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  קודם מעריב  ליל התקדש חג
  

' הק רבינו דברי על חוזר הנני פסחים, לילי בכל
 את לפרסם שמצוה שאמר, א"זיע מנחם הפני
 שאמר, א"זיע אמת האמרי הרה"ק אביו דברי

 אין אמאי והאחרונים הראשונים קושית ליישב
 שהיא, מצרים יציאת סיפור מצות על מברכים

 שמות( הכתוב שאמר כמו זמן בכל התורה מן מצוה

 זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת' )ח, יג
 הראשונים והאריכו'. ממצרים בצאתי לי' ה עשה

   זו. לקושיא רבים ביישובים והאחרונים
  

 אביו בשם לומר מנחם הפני רבינו רגיל והיה
 עצמו שאמר שהוא, א"זיע אמת הרבי האמרי

 התפילה אחר שאומרים ההלל בברכת מכוין
 חובת בה ידי לצאת ,)החסידים ומקהלות ספרד למנהג(

 ובברכה, מצרים יציאת סיפור על המצוות ברכת
 והיינו, ההלל את לקרוא ו"אקב שאומרים זו

 כל על ולרומם ולפאר ולשבח ולהלל להודות
 על ברכה ח"ידי יוצאים בזה, עמנו שעשה הניסים

 כן וכמו מ."יצי סיפור של החביבה המצוה קיום
 ההלל את לפטור, ההלל בברכת מכוין היה

 הפני' הק רבינו לי ואמר, הסעודה בעת שאומרין
 לפרסם שמצוה קדמוניות בשנים א"זיע מנחם

 ואת בה נלך הדרך את נדע למען, אלו דברים
נעשה, שהיא הלכה לרבים שראוי  אשר המעשה

  לכל אחד ואחד לנהוג כן.

  
להזכיר ענין אחר, שהוא באמת היסוד  ואוסיף

הכי עיקרי שצריך כל אחד ואחד לזכור בלילה 
הקדוש הבעל"ט, לילה כיום יאיר כחשיכה 
כאורה, שהנה ישראל עם קדושים עמלו ונתייגעו 
כמה שבועות קודם היו"ט לבער כל חמירא 
וחמיעא, ולא סוף דבר חמץ גמור, אלא עמלו 

ק ולנקות ונתאמצו נשות ישראל הכשרות למר
את כל הפינות והמקומות שאין מכניסים בהם 
חמץ כלל, והקולות העולים מן הקשר"ק 
מבלבלים את השטן לבל יסטין, מגודל העמל 

והיגיעה של השבועות האחרונים, כידוע מדברי 
זיע"א, מבארדיטשוב סניגורן של ישראל הרה"ק 

ובאמת כך היא המידה שנזהרו ישראל עם 
   ל סרך חשש חמץ.פיקא שקדושים מספק ס

  

צדיקי ראוי לזכור וליתן על לב מה שאמרו  אך
שמשהו כעס בפסח, הרי הוא חמץ גמור,  קמאי

לפי שענין החמץ שהוא מגביה עצמו ותופח על 
כל סביביו, וכך הוא ענין הכועס, שמתקצף 

, ואם נזהרו ישראל קדושים ותופח על כל סביביו
עד כדי כך במצות ביעור חמץ, מה נאמר ומה 
נדבר על החמץ הטמון בכל איש ישראל, חמץ 
הכעס והרוגז, שבעוה"ר מרבה היצה"ר להכניס 
בבתי עם בני ישראל, בפרט בלילה הגדול 

  והקדוש הלזה, ליל הסדר.
  

הבעל דבר את כל  מוסרלידע שבענין זה  וצריך
עצמו בכל יכולתו לגרום כעס כוחו, ומעמיד 

לפי שמשום היותו בבתי ישראל בליל הסדר, 
יודע ומשיג בענינים הגבוהים מלאך הוא 

ובהשגות העצומות שנשפעות בליל הסדר על כל 
הוא מבקש תפקידו בכל  וע"כאיש ישראל, 

טצדקי שבעולם, להפריע ולמנוע בכל כוחו את 
היישוב הדעת הנצרך להיות כלי ראוי לקבל 

רות הקדושה, ולמען זה מסכים אפעות וההש
הבעל דבר כביכול לוותר על כל המכשולות 
בענין חמץ כפשוטו, העיקר להביא את האדם 
לכדי נסיון בענין הכעס והרוגז, ואם נופל האדם 
בכעס ורוגז, ומאבד את יישוב דעתו, והיה זה 
שכרו רח"ל, ואין היצה"ר מנסה להכשיל לאיש 

והגות בלילה הקדוש ישראל בענין המצוות הנ
הזה, ואדרבא הוא מניח לו לאכול מצות 
מהודרות בתכלית ההידור והחומרות, וכן בשאר 
עניני הסדר, אולם עיקר יגיעתו היא להביא את 

  האדם לכדי כעס ורוגז. 
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איש ישראל מכין עצמו לכך, והוא מבין  וכאשר
ומשכיל שבענין זה מתאמץ היצה"ר בכל כוחו, 

לו ליזהר ולשמור עצמו שלא הרי שיותר בניקל 
ליפול בעצת היצר הזו, ויש לכל אחד לזכור 

רבי יונתן ' )ט. (מו"קהמעשה הנורא שהובא בגמרא 
בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים 

אמר  וכו'איפטור מיניה  ,בי רבי שמעון בן יוחי
ליה לבריה בני אדם הללו אנשים של צורה הם 

אמרו  אשכחינהו וכו', אזל ,זיל גביהון דליברכוך
אמר להו דאמר לי אבא זיל  ,ליה מאי בעית הכא

אמרו ליה יהא רעוא דתזרע  ,גבייהו דליברכוך
ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך  וכו'ולא תחצד 

כי אתא לגבי אבוה אמר ליה לא  ,לבלבל פתורך
אמר  ,מבעיא דברוכי לא בירכן אבל צעורי צעורן

אמר ליה  ,כי אמרו ליהכי וה ,ליה מאי אמרו לך
לבלבל פתורך וכו' הנך כולהו ברכתא נינהו 

'. הרי שהברכה בבית איש ישראל, בבני ובנתא
היא דייקא בזה שגם בשעה ששולחנו מהופך 
ומבולבל ע"י בנים ובנות קטנים, אין מאבדים את 
יישוב הדעת, לפי שיודעים ומשיגים שאדרבא כך 

ל תינוק הוא מנהגו של עולם, וזו היא ברכתו ש
כאשר הוא מפרר כדרכו ומהפך את הסדר, 

וכאשר מתיישבים בענין זה, ומכינים את  
הלבבות לכך, עי"ז יכולים לזכות למעלה 
המשובחה של יישוב הדעת, שהיא העיקר הגדול 
והנכבד ביותר להכנת הכלי לקבל ההשפעות 

  וההארות הקדושות של יו"ט.
  

אזכיר בענין זה, שפעמים שאותו יצר הרע,  עוד
כתלמיד חכם נדמה לו, ומשעה ראשונה שמסבים 
לסדר, הוא דוחק ורודה בענין אכילת אפיקומן 
קודם חצות, ובאמת שאין כוונתו כלל לקיים 
מצות אכילת אפיקומן קודם חצות, וכל רצונו 
הוא לאבד את יישוב הדעת ולהפסיד את 

לישפע מלילה גדול  ההשפעות הנוראות שיכולים
וקדוש זה, ועל כן הוא מרבה בגודל הלחץ זו 
הדחק, למהר ולהעביר את האדם על דעתו, 
להחיש כל דבריו במרוצה וחוסר סדר, כדי 
להספיק אכילת אפיקומן קודם חצות, ובאמת 
שבגלות אירופא כמעט ולא היו יכולים במציאות 

וצדיקי הדורות לאכול אפיקומן קודם חצות, 
שאלתי גם ועליון לא הקפידו על זה, קדושי 

לזקנים מדור שקודם המלחמה, שאל אביך ויגדך 
דקדקו כל זקניך ויאמרו לך, ואמרו להדיא שלא 

הרה"ק האבני שו כעצת והרבה עבענין זה,  כך
שליט  חמובבחינת  היווודאי עכ"פ , ונזר זיע"א

על הלב, ולא נפלו לרשת היצר הרע בענין זה, 
מתנה הטובה ביותר, על כן ואבדו בידים את ה

כל ערום יעשה בדעת, מחד לא יאריך בהכנות 
גדולות בליל התקדש החג, אלא שיהא הכל ערוך 
ומסודר טרם בואו, ויכין עצמו קודם החג בהכנה 
דרבה, איזה מאמר יגיד בעת הגדה של פסח, 
והיאך יאיר עיני בניו ובנותיו, כל חד וחד לפום 

וריבוי הרגשת  שיעורא דיליה, בקיצור אמרים
הלב, וכך ישכיל לאכול אפיקומן קודם חצות, 
ואף אם רואה שאין הזמן נותן, ראוי לנהוג כעצת 
האבני נזר, ולהתנות באכילתו קודם חצות שאם 
הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, הרי הוא אוכל עתה 
כזית לשם אפיקומן, ואם לאו לא יצא בזה ידי"ח 

ר זמן חצות אפיקומן, וימתין כמה רגעים עד אח
הלילה, ויחזור לסעודתו ויאכל בסופה עוד כזית 

  לשם אפיקומן כדעת חכמים.
  

לזכור הדרכה והתעוררות אזכיר בכאן, דבר  עוד
צדיקי לן  ולהשים על לב את הסוד הנורא שגילו

צריך כל ש יםאומר היוש מכבשי דרחמנא, קמאי
אחד לידע, להשתוקק ולכסוף בכל כיסופי נפשו 

לזכות לבוא לכדי הזכות הנוראה הפנימית, 
שנה ושנה בליל  שזוכה כל איש ישראל בכל

 זו שזוכים להגיד בהגדה של פסח 'מצהכהסדר, 
 הספיק שלא שום על מה, שום על אוכלין שאנו
 עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם

וגאלם'.  הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך
 המלכים',מלכי בתיבות 'עד שנגלה עליהם מלך 

זוכה כל איש מישראל לקבל גילוי שכינה נורא, 
כעין שהיה בעת יציאת מצרים, וכל אחד ואחד 

לומר תיבות הללו, הנה  שזוכהמישראל בעת 
הוא זוכה להשראת השכינה בביתו הוא, והוא 

 אנורא למתבונן ענין זה, שיכולים לזכות לדרג
נשגבה כזו כל אחד ואחד מישראל, ועד כמה 
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אחד ואחד לישב במורא גדול, זה גילוי צריך כל 
שכינה, באימה ויראה ברתת וזיע, על שזוכים 

  לגילוי נורא כזה.
  

בעת יציאת מצרים איתא שהיה  ובאמת
וכענין שאמר הכתוב בבחינת ראיה ממש, 

ודרשו  'זה אלי ואנוהו', (שמות טו, ב) בקריעת ים סוף
 רבי ,אלי 'זה דר"י שירה ג, והובא ברש"י) (מכילתאחז"ל 

 ראו שלא מה הים על שפחה ראתה אומר אליעזר
ויחזקאל'. אמנם גילוי השכינה של 'עד  ישעיה

שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם', הוא 
שהאמונה  צדיקיםבבחינת האמונה, שאמרו 

מעלתה עוד גדולה מן הראיה, ואפשר שמשמים 
סיבבו דייקא כך, שנזכה לגילוי שכינה בבחינת 
אמונה, דייקא בליל הגדול והקדוש הזה, לילה 
כיום יאיר כחשיכה כאורה, שמלילה זה נשפעים 
כוחות והשפעות אמונה לכל עם בני ישראל, 
והוא העמוד החזק שבאמונתנו, וכל ענין מצות 

יציאת מצרים היא להביא את בחינת  סיפור
כתב   וכאשר  ובבנות, האמונה הפשוטה בבנים 

  בעל 
  

 כא) (מצוהבמצוה סיפור יציאת מצרים  החינוך
 ואין הפסח, בקרבן שכתוב מה, זו מצוה 'משרשי

 מצוות, זה על רבות מצוות לנו באו אם התימה מן
 ועמוד גדול יסוד הוא כי, תעשה לא ומצוות עשה
 אומרים אנו כן ועל ,ובאמונתנו בתורתנו חזק

 ליציאת זכר ובתפלותינו בברכותינו לעולם
 בחידוש גמור ומופת אות לנו שהוא לפי, מצרים
 כל פועל, ויכול חפץ קדמון אלוה יש וכי, העולם

 אללשנותם  ובידו, עליו שהם היש אל הנמצאות
 שעשה כמו, הזמנים מן זמן בכל שיחפוץ היש

 לנו ועשה, בשבילנו העולם טבעי ששינה במצרים
 משתק זה הלא, ועצומים גדולים מחודשים אותות

 האמונה ומקיים, העולם בחידוש כופר כל
 ויכלתו השגחתו וכי, יתברך השם בידיעת
שבליל  בספה"קואיתא  .כולם' ובפרטים בכללים

הסדר נשפע לכל אחד ואחד כוח גדול להמשיך 
, ועל כן בחינת האמונה הפשוטה לכל יחיד ויחיד

  זוכים לגילוי שכינה באופן זה דייקא.

 ,לכן נהגו לפתוח הדלת ב'שפוך חמתך' ושמא
לרמז על בחינת האמונה בלא ראיה, שמלבד 
צדיקי קדושי עליון, לאו כל אדם זוכה לראות את 
אליהו הנביא, אבל מבקשים להכניס האמונה 

ים והבנות, לידע ולהאמין שהכל בלבות הבנ
בפועל ממש  תו ית"ש, וגם בעת שאין רואיםמא

תו ית"ש, והוא משגיח את יד ה', הנה הכל מא
לינו לטובה, וראוי כל אחד ופועל כל הנמצאות ע

לחזור ולשנן דברים הללו בזמן הגדול והקדוש 
הזה, האמנתי כי אדבר, להכניס בלבות הבנים 

א שזוכים אחת והבנות בעת גילוי השכינה הנפל
תו ית"ש לטובה לנו כל בשנה, לידע שהכל מא

הימים, ומלילה קדוש זה יכולים ליקח השפעות 
החכם מכל  אמונה לכל השנה כולה, וכבר אמר

 רעה וביום בטוב היה טובה 'ביום יד) ,קהלת ז(אדם 
יום טובה רומז ליום טוב דפסח, שכולו  ראה',

צריך בחינת יום, ולילה כיום יאיר, ומיום טוב זה, 
הימים, על ימי  ליקח השפעות הטובה על כל

ומכוח זה אזי גם בימי הרעה, יבוא הטובה, 
הטובה, לבחינת 'ראה', שיביט ויראה אל ימי 

וישאב מהם כוחות וחיות והתלהבות להמשיך 
ינת האמונה הפשוטה בכל העתים והזמנים בבח

  תו ית"ש.שהכל לטובה מא
  

כאן עוד ענין אחד, ששמעתי מאמי  ואזכיר
 ילד אחד, ששנה אחת בליל הסדר, (ע"ה)שתחיה 

, אדמו"ר זיע"אמרן כ"ק מן הנינים של זקני 
החליף בגדיו ועשה עצמו כאיש זקן בא בימים, 
ובעת שפתחו הדלת בשפוך חמתך, נכנס אותו 
ילד והציג עצמו שהוא אליהו הנביא ובירך את 
כל המסובים בברכות וישועות, וכל הנוכחים 
היתה להם קורת רוח מענין זה, ואמרה לי אמי 

אדמו"ר זיע"א לא מרן שהבחינה שזקני כ"ק 
 תאך לא הראה אותוין זה, היתה דעתו נוחה מענ

של מורת רוח, אלא עשה עצמו כמי שנהנה מאד 
 אביה מכל הענין, אחר יו"ט שאלה אמי את

אדמו"ר זיע"א למה לא מצא קורת רוח במה 
שעשה אותו ילד, ואמר אדמו"ר זיע"א שאף 
שאינו יכול למצוא איזה דבר שאינו הגון במעשי 
אותו ילד, ובפרט שבירך את כל המסובים 
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רכות וישועות, מכל מקום הוא לא ראה מנהג בב
הרה"ק רבי זה אצל אבותיו הקדושים, אצל אביו 

, וכן מהסדרים המועטים שזכר דוד מרדכי זיע"א
 הרה"ק רבי מנחם נחום זיע"אמילדותו בצל זקינו 

בטולטשין, ומנהג אשר לא נהגו אצל אבותיו 
הקדושים, אין דעתו נוחה לנהוג בהם, אמרה לו 

אזי ראוי שהיא תאמר לנכדים  ,כן הואאמי שאם 
זה, מאחר שלא נהגו כן, נחרד  גשלא לנהוג במנה

אדמו"ר זיע"א ואמר בתקיפות שלא כדרכו, ח"ו 
לבטל מן הילדים הרכים איזה ענין של שמחת 
ועונג יו"ט, והלוא יש להם שמחת יום טוב מענין 
זה, וח"ו שבשביל הרגש הלב שלי, תימנע איזה 

שלא  וביקש הימנהאל כשרים, שמחה מילדי ישר
תאמר כלל שאין לו קורת רוח במעשי הילדים, 

משך איזה שנים, ומעולם לא הראה וכך עשו 
  אדמו"ר זיע"א איזה מורת רוח במעשי הנערים.

  

לימוד גדול מאד, שאף שכל אחד יש לו  והוא
הנהגות וחומרות ממסורת הדורות, וכל אחד יש 

בענינים שונים, ובפרט בהלכות  לו הקפדות
הפסח, והנהגות הסדר הקדוש, אבל צריך לידע 
ולהבין ולהשכיל, שצריך לנהוג בכל החומרות 
וההנהגות שלא יגרמו איזה חלישות הדעת או 
עגמת נפש למי מן המסובים, ומזה ומזה אל תנח 
ידיך, לנהוג בכל מנהגי ומסורות האבות, אבל 

לא בנועם והארת לא בדרך של קפידא ורוגז, א
פנים, ואם איזה חומרה וקפידה גורמת לעגמת 
נפש ומפריעה לאחרים, יש לשקול בתבונה היאך 
לנהוג בה באופן שלא ייגרם איזה מורת רוח 

מרן דזקיני כ"ק לאחרים, והיה מרגלא בפומיה 

לומר שכל אחד יש לו קפידות  אדמו"ר זיע"א
 וחומרות ביו"ט פסח, ואף שיש לו מנהגים רבים
וקפידות ממסורת אבות, אשר בהררי קודש 
יסודם, הנה עיקר הקפידה שהוא מקפיד בה, היא 
ליזהר שלא להקפיד ושלא לרגוז ולכעוס בימים 

  קדושים הללו.
  

אדמו"ר מרן זקיני כ"ק היה מעשה אצל  וכבר
, שביקש לנהוג בחומרה הנהוגה בבית זיע"א

אבותיו הקדושים, להכין ולהעמיד את המים של 
מות החג, עוד קודם החג, וטרח ועמל לקנות כל י

המים  הכין בה אתמאד, ל הגדול חביתעבור זה 
לצרכי החג, וכאשר בא שמח וטוב לב לביתו עם 

בתוך המטבח  העמידהא, וה ההיהגדול החבית
הקטן שהיה בביתו, נכנסה זקנתי הרבנית ע"ה, 

 ה כזוגדול חביתואמרה שאי אפשר להעמיד 
אד, ואדמו"ר זיע"א ברגע ודחוק מ במקום צר

כמימרא, אחר כל היגיעות והטרחות בעמדת 
שאם אין רצונה בכך, נזדרז אמר החבית ההיא, 

ריע בתוך הבית, אזי אין צורך פוהחבית יכולה לה
את החבית ההיא, בכך, ותיכף ומיד סילק משם 

ויותר לא נשמע ממנו כלל ענין זה, ואמר בלשון 
הם הנהגות  קדשו שעניני החומרות והקפידות

טובות ומעולות, אבל ח"ו אם זה פוגע ומציק לאי 
מי מבני הבית, אזי יצר שכרו בהפסדו הגדול, 
וענין זה הוא יסוד גדול ונכבד מאד לכל עריכת 
הסדר, לכלכל מעשיו בתבונה ושום שכל, וח"ו 

אדם במעשיו, ובזה נזכה לשלא יצער או יזיק 
לקבל השפעות היו"ט הגדול והקדוש הזה, 

  אכי"ר.בדו ית"ש בלב ונפש חפיצה ולעו
    

  שולחן הטהור אחר מנחה יו"ט א' דפסח
  

  מאמר א'
  

åðéëæåðéëæåðéëæåðéëæ  ,íéøöî úàéöé øåôéñ úååöî úòá ùîà
 øîåìäãâäá çñô ìù éáø' äãåäé äéä ïúåð íäá 

öã íéðîñ"ê ãò"ù çàá",'á  íéáø åù÷ä øáëå

 äãåäé éáø éøáãá ùåãéçä äî ,äãâää éùøôîî
 ìåëé ÷åðéú ìë àåìäå ,íéðîéñ íäá ïúåð äéäù
 äðåùàøä úåàä ìåèéì ,åìà ïéòî íéðîéñ úåùòì
 äîå ,ïå÷éøèåðá äôøöìå ,äëî ìë ùàøî
 ïåùìä ïéáäì ùé ãåò .åéøáãá ùåãéçäå àúåáøä
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 äãåäé éáø'ð äéäð äéäð äéäð äéäíéðîéñ íäá ïúåíéðîéñ íäá ïúåíéðîéñ íäá ïúåíéðîéñ íäá ïúå ïúåð äéä .'
 ãåò ,íéðîéñ íäá ïúð øîà àì äîìå ,äåä ïåùì
 åìéà øñç àø÷î äîå ,'íäá' ïåùìä ïéáäì ùé

 øîà'ð äãåäé éáøåíéðîéñ ïú' ïåùìä íâå ,
'íéðîéñ'  êéøöøåàéá.  

  
ååååéìåàéìåàéìåàéìåà øîåì øùôà, äãåäé éáø äðäã  àåä íúñ

 åéìò ,éàìéò éáøá äãåäé éáø àøîâá åøîà úåëøá)

âñ(:  ,íå÷î ìëá íéøáãîä ùàø äéä äãåäé éáøù
íå÷î ìëá íéøáãîä ùàø äéì åø÷ éàîàå ,

ãàøîâá àúéà ):âì úáù( 'éáúé éáø äãåäé éáøå 
éñåé éáøå ïåòîù áéúéå äãåäé ïá íéøâ åäééáâ, 
çúô éáø äãåäé øîàå äîë íéàð ïäéùòî ìù 

äîåà åæ, åð÷ú íé÷ååù åð÷ú íéøùâ åð÷ú 
úåàöçøî, éáø éñåé ÷úù, äðòð éáø ïåòîù ïá 

éàçåé øîàå ìë äî åð÷úù àì åð÷ú àìà êøåöì 
ïîöò ,'åëå êìä äãåäé ïá íéøâ øôéñå íäéøáã 

åòîùðå úåëìîì ,åøîà äãåäé äìéòù äìòúé, 
éñåé ÷úùù äìâé éøåôéöì, ïåòîù äðéâù  .'âøäé

 àöîðù éàìéò éáøá äãåäé éáø äéä áøå÷î
 àìà ,ãñç ìù úåëìî àìå ,úåëìîì úåëìî

 ìò äâéøä øåæâì íéìåëé äô ìáäá øùà ,äòùøä
.ììë ïéãå èôùî àìá ,íãà  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  àúéàíé÷éãöîíé÷éãöîíé÷éãöîíé÷éãöî  íéìâåñî úåëîä úåîùù
ì ,íéòùøä íìåòä úåîåàá äøàîå äìì÷ ìéèä
å åéôî àéöåî ,ùãå÷îå ùåã÷ ìàøùé ùéà øùàë

 àðåù øøåö éåâ ìò ïéåëîå ,úåëîä ïî úçà íù
 íùä åúåà çåëá ùé ,ìàøùé äúåà úðéçá øøåòì

 ,òùø åúåà ùàø ìò äàéáäìå äëîä ìë äðäå
÷ì íéìåëé ìàøùéìì ,íéùøåôîä úåëîä úåîùá 

 íìåòä úåîåà ïéàå ìàøùé ïéá íééåöî íäù éôì
 äãåäé éáø íðîà ,íäéøáã íéòîåù íéøëðä

 úàöì åãé÷ôú ó÷åúî êøöåäù ,éàìéò éáøá
 àì ,íäéùàøå íäéøù ,úåëìîä éáø éúáá àåáìå

 äéä ïîùá úåëîä íù åéôî àéöåäì ìåëé
 íéòùø íúåàî ãçà øéëéù åì òìåáé ïô ,ùøåôîä
 ë"òå ,äøåîç äúéîì åðéã úçàå ,åéøáã ïéáéå
 äîë óåøéö ïå÷éøèåðá íìì÷î äéäå íëçúð

ê"öã øîà äæì ,úåëî, ù"ãò äæìå,  ,á"çàá äæìå
 ïúåà çåëî äøàîå äìì÷ íäá ìéèî äéäå

.úåàøåðä úåëîä  
  

äúòîåäúòîåäúòîåäúòîå  éáø' äãâää ìòá úðååëá øîåì ùé
 äãåäéïúåð äéäïúåð äéäïúåð äéäïúåð äéä íäá ,'íéðîéñ  àìå äååä ïåùì

ää øáãá ÷ñåò äéäù éôì ,øáò ïåùì íúåàá ,äå
 äéä íäéìòå ,åäåôé÷äù ìàøùé éòùø íééåâ
 ùãåçî øåàéá äúòî àöîð ,åììä úåðåùì øîåà

 ïúåð äéä äãåäé éáø' äãâää ìòá ïåùìáíäáíäáíäáíäá 
,'íéðîéñ íäáíäáíäáíäá íúåàá åðééä  úåîåàî íéòùø

 úåëîä úåîù ïúåà íäá ïúåð äéä ,íìåòä
 åàø÷ð ïë ìòå ,íäéìò äìì÷å äøàî àéáîå

 íùá úåëîäíéðîéñíéðîéñíéðîéñíéðîéñ éðåöéç øáã àåä ïîéñù ,
 åðéöî ãåòå ,àîìòá ïåøëæì ïîéñì ïúéðä

 úåòîùîáïîéñ úáéúäúàøåäù ,  ïéðò ìò
 ,íå÷îá íùåø øéàùîä àøîâá åðéöî øùàë

íéçáæ) á÷.( ìë' ïåøç óà äøåúáù øîàð åá 'íùåø, 
ùøéôå"é øîàð' íù åá íùåøíùåøíùåøíùåø - ïîéñïîéñïîéñïîéñ äî ìù ïåøç 
äéä íù, íéîòô äàëä, íéîòô äôéæð, íéîòô 

äìì÷  ,äãâää ìòá éøáã øåàéá àöîð .'óåãéâå
 éòùø íúåàá ,íäá ïúåð äãåäé éáø äéäù
 úåëî íäéìò àéáî äéäù ,íéðîéñ ,úåîåàä

.÷"åãå ,íøùáá íùåø åøéúåäù  

  
àîùåàîùåàîùåàîùå  ìöà åðéöîù äîá ÷åîòä ïéðòä äæ
íé÷éãö ïåéìò éùåã÷ úáäì ùàá íéèäìúî åéäù ,
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 úåáéú íéøîåà åéä øùà úòá ,äùåã÷ úáäìù
 ê"öã ,íéðîéñ íäá ïúåð äéä äãåäé éáø' åììä

 .'á"çàá ù"ãò øëéð äéäå ïøî ÷"ë éð÷æá ïøî ÷"ë éð÷æá ïøî ÷"ë éð÷æá ïøî ÷"ë éð÷æá
à"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãàà"òéæ ø"åîãà  ,úåáéúä ïúåàá äìåãâ úåáäìúä

éî äòåðúå çñåð åì äéä íâå ,åììä úåáéúì äãçå
 ,ùãå÷á äìòîìå íéùåã÷ä åéúåáà úøåñîî
 äòø íéàéáî úåëîä úåîù øåîàëù äæá ïéðòäå
 ,úåøåãä ìëá ìàøùé éàðåù éùàø ìò äëîå
 éðôî ìåãâ øöéîá ìàøùé éðá íò åéäù íéîòôå
 àéöåäì íéìåëé åéä àì åìéôàå ,÷éöîä úîç
 éàðåù éùàø ìò íîéùäì úåëîä úåáéú íäéôá

,ìàøùé  úåáéú éùàøá íøîàì åîëçúð ë"òå
 ,äæ ïå÷éøèåð .á"çàá ù"ãò ê"öã' åéä äæáå

.íäéùàø ìò äìì÷å äøàî íéòéôùî  
  

øúåéåøúåéåøúåéåøúåéå  äôéì÷ä úåçåë ìëì ,äæá æîøð ïëî
 úà àéèçäì íéìîòå íéã÷åùä äàîåèä ó÷åúå
 åììä úåçåëå ,úåøåãä ìëá ìàøùé éðá íò

éçéðî íðéàå ,ïîæå úò ìëá õòåøì åðì íéãîåò í
 ìò äìì÷ä íéùäì éãë úåéåàøä úåðååëä ïéåëì
 ïåùìá úåëîä øéëæäì íéîëçúî ïë ìòå ,íùàø
 äòù äúåàáå ,ïèùä úà ááøòì éãë ,ïå÷éøèåð
 ïé÷éòîå ïéøöîä úåçåë íúåà ìò ù÷áì íéìåëé
 åììä úåáéú úøéîàá ìåòôì øùôàå ,äðéëùì
 ,úåôéì÷ ïúåà ìù ïúöéá ò÷ò÷ì ,úåøåöðå úåìåãâ

éìò ìéçäìå ,÷"äåúá úåáåúëä úåëîä ìë úà ïä
,äùåã÷ä úåçåë úçú íòéðëäìå íøâîì  óàå

ù äãâää úøéîà ïîæ øáò øáëù ïééãò ,çñô ì
øáâ ,äæì úåëæì íéìåëé è"åé ìù íéðåøçàä íéò

 ìëå ,úåòøä ìë åðéìòî øéñéù ïðçúäìå ù÷áì
 ù"úé åãáòì ìëåðù ,äùåã÷ì íéãâðîä úåçåëä

íéîéä ìë äöéôç ùôðå áìá, .ø"éëà  
  

  מאמר ב'

  

äðääðääðääðä  øéù úìéâî úåáéú ìò ãñåéîä ïåâéð øøåùì
èåùô åðéàù øáã úîàá àåä ,íéøéùä ììëå ììë ,

 ì"æç åøîàå(ä ,â íéãé)  øéùå ùãå÷ íéøéùä ìë'
 åúçîùá ìåëé å"çå .'íéùã÷ ùãå÷ íéøéùä
 ãàî äæá åøäæðå ,øæ úáùçî äæéà áøòúäì
 íéúéòá ìáà ,òãåðë íéãéñçä úåìä÷îá
 úìéâî ïéøå÷ù ,çñô è"åéá èøôáå ,íéùãå÷î
 øùëåîå éåàø ïîæ àåä ,øåáéöá íéøéùä øéù
 øùôà ïë ìòå ,íéøéùä øéù éáåúëî øøåùì

åâéðä øøåùì úåùåã÷ä úåáéúä ìò øøåòîä ï
(ç ,ä ù"äù)  íà ,íéìùåøé úåðá íëúà éúòáùä'

 .'éðà äáäà úìåçù åì åãéâú äî éãåã úà åàöîú  
  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  áåúëä éøáãá ïðåáúäì ùé åãéâú äî'
,'éðà äáäà úìåçù åì  úåìâìå øùáì êéøö éëå

 úìåçù ,àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä éëìî êìîì
 åìéôà àåìäå ,åðà äáäà øîà øáë íãà éðá ïéá

íãà ìëî íëçä èé ,æë éìùî)( íéîë' íéðôä íéðôì 
ïë áì íãàä  àåä íà íãàä éðô ìò øëéðå .'íãàì

 äîëå äîë úçà ìòå ,áäåà åðéà àîù åà áäåà
 ,úåáùçî òãåé áìå úåéìë ïçåá íéîìåò ìë àøåá
 éðá íò íéáäåàù äáäàä ìãåâ ìò øåøéáá òãåé

àìå åðúàá úàæ ìëå ,ìàøùé  åðø÷ù àìå êåðçëù
.êúéøáá  

  

àîùåàîùåàîùåàîùå  øîåì ùé ÷"äåæä øîàî ô"ò ñçðô î"éòø)

(:äìø  .'ä"î ç"ë äîëç'"äôñá àúéàå éãé ìòù ÷
,'ä"î åðçðå' úðéçáì åîöò ìéôùî ìàøùé ùéàù 
 ,ñôàå ïéà àåäù øáåñå ,êåìîì àùðúî åðéàù

 éæà  àåäìåëé  àåáì ì ç"ë àéäù ,äîëçä úðéçá  
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 áåúëä éøáãá æîøð åîöò äæù øîåì ùéå ,ä"î
 éãåã úà åàöîú íà'äîäîäîäî ,'åì åãéâú  åðàù

 íéìîò åðàù ,'ä"î' úðéçáá åðîöò íé÷éæçî
 úåìôùäå äåðòä úðéçá úåð÷ì íéòâééúîå

 ìëå ìëî ÷çøúäì ,úéúéîàä úåàâä úðéçáî
 ,'åì åãéâú ä"î' ,íéù÷áî åðà úàæå ,äñåàîä

 úðéçáäîäîäîäî éìåëé æàå ,úåìôùå äåðòá úåëæì í
,'éðà äáäà úìåçù' úðéçáì  äáäà úðéçáì àåáì

.ù"úé åá úå÷áãå  
  

ååååàåìäàåìäàåìäàåìä  ì"æç åøîàäèåñ) ä.( øîà' áø àãñç 
àîéúéàå øî àá÷åò ìë íãà ùéù åá úåñâ çåøä 

øîà ùåã÷ä êåøá àåä ïéà éðà àåäå ïéìåëé øåãì 
íìåòá àðù øî(ä ,à÷ íéìéäú) éðùìî øúñá åäòø 
åúåà úéîöà äáâ íéðéò áçøå ááì åúåà àì ìëåà 

ìà éø÷ú åúåà àìà àéåú àì ìëåà àöîð .'
 úå÷áã éãëì òéâäì ìåëé åðéà íìåòì äàâäù
 òâééúîå ìîò àåäù ìëëù ,íéîìåò ìë àøåáá

 ,ù"úé åéìà áø÷úäìä øäîî ä"á÷ä äð
 ,øåãì íéìåëé àåäå éðà ïéàù ,åðîéä ÷çøúäì

åà àì åúéà' ä"á÷ä øîà ìåëéáëå øùàë êà .'ìë
,'ä"î' úðéçáì íéàá  íéìåëé ,úåìôùå äåðòì

.'éðà äáäà úìåç' úðéçáì úåëæì  
  

äúòåäúòåäúòåäúòå  úðéçáì àåáì ìâåñîå øùëåîä ïîæä àåä
äåðòä  ìë êéìùéù .'ä"î åðçðå' úðéçá ,úåìôùäå

 äôéãøä úàå ,åîöò ãåáëì åúâàã úà ãçà
 äàøåðä úáåèì åéúåìàùî ìë úòä ìë úåàìîì

ãçà íå÷î ìà êìåä ááåñ åìåë ìëù ,åîöò 
 ,êéæ èéî êéà ,åîöò ïåöø úåàìîì áåè íåéáå

 úåáåè úåòôùð íéòôùð äæä ùåã÷äå ìåãâä
 úàöì ,ãçàå ãçà ìëì úåàìôðå óåâä øñàîî

 úåìôùå äåðò úðéçáì àåáìå ,øåëòä éîùâä
ëù äæéà ìá÷ì éåàø åðéàù òãéì ,úéúéîà øåáò ø

àî íðéç úðúî ìëäå ,åéùòî éôì àì ,ù"úé åú
 íå÷î ïéëäì ìëåðù äëæð äæáå ,ììë åéùòî êøò
 àåäå éðà äéäéù ,åðëåúá äðéëùä úàøùäì éåàø

øåãì ïéìåëé, .ø"éëà  
  

  מאמר ג'
  

åøøåùåøøåùåøøåùåøøåù íéøöîî úîà' ïåâéðä äúò  .'åðúìàâ
 äðäå éîé ìë íò ãçé ,çñôã ïåùàøä áåè íåé

 íä ,çñô ãòåîä ìåç íìåë áåè íåéì äðëää éîé
 ,çñô ìù éòéáù íåé ,ùåã÷äå ìåãâä úéìëú

 áåè íåéä àåäù ,äèåùôä äðåîàä úðéçá
 äùîáå 'äá åðéîàéå' ìù úåòôùä òéôùîä

ù"ø÷ úåëøá çñåðá äðäå .'åãáò ôúã úìé
ïåùìä ì"æç åð÷éú ,úéøçù íéøöîî úîà' 

åðúìàâ 'ä ,åðé÷ìà úéáîå íéãáò ,åðúéãô ìë 
íäéøåëá úâøä êøåëáå ,úìàâ ìàøùé íéå óåñ 

úò÷á íäì íéãæå úòáè íéãéãéåíéãéãéåíéãéãéåíéãéãéå    úøáòäúøáòäúøáòäúøáòä, åñëéå 
íéî íäéøö ãçà íäî àì  .'øúåð  

  

ååååáøäáøäáøäáøä    íäøãåáàíäøãåáàíäøãåáàíäøãåáà  äæá ,äæ çñåð øå÷îá áúë
 íé åøáò íéãéãéå' ïåùìä àåä)(í"áîøä çñåð  åìà

 øîàðù ìàøùé(æ ,áé äéîøé) éúúð úà úåãéãé éùôð 
óëá àøîâá åøîà êëù .'äéáéåà úåçðî) (:âð 

íéãéãé' åìà ìàøùé éúúð áéúëã úà úåãéãé éùôð 
óëá å .äéáéåà,'úøáòä íéãéãéå' ïåùìä úåèùô 

âøãì åìòúðå åìò ìàøùé éðá íòù åðééäà  ,äðåéìò
âøãáå ,íéãéãé úâøãì ä"á÷ä íáøé÷ù ãòà  åæ

 øîåì ùé éìåà êà ,íéä úà ìàøùé éðá íò åøáò
 úòéø÷á ìàøùé éðá íòù ,óñåð ïéðò äæá æîøðù

 ,íéãéãé úâøãì åòéâä óåñ íé ìàøùéù åðééä
 åéäù ,íéãéãé úâøãì åòéâä ,íîöò ïéáì íðéá
 ,íéøáç ìàøùé ìë ,åøéáç íò ãçà ìë úåãéãéá
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îàá ïë ìòå éôì ,óåñ íé úòéø÷ úðéçáì åëæ ú
 ãçà ìëå ,ãçà áìá ãçà ùéàë úåãçàá åéäù

îöò úà ìèéáåéðéðò ìëå åéúåáùçî åéúåðåöø ,å 
åøéáç ìöà íé úòéø÷á áëòîä äéä äæ ïéðòå ,

 íäì ò÷áð ,åæ äðéçáì àåáì åëæù äòùîå ,óåñ
íéä.  

  

øáëåøáëåøáëåøáëå ðù øåàéáä íéîòô äîë åðøëæäú ùãç
á ã"ñá ì"æç éøáãàú÷éñôá àúøèåæ) çìùá ãé  'éòå ,æè

à ,ãë ø"åîùá( äúàå' íøä úà êèî äèðå úà êãé 
ìò íéä  åäò÷áå(æè ,ãé) .ãâðë íéðù øùò íéèáù 

ò÷áð íéîä ,øîàðù )íéìäú ,åì÷ âé( øæåâì íé óåñ 
 ùøãîá àúéàå .'íéøæâì éøéëîä èå÷ìéá àáåä ,àîåçðú)

 ù"åúá 'éòå .èé ,åì÷ íéìäúçìùá (ãî÷ úåà íéîäå' íäì 
äîåç  íìàîùîå íðéîéî(áë ,ãé úåîù)éáø øîà , 
äãåäé øá éàòìà ïåéë åãøéù ìàøùé ìò íéä 
òø÷ð íäì íé óåñ  øîàðù(âé ,åì÷ íéìäú) øæåâì íé 
óåñ ,íéøæâì åéäå íéîä íéãîåò úåîåç ,úåîåç 

úåðåìç ,úåðåìç åéäå ìàøùé ïéìëúñî íéàåøå 
íéøôñîå äæ íò äæ éãë áåùúù íúòã ,íäéìò 

øîàðù (áë ,ãé) íéîäå íäì äîåç íðéîéî 
,íìàîùîå äéäå ìàéøáâ ïôé÷î ïøîùîå äîåçë 

êåúá .'íéä  
  

ùéåùéåùéåùéå  äîî ìù êøãá äæ ïéðòá ääéîú íå÷î
 íéä úà òåø÷ì ïåéìòä ïåöøä äéä íà ,êùôð
 ìàøùéî èáù ìëù éãëá ,íéëøãå íéìéáù á"éì
 ùáëå ììñù êøãá ,åì äéåàøä åëøãá à÷åã êìé
 úåùòì åëøöåä äîì ,àåää èáùä éáà åøåáò
 äéä éåàøä ïî àåìä ,úåîåçä êåúá úåðåìç

é÷æåçîå íéîåèà úåîåçä åéäéù ãçà ìëù ,í
 äéä íà êãéàîå ,åúèéù ìòå åëøã ìò ãéô÷é
 àãç àúååöá ,ãçàë íìåë åëìéù ïåéìòä ïåöøä
 ,íéìéáù á"éì íéä ÷ìçð äæ äîì ,ãçà íëùáå

 íìåëå ãçà áéúðá íéä òø÷éù éåàøä ïî äéä
.ìéáùä åúåàáå êøã äúåàá åëìé  

   

äàøðåäàøðåäàøðåäàøðå  ,åììä ì"æç éøáãá øåàéáä ÷îåò øîåì
ñ íé úòéø÷ úòáù ìàøùé éðá íò åëæ øùàë ,óå

 úà ä"á÷ä íäì òø÷ ,äæìä àøåðäå àìôðä ñðì
 íäì æåîøì î"ò ,íéëøãå íéìéáù á"éì íéä
 ,ùãå÷ä õøàì ñðëéì íéëìåä íäù äúòù
 úçú ùéà ,åîå÷î ìòå åãîòî ìò ùéà áùééúäìå
 úà ãçà ìë øîùì íéëéøö íä ,åúðàú úçúå åðôâ
 ìàøùéá èáù ìë ,íéùåã÷ä åéúåáà âäðî
 ìàå êéáà øñåî éðá òîù ,äãçåéîä åúâäðäå

àîá ãéô÷äì êéøöå ,êîà úøåú ùåèúåàî ãå ã
 úåëåìäú éâäðîá ÷éæçäì ,úåáà úøåñî ìò
 ,åâäðîå åëøã éôì ãçà ìë ,íéùåã÷ä íäéúåáà
 äæéà åìèáé àìù å"çå ,äéèùôå àøäð àøäð
 àìù éðôî ,íèáùá äá åâäð øùà äáåè äâäðä

,ìàøùé éèáù øàù ïë åâäð  ìò ãçà ìë àìà
.ãåîòé åúøîùî  

  

êàêàêàêà  úåðåìç ä"á÷ä íäì çúô úàæ íò ãçé
 éãë ,íôé÷äù íéî úåîåç íúåà êåúá úåðåìç
 ïéã ìá÷ì åìëåéù åðééä ,äæ íò äæ ïéøôñî åéäéù
 éñôàå éðàù ãçà ìë íéøåáñ åéäé àìå ,ïéã ïî
 çéø äìòîå äìåòù àéä éèáù úãåáò ÷øå ,ãåò

áò åìéàå ,äìòî éôìë çåçéð øçàä èáùä úãå
 øùàå ,éúãåáòë àéîù éôìë äöåøîå äìåòî äðéà
 ãçà ìë òãéù éãëá ,úåðåìç íäì çúô ïë ìò
 åëøãá ú"éùä úà ãáåò àåäù íùëù ãçàå
 ,äìòî éôìë çåçéð çéø íéìòî åéùòîå ,åúèéùáå
 çåçéð çéø äìòî øçàä èáùá åøéáç íâ äðä

á"é úåãåáò úåììëúäá àáøãàå ,äìòî éôìë 

ùé éèáù úéìëú úîìùðå äìòúîå äìåò ,ïåøå
 ìëäå äàìéò ñì÷úé äéðéîå éðéîå ,äãåáòä
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 éëøãá ÷éæçäì êéøöå ,êìîä úãåáòì ïéòééñî
 úåâäðä ïî òåæì àìå ,ùôð úåøéñîá úåáà
 äæ ìë íò êà ,åâäðîá ãçà ìë íéùåã÷ä úåáàä
 íòá íéðåùä íéâäðîä úà íâ êéøòäìå ø÷ééì

ëøãáå åúìòîá èáù ìë ,ìàøùé éðá.äáåèä å  
  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  èøôáå ,åðãé÷ôúå åðúãåáò ø÷éò àåä äæ
 øéëéù ,åæ äðéçá ìò ãñééúðù ,ïéãä àùéã÷ àìä÷
 âåç ìë úåâäðä ïåøúéå ,åøéáç úìòî ãçà ìë
äæ éøäë äæ éøä àìù ,ìàøùé éðá íòá äãòå, 

 òãéì ãçà ìë êéøö ìáà ,äæ éøäë äæ éøä àìå
 úãåáòì ïéòééñî ìëäù  ,êìîä  ä"á÷äå  ìá÷î

 úçð  çåø  éùòîî  ìë  íò  éðá  ,ìàøùé  ãçà ìë  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ãçà ìë ,äéèùôå àøäð àøäð ,åðéðòå åúìòîá
 êøãäå ,úåáà úøåñîá åì úåøåñîä åéúåâäðäá
 ìë ìèáéù ,ì"ðä ïéðòä é"ò àéä åæ äðéçáì àåáì
 æàå ,'åì åãéâú ä"î' úðéçá ãò åîöò úà ãçà
 ïéò êåúî ,íéøçà éùòîá úåàøìå èéáäì íéìåëé
 úðéçá àéäù ,íãà ìëî ãåîìì ïåöø êåúî ,äáåè
 àéä ä"îëç úðéçáå ,íãà ìëî ãîåìä íëçä
 ìë úåëæì íéìåëé äæáå ,ì"ðë ä"î ç"ë úðéçá
 éðéðòá ,óåñ íé úòéø÷ úðéçáì åðéðòá ãçà

íéëåãéù,  ,äñðøô éðéðòá íé úòéø÷ë ïéù÷ù
 ,óåñ ,åùôð éøöéî ìëî úàöì ãçà ìë ìëåéù

êøèöîä ìëá òùååäìå åùôð úåìàùî úåàìîì åì 
äáåèì, .ø"éëà  
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