּביֹום הּתֹורה קּבלת והיה ידֹו על ְְַַַַָָָָָהּוא
העּקר הּתֹורה מּקּבלת הּגדֹולה ההארה ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָאבל
ּכמֹו רּבנּו, מׁשה ידי על ּבסיון ּבׁשּׁשה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבדעּתֹו ְְִֵֶֶַַָָָָׁשהיה
ּבסיון בזיי"ן היה ּבמעׂשה רק ּבסיון, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבׁשּׁשה
ׁשהֹוסיף הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ידי ְִֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היּו ּבסיון ּדבׁשּׁשה מּוכח ונמצא ְְְְְִִִִִַָָָָָמּדעּתֹו.
ׁשל זהמתן ונפסקה הּתֹורה לקּבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻמּוכנים

א)יׂשראל קמו, שבת הּוא(עי' ּברּו הּקדֹוׁש וגם , ְְִֵַַָָָ
ּבמחׁשבת היה וכן הּתֹורה. לּתן מּוכן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּיֹום 'וקּדׁשּתם ׁשאמר ּבּדּבּור ּכביכֹול ְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּבֹורא
אז והיה ּבסיון, ּבׁשּׁשה הּתֹורה לּתן ְְְִִִֵַָָָָָָָָּומחר'
על ּבסיון ּבז' היה ּבמעׂשה רק הּתֹורה, ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָקּבלת
מּדעּתֹו, ׁשהֹוסיף הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹידי
הּתֹורה. נתינת וׂשמחת הארת היה אז ְְְְִִֶַַַַַָָָָָוגם

äpäåוקּדׁשּתם' ּכביכֹול ודּבּורֹו הּבֹורא מחׁשבת ÀÄÅְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
עׂשה ּבסיון, ּבׁשּׁשה ׁשהיה ּומחר' ְְִִֶַָָָָָָָָהּיֹום
הּמצֹות מקּימים ׁשאנּו אחר לכן לדֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹרׁשם
לדֹורֹות הּתֹורה נתינת הארת ּבעצרת, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּתלּוים
הארה היה זמן ּבאֹותֹו ׁשּגם ּבסיון, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבׁשּׁשה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ודּבּורֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְִֶַַַָָָּגדֹולה
אמנם ּבסיון, ּבז' היה ׁשּבּמעׂשה הגם ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָהּוא,
ּבׁשּׁשה ׁשהיה מקֹום ׁשל ודּבּורֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָמחׁשבּתֹו
לדֹורֹות, רׁשם עׂשה וקּים, חי ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָָָָֹּבסיון,
ּבסיון ּבׁשּׁשה הּתֹורה ׂשמחת נתּגּלה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָׁשּלדֹורֹות
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ודּבּורֹו מחׁשבּתֹו ְְְְִֶַַַַָָזמן
מּתן 'זמן ּבסיון ּבׁשּׁשה אֹומרים אנּו ּכן ְְְְְִִִֵַַַַָָָועל
הּתֹורה נתינת הארת מקּבלים ׁשּלדֹורֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּתֹורתנּו',
ודּבּורֹו ּבמחׁשבּתֹו אז ׁשהיתה ּבסיון, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָּבׁשּׁשה
מּוכנים, הּכל היּו ּוכבר הּתֹורה, לּתן ְְִִִֵַַָָָָָֹּכביכֹול
ּבמעׂשה ׁשהיה ּבסיון ּבז' אפס ׁשאמרנּו. ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָּוכמֹו
הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ידי על ּתֹורה ְֵֵֶַַַַַָָָָֹמּתן
לכן לדֹורֹות, וׂשמחה הארה נתּגּלה ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּגם
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ּונדבֹות ּונדרים ׁשּמאי לבית עצרת ׁשל טֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַָָיֹום
עצרת לאחר עלמא ב)לּכּוּלי - א יז, חגיגה ,(עי' ְְְֲֵֶֶַַַָ

אסרּו מּכל עצרת ׁשל חג אסרּו קדֹוׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָויֹותר
הּמֹועדֹות ׁשאר ׁשל גחג סעי' תצד סי' או"ח (עי' ְֲֶַַַ

סק"ג) שם לעיל:ובמג"א ּׁשּכתבנּו מה ּוכפי ,ְְְִֵֶַַָ

רäת ְִַמגêת

&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מ
אריץ ,נחס ְִִִִַָָר�י

ולכן ה;�מ�ת לכל על,ה �י ְְְְֲִֵֵַָָָָָ��ב�ע�ת
'להקים =� �0ת�ב ר�ת מג4ת ְְְִִִֶַָָָק�ראים
�3רה ויח�ד ח��ר - נחלת�' על ה5ת �םְֲִִֵֵַַַָָ

&ה ��על ות�רה ��כתבְְְִֶֶֶַָָ

íLa,ּבׁשבּועֹות רּות אמירת על טעם ז"ל הרב ÀÅְֲִַַַַַַָָ
הּנׁשמֹות מּצד ּדנין הּספירה ּבימי ְְִִִִִֵַַַָָָּכי
הּגבּורֹות) ּומּצד הּגּוף מּצד ּדנין בר"ה משא"כ החסדים, ,(מּצד ְֲִִִִִַַַַַַָָ

ׁשּבחסד חסד מּׁשרׁש ׁשהיא נׁשמה ּכל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדהינּו
ׁשאין ב', ּביֹום ׁשּבחסד ּוגבּורה א', ּביֹום ְְְִֵֶֶֶֶַָָּדנין
ּכל רק עצמה ּבפני ּונׁשמה נׁשמה ּכל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּדנין
להם ׁשּיהיה ּכדי הּוא והּדין עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשרׁש
הּוא ׁשהּדין אף ּובׁשבּועֹות ּבׁשבּועֹות ְְֲִִֶַַָָָעלּיה
ּכמֹו ּגדֹול ּפחד הּוא מקֹום מּכל עלּיה ְְֲִִֶַַָָָָֹלצר
מאֹות מּכּמה ּגדֹול צּדיק ּדנּו אחד ִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּפעם
העֹולמֹות ּכל ורעדּו ּגבּה עלּיה לצר ְְֲֲִִֶַָָָָָָָֹֹׁשנים

הבעש"ט) ּבׁשם זה סּפר ּפרקי(אּולי אֹומרים ּולכ ְְְְִִִֵֵֵֶַָ
מּוסר ּדברי ׁשהם הּספירה ּבׁשּבתֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָאבֹות
יׂשראל ּכל מׁשנת אֹומרים ּולכ ּבתׁשּובה ְְְְְִִִִֵַָָָָָלׁשּוב
ּבׁשבּועֹות ּכ אחר אבֹות. למס' ׁשּי ׁשאינֹו ְְֵֶַַַַָָָָאף
להקים ּכתּוב ּוברּות הּנׁשמֹות לכל עלּיה ְְְְֲִִֵַָָָָָיׁש
אֹומרים זה ּפסּוק ּומּׁשּום נחלתֹו על הּמת ְֲִִֵֵֶַַַָָׁשם
זה ּדבר על נ"י הּוא ואמר ּבׁשבּועֹות. ְְֶַַָָָָאֹותֹו
ׁשבּועֹות חל ּדרּוּבא רּוּבא ּפי ּׁשעל מה ְִֶַַָָָָהּוא
ראׁש את נׂשא ּבּפרׁשה רמז ׁשּיׁש נׂשא ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּבפרׁשת
הּנׁשמֹות אפילּו ּדהינּו הם ּגם גרׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַַָּבני
עלּיה להם היּו מהשי"ת והמרחקים ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻהמגרׁשים

ּבׁשבּועֹות. ְְֶָוזהּו
ãBòּתֹורה להיֹות צרי ּדבר ּבכל ּכי ְְִִִַַָָָָָטעם

ותֹורה ּפהׁשּבכתב ּתפארתׁשּבעל יחּוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
אֹומרים ּבּקטרת לכ הּצּדיק ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹּומלכּות
רּבנן ּתנּו ּכך ואחר נטף סּמים ל קח ְְִַַַַַַָָָָָָָָּפרׁשת
חּטאת עלה ּפרׁשת לֹומר איתא בש"ע ּגם ִַַַַָָָָָֹוכו'
חׁשב וכן מקֹומן. איזהּו ּכך ואחר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּומנחה
עמד לק"ש ּוכׁשהּגיע ּדברים הרּבה ְְְִִִֵֶַַַָָהרז"ל

ּתֹורה ּבּה אין ּפהּדלכאֹורא ּכך,ׁשּבעל ואחר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֶַָָּתרץ
יׁש (וכן ואֹומרים ּבּתֹורה ּכתּוב ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָועד

ּתֹורה ּפהּבחינת היינּוׁשּבעל ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ
כתיב) ולא קרי ּוכתיב, ּבׁשבּועֹותקרי לכ , ְְְְְְְִִִִָָֹ

על הּדּברֹות עׂשרת וקֹוראים ּתֹורה מּתן ְְְֲִִִֶֶֶַַַָׁשהיא
הּמל ּדוד יחּוס ּבֹו ׁשּיׁש רּות אֹומרים ְִִִֵֶֶֶַָכן

ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ּבחינת ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַָע"ה

øîàåהרב הקּפיד ׁשּלכ ׁשאפׁשר נ"י הּוא ÀÈÇְְְִִֶֶֶַָָָ
ז"ל ּפירׁש"י עם חּמׁש ללמד מאד ְְִִִִַַַָֹֹֻז"ל
ּתֹורה ׁשהיא מּמדרׁשים מלּקט הּוא רׁש"י ְְִִִִִִֶַָָָֻּכי
ּתֹורה עם ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ליחד פה ְְִֵֶֶַַָָשבעל

ְִֶָׁשּבכתב:

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�ר"יט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

0י מ�יח לידת �ם �5ז0ר ר�ת ְִִִֵֶַַָָָֻק�רין
ה3ענ�ג .דל י�דעים אנ� ְֲִֵֶַַַָָֹמה�3רה
לימ�ת מצ&ים �מ5ילא ית�ר$ ְְֲִִִִֵַַַָָָ�עב�דת�

�למ�ת� לעבד� �;�כל ְְְִִֵֶַַַָָה5�יח

Bà.ּבׁשבּועֹות רּות קֹורין ׁשאנּו הּטעם ְְִֶַַַַָָֹיבאר
ּבּגמרא ּדאמרינן מה ּבֹו קח.)ויבאר (סנהדרין ְְְִִַַַַַָָֹ

ּכי הּבא', לעֹולם חלק להם אין הּמדּבר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ'ּדֹור
אין ּובוּדאי הּבא, לעֹולם יׂשראל ּתאות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנה
ׁשּיהיּו וׁשלֹום, חס ּגׁשמי ּתענּוג מּׁשּום ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּטעם
עּקר רק טּוב, ּכל מלאים ּגדֹולה ּבמנּוחה ְְְִִִֵַַָָָָׁשם
הּבֹורא ּגדּלת יּׂשיגּו הּבא ּבעֹולם ׁשּׁשם ְִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּטעם
עצמֹו מיּגע הּזה ּבעֹולם אׁשר הּוא ְְֲֵֶֶַַַַָָָּברּו
ּכחּודה קטּנה הּׂשגה מּׂשיג ׁשהּוא עד ְְְִִִֶַַַַָָָָּביגיעֹות
עּקר ּכי הּוא, ּברּו הּבֹורא מּגדּלת מחט ְִִִֵֶַַַַַָֻׁשל
הּבֹורא ּגדּלת יּׂשיגּו ׁשם ּכי הּצּדיקים ְֲִִִִֵַַַַַַָֻּתאוֹות
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והּנה חקר. אין ועד סֹוף אין עד הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַָּברּו
על וראּו הּים, על הּנּסים ראּו הּמדּבר ְְִִִַַַַַָָָָּדֹור
חכמינּו ּכמאמר הּוא, ּברּו הּבֹורא ּגדּלת ְְֲֲֵֵַַַַַָָָֻהּים

ואנוהּו'ז"ל אלי 'זה ואמרּו וכו', 'ראתה' ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ב) טו וראּו(שמות ּתֹורה מּתן ּבׁשעת עמדּו וגם ,ְְְְִַַַַָָָ

ונמצא סֹוף, אין עד הּבֹורא ּגדּלת ּכן ְְְִֵֵֵַַַַָֻּגם
לעֹולם הּׂשגה חלק ׁשּום להם נׁשאר ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפסּוק על בשל"ה ועּין -הּבא. כא ה, (דברים ְֵַַַָָ
ועּתהכב) כו' אלהינּו ה' הראנּו הן ְְְֱֵֵֶַַָָֹֹוּתאמרּו

ׁשם. עּין כו', נמּות ֵַָָָָלּמה

äæáeרּות אֹומרים ּׁשאנּו מה הּטעם מבאר ÈÆְְִֶַַַַָָֹ
ּומצּפים מחּכים יׂשראל כל ּכי ְְְְִִִִֵַַָָָּבׁשבּועֹות,
עּקר ּובאמת ּבימינּו, ּבמהרה המבּׂשר ּביאת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ּביאת על ּומצּפים מחּכים ּׁשאנּו מה ְְִִִֶַַַַַַַַָהּטעם
עּקר רק הּגׁשמּיים, ּתענּוגי מחמת לא ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמׁשיח,
המבּׂשר, ּביאת על ּומצּפים מחּכים ּׁשאנּו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָמה
עד הּבֹורא ּגדּלת נּׂשיג אז ּכי הּטעם ְִִִֵַַַַַַַַָֻעּקר
ּומחׁשבֹותינּו עבֹודתנּו עּקר יהיה ואז סֹוף, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָאין

ּכדכתיב הּוא, ּברּו הּבֹורא יא,ּבגדּלת (ישעיה ְְְִִִֵַַָֻ
ּוכׁשאדםט) כו'. ה' את ּדעה הארץ ְְֵֶֶֶָָָָָָָּומלאה

להּׂשיגֹו ורֹוצה ּדבר לאיזה ּומצּפה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָמחּכה
הּׂשיגֹו לא עדין ּכי הּדבר טעם יֹודע ְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואינֹו
ּומחּכה מצּפה אינֹו אז ההּוא, הּדבר ְְֵֵֶֶַַַַָָָָמעֹולם
הּטֹובה על ּכלל הּׂשיג לא ׁשעדין ּכיון ּכ ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל
הּתענּוג לֹו היה ּכׁשּכבר אבל ימיו, ּכל ְְֲֲֶַַַָָָָָָָההּוא
ואז הּדבר, טעם יֹודע אז - ּבעֹולם ְֵַַַַַָָָָָָההּוא
מחּכים אנּו כן ּכמֹו יֹותר, לֹו ּומצּפה ְְְְִֵֵֶֶַַַָמחּכה
רֹוצים ׁשאנּו מחמת הּמׁשיח ּביאת על ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּומצּפים
עּקר וזהּו הּוא, ּברּו הּבֹורא ּגדּלת ְְְִִֵֶַַַַָֻלהּׂשיג
את ּדעה הארץ ּומלאה ּכדכתיב ׁשּלנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּתענּוג
מעבּדּות הּזה הּתענּוג יֹודעין אנּו ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָה'.

הּוא לֹו, ּונצּפה ׁשּנחּכה ּכדי מחמתהּבֹורא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַ
ּבׁשעת סיני הר ּבמעמד זה ּתענּוג ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַׁשהּׂשגנּו
מחּכים ּׁשאנּו מה עּקר ונמצא ּתֹורה. ְְְִִִֶַַַַַָָָמּתן
יעבדּו ׁשאז ּכדי המבּׂשר, ּביאת על ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּומצּפים
ויּׂשיגּו ּגדֹול, ּבׂשכל הּוא ּברּו הּבֹורא ְְִֵֵֶֶַַָָאת
רּות ּובמגּלת וחקר. סֹוף אין עד הּבֹורא ְְְִִֵֵֵֶַַַַֻּגדּלת
הּמל מּדוד ׁשּבא הּמׁשיח לידת ׁשם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכתיב

כב) ד, ׁשהּוא(רות ּבׁשבּועֹות אֹותּה קֹורין לכ ,ְְִֶָָָ

נחּכה זה ידי ׁשעל ּכדי ּתֹורה, מּתן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָׁשעת
לֹו: ְֶַּונצּפה

אברם ְְִַָ�רית
זיע"א מ.לאזיץ ה>+יד מ'ה י�סף ְִִִִֵֶַַַָֹר�י

ו3אכל =� �;אמר לפי ר�ת ְֱִִֶֶַַַָֹק�רין
�היא ה�3רה על הר�מז ו3תר ְִִֵֶַַַַַַָָֹו3/�ע

ס�ף ֵאין

íòè,לֹומר אפׁשר ּבׁשבּועֹות. רּות קריאת על ÇÇְְְִֶַַַָָ
ּכמֹו לחם נקראת ׁשהּתֹורה ידּוע ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּדהּנה

בלחמי' לחמּו 'לכּו הּכתּוב ה)ׁשאמר כו ,(משלי ְְֲֲִֶַַַַָָ
ללחם הּתֹורני לחם ּבין הּוא הּנפקּותא ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָרק
מה ּכל הּגׁשמי לחם ּכי ,ּכ הּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָהּגׁשמי
הּתֹורני לחם אבל נחסר, הּוא מּמּנּו ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשאֹוכל
ּׁשּלֹומד מה ּכל ואדרּבה ּכלּום, מּמּנּו נחסר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָאינֹו
קֹורין ּולכ ּתֹורה. חּדּוׁשי יֹותר מחּדׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָאזי
רּות, מגּלת ּתֹורתנּו מּתן יֹום ׁשהּוא ְְִֵֶַַַָָּבׁשבּועֹות

וּתתר' וּתׂשּבע 'וּתאכל ּבּה ׁשּכתּוב (רותמּפני ְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
יד) ּבּהב ּׁשּלֹומד מה ׁשּכל הּתֹורה, על רמז ,ֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹומד, היה ּׁשּלא מה מהּתֹורה יּותר עֹוד ֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאזי
ּבּה מחּדׁש וגם סֹוף, אין היא הּתֹורה ְְִִֵֵַַַָָּכי
ׁשהּוא 'וּתתר' ּבתבת מרּמז וזה יֹותר. ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻחּדּוׁשים
ּבמסּפר היא ׁשנּיה ת' ועֹוד תר"ו, ְְְְִִִִַָאֹותּיֹות

ּבגימ הּכֹולל ועם ד' לרמזקטן תור"ה, טרּיא ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
אֹותּיֹות וּתתר' 'וּתׂשּבע ועֹוד הּתֹורה, על ְְִִֵֶַַַַַַָָֹׁשּקאי

כנ"ל. ּתקרא רו"ת רות]שבועו"ת [מגילת ְִָ

חן 3ְֵ��א�ת
זיע"א מ/יניץ +דליה ְְִִִִַַָר�י

�;�ספ� מצו�ת תר"ו על ר�מז ְְִֵֶַרו"ת
�3רה �מ3ן ְְְִֵַַָָלי/ראל

íòèּבחג רּות מגּלת לֹומר הּמנהג על ÇÇְְִִֶַַַַַָ
הר למעמד זכר ׁשהּוא נראה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָהּׁשבּועֹות
נֹוסף מצֹות תר"ו ס יׂשראל אז ׁשּקּבלּו ְְְִִִִֵֶַַָָָסיני
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לה 

ס ועֹולה נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצֹות הּׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹעל
מגּלת לֹומר נתקן ולזה תרי"ג למסּפר ְְְְְִִִֶַַַַַָֹהּכל

תר"ו: מסּפר הּוא רּות ּכי זה ּבחג [ליקוטים]רּות ְִִֶֶַַ

�ו�מ ֶָָָמא�ר
זיע"א מ
ראקא ע,'טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְְִִִֵֶַַָָָר�י

וגו' =�לאי מ�דע �לנעמי ה&ס�ק ְְֳִִֵַָָָָ�א�ר
�ני ל��ת ה5מ�יכים ה79יקים ְְִִִִִֵַַַַַעל

לת��בה ְְִִֵָָי/ראל

éîòðìe'מּמׁשּפחת חיל ּגּבֹור איׁש לאיׁשּה מֹודע ÀÈÃÄְְִִִִִִַַַָָ
רּות וּתאמר ּבעז ּוׁשמֹו ְֱִֶֶֶַַֹֹאלימל
ואלּקטה הּׂשדה ּנא אלכה נעמי אל ְֲֲֳֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹואבּיה
וּתאמר ּבעיניו חן אמצא אׁשר אחר ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹבּׁשּבלים

בּתי' לכי א-ב)לּה ב נכּתבה(רות זּו מגּלה . ְְְְִִִִִָָָ
ּבּה נרמז ּובוּדאי הּגדֹולה, ּכנסת אנׁשי ידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָעל
הּסּפּור ולא עֹולם, ׁשל ּברּומֹו העֹומדים ְְְְִִִֶַָָָֹּדברים

ּבלבד. ְֲִֶַָמעׂשה

Léåׁשהיּו ּבדֹורֹות ּדהּנה אּלּו, ּבפסּוקים לרמז ÀÅְְְִִִִֵֵֶַָֹ
זצוק"ל, יׂשראל רּבי טֹוב ׁשם הּבעל ְִִֵֵֶַַַַָקֹודם
מּכל - ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשהיּו ְֲִִֶַַַָָָָאף
עד ּפגמּו אׁשר לתּקן לּבם ׂשמּו לא ְְֲִֵֶַַָָָָֹמקֹום
עד ּתׁשּובה ׁשל ּכחּה ידעּו ולא הּזקנה, ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹימי
נחית ׁשמּיא מן וקּדיׁש ׁשעיר עד מּגיע. ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהיכא
הּקדֹוׁש הרב ּבא ואחריו ז"ל, הבעש"ט הּוא -ְֲַַַַָָָָ
לה' הּׁשער ּפתחּו והם ז"ל, אלימל ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָרּבנּו
ּדהינּו 'איׁש' ׁשהּוא ּבעֹוד ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְֲִֶֶַַָׁשּטֹוב
מה אף לתּקן צרי ׁשהאדם נערּותֹו, ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבימי
ּׁשּפגם מה ׁשּכן ּומּכל הראׁשֹון ּבּגלּגּול ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּפגם
ּפרחים להתעֹורר התחילּו ּובימיהם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָמּקטנּותֹו.
ּדבּוקים היּו ׁשהם ידי על ּבתׁשּובה, ְְְְִִִִֵֵֶַָָוציצים
את ממׁשיכים היּו - הרמתה ּבּתׁשּובה ְְִִִִֶַָָָָָָָּתמיד

העֹולם. ּכל על הּתׁשּובה ְַַָָָָָעֹולם

úeøøBòúäåלאדם ּבא נערּותֹו ּבימי ּתׁשּובה ÀÄÀÀְֲִֵַָָָָָ
ּבצּדיקי עצמֹו ׁשּמדּבק ידי ְְְְִֵֵֵֶַַַַעל
צּדיק יׁש יׁש, צּדיקים ּבחינת ׁשני א ְְִִִִֵֵֵַַַַַהּדֹור,
ּבאמת והּוא ּתמיד ּבצדקֹו מתחּזק הּוא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָאׁשר
ׁשּמּכיר ּבתׁשּובה, ּדבּוק אינֹו אבל ּגמּור, ְֲִִִֵֶַַָָָָצּדיק

יכֹול אינֹו וזה - צּדיק ׁשהּוא עצמֹו ְְִֵֶֶֶַַָאת
ׁשּיתּקנּו יׂשראל ּבני נערי ּולהדרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלהמׁשי
אינֹו עצמֹו ׁשהּוא מחמת ּבתׁשּובה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָמעׂשיהם
ׁשאפילּו ּגבּה, יֹותר צּדיק ויׁש ּבתׁשּובה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּדבּוק
אם אֹותם ממׁשמׁש הּוא הּטֹובים מעׂשיו ְְֲִִֵַַַַָָעל
ׁשּום ּבלא לבּדֹו לה' ּבלּתי וצלּול ּברּור ְְְְִִֵַַָָֹהם
ׁשּמא ּבתׁשּובה, ּדבּוק הּוא ותמיד אחרת, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָּפנּיה
ּדּקה אפילּו ּפנּיה ּבאיזה מהּמצֹות אחת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָעׂשה
ויּׂשיג האדם ירּדף זה צּדיק ואחר - הּדּקה ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹמן
מעׂשיו לתּקן יּוכל ידֹו ועל ּבֹו, עצמֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָויּדבק
נאמר ּכזה ועל ה'. עבדּות לתכלית ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָּולהּגיע

לד:) וכו''מקֹו(ברכות עֹומדים' ּתׁשּובה ׁשּבעלי ם ְְֲִֵֶַָָ
נׁשמֹות ּולתּקן לקרב הּצּדיק זה ּבכח ּכי -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּתׁשּובה. ידי על ה' לעבּדּות ְְְְְִֵֵַַָָיׂשראל

úàæåמֹודע 'ּולנעמי אּלּו ּבפסּוקים נרמז ÀÙְְְֳִִִִֵַָָ
ׁשהּוא ל'תׁשּובה' רֹומז נעמי ְְֳִִִֵֶָָָלאיׁשּה',
לאיׁשּה', מֹודע 'ּולנעמי וזהּו ּכּידּוע. עליֹון' ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָֹ'נעם
ׁשהּוא צּדיק יׁש הּתׁשּובה, לעֹולם לֹומר, ְְִֵֶַַַָָָָרצה
'לאיׁשּה' נאמן אֹוהב ׁשהּוא - ּבּתׁשּובה ְְֱִִֵֶֶָָָָּדבּוק
אדֹון ׁשהּוא הּוא ּברּו להּקדֹוׁש לֹומר, ְֶַַָָָָָרצה
רצה חיל' ּגּבֹור 'איׁש הּתׁשּובה. עֹולם ְִִִֶַַָָָָׁשל
'מּמׁשּפחת יצרֹו. על מתּגּבר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַַַלֹומר
ׁשּכל - עז ּבֹו ּפרּוׁש עז', ּבֹו ּוׁשמֹו ְֱִֵֶֶֶָָֹאלימל
מתקּים הּתֹורה ׁשאין ּכּידּוע ּבקרּבֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּלּבֹו הינּו לעפר, ׁשכן ׁשּנעׂשה ּבמי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
אל הּמֹואבּיה רּות 'וּתאמר ּבתׁשּובה. ְְֲִִִֶֶַַָָָֹנכנע
ּבמדרׁש ּכדאיתא לדוד רֹומז רּות ּפרּוׁש, ְְְְֳִִִִִֵֵָָָָנעמי',

א) זוטא ׁשרּוה(רות ּדוד מּמּנה ויצא ְְִִִֶֶָָָָָָָ'זכתה
ורּות ותׁשּבחֹות', ּבׁשירֹות הּוא ּברּו ְְְְְִִַָָָלהּקדֹוׁש
אימתלי, ליֹונה יׂשראל ּוכנסת ּתֹור, למפרע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוא

לתֹור. מׁשּולים יׂשראל ּבני נערי ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָלכן

eäæåרצה נעמי', אל הּמֹואבּיה רּות 'וּתאמר ÀÆֲֳִִֶֶַַָָָָֹ
מתעֹוררים יׂשראל ּבני ׁשּנערי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָלֹומר,
כנ"ל. לתׁשּובה ׁשרֹומז נעמי אל וזּו ְְְֳִִִֵֶֶָָָּבתׁשּובה,
קּדיׁשין, ּתּפּוחין לחקל הינּו הּׂשדה' ּנא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ'אלכה
ּבׁשירֹות הּוא ּברּו להּקדֹוׁש לזּמר לֹומר, ְְְִֵַַַָָָָרצה
אלקטה לֹומר רצה בּׁשּבלים ואלּקטה ְְְְֲֲֳִִִַַַַַָָָָָותׁשּבחֹות,
ידי ועל ׁשּפגמּתם. ידי על ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנּצֹוצים
הּכתּוב אמר - ּתּקּון לידי לבֹוא אּוכל ִִִֵַַַָָָמי
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לֹומר, רצה ּבעיניו', חן אמצא אׁשר ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ'אחר
ּתמיד, ּבתׁשּובה ּדבּוק ׁשהּוא צּדיק אחר ְִִִֵֵֶַַַָָָאל
'אמצא אּולי נעמי, ׁשל לאיׁשּה מֹודע ְְֳִִֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ל לּה 'וּתאמר אֹותי. ויתּקן - ּבעיניו' כיחן ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
צּדיק אחר לרּדף האדם צרי ּבוּדאי ְְִִִִִַַַַַָָָָֹבּתי'

ּבֹו. ּולדבקה רות]ּכזה [רמזי ְְֶָָָ

�3רה ָא�ר
�ערר�י זיע"א"ב מ>עזריט' ְְִִִֶֶַֹ

0י ה-דה על 3�.יח �ר�ת רצה ְִִֶֶַַַַַָָָֹ�עז
ג"כ השי"ת מ�.יח �ה79יק ְְִִֶַַַַָ�מק�ם

מ�.יח 0ְְִִַַָביכ�ל

÷écväמקֹום ׁשּכל ,יתּבר להּׁשם מקּׁשר הּוא ÇÇÄְְְִֵֶַַָָָָֻ
ּוכׁשחֹוׁשב הּוא, ׁשם חֹוׁשב ְֵֵֶֶָָָׁשאדם
ואם .יתּבר לֹו מקּׁשר אזי יתּבר ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻּבהּׁשם
ּבעֹולמֹות, הּוא מקֹומֹו אזי ּבהעֹולמֹות, ְְֲֵַָָָָחֹוׁשב
ּברּו הּקדֹוׁש עם העֹולמֹות את מקּׁשר ְְִִֵֶַַָָָָָנמצא

ּפרּוׁש וזה טז)הּוא, לד אל(תהלים ה' 'עיני ְֵֵֵֶֶ
ׁשּלֹו ׁשההׁשּגחה ההׁשּגחה, נקרא 'עין' ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָצּדיקים',
מׁשּגיח הּוא ידיהם על הּצּדיק, ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָמסּורה

ׁשּכתּוב וזהּו העֹולמֹות, ט)על ב 'עיני(רות ְִֵֶֶַַָָָ
צּדקת היתה ּדהיא יקצרּון', אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹּבּׂשדה
הּוא ּכביכֹול הּׂשדה, על מׁשּגחת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָּוכׁשהיתה

ּבֹו. ׁשֹורה הּברכה והיתה זה, על [פרשתמׁשּגיח ְְְְִֶַַַַָָָָָ
לאברהם] זכור ד"ה תשא :כי

אלימל$ ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מ/יז'ענסק אלימל* ְְֱִִִִֶֶֶַר�י

יקצר�ן' א�ר �-דה 'עיני$ ה&ס�ק ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ�א�ר

íëøö÷áe''כו ארצכם' קציר יטאת (ויקרא ÀËÀÀÆְְְִֶֶַ
אֹותנּוט) מלּמדת ּדהּתֹורה נראה .ְְְִֶֶֶַַָָ

מה לתּקן האדם ׁשּצרי והינּו הּתׁשּובה, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּדרכי
נקרא וזה נעּוריו חּטאת על ולׁשּוב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּׁשּקלקל
ׁשּנבראּו הּקלּפֹות את קֹוצר ׁשהּוא חקלא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמחצדי
את 'ּובקצרכם הּכתּוב ואמר חטאיו. ידי ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֻעל

והחמרּיּות הארצּיּות ּפרּוׁש ארצכם', ְְְְְְִִִֵֶַַַָָקציר
תכּלה 'לא הּקלּפֹות. ולקצר לחצֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹֹּכׁשּתתחיל
ׂשדה הינּו ׂשדה, נקראת ׁשהּנׁשמה ,'ׂשד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּפאת
ׁשּתסגֹוף ידי על אֹותּה תכּלה לא ְְְִִֵֶֶַַַָֹּתּפּוחים
הּכל רק מּדאי, יֹותר וסּגּופים ּבתענּיֹות ְְֲִִִִֵַַַַָֹאֹותּה
את וחלילה חס ּתכּלה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבהׂשּכל
הּוא ּברּו הּבֹורא לעבֹוד ּתּוכל ׁשּלא ְְֲִֵֶַַַָָֹנׁשמת

חלילה*. ׁשּתחליׁש ּכח חליׁשת ידי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹעל

eäæå(ט ב יקצרּו(רות אׁשר ּבּׂשדה עיני' ÀÆְְֲִִֵֶֶַַָ
ּפסּוק לפרׁש ונקּדים לדהּנערים', (תהלים ְְְְִִֵַַָָָ

הּבֹוראטז) אצל ּכי צּדיקים', אל ה' ִִִֵֵֵֵֶֶַַ'עיני
ּבׁשּום לתארֹו ׁשּי אין ׁשמֹו ּוברּו הּוא ְְְֲֵַָָָָּברּו
לֹומר רֹוצים ׁשאנּו וכיון חלילה, ותאר ְְְִִֵֶַַָָָָֹּדמּות
אין ּבדבר מׁשּגיח ׁשהּוא הׁשּגחה איזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
הּצּדיקים מּכח אּלא עינים לׁשֹון ּבֹו לתת ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּי
אֹומרים אנּו ההׁשּגחה וגֹורמים רצֹונֹו ְְְְְִִִַַָָָָהעֹוׂשים
ידי על הֹולכת ׁשהׁשּפעה עינים מּלׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבֹו
'עיני וזהּו עינים* לׁשֹון ׁשּי ּובהם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּצּדיקים
הּצּדיקים ּבׁשביל ּכלֹומר צּדיקים', אל ְְִִִִִִֶַַַַה'
ּברּו הּבֹורא עלינּו ׁשּיׁשּגיח הׁשּגחה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּגֹורמים

ה'*. עיני לֹומר ׁשּי ּפקיחא ּבעינא ְְִֵֵֵַַָָָהּוא

eäæåהּׁשכינה אל ּכמדּבר ּפרּוׁש, ּבּׂשדה', 'עיניך ÀÆְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכּידּוע רּות עה.)הּנקראת רות חדש זוהר '(עי' ְִֵַַַָ

ידי על יׂשראל, על ׁשּתׁשּגיח - ּבּׂשדה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעיניך
מתחרטין אׁשר הם - הּנערים' יקצרּון ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹ'אׁשר
וזהּו נעּוריהם*, חּטאת על ּתׁשּובה ְְְְִֵֶֶַַַָועֹוׂשין

ד) א טֹוב',(בראשית ּכי האֹור את אלקים ְֱִִֶַַָֹ'וּירא
להטיב יׂשראל על מׁשּגיח הּוא ּברּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּקדֹוׁש
הם האֹור', את אלקים 'וּירא וזהּו ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹלהם*,
'ּכי אדם*, ׁשל עיניו הּמאירין הּגדֹולֹות ְְִִִֵֶַַַָָָהּטֹובֹות

טֹוב* הּנקרא הּצּדיק ידי על קדושים]טֹוב' :[פרשת ְְִִֵַַַַָ

&@ים 0ְִֶַֹתנת
זיע"א מ,�לנאה ה)הן י�סף יעקב ְֲִִֵֵַַַָָֹֹר�י

ר�ת מג4ת ְִֵַ�א�ר

ábàåרּות מגּלת יג)נבאר ג - א ּבימי(א ויהי ÀÇÇְְְִִִֵֵַַָ
וּיל ּבארץ רעב ויהי הּׁשפטים ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשפט
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מֹואב ּבׂשדה לגּור יהּודה לחם מּבית ְְִִִֵֵֶֶָָָאיׁש
נעמי אׁשּתֹו וׁשם אלימל האיׁש וׁשם ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶָָוגו'
מֹואב ׂשדי וּיבאּו וגו' וכליֹון מחלֹון בניו ְְְְְִֵֵַַָָָָֹּוׁשני
וּתּׁשאר נעמי איׁש אלימל וּימת ׁשם, ְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוּיהיּו
ערּפה אחת נׁשים להם וּיׂשאּו ּבניה, ּוב' ְְִִִֶֶַַַָָָָָָהיא
וּימתּו ׁשנים, כו' ׁשם וּיׁשבּו וגו' רּות ְְִֵַַַַָָָֻואחת
וּתקם וכּלתיה היא וּתקם וגו' ׁשניהם ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹגם
וגו' יהּודה ארץ אל לׁשּוב וגו' מֹואב ְְִֵֶֶֶָָָמּׂשדי
וגו' לרּות נעמי וּתאמר וגו' ּבּה ּדבקה ְְְֳִֶַָָָָֹורּות

וסכּת ורחצּת וגו' מנֹוח ל אבּקׁש וׂשמּתהלא ְְְְְְְְֲֲֵַַַַַָָָָֹ
מרּגלתיו וּתגל וגו' הּגרן וירדּת עלי ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׂשמלתי
יגאל טֹוב יגאל אם ּובּבקר ליני וגו' ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹוּתׁשּכב
ּוקצת רּבּו, והּספקֹות וגו'. אנכי ּוגאלּתי ְְְְְִִֵַַָָָֹוגו'
ׁשם. יעּין אחר ּבמקֹום ּכתבּתי ּובאּורן ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻספקֹות

úòëåצר הּוא זאת מגּלה צר ּכי י"ל, ÀÈÅְִִֶֶָֹֹֹ
ּדאיתא זמן. ּובכל עת ּובכל אדם ְְְְְִֵַָָָָָָּבכל

סא:)בש"ס ׁשֹופטן,(ברכות טֹוב יצר ְִִֵֶַָצּדיקים
ּדאיתא והענין, וכו'. ׁשֹופטן הרע יצר ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּורׁשעים

יצירה מ"ב)ּבספר ּבנפׁש(פ"ה מנהיגים י"ב ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשם, יעּין וכו', איברים י"ב והם ְְִֵֵַָָָָָֻהאדם,
מנהיגים י"ב על אחד וׁשפט מנהיג יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹועליהם
הּׁשֹופט ּבזה הפרׁש יׁש רק הנ"ל. ְְְְִֵֵֵֶֶַַוׁשֹופטים
ּומנהיגן, ׁשֹופטן הּטֹוב יצר ׁשּבצּדיקים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכֹולל,
אמנם ּומנהיגן. ׁשֹופטן הרע יצר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּוברׁשעים

וׁשֹוב' רצֹוא יד)'החּיֹות א ּבחינת(יחזקאל ּגם , ְִַַַַָָ
ּבסֹוד יֹורד ּופעמים עֹולה ּפעמים ְְְִִִִֵֶַַָָהּצּדיקים

ז) ג ׁשהּנׁשמה(רות וּתׁשּכב', מרּגלתיו ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹ'וּתגל
במ"ח הּמעלֹות ּברּום מֹוׁשבּה מּמקֹום ְְֲִֶֶַַָָיֹורדת
ׁשּכתּוב ּכמֹו ,מל ּבחינת הּוא ׁשאז ְְִֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבראׁש

יצירה מ"ב)ּבספר וכו',(פ"ו ּבמלחמה ּכמל ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ׁשליטּות מקֹום ׁשהּוא הרגלים, עם ְְְְִִִֶֶֶַַָויֹורדת

ּבסֹוד ה)הּקלּפֹות, ה מות',(משלי ירדֹות 'רגליה ְְְְִֶֶַַָָֹ
ּבסֹוד ועֹולה חֹוזר טז)והּצּדיק כד 'ׁשבע(שם ְְְִֵֶֶַַַ

הּכתּוב ׁשאמר וזהּו וקם', צּדיק (שמואליּפֹול ְְִִֶֶַַַָָָ
יז) ז ּכמֹוא' ּביתֹו', ׁשם ּכי הרמתה ְְִֵָָָָָָֻ'ּותׁשבתֹו

מי אבל ׁשם. יעּין אחר, ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻׁשּכתבּתי
זּו, ּבבחינה ׁשם נׁשאר צּדיק ּבחינת ְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשאינֹו
ׁשּׁשליטתֹו הרע יצר ּכי עֹולה, ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָויֹורד
אז האדם, על ּומֹוׁשל ׁשֹופט ּבּקלּפֹות, ְִֵֵַַָָָָָׁשם
הּׁשֹופטים, על ׁשֹופט ׁשּיׁש 'וי', ּבבחינת ְְִִִֵֵֵֶַַַַיׁש

ּכי ּוכסיל, זקן מל הרע הּיצר ׁשליטת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
'ויהי ּגֹורם ׁשּזה למפרע, 'טפ"ש' הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַ'שפ"ט'
רעב ׁשּימי ׁשם, ּבּזהר ּכּמפרׁש ּבארץ', ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹרעב
הם ׂשבע וימי הרעה, ׁשּׁשֹולט ימים ִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהם

ׁשם. יעּין טֹוב, ימי ְְְִֵַָֻׁשליטּות

Cìiå'ׁשהיא ׁשהּנׁשמה יהּודא', לחם מּבית איׁש ÇÅÆְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכמֹו איׁש, ּבחינת ׁשּנקרא ּומל ְְְִִִֶֶֶַַָׂשר

טֹוב יֹום ּבתֹוספֹות מ"ו)ׁשּכתב פ"ג איׁש(סנהדרין ְְִֶַָ
ׁשל הּמעלֹות מרּום ׁשהל וכו', ְֲִֵֶֶַַַַָָירּוׁשלים
'לגּור יהּודא', לחם 'ּבית ׁשּנקרא ְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהּקדּׁשה,
- הרע הּיצר ׁשליטת ּבמקֹום - מֹואב' ְְְִִֵֵֶַַַָָָּבׂשדי
מֹואב, נקרא הרע ויצר וּתׁשּכב, מרּגלתיו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹוּתגל
ׁשליח והּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשליחּות ְְְִִֶֶַַָָׁשעֹוׂשה

וכמ"ש. ֵָמאב,

eäæåּתאר הּוא ,'אלימל האיׁש 'וׁשם ׁשאמר ÀÆְֱִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנקרא חכמה מן ׁשהּוא לנׁשמה, ְְְְִִִֶֶָָָָָָָנׁשמה
סֹוד באב"א ׁשּיׁש אל ּפעמים י' ּבסֹוד ְְִֵֵֵֶָאל,
ּבּמח ׁשהּוא לּנׁשמה הּנׁשמה וׁשם וכו', ְְְֵֶַַַַָָָָֹשבי"ל
מּצד נעמי אׁשּתֹו וׁשם .מל נקרא ְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבראׁש
ׁשהּוא מחלֹון, בניו ּוׁשני נׁשמה. הּוא ְְְִֵֶַַָָָָָהּבינה

ׁשּנ לגדּלה, יֹוסף עלה זה ׁשּמּצד אמררּוח, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לח) מא, אלקים(בראשית רּוח אׁשר כזה ְֱֲִִֶֶַַָָֹהּנמצא

וכליֹון, עוֹונֹותיו, לֹו מֹוחלין לגדּלה והעֹולה ְְְְֲֲִִִֶָָָֻּבֹו,
ׁשליטּות ׁשּׁשם עׂשּיה, ׁשּמּצד נפׁש ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשהיא

וזש"ה ּבעֹולם, ּכלי' ׁשּגֹורמין (משליהּקלּפֹות ְְְִִֶַָָָ
ב) ּכׁשּנׁשאריט, טֹוב, לא נפׁש ּדעת ּבלא ְְְִֶֶֶַַַַֹֹּגם

מחלֹון וז"ש רּוח, ׁשהּוא ּדעת ּבלא לבד ְְְֶֶֶַַַַַַֹהּנפׁש
ְְִוכליֹון.

ù"æåׁשּנׁשארּו ר"ל ׁשם, וּיהיּו מֹואב ׂשדי ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוּיבאּו
וז"ש מיתה, הּנקרא ירידה וזהּו ְְְִִִֶַָָָָׁשם,
ּוב' היא וּתּׁשאר נעמי איׁש אלימל ֱֳִִִִִֵֶֶַַָָָָוּימת
ׁשאין ׁשירים, ׁשּנעׂשּו ׁשּידעּו אחרי ר"ל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבני',
עצמן הם לב נתנּו אז ,ּומל טֹוב מנהיג ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָלהם
ּותׁשּובתֹו סֹוד מעלתן, למקֹום ּולהעלֹות ְְְֲֲִַַָָָָלׁשּוב
ׁשּלא רק לעיל, ׁשּכתבּתי ּביתֹו, ׁשם ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרמתה
לכ הּקלּפֹות, מּבין להעלֹות אי להּזהר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָידעּו
ערּפה האחת ׁשם מאבּיֹות נׁשים להם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹוּיׂשאּו
ּבכּונת ּדמבאר והענין, וכו'. רּות הּׁשנּיה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹוׁשם
הּקּדיׁש, סֹוד ּובכּונת ׁשּבת ּבערב הרחיצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָסֹוד
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לח 

להעלֹות רֹוצין אז והּקדּׁשה העֹולמֹות ְְְְֲִִֶַַָָָָֻּכׁשעֹולין
צרי לכ ּבּקדּׁשה, ׁשאֹוחזין הּקלּפֹות ְְְֲִִִֶַַַָָָֻּגם
י"ה, ׁשלהבת ּבסֹוד ּתחּלה הּקלּפֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַָלהפריד
מות, יֹורדֹות ׁשרגלי' מהּׁשכינה הּקלּפֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלגרׁש
ּבעלֹות עקבּה על ּכרּו נחׁש יהא ׁשּלא ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָֹּכדי

ּבמקֹום[רגליה](רגלים) יסֹוד הֹוד נצח ׁשהם ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
והכא ׁשם, יעּין וכו' ּתפארת ּגבּורה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻחסד
ּדר על - נׁשים להם וּיׂשאּו וז"ש ,ּכ ְִִִֶֶֶַַַָָָנמי

וינּטלם ט)וינּׂשאם סג, והעלּו(ישעיה ׁשהגּביהּו , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַ
ׁשל מאבּיֹות, נׁשים ׁשהם ּכן, ּגם ְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהּקלּפֹות
ׁשהעלּו הּקדּׁשה ּבחּבּור הּקלּפה, הרע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּיצר
עֹורף ׁשּפנה ערּפה, נקרא הּקלּפה וׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעּמהן.
ּכּנֹודע רּות נקרא הּקדּׁשה וׁשם ּפנים, ְְְְִִֵַַַָָָֹֻולא
ׁשנים, ּכעׂשר ׁשם וּיׁשבּו רּות. נקרא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשכינה
ספירֹות, עׂשר ּבסֹוד הּקלּפֹות ּבין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַׁשּנתעּכבּו
וכליֹון, מחלֹון ׁשניהם ּגם ׁשּימּותּו ׁשּגרמּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָעד
הּקלּפה ּכח נתּגּבר ערּפה הּקלּפה ּבחּבּור ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּכי
ּגם וירדה ׁשניהם, וּירדּו מחלֹון, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָּכליֹון
גם וּימתּו וז"ש מיתה, ירידה ׁשּנקרא ְְְִִִֶַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה

וגו'. וכליֹון מחלֹון ְְְְִֵֶַׁשניהם

í÷zåיהּודא ארץ אל לׁשּוב וכּלתיה היא ÇÈÈְְִֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּיצאה ּכיון ר"ל הּמקֹום. מן ְִֵֵֵֶַַָָָָוּתצא
הּקלּפה להפריד ּבּקׁשה אז הּקלּפֹות הּמקֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָָָמן
ׁשבנה ואמרה רּות, - הּקדּׁשה מן ערּפה, -ְְְְְִַָָָָָָֹֻ
לׁשרׁשּה אחת ּכל לׁשּוב אּמּה, לבית אּׁשה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹבנתי
לחמֹותּה ערּפה וּתּׁשק לבּסֹוף עד ְְְֲִַַַַַָָָָּומקֹומּה,
ּבּקדּׁשה. ּדבקה הּקדּׁשה ּבּה, ּדבקה ורּות ְְְְְְַַָָָָָָָָָֻֻּופרׁשה,

äðëìzå'וגו לחם ּבית ּבֹואנה עד ׁשּתיהן ÇÅÇÀÈְֵֵֶֶַָָָ
הלכּתי, מלאה אני וגו' נעמי ְְֲֲֳִִִֵַָָָֹהזאת
ׁשל לנׁשמה נׁשמה עם - י"ה מלא ְְְִִֵֶָָָָָּבסֹוד
ועּתה י"ה, היא ּבינה נעמי ועם י', ְְֳִִִַַָָָָָאּבא
וכנ"ל. אלימל וּימת ּכי ד', הׁשיבני ֱֱִִִִֵֶֶַַָָָריקם

øîàzå'וגו מנֹוח ל אבּקׁש רּות אל נעמי ÇÙÆֲֳִֶֶַַָָָ
וסכּת ורחצּת וגו' מדעּתנּו בעז ְְְְְְֲַַַַָָָֹֹֹהלא
לעֹולם ּבא ּפרענּיֹות אין לעיל ּדזכרּתי ְְְְִֵֵַָָָָָֻֻוגו'.
הּׁשכינה ׁשאין ר"ל וגו', ּגם ּבׁשביל ְְִִִֵֶֶַַָָאּלא
א"י ונסּתּלק ד"ן ׁשּנׁשאר ּדֹודּה, עם ְְְְִִִִֵֶַָָּביחּוד

אבּק ועּתה וכו', אחי ר"להבל מנֹוח, ל ׁש ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּפלאי ּבסֹוד ׁשהי' מנֹוח יח)ּכּונת יג, ,(שופטים ְְִִֶַַַָָָָ

יעּין אכילה, הלכֹות חּיים עץ ּבפרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻׁשּכתב
י' עם אל"ף ׁשהּוא אדנ"י)ׁשם, ׁשאין(יהו"ה ּגם , ִֵֶֶַָ

ּפלאי ּכי מּוכח ּפנים ּכל על ׁשם, לׁשֹונֹו ְְִִִֵֶַָָָָזה
י' א' עם ד"ן סֹוד ימּתק ּובזה י', ְִֶַָֻאל"ף
ורחצּת ּובזה ,ל ייטיב ּובזה אדנ"י, ְְְִֵֶֶַָָָָיהו"ה
הּכתר ׁשּיֹורד ּבינה עליֹון ּכֹובס ּבסֹוד - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָוסכּת
וירדּת וזה ּבֹו, הּכּלה וטֹובלת להּׁשכינה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּׁשם
נהר מי יֹורד ּכי ג', נהר אֹותּיֹות - ְִִֵֵֶַַָָֹהּגרן
ׁשּׁשם דז"א, נה"י - צאן עדרי ּבג' ְְְֵֶֶֶָֹעליֹון
ּבסֹוד נּוקבא ּכתר הּוא ז"א ות"ת ְְֶֶַַָָהּכּלה,
זעיר ּכתר עד מּׁשם עֹולה זה ואחרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנהר,
והבן אנכי, ּוגאלּתי וז"ש אנכי, ּבסֹוד ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹאנּפין

יכּפר. יתּבר בלק]וה' [פרשת ְְִֵַַַָ

י�סף יעקב �3ְֲֵַֹלד�ת
זיע"א מ,�לנאה ה)הן י�סף יעקב ְֲִִֵֵַַַָָֹֹר�י

�3רה למ<ה 5�&יעים� נעמי 0ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָ�%מעה
מלמעלה �רכה �&ע,� ְְְְִִֵֶַַָָָָֻהבינה

äàøðåרּות ּבמדרׁש ׁשאמרּו ׁשּזה בלי (רו"ר ÀÄÀÆְְְִִֶֶֶַָ
עּמֹויא) את ה' פקד ּכי ׁשמעה ְִִֶַַָָָ'ּכי

לחם' להם ו)לתת א, מהרֹוכלין(רות ׁשמעה - ְְִֵֵֶֶָָָָָָ
ּפרׁש ובע"י ּפלאי. והּוא ּבעירֹות. ְְֲֲִִִִֵֵַַַָהּמחזירין
ּבעי מאן ּדמכריז רֹוכל ההּוא ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַָרֹוכלים,

חּיים ב)סם טז, צרי(ויק"ר ּובוּדאי ׁשם. יעּין , ְְִִַַַַַָָֻ
לפרּוׁשֹו. ְֵֵּפרּוׁש

eðéøáãìåלמה טעם צרי ּכי ׁשּפיר, אתי ÀÄÀÈÅְִִִִַַַַָָ
זמן ּכל ז"ל רּבֹותינּו ְְֵֶַַָָּׁשאמרּו
כמ"ש וכו', ּבעֹולם ּברכה ּבעֹולם ְֵֶָָָָָָָׁשּתֹוכחה

ּתמיד ׁשּנאמר(כח.)ּבמּסכת ׁשם, כדיעּין (משלי ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֻ
ברּכתכה) ּתבֹוא ועליהם יּונעם ְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ולּמֹוכיחים

מהרש"א ׁשּכתב ּוכמֹו ד"הטֹוב' שם תמיד (חא"ג ְֶַָ
וכו',איזהו) ּבּתּקּונים ׁשאיתא ּוכמֹו ׁשם, ְְִִִֶַַָָֻיעּין

ׁשהּמֹוכיח יּונעם, ׁשּמֹוכיחים זמן ּכל ׁשאמרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
טֹוב, ּברּכת עליהם ּתבא אז לּמקּבלים, ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹנֹועם
ּבּתֹורה, לזה זה למּטה מׁשּפיעים ּכׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָוהּוא
ׁשּפיר, ואתי ּברכה. להׁשּפיע למעלה מעֹורר ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּכ
להׁשּפיע ּבעירֹות מחזירין רֹוכלים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָּכׁשראתה
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ׁשמעה, אז חּיים, סם ּבעי מאן ּומּוסר ְִִַַַָָָָָָּתֹורה
יׁשּפיע ּכי ּבדעּתּה ׁשהבינה ּבּלב, לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָרֹוצה
למּטה זּו נתעֹורר ּכבר ּכי ּברכה, ׁשפע ְְְְִִֵֶַַָָָָה'

וק"ל. ,ּכ יהיה למעלה אמור]וגם [פרשת ְְְְִֶַַָָ

��ת �ל ִֶַָס7�ר�
זיע"א מ-'ערנ�ביץ' ח�ים ְְִִִִֶַַר�י

הרמ�זים ��ת �בגדי ה<בילה ְְְְִִִִֵַַַָָָענין
לר�ת נעמי ְְְֳִִֵָ�דברי

LBã÷åזה על רמז זצלה"ה הרמב"ם עליֹון ÀÈְֶֶַַָ
ׁשּכתב לׁשֹונֹו צח הלכֹותּבמתק [סֹוף ְְְִֶֶֶַַָ

ׁשהּטמאֹותמקואֹות] וגלּוי ּברּור ּדבר לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְִֶֶַָָָָָֻ
מן הּטבילה וכן הן הּכתּוב ּגזרת ְְְְֳִִֵֵֵַַַַָָָוהּטהרֹות
ּתלּוי והּדבר וכו'. הּוא החּקים מכלל ְְְִִַַַָָָָֻֻהּטמאֹות
ולא טבל חכמים אמרּו ּולפיכ הּלב. ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹּבכּונת
ּבּדבר יׁש רמז כן ּפי על ואף וכו'. ְְִֵֵֶֶַַַַָָֻהחזק
טהֹור ׁשּטבל ּכיון לטהר לּבֹו ׁשהמכּון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשם
ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא פי על ְְִֵֶַָָָֹואף
ׁשהם הּנפׁשֹות מּטמאת נפׁשֹו לטהר לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֻהמכּון
ׁשהסּכים ּכיון הרעֹות ודעֹות האון ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָמחׁשבֹות
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות מאֹותֹו לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַָֹּבלּבֹו
עליכם וזרקּתי אֹומר הּוא הרי טהר. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת,

עכ"ל. ּוטהרּתם טהֹורים ְְְִִֶַַמים

äøBéּתלּוי הּטהרה ׁשעּקר ּבדברינּו האמּור על Æְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ
עליו ּולקּבל ּומחׁשבּתֹו לּבֹו לטהר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָּבּלב
ה' את לעבֹוד מּוכן ּומעּתה ּפׁשעיו. ְֲֲֵֶַַַָָָָֹלעזב
ּומאֹודֹו ונפׁשֹו לבבֹו ּבכל ויראה. ְְְְְְְְֲִַַָָָָּבאהבה
אל ותאוֹותיו מּדֹותיו ּכל עם עצמֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָּולקּׁשר
ראּוי ׁשּיהא עד יּטהר ואז ב"ה. העֹולמים ְְִִֵֵֵֶַָָָָָחי
הּׁשּבת. ּוקדּׁשת אל ׁשכינת להׁשראת ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻוכׁשר
אֹותּיֹות הּוא "ּברא, "טהֹור "לב ׁשל ר"ת ְִֵֵֶָָָָולכן
על ׁשּיבא הּוא הּטבילה עּקר ּכי ּכּידּוע. ְִִִֶַַַַַַָָָָֹטבל
מביאה טהרה ואז הּלב. טהרת לידי ְְֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָידיה
אֹור קדּׁשת ּבתֹוכֹו לקּבל ׁשּיּוכל קדּׁשה ְְְְִֵֵֶַַַָֻֻלידי

ּבארנּו. ּכאׁשר ְֲֵֶַַה'

øLôàåחז"ל ּבמאמר זאת קי"גלרּמז [שבת ÀÆÀÈְְֲֲֵַַַַֹ
ׂשמלתיע"ב] וׂשמּת וסכּת ְְְְְְְְְִִַַַַָָֹורחצּת

ּופי' ׁשּבת ׁשל ּבגדים אּלּו אלעזר ְְִִֵֶֶַָָָָא"ר
אּלא היתה ערּמה וכי ׂשמלתי וׂשמּת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֻרׁש"י
ּכיון ולכאֹורה ּדׁשּבת. והינּו מיחדֹות ְְְְְְְִֵַַָָָָָֻׂשמלֹות
ּפׁשּוטה ׁשּתהא וּדאי עצמה ׁשּתרחץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצּותה

להקׁש ּמקֹום ּומה הרחיצה ּבעת וכיערּמה ֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָֻ
היתה. ְֲָָָֻערּמה

éúéàøåלשונם)לחז"ל וזה הלז פסוק על רות (מ"ר ÀÈÄÄְֲַ
,ׁשּל זרה עבֹודה מּטינֹופת ְְְֲִִֶֶַָָָָָורחצּת
ׂשמלתי וׂשמּת ּוצדקֹות, מצֹות אּלּו ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹוסכּת
ׁשּבּתא ּבגדי אּלּו אּלא היתה ערּמה וכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻעלי
להיֹות אדם צרי חנינא רּבי אמר מּכאן ְֲִִִִִַַָָָָָָוכו'
ולזה לׁשּבת. ואחד לחֹול אחד עטפים ׁשני ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָלֹו
היתה לא ּכי היתה ערּמה וכי אֹומרם ְְְְֲִִָָָָָָָֹֻנכֹון
מּטנֹופת לרחץ רק ּבמים ּבׂשרּה לבא ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹצריכה
ּביאת ּבלא ּבּלב הּתלּוי ּדבר והּוא זרה ְְֲִֵַַַָָָָָָֹעבֹודה

עליה. ִֶַָָמים

Càåׁשּפרׁשּו ׁשם המפרׁשים ּבדברי עיני ּפקחּתי ÀÇְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
זרה, עבֹודה מּטנֹופת ורחצּת לׁשֹונם: ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָוזה
ּכי מיּתר והּוא ורחצּת וא"ו מּדכתיב ְְְְְְִִִִֵַָָֻּפרּוׁש
ׁשחדא להֹורֹות אתא אּלא למעלה חּבּור לֹו ְְְֳִֵֶֶַָָָָָאין
זרה עבֹודה מּטינֹופת וחדא ּכפׁשּוטּה ְְְֲֳִִִִֶָָָָָָרחיצה
קׁשיא הדרא ּדבריהם ּולפי ע"ש. ּב'וסכּת' ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻוכן
הּמים לביאת ּגם צריכה ׁשהיתה ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלדּוכּתיּה
היתה. ערּמה וכי לקׁשיֹות מקֹום אין ְְְְְֲִִֵָָָָָֻֻּכפׁשּוטּה

ïëàהּמים ׁשרחיצת הּנזּכרים ּדברינּו לפי ÈÅְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אחרא הּסטרא להעברת מאד ְְְֲֲִִַַַַָָָֹמֹועיל
ּבכּונת ּתלּוי והעּקר האדם. נפׁש מעל ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהרע
מּטנֹופת ׁשהּוא הּבית ּפּניתי ואנכי ּבּדר ְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּלב
רּות הּנה ּכי נכֹון. על יבא כנ"ל. זרה ֲִִֵַָָָָָֹעבֹודה
אל ירידתּה ּבעת ּדברים לׁשני צריכה ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָהיתה
הנהגֹות ּבפׁשיטּות א' לבעז. ׁשּתּנׂשא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּגרן
ּבקּׁשּוטין עצמה ּולקּׁשט להתנאֹות ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהעֹולם
לפניו וחסד חן ׁשּתּׂשא ּכדי נאֹות ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָּוׂשמלֹות
רׁש"י ּופרּוׁש רז"ל ּכמאמר עליה. ּכנפיו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפרׂש

ּפסּוק ו)על ג עּין(רות וּתעׂש' הּגרן 'וּתרד ֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
על ׁשם ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מה הּוא והּׁשני ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשם.
.עּמ ּתרד זכּותי לּה אמרה הּגרן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹוירדּתי
ּכדי נעמי זכּות לּה ׁשּיסּיע ׁשם רׁש"י ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָּופרׁש

ּבעז. אֹותּה ִֶַָָֹׁשּיּׂשא
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מ 

éðLeּב נעמי ּבדברי נרמזים אּלּו ּמההּדברים ÀÅְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָ
א' .ׂשמלתי וׂשמּת וסכּת ורחצּת לּה ְְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹׁשאמרה
וטּנּוף לכלּו מּכל הרחיצה ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו ְְְְִִִִִֶַָָהּוא
ּכדי ׁשהּוא ּבבגדיה ּולהתלּבׁש הּסכה ּכך ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואחר

ל קׁשה והי' לפניו. ז"לרּבֹותינּולהתנאֹות ְְְְְִֵֶַָָָָָָ
ׁשּתׂשים להזהירה ּׁשהצרכה מה על ּדידן ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבגמרא
וכי הּגרן לירד ּכך ואחר עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׂשמלֹותיה
אל אליו ערּמה הֹולכת ׁשהיתה דעּתך ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסלקא

ּכןהּגרן. ּבגדיםרּבֹותינּואמרּוועל אּלּו ז"ל ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
המיחדים הּנאֹות ׂשמלֹות ללּבׁש ׁשהּוא ׁשּבת ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשל
הקׁשּו לא ולכן עליו. חּנּה להגּדיל ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹלׁשּבת
ערּמה היתה ּכי היתה ערּמה וכי ּדידן ְְְְֲֲִִִִָָָָָָָָָֻֻּבגמרא
אליה נעמי צּוּוי היתה וע"כ הרחיצה. ְְְֳִִִֵֵֶָָָָָָּבעת
ּכדי ׁשּבת ּבגדי וללּבׁש ולסּוך לרחץ ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹּכפׁשּוטּה
ז"ל ורּׁש"י כנ"ל ּבעז לפני וחסד חן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּתּׂשא
נכֹון הּמדרׁש לדברי ּכי הּמדרׁש ל' ְְְְִִִִֵַַַָָָָנקט
ׁשּתרד ׁשהּוא והּׁשני יבאר. ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹלהקׁשֹות
רמזה ּבעז. אֹותּה ׁשּיּׂשא ּכדי נעמי זכּות ְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹעּמּה
ׁשּבת ׁשּבגדי ידּוע ּכי האּלה. ּבּדברים ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָג"כ
ּבחי' ׁשּבֹו הּבריאה. עֹולם לבּוׁשי אֹורֹות ְְְִִֵֵֶַָָהם
ויהי ּבכּונת כמ"ש מּנעמי הּבא העליֹון ְְֳִִִִֶַַַַָָָָֹנעם
ס"ג ּבׁשם הּוא הּבריאה עֹולם ּבחינת ּכי ְְְִִִֵַַַָָֹנעם
נעמי מסּפר הּׁשם אֹותּיֹות ד' עם ס"ג ְְֳִִִִִֵַַַָורּבּוע

ּבּפרּדס כמ"ש הּגדֹול ׁשּבת ּבחינת [שערוהּוא ְְְִֵַַַַַָָ
שבת] כינוי קֹודםהכנוים צרי הּלז אֹור ְִֶַַַָָָּולקּבלת

ּכאמּור. טבילה וע"י לעיל ׁשּבארנּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָההכנה
ïëìåׁשהיא הרחיצה אּלּו להּׁשּתים רמזה ÀÈÅְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מאּתּה להתּגרׁש ּכדי הּמקוה ּבמי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָטבילה
אֹור אח"כ לקּבל ׁשּתּוכל ּכדי הס"א ּבחי' ְְְִֵֵֶַַָּכל
ּבבגדי הרמּוז נעמי ּבחינת הּבריאה ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָלבּוׁשי
הּמדרׁש אמר וע"כ ּבּלב. הּוא העּקר וא ְְִִֵַַַַַָָָָָׁשּבת.
מצֹות אּלּו וסכּת ׁשּל ע"ז מּטנֹופת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָורחצּת
ּוצדקֹות מצֹות לעׂשֹות עלי ׁשּתקּבל ּפי' ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּוצדקה
ׁשּבת ּבגדי אּלּו ׂשמלתי וׂשמּת ּכך ואחר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹה'
ׁשהּוא הּגרן וירדּתי ּכך ואחר הּגדֹול ׁשּבת ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹאֹור

חֹו להיֹו' נעמי העליֹוןזכּות נעם אֹור עליה פף ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹ
יסֹוד צּדיק ּבחינת לבעז ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּכדי

יבין. והּמבין ְִִֵַָָעֹולם.
äæìeהיתה ערּמה וכי ּבּמדרׁש מקׁשה הּבחינה ÀÆְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ

ׂשמלתי וׂשמּת ּדבריו ּפׁשטּות לפי ְְְְְְְִִִִַַַָָֹּכי

עצמה אֹור לבחינת רֹומז הּוא זּו ּבחינה ְְְְִִִִֵַַָָלפי
לההכנה צרי לא ולזה ודרּגתּה ּבבחינתּה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהרֹומז
וכי אמר ּכן ועל ּבאֹורה מלּבׁשת ותמיד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּלז.
הּלז ההכנה קֹודם הּלבּוׁש מה היתה ְְֲֲֵַַַַָָָָָָֻערּמה

כנ"ל. ׁשּבת ּבגדי ׁשהּוא ְִֵֶֶַָָאּלא

ìòåּבטבילה הּנזּכרת לההכנה צריכה היתה ּכן ÀÇְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הרהּורי מּטנֹופת לרחץ הּלב ּבכּונת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהעּקר
זר אל ּבּׁשם המכּונים הרע הּיצר ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּלב

חז"ל ּכמאמר האדם ע"ב]ׁשּבתֹו ק"ה [שבת ְְֲֲֶַַָָָָ
בזוה"ק הּוא וכן זר אל ב יהיה לא ְְְִֵֵֶָֹע"פ

ע"ב) ק"ו לקּבל(אמור אח"כ ׁשּתּוכל ּכדי ְְֵֵֶַַע"ש.
ּכּונה ועל כנ"ל הּגדֹול ׁשּבת מּקדּׁשת ְְִַַַַַָָָָָָֻהאֹורה

הרמ"א ּכתב וז"ל)זּו ס"ג רמ"ב סימן וּילּבׁש(בא"ח ְְִַָֹ
עצמֹו ׁשרחץ אחר מּיד ׁשּבת ּבבגדי ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָעצמֹו
סמ יׁש ּובדברינּו ּבזה טעמֹו נֹודע ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹולא
נלמד חֹול מּבגדי ׁשּבת ּבגדי ׁשּנּוי ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָלדבריו
וׂשמּת וסכּת ורחצּת מּפסּוק הנ"ל ְְְְְְְְְִִַַַַָָָָּבּמדרׁש
ּכי אהדדי הּכתּוב ּוסמכן ּכּמבאר ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹׂשמלתי
לקּבל יּוכל הּלב ּובכּונת ּברחיצה ההכנה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחר
ּכּמבאר ׁשּבת ּבבגדי הרֹומז ׁשּבת. נעם ְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹאֹור

למעלה ּבדברינּו גהיטב ענף א שורש [ח"א ְְְִֵֵֵַָָ
ו] :אות

החג אחר ִֶַַַָָהçמים

לוי ְִֵַֻקד%ת
זיע"א מ�ר"יט'�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

�קד� י�תר �ב�ע�ת �ל חג ְִֵֶַָָאסר�
�3רה מ3ן היה �� 0י ה�5עד�ת ְֲִִַַַַָָָמ%אר

ְֲֶַ�מע/ה

'æaידי על ּתֹורה מּתן ּבמעׂשה ׁשהיה ּבסיון Àְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
נתּגּלה ּכן ּגם הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְִֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה
ׁשל טֹוב יֹום לכן לדֹורֹות, וׂשמחה ְְְִֵֶֶָָָָהארה
עלמא לכּוּלי ּונדבֹות ּונדרים ׁשּמאי לבית ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָעצרת

עצרת ב)לאחר - א יז, חגיגה קדֹוׁש(עי' ויֹותר , ְְֲֵֶֶַַָ
ׁשאר ׁשל חג אסרּו מּכל עצרת ׁשל חג ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָאסרּו

ֲַהּמֹועדֹות.
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חי �אי ִֶַ�ן
זיע"א מ�ג"ד ח�ים י�סף ְִִִֵַַַַר�י

øäféåלקּדׁשֹו הּׁשבּועֹות חג ׁשל ׁשני ּביֹום ÀÄÈÅְְְִֵֶַַַָ
יֹום מּכל ּגדֹול הּוא ּכי הּתֹורה ְִִִַָָָּבלּמּוד
חג אסרּו וגם מֹועדים, ׁשאר ׁשל ׁשני ְְְֲִִִֵֶַַַטֹוב
ּדׁשאר חג אסרּו מּכל ּגדֹול ׁשבּועֹות ְְִִִֶַַָָָׁשל

ז]מֹועדים אות במדבר פרשת ראשונה :[שנה ֲִ

אברהם ְֵֶַָָא�ל
זיע"א מ��ט'אט' "וד אברהם ְְְִִִַַַָָָר�י

ימי �ז' 3חנ�ן ל�מר �4א ה5נהג ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹ��בח
רב �הי� ה�ית לזמן זכר �ה�א 3ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ל�מין,
ימים �א�תם קר�נ�ת מקריבים ְְְְִִִִֵַָָָָָי/ראל

úBãBàעם ׁשּנֹוהגים ז' ּכל לעצרת ְֲֲִִֶֶֶַַַָּתׁשלּומין
לֹומר ׁשּלא יצ"ו ׁשּבספרד יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבני
מדקּדקים הרּבה נֹוהגים וכן ּתחנּון ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָּבהם
ּכּונֹות ּפי ׁשעל ּבנּסח הּנֹוהגים אּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּבמדינֹות
ּבין ּכן להנהיג ׁשּנכֹון נראה ז"ל. האר"י ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשל
וכל חברּות ּדברי עצמם על המקּבלים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכל
ּבהם ׁשאין ּכל ּבין וכן עצמם, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמדקּדקים
הֹוללּות ׁשל לׂשמחה זה ידי על נטּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָחׁשׁש
ּבוּדאי ּכי הּללּו, ּבּימים ראׁש וקּלּות ְְְְִִִַַַַַָָֹוסכלּות
זכר למעּבד הרּבה ׁשּנכֹון מֹודּו עלמא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּוּלי
ּדּבעיא ּדאפׁשר, מה ּבכל תובב"א ְְְְְֲִֶַַָָָָָלּמקּדׁש
לּימים זה זּכרֹון ּנעים ּומה ּטֹוב ּומה ְִִִִֶַַַָָָָּדריׁשה,
עם ּכלל עצמם על ׁשאֹומרים הּללּו ְְְְִִִִֶַַַַַָָהּנעימים
ּבית עד אּדּדם ּבּס אעבר 'ּכי יׂשראל ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבני

חֹוגג' המֹון ותֹודה רּנה ּבקֹול (תהליםאלקים ְְֱִִֵָָָֹ
ה) הּלזה,מב הּקדֹוׁש ּברגל ליראֹות ּובעלֹותינּו ,ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשם מתעּכבים יׂשראל ּבני עם רֹוב היּו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבוּדאי
ּכל ׁשהקריבּו ּכל ּגם אּלּו, ימים ז' ְִִִֵֶַָָָָּכל
ׁשּנדרים ּכיון מקֹום מּכל טֹוב, ּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָקרּבנֹותיהם
אּלּו ימים היּו טֹוב, ּביֹום קרבים אינם ְְְִִֵֵֵָָָָּונדבֹות
ּבני ועם ּונדבֹות, נדרים להקרבת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻמיחדים
נדבה עֹוד הֹוסיפּו ּבוּדאי עּמים נדיבי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל
לנּו ׁשראּוי וּדאי אּלּו, ימים ּכל ּבּבקר ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּבקר
לן ּדקיימא ּבזה. הּמקּדׁש לבית זּכרֹון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעׂשֹות

ההּוא יֹום היה קרּבנֹו ׁשהקריב ּבּיֹום יחיד ְְִִִֶַַָָָָָָּכל
חז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר ועל טֹוב, יֹום ְְְֲֶֶֶֶַַַָאצלֹו

מג:) ּדתכלת,(מנחות מענׁש יֹותר ּדלבן ְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹענׁש
לנדבֹות זּכרֹון עׂשּיתינּו לגּבי הּוא ּכן ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּכּידּוע,
ּבנדבֹות, ממעטים ׁשהיּו הציקנים ׁשּגם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות,
ּבבצעם, מצמצמין להיֹותם אם ּכי זאת ְְְְְְִִִִִֵַָָֹאין
ּבעׂשֹות ּתעׂשה ואל ׁשב ּגּבי ּכן ּׁשאין ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַמה
יׂשראל, ּבני עם לנדבֹות זּכרֹון זה ידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָעל
ׂשאֹור לּולי צּדיקים יׂשראל ּבני עם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּכל
.הל לּבם בצעם ּׁשאחרי ּומה המעּכב ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבעּסה
טֹוב. ּבזּכרֹון להתעֹורר לנּו ראּוי ּפנים ּכל ְְְִִִֵַָָָָָעל

äîeנראה אּלּו ּבמדינֹות ּכן נֹוהגים היּו ּׁשּלא Çְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
הּמדינֹות ּכללּיּות הנהגת מּצד רק ְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּזה
ולזה ראׁש ּדקּלּות לׂשמחה הּנֹוטים רּבים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש

חז"ל פא.)אמרּו ויׁש(קדושין ריגלא דׁשּתא סקבא ְְְְְֲִֵַַַָָָָ
ּבגּנֹות העם יׁשטטּו ׁשּלא ּברגלים ׁשֹוטרים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹלהעמיד
ערּו ּכבׁשלחן ונׁשים, אנׁשים ּבערּבּוביא ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּופרּדסים

ס"ד)הּקדֹוׁש תקכט חדוה(סי' הֹוראת נֹוסיף ואם ְְִִֶַַָָָ
ּומי מקלקלּתא ּדילפין ּכיון הּללּו, ּבּימים ּגם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹלּכל
ׂשמחה להרּבֹות העם ּכל לב יּטה יּגיד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמקל
וקּלּות ּומׁשּתה ּבטּיּולים: ויֹוסיפּו אּלּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּבימים
מצקי עֹולם עּמּודי הנהיגּו לזה וׁשלֹום, חס ְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻראׁש
ׁשעד ּבּדֹורֹות אּלּו ׁשּבמדינֹות חז"ל רּבֹותינּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַּתבל
אל הֹוספה להמׁשי חדוה ּבהֹוראֹות למעט ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּכה,
ּבהם ׁשּי ׁשּלא ׁשּידּוע אנׁשים לגּבי א ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרגל,
ׁשֹונים מנהגים נתּפרסמּו ׁשּכבר ּכיון כנ"ל, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָחׁשׁש
ּובספרי לּכל, הּפרסּום ּבתכלית אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַֹּבמדינֹות
לעׂשֹות לנהג נכֹון הּקדֹוׁשים, ּבּסּדּורים ְְְֲִִִִַַַָֹּדפּוס

כנ"ל. לּמקּדׁש קלא]זּכרֹון סי' אפים נפילת [הלכות ְִִַָָ

הBכ�ת ְֵֶַספר
זיע"א מ+�ר מאיר יצחק ְִִִִֵַָר�י

וחקירה 7רי�ה 0ח נ3ן ְְֲִִִַַַָָָֹ��ב�ע�ת
נ/א �פר�ת ולכן ��3רה ְְְֵֶַַָָָָָָָֹוהארה
.ד�לה אריכ�ת �י �ב�ע�ת אחר �ה�אְֲִֵֶַַָָ

�בBהר �5�ְִַַַָֹדר

Løãnäּובּזהר מקֹום, מּכל יֹותר מארי ÇÄÀÈֲִִֵַַַָָֹ
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ׁשנה ׁשּבכל לפי נראה ולּמה, האּדרא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָהּקדֹוׁש
ׁשבּועֹות ּבחג הּתֹורה,הּפרׁשה לנּו ׁשּנּתנה ְִֶֶַַַָָָָָָָ

על הּתֹורה נתינת יתּבר הּׁשם ּבטּוב ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּומתחּדׁש
ּכל ּתלּוי ראׁשית ׁשּנקראת ּובנקּדה הּׁשנה, ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכל
וחֹוקר ׁשּדֹורׁש הּוא והּמדרׁש ,ּכ ּׁשאחר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמה
הּתֹורה אֹור מאיר הּקדֹוׁש והּזהר ְִֵֵַַַַַָָָֹמהּתֹורה,
מחּדׁש יתּבר ׁשהּׁשם ּובעת חזי, ּתא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואֹומר
ולדרׁש לידע ׁשּנּוכל מתּפּׁשט עין, ּבטֹובת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹונֹותן

ּביֹותר. מאיר האֹור ּגם ְְְִֵֵַַָֹולחקר,
ìéòBîe,עינינּו ׁשּמאיר ּבּמה חּיינּו ימי לכל Äְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבמצֹותיו, לּבנּו ידּבק זה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשעל
'והאר עֹולם אהבת ּבנּסח ׁשּמתּפּללין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻּכמֹו

להנֹות הּזה ּבאֹור ׁשחפצנּו ולא ,'ּבתֹורת ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹעינינּו
ּכמֹו ,ּבמצֹותי לּבנּו ׁשּתדּבק ּכדי רק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַמּמּנּו,

לט)ׁשּכתּוב טו עיניכם',(במדבר כו' לבבכם 'אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָ
ּתלּוי ּבלּבא ּדעינא כח:)ׁשֹורייקי ע"ז ּכן(עי' , ְְִִֵֵֵָָָ

להם ּכׁשּמאיר העינים אחרי הּלב יל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלטֹובה
הּוא הּבּכּורים יֹום ּובׁשבּועֹות הּתֹורה, ְִִַַָָאֹור
ונקרא ׁשבּועֹות ז' ספירת אחר הּנ' ְְְִִִַַַַַַָָמּׁשער
ּׁשהּוא מה ּכל הּבּכּורים ׁשּמאיר יֹום' ְִִִֵֶֶַַָ'לאֹור
קדׁש ּוליׂשראל ראׁשית ׁשּנקרא מהּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹראׁשית,

בראשית)כו' ריש רש"י אחד(עי' ּכל יכֹול ִֶֶָָָּומּזה
ויחּדׁשּה ראׁשית ׁשהיא הּנקּדה לּקח ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמּיׂשראל

לבּדֹו. השי"ת נשא]לעבֹודת :[פרשת ְֲַַַ

החסידות סיפורי
הõôרה לקàלת õôרה Łל ְֲֶַַַָָָָָהכנה

רּביסּפר יהּודימּבעלזאזיע"איהֹוׁשעהרה"ק : ְְְְִִִִֵֶַַֻ
ּבאחד הּמדרׁש לבית ּפעם נקלע ְְְְִִֵֶַַַַָָָּפׁשּוט
ּכאׁשר הּׁשבּועֹות. חג קֹודם הגּבלה ימי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשלׁשת
והֹוגים יֹוׁשבים הּמדרׁש ּבית ּבני את ְְְְִִִֵֵֶַָָָראה
ּביֹותר, ּבהם התקּנא עצּומה, ּבהתמדה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה
את קֹולט ואינֹו ללמד, יכֹול אינֹו ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַָֹעל

ּבּגמרא. ּׁשּכתּוב ְֶַַָָָמה

ּפּתחֹוּבמר הּקדׁש, ארֹון לעבר נּגׁש נפׁשֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹ
"רּבֹונֹו ואמר: לתֹוכֹו, ּבֹוכה והחל ְְְְִִֵֵֶַָָָלרוחה,
לקלט אני אף אזּכה לא זה מּדּוע עֹולם, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
אזּכה לא אני ּגם מּדּוע ּתֹורת2? ּדברי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאת
עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּקדֹוׁשה? הּתֹורה ׁשל ְְִֶֶַַָָָָלאֹורּה
את ולקלט ללמד אּוכל אני ׁשּגם עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאּנא,
עצמֹו על קּבל מּכן לאחר הּתֹורה". ְְְִִִֵֵֵַַַַַָּדברי
נפׁשֹו. ּובכל לּבֹו ּבכל הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְְִִִֵַַַָָָלהתמּסר

הּקדׁש,מּׁשּסּים ארֹון את סגר לבּכֹות, האיׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
את מּׁשם הֹוציא הּספרים, לארֹון ְֲִִִִֶַַַָָנּגׁש
ללמד. והחל לידֹו, ׁשּנקלעה הראׁשֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהּגמרא

לאמאז - מּבעלזא הרּבי ואמר סּים - ואיל9 ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ולא חּייו. ימי ּכל מּללמד האיׁש ְְְִִִֵַַָָָָֹֹּפסק

ּבּתֹורה חׁשּובים ספרים לחּבר ׁשּזכה אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעֹוד,
מּדי. מאחר לא לעֹולם ּכי ללּמד2, ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֻּובהלכה.
ּפׁשּוט יהּודי אֹותֹו ׁשל ההכנה היתה ְְֲִֶַָָָָָֹזאת

הּתֹורה. קּבלת ְִַַַַָָלקראת

הצדיקים) (מפעלות

לכם נמי àעינן àֲִִֶֶֶַַַָָעצרת

מּדּז'יקֹוברּביהרה"ק הקּפידמאיר זיע"א ְְִִִִִִֵַ
את ּבמחּצתֹו לחּוג אליו יבאּו ְֲִִִֵֶֶָָָָָֹׁשחסידיו
ּכּפּור ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּבאֹומרֹו: הּׁשבּועֹות, ְְְְִַַַָָָֹחג
הּזאת הּיראה ואת הּדין, מּיֹום יראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹאנׁשים

ּבּבית. ּגם לקּים ְְִֵֶַַַַָאפׁשר

ּבעצרתאבל מֹודים "הּכל חז"ל אמרּו ּבׁשבּועֹות ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָֹ
האנׁשים יּׁשארּו ואם לכם", נמי ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָּדּבעינן
מּדי יֹותר יׁשּתּקעּו ׁשּמא חׁשׁש יׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָּבּבית,
לבא מחסידיו ּבּקׁש ולכן ּבגׁשמּיּות. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּב"לכם",

אצלֹו. ה"ּלכם" את ּולקּים ְְֵֵֶֶֶַַָָאליו

צדיקים) (באהלי
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לכם õוחצי לה' õְְְֶֶֶַָחצי

רּביּכאׁשר הרה"ק מּצאנזסּים זיע"אחּיים ְֲִִִִֵֶַַַַ
ּבחג הּתפּלה את חּיים", ה"ּדברי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעל

להם: ואמר לחסידיו ּפנה ְֲִֶַַַָָָָָָהּׁשבּועֹות,

לכם"..."עד ה"חציֹו את ּבהּדּור קּימנּו עּתה ְְְִִֶֶֶַַַַָָ
הּזה ּבעֹולם ּגדֹול ּתענּוג ל2 אין ְֲֵֵֶֶַַָָָׁשּכן
אמירת הּתֹורה, לּמּוד ׁשל ּתענּוג מאׁשר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָיֹותר

החג. ּותפּלֹות ה"אקּדמּות", ְְִִֶַָָָּפּיּוט

ּבעצמֹו(וכּידּוע, מתּפּלל היה חּיים' ה'ּדברי ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
ּתפּלתֹו ּבכח נֹודע והיה העּמּוד, ְְְְִִֵַַַָָָָֹלפני
מּצבתֹו על ׁשּנכּתב ּוכמֹו מעלה, מּׂשרפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכאחד

הית ּותפּלתֹו "עבֹודתֹו נפׁשהּקדֹוׁשה: ּבמסירּות ה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
מּׂשרפי ּכחד מּמׁש ּביֹוצרֹו ּדבּוק ונפׁשֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָלה',
ּבצל לּמתּפּללים היה ּגדֹול ותענּוג ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָמעלה",

ָקֹורתֹו).

ואמר,"ואּלּו חּיים' ה'ּדברי ּבעל המׁשי9 עכׁשו", ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
"חציֹו ׁשל הּׁשני החצי את לקּים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ"נל9
וטהרה..." ּבקדּׁשה החג סעּודת את ונאכל ְְְְֳִֶֶַַַָָָָֹֻלה'",

מצאנז) הקדוש (רבינו

צäפים ונפת Łבâמä ְְְִִֶַָֹמתäקה

רּביאחד הרה"ק ׁשל זיע"א,אּורימּתלמידיו ְִִִִֶֶַַָָ
מּסטרליסק, רּביהּׂשרף הרה"ק ּבנימיןהּוא ְְְְִִִִִֶַַָָָ

ּבחלׁשענּבלּום(וואווטשי)זאב מּלּבּוב, זיע"א ְְְִֵֶֶַָ
ׁשבּוע ּבמׁש9 ׁשאכל הּמאכלים ּכל את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהקיא
למּטתֹו הזעקּו רֹופאים הּׁשבּועֹות. חג לאחר ְְְְֲִִֵַַַַָָָֻׁשלם
למחלתֹו ּתרּופה ּכל למצֹוא יכלּו לא ְְְְֲֲִַָָָָָֹאבל
ּתאבֹונֹו. את לֹו להׁשיב יכלּו ולא ְְְְֲִֵֶַָָָֹהּסמּויה,

ואמרנענה ּבעצמֹו זיע"א זאב ּבנימין רּבי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
את אני לכם אמר אֹותֹו: ְֲִִֶֶַַָֹלּסֹובבים
הּׁשבּועֹות ּבחג ׁשּקּבלּתי לאחר הּדבר. ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָסּבת
ונפת מּדבׁש מתּוקה ׁשהיא הּתֹורה, ְְְִִֶֶֶַַָָֹאת

י זה ּכיצד מתיקּותצּופים, לחּכי לערב כֹולה ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
ּכמֹו לי יערב לא מתֹוק ּדבר ׁשּום ְֱִֶֶֶַַָָָֹאחרת?
ּכן מּׁשּום הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ׁשל ְְִִֵֶַַָָָמתיקּותּה

הּכל... ִִֵַֹהּקאתי

קדוש) (אמרי

בקרàי ŁהŁìמה זמן éְְְְִִֶַַָָָל

ּבתהּלֹותיוּדוד מׁשֹורר הּׁשלֹום עליו הּמל9 ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּיֹום ּכל תֹורת2 אהבּתי 'מה ְֱִִֶֶַַָָָָֹלאלקים:
התלּקחה הּׁשם לתֹורת ּכזאת אהבה ׂשיחתי', ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹהיא

רּבי מּגּורּבהרה"ק אלּתר מרּדכי ּבעלאברהם ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ
אמת'ה' השבועות)זצ"ל,האמרי חג - דהילולא (יומא ְֱִֵֶַָ

ּובׁשקידתֹו ּבהתמדתֹו ּבדרא חד אּולי ְְְְִִֶַַַָָָָָָָׁשהיה
ׁשל החי והּמֹופת הּסמל ּׁשּנעׂשה עד ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמפלאה,

ּבתֹורה. ְְֵָּדבקּות

ׁשּלאקרה הּצהרים, לסעּודת לבֹוא ׁשאחר ּפעם ְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבּזמן, לבֹוא ּתמיד מדּיק ׁשהיה ְְְְִֵֶַַַַָָָָּכדרּכֹו,
ׁשקּוע ּומצאּתּו הלכה ּדאגה, מרֹוב ע"ה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָָוהרּבנית
ללּמּוד? ימׁשי9 מתי עד אֹותֹו, ׁשאלה ְְְֲִִִַַַָָָָּבלּמּודיו.
ּכל האחרֹון, הרגע "עד היתה, המּידית ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָּותגּובתֹו

בקרּבי...". ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֶַַָָזמן

אצלֹוהּמליצה הפכה מּגירסא' ּפּומיּה ּפסיק 'לא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
הסיח לא רגע אף מּוחׁשית. ְְִִֵֶַַַָָֹֻלעבּדה
ׁשאר ּכל את מּמׁשנתֹו. הפסיק ולא ְְְְִִִִֶַַָָָֹּדעּתֹו
ׁשּיהיּו, ּככל וגֹורלּיים הכרחּיים והּנֹוׂשאים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָהענינים
מּיד חֹוזר ּכׁשהּוא ּובמהירּות, ּבחּפזֹון ּתמיד ְְְִִִִִֵֶַַָָָּפטר
אם "ּכי אֹותֹו ׁשהעסיק הּקבּוע הּנֹוׂשא ֱִִִֵֶֶֶַַַָאל

חפצֹו". ה' ְְֶַּבתֹורת

הראׁשֹונהּסּפר הּגדֹולה הּכנסּיה מּצירי אחד ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכאׁשר ּבעצמי נֹוכחּתי יׂשראל: אגּדת ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻׁשל
החליף ונאומים, יׁשיבה ּבאמצע זצ"ל, ְְְְִִֵֶֶַַָרּבנּו
הי"ד זמבא מנחם רּבי הּגאֹון עם ְְִִִֵַַַָָּפתקאֹות
סבּורים היּו והּכל וׁשֹוב. הלֹו9 ׁשליח, ְְְְִִֶַַָָָָָֹּבאמצעּות
הפּתענּו הּפרק. ׁשל ּבענינים מה אליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּכתב
ּבאחד להּציץ הּׁשליח ּכׁשהרהיב לכן, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹמאד,
מקֹומֹות ּבמראי וגדּוׁש מּלא אֹותֹו ּומצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָהּפתקים,
ונתחּור ותֹוספּתא, רמב"ם ּתֹורה, חּדּוׁשי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל
וטריא ּבׁשקלא עת ּבאֹותּה עֹוסקים ׁשהיּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָלֹו

ההלכה. ְֲִִֵַָָמּדברי

אריאל] גולת [ראש

וערפל ענן üŁֲֶֶַָָָֹח

רּביּתפּלתֹו הרה"ק מּזידיטׁשֹובׁשל אייזיק יצחק ְְְְִִִִִִִֶַַָָ
ּובזיע. ּברתת ּביראה ּבאימה היתה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָזיע"א
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מד 

ּובפרׁשּיֹות הּׁשבּועֹות, ּבחג עליו הּדבר נּכר ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּבפרט
הּדּברֹות עׂשרת את ׁשּקראּו ּבעת ואתחּנן, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתרֹו

ּכּלם. על נפלת אימתֹו ְֵֶֶַָָָָֹֻהיתה

ּגדֹולהולא אימתֹו היתה הּתפּלה ּבׁשעת רק ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
ּגם אּלא הּללּו, הּקדֹוׁשים הּימים ְִִִֶַַַַַַָָָמּפחד
הּדּברֹות, עׂשרת את ּבּתֹורה קֹוראים ׁשהיּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָּבׁשעה
עּתה עֹומד ׁשהּוא ּכמֹו ּבמחּצתֹו מרּגׁש ְְְִִֵֶַָָָָָֻהיה
יֹורד הקב"ה עת הּתֹורה, קּבלת ּבעת ְֵֵֵַַַַָָָמּמׁש

אלקי2... ה' אנכי ואֹומר סיני הר ְֱִִֵֶַַַָֹֹעל

הּתֹורה,ּפעם, קריאת ּבעת הּׁשבּועֹות ּבחג ְְִֵֶַַַַַַָָ
עד ּכ9 ּכל מּזידיטׁשֹוב הרּבי ְְִִִִִֵַַַַָָנתלהב
עיניו ּפתאֹום ּכהּו קֹוּפל, רּבי מּתלמידיו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלאחד
מאֹור אליו חזר הּתפּלה לאחר ורק ְְְְְִֵֵַַַַַָָָמראֹות,
ּׁשארע, מה את מּזידיטׁשֹוב הרּבי ּכׁשּׁשמע ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעיניו.
ּכ9, ּכל ּבנפׁש2 אלי "נתקּׁשרּת לתלמידֹו: ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאמר
ׁשּבהר וערפל' ענן 'חׁש9 ּדר9 עברּתי ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואני

עיני2". מאֹור ּכהה ולכן ְְִֵֵֶַָָָסיני,

אבות) חסדי (נוצר

הõñלת את ִֶַֹֹראים

יׁשבּבסעּודת הּׁשבּועֹות, חג ליל ׁשל הּלילה ְְִֵֶַַַַַַָָָ
רּבי מּלענטׁשנאהרה"ק ליּב ׁשלמה ְְְִִֵֶַָֹֹ

ה'. לפני אׁשר הּטהֹור הׁשלחן ּבעריכת ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֻזיע"א
הּקדֹוׁש הּיהּודי ּבׁשם אמר הּסעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָּבאמצע
אֹומרים לא ׁשבּועֹות ּבליל ּכי זיע"א, ְְְְִִִִֵַָָֹמּפרׁשיסחא
ואם לּתֹורה", קדמה ארץ "ּדר9 ׁשּכן ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ'ּתֹורה',
ּתֹורה, ּבּלילה לֹומר ארץ ּדר9 זֹו אין ְֵֵֶֶֶֶַַַָָּכן,

הּתֹורה. את יקּבלּו ְְְֶֶַַָָָׁשּלמחר

ּבּדבריםאת מלענטׁשנא הרה"ק סּים ּדבריו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּכן מה ּתֹורה, אֹומרים לא "אם ְִִֵַַָָֹהּללּו:
לקּבלת עצמם את מכינים זה? ּבלילה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעֹוׂשים

ּובזיע". ּברתת ּוביראה ּבאימה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּתֹורה

ּבחזקּובאֹומרֹו לרעד מלענטׁשנא הרּבי החל ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
וחיל רעדּו, איבריו ּכל ּגּופֹו. ְְֲִֵָָָָָּבכל
עד נקׁשן, לדא ּדא וארּכּובֹותיו יאחזהּו, ְְְְְֲֵַַָָָָָָָֹּורעדה
אבל הּׁשלחן, על ּבגּופֹו נׁשען רעדה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻׁשּמרב

ּכלל. הֹועיל לא ְִַָָָֹהּדבר

ּפחדּוהּוא והחסידים ּגּופֹו ּבכל לרעד ְְְְֲֲִִִִִַָָֹהמׁשי9
מן להֹוציאֹו הצרכּו ּפחד, ּומרב ְְְְִִֵַַֹֹֻמאד.

ל אֹותֹו ונׂשאּו והּניחּוהּוהּׁשלחן, לֹו, המיחד חדרֹו ְְְְְְְִִַַַָָָֻֻ
והרעדה, מהּפחד ׁשּנח עד ׁשכב וׁשם מּטתֹו, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל

ׁשלחנֹו. אצל ליׁשב חזר אח"כ ְְֵֵֵֶַַָָֻורק

החדש) שלמה (דברי

הּׁשבּועֹותמאֹות חג את לחּוג ּבאּו חסידים ֲִִֵֶַַָָָ
רּבי הרה"ק ׁשל מּצאנזּבמחּצתֹו חּיים ְְִִִִִֶַַַָ

ּבעל חּיים".זיע"א, קדֹוׁשה"ּדברי היתה האוירה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
ּבאימה התּכֹוננּו הּכל ּכאׁשר ּבּבקר ּוביחּוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹותר,
הּדּברֹות. עׂשרת ולקריאת לּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּוביראה

יֹוסףקֹודם רּבי הּנֹודע החסיד נּגׁש הּתפּלה ְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
קֹול ּבעל הגה"ק אל זצ"ל ּכהנא ֲֵֶַַַָליּב
את ּבצאנז לחּוג הּוא ּגם ׁשּבא זצוק"ל, ְְְֵֶֶַַַָָאריה

לֹו: ואמר ּתֹורה מּתן ְַַַַָָחג

מּתןראיתי ּביֹום לׂשמח ראּוי לי ּכי והתּבֹוננּתי ְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ראׁש אּתם, ׁשּכן ל2, מאׁשר יֹותר ְֲֵֵֵֶֶֶַָֹּתֹורה
את מקּבלים היינּו לא אם וגם לכם, יׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָֹטֹוב
אֹו ּגדֹול ּפרֹופסֹור לצמח יכֹולים הייתם ְְְֱִִִֶֶַַָָֹהּתֹורה,
ּבראׁשי ּתֹורה, ּבלא אני, אבל חׁשּוב. ׂשר ְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹאיזה
ואם הריקים. ּכאחד הייתי ּתֹורה ללא ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹהחלּוׁש,
ּתֹורה. מּתן ּבחג לׂשמח יאה ולי נאה לי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכן,

הּתֹורה. לׂשמחת ונרקד ּבא ּכן, ְְְְְִִִֵַַָֹֹואם

ׁשלּובאֹומרֹו ּבידֹו ליּב יֹוסף רּבי ּתפס זאת, ְְְִֵֵֶַַָָֹ
החּלּו ּוׁשניהם זצ"ל אריה הּקֹול ְְֵֵֵֵֶַַַַּבעל
הצטרף לאט ּולאט הּתֹורה, ׂשמחת לכבֹוד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלרקד
ּבאי וכל הּגדֹול, לּמעּגל חסיד ועֹוד חסיד ְְְִִֵַַַָָָָָָעֹוד
הּתפּלה קֹודם עֹוד ּבעז ּופּזזּו רקדּו הּמדרׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹּבית

הּתֹורה. ׂשמחת ְְִִַַָלכבֹוד

אתּכאׁשר חּיים' ה'ּדברי ּבעל הרה"ק ׁשמע ְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
מה ועל ּזה מה ׁשאל מחדרֹו, ְְֵֶַַַַַַָהּקֹולֹות
קֹודם ּבצאנז לרקד היה נהּוג לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹּזה,
אמּורים, ּדברים ּבּמה לֹו סּפרּו וכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָהּתפּלה.
ּביֹותר. הרּבי נהנה הוה, היכי ּדעּובדא ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָּגּופא

מצאנז) הקדוש (רבינו
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האדמה מעל äטפחים ְֲִֵֶַַַָָָָטפח

מּספינקארּביהרה"ק מאיר ּבעליֹוסף זיע"א, ְְִִִִֵֵַַַָ
יֹוסף" ּפעמים"אמרי מסּתֹופף היה ְְְִִִֵֵֵָָָ

אייזיק יצחק רּבי הרה"ק ׁשל ּבמחּצתֹו ְְְִִִִִֶַַַָָרּבֹות
נֹוסע היה רּבים ּולמעדים זיע"א, ְְֲִִִִִֵַַָָֹמּזידיטׁשֹוב

ּבצּלֹו. ְֲִַלחסֹות

הּׁשבּועֹות,ּפעם חג את רּבֹו ּבמחיצת עׂשה אחת ְִִֶַַַַַַַַָָָ
את ּבעיניו ראה ּכי וסּפר, ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוהעיד
עׂשרת את ׁשּקרא ּבׁשעה אייזיק, יצחק רּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָרּבֹו
מּמׁש היּו רגליו ּכי הּׁשבּועֹות, ּבחג ְְִִֶַַַַַָָָָהּדּברֹות
קדּׁשת מרב מהארץ... ּגבֹוהֹות ּבאויר ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻמרחפֹות

הּתֹורה. וקּבלת הּדּברֹות ְְֲִֶֶַַַַָָעׂשרת

אבות) (מעשה

...Łפìה הäא הâם éִֶֶַַָי

רּביּבספר הרה"ק ׁשל אּבאהּתֹורה ׁשמּואל ְְִֵֵֶֶַַַָָ
יתרֹומּז'יכלין ּבפרׁשת נמצא זיע"א, ְְְְִִִִִַָָָ

ּכתם הּגיע מהיכן ּדם. מראה ׁשל ּגדֹול ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכתם
מּגרֹונֹו הּתֹורה? ספר יריעת על ּדם ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַָָזה

מּז'יכלין. הרּבי ְִִִִֶַָׁשל

ּבעתעבֹודת מּז'יכלין לרּבי לֹו היתה עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ
אחת ועל ּבׁשבּועֹות, ה"אקּדמּות" ְְְֲִַַַַַָָָאמירת
היה ּכאׁשר הּתֹורה. קריאת ּבׁשעת וכּמה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּכּמה
התלהבּותֹו היתה הּדּברֹות עׂשרת את ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָקֹורא
עׂשרת את קֹורא והיה וׁשעּור, ער9 לאין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּגֹוברת
מסירּות מּתֹו9 אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ְְְֲִִִֵֵַַהּדּברֹות
ּכלל. וׁשעּור ּתאּור ּכל ללא עצּומה ְְְֲִֵֶֶָָָֹנפׁש

מדרׁשֹוהחסידים ּבבית מצטֹופפים ׁשהיּו הרּבים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
מּמׁש ׁשכחּו הּׁשבּועֹות, ּבחג הרּבי ְִֶֶַַַַָָָָׁשל
להם נדמה ׁשהיה עד הּזה, עֹולם עניני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּכל
ּומקּבלים סיני הר על עּתה עֹומדים הם ְְְְִִִִֵַַַַַָּכאּלּו

הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ְֶַַָָאת

ּבּתֹורהּבאחת קרא מּז'יכלין והרּבי קרה הּׁשנים, ְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ
עד ּכ9, ּכל ּבחזקה הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָאת

מּמּנּו, ׁשתת והּדם מּגרֹונֹו, אחד ּגיד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּנפסק
הרּבי אּולם, ּתֹורה. הּספר על ּגם ׁשּׁשתת ִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
ׁשּסּים עד הלאה וקרא ּבזאת, הרּגיׁש לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכלל

הּדּברֹות. עׂשרת ּכל את ְְֲִִֶֶֶַָֹלקרא

מאד,ּכל נבהלּו הּמדרׁש ּבבית ׁשהיּו החסידים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
חּיים ּבסּכנת ח"ו נמצא ׁשהרּבי חׁשבּו ְְְִִִִֶַַַַָָָָּכי
וקֹווי ׁשּכתּוב מקרא ּבֹו ׁשּנתקּים אּלא, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּגדֹולה.
מּוסף ּתפילת התּפּלל אף הרּבי ּכח. יחליפּו ְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹה'

ה ׁשלחנֹולפני את מּכן לאחר ער9 ואף עּמּוד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
לנס. ויהי ּכלל. הּזק ולא ְְְְִֵַַַָָֹֻהּטהֹור,

אש) (בלהב

מעõלם... נŁמע êŁא "אקâמäת" ְְִִֵֶַַָָֹנäáן

הרה"קּבּׁשנה סרב ּבּקדׁש, הנהגתֹו ׁשל הראׁשֹונה ְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
זיע"אׁשלמהרּבי מראדֹומסק,רּבינֹוביץ ְְְִִִֵַַַֹֹ
ה ׁשלמה"ּבעל על"ּתפארת את עליו לקּבל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ראּוי אינֹו הּוא ּכי ּבאֹומרֹו והאדמו"רות, ְְְִֵַַָָָההנהגה
חסידים. ׁשל רּבי ְֲִִִִֶַלהיֹות

הּגיעּוּבּׁשבּוע ּכי מּׁשראה הּׁשבּועֹות, חג ׁשל ִִִִֶֶַַַַָָָָ
לּתן ׁשחפצים חסידים המֹוני אליו ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָּובאּו
ּבימי ּבצּלֹו להסּתֹופף רֹוצים והם ּבראׁשֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָֹעטרה
רּבי, אינֹו הּוא ּכי ּבהם לגער החל ּתֹורה, ְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתן
אמר אּלא עֹוד, ולא אחר. לרּבי להם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשּיסעּו

אליו. להּכנס להם יּתן לא ּכי ְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹלהם

ׁשֹומעיםלמחרת, אינם ׁשהחסידים ּכׁשראה ְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָ
ּדעּתם על ּבתקף הם ועֹומדים ְְְְְִֵֶַַָֹּבקֹולֹו,
לעזב החליט ׁשּלהם, והּמנהיג הרּבי הּוא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכי
ּבכבֹודֹו ונסע וקם הּקדֹוׁש, הּקהל ּכל ְְְִֶַַַָָָָָָאת
מּקֹוזמיר יחזקאל רּבי הרה"ק רּבֹו אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַּובעצמֹו
הּׁשבּועֹות. חג את ׁשם לחּוג ּכדי ְֵֶַַָָָזיע"א,

יחזקאלּכאׁשר רּבי לֹו נתן לקֹוזמיר, הּגיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
היּתכן לֹו: ואמר רּבה, ּבתמיהה ְְֲִִִֵַַָָָָָׁשלֹום

י עדת רעהלהניח להם אין אׁשר ּכּצאן ׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מׁשה 'וּירד הּפסּוק על הלֹוא מאּתם? ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹולברח
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ׁשּלא "מלּמד רׁש"י: ּפרׁש העם' אל ההר Gְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמן
אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה ֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
עסקים אּלּו וקׁשה, ההר..." אל העם ּומן ְֲִִֵֶֶָָָָָָָָהעם

ּבּמדּבר? רּבנּו למׁשה לֹו היּו ְְְִִִֵֶַַָָָֹּומסחרים

רּבהאּלא, ּבהכנה התּכֹוננּו יׂשראל ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכל הּתֹורה, ּבקּבלת אלקּות ְְְֱִַַַַָָָֹלהתּגּלּות
מּובן ּכן ואם ּומדרגתֹו. ערּכֹו לפי ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד
קדּׁשתֹו לגדל ע"ה, רּבנּו מׁשה ּכי ְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמאליו,
מּכּלם. יֹותר רּבה הכנה צרי9 היה ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻּומדרגתֹו
על רּבנּו מׁשה הׁשּגיח לא כן ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹואף
עניניו אל ּפנה ולא מדרגֹותיו, ועל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹעצמֹו
ּבטֹובת רק מׁשּתּדל היה אּלא עסקיו... ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָואל
העם ּומן העם אל ההר "מן ועניניהם. ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָיׂשראל
עדת את ּכבֹודֹו הׁשאיר זה ואי9 ההר". ְְְֲִִֵֶֶֶַָָאל

לכאן? והּגיע ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִֵַָָיׂשראל

להרּביהׁשיב ׁשלמה" ה"ּתפארת ּבעל וענה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּפחֹות לכל רּבנּו מׁשה והלא ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹמּקֹוזמיר:
להתנהג היה יכֹול ולכן סיני, הר אצל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
רּבֹות להכנֹות צרי9 היה ולא ׁשהתנהג, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכפי
להיֹות הּוא ׁשּלי רצֹוני ּגם ואני, ּכ9. ְְֲִִִִֶַַָָּכל
הּוא וכאן סיני... הר אצל הּפחֹות ְְִֵֶַַַָָָלכל

סיני... ִַַהר

לאּבׁשמע ׁשּוב הּדברים, את מּקֹוזמיר הרּבי ְְְִִִִִֶַַַָָֹֹ
ּדבר, מראדֹומסק ׁשלמה לרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹֹאמר
הּׁשבּועֹות ּבחג ּבקֹוזמיר נׁשאר ׁשלמה' ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹוה'ּתפארת
הּוא נתכּבד ׁשנה ּובאֹותּה ׁשנה, אֹותּה ְְִֵֶַָָָָָָׁשל
הּתֹורה, קריאת לפני ה"אקּדמּות" ּפּיּוט את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלזּמר

ּגדֹול.ּכיו מנּגן ּכבעל ידּוע ׁשהיה ן ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבלּוּוירּבי ה"אקּדמּות" את לזּמר עלה ׁשלמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ
מׁשררים אנׁשים ׁשמֹונים ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָֹמקהלה
אלּיהּו ׁשמּואל רּבי הרה"ק ּביניהם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּומנּגנים,
וכ9, מּקֹוזמיר. הרּבי ׁשל ּבנֹו מּזוֹואלין, ְְְְִִִִִֶַָָזיע"א
ּכּלם ׁשּפרצּו עד ה'אקּדמּות' ׁשירת ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻהתנּגנה
ּוזגּוגּיּות הּבית ו"קירֹות ׂשמחה, מּתֹו9 ְְְְִִִִִִַַָָּבׁשירה
אמרּו: ּכ9 ועל להּׁשבר..." חּׁשבּו ּכאּלּו ְְְְְִִִֵַַַָָָהחּלֹונֹות
הּׁשבּועֹות חג ׁשל טעם טעם ׁשּלא ִֶֶַַַַַָָֹ"מי
חג ׁשל טעם טעם לא ּבקֹוזמיר, ׁשנה ְְְִֶַַַַָָָָֹּבאֹותּה

מּימיו..." ִָָָׁשבּועֹות

יחזקאלּבעת ר' הרּבי הרּכין והּנּגּונים, הּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּכל עֹוקב ּכׁשהּוא ראׁשֹו, את ְְִִֵֶֶָֹמּקֹוזמיר
ׁשלמה' ה'ּתפארת ּבעל ׁשל ׂשפתֹותיו אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהעת
הסּתֹובב הּתפּלה לאחר ּומנּגן. מתּפּלל הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָּכיצד
להבה, אׁש ּכׁשּכּלֹו מדרׁשֹו ּבבית מּקֹוזמיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻהרּבי
הׁשמעּתם ּכזאת? "הראיתם לחסידים: אֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹוהּוא

מימיכם?" 'אקּדמּות' ְִֵֶֶַָָּכזה

והסּבירלאחר לחסידים מּקֹוזמיר הרּבי ּפנה מּכן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ
ּבּתפּלה: ראׁשֹו את הרּכין ְְִִִֶַַַָֹמּדּוע

הּקדֹוׁשלאחר רּבי מּלּבלין[החֹוזה]ׁשהסּתּלק ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ
הרה"ק ׁשל ּבצּלֹו להסּתֹופף נסעּתי ְְְְִִִֵֶַָזיע"א
ּבתֹור ידּוע ׁשהיה זיע"א, מּקארֹוב ׁשמּואל ְְִִֵֶַַַָָָרּבי
לרב. ּוזמירֹות נּגּונים ׁשמעּתי ׁשם ּגדֹול. ְְְִִִִֵַַָָָָֹמנּגן
ׁשלמה רּבי זּמר עת עּתה, ועד מאז ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹאבל
ה'אקּדמּות', נּגּון את ׁשּלנּו הּמדרׁש ּבבית ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכעת
ּכן מּׁשּום ׁשּכזאת. נעימה ּתפּלה ׁשמעּתי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹלא
לעצמי זּמרּתי עת אֹותּה וכל ראׁשי את ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהרּכנּתי
ׁשּׁשמע והּתפּלֹות הּנּגּונים את ּובנעימה ּתיּבהבלעה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשלמה. רּבי ְִִִַֹֹמּפי

מסּפרים.ועל ּבקֹוזמיר ׁשבּועֹות חג אֹותֹו ְְְְְִִַַַָ
ׁשלמה' ה'ּתפארת ּבעל התּפּלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּבתחּלה
אליו נּגׁש מיחד. נּגּון ׁשּום לנּגן מּבלי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּכדרּכֹו
והעיר זיע"א מּפׁשעדּבּורז' עּמנּואל רּבי ְְְְִִִִֵֵֶַָהרה"ק
"אנעים ּפּיּוט לֹומר וגם לנּגן, צרי9 ּכי ְְְִִִִֵַַַַָלֹו
ה'ּתפארת החל ואכן, הּמקֹום. ּכמנהג ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזמירֹות"
ּבהתלהבּות זמירֹות" "אנעים לנּגן ְְְְְְֲִִִֵַַַֹֹׁשלמה'
ונתמּלא ּדקדּׁשה, וכּסּופין רגׁש מּתֹו9 ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻֻּדקדּׁשה,

וׂשמחה. ּבאֹורה הּמדרׁש ְְְְִִֵַָָָּבית

ראדומסק) בית (מלכות

החõלים éל äאïנתר סיני àְְְִִִַַַַָהר

ׁשלּביֹום מנהגֹו היה הּׁשבּועֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְִִֶֶַַָָָָ
רּבי העני7הרה"ק מאלעסקחנֹו7 זיע"א ְֲִִֵֵֶַַ

ׁשחרית ּתפילת ּבין מעט ולנּוח לביתֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָלצאת
אחר ורק ה'אקּדמּות', ּפּיּוט עם הּתֹורה ְְְִִִַַַַַַָָָּוקריאת
היּו ׁשחזר ואחר הּמדרׁש, לבית חֹוזר היה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ9
ּבּתֹורה. ולקרא ה'אקּדמּות' את לׁשיר ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמתחילים
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לביתּבאחת מּביתֹו הרּבי ׁשּׁשב קֹודם הּׁשנים, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ועלּו מהחסידים ּכּמה נזּדרזּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּמדרׁש,
אל יֹותר קרֹוב לעמֹוד ׁשּיּוכלּו ּכדי הּבימה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָאל
ׁשּכן ה'אקּדמּות', את ׁשר ׁשהּוא ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָהרּבי
ּבׁשעה סביבֹותיו מלהטת אׁש ּכי אֹומרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיּו

ה'אקּדמּות'. ּפּיּוט את ׁשר ְִֶֶַָָָָָׁשהיה

אתּכאׁשר וראה מּביתֹו, מאלעסק הרּבי ׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכי צּוה הּבימה, על העֹומדים ְֲִִִִִִַַַָָָהחסידים
יּׁשאר. ּבל איׁש מהּבימה, ירדּו האנׁשים ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּכל
ּביֹותר ּפׁשּוט איׁש על צּוה זאת עם יחד ְֲִִִֵַַַָָָֹאבל
לבּדֹו יּׁשאר ׁשהּוא הּבימה, על הּוא אף ְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעמד

הּבימה. על ְִַַָָלידֹו

להתרעםאחד החל ּכן, ּבראֹותֹו החסידים, מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּבּתֹורה הּׁשנה ּכל לֹומדים אנחנּו ְְְֲִִַַַָָָָּבלּבֹו:
ּבׁשעה לידֹו לעמֹוד הרּבי נתן לא ולנּו ְְְְֲִַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשה,
הארץ לעם ואּלּו ה'אקּדמּות', את ׁשר ְְְִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
לעמֹוד מרׁשה הרּבי ׁשנה, ולא קרא ׁשּלא ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּזה

אתמהה! הּבימה? על ְְְִֶַַָָָלידֹו

ה'אקּדמּות'ואּולם, את לֹומר הרּבי ׁשהחל ּבׁשעה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חלפה ּבּקדׁש, ּכדרּכֹו נֹוראה ְְְְְֲִֶַַַָָָָֹּבהתלהבּות
וכל החסיד, ׁשל מראׁשֹו הּזאת הּמחׁשבה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלגמרי
את לׁשמֹוע רק ּודבּוקים נתּונים היּו ְְְִִִֶַַָָחּוׁשיו
את ׁשּׁשר ּבׁשעה הּקדֹוׁש רּבֹו ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָאמרֹותיו

ִַהּנּגּון.

מחסידיּככלֹות רּבים ׁשל מנהגם היה הּתפּלה, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וחתני ּבני ׁשל לׁשלחנם ללכת ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאלעסק
להסב הל9 חסיד אֹותֹו ּבסעּודתם. ּולהסב ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהרּבי
אנׁשיל רּבי ה"ה הרּבי, חתן ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַָָֻּבׁשלחנֹו
איׁש אֹותֹו ּכי ראה לׁשם הּגיע ּכאׁשר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָאׁשּכנּזי.
ׁשם. הּוא אף נמצא הּבימה על ׁשעמד ְִִֶַַַַָָָָָּפׁשּוט
לחלף מחׁשבה אֹותּה ׁשּוב החּלה רגע ְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹּבאֹותֹו
לעמֹוד הרׁשה זה ּפׁשּוט ׁשאיׁש היּתכן ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֻּבמֹוחֹו;

הּבימה? ִַַָעל

ּכׁשהּואּבאֹותֹו אנׁשיל רּבי את לפתע ׁשמע רגע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָ
ּכל נתרּפאּו ּכּידּוע, סיני, "ּבהר ְְְִִֵַַַַַָָאֹומר:
והּבימה הּדֹור, צּדיק ּכּידּוע הּוא חֹותני ְְִִִִַַַַַַָָהחֹולים.
זה ׁשאיׁש וכיון סיני. הר ּבבחינת היא ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלֹו

הרׁש ּכן מּׁשּום ׁשלמה, לרפּואה לֹוזקּוק ה ְְְִִִֵֵָָָָ
ׁשר ׁשהּוא ּבׁשעה לידֹו לעמֹוד הּצּדיק ְְְֲִִֶַַַָָָָחֹותני

לֹו ׁשּתהיה ּכדי ּבּתֹורה, וקֹורא ה'אקּדמּות' ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָאת
ׁשלמה". ְְֵָָרפּואה

דבש) (נחלי

äברקים àקõלõת "אקâמäת" ְְְִִַָָנäáן

הּׁשבּועֹותּגּלת חג היה הּמֹועדים ּכל ׁשל הּכתרת ֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מראדֹומסק, האחרֹון האדמו"ר ׁשל ְְְֲִִֵֶַַָָּבמחּצתֹו

רּבי הּכהןהרה"ק חנֹו7 הרּביׁשלמה זיע"א-הי"ד. ְֲִִֵַַַָֹֹֹ
(מּפני העּמּוד לפני מתּפּלל היה לא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹאמנם
ׁשּלא ימיו), ּכל ּבֹו חלה אׁשר וחֹוליֹו ְְְֲֶֶָָָָָָֹֻחלׁשתֹו
הּגיע זה ּכל עם אבל הּק', אבֹותיו ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּכדר9
הּתֹורה קּבלת חג את לחּוג עצּום ֶַַַַָָָָָ"עֹולם"
הרּבי ּכיצד לׁשמע ּכדי רק הרּבי, ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמחּצתֹו
מקּבלים וכיצד ה"אקּדמּות", ּפּיּוט את ּבעצמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשר

ּדראדֹומסק... סיני ּבהר הּתֹורה ְְְְִֶַַַַָאת

ּכנתינתןּתפּלתֹו ּוברקים, ּבקֹולֹות היתה הרּבי ׁשל ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ
הּתפּלה ׁשעת ּבכל רֹוקע היה הּוא ְְְִִִֵַַַַָָָָמּסיני.
את הּתֹורה. לכבֹוד ּומפּזז ּומקּפץ וׁשר ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּברגליו
הּידּוע ּבּנּגּון לבּדֹו מנּגן היה ה"אקּדמּות" ְְְִִֵַַַַַַָָָָָנּגּון
יׂשראל. מּקהּלֹות ּבהרּבה ּכּיֹום ּגם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻהמקּבל

ׁשּנׁשאלועל הרּבי, ׁשל ּתׁשּובתֹו מפליאה ּכ9, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
זה לּמה מּמקֹורביו, ּכּמה ידי על ְְִֵֶַַַַָָָָָּפעם
ּבתֹוככי ׁשחּברּו נּגּונים יׁשנם רּבים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָֻלּפּיּוטים

לנּגּון ּדוקא ואּלּו ראדֹומסק, ה'אקּדמּות'חצר ְְְְְְֲִִַַַַָָָ
ּתפּוצֹות ּבכל אֹותֹו ׁשרים אׁשר נּגּון הרּבי ְְֲִִִֶַָָָָׁשר
ּכ9 ועל מיחד? נּגּון לֹו חּבר ולא ְְְְִִֵַַָָָֹֻֻיׂשראל,

ִֵהׁשיב:

הּתֹורה"אחד 'ׁשּזאת הּוא להרמב"ם עּקרים מי"ג ִִֶֶַָָָֹ
אחרת ּתֹורה ּתהא ולא מחלפת, ּתהא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻלא
הּתֹורה, ׁשּבענין הרי ׁשמֹו'. יתּבר9 הּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָמאת
ּכׁשּמּגיע ּכן, מּׁשּום לּה. ׁשנית ואין היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכל ּבין מחיצֹות ּכל אין ּתֹורה לענין ְְְִִֵֵַַָָָָָהּדבר
אחת הּתֹורה ּכי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל ְְְְִִִֵַַַַָָָהיהּודים
הּנּגּון את לׁשיר הראּוי מן ולכן לכּלם. ְְִִִִֵֶַָָָָָֻהיא

יׂשראל". ּתפּוצֹות ּבכל ׁשרים ְְְִִֵָָָאֹותֹו

ּברגליוּבׁשעת רֹוקע הרּבי היה ה'אקּדמּות' נּגּון ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבאהבה הּנפׁש, ּכלֹות עד הארץ ְְֲֶֶֶַַַַָָָעל
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אחד ׁשהעיד (ּכפי וכ9 העֹולמים, ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלבֹורא
יׂשראל ּבני לּבֹות מקרב "היה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָמהחסידים)
הּתֹורה את ולראֹות לחזֹות ׁשּבּׁשמים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָלאביהם

סיני". ּבהר נּתנה הּיֹום ְְְִִִַַַָּכאּלּו

ראדומסק) בית (מלכות

מרחפת... אלקים ְְֱִֶֶַַֹורäח

לחּייוּבמֹוצאי האחרֹונה ּבּׁשנה תרכ"ז, ׁשבּועֹות ְְֲֵַַַָָָָָָָ
רּבי הרה"ק מּנׁשכיזׁשל זיע"א,יצחק ְְִִִִֶֶַָ

מהּנגינה. מאד הּוא ונהנה זמר, ּבכלי לפניו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹנּגנּו
ּדברי לֹומר והחל מּלנּגן, להפסיק צּוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלפתע
המנּגן". ּכנּגן "והיה הּפסּוק על עמּקים ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֻּתֹורה

זיע"אלאחר הּקדֹוׁש הבעש"ט ּכי סּפר, מּכן ְִִִֵֵַַַָ
ּׁשעׂשה מה ּכל את הּנּגּון לפי מּכיר ְִִִֶֶַַַָָָָָהיה
נפּתחּו הּנּגּון ידי ועל הּולדֹו. מּיֹום מנּגן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָאֹותֹו
והן הּטֹובֹות הן ּפעּלֹותיו ּכל הבעש"ט ְְְִֵֵֵַָָֻלפני
הבעש"ט למד הּנּגּון ּומּתֹו9 המנּגן, ׁשל ְִִֵֶַַַַָָָהרעֹות

א לעׂשּיתהּקדֹוׁש מביאֹו היה וכ9 מעׂשיו ת ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ
ׁשלמה. ְְֵָָּתׁשּובה

ׁשבּועֹותאת ּכי ידּוע הן ּבאֹומרֹו: סּים ּדבריו ְְְִִֵֵֶַָָָָ
יׂשראל, זמירֹות נעים ׁשל ּדהּלּולא יֹומא ְְְְִִִִֵֶָָָהּוא
זמירֹות לזּמר ויאה נכֹון ולכן ע"ה, הּמל9 ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדוד
נעים הּוא ּגם היה הּמל9 ּדוד ּכי ְְִִִֶֶַַָָָָּבׁשבּועֹות,
יד עליו וּתהי המנּגן, ּכנּגן והיה וזהּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמירֹות.
וגם ע"ה, הּמל9 ּבדוד מתּדּבק אדם ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָה'.
יכֹולה אזי עלמין, ּכל לבֹורא זמירֹות מזּמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָהּוא

הּקדׁש. רּוח עליו ְִֶַַָָֹלׁשרֹות

השלם) אש (רשפי

õôרה לאהבת Łבäעõת ְֲִֵַַָָנäáני

רּביׁשיריו הרה"ק מּנדבֹורנאׁשל זיע"אמרּדכי ְְְֳִִִֶַַַָָָ
הּנפׁש. ּובהׁשּתּפכּות ּבדבקּותם ידּועים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָהיּו
ּבׁשּבתֹות ׁשר היה אֹותם ּולפּיּוטיו לנּגּוניו ְְְִִִַָָָָָָָמחּוץ
הּׁשלחן ּובעריכת הּתפּלה ּבסדר טֹובים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻּובימים

ׁשֹונים ׁשירים רּבֹות ּפעמים ׁשר ּגם היה ְִִִִַַַָָָָָהּטהֹור,
להתּדּבק ּבצּלֹו הּמסּתֹופפים את לעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכדי

ּובמצוֹות. ּבּתֹורה ּולהתעּלֹות ְְְִִַַַַָּבה'

ּבימֹותנּגּונים ּגם אחת לא ׁשר היה ׁשּכאּלּו ִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּימים ּברבֹות הפכּו ואּלּו הרגילים, ְְְְִִִִֵַַָָָהחֹול
היה וכ9 מדרׁשֹו. ּבבית אצלֹו, מיחד ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֻלנהג

ְִָמנהגֹו:

מרּדכּדרּכֹו רּבי ּבביתֹוׁשל להסּתּגר היתה י ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָ
חדרֹו ׁשל החּלֹונֹות ּכאׁשר ּבּתֹורה, ְְֲֲֶֶַַַַַַָֹולעסק
אֹור לחדרֹו יּכנס לבל ּבמחצלת אטּומים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָהיּו
לעת מעת ּדֹולקים היּו ּגדֹולים נרֹות החּוץ. ְְְִִִֵֵֵֵַָמן

ולמד. יׁשב ּולאֹורם ְְְְַַַָָָּבחדרֹו

ּכיּבׁשעֹות קהל מקּבל היה לא מעֹולם הּיֹום ְְִִֵֵַַָָָָָֹ
זאת, עם יחד אבל הּלילה, ּבׁשעֹות ְְֲִִִַַַַָָֹאם
הּמדרׁש לבית מחדרֹו רּבֹות ּפעמים יֹוצא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָהיה
ׁשּיׁשבּו אּלּו את ּומחּזק מעֹורר היה ׁשם ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָהּסמּו9,
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּתֹורה, להתיּגע עליהם ּכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולמדּו
ּבּתֹורה. עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקתי אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻחז"ל

לעֹוררםמנהג רֹוצה היה ּכאׁשר לֹו היה מיחד ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
הרגילים. החֹול ּבימֹות זה וכל ְְִִִֶַַָָָלּתֹורה,
על מיחד נּגּון לׁשיר מתחיל היה ְְְִִִִִַַָָָָָֻלפעמים
יֹום ּבקּבלת נתעּלה מאד ּכּלה "ּתאר ְְְִִִַַַַַַָָָֹֹהּמּלים
תרי"ג של הפיוט (מתוך הּדברים" עׂשרת ְֲִֶֶֶַָזה
היה ּבכ9 השבועות), חג של למוסף ְָָָמצוות
ּביתר ללמד האנׁשים ּבלב רּבה התעֹוררּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹמביא
מתרֹוממים היּו ׂשמחה ׁשּמרב עד עז, ויתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׂשאת
ׁשעֹות. ּכּמה ּבמׁש9 הּזה הּנּגּון את ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּומרּקדים

הּנּגּוןּפעם את ּדוקא ׁשר הּוא מּדּוע נׁשאל, ְְִִֶַַַַַַַָָ
לחג הּפּיּוט מּתֹו9 הּללּו, הּמּלים על ְִִִִֶַַַַַַָהּזה
מאמרם ידּוע "הן הׁשיב: ּכ9 ועל ְֲִֵֵַַַַָָָָָהּׁשבּועֹות,
ּכחדׁשים', ּבעיני2 יהיּו יֹום 'ּבכל ׁשאמרּו חז"ל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשל
את להרּגיׁש האדם על יֹום ּבכל ּכן, ְְְְִִֵֶַַָָָָואם
הּתֹורה לֹו נּתנה הּיֹום ּכאּלּו הּתֹורה, ְְִִַַַַַָָָָקּבלת
ּבענין ּולחּזק לעֹורר רֹוצים אם ולכן סיני. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמהר
חג ׁשל זה נּגּון לׁשיר אפׁשר הּתֹורה, ְִִִֶֶֶַַָָָלּמּוד

הּׁשנה..." ימֹות ּבכל הּתֹורה ְְַַַַָָָָָקּבלת

ח"ב) מרדכי, (תפארת
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ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ְקדֹוׁש  ֶׁשל  אֹורֹו  ָזַרח  ַהָּגלּות,  ֹחֶׁשְך  ֶׁשל  ַמֲעֶבה  ִמּתֹוְך 
ֶאת  ֶׁשִהִּציָלה  ְּתנּוָעה  ַהֲחִסידּות,  ֶׁשל  יֹוְצָרּה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַחִּיים.  ְוֵהִפיָחה ּבֹו ַטל ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל ִמְּכָלָיה רּוָחִנית,  ְּכַלל 
ְוָיָקם.  ַוִּיְגֹזר ֹאֶמר  ַהַּבַעל ֵׁשם  ְּבַיד  ם  ַהּׁשֵ ְּדַבר  ָהָיה  "ָהֹיה 
ְלָעָפר  ַאֲחָריו  ָּכמֹוהּו,  ָקם  ֹלא  ּוֵמַהַּקְדמֹוִנים  ָהָיה,  ֶאָחד 
זי"ע(,  ִמִּויֶטְּבְסק  ֶמְנְּדִלי  ַרִּבי  )ִּכְלׁשֹון הרה"ק  ָיקּום"  ִמי 
ְפלּוָתם  ִמּׁשִ ּוְלַהְגִּביָהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלהֹוִׁשיַע  ָקם  ֲאֶׁשר 

ָהרּוָחִנית ֶׁשָּדְבָקה ָּבֶהם.

ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ְׁשנֹות ָהֵאיָמה ֶׁשל ְּגֵזרֹות ַּת"ח ַּת"ט, ֵעת 
ְיֵדי ַהּבֹוְגָדן  ֲאָלִפים מאחב"י ַעל  ְוֻהְׁשְמדּו ְמאֹות  ֶנֶהְרגּו 
ָחָמְלִניְצִקי ימ"ש ְועֹוֵׂשי ְּדָברֹו ַהּקֹוָזאִקים. ַמָּצב ֶזה ָּגַרם 
ְלבֹורּות ְוַעם ָהַאְרצּות ֶׁשָּפְׂשָתה ַּבֲעָירֹות ִיְׂשָרֵאל, ְוִהְּוָתה 
ֶרַקע ֶלֱאמּונֹות ְטֵפלֹות, ַמְׂשאֹות ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים ַעל ְיֵדי 
ְמִׁשיֵחי ֶׁשֶקר ְלִמיֵניֶהם, ֲאֶׁשר ִנּסּו ְלִהְתַנֵּכל ְלִנְׁשָמתֹו ֶׁשל 

ָהָעם ַהְּיהּוִדי ּוְלהֹוִרי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה.

ם  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפַתח הקב"ה ֶאת ַּבִית ְּגָנָזיו ְוהֹוִריד ִמּׁשָ
ֶאת ַמְּתָנתֹו ַהּטֹוָבה ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ַוֲחִסידּות ְׁשָמּה. ָעַמד 
ּוְׁשָתָלּה ְּבדֹור ֶׁשל ְׁשָמד, ַעל ְיֵדי ְׁשִליחֹו ַהֶּנֱאָמן ָמָרן אֹור 
ְּבֵדי  ֲאֶׁשר  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּיִמים,  ִׁשְבַעת 
ֶׁשל  ְּתִחָּיה,  ֶׁשל  רּוַח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבִנְׁשמֹות  ֵהִפיַח  ָעָמל 

ִׂשְמָחה, ֶׁשל ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר
ּפֹוַלְנָיה  )ֵּבין  ֶׁשְּבפֹודֹוְלָיה  ַאּקֹוּפ  ַהְּקַטָּנה  ָּבֲעָיָרה 
ְלוֹואְלִחָּיא( ָזְרָחה ִׁשְמׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה נֹוַלד ְּביֹום 
ח"י ֶּבֱאלּול ְׁשַנת נח"ת ְלָאִביו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּוְלִאּמֹו ָמַרת 
ָׂשָרה ְלֵעת ִזְקָנָתם, ִּבְהיֹוָתם ִּכְבֵני ֵמָאה ָׁשָנה. ָאִביו ָזָכה 
ְלֵבן ָּכֶזה ִמּׁשּום ֶׁשָעַמד ְּבִנָּסיֹון ֶׁשל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֵעת 
ַקְּבָצן  ִּבְדמּות  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶאְצלֹו  ִּבֵּקר 

ָעלּוב, ּתֹוְך ִחּלּול ַׁשָּבת. ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה:

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוִאְׁשּתֹו, הֹוָריו ֶׁשל ָמָרָנא ְוַרָּבָנא הבעש"ט 
ַהָּקדֹוׁש זי"ע ִהְתּגֹוְררּו ִּבְכָפר ְּפלֹוִני ִּבְמִדיַנת וֹואְלִכי. ֵהם 
ִהְצַטְּינּו ְּביֹוֵתר ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ַעד ְּכֵדי ָּכְך, ַעד 
ֶׁשֵהם הֹוִׁשיבּו ׁשֹוְמִרים ִּבְקֵצה ַהְּכָפר, ְוִצּוּו ֲעֵליֶהם ֶׁשִּמָּיד 

ִיְהֶיה  ֶׁשָּלאֹוֵרַח  ְּכֵדי  ֲאֵליֶהם,  ִיְׁשְלחּוהּו  אֹוֵרַח  ְּכֶׁשָּיבֹוא 
טֹוב, ְוהּוא ֹלא ִיְצָטֵרְך ְּכָלל ִלְדֹאג ְּבבֹואֹו ַלְּכָפר ְלָאן ִיְפֶנה 

ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ַמִּכיִרים אֹותֹו ְוהּוא ֹלא ַמִּכיר ַאף ֶאָחד.

ְּבבֹוא ָּכל אֹוֵרַח ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ְמַׁשֵּדל ֶאת ָהאֹוֵרַח ִּבְדָבִרים, ְמַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ִּדְבֵרי ִנחּוִמין 
ּוְמַפֵּיס אֹותֹו ַּגם ְּבָממֹון, ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְּכבֹודֹו עֹוד ֹקֶדם 
ָּכל  ִּכי  ָיַדע  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִׂשְמָחה.  ֶׁשּיֹאַכל  ְּכֵדי  ָאַכל,  ֶׁשהּוא 
ְּכֵדי  ְּפרּוטֹות  ַּכָּמה  יג  ְלַהּׂשִ ַרק  ִהיא  ֶהָעִני  ֶׁשל  ַמְּטָרתֹו 

ְלָהִביא ֶטֶרף ְלֵביתֹו.

ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהּטֹוב  ְוִׁשְמעֹו  ְׁשמֹו 
ַמִים ִהְתַקְּנאּו ְּבַמֲעָׂשיו  אֹוְרִחים ִהִּגיַע ְלֶמְרַחִּקים, ְוַאף ַּבּׁשָ
ְלַהֲעִמידֹו  ְוָתַבע  ְלַקְטֵרג  ָטן  ַהּׂשָ ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַהּטֹוִבים, 
ַמִים  ְּבִנָּסיֹון, ִלְראֹות ַהִאם הּוא ָּכל ָּכְך ָּדֵבק ְּבִמְצָוה זֹו. ַּבּׁשָ
ֵיֵלְך  ִמי  ָׁשֲאלּו  ְוָאז  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ֶאת  ְלַנּסֹות  ִהְסִּכימּו 
ָטן ִהִּציַע ֶאת ַעְצמֹו ִלְׁשִליחּות זֹו,  ְלַנּסֹות אֹותֹו, ְוָאז ַהּׂשָ
ְלַנּסֹות ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְואּוָלם, ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִהִּגיַע ֵאִלָּיהּו 
ַהָּנִביא ְוָאַמר ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִּכי ֹלא טֹוב ַהָּדָבר 
שהס"מ ֵיֵרד ַאְרָצה ְלַנּסֹות ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ֶׁשָּמא ְיַנֶּסה 
ּוְלַנּסֹות  ֵליֵרד  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ָּכְך  ְּבֶׁשל  ְמֹאד,  ָקֶׁשה  אֹותֹו 
ֵיֵרד  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ִּכי  ִהְסִּכימּו  ַמִים  ַּבּׁשָ ְוָאְמָנם,  אֹותֹו. 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵדי ְלַנּסֹות ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.

ִהִּגיַע ּוָבא ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ֶאל ַהְּכָפר ְּבֶעֶצם יֹום 
ָּבת ִּבְדמּות ָעִני, ְּכֶׁשַּתְרִמילֹו ַעל ַּגּבֹו ּוְנָעָליו ְמֻאָּבקֹות  ַהּׁשַ
ְוָאַמר לֹו ַׁשְּבָתא  ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ִנַּגׁש  ַמֲאַבק ַהֶּדֶרְך. הּוא 
ָטָבא. ּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר ֶׁשָחְזרּו אֹוָתּה ָׁשָעה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ִעם ְּגַמר ְּתִפַּלת מּוָסף ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְׁשָפִטים ֶּבָעִני ָהאֹוֵרַח 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְואּוָלם  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַחֵּלל  ֶׁשֵהֵעז  ַעל  ַהֶּזה 
ְלֵביתֹו,  ִהְכִניסֹו  ִמָּיָדם,  ֵּתֶכף  ִהִּצילֹו  ִלְקָראתֹו,  ֶׁשָּיָצא 

ֶהֱאִכיָלהּו ְוִהְׁשָקהּו ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת.

ְלַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִלָּוה אֹותֹו ַעד ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים, ְוַאף 
ָנַתן לֹו ֵציָדה ַלֶּדֶרְך, ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר לֹו ֲאִפּלּו ְּבִמָּלה ַאַחת 
)ּוְלִפי  ְלַבְּיׁשֹו.  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹו,  ָּבת  ַהּׁשַ ִחּלּול  ִעְנַין  ֶאת 
ַּגם  ֶאְצלֹו  ַהֶּזה  ַהּמּוָזר  ָהאֹוֵרַח  ֶאת  ֵאֵרַח  ַאֶחֶרת  ִּגְרָסא 
ְוִנְׁשַאר  ִליֹׁשן,  ִמָּטה  לֹו  ָנַתן  ְוַאף  ַמְלָּכה,  ְמַלֶּוה  ִלְסֻעַּדת 

ֶאְצלֹו ַעד יֹום ִראׁשֹון ַּבֹּבֶקר(.

מט



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֵאָליו  ִנְתַּגָּלה  ֶלְכּתֹו,  ֹקֶדם  ֵעת,  ְּבאֹוָתּה 
ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֲאִני  ְלָך  "ַּדע  ֱאִליֶעֶזר:  ְלַרִּבי  לֹו  ְוהֹוִדיַע 
ֵעיֵני  ֶׁשָּיִאיר ֶאת  ְלֵבן  ִּתְזֶּכה  ֶזה  ּוִבְׂשַכר  ְלַנּסֹוְתָך,  ּוָבאִתי 
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ע"ש  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ֶאת  ְוָקָראָת  ִיְׂשָרֵאל, 
)כל  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב.  ִיְׂשָרֵאל  ַרֵּבנּו  לֹו  ְונֹוַלד  ֶאְתָּפָאר.  ְּבָך 

סיפורי הבעש"ט פ"א(.

ַּתְלִמיֵדי הבעש"ט ֵהִעידּו ַעל ִנְׁשָמתֹו, ֶׁשַרק ַּפַעם ַאַחת 
ָלעֹוָלם.  ָּכֹזאת  ְקדֹוָׁשה  ְנָׁשָמה  יֹוֶרֶדת  ָׁשִנים  ְלֶאֶלף 
הבעש"ט ַעְצמֹו ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ִּכי ִנְׁשָמתֹו ִהיא ִּגְלּגּול 
ֶׁשל ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון. ְוָאְמָנם ָידּוַע, ִּכי הבעש"ט ִהְרָּבה 

ִלְלֹמד ְּבִסְפֵרי ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון.

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֹלא ָזָכה ִלְׂשֹמַח ָׁשִנים ַרּבֹות ִמְּבנֹו ַהּנֹוָלד לֹו, 
ְוַרק ִמְסַּפר ָׁשִנים ַחי ְלַאַחר ֵלַדת ְּבנֹו. ַּגם ִאּמֹו ֶׁשָהְיָתה 
ְזֵקָנה ֹלא ָזְכָתה ְלָכְך. ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו ִהְׁשִאיר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ַצָּוָאה ְּבַיד ְּבנֹו: "רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי. ָאְמָנם ֲאִני 
ָּכל  ִּתְזֹּכר  ָזכֹור  ְּבִני,  ֲאהּוִבי  ֲאָבל  אֹוְתָך.  ְלַגֵּדל  ָזִכיִתי  ֹלא 
ם ִאְּתָך, ַעל ֵּכן ַאל ִּתיָרא ִמּׁשּום ִנְבָרא ָּבעֹוָלם,  ָיֶמיָך ֶׁשַהּׁשֵ

ַרק מהשי"ת ְלַבּדֹו".

ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם
ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָאִביו ִרֲחמּו ָעָליו ְּבֵני ָהֲעָיָרה ַאּקֹוּפ, ְוהּוא 
ְּכַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ַלְמַלֵּמד  ִנְמַסר 
ְלהֹוִדיַע,  ִמְּבִלי  ַהַּבִית  ֶאת  ָעַזב  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְואּוָלם, 
ְלַנְפׁשֹו,  ֶנֱעַזב  ֵּכן  ִמּׁשּום  קֹונֹו.  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ִמְתּבֹוֵדד  ְוָהָיה 
ֶׁשִּמַּתְפִקידֹו  ּדּוְכָנא  ֵריׁש   - ַלְמַלֵּמד  עֹוֵזר  ַנֲעָׂשה  ְוָאז 
ַּתְפִקיד  ְלָבֵּתיֶהם.  ְוַלֲהִׁשיָבם  ַלֶחֶדר  ַהְיָלִדים  ְלָהִביא ֶאת 
ְוַהְיָלִדים ָהַרִּכים ֶׁשֻהְפְקדּו ְּבָידֹו ֶנֱהנּו  ֶזה ִמֵּלא ֶּבֱאמּוָנה, 
ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵּכן ָהָיה ְמַלְּמָדם "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך", 

ה". "ָּבְרכּו", ְוַאף "ְקֻדּׁשָ

ַּבְּתקּוָפה ַהֹּזאת ָּבּה ִׁשֵּמׁש ָמָרָנא הבעש"ט ְּכֵריׁש ּדּוְכָנא, 
ְלֵבית  ִמֵּביָתם  ַהְּקַטִּנים  ַהְיָלִדים  ֶאת  נֹוֵטל  ָהָיה  הּוא 
ַהְמַלֵּמד, ְוַאף ַמֲחִזיָרם ְלָבֵּתיֶהם ְלַאַחר ַהִּלּמּוד. ְּכֶׁשָהָיה 
ִמְצֵחיֶהם  ַעל  אֹוָתם  ק  ְלַנּׁשֵ ָרִגיל  ָהָיה  ּוְמִביָאם  נֹוְטָלם 

ֵמֹרב ִחָּבה ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל.

ֶּבער  ר'  ָהַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהַּמִּגיד  ָּכְך  ַעל  ָאַמר  ְלָיִמים, 
ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ק  ְלַנּׁשֵ ְוָיֹכְלִּתי  "ַהְלַואי  זי"ע:  ִמֶּמעְזִריְטׁש 
ק  ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשל ַאֲהָבה ְוִחָּבה שהבעש"ט ָהָיה ְמַנּׁשֵ

ֶיֶלד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ָאֶל"ף ֵּבי"ת".

ַהֶּפַסח.  ַחג  ֶׁשְּלַאַחר  ָיִמים  ְוַצִחים.  ְּבִהיִרים  ָהיּו  ַהָּיִמים 
ִּפָּנה  רּוְסָיה  ֶׁשל  ַהַּמְקִּפיא  ַהֹּקר  ִהְתַּפְּזרּו.  ַהֹחֶרף  ַעְנֵני 
יֹוְצִאים  ַהֹּכל  ֵעת  ָהָאִביב,  ֶׁשל עֹוַנת  ְלָיִמים  ְמקֹומֹו  ֶאת 

ִמָּבֵּתיֶהם ְּכֵדי ִלְׁשֹאף ֲאִויר ַצח ְוָנִקי.

ְואּוָלם, ְּברּוְסָיה ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים ִהְסַּתְּגרּו ֻּכָּלם ַּבָּבִּתים, 
ּוֶבָהָלה  ַּפַחד  ְּבחּוצֹות.  ִנְרֲאָתה  ֹלא  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ְוׁשּום 
ַהְיֵדֵמִקים,  ְּגדּוֵדי  אֹוָתם  ִמּׁשּום  ַּבְּלָבבֹות,  ִקְּננּו  ֲעצּוָמה 
ַעד  ָהֲעָיָרה.  ֶאל  ּוָבאּו  ִהְתָקְרבּו  ֲאֶׁשר  רּוִסִּיים,  ּפֹוְרִעים 
ְמֵהָרה ָנטּו ַהָּללּו ֶאת ָאֳהֵליֶהם ַּבַּיַער ַהָּסמּוְך, ְוִהִּטילּו ֶאת 

ַּפְחָּדם ְוֵאיָמָתם ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהֲעָירֹות ִמָּסִביב.

ְוִהִּציבּו  ֵהיֵטב,  אֹוָתם  ָנֲעלּו  ַּבָּבִּתים,  ִהְסַּתְּגרּו  ַהְּיהּוִדים 
ָרִהיִטים ְּכֵבִדים ְּכִמְתָרס ְלָהֵגן ַעל ַהְּדָלתֹות, ְלַבל ִיְפְרצּו 
ַיְלֵדיֶהם ָלֵצאת  אֹוָתן ַהּפֹוְרִעים. ַהְּיהּוִדים ַּגם ָאְסרּו ַעל 
ִמן ַהָּבִּתים, ֶׁשָּמא ִיְתְּפסּו אֹוָתם ַהּפֹוְרִעים, ְוָכְך, ָּכל ַיְלֵדי 

ָהֲעָיָרה ֹלא ָהְלכּו ַל"ֲחָדִרים" ְּכֵדי ִלְלֹמד ּתֹוָרה.

ַל"ג ָּבֹעֶמר ִהְתָקֵרב, ְוַצַער ַרב ִמֵּלא ֶאת ַהְּלָבבֹות. ְּבָכל ַל"ג 
ֶׁשִּמָּסִביב  ַהְיָערֹות  ֶאל  ְוַרּבֹוֵתיֶהם  ַהְיָלִדים  ָיְצאּו  ָּבֹעֶמר 
ְּביֹוָמא  ָוֶקֶׁשת  ֵחץ  ִלירֹות  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ְוִקְּימּו  ָלֲעָיָרה 
ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרְׁשִּב"י. ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, 
ַּכּמּוָבן, ִאיׁש ֹלא ָעַבר ֶאת ִמְפַּתן ֵּביתֹו, ְוַקל ָוֹחֶמר ֶׁשֹּלא 
ָחְׁשבּו ְּכָלל ַעל ְיִציָאה ֶאל ַהַּיַער. ְּבאֹוָתּה ֵעת ִׁשֵּמׁש ָמָרן 
ַלְמַלֵּמד(  )עֹוֵזר  ּדּוְכָנא  ְּכֵריׁש  זיע"א  ַהָּקדֹוׁש  הבעש"ט 
ִנים ֶׁשֹּקֶדם ִהְתַּגּלּותֹו. ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה  ַּבָּמקֹום. ָהיּו ֵאּלּו ַהּׁשָ
ִּכי ַהְיָלִדים ֹלא יֹוְצִאים ִּכְבָכל ָׁשָנה ֶאל ַהַּיַער ִלירֹות ֵחץ 
ֶמה  ַהֶּזה.  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּמְנָהג  ִיְתַּבֵּטל  ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  ָוֶקֶׁשת, 

ָעָׂשה?

הּוא ֵהֵחל ַלֲעֹבר ִמַּבִית ְלַבִית, ְוִדֵּבר ַעל ֵלב ַההֹוִרים ִלְמֹסר 
ְּבָיָדיו ֶאת ַהְיָלִדים ְּכֵדי ָלֵצאת ֶאל ַהַּיַער. מּוָבן ַהָּדָבר ִּכי 
ַההֹוִרים ִהְתַנְּגדּו ְּבָכל ֹּתֶקף, ֲאָבל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל-ֵׁשם-
טֹוב ֹלא ִהְרָּפה. הּוא ִהְפִציר ׁשּוב ְוׁשּוב ַּבהֹוִרים, ְוִהְרִעיף 

נ



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ַעל ִלָּבם ֶׁשל ַההֹוִרים ִּדְבֵרי ִחּזּוק, ִעּדּוד ֶוֱאמּוָנה ְּבבֹוֵרא 
עֹוָלם, ַעד ֶׁשַההֹוִרים ִהְסִּכימּו ִלֵּתן ְּבָיָדיו ֶאת ַהְיָלִדים.

ָהַאֲחָריּות  ִּכי  ַלהֹוִרים  ִהְבִטיַח  בעש"ט  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ִלְׁשלֹום ַהְיָלִדים ָעָליו, ְוָכְך ָיָצא ִעָּמֶהם ֶאל ַהַּיַער. ְּבִׁשיָרה 
ׁשֹוֲאִפים  ְּכֶׁשֵהן  ַּבַּיַער,  ַהְיָלִדים  ָצֲעדּו  ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ַעל 
ַּבֲהָנָאה ֶאת ָהֲאִויר ַהַּצח, ֹזאת ְלַאַחר ָיִמים ֲאֻרִּכים ֶׁשֹּלא 

ָראּו ְּכָלל ֶאת ְּפֵני ַהחּוצֹות.

ַהְיָלִדים ָירּו ַּכִּמְנָהג ֵחץ ָוֶקֶׁשת, ּוְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא – ֶׁשֶקט 
ָּכל  ֶׁשְּלֶפַתע  ֶאָּלא,  עֹוד,  ְוֹלא  ַּבחּוץ.  ָׂשְררּו  ְוַׁשְלָוה 
יֹום  ּוֵמאֹותֹו  ָהֲעָיָרה,  ִמְּמבֹואֹות  ָּכִליל  ֶנֶעְלמּו  ַהּפֹוְרִעים 
ְוֵאיָלְך ֹלא ִנְראּו עֹוד, ְוִליהּוֵדי ָהֲעָיָרה ָהְיָתה ָהְרָוָחה... ָּכל 
ֹזאת ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ִנְתַּבֵּטל אֹותֹו ִמְנָהג ָקדֹוׁש. )ישועות 

ישראל(

ְלַאַחר ִמֵּכן ַנֲעָׂשה ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ָאז ָיֹכל ְלִהְתּבֹוֵדד 
ֶּבָעִתיד.  ֶהָחׁשּוב  ְלַתְפִקידֹו  ּוְלִהְתּכֹוֵנן  ֹּכל,  ֵמֵעין  ַּבֵּלילֹות 
ִמן  ֶּפֶלא  ִאיׁש  ִויָנה  ְלַיד  ְקַטָּנה  ַּבֲעָיָרה  ָּגר  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ַהַּצִּדיִקים ַהִּנְסָּתִרים ּוְׁשמֹו ַרִּבי ָאָדם ַּבַעל ֵׁשם. ִּבְרׁשּותֹו 
ָהיּו ְּכָתִבים ְמֵלֵאי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֶׁשְּמָצָאם ִּבְמָעָרה, ְוֹקֶדם 
ְלַנַער  ַהְּכָתִבים  ֶאת  ְלָהִביא  ָעָליו  ִּכי  ִלְבנֹו  ִצָּוה  ְּפִטיָרתֹו 

ֶאָחד ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵמַאּקֹוּפ.

ְּבֵבית  ַהַּנַער  ַאֲחֵרי  ָעַקב  ָאָדם  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּבנֹו  ְלַאַחר 
ַהִּמְדָרׁש, ִהִּגיַע ַלַּמְּסָקָנא ִּכי ֵאָליו ִהְתַּכֵּון ָאִביו. ַהְּכָתִבים 
ִנְמְסרּו ְלַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ּוִמָּיד ֵהִפיקּו ָּפָניו ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, 
ַהְּמרֹוָמם.  ְלַתְפִקידֹו  ִיֲעדּוהּו  ֲאֶׁשר  ַּבְּכָתִבים  ְּבָלְמדֹו 
בביהמ"ד ְּבַאּקֹוּפ ִהְתּבֹוֵדד ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעָּלה ַּבִּנְגֶלה 
ֹקֶדם  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּמא  ֶׁשָּפַחד  ֵּכיָון  ֲאָבל  ַיַחד.  ַּגם  ּוַבִּנְסָּתר 
ב ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ְלַיד ְּברֹוִדי,  ְזַמּנֹו, ָעַזב ֶאת ַאּקֹוּפ ְוִהְתַיּׁשֵ

ָׁשם ִנְתַקֵּבל ִּכְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות.

ְּבֶפֶרק ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש
ַרִּבי  הגה"ק  ֶׁשל  ָאִביו  ֶאְפַרִים,  ַרִּבי  אֹותֹו  ִהִּכיר  ִּבְּברֹוִדי 
ֶאְפַרִים  ֶׁשַרִּבי  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה  זי"ע.  ִמִּקיטֹוב  ֵּגְרׁשֹון 
ִהְתַּדֵּין ְלָפָניו ְּבִדין ּתֹוָרה ְוָאז ִּגָּלה לֹו ָמָרן הבעש"ט ֶאת 
ֶאת  לֹו  ֵאֵרס  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ַּבּתֹוָרה.  ָהֲעֻמּקֹות  ְיִדיעֹוָתיו 

ִהְזִהירֹו  הבעש"ט  ַאְך  "ְּתָנִאים",  ֵּביֵניֶהם  ְוִנְכְּתבּו  ִּבּתֹו 
ְלַבל ְיַגֵּלהּו. ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְפַטר ַרִּבי ֶאְפַרִים, ּוְבנֹו 
ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ָמָצא ֵּבין ְּכָתָביו ְׁשַטר "ְּתָנִאים" ֶׁשִּנְכַּתב ִעם 
ּוַמה  ָהִאיׁש  ִמי  ָיַדע  ֹלא  ֲאָבל  ֱאִליֶעֶזר,  במו"ה  ִיְׂשָרֵאל 

ַּמֲעֵׂשהּו.

ַרִּבי  ִּגיסֹו  ְּבֵבית  ְּכַקְּבָצן  הבעש"ט  הֹוִפיַע  ְזַמן  ְלַאַחר 
ֵּגְרׁשֹון ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ְׁשַטר ַהְּתָנִאים. ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ִנְדַהם, 
ִמָּיד  ִהְסִּכיָמה  ַהַּכָּלה  ְלָהִׁשיב.  ֵאין  ַהַּנֲעֶׂשה  ֶאת  ַאְך 
ֶׁשֹּלא  ִמֶּמָּנה  ִּבֵּקׁש  הבעש"ט  ֲאָבל  לבעש"ט,  ְלִהָּנֵׂשא 
ֵּגְרׁשֹון  ַרִּבי  ַמֲעָׂשיו.  ֵהם  ּוַמה  הּוא  ַמה  ְלָאִחיָה  ְּתַגֶּלה 
ַיַעְזבּו  ֵניֶהם  ֶׁשּׁשְ ַּבְעָלּה, אֹו  ֶאת  ֶׁשַּתֲעֹזב  ֵמֲאחֹותֹו  ָּדַרׁש 
ִנָּיה, ְוַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ָקָנה  ֶאת ָהִעיר. ֲאחֹותֹו ָּבֲחָרה ַּבֶּדֶרְך ַהּׁשְ

ֲעבּוָרם סּוס ַוֲעָגָלה ְוֵהם ָעְזבּו ֶאת ָהִעיר.

ֶׁשֵּבין  ַהְּגדֹוִלים  ֶהָהִרים  ֵעֶבר  ֶאל  הבעש"ט  ָנַסע  ִמָּכאן 
ָלגּור,  זּוָגתֹו  ִנְׁשֲאָרה  ֶחֶדר, ּבֹו  ְוקֹוסֹוב. ָׁשם ָׂשַכר  ִקיטֹוב 
ֶהָהִרים,  ֵּבין  ְלִהְתּבֹוְדדּות  בּוַע  ַהּׁשָ ָּכל  ְלֶמֶׁשְך  ָיָצא  ְוהּוא 
ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  ִמָּכל  ְמֻרָחק  ָהָיה  ָׁשם  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ֵּבין 
ִטיט  ִמְּמִכיַרת  ִהְתַּפְרְנָסה  זּוָגתֹו  ָאַכל.  ֶׁשֹּלא  ְוִכְמַעט 
)אֹותֹו ֵהִכין הבעש"ט(, ְוהּוא ָיֹכל ְלִהְתּבֹוֵדד ֵּבין ֶהָהִרים 
ֶׁשָּקְרָבה  ַעד  ָׁשִנים,  ַבע  ִמּׁשֶ ְלַמְעָלה  ְּבֶמֶׁשְך  ּוְלִהְתַקֵּדׁש 
ב  ּוָבָאה ְׁשַעת ִהְתַּגּלּותֹו. ִּכְכלֹות אֹוָתן ֶׁשַבע ָׁשִנים ִהְתַיּׁשֵ
ָעַבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּכׁשֹוֵחט.  ִׁשֵּמׁש  ָׁשם  קֹוְׁשֶלִביץ,  ָּבִעיר 
ָלגּור ָּבִעיר ְטלּוְסט, ָׁשם ִהְמִׁשיְך ְּבִהְתַקְּדׁשּותֹו, ּוַבֲעבֹוַדת 

ה' ְּבִהְתַלֲהבּות.

ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה
ְּבַהִּגיעֹו ְלִגיל ְׁשֹלִׁשים ְוֵׁשׁש, ִּבְׁשַנת תצ"ד, ָיְצָאה ַּבת קֹול 
ַמִים; ִהִּגיָעה ֵעת ִהְתָּגלּוְתָך. ָהָיה ֶזה ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר,  ִמן ַהּׁשָ
ָאז ִנְתַקֵּים ּבֹו ַמֲאַמר ַהֹּזַהר הק' ַעל ַרְׁשִּב"י "ִעיר ְוַקִּדיׁש 
הבעש"ט  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָיָצא  ְמֵהָרה  ַעד  ָנִחית".  ְׁשַמָּיא  ִמן 

ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ַוֲאָלִפים ַרִּבים ָנֲהרּו ַאֲחָריו.

ֶמעִזיּבֹוז,  ָּבִעיר  הק'  הבעש"ט  ב  ִהְתַיּׁשֵ תק"ה  ִּבְׁשַנת 
ִחיׁש  ָטה  ֶׁשִהְתַּפּׁשְ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  ֶאת  ֵהִפיץ  ִמֶּמָּנה 
ּוְגדֹוֵלי  ְמֻקָּבִלים  ַצִּדיִקים,  עֹוָלם.  ְזרֹועֹות  ְוָחְבָקה  ַמֵהר 

נא



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ּתֹוָרה  ִּבְּקׁשּו  ְּבֶמעִזיּבֹוז  ֲאֶׁשר  ַהְּגאֹוִנים  ֵמֶהם  ּתֹוָרה, 
ִמִּפיו, ְוהּוא ִלְּמָדם ֶאת ַּדְרּכֹו ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִהְּכָתה ָׁשָרִׁשים 

ֲעֻמִּקים ְּבַחֵּיי ַהַּיֲהדּות ַעד ַהּיֹום.

ֶאת  ַאף  ְלָקֵרב  ָהָיה,  ַהֲחִסידּות  ֶׁשל  ֵמִחּדּוֶׁשיָה  ֶאָחד 
ָמקֹום  ָהָיה  ְלֵאּלּו  ְוַגם  ְוַהְּתִמיִמים,  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים 
ָחׁשּוב ַּבֲחֵצרֹו ֶׁשל הבעש"ט. הּוא ִצָּוה ַּגם ַעל ַּתְלִמיָדיו 
ָּבֶהם  ּוְלָהִפיַח  ַהָּללּו,  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ְלָקֵרב 
ָלנּוַע  ָרִגיל  ָהָיה  הבעש"ט  ה.  ִּדְקֻדּׁשָ ְוִחּיּות  ִׂשְמָחה 
ִנְׁשְּבֵרי  ֵּבין  מֹוְפִתים  ּוְלַהְרּבֹות  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבָעֵרי  ַּבֲעָירֹות 
ַהֵּלב. הּוא ָעַסק ְּבִבּטּול ְּגֵזרֹות, ּוְלָכל ָמקֹום ֶׁשִהִּגיַע ֵהִפיץ 

אֹור ְוִׂשְמָחה ּוְדֵבקּות ַּבה' ִיְתָּבַרְך.

הבעש"ט ַּגם ָּדַרׁש ִמָּכל ֶאָחד ִלְראֹות ֶאת ַהַּמֲעלֹות ֶׁשל 
ְוַגם  אֹוֵמר,  ָהָיה  ָּכְך  ְוַעל  ֶחְסרֹונֹוָתיו.  ֶאת  ְוֹלא  ַהּזּוַלת 
ֵאיזֹו  ַּבֲחֵברֹו  רֹוֶאה  ָאָדם  ִאם  ִּבְׁשמֹו:  ַּתְלִמיָדיו  ָאְמרּו 
ְוָעָליו  זֹו,  ַּבֲעֵבָרה  ֵחֶלק  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמְׁשַמע  ֶׁשִהיא,  ֲעֵבָרה 
הבעש"ט  ַעל  ְמֻסָּפר  ּוְכָבר  ַהָּדָבר.  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַעְצמֹו 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשָרָאה ַּפַעם ִחּלּול ַׁשָּבת ֵאֶצל ֵאיֶזה ְיהּוִדי, ְוָאַמר 
ִמְּדַרָּבָנן,  ְּבצּוְרָּבא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשַּפַעם  ֵּכיָון  ֵּכן,  ָרָאה  ִּכי 

ְוַכָּידּוַע ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא ִּבְבִחיַנת ַׁשָּבת.

ְּבַהאי ְקִטיָרא ִאְתַקַּטר
ְּבַחג ַהֶּפַסח תק"כ ָחָלה הבעש"ט הק' ֶאת ָחְליֹו ָהַאֲחרֹון. 
הּוא ָחָלה ְּבַמֲחַלת ֵקיָבה ֲאנּוָׁשה, ֵעֶקב ַהָּצרֹות ֶׁשִּנְגְרמּו 
ַהְפַרְנִקיְסִטים,  ַּכת  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהִהיא  ָּבֵעת 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ֶׁשִּנֲחתּו  ַהְמֻרּבֹות  ַהָּדם  ֲעִלילֹות  ְוֵעֶקב 

ָּבֵעת ַהִהיא.

ְּבַחג ַהֶּפַסח ָׁשָהה ִּבְמִחָּצתֹו ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ, 
ְוֵכיָון ֶׁשָרָאה ֶאת ַמָּצבֹו ֶׁשל ַרּבֹו ֹלא ָהַלְך ִלְטֹּבל ַּבִּמְקֶוה 
ֵּכיַצד  ָרָאה  ְלָמֳחָרת  ֶהָחג.  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  יו"ט  ְּבֶעֶרב 
"ץ  ַהּׁשַ ַּכת  ִמּׁשּום  ֶזה  ְוָכל  ָּגרּוַע,  ַנֲעָׂשה  ַרּבֹו  ֶׁשל  ַמָּצבֹו 
ִּבְתִפָּלה  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ִהְתַעֵּצם  ְּכֶנְגָּדּה.  ָלַחם  שהבעש"ט 
ִלּבֹו  ֶאל  ִנְתַעֵּצב  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְּבָידֹו.  ָעְלָתה  ֹלא  ֲאָבל 
ַמּדּוַע ֶאל ָהַלְך ַלִּמְקֶוה, ִּכי ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ִּבְהיֹותֹו ַּבִּמְקֶוה 
ְּבַוַּדאי  ָהָיה  הבעש"ט,  ְּבַמֲחַלת  ָלּה  ָיד  "ץ  ַהּׁשַ ַּכת  ִּכי 

מֹוִעיל ְלָהִביא ָמזֹור ָלַרִּבי.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָׁשַאל הבעש"ט ֶאת ַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ 
ִּבְׁשִליָלה,  ֵהִׁשיב  ְוַכֲאֶׁשר  ַּבִּמְקֶוה,  ֶאְתמֹול  ָהָיה  ַהִאם 
ַאַחר  ְוֵאין  ַמֲעֶׂשה  ַנֲעָׂשה  ְּכָבר  הבעש"ט:  לֹו  ָאַמר 
ָלעֹוָלם  ִמְתָקֵרב  הּוא  ִּכי  ָיַדע  הבעש"ט  ְּכלּום.  ַמֲעֶׂשה 
ָהֶעְליֹון, ְוָלֵכן ֹלא ִּגָּלה ֶאת ַהָּדָבר ֲאִפּלּו ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשָּיְדעּו 

ְלִהְתַעֵּצם ִּבְתִפָּלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ֲעבּורֹו.

ַּתְלִמיָדיו  ָּכל  הבעש"ט  ְלַיד  ִנְתַאְּספּו  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל 
ַז"ל, והבעש"ט  ָהֲאִר"י  ִּתּקּון  ֶאת  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַלֲעֹרְך  ְּכֵדי 
ִהְׁשִמיַע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַהֵּסֶדר ְוַעל ַמַּתן ּתֹוָרה. ְלָמֳחַרת 
ַּבֹּבֶקר ָקָרא ְלַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ּוְמֹקָרָביו, ְוָׁשם ִצָּוה ְלַתְלִמידֹו 
ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֵהם  נֹוָסף  ּוְלַתְלִמיד  ֶקעְסֶלער  ֵלְייּב  ַרִּבי 
ִּבְקבּוָרתֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְכַנס ִמְנָין ְלַחְדרֹו והבעש"ט ָאַמר: 

ֶאְתַעֵּכב עֹוד ְמַעט ִעם השי"ת.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָיָצא ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ַנְחָמן ֵמהֹוָרָדְנָקה ְלֵבית 
ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִלְרפּוָאתֹו  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ְלַהְזִעיק  ַהִּמְדָרׁש, 
ַרק  ַמְרִעיׁש עֹוָלמֹות.  ְלִחָּנם הּוא  ָאַמר:  ֲאָבל הבעש"ט 
ִאם ָהָיה ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ִּבְתִפָּלתֹו ְּבאֹותֹו ֶּפַתח ּבֹו ֲאִני ִנְכָנס 

ִּבְתִפָּלִתי ָהָיה ָיכֹול ִלְפֹעל ְרפּוָאה ֲעבּוִרי.

ִּבְצלֹוִחית  ְּדַבׁש  ִלֵּתן  ֵמַהַּגַּבאי  ִּבֵּקׁש  ַהְּסֻעָּדה  ְּבֵעת 
ָאַמר  ָאז  ַּבְּקַטָּנה.  ְּדַבׁש  ְוָׂשם  ָטָעה  ַהַּגַּבאי  ֲאָבל  ְּגדֹוָלה, 
הבעש"ט: ֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות. הבעש"ט ָמַסר ִסיָמן 
עֹוִנים  ַהּׁשְ ְׁשֵני  ַיַעְמדּו  ֵמָהעֹוָלם  ְּכֶׁשֶאָּפֵטר  ְלַתְלִמיָדיו: 
ֶנֱעַמד  ַּדּקֹות  ִמְסַּפר  ְלַאַחר  ְוָאְמָנם  ִמָּלֶלֶכת.  ְּבֵביִתי 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  אֹותֹו  ִסְּבבּו  ַּתְלִמיָדיו  ֲאָבל  ַהָּגדֹול,  עֹון  ַהּׁשָ
ָלֶהם:  ְוָאַמר  ִמָּכְך  ָיַדע  שהבעש"ט  ֶאָּלא  ֹזאת.  ִיְרֶאה 
ֵאיֶנִּני ּדֹוֵאג  ֲאָבל  ֶנֱעַצר,  ְּכָבר  ַהָּגדֹול  עֹון  יֹוֵדַע ֶׁשַהּׁשָ ֲאִני 
ְוֶאָּכֵנס  ֶזה  ִמֶּפַתח  ֶׁשֵאֵצא  ְּבֵברּור  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִּכי  ְלַעְצִמי, 

ֵּתֶכף ְּבֶפַתח ַאֵחר.

ְלָפָניו  ְלַנֵּגן  ֹקֶדם ִהְסַּתְּלקּותֹו, ִצָּוה הבעש"ט ְלַתְלִמיָדיו 
ַּתְלִמידֹו  ֶׁשִחֵּבר  ַרִּבים"  ַרֲחִמים  "ִהְתעֹוְררּות  ַהִּנּגּון  ֶאת 
ִמְּזלֹוְטׁשֹוב.  ַהַּמִּגיד  זי"ע  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  הרה"ק 
ַהִּנּגּון ָאַמר ָמָרן הבעש"ט: "ֲאִני  ְלַנֵּגן ֶאת  ַּכֲאֶׁשר ִסְּימּו 
ַמְבִטיַח ְלדֹורֹוֵתיֶכם, ָמַתי, ֵהיָכן ּוִמי ֶׁשָּיִׁשיר ִנּגּון ֶזה ֶׁשל 

נב



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ְּבִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֲהֵרי ְּבָכל 
ֵהיָכל ֶׁשֶאָּמֵצא ּבֹו )ִּכי ַּכָּידּוַע ֶיְׁשָנם ַמְלָאִכים ַהַּמֲעִביִרים 
ַוֲאעֹוֵרר  יָרה,  ַלּׁשִ ֶאְצָטֵרף  ִלְנָׁשמֹות(  ּוְבׂשֹורֹות  ְיִדיעֹות 

ִרים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה". ַרֲחִמים ַרִּבים ַעל ַהּׁשָ

ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהִהָּפְרדּות ֶׁשל ָמָרָנא הבעש"ט 
ְוהּוא  ִמָּטתֹו  ְסִביב  ֶנֶעְמדּו  ַּתְלִמיָדיו  ָהֵדין.  ֵמָעְלָמא 
ַעּמּוד  ַעל  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָלֶהם  ְוָאַמר  ַהִּמָּטה  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ
ְּבָכל  ְוָכְך  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ְלַגן  ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ִמַּגן  ֶׁשעֹוֶלה 
ְוִכֵּון  עֹוָלם-ָׁשָנה-ֶנֶפׁש,  ְּבסֹוד  הּוא  ֵאיְך  ְועֹוָלם  עֹוָלם 
ֵמַע.  ִיּׁשָ ְוקֹולֹו ֹלא  ָנעֹות  ְׂשָפָתיו  ַרק  ַלַחׁש  ְּבַכָּונֹות ְּבקֹול 
ְוָיַׁשב  ְוָׁשַכב  ֹנַעם',  'ִויִהי  לֹוַמר  ְלַתְלִמיָדיו  ִצָּוה  ִּכְכלֹותֹו, 
ַּכָּמה ְּפָעִמים, ָאז ָׁשְמעּו ֵּכיַצד ִׂשְפתֹוָתיו ְמַרֲחׁשֹות: ַאל 

ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה...

ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְּכמֹו  הבעש"ט  ִהְזַּדֲעַזע  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ִנְׁשָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל  ַוַּתַעל  ִנְרַּגע,  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֶעְׂשֵרה, 
הבעש"ט ֵלאֹור ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ֶעְליֹון, ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל 
ַּגם  ִּכי  ָראּו  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  תק"כ.  ְּבִסיָון  ו'  בּועֹות,  ַהּׁשָ ַחג 
ֵלְייּב ֶקעְסֶלער  ַרִּבי  עֹון ַהָּקָטן ָעַמד ִמֶּלֶכת. ַּתְלִמידֹו  ַהּׁשָ
ְיִציַאת  ֶאת  ָרָאה  ִּכי  ִסֵּפר  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִּבְׁשַעת  ֶׁשָעַמד 
ִנְכָרה  ִצּיּונֹו הק'  ְּתֵכֶלת".  ַמְרֵאה  ִנְׁשָמתֹו ְּכמֹו "ַׁשְלֶהֶבת 

ְּבֵבית ָהָעְלִמין ְּבֶמעִז'יּבֹוז.

ְיָלָדיו ְוַתְלִמיָדיו
הבעש"ט ִהִּניַח ַאֲחָריו ֵּבן ּוַבת. ְּבנֹו ָהָיה הרה"ק ַרִּבי ְצִבי 
ְּבַרָּבנּות.  ָנַהג  ֹלא  ָאִביו  ַצָּוַאת  ֶׁשְּלִפי  ִנְסָּתר  ַצִּדיק  זי"ע, 
ׁשֹוֵתק,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהְמֻכֶּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי  ָהיּו:  ]ָּבָניו 
ָהָיה  ֲחָתנֹו  ֵמאֹוִלינֹוב.  ֹּדב  ְוַרִּבי  ִמִּטיִטּיֹוב,  ַאֲהֹרן  ַרִּבי 
ָאֵדל,  ָמַרת  ָהַרָּבִנית  ִהיא  ִּבּתֹו  ְזֵאב אֹוְרּבּוְך[.  ֹמֶׁשה  ַרִּבי 
ַחִּיים  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאָּמם  ַאְׁשְּכַנִּזי,  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֵאֶׁשת 
ַרִּבי  ֶאְפַרִים",  ַמֲחֵנה  "ֶּדֶגל  ַּבַעל  ִמְּסָדִליָקאב  ֶאְפַרִים 
ֵפְייָגא, ֶׁשִהיא ִאּמֹו ֶׁשל  ָּברּוְך ִמֶּמעִזיּבֹוז, ַוֲאחֹוָתם ָמַרת 

הרה"ק ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב.

ְמַסְּפִרים,  ֲחִסיִדים  ַהַּתְלִמיִדים.  ֵאּלּו   - ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם 
ֶׁשִּנְׁשַמת הבעש"ט ָהְיָתה ֹּכה ְּגבֹוָהה, ְוֹלא ָרְצָתה ָלֶרֶדת 

ים  ּׁשִ ֶׁשּׁשִ ָלּה  ֶׁשִהְבִטיחּו  ַעד  ָפל.  ַהּׁשָ ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ְּכָלל 
ֻמָּקף  ָהָיה  הבעש"ט  ְוָאֵכן  ָלּה.  ָסִביב  ִיְהיּו  ִּגּבֹוִרים 
ֵמֶהם  ּבֹו,  ֶׁשָּדְבקּו  עֹוָלם  ּוְגדֹוֵלי  ֶאֶרץ  ְּגאֹוֵני  ְּבַתְלִמיִדים 
ַרִּבים ֶׁשֵהִפיצּו ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ֶׁשּלֹו ְּבָכל ְּתפּוצֹות 

ִיְׂשָרֵאל.

ַּגם  ָּגְדָלה  ֵאָליו,  ַהִהְתָקְרבּות  ְלַצד  ֹזאת,  ִעם  ַיַחד  ָאְמָנם 
ָסַבל  ֵּכיָון ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה  ַהָּגדֹול,  ַלּמֹוֶרה  ַהִהְתַנְּגדּות 
ְוַאְנֵׁשי ֶׁשֶקר ֶׁשָעׂשּו ַׁשּמֹות  ִיְׂשָרֵאל ַרּבֹות ִמּתֹוִעים  ַעם 
ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֶׁשַּבְּתִחָּלה ִהְתַנְּגדּו ְלַדְרּכֹו 
ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל הבעש"ט ָהָיה ַהַּמִּגיד ַהָּגדֹול ִמֶּמעְזִריְטׁש 
ְִמַמֵּלא ְמקֹומֹו  זי"ע. ֲאָבל ְלָיִמים ָהַפְך ִלְבִחיר ַּתְלִמיָדיו, 

ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

ָלאֹור  ַהַּמִּגיד  ִהְתָקֵרב  ֵּכיַצד  ְמצּויֹות,  ַרּבֹות  ֻנְסָחאֹות 
ַהָּגדֹול ֶׁשָּבַקע ִמֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל הבעש"ט. ֲאָבל ְקָצָרה 
ַהְיִריָעה ֵמָהִכיל ֶאת ֻּכָּלם, ָנִביא ֵאפֹוא ֶאת ַהֻּנְסָחא אֹוָתּה 
ָכר  ִסֵּפר ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא הרה"ק ַרִּבי ִיּׂשָ

ֶּבער ֵמַראדֹוִׁשיץ זי"ע:

ֲאָבל  ִּבְׁשַנת תקצ"ד,  ְּכָבר  ִנְתַּגָּלה  ָאְמָנם הבעש"ט הק' 
תקי"ב,  ִּבְׁשַנת  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּכָבר  ָהָיה  ֶזה 
ֵעת  ְּבאֹוָתּה  הבעש"ט.  ִהְסַּתְּלקּות  ֹקֶדם  ָׁשִנים  ְׁשמֹוֶנה 
ָחָלה ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ְּבַרְגָליו, ְוָׁשַאל ַרּבֹות ְּברֹוְפִאים, ֲאָבל 
ֵהם ָאְמרּו לֹו ֶׁשֵאין לֹו ָּכל ְּתרּוָפה ֶׁשִהיא ַהְיכֹוָלה ַלֲעֹזר 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ַרְגָליו.  ַעל  ִנּתּוַח  ַלֲעֹבר  ָעָליו  ִאם  ִּכי  לֹו, 
ֻחְלָׁשתֹו,  ֵמֲחַמת  ִנּתּוַח  ַלֲעֹבר  ְלַנְפׁשֹו  ָיָרא  ִמֶּמעְזִריְטׁש 
ְּכָלל, ֶאָּלא  ֵּביִתּיֹות ֶׁשֹּלא הֹוִעילּו  ָנַטל ַרק ְּתרּופֹות  ְוָלֵכן 

ַאְּדַרָּבה, ִהְגִּבירּו יֹוֵתר ֶאת ַמֲחָלתֹו.

ַּבאר  ִמְּקִהַּלת  זי"ע  ֶמְנְּדל  ַרִּבי  הרה"ק  ִהִּגיַע  ַּפַעם 
ְמקֹום  ְלטּוְרְטִׁשין,  הבעש"ט(  ָמָרָנא  ֶׁשל  )ִמַּתְלִמיָדיו 
ְמגּוָריו ֶׁשל ַהַּמִּגיד, ְוִהְתַאְכֵסן ְּבָסמּוְך ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד 
ֶאת  ָׁשַמע  הּוא  ַּדְרַּדִּקי.  ְמַלֵּמד  ָאז  ֶׁשָהָיה  ִמֶּמעְזִריְטׁש, 
ַּתְלִמיָדיו,  ֶאת  ְמַלֵּמד  הּוא  ֵּכיַצד  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד 
ֵחן  ָמְצאּו  ְלַתְלִמיָדיו  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ְוָאְמָנם 

ְּביֹוֵתר ְּבֵעיֵני ַרִּבי ֶמְנְּדל ְוהּוא ִנְכַנס ְלַבְּקרֹו.

ַרְגָליו  ְׁשֵּתי  ַעל  חֹוֶלה  ֶׁשַהַּמִּגיד  ֶמְנְּדל  ַרִּבי  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר 

נג



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

ֵיׁש  ָחְליֹו.  ֶאת  ְוִלְכֹאב  ְלִהְתַעּנֹות  לֹו  ָלָּמה  ִּכי  לֹו,  ָאַמר 
ְוהּוא  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ְיהּוִדי  ָּבעֹוָלם 
ֲאָבל  ֶׁשְּיַרְּפֵאהּו.  ְּכֵדי  ֵאָליו  ִלְנֹסַע  לֹו  ּוְכַדאי  ָּגדֹול,  ַצִּדיק 
ָּבָאָדם".  ִמְּבֹטַח  ַּבה'  ַלֲחסֹות  "טֹוב  ֱהִׁשיבֹו:  ַהַּמִּגיד 
ְּפָעִמים  ָרָאהּו  ָאֵכן  ִּכי  ָאַמר  ִמָּכְך  הבעש"ט  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ
ִמְסָּפר, ְוהּוא רֹוֶצה ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו ִּכי הּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאָליו 

ְמֹאד.

ִאְׁשּתֹו, ֶׁשָרֲאָתה ָּכל ֹזאת, ָזֲעָקה ָמרֹות: "ַעד ָמַתי ְּתַסֵּכן 
ֶאת ַנְפְׁשָך ְוֹלא ַּתֲעֶׂשה ְמאּוָמה? ֲהֵרי ַאָּתה חֹוֶלה ְוַאָּתה 
הבעש"ט  ֶאל  ַמֵהר  ַסע  ַאָּתה.  חֹוֶלה  ַּכָּמה  ַעד  יֹוֵדַע 
ּוְבַוַּדאי  ָהָאֶרץ,  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ִיְמָצא ְּתרּוָפה ְלַנְפְׁשָך. ַעד ָמַתי ַּתְקֶׁשה ִלְּבָך ִמְּבִלי ְלִהָּכַנע 
ּוְלַבְּקרֹו ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת"? ָׁשַמע ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ְּבקֹול 

ָהַרָּבִנית, ְוִהְתּכֹוֵנן ִלְנֹסַע ְלֶמעִז'יּבֹוז.

ֲאָבל  ְלֶמעִז'יּבֹוז,  ִלְנֹסַע  ֵּביתֹו  ֶאת  ָיָצא  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֹזאת  ָּכל  ַרּבֹות,  ַּתָּקלֹות  לֹו  ֵאְרעּו  ַּבֶּדֶרְך 
ָמָרָנא  ֶאל  ַלֲהִביאֹו  ּוְכֵדי  ַהֶּדֶרְך,  ֶאת  ָעָליו  ְלַהְקׁשֹות  ְּכֵדי 
ַּתָּקלֹות  ָעָליו  ָעְברּו  ָּכְך  ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ִמּתֹוְך  הבעש"ט 
ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ַעד ֵאין ְספֹור, ַעד ֶׁשהּוא ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע 
ְלַסֵּפר  ֵהֵחל  ְּבִהָּכְנסֹו  ַּבֹּבֶקר.  י  ִׁשּׁשִ ְּביֹום  הבעש"ט  ֶאל 
הבעש"ט  ֲאָבל  ַּבֶּדֶרְך,  לֹו  ָּקָרה  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  לבעש"ט 
ָּכל  ְוֶאת  ַהַּתָּקלֹות,  ָּכל  ֶאת  ְּבָאְזָניו  ּוָמָנה  ִמָּיד  ִהְפִסיקֹו 

ַהְּמקֹומֹות ָּבֶהם ִהְתַעֵּכב ְּבַדְרּכֹו.

ָאַמר  ֶׁשְּיַרְּפֵאהּו,  מהבעש"ט  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ְּכֶׁשִּבֵּקׁש 
לֹו הבעש"ט: ֵאין ַהּסּוִסים ֶׁשִּלי אֹוְכִלים ַמּצֹות... ]ַּכָּוָנתֹו 
ְמֻיָחִסים  ֲאָנִׁשים  ָּבִאים  ֹלא  ְלָכאן  ִּכי  לֹו,  לֹוַמר  ָהְיָתה 
ַהֲחֵפִצים ַרק ְלֵהיִטיב ִעם ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ַעְצָמם...[ ִמָּיד 
ְוָיַׁשב  ַהַּבִית  ִמן  ָיָצא  ַהָּללּו,  ֵמַהְּדָבִרים  ַהַּמִּגיד  ֶנְחַלׁש 
ָמָרָנא  ָיָצא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְלָהִׁשיב ֶאת רּוחֹו.  ְּכֵדי  ַהַּסף  ַעל 

הבעש"ט ֵאָליו ּוִפֵּיס אֹותֹו.

אֹו  ִּבְתִפּלֹות  ֲאַרְּפֶאָך,  ְּבָמה  הבעש"ט:  ְׁשָאלֹו  ָאז 
ִּבְסֻגּלֹות? ָעָנה לֹו ָהַרִּבי ר' ֶּבער: "ְלִהְתַּפֵּלל ַּגם ֲאִני ָיכֹול, 
ְלִהָּוַׁשע  ִּבְרצֹוִני  ָלֵכן  ִּביֹכְלִּתי,  ֵאין  ְסֻגָּלה  ַלֲעׂשֹות  ֲאָבל 
ִּבְסֻגּלֹות". הבעש"ט ָנַתן לֹו ֶאת ְרפּוָאתֹו ַעל ְיֵדי ְּתִחּנֹות 
ְלַאַחר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  מֹוֵפת.  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם  ַלה',  ּוַבָּקׁשֹות 

ָמַסר  ַהַחִּיים  ֵמֵעץ  ִקְמָעא  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ָטַעם  ֶׁשְּכָבר 
ֶנֶפׁש.  ִּפְדיֹון  ְּבֵצרּוף  "ְקִויְטל"  ַהָּקדֹוׁש  הבעש"ט  ְלַרּבֹו 
ָּכְך ָהַפְך ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ִלְבִחיר ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל הבעש"ט 

ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק.

ַהִּניצֹוץ שהבעש"ט ִהְבִעיר ּבֹו ִנְתַלֵּקַח ְוָהַפְך ְלַׁשְלֶהֶבת 
ֲעצּוָמה, ְוָאז ָמַסר לֹו הבעש"ט ֶאת ָּכל ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה, 
"ּוִמָּכְך  ַהּדֹור  ַמְנִהיג  ִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ָזָכה  ּוִמָּכְך 
תֹו ְּבַתְלִמיָדיו ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל  ִמְתנֹוֵצץ אֹור ְקֻדּׁשָ
ִּבְמֵהָרה  ַהּגֹוֵאל  ִּביַאת  ַעד  ַחִּיים  ָאנּו  ִמִּפיֶהם  ְודֹור,  ּדֹור 

ְּבָיֵמינּו" )כלשון ה"תפארת שלמה"(.

ַּתָּקַנת הבעש"ט; הֹודּו ַלה' ְּבֶעֶרב ש"ק
ּוְלדֹורֹות.  ְלדֹורֹו  הבעש"ט  ִּתֵּקן  ִוידּוָעה  ְּגדֹוָלה  ַּתָּקָנה 
ִמְזמֹור  ֶאת  ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֹקֶדם  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל  לֹוַמר 
ק"ז ֶׁשִּבְתִהִּלים; הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ְוגֹו', ֹיאְמרּו ְּגאּוֵלי ה' 
ְּבָכל ְמקֹומֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲחַלת  ִנְׁשֲאָרה  זֹו  ְוגֹו'. ַּתָּקָנה 

מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ַהָּגדֹול  ַנחּום  ַרִּבי  הרה"ק  ַּתְלִמידֹו  ִּבְׁשמֹו  ֵהִביא  ְוָכְך 
ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל זי"ע, ְּבִסְפרֹו "ְמאֹור ֵעיַנִים" ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, 
ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ַהָּדָבר  ְמֻכָּון  ֶזה  ֶׁשְּבִמְזמֹור  ֵּכיָון 
בּוַע  ֶׁשל ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ
ֶאת  אֹוְמִרים  בעש"ק  ְוָלֵכן  מהשי"ת,  ְרחֹוִקים  ָהיּו 
ַהִּמְזמֹור ַהֶּזה, ֶׁשֵּכן ָאז ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ֶאת ָּכל ַהִּניצֹוצֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים ְלָׁשְרָׁשם.

ְּבָכל  זי"ע:  ִמִּליֶזעְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  הרה"ק  ַּפַעם  ָאַמר 
ֶעֶרב ַׁשָּבת ִּבְׁשַעת ִמְנָחה ֶנֶאְספּו ֵאֶצל הבעש"ט ֲאָלִפים 
ֶזה  ְלָׁשְרָׁשם.  ְוֶהֱעָלה  ִּתֵּקן  ֻּכָּלם  ְוֶאת  ְנָׁשמֹות,  ּוְרָבבֹות 
ֶׁשאֹוְמִרים ְּבִמְזמֹור ק"ז ֶׁשִּבְתִהִּלים: ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף. ְוָלֵכן ִיֵּסד לֹוַמר ֶאת ַהִּמְזמֹור ַהֶּזה 
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ְיכֹוִלים  ָאז  ִמְנָחה,  ִּבְׁשַעת  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב 

ְלִהַּתֵּקן ּוְלַהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחָתם.

ָלֹרב  ְנָׁשָמה  ֲעִלּיֹות  ִּכי הבעש"ט הק' ָעָׂשה  ַהָּדָבר  ָידּוַע 
ְיׁשּועֹות  ָּפַעל  ָׁשם  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשל  ְלֵהיָכלֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד 
ְּבִמְכָּתבֹו  ַּגם  ְּבָצרֹוֵתיֶהם.  ַהְּדוּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלַמַען 

נד



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

הּוא  זי"ע,  ִמִּקיטֹוב  ֵּגְרׁשֹון  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְלִגיסֹו  ַהָּידּוַע 
ָנה  ַהּׁשָ ְּבֹראׁש  ְנָׁשָמה.  ֲעִלַּית  ָעָׂשה  ַּפֲעַמִים  ִּכי  לֹו  ּכֹוֵתב 
ָנה תק"י. ְוַכָּידּוַע, הרה"ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי  תק"ז ּוְבֹראׁש ַהּׁשָ

ִמִּניְׁשִכיז זי"ע הֹוָרה ַלֲחִסיָדיו ִלְלֹמד ִמְכָּתב ֶזה ָּכל יֹום.

ְוָׁשם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה...
ָהָרצֹון  ָהָיה  ַהק'  הבעש"ט  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ְמֻיֶחֶדת  ָּפָרָׁשה 
ַהֹּקֶדׁש.  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ֲעָפָרּה  ֶאת  ּוְלחֹוֵנן  ַלֲעלֹות  ְוַהְּתכּוָנה 
ַּבַעל  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  הק'  הבעש"ט  ְמֹאד  ָחַפץ  ַּכָּידּוַע 
לֹו,  ִהִּניחּו  ֹלא  ַמָּיא  ִמּׁשְ ַאְך  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים"  ָה"אֹור 
ִאיְנְסַטְנּבּול  ַעד  ַרק  ִהִּגיַע  הּוא  ַרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ּוְלַאַחר 
ֶׁשְּבטּוְרִקָּיה, ָׁשם ָעָׂשה ֶאת ַחג ַהֶּפַסח, ְוהּוא ֶנֱאַלץ ָלׁשּוב 

ַעל ִעְּקבֹוָתיו.

הבעש"ט ָרָצה ְמֹאד ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ, ּוְבִמְכָּתבֹו ְלִגיסֹו ַרִּבי 
ם יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ֲאִני ְמָיֵאׁש  ֵּגְרׁשֹון ִמִּקיטֹוב הּוא ּכֹוֵתב: "ַהּׁשֵ
ֶאת ַעְצִמי ִמְּנִסיָעה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל". ֲאָבל ָּכָאמּור, הּוא ֹלא 
ִהִּגיַע ָלָאֶרץ, ְוַאף ֹלא ִנְפַּגׁש ִעם ַּבַעל ָהאֹור ַהַחִּיים הק'. 
בש"ק ְלֵסֶדר ָּבָלק, י"ד ְּבַתּמּוז תק"ג, ְּכֶׁשָּיַׁשב הבעש"ט 
ִמן  לֹו  נֹוַדע  ְׁשִליִׁשית,  ְסֻעָּדה  ִּבְׁשַעת  ַהָּטהֹור  ְּבֻׁשְלָחנֹו 
ְּבַתּמּוז(.  ְלט"ו  )אֹור  ִנְפַטר  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ֶׁשָּמָרן  ְׁשַמָּיא 

ִהְפִסיק הבעש"ט ֵמֲאִכיָלתֹו ְוָאַמר: ָּכָבה ַהֵּנר ַהַּמֲעָרִבי.

ַּכֲאֶׁשר ָׁשָהה ָמָרן הבעש"ט ַהָּקדֹוׁש זיע"א ְּבִעיר ַהָּנָמל 
ַּדְעֵּתיּה.  ְּבִדיָחא  ֲהָוה  ֹלא  ַהֶּפַסח,  ִּביֵמי  קֹוְנְסַטְנִטינֹופֹול 
ִנְּטלּו  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ֶׁשָרָצה  ְּבֵעת  ֶזה  ָהָיה 
ִמֶּמּנּו ָּכל ַהֹּמִחין, ְוֹלא ִאְסַּתְיָעא ִמיְּלָתא ְוֹלא ָיֹכל ְלַהִּגיַע 

ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש.

ְּבאֹוָתן ָיִמים ַּגם ֹלא ָהָיה לֹו ַמה ֶּלֱאֹכל ּוַמה ִלְׁשּתֹות, ְוֹלא 
ָהיּו ְּכָלל ָצְרֵכי ַהֶּפַסח. ְוִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר, ִּכי ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים 
לֹו  ְוִסֵּפק  ַהָּקדֹוׁש  הבעש"ט  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ֶאת  ִהְרִחיב 

ְּבַהְרָחָבה ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהֶּפַסח.

אֹותֹו ְיהּוִדי ָהָיה ֲחׂשּוְך ָּבִנים, ְוֵכיָון שהבעש"ט ַהָּקדֹוׁש 
ָּכל ָּכְך ֶנֱהָנה ִמֶּמּנּו, ָעַמד הבעש"ט ְוִנְׁשַּבע ִּכי ִאְׁשּתֹו ֵּתֵלד 
לֹו ֵּבן ָזָכר. ְואּוָלם, ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְׁשַמע הבעש"ט קֹול ָּכרֹוָזא 
ָלעֹוָלם  ֶחְלקֹו  ָּכל  ֶאת  ִאֵּבד  ִּכי הּוא  ִּדְרִקיָעא  ַּבְּמִתיְבָּתא 

ַהָּבא. ִמֵּכיָון ֶׁשִּבְׁשבּוָעתֹו זֹו הּוא ִהְטִריַח ֶאת קֹונֹו ְלַׁשּנֹות 
ְוֵאינֹו  הּוא  ָעָקר  ִמִּטְבעֹו  ֶזה  ִאיׁש  ֶׁשֵּכן  ְּבֵראִׁשית,  ִסְדֵרי 

ָיכֹול ְלהֹוִליד ָּבִנים.

ם,  אֹו ָאז ָׂשַמח הבעש"ט ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ְוָאַמר: ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ְּפִנּיֹות, ֲעבֹוָדה  ֵמַעָּתה אּוַכל ַלֲעֹבד ֶאת השי"ת ְלֹלא ָּכל 
ֶּבֱאֶמת, ֶׁשֲהֵרי ֲאִפּלּו עֹוָלם ַהָּבא ְּכָבר ֵאין ִלי. ְוָלִאיׁש ָּפָנה 
ְוָאַמר: "ֹלא ָיַדְעִּתי ִּכי ִנְׁשַּתּנּו ֶאְצְלָך ִסְדֵרי ְּבֵראִׁשית ְוֵאיְנָך 
ָיכֹול ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם. ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת, ַאל ִיֹּפל רּוֲחָך, 

ם". ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵּכן ָיקּום! ִאם ִיְרֶצה ַהּׁשֵ

ְוָאז, ֵּתֶכף ּוִמָּיד ָׁשַמע הבעש"ט ַהָּקדֹוׁש קֹול ָּכרֹוָזא ָחָדׁש 
ְזֻכּיֹוָתיו. ְוַאף  ִּבְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיָעא, ִּכי ֶהֱחִזירּו לֹו ֶאת ָּכל 
ְוִלְבֹחן  ִלְראֹות  ִנָּסיֹון,  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  ִּכי  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  לֹו  ִּגּלּו 
אֹותֹו, ַהִאם יּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְוַלֲעֹבד ֶאת השי"ת ַּגם ֶׁשֹּלא 
ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ְוַכֲאֶׁשר ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון, ֶהֱחִזירּו לֹו ֶאת 

ְזֻכּיֹוָתיו. )שבחי הבעש"ט(

ְּבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִיְתַהָּלל
ְּתפּוצֹות  ְּבָכל  ּתֹוָרתֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִפיצּו  ַהק'  ַּתְלִמיָדיו 
ְּגֻדָּלתֹו  ַעל  נֹוָרִאים  ֵעדּות  ִּדְבֵרי  ַּבֲהִביָאם  ִיְׂשָרֵאל, 

תֹו ֶׁשל הבעש"ט: ּוְקֻדּׁשָ

"ֲאִחָּיה  הבעש"ט:  ַעל  ֵמִעיד  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ּתֹוְלדֹות  ַּבַעל 
ִמְצַרִים.  ִמּיֹוְצֵאי  ְוָהָיה  ַרֵּבנּו,  ִמֹּמֶׁשה  ִקֵּבל  ילֹוִני,  ַהּׁשִ
ֶׁשל  ַרּבֹו  ְוָהָיה  ע"ה,  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשל  ִּדינֹו  ִמֵּבית  ואח"כ 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְוַרּבֹו ֶׁשל מֹוִרי זלה"ה..." ְלַלְּמֵדנּו, ִּכי ֲאִחָּיה 

ילֹוִני ָהָיה ַרּבֹו ֶׁשל הבעש"ט. ַהּׁשִ

"ָיַדע  הבעש"ט:  ַעל  ְמַסֵּפר  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּמִּגיד 
ִּבְכֵדי  ָהעֹוָלם  ַעל  ְמַמִּנים  ְמֻמִּנים  ֵאיֶזה  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ְּבָכל 
ָלַדַעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעָּמֶהם ְוַעל ָיָדם". ְועֹוד ָאַמר ָעָליו: 

"הּוא ָיַדע ִׂשיחֹות עֹופֹות ְוִׁשיחֹות ְּדָקִלים".

ֵמִעיד  ִמְּסֶטעִפין-אֹוְסְטָרָאה  ְׁשמּוֵאל  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  הרה"ק 
ַעל הבעש"ט: "ֲאֶׁשר ִּדְבֵרי ָהֱאֹלִהי ַהָּקדֹוׁש הבעש"ט ָּכל 
ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש, ַוֲאִפּלּו ִׂשיחֹות ֻחִּלין ֶׁשּלֹו ָהיּו ֻסָּלם ֻמָּצב 

ַמְיָמה, ּוִמָּליו ְלַצד ִעָּלָאה ְיַמֵּלל". ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהּׁשָ

נה



- יומא דהילולא -

ָמָרָנא ְוַרָּבָנא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 

הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
בּועֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ַחג ַהּׁשָ

"ֵמִאיר  ַּבַעל  אֹוְסְטָרָאה,  ַאַּב"ד  ַמְרָּגִלּיֹות,  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ה  ְנִתיִבים" אֹוֵמר: "ָיַדְעִּתי ֶנֱאָמָנה ֶׁשָהיּו ַהְנָהגֹוָתיו ִּבְקֻדּׁשָ
ּוְבָטֳהָרה ְּבֹרב ֲחִסידּות ּוְפִריׁשּות, ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, 

ְּדִמַּטְמִרין ַּגְלָיין ֵליּה, ְּכבֹוד ה' ַהְסֵּתר ָּדָבר".

ָּכל  ָאְמרּו:  זי"ע  ִמֶּבעְלז  ֹּדב  שָכר  ִיּׂשָ ַרִּבי  הרה"ק  ְּבֵׁשם 
ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם, ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ִאם ַּפַעם ִיְתעֹוֵרר 
ִלְפֵני  ֲאִמִּתית  ֲאָנָחה  ְוֵיָאַנח  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשל  ִהְרהּור  ּבֹו 
ֶׁשל  ֹּכחֹו  ּוִמֹּכַח  ִמֹּכחֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ְּדִלָּבא,  ֵמעּוְמָקא  הקב"ה 
ִלְפֵני  ֵאׁש  ְּכַעּמּוד  הֹוֵלְך  ַהֵּמִאיר  ֶׁשאֹורֹו  ַהק'  הבעש"ט 

ַהַּמֲחֶנה ַעד אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר.

ְוַעל ֶעֶצם ְׁשמֹו "ַּבַעל ֵׁשם טֹוב" ָאַמר ַּפַעם הרה"ק ַרִּבי 
לֹו  ָקְראּו  ָלֵכן  ִּכי  אֹוְמִרים,  ַרִּבים  זי"ע:  ֵמרּוִז'ין  ִיְׂשָרֵאל 
ֲאָבל  ַהְּקדֹוִׁשים.  מֹות  ַּבּׁשֵ ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ֵּכיָון  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל 
ֹלא ֵּכן הּוא. ַרק, ַצִּדיק מֹוֵׁשל ְּבִיְרַאת ה', ְוַכָּידּוַע הקב"ה 
ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוַהַּצִּדיק ְמַבְּטָלּה. ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא "ַּבַעל ֵׁשם", 
ֵּכיָון ֶׁשִּבֵּטל ַּכָּמה ְּגֵזרֹות ֶׁשִּנְגְזרּו ֵמֵאת השי"ת ִּכְבָיכֹול ַעל 

ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ַּבַעל ַעל ה'.

ֵמִאְמרֹוָתיו:
"ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם..." )בראשית יג, יד(

ָהָאָדם ִנְמָׁשְך ַאַחר ַמְחְׁשבֹוָתיו, ִּבְמקֹום ַהַּמֲחָׁשבֹות ָׁשם 
ָהָאָדם. ָיכֹול ָאָדם ַלֲעֹמד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלִהְתַּפֵּלל, ֲאָבל 
ַמְחְׁשבֹוָתיו ַמְפִליִגים ַעד ְלַקְצֵוי ֶאֶרץ, ְוִכי ָאז הּוא ָמצּוי 

ֵהיָכן ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו.
רּוָחִנית,  ִּבְרִאָּיה  ֶׁשִּתְרֶאה  ּוְרֵאה,  ַהָּכתּוב:  ֶׁשאֹוֵמר  ֶזהּו 
ֶׁשֹּלא  ָׁשם".  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ִמן  ַאָּתה,  ַּגם  ְוִתְהֶיה 
ֶאת  ְוַתִּסיַח  ֲאֵחִרים,  ִלְמקֹומֹות  ְּבַמְחְׁשבֹוֶתיָך  ַּתְפִליג 
ֵהיָכן ֶׁשַאָּתה  ֵאר  ְוַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ֶׁשִּתּׁשָ ַּדְעְּתָך ֵמַהּתֹוָרה 

ְּבַעְצְמָך ָמצּוי, ְוָאז ִּתְהֶיה ָּדבּוק ְּבבֹוַרֲאָך.

"ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו..." )בראשית כב, ג(
ֶאת  ְנעּוָריו,  ְׁשנֹות  ֶאת  ִעּמֹו  ָלַקח  ע"ה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ָהַלְך  ְוָכְך  ַהְּנעּוִרים,  ְׁשנֹות  ֶׁשל  ְוָהֹאֶמץ  ַהִהְתַלֲהבּות 

ְּבִׂשְמָחה ֶאל ָהֲעֵקָדה.
לב,  )בראשית  ִעּמֹו..."  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעֹקב  "ַוִּיָּוֵתר 

כה( "ָׁשַכח ַּפִּכים ְקַטִּנים ְוָחַזר ֲעֵליֶהם" )רש"י(.
ָהֲעָדִרים  ָּכל  ַעל  ָחס  ֹלא  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָקֶׁשה.  ְוַהָּדָבר 
ַלח ְלֵעָׂשו ְּכדֹורֹון, ְוַדְוָקא ַעל ַּפִּכים ְקַטִּנים הּוא ָחס  ֶׁשּׁשָ
ּוִמְסַּתֵּכן ְּבַנְפׁשֹו ְּכֵדי ְלַקְחָּתם? ְועֹוד, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּכֶׁשָחַזר 

ַאֲחֵרי ַּפִּכים ְקַטִּנים ֶנֱאַבק ִעּמֹו ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו?
ֶאָּלא, יע"א ִהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְלַסָּכָנה ַלְחֹזר ַאֲחֵרי "ַּפִּכים 
ְלמּוָטב...  ְלַהְחִזירֹו  ָקָטן  ְיהּוִדי  ִניצֹוץ  ַאֲחֵרי  ְקַטִּנים", 
ְוָלֵכן ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה זֹו, ִּבְׁשַעת ַהִּתּקּון, ָּבא ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, 
ָּבא ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלִהָּלֵחם ְּכֶנְגּדֹו. ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעֹקב ִמְתַּכֵּון 

ֶּבֱאֶמת, הקב"ה ָּבא ְלַסְּיעֹו ּוְלַהִּצילֹו.

ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר... )שמות יט, יז(
"ְמַלֵּמד ֶׁשָּכָפה הקב"ה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית" )שבת פח(. 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲאִפּלּו  ִלְבֵני  ְּכִגיִגית? לֹוַמר  ְוָלָּמה ָּכָפה ה' ַהר 
ִּבְזַמן ֶׁשְּלָאָדם ֵאין ֵחֶׁשק ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָעָליו ִלְכּפֹות ֶאת 
אי ְּכָלל ִלָּפֵטר  ַעְצמֹו ְוִלְלֹמד ְּבַעל ָּכְרחֹו, ִּכי ֵאין ָאָדם ַרּׁשַ

ֵמַהּתֹוָרה.
ְוֶזהּו ַּגם ֶרֶמז ָלָאָדם, ֶׁשַּגם ְּכֶׁשהּוא ָמצּוי ִּביֵמי ַהַּקְטנּות, 
ִיְלֹמד, ְוַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ֵיׁש לֹו ָׂשָכר  ְלֹלא ֹמִחין, ַּגם ָאז 

ֵמֵאת ה'.

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך..." )שמות כ, ב(
ַּבְּגָמָרא )שבת קה( ֲאָנא ַנְפִׁשי ָּכְתִבית ְיָהִבית. פי', ַרַּמ"ח 
ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ַרַּמ"ח  ְּכֶנֶגד  ֵהם  ִּגיִדים  ְוַׁשָּס"ה  ֵאיָבִרים 
ְלגּוף  ִחּיּות  נֹוֶתֶנת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ל"ת.  ִמְצוֹות  ְוַׁשָּס"ה 
ָהָאָדם, ִּכי ְּבָכל ִמְצָוה ֵאָבר ַאֵחר ֶׁשּלֹו ַנֲעֶׂשה ָׁשֵלם. ֶזהּו 
ֶׁשָאְמרּו ֲאָנא ַנְפִׁשי ָּכְתִבית ְיָהִבית, ִּכי ִאם ָהָאָדם ְמַקֵּים 

ִמְצוֹות ֲהֵרי ֶׁשָאז ַנְפׁשֹו ְוגּופֹו ְׁשָלִמים.

ִביִעי ִּתְׁשֹּבת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר" )שמות לד, כא( "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ְׁשֹלֶׁשת   - י  ִׁשּׁשִ ְרִביִעי,  ֲחִמיִׁשי,  נֹוְטִריקֹון  הּוא  ח'ר'ש' 
ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  ַהָּיִמים  ְּבאֹוָתם  ַׁשָּבת.  ֶׁשִּלְפֵני  ַהָּיִמים 
ָּבת,  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ אֹור  ֶאת  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָהִכין 

ִּבְבִחיַנת ֲחִריָׁשה, ֶׁשִהיא ֲהָכָנה ִלְקִליַטת ַהֶּזַרע.

ַהָּיִמים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ּוְצִמיָחה,  ְזִריָעה  ִהיא  ַעְצָמּה  ָּבת  ַהּׁשַ
ָהָאָדם ֶאת  ָּבֶהם קֹוֵצר  ָקִציר,  ִנְקָרִאים  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשְּלַאַחר 

ה ֶׁשִּקֵּבל ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ְוָכְך ְּבָכל ָׁשבּוַע. ַהְּקֻדּׁשָ

נו
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ה ׁשבּועֹות  חג – ה ּדֹורֹות ּגאֹוני  ְֵַַַַָאֹוצר
הח�ים ִַַא �ר

זיע"א  עטר  
ן  ח�ים ִִֶַַָָר
י

ה��רה את לי�ראל לתת הח�ק ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעצם

Lãçaמארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי ÇÙÆְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ
סיני מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום ְְִִִִֶַַַָָָמצרים

א) יט חּבתֹו(שמות מעצם ּׁשּקדם למה הּנה .ְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ארּוסתם להם לתת חׁשקֹו וגדל ּביׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיתּבר
מּתת ה' נתעּכב לּמה ּתקׁשה הּתֹורה, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹזאת
האהבה סימני מן ּכי הּׁשליׁשי, חדׁש עד ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
ואם לחׁשּוקתֹו. מּבא חֹוׁשק יתעּכב ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹהּוא

מצינּו הלא ,הּדר צה.)לצד ׁשאפּלּו(סנהדרין ְֲֲִִֶֶֶַַָֹ
ּבלכּתֹו הארץ לֹו קפצה אברהם עבד ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלאליעזר
וחמר וקל ׁשּכן ּומּכל ליצחק, אּׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלקחת
וגם הארץ ּתקּפץ ּכי ראׁש נׂשּואת ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֻלחתּנת
ּבא ּכן על אׁשר לּה. יצטרכּו אם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמים
לא ּכי לּדבר, אמתלא ונתן הּוא ּברּו ְְֲִַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
הכׁשרת לצד אּלא הּסֹובב, הּוא החׁשק ְְִֵֵֶֶַַַַַָָמעּוט
ׁשהיּו לצד ראּויים, יׂשראל היּו לא ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהחתן,
והצרכּו ּביניהם, לנּדה והיּו הּטמאה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּבארץ
ּכדר ׁשּבתֹות, ׁשבע טהרתם ספירת ְְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹלסּפר

לזבה ה' צּוה אׁשר נקּיים ח"גׁשבעה זוהר (ראה ְְְֲִִִִֶָָָָ
ּפרּוׁש,צז.) יׂשראל', ּבני 'לצאת אֹומרֹו והּוא .ְְְְְִֵֵֵֵָ

הּסֹובב הּוא מצרים', 'מארץ יציאתם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלסּבת
ּכי והראיה, הּׁשליׁשי. החדׁש עד הּדבר ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעּכבת
ּבּיֹום ּבֹו נסעּו ּבּיֹום ּבֹו הכׁשרתם, ימי ְְְְְֵֶַַַָָָָָּכׁשּקרבּו
ׁשּנסעּו, ּפרּוׁש, הּזה', 'ּבּיֹום אֹומרֹו והּוא ְְְֵֶֶַַָָּבאּו.

ז"ל ּבדבריהם הּובא וכן 'ּבאּו'. ּבּיֹום (שבתּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָ
ּבאּו.פז:) ּבֹו נסעּו ְְֶָָׁשּביֹום

ézööäåיתּבר חׁשקֹו עצם ואראה ּבענין ÀÅÇÀÄְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבהעיר מעׂשיו, מּתֹו ׁשּנּכרת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּביׂשראל
הּׁשליׁשי. החדׁש עד ּבּדר ה' הטריחם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלּמה
לֹו ׁשהיה ּתקׁשה עדין ׁשּכתבנּו, לּסּבה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואם
וׁשם ּבּיֹום, ּבֹו סיני למדּבר ּולהּגיע הארץ ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלקּפץ
זמן ויהיה ׁשבּועֹות ׁשבעה ספר עד ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹיתעּכבּו
נתינת חׁשק עצם יּגיד זה אכן ּכּנזּכר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּכׁשר
הּוא ּברּו חׁשקֹו לגדל ּכי ליׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָָֹהּתֹורה
ּבלא אר זמן ּולהתעּכב להביאם רצה לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבהם

הּימים ממעיט היה ולזה חתנּות, ּבבית ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻחתּנה
ּדברים ׁשל ׁשעּורן ל ותּקח מקֹום. ְְְְִִִִֶַָָָּברחּוק
מּבא ּבעּכבתֹו יצטער לא ּכי וחׁשּוקתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹמחׁשּוק
ועדין ּדֹודים עת הּגיעּו ׁשּלא זמן ּכל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאליה
ּבעת כן לא אׁשר לחּפתּה, ּכּלה עלתה ְְְֲֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא
אליה. ּביאתֹו לעּכב ּכח יעצר לא ּבחּפתּה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֻּכּלה

!ר  ֵֶַַזרע
מ�ראקא 
ר� 
רכיה זיע"א ר
י ְְְִִֵֶַַָָָ

עצמ� את הקב"ה ק%� ��רה ְְִֵֶַַַָ!מ�ן
!א'ה להחליפן �(א לי�ראל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻ+ביכ�ל

ֶֶַאחרת

òeãéּבדמּות מּמׁש עּמנּו מתנהג ׁשהקב"ה ÈÇְְִִִֵֶַַָָ
על רׁש"י ּוכפרּוׁש וכּלה, ּכחתן ְְְִִִֵַַַָָָחּתּונים,
אלקים'. לקראת העם את מׁשה 'וּיֹוצא ְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹּפסּוק
אֹו ארּוסין היּו ּתֹורה מּתן ּדבׁשעת הענין, ְְְְִִִֵַַַַָָָָּוכלל
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו אּפריֹון, היה והּמׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּדּוכין
ּתהיה לֹומר הּוא קּדּוׁשין ּדלׁשֹון וידּוע ְְְְִִִִֶַַָוכּו'.

זּו אדם לכל ואסּורה עלמא אּכּולי לתי.הקּדׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ
קדֹוׁש ּכי ּתהיּו 'קדׁשים ּׁשאמר מה הקב"ה ְְְִִִֵֶַַָָֹוכן
ממלכת לי ּתהיּו 'ואּתם אמר זה ּבסדר וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאני',
קּדּוׁשין לׁשֹון להם הכּתיב קדֹוׁש', וגֹוי ְְְֲִִִִִֶָָֹּכהנים
ּכל על הקּדׁש ועׂשאן לׁשמֹו ׁשּקּדׁשן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלהֹורֹות
עצמן על ׁשאסרּו ּבאפן ׁשּבעֹולם זרה ְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָֹעבֹודה
ואי להקב"ה נתקּדׁשּו אּלא ׁשּבעֹולם אלקּות ְְְֱִִֶֶַָָָָֹּכל
ּכביכֹול והקב"ה אחר, ּבאל להחליפֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָאפׁשר
להם נתקּדׁש ּכאּלּו ליׂשראל עצמֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָקּדׁש

[וכּו']. אחרת ּבאּמה להחליפן ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻמּמׁש
äæáeהּדּברֹות ּבהתחלת ּׁשּכתּוב מה מיּׁשב ÈÆְְְְִֶַַַַָָָֻ

ל יהיה לא וגֹו' אלקי ה' ְְְֱִִֶֶָֹֹֹ'אנכי
ּבעׂשרת ּדהּלּוחֹות ּדידּוע וגֹו', אחרים' ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָֹאלקים
נתקּדׁשּו ׁשּבהם הּקּדּוׁשין היּו הּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּדברים
הּקּדּוׁשין ּבלׁשֹון וידּוע ּבּמדרׁש. וכדאיתא ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָיׂשראל,
לי מקּדׁשת אּת הרי לאׁשּתֹו אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֻׁשהּבעל
מקּדׁש הריני לּה הּבעל ּבאֹומר איּפכא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻולא
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ּדקּדּוׁשין, קּמא ּבפרק וכדאיתא מהני ּדלא ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל
ולא אּׁשה איׁש יּקח 'ּכי מּפסּוק ליּה ְְִִִִִֵֵַָָָֹונפק
ּבׁשלחן איתא וכן לאיׁש. אּׁשה ּתּלקח ּכי ְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻּכתיב
ּבעל הריני אֹומר ּדאם העזר ּבאבן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָערּו
וכאן עיי"ש. מהני ּדלא וכּו' איׁש ְְְֲִִֵֵֵֵָָֹהריני
'אנכי הּקּדּוׁשין ּבהתחלת הקב"ה לנּו ְְְִִִִִַַַָָָֹהכּתיב
לי ּתהיּו 'אּתם למימר ליּה והוי 'אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹה'
ּבזה אכן לעיל. הּנזּכר הּקּדּוׁשין ּובלׁשֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלעם'
לעצמֹו קּדּוׁשין לׁשֹון ׁשהכּתיב חּבתֹו לנּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָהראה
יחליפּנּו ולא לנּו, נתקּדׁש הּוא ּכביכֹול ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּכאּלּו
אּמה, איזה עלינּו להֹוסיף ולא אחרת, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻּבאּמה
עׂשה נׁשים ּכּמה לּׁשא יכֹול ּדאיׁש ּפי על ְִִִִַַַָָָָָָאף
אסר ּכביכֹול ּכאּלּו אּלּו ּבקּדּוׁשין יּתּור ְְְִִִִִֵַָָָלנּו
אמר ּכ ואחר האּמֹות, ּכל על עצמֹו ְְֶַַַַַָָָָֻאת
ּדהיינּו ּפני' על אחרים אלקים ל יהיה ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹ'לא

ּכן ּגם נתקּדׁשּתם ׁשאּתם ואסּוריםלֹומר לי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַ
קדֹוׁש ׁשאני ּכׁשם לקּים ּבאפן נכר. אל ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

לי. קדֹוׁשים אּתם ּכ ְִִֶֶַָָלכם
ה01/אין א� האר/סין היה ��רה ְִִִֵַַַָָָָ!מ�ן

äpäåהּׁשליׁשי ּבחדׁש ּׁשּנאמר מה להבין יׁש ÀÄÅְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
קּבלת זמן הרחיק ּבאמת לּמה ְְְֱִִֶֶַַַָָָוגֹו'
ׁשּיצאּו מּיד נתנּה ולא חדׁשים ׁשלֹוׁשה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹהּתֹורה
ׁשּירד ז"ל האלׁשי ּבספר וראיתי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמצרים.
מּכלל והּיֹוצא ּבזה, והארי זֹו קׁשיא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֻליּׁשב
וכּלה חתן ּדגמת עּמּה ּדנהג ּדמאחר ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֻּדבריו
לכ ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי ּכדאיתא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָוחּתּונים
חדׁשים ׁשלֹוׁשה זמן להם נתן הבחנה ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָּבׁשביל
ׁשּירד זמן עד מּׁשּיצאּו יֹום ּתׁשעים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָּדהיינּו
יֹום, צ' מכּון ׁשהחׁשּבֹון הּלּוחֹות, עם ְְִֵֶֶֶַַַֹמׁשה
לחּוד ארּוסין רק ׁשם היה לא ׁשבּועֹות ְְִִֵַַָָָָֹּדבחג
הארּוסין אחר היּו הּנּׂשּואים אבל נּׂשּואים, ְֲִִִִִֵַַַָָָֹולא
ׁשּיצאּו, מּׁשעה יֹום צ' ּדהיינּו יֹום ְְְְִִֶַַָָָָארּבעים
חמּׁשים הרי ׁשבּועֹות עד ׁשּיצאּו מּׁשעה ְֲֲִִִִֵֶַָָָָּכי
יֹום, מ' הרי מׁשה ׁשּירד עד ּומּׁשבּועֹות ֲִֵֶֶַַָָֹיֹום,
ּבׁשביל להם ׁשּנּתן יֹום ּתׁשעים הּכל ְְִִִִִֶֶַַַָֹס

ז"ל. הרב ּדברי ּתרף זהּו ְְִֵֶֶַַַָָָֹהבחנה.
ïëàּדאם ּדבריו על קׁשה ּדעּתי ענּיּות לפי ÈÅְְְְֲִִִִֶַַָָָ

על יתרה היתה הארּוסין סעּודת ְְְִֵֵֵַַָָָָּכן
הראּוי ּדמן טֹובֹות, מעלֹות ּבכּמה ְְֲִִִַַַָָָהּנּׂשּואין
ּגדֹול ּבפמּבי להם ׁשהראה הּנֹוראֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאֹותן

הּוא ּבאׁשר הּנּׂשּואין זמן עד להמּתין לֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָהיה
ׁשני ּבאּו ּדעּתי ענּיּות ּולפי הּׂשמחה. ְְְְֲִִִִִֵַַַָָעּקר
יצחק אברהם ּבני ליׂשראל אחת הּללּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָזמּנים
ׁשּצריכה ּגּיֹורת ּדין להם היה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹויעקב
ׁשבעה ספרּו רק חדׁשים ׁשלֹוׁשה ְְְְְֳִִִַַָָָָלהמּתין
להּטהר ׁשּבא לפי נקּיים ז' לעּמֹות ְְְְִִִִֵֶָָָֻׁשבּועֹות
ימי ׁשּׁשלמּו ּומּיד מצרים, וטמאת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻמּזהמת
הּתֹורה ּבקּבלת לחּפה נכנסּו ּבׁשבּועֹות ְְְְְִִַַַַָָָָָָֻספירתן

אבלׁש ּבּמדרׁשים. ּכדאיתא חתנּות ימי היּו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ
ּגּיֹורים ּדין ּבוּדאי עּמהם ׁשעלה רב ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהערב
הּׁשכינה ּכנפי ּתחת נכנסּו לא ועדין להם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּמתּגּירים ּגּיֹורים ּכדין יֹום צ' ּתׁשלּום לאחר ְְְְְִִִִִֶַַַַַעד
החמיצּו ּוביני ׁשּביני ּולפי ּבתּמּוז, י"ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַונׁשלמּו
'ּכי למׁשה אמר לזה העגל ועׂשּו רב ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהערב
לא עדין ּבאמת ּכי 'עּמי', ולא '"עּמ ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹֹׁשחת
ּברׁשּות היּו עדין ּכי הקב"ה ׁשל עּמֹו ְֲִִִֶַַָָהיּו
וכּמבאר הקב"ה, ּברצֹון ׁשּלא ּׁשהֹוציאם ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹמׁשה
ּדייקא 'עּמ ׁשחת 'ּכי עיי"ש, ׁשמֹות ְְְִִֵַַָָָָּפרׁשת
ׁשּכבר ּדכיון מאד קׁשה הּדבר ּפׁשּוטֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדלפי
יּתכן לדרּכנּו אבל ּבֹו, לחזר יכֹול האי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹקּבלן
מּבני עם רק ּתֹורה ּבמּתן קּבל לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשהרי
היּו לא עדין אּלּו אבל ויעקב יצחק ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹאברהם
לֹו לקח להם ׁשּנתרּצה ּכ לאחר עד ְְִֶֶַַַַַַָָָָעּמֹו
הּתׁשעים נׁשלמּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכבר ּכיון ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָלעם
ּדּבר אׁשר הרעה על ה' 'וּיּנחם וזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָיֹום,
ׁשּיחס הּוא ׁשעכׁשו מׁשמע לעּמ"ֹו' ְְְֲִֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות

ׁשמֹו. על ְַָאֹותם

זהב ְָָל��ן
�יף ה�הן טעבלי !וד זיע"א ר
י ְִִִִֵֶַַָֹ

מ%ע�� מ�ה �ה�סיף !��ם נ�נה ְְִִִֶֶַַַָָֹה��רה
ל�ן +די 4ל��ת �ל �ני יו"ט ְִִֵֵֵֶֶָֻ�ה/א

5ה �!על ל��רה ְְֶֶַַַָָָהס+מה

íéçñtּדברים אּלּו סח:)ּפרק יֹוסף(ברכות רב ÀÈÄְִֵֵֶֶַָ
ּדעצרּתא, ּביֹומא ּתלתא עגלא ליּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָעבּדי
יֹוסף ּכּמה ּגרים ּדקא יֹומא האי לאו אי ְִִֵַַַָָָָָָאמר
רב ּדדוקא טעם לּתן וראּוי ּבׁשּוקא. ְְְְִִֵַַַַָָָָאיּכא
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אחר, חכם ּתלמיד ולא זה טעם אמר ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹיֹוסף
יֹומא' האי לאו 'אי ּדקאמר הּלׁשֹון לפרׁש ְְְֲִֵַַַַָָָָָוגם
וכּו'. ּתֹורה מּתן לאו אי סתם קאמר ְְְִַַַָָָָָֹולא
מה ּפי על ּפׁשּוט ּבדר לבאר לי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָונראה

המג"א תצד)ּדהביא סי' ּׁשאנּו(או"ח מה הּקׁשיא ְְִֵֶַַָָֻ
לּספירה חמּׁשים ּביֹום הּׁשבּועֹות חג ְְֲִִִִַַַָָעֹוׂשין
ּדאיתא מה ּולפי ּתֹורתנּו' מּתן 'יֹום ְְְְִִִֵַַַָָואֹומרים

עקיבא ר' ּפרק ׁשּבת ּדבׁשּבת(פו.)ּבמּסכת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
וׁשם עיי"ש, ליׂשראל ּתֹורה איתא(פז:)נּתנה ְְְְִִִֵָָָָָ

היה מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו ּבניסן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָדט"ו
ּביֹום הּתֹורה נּתנה ּכן ואם ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבחמיׁשי

לּספירה. ְִַָנ"א
àéáäåעׂשרה ּבעל ּבׁשם זֹו לקׁשיא ּתרּוץ ׁשם ÀÅÄְְְֲֵֵַַָָָָֻ

מאמרֹות עׂשרה ּבעל וז"ל ֲֲֲַַַַָָָָמאמרֹות,
פט"ו) ח"ב דין חקר היה(מאמר ּתֹורה ׁשּמּתן ּכיון :ֵֶַַָָָָ

חלקינּו לּתן צדקֹו למען חפץ ה' לארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחּוץ
ּבעצמֹו לחג עליֹון ּדעת הסּכימה ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבתֹורתֹו,
מׁשה ׁשהֹוסיף ּגלּיֹות ׁשל טֹוב ּביֹום ְְִִֶֶֶָֹֻּובכבֹודֹו
עליו ערבים ּכי ׁשם, יֹוסי ר' ּכדברי ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמּדעּתֹו
ּביֹום ׁשּתכף הרי עיי"ש. וכּו', ּדֹודים ְְְֲִִֵֵֵֶֶּדברי
און מתּלעֹות לׁשּבר ה' עׂשה ּתֹורתנּו ְְְֵֵֶַַַַָָָָמּתן
חז"ל ּׁשעׂשּו ּבמה ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָּכֹופרים
היא, ּתֹורה יׂשראל ׁשל ּומנהגן ּוגדרים ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָסיגים
מׁשה ׁשהֹוסיף ּבּיֹום הּתֹורה לנּו נתן ְִֶֶַַַָָָָֹּולכ
עד ׁשכינה אתיא ּדלא עּמֹו והסּכים ְְְְְְִִִִִַַָָָֹמּדעּתֹו

עקיבא רּבי ּפרק ּכדאיתא להֹורֹות(שם)צפרא , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
ּפרק ּכדאיתא ּבדֹורֹו ּכמׁשה ּבדֹורֹו ירּבעל ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֻלנּו

ּדין ּבית כה:)ראּוהּו ׁשהסּכים(ר"ה לרמז וגם . ְְְִִִִֵֶַָֹ
ּביֹוםה  לארץ ּבחּוץ יׂשראל ׁשל למנהגן ְְְְְִִֵֶֶָָָָָקב"ה

ּברכֹות מּסכת ּובׁשלהי ּגלּיֹות. ׁשל ׁשני ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻטֹוב
ורּבה(יד.)ּובהֹוריֹות(סד.) סיני יֹוסף רב איתא ְְִִֵַַַָָָ

היּו סיני רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשם ועּין הרים, ְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוקר
הרּבה, ּבברייתֹות ּבקי ׁשהיה יֹוסף לרב ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָקֹוראין
סיני לֹו קֹורין יֹוסף רב רׁש"י ּפרׁש ְִִִֵֵֵַַַָּובהֹוריֹות
ּכנתינתן לֹו סדּורֹות ּוברייתֹות מׁשניֹות ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֶַָָָָלפי
יֹוסף רב ּכּונת ּדזהּו לֹומר יׁש זה ּולפי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָמּסיני.
לֹומר רצֹונֹו ּגרים ּדקא יֹומא האי לאו ְְִִַַָָָָאי
ּבאֹותֹו ּדוקא הּתֹורה את הקב"ה נתן לא ְְִֶַַַָָָֹאּלּו
לּמינים מקֹום היה נ"א, יֹום לֹומר רצֹונֹו ְִִַַָָָיֹום
ּובדברי ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה להאמין ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלֹומר

ּכּמה ּבוּדאי ואז ּוברייתֹות, ׁשּבּמׁשניֹות ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָחז"ל
ׁשּבקי ׁשּמעלתֹו ּכיון ּבׁשּוקא איּכא ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוסף
לכלּום נחׁשבת היתה לא ּובּברייתֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּמׁשניֹות
אֹומרים והיּו ּבהם מאמינים היּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹּכיון
מי ורק ׁשּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה אּלא ל ְְִֵֶֶֶַַַָָָאין
ּבעיניו, חכם היה ׁשּבכתב ּתֹורה יֹודע ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה
ה' מן והסּכמה אֹות הּוא יֹומא ההּוא ְְְִַַָָָָָאמנם

ּפׁשּוט. והּוא ּפה, ׁשּבעל ְְֶֶַַָָלּתֹורה

Bàנהֹור סּגי יֹוסף ׁשרב ּדידּוע זֹו, לדר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכל
אּתה אי ׁשּבכתב ּדדברים לן וקיימא ְְְְִִִִֶַָָָָָָָָהיה,
האי לאו אי נמצא ּפה, על לאֹומרן ְְְִִֶַַַַָָָרּׁשאי
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה על לרמז ּגרים ּדקא ְְְִִֶֶַַָָָָֹיֹומא
מּתרים אין הרי ׁשּבכתב, ּדברים רק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻוהיה
ּכיון ּבׁשּוקא איּכא יֹוסף ּכּמה ּפה, ּבעל ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹלגרס
לאֹומרֹו יכֹול היה ולא נהֹור סּגי היה ְְְְִֶַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּבעל ּתֹורה ּדאיּכא הׁשּתא משא"כ ּפה, ְְְְִֶֶַַַָָָּבעל

ּגדֹולה. מעלתֹו ְֲֶַָָּפה

ְִֶַה'קנה
ה$ר$ויץ ה%וי )ינחס זיע"א ר
י ְִִִִֵַַָ

קד6ת !עב/ר היתה סיני הר ְְְֲִַַַַַָָֻֻקד6ת
ה��רה וק!לת ְְִֵַַַָָָי�ראל

äpä(:כא (תענית חז"ל הּמקֹוםאמרּו לא ÄÅְֲַַָָֹ
את מכּבד האדם אּלא האדם את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמכּבד
נאמר סיני הר על הּׁשכינה ּכׁשהיתה ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָהּמקֹום,
ּבמׁש' הּׁשכינה נסּתּלקה וגֹו', לכם' ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּׁשמרּו
הּכּונה ּדאין נראה בהר'. יעלּו הּמה ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּיבל
צרי אינֹו ּדזה מקֹומֹו, את מכּבד ְְְִֵֵֶֶַָשהשי"ת
ואין מּמקֹומֹו', ה' ּכבֹוד ּברּו' ּדכתיב ְְְְְִִִִֵָָלפנים
הּכּונה אּלא מקֹומֹו. מכּבד ׁשאדם ראיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
יֹותר היה סיני הר ׁשּקדּׁשת ׁשּמצינּו לפי ְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהּוא
על ּבֹו, מּלּגע יׂשראל ׁשהזהרּו יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמּקדּׁשת
ההר ׁשּמעלת הּדעת על יעלה ׁשּלא אמרּו ְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹזה
הּׁשכינה ׁשרתה לא ׁשהרי יׂשראל, מּמעלת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹותר
ּבמּתן יׂשראל קדּׁשת ּבׁשביל אּלא ההר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻעל
מּתן זמן אחר ׁשהרי זה על והראיה ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹורה,
לקדמּותֹו, ההר וחזר הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּתֹורה
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קדּׁשת ּכל ׁשהרי הּמקֹום את מכּבד האדם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
ׁשּבׁשעת אּלא יׂשראל, ּבׁשביל היה סיני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהר
לּתן ּכדי ׁשכינה עליו ׁשּׁשרתה ּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמּתן
יסֹוד מּגׁשמּיּות ההר נתּפּׁשט ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה
לׁשּכן מאד רּוחני וחּיּות ּובהירּות ּבזהר ְְְְְִִִִַָָָֹֹֹעפר
ההר' ּבתחּתית 'וּיתיּצבּו ּכדכתיב ה', ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָעליו
העפר מיסֹוד ונעקר מאד רב חּיּות ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה
עליהם ׁשּכפה חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו למעלה ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָועלה
יׂשראל קדּׁשת ּבׁשביל זה וכל ּכגיגית, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻההר
ׁשּמה ּכתבנּו ּתֹורה ּובחּדּוׁשי הּתֹורה. ְְְִֵֶַַַַַָָָָוקּבלת
אם ּכגיגית ההר עליהם ׁשּכפה חז"ל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּׁשאמרּו
ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה את ְְְְִֵֶַַָָָָּתקּבלּו
הּטבע, מּדר אּלא ענׁש מּדין זה אין ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹקבּורתם,
ּבׁשביל אּלא ההר על הּׁשכינה ׁשרתה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכיון

לע חּיּות ּבהר היה זה ּומּכח הּתֹורה מדקּבלת ֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
את נֹוׂשא שהשי"ת יׂשראל מּכל למעלה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבאויר
ממאנים יׂשראל היּו וׁשלֹום חס ואם ְְְְְֲִִִֵַָָָָָנֹוׂשאיו,
הּׁשכינה היתה מּמילא הּתֹורה מּקּבלת ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָוחזרּו
לגׁשמּיּותֹו חֹוזר ההר והיה ההר מן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמסּתּלקת
וׁשלֹום חס מּמילא לארץ, הּנֹופל העפר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָליסֹוד
חז"ל אמרּו מּזה ויֹותר קבּורתם. ׁשם ְְְְֲִֵֶַָָָָָָהיתה
ּבׁשביל אּלא מׁשה עם הּדּבּור נתיחד ְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
רד' ל' ּדכתיב יׂשראל ּוכׁשחטאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָיׂשראל,
מּזה נלמד ,מּגדּלת רד ל ז"ל חכמים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻאמרּו
ּוללּמד ללמד עליו ה' הֹופיע אׁשר חכם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹלכל
הּטֹוב ימנע לא יׂשראל לעּמֹו ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַָָֹלהרּביץ
חלקֹו מנת אחד לכל להנחיל ּבתמים ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלהלכים
מּמקֹור ּבּצמא יׁשּתּו והּתלמידים מסּבירֹות ְְְְְִִִִִִַַַַָָָּפנים
ראׁשם על ויעלּו למצאיהם הם חּיים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
מה] אות [הקדמה ׁשמים. ּכמֹורא רּבא ְִַַָָָָמֹורא

מ�ה �ל ֶֶָָֹידיו
פריסקו מ�ה זיע"א ר
י ִֶַֹ

�5ט/ת +י ��רתנ/' מ�ן 'זמן ְְְִִֵַַַַָא�מרים
ל'לאכים, ולא לי�ראל ��כת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה��רה

��1נה קדם ק�מ/ה ְְְִִֶֶַָָֹוגם

àðMéìּומׁשּפט ּתֹורתנּו' 'מּתן אֹומרים ּדאנּו ÄÈÈְְְִִֵַַַָָ

'מּתן אֹו הּתֹורה' 'מּתן לֹומר היה ַַַַַַַָָָָהּלׁשֹון
הּתֹורה ּבברּכת אֹומרים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִֶַַָָָּתֹורתֹו'
לרמז ׁשּבא לֹומר נראה ּתֹורתֹו', את לנּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ'ונתן
מקּימים היּו ּכבר ּתֹורה מּתן קדם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּדיׂשראל
מקּימים ׁשהיינּו 'ּתֹורתנּו', זהּו הּתֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַָָָאת

ידּוע ּכבר נּמי, אי [וכּו']. פח:)מּקדם (שבת ְְִִִֶַַָָֹ
מּׁשּום הּׁשרת למלאכי הּתֹורה נּתנה ּׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּדמה
ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבהם, ׁשּי לא הּתֹורה ְְְִֶֶַַַָָָָֹּדפׁשט
אב וכּו', ּבכם יׁש הרע יצר ירדּתם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמצרים
הּתֹורה נּתנה לכ ּביׂשראל, אּלא וכּו', ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָואם

ּופני ּתֹורתנּו'ּפׁשטּה 'מּתן זהּו לנּו, מּיּותּה ְְִִֵֶַַָָָָָ
ולא לנּו ׁשייכא הּתֹורה] [ׁשּפׁשטּות ְְְְִֶֶַַָָָָֹׁשּלהיֹות
נּמי וזהּו ודֹו"ק. הּסֹוד, ּגם רוחנּו ְְְְִִֶַַַַַַָָלּמלאכים,
'אׁשר ּתחּלה אֹומרים אנּו הּתֹורה ּברּכת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻׁשּבנּסח
מסּימים אנּו ּולבּסֹוף ּתֹורתֹו', את כּו' ְְְִֶַַַָָָּבחר
'ּתֹורתֹו' אֹומרים אנּו ּדמּתחּלה הּתֹורה', ְְְִִִֵַָָָָ'נֹותן
להקב"ה, ּׁשּנֹוגע מה ׁשהּוא ּפנימּיּותּה על ְְִִִֵֶֶַַַָֹלרמז
ׁשהיא הּתֹורה ּפׁשט על הּתֹורה' 'נֹותן ְְְִִֵֶַַַַַָָּומסּימים
נּסח ּכפל נּמי וזהּו ּובפרהסיא. ּבפמּבי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשּנּתנה

וכּו'. אמת ּתֹורת ּתֹורתֹו לנּו נתן ְֱֲֶֶַַָָָ'אׁשר

ט�ב ֵ%�ר�
א
יחצירא יעקב זיע"א ר
י ֲֲִִִַַַָֹ

+רא/י /מצחצחת טה�רה י�ראל ְְְְְִִֵַַַָָָָֻנ�מת
ה��רה לבין !ינ9 מפריד ה4/ף ְְִֵֵֵַַַָָאין
ה��רה 5ר/�י ר!�א �6ים לס!ל ְִִִִִֵֵַָָֹויכ�לה

ה'לאכים מן ְִִֵַַָי�תר

àøîâa(:פח לוי(שבת ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר ÄÀÈÈְִִֵֶַַַָֻ
אמרּו לּמרֹום מׁשה ׁשעלה ְְֶֶַָָָָָָֹּבׁשעה
עֹולם ׁשל רּבֹונֹו הקב"ה לפני הּׁשרת ְְֲִִֵֵֵֶַַָָמלאכי
לקּבל להם אמר ּבינינּו, אּׁשה ּלילּוד ְִִֵֵֵֶַַַָָָמה
ל ּגנּוזה חמּדה לפניו אמרּו ּבא, ְְְְְֶַָָָָָָָהּתֹורה
לבׂשר לּתנּה מבּקׁש אּתה ּבראׁשית ימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּׁשׁשת
ּכי אדם ּובן תזּכרּנּו ּכי אנֹוׁש 'מה ְְֱִִִֶֶָָָָָודם

ה)תפקדּנּו' ח אּדיר(תהלים מה אדנינּו 'ה' , ְְֲִִֵֶַָֹ
הּׁשמים' על הֹוד ּתנה אׁשר הארץ ּבכל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשמ

ב) פסוק החזר(שם למׁשה הקב"ה לֹו אמר ,ְְֵֶַַָֹ
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עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמר ּתׁשּובה, ְְִֶֶַָָָָָָלהם
ׁשּבפיהם, ּבהבל יׂשרפּוני ׁשּמא אני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָמתירא
להם והחזר ּכבֹודי ּבכּסא אחז לֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹאמר

ׁש ט)ּנאמרּתׁשּובה כו כּסה(איוב ּפני 'מאחז ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָ
מלּמד ּתנחּום רּבי ואמר עננֹו', עליו ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּפרׁשז
אמר עליו. ועננֹו ׁשכינתֹו מּזיו ׁשּדי ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּפרׂש
נֹותן ׁשאּתה ּתֹורה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְִֵֶֶַָָָָָלפניו
אׁשר אלקי ה' 'אנכי ּבּה ּכתיב מה ְֱֲִִִֶֶַָָֹֹלי
למצרים להם אמר מצרים' מארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹוצאתי
ּתהא מה ּתֹורה הׁשּתעּבדּתם לפרעה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹירדּתם
ׁשּנאמר להקב"ה לֹו הֹודּו מּיד וכּו', ְֱִֶֶֶַָָלכם

י) פסוק שם ׁשמ(תהלים אּדיר מה אדנינּו ְֲִִֵַָֹ'ה'
הּׁשמים' על הֹוד 'ּתנה ואּלּו הארץ' ְְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
לֹו נעׂשה ואחד אחד ּכל מּיד ּכתיב. ְְֲִִֶֶַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר ּדבר לֹו ּומסר יט)אֹוהב סח 'עלית(שם ֱִֵֶֶַַָָָָָ
לדקּדק יׁש עכ"ל. וכּו', ּׁשבי' ׁשבית ְְְִִֵֵֶַַָָָלּמרֹום
מלאכי ּתמהּו מה מּפני ּתחּלה הּזה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמאמר
ועֹוד ּבינינּו, אּׁשה ּלילּוד מה ואמרּו ְְְִִֵֵֵַַָָָהּׁשרת
ועֹוד ּבא, הּוא ּתֹורה ּדלקּבל ידעּו ּבעצמם ְְְְְִֵֵַַָָָָהם
הּוא ּתׁשּובה להם החזר למׁשה ׁשאמר ְְְֵֶֶֶַַָָָֹהקב''ה
סּדר מׁשה לּמה ועֹוד להם. יׁשיב ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹיתּבר
ּבטענה הּדּברֹות, עׂשרת ּכל ּבתׁשּובתֹו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָלהם
לפרעה ירדּתם למצרים להּו ּדאמר סּגי ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹקּמייתא

[וכּו']. ְְְְִֶַַהׁשּתעּבדּתם
øLôàרּבנּו ּׁשּכתב מה ּבהקּדים [וכּו'] לפרׁש ÆÀÈְְְְִֵֵֶַַַַָָ

ז"ל הקדמה)האר"י הגלגולים, ּדׁשּׁשים(שער ְֲִִִַָ
להם זכה וכּלם לּתֹורה יׁש ּפרּוׁשים ְִִֵֵֶַָָָָָֻרּבֹוא
ּכל ליׂשראל נׁשּפע ּומּמּנּו ע''ה, רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשה
מה וכל נׁשמתֹו, ּׁשהּׂשיגה מה ואחד ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָאחד
מׁשה קּבל הּכל והאחרֹונים הראׁשֹונים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּׁשּפרׁשּו

רז"ל ּדאמרּו והיינּו ע''ה. פאהרּבנּו (ירושלמי ְְְְֵַַַַָ
ה"ד) לחּדׁשפ"ב עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ְְֲִִִִֵֶַַַָָאפּלּו

לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה והּנה ּבסיני. למׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹנּתן
הּתֹורה ּכללּות לּקח ׁשּבא הּמלאכים ְְִִִֵֶַַַַָָָָהבינּו
ּבדעּתם וחׁשבּו ּפרּוׁשים, רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשהם
רּבֹוא ׁשּׁשים לקּבל לסּבל יכֹול ודם ּבׂשר ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשאין
ּובפרט קרץ, מחמר ׁשהּוא מאחר ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּפרּוׁשים
ּכל לסּבל יכֹול ואין לׁשכחה, עלּול ְְְְִִֵֶָָָָֹׁשהּוא
רּוחנּיים ׁשהם הּמלאכים אם ּכי ְִִִִִִֵֵֶַַַָָהּפרּוׁשים
הּמלאכים ּכׁשראּו ּולפיכ אלקּיים, ְְְְֱִִִִִֶַַָָָֹקדֹוׁשים

ּלילּוד מה ואמרּו ּתמהּו לּמרֹום מׁשה ְְְִֶֶַַָָָָָֹׁשעלה
אּׁשה לילּוד ּכח לֹו ׁשאין ּכלֹומר ּבינינּו, ְִִִֵֵֵֶַַָָֹאּׁשה
ׁשּבּתֹורה ּפרּוׁשים רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל ְִִִִִֵֶַַָָֹלסּבל
הקב"ה להם והׁשיב אּׁשה. ילּוד ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶָָָּכיון
הּתֹורה ּכללּות ּכל לקּבל הּוא ּכ ְְֱֵֶַַָָָָָהאמת
,לפני ּגנּוזה חמּדה הּמלאכים אמרּו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבא.
לסבלּה יכֹול ואין ים מּני רחבה ׁשהיא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהּכּונה
רּוחנּיים, ׁשהם הּמלאכים אֹו קדּׁשת אם ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּכי
ּכל לסּבל ּכח להם אין אדם ּבני ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹאבל
ּכי אנֹוׁש 'מה הּוא ּדהכי וכיון ְְֱִִֵֵֶָָָָּפרּוׁשיה,
ׁשאינֹו ּבדבר תפקדּנּו' ּכי אדם ּובן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָתזּכרּנּו
למׁשה הקב"ה אמר אז ּבֹו, לעמד ְֲֶַַָָָֹֹיכֹול
ׁשל רּבֹונֹו מׁשה ואמר ּתׁשּובה, להם ְְִֵֶֶֶַָָָָֹהׁשב
ׁשּבפיהם ּבהבל יׂשרפּוני ׁשּמא אני ירא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעֹולם
יכֹולים קדּׁשתם מּצד ּדהם אּתם ְְְְֱִִִֵֶַָָָָֻּדהאמת
יכֹול אינֹו ודם ּובׂשר הּפרּוׁשים ּכל ְִֵֵֵַַָָָָָָלקּבל
ּבכּסא אחז הקב"ה לֹו ואמר זה. ְְְֱִֵֶַָָָֹלדבר
הקב''ה לֹו רמז ּתׁשּובה, להם והחזר ְְְְִֵֶַַָָָּכבֹודי
ולא ּבּנׁשמה ּתלּוי הּתֹורה קּבּול סבילת ְְְְִִִַַַַָָָָֹּדעּקר
טהֹורה קדֹוׁשה ּתהיה ׁשהּנׁשמה ּדכיון ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבּגּוף
לבין ּבינּה מפריד הּגּוף אין ּכראּוי ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻּומצחצחת
הּמלאכים, מן יֹותר לסּבל ויכֹולה ְְִִִִֵַַַָָָֹהּתֹורה
הּמלאכים, מן יֹותר עליֹונים הּצּדיקים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּדנׁשמֹות

ז"ל האר"י ׁשּכתב פ"א)ּכמֹו כח שער חיים (עץ ְֲִֶַַָָ
ה מּפנימּיֹות הם הּצּדיקים עֹולמֹותּדנׁשמֹות ְְְִִִִִִֵַַָָ

ועל העֹולמֹות, מחיצֹונּיּות הּמלאכים ְְְְִִִִֵַַַָָָונׁשמֹות
יֹותר הּצּדיקים נׁשמֹות יּׂשיגּו וטהרה קדּׁשה ְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻידי
אחז למׁשה הקב"ה לֹו אמר ולכן ְְְֱִֵֵֶַַַָָָֹֹמהּמלאכים.
מּכּסא, החצּובֹות הּנׁשמֹות ּדהיינּו ּכבֹודי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָּבכּסא
הּמלאכים על מעלה לכם יׁש הּצּדיקים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָואּתם
ׁשּנׁשמֹותיכם מּמׁש, ּבּכּסא אחיזה לכם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
וכיון יֹותר. ּתּׂשיגּו ּתזּכּו אם ּובזה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּפנימּיֹות,
הֹופיע רגע ּבאֹותֹו מּיד ּבּכּסא מׁשה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאחז
ׁשל ּפרּוׁשים רּבֹוא ׁשּׁשים ּכל והּׂשיג ְְִִִִִִִֵֶָָנׁשמתֹו
כּסא', ּפני 'מאחז הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה,
ׁשהּוא הּכּסא ּבפני מׁשה ׁשאחז מאחר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכלֹומר
'ּפרׁשז מּיד נׁשמתֹו, ׁשרׁש ׁשּמּׁשם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹּפנימּיּותֹו,
ר'ּבֹוא ׁש'ּׁשים ז'ה - ּפרׁש"ז והּנה עננֹו', ְְֲִִִִֵֵֶַָָָעליו
ׁשּׁשים מׁשה הּׂשיג ׁשעה ּדבאֹותּה ְִִִִִִֵֶָָָֹּפ'רּוׁשים,
ּובאֹותּה נׁשמתֹו, אֹותם וקּבלה ּפרּוׁשים ְְְְִִִִֵָָָָרּבֹוא
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ּפיו ּופתח נפלאה הֹופעה עליו הֹופיע ְִִִַַָָָָָָָָָׁשעה
הּתֹורה. מן ֲִִַַָָלהׁשיבם

øîàåנֹותן ׁשאּתה ּתֹורה עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לֹו ÀÈÇִֵֶֶַָָָ
אלהי ה' 'אנכי ּבּה ּכתיב מה ְֱִִִֶַָָֹֹלי
'אׁשר' והּנה מצרים', מארץ הֹוצאתי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַאׁשר
הּתֹורה על לרמז אפנים, רּבֹוא ׁשּׁשים ְֱִִִִִַַָָֹר"ת
להם ואמר ּפרּוׁשים, רּבֹוא ׁשּׁשים ּבּה ְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש
רּבֹוא ׁשּׁשים הרי הּכּונה וכּו', ירדּתם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָלמצרים
למצרים ׁשּירדּו למי יּתנּו ּבּתֹורה ׁשּיׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֻאפנים
למצרים ירדּתם ּכלּום ואּתם לפרעה, ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַֹונׁשּתעּבדּו
לּמה ּפרּוׁשיה ּכן אם לפרעה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹונׁשּתעּבדּתם
מּתבת ׁשהרי מקצתם, ולא ּכּלם לא לכם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻיהיּו
למי רק אינם הּפרּוׁשים ּדכל מׁשמע ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'אׁשר'
מה ׁשּוב ּכּכתּוב. מקרא ּבֹו להתקּים ְְְִִֵֶַַַָָָׁשראּוי
פסל תעׂשה ו'לא 'ל יהיה 'לא ּבּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָֹֹּכתיב
ּתבת ּכתּוב ּבזה ּגם מּמעל', ּבּׁשמים ֲִִֵֶֶַַַַַַָָָאׁשר
ראּוים אינם אפנים רּבֹוא ּדׁשּׁשים לרמז ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָֹ'אׁשר'
ּכּכתּוב מקרא ּבֹו להתקּים ׁשראּוי למי .רק ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

האמת הּוא ׁשּכ הּׁשרת מלאכי ׁשראּו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון
ואמרּו והֹודּו חזרּו הּתֹורה ּבגּוף רמּוז ְְְְְְַָָָָָוכ
הארץ', ּבכל ׁשמ אּדיר מה אדנינּו ְְֲִִֵֶַָָָָֹ'ה'
על הֹוד ּתנה 'אׁשר קאמרי מּתחּלה ְְְְְֲִִִִֶַָָָָואּלּו
ּבּה ּדרמּוז 'אׁשר' ּדתבת וכּונתם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהּׁשמים'
ּכי ראּוים אינם אפנים רּבֹוא ׁשּׁשים ְֱִִִִִִֵָָר"ת
והֹופעתם קדֹוׁשים ׁשהם ּבּׁשמים ליֹוׁשבי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאם
הּפרּוׁשים ּכל לסּבל ויכֹולים עצּומה ְְֲִִִִֵַַָָָָָֹוהּׂשגתם
מׁשה ּכׁשהׁשיבם ּולבּסֹוף ודם, ּבׂשר כן ְְֱִֵֶֶַָָָָָֹֹלא
[דרוש והֹודּו. חזרּו האמת, וידעּו הּתֹורה ְְְְֱִֶַָָָָמּגּוף

תורה] למתן א'

ס�פר חתם ְֲֵַָ%ר��ת
ס$פר מ�ה זיע"א ר
י ִֵֶַֹ

/מ�ה ��רה !סתרי נתק1א/ ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה'לאכים
+א(/ עצמ� וע�ה +נג%ם נתח+ם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָר!נ/

החיצ�נ�/ת את רק לק!ל ְִִֵֶַַַָ!א

Løãî(ג האזינו אחד,(תנחומא לסֹוחר מׁשל ÄÀÈְֵֶָָָ
אמר לסטים, ּופגעּוהּו ּבּמדּבר ְְְִִִַַַָָָָהל

להרגני, רֹוצים אּתם זּוזים ב' מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהם
הֹוציא העירה ּבבֹואם עּמֹו, ונתלּוּו ְְְְִִִִַָָָָׁשבקּוהּו
מּמּנּו, וקנּו העיר ּבני ּוסחרּוהּו טֹובֹות ְְְֲִִִֵֶָָָָאבנים
ב' אּלא ל ׁשאין אמרּת הלא לסטים לֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאמרּו
ע"ה רּבנּו מׁשה ּכׁשעלה נּמי והכא וכּו', ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹזּוזים
להם אמר לדחֹותֹו, הּׁשרת מלאכי רצּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלּמרֹום
רֹוצים אּתם ּפה לֹומד ׁשאני ּדברים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני
ׁשם. עּין הּתֹורה, ּכל ולמד הּניחּוהּו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָלדחפני,
ּדהיינּו לי נראה אבל ּבדקּדּוקים, אארי ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָֹלא
למצרים ּכלּום להם ׁשאמר חז"ל ּׁשאמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָמה
מעיּקרא ּגם הלא להבין וצרי וכּו', ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹירדּתם
אם ּבּתֹורה, ּכתּוב מה הּׁשרת מלאכי ְְֲִֵֵַַַַָָָָידעּו
הענין, אבל לדחֹותֹו. ּקסברּו מה מעיּקרא ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָּכן
ּפי על ואף הקב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה ְְִֶַַַָָָֻהּתֹורה
ּומרּגלים מצרים ּבמעׂשי לפנינּו ּכתּובה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשהיא

ּגׁש ּומׁשּפטים טמּוןודינים מקֹום מּכל מּיים, ְְְִִִִִִִַָָָָ
מה ּלפנים מה ּלמּטה מה ּלמעלה מה ְְְְְִַַַַַַָָָָּבתֹוכּה
ועל ּבראׁשית, ּומעׂשי מרּכבה מעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָּלאחֹור
אמנם לדחֹותֹו. ורצּו הּׁשרת מלאכי נתקּנאּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָזה
ועׂשה מלחמה, עׂשה ּבתחּבּולה ע"ה רּבנּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹמׁשה
אּלא הּתֹורה ּתֹוכּיּות ּומבין יֹודע ּכלא ְְִִֵֵֶַַַָָֹעצמֹו
ירדּתם, למצרים ּכלּום להם ואמר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָחיצֹונּיּות,
אּלא לֹו נמסר ׁשּלא הּׁשרת מלאכי ׁשראּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכיון
הּניחּוהּו. ּתֹועלת ׁשּום ּבֹו להם ׁשאין ִִִִֵֶֶֶֶַָהחיצֹונּיּות
ׁשאמר ׁשּבּמדרׁש ּבּמׁשל ּׁשאמרּו מה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָוהיינּו
מּועט ּדבר היינּו וכּו', זּוזים ׁשני ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵַַָָָהּסֹוחר
היינּו לעיר ּבׁשּבא וׁשּוב לכם, ׁשוה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינֹו
טֹובֹות אבנים אֹוצרֹותיו ּפתח יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָלמחנה
שובה לשבת [ח"א ּתֹורה. סתרי היינּו ְְְִִֵַַָָּומרּגלּיֹות

פט.] שבת החדש בחת"ס עוד וראה כח.

יעקב ְֲִַַֹקה(ת
קל-גר �למה זיע"א ר
י ְְִֶַֹֹ

'/�� 'עלי�נים ה5יט ְִִֵֶַַָ!א/ר

äàøðׁשהּוא 'עלז' לׁשֹון ּבין חּלּוק ּדיׁש ÄÀÆְְִֵֵֵֶָ
'ּגילה'. אֹו 'ׂשמחה' לׁשֹון ּובין ְְְִִִֵָָָׂשמחה,
ׁשּכבר ּכגֹון העבר, על נקרא וׂשמחה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּגילה
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הּוא אז הרּבה, ממֹון ׁשּלֹו ּומּתן ּבמּׂשא ְְְִִֵֶַַַַָָָָהרויח
נקרא זה ּבביתֹו, הרויח ׁשּכבר ּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׂשמח
ׁשעׂשה ּכגֹון להּבא, על נקרא ו'עלז' ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ'ׂשמחה'.
הּנראה ׁשּלפי עסק איזה עׂשה אֹו ּומּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׂשא
ּכן וגם ממֹון, וכ ּכ להרויח יכֹול ְְְְְִִֵֶַַַָָָָיהיה
טֹוב, ּומּתן מּׂשא ׁשעׂשה ּכיון ׂשמחה לֹו ְִֵֵֶַַָָָָָָיׁש
ּומּתן מּׂשא העֹוׂשה ּכן ואם 'עלז'. נקרא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
ּכ ואחר וכ ּכ להרויח ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ליּה הוי ּבראׁשֹונה ּתחּלה אז ּבאמת, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהרויח

ל הוי הרויח ּכׁשּכבר ּובּסֹוף ׂשמחהעּליזה, יּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ְ[וכּו'].

ìòåּׁשּיּסד מה לפרׁש יׁש הּנ"ל הּדברים ּפי ÀÇְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
'עליֹונים לׁשבּועֹות מּוסף סֹוף ְְְִֶַַָָָהּפיטן
הּכתּובה הּתֹורה ּבקּבלת עלזּו ותחּתֹונים ְְְְְִַַַַַָָָָָׂשׂשּו
יֹום ּבקּבלת נתעּלה מאד ּכּלה ּתאר ְְְִִִַַַַַַָָָֹֹמּסיני,
אינֹו הּנ"ל הּפּיּוט והּנה הּדברים'. עׂשרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָזה
'עליֹונים ּבקצרה לֹומר ליּה ּדהוי חדא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמּובן,
ּׁשאמר מה ׁשנית 'עלזּו' אֹו ׂשׂשּו' ְְְִִֵֶַַַָָָותחּתֹונים
אלּפים הלא מּסיני', הּכתּובה הּתֹורה ְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹ'ּבקּבלת
ּכתּובה, הּתֹורה היתה העֹולם ּבריאת קדם ְְְִֶַַָָָָָָָָֹׁשנה
ליּה והוי מּסיני, ּכתּובה ׁשהיא אמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָואי
מה וגם ּבסיני'. הּתֹורה 'ּבקּבלת ּבקצרה ְְְְִִַַַַַַַָָָָלֹומר
מאד ּכּלה 'ּתאר ּׁשּמסּים מה לזה יׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמׁש

ְִַָנתעּלה'.

Càׁשהיּו אחת ּבמדינה מׁשל, ּדר על נראה Çְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
וכּדֹומה, וצמר ּבפׁשּתן העֹולם ּבּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמסּתחרין
אחרת למדינה ההיא הּסחֹורה מֹוליכין ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהיּו
הּמדינה, לאנׁשי אֹותּה מֹוכרין וׁשם ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלמרחּקים
ּגדֹולֹות מלאכֹות ּבעלי ׁשם היּו הּמדינה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָואנׁשי
חתיכֹות ההּוא הּצמר אֹו מהּפׁשּתן עֹוׂשין ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהיּו
חֹוזרין והיּו מלּבּוׁשים, על מאד יפֹות ְְְְְִִַַָָֹסחֹורֹות
הּצמר להם ׁשּמכרּו הּמדינה לאנׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומֹוכרין
אנׁשי התאּספּו לימים והּנה הּזה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּפׁשּתן
מה ואמרּו ּופׁשּתים הּצמר ׁשל הּזֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּמדינה
הּסחֹורה ׁשם להֹולי מּטרּתא הּפּוכי לעׂשֹות ְְְֲִֵַַַַַָָָָּלנּו
הרּבה וירויחּו סחֹורה מּמּנּה יעׂשּו והם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלנּו
הלא אֹותם, מעׁשירים ואנחנּו לנּו וימּכרּו ְְְְֲֲֲִִִַַַָָָֹּבנּו
והּפׁשּתן הּצמר ּכלל נֹולי ׁשּלא לנּו ְְְִִֶֶֶַַָָָֹטֹוב
ּבעצמנּו מּמּנּו לעׂשֹות נׁשּתּדל ּפה רק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹלהתם,

נעׁשיר ׁשּלא ּבׁשּתים, נרויח ואז ההיא, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָֹהּסחֹורה
ּבזֹול, יהיה לנּו וגם האחרת הּמדינה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלאנׁשי
והזהר ּבהּזהר הּמדינה ּבכל וצּוּו עׂשּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן
האחרת, להּמדינה ּדבר ׁשּום איׁש יֹולי ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהתחילּו היה וכן מלאכה, לכל יעׂשה ּפה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹרק
אנׁשי הּנה א ההיא. סחֹורה ּבעצמם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָלעׂשֹות

ּבמלאכההּמ מאד מסּגלים היּו הרחֹוקה דינה ְְְְְִִִַָָָָָָָֹֻ
להם היּו ּגם קדם, מימי ּבּה הרּגלּו ׁשּכבר ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻזֹו
וכּדֹומה, לחזּותא לזה הּנצרכין הּסממנים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבתאר מאד יפה ׁשּלהם הּסחֹורה היתה ְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֹואז
היּו ׁשּלא הּמדינה אֹותּה אנׁשי אבל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹּובמּמׁשֹו,
הּסממנים ּכל להם היּו ולא ּבזה ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֻמסּגלין
היא הּסחֹורה ׁשעׂשּו אף אז לזה, ְְִִִֶֶַַַָָָָָהּנצרכין
ּדֹומה היתה ולא אפנים ּבכּמה מקלקלת ְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹֻהיתה
ּכׁשּגמרּו ויהי מּמרחק. הּבאה לּסחֹורה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכלל
ּכלל ּדֹומה ׁשאינּה וראּו ההיא הּסחֹורה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאת
להתחּכם התחילּו האחרת, הּמדינה ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּסחֹורה
ׁשם להסּתחר ׁשּלא ׁשּנתעּכב ּבצע מה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואמרּו
אנחנּו ׁשּלהם אמת הן וכּדֹומה, ּופׁשּתן ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבצמר
ּכיון ּבּדבר רוח יהיה לא לנּו אבל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמפסידין,
לנּו אפׁשר ואי ּכדבעי, סחֹורה ׁשּום לנּו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשאין
אֹותּה נבּטל לכ ּכמֹותם, זֹו ּבמלאכה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָלהתּכּון
נמּכר ׁשאנחנּו ליֹוׁשנּה הּדבר ונחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּגזרה
סחֹורה לנּו ימּכרּו והם ּופׁשּתן צמר ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָלהם

ּבאמת. היה וכן לׁשנינּו, טֹוב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָויהיה

äpäåהיתה הּתֹורה ׁשהּנה הּוא, ּבזה הּנמׁשל ÀÄÅְְִִֵֶֶַַָָָָָ
לארץ לּתנּה הקב"ה ורצה ְְִִֶַַָָָָָָּבּׁשמים
יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי הּוא והּתכלית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלמרחּקים,
הּסחֹורה ויֹוליכּו ויחזרּו ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְְְִִִַַַַָָמקּימין
את מּזה לּזֹון ּכדי לּׁשמים למעלה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָההיא

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשרת, אהּמלאכי (איכ"ר ְְְֲֵֵֶַַַַָָָ
מקֹוםלג) ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין יׂשראל ְְִִִֵֶֶָָׁשאם

ּפרׁשּתי וכן מעלה, ׁשל ּבפמליא ּכח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוסיפין
הּפסּוק יא)לעיל ג יהּלכּו'(חבקוק חּצי 'לאֹור ְְִֵֵֶַַָָ

למּטה הּתֹורה נתינת עּקר ּכן אם ְְִִִֵַַַַָָיעוי"ש.
אֹורֹות מּמּנּה ׁשם יעׂשּו ׁשּיׂשראל ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַָָָהּוא
לּׁשמים, למעלה יחזר ההּוא והאֹור ְְְְְִִַַַַַָָָֹּגדֹולים,
לּמה מּטרּתא ּדהּפֹוכי הּמלאכים טענּו ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָּולכ
ׁשּיחזירּו ּכדי למרחּקים הּתֹורה את לּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלי
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ׁשּיּטלּו יׂשראל ירויחּו ואז למעלה אֹותּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
ּבעצמם והם למעלה ׁשּתּׁשאר מּוטב הרּבה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשכר
להם הׁשיב לזה הּתׁשּובה א אֹותּה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָיקּימּו

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו תשנב)הקב"ה קרח (ילקוט ְְִֶַָָ
פט.)וׁש"ס 'לא(שבת תנאף' 'לא ּבּה ּכתיב מה ְְְִִַַָָֹֹ

והּנה וכּו'. ּביניכם יׁש הרע יצר ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹתגנב',
זה ידעּו ּכן ּגם הּמלאכים ּדוּדאי ּפׁשּוט ְְְִֵֶֶַַַַַָָָזה
רק אצלם, ׁשּיכּות לא הּללּו הּמצוֹות ְְִֶֶַַַַָָָָֹׁשּכל
למעלה ׁשּבאמת היינּו הּתֹורה לקּבל ּׁשרצּו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה
ו'לא תגנב' 'לא ּבּתֹורה ּכתּוב היה לא ְְִִַַַָָָָָֹֹֹֹּבּׁשמים
ּגדֹול אֹור לּה יׁש ּומצוה מצוה ּכל רק ְְְִִִֵַָָָָָָתנאף',
הׁשּתלׁשלּות ידי ׁשעל רק למעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָרּוחני
למּטה ּבירידתֹו ההּוא הּגדֹול האֹור ְִִַַַָָָָָָהעֹולמֹות
ּכפי יֹותר מתּגּׁשם למּטה יֹותר ּׁשּיֹורד מה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל
למּטה ּובהּגיעֹו ּבהן, ׁשּיֹורד העֹולמֹות ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָער
נעׂשה אז מּמׁש ּגׁשמי ׁשהּוא הּזה ְֲִֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם
תגנב' 'לא נעׂשה ּומּזה תנאף' 'לא הּזה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמהאֹור
יקּבלּו ׁשהם ּבּקׁשּו הּמלאכים ּולכ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוכּדֹומה.
'לא מּמּנּה יעׂשה ולא למעלה ותּׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורה
והאֹור הּסֹוד יקּימּו הם רק תגנב' ו'לא ְְְְְְִִֵַַַָָֹֹתנאף'

מעלה. ׁשל ְֶֶֶַָָׁשּלהם
ìáàּבידם ׁשאין ּכיון להם, הׁשיב הקב"ה ÂÈְִֵֵֵֶֶָָָָ

ּכמֹו יפה סחֹורה הּתֹורה מן ְְֲִַַָָָָלעׂשֹות
אז למּטה יֹורדת ׁשאם למּטה, נעׂשית ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
נּכרת ואז תנאף' 'לא תגנב' 'לא מּמּנּה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹנעׂשה
למּטה להׁשּתּנֹות יכֹולה היא אי הּתֹורה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמעלת
אּׁשה ילּודי אדם ּבני אם ּגם הּזה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָלּדמיֹון
נמׁש ׁשּלהם ׁשהּטבע הּללּו מצוֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמקּימין
נתיּפית ּובזה ּגדֹול חּדּוׁש זה הוי לקּימּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

אי למעלה אבל מאד. להםהּתֹורה אפׁשר ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹ
'לא ּדהיינּו ּכזֹו סחֹורה הּתֹורה מן ְְְֲִַַַָָָֹלעׂשֹות
ולא ,ּכ ּכל הּתֹורה ּתתיּפה ולא וכּו', ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹתנאף'
הּמלאכים את הקב"ה נטל ּולכ מעלתּה. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיתּברר
מהּתֹורה ּנעׂשה מה ׁשּיׁשמעּו ּכדי סיני להר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָעּמֹו
ׁשּלמעלה ,יתּבר ּדרכיו צדקּו ּכי וידעּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלמּטה,
ּכׁשראּו ואז ּכן, הּתֹורה מן להעׂשֹות אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָאי
נׁשּתּנית הּתֹורה אי ּבסיני למּטה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּמלאכים
ׁשּלא על למפרע ׂשׂשּו סחֹורה, לאיזה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹׁשם
נעׂשית היתה לא ׁשּׁשם למעלה, הם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹעּכבּוה
ׂשמחה היתה אז ּולכ ּכזֹו. סחֹורה ְְְְִִֶָָָָָָָָמּמּנּה

על ׂשׂשּו הּמלאכים יחד. ולּמלאכים ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָליׂשראל
ּבהם נאמר ּולכ למעלה, עּכבּוה ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמפרע
ּגם ויׂשראל מּמׁש, ׂשמחה ׁשהיא 'ׂשׂשּו' ְְְְִִִֵֶַַָָָָלׁשֹון
להם נּתנה עכׁשיו ׁשהּתֹורה ּכיון ׂשמחּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכן
הרּבה ׂשכר ויּטלּו יקּימּוה ׁשהם להיֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָיכֹול
ּבעיניהם ׁשּנראה טֹוב ּומּתן מּׂשא הוי ּכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם
לׁשֹון ּבהם נאמר ּולכ ּבּה, להרויח ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָׁשּיּוכלּו
לא עדין ׁשּבאמת להּבא, על ׁשהּוא ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹ'עלזּו'
להם ׁשּבא רק ּבׂשכרּה זכּו ולא הּתֹורה ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹקּימּו
ׁשּי ּובזה להרויח, ׁשּיּוכלּו טֹוב ּומּתן ְְְִֶֶַַַַַָָָָמּׂשא

ּכּנ"ל. עלזּו' ְְַַָלׁשֹון

eäæåותחּתֹונים' לׁשעבר ׂשׂשּו' 'עליֹונים ׁשאמר ÀÆְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
הּתֹורה 'ּבקּבלת והיינּו להּבא, על ְְְְְַַַַַַָָָָעלזּו'
למּטה נכּתבה היא אי ּדייקא, מּסיני' ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּכתּובה
מּמּנּו ונעׂשה הּזה ּבעֹולם ׁשּנׁשּתלׁשלה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבסיני,
תגנב', 'לא תנאף' 'לא ּגׁשמּיים מצוֹות ְְְְִִִִִַָָֹֹֹּכאן
ׂשמחּו הם אף ּכן, הּמלאכים ּבראֹות ְְְִִֵֵַַַָָָאז
ׁש'ּתאר מּפני והיינּו למעלה, עּכבּוה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
עׂשרת זה יֹום ּבקּבלת נתעּלה מאד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹּכּלה
ׁשּנעׂשה הּזה ּבעֹולם לּה ׁשּיׁש ׁשהּתאר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדברים',
מאד זה ּתאר הּללּו הּדברים עׂשרת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּמּנּה
ׂשׂשּו ּולכ ּבּׁשמים, לּה ׁשהיה מהּתאר ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹנתעּלה

א למעלה. עּכבּוה ׁשּלא ּבתחּלההּמלאכים בל ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹ
למּטה נכּתבת היא אי הּמלאכים ׁשראּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
לא ּבּׁשמים ׁשהיא ּכמֹו אֹותּה ראּו רק ְְִִִֶַַַַָָָֹּבסיני
רק ׁשם, לעּכבּה רצּו רק הּמלאכים ְְְִַַַַַָָָָָׂשׂשּו
ׂשׂשּו אז ּבסיני נכּתבה אי ׁשּלּה ּתאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּכׁשראּו
ּבעזרת נכֹון על ׁשּפיר ואתי מּמׁש, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָׂשמחה

ה] [דרוש ה'.

מהרי"א ְֲִִֵַ%ברי
אסאד יה-דה זיע"א ר
י ְֲִַַָ

ע"י יצה"ר על ט�ב יצר הר4זת ְְִֵֶַַַַָ�ח(ת
לה�ראת 4ם לז+�ת �1/כל +די ְְְְִֵֶַַַַַָָה��רה

ְִַָה6כינה

,úeîc÷àaּבקדמא אלקא הּוא מרֹומם ÀÇÀÈְְְֱַָָָָ
ּומסר בן ואיתרעי צבי ְְְְְְְִִִַַָָָּובתרייתא,
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סו 

ּבהקּדם הּפיטן, ּכּונת לפרׁש ונראה אֹוריתא. ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלן
'ראה ּבּפסּוק נּצבים ּבפרׁשת רׁש"י ּדברי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבאּור
הּמות ואת החּיים את הּיֹום לפניכם נתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאנכי
קמ"ל. טֹובה עצה רׁש"י ּופרׁש ּבחּיים', ְִִֵֵֵַַַַָָָָּובחרּת

ּברכֹות ּבמּסכת ּדאיתא לפרׁש לעֹולם(ה.)ונראה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
נּצחֹו אם הרע, יצר על טֹוב יצר אדם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָירּגיז
מּוטב, נּצחֹו אם ּבּתֹורה, יעסק לאו ואם ְְֲִִִַַָָָָֹמּוטב,
מּוטב, נּצחֹו אם ׁשמע, קריאת יקרא לאו ְְְְְִִִִִַַָָָואם
ולכאֹורה הּמיתה. יֹום לֹו יזּכיר לאו ְְְְִִִִַַָָָואם
עצה הּוא הּמיתה יֹום לֹו ּדיזּכיר ּכיון ְְִִֵֵֶַַָָָָקׁשה,
יֹום יזּכיר לא לּמה הרע, יצר לבּטּול ְְִִִֵֶַַַָָָָֹוּדאית
הזּכרת ידי ּדעל ּבזה הּטעם אבל מּיד. ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמיתה
ואין עצבּות, לידי לבֹוא יּוכל הּמיתה ְְִִֵֵַַַָָיֹום
ּׁשאין מה ׂשמחה, ידי על אּלא ׁשֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשכינה
ּגם לזּכֹות יּוכל הּתֹורה עסק ידי על ְְִֵֵֵֶַַַַָּכן
יעסק ּדמּתחּלה קאמר לכ הּׁשכינה, ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹלהׁשראת

ַָּבּתֹורה.
äpäåּכדכתיב חּיים נקראת גהּתֹורה (משלי ÀÄÅְְְִִִִֵַַָ

וזהיח) ּבּה', לּמחזיקים היא חּיים ְֲִִִִֵֶַַַָ'עץ
הּיֹום' לפניכם נתן אנכי 'ראה הּכתּוב ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאמר
החּיים' 'את הרע, יצר מּיד להּנצל ּדרכים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָב'
'ואת חּיים, ׁשּנקראת הּתֹורה ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּדהיינּו
הּמיתה, יֹום לֹו ׁשּיזּכיר ידי על - ְְִִֵֶֶַַַַָָהּמות'
קמ"ל טֹובה עצה רׁש"י ּפרׁש ּבחּיים' ְִִֵֵֵַַַַָָָָ'ּובחרּת
הּוא הּתֹורה ידי על הרע הּיצר ּבּטּול ְְְִֵֵֶַַַַַָָּדהיינּו
ּגם לזּכֹות יּוכל ׁשּבזה טֹובה, יֹותר ְְִֵֵֶֶַַָָעצה
'ראׁשית' נקראת הּתֹורה והּנה הּׁשכינה. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהׁשראת

א)ּכדאיתא א ּתֹורה(ב"ר ּבׁשביל 'ּבראׁשית' ְְְִִִִִֵָָ
'מרֹומם הּפיטן, ּכּונת וזהּו ראׁשית, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנקראת
מּיד להּנצל ּדרכים ב' לנּו ׁשּנתן אלקא' ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָהּוא
ׁשּנקראת ּתֹורה ּדהיינּו 'ּבקדמא' והם הרע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיצר
הּמיתה, יֹום הזּכרת ּדהיינּו 'ּובתרייתא' ְְְְְִִֵַַַַַָָָָראׁשית,
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדהיינּו בן' ואיתרעי 'צבי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָאבל
עלינּו, ׁשכינתֹו להׁשרֹות ורֹוצה ּבנּו חפץ ְְְְִֵֵֶַָָָָהּוא
על טֹוב יצר ׁשהרּגזת אֹוריתא' לן 'ּומסר ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָלכ
ׁשּיּוכל ּכדי הּתֹורה ידי על יהיה הרע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיצר

וכּנ"ל. עלינּו, ׁשכינתֹו ְְְְִֵַַַָָלהׁשרֹות

יצחק ְֲִֵַָעקדת
עראמה יצחק זיע"א ר
י ְִִַָָָָ

ה6ב/ע�ת �חג !��רה הז+ר �(א ְֶֶַַַַַַָָֹֻטעם
��רה מ�ן י�ם ַַָה/א

äpäלּמה ּכי והיא חזקה ׁשאלה ּבכאן יׁש ÄÅְְְֲִִֵֵָָָָָָ
ׁשהּוא הּזה הּיֹום ּכי הּתֹורה ּפרׁשה ְִֵֶֶַַַָָֹלא
הּתֹורה מּתן לזכר ונעׂשה נזּכר הּׁשבּועֹות ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָחג
ּׁשּבארנּוהּו מּמה ׁשחּיב ּכמֹו וקּבלתּה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהאלהית
אבֹותינּו ּומנהג מּמנהגנּו ּבידינּו ּׁשהחזק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּומּמה
הּדר על ּפרׁשּיֹותינּו, ּוקריאת ּתפּלֹותינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבתּקּוני
ּביֹום ּגם הּסּכֹות ּובחג הּמּצֹות ּבחג ְְְְֵֶַַַַַַָֻׁשּפרׁשּה

להׁשיבהּדי לי ׁשּיׁש אּלא הּכּפּורים. ויֹום ן ְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מבֹוא ׁשּום אין ּכי האחד, ּתׁשּובֹות. ׁשּתי ְְִֵֵֶֶָָָָּבזה
אחר אם ּכי הענין זה על לצּוֹות ְְִִִֶַַַַַָָָלּתֹורה
ׁשאין ז"ל הראׁשֹונים ׁשּכתבּו ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָקּבלתּה,
לפי מצוה הּׁשם מציאּות ׁשּיהא טעם ְְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּום
מצוה, מציאּות ׁשּיקּדם מּבלי מצוה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹולֹות הלכֹות ּבעל מנאּה לא ּכן על ְְֲִֵַַַָָָֹּכי
ז"ל הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו הּמצוֹות ּבכלל ְְְְִִֶַַַַַַַָָז"ל
הּתֹורה ּתצּוה אי וכן ׁשּלֹו, הּמצֹוות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּבספר
אם מציאּותּה והתחלת קּבלתּה יֹום ְְְִִֶַַַָָָָָָֹׁשּנחג
ּבהיֹות לא אם ּבקֹולּה לׁשמע חּיבין אנּו ְְְִִִִֵַַָָָֹֹאין
לפי והּׁשני, ּתחּלה. לאמת אצלנּו מקּבל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
מיחד לזמן אינֹו וקּבלתּה הּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻׁשּזכרֹון
מצותּה רק הּנזּכרים, הּמֹועדים עניני ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּכׁשאר

ּדכתיב ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום (יהושעּבכל ְְְְִִֵָָָָָ
ח) מּפיא הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש ִִֵֶֶַַָָֹ'לא

ויֹום יֹום ּובכל ולילה', יֹומם ּבֹו ְְְִַָָָָָָָוהגית
ּבעינינּו וחביבין חדׁשים ׁשּיהיּו מצּוין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֻאנּו

ּדכתיב ּבֹו, ׁשּנּתנּו טז)ּכיֹום כו 'הּיֹום(דברים ְְְִִִֶַ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא וגֹו', 'מצּו אלהי ה' ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹהּזה

תבא) כי פ' 'ביֹום(תנחומא הּתֹורה צּותה ולזה .ְְְִֶַָָָ
הּפרסּום על סמכה ּתֹורה מּתן ּולענין ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּבּכּורים',

הּׁשליׁשי' 'ּבחדׁש ּבפרׁשת מפרׁש (שמותהּנכּתב ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹ
אפׁשריט) ׁשאי נפלא ּפרסּום הּוא ְְְֲִִִֶֶֶָָאׁשר

[ויקרא ּבעיני. נכֹונים הּטעמים ּוׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָלהתעּלם.
סז] שער
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סז

ְַַָמהר�"א
איידלס ה%וי אליעזר �מ-אל זיע"א ר
י ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַ

!י�ם ה6ב/ע�ת חג ל:פירהנק!ע חמ6ים ְְְֲִִִִַַַַָָ
לחכמה ק�דמת חטא ��ראת ְְְְִֵֶֶֶַַָָלה�ר�ת

/בזמן ְְֲִַַָ!מעלה

àøîâa(.ג לקיׁש(ע"ז ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר ÄÀÈÈְִִִֶַַָָ
יֹום בקר ויהי ערב 'ויהי ּדכתיב ְְְִִִִֶֶֶַַַֹמאי
עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהתנה מלּמד ְְִִִִֵֶַַַָָָהּׁשּׁשי'
את מקּבלין יׂשראל אם ואמר ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשה
לתהּו אתכם אחזיר אני לאו ואם מּוטב ְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹּתֹורתי
ּבׁשבעה ּדאמר למאן ּתימה ּובתֹוספֹות: ְְְְְְִֵַַָָָָֹובהּו.
הּׁשּׁשי', 'יֹום מאי הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹּבחדׁש
מידי להּו אמר לא קּמא ּדיֹומא לֹומר ְְְִִֵַַַָָָֹויׁש
ראּויה היתה נּמי אי ּדאֹורחא, חּולׁשא ְְְְְִִִַָָָָָמּׁשּום
אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף אּלא ּבּׁשּׁשי ִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּנתן
והּנראה נינהּו. דחיקי וׁשּנּויי עכ"ל. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַמּדעּתֹו,
רּבי ּבפרק ּבּסגיא לדקּדק ׁשּיׁש אחרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבזה
סברי ּדרּבנן יֹוסי, ורּבי רּבנן ּדפליגי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָעקיבא
אמר יֹוסי ורּבי ּתֹורה, נּתנה לחדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבׁשּׁשה
ּתֹורה נּתנה ּבׁשּבת עלמא ּולכּוּלי ּבֹו, ְְְְְְִִֵַָָָָָָּבׁשבעה
עלמא ּדלכּוּלי ּבזה, לסּפק ויׁש עי"ש. ְְְְְִֵֵֵֶַָָָוכּו',
קבע לּמה הּספירה, מן נ"א ּביֹום ּתֹורה ְְְִִִַַָָָָָָנּתנה
חמּׁשים ּביֹום לדֹורֹות הּׁשבּועֹות חג ְְֲִִַַָהשי"ת
יׂשראל היּו ׁשּלא לפי ּבזה והּכּונה הּספירה. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמן
ויקּדׁשּו ׁשּיּטהרּו עד הּתֹורה לחכמת ראּוים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָאז
ּכמֹו מּׁשם, ׁשּיצאּו מצרים טמאת מּכל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻעצמם

מ"ט)ׁשאמרּו פ"ג קֹודמת(אבות חטאֹו ׁשּיראת ּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָ
ּבמסּפר הּטהרה היתה ּכן ועל וכּו', ְְְְְְְֳִֵַַַָָָָָָלחכמתֹו
מסּפרים ׁשהם חמּׁשים, ויֹום ׁשבּועֹות ְְְֲִִִִִֵֶָָָׁשבעה
ּולפי ויֹובלֹות. ׁשמּטים ׁשּבת ּכענין ְְְְְְְִִִִִַַָקדֹוׁשים,
אחר ׁשּזכינּו הּטהרה נגמרה חמּׁשים ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּביֹום
השי"ת קבע הּתֹורה, לקּבל נ"א ּביֹום ְְֵַַַָָָּכ
יראת ּכי ׁשבּועֹות, לחג חמּׁשים יֹום ְְֲִִִִַַָאֹותֹו

יתֹורץחט ּובזה ּובזמן. ּבמעלה לחכמה קדם א ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ּבׁשבעה נּמי ּדאמר ּדלמאן הּתֹוספֹות ְְְְְְִִִַַַַַָָֻקׁשית
מראׁש הּׁשּׁשי' 'יֹום ּכאן הזּכיר ּתֹורה ְְִִִִִֵַָָָֹנּתנה
הּׁשבּועֹות חג נקּבע ּבֹו ּכי עּקר ׁשהּוא לפי ְְִִִִֶֶַַַָָֹחדׁש

וק"ל. ְלדֹורֹות,

�/עי! א!ן ר"י ְְִֵָ%ר��ת

�-עי א
ן יה$�ע הר�
"אזיע"א ר
י /למיד - ְְְְִִִֵַַַַָָֻ

נק!ע ה��ם וע;ר מלכ/ת, מ(��ן ְְְְֲִִִֶֶַַַַ'עצרת'
השי"ת מלכ/ת ��היה העתיד �ם ְְִִֵֶֶֶַַָעל

ְִֵ!�למ/ת

ïëì,יֹום ומ"ט ׁשבּועֹות ׁשבעה הּספירה ּבאה ÈÅְְִִַָָָָָ
הּגדֹול, הּיֹובל ּכנגד עצרת, חמּׁשים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָּוביֹום
ּכל על הּׁשם ׁשּימל מלכּות, מּלׁשֹון ְְְְִִֵֶַַַָֹוהּוא

ּבעּמי' יעצר 'זה מּלׁשֹון טמעׂשהּו, א' (שמואל ְְְֲִִֵֶַַַֹ
עּקריז) ׁשהיא נכּבד לענין ּתֹורה ּבֹו ונּתנה .ְְְְְִִִִִֶַָָָָ

אין זה ּולפי העֹולם, ּבריאת ּכּונת ותכלית ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּכל
לבד, ּתֹורה מּתן ּבעבּור ּומעלתֹו הּיֹום ְְֲֲַַַַַַַָָֻקדּׁשת
ׁשהּוא הּגדֹולה ׁשהיא אחרת קדּׁשה ּבעבּור ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
לא ולכן הּׁשמּטֹות, סֹוף הּגדֹול הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּכנגד
ּבניסן, ּבי"ד ׁשהּוא ּכפסח ּבּתֹורה זמן לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָנתיחד
הּכּפּורים, ּביֹום אֹו ּבר"ה אֹו ּבט"ו, ּכסּכֹות ְְְְִִַֻאֹו
סניפין הּתֹורה ׁשעׂשאֹו אּלא ּבסיון, ּבו' אמר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹלא
לכם 'ּוספרּתם הּפסח ּבחג ּדכתיב ּפסח, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָלחג
הּׁשביעת הּׁשּבת מּמחרת עד וגֹו', הּׁשּבת ְְֳֳִִִִַַַַַַַַָָָָמּמחרת
לפי הּוא והּנה והקרבּתם'. יֹום חמּׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַּתסּפרּו
ׁשהם ּפסח ׁשל אחרֹון יֹום והּוא הּפסח מּכלל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַזה
חמּׁשים 'ּתסּפרּו ּתֹורה ּׁשאמרה ּומה יֹום. ְְְֲִִִֶַָָָמ"ט
ולכן 'חמּׁשים', מּלת אל 'ּתסּפרּו' ּדבק אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיֹום'
מּמחרת 'עד לֹומר ורֹוצה להפסיק, טעם ּבֹו ְְְֳִִֵֶַַַַַַָיׁש
'חמּׁשים יֹום, מ"ט ׁשהם ּתסּפרּו' הּׁשביעת ְְְֲִִִִִֵֶַַַָהּׁשּבת
ּתקריבּו החמּׁשים ּביֹום ּכלֹומר והקרבּתם', ְְְְְְֲִִִִֶַַַַיֹום
יֹום נתקּדׁש לא ּכן ּובעבּור ּתסּפרּו. ולא ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹֹקרּבן

ּפס ׁשל הּימים,האחרֹון מּׁשאר חלּוק ּבקרּבן ח ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
הּנזּכרים, החמּׁשים יֹום עד ּגמּור הּלל ּבֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָואין
ּכמֹו החמּׁשים ענין הּוא הּיֹום קדּׁשת ְְְֲִִִִֶַַַַַֻׁשעּקר
ל 'וספרּת הּתֹורה מצות ׁשּבאה הּיֹובל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻקדּׁשת
ׁשנת את וקּדׁשּתם וגֹו', ׁשנים ׁשּבתת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹׁשבע
הּיֹום קדּׁשת עּקר היה אם ּכי ׁשנה', ְֲִִִִִַַַַָָָָֻהחמּׁשים
ואין נ"א, ּביֹום לעׂשֹות לנּו היה ּתֹורה ְְֲֵַַַָָָָמּתן
ּתֹורה, נּתנה ּבסיון ּבז' ּדאמר למאן לֹומר ְְְְְִִִַַַָָָָָצרי
לדעּתֹו ּכי ּתֹורה] נּתנה ּבסיון ּבו' למ"ד ְְְְְִִִַָָָ[ואפי'
אנּו ּכן ואם עּברּוּה, עּבֹורי ׁשּתא ּדההּוא ְְְִִֵֵַַַַָָָאּיר
החג לקּבע לנּו היה לעֹולם חסר, אֹותֹו ְִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשעֹוׂשין
מקּדׁש החמּׁשים ׁשּיֹום ּבעבּור אּלא ּבסיון, ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֻּבז'
ּתֹורתנּו. מּתן ּבֹו ּגם זֹוכרין אנּו הּגדֹול, ְְְִִֵַַַַָָָָלענינֹו



הדורות גאוני  שבועות|אוצרות 

סח 

ט�ב ה%עת ֵַַַעץ
וויטאל ח�ים זיע"א ר
י ִִִַַַ

את ל�'ח ה/א ה6ב/ע�ת !חג ְְִֵֶַַַַָָָהע;ר
רחבה !יד להם לתת ְְֲִִֵֶָָָָָָהענ�ים

úéNòåנדבת מּסת אלהי לה' ׁשבעֹות חג ÀÈÄÈְֱִִֶַַַַָֹֻ
ה' יברכ ּכאׁשר ּתּתן אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָיד
ּובנ אּתה אלהי ה' לפני וׂשמחּת ,ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָֹֹאלהי

וגֹו' י-יא)ּובּת טז חג(דברים 'ועׂשית אמר . ְְִִֶַַָָָ
ּבחג ּכן נזּכר ּׁשּלא מה 'אלקי לה' ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשבעֹות
השי"ת ּבתֹורת נכנסּו עּתה ּכי והּטעם ְְְְִִַַַַַַָֻהּסּכֹות,
'לה' אמר לזה הּוא, ּתֹורה מּתן יֹום ִֶַַַַָָָּכי
ימי ׁשבעת הם והּסּכֹות הּפסח והּנה .'ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַֹֻאלקי
לעצמֹו רב ּפּזּור האדם וצרי וׂשמחה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשּתה
יׂשּמח הענּיים את ּגם ּכי והזהיר ּביתֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָולבני
לה' הּוא ּכּלֹו הּׁשבּועֹות חג אבל עּמֹו. ֲִֶַַַָָָֻּבהם

ׁשּנאמר ּכמֹו לענּיים, לפּזר ,יז)אלקי יט (משלי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ
הּוא ההּוא הּפּזּור וׁשעּור ּדל', חֹונן ה' ְְִִֵֵַַַָ'מלוה
החג עּקר ּכל ּכי ּתּתן, אׁשר יד נדבת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּסת
יסּפיק לעצמֹו ּכי רחבה, ּביד לענּיים לתת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּזה
ּובזה וכּו'. ּבלבד הּוא אחד יֹום ּכי ּפּזּור ְְְִִִֶֶַַָָמעט
הּמֹועדים, ּבׁשאר ּכן הזּכיר ּׁשּלא מה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹיתיּׁשב
ּגם ּתּתן', 'אׁשר לאמר ּׁשחזר מה יתיּׁשב ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּגם
ּכי לרמז ,לּב ולא 'יד 'נדבת הזּכיר ְְְְְְִִִִִִֵַָָֹֹלכן
ּכּנזּכר. לאחרים יד נתינת הּוא הּזה החג ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּקר

יעקב ֲַַַֹ��לעת
2
אי א
ן מאיר זיע"א ר
י ְִִִֵַַַ

ר/חנ�/ת על הע�לם נ%�ן ��רה מ�ן ְִִַַַָָָָ!י�ם

òcּברּו הּקדֹוׁש רצה הּׁשנה ׁשּבראׁש ּכמֹו ּכי Çְְִֶַַָָָָָָֹ
האדם ּבני מעׂשה ולדרׁש להׁשּגיח ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּוא
העֹולם, וחּדּוׁש הראׁשֹונה הּבריאה יֹום הּוא ְְִִִִַָָָָָּכי
'מעׂשי ּתחּלת הּיֹום 'זה לֹומר ׁשּתּקנּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַּוכמֹו
העֹולם נברא ּבתׁשרי ׁשאמר אליעזר רּבי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכדברי

כז.) מֹורה(ר"ה ׁשהּוא ּתֹורה מּתן ּביֹום רצה ּכן ,ְֵֶֶַַָָָ
מעׂשה על ולדרׁש להׁשּגיח העֹולם חּדּוׁש ְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹעל
ּבפרק ּכדאיתא האילן, ּפרֹות על ּולדּונֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהעֹולם

הּׁשנה ּדראׁש העֹולם(טז.)קּמא ּפרקים ּבארּבעה ְְְְִַַַָָָָָָָָֹ

ּבארנּו וכּכר האילן, ּפרֹות על ּבעצרת וכּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָנּדֹון
מאילנֹו הּפֹורחֹות הּנׁשמֹות הם ההם הּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַַַָָָּכי
זה ּביֹום נּדֹון והעֹולם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶֶַָָָָׁשל
מּמּנּה, עצמם ׁשּבּטלּו ּבֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָעל
הׁשלימּום ׁשּלא האילן, ּפרֹות על אמרם ְְְִִִֵֶַָָָָֹוהּוא

ּכראּוי. ּובמצוֹות ְְְִָָָּבתֹורה

ח�ים ִַַ��רת
�$ר ח�ים אברהם זיע"א ר
י ְִִַַַָָ

+די לחלב !�ר !ין !הרחקה ְְְְְִֵֵַָָָָָָזהיר/ת
על זה !י�ם ה'לאכים קטר/ג ְְְְִִִֶַַַַָֹלמנע

לי�ראל ה��רה ְְְִִֵַַָָנתינת

àúéàּבׂשר אכלּו הּׁשרת ּדמלאכי ּבּמדרׁש ÄÈְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
רּבה ּבתהּלים איתא והכי ְְְִִִִִַָָָָָּבחלב,

ב) ח תהלים נתוּכחּו(מדרש מקֹומֹות ְְְְִִַָּבׁשלֹוׁשה
ּבׁשעה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עם ְְִִַַַָָָָָהּמלאכים
וכּו', לפניו אמרּו האדם את לברא ְְְְִֶֶָָָָָָָֹׁשּבא
לפניו אמרּו ליׂשראל ּתֹורה לּתן ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָּובׁשעה
מלאכי ׂשמחּו העגל את ׁשעׂשּו ּובׁשעה ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָוכּו',
אלינּו הּתֹורה ּתחזר עכׁשיו אמרּו ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹהּׁשרת
ּברּו הּקדֹוׁש להן אמר וכּו', לפניו ְְְֶַַָָָָָָָאמרּו
ואּתּון עליהֹון קטיגֹורתין זמנין ּכּוּלהּו ְְְְֲִִִֵֵַָהּוא
קא לא מי ּדאברהם לגּבי ּדאיתיתּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבׁשעּתא
וחלב חמאה 'וּיּקח ּדכתיב וחלב, ּבׂשר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאכליּתּו
ּתינֹוק ואּלּו וכּו', עׂשה' אׁשר הּבקר ְְֲִִֶֶַָָָָּובן
נפׁש. ּבפחי להם הלכּו מּיד וכּו', ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
מאכלי לאכל נֹוהגין טעמא ּדמהאי ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹואפׁשר
אֹוכלין ּכ ואחר ּתֹורה, מּתן ּביֹום ְְְִַַַַָָָָחלב
ּׁשאנחנּו מה הּמלאכים ׁשּיראּו ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר,
חלב לאכל ּבחלב ּבׂשר ּבמצות יפה ְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָֹנזהרין
והדחה קּנּוח ידי על ּבׂשר ּכ ואחר ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּתחּלה
מקֹום להם אין ּכן ידי ועל אזהרֹות, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָּוׁשאר
ּדחייׁשינן ּתֹורה, מּתן ּביֹום עלינּו ְְְְְִֵֵַַַַָָָלקטרג
מּתן ּבׁשעת ׁשעׂשּו ּכמֹו עּתה יקטרגּו ְְְְְִֶֶַַַַַָָָׁשּמא
ּבמעלי ּדם מּקיזין אין טעמא ּדמהאי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָּתֹורה,
ּדעצרת טבא יֹומא מעלי מּׁשּום טבא ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹומי

קכט:) ההּוא(שבת נפק אּכתי ּדלמא ְְְְְִִִַַַַָָּדחייׁשינן
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סט 

חייׁשינן נּמי הכא וכּו' טבּוח ּדׁשמיּה ְְְִִִִֵַַַָָָָָזיקא
נזהרין ׁשאנחנּו ּוכׁשרֹואין עלינּו, יקטרגּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּדאּכתי

חֹו עליה ׁשעברּו זֹו ּפןּבמצוה לקטרג ׁשׁשין ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
אּתם ּכבראׁשֹונה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להן ְִִֶֶַַָָָָָָיׁשיב
נזהר ׁשּלהם ּתינֹוק והרי ּבחלב ּבׂשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאכלּתם

מּכם. ִֵֶיֹותר

הרגל ְִֶֶַָ�מחת
אז-לאי !וד י$סף ח�ים החיד"אזיע"א ר
י - ֲִִִִֵַַַַָָ

נחמה ��רה מ�ן !זמן ר/ת ְְִִֶַַַַָָָקריאת
ל'/ד� !תח(ת ְְְִִִִֵַַלמצטער

øLôàּתֹורה מּתן ּבזמן רּות ּדקריאת לֹומר ÆÀÈְְִִִַַַַַָ
ראה אם ּכלֹומר נחמה, הּוא ְְִֶַַַָָָָֹאּדרּבא
הּביט ּתתמּה, אל ּתֹורה ּתֹופסי ּבעני ְְְֳִִִֵֵֶַַַָָתראה
ּומדלּדלת ענּיה ׁשהיתה הּצּדקת רּות ּוראה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻימין
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו הּתֹורה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָּכׁשּקּבלה
ידי על אּלא ּתֹורה נּתנה ּדלא הּנזּכר ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבּמאמר

ּבאבֹות ׁשנינּו אמנם מ"ט)יּסּורין. ּכל(פ"ד ְְִִִָָָָָ
מעׁשר, לקּימּה סֹופֹו מעני הּתֹורה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהמקּים
קּבלה ׁשּבתחּלה ּכן, ּגם מרּות נלמד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוזה
וׂשבע חּיים אחריתּה ּותהי ּדלּותּה ּבזמן ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ראתה אחרֹון ועד לבעז ׁשּנּׂשאת ּגדֹול ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹועׁשר
ּגדֹול. ּבעׁשר יׂשראל מלכי ע"ה ּוׁשלמה ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּדוד
מֹורה וזה מעני. ּבּתֹורה לעֹוסק יעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכה
ּבתחּלת מצטערים יׂשראל חכמי ּדאם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּבאצּבע
טּוב על יבטחּו יּסּורין, ּומרב מעני ְְִִִִִֵֵַָֹֹלּמּודם
הּצּדקת, ּברּות ׁשּמצינּו ּכׁשם ּכל מרב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחריתם
ּולכ מעׁשר. לקּימּה ּדסֹופֹו ּבאר"ה ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹּומּׁשם
זמן ּדעצרּתא ּביֹומא לקרֹות נאמרה רּות ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָמגּלת

[וכּו']. ּתֹורתנּו ְֵַַָמּתן

øLôàåׁשל לּמּודֹו ּבתחּלת הּוא זֹו ּדגזרה ÀÆÀÈְְִִִִֵֶַָ
אז ּתֹורה ּבעל להיֹות ּכׁשרֹוצה ְְִֶֶַַָָָָאדם
האּלּו מהּגזרֹות איזה עליו ׁשּיעבר יּבצר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
נׁשמתֹו, ׁשרׁש ּכפי אחד ּכל רּבן אֹו חצין ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻאֹו

ּבעל ונעׂשה לתֹורה ׁשּזכה אחר ּתֹורהאבל ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָ
ּבן ל אין יתקּים אז ּבאמת, רּבא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוגברא
סֹופֹו ואמרּו ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי אּלא ְְִִֵֶֶַָָָחֹורין

קריאת וטעם סּבת היתה וזאת מעׁשר. ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹלקּימּה
ּבצער ּבּתֹורה ּדהעֹוסקים לרמז ּבעצרת, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹרּות
ּכּמעׂשה מנֹוח, ימצאּו ּבאים ימים הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא,
בס"ד. ּבסמּו ּדּברנּו אׁשר ּוככל ּברּות ְְְְֲִֶֶַָָָָׁשהיה
לבב ויׁשר ּבאמת הּתֹורה על יקּבלּו אם ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוזהּו
יזּכּו אז רּות קּבלה ּכאׁשר יתּבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָלׁשמֹו
[שבועות ּכרּות. וכבֹוד עׁשר טֹוב ְְְֲִֶַָֹלאחרית

ג] לימוד

מ�ה ֵֶַֹמ=ה
אברהם 
"ר מ�ה פרעמסלאזיע "אר
י אב"ד ְִֶַַַָָֹ

העתידה !4א(ה האמ/נה ְֱֲִִַָָָָָֻח</ק

áøä:לׁשֹונֹו וזה ּכתב, יחיא אּבן ּדוד רּבי ÈÇְְְְִִִִֶַַָָָ
הּׁשבּועֹות ּבחג רּות מגּלת לקרֹות ְְְְֲִִַַַָָונהגּו
ּכסאֹות למׁשּפט כסאֹות 'ּתֹולדֹות סּפּור ְְְְְְִִִִִָלהיֹות
הּבּטחֹון, מּדת ּבנפׁשֹותינּו לנטע ּדוד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹלבית
הבטחתֹו ׁשמר יתּבר הּבֹורא ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוׁשּנאמין
נביאֹו מׁשה ידי על הבטיחם אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹליׂשראל
את ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא'ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

הּזה' ההר על יב)האלהים ג הּׁשמים(שמות ּומן , ֱִִִֶַַַַָָָָֹ
ּומׁשּפטים חּקים להם וּיּתן קֹולֹו את ְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻהׁשמיעם
וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר ועדֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹצּדיקים

ׁשנית הבטחתֹו יׁשמר ּככה יאּבהם, (ישעיה ְְִִֵֶַָָָָָֹ
מּׁשרׁשיו,א-ד) ונצר יׁשי מּגזע חטר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ויצא

ׁשל רּבן על נחה ּכאׁשר ה'' רּוח עליו ְֲֶֶַַַַָָָָָָָונחה
חכמה 'רּוח האלהית נפׁש ּבׁשלמּות ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָֹנביאים

וכּו'. ְִָּובינה'

י�ראל ְְִֵֶַָחמ%ת
זיע"א  קארפ -נקעל יה-דה י3ראל ְְְְִִֵֶַַָָר
י

+יון ה%ין !מ%ת לי�ראל נ�נה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה��רה
!(ילה ְְֶַַָָ�י�נ/

eéäåהּׁשלׁשי ּבּיֹום ּכי הּׁשליׁשי לּיֹום נכנים ÀÈְְְִִִִִִַַַַֹ
סיני הר על ה' יא)ירד ׁשם(יט הזּכיר . ְִִִֵֵֵַַָ
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ע 

מׁשה 'וּיֹוצא אמר ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְֲֵֶַַַַָָָָָֹהוי"ה
וּיתיּצבּו הּמחנה מן האלהים לקראת העם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאת

ההר' יז)ּבתחּתית אלהים,(פסוק ׁשם הזּכיר , ְְְֱִִִִֵַָָֹ
נראים הּמחנה' 'מן ּדתבֹות לדקּדק יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַוגם
ּׁשּכתּוב מה ּבאּור צרי ּוׁשליׁשית ְְִִִִִֵֶַָָָֻּכמיּתרים,
ּבמּסכת ילפינן ׁשּמּזה ההר', ּבתחּתית ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ'וּיתיּצבּו

ּכגיגית,(פח.)ׁשּבת ההר עליהם ׁשּכפה מלּמד ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לדלעיל. ההמׁש מאי להבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָויׁש

øLôàåּבּגמרא ּדאיתא מה ּפי על (ע"זלפרׁש ÀÆÀÈְְְִִֵַַַָָָָ
חּוטג:) ּבּלילה ּבּתֹורה העֹוסק ְֵַַַָָָָּכל

ׁשּבּלילה וידּוע ּבּיֹום, עליו מׁשּו חסד ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבזה וחטאּו יׁשנים, היּו הּתֹורה קּבלת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
ּולכ הּתֹורה, לקּבלת מצּפים היּו ּׁשּלא ְְְִֶַַַַַָָָָֹמה
החטא לתּקן ׁשבּועֹות ליל נעֹורין אנּו ְְְִֵֵֵֵַַַָָָהׁשּתא
ּבידם היה ּדבתחּלה לֹומר יׁש ּובזה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּזה,
חסד ׁשל חּוט ולמׁש ּבּלילה נעֹורים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלהיֹות
הרחמים, ׁשם הזּכיר לכ הּתֹורה, קּבלת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבׁשעת
לכ הּלילה ּכל יׁשנים ּכׁשהיּו ּכ אחר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָאבל
הרחמים מּדת ונהּפ חסד ׁשל לחּוט זכּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹלא
האלהים', לקראת מׁשה 'וּיֹוצא ּכן על ְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹלדין,
ּבמּדת ׁשּנּתן הּמניעה הּכתּוב ּתכף אמר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּולכ
יׁשנים. ׁשהיּו מחמת הּמחנה' 'מן היה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדין

äæáeוּיתיּצבּו' ּכ אחר ּׁשאמר מה מּובן ÀÆְְִֶַַַַַַָָָ
ההר, ּכפּית על ׁשּמֹורה ההר' ְְְִִֶֶַַַָָָָּבתחּתית

הּתֹוספֹות כפה)ּדהּנה ד"ה ּכבר(שם הלא הקׁשּו, ְְְְֲִִֵַָֹ
ההר, ּכפּית הצר ולּמה ונׁשמע' 'נעׂשה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻאמרּו
ׁשם. עּין הּגדֹולה, האׁש ּכׁשראּו ּדחזרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָותרצּו
ונּתן יׁשנים ׁשהיּו מחמת היתה הּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואׁש
ׁשל וחּוט נעֹורים היּו ואלמלא הּדין, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבמּדת
לאׁש צריכין היּו לא אז עליהם מׁשּו ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹחסד

ּכתב ּכן על ההר, ּכפּית ולגרם (להלןהּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַָָָָֹ
א) האּלה'כ הּדברים ּכל את אלהים ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹ'וידּבר

זי"ע קלּוגער ׁשלמה רּבנּו מּתֹורת הּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַֹֹּבמּדת
זאת. ְִַָֹלמדּתי

äæáeיֹומא ּבּמׁשנה טעם לּתן אם(יח:)יׁש , ÈÆְִִִֵֵַַַָָ
לפניו. ּדֹורׁשין לא ואם ּדֹורׁש, חכם ְְְִִֵָָָָָָֹהיה
קרי. ויראה ייׁשן ׁשּלא הּטעם, ּפרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹּוברּׁש"י
יׂשראל ּכל ׁשּכּפרת ניחא הּנ"ל לפי ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
ּכל ּבּתֹורה לעסק צריכין והיּו ּבֹו, ְְְֲִִִַַָָָֹּתלּויין

ּבּיֹום, עליו חסד ׁשל חּוט למׁש ּכדי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹהּלילה
להבין. וקל זה, לכל צריכין ּכן ְְְְִִִֵֶַַָָעל

ס�פר ֲֵַחתן
ארנפלד �מ-אל זיע"א ר
י ְְְְִֵֶֶַ

חסד 4מיל/ת וח�/ב מעלת על ְְְֲִִֵֶֶַַַלע�רר
חבר� עם ֲִֵָָאדם

ìòaרּות לאמירת נכֹון טעם ּכתב יֹוסף ּברּכי ÇÇְֲִִֵֵַַַַַָָ
ּגמילּות וסֹופּה ּתחּלתּה ׁשּתֹורה ְְְְִִִֵֶָָָָמּפני
אדם זֹוכה ידּבקּו יחּדו ׁשניהם ידי ועל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻחסדים
ואמֹוראים ּתּנאים ּבגדֹולי ּכדמצינּו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָלּתֹורה,
זכתה ורּות חסדים, ּובגמילּות ּבּתֹורה ְְְְֲִִִֶַָָָָָׁשעסקּו
חמֹותּה עם ׁשעׂשתה חסד ּגמילּות ידי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָעל

ׁשם. יעּין ע"ה. הּמל ּדוד מּמּנּה ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיצא

éðàåמּוכח רּות ּדממגּלת יֹותר, הסּברּתי ּבעניי ÇÂÄְְְְְְִִִִִֵַַָָ
עם אדם חסד ּגמילּות וחּיּוב מעלת ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּגדל
ּתֹורה ּדהחמירה ּדחזינן ּכיון ּדהּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחברֹו,
זה ּכל ועם לעֹולם לּקהל יבא ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָָָָֹֹּבמֹואב

ּבגמרא ואמרּו מֹואבית, עו:)הּתיר הּטעם(יבמות ְְְִִִִַַַָָָָ
לא אׁשר ּדבר 'על הּוא ענׁשם ׁשּכל ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹמּפני

ּובּמים' ּבּלחם אתכם ה)קּדמּו כג ודרּכֹו(דברים , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַ
לקּדם, אּׁשה ׁשל ּדרּכּה ולא לקּדם איׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
ׁשּכל הרי ּבּקהל. לבֹוא מּתרֹות הּנׁשים ּכן ֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻעל
מּגמילּות ׁשּמנעּו מּׁשּום הּוא ּבּקהל לבֹוא ְְִִִִֶַָָָָאּסּור
ּדאּלּו רּות, מּמגּלת יֹותר מּוכח וזה ְְְִִִֵֶֶֶַָחסד.
טעם ּדעּקר ידעינן היינּו לא ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּקרא
'ואׁשר ּגם ּכתיב ּדהא קּדמּו, ׁשּלא מּׁשּום ְְְֲִִִֶֶַַָֹהּוא
היּו זה ּומּטעם ּבעֹור' ּבן ּבלעם עלי ְְִִֶֶֶַַַָָָָׂשכר
ּבין חּלּוק אין ּדבזה אסּורים ּכן ּגם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּנׁשים
רּות ּבמגּלת ּדחזינן ּכיון אבל לאּׁשה, ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאיׁש
מּתרֹות, ׁשהּנׁשים מּפני לאּׁשה רּות לקח ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻּדבעז
ׁשל ּדרּכֹו ּביבמֹות ּדאמרינן מּטעם ּכרח ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָועל
נמצא לקּדם, אּׁשה ׁשל ּדרּכּה ולא לקּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאיׁש

ע מניעתּדכל הּוא ּבּקהל לבֹוא אּסּור טעם ּקר ְְִִִַַַַַָָָָ
רּות מגּלת קֹורין טעמא ּומהאי חסד. ְְֲִִִֵֶֶַַַָּגמילּות
מו] סי' או"ח [שו"ת זה. על אֹותנּו ְֵֶַָלעֹורר
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äותינàר ֲֵֵַַֹמעłי
מרע ýנõŁל ְְְֵָֹנצר

הּׁשבּועֹות,מהי חג לקראת הּטֹובה ההכנה ְֲִִַַַַַַָָָָ
אֹומר היה ּכ� על הּתֹורה? קּבלת ְִֵַַַַַָָָָָלקראת

רּבי הּגאֹון להזהיר מּבגּדדורגיל חּיים יֹוסף ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
ה חי"זצ"ל, איׁש נֹוׂשא"ּבן היה אֹותּה ּבדרׁשתֹו ְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשנה ּבכל הּׁשבּועֹות, חג קדם ּדכּלה" ְְְֶַַַַָָָָָָֹּב"ׁשּבת
והיּו הּׁשבּועֹות, חג קדם ּדרׁשה מׁשמיע ְְְִֶַַַַָָָָָָֹהיה
ולׁשמע להאזין אנׁשים מאֹות לדרׁשתֹו ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָֹּבאים

הּנֹובע. ּכמעין ּתֹורה ְְְִֵֵַַַָָּדברי

האנׁשיםּבאחת צריכים ואמר: ּפתח הּׁשנים ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ
ולא חּלין ׂשיחת לדּבר ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹֻלהּזהר
חג ׁשל הּלילה ּבכל ּכלל ּבטלים ּדברים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלדּבר
ּביתר מאד ּכ� על לׁשמר וצרי� ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹהּׁשבּועֹות,

ּתקף. ויתר ְְֵֶֶֶֹׂשאת

ּגדֹולהׁשּכן אספה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּידּוע, ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׂשיחֹות ידּברּו ׁשּלא יּמלט לא אנׁשים, ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹׁשל
אינֹו הרע הּיצר ׁשּכן ּבטלים. ּודברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻחּלין
ללמד יחּדו מתאּספים אנׁשים ּכיצד להבין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמסּגל
עלּול הּוא טצּדקי ּבכל ולכן ּבּתֹורה. ְְְְְֲֵֵַַַָָָָולהגֹות
ודּבּור חל. ּדברי לדּבר האנׁשים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹלהכׁשיל
ּדּבּורים לדּבר יבֹואּו חל מּדּבּורי ׁשּכן ּדּבּור, ְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹּגֹורר

ל וׁשל ׂשחֹוק ׁשל הרע.אסּורים ׁשֹון ְְֲִֶֶָָָ

ּבלילהמּׁשּום ללמד להּזהר האנׁשים צריכים ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ
ּגדֹול ּבחׁשק הּלּמּוד, סדר ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶַָָזה
לּמּוד ּכי הּלב, ּובהתלהבּות ּגדֹולה ְְְְְֲִִִִֵַַָָּובׂשמחה
ממׁשי� והּוא למעלה, ּגדֹול ּפרי עֹוׂשה זה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָּבלילה

וטהרה. קדּׁשה האדם ְְְֳֶֶָָָָָָֻלנפׁש

המערב) (גאוני

הõôרה לקàלת éהכנה ְֲֶֶַַַַָָָָחסד,

ּבראדין,מאֹות הּקטן ּבגּטֹו הצטֹופפּו אנׁשים ְְְְֲִִִֶַַַָָָ
ּבמחׁשבֹות... ׁשקעּו הּכל תש"ב. ניסן ְְְֲִֶַַָָָֹֹּבחדׁש
ּכלל חׁשב לא אחד אף ׁשּכאּלּו איּמים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבימים
לכ�, מעבר חּיים על אֹו ימים, אריכּות ְֲִִִֵֵֶַַַָָעל
ללא יֹותר, קל למות ׁשּיזּכּו הּפחֹות לכל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹחׁשבּו

מכאֹובים. ּוללא ְְִִִַֹיּסּורין

רּביּבין הּגאֹון ּגם נמנה ּבּגּטֹו ּדודהּיֹוׁשבים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּבמחֹוזפרידמן הידּועים מהרּבנים זצ"ל, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכבר ּבּגּטֹו הּתֹוׁשבים ּכי ראה וכאׁשר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָראדין,
להם: ואמר אֹותם ּכּנס ליאּוׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָָנכנסים

יהיה"יהּודים, לא נתיאׁש ּבאם יאּוׁש! אל ְְְְִִִִֵֵֶַָֹ
הּוא ההפ� מּזה. מאּומה ְִֵֶֶַָלהשי"ת
אנּו ּכי להשי"ת להראֹות צריכים אנּו ְְְִִִַַָָָהּנכֹון,
רצֹונֹו את נעׂשה אנּו ואם רצֹונֹו. ועֹוׂשי ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָעבדיו
ּגם יעׂשה ׁשהּוא הרי מאּתנּו, ּדֹורׁש ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּכפי

רצֹוננּו. ְֵֶאת

מסּפרּומה ּבעֹוד הן השי"ת? ׁשל רצֹונֹו הּוא ְְְִֵֶַַ
ּדברי וידּועים הּׁשבּועֹות, חג יחּול ְִִִִֵַַָָָימים
ּתחּלתּה היא, חסד ּכּלּה הּתֹורה ׁשאֹומרים ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻחז"ל

ו החסד,חסד ּבמּדת ונעסק הבה חסד. סֹופּה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
נעׂשה אנּו ואם הּתֹורה. לקּבלת להּגיע נּוכל ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוכ�
ונּנצל חסד, עּמנּו ּגם אּולי יעׂשה השי"ת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָחסד,
להׁשמידנּו". הרֹוצים אּלּו ׁשל והרעה הּקׁשה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמּידם

המעּנים.ּדברי הּיהּודים ׁשל ּבלּבֹותיהם נכנסּו הרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
ּבימי חסד עׂשּית אכן, ּכי ידעּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּללּו
ואמנם, ּולסּיע. לעזר ּבכחּה יׁש וזעם ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹֹחרֹון
זּולתֹו עם האחד חסד לעׂשֹות החּלּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּיהּודים

ׁשֹונֹות. ּובצּורֹות ְֳִָָּבאפנים

לעׂשֹותאחד אּולי ּבידֹו ּכי החליט האנׁשים מן ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
הרׁשימה את לידיו נטל הּוא אחר. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָחסד
ׁשמֹות ּכעׂשרים עֹוד להֹוסיף וחׁשב הּׁשמֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַָׁשל
לעבֹודה, יּלקחּו ׁשּלא ּבכדי הרׁשימה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלתחּתית
ׁשּכן ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ּבחּיים להּׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָויּוכלּו
ּכל ללא מחּבֹואם מּמקֹום לצאת יּוכלּו ְְְְִֵֵַָָָֹהם
חּקּיים ּכתֹוׁשבים לּגּטֹו חזרה ּולהּכנס ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֻחׁשׁש,

ּבחּיים. ְִִֵַַָּולהּׁשאר

ׁשּכןואּולם, ּגבֹוּה. היה הּסּכּון זאת, עם יחד ְִִֵֶַַַַָָָָֹ
רׁשּומים, מּדי יֹותר ׁשּיׁש יראּו ְְִִִִֵֵֶַאם
האחרֹונים. את ּדוקא להֹורג להֹוציא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָעלּולים
ּבסֹופֹו אבל ׁשּלֹו, מהרעיֹון והתיאׁש ּכמעט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאיׁש
מּזלם, את ׁשּינּסּו ל"ּיּודנראט", ּפנה ּדבר ְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשל

לרׁשימה. הּׁשמֹות את ְְִִֵֶַָָָויצרפּו
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רּביםהּנּסיֹון עם צרפּו הּׁשמֹות ועׂשרים הצליח, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ
והצליחּו מּמחבֹואם יצאּו ואּלּו ְְְְֲִִִֵַַָָָנֹוספים,

ּולהּנצל. חּקּיים, ּכתֹוׁשבים לּגּטֹו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻלהּכנס

היּווהבין פרידמן הרב ׁשל ּדבריו ּכי האיׁש, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
עֹוׂשים אם ּכי ּׁשּיסמכּו, מה על ְִִִִֶֶַַָֹלהם
הּתֹורה קּבלת חג ּובערב עֹוזר. השי"ת ְֵֶֶֶֶַַַַָָחסד,
קּבלת זכּות ראדין, ּבגּטֹו לּיהּודים להם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעמדה

ונּצלּו. ְְִַָהּתֹורה,

אש) (מלבת

לכם ôהיה ְֲִֶֶֶֶָעצרת

יהּודימּתֹוׁשבי נּסים. רּבי היה ּתּוניס העיר ְִִִִִִִֵַָָָָ
ּובעל ּבּתֹורה עֹוסק ּדר�, ויׁשר ִֵֵֶֶַַַַָָּכׁשר
ּבממֹונֹו. רּבֹות מצוֹות לקּים רגיל ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָחסד,
עּתיקֹות, ּדברי לממּכר חנּות לֹו היתה ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָלפרנסתֹו
ּגדֹול. ּברוח ּפרנסתֹו את מֹוציא היה ְְִִֶֶַַָָָָָָּומּכ�

היהמנהג ׁשבּועֹות ליל ּבכל לֹו: היה יפה ְְִֵֶָָָָָָָָ
חכמים, ּתלמידי ׁשל מנין לביתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָמזמין
היה ולכבֹודם הּבקר, אֹור עד ּתֹורה ְְְִֶֶַַָָָָָֹׁשּלמדּו

הּמל�. ּכיד סעּדה ְְִֵֶֶַַָֻמכין

ועסקיוּבאחת רח"ל הּגלּגל עליו התהּפ� הּׁשנים, ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָ
חג התקרב ּכאׁשר מּטה. מּטה ְְֲִֵֶַַַַָָָָירדּו
ּכי ידע ידֹוע ּבלּבֹו. נּסים רּבי נעצב ְְִִִִִֶַַַַַָָָהּׁשבּועֹות
לאֹותם סעּדה להכין ּכדי מאּומה ּבידֹו ְְְְְְִֵֵָָָָָֻאין
צר רּבֹות. ׁשנים ּבמׁש� ּכמנהגֹו חכמים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמידי
נהג אֹותֹו הּיפה מנהגֹו את להפר לֹו ְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

הּׁשנים. ּכל ְִֶֶַָָּבמׁש�

עצּוב,ּכאׁשר הּוא ּכּמה עד אׁשּתֹו ראתה ְֲֲִֶַַַָָָָ
יּופר לבל ּבּדבר, לֹו לסּיע ְְְִֵֶַַַַַָָָהחליטה
ׁשרׁשרת לֹו נתנה היא ׁשּנהג. הּטֹוב ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּמנהג
ׁשּיקּבל ּובּכסף ׁשּימּכרּנה, ּכדי מּׁשרׁשרֹותיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיקרה
הּנה. עד ּכאׁשר הּסעּדה את להכין יּוכל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֻעבּורּה

נּסנחּפז אתרּבי לֹו ּומכר הּצֹורף אל ים ְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּכסף סכּום עבּורּה קּבל הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָהּׁשרׁשרת.
רּבי הּגאֹון ּבֹו ּפגׁש לדרּכֹו, ּפנה וכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָנכּבד,

טּייּב חי סּפריצחק הּגאֹון ּתּוניס. מרּבני זצ"ל, ְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
ּכּלה, הכנסת ּבמצות ּכעת עֹוסק הּוא ּכי ְְְִִֵֵַַַַָָָלֹו

ואם. מאב יתֹומה ּכּלה ְֲֵֵַָָָָעבּור

הּכסףּבתחּלה ּכל את ׁשּכן נּסים, רּבי הּסס ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אבל החג, ּבליל הּסעּדה עבּור ְְֲֲִֵֵֶַָָָֻהכין
את לרב למסר החליט ׁשנּיה, מחׁשבה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹלאחר
הכנסת מצות עבּור ּברׁשּותֹו ׁשהיה הּכסף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכל
ׁשּבזכּות רצֹון, "יהי אֹותֹו: ּבר� והרב ְְְִִֵֵֶַַָָָּכּלה,

והצלחה". לעׁשר ּתזּכה הּצדקה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹמצות

מפלאואכן, ּבאפן נתקּימה הרב ׁשל ּברכתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ְֵּביֹותר...

לידֹועֹודֹו נזּדּמנה ּגדֹולה ועסקה ּברחֹוב, ְְְְְְְִִֵַָָָָָהֹול�
העסקה את ּבּצע הּוא נּסים. רּבי ְִִִִִֵֶֶַַָָׁשל
לביתֹו, ללכת ּפנה ּכׁשּגמר מרּבה. להצלחה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוזכה
טּייּב, חי יצחק רּבי הּגאֹון את ּפגׁש ְְִִֵֶַַַַַָָָוׁשּוב
מעֹות לאסף ּכדי ּברחֹוב הסּתֹובב עדין ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָֹאׁשר

ּכּלה. הכנסת מצות אֹותּה ְְֲִַַַַָָָעבּור

"נּו,ּבראֹות ּפנים: ּבמאֹור ׁשאלֹו אֹותֹו, הרב ְְְִִִַָָָ
,Aלבית ל� מהּמצוה? הרוחּת לא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹהאם
הֹוסיף ּתֹורה". מּתן חג את ׂשמח ּבלב ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹותחּגג
וׁשב נֹוספת, הגּונה ּתרּומה לרב נּסים ְְֲִִִֶֶַַָָָָרּבי

ְֵלביתֹו.

ׁשנהמאּׁשר ּבאֹותּה ׁשּגם על נּסים, רּבי היה ְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
לבּטל צרי� היה הּיפה,לא מנהגֹו את ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבליל חכמים ּתלמידי ׁשל מנין לארח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוזכה
הּלילה. ּכל הּתֹורה ּוללּמּוד לסעּדה ְְְִִֶַַַָָָָָֻהחג,

ומנהגיהן) בגולה ישראל (קהילות

õôרה õâחה טõב יõם łְִַָָמחת

הּגאֹוןּבאחת הׁשמיע הּׁשבּועֹות, ּבחג הּׁשנים, ְְְִִִַַַַַַַָָָ
פיינׁשטייןרּבי עמקמׁשה ׁשעּור זצ"ל ְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ׁשל מהר"מים אחד ּבבית ּובלֹומדּות ְְְְִִֵֵֶֶָָָּבגאֹונּות
ירּוׁשלים". ּתפארת "מתיבתא ְְְְְִִִִֶֶַָָָיׁשיבתֹו

ּתינֹוקּבאמצע ׁשל קֹולֹו לפתע נׁשמע הּׁשעּור ְְְְִִִֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ׁשל הּקטן ּבנֹו זה היה ְֶֶֶַָָָָּבֹוכה,
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הּׁשעּור, את מׁשה רּבי הפסיק מהר חיׁש ְִִִִִֵֶֶַַַֹר"מ.
ּבּתינֹוק לטּפל צריכים ּכל קדם ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָֹֹואמר
להמׁשי� מּכן לאחר ורק ּבכיֹו, את ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַּולהפסיק
ׁשל ענין יׁש טֹוב ּביֹום ּכי והסּביר, ְְְְִִִִִֵֶַָּבּׁשעּור.
יׁש ולכן קטן... לתינֹוק ּגם יֹום-טֹוב ְְְִִֵֵַַָָָׂשמחת
החג. ּבׂשמחת ׂשמח יהיה הּתינֹוק ּגם ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלדאג

שמחה) לב (לישרי

õôרה Łל אמôית łְֲִִִֶָָמחה

רּביּבמחּצתֹו הּגאֹון הּכהןׁשל מאיר יׂשראל ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ה ּבעל חּיים"זצ"ל, חֹוגגים"חפץ היּו ְִִֵֶַַַַַָָ

ערֹו� לאין ּובׂשמחה ּבחדוה הּׁשבּועֹות חג ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָאת
להיֹות ּכמתאים נחׁשב הּׁשבּועֹות חג ׁשּכן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָוׁשעּור.
ּכל ּבמׁש� ּבּתֹורה עסקּו ּבּה היׁשיבה, ׁשל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָחּגּה

הּׁשנה. ְַָָימֹות

לידּבערב הּספסלים את מסּדרים היּו ׁשבּועֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ
והעמידּום ספסל, ּגּבי על ספסל ְְְֱִִֵֶַַַַַָָהּקירֹות,
ּבמרּכזֹו יפריעּו ׁשּלא ּכדי הּׁשני, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאחד
ּכדי ּפנּוי, נׁשאר ההיכל ׁשל ּומרּכזֹו ההיכל, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

מפריע. ּבאין לרקד לּתלמידים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַֹלאפׁשר

והדיחלל ּבנעימֹות התמּלא ּביׁשיבה האויר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָ
עברּו ּומנּגניהם הּללּו והּנּגּונים ׁשֹונים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָנגינה
הּנּגּונים ׁשּכן ּגלּיֹות, קּבּוץ ׁשל ּתהלי� ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֻּכמעין
היּו והם עברּו, מּׁשנים ליׁשיבה הּובאּו ְְְִִִֵַַָָָָָָהּללּו
ּבׁשעה ּבּתלמידים קץ לאין ׂשמחה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמכניסים

אֹותם. ֶָָׁשּׁשרּו

ּבקצבּכל ּבּטּויים את מצאּו יחּדו הּללּו הּקֹולֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפעם ּבכל ׁשרים הּבחּורים ּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַַָָָאחד,
לצד ּגלּות ׁשל נּגּונים מהם אחרים, ְֲִִִִִֵֵֶֶַָנּגּונים

המבּטאים נּגּונים ּגאּלה, ּפעמי ׁשל ּכּסּופיןנּגּונים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָֻ
ּובּטחֹון, אמּונה נּגּוני עם יחד צדקנּו ְְֱִִִִִִֵֵַַַָָלמׁשיח

ׂשמחה. נּגּוני עם ּביחד עצבּות ְְְִִִִֵֵַַַָנּגּוני

הּבחּוריםוהיּו את מרֹוממים הּללּו הּנּגּונים ְְְִִִִֶַַַַָָ
לאין היתה והּׂשמחה עּלאּיים, ְְְְְִִִִֵַָָָָָלעֹולמֹות
מרחֹוק עֹומד היה חּיים' ה'חפץ מרן ֲִֵֵֵֶַָָָָָָערֹו�.

מּׂשמחה, נֹוהרֹות ּכׁשּפניו ּבּתלמידים ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּומתּבֹונן
ורֹוקד ּבּנּגּונים מׁשּתּתף ּגם היה לפעם ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּומּפעם
וכראּוי ּכּיאּות ּובחדוה, ּבעז הּבחּורים עם ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹיחד

הּתֹורה. ׂשמחת ׁשל ְְִֶַַָליֹום

ופעלו) חיים (החפץ

ולילה! יõמם õà ְְִַָָָָָוהגית

רּביהתמדתֹו הּגאֹון פיינׁשטייןׁשל זצ"למׁשה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
וׁשעה עת ּבכל ּגבּולֹות. ידעה ְְְְֵָָָָָֹלא
ואף הּתֹורה, ּבלּמּוד עצמֹו את מׁשקיע ְְְְִִֶַַַַַָָָהיה
מסּפר: ּכ� ועל הּתֹורה. קריאת ּבׁשעת זה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻהיה

לּתֹורהּפעם, לעלֹות מׁשה רּבי נקרא ּכאׁשר ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּכר� הּתלמידים אחד לֹו הביא ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָלעלּיה,
ּבין ללמד ׁשּיּוכל ּכדי הּבימה, אל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשניֹות
ּכי ּתלמיד לאֹותֹו העיר האנׁשים אחד ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָהעלּיֹות.
מׁשניֹות לרב להביא נכֹון ולא לכת, מרחיק ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ליד ספר ללא הרב יעמד מּוטב הּבימה. ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹאל

לעלּיה. ׁשּנקרא אחר איׁש ּככל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּבימה

רּבילאחר את ּתלמיד אֹותֹו מּׁשּׁשאל מּכן, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
נענה זאת, לעׂשֹות להפסיק האם ְְֲֲִִֶַַַַָֹֹמׁשה
ּכר� את להביא ימׁשי� ּכי לֹו ואמר מׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרּבי
האדם היכן חׁשּוב "לא הּבימה: אל ְִִֵֶַַָָָָָָָֹהּמׁשניֹות
לבּטלה". להֹוציאֹו מּכדי מּדאי יקר הּזמן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנמצא,

ׁשּלֹו,ואמנם, המאחרֹות הּׁשמֹונים לׁשנֹות עד ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
ללמד זצ"ל פיינׁשטיין מׁשה רּבי ְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹנהג
היה הּוא ּדהינּו, הּתֹורה. קריאת ּבעת ְְְְְִִֵַַַָָָָמׁשניֹות
הּבעל היה וכאׁשר לגברא, ּגברא ּבין ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָלֹומד
הּספר את סֹוגר היה לקרא, מתחיל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹקֹורא
ּפֹותח ׁשּוב היה הּקריאה, לסּיּום ותכף ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבסימנּיה,
התלהבּות, ּבאֹותּה ללמד ּוממׁשי� הּמׁשניֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹאת
הּבא, העֹולה ׁשל הּברכה לאמירת עד ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָוכ�
ולילה, יֹומם ּבֹו "והגית ּבאמרֹו: חלילה. ְְְְְִִֵַָָָָָָָָוחֹוזר

רגע!" ּובכל ׁשעה ּובכל עת ְְְֵֶַָָָָָּבכל

פיינשטיין) משה (רבי



  
     

  האילנות מליצי יושר בעד הפירות

כאשר שהה הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זיע"א במדינת 

משיני  שווייץ בשנת תש"ה, אחר שזכה בחסדי ה' להמלט

הרשעים הארורים ימ"ש ולהגיע לחוף מבטחים, ביום ט"ו 

בשבט ביקש ה'דברי יואל' מר' אלעזר שענדארף ז"ל שילווהו 

לבקר את הגרש"צ  רכבת] –['באן' בנסיעתו עם מסילות הברזל 

שטרסר זצ"ל אב"ד דעברצין, ששכב אז בבית החולים על 

יואל' כי  ערש דוי ל"ע. באמצע הדרך ביקש ר' אלעזר מה'דברי

מאחר והיום הוא יום ט"ו בשבט, לכן עז רצונו לשמוע מפה 

קודש רבינו איזה דבר תורה לכבוד היום. ה'דברי יואל' נעתר 

  לבקשתו והשמיע לו כמה עניינים טבין מענינא דיומא. 

בין השיחין אמר לו הסבר נאה על התמיה: מדוע בט"ו 

רות', ואילו בשבט, ראש השנה לאילנות, המנהג הוא לאכול 'פי

בעצרת כשדנין את פירות האילן מעמידים 'אילנות' בבית 

הכנסת ובבתים, הלא איפכא הוה ליה למיעבד, בראש השנה 

לאילנות יעמידו אילנות, וביום הדין של פירות האילן יאכלו 

  פירות.

שרצו להורות בזה, שמדרך  ביאר לו הרה"ק ה'דברי יואל',

ובה הוא שלא ילך העולם כשיש לאחד משפט קשה, עצה ט

בעצמו אל השופט להצטדק ולהוכיח את צדקתו, אלא יותר 

טוב לשלוח איש אחר שימליץ בעדו בסניגוריא, וזה יועיל 

לזכותו בדין, שעדיף טפי כשאחר מדבר ומשתדל עבורו 

משהוא לבדו ימליץ בעד עצמו, ולכן ביום ט"ו בשבט שהוא 

תפללו ראש השנה לאילנות נוהגים לאכול הפירות שהם י

וימליצו על האילנות שיזכו בדינם לטובה, ואילו בעצרת שדנין 

פירות האילן אז נהגו להעמיד אילנות כדי שהם יהיו מליצי 

יושר בעד הפירות ויתפללו עליהם שיגדלו פירות טובים 

  ומתוקים.

והנה אחר איזה שעות כששב ר' אלעזר הנזכר לביתו, 

הודעה שנשלחה  הבחין בין המכתבים שהגיעו לו על הדואר,

אליו ממשרדי המדינה, ובו כתוב: באשר שעומדים כעת 

באמצע המלחמה, צריכים כל האנשים הנשואים להתגייס 

לצבא, לכן הוזמן אף הוא לבוא להתייצב אצלם כדי לגייסו אל 

  החזית.

ובקראו את המכתב, מיד נזכר עצמו בדברים ששמע הן 

שו בוודאי כיון היום מפי רבינו ה'דברי יואל', אשר ברוח קד

אליו ואל מצבו, ומיד החליט גם הוא שלא לילך בעצמו 

להתייצב לפניהם, אלא ישלח איש אחר שילך להשתדל בעדו 

שישתחרר מהגיוס. וכן עשה, ונתקשר עם אחד מידידיו, 

וביקש ממנו שילך להשתדל בעדו. והציע לו את הדברים 

שימליץ עבורו, שהיות שהוא לבדו נשאר מכל משפחתו 

  נספו בהשואה, לכן ירחמו עליו לשחררו.ש

וכשבא ידידו הלז אצל השר, ובטוב טעם הציע לו 

הטענות הנ"ל, ונכנסו הדברים לאזני השר וקיבלו, ומיד נתן לו 

כתב שחרור לפטרו מהצבא. אמנם, הפטיר לו השר: שאם היה 

חברו בא בעצמו אליו לא היה משחרר אותו, אבל כיון 

(ספר 'פרדס אליעזר' ו, לכן אשחררו שממילא לא נמצא כן בעצמ

  .שבועות, עמוד נה)

* * *  

הוראה זו לפיה אין לו לאדם עצמו להוכיח את צדקתו 

אלא ראוי וטוב הוא שישלח אחר שימליץ טוב עליו בסניגוריה, 

: רבי חייא בר (ה:)מקורו טהור בדברי הגמרא במסכת ברכות 

עליך יסורין.  אבא חלש, על לגביה רבי יוחנן. אמר ליה: חביבין

אמר ליה: לא הן ולא שכרן. אמר ליה: הב לי ידך. יהב ליה 

ידיה ואוקמיה. רבי יוחנן חלש, על לגביה רבי חנינא. אמר ליה: 

חביבין עליך יסורין. אמר ליה: לא הן ולא שכרן. אמר ליה: הב 

לי ידך. יהב ליה ידיה ואוקמיה. אמאי, לוקים רבי יוחנן 

  מתיר עצמו מבית האסורים. לנפשיה. אמרי: אין חבוש

הרי לנו מבואר שאין אדם יכול לפעול ישועה לעצמו, 

משל לחבוש שאינו יכול להתיר את עצמו מבית האסורים 

וזקוק הוא לאחר שיוציאו, ובאותה מידה כל החפץ לישועה 

  יכול הוא לפעול זאת על ידי אחרים דווקא.

* * *  

האסורים', בעומק הענין של 'אין חבוש מתיר עצמו מבית 

מצינו כתוב הדר הוא לכל חסידיו, ממשנתו של רבינו אור 

שבעת הימים, בעל ההילולא, מייסד תורת החסידות, הבעל 

שם טוב הקדוש זיע"א, כפי שהביא בשמו הרה"ק 

: הנה (פרשת נשא)מטשערנובל זיע"א בספר 'מאור עינים' 

הצדיק יש לו יכולת גדול, כידוע ממאמרם ז"ל על פסוק 

'צדיק מושל ביראת אלהים', 'ומי מושל בי  ל ב' כג ג)(שמוא

, ואיך הוא (מו"ק טז:)צדיק', שהקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטל 

מבטל גזירת השי"ת. הענין הוא כך כי כל הרעות והיסורים הם 

דינים, ודינים אינם נתקנין ונמתקים אלא בשורשן. ואיתא 

צדיק מעלה כל בזוהר הקדוש: 'בינה מסטרהא דינין נפקין', וה

  הדינים אל הבינה ושם נתקנין בשרשם. 

ולפי זה צריך להבין, למה אינו יכול הצדיק לעשות 

לעצמו כך, דהיינו כשיש לו יסורים להעלות הדינים אל הבינה 

כנ"ל. הגם שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 'אין חבוש מתיר 



  
     

את עצמו מבית האסורים', מכל מקום צריך להבין למה הוא 

  כך. 

אך הטעם הוא, כי אינו יכול לעשות זה רק בדעת ואיך 

יעשה כשנוטלים ממנו הדעת והמוחין שלו, לכן אינו יכול 

מצוה גדולה שאחרים לעזור לעצמו כלום. ומטעם זה הוא 

  ויעלו הדינין כנ"ל.  יתפללו בעדו

ולהבין איך נתקנים הדינין בשרשם. גם, מהו הלשון 

יש חמישים שערי בינה, והמ"ט 'מסטרהא דינין נפקין'. כי הנה 

שערים הם נקראים 'סטרהא' ושם הוא מקום מוצא הדינים, 

, מ"ט הם המ"ט שערים (משלי כה כו)וזהו 'צדיק מט לפני רשע' 

כנ"ל, ששם הוא אחיזת הדינים, אבל בשער הנ' שהוא נקרא 

'אין' שם הוא רחמים גמורים ואין שם דין כלל, ולכן כשמעלים 

כמאמר הבעל שם טוב נבג"מ אין' נתקנים, הדינים אל שער ה'

  . כי בדבר שאין לו שטח אינו שייך שבירה

ובהמשך דבריו מעתיק ה'מאור עינים' עוד משמועות 

ולכן אמר הבעל שם טוב נבג"מ רבינו הבעל שם טוב זיע"א: 

שהמתפלל על  (ב"ק צב.)על מאמר רבותינו זכרונם לברכה 

למה נענה דוקא בתחלה. חבירו הוא נענה תחלה. וצריך להבין, 

הענין הוא שהמתפלל על חברו הוא צריך להעלות הגבורות 

והדינים לשרשם כנ"ל, אם כן, הרי המתפלל הוא שם תחילה 

  ואחר כך ממשיך על החולה גם כן, ולכן הוא נענה תחילה.

נמצאנו למדים שהמתקת הדינים נעשית כשמתקנים 

ינה, ומעלים אותם בשרשם, והיינו שמעלים את הדינים אל הב

בקודש בכל מ"ט שערי בינה עד שבאים אל שער החמישים, 

שהוא בחינת 'אין', ושם הוא רחמים גמורים. ומהאי טעמא 

'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים' שכן לבוא אל הבינה 

צריכים דעת, והחבוש בבית האסורים ניטלים ממנו הדעת 

בורו, והם והמוחין שלו, ועל כן העצה היא שאחרים יבקשו ע

  שיעלוהו בחכמה בינה ודעת.

* * *  

ויתכן כי כוחם של האילנות להיות מליצי יושר בעד 

הפירות, שיגדלו פירות טובים ומתוקים, כפי שהאיר את עיננו 

הרה"ק מסאטמאר זיע"א הוא דוקא לאחר מ"ט ימי ספירת 

העומר, שהם כנגד מ"ט שערי בינה, וביום חג השבועות בו 

חמישים יכולים האילנות לתקן את הדינים נכנסים אל שער ה

בשורשם ולהכניסם אל שער החמישים של שערי בינה, ובכך 

להיות מליצי יושר על הפירות שיגדלו כפרי הארץ לגאון 

  ולתפארת.

ועוד זאת יש לנו לידע כי הגם כי 'אין חבוש מתיר עצמו 

מבית האסורים' עדיין יש אופן בו החבוש יכול לפעול לעצמו 

, והוא על ידי עצה זו של 'כל המתפלל על חבירו הוא ישועה

נענה תחילה', כפי שהגיד רבינו הבעל שם טוב, שעל ידי 

שהוא כבר מצוי בשער החמישים של הבינה ומתפלל בעד 

חברו, הרי שהוא יכול להמשיך ישועה גם עבור עצמו, שהרי 

  הוא כבר נמצא שם.

ל ומשכך, יש לאדם לזכור שהגם שבעצרת נידונים ע

פירות האילן, עם כל זאת יכול הוא להמשיך ישועה גם עבור 

האילנות עצמם, והנמשל ברור ומחוור, שאל יאמר האדם הן 

אני עץ יבש בלא לחלוחית של קדושה וטהרה, ודיינו בבנים 

ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות, אלא 'חייך קודמים' ויכול 

ילנות יתפללו הוא להיות נענה תחילה, וזאת על ידי שאכן הא

בעד הפירות, ובכך ימשיכו דבר ישועה ורחמים אף בעד 

  עצמם.

* * *  

שאל פעם אחד את הרה"ק אמרי חיים מויז'ניץ זיע"א 

עס קען זיין בעסער, השיב לו ה'אמרי חיים': איך הוא מרגיש. 

[יכול להיות יותר טוב, אני איך דארף נאך האבין א רפואה שלימה 

, אמר לו הלה המתפלל בעד חבירו שלימה]צריך עדיין לרפואה 

והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה. השיב לו ה'אמרי 

המתפלל בעד חברו והוא חיים' בשם תלמידי הבעש"ט זיע"א '

היינו שמתפלל ברגש הלב כמו שהוא , 'דבר צריך לאותו

סיים 'נענה תחילה'. בעצמו היה צריך לאותו דבר אזי הוא 

  .זהו כבר מדריגה ה'אמרי חיים' ואמר

ואכן כך הוא בספרו של הרה"ק מליסקא זיע"א 'אך פרי 

: הא דאמרו חז"ל המתפלל בעד חבירו (פרשת תשא)תבואה' 

והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, היינו שהוא בעצמו 

צריך ונוגע ג"כ לתפילה זו, שמצער עצמו בזה, לכן הוא נענה 

  תחילה.

בסגולה הנאמרת, שיהיה נמצאנו למדים על תנאי נוסף 

המתפלל מצטער על הדבר כאילו הוא נוגע לו עצמו, ובדרך 

  זה הוא יכול להמשיך ישועה נפלאה הן לחברו והן לעצמו.

* * *  

 (סתרי חג השבועות)ודע וראה מה שכתב בספר תולעת יעקב 

כי הפירות הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקב"ה, והעולם 

נתנה בו שבטלו עצמם ממנה, והוא נידון ביום זה על התורה ש

אמרם על פירות האילן שלא השלימום בתורה ובמצות כראוי. 

  ע"כ.

ומתוך דברי רבותינו הקדושים אנו למדים כי פירות 

האילן הם רמז לנשמות, ובעצרת נידונין על הנשמות, היינו 

נשמות בני ישראל, שביום זה הם נידונין על מה שלא השלימו 

ות כראוי. ואם ביום ראש השנה עיקר יום עצמן בתורה ובמצו

הדין הוא על גוף האדם, הנה בחג השבועות הדין הוא על 

נשמות ישראל. וכמה יש לו לאיש ישראל להתעורר בזה, 

  שביום זה נעשה המשפט לנשמות בני ישראל.
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